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Abstract
One of the classifications of contacts is its division to the binding
and permitted. Dissolving the obligatory contracts is not possible,
save in the cases the option is proved to one party or both of them or
they agree in cancellation of the contract. The binding contracts are
also divided to optional and non-optional obligatory contracts. Iran
civil code has remained silent in the (in-) feasibility of mentioning
the option word in endowment contracts. Thus, there is controversy
among the lawyers in this case. Likewise, there is disagreement in this
regard between Imamiyah and Sunni scholars. Some have deemed
the issue of option correct in the endowment contract while others
have deemed such an option null and void but the contract is correct per se. It is concluded in the present paper that the condition of
1 .Yazdani, GH (2020) ;The Authenticity of Condition Option in Endowment according to Islamic
Jurisprudence; Jostar- Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 18 ; Page: 125-150 - Doi: 10.22081/
jrj.2019.52174.1539

option in the endowment contract is correct and civil code’s silence
in this respect is due to its authenticity on the part of the law-maker.
Keywords: Option, condition option binding contract, endowment.
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صحت خیار شرط در وقف در فقه اسالمی

1

غالمرضا یزدانی

2

چکیده

یکی از تقســیمات عقد ،تقســیم آن به جایز و الزم اســت .انحالل عقود الزم ممکن
نیست ،مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها ،خیار ثابت شود یا طرفین بر
اقاله قرارداد ،تراضی نمایند .عقود الزم نیز به نوبه خود به دو دســتۀ عقود الزم خیارپذیر و
عقود الزم خیار ناپذیر تقسیم میشوند .قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان
درج خیار در عقد وقف ،سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختالف دارند.
در فقه امامیه و اهل ســنت نیز مســئله اختالفی است .برخی شــرط خیار در عقد وقف را
صحیح دانستهاند .در مقابل ،برخی حکم به بطالن شرط و عقد کردهاند و برخی معتقدند
شــرط باطل ،ولی عقد صحیح اســت .در نوشــتار حاضر ،این نتیجه به دست آمده است
که شــرط خیار در عقد وقف ،صحیح و ســکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد
قانونگذار حمل نمود.
کلید واژهها :خیار ،خیار شرط ،عقد الزم ،وقف.

 . 1تاریخ دریافت1397/06/31 :؛ تاریخ پذیرش.1398/06/24 :
 . 2استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد -ایران؛ رایانامهygholamreza1@gmail.com :
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خیار شــرط آن اســت که در ضمن عقد ،برای یکی از طرفین یا هر دو یا ثالث،
عقود ممنوع مثل
اختیار فســخ معامله را شرط میکنند .درج خیار شرط در برخی از ِ
نکاح و در برخی از عقود جایز مثل بیع ،مورد تردید است .از جمله قراردادهایی که
درج خیار شــرط در آن ،مورد تردید است ،وقف است .در حقیقت ،سؤال این است
که آیا واقف ضمن انشای وقف میتواند برای مدت مشخصی بهنفع خود یا دیگری،
خیار شرط قرار دهد یا خیر؟ قبل از پاسخ به این سؤال ،توجه به این مطلب که اصل
در عقود ،جواز اشتراط خیار اســت یا عدم جواز ،میتواند بسیار راهگشا باشد؛ چرا
که اگر اصل در معامالت ،عدم جواز شرط خیار باشد ،در بحث حاضر یعنی وقف،
کسانی که مدعی صحت شرط خیار هستند ،باید این ادعا را با دلیل خاص به اثبات
برســانند ،در مقابل ،کسانیکه مدعی بطالن شرط خیار در وقف ،هستند ،باید برای
اثبات ادعای خود ،دلیل خاص اقامه نمایند.
این مســئله در کتب فقهی به این صورت مطرح شــده است که آیا خیار شرط به
عقد بیع اختصاص دارد یا در تمامی عقود و معامالت بهجز موارد اســتثنایی جریان
دارد .در سابق بین محققان اختالفی در عدم اختصاص خیار شرط به عقد بیع وجود
نداشت؛ چه عموم آنها بر این باور بودند که اصل اولیه جریان خیار شرط در تمامی
عقود اســت مگر مواردی که دلیل بر عدم جواز آن موجود باشد .پشتوانه این نظریه
میتواند اصل آزادی اراده باشد؛ زیرا همانطور که طرفین عقد در اصل انعقاد قرارداد
آزادی کامــل دارند و میتوانند به هر نحو که خواســتند اراده خود را اعمال نمایند،
میتوانند در فروعات و توابع قرارداد نیز اراده خود را به هر نحوی که خواستند ،اعمال
کنند .در فقه دالیل متعددی برای اثبات این اصل اقامه شــده است .مهمترین آنها
ً
روایات و خصوصا روایت شــریفه «المؤمنون عند شروطهم» (طوســی)232/3 ،1390 ،
اســت .صاحب مفتاح الکرامــه در اینباره میفرمایند« :مقــدس اردبیلی از کتاب
تذکره این برداشــت را کرده اســت که شــرط خیار در هر معاملهای داخل میشود
و فرموده اســت که عموم ادله عقود و وجوب وفای به عقود و ادله وجوب وفای به
شروط ،دلیل روشنی بر آن است ،مگر اینکه مانعی نظیر اجماع و مانند آن یافت شود.

بهنظر میرسد حق با ایشان است» (عاملی.)353/5 ،1419 ،

بســیاری از فقها به جواز اشــتراط خیار در عقود تصریح کردهانــد (نجفی،1404 ،

62/23؛ شیخ انصاری151/5 ،1415 ،؛ نراقی ،)329 ،1422 ،حتی قدما نیز مسئله را طوری مطرح
کردهاند که گویا ،جواز شــرط خیار در عقود ،امری مســلم است؛ برای مثال ،شیخ
طوسی در المبسوط ،تکتک قراردادها را بر شمرده و امکان یا عدم امکان درج خیار
شــرط را در آنها بررســی کرده است .منتهی قراردادهایی را که در آنها شرط خیار
امکانپذیر نیست ،با ذکر دلیل یاد میکند (طوسی .)78/3 ،1387 ،این نشان میدهد که
از نظر وی ،اصل جواز درج شرط خیار است .با وجود این ،برخی بر این باورند اصل،
عدم جواز درج شــرط خیار در عقود اســت .از جمله آیتالله سبحانی مینویسند:
«مقتضی قاعده عدم صحت خیار شــرط در عقود و ایقاعات اســت ،مگر آن دسته
از معامالت که مشــروعیت فســخ در آنها احراز گردد؛ در نتیجه در هر موردی که
مشــروعیت فسخ احراز شد ،میتوان در انشــای معامله ،شرط خیار کرد و نمیتوان
برای اثبات مشروعیت به اطالق ادله شروط تمسک جست؛ زیرا ادله شروط ،مشروع
نیســتند ،بلکه نقش آنها این است که عمل به شــرط را بعد از آنکه مشروعیت آن
ثابت شــد ،واجب میکنند» (سبحانی .)177 ،1414 ،برخی دیگر بهرغم آنکه میپذیرند
که اصل در عقود ،جواز شرط خیار است ،اثبات این اصل را با دلیل شروط صحیح
ً
نمیدانند؛ به همین دلیل که ادله شروط ،مشروع نیست و صرفا داللت بر وجود عمل
به شرطی میکنند که صحت آن ثابت شده است (طباطبایی قمی.)393/3 ،1413 ،
به نظر میرســد ،نه این ادعا که اصل در معامالت ،عدم جواز شرط خیار است،
ادعایی صحیح است و نه بطالن تمسک به ادله شروط.
اما بطالن این ادعا که نمیتوان برای تصحیح شــرط خیار به اطالق ادله شــروط
تمســک جست ،جهتش آن است که ادله شــروط ،که دربر دارندۀ «المؤمنون عند
ً
ّ
ً
شرطا ّ
حرم حالال أو حلل
شروطهم» هستند ،دارای یک ذیل است؛ یعنی عبارت «اال
ً
حراما» .اگر مفاد این روایت این باشد که بر مؤمنان واجب است که به شروط صحیح
پایبند باشند ،ذیل روایت لغو و زاید خواهد شد؛ از اینرو ،باید این مطلب که «اصل
در شــروط ،صحت اســت» را مطوی در کالم گرفت .لذا ،گویا چنین گفته شده
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است« :اصل در شروط صحت است .پس بر مؤمنان واجب است که به شروط خود
پایبند باشند ،مگر شروطی که حاللی را حرام یا حرامی را حالل کنند».
اینکه بطالن این ادعا که اصل در معامالت عدم جواز شرط خیار است ،دلیلش
ٌ
حکومت اراده و قاعده «العقود تابعـــة للقصود» اســت .بدون تردید ،همانطور که
طرفین در انعقاد اصل قــرارداد ،آزادی کامل دارند ،در محدود کردن اراده خود نیز
ً
آزادی کامل دارند ،خصوصا اینکه اطالق ادله شروط نیز داللت بر جواز شرط خیار
در هر معاملهای میکند.
بنا بر این ،اصل در مســئله ،جواز اشــتراط خیار در عقد است مگر اینکه دلیل بر
عدم جواز اشتراط آن قائم شود؛ نظیر عقد نکاح یا عقد هبه و ایقاعاتی که نتیجه آن
یک امر عدمی و رفع یک امر موجود است .پس در وقف ،اگر دلیلی بر عدم جواز
اشــتراط خیار اقامه شد ،فبها و اال باید ملتزم شد که در وقف ،اشتراط خیار اشکالی
ندارد.
قانــون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان شــرط خیار در عقد وقف،
سکوت کرده است؛ از اینرو ،در دکترین حقوقی نسبت به این مسئله ،اختالفنظر
وجود دارد .برخی از حقوقدانان نیز ،به این مســئله اشارهای نکردهاند (کاتوزیان،1390 ،
219؛ باریکلو234 ،1394 ،؛ صفایی )238 ،1394 ،به نظر میرسد با توجه به اطالق ماده 456
ق.م .که مقــرر میدارد« :تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممكن اســت
موجود باشــد ،مگر خیار مجلس ،حیوان و تأخیر ثمن كه مخصوص بیع است» نظر
این دسته از حقوقدانان بر جواز درج شرط خیار در ضمن وقف باشد.
در مقابل ،گروهی از حقوقدانان بهرغم سکوت قانون مدنی ،معتقدند شرط خیار
در ضمن عقد وقف ،شرط باطل و مبطل عقد است (یوسفزاده .)101 ،1394 ،برخی در
اینباره نوشتهاند« :چنانكه از تعریف مادۀ  55قانون مدنى معلوم میگردد ،در عقد
وقف نمیتوان شرط عوض نمود یا خیار فسخ ،قرار داد و یا آن را اقاله كرد؛ زیرا شرط
عوض و خیار فسخ و اقاله با مقتضاى عقد كه تسبیل منافع است منافات دارد و شرط
خالف مقتضاى عقد طبق مادۀ  233قانون مدنى باطل و مبطل عقد اســت» (امامی،
بیتــا .)70/1 ،گروهی دیگر نیز بعد از آنکه برای عقد وقف ،عناصر ســهگانه «حبس

کامل عین ،تأبید و اخراج عین موقوفه از ملک» را بر شمردهاند ،نوشتهاند« :شافعیه
نیز نظر ما را دارند و به همین جهت ،وقف به شرط خیار را باطل میدانند؛ زیرا شرط
مذکور  ...خالف مقتضی ذات عقد وقف است» (لنگرودی.)205 ،1388 ،
برای حل مســئله و اســتنباط نظر قانونگذار ،ضروری است به منابع فقهی قانون
مدنی مراجعه شود .جواز یا عدم جواز شرط خیار در عقد وقف ،از مباحث پر فراز و
نشیب در فقه امامیه بوده است؛ به گونهای که از زمان طرح این مسئله تاکنون ،بیش
از پنج رویکرد در خصوص آن مطرح شده است .برخی بر این باورند که شرط خیار
ّ
در عقد وقف ،صحیح است (سلر .)197 ،1404 ،شیخ طوسی به مخالفت با این نظریه
برخواســته ،معتقد است :شرط خیار در عقد وقف ،باطل و مبطل عقد است (طوسی،
 .)81/2 ،1387بعد از صدور این دیدگاه از جانب شــیخ طوســی ،عموم فقها تا زمان
محقق اردبیلی بر این باور بودند که شــرط خیار در عقد وقف ،باطل است؛ از جمله
ابنبــراج ( ،)355/1 ،1406فاضل آبی ( )46/2 ،1417و محقــق اول ( .)156/1 ،1418عالمه
حلی در چهار کتاب فقهی مهم خود به این فرع پرداخته و در همه آنها فرموده است
که خیار شرط در عقد وقف جایز نیست (275/1 ،1410؛ 293/2 ،1420؛ 66/11 ،1414؛ ،1413
 .)68/2شــهید اول نیز حکم به بطالن شــرط خیار در عقد وقف کرده است (،1417
268/3؛  .)103/2 ،1414محقق کرکی نیز با این عقیده هم داســتان است (.)303/4 ،1414
شــهید ثانی نیز در موارد متعددی حکم به بطالن شــرط خیار در عقد وقف نموده
است .در حاشیه ارشاد ( )103/2 ،1414و نیز در فوائد القواعد ( )616 ،1419و مسالک این
عقیده را ابراز نموده است (.)211/3 ،1413
بعد از شــهید ثانی ،نظریه بطالن کم رنگ شده اســت .اولین صدای مخالف
توســط محقق اردبیلی اعالم شده است .وی بعد از بیان اینکه اصل در شرط خیار،
صحت اســت ،در بطالن شــرط خیار در معامالت به عنوان یک قاعده کلی ،تردید
نموده ،میفرماید به اعتقاد من ،اصل جواز شرط خیار در تمامی معامالت است مگر
عقودی که دلیل خاص بر بطالن وجود داشــته باشــد (اردبیلــی .)411/8 ،1403 ،محقق
سبزواری نیز هر چند شرط خیار در وقف را باطل دانسته ،مستند آن را اجماع میداند
و ســپس در تحقق اجماع ،اشکال میکند (ســبزواری .)470/1 ،1423 ،محدث بحرانی
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نیز در بطالن شــرط خیار در وقف ،تردید میکند (بحرانی .)65/19 ،1405 ،بعد از ابراز
شرط خیار در عقد وقف توسط برخی از محققان ،سید عاملی
تردیدهایی در
صحت ِ
ِ
در مفتاح الکرامه ،بهطور جزم ،شــرط خیار را در عقد وقف باطل اعالم کرده است
(عاملی .)218/14 ،1419 ،بعد از وی ،سید مجاهد ،اعتقاد به صحت این شرط پیدا کرده
اســت (ســید مجاهد ،بیتا .)336 ،صاحب جواهر ،تنها مدرک بطالن شــرط یادشده را
اجماع دانسته و فرموده اســت :اگر اجماع تمام باشد ،شرط خیار جایز نیست و اال
نمیتوان حکم به بطالن شــرط خیار در عقد وقف داد (جواهر .)62/23 ،1404 ،شــیخ
انصاری نیز مسئله را عنوان کرده ،ادله مانعیت را نقل و نقد کرده است (انصاری،1415 ،
 .)151/5بعد از شــیخ انصاری ،این مسئله ،محور اختالفات زیادی قرار گرفته است.
افرادی همچون محقق اصفهانی ()226/4 ،1418؛ سید ابوالحسن اصفهانی ()346 ،1422؛
خمینی (بیتــا)62/2 ،؛ روحانی 166/177 ،1412( ،و بیتا)62/2 ،؛ محمدحســن مامقانی
()498/3 ،1316؛ یــزدی ()33/2 ،1421؛ الری ()326/2 ،1418؛ مالعبدالله مامقانی (،1350
 )68و ســیدمحمدباقر ایروانی ( )27/2 ،1406از جمله افرادی هســتند که این شــرط را
صحیح میدانند.
در مقابــل این گروه ،برخــی از فقهای معاصر همچون؛ نائینــی)57/2 ،1373( ،؛
سیدمحسن حکیم ()41/2 ،1410؛ سبزواری ()119/17 ،1413؛ اراکی ()162 ،1414؛ سبحانی
()181 ،1414؛ سیدمحمدسعید حکیم ()62/2 ،1415؛ و آیتالله سیستانی (،)450/2 ،1417
معتقدند شرط خیار در عقد وقف ،امکانپذیر نیست و باطل است .برخی نیز معتقدند
شرط ،باطل ولی عقد صحیح است (تبریزی )156/4 ،1416 ،و برخی نیز با تفکیک وقف
تحریری 1از تملیکی 2معتقدند شــرط خیار در وقــف تحریری ،مبطل ولی در وقف
تملیکی ،صحیح است (خویی ،بیتا.)274/6 ،
ً
وضعیت شــرط خیار در عقد وقف ،در فقه اهل سنت نیز اختالفی است .تقریبا
فقهای اهل ســنت در اینباره ،ســه دیدگاه متفاوت دارند .برخی بر این اعتقادند که
 . 1وقف تحریری ،وقفی اســـت که اثر آن ،آزادی و رهایی عین موقوفه از مالکیت واقف است بدون اینکه مال موقوفه به
ملکیت کسی در آید.
 .2منظور از وقف تملیکی ،آن است که به موجب آن ،مال موقوفه به ملکیت شخصی ولو شخص حقوقی درآید.

درج شــرط خیار در ضمن عقد وقف ،اشکالی ندارد و هم شرط و هم عقد ،هر دو
صحیح است .در مقابل ،گروهی شرط خیار را در ضمن عقد وقف را جایز نمیدانند
و معتقدند هم شرط و هم عقد ،هر دو باطل است .در نهایت ،برخی راه میانه را در
پیش گرفته و معتقدند ،شرط خیار ،باطل ولی به صحت عقد وقف وارد نمیکند.
نظریۀ صحت شــرط خیار در ضمن عقد وقف توسط ابویوسف حنفی (سرخسی،
 42/12 ،1414؛ ابننجیم ،بیتا204/5 ،؛ عینی450/7 ،1420 ،؛ عمرانی )80/8 ،1421 ،و ابن عبدالسالم
مالکی و دسوقی مالکی (دسوقی ،بیتا)87/4 ،؛ ابناسحاق مالکی ()212/1 ،1426؛ علیش
مالکی ( )150/8 ،1409و رعینی مالکی ( )43/6 ،1412انتخاب شده است.
نظریۀ بطالن شرط و وقف ،توسط اکثر فقهای مذاهب اربعه مورد پذیرش است.
از بین حنفیه ،محمد بن حســن و هالل بن یحیی این دیدگاه را برگزیدهاند (ابننجیم،
بیتــا204/5 ،؛ سرخســی .)42/12 ،1414 ،همچنین عموم فقهای شــافعی به این نظریه فتوا
دادهاند؛ از جمله :نووی ()329/5 ،1412؛ شــیرازی (بیتا)324/2 ،؛ عمرانی ()80/8 ،1421؛
انصاری (بیتا)464/2 ،؛ رملی ( .)376/5 ،1404نزد حنابله نیز نظریه بطالن شرط و وقف،
از شــهرت بیشتری برخوردار است .از جمله فقهای حنبلی که به این نظریه تصریح
کردهاند میتوان به مرداوری (بیتــا)26/7 ،؛ ابنتیمیه ( )369/1 ،1404و ابنقدامه (،1388
 )9/6اشاره کرد و حتی ابنقدامه ادعای اجماع نیز نموده است.
گروهی از فقهای اهل ســنت از جمله ابنحاجب مالکــی ()449/1 ،1421؛ قرافی
ً
مالکی ( )326/6 ،1994بر آنند که در مورد بحث ،صرفا شــرط باطل اســت ،ولی عقد
وقف ،باطل نیست .ابنشاس مالکی ( ،)967/3 ،1423یوسف بنخالد سمتی از حنفیه
(سرخســی )42/12 ،1414 ،و ابنســریج از شــافعیه (نووی )329/5 ،1412 ،به این نظریه فتوا
دادهاند.
ذکر این نکته ضروری است که ابنعابدین حنفی ،اختالف اهل سنت در مسئله
شــرط خیار در عقد وقف را ناظر به وقف غیر مســجد میداند و معتقد اســت در
ً
وقف مسجد ،چنانچه شرط خیار پیش شود ،وقف صحیح و صرفا شرط باطل است
(ابنعابدین.)342/4 ،1412 ،
با توجه به تاریخچه و اختالفنظر شــدید فقها و حقوقدانان در مسئله ،ضروری
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است در تحقیقی مســتقل وضعیت شرط خیار در وقف به روشنی تبیین شود؛ چه با
تبیین این مســئله ،میتوان در جهت اصالح قانون مدنی ،گامی برداشت تا به قضات
و وکال کمک شــود که بتوانند با دقت بیشــتری به انشای رأی یا تنظیم الیحه دفاعیه
بپردازند.
به هر حال ،محققان در خصوص امکان یا عدم امکان درج شــرط خیار در عقد
وقف ،اختالفنظر دارند و صرف نظر از کسانی که در مسئله توقف کرده و نظریهای
را ابراز نکردهاند (مفید1413،652 ،؛ طوسی537/3 ،1407 ،؛ کیدری )345 ،1416 ،و کسانی که
ً
مســئله را با تردید از آن یاد کردهاند (بحرانی )65/19 ،1405 ،ســه دیدگاه تقریبا بین فقها
شــکل گرفته است .گروهی بهطور مطلق ،درج شــرط خیار در ضمن عقد وقف را
باطل دانســتهاند و گروهی بهطور مطلق ،حکم به صحت داده و باالخره برخی بین
موارد وقف ،تفصیل دادهاند .در ادامه ،ضمن اشاره به هر یک از این دیدگاهها ،ادله
ایشان نقل و مورد نقد قرار میگیرد.
جستارهای
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الف) دیدگاه بطالن شرط خیار و وقف توأمان

بسیاری از محققان بر این باورند که شرط خیار در ضمن عقد وقف ،شرط باطل
و بلکه مبطل عقد وقف میباشــد .این نظریه از زمان شــیخ طوســی تا زمان محقق
اردبیلی ،از شــهرت زیادی برخوردار بوده است .بعد از تشکیک محقق اردبیلی در
صحت این نظریه ،گروهی از فقها به صحت شرط خیار در عقد وقف معتقد شدند.
به هر حال ،طرفداران نظریه بطالن شرط خیار در ضمن عقد وقف ،به ادله متعددی
که بالغ بر هفت دلیل است ،تمسک جستهاند.
1ـ اجماع

برخی برای بطالن شرط خیار در عقد وقف ،ادعای اجماع میکنند .شهید ثانی
ذیل عبارتی در شرایع «خیار شرط در تمامی عقود داخل میشود بهجز نکاح ،وقف،
ابراء ،طالق و عتق» مینویســند :برای اثبات حکم در موارد اســتثنا شده ،به دالیلی
تمسک شده است که هیچکدام تمام نیست به جز اجماع که دلیل عمده میباشد»
(شــهید ثانی .)211/3 ،1413 ،ســید عاملی نیز اجماع را دلیل بر عدم جواز شرط خیار در

وقــف میداند (عاملی .)218/14 ،1419 ،مرداوری ،ادعای اجماع کرده اســت (مرداوری،

بیتا .)26/7 ،با توجه به اینکه ،مســئله هم بین شــیعه و هم اهل سنت ،اجماعی است،
میتوان ادعای تسالم فقهی نمود که اعتبار آن به مراتب باالتر از اجماع است.
تمســک به اجماع در بحث حاضر این اشکال را دارد که از طرفی ،وجود چنین
اجماعی نه تنها مورد تردید برخی از محققان قرار گرفته اســت (اردبیلی411/8 ،1403 ،؛
ً
ســبزواری ،)470/1 ،1423 ،بلکه میتوان گفت ،اساسا مســئله اجماعی نیست؛ چرا که
برخی از قدما چنانکه گذشــت ،با این دیدگاه مخالف بودهاند ،بلکه شهید اول در
دروس مینویسند که مســئله حاضر ،اختالفی است (شهید اول .)268/3 ،1417 ،محقق
سبزواری نیز اجماع را ناتمام میداند (سبزواری .)470/1 ،1423 ،وانگهی ،اگر هم مسئله
اجماعی باشد ،با توجه به مدرکی بودن آن ،نمیتواند اجماع تعبدی و کاشف از رأی
معصوم قلمداد شــود .در حقیقت ،مطابق دیدگاه فقهای امامیه ،مالک حجیت
اجماع آن است که هم نظر بودن تمامی فقها ،نشانگر رأی و نظر معصوم باشد؛ لذا
ً
اجماع تعبدا حجت است ،ولی هرگاه در کنار اجماع ،ادله دیگری نیز موجود باشد،
این شــائبه ایجاد میشود که ممکن است مستند نظر مجمعین ،سایر ادله موجود در
مسئله باشد و مستند آن ،نظر و رأی معصوم نباشد؛ پس چنین اجماعی نمیتواند
کاشــف از نظر معصوم باشد .به چنین اجماعی ،اجماع مدرکی اطالق میشود.
بنا به نظر آخوند خراســانی (آخوندخراســانی )289 ،1409 ،ادعای تسالم فقهی هم وجهی
ندارد؛ زیرا همانطور که در تاریخچه بحث روشن شد ،مسئله حاضر بین اهل سنت
نیز اجماعی نبوده و در فقه اهل سنت سه دیدگاه وجود دارد.
2ـ شرط صحت وقف بودن تأبید

برخی با این استدالل که تأبید ،شرط صحت وقف است ،امکان درج شرط خیار
را در عقــد وقف ،منتفــی میدانند (فاضلآبی .)46/2 ،1417 ،بــه این بیان که از طرفی،
در ماهیت عقد وقف ،تأبید و دائمی بودن نهفته اســت .وقتی کســی مالی را وقف
ْ
میکند ،نمیتواند برای آن مدت ذکر کند ،بلکه باید وقف دایمی و ابدی باشد .از
طرفی ،اگر امکان درج شــرط خیار در عقد وجود داشــته باشد ،به این معناست که
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ً
هر زمان واقف بخواهد ،میتواند عقد وقف را فســخ کند و مجددا مال موقوفه را به
ّ
تملــک خود درآورد .این معنا با دائمی بودن عقد وقف در تضاد اســت (خویی ،بیتا،
274/6؛ اراکی)1414،162 ،؛ به دیگر ســخن ،دایمی بودن با لزوم عقد وقف تالزم دارد و
هر چیز که لزوم عقد وقف را از بین ببرد ،در حقیقت ،مالزم آن یعنی دایمی بودن را
هم بر میدارد (نائینی.)57/2 ،1373 ،
به نظر میرســد ،طبیعت دایمی داشتن وقف ،منافاتی با امکان درج شرط خیار
در عقد وقف نداشته باشــد .توضیح مطلب این است که در تمامی معامالت بهجز
عقود استمراری ،طبع اولیه معامله بر دوام است ،حتی نکاح؛ از اینرو ،در عقد نکاح،
مادامی که شرط مدت نشده باشد ،فقها نکاح را دائمی قلمداد میکنند (خمینی ،بیتا،
 .)290/2با وجود اینکه طبع اولیه عقود ،دوام است ،ولی بدون تردید امکان درج خیار
در عموم قراردادها به جز موارد خاص وجود دارد .این حقیقت نشانگر آن است که
درج خیار ،منافاتی با دوام ندارد و دوام عقد را مقید نمیکند .برای مثال ،در عقد بیع،
ً
وقتی فروشــنده عقد را انشا میکند و به مدت یک ماه ـ مثال برای خودـ جعل خیار
شرط میکند ،عقد را بهطور دایمی انشا میکند .منتها تا یک ماه فرصت دارد که در
صورت پشیمانی ،عقد را منحل کند .در حقیقت ،خیار شرط ،عقد دایمی را موقت
نکرده ،بلکه امکان ازاله و انحالل عقد دائمی را در یک مقطع زمانی مشخص فراهم
میکند .روحانی در نقد استدالل باال مینویسد« :اشکال این استدالل آن است که
خیار منافاتی با دوام ندارد .اثر خیار ،رفع شــیءای اســت که موجود است ،نه اینکه
بیع را موقت کند؛ از اینرو ،در بیع میتوان شــرط خیار کرد ،در حالیکه بیع ،انشای
مالکیت دایمی است» (روحانی.)166/17 ،1412 ،
3ـ تضاد شرط خیار با قصد قربت در عقد وقف

از جمله دالیل مطرح شــده برای بطالن شــرط خیار در عقد وقف ،این اســت
که وقف ،نوعی عبادت اســت و شرط صحت آن این است که واقف ،قصد قربت
داشــته باشد .از طرفی ،درج خیار شرط با قصد قربت کردن ،قابل جمع نیست؛ زیرا
معنا ندارد شخصی کاری را برای رضایت خداوند انجام دهد و اراده کند که هرگاه

پشیمان شود ،بتواند از آن کار برگردد؛ به دیگر سخن ،شرط خیار به این معناست که
شخص ،تردید در قصد قربت دارد و تردید در قصد قربت ،مبطل عقد وقف میباشد؛
چرا که قصد قربت جدی ،شــرط صحت آن اســت .محققان زیــادی به این دلیل
استدالل کردهاند (عالمه حلی66/11 ،1414 ،؛ محقق ثانی303/4 ،1414 ،؛ عاملی218/14 ،1419 ،؛
نائینی57/2 ،1373 ،؛ اراکی162 ،1414 ،؛ ســبحانی .)181 ،1414 ،در فقه اهل سنت نیز برخی به
این دلیل اشاره نمودهاند (شیرازی ،بیتا324/2 ،؛ ابنقدامه.)9/6 ،1388 ،
این دلیل نیز نمیتواند بطالن شــرط خیار در عقد وقف را به اثبات برساند (شهید
ً
ثانی3211 ،1413 ،؛ نجفی63/23 ،1404 ،؛ انصاری)151/5 ،1415 ،؛ زیرا اوال اینکه عقد وقف ،از
عبادات بوده و صحت آن متوقف بر قصد قربت باشد ،امری پذیرفتی نیست (خویی،
بیتــا274/6 ،؛ ســبزواری)119/17 ،1413 ،؛ چــرا که دلیل بر لــزوم در قصد قربت در عقد
وقف در دسترس نمیباشد ،در حالیکه تعبدی بودن بودن امری ،نیازمند دلیل است
(مامقانــی .)68 ،1350،دیگر اینکه اگر وقف را ،نوعی صدقه بدانیم ،ثابت نمیکند که
قصد قربت در ماهیت آن ،اخذ شده است .نهایت چیزی که اثبات میکند این است
که عقد وقف ،امر مســتحب و راجحی نظیر نکاح و تجارت و کســب حالل است
(اصفهانی.)226/4 ،1418 ،

ً
ثانیا بر فرض که قصد قربت در عقد وقف شرط باشد ،جواز شرط خیار ،تالزمی
با عدم قصد قربت ندارد (مامقانی)497/3 ،1316 ،؛ زیرا ممکن است شخص با جدیت و
قصد قربت عملی را انشا کند و امکان فسخ آن را نیز برای آینده پیشبینی کند؛ نظیر
اینکه کســی عقد بیع را به قصد تقرب انشا کند و در عین حال برای خودش ،جعل
ّ
خیــار نماید (اصفهانی )226/4 ،1418 ،یا نظیر شــخصی که با قصد جدی و قربت ،وارد
روزه مستحبی میشود ،ولی امکان دستکشی از روزه ،تا شب برای او وجود دارد.
ً
ثالثا وقف منقطع بدون تردید ،وقف صحیح است ،در حالی که به اعتقاد برخی مال
موقوفه بعد از انقراض موقوفعلیهم ،به ملک واقف بر میگردد (الری.)326/2 ،1418 ،
4ـ ازاله ملک بودن وقف

از جمله ادلهای که برای بطالن شــرط خیار در عقد وقف عنوان شده ،این است
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که ماهیت عقد وقف ،ازاله ملک میباشــد؛ لذا ماهیت آن با جعل خیار شرط ،قابل
جمع نیســت (عالمه حلی66/11 ،1414 ،؛ محقق ثانی303/4 ،1414 ،؛ محقق نائینی57/2 ،1373 ،؛
نووی329/5 ،1412 ،؛ عمرانی80/8 ،1421 ،؛ ابنقدامه .)9/6 ،1388 ،در توضیح این دلیل میتوان
گفت وقف ،باعث میشود ملکیت واقف از عین موقوفه سلب شود و از این حیث،
مال موقوفه ،آزاد و رها گردد و از تحت مالکیت اشــخاص رهایی یابد؛ نظیر طالق
که با تحقق آن ،زوجیت منحل میشود و زوجین از قید نکاح ،رهایی مییابند یا نظیر
عتق که با تحقق آن ،عبد از قید عبودیت اشخاص خالص میشود .حال اگر واقف
ً
با درج شرط خیار ،بتواند مجددا امکان تملک خود بر عین رها شده از قید تملک را
فراهم آورد ،این شرط از نگاه عرف با مفهوم «ازاله مالکیت» و «تحریر عین» سازگار
نیست (خویی ،بیتا.)274/6 ،
همانطور که در مقدمه گذشــت ،اصل در عقود ،امکان درج شرط خیار است؛
مگر اینکه دلیل معتبری بر عدم آن اقامه شود .از طرفی ،دلیل فوق ،دلیلی استحسانی
اســت و نمیتوان با آن ،اطالق ادله شــروط را تقیید زد (شهید ثانی211/3 ،1413 ،؛ نجفی،
63/23 ،1404؛ انصاری151/5 ،1415 ،؛ مامقانی ،محمد حســن497/3 ،1316 ،؛ یزدی.)33/2 ،1421 ،

وانگهی ،اســتدالل مذکور با این اشــکال نقضی مواجه است که میتواند در ضمن
عتق ،شــرط نمود که عبد بعد از آزادی ،تا مدتی برای موال خدمت کند .جواز این
شرط نشانگر عدم تنافی شروط مقیدکنندۀ تحریر با ماهیت تحریر و فک ملک است
(الری.)326/2 ،1418 ،

ً
اشکال دیگر آن است که اساسا این دلیل عین مدعاست؛ زیرا بحث در این است
که آیــا در وقف ،امکان جعل خیار وجود دارد یا خیر؟ حال دلیل حاضر میگوید:
چون عقد وقف ،فک ملک است و امکان جعل خیار در آن وجود ندارد ،نمیتوان
در آن درج خیار کرد (روحانی.)166/17 ،1412 ،
از همه اشکاالت پیش گفته که عبور کنیم ،اشکال عمده این دلیل آن است که
ً
اساسا ماهیت وقف ،فک ملک نیست ،بلکه اثر وقف ،تملیکی است .امروزه برخی
از فقها به درستی بر این باورند که مال موقوفه ،شخصیت حقوقی دارد و واقف ،مال را
به شخصیت حقوقی تملیک میکند (هاشمیشاهرودی ،بیتا .)15/1 ،توضیح اینکه بسیاری

از فقهای متقدم بر این اعتقاد بودند که با وقف ،مال از مالکیت واقف خارج میشود
ً
و وارد ملک کســی نمیشود ،بلکه صرفا عین موقوفه حبس میشود و منافع آن رها
میگردد ،ولی امروزه بســیاری بر این باورند که بعد از انشــای وقف ،عین موقوفه از
ملکیت واقف خارج میگردد و وارد ملکیت شخص دیگری میشود .لکن شخصی
که عین موقوفه را تملک میکند ،موقوفعلیهم نیســت ،بلکه شــخصیت حقوقی
وقف است که مالک عین موقوفه میشود.
5ـ ایقاع بودن عقد وقف

برخی از فقها با این اســتدالل که وقف از ایقاعات اســت نه از عقود و از طرفی،
امکان درج شــرط خیار در ایقاعات وجود ندارد ،بر این باورند که درج شــرط خیار
در وقف صحیح نیســت (نائینی57/2 ،1373 ،؛ تبریزی)156/4 ،1416 ،؛ به نظر میرسد هر
چند وقف از جمله ایقاعات بوده نه عقود ،این مطلب که امکان درج شرط خیار در
ایقاعات وجود ندارد ،مطلب صحیحی نیست (خویی ،بیتا )271/6 ،و نمیتوان ضابطۀ
کلی مبنی بر عدم امکان درج شرط خیار در ایقاعات را ارائه نمود (سبحانی.)179 ،1414 ،
حقیقت آن است که ایقاعات از حیث اثر دو قسماند؛ اثر برخی از ایقاعات ،انحالل
ماهیت حقوقی موجود است بدون اینکه با ایقاع ،ماهیت حقوقی جدیدی ایجاد شود؛
برای نمونه ،طالق که از ایقاعات به شمار میرود ،باعث زوال رابطه زوجیت میشود
و ماهیــت حقوقی نکاح را از بین میبرد؛ به دیگر ســخن ،با طالق ،ماهیت حقوقی
جدیدی انشا نمیشود ،بلکه ماهیت حقوقی موجود (نکاح) از بین میرود .فسخ عقد
نیز همینگونه است ،ولی برخی از ایقاعات باعث ایجاد ماهیت حقوقی جدید با آثار
جدید میشود .برای مثال ،وصیت تملیکی که از ایقاعات است ،باعث ایجاد ماهیت
حقوقی وصیت میشــود و آثار متعددی بر آن بار میگردد .وصیت تملیکی ،از قبل
ماهیتی حقوقی نداشته تا با وصیت تملیکی آن ماهیت از بین برود (خویی ،بیتا.)271/6 ،
وقف از این حیث شبیه وصیت تملیکی است و باعث ایجاد ماهیت حقوقی جدیدی
میشــود؛ از اینرو ،میتوان تصور کرد که واقــف برای انحالل این ماهیت حقوقی
جدید شرط خیار را تا زمان مشخصی در نظر گرفته باشد.
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6ـ عدم مشروعیت اقاله در وقف

برخی بر این باورند که مالک جواز یا عدم جواز درج شرط خیار در ضمن عقد،
امکان یا عدم امکان اقاله در آن اســت؛ یعنی هر عقدی که در آن ،اقاله امکانپذیر
باشد ،درج شرط خیار در آن رواست و هر موردی که امکان اقاله در آن منتفی باشد،
درج شــرط خیار در آن روا نیســت .از طرفی ،عقد وقف از جمله عقودی است که
اقاله در آن امکانپذیرســت .از اینرو ،نمیتوان شــرط خیار در ضمن آن درج نمود
(تبریزی.)156/4 ،1416 ،
بدون تردید ،بین امکان اقاله و امکان خیار شرط ،مالزمهای وجود ندارد (طباطبایی

قمی)393/3 ،1413 ،؛ زیرا مشــروعیت خیار شــرط ،از ادلهای همچون «المؤمنون عند
شروطهم» استفاده میشود و دلیلی بر تالزم بین شرط خیار و امکان اقاله وجود ندارد.
7ـ ارسال مسلمات گرفتن فقها
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با مراجعه به کتب فقهی روشــن میشود که فقها عدم امکان درج شرط خیار در
ضمن عقد وقف را مســلم گرفتهاند تا آنجا که برای مخاطب ّ
ظن قوی پیدا میشود
که درج شرط خیار در ضمن عقد وقف ،امکانپذیر نیست و مرتبه این ظن از ظنون
اجتهادی ،کمتر نیســت؛ از اینرو ،همانطور که ظنون اجتهادی ،حجت میباشند،
این ظن نیز حجت میباشد (سبزواری.)119/17 ،1413 ،
هر چند در مقطعی از تاریخ (بعد از شیخ طوسی تا زمان محقق اردبیلی) ،عموم
فقها بر این باور بودند که درج شرط خیار در عقد وقف ،امکانپذیر نیست ،ولی هم
قبــل از ایــن دوره و هم بعد از آن ،عده زیادی از فقها ،چنانکه دیدیم ،با این عقیده
هم صدا نبودند.
8ـ اخالل به رضایت

درج خیار شــرط ضمن عقد ،نشانگر آن اســت که واقف هنوز رضایت خود را
بهطور کامل محقق ننموده و تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده اســت؛ بلکه با درج
مدتی جهت امکان فســخ قرارداد ،در پی آن اســت که فرصتی جهت تأمل و تفکر

بیشتر برای خود ایجاد کند .از طرفی ،بدون تردید ،قوام انشا و تحقق اراده انشایی به
وجود «قصد» و «رضایت» است (ماده  190قانون مدنی) و خلل به قصد یا رضایت،
باعث بطالن قرارداد میشود؛ از اینرو ،چون درج خیار شرط به منزله ،عدم تکمیل
رضاســت ،باید عقد وقفی را که در ضمن آن ،شرط خیار شده ،باطل دانست .نظیر
عقد اکراهی که بهواسطه عدم وجود رضایت باطل میباشد .این دلیل توسط محمد
بن حسن حنفی ارائه شده است (ر.ک :سرخسی.)42/12 ،1414 ،
این تحلیل ،با ایرادات متعددی مواجه است:
 . 1درج شــرط خیار بهمعنای عدم تکمیل رضایت نیست؛ بهگونهای که عقد را
بتوان به عقد اکراهی تشــبیه کرد ،بلکه هنگام عقد ،قصد و رضایت شخص ،کامل
است ،لذا اقدام به معامله میکند؛ لکن چون احتمال میدهد نسبت به مزایا و منافع
معامله ،راه صواب را نپیموده باشد ،با درج شرط خیار میخواهد فرصت بیشتری برای
فکر کردن در اختیار خود قرار دهد.
 .2اگر درج شــرط خیار بهمعنای عدم تکمیل رضایت باشد ،بدین معناست که
در هیچ معاملهای نمیتواند شــرط خیار پیشبینی نمــود؛ زیرا لزوم قصد و رضایت،
اختصاص به عقد وقف ندارد و بلکه از قواعد عمومی قراردادهاست.
 .3بــه فرض که درج شــرط خیار به معنای عدم تکمیل رضایت باشــد ،باز هم
نمیتوان حکم به بطالن وقف صادر کرد؛ زیرا خلل به رضایت ،باعث بطالن معامله
ً
نیست و بلکه صرفا ممکن است عقد را غیرنافذ کند.
9ـ عدم تحقق قبض با شرط خیار

عقد وقف از عقود عینی اســت و زمانی محقق میشــود که عالوه بر ایجاب و
قبول ،مال موقوفه به قبض موقوف علیهم نیز داده شــود (ماده  59ق.م .).قبض مال
به موقوفعلیهم نیز زمانی محقق میشود که مال به گونهای به آنها تسلیم شود که
آنها بر مال مســلط شوند و بتوانند هرگونه تصرفی در آن بنمایند (ماده  367ق.م.).
از طرفی ،با وجود شــرط خیار در ضمن عقــد وقف ،موقوفعلیهم بهطور کامل بر
مال مسلط نمیشود؛ زیرا نمیتوانند تصرفات منافی با حق ذوالخیار انجام دهند .پس
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با وجود خیار شــرط ،قبض تکمیلشده تلقی نمیشود و در نتیجه ،هنوز عقد وقف
محقق نشده است و عدم تحقق عقد وقف به معنای بطالن آن است (ابنقدامه،1388 ،
9/6؛ ر.ک :سرخسی.)42/12 ،1414 ،

هــر چند تحقــق قبض ،زمانی صــورت میگیرد کــه مال بهگونــهای به قبض
موقوفعلیهم برسد که آنها بتوانند هر نوع تصرفی در آن بکنند ،ولی این زمانی است
که سلطنت موقوفعلیهم محدود نشده باشد .در مواردی که واقف ،شرط خیار قرار
میدهد ،در حقیقت ،ســلطنت موقوفعلیهم بر مال موقوفه را محدود کرده است.
از اینرو ،ولو قبض محقق شده ،ولی هر تصرفی از طرف آنها امکانپذیر نیست.
10ـ استدالل به موثقه اسماعیل بن فضل
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ً
ُ
احتجت إلیها فأنا ّ
أحق
در این روایت آمده اســت« :من أوقف أرضــا ّثم قال :إن
بهاّ ،ثم مات الرجل ّ
فإنها ترجع فی المیراث» (طوسی)150/9 ،1407 ،؛ یعنی اگر واقف در
ضمن عقد وقف شــرط کند «چنانچه من به مال موقوفه نیازمند شدم ،نسبت به آن
احق باشــم» ،در این صورت ،بعد از فوت واقف ،مال موقوفه جزء ما ترک (میراث)
وی خواهد بود.
در نحوه استدالل به این روایت برای اثبات بطالن درج شرط خیار در ضمن عقد
وقف گفته شده است ،اینکه حضرت فرمودند« :بعد از فوت واقف ،مال موقوفه،
ً
از ما ترک وی بهشمار میرود» نشانگر آن است که اساسا عقد وقف باطل بوده است
و تنها دلیلی که میتواند عقد وقف را باطل نماید ،همین شــرط خیاری است که به
نفع واقف شده است (یزدی33/2 ،1421 ،؛ مامقانی497/3 ،1316 ،؛ اصفهانی.)226/4 ،1418 ،
بهنظر میرســد اولین کســی که به این روایت برای اثبات بطالن شرط خیار در
ضمن عقد وقف استدالل کرده ،شیخ انصاری میباشد (مامقانی ،)68 ،1350 ،ولی خود
ایشان در استدالل به آن تأمل دارند (انصاری ،)151/5 ،1415 ،به هر حال ،استدالل فوق به
جهات زیر مورد اشکال میباشد:
 . 1شرط برگشــت مال موقوفه به واقف در صورت نیازمند شدن واقف ،با شرط
خیار متفاوت اســت (سبزواری)119/17 ،1413 ،؛ چراکه در شرط خیار ،عقد وقف بهطور

دائم ولی بهصورت متزلزل منعقد میشود ،ولی در شرط مذکور ،واقف برای خودش
حق فســخ قرار نداده است تا عقد متزلزل باشد ،بلکه برای وقف ،عنوانی را انتخاب
کرده است .در این صورت ،مادامی که این عنوان موجود باشد ،عقد وقف پابرجاست
و به محض زوال آن عنوان (نیازمند شدن خودش) ،عنوان وقفیت از بین میرود و در
نتیجه عقد وقف منحل میشود (ایروانی27/2 ،1406 ،؛ یزدی .)33/2 ،1421 ،به دیگر سخن،
شــرط خیار ،شرط فعل است ولی شرط برگشــت مال موقوفه به واقف ،شرط نتیجه
است (نائینی57/2 ،1373 ،؛ خویی ،بیتا .)274/6 ،شاهد تفاوت شرط برگشت مال موقوفه به
واقف از شرط خیار این است که بعضی از فقها ،با اینکه شرط خیار را در ضمن عقد
وقف باطل میدانند ،حکم به صحت شرط مذکور میکنند و ادعای اتفاق فقها در
عمل به روایت اسماعیل مینمایند (ر.ک :یزدی.)33/2 ،1421 ،
 .2معلوم نیســت که جهت بطالن وقف ،شــرط مذکور باشــد ،بلکه چه بسا به
این ســبب باشــد که واقف به نوعی خودش را داخل در موقوفعلیهم کرده است
و میدانیم که وقف بر نفس ،باطل اســت (تبریزی .)156/4 ،1416 ،شــاهد اینکه واقف
خودش را داخل در موقوفعلیهم کرده ،آن است که صاحب وسائل ،این روایت را
در ذیل باب «بطالن وقف بر نفس» نقل کرده است (حر عاملی.)178/19 ،1409 ،
 .3بر فرض که شــرط برگشت مال موقوفه به واقف ،نوعی شرط خیار باشد ،باز
هم موثقه داللت بر بطالن شرط خیار نمیکند ،بلکه داللت بر صحت آن میکند؛
زیرا دلیل اینکه حضرت فرمود« :در صورت فوت واقف ،مال موقوفه جزو ترکه وی
قرار میگیرد» این نیست که با درج این شرط ،عقد وقف باطل میشود ،بلکه به این
دلیل است که شــرط ،شرط صحیحی است و با نیازمند شدن واقف ،مال موقوفه به
ملکیــت او در میآید و در نتیجه ،بعد از فوت او ،مال مذکور جزو ترکه او بهشــمار
میرود (یزدی33/2 ،1421 ،؛ مامقانی498/3 ،1316 ،؛ روحانی.)166/17 ،1412 ،
ب :دیدگاه بطالن شرط خیار و صحت وقف

برخی از فقها برآناند چنانچه در ضمن عقد وقف ،شرط خیار درج گردد ،شرط،
باطل ولی عقد ،صحیح اســت .این نظریه توســط ابنحاجب مالکی (،)449/1 ،1421
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قرافی مالکی .)326/6 ،1994( ،ابنشاس مالکی ( )967/3 ،1423یوسف بنخالد سمتی
از حنفیه (سرخســی )42/12 ،1414 ،و ابنسریج از شافعیه (نووی )329/5 ،1412 ،مطرح شده
اســت .ظاهر کلمات برخی از فقهای شیعه نیز پذیرش این نظریه است (تبریزی،1416 ،
.)156/4

برای اثبات این نظریه میتوان به ادله زیر اشاره کرد:

1ـ اصل اللزوم
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برخی از فقهای مالکی برای اثبات این نظریه به اصالة اللزوم تمســک کردهاند.
قرافی مالکی در این خصوص مینویســد« :اگر در وقف ،شرط خیار شود ،شرط،
باطل و وقف ،الزم میباشد؛ زیرا اصل در عقود ،لزوم است» (قرافی.)326/6 ،1994 ،
بهنظر میرســد ،صرف اصالت لزوم در معامالت نمیتواند دلیل بر بطالن شرط
ً
اساسا فلسفه جعل خیارات و از جمله خیار شرط ،ایجاد ّ
مفری
خیار باشــد؛ چرا که
برای متعهد قراردادی است که بتواند در شرایط خاص (عیب ،غبن ،شرط خیار و )...
از تعهد قراردادی رهایی یابد ،چنانکه جایگاه اصلی جعل خیارات ،عقود الزم است.
2ـ قیاس وقف به عتق

برخی از فقهای اهل ســنت از جمله یوســف بن خالد ســمتی ،وقف را به عتق
قیاس کرده و گفتهاند :چون در هر دو مورد ،اثر عقد ،فک ملک و تحریر اســت و
از طرفی ،در عتق ،بدون تردید شرط خیار ،باعث بطالن عتق نشده و بلکه خود شرط
باطل است ،لذا وقف نیز که مشابهت تام با عتق دارد ،میبایست در حکم حاضر نیز
هماهنگ با عتق باشد (سرخسی.)42/12 ،1414 ،
اشــکال دلیل این اســت که عالوه بر اینکه قیاس ،ابزار صحیحی برای استنباط
ً
نمیباشــد ،قیاس حاضر به جهاتی باطل اســت :اوال در خود عتق که فک ملک و
ً
تحریر اســت ،میتوان شروطی که محدودکننده تحریر میباشد ،درج کرد؛ مثال در
ً
ضمن عتق ،شــرط نمود که عبد آزاد شــده برای مدتی نزد مــوال خدمت کند .ثانیا
عقد وقف از عقود تملیکی اســت نه عقودی که اثر آن ،فک ملک باشد؛ از اینرو،
نمیتوان وقف را به عتق قیاس نمود.

ج :دیدگاه صحت شرط خیار و وقف توأمان

برخی از فقهای امامیه و گروهی از فقهای اهل سنت ،نظریه صحت شرط و عقد
وقــف را برگزیدهاند؛ چرا که از طرفی ،دلیلی قابل اعتماد بر بطالن شــرط خیار در
ضمن عقد وقف ،اقامه نشــده است و همانطور که اشاره شد ،اصل اولیه این است
که خیار شرط اختصاص به عقد بیع ندارد و در تمامی معامالت ،میتوان شرط خیار
کرد ،مگر مواردی که دلیل خاص برخالف آن اقامه شده باشد .حال که شرط خیار
در ضمن عقد وقف با مشکل مواجه نیست ،باید به شرط وفا نمود (دسوقی ،بیتا)75/4 ،
و وفای به شرط ،همانا عمل طبق مقتضی آن است.
نتیجه اینکه ادلهای که برای بطالن شــرط خیار در ضمن عقد وقف اقامه شــده
است ،نمیتواند بطالن شرط مذکور را به اثبات برساند .از طرفی ،اصل اولیه داللت
بر جواز شــرط خیار در عقد تمامی عقود و از جملــه عقد وقف میکند .از اینرو،
باید معتقد شــد شرط خیار در عقد وقف ،با مشکلی مواجه نیست و شرط صحیحی
میباشد .شاید به همین دلیل است که قانونگذار ایران در قانون مدنی ،شرط خیار در
ضمن عقد وقف را باطل اعالم نکرده است.
نتیجهگیری

اصل در باب خیار شرط این است که خیار شرط ،اختصاص به بیع ندارد و علی
االصول ،در تمامی عقود و قراردادها ،میتوان خیار شرط را پیشبینی نمود .با وجود
این ،برخی از قراردادها ،خیارپذیر نیســتند و نمیتوانند پذیرای خیار شرط شوند .در
خصوص وقف ،اختالفنظر بسیار گسترده است .این اختالف اختصاص به فقهای
امامیه ندارد ،بلکه میان مذاهب اهل ســنت نیز اختالفنظر شــدیدی وجود دارد .با
توجه به سکوت قانون مدنی در این خصوص ،بین حقوقدانان ایرانی نیز اختالفنظر
وجود داد .به نظر میرسد ،ادلهای که برای ممنوعیت خیار در وقف بیان شده است،
ً
توان اثبات این مطلب را نداشــته و نمیتوان با این ادله که اکثرا استحســانی است در
مقابــل قاعده کلی و اصل حاکمیت اراده حکمی را ثابت نماید .از اینرو ،میتوان
در وقف ،خیار شــرط پیشبینی نمود .به نظر میرسد ،نظر قانونگذار ایران که عدم
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امکان شرط خیار را در وقف بیان نکرده است ،به این سبب بوده که درج شرط خیار
را در وقف امکانپذیر میداند.
منابع
 .1آخونــد خراســانی ،محمد کاظــم ،1409 ،کفایة االصــول ،چاپ اول ،قم :مؤسســه آل
البیت.
 .2آملی ،میرزا محمد تقی ،1380 ،مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی ،تهران :مؤلف.
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 .3ابنبراج ،قاضی ،1406 ،المهذب ،قم :دفتر انتشــارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم.
 .4ابنتیمیه ،عبدالسالم ،1404 ،المحرر فی الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،چاپ
دوم ،ریاض :مکتبة المعارف.
 .5ابنحاجــب ،عثمان بن عمر ،1421 ،جامع االمهات ،چــاپ دوم ،بیجا :الیمامة للطباعة
والنشر والتوزیع.
 .6ابنشــاس ،ابومحمد ،1423 ،عقد الجواهر الثمینة فی مذهب عالم المدینة ،چاپ اول،
بیروت ،لبنان :دارالغرب اسالمی.
ّ
 .7ابنعابدین ،محمد امین ،1412 ،رد المحتار على الدرر المختار ،چاپ دوم ،لبنان ،بیروت:
دارالفکر.
 .8ابنقدامه ،عبدالله ،1388 ،المغنی ،مصر ،قاهره :مکتبه القاهره.
 .9ابننجیم ،زین الدین ،بیتا ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،چاپ دوم ،بیجا :دارالکتاب
االسالمی.
 .10اراكى ،محمد على ،1414 ،الخیارات ،چاپ اول ،قم :مؤسسه در راه حق.
 .11اردبیلى ،احمد ،1403 ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،چاپ اول،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .12اصفهانى ،سید ابوالحسن ،1422 ،وسیلة النجاة «مع حواشی االمام الخمینی» ،چاپ اول،
قم:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .13اصفهانى ،محمد حسین ،1418 ،حاشیة كتاب المكاسب ،قم :انوار الهدی.
 .14امامی ،سید حسن ،بیتا ،حقوق مدنی ،تهران :انتشارات اسالمی.
 .15انصــاری ،زکریا ،بیتا ،أســنى المطالب فی شــرح روض الطالــب ،بیجا :دارالکتاب

االسالمی.
 .16انصاری ،مرتضی ،1415 ،کتاب المکاســب ،چاپ اول ،قم :کنگره جهانی بزرگداشــت
شیخ انصاری.
 .17ایروانى ،على ،1406 ،حاشــیة المكاســب ،چاپ اول ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی.
 .18باریکلو ،علیرضا ،1394 ،اموال و حقوق مالی ،چاپ دوم ،تهران :سمت.
 .19بحرانى ،یوســف ،1405 ،الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة ،چاپ اول ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .20تبریــزى ،جــواد ،1416 ،إرشــاد الطالــب إلــى التعلیق على المكاســب ،قم :مؤسســه
اسماعیلیان.
 .21حكیــم ،ســید محســن ،1410 ،منهــاج الصالحین ،چــاپ اول ،بیــروت :دارالتعارف
للمطبوعات.
 .22حكیم ،سید محمد سعید ،1415 ،منهاج الصالحین ،چاپ اول ،بیروت :دار الصفوة.
 .23خلیل بن اسحاق ،1426 ،مختصر الخلیل ،چاپ اول ،قاهره :دارالحدیث.
ّ
 .24خمینى ،سید روح الله ،بیتا ،تحریر الوسیله ،چاپ اول ،قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
 .25خویی ،سید ابوالقاسم ،بیتا ،مصباح الفقاهه ،بیجا :بینا.
 .26جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،1388 ،حقوق اموال ،تهران :گنج دانش.
 .27رعینــی ،الحطــاب ،1412 ،مواهــب الجلیــل فی شــرح مختصر خلیل ،چاپ ســوم،
بیروت:دارالفکر.
 .28رملی ،شمسالدین ،1404 ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ،بیروت :دارالفکر.

 .29روحانی ،سید صادق ،1412 ،فقه الصادق ،قم :دار الكتاب ـ مدرسه امام صادق.
 .30روحانی ،سید صادق ،بیتا ،منهاج الصالحین ،بیجا :بینا.
ّ
 .31دیلمى ،ســار ،1404 ،المراســم العلویة و األحكام النبویة ،چاپ اول ،قم :منشــورات
الحرمین.
 .32دسوقی ،محمد بن احمد ،بیتا ،حاشیة الدسوقی على الشرح الكبیر ،دارالفکر ،بیروت.
 .33سبحانی ،جعفر ،1414 ،المختار فی أحكام الخیار ،چاپ اول ،قم :مؤسسه امام صادق.
ّ
 .34سبزوارى ،سید عبد األعلى ،1413 ،مهذب األحكام ،چاپ چهارم ،قم :مؤسسه المنار.
 .35ســبزوارى ،محمد باقر ،1423 ،كفایة األحكام ،چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
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 .36سرخسی ،محمد بن احمد ،1414 ،المبسوط ،بیروت :دارالمعرفه لبنان.
 .37سید مجاهد ،محمد ،بیتا ،كتاب المناهل ،چاپ اول ،قم :مؤسسه آل البیت ،قم ،ایران.
 .38سیســتانى ،ســید على ،1417 ،منهاج الصالحیــن ،چاپ پنجم ،دفتــر حضرت آیةالله
سیستانى ،قم ،ایران.
 .39شهید اول ،محمد بن مكى ،1417 ،الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة ،چاپ دوم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .40ــــــــ  ،1414 ،غایة المراد فی شــرح نكت اإلرشاد ،چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .41شهید ثانى ،زین الدین ،1414 ،حاشیة اإلرشاد ،چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .42ــــــــــ  ،1419 ،فوائد القواعد ،چاپ اول ،دفتر انتشــارات اســامی وابســته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .43ــــــــ  ،1413 ،مســالك األفهام إلى تنقیح شــرائع اإلســام ،چاپ اول ،قم :مؤسسه
المعارف االسالمیه.
 .44شیرازی ،ابواسحاق ،بیتا ،المهذب فی فقة اإلمام الشافعی ،بیجا :دار الکتب العلمیه.
 .45صفایی ،سید حسین ،اشخاص و اموال ،1394 ،چاپ بیستم ،تهران :میزان.
 .46طوســی ،محمد بن حسن ،االستبصار فیما اختلف من االخبار ،1390 ،اول ،دار الکتب
االسالمیه ،تهران.
 .47ــــــــ  ،المبسوط فی الفقه االمامیه 1387 ،ه.ق ،سوم ،المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار
الجعفریه ،تهران ،ایران.
ّ
 .48عاملى ،ســید جواد ،مفتــاح الكرامة فی شــرح قواعــد العالمــة1419 ،ه.ق ،اول ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
ّ
 .49عالمه حلى ،حســن بن یوسف ،1410،إرشاد األذهان إلى أحكام اإلیمان ،چاپ اول،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .50ــــــــ  ،1420 ،تحریر األحكام الشرعیة على مذهب اإلمامیة ،چاپ اول ،مؤسسه امام
صادق.
 .51ــــــــ  ،تذكرة الفقهاء ،1414 ،اول ،مؤسسه آل البیت ،قم ،ایران.
 .52عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،1413 ،قواعد األحكام فی معرفة الحالل و الحرام ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .53علیش ،محمد بن احمد ،1409 ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،بیروت ،دارالفکر.
 .54عمرانی ،ابوالحسین،1421 ،البیان فی مذهب اإلمام الشافعی ،اول ،جده :دارالمنهاج.
 .55عینی ،بدرالدین ،1420 ،البنایة شرح الهدایة ،چاپ اول ،بیروت:دارالکتب العلمیه.
 .56فاضل آبی ،حسن ،1417 ،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،چاپ سوم ،قم:دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .57قرافی ،ابوالعباس1994،م ،الذخیره ،چاپ اول ،بیروت :دار الغرب اإلسالمی.
 .58کاتوزیان ،ناصر ،1390 ،اموال و مالکیت ،چاپ سی و سوم ،تهران :میزان.
 .59كركى ،محقق ثانى ،1414 ،جامع المقاصد فی شــرح القواعد،چاپ دوم ،مؤسســه آل
البیت.
 .60الرى ،سید عبدالحسین ،1418 ،التعلیقة على المكاسب ،چاپ اول ،قم :مؤسسه المعارف
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