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Abstract 
 Most of jurists have concluded 
urgency of pre-emption due to number 
of reasons like narratives, consensus 
and etc. Such reasoning is not perfect 
as consensus that was concluded by 
Seyyed Morteza or Sahib Ghania 
about delay is completely different. 
Same problem exists for narratives 
due to with documentation or 
reasoning in narration. Although some 
reasons of pre-emption delay are 
faulty, pre-emption can be concluded 
according to the narration that “His 
partner is more deserving than others”. 
Pre-emption delay is advantageous for 
both customer and salesman. Because 
the customer will benefit from more 
interests and rewards. The salesman’s 
partner can also benefit from sale 
termination. Jurists’ consensus is that 
the absent person is not aware of the 
sale, but he has the right for pre-
emption termination even he/she is 
absent for a long time. This is the 
basic concept for delay right. 
However, if the partner is aware of the 
sale and he does not use his right of 
pre-emption, anybody else cannot use 
this right anymore. Besides, in case of 
inflation and unexpected increase in 
the price, this right is null and void. 
Keywords: Urgency, Delay, Exercice 
du Droultde, Preemption, Loss. 

    چکیده     
در خصوص زمان اجـراي شـفعه چهـار نظـر وجـود      
دارد که به دو مـورد فـور و تراخـی شـفعه بازگشـت      
دارند، مشهور فقها با استناد به دالیلـی ماننـد اجمـاع،    

یات و... فوري بـودن شـفعه را نتیجـه گرفتـه انـد،      روا
دالیل مزبـور خـالی از اشـکال نیسـتند، زیـرا اجمـاع       
مذکور با اجماع دیگـري از سیدمرتضـی و صـاحب    
غنیه بر تراخی شفعه متعارض اسـت. روایـات نیـز بـه     
دلیل ضعف سند یا داللت بـدون اشـکال نیسـتند. در    

مشـکل  مقابل، گرچه  برخی از دالیل تراخـی شـفعه   
فشریکه أحـقّ بهـا مـن    «دارند، اما اطالق زمانی جمله 

تراخــی شــفعه را نتیجــه مــی دهــد، از ســوئی  » غیــره
تراخی شفعه هم به نفع مشـتري اسـت و هـم بـه نفـع      
شــریک فروشــنده، زیــرا مشــتري از منــافع و اجــرت 
بیشتري بهره می بـرد، شـریک فروشـنده نیـز امکـان      

که فرد غایب کـه   فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این
از بیع اطالع ندارد، گرچه غیبـت وي سـال هـا طـول     
بکشد حـق شـفعه دارد، تراخـی شـفعه را نتیجـه مـی       
دهد، در عـین حـال علـم شـریک بـه بیـع و اسـتفاده        
نکردن او از شفعه و نیز بخشـیدن وي شـفعه را باطـل    
می کند. همچنین در فرض تـورم و افـزایش فـاحش    

  باطل می شود. قیمت سهم فروخته شده، شفعه
: شفعه، فوریت، تراخی، اخـذ بـه   واژگان کلیدي 

 شفعه، ضرر.
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  مقدمه     
شُفعه بر وزن فُعله در لغت مشتق از شفع به معناي ضمیمه کردن و جفت قرار دادن (ابن درید،بی تا،ج    
) و نیز به معناي تقویت و اعانت و جفت در مقابل فرد به 79، 4ق،ج 1414) و زیادت (ابن منظور،869، 2

که یکی از دو شریک  از آن ). شفعه در اصطالح عبارت است354، 4،ج1375کار رفته است (طریحی،
استحقاق حصه شریکش را داشته باشد به خاطر انتقال آن به دیگري به وسیله بیع(محقق حلی، 

  ). 199 ،3ق،ج1408
حق تملک قهري حصه «مزبور می توان در تعریف شفعه گفت:  مدنی قانوان 1»808«با استفاده از ماده    

  ).15، 1394(کاتوزیان،» تی که پرداخته.شریک سابق است از خریدار آن در برابر قیم
از نگاه مشهور فقها و قانون مدنی، اخذ به شفعه فوري است. اما برخی از فقها، از جمله سیدمرتضی،    

دارند، دیدگاه هاي دیگري نیز در فقه اهل سنت وجود دارند، ابن ادریس حلی و... به تراخی شفعه باور 
  ذا بررسی دالیل فور و تراخی شفعه مهم است.که به تراخی شفعه بازگشت دارند، ل

از دکتر » ایقاع، اخذ به شفعه«درباره شفعه پژوهش هائی به چشم می خورند، از جمله کتاب     
سیدمصطفی محقق داماد؛ کتاب مزبور به طور خالصه درباره اصل شفعه به دیدگاه مذاهب فقهی اهل 

ل سنت درباره فوریت و تراخی شفعه اشاره نکرده سنت اشاره دارد، اما به دیدگاه مذاهب فقهی اه
است، همچنین به طور خالصه برخی از مبانی فقهی فوریت شفعه را مورد اشاره قرار داده اما به تراخی 

                                                      
 شخص به بیع قصد به را خود حصه شریک دو از یکى و باشد مشترك نفر دو بین تقسیمى قابل غیرمنقول مال : هرگاه808ماده  - 1

 هشفع حق را حق این. کند تملک را  مبیعه حصه و بدهد او به است داده مشترى که را قیمتى دارد حق دیگر شریک کند، منتقل ثالثى
 .گویند مى شفیع را آن صاحب و
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شفعه و مبانی فقهی آن اشاره اي ننموده است، لذا نوآوري تحقیق حاضر نسبت به کتاب مزبور آن است 
وریت شفعه تمرکز نموده و دالیل هر یک را به تفصیل مورد بررسی که بر روي مبانی فقهی تراخی و ف

قرار داده و در این باره به دیدگاه مذاهب فقهی سنت نیز اشاره هائی دارد. غیر از کتاب مزبور مقاالت 
ها  چندي درباره شفعه نگاشته شده اند، که عمدتاً درباره فوریت یا تراخی شفعه نیستند، از جمله آن

از سیدمحمدرضا آیتی و زهرا » وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق: « عبارتند از
بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه «چاپ شده است. مقاله  1395منتظري که در سال 

 به چاپ رسیده است. 1396از مرتضی رحیمی و محمدهاشم پورموال که در سال » مذاهب اسالمی

از آثاري که گذشت در کتاب الشفعه کتب فقهی نیز بحث هائی پیرامون مبانی فقهی فور و  گذشته    
ها وجود  تراخی شفعه شده است، اما تحقیق مستقلی درباره مبانی فقهی فور و تراخی شفعه و بررسی آن

الیلی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده به پرسش هائی مانند: چه د پژوهش رو ینازاندارد، 
فوریت شفعه را نتیجه می دهند؟، اشکاالت وارده بر آن دالیل چیست؟، تراخی شفعه با چه دالیلی 
پشتیبانی می شود؟، فوري بودن شفعه مالك است و یا تراخی آن؟ پاسخ می گوید. لذا پرسش اصلی 

است که ، پاسخ پرسش مزبور آن »آیا فوري بودن شفعه مرجح است یا تراخی آن«تحقیق آن است که 
» فشریکه احقّ بها من غیره«با وجود اشکاالتی که به دالیل تراخی شفعه وارد است، اطالق زمانی جمله 

همچنین امکان جمع بین حق شریک شفیع و مشتري با تراخی شفعه، موجب ترجیح تراخی شفعه است، 
لیل بطالن شفعه با این حال در مواردي، همچون تورم شدید و افزایش فاحش قیمت و مانند آن به د

 نوبت به تراخی نمی رسد.

  تفاوت اجراي حق با مرور زمان در حقوق موضوعه -1
مرتبط هستند، با این حال مسئله اجراي حق با مرور » أخذ شفعه«بیشتر احکام مربوط به اجراي حق به    

نون مدنی، تأخیر در قا 3»735«و  2»731«زمان اخذ به شفعه در موارد زیر متفاوت هستند: با توجه به مواد 
اجراي حق از اسباب سقوط حق است و مرور زمان از اسباب سقوط دعوا می باشد. با توجه به ماده 

                                                      
: در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداري که پرداخته است 731ماده  - 2

 .رجوع به محیل نماید

 .شود می واقع له و مکفول کفیل رضاي به کفالت :735 ماده - 3
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مدنی، صدور قرار رد دعوي به استناد مرور زمان نیاز به ایراد طرف آن دارد، اما سقوط  قانون 4»732«
د. دعوائی که مشمول مرور زمان شده حق به طور مستقیم از سوي دادگاه نیز می تواند مستند قرار گیر

است با قرار رد می شود ولی تصمیمی که دادگاه در مورد گذشتن مهلت اجراي حق می گیرد، صدور 
حکم بر بی حق بودن خواهان است. مرور زمان دعواي اخذ به شفعه تابع قواعد آئین دادرسی است و 

  ).30، 1394باشد(کاتوزیان، مهلتی طوالنی و ثابت دارد، اما اجراي حق باید بی درنگ
  زمان اجراي حق شفعه در نگاه فقه -2 

درباره زمان اجراي شفعه دیدگاه هاي زیر حایز اهمیت هستند: فوري بودن اخذ به شفعه. ثبوت شفعه     
که  که شریک شفیع اعمال شفعه نکند یا آن تا سه روز. محدود نبودن زمان اجراي شفعه، مگر آن

که  را براي فروش به شریک شفیع عرضه کند. استمرار حق شفعه مشروط به آن شریک بایع سهم خود
 زمان آن طوالنی نشود.

  دیدگاه اول: فوري بودن شفعه -1- 2 
قانون مدنی نیز  5»821«). ماده 312، 12ق،ج1412مشهور فقها به این دیدگاه باور دارند (عالمه حلی،    

که به فوریت شفعه علم دارد  ه دیدگاه مزبور اگر شفیع با آنبر اساس همین دیدگاه گفته است. با توجه ب
  ).363، 3ق،ج1417و می تواند اعمال شفعه کند، اعمال شفعه نکند، شفعه باطل می شود (شهید اول،

مذهب شیخ طوسی «) و 404،  4ق،ج1410(شهید ثانی،» قول اشهر«برخی از فقهاء از فوریت شفعه به      
) تعبیر نموده اند. فیض کاشانی آن را 358،  12ق،ج1413(شهید ثانی،» رانو اتباع وي و اکثر متأخ

)، فاضل مقداد گفته که فقها بر اساس همین 78، 3مذهب اکثر فقها دانسته (فیض کاشانی،بی تا،ج
شهرت عظیم «). برخی درباره آن تعابیري، مانند: 90، 4ق،ج1404دیدگاه فتوا داده اند (سیوري حلی،

را به کار برده اند (طباطبایی » عموم متأخران به آن گرایش دارند«و » است مشهور«، »دارد
)، محقق حلی (محقق حلی، 424ق،  1400). شیخ طوسی (طوسی،325، 14ق،ج1418حائري،

)، 395، 2ق،ج1417)، فاضل آبی (آبی،258ق، 1408)، ابن حمزه طوسی (ابن حمزه،265،  3ق،ج1408
)، 209، 2ق،ج1387)، فخرالمحققین حلی (فخرالمحققین،315 ،12ق،ج1412عالمه حلی(عالمه حلی،

)، محقق کرکی 347ق، 1410)، جمال الدین حلی (حلی اسدي،158، 2ق،ج1417شهید اول (شهید اول،
) و... به این دیدگاه 404، 12ق،ج1413)، شهید ثانی (شهید ثانی،401، 6ق،ج1414(محقق کرکی،

                                                      
 729چ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده : حواله عقدي است الزم و هی732ماده  - 4

 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

 .است فوري حق شفعه :821 ماده - 5
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) و ابوحنیفه به این دیدگاه باور 240، 7ق،ج1419ردي،گرایش دارند. شافعی در کتب جدیدش (ماو
  ).87،  6،ج1973دارند، اما ابوحنیفه فوریت شفعه را به مجلس معامله محدود نموده است (شوکانی،

  دیدگاه دوم: ثبوت شفعه تا سه روز -2-2
بی )و(رافعی،285،  2ق،ج1415این دیدگاه یکی از دیدگاه هاي چهارگانه شافعی است (ابن رشد، 

  ).490، 11تا،ج
  دیدگاه سوم: محدود نبودن امکان اجراي شفعه به زمان خاص -2-3
بر اساس این دیدگاه، شریک شفیع هر زمان که بخواهد می تواند از حق شفعه استفاده کند، مگر    
که شریک بایع سهم خود را براي فروش به شریک شفیع  که از اعمال شفعه صرفنظر کند یا آن آن

). همچنین 319، 14این دیدگاه یکی از دیدگاه هاي چهارگانه شافعی است (نووي، بی تا،ج عرضه کند.
شفعه بر «مالک و احمد بن حنبل در یکی از دو قولش به آن گرایش نموده اند. ابن قدامه گفته است: 

که چیزي دالّ بر رضا، همچون عفو، درخواست قسمت و مشابه  تراخی است و ساقط نمی شود، مگر آن
دیدگاه سوم درباره شفعه آن «). نووي نیز گفته است: 478، 5(ابن قدامه،بی تا،ج » ها یافت شود. آن

چه که دالّ بر  است که شفعه با یکی از موارد سه گانه ساقط می شود که عبارتند از: عفو صریح، آن
را ملزم می عرضه مبیع بر شریک باشد و مرافعه مشتري نزد قاضی. در این صورت قاضی شریک شفیع 

). بر اساس این دیدگاه حق 323،  14(نووي،بی تا،ج » کند که اخذ به شفعه کند و یا آن را ترك نماید
شفعه همانند حق قصاص می باشد. حتی مشتري نمی تواند به دادگاه مرافعه برد و اعتراض کند، بلکه 

  ). 313،  14اختیار با شریک شفیع است (نووي،بی تا،ج 
مالك سقوط شفعه باشد، اگر مشتري نزد قاضی مرافعه کند، قاضی حق » عفو صریح«بر فرض که     

). برخی از 323، 14اسقاط خیار شفیع را ندارد، زیرا وي مالک حقوق و دیون نیست (نووي،بی تا،ج
)، ابن زهره حلبی (ابن 456ق، 1415قائالن به تراخی شفعه، همچون: سیدمرتضی (علم الهدي،

) به این دیدگاه باور دارند. 388، 2ق،ج1410) و ابن ادریس حلی (ابن ادریس،235و234ق،1417زهره،
» فإن باع فشریکه أحقُّ به«از جمله دالیل این دیدگاه روایت پیامبر (ص) است که در آن فرموده اند: 

یعرض علی شریکه «). مسلم روایت مزبور را به این شکل نقل نموده است: 308،  1ق،ج1405(احسائی،
). بر اساس این 57، 5(مسلم نیشابوري،بی تا،ج» خذ او یدع فإن أبی فشریکه أحق به حتّی یؤذنهفیأ

روایات اگر شریک بخواهد سهم خودش را بفروشد، باید ابتدا آن را با شریکش در میان گذارد تا 
است. درباره خرید یا عدم خرید آن تصمیم بگیرد، در غیر این صورت شریک به سهم مزبور سزاوارتر 
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فقهاي شیعه روایت نخست را به دلیل ارسال ضعیف دانسته و از امکان حمل آن بر تقیه سخن گفته اند 
  ).15، 9ق،ج1403(اردبیلی،

  دیدگاه چهارم: بقاي حق شفعه مشروط به طوالنی نشدن زمان آن -2-4
آیا زمان  مالک به این دیدگاه گرایش دارد، زیرا در پاسخ پرسش: اگر یک سال سپري شود،     

  ).715، 2ق،ج1406طوالنی شده است؟ گفته فکر نمی کنم زمان طوالنی باشد (مالک بن انس،
  شفعه فور دیدگاه دالیل -3 

دیدگاه هاي گذشته به دو دیدگاه فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، زیرا با توجه به مفهوم تراخی،    
می دهند، دیدگاه نخست نیز صراحت در فوریت  دیدگاه هاي دوم، سوم و چهارم تراخی شفعه را نتیجه

  شفعه دارد. دیدگاه هاي مزبور به شکل زیر مورد بررسی قرار می گیرند.
  اجماع -3-1
که شفیع به صورت  شیخ طوسی گفته است: دلیل ما بر فوري بودن شفعه اجماع امامیه است بر این   

ادعاي شیخ با توجه به شهرت زیاد آن  ).431، 3ق،ج1407فوري حق دارد مطالبه شفعه کند (طوسی،
گردد. گرچه این شهرت از عصرى که شیخ مدعى  تقویت مى) 325، 14ق،ج1418حائري، (طباطبایی

تواند مدعاي شیخ را تقویت کند. در نقد دلیل اجماع باید گفت  اجماع شده متأخر است، با این حال مى
وه با اجماع دیگري که سیدمرتضی (علم اجماع مورد ادعا مدرکی بوده و معتبر نیست، به عالکه 

) بر تراخی شفعه مدعی آن شده 236ق، 1417) و ابن زهره حلبی (ابن زهره حلبی،220ق، 1415الهدي،
  اند، معارض است، لذا دلیل اجماع مورد قبول نیست.

  اصل عدم شفعه -3-2
ک داریم، لذا باید به عدم بر اساس این دلیل فوري بودن شفعه متیقن است اما درباره تراخی شفعه ش   

شفعه حکم کنیم و پس از تسلط مشتري بر سهم شریک که خریده ، شفیع بر ملک مشتري تسلطی 
). به دیگر 341، 5ق،ج1413ندارد و والیت مشتري بر ملک خویش ثابت شده است (عالمه حلی،

که شفعه (که  جا آنسخن، اصل آن است که تسلط غیر بر مال دیگري بدون اذن وي جایز نیست؛ اما از 
تصرف در مال غیر است) با دلیل خاص اجازه داده شده، باید به قدر متیقن آن، یعنی فوري بودن شفعه 
بسنده شود. در نقد این دلیل باید گفت که اطالق زمانی ادله شفعه مقتضی آن است که شفعه به نحو 

 .»االصل دلیل حیث الدلیل«است و  ظیتراخی باشد، لذا نوبت به اصل نمی رسد، زیرا اطالق، دلیل لف
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  محدود بودن موارد حق شفعه -3-3
بر اساس این دلیل مصادیق شفعه محدود هستند، چون شفعه در برخی از اشیاء آن هم به شکل خاص     

امکان اجراء دارد، زیرا با توجه به شرایط شفعه، موارد زیادي موجب بطالن شفعه هستند، که با 
یر درخواست شفعه همخوانی ندارند، چون موجب آن می شود که دامنه شفعه و مشروعیت و جواز تأخ

  .)582، 2ق،ج1427(ایروانی، موارد اجراي آن خیلی وسیع و گسترده شود
در نقد این دلیل (دلیل سوم) می توان گفت که برخی از محدودیت هاي شفعه به دلیل اموال منقول و     

، 4ق،ج1420ها باور دارند (صیمري، عدم صحت شفعه در آن تقسیم ناپذیر است که مشهور فقها به
) 414، 2ق، ج1402(ترمذي، » الشفعة فی کلّ شیء«که بر اساس روایاتی همچون:  )، حال آن103

غیرمنقول بودن و تقسیم پذیر بودن و... شفعه را محدود نمی کنند، از سوئی برخی از فقها، اجراي شفعه 
یرمنقول و اعم از تقسیم پذیر و غیرتقسیم پذیر را ممکن دانسته اند (علم در هر مبیعی اعم از منقول و غ

). اگر منظور از شرایط محدودکننده که شفعه را محدود می کنند، شرط فوري 448ق، 1415الهدي،
، 18ق، ج1419بودن را نیز شامل شود، یک نوع مصادره به مطلوب بوده و قابل قبول نیست (عاملی، 

556 .(  
  دیدن مشتري در فرض تراخی شفعهزیان  -3-4
زیرا مشتري با علم به متزلزل بودن ملکی که خریده، میل و عالقه و رغبتی براي عمران و آبادي آن    

که  نخواهد داشت، این امر موجب تعطیل ملک وي شده و ضرر زیادي متوجه او می کند و حال آن
  ).341، 5ق،ج1413قاعده الضرر چنین ضررهائی را نفی می کند (عالمه حلی،

این دلیل نیز خالی از اشکال نیست، چون در صورت تأخیر شفیع براي درخواست شفعه، ضرر وارده    
بر مشتري جبران می شود و بر فرض که در ملک خریداري شده اقدام به ساخت بنا و کشت نیز نموده 

ضرر مشتري جبران می شود.  باشد و شفیع پس از اعمال شفعه بنا و کشت را از بین ببرد، با ضمان ارش
اگر منظور از ضرري که در صورت تراخی متوجه مشتري می شود صرف عدم میل و رغبت براي 
عمران و آبادي باشد، این زیان نیز جبران می شود، زیرا مشتري مبیع را به شفیع عرضه نموده و تسلیم 

شفعه منصرف می شود. اگر مشتري که از اخذ به  وي می کند، شفیع یا آن را تحویل می گیرد و یا آن
کوتاهی کند و مبیع را به شفیع عرضه نکند، ضرر وارده بر وي به خاطر کوتاهی خودش خواهد بود 

). به عالوه مشترى با خرید ملکی که شریک دارد،  موجب ضرر خویش 475ق، 1415(علم الهدي،
  شده است، از سوئی عرف تراخی شفعه را ضرر نمی داند. 
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  تروایا -3-5
  روایات چندي براي اثبات فوري بودن شفعه مورد استناد قرار گرفته اند، از جمله:

حسنه علی بن مهزیار است که در آن آمده از امام جواد (ع) درباره مردي پرسش کردم  -روایت اول    
ند که شفعه زمینی را درخواست نموده و براي فراهم نمودن ثمن رفته اما نتوانسته که آن را فراهم ک

صاحب زمین اگر بخواهد که زمین خودش را بفروشد، چه کند؟ آیا آن را بفروشد یا منتظر آمدن 
شریک شفیع خود بماند؟ حضرت فرمودند: اگر شفیع همراه شریکش در شهر است، باید به مدت سه 

از  روز منتظر او (شفیع) بماند، در ظرف سه روز اگر مال (ثمن الزم) را آورد، که خوب (سهم شریکش
آن وي است) در غیر این صورت زمین را بفروشد و شفعه شفیع در مورد زمین باطل است. اگر شفیع 
براي آوردن مال (ثمن) از شهري دیگر، درخواست زمان کند، باید به مقداري که براي رفت و برگشت 

ثمن را داد که وي به آن شهر الزم است و نیز سه روز پس از بازگشت وي از سفر منتظر او بماند، اگر 
). بر 478، 3ق،ج1405خوب (زمین از آنِ وي می شود) در غیر این صورت شفعه اي ندارد (احسائی،

اساس این روایت امام (ع) پس از سپري شدن مدت سفر و سه روز پس از آن شفعه را باطل دانسته اند، 
باطل نباشد و وي تا هر  اگر شفعه به صورت تراخی بود، پس از سپري شدن مدت مزبور باید شفعه شفیع

گاه که بتواند ثمن را حاضر کند، باید حق شفعه داشته باشد. به عالوه شفعه یک نوع خیار همانند خیار 
عیب  است که براي دفع ضرر مال است، دفع ضرر مزبور با فوري بودن شفعه ممکن است (عالمه 

رر مشتري مشروط نموده اند. اما در ). برخی از فقها مهلت مزبور را به عدم تض342، 5ق،ج1413حلی،
  ).20، 9ق،ج1403روایت مورد اشاره چنین قیدي وجود ندارد (اردبیلی،

  در نقد این دلیل می توان گفت: 
روایت مزبور به دلیل وجود هیثم بن ابی مسروق در سند آن ضعیف است (طباطبایی  - الف      
ش را جبران نمی کند، زیرا ممکن است عمل ). از سوئی عمل مشهور به آن ضعف284، 8ق،ج1426قمی،

ظاهر روایت  - ). ب335، 7ق،ج1420مشهور به این روایت به خاطر احتیاط یا استصحاب باشد (صدر،
مزبور می رساند که شریک بایع حق دارد که براي دریافت ثمن از شریک شفیع صبر کند یا صبر نکند، 

هد به مصلحت خود اوست، پس می توان از روایت لذا فرصتی که براي تهیه ثمن به شریک شفیع می د
روایت مزبور از فرضی سخن می گوید  - مزبور جواز دادن فرصت بیشتر از سه روز را نیز نتیجه گرفت. ج

که ممکن است شریک شفیع برنگردد و به خاطر آن شریک بایع سرگردان شود، لذا به مقدار مدت 
که  شود. اما اگر بازگشت شریک محتمل باشد، مثل آن مذکور در روایت به شریک شفیع فرصت داده می

همیشه یا بیشتر اوقات ارتباط با شریک شفیع یا وکیل یا وراث وي ممکن باشد، فرض مزبور از روایت و 
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تعیین سقف زمانی مذکور در آن خارج خواهد بود، از سوئی روایت به موردي که دائماً یا غالباً ارتباط با 
ث وي ممکن است حمل می شود، زیرا این مورد برخالف احتمال اول غالبی است. شفیع یا وکیل یا ورا

روایت مزبور از شفعه پیش از بیع سخن می گوید، در این صورت فردي که در مدت مزبور باید منتظر  - د
» صاحبها«بماند شریکی است که قصد فروش سهم خویش را دارد نه مشتري. بر اساس این احتمال کلمه 

به معناي شریک بایع است. در این صورت فرض مزبور از محل نزاع خارج است. اما اگر منظور  در روایت
صاحب پس از بیع، یعنی مشتري باشد، روایت به مورد بحث مرتبط خواهد بود (روحانی » صاحبها«از 

ال ). به دیگر سخن مورد روایت جائى است که شفیع مطالبه کرده و سپس به دنب344، 18ق،ج1412قمی،
توان آن را دلیل بر فوریت حق  که شفیع هنوز مؤاخذه نکرده است، لذا نمى جا آنتهیه ثمن رفته است، نه 

شفعه دانست، زیرا به مسئله فوریت حق شفعه و محل نزاع ارتباطی ندارد، چون محل نزاع، تأخیر در اخذ به 
بر عهده عرف و عادت است، تشخیص فوریت  - شفعه با آگاهى و علم است، نه تأخیر در تهیه ثمن. ذ

مذکور در روایت با فوریت عرفی همخوانی ندارد، از همین رو برخی از فقها با استناد به » سه روزه«مهلت 
این روایت تراخی شفعه را نتیجه گرفته و در توجیه بطالن شفعه پس از انقضاي سه روز که روایت به آن 

عرفاً و عادتاً قصد درخواست شفعه ندارد  اشاره دارد گفته اند که پس از مدت مزبور شفیع
  ). 22، 9ق،ج1403(اردبیلی،

که براي فوریت شفعه مورد استناد قرار گرفته روایت پیامبر (ص) است که در آن  -روایت دوم     
در این روایت  ).87، 6،ج1973(شوکانی،» شفعه براي کسی است که فوراً آن را دریابد« فرموده اند:

می باشد، که به نوعی لزوم فوري بودن شفعه را نتیجه می دهد » عاجلها«به معناي ، »واثبها«کلمه 
). اگر روایت مزبور دال بر فوریت شفعه نباشد، قرار دادن آن تنها براي واثب 383، 5ق،ج1414(عراقی،

 نیز» أنّما الشفعة لمن واثبها«). حدیث مزبور به صورت 514، 5ق،ج1424بی معنی خواهد بود (ترحینی،
) که صریح در حصر شفعه براي فردي که به صورت فوري آن را 426،  5ق،ج1415نقل شده (زیلعی،

  درخواست کند خواهد بود.
  در نقد این دلیل می توان گفت:

) در منابع روائی وارد نشده و عامی است، لذا 87، 6،ج1973(شوکانی،» الشفعة لمن واثبها«روایت      
ا به آن ضعفش را جبران نمی کند. ابن حجر گفته است: این حدیث را ضعیف بوده و کثرت استناد فقه

ندیدم. عبد الرزاق آن را از قول شیخ نقل کرده و نیز قاسم بن ثابت در اواخر غریب الحدیث آن را 
که در کتب حدیث  ). حارثی نیز به دلیل آن303، 3ذکر نموده است (ابن حجر عسقالنی،بی تا،ج
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» واثبها«). ابن حزم نیز گفته است: لفظ 172، 4ق،ج1418وده است (بهوتی،معروف نیست آن را رد نم
لفظ فاسدي است، لذا انتساب آن به پیامبر(ص) حالل نیست، زیرا جمله مزبور مستلزم آن است که 
درخواست شفعه با بیع همراه باشد و پس از بیع نباشد، چون مواثبه فعل دو فاعل است، لذا باید طلب 

). در تأیید ضعف این حدیث ابن ملقن گفته 91 ،9مراه باشد (ابن حزم اندلسی،بی تا،جشفعه با بیع ه
غریب است، از اهل علم جز مطرزي کسی را ندیدم که آن را ذکر » الشفعة لمن واثبها«است: حدیث 

). همچنین بدرالدین عینی حدیث بودن جمله مزبور را انکار 102، 2ق،ج1410نموده باشد (ابن الملقن،
). شوکانی نیز ضمن اشاره به 300، 11ق،ج1420ده و آن را سخن عبدالرزاق دانسته است (عینی،نمو
که سخن مزبور مورد استناد فقهائی، همچون ابوالطیب، ابن صباغ و ماوردي واقع شده که با علم  آن

  .  )545، 1ق،ج1425روایت و رجال و سنن آشنائی ندارند در سخن مزبور تردید نموده است (شوکانی،
(بیهقی،بی » شفعه مانند باز کردن عقال شتر است«در اثبات فوریت شفعه، روایت  -روایت سوم     
» الشفعة لمن واثبها«) می باشد. صاحب جواهر درباره این حدیث و حدیث 108، 6تا،ج

 گفته است: شهید اول در کتاب الدروس، روایت اخیر را به اشتهار نسبت داده )87، 6،ج1973(شوکانی،
که فقهاي زیادي به آن دو استناد نموده اند، عدم وجود  جا آن). از 364، 3ق،ج1417است (شهید اول، 

). در تعبیر شهید به اشتهار حدیث 424، 37ها در منابع حدیثی ما زیانی وارد نمی کند (نجفی،بی تا،ج  آن
دیث مزبور در بین فقها اخیر دو احتمال است: منظور از اشتهار مورد اشاره آن است که استناد به ح

مشهور بوده است. منظور شهید آن است که خود حدیث در بین فقهاء مشهور بوده است. صاحب مفتاح 
، 18ق،ج1419الکرامه که از قائالن به فوریت شفعه است، این احتمال را راجح دانسته است (عاملی،

ن امکان درخواست شفعه محدود ). تشبیه شفعه به باز نمودن عقال نشانگر آن است که باید زما553
باشد، لذا تراخی شفعه با تشبیه آن به باز نمودن عقال شتر همخوانی ندارد. در توجیه دیگر براي اثبات 
فوریت شفعه از حدیث مزبور آقا ضیاء عراقی گفته اند: بازکردن عقال شتر موجب حرکت فوري شتر 

تر تشبیه شده، چون ملزوم حرکت و کارهاي با می شود، از همین رو ثبوت شفعه به باز نمودن عقال ش
روایت مزبور به شکل الشفعة کنشط العقال: شفعه  .)383، 5ق،ج1414تعجیل و شتاب است (عراقی،

) نیز نقل شده است، زیرا 312، 12ق،ج1412مانند باز نمودن گره آسان عقال شتر است (عالمه حلی،
). این تعبیر 807ق، 1412باشد (راغب اصفهانی، نشط به معناي گرهی است که بازنمودن آن آسان می

  صراحت بیشتري در فوریت شفعه دارد.
  :گفت توان می دلیل این نقد در
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الشفعة «نیز خالی از اشکال نیست، زیرا نقل روایت » الشفعة کحلّ العقال«این دلیل، یعنی روایت     
آن است، از همین رو فقهاي  ) از طرق عامه موجب ضعف835، 2(ابن ماجه،بی تا،ج» کحلّ العقال

زیادي از شیعه به آن استناد نکرده اند، برعکس برخی از ایشان گفته اند: شهرت متأخره که ضعف 
» الشفعة لمن واثبها«) و 4، 7ق،ج1395(المتقی الهندي،» الشفعة کحلّ العقال«روایات 
 88، 14ق،ج1418ئري،ها حجت نیستند (طباطبایی حا ) را جبران کنند، آن87 ،6،ج1973(شوکانی،

). صاحب جواهر نیزگفته است: دو 320، 2ق،ج1405)و(بحرانی،283، 2ق،ج1413)و(شهید ثانی،
حدیث مزبور از طرق عامه نقل شده اند، لذا فقهاي زیادي به آن استناد نکرده اند، بلکه در کتاب 

مچنین ابن حیان گفته: ه» إنّ اسناده ضعیف«که از ارزشمندترین کتب شافعیه است آمده که » االسعاذ«
) از همین رو شهید 425، 37(نجفی،بی تا،ج» لیس بثابت«و بیهقی نیز درباره آن گفته است: » ال اصل له«

  ).363، 3ق،ج1417اول گفته است: به نص قطعی درباره فور یا تراخی شفعه دست نیافتیم (شهید اول،
تصریح نموده اند، مثالً ابن حجر گفته منابع اهل سنت نیز به صورت مکرر به ضعف حدیث مزبور     

: حدیث ). آلبانی نیز گفته56، 3است: اسناد این حدیث جداً ضعیف است (ابن حجر عسقالنی،بی تا،ج
آن باشد که » الشفعة کحل العقال«). ممکن است معناي 719، 1مزبور ضعیف است (آلبانی،بی تا،ج

را استفاده از آن بدون نزاع و اختالف ممکن می شفعه همانند بازکردن عقال شتر کار آسانی است، زی
باشد. همچنین ممکن است که منظور از جمله مزبور آن باشد که عقال شتر باعث محدود شدن شتر 

مشتري که سهم شریک بایع را  رو ینازااست و بازنمودن آن موجب رهائی و آزادي شتر می شود، 
وي می تواند با استفاده از شفعه خودش را از حصر  خریده مانند عقال، شریک شفیع را محدود می کند،

مشتري و شریک جدید خالص کند، در این صورت روایت مزبور با فوریت شفعه ارتباطی نخواهد 
  داشت.

  دالیل دیدگاه تراخی شفعه -4
). برخی از فقها 457و456ق،1415اجماع: سیدمرتضی به این دلیل اشاره نموده است (علم الهدي، -اول

سیدمرتضی به تراخی شفعه را انکار نموده و از سخن وي گرایش به فوریت شفعه را استنباط گرایش 
). عالوه با اجماع دیگري که شیخ طوسی براي فوریت شفعه به آن 558، 18ق،ج1419نموده اند (عاملی،

در تعارض است. بر فرض انکار ادعاي اجماع سیدمرتضی بر  )431، 3ق،ج1407(طوسی، استناد کرده
(ابن زهره اخی و برداشت دیدگاه فوریت از سخن وي، این اجماع توسط ابن زهره نیز ادعا شده تر

، در این صورت مشکل تعارض دو اجماع همچنان باقی است، از همین رو برخی )236ق، 1417حلبی،



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        30

 

، که موافق دیدگاه عامه است از فقها براي حل مشکل مزبور اجماع شیخ بر فوریت شفعه را به خاطر آن
تضعیف نموده اند، زیرا گرچه فقهاي اهل سنت در باره فوریت و تراخی شفعه بیشترین اختالف نظر را 

ها، از جمله شافعی در یکی از اقوالش و مالک به تراخی شفعه باور  دارند، اما تعداد اندکی از آن
  ).557، 18ق،ج1419دارند(عاملی،

ي هیچ یک از دیدگاه هاي فور و تراخی شفعه دلیل در نقد دلیل اجماع باید گفت که: اجماع برا     
مناسبی نیست، زیرا تعارض دو اجماع، تحقق اجماع را با مشکل مواجه می کند، از همین روي گرچه 
اجماع شیخ به دلیل موافقت آن با دیدگاه عامه تضعیف شده است، اجماع سیدمرتضی نیز با دیدگاه 

قائل به فوریت شفعه هستند، همخوانی ندارد. در عین حال نمی بسیاري از معاصران و متأخران از وي که 
توان انکار نمود که اجماع شیخ به قدر متیقن (فوریت شفعه) اشاره دارد. ادعاي گرایش سیدمرتضی به 

از » إنّها علی التراخی التسقط باالسقاط«فوریت شفعه به استناد اجماع وي منطقی نیست، زیرا عبارت 
  ) در گرایش وي به تراخی صراحت دارد.219ق، 1415دي،سیدمرتضی (علم اله

شفعه همانند حق قصاص، یک نوع خیار است که جز با اسقاط ساقط نمی شود (عالمه  -دوم
که در اصول  دیدگاه تراخی تقویت می شود به این«). سیدمرتضی گفته است: 342، 5ق، ج1413حلی،

ست باطل نمی شوند، پس چگونه حق شفعه از شریعت و نیز در عقول، حقوق با خودداري از درخوا
اصول احکام شرعی و عقلی خارج شده، زیرا فردي که ودیعه یا طلب خویش را درخواست نمی کند، 

). مشابه همین عبارت نووي 220ق، 1415(علم الهدي،» با تغافل از درخواست حق وي باطل نمی شود
ها  همانند دیون، حقوقی که شخص مالک آن از جمله دالیل تراخی شفعه آن است که«نیزگفته است: 

عدم بطالن حقوق به خاطر مطالبه نکردن  ).333، 14(نووي،بی تا،ج» می باشد با تأخیر از بین نمی روند
ها، با فوریت و تراخی شفعه مالزمه اي ندارد، لذا در فرض عدم مطالبه شفعه، می توان تصور نمود  آن

ه باطل شود، از سوئی برخالف دیدگاه سیدمرتضی حق دین و که با وجود فور یا تراخی شفعه، شفع
ودیعه با حق  شفعه یکسان نیستند، زیرا عدم درخواست شفعه و تأخیر در آن موجب زیان مشتري است، 

  ).344، 5ق،ج1413اما در حق دین و ودیعه چنین زیانی وجود ندارد (عالمه حلی،
اساس این دلیل در خصوص امکان استفاده از  ). بر183، 10ق،ج1426استصحاب (وجدانی فخر، -سوم

حق شفعه به صورت فور یقین داریم، اما مثالً پس از گذشت یک هفته از معامله مشتري با شریک بایع، 
شک می کنیم که آیا شریک شفیع حق شفعه دارد؟ (حق شفعه قبلی وي باقی است؟) بقاي شفعه را 

  ت.استصحاب می کنیم، که نتیجه آن تراخی شفعه اس
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). بر اساس این دلیل، هنگامی که در 183، 10ق،ج1426اصالت عدم فوریت (وجدانی فخر، -چهارم
شرطیت قید فوریت شفعه شک شود، گوئیم اصل عدم قید بودن فوریت شفعه است و در نتیجه اصل آن 

  است که شفعه فوري نباشد و به صورت تراخی باشد.
در صورت تأخیر شفعه، مشتري بیشتر از منافع مبیع بهره تأخیر شفعه به نفع مشتري است: زیرا  -پنجم

  ).333، 14مند شده و اجرت بیشتري را مالک می شود (نووي،بی تا،ج
در نقد این دلیل (دلیل پنجم) می توان گفت که دیدگاه مزبور مبتنی بر تقدم منافع و مصالح مشتري بر    

ن دو بر دیگري ترجیح بالمرجح بوده  و به که ترجیح یکی از آ منافع و مصالح شفیع است و حال آن
دلیل نیاز دارد، دالیل شرعیت شفعه موجب تقدم حق شفیع بر مشتري است. قاعده تسلیط نیز دلیل بر 
ترجیح مشتري بر شفیع نیست، زیرا تسلیط مزبور فرع بر اثبات مالکیت مشتري است. اگر در توجیه دلیل 

از یک سو و به نفع شفیع از سوي دیگر است منطقی خواهد  مزبور بگوئیم تراخی شفعه به نفع مشتري
بود، زیرا از یک سو مشتري از منافع و اجرت بیشتري بهره می برد، از سوئی حق شفیع براي بر هم زدن 

  معامله شریک بایع محفوظ است. 
می  که سبب (بیع) ثابت است مسبب، یعنی شفعه نیز ثابت جا آنشفعه مسبب از بیع است، از  -ششم 

). نتیجه این دلیل تراخی شفعه می باشد، در عین حال دلیل 347، 18ق،ج1412باشد (روحانی قمی،
  مزبور خالی از اشکال نیست، زیرا علم به بیع مقتضی شفعه است، نه خود بیع.

» الیقطع الشفعة الغیبة، الشفعة للغائب«روایت امام علی (ع) که در آن فرموده اند:  -هفتم
). فقها با استناد به این روایت گفته اند، شریک 102، 17ق،ج1408)و(نوري،89، 2جق،1385(تمیمی،

شفیع خواه غیبت طوالنی داشته باشد و یا غیبتش کوتاه باشد، حق دارد که اخذ به شفعه کند (عالمه 
فردي که پس از سال هاي طوالنی به بیع سهم شریکش «). عاملی گفته است: 560، 4ق،ج1420حلی،

کرده حتی اگر در شهر حضور داشته باشد، بدون هیچ اختالفی استحقاق اخذ به شفعه دارد.  علم پیدا
همچنین اگر مسافر باشد و پس از بازگشت از سفر به بیع سهم شریکش علم پیدا کند، حق اخذ به شفعه 

یادي از که حتی اگر سال هاي ز ). عبارت مزبور با توجه به تصریح این484، 18ق،ج1419(عاملی،» دارد
را دالّ بر آن بدانیم که » الغائب على شفعته«بیع گذشته باشد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد. اگر جمله 

تواند به هر طریق که مقتضى  در اخذ به شفعه، حضور شفیع معتبر نیست، بلکه حتى شفیع غایب هم مى
  وایت مورد اشاره نخواهد بود.بداند، اعمال حق شفعه کند، باز مشکلی در امکان استفاده تراخی از ر
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یعرض علی شریکه فیأخذ او یدع فإن أبی فشریکه أحق به حتّی یؤذنه: شریک، مبیع «روایت  -هشتم 
(سهم خودش) را به شریکش عرضه می کند، شریک یا سهم وي را می گیرد و یا آن را رها می کند، 

شریک به آن سهم سزاوار تر  اگر شریک از گرفتن سهم شریکش یا رها نمودن آن خودداري کند،
). در منابع شیعی روایت مزبور به 57،  5(مسلم نیشابوري،بی تا،ج» که به بیع مزبور اذن دهد. است تا آن

انَ الشَّی«شکل:  ا کَ یرِ ...إِذَ نْ غَ م ه قُّ بِ أَح فَشَرِیکُه ،ه یب ا نَصمه دأَح اعب هما، فَ یرِ نِ لَاغَ ی نَ شَرِیکَ ی ب ءذکر شده » ه
). در چگونگی استفاده تراخی از روایت مزبور باید گفت که جمله 79، 3ق،ج1413است (صدوق قمی،

اطالق و عمومیت زمانی دارد، یعنی أحقّ بودن شریک به فرض فوري » فشریکه أحقّ به من غیره«
  محدود نشده، بلکه تراخی آن را نیز شامل می شود.

یت و تراخی شفعه روایتی که به عنوان دلیل هشتم به آن اشاره شد، در بین دالیل فوربررسی و نظر: 
بهترین دلیل است، زیرا اطالق زمانی آن تراخی شفعه را نتیجه می دهد. تنها مشکل، ارسال آن است 

). اما ارسال آن اشکالی متوجه حدیث نمی کند، زیرا مرسل مزبور توسط 374، 19ق،ج1404(مجلسی،
، 18ق،ج 1412قل شده که بر صحت روایات وي اجماع است (روحانی قمی،ن» یونس بن عبدالرحمن«

). بر فرض ضعف حدیث مزبور، شهرت، ضعف آن را جبران می کند (طباطبایی 328
)، 618ق، 1413)، زیرا عمل فقهاي متقدم همچون شیخ مفید (مفید بغدادي،55، 14ق،ج1418حائري،

) به آن نشانگر توثیق 449ق، 1415الهدي، ) و سیدمرتضی(علم164، 7ق،ج1407شیخ طوسی(طوسی،
و پذیرش این روایت توسط متقدمین نشانگر قوت آن است (طباطبایی » یونس بن عبدالرحمن«

» ابن الولید«در طریق حدیث مزبور  (هرچند که » محمد بن عیسی«). وجود 55، 14ق،ج1418حائري،
ابن «توسط » محمد بن عیسی«وي را تضعیف نموده) موجب ضعف آن حدیث نیست، زیرا تضعیف 

اعتقاد داشته اجازه باید بر شیخ قرائت شود یا شیخ آن را بر » ابن الولید«از آن روي بوده که » الولید
). بی 329، 18ق،ج1412روحانی قمی،اجازه گیرنده قرائت کند و شنونده معناي روایت را بفهمد (

که وي در طریق آن است نمی شود. امکان تردید چنین اعتقادي دلیل بر ضعف فرد مزبور و روایتی 
جریان شفعه در حیوان که از اموال منقول است، گرچه برخالف دیدگاه مشهور می باشد، نیز موجب 
ضعف روایت مزبور نیست، زیرا صاحب جواهر درباره امکان جریان شفعه در مورد حیوان بین عبد و 

ز امکان شفعه در مملوك سخن می گویند را به دیگر اقسام حیوان تفاوتی قائل نشده و روایاتی که ا
صحیحه تعبیر نموده و گفته است: بنابراین درباره امکان جریان شفعه بین عبد و دیگر اقسام حیوان 

 ).250، 37تفاوتی نیست (نجفی،بی تا،ج

  



 33      واکاوي مبانی فقهی فور و تراخی در اخذ به شفعه

 

 

  جمع بندي و نظر -5  
) با اجماع 431، 3ق،ج1407ادله فوریت شفعه با اشکاالتی مواجه هستند، دلیل اجماع (طوسی،    

) و ابن زهره حلبی (ابن زهره 220ق، 1415دیگري در مورد تراخی که سیدمرتضی (علم الهدي،
) از آن سخن گفته اند، متعارض است. روایات مورد استناد براي فوریت شفعه یا از 236ق، 1417حلبی،

شکل کمتري دارد، حیث سند مشکل دارند یا از حیث داللت و یا از هر دو جهت. تنها دلیلی که م
) می باشد که از حیث داللت بر فوریت واضح 87،  6،ج1973(شوکانی،» الشفعة لمن واثبها«حدیث 

است. در عین حال حدیث مزبور در منابع اهل تسنن نقل شده که به اذعان آنان نیز از حیث سند ضعیف 
اد نمی باشد. اصل هائی قابل استن رو ینازا)، 300ق، 1420) و(عینی،545، 1ق،ج1425است (شوکانی،

شَرِیکُه «... که براي اثبات فوریت شفعه مورد استناد قرار گرفته اند نیز به دلیل اطالق زمانی روایت  فَ
یرِه. نْ غَ م قُّ بِه که تراخی را نتیجه می دهد، قابل استناد نیستند، زیرا 79، 3ق،ج1413(صدوق قمی،» أَح (

  نوبت به اصل نمی رسد. اطالق دلیل لفظی است و با وجود آن
در ادله تراخی شفعه نیز اشکاالتی به چشم می خورند، زیرا دلیل اجماع که سیدمرتضی و ابن زهره     

حلبی مدعی آن شده اند، با اجماع دیگري بر فوریت شفعه که شیخ مدعی آن شده متعارض است. 
ها با هم دارند،  به دلیل تفاوتی که آنتشبیه حق شفعه به خیار قصاص یا ودیعه و نتیجه گرفتن تراخی نیز 

تأخیر شفعه به سبب امکان «خالی از اشکال نیست. اگر تأخیر شفعه را به نفع شفیع و مشتري بدانیم، دلیل 
گرچه در » الشفعة للغایب«دلیل نسبتاً موجهی خواهد بود. دلیل » استفاده بیشتر مشتري از منافع و اجاره

یان شده، اما چون در ضمن آن تصریح شده حتی اگر سال ها غیبت کتب فقهی تحت عنوانی مستقل ب
شفیع به طول بینجامد پس از اطالع، شریک می تواند از شفعه بهره گیرد، می تواند به نوعی تراخی 

که به فوریت شفعه باور دارد اما  چه گذشت، میرزاي قمی با وجود آن شفعه را نتیجه دهد. در تأیید آن
اره فردي که جاهل به فوریت شفعه بوده و چندین سال از فروش حصه شریک در پاسخ پرسشی درب

در صورت «بایع گذشته و شریک مزبور وفات یافته است، آیا شریک شفیع حق شفعه دارد؟ گفته است: 
عذر تأخیر اخذ به شفعه و عدم تقصیر در اخذ مسئله تواند اخذ به شفعه کرد هرچند مدت متمادي شده 

» ت شده باشد ولکن گاه است که منجر به مرافعه شود و به مقتضاي آن باید معمول داشتباشد و بایع فو
  ).175و174، 3ق،ج1413(میرزاي قمی،

یرِه«روایت       شَرِیکُه أَحقُّ بِه منْ غَ ه، فَ یب ا نَصمه دأَح اعب ). گرچه با 439، 2ق،ج1429کلینی،» (فَ
جواز شفعه در «و » سال و وجود برخی از اشخاص در طریق آنضعف به خاطر ار«اشکاالتی، مانند 



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        34

 

روبرو می شود، با این حال، چون » اموال منقول، از جمله حیوان، که برخالف دیدگاه مشهور است
مورد اعتماد است می تواند دلیل مناسبی براي تراخی شفعه باشد، زیرا » یونس بن عبدالرحمن«مرسله 

ن نتیجه اي را دربردارد. در فرض اطالع شریک از بیع سهم شریکش و اطالق زمانی روایت مزبور چنی
عدم استفاده او از شفعه، حق شفعه وي ساقط می شود. ضرري که به خاطر تأخیر در اخذ شفعه متوجه 
مشتري می شود، با راهکار سیدمرتضی قابل جبران است، در مواردي که ضرر مشتري قابل جبران 

جبران زیانی که از آن سخن به میان آمد در فرضی منطقی است که در نیست، شفعه باطل می شود. 
فرض تراخی شفعه، سهم فروخته شده به دلیل تورم و افزایش قیمت ها افزایش فاحش نیافته باشد، زیرا 

قانون  6»401«در فرض مزبور فسخ معامله توسط شفیع موجب زیان مشتري خواهد بود، از همین رو ماده 
دت در خیار را موجب بطالن عقد و خیار دانسته است. با این حال بر اساس دیدگاه مدنی عدم ذکر م

تراخی، اگر شریک، به شریکش اطالع دهد که می خواهد سهم خود را بفروشد، استفاده نکردن 
  شریک از حق شفعه، حق شفعه او را باطل می کند، لذا زیانی متوجه مشتري نخواهد بود.    

  نتیجه 
  چه در جمع بندي و پیش از آن گذشت، نتایج زیر حاصل می گردند: آنبا توجه به  

که مورد استناد قائالن به تراخی شفعه قرار گرفته » یونس بن عبدالرحمن«اطالق زمانی مرسله  -1     
دلیل مناسبی براي تراخی شفعه است، در عین حال مواردي، مانند علم شفیع به بیع و عدم اخذ شفعه 

ت شفیع به معامله انجام شده، ضرر مشتري و... از عموم و اطالق مزبور خارج هستند. توسط وي، رضای
تصریح فقها به اجماعی بودن امکان استفاده فرد غایب از شفعه پس از اطالعش از بیع، خواه در مسافرت 

از باشد یا نباشد، گرچه غیبت وي سال ها طول کشیده باشد، به نوعی از تراخی شفعه سخن می گوید، 
سوئی اگر شریک سهم خودش را براي بیع به شریکش عرضه نموده و اعالم کند که می خواهد آن را 
به دیگري بفروشد، جلو ضرر و زیان مشتري را می گیرد، زیرا شریک وي یا اخذ به شفعه می کند و یا 

سودهائی،  که عرف در مقابل جا آننمی کند، در هر دو حال ضرر مشتري کاهش می یابد. از سوئی از 
چون استفاده بیشتر مشتري از اجرت و منافع مبیع، ضرر بی میلی او به آباد نمودن مبیع به دلیل بالتکلیفی 

  را زیان نمی داند، تراخی شفعه توجیه پذیر است.
اختالف در فوریت و تراخی شفعه ناشی از روایاتی است که از حیث سند و داللت مشکالتی  -2     

ه امري متیقن است، اما تراخی آن مورد شک و تردید است. ضعف دالیل فوریت و دارند. فوریت شفع

                                                      
  : اگر براي شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.401ماده  - 6



 35      واکاوي مبانی فقهی فور و تراخی در اخذ به شفعه

 

 

تراخی شفعه موجب آن شده که شهید اول تصریح کند که براي هیچ یک از دو دیدگاه دلیل قابل 
اعتنائی وجود ندارد؛ همچنین موجب شده که برخی، چون صاحب جواهر تراخی شفعه را به عدم ضرر 

د کنند، از سوئی قائالن به تراخی از فقهاي اهل سنت، تفاصیلی، چون یک سال آن براي مشتري محدو
  بودن مدت شفعه و... را بیان کنند.

که اگر شریک سالیان دراز انتقال ملک خود را پنهان کند، گرچه  تصریح حقوقدانان بر این -3     
شریک از معامله آگاه شود، گذشتن زمان بی خبري تأثیري در بقاي حق شفعه ندارد، با این حال اگر 

  )، تراخی شفعه را توجیه می کند.31، 1394حق شفعه دارد (کاتوزیان،
برخالف دیدگاه فقهائی، چون سیدمرتضی که قائل به تراخی شفعه هستند و به دلیل تراخی  -4     

  شفعه، آن را قابل اسقاط نمی دانند، اسقاط شفعه با تراخی آن قابل جمع می باشد.
در فرض تورم و افزایش زیاد بهاي اشیاء، به دلیل بطالن شفعه نوبت به تراخی نمی رسد، لذا  -5     

  ضرري متوجه مشتري نمی شود.
ها محدودیت زمانی سه روزه براي آن  دیدگاه هاي تراخی شفعه یکسان نیستند، زیرا برخی از آن -6    

ت نموده اند، برخی نیز سقف زمانی براي قائل هستند، برخی اجراي شفعه را منوط به طوالنی نشدن مد
  آن بیان نکرده اند.
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