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Abstract 
In respect of interaction or non-interaction of price with clauses and specifications 
stipulated in sale contract, there are two different views in Islamic jurisprudence. 
Some jurisprudents believe that the clauses and specifications have no role in 
determining the price of the sale but merely persuade the customer to make sale 
contract. Another group believes that the clauses and specifications of the sale are 
effective in determination of the price and are considered as equivalent to some part 
of the price. In other words, the first group of the jurisprudents relies on the rule “al-
shurūṭ lā ūza´u ´alayhā al-thaman” and the second group relies on the rule “li al-
sharṭ qisṭun min al-thaman”. It seems that no one can practice the generalities and 
specifications of these rules and since the act of legislator in the area of contracts is 
principally affirmative, for adopting the determination criteria it should be referred 
to the custom. As a whole, in the cases when the sale and the clause are considered 
as a single ruling by custom, such that the sale contract is made because of gaining 
the subject of the clause the rule “al-shurūṭ lā ūza´u ´alayhā al-thaman” is relied 
upon. However, if the clause is not in the above-mentioned order and it only triggers 
and persuades contractor to do the contract, the rule “li al-sharṭ qisṭun min al-
thaman” is relied upon.  
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 تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

 7حمانیحسین ر، 1سیدهادی جوادی، *1محمد ابوعطا

 . دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران1

 . دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران2

 . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه ثزاد اسالمی، سمنان، ایران9

 (11/12/39؛ تاریخ پذیرش: 9/11/32)تاریخ دریافت: 

 چكیده

در زمینۀ تقاب  یا عدم تقاب  امن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجرود دارد. گروهری از   

 دیر خری بره  مشتر ایترغاوصاف و شروط، نقشی در تعیین امن معامله ندارند بلمه تنها در جهت  کهدارند  دهیعقفقها، 

ی قسمتامن معامله تأایر دارند و معادل  زانیم در، عیمبوصاف و شروط مربوط به ا کهبر ثنند  گریدمؤار هستند. گروهی 

و گرروه دوم، بره قاعردۀ    « ابرثمن  هرا یعل وزعیر الابشروط »ی، گروه اول از فقها، به قاعدۀ عبارت . بهروند یمشمار  از امن به

عمر    کره ن قواعد عم  کررد و از ثنجرا   به اطالق و عموم ای توان ینم رسد یمنظر  نظر دارند.به« بلشرط قسط من ابثمن»

طرور کلری، چنانچره     را به عرف ارجاع داد. به صیتشخ اریمعیی است، باید امتاشارع در حوزۀ معامالت، علی االصول 

منظور حصول مدبول ثن شرط منعقد شرده باشرد،    که بیع، به و شرط ضمن ثن را در حمم واحد بداند، طوری عیبعرف، 

فقط سربا تحریرک    اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیا فوق نبود و .ابدی یمجریان « ابثمن هایعل وزعیالابشروط » قاعدۀ

 .شود یمجاری « بلشرط قسط من ابثمن»ٌبه به انجام دادن معامله بشود، قاعدۀ  تمای  بیشتر مشروط و

   واژگان کلیدی

 .معامله، وصف بیع، امن، شرط،
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 مقدمه

( و 9: 9، ج 1011تعریف شده اسرت )انصراری،    ۀ مال به مالمبادب، به نییبغوبیع در عرف 

« براء »، مبادبه است و به اقتترای  عیبی قیحقی معنا، پس هیشرعدارد نه  هیعرفچون حقیقت 

ی بره ثن  فقهر ی از مترون  برخر در  کره ی قواعدی از مدو مال است. ی نیبمبادبه،  نیامقابله، 

قاعرده، شرروط و    نیر ااست. بر اساس  «ابثمن هایعل وزعیالابشروط »، قاعدۀ اند دهاستناد کر

 بلمره ، دهنرد  ینمیی از امن معامله را به خود اختصاص ازا به ما چیهاوصاف مندرج در بیع، 

ی برخر  کره ی اسرت  حابدر  نیا. کنند یم جادیا دیخری برای مشترو رغبت در  زهیانگ صرفاً

بلشررط قسرط مرن    »  ۀهای بعد خواهیم دیرد، قاعرد   ، به شرحی که در بخشهانیفقاز  گرید
ی ازای از امرن، در  بخشر طرور معمرول،    حسا ثن، به که اند دادهرا مورد توجه قرار « ابثمن

. با توجه به وصف مابیت داشتن مبیع، وجرود و  ردیگ یمشرط و وصف مذکور در عقد قرار 

اوصاف و شروط  ایث. حال شود یمی رغبت خریدار در پرداخت کمی و ادیزعدم ثن، سبا 

خصوص مطلرق   ، نسبت عموم وتیملمو  تیماب نیب رایزهستند؟  تملکو  کیتمل هم قاب 

 عیر مبخرود   تواننرد  یمر هرم   عیر مباوصاف  ایث. حال ستینثن دو  نیباست و مالزمۀ قطعی 

 قررار امن در مقاب  ذات و جوهر  کهمعنا  نیاباشد به  نیع دیبا عیمب؟ دیگر اینمه رندیقرارگ

قائ  به ایرن خصوصریت    توان یمبرای اوصاف و شروط  نه اوصاف و اعراخ. ثیا ردیگ یم

صورت است. ثیا اوصاف،  شد؟ دربارۀ سایر شروط مبیع همانند ملک بایع بودن نیز به همین

تسلیم و تسلم و قبض اقباخ ثن وجرود   ؟ ثیا قدرت برندهست  ملک و قاب  تملیک و تملک

ی ثن اسرت ترا   خرارج اقباخ یی و قبض و انشا تملکو  کیتمل، عیبیی غاعلت  رایزدارد؟ 

 نیچنر مند شوند و اگرر   ی عوخ مال خود بهرهخارجی و قیحقهر دو طرف، بتوانند از ثاار 

تقاب  یا عدم تقاب  امن با این شروط  اممان ایثثن، بغو است. اکنون باید دید که  عیبنباشد، 

و نقرد و   و اوصاف مندرج در بیع وجود دارد یا خیر؟ مقابۀ حاضر پژوهشی در این مسرئله 

 .بررسی فقهی موضوع، بر مبنای نظریات فقهاست

 معنای شرط و وصف مربوط به مبیع

، یمی از این سه حابت را دارد: یا ذات است یا وصف یرا  ردیگ یمثنچه در قلمرو عقد قرار 
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طور نیسرت کره وصرف و     شرط، هرچند جمع همۀ اینها نیز مممن خواهد بود. همیشه این

، بدون هیچ وصف و شرطی. وبری گراهی   کنند یمچیزی را معامله  شرط با هم باشند. گاهی

. وصف، گاهی وصف مقوم و گراهی وصرف غیرمقروم    شود یمهم وصفی یا شرطی اضافه 

ی که ناطقه است، ا هیجاراست. وصف اگر مقوم باشد، یعنی اصالً عین ثن متعلق است. مثالً 

د. اوصرافی کره مقروم باشرند،     وصف مقوم است. اما این اوصاف مقوم، مورد بحو ما نیستن

که ناطق است، این نراطق، فصر  اوسرت کره      فروشم یمهمان ذات هستند. وقتی عبدی را 

؛ 13: 2، ج 1021مقومش است و این وصف، قید توضیحی خواهد بود )طباطبرایی یرزدی،   

وصفی که در اینجا مقصود بوده، وصفی است کره   (.11: 2، ج 1021ی قمی، روحانی نیحس

، گراهی مرؤار در   دیر ث یمر بلمه وصف زائد است. وصف عرضی که در معامله  مقوم نیست،

ازدیاد قیمت است و گاهی هم مؤار نیست. ثنجایی که در قیمت و ازدیاد قیمت ترأایر دارد،  

. گاهی هم در ردیگ یمو در مقام معامله و انشا، قصد به ثن تعلق  شود یمگاهی مقصود واقع 

 ت.نیس مدنظرمقام معامله، ثن وصف 

ی، واقع شده اسرت،  تبعتعهد و ابتزام  کعنوان ی ضمن عقد و به در کهی شرطاما دربارۀ 

ی از شررط،  ناشر ی تبعر تعهرد   ایر ث. سرت یچی از شررط در عقرد   ناشباید دید که مقام تعهد 

ی تعهرد  اجررا در ارتباط برا   نیمتعاقد کهی حقوقی است یا قراردادی اصلبا تعهد  فیردهم

و بره   گرر یدعبرارت   ی و اجرا دارد. بره تسراممان  زینمورد شرط  ی دارند، درقراردادی اصل

اصر  و فررع در    نیبه جینتیی از دو عوخ است و در جزشرط ضمن عقد،  ایثفقها،  ریتعب

بره   کره ی اسرت  گرر یدی فرعر شرط، تعهرد   مهنیا؟ یا ستینارتباط میان شرط و عقد فرقی 

تعمرق در   1؟رود ینمر شرمار   به نیعوضیی از جزی از جهات، تابع قرارداد شده است و جهت

شررط   گاهیجاهایی عمده در زمینۀ  منابع فقهی، به شرحی که خواهد ثمد، نشاندهندۀ دیدگاه

 در ضمن عقد است؛ 

                                                                                                                                        
امری که از وجود ثن، مممن است وجود »یعنی  ،واضح است که در این تحقیق، شرط در معنای اصوبی ثن. 1

 نیست. «دیث یمعدم الزم  قطعاًاما از عدم ثن،  حاص  شود
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 مقام شرط در عقد بیع

 است نیعوضیی از جزشرط، . 1

مقام اسرتدالل   حمم ثن است. در در ایی از مورد معامله یجز، شرط، هانیفقی از برخ نظربه 

ی از امن قرارگرفته اسرت، در برابرر   بخش، عیمبیی از جز هردر برابر  کهگونه  : همانندا گفته

ی بخررد و در  ا خانره شرخص   که کند یمی تفاوت. چه ردیگ یم قراری از امن قسمت زینشرط 

باشد یا از ابتدا خانه و باغچۀ مجاور  داریخر ملکباغچۀ مجاور ثن،  که کندضمن ثن شرط 

ثن است  هینظر نینخست، ایترت نه ایب (.191: 1019ی، نراق؟ )کندی اردیخر نیمعرا به امن 

 قررار  گریدی از عوخ بخش ماًیمستقی از دو عوخ است و در برابر ثن، مشرط، جزء ی که

ی اسرت،  براطل دربردارنردۀ شررط    کره ی عقدی به بطالن برخ، هینظر نیای مبنا بر. ردیگ یم

موجا بطالن معاملره   اصوالًکه باط  بودن شرط،  اند گفتهو در مقام استدالل  اند شدهمعتقد 

شررط   نیا کهی طور ، بهردیگ یم قراری از امن در برابر شرط بخشطرف،  کاز ی رایزاست؛ 

 کره ی شرط باط  شد، امنری  وقت، گریدزیاد کند. از طرف  امورد معامله را کم ی متیق دشای

امرن معلروم    نیر ا زانیر مو چون  دشو یمناشدنی  تصرف شرعاًی ثن قرارگرفته است، ازا به ما

 نیر ا(. 238: 1، ج 1019)حلری،   کنرد  یمر مجهول بودن امرن باطر      یدب، عقد را به ستین

 قائالن به ثن، باید به ثن ملتزم شوند، از جمله: کهی دارد بوازمو  جینتانظریه، 

 بلمره ی امن، قیحقو نه جزء  کند طیتقسٌبه بتواند در صورت تخلف، امن را  . مشروط1

مشرهور مخرابف ثن    کره ی اسرت  ا جره ینت نیا. اببته کندرا مطاببه  ایع رشی همچون ازیچ

 فسخ است؛ اریخٌبه وجود دارد،  ی مشروطهبرا کهی حقنظر مشهور، تنها  هستند. به

الزم اسرت   هیعلٌ اگر شرط به انجام نرسد، بر مشروط کهاست  نیایۀ مزبور نظر گرید. الزمۀ 2

 کره بازگرداند، هرچنرد   شیخوبرابر شرط قرار گرفته است، به طرف در  کهی از امن را قسمتکه 

ی فروشنده در صرورت نراقص برودن ثن    مثل عیمبدر  کهطور  باشد. همان نمردهی ثن را مطاببه و

شررط   نیر ای قائ  به کسی در تخلف شرط، وبباشد.  نمردهی مطاببه مشترضامن است، هرچند 

 شرود  یمی محسوب ارتمازی تخلف شرط نوع هک عیمبدرثمدن  وبیمعی در صورت حتنشده و 

 .دشو یممستقر  عیبا، فقط با مطاببۀ متترر، بر عهدۀ رش، پرداخت ازین
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ی از مفراد عقرد   عرفر برخالف فهرم   اصوالًیۀ مذکور نظر کهگفته شده  هینظر نیادر نقد 

شررط، در   کره . درسرت اسرت   گرذارد  یمر جزء و شرط تفاوت  انیموضوح،  است. عرف به

دو طررف در قررارداد    که ستینبه ثن معنا  نیای وبمؤار خواهد بود،  متیقنقصان و  ادیازد

 انیر می از امن را در برابر شرط قرار داده باشند. در حقیقرت معاوضره فقرط    بخش، شیخو

جرز معروخ قررار گرفتره      ی بره زیچدر برابر عوخ،  مهبرقرار شده است، بدون ثن نیعوض

انتقراد وارد شرده اسرت     هران یفق گرر یدی سرو از شرده  ادیرۀ ی نظرباشد. بر همین اساس بره  

، هینظر نیا بری و بوازم مترتا توابی از برخ زیننقد و  نیا(. اببته 91: 2، ج 1011)انصاری، 

ی از مر ی یبررا شررط   تییر جزبرر   قاًیدق، هینظر نیابه  نقائال کهشود  واقع می حیصحی وقت

در واقع  که رشبه ا هیشبی زیچی عنیابتفاوت،  به ی چنانچه ثنان بر ماوب، کننداصرار  نیعوض

نقرد را چنردان واجرد     نیر ا تروان  ینمر ثن است، نظر داشته باشند،  حمم در بلمهنه عوخ، 

ابتفاوت، برای شررط،   به با پذیرش قول به ما که داستیپناگفته  رایزی دانست، منطقوجاهت 

وب است( محسر  نیعوضیی از جز کهمصطلح ) رشا کهی ملحوش شده است هرچند ارزش

 ؛شود ینم

  ستین نیعوضیی از جزشرط، . 2

هرچند میان عقرد و شررط از    کهاست  نیا، کنند یمی رویپمشهور فقها از ثن  کهیۀ دوم نظر

همه، شرط در مقاب  امن و  نیا، با شود یمشرط بوده، رابطۀ اص  و فرع برقرار  که ویحثن 

عبرارت   . بره دهرد  ینمص را به خود اختصا نیعوضی از میی از یجزو  ردیگ ینم قرارمثمن 

در  کهچه بسا  به انعقاد عقد مؤار است و نیمتعاملاز  کۀ هر یزیانگ، شرط هرچند در گرید

ی جرز وقروع   زیچمدبول عقد،  مهنیاداشته باشد، با توجه به  ریتأا زینی عوخ کمی و ادیز

یری از ثنهرا نخواهرد برود.     جز ایر  نیعوض حمم در، شرط، ستینامن و مثمن  نیبمعاوضۀ 

به امن  مثالًشرط  طیتقسی هم بر لیدبدو عوخ دالبت ندارد و  نیبقد، عرفاً جز بر مقابلۀ ع

جرز ثنچره مرورد     ی بره زیچ زینعقود وجود ندارد و شرع  ریسادر  نیعوضی از می ای عیبدر 

، 1013؛ بجنوردی، 912: 1، ج 1021است )موسوی خمینی،  نمردهقبول عرف بوده، اضافه 

مردبول   نیر اچون امر شرع به وفا به شرط، به بحاش (. 39: 2، ج 1011؛ انصاری، 212: 0ج 
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 تملرک ی بره  ضرری، اریاختریغی و خواه اریاختی است. پس در صورت تخلف، خواه عرف

 نیبر  ریمخ صرفاًٌبه،  متوجه نخواهد کرد و مشروطه نیمتعاقداز  کی هرتوسط  نیعوضتمام 

 را ندارد. رشا تافیدرعقد خواهد بود و حق  گانیرای امتا افسخ ی

ی موارد، بعت درامن بر شرط،  طیتقسنیز با وجود اعتقاد به عدم  هینظراین  روانیپاببته 

ی بررس نیعوضش با ا رابطهبحاش، شرط را به اعتبار  نیهم. به دانند یمشدنی  طیتقسامن را 

اننرد  . معیمبی برای خاصمقدار  تییجزی موارد، مفاد شرط عبارت است از برخ. در کنند یم

ی دارا، عیر مب کره  کننداز اجزا و شرط  مرکای است موجود که کنندیی را معامله کاال مهنیا

انبار گنردم را از   نیا اپارچه ی نیا ای نیزم نیاگویند  می مثالًی باشد. مشخصو  نیمعی اجزا

باشد، پارچه فرالن مقردار مترر باشرد و      همتار، فالن مقدار نیزم مهنیا، به شرط خرم یمتو 

اسرت. در   عیر مبی برا نیمعی اجزااز  مرکا، مفاد شرط، نجایاار فالن مقدار تن باشد. در انب

 درشررط   ایثٌبه متصور خواهد بود؟  ی مشروطبرای حقگونه موارد، با فرخ تخلف، چه  نیا

در هر  مهنیای بخرد به شرط لیاتومبی شخص کهی است مورددارد و همانند  دیقجا نقش نیا

دنبرال دارد   فسخ به اریخدر فرخ تخلف، فقط  کهسرعت داشته باشد  لومتریک 211ساعت، 

را  تییجزجانا  مهنیا ایی از امن را قائ  شد یجزی حق مطاببه برا توان ینموجه  چیه و به

 نیر ا، برا  کنرد  یمر  فایاشرط، نقش جزء  نجایادر  مییبگودهیم و  حیترجی موارد نیچنی برا

انتزاع قیرد مزبرور، وجرود و عردم      منشأشده،  انیب دیقصورت  شرط، هرچند به کهاستدالل 

خراص   نیمتعر ی اجزافالن مقدار  قتیحقدر  عیمبی عنبوده است. ی عیمبی برایی خاص جز

ی با شرط دو هزار مترر برودن فرروش    نیزمشده است. اگر  انیبصورت  نه ایببوده، هرچند 

ی جرا  بره  گرر یدعبرارت   دو هزار متر زمین است و به بلمهنبوده،  نیزم، عیمبرفت، در واقع 

را، گفتره   نیزمر  همترار صد  اصد تن گندم ی اگفته شود فروختم صد متر پارچه ی مثالً مهثن

 کفرالن مقردار باشرد و چرون هرر دو بره یر        مره را به شررط ثن  نیاشده است که فروختم 

ی از امرن را  مقردار  تواند یم، کمبود کشف ودر صورت تخلف از شرط  نیبنابرامعناست، 

یی از مورد معامله است، هرچنرد  جز قتاًیحق، وجه مقدار ناقص عرفاً و نیبنابرا. مسترد دارد

. ستینی جارگونه موارد  نیاعدم مقابلۀ امن، در  حممشده باشد. پس  انیبصورت شرط  به
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ی بروده و  فقهر ۀ دیر چیپمسرئله از مسرائ     نیااز دو نظر جای دفاع دارد؟  کی کدام مهنیااما 

 مره نیا برر ی بفروشرد بنرا   نر یزمی شخصر هرگاه  کهح شده است مطر هیقت نیاتحت عنوان 

باشرد و خرالف ثن    نیمعر چند تن  مهنیا بری بفروشد بنا گندمانبار  ای باشد ینیمعمساحت 

در مقابر  امرن    عیر مباسرت:   کردهانصاری، مسئله را در چهار فرخ بیان  خیشمحرز شود؛ 

 ااز دو صرورت یر   کردام ( و هرر  متفق االجرزا  ا)مختلف االجزا ی ستین ااست ی هیتجزقاب  

ی ا جره ینتشردنی اسرت و هرر کردام بره       ، چهار قسم، تصرور نیبنابرا. شتریب ادرثمده ی کمتر

 ( که در ادامه به ثنها خواهیم پرداخت؛81: 2، ج 1011)انصاری،  انجامد یممتفاوت 

 شرایط عوضین و ضمانت اجرای آن 

نداشرته   تیر ماب عیر مب( اگر 3: 0صاری، ج . )اناند کرده، مابیت را شرط نیعوضفقها در مورد 

نوبت به  گریداست و  عیب تیماهامن در برابر ثن موضوعاً خارج از  طیتقسو  عیتوزباشد، 

 کره اسرت   نیر اشده  ذکر نیعوضی برا کهی دوم. شرط رسد ینمی ثن شرعصحت یا فساد 

، نه اوصراف  ردیگ یم قرارامن در مقاب  ذوات و جواهر  کهمعنا  نیاباشد، به  نیع دیبا عیمب

اسرت و قرائم مقرام ثن واقرع      انیر اعو حقوق، بدل از  ونیدو اعراخ. اما اینمه ثیا منافع و 

 دایپمقام  نیای به ارتباطخیر،  او معوخ واقع شوند ی عیمب توانند یمو اینمه  ریخ ای شود یم

او قررار   مابمانره باشد و تحت تسرلط   عیبا ملک دیبا عیمب کهاست  نیا گرید. شرط کند ینم

و  عیبرا  دیر باهست نه مطلق مبادبره،   هیمیتملداشته باشد. چون مراد از مبادبه در بیع، مبادبۀ 

طررف   شره یهم دیر با کره ی مراب وگرنره   کنند کیتمل گریهمدی عوخ و معوخ را به مشتر

 دیر باثن مرال   حتمراً عقال محال است. پس  نیاو  شود یمیت باشد در خأل واقع مابماضاعه 

 ایر ثقبول شود. حرال   کیابتملقبلت و با  جابیا ملمتۀ غیصد تا بتوانند به باش نیطرف ملک

داشرته   تیر ماباوصراف،   کره بر فرخ  گریدعبارت  است؟ و به ملکاین وصف، از اوصاف 

ی بپردازنرد و وجرود و عردم ثن    پروب عقال حاضر شوند در قبال ثن  کهاست معن نیاباشد به 

هرم   تملرک و  کیتملاوصاف اممان  ایثد، ی رغبت عقال در پرداخت شوکمی و ادیزسبا 

خصوص من وجه برقرار اسرت. چره بسرا     نسبت عموم و تیملمو  تیماب نیب رایزدارند؟ 

 تیر ملمو  ملرک  درداخر    کره ساختمان انسان  ای نیزمی در گیرمال نباشد، مث   کهی ملم
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ا ثن را بخرد و بفروشد. و چره بسر   ستینی حاضر کسساختمان است، اما  ای نیزمصاحا 

بوده و اما مح  جمرع دو عنروان    هیهمسا مثالًثن  مابک بلمه، ستینثن  مابکی را انسان ماب

هرم   عیر مباوصراف   ایر ثخواهد بود و  نیچن عیمباوصاف  ایثاموال خود شخص است. حال 

، انرد  فرمروده  ذکر عیمبی معوخ و برافقها  کهی چهارم؟ شرط ردیگ قرار عیمبخود  تواند یم

 و کیر تملو شررط   عیر بیی غاعلت  رایزلم و قبض اقباخ ثن است، و تس میتسل برقدرت 

خرارجی   ی وقر یحقیی، قبض و اقباخ ثن است تا بتوانند هر دو طررف از ثارار   انشاتملک 

، حرال  نیطررف ثن بغرو اسرت و اگرر     عیبنباشد،  نیچنمند شوند و اگر  عوخ مال خود بهره

ی از ثنهرا  قر یحققصد انشرای   اصالً که شود یممسئله توجه داشته باشد، سبا  نیامعامله به 

و تسلم دارند و اگر هستند قربض و اقبراخ    میتسلاوصاف اممان  ایث. حال نمند دایپتحقق 

اسرت   اریخموجا  امعاملۀ ثن از اص  باط  بوده ی ایث، ستندیناست و اگر  شم به چه  ثنها

برود،   ی؟ اگرر ایرن شررایط چهارگانره در اوصراف     اریر خشود چه  محسوب می اریخو اگر 

شود و امن در قبال ثن رد و بدل خواهد شرد، واال فرال. امرا شررط      معوخ و مبیع واقع می

 که کردمراجعه  انیبازارعرف خاص  بلمهبه عرف عام و  دیبااوصاف،  تیماباول: در زمینۀ 

ی در دخلر وجود و عردم ثن،   ایث؟ ریخ ای بپردازند یمابی، حاضرند جنسدر قبال اوصاف  ایث

 نیر ارد شرع نسبت به  ابه امتا ی رسد یم؟ پس نوبت ریخ امال دارد ی متیق یادیزی و کم

 کره  مینیب یمبر امتاست و در هر حال با مراجعه به بازار   یدبعدم رد ثن،  کهی عقالنبنای 

گراهی   بلمره و فروش ثن هسرتند و   دیخرقائلند و حاضر به  تیمابی از اوصاف، بعتی برا

و به بعتی از اوصاف اعتنایی ندارند، بلمه وجود ثن  دخرن یمخاطر وصفش  موصوف را به

بعرد معاملره، موجرا     عیر مب درو وجود ثن را  دانند یمموصوف  دیخری به رغبت یبرا سبا 

است، صحت معامله مال را  کرده واگذاررا به عرف  تیماب که. اما شرع دانند یمغبن و غرر 

 دهیر دمترترا و صرالح اجتمراع در ثن    ی حالل منفعتبر ثن مال،  که داند یممشروط  نیابه 

، طررف  کند ینمو فروش ثن را رد  دیخردارند و شرع هم  تیماب کهی اوصافشده باشد. بذا 

ی خاصر مدل سال  ای داشته باشد یخاصیی رنگ خودرواگر  مثالً. شوند یممقاب  امن واقع 

ز معاملره معلروم   از امثابش خواهد بود و اگر بعد ا شتریباوصاف،  نیاخاطر  به متشیقباشد، 
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 تیشرما داده اسرت،   کره ی پوبی ازادر  تواند یمی مشترشود که از ثن وصف تخلف شده، 

 نیهمر اگرر   و ددرخواسرت غرامرت کنر    توانرد  یم عیباو غرامت بگیرد. در نقطۀ مقاب   کند

ی دارای نداشته باشرد و برا وجرود سرالمت موترور،      مشملبحاش اوصاف صحت،  خودرو به

محسروب و سربا    کارخانره  مرت یقاز  کمترر ثن در بازار  متیقبسا  رنگ ناپسند باشد، چه

و  کمرال ، به صحت، سرالمت، اوصراف   تیماباوصاف را به بحاش  دیبانزول امن شود. بذا 

داشرته باشرد، بره     تیر مابوصرف هرچنرد    کره . اما شرط دوم واضح است کرد میتقسنقص 

د و قائم به ذوات و ، چون اوصاف از مقوبۀ اعراخ هستنستینشدنی  ی خود معاوضهخود

ی از اعطای امن، وصف باشرد نره موصروف، عمر  بردون      اصلجواهر. بذا هرچند مقصود 

در  دیر بای از امرن  قسط حتماًمحلله، اممان نق  و انتقال ندارد. بذا  انیاعی از نیعانتمام به 

برا   کره  شرود  یمر  ایر ج کواقع شود، وگرنه موجا اجتماع امن و مثمن در یر  نیعمقاب  

و صدق عنوان  عیبمنافات دارد. اما شاید گفته شود که مدار در صحت  عیبی ا ادبهمبت قیحق

ی مرانع جهت  نیاو قبول و از  جابیامعاوضه و مبادبه، تبادل دو مال است، در مقام انشا به 

و  حیتصرح ی برافقط  نیعو اما انتمام  ردیگندارد تمام امن در قبال خصوص وصف قرار 

شررط برزوم اسرت نره صرحت و بره        کره بض و اقبراخ باشرد   ی و در مقام قخارج  یتبد

مردار در شررط چهرارم،     نمره یاویرژه   ؛ بهشود یمشرط چهارم هم روشن  فیتمل ایترت نیا

. چنانمره  گرران ید کمرک حال قبض و اقباخ است، نه حال معامله وبو به  میتسلقدرت بر 

 کمرک  برا  کره  اننرد د یمر  نیطرفی و گریدی را بفروشد به ا مسروقه نیماش ای یفرار وانیح

ی خواهد بود اریخ عیبشرط محقق نشد،  نیاو تسلم خواهند بود. اگر  میتسل، قادر به سیپل

 نیا کهباشد، بطالن معامله به جهت ثن است  عیب، حال میتسلقدرت  مالکنه فاسد. اما اگر 

مال به باطر ، هرچنرد بعرد از معاملره،      اک ی است و مصداق صور وو بغو  هانهیسفمعامله 

ی را سرفیه  مشرتر و  عیبرا  نیچنر عقرال   نیهمچنر . کنرد  دایر پ میتسلحسا اتفاق، قدرت بر 

ی تیمراب ی ثن براو  کنند ینمثن نباشد، مال قلمداد  میتسل برقدرت  کهی را ماب بلمهدانند،  می

، قابر   نیعر . در هر صورت وصف بره انترمام   ستندینهرچند در خصوص ثن معامله قائ  

ناشدنی است، چره در   میتسلم حال قبض و اقباخ و بدون ثن و ه عیباست هم حال  میتسل
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 کره  میرفتیپرذ ی خواهد مانرد. اگرر   باق بالمشم ثن هم  تیمابو چه بعد از ثن. بذا  عیبحال 

امرر اسرت، وبرو بره      نیاقادر بر  عیبای هستند و مشترشدنی به  میتسل تیمابی دارااوصاف 

 برر  تیر ملم رایر ز، شود یمخص شرط سوم هم مش فیتملاابو،  صیتشخ ای یمشتر کمک

 مابمانره بتواند تمام حقوق  کهی نحو بر ثن است، به مابمانهۀ طریسای سلطه و معنی، به زیچ

 باشد؛   مممن کهی قیطر هر، به دی کنبردار و بهره فایاستو از جمله نق  و انتقال ثن را 

 طیتقسبنا بر عدم  نیعوضتحلیل شرط به اعتبار رابطۀ آن با 

 االجزا و ناقص باشد  یمتساو، عیمب. 1

  یر تحوباشرد و بعرد از    لویک 21 مهبه شرط ثن کند یمی را معامله برنجی شخص ثنمهمانند 

ی سخن در حرق  وبی او متصور است. براحق فسخ  نیقبه ی اوالًفرخ  نیا در. دیدرث کمتر

فسرخ   توانرد  یمر ی فقط مشتر ایثی از امن در مقاب  جزء ناقص است. مقدارامتا با گرفتن 

؟ در کنرد ی از امن را مطاببره  زیچ مهبدون ثن کندامتا  ای ردیبگامن خود را پس  ک  و کند

 ی فقها وجود دارد:سو ازپاسخ به سؤال فوق، دو قول 

ابمرام نسبت داده شده است  هیغاو در  گرید زیچفسخ وجود دارد نه  اریخ. فقط حق 1

 کیر  صررفاً : انرد  گفتهیه این نظر (. در توج28: 2، ج 1021مشهور فقها برثنند )صیمری،  که

 کره ، وجرود دارد  نیمعر ی مقدار عن، یعیمبی برابر وجود وصف  هیعلٌ ی مشروطسوابتزام، از 

، نیبنرابرا فاقد ثن بروده اسرت.    عیمب کهشده  ممشوفخالف و  کشفنسبت به ثن وصف، 

ی بررا  کتابرت وصرف هنرر    کره ی مرورد  رینظ. شود ینمی مطرح مشتری برا اریخی جز حق

 کره شود، شرط شرود و خرالف ثن معلروم شرده باشرد       خدمت او معامله می کهی خدممست

ٌبه عالوه بر حرق   تا مشروطه ردیگ ینمی از امن در مقاب  وصف مزبور قرار زیچوجه  چیه به

 نیچنر جرا هماننرد ثن مرورد، مقردار، از     نیا. در کنرد ی حق فسرخ مطاببره   جا ، بتواند بهاریخ

 داریر خری بررا یی از عوخ جزفرخ تخلف، حق مطاببۀ  ری برخوردار است و بذا دتیموقع

عنروان ده   ی در خرارج بره  زیچمطرح نخواهد شد. چون برای مثال، در فرخ معاملۀ زمین، 

ی نر یزمثنچره وجرود دارد،    بلمره ، ردیگی از امن، مقاب  ثن قرار زیچوجود ندارد تا  ایجر

جرا  نیا مهنیا گریدۀ تنمبودن شده است.  ایجرموصوف به وصف ده  عیبدر عقد  کهاست 
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ی اشراره  خرارج  نیعر یی بره  سواز  رایزشود،  محسوب می تعارخ وصف با اشارهاز موارد 

ثن دو، تعرارخ و   انیر مشده است به وزن و مقدار خاص و  فیتوص گریدی سوشده و از 

اگرر گفتره شرود:     مرثالً . دهرد  یمی وجود دارد و عرف اشاره را بر وصف رجحان ناسازگار

، با وصف، نیمع نیزمی عناشاره، ی انیمباشد،  ایجرده  مهرا به شرط ثن نیزم نیافروختم 

 دیر با نیبنرابرا . دهد یم حیترجبودن، تعارخ برقرار است و عرف، اشاره را  ایجری ده عنی

بازگردانردن جملرۀ    شران یابوده و وصف با امن مقاب  نشده است. به نظر  نیزم عیمبگفت 

گنردم   لرو یک صرد فرروختم  »به جملرۀ  « باشد لویکصد  مهی را به شرط ثنگون نیافروختم »

شررط هسرتند،    قیمصراد موارد مذکور از  مهنیادشواری است.  امر« را ممان نیاموجود در 

 رایز. «ابثمن هایعل وزعیالابشروط » ی قاعدۀعنی بوده، یکبری سخن در وبی مسلّم است، امر
 نیچنر عررف بره    اسرت و ی عررف  داوری عدم مقابلۀ امرن برا شررط،    عنی حمم نیامبنای 

مورد، نظر عرف بر مقابلرۀ امرن برا شررط      نیهمو در  دهد ینمناپذیری نظر استثنا تیعموم

 است؛

در  االحمام ریتحری در حلو عالمه  عیشرای در حلی در مبسوط و محقق طوس خیش. 2

؛ 111: 2، ج 1989)طوسری،   انرد  دادهامرن نظرر    طیتقس، بر عیمباالجزا بودن  فرخ مختلف

 قیطراالجزاء، به  یمتساودر مبیع  نیبنابرا.  (902: 2، ج 1021؛ حلی، 11: 2، ج 1018حلی، 

یی در مبیرع  گرو  کره  کننرد  یمدر گفتارشان چنان مطرح  نانیاباشد.  نیچننظرشان  دیبای اوب

 ٌعنه و مسلّم است؛  ی االجزا، مسئله مفروغمتساو

 االجزا و ناقص باشد ، مختلفعیمب. 2

امرر   نیر ا برعرف  رایز، ردیگامن صورت  طیتقس دیبا زینمورد  نیا ی درانصار خیشبه نظر 

: 2، ج 1011است )انصراری،   عیمبیی از جز، هثنچه شرط از ثن انتزاع شد که کند یمی داور

، عیمباالجزا بودن  یمتساوی فرخ عندر مسئلۀ قب  ی کهی هانیفقتوسط تمام  هینظر نیا(. 89

همران   قراً یدق نامعترضمواجه شده است. استدالل  رادیا بودند، با نقد و طیتقسقائ  به عدم 

 تیر نهای اسرت. در  خرارج موجرود   نیعثنچه فروخته شده،  مهی بر ثنمبنمطلا قب  است 

ی نداشته اسرت.  خارجوجود  کهی ملتزم شده نیمعی مقدار عنخاصی ی وصفبر وجود  عیبا
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. ادیر زو نره   کنرد  یم کمی است وشرط نه ثن را خارج نیمعهمان موجود  عیمببه نظر ثنان، 

االجرزا   با توجه به مختلف کهاست  نیای افزون شده، برخجا توسط نیادر  کهی استدالبتنها 

در امن سرهم دارنرد و    زانیمی مفقود به چه اجزاکه  ستینفرخ، معلوم  نیادر  عیمببودن 

 و سرت ین مسران ی عیر مبی اجرزا همرۀ   رایر زقدر از امن در مقاب  ثن قرار گرفته اسرت؛   چه

ی هرا  قسرمت امن را بر  توان ینموجود ندارد.  ها ایجرامن بر عدد  طیتقس اممان، نیبنابرا

متفراوت   گرر یدمخصوص به خود را دارد و با بخرش   متیقهر بخشش  کهی نیزممختلف 

بره   ایر جری با شرط ده نیمع نیزماگر  مثالً(. 111: 2، ج 1989)طوسی،  کرد طیتقساست، 

عردم    یر دباسرت، بره    کرم  ایجر کی کهو بعدها معلوم شود تومان معامله شد  ونیلیمده 

تومران را پرس    ونیر لیم کو یر  کررد  میتقستومان را بر ده  ونیلیمده  توان ینمی اجزا، تساو

ی مفقرود  اجرزا استدالل گفته است: معلوم نبودن سهم  نیای در پاسخ به انصار خیشگرفت. 

ی مزبور را اجزااگر سهم  که ی را از دست بدهدزیچی استحقاق مشتر که شود ینمموجا 

ی از مبلغر اگرر )ابرف(    مرثالً (. 89: 2، ج 1011)انصاری،  کندمطاببه  توانست یم، دانست یم

گفرت حرق مطاببره نردارد؟      تروان  یم ایث، داند ینمثن مبلغ را  زانیمی وباست،  طلبمار)ب( 

فقرود،  ی ماجرزا معلروم نبرودن سرهم     کهجا موضوع جهابت مطرح و گفته شود نیاشاید در 

ی ابتردا امرن در   میتقسزمان  کهی عقد خواهد بود، چرا ابتدامستلزم مجهول بودن امن در 

علرم بره ثن وجرود نردارد و      اممران ها، بعدهم در ثن زمان و  مهنیاعقد است و با توجه به 

سهم جزء مفقود  توان ینم، امن هم هنگام عقد مجهول است و هم سرانجام، گریدعبارت  به

نظرر   االجزاسرت، پرس بیرع صرحیح بره      مختلرف  عیمب رایزو از جه  رها شد،  کرد نییتعرا 

پرذیرفت، بره    تروان  ینمشدنی است. نامعلوم بودن سهم اجزا را  اعتراخ دفع نیا. رسد ینم

اسرت و   نیمعر  نیزمر  نیر ابرودن   ایجرده  مثالًثنچه مفقود بوده، صفت اندازه  مهنیا  یدب

ی نر یزماست. ما  مممن میتسه کامالًفرخ مزبور و با  کردبودن را فرخ  ایجرده  توان یم

ی هر قسمت از عن، یمیکن یممحسوب  ایجراست، فرخ و ده  ایجردر خارج پنج  کهرا 

 کیر  گرزار یرو قسمت  ایجراگر قسمت مرغوب دو  مثالً. میکن یمرا دوبرابر فرخ  نیزم

ی و دومو  ایجری را چهار اوباست،  میون ایجر کی زینی ثن باتالقو قسمت  مینو ایجر
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از  زیر نمفقود  ایجر، پنج مذکوریۀ فرخ پا. بر میکن یمفرخ  ایجرسه  کی را هر یسوم

 خواهد بود؛ مممنامن  میتقس، جهینتموجود است و در  ایجرهمچون پنج  تیفیکنظر 

 باشد ادتریزاالجزا و  یمتساو، عیمب. 3

گنردم را   لویکده  نیاکه  دیگو یم داریخرفروشنده خطاب به  مثالً کهفرخ چنان است  نیا

باشد، بره   لویکده  مهینای گندم را به شرط گون نیا ااست ی لویکده  کهی گندم را گون نیا ای

؟  سرت یچصورت  نیا حممبوده است.  لویکپانزده  کهسپس معلوم شود  و فروشم یمشما 

 ادتریر زنباشد، اما  لویکاز مقدار ده  کمتر کاال کهمقصود از شرط ثن است  که میدان یمی گاه

، دیر ایب ادیزشده، هر چه  ادهیزصورت چون شرط عدم  نیا. در ستینبودن ثن ملحوش نظر 

فررخ،   نیر ادر  قرت یحقفسخ هم نخواهد داشرت. در   اریخ، حق عیبای است و مشترمال 

 صره ینقو  ادهیر زی عردم  معنرا است. شرط مزبور به  عیبا، هیعلٌ ی و مشروطمشترٌبه،  مشروط

ٌعلیره   مشرروط  گرر یدٌبره و از نظرر    نظر مشروط ک، از ینیطرفز ا کهر ی قتیحق دربوده و 

 عیبرا ی، متعلرق بره   ادیر زکه مقدار  ندیگو یمی از فقها برخفرخ  نیاشود. در  محسوب می

محسروب   ایر ع، شررکت خواهد بود و چون  کیشری در گندم موجود مشتراست و او با 

چون شررط   که ندیگو یمی از فقها برخی وبفسخ خواهد داشت.  اریخی حق مشتر، شود یم

ی سرو از  نرک یای بروده و  مشرتر نبودن، به زیران   ادتریزی فروشنده، یعنی سوشده از  اعالم

تمام امن را پس بدهد و  تواند یمحق فسخ دارد و  عیبا، نیبنابرای تخلف شده است، مشتر

 ؛کنطور امتا  معامله را همان ای ردیبگرا  عیمبهمۀ 

 اشدب ادتریزاالجزا و  ، مختلفعیمب. 4

فرالن   مره نیاثن را بره شررط    فروشرم  یمفرش باشد و گفته شود که   یقباز  عیمب مهنیامث  

صرورت از   نیر ا حمرم . دیثدر کمترو سپس  فروشم یمی را مترفرش دوازده  ااندازه باشد ی

 نیاز ندارد. حیتوضو به  دشو یمصور قب  معلوم 

 ی فقهیها شهیاندنقد و بررسی 

الش روط  »، قاعرده  انرد  دهی به ثن استناد کرفقهدر متون  هانیفق ی ازبرخ کهی قواعدی از می
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؛ 911: 10، ج 1013ی، عاملی نیحس؛ 999: 8، ج 1018است )طباطبایی،  «الثمن هایعل وزعیال

؛ 189: 1، ج 1021ی، زدیی یطباطبا؛ 129: 1، ج 1011ی، انصار؛ 293: 29، ج 1010ی، نجف

صرورت مختصرر    نان نیرز بره ایرن قاعرده بره     (. برخی از حقوقدا209: 1022ابغطاء،  کاشف

(. برر اسراس   81: 1982؛ جعفری بنگرودی، 211: 1981)بروجردی عبده،  اند داشتهاشاراتی 

نظر  به بلمه، دهند ینمیی از امن معامله را به خود اختصاص ازا مابه چیهقاعده، شروط،  نیا

 کننرد  یمر  جراد یاوط مشرر  دیر خری بررا ی مشرتر و رغبت در  زهیانگ جادیا، هانیفقی از بعت

، بره قاعردۀ   هران یفقاز  گرر یدی برخر  کهی است حاب در نیا(. 138: 1021ی، لیاردبی موسو)

، 1019ی، حلر ؛ 991: 1013ی، عاملی نیحس) اند کردهاشاره و استناد « للشرط قسط من الثمن»

؛ 909: 1010ی، نجفرر؛ 219: 1022ابغطرراء،  کاشررف؛ 208: 2، ج 1019ی، مراغرر؛ 019: 2ج 

. شود یمی شرط پرداخت ازای از امن در بخش کهمعنا  نیا(. به 28: 1021ی، زدی ییطباطبا

 اممران  ایر ثدو قاعده با هم تعارخ دارند. پرس   نیادر ظاهر،  نمهیاثنچه مح  بحو است، 

 وجود دارد؟ عیمببه شروط و اوصاف  تیعنای امن با ریپذ کیتفم

اعد مزبور و مجرای ثنهرا اخرتالف   زمینۀ اعمال قو در هانیفق نیب کهگفت  دیبادر پاسخ 

 گریمدی هستند و با یادیاصطدو قاعده،  نیا کهباورند  نیا بری از ثنها برخنظر وجود دارد. 

ی وجرود نردارد. ثن   تعارضر دو قاعرده   نیا نیب کهنظرند  نیای هم بر بعتتعارخ دارند و 

 هیر توجرا « ابرثمن  هرا یعل وزعیالابشروط »، قاعدۀ اند شدهقائ  به تعارخ  که هانیفقدسته از 

را نادرسرت قلمرداد   « بلشرط قسرط مرن ابرثمن   »اند و قاعدۀ  شمرده حیصحاند و ثن را  کرده

: 2، ج 1011ی، رازیش ممارم؛ 939: 9تا، ج  یی، بیخو؛ 120: 13، ج 1011ی، بحران) اند دهکر

است، اما  افتهشهرت ی هانیفق انیماگرچه در »نگارد:  یمزمینه  نیا در هانیفقی از می (.939

: 13، ج 1011)بحرانری،  « با مفاد قاعدۀ  بلشرط قسط مرن ابرثمن ناسرازگار اسرت.     ویاحاد

 دایر پی مشتری برای حق، ابدیناگر شرط تحقق  که کند یم انیب زین هانیفقاز  گریدی م(. ی29

 دیر ق حممشرط در  کهوجود ندارد، چرا  رشی بر بزوم تعلق الیدب رایز؛ اریخمگر  شود ینم

 دییتق. دانند یمی جاردو مال  نیب. عرف و شرع، معامله را ردیگ ینممقاب  مال قرار  کهاست 

 زیر نبا وجرود ثن   کاال متیقی اگر حت، دیث ینمحساب  ی است، جزو مال بهمعنوامر  کی که
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موجا شرده اسرت در    که، به دبی  نص خاص بوده ایعدر مورد  رش. بزوم اابدی شیافزا

: 2، ج 1011ی، انصرار بخرورد )  صیتخصر « ابرثمن  هایعل وزع یبلشروط ال»مورد ثن، قاعدۀ 

 نمنرد وارد  اشرمال ی کسر : »دیر گو یم رشدر زمینۀ بزوم پرداخت ا زین(. صاحا جواهر 99

اسرت نره    ایر عخراطر   بره  رشا رایر ز، شود ینم عیتوزامن نسبت به شروط  نمهیای بر مبن

را بره   رشپرداخرت ا  برزوم  حمرم  شانیا(. پس 293: 29، ج 1010ی، نجف« )خاطر شرط به

نمررده   تمسرک « بلشرط قسرط مرن ابرثمن   »مرتبط و مستند ساخته و به قاعدۀ  ایعوجود 

بره   تمسرک ی با کس کهاستدالل کرده است  نیچن، گریدی جا در شانیا کهی ا گونه است. به

امن، بر شرروط   که، چون روشن است نمندرا  عیبی بطالن ادعا« للشرط له قسط من الثمن»

 کراال  متیق شیافزا ای کاهشسبا  کهشروط، همانند اوصاف هستند  بلمه، شود ینم عیتوز

 (.211: 29، ج 1010)نجفی،  شوند یم

شرروط، خرواه    کره  انرد  دهاظهار نظر کر نیچندر زمینۀ شروط  زین هانیفقاز  گریدی برخ

 همۀ امرن در  بلمه، ردیگ ینمدر برابر مال قرار  کهیی است زهایچثن، از  ریغ اشرط صفت ی

معتقرد   کره  هانیفق(.  اما ثن گروه از 992: 9تا، ج  یی، بیخو. )ردیگ یمقرار  عیمبمقاب  خود 

. نرد دو قاعده را جمرع کن  که اند ثمدهدو قاعدۀ مزبور هستند، در صدد بر نیببه عدم تعارخ 

ثن دو را محقرق کننرد. برر     نیبی از دو قاعده تصرف کردند تا جمع مبذا در مفاد و ظاهر ی

امرن بره چنرد    « ابرثمن  هرا یعل وزعیالابشروط »طبق قاعدۀ  کهنظرند  نیابر  ثنهاس، اسا نیا

، در برابر وصف و گریدقسمت ثن در برابر شرط و قسمت  کی که شود ینم میتقسقسمت 

قاعده، امن فقط در  نیابر اساس  بلمه. ردیگقرار  نیعدر برابر  زینثن  گریدمدت و قسمت 

ی در میزان امرن معاملره   ریاأت چیهو شرط، صفت و مدت،  ردیگ یمقرار  نیعبرابر مثمن و 

شروط ضمن عقرد   کهمفید این معناست « بلشرط قسط من ابثمن»نخواهد داشت. اما قاعدۀ 

ی گراه ی حتر . شرود  یمر ی مشرتر یی در افزا سبا رغبت کهی هستند ا گونه ، بهعیمبو صفات 

 دهنرد  یممثمن را مد نظر قرار  ، امن ونیمتعامل. اما دهم خواهد ش کاال متیق شیافزاسبا 

یی طباطبرا نه نسبت به شرروط ضرمن عقرد )    دهند یمانجام  عیمب نیعو معامله را نسبت به 

نظرر گفتره    نیر ادر مقاب   (.280: 1019ی، پیشین، مراغ؛ 89: 2؛ ج 189: 1، ج 1021ی، زدی
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 کره ت توجه داش دیبا، دکن یمدو قاعده، تعارخ را برطرف  نیبهرچند جمع  کهشده است 

 عیتوزواژۀ قسط ثمده و منظور از قسط من ابثمن، همان « بلشرط قسط من ابثمن»در قاعدۀ 

 (.990: 1010ی، نجف؛ 991: 1013ی، عاملی نیحس؛ 019: 1019ی، حلاست نه ارتقای امن )

ی دارنرد و  گذارارزش تیقابل کهی شروط نیباند و  قائ  شده  یتفص زین هانیفقی از برخ

عنوان مثال، هرگراه   (. به211: 11تا، ج  ی، بیحل) اند گذاشتهابلیتی فرق بدون چنین ق شروط

 نیر ای را انجام دهرد و فروشرنده بره    مجاز کار کهی فروشنده شرط کرده باشد برا، داریخر

انجرام دادن ثن را   مره نیا ایر  کنرد معاملره را فسرخ    کهدارد  اریاخت داریخر، نمندشرط عم  

ی نداشرته باشرد،   گذارارزشر  تیقابلام دادن ثن گذشته و ی چنانچه وقت انجوب. دمطاببه کن

 تروان  یم، دگاهید نیاطبق  نیبنابراخواهد داشت.  اریاختی مجانی امتا افسخ ی نیبی مشتر

عردم    یدببه  کهی هستند شروطکرد. گروه نخست  میتقسشروط ضمن عقد را به دو گروه 

هسرتند و گرروه دوم،   « ابرثمن  هرا یعل وزعیر الابشرروط  »ی، مشمول قاعدۀ گذارارزش تیقابل

بلشررط قسرط مرن    »ی مشرمول قاعردۀ   گذارارزشر  تیقابل  یدببه  کهی خواهند بود شروط

  یتفصر در مقام  زین هانیفقی از برخ(. اببته 29: 2، ج 1021ی، ریصم) شوند یمواقع « ابثمن

بلشرط قسرط مرن   »باشد، مشمول قاعدۀ  عیمبیی از جزاگر شرط، متتمن  کهباورند  نیابر 

 دشو یمی جار« ابثمن هایعل وزعیالابشروط »صورت، همان قاعدۀ  نیا ریغاست و در « ابثمن

و عررف،   شود یمبه عرف رجوع  که اند گفتهمقام  نیای هم در بعت(. 192: 1911ی، مامقان)

 گرر یدمستق  از عقد است و  کهی شروطی م. یکند یمشروط ضمن عقد را دو گونه تصور 

ظاهر  که انیب نیا(. با 912: 2، ج 1021)موسوی خمینی،  ستین مستق  از عقد کهی شروط

 نیر ااز نظر عرف،  کهی است ا گونه به عیبموارد متفاوتند. برای مثال، گاهی  کهاست  نیادر 

ی مر طور مستق  منعقد شده و شرط را مسرتق  ندانسرته اسرت و ثن دو را متحرد و ی     به عیب

و  راهنیر پمؤار اسرت. ماننرد شررط دوخرت      ییافزا ی شرط در رغبتگاه نیهمچن. داند یم

ه بر . ردیر گ یمر ی از امرن در مقابر  ثن قررار    بخشر ی، بفظی، نه بببه حسا دبی   مهمانند ثن

ی از قواعرد مزبرور را   مصراحت ی به کهی نقل  یدب کهنظر، از ثنجا  نیا، بر اساس ایترت نای

یی امترا وزۀ معرامالت  عم  شارع در ح مهنیادهد، وجود ندارد و با بحاش  حیترج ااابات ی
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 مالک(. پس 198: 1، ج 1029ی، قمی است )فیتوقریغ زینحوزه  نیاشارع در  احمامبوده و 

ی از برخر  میتنظر جا عرف خواهد بود. در واقع شارع نحوۀ نیاموضوع، در  صیتشخ اریمعو 

از ثن بره   هران یفقی از ا عرده  کهی را بر عهدۀ عرف گذاشته است اجتماعی زندگی ها عرصه

گفرت   دیر با نیبنابرا(. 129: 1013ی، سبحان؛ 283: 1019. )صدر، اند دهکر ریتعبابفراغ  قهمنط

، از شرروط  جره ینتیی، شررط صرفت، فعر  یرا     بنرا شرروط، اعرم از شرروط     کره  یصورتدر 

 درٌبه بره انجرام معاملره شروند،      مشروط شتریب  یتماو  کیتحرسبا  کهیی باشند افزا رغبت

اگر شررط محقرق    کهی ا گونه ، بهکند یمعم  « سط من ابثمنبلشرط ق»جا عرف به قاعدۀ نیا

. امرا چنانچره   دانرد  یمر شدنی  در مقاب  شرط بوده است، استرداد کهی از امن را بخشنشود، 

ی و اساسر ی در واقع ثن شرط، وصرف  عنخاطر ثن شرط بوده باشد، ی تحقق معامله به اساساً

ی را انجام داده باشد، ا معامله نیچن، ی تحصی  ثن شرطبراٌبه،  ذات بوده و مشروط نیجانش

ملترزم خواهرد برود    « ابرثمن  هرا یعل وزعیر البلشرروط  »گونه موارد، عرف بره قاعردۀ    نیادر 

 (.29: 1021ی، زدیی یطباطبا)

 یریگ جهینت

فقها، اتفاق نظر  بین در در بیع، مندرج اوصاف و شروط با امن تقاب  عدم یا تقاب  در زمینۀ

در میزان  علی االصول و شروط مندرج در بیع، اوصافکه  دارند دهیقعی ا عده وجود ندارد.

 هستند. پس مؤار وقوع عقد به یمشتر ایترغ در جهتصرفاً و  دخابتی ندارند معامله امن

 اوصراف که  معتقدند یگرید ۀعد در مقاب ،. ردیگ یم قرار معامله موضوع در مقاب  تنها امن

 از یقسرمت معرادل   عبارتی، و به هستند مؤار معامله نام زانیمدر  زین مذکور در بیع وشروط

 ییامترا  معامالت، علی االصول حوزۀ در شارع عم  اینمه به . نظردهند یم  یتشمرا  امن

 در موضروع  صیتشرخ  اریر مع ومرالک   است، غیرتوقیفینوعاً حوزه،  این در شارع و احمام

 یهرا  عرصره  از ط برخری ضرواب  تنظریم  نحروۀ  شرارع،  واقرع  در خواهد بود. عرف اینجا نیز

 تعبیرر  ابفرراغ  منطقره  بره  فقها از یا عده تعبیر به که است گذاشته عرف عهدۀ بر را اجتماعی

 رسرد  یمنظر  در این زمینه به .شود یم قائ  تفاوت مختلف موارد نیب زین عرف . طبعاًشود یم

ی حد ذاتره،  شرط صفت یا غیر ثن نیز ف و منعقد مستق  طور به عرف، نظر از ،عیب که هرگاه
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 در بشرود،  دادن معاملره  انجرام  بره  ٌبره  مشرروط  بیشتر و تمای  تحریک و افزایی رغبت سبا

منظرور،   شرط اگرکه  یا گونه به ،شود یمجاری « ابثمن من قسط بلشرط» قاعدۀ صورت، نیا

 عیب عرف، چنانچه است. اما استرداد قاب  بوده، ثن مقاب  درکه  امن از یبخش نشود، محقق

منظور نی  به مدبول شررط ضرمن ثن، منعقرد     به اساساًکه بیع  بداند، طوری واحد را شرط و

 مالک عم  خواهد بود.« ابثمن هایعل وزعیال ابشروط»شده باشد، در واقع قاعدۀ 
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