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 چکيده

-های معمول انجام معامله، بازار مزايده است که يکي از روشيکي از انواع روش

های مطلوب عرضه کاال در معامالت است؛ زيرا معامله بر اساس توافق طرفین بر 

شود. نظر به اهمیت چنین روش و تأثیرگذاری معامالت آن، قیمت کاال انجام مي

نهي "و  "بیع ما لم يقبض"، "بیع غرری"است: نظر به ناروائي اين سؤال مطرح 

آيا معامالت مزايده مصداق اين معامالت هستند تا از  "از ورود به معامله ديگران

منظر فقه، ممنوع بوده و نسبت به آن تجديد نظر شود يا اين که شرعاً مشکلي 

ارج است. البته در عنه خندارند؟ بايد گفت چنین مواردی تخصصاً از موارد منهي

صورتي که معامالت مزايده مشتمل بر دستکاری قیمت، تباني، معامله صوری و 

دروغین به قصد قیمت تصنعي باشد، جايز نیست. برای جواز چنین معامالتي به 

محور)مقايسه مزايده با بیع ما لم محور )آيات( و تحلیلی متندو سنخ ادله

 يقبض و ..( تمسک شده است.

 .مزايده، غرر، تباني، دستکاری قیمت :يديکل واژگان
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 داریوش بخردیان

 .استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شیراز، شیراز، ايران
 

 نام نويسنده مسئول:

 داریوش بخردیان

 واکاوي و بررسی مبانی فقهی مزایده و دستکاري قيمت
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 مقدمه
های متعدد انجام معامله وجود دارد که موارد زيادی از آنها مانند بیع مزايده، سلم، صرف، استصناع و ... در بازارهای اسالمي روش

هر چه تعداد خريداران بیشتر وی وجود دارد. در مزايده های ناروا مانند بیع ما لم يقبض، بیع ربجايز هستند؛ هرچند مواردی از انواع معامله

ها گذاری به صورت دقیق انجام شود؛ زيرا نوسان قیمتشود به شرط اينکه روند تعیین قیمتباشد فرصت بیشتری برای کسب سود فراهم مي

زايده است. از طرفي در چنین معامالتي در چنین معامالتي خیلي زياد است. چنین کاری عامل اصلي کسب منفعت برای فروشندگان بازار م

 بیشترين توافق بر سر قیمت وجود دارد.

 

 مزایده در لغت و اصطالح
 ريشه يابي کلمه مزايده و معنای لغوی و اصطالحي

فین توان مزايده را عرضه کاال برای فروش تعريف نمود به اين صورت که قبل از استقرار معامله و توافق طربا دقت در کتب فقهي مي

بر ثمنِ معامله، شخص ديگری وارد معامله گردد. براين اساس چنین معامالتي جايز هستند و مصداق موارد منهي عنه نیستند اما اگر بعد از 

 توافق طرفین باشد، منهي عنه است.

فروش ارايه شده باشند، حرام  ای برایاند؛ اما در صورتي که به صورت مزايدهفقها وارد شدن افراد در معامله ديگران را حرام دانسته

 نیست.

 

 غرري بودن معامله
اند. و چنین معامالتي را باطل دانسته فقها غرری بودن معامله را به دلیل عدم قدرت بر تسلیم مبیع يا مجهول بودن عوضین دانسته

است ولي ضعف سند آن با عمل فقها است اين روايت هرچند مرسل  "نهي النبي عن بیع الغرر"مستند عدم صحت چنین معامالتي روايت 

ای که جهل را برطرف نمايد؛ زيرا جهل موجب غرر بنابراين در معامالت بايد جنس و وصف مبیع و ثمن ذکر شود به گونه 1جبران شده است.

 (438/ 40: 1131؛ نجفي، 8/103: 1041است. )مقدس اردبیلي، 

بايد به عرف مراجعه کرد بنابراين با استناد به آن، هر چیزی که موجب  از آنجا که غرر حقیقت شرعي نیست در تعیین مصاديق آن

 (.11/30: 1014انصاری، ) 4ای غرری و باطل است.جهل به عوضین و ضرر شود چنین معامله

مله بیان اين که مزايده مصداق معامله غرری است؛ زيرا ارايه قیمت متعدد توسط خريداران، باعث جهل به قیمت و غرری بودن معا

 شود در حالي که پیامبر )ص( از چنین بیعي نهي فرمود. بنابراين مزايده جايز نیست؛ زيرا مصداق بیع غرری است.مي

ی قیمت توسط خريداران هنوز عقدی منعقد ای خارج است؛ زيرا ارايهدر جواب بايد گفت: مزايده تخصصاً و موضوعاً از چنین نهي

 حالي که روايات از عقد و بیع غرری منع کرده است.نشده تا مشمول نهي قرار گیرد؛ در 

 

 3مزایده و نهی از بيع ما لم یقبض
است تا جايز نباشند؟ در « بیع ما لیس عندک»و « بیع ما لم يقبض»ای از مصاديق محل بحث اين است که آيا معامالت مزايده

خواهیم بدانیم، آيا چنین معامالتي که در ظاهر، قبضي صورت ، مي«بیع ما لیس عندک»، «بیع ما لم يقبض»تطبیق اين نوع معامالت با 

 موجود و حاضر نیست، صحیح هستند يا خیر؟̊ نگرفته يا مال

                                                           
پذيرفته و روايات معتبر ديگری را به دلیل مخالفت با مضمون آن، مردود  ادريس با وجود آن که به خبر واحد عمل نکرده حديث غرر را کامالًحتي ابن -1

 (140و 1/494 :1014است. )ابن ادريس،  شمرده و با آن به صورت يک روايت قطعي برخورد کرده
  (.0/189: 1011انصاری، فالمناط صدق الغرر عرفا. ) -4
حقیقتاً من به سوی مردم مبعوث شدم تا آنها را از بیع آنچه که هنوز قبض « بیع ما لم يقبض... اني بعثت الي اهل اهلل فانهاهم عن »پیامبر اکرم )ص(:  -1

 (111؛ 18/18: 1049؛ حرعاملي، 1/411: 1131)طوسي،اند، نهي کنم... . نکرده

نکردی آن را نفروش مگر اينکه تولیه باشد.  کند: هرگاه کاالی کیلي يا وزني را خريدی و هنوز آن را قبضمنصور بن حازم از ابوعبداهلل )ع( روايت مي -

 (14/181: 1049)حرعاملي،  پس اگر کیلي يا وزني نبود آن را بفروش.

ينکه آن را به نقل از صفوان، امام ابوعبداهلل )ع( درباره مردی که طعامي را خريداری نمود آنگاه قبل از قبض آن را فروخت فرمود: صحیح نیست مگر ا -

 (14/194ن: )هماقبض نمايد. 
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چرا که برخي  1شود؛اختصاص به کاالی خاص دارد و تمام موارد را شامل نمي« بیع ما لم يقبض»در جواب بايد گفت: اوالً: حکم 

( بعضي ديگر قائل به حرمت آن در مورد طعام، )صدوق، 130-41/139: 1131؛ نجفي، 198تا: بي فقها قائل به جواز مطلق، )شیخ طوسي،

( 1/041: 1014باشند. )عاملي جبعي، ( و بعضي ديگر قائل به حرمت در کاالهای کیلي و وزني مي111: 1014؛ عاملي، اللمعه، 131: 1011

 د. شوبنابراين، اين منع شامل تمام کاالها در مزايده نمي

اند که های متفاوتي وجود دارد و بايد گفت منشأ اين اختالف، عرفي بودن اين مسئله است. بعضي قائلثانیاً: در مورد قبض ديدگاه

کند اند که قبض در اموال منقول با انتقال و در اموال غیر منقول با تخلیه صدق ميکند و بعضي قائلقبض در تمامي اشیا با تخلیه صدق مي

(. ثالثاً: در مزايده هنوز عقدی منعقد نشده تا مشمول نهي وارده قرار 8/143: 1041باشد )مقدس اردبیلي، از قبض عدم وجود مانع مي و مراد

اد گیرد؛ زيرا در روايات از بیع و عقدی منع شده که کاال موجود نیست در حالي که مزايده در مرحله توافق طرفین بر سر قیمت و قبل از انعق

 ت و تخصصاً از مورد روايات خارج هستند.عقد اس

 

 مزایده و نهی از دخول در بيع دیگران
روايات از ورود به معامله ديگران نهي کرده است، نظر به ناروائي اين معامالت از منظر فقه، اين سؤال مطرح است، اگر کااليي به 

 شود يا خیر؟ آيا از منظر فقه صحیح است يا خیر؟نهي واقع ميای عرضه و معامله گردد، آيا چنین معامالتي مشمول اين صورت مزايده

 

 روایات نهی از ورود در معامله دیگران 
 (11/019: 1049نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ. )حرعاملي، 

 (4/10: 1181. )ابن حیون تمیمي، جُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِیهِعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّ

؛ ابن 4/134: 1181اند؛ زيرا نهي داللت بر حرمت دارد. )شیخ طوسي، ای دادهبر اين اساس برخي فقها حکم به حرمت چنین معامله

 اهت اين نوع معامالت هستند. )حسینى( البته مشهور قايل به کر0/11: 1048؛ کرکي، 4/01: 1041؛ راوندی، 4/411: /1014ادريس، 

؛ همو، مختلف، 4/414: 1049؛ همو، 14/134: 1010؛ حلي، 1/144: 1018؛ همو، 4/10: 1049محقق حلي، ؛ 14/010: 1019عاملى، 

 (1/491: 1014؛ عاملي جبعي، 149: 1014؛ عاملي، اللمعة، 1/01: 1014

 باشد يا خیر؟عنه ميواقع شده و منهي با توجه به روايات مذکور آيا مزايده مشمول اين نهي

ای موضوعاً و تخصصاً از اين موارد خارج هستند؛ زيرا در مزايده، فقط پیشنهاد قیمتِ بیشتر از در جواب بايد گفت: معامالت مزايده

رعي انجام شود. بنابراين طرف يکي از خريداران است که برای تحقق عقد بیع و انتقال ملکیت کافي نیست مگر اين که بیع بر وجه صحیح ش

 در اين موارد بیعي تحقق نیافته تا مشمول نهي وارده گردد.

شود؛ زيرا هنوز بیعي برد مشمول نهي واقع نمياند: تا زماني که دالل قیمت را باال ميبرخي از فقها به اين معنا تصريح کرده و نوشته

از عقد است. ال کراهه فیما يکون الدالله إلنّها موضوعة عرفاً لطلب الزيادة مادام  منعقد نشده است در حالي که نهي در روايات مربوط به بعد

املي جبعي، الدلّال يطلب الزيادة فاذا حصل االتفاق بین الدالل و الغريم تعلقت الکراهه، النه اليکون حینئذ في الدالله و ان کان بید الدالل. )ع

1014 :1/493) 

شود اما اگر بعد از توافق بل از تراضي و توافق طرفین در معامله وارد شود مشمول نهي واقع نميخالصه در صورتي که فرد ديگر ق

 طرفین وارد معامله شود چنین عملي مشمول نهي وارده و مذموم شمرده شده است.

 

 نجش در لغت و اصطالح
 نجش به فتح نون و سکون جیم يا فتح آن در لغت به چند معنا است:

اری دادن حیوان. ب: عبارت است از اينکه شخصى بدون قصد خريد، وارد معامله کسى ديگر شده و قیمت کاال را باال أ: رم دادن و فر

( نجش از مصاديق 108: 1048؛ سعدى، 4/190تا: ؛ فیومى، بي0/110: 1048ببرد چه با صاحب آن توافق داشته يا نداشته باشد. )طريحي، 

نا که فردى بدون آنکه قصد خريد داشته باشد براساس تبانى قبلى با فروشنده، براى کاالى عرضه شده تبانى حرام در معامله است؛ بدين مع

( ج: استتار برای فريب دادن شکار و صید 1/141: 1014قیمت بااليى پیشنهاد کند تا ديگرى بشنود و آن را با بهاى بیشتر بخرد. )جوهرى، 

 (4/04: 1040سیوری حلي، آن. )

 اند. تر است. فقها نیز همین تعريف را ارايه دادهبه معنای دوم در لغت نزديک نجش در اصطالح

                                                           
 (.1/184: 1049؛ کاشاني، 111و8/ 11: 1043اند.)سرخسي، فقهای اهل سنت قائل به ممنوعیت مطلق در تمام کاالها شده -1
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 آيت اللّه خويى دو معنا برای نجش ذکر کرده است: 

تعريف اکثر فقها: نجش آن است که شخص در بیع، قیمت کاال را باال ببرد و قصد خريد آن را نداشته باشد؛ ولي اين کار را به اين  -1

 (1/118: 1014؛ عاملي، الدروس، 11/111: 1014که، ديگری آن را بشنود و بر قیمت بیفزايد. )حلي، منتهي،  قصد انجام دهد

معنای دوم اين است که شخصي از کاالی فرد ديگری تعريف کند و آن را منتشر کند تا بتواند آن را به فروش برساند؛ يا آن را  -4 

 ( 1/014: 1111مناسب به فروش برساند. )خويي، نکوهش و مذمت کند تا نتواند آن را به قیمت 

 بحث اين است که آيا در تحقق اين معنا، تباني شرط است يا خیر؟ 

اند. بنابراين حتي اگر تباني هم نباشد باز هم ( تباني را شرط ندانسته4/14: 1014؛ حکیم، 4/414: 1044برخي از فقها )حلي، 

آيد. در مقابل برخي نجش را فقط در صورت تباني نجش از عناوين غیرقصدی به شمار ميکند. مطابق اين نظريه عنوان نجش صدق مي

 (4/133: 1041؛ ابن فهد حلي، 4/11: 1049محقق حلي، اند. )محقق دانسته

 

 حکم تکليفی نجش
( و بر آن ادعای 4/11: 1044اند. )صیمرى، برخي قائل به حرمت بیع بر اساس نجش شده و اين قول را به اکثر فقها نسبت داده

 اند. (کرده4/133: 1041( يا عدم خالف )ابن فهد حلي، 0/19: 1048؛ کرکي، 11/111: 1014اجماع )حلي، منتهي، 

 (1/014: 1111الجمله بر حرمت آن در نزد امامیه و اهل سنت ادعای اجماع نموده است. )آيت اهلل خويي في

( آن را مکروه دانسته؛ ولي در کتب ديگر آن را حرام به شمار 91: 1011علمین)( و عالمه در تبصره المت1/141: 1018محقق حلي )

: 1049(. در برخي از کتب اهل سنت نیز آن را مکروه بشمار مي آورند. )کاشاني، 1010/14/111؛ همو،4/414: 1044آورده است. )همو، 

1/411) 

که متضمن حرام ديگری از قبیل؛ غش در معامله، کذب و يا آيت اهلل خويي معتقد است نجش في نفسه حرام نیست، اما در صورتي 

 ( 1/014: 1111فريب مومن باشد، حرام است. )

 

 حکم وضعی نجش
 اگر بیعي بر اساس نجش منعقد گرديد آيا اين بیع صحیح است يا فاسد؟

اند؛ زيرا نهي در معامالت، موجب در اين زمینه دو قول است: بیع نجش هر چند حرام است امّا برخي از فقها  آن را صحیح دانسته

: 1131؛ نجفي، 1/00: 1014؛ همو، 14/111: 1010؛ همو، 4/414: 1044؛ حلي، 411و 413: 1011شود. )حلبي، عنه نميفساد منهي

 (0/418تا: ؛ ابن قدامه، بي1/91: 1044( شافعي نیز بر اين قول است. )شافعي، 44/013

از باب خدعه و غش در معامله دانسته است؛ در صورتي که غش در معامله از جانب بايع  منقول است که ابن جنید چنین بیعي را

: 1014باشد؛ صحیح نیست. اما اگر واسطه يا دالل باعث آن گردد بیع الزم است و فرد بايد از عهده ضمان درک برآيد. )حلي، مختلف، 

دانند. )ابن قدامه، عنه ميزيرا نهي در معامالت را موجب فساد منهي( از اهل سنت احمد بن حنبل و مالک قائل به اين قول هستند 1/00

 (0/418تا: بي

( و شیخ طوسي. 1/184تا: )بي 1کند؛ سید مرتضىبرخى از فقها و اصولیان معتقدند نهى در معامالت و عبادات بر فساد داللت مى

 (431و1/433: 1011)

اند؛ اما مطابق اين نظر چنین بیعي باطل است. بنابراين به طور نجش فتوی ندادههرچند در کتب فقهي آنان در رابطه با حکم وضعي 

کلي مي توان گفت آنچه در نجش موضوعیت دارد، باال بردن قیمت بدون قصد خريد به منظور فريب ديگران است و اين کار با هر روشي که 

 زايش تصنعي قیمتها در بازار گردد، جاری است.   انجام گیرد از مصاديق نجش است، و حکم نجش در هر موردی که موجب اف

 

 ادله حرمت نجش
 (49)نساء؛ « ميا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إاِلَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُ: »آیه قرآن

کند. بنابر روايتي از امام باقر)ع( آن را به ربا، قمار و نجش تفسیر مي "بالباطل"ر طبرسي در تفسیر مجمع البیان در يکي از دو تفسی

(1011 :1/38 ) 

                                                           
 عنه را ناشى از داللت شرع دانسته است نه از جهت لفظ. داللت نهي بر فساد منهيٌايشان  -1
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 (041تا: گويد: داللت آيه مجمل است؛ امّا بنابر در تقدير گرفتن اين موارد داللت آيه واضح و روشن است. )بيمحقق اردبیلي مي

 ت نجش داد؛ زيرا نهي داللت بر حرمت دارد. توان حکم به حرمبنابراين با استناد به آيه مي

، وجود دارد؛ که داللت بر حرمت 4و رواياتي که فاعل نجش را مورد لعن قرار داده 1: در مورد نجش، روايات نهي از نجشروایات

 نجش دارند. 

ه خاطر وجود علي بن عبدالعزيز ( و آنها  را ب1/011: 1111برخي از فقها اين روايت را از لحاظ سند ضعیف به شمار آورده )خويي، 

 (10/031: 1014داند. و ضعف آن قابل جبران نیست. )روحاني، در بین روات که مجهول است، ضعیف مي

( شیخ انصاری ضعف سند را با اجماع 4/119: 1181در مقابل برخي فقها روايات را مورد استناد قرار داده است. )شیخ طوسي، 

: 1131( صاحب جواهر عالوه بر اجماع، شهرت را نیز جابر ضعف دانسته است. )نجفي، 4/31: 1011ی، داند. )انصارمنقول منجبر مي

 ( 10/031: 1014( و اظهر اعتبار اين روايت است. )روحاني، 44/013

)نجفي، باشد. دهد؛ زيرا اين کار غش، خدعه، تدلیس و فريب مبتني بر جهالت و اضرار مي: عقل بر قبح نجش شهادت ميعقل دليل

1131 :44/013) 

شود؛ زيرا از آنجايي که نجش موجب ضرر به ديگران مي شود لذا مشمول ادله نهي از اضرار به غیر مي 1ادله نهی از اضرار به غير:

 گردد. در باال بردن قیمت موجب ضررِ مشتری مي

م ديگری از قبیل؛ کذب يا غش در معامله (: نجش در صورتي که مستلزم حرا0/030: 1014)روحاني،  1یا غش 4ادله نهی از کذب

داند. ( البته ايشان داللت روايات نهي از نجش را ضعیف مي1/014: 1111گیرد. )خويي، ی آنها قرار ميو... گردد، حرام است و مشمول ادله

 (011)همان/

 (0/19: 1048اند. )کرکي، : برخي از فقها بر حرمت نجش به اجماع استناد نمودهاجماع

براين آن چه در معنای نجش موضوعیت دارد باال بردن قیمت بدون قصد خريد به منظور فريب ديگران است. اين کار با هر روشي بنا

شود، که موجب اخالل و برهم زدن بازار ها نیز ميشود و شامل موارد افزايش ساختگي قیمتانجام شود مصداق نجش و دستکاری قیمت مي

 گیرد تا حرام باشد.م و ناپسند است که اين عمل غیر از مزايده است. بنابراين مشمول نهي نجش قرار نميشود که چنین کاری مذمومي

 

 دالیل مشروعيت مزایده
توان به داليل صحت بیع از قبیل عمومات آيات قرآن و روايات ای، عقد بیع است برای صحت آن مياز آنجا که قالب معامالت مزايده

رسد چنین معامالتي صحیح نباشد، اما در اينجا برای جواز چنین استناد نمود. اگر چه در ابتدا به نظر مي 3انگیزه سوددالّ بر جواز بیع به 

                                                           
 (4/14: 1181ابن حیون تمیمي، ) .عن رسول اهلل )ص(: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ  -1 

 (480 :1041صدوق، ؛ 14/118: 1049حرعاملي، ) .لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا قَالَ )ص(:

 ( 10/031 :1014روحاني، برخي از فقها اين روايت را از لحاظ سند ضعیف بشمار مي آورند )

 (1/119: 1041کلیني، ) مَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍالْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: -4 

 (1/011: 1111خويي، برخي از فقها اين روايت را از لحاظ سند ضعیف بشمار مي آورند )

 (.411)بقره؛«ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» -1 

 (411)بقره؛ «ال تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ»

 (4/099 :1181ابن حیون تمیمي، . ) لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
أَنْ يُحَدِّثَکَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ فَتَتْرُکَهُ وَ تَرْوِيَهُ عَنِ الَّذِی  عَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاکُمْ وَ الْکَذِبَ الْمُفْتَرِعَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْکَذِبُ الْمُفْتَرِعُ قَالَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَ -0

 (1/14 :1041کلیني، ) حَدَّثَکَ عَنْهُ.

رَابَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّنَ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْعَنْ عُثْمَا

 (4/119)همان،  الْکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ.

لَیْسَ مِنَّا مَنْ  رٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْ -1 

 غَشَّنَا.

 (1/134)همان،  مْ.قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ يَبِیعُ التَّمْرَ يَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي  وَ
 -سألْت أَبا عبد اهلل )ع( إِنّي کنت بعت رجال نَخْلًا قال: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحیى عن أَحمد بن محمّد عن ابن محبوبٍ عن إبراهیم الکرخِيِّ -3

فانطلق الذی اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح و لم يکن نقدَني و ال قبَضتُ قال فقال ال بَأْس بذلک،  -کذا و کذا نخلة بکذا و کذا درهماً و النخل فیه ثمرٌ

 (1/111)همان،  له. أَ لیس کان قد ضمن لک الثمن؟ قلت: نعم. قال: فالربحُ
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ی استنباطي ی مستند و در بخش دوم ادلهمحور تمسک نمود. در بخش نخست ادلهمحور و تحلیلی متنتوان به دو سنخ ادلهمعامالتي مي

 گردد.تبیین مي

 

 تندادله مس -1

( در هر صورت آيات عام و فراگیر هستند و شامل هر 1؛ مائده/49؛ نساء/ 411)ر.ک: بقره/  . تمسک به عموم و اطالق آیات:1-1

شوند مگر عقدى که به جهتى فساد داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود. و در چنین مواردی دلیلى نداريم که از عقد و قراردادى مى

 يات، جلوگیرى کند. بنابراين، چنین معامالتي صحیح و الزم هستند.فراگیرى و شمول آ

 

عالوه بر رواياتي که به طور عام داللت بر جواز چنین معامالتي دارد، رواياتي وجود دارد که اختصاص به بیع مزايده . روایات: 1-2

  دارد که عبارتند از:
م قیمت بلند است حقّ ندارى بر قیمت بیفزايى، اما هنگامي که سکوت کرد امام علي )ع( فرمود: هرگاه منادىِ مزايده آوازش به اعال

گويد و مردم کند و قیمت را مىتوانى بر قیمتى آن بیفزايى. بنابراين حرمت زياد کردن قیمت تا هنگامى است که منادى فرياد مىمى

 (1/411: 1011شنوند و هر وقت ساکت شد اشکالى ندارد. )صدوق، مى

: 1181از پیامبر صلى اهلل علیه و آله براى ما روايت شده که آن حضرت به فروش اجناس در مزايده دستور داد. )ابن حیون تمیمي، 

4/10) 

در زمان پیامبر )ص( يکى از انصار نیازمند شد و شدت نیاز را با پیامبر )ص( در میان گذاشت. آن حضرت فرمود: آيا در خانه چیزی 

خرد؟ يکى گفت: هر دو را يک درهم آن مرد گفت: زيرانداز و قدحى دارم. پیامبر )ص( فرمود: چه کسى اينها را مى برای فروش دارى؟

؛ حلي، 11/483: 1048خرم. پیامبر )ص( آنها را در مقابل دو درهم به او فروخت. )نوری، خرم. ديگرى گفت: هر دو را دو درهم مىمى

1010 :14/131) 

 

اند. )شیخ طوسي خي از فقها به صراحت حکم به جواز مزايده داده و بین مزايده و ساير موارد تفاوت گذاشتهبر. تصریح فقها: 1-3

 (44/019: 1131؛ نجفي، 1/010: 1014؛ فاضل آبي، 401: 1013؛ قطب الدين کیدرى، 4/134: 1181

 

 ادله تحليلی و استنباطی -2 

شود؛ چرا که برخي و تمام موارد را شامل نمي بعد از عقد بيع دارد اختصاص به کاالي خاص« بيع ما لم یقبض». حکم 2-1

باشند. از طرفي اين منع شامل فقها قائل به حرمت آن بیع در مورد طعام، و بعضي ديگر قائل به حرمت در کاالهای کیلي و وزني مي

ن موارد خارج است؛ زيرا در مرحله پیشنهاد قیمت از شود؛ زيرا هنوز عقدی منعقد نشده است. بلکه تخصصاً از ايای نميمعامالت مزايده

 جانب خريداران است، و هنوز عقدی موجود نیست تا مشمول نهي قرار گیرد.

 

 . تبانی و انجام معامالت صوري به قصد فریب 2-2

ين اين نوع تباني با دلیل حرمت نجش، انجام معامله صوری و باال بردن قیمت بدون قصد خريد به منظور فريب ديگران است. بنابرا

شود، که موجب برهم زدن ها نیز ميشود و شامل موارد افزايش ساختگي قیمتهر روشي انجام شود مصداق نجش و دستکاری قیمت مي

 شود که چنین کاری مذموم و ناپسند است و اين غیر از مزايده است. نظم بازار و سالمت اقتصادی جامعه مي

 

 ها . دستکاري قيمت2-3
ها در بازار، میزان عرضه و تقاضاست. بنابراين، هر عاملي که باعث بروز اختالل در عرضه و تقاضا ي از عوامل مؤثر در تعیین قیمتيک

دهد، حتي در مواردی ممکن است که با ايجاد شايعه در ها را به سوی قیمت غیر واقعي سوق ميگذارد و قیمتها تأثیر ميگردد بر قیمت

آيد ال را افزايش داد. وجود دالالن متعدد تا زمان رسیدن کاال به دست مصرف کننده نیز از عوامل افزايش قیمت به شمار ميبازار، قیمت کا

کنند گردد که خريداران به قصد خريد، قیمت پیشنهادی خود را مطرح ميدر حالي که در مزايده قیمتي به عنوان قیمت پايه پیشنهاد مي

 باشد.ری قیمت نميکه اين کار مصداق دستکا
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شود؛ زيرا قیمت کاال مشخص باشد. بنابراين چنین اگر اشکال شود که ارايه قیمت توسط خريدارانِ متعدد باعث جهل به قیمت مي

: 1131؛ نجفي، 8/103: 1041)مقدس اردبیلي، اند. ای غرری و باطل است. فقها حکم به بطالن بیع غرری و جهل به قیمت دادهمعامله

ی کاال مشخص و مضبوط است. از آيد؛ زيرا قیمت اولیهای چنین اشکالي پیش نميدر جواب بايد گفت که در معامالت مزايده (40/438

 طرفي هنگام معامله و تحويل کاال، قیمت مشخص است.

 

 . نبود دروغ و کذب2-4
جهت افزايش يا کاهش تصنعي قیمت گردد، های اسالم، هرگونه تباني و معامالت صوری و اطالعات کذب مطابق دستورات و توصیه

 جايز نیست؛ که در مزايده هیچ يک از اين موارد موجود نیست بنابراين مصداق کذب و دروغ در معامله نیست تا جايز نباشد. 

 

 . ضرورت سالمت اقثصادي جامعه و حرمت اختالل در نظام2-5
؛ موسوی خمیني، 1/01: 1111ر نظام زندگي مردم شده است )خويي، اند که باعث اختالل دبرخي فقها حکم به حرمت مواردی داده

توانند در آن شرکت جويند. ی کاال يک بازار رقابتي بین خريداران است، که خريداران زيادی ميبه طور کلي، بازار مزايده (.1/011تا: بي

باشد، بديهي است که کثرت تقاضا، شفافیت و حذف واسطه ميشرط الزم برای افزايش کارايي چنین بازاری و ايجاد رقابت بین فعاالن همانا 

شود روند نرخ تورم هم شود و سبب ميها و دالالن باعث ايجاد انگیزه و رقابت سالم بین خريداران ميشفافیت چنین معامالتي، حذف واسطه

قتصادی جامعه است که منافع درازمدت آن به نفع ای است که نتیجه آن سالمت اکنترل شود اينها داليل مستقلي برای لزوم بازار مزايده

 امت اسالمي است.
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 گيرينتيجه
توان به داليل صحت بیع از قبیل عمومات آيات قرآن و روايات ای، عقد بیع است برای صحت آن مياز آنجا که قالب معامالت مزايده 

رسد چنین معامالتي صحیح نباشد؛ زيرا فرد فروشنده هنوز آن را قبض ننموده است به نظر مي عام و اختصاصي استناد نمود. اگر چه در ابتدا

محور ی متنتوان به دو سنخ ادلهعنه خارج است. در اينجا برای جواز چنین معامالتي ميکه بايد گفت چنین مواردی تخصصاً از موارد منهي

 يقبض و ..( تمسک نمود.  محور)مقايسه مزايده با بیع ما لم)آيات( و تحلیل

 خالصه: در صورتي که در معامالت يکي از موارد زير باشد، جايز نیست

 دستکاری قیمت کاال و سوق دادن قیمت به سوی قیمت ناعادالنه -1

 ها غرر در معامالت به دلیل عدم شفاف بودن قیمت -4

 تباني در معامالت  -1

 کننده اشاعه کذب و ارايه اطالعات غلط و گمراه -0

 انجام معامالت صوری به قصد فريب و دستکاری ناعادالنه بازار -1
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 ق.1014 ج، چاپ دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسین،1ابن ادريس، محمد بن احمد، السرائر،  [4]

 ق. 1181موسسه آل البیت )ع(، چاپ دوم،  ج، قم،4ابن حیون تمیمي، نعمان بن محمد، دعائم االسالم،  [1]

ج، تحقیق آيت اهلل مجتبي عراقي، قم، انتشارات 1ابن فهد حلي، احمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع،  [0]

 ق.1041جامعه مدرسین، 

 تا.ج، تحقیق جمعي از علما، بیروت، دارالکتاب العربي، بي14ابن قدامه، عبداهلل بن احمد، المغني، [1]

 ق.1011اول، دارالفکراالسالمي، قم، انصاری، مرتضي، المکاسب، تحقیق، لجنه التحقیق، چاپ [3]

 ق.1014سوم، ج، قم، دارالکتاب، چاپ11همو، المکاسب )المحشي(، شارح، سید محمد کالنتر،  [1]

بیروت، دار العلم ار، ج، محقق، احمد عبد الغفور عط3تاج اللغة و صحاح العربیة،  -الصحاح جوهرى، اسماعیل بن حماد، [8]

 ق.1014چاپ اول،  للماليین،

حسن، وسائل الشیعة الي تحصیل مسائل الشريعه، تحقیق، گروه پژوهش موسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، حرعاملي، محمدبن [9]

 ق.1049موسسه آل البیت)ع(، قم، 

، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، لصى، ، محقق، محمد باقر خاج41عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه،  حسینى [14]

 .ق1019

 ق ه 1014چاپ، اولج، بیروت دار التعارف للمطبوعات4، منهاج الصالحین، حکیم، سید محسن طباطبايى [11]

چاپ اول،  قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم، ، غنیة النزوع إلى علمي األصول و الفروع،حلبى، حمزة بن على حسینى [14]

 .ق1011

 ق.1014ج، قم، چاپ اول، تحقیق و انتشار موسسه نشر اسالمي، 9لي، حسن بن يوسف، مختلف الشیعه في احکام الشريعه، ح [11]

 ق.1010ج، قم، چاپ اول، موسسه آل بیت الحیاء التراث، 14همو، تذکره الفقهاء، [10]

 ق.1014ج، مشهد، مجمع البحوث االسالمیه، چاپ اول، 11همو، منتهي المطلب،  [11]

ج، قم، چاپ اول، تحقیق ابراهیم بهادری، موسسه امام صادق )ع(، 3االحکام الشرعیه علي مذهب االمامیه،  همو، تحرير [13]

 ق.1044

همو، تبصره المتعلمین في احکام الدين، تحقیق، محمد هادی يوسفي غروی، تهران، موسسه وابسته به وزارت فرهنگ و  [11]

 ق.1011ارشاد، چاپ اول، 

 ش.1111ج، قم، چاپ دوم، انتشارات سیدالشهداء، 1اهه،خويي، ابوالقاسم، مصباح الفق [18]

 ق.1041ج، چاپ دوم، کتابخانه آيت اهلل مرعشي، 4راوندی، قطب الدين سعد بن عبداهلل، فقه القرآن،  [19]

 ق.1014ج، قم، دار الکتاب، چاپ اول، 43روحاني، صادق، فقه الصادق،  [44]

 ق.1048، ، چاپ: دومدار الفکر، دمشق، القاموس الفقهي لغة و اصطالحاسعدى، ابو جیب،  [41]

 ق. 1040سیوری حلي، مقداد بن عبد اهلل، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آية اهلل مرعشى، قم،  [44]

 ق.1044ج، بیروت، چاپ اول، دار الفکر، 8شافعي، محمد بن ادريس، کتاب االم،  [41]

 ق.1011چا، بويه قمي، من ال يحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، بيصدوق، محمد بن علي بن حسین بن موسي بن با [40]

 ق.1041چا، همو، معاني االخبار، قم، جامعه مدرسین، بي [41]

، ، بیروت، دار الهادیصیمرى، مفلح بن حسن) حسین(، غايه المرام في شرح شرائع االسالم، محقق، جعفر کوثرانى عاملى [43]

 ق.1044، چاپ، اول

 ق.1011ن، مجمع البیان، تحقیق، لجنه من العلما، بیروت، موسسه اعلمي، چاپ اول، طبرسي، فضل بن حس [41]

جا، مکتب النشر الثقافة ج، بي0طريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين و مطلع النیرين، تحقیق، احمد حسیني،  [48]

 ق.1048االسالمیة، چاپ دوم، 

تحقیق محمد تقي کاشفي و محمد باقر بهبودی، تهران، انتشارات  ج،8، المبسوط  في فقه االمامیه، طوسي، محمد بن حسن،  [49]

 ق.1181المکتبه المرتضويه، 

 تا. همو، النهايه في المجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، انتشارات دارالندلس، بي [14]

 ق.1011ج، تحقیق: محمد رضا انصاری، قم، انتشارات ستاره، چاپ اول، 4همو، عده االصول،  [11]
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 ق. 1014انتشارات داوری، 

 تا.ج، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بي4علم الهدی، سید مرتضي، الذريعه الي اصول الشريعه،  [11]

ج، تحقیق علي پناه اشتهاردی و حاج آقا حسین 4فاضل آبي، حسن بن ابیطالب يوسفي،کشف الرموز في شرح مختصر النافع،  [13]

 ق .1014انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول،  يزدی، قم،

 تا.چاپ اول، بي، قم، منشورات دار الرضي، ، المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعيفیومى، احمد بن محمد مقرى [11]

امام صادق ، قم، مؤسسه ، محقق، ابراهیم بهادرى مراغى، إصباح الشیعة بمصباح الشريعةقطب الدين کیدرى، محمد بن حسین [18]

 ق.1013، چاپ اول، علیه السالم

 ق.1049ج، پاکستان، چاپ اول، انتشارات المکتبه الحبیبیه، 1کاشاني، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنايع في ترتیب الشرائع،  [19]

 ق.1048ج، قم، چاپ اول، موسسه آل بیت، 11کرکي، علي بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد،  [04]

 ق.1041ج، تهران، دارالکتب االسالمیه، 8عقوب، الکافي، کلیني، محمد بن ي [01]

ج، تحقیق، سید صادق شیرازی، تهران، چاپ دوم، 0شرائع االسالم في المسائل و الحرام، محقق حلي، جعفر بن حسن،  [04]

 ق.1049انتشارات استقالل، 

 ق.1018مطبوعات الدينیة، چاپ ششم ،ج، تحقیق، باشراف شیخ القمي، قم، موسسة ال4همو، المختصر النافع في فقه االمامیة، [01]

 ق.1014المقنعه، موسسه نشر اسالمي، چاپ دوم، مفید، محمد بن محمد،  [00]

ج، تحقیق حاج آقا مجتبي تهراني، حاج 10مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد االذهان،مقدس اردبیلي، احمد بن محمد،  [01]

 ق.1041قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، شیخ علي پناه اشتهاردی و حاج آقا حسین يزدی اصفهاني، 

 تا.همو، زبده البیان، محقق، محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبه الجعفريه، چاپ اول، بي [03]

 تا.توضیح المسائل، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ نهم، بيروح اهلل، موسوی خمیني،  [01]

ج، تحقیق شیخ عباس قمي، تهران، چاپ سوم، 01م في شرح شرائع االسالم، نجفي، محمد حسن بن باقر، جواهرالکال [08]

 ش. 1131انتشارات دارالکتب االسالمي، 
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