Journal of Fiqh and Usul
Vol. 52, No. 2, Issue 121

سال پنجاه و دوم ،شماره  ،2شمارۀ پیاپی 121

Summer 2020

تابستان  ،1933ص 33-122

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v52i2.46913

واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء
*
انتقادی صاحب عروه
دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
Email: pm.sadra87@gmail.com

دکتر عباسعلی سلطانی 1

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Email: soltani@um.ac.ir

دکتر محمد تقی فخلعی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email: fakhlaei@um.ac.ir

چکیده

مشهور فقیهان شیعه ،عدم اشتراط خیار را در ایقاعات ،یکی از قواعد عمومی ایقاعات میشمارد.

چگونگی شکل گیری این قاعده ،در گذر زمان ،سخن از فقیهانی که در این روند ،سهیم میباشند ،بیان
دستاو یزهای مشهور برای بنای چنین قاعده ای و نقدی که صاحب عروه ،بر این دستاو یزها روا می دارد و دالیلی
که وی ،در انکار قاعده مذکور و رواج دیدگاهی نو ،ارائه می دهد ،عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با
نگاهی تار یخی ،در قالب پژوهشی فقیه محور ،به آن ها اهتمام میورزد ،تا از این رهگذر ،در این بخش از
قواعد عمومی ایقاعات ،به واقعیاتی از تار یخ فقه شیعه آ گاهی بخشد.
کلیدواژه ها :خیار ،خیار شرط ،اشتراط خیار در ایقاع.
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Abstract
The famous Shiite jurists consider the non-permissibility of stipulation of options in
unilateral legal acts as one of the general rules applicable to them. The formation of
this rule over time, the jurists who contributed to this trend, explaining the famous
jurists’ arguments for establishing this rule and the critique by Saheb Orwa to these
arguments and the reasons presented by him to deny the above said rule and
popularize a new perspective are the main topics dealt with in this paper with a
historical approach in the form of a jurist-based research in order to inform about
certain facts of the history of Shiite jurisprudence in this section of the general rules
of unilateral legal acts.
Keywords: option, option of conditions, stipulation of option in unilateral legal acts.
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مقدمه
انحالل أعمال فقهی حقوقی ،از مباحث بخش قواعد عمومی فقه معامالت به شمار میآید .خیار ،یکی
از نهادهای انحالل معامالت و شرط خیار نیز یکی از گونههای خیار میباشد کهه بهه گهواهی ادبیهات فقهه
شیعه ،درباره جریان آن در نوع عقود ،تردیدی وجود ندارد؛ امها اینکهه آیها میتهوان نههاد شهرط خیهار را در
ایقاعات نیز جاری دانست ،دانشیان فقه شیعه درباره آن ،به تردید ،سخن میگویند.
تاریخ ادبیات فقه معامالت ،نمایان میسازد تا زمان صاحب عروه ،قاطبه فقیهان شیعه ،به عدم جریان
شرط خیار در ایقاعات ،باور دارند .محقق یزدی ،بر خالف مشهور دانشیان فقه شیعه ،به صراحت ،از جواز
خیار شرط در ایقاعات ،سخن میراند و به نقد دیدگاه رایه پهیش از خهود ،روی مهیآورد .امهروزه ،تهاریخ
ادبیات فقه شیعه ،دیدگاه جواز شرط خیار در ایقاعات را به نام محقق یزدی میشناسد.
روند شکلگیری و سیر تاریخی قاعده عمومی عدم جواز شرط خیار در ایقاعات ،دستاویز مشهور برای
گرایش به بطالن خیار شرط در ایقاعات ،دالیل صاحب عروه برای ارائه دیدگاه جواز شرط خیار در ایقاعات
و نقد وی بر دیدگاه مشهور ،پرسشهایی هستند که پاسخ به آنها ،فرضیه پژوهشی بنیادی را سامان میدهد
که دارای نگاهی تاریخی ،ساختاری شخص محورانه ،بهرهمند از شهیوه کتا خانههای و برخهوردار از رو
توصیفی تحلیلی میباشد و نوشتار پیشرو نیهز بها گهزار آن ،چنهین اهتمهام دارد کهه از رهگهذر واکهاوی
تاریخی قاعده عمومی عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات و بیهان رویکهرد صهاحب عهروه در نقهد دیهدگاه
مشهور ،به تبیین این بخش از تاریخ فقه شیعه ،یاری رساند.
پیشینهشناسی
بررسی مجموعههای احادیث فقهی شیعه ،از وجود روایاتی گزار میدهد که میتوان از آنهها ،بهرای
جواز شرط و خیار شرط در ایقاع ،سود جست (کلینی ،971 /6 ،ح 4 ،3 ،2 ،9؛ صدوق 996 /3 ،ه  ،997ح
 ،927 ،3443 ،3447 ،3446ح 3473؛ طوسههی ،التهههذیب ،222 /3 ،ح  237 ،33 ،21 ،23ح )13؛
ً
روایاتی که نوعا ،از احادیث صحاح ،حسان و موثقات خوانده میشوند و اگر در این میان ،گاه ،سند روایتی
ً
هم از منظر برخی ،ضعیف به شمار میآید ،نوعا ،فقهای امامیهه بهه آن ،عمهل کردهانهد (مجلسهی ،روضه
المتقین 219 /6 ،ه 394 ،212؛ مجلسی ،مرآة العقول 213 /29 ،ه 216؛ مالذ األخیار 437 /93 ،ه ،433
)473؛ هرچند که از این روایات ،جواز شرط خیار را در ایقاعات ،استنباط نمیکنند.
آری ،در موثقه اسحاق بن عمار (کلینی ،971 /6 ،ح 3؛ طوسی ،التههذیب ،222 /3 ،ح  )23شهرطی
بیان میشود که برخی از فقیهان ،به آن ،عمل نمیکنند و گاه ،این اعهرا

را بهه مشههور ،نسهبت میدهنهد
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(مجلسی ،روض المتقین212 /6 ،؛ مجلسی ،مرآة العقول216 /29 ،؛ مالذ األخیار .)437 /93 ،صهاحب
عروه ،بر این باور میباشد که وجهی برای اعرا

و تأویل این روایت ،نمیتهوان یافهت؛ چهه اینکهه موثقهه

اسحاق بن عمار ،دارای متنی صریح می باشد که از هر برداشت گزینشی خهالف اهاهر خهویش ،ءبهار دارد
(یزدی.)734 /2 ،
در ادبیات فقهی مکتب بغداد ،اثری از قاعده عمومی عدم جریان شهرط و اشهتراط خیهار در ایقاعهات
دیده نمیشود ،آنچه در نوشتههای فقهی پیش از شیخ طوسی و معاصران وی ،رصد میگردد ،تنها ،چند فرع
فقهی است که در مبحث خیار با بیع و ابوا طالق و عتق مشاهده میگردد.
شیخ طوسی و دیگر فقیهان مکتب بغداد ،هرچند مطابق با روایات موجود ،از لهزوم شهرط منهدرج در
ایقاع عتق ،سخن میگویند (ءبن براج331 /2 ،؛ طوسی ،النهای  ،)342 ،لیک ،به عدم جواز اشهتراط خیهار
در طالق و عتق ،باور دارند و آن را مفسد میشمارند (ءبن براج336 /9 ،؛ طوسی ،المبسوط 39 /2 ،ه .)32
این دانشیان فقه مکتب بغداد ،بیان نمیکنند به چه تهوجیهی ،از التفهات بهه روایهاتی چشهم میپوشهند کهه
میتوان از آن ها جواز شرط خیار را استنباط نمود .هرچند شیخ طوسی ،برخی از این روایات را در مجموعه
ً
فقه روایی خویش ،جای میدهد (طوسی ،التهذیب ،222 /3 ،ح  ،)23ولی ،ااهرا ،تنها ،اجمهاع را بهرای
گزینش دیدگاه عدم جواز اشتراط خیار در طالق و عتق ،دستاویز میسازد (همو ،المبسوط.)39 /2 ،
ءبن ءدریس حلی نیز که همانند شیخ طوسی ،به عدم جواز اشتراط خیار در طالق و عتق ،باورمند است
و از عدم خالف بین فقهای امامیه ،سخن میگوید (ءبن ءدریس ،)246 /2 ،به هنگهام ءبهراز نظهر خهویش،
ً
عبارت« :و ّأما الطالق ،فلیس بعقد ،فالیدخله الخیاران معا» را به کار میبرد که چند سده پس از وی ،منشأ
تفسیری توسیعی درباره پیشینه قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات میگردد.
برخی از دانشیان فقه چند سده أخیر ،جمله« :فلیس بعقد» را تعلیل ءبن ءدریس برای عدم جریان خیار
شرط در طالق میپندارند و با توجه به شمول این تعلیل نسبت به همه ایقاعات ،عقهد نبهودن را دلیهل عهدم
جواز اشتراط خیار در ایقاعات به شمار میآورند و با بیان چنین تفسیری توسیعی ،پیشینه قاعده عدم جریان
خیار شرط در ایقاعات را به ءبن ءدریس حلی ،دیرین میسازند و وی را نخستین فقیه شیعی مینمایاننهد کهه
از این قاعده ،سخن میراند (طباطبائی337 ،؛ عاملی293 /94 ،؛ صاحب جواهر64 /23 ،؛ انصهاری/3 ،
.)943
ً
بررسی نوشتههای فقهی ،نشان میدهد ،ااهرا ،نویسنده کتا مصابیح ،از نخستین فقیهانی است کهه
در اصطیاد این تفسیر توسیعی ،قلم میفرساید (طباطبائی )337 ،و دیگر فقیهانی نیهز کهه پهس از صهاحب
مصابیح ،به عدم جریان خیار شرط در ایقاعات میگرایند ،به پیروی از او و بدون اینکه از وی ،نهامی برنهد،
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به بیان این تفسیر توسهیعی ،روی مینهنهد (عهاملی293 /94 ،؛ صهاحب جهواهر64 /23 ،؛ انصهاری/3 ،
 .)943به نظر میرسد ،باورمندی به انحصار خیارات در عقود و پرچمداری قاعده عدم جواز اشتراط خیهار
در ایقاعات ،در ارائه و بازگویی چنین تفسیری ،بیتأثیر نیست.
ً
واکاوی عبارت« :و ّأما الطالق ،فلیس بعقد ،فالیدخله الخیاران معها» در کتها سهرائر ءبهن ءدریهس،
ناپذیرفتنی بودن تفسیر فقیهان مذکور را نمایان میسهازد و آشهکار میگردانهد کهه ءبهن ءدریهس ،در کهاربرد
جمله« :فلیس بعقد»  ،به هیچ رو ،به بیان علت عدم جریان خیار شرط در ایقاعات ،نظر ندارد ،بلکه اهتمام
وی ،تنها ،به زدودن گمانهای معطوف میباشد که می تواند از بیان حکم خیار شهرط در طهالق ،بهه هنگهام
پرداختن به حکم خیار شرط در عقود ،خود نمایی کند.
توضیح اینکه ءبن ءدریس ،عبارت مذکور را نه در کتا طهالق ،بلکهه در بخهش خیهارات کتها بیهع
مینگارد .وی ،بحث خیارات را با جمله« :و ّأما العقود التی یدخلها الخیار ،فنحن نذکرها و مها یصهح فیهه
الخیار و ما ال یصح» میآغازد (ءبن ءدریس )244 /2 ،و آن گاه ،جریان یها عهدم جریهان دو خیهار شهرط و
مجلس را در تک تک عقود ،بیان میدارد و در پایهان ،بها عبهارت« :و ّأمها الطهالق فلهیس بعقهد فالیدخلهه
ً
ً
الخیاران معا و کذلک العتق الیدخله الخیاران معا بغیر خالف بیننا» (همو )246 /2 ،به دو ایقهاع طهالق و
عتق روی مینهد؛ از این رو ،وی ،چون ذکر حکم خیار شهرط در طهالق را چنهدان بها جملههای هماهنه
نمیبیند که عنوان بحث را سامان میدهد ه چه اینکه آن جمله ،تنهها ،بهه عقهود ،نهاار میباشهد ه جملهه:
«فلیس بعقد» را به کار می برد ،تا کسی گمان برندارد که وی ،به عقد پنداشتن طالق ،متمایهل اسهت؛ بنهابر
این ،ءبن ءدریس ،جمله« :فلیس بعقد» را برای زدون چنین گمانهای مینگارد و نه برای بیان تعلیل؛ آن گونهه
که فقیهان باورمند به قاعده عدم جریان شرط خیار در ایقاعات میپندارند.
ً
افزون بر این ،قرائنی موجود است که به تأیید سخن مزبور برمیخیزنهد؛ چهه ،گذشهته از اینکهه نوعها،
چنین شیوهای برای بیان علت ،چندان معهود نمیباشد ،سبکشناسی ادبی کالم ءبن ءدریس در مبحث مورد
سخن نیز نشان میدهد وی ،در این بخش از مطالب خویش ،هر جا ،به ارائه علت ،روی مینههد ،آن را بها
ّ
به کارگیری حرف الم تعلیل ه به همراه حرف أن و یا بدون آن ه بیان مینماید .همچنین ،ءبن ءدریس ،در این
مبحث از کتا خویش ،کالمی نمی نگارد که به انحصار خیارات در عقود ،مشعر باشهد و یها بتهوان از آن،
تعلیل بیان شده را استشمام کرد؛ چنان که هیچ کدام از فقیهان پس از ءبهن ءدریهس ،بهه جهز ارائهه دهنهدگان
تفسیر مذکور ،چنین تفسیری از کالم وی دریافت نمیکنند و یا چنین دلیلی برای عدم جریان خیار شرط در
ایقاعات بیان نمیدارند؛ همانگونه که وی ،خود نیز جمله« :فلیس بعقد» را به هنگام حکم کردن بهه عهدم
جریان خیار شرط در عتق ،به کار نمیبرد.
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دیگر دانشیان فقه مکتب حله نیز به صورت فرعی فقهی ،از عدم امکهان اشهتراط خیهار در چنهد ایقهاع
ّ
محدود ،سخن میگویند .محقق حلی ،ءبرار را با عتق و طالق همهراه میسهازد و بهه وجهود روایتهی اذعهان
میدارد که می توان جواز جریان شرط خیار را از آن ،استنباط نمود؛ هر چند وی ،آن را روایتی شاذ میشمارد
ّ
(محقق حلی .)97 /2 ،وجود اختالف بین فقیهان شیعه درباره جواز شرط خیار در عتق ،واقعیتی اسهت کهه
ّ
برخی از دانشیان فقه پس از محقق حلی ،به صراحت آن را بیان میکنند؛ فقیهانی که خود نیز درباره اشتراط
ّ
خیار در ایقاعات مذکور ،چونان محقق حلی میاندیشند (شهید اول.)263 /3 ،
ّ
عالمه حلی ،افزون بر ءبرار ،خلع و تدبیر را در کنار عتق و طالق ،جای میدهد (عالمهه حلهی ،تهذکرة
الفقهار103 ،74 /11 ،؛ همو ،ءرشهاد األذههان943 /1 ،؛ همهو ،تحریهر األحکهام237 /2 ،؛ همهو ،قواعهد
األحکام .) 76 /2 ،وی ،بر خالف شیخ طوسی و ءبن ءدریس ،برای اثبات دیدگاه خویش ،از اجمهاع و عهدم
خالف ،سخن نمیراند و تنها ،بدین دستاویز ،اشتراط خیار را در ایقاعات شمار شده ،روا نمیداند که مفهاد
ّ
آنها را چیزی جز اسقاط حق نمیبیند؛ هرچند به ماهیت معلق و جایز برخی نیز استناد میجویهد (همهو،
ّ
ّ
تذکرة الفقهار .)74 /11 ،نوشتههای فقهی دیگر فقیهان مکتب حله نیز همهین شهیوه عالمهه حلهی را دنبهال
میکنند؛ هرچند که گاه ،از ادعای اجماع نیز روی گردان نیستند.
محقق حلی ( ،)97 /2با به کارگیری عبارت« :و خیار الشرط یثبت فی کل عقد عدا النکاح و الوقهف و
کذا اإلبرار و الطالق و العتق» و عالمه حلی (ءرشاد األذهان )943 /1 ،نیز با نگار جمله« :خیهار الشهرط
یثبت فی کل عقد سوی النکاح و الوقف و اإلبرار و الطالق و العتق» ،این ذهنیت را فراهم میآورند که گویی
نزد فقیهان مکتب حله ،قاعده ،بر جریان شرط خیار در همه ایقاعات ،اسهتوار اسهت و عهدم جهواز اشهتراط
خیار در ایقاعات ،تنها ،به همین چند ایقاع مذکور در نوشتههای فقهی ،محصور میباشهد؛ ایهن ،واقعیتهی
است که برخی از باورمندان به قاعده عدم جریان شرط خیار در ایقاعات نیز به آن ،اشاره دارند (طباطبهائی،
337؛ عاملی293 /94 ،؛ صاحب جواهر.)64 /23 ،
برخی از شارحان آثار فقهی محقق و عالمه حلی ،در توجیه مستثنی منه ایقاعات سهگانه :ءبرار ،طالق
و عتق ،به بیان گمانههایی روی میآورند؛ شهید ثانی ( ،)292 /3از دو احتمال :استثنار منقطهع و ّ
تجهوز در
معنای عقد ،به اعم از عقد و ایقاع سخن میراند؛ کرکی ( ،)333 /4دو گزینه را پیش رو مینهد :یکی اینکه
عقد در معنایی مجازی ،به اعم از عقد و ایقاع استعمال گردد؛ و دیگر اینکه عقد در معنای حقیقی ،بهه کهار
رود و ذکر ایقاعات بیان شده ،از با استیفار به شمار آید و اردبیلی ( ،)499 /3این گمانه را مطرح میسازد
که مراد عالمه از استعمال واژه عقد ،هر آن عمل فقهی است کهه در ترتهب اثهر شهرعی ،بهه لفهز ،نیازمنهد
میباشد و از این رو ،ایقاعات مذکور را نیز در بهر میگیهرد و بهدین تفسهیر ،کهاربرد واژه« :سهوی» را بهرای
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استثنار منقطع ،توجیه ناپذیر می بیند؛ افزون بر اینکه به کارگیری این واژه را برای اسهتثنار منقطهع ،پدیهدهای
قلیل الوجود میخواند.
به نظر میرسد هیچیک از توجیهات مذکور ،نمیتواند چندان بهه زدون ذهنیتهی یهاری رسهاند کهه در
مواجهه با عبارات بیان شده از محقق و عالمه حلی ،پدید میآید .شاید از این رو است کهه دیگهر شهارحان
باورمند به قاعده عدم اشتراط خیار در ایقاعات ،از بیان چنین توجیهاتی روی گردان میباشند (عاملی/94 ،
293؛ صاحب جواهر.)64 /23 ،
شهید ثانی ( ،)292 /3هرچند ،خود ،به عدم جریان شرط خیار در ءبرار ،عتق ،تهدبیر ،طهالق ،خلهع و
مبارات ،باورمند است ،لیک ،به این واقعیت نیز توجه دارد که عموم ادله وفای به شرط ،اشهتراط خیهار را در
ایقاعات ،در بر میگیرد؛ از این رو ،تعلیل عقلی عالمه حلی را برای تخصیص نص عام وفای به شرط ،فاقد
صالحیت میخواند .وی ،اجماع را تنها دلیلی میشناسد که یارای تخصیص شمول نص مهذکور و صهالح
دستاویز بودن برای حکم به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات مذکور میباشد.
اردبیلی ( ،) 499 /3ترکیب واژگانی :بعض مناسبات را برای دلیل دیدگاه عهدم جهواز اشهتراط خیهار در
ءبرار ،طالق ،خلع ،مبارات ،عتق ،تدبیر و مکاتبه مطلقه ،به کار میبرد و استدالل به آن را دستاویزی غیر تام
میداند .وی ،اجماع را عمدهترین دستاویز برای حکم مذکور میشمارد که البته ،در وجود آن نیز تردیهد روا
میدارد و بدین بیان ،گویی از فقدان دلیل ،برای عدم جواز جریان شرط خیار در ایقاعات ،سخن میگوید و
تمایل خویش را برای پذیر دیدگاه جواز اشتراط خیار در ایقاعات نمایان میسازد.
اذعان به فقدان دلیلی برای عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات شهمار شهده و انحصهار دسهتاویز ایهن
دیدگاه ،به اجماعی که تحقق آن ثابت نیست ،تنها به اردبیلی ،اختصاص ندارد .سبزواری ( ،)473 /9دیگهر
فقیهی است که با اردبیلی ،در بیان این واقعیت ،همنوا میباشد؛ چنانکه برخی از فقیهان باورمند به قاعهده
عدم جواز شرط خیار در ایقاعات نیز از تأیید سخن اردبیلی ،روی گردان نیستند (عاملی.)291 /94 ،
بحرانی ( ،)63 /91دالیلی که پیروان عدم جریان خیار شرط در ایقاعات مذکور ،دسهتاویز میسهازند،
از مناقشه ،مصون نمیبیند و به فقدان صالحیت آنها برای تخصیص عموم نصوص وفای به شهرط ،حکهم
میکند و اجماع را عمده دلیل این دیدگاه میشمارد .وی ،هرچند ،با نظر داشت این واقعیت که ادله وفای به
شرط ،اشتراط خیار را در ایقاعات ،در شمول خود ،جای میدهد و مخصصی نیز وجود ندارد کهه بتهوان بهه
آن ،برای تخصیص نصوص مذکور ،اعتماد نمود ،دیدگاه عدم جریان خیار شهرط در ایقاعهات مهذکور را از
شو اشکال ،به دور نمیداند ،لیک ،بر پایه مسلک أخباریگری ،راه احتیاط را در پیش میگیرد و به توقف
در مسأله میگراید.
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پس از تفوق مجتهدین اصولی بر أخباریان ،بحث درباره جریان خیار شرط در ایقاعات ،از چند ایقهاع
معین ،به همه ایقاعات ،تسری مییابد و سخن از قالب فرعی فقهی ،به قاعدهای از قواعد عمومی ایقاعات،
تبدیل میگردد .به نظر میرسد نویسنده کتا مصابیح األحکام ،نخسهتین فقیهه شهیعی اسهت کهه در ایهن
مسیر ،گام میپوید .وی ،به تفسیر توسیعی این عبارت ءبن ءدریس« :و ّأما الطالق ،فلیس بعقهد ،فالیدخلهه
ً
الخیاران معا» روی می نهد و از آن ،تعلیل عقد نبودن را برای عدم جریهان شهرط خیهار در طهالق ،اصهطیاد
میکند و مقتضای ا ین تعلیل را اطراد حکم عدم جواز اشتراط خیار ،نسبت بهه تمهامی ایقاعهات میدانهد و
انحصار این حکم را به عتق ،طالق و ءبرار ،توهمی بیش نمیپنهدارد و بهدین شهیوه ،از فهرع فقههی پیشهین،
قاعدهای عمومی میسازد.
بحر العلوم ،در کنار اشاره به اجماع و دالیل فقیهان پیشین ،به بیان دو دلیل جدید بهرای اثبهات قاعهده
عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات ،روی می آورد؛ وی ،اشتراط خیار را با ابتنار ایقاع بر نفوذی ناهماهنه
میخواند که به مجرد انشار صیغه ایقاع ،حاصل میگردد .صاحب مصابیح ،همچنین ،توجه به مفهوم شرط
را برای اثبات تنافی اشتراط خیار با ایقاع ،کافی میداند؛ چه همانگونه که از برخی روایات صحیح به دست
میآید ،شرط ،امری است که بین دو شخص ،منعقد میگردد و چنین چیزی در ایقاع ،منتفی میباشد؛ چهه
اینکه ایقاع ،متقوم به واحد است (طباطبائی337 ،؛ شهیدی.)933 /4 ،
هرچند ،قاعده عدم جواز شرط خیار در ایقاعات که صاحب مفاتیح ،به پایهگذاری آن ،اهتمام میورزد
و دو دلیلی که وی برای اثبات آن ،بر پا میدارد ،گرایش و دستاویز بسیاری از معاصران و فقیهان پهس از وی
را سامان میدهد و از این هنگام ،در ادبیات فقه شیعه ،رواج مییابد (عاملی293 /94 ،؛ صهاحب جهواهر،
64 /23؛ کاشف الغطار ،)34 ،لیک ،از نقد و تردید ،به دور نمیماند؛ صاحب کتا مناههل کهه بهه نقهل
دیدگاه و دالیل بحر العلوم اهتمام میورزد ،دیهدگاه و تمهامی دالیهل ءبهرازی وی را دارای ایهراد میخوانهد و
احتمال جواز اشتراط خیار در ایقاعات را در نهایت قوت میداند؛ بدون اینکه اشکال وارد بر دیدگاه صاحب
مفاتیح و دالیل او را بیان دارد (طباطبائی.)337 ،
شیخ انصاری که خود از باورمندان قاعده عهدم جریهان خیهار شهرط در ایقاعهات ،بهه شهمار میآیهد،
استدالل بحر العلوم را به مستفاد از مفهوم شرط ،ناپذیرفتنی میخواند؛ چه اینکه مستفاد از اخبهار شهروط،
ٌ
ٌ
وابستگی شرط ،به دو شخص :مشروط له و مشروط علیه میباشد و چنین امری دربهاره ایقهاع نیهز متحقهق
است؛ مستفاد از روایات شروط ،توقف شرط بر ایجا و قبول نیست تا درباره ایقاع ،منتفی باشد.
شیخ ،در ادامه ،به ارائه استداللهای جدیدی برای اثبات قاعده عدم جواز اشتراط خیهار در ایقاعهات،
میپردازد .وی ،با روی نهادن به سخن لغویانی که شرط را «ءلزام الشیئ و التزامه فی البیع و نحوه» میدانند
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(ءبن منظور321 /7 ،؛ فیروزآبادی331 /2 ،؛ زبیدی ،)333 /93 ،بهه تفسهیر مضهیق ترکیهب واژگهانی« :و
نحوه» دست مییازد و نظائر بیع را تنها ،آن دسته أعمال فقهی میپندارد که به قبول نیازمند میباشند و بدین
تفسیر ،برخالف نقدی که بر دستاویز دوم بحر العلوم ،وارد میسازد ،ارف تحقق شرط را به عقود ،منحصر
میدارد و از منع صدق شرط ،در ایقاعات و یا انصراف شرط ،به عقود ،سخن میراند (انصاری.)941 /3 ،
ً
هرچند ،نوعا ،فقیهان پس از شیخ أعظم ،تفسیر تضییقی وی را چندان قابل پذیر نمیدانند ،اما این،
خود ،سبب می گردد که بسیاری از موافقان و مخالفان قاعده عدم جریان شرط خیار در ایقاعات ،به هنگهام
بحث از قاعده مذکور ،چیستی شناسی شرط و منشأ نزاع را در حکم اشتراط خیار در ایقاعهات ،از نظهر دور
ندارند (یزدی739 /2 ،؛ ایروانی 994 /3 ،ه 993؛ اصفهانی216 /7 ،؛ نائینی109 /9 ،؛ خمینهی949 /7 ،؛
اراکی.)137 ،
شیخ انصاری ،بر پایه پذیر مالزمه بین فسخ و شرط خیار ه یعنی :هر عملی فقهی حقوقی کهه قطهع
نظر از وجود شرط ،فسخ آن ،صحیح میباشد ،میتوان خیار را در آن ،شهرط نههاد ه بهدین بیهان ،بهه ارائهه
استدالل دوم خود ،روی می آورد که چون فسخ در ایقاعات ،فاقد مشهروعیت اسهت ،از ایهن رو ،ایقاعهات،
قابلیت اشتراط تسلط بر فسخ را دارا نیستند.
وی ،برای مصونیت این استدالل از ایرادی که رجوع در عده ،متوجهه آن میسهازد ،رجهوع را نهه فسهخ
طالق که حکمی شرعی می پندارد و با بیان دائره شمول رجوع و عدم امکان اسقاط آن در طالق رجعی ،بهه
توجیه حکم بودن رجوع میپردازد (انصاری 173 /3 ،ه .)130
شیخ ،در پایان بحث خود ،همانند ابتدای آن ،به سخن از اجماع میپردازد و با ذکر اجماع در کنهار دو
ً
دلیل مذکور ،قاعده عدم اشتراط خیار در ایقاعات را به سه دستاویز ،مستند میدارد .اهاهرا ،وی ،نخسهتین
فقیهی است که بر پایه تفسیر توسیعی خویش از کالم ءبن ءدریس ،به ادعای عدم خالف درباره عدم جریان
خیار شرط در ایقاعات میگراید (همو.)933 ،943 /3 ،
به نظر میرسد شیخ أعظم ،از این ر و ،به بررسی دالیل عالمه حلی و فقیهان پیش از صهاحب مفهاتیح
نمیپردازد که بسیاری از نوشته های فقهی ،نه تنها ،این دالیهل را بهرای عهدم جهواز جریهان شهرط خیهار در
ایقاعاتی چند ،بیان مینمایند ،بلکه عدم کفایت آنها را نیز آشکار میسهازند .همچنهین ،اینکهه شهیخ ،بهه
نقض و ابرام دلیل نخست بحر العلوم ،روی نمی نهد ،شاید بتوان علت آن را در نمایان بودن عدم تنافی بهین
نفوذ ایقاع و اشتراط خیار یافت؛ واقعیتی که برخی از شارحان شیخ نیز آن را گزار میدهند (شههیدی/4 ،
.)933
بسیاری از شارحان ،و هماندیشان شیخ انصاری ،دالیهل ابهداعی وی را بهه نقهد مینشهینند و در عهدم
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کفایت آنها سخن میگویند؛ به گونهای که امروزه ،کمتر فقیهی میتوان یافت که با بازخوانی دالیل شهیخ،
آنها را برای اثبات قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات ،دستاویز سازد.
آخوند خراسانی ( 161ه  ،)162در نقد دسهتاویز دوم شهیخ أعظهم مینویسهد :تردیهدی وجهود نهدارد
مشروعیت آن چیزی که شرط ،قرار میگیرد ،در نفوذ و صحت شرط ،نقشی بازی نمیکند ،بلکه برای نفهوذ
و صحت شرط ،همین مقدار ،کافی می باشد که عقل و عرف ،اعتبار و نفوذ اشتراط آن چیزی را صهحیح بهه
شمار آورند که در أعمال فقهی ،شرط میگهردد؛ چهه ،بسهی بهدیهی اسهت کهه چنهین شهرطی ،در شهمول
«المؤمنون عند شروطهم» جای دارد و این واقعیت ،خود ،دلیل بر امضار کلی شهارع بهر جهواز شهرط قهرار
گرفتن هر آن چیزی است که عرف ،شرط ساختن آن را روا میداند.
ً
ااهرا ،برای نخستین بار ،صاحب عروه ،به منشأ شناسی دیدگاه عدم جواز اشتراط خیهار در ایقاعهات،
روی می نهد و منشأ گرایش مشهور را به عدم جریان خیار شرط در ایقاعات ،در پذیر این پندار مییابد که
ایقاع بما هو ایقاع را پذیرای شرط نمیداند؛ از این رو ،یزدی ،از امکان اشتراط در ایقاع ،سهخن میگویهد و
در پی نمایان ساختن این حقیقت که ایقاع بما هو ایق اع ،از پذیر شرط ،ءبائی ندارد ،به نقهد دسهتاویزهای
شیخ انصاری میپردازد .یزدی ،اینکه اسقاط حق ،مفاد بسیاری از ایقاعات را سامان میدهد ،مهانعی بهرای
اشتراط خیار در این ایقاعات نمی بیند و بر این باور است که هم عقل ،چنین چیزی را مانعی بهرای اشهتراط
به شمار نمیآورد و هم شمول عمومات شرط ،چنین اشتراطی را در بر میگیرد .صهاحب عهروه ،آنگهاه ،بهه
صراحت بیان میکند که مقتضای قاعده ،جواز جریان شرط خیار در ایقاعات میباشد (یهزدی 739 /2 ،ه
.)733
التفات به مطالبی که یزدی ،درباره جریان خیار شرط در ایقاعات ،ءبراز میدارد ،این گمانهه را پهیش رو
مینهد که وی ،بدین جهت به جواز شرط خیار در ایقاعات میگراید که بهه جهواز تعلیهق و امکهان اشهتراط
ایقاع ،باورمند میباشد.
با ااهار نظر صریح صاحب عروه درباره ناپذیرفتنی بودن دیدگاه مشهور ،برخی از دانشیان فقه شهیعه،
در هماهنگی با وی ،مقتضای قاعده را جهواز جریهان شهرط خیهار در ایقاعهات میخواننهد (عراقهی439 ،؛
خوئی ،مصباح الفقاه 339 /4 ،؛ موسوی سهبزواری )997 /97 ،و در دیهدگاه برگزیهده مشههور ،تردیهد روا
میدارند و با وی ،در بیان جواز اشتراط خیار در ایقاعات ،همنوا میگردند (ایروانی994 /3 ،؛ اصفهانی/7 ،
216؛ الری927 /2 ،؛ موسوی سهبزواری997 /97 ،؛ اراکهی 137 ،ه 170؛ روحهانی ،فقهه الصهادق/14 ،
177؛ منهاج الفقاه 943 /3 ،؛ سبحانی )169 ،160 ،و بدین گونه ،امروزه ،تاریخ ادبیهات فقهه شهیعه ،بهه
وجود دو گرایش رای درباره جریان شرط خیار در ایقاعات ،اذعان مینماید؛ گرایشی که به بازگویی و التزام
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به دیدگاه مشهور ،اهتمام می ورزد و همچنان از عدم جواز جریان شرط خیار در ایقاعات سهخن میگویهد؛
هرچند ،خود ،نوع دستاویزهای آن را مخدو می خواند؛ و گرایشی دیگر ،که به مخالفت با دیدگاه مشهور،
بر میخیزد و حقیقت را در جواز اشتراط خیار در ایقاعات میداند.
بررسی نوشته های فقهی پس از صاحب عروه ،واقعیت ابتالی ادبیات قاعده عدم جریان اشتراط خیهار
در ایقاعات را به فربگی در بخش نقض و ءبرام دستاویزهای دیدگاه مشهور ،نمایان میسازد .پیهروان دیهدگاه
ُ
مشهور ،گاه تا نه دستاویز برای اثبات عدم جریان خیار شرط در ایقاعات ،بیان میکنند (خهوئی ،الشهروط،
 )944 /2و از توجیه برخی ایقاعات دارای شرط خیار ،فرو نمیگذارند (نهائینی .)109 /9 ،فقیههان پهس از
یزدی ه أعم از موافقان و مخالفان دیدگاه مشهور ه در آغاز ،با روی نهادن به نقد و بررسی دسهتاویزهایی کهه
شیخ انصاری در دفاع از دیدگاه مشهور بیان میدارد (شهیدی 933 ،933 /4 ،ه 931؛ ایروانهی 994 /3 ،ه
993؛ الری 929 /2 ،ه 927؛ عراقی 439 ،ه  )432و در پهی آن ،بها ارائهه اسهتداللهای جدیهد و افهزایش
شمارگان دستاویزهای دیدگاه عدم جریان شرط خیار در ایقاعات و نقد بررسی این دسهتاویزها (اصهفهانی،
 216 /7ه 222؛ نائینی109 /9 ،؛ خمینی 949 /7 ،ه 946؛ خهوئی ،مصهباح الفقاهه  233 /7 ،ه 907؛
خوئی ،الشروط 19 /2 ،ه 946؛ اراکی 137 ،ه 170؛ روحهانی ،فقهه الصهادق 172 /14 ،ه 177؛ منههاج
الفقاه  966 /3 ،ه 943؛ سبحانی 146 ،ه  ،)160در ایجاد فرایند فربگی بخش مذکور ،سهیم میگردند.
دیدگاه صاحب عروه
یزدی ،برخالف مشهور که عدم جریان شرط خیار را در ایقاعات ،از قواعد عمومی ایقاعات میپندارد،
وجود چنین قاعدهای را نمیپذیرد و از جواز شرط خیار در همه ایقاعات ،سخن میراند؛ از این رو ،اشتراط
ً
خیار را در ایقاع فسخ ،هرچند که امری غیر معهود میباشد ،عقال ،بدون اشکال میشمارد و آن را در شمول
عمومات شرط ،جای میدهد و صرف معهود نبودن را صهالح بهرای تخصهیص عمومهات شهرط نمیدانهد
(یزدی.)736 /2 ،
ً
صاحب عروه ،اجماع را تنها مانع اشتراط خیار در ایقاعات میپندارد و ااهرا ،هرچند ،به استناد سخن
فقیهان پیش از خود ،از وقوع چنین اجماعی ،فقط در خصوص طالق و ءبرار سخن میگوید ،لیک ،رجوع را
فسخ طالق میشمارد و با بی نیاز خواندن طهالق رجعهی از اشهتراط خیهار ،جریهان شهرط خیهار را در آن،
نادرست نمی داند و بر این پایه ،اجماعی که برای عدم جریان خیهار شهرط ،در طهالق ادعهار میشهود ،بهه
طالقهای سوم ،ششم ،نهم و طالقهای بائن ،محصور میسازد و به این نکته ،تصریح میکند که فسخ ،در
طالق های مذکور ،چه در قالب اشتراط خیار و چه در هر قالب دیگری ،امری غیر مشروع میباشد و با این
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سخن ،گمانه مدرکی شمردن این اجماع را فراهم میآورد (همو .)733 ،737 /2 ،وی ،همچنهین ،بها بیهان
ً
این حقیقت که عقال ،مانعی برای اشتراط خیار در ءبرار ،وجود ندارد و این اشتراط ،مشمول عمومات شروط
میباشد ،به پاسخ اشکالی میپردازد که علیه جریان خیار شرط در ءبرار ،ءبراز میشود و بدین شهیوه ،تردیهد
در اجماعی را مهیا میسازد که بر عدم اشتراط خیار در ءبرار ،ادعار میگردد (همو.)413 /2 ،
با توجه به مطالب بیان شده ،به نظر میرسد یزدی ،موضوع بحث را ایقاعی میداند که به حکم شهارع
یا عقل ،به عدم قابلیت انفساخ آن ،علم وجود ندارد؛ این واقعیتی است که دیگهر دانشهیان فقهه نیهز بهه آن،
اذعان مینمایند (عراقی.)432 ،
مبانی صاحب عروه
یزدی می کوشد با رویکردی نقدگرایانه به وجوهی که شیخ انصهاری در دفهاع از دیهدگاه مشههور ،بیهان
می دارد ،عدم کفایت این دستاویزها را آشکار سازد و نشهان دههد کهه قاعهده عهدم جهواز اشهتراط خیهار در
ایقاعات ،فاقد دلیل و دستاویزی معتبر میباشد ،تا از این رهگذر ،در کنار نمایان داشهتن جهواز اشهتراط در
ایقاع بما هو ایقاع ،با توسل به عمومات شروط ،به اثبات جواز جریان شرط خیار در ایقاعات ،نائل آید.
الف) تمسک به عمومات شروط
صاحب عروه ،مقتضای عموم «المؤمنون عند شروطهم» را صحت جریهان اشهتراط و شهرط خیهار در
ایقاعات میداند (یزدی)736 ،737 ،737 /2 ،؛ چه شمول شرط مذکور در این عمومات ،هر شرطی را در
بر میگیرد که به مخالفت با کتا خداوند سبحان و سنت رسول (ص) نمیپردازد و بسی آشکار اسهت کهه
دلیلی نیز بر چنین مخالفتی برای اشتراط ه أعم از خیار و غیر خیار ه در ایقاعات وجهود نهدارد؛ از ایهن رو،
اشتراط و شرط خیار در ایقاعات ،در شمول این عمومات ،جای میگیرند.
ایرادات بر استدالل صاحب عروه
پس از یزدی ،برخی از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور ،با ایهن اسهتدالل وی ،بهه مخالفهت برمیخیزنهد و
تمسک به عمومات شروط را برای جریهان خیهار شهرط در ایقاعهات ،روا نمیشهمارند و سهخنانی در ایهراد
تمسک به عمومات شروط ،بیان میدارند .هرچند ،شماری از موافقان و مخالفهان دیهدگاه مشههور ،از ایهن
ایرادها ،پاسخ میدهند ،لیک ،از آنجها کهه ایهن اشهکالها ،پهس از صهاحب عهروه ،بهر اسهتدالل وی ،روا
میگردد ،به نظر میرسد تنها ،با به کارگیری شیوه تفسیر توسیعی در خصهوص اسهتناد یهزدی بهه عمومهات
شروط ،میتوان در پی بیان هریک از اشکاالت مذکور ،از پاسخ وی نیز سخن راند.
« .9المؤمنون عند شروطهم» ،تنها ،حکم تکلیفی را بیان میکند؛ یعنی :بر مؤمن ،واجب است که بهر
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شرط و عهدی پایبند باشد که بر خویش مینهد و از این رو ،نباید به مخالفت با آن بپردازد؛ زیرا وفهای بهه
شرط ،از لوازم ایمان است (خوئی ،مصباح الفقاه .)909 /7 ،
نقد و بررسی
ً
ااهرا ،صاحب عروه ،با دو پاسخ ،از عههده ایهن ایهراد ،بیهرون میآیهد؛ چهه از اهاهر اسهتناد وی بهه
«المؤمنون عند شروطهم» (یزدی )737 ،733 ،737 /2 ،و نیز کاربرد ترکیب واژگانی :عمومهات شهروط،
در استدالل برای جریان خیار شرط در ایقاعات (همو ،)413 /2 ،چنین اصطیاد میگردد کهه وی ،بهر ایهن
ً
باور است که اوال ،دلیلی برای انحصار مفاد« :المؤمنون عند شروطهم» ،به احکام تکلیفی ،وجود نهدارد؛ و
ً
ثانیا ،دلیل جواز اشتراط خیار در ایقاعات ،به «المؤمنون عند شروطهم» ،منحصر و محدود نمیباشد.
 .2قضیه «المؤمنون عند شروطهم» ،در فعل بودن شرط ،اهور دارد؛ یعنی :شهرط ،تنهها ،بهه مهوردی
اختصاص مییابد که فعل ،متعلق شرط را سامان میدهد؛ چه در این صهورت اسهت کهه عمهل بهه شهرط،
امکانپذیر می نماید و از آنجا که فعل ،مفاد شرط خیار را تشکیل نمیدههد ،شهرط خیهار ،از شهمول شهرط
مذکور در قضیه «المؤمنون عند شروطهم» ،بیرون میباشد (خوئی ،مصباح الفقاه .)334 /4 ،
نقد و بررسی
برخالف آنچه ارائه دهنده اشکال مذکور میپندارد ،قضهیه «المؤمنهون عنهد شهروطهم» ،در انحصهار
داشتن شرط ،به فعل ،اهوری ندارد؛ چه ،اطالق ادله شروط ،ایهن حصهرگرایی را نفهی میکنهد و چنانکهه
برخی از دانشیان فقه ،به استناد همین اطالق ،از جریان شرط خیار در عقود و ایقاعهات ،سهخن میگوینهد
(موسوی سبزواری ،)997 /97 ،گریزی از اذعان به این واقعیت ،باقی نمیماند کهه ادلهه شهروط ،در مطلهق
شروط ،اهور دارند و از این رو ،نمیتوان شرط خیار را از شمول شهرط مهذکور در قضهیه «المؤمنهون عنهد
شروطهم» ،خارج خواند.
 .3مستفاد از «المؤمنون عند شروطهم» ،وفای به التزامی است که آدمی ،آن را میپهذیرد و متفهاهم از
ٌ
ااهر شرط نیز چیزی جز اثبات و ایجاد برای شیئ ،در عالم اعتبار نیست؛ به گونهای که اگر مشروط علیه به
ٌ
مخالفت با آن بپردازد ،برای مشروط له ،اختیار بر هم زدن معامله فراهم میآید و بدین سخن ،ایقاعات ،بهر
ّ
خالف عقود ،از دایره عمومات شروط ،بیرون قرار میگیرند؛ چه ،حسب ارتکهاز عرفهی ،ایقاعهات مسهلم،
تنها ،رفع و ءزاله شیر و اعدام موضوع ،به شهمار میآینهد و فاقهد بقهار اعتبهاری میباشهند؛ بهدین جههت،
ٌ
نمیتوان در ایقاعات ،از اثبات و ایجاد شیر برای طرف دیگر ،سخن راند ،تا چنانچه مشروط علیه ،از وفای
ٌ
به شرط ،تخلف ورزد ،برای مشروط له ،حق فسخ پدید آید و او بتواند آن چیزی را از بین ببرد کهه بها ءنشهار
ٌ
خویش ،برای مشروط علیه ،به اثبات رسانده است (خوئی ،مصباح الفقاه  334 /4 ،ه 333؛ خمینهی/7 ،
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 943ه .)947
نقد و بررسی
چنانکه تفسیر توسیعی ااهر برخی از عبارات صاحب عروه نمایان میسهازد ،وی ،بهه تفهاوت وجهود
اعتباری بین عقد و ایقاع ،باور ندارد و منشأ در ایقاعات را همانند منشأ در عقود ،دارای بقار میداند (یزدی،
ً
 )736 /2و از این رو ،ااهرا ،همانند برخی از فقیهان شیعه ،بر این باور میباشد که اندک درن در متفاهم
عرفی از معامله و معاهده ،آشکار میگرداند که عرف ،عقهد و ایقهاع را از جههت وجهود اعتبهاری ،یکسهان
میشمارد و بین این دو ،بدین فرق نمیگراید که منشأ در عقد ،از بقار ،برخوردار است ،ولهی ایهن منشهأ در
ایقاع ،فاقد بقار میباشد؛ چه اگر از بقار ،بقار ءنشار لفظی ،اراده گردد ،بیشک ،ایهن ءنشهار لفظهی ،در ههر
دوی عقد و ایقاع ،باقی نمیماند و اگر از بقار ،بقار منشار اعتباری ،منظور میباشد ،عرف ،چنهین بقهائی را
برای هر دوی عقد و ایقاع ،به طور مطلق ،ثابت میداند .تردیدی نیست کهه عهرف ،زن مطلقهه را تها پایهان
زندگی وی ،مطلقه میخواند و ذمه مشغول را پس از ءبرار ،بری میشمارد.
افزون بر این ،اندک درن در سخنانی همانند ایراد مذکور ،نشان میدهد که ایهن دسهته از گفتههها ،از
آبشخور دقائق فلسفی سیرا میگردد و بسی نمایان است که احکام شرعی ،نه بر پایه دقایق فلسفی ،که بر
اموری عرفی استوار می باشد که نزد عرف عام ،آشکار هستند؛ این ،واقعیتی است کهه نمیتهوان از پهذیر
آن ،روی برتافت (سبحانی.)933 ،
ّ
 .4استناد به عموم شروط ،برای اثبات جواز اشتراط خیار در ایقاعات ،تمسک به عموم عام در شهبهات
مصداقیه می باشد؛ چه ادله شروط ،به عدم مخالفت با شرع ،تخصیص پذیرفته است و با توجه به ایرادههای
وارده بر اشتراط خیار در ایقاعات ،خروج اشتراط خیار در ایقاعهات ،از مسهتثنای ادلهه شهروط و دخهول آن
تحت شمول مستثنی منه این ادله ،محل تردید میباشد (شهیدی933 /4 ،؛ خمینی.)944 /7 ،
نقد و بررسی
اصولی همانند :اصل عدم مخالفت ،اباحه و صحت ،اشتراط خیار در ایقاعات را از مخالفت با شهرع،
دور می دارند و تردید نسبت به خارج بودن شرط خیار در ایقاعات را از مستثنای ادله شروط و داخل بودن آن
تحت شمول مستثنی منه این ادله میزدایند و از این رو ،نمیتوان دست یازیدن به عمومات شهروط را بهرای
اثبات جواز اشتراط خیار ،تمسک به عموم عام در شهبهات مصهداقیه نامیهد (اصهفهانی222 /7 ،؛ اراکهی،
170؛ موسوی سبزواری997 /97 ،؛ روحانی ،فقه الصهادق 179 /14 ،ه 177؛ همهو ،منههاج الفقاهه /3 ،
.)333
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ب) نقد دالیل دیدگاه مشهور
ً
تا زمان شیخ انصاری ،پیروان دیدگاه مشهور ،نوعها ،بهرای اثبهات قاعهده عهدم جهواز خیهار شهرط در
ایقاعات ،به سه وجه لبی ،دست مییازند .شیخ نیز در پی نقد برخی از این وجوه ،خود ،از دو دستاویز لبی
جدید ،سخن میگوید (انصاری 173 /3 ،ه  .)130به جهت تفوق علمی شیخ انصاری و محوریهت یهافتن
ً
کتا مکاسب ،تا مدتها ،نوعا ،وجوه مذکور در مکاسب ،ادله دیدگاه مشهور شناخته میشود؛ از این رو،
بدیهی است که یزدی نیز به هنگام بیان و نقد استداللهای دیدگاه مشهور ،به نقد همان وجهوهی روی آورد
که شیخ أعظم به بیان آنها اهتمام دارد.
 .1اجماع
شیخ انصاری ،هم در آغازینه بحث ،به عدم خالف درباره عدم جریان خیار شرط در ایقاعهات دسهت
مییازد (همو ) 176 /3 ،و هم در پی ارائه دو استدالل خویش ،به نقل از شیخ طوسی ،ءبن ءدریهس و شههید
ثانی ،به تفاوت ،از اجماع و عدم خالف ،برای عتق ،طالق و ابرار ،سخن میراند (همو.)130 /3 ،
نقد و بررسی
بررسی نوشتههای فقهی پیش از شیخ أعظم نیز نشان میدههد آن دسهته از فقیههان شهیعه کهه بهه بیهان
اجماع ،روی میآورند ،آن را تنها برای همهان ابهوا عتهق ،طهالق و ءبهرار ،ذکهر میکننهد (شهیخ طوسهی،
المبسوط32 /2 ،؛ ءبن ءدریس246 /2 ،؛ شهید ثانی292 /3 ،؛ عهاملی293 /94 ،؛ صهاحب جهواهر/23،
)64؛ از این رو ،اجماعی برای قاعده عمومی عدم اشتراط خیهار در ایقاعهات ،منعقهد نمیباشهد .بهه نظهر
می رسد ،بدین جهت است که برخی از موافقان و مخالفان دیدگاه مشهور ،اجماع را در شمار دالیهل قاعهده
عدم جریان خیار شرط در ایقاعات ،نام نمیبرند و به نقض و ابرام آن نمیپردازند.
صاحب عروه ،برخالف برخی از پیروان دیدگاه مشهور کهه اجمهاع مهذکور را مهدرکی و غیهر تعبهدی
میشمارند (شهیدی933 /4 ،؛ خوئی ،الشروط ،)19 /2 ،درباره عدم اعتبار این اجماع ،به صراحت ،ااهار
نظر نمیکند.
آری ،از حاشیه وی بر کتا مکاسب ،به وضوح نمایهان میباشهد کهه او ،هماننهد شهماری از پیهروان
دیدگاه مشهور که به تحقق اجماع ،برای عدم جواز اشتراط خیهار در ایقاعهات ،بهاور ندارنهد (عهاملی/94 ،
ً
291؛ شهیدی933 /4 ،؛ خوئی ،الشروط ،)19 /2 ،وقوع چنین اجماعی را نمیپذیرد و اهاهرا ،از ایهن رو،
تنها ،اجماعی را موضوع سخن خویش میسازد که فقیهان پیش از شیخ انصهاری ،از وقهوع آن بهرای عتهق،
طالق و ءبرار گزار می دهند .یزدی ،انعقاد اجماع را درباره عتق ،بهه جههت وجهود مخهالف ،ناپهذیرفتنی
میشمارد و فقط به اجماع بر عدم جریان خیار شرط در طالق و ابرار ،توجه مینماید؛ هرچند ،التفهات بهه
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مطالبی که در بخش پیشین ،از صاحب عروه ،درباره اجماع بر طالق و ءبرار ،بیان گردید ،این گمانه را نیهرو
می بخشد که اگرچه وی ،با برخی از دانشیان فقه پیش از خود ،درباره عدم وقوع اجماع بر عدم جواز اشتراط
خیار در طالق و ءبرار ،همراهی نمیکند (اردبیلی499 /3 ،؛ سبزواری473 /9 ،؛ عاملی )291 /94 ،و عهدم
وقوع چنین اجماعی را به عتق ،محدود میگرداند ،ولی درباره اعتبار این اجماع در طالق و ابرار نیز به تردید
سخن میگوید (یزدی 737 /2 ،ه .)733
 .2قائم بودن شرط به دو شخص
آنگونه که از مفهوم شرط به دست میآیهد و پهارهای از روایهات نیهز بهه آن ،گهواهی میدهنهد ،شهرط،
ٌ
ٌ
همواره ،بین دو شخص :مشروط له و مشروط علیه ،جریان دارد و برای تحقهق خهویش ،بهه آن دو ،وابسهته
می باشد و حال اینکه ایقاع ،تنها ،به یک شخص ،قائم است؛ از این رو ،نمیتوان از جریان اشتراط خیار در
ایقاعات ،سخن راند (طباطبائی337 ،؛ عاملی293 /94 ،؛ صاحب جواهر64 /23 ،؛ کاشف الغطار34 ،؛
انصاری 176 /3 ،ه .)173
ً
به گواهی ادبیات مکتو فقه شیعه ،ااهرا ،نویسنده مصابیح األحکام ،نخستین فقیهی اسهت کهه ایهن
استدالل را برای اثبات قاعده عدم جریان خیار شرط در ایقاعات ،ارائه میدهد .به نظر میرسد ،وی ،از این
رو ،به دستاویز مذکور ،روی می نهد ،تها امکهان اسهتدالل بهه عمومهات شهروط را بهرای جهواز اشهتراط در
ایقاعات ،منتفی سازد؛ چه اینکه عمومات وفای به شرط ،از عمده دالیل جواز اشتراط در أعمال فقههی ،بهه
شمار میآیند و ااهر شمول شروط ،در عمومات مذکور ،این توانایی را دارد که اشتراط خیار و غیر خیهار را
در ایقاعات ،در برگیرد؛ حقیقتی که میتوان آن را از ااهر عبارات برخی از دانشیان فقهه نیهز بهه دسهت آورد
(خوئی ،مصباح الفقاه .)339 /4 ،
نقد و بررسی
صاحب عروه ،در تحلیل استدالل بحر العلوم ،به قائم بودن شرط به دو شخص ،بیان مینمایهد :ارائهه
دهنده دستاویز مذکور ،به واقع ،از این پندار ،سخن میگوید که ایقهاع بمها ههو ایقهاع ،ایهن توانهایی را دارا
نیست که پذیرای شرطی گردد؛ چه این شرط ،شرط خیار باشد و یا شرطی دیگهر (یهزدی)739 /2 ،؛ ایهن،
سخنی است که پس از وی ،برخی از دانشیان فقه پیرو دیدگاه مشهور ،بهه وضهوح ،آن را بهر زبهان میراننهد
(نائینی107 /9 ،؛ خمینی.)967 ،943 ،949 /7 ،
یزدی ،باور دارد :بطالن پندار بیان شده ،که زیر ساخت استدالل صاحب مصابیح را سهامان میدههد،
خود ،جواز اشتراط خیار را در ایقاعات ،نمایان میگرداند؛ از ایهن رو ،بهه تشهریح پنهدار مهذکور ،از منظهر
باورمندان به آن ،روی مینهد .وی می نویسد :کسانی که برای عدم جریان شهرط خیهار در ایقاعهات ،قهائم
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بودن شرط را به دو شخص ،دسهتاویز میسهازند ،ایقهاع بمها ههو ایقهاع را از پهذیر ههر شهرطی ،نهاتوان
میشمارند؛ زیرا شرط برای اینکه موضوعش تحقق یابد و در شمول« :المؤمنون عند شروطهم» قهرار گیهرد،
ٌ
ٌ
به رضایت مشروط علیه نیازمند میباشد؛ چه اگر مشروط علیه ،شرط را قبول نکند و به آن ،رضایت ندههد،
ٌ
شرطی در خارج ،تحقق نمیپذیرد تا وفای به آن ،بر مشروط علیه ،واجب گردد و تردیدی نیست که ایقهاع،
تنها با اراده یک فرد ،واقع میشود؛ از این رو ،در فرآیند اشتراط ،اگر به همان یک فرد ،بسنده گردد ،موضهوع
ٌ
شرط ،تحقق نمییابد؛ چنانکه با معتبر شمردن قبول مشروط علیه ،ایقاع ،از ایقاع بودن ،بیرون میرود و یها
اینکه شرط ،خود ،به معاهده مستقلی تبدیل میشود که با ایقاع ،ارتباطی ندارد و در نهایت ،این اشهتراط در
ایقاع ،به وقوع عقدی در عقدی دیگر میماند و نه مشروط ساختن خود ایقاع (یزدی 739 /2 ،ه .)737
صاحب عروه ،پس از تشریح زیر ساخت دستاویز صاحب مصابیح ،در نقد این دستاویز مینگارد :بهر
خالف پندار ارائه دهنهده آن ،در فرآینهد اشهتراط ،الزم نیسهت متضهمن شهرط ،بهه کفایهت از آن ،برخیهزد؛
ٌ
نیازمندی شرط ،به قبول مشروط علیه ،اشتراط را با ایقاع ،در تنافی ،قرار نمیدهد؛ مشروط داشتن ایقاع ،نهه
ماهیت شرط را دگرگون میگرداند و نه ایقاع را از ایقاع بودن ،خارج میسازد.
ٌ
آری ،این ،حقیقتی پذیرفتنی است که در فرآیند اشتراط ،شرط ،به قبول مشروط علیه ،موقوف میباشد؛
ولی ،با این وجود ،بر آن چیزی که در ایقاع ،شرط نهاده میشود ،همچنان عنوان شرط ،صدق میکنهد و بها
این اشتراط ،ایقاع ،از ماهیت ایقاع بودن خود ،بیرون نمیرود؛ چهه ،حقیقهت ،ایهن اسهت :ایقاعههایی کهه
پذیرای شرط میباشند ،گاه ،این شرط ،برخود ایقاع کننده ،نهاده میشهود ه ماننهد اینکهه زوج ،بهه هنگهام
ُ
ّ
ً
عطیک درهما» ه که در این صورت ،شرط بیان شده ،بهه
طالق ،به زوجه خویش بگوید« :طل ُقت ِک علی أن أ
ِ
ٌ
قبول مشروط علیه ،نیازی ندارد؛ زیرا این شرط ،شرط بر خود ایقاع کننده میباشد و این ،خود ایقهاع کننهده
ٌ
است که مشروط علیه به شمار میآید و از این رو ،این شرط بهه همهین گونهه ،در شهمول« :المؤمنهون عنهد
ٌ
شروطهم» جای میگیرد و دلیلی نیز برای لزوم رضایت مشروط له ،وجود ندارد؛ نهایت امر ،او میتواند این
شرط را نپذیرد و حق خویش را ساقط نماید.
و گاه ،در ایقاع ،شرط ،بر فردی غیر از ایقاع کننده ،نهاده میشود؛ مانند اینکه ءبرار کنندهای به بهدهکار
ً
خود بگوید« :أبرأتک علی أن تخیط لی ثوبا» و حسب قاعده ،هیچ مانعی برای چنین شرطی وجود نهدارد،
ٌ
لیک ،لزوم این شرط ،به قبول مشروط علیه ،وابسته است تا در دایره شمول« :المؤمنون عند شهروطهم» وارد
گردد (همو 414 /2 ،ه .)413
در هر صورت ،چنانکه در پارهای از روایات نیز دیده میشود (حر عاملی 23 /23 ،ه  23ابوا  93ه
 ،) 92ایقاع ،از پذیر شرط ،ءبایی ندارد ،چه شرط ،به قبول ،نیازمند باشهد و چهه از آن ،بینیهازی جویهد.
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روشنایی این حقیقت است که آدمی را وا میدارد تا اذعان نماید :مقتضای قاعهده ،جهواز اشهتراط خیهار در
ایقاعات می باشد و عتق ،طالق ،ءبرار و دیگر ایقاعات ،در این قاعده ،با یکدیگر برابهر هسهتند (یهزدی/2 ،
.)737
اینکه چرا صاحب عروه ،به باز خوانی نقد شیخ انصاری بر دستاویز صاحب مصابیح ،روی نمهیآورد،
شاید بدین جهت است که میتوان استدالل بحر العلوم را به گونهای تقریهر کهرد کهه از ایهراد و نقهد شهیخ،
مصون و به دور باشد؛ چنانکه برخی از دانشیان فقه ،از آن ،گزار میدهند (اراکی 933 ،ه .)936
 .3امکان منع صدق شرط در ایقاعات
شیخ انصاری ،به است ناد تعریفی که تنی چند از فرهن لغت نویسان زبهان تهازی ،بهرای شهرط ،بیهان
میدارند (ءبن منظور321 /7 ،؛ فیروزآبادی331 /2 ،؛ زبیدی ،)333 /93 ،به امکان منع صهدق شهرط ،در
ایقاعات و یا انصراف شرط ،به عقود ،دست مییازد و این دستاویز را یکی از دو استدالل خویش ،در دفهاع
از دیدگاه مشهور ،قرار میدهد.
وی ،در توضیح این دستاویز خود میگوید :بنابر تعریف فیروزآبادی ،برای شهرط کهه «الشهرط ،ءلهزام
الشیر و التزامه فی البیع و نحوه» (فیروزآبادی ،)331 /2،شرط ،یا نمیتواند در ایقاعات ،صدق یابهد و یها
اینکه به عقود ،انصراف دارد (انصاری)173 /3 ،؛ چه اینکه در تعریف مذکور ،ترکیب واژگانی« :فی البیع و
نحوه» ارف تحقق شرط را بیان می کند و به وضوح ،نمایان است که بیع و نظائر بیع ،معامالتی هستند کهه
در تحقق خود ،به قبول ،نیازمند میباشند و بیشک ،ایقاعات ،چنین معامالتی ،به شمار نمیآیند؛ زیهرا در
تحقق خویش ،از قبول ،بی نیاز هستند؛ به دیگر سخن ،شرط ،برای تحقق خارجی خود ،به ارفی از أعمهال
فقهی ،نیاز دارد .اینکه کدام عمل فقهی میتواند ارف تحقق شرط ،به شمار آیهد ،مراجعهه بهه تعریفهی کهه
برخی از لغت پژوهان ،برای شرط بیان مینمایند ،پاسخ آن را آشکار میسازد و لغت پژوههان زبهان تهازی،
شرط را الزام و التزام به چیزی معین در عقد بیع و عقودی همانند آن میداننهد؛ بنهابر ایهن تعریهف ،شهرط،
نمیتواند در ایقاع ،تحقق یابد؛ از این رو ،امکان منع صدق آن در ایقاع میرود و یا اینکه به عقود ،منصرف
میباشد (خمینی373 /4 ،؛ سبحانی.)971 ،
به نظر می رسد ،شیخ انصاری ،بدین جهت استدالل مهذکور را بهرای عهدم جریهان اشهتراط خیهار در
ایقاعات ،دستاویز میسازد ،تا امکان استدالل به عمومات شروط را برای جواز اشتراط در ایقاعات ،منتفهی
نشان دهد؛ از این رو ،در واقع ،این دستاویز شیخ ،ایرادی است که وی ،بر استدالل به عموم «المؤمنون عند
شروطهم» برای اثبات جواز اشتراط ه أعم از خیار و غیر خیار ه در ایقاعهات ،روا مهیدارد؛ ایهن ،واقعیتهی
است که ااهر سخن برخی از دانشیان فقه نیز به آن ،گواهی میدهد (خوئی ،مصباح الفقاه .)339 /4 ،
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نقد و بررسی
ً
صاحب عروه ،بطالن این دستاویز شیخ انصاری را آشکار میخواند .ااهرا ،یزدی ،تنها ،با گفتاری که
در تبیین عدم تنافی شرط با ایقاع ،ابراز میدارد ،نادرستی سخن شیخ را نمایان نمیشمارد ،بلکه این نکته را
نیز در نظر می گیرد که شیخ ،خود ،به هنگام نقد استدالل صاحب مصابیح ،از امکان صدق شرط ،در ایقاع
و نیز قرار داشتن آن در شمول« :المؤمنون عند شروطهم» گزار میدهد (انصاری)173 /3 ،؛ بدین جهت
است که صاحب عروه می نویسد :پس از صدق شرط در ایقاع ،وجهی بهرای سهخن رانهدن از امکهان منهع
صدق شرط در ایقاع و انصراف شرط به عقود ،باقی نمیماند (یزدی.)737 /2 ،
همچنین ،به نظر میرس د ،از همین رو است که بسیاری از موافقان و مخالفان دیدگاه مشهور ،به انتقاد
از این استدالل شیخ انصاری میپردازند (شهیدی933 /4 ،؛ اصفهانی293 /4 ،؛ خوئی ،الشروط 11 /2 ،ه
933؛ روحانی ،فقه الصادق179 /14 ،؛ منهاج الفقاه 964 /3 ،؛ سبحانی )971 ،و گهاه ،آن را بها نقهدی،
متناقض میخوانند که وی ،بر دستاویز صاحب مصابیح ،روا میدارد (ایروانی.)993 /3 ،
صاحب عروه ،درباره استناد شیخ ،به تعریفی که فیروزآبادی برای شرط ،مینگارد ،چنهین ااههار نظهر
میکند :تعریف مذکور ،چیزی بیش از این ،بیان نمیدارد که شرط ،ضمن معاهده ،واقع میشود و تردیهدی
نیست که ایقاع نیز معاهده ،به شمار میآید؛ از این رو ،استناد به تعریف فیروزآبادی ،عدم جریهان شهرط را
در ایقاعات ،بازگو نمینماید (یزدی.)737 /2 ،
پس از یزدی ،برخی از دانشیان فقه ،به بازخوانی پاسخ وی روی میآورند؛ بدین بیهان کهه مهراد لغهت
پژوهانی که شرط را به الزام و التزام به چیزی معین در بیع و نظائر آن ،تعریف میکننهد ،ذکهر ایهن واقعیهت
میباشد که شرط ،الزام و التزامی مستقل نیست ،بلکه التزامی ضمن التزامی دیگر میباشد ،تها بهدین بیهان،
شروط ابتدائی ،از دائره شرط ،بیرون روند؛ از این رو ،تعریف مذکور ،شرط را التزام به التزامهی مقیهد بهه دو
طرف ،یا التزامی در ضمن دو التزام مرتبط نمیخواند ،بلکه شهرط را تنهها ،التزامهی ضهمن التزامهی دیگهر،
معرفی میکند و بسی آشکار است که چون ایقاع ،خود ،التزام به شمار میآید ،شهرط نیهز ضهمن آن تحقهق
مییابد و بدین ترتیب ،شرط ضمن ایقاع ،در شمول تعریف مذکور ،جای میگیرد و دیگهر ،نمیتهوان بهرای
عدم جریان اشتراط ،در ایقاعات ،به تعریفی استناد جست که برخی از لغت پژوهان ،همچون :فیروزآبادی،
برای شرط ،بیان مینمایند (ایروانی994 /3 ،؛ اصفهانی293 /4 ،؛ روحانی ،فقه الصادق179 /14 ،؛ همهو،
منهاج الفقاه 964 /3 ،؛ سبحانی.)971 ،
برخی از پیروان دیدگاه مشهور ،در برابر انتقاد مذکور ،به دفاع از شیخ انصاری برمیخیزند و منتقهدین
استناد به تعریف شرط را بدین سخن میراند که به مغزای استدالل شیخ ،دست نیافتهانهد و در توجیهه دفهاع
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خویش از شیخ انصاری مینویسند :بدیهی است که ایقاع ،فاقد ضمن میباشد؛ از این رو ،ایقاع ،یا تحقهق
نمییابد و یا بدون ضمن ،محقق میشود؛ برخالف عقد که ارفیت در آن ،هرچند به نحهو ادعهایی ،امهری
محقق می باشد .این دانشی فقه ،با طرح این ادعار که فاقد ضمن بهودن ایقهاع ،امهری بهدیهی اسهت ،ههیچ
توضیح و استداللی درباره فاقد ضمن بهودن ایقهاع ،بیهان نمهیدارد و امکهان وجهود ضهمن را در برخهی از
ایقاعات ،فروضی نادر و محصول توهم میشمارد و بهه توجیهه شهروط مهذکور در ایهن دسهته از ایقاعهات
میپردازد و این شروط را نه شرط ضمن ،بلکه شرط تلو ایقاع میخواند (خمینی.)374 /4 ،
برخی از فقیهان ،این نقد را بر توجیه مذکور و ادعای فاقد ضمن بودن ایقاع ،هموار میدارند که ایقهاع
نیز همانند عقد ،از اموری اعتباری به شمار میآید که صحت آن ،تنها ،به این وابسته میباشهد کهه عهرف و
عقالر ،آن را معتبر خوانند و اثر آن را بر آن ،مترتب سازند و عرف نیز صحت انشار ایقاع مشروط را به ماننهد
انشار عقد مشروط ،فاقد محذور میداند (سبحانی 971 ،ه )933؛ چنانکه شرط مضاف بهه ایقهاع را شهرط
ضمن ایقاع میشمارد (خوئی ،الشروط)16 /2 ،؛ از این رو ،التزام ایقاع به وجوهی کهه از آبشهخور دقهایق
فلسفی سیرا میگردد ،امری است که نادرستی آن ،نمایان میباشد؛ چه اینکه احکام شهرعی ،بهر امهوری
عرفی استوار است که نزد عرف عام ،آشکار میباشد (سبحانی.)933 ،
 .4عدم مشروعیت فسخ در ایقاعات
شیخ انصاری ،دومین استدالل خویش را برای اثبات دیهدگاه مشههور ،بهر عهدم مشهروعیت فسهخ در
ایقاعات ،استوار میسازد؛ بدین بیان که چون ،برخالف عقود ،دلیلی برای مشروعیت فسهخ ،در ایقاعهات،
وجود ندارد ،نمی توان فسخ را در ایقاعات ،امری مشروع شمرد و بها عهدم مشهروعیت فسهخ در ایقاعهات،
نمی توان از قابلیت ایقاعات برای فسخ ،سخن راند ،تا بتوان تسلط بر فسخ را در ایقاعات ،شرط نههاد .وی،
بدین دلیل فسخ را در ایقاعات ،امری غیر مشروع می پندارد که از شارع ،چنین معهود نیست که پس از وقوع
اثر ایقاعات ،نقض آن آثار را تجویز کند.
ً
شیخ ،در ادامه مینویسد :شرط نمیتواند چیزی را سبب قرار دهد که شرعا ،سهبب نمیباشهد؛ از ایهن
رو ،وقتی که معلوم نیست فسخ ،سبب رفع اثر ایقاع ،به شمار میآید و یا اینکه آشکار است که فسخ ،سبب
ارتفاع ایقاع نمی باشد ،شرط نهادن تسلط بر فسخ در متن ایقاع ،فسخ را سبب رفهع اثهر ایقهاع نمیگردانهد.
وی ،عدم سببیت فسخ را بدین جهت ،معلوم میپندارد کهه لهزوم را در ایقاعهات ،هماننهد جهواز ،در عقهود
جایز ،حکمی شرعی میشمارد (انصاری 173 /3 ،ه .)130
شیخ انصاری ،تمسک به عدم مشروعیت فسخ را در ایقاعات ،بهترین اسهتدالل ،بهرای اثبهات دیهدگاه
عدم جریان شرط خیار در ایقاعات میخواند (همو )173 /3 ،و ادبیات فقه شیعه نیز نشان میدهد ،پهس از
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شیخ ،بسیاری از موافقان و مخالفان دیدگاه مشهور ،بها بیانههای مختلهف بهه تقریهر و نقهض و ابهرام ایهن
استدالل ،روی میآورند (ایروانهی993 /3 ،؛ شههیدی933 /4 ،؛ اصهفهانی 291 /4 ،ه 229؛ خمینهی/4 ،
377؛ خوئی ،مصباح الفقاه  339 /4 ،ه 332؛ اراکی 936 ،ه 937؛ روحهانی ،فقهه الصهادق179 /14 ،؛
منهاج الفقاه  964 /3 ،ه 966؛ خوئی ،الشروط.)993 /2 ،
به نظر می رسد ،حکمی ذاتی پنداشتن لزوم در ایقاعات ،بدین جهت که ایقاعات ،قابلیت پذیر ءقاله
را دارا نمی باشند؛ تقسیم لزوم به حقی و حکمی؛ حقی خواندن لزوم ،در عقودی که پذیرای خیهار هسهتند و
انحصار جریان خیار ،در عقودی که لزوم آنها حقی میباشد و نه حکمی؛ در کنار باور به تالزم بین فسهخ
خیار و ءقاله ،بنیادهای اندیشه شیخ انصاری را به هنگام استدالل به عهدم مشهروعیت فسهخ ،در ایقاعهات،
سامان میدهند؛ تحلیلی که شماری از نوشتههای فقهی ،از اشاره بهه آن ،دریهن نمیورزنهد (اصهفهانی/4 ،
222 ،291؛ عراقی432 ،؛ خوئی ،مصباح الفقاه  339 /4 ،ه 332؛ خوئی ،الشروط)993 /2 ،؛ چنانکهه،
از ااهر عبارات برخی از شارحان شیخ نیز چنین به دست میآید که وی ،در ارائه استدالل مذکور ،هماننهد
دستاویز پیشین خویش ،منتفی نمایاندن امکان دست یازیدن به عمومات شروط را بهرای جهواز اشهتراط در
ایقاعات ،دنبال میکند (شهیدی.)933 /4 ،
نقد و بررسی
صاحب عروه ،استدالل شیخ انصاری را به عهدم مشهروعیت فسهخ ،در ایقاعهات ،ایهن گونهه بهه نقهد
مینشیند:
ً
اوال ،وجود پاره ای از روایات که از جریان اشتراط و وجود فسهخ در برخهی از ایقاعهات حکایهت دارد
(حر عاملی 23 /23 ،ه  23ابوا  93ه  ،)92عدم مشروعیت فسخ را در ایقاعات ،هرچند فی الجمله ،منع
میکند.
ً
ثانیا ،صحت شرط ،به مشروعیت آن ،منوط نیست (یزدی)736 /2 ،؛ بلکه صحت شهرط ،بهه اعتبهار
عقلی و نفوذ عرفی آن ،وابسته می باشد؛ یعنی :برای نفوذ و صحت شرط ،همین مقدار ،کافی است که عقل
و عرف ،اعتبار و نفوذ اشتراط آن چیزی را صحیح به شمار آورند که در عقد یا ایقاع ،شهرط میگهردد؛ چهه،
بسی آشکار میباشد که چنین شرطی ،در شمول «المؤمنون عند شروطهم» جهای دارد (آخونهد خراسهانی،
 161ه 162؛ اصفهانی229 /4 ،؛ اراکی.)937 ،
آری ،اگر این علم ،حاصل باشد که فسخ در ایقاعات ،فاقد مشروعیت مطلق است ،این علم بهه عهدم
مشروعیت مطلق برای فسخ در ایقاعات ،در حکم علم به عدم پذیر خیار در ایقاعهات بهه شهمار میآیهد
(یزدی )736 /2 ،که البته این فر  ،از محل بحث ،بیرون میباشد (عراقی.)432 ،
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ً
ثالثا ،عدم مشروعیت فسخ به غیر شرط ،با مشروعیت فسخ با شرط ،در تنافی نیست؛ یعنی :نامشهروع

پنداشتن فسخی که شرط ضمن ایقاع نمیباشد ،عدم مشروعیت اشتراط فسخ را در ایقاع ،به دنبهال نهدارد؛
نهایت امر اینکه اشتراط فسخ در ایقاع ،برای مشروعیت خود ،نیازمند دلیل میباشهد کهه عمومهات شهروط
برای این مهم ،کفایت میکنند (یزدی.)733 ،736 /2 ،
به دیگر سخن ،نمی توان این پندار را پذیرفت که چون فسخی که شرط ضمن ایقاع ،قرار نهدارد ،سهبب
خیار در ایقاع ،به شمار نمیآید ،پس ،شرط خیار نیز نمیتواند سبب شرعی بهرای فسهخ ایقهاع قهرار گیهرد؛
یعنی :عدم سببیت فسخ ،برای انحالل ایقاع ،در صورتی که شرط ضمن ایقاع نمیباشد ،نمیتوانهد مهانعی
برای سبب شرعی خواندن شرط خیار ،جهت فسخ ایقاع دانسته شود؛ چه عموم «المؤمنون عند شهروطهم»
خود ،مقتضی سبب شرعی خواندن شرط خیار برای فسخ ایقاع میباشد (عراقی.)432 ،
یزدی ،در ادامه می نگارد :از آنجا که مشروعیت فی الجمله ،برای صحت شرط ،کافی به شمار میآید،
پس از اینکه عموم دلیل« :المؤمنون عند شروطهم» موارد مشکوک را در برگیرد ،صرف احتمال مشهروعیت،
برای صحت شرط ،کافی است؛ چه ،هر دوی عقد و ایقاع در مشکوک بودن صحت شهرط خیهار ،مشهترک
میباشند و در این صورت ،گریزی از تمسک به عموم دلیل« :المؤمنون عنهد شهروطهم» بهاقی نمیمانهد و
همان گونه که امکان تمسک به عموم شروط ،برای شرط خیار ،در موردی فراهم است که فسخ در آن مورد،
صحیح می باشد ،امکان تمسک به عموم شروط ،برای شرط خیار ،در موردی نیز مهیا است که صحت فسخ
در آن مورد ،مشکوک می باشد؛ از این رو ،صاحب عروه ،بر خهالف شهیخ انصهاری ( 173 /3ه  )130کهه
معیار تمسک به عموم شروط را امکان فسخ به غیر شرط میداند ،تصریح مهیدارد :در صهحت تمسهک بهه
عمومات شروط ،برای جریان شرط خیار در ایقاع ،همین مقدار کافی است که ثابت نشود شهرط نمیتوانهد
حکم در ایقاع را تغییر دهد (یزدی.)736 /2 ،
نتیجهگیری
در ادبیات فقه شیعه ،تا هنگام تفوق مجتهدین اصولی ،قاعده عدم جریهان شهرط خیهار در ایقاعهات را
نمیتوان رصد نمود .آنچه در مکتبهای بغداد و حله دیده میشود ،تنها ،فرعهی فقههی در خصهوص عهدم
جواز اشتراط خیار در چند ایقاع همچون :عتق ،طالق و ابرار میباشد .پس از تفوق مجتههدین اصهولی ،در
مکتب نجف ،این فرع فقهی ،قاعده عمومی ایقاعات ،معرفی میگردد .ادعهای اجمهاع و اقامهه چنهد دلیهل
عقلی ،تمام دستاویز پیروان آن فرع و این قاعده مذکور را سامان میدهد .دسهتاویزهایی کهه از نقهد پیهروان
قاعده عدم اشتراط خیار در ایقاعات نیز مصون نمیماند .صاحب عروه ،با توجه به عمومات شروط و دیگهر
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ادله لفظی موجود ،آهن مخالف با مشهور می نماید و با نمایاندن فقدان دلیلی معتبر برای قاعهده مهذکور،
تروی دیدگاه جواز اشتراط خیار در ایقاعات را باعث میگردد.
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__________________ ،تحریر األحکام ،قم ،مؤسسه امام صادق (ع) 9423 ،ق.
__________________ ،تذکرة الفقهاء ،قم ،مؤسسه آل البیت (ع) 9494 ،ق.
__________________ ،قواعد األحکام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 9493 ،ق.
فیروزآبادی ،محمد بن یعقو  ،القاموس المحیط ،بیروت ،دار الکتب العلمی  9493 ،ق.
کاشف الغطار ،حسن بن جعفر ،أنوار الفقاهةـ البیع ،نجف ،مؤسسه کاشف الغطار 9422 ،ق.
کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد ،قم ،مؤسسه آل البیت (ع) 9494 ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقو  ،الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمی  9437 ،ق.
الری ،عبدالحسین ،التعلیقة علی المکاسب ،قم ،مؤسسه معارف اسالمی 9493 ،ق.
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،مرآة العقول ،تهران ،دار الکتب اإلسالمی  9434 ،ق.
____________________ ،مالذ األخیار ،قم ،کتابخانه مرعشی 9436 ،ق.
مجلسی ،محمد تقی بن مقصود علی ،روضة المتقین ،قم ،مؤسسه کوشانپور 9436 ،ق.
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرایع اإلسالم ،قم ،اسماعیلیان 9433 ،ق.
مرتضی زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس ،بیروت ،دار الفکر 9494 ،ق.
نائینی ،محمد حسین ،منیة الطالب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 9493 ،ق.
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