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نقد وبررسی ادلۀ بطالن خیار شرط در ایقاعات
عبداله بهمن پوری ،1محمد حسن حائری ،2محمد تقی فخلعی
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(تاریخ دریافت مقاله - 2931/02/12 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/7/29 :

چكیده
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجهه
است .یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده ،حق فسخ معامله با خیار شرط است .جریان
خیار شرط در عقود بهراحتی پذیرفته شده است ،هرچند که در برخی مصهادیق عقهود
چون نکاح و وقف و ضمان اختالف نظر وجود دارد ،اما جریان خیار شرط در ایقاعات با
سختگیریها و موانعی روبهرو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان
خیار در ایقاع بودهاند .مشهور میان اصحاب ،عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند
آنها عالوه بر اجماع ،وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمیگهردد کهه ایقهاع
مطلقاً شرط را قبول نمیکند و برخی نیز به این برمیگردد که ایقاع خصهوص خیهار را
قبول نمیکند .در این جستار به بیان ادلۀ بطالن و نقد و بررسی آن پرداختهایم.

كلید واژهها :اعادۀ معدوم ،ایقاع ،ایقاع مسقط حهق ،ایقهاع موجهد حهق ،تقایهل خیهار،
شرط.

 .2نویسنده مسئول ،استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوجbahmanpouri10@gmail.com :

 .1استاد فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد.
 .9استاد فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه
در مقدمۀ این پژوهش به تفاوت عقد وایقاع اشارهای مهیشهود .عقهد از دو اراده متولهد و
ایقاع از ارادۀ واحد حاصل است و از آنجا که خیار شرط نیز مانند سایر شروط و مسهتفاد
از مفهوم شرط این است که شرط نیاز به مشروطٌله و مشروطٌعلیه دارد ،ایهن مفههوم در
عقد (که به دو طرف متکی است) وجود دارد؛ اما آیا میتوان بهه پشهتوانۀ ادلههای چهون
عمومات شروط به مثابۀ مبنای اصل حاکمیت اراده ،این مفهوم را در ایقاع (کهه بهه یه
طرف متکی است) نیز تعمیم داد؟ آیا چنین شرطی در ایقاع در زمهرۀ شهروط صهحی و
الزمالوفاست؟ و مهم تر از همه اینکه ماهیت اکثهر ایقاعهات اعهدامی اسهت ،بنهابراین آیها
میتوان اعادۀ معدوم را تصور کرد؟ در این پژوهش به بررسی ادلۀ بطالن پرداختههایهم و
پس از نقد ی ی آنها ،خواهیم دید که نه تنها دلیل مناسبی بهر بطهالن نیسهت ،بلکهه
ادله و آرایی دال بر جریان خیار شرط در ایقاع امکان ارائه دارد .شهایان ذکهر اسهت ایهن
بحث بیشتر در میان معاصران بهویژه پس از تحریر مکاسب شیخ انصاری و حاشهیهههای
فراوان فربه شده و غنا یافته است.
بررسی ادلۀ بطالن
 .1اجماع

بسیاری از بزرگان اصحاب ،برای نفی دخهول خیهار شهرط در تمهام ایقهاعهها یها برخهی
مصادیق آن ،به اجماع تمس کرده اند .شیخ طوسی بها شهمارش آن هه خیهار مجلهس و
شرط در آنها داخل نمیشود ،میگوید« :و اما طالق و عتق ،خیار شهرط در آن دو داخهل
نمیشود ،به دلیل اجماع» (المبسوط ،کتاب البیع ،بیعالخیار)
محقق حلی در شرایع میگوید« :خیار شرط در هر عقدی بهجز نکهاح و وقهف داخهل
میشود و نیز ابراء و طالق و عتق» (شرایعاالسالم ،ج .)27 :1
شهید ثانی در مسال بر قول محقق حلی تعلیق زده و افزوده است کهه «ایهن مهوارد
محل وفاق و حجت است» (مسال  ،ج  ،2خیار شرط).
اما در جواهر چنین آمده است« :و مقتضای این کالم محقق حلی اطراد و شیوع حکم
به جمیع ایقاعات و عدم اختصاص آن به سه مورد ذکر شده است ،کما اینکه ایهن تهوهم
برای محقق و دیگران پیش آمده که حکم به موارد سهگانهۀ ذکهر شهده ،محهدود اسهت»
(نجفی ،جواهر الکالم ،ج .)42 :19
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عالمه نیز در قواعد میگوید« :خیار شرط در هر عقدی ثابت است بهجز وقف و نکهاح
و در عتههق و طههالق نیههز جههاری نمههیشههود»( .قواعههداالحکام ،کتههاب المتههأجر) و در
جامعالمقاصد بر کالم عالمه تعلیق زده و گفته است« :ازآنجا که طالق مزیل نکاح اسهت،
خیار در آن تصور نمیشود و در همین معناست خلع و مبارات؛ چونکهه غهرا از آن دو
جدایی و فراق است و مال در اینها عرضی است و در معنای عتق ،تدبیر است و هم نین
در ابراء خیار شرط داخل نمیشود؛ چونکه ابراء ،اسقاط اسهت و در وصهیت نیهز داخهل
نمیشود؛ چونکه خیار در آن تا زمان فوت موصی ثابهت اسهت» (محقهق کرکهی ،جهامع
المقاصد ،ج .)122 :2
صاحب مفتاحالکرامه میگوید« :خیار شرط و جز آن در هیچکهدام از ایقاعهات جهاری
نمیشود؛ چونکه ایقاع مبتنی بر این است که به مجرد صیغه ،نافذ شود و خیار منافی با
این امر است و نیز بهدلیل اینکه مفهوم مستنبط از شرط آن اسهت کهه میهان دو طهرف
باشد ،چنانکه شماری از اخبار به این مفهوم اشاره دارند و ایقهاع متقهوم بهه یه

طهرف

است ،پس ممنوعیت جریان خیار به طالق و عتق و ابهراء اختصهاص نهدارد ،آنطهور کهه
برخی پنداشتهاند» (حر عاملی ،ج )245 :2
محقق سبزواری میگوید« :خیار شرط در همۀ عقود ثابت است به جز نکاح و وقهف و
ابراء و طالق و عتق و مسهتند ایهن حکهم اجمهاع اسهت ،چنهاچهه ثابهت شهود» (محقهق
سبزواری ،کتابالتجاره ،فصل ثانی فی احکام الخیار).
شیخ انصاری در مکاسب مهیگویهد« :در مهورد عهدم ورود خیهار در ایقاعهات ،اهاهراً
خالفی نیست» (شیخ انصاری ،ج .)227 :2
محقق بحرانی نیز بعد از اینکه دلیل عمدۀ منع را اجماع مییابد ،میگویهد تعلیالتهی
که برای منع ذکر شده است ،خالی از مناقشه نیست و صالحیت تخصیص عموم نصهوص
شروط را ندارد و در پایان سخن خود میافزاید« :حق این است که مسئله خالی از اشکال
نیست ،با توجه به اطالق نصوص و عدم وجود مخصصی که بتوان بر آن اعتماد کرد ،ههر
چند احوط وقوف بر همان حکمی است کهه فقههای عظهام گفتههانهد» (محقهق بحرانهی،
 ،2202ج .)42 :23
از این گفتهها چنین بر میآید که عمدهترین مستند حکم به عهدم جریهان خیهار در
ایقاعات ،اجماع است.
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نقد دلیل اجماع
آن ه از مالحظۀ کلمات اعالم و تتبع در آنها آشکار میشود این است که ادعای اجماع بر
عدم صحت شرط در ایقاعات ،عالوه بر اینکه اثبات تعبدی بودن آن دشوار اسهت ،سهخن
بیدلیل و گزافهگویی است و تحقیق آن را مساعدت نمیکند (خویی ،2222 ،ج .)32 :1
بر اجماع مذکور اشکاالتی وارد است:
اول :برخی بزرگان اصحاب مانند شهیدین و صاحب ریاا متعرا مسئلۀ خیار شرط
در ایقاع نشدهاند.
دوم :بسیاری از بزرگان که به مسئله متوجه شدهاند ،متعرا عنهاوین خاصهی چهون
طالق و عتق و گاه ابراء شدهاند ،نه مطلق ایقاعات و این ادعا که ذکر موارد سهگانه (ابراء،
طالق و عتق) در کلمات فقها از قبیل مثال رایج و غالب است وگرنه مقصودشهان مطلهق
ایقاعات است ،چنانکه محقق عاملی و صاحب جهواهر گفتههانهد ،نیهز ناپهذیرفتنی اسهت؛
چون که میان اصحاب در الحاق برخی مصادیق ایقاع به عموم ایقاعات ،چون خلع و تدبیر
و وقف و ...صریحاً اختالف است و از این امر عدم وضوح مطلهق بهودن حکهم در ایقاعهات
کشف میشود (همان).
سوم :برخی از ناقالن اجماع ،خود در آن تردید کردهاند :صاحب کفایةاالحکام پهس از
عبارت «و کان مستنده اجماع» میگوید« :چنان ه این اجماع ثابهت باشهد» و ایهن بیهانگر
تردید وی است .صاحب حدائق نیز تصری میکند که این مسئله خالی از شهائبۀ اشهکال
نیست؛ به دلیل نبود مخصصی که بتوان به آن اعتماد کرد .سپس حکم مسئله را بر پایهۀ
احتیاط قرار میدهد (الحدائق الناضره ،ج  .)42 :23صهاحب جهواهر مهیگویهد مقتضهای
مسئله اطراد حکم به جمیع ایقاعات و عدم اختصاص آن به سه مورد ذکر شهده اسهت و
در ادامه میگوید« :لعلها کذل » یعنی شاید چنهین باشهد ،کهه حهاکی از تردیهد اوسهت.
(نجفی ،2202 ،ج .)42 :19
چهارم :بسیاری از اصحاب به جریان شرط در ایقهاع تصهری کهردهانهد ،بها توجهه بهه
اختالف نظری که در حدود جریان شرط در ایقاع دارند ،اکثر آنان جریان شرط در ایقهاع
را محدود به غیر از خیار شرط کردهاند و برخی نیز آن را تعمیم دادهاند و خیار شهرط را
نیز در ایقاع جاری دانستهاند ،هم ون محقهق اصهفهانی در حاشهیه بهر مکاسهب( :قسهم
الخیارات ،ج  )125 :2صاحب عروه نیز در حاشیه بر مکاسب میگویهد« :مقتضهی قاعهده،
جریان خیار شرط در ایقاعات است و مانع در اجماع منحصر است» (قسم الخیهارات)91 :
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و سیدین روحانی در فقهالصهادق (ج  222 :22بهه بعهد) و سهبزواری در مههذباالحکهام
(ج .)291 :27
پنجم :اگر تمام بودن اجماع را بپذیریم ،نمیتوان به آن بهعنهوان دلیهل مسهتقلی در
قبال ادلۀ دیگر ،تکیه کرد .پس ادعای تعبدی بودن اجماع ،خالی از اشکال نیست .افهزون
بر اینکه اصل ثبوت اجماع محل اشکال است؛ بهعبارت دیگر چنهین اجمهاعی بهر فهرا
تحققش مدرکی است (دراساتنا من الفقه الجعفری ،ج .)274 :2
 .1شرط دو طرف میطلبد و ایقاع یكطرفه است
برخی اصحاب بر آن شدهاند که مفهوم مستنبط از شهرط آن اسهت کهه میهان دو طهرف
باشههد و ایقههاع متقههوم بههه یهه طههرف اسههت (شههیخ انصههاری ،مکاسههب ،ج 225 :2
و مفتهاحالکرامهه ،ج .)245 :2امها ایهن گفتهه اشهکال دارد ،چهرا کهه مفهاد سهخن شهیخ
انصاری میگوید که مستفاد از اخبار ایهن اسهت کهه شهرط قهائم بهه دو شهخص اسهت،
مشروطٌله و مشروطٌعلیه نه اینکه متوقف بر ایجاب و قبول باشد .از اینرو فقها در اعتهاق
عبد اشتراط مدتی خدمت کردن نزد موال را دانند با تمسه بهر عمهوم «المومنهون عنهد
شروطهم» جایز مییابند ،نهایت اینکه لزوم ایهن شهرط ماننهد اشهتراط مهال علیهه عبهد،
متوقف بر قبول عبد است ،اما این غیر از اشتراط وقوع شرط بهین ایجهاب و قبهول اسهت
(مکاسب ،ج .)225 :2
محقق فشارکی همین مطلب را با استناد به روایتی بیان کرده و در پی آن پاسخ داده
است « :مفهوم مستناد از شرط آن چیزی است که میان دو نفر است ،کما اینکه در روایت
صحی آمده است« :هر کس شرط مخالف کتهاب کنهد ،از مشهروطٌعلیهه ،درخواسهت آن
جایز نیست» یعنی عناوین مشروطٌله و مشروطٌعلیه باید موجود باشند.
نقد این وجه :اینکه شرط میان دو نفر باشهد غیهر از ایهن اسهت کهه میهان ایجهاب و
قبول باشد.
بله اگر گفته شود که شرط در ایقاع مانند خود ایقهاع بهه قبهول نیهاز نهدارد ،در ایهن
صورت اشکال مذکور وارد است ،چون حاصل این مهیشهود کهه جریهان شهرط در ایقهاع
منافی نیازمندی شرط به قبول است (ایقاع به قبول نیاز ندارد ،اما شهرط نیازمنهد قبهول
است) از قبیل اشتراط مدتی خدمت کردن عبهد در عتهق .مگهر اینکهه گفتهه شهود ایهن
اشتراط نسبت به مشروطٌعلیه مانند شرط ابتدایی است؛ اما این نیز دارای اشهکال اسهت؛
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چون موجبی برای تخصیص عموم شروط نیست و آن ه خهروجش مسهلم اسهت ،شهرط
ابتدایی از جانب دو طرف است (الرسائل الفشارکیه.)291 :
محقق خویی نیز قریب به همین مضهمون را در پاسهخ بهه شهیخ انصهاری گفتههانهد:
«مستفاد از اخبار این است که شرط قائم به دو شخص مشروطٌله و مشروطٌعلیه باشد ،نه
متوقف بر ایجاب و قبول .بنگرید که فقها در عتق عبد شود با تمس به عموم المومنهون
عند شروطهم اجازه می دهند که خدمت عبهد بهرای مهدتی شهرط شهود ،در ایهن حکهم
تردیدی نیست؛ بنابراین با تمس به هان عموم ،مانعی از چنهین اشهتراطی در طهالق و
عتق نیست (مصباح الفقاهه ،ج .)144 :4
تحلیل محقق ایروانی از پیوند شرط و ایقاع
محقق ایروانی در توضی کالم شیخ انصاری با تحلیل اریف و زیبایی میگویهد« :مفههوم
شرط با دو طرف حاصل میشود و قائم به دو جانب است نه اینکهه مفههوم شهرط حتمهاً
باید به فعل دو شخص یعنی موجب و قابل حاصل شود ،لیکن ااهر این است کهه شهرط
بر التزام و جعل و تعهد از ی جانب تا زمانی که قبول از جانب دیگر به آن ملزم نشهده،
صدق نمیکند؛ بنابراین شرط نیاز به جعل و قبول جعل دارد و خبری نیافتم کهه داللهت
کند بر عدم احتیاج شرط به فعل طرفین ،با وجود این ،این مورد از مفهاهیمی اسهت کهه
مرجع آن عرف است نه اخبار .آن ه ما گفتیم مانع از دخهول شهرط در ایقهاع نمهیشهود
بنابراین اگر ایقاع احتیاج به قبول نداشته باشد ،این گفته مقتضی آن نیست کهه شهرطی
که در ضمن آن است ،نیاز به قبول نداشته باشد .پس اگر ایقاع متضمن شرط انشاء شود
و قبول به آن ملحق شود ،این قبول یا فقط برای شرط است یها بهرای مجمهوع شهرط و
ایقاع ،که در اینصورت مفههوم شهرط حاصهل شهده و مشهمول عمهوم «المومنهون عنهد
شروطهم» میشود و اگر بگوییم که مفهوم مستفاد از شرط الزام در ضهمن التهزام اسهت،
این مفهوم حاصل است به بودن شرط در ضمن ایقاعی که التهزام از یه جانهب اسهت و
شرط مقید نشده که حتما الزام در ضهمن التهزام قهائم بهه دو طهرف باشهد» (تعلیقهه بهر
مکاسب ،قسم الخیارات.)14 :
حاصل کالم محقق ایروانی این است که در تحقق مفههوم شهرط فقهط دو چیهز الزم
است .اول طرفین که شرط قائم میان آنهاسهت یعنهی مشهروطٌلهه و مشهروطٌعلیهه .دوم
چیزی که شرط قائم بر آن و مرتبط به آن باشد و از آنجا که این دو چیز در خیار شهرط
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در ایقاع وجود دارد ،به این اعتبار ،ایقاع مرتبط شده است به تعهد قهائم میهان طهرفین و
موجبی برای انکار عموم شروط نیست.
تحلیل محقق یزدی و نقد وی بر كالم شیخ انصاری
محقق یزدی در تحلیل قول شیخ انصاری که «الن المفهوم من الشرط »...میگوید:
سخن شیخ این است که ایقاع بهخودی خود قبول شرط نمهیکنهد سهوای اینکهه شهرط
خیار باشد یا شهرط دیگهری؛ چهون کهه شهرط از چیزههایی اسهت کهه محتهاج رضهایت
مشروطٌعلیه است و اگر مشروطٌعلیه قبول نکند و راضی به آن نشود ،دیگر شرط نخواهد
بود تا واجبالوفاء باشد و ایقاع با ی طرف واحد ،تمام نمهیشهود و بها اکتفهای بهه یه
طرف ،موضوع شرط محقق نمیشود و در صورت معتبر دانستن قبول در ایقهاع ،ایقهاع از
ایقاع بودن خارج میشود یا اینکه در اینصورت ،شهرط معاههدۀ مسهتقلی مهیشهود کهه
ربطی به ایقاع ندارد .نهایت امر اینکه وقوع شرط در ایقهاع ماننهد وقهوع عقهدی در عقهد
دیگر خواهد بود (حاشیۀ مکاسب ،ج .)92 :1
نقد سید یزدی
حاصل جواب این است که چنین اعتباری پذیرفته نیست و اینکهه شهرط محتهاج قبهول
است ،با ایقاع منافاتی ندارد و شرط را از شرط بودن خارج نمیکند و ایقاع را نیز از ایقاع
بودن خارج نمیکند ،پس میگوییم شرط موقوف بر قبول اسهت و در ایهن حهال بهر آن
«شرط در ضمن ایقاع» صدق میکند و در ایهنصهورت ایقهاع از حقیقهت خهودش خهارج
نمیشود (همان).
 .3ایقاع بهمحض تحقق صیغه واقع میشود و ضمنیت و ظرفیت ندارد
این اشکال را امام خمینی (ره) چنین تقریر کرده اسهت« :عهدم صهحت مطلهق شهرط در
ایقاعات شایستۀ اشکال نیست ولو اینکه مثهل شهرط خیهاطی باشهد؛ چهونکهه آن هه از
لغویین ااهر است ،این است که مفهوم شرط ،الزام و التزام در بیهع و ماننهد آن اسهت و
ااهر از ارف بودن بیع برای شرط این است که بیع حاوی آن (شرط) است ،یعنی شرط
در ضمن و خالل آن واقع میشود ،از طرفی شرطی که بعد از ایقاع واقع میشود ،بعهد از
تمامیت عنوان ایقاع و تأثیر آن مرتبط به ایقاع میشود پس چگونه مهیتوانهد در ضهمن
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ایقاع باشد؟ (ایقاع بهمحض تحقق صیغه اثرش را میگذارد و شهرط بعهد از آن در ضهمن
ایقاع نیست) (کتاب البیع ،ج .)54 :2
امام خمینی(ره) در ادامه ،کالم محقق ایروانی را یادآور شده است و با رد ایهن سهخن،
به دفاع از نظریۀ خود با تحلیل دیگری میپردازد:
«این سخن که شرط لغتاً و عرفاً یا انصرافاً ،التهزام در ضهمن عقهد اسهت و در تحقهق
شرط واجب نیست ،جز آنکه در ضمن التزام باشهد نهه در ضهمن دو التهزام ،در غفلهت از
عمق اشکال است؛ چرا که ضرورتاً ایقاع «ضمنیت» ندارد ،بلکه ایقاع یا غیرمحقق اسهت و
یا محقق و مفروع عنه .برخالف عقود که در عقود ارفیت ولو به نحو ادعا محقق است.
و اگر امکان ارفیت در برخی از فراهای نادر ایقاع توهم شود ،مانند قول« :أبرأته
و شرطت علی کذا عن دین » در این مورد عالوه بر عدم صدق ضمنیت (ضمنی بهودن
شرط) ه (مراد وقوع شرط در خالل الفاظ نیست ،بلکهه مهراد وقهوع آن در ضهمن التهزام
است) ه از شروط عقالئیه هم نیست؛ و حتی بها پهذیرش ایهن یه مهورد ،ادعهای کلهی
(صحت شرط در ضمن ایقاعات) ثابت نمیشود و اگر از این اشهکال فهوقالهذکر (ضهمنی
بودن) اغماا کنیم ،در عدم احراز اینکه شرط تالی ایقاع است ،اشهکالی وجهود نهدارد و
شرط لغتاً و عرفاً و عند العقالء بر آن صدق نمیکند؛ و با این وجود مجالی برای تمسه
به ادلۀ نفوذ شروط باقی نمیماند»(همان).
امام خمینی(ره) در ادمه با تکیه بر مبنای خهاص خودشهان در مهورد ماهیهت عقهود و
اشکال احتمالی در مورد این مبنا ،در بحث جریان خیار در عقهود ،بهه شهبهۀ احتمهالی و
پاسخ آن میپردازند:
«و اگر گفته شود :شما پیشتر گفتهاید که ماهیت بیع فقط به ایجاب موجهب محقهق
میشود و جایگاه قبول مانند جایگاه اجازه در عقد فضهولی اسهت ،طبهق ایهن اسهتدالل،
شرط در ضمن بیع نیز نخواهد بود و باید گفت الزم نیست شرط در ضمن عقد باشد اگر
بعد از آن هم واقع شود ،جایز است.
در پاسخ میگوییم :ایجاب محقق و به وجود آورندۀ مفهوم بیع است و آثار عقالئیه بر
آن ترتیب نمیشود مگر بعد از ختم قبول به آن .پس عقد مؤثر ،کامل نمیشود مگر بعهد
از قبول ،در نتیجه شرط عرفاً در خالل آن واقع میشود و مفهوم کلمات لغویین و فقها و
ادله ،چیزی جز این نیست .بله اگر شخصی از جانب دو طرف عقد وکیل باشهد و ایجهاب
را که تمامکنندۀ معامله است ،واقع سازد ،آنگاه اراده کنهد کهه شهرط را در پهی آن آورد،

نقد وبررسی ادلۀ بطالن خیار شرط در ایقاعات

127

ملتزم به عدم صحت میشویم ،در چنین مواردی بایهد ایجهاب را از جانهب صهاحب کهاال
واقع سازد ،سپس شرط را واقع سازد و در پهی آن ،قبهول را و در ایهنصهورت محهذوری
درکار نخواهد بود.
از این گفتهها معلوم میگردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمیکند چه شهرط خیهار
و چه شرطی دیگر» (کتاب البیع ،ج .)54 :2
بنیان سخن امام خمینی قائم به آن چیزی است که در مورد حقیقت شرط برگزیهده
است و از آنجا که امام معنا و حقیقت شرط را «الزامی میداند که اهرف آن بیهع اسهت»
(کتاب البیع ،ج  .)54 :2لذا عدم دخول شرط در ایقاع را بر آن مترتهب کهرده اسهت؛ بهه
دلیل اینکه ایقاع صالحیت آن را ندارد که ارف واقع شود ،به اعتبار اینکهه ایقهاع امهری
بسیط است و چیزی را دربرنمیگیرد.
تحلیل دیدگاه امام خمینی

(ره)

اول :ممکن است مقصود از «ضمنیت» ضمن الفاظ بودن باشد ،بههگونههای کهه شهرط در
مقام اداء و تلفظ ،محفوف به الفاظ عقهدی شهود کهه در ضهمن آن اسهت و عقهال توافهق
یافتهاندکه مدلول کالم و مفاد آن تمام نمیشود مگر با پایان یافتن کالم گوینده و اینکهه
متکلم حق دارد به کالمش هر آن ه از قیود و اسهتثنائات بخواههد ،بهدین صهورت شهرط
ضمن ایقاع قابل تصور است و دلیلی برای این کالم که «ایقهاع یها محقهق و مفهرون عنهه
است یا غیر محقق» وجود ندارد ،چرا که ایقهاع بهه همهراه شهرط متصهل بهه آن محقهق
میگردد.
دوم :این سخن امام خمینی که «فما قدیقال فی جواب ان الشهرط التهزام فهی ضهمن
العقد لغه و عرفا و انصرافا ،من انه ال یجب فی تحقق الشرط اال ان یکون فی ضمن التهزام
ال فی ضمن التزامین ،کانه لم یصل الی مغزی االشکال» بنا بر احتمال بهه کهالم دو فقیهه
بزرگ محقق اصفهانی و محقق ایروانی متعرا اسهت کهه در مقهام رفهع اشهکال از ایهن
بودهاند که محقق اصفهانی میگوید« :منها ه یعنی مهن الموانهع ه ان الشهرط التهزام فهی
ضمن العقد اما لغتاً و عرفاً و لو انصرافاً» و در ادمه می گوید « :اما ایهن مهانع اشهکال دارد
چون که بنا بر خروج شروط ابتدائیه از شروط موضوعی ،در تحقهق شهرط واجهب نیسهت
مگر اینکه در ضمن ی التزام باشد ،نه اینکه دو التزام باشهد تها مشهمول عنهوان خهاص
موردی باشد که واقع در ضمن عقد شود» (تعلیقهه بهر مکاسهب ،خیهارات ،ج  )125 :2و
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محقق ایروانی میگوید« :اال ان یکون غرضه ه المانع ه منع صدق شرط علی ما کهان فهی
ضمن االیقاع بما انه فی ضمن ایقاع ال بما انه القبول فیه» و در ادامه مهیگویهد :امها ایهن
مانع دفع میگردد؛ چون مستندی برای آن وجود ندارد ،آیا این طور نیست که ایقاع ی
التزام است ولو از ی طرف ،پس شرط الزام در التزام خواهد بود ،همانگونه که قهامو
تفسیر کرده است» (محقق ایروانی ،تعلیقه بر مکاسب ،خیارات.)14 :
اختالف نظر امام خمینی(ره) با محقهق اصهفهانی و ایروانهی ،بهه دلیهل تفهاوت مبهانی
در مورد شرط است .دو محقق بزرگوار نظر داشتهانهد بهه اینکهه علقهۀ قهائم میهان الهزام
و التزام ،همانا علقۀ تقیید و تعلیق و ربط یکی به دیگهری اسهت ،بهه همهین علهت قائهل
به امکان شرط در ایقاعات شدهاند ،چهرا کهه ایهن معنها در ایقاعهات نیهز محقهق اسهت،
پس شرط یعنی ربط ایقاع به آن شرط و تعلیق ایقاع بر آن شرط ،اما حضرت امام(ره) بهه
معنای منفرد شرط یعنی ارفیت و وعائیت نظر داشتهاند با تحلیلی که گذشهت (خهویی،
الشروط ،ج )32 :1
ادعا شده بر عدم اعتبار بقا در ایقاعات یا اعتبار اینکه شرط ،مظروف و عقهد یها ایقهاع
ارف آن است .هیچ ی از این ادعاها ،اسا ندارد ،چونکه بها تهدبر و مالحظهۀ اعتبهار
عقال در موارد شرط در معامالت و غیر آن ،فرقی میان عقد و ایقاع نمهییهابیم؛ چهرا کهه
عرف ،میان دو عبارت «تزوج فالن بفالنه» یا «طلق فالن زوجته» فرقی نمییابد؛ چهونکهه
انشاء در هر دو عبارت غیرملغی (لغو نشده یا تمام نشهده یها باطهل نشهده) اسهت و ایهن
معنای بقای هر دو (نکاح و طالق) است ،نه اینکه الفاظ صادره از موجب و قابل بهه قصهد
تحقق زوجیت در نکاح باقی باشد و در طالق زائل شده باشهد ،چنهین چیهزی خنهدهآور
است( .تبریزی ،2224 ،ج .)220 :2
 .4اثر ایقاع رفع علقه است و خیار شرط نمیتواند علقه آفریند

اثر ایقاعات ،رفع علقه است و بقهای آن اثهر بهه معنهای اسهتمرار عهدم آن علقهه اسهت و
شکی نیست که عدم ،مرتفع نمیشود مگر بها مقتضهی وجهود و فسهخ مقتضهی حهدو
(وجود) علقه نیست (الرسائل الفشارکیه .)299 :این مطلب با بیانی دیگر نیهز ذکهر شهده
است « :فسخ در مورد ایقاعهات متصهور نیسهت چهه رسهد بهه اینکهه آن را شهرط کنهیم،
بیان مطلب اینکه فسخ عبارت است از رفع اثر در مرحلۀ بقا و لذا اثر عدم بر آن از لحظهۀ
فسخ است نه از لحظۀ عقد و این معنها در جهایی متصهور اسهت کهه اثهر معاملهه ثبهوت
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استمراری باشد تا بتوان فسخ را بهه آن مهرتبط سهاخت ،ماننهد ملکیهت در بیهع وگرنهه
معنایی برای فسخ معامله در مرحلۀ حدو آن نیست و فسخ فقهط بهه معاملههای تعلهق
میگیرد که دارای بقاست.
این معنا کامل است در جایی که اثر معامله وجودی بوده و شارع استمرار آنرا اعتبهار
کرده به خاطر احتیاج بقای وجود به علت و آن اعتبار سبب حاصل از عقد است ،اما اگهر
اثر عدمی باشد ،معنایی برای فسخ نیست؛ چونکه بقای عدم به خاطر تأثیر معاملهای که
واقع شده و معدوم شده ،نیست بلکه بهواسطۀ عدم تحقق منشأ وجود است ،پس معاملهه
حدوثاً در عدم تأثیر میگذارد و ولی بقای آن ناشی از این است کهه علتهی بهرای وجهود
نیست .پس عدم بقای زوجیت ه بعد از طالق ه به خاطر تهأثیر طهالق نیسهت ،بلکهه بهه
خاطر عدم دلیل بر زوجیت است؛ و طالق حدوثاً در رفع زوجیت اثر دارد نه بیشتر ،پهس
برای معامله با اثر عدمی ،بقایی متصور نیست تا انفساخ و فسخ آن متصور شود و از آنجها
که ایقاعات مانند طالق و ابراء و عتق و ...در رفع حکم وجودی ثابت ،مؤثر هسهتند ،پهس
بقایی برای آنها نیست .در نتیجه فسخ هم برای آنها متصور نیست.
و اما رجوع در طالق ،فسخ طالق نیست ،بلکه اعادۀ زوجیت است لذا به زوجه مستند
میشود و گفته میشود رجع بالزوجه» (المرتقی الی الفقه االرقی ،ج .)151 :2
توضی اینکه :بهطور مثال اثر طالق قطع علقۀ زوجیت است و معنهای اسهتمرار ایهن
اثر ،استمرار عدم زوجیت است و این عدم مرتفع نمیشود مگر با مقتضی وجود که نکهاح
است؛ اما فسخ ،مقتضی وجود نیست.
شاید سر الحاق صل مفید ابراء یا اسقاط حق به ایقاعات همین باشد .چونکه اثهر در
اینجا چیزی جز ابراء ذمه از مال یا اسقاط حقی از حقوق نیست و این باز نمیگردد مگهر
بهواسطۀ مقتضی عدم ،و فسخ مقتضی بازگشت نیست.
اشکال نشود که :اثر بیع نیز ازالۀ مل است و استمرار آن استمرار عدم مالکیت است.
زیرا میگوییم :اثر بیع ملکیت مشتری بر بیع اسهت و زوال مله بهایع ،از آثهار بیهع
نیست؛ چرا که معنای بیع تملی است یعنی ادخال مال در مل غیر ،نه اخراج مال بهه
تنهایی یا اخراج مال همراه با ادخال و همانا خروج مال محقق است به دلیل عدم امکهان
تأثیر بیع با عدم خروج (اگر خروج مال نباشد ،بیع تأثیر نمیگذارد) .پهس اگهر اثهر بیهع
مرتفع شود ه اثر بیع ملکیت است ه مقتضی برای مالکیت بایع (خیار شرط) اثهر خهودش
را میگذارد و مال به او منتقل میشود.
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اما باید گفت اوالً این تقریبی عقلی است و در تعارا با عمومات شروط نمیتوان بهه
آن تمس کرد ،خصوصاً اینکه شرط در عتق ممکن است؛ یعنهی در عتهق ،عبهد بعهد از
عتق ،حر است و فسخ ،صفت عبدیت را به او باز میگرداند (الرسائل الفشارکیه.)299 :
ثانیاً عدم مشروعیت خیار در ایقاعات را ممنوع میدانیم و اشتراط چنین چیزی را در
صحت شرط ،ممنوع میدانیم ،بله اگر به عدم مشروعیت بهصهورت مطلهق ،علهم داشهته
باشیم ،این در قوۀ علم است به اینکه آن مورد قبول خیار نمهیکنهد ،غایهتاالمهر اینکهه
شرط ،به دلیل احتیاج دارد که عمومات شروط کفایت میکند تا زمانی کهه ثابهت نشهده
باشد که حکم با شرط تغییرناپهذیر اسهت .پهس مهیگهوییم کهه اگهر مشهروعیت شهرط
فیالجمله کافی در صحت شرط باشد ،پس مجرد احتمال نیز کافی است ،آن ههم بعهد از
عموم دلیل شرط و هر جا که شرط مشکوکالصحه است ،ناگزیر باید بهه عمهوم تمسه
کرد .پس حاصل بحث اینکه مقتضی قاعدۀ جریان خیار شرط در ایقاعات اسهت (محقهق
یزدی ،حاشیه مکاسب ،ج .)91 :1
 .5عنوان شرط در ایقاعات صادق نیست
شیخ انصاری برای منع از جریان خیار شرط در ایقاعات میگوید« :شرط در ایقهاع صهدق
نمیکند و از آن منصرف است ،خصوصاً بنابر آن ه کهه قهامو گفتهه اسهت» (مکاسهب،
ج .)223 :2
نقد :اوالً ادعای انصراف ممنوع و ایقاع نیز التزام اسهت و اههوری در اینکهه از التهزام
عقد اراده شود ،در کار نیست (المرتقی الی الفقه االرقی ،ج .)152 :2
ثانیاً آن ه که شیخ انصاری گفته است ،دلیل قابل اعتمادی نیست ،چرا که:
نخست :دانسته شد که در تحقق معنای شرط ،به دو چیز احتیاج است :الف) طهرفین
که شرط قائم به آنها باشد یعنی مشروطٌله و مشروطٌعلیه؛ ب) چیزی کهه شهرط قهائم و
مرتبط به آن باشد و هنگام اشتراط خیهار در ایقهاع ،ایهن دو موجهود اسهت و آن هه کهه
صاحب قامو در تعریف شرط گفته ،که شرط الزام و التزام در ضهمن بیهع و ماننهد آن
است ،مقصود او این نیست که ضرورتاً شرط در ضمن عقهد الزم باشهد و گرنهه بههجهای
عبارت در بیع و مانند آن ،باید به عقد الزم تصری میکرد تها ابلهب باشهد .بلکهه مقصهود
صاحب قامو از این عبارت ،برای نفی شمول مفههوم شهرط در الهزام و التهزام مسهتقل
است و ذکر بیع فقط به این دلیل است که بیع فرد واض و مصداق متعارف است کهه در
آن شرط اخذ میشود و نزد عامۀ مردم مورد ابتالست.
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دوم اینکه :واض است که آن ه در ایقاع اخذ مهیشهود عنهوان شهرط بهر آن صهادق
است و عملیات اشتراط ،عملیاتی خاص متشرعه نیسهت ،بلکهه عملیهاتی اسهت کهه کهل
مههردم در واقع هۀ روزمههره بارههها و بارههها آن را انجههام مههیدهنههد و بههه شهههادت وجههدان،
آن ه محسو اسهت ،وقهوع اشهتراط در ایقاعهات بهه کثهرت اسهت ،ماننهد اشهتراط در
ضمن طالق به تنازل زوجه از برخی حقوقش و با وجود این چگونه مهیتهوان ادعها کهرد
بر منع صدق شرط در ضمن ایقاعات (پس خیهار شهرط نیهز کهه از انهواع شهرط اسهت،
جاری میشود).
 .6انحالل همیشه میان دو طرف است ،اما ایقاع یک طرف است

محقق اصفهانی گفته است که خیار ،مالکیت فسخ و انحالل است و انحالل وجهود نهدارد
مگر میان دو چیز مرتبط ،یعنی میان دو طرف مرتبط معامله ،پس انحالل معقول نیست،
مگر در عقد و مالکیت فسخ معقول نیسهت ،جهز در عقهد (محقهق اصهفهانی ،تعلیقهه بهر
مکاسب ،ج .)125 :2
خود محقق اصفهانی جواب میدهد« :مشروط یعنی خیار ،رفع شیء است مانند رفهع
ملکیت یا رفع بینونیت (جدایی) حاصل از طالق و مانند آن ،عالوه بر آن عنهوان انحهالل
مقتضی این نیست که دو چیزی که انحالل بدان متقوم است ،حتما دو قرار مرتبط باشد،
بلکه مسبب مرتبط با سبب ،هر گاه از سببش منف شود ،در واقع یکی از دیگری منحل
و جدا شده است و این در ایقاع معقول است» (محقق اصفهانی .)25 :در واقع نظر محقهق
اصفهانی این است که :اوالً :خیار در ایقاع به معنای حق ابطال و رفع ایقاع است و واضه
است که ابطال شیء و رفع آن ،متوقف بر بودن دو قرار مرتبط نیست؛ ثانیاً :اگر به فهرا
بپذیریم که خیار در ایقاع نیز به معنای فسخ و حل است ،دلیلی بهر ضهروری بهودن ایهن
نیست که دو طرف انحالل ،دو قرار معاملی باشد ،بلکه کافی اسهت کهه دو طهرف حهل و
انحالل ،دو امر مرتبط باشند ،مانند ارتباط مسبب با سبب خودش.

 .7خیار شرط در ایقاع ،مستلزم اعادۀ معدوم است
محقق خویی در مقام اشکال بر جریان خیار در ایقاع مهیگویهد« :اهاهر شهرط آن اسهت
که مشهروط در اثبهات چیهزی و ایجهاد چیهزی در مقهام اعتبهار باشهد ،بههگونههای کهه
اگر مشروطٌعلیه تخلف کرد ،برای مشروطٌله خیهار ثابهت شهود و ایقاعهات مسهلم ماننهد
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طالق ،عتق و ابراء برحسب ارتکهاز عرفهی خهارج از ایهن میهان هسهتند؛ چهونکهه ایهن
سه عبارت از رفع شیء و ازالۀ آن هستند ،مثالً طالق ،رفع زوجیت و عتق ،رفهع عبهدیت
و ابراء ،اعدام اشتغال ذمه است و در این موارد ایجهاد شهیء و اثبهات شهیء بهرای طهرف
دیگر نیست بهگونهای که اگر شرط تخلف شود ،مشهروطٌلهه آن را فسهخ کنهد و آن هه را
که برای مشروطٌعلیه ثابت و ایجهاد کهرده اسهت ،معهدوم کنهد .پهس طهالق زوجیهت را
معدوم میکند لهذا در برخهی روایهت آمهده اسهت «یلقهی احبلهها علیهها» یعنهی طهالق
علقۀ میان آنها را قطع مهیکنهد و واضه اسهت کهه اگهر در طهالق ،خیهار شهرط ثابهت
شود ،الزمۀ آن این اسهت کهه زوج بهه زوجهه رجهوع کنهد ولهو بعهد از چنهدین سهال و
اختیار کردن همسر دیگر .پس بنابر اینکه دلیل وفای به شرط (المومنهون )... .اختصهاص
به شرط فعل نداشته باشد (شامل خیار شرط ههم بشهود) بهاز ههم ارتکهاز عرفهی ،مهانع
از جریان خیار شرط در ایقاعات است؛ چونکهه متفهاهم از ایقاعهات مهذکور موضهوع بهر
وجه اطالق است ،پس توقیهت منهافی آن اسهت (اینکهه در ایقاعهات موضهوع بههصهورت
مطلق معدوم میشود ،پس وجود خیهار شهرط کهه موقهت اسهت ،منهافی اعهدام مطلهق
خواهد بود).
و آن ه که در مورد جواز عتق عبد و امه با شرط خدمت علیه آنها وارد شده است ،در
واقع شرط خیار یا شرط در ایقاع نیست ،بلکه عبد و جمیع شئون او از اول مله ماله
اوست و مال از مقداری از ملکش رفع ید میکند و مقدار دیگر از ملکهش را بهاقی نگهه
میدارد ،نه اینکه عبد را بهطور مطلق آزاد کند و آنگهاه علیهه او شهرطی کنهد( ...محقهق
خویی ،مصباح الفقاهه ،ج .)147 :4
محقق اصفهانی نیز در طرح اشکال میگویهد« :مضهامین ایقاعهات نوعهاً امهور عدمیهه
هستند مانند زوال زوجیت در طالق و زوال رقیت در عتق و سقوط مافیالذمه در ابهراء و
از آنجا که این موارد امور عدمیه هستند ،رجوع و رد در آنها ،از باب اعادۀ معهدوم اسهت،
برخالف عقود که مضامین آنها امور وجودیه است ،پس ناگزیر رد و رجوع در آنها از بهاب
اعادۀ معدوم نیست» (تعلیقه بر مکاسب ،ج .)125 :2
خود محقق اصفهانی به این اشکال جواب میدهد« :حقیقهت فسهخ و رجهوع ،تمله
جدید است و اثبات زوجیت جدید (با فسخ طالق) و رقیت جدید (با فسخ عتهق) از بهاب
اعادۀ ماکان است وگرنه اعادۀ ملکیت زائله در بیع نیز اعادۀ معدوم است و حکم شیء بهه
عنوان و اعتبار آن شیء تسری پیدا نمیکند .پس معلهوم مهیشهود کهه ایهن تهوهم کهه
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«الساقط عما فی الذمه الیعود» فاسد است ،چرا که ساقط حقیقتاً عود نمیکند ،اما عنوانهاً
عود میکند؛ یعنی ملکیت جدید یا اشتغال ذمۀ جدیدی بهوجود میآید» (همان).
بهعبارت دیگر تعبیر به اعادۀ زوجیت و رقیت به معنای اعادۀ فردی نیست که منتفی
شده است ،بلکه در حقیقت احدا فهرد و مصهداق جدیهدی اسهت .غایههاالمهر اینکهه از
آنجا که این فرد جدید ،در محل فرد سابق و مشابه آن اسهت ،متصهف بهه اعهادۀ ماکهان
میشود وگرنه در حقیقت این فرد جدید ،فرد مستقلی در قبهال فهرد معهدوم اسهت ،بهه
عالوه اینکه ،اشکال فوق مختص ایقاعات نیست و اعادۀ ملکیت زائل در بیهع بها فسهخ یها
اقاله نیز اعادۀ معدوم خواهد بود ،چرا که مالکیت متاع از بایع به محض بیع ،زائل و بهرای
مشتری ثابت میشود.
«و اگر مراد از «معدوم» علقۀ منقطع با ایقاع است ،این اشکال شامل عقود هم میشود
چون در بیع نیز ،مالکیت بایع از او منقطع مهیشهود .نهایهت اینکهه قطهع علقهه در بیهع
بالمالزمه و در ایقاع بنفسه است» (الرسائل الفشارکیه.)299 :
اگر گفته شود :ابراء ،فسخ قبول نمیکند؛ چونکه اسقاط حق است و اگر ساقط شهود
بازگشت نمیکند مگر به سبب جدید و نظیر ابراء است ،اسقاط یکی از خیارت ،یعنی اگر
یکی از خیارات ساقط شود ،اعادۀ آن ممکن نیست.
گوییم :عقالً مانعی از اعادۀ اینها نیست ،چونکه شخص میتواند از معاههدۀ خهودش
رفع ید کند ،یعنی به وضع اول بازگردد ،بلکه مهیگهوییم خهود فسهخ نیهز عقهالً قابلیهت
دخول خیار فسخ را دارد ،اما چنین چیزی غیرمعهود است ولهی صهرف عهدم معهودیهت،
صالحیت مانع بودن از عمومات شرط را ندارد (محقق یزدی ،حاشیۀ مکاسب ،ج .)91 :1
مرحوم عالمه طباطبایی که از شاگردان محقق اصفهانی بودهاند ،بهه تأسهی از ایشهان در
این زمینه مطلبی را ذکر کهردهانهد کهه ایهن اشهکال را از ریشهه حهل مهیکنهد :ایشهان
تالشهای اصولیان برای حل قضایایی چون تقدم مشروط بهر شهرط و شهرط متهأخر در
مسئلۀ مقدمۀ واجب را تعسف میخواند؛ چرا که عمدۀ اینها به دلیل خلط مقهام حقیقهت
و اعتبار است .وی میگوید آن ه برهان بر محالیت آن قائم شده است ،توقف موجهود بهر
معدوم در امور حقیقی است نه در امور اعتباری (حاشیۀ کفایةاالصهول .)207 :بههعبهارت
دیگر وجود شرط متأخر و تقدم مشروط بر شرط در وجود حقیقی نهاممکن اسهت نهه در
احکام و امور فرضی و اعتباری و همۀ آن ه در فقه و حقوق ،علت ،شرط ،جزء و امثال آن
خوانده میشود علت ،جزء و شرط اعتباری است ،نه حقیقی و فقط در ارف اعتبار معنها
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و هویت دارد نه خارج از آن و از اینرو احکام و اوصاف این وجودات را حقیقتهی بهر آنهها
مترتب نیست و از تقدم و تأخرشان هم هیچ محال عقلهی و فلسهفی بههوجهود نمهیآیهد
(سروش ،جاودانگی و اخالق ،یادنامۀ شهید مطهری .)124 :بنابراین از آنجا که هم خیهار
شرط و هم عقود و ایقاعات از مقولۀ اعتباریات هستند ،مانعی از خیار در ایقاعهات نیسهت
و اعادۀ معدوم را معنایی نیست.
 .8در ایقاعات عوضی وجود ندارد تا شرط به آن ضمیمه شود

محقق نایینی با قبول اینکه وجود دو طرف برای اشتراط خیار در ایقاع الزم نیست ،مهانع
دیگری را ذکر میکند و میگوید خیار شهرط در مطلهق ایقاعهات جهاری نمهیشهود .وی
میگوید« :از آنجا که در ایقاع التزام و عهدی از سوی ایقاعکننده وجود ندارد و وجه عدم
جریان خیار در ایقاع ،معتبر بودن شرط بین دو طرف نیست تا بهر آن اشهکال شهود کهه
وقوع ایقاع از ی طرف ،مقتضی عدم وقوع شرط در ضمن آن نیسهت ،بهه خهاطر اینکهه
امکان اشتراط خیار در ضمن ایقاع و قبول طرف این شهرط توسهط طهرف مقابهل وجهود
دارد ،بلکه وجه عدم جریان خیار در ایقاع ،این است کهه حقیقهت شهرط منهوط گشهتن
منشأ به شرط است ،بهگونهای که شهرط ضهمیمۀ یکهی از عوضهین شهود و در ایقاعهات
عوضی وجود ندارد تا شرط به آن منضم شود؛ بهعبارت دیگر شرط مجرد ذکهر شهیء بهه
ضمیمۀ چیز دیگر نیست ،کما اینکه گفته شود «بعت الدار» و «آجرته البسهتان» بلکهه
اناطه منشأ به شرط واجب است و در ایقاعات اگر اصل منشأ به شرط اناطه شهود ،ایقهاع
به خاطر تعلیق باطل خواهد شد و اگر بهصورت غیرمرتبط بهه منشهأ ذکهر شهود ،شهرط
ابتدایی خواهد بود که واجبالوفاء نیست ،چرا کهه در ایهن هنگهام مجهانی و بالعهوا و
غیرمنضم به یکی از عوضین خواهد بود» (منیه الطالب ،ج .)22 :1
میتوان به سخن نایینی چنین اشکال کرد که نهایهت چیهزی کهه در تحقهق مفههوم
«شرط» و صدق آن معتبر خواهد بود ،این است که الزام و التزام در حد ذاتشان ،مسهتقل
از هم نباشند .بلکه ناگریز باید به نحو علقۀ ربطیه و تقیید شرط به منشأ ،با ههم مهرتبط
باشند و این معنا و مفهوم در اشتراط خیار در ایقاع ،حاصل است؛ چون از آنجا کهه الهزام
در ضمن ایقاع است و از طرف دیگر – طرف قبول – التزام به آن تعلق میگیرد ،بنابراین
جمیع الزام و التزام مرتبط به ایقاع هستند؛ اما اینکه محقق نایینی گفت که شهرط بایهد
بهگونهای باشد که ضمیمۀ یکی از عوضین باشد ،دلیل و شاهدی بر آن نیست؛ بهعبهارت
دیگر صحی است بگوییم که شرط ،مجرد ذکهر شهیء منضهم بهه چیهز دیگهر نیسهت و
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اقتضایی برای این نیست که شرط ضمیمۀ یکی از عوضین باشد .بلکهه کهافی اسهت کهه
شرط مرتبط به ایقاع باشد به نحوی که مستقل از ایقهاع نباشهد و ایهن در ایقهاع صهادق
است و در شرط ضمن آن محقق است و شرط ،مرتبط به ایقاع است بهگونهای که بذاتهه
استقاللی ندارد تا اینکه شرط ابتدایی شمرده شود که واجهبالوفهاء نیسهت و ایقهاع نیهز
اجنبی و بیگانه از شرط نیست ،بهگونهای که نقشی برای آن نباشد.
اما اینکه محقق نای ینی گفته که رجوع شهرط در ایقهاع بهه تعلیهق اسهت کهه باطهل
است ،در جواب میگوییم ،اوالً اگهر ایهن اشهکال وارد باشهد ،خهاص ایقهاع نیسهت ،بلکهه
در خیار شرط در عقود نیز جاری خواهد بود و بایهد گفهت کهه شهرط خیهار بهه تعلیهق
در منشأ بر نمیگردد و چه شرط خیار در عقد باشد چه در ایقهاع باشهد و ملکیهت عهین
انشاء شده با بیع ،ملکیت ابدی است و جدایی حاصل از طالق جدایی دائم اسهت ،نهایهت
اینکه «من له الخیار» حق دارد آن ملکیت و آن جدایی را رفع کند ،ابطال بیع و طهالق و
رفع ید از آنها ،مانند تأثیر اقاله در عقد است که تنافی میان آن و ملکیت مطلهق حاصهل
از بیع نیست.
 .9لزوم در ایقاعات حكم ذاتی ایقاعات است
محقق اصفهانی در توضی این ایراد میگوید« :از موانع اشهتراط خیهار در ایقاعهات ،عهدم
امکان استدالل به عموم «المومنون  »...میباشد چونکه شهرط مخهالف کتهاب و سهنت و
شرطی که حاللی را حرام و حرامی را حالل میکند ،در این عموم نمیگنجهد و ایهن بهه
خاطر این است که شرط خیار در ایقاع دائر است میان اینکه شرط مخالف کتاب و سنت
و محلل حرام است یا اینکه چنین نیست و تمس به عام در مصداق مردد جایز نیسهت»
(تعلیقه بر مکاسب ،خیارات ،ج .)123 :2
به عبارت دیگر ،از آنجا که لهزوم در ایقاعهات حکهم ذاتهی ایقهاع اسهت ،تغییهر قبهول
نمیکند و اشتراط خیار در آن از قبیل شرط مخالف با مقتضهای عقهد اسهت یها مخهالف
شرع است ،به دلیل اینکه محلل حرامی است که تغییر و تبهدیل نمهیپهذیرد و بهه ایهن
علت ،اشتراط مذکور مشمول عموم «المومنون  »...نیست ،بلکه بهه عکهس مشهمول ذیهل
این روایت شریف است که در قسمت استثناء میگویهد «اال کهل شهرط خهالف کتهابهللا
عزوجل» (وسائلالشیعه ،ج  ،21باب  )4یا «اال شرطا حرم حالال او احل حراما» پس چنین
شرطی نافذ نیست.
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محقق اصفهانی در رد این اشکال میگوید« :این اشکال مردود است بهه خهاطر آن هه
که بارها گفتهایم ،به خاطر جریان اصاله عدم المخالفه (اصل بر عدم مخالف بهودن شهرط
است) و اصاله عدم دخول الفرد المردد تحت عنوان المحضص) (محقق اصفهانی ،تعلیقهه
بر مکاسب ،ج .)110 :2
بهنظر میرسد محقق اصفهانی اعتقاد دارد که آن هه احتیهاج بهه ثبهوت دارد ،اثبهات
این است که لزوم در ایقاعات حکم وتغییرناپذیر است تها بتهوان بهر شهرط خیهار عنهوان
شرط منافی نامید و در هنگام ش

در این مطلب ،کما اینکه حهال چنهین اسهت ،چهون

شههاهدی بههر اشههکال وارد شههده وجههود نههدارد ،آن ههه متعههین اسههت تمس ه

بههه عمههوم

«المومنون »...خواهد بود ،به علت اصل عدم مخالفت و عدم احهراز اینکهه فهرد مشهکوک،
مشمول عنوان مخصص است.
 .11ایقاع تقایل قبول نمیكند پس خیار شرط در آن داخل نمیشود
ادعا شده که لزوم در ایقاعات ،حکم ذاتی ایقاع است به لحاظ اینکه تقایل قبول نمیکند.
این دلیل را شیخ انصاری در مکاسب ،دلیل عمدۀ منع در ایقاعات میداند.
شیخ انصاری میگوید :اولی در استدالل به عدم مشروعیت خیهار فسهخ در ایقاعهات،
این است که ایقاعات قبهول تقایهل نمهیکننهد و خیهار شهرط در آنهها مشهروع نیسهت،
بهگونهای که اشتراط تسلط بر فسخ در ایقاع جاری شود و رجهوع در عهده ،فسهخ طهالق
نیست ،بلکه حکمی شرعی است در برخی اقسام طالق که در موارد دیگر جاری نمیشود
و مرجع این کالم این است که مشروعیت فسخ ،دلیل میخواهد و در عقود چنین دلیلهی
وجود دارد به جهت مشروعیت اقاله و ثبوت خیار مجلهس و حیهوان در عقهود ،بهرخالف
ایقاعات که از سوی شارع تجویز نقض اثر ایقاع پس از وقوع آن ،معهود نیست تا بگهوییم
خیار شرط در آن صحی است (مکاسب ،ج .)223 :2
نقد كالم شیخ انصاری با توجه به مالک محقق ایروانی
محقق ایروانی در پاسخ به شیخ انصاری میگوید« :دلیلی بر منهوط بهودن جهواز اشهتراط
خیار به وجود اقاله نیست ،بلکه ضابطۀ مخالف شرع نبودن خیار این اسهت کهه سهلطنت
انحالل معامله به دست متعاملین است ولو با اقاله و هدف اشتراط خیار برای ی

نفر ،در
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نفر به این سلطنت است ،بنهابراین خیهار شهرط در ایقهاع،

خالف شرع نیست» (حاشیۀ مکاسب ،خیارات.)14 :
خالصۀ کهالم محقهق ایروانهی ایهن اسهت کهه در صهحت اشهتراط خیهار ،توجهه بهه
تقایل نیست ،بلکه توجه بهه سهلطنت انحهالل معاملهه اسهت ،حتهی اگهر بهرای یکهی از
طرفین باشد.
نقد كالم شیخ انصاری با توجه به مالک محقق اصفهانی
محقق اصفهانی در پاسخ به شیخ انصاری میگوید« :شرط خیار ،شرط سلطنت تکلیفهی و
وضعی نیست ،بلکه مقتضای آن جعل حهق انحهالل و الهزام اسهت و عهدم جهواز امتنهاع
مشروطٌ علیه ،اثر حق مجعول است نه متعلق شرط و نه حکم خهود شهرط ابتهدا و جعهل
حق ،واجب نیست که متفرع بر جواز انحالل از مشروطٌله ولو به تقایل باشد ،کمها اینکهه
در جعل خیار در بیع برای اجنبی ،جعل نیاز نافذ اسهت بها اینکهه اجنبهی حهق انحهالل
معامله را ندارد و تقایل از او صحی نیست ،حتی با تراضی با مشروطٌعلیه قبل از حهدو
حق و جعل حق برای اجنبی از باب توکیل نیست تا گفته شود تقایهل از موکهل صهحی
است» (تعلیقه بر مکاسب ،ج .)110 :2
 .11شرط آنچه را كه سبب شرعی نیست ،تبدیل به سبب شرعی نمیكند
شیخ انصاری در انتهای استدالل بر منع جریان خیار شرط در ایقاعهات ،وجهه دیگهری را
بیان میکند« :شرط ،غیر سبب شرعی را نمیتواند به سبب تبدیل کند ،پس اگهر نهدانیم
که فسخ سبب ارتفاع ایقاع است یا اینکه عدم آن را بدانیم ،بنابر اینکه لهزوم در ایقاعهات
حکم شرعی است مانند جواز در عقد جایزه ،پس در این هنگام فسخ با اشتراط در ایقهاع،
تبدیل به سبب نمیشود» (مکاسب ،ج .)220 :2
محقق اصفهانی در نقد این وجه میگوید:
اما آن ه که در کالم شیخ انصاری تکرار شده که شرط نمیتواند آن ه را که سبب نیست،
تبدیل به سبب شرعی کند و فسخ معلوم نیست که سبب شرعی باشد ،پهس بها اشهتراط
فسخ ،فسخ سبب شرعی برای رفع معامله نمیشود.
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این گفته چنین پاسخ مییابد که فسخ ،نفس رفع عقد است نه اینکه سبب آن باشهد
و محل بحث و کالم در سببیت صیغه «فسخت» نیست .چونکه قصوری در صیغه نیست،
بلکه صیغۀ فسخ هر گاه از «من له الحق» صادر شود ،مؤثر خواهد بود و مفروا این است
که حق فسخ با شرط ثابت میشود ،مانند سایر حقوق ثابهت بها شهرط و کهالم در اینکهه
نفس شرط سبب انحالل عقد شود ،نیست .بهعالوه که نزد خود شیخ سببیت شرط برای
انفساخ به نحو شرط نتیجه مانعی ندارد در جایی که سبب خاصی برای آن معلوم نیست،
مثالً مانند نکاح و طالق (محقق اصفهانی ،تعلیقه بر مکاسب ،ج .)112 :2
استدالل به اصل حاكمیت اراده در جریان خیار شرط در ایقاعات

اراده یکی از عناصر تشکیلدهندۀ شخصیت انسان و احترام بهه ارادۀ انسهان ،احتهرام بهه
شخصیت اوست .اهور کمال شخصیت هر فرد به این است که آزادی اراده داشته باشهد،
زیرا در سایۀ آزادی اراده است که هر فرد میتواند کماالت خود را ااهر کند .پهس بهرای
اینکه به شخصیت انسانی احترام گذاشته شود ،باید به ارادۀ او احتهرام گذاشهت و قهانون
فقط وایفه دارد که جلوی تعارا ارادهها را بگیهرد ،بنهابراین نبایهد تکلیفهی بهر انسهان
تحمیل کرد مگر اینکه خود او آن تکلیف را بخواهد و چنین تکلیفهی بها قهانون طبیعهت
وفق داشته باشد .پس اسا حق و تکلیف مطلقهاً ارادۀ افهراد اسهت؛ بنهابراین قهانون در
خدمت ارادۀ افراد است و وایفۀ آن دفع برخورد ارادههاست( .جعفهری لنگهرودی ،تهأثیر
اراده در حقوق مدنی ،شمارۀ .)12اصل حاکمیت اراده در فقه بها قواعهدی چهون «النها
مسلطون علی اموالهم» یا قاعدۀ اقدام یا قاعدۀ احترام تطبیقپذیر است.
تقسیمبندی ایقاعات
در پایان شایان ذکر است که هرچند در فقه ،ایقاعهات انشهعاب قابهل تهوجهی نیافتنهد و
صرفاً در تعلیالت دال بر منع از جریان خیار در ایقاع تنها اشارهای بهه تقسهیم ایقهاع بهه
موجد حق و اعدامی داشتهاند ،ایقاعات در میهان حقوقهدانان از جههات مختلهف تقسهیم
شدهاند مثالً ایقاع معین و غیرمعین یا ایقاع اعدامی و ایقاع موجد حق یا ایقاع قهراردادی
و غیرقراردادی (برای مطالعهۀ بیشهتر ر.ک کاتوزیهان ،حقهوق مهدنی ،ایقهاع و شههبازی،
مبههانی لههزوم و جههواز قراردادههها) .بسههیاری از اشههکالههها میههان ایقاعههات موجههد حههق و
ایقاعات اعدامی مشترک بهود ،برخهی نیهز ویهژۀ ایقاعهات اعهدامی بهود کهه بهه تفصهیل
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گذشت ،اما در تقسیمبندی اخیر نکتۀ شهایان توجهه ایهن اسهت کهه ایقاعهات قهراردادی
ایقاعاتی هستند که به تبع عقدی حاصهل مهیشهوند؛ یعنهی بهه تبهع قهراردادی امکهان
انشا مییابند .با این توضی که پیش از آنها عقدی بوده است و ایقاع بههعلهت حقهی کهه
آن عقد به یکی از طرفین داده ،ایجاد شهده اسهت؛ مهثالً اخهذ بهه شهفعه ،ایقهاعی اسهت
که در نتیجۀ حق شفیع ( که خهود ناشهی از عقهد بیعهی اسهت کهه سهابق بهر آن بسهته
شده) حاصل شده اسهت .یها ابهراء ایقهاعی اسهت کهه پهیش از آن ممکهن اسهت عقهدی
مانند قرا ،ضمان ،اجاره و ...باشد که موجد دین شهده و ایهن دیهن کهه ناشهی از عقهد
است ،حال موضوع ایقهاع ابهراء باشهد .البتهه بهه ایهن دلیهل کهه دیهن ممکهن اسهت در
نتیجۀ الزامات خارج از قرارداد حاصل شود ،شاید در حوزۀ گروه بعدی نیهز قهرار بگیهرد.
یا فسخ ایقاعی است که قبهل از آن عقهدی بسهته شهده کهه مهثالً در آن بهرای یکهی از
طرفین خیاری ثابت شده است .یا طالق ایقاعی است کهه قطعهاً پهیش از آن عقهد نکهاح
دائههم صههورت گرفتههه و بههرای مههرد ایههن اختیههار حاصههل شههده اسههت وگرنههه طههالق
موضوعی نداشت.
ما قائل به امکان اشتراط در ضمن این ایقاعات هستیم که در واقع اصوالً ایقاعهات دو
طرفه هستند ،چه اینکه قطعاً باید طرفی در مقابل موقع باشد که شرط را بپهذیرد یها رد
کند با اینکه ارادۀ او در انشاء ایقاع اثری ندارد.
اما در مورد ایقاعاتی مانند حیازت مباحات یا تحجیر یا اعراا از مل  ،که طرفهی در
مقابل آن وجود ندارد ،امکان اشتراط شرط نیز منتفی است ،چراکهه در ههر حهال شهرط
برای تحقق نیازمند دو اراده است هرچند که در ضمن ایقاع باشهد .ایهن ایقاعهات را کهه
عمدتاً ایقاعات یکطرفه هستند ،ایقاع غیرقراردادی مینامیم.

نتیجهگیری
دستاورد این پژوهش را میتوان چنین مطرح کرد:
 .2با اینکه ایقاعات با ارادۀ ی

طرف واقع مهیشهوند ،معمهوالً میهان دو طهرف مهؤثر

هستند و میتوان مشروطٌله و مشروطٌعلیه را تصور کرد ،پس خیار شرط بهعنوان یکی از
شروط در آن جاری میشود.
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 .1اشکاالتی که در جهت منع از خیار شرط در ایقاع وارد شهده اسهت ،عمهدتاً وجهوه
عقلیهای هستند که ردشهدنی محسهوب مهیشهوند و گرفتهار کهردن مباحهث حقهوقی و
اعتبارات عرفی به آنها فاقد وجاهت است.
 .9عمومات شروط مانند «المومنون عند شروطهم» و اصهل حاکمیهت اراده ،پشهتوانۀ
جریان خیار شرط در ایقاعات هستند.
كتابشناسی
[ .]2اصفهانى ،محمد حسین کمپانى 2225(،ه ق) ،حاشیة کتاب المکاسب ،أنوار الهدى ،محقق
عبا محمد آل سباع قطیفى ،چاپ اول ،قم.
[ .]1انصارى دزفهولى ،مرتضهى بهن محمهد امهین  2222(،ه ق)،المکاسهب المحرمهة و البیهع و
الخیارات ،کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى ،چاپ اول ،قم.
[ .]9ایروانى ،على بن عبد الحسهین نجفهى 2204(،ه ق) ،حاشهیة المکاسهب ،وزارت فرهنه و
ارشاد اسالمى ،چاپ اول ،تهران.
[ .]2بحرانى ،آل عصفور ،یوسف بن احمد بن ابراهیم 2202(،ه ق) ،الحدائق الناضرة فه أحکهام
العترة الطاهرة ،محقق محمد تقى ایروانى -سید عبد الرزاق مقهرم،دفتهر انتشهارات اسهالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول ،قم.
[ .]2تبریزى ،جواد بن على 2224(،ه ق) ،إرشاد الطالب إلهى التعلیهق علهى المکاسهب ،مؤسسهه
اسماعیلیان ،چاپ سوم ،قم.
[ .]4جعفری لنگرودی،محمد جعفر(،بی تا) تاثیر اراده در حقوق مدنی،چاپ اول ،بیجا.
[ .]7حسینى روحانى ،سید صادق 2221(،ه ق) ،فقه الصادق علیه السالم ،دار الکتهاب ه مدرسهه
امام صادق علیه السالم ،چاپ اول ،قم.
[ .]5حسههینى روحههانى ،سههید محمههد 2210(،ه ق) ،المرتقههى إلههى الفقههه ا رقههى -کتههاب
الخیارات،مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة( دار الجل )  ،چاپ اول،تهران.
[ .]3حلى ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسهدى 2229(،ه ق) ،قواعهد ا حکهام فه معرفهة
الحالل و الحرام ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهه قهم ،چهاپ
اول ،قم.
[ .]20حلى ،محقق ،نجم الدین جعفر بن حسن 2205(،ه ق) ،شرائع اإلسالم ف مسائل الحهالل
و الحرام ،محقق عبد الحسین محمد على بقال ،مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم ،قم.
[ .]22خمینى ،سید روح هللا موسوى 2212(،ه ق) ،کتاب البیع،مؤسسه تنظیم و نشر آثهار امهام
خمینى قد سره ،چاپ اول ،تهران.
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[ .]21خویى ،سید ابو القاسم موسوى( ،بی تا)،مصباح الفقاهة،بی جا.
[ .]29خویى ،سید محمد تقى موسوى 2222(،ه ق )،الشروط أو االلتزامات التبعیة ف العقود،دار
المؤرخ العرب ،چاپ اول ،بیروت.
[ .]22سبزوارى ،سید عبد ا علهى 2229(،ه ق) ،مههذب ا حکهام فه بیهان الحهالل و الحهرام،
مؤسسه المنار ،چاپ چهارم ،قم.
[ .]22سبزوارى ،محمد باقر بن محمد مؤمن 2219(،ه ق) ،کفایة ا حکام،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول ،قم.
[ .]24شهههبازی ،محمدحسههین 2952(،ه ش) ،مبههانی لههزوم و جههواز اعمههال حقوقی،نشههر
دادآفرین،چاپ اول ،تهران.
[ .]27طباطبایى ،محمد حسین(،بی تا) ،حاشیة الکفایة ،بنیاد علم و فکري عالمهه طباطبهای ،
چاپ اول ،قم.
[ .]25طوسى ،ابو جعفر محمد بن حسن 2957(،ه ق) ،المبسوط ف فقه اإلمامیة ،محقهق سهید
محمد تقى کشفى،المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ،چاپ سوم ،تهران.
[ .]23عاملى ،سید جواد بهن محمهد حسهینى 2223(،ه ق ) ،مفتهاح الکرامهة فه شهرح قواعهد
العالمة،دفترنتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول ،قم.
[ .]10عاملى ،شیخ حر ،محمد بن حسن 2203(،ه ق) ،وسائل الشیعة ،مؤسسه آل البیت علهیهم
السالم ،چاپ اول ،قم.
[ .]12عاملى ،شهید ثانى ،زین الدین بن على 2229(،ه ق) ،مسال ا فههام إلهى تنقهی شهرائع
اإلسالم ،مؤسسه معارف اسالمى ،چاپ اول ،قم.
[ .]11فشهارکى ،سهید محمهد بهن قاسهم طباطبهایى 2229(،ه ق) ،الرسهائل الفشهارکیة ،دفتهر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول ،قم.
[ .]19قمى طباطبایى ،سید تقى 2200(،ه ق) ،دراساتنا من الفقه الجعفري ،مقرر علهى مروجهى
قزوینی،مطبعة الخیام،چاپ اول ،قم.
[ .]12کاتوزیان،ناصر2977(،ه ش)،حقوق مدنی_ایقاع،نشر دادگستر،چاپ دوم ،تهران.
[ .]12نائینى ،میرزا محمد حسین غروى 2979(،ه ق) ،منیة الطالب ف حاشیة المکاسب ،مقهرر
موسى بن محمد خوانسارى ،المکتبة المحمدیة ،چاپ اول ،تهران.
[ .]14نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن 2202(،ه ق) ،جواهر الکالم ف شرح شرائع اإلسالم،
محقق عبا قوچانى ه على آخوندى ،دار إحیاء الترا العرب  ،چاپ هفتم ،بیروت.
[ .]17یزدى ،سید محمد کاام طباطبایى 2212(،ه ق) ،حاشیة المکاسب ،مؤسسه اسماعیلیان،
چاپ دوم ،قم.

