قاعده فقهی «بطالن کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»
و کاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خمينی

(س)

سيدحسين صفايي
زهرا المع

چكيده :قواعد فقهی ،احکام کلی و عامی هستند که در استنباط احکام جزئیی منببیب یا
مکانها و زمانهای مختلف ،نقش اساسی دارند .یکی از این قواعد که در ا واب مختلیف
فقه کار رد دارد ،قاعده « بالن کی عقید تریلرااوفا ونیوونه» اسی  .ایین قاعیده با ی
میکند هرگاه اجرای یک ترهد غیرموکن اشد ،آن ترهید اطی اسی و مویووک حکی
«اوفوا اارقود» نویگردد .رای اببات این قاعده اداة مختلفی در کتی فقهیی آورده شیده
اس که از مه ترین آن اداه میتیوان یه دایی «ایزوم غیرر در ریورت عیدم قیدرت یر
اجرای عقد» و «ازوم اجتواع نقینیین» اشیاره نویود .اسیاتید حقیوت ت ی عنیوان «شیرط
قدرت ر تسلی » در قواعد عوومی قراردادها ه این منوون اشاره دارنید .فقییه زرگیوار،
امام خوینی ،در رنی از این اداه مناقوه دارند و دیدگاه فقها در ارة مفاد قاعدة نفی غیرر
را مورد انتقاد قرار دادهاند .یکی از مرنالت جامرة امروز ایران که فقهیا و حقوقیدانان را
ه چارهجویی واداشته اس  ،مسأاة مهرهای گیزا و سیننین اسی کیه علییرغی عیدم
توانایی مرد در پرداخ  ،در عقید ازدوا گناانیده مییشیود .ایین مقاایه درریدد ییافتن
راهحلی رای این مسأاه غرنج ا استفاده از قاعده ملکور اسی  .قاعیده « بیالن کی عقید
ترلرااوفاء ونوونه» میتواند با

کند چنین مهرهایی اط هستند؛ زیرا قدرت یر ادای

آنها وجود ندارد.
كليدواژهها :قاعده فقهی ،غرر ،بالن ،قدرت مبلب ،قدرت نسبی.
 .استاد ازنوسته دانوناه تهران
 .عنو هیأت علوی دانوکده رفاه
تاریخ دریاف 33 /3/7 :

E-mail:hsafaii@ut.ac.ir
E-mail:lameezahra@gmail.com
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مقدمه
یکی از ارزش هایی که انقالب اسالمی در ایران رای مردم ه ارمغان آورد ،ایااد را بیه یرادری و
گلش

و فداکاری ین مردم ود .این را بة ارزشوند در سیاری از زمینههای فرهننی آبار مثب

گرانوایه ای را ه هوراه داش

که از جوله اقباک مردم نسب

و

ه ازدوا های آسان و رگزاری مراس
ازدوا هیا رنیو و یوی ازدوا هیای

ساده و مهریههای اندك ود .در ساکهای دهیة  06اکثریی

ردر اسالم را ه خود گرف  .اما متأسفانه ا دور شدن از آن ساکهیا و کورنیو شیدن آن ارتبیاط
هوراه ا گلش

و رادری و روی آوردن مردم یه تاویالت و دنیادوسیتی ،فرهنیو ازدوا هیای

ساده و آسان نیز ه فراموشی سپرده شد .امروزه شاهد ازدوا هایی هستی که هزینههای سرسامآور
چنیین بیروتهیایی یرای رگیزاری

و مهریههای نامرقوک دارند و ا کواک تأسف ،ا وجود ریر
مراس ازدوا  ،آمار طالت نیز رو ه افزایش اس .

این فرهنو غیراسالمی حاک ر جامرة امیروز اییران ،مویکالت زییادی را یا خیود یه هویراه
آورده اس ؛ مانند االرفتن سن ازدوا  ،تزازک نهاد خانواده و مویکالت ناشیی از عیدم قیدرت یر
پرداخ

مهریه.

در سیاری از ازدوا های امروز جامره ما ،مهریههای سننین گناانده میشیود و ایین موعیوع
تبدی ه یک رقا

شده اس  .مهرهای مرادک هزار سکه طال یا ه ترداد عدد سیاک تواید دختیر و

ارقامی شبیه ه این متأسفانه رایج شده و ک ک هرورت عر
موارد امکان پرداخ

درمیآیید و از آنایا کیه در اکثیر

چنین مهریه ای رای مرد وجیود نیدارد ،شیاهد ایین واقریی

هستی که مرد زمان عقد ازدوا یا ارالً قصد پرداخ
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

را ندارد .این پدیده نامبارك موج

تلیخ و ناهنایار

مهریه را ندارد یا ارالً قدرت پرداخی

موکالت و مصائ

آن

سیار رای خانوادههیا و دسیتناه قنیایی

کوور شده اس  .پرشدن دادگاه ها از متقاعیان مهرییه و پرشیدن زنیدانهیا از یدهکاران مهرییه و
مسائ ناشی از آن ،زندگی خش قا توجهی از مردم را تلخ و ناگوار کرده اس .
ازوم ررسی موروعی

چنین مهریههیایی میا را یه مبااریة مایدد ادایة فقهیی و قیوانین میدنی

وامیدارد .از آناا که مسأاه ه رورت جزئی و عینیی در ادایه و قیوانین وجیود نیدارد ،الزم اسی
قواعد عوومی قراردادها و قواعد فقهی عامی که شام ا واب مختلف فقه مییشیوند میورد ررسیی
مادد قرار گیرند تا قاعده ای یاف

شود که موعوع ی

کلی ر مصادیب جزئی ،حک چنین مهریههایی نیز هدس

را در رگییرد و از طرییب تببییب قاعیده
آید.
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را از آن استنباط و استخرا نوود .و آن قاعدة « بالن ک عقد ترلرااوفاء ونوونه» اس  .در این
 ،ا تدا ماهی

مقااه طی سه مب

مقاله

در کت

فقهی قاعدهای ه چو میخورد که ه نظر میرسد میتوان حک مسأاه میورد ی
و مفاد قاعده مورد مبااره قرار میگییرد ،سیپا ادایه و میدارك

قاعده ررسی میشود و در پایان ارتباط آن ا موعوع مهرتبیین میگردد؛ یه امیید آنکیه تیوان راه
کار مؤبری رای ح موک مهریههای گزا

و عدم توکن پرداخ

آن یاف .

مبحث اول :مفهوم قاعده
در این مب

ما ،یرنی ترهد ه مهریه ای که مرد توانایی پرداخ

آن را ندارد ،ه اببیات رسید .ا تیدا

اجزا و کلوات قاعده ررسی میشود و سپا یک مرنای اجواای از قاعده هدس

میآید.

الف) معانی اجزا
چند واژه کلیدی در قاعده وجود دارد :بالن ،عقد ،ترلر ،وفاء.
از ین این کلوات ،واژه « بالن» و مرنای دقیب اریبالحی آن نقیش اساسیی در مرنیای قاعیده
دارد .قیة کلوات تقریباً روشن هستند و نیاز ه مبااره عویقی در ارة آنها نیس  .نا راین ه ررسیی
مرنای اغوی و اربالحی کلوة بالن میپردازی :
اط نقیض حب و خال

حب اس

(فراهیدی  )136 :7 1 6و یه مرنیی فسیاد نییز آمیده اسیی

(عبدااونر یتا  .)388 :در مرنای اغوی آن ،کلب ،کفر ،رن یا ا لیا و ظل نیز گفته شده اسی
(ا وجی )38 : 168

اما مرنای اربالحی بالن سته ه اینکه در اب عبادات ه کار رود یا در اب مریامالت فیرت
دارد .در مرامالت بالن ه مرنای فساد اس
اس

و این یرنی مرامله یهریورت غیرمویروع واقید شیده

و فرقی ندارد که ارااتاً غیرموروع اشد یا هخاطر ورفش یا هخاطر ار و وریف هیر دو

(عبدااونر یتیا

 .)388 :رنی نیز در مرنی اربالحی اط آوردهاند :اط ه هر فرلیی مییگوینید

که وجودش مانند عدمش اس

در اینکه مفید هیچ حک شرعی نیس

(عل ااهدی 161

.) 01 :

واژه «ا باک» ا واژه «فسخ» مرنایی نزدیک ه ه دارند .فقها از ا باک در عقیود گیاهی یه فسیخ
تربیر کردهاند .در تفاوت ین ا باک و فسخ آمده اس  :فسخ حب اس  .ه ارث یرده مییشیود و یا

( س)

اسقاط ساقیط میشود در حاایکه ا باک در یوتر موارد کار رد آن حک اس

نه حب .عالوه ر آن

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

مورد

ا تدا الزم اس

مرنای قاعده هطور دقیب مرلوم شود تیا شیووک آن نسیب

یه مبلی
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فسخ تنها پا از پایان عولی که ه شک ر یح اناام شده رادت اس

وای ا باک عالوه یر آنکیه

ر اعالم بالن عو از آغاز ردت میکند ،در ابنیاء و پاییان عوی نییز ریادت اسی
ااورار

اسالمی 1 0

(مؤسسیه داییرة

.) 7 :

بالن در ترریف حقوقدانان نیز چنین آمده اس  :هر عو حقوقی که مخااف مقررات قیانونی
وده و قانون آن را فاقد هرگونه ابر حقوقی شناخته اشد مانند ید رغیرغیرمویز .ریف

ایین عوی

حقوقی را بالن میگویند.
بالن در مقا ر

ه یک مرنی شام عیدم نفیوه هی میی اشید.

استرواک میشود .ر

مثالً عقد مکره و عقد فنوای ر یح ،وای غیرنافل اس  .بالن مبلیب (کیه بیالن واقریی اسی )
ی ابر ودن عقد یا ایقاع ه عل
داشته اشد و رعای

فقدان شرط یا شروطی اس

که دون آنهیا قانونیاً نوییتوانید ابیر

هینفد ه نویتواند آن را مؤبر کند .در مقا  ،فسخ یک ایقاع اس

یک عقد یا ایقاع مرین را از ین رده و ه حاا
اننرودی 63 : 376ش ،861

زمان حدوث عقد یا ایقیاع

که ابر

رمییگردانید (جرفیری

ش  16 ،87ش . )1666

نا راین بالن و فساد اغل

ه یک مرنا ه کار میروند .هر دو در عقود ه این مرنا هسیتند کیه

عقد واقد شده نویتواند دارای آبار قانونی اشد .هوچنین بیالن یا فسیخ تفیاوت دارد .فسییخ در
رورتیی پیش میآید که عقد ه طور ر یح واقد شده اشد اما بالن میتواند از موقد انرقاد عقد
ردت کند .اابته گاهی بالن ه مرنی ان الک و انفساخ ه هکار میرود.
در اره واژه «عقد» ه هوین یک جوله سنده میکنی که عقد ه تربییر اهی اغی  ،هویان عهید
اس

(فراهیدی1 6

 ) 1 :و لکه اکیدترین عهد اس

(ا ین منظیور  ) 30 :3 1 1از تفصیی یویتر

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

در اره کلوه عقد خودداری میکنی  .اما عقد اط کیه در منیوون قاعیده آمیده اسی ؛ یرنیی هیر
عقدی که فاقد یکی از شرایط ر
وفای ه عهد نیز ه مرنی م افظ

مرامله

اشد (جرفری اننرودی 110 : 376ش .)30 8

ر عهد و اجرای مفاد آن اس .

ترلر وفا ه منوون عقد نیز سته ه اینکیه منیوون عقید چیه اشید تفیاوت مییکنید .گیاهی
منوون عقد ترهد ه انتقاک یا تسلی ماک اس
خودداری از اناام کار اس  .در

و گاه ترهد یه انایام کیار اسی

ما ترهد مرد نسب

 .مانند ماده  18ت .م« :هرگاه عین مستأجره ه واسبه عی

از قا لی

و گیاهی ترهید یه

ه مهریه ترهد ه تسیلی ییا تولییک میاک
انتفاع خار شده و نتوان رفد عی نوود ،اجیاره

اط میشود» در این ماده قانونی بالن ه مرنی ان الک و انفساخ ه کار رفته اس .
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سخن خواهی گف .

مقاله

اس  .در اینکه ترلر در تسلی ماک چنونه و ه چه اشکاای پیش میآید در عناوین ردی ه تفصی

ب) معناي اجمالی قاعده
ر این مرنا دارد که هرگیاه اجیرای مفیاد عقید

قاعده « بالن ک عقد ترلرااوفاء ونوونه» دالا

رای یکی از متراقدین یا هر دو غیرموکن شیود ،آن عقید یه علی

تریلر و عیدم امکیان وفیییا یه

منوونش اط میشود .یکی از شایدترین مصادیب ترلر از وفای ه عقد ،در عقد ید اس
که مورد مرامله یک عین مرین اشد و تلف شود ،در این حاا

زمیانی

اجرای منوون عقد ید که نقی و

شرایبی ،حکوی اس

مبا ب ا عق و روش عقال.

اابته امتناع متراقدین از اجرای مفاد عقد ،مصدات این قاعده م سیوب نوییشیود .اگیر یکیی از
متراقدین نخواهد مفاد عقد را اجرا کند ،اگرچه اناام آن در توان اوس  ،او را وادار ه اناام ترهد
خود میکنند .اما این از

ما خار اس  .منظور از ترلر از وفا در این قاعده ،ترلری اس

رفد آن از قدرت متراقدین خار اس
وجود داشته اشد که موج

(م قب داماد 160

بالن ه مرنی خاص اس

حاد ث شود ،مانند تلف شدن موعوع عقد که سب

کیه

 .) 31 :اع از اینکه ترلر در زمان عقید
( بالن هاتیی و ا تیدایی) ییا پیا از عقید

انفساخ عقد اس ؛ نیا راین کلویة « بیالن» در

قاعدة ملکور ،ه شام بالن ه مرنی خاص و ه در رگیرندة انفساخ اس .
قاعده « بالن ک عقد ترلرااوفاء ونوونه» خاص یک یا دو اب از ا واب فقه نیس
هوة ا واب عقود و مرامالت جریان دارد؛ زیرا هد
منوون عقد اس

و ه خاطر مبلو ی

لکه در

متراقدین از ییک عقید قبریاً اجیرای ترهید و

منوون عقد چنیین قراردادی سته میشود و وقتی اجییرای

ترهد غیرمویکن می شود ،دینر عقد چه اعتباری دارد؟ عق و شرع چنین عقدی را اط میداننید.
در موعوع

این مقیااه نیز میتوان این قاعیده را جیاری دانسی  .وقتیی در ییک عقید ازدوا

مهریهای گناانده می شود که تسلی آن از طر

مرد غیرموکن اس  ،اعتبار مهر از یین مییرود و

خش مهر در عقد اط میگردد .این موعوعی اس

که در این مقااه تالش در اببات آن داری .

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

انتقاک مبید و بون اس  ،غیرموکن شده اس ؛ نا راین عقد اط میگردد .حک ه بالن در چنین

( س)
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مبحث دوم :ادلة اثبات قاعده
در اببات قاعدة یادشده دالی مترددی آورده شده که مه ترین آنهیا ایزوم غیرر در ریورت عیدم
قدرت ر تسلی و ازوم اجتواع نقینین اس .
الف) لزوم غرر در صورت عدم قدرت بر تسليم
گفته شده اس

یکی از شرایط ر

اجرای ترهد اس ؛ زیرا قبراً هد

مرامالت ،قدرت ر تسلی یا ه عبیارت عیامتیر ،قیدرت یر
از هر مرامله ای آن اس

که مفاد و منوون آن ه اجرا گلاشته

شود و طرفین عقد ،از این طریب ه مبلوب خود رسند .اما اینکه مدرك و دای اببات کنندة شرط
قدرت ر تسلی چیس ؟ مسأاه مورد اختال
اببات میکند که قدرت ر تسلی  ،شرط ر
چنانچه با

مرامله اس  .اما رنی نیز ا این عقیده مخاافند.

گردد قدرت ر تسلی  ،شرط ر

ترلرااوفاء ونوونه» را با

مرامله اس  ،میتوان قاعدة « بالن ک عقد

نوود؛ زیرا یکی از دالی ترلر وفا ه منوون عقودی مث ید ،عیدم

قدرت ر تسلی اس  .اما این مبل
ر تسلی را ه عنوان شرط ر
ر

فقهاس  .اکثری

فقها اعتقاد دارنید دایی نفیی غیرر

نیاز ه اببات دارد که آیا دای نفی غرر میتواند شرط قیدرت
مرامالتی مث ید با

کند؟ آیا اریالً قیدرت یر تسیلی  ،شیرط

ید اس ؟ در این مسأاه اختال نظر وجود دارد .شایسیته اسی

نظرییات مختلیف یا مبیانی

مورد استنادشان میورد مبااریه قیرار گیرنید .در ایین گفتیار ا تیدا یه ررسیی حیدی
میپردازی و سپا دیدگاههای مختلف در یارة اسیتدالک یه حیدی
ارتباط این

نهیی از غیرر

ررسیی مییشیود و در پاییان

ا موعوع مهریه تبیین میگردد.
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 .1حديث نهی از غرر ،اعتبار و داللت آن

شیخ ردوت از امامرعا(ع) روای

کرده اس :

«پیامبر(ص) از ید منبر و ید غرر نهی فرموده اس

» (حرعاملی 163

 ،118 : 7ح. )3

در دعائماإلسالم نیز از امامرادت(ع) نق شده اس :

 .رواهااصییدوت فییی (عي و األخبووار) عیین م ویید نعلییی ااوییاه ااوییروزی عیین م ود ییینعبییداهلل اانیسا یییییوری عیین
عبیداهلل یناحود ینعامر طائی عین ا یه عن اارعا(ع) عین آ ائه عن علی(ع) قاک :وقید نهی رسوکاهلل(ص) عن ید ااونیبر ،و
عن ید ااغرر.
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«رسولخدا از بیع غرر نهی فرمود آن هر بیعی است که بر شیئی منعقد میشوود کوه بورا
متعاقدین یا برا یکی از آنها مجهول است» (مغربی  831ج. )2 :2
اکثر فقها روایتی را که در آن پیامبر(ص) از غرر نهی فرموده اس
 63 : 1 1؛ ا ن ادریا1 6

روایتی را در کت

:

خود نق

طرت نق این روای

3؛ شهیداوک یتا

در کتبوان آوردهاند (انصیاری

0 :؛ عالمه حلی 1 1

نوودهاند (مسیل 167

 13 :3؛ ا یوداوود ییتیا  .)303 :1هییچکیدام از

مرتبر نیستند؛ اما ا وجود عرف سندی روای

را پلیرفتهاند و آن را یکی از اداة قاعده غرر

 )181 :اه تسنن نیز چنیین
نهی از غرر ،فقهیا منیوون آن

رشوردهاند (مؤسسه داییرة ااوریار

:3

فقیه اسیالمی 1 0

.) 00

شهرت عظی  ،لکه اجواع قبری یا عرورت ،عرف سند آن را جبیران مییکنید .نیا راین حیدی
نبوی از احادیثی اس
قویتر اس

که شکی در حای

(نراقی 81 : 1 7؛ نافی 161

رنی از فقها حکو
این طریب استوار اس

آن نیسی ؛ ماننید خبیر ری یح اسی
.)380 :

و سیره مسلوین را نیز مؤید این قاعده دانستهاند ا این ییان :حکوی
مفسده و اختال

و مواجره میشود ،پیا ایید یاب غیرر یر مریامالت

مسدود گردد .نا راین نفیی غیرر موعیوعی اسی

کیه تنهیا یر دایی

شیرعی تکییه نیدارد (حسیینی

.) 3 3:

پا از ررسی سند حدی  ،اکنون مناس
و اربالحی غرر در رداش

ر یح از روای

واژه غرر ه مرنای خبر آمده اس
راح

یر

که در هر مراملهای اب نزاع و مواجره ین مردم سید شیود و یدیهی اسی

که غرر در مرامله موج
مراغی1 7

لکیه از آن هی

ین عبیاد 1 1

اس

دالا

آن مورد دق

قرار گیرد .مرنای اغیوی

تریین کننده اس .

و غار ه فرد غافی مرنیا شیده اسی

 1 6 :1؛ جیوهری1 6

707 :؛ حوییری 1 6

(فراهییدی 311 :1 1 6؛

 )1871 :8در صواا

آمیده اسی :

«اغترّ ااوئ» یرنی ا آن دچار خدعه شده اس  .و غَرَّ  ،یَغرُّ ،غروراً ،ه مرنیای خدعیه کیردن اسی
(حویری1 6

 .)1871 :8اابته «غریر» ه مرنای عامن و کفیی نییز آمیده اسییی

(ا ین فیار

161

:1

 .)386در موفردات آمده اس  :غَرور ه هر چییزی گفته میشود که انسیان یه آن فریفتیه شیود مثی

عندااوتبایرین أو أحدهوا.

( س)

 .روّینا عن جرفر نم ود(ص) عن ا یه عن آ ائه أن رسوکاهلل(ص) نهی عن یدااغرر و هو ک ید یرقد علیی شیئ ماهیوک

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

رنی از فقها گفتهاند این روای

ین هویة علویا -شییره و سینی -میورد اتفیات اسی

نیا راین
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ماک ،جاه ،شهوت ،شیبان (راغ

 )063 : 1در نهايه

ارفهانی

ازهری آورده اس  :ید غرر یری اس

ه مرنای غفلی

آمیده اسی

که (کیان علیی غییر عهیده و ال بقیه) یرنیی قا ی اعتویاد و

اطوینان نیس  .از جوله مث ید هایی که متبایران احاطه ه جزئیات آن ندارند و نسب
دارند (ا ن ابیر
لسا

1

و از قیوک
یه آن جهی

.)313 :3

العرب نیز آن را خدعه مرنا کرده اس (ا ین منظیور  ) :1 1 1رنیی هی یه چییزی کیه

ظاهری فریبنده و اطنی ماهوک دارد .مث
1؛ ا ن ابیر

1

فروش ماهی در آب ترجوه کیردهانید (طری یی 1 0

:3

.)313 :3

در اره ماده موترکی که ین هوة مریانی مختلیف کلویه غیرر وجیود دارد ،آمیده اسی  :اری
واحدی که در ماده کلوه وجود دارد ،حصوک غفل

ت ی

تیأبیر چییزی اسی  .جهی و خدعیه و

نقصان و عوان و  ...از اوازم و آبار ماده ارلی مرنای کلوه غرر اس  .الزم اس
اغفاک در توامی موارد استرواک ا اظ شود و ااّا مااز اس
اه تسنن عقیده دارند ید غرر فروش چیزی اس
مقدارش مرلوم نیس
رنی اه اغ

یا قدرت ر تسلی

(مصبفوی 16

دو قیید غفلی

و

.) 60 :7

که وجود و عدمش مرلوم نیسی

ییا اینکیه

آن وجود ندارد (ا وجی .) 7 : 168

نیز گفتهاند در اربالح فقها غرر ه شرایبی اطالت میشود که مسیتور ااراقبیه

اشد یرنی سراناام کار مرلوم نباشد مث قوار (ا وجی .) 7 : 168
فقها نیز یوتر غرر را ه مرنای خبر گرفتهاند وخبر را عبارت دانستهاند از احتویاک عیرری در
مرامله که عقال از آن اجتناب میکنند .این احتواک گاهی ناشی از عدم اطوینان ه وجود ماک اسی
وگاهی ناشی از عدم اعتواد ه امکان تسلی و تسل و گاهی ناشی از عدم اعتواد ه قا لی
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

ه خاطر ماهوک ودن مقدار یا جنا یا اورا

ماک (حسینی مراغی 1 7

مراوعه،

.)3 1:

 .2ديدگاههاي فقها درباره استدالل به حديث

در این قسو

مناس

اس

دیدگاه های مختلف در اره استدالک ه حدی

نفی غرر در اببات شرط

قدرت ر تسلی مورد ررسی قرار گیرد .دیدگاههای فقها در سه موعوع عودة مبرح در این خش
مورد مبااره قرار میگیرد .در هر موعوعی ا تدا نظر شیخانصاری و ریاح
امامخوینی تبیین میگردد.

جو

اهر و سیپا نظیر
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شیخانصاری عقیده دارد فریقین عامه و خاره ا حدی

نبوی نهی از غرر ر اعتبار شرط قدرت یر

تسلی استدالک کردهاند .در اینکه می توان ا این حیدی

نبیوی یر اعتبیار شیرط قیدرت یر تسیلی

استدالک نوود اشکاای نیس  .اشکاک اینااس

که حیدی

مقاله

موضوع اول :استدالل به حديث نفی غرر در اثبات شرط قدرت بر تسليم

نبیوی أخیز از میدعای ماسی  .یرنیی

رنی از مصادیب را در رنویگیرد؛ مثالً گاهی تسلی مبید امتناع دارد ه خاطر اینکه در درییا غیرت
و عادتاً امکان درآوردن آن نیس  .در ایننونه موارد ،عدم قدرت ر تسیلی وجیود دارد

شده اس

در حاای که خبر و غرر وجود ندارد؛ زیرا خبر ( ه اربالح امروز :ریسک) در جایی وجود دارد
که احتواک سالم

مراملیه

مرامله ه اشد .در حاای که در مورد ملکور ،اطوینان ه عدم سیالم

از نظر شیخ انصیاری در میواردی کیه مراملیه یر کیاالیی ریورت مییگییرد کیه یدون شیک
غیرمقدورااتسلی اس  ،می توان ه خاطر ازوم وجود سفاهی

و ریدت اکی میاک یه اطیی چنیین

مراملهای را اط دانس  .لکه یک کاالی غیرمقدورااتسلی عرفاً ماک
1 1

ه حساب نوییآیید (انصیاری

.) 73 :1

نا راین از نظر شیخ می توان ا روای

نهی از غرر تنها بالن مرامالتی را با

نوود که احتواک

عدم قدرت ر تسلی در آن وجود دارد ،نه اطوینان ه عدم قدرت رتسلی  .بالن مرامالتی کیه در
آنها عل ه عدم قدرت رتسلی وجود دارد مستند ه اداه دینری اس .
راح

ج

اهر دیدگاه دینری در اره حیدی

غرر ،خبر از حی

عدم تسلی آن نیز شود .ید کاالیی که مرلوم نیس
مخاطره آمیز نیس
شرط قدرت ر تسلی

دارد .ایویان اعتقیاد دارد سییات روایی

جه ه رفات و مقدار مبید را با

میکند نه مبلب خبر را که شام تسلی و
توان آن را تسلی موتری کرد یا نه ،ییک یید

ه ویژه ا وجود خیار ترلر تسلی  .نا راین نویتیوان یا ایین حیدی
استدالک کرد (نافی 161

امامخوینی نیز روای

نفی غرر را مناس

یر اعتبیار

.)388 :

رای اببات شرط قدرت ر تسلی نویداند اما ایوان ا

رویکرد دینری ه آن میپردازد .از نظر ایوان ارالً قدرت ر تسلی شیرط ری
زیرا قدرت موتری ر تسل نیز رای رفد غرر کفای
دور اس

نهیی از

مراملیه نیسی ؛

میکند .مث زمانی که مبیید از دسیتر

یاید

و او قدرت رتسلی مبید ه موتری ندارد؛ اما موتری خود قادر یه ت صیی مبیید هسی .

( س)

رالوه گاهی اید قدرت ر تسلی مبید دارد وای موتری میداند که اید از تسلی مبید یه او امتنیاع

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

وجود دارد.
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در حیاای کیه

خواهد کرد یا اینکه در این مسأاه شک دارد ،در این دو ریورت یید غیرری اسی

شرط قدرت ر تسلی در اید وجود دارد .گلشته از اینها ،عل ه اینکیه مبیید نیزد مویتری حاری
خواهد شد نیز رای ر

میکند؛ یرنی در حاای که اید واقراً قدرت ر تسلی ندارد،

ید کفای

موتری نیز قدرت ر تسل ندارد اما عل ه حصوک مبید در دس
میکند .مث فروش پرنده ای که از قفا پریده اس

ید کفای

موتری داری  .ایین یرای ری
اما عل یه ازگویتش داریی

(امیام

خوینی .) 3 :3 1
رالوه از نظر امامخوینی روای
زیرا واژه غرر در هیچکدام از کت

نفی غرر ارالً رالحی

اببات شرط قدرت ر تسلی را ندارد؛

اغوی ه «جهاا » تفسیر نوده اس  .از میان مرانی زییادی کیه

غرر در آنها استروییاک می گردد ،مناسی

میا مرنیای «خدعیه» اسی  .روایی

در ی

منقیییوک از

امامرعا(ع) نیز ه فرض اعتبار ،نهی از ید غرر ه هوراه نهی از ید منبر آمده و مر وط ه ید هوراه
ا خدعه اس
نیز ا جهاا

که از

تفاوت دارد و نوی توان مرانی خدعه و در مررض هالك قرار گرفتن و خبر و غفل

را ه مرنای جهاا
جهاا

ما کامالً ینانه اس  .از نظر امام حتی اگر غرر را ه مرنای غفل

یدانی

رگرداند .امام این سخن شیخ را که فرموده« :هونی اتفات دارند ر اینکه مرنای

در غرر وجود دارد ،چه این جهاا

مترلب ه ار وجود عوض اشد یا یه حصیوک آن در
قلوداد میکند

ید موتری و یا در رفات کوّی و کیفی آن» عای

1

(امام خوینی

.) 37 :3

موضوع دوم :اشتراط قدرت يا علم يا هردو

از نظر شیخ انصاری قدرت مرلوم نزد متبایرین شرط ر
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

واقری دفد نویشود .اگرچه یقین ه قدرت الزم نیس
وبوت و اطوینان ه قدرت ر تسلی در هننام عقد
راح
را ماند ر

ج

اما مبلب ظن نیز کفای

اشد (انصاری 1 1

اهر ارالً قدرت ر تسلی را شرط ر
مرامله میداند (نافی 161

مرامله اس ؛ زیرا غرر ا وجود قیدرت
نویکند لکیه ایید

.) 33 :1

مرامله نویداند لکه ایوان عاز از تسیلی

 .)33 :بوره این اختال نظر (قدرت یر تسیلی شیرط

اشد یا عاز از تسلی ماند اشد) در مواقد شک در وجود قدرت مرلوم میشود .در رورت اعتقاد
ه شرطی

قدرت ،هرگاه شک داشته اشی عوعین مقدور ااتسلی هستند یا نه ،عقید اطی اسی ؛

 .ه نظر می رسد هر چند غرر ه مرنای جهاا
مبلوب هره رد آیا در مهرهای گزا

نباشد اما طبب دیدگاه امام از ه میتوان از روای نفی غرر در اببیات

که غااباً قصد پرداخ

آن وجود ندارد نوعی خدعه و فری

دیده نویشود.
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در قدرت داری  ،مرامله ر یح اس ؛ زیرا ار عدم وجود عاز اس .

مقاله

زیرا قدرت اید احراز شود .اما در رورت اعتقاد ه مانری

عاز از قدرت ،در مواردی کیه شیک

امامخوینی یکی از این دو امر را مرتبر میدانند:
 .عل ه قدرت ر تسلّ ؛
 .عل ه حصوک مبید در دس

موتری.

دررورتی که هیچکیدام از ایین دو م قیب نویود غیرر در مراملیه ایایاد شیده و مراملیه اطی
میگردد وای اگر یکی از این دو عل حار شود ،غرر مرتفد میگردد .نا راین از نظر امامخوینی
آنچه مرتبر اس

عل و اطوینان ه وجود قدرت اسی

نه خود قدرت واقری و تنهیا یا ایین علییی ،

مبید در دس

موتری ،قبراً مرامله غرری اس

(امام خوینی

1

.) 3 :3

موضوع سوم :قدرت بر تسليم ،شرط عوضين يا متعاقدين

اگرچه ظاهر عبارت «قدرت ر تسلی مبید» این توه را ایااد میکند که شرط متراقدین اشد ،امیا
درحقیق
1 1

فقها آن را شرط عوعین میدانند (عالمه حلی 1 1

 .) 71 :1نا راین عبارتی که راح

تسلیوه» (م قب حلی 168

واجد شرط اس

ه کار رده اس « :أن یکون ااوبیید مقیدوراً علیی

 ) :مناس تر اس  .امامخوینی نیز آن را شرط عوعین میدانید؛ زییرا

یکی از رورت هایی که ید ر یح اس
تسل دارد ،رورتی اس

شرايع

100 :؛ نافیی 161

381 :؛ انصیاری

اگرچه نه اید قدرت ر تسلی دارد و نه موتری قدرت ر

که عل داری ه اینکه مبید ه دس

موتری خواهد رسید .نا راین عوض

نه متراقدین .اابته امام ه یک ا اظ ه آن را شیرط متراقیدین مییدانید و آن یه

د ای شرط ودن عل ه قدرت یا حصوک در دس

موتری ،نزد متراقدین اس

(امام خوینی

1

:3

.) 3

 .3ديدگاه حقوقدانان

ماده  843ق م« :بیع چیز که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیوز کوه ماتیوت یوا
منفعت عقالیی ندارد یا چیز که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشوتر
خود قادر به تسلّم باشد».

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

غرر منتفیی میشود .نا راین اگر شک در قدرت ر تسلی وجود داشته اشید ییا شیک در حصیوک

( س)
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در قانون مدنی از شرط قدرت ر اجرای عقد یا قدرت ر تسلی در قواعد عوومی قراردادها نام
رده نوده اس  .شاید دایی آن تبریی

از روش فقهیا اشید؛ زییرا در فقیه امامییه ،قواعید عویومی

قراردادها ه طور مستق و جداگانه مورد
هر عقد مرینی ،شرایط ر

قرار ننرفته اس

(کاتوزیان 303

 .) 88 :لکیه در
مستقلی ت ی

آن عقد ررسی شده اس  .اما در منا د حقوقی

عنوان قواعد عوومی قراردادها وجود دارد و در آن ،شرط قدرت ر تسلی مورد ررسی قرار گرفته
اس  .از نظر حقوقدانان ،هد

نهایی از هوة ااتزامها ،اجیرای آنهاسی  .ترهید نیاموکن را ایسیتی

اط شورد وگرنه چه سود از اینکه شخصی مااک چیزی شود که هیچناه هدس

نویآید؟

نا راین قدرت ر تسلی گرچه در ماده قانونی مر وط ه یید آمیده اسی  ،امیا مییتیوان گفی
عنوان عامتر قدرت ر اجرای ترهد ،خیاص یید نیسی
(کاتوزیان 303

و شیام تویام عقیود و مریامالت مییشیود

.) 88 :

ترلر اجرای مفاد عقد یا ه خاطر تلیف میورد مراملیه اسی
نویشود یا ه سب

کیه مر یوط یه ی

ایین رسیااه

دینری غیر از تلف مورد مرامله ،مفاد عقد مترلر میگردد .از نظیر حقوقیدانان

قدرت ر تسلی خود شرط مستقلی رای مورد مرامله اس  .این شرط از چند جه

نیاز یه ررسیی

دارد:
جهت اول :درباره اشتراط قدرت يا علم به آن يا هر دو

رخی ازحقوقدانان در این زمینه ،ه نظر ا شیخانصاری هستند و عقیده دارند موعوع شیرط از دو
امر ترکی
مرک

یافته اس  :یکی قدرت ر تسلی و دینری عل طرفین ر این قدرت ،که ایین ماییووع

را میتوان ه قدرت مرلوم حین عقد تربیر کرد .در رورت منتفی ودن هر ییک از ایین دو
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(عل یا قدرت واقری) ،عقد اط خواهد

ود (شهیدی .)11 : 387

جهت دوم :قدرت مطلق و قدرت نسبی

قدرت ر تسلی مورد مرامله یا اناام مورد مرامله ر دو نیوع اسی  :قیدرت مبلیب و قیدرت نسیبی.
نامقدور ودن مورد مرامله هننامی موج
رحس

بالن قرارداد اس

کیه مبلیب اشید یرنیی هییچ کیا

جریان عادی امور ،نتواند آن را تسلی یا ایفا کند .نامقدور ودن نسبی ،یرنی عیدم قیدرت

شخز مترهد ،ا امکان ایفای ترهد ه وسیلة اشخاص دینر موج
سب

مسئوای

نیز اع

بیالن قیرارداد نیسی

و فقیط

مترهد در رورت عدم ایفای ترهد اس  .اابته در یک رورت نامقیدور ودن نسیبی

بالن مرامله میگردد و آن زمانی اس

که مباشرت شیخز مترهید در قیرارداد مقصیود

88
مترهد ه منزاه عدم قدرت مبلب اس
در ماده 318ت.م .ه این مبل

.) 30:

(رفایی 38

اشاره نوده اس

مقاله

اشد ،مث کتا ی که ترجوه آن ه یک مترج ماهرسیپرده شیود .درچنیین قیراردادی عیدم قیدرت
اما شرط انتهای ماده که میافزاید «منر اینکیه

موتری خود قادر ر تسل اشد» توای ه حفظ مرامله ( اوجود عیدم قیدرت تسیلی یاید) را نویان
میدهد .پا اگر مااکی اس

فیراری را فروشید و خرییدار تیوان مهیارکردن آن را داشیته اشید،

کافیس  .منتها قانوننلار از را به میان دوطر
طبیر

رحس
اط اس

قرارداد دورتر نرفته اس  .خرید و فروش ماای کیه

خود ،نه مااک توان تسلی آن را دارد و نه خریدار میتواند آن را دراختیار نییرد

هرچند تسلی

آن ماک غیرمقدور مبلب نباشد (کاتوزیان 303

.) 83:

دارد .از نظر ایوان در حقوت مدنی ایران ،فقدان نسبی قدرت نیز مانند فقدان مبلب آن سب
عقد خواهد ود؛ زیرا ه هرحاک نت یاة هر دو یکی اس

و آن عبارت از این اس

بیالن

کیه یر ابیر عیدم

قدرت مترهد ه تسلی  ،مورد مرامله در اختیار مترهداه قرار نخواهد گرف  .اینکه امکان تسلی مورد
نفری درمرامله رای مترهدایه نخواهید داشی

مرامله ه وسیله شخز یا اشخاص دینر فراه اس
(شهیدی.)13: 387

ا وجود این ،ه نظر میرسد که تفاوتی از این ا اظ ین طرفین قرارداد و شخز باا
هد

این اس

که مورد ترهد ه ن وی ه دس

اجرای ترهد داشته اشد ،مرامله ر یح اس

نیس .

مترهداه رسد .پا اگر شخز بیااثی قیدرت یر

و در این ریورت یه حکی دادگیاه ترهید یه وسییلة

شخز باا  ،ه هزینه مترهد ،اجرا خواهد شد (منر اینکه ترهد قائ ه شخز مترهید اشید) .ایین
مرنی از ماده  38ت.م .و ماده 17قانون اجیرای احکیام میدنی قا ی اسیتنباط اسی  .ریالوه اینکیه
قانوننلار قدرت رتسلی را از شرایط مبید دانسته اس
یا نوعاً غیر قا تسلی اشد ،عقد اط اس

خود دای رآن اس

که فقط اگر مبید هاتاً

و عدم قدرت طرفین رای بالن کافی نیسی

(ریفایی

.) 37: 38

شخز دینری مقدور اشد ،حاک میتواند ه خر ملتزم موجبات اناام آن فر را فراه کند.

( س)

 .ماده  38ت.م :.هرگاه فرلی در عون عقد شرط شود و اجبار ملتزم ه اناام آن غیرمقدور وایی انایام آن یه وسییله

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

این نظریه ( بالن قرارداد در رورت عدم قدرت نسبی) در ین اسیاتید حقیوت نییز طرفیدارانی
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جهت سوم :قدرت بر ايفاء ،شرط عوضين يا متعاقدين

از نظر حقوقدانان قدرت ر تسلی  ،شرط عوعین اس
نوان میدهد که بالن قرارداد ویژه موردی اس

نیه متراقیدین .مفیاد و موقید میاده  318ت.م
تسلی ناشیی از وعید خیود میاک

که عدم قا لی

اشد نه ناتوانی شخز مترهد .نا ر این هر گاه مااک ه دای یواری یا غیب
کند ،قرارداد هیچ نقصی ندارد (کاتوزیان 303

ه ترهد خود عو

یا ورشکستنی نتواند

.) 83:

جهت چهارم :شرايط تأثير ناتوانی در تسليم

ناتوانی در تسلی در رورتی اع
) دائوی اشد :ناتوانی موق

بالن عقد میشود که این دو شرط را دارا اشد:
در تسلی  ،هید

داد و سیتد را یهیوده نوییسیازد و موعیوع را

ناموکن نوینواید.
) در موعد تسلی اشد :میاده  376ت.م مقیرر داشیته اسی

«اگیر طیرفین مراملیه یرای تسیلی

موعدی قرار داده اشند ،قدرت ر تسلی در آن موعد شرط اس
ناپایدار دو طر

نه در زمان عقد»؛ نا راین ناتوانی

عقد در زمانی که هنوز موعد تسلی ه حک قرارداد یا قانون فرا نرسیده یا انتقیاک

رورت نپلییرفته اس  ،هیچ ردمییه ای ه امکان اجیرای ترهییید و هید
(کاتوزیان 303

از داد و سیتد نوییزنید

.) 83 :

رنی از اساتید حقیوت ییک شیرط دینیر را نییز در ت قیب مفهیوم «تریلر اجیرای عقید» الزم
میدانند ا این منوون« :حاا

ترلر اجرای عقد یا ترهد ناشی از عقد رد از انرقاد عقد ایااد شود؛

یرنی زمان انرقاد عقد ،مترهد اید توانا ر اجرای عقد

اشد» (م قب داماد 160

.) 11 :

ه نظر میرسد این شرط قاعده را م دود میکند و مواردی را که اجرای قرارداد از ا تدا مترلر
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اس

از شووک آن خار میکند .درحاای که قدرت رتسلی که از شرایط ر

این موارد نیز مفقود اس  .اابته در بالن قراردادی که از حین انرقاد مترلرااوفاسی
تنها در دای و مدرك بالن آن اختال
مراغی 1 7
1 1

 )301 :یا ماای

نظر اس  .ه عنوان مثاک از دای سفاه

مرامله اسی
شیکی نیسی

متراقدین (حسینی

نداشتن مورد مراملهای کیه از ا تیدا غیرمقدورااتسیلی اسی

 ) 73 :1نام رده شده اس .
از آنچه در سه خش قبلی یان شد نتیاه زیر حار میشود:

در

(انصیاری

999
مرامالت جریان دارد .چون اجرای ترهد هد

متراقدین اس  ،پا اگر اجرای ترهد موکن نباشد،

مقاله

 .قاعده « بالن ک عقد ترلرااوفاء ونوونه» خاص ید نیس

لکه در توامی ا واب عقیود و

عقد اط اس .
 .فقها و حقوقدانان اتفات دارند در اینکه عل ه وجود قدرت ر اجرای ترهد یی اع از قیدرت
ر تسلی یا تسلّ یا حصوک نزد موتری در عقود مراوعی یی شرط ر
 110 : 376ش  .)30 8اگرچه در اینکه آیا حدی
(مث روایات دینر یا عق ) ،اختال

عقد اس

نهی از غرر این شرط را با

(جرفری اننرودی

میکند یا اداه دینیر

نظر ین فقها وجود دارد.

 .3مقدورااتسلی ودن شرط عوعین اس

نه متراقدین؛ نا راین اگر ترهد مورد توافیب در ییک

فردی از عهده ایفای آن رنیاید ،این قرارداد اط نیس .
ب) لزوم اجتماع نقيضين
دای دینری که در اببات قاعده « بالن ک عقد ترلرااوفاء ونوونه» اقامه شده اسی  ،تکییه یر
یک حک قبری عقلی و یک حدی
سپا امکان تبیین استدالک فراه

مرتبر دارد .ا تدا این دو رکن استدالک را توعیح مییدهیی و

میآید (موسوی انوردی 1 3

.) 0 :1

رکن اول :حديث رفع

پیامبر فرمود :نُه چیز از امی
نوی دانند ،آنچه طاق
وسوسهآمیز در اره خلق

مین رداشیته شید :خبیا ،فراموشیی ،آنچیه یه آن وادار شیوند ،آنچیه

یر آن ندارنید ،آنچیه یه آن منیبر شیدهانید ،حسید ،فیاک ید زدن ،تفکیر
مادامیکه

 1؛  1 7 : 30ح 3؛ حر عاملی 163

در این حدی
طاق

ه ز ان نیاید (کلینی 167

 103 :ح ؛ شییخ ریدوت  313 : 387ح

.)376 : 1

مرتبر ،یکی از عناوینی که رفد شده اس

عنوان «ماالیبیقون» اس  .یرنی آنچیه

و توانایی اناام آن را ندارند .در مرنای ظاهری حدی  ،این نُه عنوان رفد شده یرنی رداشیته

شدهاند .اگر خواهی ه مرنای ظاهری روای

اکتفا کنی ه یک حقیق

ادعایی میرسی مبنیی یر

 .م ود نعلی ناا سین فی الت حيد و الخصال عن احود نم ود نی یی عن سیرد نعبیداهلل عین یرقیوب ینیزیید عین حوّیاد نعیسیی عین
اا سد و اابیره و ااتفکر فی الوسوسة فیااخلب ماا ینبب وفه.

( س)

حریز نعبداهلل(ع) قاک :قاک رسوکاهلل(ص) :رفد عن اُمتی تسعة أشیاء .ااخبأ ،و اانسیان و ما اُکرهوا علییه و میاالیرلوون و میاالیبیقون و مااعیبروا اییه و

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

قرارداد ،یک ترهد مرقوک وعرفاً قا اجرا اشد اما شخز مترهد ه خاطر موکالت و ناتوانیهیای
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اینکه خبا و فراموشی و آنچه نویدانند و  ...رداشته شده اس  .این ه چه مرناسیی ؟ یرنیی میردم
خبا نوییکننید؟ یا فرامیوش نویکنند؟ یا هوه تکاایف هوواره ت
و هییچناه رای فردی غیرمویکن نویشود؟ مرلوم اس

قدرت و توکن انسانهاسی

که مرنای حدی

این نیس

لکه منظور از

«رفد» در حدی  ،نا ه تفسییر فقیها ،رفد توریری اس ؛ یرنی آبار شرعیه رآنها مترت

نویگیردد.

حاک عدهای این آبار مرفوعه را خصوص مؤاخله میدانند و عدهای جوید آبار .از نظیر رنیی نییز
نیازی ه تقدیر گرفتن مرنی خاری نیس ؛ لکه هوین که میگویی این دای ر اداة اوایه حکوم
دارد و از اب نفی حک ه اسان نفی موعوع اس
که دارای این قیود اس

،خود ه این مرناس

ار نویشود (موسوی انوردی 388

که آبار شیرعیه یر فرلیی

.) 3 :

ه نظر امامخوینی منظور از رفد ،رداشته شدن هوة آبار هر فقیرهای اسی
 )18مثالً مردم نسب

:

(امیامخوینیی 1 1

ه رنی از تکاایف عل پیدا نوییکننید؛ زییرا ماتهیدین علییرغی ف یز و

ت قیب ،در اره رنی امور حک شرع را نوییا ند .حدی

رفد در این موارد مقرر میدارد که آبیار

آنچه نویدانند مرفوع اس  ،یرنی ازوم اجرا یا مؤاخله رداشته میشود.
در فقره مورد
مرنا نیس

ما آنچه خار از توان آدمی اس  ،طبب حدی

که هوة امور و تکاایف ت

رفد مرفوع اس  .این دان

قدرت و توان آدمی اس  .لکه ه این مرناسی

کیه اگیر

موعوعی یا تکلیفی از توان انسان خار ود ،اازام ه انایام آن نییز منتفیی مییشیود .یرنیی آدمیی
مکلف ه اناام عو خار از م دوده ت و و توکن نیس .
رکن دوم :تقابل عدم و ملكه
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ین دو عنوان «ر

» و «فساد» را به تقا عدم و ملکه وجود دارد .ر

و شرایط و عدم ماند اس

و فساد نقبه مقا آن اس

یا شرایط موجود نیس  ،و یا ماند از ر
وجود دارد .درس

ه مرنای توامی

اجزا

یرنی رورتی که در آن یا اجزاء توام نیس

وجود دارد .ین این دو عنوان را به تقا عدم و ملکه

مث کوری و ینایی کیه در موعیوع انسیان و حییوان مرنیا پییدا مییکنید و در

موعوعات دینر مث جوادات و نباتات ارالً مبرح نیستند .ر
مرامالت مرنا پیدا میکنند و تقا

و فساد نییز تنهیا در عبیادات و

ین آن دو مانند کوری و ینایی ،تقا ی عیدم و ملکیه اسی  .در

تقا عدم و ملکه امکان اجتواع دو ورف (مثالً ر

و فساد) وجود ندارد و هوین طیور امکیان

ارتفاع هر دو ورف نیز وجود ندارد .در یک مرامله نوییتیوان ری

و فسیاد ،هیر دو را ریادت
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و نوی توان هر دو را منتفی دانس ؛ زیرا مرامله ه هر حاک یا ری یح اسی

سومی ندارد.
حاک تبیین استدالک ر ر

قاعده چنین اس :

وقتی مردی در یک عقد نکاح ،مترهد ه پرداخ

مهر میشیود ،خبیاب «اوفیوا یاارقود» او را

ملزم ه اجرای ترهد و ایفای آن میکند .اما وقتی پرداخ
ترلر دائوی اس

مقاله

دانس

ییا فاسید و شیب

مهر مترلر میگردد و با

میشود این

و وفا ه آن امکان ندارد ،اگر هوچنان خباب «اوفوا اارقود» متوجیه میرد اشید،

این امر مستلزم تکلیف واالیبات اس

و تکلیف واالیبات مرفوع اس  .ه این مرنا که هویة آبیار

آن ( نا ر مبنای امامخوینی) و یا ابر ظاهر آن ( نا ر مبنای شیخ انصاری) مرفوع اس .
عقد و ازوم وفا (توجه خباب أوفوا اارقود) الزم و ملیزوم

ه هستند .وقتی وفا ه ترهد مهر امکان ندارد و خار از توان مرد اس
ر یح ود اید آبار ر
ازوم وفا ه عقد ه دای حدی

ر آن مترت

میشد و ابر ر

پا اط اس  .چون اگر

 ،ازوم وفا ه عهد اس  .در حاایکیه

رفد (نفی تکلیف واالیبات) مرفوع اس  .پا ری

نییز مرفیوع

اس .
اکنون اید گف
دای اینکه ین ر

اگر مراملهای ر یح نباشد چاره ای نیس

جیز اینکیه آن را اطی یدانی یه

و فساد ،تقا عدم و ملکه وجیود دارد و ارتفیاع هیر دو از موعیوع امکیان

ندارد .یک مرامله از دو حاک خار نیس

یا ر یح اس

یا فاسد و حاا

سیومی وجیود نیدارد و

امکان خلو از هر دو ورف نیز وجود ندارد .پا چنین عقدی در خش مهر اط میگردد.
ه عنوان مثاک ،مردی که هزار سکه طال مهر هوسرش کرده اس
نبوده و یا رداً ه خاطر تورم و االرفتن ارزش طال ،پرداخ

یا از اوک قادر ه پرداخ

آن غیرموکن شده اس  .در هر حیاک

ه خاطر عدم امکان پرداخ  ،مصداتِ ماالیبات م سوب میشود و طبب حدی
مهر نفی میشود؛ زیرا اگر ر یح اشد ،آبار ر
ابردادن و پرداخ
ر یح نیس

مهر اس

و وقتی ا حدی

لکه اط اس  .در تقا

ین ر

آن

یر آن مترتی

رفد ،ری

ایین

مییگیردد و آن ایزوم ترتیی

رفد ،ازوم اجیرای عقید منتفیی مییشیود پیا عقید
و فساد ،یکی از این دو ورف حتواً اید ردت

کند؛ زیرا را به آن دو تقا عدم و ملکه اس  .در این تقا اجتواع و ارتفاع هر دو موتنید اسی .

( س)

نتیاه این استدالک این اس

که چنین عقدی در خش مهر اط اس .

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

در ما ن ن فیه ،آنچه ابر ظاهر ه شوار میآید ،ر
ر یح اشد اید ه آن وفا کرد .ر

مهر اس ؛ زیرا اگر عقد در خیش مهیر
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دینری اس  .میتوان در ایناا ین زن و شیوهر

اینکه پا از بالن مهر چه خواهد شد،

توافب ر یک مهر جدید را تصور کرد یا انتقاک ه مهرااوث در رورت وجود ارتباط زناشیویی کیه
اس .

خار از موعوع این

مبحث سوم :تطبيق قاعده با موضوع مهر
در ارتباط ا مهر و مقایسة چنوننی جریان غرر ین ید و عقد نکیاح ،ییان دییدگاه شیهید اوک در
کتاب الق اعد والف

ائد مناس

«سه گونه تصر

اس :

وجود دارد :یک قس تصرفی اس

می شود در مقا عوعی که هاتاً مقصود مرامله اسی
جهاا

که موجیی

رشد ماک و ت صییی سیود

مثی اقسیام یید و اجیاره .در ایین مریامالت،

جایز نیس .

قس دوم احسان م ض اس
هبه و ا راء .در این موارد ،جهاا
قس سوم :تصرفی اس
نکاح مقصود ارلی ااف

و قصد رشد ماک و ت صی سود در آن وجود ندارد مث ردقه و
منر نیس .

که در آن غرض مه تری ورای مراوعیه وجیود دارد مثی نکیاح .در
و مودّت اس

و دور ماندن از قبایح و تکثیر نس و  ...وای شارع حکیی

در این عقد ه  ،عوض قرار داده اس  .شاهد ر این امر ،اداة قبری از قرآن اس  .مث :
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ(...نساء) 1 :؛ یرنی غیر از این رای شوا حالک اسکه زنان دینر را ه وسیله امواک خود طل

کنید.

 -وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (نساء)1 :؛ یرنی مهر زنان را ه عنوان هدیهای از روی طی

خاطر
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ه ایوان دهید.
ا ا اظ غرض و هد

نکاح ،می توان آن را خاای از مهر یا ا وجود جهاا

مهر منرقد نوود و ا ا اظ جر عوض از طر
ا مهر قراردادنِ عبد فراری یا شتر گ
از عبارات شهید اوک هدس
عقد نسب

نسیب

شارع ،غرر کثیر در نکاح جایز نیس

شده (شهید اوک یتا

یه مقیدار
مث تیزویج

.) 0 :

می آید اگرچه نکاح مانند ید و اجاره نییاز یه علی دقییب طیرفین

ه عوعین ندارد ،چه سا این مسأاه در نکاح ارالً امکان ندارد؛ زییرا یکیی از عوعیین

که حب توتد جنسی اس

در کوی

و کیفی

قا تقدیر نیس  ،اما در عین حاک جه کام نسب
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فراری که مرلوم نیس

اس

پیدا شوند.

پا هطور اجواک می توان گف
دارد ،رای ر

مقاله

ه اینکه آیا مهریه قا پرداخ

یا نه نیز قا اغواض نوی اشد .مانند حیوان گی شیده و عبید
ا اینکه عقد نکاح یا عقیود مراوعیی میاای تفیاوت اساسیی

یک عقد نکاح ،مرد اید عل داشته اشد که توانایی تسیلی مهیر را دارد و ایین
ید و اجاره و  ...اس

موعوع هوانبور که شرط ر

مهر اس .

در نکاح نیز شرط ر

در نتیاه اگر عقد نکاحی منرقد گردد در حاای که مرد عل دارد از عهده مهیر رنوییآیید ییا
اینکه در توانایی پرداخ

مهر تردید دارد ،ه ویژه اگر دینران ه  ،نوعاً و عرفاً توانیایی پرداخی

آن را نداشته اشند ،نا ه نظر اکثر علوا چنیین مهیری اطی اسی

(نراقیی  )33 : 1 7اگرچیه نکیاح

نویکند اجواالً دین دای

اینکه فساد و بالن مهر ه نکاح سرای

اسی

کیه مهیر از ارکیان

عقد نکاح دائ م سوب نویشود ه طیوری که میتوان عقد نکاح دائ را دون هکری از مهر یا ا
شرط عدم مهر منرقد نوود یا اینکه تریین مهر را ه رد از عقد نکاح موکوک نوود.
موکن اس

این اشکاک ه نظر رسد که اتوجه ه اینکیه مقدورااتسیلی یودن یکیی از شیرایط

عوعین ه شوار می آید ،در موعوع
موک اس

و موکیی از جان

ما مردی که توکن پرداخ

مهرییه نیسی

مهر را نیدارد ،خیود دچیار

و چنیین عییقدی هویانبور کیه در نظرییات فقهیا و

حقوقدانان آمد ،اط نیس .
در پاسخ اید گف  :این اشکاک در رورتی وارد اس
اشد و ا وجود این ،مرد از عهده پرداخ

که مهیر ییک مقیدار مرویوک و مرقیوک

آن رنیاید .در ایناا مرد موظف اس

ت صی ماک مهر را پیردازد .امیا گیاهی مهیر مبلغیی نامتریار
نویتوان موک را متوجه مرد دانس

لکه م هر ه حدی اس

ا کار و تکسّ

و غیرمرقیوک اسی

و

یه طیوری کیه

که نوعاً و عرفاً قا پرداخ

نیس .

اتوجه ه اینکه در مثاکهای فقها مانند عبد فراری یا شتر گ شده (که در روایات ه آن اشاره شده
اس ) یافتن عبد و شتر امری غیرمرقوک نیس ؛ لکه چون نوعاً و عرفاً امیدی ه ییافتن آنهیا نیسی ،
 .فقهایی که قدرت ر تسلی را شرط ری

عقید میی داننید ،در ریورت تردیید در وجیود قیدرت ،مراملیه را اطی

در وجود قدرت را موج

بالن عقد نویداند ( رای مبااره یوتر ر.ك :امام خوینی

:

؛ شهیدی .)10 : 387

ج اهر که عاز از تسلی را ماند ر
1

:3

3؛ امیامی 37

( س)

میدانند؛ زیرا شرط ر

اید احراز گردد .اما راح

عقد مییدانید ،تردیید

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

ر یح اس .
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غیرقا تسلی م سوب میشوند و چنین عوعی موج
غاا

بالن عقد میگیردد .نیا راین هویین کیه

مردم عادتاً چنین بروتی ندارند می توان یک مهر را متصف ه ورف غیرمقدورااتسلی نویود

مانند مهری مرادک هزار سکه طال که در عر
هاتاً پرداخ

توسیط کسیی نیسی ؛ اگرچیه

ما غااباً قا پرداخ

چنین مبلغی غیرموکن نباشد.

رنی از اساتید حقوت نیز ه این موعوع تصریح نوودهاند« :ترهد مر وط ه مهریههای سننین،
در رورتی که یش از امکانات ماای زو اشد ،خاای از اشکاک نیس ؛ زیرا مثالً ترهد مهریه ییک
میلیون تومانی ،نسب

ه زوجی که توام داراییاش از رق یکصد هزار تومیان و درآمیدش از مبلی

چند هزار تومان در ماه تااوز نویکند (چنانچه موارد آن عوالً سییار دییده شیده اسی ) ،ترهیدی
که ایفای آن عادت ًا غیر مقدور اس

اس

عیدم قیدرت یر تسیلی

و در نتیاه خود ترهید یه علی

نویتواند اعتبار داشته اشد ...ا درنظیر گیرفتن شیرایط میاای زو  ،نیه تنهیا تأدییه مبلی مهیر فریالً
غیرمقدور اس

لکه در زمان آینده نیز عادتاً امکان نخواهد داش

ا این حاک ه نظر میرسد این دیدگاه مبتنی ر این فکر اس
تربیری عدم امکان نسبی ،موج

(شهیدی .)1 : 387

کیه عیدم قیدرت شخصیی ییا یه

بالن قرارداد و در ایناا قرارداد مهر اس  .اما اگر عیدم قیدرت

نوعی یا عدم امکان مبلب را موج

بالن دانی  ،حک ه بالن مهر ملکور در شراییط اقتیصادی

امروز قا ایراد یه نظیر میرسد.

نتيجه
قاعده فقهی « بالن ک عقد ترلر ااوفاء ونوونه» میتواند بالن مهرهای گزافی که عرفاً و عادتاً
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

قا پرداخ

نیستند را با

نواید زیرا:

عالوه ر قدرت واقری ،عل ه اینکه مترهد (مرد) قدرت ر اجرای ترهد (پرداخی
عقد اس  .نا راین وقتی مرد از ا تدا میداند قادر یه پرداخی

شرط ر

اینکه رد از عقد قدرت خود را از دس
پرداخ

مهر اسی

و موووک عنوان «ماالیبیقون» در حدی

سیاری از حقوقدانان عقیده دارند عدم قدرت در رورتی موج
اشد و پرداخ

مهیر نخواهید یود ،ییا

میدهد ،این عقد در خش مهر اط اس  .اگیر قائی یه

بالن مهر نباشی و آن را ر یح دانی  ،الزمة آن وجوب اداء و پرداخ
آن از توانایی مرد خار اس

مهیر) دارد،

آن از عهده هیچ کا رنیاید ،دین مرنی که پرداخ

در حیاایکیه

رفد گوته اس .

بالن مهر میشود که مبلب
مهر تریین شده نوعاً و عرفاً
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م دوده متراقدین تااوز نویکند و تنها توکن دو طر

عقد را مالك ری

واقد قانون مدنی ظاهراً عدم قدرت نسبی ر اجرای ترهد را نیز موج
ه نظر میرسد دق

در مثاک های میلکور در کتی

عقید مییدانید .در

مقاله

غیر مقدور اشد؛ نه اینکه تنها مرد مترهد ناتوان از پرداخ

آن اشید .قیانون میدنی (میاده  ) 318از
بالن عقد هشوار میآورد.
را

حقیوقی در یارة اجیرای قاعیده ،مبلی

روشن خواهد کرد .در این مثاکها ،گاهی اجیرای ترهید از تخصیز مترهید خیار اسی  .در ایین
فرض ،مترهد ا کوک گرفتن از متخصز ترهد را ایفاء و عقد را حفظ میکند .مانند کیاالیی کیه
در آب افتاده و نیاز ه غواری دارد .یا حیوانی که رمیده اس

اشخاص وارد رگردانده

و ه دس

میشود و عقد حفظ میشود .گاهی نیز امکانات مترهد دچار نقصان مییگیردد .در ایین شیرایط او
ابابیه شخصی نووده اس  ،اگر دچار خرا ی ماشین شود اید ماشین دینیری اجیاره نوایید و ترهید
خود را ه اناام رساند .اما این مثاکها ا پرداخ
میکند .وجه افترات آنها در این اس

مهریه گزافی که از عهده مرد خیار اسی

فیرت

که در مثاکهیای میلکور مترهید مییتوانید هزینیه اسیتفاده از

امکانات و تخصز دینران را پردازد اما مسأاه در مهر ایننونه ح نویشود.
مردی که مترهد ه پرداخ

هزار سکه طال شده اس  ،یا از ا تدا قادر یه پرداخی

تنها رای دستیا ی ه ازدوا مبلوب خود این مهریه را پلیرفته اس
طال از پرداخ

آن عاجز گوته اس  .آیا در این موارد میتوان گفی

قدرت ،مهر اط نیس ؟ چنین مهرهای گزافی از توکن غاا
امواک و امکانات دینران ه منظور پرداخ

آن نبیوده و

یا رداً ه دای االرفتن قیوی
یه دایی نسیبی یودن عیدم

مردم خار اس  .امکان استفاده از

مهر رای مردم نوعاً و عرفاً وجود نیدارد .افیراد انیدکی

هستند که چنین مهرهایی را می توانند پردازند وای توانایی آنها نفری ه حاک مترهد ندارد.
شاید یک روش رای رونرف

از این مرن را توان در ایین راهکیار جسیتاو نویود کیه در

هننام عقد ازدوا  ،افراد موظف اشند تنها ه اندازه امواک و دارایی خود مهر را پلیرند و یا ارائیه
اسناد و مدارکی با

کنند که شخصاً قادر ه تهیه و تأدیه مهر مورد توافب خواهند ود.

راه ح هتر مداخله قانوننلار و مند تریین مهرهای گزا
حک ه عدم استواع دعوای مباابه آنهاس  .اابته بب

نکاح ا مهر مرقوک و متریار

دعاوی راجد ه آن اید قا استواع اشد .تریین مهرهای گزا

و نامتریار

ایید مایاز و

و مهرهیای مرقیوک و

را میتیوان ه آئیننامهای م وک کرد که هرچند ساک یک ار قا تادید نظر اشد.

( س)

مترار

یا الاق مند ببی

ایننونیه مهرهیا و

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

می تواند از امکانات دینران هره برد و عقد را حفظ کند .مث مؤسسه حو ار که ترهد ه حوی
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پژوهشنامة متين

منابع


ا ن ادریا ،م ود نمنصور 1 6( .ت) السرائر ،ق  :دفتر انتوارات اسالمی.



ا نابیر ،مبارك نم ود 1 ( .ت) النهايه في غريب الاديث ،یروت :داراحیاء ااتراث اارر ی.



ا نفار  ،احود نفار ن زکریا 161( .ت) معجممقاييساللغه ،ق  :دفتر تبلیغات اسالمی.



ا نمنظور ،ا واافن جواکاادین 1 1( .ت) لسا العرب ،یروت :داراافکر.



ا وجی  ،سردی 168( .ت) القام س الفقهي ،دموب :داراافکر.



ا وداود ،سلیوان ن اشر



امام خوینی ،سیدروحاهلل 1 ( .ت) كتابالبيع ،تهران :مؤسسه تنظی و نور آبار امامخوینی.



یییییییییییییییییییییییییی  1 1( .ت) ان ارالهدايه في التعليقة علي الكفاية ،تهران :مؤسسه تنظی و نور آبار امام -

ساستانی ( .یتا) السنن ،یروت :المكتبة اارصریه.

خوینی.


امامی ،سیدحسن ) 37 ( .حق ق مدني ،تهران :انتوارات اسالمیه.



انصاری ،مرتنی نم ودامین 1 1( .ت) كتواب المكاسوب ،قی  :کننیره جهیانی زرگداشی

شییخ اعظی

انصاری.
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جرفری اننرودی ،م ودجرفر ) 376( .ترمين ل ژی حق ق ،تهران :نور گنج دانش.



جوهری ،اسواعی نحواد 1 6( .ت) الصاا  ،یروت :داراارل الوالئین.



حرعاملی ،م ود نحسن 163( .ت) وسائلالشيعه ،ق  :مؤسسه آکاابی (ع).



حسینی مراغی ،عبداافتاح ن علی 1 7( .ت) العناوين الفقهيه ،ق  :دفتر انتوارات اسالمی.



حویری ،نووان نسرید 1 6( .ت) شمسالعل م و دواء كالم العرب من الكل م ،یروت :داراافکرااورارر.



راغ ارفهانی ،حسین نم ود 1 ( .ت) مفردات الفاظ القرآ  ،سوریه :داراارل .



شهیدی ،مهدی ) 387( .مجم عه مقاالت حق قي ،تهران :انتوارات ماد.



شهید اوک ،م ود نمکی عاملی ( .یتا) الق اعد والف ائد ،ق  :کتا فروشی مفید.



شیخ ردوت ،م ود نعلی ن ا ویه ) 30 ( .الخصال ،ق  :جامره مدرسین حوزه علویه ق .



یییییییییییییییییییییییی  ) 387( .الت حيد ،یروت :مؤسسه االعلوی الوببوعات.



راح نعباد ،اسواعی  1 1( .ت) المايط في اللغه ،یروت :عاا ااکت .



رفایی ،سیدحسین ) 38 ( .دوره مقدماتي حق ق مدني ،تهران :نور میزان.



طری ی ،فخراادین 1 0( .ت) مجمعالبارين ،تهران :کتا فروشی مرتنوی.



عبدااونر  ،م وود عبداارحون ( .یتا) معجمالمصطلاات و االلفاظ الفقهيه ،قاهره :داراافنیله.



عالمه حلی ،حسن نیوسف 1 1( .ت) تذكرة الفقهاء ،ق  :مؤسسه آکاابی .



عل ااهدی ،سیدمرتنیی 161( .ت) رسائل الشريف المرتوضي ،ق  :دارااقیرآنااکری .



فراهیدی ،خلی ناحود 1 6( .ت) كتاب العين ،ق  :مؤسسه هارت.



کاتوزیان ،نارر ) 303( .حق ق مدني -ق اعد عم مي قراردادها ،تهران :شرک

انتوار.
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کلینی ،م ود نیرقوب 167( .ت) الكافي ،تهران :دارااکت



م قب حلی ،نا اادینجرفر نحسن 168( .ت) شرايعاالسالم ،ق  :مؤسسه اسواعیلیان.



م قبداماد یزدی ،سیدمصبفی ) 160( .ق اعد فقه ،تهران :مرکز نور علوم اسالمی.



مسل  ،ا ن حاا  167( .ت) الجامع الصايح ،قاهره :دارااریان اتراث.



مصبفوی ،حسن 16 ( .ت) التاقيق فيكلمات القرآ الكريم ،تهران :مرکز ااکتاب للترجمة و اانور.



مغر ی ،نروان نم ود ) 381( .دعائم االسالم ،ق  :مؤسسه آک اابی



موسوی انوردی ،سید م ود ) 388( .فقه مدني ،تهران :انتوارات ماد.



موسوی انوردی ،میرزا حسن 1 3( .ت) الق اعد الفقهيه ،ق  :نورااهادی.



مؤسسه دایرةااورار

(ع)

مقاله

االسالمیه.

.

فقیه اسیالمی .زیرنظیر م ویود هاشیوی شیاهرودی 1 0( .ت) فرهنو

علیه ااسالم.



نافی ،م ودحسن 161( .ت) ج اهرالكالم ،یروت :دار احیاء ااتراثاارر ی.



نراقی ،موایاحود نم ودمهدی 1 7( .ت) ع ائدااليام ،ق  :انتوارات دفتر تبلیغات اسالمی.

قاعده فقهي «بطالن كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رويكردي بر نظر امام خميني

مذهب اهل قيت عليهم السالم ،ق  :مؤسسه دائرة ااورار

فقه اسالمی ر مله

اه ی

فقوه ،مطواقق

( س)

