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چکیده
بر اساس قانون مدنی ،حقّ شفعه ،مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات
مشتری در مبیع صحیح است .با این وجود ،ماده  816قانون مدنی ،اجرای این حقّ را موجب بطالن
معامالت مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است .با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطالن آن
پس از اعمال حقّ شفعه ،در حقوق ما امری استثنائی است الزم است حکم مذکور با بررسی پیشینه
فقهی موضوع ،تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه
روشن شود :نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا
حکم بطالن در ماده  816قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال
مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ ،مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه ،دیدگاه
های متعددی چون بطالن ،عدم نفوذ ،مراعی بودن ،انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و
حقوقدانان عنوان گردیده ،اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است .در این نوشتار پس از بررسی و نقد
دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط
مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین ،خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه ،موجب
انفساخ بیع می شود و این حکم با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد.
کلیدواژه :حقّ شفعه ،انفساخ ،بطالن ،عدم قابلیّت استناد ،مراعی ،تعلّق حقّ غیر.
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مقدّمه
به موجب ماده  808ق.م« :هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک
باشد و یکی از دو شریک حصّه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک
دیگر حقّ دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصّه مبیعه را تملّک کند.
این حقّ را حقّ شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند ».بنابراین حقّ شفعه در اثر بیع
سهم مشاع توسّط یکی از شرکاء ،برای شریک دیگر ایجاد می شود و این حقّ به مبیع
تعلّق می گیرد و شفیع می تواند با پرداخت ثمن خریدار به وی حصّه مشاع را تملّک
کند.
مشهور فقها معتقدند که تصرّف در عین متعلّق حقّ غیر ،ممنوع است و تعلّق حقّ
غیر نسبت به عین ،موجب عدم نفوذ تصرّفات در آن عین می شود (شیخ انصاری،
29/4 :1415؛ نائینی373/2 :1413 ،؛ خوئی ،بی تا153/5 :؛ اصفهانی69/3 :1418 ،؛
آخوند خراسانی.)107-106 :1406 ،
با وجود این ،مطابق نظر مشهور در فقه (شهید اول372/3 :1417 ،؛ شهید اول،
161 :1410؛ عالمه حلّی575/4 :1420 ،؛ کرکی411/6 :1414 ،؛ شیخ طوسی:1407 ،
454/3؛ حلّی278 :1405 ،؛ سبزواری547/1 :1423 ،؛ خوئی )77/2 :1410 ،که قانون
مدنی نیز از آن پیروی نموده  -مشتری قبل از این که شفیع حقّ خود را اجرا نماید،
مالک مبیع است و حقّ هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و ماده  819ق.م .نیز
نماء آت ایجاد شده قبل از اخذ به شفعه را در صورتی که منفصل باشد مال مشتری می
داند .همچنین ماده  816ق.م .مقرّر می دارد« :اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل
از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید ».از آنجا که
معامالت قبل از اخذ به شفعه صحیح است و پس از آن باطل می شود ،سؤاالتی از این
قبیل مطرح می شود :با وجود تعلّق حقّ شفیع به مال مورد شفعه ،چرا معامالت مشتری
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نسبت به آن صحیح دانسته شده است؟ با وجود صحّت معامالت مشتری در مال مورد
شفعه ،چرا پس از اخذ به شفعه معامالت باطل می شود؟
فقها و حقوقدانان ،پیرامون وضعیّت معامالت مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه
دیدگاه های مختلفی ابراز نموده اند؛ عده ای از آنان معامالت واقع شده نسبت به مال
مورد شفعه را غیر نافذ دانسته اند که در صورت اخذ به شفعه توسّط شفیع باطل می
گردند (طباطبائی قمّی290/8 :1426 ،غ طباطبائی یزدی43/2 :1421 ،؛ نوین و خواجه
پیری)237-236/1378 ،؛ عده ای نیز معامالت را صحیح و آن را مراعی به اخذ به
شفعه دانسته اند (خمینی ،بی تا559/1 :؛ محقّق داماد ،قبولی و ساعتچی)19/1394 ،؛
عده ای نیز معامالت را صحیح دانسته و معتقدند به دلیل تقدّم حقّ شفیع بعد از اخذ به
شفعه ،این تصرّفات باطل می شوند (شهید اول372/3 :1417 ،؛ کرکی411/6 :1414 ،؛
عالمه حلّی251/12 :1414 ،؛ حسینی عاملی594 :1419 ،؛ خوئی77/2 :1410 ،؛ محقّق
داماد )86 :1426 ،و عده ای نیز قائل به صحّت تصرّفات از آغاز و انفساخ آن پس از
اخذ به شفعه می باشند (عالمه حلّی575/4 :1420 ،؛ حلّی.)278 :1405 ،
با و جود سابقه فقهی موضوع و دیدگاه های متفاوتی که در این زمینه به صورت
پراکنده بیان شده است تنها اندکی از حقوقدانان به صورت تخصّصی به تحلیل این
موضوع پرداخته اند و تنها مقاله منتشر شده در این زمینه1،بعد از بررسی دیدگاه
صاحبنظران ،با ذکر دالیلی وضعیّت تصرّفات مشتری در مورد شفعه را مراعی دانسته
است بدون این که مبنای آن را به روشنی تبیین کند.
پژوهش حاضر با نگرشی متفاوت از مقاله مذکور ،با توجه به پیشینه فقهی مسأله
به ذکر اشکاالت وارده بر سایر دیدگاه ها و همچنین بررسی حکم فروش عین مورد
شفعه و دالیل و مبانی آن پرداخته است.

 .1محقّق داماد ،سید مصطفی و دیگران.21-3 :1394 ،
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هدف از بررسی این موضوع ،عالوه بر پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده ،تبیین
حکم و مبنای حقیقی مسأله و ارائه تفسیری است که عالوه بر هماهنگی با فقه و
مقرّرات قانون مدنی ،با اراده و توافق طرفین عقد نیز سازگار و پذیرای آثار و پیامد
های این حکم در روابط طرفین باشد .بنابراین این نوشته متشکّل از دو مبحث تحت
عناوین حکم فروش عین مورد شفعه و مبانی حکم فروش عین مورد شفعه می باشد که
در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

 -1حکم فروش عین مورد شفعه
مال مورد شفعه در بین فقها به عنوان عین متعلّق حقّ شفیع ،شناخته شده است و با
وجود دیدگاه های مخالفی که وجود دارد اکثر فقها معتقدند که حقّ شفیع به عین مبیع
تعلّق گرفته است (طباطبائی یزدی43 :1421 ،؛ طباطبائی حکیم ،بی تا7 :؛ شیخ
انصاری149/6 :1415 ،؛ اصفهانی.)116 :1409 ،
عده ای از این فقها معتقدند که حقّ شفعه پس از ایجاد آن برای شریک ،در عین
باقی است هرچند که عین مورد شفعه ،به غیر انتقال پیدا کند .بنابراین معقول نیست که
چنین حقّی مانع نفوذ تصرّف مشتری در مبیع باشد (اصفهانی)116 :1409 ،؛ همچنین
شیخ انصاری در پاسخ به استدالل کسانی که تصرّف در زمان خیار را به دلیل تعلّق حقّ
غیر به مبیع ممنوع می دانند آن را با حقّ شفعه مقایسه نموده و تعلّق حقّ شفیع به مبیع را
مانع از تصرّفات مشتری در آن ندانسته است (شیخ انصاری)149/6 :1415 ،؛ ایشان به
طور ضمنی تعلّق حقّ شفیع به مبیع را پذیرفته اند.
برخی از فقها نیز عین مورد شفعه را متعلّق حقّ شفیع نمی دانند و در مورد جواز قلع
درختان در زمینی که مورد حقّ خیار یا شفعه است ،اینگونه استدالل نموده اند:
برخالف عده ای که مالکیّت در زمان خیار و شفعه را متزلزل دانسته و معتقدند حقّ
ذوالخیار و شریک به زمین قبل از غرس تعلّق گرفته است ،بنابراین صاحب حقّ می
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تواند در صورت بازگشت زمین به وی درختان را قطع کند ،حقیقت این است که
مالکیّت در موارد مذکور ،متزلزل نیست و جواز رجوع ،حکم شرعی است؛ پس زمین
متعلّق حقّ واقع نشده است و علّت جواز قلع درختان ،فسخ یا انفساخ است که به
موجب آن عین به مالکیّت صاحب حقّ برمی گردد (نائینی.)80/2 :1373 ،
مشهور فقهای امامیه ،تصرّفات مشتری در مال مورد شفعه را قبل از اخذ به شفعه
صحیح می دانند (شهید اول372/3 :1417 ،؛ شهید اول161 :1410 ،؛ عالمه حلّی،
575/4 :1420؛ کرکی411/6 :1414 ،؛ شیخ طوسی454/3 :1407 ،؛ حلّی278 :1405 ،؛
سبزواری547/1 :1423 ،؛ خوئی )77/2 :1410 ،و برخی از فقها ادّعای اجماع در این
زمینه کرده اند (عالمه حلّی251/12 :1414 ،؛ حسینی عاملی )593/18 :1419 ،با وجود
این ،در مورد تأثیر أخذ به شفعه در این معامالت بین فقها اختالف نظر وجود دارد و
این دیدگاه ها شامل عدم نفوذ ،مراعی ،بطالن و انفساخ می باشد.
نظرات حقوقدانان نیز در مورد ماهیّت حقّ شفعه ،جالب توجه است .حقّ شفعه از
نظر بسیاری از حقوقدانان حقّ عینی محسوب می شود؛ زیرا این حقّ به اعتبار مالکیّت
شفیع در مال مشاع به وجود آمده و از اسباب مالکیّت و اکتساب حقوق عینی است و
برای وی حقّ تعقیب و تقدّم ایجاد می کند (کاتوزیان17-16 :1386 ،؛ احمدی
طباطبائی19 :1344 ،و29؛ امامی34 :1375 ،؛ طاهری .)34/5 :1418 ،حقّ تعقیب بدین
معنا که شفیع ،ملک را در دست هر کس باشد مطالبه می نماید و حقّ تقدّم به این
صورت که حقّ شفیع بر حقوق دیگران که بعد از بیع نسبت به مبیع کسب کرده اند،
مقدّم می باشد (احمدی طباطبائی.)19 :1344 ،
از نظر عده ای دیگر از حقوقدانان ،حقّ شفعه در حکم حقّ عینی می باشد و نمی
توان آن را از قبیل حقوق عینی همچون حقّ رهن و حقّ انتفاع یا حقّ طلبکار در مال
بازداشت شده دانست؛ زیرا حقّ شفیع فعلیّت ندارد ،اما حقوق مذکور فعلیّت دارد بلکه
حقّ شفعه را می توان شبیه حقّ تحجیر یا حقّ طلبکار نسبت به مالی که برای فرار از
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دین مورد معامله قرار گرفته است به شمار آورد؛ چراکه آثار حقّ عینی را دارد؛
بنابراین تفاوت آن با سایر حقوق عینی قابل چشم پوشی است (امامی.)34 :1375 ،
عده ای از صاحبنظران نیز شفعه را وسیله کسب حقّ عینی دانسته اند و آن را در
ردیف قرارداد و ارث و حیازت مباحات از اسباب تملّک دانسته و معتقدند که بحث بر
سر عینی بودن حقّ شفعه از نظر تحلیلی نادرست است و همانگونه که کسی در مورد
قرارداد یا ارث نمی پرسد که حقّ عینی می باشند یا خیر ،در مورد شفعه نیز چنین
پرسشی صحیح نیست .البته ایشان پس از تحلیل ماهیّت شفعه و شبیه دانستن ماهیّت آن
به چیزی بین رخصت و مالکیّت ،در نهایت با توجه به قانون مدنی و تحلیل فقها از
شفعه آن را نوعی حقّ مالی دانسته اند (یزدانیان.)148 :1384 ،
الزم به ذکر است که در تقسیم حقّ به عینی و دینی ،برخی از حقوقدانان اهل
سنّت ،حقّ شفعه را حقّی شخصی(دینی) دانسته اند؛ با این استدالل که هرچند هدف
شفیع ،حصول مالکیّت است اما این حقّ با وقوع بیع برای شفیع ایجاد می شود که باید
شخصاً آن را اعمال کند و نمی تواند به نفع دیگری از آن صرفنظر نماید (احمدی
طباطبائی.)19 :1344 ،
این اختالف نظرها در تحلیل ماهیّت حقّ شفعه ،به اختالف در مبنای تحلیل باز می
گردد .این حقوقدانان بر مبنای حقوق غربی ،حقّ را به عینی و دینی تقسیم نموده و در
این تقسیم بندی درصدد تبیین جایگاه حقّ شفعه برآمده اند.
حقّ شخصی یا دینی رابطه بین شخص دائن و مدیون است که به موجب آن دائن،
اعطای مالی یا انجام یا ترک عملی را از مدیون می خواهد و حقّ عینی سلطه ای است
که قانون به شخص نسبت به یک عین اعطا می کند؛ یا به عبارت دیگر رابطه ای
حقوقی بین شخص و مال بالذات می باشد (السنهوری.)13/1 :1998 ،
از آنجا که چنین رابطه ای بین شفیع با مال مورد شفعه وجود ندارد ،بسیاری از
حقوقدانان در این زمینه به تکلّف افتاده و مفاهیم حقّ در حقوق اسالمی و حقوق
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فرانسه را با هم درآمیخته اند ،در صورتی که این دو مفهوم همیشه با یکدیگر مطابقت
ندارند (نعمت اللهی.)112 :1389 ،
حقّ شفعه حقّ ی است برای شریک در عین مبیع که بعد از آگاهی باید فوراً اعمال
گردد ،در غیر این صورت زایل می شود .هرچند که در تحقّق اعمال حقوقی یک
طرفه ،کاشف خارجی نمی تواند مؤثّر باشد و کاشف فقط جنبه اعالمی و اشهادی
دارد ولی در اخذ به شفعه اراده باطنی برای ایجاد آن کافی نیست و نیاز به کاشف دارد
که همان اعمال حقّ شفعه به وسیله پرداخت ثمن بیع اول است (نوری.)9 :1374 ،
در مورد وضعیّت معامالت مشتری در فاصله عقد بیع تا اخذ به شفعه با توجه به
ماده  816قانون مدنی دو فرض را می توان درنظر گرفت :نخست فرضی را که شفیع
پس از آگاهی به عقد بیع و حقّ شفعه از آن صرفنظر نموده و آن را اسقاط کند که
معامالت صورت گرفته نسبت به مال موضوع حقّ شفعه صحیح و اثرگذار می باشد.
دوم ،فرضی که شفیع پس از علم به این حقّ ،اقدام به اخذ شفعه می نماید؛ یعنی با
پرداخت ثمن که مشتری در قبال سهم خریداری شده پرداخت نموده است ،حقّ خود
را اعمال می کند که در این صورت ،معامالت واقع شده باطل می شوند.
ماده  816قانون مدنی  -که بر صحّت بیع عین مورد شفعه توسّط مشتری در ابتدا و
بطالن آن پس از اخذ به شفعه داللت می کند  -برگرفته از نظر مشهور فقهاست.
حقوقدانان در تفسیر این ماده ،دیدگاه های مختلفی را ابراز نموده اند .دیدگاه های
فقهی و حقو قی موجود در این زمینه شامل عدم نفوذ ،مراعی ،عدم قابلیّت استناد،
قابلیّت ابطال ،بطالن و انفساخ می باشد که ذیالً به بررسی آنها می پردازیم:
 -1-1دیدگاه عدم نفوذ
عدم نفوذ در معنای عام به هر عقدی که فاقد اثر حقوقی باشد اطالق می شود ،اما
در معنای خاصّ ،ویژه عقد ناقصی است که قابلیّت کمال دارد و رضایت بعدی موجب
حیات حقوقی آن می شود (کاتوزیان.)320 :1388 ،
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ظاهر کالم برخی از فقها بیانگر عدم نفوذ تصرّفات مشتری در مال مورد شفعه
است؛ زیرا ایشان معتقدند اگر مشتری قبل از اخذ به شفعه مبیع را بفروشد ،حقّ شفعه
ساقط نمی شود بلکه شفیع می تواند از مشتری اخذ به شفعه نماید؛ پس بیع دوم باطل
می شود و اگر آن را اجازه دهد عقد وی صحیح می شود؛ بنابراین مقتضای صحّت
عقد با اجازه شفیع ،فضولی بودن آن است .سپس اظهار داشته اند که اعتقاد به صحّت
عقد با اجازه ،مشکل است؛ چراکه بیع از مالک آن اصالتاً واقع گردیده است و نهایتاً به
خاطر اعمال حقّ شفعه باطل می شود ،پس چگونه می تواند بعد از فرض بطالن،
صحیح شود؟ در پاسخ به این سؤال ،خود چنین گفته اند :مگر این که گفته شود
مالک صحّ ت عقد در صورت اجازه در عقد فضولی با این عقد ،یکی است و چون
بقای عقد به اختیار و اراده شفیع بستگی دارد پس اجازه او نیز در این مسأله مؤثّر است
(طباطبائی قمّی.)290/8 :1426 ،
در ردّ این دیدگاه می توان گفت که عقود قبلی مشتری با اجازه شفیع تصحیح نمی
شود بلکه در اثر اسقاط حقّ شفعه ،مانع صحّت عقود ،برداشته می شود و عقود مذکور
مؤثّر واقع می شوند .در واقع ،شفیع یا حقّ خود را اعمال می کند و یا آن را اسقاط می
کند و اجازه در اینجا معنایی ندارد؛ به عبارت دیگر ،به موجب این دیدگاه ،اگر
معامالت مشتری در عین مورد شفعه غیر نافذ باشد و شفیع اقدام به اخذ شفعه نکند و
حقّ وی به دلیل عدم اقدام فوری ساقط شود ،باز هم این معامالت غیر نافذ خواهد بود،
در حالی که معامالت مشتری پس از اسقاط حقّ شفعه صحیح می باشد.
برخی از فقها نیز ضمن بحث در مورد تعلّق خیار به عین یا عقد ،به مقایسه خیار با
حقّ رهن و حقّ شفعه پرداخته و گفته اند که حقّ خیار به عقد تعلّق گرفته و نه به عین،
تا شبیه حقّ رهن و حقّ شفعه باشد و اگر آن را متعلّق به عین بدانیم ،مقتضای قاعده،
منع از تصرّف و عدم نفوذ آن تصرّف از ابتداست مگر با اذن صاحب حقّ (طباطبائی
یزدی.)43/2 :1421 ،
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هرچند که این کالم صریحاً به عدم نفوذ فروش عین مورد شفعه اشاره نکرده ،اما
ظاهراً حاکی از عدم نفوذ تصرّفات مشتری در مال مورد شفعه است؛ زیرا حقّ رهن و
شفعه را در کنار یکدیگر و در مقابل حقّ خیار قرار داده و حقّ خیار را برخالف حقّ
رهن و شفعه از شمول قاعده ممنوعیّت و عدم نفوذ تصرّف در عین متعلّق حقّ غیر
خارج دانسته است.
این دیدگاه از این جهت که حقّ رهن و شفعه را در کنار یکدیگر تحت عنوان
حقوق مانع قرار داده است ،صحیح نیست؛ زیرا حقّ رهن با توجه به دلیل خاصّ (نصّ
صریح) از نفوذ تصرّفات منافی جلوگیری می کند ،اما حقّ شفعه برخالف حقّ رهن،
مانع نفوذ تصرّفات نیست .همچنین اذن صاحب حقّ شفعه ،شرط نفوذ تصرّفات نیست
بلکه اسقاط حقّ و از بین بردن مانع است که منجرّ به صحّت و نفوذ عقد می شود.
در بین حقوقدانان نیز عده ای معتقدند که مشتری به اعتبار مالکیّت خود می تواند
نسبت به مورد شفعه معامالتی را انجام دهد و هیچ کدام از این معامالت مانع اخذ به
شفعه نخواهد بود ،بلکه پس از اخذ به شفعه این معامالت ابطال می گردد .مفادّ ماده
 816ق.م .نیز بدین معنا نیست که معامالت مشتری الزاماً باید ابطال گردد بلکه این
معامالت ،فضولی محسوب می شوند و مانند معامالت فضولی غیر نافذ است؛ بنابراین
اگر شفیع این معامالت را تنفیذ کند نافذ و معتبر بوده و در صورتی که تنفیذ ننماید آن
معامله فاقد اثر حقوقی خواهد بود (نوین و خواجه پیری237- 236 :1378 ،؛ طاهری،
.)34/5 :1418
در ردّ این دیدگاه می توان گفت که حقّ شفعه طبق ماده  821ق.م .فوریّت دارد و
بعد از آگاهی از فروش سهم مشاع توسّط شریک ،شفیع باید ظرف مهلتی که عرف
تعیین می کند اخذ به شفعه نماید وگرنه حقّ شفعه زایل می شود و با زوال حقّ شفیع،
معامالت صورت گرفته برای صحّت نیازمند تنفیذ شفیع نیست ،در صورتی که بر
اساس دیدگاه عدم نفوذ ،تا وقتی صاحب حقّ تنفیذ نکند معامله صحیح نمی شود.
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البته عده ای از حقوقدانان ،معامالت مشتری را همچون معامالت فضولی ،مراعی به
اجازه شفیع یا سقوط حقّ وی دانسته اند (امامی .)39 :1375 ،با توجه به این که در فقه،
عقد فضولی (در معنای خاصّ) ،عقدی موقوف محسوب می شود که در صورت تنفیذ
مالک ،صحّت خود را باز می یابد (جعفری لنگرودی )102-101 :1349 ،و وضعیّت
عدم نفوذ ،اعمّ از وضعیّت موقوف و مراعی است در این دیدگاه ،بین حاالت مختلف
عدم نفوذ ،خلط شده است.
از آثار عقد غیر نافذ (موقوف) این است که در صورت ردّ ،عقد از ابتدا باطل و در
صورت تنفیذ از لحظه وقوع مؤثّر واقع می شود .همچنین عقد غیر نافذ از ابتدا به دلیل
نبودن شرط یا جزء سبب ،ناقص است و با پیوستن جزء یا تحقّق شرط ،کامل و
اثرگذار می شود؛ در حالی که معامالت مشتری نسبت به مورد شفعه به طور کامل
شکل گرفته است و برای صحّت ،به پیوستن جزء سبب یا تحقّق شرط نیاز ندارد.
همچنین نمی توان اخذ به شفعه را ردّ معامله تلقّی نمود؛ چراکه تنفیذ یا ردّ معامله یعنی
اعالم رضایت یا عدم رضایت نسبت به عقدی که به دلیل فقدان عنصر رضا ،غیر نافذ
است در حالی که معامالت مشتری در مال مورد شفعه در زمان مالکیّت وی صورت
گرفته و از ابتدا صحیح بوده است.
 -1-2دیدگاه مراعي
به موجب این دیدگاه ،حکم تصرّفات مشتری در مال مورد شفعه ،معلّق به این
است که مشتری اخذ به شفعه نموده یا این که حقّ خود را اسقاط نماید .اگر اخذ به
شفعه نمود کاشف از بطالن تصرّفات بعد از آن بوده و اگر حقّ خود را اسقاط نمود
کاشف از صحّت تصرّفات از زمان وقوع است .برخی از فقها پس از بیان حکم
تصرّفات مشتری پس از اخذ به شفعه این احتمال را بدین گونه مطرح نموده اند:
اگر تصرّف مشتری در مورد شفعه بیع باشد ،شفیع حقّ دارد از مشتری اول به همان
ثمنى که داده است اخذ به شفعه نماید؛ پس بیع دوم باطل مى شود ،همچنین حقّ دارد
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از خریدار دوم به همان ثمنى که داده است اخذ کند ،پس فروش اوّلى صحیح است.
اگر بیع ها از دو مورد بیشتر شوند ،شفیع حقّ دارد از مشتری اول به همان ثمنى که داده
است اخذ به شفعه نماید و همه بیع هاى بعدى باطل مى شوند و مى تواند از مشتری
آخر اخذ به شفعه کند؛ پس بیع هاى قبلى صحیح مى شوند و همچنین است اگر به غیر
بیع تصرّف کرده باشد مانند وقف و غیر آن ،پس او حقّ دارد که اخذ به شفعه کرده و
تصرّفات مشتری را باطل نماید و احتمال دارد که صحّت بیع هاى بعدى و تصرّفات
غیر بیع ،مراعى و معلّق به عدم اخذ به شفعه ،باشد وگرنه از اصل باطل مى باشد و در
آن تردید است (خمینی ،بی تا.)559/1 :
دیدگاه مراعی به عنوان یکی از حاالت عدم نفوذ در فقه عنوان گردیده است
(کریمی.)159 :1392 ،
به نظر می رسد با توجه به قطعیّت کالم فقها در مورد صحّت تصرّفات مشتری قبل
از اخذ به شفعه نمی توان این تصرّفات را مراعی دانست؛ زیرا به موجب دیدگاه
مراعی ،وضعیّت تصرّفات تا کشف واقع ،نامعلوم و یا به عبارتی غیر نافذ است.
عدم نفوذ به معنای عامّ ،همان عدم تأثیرگذاری است که وضعیّت موقوف و مراعی
را در بر می گیرد؛ اما عدم نفوذ به معنای خاصّ ،وضعیّت عمل حقوقی موقوف است
که تنها پس از اجازه صحیح و در صورت ردّ ،باطل می شود .مراعی وضعیّتی است که
در آن عمل حقوقی به دلیل وجود مانع ،اثرگذار نبوده و از بین رفتن مانع ،موجب
بازگشت آثار عمل حقوقی می شود .به عبارت دیگر ،به وضعیّت حقوقی ،زمانی
مراعی گفته می شود که سبب آن وضع حقوقی کامالً محقّق شده است و حالت
انتظاری جز رفع جهل وجود ندارد (جعفری لنگرودی.)101 :1349 ،
عده ای از حقوقدانان وضعیّت مراعی را نوعی وضعیّت مستقلّ در کنار وضعیّت
صحّت ،بطالن و عدم نفوذ ،فرض نموده و معتقدند که این وضعیّت زمانی کارآمد
است که نسبت به حقّ شخص ثالث که جنبه احتمالی دارد معامله ای واقع شود و
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مالکیّت بالقوّه یا طلب شخص ثالث نادیده گرفته شود (کریمی و شعبانی:1396 ،
.)683
به نظر می رسد مراعی ،وضعیّت مستقلّی از وضعیّت عدم نفوذ نیست و یکی از
حاالت عدم نفوذ به معنای اعمّ می باشد .در واقع این دیدگاه ،از دیدگاه عدم نفوذ و از
دل نظریّه کشف بیرون آمده است.
عده ای از پیروان این دیدگاه معتقدند که وضعیّت مراعی ،ناظر به زمانی است که
روشن شدن وضعیّت قرارداد مانند عقد معلّق نیاز به مشخّص شدن وضعیّتی دیگر دارد
و زمانی که نتوان در مورد صحّت یا بطالن عقد در همان لحظه وقوع تصمیم گرفت،
عقد را صحیح فرض نموده و سرنوشت آن را مراعی به روشن شدن وضعیّت دیگر می
دانیم (محقّق داماد و دیگران.)19 :1394 ،
ظاهراً فرض صحّ ت عقد در این نظر با توصیفی که از وضعیّت مراعی شد ،تناسب
ندارد؛ زیرا وضعیّت عقد در دیدگاه مراعی نامشخص است و پس از تحقّق یا عدم
تحقّق امری ،وضعیّت صحّت یا بطالن عقد آشکار می شود .در حالی که صحیح
دانستن عقد به معنای تعیین حکم برای وضعیّتی است که هنوز روشن نشده است و این
تالشی است برای هماهنگ کردن حکم قانونی تصرّفات مشتری قبل از اخذ به شفعه
(صحّت) با دیدگاه مراعی که وضعیّت عقد در آن نامشخص بوده و تا کشف واقع ،بی
اثر یا غیر نافذ است.
همچنین اگر بپذیریم عقد از ابتدا با تمام شرایط و اسباب ایجاد گردیده و کامل
است بنابراین وضعیّت عقد جز صحّت نمی تواند باشد و این که بعد از اخذ به شفعه
معامله ای را که با تمام شرایط محقّق گردیده است از آغاز باطل بدانیم و آثار آن را تا
قبل از اخذ به شفعه نپذیریم با اصل صحّت عقد و اراده طرفین سازگار نیست.
وضعیّت مراعی از جهت تعلیق آن به امری محتمل ،به وضعیّت عدم نفوذ شباهت
دارد ،اما تفاوتی که قائلین این دیدگاه بین وضعیّت مراعی و عدم نفوذ ذکر نموده اند
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این است که در وضعیّت مراعی ،حقّ شخص ثالث بر موضوع قرارداد ،قطعی نیست
بلکه حقّ احتمالی بوده؛ بنابراین ضمانت اجرای آن نیز باید با آن تناسب داشته باشد؛
در صورتی که در معامله فضولی حقّ مالک بالفعل بر مورد معامله تعلّق گرفته است و
ضمانت اجرای آن نیز با طبیعت این حقّ متناسب می باشد (کریمی و شعبانی:1396 ،
.)686
به نظر می رسد ادّعای قطعی نبودن یا احتمالی بودن حقّ اشخاص ثالث در قرارداد،
از نظر تحلیلی صحیح نیست؛ چراکه حقّ شفیع قبل از معامالت مشتری و به محض
تملیک حصّه مشاع به مشتری ،ایجاد و قطعی گردیده است اما آن چه قطعیّت نیافته و
احتمالی می باشد اجرای حقّ ،یعنی اخذ به شفعه است؛ بنابراین بهتر است گفته شود
چون اجرای حقّ ،محتمل است وضعیّت تصرّفات صورت گرفته نسبت به آن نیز
احتمالی است.
 -1-3دیدگاه بطالن
عده ای صریحاً حکم تصرّفات مشتری را در مبیع پس از اخذ به شفعه ،بطالن
دانسته اند (شهید اول372/3 :1417 ،؛ کرکی411/6 :1414 ،؛ عالمه حلّی:1414 ،
251/12؛ حسینی عاملی594 :1419 ،؛ خوئی .)77/2 :1410 ،دلیلی که این فقها برای
قول به بطالن تصرّفات مشتری پس از اخذ به شفعه ذکر نموده اند تقدّم حقّ شفیع
نسبت به مال مورد شفعه است .البته عده ای نیز ضمن بیان انواع تصرّفات مشتری نسبت
به عین ،از اختیار شفیع برای اخذ به شفعه از بیع اول یا سایر بیع ها سخن گفته و اخذ به
شفعه از بیع دوم یا سوم را دلیل امضای بیع اول دانسته اند (کرکی411/6 :1414 ،؛
خوئی77/2 :1410 ،؛ حسینی عاملی.)594/18 :1419 ،
به نظر می رسد این عبارت ،یعنی «امضای بیع اول» چندان با پذیرش دیدگاه بطالن
همخوانی ندارد مگر این که گفته شود قائلین بطالن در اصل ،معتقد به عدم نفوذ این
تصرّفات هستند که در صورت اخذ به شفعه ،تصرّفات انجام شده با عدم تنفیذ شفیع
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مواجه و باطل می شوند؛ یا این که با توجه به دیدگاه برخی از فقها بگوئیم چون اسقاط
حقّ ،نیازمند مبرز انشایی است و این امر منحصر به اجازه می باشد و رضایت باطنی
صالحیّت اسقاط حقّ را ندارد ،این دسته از فقها امضای بیع یا اعالم رضایت به بیع را به
کار برده اند (عراقی.)79/5 :1414 ،
بعضی نیز از حقّ شفیع برای ابطال معامالت مشتری سخن گفته اند .در واقع ،به کار
بردن واژه ابطال می تواند تعبیر دیگری از بطالن معامله پس از اخذ به شفعه باشد
(شهید اول161 :1410 ،؛ شیخ طوسی454/3 :1407 ،؛ عالمه حلّی )252/12 :1414 ،یا
این که فقها آن را مسامحتاً و به جای انفساخ عقد به کار برده اند .در هر حال ،با توجه
به این که فقها در بحث شفعه در کنار واژه بطالن ،از فسخ یا انفساخ نیز سخن گفته اند
به طور مطلق نمی توان گفت که منظور ایشان از بطالن یا ابطال معامله توسّط شفیع،
بطالن به معنای خاصّ آن باشد مگر این که صراحتاً و در تمامی کالمشان در این
موضوع ،به بطالن عقد مشتری اشاره کرده باشند.
البته برخی از فقها نیز صریحاً از واژه بطالن برای بیان حکم این تصرّفات استفاده
ننموده ،بلکه گفته اند اگر مشتری مبیع را وقف نموده یا آن را مسجد قرار داده باشد
شفیع می تواند اذن به تصرّف داده یا کلّ آن را زایل کند (سبزواری.)547/1 :1423 ،
در بین حقو قدانان نیز عده ای ،معامالت مشتری را پس از اخذ به شفعه باطل دانسته
اند .از نظر ایشان توجیه حکم بطالن معامالت پس از اخذ به شفعه با توجه به ظاهر ماده
 816قانون مدنی و نظر مشهور فقها کامالً روشن است؛ زیرا هر کدام از معامالت،
سبب مستقلّى براى پدید آمدن حقّ شفعه بوده و تبعاً معامالت بعدى صحیح است.
بطالن این معامالت به این خاطر است که حقّ شفعه زودتر پدید آمده است؛ بنابراین
شفیع به موجب حقّ سابق خویش مى تواند معامالت انجام شده را باطل سازد (محقّق
داماد .)86 :1426 ،عده ای از صاحبنظران نیز علّت بطالن تصرّفات را پس از اخذ به
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شفعه ،حقّ عینی شفیع نسبت به مبیع و تقدّم آن بر حقّ مشتری دانسته اند (احمدی
طباطبائی.)99 :1344 ،
هرچند که حکم به بطالن معامالت مشتری در مال مورد شفعه با ماده  816قانون
مدنی و نظر مشهور فقها مطابقت دارد اما با توجه به این که بطالن در کالم فقها در
بسیاری از موارد به معنای انفساخ به کار رفته است و حتی این امر به قانون مدنی نیز
سرایت نموده و نمونه آن در ماده  496قانون مدنی در باب اجاره مشهود است ،نمی
توان تنها به استناد این ظواهر حکم به بطالن معامالت مشتری در مال مورد شفعه داد؛
زیرا بطالن به معنای بی اعتباری معامله مشتری از آغاز و نادیده گرفتن تمام آثار عقدی
است که از ابتدا به طور صحیح واقع شده است.
 -1-4دیدگاه عدم قابلیّت استناد
عقدی ک ه به طور صحیح بین طرفین منعقد می شود نه تنها برای طرفین ایجاد التزام
می کند بلکه به عنوان رویداد اجتماعی در برابر اشخاص ثالث هم قابل استناد است ،اما
در شرایط خاصّ ،مثالً عدم رعایت قانون ،عقد در روابط طرفین نافذ و در مقابل
اشخاص ثالث غیر قابل استناد است .عقد غیر قابل استناد با عقد باطل یکسان نیست؛
زیرا عقد باطل مطلقاً بی اعتبار است و در روابط طرفین و در عالم اعتبار اثری ندارد،
در حالی که عقد غیر قابل استناد ،غیر نافذ نسبی است؛ یعنی در برابر دیگران در حکم
باطل است ولی نسبت به طرفین عقد ،پیمانی نافذ و مورد احترام می باشد (کاتوزیان،
.)321 :1388
از نظر برخی از حقوقدانان معنای بطالن معامالت مشتری پس از اخذ به شفعه ،عدم
قابلیّت استناد معامالت خریدار در برابر شفیع است؛ به عبارت دیگر ،نفوذ تصرّفات
خریدار مالزمه با بطالن حقّ شفعه دارد و موضوع آن را از بین می برد؛ بنابراین به
منظور حفظ حقّ شریک که مقدّم بر حقّ مشتری است معامالت منافی با حقّ شفعه در
برابر شفیع قابل استناد نمی باشد و مانند این است که هیچ معامله ای صورت نگرفته و
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او آزادانه می تواند مبیع را از مشتری اخذ نماید (کاتوزیان)48 :1386 ،؛ این در حالی
است که قانونگذار در ماده  816ق.م .معامالت مشتری در مورد شفعه را باطل می داند
و ظاهر این ماده با استدالل فوق منافات دارد .عالوه بر این که عدم قابلیّت استناد
ضمانت اجرایی است که ریشه در فقه و حقوق ما نداشته و تعیین ضابطه برای آن
دشوار می باشد مخصوصاً در باب شفعه که در مبنای فقهی مقرّرات آن تردیدی
نیست .همچنین کاربرد عدم قابلیّت استناد جایی است که طرفین بدون رعایت قانون،
اقدام به معامله نموده اند در صورتی که معامالت مشتری خالف قانون نبوده و قانون او
را از تصرّف در مورد شفعه منع نکرده است.
 -1-5دیدگاه قابلیّت ابطال
برخی از مفسّران معامالت مشتری نسبت به مال مورد شفعه را قابل ابطال دانسته اند
(طالب احمدی.)154 :1384 ،
عقد قابل ابطال ،عقدی است که اشخاص مورد حمایت قانون می توانند آن را از
لحظه انعقاد بی اعتبار نمایند؛ بنابراین به عقدی که بطالن آن نسبی است گفته می شود.
در واقع ،قابلیّت ابطال ضمانت اجرای بطالن نسبی عقد است .قانونگذار برای حمایت
از حقوق اشخاص ثالث سرنوشت عقد را به آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از
دادگاه بخواهند .عقد قابل ابطال همچون عقد غیر نافذ ،قابل تنفیذ می باشد (کاتوزیان،
.)330/3 :1388
به نظر می رسد دیدگاه قابلیّت ابطال که تکمیل کننده نظریّه عدم قابلیّت استناد
معامالت مشتری در مقابل شفیع می باشد عالوه بر ایراداتی که قبالً در مورد نظریّه عدم
قابلیّت استناد مطرح گردید با این ایراد مواجه است که لزوم مراجعه به مراجع قضایی
برای درخواست ابطال معامالت مشتری نسبت به مال مورد شفعه را اقتضا می کند ،در
حالی که با توجه به مواد مربوط به حقّ شفعه در قانون مدنی برای اخذ به شفعه و بطالن
معامالت لزومی به درخواست ابطال از مراجع قضایی نمی باشد .البته پیروان این
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دیدگاه ،قابل ابطال بودن معامالت را مشروط به رأی مقام قضایی نمی دانند بلکه
معتقدند که ابطال معامله ممکن است به اراده هر یک از طرفین یا شخص ثالث به
صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت پذیرد (طالب احمدی.)155 :1384 ،
 -1-6دیدگاه انفساخ
حکم دیگری که از کالم فقها پیرامون اخذ به شفعه و تأثیر آن بر معامالت مشتری
می توان به دست آورد ،انفساخ است .عده ای از فقها معتقدند که شفیع مخیّر است که
با پرداخت ثمن بیع اول از مشتری اخذ به شفعه نماید و با فسخ بیع اول ،عقود بعد از آن
منفسخ می شود و در صورتی که عقد بعدی بیع باشد و از آن اخذ به شفعه شود عقد
اول صحیح و عقود بعد از آن منفسخ می گردند (عالمه حلّی575/4 :1420 ،؛ حلّی،
.)278 :1405
عده ای نیز در این زمینه گفته اند که شفیع می تواند معامالت مشتری را ابطال کند،
اما با توجه به این که ایشان ،تعلّق حقّ شفعه به مبیع را مانع لزوم تصرّفات واقع شده از
طرف مالک دانسته اند می توان گفت ابطال معامالت در اثر اخذ به شفعه به معنای
انفساخ آنهاست نه بطالن از آغاز ،عالوه بر این که ایشان در بیان حکم تصرّف در
زمان خیار آن را به حقّ شفعه مانند کرده و گفته اند که حقّ شفعه مانع مشتری از انتقال
عین نمی شود و تنها فرق بین آنها در این است که شفعه ،سلطنت برای نقل جدید
است و شفیع با اخذ به شفعه مالکیّتی را که قبل از آن مستقرّ شده است به خود منتقل
می کند برخالف خیار که سلطنت برای رفع عقد و ارجاع ملک به حالت سابق خود
می باشد و این تفاوت در حکم مسأله مؤثّر نیست ،عالوه بر این که مالکیّت در شفعه،
به دلیل ابطال تصرّفات مشتری به خاطر حقّ شفعه متزلزل تر است (شیخ انصاری،
 30/4 :1415و.)149
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تشبیه حقّ شفعه به خیار نیز دلیل دیگری است که اثبات می کند تعلّق حقّ شفعه به
مبیع ،مانع لزوم تصرّفات واقع شده از طرف مشتری است؛ در نتیجه حکم به انفساخ بیع
پس از اخذ به شفعه نسبت به حکم بطالن آن از آغاز ،قابل قبول تر است.
با توجه به دیدگاه مذکور ،تردید حاصل می شود که حقّ شفعه به حصّه مشاع
(عین مبیع) تعلّق گرفته است یا به عقدی که نسبت به عین مورد شفعه واقع شده است؟
چراکه اگر حقّ شفعه به عین تعلّق گرفته بود بایستی مانع از تصرّفات منافی با آن باشد
در صورتی که انتقال عین مورد شفعه هیچ مانعیّتی با حقّ شفیع نداشته ،بلکه تصرّفات
مشتری در مال مورد شفعه صحیح و نافذ است.
برخی از فقها معتقدند که حقّ شفعه به عین تعلّق نگرفته و عقد در شفعه و خیار
متزلزل نیست و جواز رجوع به مشتری ،حکم شرعی و منشأ آن فسخ یا انفساخ عقد
است که در نتیجه آن ،عین به مالک باز می گردد (نائینی.)80/2 :1373 ،
در فرض پذیرش این دیدگاه این پرسش مطرح می شود که در صورت شباهت
حقّ شفعه و حقّ خیار ،چرا پس از فسخ عقد در نتیجه خیار ،معامالت بعدی نسبت به
عین ،منفسخ نمی شود بلکه مبیع در حکم تلف و مالک قبلی مستحقّ بدل (مثل یا
قیمت مبیع) است ،اما پس از اخذ به شفعه ،معامالت باطل یا منفسخ می شوند و حصّه
به شفیع باز می گردد؟
برای پاسخ به این پرسش از استدالل یکی از فقها ،در مقایسه حقّ شفعه و حقّ
جنایت با حقّ رهن می توان استفاده نمود که گفته اند :هرچند که به دلیل فتاوی و نصّ
حدیث «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف» و همچنین ارتکاز ذهنی ،تصرّف در
عین مرهونه به دلیل تعلّق حقّ مرتهن به آن (در صورتی که ملک راهن باشد) ممنوع
است اما تفاوتی که حقّ رهن با حقّ جنایت و حقّ شفعه دارد این است که در رهن،
مالیّت عین مرهونه بیش از مملوک بودن آن اعتبار دارد؛ بنابراین بر اساس قاعده
بدلیّ ت ،مبدل (عین مرهونه) صالحیت انتقال به بدل را دارد؛ یعنی در صورت جواز
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فروش عین مرهونه ،عوض عین مرهونه ،در رهن قرار می گیرد .این در حالی است که
در حقّ جنایت و حقّ شفعه ،عنوان جانی و حصّه مشاع که در موضوع حقّ داخل
هستند صالحیت اعتبار بدلیّت را ندارند تا با فروش آنها حقّ از مبدل (جانی و حصّه
مشاع) به بدل آنها انتقال یابد (عراقی.)79/5 :1414 ،
با توجه به کالم این فقیه بزرگوار ،می توان علّت انفساخ عقود مشتری نسبت به
مبیع را لزوم بازگشت حصّه مشاع به مالکیّت شریک (شفیع) دانست؛ چراکه هدف از
جعل حقّ شفعه برای شفیع جلوگیری از تضرّر وی بوده تا از طریق اخذ به شفعه بتواند
مالک حصّه مشاع گردد؛ بدین ترتیب با اخذ به شفعه و فسخ عقد بیع نمی توان حکم
به صحّ ت معامالت بعدی مشتری و دریافت بدل داد؛ زیرا التزام به چنین حکمی ،نقض
غرض است و بود و نبودِ چنین حقّی برای شریک متضرّر ،یکسان می باشد؛ بنابراین
تعلّق حقّ شفیع به عین مورد شفعه امری مسلّم است.
برخی از فقها صحّت تصرّفات مشتری را قبل از اخذ به شفعه نشانه مصون ماندن
دالیل صحّت آن از معارضه با تعلّق حقّ شفیع به مال مورد شفعه دانسته و معتقدند
قیاس حقّ شفعه با حقّ رهن ،قیاسی مع الفارق است و تعلّق حقّ شفیع مانند تعلّق حقّ
دیان به ترکه است که از تصرّف وارث در ترکه جلوگیری نمی کند و دیان ،در
صورت عدم پرداخت دین توسّط وراث می توانند معامالت را فسخ کنند (نجفی،
.)352/37 :1404
هرچند که صاحب این دیدگاه درصدد توجیه صحّت معامالت مشتری با وجود
حقّ شفعه و فسخ بعدی آن پس از اخذ به شفعه است اما قیاس حقّ شفعه با حقّ وراث
در ترکه متوفّی صحیح نیست؛ زیرا اگر وراث دین خود را از مالی غیر از ترکه نیز
دریافت کنند ،حقّ آنها زایل می شود و در عین ترکه ،حقّی نخواهند داشت در
صورتی که حقّ شفعه صرفاً متعلّق به عین است که یا با اخذ به شفعه اجرا یا با صرفنظر
کردن از آن اسقاط می شود.
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برخی از شارحان قانون مدنی ،در تفسیر ماده  ،816اخذ به شفعه را به خیار تشبیه
نموده و آن را از حین فسخ مؤثّر می دانند؛ هرچند صریحاً حکم معامالت مشتری را
روشن نکرده اند (جعفری لنگرودی .)413 :1379 ،عده ای نیز ضمن بررسی نظریّه
عدم نفوذ مراعی ،به تصرّفات مشتری در مورد شفعه نیز به صورت گذرا اشاره نموده
ولی به دلیل صحّت تصرّفات مشتری در مال مورد شفعه و این که اخذ به شفعه از
مشتری صورت می پذیرد و نه از شریک (فروشنده) ،انفساخ عقد را از مراعی بودن آن
قابل قبول تر می دانند (کریمی.)169 :1391 ،
برخی از صاحبنظران این دیدگاه را مخالف ظاهر ماده  816ق.م .دانسته و تعبیر
بطالن به انفساخ را بدون قرینه صحیح نمی دانند (محقّق داماد و دیگران.)6 :1394 ،
اما به نظر می رسد ماده  819ق.م .که در مورد مالکیّت منافع عین مورد شفعه قبل
از اخذ به شفعه می باشد ،قرینه ای است بر این که منافع منفصل ایجاد شده در زمان
مالکیّت مشتری ،به وی تعلّق دارد؛ پس عقد واقع شده نمی تواند از ابتدا باطل و بی اثر
باشد و این مسأله زمانی روشن تر می شود که تصرّف مشتری در مبیع از نوع بیع باشد؛
بنابراین با فروش مبیع توسّط مشتری و اختیار شفیع در اخذ به شفعه از هرکدام از
خریداران (نه از فروشنده) مشخّص می گردد تفاوتی از نظر وضعیّت بین این دو عقد
از جهت مالکیّت تبعی منافع در زمان صحّت عقد نیست .بنابراین ،در صورت فسخ و
اخذ به شفعه نسبت به عقد اول ،عقد دوم منفسخ می گردد و باطل دانستن آن از ابتدا با
حقّ به وجود آمده برای مالک منافات دارد؛ چراکه مالکیّت او کامل و بدون نقص
بوده است و منافع ایجاد شده در زمان مالکیّت وی بر مبیع ،به وی تعلّق دارد.
از آنجا که دیدگاه انفساخ ،از ایرادات وارده به سایر دیدگاه ها مصون است و
وجود قرینه ،اختالف ظاهری آن را با ماده  816ق.م .توجیه می کند و هماهنگ با
اصل صحّت عقود و مبانی فقهی است بر سایر دیدگاه ها در این زمینه ارجحیّت دارد.
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 -2مباني حکم فروش عین مورد شفعه
اکثر فقها و حقوقدانان در مورد اخذ به شفعه و تأثیر آن بر تصرّفات مشتری به دو
مبنای اصلی تحت عنوان تعلّق حقّ شفیع به مورد شفعه و قاعده الضرر اشاره نموده اند
که به بررسی آنها می پردازیم:
 -2-1تعلّق حقّ شفیع به مورد شفعه
بسیاری از فقها و حقوقدانان تعلّق حقّ شفیع را به عین مبیع موجب زوال تصرّفات
پس از اخذ به شفعه دانسته اند (شیخ انصاری30/4 :1415 ،؛ اصفهانی116 :1409 ،؛
طاهری 34/5 :1418 ،؛ احمدی طباطبائی19 :1344 ،؛ امامی)39/3 :1375 ،؛ عده ای نیز
تعلّق حقّ به عین را به دو صورت دانسته اند :نخست ،تعلّق حقّ به عین به نحوی که به
سایر نقل و انتقاالت بعدی هم سرایت کند و دوم ،تعلّق حقّ به عین به نحوی که با
انتقال زائل گردد و تعلّق حقّ شفیع به مال مورد شفعه را از نوع نخست دانسته اند
(اصفهانی .)116 :1409 ،برخی از فقها نیز از تعلّق حقّ شفیع به مورد شفعه سخن گفته
و آن را به تصرّفات ورثه در ترکه (متعلّق حقّ طلبکاران) تشبیه نموده اند (طباطبائی
یزدی .)162 :1421 ،معدودی از صاحبنظران نیز معتقدند که حقّ شفعه به عین تعلّق
نگرفته و حکم به فسخ یا انفساخ تصرّفات مشتری پس از اخذ به شفعه ،ناشی از حکم
شرع است (نائینی)80/2 :1373 ،؛ این اختالف نظرها ناشی از اختالف فقها در پاسخ به
این مسأله است که آیا تعلّق حقّ غیر نسبت به عین ،مانع صحّت و نفوذ تصرّفات مالک
در عین می شود یا خیر؟
عده ای از فقها در پاسخ به این سؤال معتقدند که تعلّق حقّ غیر ،همواره مانع
صحّت و نفوذ عقد نیست و اگر انتقال موجب زوال حقّ نگردد منافاتی بین حقّ غیر و
تصرّف مالک نخواهد بود (شیخ انصاری30/4 :1415 ،؛ اصفهانی )116 :1409 ،اما
برخی تعلّق حقّ غیر را نسبت به عین ،مانع دانسته اند ولی عین مورد شفعه را متعلّق حقّ
غیر نمی دانند (نائینی.)80/2 :1373 ،
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با توجه به این که مالک به دلیل حفظ حقّ غیر از تصرّف در عین مال بازداشته
شده و در صورتی که تصرّف منافاتی با حقّ غیر نداشته باشد این حکم نیز برداشته می
شود ،می توان گفت تعلّق حقّ شفعه به عین ،مانع از نفوذ تصرّفات مشتری نیست؛ زیرا
با انتقال عین نیز حقّ شفیع محفوظ بوده و زایل نمی شود و به نظر می رسد این امر،
ناشی از شراکت شفیع در عین مورد شفعه باشد.
 -2-2قاعده الضرر
عده ای نیز مبنای حقّ شفیع برای اخذ به شفعه را قاعده الضرر دانسته و اخذ به
شفعه را وسیله ای برای دفع این ضرر عنوان نموده و آن را محدود کننده سلطه مشتری
نسبت به مال مورد شفعه دانسته اند (احمدی طباطبائی)12-11 :1344 ،؛ از این منظر،
شفعه وسیله ای برای رفع ضرر معرفی گردیده است و نه جلب منفعت (کاتوزیان،
.)16 :1386
ضرری بودن فروش سهم شریک به شخص ثالث ،علّت حکم به ثبوت حقّ شفعه
برای شفیع ،عنوان گردیده و تحمّل شریک جدید ،مصداق ضرر دانسته شده است که
برخی از فقها در ردّ این نظر چنین اظهارنظر نموده اند :رفع ضرر ،علّت تشریع شفعه
نیست بلکه از آثار و نتایج تشریع شفعه می باشد؛ زیرا بعد از جعل حقّ شفعه است که
بایع و مشتری ،حقّ مخالفت با صاحب حقّ را ندارند و ممانعت و مخالفت با این حقّ
ضرر محسوب می شود؛ پس ضرر نفی شده همان مزاحمت بایع و مشتری برای حقّ
شریک است؛ بنابراین ایراداتی که به جریان قاعده الضرر در مورد مسأله شفعه وارد
شده است؛ از جمله مخالفت آن با سلطنت بایع و مشتری و دائر مدار بودن حقّ شفعه بر
وجود یا عدم ضرر ،منتفی می گردد؛ زیرا حقّ شفعه ،معلول قاعده الضرر نیست ،بلکه
برای شریک سلطنت (حقّ) شفعه ایجاد می گردد و بر این سلطنت آثاری مترتّب است
از جمله جلوگیری از ممانعت مشتری از اعمال حقّ شفعه؛ به عبارت دیگر ،ثبوت حقّ
شفعه موجب این است که بایع و مشتری نتوانند از اعمال حقّ شریک ممانعت به عمل
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آورند؛ زیرا ممانعت خود نوعی ضرر است که نفی گردید (عراقی35 :1418 ،و36و
158و.)159
البته برخی از حقوقدانان شفعه را از منظر قاعده الضرر امری خالف قاعده دانسته
و معتقدند که از منظر قاعده الضرر ،شفعه به صورت محدود و استثنائی باید تفسیر
شود و این قاعده دامنه شفعه را محدود می نماید (یزدانیان.)168 :1384 ،
به نظر می رسد هرچند که قاعده الضرر مستقیماً بر بطالن یا انفساخ تصرّفات
مشتری داللت نمی کند اما با منع مشتری و بایع از تضییع حقّ شفیع ،زمینه اجرای اخذ
به شفعه و بازگشت حصّه مشاع به شریک را فراهم می آورد؛ بنابراین حکم به صحّت
این تصرّفات با وجود فسخ شفیع ،مصداق ضرری است که به موجب این قاعده نفی
گردیده است.

نتیجه گیری
از مجموع مطالب مطرح شده به نتایج ذیل اشاره می گردد:
 -1تعلّق حقّ شفیع به عین مورد شفعه ،مانع تصرّفات مشتری در آن نیست؛ زیرا
تعلّق حقّ غیر در صورتی مانع تصرّفات مالک در مال می گردد که تصرّف ،موجب
زوال آن حقّ گردد و در مورد حقّ شفعه به دلیل خصوصیّت موضوع ،تعلّق حقّ
مانعیّتی ایجاد نمی کند و با انتقال آن حقّ شفعه زائل نمی شود.
 -2از بین دیدگاه های ارائه شده در مورد وضعیّت معامالت مشتری بعد از اخذ به
شفعه ،دیدگاه بطالن ،با ظاهر ماده  816ق.م .قانون مدنی هماهنگی دارد ،اما با اصل
صحّت و اراده متعاقدین سازگار نیست؛ عالوه بر این که شفیع مال را از خریدار اخذ
می کند و نه از شریک (فروشنده) ،تا قائل به بطالن تصرّفات با اخذ به شفعه باشیم.
 -3این که گفته می شود شفیع می تواند تصرّفات را ابطال کند ناظر به انجام این
عمل به اراده شفیع است ،در صورتی که اگر عقد ،فاقد یکی از شرایط اساسی باشد
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طبق اصول حاکم بر شکل گیری عقد ،عقد از ابتدا فاقد اثر و باطل است؛ بنابراین
نخستین برداشت از به کارگیری این لفظ ،تأیید دیدگاه عدم نفوذ است؛ چراکه به دلیل
فقدان رضا عقد غیر نافذ است .اگر شخص به معامله ای که بدون این شرط محقّق
شده ،رضایت ندهد عقد را ابطال نموده و بر اساس نظریّه کشف ،این عدم رضایت از
آغاز اثر می کند .دومین برداشت از این واژه ،نظریّه قابلیّت ابطال نسبت به عقود غیر
قابل استناد است که با توجه به عدم پیشینه فقهی ،نمی توان گفت اراده فقیه بر این امر
واقع شده است .بنابراین ،منظور فقیه از ابطال عقد ،اعمال حقّ شفعه است که فقها آن
را به خیار نیز تشبیه نموده اند و با اعمال آن عقد فسخ گردیده و آثار صحّت عقد نیز
در مالکیّت مشتری ایجاد می شود؛ بنابراین شفیع عین را از مشتری اخذ می کند و نه از
بایع.
 -4انفساخ را نمی توان به معنای بطالن درنظر گرفت ولی فقها بطالن را عموماً به
جای انفساخ ،بسیار به کار برده اند.
 -5پذیرش هرکدام از دیدگاه های بطالن ،عدم نفوذ (مراعی یا موقوف) یا انفساخ،
آثار و نتایجی را به بار می آورد که از آن جمله به مالکیّت نماءآت و منافع عقد از
زمان وقوع تا زمان اخذ به شفعه می توان اشاره نمود .اگر بطالن یا عدم نفوذ (که در
نهایت ،به بطالن عقد منجرّ گردد) را بپذیریم منافع ،متعلّق به مالک پیش از عقد
خواهد بود ،در حالی که با وجود صحّت عقد پیش از اخذ به شفعه ،چنین نتیجه ای
پذیرفتنی نیست و تنها پذیرش دیدگاه انفساخ است که عالوه بر هماهنگی با مقرّرات
قانونی و مبانی فقهی با اراده و خواست طرفین عقد نیز سازگاری دارد.
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 حسینی عاملى ،سید جواد (1419ق) ،مفتاح الکرامه في شرح قواعد العالّمه ،ج ،18قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1420ق) ،تحریر األحکام الشرعیه على مذهب اإلمامیه ،ج،4قم :مؤسسه امام صادق(ع).
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1414ق) ،تذکره الفقهاء ،ج ،12قم :مؤسسه آل البیت(ع). حلّی ،یحیى بن سعید (1405ق) ،الجامع للشرائع ،قم :مؤسسه سید الشهداء العلمیه. خمینی(امام) ،سید روح اللّه (بی تا) ،تحریر الوسیله ،ج ،1قم :دار العلم. خوئى ،سید ابو القاسم (1410ق) ،منهاج الصالحین ،ج ،2چ ،28قم :مدینه العلم. خوئی ،سید ابوالقاسم (بی تا) ،مصباح الفقاهه ،ج .5بی جا :بی نا. -سبزوارى ،محمدباقر(1423ق) ،کفایه األحکام ،ج ،1قم :مؤسسه النشر االسالمی.
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 طالب احمدی ،حبیب ( ،)1384معامالت قابل ابطال در حقوق ایران ،فصلنامه مدرس علومانسانی.162-145 ،3 ،
 طاهری ،حبیب اهلل (1418ق) ،حقوق مدنى ،ج ،5چ ،2قم :مؤسسه النشر االسالمی. طباطبائی حکیم ،سید محسن (بی تا) ،نهج الفقاهه ،قم 22 :بهمن. طباطبائى قمّی ،سید تقى (1426ق) ،مباني منهاج الصالحین ،ج ،8قم :قلم الشرق. طباطبائی یزدی ،سید محمدکاظم (1421ق) ،حاشیه المکاسب ،ج ،2چ ،2قم :اسماعیلیان. طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1407ق) ،الخالف ،ج ،3قم :مؤسسه النشر االسالمی. عاملى(شهید اول) ،محمد بن مکّى (1417ق) ،الدروس الشرعیه في فقه اإلمامیه ،ج ،3چ ،2قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 عاملى(شهید اول) ،محمد بن مکّى (1410ق) ،اللمعه الدمشقیه في فقه اإلمامیه ،بیروت :دارالتراث  -الدار اإلسالمیه.
 عراقى ،آقا ضیاء الدین (1414ق) ،شرح تبصره المتعلّمین ،ج ،5قم :مؤسسه النشر االسالمی. عراقى ،آقا ضیاء الدین (1418ق) ،قاعده الضرر ،قم :دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1386دوره مقدماتي حقوق مدني(درسهایي از شفعه ،وصیت،ارث) ،چ ،8تهران :میزان.
 کاتوزیان ،ناصر ( ،)1388قواعد عمومي قراردادها ،ج ،2تهران :شرکت سهامی انتشار. کرکی(محقق) ،على بن حسین (1414ق) ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،6چ ،2قم:مؤسسه آل البیت(ع).
 کریمی ،عباس ( ،)1391تالشي برای ساماندهي نظریه عدم نفوذ مراعي ،دیدگاه هایحقوق قضائی.188-156 ،58 ،
 کریمی ،عباس؛ شعبانی کندسری ،هادی ( ،)1396وضعیّت حقوقي «مراعي» به عنوانوضعیّتي در عرض صحّت ،بطالن و عدم نفوذ ،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی-683 ،4 ،
.702
 محقّق داماد ،سید مصطفی؛ قبولی درافشان ،سید محمدمهدی؛ ساعتچی ،علی ( ،)1394تحلیلوضعیّت حقوقي معامالت مشتری نسبت به مورد شفعه ،آموزههای فقه مدنی.21-3 ،11 ،
 -محقّق داماد ،سید مصطفى (1426ق) ،ایقاع -اخذ به شفعه ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمى.
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 نائینى ،میرزا محمدحسین (1373ق) ،منیه الطالب في حاشیه المکاسب ،ج ،2تهران :المکتبهالمحمدیّه.
 نائینى ،میرزا محمدحسین (1413ق) ،المکاسب و البیع .ج .2قم :مؤسسه النشر االسالمی. نجفى(صاحب جواهر) ،محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج،37چ ،7بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 نعمت اللهی ،اسماعیل ( ،)1389تحلیل فقهي حقّ عیني و حقّ دیني و مفاهیم مرتبط،مطالعات فقه و حقوق اسالمی.109-132 ،3 ،
 نوری ،رضا ( ،)1374شفعه ،وصیت ،ارث :اسباب ثالثه تملّك در حقوق مدني ،چ ،2تهران:پاژنگ.
 نوین ،پرویز؛ خواجه پیری ،عباس ( ،)1378حقوق مدني :8ارث ،وصیت ،اخذ به شفعه،تهران :کتابخانه گنج دانش.
 یزدانیان ،علیرضا ( ،)1384تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعده الضرر ،مقاالتو بررسی ها.171-145 ،3 ،
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