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Abstract
In respect of interaction or non-interaction of price with clauses and specifications
stipulated in sale contract, there are two different views in Islamic jurisprudence.
Some jurisprudents believe that the clauses and specifications have no role in
determining the price of the sale but merely persuade the customer to make sale
contract. Another group believes that the clauses and specifications of the sale are
effective in determination of the price and are considered as equivalent to some part
of the price. In other words, the first group of the jurisprudents relies on the rule “alshurūṭ lā ūza´u ´alayhā al-thaman” and the second group relies on the rule “li alsharṭ qisṭun min al-thaman”. It seems that no one can practice the generalities and
specifications of these rules and since the act of legislator in the area of contracts is
principally affirmative, for adopting the determination criteria it should be referred
to the custom. As a whole, in the cases when the sale and the clause are considered
as a single ruling by custom, such that the sale contract is made because of gaining
the subject of the clause the rule “al-shurūṭ lā ūza´u ´alayhā al-thaman” is relied
upon. However, if the clause is not in the above-mentioned order and it only triggers
and persuades contractor to do the contract, the rule “li al-sharṭ qisṭun min althaman” is relied upon.
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صفحات ( 111-120مقابۀ پژوهشی)

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع
*

محمد ابوعطا ، 1سیدهادی جوادی ،1حسین رحمانی

7

 .1دانشیار حقوق خصوصی ،گروه حقوق ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 . 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 . 9دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد سمنان ،دانشگاه ثزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
(تاریخ دریافت32/11/9 :؛ تاریخ پذیرش)39/12/11 :

چكیده
در زمینۀ تقاب یا عدم تقاب امن با شروط و اوصاف مندرج در بیع ،در فقه ،دو دیدگاه مختلف وجرود دارد .گروهری از
فقها ،عقیده دارند که اوصاف و شروط ،نقشی در تعیین امن معامله ندارند بلمه تنها در جهت ترغیا مشتری بره خریرد
مؤار هستند .گروهی دیگر بر ثنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع ،در میزان امن معامله تأایر دارند و معادل قسمتی
از امن بهشمار میروند .بهعبارتی ،گروه اول از فقها ،به قاعدۀ «ابشروط الیروزع علیهرا ابرثمن» و گرروه دوم ،بره قاعردۀ
«بلشرط قسط من ابثمن» نظر دارند.بهنظر میرسد نمیتوان به اطالق و عموم این قواعد عم کررد و از ثنجرا کره عمر
شارع در حوزۀ معامالت ،علی االصول امتایی است ،باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد .بهطرور کلری ،چنانچره
عرف ،بیع و شرط ضمن ثن را در حمم واحد بداند ،طوریکه بیع ،به منظور حصول مدبول ثن شرط منعقد شرده باشرد،
قاعدۀ «ابشروط الیوزع علیها ابثمن» جریان مییابد .اما اگر مقام شرط در بیع ،به ترتیا فوق نبود و فقط سربا تحریرک
و تمای بیشتر مشروطٌبه به انجام دادن معامله بشود ،قاعدۀ «بلشرط قسط من ابثمن» جاری میشود.
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مقدمه
بیع در عرف بغویین ،به مبادبۀ مال به مال تعریف شده اسرت (انصراری ،1011 ،ج  )9 :9و
چون حقیقت عرفیه دارد نه شرعیه ،پس معنای حقیقی بیع ،مبادبه است و به اقتترای «براء»
مقابله ،این مبادبه ،بین دو مال است .یمی از قواعدی کره در برخری از مترون فقهری بره ثن
استناد کردهاند ،قاعدۀ «ابشروط الیوزع علیها ابثمن» است .بر اساس ایرن قاعرده ،شرروط و
اوصاف مندرج در بیع ،هیچ مابهازایی از امن معامله را به خود اختصاص نمیدهنرد ،بلمره
صرفاً انگیزه و رغبت در مشتری برای خرید ایجاد میکنند .این در حابی اسرت کره برخری

دیگر از فقیهان ،به شرحی که در بخشهای بعد خواهیم دیرد ،قاعردۀ «بلشررط قسرط مرن
ابثمن» را مورد توجه قرار دادهاند که حسا ثن ،بهطرور معمرول ،بخشری از امرن ،در ازای
شرط و وصف مذکور در عقد قرار میگیرد .با توجه به وصف مابیت داشتن مبیع ،وجرود و
عدم ثن ،سبا زیادی و کمی رغبت خریدار در پرداخت میشود .حال ثیا اوصاف و شروط
هم قاب تملیک و تملک هستند؟ زیرا بین مابیت و ملمیت ،نسبت عموم و خصوص مطلرق
است و مالزمۀ قطعی بین ثن دو نیست .حال ثیا اوصاف مبیرع هرم مریتواننرد خرود مبیرع
قرارگیرند؟ دیگر اینمه مبیع باید عین باشد به این معنا که امن در مقاب ذات و جوهر قررار
میگیرد نه اوصاف و اعراخ .ثیا برای اوصاف و شروط میتوان قائ به ایرن خصوصریت
شد؟ دربارۀ سایر شروط مبیع همانند ملک بایع بودن نیز به همینصورت است .ثیا اوصاف،
ملک و قاب تملیک و تملک هستند؟ ثیا قدرت بر تسلیم و تسلم و قبض اقباخ ثن وجرود
دارد؟ زیرا علت غایی بیع ،تملیک و تملک انشایی و قبض و اقباخ خرارجی ثن اسرت ترا
هر دو طرف ،بتوانند از ثاار حقیقی و خارجی عوخ مال خود بهرهمند شوند و اگرر چنرین
نباشد ،بیع ثن ،بغو است .اکنون باید دید که ثیا اممان تقاب یا عدم تقاب امن با این شروط
و اوصاف مندرج در بیع وجود دارد یا خیر؟ مقابۀ حاضر پژوهشی در این مسرئله و نقرد و
بررسی فقهی موضوع ،بر مبنای نظریات

فقهاست.

معنای شرط و وصف مربوط به مبیع
ثنچه در قلمرو عقد قرار میگیرد ،یمی از این سه حابت را دارد :یا ذات است یا وصف یرا
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شرط ،هرچند جمع همۀ اینها نیز مممن خواهد بود .همیشه این طور نیسرت کره وصرف و
شرط با هم باشند .گاهی چیزی را معامله میکنند ،بدون هیچ وصف و شرطی .وبری گراهی
هم وصفی یا شرطی اضافه میشود .وصف ،گاهی وصف مقوم و گراهی وصرف غیرمقروم
است .وصف اگر مقوم باشد ،یعنی اصالً عین ثن متعلق است .مثالً جاریهای که ناطقه است،
وصف مقوم است .اما این اوصاف مقوم ،مورد بحو ما نیستند .اوصرافی کره مقروم باشرند،
همان ذات هستند .وقتی عبدی را میفروشم که ناطق است ،این نراطق ،فصر اوسرت کره
مقومش است و این وصف ،قید توضیحی خواهد بود (طباطبرایی یرزدی ،1021 ،ج 13 :2؛
حسینی روحانی قمی ،1021 ،ج  .)11 :2وصفی که در اینجا مقصود بوده ،وصفی است کره
مقوم نیست ،بلمه وصف زائد است .وصف عرضی که در معامله مریثیرد ،گراهی مرؤار در
ازدیاد قیمت است و گاهی هم مؤار نیست .ثنجایی که در قیمت و ازدیاد قیمت ترأایر دارد،
گاهی مقصود واقع میشود و در مقام معامله و انشا ،قصد به ثن تعلق میگیرد .گاهی هم در
مقام معامله ،ثن وصف مدنظر نیست.
اما دربارۀ شرطی که در ضمن عقد و بهعنوان یک تعهد و ابتزام تبعی ،واقع شده اسرت،
باید دید که مقام تعهد ناشی از شررط در عقرد چیسرت .ثیرا تعهرد تبعری ناشری از شررط،
همردیف با تعهد اصلی قراردادی است یا حقوقی که متعاقدین در ارتباط برا اجررای تعهرد
اصلی قراردادی دارند ،در مورد شرط نیز اممان تسری و اجرا دارد .برهعبرارت دیگرر و بره
تعبیر فقها ،ثیا شرط ضمن عقد ،جزیی از دو عوخ است و در نتیجه بین اصر و فررع در
ارتباط میان شرط و عقد فرقی نیست؟ یا اینمه شرط ،تعهرد فرعری دیگرری اسرت کره بره
جهتی از جهات ،تابع قرارداد شده است و جزیی از عوضین بهشرمار نمریرود؟ 1تعمرق در
منابع فقهی ،به شرحی که خواهد ثمد ،نشاندهندۀ دیدگاههایی عمده در زمینۀ جایگاه شررط
در ضمن عقد است؛
 .1واضح است که در این تحقیق ،شرط در معنای اصوبی ثن ،یعنی «امری که از وجود ثن ،مممن است وجود
حاص شود اما از عدم ثن ،قطعاً عدم الزم میثید» نیست.
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مقام شرط در عقد بیع
 .1شرط ،جزیی از عوضین است

به نظر برخی از فقیهان ،شرط ،جزیی از مورد معامله یا در حمم ثن است .در مقام اسرتدالل
گفتهاند :همانگونه که در برابر هر جزیی از مبیع ،بخشی از امن قرارگرفته اسرت ،در برابرر
شرط نیز قسمتی از امن قرار میگیرد .چه تفاوتی میکند که شرخص خانرهای بخررد و در
ضمن ثن شرط کند که باغچۀ مجاور ثن ،ملک خریدار باشد یا از ابتدا خانه و باغچۀ مجاور
را به امن معین خریداری کند؟ (نراقی .)191 :1019 ،به اینترتیا ،نخستین نظریه ثن است
که شرط ،جزء یمی از دو عوخ است و در برابر ثن ،مستقیماً بخشی از عوخ دیگر قررار
میگیرد .بر مبنای این نظریه ،برخی به بطالن عقدی کره دربردارنردۀ شررط براطلی اسرت،
معتقد شدهاند و در مقام استدالل گفتهاند که باط بودن شرط ،اصوالً موجا بطالن معاملره
است؛ زیرا از یک طرف ،بخشی از امن در برابر شرط قرار میگیرد ،بهطوری که این شررط
شاید قیمت مورد معامله را کم یا زیاد کند .از طرف دیگر ،وقتی شرط باط شد ،امنری کره
مابهازای ثن قرارگرفته است ،شرعاً تصرفناشدنی میشود و چون میرزان ایرن امرن معلروم
نیست ،عقد را به دبی مجهول بودن امرن باطر مریکنرد (حلری ،1019 ،ج  .)238 :1ایرن
نظریه ،نتایج و بوازمی دارد که قائالن به ثن ،باید به ثن ملتزم شوند ،از جمله:
 .1مشروطٌبه بتواند در صورت تخلف ،امن را تقسیط کند و نه جزء حقیقی امن ،بلمره
چیزی همچون ارش عیا را مطاببه کند .اببته این نتیجرهای اسرت کره مشرهور مخرابف ثن
هستند .بهنظر مشهور ،تنها حقی که برای مشروطهٌبه وجود دارد ،خیار فسخ است؛
 .2الزمۀ دیگر نظریۀ مزبور این است که اگر شرط به انجام نرسد ،بر مشروطٌعلیه الزم اسرت
که قسمتی از امن را که در برابر شرط قرار گرفته است ،به طرف خویش بازگرداند ،هرچنرد کره
وی ثن را مطاببه نمرده باشد .همانطور که در مبیع مثلی فروشنده در صرورت نراقص برودن ثن
ضامن است ،هرچند مشتری مطاببه نمرده باشد .وبی در تخلف شرط ،کسی قائ به ایرن شررط
نشده و حتی در صورت معیوب درثمدن مبیع که نوعی تخلف شرط ارتمازی محسوب میشرود
نیز ،پرداخت ارش ،فقط با مطاببۀ متترر ،بر عهدۀ بایع مستقر میشود.
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در نقد این نظریه گفته شده که نظریۀ مذکور اصوالً برخالف فهرم عرفری از مفراد عقرد
است .عرف بهوضوح ،میان جزء و شرط تفاوت مریگرذارد .درسرت اسرت کره شررط ،در
ازدیاد و نقصان قیمت مؤار خواهد بود ،وبی این به ثن معنا نیست که دو طررف در قررارداد
خویش ،بخشی از امن را در برابر شرط قرار داده باشند .در حقیقرت معاوضره فقرط میران
عوضین برقرار شده است ،بدون ثنمه در برابر عوخ ،چیزی برهجرز معروخ قررار گرفتره
باشد .بر همین اساس بره نظریرۀ یادشرده از سروی دیگرر فقیهران انتقراد وارد شرده اسرت
(انصاری ،1011 ،ج  .)91 :2اببته این نقد و نیز برخی از توابی و بوازم مترتا بر این نظریه،
وقتی صحیح واقع میشود که قائالن به این نظریه ،دقیقاً برر جزییرت شررط بررای یمری از
عوضین اصرار کنند ،وبی چنانچه ثنان بر مابهابتفاوت ،یعنی چیزی شبیه به ارش که در واقع
نه عوخ ،بلمه در حمم ثن است ،نظر داشته باشند ،نمریتروان ایرن نقرد را چنردان واجرد
وجاهت منطقی دانست ،زیرا ناگفته پیداست که با پذیرش قول به مابهابتفاوت ،برای شررط،
ارزشی ملحوش شده است هرچند که ارش مصطلح (که جزیی از عوضین است) محسروب
نمیشود؛
 .2شرط ،جزیی از عوضین نیست

نظریۀ دوم که مشهور فقها از ثن پیروی میکنند ،این است که هرچند میان عقرد و شررط از
ثن حیو که شرط بوده ،رابطۀ اص و فرع برقرار میشود ،با اینهمه ،شرط در مقاب امن و
مثمن قرار نمیگیرد و جزیی از یمی از عوضین را به خود اختصاص نمیدهرد .برهعبرارت
دیگر ،شرط هرچند در انگیزۀ هر یک از متعاملین به انعقاد عقد مؤار است و چه بسا که در
زیادی و کمی عوخ نیز تأایر داشته باشد ،با توجه به اینمه مدبول عقد ،چیزی جرز وقروع
معاوضۀ بین امن و مثمن نیست ،شرط ،در حمم عوضین یرا جزیری از ثنهرا نخواهرد برود.
عقد ،عرفاً جز بر مقابلۀ بین دو عوخ دالبت ندارد و دبیلی هم بر تقسیط شرط مثالً به امن
در بیع یا یمی از عوضین در سایر عقود وجود ندارد و شرع نیز چیزی برهجرز ثنچره مرورد
قبول عرف بوده ،اضافه نمرده است (موسوی خمینی ،1021 ،ج 912 :1؛ بجنوردی،1013 ،
ج 212 :0؛ انصاری ،1011 ،ج  .)39 :2چون امر شرع به وفا به شرط ،به بحاش ایرن مردبول
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عرفی است .پس در صورت تخلف ،خواه اختیاری و خواه غیراختیاری ،ضرری بره تملرک
تمام عوضین توسط هر یک از متعاقدین متوجه نخواهد کرد و مشروطهٌبه ،صرفاً مخیر برین
فسخ یا امتای رایگان عقد خواهد بود و حق دریافت ارش را ندارد.
اببته پیروان این نظریه نیز با وجود اعتقاد به عدم تقسیط امن بر شرط ،در بعتی موارد،
امن را تقسیطشدنی میدانند .به همین بحاش ،شرط را به اعتبار رابطهاش با عوضین بررسی
میکنند .در برخی موارد ،مفاد شرط عبارت است از جزییت مقدار خاصی برای مبیع .ماننرد
اینمه کاالیی را معامله کنند که موجودی است مرکا از اجزا و شرط کنند کره مبیرع ،دارای
اجزای معین و مشخصی باشد .مثالً میگویند این زمین یا این پارچه یا این انبار گنردم را از
تو میخرم ،به شرط اینمه زمین ،فالن مقدار همتار باشد ،پارچه فرالن مقردار مترر باشرد و
انبار فالن مقدار تن باشد .در اینجا ،مفاد شرط ،مرکا از اجزای معین برای مبیرع اسرت .در
اینگونه موارد ،با فرخ تخلف ،چه حقی برای مشروطٌبه متصور خواهد بود؟ ثیا شررط در
اینجا نقش قید دارد و همانند موردی است که شخصی اتومبیلی بخرد به شرط اینمه در هر
ساعت 211 ،کیلومتر سرعت داشته باشد که در فرخ تخلف ،فقط خیار فسخ بهدنبرال دارد
و بههیچوجه نمیتوان برای حق مطاببه جزیی از امن را قائ شد یا اینمه جانا جزییت را
برای چنین مواردی ترجیح دهیم و بگوییم در اینجا شرط ،نقش جزء ایفا مریکنرد ،برا ایرن
استدالل که شرط ،هرچند بهصورت قید بیان شده ،منشأ انتزاع قیرد مزبرور ،وجرود و عردم
جزیی خاص برای مبیع بوده است .یعنی مبیع در حقیقت فالن مقدار اجزای متعرین خراص
بوده ،هرچند به اینصورت بیان شده است .اگر زمینی با شرط دو هزار مترر برودن فرروش
رفت ،در واقع مبیع ،زمین نبوده ،بلمه دو هزار متر زمین است و بهعبرارت دیگرر برهجرای
ثنمه مثالً گفته شود فروختم صد متر پارچه یا صد تن گندم یا صد همترار زمرین را ،گفتره
شده است که فروختم این را به شررط ثنمره فرالن مقردار باشرد و چرون هرر دو بره یرک
معناست ،بنابراین در صورت تخلف از شرط و کشف کمبود ،میتواند مقرداری از امرن را
مسترد دارد .بنابراین ،وجه مقدار ناقص عرفاً و حقیقتاً جزیی از مورد معامله است ،هرچنرد
بهصورت شرط بیان شده باشد .پس حمم عدم مقابلۀ امن ،در اینگونه موارد جاری نیست.
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اما اینمه کدامیک از دو نظر جای دفاع دارد؟ این مسرئله از مسرائ پیچیردۀ فقهری بروده و
تحت عنوان این قتیه مطرح شده است که هرگاه شخصری زمینری بفروشرد بنرا برر اینمره
مساحت معینی باشد یا انبار گندمی بفروشد بنا بر اینمه چند تن معرین باشرد و خرالف ثن
محرز شود؛ شیخ انصاری ،مسئله را در چهار فرخ بیان کرده اسرت :مبیرع در مقابر امرن
قاب تجزیه است یا نیست (مختلف االجزا یا متفق االجرزا) و هرر کردام از دو صرورت یرا
کمتر درثمده یا بیشتر .بنابراین ،چهار قسم ،تصرورشردنی اسرت و هرر کردام بره نتیجرهای
متفاوت میانجامد (انصاری ،1011 ،ج  )81 :2که در ادامه به ثنها خواهیم پرداخت؛
شرایط عوضین و ضمانت اجرای آن
فقها در مورد عوضین ،مابیت را شرط کردهاند( .انصاری ،ج  )3 :0اگر مبیرع مابیرت نداشرته
باشد ،توزیع و تقسیط امن در برابر ثن موضوعاً خارج از ماهیت بیع است و دیگر نوبت به
صحت یا فساد شرعی ثن نمیرسد .شرط دومی که برای عوضین ذکر شده ایرن اسرت کره
مبیع باید عین باشد ،به این معنا که امن در مقاب ذوات و جواهر قرار میگیرد ،نه اوصراف
و اعراخ .اما اینمه ثیا منافع و دیون و حقوق ،بدل از اعیران اسرت و قرائم مقرام ثن واقرع
میشود یا خیر و اینمه میتوانند مبیع و معوخ واقع شوند یا خیر ،ارتباطی به این مقام پیدا
نمیکند .شرط دیگر این است که مبیع باید ملک بایع باشد و تحت تسرلط مابمانره او قررار
داشته باشد .چون مراد از مبادبه در بیع ،مبادبۀ تملیمیه هست نه مطلق مبادبره ،بایرد برایع و
مشتری عوخ و معوخ را به همدیگر تملیک کنند وگرنره مرابی کره بایرد همیشره طررف
اضاعه مابمیت باشد در خأل واقع میشود و این عقال محال است .پس حتمراً ثن مرال بایرد
ملک طرفین باشد تا بتوانند به صیغۀ ملمت ایجاب و با قبلت ابتملیک قبول شود .حرال ثیرا
این وصف ،از اوصاف ملک است؟ و بهعبارت دیگر بر فرخ کره اوصراف ،مابیرت داشرته
باشد به این معناست که عقال حاضر شوند در قبال ثن پروبی بپردازنرد و وجرود و عردم ثن
سبا زیادی و کمی رغبت عقال در پرداخت شود ،ثیا اوصاف اممان تملیک و تملرک هرم
دارند؟ زیرا بین مابیت و ملمیت نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار اسرت .چره بسرا
ملمی که مال نباشد ،مث ریگی در زمین یا ساختمان انسان کره داخر در ملرک و ملمیرت
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صاحا زمین یا ساختمان است ،اما کسی حاضر نیست ثن را بخرد و بفروشد .و چره بسرا
مابی را انسان مابک ثن نیست ،بلمه مابک ثن مثالً همسایه بوده و اما مح جمرع دو عنروان
اموال خود شخص است .حال ثیا اوصاف مبیع چنین خواهد بود و ثیرا اوصراف مبیرع هرم
میتواند خود مبیع قرار گیرد؟ شرط چهارمی که فقها برای معوخ و مبیع ذکر فرمرودهانرد،
قدرت بر تسلیم و تسلم و قبض اقباخ ثن است ،زیرا علت غایی بیرع و شررط تملیرک و
تملک انشایی ،قبض و اقباخ ثن است تا بتوانند هر دو طررف از ثارار حقیقری و خرارجی
عوخ مال خود بهرهمند شوند و اگر چنین نباشد ،بیع ثن بغرو اسرت و اگرر طررفین ،حرال
معامله به این مسئله توجه داشته باشد ،سبا میشود که اصالً قصد انشرای حقیقری از ثنهرا
تحقق پیدا نمند .حال ثیا اوصاف اممان تسلیم و تسلم دارند و اگر هستند قربض و اقبراخ
ثنها به چه شم است و اگر نیستند ،ثیا معاملۀ ثن از اص باط بوده یا موجا خیار اسرت
و اگر خیار محسوب میشود چه خیراری؟ اگرر ایرن شررایط چهارگانره در اوصراف برود،
معوخ و مبیع واقع می شود و امن در قبال ثن رد و بدل خواهد شرد ،واال فرال .امرا شررط
اول :در زمینۀ مابیت اوصاف ،باید به عرف عام و بلمه عرف خاص بازاریان مراجعه کرد که
ثیا در قبال اوصاف جنسی ،حاضرند مابی بپردازند یا خیر؟ ثیا وجود و عردم ثن ،دخلری در
کمی و زیادی قیمت مال دارد یا خیر؟ پس نوبت میرسد به امتا یا رد شرع نسبت به ایرن
بنای عقالنی که عدم رد ثن ،دبی بر امتاست و در هر حال با مراجعه به بازار میبینیم کره
برای بعتی از اوصاف ،مابیت قائلند و حاضر به خرید و فروش ثن هسرتند و بلمره گراهی
موصوف را بهخاطر وصفش میخرند و به بعتی از اوصاف اعتنایی ندارند ،بلمه وجود ثن
را سبا بیرغبتی به خرید موصوف میدانند و وجود ثن را در مبیرع بعرد معاملره ،موجرا
غبن و غرر میدانند .اما شرع که مابیت را به عرف واگذار کرده است ،صحت معامله مال را
به این مشروط میداند که بر ثن مال ،منفعتی حالل مترترا و صرالح اجتمراع در ثن دیرده
شده باشد .بذا اوصافی که مابیت دارند و شرع هم خرید و فروش ثن را رد نمیکند ،طررف
مقاب امن واقع میشوند .مثالً اگر خودرویی رنگ خاصی داشته باشد یا مدل سال خاصری
باشد ،قیمتش بهخاطر این اوصاف ،بیشتر از امثابش خواهد بود و اگر بعد از معاملره معلروم
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شود که از ثن وصف تخلف شده ،مشتری میتواند در ازای پوبی کره داده اسرت ،شرمایت
کند و غرامت بگیرد .در نقطۀ مقاب بایع میتوانرد درخواسرت غرامرت کنرد و اگرر همرین
خودرو بهبحاش اوصاف صحت ،مشملی نداشته باشرد و برا وجرود سرالمت موترور ،دارای
رنگ ناپسند باشد ،چه بسا قیمت ثن در بازار کمترر از قیمرت کارخانره محسروب و سربا
نزول امن شود .بذا باید اوصاف را به بحاش مابیت ،به صحت ،سرالمت ،اوصراف کمرال و
نقص تقسیم کرد .اما شرط دوم واضح است کره وصرف هرچنرد مابیرت داشرته باشرد ،بره
خودی خود معاوضهشدنی نیست ،چون اوصاف از مقوبۀ اعراخ هستند و قائم به ذوات و
جواهر .بذا هرچند مقصود اصلی از اعطای امن ،وصف باشرد نره موصروف ،عمر بردون
انتمام به عینی از اعیان محلله ،اممان نق و انتقال ندارد .بذا حتماً قسطی از امرن بایرد در
مقاب عین واقع شود ،وگرنه موجا اجتماع امن و مثمن در یرک جیرا مریشرود کره برا
حقیقت مبادبهای بیع منافات دارد .اما شاید گفته شود که مدار در صحت بیع و صدق عنوان
معاوضه و مبادبه ،تبادل دو مال است ،در مقام انشا به ایجاب و قبول و از این جهت مرانعی
ندارد تمام امن در قبال خصوص وصف قرار گیرد و اما انتمام عین فقط برای تصرحیح و
تبدی خارجی و در مقام قبض و اقبراخ باشرد کره شررط برزوم اسرت نره صرحت و بره
اینترتیا تملیف شرط چهارم هم روشن میشود؛ بهویرژه اینمره مردار در شررط چهرارم،
قدرت بر تسلیم حال قبض و اقباخ است ،نه حال معامله وبو به کمرک دیگرران .چنانمره
حیوان فراری یا ماشین مسروقه ای را بفروشد به دیگری و طرفین مریداننرد کره برا کمرک
پلیس ،قادر به تسلیم و تسلم خواهند بود .اگر این شرط محقق نشد ،بیع خیاری خواهد بود
نه فاسد .اما اگر مالک قدرت تسلیم ،حال بیع باشد ،بطالن معامله به جهت ثن است که این
معامله سفیهانه و بغو و صوری است و مصداق اک مال به باطر  ،هرچنرد بعرد از معاملره،
حسا اتفاق ،قدرت بر تسلیم پیردا کنرد .همچنرین عقرال چنرین برایع و مشرتری را سرفیه
میدانند ،بلمه مابی را که قدرت بر تسلیم ثن نباشد ،مال قلمداد نمیکنند و برای ثن مرابیتی
هرچند در خصوص ثن معامله قائ نیستند .در هر صورت وصف بره انترمام عرین ،قابر
تسلیم است هم حال بیع و هم حال قبض و اقباخ و بدون ثن تسلیمناشدنی است ،چره در
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حال بیع و چه بعد از ثن .بذا مابیت ثن هم بالمشم باقی خواهد مانرد .اگرر پرذیرفتیم کره
اوصاف دارای مابیت تسلیمشدنی به مشتری هستند و بایع قادر بر این امرر اسرت ،وبرو بره
کمک مشتری یا تشخیص اابو ،تملیف شرط سوم هم مشخص میشود ،زیررا ملمیرت برر
چیزی ،به معنای سلطه و سیطرۀ مابمانه بر ثن است ،بهنحوی که بتواند تمام حقوق مابمانره
و از جمله نق و انتقال ثن را استیفا و بهرهبرداری کند ،به هر طریقی که مممن باشد؛
تحلیل شرط به اعتبار رابطۀ آن با عوضین بنا بر عدم تقسیط
 .1مبیع ،متساویاالجزا و ناقص باشد

مانند ثنمه شخصی برنجی را معامله میکند به شرط ثنمه  21کیلو باشرد و بعرد از تحویر
کمتر درثید .در این فرخ اوالً به یقین حق فسخ برای او متصور است .وبی سخن در حرق
امتا با گرفتن مقداری از امن در مقاب جزء ناقص است .ثیا مشتری فقط مریتوانرد فسرخ
کند و ک امن خود را پس بگیرد یا امتا کند بدون ثنمه چیزی از امن را مطاببره کنرد؟ در
پاسخ به سؤال فوق ،دو قول از سوی فقها وجود دارد:
 .1فقط حق خیار فسخ وجود دارد نه چیز دیگر و در غایه ابمرام نسبت داده شده است
که مشهور فقها برثنند (صیمری ،1021 ،ج  .)28 :2در توجیه این نظر گفتهانرد :صررفاً یرک
ابتزام ،از سوی مشروطٌعلیه بر وجود وصف برای مبیع ،یعنی مقدار معرین ،وجرود دارد کره
نسبت به ثن وصف ،کشف خالف و ممشوف شده که مبیع فاقد ثن بروده اسرت .بنرابراین،
حقی جز خیار برای مشتری مطرح نمیشود .نظیر مروردی کره وصرف هنرر کتابرت بررای
مستخدمی که خدمت او معامله می شود ،شرط شرود و خرالف ثن معلروم شرده باشرد کره
بههیچوجه چیزی از امن در مقاب وصف مزبور قرار نمیگیرد تا مشروطهٌبه عالوه بر حرق
خیار ،بتواند بهجای حق فسرخ مطاببره کنرد .در اینجرا هماننرد ثن مرورد ،مقردار ،از چنرین
موقعیتی برخوردار است و بذا در فرخ تخلف ،حق مطاببۀ جزیی از عوخ بررای خریردار
مطرح نخواهد شد .چون برای مثال ،در فرخ معاملۀ زمین ،چیزی در خرارج برهعنروان ده
جریا وجود ندارد تا چیزی از امن ،مقاب ثن قرار گیرد ،بلمره ثنچره وجرود دارد ،زمینری
است که در عقد بیع موصوف به وصف ده جریا بودن شده است .نمتۀ دیگر اینمه اینجرا
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از موارد تعارخ وصف با اشاره محسوب میشود ،زیرا از سویی بره عرین خرارجی اشراره
شده و از سوی دیگر توصیف شده است به وزن و مقدار خاص و میران ثن دو ،تعرارخ و
ناسازگاری وجود دارد و عرف اشاره را بر وصف رجحان میدهرد .مرثالً اگرر گفتره شرود:
فروختم این زمین را به شرط ثنمه ده جریا باشد ،میان اشاره ،یعنی زمین معین ،با وصف،
یعنی ده جریا بودن ،تعارخ برقرار است و عرف ،اشاره را ترجیح میدهد .بنرابراین بایرد
گفت مبیع زمین بوده و وصف با امن مقاب نشده است .به نظر ایشران بازگردانردن جملرۀ
«فروختم این گونی را به شرط ثنمه صد کیلو باشد» به جملرۀ «فرروختم صرد کیلرو گنردم
موجود در این ممان را» امر دشواری است .اینمه موارد مذکور از مصرادیق شررط هسرتند،
امری مسلّم است ،وبی سخن در کبری بوده ،یعنی قاعدۀ «ابشروط الیوزع علیها ابثمن» .زیرا
مبنای این حمم یعنی عدم مقابلۀ امرن برا شررط ،داوری عررف اسرت و عررف بره چنرین
عمومیت استثناناپذیری نظر نمیدهد و در همین مورد ،نظر عرف بر مقابلرۀ امرن برا شررط
است؛
 .2شیخ طوسی در مبسوط و محقق حلی در شرایع و عالمه حلی در تحریر االحمام در
فرخ مختلف االجزا بودن مبیع ،بر تقسیط امرن نظرر دادهانرد (طوسری ،1989 ،ج 111 :2؛
حلی ،1018 ،ج 11 :2؛ حلی ،1021 ،ج  .)902 :2بنابراین در مبیع متساویاالجزاء ،به طریق
اوبی باید نظرشان چنین باشد .اینان در گفتارشان چنان مطرح میکننرد کره گرویی در مبیرع
متساوی االجزا ،مسئله مفروغٌعنه و مسلّم است؛
 .2مبیع ،مختلفاالجزا و ناقص باشد

به نظر شیخ انصاری در این مورد نیز باید تقسیط امن صورت گیرد ،زیرا عرف بر ایرن امرر
داوری میکند که ثنچه شرط از ثن انتزاع شده ،جزیی از مبیع است (انصراری ،1011 ،ج :2
 .)89این نظریه توسط تمام فقیهانی که در مسئلۀ قب یعنی فرخ متساویاالجزا بودن مبیع،
قائ به عدم تقسیط بودند ،با نقد و ایراد مواجه شده است .استدالل معترضان دقیقراً همران
مطلا قب است مبنی بر ثنمه ثنچه فروخته شده ،عین موجرود خرارجی اسرت .در نهایرت
بایع بر وجود وصف خاصی یعنی مقدار معینی ملتزم شده که وجود خارجی نداشته اسرت.
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به نظر ثنان ،مبیع همان موجود معین خارجی است وشرط نه ثن را کم میکنرد و نره زیراد.
تنها استدالبی که در اینجا توسط برخی افزون شده ،این است که با توجه به مختلفاالجرزا
بودن مبیع در این فرخ ،معلوم نیست که اجزای مفقود به چه میزان در امن سرهم دارنرد و
چه قدر از امن در مقاب ثن قرار گرفته اسرت؛ زیررا همرۀ اجرزای مبیرع یمسران نیسرت و
بنابراین ،اممان تقسیط امن بر عدد جریاها وجود ندارد .نمیتوان امن را بر قسرمتهرای
مختلف زمینی که هر بخشش قیمت مخصوص به خود را دارد و با بخرش دیگرر متفراوت
است ،تقسیط کرد (طوسی ،1989 ،ج  .)111 :2مثالً اگر زمین معینی با شرط ده جریرا بره
ده میلیون تومان معامله شد و بعدها معلوم شود که یک جریا کرم اسرت ،بره دبیر عردم
تساوی اجزا ،نمیتوان ده میلیون تومان را بر ده تقسیم کررد و یرک میلیرون تومران را پرس
گرفت .شیخ انصاری در پاسخ به این استدالل گفته است :معلوم نبودن سهم اجرزای مفقرود
موجا نمیشود که مشتری استحقاق چیزی را از دست بدهد که اگر سهم اجزای مزبور را
میدانست ،میتوانست مطاببه کند (انصاری ،1011 ،ج  .)89 :2مرثالً اگرر (ابرف) مبلغری از
(ب) طلبمار است ،وبی میزان ثن مبلغ را نمیداند ،ثیا میتروان گفرت حرق مطاببره نردارد؟
شاید در اینجا موضوع جهابت مطرح و گفته شود که معلروم نبرودن سرهم اجرزای مفقرود،
مستلزم مجهول بودن امن در ابتدای عقد خواهد بود ،چرا که زمان تقسیم امرن در ابتردای
عقد است و با توجه به اینمه هم در ثن زمان و بعدها ،اممران علرم بره ثن وجرود نردارد و
بهعبارت دیگر ،امن هم هنگام عقد مجهول است و هم سرانجام ،نمیتوان سهم جزء مفقود
را تعیین کرد و از جه رها شد ،زیرا مبیع مختلرفاالجزاسرت ،پرس بیرع صرحیح برهنظرر
نمیرسد .این اعتراخ دفع شدنی است .نامعلوم بودن سهم اجزا را نمیتروان پرذیرفت ،بره
دبی اینمه ثنچه مفقود بوده ،صفت اندازه مثالً ده جریا برودن ایرن زمرین معرین اسرت و
میتوان ده جریا بودن را فرخ کرد و با فرخ مزبور کامالً تسهیم مممن است .ما زمینری
را که در خارج پنج جریا است ،فرخ و ده جریا محسوب میکنیم ،یعنی هر قسمت از
زمین را دوبرابر فرخ میکنیم .مثالً اگر قسمت مرغوب دو جریا و قسمت ریگرزار یرک
جریاونیم و قسمت باتالقی ثن نیز یک جریاونیم است ،اوبی را چهار جریا و دومی و
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سومی را هر یک سه جریا فرخ میکنیم .بر پایۀ فرخ مذکور ،پنج جریا مفقود نیرز از
نظر کیفیت همچون پنج جریا موجود است و در نتیجه ،تقسیم امن مممن خواهد بود؛
 .3مبیع ،متساویاالجزا و زیادتر باشد

این فرخ چنان است که مثالً فروشنده خطاب به خریدار میگوید که این ده کیلو گنردم را
یا این گونی گندم را که ده کیلو است یا این گونی گندم را به شرط اینمه ده کیلو باشد ،بره
شما میفروشم و سپس معلوم شود که پانزده کیلو بوده است .حمم این صورت چیسرت ؟
گاهی میدانیم که مقصود از شرط ثن است که کاال کمتر از مقدار ده کیلو نباشد ،اما زیرادتر
بودن ثن ملحوش نظر نیست .در اینصورت چون شرط عدم زیاده شده ،هر چه زیاد بیایرد،
مال مشتری است و بایع ،حق خیار فسخ هم نخواهد داشرت .در حقیقرت در ایرن فررخ،
مشروطٌبه ،مشتری و مشروطٌعلیه ،بایع است .شرط مزبور به معنرای عردم زیراده و نقیصره
بوده و در حقیقت هر یک از طرفین ،از یک نظر مشروطٌبره و از نظرر دیگرر مشرروطٌعلیره
محسوب میشود .در این فرخ برخی از فقها میگویند که مقدار زیرادی ،متعلرق بره برایع
است و او با مشتری در گندم موجود شریک خواهد بود و چون شررکت ،عیرا محسروب
میشود ،مشتری حق خیار فسخ خواهد داشت .وبی برخی از فقها میگویند که چون شررط
اعالمشده از سوی فروشنده ،یعنی زیادتر نبودن ،به زیران مشرتری بروده و اینرک از سروی
مشتری تخلف شده است ،بنابراین ،بایع حق فسخ دارد و میتواند تمام امن را پس بدهد و
همۀ مبیع را بگیرد یا معامله را همانطور امتا کن؛
 .4مبیع ،مختلفاالجزا و زیادتر باشد

مث اینمه مبیع از قبی فرش باشد و گفته شود که میفروشرم ثن را بره شررط اینمره فرالن
اندازه باشد یا فرش دوازده متری را میفروشم و سپس کمتر درثید .حمرم ایرن صرورت از
صور قب معلوم میشود و به توضیح نیاز ندارد.
نقد و بررسی اندیشههای فقهی
یمی از قواعدی که برخی از فقیهان در متون فقهی به ثن استناد کردهانرد ،قاعرده «الش روط
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الیوزع علیها الثمن» است (طباطبایی ،1018 ،ج 999 :8؛ حسینی عاملی ،1013 ،ج 911 :10؛
نجفی ،1010 ،ج 293 :29؛ انصاری ،1011 ،ج 129 :1؛ طباطبایی یزدی ،1021 ،ج 189 :1؛
کاشف ابغطاء .)209 :1022 ،برخی از حقوقدانان نیرز بره ایرن قاعرده برهصرورت مختصرر
اشاراتی داشتهاند (بروجردی عبده211 :1981 ،؛ جعفری بنگرودی .)81 :1982 ،برر اسراس
این قاعده ،شروط ،هیچ مابهازایی از امن معامله را به خود اختصاص نمیدهند ،بلمه بهنظر
بعتی از فقیهان ،ایجاد انگیزه و رغبت در مشرتری بررای خریرد مشرروط ایجراد مریکننرد
(موسوی اردبیلی .)138 :1021 ،این در حابی است که برخری دیگرر از فقیهران ،بره قاعردۀ
«للشرط قسط من الثمن» اشاره و استناد کردهاند (حسینی عاملی991 :1013 ،؛ حلری،1019 ،
ج 019 :2؛ مراغ ری ،1019 ،ج 208 :2؛ کاشررف ابغطرراء219 :1022 ،؛ نجف ری909 :1010 ،؛
طباطبایی یزدی .)28 :1021 ،به این معنا که بخشی از امن در ازای شرط پرداخت میشود.
ثنچه مح بحو است ،اینمه در ظاهر ،این دو قاعده با هم تعارخ دارند .پرس ثیرا اممران
تفمیکپذیری امن با عنایت به شروط و اوصاف مبیع وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که بین فقیهان در زمینۀ اعمال قواعد مزبور و مجرای ثنهرا اخرتالف
نظر وجود دارد .برخی از ثنها بر این باورند که این دو قاعده ،اصطیادی هستند و با یمدیگر
تعارخ دارند و بعتی هم بر این نظرند که بین این دو قاعرده تعارضری وجرود نردارد .ثن
دسته از فقیهان که قائ به تعارخ شدهاند ،قاعدۀ «ابشروط الیوزع علیهرا ابرثمن» را توجیره
کردهاند و ثن را صحیح شمردهاند و قاعدۀ «بلشرط قسرط مرن ابرثمن» را نادرسرت قلمرداد
کردهاند (بحرانی ،1011 ،ج 120 :13؛ خویی ،بیتا ،ج 939 :9؛ ممارم شیرازی ،1011 ،ج :2
 .)939یمی از فقیهان در این زمینه مینگارد« :اگرچه در میان فقیهان شهرت یافته است ،اما
احادیو با مفاد قاعدۀ بلشرط قسط مرن ابرثمن ناسرازگار اسرت( ».بحرانری ،1011 ،ج :13
 .)29یمی دیگر از فقیهان نیز بیان میکند که اگر شرط تحقق نیابد ،حقی برای مشتری پیردا
نمیشود مگر خیار؛ زیرا دبیلی بر بزوم تعلق ارش وجود ندارد ،چرا که شرط در حمم قیرد
است که مقاب مال قرار نمیگیرد .عرف و شرع ،معامله را بین دو مال جاری میدانند .تقیید
که یک امر معنوی است ،جزو مال بهحساب نمیثید ،حتی اگر قیمت کاال با وجرود ثن نیرز
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افزایش یابد .بزوم ارش در مورد عیا ،به دبی نص خاص بوده که موجا شرده اسرت در
مورد ثن ،قاعدۀ «بلشروط ال یوزع علیها ابرثمن» تخصریص بخرورد (انصراری ،1011 ،ج :2
 .)99صاحا جواهر نیز در زمینۀ بزوم پرداخت ارش میگویرد« :کسری اشرمال وارد نمنرد
مبنی بر اینمه امن نسبت به شروط توزیع نمیشود ،زیررا ارش برهخراطر عیرا اسرت نره
به خاطر شرط» (نجفی ،1010 ،ج  .)293 :29پس ایشان حمرم برزوم پرداخرت ارش را بره
وجود عیا مرتبط و مستند ساخته و به قاعدۀ «بلشرط قسرط مرن ابرثمن» تمسرک نمررده
است .بهگونهای که ایشان در جای دیگر ،چنین استدالل کرده است که کسی با تمسرک بره
«للشرط له قسط من الثمن» ادعای بطالن بیع را نمند ،چون روشن است که امن ،بر شرروط
توزیع نمیشود ،بلمه شروط ،همانند اوصاف هستند که سبا کاهش یا افزایش قیمت کراال
میشوند (نجفی ،1010 ،ج .)211 :29
برخی دیگر از فقیهان نیز در زمینۀ شروط چنین اظهار نظر کردهانرد کره شرروط ،خرواه
شرط صفت یا غیر ثن ،از چیزهایی است که در برابر مال قرار نمیگیرد ،بلمه همۀ امرن در
مقاب خود مبیع قرار میگیرد( .خویی ،بیتا ،ج  .)992 :9اما ثن گروه از فقیهان کره معتقرد
به عدم تعارخ بین دو قاعدۀ مزبور هستند ،در صدد برثمدهاند که دو قاعده را جمرع کننرد.
بذا در مفاد و ظاهر یمی از دو قاعده تصرف کردند تا جمع بین ثن دو را محقرق کننرد .برر
این اساس ،ثنها بر این نظرند که طبق قاعدۀ «ابشروط الیوزع علیهرا ابرثمن» امرن بره چنرد
قسمت تقسیم نمیشود که یک قسمت ثن در برابر شرط و قسمت دیگر ،در برابر وصف و
مدت و قسمت دیگر ثن نیز در برابر عین قرار گیرد .بلمه بر اساس این قاعده ،امن فقط در
برابر مثمن و عین قرار میگیرد و شرط ،صفت و مدت ،هیچ تأایری در میزان امرن معاملره
نخواهد داشت .اما قاعدۀ «بلشرط قسط من ابثمن» مفید این معناست که شروط ضمن عقرد
و صفات مبیع ،بهگونهای هستند که سبا رغبتافزایی در مشرتری مریشرود .حتری گراهی
سبا افزایش قیمت کاال هم خواهد شد .اما متعاملین ،امن و مثمن را مد نظر قرار میدهنرد
و معامله را نسبت به عین مبیع انجام میدهند نه نسبت به شرروط ضرمن عقرد (طباطبرایی
یزدی ،1021 ،ج 189 :1؛ ج 89 :2؛ مراغی ،پیشین .)280 :1019 ،در مقاب ایرن نظرر گفتره
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شده است که هرچند جمع بین دو قاعده ،تعارخ را برطرف میکند ،باید توجه داشت کره
در قاعدۀ «بلشرط قسط من ابثمن» واژۀ قسط ثمده و منظور از قسط من ابثمن ،همان توزیع
است نه ارتقای امن (حلی019 :1019 ،؛ حسینی عاملی991 :1013 ،؛ نجفی.)990 :1010 ،
برخی از فقیهان نیز تفصی قائ شدهاند و بین شروطی که قابلیت ارزشگذاری دارنرد و
شروط بدون چنین قابلیتی فرق گذاشتهاند (حلی ،بیتا ،ج  .)211 :11بهعنوان مثال ،هرگراه
خریدار ،برای فروشنده شرط کرده باشد که کار مجازی را انجام دهرد و فروشرنده بره ایرن
شرط عم نمند ،خریدار اختیار دارد که معاملره را فسرخ کنرد یرا اینمره انجرام دادن ثن را
مطاببه کند .وبی چنانچه وقت انجام دادن ثن گذشته و قابلیت ارزشرگذاری نداشرته باشرد،
مشتری بین فسخ یا امتای مجانی اختیار خواهد داشت .بنابراین طبق این دیدگاه ،میتروان
شروط ضمن عقد را به دو گروه تقسیم کرد .گروه نخست شروطی هستند که به دبی عردم
قابلیت ارزشگذاری ،مشمول قاعدۀ «ابشرروط الیروزع علیهرا ابرثمن» هسرتند و گرروه دوم،
شروطی خواهند بود که به دبی قابلیت ارزشرگذاری مشرمول قاعردۀ «بلشررط قسرط مرن
ابثمن» واقع میشوند (صمیری ،1021 ،ج  .)29 :2اببته برخی از فقیهان نیز در مقام تفصری
بر این باورند که اگر شرط ،متتمن جزیی از مبیع باشد ،مشمول قاعدۀ «بلشرط قسرط مرن
ابثمن» است و در غیر اینصورت ،همان قاعدۀ «ابشروط الیوزع علیها ابثمن» جاری میشود
(مامقانی .)192 :1911 ،بعتی هم در این مقام گفتهاند که به عرف رجوع میشود و عررف،
شروط ضمن عقد را دو گونه تصور میکند .یمی شروطی که مستق از عقد است و دیگرر
شروطی که مستق از عقد نیست (موسوی خمینی ،1021 ،ج  .)912 :2با این بیان که ظاهر
در این است که موارد متفاوتند .برای مثال ،گاهی بیع بهگونهای است که از نظر عرف ،ایرن
بیع به طور مستق منعقد شده و شرط را مسرتق ندانسرته اسرت و ثن دو را متحرد و یمری
میداند .همچنین گاهی شرط در رغبتافزایی مؤار اسرت .ماننرد شررط دوخرت پیرراهن و
مانند ثنمه به حسا دبی ببی ،نه بفظی ،بخشری از امرن در مقابر ثن قررار مریگیررد .بره
اینترتیا ،بر اساس این نظر ،از ثنجا که دبی نقلی که بهصراحت یمی از قواعرد مزبرور را
اابات یا ترجیح دهد ،وجود ندارد و با بحاش اینمه عم شارع در حوزۀ معرامالت امترایی
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بوده و احمام شارع در این حوزه نیز غیرتوقیفی است (قمی ،1029 ،ج  .)198 :1پس مالک
و معیار تشخیص موضوع ،در اینجا عرف خواهد بود .در واقع شارع نحوۀ تنظریم برخری از
عرصههای زندگی اجتماعی را بر عهدۀ عرف گذاشته است که عردهای از فقیهران از ثن بره
منطقه ابفراغ تعبیر کرده اند( .صدر283 :1019 ،؛ سبحانی .)129 :1013 ،بنابراین بایرد گفرت
در صورتیکره شرروط ،اعرم از شرروط بنرایی ،شررط صرفت ،فعر یرا نتیجره ،از شرروط
رغبتافزایی باشند که سبا تحریک و تمای بیشتر مشروطٌبه بره انجرام معاملره شروند ،در
اینجا عرف به قاعدۀ «بلشرط قسط من ابثمن» عم میکند ،بهگونهای که اگر شررط محقرق
نشود ،بخشی از امن را که در مقاب شرط بوده است ،استردادشدنی مریدانرد .امرا چنانچره
اساساً تحقق معامله بهخاطر ثن شرط بوده باشد ،یعنی در واقع ثن شرط ،وصرف اساسری و
جانشین ذات بوده و مشروطٌبه ،برای تحصی ثن شرط ،چنین معاملهای را انجام داده باشد،
در این گونه موارد ،عرف بره قاعردۀ «بلشرروط الیروزع علیهرا ابرثمن» ملترزم خواهرد برود
(طباطبایی یزدی.)29 :1021 ،
نتیجهگیری
در زمینۀ تقاب یا عدم تقاب امن با شروط و اوصاف مندرج در بیع ،در بین فقها ،اتفاق نظر
وجود ندارد .عدهای عقیده دارند که اوصاف و شروط مندرج در بیع ،علی االصول در میزان
امن معامله دخابتی ندارند و صرفاً در جهت ترغیا مشتری به وقوع عقد مؤار هستند .پس
امن تنها در مقاب موضوع معامله قرار میگیرد .در مقاب  ،عدۀ دیگری معتقدند که اوصراف
وشروط مذکور در بیع نیز در میزان امن معامله مؤار هستند و بهعبارتی ،معرادل قسرمتی از
امن را تشمی میدهند .نظر به اینمه عم شارع در حوزۀ معامالت ،علی االصول امترایی
و احمام شارع در این حوزه ،نوعاً غیرتوقیفی است ،مرالک و معیرار تشرخیص موضروع در
اینجا نیز عرف خواهد بود .در واقرع شرارع ،نحروۀ تنظریم ضروابط برخری از عرصره هرای
اجتماعی را بر عهدۀ عرف گذاشته است که به تعبیر عده ای از فقها بره منطقره ابفرراغ تعبیرر
میشود .طبعاً عرف نیز بین موارد مختلف تفاوت قائ میشود .در این زمینه بهنظر میرسرد
که هرگاه بیع ،از نظر عرف ،بهطور مستق منعقد و شرط صفت یا غیر ثن نیز فی حد ذاتره،

  022پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،6بهار 6911

سبا رغبتافزایی و تحریک و تمای بیشتر مشرروطٌبره بره انجرام دادن معاملره بشرود ،در
این صورت ،قاعدۀ «بلشرط قسط من ابثمن» جاری میشود ،بهگونه ای که اگر شرط منظرور،
محقق نشود ،بخشی از امن که در مقاب ثن بوده ،قاب استرداد است .اما چنانچه عرف ،بیع
و شرط را واحد بداند ،طوریکه بیع اساساً بهمنظور نی به مدبول شررط ضرمن ثن ،منعقرد
شده باشد ،در واقع قاعدۀ «ابشروط الیوزع علیها ابثمن» مالک عم خواهد بود.
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