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چکیده
سـازد کـه   اندک درنگ در مندرجات قراردادھای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می

مشروعیت ایـن  . سازدامروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادھا را به خود مختص می
ای را سـامان  ای است که موضوع پـژوھش بنیـادی  نھاد تعلیق انحالل قھری قرارداد در فقه شیعه، مسئله

ای در محدودۀ میراث مکتوب فقه دھد که مقالۀ حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانهمی
.شیعه به گزارش آن اھتمام دارد

ر یک از موافقان و مخالفـان مشـروعیت شـرط    رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دالیل ھ
سـازد؛  فاسخ، با توجه به ادلۀ عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریـز ناپـذیر مـی   

.چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است

شرط انفساخ، شرط فاسخ، مشروعیت شـرط  انحالل قرارداد، تعلیق انحالل قرارداد، : ھاکلید واژه
.فاسخ

.٢٤/٠٣/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٢٠/٠١/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

یگانـه، از وجـود نھـاد   یبیاز کشورھایبرخی، نگاه به قانون مدنیدر سطح حقوق داخل
در . باشـد ینده میقرارداد در آیق انحالل قھریدھد که مفاد آن، تعلیانحالل قرارداد خبر میبرا

ن نھاد انحـالل  یھا به رسمیت شناخته شدن ھمنامهمانیاز پیمفاد برخی، بررسیالمللنیسطح ب
. دھدقرارداد را نشان می

ـ یبا طـرف ا یرانیایو حقوقیقین اشخاص حقیقرارداد، بیامروزه، روش انحالل قھر یران
ا شـرط انفسـاخ   یقرارداد، شرط فاسخ ین نھاد انحالل قھریبه ا. مرسوم استی، امریا خارجی

.ندیگو
یقـرارداد، دارا یا در فقه شیعه، نھاد انحالل قھـر یقرار دارد که آیفرارون پرسش یاکنون ا

ن رفـتن  یتوانند انحالل و انفساخ عقد و از بـ ین قرارداد میا طرفیباشد؟ آیت میاعتبار و مشروع
نده معلق و وابسته کنند؛ یدر آیا عدم وقوع امریاز قرارداد را به بروز یتعھدات و الزامات ناش

چ سبب یدن به ھیازیبدون دست نده،ینگام انعقاد قرارداد، شرط نھند که قرارداد، در آبه ھیعنی
ژه، خود به خود منحل و منفسخ گردد؟یویدادی، تنھا در اثر رویو عمل حقوق
، بـا اتکـاء بـه    یفیاست که بـه روش توصـ  یایادین پرسش، موضوع پژوھش بنیپاسخ به ا

.ان و گزارش آن اھتمام داردیرفته و مقالۀ حاضر، به بی، انجام پذیاخانهمطالعات کتاب

ن محل بحث و طرح مسئلهییتب
شرط فاسـخ، عبـارت   . شودیانحالل قرارداد، دانسته میاز نھادھایکیامروزه، شرط فاسخ، 

نھنـد کـه قـرارداد مـذکور، بـه      یاست از این که دو طرف قرارداد، به ھنگام انعقاد آن، شرط مـ 
: فسخ، خود به خود، منفسخ گردد؛ مـثالً یاز به انشاینده، بدون نین در آیعمیصرف تحقق امر

ابـد، عقـد اجـاره، قھـراً     یر ییـ ت مستأجر تغینھند که اگر محل مأموریشرط میادر عقد اجاره
)۵/۴۰۱ان ی؛ کاتوز۶۵یدیشھ. (تمنفسخ اس
قـرارداد مشـروط بـه    در : یعنـ یقرارداد است؛ یق انحالل قھرین، اثر شرط فاسخ، تعلیبنابرا

یاز قرارداد، به طور منجز و بالفاصله پس از انشـا یناشیشرط فاسخ، الزامات و تعھدات اصل
از قرارداد است که ین تعھدات و الزامات ناشین تنھا انحالل و انفساخ ایشود و ایجاد میعقد ا

رداد، صـرف تحقـق   انحالل قرایبرا. باشدینده، معلق و وابسته می، در آیبه تحقق شرط خارج
نیسـت؛ بـه   یازیـ مستقلِ فسخ قرارداد، نیگر به انشایاست و دیشرط مندرج در قرارداد، کاف



89شرط فاسخ در فقه شیعهبررسی مبانی مشروعیت 1391زمستان
خـود  یق در انشـاء، ضـمن انشـا   یانحالل و انفساخ قرارداد، به صورت تعلیگر سخن، انشاید

که ست؛ ھر چند ینیکیل و تحقق عقد با زمان تحقق انفساخ، یزمان تشک. دیآیعقد، به عمل م
ت عقـد بالفاصـله   یـ ن، ماھیبنابرا. باشدیمیکیآن دو به لحاظ وحدت خود انشاء یزمان انشا

.ابدییه تحقق میعلانفساخ قرارداد، پس از حصول معلقٌیگردد ولیآن محقق میپس از انشا
نده و یقرارداد در آیانفساخ و انحالل قھریت شرط فاسخ به تراضین ماھییتبیاکنون در پ

ـ باشند، ایش متوقف میخوین نکته که مسبّبات بر اسباب شرعیر داشت ابا نظ ن پرسـش رخ  ی
عه یا فقـه شـ  یـ توان انحالل قرارداد را با توسل به شرط فاسخ فراھم آورد؟ آیا میاند که آینمایم

دھـد  یت آن حکم مید و به صحت، اعتبار و مشروعینمایز میرا تجوین نھاد انحاللیوجود چن
ت یمشروعیشمرد؟ مبانیتن قرارداد را به شرط فاسخ، مخالفت شرع و باطل نمو مشروط ساخ

ست؟یعه چیشرط فاسخ در فقه ش

ھادگاهید
ت یدگاه را دربارۀ صحت و مشروعیعه، وجود دو دیان فقه شیدانشیفقھیھانوشتهیبررس

:دھدیقرار میشرط فاسخ، فرا رو
ت شرط فاسخیـ صحت و مشروع۱
ت شرط فاسخیمشروعـ عدم صحت و۲

ت شرط فاسخیروان مشروعیل پیدال
، جواز، اباحه، صـحت  یف و امور شرعیدر احکام، تکالی، اصل اولیاجتھاد اصولیبر مبنا

تـوان بـه حرمـت،    یمـ یه، تنھا ھنگامین پایبرا. ت است؛ نه حظر و منع و فساد و حرمتیو حل
ـ بر ایاز ادلۀ شرعیلیحکم داد که دلیو امری، کاریزیفساد و منع از چ ن فسـاد، حرمـت و   ی

.منع و حظر وجود داشته باشد
ت یمذکور، به صـحت و مشـروع  یرفت که اصل اولید پذیاکنون، با توجه به مطلب فوق، با

چ یرا ھـ یز) ۳۲۲ی؛ طباطبائ۴/۵۶۵یعاملینی؛ حس۱/۲۱۵ابن زھره (؛ کندیشرط فاسخ، حکم م
از شـرط فاسـخ   یچ منعیھ. از شرط فاسخ اشعار نداردم به منع یف قرآن کریات شریاز آیاهیآ

چنان کـه مخالفـان   ) ۶۰، یمامقان(د گردیمشاھده نم) ع(ن یه از حضرات معصومیدر سنت مرو
ای اند و به ھیچ آیهسخن نراندهیتیچ رواین خصوص از ھیز در ایصحت و اعتبار شرط فاسخ ن
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صـحت  یبرایو شرعیچ رادع و مانع عقلیرفت که ھید پذین، بایبنابرا. اندمستمسك نگردیده

روان ین ھمه، پیبا ا) ۸/۴۰۱یلی؛ مقدس اردب۵۴ابن براج (د ت شرط فاسخ وجود نداریو مشروع
.اندان داشتهیر را بیل زیت شرط فاسخ، دالیمشروع

اجماع) ۱
و اتفاق، ھا، استناد به اجماع دگاهیاثبات آراء و دیرباز، برایعه، از دیات فقه شیادبیبه گواھ

عه که شرط فاسـخ را  یان فقه شیاز دانشیست اگر برخینیشگفتیجا. متداول بوده استیامر
ل صـحت و  یـ از دالیکـ یدادنـد، اجمـاع را   یمـ یار جایا شرط خیل مبحث شروط عقد و یذ

شمردند و چه ھای شرط خیار بر میخواندند؛ چه آن را یکی از گونهیت شرط فاسخ میمشروع
ینی؛ حسـ ۳/۲۰۲ید ثـان ی؛ شـھ ۱/۲۱۵؛ ابن زھـره  ۵۴ابن براج (. دانستندمستقل میآن را نھادی

)۳۳۲ی؛ طباطبائ۱۷/۱۲۴ی؛ سبزوار۴/۵۶۵یعامل
ك سو، با وجود مخـالف،  ین که از یقائل شد؛ چه این اجماع، اعتباریایتوان برایالبته نم

یرش اجمـاع، عـدم مـدرک   یگر سو، شرط ارائه و پـذ یست و از دیر نیپذل اجماع، امکانیتحص
یتـوان چشـم را بـر رو   یگر نمیت شرط فاسخ، دیل مشروعیگر دالیبودن است و با توجه به د

) ع(م ن که تنھا، اجماع کاشـف از نظـر معصـو   یگر ایسه دبودن این اجماع، فرو بست؛یمدرک
سـت و در  ن ایان مجمعـ یـ در م) ع(م ن بتوان گفـت امـا  یقیباید به : یعنیباشد؛ یدارای اعتبار م

که ارائه دھندگان اجماع محـل  یقتیبودن اجماع مذکور تردیدی نیست؛ حقیردخولیمنقول و غ
.رش آن استنکاف ندارندیز از پذیبحث ن

به عھدیات وفایعموم آ) ۲
به یات وفایت شرط فاسخ، به عموم آیصحت و مشروعیعه، برایان فقه شیاز دانشیاعده

ابـن زھـره   (؛ انـد دهیـ ازیدسـت  ) ۳۴: ، اسراء۹۱: ، نحل۲۰: ، رعد۱: ، مائده۷۶: آل عمران(د عھ
شـروط و شـرط   یھـا زیرا شرط فاسخ، از گونه) ۳۳۲ی؛ طباطبائ۴/۵۶۵یعاملینی؛ حس۱/۲۱۵

بـه عھـد   یز به وجـوب و لـزوم وفـا   یات نین آیو ا) ۶/۱۲یانصار(ت عھد اسیھم خود نوع
.کنندیحکم م

به شرطیعمومات وفا) ۳
به شرط را یوجوب و لزوم وفاش،یوجود دارند که به عموم و اطالق خویات فراوانیروا

، ۲، ۱ح۶ب ۳۵۳ـ ۱۲/۳۵۴یحرعامل(د دارنیمگر در موارد مخالفت با کتاب و سنت، بیان م
؛ ۲ح ۵۲ب ۱۴/۵۵۹؛ ۴ح ۴۰ب ۵۰؛ ۲ح ۳۸ب ۴۶؛ ۱ح ۲۹ب ۴۰؛ ۴ح ۲۰ب ۱۵/۳۰؛ ۵
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یاز فقیھان برایبرخ) ۷، ۳، ۱ح ۵ب ۱۳/۳۰۰ی؛ نور۲ح ۳۷ب ۱۶/۴۷؛ ۱ح ۱۵ب ۱۳/۴۳

؛ ابـن زھـره   ۵۴ابن براج (. اندن عمومات و اطالقات، استناد جستهیفاسخ، به اط ت شریمشروع
ی؛ مامقـان ۲۳/۳۷ی؛ نجفـ ۴/۵۶۵یعاملینی؛ حس۱۴/۳۸۶ی؛ نراق۸/۴۰۱یلی؛ مقدس اردب۱/۲۱۵

)۳۳۲ی؛ طباطبائ۸/۱۸۹یحائری؛ طباطبائ۱۷/۱۱۲ی؛ سبزوار۱۲۲ی؛ اراک۶۰
؛ ۶/۲۰۱، مصـباح الفقاھـه   یی؛ خـو ۵/۱۱۱یانصـار (ر ض و بلکه متواتیات مستفین روایبه ا
، ۱ح۶ب ۱۲/۳۵۳یحرعامل(ت نیسیدیھا ترداز آنیکه در صحت برخ) ۱۷/۱۱۲یسبزوار

یایرابتـدائ یت ھـر شـرط غ  یات بر مشروعیروان یتوان استدالل آورد که این گونه میبد) ۵، ۲
و شـرط فاسـخ   ) ۶/۲۰۱، مصباح الفقاھه ییخو(با کتاب و سنت مخالف نباشد ه داللت دارند ک

گـردد، و از کتـاب و سـنت،    یاست که قرارداد به آن مشـروط مـ  یشروطیھااز گونهیکیز ین
ت یمشـروع یح و دارایصـح ین، شـرط فاسـخ، شـرط   یبنابراده نمی شود؛یآن دیمخالفتی برا

.باشدمی
اتیروا) ۴

یطباطبـائ (د ضه وجود دارنیات مستفیگر از روایدیابه شرط، دستهیات وفایافزون بر روا
کـه بـا ظھـور خـود،     ) ۱۷/۱۲۴ی؛ سـبزوار ۳/۱۵۴ی؛ خوانسـار ۳۳۲ی؛ طباطبـائ ۸/۱۸۹یحائر

:ت عبارتند ازاین رواین ایترعمده. رسانندیت شرط فاسخ را به اثبات میمشروع
سارید بن یحۀ سعیـ صح۱

بن نعمان عـن  ي عن محمدبن عبدالجبار عن علـي االشعري علـي عقوب عن ابـیمحمدبن 
ـ یانا نخالط اناساً من اھل السواد و غ) :ع(عبداهللاي قلت البـ: سار، قالید بن یسع عھم و یرھم فنب

ـ  یمـا ب یعشر و نـؤخر ذلـك ف  ة ثالثـة و العشرة عشریاثنة ھم العشرینربح عل و ة ن السنــ یننـا و ب
اخـذ منّـا   ي ه الفضل، الـذ یفي ارضه بذلك المال الذیداره او علیکتب لنا الرجل علینحوھا و 

ه الشـراء،  یـ نه ان نـردّ عل یننا و بیوقت بیشراءً، قد باع و قبض الثمن منه فعندنا ان جاء بالمال ال
انّه لك ان لـم  یأر) :ع(ل ؟ فقایالشري فـیفما تر. أتنا بالدارھم فھو لنایلم فان جاء الوقت و

)۱ح ۷ب ۱۲/۳۵۴یحرعامل(. هیفعل، و ان جاء بالمال للوقت فردّ علی
ق خ صـدو یبه سند روایی مذکور و مرحوم شـ ) ۱۴، ح ۵/۱۷۲(یت را مرحوم کلینین روایا

بـه  ) ۱۲ح ۲ب ۲۲ـ ۷/۲۳ب یتھـذ (یطوسـ خ یو شـ ) ۳۷۷۰ح ۳/۲۰۴ه یـ حضره الفقیمن ال(
سند، صحیح بودن آن را نشـان  یاند و بررست کردهیسار رواید بن یش از سعیخوییق روایطر

ـ (. عه بـه آن اذعـان دارنـد   یان فقـه شـ  یاز دانشیاریکه بسیقتیدھد؛ حقیم ؛ ۳۶، ۱۹/۳۴یبحران



91شمارةه و اصول                      فق- مطالعات اسالمی92
)۱۷/۱۲۵ی ؛ سبزوار۲۳/۳۷ی؛ نجف۳۳۲ی؛ طباطبائ۱۲۷ی؛ اراک۵/۱۳۰یانصار

سـار  ید بـن  یاند و سعع ساختهین قرارداد، رد ثمن را شرط فاسخ بیحۀ مذکور، طرفیدر صح
پرسـد و  مـی ) ع(م ن شـرط و قـرارداد مشـروط بـه آن، از امـا     یت ھمـ یز از صحت و مشروعین

در پاسخ به او، نه تنھا به بطالن و فساد شرط فاسخ و عقد مشروط بـه  ) ع(ق حضرت امام صاد
اگـر شـرط فاسـخ، فاقـد     . ندادند بلکه به صـحت و نفـوذ آن دو ھـم حکـم فرمودنـد     یآن رأ

.دادندیمیبود، حضرت دست کم به بطالن شرط فاسخ رأیت میمشروع
جارودي ت ابـیـ روا۲

) ع(ر جعفي جارود عن ابـي عن ابان بن عثمان عن ابـة محمدبن الحسن باسناده عن فضالـ
۷ب ۳۵۴ـ ۱۲/۳۵۵ی حرعـامل . (کع لیتاك بمالك و الّا فالبأن إشرط فیإن بعت رجالً عل: قال
)۲ح 

جـارود، از  ي خـود بـه ابــ   ییق روایبه طر) ۱۴ح ۲ب ۷/۲۳بیتھذ(یخ طوسیمرحوم ش
را بـه شـرط   یعـ یمعاملۀ بیاگر با فرد: شان فرمودندیکند که ایت میروا) ع(ر حضرت امام باق

معامله منحـل  [، اگر او مال تو را پس آورد یمنعقد ساخت] ع در صورت رد مال مأخوذیانحالل ب[
.ع از آن توستیوالّا ب] گرددیم

) رد مـال (خ تحقق شرط فاسیبه انحالل قرارداد در پ) ع(ر ت، حضرت امام باقین روایدر ا
اگـر شـرط فاسـخ، فاقـد     . و لزوم قرارداد در صورت عدم تحقق شـرط فاسـخ حکـم فرمودنـد    

.نمودندیبه نفوذ شرط، حکم نم) ع(م معصوبود، امام یت میمشروع
یجارود، بحثیان در سند به جز ابیق راویدر توث. جارود محل سخن استیت ابیسند روا
ـ ، به جھـت اتھـام بـه ز   یاالعمي الخارفـي اد بن المنذر، ابوجارود الھَمْدانـیز. وجود ندارد یدی

از فقھـاء،  یر دارد و لـذا برخـ  عه قـرا یان شـ یاز دانشیف برخیمذھب بودن، مورد طعن و تضع
)۱۴/۹۶، فقه الصادق یروحان(. دانندیمیضعف سندیت مذکور را دارایروا

چند در ضـعف و  یاتیروا) ۲۲۹ـ ۲۳۰(یکش. شمردمییدیابوجارود را ز) ۱۷۰(ینجاش
ه را بـه او منسـوب   یۀ سـرحوب یـ دیمرسـل، فرقـۀ ز  یتیکند و به استناد روایق او نقل میعدم توث

ابـن  . دھـد یه را به او نسبت مـ یۀ جارودیدین مذھب زیھم) ۱۳۵رجال، (یخ طوسیش. داردیم
ات او اکراه دارنـد  یه از نقل آن دسته از روایاصحاب امام: نویسدز دربارۀ او میین) ۶۱(یغضائر

.ندینشیت میکه محمدبن سنان از او به روا
را یـ رش اسـت؛ ز یرقابـل پـذ  یجارود، غیر قابل دفاع و غیف ابیرسد طعن وتضعیبه نظر م
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دارد، یان مـ یـ جارود بیق ابیب و عدم توثیتکذیدر کتاب خود برایرا که مرحوم کشیاتیروا
ه بـه  یۀ سـرحوب یـ دیانتسـاب فرقـۀ ز  ) ۷/۳۲۴معجـم  ،ییخـو (. باشندیضعیف السند میاتیروا

افـزون بـر   ) ۴۱۳ح ۲۲۹، یکشـ (د باشیتند ممس) ع(ر مرسل از امام باقیتیجارود که به روایاب
) ع(ر د، ھفت سال پس از شھادت امـام بـاق  یام زیضعف داللی است چون قیضعف سند، دارا

د یـ ام زیـ و ق) ع(م د پس از شـھادت امـا  یجارود بایر مذھب ابییلذا تغ) ۱۷۰، ینجاش(د باشمی
یدیداشت و زیمیاعتقاد سل) ع(ر ن یعنی ابوجارود، در زمان امامت امام باقیرد و ایصورت پذ

؟ !بـه او لقـب سـرحوب داده باشـد    ) ع(ر رفت که امام باقیتوان پذیپس چگونه م. مذھب نبود
)۷/۳۲۳یی، معجم خو(

جارود دلیلی وجود ندارد، بلکه، یق ابیف و عدم توثیمذھب بودن، تضعیدین، بر زیبنابرا
ت یـ گذشـته از دارا بـودن اصـل و روا   .دھنـد مـی یجارود  گواھیقرائن مجموعاً بر وثاقت اب

؛ چنان کـه  )۳۲۴ھمان، (ت ارات آمده اسید کامل الزیجارود در اسانیروات از او، نام ابیاجال
عه و مأخـذ فتـوا و احکـام و مرجـع     یل القدر شـ یجارود را از از بزرگان جلیز، ابید نیخ مفیش

ز یـ نیابـن غضـائر  ) ۲۵د، یمف. (تسیھا وارد نو ذمی بر آنیچ طعنیداند که ھیحالل و حرام م
کنـد، مـورد اعتمـاد    یت میجارود روایاز ابیرا که محمدبن بکر االرجنیاتیدارد روایاذعان م

متوجه محمدبن ین ابن غضائریشین، طعن پیبنابرا) ۶۱، یابن غضائر. (دباشیه میاصحاب امام
.جارودیسنان است و نه خود اب

ھـا از امامـت   کند کـه در آن یت میجارود روایاز ابیثیدن، مرحوم صدوق، احایافزون بر ا
و ۶ح ۶ب ۱/۸۸ون یـ صـدوق، ع (ت ھا سخن رفته اسـ ك از آنیھر یگانه و اسامائمۀ دوازده

۷.(
ـ   یان فقه و رجال شیاز دانشیلذاست که برخ د دھنـ یمـ یجـارود گـواھ  یعه بـه وثاقـت اب

).۷/۳۲۴، معجم ییخو(
ت اسحاق بن عمّاریـ روا۳

یحدثن: د عن صفوان عن اسحاق بن عمار قالین بن سعیمحمدبن الحسن باسناده عن الحس
ه، یاخیع داره فجاء الیبیرجل مسلم احتاج ال: مَن سمع اباعبداهللا و سأله رجل و انا عنده، فقال

ة سنـیأن أنا جئتك بثمنھا الي ان تشترط لـیعليّ ھذه و تکون لك احبّ الـي عك داریأب: فقال
ھـا  یفانّھـا کانـت ف  : ه، قلـت یردھا علة سنـیان جاء بثمنھا أل. البأس بھذا) ع(ل ، فقايّتردّ علـان

انّـه لواحترقـت   ی؛ االتـر يللمشـتر ة الغلـ) :ع(ل ؟ فقاةلمن تکون الغلـة ، فأخذ الغلـةریکثة غلّـ
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).۱ح ۸ب ۱۲/۳۵۵یحرعامل(ه لکانت من مال

ینـ یکل) ۱۳ح ۲ب ۷/۲۳تھـذیب  (یشـیخ طوسـ  ت اسحاق بن عمار را، که افزون بر یروا
انـد، در  ت کـرده یـ ز روایـ ن) ۳۷۷۱ح ۳/۲۰۵ه یـ حضـره الفق یمـن ال (ق و صدو) ۱۰ح ۵/۱۷۱(

فاسـد و فاقـد   ت شرط فاسخ ظھور دارد چه اگر شرط فاسخ و قرارداد مشروط بـه آن، یمشروع
ـ  از عدم نفوذ شرط فاسخ، و عدم رد خانه) ع(ق بود، امام صادیاعتبار م رد یبه فروشـنده در پ

ن، یح داشتند که اگر فروشنده در مدت معـ ین که حضرت، تصریراندند و حال ایثمن، سخن م
.گرددین آن برمیشیز به مالك پیدار پس آورد، خانه نیخریثمن را برا

ر از نفـوذ و  یـ غیزیـ بـر چ ) ع(ق ان شدۀ امام صادید روا داشت که پاسخ بیتوان تردیا میآ
دھد؟یمیفاسخ و صحت قرارداد مشروط به آن گواھاعتبار شرط 

از جھـت سـند،   یباشد ولیصحت میدارایت اسحاق بن عمار اگر چه از جھت داللیروا
ـ ، بـر پایـۀ نظریـه انجبـار، ا    یاست که البته در نزد برخـ یضعف سندیل ارسال، دارایبه دل ن ی

ت به موثقۀ اسـحاق بـن   ین روایان فقه از ایاز دانشیاریشود و لذا بس، جبران مییضعف سند
ی؛ طباطبـائ ۸/۱۸۹یحـائر ی؛ طباطبـائ ۱۴/۳۸۴ی؛ نراقـ ۳۶، ۱۹/۳۵یبحران(. اندعمار نام آورده

)۱۲۶ی؛ اراک۱۷/۱۲۴ی؛ سبزوار۳/۱۵۴ی؛ خوانسار۲۳/۳۷ی؛ نجف۴/۵۶۵یعاملینی؛ حس۳۳۲
ةسریبن مة ـیت معاویـ روا۴

عن ) ریبش(ر بشي سماعه عن احمدبن ابـمحمدبن الحسن باسناده عن الحسن بن محمدبن
عن رجل بـاع داراً لـه مـن رجـل و     ) ع(سأل اباعبداهللایسمعت اباجارود : قالة سریبن مة ـیمعاو
ن ثـالث  یما بـ ي بمالـي تنـین اتإنّك أمنه الدار حاصر فشرط یاشترین الرجل الذینه و بیکان ب

ذلـك  ي فانّ ذلك الرجل قداصاب فـ: بوجارودأقال . له شرطه: قال. تاه بمالهأف. ن فالدار داركیسن
ت لوانّ الـدار احترقـت مـن مـال مـن      یأرأ) :ع(بوعبداهللاأقال ؛ و ھو ماله: قال. نیثالث سني فـ

)۳ح ۸ب ۳۵۵ـ ۱۲/۳۵۶یحرعامل(. یکانت، تکون الدار دار المشتر
ق ست امام صـاد یبایبود، میت میفاقد مشروعسره اگر شرط فاسخ یبن مة ـیت معاویدر روا

ن یـ نمودند، حال ایجارود، به عدم لزوم و نفوذ شرط فاسخ حکم میدر پاسخ به پرسش اب) ع(
اسـت  ین خـود گـواھ  یـ که حضرت، به صراحت به نفوذ و لزوم شرط فاسخ حکـم دادنـد و ا  

.ت شرط فاسخ و قرارداد مشروط به آنیآشکار بر صحت و مشروع
یدیـ ت شـرط فاسـخ ترد  یدر صحت و مشروعة سریبن مة ـیت معاویدر ظھور روااگر چه 

ـ یز بـه آن تصـر  ینیوجود ندارد، ھمچنان که برخ یزدیـ ی؛ طباطبـائ ۵/۱۳۰یانصـار (د ح دارن
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مـورد  ة سـر یبـن م ة ـیـ سند آن به جھت وجود معاویول) ۱۴/۹۶، فقه الصادق ی؛ روحان۲/۴۷۵

. تده اسـ یـ ان نگردیـ بیق و قـدح و جرحـ  یـ توثچ مـدح و یاو ھین که برایسخن است؛ چه ا
ق او حکـم کـرد مگـر در صـورت     یـ تـوان بـه توث  ین نمیبنابرا) ۲۱۸ـ ۱۸/۲۱۹، معجم ییخو(

ۀ انجبار، اصـل  یز نظریفاقد مدح و جرح و نیت ثقه از راوین سخن که به جھت روایرش ایپذ
.ت استیو روایاعتبار راو

ـ مرسلۀ دعائم االسالم۵
ـ  یانّه سئل عن رجل باع داره عل) ع(عبداهللاي عن ابـ ان ة سنــ یشرط انّه إن جاء بثمنھـا ال

)۱ح ۶ب ۱۳/۳۰۱ینور(. شرطهیالبأس بھذا و ھو عل) :ع(ل ه، قایتردّ عل
ن شـرط  یاش را بـد خانـه یت است که مردیروا) ع(ق در کتاب دعائم االسالم از امام صاد

. دار پس آورد، خانـه بـه او برگردانـده شـود    یخریبراك سال ثمن خانه رایفروخت که اگر تا 
.او نافذ استیوجود ندارد و شرط برایرادین معامله و شرط آن، ایدر ا: حضرت فرمودند

ت شرط فاسخ و قرارداد مشـروط بـه آن ظھـور دارد    یت به وضوح بر مشروعین، روایبنابرا
.ن که به جھت ارسال ضعیف السند استیجز ا

ت شـرط  یش بـر مشـروع  یات مذکور، به ظھور خـو یفقیھان، روایاریاعتراف بساگر چه به 
؛ ۲/۴۷۵یزدیـ ی؛ طباطبـائ ۱۴/۳۸۶ی؛ نراقـ ۱۴/۹۶، فقـه الصـادق   یروحان(د فاسخ داللت دارن

یعـامل ینی؛ حسـ ۸/۴۰۱یلـ ی؛ مقدس اردب۳۳۳ی؛ طباطبائ۱۹/۳۵ی؛ بحران۳۳۶ـ ۴/۳۳۷ینیخم
ت شـرط  یمشـروع یات را بـرا ی، استناد به روایبرخكیل) ۱۵۷ی؛ سبحان۲۳/۳۷ی؛ نجف۴/۵۶۵

اری را یـ ات مذکور، تنھا شـرط خ یرانند که رواین پندار سخن میستند و نوعاً از ایرا نیپذفاسخ 
؛ ۸/۴۰۱یلیمقدس اردب(د باشیرد ثمن ـ مشروط م : یعنید ـ  یزایدارند که خود به امریان میب

اسـت و  یانحـالل قـرارداد مشـروط بـه آن ناکـاف     یصرف رد ثمن، برا) ۴/۵۶۵یعاملینیحس
قـاع فسـخ، انشـاء نگـردد،     یکه اگر پس از رد ثمـن، ا یاقاع فسخ را الزم دارد به گونهیایانشا

ـ (. ابدییقرارداد انحالل نم ی؛ نراقـ ۱۹/۳۵یمقدس اردبیلی، ھمان؛ حسینی عاملی، ھمان؛ بحران
)۲۳/۳۸ی؛ نجف۳۸۴ـ ۳۸۵، ۱۴/۳۸۱

ست و تنھا پس ینیاریع خیبایازند که در ھنگام رد ثمن، براییر دست میفسن تینان به ایا
ن رد یـ ع به قصد فسخ قرارداد، ثمن را رد کند، این، اگر بایبنابرا. شودیجاد میار ایاز رد ثمن، خ

وجـود نـدارد تـا فسـخ     یاریگردد؛ چه در این ھنگام، اصالً خیثمن، فسخ قرارداد را باعث نم
ع، بـر  یع بـه بـا  یـ را وجـوب رد مب یـ د؛ زیـ آید میار پس از رد ثمن پدیقرارداد را سبب شود؛ خ
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که به رد ثمـن بـه   یگردد مگر به فسخیع برنمیع به بایع موقوف است و مبیع به بایبازگشت مب

ینراقـ (. سـت یقـاطع قـرارداد منعقـده ن   یین، رد ثمـن بـه تنھـا   یبنابرا. باشدیمتوقف میمشتر
)۳۳۳ی؛ طباطبائ۴/۵۶۵یعاملینی؛ حس۱۴/۳۸۵

انحـالل قـرارداد کفایـت    یرش این نکته را که رد ثمن به تنھایی براین گروه از فقھاء، پذیا
؛ ۳۳۳ی؛ طباطبـائ ۴/۵۶۵یعـامل ینیحسـ (د داننـ یجز مخالفت بـا اصـحاب نمـ   یزیکند، چمی

ات، در یـ نماینـد روا تفسیر مذکور، ادعا میات به یل راویو پس از تأو) ۸/۱۸۹یحائریطباطبائ
ك یا تملیا اقاله و یانشاء فسخ یا مقدمه برایین ظھور دارند که ردّ ثمن، در واقع، فسخ  فعلیا
ش از رد ثمن است و رد ثمـن نشـانۀ فسـخ    ین که فسخ قرارداد، پیا ایو ) ۳/۸۲ینینائ(د باشیم

ا پـس از فسـخ   یـ ن اسـت کـه ھمزمـان و    یردم چنـ ن مینه که عادتاً بین قریباشد؛ بدیقرارداد م
شود که پولت ین گونه گفته مین موارد، ایورزند و لذا عادتاً در ایقرارداد، به رد ثمن مبادرت م

)۳۳۳ی؛ طباطبائ۴/۵۶۵یعاملینیحس(. ر، من قرارداد را فسخ کردمیرا بگ
ـ ارایلیار است، دلیخن ادعا که شرط رد ثمن، از گونۀ شرط یایروان ظھور مذکور، برایپ ه ی

رفتـه شـود کـه شـرط رد ثمـن،      یاگر این پندار پذ. ردیقرار گیل و بررسیدھند تا مورد تحلینم
ار یرو است که مشروط ساختن شرط خن اشکال روبهیشك با ایباشد، بیار مشروط میشرط خ
ن کـه  یـ و حـال ا ) ۲۳/۴۱ینجف(ع است ممنویق شرط، که خود امریتعلیعنیگر، یدیبه شرط

.ھمگان به صحت و اعتبار شرط رد ثمن اذعان دارند
دانند و انحـالل  مییانحالل قرارداد ناکافیست چرا اینان، رد ثمن را براین روشن نیھمچن

یات را به امـور یجه، رد ثمن مذکور در روایدارند که در نتازمند مییفسخ نیقرارداد را به انشا
ن یـ حـال ا . ندینمار یش از رد ثمن و مانند آن تفسیا پیرد ثمن، یار در پیجاد خید ھمچون ایبع

نـد کـه فروشـنده ثمـن را     یگوین سخن نمیش از ایباشند و بیمیات، از ذکر فسخ خالیکه روا
ت صـرف رد ثمـن   یـ ات، از کفایع را برگرداند؛ لذا ظھور اطالق روایز مبیدار نیپس آورد و خر

ـ (. راندیخن مانحالل قرارداد مشروط به آن سیبرا ؛ ۸/۱۸۹یحـائر ی؛ طباطبـائ ۱۹/۳۵یبحران
)۱۵۷ی؛ سبحان۲۳/۳۷ینجف

ع را بـر مبیـع   یواجـب اسـت بـا   ین شده، بر مشـتر ین، به مجرد رد ثمن در وقت معیبنابرا
ردھـا  ة سنــ یان جاء بثمنھا ال«: ن که در موثقۀ اسحاق بن عمار آمده استیمسلط گرداند؛ چه ا

و در » لـه شـرطه  ) :ع(ل قـا . فاتـاه بمالـه  «: سره ذکر شده استیبن مة ـیت معاویو در روا» هیعل
ن عبـارات  یـ د، ایبی ترد. »هیالوقت فردّ علي ان جاء بالمال فـ«: دیگویسار مید بن یحۀ سعیصح
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ـ (د ن شـده، ظھـور نـدار   یجز انحالل قرارداد به مجرد رد ثمـن در مـدت معـ   یزیدر چ یبحران

ان فقه به آن اذعان دارنـد؛ و بـه صـراحت اقـرار     یاز دانشیاریاست که بسیقتین حقیا) ۱۹/۳۶
انحـالل قـرارداد، ظھـور    یت صرف اعطاء و رد ثمن بـرا یات مذکور، در کفایند که رواینمایم

؛ ۴/۶۵۶یعاملینی؛ حس۸/۱۸۹یحائری؛ طباطبائ۱۴/۳۸۶ی؛ نراق۸/۴۰۱یلیمقدس اردب(. دارند
)۱۵۷ی؛ سبحان۳۸، ۲۳/۳۷ی؛ نجف۳۳۳یطباطبائ

یکتب فقھـ یروان پندار مورد نقد، بررسیاز پیاست که به اعتراف برخین ظھور در حالیا
انحـالل قـرارداد   یت رد ثمـن بـرا  یـ ن دسته از فقیھان، کفایدھد که باور ایاقدم نشان میفقھا

ات مذکور نیـز در انفسـاخ قـرارداد بـه محـض رد ثمـن و عـدم        یباشد و روایمشروط به آن م
)۳۳۳ی؛ طباطبـائ ۴/۵۶۵یعاملینیحس(. فسخ، ظھور دارندیانحالل قرارداد، به انشایازمندین

.گرددیه، خود به خود آشکار میت ادعای مخالفت با اصحاب امامین سخن، وضعیاز ا
ات مـذکور،  یـ دارنـد کـه روا  یان میھان به صراحت بیاز فقین جھات است که برخیلذا بد

از محـل  یار، تعـد یـ شرط خیات براین روایاستدالل به استند ویار نیمتکفل بحث از شرط خ
ی؛ بحرانـ ۲۳/۴۱ی؛ نجفـ ۱۴/۳۸۶ینراقـ (. سـت ینیباشـد و از غمـوض و خفـاء خـال    ینص م

۱۹/۳۷(
یرفتنیباشد، ھر چند پـذ یع موقوف میع به بایع، به برگشت مبیع به باین که وجوب رد مبیا

رد و بـه  یپـذ یه شرط فاسخ تحقق مـ یق معلق علع، با تحقیع به باین برگشت مبیك اید، لینمایم
شرط فاسخ به محض رد ثمـن ھـم قـرارداد را منحـل     : یعنیباشد؛ یازمند نمیجداگانه نیفسخ

ت و اثـر شـرط   یـ ن کـه ماھ یـ گرداند؛ چـه ا ین خود برمیشیسازد و ھم عوضان را به وضع پیم
.ستین نیجز ایزیفاسخ چ

انحالل قرارداد مشروط به رد ثمن، بـه چنـد   یبرات رد ثمنیروان عدم کفایپیینۀ ادعایقر
ـ از موارد فسخ ین که اگر چه در برخیراد مبتال است؛ نخست ایا بـه کـار   یا تفاسـخ، عبـارات  ی

انحالل قرارداد مشابه اسـت،  یت رد ثمن برایروان عدم کفایرود که با عبارات مورد استناد پمی
ـ به نام عرف عام یزین چیك چنیل یبـرا ینـۀ خـارج  یسـت تـا قر  یشـده ن ا خـاص شـناخته  ی

کـه عبـارات   یکسـان . ات باشـد یروایات مذکور و باعث انصراف داللیاز ظھور روایریجلوگ
فسخ قبل و بعد از رد ثمن ھـم بـه کـار    یبرند، برایا تفاسخ به کار میفسخ یمذکور را گاه برا

.برندمی
است که ھـم مطـابق بـا مفـاد عمومـات      یمعارضیمذکور، دارایینۀ ادعاین که قریگر اید
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ن مردم، ھرگاه انحـالل قـرارداد،   یدر ب. مند استبھرهیباشد و ھم از غلبۀ عرفیبه شرط میوفا

-ن معامله، صرف رد ثمن را انحالل قرارداد میین است که طرفیج ایبه رد ثمن، معلق گردد، را
یدیـ گر، دربارۀ انحالل قرارداد، تردیطرف دیاحد از متعاقدین، برایدانند و با رد ثمن از سو

. کننـد یادراك میز آن را به سادگیمردم نیھااست که غالب تودهیقتین حقیا. ماندینمیبرجا
)۸/۱۸۹یحائریطباطبائ(

نباشد و رد ثمـن در  یانحالل قرارداد مشروط به آن، کافین که اگر رد ثمن برایگر ایسه د
راد مجھول بودن ابتدای خیار فسخ، روبـه رو  یر، با ایسخن اخرد، یپذیفسخ قرارداد تحقق میپ

)۲۳/۳۸ینجف(. است
،  یمنـد از غلبـۀ عرفـ   بـه شـرط و بھـره   ین ظھور ھماھنگ با مفاد عمومات وفایچنان چه ا

ان شـده،  یك از استظھارات بیچ یات، ھیرفته نگردد و به صرف وجود تعارض در ظھور روایپذ
ن عبـارات منقـول از   یات و ھمچنـ یـ ن روایـ اجـه، یه نشود و در نتدانستیوجه قابل قبولیدارا
ك از موافقان و مخالفان شرط فاسخ ظھور نداشـته باشـد،   یچ یھیاقدم، در مطالب ابرازیفقھا

بـه  یرا عمومـات وجـوب وفـا   یـ ت شرط فاسخ گریزی وجود ندارد؛ زیباز از حکم به مشروع
ھر چند کـه بـا وجـود    ) ۶۰، یمامقان(ت اسیت و التزام به شرط فاسخ کافی، مشروعیشرط برا

ــروا ــائ(ض مــذکوریات مســتفی ــائ۸/۱۸۹یحــائریطباطب ؛ ۳/۱۵۴ی؛ خوانســار۳۳۲ی؛ طباطب
)۳/۱۵۵یخوانسار(. به شرط نیازی نیستیگر به تمسك عمومات وفاید) ۱۷/۱۲۴یسبزوار

فاسـخ  ع مشـروط بـه شـرط    یـ پرسـش، دربـارۀ عقـد ب   ات مورد استناد، ین که در نوع روایا
ع محصـور  یـ ت شرط فاسخ، بـه ب یگردد که حکم مشروعیر را باعث نمین تفسیۀ ایباشد، ارایم

ت؛ و از آن جھت مورد پرسـش  یت دارد و نه موضوعیقیات، جنبۀ طریع مذکور در روایاست؛ ب
ج یـ رایع به شرط فاسخ، امـر یمشروط ساختن ب) ع(ن است که ظاھراً در عصر حضور معصوما

.بود
اق یباشـند، بـه سـ   یات مذکور که متکفل و حکـم مسـئله مـ   یل روایعبارات ذن جھت، یبد

، صـحت شـرط فاسـخ و ھمـۀ     یو اولـ یقـت ھسـتند کـه قاعـدۀ کلـ     ین حقیـ گر اانیش بیخو
ن ی، از شمول ایل خارجیکه به دلییمشروط به آن است مگر آن دسته از قراردادھایقراردادھا
مشروط به شـرط  یھادر ھمۀ قراردادین که مقتضیارا افزون بر یباشند؛ زرون مییبیقاعدۀ کل

در ) ع(م اق سخن معصـو یز وجود ندارد، سینیچند، مانعیکسان است و جز در مواردیفاسخ 
ن کـه  یـ ع اختصاص ندارد؛ چه ایبه عقد بدھد که حکم مذکور،یز نشان میات نیل روایپاسخ ذ
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ز ینیزینمودند و چیع خودداریۀ ببرد واژاز تعمد بر کار) ع(م ات مورد استناد، امایدر نوع روا

اق پاسخ خود را به سـمت  یانحصار باشد بلکه سینه برایش به کار نبردند که قریدر سخن خو
ن یـ ان ایـ ت و متمرکـز سـاختند و در مقـام ب   یصحت شرط فاسخ و قرارداد مشروط به آن ھـدا 

لـه  (،)البـأس بھـذا  (تح و نافـذ اسـ  یقت برآمدند که شرط فاسخ مذکور در قرارداد، صـح یحق
ه، قـرارداد مشـروط بـه آن    یو در صورت تحقق معلقٌ عل) شرطهیالبأس بھذا و ھو عل) (هشرط

نفـوذ  یه شرط فاسـخ، قـرارداد منعقـده دارا   یگردد و در صورت عدم تحقق معلقٌ علیمنحل م
ردّھا ة سنـیالان جاء بثمنھا (،)هیفعل و ان جاء بالمال للوقت فردّ علیانّه لك ان لم یأر(ت اس
ا یـ داشتند و یح مین امر تصریبه ا) ع(م بود، امایع مختص مین، اگر حکم به باب بیبنابرا) هیعل
.ساختندیش ھمراه میبردند و با سخن خوینۀ مشعر به انحصار را به کار میقر

ت شرط فاسخیروان عدم مشروعیل پیدال
ازنـد، طـرح اشـکال و    ییدست مـ ش به آن یآن چه مخالفان شرط فاسخ در دفاع سخن خو

.گرددیان میھا بن آنیترل، عمدهیچند است که در ذیان مطالبیب
انفساخ قرارداد، بدون سبب) ۱

اگـر از  . باشـند یش متوقف مـ یخویو قانونیروشن است که مسبّبات بر اسباب شرعیبس
یو قـانون یقرارداد، منظور است، انفساخ مذکور، بدون سـبب شـرع  یشرط فاسخ، انحالل قھر

ا یـ یقـول ین، بدون انشـا یشیت پیرا انحالل قرارداد و برگشت عوضان، به وضعیخواھد بود؛ ز
ن، شـرط فاسـخ، محکـوم بـه     یده اسـت؛ بنـابرا  یو ثابت نگردینیش بی، در شرع مقدس، پیفعل

؛ ۱۲۵ی؛ اراکـ ۳/۱۵۵ی؛ خوانسـار ۵/۱۴۷یراقـ ؛ ع۳/۸۱ینی؛ نـائ ۵/۱۳۱یانصار(. بطالن است
)۵۹یدی؛ شھ۱۷/۱۲۶ی؛ سبزوار۵/۳۵۹ة ؛ منھاج الفقاھـ۹۷ـ ۱۴/۹۸، فقه الصادق یروحان

نقد و بررسی
باشند و لـذا ھـر عمـل    یش متوقف میخویو قانونین سخن که مسببات بر اسباب شرعیا
ازمند است و بدون تحقق سـبب،  ینیو قانونیـ ھمچون  انفساخ قرارداد ـ به سبب شرع یفقھ

باشد؛ امـا در محـل بحـث، انفسـاخ قـرارداد،      یرقابل انکار میغیرد، سخنیپذیمسبب تحقق نم
ن که شـروط، خـود   یباشد؛ چه ایست و سبب انفساخ، خود شرط فاسخ میبدون وجود سبب ن

به شرط فاسخ، گر، انفساخ قرارداد مشروط ین سبب، دیاز اسباب و مؤثرات ھستند و با وجود ا
مشروط به شـرط فاسـخ ـ بـرخالف     یرا انحالل قراردادھایباشد؛ زیازمند نمینیبه سبب خاص
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است کـه  یقتین حقیا. ازمند باشندینیستند که به سبب خاصینیانحالل نکاح ـ از گونۀ موارد 

ی؛ طباطبـائ ۱۷۷ی؛ آخونـد خراسـان  ۲۳/۳۸ینجف(. تراودیعموم ادلۀ شروط برون میاز مقتضا
، فقــه ی؛ روحــان۱۲۶ی؛ اراکــ۱۷/۱۲۶ی؛ ســبزوار۴/۳۳۵ینــی؛ خم۶۰ی؛ مامقــان۲/۴۷۶یزدیــ

)۱۵۴ی؛ سبحان۵/۳۵۹؛ منھاج الفقاھه ۱۴/۹۸الصادق 
جاب و یاین قرارداد به ھنگام انشاین، در حقیقت سبب انفساخ عقد، ھمان ارادۀ طرفیبنابرا

مسـتقل  یتحقق انفساخ قرارداد مشروط به شرط فاسخ، بـه انشـا  یباشد و لذا برایقبول عقد م
)۵۹، یدیشھ(. وجود نداردیازیعقد، نیفسخ پس از انشا

د، سـبب  یتردیباشند و بیمیاعتباریتیماھی، دارایحقوقین که نوع اعمال فقھیح ایتوض
لۀ ھـر  یبه وسیاعتبارامر : یعنیاست؛ یاریو اختیز اعتباری، خود نیت اعتباریماھیامور دارا

ص و اسـتثناء  یتخصین قاعده، تنھا در موردیا. رد که آن سبب را اراده کنندیپذیتحقق میسبب
ینبوده و تحقق عمل فقھـ یاریثابت شده باشد که سبب، اختیل خارجیرد که بنا به دالیپذیم

)۷/۳۶۰، مصباح الفقاھه ییخو. (دباشیمنحصر می، به سبب خاصیحقوق
ز یشك، سبب آن نیاست که بیت اعتباریماھیدارایانحالل قرارداد، عمل: داستیھویبس
رد کـه  یپـذ یتحقـق مـ  یلۀ ھـر سـبب  یانحالل قرارداد، به وس: یعنیباشد؛ یمیاریو اختیاعتبار

مگـر در  –ده اسـت کـه انفسـاخ قراردادھـا     ین قرارداد آن را اراده کنند و چون ثابت نگردیطرف
قـرارداد  یباشـد، لـذا متعاقـدان، بـه ھنگـام انشـا      یمنحصر مـ یبه سبب خاص–چند یموارد

اراده کننـد قـرارداد منعقـده، در    : یعنیتوانند تحقق شرط را سبب انحالل قرارداد قرار دھند؛ یم
.ردینده بر اثر تحقق شرط مذکورِ در قرارداد، انفساخ پذیآ

ست تا یمصداق انفساخ بدون سبب نقرارداد مشروط به شرط فاسخ،ین، انفساخ قھریبنابرا
.دیرمشروع و باطل به شمار آیغیامر

جه بودن شرط فاسخیشرط نت) ۲
ـ باشـد؛ ز ز فاقد نفوذ مـی یجه نیجه است و شرط نتیشرط فاسخ از انواع شروط نت را شـرط  ی

.ستیت را دارا نیت سببیجه، صالحینت
نقد و بررسی

جـه  یت شرط نتیسازد که در صحت و مشروعیان میقت را نماین حقیادلۀ شروط، ایبررس
ت سبب بودن، فاقد نفوذ و یجه به جھت فقدان صالحین سخن که شرط نتیا. راه نداردیدیترد

، ی؛ روحـان ۳۳۴–۴/۳۳۵ینـ ی؛ خم۵/۱۴۷یعراق(ت است نادرسیباشد، پنداریخالف شرع م
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یا به سـبب خاصـ  ی، یقوقحیرا تحقق اعمال فقھیز) ۱۴/۹۸؛ فقه الصادق ۵/۳۵۹منھاج الفقاھه 
ر، یـ انحصار نـدارد کـه درمـورد اخ   یا به سبب خاصیو –مانند نکاح و طالق –منحصر است 

.ا مشکوكیا مسلم است و ییقیلۀ ھر سبب و طریتحقق عمل، به وس
د اسـت، اصـل، عـدم لـزوم     یتحقق عمل، محل تردیکه وجود سبب خاص برایدرموارد

.خواھد بودیلۀ ھر سببیعمل به وسجه، تحقق و صحت یسبب خاص و درنت
د کـه  یـ ر مشـروع بـه شـمار آ   یتواند فاقد نفوذ و غیمیجه، تنھا در صورتیبنابراین، شرط نت

ن که موضوع صحت و نفـوذ  یمنحصر باشد و حال ای، به سبب خاصیحقوقیتحقق عمل فقھ
یجه، مواردیتانحصار ندارد؛ در نیھا به سبب خاصجه فقط اعمالی است که تحقق آنیشرط نت

ح یز صـح یجه نیشك تحقق آن عمل، با شرط نتیرد، بیپذیتحقق میلۀ ھر سببیکه عمل، به وس
.شودیاز اسباب و موثرات شمرده میکیرا شرط خود یباشد؛ زیو مشروع م

خاص، مشـکوك اسـت، اصـل، نفـوذ و صـحت      یلۀ سببیکه تحقق عمل به وسیدر موارد
جھـت مخالفـت   یخاصـ یل خارجین که دلیباشد؛ چه ایجه میلۀ شرط نتیعمل مذکور، به وس

رش یتـوان از پـذ  یجه وجود ندارد، لذا نمـ یلۀ شرط نتیحقوقی مذکور، به وسیتحقق عمل فقھ
ـ ا. دیـ جـه بـا شـرع مقـدس اسـتنکاف ورز     یاصل عدم مخالفت شرط نت اسـت کـه   یقتـ ین حقی

.دھدیقرار میجه با شرع مقدس، فرارویاستصحاب عدم مخالفت شرط نت
ن اصل یا. عمومات ادلۀ شروط، بر نفوذ ھر شرط غیر مخالف با کتاب و سنت داللت دارند

شـك  یاگر دربارۀ خالف شـرع بـودن شـرط   : داردیان میمستنبط از ادلۀ شروط، بیو قاعدۀ کل
شـمول ادلـۀ   یعنـ یرد؛ یـ گیمنه قاعدۀ مـذکور قـرار مـ   ید، آن شرط مشکوك، در مستثنید آیپد

؛ لـذا  سـت ینین قاعده مسـتثن یز از ایجه نیشرط نت. دھدیشروط، آن شرط مشکوك را پوشش م
د وجـود دارد، بـه   یـ خـاص، ترد یلۀ سـبب یوسکه دربارۀ تحقق آن بهیایحقوقیاگر عمل فقھ

جـه  یت آن شـرط نت یز نفوذ و مشـروع ید به تحقق آن عمل و نیجه انجام شود، بایلۀ شرط نتیوس
د دربارۀ آن، مانند ھر یجه از جملۀ شروط است و در صورت تردین که شرط نتید؛ چه احکم دا

.ردیگیمنه وتحت شمول قاعدۀ شروط قرار میشرط مشکوك، درمستثن
از آن جملـه شـرط   -جـه یعموم ادلۀ شروط، نفوذ و صحت ھر شـرط نت ین، مقتضایبنابرا

اص، ثابت گردد که تحقق آن مـورد، بـه   خیل خارجیکه به دلیباشد مگر در مواردیم-فاسخ
؛ ۲۴۰–۳/۲۴۱ینی؛ نـائ ۴۹۵–۴۹۷ی؛ اراکـ ۵–۶/۶۱یانصـار (. ازمنـد اسـت  یخاص نیسبب

)۶/۲۹۲، منھاج الفقاھه ی؛ روحان۲/۴۷۶یزدییطباطبائ
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عدم خود، در صورت اشتراط به شرط فاسخیت وجود عقد برایسبب) ۳

شـود کـه عقـد از ھمـان زمـان اشـتراط،       یباعث ممشروط ساختن قرارداد به شرط فاسخ، 
مشروط شدن قرارداد به شرط فاسـخ،  یعقد با انشایانشایرا به جھت ھمزمانیابد؛ زیانفساخ 

گـر  یابـد و لـذا د  ییگـردد و انحـالل مـ   یقرارداد مذکور، به محض تحقق، عدم خود را باعث م
ن، یـ د و ایـ د آیـ ه شـرط فاسـخ پد  یتحقق معلقٌ علیماند تا انفساخ آن در پینمیباقیقرارداد

عـدم خـود درصـورت اشـتراط بـه شـرط فاسـخ        یت وجود عقد بـرا یجز محذور سببیزیچ
)۵۹یدی؛ شھ۱۴/۹۸؛ فقه الصادق ۵/۳۵۹، منھاج الفقاھه ی؛ روحان۳/۸۱ینینائ(. باشدینم

نقد و بررسی
: د گفتیدھند، بایمیگواھن گونه اشتراط قرارداد رایات خاص که صحت ایافزون بر روا

یھمزمان بـا انشـا  د، اشتراط قرارداد به شرط فاسخ،یآیت شرط فاسخ به دست میل ماھیازتحل
ت وجود عقـد  یندارد و با محذور سببیخود قرارداد، انحالل قرارداد را از ھنگام انعقاد آن در پ

ه، یـ از ھنگام تحقق معلقٌ علن که شرط فاسخ، عقد را تنھا یست؛ چه ایرونعدم خود، روبهیبرا
باشـد  یه شرط فاسخ، متحقق و ثابت مـ یقرارداد، تا ھنگام تحقق معلقٌ علیعنیسازد؛ یمنفسخ م

ظرف وجود انفساخ از ظرف وجـود قـرارداد   . ردیپذیه، انفساخ میو تنھا پس از تحقق معلقٌ عل
ـ   یباشد و لذا به ھیمتأخر م ، ھمـان؛  یروحـان . (ددارچ رو وجود قرارداد عدم خـود را اقتضـاء ن

)۶،۵۹؛ شھیدی ۳/۱۵۵ی؛ خوانسار۴/۳۳۵ینیخم
گذاران بر شرط فاسخت شرطیعدم مالک) ۴

قـرار  ین مشکل را فرا رویقرارداد، ایاشتراط قرارداد به شرط فاسخ ھمزمان با انشایانشا
قـرارداد را بـه   گذاران را مالك شرط انفساخ دانست تـا بتواننـد   توان شرطیگر نمیدھد که دمی
ین کـه انشـا  یـ د مالك شرط باشد؛ چـه ا ین که شارط بایمشروط سازند و حال این شرطیچن

قرارداد مترتـب اسـت لـذا    یز بر انشایاشتراط قرارداد بر وجود خود قرارداد، و وجود قرارداد ن
ت بـر  یـ لکماین، ھنگامیبنابرا. خود قرارداد، متأخر خواھد بودیاشتراط قرارداد، از انشایانشا

خـود  یقرارداد متأخر باشد و نـه ھمزمـان بـا انشـا    یشرط از انشایشرط وجود دارد که انشا
)۳/۱۵۵ی؛ خوانسار۳/۸۲ینینائ(. قرارداد

نقد و بررسی
خـود  یاشـتراط قـرارداد، ھمزمـان بـا انشـا     یکه بر صحت انشایات خاصیگذشته از روا

یاشتراط قرارداد به شرط فاسخ، بـر انشـا  یانشاد گفت در ترتب یدھند، بایمیقرارداد، گواھ
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یازیـ نیاسـت و بـه تقـدم و تـأخر زمـان     ین مھم کافیایبرایخود قرارداد، تقدم و تأخر رتب

ت تقدم و یغفلت از کفا. شودیافت نمیین تقدم و تأخر زمانیایز براینیلیست؛ چنان که دلین
گذاران را بر شـرط فاسـخ در صـورت    ت شرطیاست که توھم عدم مالکیزی، آن چیتأخر رتب

.ده استیخود قرارداد باعث گردیاشتراط شرط فاسخ ھمزمان با انشایانشا
جـه  یار، ھر دو ازشـروط نت ید از نظر دور داشت که شرط فاسخ و شرط خین، نبایافزون بر ا

شـرط  یگر تفاوتی ندارند؛  لذا ھمان گونه که انشـا یك دیند و از جھت انشاء، با یآیبه شمار م
اشتراط قرارداد بـه شـرط فاسـخ را    یباشد، انشاح مییخود قرارداد صحیار ھمزمان با انشایخ

ضاً ھمـان  یو ا) ۳/۱۵۶یخوانسار(ت توان نادرست دانسیز نمیخود قرارداد نیھمزمان با انشا
به ن قرارداد مشروط یازد، طرفیتواند دست یار میار به اسقاط خیار، ذوالخیگونه که در شرط خ

یتواننـد تراضـ  یه شرط فاسخ، به اسقاط شرط فاسخ، میش از تحقق معلقٌ علیز پیشرط فاسخ ن
.ندینما

یاشتراط قرارداد به شرط فاسخ، ھمزمان بـا انشـا  یدر صورت انشاگذاران،ن، شرطیبنابرا
.ت دارندیخود قرارداد، بر شرط فاسخ مالک

هیتمسك به عموم عام در شبھات مصداق) ۵
ن که یاند حال ابه دفعات به عموم ادلۀ شروط تمسك جستهت شرط فاسخ، یمشروعروان یپ

است که مخـالف کتـاب و سـنت نباشـد و بـا احتمـال       یعموم ادلۀ شروط، مخصص به موارد
ق شـرط مخـالف   یاز مصـاد یتوانـد مصـداق  یخاص، شرط فاسخ، میانفساخ به سببیازمندین

ت شرط فاسخ  و عـدم  یاثبات مشروعیۀ شروط براد؛ لذا تمسك به عموم ادلیسنت به شمار آ
آخونـد  (. ه اسـت یمخالفت با کتاب و سنت، مصداق تمسك به عموم عـام در شـبھات مصـداق   

)۶/۲۹۱، منھاج الفقاھه ی؛ روحان۲۴۰–۳/۲۴۱ینی؛ نائ۶۰ی؛ مامقان۱۷۷یخراسان
نقد و بررسی

عدم مخالفت شرط فاسخ بـا  ن که یراد است؛ نخست ایایان شده از دو جھت دارایاشکال ب
ن عدم مخالفت، بـه عـدم   یست، بلکه ایکتاب و سنت، بر تمسك به عموم ادلۀ شروط متوقف ن

. ورود سنت برخالف شرط فاسخ و عدم منع از شرط فاسـخ در کتـاب و سـنت مسـتند اسـت     
)۶۰یمامقان(

سـخ  ت شـرط فا یمشـروع یتوان تمسك به عموم ادلۀ شـروط را بـرا  یمی، تنھا ھنگامیآر
ه به شمار آورد کـه استصـحاب عـدم مخالفـت شـرط      یتمسك به عموم عام در شبھات مصداق
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احراز عدم مخالفت شـرط فاسـخ   یفاسخ با کتاب و سنت موجود نباشد و استصحاب عدم، برا

رد و یـ گیشرط فاسخ، تحت عموم ادلـۀ شـروط قـرار مـ    ن، یبنابرا. استیبا کتاب و سنت کاف
ت شرط فاسخ، تمسـك بـه عمـوم عـام در     یصحت و مشروعیراتمسك به عموم ادلۀ شروط ب

)۳/۲۴۱ینی؛ نائ۱۷۷یآخوند خراسان(. دیآیه به شمار نمیشبھات مصداق
رود، یکه شك مخالفت شرط فاسخ با کتاب و سـنت مـ  یمواردین که در تمامیگر ایدو د

خاص و عـدم  یبلۀ سبیا حکم به لزوم انفساخ قرارداد به وسین است که آیمنشا و مرجع شك ا
شده است تا اشتراط قرارداد بـه شـرط فاسـخ،    یگذارعت، قانونیقرارداد، در شریانفساخ قھر

ه یـ ر؟ لـذا اشـتباه در حکـم اسـت و شـبھه، حکم     یـ ا خیـ د یمخالفت با کتاب و سنت به شمار آ
ـ انفساخ قرارداد، ایه؛ چنان که در صورت وجود حکم به لزوم سبب برایباشد نه مصداقیم ن ی

خاص مـراد  یانحالل و انفساخ قرارداد، سببیا از حکم به وجود سبب براید که آید آیپدشك
ن یـ سـت و ا یازمنـد ن یخـاص ن ین که انفسـاخ قـرارداد نوعـاً بـه سـبب     یا ایباشد و یو منظور م

ز خـود سـبب   یـ و لـذا شـرط ن  -چند محصور است یخاص، تنھا به مواردیبه سببیازمندین
ن اقل یه، و مردد بین صورت اشتباه در مفھوم، و شبھه، مفھومیکه در ا-دیآیانفساخ به شمار م

جه، در موارد مشکوك، یشود و در نتیقن اخذ می، قدر متین مواردیو اکثر خواھد بود که در چن
)۶/۲۹۱، منھاج الفقاھه ی؛ روحان۳/۳۴۲ینینائ(. توان تمسك جستیبه عموم ادلۀ شروط م

ت شـرط فاسـخ، تمسـك بـه     یصحت و مشـروع یادلۀ شروط بران، تمسك به عموم یبنابرا
.استیباشد و فاقد ھر گونه مانع و محذوریه نمیعموم عام در شبھات مصداق

یریگجهینت
دھد یعه نشان میان فقه شیدگاه موجود در نزد دانشیك از دو دیل ھر یدالیل و بررسیتحل

یبـرا یلیچند در قالب اشکال، دلیان مطالبیت شرط فاسخ جز بیکه مخالفان صحت و مشروع
ت شـرط فاسـخ   یدگاه صـحت و مشـروع  یـ ن ادعـا، د یـ ایآن سو. ش ندارندیاثبات ادعای خو

را بـا خـود ھمـراه    یدات قابل توجھیل و مؤین جھت که دالیدگاه بدین دیا. کندیمییخودنما
ادعـای مخالفـان   باشد، بر یمیو ھمپوشیز در ھمسانینیفقھیدارد و با اصول و قواعد عموم

است که خامۀ نگارندۀ یادهین ھمان باور برگزیا. داردیت شرط فاسخ برتریصحت و مشروع
.ش را بذل داشته استیخوین و اثبات آن، سعییتبین نوشتار، برایسطور ا
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۱۴۱۰اپ اول، ، چةعـیمرکز نشر آثار الشقم، ، ةل طبقات الروایث و تفصیمعجم رجال الحد، ______
.ق

. ق۱۴۱۴چاپ اول،، )ع(ق االمام الصادة موسسـقم، ، اریاحکام الخي ، المختار فـ، جعفریسبحان
ـ   ،یعلـ ن بنیالدنی، زید ثانیشھ المعـارف  ة موسســ قـم،  ، االسـالم ع یح شـرا یتنقـ یمسـالك االفھـام ال

.ق۱۴۱۴چاپ اول،، ةـیاالسالم
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.۱۳۸۱اول،چاپ انتشارات مجد، تھران،، سقوط تعھدات، ی، مھدیدیشھ

تھـران، خرسـان،  یدحسـن موسـو  یس: تحقیـق ه،یـ حضـره الفق یمن ال، یصدوق، ابوجعفر محمدبن عل
.ق۱۴۱۰چاپ اول،، ةـیدارالکتب االسالم

نشرصـدوق،  مھـران، د، یدرضـا مسـتف  ی، حمیاکبر غفاریعل: ، تحقیق)ع(ا اخبار الرضون یع، ______
.۱۳۷۳چاپ اول،

.تایبچاپ اول، ، )ع(ت یآل البة موسسـقم،المناھل،دمحمد، یسیطباطبائ
ة موسســـقــم، ، ان احکــام الشــرع بالــدالئلیــبي اض المســائل فـــیــر، یدعلی، ســیحــائریطباطبــائ

.ق۱۴۱۹چاپ اول، ، یالنشراالسالم
، قـم ، یفـ یعبـاس آل سـباع القط  : تحقیـق کتـاب المکاسـب،   ة ـیـ حاشدمحمدکاظم، ی، سیزدییطباطبائ

.ق۱۴۲۳چاپ اول،اء التراث،یالح) ص(یدارالمصطف
دانشـگاه  مشـھد،  ، یدحسن مصطفویس: تحقیقالرجال،ة ار معرفـی، اخت، ابوجعفر محمدبن حسنیطوس

.۱۳۴۸چاپ اول، مشھد، 
دارالکتـب  ،تھـران خرسـان،  یدحسن موسـو یس: ، تحقیقةشرح المقنعـیب االحکام فیتھذ، ______

.۱۳۶۵چاپ اول،، ةـیاالسالم
چـاپ اول،  ، یالنشـر االسـالم  ة موسســ قـم،  ، یاصفھانیومیجواد ق: تحقیق،یرجال الطوس، ______

.ق۱۴۱۵
اپ ، چـ یالنشر االسـالم ة موسسـقم، محمدحسّون، : ن، تحقیقیالمتعلمة شرح تبصرن، یاء الدی، ضیعراق

.ق۱۴۱۳اول، 
.۱۳۷۶چاپ اول،انتشار، یرکت سھام، شتھران، قراردادھایقواعد عمومان، ناصر، یکاتوز

، ةـیـ دارالکتب االسالمتھران، ، یاکبر غفاریعل: تحقیق، ی، الکافعقوبی، ابوجعفر محمدبن یرازینیکل
.۱۳۷۵، چاپ اول

.ق۱۳۴۵نجف، ، ةـیالمرتضوة چاپ اول مطبعـاآلمال،ة ـیغاة تکملـي المقال فـة ـینھا، عبداهللا، یمامقان
المؤتمر ،تھراننجف، یمھد: تحقیق،ةـیالعدد و الروي جوابات اھل الموصل فـد، محمد بن محمد، یمف

.ق۱۴۱۳چاپ اول، د، یح المفیالشة ـیاللفي العالمـ
پناه ی، علیعراقیمجتب: تحقیقشرح ارشاد االذھان،ي و البرھان فـة الفائدمجمع، احمد، یلیمقدس اردب

.ق۱۴۱۱چاپ اول، ، یالنشر االسالمة وسسـ، مقم، یزدین ی، حسیاشتھارد
چـاپ  دفتر مولف، ،نجفان الحالل و الحرام،یبي مھذب االحکام فـ، یدعبداالعلی، سیسبزواریموسو
.ق۱۴۱۶اول، 

ة موسســ قـم، ، یخوانسـار ینجفـ یموسـ شـرح المکاسـب،   ي الطالـب فــ  ة ـیمنن، ی، محمدحسینینائ
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.ق۱۴۲۱چاپ اول،، یالنشراالسالم

ید موسـ یسـ : ، تحقیـق یالمشتھر برجال النجاشة عـیالشیاسماء مصنف، ی، ابوالعباس احمدبن علینجاش
.ق۱۴۰۷چاپ اول، ، یالنشر االسالمة موسسـقم، ، یزنجانیریشب

ـ ، تحع االسـالم یشـرح شـرا  یجواھر الکـالم فـ  ، محمدحسن، ینجف دارالکتـب  تھـران،  ، یآخونـد : ققی
.ق۱۳۶۸چاپ اول، ، ةـیاالسالم

ـ آل البة موسســ قم، ،ةعـیاحکام الشري فـة عـی، مستند الشی، احمدبن محمد مھدینراق اء یـ الح) ع(ت ی
.ق۱۴۱۸چاپ اول، التراث، 

اپ ، چـ اء التـراث یـ الح) ع(ت یآل البة موسسـقم، الوسائل و مستنبط المسائل،مستدركن، ی، حسینور
.ق۱۴۰۷اول، 


