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اگز هزاد ضیخ اس ظوٌی تَدى تولیه هطتزی ّواى دٍ احتوالی وِ سیذ خَیی

هطزح وزدًذ تاضذ

اضىال ایطاى تز پاسخ ضیخ ٍارد است ،9اها تِ ًظز هیرسذ هزاد ضیخ غیز اس آى دٍ احتوالی است وِ سیذ
خَیی

فزهَدًذ ٍ آى ایيوِ:

هزاد اس ظوٌی تَدى تولیه هطتزی ٍ اصلی تَدى تولیه تایغ ایي است وِ در فزایٌذ تیغ ،تایغ ػٌصز
فعّال تَدُ ٍ هطتزی دارای اوفعال است؛ یؼٌی ػول تایغ (تیغ) ّن در تولیه هثیغ ٍ ّن در تولّه ثوي ،فؼل
است ٍ ػول هطتزی (اضتزاء) در ّز یه اس تولّه هثیغ ٍ تولیه ثوي ،اًفؼال ٍ هطاٍػِ است؛ سیزا اضتزاء
تِ هؼٌای پذیزفتيِ تیغ تایغ است ٍ تِ ّویي جْت هیتَاى لفظ «لثلتُ» تِ جای «اضتزیتُ» تِ وار تزد.
تیغ ٍ اضتزاء ًظیز وسز ٍ اًىسار است ـ گزچِ تفاٍتّایی ًیش دارًذ ـ یؼٌی ّواىگًَِ وِ وسز تذٍى
اًىسار ٍ اًىسار تذٍى وسز هؼٌا ًذارد ٍ ّز دٍ ،ضىستي ّوشهاى را افادُ هیوٌٌذٍ ،لی هفَْهاً هتفاٍت تَدُ
ٍ آى ًیزٍیی وِ هیضىاًذ جٌثِی فاػلیت دارد ٍ آى چیشی وِ هیضىٌذ جٌثِی لثَل دارد ،در تیغ ٍ اضتزاء
ًیش تایغ جٌثِی فاػلیت دارد ٍ هطتزی جٌثِی پذیزش ٍ لثَل .تِ ّویي خاطز ایجاب تیغ تز ػْذُی تایغ ٍ
لثَل تز ػْذُی هطتزی است.
در اصطالح التصادداًاى ًیش وِ تِ فزٍضٌذگاى «عرضه کىىده» ٍ تِ خزیذاراى «متقاضی» اطالق هیضَد،
 .1هگش اشکال دٍم احتوال اٍل؛ چَى هثٌإ ش٘خ دس هعٌإ ت٘ع اٗي است کِ صذق ت٘ع سّ٘ي تحمك لثَل ً٘ست.
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عَرضه حالت فؼلیت داضتِ ٍ تقاضا هٌاسة تا پذیزش تَدُ ٍ تِ ًَػی حالت اًفؼال ٍ هطاٍػِ دارد ،گزچِ
تماظا دلیماً تِ هؼٌای پذیزش ًیست .در ًىاح ًیش سى ػزظِ وٌٌذُ است ٍ هزد هتماظی ـ لذا هزد تایذ هْز
تپزداسد ٍ حتی لفظ اضتزاء تز ػول هزد در رٍایات اطالق ضذُ است «یشتریها بأغلی الثمن »9ـ تِ ّویي
جْت ایجاب تز ػْذُی سى ٍ لثَل تز ػْذُی هزد هیتاضذ ٍ حتی اگز هزد اتتذا تگَیذ «تشٍّجتهِ» سپس
سى تگَیذ «لثلتُ» ،در ٍالغ سى تا لفظ «لثلتُ» ایجاب وزدُ است؛ چَى در ّز حال ػزظِ وٌٌذُ سى است ٍ
هتماظی هزد.
پس «اضتزاء» تِ هؼٌای پذیزش تولیه تایغ یا تِ تؼثیز دیگز دریافتِ ارسال تایغ است .فزلی ّن ًویوٌذ
ایجاب همذم تاضذ یا لثَل2؛ چَى سهاى در تحمك تیغ ٍ ضزاء در ػالن اػتثار هلغی است ٍ ّز دٍ تا ّن
هحمك هیضَد.
تٌاتزایي ایي اضىال تز تؼزیف ضیخ اس تیغ وِ تز اضتزاء تِ ػیي ًیش صادق است ٍارد ًیست؛ چَى
ّواىطَر وِ ضیخ فزهَد ٍ تا ػزف ساسگاری دارد :تیغ تولیه است ٍ حالت فؼل ،ایجاب ،تْاجن ٍ ػزظِ
داردٍ ،لی اضتزاء تولّه است ٍ حالت پذیزش ،هطاٍػِ ٍ اًفؼال دارد.
إن قلت :تِ ّز حال تولیه ٍ ارسال تایغ ٍ ،تولّه ،لثَل ٍ اًفؼال هطتزی پژٍان ًیش دارد؛ یؼٌی هطتزی
ًیش ّوشهاى ثوي را وِ در اوثز هَارد ػیي است تولیه ٍ ارسال هیوٌذ ٍ تایغ حالت اًفؼال تِ آى دارد.
تٌاتزایي تؼزیف ضیخ تز اضتزاء ًیش صادق است.
قلت :تولیىی وِ اس جاًة هطتزی صَرت هیگیزد تاس ًاضی اس اًفؼال است؛ چَى تایغ تا ایجاب ،هثیغ
را ارسال ٍ ثوي را تولّه هیوٌذ ٍ هطتزی ًیش تا لثَل ،در ٍالغ ّواى ارسال ٍ تولّه تایغ را لثَل هیوٌذ ٍ
خَد حمیمتاً ارسالی ًذارد .تذیي جْت هیگَیین تایغ ّویطِ فؼّال است ٍ هطتزی هٌفؼل .تیغ ،چِ ًسثت تِ
تولیه هثیغ ٍ چِ ًسثت تِ تولّه ثوي فؼل است ٍ اضتزاء چِ ًسثت تِ تولّه هثیغ ٍ چِ ًسثت تِ تولیه
ثوي اًفؼال است.

 .1الکافٖ (غ  -اإلساله٘ٔ) ،ج ،5ص:365
عٓلُِّٖ تٕيُ إِتٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَتِِِ٘ عٓيِ اتٕيِ أَتِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ أَتِٖ أََُّٗبٓ الْخَضَّاصِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ هٔسٕلِنٍ لَالَ :سٓأَلْتٔ أَتٓا جٓعٕفَشٍ

عٓيِ الشَّجٔلِ ٗٔشِٗدذٔ أَىْ ٗٓتَدضٍََّجٓ

الْوٓشْأََٓ أَ ٌْٗٓظُشُ إِلَْٕ٘ٓا؟ لَالًََ :عٓنٕ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.
 .2حتٖ اگش هشتشٕ اتتذا تگَٗذ «اشتشٗتٔ» سپس تاٗع تگَٗذ «تعتٔ» ٍ ت٘ع صح٘ح تاشذ تاص کالم تاٗع اٗجاب است ٍ کدالم هشدتشٕ لثدَل؛
چَى همصَد تاٗع اص «لثلتٔ» اٗي است کِ پزٗششِ تَ سا هعتثش هٖداًن ٍ آىچِ سا کِ هٌاسة پزٗشش تَست اًشاء کشدم.
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اًفؼالی تَدى تولیه ثوي اس جاًة هطتزی ٍ فؼلی تَدى تولّه ثوي اس جاًة تایغً ،ظیز آى است وِ
وسی دست دراس وٌذ ٍ چیشی را اس دست دیگزی تگیزد ٍ ضخص اس دست دٌّذُ اػتزاض ًىٌذ تلىِ راظی
تاضذ ،در ایي حالت گزچِ صذق هیوٌذ هالص را در اختیار دیگزی گذاضتِ است ،اها ایي در اختیار گذاضتي
اًفؼالی است؛ ًِ فؼلی ،تِ خالف آىوِ خَدش اتتذاءً هال را در اختیار دیگزی تگذارد.
تٌاتزایي حتّی اگز ثوي ػیي تاضذ تؼزیف جٌاب ضیخ تز اضتزاء صادق ًیست؛ سیزا ّوِی رًٍذ اضتزاء تِ
پذیزش ٍ لثَل هحمك هیضَد؛ ًِ ایجاب.
إن قلت :تا لثَل هحمك ًطذُ است ،تولیه تایغ ًیش هحمك ًویضَد ٍ لثَل هطتزی ًمص در تولیه
هثیغ دارد ،پس تولیه تایغ ًسثت تِ هثیغ ًیش ظوٌی است.
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قلت :گزچِ تٌاتز ایيوِ در صذق تیغ تحمك لثَل ضزط است ،تولیه هثیغ تذٍى لثَل هطتزی هحمك
ًویضَد ،اها تِ ًظز هیرسذ تیغ تز ایي هثٌا حمیمت ٍاحذُای تاضذ وِ ػٌذ التحلیل تِ دٍ ضیء وِ یىی فؼل
 .1حاش٘ٔ الوکاسة (لإلٗشٍاًٖ) ،ج ،1ص:74
التول٘ك ٍ التولّك ٗکًَاى فٖ عشض ٍاحذ ٍ ٗحذثاى فٖ هشتثٔ ٍاحذٓ تإًشاء الوثادلٔ ت٘ي الوال٘ي فدال ٗعمدل أى ٗکدَى أحدذّوا ظدوٌ٘اا ٍ
اٙخش استمالل٘ا ٍ لَ سلوٌاُ لن ٗشتفع تزلك اإلشکال لشوَل التعشٗف لکلّ هي التّول٘ك األصلٖا ٍ التثعٖا ٍ لن ٗم٘اذ التّعشٗدف تالتّول٘دك األصدلٖ
ل٘خشج هٌِ التّول٘ك التثعٖا.
 حاش٘ٔ کتاب الوکاسة (لألصفْاًٖ ،غ  -الحذٗثٔ) ،ج ،1ص:68
ال ٗخفى عل٘ك أىّ الوعاهلٔ الث٘ع٘ٔ کسائش عمَد الوعاٍظات هشکثٔ هي تسث٘ة أحذّوا لولک٘ٔ شٖء تالعَض ٍ هطاٍعٔ اٙخدش لْدزا التسدثة ،ال
أًّْا هشکثٔ هي تسث٘ث٘ي ،فل٘س شأى المثَل إلّا هطاٍعٔ التسثة الوضتَسً ٍ ،فس ّزا التسثة الزٕ تعلّك تِ المثَل -الزٕ تِ ٗتن سثة الولک٘ٔ -هَجدة
لوالک٘ٔ الوشتشٕ للوعَاض ٍ الثائع للعَض ،فالوشاد هي التول٘ك العوٌٖ إى کاى تلحاظ أىّ هال الوشتشٕ ٗکَى هلکا للثائع تمثَل الوشتشٕ الزٕ ّدَ
هتون السثة ،فهو باإلظافة إلى مال المشتري و مال البائع على حد سواء ،فال اختصاص للتمليك العمنی بالعوض كما هو مورد ال نقط ٍ ،إى کداى
توالحظٔ أىّ لثَلِ ال تذ هي أى ٗتعوي تول٘کا هي الوشتشٕ تسث٘ث٘ا ،فوشجعِ إلى استحماق الثائع على الوشتشٕ تول٘ك هالِ ،هع أىّ العَض ّدَ هدال
الوشتشٕ دٍى عولِ ،فال تول٘ك ظوٌٖ هي الوشتشٕ تَجِ هي الَجَُ.
ٍ دعَى :الفشق ت٘ي تول٘ك الثائع ٍ تول٘ك الوشتشٕ ،أىّ الثائع ٗولّك هالِ تعَض ٍ الوشتشٕ ٗولّك هالِ عَظا ،فَْ هثاٗي للتول٘دك تدالعَض،
غ٘ش ٍجْ٘ٔ ،فإًِّ تول٘ك اتتذائٖ ال ظوٌٖ ،فال ٗستحك إطالق العوٌ٘ٔ علِ٘.
ٍ إى أسٗذ هي العوٌ٘ٔ أىّ لثَلِ اإلًشائٖ ٗتعوي التول٘ك الحم٘مٖ فٖ لثال التول٘ك اإلًشائٖ هکاى لثَلِ اإلًشائٖ.
ففِ٘ :أًِّ إرا لثل هي دٍى تسث٘ة إلى تول٘ك هالِ عَظا کاى کاف٘ا فٖ تواه٘ٔ السثة الوولك للوعَاض ٍ العَض.
ثن اعلن أىّ الکالم فٖ أىّ الث٘ع تالحول الشائع ٗتمَام تتسث٘ة هي طشف ٍ لثَل هي آخش ،فال ًظش ٌّا إلى أىّ السثة ال تذ هي أى ٗکَى هدي طدشف
الثائع تاإلٗجاب اإلًشائٖ ٍ المثَل تإًشاء هفَْم المثَل ،حتى ٌٗتمط توثل ت٘ع السلف ،ح٘ث ٗصح للوشتشٕ أى ٗمَل« :أسلفتك عششٓ دساّن فٖ هديّ
هي الحٌطٔ» ٍ للثائع أى ٗمَل:
«لثلت» ،فإىّ التَسعٔ فٖ تاب السلف فٖ همام السثة ال تَجة هغاٗشٓ حم٘مٔ الوسثة فٖ السلف هع غ٘شُ ،فتذتش.
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است ٍ دیگزی لثَل تاس گزددً ،ظیز تزویة اًَاع جسواًی اس صَرت ٍ هادُّ وِ تٌاتز تزویة اتحادی
صَرت فؼلیت است ٍ هادُّ لثَل هحطّ ٍ[ .واىطَر وِ تخص هادُ تا تخص صَرت اضتثاُ ًویضَد ،در
تیغ ًیش ػول تایغ وِ ًظیز صَرت است تا ػول هطتزی وِ ًظیز هادُّ است اضتثاُ ًویضَد].
تا رٍضي ضذى ایيوِ هزاد ضیخ اس «اوشاء تملیک عیه بمال» تولیه فؼلی است؛ ًِ اًفؼالی ،جَاب
ًمط دیگز تز تؼزیف ضیخ وِ ضاهل ػول هستأجز در ػمذ اجارُ هیضَد ًیش ٍاظح هیگزدد؛ سیزا هستأجز
گزچِ در صَرت تولیه ػیي در هماتل هٌفؼت هثالً خاًِ ،اًطاء تولیه ػیي توال هیوٌذٍ ،لی ایي تولیه،
تولیه اًفؼالی است؛ چَى ػول هؤجز چِ اس حیث تولیه هٌفؼت ٍ چِ اس حیث تولّه ثوي ،ایجاب ٍ
فؼل است ٍ ػول هستأجز چِ اس حیث تولّه هٌفؼت ٍ چِ اس حیث تولیه ثوي ّویطِ لثَل ٍ اًفؼال
است .تٌاتزایي تؼزیف ضیخ ضاهل ػول هستأجز ًویضَد.
ٍ الحوذهلل رب الؼالویي
همزر :ػثذاهلل اهیزخاًی
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