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از طریق جعاله؛ تِ ایي غَست وِ اػالم هیوٌذ ّش وسی هثالً ّضاس تَهاى سا تِ دستگاُ تیٌذاصد تِ ًحَی
وِ هي تتَاًن تولّه وٌن ،هي ّن یه لَطی ًَضاتِ تِ اٍ تولیه هیوٌن .دس خؼالِ الصم ًیست وسی وِ ػول
سا اًدام هیدّذ هَلغ اػالم حاضش تاضذ یا ٍلتی ػول سا اًدام هیدّذ خُؼل گزاس خثش داضتِ تاضذ .تٌاتشایي
چٌیي هؼاهلِای سا هیتَاى اص طشیك خؼالِ تػحیح وشد وِ دیگش احىام تیغ ًذاسد ،تلىِ احىام خؼالِ داسد.
از طریق «تجارة عن تراض»؛ تٌاتش هثٌای ایيوِ تداست اختػاظ تِ خشیذ ٍ فشٍش ًذاسد اطالق آیِی
ضشیفِ ضاهل چٌیي هؼاهلِای هیضَد ٍ اص ایي طشیك ّن هیتَاى آى سا تػحیح وشد ٍ اگش ػشف آى سا الصم
تذاًذ ضشػاً ًیض الصم ضذُ ٍ تولیه ٍ تولّه تا آى هحمك هیضَدٍ ،لی احىام خاظ تیغ هاًٌذ خیاس هدلس،
خیاس تأخیش ٍ  ...سا ًذاسد.
از طریق وکالت؛ تِ ایي غَست وِ غاحة هتاع افشادی سا وِ هثالً ًَضاتِ هیخَاٌّذ ٍویل هیوٌذ اص
خاًة ٍی إًطاء ایداب (أػن اص لَل ٍ فؼل) وٌٌذ ٍ سپس اص طشف خَدضاى إًطاء لثَل وٌٌذ تا ػمذ هحمك
ضَد .تٌاتشایي وسی وِ ًَضاتِ هیخَاّذ تا دادى پَل تِ دستگاُ إًطاء لثَل هیوٌذ [وِ همذم تش ایداب
است] ٍ ٍلتی دستگاُ ًَضاتِ داد اص طشف هاله إًطاء ایداب [هؤخش] هیوٌذ؛ چَى هاله اٍ سا ٍویل تش
ایداب وشدُ ٍ ػمذ هحمك هیضَد.
إن قلت :هاله وِ وٌاس دستگاُ حضَس ًذاسد ٍ ًویداًذ چِ وساًی ًَضاتِ هیخَاٌّذ تا آًاى سا ٍویل
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خَد دس ایداب وٌذ ،دس حالی وِ دس ٍوالت الصم است ٍویل هطخع تاضذ ٍ ًویتَاًذ هثْن تاضذ.
قلت :تلِ دس ٍوالت الصم است ٍویل هطخع تاضذٍ ،لی هاًؼی ًذاسد تِ ًحَ ػوَم ٍ تحت ػٌَاى ولی
هؼیي وٌذ [تِ ایي ًحَ وِ اػالم وٌذ ّش وس وِ ًَضاتِ هیخَاّذ اص طشف هي ٍویل است ایداب وٌذ].
إى للت :تیي ایداب ٍ لثَل تایذ هَاالت تاضذ دس حالی وِ هوىي است تیي ایداب هَوّل دس ٍوالت ٍ
لثَل ٍویل خیلی فاغلِ تاضذ ٍ دس ًتیدِ هَاالت اص تیي تشٍد.
للت :دس ٍوالت تػشیح ضذُ وِ «یُتّسغُ فیْا ها ال یُتّسغ فی غیشّا» لزا هاًؼی ًذاسد دس ٍوالت تیي ایداب
ٍ لثَل فاغلِ افتذّ ،ش ٍلت ٍویل لثَل وٌذ ٍوالت هحمك هیضَد.
ٍلی تا ایي حال دس غَستی هیتَاى اص طشیك ٍوالت تػحیح هؼاهالت هزوَس وشد وِ ٍویل اص لِثَل
هَوّل لػذ ایداب وٌذ ٍگشًِ فضَلی هیضَد ـ هگش ایيوِ وسی تگَیذ چٌیي ػمذ فضَلی وِ هاله ساضی
است وفایت دس غحت هیوٌذ ٍ ایي هثٌایی است ـ دس حالی وِ هؼوَالً وساًی وِ تا دادى پَل تِ دستگاُ
ًَضاتِ هیگیشًذ یا تا گزاضتي پَل سثضی تشهیداسًذ ٍ  ...اغالً تِ رٌّطاى خطَس ًویوٌذ وِ تِ ٍوالت اص
خاًة هاله ایداب وٌٌذ آى ّن دس غَستی وِ هاله تَویل وشدُ تاضذ ،حال آىوِ هاله ّن هؼوَالً غافل اص
ٍوالت ٍ تَویل است .تٌاتشایي ایي تَخیِ تا آىچِ دس خاسج اتفاق هیافتذ ساصگاس ًیست.
تَخیِ دسست ّواى خؼالِ ،یا تِ ػَؼ است ،یا اگش وسی احشاص وشد تیغ غادق است هاًؼی ًذاسدٍ ،لی
تِ ًظش هیسسذ وِ دس هَاسد تایذ تفػیل داد ،تشخی هَاسد تِ خاطش احاطِای وِ هاله ٍلَ تا ٍاسطِ ًسثت
تِ ویفیت هتاعٍ ،لت فشٍش ٍ ویفیت فشٍش داسد ـ هاًٌذ فشٍشّای ایٌتشًتی َّضوٌذ ـ الشب است وِ تیغ
غادق تاضذ ٍ دس تشخی هَاسد چَى هاله ،آى إحاطِ سا ًذاسد ـ هاًٌذ فشٍش سثضی وِ دس هحلی هیگزاسد
یا دستگاّی وِ ًَضاتِ هیدّذ ـ تیغ غادق ًیستّ ،ش چٌذ تاص احتیاج تِ تأهل تیطتش داسد.
طثك آىچِ تیاى وشدین هؼلَم ضذ «لفظ» خػَغیت دس اًطاء ًذاسد ،ووا ایيوِ «فؼل» ّن خػَغیت دس
اًطاء ًذاسد ،تلىِ تایذ دالّ تش اًطاء ٍخَد داضتِ تاضذ .تِ ّویي خاطش تؼاطی اص طشفیي دس غَستی وِ لشائي
حالیِ داللت وٌذ دس تیغ هؼاطاتی وفایت هیوٌذ ،ووا ایيوِ تا ٍخَد لشائي ،إػطاء اص یه طشف ٍ أخز اص
طشف دیگش ًیض وفایت دس هؼاطات هیوٌذ.
اص ها روشًا سٍضي هیضَد اگش لفظی وِ ػشفا اص غیغ تیغ ًثَد ٍلی داللت تش إًطاء تیغ داضت تِ ًحَی
وِ فؼل داللت داسد هاًؼی ًذاسد آى سا ّن تگَیین ایداب ٍ لثَل است ٍ تیغ ػشفی تا آى هحمك ضذُ ٍ توام
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آثاس تیغ ػشفی سا داسد ٍ ػوَهات ٍ اطاللات ّن ضاهل آى هیضَد.
تنبیه سوم :تمییس بایع از مشتری در معاطات
ّواىطَس وِ لثالً تیاى وشدین توییض تایغ اص هطتشی دس تیغ داسای اّویت است؛ صیشا تایغ احىاهی دس ضشع
داسد وِ هطتشی ًذاسد ٍ هطتشی ًیض احىاهی داسد وِ تایغ ًذاسد؛ هثالً اگش هطتشی سِ سٍص دس پشداخت ثوي
تأخیش داضتِ تاضذ تایغ خیاس فسخ هؼاهلِ سا داسد یا دس سٍایت ٍاسد ضذُ وِ هطتشی حیَاى تا سِ سٍص خیاس
فسخ داسد .توییض تایغ اص هطتشی دس هؼاطات اص آىخا وِ لفظ «تؼتُ» ٍ «اضتشیتُ» تِ واس ًویسٍد ٍ تیغ تا
إػطاء طشفیي یا یه طشف هحمك هیضَد هطىل است.
تا تؼشیفی وِ ها اص تیغ تِ «تبدیل مالٍ بمالٍمّا اعتباراً» اسائِ وشدین هالن توییض تایغ اص هطتشی سا ایيطَس
تَضیح دادین وِ تایغ وسی است وِ هالص سا تِ غَست فؼل ٍ ّدوِ هیخَاّذ تِ ػَؼ تثذیل وٌذ ،هال
سا اص خَد دٍس هیوٌذ تا ػَضی دس هماتل أخز وٌذ ٍ هطتشی وسی است وِ ایي ػول تْاخوی ٍ فؼال تایغ
سا هٌفؼالًِ لثَل هیوٌذ .تثذیل ّن حاالت هتفاٍتی داضتِ ٍ تِ دالیل هختلف هیتَاًذ تاضذ؛ هثالً وسی تَلیذ
وٌٌذُ است ٍ واالیی سا فشاٍاى تَلیذ وشدُ ٍ هیخَاّذ آى سا تِ ًمَد ٍ پَل سایح تثذیل وٌذ .گاّی
هیخَاّذ واالیص سا تِ واالیی دیگش تْتش یا هتفاٍت تثذیل وٌذ؛ هثالً وسی اتَهثیلی داسد ٍ ًویخَاّذ
تثذیل تِ ًمَد وٌذ تا اص هضایای ًمذیٌگی تْشُهٌذ ضَد ،تلىِ هیخَاّذ تِ اتَهثیلی هذل تاالتش یا ًَع دیگش
تثذیل وٌذ؛ هثالً اتَهثیل سَاسی داسد ٍ تا وسی وِ ٍاًت داسد هؼاهلِ هیوٌذ .ایيخا ًیض وسی وِ دس همام
اًطاء حالت فؼالیت داسد تایغ است ٍ آى وسی وِ لثَل هیوٌذ هطتشی استّ ،شچٌذ هطتشی ّن چِ تسا
هیخَاست هاضیٌص سا تِ هاضیي تایغ تثذیل وٌذٍ ،لی چَى اٍ دس ػالن اػتثاس ٍ إًطاء ایي فؼالیت سا ًىشد
تلىِ حالت اًفؼال ًسثت تِ فؼل طشف هماتل تِ خَد گشفت هطتشی است .تلِ ّواى هطتشی اگش حالت فؼل
تِ خَد تگیشد ٍ تگَیذ هي ٍاًتن سا تِ سَاسی تَ تثذیل هیوٌذ ٍ هَلغ إًطاء حالت تْاخن داضتِ تاضذ ٍ
طشف هماتل لثَل وٌذ اٍ تایغ هیضَد ٍ طشف هماتل هطتشی.
ٍلی گاّی چٌیي ًیست وِ یىی اص هتؼاهلیي هَلغ إًطاء فؼال ٍ طشف هماتل حالت اًفؼال داضتِ تاضذ،
تلىِ ّش یه هیخَاٌّذ اتَهثیلطاى سا ػَؼ وٌٌذ ٍ دس ػالن إًطاء ٍ اػتثاس یىی فؼال ٍ دیگشی هٌفؼل
ًیست وِ دس چٌیي غَستی دیگش تیغ غادق ًیست ،تلىِ معاوضه هیتاضذ وِ غحت آى سا هیتَاى اص ادلِی
ػاهِ یا سیشُی ػمالء اثثات وشد؛ چشاوِ ادلِی ػاهِ هاًٌذ أوفوا بالعقود ضاهل چٌیي هؼاهلِای هیضَد ّش
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چٌذ تحت ّیچ یه اص ػٌاٍیي ضٌاختِ ضذُ لشاس ًگیشد ٍ ایي ًَع «هؼاٍضِ» دس سیشُی ػمالء ّن سایح تَدُ
ٍ هَسد سدع لشاس ًگشفتِ است.
دس هؼاطات ّن ایي هؼیاس تطخیع تایغ اص هطتشی ساسی ٍ خاسی است؛ یؼٌی اگش فؼل یىی اص هتؼاهلیي
تِ گًَِای تاضذ وِ دالّ تش فؼال تَدى ٍ ایداب تاضذ آى ضخع تایغ است ٍ طشف هماتل هطتشی.
اها اگش فؼل چٌیي داللتی ًذاضتِ تاضذ وِ وذام هَخة است ٍ وذام لاتل ،توییض هطىل هیضَد .تؼیذ
ًیست ّواىطَس وِ هشحَم ضیخ 9فشهَدُ اگش یىی اص هتؼاهلیي ًمَد ٍ پَل سایح دّذ ٍ طشف هماتل هتاع
دّذ ػشفاً لشیٌِ تاضذ تش ایيوِ آى وس وِ هتاع هیدّذ تایغ است ٍ آى وس وِ پَل سایح هیدّذ هطتشی
است ّش چٌذ دادى پَل سایح همذم تاضذ.
تِ سٍش دیگش ًیض هیتَاى تایغ سا اص هطتشی هتوایض وشد ّش چٌذ ّش دٍ هتاع ػشضِ هیوٌٌذ یا ّش دٍ
ًمذ؛ هثالً داخل ایشاى یىی اسص اسٍپا (یَسٍ) سا تا اسص ایاالت هتحذُ (دالس) هؼاٍضِ هیوٌذ؛ فشضاً اگش یىی اص
آى دٍ واسش دالس فشٍضی است لشیٌِ است تش ایيوِ تایغ است ٍ وسی وِ ًضد اٍ هیسٍد یَسٍ هیدّذ
هطتشی است .اها اگش ایي لشیٌِ ّن ٍخَد ًذاضتِ تاضذ ٍ تِ غَست هؼاطات یىی دالس تذّذ ٍ دیگشی
یَسٍ ،یا ّش دٍ هتاع تذٌّذ دس ایيوِ وذام تایغ است ٍ وذام هطتشی ،هشحَم ضیخ چْاس احتوال روش هیوٌٌذ
وِ ػثاستٌذ اص:
ٍ الحوذهلل سب الؼالویي
همشس :ػثذاهلل اهیشخاًی

 .1كتاب المكاسة (ط  -الحديثة) ،ج ،3ص:77
تميّز الثائع مه المشتري في المعاطاة الفعليّة مع كًن أحد العًضيه ممّا تعارف جعله ثمىاً كالدراهم ي الدواوير ي الفلًس المسكًكة ياضح؛ فإنّ
صاحة الثمه هً المشتري ما لم يصرّح تالخالف.
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