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بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد ،از شرط مخالف شرع از مسائل
مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای
امامیه دلیل بطالن شرط مخالف مقتضای ذات عقد را داللت التزامی «اوفوا
بالعقود» تلقی کردهاند .برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کردهاند که این
دلیل ،سبب قرارگیری شرط مذکور در دایرۀ شرط نامشروع میگردد و
فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد .فقهای معاصر برای
برونرفت از این اشتباه ،معیارهایی ارائه کردهاند که مقالۀ پیشرو با
بهرهگیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است .نتایج
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پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس
مصلحت کامنۀ عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و
حالل نیست؛ درحالیکه در شرط نامشروع ،شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به
واسطۀ إنشاء عقد ایجاد میشود ،مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه
ضمن عقد بیع .معیار بطالن شرط مخالف مقتضای ذات عقد ،تناقض دائمی
بین شرط و اثر عقد است و مالک شناسایی شرط نامشروع ،مخالفت با احکام
الزامی است .ازاینرو ،به لحاظ مفهومی ،مصداقی و مالکی بین این دو شرط
تباین برقرار است؛ اما از جنبۀ حکمی ،شرط مخالف مقتضای ذات عقد به
مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست .بنابر این شروط
خالف مقتضای ذات عقد از مفاد مادۀ  322قانون مدنی خارج است و باید به
مادۀ  323قانون مدنی الحاق شود .این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی
با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی میگردد.
واژگان کلیدی :ذات عقد ،مقتضای ذات عقد ،شرط نامشروع ،عقود بانکی.

مقدمه

یكی از شاخصهای مهم حضور فعال ،پویا و زندۀ فقه در جامعه ،پاسخگویی بهه نیازههای

آنان است .بیشك مسائل متنوع و نوپیدایی در قراردادها وجود دارد ،کهه بهیا از همهه ،در
معرض بایدها و نبایدهای شرعی است و حضور مؤثر فقه را میطلبد .از این مهمتر ،نقا و
جایگاهی است که مقتضهیات ،آثهار و وهوازع عقهود و شهرون همنی آن میتوانهد در حهل
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

مشكالت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد؛ زیرا چه بسا در حهل یهك مشهكل اقتصهادی و
اجتماعی ،قاوبهای متعارف عقود ،پاسخگو نباشد؛ ووی با کم و زیاد کردن یك شرن بتوان
بر آن مشكل فائق آمد .این امر مستلزع شهناخت مقتضهیات شهرعی و عرفهی عقهود اسهت.
تشخیص مقتضای ذات عقد از اموری است که در عبارات فقهای متقهدع معیهاری بهرای آن
مشخص نشده است تا جایی که برخی از فقها موردی را مصداق شرن نامشهروع و همهان را
مصداق شرن مخاوف با مقتضای ذات عقد بیان کردهاند .به عنهوان نمونهه؛ برخهی فقهها در
عقد نكاح ،شرن تسلط زوجه بر اسكان را از شرون مخاوف با مقتضای ذات عقد شهمرده و
ً
برخی دیگر آن را از شرون مخاوف با کتاب و سنت تلقی نمودهاند 1.بلكه برخی اساسا شرن
 .1اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،2صص431-431؛ سبحانی ،المختار فی احکام الخیار ،ج ،4ص.191
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مخاوف با مقتضای ذات عقد را از مصادیق شرن مخاوف با شرع میدانند و بر این باورند که

این دو یک شرطند 1.روشن نبودن این مسأوه مورد اعتراض برخهی از فقههای معاصهر 2قهرار
گرفته است .به نظر میرسد اختالف اصلی و پر چاوا ،در مصداقیابی شرون مخهاوف بها
مقتضای ذات عقد است؛ مو وعی که ارائۀ ابطهای واحد و منضهبط بهرای تعیهین شهرن
مخاوف مقتضای ذات عقود و تفكیک آن از شرن نامشروع ،کار را بسیار دشوار میکند.
بازخوانی برخی نقان افتراق و اشتراک شرن نامشروع و شرن مخاوف مقتضای عقد و
تمرکز بر ابطۀ تشخیص شرن مخاوف مقتضای ذات عقد از شرن مخاوف مقتضای
اطالق عقد ،برآیند مرور پیشینۀ پژوهشی مو وع است .اما در این جهت بهخصوص که با
چه معیاری میتوان مصادیق شرن مخاوف مقتضای ذات عقد را از شرن نامشروع تشخیص
داد ،مطلبی بیان نشده است .از این رو مقاوۀ پیارو درصد است ابطۀ تشخیص شرن
مخاوف مقتضای ذات عقد را از شرن نامشروع به وحاظ مفهومی ،مصداقی ،مالکی و
حكمی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

مفهوم مقتضای ذات عقد از دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه دربارۀ مفهوع مقتضای ذات عقد آراء و نظرات گوناگونی دارند .تعریف فقهها از
ً
مقتضای ذات عقد را میتوان به عنوان معیار تشخیص نیز تلقهی نمهود کهه ذیهال بهه بیهان آن

الف .امور مجعول از طرف شارع
برخی از فقهای متأخر ،مقتضای ذات عقد را به امور مجعول از طرف شارع بهر عقهد بمها ههو
عقد تعریف میکنند؛ با این بیان که چون عقد تأسیس شرع است ،احكاع و آثار آن نیز شهرعی
خواهد بود .محقق کرکی مراد از مقتضای ذات عقد را اموری دانسته است که شارع برای عقهد
بما هو عقد جعل کرده است 3.نیز شهید ثانی و صاحب مفتاح اوكرامه اموری را کهه بها جعهل
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پرداخته میشود:

 .1مكارع شیرازی ،موسوعة الفقه االسالمی المقارن ،ج ،5ص.229
 .2خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.314
 .3محقق کرکی ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،1ص.141
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شارع برای عقد بما هو عقد منافات داشته باشد منافی با مقتضای ذات عقد میدانند 1.طبق این
دیدگاه عقود مستحدثه که شارع آنها را جعل نكرده است ،باطل خواهد بود .همچنهین عقهود

توقیفی بوده و به جعل شارع محقق و دارای اثر میگردند 2.در نقد دیدگاه فوق باید گفت جعل

شارع نمیتواند به طور مستقیم در تعیین و تغییر مقتضیات ذاتی عقود نقا ایفا کند؛ زیرا آثهار
و ووازمی که شارع بر عقود بار نموده است ،مقتضیات شرعی بوده و اشهتران بهرخالف چنهین
مقتضیاتی ،ساوب اثر ذاتی عقد نیست ،تا مخاوف مقتضای ذات عقد به شمار آیهد .چنهانچهه
محقق ایروانی تأکید میکند« :شرن عدع اثر شرعی ،خارج از بحث اشتران خالف مقتضهای

ذات عقد و داخل در شرن خالف کتاب و سنت است 3».عقد بیع حقیقتی عرفی دارد که شرع

آن را امضا کرده و احكامی را بر آن بار کرده است که خهارج از حقیقهت عقهد اسهت .در ایهن
صورت ،بطالن شرن به استناد مخاوفت با شرع است و با مقتضهیات ذاتهی و ُمنشهئات عقهود
ارتباطی ندارد .از این رو اگر تعیین مقتضای ذات عقد به شرع واگذار شهود ،خلهط بهین شهرن
نامشروع و شرن مخاوف مقتضای ذات عقد رخ داده است.
ب .اقتضائات ذات عقد بما هو عقد
محقق نراقی مقتضای ذات عقد را اقتضائات ذات عقد بما هو عقد میداند و معتقد است مهراد
از آن اموری است که عقد بذاته بر آنها دالوت دارد .منظور از بذاته این است که ذات عقد بما
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

هو عقد آن را اقتضا دارد؛ یعنی متوقف بر جعل شارع نیست و ذات عقد اگر تصور شود آن نیهز
ً
ً
ً
تصور خواهد شد؛ به گونهای که اگر این امور منتفی شوند ،عقد وغتا یا عرفا و یا شهرعا منتفهی
ً
خواهد شد .به عنوان نمونه؛ بیع عرفا برای نقل ملكیت به غیر در مقابل عوض است و اگر مبیع
ً
به مشتری و ثمن به بایع منتقل نگردد ،عرفا بیع محقق نشده است؛ حتی اگر یكی از این ارکهان
نیز نباشد ،عقد منتفی میگردد؛ چون نفی جزء مستلزع نفی کل است .همو ادامه میدههد کهه
مقتضیات عقد به بدون واسطه و با واسطه تقسیم میشود .مقتضیات بدون واسطه مثل امهوری
 .1شهید ثانی ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،ج ،5ص518؛ عاملی ،مفتاح الکرامة فی شرح
قواعد العالمة ،ج ،41ص .151
 .2محقق کرکی ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،7ص.392
 .3ایروانی ،حاشیه المکاسب ،ج ،5ص.12
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که ذکر شد و برای مقتضیات با واسطه میتوان به تسلط بر مبیع -کهه بهه واسهطۀ انتقهال مبیهع
تحقق مییابد -یا به انفساخ به سهبب فسهخ -کهه از مقتضهیات خیهار مجلهس کهه آن ههم از

مقتضیات بیع است -مثال زد 1.شبیه این بیان را محقق مراغی مطرح مینماید« :مقتضای ذات
عقد عبارت است از چیزی که ماهیت عقد به آن بستگی داشهته و بهه انتفهای آن منتفهی شهود؛
خواه آن چیز از ارکان داخلی یا از ووازع و آثار خارجی عقد باشد».

2

این دسته از فقها ذاتیات و مقومات عقد را با مقتضا و منشئات اصلی عقد درآمیختهاند.
در مقابل ،برخی معاصران از جمله محقق خوانساری ،اماع خمینی و محقق خویی و محقق
بجنوردی ذاتیات عقود را از مقتضیات ذات آن تفكیک نمودهاند و تلقی کسانی را که شرن
عدع ثمن را مخاوف مقتضای ذات عقد قلمداد کردهاند قابل دفع میدانند و میگویند در
چنین و عی ،شرن عدع ثمن به معنای عدع ارادۀ بیع است و این یعنی بیعی در بین نیست تا
مقووۀ خالف مقتضای ذات آن مورد بحث واقع شود.

3

ج .مُنشَئات بالذات عقد

َ
محقق نائینی مقتضیات ذات عقد را ُمنشئات اووی و باوذات عقد معرفی مینماید 4.دیدگاه
ایشان در اشكال به شیخ انصاری  -ذیل بحث شرون منافی با مقتضهای ذات عقهد -ایهن
است که اگر شارع اموری را بر عقد مترتب کرده است و نمیتهوان بهرخالف آنهها شهرن
ذات عقد نیست؛ بلكه از جهت ممنوعیت شرع است و بین این دو مسأوه خلط واقع شده
است .سپس ایشان مقتضای ذات عقد را اینگونه تعریف میکنند که منشئات عقدی به دو
ً
صورت میتواند باشد :نخست منشئاتی که اوال و باوذات توسط عاقد انشا گردد و عقد به
دالوت مطابقی بر آن دالوت کند؛ مثل تملیک عین در بیع و منافع در اجاره .دوع منشئات

 .1نراقی ،عوائد األيام في بیان قواعد األحکام ،ص.424
 .2مراغي ،العناوين الفقهیة ،ج ،5ص .519
 .3خوانساری ،جامع المدارک ،ج ،3ص542؛ اماع خمینی ،کتاب البیع ،ج  ،2ص491؛ خویی ،مصباح
الفقاهة ،ج ،1ص491؛ بجنوردی ،القواعد الفقهیة ،ج ،1ص.491
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کرد ،ربطی به مقتضای ذات عقد ندارد و اگر صحیح نیست به دویل منافهات بها مقتضهای

 .4نائینی ،منیة الطالب في حاشیة المکاسب ،ج ،5ص.411
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تبعی و منی که از مداویل اوتزامی عقد است ،نه مطابقی آن؛ مثل اینكه پول از پول رایج
آن شهر یا کشور باشد .اشتران امور منافی با قسم اول به جهت تنهافی بهین عقهد و شهرن
باطل است؛ ووی شرون منافی با قسم دوع باطل نیستند؛ چه آنكه این شرون بها مقتضهای

اطالق عقد مغایرند و تا جایی که به انتفای جمیع آثار نینجامند ،صحیح هستند 1 .از ایهن
رو شرن نفروختن به شخصی خاص یا نبخشیدن به هیچ کس یا وقف نكردن بهیاشهكال
است؛ زیرا با مقتضای ذات عقد منافات ندارد.

سید یزدی در حاشیه بر مكاسب میفرماید که شرن یا با نفس عقد منافات دارد که باطل
است؛ مثل شرن عدع عوض در بیع؛ زیرا عقد تحقق نمییابد و یا با مقتضای عقد یعنی
ووازع خارجی آن منافات دارد که در این صورت اگر شرن مربون به اطالق عقود باشد،

باطل نیست و اگر مربون به مطلق عقود باشد ،باطل است 2.به عنوان مثال اگر در عقد بیع
شرن نشود که محل تحویل مبیع ،غیر از محل انعقاد عقد باشد ،مبیع در همان محل باید
تحویل مشتری گردد .اطالق عقد مقتضای امری است و وقتی خالف آن شرن نمیشود به
همان اطالق باید اخذ کرد .از این رو تعبیر میشود که این امر مقتضای اطالق عقد است،
مگر اینكه خالف آن شرن گردد .در مقابل ،اگر شرطی با مطلق عقد منافات داشته باشد،
باطل است؛ مانند اینكه در بیع شرن کنند مشتری ماوک مبیع نشود .این شرن باطل است؛
زیرا عقد بدون ماوكیت با عقد بیع منافات دارد.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

محقق خویی میفرماید هر عقدی اقتضائاتی دارد .اگر شرطی با آن منافات داشته باشد
شرن مخاوف با مقتضای ذات عقد تلقی میگردد .مثل اینكه شخصی خانهاش را به دیگری
بفروشد و شرن کند که خودش ماوک خانه باشد و یا حیوانی را به دیگری اجاره دهد و شرن
کند که منفعت آن را ماوک نشود.

3

اماع خمینی بعد از اشكال به مثالهایی که فقها در رابطه با مقتضای عقد بیان کردهاند
میفرماید مراد از مقتضای ذات عقد اموری است که نقل انشائی ،آن را اقتضا دارد و

 .1نائینی ،فوائد االصول ،صص 444و .445
 .2یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،5ص.443
 .3خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.312
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اقتضائات نقل اعتباری که مترتب بر انشائی است به آن ملحق میشود؛ مثل شرن عتق عبد
یا شرن وقف ملک پس از بیع؛ زیرا اقتضای بیع ماوكیت است و اینگونه شرون با مضمون
عقد بیع (ماوكیت) منافات دارد.

1

دکتر ونگرودی 2چند ایراد بر این تعریف از مقتضای ذات عقد که «مو وع اصلی است

که عقد به خاطر ایجاد آن واقع میشود و به خواست طرفین یا احكاع 3مترتب بر آن ،الزمۀ
ماهیت عقد است» وارد میکند:

یكم؛ مقتضای ذات عقد از امور قائم به شخص معین نیست ،بلكه قائم به مصاوح عرفی
است .دکتر ونگرودی در جایی دیگر این بحث را با عنوان نظریۀ مصلحت کامنه برای
تشخیص مقتضای قراردادها مطرح کرده است .مصلحت کامنه نوع خاصی از مصلحت
است که در صدد اثبات این امر است که مصاوح در عقود ،امر ثابت و الیزال نیست ،بلكه
به عواملی بستگی دارد که ممكن است متغیر باشد .به تعبیر دیگر ،ابداعکنندۀ این نظریه
مدعی است مصلحت کامنه یا ُملزمۀ قراردادها ،مصلحتی است که طبیعت و جوهرۀ عقد بر
آن استوار است .مصلحت کامنه زیربنای همۀ خصوصیات خاص عقود معین و قواعد عاع
ً
در قراردادها و باعث تفكیک و شكلگیری نظاع قراردادها شده است؛ مثال مصلحت کامنۀ
عقد بیع و معاو ه یا نكاح ،وزوع آنها را اقتضا دارد 4.بنابر این نظر مجرای اعمال

مصلحت ،امور مبنایی و انتزاعی و نه مصداقی است .درک وزوع یا جواز هر عقد بر مبنای
اهمیت وزوع را ترجیح میکند .این مصلحت در نكاح به قدری باالست که حتی امكان
شرن خیار را از خود نفی میکند؛ در مقابل عقود جایزی همچون وکاوت وجود دارد که در
خود عقد ،صرف ارادۀ طرفین نمیتواند آن را الزع نماید.
دوع؛ مقتضای ذات عقد ،الزمۀ ماهیت عقد نیست ،بلكه عین ماهیت عقد است.
در مورد اشكال اول میتوان گفت که خواسته و ارادۀ طرفین خارج از مالک عرف نیست.
 .1اماع خمینی ،کتاب البیع ،ج ،2ص.518
. 2جعفری ونگرودی ،قوۀ قدسیه به ضمیمۀ رسالۀ موضوع شناسی و رساله ،ص.32
 .3دخاوت دادن حكم در مو وع ،عمده اشكال است.
 .4جعفری ونگرودی ،الفارق :دائرة المعارف عمومی حقوق ،ج ،1ص.318
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مصلحت عرفی اقتضای به وجود آمدن بیع را داشته است که در آن نقل و انتقال صورت پذیرد.
حال متبایعین نیز همان نقل و انتقال را اراده کردهاند و چیزی غیر از آن نیست .همچنین
مصلحت کامنه از دو حاوت خارج نیست؛ یا امری ثابت است که چیزی غیر از کشف
متقضیات ذات عقد نیست و فقها بدان تمسک جسته و در عبارات خود آن را بیان فرموده و با
راهكار شرعی استصحاب آن را ثابت کردهاند و یا امری سیال و غیرثابت است که با تغییر
شرایط ،مصلحت آن نیز تغییر مییابد که در این صورت اشكال انقالب ماهیت عقد متوجه آن
است .از این رو اگر تعیین مقتضای ذات عقد به عرف عملی جامعه محول شود موجب
انقالب و دگرگونی ماهیت عقود میشود .عرف جامعه در سیر گذشت زمان ،دچار تحول و
دگرگونی میشود؛ ووی ممكن نیست مقتضیات و آثار ذاتی الینفک عقود با گذشت زمان دچار
تحول و دگرگونی شود .مقتضای ذات عقد ،جزء منشئات ،ووازع و آثار اصلی و الینفک عقد
است؛ به مانند شیرینی در شكر .در نتیجه مقتضای ذات عقد ،طبق منان مصلحت و رورت
نوعی ،معلول عقد است و معلول هم از علت قابل جداسازی نیست.
اشكال دوع با بیانی که از سید یزدی ،بجنوردی ،خویی و اماع خمینی مطرح گردید دفع
می شود که ذات عقد غیر از مقتضای ذات است .به عنوان مثال نطق جزء ذات انسان است و
از مقومات ماهیت به شمار میرود؛ اما تعجب از مقتضیات ذات انسان است؛ ووی از
مقومات ماهیت نیست.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

با توجه به معانی ارائهشده از مقتضای ذات عقد اینگونه میتوان جمعبندی کرد که
فقهای متقدع میان ذاتیات عقد ،مقتضیات ذات عقد و شرن نامشروع تفكیک نكردهاند؛ اما
بعد از مرور زمان و مشكالتی که به سبب عدع تفكیک ایجاد شده ،دانشیان فقه در صدد
تعریف مقتضای ذات عقد برآمدند که اختالف تعابیر و تعاریف نشان از تشتت و اختالف
آراء در تبیین آن دارد .اوبته شاید بتوان با دقت و تعمق بیشتر ،حقیقت واحدی برای این تعابیر
متشتت حاصل کرد .بدین ترتیب مقتضای ذات عقد ،منشئات اصلی و اوویای است که
بیواسطه به سبب عقد به وجود آمده است و در کلیۀ افراد و مصادیق نوع عقد موجود بوده و
آنچنان با عقد مالزمه داشته که رفع آن ،اسقان هستی عقد محسوب میشود .امور الینفک
عرفی آن نیز ملحق به همین امر میشود .تو یح آنكه هر عقدی برای پاسخگویی به نیازی
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تحقق یافته است .همان نیاز و رورت که سبب تكون و تحقق عقد شده است مقتضای
ذات عقد ناع دارد .حال این مقتضای ذات عقد ،ووازع الینفكی هم میتواند داشته باشد .به
طور مثال ،بیع برای تملیک ثمن و مثمن است؛ اما تصرف از اموری است که در نظر عرف
منفک از ماوكیت نیست .اینها نیز از مقتضیات عقد به شمار میروند.
قدر متیقن از مقتضیات ذات عقد ،امور عرفیهای است که عقد به سبب آن تكون و تحقق
یافته است و اگر این امور منتفی شوند ،عقد محقق نخواهد شد .از این رو اگر مصلحت
عرف و جامعه اقتضای ایجاد عقد جدیدی مثل وکاوت ،اما به صورت الزع را داشته باشد که
طرفین نتوانند هیچ وقت آن را به هم بزنند ،این عقد به وجود میآید ،اما دیگر از آن
نمیتوانند ارادۀ جواز کنند؛ چون ماهیت آن بر پایه و اساس وزوع تحقق یافته است.

معیار تشخیص شرط مخالف با مقتضای ذات عقد

شیخ انصاری دویل بطالن شرن مخاوف بها مقتضهای ذات عقهد را دالوهت اوتزامهی «أوفهوا

باوعقود» بیان کرده است .این امر سبب شده در تشخیص مصادیق شرن مهذکور اشهتباهاتی
رخ نماید؛ زیرا دیگر شهرن مسهتقلی نخواههد بهود؛ بلكهه یكهی از اقسهاع شهرن نامشهروع

محسوب میشود 1.دیگر فقها به منظور رهایی از این اشكال با دقت بیشتری در ایهن مسهأوه
تتبع کرده و معیارهایی برای تشخیص آن ارائه نمودهاند:

ذات عقد معرفی میکند .ایشان پس از گزارش کالع محقق ثانی که مالک تشخیص در
برخی مصادیق را به فقیه ارجاع داده است ،اشكال میکند که شأن فقیه تشخیص و تمییز
نیست؛ بلكه کشف مالک است .سپس میفرماید شرن نامشروع در صورتی است که اگر
حكم شرع نمیبود ،هیچ منافاتی با عقد نداشت؛ اما شرن مخاوف با مقتضای ذات عقد،
ً
دائما با مضمون عقد در تناقض است .از این رو شرن منافی با مقتضای ذات عقد و شرن
نامشروع هیچگاه با هم جمع نمیشوند؛ زیرا اگر شرن با مقتضای ذات عقد مخاوف باشد،
تناقض پایدار دارند؛ ووی شرن نامشروع اگر مخاوفت با شرع نمیبود ،هیچ تناقضی بین
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محقق خویی تناقض دائمی شرن با عقد را معیار تشخیص شرن مخاوف با مقتضای

 .1سبحانی ،دراسات موجزة فی الخیارات و الشروط ،ص.451
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ً
مضمون عقد و شرن برایا متصور نبود؛ مثال شرن عدع زوجیت در نكاح از مصادیق شرن
ً
مخاوف با مقتضای ذات عقد است .او در ادامه میفرماید ممكن است موارد دیگری نیز ثانیا
ً
و باوعرض از مصادیق منافی با مقتضای ذات عقد به شمار رود؛ مثال اشتران عدع جواز نظر
ً
به زوجه در نكاح یا عدع جواز تصرف در مبیع ،ثانیا و باوعرض از مصادیق آن به شمار

میرود 1.در تو یح کالع ایشان میتوان گفت که معیار ارائهشده برای شرن مخاوف با
مقتضای ذات عقد ،تناقض دائمی با عقد است و معیار شرن نامشروع فقط مخاوفت با
کتاب و سنت است و هیچ مشكل دیگری ندارد .از عبارت محقق اصفهانی در اشكال به
شیخ انصاری نیز میتوان چنین مطلبی را استظهار کرد.

2

ممكن است اشكال شود که در فرض اشتران عدع جواز تصرف ،تناقضی رخ نمیدهد؛
چه آنكه جواز تصرف غیر از ملكیت است؛ هر چند از ووازع آن به شمار میرود .به دیگر
سخن ،در موارد باوعرض دویل تناقض تطبیق نمییابد .در پاسخ میتوان گفت نفی مطلق
تصرف در واقع نفی ملكیت به وسان دیگر است و عرف این شرن را به منزوۀ عدع ملكیت
تلقی میکند و این دو را منفک از هم نمیبیند.
سید یزدی در من قاعدهای کلی میفرماید شرن یا منافی با نفس عقد است؛ مثل
شرن عدع عوض در بیع و یا منافی با ووازع آن است .این ووازع ممكن است مالزع با اطالق
عقد (مقتضای اطالق عقد) یا مالزع با عقد مطلق (مقتضای ذات عقد) باشد .ووازع عقد
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

مطلق ،یا عرفی است یا شرعی و هر یک از اینها یا بدون واسطه است یا با واسطه .این
چهار صورت مربون به اطالق عقد است و اشتران خالف آن باطل نیست.
ووازع مطلق عقد (مقتضای ذات عقد) نیز یا عرفی است یا شرعی و در هر دو فرض نیز یا
با واسطه است یا بدون واسطه .این صور نیز یا مثل مقوع عقد هستند یا حكم عرفی یا شرعی
ً
غیرمنفک آن به شمار میروند؛ مثال طالق الزع شرعی نكاح به شمار میرود و از آن منفک
نمیشود؛ ووی عقد بدون آن نیز قابل تصو یر است( .این هشت صورت مربون به مطلق عقد
است ).سپس تصریح میکند که این هشت قسم با قسم اول که شرن در آن با نفس عقد منافی
 .1خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.314
 .2اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،2ص.422
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است باطل است .دویل بطالن تمامی اینها اجماع است .عالوه بر اجماع ،دویل بطالن شرن
منافی با نفس عقد ،عدع تحقق عقد است؛ چون در حقیقت به تناقض منجر میشود.
همچنین اگر شرن مذکور با مقوع عرفی با واسطه یا بدون واسطه منافات داشته باشد ،به دویل
تناقض باطل است .موارد شاگانۀ دیگر نیز یا مغایر با ووازمی است که شارع آنها را جعل یا
امضا کرده و شرن مذکور مخاوف با کتاب و سنت است؛ اما دویل تناقض در هیچ یک از صور
شاگانه جاری نمیشود؛ حتی در جایی که مقوع شرعی باشد؛ چون حقیقت عرفی محفوظ
است و تصرف شارع در حقیقت ،به تخطئۀ عرف در مصداق برمیگردد.
خالصه آنكه شرون منافی اطالق عقد ،صحیح؛ ووی شرون مغایر با ذات عقد و شرون
منافی با مقتضای ذات عقد باطلاند .همۀ این صور به دویل اجماع و برخی دیگر عالوه بر
اجماع به دویل تناقض و برخی دیگر به دویل مخاوفت با کتاب و سنت باطلاند.

1

مالک سید یزدی تالزع عرفی یا شرعی با عقد است و اینگونه نیست که همیشه منجر
به تناقض شود؛ ووی مالک محقق خویی تناقض است.
از دیدگاه نو یسندگان پژوها حا ر  ،شرن مخاوف مقتضای ذات عقد به دو صورت
ً
است؛ گاهی مستقیما با ُم نشأ عقد منافات دارد؛ مانند آنكه در من عقد اجاره ،شرن
ً
عدع ملكیت منافع شود .گاهی نیز مستقیما با اثر عقد منافات ندارد؛ اما از ووازع الینفک
آن اثر به شمار میرود؛ مانند آنكه در عقد بیع ،شرن شود طرف مقابل در مبیع یا ثمن
که از ووازع الینفک عرفی آن به حساب می آید .ذکر این نكته روری است که نفی تمامی
تصرفات با اثر عقد منافرت دارد؛ اما نفی تصرف خاص مانند فروش یا سكونت در منزل
یا دیگر تصرفات خاص با آن تالزع ندارد.
بعد از ذکر این دو صورت میتوان گفت شرن مخاوف مقتضای ذات عقد به این دویل که
به تناقض پایدار منتهی میگردد ،باطل است .هر عقد ،مقتضی اثری است که تحقق آن،
غرض و هدف پیدایا عقد است .حال در صورتیکه شرطی در عقد مطرح گردد که آن اثر
را نفی کند ،به معنای آن است که طرفین عقد از یکطرف وجود عقد را اراده کردهاند و از
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تصرف نكند .تصرف اثری است که به واسطۀ ملكیت ثابت میشود؛ اما بهگونهای است

 .1یزدی ،حاشیة المکاسب (للیزدي) ،ج ،5ص.445
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ً
طرف دیگر عدع آن را خواستارند .نهایتا این دو اراده در مقابل هم صفآرایی میکنند که
موجب بروز تناقض میشود .بایع نمیتواند هم بیع را اراده نماید و هم خواستار عدع
ماوكیت مشتری بر مبیع باشد.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت نظر محقق خویی در این مقاع دقیق به نظر میرسد و
مالک کشف تناقض دائمی است و این مالک در آثار الینفک نیز وجود دارد.

معیار تشخیص شرط نامشروع

شیخ انصاری بر این باور است که برخی از احكاع کتاب و سنت قابل تغییرند؛ یعنهی شهارع
اجازۀ تخلف از آنها را داده است .برای مثال شارع در شرایطی خاص برای دو طرف معامله
یا یكی از طرفین ،حق فسخ معامله را قرار داده است و یا اسقان تمامی خیارات را بها توافهق
طرفین تأیید نموده است .این و عیت نشان میدههد کهه احكهاع خیهار بهوسهیلۀ قهرارداد و
ً
شرون من آن قابل تغییرند .نتیجتا به مثل شهرن اسهقان خیهار عیهب نمیتهوان نامشهروع
گفت .این تفاوت در شیوۀ و ع ،هرورت جداسهازی احكهاع از یكهدیگر را ایجهاد نمهوده
است .بر این اساس فقها در هنگاع بحث از شرن مخاوف کتاب و سنت ،به بیان هابطهای
برای تمییز احكاع قابل تغییر از احكاع غیرقابل تغییر پرداختهاند .الزع به ذکر اسهت کهه اگهر
احكاع اوهی همگی غیرقابل تغییر میبود هرگاه حكم دیگری (اوبته خارج از دو عنوان ثانوی
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

رر و حرج) بر مو وع ثابت شود ،بهناچار میان دویل حكم وجوب یا حرمت اووی و حكم

دیگر تعارض واقع میشد 1.در پایان شیخ انصاری نتیجه میگیرد که اگر شرن به احكاع قابل
تغییر تعلق گیرد ،اوتزاع به آن مخاوف کتاب و سنت نیست و اگهر بهه احكهاع غیرقابهل تغییهر
2

تعلق گیرد ،اوتزاع به آن مخاوف کتاب و سنت است.
ً
این ابطه در عین دقت ،بهخوبی به پاسخ مسأوۀ اصلی نمیپردازد که نهایتا کداع شرن،
مخاوف کتاب و سنت است و کداع نیست؟ در واقع ابطۀ شیخ انصاری خود نیازمند
ابطۀ دیگری است که مشخص کند کداع حكم قابل تغییر است و کداع نیست.

 .1انصاري ،المکاسب ،ج ،1ص.521
 .2همان ،ج ،1ص.522
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محقق بجنوردی احكاع اوزامی و غیراوزامی را ابطه قرار داده است .از این رو اگر شرن
ً
شود که عمل حرامی ،اتیان یا عمل واجبی ،ترک گردد ،قطعا نامشروع است؛ اما اشتران
انجاع یا ترک عمل مستحب یا مباح یا مكروه ،شرن مخاوف کتاب و سنت نیست؛ چه آنكه
شارع انجاع یا ترک احكاع غیر اوزامی را منع نكرده است.

1

محقق بجنوردی در احكاع و عی نیز به بیان ابطهای برای تشخیص احكاع قابل تغییر از
غیر آن میپردازد .ایشان میفرماید :آنچه شارع به وحاظ حال شخص و رعایت حال وی و ع
نموده است (چه برای آن شخص و یا اشخاص متعدد) در اختیار شخص است ،مانند باب
حقوق؛ بنابر این شرن اسقان چنین احكامی که توسط کتاب و سنت و ع شده است ،نامشروع
محسوب نمیشود ،برای اینكه و ع و رفع آن به دست صاحب حق قرار داده شده است ،هرچند
از طرف شارع ،جعل شده است؛ مانند اغلب خیارات .در مقابل ،احكاع دیگری وجود دارد که
جعل آن از طرف شرع برای رعایت حال شخص نیست که خود بر دو قسم است:
اول :آنچه که شرن از اسباب وجودی آن نیست؛ مانند طهارت که به شیوۀ خاصی حاصل
میگردد و نمیتوان با شرن نمودن آن را حاصل نمود .شرن وجود یا عدع اعماوی از این قبیل،
ً
ً
در هر حاوی باطل است؛ زیرا اوال غیرمقدور است و ثانیا با جعل شارع مخاوف است.
دوع :غیر از اینها ،مواردی است که امر مباحی برای همیشه ترک شود یا اینكه انجاع
ً
عمل مباحی برای همیشه شرن گردد .ظاهرا چنین شروطی تحریم حالل و مخاوف کتاب و
محقق اصفهانی در تبیین معیار تشخیص شرن نامشروع چنین اظهار میدارد« :بیشک
عنوان مخاوفت با کتاب و سنت ،با شرن عدع الزع همراه است ،نه عدع مقوع؛ چرا که شأن
کتاب بیان ووازع و احكاع است؛ وگرنه حقیقت بیع از مجعوالت تشریعی نیست؛ بلكه

مو وعی است برای مجعوالت تشریعی» .3محقق اصفهانی در خالل مباحث شرن خالف
ً
مقتضای عقد ،به این بیان روی آورده است .وی اساسا شأن شارع را بیان ووازع و احكاع

ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع

سنت نیست؛ زیرا ترک آنچه واجب نیست ،جایز شرعی است.

2

 .1بجنوردی ،القواعد الفقهیة ،ص.558
 .2همان ،ص.532
 .3اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ص .422
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می داند و پرداختن به مسائلی مانند مقتضای عقد که از مقومات عقد است را خارج از
مجعوالت تشریعی ذکر میکند .مقووۀ مقتضای ذات عقد مو وعی است که به حقیقت و
ماهیت عقد مربون میشود و از مسائلی نیست که شارع به آن پرداخته باشد؛ بلكه مو وعی
است که مجعوالت تشریعی بر آن حمل میگردد.
از مجموع معیارهای ارائه شده میتوان معیارهای زیر را برای تشخیص شرن نامشروع از
شرن خالف مقتضای ذات عقد ارائه نمود:
بهطورکلی شرطی نامشروع شمرده میشود که با آن دسته از احكاع کتاب و سنت که
غیرقابل تغییرند ،مخاوفت داشته باشد .پس شرن خالف احكاع قابل تغییر کتاب و سنت،
شرطی مشروع ،صحیح و الزع اووفاست.
اگر شرن ،مخاوف یكی از احكاع اوزامی یعنی حرمت و وجوب باشد ،بیشک چنین شرطی
ً
باطل و نامشروع است؛ اما اگر شرن مخاوف یكی از احكاع غیر اوزامی باشد ،قاعدتا مخاوف
کتاب و سنت محسوب نمیشود؛ چون حوزۀ احكاع غیر اوزامی ،متعلق به خواست و اختیار
انسان است 1.اما هرگاه شرن ترک عمل غیر اوزامی بهگونهای منعقد گردد که موجب تحریم عمل
گردد ،مخاوف کتاب و سنت محسوب میشود .ابطه در اینجا این است که شرن ترک عمل
غیر اوزامی نسبت به مصداق یا مورد خاصی از آن برای مدتی مشخص ،صحیح و مشروع
محسوب میشود ،اما شرن ترک نوعی عمل برای همیشه غیرمشروع و باطل است.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

احكاع و عی نیز به دو صورتاند؛ یا اینكه آن احكاع در مورد و عیاتی است که شارع آنها
را تحت اختیار و سلطنت انسانی قرار داده است که شرن خالف چنین احكامی ،مشروع و
صحیح است؛ یا آنكه بهگونهای هستند که تغییر در و عیت آنها خارج از اختیار و توانایی
انسان است که شرن خالف آنها ،شرن مخاوف کتاب و سنت تلقی شده و باطل است.

ثمره تفکیک شرط خالف مقتضای ذات عقد از شرط مخالف شرع

به نظر میرسد یكی از ثمرههای تمییز بین این دو شرن ،آن است که در شرن مخاوف شرع،

حرامی حالل می شود که به اصل شرع ،حراع بوده است و حالوی حهراع شهده اسهت کهه در
 .1محقق حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،5ص.541
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شریعت مقدس ،حالل است؛ درحاویکه در شرن خالف مقتضای ذات عقد ،معدوع کردن
اثری است که بهواسطۀ عقد ایجاد شده است؛ به عنوان نمونه ،اگر در من عقد شرن شود
که بایع برای مشتری شراب تهیه کند ،حرامی به سبب شرن حالل شهده کهه بهه اصهل شهرع
حراع است؛ در حاوی که در شرن عدع ایجاد رابطۀ زوجیت در عقهد نكهاح آنچهه بهواسهطۀ
1

عقد انشا شده همان رابطۀ زوجیت است که از بین رفته است.
ً
در نهایت این ثمره حاصل میگردد که در شرن نامشروع صرفا شرن به جهت تغایر با
حكم شرع فاسد است؛ ووی مفسد عقد نیست؛ چه آنكه با مقتضای عقد منافاتی ندارد؛ اما
ً
در شرن مخاوف مقتضای ذات عقد ،منافات شرن با اثر ذاتی عقد مطرح است و نتیجتا
شرن باطل و مبطل عقد است.
اماع خمینی تلقی تازهای از شرن مخاوف مقتضا داشته و صحت و بطالن شرن را
بیتأثیر در صحت و بطالن عقد میداند .حاصل بحث آن است که چنانچه به هر دویلی
شرن باطل اعالع شود ،عقد به معنای کلی آن تحقق یافته ،متأثر از بطالن شرن نیست و
چنین عقدی صحیح و نافذ است و در بیان انواع شرون باطل و بررسی تأثیر آن در عقد نامی
از شرن مخاوف مقتضای عقد آورده نشده است.

2

محقق خو یی نیز در بحث شرون من عقد با تتبع و دقت نظر به این مسأوه پرداخته و

شرن مخاوف مقتضای ذات عقد را مبطل عقد نمیداند 3.او بر این باور است که چنین شرطی
وصف ،مشرونوه حق خیار فسخ دارد ،نه اینكه به بطالن عقد حكم شود .به نظر ایشان مستند
کسانی که فساد شرن را به عقد سرایت میدهند ،سه دویل است که همه نادرست است:
اول آنكه شرن جزیی از ثمن است که ایشان پاسخ میدهد :ثمنی در مقابل شرن وجود
ندارد؛ چه شرن صحیح باشد و چه باطل؛ چرا که اصل مبیع در مقابل اصل ثمن قرار میگیرد.
دوع آنكه از بین رفتن ثمن موجب جهل به عو ین میشود که این دویل نیز مخدوش

ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع

موجب جهل به عو ین نمیشود و حال آن مثل حال وصف است و در صورت تخلف از

 .1نجفی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،53ص.522
 .2اماع خمینی ،کتاب البیع ،ج ،2ص .518
 .3خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص .31
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است؛ زیرا و عیت شرن همانند وصف است و با تعذر آن -همانگونه که در وصف نیز
چنین است -مشرونوه حق فسخ خواهد داشت.
سوع آنكه در صورت بطالن شرن ،بحث «تجارة ال عن تراض» پیا میآید که این نیز
نادرست است؛ زیرا علم به قیمت (ثمن) مجموع مبیع و شرن برای صحت معامله کافی
است .الزع نیست مشتری بداند چه مقدار از مبیع در مقابل شرن قرار دارد .ر ای معاملی
به حسب انشا کافی است و شرن در تحقق عقد بیتأثیر است 1.وی در نهایت اظهار میدارد
ً
فساد شرن ابدا به عقد سرایت نمیکند و عقد به حسب قواعد (قاعدۀ صحت و وزوع) محقق

شده ،نفوذ و وزوع دارد و روایات و اخباری چند هم این نظریه را تأیید مینماید.

2

با توجه به مطاوب فوقاوذکر مشخص میگردد محقق خویی نیز صحت عقد را بیتأثیر
ً
از بطالن شرن میداند و اگرچه صریحا از شرن مخاوف مقتضای ذات عقد و تأثیر آن بر
عقد صحبتی نكرده است؛ ووی چون تماع شرون باطل و تأثیر آن را بر عقد مدنظر داشته و
به بیان مو وع پرداخته است و شرن مخاوف مقتضای ذات را از جملۀ شرون باطل آورده
است ،دانسته میشود حكم کلی بیان شده راجع به عدع سرایت بطالن شرن به عقد ،شامل
شرن مخاوف مقتضای ذات عقد هم هست.
ً
در یک جمعبندی میتوان گفت مجموعا در هر عقد سه امر یافت میشود .1 :آنچه جزء
ماهیت عقد است و قبل یا حین انشای عقد باید وجود داشته باشد؛  .2آنچه ووازع عرفی یا
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

شرعی ذات عقد است و قابل انفكاک نیست؛ مثل تصرف در مبیع و یا وزوع در نكاح.3 .
آنچه الزمۀ عرفی یا شرعی اطالق عقد است و می توان با مقید کردن عقد آن را از بین برد؛
مثل خیار غبن در بیع .شرن خالف قسم اول ،باطل و مبطل عقد است .شرن خالف قسم
ً
دوع باطل است و در مبطل بودنا اختالف است که ظاهرا قانون مدنی نظریۀ مشهور فقها را
در خصوص مو وع بیان نموده است و وذا در مادۀ  233قانون مدنی ،شرن مخاوف
مقتضای ذات عقد را باطل و مبطل عقد قرار داده است؛ وكن به مادۀ  233قانون مدنی این
انتقاد وارد است که به وحاظ مو وعی و حكمی شرن مخاوف مقتضای ذات عقد خارج از
 .1همان ،ص .322
 .2خویی ،مصباح الفقاهة ،ص .329
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ً
مفاد آن است و باید به مادۀ  232قانون مدنی اوحاق شود .با این تو یح که اوال به وحاظ
ً
مو وعی باید بین ذاتیات عقد با مقتضای ذات عقد تفكیک قائل شد و ثانیا بر اساس نتایج
پژوها به وحاظ حكمی شرن مخاوف مقتضای ذات عقد نمیتواند مبطل باشد .شرن
مخاوف قسم سوع صحیح است.

تطبیق ضابطه بر شروط ضمن قراردادهای بانکی

چنان که آشكار گردید شرن مخاوف عقد بر سه قسم است که حكم هر یهک بها دیگهری در
بطالن خود و ابطال عقد متفاوت است .اکنون مسأوۀ بسیار مهم تعیین مصادیق این سه قسم
است که با توجه به ابطه و دستهبندی ارائه شده بهه تعیهین برخهی مصهادیق آن در شهرون
من قراردادهای بانكی میپردازیم:
 .1شرط عدم ورود خسارت در قرارداد مشارکت مدنی بانکها
در برخی از قراردادهای بانكی برای جلوگیری از زیان و رر بانکهها ،شهروطی در همن
عقد قید شده است کهه میتواننهد بها مقتضهای ذات عقهد منهافی ارزیهابی شهوند .یكهی از
قراردادهایی که بانکها از آن برای ارائۀ تسهیالت به کار میگیرند ،قرارداد مشهارکت مهدنی
است .طی این قرارداد اشهخاص حقیقهی یها حقهوقی سهرمایۀ (مهادی یها معنهوی) خهود را
معین در زمینۀ فعاویتهای توویدی ،بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع

به کار میگیرند 1.در مادۀ  11فرع قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی ،شهرن همن عقهدی
ذکر شده است که از اتهاع مخاوفت با مقتضای ذات عقد به دور نیست .در ایهن مهاده آمهده
است :شریک (دریافت کنندۀ تسهیالت) ملزع و متعهد شده که سهم اوشرکۀ متعلق به بانک

یا موسسۀ اعتباری به همرا ه سود ابرازی مو وع مشارکت و رر و زیهان وارده بهه بانهک یها
ً
ً
موسسۀ اعتباری را صلحا و تبرعا از اموال خود تأمین و پرداخت کند.
با توجه به معیار ذکر شده در تمییز و تفكیک شرن مخاوف مقتضای ذات عقد از شرن

ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع

بهصورت سهم اوشرکۀ نقدی یا غیر نقدی تقویم کرده و بهصورت مشاع و بهرای انجهاع کهار

 .1نظرپور و مالکریمی ،بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از ديد قواعد فقهی ،صص.411 - 431

139

مخاوف شرع ،چه بسا این شرن با مقتضای ذات عقد شرکت یعنی مشارکت در سود و زیان
منافات داشته باشد .تنافی را میتوان بدین صورت تبیین نمود که اوزاع به جبران رر و
پرداخت سود در فرض زیانده بودن مو وع مشارکت ،نوعی تضمین سود محقق نشده است و
اوزاع شریك به پرداخت آن در تناقض مطلق با مقتضای ذات قرارداد مشارکت مدنی است.
همانطور که در عقد بیع چنین است .وذا اگر بایع بگوید این کاال را میفروشم مشرون به
اینكه مشتری در برخی از اجزای آن ماوک نشود ،شرن مخاوف با مقتضای ذات عقد بیع به
شمار میرود؛ چون به تناقض جزئی با مفاد بیع منجر میشود؛ چه آنكه مشتری یا ماوک
میشود یا ماوک نمیشود؛ زیرا اصل ماوكیت او تبعض بردار نیست؛ -هر چند که در مورد
کاال بتوان تبعض را قائل شد-؛ ووی اشتران تبعض در ناحیۀ ماوكیت معقول و مشروع نیست.
در مورد عقد مذکور نیز همین مسأوه وجود دارد .شریک با ارائۀ تسهیالت ،درصدد شراکت بر
مو وع مشارکت است .حال شرن عدع شراکت در فرض عدع سود و زیانده بودن فعاویت
اقتصادی ،هر چند به خواست و ارادۀ طرف قرارداد است و با اصل آزادی طرفین در قرارداد
هماهنگی دارد؛ اما چون مخاوف با مقتضای ذات قرارداد مشارکت مدنی است ،صحت آن با
مشكل مواجه است.

1

جریان معیار مخاوفت شرن با مقتضای ذات عقد در این قرارداد باعث بطالن شرن
میشود؛ هرچند مبطل عقد نیست .از این رو فساد به جهت مخاوفت با شرع نیست،
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چنانکه برخی بر این باورند.

2

 .2شرط عدم ورود ضرر به بانک در عقد مضاربه بانکی
ً
از جمله قراردادهایی که بانکها غاوبا بهواسطۀ آن اقداع به ارائه تسهیالت به مشتریان
میکنند ،قرارداد مضاربه است .ماهیت عقد مضاربه برای تحقق اشتراک در سود و زیان بین
طرفین (ماوک و عامل) است ،وذا مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاو ی 3.بر این
 .1اوهاع و امساکی ،بررسی تابعیت عقد از قصد در معامالت بانکی ،صص .511 - 522
 .2محقق کرکی ،جامع المقاصد ،ج ،1ص141؛ شهید ثانی ،مسالک االفهام ،ج ،5ص518؛ عاملی ،مفتاح
الکرامة ،ج ،41ص151؛ انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص. 551
 .3حسینیمراغی ،العناوين الفقهیة ،ج  ،2ص.414
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اساس بیراه نیست اگر گفته شود هر قیدی که به عدع ایجاد شراکت منجر شود با مقتضای
ذاتی مضاربه در تنافی است .با پذیرش این نكته اشتران جبران خسارت و زیان بر عامل ،با
مقتضای ذات عقد مضاربه -یعنی برابری در مشارکت در سود و زیان -منافات خواهد
داشت .همین اشتران در مادۀ  8قرارداد مضاربۀ بانک مرکزی قید شده است که اگر مضاربه
منتهی به رر شود ،عامل با شرن من عقد ملزع گردیده است که اصل سرمایۀ بانک را
تأمین کند .صحت این شرن از جنبۀ دیگری نیز بررسی شده است .برخی از فقها مو وع
امن نبودن امین را پیا کشیدهاند؛ چه آنكه بر این باورند که ید عامل در مضاربه امانی
است و امین در صورت عدع افران و تفریط امن نیست .به نظر میرسد این مسأوه از دو
جنبه باید بررسی بشود .وجه اووی که مورد غفلت واقع شده است بررسی از حیث تحقق
تضارب و تشارک است .آنچه که به نظر نگارندگان ،در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد و
میتواند دویل اصلی بطالن چنین شرطی باشد ،مو وع مخاوفت این شرن در مقاع انشا با
ً
مقتضای ذات عقد مضاربه است و طبعا با وجود آن ،نوبت به تلف و مان نمیرسد .به
دیگر سخن ،این شرن در مقاع انشا با مقتضای ذات عقد مضاربه منافات دارد .توجه به این
جهت و اثبات مخاوفت شرن با مقتضای ذات عقد مضاربه در عقود بانكی مورد غفلت
واقع شده است و بیشتر مو وع امن بودن امین مورد توجه قرار گرفته است 1.ریشۀ این امر
را شاید بتوان در مادۀ  11قرارداد مضاربه جستجو کرد .در مادۀ  11قرارداد مضاربه آمده:
حال که مفاد قرارداد اعالع میکند که رر بر عهدۀ ماوک است عامل به عنوان شرن فعل
ً
متعهد میشود که رر مال را جبران کند؛ پس این شرن اصال مخاوف امین بودن عامل
نیست .در این ماده توجهی به اصل مخاوفت اشتران با مقتضای ذات عقد مضاربه -یعنی
اشتراک -صورت نگرفته است؛ با آنكه تنافی شرن جبران خسارت با مقتضای ذات عقد
مضاربه قابل بررسی و چه بسا تصدیق است .ازاینرو پیشنهاد میشود در بررسی قراردادهای
بانكی ،این دسته از شرون ،بهصورت دقیقتر مورد مداقه و مالحظه واقع شوند.

ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع

شرن ،جبران رر بانک است و این با اصل امین بودن عامل منافاتی ندارد؛ یعنی در عین

 .1مالکریمی و راغبی ،معیارهای تشخیص شروط خالف مقتضای عقد در عقود مشارکتی ،صص .443- 98
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مقتضای ذات عقد ،آثار اصلی عقدند که عقد بیواسطه به سبب آنها به وجود آمده است و
در کلیۀ افراد و مصادیق عقد وجود دارند .این آثار چنان با عقهد مالزمهه دارنهد کهه رفهع آن

اسقان هستی عقد محسوب شود .امور الینفک عرفی نیهز ملحهق بهه ایهن آثارنهد .بهه نظهر
میرسد مقتضیات ذات عقد تعیینی نیست؛ بلكه بر اساس صیغۀ عقد ،بر پایۀ مصاوح نوعیۀ
کامنه تعین پیدا میکند .این مصاوح نوعیه هستند که مقتضیات عقد را به وجود میآورند.
ذاتیات عقد داخل در مقتضای ذات عقد نیستند؛ بلكه ذاتیات عقد همان ارکان و شرایط
صحت عقدند که در آن إنشا باید وجود داشته باشند؛ اما مقتضای ذات ،منشئات و آثار
اصلی و الینفک عقد هستند .شرن مخاوف ذات عقد ،باطل و مبطل عقد است؛ اما شرن
ً
مخاوف مقتضای ذات عقد ،صرفا باطل است و مبطل عقد نیست.
همچنین مجعوالت شارع ربطی به اقتضای ذات عقد ندارد؛ بلكه به سبب مخاوفت با شرع
ممنوع است .از این رو ،شرن مخاوف مقتضای ذات عقد با اثر عقد در ارتبان است و مشمول
حكم حراع و حالل نیست؛ درحاویکه شرن مخاوف شرع ارتباطی به اثر عقد ندارد ،مانند شرن
ترک نماز در بیع .اگر شرن ،مخاوف یكی از احكاع حرمت و وجوب باشد ،بیشک چنین
شرطی باطل و نامشروع است؛ اما اگر شرن مخاوف یكی از مباحات -به معنای مطلق احكاع
ً
غیر اوزامی -باشد قاعدتا مخاوف کتاب و سنت محسوب نمیشود؛ زیرا حوزۀ مباحات ،متعلق
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به خواست و اختیار انسان است .آری هرگاه شرن ترک مباح بهگونهای منعقد گردد که موجب
تحریم حالل گردد ،مخاوف کتاب و سنت شمرده میشود .ابطه در اینجا این است که شرن
ترک مباح نسبت به مصداق یا مورد خاصی از مباح برای مدتی مشخص ،صحیح و مشروع
است؛ اما شرن ترک نوع امر مباحی برای همیشه نامشروع و باطل است.
ابطۀ تشخیص شرن مغایر با مقتضای ذات عقد ،تناقض دائمی شرن با نفس عقد
است .از این رو دیدگاه برخی از فقها که در تشخیص مصداق ،فقیه را معیار دانستهاند و یا
برخی دیگر که نهی شرع را مالک قرار دادهاند ،ناصواب است .نیز مالک شناسایی شرن
نامشروع ،مخاوفت با احكاع اوزامی است ،بدین ترتیب رابطۀ منطقی این دو شرن هم به وحاظ
مفهومی ،هم به وحاظ مصداقی و هم به وحاظ مالکی تباین است؛ ووی به وحاظ حكمی،
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هیچ یک از دو شرن نمیتواند مفسد عقد باشد .بدین جهت پیشنهاد میگردد مادۀ  533قانون
مدنی بدین نحو مورد اصالح قرار گیرد« :شرن مخاوف ذات عقد ،باطل و مبطل عقد است.
ابطهاش این است که هر گاه شرن من عقد به ارکان قرارداد ،شرایط صحت عقد ،شرایط
صحت عو ین و شرایط صحت متعاقدین وطمه وارد کند ،عالوه بر بطالن شرن ،عقد را نیز
باطل میکند .از جملۀ آن شرون؛ شرن مجهووی است که موجب جهل به عو ین شود؛
شرن غیرمقدوری که موجب غیرمقدور شدن عو ین شود؛ شرن نبود ثمن و مبیع در من
عقد بیع؛ شرن عدع اجرت در من عقد اجاره و شرن تغییر جنسیت در من عقد نكاح».
شرن مخاوف مقتضای ذات عقد نیز مانند شرن نامشروع باید به مصادیق مادۀ 535
قانون مدنی اوحاق شود.
شرن عدع ورود خسارت در مادۀ  11قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی و شرن عدع ورود
رر به بانک در مادۀ  8عقد مضاربۀ بانكی از جمله نمونههایی هستند که بازنگری در صحت
آنها بر پایۀ مخاوفت با مقتضای ذات عقد روری است .ارزیابی بطالن این شرون طبق دیدگاه
مشهور فقها و قانون مدنی ،مقتضی بطالن شرن و عقد است و طبق یافتههای پژوها حا ر،
ً
صرفا شرن باطل است و به مثابۀ شرن نامشروع ،عقد نادرست شمرده نمیشود.
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