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چکیده
ھـر  ھا دربارهاله، یکی از نھادھای انحالل قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسشإق

چیزی، پرسش از ماھیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیھان شیعه، با رویکردی تطبیقـی و  
ندند، ولـی نوعـاً   راماھیت اقاله، سخن مینگاھی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیھان اھل سنت درباره

نگریسـتند. نوشـتار   با نگاھی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نھاد انحالل قرارداد، نمـی 
ھای موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوھشی بنیادی نظری، به حاضر، با رصد نمودن دیدگاه

رارداد را از منظر دانشیان فقه و حقـوق  روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نھاد فقھی حقوقی انحالل ق
عقـد بـودن   ھا، استواری فرضـیه ھا و دالیل آننشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاهشیعه، به بررسی می

ماھیت إقاله، تبیین گردد.

انحالل قرارداد، فسخ، إقاله، ماھیت إقاله.:هاکلیدواژه

.١٩/١١/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٠٣/٠٣/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

بشری است. امروزه، گستردگی تـأثیر ایـن   جامعهھای اعتباریترین پدیدهعقد یکی از مھم
توان وابستگی بسـیاری از روابـط   پدیده در زندگی اجتماعی آدمیان تا به آن اندازه است که نمی

اجتماعی را به آن، نادیده انگاشت.
نگاه به موجودات عالم امکان، جریانِ وجودی مستمر را برای ھـر یـک از موجـودات ایـن     

ھای عالم امکان، از جریان چنین وجودی نھد. قرارداد نیز ھمانند دیگر پدیدهعالم، فرا روی می
یابـد.  مند است. قرارداد، با انعقاد بین اشخاص حقیقی و حقوقی، وجود اعتباری میمستمر، بھره

اگرچه در عالم فقه و حقوق، اصل در عقود، لـزوم و عـدم گسسـت آن اسـت، لیـک، در کنـار       
تواننـد بـا تحقـق بخشـیدن و إعمـال      اخ و انحالل، متعاقدان نیز مـی تحقق نھادھای قھری انفس

نھادھای ارادی انحالل، به این وجود اعتباری و اثر آن، پایان دھند.
إقاله، یکی از نھادھای ارادی انحالل قرارداد است که تحقق آن به رضایت دو طرف قرارداد 

الت فقه و حقوق جای دارد و عقـد  وابسته است. اینکه عمل فقھی حقوقی إقاله، در بخش معام
خـود در  نوبهآورد که بهدانستن یا فسخ پنداشتن آن، احکام، الزامات و آثار متفاوتی به دنبال می

ماھیـت و چیسـتی نھـاد    دارد تـا دربـاره  سرنوشت قراردادھا تأثیرگذار است، آدمی را بر آن می
خ است یا عقـد؟ و ایـن ھمـان پرسـش     فقھی حقوقی إقاله پرسان گردد که آیا ماھیت إقاله، فس

عقد دانستن ماھیـت إقالـه، بـه    دھد که با بیان فرضیهاصلی پژوھشی بنیادی نظری را سامان می
متـون فقھـی حقـوقی شـیعه متکـی اسـت و از روش پـژوھش        ای در گسترهمطالعات کتابخانه

اھتمـام دارد تـا از   برد و نوشتار حاضر نیز به گزارش پژوھش مذکور، توصیفی تحلیلی بھره می
این رو، اندکی در سیر تعالی و رشد فقه و حقوق شیعه نیز سھیم افتد.

تعریف إقاله
است؛ أَقال، یُقِیل، إقالـة؛ قیـل، در لغـت،    » قِیل«إقاله، مصدر ثالثی مزید باب إفعال، از ریشه

اژه، در به معنای نقض، ترک، إسقاط، إزالـه، رفـع، عفـو و صـفح، بـه کـار رفتـه اسـت. ایـن و         
ھای لغت پژوھان زبان تازی، به ھنگام استعمال برای بیع، به فسخ بیع معنی شـده اسـت؛   نوشته

وضـوح  قلته البیع قیالً و أقلته؛ بیع را فسخ کردم؛ بنابراین، اندک تورّق در کتب لغت عـرب، بـه  
اژه، بـرای  طرفه بود و بعـدھا، ایـن و  دھد که إقاله، در آغاز، به معنای فسخ کردن یکگواھی می

تفاسخ و تقایل به کار رفت و در گذر فراوانی استعمال، معنای مصطلح فقھـی، بـرای آن شـایع    
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، ابـن زھـره  ؛ ۲/۷۱۶فیـومی ؛ ۱۱/۳۷۵، ابـن منظـور  ؛ ۱۵/۶۴۴زبیـدی ؛ ۹/۲۳۳ازھـری، گردید (

).۵/۴۵۹طریحی؛ ۳/۲۰۵؛ طوسی، الخالف، ۲/۲۲۸
عاً، إقاله را فسخ عقد به تراضی، تفاسخ در معنای اصطالحی، دانشیان فقه و حقوق شیعه، نو

آثـار  و بر ھم زدن عقد به تراضی طرفین معامله و یا تراضی متعاقدان بر انحالل قرارداد و زوال 
؛ ۹؛ اصـفھانی، ۲/۳۸۴؛ حسـینی مراغـی،  ۲۴/۳۵۷،صـاحب جـواھر  (کننـد آن در آینده، تعریف می

).۱/۳۲۶؛ امامی،۳۳، ۵/۱۷؛ کاتوزیان، ۱۲۱شھیدی،
سازد که تراضی، رکن اساسی نھاد فقھی حقوقی إقاله را عریف مذکور، آشکار میتوجه به ت

دھد و ھمین رکن اساسی است که این نھاد امضایی انحالل قرارداد را از خیـار فسـخ   سامان می
گرداند؛ ھرچند که ھر دوی إقاله و فسخ، در بسـیاری  عقد، دیگر نھاد انحالل قرارداد، متمایز می

آیند.ھمانند به نظر میموارد، مشابه و

هادیدگاه
کتاب متاجر و نیز گاه، به ندرت، در اگرچه از دیرباز، نوعاً، در باب بیع سلم و یا در خاتمه

شـود کـه نھـاد إقالـه، فسـخ      ھای فقھی دانشیان فقه شیعه، این نکته دیده مینوشتهکتاب شفعه
قـرار داد، مسـتقیماً و مسـتقالً بـا نگـاھی      گردد، لیک، نوعاً، ماھیت این نھاد انحـالل  معرفی می

چیستی شناختی، محل بحث و سخن نبوده است. نوع دانشیان پیشـین فقـه شـیعه، بـا رویکـرد      
ماھیت إقالـه،  ھای رایج اھل سنت، دربارهتطبیقی و نگاھی انتقادی و در مقام مواجھه با دیدگاه

بیش از اندازه بر فسـخ  وری ھمچون: تکیهتوان تأثیر امراندند؛ البته، در این میان، نمیسخن می
ھای عقود اقاله، اعتقاد به حصری بودن قالبپنداشتن إقاله، در پرتو التفات به معنای لغوی واژه

و اھتمام به لزوم دارا بودن اثر مثبت و ایجابی قرارداد را در تحقق این روند، نادیده انگاشت.
ایت دو طرف قرارداد که ھمگان به آن إذعان دارند، اکنون، با توجه به نیازمندی إقاله به رض

کند. در ھماھنگـی با معنای لغـوی إقالـه   ھایی چند، خودنمایی میدر تبیین چیستی إقاله، گمانه
گمانـه، ماھیـت   فسخ بودن إقاله قرار دارد. در ایـن گردد، گمانهسویه تعریف میکه به فسخ یک

ود:توان تحلیل نمإقاله را به دو صورت می
صورت نخست، اینکه ماھیت إقاله را ایقاع فسخی مستقل دانست که تحقق اثر آن بـه اذن،  

؛ ۳۹۷؛ حسـینی شـیرازی،   ۱۹۱قبول و رضای طرف دیگر قرارداد منوط است؛ (طباطبائی یزدی، 
گونه که وقتـی یکـی از متعاقـدان، قـرارداد را اسـتقاله      ) بدین۱۱۹-۱۸/۱۱۸موسوی سبزواری، 
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م او به فسخ، تنھا با ملحق شدن إذن، رضا و قبول طرف دیگر عقد، بـه انحـالل و   نماید، اقدامی

گردد؛ یعنی: إعالم قبول فسـخ و إذن و رضـا و اعطـای اجـازه از سـوی      فسخ قرارداد منتھی می
آورد؛ به دیگر سخن، شـرط  طرف دیگر معامله، برای اقدام به فسخ، اثر انحالل عقد را به بار می

ثر فسخ از سوی یک طرف قرارداد، بـه إذن، رضـا و قبـول صـادره از سـوی      تحقق و إعمال و ا
شود.طرف دیگر قرارداد وابسته است؛ یعنی: در این فرض، تنھا یک ایقاعِ مشروط، واقع می

به ھم پیوسته، تبیین گـردد؛ بـدین بیـان    صورت دوم، اینکه ماھیت إقاله، به دو ایقاع وابسته
نھد، با اقـدام او بـه فسـخ، عقـد، از     عقد روی میاد، به استقالهکه وقتی یکی از دو طرف قرارد

خود، متقـابالً، حـق فسـخ را بـرای طـرف دیگـر       نوبهشود و این بهسوی او به تزلزل دچار می
جانبه، قرارداد را فسخ و منحل سازد و به ایقـاع فسـخ   طور یککند تا او نیز بهقرارداد، ایجاد می

ثر ایقاع فسخ عقد از سوی یکی از دو طـرف قـرارداد، بـه اسـتقاله و اثـر      قرارداد، اقدام نماید؛ ا
ای که إقاله و انحـالل  گونهگردد؛ بهایقاع فسخ از سوی طرف دیگر قرارداد، وابسته و پیوسته می

شود.قرارداد، حاصل اثر مجموع دو ایقاع دانسته می
قـق إقالـه، بـه آن وابسـته     توجه و التفات به تراضی و قصد انشای دو طرف قرارداد کـه تح 

کند که اگرچه اثر اصلی إقاله، فسخ وانحالل قرارداد است، لیـک،  است، این گمانه را تقویت می
که توجه بـه  ماھیت إقاله، چیزی فراتر از ایقاع فسخ است و باید آن را نوعی عقد دانست؛ چنان

د دانسـتن إقالـه،   ھـای ایقـاع پنداشـتن و عقـ    برخی از تأمالت، در خصوص ھر یـک از گمانـه  
تواند این گمانه را باعث گردد که اقاله، نه ایقاع فسخ پنداشته شود و نه عقد انحالل به شمار می

ای دانسته شود که دارای ماھیت خاصی است و در ھیچ یک از دو آید، بلکه عمل فقھی حقوقی
از آن، سـخن  که برخـی از دانشـیان معاصـر حقـوق ایـران،     گنجد؛ چنانقالب عقد و ایقاع نمی

).۱۱۳-۱۱۵راند (شھیدی، می
تـوان از وجـود دو دیـدگاه برجسـته، دربـاره     ھای مطروحه، میاز این رو، با توجه به گمانه

ماھیت و چیستی إقاله، میان دانشیان فقه و حقوق شیعه، سخن به زبان آورد:
دیدگاه ایقاع پنداشتن إقاله؛-۱
دیدگاه عقد دانستن إقاله.-۲
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فسخ پنداشتن إقالهدیدگاه 
اکثر دانشیان فقه و حقوق شیعه، إقاله را مطلقاً ـ چـه نسـبت بـه دو طـرف قـرارداد و چـه        

، ۲/۱۸۶؛ طوسـی، المبسـوط،   ۲/۲۲۸پندارنـد (إبـن زھـره،    نسبت به اشخاص ثالث ـ فسخ مـی  
؛ ۲/۴۴۰؛ عالمه حلی، تحریر األحکام، ۲/۶۰؛ محقق حلی، ۲/۳۱۸؛ إبن ادریس، ۳/۲۰۵الخالف، 

؛ الروضـة البھیـة،   ۳/۴۳۶؛ شھید ثانی، مسالک األفھام، ۳/۲۲۴؛ شھید اول، ۱۲/۱۱۸ذکرة الفقھاء، ت
؛ حسـینی عـاملی،   ۲۴/۳۵۲؛ صـاحب جـواھر،   ۲۰/۹۰؛ بحرانـی،  ۴/۴۵۴؛ محقـق کرکـی،   ۲/۱۰۲
).۲/۳۸۴؛ حسینی مراغی، ۴/۷۶۷

ذھن، بـه بـار آورد   تواند این کژتابی را در گذشته از این واقعیت که فسخ پنداشتن إقاله، می
اند، شاید امـروزه،  که ظاھراً، مشھور فقیھان شیعه، بین اثر إقاله با ماھیت آن، به خلط دچار آمده

ماھیت قـراردادی إقالـه نیسـت، بلکـه مـراد      چنین پنداشته شود که سخن اصلی فقیھان، درباره
نفـی ایـن نھـاد فقھـی     مشھور دانشیان فقه شیعه، از فسخ خواندن إقاله، توجه به اثـر سـلبی و م  

حقوقی ـ یعنی: انحالل قراردادـ است. فقیھان شیعه، در واقـع، إقالـه را نـه ایقـاع فسـخ، بلکـه        
که طـرح  شمارند که بر خالف عموم عقود رایج، دارای اثر سلبی و منفی است؛ چنانعقدی می

بـودن إقالـه،   منظـور نفـی بیـع   ھای اھل سنت و بهنمودن فسخ بودن إقاله، در مواجھه با دیدگاه
ای بر تأیید این امر است؛ امـا بایـد گفـت: اگرچـه ادعـای مـذکور، امـری محتمـل         خود، قرینه

نماید، لیک، درنگ در عبارات این دسته از دانشیان فقه و حقوق شیعه، مساعد به ایـن معنـا   می
روی، ھای فقیھان و دانشیان حقوق پیرو فسخ پنداشـتن إقالـه، فـرا   نیست. آنچه از ظاھر نوشته

کند، ایقاع بودن إقاله است؛ افزون بر اینکه برخی از اینان، بـر عقـد نبـودن إقالـه،     خودنمایی می
؛ حسینی شیرازی، ۳۵۵-۲۴/۳۵۴بلکه از سنخ ایقاع پنداشتن آن، تصریح دارند (صاحب جواھر، 

کـه تصـویر ایقـاع مشـروط و مـأذون      ) چنـان ۱/۳۲۶؛ امامی، ۱۸/۱۱۸؛ موسوی سبزواری، ۳۹۷
نمایـد تـا   تـر مـی  این گروه از دانشیان فقه و حقوق شیعه، ھماھنگشتن إقاله، با ظاھر گفتهپندا

صراحت از آن، سخن نرانـده  باشند که البته کسی بهپیوسته میھمبهتصویر دو ایقاعی که وابسته
است.

إقاله جهاز این رو، ظاھراً، این دسته از دانشیان فقه و حقوق شیعه، با نظر داشت یکسانی نتی
پندارنـد کـه تنھـا در وجـود تراضـی و عـدم       ھای فسخ میو فسخ، گویی إقاله را یکی از گونه

؛ حسـینی  ۲۴/۳۵۵یابد (صاحب جواھر، انحصار به یکی از دو طرف قرارداد، از فسخ، تمایز می
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).۱/۳۳۱؛ امامی،۱۸/۱۱۸؛ موسوی سبزواری، ۳۹۷شیرازی، 

دالیل دیدگاه فسخ پنداشتن إقاله
سـازد کـه   ھای فقھی دانشیان فقه شیعه، ایـن واقعیـت را نمایـان مـی    رسی و تورق نوشتهبر

پندارند، لیک، کمتر، دلیلی بـرای اثبـات   اگرچه بسیاری از فقیھان شیعه، ماھیت إقاله را فسخ می
دارند. این دسته از فقیھان شیعه، به تأثیر از رویکرد تطبیقـی و نگـاه   این ادعای خویش، بیان می

قادی خود نسبت به دیدگاه رایج اھل سنت، نوعاً، به بیـان دالیلـی نقضـی، در ردّ پنـدار بیـع      انت
دالیلی حَلّی برای اثبات فسخ بودن ماھیت إقاله؛ با این ھمه در پردازند تا ارایهپنداشتن إقاله می

بـرای  تـرین دالیـل را  ھای این دو دسته از فقیھان شیعه، مستمسکات زیر، عمدهبرخی از نوشته
دھد:اثبات دیدگاه فسخ پنداشتن إقاله، سامان می

. إجماع۱
خوانند، این پندار را در ذھن شاید، رو در رو شدن با اظھارات فراوانی که إقاله را فسخ می

ای نانوشـته، دارای  گونـه تقویت دارد که فقیھان شیعه، در باب فسخ پنداشتن ماھیـت إقالـه، بـه   
باشند.اجماع، اتفاق و تسالم می

نقد و بررسی
فسخ بـودن ماھیـت إقالـه، اجمـاع را ادعـا      صراحت دربارهاینکه فقیھی از فقیھان شیعه، به

وضـوح مشـھود   دھد؛ آنچه در کتب فقه، بـه ھای فقھی، آن را گزارش نمینماید، بررسی نوشته
.ـ یعنی: نزد ما اصحاب امامیه ـ و ھمانند آن است» عندنا«است، کاربرد واژه

رانـد. او در ایـن بـاره    آری؛ شیخ یوسف بحرانی، از عدم خالف در این مسأله، سـخن مـی  
). ۲۰/۹۰(بحرانـی،  » اإلقالة، عند األصحاب، من غیـر خـالف یعـرف، فسـخ، ال بیـع     «نویسد: می

دارد که در نگاه نخسـت، پنـدار وجـود اجمـاع را در ذھـن      مقدس اردبیلی نیز عبارتی بیان می
اإلقالة، فسخ بیع عندنا، ال بیع آخر... و ھو ظـاھر  «نگارد: طلب خود را چنین میپروراند. او ممی
).۹/۴۶(اردبیلی،» جمع علیه عند االصحابو م

سازد که مرکز و کانون اجماع و عدم خالف فقھای امامیه، درنگ در این عبارات، ھویدا می
و عدم خالف فقیھان شیعه بـر  بر ردّ پندار رایج اھل سنت استوار است. این عبارات، بر اجماع 

دھد و در اجماع بر ایقاع فسخ پنداشتن ماھیـت إقالـه،   اثر سلبی إقاله و بیع نبودن آن گواھی می
ظھور ندارد و اگر این اجماع و عدم خالف، به ایقاع فسخ پنداشتن ماھیت إقاله، متوجه دانسـته  

ع و عدم خالف اسـت، مـدرک   خود، مانع تحقق اجمانوبهشود، گذشته از وجود مخالف که به
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اجماع مذکور، چندان دارای وضوح است که راھی جز اذعان به مدرکی بودن و تعبـدی نبـودن   

آن وجود ندارد.
. صدق لغوی فسخ بر إقاله۲

گـذارد؛  بر جـای نمـی  درنگ در معانی لغوی إقاله، تردیدی در صدق عنوان فسخ بر إقاله، 
تقایـل البیعـان:   «شود: إقاله بیان میب لغت عرب، دربارهکه در کت) چنان۲/۳۸۵(حسینی مراغی،

تفاسخا صفقتھما، تقایالً: إذا فسخا البیع و عاد المبیع إلی مالکه و الثمن إلی المشتری إذا کان قد 
)؛ از این رو، از ۵/۴۵۹، طریحی؛ ۱۱/۳۷۵، ابن منظور؛ ۱۵/۶۴۴زبیدی،» (ندم أحدھما أو کالھما

آید که ماھیت إقاله، فسخ یک سویه، یا ھمان ایقاع فسخ ، به دست میبررسی معانی لغوی إقاله
است.

نقد و بررسی
گذشته از عدم حجیت قول لغوی، به صرف صدق عنوان و معنـای لغـوی فسـخ بـر إقالـه،      

توان به فسخ بودن ماھیت إقاله حکم کرد؛ دانشیان لغت عرب، معانی دیگـری نیـز بـر واژه   نمی
رود؛ عاوضـه ھـم بـه کـار مـی     . در زبان تازی، مقایله، به معنای مبادلـه و م دانندإقاله صادق می

که از نظر نباید دور داشت، اگرچه إقاله، در لغت، فسخ یک سـویه اسـت،   ) چنان۲/۷۱۶(فیومی،
دانند. این فقدان شرط تراضی در فسخ و نیز ولی در اصطالح فقھی، إقاله را فسخ به تراضی می

حق فسخ و عدم انحصار إقاله، به یکی از دو طرف قـرارداد، إقالـه را از   انحصار فسخ به دارنده
که نوعاً و عادتـاً، در صـورت فقـدان خیـار و حـق      دارد؛ چنانصدق عنوان فسخ بر آن، دور می

شود؛ چه اینکه با بودن خیار و حق فسخ، دیگـر بـه إعمـال إقالـه،     فسخ، به إقاله روی آورده می
فسخ و خیار که به سبب شرعی یا قراردادی، نیازمند ھست، إقالـه،  نیازی نیست. بر خالف حق 

جز به تراضی دو طرف قرارداد، به ھیچ سبب خاصی، نیازمند نیست.
گونه که با ایقاع پنداشتن إقاله، ھماھنـگ اسـت، بـا    صدق معنای لغوی فسخ، بر إقاله، ھمان

ر إقاله است. إقاله، حتـی اگـر عقـد    گونه تنافی ندارد؛ فسخ، اثعقد دانستن ماھیت إقاله نیز ھیچ
ھم دانسته شود، دارای ھمین اثر فسخ، رفع و إزاله است.

نماید، توجـه بـه نـوع پرسـش از     آنچه در استدالل به صدق عنوان فسخ، بر إقاله، مفقود می
چیستی إقاله است؛ پرسش از چیستی إقاله، پرسشی فقه شـناختی اسـت کـه از ماھیـت فقھـی      

شناختی که به دریافت معنای لغوی إقاله، اھتمـام  شود؛ نه پرسشی لغتان میحقوقی إقاله، پرس
دارد.
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؛ حسـینی شـیرازی،   ۱۹۲، ؛ طباطبائی یزدی۳۹۰-۲/۳۸۸إمضائی بودن إقاله (حسینی مراغی، 

) نیز استدالل به صدق لغوی عنـوان فسـخ را بـر إقالـه، بـرای      ۱۸/۱۱۸؛ موسوی سبزواری،۳۹۸
کند؛ زیرا در عـرف نیـز إقالـه، بـه مقاولـه و      اھیت إقاله، توجیه نمیاثبات ایقاع فسخ پنداشتن م

کـه برخـی از پیـروان دیـدگاه، فسـخ      شود و نه فسخ یک سـویه؛ چنـان  فسخ به تراضی معنا می
).۲/۳۹۰رانند (حسینی مراغی،قیقت سخن میپنداشتن ماھیت إقاله نیز از این ح

. عدم ھمپوشی عنوان و أحکام عقد، بر إقاله۳
ا نظر داشت جایگاه إقاله در بخش معامالت، از آنجا که ماھیـت فقھـی حقـوقی إقالـه، از     ب

عقد یا ایقاع بودن بیرون نیست، در نتیجه، اگر إقاله، عقد دانسته شود، ناگزیر باید احکام عقـود  
بر آن جاری گردد و عنوانی از عناوین قراردادھا بر آن صادق افتد و حال اینکه ھـیچ عنـوانی از   

یـک از احکـام عقـود معاوضـی، بـر آن جریـان       ناوین عقود، بر إقاله، ھمپوشی ندارد و ھـیچ ع
) از این رو، بـا عـدم امکـان عقـد     ۳۵۷، ۳۵۵، ۲۴/۳۵۲؛ صاحب جواھر، ۲/۳۸۵، ھمویابد (نمی

ماند.شمردن إقاله، گریزی از ایقاع فسخ پنداشتن آن، باقی نمی
نقد و بررسی

سـتدالل بـر دو پنـدار    دارد کـه ایـن ا  ین واقعیت، پرده بر مـی درنگ در استدالل مذکور، از ا
ھای عقود؛ و دیگری، معاوضی فرض نمـودن إقالـه،   استوار است: یکی، حصری پنداشتن قالب

ھای عقود، از پایگـاه و  در صورت عقد دانستن آن؛ و حال اینکه امروزه، حصری پنداشتن قالب
عقـد  کـه  وجاھت علمی برخوردار نیست و دلیلی استوار، برای اثبات آن، وجـود نـدارد؛ چنـان   

بودن ماھیت إقاله، به این امر وابسته نیست که یکی از عناوین عقود معین و مصـطلح رایـج در   
فقه و حقوق بر آن ھمپوشی یابد. إقاله را باید عقد مستقلی دانست که به ھمـان عنـوان اصـلی    

إقاله، مسمّی است و به جعل عنوان جدیدی نیازمند نیست.
توان إقاله را بـدین  گاه نمیقد إقاله وجود ندارد. ھیچھمچنین، دلیلی بر معاوضی پنداشتن ع

جھت، عقد معاوضی دانست که در پی تحقق آن، معاوضه و مبادله مبیع با ثمن و یا دو عـوض  
پذیرد؛ زیـرا ایـن معاوضـه، از لـوازم و مقتضـیات انحـالل       نخستین، صورت میعقد إقاله شده

ـ  قرارداد پیشین است که حتی در فرض ایقاع فسخ پ یابـد (محقـق   ه نیـز انجـام مـی   نداشـتن إقال
).۱۲/۱۱۹؛ عالمه حلی، تذکرة الفقھاء، ۹/۴۶؛ اردبیلی،۴۵۵–۴/۴۵۴کرکی،

عقد به شمار آمدن یک عمل فقھی حقوقی، به وجود ارکان اساسـی قـرارداد، در آن عمـل،    
نیـز  مشروط است. رکن اساسی عقد، تراضی و قصد انشای دو طرف قرارداد است که در إقالـه  
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محقّق است. إقاله، افزون بر قواعد خاص خویش، به قواعد عمومی قراردادھا نیز محکوم است 
و عدم جریان برخی از احکام عقود، بر إقالـه، در عقـد دانسـتن ماھیـت آن، خللـی بـه وجـود        

که در عقودی ھمچون نکاح، ضمان و وقف چنین است.آورد؛ چناننمی
از ایجاد عقد. خالی بودن قصد طرفین إقاله ۴

بسی روشن است که برای دریافت ماھیت یک عمل فقھـی حقـوقی در بخـش معـامالت     
بالمعنی األخص، باید از قصد دو طرف معامله، سراغ گرفت؛ چرا که این قصد طـرفین معاملـه   

سـازد. اگـر در إقالـه، بـه قصـد طـرفین       است که چیستی یک عمل فقھی حقوقی را ھویدا مـی 
گردد که إقاله کنندگان، تنھا، فسخ عقـد و رفـع اثـر قـرارداد     مر، دریافت مینگریسته شود، این ا

) از ایـن  ۲/۳۸۵اثر و عقدی جدید؛ (حسینی مراغی،پیشین را در قصد خویش دارند و نه ایجاد
رو، با نظرداشت جایگاه إقاله، در بخش معامالت و خالی بـودن قصـد طـرفین إقالـه، از ایجـاد      

ع فسخ خواند.عقد، باید إقاله را ایقا
نقد و بررسی

گذشته از این واقعیت که درنگ در قصد و توافـق مشـترک موجـود بـین دو طـرف إقالـه،       
استدالل مـذکور، خـود   دھندهکه ارائهدھد، چنانوضوح، بر عقد بودن ماھیت إقاله، گواھی میبه

در ایـن اسـتدالل،   رسـد  دارد، لیک، به نظر مینیز به وجود این توافق و قصد مشترک، اذعان می
اثر إقاله با ماھیت آن در ھم آمیخته است؛ توافق و قصد مشترک، ھمان ماھیت إقالـه را سـامان   

دھد و انحالل، اثر سلبی ناشی از این قصد مشترک است.می
در خصوص قرارداد، دلیلی استوار، بر ضرورت این امر وجود نـدارد کـه بایـد عقـد دارای     

توانـد  تواند اثر ایجـابی جدیـدی ایجـاد کنـد، مـی     گونه که می، ھماناثری ایجابی باشد. قرارداد
اخیـر از عقـود بـا    دارای اثری منفی و سلبی باشد؛ العقود تابعـة للقصـود. شـباھت ایـن دسـته     

ھا، نبایـد محمـل ایـن اشـتباه را فـراھم آورد کـه ایـن دسـته از         ایقاعات، به جھت اثر سلبی آن
د، شمارگردند و به نادرست، از ایقاعات پنداشته شوند.عقوقراردادھا، بیرون از دایره

دیـدگاه فقیھـان پیشـین    در اینجا، از بیان این نکته نباید فروگذار بود: آنچه تا کنون دربـاره 
خواندند، نوعاً، ھماھنگ با دیدگاه آن دسته از دانشـیان فقـه  شیعه، بیان شد که إقاله را فسخ می

گیری از روش تفسـیر توسـیعی،   پندارند و با بھرهقاله را ایقاع میشیعه ارائه گـردید که ماھیت إ
نمایند؛ امّا انصاف ایـن  سازی پندار خود، استخدام میدیدگاه فقیھان پیشین شیعه را برای پیشینه

است، اگر رویکرد تطبیقی و نگاه انتقادی دانشیان پیشین فقه شیعه در مواجھه بـا دیـدگاه اھـل    
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این دسـته از فقیھـان شـیعه، در خصـوص     گیرد، بر خالف آنچه دربارهسنت، مورد توجه قرار 

شود، اثبات ایـن سـخن کـه إقالـه، تنھـا، انحـالل قـرارداد اسـت و         ایقاع پنداشتن إقاله ادعا می
توان آن را بیع و تملیک جدید شمرد، تمام آن چیزی است که در رصد اھتمام ایشـان قـرار   نمی

سخن قابل دفاعی است.خود، نوبهدارد که البته، به
از منظر تاریخی، دقت، تأمّل و تعمّق در عبارات بسیاری از دانشیان پیشـین فقـه شـیعه کـه     

خواندند، در کنار نظر داشت اموری ھمچون: پرھیز از پرداخت آشکار، شفاف، إقاله را فسخ می
ن به استعمال واژهایقاع و بسنده نمودمستقیم و مستقل به ماھیت إقاله، عدم کاربرد صریح واژه

ایجاب و قبول برای إقاله و استخدام دیگر عباراتی که بـا  فسخ، سخن راندن از تراضی و صیغه
قرار داشتن این دسته از فقیھـان پیشـین   عقد دانستن إقاله مساعدتر است، پذیرفتنی بودن گمانه

نمایاند.افت میشیعه را در برزخ عقد دانستن یا ایقاع پنداشتن إقاله، قابل رصد و دری

دیدگاه عقد دانستن ماهیت إقاله
پندارنـد، گروھـی دیگـر از    در برابر آن دسته از فقیھان شیعه که ماھیت إقالـه را فسـخ مـی   

دانشیان فقه و حقوق شیعه به صراحت و یا بـه اختصـار، از عقـد بـودن ماھیـت إقالـه، سـخن        
؛ جعفـری لنگـرودی،   ۱۹۱یـزدی،  ؛ طباطبـائی  ۱۰؛ اصـفھانی، ۲۴/۳۵۵د (صاحب جواھر، راننمی
).۵/۲۰؛ کاتوزیان، ۱/۵۱۲

این گروه از دانشیان فقه و حقوق شیعه، إقاله را عقد انحالل و قطع آثار قـرارداد، از ھنگـام   
ملیـک جدیـدی   ) کـه اگرچـه ت  ۵/۲۰؛ کاتوزیان، ۲۴/۳۵۷دانند (صاحب جواھر، تحقق إقاله می

گـردد، (صـاحب جـواھر،    مـه را باعـث نمـی   ) و نوعـاً، اشـتغال ذ  ۱۹۲نیست (طباطبائی یـزدی، 
طـور  که مفـاد قـرارداد، بـه   ) لیک، عالوه بر اثر اصلی سلبی انحالل قرارداد ـ درصورتی ۲۴/۳۵۷

که مفاد عقد، تماماً، اجراء شـده باشـد ـ     کامل، انجام نیافته باشد ـ و قطع آثار عقد ـ درصورتی  
آثار برجای مانـده بـه محـل نخسـتین     دارای آثار ایجابی تبعی متعددی است؛ ھمچون: برگشت 

عقد ضمان، عـودت ذمـه را   که اقاله) چنان۲۷، ۵/۲۰خود (کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادھا، 
).۱/۵۱۳عنه، در پی دارد (جعفری لنگرودی،به مضمون

) کـه بـه   ۲۴/۳۵۴،۳۵۷؛ صـاحب جـواھر،   ۱/۵۱۲، مواین عقد الزم رضایی غیر معاوضی (ھ
؛ شـھید اول،  ۲۴/۳۵۵؛ صـاحب جـواھر،   ۱۹۱گـردد، (طباطبـائی یـزدی،   منعقد مـی معاطات ھم

) بـه  ۱۲۰-۱۸/۱۱۹؛ موسوی سـبزواری،  ۳۹۸؛ حسینی شیرازی، ۲/۳۹۰؛ حسینی مراغی، ۳/۲۴۴
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مانند برخی از عقود ـ ھمچون نکاح، ضمان و وقف ـ بـه اقتضـای طبیعـت خـویش، احکـام         

دارد. با ایـن  عد عمومی قراردادھا، دور میای داراست که گاه، آن را از جریان برخی از قواویژه
ھمه جریان قواعد عمومی قراردادھا، در صورت عدم تزاحم این قواعد با طبیعت و اثـر اصـلی   

).۵/۲۱وضوح مشھود است (کاتوزیان،ه، بهإقاله، در عقد إقال

دالیل دیدگاه عقد دانستن ماهیت إقاله
پنـدارد،  ه ماھیت إقاله را ایقاع فسخ مـی اگر چه آشکار شدن عدم کفایت دالیل دیدگاھی ک

در کنار توجه به این واقعیت که در بخش معامالت بالمعنی األخص فقه و حقوق شیعه، أعمـال  
ھاست، به عقد و ایقاع محصـور  ای که رضایت، اراده و قصد انشاء، مقوم ذات آنفقھی حقوقی

تـوان  سازد. با این ھمـه مـی  میاست، خود، دلیلی است که پذیرش عقد دانستن إقاله را ھموار
دالیل زیر را برای اثبات این دیدگاه، بیان داشت:

ھای اصلی عقد. دارا بودن رکن و ویژگی۱
بسی ھویداست که تراضی و قصد انشای دو طرف قرارداد، رکن و جوھر اساسی قـرارداد  

ل ھمین توافق و که تحقق و ایجاد وضعیت جدید فقھی حقوقی، محصودھد؛ چنانرا سامان می
قصد مشترک است.

سـازد کـه   وضوح نمایان میھای فقھی فقیھان شیعه، این واقعیت را بهاندک تورّق در نوشته
شـود. از ایـن روسـت کـه بسـیاری از      دارند: إقاله به تراضی واقـع مـی  تقریباً ھمگان إذعان می

پندارنـد، از  إقاله را فسخ میدانشیان فقه و حقوق شیعه، از جمله آن دسته از فقیھانی که ماھیت 
رانند و صیغی ھمچون: تفاسـخنا، تقایلنـا، أقلتـک و    ایجاب و قبول برای تحقق إقاله، سخن می

؛ شـھید  ۳/۲۴۴،؛ شھید اول۱۲/۱۱۷،۹دارند (عالمه حلی، تذکرة الفقھاء، قبلت، برای آن بیان می
؛ صـاحب  ۲۰/۹۱؛ بحرانـی، ۹/۴۷؛ اردبیلـی،  ۴/۴۵۴کرکـی،  ؛ محقـق ۳/۴۳۶ثانی، مسالک األفھام، 

).۱۸/۱۱۹؛ موسوی سبزواری، ۱۹۱؛ طباطبائی یزدی، ۲۴/۳۵۵جواھر، 
تـرین و  قصد، رضا، اھلیـت طـرفین، معلـوم بـودن عوضـان، مشـروعیت جھـت، از عمـده        

ھای یک قرارداد است که در إقالـه نیـز موجـود و مشـھود اسـت (صـاحب       ترین ویژگیاصلی
توان تحقق إقاله را به تراضی و ایجـاب و قبـول   چگونه می)؛ از این رو،۳۵۵-۲۴/۳۵۳جواھر، 

وابسته و نیازمند دانست، ولی در ماھیت قراردادی آن تردید روا داشت و از ایقاع پنداشـتن آن،  
سخن راند؟!
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تـوان اطـالق کـرد کـه اثـر و      ای مـی این تلقی که عنوان عقد را تنھا بر عمل فقھی حقوقی

ای اسـت، پـس   ) و چون إقاله فاقد چنـین اثـر و نتیجـه   ۱/۹۸(نایینی،ای مثبت به بار آورد جهنتی
توان آن را عقد دانست، سخنی است که بر دلیل استواری، مسـتند نیسـت. انـدک درنـگ و     نمی

سازد که این، تنھا، إقالـه  عقود فقه و حقوق شیعه، این واقعیت را نمایان میتفحص در گسترده
سلبی عقـودی ھمچـون: ضـمان، حوالـه و     ست. اثر و نتیجهنیست که دارای اثر منفی و سلبی ا

تـوان بـه   مثبت را نیز در إقاله، نمیکه وجود اثر و نتیجهتوان نادیده انگاشت؛ چنانوقف را نمی
انکار نشست.

آن، تحقق قصـد و توافـق جدیـد آن دو را    درنگ در رفتار دو طرف قرارداد، به ھنگام إقاله
حقوقی پیش از قرارداد و برگردانـدن عوضـان بـه حالـت نخسـتین،      وضعیت فقھی برای اعاده
سازد. ایجاد این وضعیت جدید فقھـی حقـوقی کـه محصـول توافـق مشـترک إقالـه        نمایان می

وضعیت پیش از عقد است، ولـی در واقـع، بـا وضـعیت بـه      کنندگان است، اگرچه ھمان اعاده
و نتایج مثبـت، واقعیتـی اسـت کـه حتـی      از خود عقد، مغایر است. وجود این آثار وجود آمده

پندارند، از بیان و اذعان به آن، اسـتنکاف  برخی از دانشیان فقه شیعه که ماھیت إقاله را فسخ می
).۱۸/۱۲۲؛ موسوی سبزواری، ۱۲/۱۱۸ندارند (عالمه حلی، تذکرة الفقھاء، 

إقالـه را  تر از سخن پیشین، این اسـت کـه قـراردادی بـودن ماھیـت     تر و نپذیرفتنیشگفت
ای از احکام عقـود  وجود صورت عقد و نیز جریان پارهپندارند که مشاھدهمحصول توھمی می

).۲۴/۳۵۵در إقاله، منشأ آن است (صاحب جواھر، 
دھد که عملـی فقھـی   راستی، چگونه عقل و وجدان سلیم، به پذیرش این سخن گواھی می

الجملـه ـ در آن    عقود نیز ـ ھرچند فـی  مند باشد و جریان احکامحقوقی، از صورت عقد بھره
مشاھده گردد، ولی نباید ماھیت آن را عقد دانست؛ بلکه الزاماً، ماھیت آن را ایقاع پنداشت؟!

. عرف و بنای عقالء۲
نیـز  ای عرفی و عقالئی است که از امضای شـارع ازآنجاکه نھاد فقھی حقوقی إقاله، معامله

؛ موسـوی  ۱۱؛ اصـفھانی، ۱۹۲؛ طباطبـائی یـزدی،   ۳۹۰-۲/۳۸۸مند اسـت (حسـینی مراغـی،   بھره
تـوان حقیقـت چیسـتی إقالـه را در     ) از این رو، مـی ۳۹۸؛ حسینی شیرزای، ۱۸/۱۱۸سبزواری، 

عرف و بنای عقالء رصد نمود.
کاوش در عرف و بنای عقالء، از طریق درنگ در رفتار دو طرف قرارداد، بـه ھنگـام إقالـه   

دھـد و ماھیـت قـراردادی آن را آشـکار     به تراضـی قـرارداد نشـان مـی    قرارداد، إقاله را انحالل 
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آوردنـد،  ای که عقد را به سامان مـی سازد. عرف و بنای عقالء، بر این قرار دارد: آن دو ارادهمی

خـود را بـاز نماینـد و بـه     دیگر، گره زده شدهاین توانایی را دارا ھستند که از نو، با توافق یک
د، پایان دھند؛ از این رو است کـه بـا لـزوم تحقـق اراده و تراضـی دو      حیات فقھی حقوقی عق

بیند.آن را محقق میطرف قرارداد پیشین، إقاله
تـوان ایـن واقعیـت را    ماھیت قراردادی إقاله گفته آمـد، مـی  با توجه به آنچه تاکنون درباره

ننـد کـه إقالـه، ھماننـد     بیدریافت: چرا برخی از دانشیان پیشین فقه شیعه، صواب را در این مـی 
دیگر أعمال فقھی حقوقی مستقل فقه و حقوق شیعه، کتابی جداگانه و مسـتقل از دیگـر کتـب    

ھـای فقھـی شـیعه (شـھید ثـانی،      فقه دانسته شود و نه فصل و یا بابی از دیگر کتبِ فقه نوشـته 
).۳/۴۳۶مسالک األفھام، 

ماهیت إقاله در قانون مدنی ایران
توان گفت: اگرچه، قانون مدنی ایران، در مـاده له در قانون مدنی ایران، میماھیت إقادرباره

توانند به تراضی، آن را إقالـه و تفاسـخ   بعد از معامله، طرفین می«راند که ، از این سخن می۲۸۳
توان گفت: در قـانون مـدنی   دارد؛ از این رو، نمی، لیک، ھیچ تعریفی برای إقاله، بیان نمی»کنند

داند و یا ایقـاع  إقاله دارای چگونه ماھیتی است؛ اینکه قانون مدنی ایران، إقاله را عقد میایران، 
ای کشـف نمـود کـه    توان چیستی إقاله را از درنگ در چنـد مـاده  که نمیپندارد؛ چنانفسخ می

رفتـه  ھا را از فقه شیعه، برگباشند و قانون مدنی ایران، آندار بیان برخی از أحکام إقاله میعھده
است.

گـذارد، از روش آن  قانون مدنی ایران که چیستی إقالـه را بـه ابھـام وا مـی    شاید، این شیوه
پذیرد کـه از پرداخـت و بیـان ماھیـت إقالـه پرھیـز       دسته از دانشیان پیشین فقه شیعه، تأثیر می

داشتند.می

گیرينتیجه
و بررسی دالیل ھر یـک ایـن   ماھیت و چیستی إقالهھای موجود دربارهاز درنگ در دیدگاه

اساسـی عقـد، در عمـل فقھـی     گردد که با توجه به وجود رکن و جـوھره ھا، آشکار میدیدگاه
توان پذیرفت ایقاع، ماھیت إقاله را به سامان آورد؛ از ایـن رو، دیـدگاه عقـد    حقوقی إقاله، نمی

یل این دو دیدگاه و دیگـر  که تأمل در دالدانستن إقاله، از کفایت بیشتری برخوردار است؛ چنان
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سـازد کـه   نیـاز مـی  در نوشتار حاضر، آدمی را از نقد و بررسی این گمانه، بـی مطالب بیان شده

إقاله، ماھیتی ویژه، جدای از عقد و ایقاع، داراست.

منابع
، قم، مؤسسـة النشـر اإلسـالمی، الرابعـة،     السرائر الحاوي لتحریر الفتاويابن ادریس، محمد بن احمد، 

ق.۱۴۱۷
ق.۱۴۱۷ابراھیم بھادری، قم، مؤسسة االمام الصادق (ع)، األولی، غنیةالنزوع،إبن زھره، حمزة بن علی،

۱۴۰۸علی شیری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، األولـی،  لسان العرب، إبن منظور، محمد بن مکرم، 
ق.

ار إحیاء التراث العربـی، األولـی،   ، محمد عوض مرعب، بیروت، داللغةتھذیبأزھری، محمد بن احمد، 
ق.۱۴۲۱

ق.۱۴۱۸بحوث فی الفقه)، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، الثانیة، اإلجارة (اصفھانی، محمد حسین، 
.۱۳۷۷، تھران، کتابفروشی اسالمیه، نوزدھم، حقوق مدنیإمامی، حسن، 

تا.األولی، بی، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، الحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد، 
.۱۳۸۸تھران، گنج دانش، چھارم، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 

، بیروت، مؤسسة الرسول األعظم (ص) للتحقیق و النشر، األولی، الفقه (التجارة)حسینی شیرازی، محمد، 
ق.۱۴۱۷

ق.۱۴۱۸إلسالمی، األولی، ، قم، مؤسسة النشر االعناوینحسیني مراغي، عبدالفتاح بن علي، 
ق.۱۴۱۷قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، الثانیة، الدروس الشرعیة،شھید اوّل، محمد بن مکی، 

ق.۱۴۱۵، قم، موسسة اسماعیلیان، االولی، الروضة البھیةشھید ثانی، زین الدین بن علی، 
ق.۱۴۲۵ثالثة، ، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، المسالک االفھام__________________، 

.۱۳۸۶، تھران، مجد، ھشتم، سقوط تعھداتشھیدی، مھدی، 
، علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التـراث العربـی،   جواھر الکالمصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 

تا.السابعة، بی
، سید احمد حسـینی، تھـران، مکتبـة المرتضـویة، الثانیـة،     مجمع البحرینطریحی، فخرالدین بن محمد، 

ق.۱۳۹۵
، سید علی خراسانی، سید جواد شھرسـتانی، مھـدی نجـف، مجتبـی     الخالفطوسی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۱۱عراقی، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، األولی، 
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، سـید محمـد تقـی کشـفی، بیـروت، دار الکتـاب       فقه االمامیةالمبسوط فی_______________، 

تا.اإلسالمی، األولی، بی
تا.، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، األولی، بیمفتاح الکرامةد بن محمد ، عاملی غروی، جوا

ابراھیم بھادری، قـم، مؤسسـة االمـام الصـادق     تحریر االحکام الشرعیة، عالمه حلی، حسن بن یوسف، 
ق.۱۴۲۰(ع)، األولی، 

ق.۱۴۲۲قم، مؤسسة آل البیت (ع)، األولی، تذکرة الفقھاء،__________________، 
م.۱۹۲۸، قاھره، المطبعة األمیریة، السابعة، المصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد، 

.۱۳۸۷، تھران، شرکت سھامی انتشار، پنجم، قواعد عمومی قراردادھاکاتوزیان، ناصر، 
، عبد الحسین محمد علی بقـال، قـم، اسـماعیلیان، الثالثـة،     شرایع االسالممحقق حلی، جعفر بن حسن، 

۱۳۷۳.
ق.۱۴۱۴، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، الثانیة، جامع المقاصدکرکی، علی بن حسین، محقق
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