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 «عن م ج لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

ای بحث در کالم ابوحنیفه و شیبانی در مورد داللت نهی از معامله بر صحت بود. عرض کردیم این دو نفر ادعا کردند اگر از معامله

ه اثر ل، زیرا اگر معامکندنهی صورت بگیرد )با قطع نظر از روایات، زیرا آنها با روایات ما کاری ندارند( داللت بر صحت معامله می

ن است مله کاشف از ایانداشت و صحیح نبود، اساسا مقدور مکلف نبود تا بخواهد نهی به آن متعلق شود، لذا صرف تعلق نهی به مع

 ه قابل جمع نیست. لر مکلف است و این جز با صحت معامدوگیرد مقکه آنچه توسط مکلف صورت می

ی از ه، زیرا استدالل آنها اختصاص به نبا این نظر مخالفت کردندالل در مورد عبادات به کلی دمحقق خراسانی در پاسخ به این است

د . در موربا نظر اینها درباره عبادات به کلی مخالفت کردندشود. لذا محقق خراسانی عبادات نیز می ازه ندارد و شامل نهی لمعام

  قت کردند:وافبا نظر این دو نفر مرت محقق خراسانی در دو صومعامالت 

  جایی که نهی به مسبب متعلق  شود. .1

   .تسبب تعلق پیدا کند به یهجایی که ن .2

لت بر دال. حال یا دکنمودند: داللت بر صحت نمیفرشود،  قشود متعله میلیا به آن اثری که مترتب بر معام نهی به سبب اما اگر

   .ت بر فسادلالکند و نه دفساد دارد یا نه داللت بر صحت می
 اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی

: گوییدفرمایند: چرا شما می. ایشان میدر این دو مورد استی با ابوحنیفه و شیبانی نقت محقق خراسافموا در واقع بهاشکال ایشان 

زیرا  مبانی و مسالک در باب حقیقت  کند؟ه متعلق شود به اعتبار مسبب یا به اعتبار تسبب، نهی داللت بر صحت میلاگر نهی به معام

وم دارد، این مسئله را بررسی کنیم معل و انشاء وجودما اگر بنابر مبانی و مسالک مختلفی که در باب معامالت  انشاء مختلف است و

یک  رر هسپس بناب ،انشاء و معامله داشته باشیم ای به این مسالک در بابزم است اشارهائا ال. لذا ابتداین سخن تمام نیستود شیم

   .ئله را مورد بررسی قرار دهیماز این مسالک مس
 مقدمه 

ه دارد. یعنی کسی ک اعتبارات متعدد وجود التمبه طور کلی در باب معا :)مبنای مرحوم سید در حاشیه مکاسب( مبنای اول

  : در واقع سه اعتبار دارددهد، ای را انجام میمعامله

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/دی /02 :تاریخ                                                                   نواهی موضوع کلی:     
 1112 جمادی االولی 22مصادف با:  اشکال بعضی از بزرگان  از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟آیا نهی  :جزئی موضوع       

                              به کالم محقق خراسانی در مورد قول ابوحنیفه و شیبانی                              

 46 جلسه:                                                                      سال دوازدهم 
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 . بار شخصیتاع .1

 اعتبار عقالیی.  .2

  .اعتبار شرعی .3

ی مشتری ارکند ملکیت مبیع را بکند ملکیت را، اعتبار می، اعتبار می«عتب» :گویده میکسی کست که از اعتبار شخصی این ا رومنظ

  .اعتبار شخصی استشود، این اعتبار، ی بایع اعتبار میااز ناحیه مشتری این ثمن بر« قبلت»گفتن تا در مقابل با عو طبی

گیرد و یک اعتبار شرعی هم داریم که شرع این اعتبار صورت میمحیط عقال چنین اعتباری  در یی هم داریم  کهیک اعتبار عقال

 . دارد ای سه اعتبار وجودر هر معاملهد. لذا دهدورد تأیید قرار میمعقالیی مربوط به این معامله را به رسمیت می شناسد و 

   است. حاشیه مکاسب رداین مبنای مرحوم سید 

ست تر نیست و آن عبارت اار بیشیک اعتب شودر معتقدند که  آنچه در باب معامله اعتبار میمشهو (:مبنای  مشهور) مبنای دوم

اعتبار بیشتر  ه یکلممعا د،ندار رری بیشتبات. ملکیت یک وجود اعشرعا یا عقالئاً هلی تسبیب به اعتبار معاماانشاء ملکیت به معناز 

اء ملکیت کند، ولی انشملکیت را انشاء می« عتب»گفتن  در واقع با دگویمی« بعت»که وقتی کسی هم عبارت است از این ، آننیست

 .  عقالیی ی  اعتبار شرعی یااکند برکند، سبب سازی مییعنی اینکه شخص تسبیب می

ایی را  وجود انش« بعت»با  گویدمی« عتب»و  کندایشان معتقد است کسی که معامله می مبنای سوم )مبنای محقق خراسانی(:

وجود م به نا ید، ایشان معتقد به یک وجونشاییا د، لکن به وجورا أنشَکند ایجاد مقصد می« بعت» نأ با گفتنشِ. مُکندمحقق می

به  مربوط، به تفصیل مطرح کردیم و انظار و آراء حقیقت انشاء در بحث حکمبوط به مر)این مطالب را در مباحث  است انشایی

در واقع  با ، کندیفروشد و بیع م، مثال چیزی را میکندمی ایهل: کسی که معامگویدحقیقت انشاء را بیان کردیم(. محقق خراسانی می

الیی و شرعی است. به نظر ایشان این وجود انشایی و این موضوع برای آثار عقکند د میرا ایجا یتیی ملکشاوجود ان« بعت»گفتن 

ز ته این رأی و نظر نیبکند. الانشاء، ملکیت یک وجودی پیدا می ءدر وعایعنی عقالیی یا شرعی است؛  آن وجود اعتباری غیر از

 . است و اشکالی بسیاری قرار گرفته قدرد نمو

 ( وجودتیمگف ب معامله و انشاء در همه معامالت )بیع را به عنوان مثالای است که در باگانهمطالب فوق اجماال مسالک و مبانی سه

 دارد. یعنی: 

  .اعتبار شرعی. 3 الیی.ار عقبت. اع2. اعتبار شخصی.  1معامله، سه اعتبار داریم:  یا گویند: با انشاءوم سید که میمبنای مرح .1

   .ا استعقالئ: معامله یک اعتبار بیشتر نیست و آن هم تسبیب برای اعتبار معامله شرعا یا گویندمبنای مشهور که می .2

د وأ را به وجود انشاییی و این وجکند ایجاد منشَأ قصد میدر واقع منشِ : با انشاءدنگویمحقق خراسانی است که می مبنمای .3

ها ه آنک یکند به وجود انشایی، نه به وجود اعتبارملکیت وجود پیدا می« بعت»با  .است یشایی غیر از وجود اعتباران

  .گفتند

  .آییم سراغ مطلب محقق خراسانی، میا و مسلکنبسه مضیح این ویان این مقدمه و تب بعد از
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ه و فینحراسانی در موافقت با ابوچه که محقق خ: آنگویندو می کردند لعضی از بزرگان با توجه به این مبنا به محقق خراسانی اشکاب

 1م است.ناتمای گفته، نشیبا
 اشکالیح توض

را پذیرفت.   ندکصحت میداللت بر  ،ر اینکه اگر نهی متعلق شود به مسبب یا به تسبباستدالل این دو نفر مبنی بی نراساخ محقق

با معامله   رگکه ا نها حرفشان این بودآ عنی نهی از نقل و انتقال و ملکیت، مسبب این است،ی ،به اعتبار مسبب زیرا نهی از معامله

و  دو صحیح نبو د و چون مقدور نبود اساسا نهی از آن تمام، این مقدور مکلف نبومسبب ، یعنی آنقرار بود ملکیت حاصل نشود

ول مسبب به سبب عقد بیع و انشاء مقدور حصشود حصول ملکیت، ی الیتعلق اال بالمقدور، معلوم میهن وچون نهی متعلق شده 

  رد.ک تقینها موافای با نراساخمکلف است و این مالزم با صحت است. این استدالل آقایان بود و محقق 

  ؟این مطلب هم خوانی دارد یا خیر ،که توضیح دادیماما ببینیم آیا با این سه مبنایی 

ی که ار شخصاعتبند، کطبق مبنای اول که سه اعتبار با معامله و  انشاء تحقق پیدا میمبنای اول )مبنای مرحوم سید(: بنابر  اما

 :گویدیشارع م یتعلق گرفته است و مقدور مکلف است. وقتفعل مکلف است؛ اساسا چه مسبب محقق شود و چه نشود  نهی به آن 

ر به گ، ااست مبغوض انتقال نقل و ر که مسببش، یعنی ملکیت،ابتاست که این بیع  منهی عنه است به این اعو فرض هم این  «تبعال»

، حال اینکه کندبار میتخودش اع این ،یا خیره این  کاری ندارد به اینکه ملکیت حاصل شد لحاظ آن اعتبار شخصی در نظر بگیریم،

د، تابع تأثیر شوی او که فعل او شناخته میار شخصبت، اعیک بحث دیگر استه شود یا خیر، ع به رسیمت شناختلشرعند العقالء و ا

. پس در این ل شود و چه نشودصا، چه آن مسبب حاین علی ای حال مقدور مکلف است و اثر گذاری و حصول مسبب نیست،

 کند.لتی بر صحت نمیالتبار اول  این نهی  هیچ دعدر ا بخش

. اگر کسی دنوشیمنهی عنه نیستند، زیرا فعل مکلف محسوب ناساسا م یعاما آن دو اعتبار دیگر  یعنی اعتبار عقالیی و اعتبار شر

ینکه  اعتبار عقالیی یعنی ا .ار عقالیی و یک اعتبار شرعیبت، یک اعبار شخصیتاعیک  ،بار داریمتای سه اعلهمگفت ما در هر معا

  ت؟یس، این فعل کدشو، موجب نقل و انتقال می«بعت» :گفتد اگر کسی گوینبینند، میاثر می« عتب»این  یاعقالء برای این انشاء و بر

نهی  سپ تبار را داشته باشند، ربطی به فعل مکلف ندارد و چون فعل مکلف نیست،چنین اع، اینکه عقالء این ربطی به مکلف ندارد

  شود.نمی قنیز به آن متعل

رع ایعنی ش ،ثر و معتبر استیز این معامله و انشاء مؤاعتبار شرعی یعنی اینکه از نظر شرع ن ،سوم یعنی اعتبار شرعی را اعتباهکذو 

دارد به  عنا نرع است و ما، اعتبار شرعی فعل شنیست ف، این هم فعل مکلکندشناسد و بر آن اثر مترتب میهم آن را به رسمیت می

  شود. قی متعلهبار و اعتبار شرعی نتاین اع

تواند  و نهی می دشوکه فعل مکلف محسوب می اریبت، آن اعای داریمول که ما سه اعتبار در هر معاملهنائا علی المسلک االب پس 

 نکه شرعا و عقالئا هیچ اثری بر آنایلف است ولو کر مو، لکن این اعتبار علی ای حال مقدبار شخصی استتاعشود، متعلق به آن 

ور بودن قدم ر اینچنین استگ.  ابار شخصی را داردتاع کند اینله میم، کسی که معاکندخره پیش خودش اعتبار میباال، مترتب نشود

صی مقدور ار شخبت، این اعه باشد یا نداشته باشدچه از نظر عقال و شرع اثر داشت لهممعا این مله نیست،این معادیگر وابسته به صحت 
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به ی هی مکلف به هیچ وجه تابع  ترتیب اثر عقالیی و شرعی نیست و لذا ما از تعلق نادور بودن اعتبار شخصی برپس مق اوست.

   .کشف کنیم ارم صحت معامله توانیاعتبار شخصی نمیاین 

ی فعل عقال یککه ، بلها متعلق شودبخواهد به آن یهتند تا نسلف نیکز اساسا فعل مر عقالیی و شرعی نیای اعتبنبار دیگر یعتآن دو اع

ن با ات و همراهیش: این سخن محقق خراسانی و موافقفرمایدایشان می لک اول،پس بنابر مس  .ع استراری هم فعل شاست و دیگ

   .دو نفر تمام نیست آن

وجود  یک با معامله :فرمود ، ایشانیی شدشاوجود ان هب لخراسانی قائمحقق  مبنای سوم )مسلک محقق خراسانی(:بنابر اما 

ر بودنش یا مقدوکلف است مقدور مشود  کلف محسوب میحال ببینیم آیا تحقق این وجود انشایی که فعل م ،شودانشایی محقق می

کند  دقصأ شِاین است که من گفتیم حقیقت معاملهر گ؟ این هم واضح است که امترتب شود هم بر آن روابسته به این است که آن آثا

تواند ، یعنی مکلف میمقدور مکلف است و این تواند متعلق نهی واقع شود، این فعل مکلف است و مید انشاییأ را به وجوایجاد منشَ

شاء را به انی که خود مکلف آن شاینا. ولی آیا تحقق این موجود نکند صدق توانداء را به وجود انشایی و میجاد منشَقصد کند ای

 د؟ یعنی آنها هم این را بپذیرند؟ یا نه، تحقق این وجوبر این مترتب شود بع این است که عقالئا یا شرعا اثرا، تخودش ایجاد کرده

هد به خواتیم، میسش این است که وقتی حقیقت معامله را، عبارت از این وجود انشایی داناین هم ظاهر انشایی تابع آن اثر نیست؟

د، وجود باش. پس مقدور مکلف میشود یا نشودبیعنی اثر عقالیی مترتب یا غیر شرعی، اثر شرعی یی آن انشا دنبال این وجود

 ممالزآن این مقدور است و مقدور بودن  بار است کهتبه آن متعلق شده و تعلق نهی هم به این اع هم یهمقدورش است، ن یانشای

، مقدور مکلف ی که مترتب نشودشرعی و عقالی، اثر دکنتحقق پیدا می باز این د،اثر هم که مترتب نشو .ستنی ربا صحت و ترتیب اث

ی هتواند نیورتی مصکه این در  بود رارا اساس استدالل اینها بر این پایه استوزی نابراین مقدور بودن مالزم با صحت نیست.باست. 

ی ارکند و این شئ مقدور بشد و قدرت  تنها در صورتی تحقق پیدا میرا داشته بال به آن متعلق شود که مکلف قدرت انجام آن فع

و انتقال  ا شود و نقلملکیت جابج «بعت»ل ایعنی به دنب ،دوشمله صحیح باشد، یعنی اثر بر آن مترتب معا که اینشود مکلف می

   .معامله است تف از صحشااز معامله کی هاین است که ن نتیجهصحت است، با  صورت بگیرد. پس چون مقدوریت مالزم

له هر چند معام ، هر چند اثری بر آن مترتب نباشد،است کلفمنهی عنه مقدور مبنا در هر صورت، مود که طبق این دو بپاسخ این 

مقدور  ای حال صی علیست و اعتبار شخی اار شخصبتاعاست  فچه که فعل مکل. زیرا طبق مبنای مرحوم سید آننباشد یحصح

مبنای  ا طبقاساس ،نیست فمکل ، چه اثری بر آن مترتب شود و چه اثری بر آن مترتب نشود، اعتبار عقالیی و شرعی فعلستا

رعی اینکه اثر ش زا اعم گرفته، ری قراهاست و متعلق ن ف، وجود انشایی مقدور مکلشایی استند اووج که قائل بهق خراسانی قحم

  عامله صحیحة،مای حال مقدور است ولو لم تکن ال پس علی. نکندترتب پیدا کند یا  یا  عقالیی بر آن

ی نچه بسا در بدو نظر گمان شود که موافقت محقق خراسا :ایدفرمان میرگبعضی از بز مبنای دوم )مبنای مشهور(: بنابراما 

یب به سباز  ت رتامعامله را عب؟ مشهور حقیقت  آیا طبق نظر مشهور نیز اینچنین است یا خیر. اما درست است و قابل پذیرش است

کند یک مله میه معاک ، کسینیست رتجود اعتباری بیشوه یک ملی گفتند: در معان، شرعا یا عقالئا دانستند، یعیا ملکیتمله ار معابتاع

یت مبه رس تبار کنند،اع ران ، عقالء آعتبار کندا را شود که شرع آنیمسبب « بعت» کند و آن اینکهوجود اعتباری را محقق می

جز حصول آن  یله انشا، چیزا به وسییت شرعا یا عقالئملک ، معنای تسبیب اعتباریعنی تملیک بشناسند و اثر بر آن مترتب کنند،
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.  ثمنابل قمبیع را به غیر در مکند کند، تملیک میتملیک میطبق نظر مشهور « بعت»گوید:. کسی که میمسبب یا ملکیت نیست

فعل مکلف  هحریم قرار گرفتق نهی و تلع.  آنچه که االن متبیشتر نیست یبارتد اعند یک وجوگویه مشهور میست کا ینفرض ا اجاین

علق نهی ی تاشود. معنیمتبار شرعی و عقالیی محقق ناعهور جز با ش، فعل مکلف عبارت است از تملیک و تملیک طبق نظر ماست

 تعلق نهی د اصالمقدور نباش رگرا ازی ،ستیجاد کرده این است که این مقدور توا راباری به عنوان اینکه مکلف آن تبه این ملکیت اع

ز ت اسارت اکنیم که مقدور تو باشد و آن عب تصویر توانیم برای آنض میرما یک فبه آن صحیح نیست و چون مقدور توست، تنها 

 یجاد السببا ینر گفتیم اعتبار ملکیت، یعگ. او شرع به رسیمت شناخته شده باشد ، از نظر عقالءثر باشدری مؤابتلیک اعماینکه این ت

گوید عنی می. یایجاد سبب ملکیت است ففعل مکل ،اینجا یک کار بیشتر ندارد ف، مکلکیه و حقیقت معامله غیر از این نیستلالم

 شیامعن ،ی کند از ایجاد این سببهر جایی شارع ما را نگا. دکننییز اثر بر آن مترتب منو شارع عقالء  کنم ویممن سببش را ایجاد 

و هذا   ،این مبغوض است نزد من ،اما نکن ،بگیرد رتای اثر باشد و تملیک صوتوانی سببی را ایجاد کند که داراست که تو می این

ت ی اسنمعامله حق با محقق خراسا اب انشاء وپس در بدو نظر ممکن است گمان شود که بنابر رأی مشهور در ب .هو معنی الصحه

 ی بر صحت را. هو پذیرفته داللت ندو نفر  که موافقت کرده است با آن

 ؟ ض چیستبینیم اشکال ایشان نسبت به این فرباید بکند. ان اشکال میشاما نسبت به این فرض هم  ای

عامله در باب م مسلک مرحوم سیدطبق ، یعنی ح استرد آن دو مسلک گفتند صحیمو درایشان رسد آنچه یبه نظر مظاهرا تا اینجا 

 فی به فعل مکلهن رگ، چه اینکه اایشان وارد استو انشاء و طبق مسلک محقق خراسانی در باب انشاء به نظر می رسد اشکال 

متعلق شده و همانطور که دیدید یک جا فعل مکلف اعتبار شخصی است و یک جا ایجاد به وجود انشایی و اینها مقدور مکلف 

نای مشهور مب براما  توانیم صحت را استفاده کنیمهستند هر چند بر این معامله اثر مترتب نشود. آنجا روشن است که از نهی ما نمی

ده نیهم نکته ای وجود دارد که جلسه آ دو مبنا نالبته بر اساس آ ی موافقت کرد یا خیر؟نمحقق خراسا اشود بنجا میی؟  آیا اچه

 عرض خواهیم کرد.

 «الحمد هلل رب العالمین»

 


