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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 25فقه بورس و اوراق بهادار  

 16/11/98استاد عندلیبی 

 
 ار معاملهياشکال چهارم به ادله صحت قرارداد اخت کبرویبررسی ادامه 

 ع موقت است وامله، بیاز این بود که: قرارداد اختیار مع بحث در اشکال چهارم به ادله صحت قرارداداختیار معامله بود، که این اشکال عبارت
 بیع موقت مشروعیت ندارد و محکوم به بطالن است.

اطالقات صحت  اشکال بر دلیل صحت بیع موقت )عمومات و 4بررسی کردیم و  )بطالن بیع موقت( که این اشکال را از حیث کبروی
 معامالت( بیان شد.

 
 اشکال پنجم به ادله صحت بيع موقت

ر ادلره صرحت بیرع ح نمود ولی در حاضرر ایرن اشرکال را نرا ر برحت اصل قرارداداختیار معامله نیز مطرتوان این اشکال را بر دلیل صالبته می
 کنیم:موقت طرح می

ه بیع بودن بیع ومیه نسبت ببر فرض این که در بین عقالء هم ملکیت موقت و هم بیع موقت، داشته باشیم و هر دو معقول باشند و شبهه مفه
 باشد:ای که در کلمات محققین و بزرگان مطرح شده است به این صورت میمدهنداشته باشیم، اشکال ع موقت

امل آن شطالق ندارد و ا« بیع موقت»، نسبت به عام یا مطلق در باب صحت معامالت و همچنین سایر آیاِت« احل اهلل البیع»آیه شریفه 
 شود.نمی

 ت، چندین تقریب وجود دارد:نسبت به بیع موق« هلل البیعا احّلآیه عدم اطالق »برای توضیح 
 

 

يَْطاُن ِمنَ ؛ 275البقرة،  بَا الَ يَُقوُموَن ِإالَّ كََما يَُقوُم الَِّذي يَتََخبَُّطُه الشَّ بَا َو  بَِأنَُّهْم َقالُوا إِ  الَْمسِّ ٰذلِكَ الَِّذيَن يَْأكُلُوَن الرِّ ُ نََّما الَْبيُْع ِمثُْل الرِّ  َأَحلَّ الّلٰ

بَاالْبَيَْع َو َحرَّ  ِ  مَ الرِّ  َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن. َعاَد فَُأوٰلِئَك َأصْ  َو َمنْ فََمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه فَانْتََهى فَلَُه َما َسلََف َو أَْمُرُه ِإلَى الّلٰ

 
 («احّل اهلل البيع»آيه عدم اطالق ) ای اشکال پنجمتقريب اول بر

 یان دارد:ه خود سه بک، و از طریق اطالق صحت بیع موقت را اثبات کنیم د که بخواهیم به اطالق آن تمسک کنیمآیه شریفه اطالق ندار
 

 بيان اول برای عدم اطالق آيه

د ماننریرع نیسرت و بدر مقام بیان خصوصیات و حصر  « احّل اهلل البیع»ی آیه شریفهکالم خداوند است ولی « احل اهلل البیع و حّرم الربا»جمله 
 .باشددر مقام تشریع حلیت بیع و حرمت ربا می بسیاری از آیات دیگر الهی، تنها

های مشکوک را با شود که بخواهیم حلّیت بیعپس چون در مقام بیان خصوصیات و قیود بیع حالل نیست، اطالقی برای آیه شریفه منعقد نمی
 تمسک به آن اثبات کنیم.

توان به آیه تمسک کرد؛ زیرا هرچند نظر بسیاری از اصولیین این است ر مقام بیان است یا خیر؟ نمیو حتی اگر شک داشتیم که آیه شریفه د
کنیم که این اصل در بین عرف صحیح است ولی ما اشکال می« در مقام بیان بودن»فرمایند در موارد شک در مقام بیان بود، اصل که می

جا و به اند را یکی آنچه قصد کردهبین خودشان همه مطالبی که در دل دارند و همه ها در محاورات عرفیاست زیرا در نوعًا، انسان
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گفتنش این است که دانیم روش او در سخنگونه نیست زیرا که ما در کالم شارع میکنند اّما کالم شارع اینصورت متمرکز بیان می
گوید و خاص دیگر ذکر کند و حتی گاهی عام را در یک زمان می منفصل سخن بگوید مثاًل در یک جا مطلق بگوید و قید آن را در جایی

 گوید.سال بعد می 100آن را 
باشد بلکه در مقام بیان اصل تشریع دانیم که شارع تشریعات فراوانی دارد و در خیلی از موارد در مقام بیان خصوصیات نمیو از طرفی می

توان از این آیه گوید: اقیموا الصالة پس نمیپردازد فلذا میو به بیان خصوصیات نماز نمی کندباشد مثل اینکه تشریع اصل نماز را بیان میمی
ام تشریع ستند و در مقحکم به صحت نمازهای مشکوک کنیم؛ بخالف نوع مردم که در مقام بیان خصوصیات هاطالق فهمید و با این اطالق 

 نیستند.
باشد یا خیر، به اطالق کالم که در مقام بیان تمام مراد میدر ایناین است که در زمان شک  شانفلذا بنای عقالء هر چند در محاورات عرفیه

توانیم این بنای عقالء را دلیل قرار دهیم که در کلمات شارع نیز در زمان شک، حق چنین کاری را داریم کنند ولی نمیگوینده تمسک می
گوید و دیگر اینکه باشند و آن این است که شارع منفصل سخن میوت فارق هم میزیرا شارع از دو جهت با عرف تفاوت دارد که دو تفا

 شارع تشریعات فراوان دارد.
 

 بيان دوم برای عدم اطالق آيه

 تقریرب اول از تروانمیکرالم خداونرد اسرت، براز « احّل اهلل البیع و حّرم الربرا»که جمله با پذیرش این اند(این طور فرموده« ره»)حضرت امام 
 باًل رخ داده اسرت(ق)تشریعی که  باشد بلکه در مقام حکایت و اخبار از یک ُمنَشأ قبلیگفت آیه شریفه اصاًل در مقام انشاء نمی  و ترقی نمود

به قیمرت  اند بیع و ربا مثل هم هستند و هر دو سودآور هستند و فرقی ندارد که کاالیی راکردهی قائلینی که ادعا میو برای دفع شبهه باشدمی
 آن معاملره کنیرد؛ اگرراالی مشرابهکربیشتر بفروشید و با قیمت کمتر کاالی مشابه آن را خریداری کنید یا اینکه کاالیی خود را با دو برابرر از 

ام کل آن حرشایستی هر دو باشد و اگر قرار است که حرام باشد بنباشد بایستی هر دو شکل آن حرام نقراراست که این نوع سودآوری حرام 
 باشد و معنا ندارد که یکی حالل و دیگری حرام باشد.

ما در مقابرل شرو ا هرار نظرر  ل قررارداده اسرتیکی را حرام کرده است و یکی را حرالقباًل فرماید که خدا و خدا به عنوان دفع این توهم می
 شارع مقدس جایگاهی ندارد.

ن حکمری جعرل در گذشته جعل شده است این اسرت کره اگرر در گذشرته چنری است کهگوییم آیه در مقام اخبار از حکمیی اینکه میقرینه
 چنرین انشرائی رخ دانستند، معنا نداشت که اعتراض کنند که بیع و ربا بایستی مثل هم باشند، فلذا مشخ  است که قرباًلنشده بود و مردم نمی

 ارند.داده است و مردم نیز خبر دارند ولی در حال حاضر به آن حکم الهی اعتراض د
قام بیان شروط و ست ولی در مپس شارع تنها در مقام اخبار از این مطلب است که این دو مثل همدیگر نیستند و بیع حالل است و ربا حرام ا

 یود بیع حالل.قخصوصیات و  قیود حلّیت بیع و حرمت ربا نیست؛ فلذا آیه شریفه در مقام بیان دفع توهم تسویه است نه در مقام بیان ذکر
الل کرده است حتوانیم بگوییم که خدای متعال بیع بما هو بیع را س آیه شریفه هیچ اطالقی ندارد که بخواهیم به آن تمسک کنیم و نمیپ

توان در مواردی که شک باشد، پس نمیوبا اطالقش شامل انواع بیع همچون بیع حق، بیع مکیل، بیع غرری، بیع موقت، بیع مع الربح و... می
 د.ی خاصی از بیع حالل است یا حرام، به اطالق آیه تمسک کرد، زیرا که آیه شریفه اصاًل اطالق ندارداریم نوع

ای بین والد توان با تمسک به آیه حکم به حرمت هر نوعی ربائی )ربمطرح شده در آیه نیز مطرح است یعنی نمی« ربا»همین مطلب در مورد 
 باشد.که در مقام بیان حرمت هر نوع ربائی نمی و ولد ر ربای بین کافر و مسلمان( کرد، زیرا

 
آیه دیگر بیان نشده است که است و در اینبودهباشد و حکم حلیت بیع قباًل تشریع شدهمی دفع توهم تسویهبیان پس آیه شریفه تنها در مقام 
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 آیه شریفه اطالق ندارد. فلذا قباًل با چه قیود و چه شرایطی بیع حالل شده بوده است
 
 دوم بيانواب اول برای ج

دهیم که خداوند در مقام جواب، به همان نحو که قباًل حالل شرده باشد، جواب میحتی اگر بپذیریم که آیه در مقام بیان دفع توهم تسویه می
دهد که قبلی خبر می نشأاخبار است ولی از یک م« احّل اهلل البیع و حّرم الربا»دهد و هر چند که این عبارت است، االن جواب آن توهم را می

مطلرق حرالل  را بره صرورت به همین صورت بوده است و خداوند قباًل نیز که بیع را حالل کرده است با همین عبارت حالل کرده است و بیع
 کرده است فلذا این جمله با واقع مطابقت دارد.

 
 اشکال

که منشأ قبلی کره   د در این آیه از آن خبر داده است ولی لزومی ندارداست که خداون فهمیم که قباًل چنین منشأی وجود داشتههر چند که می
یع حالل شده باشرد جا نیز اصل بعین همین عبارت بوده است به نحو اطالق باشد بلکه حتی اگر اصل تشریع قبلی نیز فی الجمله باشد و در آن

 شود.فلذا برای این جمله اطالقی منعقد نمیدفع توهم تسویه کافی است  ی انواع بیع، برای صحت این اخبار ونه همه
 

 دوم بيانجواب دوم برای 

فرماید که این دو از فلذا در آیه خداوند می« ةالتفصیل قاطع للشرک»ای داریم که هر چند آیه شریفه در مقام بیان دفع تسویه است ولی قاعده
اند و همچنین بعضی ها حالل و بعضی دیگر حرامرند، نه اینکه بعضی بیعهم جدا هستند و باهمدیگر تداخل ندارند و بیع و ربا با هم فرق دا

توان فی الجمله گفت که: إّنما البیع مثل الربا و إّنما شود میگونه باشد فی الجمله بیع مثل ربا میاند که اگر اینها حالل و بعض دیگر حرامربا
 الربا مثل البیع.

خواهد با این فکر مقابله کند و عرفًا مقابله با این توهم این است که کاماًل این دو باشد و میهم میجایی که آیه در مقام دفع تواز آنپس 
ا هستند و در شود که بفرماید: ربا و بیع کاماًل از هم جدآیه جواب کاملی در مقابل آن توهم میدسته از همدیگر جدا شوند، در صورتی 

 هیچ چیزی با هم مساوی نیستند.
 

 اشکال

شود کره گوینرده در مقرام ق میولی بایستی توجه داشت که این قاعده در جایی تطبی« التفصیل قاطع للشرکة»رچند این قاعده را بپذیریم که ه
 بیان خصوصیات باشد و با این حال بین دو یز تفصیل قائل بشود.

د بررای گر جردا باشرنلجملره نیرز دو شریء از همردیولی اگر جایی گوینده در مقام بیان خصوصیات نبود، برای صحت تفصیل همین که فی ا
 صحت تفصیل کافی است.

ها یک طرف حالل باشند و ربا در توان ملتزم شد که همه بیعها باطل و حرام است، پس نمیو از طرفی از مسلمات است که بعض از بیع
 طرف دیگر حرام باشد.

د که این دو ت که بفرمایشته شده است؟ خداوند نیز در مقام جواب کافی اسرباخواران اعتراض دارند که چرا بین این دو ماهیت فرق گذا
 ماهیت فی الجمله با هم فرق دارند فلذا ماهیت بیع حالل است و ماهیت ربا حرام است.

 
 بيان سوم برای عدم اطالق آيه

هرا در مقرام و ربطری بره کرالم الهری نردارد و آن اسرت ربراخوارانی کالم خداوند نیست بلکه ادامه جمله« احّل اهلل البیع و حّرم الربا»ی جمله
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بَااند که: اعتراض گفته َم الرِّ ُ الَْبيَْع َو َحرَّ بَا َو َأَحلَّ الّلٰ این چه کاری است که خداوند انجام داده است که با اینکه بیرع    َقالُوا ِإنََّما الَْبيُْع ِمثُْل الرِّ
 .را حرام کرده استمثل ربا است، خداوند بیع را حالل و ربا 

 را حرام قرار داده حالل و ربا و فقط اخبار از این است که بیع را خدا در این حالت دیگر اصاًل آیه شریفه اطالق ندارد و قابل تمسک نیست
 .است

 
 )به هر سه بيان(جواب برای تقريب اول 

شدیم و دیگر ای که بیان شدند با مشکل مواجه میبه تقریبات ثالثه فاده کنیم، با توجهخواستیم از اطالق آیه شریفه استاگر ما به تنهایی می
 های مشکوک کنیم.، حکم به صحت بیعتوانستیم با تمسک به اطالق آیهنمی

این روایات  اند و به عبارت دیگر ازولی روایاتی وجود دارد که در  اهر آن روایات این است که به اطالق این آیه شریفه تمسک کرده
شود که برای شکل گیری اطالق در آیه از این آیه اطالق فهمیده است، پس مشخ  می« علیه السالم»شود که امام معصوم می برداشت

ز هرجایی که شک باشد و در مقام بیان خصوصیات نیز بوده است، فلذا ما نیشریفه موانعی که ذکر شد وجود ندارد و این جمله کالم خدا می
 الق این آیه تمسک کنیم.توانیم به اطداشتیم می

 کنیم.بیان خصوصیات بودن آیه را از طریق روایت کشف می که ما در مقامپس به طور خالصه این
  روایت مورد بحث عبارت است از: 

)مرحوم صدوق(

 
 

فرمایند رت میموضوع روایت این است که آیا حالل است که از شخصی که مضطر شده است و ناچار به معامله است، سود گرفت؟ حض
 رفتن حرام است و ربا است؟!گویند که سود از مضطر گپرسد که مردم میمیکه اشکالی ندارد، سوال 

کنند که مضطر به معامله باشند زیرا کسی که نیاز نداشته باشد که معامله فرمایند: همه مردم چه غنی و چه فقیر زمانی معامله میحضرت می
 ذا سود ببر ولی ربا نخور.با را حرام کرده است فلکند؛ خداوند بیع را حالل کرده است و رنمی
 

توانیم بگوییم اند پس دیگر نمیفلذا امام در این روایت شریفه برای اثبات حکم صحت بیع مضطر به همراه سود، به اطالق آیه تمسک کرده
و با این تمسک  باشدسویه میتآیه نقل کالم رباخواران است یا فقط در مقام بیان اصل تشریع است یا اینکه صرفًا در مقام بیان دفع توهم 

ید هم بوده است، شوند زیرا همین که ولو از جهت یک قید بفهمیم که خدا در مقام بیان آن قتمام این احتماالت دفع می« علیه السالم»امام
در مقام بیان شود که آیه رود؛ فلذا اثبات میاز بین می« فقط در مقام بیان دفع توهم تسویه»و « در مقام تشریع بودن آیه»دیگر اصل 

 گیرد.خصوصیات بوده است و برای آیه اطالق شکل می
از اطالق موجود در آیه که نسبت به آن « علیه السالم»گوییم امام پذیریم بلکه میخواهیم بگوییم که اطالق این آیه را تعبدًا میالبته نمی

                                              

 من أبواب الربا. 6من الباب  2له في الحديث ، و أورد ذي4003 -278 -3الفقيه  -(5)  
 و ال ترب) هامش المخطوط(. -في نسخة -(6)  
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کند و با کمک این روایت، آیه برای ما در اطالق  هور ر طرف میشک ما را ب« علیه السالم»دهند و این استظهار امام شک داشتیم، خبر می
توانید نیز از این آیه میشما فرمایند که میفرمایند: با خطابی که می« علیه السالم»کند و امام پیدا می

ای ی او وضوی جبیرهدر قضیه شخصی که اعضای وضویش زخمی شده است و و یفه «علیه السالم»ام اطالق بفهمید، همانند روایتی که ام
فرمایند: به زاره میباشد، می

 شود که از کجا بفهمیم که مسح بخشی از سر برای وضو کافی است؟ یا در جایی دیگر که از امام سؤال می

 فهمیدید.گاه باء که برای تبعیض است باید چنین حکمی را میفرمایند که از جایحضرت می
 هاآنرای باالن وجود دارد  مردمدهد و چون شبهاتی در ذهن به عبارت دیگر در این روایات امام روش فهم قرآن را به راوی آموزش می

  شود.می نیز  اهر در همین معنا رای عرفآیه  هور ندارد ولی با بر طرف شدن شبهات آیه شریفه ب
شرامل  یالق آن حتا اطالق دارد و اطبوده است فلذ یاتخصوص یاندر مقام ب یهکه آ دهندیآموزش م یبه راو« السالم یهعل»امام  یزن ینجادر ا
 .شودیم یز،مضطر ن یعب یعنیشک دارد  یجا یزو حقًا ن کندیکه انسان در صحت آن شک م یافراد ینتر یخف

 یرهتمسرک بره آ ر از شرک را براُپر فررد یرنکه امرام ا یفلذا وقت باشدیبه ذهن م یبتقر یکه همه مضطر هستند، برا «السالم یهعل»امام  توضیح
 اطالق دارد. یفهشر یهآ یزموارد مشکوک ن یردر مورد سا یگرد فرمایند،یم یحتصح

 ذکر کرد، عبارت است از:  یهاطالق داشتن آ یبرا توانیکه م مؤیدی
و توسط آن حکرم بره  اندکردهیتمسک م یهبوده است که به اطالق آ یناست ر ا یدهکه به دست ما رس ین ر آن مقدارفقها در طول زما سیره

 .اندکردهیمشکوک م هاییعصحت ب
 

 یهو آ تیسارد نو رح شد ر ،یه ر به هر سه بیانی که مطاول به عنوان اشکال بر انعقاد اطالق آ یبتقر :از اشکال پنجم بررسی تقريب اول نتیجه
 فلذا اطالق دارد.  باشدیم یاتخصوص یاندر مقام ب یفهشر
 

 («احّل اهلل البيع»عدم اطالق آيه ) ای اشکال پنجمبر دوم تقريب

 یرانبدر مقرام  یرهآ یعنری شرودیمنصرف م یگرحص  به بعض حص  د یاز بعض یاطالق گاه یو اطالق دارد ول باشدیم یاندر مقام ب آیه
 یعرتکره مرراد از طب گروییمیم باشرندیو متداول و متعارف و معهود م یعاز افراد شا یقاز افراد و مصاد یچون بعض یول باشدیم یاتخصوص

بره آن  یردیق الرذفحصه کرده است  آن یتاکتفاء به معهود یانبوده است در مقام ب یانو شارع که در مقام ب باشدیمعهود م یعتهمان طب یع،ب
 معهرودیرافرراد مشرکوک غ شرامل یگررو د گیرردیانعقاد اطرالق را م یجلو یتمعهود ینحداقل ا یااست و  که ذکر کرده است نزده یتیماه
 .شودینم

 : یح در قالب مثالتوض

                                              

دم وجوب باب إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء و إن كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها و إيصال الماء إلى ما تحتها و ع - 39/  464/  1وسائل الشيعة / ج. 
 463غسل داخل الجرح ..... ص : 

364؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج. 
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ز ا یغسرل مجرز یرتماه ینکرها یرااز وضو است  یمجز یهر غسل یعنیکه  اهر آن اطالق دارد « عن الوضوء ُیجزیالغسل »: فرمایدیم شارع
نابرت جمرردم کره غسرل  یند برو منظور از غسل فقط غسل معهرو یدوضو، غسل کن یبه جا توانیدینماز خواندن م یراشما ب یعنیوضو است 
و از « من الغسرل یقوضو اطهر و ان ّیأ»و  یدجام دهغسل ان توانیدیم یرید،وضو بگ توانیدینماز م یهمانطور که برا یعنیبلکه  باشدیاست، نم

 نماز، غسل کنم و نماز بخوانم. یوضو برا یبه جا توانیمیکه غسل باالتر از وضو است م ییجاآن
 .یردبپذ یزمطالب را ن ینا یدبا یرد،بپذ یتروا یناطالق را در ا یکس اگر
ه غسل متعارف و بارد باشد، انصراف د زین یاناگر در مقام ب یحت یتروا یناند که ااشکال کرده« ره»و مرحوم امام یمرحوم محقق همدان فلذا

 مردم با آن سروکار دارند که همان غسل جنابت باشد.  یشترمردم که ب ینمعهود ب
انجرام  دفعرهیک یان، مراهاز زنر یرا هرم بعضر یضو غسرل حر دهنردیانجرام م یو غسل جمعه را تنها بعض یدمثل غسل ع یگرد یهاغسل اما
 .شودیو نوجوان و جوان و مسن مغسل جنابت است که شامل همه زن و مرد  یول دهندیم
 هراییعد، همران بردم رواج دارمر ینکره بر یعریمردم اسرت و آن ب ینمتعارف و معهود ب یعمنصرف به ب «یعاحّل الّله الب» یزن یفهشر یهپس در آ 

 باشد. یدائم یعاست که ب یمعمول
طرالق از ا یرنمردم نبوده اسرت، ا یناست و متعارف ببودهو اندک  یلچون قل یموقت در زمان خود شارع وجود داشت ول یعاگر ب یحت یعنی

 .بودیآن افراد منصرف م
و چه مقدار  یدام دادهموقت انجا یعبچه مقدار  یدکن یابیو ارز یدخود نگاه کن یاناست که به خود و اطراف ینا یزموقت ن یعبودن ب یلقل ینشانه

شده است فلذا فردر شده است، به ندرت واقع مییع موقت واقع میه است و به فرض که بفهمیم که در گذشته نیز چنین بودفلذا می دائم؟! یعب
 شایع و متداول بیع نبوده است. )و چه بسا در گذشته اصاًل بیع موقت، رخ نداده باشد.(

 اشته باشیم واز هیچدموقت نیز  تپس با توجه به این مطالب ولو بیع موقت، عرفًا بیع باشد و نسبت به آن شبهه مفهومیه نداشته باشیم و ملکی
 شود.باشد، فلذا اطالق شامل بیع موقت نمیگوییم که اطالق ادله منصرف از این نوع از بیع مییک از این جهات مشکلی نداشته باشیم، می

 
 جواب برای تقريب دوم

اند و این مطالب را در کردهرا در فقه مطرح نکته جالب توجه این است که فقهایی همچون مرحوم امام و مرحوم محقق همدانی این اشکال 
 اند:گیرند و به آن جواب داده اند و فرمودهپذیرند ولی در اصول به این مطلب اشکال میمی «عن الوضوء ُیجزیالغسل »مورد روایت 

استعمال زیاد یک لفظ در یک  رباشد یعنی در اثمنشأ انصراف می« انس ذهنی»باشد بلکه منشأ انصراف امور طرح شده در تقریب دوم نمی
تواند منشأ انصراف شود و این انس ذهنی است که میمعنایی ولو مجازًا، برای عرف آن جامعه انس ذهنی بین آن لفظ و آن معنا ایجاد می

 بشود؛ نه مصادیق زیاد خارجی.
تعمال لفظ عارف و متداول باشند ولی کثرت اسد زیادی داشته باشد و بسیار متای از یک معنایی افرافلذا ممکن است در خارج یک حصه

 شود.مربوطه، در یک معنای دیگر باشد در نتیجه برای مردم بین آن لفظ با معنای دوم، انس ذهنی ایجاد می
شود، فلذا عرف بعد از این انصراف بدوی از این انصراف اعراض گویند که غلبه در وجود موجب انصراف بدوی میفلذا در اصول می

باشد و وجهی که دارای افراد زیاد است، مقصود نمی گوید که این لفظ در معنای عام خود به کار رفته است و فقط همین حصهکند و میمی
، زیرا شما باشد ی خاصی است، کالم خود را مطلق گفتهندارد که متکلم تنها بر این غلبه وجود اکتفاء کرده باشد و با اینکه مقصودش حصه

خواهید با غلبه در وجود، ، بلکه میحمل بر فرد نادر کنید، که قبیح باشد و در نتیجه به همین قرینه بر معنای دیگر حمل شود خواهیدنمی
 .باشد نه غلبه وجودیانصراف از سایر افراد قلیل الوجود را تصحیح کنید که این امر تنها در اثر انس ذهنی می

ای که با گفتن این برای مخاطبین ایجاد شد، به گونه عمیقی ایی، بین این لفظ و معنا انس ذهنیولی اگر در اثر کثرت استعمال لفظ در معن



7 

 

در این صورت ولو متکلم کالم را مطلق هم بگوید، انصراف محقق آید، لفظ فقط همین معنا به ذهن بیاید و معنای دیگر به ذهن نمی
 شود.می
 

 اشکال

رد فراموش فاطالق یک لفظ، منصرف از  رافراد بسیار نادر و فراموش شده بودند، در این صورتای بود که سایاگر غلبه وجودی به گونه
ند، زیرا که فرادش بشود، نیاز به قرینه دارامل همه اششود و برای اینکه شده است و تنها شامل افرادی است که غلبه وجود دارند، می

 .شوندچنینی موجب انس ذهنی و انصراف میهای اینغلبه
لی وال شده است یعنی هر چند لفظ در معنای مخصوص به یک حصه، استعمال نشده است و لفظ در معنای خودش که اطالق دارد استعم

 استعمال این لفظ، تطبیقًا بر این معنا بوده است.
د و این سبب انس ذهنی ش شود بلکه غلبه وجودی به همراه شرایط دیگرنکته: در این موارد نیز صرف غلبه وجودی، موجب انصراف نمی

اند ولی تطبیقًا آن را کردهکردند، آن را در معنای خودش استعمال میانس ذهنی منشأ انصراف شد، یعنی اینکه هر کجا بیع را استعمال می
 آورد.اند و این خودش نوعی انس ذهنی میکردهدر بیع دائمی استعمال می

کنند که صرف غلبه وجودی کنند، زیرا در موارد خاص و جزئی مشاهده میاصولی خود عدول می و شاید به همین دلیل فقها در فقه از نکته
 شود.وجود ندارد بلکه استعمال در تطبیق هم وجود دارد و این عواماًل مجموعًا سبب انس ذهنی و انصراف می

ودش استعمال ا در معنای خربوده است که هر گاه بیع و همین مورد در مورد بیع موقت وجود دارد که اینقدر این فرد از بیع قلیل الفرد 
 انصراف شده است. کرده است و همین امر سبب انس ذهنی ویع دائمی تطبیق پیدا میاند، تنها بر بکردهمی
 

« لبیعاهلل ااحّل » اشکال به این تقریب وارد است و مانع از شکل گیری اطالق برای آیهاین  :بررسی تقريب دوم برای اشکال پنجم نتیجه
 شود.نسبت به بیع موقت می

 
 «(احّل اهلل البيع»برای اشکال پنجم )عدم اطالق آيه  ومس تقريب

ارد و هیچ از باشد و حتی نسبت به افراد غیرغالبی نیز اطالق دبر فرض که قبول داشته باشیم که آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات می
داقیت داشته شوند که در زمان صدور آیات، مصد، اطالق آیات و روایات تنها شامل مصادیقی میتقاریب گذشته بر عدم اطالق وارد نباشن
شود که در زمان صدور، در خارج هایی میتنها شامل تمامی آب« اّن اهلل جعل الماء طهورًا»فرماید که است؛ به طور مثال وقتی که شارع می

واد شیمیایی ماند یا کثیر ولی اگر در حال حاضر با ادیق موجود خارجی آن نادر بودهوجود داشته است و از این جهت فرقی ندارد که مص
گوییم که اطالق آیات و روایات شامل مصادیق مستحدثه باشد، میها مییک نوع آب درست کنند، که عینًا و از تمام جهات شبیه سایر آب

 شود.و جدید نمی
ت پس سخن گفته اس ولی مصداقیت زمان صدور کالم مالک است، زیرا متکلم در آن زمانفلذا با اینکه قضیه حقیقیه است نه خارجیه 

 ها بوده است.مقصودش نیز همان مصادیق موجود در آن زمان
کنند که اطالقات شامل مصادیق مستحدثه )مصداق خارجی جزئی،که در مثال آب گفته شد(  و موضوعات مستحدثه گیری میپس نتیجه

 شود، مثال موضوعات مستحدثه: عقد بیمه در عقود.)مصداق کلی( نمی
 

 جواب برای تقريب سوم
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 کند، بخرالف شرارع مقردس کره بررای زمران خراصاین مطلب شما در مورد کالم متکلمی است که تنها برای یک زمان خاّصی صحبت می
ع در باشرد ولری  اصراًل بررای خرود شرارمیحکم صادر نکرده است و حکمی که از طرف شارع جعل شده است تنها برای ما در طول زمانی 

جا از صدر اسالم نیا را یکو خداوند تمام مردم د« احّل اهلل البیع»فرمایند که طول زمان بودن، معنا ندارد بلکه کأّن خدای متعال همین االن می
 ها حکمی جعل کرده است.تا روز قیامت دیده است و همه را لحاظ کرده است و برای آن

 کنیم:نیز مطرح می« در عرض»به ذهن یک مثال  باشد، برای تقریبدر طول زمان می این مطلب
بعضی شرهرها  یق کمتر و دراالن حاضر باشند وحکمی برای همه مردم صادر کند که در بعضی از شهرها مصاد« علیه السالم»به فرض که امام 

باشرد، مرراد بروده اسرت؟! در حرالی کره ای که مشترک بین شرهرها میهمصادیق بیشتری دارد، آیا معقول است که بگوییم تنها نسبت به حص
 باشد.حکم و خطاب شارع برای تمام مردم و تمام شهرها می

شرارع  وها، مثل شهرهای مختلف است که در عرض هم وجود دارند، فلذا تمام طول زمان برای شرارع حاضرر اسرت برای شارع تمامی زمان
 کند.مکلفین حکم را جعل می یبرای همه آن و خطاب به همه

فرمایند که مثال ما مثل کسی است که از باشد، ایشان میزنند که برای بحث ما مفید میعالمه طباطبایی در مورد توضیح عالم ذّر مثالی می
صورت اول فقط قسمت سیاه را  بینیم که در اینای قسمتی از آن را میباالی پشت بام، طناب سیاه و سفیدی انداخته باشند و ما تنها از پنجره

جا ا یکربینیم و سپس قسمت سفید و دوباره سیاه و ... ولی کسی که روی پشت بام ایستاده است و مسلط بر طناب است، همه طناب می
 باشد نه برای کسی که روی پشت بام است.ا میبیند و این تدریج فقط برای ممی

کند به مکلفین، یعنی ما را هم دیده است و خطاب کرده است باشد و خطاب میازمنه آن میشارع مقدس که محیط به عالم وجود با تمام 
 باشد و اختصاصی به مشافهین ندارد.فلذا خطابات قرآنی خطاب به همه می

را قرائت نمودید،  «»شاهد مطلب این است که: در روایت آمده است که وقتی در سوره الرحمن آیه شریفه  
یا ایها الذین یا ایها الناس؛ »یا اینکه در هر کجای قرآن که  مستحب است که جواب بدهید و بگویید:

ام و اگر مخاطب نباشم، معنا ، در حالی که من در زمان نزول آیات نبوده«لبیک الّلهم لبیک»خواندید، مستحب است که بگویید: « آمنوا
 ندارد که جواب بدهم و لبیک بگویم. 

 باشد.ها میها کاشف از این هستند، که این مطالب خطاب برای همه مردم در طول همه زمانپس این
 مولتحدثه مشفلذا دیگر معنا ندارد یک مصداق قدیمی بوده است و یک مصداق جدید است، بلکه همه مصادیق و موضوعات ولو مس

 باشد.اطالقات می
خودشان اطالق آیه را تطبیق بر مصادیق مختلف « علیه السالم»، نیز تأیید این مطلب است که امام عالوه بر اینکه روایتی که قباًل بیان شد

 دهند.می
 

 اشکال به این تقریب وارد نیست.این  :بررسی تقريب سوم برای اشکال پنجم نتیجه
 

باشد مگر به همان تقریب دوم که یعنی بیع موقت آن قدر قلیل الوجود و وارد نمیاشکال این  :به تقاریب مختلف بررسی اشکال پنجم نتیجه
                                              

َل َسِمْعُت َأَبا َعْبرِد اللَّرِه مَّاِد ْبِن ُعْثَماَن َقااْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعاِمٍر َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِزَياَر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى َعْن َح: 429؛ ص 3اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط  .
 ٍء ِمْن آَلاِئَك َربِّ ُأَكذُِّب.َلا ِبَشْي َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكما ُتَكذِّباِن -ُكلََّها ُثمَّ َتُقوَل ُكلََّما ُقْلَت 1ُيْسَتَحبُّ َأْن َتْقَرَأ ِفي ُدُبِر اْلَغَداِة َيْوَم اْلُجُمَعِة الرَّْحَمَن ع َيُقوُل

ِفَداَك ِإنَّ النَّاَس َيْزُعُموَن َأنَّ الرِّْبَح َعَلى اْلُمْضَطرِّ َحَراٌم َو ُهَو ِمَن الرَِّبا َقاَل َو َهْل َحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُعَمَر ْبِن َيِزيَد َقاَل: ُقْلُت ِلَأِبي َعْبِد اللَِّه ع ُجِعْلُت ُم  . 
 ُقْلُت َو َما الرَِّبا َقاَل َدَراِهَم ِبَدَراِهَم ِمْثَلْيِن ِبِمْثٍل.  َو َحرََّم الرَِّبا َفاْرَبْح َو َلا ُتْرِبْه اْلَبْيَع اللَُّه َيْشَتِري َغِنّيًا َأْو َفِقيرًا ِإلَّا ِمْن َضُروَرٍة َيا ُعَمُر َقْد َأَحلَ َرَأْيَت َأَحدًا 
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 نادر باشد که انس ذهنی نسبت به آن شکل نگیرد و سبب انصراف اطالق ادله از آن بشود.
، فترفهمند و دیگر انصراف شکل نگمی را نیز بیع موقتع، ی بیگونه ای که از واژهفلذا اگر در زمانی بیع موقت نیز متداول بین مردم شد به

 اطالق ادله شامل آن بیع نیز خواهد شد.
 

شدند، قابل ی اشکاالتی که حول بیع موقت مطرح میعمده :کبروی اشکال چهارم به ادله صحت قرارداد اختیار معامله نتیجه بررسی
د که بیع موقت میه داشتن بیع، نسبت به بیع موقت، فلذا اگر کسی احراز کره مفهوگویی بودند مگر اشکال سوم که عبارت بود از شبهپاسخ

« وقت باطل استمبیع »ماند، فلذا کبرای اشکال چهارم که عبارت بود از اینکه نیز بیع است، دیگر اشکالی به صحت این نوع بیع باقی نمی
 باشد.مخدوش می

 
 ار معاملهيد اختبررسی صغروی اشکال چهارم به ادله صحت قراردا

 آیا بیع حق، بیع موقت است یا بیعی است که مبیع آن موقت است؟
تیار خرید داشته باشد یا ماه آینده اخ 6تا نماید که در اثر این حق بتواند به طور مثال در قرارداد اختیار معامله که حق خرید را خریداری می

باشد یا ماه دیگر چنین حقی ندارد، بیع موقت می 6جا که بعد از گذشت شد، در اینماه آینده اختیار خرید داشته با 6اینکه در سر رسید 
نماید و چون خیار باشد و مثل جایی است که شخصی خیار حیوان را از دیگری خریداری میاینکه بیع دائمی است ولی مبیع موقت می

 د؟ز دیگر حق اعمال خیار حیوان را ندارروز ادامه دارد فلذا مبیع موقت است و بعد از سه رو 3حیوان تنها تا 
خودش موقت  فروشند یا اینکه حق خریدی کهو به عبارت دیگر آیا در قرارداد اختیار معامله، حق خرید را به صورت موقت به دیگری می

 فروشند؟است و امد و اجل دارد را به صورت دائمی به دیگری می
 

 ی معامله دو طرف نیز دارد:فتد، که وابسته به نحوهابایستی دقت شود که در بورس چه اتفاقی می
فروشد، در این صورت این کار مصداق بیع کنند و حق خرید را به صورت موقت، به دیگری میاگر دو طرف موقتًا خرید و فروش می

 ارد.وجود دموقت خواهد بود و اشکاالتی که نسبت به بیع موقت وجود داشتند، نسبت به قرارداد اختیار معامله نیز 
یار خا حق آب یا ولی اگر دو طرف خرید و فروش دائمی دارند ولی مبیع که حق خرید یا حق فروش باشد، موقت است مثل حق شفعه ی

باشد فلذا مصداق بیع موقت نخواهد بود و از این جهت مشکلی باشند، در این صورت بیع شیء موقت میحیوان که همگی موقت می
 نخواهد داشت.

دهد و کسانی رخ می در خود مصوبه و کتب تصریح به هیچ یک از این دو فرض نشده است، بایستی دقت شود که عماًل چه اتفاقیو چون 
فروشند)بیع فروشند )مبیع موقت( یا اینکه حق را موقتًا میکنند: آیا حقِّ موقت را میکه اهل بورس هستند، در این موارد چه قصدی می

شود در یوراق متعهد ماقرارداد اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده »آمده است که:  موقت(؟، زیرا در مصوبه
های معّینی زمان تواند در زمان یاصورت درخواست خریدار تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کنند، خریدار اوراق می

 د.و این مطلب هم با بیع موقت و هم با مبیع موقت، سازگاری دار« انجام دهددر آینده طبق قرارداد معامله را 
 

د کند، اشکال چهارم واردر صورتی که اهل بورس، حق موقت را خرید و فروش می نتیجه بررسی اشکال چهارم به قرارداد اختیار معامله:
شود حکم به مینارد و تا این شبهه برطرف نشود، بیع موقت وجود دکند، شبهه مفهومیه نخواهد بود ولی اگر حق را موقتًا خرید و فروش می

 صحت چنین بیعی کرد.
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 پنجم به ادله صحت قرارداد اختيار معامله اشکال 

 «.یزیکیفتسویه »است  و بین قراردادی که در آن نوشته شده« تسویه نقدی»باید تفصیل داد بین قراردادی که در آن نوشته شده باشد 
شان موقت اید بیعرح است که نبقرارداد اختیار معامله بر تسویه فیزیکی باشد، از این جهت اشکالی ندارد و تنها اشکال اول مطاگر بنا در 

رد که همان ال دیگری داباشد ولی اگر بنا بر تسویه نقدی باشد، عالوه بر اشکال اول که باید دقت شود و دچار بیع موقت نشوند، اشک
 ردادآتی مطرح شد و آن عبارت است از:اشکالی است که در قرا

د ولی از دهد که کاال را در موعد مقرر به او بفروشیعنی فروشنده از یک طرف به کسی که حق خرید را خریداری کرده است، تعهد می
 ه پول به او بدهد؟!کفروشد و متعهد است اند یعنی به او نمییک طرف بنا را بر تسویه نقدی گذاشته

 ی اگر قائل به صحت قرارداد اختیار معامله شدیم، بایستی قائل به تفصیل بشویم و بگوییم:بنابراین حت
  بنا بر تسویه فیزیکی باشد: قرارداد صحیح است.اگر 

  نردارد و قررارداد  دهردیمکره  یبره تعهرد یپس موقع انشاء قرارداد اراده جّداگر بنا بر تسویه نقدی باشد: قرارداد باطل است؛
از تعهرد  یشرده ییردهق، زاآن حر یراز شودینم یجادطرف مقابل ا ینبود، حق هم برا یانکه تعهد در م یو وقت شودیم یصور

 (آیدمیحق به وجود  یگرطرف د یآمده است که در اثر تعهد طرف مقابل، برا یزبود )در مصوبه ن

اشرکال وارد  اد اختیرار معاملره خرارجی ایرناردکند و شاید در قررفلذا بر اساس این مصوبه موجود، این قرارداد اشکال پیدا می
از ایرن جهرت  تروانیم برا تغییرر مصروبهنباشد، زیرا که جان هال در کتابش از تعهد حرفی به میان نیاورده است، فلذا مرا هرم می

 اشکال را مرتفع سازیم، به این صورت که:
که معاملره منعقرد شرد از  در میان نباشد و همینفروشم و بحث تعهد را به شما می گوید من حق خرید یا حق فروششخ  می

شرود و حقری از می« من علیه الحق»شود و طرف دیگر می« ه الحقلمن »ع عقالئی است شخ  خریدار حق جایی که این بیآن
 آید.اش میطرف دیگر به ذمه

 ولی در هر حال، این مصوبه اشکال دارد.
 
 

 
 


