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 گذاری(احکام سیگنال )مشاوره در سرمایه
دهی گذاری بود، که حکم اصل قرارداد سیگنالدهی در بازار بورس و اوراق بهادار و سرمایهبحث در احکام مشاوره و سیگنال

دهی به صورتی که دهی به نحو متعارف، بخش دوم: سیگنالخاص، در دو بخش بررسی شد: بخش اول: سیگنالبا شرکت یا مشاور 

 موجب برشکستگی دیگران شود و ضرر معتنا به برای دیگران داشته باشد.

 بحث جدید این است که:

ته ا اجرت سیگنال گرفشخصی که به شرکت یا شخصیت حقیقی مراجعه کرده است و سیگنال گرفته است)چه مجانی یا ب

که معامالت او باطل است(، حال بحث این است که آیا معامالت این شخص در بازار بورس و یا غیر آن، مشروع و صحیح است یا این

الً باشد؟ مثدهی( چه میاست؟ و به تعبیر دیگر: از حیث حکم وضعی و یا تکلیفی، وضعیت این معامالت)معامالت بعد از سیگنال

رفته ها سیگنالی گدهند و از آنکنند و سیگنال میاجعه کرده است به کسانی که افت و رشد قیمت در آینده را مشخص میشخصی مر

ه ککند و یا این، سهام آن شرکت را خریداری می«سهام فالن شرکت به زودی رشد خواهد کرد»اند: که به او گفتهاست و بر اساس این

هایی که به دست آورده است، متوجه شده است که این سهام در آینده ه به اطالعات و سیگنالسهامدار شرکتی هست ولی با توج

ها مشروعیت ها یا خرید آن سهامفروشد؛ بحث در این است که فروش این سهامها را میکند، فلذا آن سهامنزدیک یا دور، افت می

 دارد یا خیر؟ و حکم شرعی در این موارد چیست؟

 شود:جا نیز دو صورت فرض میکه بحث قبلی ارائه شد، در این بر همان اساسی

 : فرض اول

مان هایی که دارید به مرور زای به او گفته است که سهامسیگنالی که گرفته است به نحو متعارف است یعنی شرکت مشاوره

د خواهد کرد، نه این که افت و یا رشد و به صورت متعارف افت خواهد کرد یا سهام فالن شرکت به مرور زمان و به صورت عادی، رش

هم کند و اگر فالن سها رشد و افت میبه صورت زیاد و فاحش باشد بلکه به مقدار متعارفی که در بازار متداول است، قیمت این سهام

معامالت متعارف است  را نگه دارید، فی الجمله ضرر خواهید کرد یا مقداری سود خواهید برد. که این مقدار از سود و زیان در بازار

 کند.کند و طرف دیگر این مقدار ضرر میای یک طرف این مقدار سود مییعنی معموالً در هر معامله

 : فرض دوم

گوید که مشاور به او میآورد مثل اینو اطالعاتی که به دست آورده است، غبن یا سود فاحش به دست می  در اثر سیگنال

شود دار آن هستید، برشکست میماه دیگر، فالن شرکت که سهام 2یا با توجه به ارتباطاتی که داریم، تا که با توجه به تحلیالت ما و 

 شود.های آن یک دهم میو قیمت سهام

 

 :حکم فرض اول

دهد، متعارف و عقالئی باشد فلذا معامالتی که بعد از اطالع از سیگنال انجام میچون که سود و زیان به صورت متعارف می

 الظاهر اشکالی ندارد.شود و علیباشد و ادله صحت معامالت شامل این نحوه از معامالت میمی

 : بنای عقالدلیل اول بر صحت فرض اول

شود و از طرف دیگر باشد و بنای عقال شامل این نحوه از معامالت مییکی از مهمترین ادله صحت معامالت، بنای عقال می 

 کنند و مدتی صبراز معامله نکرده است، زیرا که بین مردم رایج بوده است که کاالیی را خریداری میشارع مقدس ردعی از این نحوه 

روشند؛ فکنند، میدهند ضرر میکه کاالیی که احتمال میفروشند و یا اینکنند تا قیمت افزایش پیدا کند و سپس آن کاال را میمی
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 و در ما نحن فیه نیز به همین صورت است.

جایی که شارع نیز ردع نکرده است، پس این نحوه صحیح الظاهر بنای عقال در مورد فرض اول وجود دارد و از آن پس علی

 باشد.می

 : عمومات و اطالقاتدلیل دوم بر صحت فرض اول 

 بیع است و شود زیرا که این کار عرفاً و عقالئاً،شامل این فرض می« أحل ال ل البیع»عمومات و اطالقات باب معامالت، مثل 

ل ل أحل  ا»شود، بیع صحیح عقالئی است و از طرف دیگر ای که در فرض اول انجام میهمچنین بیع صحیح عقالئی است، پس معامله

 شود و لذا این معامله صحیحشود پس این آیه شامل این فرض میهای صحیح عقالئی میبا توجه به اطالق مقامی، شامل بیع« البیع

 است.

ای که در این فرض انجام شده است، عقد صحیح عقالئی و باشد زیرا معاملهمی« أوفوا بالعقود»اول، مشمول  همچنین فرض

دانند که ممکن است فی الجمله در آینده ضرر کنند و با این دهند و نوعاً خریدارها هم میعرفی است و عقال این معامالت را انجام می

 مطلب مشکلی ندارد.

شود زیرا که این کار، شامل این فرض می« تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إال  أن تکون تجارة عن تراضال »و همچنین آیه 

است و هر دو طرف راضی هستند و حتی اگر بفهمد که در آینده مقداری)فی الجمله( افت قیمت خواهد « تجارت عن تراض»مصداق 

اند و این مقدار ضرر و خطر و ریسک را در وش عقالئی معامله انجام دادهداشت، همچنان راضی به معامله است زیرا که بر اساس یک ر

کند، اصالً راضی به این معامله نباشد، پس مشمول این فهمید مقدار کمی ضرر میگونه نیست که اگر میپذیرند و اینمعامالتشان می

 شود.آیه نیز می

 ، علی الظاهر مشکلی ندارد.باشدبنابراین فرض اول که سود و  ضرر به صورت متعارف می

 

 حکم فرض دوم:

تواند سود زیادی را نصیب خود کند و یا ضرر فاحشی را از آورد میدر این فرض، در اثر اطالعاتی که شخص به دست می

ودی ز فهمد که شرکتی که سهامدار آن هست بهخود دور کند و بالتبع ضرر باالیی را متوجه دیگران کند، به این صورت که وقتی می

فروشد، در حالی که آن خریدار بعد از گذشت میلیون می 211گردد، سهام خود را برشکست خواهد شد و ارزش سهام آن یک دهم می

 411شود فالن سهام که اآلن که با سیگنالی که به دست آورده است، مطلع میمیلیون خواهد شد و یا این 21ماه، ارزش سهامش  2

 کند.میلیون تومان، خریداری می 411شود فلذا اآلن این سهام را به قیمت ز چند ماه، یک میلیارد تومان میمیلیون تومان است بعد ا

البته بحث در جایی است که فقط یکی از طرفین اطالعات را دارد و به این سیگنال دست پیدا کرده است ولی واضح است 

اند، معامله انجام شده، صحیح است ا علم و آگاهی اقدام به این معامله کردهکه اگر دو طرف خبر از رشد یا افت قیمت داشته باشند و ب

 اند.زیرا که هر دو راضی بوده

ست ای اولی اگر شخص غافل)و یا جاهل( است و تنها شخصی مقابل، از آینده آن شرکت اطالع پیدا کرده است و کار به گونه

ه ای است ککه این رشد و افت به گونهداد، عالوه بر اینین معامله را انجام نمیکه اگر طرف مقابل نیز از آن سیگنال اطالع داشت، ا

کرد بلکه از همین اآلن رشد چند برابری یا شدند، کسی این سهام را با این قیمت معامله نمیاگر مردم نیز از این سیگنال با خبر می

باشد و این شخصی شود، ارزش واقعی این سهام نمیا آن معامله میشد فلذا این قیمت که سهام بافت چند برابری این سهام آغاز می

روشنده که یعنی ف« تغریر مشتری»بفروشد از باب که کاالیی را به مشتری برداری کرده است و یا اینکه سیگنال دارد، به نوعی کاله

داده است(. حال سؤال این است که آیا چنین دهد یعنی او را مغرور کرده است)فریب آگاه به سیگنال است، غبن تغریری انجام می
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باشد، اشکال دارد، یعنی اگر یک طرف از معامله، اطالعاتی نسبت به مبیع « فریب خوردن طرف مقابل»غبنی یعنی غبنی که در اثر 

ل تماد به طرف مقابخبر بود)که آن اطالعات بر ارزش آن سهام اثرگذار است( ولی صرفاً اعداشت و طرف دیگر نسبت به آن اطالعات بی

داد؛ حال بحث در مورد این است که ادله ای انجام نمیکرده و معامله را انجام داده است، در حالی که اگر اطالع داشت، چنین معامله

 شود یا خیر؟جواز معامالت، شامل این فرض نیز می

 بررسی شمول ادله جواز معامله نسبت به فرض دوم:
أوفوا »و « أحل  ال ل البیع»ای که در این فرض انجام شده، مشمول عمومات باب معامالت مثل ممکن است ادعا شود، معامله

 اند.شود زیرا که در این فرض نیز بیع و عقد انجام شده است و هر دو طرف راضی به معامله بودهو... می« بالعقود

مشروعی ت و جواز آن معامله، اقامه گردیدند در فرض دوم، تمام نیستند و ای که در فرض اول برای رسد ادلهولی به نظر می

ای که در فرض اول بیان شد، در فرض دوم شک داریم، به این صورت باشند، حداقل باید گفت که در مورد شمول ادلهمخدوش می

 که:
 :بررسی شمول بنای عقال

 اشکال اول: اشکال صغروی

رض دوم، ثابت نیست، اگر نگوییم که بنای عقال بر خالف این مطلب است یعنی در فرضی بنای عقال بر صحت معامالت در ف

سد ردانند و به نظر میبرداری کند، عقال معامالت او را صحیح نمیتواند به واسطه آن اطالعات کالهکه شخصی اطالعاتی دارد که می

تر باشد ولی فروشنده اطالع نداشته باشد فلذا کاالیش را به قیمت گرانکه کاالیی همین اآلن برداری فرقی نیست بین ایندر مورد کاله

اشته ای که اگر مردم خبر دشود به گونهتر میکه کاالیی به زودی به صورت مسلم، خیلی گرانبسیار ارزان و ناچیزی بفروشد و یا این

ند کقدام به فروش کاالی خود به قیمت بسیار ارزانی میشود ولی فروشنده چون اطالعی ندارد، اباشند همین اآلن این کاال گران می

 کنند.و عقال چنین معامالتی را تنفیذ نمی

حراز توانیم اتوانیم احراز کنیم که عقال در این موارد چنین بنایی دارند یعنی نمیگوییم که ما نمیکه حداقل میو یا این

نای ای از باب بکنند و شک داریم فلذا دلیلی بر صحت چنین معاملهت میکنیم که عقال در این موارد نیز حکم به صحت این معامال

 عقال نداریم.

ای در این فرض توانیم چنین بنای عقالئیهپس دلیل اول که در فرض اول مطرح شد، در فرض دوم مخدوش است و نمی

 احراز کنیم.

 اشکال دوم: اشکال کبروی

ه گوییم که در ادامو قائل شویم که در فرض دوم نیز بنای عقال وجود دارد، مینظر کنیم که از اشکال اول صرفبر فرض این

وند شباشد و لذا آن روایات به عنوان رادع این سیره محسوب میشوند که دال  بر عدم جواز چنین معامالتی میو روایاتی بیان می ادله

افتد و کاشف از حکم شرعی و حکم ست و لذا از حجی ت میکنیم که چنین بنای عقالئی مورد تأیید شارع نبوده افلذا کشف می

 ای که شارع آن را تصحیح کرده باشد، نیست.واقعی

 :بررسی عمومات و اطالقات باب معامالت
اری کرده بردجا که با شخص با انجام بیع، کالهشود یا نه؟ یعنی در اینشامل این معامالت نیز می« أحل  ال ل البیع»که آیا این

« أحل  ال ل البیع»شود، آیا و موجب ضرر فاحش به طرف مقابل شده است تا جایی که در برخی موارد، طرف مقابل برشکست می است

توان گفت که شارع مقدس، هر بیعی چنین اطالقی دارد که شامل این معامالت نیز بشود؟ و آیا با توجه به مناسبت حکم و موضوع می

 کرده است؟ولو بیع محل بحث ما را تصحیح 
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اطالقی که شامل بیعی که موجب ضرر فاحش به « أحل  ال ل البیع»شود که با توجه به مناسبت حکم و موضوع گفته می

از گوییم که اطالق این آیه احرگوییم که این آیه ظهور در خاص دارد بلکه حداقل میشود، البته نمیمؤمنین دیگر باشد، را شامل نمی

وانیم بگوییم که در آیه مقدمات حکمت جاری است و نگفتن قید، نقض غرض بوده است فلذا آیه اطالق دارد؛ تشود زیرا که نمینمی

برداری و موجب غبن فاحش است را مشروع دانسته باشد، مانع از تمام شدن مقدمات بلکه این ارتکاز عقالئی که شارع بیعی که کاله

 شود.حکمت و انعقاد اطالق می

ئی گوییم که ارتکاز عقالشود، همانند آیه قبلی میاگر گفته شود که شامل تمامی عقود می« أوفوا بالعقود»همچنین در مورد 

 برداری و ضرر فاحش به دیگران است.بر خالف این است که شارع بگوید: واجب است وفای به عقدی که موجب کاله

ای که گذشت، اشکال دارد، پس از و ارتکاز عقالئی پس استدالل به عمومات و اطالقات با توجه به مناسبت حکم و موضوع

 این جهت نیز دلیلی برای صحت معامالت در این فرض، نداریم.

 

شود، نداریم و بعد از عدم بنابراین دلیلی بر صحت و مشروعی ت معامالتی که منجر به غبن و ضرر فاحش طرف مقابل می

ه این باشد، برسد که طبق مبنای مشهور فقها، جای اصالة الفساد میصل عملی مینظر از ادله رادعه، نوبت به ادلیل بر صحت با صرف

و در ملک طرف مقابل وارد نشده بود)یا بالعکس(، بعد از انجام  صورت که قبل از انجام معامله، سهام از ملک شخص خارج نشده بود

ج و در ملک طرف مقابل وارد شده است یا خیر؟ اگر کنیم که از ملک شخص خارای که شک در صحت آن داریم، شک پیدا میمعامله

ما استصحاب در شبهات حکمیه را معقول و مشروع و حجت دانستیم، در این جا استصحاب عدم خروج از ملک و استصحاب عدم 

 ای را دارد.شود، پس اقتضای استصحاب در مقام، عدم صحت چنین معاملهدخول در ملک طرف مقابل جاری می

رسد که در جای خود اشاره شده است و حاب در شبهات حکمیه را جاری ندانیم، نوبت به سایر اصول عملیه میو اگر استص

 موارد و احکام آن متفاوت است.

 ادله خاصه بر عدم مشروعیلت معامالت در فرض دوم

ای فاده کرد که چنین معاملهای در مقام وجود دارد که از آن ادله بتوان استعالوه بر این که ممکن است ادعا شود که ادله

مشروع نیست یعنی معامله بر اساس غبن فاحش که به همراه تغریر باشد یعنی از غفلت مشتری یا فروشنده سوء استفاده شود و با 

 برداری کند، این نوع معامله مشروع نیست.دهی به دست آورده است و دیگران خبر ندارند، کالهاطالعاتی که از طریق سیگنال

 یل اولدل

 ها بررسی شود، کهممکن است در این مقام برای استدالل مفید باشند فلذا باید مفاد آن« ال ضرر»روایات مربوط به قاعده 

 قبالً نیز به این روایات اشاره شده است، چندین روایت در مورد این قاعده داریم:

 :روایت اول

َكاَن ِلَسمحرََة ْبِن جحْنَدب  ََنَْلٌة    عِه َعِن اْلََْسِن الصَّْيَقِل َعْن َأِب عحَبْيَدَة اْْلَذَّاِء قَاَل: قَاَل أَبحو َجْعَفر  ُمحَمَّدح ْبنح َعِليِ  ْبِن اْلْحَسْْيِ ِبِِْسَنادِ 
َفَشَكاهح  ء  ِمْن أَْهِل الرَّجحِل َيْكَرهحهح الرَّجحلح قَاَل َفَذَهَب الرَّجحلح ِإََل َرسحوِل اَّللَِّ صِإََل َشيْ  1ِف َحاِئِط َبِِن فحََلن  َفَكاَن ِإَذا َجاَء ِإََل ََنَْلِتِه يَ ْنظحرح 

ِلي ِحْذَرَها ِمْنهح فََأْرَسَل ِإلَْيِه َرسحولح اَّللَِّ ص َعَليَّ ِبَغْْيِ ِإْذِن فَ َلْو أَْرَسْلَت ِإلَْيِه فََأَمْرَتهح َأْن َيْسَتْأِذَن َحَّتَّ ََتْخحَذ أَهْ فَ َقاَل ََي َرسحوَل اَّللَِّ ِإنَّ ََسحَرَة يَْدخحلح 
ََ َيَ َفَدَعاهح فَ َقاَل ََي ََسحَرةح َما َشْأنح فحََلن  َيْشكحوَك َو يَ قحولح يَْدخحلح ِبَغْْيِ ِإْذِن  َ  ِمْن أَْهِلِه َما َيْكَرهح َذِل ََ  ََسحَرةح اْسَتْأِذْن ِإَذا أَْتَت َدَخْلَت َّمحَّ قَاَل  فَ 

                                                
 . في المصدر نظر.1
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ََ َثََلثٌَة قَاَل ََل قَاَل َما أَرَاكَ  -َرسحولح اَّللَِّ ص ََ قَاَل ََل قَاَل َل ََ َعْذٌق ِف اْْلَنَِّة بَِنْخَلِت ةح ِإَلَّ محَضار اً اْذَهْب ََي فحََلنح ََي ََسحرَ  َيسحرَُّك َأْن َيكحوَن َل
2َو اْضِرْب ِِبَا َوْجَههح. 1فَاْقَطْعَها

 

اً  َما أََراكَ »نیامده است، بلکه صرفاً در انتهای روایت آمده است که: « ال ضرر و ال ضرار»در این روایت عنوان  ، «یَا َسُمَرُة ِإالا ُمَضار 

، یعنی برو و «اْذَهْب یَا ُفاَلُن َفاْقَطْعَها َو اْضِرْب بَِها َوْجَههُ »زنید و در ادامه فرمودند: رر مییعنی شما اهل اضرار هستید و به دیگران ض

 درخت خرما را بکن و به صورت او بزن)جلوی او بیانداز(.

د ستفاده نموتوان از این روایت قاعده کلی ادر این روایت نیامده است، پس نمی« ال ضرر و ال ضرار»پس چون آن عنوان کلی 

 و برای بحث ما مفید نخواهد بود.

 :روایت دوم

َحابَِنا َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن محْسَكاَن َعْن ُممد بن يعقوب َعْن َعِليِ  ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن ب حْنَداَر َعْن َأْْحََد ْبِن َأِب َعْبِد اَّللَِّ َعْن أَبِيِه َعْن بَ ْعِض َأصْ 
ََ َرجحٌل محَضارٌّ َو ََل َضَرَر َو ََل ِضرَاَر َعَلى محْؤمِ  ر  عزحرَارََة َعْن َأِب َجْعفَ  ن  قَاَل َّمحَّ أََمَر ِِبَا فَ قحِلَعْت ََنَْوهح ِإَلَّ أَتَّهح قَاَل فَ َقاَل لَهح َرسحولح اَّللَِّ ص إِتَّ

4لَهح َرسحولح اَّللَِّ ص اْتطَِلْق فَاْغرِْسَها َحْيثح ِشْئَت.ِِبَا ِإلَْيِه فَ َقاَل  3)َو رحِمَي(
 

که توضیح « محمد بن خالد برقی»آمده است ولی دو اشکال سندی دارد که یکی « ال ضرر و ال ضرار»در این روایت عنوان 

 توان تمسک کرد.نمی شود، پس به این روایت نیزکه موجب ارسال روایت می« بَ ْعِض َأْصَحابَِنا»آن خواهد آمد و یکی 

 :روایت سوم

َكْْي  َعْن زحرَارََة َعْن َأِب َجْعَفر  ع بح ُممد بن يعقوب َعْن ِعدَّة  ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن َخاِلد  َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن 
َتاِن َفَكاَن ََحرُّ ِبِه ِإََل ََنَْلِتِه َو ََل َو َكاَن َمْنزِلح اْْلَْتَصارِيِ  بَِباِب اْلبحسْ  -ِف َحاِئط  لَِرجحل  ِمَن اْْلَْتَصارِ قَاَل: ِإنَّ ََسحَرَة ْبَن جحْنَدب  َكاَن لَهح َعْذٌق 

َهح اْلَََّْبَ فََأْرَسَل  -وِل اَّللَِّ صْتَصارِيُّ ِإََل َرسح فَ َلمَّا ََتََبَّ َجاَء اْْلَ  -َيْسَتْأِذنح َفَكلََّمهح اْْلَْتَصارِيُّ َأْن َيْسَتْأِذَن ِإَذا َجاَء فََأََب ََسحَرةح  َفَشَكا ِإلَْيِه َو َخَّبَّ
َهح ِبَقْوِل اْْلَْتَصارِيِ  َو َما َشَكا َو قَاَل ِإَذا أََرْدَت الدُّخحوَل فَاْسَتْأِذْن فََأََب فَ َلمَّا َأََب سَ  -ِإلَْيِه َرسحولح اَّللَِّ ص بَ َلَغ ِبِه ِمَن الثََّمِن َما  َوَمهح َحَّتَّ اَو َخَّبَّ

ََ ِف اْْلَنَِّة فََأََب أَنْ  َدُّ َل ََ ِِبَا َعْذٌق َح  ص ِلَْأَْتَصارِيِ  اْذَهْب فَاقْ َلْعَها َو اْرِ  ِِبَا إِلَْيِه فَِنتَّهح يَ ْقَبَل فَ َقاَل َرسحولح اَّللَِّ  َشاَء اَّللَّح فََأََب َأْن يَِبيَع فَ َقاَل َل
 5.6ََل ِضرَارَ ََل َضَرَر َو 

این روایت قبالً خوانده شده است و بررسی شده است و در این جا فقط در مورد صحت استدالل در محل بحث از آن استفاده 

 کنیم.می

 :بررسی اجمالی سند

 «احمد بن محمد بن خالد برقی»است، زیرا که « محمد بن خالد برقی»این روایت به طریق مرحوم کلینی، تنها مشکل آن 

                                                
 .  في نسخة فاقلعها)هامش المخطوط(.1
 .424: 25. وسائل الشيعة 2
 . في المصدر ثمّ رمى.3
 .424: 25. وسائل الشيعة 4
 رار)هامش المخطوط(.. في الفقيه اض5
 .424: 25. وسائل الشيعة 6
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هم  «محمد بن خالد برقی»یعنی « ابیه»باشند ولی از اصحاب اجماع و ثقه می« زراره»و « عبد ال ل بن بکیر»ه توثیق دارد، همچنین ک

 ای نجاشی بیان کرده است، این گونه است:توثیق و هم تضعیف دارد ولی در مورد تضعیف ایشان، جمله

 و کان محمد ضعیفاً فی الحدیث.

شود: ثقة فی الحدیث، در این جا گفته شده است که ضعیف فی الحدیث.که اگر این تعبیر، ها که گفته میهمانند سایر ترجمه

 ود.شکند فلذا این روایت با سند مرحوم کلینی، از حجی ت ساقط میتضعیف حساب شود، این تضعیف با توثیق ایشان، تساقط می

رت که در این صو« یروی عن الضعفاء»این است که « فاً فی الحدیثکان محمد ضعی»اند که مراد از لکن برخی بزرگان فرموده

کند لکن حمل جمله نجاشی به این صورت خالف ظاهر است شود و بالتبع تعارضی با توثیقات ایشان پیدا نمیتضعیف او محسوب نمی

کان ضعیف فی »گفته است که ت، نمیکرده اسهای دیگر به این معنا نیامده است و هر جای که راوی از ضعفاء نقل میو در ترجمه

ه این ب« ثقة فی الحدیث»طور که ؛ فلذا همان«کان یروی عن الضعفاء»و یا « یکثر عن الضعفاء»فرموده است که بلکه می« الحدیث

 نیز به این معنا است که خود شخص، ضعیف است.« ضعیف فی الحدیث»معنا است که خود شخص ثقه است، 

 اند که احتماالً از شیخ بهائی شروع شده باشد، به این بیان که:ا بیان کردهولی برخی وجه دیگری ر

قرینه داخلیه داریم که مقصود تضعیف ایشان نبوده است زیرا که « محمد بن خالد برقی»در تعبیر مرحوم نجاشی در مورد 

 .1ة ابْلخبار و علو  العربو كان ُممد ضعيفا ِف اْلديث، و كان أديبا حسن املعرفمرحوم نجاشی فرموده است که: 
که در مقابل تعابیر دیگر آمده است، این است که: نجاشی در مورد رشته علمی او توضیح داده « ضعیف فی الحدیث»مراد از 

است و فرموده است که این شخص در رشته ادبیات و تاریخ خوب و قوی بوده است ولی در علم الحدیث و فقه الحدیث، ضعیف بوده 

 این که در نقل حدیث ضعیف و غیر ثقه بوده است.است، نه 

تعارض نخواهد کرد و بالتبع وثاقت محمد بن « محمد بن خالد برقی»که در این صورت نیز، این جمله نجاشی با توثیقات 

 شود.خالد اثبات می

ایر طرقی که برای این توانیم سراغ سرا اثبات نمود، می« محمد بن خالد برقی»لکن حتی اگر به هیچ وجه نتوان وثاقت  

 اند: روایت بیان شده است، برویم، زیرا که این روایت را مرحوم شیخ و مرحوم صدوق نیز نقل کرده

 3.4ْثَلهح َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن َخاِلد  مِ  2َو َرَواهح الصَّدحوقح ِبِِْسَناِدِه َعِن اْبِن بحَكْْي  ََنَْوهح 

است و همان اشکال را دارد ولی سند مرحوم صدوق، به عبد « محمد بن خالد برقی»لکن سند مرحوم شیخ نیز مشتمل بر 

 یست:ن« محمد بن خالد برقی»رسد و طریقی که مرحوم صدوق به عبدال ل بن بکیر بیان کرده است، مشتمل بر ال ل بن بکیر می

د بن ُمم د بن عن عبد اَّلل  ابن جعفر اْلمْيي ، عن أْح -رضي اَّلل  عنه -كْي فقد رويته عن أِبو ما كان فيه عن عبد اَّلل  بن ب
 .5عيسى، عن اْلسن بن علي  بن فض ال، عن عبد اَّلل  بن بكْي

                                                
 .335. رجال النجاشي 1
 .3454ـ  233ـ  3. الفقيه 2
 .651ـ 146ـ  4. التهذيب 3
 .424: 25. وسائل الشيعة 4
 .424: 4. من ال يحضره الفقيه 5
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بنابراین طریق تا عبدال ل بن بکیر معتبر است و خود ایشان نیز ثقه است باشند، که تمام افراد واقع شده در طریق، ثقه می

ال و عبدال ل بن بکیر فطحی بودهفلذا روایت موثقه می ال اند، گر چه در مورد حسن بن علی بن فض  شود، زیرا که حسن بن علی بن فض 

 گفته شده است که در اواخر عمر، از فطحی بودن برگشته است.

 پس سند روایت مشکلی ندارد.

 :بررسی داللی روایت

که در مورد مفاد این فقره بین فقها اختالف است، که باید بررسی شود که کدام « الضرر و ال ضرار»در روایت آمده است که 

 ای که در محل بحث ما است، از حیث حکم وضعی مفید خواهد بود.احتمال در مورد معامله

 «:ضرر و الضرارال»احتمال اول در مورد 

 اند:شیخ الشریعه اصفهانی و برخی دیگر این احتمال را مطرح کرده

ه کند، مثل این که گفتمراد از این فقره این است که ضرر زدن حرام است و این فقره حکم تکلیفی شرعی الهی را بیان می

که داللت بر حرمت جدال و « ال جدال فی الحج ال رفث و ال فسوق و»و یا آیه شریفه که « شراب خوردن حرام است»شده است که 

فسوق و مجامعت دارد یعنی هر چند که در ظاهر، جمله خبریه و در سیاق نفی است ولی در مقام انشا، به معنای نهی است، در حدیث 

 یعنی ضرر زدن به دیگران حرام است.« ال ضرر»مورد بحث نیز، 

 «:الضرر و الضرار»احتمال دوم در مورد 

 اند:حتمال را حضرت امام خمینی)ره( فرمودهاین ا

 باشد بلکه حرمت مولیهمانند احتمال اول، در این فقره حکم تکلیفی بیان شده است ولی منع الهی و تشریعی اولی ه نمی

ست، یم کرده اباشد یعنی ایشان از ضرر زدن به دیگران منع کرده است و این کار را تحروالیی رسول ال ل )صلی ال ل علیه و آله( می

شود که این فقره، نهی است ولی نهی الهی نیست بلکه نهی والئی است که از طریق رسول ال ل )صلی ال ل علیه یعنی همچنان گفته می

 اند.وآله( صادر شده است؛ به عبارت دیگر: رسول ال ل والیت دارند فلذا مطلقا مسلمانان را از ضرر زدن به دیگران نهی کرده

 «:الضرر و الضرار»در مورد  احتمال سوم

شارع  کند به این معنا کهکند بلکه به معنای نفی است یعنی نفی ضرر میاین فقره داللت بر حرمت و حکم تکلیفی نمی

باشد یعنی شارع مقدس می« ال حرج»مقدس احکامی که موجب ضرر و منشأ ضرر زدن باشد، جعل نکرده است و این فقره همانند 

هیچ حکمی در اسالم »رج باشد و موجب حرج باشد را جعل نکرده است و در ما نحن فیه نیز معنا این است که حکمی که منشأ ح

 «.وجود ندارد که موجب ضرر زدن به دیگری باشد

رت زنند، به این صو، مطلقات را تقیید می«ال ضرر»بر اساس این احتمال در موارد بسیاری، فقهای متعدد با تمسک به قاعده 

ها حکومت دارد، مثل خورد و بر آنتقیید می« ال ضرر»شوند، توسط کامی که اطالق دارند و شامل حالت و فرض ضرر هم میکه اح

دارد، زیرا که وجوب وضو، منشأ وجوب را بر می« قاعده ال ضرر»شود که وضو واجب است ولی اگر وضو ضرری باشد، این که گفته می

 شود.جوب برداشته میشود، این وضرر رسیدن به بدن می

در تقدیر است و به این معنا است « حکم»های متفاوتی وجود دارد، مثل این که گفته شود البته در این احتمال نیز تقریب

 نفی حکم به لسان نفی موضوع شده»که به تعبیر مرحوم آخوند گفته شود که یعنی حکم ضرری ندارد و یا این« ال حکم ضرری  »که 

 فته شده است که ضرر برداشته شده است ولی به معنای این است که حکم ضرری آن برداشته شده است.، یعنی گ«است

که فعالً در مقام بررسی این تقاریب نیستیم و صرفاً در مقام بیان احتماالت در مفاد این فقره هستیم که در نهایت به دو 

 احتمال برگشتند:
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گران ضرر زد( حال یا حکم الهی تشریعی و یا حکم مولوی سلطانی)به تعبیر اول: حکم تکلیفی بیان شده است)نباید به دی

 (. )ره(حضرت امام خمینی 

 دوم: نفی حکم است یعنی حکم ضرری در شریعت اسالم وجود ندارد.

 

 بر اساس دو احتمال اول:

شود این است که این ده میاین دو احتمال دخالتی در بطالن و صحت معامله نخواهند داشت زیرا که نهایت چیزی که استفا

شود، حرام تکلیفی است و کار نامشروعی انجام داده است ولی به معنای بطالن معامله نیست، زیرا که هر معامله تغریری که انجام می

 چند کار حرام انجام داده است ولی در مورد نهی در معامالت، دو بحث در این جا داریم:

 جا به معامله خورده است. اوالً محل بحث است که نهی در این

 ثانیاً در ما نحن فیه، نهی به معامله نخورده است بلکه نهی به ضرر زدن که عنوان دیگری غیر از معامله است، خورده است.

که نهی از خود بیع و معامله است که در اصول محل کالم است که نهی در « ال تبع»شود که که: گاهی گفته میتوضیح این

اند که دال  بر فساد نیست و صرفاً داللت بر حرمت دارد ب فساد است یا خیر؟ که بحث مفصلی دارد و نوعاً علما فرمودهمعامالت موج

و نسبت به فساد و صحت باید به ادله دیگر مراجعه کنیم، حتی برخی علما مثل آخوند و حضرت امام، در برخی از نواهی تکلیفیه که 

باشد زیرا که اگر این معامله صحیح نباشد و باطل باشد، حرمت اند که دال بر صحت معامله میودهخورد، فرمنهی به خود معامله می

واند تشود این فعل مقدور مکلف بوده است و شخص میمعنا ندارد یعنی این که گفته است که فالن معامله حرام است، مشخص می

 نهی از گفتن لفظ« بیع»مل ک مقدور مکل ف نباشد، نهی معنا ندارد، نهی از دهد و إال اگر این معامله و تملیک و تمعامله را انجام می

تواند انجام بدهد، پس این نهی داللت بر مقدوری ت این معامله دارد و مقدوری ت ای است که شخص مینیست بلکه نهی از معامله« بعُت »

 او نخواهد بود و نهی معنا نخواهد داشت.به معنای صحت آن معامله است، زیرا که اگر معامله صحیح نباشد، مقدور 

ت، یعنی عنوان دیگری متعل ق نهی اس« ال ضرر»که در بحث ما نهی به بیع نخورده است بلکه گفته شده است که عالوه بر این

ت این نهی دالل ای با عنوان دیگری، متعلق نهی واقع شد، و آن معامله در مقام مصداق آن نهی شده باشد،گوییم که اگر معاملهحال می

بر صحت و یا فساد آن معامله نخواهد کرد. در باب عبادت نیز همین مطلب گفته شده است که اگر نهی با عنوان دیگری به عبادت 

قرار بگیرد، در این جا نماز در دار غصب، « ال تغصب»که شخص در مکان غصبی نماز بخواند و نماز او مصداق نهی خورده باشد مثل این

ین نهی است ولی این نهی، متعلق به نماز نیست بلکه متعلق به غصب است فلذا محل بحث است که داللت بر فساد دارد یا مصداق ا

 نه؟

باشد، بحث وجود دارد و ثانیاً در این جا، نهی متعلق به « داللت نهی بر فساد»بنابراین در ما نحن فیه، اوالً در اصل مبنا که 

 خورده است. خود معامله نیست بلکه به ضرر

تکلیفی باشد، این فقره هیچ داللتی بر صحت و یا فساد معامله نخواهد « ال ضرر»بنابراین بر اساس دو احتمال اول که نهی در 

 داشت.

 

 بر اساس احتمال سوم:

 به این معنا باشد که حکمی که منجر به ضرر شود، در شریعت اسالمی وجود ندارد.« ال ضرر»یعنی اگر 

دهی منجر به ضرر فاحش و برشکستگی دهی انجام شده است و این سیگنالای که در اثر سیگنالدر ما نحن فیه معامله

ه شود و کسی در این جهت شکی ندارد، هر چند در حال حاضر طرف دیگر و عرفاً نیز این کار ضرر زدن محسوب می  ای شده استعد 
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گویند که این شخص به دیگران ضرر زده است و دیگران را نی که اطالع داشته باشند، میمعامله و سایر مردم اطالع ندارد ولی کسا

ورشکسته کرده است، پس بر اساس قاعده ال ضرر، حکمی که موجب ضرر شود در اسالم وجود ندارد؛ حال در این جا اگر این معامله 

د، ای که طرف مقابل نتواند معامله را فسخ کنم باشد به گونهباطل باشد، ضرری متوجه دیگران نیست ولی اگر این معامله صحیح و الز

 در این جا مسلماً ضرر متوجه شخص خواهد شد، پس چنین حکمی را شارع مقدس، جعل نکرده است.

 را به لسان« أحل  ال ل البیع»شود و صحت معامله برداشته می« ال ضرر»لکن اشکال در این جهت است که بر اساس قاعده 

لکن  ای حالل و صحیح استباقی است و چنین معامله« أحل  ال ل البیع»که شود، یا اینزند و بالتبع معامله باطل مییید میحکومت تق

را تقیید زده است، زیرا که چه حکم صحت رفع شود و چه لزوم معامله رفع « أوفوا بالعقود»لزوم این معامله را برداشته است یعنی 

کند، معامله شود که ضرر میتواند در زمانی که متوجه میزیرا که اگر عقد جایز باشد، طرف مقابل می شود، ضرر مندفع خواهد شد،

 را فسخ کند.

است و در معامالت وجود دارد، « أوفوا بالعقود»گوید که بیع باطل است بلکه وجوب وفایی که مفاد نمی« ال ضرر»بنابراین 

 شود.فع میدر مقام که این وجوب وفا منشأ ضرر است، ر

 اند.علما در بحث خیار غبن، برای اثبات خیار به همین قاعده ال ضرر، استدالل کرده

که احتمال سوم صحیح باشد)هر چند به نظر احتمال اول ترجیح دارد(، اثبات بطالن این معامله)بر فرض بنابراین بر فرض این

ز باشد( محل اشکال است زیرا که چه بسا، بر اساس این قاعده صرفاً لزوم که اطالقات و عمومات باب معامالت، شامل این معامله نیاین

معامله برداشته شود، زیرا که بر اساس متفاهم عرفی بعید نیست که چیزی که منشأ ضرر در اینجا شده است، لزوم معامله باشد، نه 

وم نداشته باشد، ضرری متوجه شخص نیست، زیرا این که صحت معامله، منشأ ضرر باشد زیرا که اگر این معامله صحیح باشد ولی لز

 تواند معامله را فسخ کند.که وقتی که فهمید متضرر شده است و فریب خورده است، می

بنابراین قدر متیقن از حکمی که منشأ ضرر است، لزوم معامله است و اگر هر بخواهیم به قاعده تمسک کنیم و ادعا کنیم که 

زند و در نهایت خیار را تقیید می« أوفوا بالعقود»، «ال ضرر»گوییم که قات و عموماتی وجود دارد، میبرای تصحیح این معامله، اطال

 کند.غبن برای شخص مقابل، اثبات می

شود، به این معنا است که دلیلی بر صحت این بیع ولی اگر از ابتدا گفته شود که اطالقات و عمومات، شامل این معامله نمی

لتی هم دال« ال ضرر»جایی که مقتضی برای صحت این معامله نیست، پس آن حکم را رفع کند و از آن« ال ضرر»باشد  نداریم که نیاز

 بر بطالن این معامله نخواهد داشت.

 

ها یا خریدارها که گونه باشد که نوعاً و در غالب موارد، مشتریالبته ممکن است گفته شود که در این معامالت که اگر این

ا و هتوانند ضرر خود را جبران کنند، زیرا که برنامهرسند و با فسخ نمیاند، به حق خودشان نمیاند و فریب خوردهع ضرر کردهدر واق

ونه باشد( گتواند فسخ کند و این طرق مسدود است، )بنابراین فرض که در خارج اینای است که کسی نمیقوانین بازار بورس به گونه

توان معامله را فسخ شود زیرا که اگر حکم به صحت معامله شود، دیگر نمیفت که اصل صحت موجب ضرر میپس در این جا باید گ

 «ال ضرر»شود که نوع مردم به حق  خود نرسند فلذا بر اساس توان گرفت، پس حکم به صحت، موجب میکرد و جلوی ضرر را نمی

 حکم صحت این معامالت باید رفع شود.

 

 که حداقل برای اثبات عدم لزوم این معامله ضرری، قاعده ای که برای اثبات بطالن این معامله و یا ایندلهبنابراین یکی از ا

 است.« ال ضرر»


