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 چکیده

به این  بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، با هدف  پژوهش این
بعـضی از   . شـود   معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطالن آن مـی              

در . اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقـاع اسـت              فقها با دالیلی اثبات کرده    
این پژوهش، دالیل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همۀ آن                
دالیل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئلۀ رجوع تعلیـق بـه انـشاء یـا منـشأ هـم                      

 . تأثیری در حکم آن ندارد
 

 .تنجیز، عقدایقاع، تعلیق،  :های کلیدی واژه
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 مقدمه
انـد، یکـی خـصوصیات مـاده و دیگـری             فقها عقد و ایقـاع را از دو جنبـه بررسـی کـرده             

تـرین    خصوصیات هیـأت، در قـسم اخیـر سـه شـرط ترتیـب، مـواالت و تنجیـز؛ اصـلی                    
اغلب ایشان دو شرط نخست . اند خصوصیاتی است که برای هیأت ترکیبی عقود برشمرده    

ای بـا الزم دانـستن شـرط          عده. اند  سومی به نقد و نظر پرداخته     را نپذیرفته و در اشتراط      
تنجیز، قائل به بطالن عقود و ایقاعات معلق هستند و گروهـی بـا مـردود شـمردن ایـن                    

 .دانند فرض، عقود و ایقاعات معلق را نیز صحیح و مؤثر می پیش
کلمـات  با کاوشـی اجمـالی در       . ثمرۀ این بحث در باب عقود و معامالت، فراوان است         

یابیم که ادعای بعضی محققان مبنی بر اینکـه فقهـا تنجیـز را از                 فقها در این باب در می     
 .صحیح نیست) قادي ؛ افضلي15: حسینی مقدم (دانند شرایط عمومی قراردادها می

روشن است که رابطۀ منطقی تعلیق و تنجیز ملکه و عدم است، بنابراین هر جا ادعـا                 
نیست تنجیز را شرط کرده باشد، بنابراین چنین مواردی         شود تعلیق محال است، ممکن      

 . از بحث ما خارج است
مهم اینکه در این نوشتار در پی بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات هـستیم و                 

شدنی نیست، هرگز به آن معنا نخواهد بود کـه        اگر اثبات کنیم که چنین اشتراطی اثبات      
ممکن اسـت در مـواردی شـارع مقـدس بـا دلیـل              گاه مبطل نیست، چرا که        تعلیق هیچ 

ای   گونـه   خاص، در انشای عقد به مسنون اکتفا یا تنجیز را شرط کرده باشد، یا تعلیق بـه                
باشد که منافی اهداف عقد یا مقتضای آن باشد یا تعلیق بر شرط حرامی باشد که همـۀ                  

 . ما خارج هستنداین موارد و مشابه آنها به دلیل ثانوی نیاز دارند و تخصصاً از بحث
 نقلـی  و عقلـی  ادلـۀ  بیـان  بـه  سپس, تنجیز و تعلیق شناسی  مفهوم به ابتدا مقاله این در

 اجمـاع،  نیـز  و نقلـی  و عقلـی  دالیل به بررسی و نقد   پایان در. پردازیم  می تنجیز اشتراط
 .ترین دلیل مدعیان اشتراط تنجیز خواهیم پرداخت عنوان مهم به
 

 یزتنج و تعلیق شناسیمفهوم
  مـصدر بـاب تفعیـل    ، از آهنگ واژگـانی آن پیداسـت       کهای عربی و چنان     کلمه علیقت ۀواژ

منظـور،    ابـن (آیـد     مـی   و دارای نوعی بالتکلیفـی     معلّق بودن   و آویختن معنای و به    است
 ).353: 13، ج 1414، یواسط ؛262: 10، ج 1414

شود که از  یز گفته م منجّی قرار دارد و به عقدتنجیز در برابر ، در اصطالح فقه  تعلیق
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 بدون نیاز به ، عقدی چنانکه پس از اجرا؛ باشدیخالـ به شرط یا وصف  ـ هرگونه تعلیق  
 ).43: 1387حسینی مقدم،  (آثارش به فعلیت برسد، ء دیگریتحقق ش

ز به مفهوم خال    مهم اینکه     بلکـه   ، بودن عقد از هرگونه قید و شرط نیـست         یعقد منجّ
ز عقد   نشأ   قصد متعاقدان  ، عقد یس از انشا   است که پ   یعقد منجّ  و  ه پدیدار شـد    یعنی مُ
 که شرط مـذکور اثـر       ی تا زمان  ، در ضمن عقد باشد    ی هرچند شرط  ؛یابد یاثر آن تحقق م   

ز  به ،دشوعقد را به تأخیر نیندازد و مانع فعلیت یافتن قصد متعاقدان ن            ضـرری   عقـد     تنجّ
 ).همان (رساند نمی

 
 یصور قیتعل

بـاطنی  ،  شود که با وجود ظـاهری معلـق          فهمیده می  ،خی اقسام تعلیق  با نگاه دقیق به بر    
ز دارد، ما از این اقسام که موضوعاً از بحث خارج هستند، با نـام تعلیـق صـوری یـاد       منجّ

بـه  ، اگـر غیراسـتقبالی باشـد        اند؛ آنچه عقد به آن معلق شـده         ینکه گفته ا مثل   ،کنیم  می
: 29، ج   1359؛ نجفـي،  237: 2تا، ج     ل، بی او شهید ( بسیاري از فقها مبطل نیست     ۀعقید
 .)239: 1، ج 1413 ، یثان شهید؛ 299: 3، ج 1407، یطوس ؛142

اي از بزرگان از قبیل محقق اول، عالمـه، شـهید              عده ،مکاسبکتاب  ر   د شیخ انصاري 
 )294: 1، ج   1432،  انـصاري  (داند   محقق ثاني را با این نظر موافق مي         و اول، شهید ثاني  

 این است که طرفین در این مورد، با اعتقاد به منجّـز   ،کنند  ر این فتوا ذکر مي    دلیلي که ب  
  و این تعلیق صوري است و مبطل نیـست         کنند مي علق بیان طور م   هبودن عقد، صیغه را ب    

 ).186: 1374، محقق داماد(
 به وقوع امري در گذشته و حال، ناظر بـه مـوردي اسـت کـه دو طـرف                    ، تعلیق  پس

ر مـ ا  وگرنه هرگاه بدانند که تعهـد را بـر  ،ن امر، جاهل و در تردید باشندنسبت به وقوع آ   
باشند   همچنین اگر قطع داشته    .کنند، تعلیق صوري است و اثر ندارد         معلق مي  شده  واقع

 اند  جدي بر آفرینش آن نداشتهۀکه اراد شود؛ چرا  است، تعهد ایجاد نمي    که تحقق نیافته  
 ).113: 1، ج 1374 ان،کاتوزی؛ 299: 1، ج 1417، یمراغ(

الحصول را،    شرط معلوم   همین دلیل باشد که برخی از فقهای شیعه، تعلیق به             شاید به 
اند و برخی از فقهای عامه، چنین عقد معلقی را در حکم عقـد     تعلیق صوری قلمداد کرده   

ز قرار داده  ).314: 2، ج 1378؛ خویی، 216: 6، ج 1413، یثان شهید(اند  منجّ
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 منشأ ای شاان قیتعل
کـه در عـالم   طـوری   همانگویند    و مي   اند  ، تعلیق در انشا را محال دانسته      فقهابسیاري از   

توان ایجاد اثر عقـد را         در امور اعتباري نیز نمي     ،پذیر نیست  مادي ایجاد هیچ امري تعلیق    
چنانکـه در   بر خالف منشأ که هم امکان دارد و هم واقع شده؛            ،  منوط کرد به امر دیگري    

له منوط و معلق به فـوت         شود و مالکیت موصيٌ      انتقال با اعالم آن واقع مي      ییت، انشا وص
محقق خویی تصریح دارند که تعلیق در انـشا         ). 297: 1، ج   1432 انصاري، (موصي است 

 ).231: 2، ج 1378خویی، (از محل نزاع خارج است 
  افـراد  به نظر این  . دان  ن، تعلیق در انشا را در امور اعتباري ممکن شمرده         ابعضي محقق 

 بـر  بنـا کننده است، هیچ مانعي نـدارد کـه          چون ایجاد امور اعتباري وابسته به قصد انشا       
 در میان ).108: 1ج  تا، بی حکیم، (شودمنوط  او، انشا نیز به امور خارجي        ۀحاکمیت اراد 

 ر آنچـه را کـه بعـضي از اعـاظم عـص           :اند  نوشتهفقهاي معاصر، امام خمیني در این زمینه        
 اشکال آن قیاس  و داراي اشکال است؛، نه در انشااستتعلیق در منشأ  اند که گمان کرده

حـق ایـن     و   الفـارق اسـت      که این قیاس مع    است تکوینینمودن ایجاد اعتباري به ایجاد      
 رجوع به انشا نماید، مطلقاً صحیح است و اگر بـه منـشأ رجـوع نمـود،                  ،است که اگر قید   

 ).138: 1تا، ج   بیامامي،؛ 233: 1تا، ج  موسوی خمینی، بی( مطلقاً باطل خواهد بود
 در صـحت  ـمدظلـه    ـ  اینکه استاد والـد محقـق  : شهید خمینی در پاسخ گفته است

های تصوریه قابل تعلیق نیـستند، حتـی اگـر     تعلیق در منشأ اشکال کرده است که جمله   
های تـصوریه تعلـق       جملهکه هیأت انشاییه فقط به        تعلیق مرتبط به منشأ باشد، در حالی      

نظر از مادۀ تصوری، تصدیقی اسـت،         گیرند؛ پاسخش این است که مفاد هیأت با قطع            می
نشئی که در جملۀ تصدیقیه است، و فرض خـالی بـودن                پس تعلیق مرتبط می    شود به مُ

 ).171: 1، ج 1418، یخمین(ماده از هیأت تصدیقیه جایز نیست 
 موجب اخـتالف رأی ایـشان شـده، وگرنـه روشـن       رسد زاویۀ نظر به بحث،      نظر می   به

، در ایـن     باشد  عقد بر امر دیگر    یتي موکول کردن فعل   اعنم  اگر به تعلیق در انشا    است که   
 فعـالً عقـدي انـشا       فعلیـت نـدارد و ایـن یعنـی        ،   یا ایقاع  فرض اراده در جهت ایجاد عقد     

 .علیه استٌ علق عقد در زمان آینده و در صورت حصول می انشاۀشود و صرفاً وعد نمي
های عقلی و موشکافانه ـ که خارج از فهم عرف است ـ در    رسد چنین دقت نظر می به

باب معامالت، که نظر شارع به امضای رفتار عرف است، جایی ندارد و بحث را از فقهی و                  
 .یابی به حکم نیز ندارد ای در دست کند و ثمره حقوقی بودن خارج می
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 آنها نقد و زیتنج اشتراط ینقل ۀادل
 ادله اطالقات و عمومات انصراف

 مشخص نشده که منظـور       دلیل اوفوا بالعقود با توجه به عموم و اطالقی که دارد و در آن             
ز و معلق، انصراف پیدا می            ز است یا اعم از منجّ کند به قدر متیقن و ایـن قـدر           عقود منجّ

 .شود متیقن از عرف دانسته می
صحت عقد، منصرف به عقـد منجّـز اسـت نـه عقـد      ۀ  ادلعمومات و اطالقات    بنابراین  

پس عقد معلق، مشمول ادلۀ صحت عقود نیست، زیرا         ) 112: 1، ج   1418ناییني،  (معلق  
 ).312: 2، ج 1378همان؛ خویی، (صدق عنوان عقد بر عقود معلق مشکوک است 

 
 یبررس و نقد

ر نـذر و عهـود و        خـصوصاً د   ، اسـت  در نهایت فراوانـی    نزد عرف    ،وقوع تعلیق در عقود   . 1
ز،    انصراف ادعای حال  با این و  . شروط : 1342،  عمیـد (داشـت   خواهد  ن ی وجه  ادله به منجّ

در  ، به تنجیز و اثبـات آن  ادله دعوي انصراف:نویسد می شیخ انصاري جهت از این  و  )17
 ).297: 1، ج 1432 نصاري،ا ( اشکال استنهایت
اند، انصراف در صورتی مانع تمسک        هگونه که دانشمندان علم اصول تصریح کرد        آن. 2

علت کثـرت اسـتعمال بـه آن          شود که ناشی از ظهور لفظ باشد و نفس لفظ به            اطالق می 
که انصراف به سبب امر خارجی باشد و نه لفظ، ماننـد غلبـۀ                منصرف شود، اما در صورتی    

الیه یا متعارف بودن ممارست خارجی آن، انصراف مانع تمـسک            وجودیِ فردِ منصرف    بـه   ٌ
و در اینجا چنین است، زیرا ظهور لفـظ عقـد،           ) 172: 1تا، ج     مظفر، بی (شود    اطالق نمی 

ز است، عالوه بر آن               تقسیم عقد، به معلق و       در مطلق عقدها اعم از عقد معلق و عقد منجّ
ز از ابتکارات فقها محسوب می      شـود و چنـین تقـسیمی در لـسان شـارع مقـدس و                 منجّ

رو دلیلی بر انحصار عقد به عقدهای منجّـز نیـست             دارد، از این  وجود ن ) ع(امامان معصوم   
 ).312: 2، ج 1378خویی، (

 
 قاعاتیا و عقود اسباب تیفیتوق

پس باید به   . اند   شده القا شارع مقدس     جانب عقود توقیفي هستند و از    ادعا شده است که     
 و اگـر طبـق      ، انشا کنیم   است دهکرهمان نحوي که شارع انشا و براي آنها تعیین ضابطه           

 که از طـرف      هم متیقن قدر    باطل خواهد بود؛ آن    وگرنه ،موازین شرعي انشا شد، صحیح    
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 مـشکوك   آنجا کـه  شارع به ما رسیده، این است که اسباب، معلق بر چیزي نباشند و در               
بحرانـی،  (و درنتیجه عقـد غیرمنجّـز باطـل اسـت      شود د استفاده ميلفساالۀاز اصااست، 
 ).241: 5، ج 1413د ثانی، ؛ شهی10: 2، ج 1405

 
 یبررس و نقد

عموم و اطالقات ادلۀ حلیت بیع و تجارة عن تراض، اوفوا بالعقود و حدیث سلطنت، بر                . 1
بر عقد تعلیقی نیز عنوان     . صحت هر عقدی داللت دارد که عنوان عقد بر آن صادق است           

د بود و بـا وجـود    عقد صادق خواهد بود، لذا داخل در عمومات و اطالقات ادلۀ فوق خواه            
عمومات و اطالقات، دلیلی بر تمسک به قدر متیقن و اخراج بخشی از عقود و ایقاعات از                 

 ).312: 2، ج 1378؛ خویی، 296: 1، ج 1432انصاری، (آن نیست 
پـذیر اسـت،       هستند، خود خدشـه     اصل اینکه اسباب عقود و ایقاعات، امور توقیفی       . 2

ل خاص در برخـی عقـود و ایقاعـات چـون نکـاح و               زیرا گرچه شاید چنین سخنی با دلی      
طالق درست باشد، در تمام عقود و ایقاعات پذیرفته نیست، چرا که مبنای شارع مقدس               

 .در معامالت، بر عرف و روشی خواهد بود که در بین مردم و عقالی جامعه رایج است
 

  بالعقود اوفوا لیدل ظهور
وجوب وفـا بـه عقـد داللـت دارد و ماننـد سـایر               بر  ) 1: مائده* (اوفوا بالعقود *ظاهر آیۀ   

خطابات وضعی و تکلیفی، حکم به وجوب وفا؛ بـر تحقـق موضـوع آن در خـارج مترتـب                    
شود و این مطلب، وجوب وفا به هر عقد فعلی را اقتضا              است و هیچ زمانی از آن جدا نمی       

لیقی متصور  صورت فعلی برای عقود تع      که وفا به    هنگامی. کند که تعلیق در آن نیست       می
شود و در اینجا خطاب دیگری که اقتـضای وفـا بـه               نباشد، از حدود مدلول آیه خارج می      

 پیـشین؛  خـویی، (عقود تعلیقی را داشته باشد، وجود ندارد، پس این عقود باطـل اسـت               
 ).253: 22نجفي، ج 

 
 یبررس و نقد

پس اگر  . آن است مراد از عقد در دلیل، تعهد به مضمون عقد است، بنابراین تابع کیفیت              
ز واجب می          ز باشد، وفا به همان مضمون منجّ شود و اگر معلق باشد، وفـا بـه آن    عقد منجّ

گونـه    ٌعلیه؛ چنانکه در وجوب وفـا بـه نـذر ایـن             شود، مگر بعد از حصول معلق       واجب نمی 
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در عهد و نذر نیز، دالیل وجوب وفا به عهد یا نذر، ناظر بر وجوب وفای به آنهاست                  . است
ز باشند یا معلق ای که در خارج تحقق یابد، فرقی نمی ر گونهبه ه  .کند که منجّ

بنابراین امضای شارع برای عقد، تابع جعل متعاقدین اسـت اگـر منجّـز عقـد کننـد،                  
ز امضا می  ).316: 2، ج 1378 خویی،(شود و اگر معلق، معلق  منجّ

 
 بدعت از احتراز و نصوص به اکتفا ۀادل

ای که در ایقاع طـالق مـشروع شـده، صـیغۀ              غیرمنصوص و صیغه  تعلیق طالق به شرط،     
شـود، زیـرا جـدایی     لذا با طالقِ معلـق، جـدایی زن و مـرد حاصـل نمـی             . غیرِمعلق است 

زوجین، حکم شرعی است و تنها طریقی که بـرای آن وجـود دارد، همـان طریـق شـرع                    
یابـد     نمـی  مقدس است و زمانی که دلیل شرعی بر جدایی زوجین نباشد، جدایی تحقـق             

 ).299: 1415سید مرتضی، (
سید مرتضی، در پاسخ این اشکال که به چه دلیل طـالق معلـق، غیرمـشروع اسـت،                  

بدون شک، خداوند برای کسی که قصد طالق دارد، طالق معلق بر شرطی که              : نویسد  می
ممکن است تحقق یابد یا نه، تشریع نکرده، زیرا چنین طالقی در معـرض بطـالن اسـت                  

 ).همان(
 
 یبررس و نقد

شاید دلیل فوق در برخی عقود و ایقاعات چون طالق و نکاح وجهی داشته باشـد، امـا در                   . 1
شـود، زیـرا در ایـن عقـود و              جاری نمی ... بسیاری از عقود و ایقاعات چون اجاره و شرکت و           

ایقاعات، مبنای شارع مقدس، امضا و تأیید قراردادهـایی اسـت کـه در میـان مـردم رایـج و                     
عارف هستند، مگر آنکه مخالفت و منعی از طرف شارع صادر شده باشد و در صورت عدم                 مت

 .شود منع شرعی، بر پایۀ اصل فوق، بر صحت عقود و ایقاعات متعارف حکم می
اینکه طالق معلق، غیرمنصوص است، به دلیل نیاز دارد، مگر آنکه دلیل معتبـری              . 2

 کند، اما بحث در مواردی نیست که با دلیـل           آن را از عمومات و اطالقات ادلۀ فوق خارج        
 .شوند خاص از تحت قاعده خارج می

 
 خاصه اتیروا

صاحب جواهر برای اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات به روایات نیز استدالل کرده اسـت، از                 
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شود که بـا   یفهمیده مکه از آن ) 43: 21 ، ج1414 عاملي، حر (1بن تغلب جمله روایت ابان
 در کـار    یا  شـود و حالـت منتظـره          ی عقد بالفاصله مترتب م    یب و قبول، اثر شرع    گفتن ایجا 

 هستند که منجّـز باشـند،         شرعاً صحیح  ینیست؛ این موضوع دلیل است بر اینکه فقط عقود        
ٌعلیـه حاصـل نـشود، اثـر مترتـب       چون در عقود معلق حالت منتظره وجود دارد و تـا معلـق         

 ).3264: 9 ، ج1419، یزنجان( مزبور است  ادلۀیشود و این برخالف مقتضا ینم
 

 لیدل نقد
فضل وجـود    بن اند، ابراهیم   در سند این روایت که ایشان از آن به صحیحه تعبیر کرده           . 1

 ).همان(دارد که در توثیق او شبهه شده است 
ز انشا می     . 2 شود و روایت، متعرض فرد غالب است و تعرض فرد            عقد نکاح، غالباً منجّ

 .کند یحصار داللت نمغالب بر ان
 
 آنها نقد و زیتنج اشتراط یعقل ۀادل

 واحد ءیش بر نفر دو تیملک استلزام
از این جنبه که فرق بین رجوع شرط به انشا یا به منشأ، مانند فرق بین واجب مشروط و  
واجب معلق است؛ پس مثالٌ انتقال ملک در بیع، مقید شده است به روز جمعه، یا از روز                  

یا دارای دو مالک است، چرا که مالـک          راین در دورۀ انتظار، ملک بدون مالک      جمعه؛ بناب 
شـود،    عین، مالک اعیان بر حسب قطعات زمان نیست و ملکیتش بـرای آن تکثیـر نمـی                

تعلیـق در منـشأ جـایز نیـست، زیـرا الزم            : پس بالجمله . شود  چنانکه در اجاره تکثیر می    
 ).234: 1ج  تا، ، بیخمینی امام(آید عین، ملک دو نفر باشد  می

 
 لیدل نقد

پـس  . مالک در صحت و بطالن این امور، ترتب و عدم ترتب ثمرۀ عقالیـی بـر آن اسـت                  . 1
                                                                                                                                            

 بـن  أبان عن الفضل، بن  إبراهیم عن عثمان، عمروبن عن أبیه، عن إبراهیم، بن  علي عن یعقوب، محمدبن .1
 بـن   إبـراهیم  عن لم،أس بن  و محمد  مهران بن  إسماعیل عن زیاد بن  سهل عن محمد، بن  علي وعن تغلب،
: قـال  ؟ بهـا  خلـوت  إذا لهـا  أقول کیف): السالم علیه (عبدهللا ألبي قلت : قال تغلب بن  أبان عن الفضل،
 وکذا کذا شئت إن و یوما، کذا و کذا المورثة و وارثة ال نبیه سنة و هللا کتاب یعل متعة أتزوجک: تقول
 فقـد  نعـم : قالـت  فإذا کثیرا، أو کان قلیال علیه تماتراضی ما االجر من تسمي و درهما، کذا و بکذا سنة،

 .بها الناس یأول أنت و امرأتک هي و رضیت
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 .گونه است  مانند آن نیست، چنانکه در وقف خاص و وقف منقطع این اشکالی به التزام به
را به مفاد بیع ـ در همۀ افراد ـ تملیک نیست، پس اگر یکی از حاکمان مال فقیر   . 2

شـود و     حسب قطعات زمان مـی      این کیفیت به دیگری فروخت، سبب تقسیم سلطنت بر          
 ).170: 1ج  تا، امام خمینی، بی(اشکالی هم ندارد 

 
 عرف استنکار

معامالت اعم از عقود و ایقاعات در صورتی مورد امضای شارع است که مورد انکـار عـرف                
است، پس مورد امـضای شـارع نیـست         نباشد، حال اینکه عقد معلق مورد استنکار عرف         

 ).316: 2، ج 1378خویی، (
 
 لیدل نقد

 از عقود همچون وصیت، تدبیر، سـبق و         یداند، در برخ    یقطعاً عرف تعلیق را باطل نم     . 1
در عقـود دیگـر همچـون       . ، تعلیق صحیح است   یعقیدۀ تمام فقهای شیعه و سن       رمایه، به 

 بطالن تعلیـق را از متفـردات امامیـه          ی و سید مرتض   یعقد طالق و عتاق نیز، شیخ طوس      
شـمرند و     ی تمام اهل سنت را بر صحت طـالق و عتـقِ معلـق، برمـ               یاند و فتوا    قرار داده 

 ).173: 1ج  تا، امام خمینی، بی(بدیهی است که ایشان جزیی از عرف هستند 
کننـد، بـا    یها در نظر عرف مذموم است و آن را تقبـیح مـ         از انشای طالق   یبسیار. 2
 از معامالت مـورد مـذمت عقالسـت،         یحال به صحت آن حکم شده، همچنین بسیار        این
طور کلی امضا     دانند، شارع صحت معامالتِ صحیح در نزد عقال را به           ی آن را باطل نم    یول

 ).همان(کرده است 
 

 تیسبب با قیتعل منافات
مترتـب نخواهـد شـد      تعلیق در عقد و ایقاع، مانع از تأثیر سبب است، زیرا تا منجّز نباشد، اثـر                 

شود و تعلیق     مجرد وجود سبب حاصل می       مسبب و اثر به    ییعن) 391: 2، ج   1401،  یبجنورد(
 .وجود نیاید، اثر مترتب نخواهد شد ٌعلیه به در عقد مانع از تأثیر سبب است، زیرا تا معلق

 
 لیدل نقد

ن در بیـع و   عقد است، مانند انتقـال عـی  ی عقد، مقتضایاگر مقصود از اثر و مسبب شرع  
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وفوا          در ترتب آن اثر به     یمنافع در اجاره، ادلۀ ظهور     مجرد حصول سبب ندارد، زیرا مفاد أَ
ز؛ و اگـر                   بالعقود آن است که باید مطابق مضمون عقد عمل شود، عقد معلق باشد یا منجّ

 کنـد  مقصود از اثر و مسبب، مدلول عقد است، مـدلول عقـد معلـق از عقـد تخلـف نمـی          
 ).296: 2، ج 1432انصاري، (

ضرورت ترتب مسبب نسبت به سبب و اینکه نبایـد از هـم فاصـله بگیرنـد، بـه امـور          
اسـت و در عـالم حقـوقي کـه عـالم      مربـوط  هاي عالم طبیعي  تکویني و اسباب و مسبب 

 منـشأ از انـشا      ، طرفین عقد  ۀ به اراد  شایداعتبار است، الزاماً نظام طبیعي حاکم نیست و         
د، جز اعمالي کننه عمل حقوقي که نیاز معامالتي افراد را برطرف       فاصله پیدا کند و هرگو    

  صحت اعتبار عقود، باید صـحیح تلقـي شـود          ۀ مطابق ادل  ،که بطالن آنها ثابت شده باشد     
 . وصیت، وقف و سبق و رمایه،لم، معاطات، بیع فضولي همچون بیع صرف و سَ)همان(

 
 جزم با قیتعل منافات

کننـد و در   است که متعاقدین با جزم، قصد خـود را انـشا  یکی از شرایط تحقق عقد این      
شـود و در عقـد معلـق،          که انشای متعاقدین بدون جـزم باشـد، عقـد باطـل مـی               صورتی

حلـي،  (کنند، در نتیجـه عقـد معلـق باطـل اسـت               متعاقدین بدون جزم، عقد را انشا می      
 ).390: 2، ج 1401، یبجنورد  ؛ 426: 1، ج 1388

 1!رضایتی با اثر انشا منافات دارد      جزمی با رضایت و بی      است و بی  ی  تعلیق با جزم مناف   
 ).65: 1تا، ج  بی اول، شهید(

 لیدل نقد
ز است      اما اگر منظور از جزم، . اگر منظور، جزم در انشای عقد باشد، اصل انشای عقد منجّ

 تعلیـق بنابراین،  . جزم به حصول اثر عقد یا منشأ باشد، چنین جزمی در عقد الزم نیست             
؛ 107: 1پیـشین، ج    حکـیم،   ؛  19 :، پیـشین  عمید(دارد  نحکایت  جزمي     از بي  وجه  چیه  به
 ).19: 12، ج 1414، ی؛ کرک432: 12، ج 1419، ییزد

 
 انشا قصد با قیتعل منافات

اند کـه وجـه اعتبـار تنجیـز، عـدم           بعضي توهم کرده   :نویسد  میدر مکاسب    شیخ انصاري 
 اگر بایع حین اقدام به عقد بیع قصد انـشا           ، عقد بیع  مثالً در . قابلیت انشاست براي تعلیق   

                                                                                                                                            

  التعلیقیاالنتقال بحکم الرضا و الرضاء إال مع الجزم و الجزم یناف. 1
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وجود آید؛ حال آنکـه تعلیـق        د، باید اثر انشا و ایجاد او بالفاصله در همان حین عقد به            کن
بنابراین تعلیـق بـا قـصد       . شود که اثر مزبور بالفاصله پس از عقد وجود پیدا کند            مانع مي 

وشید و چون هـیچ عقـدي بـدون قـصد           شوند و باید از یکي چشم پ        انشا با هم جمع نمي    
 توانـد در هـیچ عقـدي جـایز باشـد      تواند وجود داشته باشد، بنابراین تعلیق نمي   انشا نمي 

 ).296 و 294: 1، ج 1432 انصاري،(
 
 لیدل نقد

اي، انـشا و    یهی انـشا  ۀبطالن این توهم واضح است، زیرا در هر عقد و ایقاع و بلکه هر جمل              
 و آن عبـارت اسـت از جعـل و ایجـاد             ، موجب و قابل است    ۀبر عهد جعلي وجود دارد که     

 .امري از امور
...  ي وجود دارد که اثر انشا و عبارت است از ملکیـت، زوجیـت و فـراق و                 ئنشمُو نیز   

 .دیگر سببي وجود دارد که عقد باشد و مسببي که اثر حاصل عقد است عبارت به
 نیست،  پذیر  در عالم اعتبار تعلیق    ااگر مراد متوهم آن است که نفس انشا و ایجاد معن          

آیـد و     را که نفس انشا مدلول صیغه است و با آمدن دال، مدلول هم مـي              چ. درست است 
 .ندنیستپذیر   انفکاكاین دو
...  ملکیت، زوجیت و مثل  ایجاد شده،به این انشا آنچه   که    باشد  این هم مقصود اگر  و  
 عقـالً متـصور و معقـول اسـت و           ،چنـین چیـزي   ؛ در جواب باید گفت      بردار نیست  تعلیق

 چـه در امـور   ،اش هم در عرفیات و هم در شـرعیات فـراوان اسـت      نمونه .محذوري ندارد 
 مثالً در امر واجب مشروط داریم که ؛چه در ایقاعات و   چه در عقود     ،عبادي و چه معاملي   

 ولي منشأ یعني نفس وجوب پـس از حـصول شـرط             ،اصالً انشا وجوب با آمدن امر است      
 ).53: 1378لنگرودي،  جعفري (یدآ مي

 
 استصحاب

کند عقلـی    و در اینجا فرقی هم نمیدالیل عقلي است از  ـ  بنا بر یک نظرـاین دلیل نیز  
  سابق، حکمبقای  شک در   مهم در استدالل این است که در        که  بل باشد یا مستفاد از نقل،    

 .شود  ميماکان یابقاحکم به 
شرعاً  معلوم نیست که این بیع      ، مانند بیع معلق   ،ودبنابراین هرگاه عقد معلقي واقع ش     

 .باشد ناقل ثمن به بایع یاناقل مبیع به مشتري 
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استصحاب مالکیت، هر یک از متعاقدین مالک همان مالي هستند که  با صورت در این
 ).156: 1329عبده،  بروجردي(اند  پیش از عقد بیع داشته

 
 لیدل نقد

 اما بـا وجـود عمـوم یـا          ،عموم یا اطالقي در بین نباشد     تمامیت این دلیل وقتي است که       
در این البته . در برابر عقد معلق ساکت نیستشرع قانون . د کر اطالق، باید به آنها استناد    

 .موجود است عام  خاص وجود ندارد، ولي نصّمورد نصّ
 چون بیع معلق هم از اقسام بیـع اسـت، مـشمول ایـن               ،1حلیت بیع دلیل  عموم  ) الف
 .شود  ميقانون
 . استآن افرادهر دو نوع بیع از ، 2تسلیط ۀقاعد) ب
  چـرا  ،گیـرد   ، چون آیه اطالق دارد هر دو نوع تجارت را دربر مي           3مفاد آیۀ تجارت  ) ج

 .همراه استمعلق نیز با تراضي طرفین  که تجارتِ
 ملـه از ج به عهد در هر عقدي و ی نیز بر لزوم وفا)1: مائده (اوفوا بالعقود  ۀمفاد آی ) د

 .داردداللت عقد معلق 
 شک کـه    ،کنیم و با داللت عمومات مذکور       پس در صورت شک، به اصول تمسک مي       

 ).314: 2، ج 1378 خویی، (شود موضوع استصحاب است، مرتفع مي
 

 اجماع
بـه    قـائالن دلیـل تـرین   های متعددی که بر دیگر ادله وارد است، اصلی   با توجه به اشکال   

 .ت اجماع اس اشتراط تنجیز
 :اند بین فقها، ادعای اجماع در این باب دو گونه

، تعلیق در هیچ عقدي جایز نیست، مگـر         آن موجب  یکی ادعای اجماع منقول که به     ) الف
 ).253: 23ج  ،1359 نجفي، ( صریحاً در مورد خاصي آن را درست دانسته باشد،اینکه شارع

 در اگر اند  است و گفته     شده بر اشتراط تنجیز در آن     اجماع که ادعاي  وکالت باب در) ب
 شده است، شناخته مبطل تعلیـق )است گیري سهل بنا بـر آن در و جایز عقود از که( وکالت

                                                                                                                                            

 .275: ؛ بقرهاحل هللا البیع .1
  الناس مسلطون علي اموالهم.2
 . عن تراضۀ ان تکون تجار ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال.3



  331  بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

 

 ).293: 1، ج 1432انصاري، (بود  خواهد چنیـن  اولی طریق به الزمه عقـود در
 :بنابراین ادعای اجماع مبتنی بر دو مقدمه است

 .اجماع در اشتراط تنجیز در وکالت
 .اثبات اجماع با قیاس اولویت برای سایر عقود و ایقاعات

 
 اجماع اول صورت نقد

 فقهـا، در ایـن زمـان مـشکل          ۀتوان گفت که وقوف بر اتفاق آراي هم         در این مورد مي   . 1
 ).29: 1416 خراساني، (بلکه ممتنع است

 آنکـه شـیخ انـصاری بـا     قول به تفصیل در مسئله، موجب انهدام اجماع است، حال     . 2
علیه مصحح    داند که معلق     را آنجا می   در متیقن از معقد اجماع فقها     تتبع در اقوال فقها، ق     ٌ

 ،اما در موردي کـه شـرط مـصحح عقـد باشـد            ) 100: 1، ج   1432انصاري،    (عقد نباشد 
هـستند و    که بعضي از اهل سنت قائل به صحت چنین عقدي            اند  نقل کرده  شیخ طوسي 

 بـا   )255: 1، ج   1418؛ ناییني،   295: 1407طوسی،  (دارد  خود نیز با آنها اظهار موافقت       
با مجمعین، بنا بر مبنای لزوم اتفاق همۀ علمای یـک عـصر، اصـالً             شیخ طوسی مخالفت  

ضمن آنکه از مقدس اردبیلی و محقق قمـی مخالفـت صـریح بـا             . شود  اجماع محقق نمی  
ی در اجمـاع وجـود      البته مبنای دیگر  ). 236: 1اردبیلی، ج   (اشتراط تنجیز رسیده است     

زنـد کـه اشـکال     دارد که مخالفت یک یا چند نفر از علمای یک عصر به اجماع ضرر نمی             
 .بعدی با تکیه بر آن مبنا وارد است

 کاشـفیتی  چنـین  و باشـد  )ع( معصوم قول از کاشف که است حجت وقتی اجماع. 3
ال دارد و بلکـه     باشد، ولی احتم   مقام در دلیل اجماع یگانه  که است شدنی  اثبات هنگامی

کنندگان در اینجا به وجـوهی کـه فقهـا بـر بطـالن تعلیـق بـه آن                     ظهور دارد که اجماع   
 ).317: 1، ج 1378خویی، (اند، استناد ورزیده باشند  استدالل کرده

دلیـل عـدم      شود که بـه     المدرک گفته می    به چنین اجماعی اجماع مدرکی یا محتمل      
 .)همان(کاشفیت از قول معصوم حجت نیست 

 
 اجماع دوم صورت نقد

چـون   یا  پـس از عالمـه حلـی، عـده         ی از متـأخرین و فقهـا      یاگرچه در کلمات برخـ    . 1
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، ج  1419عـاملی،   (انـد      ادعای اجماع کـرده    ی و محقق کرکی و شهید ثان      1فخرالمحققین
؛ 12: 17، ج   1388؛ حلـی،    77: 12، ج   1414به نقل از فخـرالمحققین؛ کرکـی،        21: 20

 .شدنی نیست  در مسئلۀ وکالت اثباتی چنین اجماعیول) 241: 5 ، ج1413شهید ثانی، 
پس باید به عمومات و اطالقات کلمات فقها مراجعـه کنیـد    : نویسد  شهید خمینی می  

، 1418، یخمینـ (شود  گوییم چنین اتفاقی از کالم ایشان فهمیده نمی         تا بفهمید چرا می   
 ).172: 1 ج

توانیم در مورد     ی هست؛ باز هم نم    یماعبر فرض بپذیریم که در باب وکالت چنین اج        
زیـرا در بـاب   .  نیز با قیاس اولویت اثبات کنیم که تعلیق باطل اسـت        یسایر عقود معاوض  

 وجود دارد که حکم به بطالن تعلیق، تنها مخصوص به همان باب اسـت               یا  وکالت، قرینه 
علمـا در دو     کرد و آن قرینـه عبـارت از ایـن اسـت کـه                ی ابواب تعد   توان به سایر    یو نم 

فقـط در یـک قـسم بـه         )  با یکدیگر ندارند   یکه از نظر عرف هیچ تفاوت     (صورت از وکالت    
 یاند و این خود شاهد بر آن خواهد بـود کـه حکـم بـه بطـالن، حکمـ             بطالن حکم کرده  

 هم مخصوص یک صورت از اقـسام وکالـت، لـذا              و بر خالف قواعد عامه است، آن       یتعبد
 . کردیدتوان به ابواب دیگر تع ینم
 
 یریگجهینت
در صورتی در مورد انشا مطرح است که تعلیق انشا محال نباشد،             تنجیز اشتراط بحث. 1

 .چرا که رابطۀ تعلیق و تنجیز ملکه و عدم است
رجوع تعلیق به انشا یا منشأ در حکم مسئله تأثیری ندارد و در هر صورت تنجیـز،        . 2

 .شرط صحت عقد یا ایقاع نیست
تنجیز در عقود و ایقاعات به نحو مطلق، دلیلی وجـود نـدارد؛ بنـابراین                بر اشتراط    .3

عقد و ایقاع معلق صحیح است، مشروط بر آنکه شرط یا شروطی که تعلیق بـر آن واقـع                   
ٌعلیه، نداشـته باشـد و دلیـل        عنوان معلق   شود، منع عقلی یا شرعی برای واقع شدن به          می

 .ع مخصوصی، در بین نباشدخاص نیز بر توقیفی بودن صیغۀ عقد یا ایقا

                                                                                                                                            

  الشرط، الیصحّ عند االمامیةیانّ تعلیق الوکالة عل .1
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