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تحلیل فقهیحقوقیخیاربیع الشرط در نسبت
با معامالت با حق استرداد
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چکیده :در بیع یا رهن بودن بیعالخیاراختالف نظر است .فقهای امامیه آن را صحیح و ماهیت
آن را بیع دانستهاند .فقهای اهل تسنن از بیعالخیار به بیعالوفا یاد كرده و آن را رهن تلقی
كردهاند .بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است :نخست بیع شرطی كه در روابط بدهکار و
طلبکار جاری است (مادۀ  43قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی كه حاكم بر روابط بدهکار و
طلبکار نیست ،بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد  354تا  364ق.م .میشود .بیع شرطی
كه حاكم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ  44قانون
ثبت) و به همین جهت است كه تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانستهاند،
زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست .هرگاه به این
مالک توجه نشود ابهاماتی به وجود میآید :اوالً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی
میگردد ،درحالیكه اینگونه نیست .ثانیاً ،خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ  433قانون
مدنی است ،پس باید تمام بیعهای موضوع مادۀ  433قانون مدنی را معامله با حق استرداد
دانست و روشن است كه صرف وجود خیار در یک بیع ،آن را مصداق معامله با حق استرداد
نمیكند .مواد  44و  43قانون ثبت مخصص مادۀ  353ق.م .نیست ،زیرا مادۀ  353ق.م .بیع
شرط حاكم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست ،اما موضوع مواد  44و  43قانون ثبت بیع
شرطی است كه حاكم بر روابط بدهکار و طلبکار است.
کلیدواژهها :خیار بیع شرط ،اصالۀالصحه ،العقود تابعۀ للقصود ،بیعالوفا ،بیع ،رهن ،قانون
مدنی ،قانون ثبت.
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مقدمه
در خصوص بیعالخیار در فقه امامیه و اهل سنت اختالفنظر است .در فقه امامیه واژۀ خیار
بیعالشرط در مبحث خیارات و در ذیل موضوع بیعالشرط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فقیهان اهل سنت از واژگان دیگری نظیر «بیعاالمانه» «الرهنالمعاد» و «بیعالوفا» برای بیعالخیار
استفاده كردهاند .در بین فقهای امامیه اولین بار عالمه حلی اصطالح «بیعالخیار» را به كار برده
است .وی در تذكرۀ الفقها آورده است:
بیعالخیار در نزد ما ــ امامیه ــ جایز است و آن عبارت از این است كه انسان زمین یا غیر زمین
را بفروشد و برای خودش شرط خیار تا یکسال یا بیشتر یا كمتر نماید ،بدینصورت كه اگر
ثمنی را كه از مشتری گرفته به او برگرداند حق پس گرفتن مبیع را داشته باشد و اگر مدت
تعیینشده بگذرد و ثمن را بازنگرداند خیارش ساقط و بیع برای مشتری واجب شود
(حلّی ،1311،ج .)541 :1

در بین علمای امامیه از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری و فقهای پس از ایشان ادعای اجماع
بر صحت خیار بیع شرط شده است و كسی در آن تردید نداشته است (شیخ انصاری ،1341 ،ج :5

 .)141بهطور مثال محقق كركی میفرماید اصل در آن ــ صحت شرط خیار در رد ثمن ــ قبل از
آنکه اجماع باشد اخبار صحیحه از ائمۀ معصومین(ع) است شیخ طوسی در كتاب الخالف تصریح
به اجماع مبنی بر صحت این عقد نموده است (طوسی ،1311 ،ج .)13 :4

فقهای اهل تسنن در بیان تعریف بیعالوفا اختالفنظر داشته و تعاریف متعددی ارائه كردهاند:
«بایع به مشتری بگوید این كاال را به تو فروختم در مقابل دینی كه برای تو بر عهدۀ من است ،با این
شرط كه هرگاه دین خود را ادا كردم این كاال به خودم برگردد» (ابن نجیم مصری ،1314 ،ج .)11 :6

در جای دیگر اظهار شده است« :این كاال را به تو فروختم بهشرط اینکه هرگاه ثمن را به تو
برگردانم آن را به من بفروشی» (ابن عابدین ،1315 ،ج  )314 :5و در جای دیگر آمده است« :انسان
كاالیی را بفروشد به این شرط كه اگر ثمن را به او برگرداند مشتری كاال را به او برگرداند»
(ابنعابدین.)443 :1315 ،
(ع)

فقهای امامیه خیار بیعشرط یا همان بیعالخیار را مستحدث ندانسته و روایاتی را از امام صادق

و امام باقر(ع) بیان داشتهاند كه دال بر وجود این عقد در آن زمان (مدتها قبل از قرن چهارم) بوده
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است (حرعاملی ،1313 ،ج  ،14باب  .)1،4پرسش اصلی ما در این نوشتار معطوف به این است كه

 .8ماهیت خیار بیعالشرط
فقهای اهل تسنن در خصوص ماهیت خیار بیعالشرط اختالفنظر دارند .در این مورد ،سه دیدگاه
بدین شرح وجود دارد:
 .1بیعالخیار ،بیع است (ابن نجیم مصری ،1314 ،ج .)11 :6
 .4برخی از فقهای حنفیه و مالکیه بر این باورند كه بیعالخیار رهن است (ابن عابدین ،1315 ،ج
.)314 :5

 .4دیدگاه سوم قائل بهتفصیل است بدینصورت كه بهطور مثال اگر شرط در بیع ذكر نشود در
حق مشتری بیع است و در حق بایع رهن است.
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ماهیت عقد خیار بیع شرط چیست و چه نسبتی با معامالت با حق استرداد در قانون ثبت دارد.

حال پرسش این است كه چرا باید این عقد را رهن بدانیم .در كتب فقهی اهل تسنن قاعدهای
وجود دارد به نام «هل العبرۀ بصیغالعقود أو بمعانیها» و «العبرۀ فیالعقود للمقاصد و المعانی
اللاللفاظ و المبانی» .همچنین در جای دیگر آمده است« :االصل فیالعقود بناؤها علی قول اربابها»
(سیوطی414 :1311 ،؛ زحیلی .)466 :4113 ،بنابراین آنها با استناد به این قواعد مقصود را رهن
میدانند نه بیع؛ اما واقعاً باید دید این قاعده نسبت به بیعالوفا چه اقتضایی دارد .آنان اظهار داشتهاند
كه مقصود از لفظ ،لفظی است كه با آن عقد انشاء میشود و مقصود از معنا ،مفهومی است كه
مقصود متکلم از این لفظ است و بر مقصود او نیز قرینۀ لفظیه یا غیرلفظیه وجود دارد .برای نمونه،
اگر گفته شود« :بعتک بالثمن» قرینه وجود دارد كه او حقیقت هبه را قصد كرده ،ولی در مقام
انشاء لفظ بیع را به كار برده است .در این مورد اگر بگوییم معنی مقدم است باید حکم كنیم كه
این عقد هبه صحیح است ،ولی اگر لفظ را مقدم بدانیم باید گفت این عقد بیع فاسد است
(بازاللبنانی ،13 :1316 ،مادۀ  .)4همچنین در كتاب مقاصد الشرعیۀ االسالمیه تألیف محمد طاهر
ابنعاشور درباره اینکه احکام شرعیه دایر مدار معانی و اوصاف است نه اسماء و اشکال ،آمده
است « :مراد از عقود در این قاعده عقودی است كه مبنی بر اغراض و مقاصد است ،نه مبنی بر
الفاظ ».به همین دلیل باوجوداینکه بیعالوفا به لفظ بیع منعقد شده است ،حکم رهن بر آن جاری
میشود «زیرا بایع با این بیع قصد تملیک مبیع به مشتری را نکرده است ،بلکه قصد او دادن وثیقه
برای دین خود است ».حال پرسش این است كه قصد بایع چگونه احراز میشود تا حمل بر رهن
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گردد؟ چراكه بر اساس ظهورات الفاظی كه بایع با آنها بیعالوفا را انشاء میكند بایع قصد تملیک
مبیع را به مشتری نموده و فرض بر این است كه قرینهای دیگر نیز موجود نیست .با تحلیل موارد
مزبور میتوان اظهار نمود كه:
 . 1زمانی كه طرفین حقیقتاً قصد بیع دارند و قرائن نیز حاكی از آن است ،همگان این عقد را بیع
میدانند.
 .4زمانی كه طرفین قصد بیع ندارند ،بلکه بهطور مثال قصد وثیقه دارند و قرینهای نیز حاكی از این
قصد است ولیکن قصد خود را با الفاظ بیع بیان میدارند ،در این صورت نیز باید گفت عقد ،عقد
رهن است نه بیع.
 .4اما زمانی كه قصد متعاقدین برای ما روشن نیست و قرینهای نیز جز ظهورات الفاظ بیع بهشرط
رد ثمن وجود ندارد ،در این صورت باید گفت كه ماهیت چنین عقدی بیع است؛ زیرا آنچه
حقیقت عقد را بیان میكند همان ظهورات الفاظ است.
در فقه امامیه در بین متأخرین برای اولین بار فخرالمحققین در كتاب ایضاح الفوائد قاعدۀ
«العقود تابعۀ للقصود» را طرح میكند .مرحوم نراقی و میر عبدالفتاح مراغی بهتفصیل به این قاعده
پرداخته اند و زوایای آن را از حیث داللت و تطبیق بر فروعات بیان كردهاند (محقق نراقی:1314 ،

53؛ حسینی مراغی ،1311 ،ج  .)461 :4یکی از معانی قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود» آن است كه وقوع
عقد بر كیفیات خاص ،متوقف بهقصد آنها در عقد میباشد .در نتیجه ،اگر قصد كیفیات مقصود به
خاطر اینکه عقد برطبق آنها واقع شود ،الزم است ،پس به ناگزیر باید امارهای دال بر هركدام از
كیفیات مقصود در متن عقد آورده شود ،زیرا قصد خالی و بدون اماره دال بر آن اعتبار ندارد.
حال اگر عاقد یکی از كیفیات را قصد كند و امارهای را كه بر آن داللت نماید نیاورد ،مانند
آنکه با لفظی كه مطلق است و میتواند قابلحمل بر هر دو معنا باشد قصد لزوم یا قصد جواز كند؛
یا به عکس لفظی را كه داللت بر تزلزل دارد ذكر كند ولی قصد لزوم نماید و لفظ دال بر لزوم را
ذكر كند و قصد جواز عقد كند؛ در این صورت آیا باید بر بطالن حکم كرد؟ در فرض اول ،اماره
و دالی وجود ندارد و بنابراین یا باید حکم بر صحت هر دو مورد كرد ،زیرا به یکی از دو شرط
قصد یا لفظ میتوان اكتفا كرد ،لذا اصل قصد به معامله حاصل میباشد .بنابراین باید در هر دو
فرض تابع لفظ شد ،یا تابع قصد بود.
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به نظر میرسد قصد عاری از لفظ ،اعتباری ندارد .اگر شخص قصد نوع و كیفیت خاصی

حکایت آن از لزوم ،باید از حکم ظاهر لفظ پیروی كرد لیکن مجرد قصد تأثیری در عقد و نوع آن
نخواهد داشت .آنچه فیالجمله مقصود بوده ،اصل معامله است و نوع آن از ظهور لفظ استفاده
نمی شود .در حقیقت قصد نوع در كیفیت از هیچ اماره و اصلی استکشاف نشده است .این مانند آن
است كه كسی در زمان قصد بیع بگوید «وهبت» .بیگمان لفظ وقتی معتبر است كه حکایت از
مقصود نماید .در چنین صورتی مقصود او «هبه» نبوده است و بنابراین نه بیع واقع میشود و نه هبه،
زیرا اولی لفظ دالّ نداشته و دومی مقصود نبوده است .البته میتوان گفت كه برای استکشاف قصد
دو راه وجود دارد :لفظی كه بر قصد داللت كند یا اصلی كه از آن حکایت نماید .در فرض مسئله
اصل تطابق ارادۀ واقعی با ارادۀ ظاهری نشان میدهد كه مقصود عاقد ،معنی ظاهری لفظ است.
بنابر اظهار یکی از فقهای متأخر میتوان در مسئله قائل بهتفصیل شد .به این معنا كه هرگاه با عدم
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داشته و وقوع آن را اراده كرده باشد كه فرضاً عقد جایز باشد ،هرچند در صورت ظهور لفظ و

علم بهقصد واقعی عاقد ،بتوان براساس یک اصل عقالیی قصد واقعی را از ظاهر لفظ استکشاف
كرد ،باید حکم بر صحت براساس ظهور لفظ نمود؛ اما در صورت علم بهقصد یا اقرار عاقد بهقصد
كیفیت خاص ،میان قصد و ظاهر لفظ تعارض وجود خواهد داشت .اعتبار اقرار عاقد از باب
صحت اقرار نیست بلکه از باب «ما الیعمل ال من قبله» میباشد ،لکن اثبات قصد بهتنهایی كافی
نیست؛ قصد ثابت شده لفظ دال ندارد و لفظ دال موجود مقصود نمیباشد (بجنوردی ،1313 ،ج :4
.)116

 .8-8مفاد قاعدۀ تبعیت عقد از قصد
این قاعده را به اعتبار كثرت فروع و وسعت دامنۀ كاربردی آن میتوان از قواعد مهم در فقه و
حقوق به شمار آورد .نقش تعیینكنندۀ اراده در عقد ،نکتۀ اساسی در این قاعده است كه از مباحث
مهم حقوقی نیز به شمار میرود .نه تنها فقهای امامیه مکرراً به این قاعده در ابواب مختلف استناد
كرده اند ،بلکه فقهای اهل سنت نیز همواره به این قاعده تمسک كرده و گاهی از آن بهقاعدۀ
«االمور بقاصدها» تعبیر كردهاند و برای اثبات آن به آیات نیز استدالل نمودهاند (جوزی ،1311 ،ج 4
.)35

اراده و قصد ،نقش اساسی در انشاء و تکوین عقد دارد و ایجاد التزامات ناشی از عقد در
حقیقت از اراده عقدی نشئت میگیرد .قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود» نزد فقهای امامیه ،بیانگر این
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حقیقت است و فقهای اهل سنت نیز با تعبیرهای مختلف ،این اصل را بهطور اجمال پذیرفتهاند
(ابوزهره451 :1415 ،؛ ابن تیمیه ،1314 ،ج .)446 :4

فقها و حقوقدانان ارادۀ عقدی را به دو نوع باطنی و ظاهری تقسیم كردهاند :ارادۀ باطنی حالتی
است كه از آن به نیت تعبیر میشود .نیت یا ارادۀ باطنی دارای دو عنصر اساسی است :اختیار و
رضا .اختیار عبارت از قصدی است كه به یک امر مقدور كه ممکنالوجود و العدم است ،تعلق
میگیرد و شخص مختار میتواند یکی از آن دو را برگزیند .اختیار در عقد ،به مجرد ارادۀ اجرای
لفظی عقد یا چیزی كه میتواند جایگزین لفظ باشد ،حاصل میشود .به همین دلیل است كه اختیار
با هزل منافات ندارد ،ولی با اكراه جمع نمیشود .رضایت به حالتی از اختیار گفته میشود كه
اشباع شده و به نهایت خود رسیده باشد و به آن حالت ،میل و رغبت نیز میگویند .حالت رضایت
همواره شامل اختیار میشود اما البته عکس آن نیز صادق نیست؛ بنابراین رضایت با هزل سازگار
نیست و با اكراه و خطا نیز جمع نمیشود (بزودی ،1314 ،ج .)11514 :3

فقهای حنفی انعقاد عقد را منوط به اختیار دانسته و رضایت را شرط صحت آن شمردهاند
(ابنتیمیه ،1314 ،ج 133 :4؛ ابن قدامه ،1444 ،ج  .)441 :4فقهای شافعی ،مالکی و حنبلی اختیار و
رضایت را متالزم شمردهاند و تحقق یکی از آن دو را بدون دیگری ممکن ندانستهاند .بنابراین
نظریه ،عبارت و لفظ عقد باید بهگونهای ادا شود كه حاكی از اختیار و رضایت باشد تا بیانكنندۀ
ارادۀ باطنی عاقد محسوب گردد (محمصانی ،1344 ،ج .)41 :4

ارادۀ ظاهری عقد در حقیقت همان مفاد ظاهری لفظ است كه بیانكنندۀ قصد عاقد میباشد.
ازآنجاكه ارادۀ ظاهری با لفظ عقد كشف میشود ،میتوان گفت كه امری بسیط است و اختیار و
رضایت در آن قابلتفکیک نیست .میتوان از ارادۀ باطنی بهقصد و از ارادۀ ظاهری به لفظ تعبیر
كرد؛ اما در مقایسه آن دو و تشخیص اینکه كدام بر دیگری حاكم و غالب است ،اختالفنظر
وجود دارد .برخی از فقهای اهل سنت ارادۀ ظاهری (لفظ) را بر ارادۀ باطنی (قصد) حاكم
شمرده اند و درنتیجه حکم به صحت تصرفات ناشی از عقد كرده و آن را مقتضای ظاهر لفظ عقد
دانستهاند (سنهوری ،1354 ،ج  .)43 :1برخی دیگر به دنبال دلیلی گشتهاند تا مطمئن شوند ارادۀ باطنی
عاقد ،همان مفاد ظاهری عقد است .براساس این نظریه در حقیقت ارادۀ باطنی ،حاكم محسوب
میشود (محمصانی ،1344 ،ج .)41 :4

فقهای حنبلی در مواردی كه از قراین ،عمل بایع بهقصد مشتری از خرید اشیائی مانند انگور،
1

دادهاند (ابن تیمیه ،1314 ،ج 133 :4؛ ابن قدامه ،1444 ،ج  .)441 :4فقهای حنبلی و مالکی نیز
خریدوفروش زمینی را كه بهقصد ایجاد كارگاه شرابسازی انجام میگیرد ،حرام و باطل
شمردهاند .بیشتر فقهای شافعی و حنفی به ارادۀ ظاهری (لفظ) اعتماد كرده و حتی معامالت
صوری را نیز صحیح دانستهاند و حکم به جواز معامالتی كه در باطن آن ،نیت ربا وجود دارد،
صادر كردهاند (ابو زهره .)433 :1415 ،محمد ابو زهره در كتاب الملكیۀ و نظريۀ العقد سعی كرده
كه مبنای فقهای حنفی را با مفاد قاعدۀ «العبره» وفق دهد .وی در این زمینه میگوید :مراد از «قاعدۀ
العبرۀ بالمعانی  »...آن نوع ارادۀ باطنی است كه لفظ ،داللتی صریح برآن نداشته باشد و مقصود از
ارادۀ باطنی در نظریۀ تطابق آن است كه لفظ عقد بر آن داللت ظاهری دارد .تردیدی نیست كه
هرگاه تطابق دو ارادۀ ظاهری و باطنی احراز شود ،تمامی آثار شرعی عقد بر آن مترتب میگردد،
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برای ساختن شراب به دست میآید ،خریدوفروش انگور را حرام دانسته و به بطالن آن رأی

اما اگر چنین احرازی حاصل نگردد ممکن است دو حالت به وجود آید:
الف .ارادۀ حقیقی و باطنی بر عقد وجود نداشته باشد كه عقد صرفاً حالت صوری و غیر انشائی
پیدا میكند ،مانند عقد مجنون و صبی غیر ممیز.
ب .وجود ارادۀ حقیقی و باطنی مشکوک باشد كه این حالت در مواردی پیش میآید كه از
آن به عیوب اراده یا عیوب عقد تعبیر میشود.

.

در عقد صوری ممکن است قرارداد به سه صورت زیر منعقد شود:
 .1حالت تباین كه مالک آن توافق متعاقدین بر ظاهر عقد ،بدون توجه به حقیقت عقد و مفاد
واقعی آن است .مانند موردی كه تظاهر به عقد یا اقرار صوری به آن میكنند یا با توسل به عقد
ظاهری ،اموال خود را از ظالم و سارق نجات میدهند .عقد صوری گاه در مقدار ثمن یا مهر تحقق
مییابد ،درحالیكه اصل عقد كامالً حقیقی و با ارادۀ باطنی صورت گرفته است؛ مانند مواردی كه
قصد تظاهر به مهر زیاد یا ثمن در میان است.
 .4عقد هازل كه از الفاظ عقد معانی دیگر منظور میشود و حتی ظاهراً نیز قصد برخورد معنی،
وجود ندارد (ابن عابدین ،1315 ،ج  .)113 :5فقهای حنبلی و مالکی ،هزل را در عقودی كه قابلنقض
و فسخ میباشند و احکام آنها بر اسبابشان با تأخیر مترتب میشوند ،باطل دانسته ولی در مواردی
چون نکاح و طالق نافذ شمردهاند؛ اما فقهای شافعی ،عقد هازل را بهطور مطلق صحیح دانسته و
درصورتیكه هازل راضی شود ،عقد او را الزم تلقی كردهاند.
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 .4عقد مجنون و مغمی علیه و صبی غیر ممیز كه عبارت و لفظ عقد به نحوی باشد كه قصدی
بر آن تعلق نگرفته و لفظ بیانگر معنی مقصود نباشد .در هیچكدام از اینها ارادۀ حقیقی و باطنی عقد
وجود ندارد .نظیر عقد كسی كه به خطا لفظ عقد را به كار میگیرد یا از روی فراموشی آن را بر
زبان میراند.
برخی از فقهای اهل سنت به استناد حدیث «ثالث جدهن و هزلهن جد :النکاح و الطالق و
العتق» در موارد فوق حکم به صحت عقد دادهاند ،ولی اكثر فقها ،حکم به بطالن دادهاند
(ابنعابدین ،1315 ،ج 33 :3؛ ابن نجیم مصری.)116 :1314 ،

این مدعا میتواند با صور ذیل قابلتحلیل باشد:
اول :عقد بدون اراده تحقق نمییابد ،همانگونه كه فقها در شرایط عمومی عقود به آن تصریح
كردهاند كه تابع بدون متبوع وجود نمییابد .براین اساس ،عقد غافل ،نائم ،ناسی ،هازل ،غالط و
مست كه قصد بر انشاء عقد ندارند ،باطل است .قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود» به این معنا ،دارای
كلیتی است كه شامل همه عقود می شود و معنی آن شرطیت اراده و قصد در عقود و عدم تحقق
عقد بدون قصد است .مفاد قاعده براساس این تفسیر شامل مالزمۀ وجودی بین تحقق قصد و تحقق
عقد نمیگردد .این مالزمه را میتوان به دو صورت موردبحث قرار داد:
الف .ماهیت قصد ملتزم تحقق عقد است كه یقیناً این مالزمه باطل است.
ب .قصد هنگامیكه در عقد متعلق به چیزی میشود ،معنایش این است كه عقد تحقق یافته و
عقد در این قصد مؤثر است و بر این اساس مفاد قاعده چنین میشود« :هر چیزی كه در عقد قصد
شده است» ،بنابراین عقد تابع آن معنای قصد شده است.
دوم :عقد تابع قصد است .به این معنا كه عقد از اموری است كه احتیاج به دو طرف ایجاب و
قبول دارد و دو شیء كه عوض و معوض قرار گیرد .بعدازآنکه عقد با این اركان بهوجودآمد ،هر
عقدی دارای اثر خاص است؛ مانند تملیک عین یا تملیک منفعت یا توكیل و امثال آن .همچنین
هر عقدی دارای اثر خاصی است؛ مانند فوریت ،تراضی ،لزوم ،جواز ،تنجیز و تعلیق .نهایت اینکه
عقد داللت و ماهیتش را مشخص میكند .مفاد عقد در این خصوصیات (اصول و فروع) تابع نوع
قصد است .بنابراین هنگامیكه عاقد یکی از این امور را قصد میكند ،عقد هم بر آن امور داللت
خواهد كرد.
سوم :نوع هر عقدی با قصد مشخص میگردد .اگر شخص قصد بیع داشت عقد بیع ،و اگر
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اساس این مفاد ،قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود» به عقود اختصاص نداشته و شامل ایقاعات نیز
میگردد و مفهوم آن دارای عقد ایجابی به معنی «ما قصد یقع» و عقد سلبی به معنی «مالم یقصد
الیقع» میباشد (بجنوردی ،1313 ،ج .)114 :4

 .8-6کاربرد قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود»
با توجه به مفاد قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود» كه میتوان آن را در سه معنای زیر خالصه كرد،
موارد كاربرد قاعده را در قوانین و مقررات مورد ارزیابی قرار میدهیم:
مفاد این قاعده در چند معنا قابل بحث است:
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قصد عاریه داشت ،عقد عاریه واقع میشود و در صورت قصد هبه ،عقد هبه تحقق مییابد .بر

مفاد اول :برای تحقق عقد وجود اراده ضروری و مسلم است.
مفاد دوم :عقد ،تابع قصد است به این معنی كه عقد از اموری است كه با قصد مشخص
میشود .هر عقدی احتیاج به د و طرف ایجاب و قبول دارد و دو شئ كه عوض و معوض قرار
گیرند.
مفاد سوم :نوع هر عقدی با قصد مشخص میگردد .اگر شخص قصد بیع داشت ،عقد بیع واقع
میشود و اگر قصد عاریه ،عاریه تحقق مییابد .براساس این مفاد ،قاعده «العقود تابعۀ للقصود»
اختصاص به عقود نداشته و شامل ایقاعات نیز میگردد و مفهوم آن دارای عقد ایجابی به معنی «ما
قصد یقع» و عقد سلبی به معنی «ما لم یقصد الیقع» است (بجنوردی114 :1313 ،و .)113

در مادۀ  131قانون مدنی آمده است« :عقد محقق میشود بهقصد انشاء بهشرط مقرون بودن به
چیزی كه داللت بر قصد كند» .شرط اساسی برای تحقق عقد ،بلکه تمام اعمال حقوقی ،وجود
قصد است .قصد همان اراده است كه به ارادۀ باطنی و ظاهری تقسیم شده است .ارادۀ باطنی
به تنهایی برای تحقق عقد كافی نیست بلکه الزم است به نحوی ظهور خارجی بیابد .برای تشخیص
اینکه آیا عمل حقوقی از روی قصد تحقق یافته است یا خیر ،باید به شرایط اساسی صحت عمل
شخص توجه كرد .از جمله اینکه شخص عاقل و بالغ و رشید باشد و عمل را در حال مستی،
بیهوشی ،خواب و سایر اموری كه مخل صحت اراده است ،انجام نداده باشد .بدین ترتیب میتوان
گفت آنچه را كه قصد كرده تحقق مییابد.
مادۀ  135قانون مدنی میگوید« :اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید،
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آن معامله بهواسطه فقدان قصد باطل است ».عقد بودن اراده در این خصوص تحقق نمییابد
همانگونه كه فقها در شرایط عمومی عقود به آن تصریح كردهاند كه تابع بدون متبوع وجود
نمییابد .كما اینکه در مادۀ  133قانون مدنی« :رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ
معامله نیست ».در مادۀ  414قانون مدنی« :اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف
شخص خارجی غیر از دو طرف معامله واقع شود» نیز بدان تصریح شده است.
بنابر فتوای مشهور فقهای امامیه هرگاه رضایت و طیب نفس برای مکره حاصل شود و پس از
عمل اكراه شده به آن رضا دهد عقد یا ایقاع صادر شده از روی اكراه صحیح خواهد بود .لذا به
همین دلیل است كه معامله مکره غیر نافذ است نه باطل .مادۀ  414قانون مدنی بیان نموده كه:
«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین كه بهطور صوری انجام شده آن معامله باطل
است ».در مورد این ماده به نظر میرسد كه باید گفت هرگاه معلوم شود معامله بهطور صوری
انجام شده ،آن معامله باطل است خواه با قصد فرار از دین باشد یا به دالیل دیگر و درواقع صوری
بودن علت اصلی بطالن است نه «قصد فرار از دین»؛ چون اگر با قصد فرار از دین معامله صحیحی
انجام گیرد نباید حکم به بطالن آن داد .البته برخی معتقدند كه این ماده ،مفهوم مخالف ندارد؛
یعنی نمیتوان گفت معاملهای كه بدون قصد فرار از دین بهطور صوری یا با قصد فرار از دین
بهطور غیر صوری انجام شود صحیح و نافذ است.
در مادۀ  436قانون مدنی آمده است« :عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره
نافذ نیست ».میتوان حکم مادۀ  436ق.م .را به سایر موارد تسری داد ،مثالً اجاره و ودیعه و امثال
آن .در عقدی كه از روی اكراه واقع شده است باید گفت آنچه واقعشده مورد قصد قرار نگرفته
است ،یعنی «ما وقع لم یقصد» .بهعبارتدیگر ،اراده و قصد معیوب بوده و صالحیت خلق آثار
حقوقی تمام و كامل را ندارد ،اما رضای بعدی عاقد میتواند آن را كامل كند.
مطابق مادۀ  334قانون مدنی« :سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط
كرد ».شروط جزء عقد هستند و حیات خود را از عقد میگیرند .اصل آزادی اراده به متعاقدین این
اختیار را می دهد تا در ضمن عقد شروطی را مقرر دارند .خیار حقی است كه ممکن است در
شرایط خاصی برای هر یک از طرفین یا هردوی آنها و یا حتی شخص ثالث به وجود آید .هر كس
می تواند حق خود را در مورد یا مواردی اسقاط كند .البته طبق مادۀ  351ق.م ،هیچكس نمیتواند
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به طوركلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند؛ اما این

خیاری به وجود نمیآید ،هرچند میتواند خیارات خود را در یک معامله خاص ساقط كند .پس
آنچه در عقد متعلق قصد طرفین واقع شود ،درصورتیكه منافاتی با اصول و حقوق مسلم نداشته
باشد و بهعبارتدیگر مخالف قانون نباشد قابلیت اجرا داشته و محترم است.
مواد دیگری از قانون مدنی كه میتوانند بهعنوان مصادیق قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود» تلقی
گردند عبارتند از مادۀ  354قانون مدنی:
در عقد بیع ،متعاملین میتوانند شرط نمایند كه هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به
مشتری رد كند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و. ...

همچنین در مادۀ  353قانون مدنی آمده است:
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حکم منافاتی با اسقاط جزئی حق در امری جزئی ندارد .كسی نمیتواند بگوید برای من هرگز

در بیع شرط ،بهمجرد عقد ،مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به
شرایطی كه بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید ،بیع قطعی شده و
مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را
استرداد كند ،از حین فسخ ،مبیع مال بایع خواهد شد. ...

بنابراین با انجام معامالت شرطی به شرح مذكور مبیع بهصورت معلق و مشروط در مالکیت
مشتری قرار میگیرد و بهمحض انقضای مدت مندرج در سند شرطی و عدم رد ثمن از طرف بایع،
بیع قطعی گردیده و مبیع مال مشتری میگردد.

 .6اقتضای اصل عملی در خیار بیع شرط
اقتضای اصل عملیه در شبهات حکمیه فساد در معامالت است .مرحوم خوانساری میفرمایند« :ان
االصل فیالمعامالۀ عندهم الفساد» (خوانساری ،1455 ،ج  .)435 :4همچنین در جای دیگر اظهار شده
است كه ساری و جاری بودن این اصل در شبهات حکمیه در عقود و ایقاعات اجماعی است
ازاینرو برای اثبات صحت بیعالخیار نیازمند استفاده از ادله معتبر هستیم كه ذیالً مورد بررسی قرار
میگیرد.
بسیاری از متقدمین و متأخرین از فقهای بزرگ امامیه بر صحت خیار بیعالشرط ادعای اجماع
نمودهاند؛ اما با توجه به ادله و استنادات ادلۀ مزبور ،واقعیت آن است كه اجماع مذكور مدركی
(ع)

است و اجماعی معتبر است كه كاشف از رأی و نظر معصوم

باشد .ازاینرو به نظر میرسد،
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توجه به ادلۀ عامه و بیانات عام در قرآن و روایت ،ما را به اصالۀ الصحه و اثبات صحت این نوع از
بیع رهنمون میسازند.

 .6-8اصالۀ الصحه
شیخ انصاری آورده است كه فقها تا زمان محقق كركی اصل فساد را در عقود حاكم میدانستهاند،
اما از زمان محقق به بعد اصل صحت را جاری میكنند .در اینکه قلمرو اصل صحت چه مواردی را
شامل میشود اختالفنظر است .محقق كركی بر این باور است كه بعد از كامل شدن عقد اگر در
شرطی از شروط عقد تردید شود اصل صحت جاری میشود .وی این اصل را در عقود و ایقاعات
جاری میداند .ازنظر شیخ انصاری نظر قویتر آن است كه با توجه به اصل صحت ،مثل سیرۀ
قطعی و حکم عقل به لزوم اختالل نظام ،اصل صحت در همه موارد جاری میشود و فرقی بین قبل
از استکمال و بعد از استکمال نیست .شیخ در شک مشتری در اهلیت بایع به دلیل صغر حکم به
صحت عقد بیع میدهد .درواقع از نظر شیخ انصاری تحقق و وقوع عرفی معامله تنها شرط اجرای
اصل صحت است و هیچ تمایزی بین شروط عقد ،شروط متعاقدین و شروط عوضین وجود ندارد.
در دیدگاه محقق نائینی به دلیل اینکه مستند اصل صحت در عقود اجماع بوده و برای اجماع
اطالقی نیست تا همۀ موارد شک در صحت و فساد را شامل شود ،لذا بر قدر متیقن اكتفا شده و آن
جایی است كه شک در ناحیه سبب باشد .بدین معنا كه هرگاه شک شود عقد واجد شرایط معتبر
باشد اصل جاری می شود اما اگر شک مربوط به اهلیت متعاقدین یا عوضین باشد باید به سایر
اصول عملیه حسب اقتضای مورد مراجعه نمود (فروغی.)31-34 :1436 ،

محقق بجنوردی برای اصالۀ الصحه سه معنا ذكر نمودهاند:
معنی اول آن است كه چنانچه فعل از غیر صادر شده باشد و حرمت و حلیت آن فعل شک
شود ،بنا را برجواز و حلیت میگذارند.
معنای دیگر ترتب آثار صحت وضعی است در هر مورد چنانچه فعلی از غیر صادر شود و
صحت و فساد آن عملی برای دیگر آن منشأ اثر باشد بنا را بر صحت آن عمل میگذارند.
معنای سوم كه به نظر میرسد در ما نحن فیه ،عمدۀ دلیل بنای عقال در تمامی اعصار و امصار و
نیز فحوای روایت حفص بنغیاث است كه« :لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» .در اینجا از
84

شارع مقدس قرار گرفته است.
ادلۀ عامه عقود نظیر «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود» و «احل اهلل البیع» كه در سورۀ مائده آمده
است و همچنین روایاتی نظیر «المؤمنون عند شروطهم» و «الناس مسلطون علی اموالهم» موجب
می شوند كه در صورت شک در اشتراط یا مانعیت چیزی برای عقد و معامالت اصل اصالۀ الفساد
دچار تحول و انقالب گردد و به اصل ثانوی و عقالنی كه صحت معامالت مقتضای آن است،
تغییر یابد .ازاینرو ،بنای عقال در تمام عصرها و نسلها و در همه جوامع ،اعم از جامعۀ دینی یا
عرفی ،این است كه اصل را بر صحت دانستهاند.
این اصل اكنون یکی از اصول مسلم حقوقی در دنیا بهشمار میرود و از آن به آرای محموده
یاد میشود .از دیگر سو ،حمل صحت در عقود و معامالت مبتنی بر صحت واقعی است ،نه صحت

تحلیل فقهیحقوقیخیاربیع الشرط در نسبت با معامالت با حق استرداد

عموم علت استفاده می شود كه هرچه موجب تعطیل شدن بازار و تجارت مسلمین باشد مورد نفی

الفاعل ،زیرا اگر حمل بر صحت مبتنی بر صحت عندالفاعل باشد این حمل نیست و لغویت پیش
میآید و نزد عرف عقال معتبر نخواهد بود .بنابراین جریان اصل صحت مبتنی بر دو شرط است:
شرط اول دربارۀ جریان قاعده كه منوط به احراز عنوان عمل باشد .هرگاه معامله و فعلی از شخصی
صادر شود و آن عقد و معامله معنون به یکی از عناوین باشد و اگر در صحت و فساد آن عنوان
شک شود بنای عقال حمل بر صحت آن عنوان است ،ولی اگر اصل عنوان مشکوک و غیرمحرز
باشد ،اصل صحت دچار تزلزل میشود ،زیرا قصد عنوان از برای این قاعده بهمنزله موضوع است.
از دیگر سو ،آیات و روایات مذكور بر صحت شروط به نحو كلی و عام داللت دارند (طوسی،
 ،1311ج .)13 :4

امام خمینی(ره) در كتاب البیع در صحت بیعالخیارآورده اندكه« :تقدم ما بدل علیه و هو عموم
ادله الشرط عدم المانع عقالً و شرعاً» (امام خمینی.)311 :1311،

متقدمین از فقها به عموم این دلیل بر اثبات صحت شرط در ابواب مختلف استفاده كردهاند و
داللت آن را بر صحت شرط امری مسلم پنداشتهاند .برخی فقهای متأخر نیز كه دربارۀ مفاد این
دلیل بحث كردهاند همه پذیرفتهاند كه «المؤمنون عند شروطهم» یا بالمطابقه و یا بااللتزام داللت بر
صحت جمیع شروط مینماید مگر در مواردی خاص كه استثنا شده است.
به نظر میرسد داللت روایت بر صحت شروط به نحو عام امری مسلم و پذیرفته شده است،
زیرا مدلول مطابقی این روایت یا صحت شروط است و یا وجوب تکلیفی و یا وضعی و یا مفهومی
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است كه هر سه را در برمیگیرد .افزون بر این «الشرط جائز بینالمسلمین» كه صریحاً داللت بر
صحت شرط مینماید نیز مؤید همین دیدگاه است .دیگر اینکه هرگاه جریان قاعده متوقف بر
وقوع عمل در خارج است ،درصورتیكه عمل در خارج واقع شود و شک در صحت و فساد آن به
اعتبار فقدان جزء و یا شرط و یا وجود مانع باشد این عمل حمل بر صحت میشود؛ اما اگر هنوز
عملی در خارج واقع نشده باشد نمیتوان عملی را كه هنوز واقع نشده و در آینده واقع میشود
حمل بر صحت نمود (بجنوردی ،1313 ،ج.)464 :1

شرط دوم اینکه اصالۀ الصحه در كلیه معامالت جاری است .اصل صحت در كلیه معامالت،
اعم از عقود و ایقاعات ،جاری است و بر اصالۀ الفساد در معامالت مقدم است .بنای عقال نیز بر این
استوار است كه هر جا احتمال اخالل در معامله برود اصل صحت بر آن معامله حاكم است .محقق
بجنوردی در این زمینه بیان نمودهاند :مدرک قاعده منحصر به اجماع نیست ،بلکه عمدۀ دلیل آن
بنای عقال است و این بناء و سیره اختصاص به شرایط عقد ندارد ،بلکه در هر جا كه احتمال اختالل
معامله برود ــ چه از ناحیه شرایط عقد ،چه از ناحیه شرایط متعاقدین یا عوضین ــ اصل صحت
محکم است ،زیرا موضوع قاعده نزد عقال عبارت است از احراز عنوان معامله و شک در صحت و
فساد آن مطلقاً .همچنین ،گرچه اجماع دلیلی لُبی است و بنابراین اطالق ندارد و باید به مقدار قدر
متیقن اخذ شود ،لکن اگر اجماع بر عنوانی قائم باشد كه معقد آن اطالق داشته باشد حکم دلیل
لفظی پیدا میكند (بجنوردی ،1313 ،ج.)446 :1

امام خمینی(ره) مستثنیات ادلۀ صحت شرط را تحت عنوان شروط صحت مورد بحث قرار
دادهاند .این شروط عبارتند از :شرط فینفسه جایز باشد ،باید در نزد عقال دارای غرض قابلتوجه
باشد ،مخالف كتاب و سنت نباشد ،منافاتی با مقتضای عقد نداشته باشد ،شرط مجهولی كه موجب
غرر شود نباشد ،شرط مقدور و قابل انجام باشد ،شرط محال نباشد ،شرط منجز باشد و در متن عقد
مورد التزام قرار گیرد.
امام خمینی در مبحث صور بیعالخیار ابتدا درصورتیكه خیار معلق یا موقت به باشد اشکال
كردهاند كه اگر چنین شرطی باشد كه مستلزم غرر و جهالت در مشروط و بیع است ،زیرا مشتری
نمیداند كه در چه زمانی رد ثمن تحقق مییابد ،در نتیجه نمیداند كه از چه زمانی بایع خیار دارد
(امام خمینی ،1311،ج  .)444 :3ایشان پسازآنکه صور متعدد بیعالخیار را مطرح میكنند در خاتمه
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میفرمایند اشکال غرر و جهالت در اكثر صورتبندیها وارد است .بنابراین صورتهایی كه در

استناد نمود (امام خمینی ،1311 ،ج .)414-413 :5

 .9اقسام بیعالخیار
شیخ انصاری در كتاب مکاسب در خصوص اقسام بیعالخیارصورتهای مختلفی را ذكر كردهاند
كه بدین شرح است:
 .1از جهت انواع ثمن :ثمنی كه شرط رد آن میشود یا عین خارجی است و یا كلی فیالذمه یا
مثلی یا قیمی یا پول ،و یا كاال است .همگان معتقدند كه خیار بیعالشرط در همه این صورتبندیها
صحیح است ،زیرا ادله صحت عقد و بیع و شرط شامل آن میشود.

تحلیل فقهیحقوقیخیاربیع الشرط در نسبت با معامالت با حق استرداد

آنها غرر وجود دارد بر اساس قواعد عام باطل است و برای اثبات آنها باید به ادله خاصه و اجماع

 .4از جهت رد ثمن :رد عین یا بدل ثمن ممکن است مشروط در بیعالخیار شده باشد و یا
ممکن است رد كل یا بعضالثمن شرط شده باشد .در این صورتها ممکن است مشروط رد ثمن
به مشتری یا ولی یا وكیل او باشد .هریک از این صورتبندیها اگر مشکل ثبوتی یا اثباتی نداشته
باشد بر اساس ادلۀ عامۀ وجوب وفا بهشرط ،باید بر طبق آن عمل كرد (شیخ انصاری ،1413 ،ج :5
.)144

امام خمینی در دو صورت فوق اشکال وارد نمودهاند :یکم در صورت شرط رد بدل ثمن با
فرض وجود عین ثمن و دوم شرط رد ثمن بهصورت مطلق و بدون تعیین جهت .همچنین طرح
سؤال شده است كه آیا در صورت وجود عین ثمن رد بدل آن كافی است یا نه؟ (امام خمینی،
 ،1311ج .)444 :3

به نظر میرسد درصورتیكه بایع شرط كند كه با رد بدل ،بیع فسخ شود و ثمن به ملک مشتری
و مبیع به بایع برگردد؛ سپس بعد از فسخ ،یک معامله و قرارداد جدید منعقد گردد كه در آن ثمن
با بدلش معاوضه گردد ،اشکال ثبوتی و اثباتی پیش نخواهد آمد .همچنین است اگر رد بدل ثمن به
مشتری مقدمۀ تحقق خیار یا فسخ یا اقاله باشد ،بدین نحو كه اگر بایع شرط كند هرگاه بدل ثمن را
آورد ،مبیع از آن مشتری شود اشکالی پیش نخواهد آمد.
ایراد زمانی تحقق پیدا میكند كه با یک شرط دو مطلب به دست آید :اول آنکه رد بدل ،فسخ
فعلی یا مقدمۀ فسخ یا اقاله باشد .دوم آنکه بدل ثمن معاوضه شود .در این صورت اشکال ثبوتی و
اثباتی حضرت امام وارد است.
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صاحب جواهر بر فرضی كه خیار معلق بر رد ثمن باشد ،اشکال میكند .از دیدگاه ایشان تعلیق
در بیع و مانند آنچه در نفس عقد باشد و چه در متعلق عقد باشد ممنوع است .امام خمینی به این
اشکال پاسخ دادهاند كه اگر خیار معلق بر ،یا موقت به رد ثمن در رأس سال باشد ،گرچه جهالت
منتفی است ولی خارج از محل بحث است .محل بحث جایی است كه خیار معلق بر ،یا موقت به
رد ثمن در ظرف یک سال باشد و در چنین فرضی جهالت وجود دارد ،زیرا معلوم نیست كه بایع
در چه زمانی در ظرف یک سال آینده ثمن را رد خواهد كرد (امام خمینی ،1311،ج .)444 :3

دیدگاه شیخ اصفهانی در پاسخ به غرر آن است كه «جهالت با تعیین مدت دفع میشود و
متعارف نیز چنین است كه شرط میشود كه ثمن در سر سال تا یک یا دو روز یا بیشتر رد
میشود» (اصفهانی ،1314 ،ج  .)143 :3بنابراین اگر رد ثمن در ظرف یک سال انجام شود ،امام
خمینی بیان میدارد كه مستلزم غرر است و فرقی هم بین توقیت و تعلیق نیست.
امام خمینی درصورتیكه رد ثمن شرط فسخ باشد اشکالی را طرح كردهاند .ایشان میفرمایند:
اگر «تقیید فسخ به رد ثمن» به این معنی باشد كه «بدون رد ثمن حق فسخ ندارد» این شرط باطل
است ،زیرا خیار همان حق فسخ است و اطالق خیار با تقیید فسخ به رد ثمن تنافی دارد؛ اما اگر این
شرط ،بهشرط ترک اعمال خیار برگردد اشکالی ندارد ،ولی اگر تخلف كرد و قبل از رد فسخ
نمود نفوذ و عدم نفوذ فسخش بر این امر مبتنی است كه آیا میتوان از این شرط استفاده حکم
وضعی كرد یا نه ،و این محل بحث و چالش است (امام خمینی ،1311،ج.)443 :3

امام خمینی در فرض اینکه رد ثمن فسخ فعل در بیعالخیار باشد قائل بهتفصیل شدهاند :اگر
شرط انشای فسخ به سبب رد باشد همانند معاطات در بیع اشکال ندارد ،ولی باید در حین رد ثمن،
انشای فسخ را قصد نماید؛ اما اگر شرط وقوع فسخ به سبب رد ثمن بهگونهای كه رد ثمن حتی
بدون قصد انشای فسخ نیز سبب فسخ باشد در این صورت صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است
كه دلیل شرط در اثبات سببیت چیزی كه سبب عرفی یا شرعی نیست كافی باشد (امام
خمینی ،1311،ج .)443 :3

به نظر میرسد كه این تفصیل چندان ضرورتی نداشته باشد ،زیرا اگر شرط عبارت باشد از
وقوع فسخ به سبب رد ثمن بدون قصد انشای فسخ بلکه بهقصد رهن یا از روی غفلت ،در این
صورت برای اشتراط چنین شرطی غرض عقالیی وجود ندارد و عقال چنین چیزی را شرط
نمیكنند (اصفهانی ،1314،ج .)136 :3
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صورت گفته شده است كه شرط نتیجه نافذ نیست و ادله حاكی از وجوب تکلیفیاند و جمع بین
حکم تکلیفی و وضعی به لفظ واحد میسر نیست .حضرت امام خمینی در پاسخ فرمودهاند :قول به
امتناع جمع بین حکم تکلیفی و وضعی بیاساس است .جمع بین این دو بدین شکل كه بگوید:
«اوفو بالشروط» امکانپذیر است ،زیرا وفا همان عمل بهمقتضای شرط است ،لذا اگر وفا شرط فعل
باشد كه لزوم عمل آنجام آن فعل است و اگر شرط نتیجه باشد وفا به آن با ترتیب و ترتب آثار
نتیجه تحقق مییابد .بنابراین جمع بین این دو به نحو ایجاب انفاذ ممکن است .در ادامه حضرت
امام به روایات متعدد و مستفیضهای استناد میكنند كه در آنها ائمه(ع) بر صحت شرط نتیجه به قول
پیامبر(ص) كه فرمود« :المومنون عند شروطهم» استناد كردهاند (امام خمینی ،1311،ج .)116 :3

همچنین ،امام خمینی در پاسخ به انفساخ عقد از حین رد ثمن و انفساخ عقد بدون سبب

تحلیل فقهیحقوقیخیاربیع الشرط در نسبت با معامالت با حق استرداد

صورت دیگر از صور خیار بیعالشرط ،رد ثمن قید انفساخ عقد بودن است .نسبت به این

می فرماید :سبب فسخ همان شرط است كما اینکه در سایر شروط نتیجه نیز چنین و انفساخ دارای
سبب خاصی نیست تا شرط نتواند جایگزین آن شود .انفساخ عقد بعد از تحقق آن شرط اقتضا
میكند نه عقد (امام خمینی ،1311،ج .)111 :3

امام خمینی در پاسخ به ایراد شیخ انصاری كه میفرمایند :انفساخ بیع را نمیتوان با شرط محقق
ساخت ،بیان داشتهاند كه تحقق عنوان بیع نیز به سبب اشتراط مانعی ندارد ،زیرا ماهیت بیع عبارت
است از مبادله مال با مال ،و الفاظ و اسباب فعلی عقود ،اسباب تحقق این مبادلهاند و جزء ماهیت
بیع نیستند .بنابراین شخص میتواند تبادل بین مال خود را با مال دیگری در ضمن یک عقد شرط
نماید .در این صورت اگر مشروطٌ علیه قبول كند تبادل تحقق یافته و عنوان بیع به آن صدق میكند
و سبب همان شرط است و تعاقد با شرط و قبول آن حاصل شده است .افزون بر این قیاس انفساخ
عقد با عقد ،قیاس معالفارق است ،زیرا انفساخ نظیر سقوط خیار است نه نظیر تعاقد (امام
خمینی ،1311،ج .)445 :3

 .4خیار بیعالشرط و مقتضای عقد
برخی از فقهای اهل تسنن خیار بیع الشرط ــ بیع الوفاــ را فاسد میدانند .آنان اظهار داشتهاند كه
بیعالوفا شرط مخالف متقضای عقد است .دبیر كل مجمع فقه اسالمی در جده میگوید :شرط در
بیعالوفا مخالف مقتضای عقد است .شیخ محیالدین المیس ،یکی از اعضای مجمع فقه اسالمی،
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میگوید :مالکیه ،حنابله و متقدمین از علمای حنفی و شافعی بیعالوفا را فاسد میدانند .وجه فساد
این است كه در این شرط اگر ثمن را بایع رد نماید مشتری باید بیع را به بایع تسلیم كند ،مخالف با
مقتضای بیع و حکم آن است .مقتضای بیع آن است كه مشتری ملکیت مستقر و دائم نسبت به بیع
داشته باشد ،ولیکن در بیعالوفا مشتری نگران است و این شرط به نفع بایع است و دلیل معینی كه
داللت بر جواز نماید وجود ندارد .درنتیجه چنین شرطی فاسد است كه موجب فساد بیع میشود.
عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد نیز مورد اتفاق فقهای امامیه است .مراد آنها از شرط
مخالف مقتضای عقد آن شرطی است كه جمع آن با عقد عقال و یا عرفا ممکن نباشد؛ یا به این
دلیل كه با آثار عرفی ذات عقد منافات دارد و یا به این دلیل كه شرط با مضمون حقیقی و مقومات
حقیقت عقد تنافی دارد .ازاینرو قدر مشترک همه آنها را میتوان در این دانست كه شرط مخالف
مقتضای ذات عقد آن است كه جمع چنین شرطی با عقد عقال یا عرفا ممکن نباشد .البته شرط
بیعالخیار اینچنین نیست كه مخالف مقتضای عقد باشد ،چراكه با ذات عقد و آثار و لوازم عقلی و
عرفی آن منافات ندارد .اینکه بیان شد كه با ملکیت مستقر و دائم منافات دارد صحیح نیست،
چراكه ملکیت مستقر از آثار اطالق عقد است نه از آثار ذات عقد .اصل ملکیت از آثار ذات بیع
است بدین نحو كه بیع بهشرط عدم ملکیت مشتری نسبت به مثمن و عدم ملکیت بیع نیست .بنابراین
شروطی كه با ذات عقد منافات ندارند و تنها با اطالق عقد منافات دارند مخالف مقتضای عقد
نیستند و درصورتیكه منعی از جهات دیگر در آنها موجود نباشد نافذ و معتبرند .صورتبندی
صحیح و جایز در خصوص خیار بیعالشرط از دیدگاه امام خمینی را میتوان اینگونه بیان كرد:
خیار مقید به رد ثمن شرط بیع است ،اعمال فسخ مقید به رد ثمن است ،رد ثمن فسخ فعلی باشد،
رد ثمن قید انفساخ عقد باشد ،رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد ،خیار معلق بر یا موقت به
رد ثمن در رأس سال باشد بهگونه ای كه موجب جهالت و غرر نشود ،بایع بر مشتری شرط كند كه
اگر ثمن را رد كرد مشتری مبیع را به او تملیک كند و بایع شرط كند كه با رد ثمن مبیع ملک او
شود.

 .5مادۀ  33و  33قانون ثبت و بیع شرط
مادۀ  43قانون ثبت كه در خصوص معامالت رهنی و شرطی و بهطوركلی معامالت با حق استرداد
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بحث و گفتوگو میكند در سال 1451ش .مورد تصویب قرار گرفته است .در مادۀ  354ق.م.

ثمن را به مشتری رد كند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و »...و همچنین در مادۀ
 353ق.م .آمده است:
در بیع شرط ،بهمجرد عقد ،مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع .بنابراین اگر بایع به
شرایطی كه بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید ،بیع قطعی شده و
مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را
استرداد كند ،از حین فسخ ،مبیع مال بایع خواهد شد. ...

بنابراین با انجام معامالت شرطی به شرح مذكور مبیع بهصورت معلق و مشروط در مالکیت مشتری
قرار میگیرد و بهمحض انقضای مدت مندرج در سند شرطی و عدم رد ثمن از طرف بایع ،بیع
قطعی گردیده و مبیع مال مشتری میگردد.
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آمده است« :در عقد بیع ،متعاملین میتوانند شرط نمایند كه هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل

پیش از تصویب مادۀ  43و  43مکرر قانون ثبت در سال  ،1451برخی از این مواد قانون مدنی
نهایت سوءاستفاده را نموده و با دادن وام به افراد نیازمند با سودهای كالن و كمرشکن ،امالک
باارزش آنها را در قبال ثمن بخس به بیع شرطی خریداری مینمودند و چون افراد مذكور پس از
انقضای مدت قادر به بازپرداخت ثمن معامله و سود و بهره كالن آن نبودند ملک از آن مشتری
(اعطاكننده وام) میگردید و از این طریق بسیاری از رباخواران صاحبمال و اموال باارزش و
گرانقیمت در مقابل پرداخت مبلغی ناچیز میشدند.
در سال  1451قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفادهكنندگان از فرصتهای قانونی و برای
نظارت و حاكمیت قانون بر معامالت شرطی و از طرفی نظم و انسجام بخشیدن به معامالت رهنی
كه بین بانکها و مشتری آن منعقد میگردید اقدام به تصویب مادۀ  43و  43مکرر قانون ثبت
نمود.
در مادۀ ( 43اصالحی  )1451/11/14آمده بود« :در مورد معامالت مذكور در مادۀ  44و كلیه
معامالت شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول ،درصورتیكه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند،
بدهی خود را نپردازد ،بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمكنندۀ سند
درخواست كند »...كه در اجرای قانون مذكور بدهکار میتوانست ظرف  6ماه از تاریخ ابالغ
اجرائیه درخواست حراج ملک خود را بنماید كه در این صورت ملک مذكور را از طریق
برگزاری حراج (كه مبلغ آن از كل طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی
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آن شروع و به كمتر از آن داده نمیشد) فروخته و ثمن معامله به بستانکار تحویل میگردید و
مقرر شده بود كه در صورت نبودن خریدار و همچنین درصورتیكه بدهکار ظرف مدت  6ماه
مذكور تقاضای حراج نکند در آن صورت پس از انقضای مدت هشت ماه از تاریخ ابالغ ،ملک با
اخذ كلیه حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار گردد.
درصورتیكه تقاضای حراج از طرف بدهکار به ادارۀ ثبت واصل میگردید ،ادارۀ مذكور
مکلف بود نسبت به اجرای عملیات حراج اقدام نماید و اگر مورد رهن بیش از مبلغ كل طلب و
خسارت و عوارض قانونی آن به فروش میرسید مازاد بر طلب باید به بدهکار مسترد میگردید،
هرچند كه در عمل چنین اتفاقی رخ نمیداد ،زیرا بدهکاران بنا به دالیل مختلف عمدتاً از این
فرصت قانونی جهت تقاضای حراج استفاده نمینمودند و درنتیجه باگذشت زمان ،ارزش امالكی
كه در رهن بانکها قرار داشت روز به روز افزایش مییافت ،بهطوریكه هیچگونه تعادل اقتصادی
و ارزش مالی بین وام دریافتی بدهکار و خسارات متعلقه باارزش ملک وجود نداشت و به عبارتی
ارزش ملک بسیار بیشتر و افزونتر از میزان بدهی بود و درنتیجه با عدم تقاضای حراج و یا در
صورت برگزاری عملیات حراج و نبودن خریدار تمامی ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ مورد رهن
به بستانکار منتقل میگردید.
از طرفی مادۀ  141ق.م .تصریح دارد« :اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته
شود ،مازاد مال مالک آن است؛ و اگر برعکس حاصل فروش كمتر باشد ،مرتهن باید برای نقیصه
به راهن رجوع كند».
هرچند در مادۀ  43سابق در مواردی كه مورد رهن به مرتهن واگذار میگردید ،بستانکار
موظف بود هرگاه قسمتی از طلب خود را كه دریافت كرده بود به راهن مسترد نماید ،اما در مورد
ارزیابی رهینه و ایجاد تعادل بین میز آن بدهی و ارزش مورد رهن سخنی به میان نیامده بود جز در
مواردی كه عملیات حراج انجام میگردید كه در آن صورت هم مبلغ پایۀ حراج از مبلغ طلب و
خسارات قانونی آن شروع میشد و نه از مبلغ و ارزش روز مورد وثیقه .برعکس ،اگر مورد وثیقه
به هر دلیلی تکاپوی طلب طلبکار را نمینمود مرتهن حق رجوع به راهن را نداشت جز در مورد
تبصرۀ  6مادۀ  43كه آنهم از طریق اعراض از رهن و تبدیل سند وثیقهای به سند ذمهای ،كه در
آن صورت میتوانست معادل طلب خود از اموال دیگر بدهکار نیز استیفا نماید .مادۀ  44و 43
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قانون ثبت به دلیل شیوع این مدل از بیع ،معامالتی را پیشبینی كرد كه از آن به معامالت با حق

رهنی هستند .بهعبارتدیگر ،این معامالت موجب انتقال مال نمیشوند .بیع شرط نیز از معامالت
این نوع از حق استرداد شناخته شد و حق تقاضای ثبت تنها از طرف شخص انتقالدهنده
موردپذیرش قرار گرفت ،هرچند اصالح دو مادۀ  44و  43قانون ثبت بیشتر بر فرایند تشریفات
انجام اینگونه معامالت تکیه دارد و در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از اینگونه معامالت ارزیابی
میشود ،ولیکن رویۀ جاری در معامالت همانند گذشته روال خود را طی مینماید.
بعد از اصالح این ماده عده ای بر این باورند كه چیزی به نام بیع شرط در قانون مدنی ایران
وجود ندارد و احکام آن نسخ شده است .لذا بیع شرط تابع قانون معامالت با حق استرداد است .بیع
شرط به دو صورت قابلتحلیل است :نخست بیع شرطی كه در روابط بدهکار و طلبکار جاری
است (مادۀ  43قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی كه حاكم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست ،بلکه
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استرداد یاد میشد .ازجمله احکام معامالت با حق استرداد این است كه این معامالت شبیه معامالت

یک بیع واقعی است و مشمول مواد  354تا  364قانون مدنی میشود .بیع شرطی كه حاكم بر روابط
بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ  44قانون ثبت) و به همین جهت
است كه تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانستهاند ،زیرا در این قسم از بیع شرط
قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست اگر به این مالک توجه نشود ابهاماتی به وجود
میآید :اوالً ،اینکه هر بیع شرط ،معامله با حق استرداد تلقی گردد ،درحالیكه اینگونه نیست .ثانیاً،
خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ  433قانون مدنی است .پس بایع باید تمام بیعهای موضوع
مادۀ  433قانون مدنی را معامله با حق استرداد بداند و روشن است كه صرف وجود خیار در یک
بیع آن بیع را مصداق معامله با حق استرداد نمیكند.
مواد  44و  43قانون ثبت مخصص مادۀ  353قانون مدنی نیست ،زیرا مادۀ  353قانون مدنی بیع
شرط حاكم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست ،اما موضوع مواد  44و  43قانون ثبت بیع شرطی
است كه حاكم بر روابط بدهکار و طلبکار است.
در واقع بیع شرط قسم خاصی از بیع خیاری است ،زیرا در بیع شرط اوالً ،خیار شرط اختصاص
به فروشنده دارد درحالیكه در بیع خیاری ممکن است عالوه بر فروشنده خیار برای خریدار یا
ثالث شرط شده باشد (مادۀ  433ق.م) .ثانیاً ،اعمال خیار در بیع شرط منوط به پرداخت ثمن است.
بهعبارتدیگر ،صرف اعالم فسخ در بیع شرط برای انحالل كافی نیست و انشای فسخ باید همراه با
رد ثمن باشد (مانند اخذ به شفعه) ،درحالیكه در سایر بیعهای خیاری صرف ابراز ارادۀ صاحب
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خیار مبنی بر فسخ برای انحالل بیع كافی است (كاتوزیان ،ج .)151 :5

معامله با حق استرداد نسبت به بیع از یکجهت عام تراست ،زیرا فقط به بیع محدود نمیشود و
عنوان صلح را نیز دربرمیگیرد و از جهت دیگر خاصتر است زیرا موضوع آن به امالک محدود
است (كاتوزیان.)151 :1441،

باید بین بیع شرط با معامله رهنی تفاوت قائل شد .در بیع شرط قبض شرط صحت نیست اما در
رهن چنین است .در بیع شرط منافع متعلق به خریدار است اما در معامله رهنی ،مرتهن مالک منافع
نیست (مادۀ  114ق.م) .مورد معامله در بیع شرط ممکن است كلی باشد ،اما مرهونه باید عین معین
باشد (مادۀ 113ق.م) .مقصود از عبارت معامله با حق استرداد ،استرداد و وثیقه و آزاد كردن وثیقه
است نه استرداد مالکیت .از همین رو ،در تبصرۀ دوم مادۀ  44قانون ثبت ،حق تقاضای ثبت را به
وثیقهدهنده داده است نه به طلبکار .عبارت انتقالدهنده و انتقالگیرنده در تبصره مادۀ  44قانون
ثبت نظر بهظاهر الفاظ معامله با حق استرداد دارد كه صوری است وگرنه اگر مقصود انتقال
مالکیت بوده باشد د یگر بیع شرط صوری نبوده ،بلکه حقیقی است و مطابق قاعده مالکیت باید از
انتقال گیرنده تقاضای ثبت پذیرفته میشد .از همان روست كه برابر مادۀ  364قانون مدنی تقاضای
ثبت از مدیون (ناقل ظاهری بهطرف) پذیرفته میشود و وصول طلب بستانکار (منتقلٌ الیه ظاهری)
تابع مواد  44و  43قانون ثبت است.

نتیجهگیری
خیار بیع شرط یا بیع الخیار از دیدگاه امامیه بر اساس ادله و عمومات آن صحیح دانسته شده است و
ماهیت آن را بیع دانستهاند .فقهای اهل تسنن از بیعالخیار به بیعالوفا یاد كردهاند .آنها بر این باورند
كه بیعالوفا دارای ماهیت بیع واقعی نیست ،بلکه ماهیت آن به رهن شبیه است .آنان این معامله را
صحیح ندانسته و اظهار داشتهاند كه این معامله ربوی است و حیلۀ ربا در آن وجود دارد .همچنین
این شرط را خالف مقتضای عقد دانسته و عقد را باطل شمردهاند .امامیه بر این باور است كه خیار
بیعالشرط خالف مقتضای ذات عقد نیست ،خالف مقتضای ذات عقد ،یعنی عقال و عرفا جمع آن
شرط ،با عقد ممکن نباشد .دلیل دیگر كه امامیه برای صحت خیار بیع شرط بیان نموده ،قاعدۀ
اصالۀ الصحه است .این قاعده بر كلیۀ معامالت ،اعم از عقود و ایقاعات ،حاكم است.
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بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد  354تا  364قانون مدنی میشود .بیع شرطی كه حاكم بر
روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ  44قانون ثبت) و به همین
جهت است كه تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانستهاند؛ زیرا در این قسم از بیع
شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست .هرگاه به این مالک توجه نشود ابهاماتی
به وجود میآید .اوالً ،اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی میگردد ،درحالیكه اینگونه
نیست .ثانیاً ،خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ  433قانون مدنی است پس باید تمام بیعهای
موضوع مادۀ  433قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست .روشن است كه صرف وجود خیار
در یک بیع ،آن بیع را مصداق معامله با حق استرداد نمیكند .مواد  44و  43قانون ثبت مخصص
مادۀ  353قانون مدنی نیست ،زیرا مادۀ  353قانون مدنی بیع شرط حاكم بر روابط بدهکار و

تحلیل فقهیحقوقیخیاربیع الشرط در نسبت با معامالت با حق استرداد

جاری است (مادۀ  43قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی كه حاكم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست،

بستانکار نیست ،اما موضوع مواد  44و  43قانون ثبت بیع شرطی است كه حاكم بر روابط بدهکار و
طلبکار است .با توجه به مواد  44و  43قانون ثبت و اصالحیه آن در اسفند 1446مواد قانون مدنی
موصوف و تحلیل حقوقی صورت گرفته و با توجه به مبانی عقلی و شرعی آن نباید مواد  354و
 353قانون مدنی را نسخ شده تصور نمود.
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