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تقارن و استمرار ّ
اهلیت دو طرف قرارداد
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چکیده

 .1تاریخ دریافت99/9/62 :
 .2مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

دو طرف قرارداد افزون بر داشتن حیات ،عقل ،تمییز ،بلوغ ،اختیار و عدم
حجر ،باید با التفات ،مفاد قرارداد را قصد کرده ،انشا کنند .این پرسش وجود
دارد که این شروط یا همان اهلیّت باید از آغاز تا پایان عقد در دو طرف
وجود داشته باشد؟ به طور متعارف ،دو طرف از ابتدای ایجاب تا اتمام قبول،
اهل اند؛ اما با فاصلۀ زمانی میان ایجاب و قبول ،موارد گوناگونی یافت
میشود که اهلیّت  ،تقارن نداشته یا استمرار ندارد .آرای فقها بسیار متفاوت
است و حتی یک فقیه در کتابش فتوایی متفاوت از کتاب دیگرش بیان نموده
است .تنظیر ایجاب به عقد جایز ،قابلیّت تخاطب ،فقدان قصد جدی،
اطالقات ادلۀ شروط ،انصراف عمومات صحت عقود و زوال بقائی اراده با
زوال اهلیّت ،اصلیترین دلیل هایی است که فقها بدان تمسک کردهاند.
نگارنده میان مرحلۀ تشکیل قرارداد و امضای آن و نیز میان اقسام اهلیّت
تفکیک کرده ،ضمن ارزیابی آرا و دالیل فقیهان بدین نتیجه رسیده که
تاریخ تأیید99/36/31 :

rezaahsani64@gmail.com
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موجب و قابل به هنگام فعل خود باید دارای شروطی که بدون آن ،اراده
صادر نمیشود ،باشند و استمرار اهلیّت در موجب و اهل بودن قابل از آغاز،
شرط تشکیل قرارداد نیست ،هر چند تصحیح قرارداد در پارهای از موارد
نیازمند اجازۀ ولیّ ،ورثه یا طلبکاران است .هم چنین در صورتی که قابل به
هنگام ایجاب ،فاقد شروط تحقق اراده باشد و موجب بداند قابل در آینده
اهل نخواهد شد ،قصد جدی ایجاب در نفس موجب پدیدار نمیشود.
واژگان کلیدی :قابلیت تخاطب ،قصد جدی ،شروط قرارداد ،معاهده ،ماهیت عقد.

مقدمه

قرارداد یا عقد یکی از مهمترین نهادهای ارتباط حقوقی میان تأثیرگذاران اقتصادی در جامعه
است .از یک منظر میتوان برای عقد ،چهار مرحله در نظر گرفت :مرحلۀ نخست ،هنگامۀۀ
پیدایش و تشکیل است که دو التزام یا دو قرار به هم مرتبط میشود .صحت مرحلۀ دوم است
که عقال یا شارع پس از وجود شرایط عقالیی یا شرعی به صحت عقد حکم میکنند .مرحلۀ

سوم اجراست که دو طرف باید به لوازم و آثار عقد پایبند باشۀند .انعۀدام و انحۀالخ آنۀرین
مرحله است که با انجام ّ
تعهدات دو طرف یا توافق بر فسخ عقد (اقاله) حاصل میگردد ،هر

چند ّ
تعهدات ،انجام نگرفته باشد .فقها مباحث عقود را طی پنج مسألۀ شروط صیغه ،شروط
متعاقدین ،شروط عوضین ،نیارات و ملحقات (نقد و نسیه و قۀب)) بۀازگو کرد انۀد ولۀی
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

روح حاکم بر تمام این مباحث مراحل پیشگفته است .مباحثی مانند ایجاب و قبوخ و عقۀل
ذیل مرحلۀ تشکیل ،مباحثی مانند رشد و معلومیت عوضین ذیل مرحلۀ تصۀحی ،،مبۀاحثی
مانند قب) ذیل مرحلۀ اجرای قرارداد و مباحثی مانند نیارات و اقالۀه ذیۀل مرحلۀۀ انحۀالخ
جای میگیرد .چنان چه مباحث عقود در برنی از کتب حقوقی بر سه پایۀ انعقۀاد و اعتبۀار،
اجرای عقد و انحالخ عقد استوار شد است.

1

یکی از شروطی که برای انعقاد عقد بیان شد  2،اهل بودن موجب و قابل به هنگام

ایجاب یا قبوخ طرف مقابل است .بدین معنا که نه تنها موجب باید به هنگام ایجاب ،عاقل،
بالغ ،مختار و ملتفت باشد بلکه قابل نیز به هنگام انشای موجب ،باید دارای این شرایط
 .1کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها.
 .2انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.311
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باشد .همچنین نه تنها قابل باید به هنگام قبوخّ ،
اهلیت داشته باشد بلکه موجب نیز باید به
هنگام قبوخ ،اهل باشد .برنی پا را فراتر نهاد و استمرار ّ
اهلیت موجب و قابل را از آغاز عقد
تا پایان قبوخ شرط دانستهاند.
اعتبار ّ
اهلیت موجب و قابل در عقود لفظی و نیز عقودی که با نوشتن یا فعل انشا
میشوند ،مطرح است چه آنکه در آنها نیز ایجاب و قبوخ وجود دارد .در عقدهای حضوری
یا تلفنی که فاصلهای میان ایجاب و قبوخ نیست ،دو طرف به صورت متعارف ،از ابتدای
ایجاب تا اتمام قبوخ اهلاند اما در صورت وجود فاصلۀ زمانی میان ایجاب و قبوخ و شرط
نبودن مواالت ،موارد زیادی را میتوان برای بحث حاضر تصویر کرد .به عنوان نمونه،
موجب در قالب نامهای دستی یا الکترونیکی ایجاب کند و پس از آن ّ
اهلیت را از دست
بدهد و قابل پس از دریافت نامه ،قبوخ نود را برای موجب ارساخ کند یا موجب در زمانی
که قابل اهل نیست ،ایجاب را مینویسد و قابل پس از اهل شدن ،ایجاب را قبوخ میکند.
در این دو نمونه اگر تقارن و استمرار ّ
اهلیت شرط باشد ،عقد باطل است و در صورت عدم
اشتراط ،حکم به صحت میشود.

پیشینه

اسباب زواخ ایجاب و لزوم استمرار ّ
اهلیت موجب تا اتمام قبوخ ،از دیرباز مورد توجه فقیهان
که زواخ عقل موجب بطالن ایجاب است ،هر چند به هنگۀام قبۀوخ ،عقۀل بازگشۀته باشۀد.

1

عالمه مرگ موجب پس از ایجاب را اضافه کرد  2و عروض نواب را تنها در صۀورت ایجۀاد

فاصلۀ طوالنی مبطل میداند 3.وی اولین فقیهی است که با تنظیر ایجاب به عقد جایز اقامۀۀ
دلیل نمود است 4.شهید ثانی زواخ عقل را مثاخ دانسته و تمام موانع زائل کنندۀ عقد جایز را
زائل کنندۀ ایجاب دانسته است .استدالخ به لزوم تخاطب اولین بار در کالم ایشان مشۀاهد
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بود است .شیخ طوسی از زواخ ایجاب با زواخ عقل سخن گفته است و ظۀاهر آن اسۀت

 .1طوسی ،المبسوط ،ج ،4ص.394
 .2حلی ،تحریر االحکام ،ج ،1ص.469
 .3همو ،تذکرة الفقهاء ،ص.286
 .4همان.
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شد 1.محقق ثانی شرط را گستر داد و عروض هر چیزی را که مانع صحت ّ
تصرف باشۀد
ّ
زائل کنندۀ ایجاب تلقی کرد است 2.صاحب حدائق اولین فقیهی اسۀت کۀه بۀه ایۀن شۀرط
اشکاخ وارد کرد  ،تنظیر به عقد جایز را صحی ،نمیداند 3.صاحب جواهر حتی عروض نوم

پس از ایجاب را باعث زواخ ایجاب دانسته است ،هر چند موجۀب بۀه هنگۀام قبۀوخ ،بیۀدار

باشد .ایشان عالو بر اجماع ،به اطالق ادلۀ شروط تمسک کرد است 4.هر چنۀد اسۀتدالخ
ایشان شامل وجود ّ
اهلیت برای قابل به هنگام ایجاب نیز میشود اما تۀا ایۀن زمۀان محۀور
اهلیت موجب تا تمام شدن قبوخ است و تصریحی به لزوم ّ
بحث فقیهان لزوم ّ
اهلیت قابل به
هنگام ایجاب و استمرار این ّ
اهلیت نشد است .طبۀق یافتۀههای نویسۀند  ،شۀیخ انصۀاری
اولین فقیهی است که به صورت مستقل ،ذیل عنوان شروط صیغۀ بیع ،بحث از وجود ّ
اهلیت
را در موجب و قابل طرح کرد  ،وجود ّ
اهلیت را از ابتدای عقد تۀا اتمۀام قبۀوخ در موجۀب و

قابل شرط میداند 5.کالم شیخ در حواشی مکاسب و درسهای نۀارج ،مۀورد بحۀث قۀرار

گرفته ،برنی آن را پذیرفته 6و برنی دیگر ،مورد انتقاد قرار داد اند 7.گسترد ترین بحثۀی کۀه
نویسند به آن دست یافت ،تقریرات درس استاد شبزند دار است.

8

مقاالت گوناگونی دربارۀ اسباب زواخ ایجاب نگار شد است مانند «ایجاب و زواخ
آن از دیدگا فقه و حقوق تطبیقی و کنوانیسون بیع میان المللی کاال»« ،مطالعۀ تطبیقی
اسباب زواخ ایجاب»« ،اسباب زواخ ایجاب در کنوانسیون بیع میان المللی کاال مصوب
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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 3981و تطبیق آن با حقوق ایران» و «رجوع از ایجاب در کنوانیسون بیع میان المللی
کاال( 3981وین)» 9.در این مقاالت ،زواخ ایجاب با رجوع ،انقضای مدت ،رد ایجاب

 .1شهید ثانی ،مسالک االفهام ،ج ،1ص.311
 .2محقق ثانی ،جامع المقاصد ،ج ،36ص.18
 .3بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،61ص.312
 .4نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،69ص.341
 .5انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.311
 .6نائینی ،منیة الطالب ،ج ،3ص.332
 .7نویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.12
 .8شب زند دار ،تقریرات ،جلسات درس به تاریخ  3198/1/9تا .3198/8/33
 .9به ترتیب :اسماعیلی ،مجلۀ مدرس علوم اسالمی ،شمارۀ نهم محقق داماد و دارائی ،مجلۀ تحقیقات

حجر موجب پس از ایجاب ،انتفای موضوع ایجاب و
ایجاب متقابل موجب،
توسط قابل،
ِ
ِ
ِ
مرگ موجب ارزیابی شد است .این مقاالت هر چند حاوی نکات ارزشمندی دربارۀ
ِ
ّ
استمرار اهلیت موجب هستند اما توجه کمتری به مباحث فقهی دارند و بیشتر به جنبۀ
حقوقی بحث پردانتهاند .همچنین از میان امور ذکر شد  ،تنها حجر و مرگ به موضوع
تحقیق حاضر ارتباط دارد .مقالۀ « ّ
1
اهلیت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»
تنها مقالهای است که به موضوع پژوهش حاضر نزدیک شد اما با این حاخ ناظر به تمام
صور نیست و بحث کافی از ادله در آن صورت نگرفته است .مباحث مطرح شد در کالم
فقیهان نیز ،ناظر به تمام صورتها نیست و اغلب به روشنی میان اقسام ّ
اهلیت و حکم
تشکیل عقد و صحت آن ،تفکیک نکرد اند .این امور ،نویسند را بر آن داشت تا با
محوریت کالم فقیهان امامیه ،نگاهی جامع به موضوع داشته باشد و زمان ّ
اهلیت موجب و
قابل را با تفکیک میان اقسام ّ
اهلیت ،مورد بررسی قرار دهد.

مفهوم شناسی
قرارداد

«قرارداد» مرکب از قرار و داد بود و در لغت به معنۀای دارای پایۀداری اسۀت 2.قۀرارداد بۀه

عهد و عقد را متفاوت دانسته است .عهد به معنای در ذمه و عهۀد قۀرار دادن و معاهۀد بۀه

حقوقی ،ویژ نامۀ شمارۀ  31ابهری و همکاران ،دو فصلنامۀ پژوهشنامۀ حقوق نصوصی عدالت ،شمارۀ
چهارم اصغری و کاویار ،مجلۀ حقوقی میان المللی ،شمارۀ .22
 .1پور ارشد و ریاحی ،مجلۀ مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،شمارۀ .32
 .2دهخدا ،لغت نامه ،ج ،62ص.6496
 .3طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،1ص .611در برنی روایات عقد به عهد تفسیر شد است( .قمی ،تفسیر
القمي ،ج ،3ص)321
 .4مانند :عسکری ،الفروق في اللغة ،ص 41کبیر ،الطراز األول ،ج ،2ص 88زمخشری ،الکشاف عن
حقائق غوامض التنزیل ،ج ،3ص 211اردبیلی ،زبدة البیان في أحکام القرآن ،ص.426
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همین اعتبار به پیمان نیز اطۀالق شۀد و معۀادخ وا ۀ «عقۀد» در عربۀی اسۀت .بسۀیاری از
ّ
لغتدانان و ّ
مفسران ،عقد را به معنای عهد 3یا عهد مشدد 4دانستهاند .امۀام نمینۀی معنۀای
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معنای تعهد هر یک از دو طرف به انجام کاری است در حالی که در معنای عقد ،اسۀتعار
وجود داشته و به معنای ارتباط اعتباری ناصی است که به واسطۀ آن ،گر ایجاد میگۀردد.

1

وی در جایی دیگر ،عقد را «قرار دو طۀرف بۀر امۀر واحۀد» تعریۀ کۀرد اسۀت 2.محقۀق
اصفهانی عقد را به «قرار مرتبط به قرار دیگر» معنا کرد و حیثیت قرار بودن را ناشی از عهۀد

و حیثیت ارتباط را ناشی از عقد میداند 3.محقق نویی عقۀد را عبۀارت از «محکۀم کۀردن
یکی از دو التزام و گر زدن آن به دیگری» میداند نوا لفظۀی در میۀان باشۀد یۀا نباشۀد.

4

سنهوری عقد را این گونه معنا میکند« :توافق دو اراد بر ایجاد اثری قانونی نۀوا ایۀن اثۀر
انشاء التزم باشد یا نقل یا تعدیل یا اتمام باشد».

5

عقد ،متشکل از ایجاب و قبوخ است .بسیاری ایجاب را فعل بایع و قبوخ را فعل مشتری

میدانند 6و در صورت تقدیم قبوخ به شکل امر ،به آن استیجاب گویند 7.برنی ،انشاء مبادلۀ
ماخ به ماخ را فعل موجب میدانند چه آنکه توسط مالک عین انجام گیرد یا توسط مالک

ثمن 8.از منظر آنان ،در صورتی که مشتری از استیجاب قصد انشا کند ،ایجاب از طرف او
رخ داد است 9.مقصود از عقد در این نوشتار ،ایجاب و قبولی است که دارای شرایطاند و با

آنها عقد منعقد میشود چه بر آن استیجاب صدق کند یا بدان قبوخ گفته شود .بدین ترتیب
پرسش آن است که آیا الزم است دو طرف قرارداد از ابتدای انعقاد عقد با ایجاب یا
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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قبوخ مقدم ،تا اتمام آن با قبوخ یا ایجاب ،اهل باشند؟
استیجاب یا ِ

در مفهوم شناسی عقد ،کارکرد و جایگا قبوخ در ماهیت عقد ،بیشترین تأثیر را در بحث

حاضر دارد .امام نمینی ماهیت بیع را تنها تملیک عین در مقابل عوض یا مبادلۀ ماخ در

 .1امام نمینی ،کتاب البیع ،ج ،3ص.316
 .2همان ،ج ،4ص.48
 .3اصفهانی ،اإلجارة ،ص.1
 .4شاهرودی ،محاضرات في الفقه الجعفري ،ج ،6ص.14
 .5سنهوری ،الوسیط في شرح القانون المدني ،ج ،3ص. 318
 .6مانند :طوسی ،الخالف ،ج ،1ص.1
 .7انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.341
 .8نمینی ،کتاب البیع ،ج ،3ص.112
 .9همان ،ص.113

ً
مقابل ماخ دانسته ،اطالق عقد بر بیع را به اعتبار گرهی میداند که ادعائا از تبادخ دو اضافه
حاصل میشود .به باور وی این گر و مبادله با ایجاب موجب به وجود میآید ،بدون آنکه
تخاطب و تعاهد در آن دنیل باشد و پس از ضمیمه شدن قبوخ طرف مقابل ،ایجاب،

موضوع اعتبار عقالیی و شرعی قرار میگیرد 1.قبوخ در دیدگا شیخ انصاری ،صرف رضایت

نیست بلکه قابل عالو بر رضایت ،باید نقل ثمن به بایع را در قباخ مبیع انشا کند 2.کالم
ّ
شیخ با ماهیت عرفی عقد ناسازگار است زیرا عقد از نظر عرفی ،مرکب از ایجاد سبب از
یک طرف و قبوخ از طرف دیگر است و هیچ دلیلی بر لزوم انشا از طرف قابل وجود ندارد.

3

به عبارتی دیگر ،ماهیت عقد ،گر نوردن و ارتباط دو قرار یا التزام به یکدیگر است و در
قبوخ این انشا از طرف قابل ،این ارتباط شکل میگیرد.
فرض تحقق انشا از طرف موجب و ِ

همچنین نمیتوان با دیدگا امام موافقت کرد زیرا کامل شدن عقد و ترتب اثر حتی در نگا

موجب ،مشروط به تحقق قبوخ و صدور رضایت از قابل است نه آنکه از منظر موجب ،عقد
کامل شد و اثر بر آن مترتب باشد و تنها در اعتبار عقالیی و شرعی متوق

بر رضایت

باشد .به همین دلیل هر چند قبوخ از مقولۀ انشا نیست اما رکن عقد محسوب میشود.
محقق اراکی بحث وجود ّ
اهلیت در دو طرف قرارداد از ابتدای ایجاب تا اتمام قبوخ را
مبتنی بر این دانسته که مفهوم معاهد قائم به کیست؟ اگر مفهوم معاهد قائم به موجب
باشد ،روشن است که تنها موجب باید به هنگام ایجابّ ،
اهلیت داشته باشد و استمرار

بر امضای ورثه یا ولی است 4.امام نمینی با همین دلیل ،دیوانه یا بیهو بودن مشتری به
هنگام ایجاب را ّ
مضر ندانسته ،بیان میکند :هر زمان مشتری پس از عاقل شدن یا به هو
آمدن ،ایجاب را قبوخ کرد ،نصاب موضوع اعتبار عقالیی و شرعی تمام میگردد 5.با فرض

قوام مفهوم معاهد به فعل موجب ،باز نتیجهگیری بیان شد صحی ،نیست زیرا دلیل

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

ّ
اهلیت و اهل بودن قابل ،شرط نیست هر چند در برنی از صورتها ،صحت عقد متوق

 .1همان ،ص.122
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 .3اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،3ص.618
 .4اراکی ،کتاب البیع ،ج ،3ص.349
 .5نمینی ،کتاب البیع ،ج ،3ص.122

97

اهلیت ،منحصر در ّ
اشتراط تقارن و استمرار ّ
قابلیت تخاطب نیست و ادلۀ دیگری مانند
انصراف اطالقات صحت و عدم قصد جدی نیز مورد استدالخ قرار گرفته است .از سوی
دیگر ،مطابق مبنای امام ترتیب اثر عقالیی ،متوق بر قبوخ است .با این نگا  ،در صورتی که
قابل به هنگام ایجاب اهل نباشد و موجب بداند قابل در آیند اهل نمیشود ،قصد جدی
ایجاب ،صادر نمیشود زیرا انسان نمیتواند به عقدی که میداند از نظر عقالیی و شرعی
بی اثر است ،قصد جدی داشته باشد.
دو طرف قرارداد
موجب و قابل ،متعاقدین یا دو طرف قرارداد هستند .موجب و قابل ،میتوانند اصیل یا وکیل یۀا
ّ
ولی یا فضولی باشند که تمام این موارد حتی فضولی ،دانل موضۀوع پۀژوهش حاضۀر اسۀت.
ً
مثال اگر فضولی در حاخ جنون عقد را ایجاب کند ،عقد منعقد نشۀد و مالۀک نمیتوانۀد آن را
1

اجاز کند .به همین دلیل ،فضولی به کاملی که مالک نیست ،ترجمه شد است.
بحث از تقارن و استمرار ّ
اهلیت موجب و قابل در عقد فضولی نیز قابل تصویر است که
به برنی از موارد آن اشار میشود:

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

موجب فضولی ،در حالی که قابل اصیل اهل نیست ،ایجاب کند و قابل اصیل پس از
.3
ِ
ِ
ِ
اهل شدن ،ایجاب را قبوخ کند.
اهلیت ،ایجاب کند و پس از ایجاب ،از ّ
 .6موجب فضولی دارای ّ
اهلیت نارج شود و
ِ
ِ
قابل عقد را قبوخ کند.
 .1اصیل با این تصور که فضولی غیر اهل ،مالک ثمن ّ
معین است ،فضولی را مخاطب
ِ
ایجاب قرار دهد و فضولی پس از اهل شدن ،قبوخ کند.
امکان لحوق اجاز به این عقود ،مبتنی بر شرط نبودن تقارن و استمرار ّ
اهلیت موجب و
قابل است .البته تصویر بحث در مواردی که ثمن کلی باشد ،مبتنی بر پذیر جریان عقد
ً 2
مثال فضولی نود را وکیل زید ّ
موجب اصیل ماخ را به
معرفی کند و
فضولی در کلی است.
ِ
 .1انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.124
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زید تملیک کند در حالی که فضولی اهل نبود است و فضولی پس از اهل شدن ،ایجاب را
از طرف زید قبوخ کند .امکان لحوق اجاز بر این عقد ،مبتنی بر شرط نبودن ّ
اهلیت قابل به
هنگام ایجاب است.

اصلیترین دلیل اعتبار تقارن و استمرار ّ
اهلیت موجب و قابل ،عدم صدق معاقد و

معاهد است و صدق معاقد ناظر به حیثیت صدوری عقد است به این معنا که آیا موجب
و قابلی که عقد را منعقد کرد اند ،باید از ابتدای ایجاب تا اتمام قبوخ ّ
اهلیت داشته باشند؟ با
این تصویر ،دو بحثی که ذیل مباحث فضولی طرح شد  ،از بحث مقالۀ حاضر نارج است:
اوخ :شرطیت ّ
اهلیت موجب و قابل از زمان عقد تا زمان اجاز  :1به علت رکن نبودن

اجاز در صدور عقد ،استمرار ّ
اهلیت تا زمان اجاز  ،از بحث حاضر نارج است.
ً
دوم :شرطیت وجود مجیز در حاخ عقد :2مثال معامالت ولی در صورتی که به مصلحت
کودک نباشد ،فضولی است .حاخ آیا کودک میتواند پس از بلوغ عقد را اجاز کند؟ برنی

قائل به جواز شد  3و برنی عقد را باطل میدانند 4.امکان دارد این بحث ،به بحث حاضر
رجوع کند به این بیان که شکلگیری عقد ،مشروط به اهل بودن دو طرف قرارداد به هنگام

عقد است .هر چند عقد میان فضولی (ولی) و مشتری واقع شد اما در حقیقت عقد برای
کودک است و کودک به هنگام عقدّ ،
اهلیت اجاز را دارا نیست .اما این تحلیل صحی،

اهلیّت
اهلیت ّ
اهلیت استیفا استّ .
تمتع و ّ
اهلیت» در حقوق بر دو قسم ّ
« ّ
اهلیت تمتع ،صۀالحیت
شخص برای دارا شدن حق و ّ
5
اهلیت استیفا ،صالحیت شخص برای به کار بردن حق است.

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

نیست زیرا موضوع مقالۀ حاضرّ ،
اهلیت موجب و قابلی است که عقد را منعقد کرد اند ،نه
ً
شخصی که عقد واقعا برای او واقع شد است.
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حیات زیر مجموعۀ ّ
اهلیت تمتع و تمییز -در مقابل مستی و بیهوشۀی -و عۀدم حجۀر ،زیۀر
مجموعۀ ّ
اهلیت استیفا است .صغر ،جنون ،سۀفه ،ورشکسۀتگی و ماننۀد آن عوامۀل حجۀر
اهلیت تمتۀع و ّ
اهلیت در مقالۀ حاضر ،اعم از ّ
هستند .مراد از ّ
اهلیۀت اسۀتیفا و بۀه معنۀای
صالحیت انعقاد عقد صحی ،است به این معنا که شخص صالحیت و توانایی آن را داشۀته
باشد که عقد صحیحی را م نعقد کند .به همین دلیل التفات در مقابل نواب و غفلت کۀه از
نظر اصطالحی زیر مجموعۀ ّ
اهلیت نیست ،دانل بحث است.
ّ
اهلیت موجب و قابل با توجه به میزان اثرگذاری بر دو قسم است:
قسم اوخّ :
اهلیتی که بدون آن اراد صادر نمیشود مانند :عقل ،التفات ،تمییز .برنی از

هلیت به ّ
این ا ّ
اهلیتی که بدون آن تخاطب ممکن نیست ،تعبیر کرد اند 1.حیات نیز ذیل
همین ّ
اهلیت تعری میشود .نبود برنی از این امور مانند عقل و تمییز باعث از بین رفتن
قو ای است که از آن اراد منبعث میشود و نبود برنی دیگر مانند التفات تنها مانع صدور
اراد است .در هر حاخ بدون اجتماع این شروط ،اراد صادر نمیشود.
قسم دومّ :
اهلیتی که بدون آن اراد فاقد اثر است .مانند انتیار در مقابل اکرا  ،رشد در

مقابل سفه ،بلوغ در صبی ّ
ممیز ،عدم حجر در ورشکسته و مانند آن .انشا از مکر  ،سفیه،
صبی ّ
ممیز و محجور صادر میشود اما صرف انشا برای صحت عقد کافی نیست .بیاثر
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

صالحیت شأنی است مانند عقد صبی ّ
ّ
ممیز در دیدگا
بودن اراد گا ناشی از فقدان
مشهور 2و گا صالحیت شأنی وجود دارد مانند عقد َ
مکر .
هلیت قسم اوخ و از ّ
اهلیتی که بدون آن اراد صادر نمیشود به ا ّ
در ادامه از ّ
اهلیتی که
اراد بدون آن اثر ندارد ،به ّ
اهلیت قسم دوم ،یاد نواهد شد.

مقتضای ادله اوّلی لفظی

تمسک به عمومات صحت مانند أوفوا بالعقود 3،متوق بر صدق عنوان عقد است و لذا

 .1انصاری المکاسب ،ج ،1ص.311
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در صورت شک نمیتوان به عموم آن تمسک کرد .بر این اساس بسته به تأثیری که فقدان یک
ً
شرط دارد صوری پیش میآید که ذیال بیان میشود:
ال  .تشکیل نشدن عقد با نبود ّ
اهلیت در این فرض ،عقد صدق نکرد  ،نمیتوان با
تمسک به عمومات ،آن را تصحی ،کرد.
ب .تشکیل عقد با نبود ّ
اهلیت و احراز صحت عرفی عقد در این فرض ،عقد صادق
است و با نبود دلیل ناص بر بطالن ،با تمسک به أوفوا بالعقود تصحی ،میشود.
ج .تشکیل عقد با نبود ّ
اهلیت و شک در صحت عرفی عقد حکم به صحت عقد با
تمسک به عموم أوفوا بالعقود وابسته به مبنای وضع الفاظ است .باورمندان به وضع الفاظ
برای صحی ،،معتقدند الفاظ عقود و ایقاعات برای صحی ،عرفی وضع شد است ،نه

صحی ،شرعی 1و به همین دلیل ،تمسک به عمومات صحت عقود را متوق

بر احراز

صحت عرفی عقد میدانند که نتیجۀ تمسک به عمومات صحت ،اثبات صحت نزد شارع
است .در صورت پذیر وضع الفاظ برای صحی ،،شک در صحت عرفی عقد ،مستلزم
شک در صدق عنوان عقد است و با شک نمیتوان به عموم تمسک کرد .بنابر قوخ به اعم،
جامعی که لفظ عقد برای آن وضع شد  ،التزام مرتبط به التزام آنر یا قرار مرتبط به قرار دیگر
است .پس برای تشکیل و صدق عقد ،احراز صحت عرفی و عقالیی ،شرط نیست .البته در

دیدگاه فقها

فقها ذیل شرایط صیغه در کتاب نکاح و بیع ،به ارائۀ دیدگا پردانتهاند .تفاوتهۀای زیۀادی

میان دیدگا ها مشاهد میشود ،تا آنجا که یک فقیه در کتاب بیع به گونهای فتوا داد و همۀو
در کتاب نکاح رأی دیگری اتخاذ نمود است .نیز به ادلۀ متعددی تمسک شد است .تفاوت

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

صورتی که از نظر عرفی و عقالیی ،شرط صحتی وجود داشته باشد و با تمسک به ادلهای
مانند سیر و ارتکازّ ،
شرعیت آن اثبات شود ،وجود در تصحی ،قرارداد الزم است.

دیدگا ها و تعدد ادله ،مانع دستهبندی آرا و ادله در کنار هم است .به همین دلیۀل ،نخسۀت،
آرای فقها بیان شد  ،آنگا ادله بررسی و دیدگا برگزید اثبات میشود.
 .1انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.61
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در مجموع شش دیدگا قابل شناسایی است ،هر چند ممکن است برنی از این دیدگا ها
به دیگری رجوع کند اما به دلیل بیاطالعی از مراد واقعی فقیه و نظر او دربارۀ اقسامی که در
کالمش ذکر نشد  ،تنها میتوان نظر بیان شد در ظاهر کالم را به فقیه نسبت داد.
اولین فقیهی که به صراحت دربارۀ تقارن ّ
اهلیت سخن گفته ،شیخ انصاری است .او
معتقد است که بایع و مشتری باید در هنگامۀ ایجاب و قبوخ دیگریّ ،
اهلیت قسم اوخ و دوم
را دارا باشند و این شرایط در طوخ زمان ایجاب تا قبوخ پایدار باشد .ایشان در شروطی که
بدون آنها قابلیت تخاطب وجود ندارد ،صادق نبودن معنای معاقد و معاهد را دلیل دانسته
و در سایر شروط بیان میکند :از نظر عرفی باید رضایت هر یک در زمان فعل دیگری وجود
داشته باشد تا تعاقد و تعاهد صدق کند .ایشان در تبیین عدم صدق معاقد میفرماید:
ایجاب موجب لغو است.
اگر قابل به هنگام ایجاب راضی نباشد یا رضایت او معتبر نباشد،
ِ

در نتیجه برای صدق مفهوم معاقد شرط است که ایجاب و قبوخ در نفس متکلم از ابتدای

ایجاب تا اتمام قبوخ وجود داشته باشد و اگر در نفس هر دو یا یکی از آنها ایجاب و قبوخ
وجود نداشته باشد یا وجود آن بدون اعتبار باشد ،معنای معاقد محقق نخواهد شد.

1

از عبارت شیخ برداشت میشود که با نبود هر دو قسم ّ
اهلیت حتی رضایت ،عقد
تشکیل نمیشود ،نه آنکه عقد صحی ،پدید نیاید .وی صحت عقد با رضایت متأنر َ
مکر را
ِ
نالف قاعد دانسته است و به همین دلیل آن را به اجماع مستند کرد است.
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

شیخ انصاری در کتاب نکاح ،مفاد دلیل اعتبار بلوغ و عقل در متعاقدین را تنها وجود
این دو شرط به هنگام عقد دانسته است ،به این معنا که موجب به هنگام ایجاب ،بالغ و
عاقل باشد ،نه آنکه بلوغ و عقل او تا تمام شدن قبوخ استمرار داشته باشد .وی در ادامه،
استدامۀ حکمی ایجاب را در تشکیل عقد شرط دانسته است ،به این صورت که موجب از
ایجاب نود تا تمام شدن قبوخ رجوع نکند.

2

صاحب جواهر با تمسک به دلیل اشتراط شروط در صحت عقد ،استمرار ّ
اهلیت موجب

تا اتمام قبوخ را شرط دانسته ،عروض جنون ،بیهوشی و نواب پس از ایجاب را زائل کنندۀ

 .1انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.311
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ایجاب میداند ،هر چند به هنگام قبوخ ،به حالت عادی بازگردد 1.وی -در صورتی که قبوخ
مقدم شود -وجود شرایط در قابل و استمرار آن را نیز الزم میداند.
نائینی اشتراط وجود ّ
اهلیت در موجب و قابل از ابتدای ایجاب تا اتمام قبوخ را امری
بدیهی دانسته است .تنها تفاوت میان دیدگا شیخ انصاری و نائینی در انطباق صحت عقد
مکر با رضایت متأنر ،با قاعد است .نائینی صحت عقد َ
َ
مکر با لحوق رضایت را مطابق
قاعد دانسته است زیرا در نظر ایشان ،قصد ایجاد ماد در تشکیل عقد معتبر است ،نه
رضایت به ایجاد ماد .

2

سید یزدی دیدگا متفاوتی دارد .وی در حاشیۀ مکاسب تنها وجود قابلیت تخاطب در قابل را
به هنگام ایجاب ،شرط میداند ،هر چند در صورت جنون یا مرگ موجب به هنگام قبوخ،

صحت عقد را متوق بر اجازۀ ولی یا وارث دانسته است 3.البته سید در عروة الوثقی ذیل بحث
عقد نکاح به گونهای دیگر فتوا داد و بقاء متعاقدین بر ّ
4
اهلیت تا تمام شدن عقد را شرط میداند.
محقق حکیم در حاشیه ،بقاء صالحیت موجب تا اتمام قبوخ را شرط دانسته است 5اما در
مستمسک العروه پس از تقسیم فقدان ّ
اهلیت به مانع از تخاطب و مانع از سلطنت بر ّ
تصرف،
اهلیت را شرط دانسته و وجود ّ
تقارن ّ
6
اهلیت قسم دوم را به هنگام فعل نود آنها شرط میداند.

محقق اصفهانی دیدگا چهارمی را انتیار کرد است .او هر چند وجود قابلیت تخاطب برای

دو قسم مانع از تحقق تعاهد و تعاقد و مانع از تحقق عقد با رضایت معتبر ،بحث در عدم ّ
اهلیت
ِ
اهلیت قابل به هنگام ایجاب»ّ « ،
قسم اوخ را در سه مورد « ّ
اهلیت موجب به هنگام قبوخ» و

«استمرار ّ
اهلیت موجب و قابل میان ایجاب و قبوخ» تنقی ،کرد  ،در مورد اوخ و دوم ،وجود

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

موجب و قابل به هنگام فعل دیگری را الزم دانسته اما مرگ یا نواب یا بیهوشی موجب پس از
ایجاب را سبب زواخ ایجاب نمیداند 7.برنی از محققان معاصر پس از تقسیم عدم ّ
اهلیت به

 .1نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،69ص.341
 .2نائینی ،منیة الطالب ،ج ،3ص.334
 .3یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،3ص.96
 .4همو ،العروة الوثقی (المحشی) ،ج ،2ص.214
 .5حکیم ،نهج الفقاهة ،ص.331
 .6همو ،مستمسک ،ج ،34ص.193
 .7اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،3ص.696
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اهلیت را شرط دانسته و در مورد سوم ،لزوم استمرار ّ
ّ
اهلیت را انکار میکند.

1

قزوینی عاقل بودن هر یک از موجب و قابل به هنگام فعل نود و فعل طرف مقابل را شرط

دانسته است 2.هر چند ایشان در نصوص عقل این مطلب را فرمود و به «ربط معنوی میان
موجب و قابل تنها در صورتی ایجاد میشود که عقل هم زمان در هر دو وجود داشته باشد و
مدلوخ صیغۀ صادر از نود و صیغۀ صادر از طرف مقابل را بفهمد» استناد نمود است اما
میتوان با توجه به دلیلی که اقامه نمود است اعتبار تمام شرایطی را که بدون آنها تخاطب امکان
ندارد به وی منتسب نمود ،هر چند از این تعلیل اشتراط استمرار ّ
اهلیت استفاد نمیشود.
دیدگا پنجم از کالم محقق نویی برداشت میشود .وی در مصباح الفقاهه قابلیت
تخاطب در موجب را به هنگام قبوخ ،شرط میداند ،هر چند نواب و غفلت را مانع تلقی
نکرد است 3.ایشان در موسوعه ذیل عنوان عقد نکاح ،سه جهت ّ
اهلیت قابل به هنگام
ِ
اهلیت موجب به هنگام قبوخ و استمرار ّ
ایجابّ ،
اهلیت موجب میان ایجاب و قبوخ را مطرح
کرد است و وجود تمام اقسام ّ
اهلیت را در قابل به هنگام ایجاب و نیز در موجب به هنگام
قبوخ ،الزم دانسته است اما استمرار ّ
اهلیت موجب را شرط ندانسته است ،هر چند جنون

موجب میان ایجاب و قبوخ را موجب زواخ ایجاب میداند.

4

میان موسوعه و مصباح الفقاهه دو تفاوت جدی وجود دارد :نخست آنکه در مصباح
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

الفقاهه ،نواب یا غفلت موجب به هنگام قبوخ مانع تحقق معاهد دانسته نشد است ،در
ّ
حالی که در موسوعه مانع تلقی شد است .دیگر آنکه در موسوعه دیوانه شدن موجب پس
از ایجاب و عود عقل به هنگام قبوخ ،مانع صدق تعاقد دانسته شد است اما در مصباح

الفقاهه به صورت کلی فقدان ّ
اهلیت میان ایجاب و قبوخ و بازگشت آن به هنگام قبوخ مانع
ّ
صدق تعاقد تلقی نشد است.
سید تقی طباطبایی نیز عالو بر لزوم ّ
اهلیت موجب و قابل به هنگام فعل نود ،استمرار
عقل موجب تا اتمام قبوخ را شرط صدق عنوان عقد دانسته است ،هر چند به نظر ایشان
 .1روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،1صص.641-642
 .2قزوینی ،ینابیع االحکام ،ج ،6ص.294
 .3نویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.11
 .4همو ،موسوعة االمام الخوئی ،ج ،11صص.323-329
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استمرار بیداری یا التفات شرط نیست.

1

از عبارات محقق ایروانی دیدگا ششمی برداشت میشود .ایشان وجود شرایط در متعاقدین
رضایت موجب
را تنها به هنگام فعل نودشان الزم دانسته است ،هر چند بعید نمیداند ارتفاع
ِ
به هنگام قبوخ ،مانع صدق معاهد باشد 2.تبریزی ،وجود ّ
اهلیتی را که بدون آن عنوان بیع صدق
نمیکند در موجب به هنگام ایجاب و در قابل به هنگام قبوخ شرط دانسته است و لزوم وجود
ّ
اهلیتی را که بدون آن عقد صدق میکند ،اما صحی ،نیست ،متوق بر میزان داللت دلیل
ً
میداند .مثال در بلوغ باید موجب به هنگام ایجاب و قابل به هنگام قبوخ ،بالغ باشند اما در
رضایت شرط نیست که به هنگام ایجاب و قبوخ ،رضایت وجود داشته باشد بلکه لحوق متأنر
اهلیت و نیز استمرار ّ
اهلیت داشتن قابل به هنگام ایجاب و استمرار این ّ
آن کافی استّ .
اهلیت

موجب تا تمام شدن قبوخ ،به نظر ایشان شرط نیست 3.شبیری زنجانی وجود قابلیت انشا در
موجب و قابل را به هنگام فعل نودشان الزم دانسته ،تقارن و استمرار ّ
اهلیت را الزم نمیداند ،هر
چند عدوخ موجب از ایجاب را باعث زواخ ایجاب میداند.

4

ممکن است مراد ایروانی از عدم رضایت ،رجوع موجب از ایجاب باشد که در فرمایش
ً
شبیری زنجانی آمد است ،نه آنکه صرفا رضایت او به ایجاب مرتفع شد باشد ،بدون آنکه
از ایجاب رجوع کرد باشد .میان رجوع از ایجاب و ارتفاع رضایت این تفاوت وجود دارد که
در رجوع از ایجاب ،موجب ایجاب نود را لغو قرار میدهد ،در حالی که در ارتفاع

ترس اینکه ضرری از ناحیۀ قابل یا دیگری متوجه او شود ،از ایجاب رجوع نمیکند .باید
دانست :رجوع از ایجاب ،ابراز ارتفاع رضایت نیست بلکه مانند زواخ رضایت ،امری
نفسانی است و گا با وجود ارتفاع رضایت ،نفس به عللی ایجاب نود را لغو قرار نمیدهد.
از کالم امام نیز دیدگا ششم برداشت میشود .ایشان تنها ّ
اهلیت موجب و قابل به

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

رضایت ،موجب تنها به ثمر بخش بودن ایجاب با ضمیمۀ قبوخ رضایت ندارد ،هر چند
ً
ایجاب نود را لغو قرار نداد است .مثال رضایت موجب پس از ایجاب از میان رفته اما از

 .1طباطبایی ،عمدة المطالب ،ج ،6ص.343
 .2ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،3ص.96
 .3تبریزی ،ارشاد الطالب ،ج ،6ص.313
 .4شبیری ،کتاب بیع ،ص.119
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هنگام فعل نودشان را شرط میداند و حتی صحت عقد در صورت رضایت متأنر موجب
پس از عدوخ از ایجاب را بعید نمیداند.

1

نکتۀ مشترک عبارات این چهار فقیه آن است که وجود ّ
اهلیت قسم اوخ در موجب به

هنگام ایجاب و در قابل به هنگام قبوخ الزم است و بدون آن عقد تشکیل نمیشود اما
اهلیت تا تمام شدن قبوخ و ّ
اهلیت داشتن موجب به هنگام قبوخ و استمرار این ّ
ّ
اهلیت داشتن
قابل به هنگام ایجاب و استمرار آن ،شرط نیست.

دیدگاه حقوقدانان

2

مادۀ  15و  16و  17کنوانسیون بیع بین المللی کاال ،ناظر به زواخ ایجاب است .در بند دوم
ایجۀاب غیۀر قابۀل رجۀوع ،پۀیش از وصۀوخ ایجۀاب بۀه
مادۀ  ،15زمان انصراف موجۀب از
ِ

مخاطب یا همزمان با آن بیان شد است .در بند اوخ مادۀ  ،16زمان رجوع از ایجاب سۀاد ،

مخاطۀب
پیش از قرارداد اعالم شد است .البته به این شرط که پیش از ارساخ قبۀوخ توسۀط
ِ
ایجاب ،رجوع به وي واصل گردد .در مۀادۀ  17وصۀوخ ّرد مخاطۀب بۀه موجۀب ،حتۀی در
ایجاب غیر قابل رجوع ،باعث انتفای ایجاب دانسته شد است .هر چند در این مواد ،امۀور
زائل کنندۀ ایجاب بیان شد اما اشار ای به تقارن و استمرار اه ّلیت نشد است.
سنهوری مینویسد:
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

اراد پس از تعبیر آن ،وجودی فعلی پیدا میکند و این وجود فعلی حتی پس از مرگ
اهلیت او ،ادامه دارد .مرگ یا فقدان ّ
صاحب اراد یا فقدان ّ
اهلیت صاحب اراد در قانون
قدیم ،باعث از میان رفتن وجود اراد میشود اما مطابق قانون جدید ،تعبیر از اراد باعث
میشود اراد  ،وجودی منفصل از صاحب آن پیدا کند و به همین دلیل با مرگ یا فقدان
ّ
اهلیت ،این وجود منفصل از میان نمیرود .به عنوان نمونه ،شخصی در مصر ایجاب نود
را با نامه به شخص دیگری در فرانسه ارساخ میکند و قابل در فرانسه ،این ایجاب را قبوخ
میکند و قبوخ نود را برای موجب ،میفرستد اما پیش از رسیدن نامه به موجب و آگاهی

 .1امام نمینی ،کتاب البیع ،ج ،3ص.124
 .2در  33آوریل  3981میالدی ،کنوانسیون بیع بین المللی کاال در وین پایتخت اتریش با حضور نمایندگان
 26کشور به تصویب رسید.
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او از قبوخ ،قابل از دنیا میرود .مطابق قانون جدید ،پس از صدور قبوخ از قابل ،عقد کامل
ّ
ّ
مرگ قابل اراد او را
شد و ورثه باید به تعهدات قابل ،متعهد باشند اما مطابق قانون قدیمِ ،
نیز از میان میبرد و قبوخ با مرگ یا فقدان ّ
اهلیت قابل از میان میرود .اما در صورتی که
موجب پیش از آگاهی به قبوخ ،بمیرد یا ّ
اهلیت معامله را از دست دهد ،عقد تمام نشد
است زیرا قبوخ به آگاهی کسی که قبوخ به او متوجه شد  ،نرسید و به همین دلیل ،ایجاب
بدون قبوخ باقی میماند و عقد کامل نمیشود.

1

مثالی که سنهوری بحث را بر آن تطبیق کرد  ،قابل توجیه است ،به این صورت که مطابق
ّ
قانون جدید ،به صرف قبوخ ،عقد کامل شد  ،آثار بر آن مترتب است اما مطابق قانون قدیم،
تمام شدن عقد متوق بر آگاهی موجب به قبوخ است و مرگ قابل پیش از آگاهی موجب،
باعث از میان رفتن ارادۀ قابل میشود .در نتیجه ،این مثاخ ارتباطی به منفصل شدن اراد از
مرید یا باقی ماندن در نفس او ندارد .اما با این حاخ ،از آن استفاد میشود ،مرگ یا فقدان
ّ
اهلیت صاحب اراد باعث از میان رفتن اراد میشود .از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که
اهلیت موجب نیز شرط است و با مرگ موجب یا فقدان ّ
استمرار ّ
اهلیت او پیش از قبوخ،
عقد تحقق نخواهد یافت .به نظر میرسد مراد سنهوری از فقدان ّ
اهلیت ،از میان رفتن تمییز
و شعور است ،نه حصوخ حجر و مانند آن چرا که ایشان صبی غیر ّ
ممیز 2و مجنون 3را به
ممیز 4و سفیهّ 5
اهلیت میداند اما در صبی ّ
علت نبود تمییز ،فاقد ّ
اهلیت را ناقص میبیند.
مرگ موجب مانع از
در فرضی که ایجاب همرا با هیچ التزامی به حفظ ایجاب نباشدِ ،

انعقاد قرارداد میشود زیرا باعث از میان رفتن ارادۀ باطنی که سازندۀ اصلی عقد است،
میشود و صرف توافق اراد های اعالم شد نیز به تنهایی منشأ وجود ّ
6
تعهد نمیشود.

حجر موجب پیش از قبوخ را مانع نفوذ حقوقی ایجاب میداند زیرا باید شرایط
کاتوزیان ِ

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

کاتوزیان دربارۀ مرگ موجب پیش از قبوخ مینویسد:

 .1سنهوری ،الوسیط ،ج ،3صص.388-382
 .2همان ،ص.616
 .3همان ،ص.619
 .4همان ،ص.612
 .5همان ،ص.683
 .6همان ،ص.138
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عقد در دوران کامل شدن عقد در دو طرف وجود داشته باشد و فرض آن است که موجب به
هنگام قبوخ که زمان کامل شدن عقد است ،شرایط را دارا نیست .او در ادامه ،بیهوشی و نواب
را تنها در صورتی که مانع فهم مخاطب از مفاد پیشنهاد و وقوع تراضی شود ،مانع انعقاد

قرارداد میداند ولی نواب و بیهوشی عارض میان ایجاب و قبوخ را مانع قلمداد نمیکند 1.وی
در ناحیۀ قبوخ ،فوت یا حجر قبوخ کنند پیش از قبوخ را باعث زواخ ایجاب میداند زیرا هر
مقید به شرط حیات و ّ
ایجابی به طور ضمنی ّ
اهلیت و انتیار ّ
تصر ِف طرف قبوخ است 2.در
ِ
قانون مدنی ایران هیچ اشار ای به بحث تقارن و استمرار ّ
اهلیت موجب و قابل نشد که
میتوان با واکاوی دقیق در این مسأله ،سکوت قانون مدنی در این زمینه را برطرف کرد.

ادله اعتبار اهلیّت طرفین قرارداد

صاحب حدائق ذیل عنوان عقد نکاح از برنی فقها ادعای اجماع را گزار کرد اسۀت .سۀید

یزدی و سید حکیم این ادعا را تکرار کرد و صاحب جواهر نیز وجۀود مخۀال را انکۀار کۀرد
است اما الری وجود اجماع یا شهرت منقوخ یا ّ
محصل و حتی سایر ادله را انکار نمود  ،تنهۀا

دلیل را عدم صدق معاهد و معاقد میداند 3.افزون بر آن ،اجماع مطرح در کالم این بزرگۀان،
به بقای ّ
اهلیت موجب تا اتمام قبوخ انتصاص دارد و نظارتی به سایر صۀورتها نۀدارد .بلکۀه

اولین فقیهی که به لزوم ّ
اهلیت قابل از ابتدای ایجاب تا اتمام قبوخ تصری ،کرد  ،شیخ انصاری

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

108

است 4که نود در جایی دیگر این مطلب را نپذیرفته است 5.صاحب حدائق نیز هر چند ناقۀل

ادعای اجماع است اما مطابق آن فتوا نداد است .در نتیجه ،نمیتوان با تمسک به اجماع ادعا
شد  ،حکم مسأله را روشن کرد .برنی وجود دلیل ناص از کتاب و سۀنت را منتفۀی دانسۀته،
میزان را صدق عناوین موجود در ادلۀ امضا مانند بیع و تجارت بیان کرد اند.

6

 .1همان ،ص.161
 .2همان ،ص.164
 .3به ترتیب :بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،61ص 321یزدی ،العروة الوثقی ،ج ،2ص 214حکیم،
مستمسک العروة ،ج ،34ص 198نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،69ص 341الری ،التعلیقة علی
المکاسب ،ج ،3ص.428
 .4انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.311
 .5همو ،کتاب النکاح ،ص.93
 .6طباطبایی ،عمدة المطالب ،ج ،6ص.343

دالیل گوناگونی مورد استناد فقها قرار گرفته که هر یک نتایج متفاوتی دارد .ظهور برنی
از ادله مانند فقدان قصد جدی و صدق معاهد  ،تشکیل نشدن قرارداد است و ظهور برنی
ارداد تشکیل شد
دیگر مانند تنظیر به عقد جایز و اطالقات ادلۀ شروط ،نفی صحت قر ِ
ً
است .ذیال این دالیل بیان و بررسی میشود.
دلیل اول :تنظیر ایجاب به عقد جایز
عالمه حلی ایجاب پیش از قبوخ را به عقد جایز تنظیر کرد  ،تمام موانعی را که باعث از میان

رفتن عقد جایز میشود زائل کنندۀ ایجاب دانسته است .1شهید ثانی و فاضل هندی نیز ایۀن

دلیل را تکرار کرد  ،مطابق آن عروض نوم را مزیل ندانستهاند .2مراد این فقیهان از عقد جایز،
عقودی مانند عاریه ،وکالت و ودیعه است که در کالم محقق نائینی به آنها عقد اذنی ،اطالق
شد است .3نتیجۀ تنظیر ایجاب به عقد جایز ،اشتراط بقاء ّ
اهلیت قسم اوخ برای موجۀب تۀا
تمام شدن قبوخ است اما مطابق این دلیل ،اشتراط ّ
اهلیت قابل به هنگام ایجاب و اسۀتمرار

آن تا اتمام قبوخ ،اثبات نمیشود.

صاحب حدائق تنها دلیل بر بطالن عقد جایز با از میان رفتن ّ
اهلیت را اجماع دانسته ،در

آن ندشه میکند .4از نظر وی تنظیر ایجاب به عقد جایز باعث نمیشود ایجاب را با زواخ
ّ
اهلیت موجب ،زائل شد بدانیم زیرا زواخ عقد جایز با این امور ثابت نشد است .صاحب
ایجاب دانسته است در حالی که نواب در عقود جایز ،موجب زواخ عقد نیست .5حکیم
تنظیر ایجاب به عقد جایز را ادعایی بیدلیل نواند است.

6

به باور نگارند  ،تنظیر ایجاب به عقد جایز ،صحی ،نیست زیرا در عقد جایز ،ایجاب و

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

جواهر نیز تنظیر ایجاب به عقد جایز را نپذیرفته ،در نتیجه ،نواب موجب را زائل کنندۀ

 .1حلی ،تذکرة الفقهاء ،ص.286
 .2شهید ثانی ،مسالک االفهام ،ج ،1ص 311فاضل هندی ،کشف اللثام ،ج ،1ص.49
 .3نائینی ،المکاسب و البیع ،ج ،3ص.691
 .4بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،61ص.311
 .5نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،69ص.348
 .6حکیم ،مستمسک ،ج ،34ص.193
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قبوخ تحقق یافته و معاهد میان موجب و قابل ،صورت گرفته است ولی به حکم عقال یا
شرع ،وفای به این عقد واجب نیست اما با صدور ایجاب و قبل از تحقق قبوخ ،عقد شکل
نگرفته است .همین تفاوت باعث میشود نتوان احکام عقد جایز را به ایجاب سرایت داد.
ممکن است در توجیه تنظیر ایجاب به عقد جایز گفته شود :ماهیت این عقود ،اذنی
است که از سوی مالک صادر شد و به دنباخ نارج شدن مالک از ّ
اهلیت ،اذن او نیز از
میان نواهد رفت .شبیه به این بیان در ایجاب نیز وجود دارد ،به این بیان که ایجاب پیش از
ملحق شدن قبوخ به آن ،وجودی مستقل از موجب ندارد و با از میان رفتن ّ
اهلیت موجب،
ایجاب نیز از میان نواهد رفت .مطابق این توجیه ،این دلیل به دلیل ششم بازگشت داشته،
در آنجا مورد بررسی قرار نواهد گرفت.
دلیل دوم :صادق نبودن معاقده و معاهده
شیخ انصاری دلیل اشتراط تقارن و استمرار ّ
اهلیت دو طرف قرارداد را عدم صدق معاقۀد و معاهۀد

دانسته است 1.این استدالخ به گونههای مختل  ،تبیین شد است .نائینی در توضی ،مینویسد:

عقد تنها با فعل دو نفر تشکیل میشود و مدار در تطابق میان مشتری و بایع این است
که تمام شرایط صحت و لزوم در حاخ عقد در هر دو وجود داشته باشد.

2

مامقانی به نحوی دیگر کالم شیخ را توضی ،داد  ،مینویسد:
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

عقد حالتی وحدانی دارد و به همین دلیل ،بقای موجب و قابل بر اوصاف معتبر در
انشا ،در مجموع عقد شرط است.

لزوم صدق معاقد و معاهد در دیدگا فقیهان نتایج متفاوتی دارد:
 .3دو طرف عقد باید به هنگام ایجاب و قبوخّ ،
4
اهلیت داشته باشند.
 .6وجود ّ
اهلیت دو طرف به هنگام ایجاب شرط است.

 .1انصاری ،المکاسب ،ج ،1ص.311
 .2نائینی ،منیة الطالب ،ج ،3ص.334
 .3مامقانی ،غایة اآلمال ،ج ،6ص.621
 .4اصفهانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،3ص.693
 .5یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،3ص.96
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3

5

 .1بقای ّ
اهلیت موجب تا تمام شدن قبوخ ،شرط است.

1
2

 .4وجود شرایط برای موجب به هنگام ایجاب و قابل به هنگام قبوخ ،کافی است.
این فقیهان با وجود تفاوت در نتیجه ،تنها وجود ّ
اهلیت قسم اوخ را در صدق معاهد و
معاقد دنیل میدانند.
عنوان معاقد و معاهد در ادلۀ امضا وارد نشد و تنها عنوان عقد ،بیع ،تجارت و مانند
آن در ادله آمد و صدق این عناوین از نظر عرفی ،شرایطی دارد که در صورت وجود این
شرایط ،تمسک به ادله ممکن نواهد بود .پس ّ
اهمیت دارد شرایط صدق این عناوین در نظر
عرفی مورد بررسی قرار گیرد.

همانگونه که در مفهومشناسی ّ
اهلیت بیان شد ،شروطی که بدون آنها اراد تحقق

نمییابد ،شروط شکلگیری عقدند و شروطی که بدون آنها اراد تحقق مییابد ،اما بی اثر
است ،شروط صحت عقدند اعم از آنکه این شروط از نظر عرفی و عقالیی شرط صحت
قرار داد شد یا از نظر شرعی شرط صحت باشند .با توجه به این نکته ،برای شکلگیری
عقد الزم است موجب و قابل به هنگام فعل نود ّ
اهلیت قسم اوخ را دارا باشند اما وجود

اهلیت در طرف مقابل ،تأثیری در شکلگیری عقد ندارد .چنانچه وجود ّ
ّ
اهلیت قسم دوم
دنالتی در شکلگیری عقد ندارد.

تأکید این بزرگان بر اشتراط تخاطب در شکلگیری عقد است و در صورت نبود ّ
اهلیت قسم

عقد برداشت میشود که باید دو قرار یا دو التزام به هم مرتبط شوند و برای تحقق ارتباط میان این
اهلیت موجب به هنگام ایجاب و ّ
دو ،وجود ّ
اهلیت قابل به هنگام قبوخ ،کفایت میکند.
تأکید میشود که بحث ،دربارۀ زمان اعتبار ّ
اهلیت در دو طرف قرارداد است و لزوم

شروطی دیگر مانند مواالت ،نارج از مقالۀ حاضر است .در نتیجه ،تمام مباحث بیان شد

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

اوخ در مخاطب ،تخاطبی شکل نخواهد گرفت .اما این ادعا ،بی دلیل است زیرا از نظر عرفی،
تخاطب ّ
مقوم انشا نیست و دلیلی تعبدی نیز بر لزوم تخاطب در انشا وارد نشد است .از تعری

مطابق این مبناست که ترک مواالت نللی در صدق عنوان عقد ایجاد نمیکند یا بر فرض
 .1نو یی ،موسوعة ،ج ،11ص.321
 .2ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،3ص.96
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لزوم مواالت ،فاصلهای که مواالت را از میان ببرد میان ایجاب و قبوخ واقع نشد است.
دلیل سوم :فقدان قصد جدی
محقق اصفهانی دلیل اصلی را نبود قصد جدی دانسته ،مینویسد:
همراهی متعاقدین در عقد ،همراهی دو جسم یا دو حیوان با هم نیست بلکه همراهی
دو انسانی است که به آنچه برای دیگری ملتزم شد و آنچه دیگری برای او ملتزم شد ،
التفات دارند .در غیر این صورت ،در نفس عاقل ،قصد جدی به معاهد با کسی که
مانند دیوار یا حمار است ،ایجاد نمیشود .صرف علم به التفات در آیند نیز نمیتواند
معاهدۀ فعلی را تصحی ،کند.

1

مطابق تصری ،ایشان ،این دلیل لزوم وجود ّ
اهلیت قسم اوخ در موجب و قابل به هنگام
تحقق ایجاب و قبوخ را اثبات میکند و توانایی آن را ندارد که وجود ّ
اهلیت قسم دوم و

همچنین استمرار ّ
اهلیت را به اثبات برساند.

امام نمینی به کالم اصفهانی پاسخ داد  ،میفرماید:
ایشان تصور کرد بیع ،معاهد میان دو طرف در هنگام ایجاد بیع است در حالی که بیع
تنها تملیک در مقابل عوض است و این امر تنها با فعل بایع ایجاد میشود .اعم از آنکه
2
طرف مقابل مانند دیوار و حمار باشد یا نه .تخاطب نیز دنالتی در ّ
ماهیت معامله ندارد.
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

این پاسخ مبتنی بر تفاوت تفسیری است که امام و اصفهانی از حقیقت عقد دارند .امام
ّ
عقد را از جهت تشکیل ،شبیه ایقاع دانسته که تنها با ایجاب محقق میشود و قبوخ ،رکن در
ّ
تشکیل قرارداد نیست ،هر چند از نظر ترتب اثر با ایقاع متفاوت بود  ،متوق بر رضایت
قابل است در حالی که اصفهانی قبوخ را رکن عقد میداند .به هنگام بحث از مفهوم
قرارداد ،در این بار صحبت شد.
فارغ از صحت مبنای امام ،بررسی کالم محقق اصفهانی مطابق مبنای مشهور در تحلیل
عقد ضروری است .یکی از محققان معاصر ،در پاسخ به اصفهانی مینویسد:
ایجاب پس از آنکه توسط موجب ایجاد میشود ،تا زمانی که از آن رفع ید نکند ،باقی
 .1اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،3ص.696
 .2همان.
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است .با این فرض ،هر زمان قابلی که ّ
اهلیت را داراست ایجاب را قبوخ کند ،دو التزام
با یکدیگر مرتبط میشوند و عنوان عقد تحقق مییابد .این ادعا که التزام در نفس
موجب نسبت به کسی که مانند دیوار است ،منقدح نمیشود نیز محل اشکاخ است.

1

به نظر میرسد دلیل محقق اصفهانی مدعای ایشان را اثبات نمیکند ،هر چند در برنی
از موارد با تمسک به این دلیل میتوان شکلگیری عقد را نفی کرد .در توضی ،باید گفت:
برای شکلگیری عقد ،تخاطب شرط نیست و وجود ّ
اهلیت هر یک از دو طرف قرارداد به
هنگام فعل نویش کفایت میکند .از سوی دیگر ،تحقق انشا از ُم ِنشئ متوق بر قصد
جدی اوست .با توجه به این دو نکته ،در صورتی که موجب بداند قابلی که به هنگام ایجاب
ً
ّ
اهلیت قسم اوخ را ندارد ،هیچگا اهل نخواهد شد -مثال بداند دیوانهای که قصد دارد ماخ
نود را به او بفروشد هیچگا عاقل نخواهد شد -قصد جدی ایجاب در نفس او شکل
ً
دیوانگی قابل
مثال
نمیگیرد .اما در صورتی که بداند قابل پس از ایجاب ،اهل نواهد شد و
ِ
ّ
ادواری است ،تحقق قصد جدی به ایجاب ممکن است .پس اهل بودن طرف مقابل ،به
نودی نود در شکلگیری عقد دنالت ندارد بلکه به ضمیمۀ علم به اهل نشدن او در
آیند  ،مانع شکلگیری قصد جدی میگردد.
نتیجۀ این دلیل با کفایت ّ
اهلیت موجب و قابل به هنگام فعل نویش تفاوت دارد زیرا
ممکن است موجب به هنگام ایجاب گمان کند قابل در آیند اهل نخواهد شد اما بر
مطابق دیدگا انیر ،با قبوخ قابل عقد شکل میگیرد.
دلیل چهارم :اطالقات ادله شروط
صاحب جواهر با تمسک به اطالق ادلۀ اشتراط ،وجود شرایط در موجۀب را تۀا اتمۀام قبۀوخ
شرط میداند .به همین دلیل اگر موجب پس از ایجاب ،دیوانه یا بیهۀو شۀود یۀا بخوابۀد،

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

نالف باور او ،قابل اهل شد .در این فرض ،مطابق دلیل مذکور عقد شکل نگرفته اما

ایجاب باطل است ،حتی اگر به هنگام قبوخ ،به حالت عادی بازگردد .وی معتقد است دلیل
ً
اشتراط عقل -مثال -اثبات میکند که عقل در عقد شرط است و مراد از عقد ،ایجاب و قبوخ
 .1روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،1ص.624
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است .پس باید عقل از ابتدای ایجاب تا اتمام قبوخ در موجب وجۀود داشۀته باشۀد .ایشۀان
وجود شرایط در قابل -در صورتی که قبوخ مقدم شود -را نیز الزم میداند.

1

صاحب جواهر این سخن را دربارۀ موجب بیان کرد است اما دلیل وی عمومیت دارد و
مثبت لزوم وجود شرایط در قابل از ابتدای ایجاب تا پایان قبوخ است زیرا دلیل اشتراط عقل
ً
مثال -بر آن دال لت دارد که قابل باید در عقد عاقل باشد و مراد از عقد ،مجموع ایجاب وقبوخ است .پس قابل باید از ابتدای ایجاب تا پایان قبوخ عاقل باشد تا شرطیت صدق کند.
از سوی دیگر ،دلیل مذکور دلیلی عام است و توانایی اثبات اعتبار تمام شرایط از ابتدای
ایجاب تا اتمام قبوخ را دارد.
این دلیل با ادلۀ پیشین تفاوت جدی دارد .مطابق ادلۀ پیشگفته ،شکلگیری عقد متوق
بر ّ
اهلیت موجب و قابل است ولی در این دلیل ،صحت عقد انکار شد است.
الری در پاسخ به این استدالخ ،بطالن عقدی که از ابتدا تا پایان فاقد شروط باشد ،مقتضای

اطالقات ادلۀ شروط بیان میکند .2مامقانی نیز مقتضای دلیل شروط را تنها این دانسته که هر
یک از موجب و قابل باید به هنگام فعل نویش بالغ بود  ،انتیار و رضایت داشته باشند.

3

به نظر میرسد همانگونه که تبریزی فرمود  ،باید میان ادلۀ شروط تفکیک قائل شد .برنی
از ادلۀ شروط مثل بلوغ تنها ناظر به هنگامۀ انشا است چه آنکه از ادلۀ اشتراط بلوغ برداشت
میشود موجب و قابل باید به هنگام فعل نویش ،بالغ باشند .اما مفاد برنی دیگر از ادلۀ شروط
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مانند طیب نفس آن است که طیب نفس در صحت عقد دنیل است ،هر چند پس از عقد ایجاد
شود 4.البته هیچ یک از ادله ،ناظر به مجموع عقد از ابتدای ایجاب تا اتمام قبوخ نیست.

دلیل پنجم :انصراف عمومات صحت عقد
سید یزدی بقای متعاقدین بر ّ
اهلیت را تا تمام شدن قبوخ شۀرط دانسۀته اسۀت .ایشۀان عۀالو بۀر

استدالخ به عدم صدق معاقد و اجماع ،به انصراف نیز تمسک کرد است 5.این دلیل مانند دلیۀل
 .1نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،69ص.341
 .2الری ،التعلیقة علی المکاسب ،ج ،3ص.428
 .3مامقانی ،غایة اآلمال ،ج ،6ص.621
 .4تبریزی ،ارشاد الطالب ،ج ،6ص.316
 .5یزدی ،العروة الوثقی ،ج ،2ص.214
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قبل ناظر به صحت عقد است ،به این بیان که عمومات صحت عقد مانند أوفوا بۀالعقود تنهۀا
شامل عقودی میشوند که دو طرف قرارداد از ابتدای ایجاب تا تمام شدن قبوخ ،اهل باشند.

محقق نویی ادعای انصراف را نپذیرفته است 1و محقق حکیم با توجه به شرط نبودن
بقای ّ
اهلیت موجب و قابل ،انصراف را بدوی دانسته است 2.توضی ،آنکه انصراف نیازمند
وجود منشأ است ،در حالی که با فرض شرط نبودن بقاء ّ
اهلیت موجب و قابل از نظر عرفی
ّ
متصور نیست .در نتیجه نمیتوان ادعای
و نبود دلیلی شرعی بر این امر ،منشأ انصرافی
انصراف را اثبات کرد و باید در فرض شک ،به عموم ادلۀ صحت تمسک نمود.

دلیل ششم :زوال وجود بقائی انشا با زوال اهلیّت
محقق نویی برای لزوم ّ
اهلیت موجب بۀه هنگۀام قبۀوخ اینگونۀه اسۀتدالخ آورد کۀه زواخ
ّ
اهلیت موجب به سبب دیوانگی و مرگ و نواب و غفلت و حجر باعث میشود التزام صادر
شد از سوی او نیز زائل گردد .وی با همین استدالخ ،عروض این موانع ،میان ایجاب و قبوخ
ّ
3
را مخل دانسته ،هر چند نواب و غفلت را استثنا کرد است.
محقق اصفهانی در این بار میفرماید:
مرگ یا نواب یا بیهوشی پس از التزام باعث از میان رفتن التزام نیست .به همین دلیل
بدون شک عهد و التزام حتی با مرگ باطل نمیشود .مرگ و نواب پس از قبوخ یا پیش از
ملحق شدن التزام دیگر (قبوخ) تأثیری در بقای حقیقی یا عرفی التزام نخواهد داشت.

4

تنظیر ایجاب به عقد در کالم محقق اصفهانی صحی ،نیست زیرا از یک سو ،عقد پس
از ملحق شدن قبوخ ،تشکیل میشود و موضوع اعتبار عقالیی و شرعی قرار میگیرد در
حالی که با ایجاب ،اثر تنها در افق ذهن موجب ایجاد شد است .از سوی دیگر ،از نظر
عقالیی با تحقق قبوخ ،التزام ،وجودی مستقل پیدا کرد  ،دیگر مرتبط به موجب و قابل
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آن نیز تفاوتی ندارد زیرا التزام نفسانی یا قرار عقالیی اگر با مرگ و نواب از میان رود،

 .1نویی ،موسوعة ،ج ،11ص.321
 .2حکیم ،مستمسک ،ج ،34ص.196
 .3نویی ،موسوعة ،ج ،11ص.321
 .4اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،3ص.696
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نیست .به همین دلیل ،فسخ موجب و قابل تأثیری در زواخ التزام ندارد ،در حالی که پیش از
تحقق قبوخ ،عدوخ موجب باعث زواخ التزام اوست .همین تفاوتها مانع تنظیر ایجاب به
عقد است .اما با این حاخ ،کالم ایشان صحی ،است زیرا التزامی که با ایجاب حاصل شد
نیز از نظر عقالیی وجودی مستقل از موجب دارد و با زواخ ّ
اهلیت ،التزام نابود نمیشود ،هر
چند از نظر عقالیی میان ایجاب و عقد این تفاوت وجود دارد که موجب پیش از قبوخ
میتواند رجوع کند ،در حالی که رجوع پس از تحقق قبوخ ،امکانپذیر نیست.

دیدگاه برگزیده

شرایطی که در ّ
اهلیت دو طرف قرارداد بیان شد  ،دو قسم است .نبود برنی از شرایط باعث

می شود اراد صادر نگردد و نبود برنی دیگر باعث میشود انشای صادر شد بی اثر باشۀد.
ً
ّ
اهلیت نیز گا در تشکیل عقد مؤثر است و گا در صحت عقد ،أثرگذار است .ذیال طبق هر
یک از اقسام ّ
اهلیت و گونههای تأثیرگذاری آن به بیان دیدگا برگزید پردانته میشود.
اهلیّت قسم اول

الف .تشکیل عقد :برای شکلگیری عقد ،موجب و قابل باید به هنگام عمل نویشّ ،
اهلیتی را
که بدون آن انشا شکل نمیگیرد ،دارا باشند .به همین دلیۀل ،اگۀر موجۀب یۀا قابۀل بۀه هنگۀام
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ایجاب یا قبوخ ،نواب یا بدون قصد یا مجنون باشند ،عقد شکل نمیگیرد .هر چند نبۀود ایۀن
شرایط در موجب به هنگام قبوخ ،سبب لغویت ایجاب نیست .همچنین در صورتی که قابل به
هنگام ایجابّ ،
اهلیت پیشگفته را نداشته باشد و موجب بداند قابل اهل نخواهۀد شۀد ،قصۀد
جدی به انشا در نفس موجب پدید نمیآید .همانگونه که به هنگام بررسی دلیل سوم بیان شد،
نتیجۀ این مطلب با کفایت ّ
اهلیت موجب و قابل به هنگام فعل نود تفاوت دارد زیۀرا ممکۀن
است قابل به هنگام ایجاب ،اهل نباشد و موجب تصور کند قابل در آیند اهۀل نخواهۀد شۀد
اما بر نالف باور و تصور موجبّ ،
اهلیت برای قابل ایجاد شد .در ایۀن فۀرض ،مطۀابق دلیۀل
مذکور ،عقد شکل نگرفته است اما مطابق دیدگا انیر ،با قبوخ قابل عقد شکل میگیرد.
روشن است که تشکیل عقد با صحت آن تالزمی ندارد و ممکن است با وجود تشکیل
عقد ،از نظر عقالیی یا شرعی عقد صحی ،نباشد .به همین دلیل باید صورتهایی که با
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وجود تشکیل عقد ،حکم به صحت آن نمیشود بیان گردد.
ب .صحت عقد :در صورتی که موجب به هنگام ایجاب اهل باشد ولی به هنگام قبوخ،
ً
قوۀ اراد او از میان برود -مثال بمیرد یا دیوانه شود -ایجاب و قبوخ تحقق یافته ،عقد تشکیل
شد است اما صحت این عقد متوق بر اجازۀ ّ
ولی یا ورثه است زیرا اثر عقد زمان قبوخ
ّ
مترتب میشود و با لحوق قبوخ ،ملکیت از فروشند به نریدار منتقل میشود .حاخ با مرگ
بایع ،ورثه هنگام تشکیل عقد مالک هستند و باید آنان به نروج ماخ از ملک نود رضایت
ِ
دهند  .شبیه همین تقریب دربارۀ ولی جریان دارد .به عبارتی دیگر ،وجوب وفا به عقد تنها
توسط وارث یا ولی قابل فرض است و عقدی که بدون رضایت آنان تحقق یافته ،مستند به
وارث یا ولی نیست ،تا وفا بر آنان واجب باشد .پس باید وارث یا ّ
ولی به عقد رضایت دهند
تا استناد عقد به آنان تحقق یابد .اما در صورتی که قوۀ اراد از میان نرود و موجب پس از
ً
ایجاب و حتی قبوخ -مثال -بخوابد یا از عقد غافل شود ،مانعی برای اعتبار عقالیی و شرعی
عقد تشکیل یافته ،وجود ندارد.
ِ
اهلیّت قسم دوم
حجر موجب به هنگام ایجاب یا قابل به هنگام قبۀوخ ،مۀانع شۀکلگیری
الف .تشکیل عقدِ :
عقد نیست .چنانچه محجور شدن پس از ایجاب ،التزام را از میان نمیبرد زیرا حجر سفیه
نیز به جهت رعایت حق طلبکاران است.
البته مطلب در بلوغ به این وضوح نیست و ممکن است از ادلهای مانند رفع قلم برداشت
شود که ارادۀ کودک از نظر شرعی بیهود است و اگر موجب به هنگام ایجاب یا قابل به
هنگام قبوخ بالغ نباشند ،اراد تأثیری در شکلگیری عقد ندارد .اما این مطلب صحی،
نیست زیرا شکلگیری عقد ،منوط به قصد است و کودک ّ
ممیز میتواند قصد کند .حدیث
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تنها به معنای توق صحت عقد بر اجازۀ ولی است و سایر اقسام حجر مانند ورشکسۀتگی

رفع قلم  -در فرض داللت – ارادۀ او را بدون اثر دانسته و عقدی که کودک منعقد کرد را
حتی با اجازۀ ّ
ولی قابل تصحی ،نمیداند .توجه به این نکته ضروری است که نبود شرط بلوغ
برای قابل به هنگام قبوخ ،باعث میشود قبوخ او بی اثر باشد ،نه آنکه ایجاب لغو شود .به
همین دلیل ،با قبوخ قابل پس از بلوغ ،عقد شکل میگیرد .البته بسیاری از فقیهان کودک
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مم ّیز را مسلوب العبار ندانستهاند و به همین دلیل وکالت صبی را صحی ،قلمداد کرد اند.
با این فرض ،بالغ نبودن موجب یا قابل مانع شکلگیری عقد و صحت ّ
تأهلی آن -که با

1

اجازۀ ولی ،صحی ،فعلی شود -نیست.
ب .صحت عقد :در صورتی که موجب و قابل به هنگام قبوخ ،محجور نباشند عقد به
صورت صحی ،منعقد میشود ،هر چند به هنگام ایجاب یا میان ایجاب و قبوخ یا پس از
ّ
قبوخ ،محجور باشند زیرا اثر هنگام قبوخ بر عقد مترتب میشود و در این زمان ،مانعی در
حجر موجب یا قابل به هنگام قبوخ ،باعث توق صحت عقد
موجب و قابل وجود ندارد .اما ِ
بر اجاز میشود .والیت نداشتن 2موجب یا قابل باعث میشود صحت عقد متوق بر اجاز

باشد .به عنوان نمونه در صورتی که فضولی ملک دیگری را بفروشد ،صحت این بیع متوق بر
اجازۀ مالک است ،هر چند این اجاز پس از عقد ملحق شود .نبود رضایت موجب یا قابل نیز
باعث توق صحت عقد بر رضایت است ،هر چند این رضایت پس از عقد ایجاد شود.

جمع بندی و نتیجهگیری

با صدور انشا از موجب و قبوخ قابل ،عقد شکل میگیرد .نبود اموری ماننۀد حیۀات ،عقۀل،

تمییز و التفات مانع صدور اراد است و باید موجب و قابل به هنگام فعل نود ،این امۀور را
دارا باشند .با فرض وقوع ایجاب از موجب ،ایجاب به اعتبار عقالیی باقی است و با ضمیمۀ
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قبوخ به آن ،عقد محقق می شود .در صورتی که قوۀ ارادۀ موجب بۀه سۀبب مۀرگ یۀا جنۀون،
هنگام قبوخ زائل شد باشد ،صحت عقد بر اجازۀ وارث یا ّ
ولی متوق است .هۀمچنۀین در
مخاطب ایجاب به هنگام ایجاب ،فاقد شروط تحقق اراد باشد و موجب معتقد
صورتی که
ِ

باشد در آیند شروط ایجاد نخواهد شد ،ارادۀ واقعی از او صادر نمیشود .والیت و رضایت
و عدم حجر تأثیری در شکلگیری عقد ندارد و تنها در صورتی که به هنگام قبوخ این شرایط

 .1امام نمینی ،کتاب البیع ،ج ،6ص 49نویی ،منهاج الصالحین ،ج ،6ص 32تبریزی ،منهاج
الصالحین ،ج ،6ص 63وحید ،منهاج الصالحین ،ج ،1ص 61شبیری ،المسائل الشرعیة ،ص423
سیستانی ،المسائل المنتخبة ،ص.111
 .2مراد از والیت در اینجا ،والیت ولی صبی و مجنون نیست بلکه شامل مالک نیز میشود .علت استفاد

نکردن از اصطالح مالک این است که اثر موجود در تمام عقود ملکیت نیست.
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وجود نداشته باشد ،صحت عقد متوق بر رضایت ّ
ولی یا طلبکاران است .در قانون مۀدنی
ایران هیچ اشار ای به بحث تقارن و استمرار ّ
اهلیت موجب و قابل نشد که میتوان با نتۀایج
به دست آمد  ،سکوت قانون مدنی در این زمینه را برطرف کرد.
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 .32جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش ،چ. 3191 ،11
 .32حکیم ،سید محسن طباطبایی ،مستمسك العروة الوثقی ،قم :مؤسسة دار التفسیر ،چ3432 ،3ق.
 ،_______ .31نهج الفقاهة ،قم :انتشارات  66بهمن ،چ[ ،3بیتا].
 .38نراسانی ،حسین وحید ،منهاج الصالحین ،قم :مدرسۀ امام باقر ،چ3468 ،2ق.
ّ
 .39نمینی ،سیدروحالله موسوی ،کتاب البیع ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام نمینی ،چ،3
3463ق.
 .61نویی ،سید ابوالقاسم موسوی ،مصباح الفقاهة (المکاسب) ،تقریر محمد علی توحیدی،
[بیجا][ :بینا][ ،بیتا].
 ،_______ .63منهاج الصالحین ،قم :نشر مدینة العلم ،چ3431 ،68ق.
 ،_______ .66موسوعة اإلمام الخوئي ،تحقیق و تصحی ،پژوهشگران موسسۀ احیاء آثار آیت الله
العظمی نو یی ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئي ،قم ،چ3438 ،3ق.
 .61دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه[ ،بیجا][ :بینا][ ،بیتا].
 .64روحانی ،سید صادق حسینی ،منهاج الفقاهة ،قم :انوار الهدی ،چ3469 ،2ق.
 .62زمخشری ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،تحقیق مصطفی حسین احمد ،بیروت:
دار الکتاب العربي ،چ3411 ،1ق.
 .62زنجانی ،سید موسی شبیری ،المسائل الشرعیة ،قم :مؤسسة نشر الفقاهة ،چ3468 ،3ق.
 ،_______ .61کتاب بیع (تقریرات درس نارج) ،قم :مرکز فقهی امام محمد باقر[ ،بیتا].
 .68سنهوری ،عبدالرزاق احمد ،الوسیط فی شرح القانون المدنی ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی،
[بیتا].
 .69سیستانی ،سید علی حسینی ،المسائل المنتخبة ،قم :دفتر حضرت آیة الله سیستانی ،چ،9
3466ق.
 .11شاهرودی ،سید علی ،محاضرات في الفقه الجعفري ،قم :دار الکتاب اإلسالمي[ ،بیتا].
 .13شب زند دار ،محمد مهدی ،تقر یرات درس خارج فقه ،سامانۀ مدرسۀ فقهی امام محمد باقر،
.mfeb.ir

تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

 .16شهید اوخ ،محمد بن مکی ،الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ،6
3431ق.
 .11شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،تحقیق و تصحی ،گرو
پژوهشی مؤسسۀ معارف اسالمی ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چ3431 ،3ق.
 .14طباطبایی ،سید تقی ،عمدة المطالب في التعلیق علی المکاسب ،قم :کتابفروشی محالتی ،چ،3
3431ق.
 .12طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،تحقیق فضل الله یزدی طباطبایی ،هاشم
رسولی ،تهران :انتشارات ناصر نسرو ،چ. 3116 ،1
 .12طوسی ،محمد بن حسن ،الخالف ،تحقیق و تصحی ،علی نراسانی ،سیدجواد شهرستانی،
مهدی طه نج  ،مجتبی عراقی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ3411 ،3ق.
 ،_______ .11المبسوط في فقه اإلمامیة ،تحقیق و تصحی ،سیدمحمدتقی کشفی ،تهران :المکتبة
المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ،چ3181 ،1ق.
 .18عاملی ،سیدجواد بن محمد حسینی ،مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة (الحدیثة) ،تحقیق و
تصحی ،محمدباقر نالصی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ3439 ،3ق.
 .19عسکری ،حسن بن عبدالله ،الفروق في اللغة ،بیروت :دار اآلفاق الجدیدة ،چ3411 ،3ق.
 .41عالمه حلی ،حسن بن یوس بن مطهر اسدی ،تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة
(الحدیثة) ،تحقیق و تصحی ،ابراهیم بهادری ،قم :مؤسسۀ امام صادق ،چ3461 ،3ق.
 ،_______ .43تذکرة الفقهاء (القدیمة) ،تحقیق و تصحی ،گرو پژوهش مؤسسۀ آخ البیت ،قم:
مؤسسۀ آخ البیت ،چ3188 ،3ق.
 ،_______ .46قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام ،تحقیق و تصحی ،گرو پژوهش دفتر
انتشارات اسالمی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ3431 ،3ق.
 .41فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،تحقیق و تصحی ،گرو
پژوهش دفتر انتشارات اسالمی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ3432 ،3ق.
 .44قزوینی ،سید علی موسوی ،ینابیع األحکام في معرفة الحالل و الحرام ،تحقیق و تصحی ،سیدعلی
علوی قزو ینی ،سید عبدالرحیم جزمئی قزو ینی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ3464 ،3ق.
 .42قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمي ،تحقیق طیب موسوی جزائری ،قم :دار الکتاب ،چ،1
3414ق.
 .42کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران :انتشارات گنج دانش ،چ. 3198 ،1
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المعول ،مشهد :مؤسسة آخ البیت الحیاء التراث ،چ3184 ،3ق.
 .48الری ،سیدعبدالحسین ،التعلیقة علی المکاسب ،تحقیق و تصحی ،گرو پژوهش مؤسسۀ معارف
اسالمی ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چ3438 ،3ق.
ّ
 .49مامقانی ،محمدحسن بن المال عبدالله ،غایة اآلمال في شرح کتاب المکاسب ،قم :مجمع
الذنائر اإلسالمیة ،چ3132 ،3ق.
 .21محقق ثانی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،تحقیق و تصحی ،گرو پژوهش
مؤسسۀ آخ البیت ،قم :مؤسسۀ آخ البیت ،چ3434 ،6ق.
 .23محقق داماد ،سید مصطفی ،دارائی ،محمد هادی« ،مطالعۀ تطبیقی اسباب زوال ایجاب» ،مجلۀ
تحقیقات حقوقی ،و یژ نامۀ شمارۀ  ،31پاییز . 3193
 .26نائینی ،میرزا محمدحسین غروی ،المکاسب و البیع ،تقریر میرزا محمد تقی آملی ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی ،چ3431 ،3ق.
 ،_______ .21منیة الطالب في حاشیة المکاسب ،تقریر موسی بن محمد نجفی نوانساری ،تهران:
المکتبة المحمدیة ،چ3111 ،3ق.
 .24نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،تحقیق و تصحی ،عباس قوچانی،
علی آنوندی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،چ3414 ،1ق.
ّ
 .22یزدی ،سید محمد کاظم طباطبایی ،العروة الوثقی (المحشی) ،تحقیق و تصحی ،احمد محسنی
سبزواری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ3439 ،3ق.
 ،_______ .22حاشیة المکاسب ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان ،چ3463 ،6ق.

