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بررسي قاعده فقهي (العقود تابعة للقصود)


احمد مرادخانی ،امیر شمس

(تاريخ دريافت2931/21/80 :؛ تاريخ پذيرش)2931/21/12 :

چکیده
ماهیت عقد يک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت ديگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصدد
است ،مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» اين است که چون عقدها اعم از آن که مالی باشند يا غیرمالی ،معاوضی باشند يا غیرمعاوضدی
در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و اين معنی امری است نفسانی و قصدی ،پس تا
مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدين اثباتدا و نفیدا مندوه بده
قصد و اراده طرفین میباشد .هم چنین برای تحقق يک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشايی يکی از دو طرف کافی نیست بلکده ززم
است اراده هر دو طرف در ايجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد ،اين هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را يک طدرف ،انشداء
آن را قصد میکند طرف ديگر نیز همان را قصد کند در غیر اين صورت معاملهای به وجود نخواهد آمد ،اراده انشايی طرفین بايدد در ندو
عقد ،و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.

کلیدواژگان
ايقا  ،تبعیت ،عقد ،قصد.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهah_moradkhani@yahoo.com :

 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
در فقه اسالمی اراده در ایجاد تعهددا

نقدا ایدلی را ایمدا مدیکندد و فقهدای امام ده در فرآیندد

شکلگ ری عقود و ایقاعا  ،نقا اراده متعامل ن را ب ا از هدر ی دد دیگدری مدورد تورده قدرار
دادهاند و الماظ و افعال و سایر وسایل اعالم اراده را به تنهایی ،مورد ه چ گونه تعهدد یدا تکل مدی
ندانستهاند و مماد قاعده «العقود تابعة للقصود» این مهم را آشکار میکند .اراده افراد در قلمرو عقود
و ایقاعا

نقا مهم و تع ن کنندهای دارد ،اراده انشایی طرف ن که به یور

ایجاب و قبول تبلور

مییابد ،علت ایلی تحقق عقد است .و آثار حقوقی ناشی از عقد ن د ایوالً مبتنی بدر اراد طدرف ن
و خواست آنها است .مطالعه و بررسی کتب فقهی در باب قراردادها و معامال

به خوبی ب انگدر

تحول و تکامل فقه امام ه در این خصوص میباشد .س ر تاریخی فقه نشان میدهد که در خصوص
انعقاد عقد ،بعضی از فقهای پ ش ن ی غه و لمظ مخصوص را الزم میدانستند .امدا امدروزه در بد ن
فقهای معایر کمتر فق هی یافت میشود که در عدم خصوی ت و عدم ضرور
اراده تردید کند .و معموالً انشای عقد را به هر یور

لمدظ بدرای ابدراز

عقالیی یح ح میدانند .به رد مواردی کده

دل ل خایی ورود داشته باشد .از ارکان ایلی عقد ،قصد عاقد است و عقد بدون آن قصد محقدق
نمیشود ،فقها شرط قصد را در شرایط عقود همراه با سایر شرایط ذکر کردهاند و مراد از آن تبع ت
نوع عقد و آثار آن از متعاقدین است؛ به عنوان مثال اثرعقد ب ع ،انتقال ملک ت عوض و معوض بده
طرف ن عقد است ،اگرعاقد قصد عقد ب ع کند عقد ب ع منعقد میشود و آثار مترتب بر عقد ن د تدابع
قصد میباشد ،به ب ان دیگر عقد تعهدی است که شخص با دیگری درکاری یا مالی یا امر دیگدری
ایجاد میکند و به آن ملتدم میشود ،و از آنرا که تعهد و التدام باید به گونهای ابراز و اظهار شدود
و این ابراز تعهد در تحقق عقد به لمظ منحصر ن ست ،بلکه عقدد و تعهدد و آثدار حقدوقی مترتدب
برآن ،براساس اراده افراد شکل میگ رد گمته شده که عقدها و قراردادها تابع ارادهها و قصدهایند و
رکن اساسی هرقرارداد به لحاظ دو طرف آن ،توافق دو اراده است و مهمترین عامل ایجداد عقدود،
اراده کسانی است که قراردادی را پدید میآورند.
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مفاد حقوقي قاعده «العقود تابعة للقصود»
برای فهم دن مماد حقوقی و ممهوم این قاعده ،توره بده معندای سده واب بده کدار رفتده درآن الزم
است.
«عقود» رمع عقد است و کلمهای عربدی اسدت ،و «معدامال » ن دد رمدع «معاملده» و آن ن دد
کلمهاى است عربى و مصدر باب مماعله مىباشد ،و در ایطالح حقوقى با عقد بده معنداى مطلدق
قرارداد فرقى ندارد؛ اما طبق ایطالح مشهور فقها ،که عقد را تنها بر ایجاب و قبول اطالق مىکنند،
معامله اعم از عقد است؛ زیرا ممکن است معامله به یور
معامله به معناى اعم آن ،عبار
معناى عام در مقابل عباد

معاطاتى انجام شده باشد .به هر حدال

است از :هر عملى که محتاج به قصد قربت نباشد (معامله بده ایدن

است که محتاج به قصد قربت است) و معامله به معناى خداص شدامل

عقود (مالى و غ ر مالى مثل نکاح) و ایقاعا

است ،ولى معامله به معناى اخص تنهدا شدامل عقدد

مالى معوض است و شامل عقد نکاح نمىشود.
عقد لغتاً به معنی «بستن» است و ایطالحاً ینان که مداده  381قدانون مددنی مدیگویدد« :عقدد
عبار

است از این که یک یا یند نمر در مقابل یک یا یند نمر دیگر تعهد به امری نمایند و مدورد

قبول آنها باشد» .وره تناسب معنى ایطالحى و معنى لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد ب ن دو
نمر ،رابطة حقوقى ایجاد میشود و آن دو را به یکدیگر مدرتبط مدیسدازد (امدامی3131 ،ش ،ج،3
ص.)358
«قصود» رمع قصد است و قصد امری قلبی و باطنی است که بدرای هدر کسدی در انجدام هدر
کاری ،ابتدا این امر باطنی (= قصد) ،ایجاد میشود و بعد از آن در پی تحقدق آن کدار بدر مدیآیدد.
بنابراین ،قصد را میتوان مترادف با اراده دانست.
وابه «تابع» ب انگر آن است که عقد از قصد پ روی و تبع ت میکند.
حقیقت قصد در عقد

اساس و حق قت هر عقد از قصد و ارادهای که از طرف یا اطراف معامله کده درآن شدرکت دارندد،
ناشی میشود انسان بر اثر تحریک عصبی و اثراتی که از عالم خارج مدیپدییرد ،امدری را ادرا و
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تصور میکند و پس از تلم ق آن با ادراکا

و تصدورا

دیگدر ،سدنجا معایدب و محاسدن آن و

ترر ح منافع بر مضار عملی که میخواهد انجام دهد ،به مرحلة تصددیق مدیرسدد .در نهایدت ،آن
حالت نمسانی را به وس له مبرِز خارری به مرحلة فعل ت و ظهور مدیرسداند؛ مدثالً شخصدی یدک
کتاب را در مغازهای مشاهده میکند (مرحله تصور) .سپس م ل به داشتن آن کتداب پ ددا مدیکندد.
پس از ترر ح منافع خرید آن (رهت) ،اشت اق به مالک ت آن به ورود میآید (تصدیق) .این مرحله
در ایطالح حقوقی« ،رضا» نام دارد .به عبار

دیگر ،خریدار در این هنگام ،اراد حق قی معامله را

دارد .فروشنده ن د پس از بروز اراد خریدار مبنی بر مالک ت کتاب ،در مقابل ق مت معد ن آن را در
یمحه ذهن خود منعکس میکند و قصد انشای معامله را پ دا میکند ،ولی برای تحقق عقدد ،اراد
حق قی طرف ن کافی ن ست ،بلکه اراد حق قی باید به طریقی ابراز شود تا آثار حقوقی پ دا کند .این
امر که کاشف از قصد و رضا است ،اراد انشایی یا اراد ظاهری نام دارد .این نوع اراده اسدت کده
در عالم حقوق ،منشاء آثار است (حائری3133 ،ش ،ص41؛ خویی ،بی تا ،ج ،1ص.)101
بررسي قصد ابراز شده

از آنرا که اراد متعاقدین از امور پنهانی است که قوام آن به نمس است ،بنابراین برای آن که ایدن
اراده ظهور یابد و معنای اراده شده به مخاطب ن رسانده شود ،به نایار باید از ابددار ب دان و اظهدار؛
مانند الماظ ،کتابت ،اشاره و مانند آنها بهره رست؛ زیرا روشن و بددیهی اسدت کده اراد حق قدی
طرف ن عقد از عنایر اول هی است که قبل از هر ی دی باید در عقد احراز شود تا بتدوان آثداری را
بر آن عقد بار نمود .اما یون اراده در نمس متعاقدین پنهان است و اگر با وس لهای ابدراز و آشدکار
نگردد ،از اموری است که اطالع یافتن بر آن بس ار مشکل است ،شرع مقدس اسالم راهی را بدرای
کشف اراد متعاقدین ،در مقابل ما نهاده است و آن راه عبدار

اسدت از پ دروی از روش عدرف و

عقال که در ب ن آنان رایج است .در این روش ،عرف و خردمندان بنایشدان بدر اعتمداد بدر المداظ و
ابدارهایی مشابه آن است که به وس لة آن ،مراد و اراد حق قی متکلم بروز مییابد و کشف میگردد
و بر این اساس ،ب ن مردم تماهم ایجاد میشود و مقصودها و غرضهای آندان آشدکار مدیشدود و
قراردادها شکل میگ رد .در این باره دانشمندان علم ایول بحد هدای فراواندی را مطدرح کدرده و
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روانب مختلف این مسأله را تب ن نمودهاند .از آن یه گمته شد این مطلب به دسدت مدیآیدد کده
اراد متعاقدین تا زمانی که در نمس پنهان اسدت و ابدراز نشدده اسدت ،هد چ اثدری بدر آن مترتدب
نمیشود (معروف الحسنی ،بی تا ،یص.)444 - 443
یرف اراده و قصد درونی ،دارای ه چ اثری نمیباشد مگر وقتی که بر طبق آن ،انشایی یور
بگ رد؛ زیرا بس ار روشن و بدیهی است که اراد درونیِ کسی بر این که مالا را به زید تمل ک کند
یه با عوض و یه بدون عوض ،زید را ملدم به ی دی نمیکند ،زیرا آن یه که وفای به آن وارب
است ،عقد است و یرف اراده و قصد درونی ،عقد ن ست و این که گمت م عقد ،عهد مؤکد است و
عهد مؤکد امری قلبی است؛ ل کن این تعهد قلبی را زمانی عقد مینام م که با ابداری ظهور و بدروز
یابد ،مانند انشاء کردن به وس لة لمظ یا کتابت یا قرار دادن دست در دست ،آن ینان که در ب عت یا
در بعضی معامال

انجام میشدود .بندابراین عقدد ،عهددی اسدت کده بدروز و ظهدور یافتده باشدد

(بجنوردی3131 ،ق ،ج ،1ص.)341
اما نظر حقوقدانان رارع به بح

این است که براى تحقق عقد ،اراد حق قى کافى نمیباشدد و

احت اج به امر دیگر دارد که داللت بر قصدد انشداء کندد و آن را اراده انشدائى یدا خداررى گویندد.
بنابراین ،براى انعقاد عقد باید اراد حق قى به وس لة اراده انشائى و خاررى اعالم گردد .مثالً هرگاه
دو نمر توافق در امرى پ دا نمایند و ایجاد آن را اراده کنندد ،یعندى بدا رضدایت قصدد انشداء آن را
بنمایند ،عقد به ورود نمیآید ،بلکه براى انعقاد عقد باید قصد انشاء آنها مقرون بده ی ددى باشدد
که داللت بر آن قصد کند (ماده  313قانون مدنى).
متعامل ن آن یه را که عموماً براى اعالم قصد انشاء خود به کار میبرند لمظ اسدت ،زیدرا لمدظ
کاملترین ی دی است که انسان میتواند به وس لة آن مقصود خود را ب ان و بده دیگدرى بمهماندد.
لمظى که استعمال میشود باید یریح در مقصود باشد ،و به هر زبانى که باشدد بدراى انعقداد عقدد
کافى است (امامی3131 ،ش ،ج ،3ص .)383
ادله اثبات قاعده
فقهای بدرگواری که از این قاعده بح

کردهاند ،برای اثبا

آن به ارماع ،خروج از ایالت فسداد،
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روایا  ،انشایی بودن عقود و دخالت قصد و اراده در تحقق آنها ،استناد به ممهوم عقد در قاعدده،
بنای عقال و دل ل عقل استناد کردهاند.
اجماع

آثار عقود و ایقاعا  ،آن گاه بر آنها مترتب میشود که قصد انشای آنهدا وردود داشدته باشدد ،و
اعتبار ین ن قصدی در عقود و ایقاعا  ،به دل ل ارماع است ،بنابراین هدر گداه عقدود و ایقاعدا ،
بدون قصد یادر شوند یا به قصد اخبار یا قصد دیگری یادر شدوند ،هرگدد اثدری بدر آنهدا بدار
نخواهد شد (نراقی3133 ،ق ،ص )351یاحب العناوین المقه ة ن د بر بی اثر بودن المداظ و افعدالی
که بدون قصد ،یدور یافته باشند ،به ارماع فقها استناد کرده است (مراغدی3133 ،ق ،ج ،4ص)50
اما برخی از فقها دل ل ارماع را مورد تردید قرار داده و آن را ناتمام دانسته ،گمتهاند :ادعای ارمداع
در ین ن مواردی بی فایده است؛ زیرا در اینرا مدار معتبدری دیگدری وردود دارد کده ارمداع
کنندگان میتوانستهاند به آن رروع کنند (بجنوردی3131 ،ق ،ج ،1ص )344و باالتر این کده ،ایدن
قاعده حتی قبل از اسالم شناخته شده بود و وقتی اسالم آمد آن را امضداء نمدود .بندابراین ،قاعدد
مورد بح  ،قض های تعبدی که از پ امبر اکرم «یلی اهلل عل ه و آلده و سدلم» دریافدت شدده باشدد،
ن ست (مکارم ش رازی3133 ،ق ،ج ،4ص)133
اصالت فساد (اصل عدم ترتب آثار در عقود و ایقاعات)

توض ح آن که فقها اتماق نظر دارند که ایل اولی در هر عقدی ،فساد است و این کده ایدل ،عددم
تأث ر گمتار و کردار است مگر این که خالف آن در شرع ثابت شود ،و البته در شرع به مورب ادلده
عام مانند آیه شریمه 3سوره مبارکه مائده« :أوفوا بالعقود» ،و روایت «کل شیءٍ مطلقٌ حتی یدرد ف ده
نهیٌ » یا ادلة خاص مانند آیه شریمه  435سوره مبارکه بقره« :أحل اللّده الب دع» ،و روایدت نکداح و
مانند اینها ،عقود و ایقاعا

از این ایل اولی فساد ،خارج شدهاند و دارای اثدر و نت جده هسدتند؛

ولی قدر مسلّم از این موارد ،آن رایی است که در تشک ل این اعمال ،قصد وردود داشدته باشدد و
هر را قصد نباشد ،تحت همان ایل اولی باقی میماند (محمدی3183 ،ش ،ص.)418
مقتضای ایل اولی ،عدم ترتب آثاری است که برای این اسدباب (گمتدار و رفتداری کده سدبب
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ایجاد عقود و ایقاعا

هستند) قرار داده شده است؛ و این که این آثار بخواهد از رهت شدرعی بدر

این اسباب بار شود ،ن از به دل ل شرعی دارد و این دل ل شرعی عبدار

اسدت از ادلدة عقدود ،یده

ادلهای که به طور عام ،همه عقود را شامل است و یه دل لهای خایی که برای عقددهای وید های
وارد شده است .در ادلة عامة عقود ،لمظ عقد و شرط و مانند آن ،اعتبار شدده اسدت و آوردن ایدن
موارد ،مورب خروج از ایل اولی و باع

یحت عقد میشود؛ و شکی ن ست کده معندای عقدد،

عهد یا ربط است و در معنای عهد و ربط ،قصد اشراب شده است ،پدس ی ددی کده در آن ،قصدد
ورود نداشته باشد ،در لغت و عرف ،عهد یا ربط شمرده نمیشود ،بنابراین وقتی عقد یح ح است
که در آن ،قصد ورود داشته باشد .اما در ادلة خایه عقود ،الماظ مخصویی مثل لمظ ب دع ،ارداره،
نکاح ،طالق ،اقرار و عتق اعتبار شده است و هر یک از این الماظ ،معنای وید خدودش را دارد و
هم ن معنا باید قصد شود .بنابراین ،اگر الماظ عقود خایه ،بدون قصدد کدردن معندای خداص آن،
استعمال شود مشمول ه چ یک از ادلة عامه و ادلة خایه نخواهد بود ،در نت جه تحت ایدل اولدی
که عدم ترتب آثار است باقی میماند و ه چ اثر شرعی ،بر آن بار نخواهدد شدد (مراغدی3133 ،ق،
ج ،4ص )50یاحب کتاب عوائد االیام ن د به هم ن ایل استناد کرده ،عقدود و ایقاعدا

مجدرد از

قصد را ،منشاء اثر ندانسته است و آنها را مشمول ایل عدم ترتب اثدر (ایدالت فسداد) مدیداندد
(نراقی3133 ،ق ،ص.)351
بعضی از فقها به انتقاد از ین ن استنادی پرداختده ،نوشدتهاندد :از آنردا کده عقدود و ایقاعدا
تأس سی نبوده و قبل از اسالم ورود داشتهاند ،اسالم با آمدن خود ،آن عقدود و ایقاعدا
فرمود .سخن آن است که اگر قصد و اراده در تحقق آن معامال

را امضداء

دخالت داشته است ،پس در ایدن

یور  ،دل ل امضاء شامل آنها نمیشود؛ زیرا موضوع امضداء محقدق نشدده اسدت و ایدن امدری
بدیهی است و ن از به استدالل ندارد .و اگر قصد و اراده در تحقدق معدامال

دخ دل نبدوده اسدت،

بنابراین ،ادلة امضاء و تأی د شامل آنها میشود و ترت ب اثر دادن بر این عقود و ایقاعدا  ،واردب
میشود ،یه قصد شده باشند و یه قصد نشده باشدند (بجندوردی3131 ،ق ،ج ،1ص )341برخدی
دیگر برای سست نمودن استماده از ایالت فساد ،برای اثبا

قاعده مورد بح

ین ن آوردهاندد :در
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اینرا ن ازی به ایالت فساد نداریم ،زیرا ایل در رایی استماده میشدود کده مدورد شدک باشدد و
روشن است که شکی در تبع ت کردن عقد از قصد ورود ندارد و هر گاه در مسألهای ،دل ل عملدی
قطعی ورود داشته باشد ،رروع کردن به ایل معنایی نخواهد داشدت (مکدارم شد رازی3133 ،ق،
ج ،4ص.)133
روایات

بعضی از فقها برای اثبا

قاعدده ،بده روایداتی مانندد «انمدا االعمدال بالن تدا »« ،ال عمدل اال بن دة»

(حرعاملی3101 ،ق ،ج ،3یص ،11 - 11باب  5من ابواب مقدمه العبدادا ) اسدتناد کدرده ،یند ن
نگاشتهاند :ظهور این دو روایت در این معنا است کده ماه دت عمدل ،بددون داشدتن ن دت ،محقدق
نمیشود .این ظهور را از دو راه میتوان به دست آورد:
الف) روایت را بر معنای حق قی آن حمل کن م و بنابراین میگدوی م :اعمدالی کده بددون قصدد
محقق شدهاند ،از عموم روایت خارجاند؛ از این رو ،ین ن اعمالی ،ایالً عمل نبوده و باطل
و بیاعتبارند.
ب) روایت را بر معنای مجازی یعنی نمی یحت حمل کن م و بگوی م :بدون ورود قصد ،عمل
یح ح ن ست؛ زیرا نمی یحت ،نددیکترین مجاز است.
و شکی ن ست که عموم «االعمال» ،شامل عقود و ایقاعا

اسدت و از ایدن رو طبدق عمدوم دو

روایت ،عقود و ایقاعاتی که بدون قصد ،انشاء شده باشند یح ح نبوده و منشاء آثار نمدیباشدند؛ و
اگر کسی بگوید ن ت در این روایا

به معنای مطلق قصد ن ست بلکه به معنی قصد تقدرب اسدت،

می گوی م حق قت شرع ه در تأی د کالم شما ثابت نشده است و کسی ین ن ادعایی نکرده ،بندابراین
استدالل ما یح ح است (مراغی3133 ،ق ،ج ،4یدص )53 - 50بعضدی از متدأخرین (بجندوردی،
3131ق ،ج ،1ص )341استناد به این روایا
اشکاال

را فاقد ارزش دانسته ،حتدی از ذکدر ایدن اسدتدالل و

وارد شده به آن ن د خودداری کردهاند؛ و برخدی دیگدر (مکدارم شد رازی3133 ،ق ،ج،4

یص  )131 - 133با طرح ایراد و اشکال ،استناد به ایدن روایدا
بح

دانستهاند ،نوشتهاند :واب «اعمال» در این روایا

را ب گانده و ارنبدی از موضدوع

عام اسدت و اختصداص بده امدور قصددی
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ندارد ،بلکه شامل تمام انواع عبادا
سایر واربا

و مستحبا

میشود؛ همینان که یال

و زکا

را شامل است ،رهداد و

را هم در بر میگ رد؛ از طرفی بعضی از ایدن احادید  ،در مدورد رهداد

وارد شده و رهاد ن د ممهوم عام و گستردهای دارد .آن یه این روایا

در آن ظهور دارد ،آن اسدت

که مراد از این روایا  ،تبع ت کردن ثواب عمل از ن ت عامل است؛ پس اگر عامل ،ن ت خویا را
برای خدا خالص کند ،ارر و ثواب او با خدای متعال خواهد بود و اگر عمل خود را برای رسد دن
به غ ر خدا به را آورده باشد ،عمل او تابع ن ت او است ،ثواب و ارر الهی در پی نخواهد داشدت.
تمام روایاتی که به آنها اشاره شد ،ناظر به قبول اعمال از طرف خدای متعال و اردر وثدواب دادن
بر این اعمال است و به وی گی اخالص در عمل توره دارند و به مسأله تبع ت معامال

از قصدد،

ه چ ارتباطی ندارد.
انشایي بودن عقود و دخالت قصد و اراده در تحقق آنها

با دقت در ممهوم انشاء میتوان بر حج ت قاعد «العقود تابعة للقصود» ایدن یند ن اسدتدالل کدرد:
بدون شک عقد ایطالحی از موارد انشاء به شمار میآید و تحقق و قدوام انشداء بده قصدد و اراده
است؛ بنابراین هر گاه قصد نباشد ،انشاء نخواهد بود وقتی انشاء محقق نشد ،عقدد هدم بده وردود
نخواهد آمد؛ نت جه آن که اگر قصد نباشد ،عقدد هدم نخواهدد بدود (مصدطموی3134 ،ق ،ص380؛
مکارم ش رازی3133 ،ق ،ج ،4ص )131در انشاء و ایجاد یک ماه ت اعتباری ،قصد دروندی فدرد و
آن یه در روان و ضم ر شخص به ورود میآید نقا مهمی دارد .به گونهای که بدون آن ،الماظ و
عبارا

نمیتوانند ه چ اثری در عالم حقوق به ورود آورند هدمیند ن تردیدد ن سدت کده مقایدد

درونی و اعتبارا

نمسانی اگر به رهان خارج راه ن ابند و به گونهای ابراز نشوند ،در عدالم حقدوق

مؤثر نخواهند بود (محقق داماد( ،زیر نظر ایشان)؛ مؤلمان :قندواتی ،وحددتی بشد ری ،عبددی پدور،
3131ش ،ج ،3ص.)411
استناد به مفهوم عقد در قاعده

به دو روش میتوان به ممهوم عقد استناد کرد:
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الف) عقد ،همان طور که اهل لغت گمتهاند ،عبار

از عهد مؤکد اسدت و عهدد مؤکدد ،امدری

قلبی است؛ مثالً در عقد نکاح ،زن در قلب خود متعهد میشود که زورة فالن مرد باشدد؛ و
اگر عقد ،همان امری قلبی است ،پس این عقد ،ع ن قصدی اسدت کده بده زور دت آن زن
برای آن مرد ،تعلق گرفته است .بنابراین ،عقد (امر قلبی) ،بدون قصد نمیتواندد بده وردود
ب اید (بجنوردی3131 ،ق ،ج ،1ص.)341
ب) حق قت عقد عبار

از الدام و التدام است و ماه ت التدام ،معنایی ردد پدییرفتن ی ددی و

متعهد شدن به آن ی د ن ست؛ بنابراین آیا ممکن است قبول کردن ی ددی بدا قصدد همدراه
نباشد؟ (مکارم ش رازی3133 ،ق ،ج ،4ص.)131
بنای عقال

ایطالح بنای عقال (س ره عقال) ین ن تعریف شده اسدت :یعندی عداداتی کده مدردم بدر انجدام آن
استمرار و مداومت میورزند و ب ن آنها هماهنگی و همسازی عملی ،بر انجام دادن یا تر کدردن
کاری ورود داشته باشد ،بنای عقال نام ده میشود (به عبار

دیگدر ،عداد

مسدتمری کده مدردم،

کارهایشان را بر اساس آن عمالً میسنجند و انجام مدیدهندد ،بندای عقالسدت) .یندان یده همدة
خردمندان و عرف عام ،از هر دین و فرقهای ،یه مسلمان و یه غ ر مسدلمان ،بدر سدلو و روش
خاص ارتماعی ،عملی را انجام دهند ،س ر آنها ،س ر عقال نام ده میشود .دانشمندان متأخر علدم
ایول آن را بنای عقال مینامند (رررانی3103 ،ق ،ص )11روش خردمندان در همة زمدانهدا بدر
این بوده است که تنها وقتی پ مانها و قراردادها را منشاء اثر میدانسدتند کده از روی قصدد و اراده
حایل شده باشد و هرگد این س ره ،توسط عقال نقض نشده است ،به طوری که حتی یک بار هدم
به الماظ شخصی که در خواب گمته است خانهام را بده شدما فدروختم یدا زوردهام را طدالق دادم،
ترت ب اثر ندادهاند و این الماظ را یون فاقد قصد بوده است ،کلماتی مهمدل و ب هدوده دانسدتهاندد.
بنابراین ،قاعد تبع ت عقد از قصد ،قاعدهای شناخته شده بوده است و حتی قبدل از اسدالم ،مدردم
طبق آن امور خود را سامان میدادهاند و آنگاه که اسالم پدیدار گشت ،عمل به این قاعدده را نهدی
نکرد و آن را امضاء نمود (مکارم ش رازی3133 ،ق ،ج ،4یص.)131 - 133
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دلیل عقل

منظور از دل ل عقلی ،به عنوان یک منبع مستقل در کنار کتاب و سنت ،عبار

اسدت از هدر حکدم

عقلی که مورب قطع به حکم شرعی گردد و به تعب ر دیگر ،هر قض ه عقل دهای کده بده وسد له آن
بتوان علم قطعی به حکم شرعی حایل نمود را دل ل عقلی گویند .این که گمت م مورب به دسدت
آوردن قطع به حکم شرعی باشد ،به خاطر آن است که آن دسته از طرق و وسایلی که تنهدا ایجداد
گمان و ظن میکنند و به گونهای ن ستند که به کلی تردید را رفع نمدوده و قطدع و رددم کامدل را
برقرار سازند ،ه چ گونه حجتی نخواهند داشت؛ زیرا تنها ی دی که حج ت ذات ه دارد و محتاج آن
ن ست که با کمک دل ل دیگری ،حجت و دل ل شود ،قطع است؛ و طرق ظن ه یون حج دت ذاتدی
ندارند ،در یورتی میتوانند به عنوان ادله مطرح گردند که به وس له یکی از منابع کده حج دت آن
مسلم است ،مورد تأی د قرار گ رند (محقق داماد3111 ،ش ،ص.)303
در مورد دل ل عقل ،یاحب کتاب القواعد المقه ة مینویسد« :تابع ت عقد از قصد حکمی عقلی
و وردانی است( » .بجنوردی ،همان ،ج ،1ص )344به عبار

دیگر امری است بدیهی که ن داز بده

استدالل ندارد .زیرا بس ار روشن است که عقد از عناوین قصدی است ،مانندد احتدرام و تدوه ن و
پرستا؛ و قصد ،عنصر تشک ل دهند آن است ،همینان که نشستن و برخاستن بدون قصد احترام
یا اهانت ،نمیتواند ین ن معنایی داشته باشد؛ گمتن الماظی بدون قصد هدم نمدیتواندد ب دع ،هبده،
اراره یا نکاح و مانند آنها را به ورود آورد (محمدی3183 ،ش ،ص )418بنابراین ،استدالل اخ در
را میتوان بهترین استدالل به اثبا
وردان ا

قاعدد «العقدود تابعدة للقصدود» دانسدت؛ زیدرا از بددیه ا

بهره برده ،به گونهای ساده و بدون پ چ دگی به اثبا

و

مطلوب خویا پرداخته است.

شمول و فراگیری قاعده
قاعد «العقود تابعة للقصود» ،بدین معنا است که عقد ،وروداً و عدماً تابع قصدد اسدت و بده ب دان
دیگر ،عقد با قصد به ورود میآید و بدون آن به ورود نمیآید .اینک باید بررسدی شدود کده ایدن
قاعده تا یه اندازه گسترش دارد .پاسخ به این پرسا از آنرا سدودمند اسدت کده عقدد ،ممهدومی
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دارد ،مقتضای ذاتی دارد ،مقتضای اطالقی دارد ،موارد انصرافی دارد ،آثاری دارد که برخدی از فقهدا
از آنها به شرایط ضمنی تعب رکردهاند ،شرایط و موانعی دارد .و برعکس مواردی در فقه داریم کده
به ظاهر از این قاعده خارجاند .از این رو عناوین مدبور را در زیر مورد بح

قرار میده م.

مفهوم عقد

هر یک از طرف ن باید قصد انشداء معاملده اى را کندد کده طدرف دیگدر قصدد انشداء آن معاملده را
مینماید ،مثالً ینان یه کسى پولى را به قصد قرض به دیگرى بدهد دیگرى بایدد آن را بده قصدد
قرض قبول نماید و هرگاه آن را به قصد هبه قبول کند ،ه چ یک از دو عقدد قدرض و هبده منعقدد
نمیشود و این است که ماده  311قانون میگوید« :الماظ و اشارا

و اعمال دیگر که متعدامل ن بده

وس لة آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوى که احد طدرف ن همدان عقددى را قبدول
کند که طرف دیگدر قصدد انشداء آن را داشدته و اال معاملده باطدل اسدت» (امدامی3131 ،ش ،ج،3
ص.)383
مقتضای ذات عقد

نت جه و اثر مستق می است که طرف ن به قصد حصول آن ،عقد را منعقد کردهاند .بدرای مثدال ممداد
عقد ب ع تمل ک ع ن به عوض معلوم است؛ یعنی به محض وقوع عقد ،مشتری مالک مب دع و بدایع
مالک ثمن میشود .حال اگر در ب ع ،شرط شود که مب ع به ملک ت مشتری در ن ایدد ،شدرط مدبدور
خالف مقتضای ذا

عقد ب ع است ،یا اگر در نکاح ،کده مقتضدای ذا

آن ایجداد علقدة زور دت

است ،طرف ن در ضمن عقد شرط کنند که رابطه مدبور ایجاد نشود ،این شرط خالف مقتضای ذا
عقد است .در ب ع قصد به ملک ت در ن امدن مب ع در ضمن ب ع و به مورب شرط ،با قصد تمل دک
مب ع که معنای عقد ب ع است منافا

دارد .بنابراین ،اگر طرف ن بر شرطی که خدالف مقتضدای ذا

عقد است ،توافق کنند ،در حق قت مدلول عقد را قصدد نکدردهاندد (محقدق دامداد3110 ،ش ،ج،4
یص.)31 - 34
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مقتضای اطالق عقد

آن ی دی است که عقد بر حسب اطالق خود ،یعنی در یور

عدم تق د به اموری مانند ویدف،

مکان و یا زمان مقتضی آن است (نائ نی3131 ،ق ،ج ،4ص )333با توره به معنایی که برای قصدد
گمت م« :قصد الماظی که ب ان میشود و معنا داشته باشد و به آن معنا توره داشته باشدند و آن معندا
همان باشد که بخواهند ب ان کنند» ،روشن است که الماظ تا هدر انددازه شدمول و فراگ دری داشدته
باشد ،مشمول این قاعده خواهد بود؛ ینان که میگوید این خانه را اراره میدهم ،اطدالق عبدار ،
تسه ال

آن مانند آب و برق و گاز را فرا میگ رد .همان طور که ماده  441قانون مدنی ب ان کنندده

این امر میباشد« :الماظ عقود محمول است بر معانی عرف ه» (منصور3185 ،ش ،ص.)51
نقش قاعده «العقود تابعة للقصود» در ایقاع

اشترا این عقود و ایقاعا

در این است که قصد انشاء در هر دوی آنها ضرور

دارد و تمداو

در این که قصد انشای یک طرف در عقد نمیتواند ،مورود اعتباری را به ورود نهایی برساند زیدرا
عقد مرکب از ایجاب و قبول است .و ایجاب به تنهایی نمیتواند مورود اعتباری را به ورود آورد
و هم ن طور قبول ن د به تنهایی نمیتواند ین ن کاری بکند ،یون در هر کددام از ایدنهدا ن داز بده
همکاری قصد انشای دیگری هست که متقابل آن باشد به دل ل این که ماه ت قصد انشای موردود
در عقد به گونهای است که اگر به تنهایی اثر گیار باشد ،مورب میشود کده یداحب آن قصدد در
حقوق افراد دیگر دخالت کند که مصلحت زندگی ارتماعی این گونه دخالت را رد مدینمایدد ،امدا
قصد انشاء در ایقاعا  ،قصد انشایی است که به تنهایی میتواند اثر حقوقی را ایجاد کند یا از بد ن
ببرد ،بدون این که عمل مستلدم دخالت در حقوق دیگران شدود مانندد ابدراء (رعمدری لنگدرودی،
3183ش ،یص .)13 -15بنابراین ،تعب ر قاعده که مق د به «عقود» اسدت ،بده ظداهر شدامل ایقداع
نمیشود ولی پس از دقت در مبنا و علت قاعده به ایدن نت جده مدیرسد م کده ایدن قاعدده ،شدامل
ایقاعا

هم میشود .زیرا همینان که عقد نمیتواند بدون قصد به ورود آید ،ایقاع هم نمدیشدود

بدون قصد به ورود آید و ن د تعب را
االیام ورود قصد را در ایقاعا

فقها و فتاوای آنها هم مؤید این امر است .یداحب عوائدد

معتبر دانسته ،گمته است« :بدون ورود قصد ،ه چ اثری بر عقدد و
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ایقاعا

مترتب نمیشود» (نراقی3133 ،ق ،ص )351در القواعد المقه ة آمده است کده« :بطدالن آن

یه قصد نشده  . . . . . . . . .از عقود و ایقاعا

 . . . . . . . . . . .مانند طالق» (بجندوردی3131 ،ق،

ج ،1ص .)331یاحب العناوین المقه ة هم اینگونه نگاشته است . . . . . . . .« :این قاعددهای کلدی
است که در عقود و ایقاعا

راری است» (مراغی3133 ،ق ،ج ،4ص.)11

موارد انصراف

منظور از انصراف در علم ایول این است که ذهن از معنایی روی برگرداند یا بدان متوره شدود و
همان طور که میدان م انصراف گاهی مانع اطالق لمظ است ،در این یدور

بدا تورده بده مطلدب

پ ا ،رارع به اطالق ،قاعد مورد بح  ،موارد انصراف الماظ عقد را در بدر نمدیگ درد .پدس اگدر
عاقد ،لمظی را به کار برد و موردی را قصد کرد کده عدرف ،آن مدورد را مشدمول معندای آن لمدظ
نمیداند ،این عقد از این قصد در این مورد خاص (مورد انصراف) ،تبع ت نخواهد کرد (محمددی،
3111ش ،ص.)311
شرایط ضمن عقد

این تعب ری است که در کتاب القواعد المقه ة به کار برده شده است .از شدرایط ضدمنی عقدد ب دع،
تساوی ارزش عوض ن در حد متعارف است و تخلف از این شرط ضمنی ،مورب خ دار اسدت (و
ظاهراً نظرشان متوره خ ار غبن و مانند آن است) و به عق د ایشان طرف ن عقد بر ایدن مبندا عقدد
ب ع را منعقد میکنند ،پس این ن د مشمول قاعد مورد بح

است .امدا ایدن مطلدب بع دد بده نظدر

میرسد ،به وی ه اگر مبنای خ ار غبن را ضرر بدان م پس شمول قاعده نسبت به خ دار غدبن مدورد
تردید است ولی ظاهراً خ اراتی مثل خ ار ع ب را فرا میگ رد ،یون اطالق لمدظ ،بده یدح ح هدر
ی دی انصراف دارد (بجنوردی3131 ،ق ،ج ،1یص.)343 - 331
شرایط و موانع

شرط :شرط در فقه عبار

است از امری که اگر نباشد مشروط به ورود نمیآید ،ولی اگر شرط به

ورود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی ن ست .مثال :اخالل به شرط نماز (طهدار

و سدتر)،
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مورب بطالن آن است .مانع :مانع در فقه به آن یه با ورود سبب نمیگیارد حکدم مترتدب شدود،
مثال :کمر مانع ارث است.
یاحب القواعد المقه ة ،در این مورد هم مانند مورد پ ا نظدر دارد کده قاعدد «العقدود تابعدة
للقصود» ،شرایط و موانع را ن د فرا میگ رد و نوشته است« :معنای این که عقود تدابع قصدد اسدت،
این است که عقد بدون قصد مضمون و خصوی ا

آن تحقق نمییابد .» . . . .و مثال مدیزندد کده

قصد طالق حق قی و واقعی ،اگر زوج یا زوره وارد شرایط طالق نباشد ،مشمول قاعده ن سدت و
در این حالت طالق واقع نمیشود ،و به ب ان دیگر قصد طالق ،شامل قصد شرایط و عدم موانع هم
میشود (همان ،ج ،1ص )331این مطلب ن د بع د است .زیرا این شرایط و موانع در تشک ل معنا و
ممهوم کلمة طالق که باید مورد قصد قرار گ رد دخالت ندارد ،بلکه اینها شرایطی هسدتند شدرعی
یا قانونی که باید خارج از این ممهوم و قبالً احراز شده باشند.
ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض

پرساهایی که در این زم نه مطرح است ،این است که:
 -آیا ضمان بایع نسبت به مب ع تلف شده پ ا از قبض ،مشمول قاعد مورد بح

است؟

 آیا خریدار و فروشنده به هنگام قرارداد ب ع ،قصد داشتهاند که اگر مب ع ،پ ا از قبض دادن(تحویل دادن) به خریدار تلف شود ،تلف آن به عهده فروشنده خواهد بود؟
یاحب القواعد المقه ة پاسخ این پرساها را مثبت میداند ،او نوشدته اسدت« :بندابراین وقتدی
قابل ت دادن و گرفتن کاال ،به علت تلف از ب ن برود ،قصد تعلدق گرفتده اسدت بده انحدالل عقدد»
(همان ،ج ،1ص .)343این عق ده ن د به نظر بع د است .بس ار بع د است کده خریددار و فروشدنده،
به هنگام انعقاد عقد ب ع ،متوره احتمال تلف مب ع قبل از قبض بوده باشند و مسدئول ت بدایع را در
این زم نه قصد کرده ،آن را ب ان کرده باشند .و اگر ب ان کرده باشند باز هدم از گسدتر ایدن قاعدده
ب رون است و مشمول قاعد «المؤمنون عند شروطهم» میشود.
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ضمان تلف در زمان خیار

پرسشی که در این زم نه مطرح است ،این است که آیا این ضمان ،مقصود طرف ن بدوده و مشدمول
قاعد مورد بح

ما هست یا ن ست؟

یاحب القواعد المقه ة معتقد است که پاسخ مثبت است؛ بدین استدالل که تلف به مندلة فسدخ
است و غرض از آن ،دادن فریت و امکان به دارند خ ار است که در بار معاملهای که کرده ن ک
ب ندیشد و آنگاه تصم م نهایی و قطعی را بگ رد ،این تصم م از آغاز ،مقصود طدرف ن بدوده اسدت
(همان ،ج ،1یص.)348 - 343
این عق ده ن د بع د است؛ زیرا خ ار مجلس و ح وان ،حکمدی شدرعی و قدانونی هسدتند و بده
وس لة طرف ن ،قرار داده نشدهاند و در این مورد ،گریه این مطلب درست است که فسدخ احتمدالی
بعدی مورد توره و قصد طرف ن بوده است ولی باید توره داشت که ایدن امدر بده واسدطة شدرط
کردن ،مشمول قاعد «المؤمنون عند شروطهم» است؛ اما قاعد مورد بح

ما یعنی قاعدد «العقدود

تابعة للقصود» به طوری که تشریح شد ،بدین معنا است که عقد تابع قصد است .به عالوه ایدن کده
بح

کنونی ما ،تلف در زمان خ ار است که ایشان ،این را به مندلة اعمال خ ار فسخ گرفتده ،ردای

این پرسا را باز کردهاند که مگر ق اس ،حجت است.
آثار و احکام مُنشأ

احکام و آثار مترتب بر منشأ ،یعنی مترتب بر عقدی که با قصد به ورود آمدده اسدت ،تدابع قصدد
ن ست و به همراه عقدِ ایجاد شده به ورود میآیند و مثال میزند به تمک ن زوره و نمقة او که این
دو مثال و مانند آنها ،از آثار عقد نکاح و تابع آن هستند ،نه تابع قصد متعاقدین؛ به عنوان مثدال در
معاملهای که یکی از عوض ن یا فقط مب ع آن ،ح وان باشد (بنا بر دو نظری که در این مسأله وردود
دارد) ،خ ار ح وان بر این معامله مترتب میشود اگر یه فروشدنده ح دوان ،خ دار ح دوان را بدرای
مشتری قصد نکرده باشد (همان ،ج ،1یص.)348 - 343
قاعد «العقود تابعة للقصود» مواردی مانند .3 :ممهوم عقد .4 ،مقتضدای ذا

عقدد .1 ،مقتضدای

اطالق عقد را فرا میگ رد .ولی مواردی را در بر نمدیگ درد مانندد .3 :مدوارد انصدراف .4 ،شدرایط
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ضمنی عقد .1 ،شروط و موانع عقد .1 ،ضمان بدایع نسدبت بده مب دع تلدف شدده پد ا از قدبض،
 .5ضمان تلف در زمان خ ار .1 ،آثار و احکام منشأ (محمدی3183 ،ش ،یص.)415 - 413
موارد نقض قاعده و توجیه آنها
اگریه قاعد «العقود تابعة للقصود» قاعدهای کلی است که در تمام عقدها و ایقاعا

راری اسدت؛

با مرارعه به کتابهای فقهی ،به مواردی برخورد میکن م کده از ایدن قاعدده پ دروی نکدرده ،آن را
نقض کرده است .پرسشی که در اینرا مطرح میشود ،آن است کده :یگونده ممکدن اسدت شدرع
مقدس ،کسی را به ی دی ملدم کند که آن را قصد نکرده است؟ برای این موارد یده تور ده قدانع
کنندهای میتوان ارایه داد؟ آیا این استثنائا

از مواردیاند که از ابتدا این قاعده شامل آنهدا نبدوده

است و تخصصاً از شمول این قاعده خارجاند؟ یا این که واقعاً قاعده نقض شده است و تخص صاً،
مواردی از تحت آن خارج شدهاند؟
صحت بیعي که غاصب برای خودش انجام ميدهد

مسأله فوق در العناوین المقه ة اینگونه مطرح میشود :برخی از فقها ،از رمله محقق ثانی گمتهاندد:
هر گاه کسی ع ن مالی که از آن دیگری است را به عنوان ق مت کاال بده بدایع بپدردازد و قصدد او،
خریدن مب ع برای خودش باشد و یا این که ،ع ن مال دیگری را به عنوان مب ع ،به فروش برساند و
قصد او این باشد که این ب ع ،برای خودش واقع شود و ثمدن بده تملدک خدودش درآیدد ،در ایدن
یور

این معاوضه ،برای مالکان عوض ن واقع میشود نه برای فرد غایب .سدپس دل لدی را کده

محقق ثانی آورده است نقل میشود :محقق ثانی ،علت این حکم را اینگونه ب ان میکند که قاعدد
معاوضه آن است که هر یک از عوض ن به مالک عوض دیگر منتقل گردد نه به دیگران؛ و اگدر بده
فرد دیگری غ ر از مالکان عوض ن انتقال یابد از عنوان معاوضه ،خارج میشدود (مراغدی3133 ،ق،
ج ،4ص .)11آن گاه برای رهایی از این نقض ،پنج وره را ذکر میکند ،اگریه بعضی از معایدرین
در مورد این وروه گمتهاند که ب شتر آنها یا تمام آنهدا قدانع کنندده نبدوده و تشدنهای را سد راب
نمیکند (مکارم ش رازی3133 ،ق ،ج ،4ص.)133
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شاید بتوان گمت بهترین روابی که این نقض را میتواند تور ه کندد ،ایدن باشدد کده بگدوی م:
شکی در این مطلب ورود ندارد که حق قت معاوضه ،آن است کده هدر یدک از عوضد ن در ملدکِ
مالک عوض دیگر داخل شود ،و در مسأله مورد بح  ،بعد از این که غایب ادعا میکند که مالک
معوض است ،مالک شدن عوض را برای خودش قصد میکند ،بنابراین به سبب ملک ت ادعایی که
از سلطة او بر ع ن غصب شده حایل شده است ،خود را مالک مدیداندد و آنگداه مب دع را بدرای
خودش قصد میکند؛ و در حق قت آن یه را که او قصد کرده است ،آن است که ب ع بدرای مالدک
ع ن واقع شود ،اما از آنرا که خود را مصداق عنوان مالک میداندد ،ب دع را بدرای خدودش قصدد
میکند و این کار او از رهتی به خطای در تطب ق شباهت دارد .و از اینرا آشکار میشود کده ایدن
مسأله ،نقض بر این قاعده نبوده و استثنایی از آن ن ست (همان ،ج ،4ص.)133
صحت عقد مکرَه بعد از رضایت او ،و صحت عقد فضولي بعد از اجازۀ مالک

یاحب العناوین المقه ة اشکالی را بر این قاعده وارد دانسته اسدت .اشدکال آن اسدت کده :قاعدد
«العقود تابعة للقصود» میگوید اگر قصد نباشد ،عقد هم نخواهد بود؛ مانند کسی که به شدوخی یدا
به اکراه بگوید :خانهام را فروختم ،و اضافه میکند :میدان م در مورد اکراه ،هدر گداه بعدداً رضدایت
فروشنده تأم ن شود و عقد را تنم ی کند ،عقدِ کامل و مؤثر ،مورود شدده اسدت (مراغدی3133 ،ق،
ج ،4یص.)51 - 54
تبدیل عقد متعهای که در آن مدت ذکر نشود به عقد دایم

از دیگر مواردی که عموم ت قاعده مورد بح
یور

را خدشه دار کرده است ،مسأله متعه اسدت؛ بددین

که هر گاه زن و مردی ،قصد نکاح موقت داشته باشند اما هنگام خواندن ید غه ،مدد

آن

را ذکر نکنند ،بنابر نظر مشهور فقها ،این عقد به دایم تبدیل میشود .بندابراین ،آن یده واقدع شدده،
عقد دایم است ولی آن یه مورد قصد متعاقدین قرار گرفته ،عقد موقت بوده است؛ ما قُصِد لم یقع
و ما وقع لم یُقصَد .اما اشکالی که به این سخن وارد است؛ آن است که «برای آن که عقدد یدح ح
باشد ما نمیتوان م خالف معنای الماظ را قصد کن م و یالح ت الماظ ،به تنهایی برای داللت بر آن
معنا کافی ن ست؛ بلکه این یالح ت ،زمانی فایده دارد که با قصد همراه باشد ،» .بنابراین میگوی م
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که مسأله تبدیل متعه به دایم ،نقض این قاعده نبوده ،بلکه ایل ثبو

این مسأله مورد تردید اسدت.

اگر ایجاب را با الماظ تدویج و نکاح راری کرده باشد عقد موقت بدون زمان به عقد دایم منقلدب
میشود و اگر به لمظ تمتع راری کرده باشد و زمان را مشخص نکرده باشد عقدد باطدل مدیشدود
(مکارم ش رازی3133 ،ق ،ج ،4یص.)185 - 484
صحت عقد با تخلفِ وصف یا شرط

در این مورد ن د آن یه واقع شده ،خالف آن ی دی است کده قصدد شدده اسدت و عقدد از قصدد
تبع ت نکرده است .اما به یحت عقد ،حکم شده است .آیا تور هی برای آن میتوان ارایه داد؟
در پاسخ به این اشکال و تطب ق آن با قاعده ،در العناوین المقه ة آورده شده است :در اینرا دو
قصد ورود داشته ،یکی قصد خرید ع ن و دیگری قصد خرید ع ن با ویف ،و البته قصدد دومدی
به قصد اول مرتبط اسدت و یدون قصدد دوم حایدل نشدده ،حدق فسدخ بده وردود آمدده اسدت
(بجنوردی3131 ،ق ،ج ،1ص.)311
به این دل ل که قض ة شروط و اویاف ،مانند قض ة ثمدن و مدثمن یدا زوج و زورده در نکداح
ن ستند ،بلکه ویف و شرط از اموریاند که در معامله به عنوان تعدد مطلوب ،مورد نظر مدیباشدند
نه به عنوان رکن معامله ،بنابراین عدم تحقق هر یک از آنها مورب فساد معامله نمدیشدود؛ بلکده
فقط یکی از مطلوبهای مورد نظر متعاقدین محقق نشده است و در نت جه ،حق خ ار بدرای آنهدا
ثابت میشود.
و به عبار

دیگر میتوان گمت :برای هر عقدی ارکان و توابعی ورود دارد و هر گاه آن عقدد،

از ارکان خود تخلف کند و از آن تبع ت نکند ،عقد فاسد میشود ،اما اگر عقد از توابع خود تخلف
کند ،فاسد نمیشود بلکه مورب خ ار میشود؛ مانند تخلف از ویف یا شرط .ین ن تخلمی ،قطعداً
مورب فساد معامله نمیشود؛ با این که ویف یحت یا بعضی از شدرطهدا ،بسد اری اوقدا

بده

عنوان ق دی در قصد متبایع ن مورد نظر اسدت .بدا ایدن حدال ،تخلدف از آن موردب فسداد عقدد
نمیشود .علت این که عقد فاسد نمیشود آن است که در این نوع معامال  ،دو مطلوب مورد نظدر
متبایع ن است ،یکی ایل معامله و دومی ،شرط یا ویدف مدورد نظدر ،و از آنردا کده تخلدف در
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بعضی از مطلوبها مورب فساد عقد نمیشود ،بلکه فقط مورب خ ار میشود ،در اینرا ن د تنهدا
مورب خ ار شده است ،پس ویف یا شرط از آن رو که از ارکان عقد ن ستند ،عددم تحقدق آنهدا
مورب بطالن و فساد عقد نمیشود؛ اما اگر تخلف در ارکان معاملده باشدد قطعداً معاملده ،باطدل و
فاسد میشود ،مثل این که مشتری ،مب ع را به عنوان مس بخرد و بعداً معلوم شود آهن بوده اسدت»
(مکارم ش رازی3133 ،ق ،یص.)180 - 113
بیع آن چه که ملکیت پذیر نیست همراه آن چیزی که به ملکیت در ميآید ،و بیع آن چه که مالکک
آن است به ضمیمة آن چه مالک آن نیست

از دیگر مواردی که به عنوان نقض قاعد «العقود تابعة للقصود» مطرح شده است:
الف) هر گاه کسی ،ی دی را که به ملک ت در میآید مانند سرکه ،با ی دی کده بده ملک دت در
نمیآید مانند خمر ،همراه هم یکرا به عنوان مب ع بمروشد و ثمن آن رادریافت کند ،فقهدا
در این باره فرمودهاند :ب ع تنها نسبت به آن یه که به ملک ت در میآید ،یعنی سرکه یح ح
است و نسبت به آن مقدار که به ملک ت در نمیآید ،یعنی خمر ،باطل است.
ب) هر گاه کسی ی دی که مالک آن است ،مانند :فرش خودش را با ی دی که مالک آن ن ست
مانند فرش زید ،به ضم مة یکدیگدر ،مب دع قدرارداده ،بمروشدد و ق مدت آن را از مشدتری
دریافت کند؛ فقها فرمودهاند :ب ع نسبت به آن یه که مالک آن بوده ،یعندی فدرش خدودش،
یح ح است اما نسبت به آن یه که مالک آن نبوده ،یعنی فرش زید ،معامله باطل است.
در این دو مسأله ،آن یه را متعاقدین قصد کردهاند ،آن بوده که مجموع مب ع (سرکه و خمر یدا
هر دو فرش) ،در مقابل ثمن قرار گ رد و تمام مب ع به ملک مشدتری در آیدد و کدل ثمدن را بدایع،
مالک شود؛ اما آن یه که واقع شده خالف آن ی دی است که مورد قصدد متعاقددین بدوده اسدت،
یعنی فقط بخشی از ثمن به ملک بایع در میآید و تنها قسمتی از مب ع را مشتری ،مالدک مدیشدود.
بنابراین ،ما قُصد لم یَقع و ما وَقع لم یُقصَد .در مورد این نقض مدیتدوان گمدت :ایدن مدورد ،قابدل
تطب ق بر قواعد بوده و استثناء از قاعده مورد بح

ن ست.

توض ح مطلب آن که اگر یه نوع متاع ،رکن معامله است مانند آن کده متداع ،اسدب ،گوسدمند،
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مس یا آهن باشد ،مقدار و کم ت آن در ندد عقال ،غالباً رکن به شمار نمیآید بلکده از قب دل تعددد
مطلوب محسوب میشود؛ بنابراین معامله ن د به اردایی قابل تجدیه است و معاملده فقدط در برابدر
همان ردء یا اردایی که ملک ت پییر بوده یا در ملک بایع است ،یح ح است و به همدان نسدبت،
ثمن در برابرش به ملک بایع منتقل میشود ،و در اینرا حق خ دار تدبعض یدمقه بدرای مشدتری
محموظ است.
اما اگر مجموعة تشک ل دهند مب ع ،طوری باشد که عرفاً نتوان آن را بده اردداء قسدمت کدرد؛
مانند این که دو لنگة یک رمت کما را بخواهدد بمروشدد در حدالی کده یدک لنگدة آن در ملدک
دیگری است ،در ین ن مواردی حکم به فساد معامله میشود» (همان ،ج ،4یص.)184-183
ضمان تلف مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری

هرگاه بایع مب عی را بمروشد اما قبل از آن که مشتری ،آن را در اخت ار خود بگ رد و قدبض حایدل
شود ،مب ع از ب ن برود؛ در این یور  ،بایع ضامن است و خسارتی متوره مشتری نمیشود.
توض ح ب شتر آن که ،معامله قبل از تلف مب ع ،در یک لحظه ،خود به خود (از همان لحظة تلف
یا از ایل و ابتدای عقد) فسخ می شود و هدر یدک از ثمدن و مدثمن بده مالدک اول دة خدودش بدر
میگردد؛ و مب ع تلف شده در ملک بایع قرار میگ رد و به مشتری ،ضرری وارد نمیشود.
رای نقض قاعده در اینراست که قصد بایع و مشتری این بود که ثمن به ملک بدایع و مدثمن
به ملک مشتری منتقل شود و هرگد قصدشان این نبود که اگر مب ع ،قبل از قبض از ب ن رفت ،بدایع
ضامن آن باشد .رواب این مورد نقض آن است که ضمان مورد بح  ،ردء احکام عقد ب دع اسدت
و قاعد تبع ت عقد از قصد ،شامل احکام مُنشأ ن ست؛ بنابراین قصد کردن احکام و قصدد نکدردن
آن توسط متعاقدین ،تأث ری در ترتب یافتن احکام ندارد .این که مب ع ،اگر قبل از قبض ،تلف شدود
باید از مال بایع ربران شود و یا این که فسخ ،در یک لحظه قبل از تلدف ر مدیدهدد ،هدر دو از
احکام شرعی عقد ب ع هستند و قصد ،ه چ دخالتی در آن ندارد؛ و همان طور که از بح
فراگ ری قاعد مورد بح

شمول و

دریافت م ،هرگاه طرف ن عقد ،بعضی احکام عقد را ندانند؛ مثالً ندانند که

خ ار مجلس یا خ ار ح وان یا خ ار دیگری در معاملة مورد نظر آنان ثابت است؛ یا گمان کنند ایدن
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خ ارها بر معاملة آنها مترتب نمیشود ،رهل و علم آنها ه چ اثدری نددارد و ایدن احکدام ،بدر آن
معامله مترتب خواهد شد (همان ،ج ،4ص .)131بنابراین ،ضمان مورد بح  ،نقض بر ایدن قاعدده
شمرده نمیشود.
صحت معاطات بنابر قول به اباحه

اگر معاطا

مشمول عموما

دال بر یحت ب ع بود ،پس بدون شبهه ب ع معاطا  ،ب دع یدح حی

بود و در ملک ت ن د مؤثر بود و تخلف عقد از قصد ن د الزم نمیآمد؛ بلکه اگر دل لی وارد شود کده
خالف قصد متعاقدین باشد ،الزم میآید تخلف عقد از قصد ،حال آن که ورود یند ن دل لدی بع دد
است .تماوتی ورود ندارد ب ن این که گمته شود ملک ت از اول عقد حایل شدود و بد ن ایدن کده
ملک ت یک لحظه پس از تصرف ،حایل شده است .اگریه معاطا

مشمول عموماتی ن سدت کده

بر یحت ب ع داللت دارند ،اما به هر حال آنها مؤثر در مالک ت ن ستند .سد ره قطعدی و یق ندی در
معاطا  ،اباحه تصرف قرار گرفته ،حتی تصرفا

متوقف بر ملک ت ،بدون این که تخلدف عقدد از

قصد الزم ب اید؛ زیرا فرض بر این است که اباحهی مترتب بر معاطا  ،اباحة شرع ه است نه اباحة
عقدیه و این مطلب روشنی است (خویی ،بی تا ،ج ،4ص.)301
تور ه دیگری ن د میتوان ارایه داد به این یور

که بگوی م :هر یک از مالکها ،در معاطدا ،

دو ی د را قصد میکنند :یکی تمل ک و دیگری اباحه؛ اما آنگاه که بده خداطر یدک منبدع شدرعی،
تمل ک محقق نشود ،اباحه محقق میشود و اباحه با آنکه از نتایج و آثار مالک بودن است ،اما س ر
مسلم ن ،اباحه را امری مستقل از مالک بودن میداند و حتی اگر در موردی تمل ک وردود نداشدته
باشد ،اباحه به تنهایی میتواند حایل شود؛ زیرا هدف و غرض از معاطا

در نهایت ،آن است که

هر یک از دو مالک بر ملک دیگری تسلط یابد و از آن نمع ببرد .آن یده گمتد م ،ب شدترین ی ددی
است که میتوان در تور ه این نقض ،بنابر قول به اباحة مجرده گمت؛ اما این مشدکل ،سدادهتدر از
این ن د قابل حل است؛ زیرا قول به این که اثر معاطا

فقط اباحه است ،نظری اسدت کده فسداد و

بطالن آن ثابت شده است و قول درست ،آن است کده معاطدا  ،مم دد ملک دت اسدت و بداالتر از
ملک ت این که ،لدوم ن د میآورد (مکارم ش رازی3133 ،ق ،ج ،4یص.)131 - 138
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نت جه آن که ه چ یک از موارد دهگانهای که به آنها پرداخت م ،نمیتواندد از مدوارد نقدض ایدن
قاعده یا استثنای از آن باشد ،بنابراین قاعد «العقود تابعة للقصود» همان طور که یداحب العنداوین
المقه ة گمته است« :قاعدهای کلی است» (مراغدی3133 ،ق ،ج ،4ص )11و بددون اسدتثناء در همدة
عقود رریان دارد.
نتیجه
از مجموع بح های انجام گرفته شده که در گستره فقه امام ه یدور

گرفدت؛ یند ن بده دسدت

میآید که قاعده «العقود تابعة للقصود» قاعدهای مستقل است که در فقه امام ه ،به گوندهای وید ه و
رداگانه ،مورد بررسی قرار گرفته است ،قصد و اراده از مهمترین ارکان عقود و قراردادها است .بدا
مرارعه به کتب فقهی و حقوقی ،مشخص میشود که تعهدا

در شرع اسالم و عدرف عقدال ،دایدر

مدار عنصر اراده است؛ به طوری که با نبدودن اراده و قصدد ،بدرای قراردادهدا و تعهددها اعتبداری
ن ست .این مطلب به یور

قاعدهای فقهی ،به نام «العقود تابعة للقصود» ب ن فقها معروف شناخته

شده است  .تررمه قاعده آن است که عقدها تابع قصدها هستند؛ اما ممهوم قاعده آن است که عقد
بدون قصد به ورود نمیآید؛ و اگر قصد نباشد عقد هم نخواهد بود و بده عبدارتی عقدد وردوداً و
عدماً تابع قصد است.
مراد از قصد ،اراده کردن لمظ و معنا است؛ یعنی الماظی که توسط متعاقدین ب ان میشدود ،بایدد
معنا داشته باشد و به آن معنا توره داشته باشند و آن معنا ،همان باشد که مدیخواهندد ب دان کنندد؛
بنابراین ،قصد طرف ن باید به وس له ابداری اعالن شود و به عبارتی ،قصدی که در این قاعده مدورد
نظر است ،قصد ابراز شده است نه قصد درونی .منظور از تبع ت ،آن است که قصد در تحقق عقدد
مؤثر است.
عقد ،فقط در ممهوم عقد و مقتضای عقد و مقتضای اطدالق عقدد ،از قصدد متعاقددین پ دروی
میکنند؛ اما در موارد دیگری مانند موارد انصراف ،شرایط ضمنی عقد ،شروط و موانع عقد ،ضدمان
بایع نسبت به مب ع تلف شده پ ا از قبض ،ضمان تلف در زمان خ ار و آثار و احکام منشدأ ،عقدد
از قصد تبع ت نخواهد کرد .دالیل اثبا

قاعده مدورد بحد

منطوقداً و ممهومداً ،ارمداع ،روایدا ،
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ایالت فساد ،انشایی بودن عقود و دخالت قصد و اراده در تحقق آن ها ،استناد به ممهدوم عقدد در
قاعده ،بنای عقال و دل ل عقل است؛ اگر یه به بعضی از این ادله ،ایرادهای ردی وارد است ،ل کن
ظاهراً بهترین این دل لها ،دل ل عقل است .این قاعده در ایقاعا

ن د راری است ،زیرا ایقاعا

هم

مانند عقود ،افعالی اخت اریاند و فعل اخت اری ،تابع قصد فاعل خویا است ،و همان طور که عقد
نمیتواند بدون قصد ایجاد شود ،ایقاع ن د بدون قصد ،محقق نخواهد شد.
کل ت این قاعده ن د توسط بعضی مخدوش دانسته شده است .اینان مواردی از نقض و اسدتثناء
را برشمردهاند که در این موارد با ورود یحت عقد و ایقاع ،تبع ت عقد از قصد ،یدور
است؛ این موارد عبار

نگرفتده

است از :یحت ب عی که غایب برای خودش انجام میدهد ،یحت عقدد

مکرَه بعد از حصول رضایت او ،یحت عقد فضولی بعد از ارازه مالک ،تبدیل عقد متعه که در آن
مد

ذکر نشود به عقد دایم ،ب ع آن یه که ملک ت پییر ن ست به ضم مه آن یه که قبول ملک دت

میکند ،ب ع آن یه که بایع مالک آن است به ضم مه آن یه که مالک آن ن سدت ،یدحت عقدد بدا
تخلف شرط ،ضمان تلف مب ع قبل از قبض آن توسط مشتری ،یحت معاطا

بنابر قول به اباحده.

اما ه چ یک از اینها ،مورد نقض قاعده و استثنای از آن به شمار نمیآید به دل دل ایدن کده قاعدده
«العقود تابعة للقصود» قاعدهای کلی است و بدون استثناء در همه عقود رریان دارد.
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منابع و مآخذ
قرآن کریم
پدانددهم ،تهدران :انتشدارا

 .1امامی ،س د حسن؛ (3131ش) حقدوق مددنی ،یدا

کتابمروشدی

اسالم ه.
 .4بجنوردی ،م رزا حسن؛ (3131ق) القواعد المقه ة ،یا

اول ،قم :نشر الهادی.

 .1رعمری لنگرودی ،محمد رعمدر؛ (3183ش)تدأث ر اراده در حقدوق مددنی ،یدا
انتشارا

دوم ،تهدران:

گنج دانا.

 .1رررانی ،س د شدریف؛ (3103ق) تعریمدا  ،تحق دق :عبددالرحمن عم دره ،یدا

اول ،عدالم

الکتاب.
 .5حر عاملی ،محمد بن حسن؛ (3101ق) وسائل الش عه ،یا

اول ،قم :مؤسسه آل الب ت (ع).

 .1حائری ،مسعود؛ (3133ش) مبانی فقهی ایل آزادی قراردادها ،تهران :انتشارا

مؤسسه ک هان.

 .3خویی ،س د ابوالقاسم؛ (بی تا) مصباح المقاهة ،به کوشا م رزا علدی توح ددی ،قدم:انتشدارا
وردانی.
 .8مجلسی ،محمد باقر؛ (3130ق) بحار االنوار ،یا

اول ،ب رو  :مؤسسه الطبع و النشر.

 .1مراغی ،س د م ر عبدالمتاح؛ (3133ق) العناوین المقه دة ،یدا

اول ،قدم :مؤسسده نشراسدالمی

رامعه مدرس ن.
 .30مصطموی ،س د محمد کاظم؛ (3134ق) القواعد ،یا

اول ،قم :مؤسسده نشدر اسدالمی رامعده

مدرس ن.
 .33معروف الحسنی ،هاشم؛ (بی تا) نظریة العقد فی المقه رعمری ،یا
 .34مکارم ش رازی ،نایر؛ (3133ق) قواعد المقه ة ،یا

اول ،ب رو  :مکتبة هاشم.

سوم ،قم :مدرسه امام ام رالمؤمن ن (ع).

 .31محقق داماد ،س د مصطمی؛ (3110ش) قواعد فقده بخدا مددنی ،یدا
انتشارا

علوم اسالمی.

سدی و سدوم ،تهدران:
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 .31دددددددددددد؛ (3111ش) مباحثی از ایول فقه ،یا

یهارم ،تهران :انتشارا

علوم اسالمی.

 .35دددددددددددد؛ (زیر نظر ایشان)؛ مؤلمان قنواتی ،رل ل .وحدتی شب ری ،س د حسن .عبدی پدور،
ابراه م؛ (3131ش) حقوق قراردادها در فقه امام ه ،یا
 .31محمدی ،ابوالحسن؛ (3183ش) قواعد فقه ،یا

اول ،تهران :انتشارا

سمت.

دهم ،تهران :نشرم دان.

 .33دددددددددددد؛ (3111ش) مبانی استنباط حقوق اسالمی ،یا

پنجم ،تهران :انتشارا

دانشدگاه

تهران.
 .38منصور ،رهانگ ر (تدوین کننده)؛ (3185ش) قانون مدنی ،یا

سی و سوم ،تهران :نشر دیدار.

 .31نراقی ،مال احمد ؛ (3133ق) عوائد االیام فی ب ان قواعد االحکام ،یا

اول ،قدم :دفترتبل غدا

اسالمی.
 .40نائ نی ،م رزا محمد حس ن؛ (3131ق) من دة الطالدب فدی حاشد ة المکاسدب ،نگدارش :موسدی
خوانساری ،یا

اول ،تهران :المکتبة المحمدیة.

