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چکیده
اقالهمطابقتعریفبرگزیده،توافقمتعاقدینبررفععقدقابلفسخبهاختیاراست.آنگاهکهانسان
قدمبهعرصهیحیاتاجتماعیگذاشتوعقودوقراردادهابهعنوانوسایلتبادلوتعاملاقتصادی

در روابط فیمابین اشخاص به وجود آمد ،اقاله نیز بهعنوان نمایندهی ارادهی مشترك متعاقدین
یعقدیکهخودمحصولهمانارادهیمشتركاست،شناساییگردید.


جهتانحاللوازاله
همه ی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند و
موضوعیتآنرابیاننموده اند،لیکندرتعاریفوشرایطوماهیتوآثاراقالهاختالفنظردارند.
فقهایشافعیراجعبهماهیتاقالهاتفاقنظردارندوجملگیاقالهرافسخمیدانند.ولیدرمیان
فقهایمالکیچنیناتفاقیدیدهنمیشود،گروهیاقالهرافسختلقیکردهاندوگروهیکهاکثریت
آنانرادربرمیگیرد،بالعکسآنرامعاملهایدوبارهوجدیددانستهاند.
هر عقدی اقاله پذیرنیست و اقالهدر عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیح
باشندجاریاست؛مانند:بیعواجاره.ولیعقودیکهبهحقطرفینالزمنمیشودوبهرغبت،عالقه
ودرخواستیکیازطرفینفسخصورتگیرد،همچوننکاحووقفاقالهپذیرنیستندودرفسخو
برهمزدننکاحسببخاصیرامیطلبد.
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مشروعیتاقالهرامی توانازآیاتقرآنیاستداللنمودوازعقلنیزاستمدادکردولیفقهابیشتر
بهسنتنبویبسندهکردهاند.
باتوجهبهحدیثنبوی«مَنْأقالَمسلماًأقالَهُاهللُعثرته» (سجستانی،بیتا،ح،)9440فقهایدو
مذهبمالکیوشافعیحکماقالهراندبوسنتدانستهاند.
 شافعیانکهبرفسخبودناقالهمعتقدهستند،برخیبرآنندعقدیکهفسخشدهوهیچپیوندی
فیمابینباقینماندهچگونهمیتوانفسخنمود.ولیجوابایناستکهاقالهفسخینسبیاستنه
مطلقومیتوانبااقالهیدوبارهبهعقداولبرگشت.
شرطفزونیوکاستیدرفقهشافعیباطلاست،ولیدرفقهمالکیبارعایتاصولوشرایطیمبطل
عقدنیست.
واژگان کلیدی :اقاله،فسخ،برهمزدنمعامله،شافعی،مالکی.

ماهیتوآثاراقالهدرفقهمالکیوشافعی11/

مقدمه
اقالهدرمعامالتانجامشدهزیادبهچشممیخوردومتأسفانه راهکارعملیوکاربردیبرای
چگونگیانجاماقاله یصحیحوشرعیدربینافرادعوامجامعهوحتیگاهیبینافرادخواص
بهزبانفارسیدیدهنشدهواطالعاتکافیووافینسبتبهماهیتوآثارآنراندارندواز
اهداف پژوهش حاضر ارائهی راهکاری کاربردی جهت انجام یك اقالهی صحیح و شرعی و
قانونیباآگاهیازآثاراحتمالیبعدازآناست.برایناساسسعینگارندهبرآنخواهدبود
کهماهیتاقالهرادرحدوسعازجهتارکان،شرایطوضوابطحاکمبرآنتحلیلنماید.در
اینراستاازتدقیقدرمقرراتقانونمدنیایرانکهمنبعثازاقوالفقهایامامیهبودهنیز
جهتغنایبیشترمطالب،بهرهکافیگرفتهشدهاست.
1ـ اقاله در لغت و اصطالح
اقالهازریشهی«قول»

کهواژهی


لغویانودرپىآنانفقیهاندراین
اقالهواژهایعربیاست.

یا«قیل»گرفتهشده،اختالفدارند .اقالهمصدرثالثیمزیدازبابافعالاستکهماضیآن
«أقال»است.درلغتعرب«أقالهاهللعثرتك»به«انهضكمنسقوطك»معنیشدهاست؛
تا،ذیلکلمهیقیل؛لویس

یعنی«خداوندتوراازسقوطوهالکتحفظکند»(طریحی،بی
ش،ذیلکلمهیقیل).بنابرایناقالهمشتقاز«قیل»بهفتحقافاستونهاز

معلوف1932،
«قول،اقاله»لغتاًمعانیومفاهیممختلفوزیادیداردکهاهمآنهاعبارتنداز:خوابنیم-
روزی ،استراحت نیم روزی ،بخشش و گذشت ،رفع ،دفع ،عدول از قول و قرار ،بازکردن و
فسخوبهمزدنمعامله.
در اصطالح اقاله پیش از تحویل و تحول مبیع بهکار میرود و عبارت است از اینکه
تربرایفروشندهاشبگذارد(علیش1403،ق،

(خریداراولیه) مبیعرابهثمنسابقیابیش
ج،2ص.)404فقهایشافعیبراینباورندکهاقالهعبارتاستازبهمزدنبیع.اقاله،باطل-
عیتیاستکهپیشازبیعمیانآنها

کردنعقدبیع،بینبایعومشتریوبرگشتنبهوض
کردهاند (شافعی1931،ق،
وجودداشتهاست.فقهایشافعیبهاتفاق،اقالهرافسخقلمداد  

1341م،ج،9ص.)44
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دراصطالححقوقیبعدازمعامله،طرفینمیتوانندباتراضیآنرااقالهوتفاسخکنند
(کاتوزیان1941،ش،ص.)243درواقعاقالهبهمعنایتفاسخیافسخباتوافقطرفینیمی-
باشد.درمادهی244ق.ماقالهبهعنوانیکیازراههایسقوطتعهداتآمدهاست.
2ـ ماهیت اقاله
بهطورمجزاماهیتاقالهدردومذهبمالکیوشافعیتوضیحدادهمیشود.
2ـ1ـ دیدگاه مالکیه
عنوانمعاملهیجدیدوتفاوتاساسیآنطرز

طرزتلقیخاصغالبفقهایمالکیازاقالهبه
تلقیمشابهوواحدبسیاریازفقهاومذاهباسالمیکهاقالهراصرفانحاللوازالهیعقد

سابقنامیده اند،موجبشدهتایکیازمؤلفاندرمقاماظهارنظرراجعبهدیدگاهفقهمالکی

دربابماهیتوجایگاهاقالهراچنینبنویسد:
اینتعبیرکهدرنتیجهیتراضی،مبیعباهمان

فقیهانمالکیاقالهرابیعشمردهاند؛به 


شودوثمندربرابرآنقرارمیگیرد.پس


انگیزهوعنواننخستینبهفروشندهتملیكمی
بیعیدوبارهاستوهمهیویژگیهاوآثارآنرادارد.برمبنایایننظر،اقالهعنوانیخاصو

مستقلندارد؛تکرارعقدیاستکهواقعشدهدرجهتعکسآنوبهمنظوربازگرداندندو
هابیعبهحسابمیآورد


مالکیاقالهرادرحقمتعاقدینوغیرآن
عوضبهجاینخستین.
(مواق،بیتا،ج،4ص.)434
اندوچنیندلیلآوردهاند:


هابیعدانسته

فقهایمالکیاقالهرادرحقمتعاقدینوغیرآن

چهدرآنهامشروطاستدراقالهنیز


شودوآن

ها،بیعمحسوبمی

اقالهمانندسایربیع

چهدربیعهایدیگرممنوعباشددراقالهنیزممنوعاست(همان؛


باشدوهرآن

مشروطمی
)لیکنسهچیزرااستثناکردهاند:

خرشی،بیتا،ج،4ص144
1ـطعامىکهپیشازگرفتهشدن(قبض)اقالهشود ،مشروطبهآنکهمعقودعلیهدر
شهرمحلاقالهموجودباشدوبرثمنبیعنخستین،چیزىافزودهنگردد.دراینصورتاقاله
فسخاست،نهبیع.طعاممعاوضهقبلازقبض؛یعنیهرگاهاقالهدرطعامقبلازقبضواقع
شود.پساگرمردیطعامیراازدیگریخرید،سپسبایعومشتریبراقالهدرتماممبیع
هافسخاستبهشرطاینکهاقالهبه


قبلازقبضاتفاقکردند،دراینحالتاقالهبهنزدآن
لفظاقالهواقعشودنهبهلفظبیعواینکهطعام درشهریباشدکهاقالهدرهمانجاواقع


ماهیتوآثاراقالهدرفقهمالکیوشافعی19/
شودوهم چنیناقالهباهمانپولوعینواقعشودنهبهکمترونهبهبیشترونهبهغیراز
آن (همان؛ الباجی ،بیتا ،ج ،4ص43؛ الحطاب ،بیتا ،ج ،4ص434؛ خرشی ،بیتا ،ج،4
ص144؛عدوی،بیتا،ج،4ص144؛دسوقی،بیتا،ج،9ص.)144
2ـشفعهکه حقتملكقهریاستکهبرایشریكقدیمدربرابرشریكجدیدثابت
می گردد.درواقعانتقالسهمشریکیبهشریكدیگراست.حقتملكقهریکهشرعبه

سبب شراکت برای شریك سابق در مقابل عوضی که شریك تازه قرار داده است؛ یعنی
شریكمالفروختهشدهراباقیمتیکهفروختهشده،جبراًمیخرد.صاحبحقشفعهرا
شفیعگویند.
 سهرکنشفعه،شفیع(شفعهگیرنده)،مشفوع(شفعهگرفتهشده)ومشفوعمنه(شریك
تازه)است(جاللیزاده1934،ش،ص143؛قلعهچیوقنیبی1404،قـ1334م،ص.)244
هرگاهاقالهدرشفعهواردشود ،هرکسسهمخودرااززمینبهدیگریبفروشد،سپسعقد
بیعرااقالهکندبهایناقالهاعتماددادهنشدهوباطلمحسوبمیشود.

کسیکهبهشفعهخریدیکندوبرآنزمانیبگذرد،عهدهیشفیعبرمشتریاست،


میگردد.درموردیکهاگرمبیععیبیداشتهوازآنمطلعشودیامستحق
بنابراینبهاوبر 
مبیعیاقسمتیازآنباشدواینکهبخواهدبیعرابانوشتنوکتابتمعتبرکندحقاوست؛
زیرامشتریاولدراینحالتبایعاستوشفیعمبیعرابامقدارپولاولمیگیرد.پساگر

اقالهدراینجابیعباشد،شفیعمیانگرفتنمبیعبابیعاولیابیعدوممخیّراستواگر

فسخباشدشفعهثابتنمیشود.

آمدهاستکهاگراقالهبیعباشدبهشفیعمیاناینکهمبیعرابا

حاشیهیدسوقی 

در
میشودوعهدآنرابرکسیکهبهبیعگرفتهنوشته
قیمتاولیادومبگیرد،اختیارداده  

میشود ،هر چند که فقط با بیع اول میگیرد و اگر بیع ناقص یا تلف شود ،شفعه ثابت

نمیشود(الرافعی،بیتا،ج،9ص144؛خرشی،بیتا،ج،4صص144و.)144

فروختنکاالبهقیمتیکهخریدههمراهبابهرهیمعینگفتهاند(جاللی-

9ـمرابحهرا
زاده1943،ش،ص214؛قلعهچی،بیتا،ص.)420هرگاهاقالهبعدازمرابحهواقعشودبه
نظرمالکیهفسخبیعاستنهخودبیع.بنابرایناگرکسیکاالییرابههزاردینارخریدوآن
رابهپنج هزاردینارفروختسپسعقدبیعرااقالهکرده،باردیگرآنبیعبرایاوجایز
نیست،مگربهقیمتهزاردیناراولواگربخواهدکاالرابهپنجهزاردیناربفروشدبراوالزم
استبرایمشتریاینموضوعراتوضیحدهدواگراقالهبیعباشدبرایاوجایزاستکهآن-
را به طریق مرابحه بر پول دوم بدون بیان آن برای مشتری بفروشد (دسوقی ،بیتا ،ج،9
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ص144؛مواق،بیتا،ج،4ص434؛الحطاب،بیتا،ج،4ص434؛خرشی،بیتا،ج،4ص144؛
تسولی،بیتا،ج،2ص.)194
گونهبیانمیدارد:اقالهدرمرابحهبیعاستو

ابنعُرفهوجوبتوضیحبرایمشتریرابهاین
کهمشتریگاهیازآنخوششنمیآید،انجاماقالهواجبمی-


خاطراین

هماناتبیینآنبه
آید(مواق،بیتا،ج،4ص.)434
درمواهبالجلیل  چنینآمدهاست:جزدرمرابحهبیعنیستوبهایندلیلاستکه
فروشدوحالاینکهاوقبلازدریافتآنرا


یکسیکهکاالرابهقصدمرابحهمی

درباره
بفروشدسپسمشتریازاودرخواستاقالهکندکهدراینصورتواجباستبرایشتوضیح

دهد (الحطاب ،بیتا ،ج ،4ص .)434همینطور میبینیم مالکیه اقاله را در طعام ،شفعه و
یمعامالتبیعدانستهاند(همان).


دانندودربقیه

مرابحهفسخمی
2ـ1ـ1ـ دالیل مالکیه بر اقاله بودن بیع
مالکیاندرتوجیهادعاىخودبهدالیلىعقلىاستنادکردهاندکهبهشرحزیراست:
اولـ اقالهیعنىرضایتدهىدوطرفبهتبادلومبادلهی یكمالبامالدیگرکهاین
مانندبیعخواهدبودوفردبایدبهمعانىوقصدافرادونهتنهابهالفاظ ،توجهکند.نهایت
آنسکوتمىشود،زیرا

ثمنوپولگفتهنمىشودودربارهی

اینکهدراقالهچیزىدربارهی
نعلمدارندچنانکهدربیعتولیتوشفعهنیزچنیناست.

دوطرفبهآ
مىشودو
گرددوبامعیوببودنآنپس گرفته  

دومـاقالهباازبینرفتنبیعباطل  
مى
اشرادرآندوبارهمىطلبد.ایناحکامدربیعنیزجارىاست.


شفیعنیزحقشفعه
دراقالهمبیعبههمانصورتىکهنخستینباربایعفروختهدوبارهبهمالكخودباز

سومـ
مىآید ،دادن و
مىگردد .بنابراین همانگونه که دادن مبیع از سوى بایع مبیع به شمار  

بازگشتمبیعبهاونیزبایدبیعباشد(الزحیلى1404،ق،ج،4ص.)414
بایعخارجشدهبههمانشکلبهاوبرمیگردد.اگرعقداولی

همانطورکهمبیعازدست 
بیعباشد،دومینیزبیعخواهدبود.
چهارمـمعنی بیعدراقالهتحققیافتهونقلملكدرمقابل عوضیبهصورتتراضی
شود،بههمیندلیلاقالهمانندمعاملهیاولبیعاست.


واقعمی
با التفات به اینکه اقاله مختص عقد بیع نیست و هر یك از مذاهب اسالمی از جمله
دانند،میتوان


مذهبمالکیهبرحسبمورد،اقالهراقابلاعمالدربرخیعقوددیگرنیزمی

ماهیتوآثاراقالهدرفقهمالکیوشافعی14/
معاملهیجدید»اصالحکرد.لذا

تعبیرفقهمالکیهازاقالهراتحتعنوان«بیعجدید»رابه«
طبق اصالحیهی مزبور گفته میشود ،اقاله از دیدگاه فقه مالکی معاملهی جدیدی است،
معاملهای که از جنس همان معاملهی سابق است؛ مثالً اگر عقد مورد اقاله اجاره باشد،

اقاله یآنعقدهمنوعیاجارهخواهدبودکهفقطازحیثلفظیوشکلیاقالهمحسوب

شود،ولیازنظرماهوییكعقداجارهیکاملاست.تمامیاحکاموآثارمربوطبهعقد


می
یسابق،مستأجردراجارهیالحق


شود.مؤجردراجاره

ایمترتبمی

اجارهبرچنیناقاله
مینماید.
خواهد بود و مستأجر در اجارهی سابق ،نقش مؤجر را در اجارهی الحق ایفا  
یمزبوریكعقداجارهی جدیدسهماهاست.مالکیت


براساساعتقاداتفقهایمالکی،اقاله
مستأجربرمنافعمورداجارهازتاریختحققاقالهبهاعتباراقالهخواهدبودونهبهاعتبار
مالکیتویبرعینمستأجره.
بهنظرمی آیدعبارتفوقچندانصحیحنباشدوبههمینجهتعاریازاشکالوایراد


نیست؛ زیرا تعمیم تعبیر اقاله به بیع جدید به همهی فقهای مالکی و مذهب مالکیه و
استخراج این مطلب از آنکه اقاله در فقه مالکی فاقد عنوان خاص و مستقل است ،قابل
انتقادمی باشد.چوندراینمذهبنیزمانندبرخیمذاهباسالمیدیگردربابماهیتو

حقیقتاقالهاختالفنظروجوددارد.
لکیاقالهرابیعدانستهاندومعتقدندکهاقالهبدونتصورماهیت

اگرچهاکثریتفقهایما
معامالتیمعنینداردودرهمهحالبهمفهومبیعومعاملهجدیداستودرواقعمعامله
بودن را صفت مطلق اقاله میشمارند ،ولی اقلیتی از آنها دربارهی ماهیت اقاله موضعی
نسبی اتخاذ کردهاند .فقهای اخیر ضمن اینکه اقاله را بیع میدانند ،اقالهی بیع و شرای
کردهاند.همچنیناقالهرانسبتبهشفیعفسخوبرهمزدن
اطعاموموادغذاییرافسختلقی 
بیعدانستهاند(الحطاب،بیتا،ج،4ص.)434لذاطبقایننظردرصورتوقوعاقالهازسوی

متبایعین،شریكمشتریازحقشفعهبرخوردارنخواهدبود.بنابراینصحیحآناستکه
بگوییماقالهبرمبنایعقیده یمشهورفقهایمالکیعنوانخاصومستقلینداردولیکنبر

مبنای عقیدهی اقلیت فقهای این مذهب میتواند دارای عنوان خاص و مستقلی باشد به
کنندهیعقد


عنوانزایل
نحویکهازجهتماهویازعقدمورداقالهکامالًمتمایز وصرفاًبه
سابقواجداحکاموآثارخاصخودباشد.فقهایمالکیدالیلموجهیرابرایتوجیهطرز
تلقی خود از اقاله مبنی بر اعالی ماهیت معامالتی به آن اقامه نکردهاند ،ولی با تکیه بر
توانگفتکهاستداللآنهادر اینبارهعمدتاًمبتنیبرتشابهاقالهبه


تحلیلمنطقی،می
ایاستکهآنهارابدواًبه


یعقدهمانانگیزه

یمتقایلینازاقاله

معاملهاست،زیراانگیزه
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انعقادعقدمورداقالهواداشتهاستوآنانگیزه
آیدکهازعقوددیگرحاصلمیشود.اقالههمچون دیگرعقودسببایجادتعهد


دستمی
گرددوازنیرویمقتضیبرایالزامآنهابهایفاواجرایتعهداتمتقابل


برایطرفینمی
یکیموجبحصولمالکیتمیشود.اماشباهتوافراقاله

برخورداراست.اقالهدرعقودتمل
بهمعامله،خاصهازحیثنتیجهنبایدمارابهسویپذیرشنظریهیوحدت اقالهومعامله

سوقدادهومتقاعدکندکهاقالهراازهرجهتمعاملهتلقیکرد.
 اقاله هر چند در بسیاری از جهات با معامله متجانس است ،ولی در عین حال وجوه
تفاوتوتمایزآنبامعامالتنیزکمنیست؛بههمینجهتدرتعیینوتبیینجایگاهاقاله
بایدبامداقهوانعطافکافیوهمچنینتعمقدرمبانیمربوطبهاقالهاعمازمبانیعقلی،
نقلی و عرفی عملکرد تا از حقیقت دور نشده و برای حل و فصل مشکالت ،خود را با
نظرمیرسددیدگاهفقهمالکیمبنیبرتعبیر

مشکالتجدیترمواجهنکردهاست.لذابه 

،معاملهیجدیدیكدیدگاهبستهاست.

اقالهبهبیعجدیدوبهعبارتدیگر
2ـ1ـ2ـ نقد دیدگاه مالکیه
برادلهیاقامهشدهتوسطمالکیهونقطهنظرآنهادربارهیماهیتاقالهانتقادهاییوارد
شدهاست:
اولـ از نظر نقلی احادیث معتبره ی زیادی در باب اقاله وارد شده که بسیاری از این
احادیثازحیثاعتباروثقهموردوفاقعلمایاسالماستواقالهرابهمعنیفسخوانحالل
اند.حتیبرخیازایناحادیثدرجپارهایشرایطمربوطبهمعامالترادر

عقدمعرفی 
کرده
بدوناثردانستهاند.ازطرفیبهایناحادیثوروایاتعمدتاًبراقالهیمعاملهبا

اقالهباطلو
پشیمانیتوصیه یمؤکددارندوبرایکسیکهدرخواستطرفپشیمانازمعاملهرااجابت

اند.بهنظرمیرسدروحومفاد

نماید،پاداشاخروینوید 
داده


کندوعقدباویرااقالهمی

می
حادیثپیام آورماهیتفسخبرایاقالهباشد،زیراسفارشمؤکداخالقیبهانجاماقالهو

اینا
جعلپاداشاخرویبرایآنبدونتصورمعنیفسخبرایاقالهبیهودهجلوهمیکندودر

چنینموردتوجهقرارنگرفتهاند،حکایتاز


مقایسهباسایرعقودکهدراحادیثوروایاتاین
تفاوتوتمایزجدیاقالهبامعاملهدارد.
ازجهتعقلیچونتکرارمعاملهیپیشینبههمانشکلاولیهکهبهاشکالدیگر

دومـ
میسراستوازسوییاحادیثمنقولهدرباباقالهنیزغالباًآنرافسخشمردهاند.پذیرش
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صورتفلسفهیوضعاقالهبه


نماید،زیرادرغیرآن

یجدیدبعیدمی

اقالهبهعنوانمعامله
یسابقبیهودهخواهدبود،لذاعقالاقالهرا


علتهدفمندنبودنوشباهتتامآنبهمعامله
دانندونهانجامدوبارهیآن.


یسابقمی

فسخوبرهمزدنمعامله
عاملهیانجامشدهوانحاللوبرهمزدن
سومـ ازحیثعرفیاقالهندامتوپشیمانیازم 
ممسلماناندرازمنهوامکنهیمختلف ،هموارهاقالهرا

آنتلقیمیشود.عرفوعادتمسل

به عنوان ابزار فسخ عقد سابق پذیرفته است و نه یك معاملهی دوباره .امروزه نیز در
کشورهای مختلف اسالمی به خصوص ایران ،عامهی مردم اقاله را بر هم زدن و انحالل
دانند.هرگاهمتعاملینبنابههردلیلیازمعاملهیواقعشدهناراضیو

معاملهیپیشین  
می

یخودراازطریقاقالهتحققمیبخشندوهرگاهمصمم


پشیمانشوند،رسیدنبهخواسته
به معامله ی جدید باشند به همان شکل سابق یا به دیگر اشکال معامله ،تصمیم خود را
عملیمیسازند.بنابراینعرفاًبیناقالهومعاملهیدوباره،تفاوتاساسیوجوددارد.

چهارمـ از لحاظ ادبی اقاله فسخ و برهم زدن معامله تعبیر شده است .فرهنگهای
اندونهمعاملهیدوبارهو

متعددومختلفلغتاقالهرافسخوبرهمزدنمعاملهتأویل 
کرده
میتوان گفت در هیچ
گونهای که  
بهی ادبی نیز اقاله فسخ است ،به 
جدید ،بنابراین از جن 
فرهنگلغتیاقاله،معاملهتعبیرنشدهاستیاحداقلمشاهدهنشدهکهچنینمعناییبرای
اقالهمنظورشدهباشد.
ازلحاظمنطقینیزاقالهنمیتواندمعاملهبهمعنیخاصوواقعیکلمهباشد،

پنجمـ 
بلکهفسخوانحاللمعاملهاست؛زیرادرعلممنطق،جمعبینضدینازمحاالتاست.
بافرضفسخبودناقالهکهبهدالیلفوق،اثباتشدهتلقیمیگردد؛قبولمعنایمعاملهبر

اقاله و به عبارت دیگر ،قبول ثنویت در معنای اقاله که هم موجد رابطهی جدید بین
متعاملین باشد و هم زایلکنندهی رابطهی سابق بین آنها ،برخالف اصل مسلم منطقی
مذکوراستوبههمینجهتباطلوبدوناثرمیباشد.
2ـ2ـ دیدگاه شافعیه
شافعیدرباره یماهیتاقالهدرمقایسهبامواضعمتخذهازسویفقهایمالکیو


موضعفقه
غیرهحداقلازدوجهتمتفاوتاست:
اولـ فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ
میدانند .ولی در میان فقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود .گروهی اقاله را فسخ
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ایدوبارهدانستهاند(القرافی1334،م،ج،4


نرامعامله
کردهاندوگروهیدیگربالعکسآ
تلقی 

ص.)244
دومـ فقهشافعیاقالهرامطلقاًفسخمیداند.مطابقایننظر،نوعماهیتاقالهمتناسب
بازمانتحققاقالهتغییرنمیکند.هم چنیننقشاشخاصدرمعامله،ماهیتاقالهرامتحول
درحالیکهدرفقهمالکیماهیتاقاله،بستگیبهزمانوقوعاقالهداردوماهیت

نمیکند؛ 

اقالهبرآناساستغییرمیکند .بهاینمعنیکهاگراقالهپیشازقبضموردمعاملهواقع
یجدیدیتلقیمیگردد.

شود،فسخخواهدبودوهرگاهپسازقبضمحققگردد،معامله
اقالهازدیدگاهفقهشافعیماهیتعقدیدارد،ولیماهیتمعامالیینداردواحکامومقررات
شود.بههمیندلیلاقالهیبیعمفیدحقشفعهبرای


اختصاصمعامالتدرآنجارینمی
شریكمشترینیست.
رساندکهمقصودآنهاازتعبیراقالهبهعقدو


یمهممی

ترمارابهایننتیجه
تأملبیش
حتیعقدمصطلح ،اعطایماهیتیعقدیبهمفهوممعاملهبهاقالهنبودهاست؛بلکهچون
اقالهشباهتزیادیبهسایرعقودوقراردادهادارد بهخصوصاینکهدرتکوینمحتاجبه
طورطبیعیپارهایازاحکامومقررات

تراضیوبهعبارتیمحتاجبهایجابوقبولاستوبه
اند.شایدهممترصدبودهاند


راعقدقلمدادکرده
االتباعمیباشد،آن


آنالزم
معامالتدربارهی

تابااینطرزبیانخاص،اقالهرابهمعاملهتشبیهوجوازاجرایاحکامومقرراتمعامالتو
قواعد عمومی قراردادها را دربارهی اقاله تا آنجا که منافی مقتضای ذات آن نباشد ،القا
هانیزخودواقفبودندکهاقالهازجنسمعامالتنیستونمیتواندعقدی

کنند.زی 
راآن
معامالتیباشد،ولیآنرامتمایزازمعامالتهمنمیدانستند.به همیندلیلآنراعقدی
مصطلح شمرده اند .طبعاً اقاله از این جهت که مالکیت سابق بر عوضین را به متعاقدین
برمیگرداند و مستلزم ایجاب و قبول و وجود اهلیت تصرف در متقایلین است ،عقدی

اازاینجهتکهفلسفهیوجودیآنوبهسخنی

مصطلحوشبیهبهمعاملهمیباشد.ام
یپیشیناستوقابلیتاقالهیمجددنداردوحقشفعه


کردنمعامله

مقتضایذاتآن،زایل
میشود.
نامیده 

ارینمیشود،عقدینامصطلحوغیرمعامالتیاستکه«تفاسخ»

درآنج
پسازبررسینظریاتدوفقهشافعیومالکی،آنچهصاحباندیدگاهاول(مبیعبالفظی


شودواینمانندردباعیب،فسخاست)بیاننمودهاند،


غیرازلفظبیعبهبایعبرگرداندهمی
اقالهدرحقمتعاقدینوغیرآنهافسخمیباشد.

شافعیه در اظهرالقولین (شربینی1944 ،قـ1343م ،ج ،2ص )44اقاله را فسخ دانسته
است .دلیلایشانبرفسخبودناقالهایناستکهمبیعبدونلفظبیعبهبایعبرگردانده
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میشود.پسمانندردباعیب،فسخمیباشد(مطیعی،بیتا،ج،19ص.)140بهنظراوفسخ

باشدوبعضیگفتهاند:ازوقتتعاقد(عقدطرفین)است(شربینی1944،ق-

اززماناقالهم 
ی
ـ1343م،ج،2ص.) 44شربینیبیانداشتهکهفسخاززماناقالهاستوبرخیبرایننظر
).دالیلیکهبرمیشمرندچنیناست:

هستندکهازاصلفسخاست(همان
فسخورفعمعنىمىشودوحقیقتدراینمعنىووضعشدهبراىآن

الفـ لفظاقاله ،
زیرادراینمعنىبهکارمىرود.

است،
بیانکردنویادآورىثمننیزصحیحخواهد بود ،درحالىکهعقد
بـاقاله حتىبدون 
بیع تا ثمن و پول آن دانسته نشود ،صحیح نخواهد بود .به همین دلیل فسخ بودن اقاله
ترجیحدارد(مرتضی1944،قـ1344م،ج،4ص.)944
جـ اگراقالهبیعباشد ،بایدبتوانبهشرطکاستىوفزونىثمنوبهوعدهیابدون وعده
درحالىکه در اقاله چنین شروطى را نمىتوان گذارد و

بودن ثمن اقاله را برقرار ساخت؛ 
صحیحنیستکهخود،گویاىبیعنبودناقالهاست.
فقیهانبراقالهعقدسلماجماعدارندکهنشانمىدهداقالهبیعنیست،زیرااگراقاله

دـ
بیعباشدبهاجماعفقیهانبایداقالهسلمصحیحنباشد،چوندربیعسلمفروشمالپیش
ازقبضآنجایزنیست.
 ازنظرفقهایامامیهاقالهبیعنیست،بلکهفسخعقداستکهنسبتبهدوطرفعقدو
نیزشفیعثابتاست؛خواهآن رابهلفظفسخانشانمایندیابهلفظاقاله.بایدمتذکراین
نکتهگردید کهمرادازشفیعنیزشریكاستنهمعنایاصطالحیآن.زیرادراینجابه
سبباقاله،شفعهثابتنمیشودو اقاله،فسختوافقیبیعاستنهبیع.برهمیناساسنیز
حقاخذبهشفعهبرایشریكبهوجودنمیآید.ازلزوماختصاصحقشفعهبهعقدبیعنیز
همینامراستنباطمیگردد(المراغی1414،ق،ج،9صص144ـ.)104
 در راستای سلسله مباحث مربوط و با نیم نگاهی به قوانین و مقررات ایران و نظرات
حقوقداناندرموردماهیتاقالهبایدافزودکهازضرورتوجودتراضی،ماهیتعقدبودن
اقاله استنباط میگردد .دکتر کاتوزیان با اشاره به این مطلب اساسی مینویسد« :از لزوم
تراضیدوطرفبرایتحققاقالهچنینبرمیآیدکهاقالهعقداست،هرچندکهسببانحالل
عقد پیش از خود و تعهدهای ناشی از آن میشود» (کاتوزیان1941 ،ش ،ص .)243او با
تأکیدبیشتربرعنصرتراضی ،عنوانمیکند« :اقالهباایقاعمأذونواقعنمیشود،چراکه
ارادهی  یکیازدوطرفعقد،هرچندمأذونازسویدیگریباشد،تراضینامیدهنمیشود»
(همان،ص.)243
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مطلبمهمدیگرکهدر فقهامامیهوجودداردوبایدآنرامورداشارهقراردادبهمبحث
ازدیاد یا کاستن از مقدار عوضین در اقاله برمیگردد .علمای امامیه معتقدند که اقاله با
افزودنیاکاستنثمنکهبیعسابق،براساسآنمنعقدگردیده،صحیحنخواهدبود .زیرا
اقالهفسخاستومعنایفسخ،بازگشتهریكازعوضینبهمالكخودمیباشد.بنابراین
اگردرضمناقالهشرطیشودکهخالفمقتضایذاتاقالهباشد،شرطمندرجفاسدوبه
تبعآننیزاقالهباطلمیگردد.
حقوق دانان ایران نیز با تصریح نمودن بر این مطلب عقیده دارند که کاستن و افزودن
عوضیندرجریاناقاله،چنان چهموجبتغییردرمالگردد،مخالفبامقتضایاقالهبودهو
ماهیتآنرابهکلیتغییرمیدهد.درجچنینشروطیحتیممکناستموجباتبطالن
اقالهیاتبدیلبهعقوددیگررادر پیداشتهباشد.معنایمخالفکالماینخواهدبودکهقرار
دادنشروطجزییکهمخالفبامقتضایذاتعقداقالهنباشد،اشکالینخواهدداشت.دکتر
کاتوزیاندرخصوصثبوتعوضینوعدمتغییرکلیآندراثراندراجشروط،مرقومنموده-
اند «:اگردوعوضثابتبماندوشرطضمنآنناظربهتعهدخارجیواضافیباشد،خالف
مقتضایاقالهنیست»(همان).
3ـ آثار اقاله
نمیشود.بنابراینبرای
استعمالفقهاواصولینبرایلفظاثرازهمانمعانیلغویخارج 
کارمیبرندوهمچنینآنرابرخبرکهمنظورشانحدیث

باقیماندهینجاستوامثالآنبه

مرفوع (در نزد فقهای خراسان و اهل حدیث خبر نامیده میشود و آن است که به
شود)یاموقوف(آنچهکهازقول،فعلوتقریرصحابی،متصلیا

پیامبر(ص)نسبتداد 
همی
منقطع روایت شده باشد .فقهای خراسان آنرا اثر نامیدهاند) یا مقطوع (کالمی است که
معنایشواضحواحتمالتأویلوتعدددرماهیتنداردوحدیثیکهازتابعینروایتشده
رافقطبرموقوفاطالقنمینمایندوآنرابهمعنی

است) اطالقمیکنند.بعضیازفقها آن
هاحکمنامیدهمیشود


نمایندوبهاینسببنزدآن
آنچهبرچیزیمترتبشود،اطالقمی

وچنیناستکهآن رابرچیزیاضافهنمایندمانند:اثرعقد،اثرفسخواثرنکاحوغیره
(تهانوی،بیتا،ج،1ص.)44
پساگراقالهفسخ باشد(مذهبشافعی)،بهآنمعنیاستکهترتبآثارفسخبراقالهودر
بینآننیزبرگشتنطرفینمتعاقدبههمانحالتیکهقبلازتعاقدبرآنبودند،میباشد.
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اگراقالهبیعباشد(مذهبمالکی)آثارعقدبیعبرآنمترتبمیشود .همچنیناگراقاله

فسخباشددرحقمتعاقدینواگربیعباشددرحقغیر،آثاریجداگانهدارد.بهاینترتیب
بر مبنای فقه مالکی ،اقاله آسیبی به عقد سابق نمیرساند .عقد سابق پس از اقاله هم با
یآثاروتعهداتخودباقیودرروابطمتعاقدینمعتبروالزماالجراخواهدبود.اقالهنیز


کلیه
خود بیع جدید و مستقلی است که طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی از آن هستند.
سوبهموجبنیرویالزامآورناشیازعقدسابقو

بنابرایندر اینمذهبمتعاملینازیك
مقابلیکدیگر متعهد هستند.از سویدیگر،بهموجباقالهکههر یكنیزپیمان مستقل
میباشد.امااقالهبهمعنایفسخوبرهمزدنعقدکهموردقبولبسیاریازمذاهبوفقهای

اسالمیومخصوصاًشافعیهااست،عقدسابقرامنحل،تعهداتناشیازآنراساقطوآثار
کند.لذاباتحققصحیحاقاله،عمرعقدپیشینتماممیشودو


رانسبتبهآیندهزایلمی
آن
یمشتركمتقابلینبرایآنها


اشیازاقالهبهعنوانمولودتالقیجدیداراده
فقطتعهداتن
الزامآورخواهدبود.

آثاریبرایاقالهذکرشدهاست:
1ـاگراقالهرافسخبدانیمنهخیارىچونخیارمجلسدرآنجارىخواهدشدونهحق
شفعه در آن ثابت مىشود (الرافعی ،بیتا ،ج ،4ص432؛ ابنحجر الهیتمی ،بیتا ،ج،2
ص .)242امااگراقالهرابیعبدانیمهمخیاربرآنعارضمىگرددوهمحق شفعهدرآن
ثابتمىشود(تسولی،بیتا،ج،2ص242؛القیروانی،بیتا،ج،2ص.)49

2ـاگراقالهرابیعبدانیم ،اقالهی عقودربوى ،تقابض(دادوستد)بایددرمجلسصورت
گیرد (المالکی1420،قـ2000م،ج،2ص )120وگرنه(درصورتفسخبودناقاله)تقابض
درمجلسلزومىندارد(االنصاری1413،ق،ج،1ص.)902
9ـ در صورت فسخ بودن اقاله ،عقد سلم را پیش از قبض مبیع مىتوان اقاله کرد
عقدسلمرانمىتوانپیش

(شربینی1944،قـ1343م،ج،2ص .)44امااگراقالهبیعباشد ،
ازقبضمبیعاقالهکرد(مواق،بیتا،ج،4ص.)429
بیعرامىتواناقالهکرد (سیوطى1404،ق،

4ـاگراقالهفسخباشد ،پسازتلفمبیع ،
بیعنخستینرانمىتواناقالهکردوچنانچهاقاله

ص .)919امااگراقالهبیعدانستهشود ،
گردد،مثلیاقیمتمبیعبایددادهشود(علیش1403،ق،ج،4ص.)249
درصورتفسخبودناقالهبقیهمبیعرامىتواناقاله

4ـاگرمقدارىازمبیعتلفشود ،
نمىتوانآنرانسبتبهبقیهمبیعاعمالکرد (سیوطى،
کرد .امااگراقالهبیعدانستهشود  ،
1404ق،ص.)919
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4ـ اگر اقاله را بیع بدانیم ،در صورتىکه پس از اقاله ،مبیع در تصرف مشترى باشد و
پیشازتسلیماوتلفشود،بیعفسخمىشود.امابیعاصلىهمچنانبهحالخودمىماندو
صحیحاست (القرافی1334،م،ج،4ص .)944حالاگراقالهرافسخبدانیم ،دراینصورت
مشترىضامنخواهدبود(ماوردی1414،قـ1334م،ج،4ص.)32
4ـاگردوطرفمعاملهآنرااقالهکنند ،امامبیعهمچناندرتصرفمشترىبماند ،در
صورتىکه اقاله را فسخ بدانیم ،بایع در مبیع مىتواند تصرف کند (االنصاری1422 ،ق-
بایعدرمبیعنمىتواندتصرفىکند(تسولی،

ـ2000م،ج،2ص)44واگراقالهرابیعبدانیم،
بیتا،ج،2ص.)104
3ـ اگرپسازاقالهمبیعدردستمشترىباشدودردستاومعیوبگردد،چنانچه
اقاله فسخ دانسته شود ،مشترى باید ارش را بپردازد (االنصاری1422 ،قـ2000م ،ج،1
ص.)944اگراقالهبیعباشد،بایع(مُقیل)نمىتواندارشبخواهدوبایدمعاملهرافسخکندو
مالخودرابگیردویابایدمعاملهرافسخنکندوتصرفمشترىرادرستوروابداند(مواق،
بیتا،ج،4ص.)422
3ـاگرمشترىپسازاقالهازمبیعاستفادهبرد ،درصورتىکهاقالهفسخدانسته شود،
مشترىبایداجرترابهبایعبپردازد (ابنحجر الهیتمی،بیتا،ج،2ص .)240حالاگراقاله
بیعباشد،مشترىاجرتىنخواهدپرداخت(مالك،بیتا،ج،9ص.)242
10ـاگربایعبداندکهمشترىعیبىبهمبیعواردکردهوآنرامعیوبساختهاست،بنابر
مشترى(درمعاملهی

فسخبودناقاله ،بایعحقردمبیعراندارد .امابنابربیعبودناقاله ،
جدید)حقردمبیعرادارد(سیوطى1404،ق،ج،1ص.)904
اگرپسازنداىجمعهاقالهاىانجامشود ،صحیحنیست

11ـچنانچهاقالهبیعباشد ،
(الصاوی1220،ق،ج،4ص .)41امااگراقالهفسخباشدوپس ازنداىجمعهاعمالشود،
صحیحاست(سیوطى1404،ق،ج،1ص.)140
12ـ اگرمبیعنماىمنفصلىداشتهباشدودوطرفپسازبهوجودآمدنایننما ،عقد
رااقالهکنند ،چنانچهاقالهرابیعبدانیم ،بىهیچاختالفىنماىمنفصل ،پیرومالبهبایع
فروخته نمىشود .اما اگر اقاله را فسخ بدانیم ،نماى منفصل از آن مشترى خواهد بود
(االنصاری1422،قـ2000م،ج،2ص434؛ماوردی1414،قـ1334م،ج،4ص.)244
تنهابهبهاىاولصحیحاستونمىتوانبرعوضینچیزى

19ـاگراقالهرافسخبدانیم،
راافزودیاازآنکاستیاحتىآنراتغییرداد،زیرااقالهفسخاستوفسخیعنىرفععقد
کهدراینصورتدوعوضهمانگونهکهمنتقلمىشود ،بایدبازگردد (شافعی1931،ق-
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ـ1341م،ج،9ص .)93ولىاگراقالهرابیعبدانیم ،اختالفشدهاستکهآیامىتوانبردو
تهاند (علیش1403،ق،
عوضچیزىراافزودیاازآنکاست .برخىاینمهمراصحیحدانس 
ج ،4ص )494و اقاله را مانند دیگر بیعها شمردهاند .برخى دیگر چنین چیزى را صحیح
ندانستهاند  ،زیرامعتقدندمقتضاىاقالهردهریكازعوضینبهمالكآناست.بنابراین دو

ترازآننمىتوانمبادلهکردوحتىاگراین

عوضرابهبیشازمقدارفروختهشدهویاکم
انتقالرابیعبدانیم،بیعیادشدهبیع(تولیت)خواهدبود(القرطبی2000،م،ج،4ص.)433
14ـاگراقالهراچهفسخوچهبیعبدانیم ،کاالىمکیلوموزونرابدونکیلووزنو
پیشازآننمىتواناقالهکرد(القرافی1334،م،ج،4ص10؛شافعی1931،قـ1341م،ج،9
ص.)44
در هر صورت ،فقیهان شافعی اقاله را فسخ بیع مىدانند ،خواه در رابطهی بین خریدار و
فروشنده یانسبتبهدیگرانباشد ،چهپیشازقبضعوضینرخ دهد یاپسازآن .زیرا
قصدارادهیبیعراندارندوردملكنیز

مقصودازاقاله،بیعنیستودوطرفبههنگاماقاله،
تملیكجدیدنیستکهاحکامبیعدرآنجریانیابدوحتىاقالهرادرشمارعقودتملیکى
زیرااقالهتنهابهردملكمىانجامدکهبافسخعقداینهمانجاممىشود.

نمىتوانگنجاند.

بنابراین دو طرف عقد به هنگام اقاله معامله جدیدى را نمىخواهند برپا دارند ،بلکه
خواهندهمهیآثارعقدبهجاىنخستینخودبازگرددوبههمیندلیل،بازگشتوضعو


مى
آثارعقدرابهجاىنخستینارادهمىکنند.

 در رابطه با اثر اقاله علمای امامیه اعتقاد دارند که با وقوع اقاله ،هر عوضی در صورت
موجودبودنبهمالكآنبرمیگردد.درواقعبرگرداندنمالکیتعوضینبهمنعقدینعقد،
هدفاصلیازانجاماقالهمیباشد(الطوسی1404،ق،ج،9ص.)934
3ـ1ـ اعادهی عین عوضین
چنان چهبعدازاقاله،موردمعاملهموجودباشد،بایدعینآنبهمالكپیشازعقدمسترد
شود ،ولی همیشه چنین نیست؛ یعنی گاهی ممکن است مورد معامله تلف شود و امکان
استردادعینآنبهمالكپیشازعقدعمالًمنتفیگردد.پستلفیکیازعوضینمانعاقاله
نیستواقالهبعدازآننیزامکانپذیراستوتعهدبهدادنبدل،جانشینتعهدبهاسترداد
عینمیشود.هرگاهمالموردمعاملهمثلیباشد،مثلآنودرصورتیکهقیمیباشد،قیمت

آنبایددرمقامبدلوبهجایعینبهذینفعدادهشود.درصورتیمالتالفقیمیباشد،
اینسؤالمطرحمیشودکهقیمتچهزمانی،قبضتازمانتلفیااقاله؟درعینحالمالك
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میشودیاصرفاًمستحقدریافتافزایشقیمتناشیازاقداموعمل
پسازاقالهشریك 

اعادهیعیندرصورمختلفقابلبررسیاست.
خوداست؟بنابراین 

3ـ1ـ1ـ عین موجود و عدم انجام تصرفات موجد تغییرات قیمت در آن
درچنینحالتیعینموردمعاملهبایدبهمالكناشیازاقالهمستردگرددوبرایمالكپس
ازعقدهیچگونهحقیقابل تصورنیست،زیرادرموردمعاملهتصرفیراکهموجبافزایش

قیمتآنباشدانجامندادهاستتاعملاومأجورتلقیومستوجبحقیباشد.همینطور

سببکاهشقیمتموردمعاملهنشدهتاازطریقدادنارشمکلفبهجبرانکمیباشدو
مقتضایاقالهنیزچیزیجزایننیست.
گاهی مورد معامله مثلی است .در این مورد ،ممکن است سؤال شود آیا طرف معامله
میتواندبهجایعینموجودمثلآنرابهمالكبدهد؟

پاسخمنفیاست،چراکهمقتضایاقالهبازگشتعینعوضینبهمالکینپیشازعقداست
وچونعقدموجوداست،لذاالزامواقتضایاقالهبهچیزیغیرازعین موردمعاملهتعلق
پیدانمیکند(الحطاب،بیتا،ج،4ص430؛االنصاری1422،قـ2000م،ج،2ص.)113مثل
این که عقد بیع راجع به یك دستگاه اتومبیل شخصی پراید اقاله گردد .در اینجا اقاله

اقتضایاستردادعیناتومبیلموردمعاملهراداردومشتریموظفاستمبیعراعیناًبه
دراینبارهشانهخالیکندو

توانداززیربارنیرویالزامآورناشیازاقاله


بایعبرگرداند.اونمی
درصدد دادن مثل مورد معامله برآید .اما به نظر میرسد در صورت رضایت طرف مقابل
منعی برای جایگزینی مثل بهجای عین مورد معامله وجود نداشته باشد ،چون اوالً :اموال
فتکهتفاوتچندانیبینآنهامریینیست.

یاالاقلمیتوانگ

مثلیتفاوتیباهمندارند 
ثانیاً:تراضیمتقایلینخالفقواعدآمرهویامنافیبامقتضایذاتاقالهمحسوبنمیشود.
لذا در مثال مزبور مشتری میتواند در صورت موافقت فروشنده به عوض اتومبیل مورد
معاملهیكدستگاهاتومبیلپرایدمشابهرابهویبدهد.
3ـ1ـ2ـ عین موجود انجام تصرفات موجد تغییرات قیمت در آن
میشوند و میتوانند هرگونه تصرفی را در عوضین
با تحقق عقد ،متقایلین مالك عوضین  
اینتصرفمنجربهتلفمال گردد.تصرفمالك

بهعنوانمایملكخودبنمایند،حتیاگر 

ممکناستهیچ گونهتغییروتحولیدرقیمتموردمعاملهایجادنکندکهحکمآنقبالً
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بیانشدو موردمعاملهبایدعیناًبهمالكپیشازعقدبرگرددوبرایمالكپسازعقدنه
حقیمرییاستونهحرجی،ولیگاهیتصرفاتمالكپسازعقدقیمتمالموردمعامله
راتحتتأثیرقرارمیدهد.

 ازنظرحقوقیودرقانونمدنیایرانموضوعاقالهبایدمعلومو معینباشد.متعاملین
بایستیبرمیزانوموضوعاقاله ،آگاهیداشتهوتراضیبرنوعومقدارمعینصورتگرفته
باشد.مادهی234ق.معنوانمیدارد«:موضوعاقالهممکناستبرتماممعاملهواقعشودیا
فقطمقداریازموردآن»(کاتوزیان1941،ش،ص.)243عبارتمادهرسانندهیاینمفهوم
استکهدرمواردیکهطرفینمقدارییاقسمتیازمعاملهرااقالهمینمایند،بایدمیزانآن
معلومومعینباشددرغیراینصورتاقالهنافذنخواهدبود.
مطلبدیگردراینراستااشارهبهحکمتلفعوضینقبلازانجاماقالهمیباشد.مادهی
234ق.م که منطبق بر نظریات فقهای امامیه نیز میباشد ،مقرر میدارد« :تلف یکی از
عوضین مانع اقاله نیست؛ در اینصورت به جای آن چیزی که تلف شده است ،مثل آن
درصورت مثلیبودن و قیمت آن درصورت قیمیبودن داده میشود» (همان ،صص 243و
.)240بنابرمتنمادهی234ق.ممیتواناظهارداشتکهتوافقمرضیالطرفینبرایتحویل
دادنمثلیاقیمتمالتلفشدهبهعوضآنچهبایدپرداختهشودهیچوقتاقالهنخواهد
بود.
بنابرنظرعلمایحقوقدرفرضقیمیبودنمالتلفشده ،الزماستکهقیمتزمان
اقاله،دادهشودنهبهایزمانعقد یاتلفمال.درمواقعیکهمانعیبرسرراهعودتعوضین
در میان باشد (تلف حکمی) حکم تأدیهی مثل یا قیمت مال صادق است .مثل زمان به
سرقترفتنیکیازعوضینکهامکانپرداختعیندرزماناجرایاقالهوجودندارد.در
اینحالتنیزمثلیاقیمتمالبهعنوانبدلآنبهطرفمقابلدادهخواهدشد.نبایداز
قلمانداختکهدراینشرایطنیزتوافقطرفیندردادنمثلیاقیمتمالتعیینکنندهو
قطعیوالزماالجرامیباشد.
اشارات قانونی در مواردی که مال موجود ،اما معیوب یا ناقص بوده است بر این مهم
داللتدارندکهبایدعینمابازگرداندهشود .منتهیهمراهباتأدیهی اضافهی تفاوتبهای
مال سالم و معیوب که در لسان فقها ارش نامیده میشود .در این خصوص نیز تراضی
برخالفوضعموجودامکاندارد.
 قانونمدنیدررابطهباوضعیتنمائاتمنفصلومتصلدرزماناقالهنیزحکممسألهرا
روشننمودهودرمادهی234ق.ممقررداشته«:نمائاتومنافعمنفصلهکهاززمانعقدتا
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زماناقالهدرموردمعاملهحادثمیشود ،مالکسیاستکهبهواسطهی عقدمالكشده
است ،ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجهی اقاله مالك میشود» (همان).
مقرراتمادهی  مزبورازقواعدتکمیلیبوده،لذاتوافقبرخالفآنجایزاست.فقهایامامیه
معتقدندکهبااقالههرعوضیبهمالكبرگشتهونمائاتمتصلتابععوضخواهدبود ،ولی
به نمائات منفصل رجوع نمیشود ،حتی اگر حملی باشد که هنوز به دنیا نیامده است
(الطوسی1404،ق،ج،9ص.)934
نگارشمادهی234ق.م  ایرانموافقوسازگاربااینتفسیراست.الزمبهذکراستکه
فرضقانونیاینمادهاختصاصبهمنافعطبیعیحاصلهازمالمورداقالهدارد ،نهمنافع
حاصلهناشیاززحماتوتالشهایمتصرفمال ومبناینگارشمادهیفوق نیزتأکیدی
دراینراستا است.اینمادهی قانونی درجهتتقویتایندیدگاهتدوینیافتهاست .در
خصوصفزونیقیمتمالناشیاززحمتمتصرف،مرقوممیدارد«:اگرمالكبعدازعقددر
موردمعاملهتصرفاتیکندکهموجبازدیادقیمتآنشوددرحیناقالهبهمقدارقیمتیکه
بهسببعملاوزیادشدهاستمستحقخواهدبود» (کاتوزیان1941 ،ش،ص.)241حکم
ماده  ،گویایمبرهنامراستکهمالكبهنسبتازدیادقیمت،استحقاقدریافتراخواهد
داشت.دراینراستاتوجهبهنکاتذیلالزمبهنظرمیرسد:
1ـدرفرضنتیجهیفزونیمالدراثرعواملطبیعیوزحماتانسانی،بایدسبباصلی
وعاملغالبراازنظرعرفدرنظرگرفت.
2ـ درصورتعدمقدرتبررجحانمیانعواملطبیعیوانسانی،بایدمنافعرامتصل
شمردهومالمالكسابقیعنیکسیکهدراثراقالهمالكشده،دانست.
9ـاحکامفوقدرموردفسخقراردادهانیزجاریوساریمیباشد.
3ـ2ـ آثار مترتب بر اقاله از جهت ماهیت
آثاراقالهرامیتواندرسهمحوربسطداد:
9ـ2ـ1ـ فسخ بودن در حق متعاقدین و غیر
هافسخدانستهاند،آثارمتعددیرا


ییکهاقالهرادرآثاراقالهدرحقمتعاقدینوغیرآن
فقها
آوردهمیشود:

برایاقالهذکرکردهاندکهبهطوراجمال

1ـواجببودنرد پول (ثمن)اولونامبردنخالفآنباطلاست (نووی،بیتا،ج،1
ص.)444به هنگاماقالهبایستیثمناولیکهعقدبرآنبستهشدهمستردشودوحتیاگر
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ثمن بدون عیب تحویل داده شده بایستی بدون عیب برگردد و در غیر اینصورت اقاله
حالتاول(صحتعقد)باقیمیماند.

استوعقدبه


باطل
اقالهای که به خاطر عیب در ثمن و پول واقع شود ،هرگاه عیب در ثمن ظاهر شود رد

شود.اگردرپولپرداختیعیبییاخللیوجودداشتهباشددوحالتپیشمیآید:


می
اگرازمجلسعقدبیروننرفتهبودندپول(طالیانقره)راعوضنمودهوعقدباطل

الفـ
نمیشود.

بـ ولیاگر از  همجداشدندوعینیکهبرآنعقدبستهشده،معیوبشدوخالف
آنچهکهبرآنعقدشدهثابتشود،عقدباطلاست .ولیاگرعیبظاهر نبودوبهچشم

نیامدوبسیارمدنظرقرارنگرفت ،عقدباطلنشدهوخیاربرایطرفیناستودرصورت
معاملهبهجایخودباقیمیماند(نووی،بیتا،ج،1ص.)444

اختیار
2ـاختالفبرمقدارمبلغاقاله :هنگامیکهمتقایلینبرمقدارثمنومبلغاقالهاختالف
دایسوگندنظراوپذیرفتهمیشود

نظرداشتند ،چونفروشندهمتضررشدهاست،پسباا
(انصاری1422،ق،ج،3ص.)243
9ـاختالفدروجوداقاله:بعدازمعاملهاگریکیازمتعاقدینبروجوداقالهاقرارنمایدو
دیگری آنرا منکر شود؛ در چنین حالتی با توجه به قواعد فقهی «األصل براءه الذمه»
(الزرقاء ،ج ،1بیتا ،ص )334و «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» (همان،
گفتهیمنکر اقالههمراهباسوگندمدنظراست،چوناصلبرعدماقالهاست.
ص  ،)1044
(انصاری1422،ق،ج،3ص.)243
زیادشدنکاالبعدازعقدواقالهیآن:هرگاهکاالییفروختهشدوزیادتیبرآنواقع

4ـ
شدوطلباقالهکردند،زیادیازآنِمشتریاست(همان،ص.)243
برایاقالهتمامشروطبیعالزمنمیآید.

4ـ
4ـاقالهزمانیکهبعدازندایجمعهواقعشود،صحیحنیست (سیوطى1404 ،ق،ج،1
ص.)140
اقالهیسلم:هرگاهکاالییبهوقتمعینفروختهشدوبعد ازوصولکاالوپرداخت
4ـ  
کندوالزمنیستبهاندازهی

قیمتاقالهنمودند،بایستیقیمترابدونمعطلیومهلترد
زمانتعیینشدهصبرکنندواگرهنوزقیمتراپرداختنکردهباشدعقدفسخواسترداد
دربینآنهانیست

دوچونعالقهای

ساقطمیشود،عقدچهحالباشدوچهمؤجلوهر 

تبرئهمیشوند(هیتمی2001،م،ج،24ص.)134اگردربعضیازسلماقالهنمایندتازودتر
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بدهدیاتعجیلکنددرچنینصورتیاقالهفاسداستوهمچنیناگربهبیشازقیمتعقد
اقالهنماید،بازهماقالهفاسداست(شافعی1931،قـ1341م،ج،9ص.)93
کارگیریآنفروشندهمیتواند

بعدازاقالهیمعاملهوقبلازقبضکاالیامال بابه

3ـ 
اجرت بگیرد و مشتری ،کاال را تا زمان پرداخت قیمت و پول آن پیش خود نگه دارد
(االنصاری1422،ق،ج،3ص.)243
ولی نووی در مجموعهی خالف آنرا بیان داشته که نگهداشتن جنس یا قیمت برای
هیچکدامازمتعاقدینبعدازفسخ(اقاله) جایز نیست ،بلکههرگاهیکیازدیگریطلبحق

کرد بایستیبهاوبپردازد  .ولیاگردرشروعبیعیااقالهاختالفداشتندتاهرکدامپرداخت
ننمایند،دیگریحقنداردآنراپیشخودنگهدارد(همان).
3ـاگرپدرچیزیبهفرزندشهبهکردوفرزندآنرافروختوپسازآنفرزنداقالهکرد
نمیکند(نووی،بیتا،ج،12ص.)904
وبرگشت،پدرازرجوعهبهمنع 
 10ـ اگرطرفیناقالهکردند  ،سپسبایعمبیعرابهمشتریبخشیدقبلازبرگرداندنو
لكآنمیشود(همان،ص.)904

هبهیآنجایزاستومشتریما
مشتریقبولکرد ،
11ـ اگرحاکمبهصحتعقدفاسدیحکم داد ،بعداز اقالهاینحکم درحق طرفین
تنفیذ نمیشود (القلیوبی1413 ،قـ1333م ،ج ،2ص .)294اقاله در دست مشتری باشد،
مشتریمانندودیعاست(همان).
12ـکسیسوگندبخوردکهکاالیموردنظررانمیفروشدیابرفروش،طالقمعلقکند
سپساقالهکندسوگنداوواقعنمیشود(.سیوطى1404،ق،ج،1ص.)904

الموت:سبکیبهنقلقاضیآوردهاستکهاگربههنگاممرضالموت


یمرض
19ـ 
اقاله
معاملهایاقالهشود ،دریكسومآنیاکمترینمقدارحسابمیشود (انصاری1422،ق،

ج،3ص.)243
یمالخریداریشدهواقالهیمبیع:هرگاهمالیرابخرندوبعداًخریدارآنرا

14ـ 
اجاره
اجارهدهدوسپسخریداروفروشندهمعاملهرااقالهنمایند،برایخریدارکهمالرااجاره
ثلبرفروشندهثابتمیشود (ابنصالح،بیتا،ج،1

جرتمعینشدهواجرتالم

دادهاست،ا
ص.)949
:شیخسراجالدینبُلقینیبیانکردهکهاگر

14ـابوزُرْعهدر مختصرالمهمات آوردهاست
مشتریمالرااجارهدهدوسپساقالهنمایندبرمستأجرنیستکهحتماًنقلمکانکندیا
میماندومبلغاجارهبرای
اجارهشدهراتحویلدهد،بلکهاجارهبههمانصورتخودباقی  
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یستیبهفروشندهاجرتالمثلبدهد(االنصاری1422،قـ2000م،

مشتریاستومشتریبا
ج،3ص.)243
رشمیگیردومقدار

14ـمؤلفاسنیالمطالبازتتمهوالبحرنقلمیکندکهفروشندها
آن در قیمتاجاره داده شده و نشده است و همچنین به ناآگاهی و بیاطالعی فروشنده
ازاقالهبراجارهبودنمبیعآگاهییافت،میتوانددوبارهفسخرا

مقیدکردهاستواگربعد 
یعنیاقالهیاقالهنماید(همان).

فسخنماید؛
یدائن:هرگاهدائندربارهیطلبخودازمدیونوثیقهداشتهباشد،معموالًدر

14ـ 
اقاله
دبامشکلمواجهنمیشود،چونآنراازمحلوثیقهتأمین

اینحالتجهتوصولطلبخو
میکند.ولی  گاهیطلبدائنازچنینوثیقهوتضمینیبرخوردارنیستودرحقیقتوی

کند.پشتوانهیایناعتمادداراییمدیوناست.طبعاًضریباطمینان


بهمدیوناعتمادمی
وصول دائن در این وضعیت کمتر است .به همین دلیل شرع دارایی مدیون را وثیقهی
پارهای موارد و تحتشرایط
عمومی مطالبات دائنین قرارداده و به آنها حق داده که در  
خاصی در امور مالی او مداخله کنند و از سوی او به دعاوی دیگران پاسخ دهند یا علیه
یدعویکنند.همچنینابطالمعامالتیراکهاوبهقصدفرارازپرداختدین


دیگراناقاله
منعقدنمودهتقاضاکنندیااصالًچنینمعامالتیرابدواًاجازهندهند.
یکیفیتمداخله یدائندرامورمالیمدیونبینفقهاوعلمااختالفنظر

13ـ 
درباره
پارهایموارد
وجوددارد.اکثریتدائنراقائممقاممدیونمیدانندومعتقدندکهدائندر  

میتواندبهقائممقامیازسویمدیوناقدامکند،مثالًابطالعقدیراکهویبهمنظورفرار
ازدینبستهاستبخواهددراینحالتویقائممقاممدیونشمردهمیشود،چونبهنامو

یمدیونتلقیمیکنندوبراین


کند.اقلیتینیزدائنرانماینده

بهحسابخودعملمی
کندنهحقیبرایدائنبهوجودمیآوردونهتعهدیو


باورندقراردادیکهمدیونمنعقدمی
اگرموارداعساروامورحسبیبهدائناجازهدادهکهازسویمدیوناقداماتیراجهتوصول
طلبخودمعمولنمایدبایدایناقداماترابهحسابوبهنمایندگیازطرفمدیوناعمال
فیالواقعنمایندهاستنهاصیل
مقامیازمدیونپیدانمیکندو  

کندوحقخاصبهقائم
(المغربی1404،قـ1334م،ج،4ص.)494
13ـبهنظر میرسدنظریهی قائممقامیدائن بهجایمدیونراجحباشد،زیراعالوهبر
بارهآمدهاستکهدرکلیهی

پارهایاحادیثاعسارکهدراین
کهمیتواناینمعنارااز  


این
اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیهی دیون او باشد،
طلبکاراناوقائممقامشرعیمدعی اعساربودهوحقدارندبهجایاوازاختیاراتوحقوق
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مزبور استفاده کننده ،استنباط کرد (ابنحبان1414 ،قـ1339م ،ج ،11ص421؛ النسائی،
دائنمنطقیتراست.

بیتا،ج،4ص .)10ازنظرتحلیلعقلیوعرفینیزقبولقائممقامی 
دائنابطالمعاملهایراکهمدیونبهمنظورفرارازادایدینواقعساختهاست

زیراوقتی 
یادربدوانجاممعاملهایکهبهزیاناواست،ازتجویزآنامتناعمیکندوبهنام

میخواهد

خوداقداممینماید،ایناقدامویمفیدقائممقامیاستونهنمایندگیوسودحاصلهازاین
رسد.حالباقبولفرضیهیقائممقامی

اقدامکهشرعبهویاعطا کردهاستنیزبهاوم 
ی
شودکهآیادائنمیتواندعقدراکهتوسطمدیون


جایمدیوناینسؤالمطرحمی
دائنبه
منعقدشدهاستبهقائممقامیازطرفاواقالهکند؟
شود،زیرااعسارجاییبرایتردیددراعتباراقالهیدائن

پاسخاینسؤالمثبتتصورمی
مقامیازجانبمدیوننداردواستفادهازکلیهیحقوقواختیاراتمالیمدیونراکه

بهقائم
مؤثردرتأدیهی دیوناوباشدتوسطدائنبهقائممقامیازسویمدیونمجازاستواقاله

استفادهازآنمیتواندبهقائم-

حقوقواختیاراتمالیمدیونمحسوبمیشودکه

نیزجزو
مقامی از طرف مدیون عقد و معاملهای را که وی منعقد کرده است اقاله نماید .اقاله در
همینجهتدائنمیتوانداین

تأدیهیدیونمدیونووصولطلبدائنمؤثرخواهدبودوبه
معاملهرابابایعاقالهکند.
منتقلالیه« :منتقلالیه» به کسی گفته میشود که در عقد یا ایقاعی مالی به او

20ـ 
نظرمیرسددرفقهاسالمیاختالفیمیان

منتقلمیشود (البکری،بیتا،ج،1ص  .)131
به

فقها دربارهی قائممقامی منتقلالیه به جای منتقلعنه وجود نداشته باشد (دسوقی ،بیتا،
ج،9ص43؛هیتمی2001،م،ج،9ص .)949منتقلالیهنسبتبهتمامیحقوقوتعهدات
عنهمیشودومجازاستبهنیابتازاواینحقوق

دربارهیمالموردانتقال،جانشینمنتقل
رااستیفاکند،همچنانکهبهجانشینیازاومکلفبهایفایتعهداتمزبوراست؛مثالًاگردر
یعقدبیعیخانه ایبهشخصیمنتقلشودوناقلپیشازایندرآنبرایهمسایه


نتیجه
حق ارتفاقی نظیر ایاب و ذهاب قایل شده و بههمین ترتیب حق ایاب و ذهاب در ملك
صورتمنتقلالیهازیكطرفخودمکلف

همجواررا برایخودکسبکردهباشد.دراین

استتعهدیراکهمنتقلعنهنمودهایفا کند و بهحقارتفاقهمسایهبرایرفتوآمددر
ملکشاحترامبگذارد(شربینی1944،قـ1343م،ج،9ص.)443
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3ـ2ـ3ـ بیع بودن در حق متعاقدین
اقالهدرحقمتعاقدینبیعاست:
برمیگرددوشفیعمیان
اقالهیغیرمنقولدرشفعه:حقاوثابتاستوشفعهمجدداً 
1ـ 
گرفتن به ثمن اول یا دوم مختار است و عهدهدار شفیع کسی است که آن را میفروشد
(الصاوی1220،ق،ج،4صص41ـ.)40
2ـاگرمشتریکاالرابهدیگریبفروشد،سپساقالهکندودرکاالعیبیقدیمیبیابد،
اگرفروشنده قبولنماید .درغیراینصورت قابل برگشتنیستوازاوپذیرفتهنمیشود
(تسولی،بیتا،ج،2ص.)249
صاحباولیمیتواندکاالرا

9ـ اگراقالهتمامشدوسپسعلمبرعیبکاالظاهرشد ،
نگیردواقالهرامگربهثمنکمترنپذیرد.ولیدرطعاممعاوضهقبلازقبضفسخمعامله
میباشد(الصاوی1220،ق،ج،4صص41ـ.)40

اذانجمعهمنعشدهوفسخمیشود(تسولی،بیتا،ج،2ص.)242

4ـاقالهبهوقت
4ـ اقاله قبل از قبض درست نبوده و فسخ معامله است (الصاوی1220 ،ق ،ج،4
صص41ـ.)40
4ـ اگرخریدارچیزیراقبلازدادنپولشقبضکردهوبفروشد،آنرامیتوانبهقیمت
اولاقالهکرد(القرطبی2000،م،ج،4ص.)433
4ـ اقاله در تولیه :فروختن کاال با قیمت خرید آن بیع تولیه میگویند (الجرجانی،
1444ق،ج،1ص  .)33اگرازمابخواهندکسیرادرکاالیخریداریشدهبههمانقیمت
درصورتیکهنهقیمتونهنوعومقدارکاال رابیاننکردهباشیم،بعداز

خریدوالیتدهیم،
میتواندرد کند .اگرقبلازقبولتولیه،
آگاهیازهرکدامازمواردیادشدهناراضیباشد  ،
رتولیهیطعامبعد

نوعومقدارتفهیمشودبااقالهفسخمیشود.اقالهد

همهیشرایط،ثمن،

ازقبضوغیرطعام ،ثمنغیرعین ،جایزاست .ولیدرطعامقبلازقبض،حتماًباید ثمن،
عینباشد.اقالهبهتولیهدر طعامقبلازدریافتآنبهصورتیکهباهمانقیمتخریداری

شدهباشد،جایزاست(الصاوی1220،ق،ج،4صص41ـ.)40
یمالتلفشده:اقالهیاموالتلفشدهدرستاستوبایستیمثلآنرابهاو

3ـ 
اقاله
بپردازیم .حتیاگرصاحبمالازتلفشدنآننیزاطالعداشتهودرخواستاقالهنمایدباز
همصحیحاست (مالك،بیتا،ج،3صص44ـ.)34سحنونحاضر بودنمالتلفشدهرا در
زماناقالهالزممیداند(همان).
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نمیتوانمبلغکاالی
اگرمالیغصبشودوبههنگامغصبتلفشودبههنگاماقالهیآن 

غصبشدهوتلفشدهپرداختشود،بلکهبایستیمالیمثلآندادهشود(مواق،بیتا،ج،4
ص.)434
بههنگامسلماگرطعامیرادرمقابلپارچهایکهبعدازمدتیپارچهازبینرفتهاستو


او طلب اقاله نماید ،در اینصورت بایستی پارچهای به همان جنس ،نوع و مقدار بخرد و
تحویلدهد،نهقیمتپارچهراتابتوانداقالهنمایدودرصورتقبولاقاله،بعداًطعامقبلاز
تحویلتلفشود،جبرانآنالزماستواقالههمخودشفسخشدهاست (القیروانی،بیتا،
ج،2ص.)43
درسلماگربهوقتاقاله،هردوکاالسالموموجودباشند،یكپیكجهتگرفتنپارچه
فرستادهمیشودواومشاهدهکردکهپارچهمعیوباست یاپارهشدهاستوقابلاستفاده

نیست در چنین وضعیتی اقاله درست نیست و اقاله باطل است (مالك ،بیتا ،ج،3
صص44ـ.)34
اقالهیسلم :اگرطعامی بالباسیسلمشودوبعدازمدتیطلب اقالهنمایدوطرف
3ـ 
مقابلقبولنکندازمالكپرسیدندآیاجایزاستچنددرهمیبیشتربدهند تاقبولکند؟
جواب داده میشود چون این موضوع داخل در طعام قبل از قبض است ،درست نیست.
(همان).
درصورتسلمطعامبالباس،اگرلباستحویلگرفتهشدهوتغییرکردهباشدوزمانآن
بهشرطاینکه

فرارسیدهیانرسیدهباشدوبخواهنداقالهنمایند،مشکلینداردوجایزاست.
پارچهراعوضکندوجایگزینراتحویلنمایدیاکاالیدیگریرابدهدیاچنددرهمیرابه
عنوانخسارتبهآناضافهنماید  .حتیدرچنینمواردیبرنصفیامقداریازسلمشده
میتواناقالهکرد(همان).

اگرعبدیراباطعاممعاملهکنیموخریداربهعبداجازهی

درصورتسلمطعامباعبد ،
تجارتبدهدوبعداًمقروضشود،اماممالكنظرداردکهصاحبآنبههنگاماقالهبایستی
دیناورابدهدوسپساقالهنماید(همان).
10ـ اقاله و به تأخیر انداختن رأسالمال :نزد مالك تأخیر در رد مال به هنگام اقاله
اشکالیندارد.مردیکهکاالییرامیفروشدوبهاومبلغآنرانقداًدریافتنمایدوسپس

با هماقالهنمایندوازهمجداشوندبدونپسدادنمقدارومبلغتوافقی،ازنظراماممالك
،خللیبهاقالهواردنمیکند؛ زیرا

اشکالینداردوحتیتأخیریك سالنیزبهطولبیانجامد
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زاستدراقالهنیزجایزمیباشد

ایجدیدبودهوآنچهدرمعاملهحاللوجای


اقالهمعامله
(مواق،بیتا،ج،4ص.)434
سلمواقالهیتأخیر:درسلماقالهباتأخیرپرداختثمنجایزنیست،زیرادیندردینو


قرضدرقرضمی شود.اگرلباسیرابهجایطعامیسلمدهندوقبلازدریافتطعاماقاله

نمایندبهشرطسالمبودنلباسوبدوننقصانوزیادتجایزاست(القرطبی2000،م،ج،4
ص.)933
11ـاقالهباوکالت :اگرسلمشدهراقبلیابعدازرسیدنوقت،اقالهنمایندوپرداخت
پولرابهوکیلواگذارکندوخودازمجلسخارجشودوسپسوکیلدرمجلسآنرا
بپردازد،صحیحاستولیاگرچیزیباعثبهتأخیرافتادنپرداختشود،درستنیست.
د،وکیلبدوناجازهی

 اگروکیلیجهتانجامسلمطعامانتخابشودوسلمبهانجامبرس
یسلمرانداردولیموکلاجازهیتقاضایاقالهراداردوحتیاگروکیلبه


موکلحقاقاله
وقتسلمبرزباننیاوردکهبندهوکیلهستموبرایموکلمسلممیکنمودرمجلسچنین
یجوانببرعهدهیآمراست.اگرکاالییرابا


خرد،بازهمهمه

تصورشودکهبرایخودمی
توصیفبهوکیلواگذارکندکهبخردوپسازخریدنموکلراضینباشد،وکیلبایستی
اقاله نماید .ولی اگر موکل کاال را بهصورت عین معرفی نماید؛ مثالً بگوید :خانهی فالن
شخصرایاماشینفالنیرابرایمبخر،دراینصورتحقاقالهباموکلاستنهباوکیل.
اگروکیلبرایخریدوفروشاختیارتامداشتهباشدبهشرطاینکه

ابنقاسممعتقداست 
اجازهی اقاله یا رد به عیب و غیره را دارد (مالك ،بیتا ،ج،9
محابات در آن نباشد  ،
صص243و.)243
ییکیازآنها :اگردریكجلسهدوحیوانرا


خریددوکاالدریكجلسهواقاله
12ـ
هرکدامبهمبلغدهدرهمخریدارینمایدوسپسیکیازآنهارااقالهنمایدودیگریرابه

یازدهدرهمبرداردوبخواهدن هدرهمرابگیردویکیازدوحیوانراتحویلدهد،ازنظر
مالك جایز است ،چون اقاله نوعی بیع است و به کمتر یا بیشتر فروختن آن جایز است
(همان،ص.)124
اقالهیمرضالموت:اگرشخصیکاالییرا با200درهم بخردوبه هنگاممریضی
19ـ 
تواناییپرداختهمهرانداشتهو100درهمآنراپرداختکردهباشدودروضعیتمریضی
اقالهنمایدوبمیرد،درآن صورتوارثینمختارهستندکهآیااقالهنمایندیابرمعاملهباقی
رامیگیرند
بمانندوبقیهرابپردازندودرصورتاقاله،رأسالمالپرداختشده(100درهم) 
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و در غیر اینصورت ثلث مال بر وصیت اقاله میشود و دوسوم بر معامله میماند (همان،
ص.)122
14ـ اقاله در مساقات :از نظر امام مالك گرفتن بیشتر از مقدار مالی که در مساقات
چهقبلوچهبعدازکارکردنبررویآنجایزنمیداندودلیلشرا

هنگاماقاله 

مقررشدهبه
چنینبیانمیدارد:اگرمردیباغخرماییرابهروشوعقدمساقاتبگیردوسپسپشیمان

شودودرخواستاقالهنمایدواقالهقبلیابعدازعملوکارباشدبایستیرأسالمالبدون
چنینمیوهراقبلازاینکه

کموکاستجهتجلوگیریازغرر بهاومستردگرددوهم
برسدوصالحتآنآشکارشود ،اقدام بهفروشآنکردهاستوچنینعقدیجایزنیست.
اگرمیوهرسیدهباشد ،بازمالصاحبکاررابهبطالتگرفتهاست،پسبههردلیلصحیح
نیست(همان،ج،3صص444ـ.)443
راماممالكاقالهیکرایهبردوگونهاست:

اقالهیکرایه:ازنظ
14ـ 
الفـمبلغکرایهنقدباشد.
 اگربرنقدیتوافقشدکهکاالییبهمقصدیحملشودوبعدازعقدازهمدیگرجدا
شدندویکیازآنهادرخواستاقالهنماید،اقالهبرزیادیواضافهبررأسالمال ازطرف

کرایهگیرندهاشکالیندارد  .اماازطرفکرایهدهندهمصلحتنیستوخیریدرآندیده
نمیشود.

خاطرترسازدزدانوراهزنان


اگرکرایهدهندهازمسیریدورتربرایرسیدنبهمقصدبه
وغیره حرکت کرد و سپس تقاضای کرایهی بیشتری نماید ،امام مالك در آن خیری
خاطرعدمشناختراهنزدیكترباشد،


شدنرابه
یندوآنراجایزنمیداندواگردور 

نمیب

صورتیکهکرایهدهندهدررسیدنبه

کرایهدهندهمیتواندزیادهبرمقداراولیهبگیردودر 

مقصدبهدالیلدیگریتأخیرنماید،حقدرخواستوطلبزیادهبراصلکرایهراندارد.ولی
تریبپردازدودرآناشکالیدیدهنمیشود.

کرایهگیرندهمختاراستبهاومقداربیش

بـمبلغکرایهنقدنباشد.
اگربرثمنغیرنقدبرحملکاالییتوافقنمودندوچهازهمجداشده یادرمجلس
باشندوچهاینکهمسافرتوحملتماموبهمقصدرسیدهباشدیاخیر،ازهرطرفکرایه-

دهندهوکرایهگیرندهاشکالینداردکهیکیبررأسالمالیابیشتراقالهنمایدومسألهدر
بینشانفسخمیشود.

اقالهیکرایهقبلازحرکت :زمانیکهعقدکرایهبهمبلغ100دیناربستهشدوقبلاز
 
حمل و حرکت نقداً مبلغ را دریافت نماید و کرایهگیرنده پشیمان شود و درخواست اقاله
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دهندهنمیتواند10دینارزیادیبگیردتااقالهرابپذیردودراینصورتصالح

نماید،کرایه
نیستاز100دینار30دیناررابهاوبرگرداند ،بلکهبایستی100دینارراپسدهدوکرایه-
گیرندهبعداً10دیناررابهعنوانحقاقالهوفسخبهکرایهدهندهبدهد.
یکنونیمشاهدهمیشود.مثالًدرپایانههایکشور


ترمعامالتروزمره
اینموضوعدربیش
کندوقبلازحرکتپشیمانمیشود،صاحبترمینال


رایجاستوکسیکهبلیطتهیهمی
یمبلغکرایهراپسمیدهد(البتهجایتأمل


داردوبقیه

تر)رابرمی
(%10کمتریابیش
استکهآیااین% 10بایستیبهصاحباتوبوسبرسدیابهصاحبتعاونیترمینال؟!) که
شرطآنکهرأسالمالراتماموکمال

اینشیوهباتوجهبهفقهاماممالكاشکالیندارد ،
به

پسدهدوبعداًکرایهگیرنده%10ویاهرچندعرفجامعهاست،بپردازد .
ابنقاسم معتقد است ،پرداخت 10دینار در مقابل قبول اقاله در عین غیر طال میباشد
(همان).
ورشکستگیکرایهگیرنده:هرگاهشخصیراجهتحملکاالبهمقصدیکرایهبگیرندودر
بینراهتعدادیمراجعهکردهواطالعدهندکهکرایهگیرندهورشکستشدهوایشانبهما
بدهکارمیباشد ،ایناموالنیزمالاوست.درنتیجهاموالکرایهگیرندهرابهغرامتببرندو

کرایه گیرنده بخواهد کرایه را اقاله نماید و حمل آن را به طلبکاران بدهد و یا طلبکاران
کارپیشمیآید:

حملشرابههمانشخصبدهندکهدراینصورتدوراه
الفـ اگرحملکاالبهطلبکارانواگذارشود،بایستیکرایهدهندهازمالورشکستحق
خودرابرداردواونسبتبهطلبکارانارجحیتدارد.
یکرایهدهندهباشد،غرمابایستیحقومبلغکرایهرا


چنانبرعهده
بـاگرحملکاالهم
بپردازندودرصورتیکهورشکستیاغرمابگویند،چونشمانصفراهراآمدیبایستیحق
زلراهراطیکردهباشند

ومبلغکرایهرابگیری،اماممالكنظردارندکهحتیاگریكمن
تواندطلبنمایدوحتیاگرکاالراگرفتهبدوناینکهحملنموده


لکرایهرامی
بازهمک
دهندهنسبتبهحقغرمااولیتراست.

باشد،بازهمکرایه
با توجهبهتوضیحاتفوق،خیاط،خشكشویی،آهنگر،تعمیراتطالونقره،صاحبانحرفه
هاثابتمیشودواگراقاله


کنندبههنگامگرفتنکاالحقآن

کهکارهایدستیمی

وکسانی
،آنهانسبتبههرکسیاولیترند(همان،ج،11ص.)94
شدبههردلیلافالسوغیره 
اقاله ی آن :مالکیه نظر دارند که اگر زمینی کرایه داده شود و کرایه
کرایهی زمین و  
 
دهنده (مُتکاری) پشیمان شود و درخواست اقاله نماید ،ولی کرایهگیرنده (صاحب زمین)
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خودداری نماید و ایشان برای راضی شدن او دراهمی اضافه بپردازد ،جایزاست .البته در
نراجایزنمیدانند(همان،ج،11ص.)144

فروشزمینچنیننظریراندارندوآ
14ـ  اقاله در شراکت :در شراکت اقاله درست است .شراکت در طعام (چون معروف و
بهشرطاینکهنقدنداشتهباشدودر

مشهود جامعهاست،مانندقرض ،حاللوجایزاست؛ 
صورت مشروط بودن به نقد شراکت نیست بلکه بیع است ).یا غیرطعام هم بعد از قبض
استواقالهنیزدرشراکتجایزمیباشد.اقالهبهاصلشراکت

مشتریوهمقبلازآنجایز
وشرایطمقداروچگونگیآنبرمیگردد؛اگرشخصیکاالییراخریدهودیگریبیایدوازاو

بدونهیچقیدی،مشتركدرنصفمالخریداریشدهشریكمیشود

طلبشراکتنماید،
برنصفنیزتقابلمیکنندنهکمترونهبیشترواگرمقیدکردندبرثلثوغیرهبرآن

و
اقاله میشود  .اگر شخص ثالثی به هرکدام از دو شریك مراجعه کند و از یکی از آنها
تقاضایشراکتنماید،فقطدرسهمخویشاوراشریكگردانیدهنهدیگری،اگراقالهنماید
فقطمیتواند  ازشریكخودطلبآنرابنماید.اگردونفربرثلثوثلثینتوافقشراکت

کردندوهر  دوبهسومیگفتندکهتوراشریكخودکردیم،سهمسومیازثلثنصفواز
ششمبرایاولیویك

ثلثیننیزنصفخواهدبودیعنیازکلسهمنصفبرایسومویك 
سومبرایدومیخواهدبودودرچنینصورتیاقالهباتوافقهرسهخواهدبود(الصاوی،
1220ق،ج،4صص49و.)44
3ـ2ـ3ـ فسخ بودن در حق متعاقدین و بیع بودن در حق غیر
مواردیچنددراینمجالبررسیمیشود:
اقالهکنندچهمیشود؟

1ـزمانیکهمشتریملكرادررهنبگذاردیااجارهدهدوبعد
هرگاه مالیرابخرندوسپسخریدارآنرااجارهدهدوبعداقالهنمایند،برایخریداراجرت
المثلبرفروشندهثابتمیشود(هیتمی2001،م،ج،14ص.)429

معینشدهاستواجر 
ت
آوردهاستکهشیخسراجالدینبلقینیگفتهاستکهاگر

ابوزُرخْعهدرمختصرالمهمات
مشتریاجارهداد،سپساقالهکردندبرمستأجرنیستحتماًنقلمکانکندیااجارهشدهرا
تحویل دهد ،بلکه اجاره بههمان صورت خود باقی میماند و اجاره برای مشتری است و
یستیبهفروشندهاجرتالمثلبدهد(االنصاری1422،قـ2000م،ج،3ص.)243

مشتریبا
چهمورثآنهاخریداریافروشندهبودهباشد،درستاست.

یوارث:اقالهیوارث

2ـ 
اقاله
(جمل،بیتا،ج،4ص.)424
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9ـاقاله ییکیازدومبیع:زمانیدرستاستکهملزمبهجهالتینباشد.اگردوکاالیا
اقالهیآنبریکیجایزنیست؛زیرا بهقیمتهر یكجداگانه
دوعبدبا همخریداریشود  ،
آگاهینداریم(تسولی،بیتا،ج،2ص.)249
4ـ اقالهدربعضیازسلم:اقالهدربعضیازمبیعسلمشدهدرستاستواگردراقالهبه
دلیلتعجیلدرباقیباشد،فاسداست(القرافی1334،م،ج،4ص.)249
4ـدرکتابروضهالطالبین بهنقلازقفالدرشرحالتخلیص آمدهاست:اگردوطرف
اقالهنمودندودرقیمتاختالفنمودند،سهوجهوجوددارد:
الفـچهبیعوچهفسخبدانیم،قولفروشندهدرستاست.
بـقولمشتریدرستاست.
دوسوگندیادکنند،اقالهباطلومعاملهثبتمیگرددوقیمتدر

درصورتیکههر

جـ
اصلمعاملهدرستاست(.نووی،بیتا،ج،9ص.)434
نتیجه
درچندینمحوراصلی،نتایجبهدستآمدهرامیتواندستهبندینمود:
هاینزدیكبههمبرایاقالهکهفقهایبزرگوارآوردهاند،


بعدازعرضهنمودنتعریف
1ـ
تعریفاقاله،توافقطرفینعقدبررفععقدقابلفسخبااختیاراست.
2ـ مشروعیت اقاله با دالیلی از کتاباهلل (بهصورت ضمنی) ،احادیث متعددی از سنت
نبوی،عرفونیزبادلیلعقلیثابتاست.
تردربیعواقعمیشود،متفرعازبیعاست.اقالهدرتمامعقودالزم،به

9ـاقالهچونبیش
غیرازنکاحوصدقهجاریمی شود؛زیراعقودالزمفقطبهاتفاقورضایتطرفینمتعاقد

امکانفسخداردواقالهدراینمواردصحیحاستکهعبارتنداز:بیع،اجاره،حواله،مساقات،
سلموصلح.
4ـ اقاله در عقود غیرالزم مانند :عاریه ،وصیت و جعاله صحیح نیست؛ زیرا  عقودی
مستقلنمیباشند،بلکهتابععقوددیگرهستند.
4ـ فسخ در اقاله با فسخهای دیگر از آن جهت که در سایر فسخها رضایت متعاقدین
شرطنیستوازیكطرفکافیاست،فرقدارد،چوننفساقالهرضایتطرفینمیباشد.
4ـ باتوجهبهمفهومومعانیحدیثومفسراناحادیث،اقالهازجهتماهیتدرحق
متعاقدینوغیرآنهافسخاست.
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4ـباتوجهبهاینکهدرقبولاقالهپاداشاخرویدرنظرگرفتهشدهاست؛ درنتیجه،
اقالهجزبامثلثمناولجایزنیست .پساگرباکمتریابیشتردرآنواقعشد،مگربا
شرایطیصحیحنخواهدبود.
3ـازآنجاکه اقالهفسخمعاملهیپیشیناستوپشیمانیازفسخصحیحاست ،پس
یاقالهدرستاستوبرگشتنبهاصلعقدمیباشد.
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