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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 13فقه بورس و اوراق بهادار  

 27/09/98استاد عندلیبی 
 

 بحث صغروی: بررسی شرط در قراردادآتی
اینکهه  بارت بود ازعبحث در مورد قراردادآتی بود که رسیدیم به شرط ضمن عقد، بحث کبروی آن تمام شد، رسیدیم به بحث صغروی که 

رط وکالهت شهدر مصوبه بیان شده است، مرکب از دو چیز اسهت، یکهی شهرط وتهه ت همین و دی هری شرط ضمن عقد در قراردادآتی که 
 کارگزار.

 
 بررسی شرط وجه تضمين

  ین طبقشوند مبلغی را به عنوان وته ت مطرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می  در مصوبه این شرط به این صورت بیان شده است:
 عدیل کنند.تار یا اتاق پایاپای ب ذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی، وته ت مین را ضوابط این دستورالعمل نزد کارگز

 
شهروط ولهو  شهامل تمهام د ونت اطالق دارابا توته به ادله وتوب وفای به شرط، قدر متیقن آن شرط ضمن عقد است ه اگر ن وییم که روای

 شود.شود ه فلذا مشمول این شرط نیز میضمن عقد نباشد، می
 باشد.باشد فلذا واتب الوفاء میلذا در ن اه بدوی، این شرط مشمول ادله میف
 

 اول: اشکال
هه غهرری شهب کنهد، فلهذاوته ت مینی که شرط شده است مقدار ثابت و مشخصی ندارد و متناسب با تغییر قیمت، وته ت همین نیهز تغییهر می

 بودن در این شرط وتود دارد؟
هها و شهروط و... قهود و بی ر بعض روایات آمده است مثل نهی النبی عهن الغهرر، اطهالق دارد و شهامل تمهام عادله غرر که د به عبارت دی ر:

شود که شرط غرری اصاًل صحیح نیست فلذا وتوب وفهاء شود و نتیجه این میمی« المومنون عند شروطهم»است، پس آن ادله حاکم بر دلیل 
 هم ندارد.

 
 جواب

 مطلب است که برای تواب آن باید این موارد بررسی شود:ریشه این اشکال و شبهه دو 
 آیا این شرط، غرری است؟ 

 باشد؟بر فرض که شرط غرری باشد، آیا این شرط غرری، م ّر به قرارداد می 
کهه آن ادلهه مشهمول ینباشد و ثانیًا افلذا ابتدا باید ادله غرر بررسی شود و مدلول آن بررسی گردد تا معلوم شود اواًل آیا غرر م ّر به عقد می

 شوند یا نه؟این شرط نیز می
 ایت معتبریغرر ممنوع است؛ پس روباشند: فرموده« صلی اهلل علیه وآله»بینیم، دلیلی نداریم که در آن پیامبر کنیم میوقتی به ادله مراتعه می

 نداریم.« الغررنهی النبی عن »به این صورت که 
 .است نه مطلق غرر« یبی  غرر»روایتی که داریم در مورد 
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 ت بحث غررارواي

باشد، که می« عیون اخبار الرضا علیه السالم»ت کتاب منب  اصلی این روایاین روایت نقل شده است ولی  (448، ص: 17جدر وسایل الشیعه )
 :فرمایند، مرحوم صدوق میتا سه سند برای این روایت بیان کرده استدر آن

 سند اول:

ثَ َنا أَبُو َسِن ُُمَمَُّد بحُن َعِليِ  بحِن الشَّاِه الحَفِقيُه الحَمرحَوزِيُ  َحدَّ 3اْلَح ثَ َنا  ِبَرحَوُروَد ِف   ِر بحُن ُُمَمَِّد بحِن َعبحِد اَّللَِّ النَّيحَسابُورِيُّ قَاَل َحدَّ ثَ َنا أَبُو َبكح َدارِِه قَاَل َحدَّ
4اِمِر بحِن ُسَليحَماَن الطَّاِئيُ أَبُو الحَقاِسِم َعبحُد اَّللَِّ بحُن َأْححََد بحِن عَ  ِ قَاَل َحدََّثِِن َعِليُّ بحُن ُموَسى الر َِضا   ثَ َنا َأِب ِف َسَنِة ِستِ نَي َو ِمائَ َتنيح ِِبلحَبصحَرِة قَاَل َحدَّ

ِعنَي َو ِمائٍَة   ع َسَنَة أَرحبٍَع َو ِتسح

 سند دوم:

ثَ َنا أَبُو َمنحُصوٍر َأْححَُد بحُن ِإب حرَ  ُورِيُّ بَِنيحَسابُ َو َحدَّ ٍر اْلح ثَ َنا أَبُو وَر قَالَ اِهيَم بحِن َبكح َحاَق ِإب حرَاِهيُم بحُن َهاُرونَ  َحدَّ ثَ َنا َجعحَفُر ِإسح ُورِيُّ قَاَل َحدَّ  بحِن ُُمَمٍَّد اْلح
ثَ َنا َأْححَُد  ُورِيُّ بَِنيحَسابُوَر قَاَل َحدَّ ََروِ َعبحدِ ُن بح بحُن ُُمَمَِّد بحِن زََِيٍد الحَفِقيُه اْلح  ِليِ  بحِن ُموَسى ع يُّ الشَّيحَباِنُّ َعِن الر َِضا عَ  اَّللَِّ اْلح

 سند سوم:

َناِنُّ الرَّازِيُّ الح  ُشح ُ بحُن ُُمَمٍَّد اْلح َسنيح ُل بِ َو َحدََّثِِن أَبُو َعبحِد اَّللَِّ اْلُح َرَويحهِ مَ ثَ َنا َعِليُّ بحُن ُُمَمَِّد بحِن َبلحٍخ قَاَل َحدَّ َعدح الحَقزحِويِِنُّ َعنح َداُوَد بحِن ُسَليحَماَن الحَفرَّاِء  هح
 َعنح َعِليِ  بحِن ُموَسى الر َِضا ع 

 که: کندنقل می« علیه السالم»از امام رضا مرحوم صدوق حال توسط هر یک از این سه طریق

ِ قَاَل َحدََّثِِن أَ مَُّد بحُن َعِليٍ  قَاَل َحدََّثِِن َثِِن َأِب ُمَُ اَل َحدَّ  ُُمَمٍَّد قَ قَاَل َحدََّثِِن َأِب ُموَسى بحُن َجعحَفٍر قَاَل َحدََّثِِن َأِب َجعحَفُر بحنُ  َسنيح ِب َعِليُّ بحُن اْلُح
ُ بحُن َعِلي ٍ  َسنيح  َأِب اْلُح

 :رسدبه حدیث مورد بحث می 168کند تا در حدیث و با این سه سند روایات متعددی نقل می

نَ  ِ بحِن َعِليٍ  ع أَنَُّه قَاَل َخطََبَنا أَِمرُي الحُمؤحِمِننَي ع فَ َقاَل: ادِ َو ِِبََذا اْلحِسح َسنيح َسَيأحِت َعَلى النَّاِس َزَماٌن َعُضوٌض يَ َعضُّ الحُمؤحِمُن َعَلى َما ِف  َعِن اْلُح
7َنُكمح ِإنَّ اَّللََّ ِبا تَ عحَمُلوَن َبِصريٌ َو ال تَ نحَسُوا الحَفضحَل بَ يح  يَِدِه َو َلَح يُ ؤحَمنح ِبَذِلَك قَاَل اَّللَُّ تَ َعاَل  َياُر  َو َسَيأحِت َزَمانٌ   َخح رَاُر َو يُ نحَسى ِفيِه اْلح َشح يُ َقدَُّم ِفيِه اْلح

                                              

ُل اللَِّه ص َعْن َبْيِ  اْلُمْ َطرِّ َو َعْن َعِن الرَِّضا َعْن آَباِئِه َعْن َعِليٍّ ع َنْحَوُه َو َزاَد َو َقْد َنَهى َرُسو« 10»َو َرَواُه الصَُّدوُق ِفي ُعُيوِن اْلَأْخَباِر ِبَأَساِنيَد َتَقدََّمْت ِفي ِإْسَباِغ اْلُوُضوِء  . 
 َبْيِ  اْلَغَرِر.

 25، ص: 2عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج. 

 «.المرورودى» (. خ ل4)  

 «.سلمويه» (. هكذا في أكثر النسخ، و لكن في بعض النسخ المصّححة:1)  
 54، ص: 2ار الرضا عليه السالم، جعيون أخب. 

 سه طریق. . یعنی همان

 .237(. البقرة اآلية 2)  
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ِلُحوا ذاَت بَ يحِنُكمح  ََي أَي َُّها النَّاسُ  فَات َُّقوا اَّللََّ  الحَغَررِ  بَ يحعِ  َعنح َو يُ َبايَُع الحُمضحَطرُّ َو َقدح ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ ص َعنح بَ يحِع الحُمضحَطرِ  َو  َفُظوِن ِف  َو َأصح َو احح
ِلي.  أَهح

 بررسی سندی

ثقهه باشهند را  ایهاتی کهه خبهرو اگر مها فقهط روخبرثقه نیست فلذا  یعنی توثیق ندارند هر سه طریق مشتمل بر افرادی هستند که مجهول هستند
ند داشهته اسهت، سهاطر اینکه سه به خ روایت موثوق الصدور را نیز حجت بداند و در اینجا م ر کسید شومعتبر بدانیم، این روایت معتبر نمی

 شود.یمعتبر م کند فلذاآن پیدا میصدور مستفی ه شده و وثوق به ، فلذا برای آن شخص روایت اطمینان به صدور این روایت پیدا کند
توان داد برای کسی که اطمینان به صدور یست فلذا حجت است بلکه قاعده تزئی مکلی گفت این خبر ثقه ا توان به صورت قاعدهپس نمی

 آن پیدا کند، که در حق او حجت است.
 

 بررسی داللی

وتهه شهکالی کهه متا، کهه در ضهمن ههر نکتهه این روایت در مورد بی  غرری است، فلذا در مدلول این روایت باید چند نکتهه مشهخص شهود
 :شودرای بطالن شرط ضمن عقد، در قراردادآتی است، بیان میاستدالل به این احادیث ب

 :معنای غرر (1

 ین چیزی که باید در این روایت مشخص شود، معنای غرر است.اول
 معنا استعمال شده است: فهمیم که غرر در دوبا دقت در آیات و روایات و کتب لغت، می

 ت ، منحرف کردن کسی نسبت به واقعیگول زدن، فریب دادن، خدعه 

 خطر 

ی در ههر یهب باشهد ولهکه تای بحث دارد که این دو معنا، مستقل هستند یا اینکه مقصود از خطر، خطری است که ناشی از خدعهه و فر
 باشد.باشد ه خدعه و فریب میحال یکی از معانی آن ه که همان معنای اصلی آن می

 پس برای بی  غرری دو معنا محتمل است:
 ههای سهالم مخفهی یوهمریب بدهند، مثل اینکه در فروش یک سبد میوه، میوه های خهراب را در زیهر بیعی که در آن انسان را ف

 کند.

 خواهنهد همهدی ر را ای که در اثر آن خطری متوته انسان بشود ولو خدعه و فریبی در کار نباشد، مثل اینکهه دو نفهر نمیبیعی
ن و مثمن ه تهل به ثمب باخبر هستند، فلذا ممکن است از ناحیفریب بدهند ولی ثمن و مثمن مجهول است و هر دو از این مطل

 ها ضرر و خطری برسد.به آن

 ای که در آن انسان را فریب بدهند.باشد یعنی بیعیقدر متیقن همان معنای اول می
کسهی  ط بهه آن،بهوولی در هر حال اگر معنای اول مقصود باشد، ربطی به بحث ما ندارد چون در قهرارداد آتهی و شهرط ضهمن عقهد مر

 هد و هر دو توته به نوسانات قیمت و... دارند.دخواهد طرف مقابل را فریب نمی
 ته متعاقدین شود.طر تهل ممکن است خطری متواشود، یعنی به خو اگر معنای دوم مقصود باشد، شامل بحث ما می

 
 نیست.پس اولین اشکال در این بحث این است که شمول غرر نسبت به ما نحن فیه ثابت 
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 مراد از نهی در روایت: (2

شود که مقصود از نهی پیهامبر، نههی فلذا سوال می « الحغَ َررِ  بَ يحعِ  َعنح َعنح بَ يحِع الحُمضحَطرِ  َو  َقدح ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ ص »در روایت آمده است که 
 مت ه ؟راهت نه حرکیا نهی تنزیهی ه بیان  تکلیفی است یا نهی ارشادی و در فرض اینکه نهی تکلیفی باشد آیا نهی تحریمی است

 :کندأیید میت، همین نکته را کندصاحب وسایل در کنار همین روایت نقل میکه مسلمًا بی  م طر حرام نیست و روایتی 
َناِدِه َعنح ُعَمَر بحِن يَزِيَد قَاَل:      ِ ِبِِسح َسنيح  يَ زحُعُموَن َأنَّ الر ِبحَح َعَلى الحُمضحَطرِ    ع ُجِعلحُت ِفَداَك ِإنَّ النَّاسَ ِد اَّللَِّ ِب َعبح لحُت ِْلَ ق ُ  ُُمَمَُّد بحُن َعِليِ  بحِن اْلُح
ََتِي َغِني اً أَوح فَِقرياً ِإالَّ ِمنح َضُرورٍَة ََي ُعَمرُ       1َو َحرََّم الر َِِب فَارحَبحح َو اَل تُ رحبِهح   َقدح َأَحلَّ اَّللَُّ الحَبيحعَ َحرَاٌم َو ُهَو ِمَن الر َِِب قَاَل َو َهلح رَأَيحَت َأَحداً َيشح   
ِ ِبِثحٍل.      2قُ لحُت َو َما الر َِِب قَاَل َدرَاِهَم ِبَدرَاِهَم ِمثحَلنيح  

گیرد که ظاهر شکل نمی« بی  غرری»ی اینکه بی  م طر حرام و باطل نیست و حداکثر مکروه است، دی ر ظهوری نسبت به پس به قرینه
دل آن ظههور ِع م، نهی از، چون در همین کالباشد و ب وییم ظاهر این روایت، بطالن بی  غرری است یا ارشاد به بطالن میدر نهی تحری

 ست.توانیم ب وییم که بی  غرری مکروه است یعنی مطلوب شارع نیست و کار خوبی نیپیدا نکرد و حداکثر میدر حرمت تکلیفی 
نههی  ینهی(و امهام خم اشد، حرمت دال بر فساد و بطالن نیست حتی بع ی )مثل مرحوم آخوندحتی اگر داللت بر حرمت تکلیفی داشته ب

 اند، یعنی چون این معامله صحیح بوده است، انجامش حرام شده است. ای را دلیل بر صحت آن معامله دانستهتکلیفی از معامله
 صحیح است ولی حرام است. مثل اینکه در آیه قرآن:  نهی از بی  شده است ولی باالتماع این بی 

 ای بین حرمت تکلیفی و بطالن بی  وتود ندارد.پس حتی اگر دال بر حرمت تکلیفی هم باشد، مالزمه
 بلکه تنها اگر اثبات شود که در اینجا نهی، ارشاد به بطالن است، برای بحث ما مفید خواهد بود.

 به عبارت دی ر: 
 جها نهه تنهها قرینهه بهرمها در این بخواهد ارشادی باشد، نیاز به قرینه و دلیل دارد، در حالی که است و اگر هور اولیه نهی، مولوی تکلیفیظ

مًا نههی کهه مسهل «لحُمضح َطر ِ َع نح بَ يح ِع ا  صََنَ ى َرُس وُل اَّللَِّ  »اسهت کهه  ارشادیت نداریم بلکه قرینه بر خالف آن داریم چون قبلش فرمهوده
حرمهت  ر حرمهت باشهد،یا کراهت است و یا حرمت، که حتی اگر دال ب« نهی از بی  غرری»از مولوی تکلیفی تنزیهی است فلذا مقصود 

 شوند.ین مورد میامشمول « روطهمالمومنون عند ش»و « اوفوا بالعقود»و وقتی دلیلی بر فساد آن نداشته باشیم، دلیل  نداردمالزم با فساد 
 

رط اسهت، چهه برسهد کهه بخواههد شه ن روایات بر بطالن بی  غهرری مخهدوششود که داللت ایپس اشکال دوم در این روایات این می
 غرری را هم باطل کند.

 

 سرایت یا عدم سرایت غرر در ناحیه شرط به غرر در ناحیه بیع:  (3
رط نحن فیه شدر ماست که سوالی که تای طرح دارد این ا، و این روایات ارشاد به بطالن بی  غرری باشد بر فرض بی  غرری باطل باشد

مًا مسهل فلهذا، و قراردادآتهی مسهتقل باشهد مخصوصًا اگر شرط در ضهمن عقهد دی هری باشهد و اصل قرارداد مشکلی ندارد غرری است
 .قراردادآتی از این تهت مشکلی ندارد

 دن اصل عقهدشالبته تای یک سوال دارد و آن این است که اگر شرط ضمن عقد، غرری شد و باطل شد این شرط غرری سبب غرری 
بی  است یا نهه؟  شود تا حکم به بطالن اصل آن عقد نیز بشود یا خیر؟ به عبارت دی ر تدای از بحث اینکه شرط فاسد مفسدو بی  نیز می

 کند یا خیر؟گوییم آیا غرر از شرط به عقد سرایت میمی

                                              

 و ال ترب) هامش المخطوط(. -في نسخة -(6)  
 .447؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 
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 فلهذا اگهر شهرط   دارد،هرچند شرط تزئی از عوضین نیست ولی کالعوضین است یعنی نوعی دخالت در بیه گویند:بعضی می 
 شود، که اگر عقد باطل باشد دی ر شهرط ضهمننیز غرری و باطل می غرری شد، آن عقدی که شرط در ضمن آن بوده است،

فلهذا شود و حق تصرف در وته ت مین ندارد چون اصل عقد باطل شده است؛ ماند و کارگزار وکیل هم نمیعقدی باقی نمی
ردی ری باشد، آن عقد دی ر و شروط ضمنش باطل میاگر شرط ضمن عقد  طبق این نظر ف شوند و تنها قهرارداد معاههده صهِ

مهین معاههده بهوده هگر هم شرط ضهمن و ا ه البته بنا بر این که ما داللت ادله بر بطالن بی  غرری را کامل بدانیم ه ماندباقی می
شود ولی دلیلی بر بطالن معاهده غهرری کند فلذا معاهده غرری میو ما گفتیم که غرر شرط به اصل عقد نیز سرایت میاست، 

ن هر عقد غهرری شد ه که ما همان را هم قبول نکردیم ه ولی بطالنداریم، زیرا حداکثر از این دلیل بطالن بی  غرری فهمیده می
ای است نسبت به بیعی در آینده، پس عقدی کهه االن واقه  شهده هدهنشده است بلکه معاتا بی  واق  شود و در اینفهمیده نمی

 شود.است، بی  نیست بلکه معاهده است فلذا مشمول دلیل بطالن بی  غرری نمی

باتهه ن اثه و دو صهیت کنهدالغای خصو« بی »از  دانستکسی بعد از اینکه داللت این ادله را بر بطالن بی  غرری تمام مگر اینکه 
رر اسهت، ن مشتمل بر غو ب وید بی  یا عقد دی ر در بطالن بی  غرری خصوصیتی ندارند بلکه هر عقد غرری چو خرط القتاد ه 
إّلها  وکهر شهده اسهت و پیامبر، بی  را از باب مثل ذکر کرده است و چون نهوع غهالبی عقهود بیه  بهوده اسهت، بیه  ذ باطل است

 ت.و مراد عقد غرری اس موضوعیتی ندارد
 ی غرری کند.بعد از این الغای خصوصیت، حکم به بطالن معاهده و

  .کنیمولی ما این الغای خصوصیت را احراز نمی
  

 :منش به خهاطرضدر  وغرری بودن شرط، ربطی به غرر در ناحیه ثمن و مثمن ندارد، زیرا که عوضین مشخص است  نظر استاد 
گوینهد کند و عرفًا در ایهن مهوارد نمیمینایجاد غرری در ناحیه عوضین  ،وطاند، که بطالن آن شراغراضی شروطی قرار داده

 که حال که شرط غرری است پس بی  غرری شده است.
 

 ، در بحث شرط در قرار دادآتی:یغرر نهی از بیع روایات باب نتیجه
شود ویا صرفًا دال بر تب بطالن میغرر مو) و هم حکمًا  (شود یا نه؟معنای غرر شامل بحث ما می)این روایات در بحث ما هم موضوعًا 

غرری است که  شود یا نه؟ بلکه حداکثر معاهدهآیا قراردادآتی با توته به این شرط، بی  غرری می)و هم تطبیقًا  یا حرمت است؟( کراهت
 ت اشکال دارد.ست و از هر سه تهمحل کالم ا (علی المدعی که العهدة شود م ر با الغای خصوصیتدی ر مشمول ادله نمی

 پس دلیلی بر بطالن این معاهده نداریم.
 

 اشکال:
دهیم شرط غرری باشد و معاهده ما هم دهیم و احتمال میهر چند ما دلیلی بر بطالن این معاهده پیدا نکردیم ولی حداقل احتمال بطالن را می

اللی را حتاب نباشد و رد شروط صحیح است ه که مخالف کتنها در مو« المومنون عند شروطهم»غرری شود و باطل شود، در حالی که ادله 
شود و چون می« احل حرامًا»گرداند، ولی در اینجا اگر این شرط حرام باشد، با اشتراطش مصداق ها را الزم الوفاء میحرام نکند ه و آن

دلیل توان به شود، فلذا نمیشبهه مصداقیه  می اریم،باشد یا نه؟ و نسبت به آن شک دمی« حل حرامًاا»مصداق آن  دانیم که این شرط،نمی
 باشد.تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل، صحیح نمی« المومنون عند شروطهم»
 

 جواب اول:
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 ما دو دسته روایات داریم:« المسلمون عند شروطهم»در مورد 
  صور بهن یهونس، است: روایت من را نداشتند، که سه روایت«  حرامًاإال ما احّل»و « إّلا ما خالف کتاب اهلل»روایات مطلق که قید

 روایت سلیمان بن خالد و روایت علی بن رئاب 

 که دو روایت است.«إال ما احّل حرامًا»و « إّلا ما خالف کتاب اهلل»هستند به قید  روایات مقید ، 
شود تمسک باشد و نمیه عام در شبهه مصداقیه خود دلیل میید، تمسک بگوییم که نسبت به روایات مقبنابر تمامیت اسناد روایات نهایتًا می

 کرد.
م است ده، مفید عموشمخصص منفصل ه بنا بر اینکه شروط تم  است و چون اضافه ولی نسبت به سه روایت مطلق، این دو روایت حداکثر 

د شبهه مصداقیه لت تمسک به عام با وتوفلذا در این حاشوند، یآن روایات محسوب مو یا مقّید منفصل ه بنا بر اطالق روایات دسته اول ه  ه 
اند تمسک به عام در شود، که باید هر کسی طبق مبنای خودش در اینجا رفتار کند، چون بع ی در اینجا قائل شدهمخصص )منفصل( می

توانند با وتود دانند، باز نمیرا تایز نمیکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص  باشد؛ البته کسانیشبهه مصداقیه مخصص، صحیح می
 این احتمال به ادله عام تمسک کنند.

 
 جواب دوم:

و عقودی که عرفًا صحیح محسوب  شروطشان این است که ای به عرف است و مدلولالق« اوفوا بالعقود»و « ند شروطهمالمومنون ع»
 شود، نافذ و ماضی هستند.می

 «إال ما احّل حرامًا» و« إّلا ما خالف کتاب اهلل»که  است، سپس با دو روایت دی ر، قیدهایی را بیان کرده است ها را نافذ دانستهپس شارع این
هایی است که شارع رطیعنی شروطی که عرفًا صحیح است الزم الوفاء هستند إّلا ما خرج بالدلیل که ثابت شود ه احراز شود ه تزء ش

د صحیح است است در نتیجه در مقام اثبات همه عقودلیل تمام شروط و عقود عرفیه را شامل شده تخصیص )یا تقیید( زده است، چون عموم
 و همه شروط نافذ است م ر مواردی که احراز شود حرامی را حالل کرده است.

د، مقصود شارع نبوده دانگوییم که اگر موردی از مواردی که عرف صحیح و نافذ میکنیم و میپس ما به اطالق مقامی این ادله تمسک می
 است باید خودش توضیح بدهد.

 
 :اول نتیجه جواب از اشکال

 شود.که این شرط غرری است، منتفی می اشکالی که مطرح شده بودپس 
 

 اشکال دوم:
وقه  از ایهن شهرط تبازهها ای کهه بورسباشد یا خیر؟ هر چند فی الجمله فایده دارد ولی آیا مفیهد بهرای آن فایهدهآیا این شرط مفید فایده می

 باشد یا خیر؟ دارند، می
شود که در نقل و انتقال این ، سوال میگیردمیبندند، سپس یکی تصمیم به فروش قرارداد مثاًل در فرضی که دو نفر با هم قراردادآتی می

کنار بروم و کسی دی ر تای زین شود؟ چون من شرط کرده و وکالت به کارگزار داده ام ، چطور وقتی من تعهد یا قرارداد، شرط چه می
 من بشود، خود به خود کارگزار وکیل او بشود؟!

تایی تعهد ویا قرارداد هستند، بازها که همین طور دائما در حال تابهپس بنابر فرضی که ما این شرط را تصحیح کردیم، آیا برای بورس

                                              

 کند.شود ولی در مصوبه سازمان بورس آمده است که طرف متعهد، کسی را تای زین خودش می. در قانون مجلس آمده است که خود قرارداد، خرید و فروش می



7 

 

 شود یا خیر؟ر آخر میمفید است و آن آثار متوق  را دارد یا خیر؟ یعنی کارگزار وکیل نف
ان خرید و ه شد، در زمچون اصاًل فلسفه این شرط این بود که مشکالت قرارداد آتی را حل کند، آیا تصحیح این شرط به صورتی که گفت

 کند؟فروش قرارداد، نیز مشکالت را حل می
 شود.ان شاء اهلل در بحث بعد این مطلب بررسی می

 
 بررسی شرط وکالت

 بخشهی از وتهه ،ها وکالت دارد که متناسهب بها تغییهراتو کارگزار از طرف آناست: « وکالت»شود من عقد، شرط میشرط دی ری که ض
دوره تحویهل  د داشهت تها درتصرف در اختیار دی ری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواه یک از طرفین را به عنوان اباحهت مین هر 

 با هم تسویه کنند.
  

 له باید بررسی شود:سأاینجا چند مدر 
ا یتواند وکیل بشود با توته به اینکه در قانون مصوب تصریح شده است که کارگزار شخص حقوقی است، آیا شخص حقوقی می .1

 خیر؟

شود، که مالک می تواب این مسأله متوقف بر این است که ب وییم اعتبار شخص حقوقی عقالئًا به این نحو است که همان طور
ده بودن و ودن یا فروشنبود یعنی عقالئًا و عرفًا همان طور که برای شخص حقوقی اهلیت مالکیت و اهلیت خریدار شوکیل نیز می

ست که صود از وکیل شدن شخص حقوقی این ابرای او قبول داشته باشند و مقرا نیز شدن  پذیرند، اهلیت وکیلذمه داشتن را می
کند و یا و فروش می م بدهد کما اینکه در شخص حقوقی مدیر عامل است که خریدمتولی و نماینده یا مدیر عامل کارها را انجا

 دهد.قرض می
جوز برای ام کارها، مپس تنها راه حل برای این مسأله همین مطلب است و إّلا خود مفهوم وکالت به معنای نایب شدن برای انج

 شود. وکالت شخص حقوقی نمی
 

 شود؟صورت شرط نتیجه، وکالت محقق می ه رخ داده است، آیا با شرط وکالت بهتا نسبت به وکالت، شرط نتیجدر این .2

خواهیم با شود ولی در صورتی این نحوه از شرط صحیح است که آن عملی که میهر چند روایات و ادله شامل شرط نتیجه می
 خود شرط محقق شود، سبب خاص نداشته باشد یعنی وتودش متوقف بر سبب خاص نباشد.

 بی  رخ داد، اگرمرد و زنی ضمن بیعی شرط کنند که نکاح محقق شود یا زن و شوهر ضمن عقد شرط کنند که اگر اینفلذا 
 خاص دارند. شود زیرا اسبابی این شرط محقق نمی، این نکاح و یا طالق به واسطههمسرش مطلقه باشد
 باشد.عقد خاص نداشته  وای صحیح است که آن نتیجه، سبب پس تنها شرط نتیجه

 ؟شود: آیا وکالت سبب و عقد خاص دارد یا خیرحال سوال می
 در این مورد این است که وکالت نیاز به سبب و عقد خاص ندارد. فتوای فقها
ب و قبول یاز به ایجاندلیل فتوای فقها برای ما روشن نیست، چون وکالت اذن یا ایقاع نیست بلکه عقد خاصی است که  نظر استاد:
شود، نیاز به دلیل دارد ولی ما هنوز دلیلی بر این خواهد و مسببش بدون عقد هم ایجاد میه ب وییم سبب خاص نمیدارد و اینک

 ایم.مطلب پیدا نکرده
هم از حیث تطبیق به عرف واگذار شده است و  هم از حیث مفهوم و« المومنون عند شروطهم»اینکه ب وییم چون خطاب م ر 
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کالت و داند،تا میداند، فلذا با توته به اطالق مقامی ادله و اینکه عرف دلیل را شامل اینمیینجا عرف هم این دلیل را شامل ا
 شود.محقق می

 
اگر وکالت  بشود ولی سخو غیر قابل ف الزم جه ضمن عقد الزم، حاصل شود تا وکالتنکته: ما دنبال وکالتی هستیم که با شرط نتی

 باشد.قابل فسخ می با فعل طرفین واق  شود، عقد تایز و
 

 شود؟ساز نمیاست، آیا این اباحه در تصرف برای طرفین مشکل« اباحه در تصرف»متعلق وکالت در این شرط  .3

 مقصود از اباحه در تصرف چیست؟ ما دو نوع تصرف داریم:
 تصرفات متوقف بر ملکیت 

  یر متوقف بر ملکیتغتصرفات 

 یستند؟ نقف بر ملکیت ود یا اینکه مقصود تنها اباحه در تصرفاتی است که متوشآیا اباحه در تصرف شامل هر دو نوع تصرف می
 شود، زیرا در این بند آمده است که: معنا میاگر مقصود اباحه در همه انواع تصرفات است، دی ر قید آخر این بند بی

تصهرف در  از طرفین را به عنهوان اباحهه یکز وته ت مین هر بخشی ا ،ها وکالت دارد که متناسب با تغییراتکارگزار از طرف آن
 و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند. اختیار دی ری قرار دهد

لحظهه قبهل  تواند با آن پول مثاًل خرید و فروش کند، که در این صهورت درمجاز به تصرف مالکانه باشد، یعنی می طرفزیرا وقتی 
ا بهه ، پس اگر وکیل بخشهی از وتهه ت همین رکندیمشود و سپس تصرف مالکانه ، مالک آن مال میطرفروش ابتدا از خرید و ف

، پهس دی هر تواند در آن مال تصرفات مالکانه انجام دهددهد و شخص دی ر میعنوان اباحه تصرف در اختیار طرف دی ر قرار می
توانیهد بها ایهن یماست کهه شهما  و معنای این قید این« وره تحویل با هم تسویه کنندتا در د»معنا ندارد که قیدی برای او بیاوریم که 
لیهک بهه ر تصرف نیست بلکهه تمین توتیه ندارد، زیرا دی ر این وته ت مین اباحه دشود، و اپول تنس بخرید ولی ملک شما نمی

د مقصهوکنهد و اگهر ههم ه حسهاب میزمان تسوی ب وییم درطرف مقابل شده است و اگر تملیک مجانی است، دی ر معنا ندارد که 
 قرض است، اباحه در تصرف معنا ندارد و باید ب وید قرض دادم.

ارداد بیهان ین شهکل در قهرگفته شده بود: شما از طرف من وکیل هستید تا به دی ری قرض بدهید تا زمان تسویه؛ که اگر به ا اگرو 
 نداشتیم.شده بود، مشکلی 

 پس چون این مطلب ابهام دارد، نیاز به بررسی بیشتری دارد.
 

 
 

 
 


