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چکیده:
«قاعده انحالل» عقود و یا به تعبیری «تجزیه قراردادها» به عنوان راهکاار راریعت مقادر در
قراردادهایی است که به هرجهت بخشی از آن باطل و بخاش دیرار آن یاحیا واقاه راده
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بارد .قاعده مزبور را ادلهی متعددی همچون آیات ،روایات ،اجماع ،سیره عقالء و ...همراهای
می کنند که گواه از استواری آن در فقه ریعه است .از این رو به تباه ورود در فقاه رایعه ،در
علم حقوق نیز بروز پیدا کرده است و در موادی همانند ماده  434و  652ق.م خاود را نشاان
داده است.به اعتقاد مشهور فقها به موجب این قاعده ،عقد واحدی که بر جنسِ واحد مرکب،
واقه میرود به تعداد اجزاء جنس مذکور متعدد گشته ،هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از
دیرر عقود هستند .لکن امام خمینی(ره) با نراه عقالیی و عرفی به ایان قاعاده -کاه متارثر از
رویکرد حکومتی ایشان به فقه میبارد -معتقد باه انحاالل قارار داد از اساار نیساتند ،ولای
انحالل را براسار مبنای عرفای مای پذیرناد .بار هماین اساار ایشاان بار دیادگاه مشاهور
محضورات متعددی را وارد دانسته ،در یدد بازتبیین این قاعده مهام بار پایاه فهام عمیاو و
درست از عملکرد عرف و عقالء و مبتنی بر رویکارد حکاومتی و سیساتمی باه فقاه برآماده
است .رورن است که چنین نراهی آثار مختلفی درحیطه قراردادهای اجتماعی ،بلکاه در ییار
قراردادها خواهد دارت.
واژگان کلیدی :تجزیه قراردادها ،انحاالل عقاود ،اماام خمینای(ره) ،عارف و عقاالء ،رویکارد
حکومتی به فقه.
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مقدمه:

قراردادها و معامالت از لاوازم اولیاه زنادگی بشار اسات کاه در طاول تااری یاورتهاای
گوناگونی به خود گرفته و از دادوستدهای ساد اولیه به قراردادهای پیچیده کنونی تبدل یافتاه اسات
که قراردادهای بانکی ،بورر ،بیمه ،معامالت اینترنتی و ...گواه یدق ایان ادعاسات .باا ایان هماه
بسیاری از ایول قراردادها ماهیت خود را از دست نداده و هنوز هام کااربرد دارناد .از ایانرو ،در
جوامه مختلف گاه ممکن است معاملهای انجام رود که بخشی از آن ماورد قباول عقاالء وعارف
قرار نریرد و در نتیجه آثار مطلوب از آن را مترتب ندانند .مثالً در معامله ریئی که مناافه خاود را از
دست داده است به ضمیمه مال دیرر ،عقالء حکم به یاحت و نفاوچ چناین معاملاهای مایکنناد.
رریعت مبین اسالم نیز به حکم وظیفه چاتی خود که بخشی از آن بیان حقاوق و قواعاد قراردادهاا
است ،برای این دست از معامالت (که گاه خود به نحو ترسیسی آثار مذکور را مترتاب نمایداناد و
گاه به نحو امضای عملکرد عقالء) چارهای اندیشیده است و نظر خود را بیان دارته است.
قاعده «انحالل عقود» و یا به تعبیری تجزیه قراردادها ،به عنوان نظر راریعت در ایان دسات
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

قراردادها میبارد .قاعد مزبور به علت کثرت ابتال از قواعد مهم فقهی و حقوقی به رمار میآیاد
و به تبه فقها ،حقوقدانان نیز از آن بحث کردهاند (امامی ،بیتا )515 :1 ،و بناابر تحلیال مشاهور
به موجب آن ،عقدی که برمجموعهای مرکب واقه گردد ،در حقیقات بریکایاا اجازاء آن نیاز
واقه میرود ،در نتیجه عقد واحد به قراردادهای متعدد تجزیه میرود.
پر واضا است قاعده مذکور به مانند بسیاری دیرر از قواعد و مسائل علم فقه عهدهدار بیاان
حقوق معامالت است و این حقوق قابل تطبیو بار ازمناه گونااگون هساتند و تنهاا بارای حال
معضالت اقتصادی زمان حضرات معصومین(ع) و یاا زماان فقیهاان متقادم ،بیاان نشاده اسات.
درباره این قاعده فقهای ریعه دیدگاههای مختلفی دارند .از جملاه اماام خمینای(ره) -کاه فقیهای
یاحب سبا و دارای مکتبی ویژه است که مهمترین راخصه آن «رویکارد حکاومتی باه فقاه»
است ،به گونهای که آرای ایشان در امور مثل ضرورت اقامه حکومات اساالمی ،وتیات مطلقاه
فقیه ،خطابات قانونی ،تحلیل ایشان از حکم حکومتی قاعاده تضارر ،نرااه ایشاان باه مباحاث
عقالیی و عرفی همری مترثر از این نراه اساسی است و نمیتوان با قطه نظر از ایان دیادگاه باه
تحلیل اندیشههای ایشان نشست -در باره قاعده انحالل قراردادهاا دارای دیادگاهی بار خاالف
مشهور است .به بیان دیرر ،حضرت امام(ره) با نراه عقالیی و عرفی به این قاعده که کاامالً متارثر
از منبای فقه حکومتی ایشان می بارد ،برخالف مشاهور معتقاد باه انحاالل قارار داد از اساار
نیستند ،ولی انحالل را براسار مبنای عرفی در آن قائل می روند .چناین نرااهی آثاار مختلفای
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درحیطه قراردادهای اجتماعی بلکه در ییر قراردادها دارد و چه بسا قراردادهای بین دولاتهاا و
کشورها ،بین دو دولات یاا چناد دولات و کنواسایونهاای باینالمللای و یاا قراردادهاای باین
ررکتهای خارجی و دولتها و ررکتهای چند ملیتی را نیز تحت ترثیر خود قرار میدهد.
ایشان ایرادهای متعددی را متوجه تحلیل مشهور میداناد کاه در یاا تقسایمبنادی ثناائی،
میتوان آنها را به «ایرادهای وارد» به قاعده انحالل و «ایرادهای ییروارد» به آن تقسیم کرد و هار
یا از این دو قابل انقساام باه ایرادهاای مسابوق بار اماام خمینای(ره) و ایارادات اباداعی اماام
خمینی(ره) هستند ،هر چند محظورات ییر وارد که از نوآوریهای حضارت اماام باراد واجاد
مصداق نیست و یرفاً فرض است.
ایرادهای وارد بر قاعده انحالل عقود که از نوآوریهای امام خمینی نیز محساوب مایراوند
از این قرارند :عدم امکان انحالل انشاء (اماام خمینای ،)25 :6 ،1461،تناافی باین عقاد واحاد و
انحالل (همان ،)345 :5 ،انقالب سبب ناقص باه سابب تاام (هماان ،)62 :3 ،حصاول معایای
نامحدود (همان ،)325 :3 ،عدم التزام طرفداران قاعده انحاالل عقاود در برخای ماوارد همراون
(همان) ،لزوم تحصیل حایل (همان ،)322 :4 ،لازوم وقاوع عقاود باینهایات (هماان) ،تناافی
انحالل با فس پذیری عقود (همان) ،تنافی قاعده انحالل با لزوم انضمام ابعاض عوضین به مثاباه
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یا ررط ضمنی (همان) و تنافی قاعده انحالل با وحادت مطلاوب متعاقادین(همان )55 :6 ،و
عدم مالزمه تجزیه حکم و پذیرش قاعده انحالل (همان.)325 :4 ،
محظورات وارد بر قاعده تجزیهپذیری قراردادها که پیش از امام خمینی نیز مطار باوده اسات
نیز از این قرارند :تنافی بسیط بودن عقد و انحاالل (هماان325 :4 ،؛ رراتی ،)311 :1451 ،منافاات
انحالل با خیار تبعض یفقه (امام خمینی ،همان322 :4 ،؛ عرافینیا ،)14 :1353 ،تناافی انحاالل باا
تراضی عقود (امام خمینی ،همان563 :6 ،؛ یزدی ،)121 :6 ،1461 ،و تنافی اجرای قاعاده باا حکام
به لزوم تبعیت عقد از قصد (امام خمینی ،همان565 :6 ،؛ اردبیلی.)126 :2 ،1453 ،
اما دسته سوم از ایرادهای مطر رده که تنها یا مصداق دارد ،محظورات ییر وارد باه قاعاده
انحالل که قبل از امام خمینی(ره) نیز مطر بوده اسات و مصاداق آن عباارت اسات از :تعاارض
قاعده انحالل با معلومیت عوضین است (امام خمینی همان564 :6 ،؛ خراسانی.)22 :1452 ،
ایرادهای متعدد امام خمینی به تبیین مشهور از قاعده انحالل عقاود و نااقص دانساتن تبیاین
مزبور سبب رده است که ایشان خود در یادد باازتعریف قاعاده انحاالل و تبیاین گساتره آن
برآیند .مقاله حاضر تالش میکند تا تحلیل حضرت امام از قاعده مزبور را تبیین نمایاد و آثاار و
ثمرات آن را بررمارد.
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 )1اصطالحات و مفاهیم

قبل از ورود به ایل بحث تزم است برخی از مفاهیم پرکاربرد تحقیو تبیین گردد.
 .1.1انحالل در لغت :واژه انحالل از ریشه «حلل» است که در باب انفعال استعمال رده اسات.
برای ریشه حلل معانی و مستعمالت متعددی چکر کردهاند« )1 :گشودن و از بین رفتن علقاه» :از
همینروست که علمای لغت واژه «حل» را چنین معنا کردهاند :حَلَلتُ العُقدَةَ احُلُها حال ً:فتحتهاا،
فانحلّت (جوهری1216 :4 ،1415 ،؛ واساطی .)155 :14 ،1414 ،یعنای معناای حللات العقادة،
گشودن عقده است .واژه «واحلل» در آیه  61طه (واحلل عقدة من لسانی) نیز به همین میباراد.
« )6خارج ردن از احرام» :طریحی معتقد است :کالم خداوند متعال که فرمود «و انت حال بهاذا
البلد» (بلد ،)6:به معنای «و انت محل بهذا البل» یعنی مکه ،است و این باه معنای «ضاد محارم»
میبارد (طریحی )3 .)35 :65 ،1412 ،از دیرر معانی واژه مزبور مایتاوان باه «واجاب رادن»
(فراهیدی« ،)415 :1 ،1465 ،حالل در مقابل حرام» همانند آیاه راریفه «احال ا البیاه» (بقاره:
 )615اراره کرد.
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
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قابل توجه است که برای واژه حلل معانی بسیاری رمردهاند ،تا جایی که در برخی از کتاب
لغت ،معانی مزبور ،به نود معنا هم میرسد ،لکن آنچه که رورن است ،بازگشت بسیاری از ایان
معانی به یا معناست که برخی از عالمان لغت به این امر اچعان کردهاند .به عنوان مثال یااحب
کتاب التحقیو فی کلمات القرآن الکریم بعد از چکار اقاوال در مسائله ،ایال واحاد را در معنای
«حلل» به قرینه مقابله با «حرم» (به معنی «ممنوعیت از اسار») را «رفه ممنوعیت» میداند ،زیارا
در استعماتت قرآنی در مقابل «حرمت» قرار میگیرد؛ نظیر آیه رریفه« :وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَیْاهَ وَ حَارّمَ
الرّبا» (ن.ک .مصطفوی.)616 :6 ،1456 ،
 .1.1انحالل در حقوق :قاعدهی انحالل را اگر چه بیشتر در عقاود جااری مایدانناد و باه آن
رناخته رده است ،ولی برخی فقها ساحت دیرری هم برای انحاالل قائلناد و آنهام انحاالل در
حقوق است .حقوق ،جمه حو است و در مقابل حکم (تبریزی )452 :3 ،1351 ،قرار دارد و باا
نشانههایی همچون امکان اسقاط و امکان انتقال به ییر و امکان توریاث راناخته مایرود(.رای
انصاری .)16 :5 ،1415 ،امام خمینی دربحث حو تحجیر میفرماید« :بارای کسای کاه زمینای را
تحجیر کند ،حو تحجیر برای کل و اجزاء آن یادق است .یعنی همانرونه که تمام زمین هنراام
درنظر گرفتن کل آن یا حو تحجیر دارد ،قطعات و اجزاء آن نیز در نراه اساتقاللی باه اجازاء،
موجب ایجاد حو تحجیر میروند .هر چند در برخی حقوق دیرر به خاطر مانعی نتاوان قاعاده
انحالل را جاری کرد .مانند حقی که به ارث برده میرود .در فرض باه ارث رفاتن حقای مانناد
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حو خیار ،حو مزبور به نسبت مورثین تجزیه و منحل نمیرود؛ بلکه تنها یا حو به ارث بارده
میرود که مشترک است(امام خمینی.)32 :5 ،1461 ،
 .1.1انحالل در اوامر و نواهی :مرحوم ایروانی مینویسد :اگر متعلو طلاب طبیعتای باراد کاه
اضافه به افراد رده بارد و از آن استغراق افراد اراده رده باراد ،نهای باه حساب تعاداد افاراد،
منحل به نواهی متعدد میرود .ایشان راهد این انحالل را حصول متعادد معصایت باه هار باار
ارتکاب میداند (ایروانی.)131 :1 ،1466 ،
 .1.1انحالل علم اجمالی :از دیرر موارد استعمال کلماه «انحاالل» نازد فقهااء ،انحاالل در علام
اجمالی است که در مباحث مختلف همچون مباحث احتیاط ،برائت و ...از آن اساتفاده مایکنناد و
مرادران تبدیل علم اجمالی به یا علم تفصیلی و یا را بادوی اسات .باه عناوان مثاال رای
انصاری و دیرر ایولیون در باب ایول عملیه چیل مبحث ربهات بدوی که ادله اخباریون (قاائلین
به احتیاط) را نیز مطر میکنند ،میفرماید :یکی از ادله اخبااریهاا بار احتیااط در رابهات بدویاه
«عقل» است به این بیان که ،وقتی ما از طریاو قارآن باه یاورت قطعای مایدانایم کاه احکاام و
محرماتی داریم که باید از آنها اجتناب کنیم و از طرفی با این مقدار از ادله قطه به خاروج از عهاده
این تکالیف را نداریم لذا باید احتیاط کنیم.
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ایشان در جواب از این ارکال میفرماید« :علم اجمالی قبل از رجوع به ادله وجود دارات و
اما بعد از مراجعه به ادلهی موجود این علم منحل میرود» (ری انصاری.)2 :6 ،1462 ،
 )2قاعده انحالل عقود

از مهمترین ارکان رناخت و سپس نقد یا مسئله دارتن تعریف مشاخص و روران از آن
است و مسائل و قواعد فقهی نیز از این امر مستثنی نیستند ،بنابراین فقها نیز باه تبعیات از هماین
ایل رورن و بدیهی اقدام به تعریف قاعده انحالل عقود با بیانهای مختلف کاردهاناد .هرچناد
تبیین بحث انحالل در عقود ممکن است در زمره مباحث مفاهیم مطار راود ولای باه جهات
اهمیت بین آنها تفکیا قائل ردیم.
 .1.1سیر تاریخی قاعده انحالل در فقه امامیه

در میان فقهای امامیه مفاد قاعده انحالل -هرچند نه به عنوان یاا قاعاده و قاانون کاه اماروزه
موجود و منقا است -از دیرباز مورد استناد و استفاده بوده است به عناوان مثاال رای طوسای در
نهایه مینویسد :جایز نیست انسان چیزی را بفرورد مرر آنکه در همان حال مالا آن جنس باراد
بنابراین اگر چیزی را که مالا آن نیست بفرورد ،بیه متوقف بر اجازه یا رد یاحب ماال اسات و
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اگر جنسی را که مالا آن است به ضمیمه جانس دیراری کاه مالاا آن نیسات بفروراد ،در آن
قسمتی که مالا آن است معامله یحیا و در طرف دیرر باطل است (طوسی.)325 :1455 ،
در این بیان ری طوسی برای توضیا انحالل به چکر مثال و مصداق انحالل تمساا کارده
است و نامی از این قاعده را به میان نیاروده است .راید بتوان ایطال «قاعده انحاالل» را اولاین
بار به مرحوم مرایی نسبت داد.
 .1.1تعریف قاعده انحالل

برای قاعده مزبور تعاریف متعددی بیان رده است که به برخی از آنها اراره خواهیم کرد.
 .2.2.2تعریف اول :در بحث قبل بیان رد که راید بتوان ایطال «قاعده انحالل» را اولین باار
به مرحوم مرایی نسبت داد .ایشان در توضیا و تبیین مراد از قاعده انحالل ماینویساد :ماراد از
انحالل عقود این نیست که عقدِ منحل رده ،تبدیل به چند عقد بشود باه گوناهای کاه راخص
معامِل -با توجه به مورد معامله که امر مرکبی است -در حقیقت چند معامله را انجام داده باراد،
زیرا حکم در این معامله تابه اسم است و یرض از انحالل فقط انحالل در حکم است .بناابراین
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

عقد واحد از حیث احکامی که بعداً مترتب مایراود در حکام عقاود متعادد اسات و ماراد از
انحالل به چند عقد نیز این است که یا عقد به چند عقد از جانس خاودش تبادیل مایراود
(مرایی .)15 :6 ،1411 ،مثل انحالل عقد بیه به چند عقد ازقود بیه و یا انحالل عقاد اجااره باه
چند عقد از جنس اجاره.
 .2.2.2تعریف دوم :مرحوم بجنوردی در تعریف این قاعده مینویسد :انحالل در عقاود یعنای
همانرونه که عقد به کل مبیه تعلو میریارد باه اجازاء آن هام تعلاو بریارد .باه عباارت دیرار
همانگونه که مجموع مبیه در قبال مجموع عوض قرار میگیارد ،بعاض عاوض هام در مقابال
بعض مبیه قرار میگیرد (بجنوردی.)125 :3 ،1415 ،
 .2.2.2تعریف سوم :برخی معنی انحالل عقد را چنین بیان کردهاند که :عقد از همان ابتادا بار
اجزاء عرضیه منحل میرود و عقد بر کل منعقد نمیرود (خوئی.)331 :3 ،1414 ،
 .2.2.2تعریف مختار :امام خمینی به جهات تبیاین اختصایای خاود تعریاف دیراری را ارائاه
میکند که در ادامه به آن میپردازیم .رایان چکر است که تعاریف دیرری نیز بارای قاعاده انحاالل
بیان کردهاند که چکر و نقد آنها و نیز نقد تعاریف پیشین را به مباحث مفصلتر موکول میکنیم.
 .2.2.2مدارک :قاعده انحالل ،همچون بقیه قواعد فقهیه نظری نیااز باه اثباات دارناد .از ایانرو
ادلهی گوناگونی برای اثبات آن اقامه رده است که برخای از آنهاا عبارتناد از :اجمااع (بجناوردی،
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 ،)122 :3 ،1415عمومات از آیات (حائری طباطبائی ،بیتا ،)514 :1 ،روایات (امام خمینای،1461 ،
 ،)533 :6استقراء (مرایی )16 :6 ،1411 ،و بناء عرف و عقالء (بجنوردی ،همان.)12 :3 ،
 )3برداشت اختصاصی امام خمینی(ره) از قاعده انحالل

جهت فهم و تبیین بردارت امام خمینی(ره) از قاعده انحالل تزم به چکر اموری اسات کاه باه
اختصار به آنها اراره خواهیم نمود.
 .1.1حقیقت انشاء عقد
 .2.2.2بیان حقیقت انشاء

در مسئله انشاء و ماهیت آن نظرات متعددی از سوی فقیهان مطر رده است که باه برخای از
آنها ارارتی میرود:
 .1امام خمینی(ره) در بیاان حقیقات انشااء کاه مایتاوان باه عناوان یاا عنصار کلیادی در
روشرناسی اجتهاد ایشان در معامالت یاد کرد (چیل بحث بیه) میفرمایند :ظاهر قضیه ایان اسات
که بیه  -به عنوان مثال -از مقوله معنا بارد نه لفظ .بنابراین ایجاب و قبول به تنهایی و یاا اساتعمال
الفاظ به قصد ایجاد ،به تنهایی عرفاً بیه به حساب نمیآید ،گرچه گاهی چنین هم اطالق مایراود؛
مانند «بیه یحیا و بیه فاسد» .در اینرونه از استعماتت به اسباب عنوان بیه اطاالق راده اسات و
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مسببات (همچون ملکیت) متصف به یحت و فساد نمیروند ،و مسئله آنها تنها حاول وجاود یاا
عدم میچرخد؛ مرر اینکه ادعا رود که مسبب انشائی نیز متصف به یحت و فسااد مایراود(امام
خمینی:1 ،1461 ،

1.)11

 .2مشهور عالمان اصول معتقدند :الفاظ معامالت -ایجااب و قباول -موجاب تحقاو آن دساته
آثاری هستند که از آن توقاه و انتظاار مایرود (آخوناد خراساانی .)11 :1451 ،باه عباارت دیرار
مشهور در تبیین حقیقت انشاء معتقدند« :حقیقت انشاء عبارت است از ایجاد ملکیات و ییار آن باه
وسیله لفظ» (روحانی .)5 :3 ،1465 ،مثالً بعتُ و ارتریتُ علت برای پدید آمدن ملکیت هستند.
لکن این تعریف از سوی برخی فقیهان مورد مناقشه قرار گرفته است ،مبنای بار اینکاه :وجاود
حقیقی (منشاء اثر) برای معناست و این وجود را تنها به وسیله اسباب خارجی میتاوان پدیاد آورد
 و حال آنکه لفظ و ربه آن از أسباب خارجی نیستند -و وجود اعتبااری یاا هماان اعتباار معتبار،قائم به نفس معتبر است و برای تحققش نیازی به لفظ و ییرلفظ ندارد (همان).

 .1به نظر میرسد نظر ایشان در ایول همین بارد (امام خمینی345 :1 ،1312 ،؛ همو.)163 :1 ،1463 ،
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 .3برخی دیگر قائلند :معامالت به معنای مسببی و منشر همانند ملکیات و زوجیات تنهاا ایجااد
آنها متقوّمبه معتبر است و بعد از ایجاد متکی به خود خواهد رد (عراقی.)62 :1 ،1411 ،
امام خمینی(ره) در جواب این دو قول میفرمایند :تحقیو مطلب این است کاه :معقاول نیسات
الفاظ معامالت -ایجاب و قبول -موجب تحقو آن دساته آثااری باراد کاه از آن توقاه مایرود -
مانند ملکیت؛ زیرا ملکیت و زوجیت و ییر آنها اموری اعتباری هستند و تماامِ ماهیات ˚وجاود و
عدم -آنها از اعتبار عقالء است و حتی بعد از آنکه از سوی عقالء حائز اعتبار راد ،بااز هام فاقاد
حقیقت قابل تقوّم است (امام خمینی.)13 :1 ،1461 ،
بنابراین الفاظ عقود موضوعاتی برای اعتبار بخشیِ عقالء هستند؛ به این معنا کاه عقاالء هنراام
استعمالِ جدیِ این الفاظ در معانی خود ،اعتبار ملکیت میکنند .از اینرو اگر طرفین قارارداد بدانناد
که نزد عقالء ،نقل و انتقال به یکدیرر محقو نمیرود مرر با انشاء تملیا با قصد جادی ،تمحالا
الفاظ را با قید جدیت قصد میکنند ولو بدانند که الفاظ گفته رده موجد معانی خود نیساتند و تنهاا
موضوع را برای اعتبار عقالء محقو میکند.
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

در خور توجه است که بقیهی اسبابی کاه باه «اساباب ملکیات» معاروف هساتند نیاز هماین
گونهاند .بنابراین اطالق سبب انتقال ملکیت برای حیازت  -ماثالً -مجاازی اسات و مانناد الفااظ،
موضوع برای اعتبار عقالء ایجاد میکند (همان.)15 :1 ،
 .4در نگاه بعضی فقیهان حقیقت بیه -به عنوان مصداقی از معاامالت -عباارت اسات از :فعال
فرورنده که از اسم مصدر خود قابل انفکاک نیست  -گرچه گاهی اثار مطلاوب در خاارج محقاو
نشود .-مانند کسر که انکسار هرگز از آن جادا نیسات ،هرچناد در پاارهای از ماوارد اثار مطلاوب
حایل نشود ،مانند «ایجاب»ی که از نااهل نسبت به آن یادر رود )نائینی.)32 :1 ،1313 ،
امام خمینی(ره) ضمن نقل کالم مزبور ،آن را مورد نقد قرار میدهد به این بیان که :اسم مصادر
در تملیا« ،ملا» است ،پس اگر در خارج ملا محقو رود ،بیمعناست که به عدم تحقو اثار آن
که عبارت است از انتقال ،قائل رویم.
بنابراین تفکیا بین تحقو اسم مصدر و اثر آن تصویر مشخصی ندارد (امام خمینای:1 ،1461 ،
 .)12ایشان در مبحث دیرری حقیقت بیه را این چنین معنا میکنند کاه :بیاه اسامی بارای منشااء
اعتباری -حایل و نتیجه ی انشاء -است ،نه اسم برای انشاء ،نه برای الفاظ و نه اسام بارای اثاری
که بر معامله مترتب میرود که عبارت بارد از نقل واقعی.
بنابراین در یورت مساعدت و همراهی عرف و عقالء ،مانعی نیست که لفاظ و انشااء ،واحاد
بارند ،ولی منشآت و آنچه که منتقل میرود ،متعدد بارد.
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از اینرو هیچ عاقلی زمانی که میگوید «خانه ام را به ید تومان و کتابم را به ده تومان فروختم»،
را نمیکند که در حقیقت فروش خانه و فروش کتاب را با دو بیه و دو عقد انشاء و ایجاد کارده
است ،لذا اگر یکی از این دو ملا ییر درآید ،به نسبت مال خودش معامله یاحیا اسات  -خاواه
مالا بخش دیرر اجازه بدهد یا نه ،خواه فضولی یحیا بارد یا ناه و خاواه فرورانده و خریادار
جاهل به ملا ییر بودن بخشی از مال بارند یا نه بدون آنکه خیار تخلف ازررط یا تابعض ثابات
بارد( -و البته این از مصادیو انحالل عقد نیست) (امام خمینی ،همان.)515 :6 ،
 .5برخی دیگر انشاء را به معنی «ایجاد» میدانند به این بیان که انشاء به ضامیمه اعتباار نفساانی
موضوع برای اعتباربخشیِ رارع و عقالء هستند؛ زیرا بناء عقالء بر این است که  -ماثالً  -ملکیات
در بیه تنها در یورت اعتبار نفسانیِ متبایعین به قید اعالم آن ،حایل میرود (روحاانی:3 ،1465 ،
 .)5در این یورت هیچگونه سببیتی برای عقود و ایقاعات فرض نمی رود (همان).
 .1.1نقل و انتقال واقعی و انشائی

نکته دیررِ رایان چکر ،تفاوت بین نقل انشائی و نقل واقعی است .توضایا آنکاه :ماهیات عقاد
عبارت است از مبادله منشاءها به وسیله انشاء لفظی یا عملی .این نقل را ،نقل انشائی نیز میگویناد.
آنچه که در نظر عرف و عقالء بعد از نقل انشائی ،نقل و انتقال مییابد را نقال واقعای مایرناساند،
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که گاه عین همان مطلوب در نقل و انتقال انشائی است و گاه اخص از آن .بنابراین نقال واقعای در
ماهیت عقد هیچگونه تاثیری ندارد (امام خمینی .)156 :6 ،1461مانند معامله رخصی که ماال خاود
و مال ییر را توأمان با هم میفرورد .در این فرض نقال انشاائی رد داده اسات ولای نازد عقاالء
معامله مال ییر فاقد اثر -اثر واقعی -است؛ پس نقل واقعیِ به وجاود آماده اخاص از نقال انشاائی
است .هرچند به معامله فضولی و امثال آن نیز عناوین معامالت حقیقتاً یدق میکناد ،زیارا ماالک
در یدق ،تطابو با نقل انشائی است و الفاظ برای واقعیات وضه نشدهاند؛ همانناد امار و نهای کاه
برای بعث و زجر انشائی وضه ردهاند نه واقعی و حقیقی .بعث و زجر حقیقی مالزم باا انبعااث و
انزجار است که در خیلی از موارد این دو بااهم توأماان نیساتند .در یاورت وضاه ایان دو بارای
معنای حقیقی ،عصیان امر و نهی بی معنا خواهد رد ،زیرا -مثالً -رخص تارک امر ،منبعاث بارای
امتثال امر مولی نشده است و در حقیقت امری برای وی نبوده اسات ،و ایان تاالی فاساد را کسای
ملتزم نمیرود (امام خمینی ،همان.)325 :
 .1.1مجرای تجزیه قرارداد

قراردادها با توجه به نحوه اجرای ییغه و مورد عقد به چند دسته تقسیم میروند:
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 .1گاه در قرارداد مال خود به همراه مال ییر مورد معامله قرار میگیرد ،در ایان حالات دو ماال
مزبور مرتبط با یکدیرر نیستند؛ همچون معامله کتاب -که ملاا ییار اسات -و اساب کاه ملاا
فرورنده است.
 .6گاه دو مال مزبور در ضمن مرکب اعتباری و یا حقیقی تحقو یافتهاند؛ مانند خانهای کاه باین
دو نفر باتراعه مشترک است.
 .3گاه اموال هر کدام از یاحبان مفروض و مشخص ولی مارتبط باا یکدیررناد ،نظیار خاناه
مشترکی که سهم هرکدام از یاحبان مشخص است.
در هر سه یورت ،گاه فرورنده و خریدار هر دو عالم به آنچه رد میدهد هستند ،گااه هار دو
جاهل و گاه یکی از آنها جاهل هستند.
در یورت علم هردو ،گاهی مقاوله و یحبتهای قبل از اجرای عقد باه نسابت هار کادام -
مثال خانه و اسب -مشخصاً یورت میگیرد و تراضی رد میدهد .سپس باه خااطر ساهولت آنرا
با یا انشاء محقو میسازد ،مثالً میگوید« :بعتهما بکذا» .رکی نیست که در ایان یاورت ،انشااءِ
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

واحد موجد دو یا چند معامله است .و عرف حاکم به این ادعاست.
در یور فروش نصفِ مال ییر به همراه مال خویش -اعم از مشاع و مفاروض -نیاز هماین-
گونه است .یعنی با یا انشاء ممکن است معامالت متعددی را رقم بزند .مثالً فرورنده مایگویاد:
نصف اسب را ده تومان و نصف دیررش را هشت تومان میفرورم .و یا میگوید :قسامت رارق
خانه را به بیست تومان و قسمت یربی آن را به پانزده تومان میفرورام .در هماه فاروض مزباور
گرچه انشاء واحد است ولی بیه متعدد است ،زیرا چنانکه گذرت بیه اسام بارای منشار اسات ناه
انشاء و نه اثر مطلوب از آن .ولی اگر مبیه واحد بارد -اعم از اعتباری یا حقیقای -و بخشای از آن
ملا ییر بارد و فرورنده آن را یفق ً واحدة و به عنوان یا کات بفرورد ،در این یاورت محال
بحث قرار میگیرد (امام خمینی ،همان.)512 :
 .1.1بیان برداشت اختصاصی امام خمینی(ره)

امام خمینی از همه مقدمات گذرته به این نتیجه میرسند که :در فارض معاملاهی ماال متعلاو
بهخود به انضمام مال متعلو به ییار ،کاه بادون اچن وی و باه موجاب عقادی واحاد باه فاروش
میرسد ،ماهیت اعتباری واحدی به نام بیه ،انشا و محقو میرود ،اما باهدلیال ماوانعی ،رارع آثاار
مترتب بر ماهیت اعتباری مزبور را محدود به انتقال مالکیت مال متعلو به فرورنده میکناد و انتقاال
مال متعلو به ییر را منوط به اجازه مالا میداند (همان).
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از تحلیل مزبور مشخص میرود که ایشان گرفتار محظورِ عقلی موجود در مسئله نمایراوند،
زیرا نه انشاءِ واحد وبسیط را و نه منشإ واحد -کاه ماالک یادق عناوان معاملاه باود -را مرکاب
نمیپندارند ،بلکه آثار مترتب بر آن را تجزیه میکنند.
با این توضیا جایی برای این سؤال و ارکال که« :آیا امام خمینی با تمسا باه آنچاه در باازار
عقالء رد میدهد ،از ممتنه عقلیِ قطعی دست میکشند یا نه؟» (خوئی )345 :3 ،1414 ،نمیماناد.
همچنانکه با این توضیحات مشخص میرود که مراد ایشان در مواردی که حرف از تجزیاه عقاود
به میان میآورد و آن را اجرا میکند ،تجزیه و انحالل در آثار است نه انحالل عقد و منشر.
بنابراین نباید توهم تناقض و دوگانری در برخورد با عقود بشود ،چنانکه برخی این ایاراد را باه
ایشان وارد میدانند (همان).
رایان چکر است که در تبیین مشهور نیز اوت ً:عقد (انشاء و منشر) را بسایط مایدانناد و ثانیاا ً:از
حد وسط عرف برای اثبات مدعای خود استفاده مایکنناد ،ولای تعادد تزم بارای اجارای قاعاده
انحالل را در اعتباریات موجود میدانند و اساساً ارکال بساطت را متوجاه اماور حقیقای مایدانناد
(ایفهانی.)334 :6 ،1412 ،
لکن ممکن است در این کالم مناقشه کرد به این بیان کاه :درسات اسات اراکال تجزیاه امار
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بسیط  -که بازگشت به اجتماع نقیضن دارد؛ یعنی کثرت در عین وحدت -در امور اعتباری جااری
نمیرود و عقالً محال نمیبارد ،ولی اجتماع نقیضین در اعتباریات سار از لغاو و بیهاوده باودن در
خواهد آورد .یعنی معتبرِ حکیم هیچگاه امر بسیطی را اعتباار و اراده نمایکناد کاه در هماان حاال
بسیط هم نبارد.
 .1.1فقیهان همسو با امام خمینی(ره)

تزم به چکر است که؛ محقو ررتی (که قبل از امام خمینی ره مایزیساته اسات) نیاز همچاون
حضرت انحالل حقیقی معامالت را نایحیا میداند و قائل به انحالل در احکام و آثار است.
وی عقیده خود را چنین بیان میکنند که« :عقد به دلیل بساطت ،منحل باه عقاود متعادد نمای-
رود ،و انحالل عقود -که در معامله مال خود به همراه مال ییر گفتاه مایراود -یارفاً باه خااطر
تشبیه و تقریب به چهن است .سرّ مطلب این است که عقد سبب ررعی اسات کاه مانناد اساباب
عقلی برای تاثیر محتاج قابلیت قابل نیز میبارد و در محلهاایی کاه قابلیات تزم را ندارناد ،ماؤثر
واقه نمیروند .بنابراین اگر قرارداد به امری که دارای اجزاء است تعلو بریرد ،عقدِ مزباور در عاین
وحدانیت و بساطت تنها در اجزائی مؤثر واقه میرود که قابلیت اثرپذیری را دارته بارند ،چنانکاه
ررن اسباب عقلی نیز همینگونه است (ررتی.)322 :1451 ،
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پرواضا است که ایشان هم قائل به انحالل حکمیاند ولی دلیل خود را «حکم عقل» میدانناد،
برخالف امام خمینی(ره) که به عرف و عقالء تمسا میکند.
از دیرر فقیهانی که قائل به انحالل حکمیاند -نه انحاالل حقیقای -یااحب کتااب العنااوین
الفقهی است .ایشان یرض از تجزیه عقود را انحالل در احکام میدانند از ایانرو قائال باه انحاالل
حکمی میروند (مرایی.)11 :6 ،1411 ،
 .1.1مستندات امام خمینی(ره) برای برداشت اختصاصی خود از قاعده انحالل

درست است که ادله فراوانی برای اثبات تجزیاه قراردادهاا داریام کاه در یادر مباحاث ایان
نورتار به اختصار به آنها اراره رد ،اما نباید فراموش کرد که هماه آنهاا نااظر بار عملکارد عارف
هستند و رفتار آنها را تنفیذ یا رد میکنند.
به عبارت دیرر ،در تحلیل ویژه ایشان از عملکرد عقالء -به عنوان عنصر حاکم در قراردادهاا-
آمده است که :قراردادها اموری اعتباری هستند که عنان آنها به دست معتبار و جعال کنناده اسات.
عرف نراهش به قرارداد اینرونه است که ایجاد و وجود ˚آنچه محقاو مایراود -بسایط اسات و
نوآوریهای
امام خمینی(ره)

نمیرود در عین حالی که آنرا بسیط و ییر مرکب میدانند ،قائل به تجزیه و ترکب آن هام بشاوند

انحالل قراردادها

و این تناقض و لغوگویی است

در تحلیل قاعده

بنابراین دو عنصر -یعنی انشاء و منشر -از سه عنصر موجود در فرض ماا بسایط و ییار قابال
انحاللند ،ولی عنصر سوم یعنی آثار متوقّه برای معامله قابل تجزیه هست.
از اینرو عرف در معامالت خود همچون بیه مال خود به همراه مال ییر ،آثاری همچاون نقال
ملکیت در بخشی که ملا ییر است را محقو نمیسازد نه آنکه عقد را منحل به عقود متعدد کند.
 )5ثمرات عملی ایرادهای امام خمینی(ره) و تطبیقات
ایرادهای مطر رده از سوی حضرت امام به تحلیل مشهور از عملکارد عقاالء ،باه لحااظ
نظری موجب اختالف نظرهایی بین وی و برخی فقهای دیرر رد.
اکنون سؤال این است که :ایرادهای مطر رده و تبیین وی از قاعده انحالل ثمارات عملای
نیز دارد یا خیر؟
 .1.1قلمرو قاعده انحالل در عقود

در تعریف عقود گفتهاند :معاملهای که مشتمل بر ایجااب و قباول اسات .و یاا مشاتمل بار
رضایت طرفین است .و یا معاملهای که مشتمل بر قصد طرفین است.
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هر چند برخی فقها این تعارف را جامه و مانه نمیدانند ولی به جهت کشاف جزئای آنهاا،
محصّل یرض و مطلوب هستند (نجفی.)3 :66 ،1454 ،
قاعده انحالل عقود چنانکه از عنوانش مشاخص اسات ،در عقاودِ مختلاف جریاان دارد و
اجرای آن در حاتت گوناگونی از عقود توسط فقها گواه این مطلب است که باه برخای از آنهاا
اراره میکنیم .مقصود از قلمرو قاعده انحالل ،جریان این قاعده در عقودِ گوناگون است.
 .2.2.2انحالل در بیع

مصادیو متعددی از اول بحث تا کنون برای انحالل در بیه بیان راد ،همچاون فاروش ماال
ییر به همراه با مال خود ،بیه فضولی و . ...یکی دیرر از مصادیو قاعده انحالل در بیاه ،انحاالل
معامله ربوی است به این بیان که :به مقتضای آیه کریمه «احل ا البیه و حرم الربا» (بقاره)615 :
که تفسیر به حرمت بیه ربوی رده است (اردبیلی ،بیتا.)435:
معامالت ربوی باطل است .از اینرو اگر قاراردادی مرکاب از رباوی و ییار رباوی باود و
مجموع ثمن در قبال مجموع مثمن قرار دارت ،در قسم اییل آثار معامله محقو اسات بخاالف
بخش ربوی (امام خمینی.)531 :6 ،1461 ،
از دیرر مواردی که قاعده انحالل در آن جاری رده و ثمره برای نزاع ما محسوب میراود،
هنرام «تخلف مقدارمبیه از گفته ی فرورنده» است .توضیا آنکه :گاه فرورنده میگویاد« :ایان
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عبد را به رما فروختم» ،اما بعداً رورن میرود که عبد نبوده است ،بلکاه حیاوان باوده اسات و
ایطالحاً تخلف در جنس و عنوان میرود .در این فرض معامله باطل است.
اما گاه بایه میگوید :این ده کیلو گندم را به ده تومان فروختم ،سپس رورن رود که هشات
کیلو گندم بوده است ،وتخلف از مقدار رد دهد.
در این فرض برخی قائل به انحالل قرارداد ردهاند و معامله را در دو کیلاو باطال و در بقیاه
یحیا دانستهاند (ایفهانی.)365 :3 ،1412
لکن امام خمینی(ره) با توجه و عملکرد عرف و عقالء انحالل مزبور را باطال و انتسااب آن
را به عرف نایواب میدانند .ایشان میفرمایند :اگر باز کردن این گره و حل این مسائله در گارو
قول به انحالل عقود بارد ،بهتر آن است که قائل به بطالن کل معامله رویم؛ زیرا انحاالل مزباور
عقالً و عرفاً یحیا نیست .سر مطلب این است که در چنین معاملهای ،باین طارفین ،قارارداد و
معاملههای متعدد در حال رکلگیری نیست که بروئیم برخی از آنهاا باه سارانجام مایرساد و
برخی نمیرسد ،زیرا در هر قرار نیاز به امور و مقدماتی هستیم که در این فارض وجاود ندارناد
(امام خمینی ،همان.)351 :3 ،
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از دیرر ثمرات این بحث میتوان به مسئله «لزوم یا عدم لزوم مطابقت اجاازه باا عقاد» ارااره
کرد که در آن مسئله مرحوم ری قائل به تفصیل ردهاند ،به این بیان که« :اگر عقد را یفق واحادة
و به عنوان یا کات انجام دادهاند و مالا بخشای از آن را اجاازه دهاد ،ایان کاار جاائز و معاملاه
یحیا است .چنانکه مورد معامله متعلو به دو نفر بارد و تنها یکی از آنها معامله را اجازه دهد نیاز
همین گونه است و البته ضرر رریا وی به وسیله خیار جباران مایراود .بناابراین عقاد گرچاه
قابلیت تبعیض به نسبت رروط را ندارد ولی به نسبت اجزاء دارد (ری انصاری.)431 :3 ،1415 ،
لکن امام خمینی(ره) میفرمایند :میزان و مالک در انحالل معاامالت ،عارف اسات و در ماورد
مسئله مورد نظر باید گفت که اجازه اگر اجازه انشاء بیه است ،در این یورت انحالل و تجزیاه در
آن راه ندارد زیرا انشاء ،تجزیه پذیر نیست چنانکه گوینده جمله «کل نارٍ باردة» نیز تنهاا یاا درو
را مرتکب رده است نه درو های متعدد .و اگر قبولِ یورت گرفته قبولِ منشإ و اجاازه بارای بیاه
مسببی است ،باید بیان دارت که موارد عرفاً فرق میکنند .اگر متعلو معامله یا ریء بارد همانناد
یا کتاب ،یا لبار و ...معامله منحل به چند بیه نمیرود مرار زماانی کاه ساببی بارای تحلیال
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

بارد ،مثل زمانی که عین مورد معامله متعلو به دو رخص بارد و یاا بیاه ماا یملاا و ماتیملاا
بارد اما اگر فضول اریاء متعددی که بیربط نسبت باه یکدیررناد بفروراد ،و مشاتری برخای را
قبول کند و یا مالا برخی را اجازه دهد ،معامله مزبور یحیا است گرچه اجازه و یا قباول مطاابو
با ایجاب نبارد .بنابراین میزان برای انحالل عرف است و اگر عرف یاحیا بداناد اجاازه و قباول
میتواند متعلو به بعض بارد و فرقی هم بین قبول و اجازه نیست (اماام خمینای ،هماان.)316 :6 ،
بر خالف نظر محقو نائینی که بین این دوفرق گذارته است (نائینی.)655 :1 ،1313 ،
بنابراین امام خمینی(ره) قائلند که مالک عرف است و عرف اوتً همیشاه چناین نیسات کاه
عقد را قابل تجزیه به نسبت اجزاء بداند و ثانیاً نمیتوان گفت که هیچگااه رارط منحال باه دو
قرار نمیرود ،بر خالف آنچه ری انصاری میفرمود.
حضرت امام در مورد ررطی که مطلوب و مرتبط با معامله اسات مایفرمایناد :اگار رخصای
خانهای که قیمتش ید تومان بارد را به پنجاه تومان به ضمیمه ررطی که مساوی با پنجااه توماان
است بفرورد ،برخالف نظر ری در این مسئله ،بعید نیست که قائل به یحت انحالل رویم زیارا:
دواعی و امور لبی و مسائل پیرامونی قرارداد موجب تقیید انشاء نمیروند ،مثالً کسای کاه دارویای
را میخرد برای نوریدن خریده است ولی این داعی موجب تقیید معامله به نوریدن نمایراود .ناه
قید برای انشاء میروند و نه قید برای منشاء (امام خمینی.)314 :6 ،1461 ،
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ثمره دیرری که این نزاع در پی دارد در مسئله «یحت یا بطاالن معاملاهای کاه باایه در آن
إخبار به کیل و اندازه میدهد و سپس کشف خالف میرود» است .در این مسئله محقو ناائینی
(به عنوان نماینده مسلا مشهور در قاعده انحالل) قائلند اگار تخلاف در مقادار باراد ،معاملاه
باطل نمیرود زیرا عقد مزبور بر حسب اجزاء منحل به چند معامله میرود ،بنابراین هار مقادار
از اجزا که موجود بود ،عقد بر آن واقه رده است و هر قدر که معدوم بود ،چیزی نباوده اسات
که عقد بخواهد عقد بر آن محقو رود (نائینی.)355 :1 ،1313 ،
امام خمینی(ره) میفرمایند :اگر قول به یحت معامله در این مسئله در گارو التازام باه انحاالل
است ،پذیرفتن بطالن معامله متعین است زیرا چنین انحاللی فاقاد هار گوناه پایاه عقلای و عرفای
است و طرفین قرارداد هرگز چند قرار و معامله را پایه ریازی نکاردهاناد .عاالوه بار آن؛ قائال باه
انحالل یا مجازاً به آن قائل است ،که در این یورت امکان ترتب اثر ررعی بر آن وجاود نادارد ،و
یا حقیقتا ً،که در این حالت عقود متعددی تزم میآید که تزمه آن یکبار نقل همه مورد معامله و باار
دیرر تکرار نقل با توجه به تعداد اجزاء مفروض در قرارداد است (امام خمینی.)351 :3 ،1461 ،
نکته در خور ترمل این است که طبو بیان مشهور از انحالل عقد که آنرا به معامالت متعادد
و مستقل تبدیل میکردند ،خیار تبعض یفقه از بین میرفت بخالف تبیین امام (همان).
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هرچند مشهور نیز منکر خیار تبعض یفقه نبودناد و راههاای دیراری  -همانناد رارطیت
انضمام اجزاء مبیه و  -...برای اثبات آن در پیش میگرفتند.
ثمره دیرر این نزاع را میتوان در مسئله «خیار عیب» دید .آنجا که فرورنده مبیه را همراه باا
ویف خایی میفرورد سپس مشخص میرود ویف مورد نظر موجود نیست.
ری انصاری از قول عالمه نقل میکند که باید از باب تعدد مطلوب قائل به انحاالل معاملاه
به بیه ویف و بیه مویوف رد (ری انصاری )611 :5 ،1415 ،و سید یزدی نیز همین قاول را
بر میگزیند (یزدی.)25 :6 ،1461 ،
لکن امام خمینی(ره) میفرمایند :معقول نیست انشاء واحد به دو مطلوب تعلو گیرد چنانکاه
معنای تعدد مطلوب تعلو انشاء واحد به دو مطلوب است .بنابراین انحاالل ماوارد خایای دارد
که فرض بحث از این دست نیست (امام خمینی.)65 :5 ،1461
 .2.2.2انحالل در اجاره

از دیرر مجاری قاعده انحالل ،انحالل در اجاره است .به عنوان مثال اگر رخصی عینای را کاه
اجاره آن یحیا است به همراه عینی که اجارهاش باطل است  -مثالً مال خود به همراه مال ییار-
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توأمان اجاره دهد ،بخشی از معامله یحیا و بخش دیرر باطل است (بجناوردی.)111 :3 ،1415 ،
و یا به تعبیر امام خمینی(ره) آثار بخشی از معامله مترتب و بخش دیرر ییر مترتب است.
یاحب جواهر در مورد فرع که «بخشی از منفعت عاینِ ماورد اجااره تلاف راده اسات»
مینویسد :این موارد از قبیل تبعض یفقه است و لذا حکم به تقسایط ثمان مایکنایم (نجفای،
همان.)314 :61،
لکن امام خمینی در مثل همین فارض کاه در اثنااء مادت اجااره عاین تلاف راده اسات
میفرمایند :به نسبت آنچه گذرته معامله یحیا و نسبت به بقیه باطل است (امام خمینی ،بیتاا،
 .)511 :1این یعنی قول به انحاالل در اجااره (فاضال لنکرانای ،)625 1465 ،بار خاالف نظار
یاحب جواهر که قائل به تبعض یفقه و خیار تبعض بود.
 .2.2.2انحالل در مضاربه

برخی معتقدند مضاربه نیز همانند برخی عقود قابلیت تجزیه به چند عقد را دارد و میتواند بار
حسب أجزاء رأر المال متعدد رود (فاضل لنکرانی ،همان ،)15 :لکان اماام خمینای(ره) در ماورد
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

ررائط متعاقدینِ عقد مضاربه مینویسد :عامل باید قدرت بار تجاارت داراته باراد ،بناابراین اگار
مطلقاً عاجز بارد ،عقد باطل است و اگر در بخشی از آن عاجز بارد ،بعید نیست قائل باه یاحت
در همان بعض بشویم هرچند این نظر با ارکال روبهرو است (امام خمینی ،بیتا.)252 :1 ،
بعضی از رارحین تحریر الوسیل  ،این کالم حضرت امام را حمل بر ارکال ایشاان مبنای بار
عدم امکان انحالل در معامله مذکور ،کردهاند و ادامه میدهند که انحالل و تجزیه خاالف ایال
است لذا یرفاً در مواردی که دلیل بارد دست از این ایل میکشایم (فاضال لنکرانای ،هماان).
بنابراین ایشان با رد کالم امام خمینی(ره) قائل به عدم انحالل میرود.
هرچند برخی از راگردان مرحوم امام در حاریه خود بر عروة الوثقی باه تقویات ایان نظار
پرداختهاند (یزدی.)556 :6 ،1462 ،
رایان چکر است که مجاری دیرری برای انحالل عقود همانند انحاالل در عاریاه و ...در کتاب
فقهی و قواعد فقهی چکر کردهاند که میتواند محلی برای بروز ثماره ایان نازاع باراد (بجناوردی،
همان.)111 :3 ،
 .1.1قلمرو قاعده انحالل در ایقاعات

ایقاع -چنانکه از تعریف عقد مشخص میرود -به معامالتی گفته میرود که فقاط مشاتمل
بر ایجاب بارد و یا قصد و رضایت از یا سو بارد (نجفی ،همان .)3 :66 ،گاهی در معاامالت
ایقاعی نیز فرایند انحالل جریان پیدا میکند که به برخی از آنها اراره خواهیم کرد.
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 .2.2.2انحالل در عتق

اگر رخص ،عبدی را که مالا نصف آن است آزاد کند ،عتو در بخشی از آن امضاء راده و
قابل قبول است و اما دربخش دیرر هام باه جهات خصویایت معاملاه عتاو ،آزادساازی رد
میدهد و مالا باید به قیمت سهم خود رجوع کند (محقو حلی361 :6 ،1412 ،؛ عالماه حلای،
 )152 :4 ،1465و انحالل ایطالحی رد نمیدهد.
اما اگر دو عبد را با یا ایجاب ،آزاد کند سپس رورن رود که یکی به هر علتای -همچاون
کافر بودن یا در رهن قراردارتن یکی از آنها و  - ...امکان عتو را ندارد ،انحالل ایاطالحی رد
میدهد و عتو یکی یحیا و دیرری باطل میرود (بجنوردی ،همان.)114 :
لکن با توجه به تحلیل امام خمینی(ره) از عملکارد عارف روران مایراود کاه در چناین
مواردی (که در حقیقت یفق ً واحدة و به عنوان کاتی واحاد عتاو نمایراوند عرفااً) انحاالل
ایطالحی محقو نمیرود بلکه عرف از همان ابتدا چند معامله را انجام میدهد هار چناد بارای
سهولت آنرا در ییغه جای میدهد (امام خمینی.)512 :6 ،1461 ،
 .2.2.2انحالل در نذر و موارد همگون آن

دیرر مجرایی که برای انحالل در ایقاعات مطر کردهاند ،نذر ،قسم ،عهد و ...است.
بیان کیفیت امکان اجرا نیز همانند مورد قبل است یعنی مثالً رخصی نذرش تعلاو باه «چباا
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دو گوسفند» گرفته است که یکی از آنها ملا ییر است ،در این یورت نذر مزباور باه دو ناذر
تجزیه رده که یکی یحیا و دیرری باطل میبارد.
یکی از ارکاتتی که از سوی امام خمینی(ره) بر قاعاده انحاالل واردراده ،ایان اسات کاه در
یورت پذیرش قاعده انحالل درباره عقود ،باید قاعده مزبور درباره نهادهای مشاابه همچاون ناذر،
عهد در فرضی که متعلو آنها تجزیهپذیر بارد نیز پذیرفته رود .طبیعی است که در یورت تجزیاه
نهادهای مشابه -همانند نذر -این نتیجه به دست میآید که برای نمونه چنانچه نذری که متعلاو آن
قابل تجزیه به اجزای متعدد است ،حنث گردد ،به تعاداد اجازای رایء مناذور ،حناث ناذرتحقو
مییابد و هر کدام ضمانت اجرای مستقل دارد وآثار مترتب برتخلف از ناذرهای متعادد بارآن باار
میرود( ،حال آنکه چنین امری از نظر فقهی پذیرفته نیست) (امام خمینی.)325 :4 ،1461 ،
 .1.1قلمرو قاعده انحالل در حقوق

چنانکه در بحث ایطالحات مطر رد انحالل گاه در حقاوق رد مایدهاد کاه البتاه ایان
بحث به یورت مستقل و مجزّا مطر نشده است بلکه از کالم فقها ایطیاد میرود.
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نراه خاص امام خمینی(ره) به انحالل و ایرادات ایشان به تبیین مشهور از این قاعده موجاب
بروز ثمراتی در زمینه انحالل در حقوق نیز رده است .ایشان چیل مبحث «مبدأ خیار الشارط ماه
الجهل بثبوت خیار المجلس أو الحیوان» به کالم مرحوم ری اراره میکند مبنی بار اینکاه :مبادأ
خیار ررط از زمان عقد است و اگر در فرضی که خیار حیوان موجود است ،متعاملین مبادأ را از
زمان انقضاء خیار حیوان قرار بدهند  -بنابر این که مبدأ خیار حیوان از زمان عقاد باراد -رارط
یحیا است ،ولی اگر مبدأ را از زمان تفرق قرار دهند ،ررط باطل است (ری انصااری،1415 ،
 .)56 :5و البته مبنای ایشان بر عدم امکان اجتماع دو خیار هم زمان در یا معامله است.
محقو نائینی کالم ری انصاری را قابل خدره میدانند به اینکه :اگرهم قائل رویم کاه مبادأ
خیار از زمان فقدان بقیه خیارات است باز هم ایراد ری مبنی بر اینکه «اگر حکم به ثبوت خیاار
از زمان تفرق کنیم ،حکمی بر خالف قصد متعاقدین کرده ایم» وارد نیسات ،زیارا لازوم تبعیات
عقد از قصد زمانی است که طرفین عنوان خایی را قصد کنند ،سپس عناوان دیراری را بار آن
بار کنند .مثالً قصد بیه کنند و آثار هبه را مترتب کنند ،اما بیه مایملا و ما تیملا بادلیل آنکاه
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

قصد موجود در آن به دو قصد منحل رده است ،حقیقتاً تخلف از قصد رد نداده است.
در مقام نیز همینگونه است یعنی متعاقدین گرچه قصد کردهاناد مبادأ خیاار از حاین عقاد
بارد لکن اگر رارع حکم کرد که مادامِ ماندن در مجلس فاقاد خیاار رارط هساتید ،تخلاف از
قصد رد نداده است (نائینی.)46 :6 ،1313 ،
امام خمینی(ره) کالم ایشان را قابل مناقشه میدانند به این که؛ در مثال بیاه ماا یملاا و ماا
تیملا حقیقت معامله رد داده است گرچه قسمتی از آن مورد امضاای راارع و اعتباار عقاالء
نبارد و اگر مانحن فیه بخواهد مشابهت با این مثال دارته بارد باید قائل به تقطیاه خیاار راویم
سپس بروییم در قسمی از آن یحیا و در بخش دیرر باطل است اما این قول مخالف باا التازام
به مبدأیت تفرق است لذا این فرض که مبدأ از تفرق بارد خالف قصد طرفین است و ربطی باه
بیه مایملا و ما تیملا ندارد.
ایشان در نهایت میفرمایند :حو مطلب این است که اگار جهال در خیاار رد داد ،مبادأ را از
حین عقد قرار میدهیم و اگر هم قائل به عدم امکان اجتماع دو خیار در یا موضوع رادیم و از
طرفی هم قائل به تقدیم ادله خیار مجلس وحیوان بر خیار ررط رادیم ،خیاار رارط را تقطیاه
میکنیم و در بخشی از زمان که معارض با خیار موجود است ،حکم به بطاالن و در بقیاه حکام
به یحت می کنیم؛ زیرا خیاار امار ممتادی اسات کاه قابلیات انحاالل و تقطیاه را دارد (اماام
خمینی.)312 :4 ،1461
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از این عبارات و فراز و فرودها مشخص میرود که امام خمینی(ره) با نراه خاص خاود باه
انحالل و جریان انحالل در حقوق ،گرهی که ری قادر به باز کردن آن نبود و لذا قائل به بطاالن
چنین ررطی میرد ،را باز کردند.
 )6حکم شک در امکان انحالل
تجزیهپذیری برخی معامالت واضا است و عدم جریان قاعده انحالل در برخای قراردادهاا
هم رورن است -همچون عدم امکان انحالل در نکا ِ تعلو گرفته به یا زوجاه -ولای ممکان
است در برخی موارد تجزیهپذیری آن مورد تردید بارد.
سید مصطفی خمینی از قول حضرت امام در مقام بیان حکم تردیدِ انحالل پذیری عقود -چیال
بحث خیار عیب و رد قسم معیب در آن -میگوید :راا در انحاالل ،راا در انفسااد عقاد باه
وسیله رد است ،و در این موارد ایلِ عدمِ امکان انحالل جاری است (خمینی.)55 :1 ،1412 ،
یاحب کتاب اتنوار الفقی نیز در مقام بیان قاعده در این بحث ماینویساد :قاعاده اولای در
عدم تجزیه عقود است؛ زیرا عقود تابه قصدها هستند و برای تخلف از این ایل محتاج دلیلناد.
بنابراین اگر رخصی خانهای را به ییر میفرورد ،قصد تملیاا مجماوع خاناه را دارد ناه آنکاه
قصد تملیاِ نصف ،ثلث ،ربه و الی آخر را دارته بارد؛ از این رو نصف خاناه هام جازء مبیاه
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محسوب میرود نه یا مبیه جداگانه و الّا تسلسل تزم میآمد و همچنین تزم میآماد در یاا
معامله به تعداد معامالت تجزیه رده بر حسب اجزاء خارجی ،خیار دارته باریم (در حاالی کاه
کسی به آن ملتزم نیست و عرف هم آنرا نمیپذیرد) (قمی.)651 :1463 ،
جمعبندی و نتیجهگیری

قاعده انحالل عقود و یا به تعبیری تجزیه قراردادها از قواعد مسلم در فقه اسالمی اسات کاه
به تبه در حقوق اسالمی نیز مطر رده است همانند ماده 652ق.م که ناظر باه معاامالتی اسات
که بخشی از آن ملا ییر بوده و فضولی فروخته رده است.
مشهور تحلیلی از قاعده مزبور دارند مبنی بر اینکه ،عقد واقه رده برمجموعهای مرکاب ،در
حقیقت بریکایا اجزاء آن نیزواقه میرود ،در نتیجه عقد واحد باه قراردادهاای متعادد تجزیاه
میرود .لکن امام خمینی(ره) مبتنی بر رویکرد حکومتی و سیستمی خود در فقاه و فقاهات ،باا
وارد کردن ایرادات متعدد بر این بردارت ،تحلیل مزبور را فاقد وجاهت فقهی دانستند از ایانرو
خود در سدد بازتبیین قاعده مزبور درآمده و چنین بیان میدارد که :در فرض معامله ماال متعلاو
به خود به انضمام مال متعلو به ییر ،که بدون اچن وی و باه موجاب عقادی واحاد باه فاروش
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میرسد ،ماهیت اعتباری واحدی به نام بیه و انشا ،محقو میرود ،اما به دلیل موانعی ،رارع آثاار
مترتب بر ماهیت اعتباری مزبور را محدود به انتقال مالکیت مال متعلو باه فرورانده مایکناد و
انتقال مال متعلو به ییر را منوط به اجازه مالا میداند .در حقیقت ایشاان تجزیاه آثاار عقاد را
جایرزین تجزیه خود عقد میکنند .این تبیین و تحلیل که بر پایه فهام دقیاو از عملکارد عقاالء
است موجب بروز اختالفاتی بین وی و مشهور فقها رده است که با توجه به سه ساحتِ عقاود،
ایقاعات و حقوق ،اختالفات نیز در این سه بخش عمده احصاء میرود .انحالل در عقاود مانناد
انحالل در بیه ،اجاره ،عاریه و ،...و انحالل در ایقاعات همانند انحاالل در عتاو ،طاالق ،ناذر و
موارد همرون آن ،و انحالل در حقوق نیز همانند انحالل در حو تحجیر ،حو ررط و ...است.
نکته در خور توجه این است که انحالل در حقوق که ممکن است از مباحث جدید در علام
فقه به نظر مآید ،ریشه هایی در کتب فقهی سابو همچون مکاسب ری انصااری دارد و باه تباه
حواری این کتاب از آن بحث کرده اند.
دیرر آنکه ایل اولی و قاعده در انحالل ،بر عدم امکان است به این معنی کاه هنراام راا
نوآوریهای
امام خمینی(ره)
در تحلیل قاعده
انحالل قراردادها

در انحالل پذیری و عدم آن ،برای انحالل محتاج دلیل هستیم و بایاد ثابات کنایم کاه عارف و
عقالء آنرا تجزیه میکنند .چه قائل به انحالل حقیقی باریم و چه قائل به انحاالل در آثاار .نکتاه
دیرر اینکه دیدگاه حضرت امام در زمینه انحالل قراردادها ترثر از رویکارد حکاومتی ایشاان باه
فقه است؛ چنانکه این رویکرد میتواند در اکثر مباحث فقهی و ایولی ،تغییر و تحاولی بنیاادین
ایجاد نماید ،که مسئله مورد بحث این پژوهش ،راهدی گویا برای این ادعا به رمار میرود.
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حائری ،سید علی طباطبائی ،ریاض المسائل فی تحقیو اتحکام بالدتئل ،چااا اول ،موسساه آل البیات
سال اول  -شماره اول

علیه السالم ،قم ایران ،بیتا.
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حلی ،جعفر بن حسن محقو ،المختصر النافه فی الفقه اتمامی  ،چاا رشم ،موسسه المطبوعاات الدینیا ،
قم،ایران1412 ،ق.
حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،تحریر اتحکام الشرعی علی مذهب اتمامی  ،چاا اول ،موسساه اماام
یادق علیه السالم ،قم ،ایران1465 ،ق.
خراسانی ،آخوند محمد کاظم ،حاری المکاساب ،چااا اول ،وزارت فرهنا

و اررااد ،تهاران ،ایاران،

1452ق.
خراسانی ،آخوند محمد کاظم ،فوائد اتیول ،چاا اول ،وزارت ارراد ،تهران ،ایران1451 ،ق.
خمینی ،سید رو ا موسوی ،تهذیب اتیول ،چاا اول ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهاران،
1463ق.
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