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چکیده
یکی از قواعد معروف فقهی ،قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة
للقصود» تعبیر میشــود .فقهای اهلســنت از این قاعده با تعبیری کلیتر و تحت عنوان «األمور بمقاصدها»
یاد میکنند .اگرچه ایــن قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد ،ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده
مذکور در آن جاری نمیشــود .با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض
این دو اراده با یکدیگر متفاوت میباشد ،میتوان موارد زیادی را یافت که استثنا بر قاعده مذکور تلقی شود،
ولی عقد مکره بعد از لحوق رضا ،متعه ،فروش غاصب برای خود و معاطات در فقه امامیه ،و عقد هازل ،عقد
مکره ،بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت در فقه اهلســنت ،از مهمترین استثنائات این قاعده است .اگرچه
استثنا بودن این موارد هم اجماعی نیست .به هر حال این موارد نمیتواند اشکالی در اعتبار قاعده ایجاد کند؛
زیرا نوع ًا شمول قواعد فقهی با استثنائاتی همراه است.
کلیدواژهها :تبعیت ،قصد ،عقد ،تبعیت عقد ،قاعده تبعیت عقد ،استثنائات قاعده.

 .1شرائع اإلسالم ،ج ،3ص4؛ مفتاح الکرامة ،ج ،12ص.554

استثنائات قاعده از نظر امامیه
در این قسمت مواردی را که به نظر میرسد استثنایی بر
قاعده «تبعیت عقد از قصد» میباشد ،بررسی میکنیم.
 )1عقد مکره بعد از لحوق رضا

بعضی اشــکال کردهاند که شخص مکره مانند شخص
هازل است .شــخص هازل قصد لفظ دارد ،ولی قصد
معنا ندارد و حکم عقد هازل بطالن اســت ،حتی اگر
بعدا ً شــخص هازل راضی شــود .مکره هم قصد لفظ
دارد ،ولی قصد معنا ندارد و از این بابت شــبیه هازل
است و اصو ً
ال عقد شخص مکره نیز نباید صحیح باشد.
ولی مشهور فقها معتقدند که چنانچه شخص مکره پس
 .2عوائد األیام ،ص.159
 .3شرح المجلة ،صص17و.18
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استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسالمی

مقدمه
فقیهان از دیرباز به قواعد فقهی در استنباط و استخراج
حکم اهمیت میدادند .قاعــده «تبعیت عقد از قصد»
به اعتبار کثرت فروع و وسعت دامنه کاربرد آن ،یکی
از قواعد مهم در فقه به شــمار میآید .فقهای مذاهب
خمســه برای قصد نقش حیاتی را در شکلگیری عقد
قائلند و معتقدند :عقد بدون قصد به وجود نخواهد آمد
و بــه عبارتی عقد را تابع قصــد میدانند .ولی برخی
در اســاس این قاعده مناقشه کرده و معتقدند :مواردی
وجود دارد که موجب نقض قاعده میشود .با توجه به
اینکه این قاعده یکی از قواعد اساسی به شمار میآید
و در مذاهب خمســه ،در موارد مختلف به آن تمسک
شده ،الزم است بررسی شود که آیا این موارد ،قاعده
را سســت و بیاعتبار میکند یا اینکه باید آن را استثنا
بر قاعده تلقی نمود و قاعــده همچنان به عنوان یک
قاعده معتبر فقهی قابل استناد است.
قاعده تبعیت عقد از قصد نزد امامیه با عبارت «العقود
تابعة للقصود» به کار رفته است .از این قاعده دو معنا
برداشت میشود:
 -1این قاعده به این معنا اســت کــه عقد و قرارداد
نمیتواند بدون قصــد تحقق پیدا کند و قصد به عنوان
شــرط برای تحقق عقد مطرح است .اگر قصد نباشد
عقدی نیست؛ چون معنا ندارد تابع بدون متبوع تحقق
یابد .بر همین اســاس ،فقها نتیجه گرفتهاند عقد غافل
یا نائم (خواب) و ناســی (فرامــوش کار) و نیز غالط
(مخطی) و هازل (شــوخ طبع) و مست که دارای قصد
1
نیست ،باطل است.
 -2این قاعده به این معنا اســت کــه آثار خاص هر
قراردادی از قصد خــاص آن تبعیت میکند .متعاقدان
هر قصدی بنمایند ،حکم و اثری متناسب بر قصدشان
مترتــب خواهد بود؛ آثاری همچــون تملیک ،تعهد و
مانند آن ،و نیز کیفیت هریک از این آثار مثل فوریت،
تراخی ،لزوم ،جواز ،تنجیز ،تعلیق ،اطالق و تقیید ،تابع

قصد خاص است .عقد با هر قصدی دارای آثار خاص
خود اســت و تفاوت این آثار با تفاوت در نحوه قصد
2
آشکار میگردد.
این قاعده نزد فقهای اهلســنت بــا عبارت «األمور
بمقاصدها» آمده اســت .شارحان مجله منظور از این
قاعده را اینگونه توضیح دادهاند« :حکمی که بر امری
مترتب میشود ،بر مقتضای قصدی است که از آن امر
3
به عمل میآید».
بنابراین مفهوم و مقصود این قاعده این است که احکام
شــرعی اعمال و معامالت مردم برحسب قصد و نیت
انجام آنها تعیین میگردد .از این رو ،ممکن است کسی
عملی را با قصد معیّنی انجام دهد و برحسب آن قصد،
حکم مشــخصی بر آن مترتب گردد ،در حالی که اگر
شــخص دیگری همان عمل را با قصد و نیت دیگری
انجام دهد ،حکم دیگری بر آن مترتب میشود.
میتوان موارد زیادی را یافت که اســتثنا بر این قاعده
تلقی شــود ،ولی ما در ادامه مهمترین استثنائات این
قاعده را نــزد فقهای مذاهب مورد بحث و بررســی
قرار میدهیم .بنابراین استثنائات محدود به این موارد
نیست.
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از انجام معامله رضایت بدهد ،عقد وی صحیح خواهد
بود .پس چگونه ممکن است که رضایت بعدی شخص
مکــره عقد وی را صحیح بگرداند ،ولی رضایت بعدی
شخص هازل عقد وی را صحیح نگرداند؟ 4نتیجه اینکه
عقد شخص مکره مخالف قاعده «تبعیت عقد از قصد»
است؛ زیرا آنچه واقع و حکم به صحت آن شده ،قصد
نشده است (ما وقع لم یقصد) .برای پاسخ به این اشکال
الزم اســت که نظرات فقها را در مورد اکراه بررســی
کنیم .در این زمینه دو نظریه وجود دارد:
الف) نظریه بطالن
مطابق این نظر عقد مکره باطل است و علت بطالن آن
فقدان قصد در شــخص مکره است و از آنجا که قصد
رکن عقد است و عقد مکره فاقد چنین رکنی میباشد،
اصــو ً
ال عقدی از او تحقق پیــدا نمیکند .در واقع این
گــروه از فقها معتقدند :چون به طور قطع رضا و طیب
نفس به انجام معامله وجود ندارد ،تحقق قصد انشا هم
محال است.
َ
مقدس اردبیلی با استناد به آیه «َ ...ل َت ْأ ُك ُلوا أ ْم َوالَ ُك ْم
ــم بِالْ َب ِ
ــار ًة َع ْن َت َر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم
اطلِ إ َِّل َأ ْن َت ُك َ
ون ِت َج َ
بَ ْي َن ُك ْ
 5،»...میگوید« :پس ظاهر ،بطالن عقد مکره اســت؛
چون در مکره قصد حاصل نمیشــود و عقد از روی
تراضی صادر نشــده است .از نظر شارع ایجاب مکره
ارزشی ندارد و به منزله عدم است و اینکه بگوییم اگر
رضا ملحق شود ،عقد صحیح است ،بعید میباشد؛ زیرا
اجماع و نصی در این مورد نیســت و عدم اکل مال به
باطل مگر اینکه تجارت از روی تراضی باشد ،داللت
بر عدم انعقاد عقد مکره میکند» 6.همچنین گفته شــده
اســت« :اجماع است که بیع مکره صحیح نیست؛ زیرا
بیع ناشــی از اکراه بیع شرعی و عرفی نیست و شکی
نیســت که اکراه از امور منافی با ظهور قصد است و با
7
وجود آن حکم به تحقق عقد بیع نمیشود».

بر این نظریه دو نقد وارد است :او ً
ال؛ تأثیر اکراه در اراده
انسان ،آن اندازه نیست که او را از قصد انشای مضمون
عقد ناتوان سازد .پس هرچند مکره طیب نفس و رضا
به وقوع عقد ندارد ،ولی قصد انشــای مضمون عقد را
دارد ،مگر در حالتی که اکراه به حدی شــدید باشد که
مکره بدون توجه به معانــی ،الفاظ ایجاب و قبول را
به کار ببرد که در این بررســی منظور ما این نوع اکراه
نمیباشد .ثانی ًا؛ بسیاری از فقها معتقدند :این عقد مکره
غیرنافذ است ،پس اجماعی وجود ندارد.
ب) نظریه عدم نفوذ
مشــهور فقهای امامیه معتقدند که عقد مکره غیرنافذ
است و چنانچه مکره بعد از زوال اکراه به آن رضایت
دهد ،عقد نافذ میشــود .در عقد اکراهی شخص فاقد
رضا و طیب نفس در هنگام اجرای عقد است و اینکه
رضا باید مقارن با عقد باشد محتاج دلیل است که آیه
 29سوره نساء را تخصیص بزند و دلیلی هم بر این امر
وجود ندارد .در نتیجه اگر شــخص مکره بعد از زوال
8
اکراه به عقد راضی شود ،عقد نافذ خواهد بود.
البتــه برخی از فقیهان هم که عقــد مکره را با رضای
بعدی او صحیح میداننــد معتقدند :مکره قصد معنای
معامله (قصد انشا) را ندارد 9.شاید به همین علت است
که آنها اشکالی را بر قاعده «تبعیت عقد از قصد» وارد
کردهاند.
شــیخ انصاری معتقد است :در عقد مکره هم قصد لفظ
وجود دارد هــم قصد معنا ،قصد و رضا دو امر جدای
از یکدیگرند .در شخص مکره قصد وجود دارد و فقط
فاقد رضا و طیب نفس است و با رضای بعدی عقد نافذ
میشود و کسانی که میگویند مکره تنها به الفاظی که
بر زبــان جاری میکند توجه دارد ،ولی معنای کلمات
را مورد توجه قرار نمیدهد ،منظورشان این نیست که
مکره تنها قصد سخن گفتن و راندن کلماتی چند را بر

 .4مسالک األفهام ،ج ،3صص156و157؛ الروضة البهیة ،ج ،3ص.227
 .5نساء.29 ،
 .6مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،8ص.156
 .7مستند الشیعة ،ج ،14صص266و.267

 .8جامع المقاصد ،ج ،4ص61؛ شــرائع اإلســام ،ج ،2ص8؛ قواعد
األحکام ،ج ،2ص.17
 .9مسالک األفهام ،ج ،3صص156و157؛ الروضة البهیة ،ج ،3ص227؛
الدروس الشرعیة ،ج ،3ص.192

این عقد ملحق شــود ،عقد نافذ میشود .در حالی که
اگر قصد وجود نداشت ،عقدی هم موجود نخواهد بود،
تا با رضای الحــق نافذ گردد .پس مکره دارای قصد
است ،شبیه هازل نیست و فقط رضا منتفی است که با
لحوق آن عقد نافذ میگردد.

زبــان دارد ،بدون لحاظ معانی آن کلمات ،بلکه منظور
آنان این اســت که مکره قصد تحقــق مفاد عقد را در
خارج ندارد و نمیشــود که مکــره توجهی به مدلول
الفاظ نداشته باشــد .بنابراین مقصود از عدم قصد در
صورت اکراه آن است که تحقق مضمون عقد در خارج
10
مورد توجه و منظور مکره نیست.
مراغی نیز معتقد اســت« :مکره هم قاصد لفظ است و
هم قاصد معنی ،ولی فاقد رضا اســت و آن غیر قصد
معنی است .برخالف شخص هازل که غیر قاصد معنی
میباشد» 11.البته همانطور که شهید اول میگوید :اگر
اکراه به حدی باشــد که قصــد را از بین ببرد ،رضای
12
الحق هم تأثیری ندارد.
برخی از حقوقدانان نیــز معتقدند :در اثر اعمال اکراه
در یکی از متعاملین ،تعادل در تشــخیص نفع و ضرر
از او ســلب میشــود و نمیتواند به اختیار معامله را
منعقد سازد .طبق ماده  204قانون مدنی «تهدید طرف
معامله در نفــس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او ،از
قبیل زوج و زوجه و آباء و اوالد ،موجب اکراه است.
در مورد این ماده تشــخیص نزدیکی درجه برای مؤثر
بودن اکراه بسته به نظر عرف است» .پس با هر عملی
که موجب سلب اختیار از یکی از متعاملین گردد ،اکراه
محقق میشود .معاملهای که در اثر اکراه واقع میشود،
غیرنافذ اســت و مکره میتواند پس از رفع اکراه ،به
وسیله امضا آن را تنفیذ نماید؛ زیرا عقد به وسیله قصد
طرفین و رضای آنها محقق میشود و در معامله مکره
قصد وجــود دارد ،ولی رضای معتدل را ندارد و رضا
هم الزم نیست که مقارن با عقد باشد و میتواند مانند
13
معامله فضولی مؤخر از آن قرار گیرد.
در نتیجه ،به نظر میرسد این اشکال که مکره قصد لفظ
دارد نه معنی ،وجهی نــدارد ،مکره دارای قصد لفظ و
معنا میباشد .خود این فقیهان نیز معتقدند :اگر رضا به

یکی از مســائل مورد بحــث در ارتباط با تأثیر قصد
متعاقدین در عقود ،حکم فقهی ازدواج موقتی اســت
که در صیغه عقد ،مدت زمان مشــخص برای آن ذکر
نشــده است .ارکان ازدواج موقت (نکاح منقطع) چهار
چیز اســت :صیغه عقد ،محل عقد؛ یعنی زن و مردی
که میخواهند به ازدواج همدیگر درآیند ،مدت زمان
مشــخص (اجل معیّن) ،و مهر معیّن 14.در پاسخ به این
ســؤال که اگر در متعه اجل تعییــن نگردد ،حکم عقد
چیست؟ سه نظریه وجود دارد:
الف) تبدیل ازدواج موقت به دائم
به گزارش شــیخ انصاری مشــهور فقهــا معتقدند در
صورت عدم ذکر مدت ،ازدواج موقت به ازدواج دائم
تبدیل میشــود 15.بســیاری از فقها نظریه دگرگونی
ازدواج موقــت به ازدواج دائم را در صورت عدم ذکر
مــدت زمان نکاح متعه در هنــگام اجرای صیغه عقد
پذیرفتهاند 16.هریک از این فقها برای این حکم ،دلیل
یا ادلهای ذکر نمودهاند که بســیاری از آن ادله مشترک
است .عمدهترین دلیلی که فقها به آن تمسک جستهاند،
روایــات موجود در این زمینه میباشــد .از میان آنها
سه روایت بیشتر مورد استفاده فقها در این مورد بوده
است:
 -1ابان بــن تغلب از امام صادق(ع) ســؤال میکند:
هنگامی که با زنی خلــوت کرده و میخواهم او را به
عقد موقت خود درآورم ،این مســئله را چگونه با او
مطرح نمایم؟ حضرت پاسخ میفرماید« :به او بگو :آیا

 .10المکاسب ،ج ،3صص309و.310
 .11العناوین الفقهیة ،ج ،2ص.53
 .12الدروس الشرعیة ،ج ،3ص.192
 .13ر.ک :حقوق مدنی ،ج ،1صص.203-199

 .14قواعد األحکام ،ج ،3صص51و.52
 .15کتاب النکاح ،صص210و.211
 .16شــرائع اإلســام ،ج ،2ص217؛ المهذب ،ج ،2ص241؛ النهایة،
ص.489
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تو را به ازدواج موقت خود بنابر کتاب خدا و ســنت
پیامبرش(ص) درآورم به شرط آنکه نه تو از من ارث
ببــری و نه من از تو ارث ببرم ،برای مدت چند روز و
اگر بخواهی برای مدت چند سال در مقابل فالن مبلغ
به عنوان مهر؟ پس هنگامی که آن زن پاسخ داد :بله ،او
همسر تو میشود» .راوی میگوید :به حضرت عرض
کردم :من حیا میکنم شرط روزها را ذکر کنم .حضرت
میفرماید« :ضرر این حیا کردن و نگفتن برای تو بیشتر
از گفتن آن است» .عرض کردم :چگونه؟ فرمود« :اگر
شــرط زمان نکنی ازدواج دائم خواهد بود ،پرداخت
نفقه و هزینه او در زمان عده هم بر تو الزم میشود و
او از تو ارث میبرد و نمیتوانی از او جدا شوی ،مگر
17
آنکه به صورت مشروع ،او را طالق دهی».
 -2هشــام بن ســالم از امام صادق(ع) میپرسد :آیا
میتوانم زنی را برای یک بار عمل زناشــویی به نکاح
متعه خود درآورم و زمانــی را تعیین نکنم؟ حضرت
میفرماید« :این کار برای تو ضرر بیشتری دارد؛ چون
سبب میشــود تو از او ارث ببری و او نیز از تو ارث
ببرد و نمیتوانی از او جدا شوی ،مگر اینکه در حالت
پاکی از عادت ماهانه و حضور دو شــاهد او را طالق
دهی» .هشام میپرسد :پس چگونه او را به عقد موقت
خود درآورم؟ حضرت میفرماید« :روزهای مشخصی
در برابر مهر معیّنی که مورد رضایت هردوی شما باشد،
در نظر بگیرید که وقتی آن روزها ســپری شد ،آن زن
بر طبق شــرطی که داشتهاید ،از تو جدا خواهد شد و
نفقهای بر عهده تو نیســت ،همچنین نفقه زمان عده او
18
گریبانگیر تو نمیگردد».
 -3در موثقه عبــداهلل بن بکیر ،امام صادق(ع) فرموده
اســت« :إن سمی األجل فهو متعة و إن لم یسم األجل
فهو نکاح بات»؛ 19یعنی اگــر در ازدواج مدت زمان
معیّن شــود ،عقد نکاح متعه و موقت است و اگر مدت
زمان مشخص نشود ،نکاح دائم منعقد میگردد.
 .17الکافی ،ج ،5ص.455
 .18تهذیب األحکام ،ج ،7ص.267
 .19الکافی ،ج ،5ص.456

ب) بطالن عقد نکاح
دومین نظریه درباره نکاح موقتی که در آن ،مدت زمان
مشخصی ذکر نشده ،بطالن آن است که جمعی از فقهای
متأخر آن را پذیرفتهاند .عالمه حلی در اســتدالل بر
بطالن چنین عقدی چنیــن میگوید« :رکن چهارم در
ازدواج موقت ،مدت زمان معیّن اســت و ذکر آن در
صیغه عقد شرط است و باید به گونهای مشخص باشد
که در آن احتمال کم و زیادی نباشد و اگر در ذکر مدت
20
عقد خللی وارد شود ،عقد باطل میشود».
همچنین در استدالل بر بطالن گفته شده است :اجماع
وجود دارد که در متعه ،اجل شرط است و فقدان شرط
هم مستلزم فقدان مشروط میباشد و دلیل اینکه تعیین
مدت مشــخص ،شــرط ازدواج موقت است ،روایت
صحیحی است که زراره از امام صادق(ع) نقل کرده که
فرموده اســت« :ال یکون متعة إال بأمرین أجل مسمی
و أجر مسمی»؛ 21یعنی ازدواج موقت محقق نمیگردد،
مگر به واسطه تحقق دو چیز :یکی مدت زمان معیّن و
دیگری مهر مشــخص .ازدواج دائم منعقد نمیگردد به
دلیل آنکــه متعاقدین دوام را قصد نمیکنند و عقود از
قصد تبعیت مینمایند .خبر (إن سمی األجل فهو متعة
و إن لم یسم األجل فهو نکاح بات) که منسوب به امام
صادق(ع) میباشد ،نیز بر فرض صحت سند ،در مقام
تقســیم عقد نکاح به دائم و موقت است و اینکه عقد
نکاح را میتوان به دو شــیوه واقع ســاخت :موقت و
دائم ،و فرقشــان در ذکر مدت و عدم ذکر مدت است.
اگر طرفیــن تصمیم به عقد موقت دارند ،ولی در حین
اجرای صیغه عقــد ،ذکر مدت را به هر دلیلی نیاورند،
این از مورد خبر خارج است و حضرت نخواسته بیان
کند که در این مــورد برخالف قصد و تصمیم طرفین،
22
عقد دائم واقع میشود.
با اینکه نظریه اول فتوای مشهور فقها است ،ولی بعضی
 .20قواعد األحکام ،ج ،3ص.53
 .21مستدرک الوسائل ،ج ،14ص.460
 .22الروضة البهیة ،ج ،5ص287؛ مســالک األفهــام ،ج ،7ص448؛
إیضاح الفوائد ،ج ،3صص128و.129

 .23مالذ األخیار ،ج ،12صص60و.65
 .24جواهر الکالم ،ج ،30ص.175
 .25السرائر ،ج ،2ص.620

 .26القواعد الفقهیة ،ج ،3صص.152-150
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از این روایات که فقها به آنها تمسک کردهاند ،مشتمل
23
بر راویانی ضعیف یا مجهول هستند.
ج) تفصیل
این نظریه ،تفصیل بین عــدم ذکر مدت زمان ازدواج
موقــت از روی فراموشــی ،و عدم ذکــر مدت زمان
از روی عمد اســت .در صــورت اول ،به بطالن اصل
ازدواج ،و در صورت دوم ،به انعقاد ازدواج دائم حکم
میگردد 24.ابنادریس نیز گفته است :اگر صیغه عقد با
لفظ «متعت» گفته شــود و اجل ذکر نشود ،عقد باطل
«زوجت» باشد ،عقد صحیح
است و اگر با «انکحت» و ّ
25
و دائم میگردد.
نظریه اول که قول به انعقاد ازدواج دائم است ،با اینکه
نظر مشهور فقها است ،ولی به نظر میرسد که مخالف
قاعده «العقود تابعة للقصود» میباشد؛ زیرا قصد واقعی
نکاح متعه میباشد نه دائم؛ در نتیجه ما وقع لم یقصد و
ما قصد لم یقع .در نظریه سوم نیز ـ که به نوعی انقالب
نکاح منقطع به دائم پذیرفته شده است ـ این مشکل به
نظر میرسد .بجنوردی این اشکال را مطرح میکند و
خود نیز به آن اینگونه پاســخ میدهد« :نظریه اول که
نظر مشهور فقها است ،این اشکال را به وجود میآورد
که اگر این قاعــده را داریم که میگوید« :العقود تابعة
للقصــود» ،پس چگونه ممکن اســت که عقد دائم که
مقصود نبوده ،واقع شود و آنچه که مقصود بوده (نکاح
متعه) واقع نشود؟ پس این قول مستلزم تخلف عقد از
قصد اســت .طبق مقتضای این قاعده ،این عقد باطل
است؛ زیرا عقد دائم مقصود نبوده پس واقع نمیشود،
ولــی متعه با اینکه مقصود اســت ،ولی به صرف قصد
تا وقتی که به مرتبه انشــاء نرســد ،باعث ترتب اثر
نمیشــود .در نتیجه اثری بر متعه هم مترتب نمیشود.
اما این قول مشهور فقها است و نقض قاعده نمیباشد،
بلکه میتوان کالم آنها را اینگونه توجیه کرد که نکاح
دائم و متعه از دو حقیقت مختلف نیستند ،بلکه هردوی

آنهــا عبارتند از عالقه خاص و ارتباط مخصوصی که
بین مرد و زن وجود دارد و شــریعت از آن به زوجیّت
تعبیر میکند .زوجیّت از احکام وضعی اســت و برای
آن موضوعات و حکمی میباشد که شرع برای آن قرار
داده است .هر زنی که خالی از موانع باشد ،چه خودش
به نکاح درآید یا وکیل یا ولیاش ،او را همراه با سایر
شــرایط مانند مهر و اجل (در صورتی که موقت باشد)
به نکاح درآورند ،در این صورت آن زن زوجه است؛
خواه زوجیّتش دائمی باشد ،خواه موقّتی .زوجیّت هم
مثل ســایر احکام وضعی با انعدام موضوعش یا تعیین
اجلی که در زمان صیغه عقد بیان شود ،منتفی و منعدم
میشــود .زوجیّت دائمی انشــاء نفس زوجیّت است،
بدون احتیاج به چیــز دیگری (مانند وجوب که نفس
طلب چیزی است ،بدون هر قیدی ،و عدم جواز ترک
به خاطر لزوم اطاعت از موال به حکم عقل است) ولی
زوجیّت منقطع محتاج به ذکر اجل اســت که اگر اجل
ذکر نشود ،واقع نمیشــود .بنابراین اطالق عقد نکاح
مقتضی این است که زوجیت دائمی باشد؛ زیرا او قصد
زوجیت دارد و اگر راضی به ترک این زوجیت بودند،
باید در بیان آنها چیزی ذکر میشد .پس فتوای مشهور
26
به حصول زوجیت دائمی ،مخالف این قاعده نیست».
به نظر میرســد که ادله قائالن به بطالن قویتر است؛
زیرا احادیث وارده همانطور که بعضی از فقها هم بیان
کردهاند ،ضعیف میباشــد و نمیتوان براساس حدیث
ضعیف حکم کرد .همچنین از منطوق حدیث (إن سمی
األجل فهو متعة و إن لم یســم األجل فهو نکاح بات)
هم این مطلب به دست میآید که اگر مدت تعیین شود،
متعه و اگر مدت تعیین نشــود ،عقد دائم است و دقیق
ذکر نشــده که اگر در متعه زمان قید نشــود ،تبدیل به
دائم میشــود .از طرفی این نظر با قاعده «العقود تابعة
للقصود» هماهنگی بیشتری دارد .البته اگر نظر مشهور
را هم با توجیه بجنــوردی بپذیریم ،قاعده همچنان به
قوت خود باقی است.

 )3فروش غاصب برای خود
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میباشد ،مشروط بر اینکه معامله را اجازه بدهد و اگر
اجــازه ندهد ،ثمن به خریدار برگردد .ثانی ًا؛ قصدی که
عقد ،تابع آن است ،آنچنان قصدی است که در قالب
شرط و نظایر آن بیان شود ،نه قصدی که در قالب لفظ
بیان نشده است و تردیدی نیست که قصد غاصب مبنی
بر اینکه عوض به ملک او درآید ،در عقد ذکر نمیشود،
بلکه یک قصد درونی اســت ،بدون اینکه لفظی بر آن
داللت نماید و پیداست که چنین قصدی اعتبار نخواهد
داشت .اگر هم اشکال شود که لفظ ایجاب و قبولی که
از ســوی طرف قرارداد و خطاب به غاصب ،صورت
میگیرد ،داللت بر آن دارد که عوض به غاصب ،منتقل
میگــردد ،گوییم :ما قبول نداریــم که به صرف اینکه
غاصب ،مورد خطاب قرار میگیرد ،داللت بر آن دارد
که عوض به او منتقل میشــود؛ زیرا وکیل هم که مالی
را برای دیگری خریداری میکند ،با این عبارت مورد
خطاب قرار میگیرد« :به تو فروختم» ،حال آنکه مبیع
29
به او منتقل نمیشود».
از پاسخ مراغی میتوان نتیجه گرفت که غاصب در این
معامله در حقیقت خود را قصد نکرده اســت و معامله
غاصب برای خــود نمیتواند اســتثنایی برای قاعده
«العقود تابعة للقصود» باشد.

از نظر بســیاری از فقها ،بیع غاصــب در صورتی که
مالک آن را اجــازه بدهد ،برای مالک خواهد بود ،در
صورتی کــه غاصب آن را برای خــودش قصد کرده
است 27.بعضی دیگر معتقدند :با توجه به قاعده «العقود
تابعة للقصود» ،بیع غاصب حتی اگر مالک اجازه بدهد،
باطل است؛ زیرا قصد بر این بوده است که در صورت
فروش مال دیگری ،ثمن به غاصب منتقل شــود ،در
حالی که شــخص غاصب ،مالک مبیع نیست .بنابراین
چون اقتضای مبادله انتقال به مالک ،و اقتضای قاعده
انتقال به شخص غاصب است ،در نتیجه ،حقیقت مبادله
28
محقق نمیشود و بیع باطل است.
بنابرایــن دیدگاه اکثر فقها مبنی بر اینکه بیع صحیح ،و
در صورت اجازه ،ملکیت برای مالک است ،برخالف
قاعده «تبعیت عقد از قصد» اســت؛ زیرا در معامله،
شخص غاصب قصد شده است ،در حالی که معامله در
صورت اجازه برای مالک واقع میشــود و به ملکیت
غاصــب درنمیآیــد (ما وقع لم یقصــد و ما قصد لم
یقع) ،پس این میتواند اشکالی بر قاعده «العقود تابعة
للقصود» محسوب شود.
مراغی خود این اشــکال را مطرح میکند و پاسخ این
تعارض و اشــکال را اینگونه میدهد« :او ً
ال؛ فقها که
خرید و فروش مال غصبی توســط غاصب را صحیح
میدانند ،منظورشــان موردی نیست که هدف غاصب
آن باشد که شرع ًا مالک عوض شود ،بلکه منظورشان
موردی است که عوض به صورت عرفی به وی منتقل
شــود ،تا در آن تصرف نمــوده و از آن بهره ببرد .به
عبارت دیگر ،شخصی که اســب متعلق به دیگری را
میفروشــد ،هدفش آن نیست که شــرع ًا مالک ثمن
شود؛ زیرا چنین چیزی امکان ندارد ،بلکه هدفش آن
اســت که اسب را بفروشد و ثمن بیع را بگیرد و از آن
استفاده کند ،هرچند ثمن در واقع متعلق به مالک اسب

بین فقها در مورد حکــم معاطات اختالف نظر وجود
دارد .شیخ انصاری میگوید« :آنچه که بین علمای ما
در حکم معاطات معروف میباشــد ،این است که افاده
اباحه تصرف میکند و ملکیت با تلف یکی از دو عین
حاصل میشود» .ولی شــیخ مفید و بعضی از فقهای
30
عامه معتقدند که معاطات ،مانند بیع الزم است.
پس میتوان فقهای شــیعه را در این زمینه به دو گروه
عمده تقســیم کرد :الف) کســانی که معاطات را بیع
31
میدانند و قائلند که بیع با تقابض هم منعقد میشود.
ب) کســانی که معتقدند معاطات ،بیع نیســت و افاده

 .27تکملة العروة الوثقی ،ج ،1ص179؛ المکاسب ،ج ،3ص.48
 .28حاشیة المکاسب ،ج ،1ص.116

 .29العناوین الفقهیة ،ج ،2صص65و.66
 .30المکاسب ،ج ،3صص23و.24
 .31المقنعة ،ص591؛ مفاتیح الشرائع ،ص.48

 )4معاطات

ملکیــت نمیکند ،بلکه افاده اباحــه تصرف میکند.
معاطات بنابر قول به اباحه ،مســتلزم عدم تبعیت عقد
از قصد میباشــد؛ زیرا بنابر این قول ،دو طرف معامله
قصد تملیک کردهاند ،در حالی که آنچه واقع میشود،
اباحه تصرف است.
شیخ انصاری ضمن اشــاره به این نقض میگوید« :از
قواعد متداول بین فقها قاعده تبعیت عقد از قصد است
و معاطات نزد قائالن به اباحه از عقود نیست ،بنابراین
عقد از قصد تبعیت میکند؛ به این خاطر که صحت هر
عقدی به دلیل ترتب اثر مقصود اســت ،پس حکم به
صحــت عقد در صورت عدم ترتب اثر مقصود ،معقول
نیست» 33.بنابراین میتوان گفت :معاطات بنابر قول به
اباحه ،تخصص ًا از مفاد قاعده خارج است.
32

 )1هزل

یکی از مواردی که در چهارچوب اســتثنا نســبت به
عموم قاعده «األمور بمقاصدها» مطرح میشود ،الزام
هــازل به برخی تصرفات مانند نــکاح ،طالق و عتق
است.
حنفیه معتقدند هزل یعنی« :شــخص هازل از لفظی که
به کار میبرد ،نه معنای حقیقی را میطلبد و نه معنای
مجازی را ،بلکه مراد او چیزی غیر از این دو میباشد.
برخالف شــخص جدی که یا معنــای حقیقی را و یا
معنــای مجازی را در نظر دارد» 34.شــافعیه معتقدند:
شخص هازل اهلیت دارد و صیغه عقد را از روی رضا
 .32السرائر ،ج ،2ص250؛ اللمعة الدمشقیة ،ص.104
 .33المکاسب ،ج ،3ص.46
 .34التقریر و التحبیر ،ج ،2ص.194

 .35شرح التلویح علی التوضیح ،ج ،2ص.372
 .36الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،ج ،42صص273و.291
 .37التقریــر و التحبیر ،ج ،2ص194؛ الفقه اإلســامی و أدلته ،ج،6
ص.4451
 .38حاشــیة الدسوقی ،ج ،3ص4؛ رد المحتار علی الدر المختار ،ج،6
ص131؛ منار السبیل ،ج ،1ص.306
 .39کفاية النبيه ،ص.378
 .40أسنی المطالب ،ج ،2ص11؛ نهایة المحتاج ،ج ،6ص.443
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استثنائات قاعده از نظر اهلسنت
چنانکه اشاره شد ،در فقه اهلسنت قاعده «العقود تابعة
للقصود» دامنهای گستردهتر از عقود و ایقاعات دارد و
عبــادات و کارهای دیگر را نیز دربر میگیرد و از این
قاعده با جمله «األمور بمقاصدها» تعبیر میشــود .در
این قسمت موارد استثنای قاعده «األمور بمقاصدها»
را در فقه اهلسنت بررسی مینماییم.

و اختیــار تکلم میکند ،ولی حکم صیغه یا اثری را که
35
بر آن مترتب میشود ،قصد نکرده است.
هــزل در هر تصرفی ممکن اســت .حنفیــه معتقدند
که تصرفات بر حســب رضا و اختیار ،به انشــائات،
اخبارات و اعتقادات تقسیم میشود 36.انشائات به دو
دســته تقسیم میشوند :یا قابل فســخ و اقالهاند مانند
بیع و اجاره ،یا غیر قابل فســخ میباشند مانند نکاح
37
و طالق.
الف) تصرفات قابل فسخ
حنفیه ،مالکیه و حنابله میگویند :در بیع که قابل فسخ
است ،شخص هازل قصدی برای حقیقت بیع ندارد ،در
نتیجه بیع هازل به این دلیل که به حکم آن رضا ندارد،
منعقد نمیشود 38.این نظر آنان با اصل حاکمیت اراده
باطنی نیز هماهنگی دارد.
شــافعیه در مورد انعقاد تصرفات قابل فسخ مثل بیع و
امثال آن در صورت هزل ،نظرات متفاوتی دارند .بعضی
مانند قاضی حسین معتقدند :در مورد بیع شخص هازل
دو احتمال وجود دارد :احتمــال اول اینکه بیع منعقد
نمیشــود؛ زیرا قصد معاوضه حقیقی را از آن ندارد ،و
احتمال دوم اینکه بیع منعقد میشــود ،به این دلیل که
39
قصد اعتباری ندارد ،بلکه اعتبار به الفاظ است.
بیشتر فقهای شافعیه معتقدند که هازل قصد لفظ را دارد،
ولــی قصد معنا را ندارد ،با این حال ایجاب بایع هازل
صحیح است و بیع منعقد میشــود 40.اين نظر شافعیه
خالف نظر ســایر مذاهب ،و دلیلــی بر پذیرش نظریه
حاکمیت اراده ظاهری در مذهب آنان است.
ب) تصرفات غیرقابل فسخ
جمهور فقهای اهلســنت معتقدند که در مورد نکاح،
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سال سیزدهم
شماره  -49بهار و تابستان 1397

طالق و عتق هازل ،هــزل او تأثیری ندارد و عبارت انعقاد در این موارد به خاطر دلیل خاص یعنی حدیث
هــازل صحیح بوده و عقد منعقد میشــود 41.این فقها منسوب به پیامبر(ص) میباشــد و این امور استثنا از
برای ســخن خود به حدیث منســوب به پیامبر(ص) :قاعده «تبعیت عقد از قصد» است.
هزلهن جــد الطالق و النکاح و  )2اکراه
جدهن جد و
«ثالث
ّ
ّ
الرجعة» 42،استناد نمودهاند (در بعضی از کتب حدیثی ،حنفیــه معتقدند :در صورتی که اکراه در مواردی اتفاق
بیافتد که انشــاء قابل فسخ نباشد مانند طالق ،نکاح و
عتاق به جای رجعة آمده است).
تصرفات قابل فســخ در مذهب شــافعیه با توجه به رجوع ،اکراه در آن مؤثر نیســت و احکام انشاء بر آن
پذیرش حاکمیت اراده ظاهری ،منافاتی با قاعده ندارد .مترتب میشود .بنابراین برای مثال اگر زوج ،مکره بر
ولی نکاح ،طالق ،عتق و رجعــت که آنان اتفاق نظر طالق همسرش شــود ،طالق صحیح است؛ زیرا اکراه
دارند کــه در صورت هزل هم منعقد میشــود ،محل موجب زوال رضا اســت و رضا شــرط وقوع طالق
اشکال است؛ زیرا شــخص هازل قصد لفظ دارد ،در نیست .بنابراین همانگونه که طالق شخص هازل واقع
حالی که قصد معنا را ندارد و حکم به انعقاد این موارد میشود ،در حالی که او هم رضا ندارد ،طالق مکره نیز
با قاعده «األمور بمقاصدها» که قصد را معتبر میداند ،واقع میشود .اما چنانچه انشاء مربوط به مواردی باشد
منافات داشــته و نقض قاعده محســوب میگردد و که احتمال فسخ دارد مثل بیع ،اجاره و مانند اینها ،این
میتوان گفت که همیشه هم عقود تابع قصد نمیباشند .عقد به دلیل زوال رضا فاســد است ،ولی باطل نیست.
بعضی در پاسخ به این اشکال گفتهاند :بازی و شوخی در نتیجه اگر مکره بعد از زوال اکراه ،اجازه تصرف را
45
و مزاح در حقوق خدای تعالی جایز نیســت .پس در بدهد ،عقد صحیح است.
جایی که حق اهلل در میان است ،برخالف حقوق بندگان ،این گروه برای انعقاد عقد در مواردی که قابل فســخ
قول جدی و شــوخی یکسان میباشــد 43.همچنین نباشــد ،دالیلی ذکر کردهاند .مث ً
ال برای صحت و نفوذ
گفتهاند :اینکه عبارات شــخص هازل در این زمینهها ایقاع طالق مکره ،به این ادله تمسک جستهاند:
اعتبــار دارد ،در حالی که خالف قصد وی میباشــد -1 ،حدیث منســوب به پیامبــر(ص) در مورد هزل:
هزلهن جــد النکاح و الطالق و
جدهن جد و
عقابی برای فرد هازل اســت؛ زیرا وی در مواردی که «ثالث
ّ
ّ
شایسته هزل و شوخی نیست و حقوق خدای تعالی به الرجعة» که مکره را بر هازل قیاس کردهاند و میگویند:
آن تعلق میگیرد ،جرئت نموده که شــوخی کند و این هنگامی که هازل لفظ طالق را جاری میسازد ،بر آن
امور را خفیف شــمرده است .درست است که شخص قصــد و اختیار دارد ،اگرچه بعد از واقع شــدن طالق
هازل قصد معنــای الفاظی را که به کار میبرد ،ندارد ،راضی به حکم آن نیســت .مکره هم مثل هازل است؛
ولی معانی و داللت آنها را درک کرده و این امور مهم چــون او هم در هنگام اکراه اختیــار و قصد دارد ،اما
46
را به بازی گرفته است .با این وجود تأثیری بر کلیت و رضایش منعدم است.
عموم قاعده «األمور بمقاصدها» ندارد 44.صرف نظر از بعضی از حنابله به این نظر انتقاد میکنند و میگویند:
مباحث فقهی محتوایی ،با این توجیه میتوان گفت که هازل و مکره یکی نیستند و هازل به طالق و کفری که
 .41کشــف األســرار ،ج ،4صص499و505؛ روضــة الطالبین ،ج ،8بیان کرده ملزم میشود ،اگرچه هازل است؛ زیرا قاصد
ص54؛ البيــان و التحصيل ،ج ،6ص350؛ الكافی فی فقه اإلمام أحمد ،تکلم لفظ میباشد و عذری برای هزل نیست ،برخالف
ج ،3ص114؛ إعالم الموقعین ،ج ،3ص.100
مکره که معذور اســت؛ زیرا مکره لفظ معتبر ندارد ،به
 .42سنن إبنماجه ،ج ،1ص.658
 .43إعالم الموقعین ،ج ،3ص.102
 .44قاعدة األمور بمقاصدها ،صص158و.159

 .45بدائع الصنائع ،ج ،7صص182و.186
 .46المبسوط ،ج ،24صص39و.42

 .47إعالم الموقعین ،ج ،3ص.56
 .48شرح مشکل اآلثار ،ج ،12ص.245
 .49المبسوط ،ج ،24صص39 ،38و.43
 .50إعالم الموقعین ،ج ،4ص.42
 .51حاشــیة الدسوقی ،ج ،2ص369؛ الحاوی الكبير ،ج ،10ص227؛
اإلنصاف ،ج ،4ص.265

 .52نحل.106 ،
 .53إعالم الموقعین ،ج ،4ص.41
 .54المبسوط ،ج ،24ص.44
 .55سنن إبنماجه ،ج ،1ص.659
 .56مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،6ص.276
 .57شــرح میارة الفاسی ،ج ،1ص363؛ نهایة المحتاج ،ج ،6ص445؛
أسنی المطالب ،ج ،16ص219؛ المغنی ،ج ،7ص.382
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این دلیل که معنا را قصد نکرده و سخن او صرف ًا برای
دفع ضرر از خود است .پس کلمهای که شخص مکره
بیان میکند ،لغو اســت و ماننــد کالم مجنون و نائم و
هرکس که قصد ندارد ،میباشــد .خداوند نیز در قرآن
بیان فرموده اســت که این دو باهم فرق دارند .در آیه
 106ســوره نحل ،عذر مکره را در کلمه کفر ،زمانی
که در قلبش ایمان باشــد ،میپذیرد ،ولی در آیه  65و
وض
«ولَ ِئ ْن َس َألْ َت ُه ْم لَ َيقُولُ َّن ِإن ََّما ُكنَّا نَخُ ُ
 66سوره توبهَ :
َونَ ْل َع ُب ق ُْل َأبِا ِ
ُونَ .ل
هلل َو َآ َيا ِت ِه َو َر ُســولِ ِه ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْه ِزئ َ
ِيما ِن ُك ْم  ،»...عذر هازل پذیرفته
َت ْع َت ِذ ُروا ق َْد َك َف ْر ُت ْم بَ ْع َد إ َ
47
نشده است.
ِ 48
ــا َق ال ْ َم ْعتُوه».
 -2حدیــث « ُك ُّل َط َلقٍ َجائ ِ ٌز إ َِّل َط َ
حنفیان به این حدیث نیز استناد کردهاند و معتقدند :هر
طالقی حکم ًا الزم است ،به جز طالق معتوه که صحیح
نیست .ولی مکره در هنگام اکراه اهلیت دارد و مختار
و قاصد بــر انجام مکره علیه اســت 49.صرف نظر از
جهات ســندی ،به این حدیث نیز همان اشکال حدیث
قبلی وارد اســت که مکره قصد معنا را نکرده و سخن
او برای دفع ضرر از خود اســت و لفظش معتبر نیست
50
و لغو میباشد.
جمهور فقهای اهلسنت به غیر از احناف معتقدند :در
تصرفات قولی مکره جدا از اینکه انشاء احتمال فسخ
داشته یا نداشته باشد ،اکراه محقق میشود و در نتیجه
شخص مکره به آن عمل ملزم نمیشود 51.برای نمونه
در بطالن طالقی که از روی اکراه واقع شــده اســت،
معتقدند که مکره فاقد اختیار و قصد است؛ زیرا مالک
نفس خود نیســت .در این صورت ،مکره با گفتن لفظ
طــاق فقط قصد دفع ضرر از خود را دارد و به خاطر
گفتن لفظ طالق ،حکم به وقوع طالق داده نمیشــود.
اما اگر از او چیزی کــه داللت بر قصد و اختیار کند،

ظاهر شــود ،مانند اینکه اکراه بر طالق یکی از زنانش
شود ،ولی او یکی دیگر از زنانش را طالق دهد ،حکم
به صحت طالقش داده میشود.
این گروه برای سخن خود به ادله زیر تمسک جستهاند:
 -1خداوند میفرمایدَ « :م ْن َك َف َر بِا ِ
ِيما ِن ِه إ َِّل
هلل ِم ْن بَ ْع ِد إ َ
ُ
ِيم ِ
ان َولَ ِك ْن َم ْن شَ َر َح بِالْ ُك ْف ِر
َم ْن أ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئ ٌّن بِ ْال َ
52
َص ْد ًرا َف َع َل ْي ِه ْم َغ َض ٌب ِم َن ا ِ
يم».
هلل َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
ابنقیــم بیان کرده که در این آیه ،حکم از مکره بر کفر
در حال اکراه برداشته شده است .وقتی که حکم بزرگ
دفع میگردد ،حکم کوچک نیز برداشــته میشود و بر
این اساس طالق کمتر از کفر و شرک به خدا میباشد.
53
در نتیجه حکم در طالق مکره نیز برداشــته میشود.
ولی حنفیان معتقدند :اکراه در این آیه ،برای حالتی بود
که مســلمانان در دست کفار اسیر شدند و آنها را اکراه
بر شــرک کردند ،در حالی که قلبشان سرشار از ایمان
بود .بنابراین این آیه ناظر به بحث اکراه در کفر است و
54
قابل تعمیم به موارد دیگر نیست.
«إن اهللَ َو َض َع َع ْن أُ َّمتِی ال ْ َخ َط َأ،
 -2حدیث پیامبر(ص)َّ :
انَ ،و َما ا ُ ْستُ ْك ِر ُهوا َع َل ْي ِه» 55که به جای وضع،
َو الن ِّْســيَ َ
کلمه رفع یا حمل نیز به کار رفته است.
56
 -3حدیث پیامبر(ص)َ :
«ل َط َل َق فِی إغ َْلقٍ ».
این دو حدیث را دلیل بطالن طالق مکره دانســتهاند
و منظــور از اغــاق در حدیث آخــر را همان اکراه
57
میدانند.
کاسانی بر حدیث «رفع عن أمتی الخطأ و  »...اشکال
گرفته و معتقد است« :مراد از حدیث اکراه بر کفر است؛
چون قومی در عهد پیامبر(ص) اکراه بر کفر شدند و بر
زبانشــان کلمات کفر به صورت خطا یا اشتباه جاری
شــد .خداوند با این حدیث آنها را مــورد عفو قرار
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داد .همچنین به موجــب این حدیث ،هر مکرهی عفو
شــده اســت .اما در نکاح و طالق و هر تصرف قولی
اکراه قابل پذیرش نیســت؛ زیرا اکــراه بر اقوال تأثیر
نمیگــذارد ،همچنان که بر اعتقــادات عمل نمیکند،
به این دلیل که کســی قادر به کارگیری زبان دیگری
نیست ،پس هر متکلمی در آنچه میگوید ،مختار است
و مکره محسوب نمیشود .در نتیجه این حدیث شامل
اکراه بر اقوال نمیشود» 58.البته به این اشکال میتوان
اینگونه پاسخ داد که این تخصیص نیاز به دلیل دارد و
دلیلی نیست که آن را تخصیص دهد ،پس این حدیث
داللت بر عموم میکند.
بعضی معتقدند که نظر سایر مذاهب غیرحنفیه تعارضی
با مقتضای قاعده «األمور بمقاصدها» ندارد ،ولی نظر
حنفیــه در تعارض با قاعده میباشــد و نقض قاعده
محسوب میشود؛ زیرا به وسیله آن متکلم به مقتضای
کالمش ملزم میشــود ،در حالی که آن را قصد نکرده
اســت 59.ولی به نظر میرسد که این گفته خیلی دقیق
نیســت؛ زیرا با دقت در نظرات مذاهب معلوم میشود
اگرچه با ادله قوی که ســایر مذاهــب غیرحنفیه بیان
کردهانــد و همچنین با ردهایی که بــر ادله آنها وارد
کردهاند ،رأی مذهب حنفیه رأی ضعیف اســت و نظر
جمهور فقها در مورد اکراه پذیرش بیشتری دارد ،با این
حال ،نظر حنفیان هم نمیتواند نقض قاعده محســوب
شود؛ زیرا چنانکه گذشت ،جمهور فقها معتقدند :مکره
فاقد قصد و اختیار اســت و با تأثیــر اکراه ،نقضی به
وجود نمیآید ،و حنفیه معتقدند که در اکراه قصد وجود
دارد و مکره دو ضرر را از هم تشخیص میدهد و ضرر
کمتر را برمیگزیند و این انتخاب نشانه قصد و اختیار
او است و این رضا است که در اکراه از بین رفته است
و این هم تعارضــی با قاعده کلی «األمور بمقاصدها»
ندارد.
 )3بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت

طبــق قاعده آنچه در عقود معتبر اســت ،قصد باطنی

 .58بدائع الصنائع ،ج ،7ص.182
 .59قاعدة األمور بمقاصدها ،ص.165

است و در عقود به معانی اصلی (باطنی) توجه میشود،
حتی اگر با الفاظ عقد دیگری بیان شــده باشند ،مانند
هبه به شرط عوض که اگر مقصود از آن بیع باشد ،عقد
بیع منعقد میشود .با این حال ،از کلمات برخی فقیهان
اهلسنت استفاده میشود که موارد استثنای دیگری نیز
برای این قاعده به شرح زیر وجود دارد:
بیعی که در آن ثمن وجود نداشــته باشد (بیع بال ثمن)،
باطل اســت .اگر شــخصی به دیگری بگوید که این
کتاب را بدون عــوض به تو فروختم ،عقد بیعی منعقد
نمیشود؛ زیرا بیع بدون ثمن نیست .اختالفی هم نیست
که در اینجا عقد هبه هم منعقد نمیشود.
اجاره بدون عوض که فردی مث ً
ال خانهای را بدون مال
االجاره ،اجاره نماید ،باطل اســت و عقد اجاره منعقد
نمیشــود .بدون عوض بودن دلیلی برای انعقاد عاریه
نیست و عقد عاریه هم در اینجا منعقد نمیشود.
وجه عدم انعقاد در این دو مورد این میباشــد که در
ســایر تطبیقات قاعده امر دائر بین دو امر مباح است
و در آن قصــد و معنا معتبر میباشــد ،ولی در اینجا
امر دائر بین عقد باطل و مباح اســت .عقد باطل ،بیع
بدون ثمن و اجاره بدون اجرت است .عقد مباح هبه و
عاریه است .عقد باطل غلبه دارد .به همین دلیل ،عقدی
منعقد نمیشــود 60.بنابراین در بیع بدون ثمن و اجاره
بدون اجرت ،هرچند مقصود متعاملین عقد هبه یا عقد
عاریه باشد ،عقد مورد نظر آنها واقع نمیشود و از این
جهت اینگونه موارد نیز اســتثنای بر قاعده «األمور
بمقاصدها» بهشمار میروند.
نتیجهگیری
در فقه امامیه و دیگر مذاهب اســامی قاعده «العقود
تابعة للقصود» یا «األمور بمقاصدها» به عنوان اصلی
عام و فراگیر مورد پذیرش قرار گرفته و حتی مواردی
که به نظر میرســد اســتثنای بر آن قاعده باشند ،با
 .60األشــباه و النظائر ،ســبکی ،ج ،1ص176؛ األشــباه و النظائر،
ابننجیم ،صص174و175؛ درر الحکام ،ج ،1ص19؛ شــرح المجلة،
صص19و.20

توجیهاتی ،در شمول آن یا خارج به خروج تخصصی
از آن ،دانسته شدهاند ،به این بیان که شخص مکره در
هنــگام انعقاد عقد ،قصد لفظ و معنــا دارد ،ولی فاقد
رضا است .بنابراین عقد شخص مکره نافذ نیست و با
رضای بعــدی او نافذ میگردد .در متعه اگر مدت ذکر
نشود ،طبق قول مشهور فقها نکاح دائم منعقد میگردد؛
زیرا اطالق عقد نکاح مقتضی این اســت که زوجیت
دائمی باشــد و آنها قصد زوجیت دارند و اگر راضی
به تــرک بودند ،باید در بیان آنها چیزی مبنی بر مدت
معیّن ذکر میشد .شخص غاصب هم در حقیقت خود
را قصد نمیکند و هدف او آن است که مال دیگری را
بفروشــد و هرچند ثمن متعلق به مالک مبیع میباشد،
ولی او ثمن بیع را گرفته و از آن استفاده کند .کسانی که
در معاطات قائل به اباحه تصرفند ،آن را از جمله عقود
نمیداننــد؛ زیرا صحت هر عقدی بــه معنی ترتب اثر

مقصود است .بنابراین حکم به صحت عقد در صورت
عدم ترتب اثر مقصود ،معقول نیست .در نتیجه معاطات
بنابر قول به اباحه ،تخصص ًا از مفاد قاعده خارج است.
در میان اهلســنت هم در مذهــب حنفیه گرچه عقد
شــخص مکره ظاهرا ً با قاعده «األمور بمقاصدها» در
تعارض اســت ،ولی چون مکره قصد دارد و فقط فاقد
رضا است ،بنابراین عقد شخص مکره هم استثنایی بر
قاعده نمیباشد .اما نکاح و طالق و عتق هازل استثنا
بر قاعده اســت؛ زیرا معتقدند :هزل و شوخی در حق
اهلل جایز نیست و عبارات شخص هازل در این موارد
اعتبار دارد و آن عقابی برای فرد هازل اســت و علت
آن را نیز حدیثی میدانند که در این زمینه وارد شــده
اســت .در بیعی که در آن ثمن وجود نداشــته باشد و
اجاره بدون اجرت ،عقد هبه و عاریه منعقد نمیشود و
بیع هم باطل است.
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 مقــدس اردبیلی ،احمد بن محمــد ،مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشــاد األذهان ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی1403 ،ق.
 الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،کویت ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة1427-1404 ،ق.
 موسوی بجنوردی ،سید حسن ،القواعد الفقهیة ،قم،الهادی1419 ،ق.
 -نجفی ،محمدحســن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع

اإلسالم ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی1404 ،ق.
 نراقی ،احمــد بن محمدمهدي ،عوائد األیام فی بیانقواعد األحکام ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم1417 ،ق.
 همو ،مستند الشیعة فی أحکام الشریعة ،قم ،مؤسسهآل البیت(ع)1415 ،ق.
 نوری ،حســین بن محمدتقي ،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،قم ،مؤسسه آل البیت(ع)1408 ،ق.
 نووی ،یحیی بن شــرف ،روضــة الطالبین و عمدةالمفتین ،بیروت ،المکتب اإلسالمی1412 ،ق.

استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسالمی
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