اصالح دوم انجام شد 59/44/41
 +صفحه آرايي شد

نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره»
در پرتو دیدگاه امام خمینی

(س)

داود حسن پور

چکیده :تمام فقیهان در اين مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأأرر نت د مستأأرر
امانت است و در صورت تلف يا عیب عتین مستأأرر او متامن نهوابتد تود م تر
اينکه افراط يا تفريط کرد اشد .و بمانطور کته صتا ب جووار ايتن نکأته را یتان
ميکند در اين مسأله ین فقیهان ارماع ورود دارد.
اما در صورتي که شرط ممان در عقتد ارتار صتورت ریترد آيتا تا ،کت عتدم
ممان مسأأرر است يا خیر؟ در اينجا میان فقیهان اخأالفي ورتود دارد .مشتهور تین
فقها آن است که شرط ممان در ارار صحیح نیست ولي عضي ا ،رران بمچون
سید مرتضي و محقق ارد یلي و صا ب ریاض و بمچنین صا ب ع وه شرط متمان
در ارار را ب صحیح دانسأهاند.
رروبي ا ،اين فقیهان ا قیاس ارار ه عاريه شرط ممان مسأأرر را صحیح دانستأه
و ر اساس «المؤمنون عند شروطه » شرط را ال،م االرترا دانستأهانتد .چتون در تا
عاريه شرط ممان صحیح دانسأه شد است لکن فقهای دي تر متيروينتد :در تا
عاريه نی

ک رخالف قاعد است و آن نی ته دلیتو ورود تديا خاصتي استت

وررنه قیاس در مذبب ما راي نیست.
در اين مسأله نظر امام ب موافق ا صا ب عو وه مهتالف مشتهور استت کته شترط
ممان در ارار را صحیح دانسأه و ک ه صحت شرط ممان در ارتار متيکنتد.
در مقا و محقق خويي و صا ب المستمسک موافق ا مشهور ود و شترط متمان در
عین مسأأرر را صحیح نميدانند.
کلیدواژهرا :ممان شرط فعو شرط نأیجه مقأضای عقد يد اماني.

 . 4اسأاديار دانش ا شهید مطهری تهران ايران
تاريخ دريافت4359/3/5 :

E-mail:hassanpoor.davood@gmial.com

تاريخ پذيرش4359/1/41 :
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طرح مسأله
يکي ا ،مسائو مه در ا ارار ممان مسأأرر است؛ ه اين معني که عتین مستأأرر ارتر تدون
تعدی و تفريط تلف شود آيا مسأأرر مامن خوابد ود يا خیر؟ ارر شترط متمان در عقتد ارتار
مبني ر ممان او صورت ریرد مسأأرر مامن است يا خیر؟
در ا أدا ال،م ه ذکر است ممان در صورتي است که يد يد مأذونه نباشد؛ اما در مواردی کته
شهص يد اماني دارد مانند مأولي وقف که ه من لة مالک است و يا تاک شترعي کته در فت
اموال ديوان ان سفیهان و غیر الغین اذن دارد .در اين موارد ارر تلف دون تعدی و تفتريط اشتد
کسي که مال در تصرف اوست مامن نیست؛ ،يرا قاعدة عليالید در غیتر يتد مأذونته استت و يتد
مأذونه تهصیصاً يا تهصصاً خارج ا ،محأوای آن قاعد عام است.
در مورد يد مسأأرر ب ايد توره داشت که يد او يد مأذونه است و فقط در صورت تعتدی و
تفريط مامن خوابد ود؛ ،يرا تنها در اين دو صورت است که يد ا ،اماني ودن خارج ميشود.
در عدم ممان مسأأرر ارماع فقها ورود دارد و بمچنین ا ،منطوق و مفهوم روايات وارد اين
معني هدست ميآيد که يد مسأأرر يد اماني است.
عضي روايتات صترا أاً تا داللتت منطتوقي ته ايتن نکأته اشتار دارد ماننتد روايتت صتحیح
محمد نقیس ا ،امام اقر علیهالسالم :قال :قال امیرالمومنین علیتهالستالم ت فتي تديا ت  :و ال يٌغَّترمٌ
الرِّروً اِذا اِسأأرر الدا ّه ما لَ

يُکرِبُها أو يَبغُها غائِلَة ( ر عاملي  4145ج  499 :45ا  34ح .)4

ضرت علي علیهالسالم :شهص نسبت ه دا ه مامن قرار داد نمتيشتود م تر اينکته او را ته
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

اربار وا داشأه اشد و يا ه او تعدی کرد اشد.
و بمچنین رواياتي که ا مفهوم داللت دارند:
 .4صَحیحه ا ي وَلّاد نّاط :قال فیها .......فقلت له  :أرأ يتت لتو عَطتب البغتو و نفتق ألتیس کتان
يَل مني؟ قال نع قیمة

غو يوم خالفأَه ( رعاملي  4145ج  424 :45ا  41ح.)3

آيا نظر شما اين نیست که ارر دا ه تلف يا معیو شود من مامن ختواب تود؟ فرمودنتد :لته
مامن قیمت در رو ،مهالفت خوابید ود.
اين روايت داللت ر ممان در صورت تعدّی و مهالفت مسأأرر دارد و مفهتوم آن ايتن استت
که در صورت عدم تعدی مماني در کار نیست.
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ما علیه؟

فقال :اِذا کان را ،المکان الّذی اسأأرر الیه فهو مامنُ» ( تر عتاملي  4145ج 422 :45

 41ح

مقاله

 .2روايت عليّ ن رعفر قال« :سألأه عن ررو اِکأری دابّة الي مکان فَجا ،ذلک المکان فنفقت
.)6

سؤال کردم ا ،مردی که دا ه ای را کرايه کرد تا مکتاني ختاو ولتي او ا ،مکتان تعیتین شتد
تجاو ،کرد و یوان ا ،ین رفت آيا او مامن است؟ پس ضرت فرمودند :ارر ا ،مکان مورد نظر
تجاو ،نمود است او مامن است.
اين روايت ر عدم ممان مسأأرر ا عدم تفريط و افراط داللت روشني دارد .بمچنین روايتات
،يادی که ه عدم ممان امین اشار دارند و ا ،آنها اين نکأه هدست ميآيد که شهص امین مامن
نیست و اين معني در وديعه و وقف و مضار ه ب بمینطور است.
و ا ،رمله عین مسأأرر ميتواند يکي ا ،مصاديق آن اشد .چون مالک عین مستأأرر را نت د
او قرار ميدبد تا مسأأرر ا ،منافع عین هر مند شود پس طبعاً مستأأرر ا ،قِبَتو مالتک امتین استت.
چون او در ا قای مال ارتا ،دارد و ارترت فقتط ته ا،ای منفعتت عتین استت نته ختود عتین .و اَنّ
المؤتمن عَلي الشيء اليُضمن.
و عمد دلیو در عدم ممان شهص امین سیرة عُقاليي است که اين سیر تا عتدم ردع شتارع
شود مسأأرر را مامن نميدانند و بمین دلیو ه تنهايي

رای عدم ممان مسأأرر کافي است (خويي

 )222 :4394پس ا توره ه ارماع و سیرة عقال و روايات صحیحه عدم ممان مسأأرر در صتورتي
که تعدی و تفريط در کار نباشد مسل است.
ال اين سؤال مطرح مي شود ارر در عقد ارار شرط ممان ر مسأأرر قرار دبتی ايتن شترط
صحیح و نافذ است؟يا شرط فاسد و غیر نافذ؟
در اين مسأله ین اعالم فقها اخأالف ورود دارد مشهور فقها قائو ته عتدم صتحّت ايتن شترط
بسأند و ک ه ممان مسأأرر نميکنند و اين شرط را شرط فاسد ميدانند در مقا و فقهايي قائو
ه صحّت اين شرط بسأند و شرط ممان را نافذ ميدانند و ه مامن ودن مسأأرر ک متيکننتد
أي در صورت عدم افراط و تفريط او و اين شرط را ر ءِ موارد «المؤمنتون عنتد شتروطه » قترار
ميدبند ا ،رمله اين فقیهان امام است که موافق ا صا ب ع وه شد است .رای روشن شدن مسأله

( س)

ا أدا اقوال فقیهان و سپس ه ادّلة بر دو ررو ميپردا،ي .
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اقوال قائلین به عدم صحت شرط ضمان
 .4علّامه ّلي در قواعد االحکام :عین ن د مسأأرر امانت است و ارر متورر شترط متمان کنتد ايتن
شرط صحیح نیست اررچه در ممن عقد اشد.
 .2علّامه

لّي در تذک

ة الفقهاء :ارر مورر شرط ممان کند ر مسأأرر صحیح نیستت؛ ،يترا تا

مقأضای عقد منافات دارد و ارر اين شرط در عقد ارار صورت ریرد عقد ارار نی اطو خوابد
ود.
 .3شهید ثاني در الروضة البهیه :ارر در عقد ارار شرط ممان عین دون افراط و تفريط شتود
عقد مسأأرر هخاطر ورود شرط مهالف کأا و سنت فاسد ميشود.
 .1محّقق ثاني در جامع المقاصد :عین در ن د مسأرر امانت است و ارر مورر شرط متمان کنتد
صحیح نیست.
 .9علّامه عاملي در مفتاح الک

امه :ارر مورر شرط ممان کند اين شرط صتحیح نیستت اررچته

شرط ممن عقد اشد نا راين اين عقد اطو است.
و نسبت خِالف ه فقیهاني چون سید مرتضي و ارد یلي و سب واری و صا ب ریواض داد شتد
که قائو ه صحّت شرط ممان شد اند.

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

« . 4العین امانة فی ید المستأجر ...،و لو ضَمنه المؤجر لم یصح فاِن شرطه فی العقد فاالقرب بطالن العقد» (عالمه حلی
ج .) 0 :
النّهه مننها ل لمقت هی العقهد و اِن وقه رلهً شهرطا
« .لو شرط المؤجر علی المستأجر ضمان العین لو یصّح الشرط ِ
فیاالجاره فاالقوی عندی بطالن االجارة ای ا» (عالمه حلی

ج ص .) 3

 « .و لو شرط فی عقد االجاره ضمانها بدونهما فسد العقد ،لفساد الشهرط مهن حیهخ مفالفتهه للمشهروم ،و مقت هی
االجاره» (شهیدثانی 0

ج :

).

« .العین امانة فی ید المستأجر  ...و لوضمنه المؤجر لم یصح» (محقق كركی

ج.) 7- 3 : 7

 « .لو ضَمَّنه المؤجر لم یصح ،فإن شرطه فی العقد فالَاقرب بطالن العقد» (حسینی عاملی 1

ج .)76 : 1
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 .4سید مرتضي در االنتصار :ه نظر ما ارر مورر شرط ممان کنتد ته وستیله شترط مستأأرر متامن

مقاله

اقوال قائلین به صحت شرط ضمان
است.
 .2محقق ارد یلي در مجمع الفائده ... :و ا أمال دارد اين شرط ممان صحیح اشد.
 .3محقق سب واری در کفاية االحکام :ادلة صحت عقود و شتروط صتحت ايتن عقتد و شترط را
اقأضا ميکند.
 .1صا

ب حدائق در الحدائق الناض

ه ... :اين شرط ممان صحیح نیست ولتي ته نظتر متن قا تو

تأمو است.
 .9صا ب ریاض در ریاض المسائل :در روا ،شرط ممان اتوره ه عموم وفا ه شرط و يا عتدم
صحت آن ه علت منافي ا مقأضای عقد دو قول است اطو ودن اشهر است ولي صحت آن عیتد
نیست.
 .6صا

ب ع وه در العُ

وة الوثقی :و ارر مورر رای مسأأرر شرط ممان دون افتراط و تفتريط

کند مشهور اين شرط را صحیح نميداند ولي ما صحیح ميدانی .

6

امام خمیني در کتاب البیع شرط را ه سه قس تقسی ميکند:

« . 4عندنا اِن شَرَط كان ال مان علیه بالشرط» (سیدمرت ی
« . 2احتمل صحة الشرط» (مقدس اردبیلی 0

.) 67 :

ج .)61-70 : 0

« .3اِنّ ادلة صحة العقود و الشروط تقت ی صحة هذا العقد و الشرط» (محقق سبزواری
« . 1فالیصح هذا الشرط و عندی فیه نظرٌ» (بحرانی 0

ج

:

ج :

.)6

).

« . 9و فی جواز اشتراط ال مان حیخ لم یثبت بأصل العقد لعموم الوفاءِ بالشهروط ام العهدم لمنافاتهه لمقت هاه فیفسهد،
قوالن ،و الثانی أشهر ،و االول اظهر» (طباطبایی 3

ج .) 00 :1

( س)

« . 6و لو شرط المؤجرعلیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة لکن األقوی صحته» (طباطبایی یزدی .) 6 : 01
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 )1شرط فعل:

شرطي است که ه فعلي ا ،افعال مکلفین تعلق دارد مانند :فروخأن کااليي و شترط کتردن تايع تر
مشأری که پیرابن او را ب دو،د يا ه او قرآن تعلی دبد يعني شترط فعتو متيشتود (خیاطتت و
تعلی قرآن)
 )2شرط وصف:

شرطي است که ه صفأي يا وصفي ا ،صفات مبیع اشار دارد مانند :خريدن کااليي مشروط ه
رنگ خاصي يا خريد اسبي مشروط ه اصیو ودن و يا دا های که اردار اشد و در صورت فقدان
اين شروط خیار تهلف هورود ميآيد.
 )3شرط نتیجه:

شرطي است که ه غايت و نأیجة فعو تعلّق دارد؛ مانند اينکه فروشند خانه را فروشتد و در متمن
آن شرط کند که خوابر مشأری ،ورهاش شود.
در اين قِس شرط عبارت است ا ،نأیجة اصله ا ،فعو .تايع شترط متيکنتد صتول نأتايجي
مانند، :وریّت و وصیّت را در بمین عقد نه در عقد مسأقّو دي ری.
و ه اين نوع شرط

شرط نأیجه اطالق ميشود (امام خمیني  4124ج.)341 :9

اقسام شرط نتیجه

شرط نأیجه نی خود اقسامي دارد:
 .4شرط نأیجهای که فقط ا اسبا شرعي قا و تحقتق استت ماننتد ،وریّتت و عأتق و صترف
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

شرط کردن در عقد کافي نیست و نیا ،ه عقد مسأقو و ردارانهای دارد.
 .2شرط نأیجه ای که سبب خاو رای تحقق آن ورود ندارد لکه صرف شرط کردن در عقد
کافي است مانند وکالت و وِصايت در قس اوّل که رای تحقتق آن شترط نیتا ،ته ستبب ختاوّ
ورود دارد ارر اين شرط در ممن عقد قرار یرد اين شرط فاسد خوابد ود مانند شترط کتردن
،وریت خوابر مشأری در عقد یع.
در قس دوم که رای تحقق نأیجه شرط مورد نظر نیا ،ه سبب خاو نیست مانند وکالت اين
شرط صحیح است و ترتیب اثر دادن ه آن وارب ميرردد.
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قس اول که شرط فاسد خوابد ود و يا ا ،قس دوم که شرط صتحیح و ترتیتب اثتر دادن ته آن

مقاله

اما در مواردی که م ا مأحیر بسأی که اين شرط ا ،کدام يک ا ،انواع شرط نأیجه استت آيتا ا،
وارب است دو مبنا ورود دارد:
 .عدم وجوب وفا به ش ط :دلیو ورو وفا ه شرط آيه قرآن کري «اَوفُوا ِالْعُقُود» يا روايت
«المؤمنون عند شروطه » است .شرطي که در آن ترديد داري و نميدانی کته داختو در مهصتص
است يا تحت عام اقي است ا توره ه عدم روا ،تمسک ه عتام در شتبهات مصتداقیه مهصتص
نمي توانی ه دلیو ورو وفا تمسک کنی پس نأیجه اين مي شتود کته وفتا ته ايتن شترط وارتب
نیست ا ،ا عدم دلیو ر ورو .
 .2وجوب وفا به ش ط :اررچه مشهور در ین اصولیین عدم صحّت تمسّک ه عتام در شتبهات
مصداقیه است ولي شبهه مصداقي ر دو قس است .4 :مصداقبايي که فقتط تا یتان شتارع معلتوم
ميشود و شارع مأکفو یان آنهاست .2 .مصداقبايي کته مکلتف متيتوانتد ا ،طترق عتادی آن را
کشف کند.
و عدم تمسک ه عام در شبهات مصداقي منظور مصداقبای نوع دوم است نه قس اوّل چون
مصداق در قس اوّل منوط ه یان شارع است و ارر یان خاصي ا ،شارع نبود نأیجه ميریري کته
ارر تأبع و فحص در کأا و سنت شد ولي یاني ا ،شارع تهدستت نیامتد پتس در ايتن متورد
ميتوان ه عام تمسک کرد چون «لو کانَ

انَ» (تبري ی سبحاني .)421 :4123

مالک تشخیص انواع شرط
رفأی شرط نأیجه ر دو قس است شرطي که نیا ،ه سبب خاو دارد مثو ،وریّت و شترطي کته
دارای سبب خاو نیست مثو وکالت .چه مالکي رای تشهیص اين دو قس شرط ورود دارد؟
 .4اولین مالک را امام خمیني اين چنین یان ميکند:
بر عنواني که أوان آن را مسأقو در نظر ررفت ا شرط ب متيتتوان او را رعتو کترد ماننتد
وکالت و وصايت و امانت و وديعه و ربن و قرض که بمة اينها را ميتوان مسأقو در نظر ررفتت؛
يعني ميتوان رفت «أنت وکیلي» و «بذ ودیعة» أو «عاریة»  . ...پس قرار دادن اين موارد در ممن

( س)

شرط ب صحیح خوابد

ود (امام خمیني  4124ج.)324 : 9

نقد و بررسي «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو ديدگاه امام خميني

اين مصداق تحت ک عام قرار دارد.
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اما مواردی که نميتواند مسأقالً معني داشأه اشد مانند مبیعیّه و ثمنیه رای مبیتع و ثمتن ايتن
موارد را نميتوان در ممن شرط قرار داد .و شرط کردن اين موارد در ممن عقد صحیح نهوابتد
ود.
 .2بر امر اعأباری که عرف و شرع ا ،یا لفت و صتیغه ترای آن تشتريفات خاصته دارد ته
صرف شرط نمي تواند اصو شود مانند نکاح و طالق اما ارر ا ،مواردی اشد که چنین تشريفاتي
ال،م ندارد

نفس اشأراط کافي است (تبري ی سبحاني .)429 :4123

بررسی ادلة مشهور

شکي در تحقق شهرت ر

طالن اشأراط ممان نیست و اين معني ا ،نقو مفتاح الک

امه کامالً روشتن

است ( سیني عتاملي  4145ج )239 :1و جامع المقاصد ادّعای ارماع ر اين مطلب ميکنتد .و متيرويتد:
«لو شرط الضمان مع الألف و لو غیر تعّد فالشرط اطوٌ قطعاً» (محقق کرکي  4141ج  )293 :1ولتي ستید
مرتضي در انتصار (سیدمرتضتي  )161 :4149و صتا ب ریواض در ریواضالمسوائل (4141ج )45 :6و محقتق
ارد یلي در مجمع الفائدة والب

ران ( 4143ج  )65-14 :44و شارردش محقق سب

واری در کفاي ة االحکوام

( )421 :4123و محقق خوانساری در اشیه ه روضه ( يتا )369 :ا أمال صحّت شرط ممان در ارتار
را داد اند ه بر ال شکّي در تحقق شهرت ر طالن اين شرط ورود ندارد.
ايد توره داشت محو حا در شرط ممان ه نحو شرط نأیجه است نته شترط فعتو .ته نحتو
شرط فعو يعني شرط اينکه مقدار مهصوصي ا ،مال مسأأرر رای تدارک عین تالفه در نظر ررفأه
شود بیچ اشکالي ورود ندارد و اين نکأه را صا

ب جوار

ه روشني

یان ميکند (نجفي  4141ج :21

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

 )241چون تمام اشکاالت وارد در مورد شرط نأیجه قا و طرح است نته در متورد شترط فعتو در
شرط فعو ورو ادای مقداری ا ،مال مسأأرر ه مقأضای شرط ک تکلیفي است که مسأأرر
مکلّف است پرداخت نمايد ولي ممان ه نحو شرط نأیجه ک ومعي است ادای مقتداری متال
رای تلف فعو است ولي ک ه ممان ک است.
ايد توره داشت عمدة حا در شمول «قاعد المؤمنتون عنتد شتروطه » استت کته آيتا ايتن
قاعد اشأراط ممان در ارار ه نحو شرط نأیجه را ب ميتواند شامو شود يا خیر؟
اشکال اوّل :اولین اشکالي که صتا

ب جووار

ته آن اشتار متيکنتد تعتارض ايتن قاعتد تا

اطالقات روايات وارد در مورد يد اماني ودن مستأأرر استت .روايتات متا تا داللتت منطتوقي يتا
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رواياتِ نافي ِممان امین در نا یة ممان مسأأرر يعني در مورد ارأماع تعارض پیدا ميکننتد و در

مقاله

مفهومي ر عدم ممان مسأأرر ر عین مسأأرر اشار دارد و شمول قاعتدة «المؤمنتون» تا مشتمولِ
اينجا ه دلیو فأوای مشهور ترریح را ا اخبار ِمعارمه ميداند و ميرويد در مورد تعتارض قاعتدة
عدم مِمان امین

ا فأوای مشهور ترریح پیدا ميکند (نجفي  4141ج.)241 :21

جواب .4 :ايد دانست شرط عنوان ثانوی است و ادلهای که ک را رای عناوين ثانويته مثتو
شرط یان ميکنند ر ادلّة عناوين اوّلیه مانند نفس ارار مقدم بسأند و در اين موارد دي ر نو تت
ه تعارض نميرسد.
 .2ارر تعارض را ب پذيري ايد دانی مقأضي قاعد در تعتارض تستاقط استت و ستپس ته
سراغ اصو و يا دلیو دي ری ا ،عمومات و اطالقات اال متيرويت و شتهرت فأوائیته ا ،مررحتات
نیست .که اين حا در اصول در مبحا تعارض ادّله ثا ت شد
اشکال دوم :اشکال دومي که صا

است (خويي .)223 :4394

ب جوار در اين مومتوع مطترح متيکنتد ( 4141ج)246 :21

اشأراط ممان ر مسأأرر ا مقأضای امین ودنِ او منافات دارد يعني مفهوم اين امان نفي متيکنتد
مِمان مسأأرر را .چون پر وامح است که يد مسأأرر يد اماني است و او فقط تا افتراط و تفتريط
مامن خوابد ود.
است مانند وديعه که ما در وديعه دي ری را ه نیا ت ا ،خود اف ِ متال قترار متيدبتی در ايتن
الت يد وَدَعي مانند يد مالک است؛ پس معنا ندارد که مالک مامن نفس خويش اشد.
امّا ارر اماني خارج ا ،عقد اشد مانند تسلّط کردن دي ری ر متال ا ،روی رمتايت و رغبتت
که يا ه غرضِ اسأیفایِ منفعت است مانند ارار و يا ه منظورِ انأفاع دي ران اشد مانند عاريته يتا
تجارت و مضار ه در اين موارد مالتک دي تری را امتین تر متال ختود قترار داد استت و در ايتن
صورت دي ر اشکال صا

ب جوار

وارد نیست چون در اين صورت ميتوان رفع يتد امتاني کترد

هصورت شرط ممان.
و در اينصورت شرط و عدم شرط هعهد مالک است يعني ارر مالک هوابد دي تری را
ه نحو اطالق ر مال خود مسلط کند دون بیچ قیدی در اين الت يد او اماني و بیچ مِماني در
کار نیست اما ارر او را ا قید و شرط مسلط کرد مانند عاريه مضمونه در اين صورت ميتواند يتد

( س)

او اماني نباشد.
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مسلّط کردن دي ران ر مال ميتواند ه نحو مطلق اشد و يا ه نحو مقیّد .در صورت اوّل يدِ او
اماني است و ممان در کار نیست و در صورت دوم يد اماني نیست و شهص مامن است و اين را
تأمینِ مالکي ميرويند و قبولش ه عهدة امین است.
پس در ارار ب عین مسأأرر در يد مسأأرر امانت مالکیّه است .امّا ارر رفأی اين يدِ امتانيِ
او يَد امانيِ شرعي است در اين صورت اشأراط متمان منتافي تا آن متيشتود؛ چتون امتر شترعي
هدست شارع است نه

مورر (فامو لنکراني .)911 :4121

اشکال سوم :اشأراط ممان منافي

ا مقأضای عقد است (عالمته لتي  4143ج 231 :4؛ محقتق کرکتي

 4141ج.)291 : 1
جواب :پاسهي که امام خمیني در کتاب البیع

ه اين اشکال ميدبند اين است که :تا تورّته ته

معنای ما ا ،مقأضای عقد ظابر و معلوم ميشود که اين شرط بیچ مهالفأي ا مقأضای عقد نتدارد
چه ارار را عبارت ا ،نقو منفعت مقا تو ارترت تدانی و يتا تعريتف متا ا ،ارتار مستلّط کتردن
مسأأرر رای انأفاع ردنِ او ا ،عین

اشد (امام خمیني  4124ج .)254 :9

ارر مراد ا ،منافات تنافي ا نفسِ مدلول عقد ارار اشد که طالن ايتن ترف وامتح استت؛
،يرا مدلولِ ارار تملیکِ منفعت ا اُررت است و ممان عتین مستأأرر ارتبتاطي تا ايتن تعريتف
ندارد و منافات در صورتي است که ويی  :شرط اعا عدم ملکیّتِ منفعت رای مسأأرر ميشود
و بمینطور ارر مدلول ارار تسلط مسأأرر ر عین رای انأفاع اشد.
ی رواياتي استت کته داللتت تر عتدم متما ِن مستأأرر دارد
ی عقد اقأضا ِ
و ارر مراد ا ،مقأضا ِ
منطوقاً و مفهوماً يعني تعبد شرعي ميرويد :مسأأرر مماني ندارد .پتس ايتن اِشتکال ته مهالفتت
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

شرط ا کأا و سنّت رمي رردد در نأیجه در تعبیر ه مهالفت تا مقأضتایِ عقتد مستامحه ورتود
دارد.
اشکال چهارم :اشأراط ممان ر مسأأرر مهالف ا کأا و سنت است .و داليو فراواني ورود
دارد ر اينکه ارر شرطي مهالف تا کأتا و ستنت اشتد

اطتو استت (شتیخ طوستي  4141ج 61 :1؛

رعاملي  4145ج .)41 :41

و ل وم و فا ه شرط فقط در صورتي است که مهالف کأا خدا نباشد.
و ما رواياتي داري که ا داللت منطوقي و مفهومي ر عدم متمان مستأأرر داللتت دارد؛ پتس
اشأراط ممان مهالف ا سنت ب بست.
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شرع اشد مثو شرط فعو رام يا ترک وارب امّا ارر ک الاقأضايي اشد يعني قا و تغییتر ته
وسیلة شرط اشد دي ر مهالف ا کأا و سنت نهوابد ود

مقاله

جواب :شرط مهالف کأا و سنت وقأي محقق ميشود که شرط ر خالف ک اقأضايي در
مانند شرط عمو مبتاح (انصتاری 4144

ج .)26 :41
ه عبارت دي ر ع دم ممان عین مسأأرر که اخبار ه آن اشار دارد آيا ا ،تا مقأضتي عتدم
است که غیر قا و تغییر اشد يا ر اساس عدم مقأضي ر ممان است که قا و تغییر ه وسیلة متمان
خوابد ود؟
ارر رفأه شود ا ،ا مقأضي عدم است ه اين یان که خروج يد امین ا ،عموم «علي الید» -که
مقأضای ممان است -خودش مقأضي عدم ممان است ه رهت ورتود مقأضتي عتدم متمان يتد
اماني و ا ،ا ت ا

مقأضیین است؛ يعني اقوی ودن مقأضي عدم مِمان امتین اعتا ختروج ا،

قاعد «علي الید» شد است مانند ت ا

عناويني مثو اکرمالعلماء و ال تکرم الفساق من العلماء .در

اينجا مفسدة فسق ا مصلحت اکرام عال ت ا

دارد .نه اينکه خروج يد اماني ا ،عموم «عليالیتد»

ا ،ا تهصیص -که کاشف ا ،عدم مقأضي ممان بست – اشتد؛ پتس شترط متمان يتد امتاني
مهالف کأا و سنت است چون عدم ممان او ک اقأضايي است .پس شرط ممان اطو است.
خروج او ا ،عموم ا ،ا ت ا

يا تهصیص معلوم نباشد ا ،اين شرط ممان اطو است.

چون در اين صورت ب تمسک کردن ه عموم «المؤمنون عند شروطه » راي نیست .چون ا،
مصاديق تمسک ه عام در شبهات مصداقیه خوابد ود.
ميتوان در اين مطلب مناقشه کرد ه اينصورت که :عدم ممان شهص امتین تهختاطر عتدم
مقأضي ممان است؛ پس تهصیص در عموم «علي الید» ميشود و اين ا ،دو ن ا قا و یان است.
 .4مرتک عند العقالءعدم ممانِ شهص امین ه خاطر عدم مقأضي است؛ چون ممان مال غیر
نیا ،ه سبب دارد و در امانت سببي ر ممانت نیست چون خود مالک او را مسلّط ر عین کترد و
اسبا دي ر مانند تلف و تفريط ب مفروض العدم ود پس سببي رای ممان نیست.
 .2آنچه ا ،روايات ر صحّت شرط در عاريه است مانند روايت عبداهلل ن سنان قال« :قتال ا تو
عبداهلل علیه السّالم :ال تضمن العاریة اِلّا ان يکون قد اشأرط فیها ممان» ( رعاملي  4145ج .)56 : 45
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اين روايات ر صحّت شرط ممان در عاريه داللت دارد ارر چه ن د مسأعیر امانت استت .ايتن
مطلب را نمي توان صحّه رذاشت م ر اينکه عدم ممان در آن ر اساس عدم مقأضي اشد .اما ارر
ا ،ا مقأضي عدم ممان اشد اين شرط مهالف ا سنّت خوابد ود پس ميتتوان فهمیتد ختروج
عاريه ا شرط ا ،ا تهصّص است نه تهصیص .اين کالم نا ر عدم ممان مسأأرر ا ،تا عتدم
مقأضي صحیح است .چون ارر شرط ممان در عاريه مقأضي عدم اشد اين شرط مهالف ا ستنّت
ميشود .ال ارر مردّد شوي ین اينکه عدم ممان امین ا ،تا عتدم مقأضتي استت يتا مقأضتای
عدم؟ و ه یان دي ر :ارر رای ما ثا ت نشود شرط ممان امین آيا مهالف کأا و سنّت استت يتا
خیر؟
اصو عدم مهالف کأا و سنّت خوابد ود .ا اسأصحا عدم ا،لي ا ،تا ستالبه ته انأفتاع
موموع در اينصورت موموع عام «المؤمنون عنتد الشتروطه » تاقي متيمانتد و شترط مهتالف
کأا و سنّت عنوان ورودی است مانند ،ن مشکوک در قريشي تودن کته قبتو ا ،تولتد قريشتي
نبود عد ا ،مأولد شدن اسأصحا ميکنی عدم قريشي ودن را پس ا اين یان متيشتود فهمیتد
که شرط ممان مسأأررمهالفأش ا کأا و سّنت معلوم نیست پس ورهتي تر طالنتش نهتوابی
داشت (امام خمیني  4124ج .)214-214 :9

اشکال پنجم :اين شرط را صا

ب مستمسک و محقّق خويي در المستند

یان مي کنتد کته :شترط

ممان ه نحو شرط نأیجه در ارار ا ،شروط غیر مقدور خوابتد تود چتون متمان کت شترعي
است و ک شرعي ه يد شارع است نه مشأرطین و قاعدة «المؤمنون عند الشروطه » مُشَرَّعه نیست
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

که داللت ر سببیّت شرط ممان قرار یرد و مقأضي اصو عدم ممان است.
بمانطور که ميدانی رای صحت شرط قدرت ال،م است يعني مشروط مقدور مشروطعلیته
اشد .ه اين معنا که تحت قدرت او اشد تا أوان او را ملأ م ته شترط کترد؛ امّتا ا کتام شترعیه و
عقالئیه که رفع و ومع آنها ه يد شارع و عقال است و ا ،عهدة مأعاقدين خارج استت پتس معنتي
ندارد که شرط ممن عقد واقع شود.
ممان مسأأرر ک شرعي است که رعو ميشتود ته استبا ختاو و تا اشتأراط شتارطین
محقّق نميشود؛ چون ا ،اخأیار مأعاقدين خارج است.
شرط ممن عقد اثری ر آن مأرتّب نیست م ر اينکه مشروطعلیه قدرت ر آن شرط را داشتأه
اشد مانند کأا ت و خیاطت که ا ،امور اخأیاری است پس طبعاً مل م ه وفای ه اين شرط بسأند.
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ممان پس شارط نمي تواند تغییری در اين مجعوالت ايجاد کند چتون شترط متمن عقتد مُشترّع
نیست پس نأیجه ميریري عدم صحّت شرط ممان درعقد ارار

مقاله

امّا شرطي که خارج ا ،اخأیارآنها ود و مر وط ه شارع اشد مانند مجعوالت شرعیه ا ،رمله
(خويي .)221 :4394

جواب :در روا ا ،اين اشکال ميتوان اين طور رفت :اين وره در صتورتي تمتام استت کته
مقصود ا ،اشأراط ممان اين اشد که هوابی ممان يد را هعنوان کت شترعي ا ،را شترط در
مورد ارار اثبات کنی چون در اين صورت اشکال ميشتود کته کت شترعي در اخأیتار مکلّتف
نیست تا أوان آن را ا ،را شرط ايجاد کرد.
امّا ارر مقصود ا ،شرط ممان اين اشتد کته مستأأررمأعهّد ته پرداختت غرامتت و تدل عتین
مسأأرر در صورت تلف شود و قیقت شرط انشای اين تعهّد اشد کته اثتر آن اشتأغال ذمّته در
تقدير تلف است اشکالي در مورد آن اقي نميماند چون متماني کته ا ،ايتن را اثبتات متيشتود
ممان عقدی است ت نه ممان يد ت و نقش شرط فقط ا را ،انشای اين عقد است و ا ،آنجا که ايتن
عقد ر اساس عمومات مثو« :اوفوا العقود» و غیر آن قا و تصتحیح استت نتا راين صتحت شترط
ممان اثبات ميشود.

ايد تورّه داشت در شرط فعو اشأغال ذمّه ه دل هورود نميآيد ولي در اين پاسخ اشأغال ذمّه
ه دل تصحیح شد است؛ نا راين اين پاسخ بمان شرط فعو نیست؛ چرا که در شرط فعتو ذمّتة
مسأأرر مشغول ه دل عین تالفه نميشود ولي در اين طريق اشأغال ذمّه ه دل ثا تت متيشتود و
اين بمان نظری است که در اصو مدّعا که بمان صحت شرط ممان است اثبات ميشود.
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