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دهیچک
ت یر آن بـر وضـع  یاره تـأث دربیشده ولییاست که در حقوق اسالم شناساینھاد،شرط ضمن عقد

ل عقـد،  ین صاحب نظران اختالف اسـت. درمرحلـه تشـک   یعقد در بیل و بقایعقد در دو مرحله تشک
از یـی ات جزیـ ان نظریـ ن بـاره از م یـ ث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در ایاز حیاختالف ناش

تـر  ن مطـابق یو قصد طرفیر با قواعد حقوقیا مستقل بودن، نظر اخیا تابع بودن یموضوع بودن، وصف 
ز اخـتالف  یـ عقـد ن یاست که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواھد داشت. در مرحله بقـا 

انـد کـه   به نحو وحدت مطلوب معتقد شـده یکه بعضمطرح است ن یاز نقش شرط در قصد طرفیناش
بطالن شرط موجب انفساخ کسان کهیبه تعدد مطلوب یبعض،شودیشرط موجب انفساخ عقد میانتفا

شرط موجـب انفسـاخ عقـد    یمعتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفایشود و بعضیاز عقد میقسمت
ت شـرط  یـ و ماھیدگاه بـا قواعـد حقـوق   ین دیاوشود یمشروط له میار برایشود بلکه موجب خینم

.تر استمنطبق
، اصل، فرع.شرط، وصف، جزء، وحدت مطلوب، تعدد مطلوب: ھاکلیدواژه

.٠٢/٠٧/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٠/٠١/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار



98شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی50
مقدمه

یھـا ر نظـام یآن در سـا یاست که فلسـفه وجـود  یدر حقوق اسالم شرط ضمن عقد نھاد
مطـرح  یگر، بحث شروط و توافقات قراردادیدیھارا ھر چند در نظامیوجود ندارد. زیحقوق

ز یمتمـا یچه در حقوق اسالم شرط ضمن عقـد را از نھـاد مشـابه حقـوق خـارج     آنیاست ول
لـزوم  یمبنـا یل لزوم عقد و تعھدات است. در حقوق خارجیبه دلیگاه نظام حقوقدیکند دیم

ان شـده  یـ ط اعتبار عقد بیل قصد الزام و التزام از شراین دلین است و به ھمیتعھدات، قصد طرف
ن در لـزوم عقـد   یلزوم عقد، حکم شارع است و قصد طـرف یکه در حقوق اسالم مبنایدر حال

ییھاتیر ماھیاست که قاعدتاً از طرف شارع الزم اعالم شده و سایتیاھ. لذا عقد منداردینقش
شـود.  یلزوم، شـامل آن مـ  یدرج شود حکم شرعیمانند شرط، اگر ضمن عقد الزمیرعقدیغ

در قبـال موضـوع   یک توافـق فرعـ  یشرط به عنوان یو حقوقیجه، ھر چند در کتب فقھیدرنت
ر آن یث تأثیاز حیاد مورد بحث قرار گرفته ولیم زث حکم لزوم و عدم لزویمعامله از حیاصل

ات یـ واقع نشده و نظریعقد، مستقالً مورد بررسیل و بقایت عقد در دو مرحله تشکیبر وضع
مربوط به آن متشتت و پراکنده است.یحقوق-یفقھ

ن ابعـاد  یـ عقـد اسـت و بـه ا   یاثر عقد بر اعتبار و بقاین مقاله بررسیایلذا، موضوع اصل
اً اگـر  یـ دارد، ثانیل اثریا عدم اعتبار شرط بر اعتبار عقد در مرحله تشکیشود که اوالً آیه متوج
ـ اعتبار شد مثالً ممتنع یدر مرحله بقا، بیل عقد، معتبر ولیدر مرحله تشکیشرط رمشـروع  یا غی

شود.یعقد مؤثر، و موجب انفساخ عقد میشرط بر بقایا انتفایاعالم شد، آ
کـه  یل عقد، اگر شرط اجماالً معلوم باشد طـور ین است که در مرحله تشکیه مقاله ایفرض

ز قاعـدتاً  یـ بر اعتبار عقد ندارد. در مرحله بقـا ن یمحسوب نشود، قاعدتاً اثریعرفاً معامله غرر
مشـروط لـه   یار بـرا یـ ت عقد نخواھد گذاشت و فقـط موجـب خ  یبر وضعیشرط اثریانتفا

ن فـرض موجـب انفسـاخ    یمقدار مورد معامله باشد که در اکه شرط مربوط بهنیشود مگر ایم
ت عقـد در دو  یر شـرط بـر وضـع   ین مقاله تأثین در ایشود. بنابرایعقد به نسبت مقدار مفقود م

رد:یگیقرار میل و بقا، مورد بررسیمرحله تشک

. تأثیر شرط بر اعتبار عقد ۱
اسـت کـه   یادیقد اختالفات زت عیر شرط بر وضعیدر باره تأثیفقھ-یات حقوقیدر نظر

چون، یدگاھین باره دیگاه و منزله شرط در عقد است. به عنوان مثال در ایف جایاز توصیناش
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ات ابراز شـده کـه   یبعض، وصف، تابع مورد معامله بودن و مستقل از مورد معامله بودن در نظر

م اعتبـار آن خواھـد   ا اعتبـار و عـد  یـ ت عقـد  یمتفاوت بر وضـع یھا اثردگاهین دیھر کدام از ا
.ردیگیقرار میگذاشت که جداگانه مورد بررس

. بعض موضوع ۱-۱
از مورد معاملـه  ین است که شرط، قسمتیدگاه ایک دیت عقد، یر شرط بر وضعیدرباره تأث

ء یجـه شـ  یمـورد متعـدد اسـت و در نت   یاسـت کـه دارا  یااست و عقد مشروط مانند معاملـه 
دھند و بطـالن شـرط موجـب    یل میبا ھم موضوع عقد را تشکمشروط و مورد معامله، ھر دو

به عالمه قابل اسـتناد اسـت کـه شـرط را     یخیث تاریدگاه از حین دیشود. ایعدم اعتبار عقد م
؛ ۵/۲۹۸، یابد.(عالمـه حلـ  ییا کـاھش مـ  یـ ش یاز مثمن دانسته که به اعتبار آن ثمن افزایقسمت

است که معـوض در مقابـل   یزیه کرده: عوض چیگونه توجنیدگاه را این دیای) بعض۱۰/۲۴۶
بـه  یینباشد که بدون شرط، مورد معامله بـه تنھـا  ین راضیاز طرفیکییرد. وقتیگیآن قرار م

یندارد که شخصیشود چون فرقیاز عوض محسوب میعنوان عوض باشد، پس شرط قسمت
ع خـودرو  یـ و در ضـمن ب که خودرو را بفروشد نیا این خود را با ھم بفروشد و یخودرو و زم

گونه که در فـرض اول  ا به او فروخته شود. ھمانیرد یتعلق گیز به مشترین نیشرط کند که زم
د نسـبت بـه   یـ ز ثمـن با ین قرار گرفته است، در فرض دوم نیثمن در قبال مجموع خودرو و زم

)  ۱۳۵، ینراقع شود. (ین) توزیع (خودرو) و مورد شرط (زمیمب
آن را بر یاند اما بعضاز فقھا نسبت دادهیدگاه را به بعضین دی) ا۳۳۰، محقق داماد(یبعض

ا معوض نقش دارد نـه  یش و کاھش عوض یاند که یعنی شرط در افزاه کردهیخالف ظاھر توج
) ۳/۲۲۷، ینیی؛ نـا ۲/۲۸۴، یامراغـه ینیز عوض قرار داده شود.(حسیکه در قبال مورد شرط ننیا

؛ امام ۳/۲۱۶د اول، یشود (شھیع نمیاند که ثمن بر شرط توزکردهف یگر آن را تضعیدیو بعض
دگاه یـ رد؛ از دیـ گیدر قبال شرط عوض قرار نمیو شرعیث عرفی) چون از ح۵/۲۳۸، ینیخم

کـه  یزیـ ت چیـ عرف، مدلول معامله عبارت است از وقوع معاوضه بر عـوض و معـوض و نھا  
ل در یـ رد کـه دخ یـ ا معـوض قـرار گ  ید عوض ین است که شرط قیباشد، ایعرف مساعد آن م

را یز شـرع ھمـان معاوضـه عرفـ    یـ نیش و کاھش عوض و معوض باشد. از لحاظ شـرع یافزا
رمنسـجم و پراکنـده   ین بـاره غ یـ در ایات فقھـ یـ ) لـذا نظر ۳/۳۶، یامضاء کرده است. (انصـار 

ملـه  از مورد معایشرط را قسمتی) به عنوان مثال ھر چند بعض۲۰ھمان، ف شده است. (یتوص
ت شرط را اگر موجب مجھول شدن مورد معامله نشود، موجـب  یمجھولیاند ولمحسوب کرده
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نار فروخته شود و در ضـمن عقـد شـرط    یبه صد دییبطالن معامله ندانسته و معتقدند اگر کاال

نـار  ید۵۰واقع شـود، ثمـن کـاال    ینیک سال، اگر حادثه معین مثالً ظرف یشود که در مدت مع
نـار از  ید۵۰، یاگر شرط شود در صورت وقـوع حادثـه خاصـ   یباطل است ولن شرط یشود، ا

از پرداخت آن برئ شود، شرط نافذ است و موجـب بطـالن عقـد    یا ذمه مشتریثمن ھبه شود 
د معلـوم باشـد و   یاز مورد معامله باشد، بایکه اگر شرط قسمتی) در حال۱۵۴، یشود.(نراقینم

رفع غرر و اعتبار معامله الزم اسـت مـورد معاملـه از    یرارا بیست زیجھل به آن قابل اغماض ن
)۹۴و باطل است (ھمان، یث مقدار و جنس و وصف معلوم باشد و الّا معامله غرریح

که موضوع شرط مـرتبط بـا مـورد معاملـه باشـد صـادق و       یدگاه در مواردین دیھر چند ا
را بـه اتفـاق صـاحب    یـ ست زط صحت عقد ایمطابق با واقع است، مانند شرط مقدار که از شرا

ث مقـدار  یـ د از حیـ ق.م موضوع معاملـه با ۳۴۲ز ماده یبه بعد) و ن۲/۲۵۳، ینظران (ر.ک: اراک
ق.م. معامله نسبت به آن ۳۸۴از مورد معامله منتقل نشود مطابق ماده یمعلوم باشد و اگر مقدار

از یه بـه بعضـ  یـ ن نظریاشود. لذا دریع منتقل نمیبه بایطل و به ھمان نسبت، ثمن از مشتربا
ق شرط توجه شده به عنوان مثال، معامله دو کاال است ممکن است به دو صورت منعقـد  یمصاد

ن و یزمـ «جـاب کنـد:   یع ایکه ھر دو با ھم به ثمن واحد واگذار شود. مثالً بـا نیشود؛ نخست ا
ز آن دو را مـورد  ایکیکه نیآن را قبول کند. دوم ایو مشتر» ون فروختمیلیخودرو را به صد م

ن را بـه صـد   یزمـ :«کنـد  یجاب به مشـتر یع ایرا مورد شرط قرار دھد مثالً بایگریمعامله و د
ث یـ جـاب از ح ین دو ایمسلماً ا» . یینمایداریکه خودرو راھم خرون فروختم به شرط آنیلیم

ر ک ثمـن اسـت و د  یجاب اول، متضمن فروش دو کاال به یرا ایمتفاوت است زیل حقوقیتحل
ه یـ ت آن، معاملـه بـه اسـتناد نظر   یا مجھولییت معاملیا عدم قابلیاز دو کاال یکیصورت تلف 

قابـل  یح نسبت به کاالیق.م. به دو عقد، صح۴۴۱انحالل عقد واحد به عقود متعدد، مطابق ماد 
ز به دو قسـمت از  یشود و به تبع ثمن نیه میرقابل معامله تجزیغیمعامله و باطل نسبت به کاال

قابل معامله است، یآن مقدار از ثمن که در مقابل کاالیعنیشود، یه میت تجزیث حق مالکیح
متعلـق اسـت کـه    یرقابل معامله است، به مشـتر یغیع وآن مقدار از ثمن که در قبال کاالیبه با
جـاب دوم  یآن توجه شود.اما ایمعاوضیعقد و اقتضایل اقتصادید به تحلیمحاسبه آن بایبرا

ن شرط یگر ھمراه با مورد معامله باشد، مسلماً در قبال ایدیتضمن شرط فعل فروش کاالاگر م
یفروش مورد معامله و تعھـد بـه فـروش کـاال    یان معاملهیرد و چنیگیاز ثمن قرار نمییجز

مورد معامله را فروختـه و در ضـمن   یع کاالین معامله بایجه، درایشود. درنتیگر محسوب مید
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ن بفروشـد کـه انتقـال مـال مشـروط      یا ثالث معـ ییرا به مشتریگریدیکه کاالآن تعھد کرده 

معاملـه مشـروط الزم   یاست که تمام شروط اعتبار معامله بـرا یگریمعامله دیازمند به انشاین
، حق مطالبـه  یتعھد شرطیا اجرایه در مقام انعقاد معامله مشروط یعلد مشروطید دیاست و با

عوض دارد؟
د به نوع معامله مشروط در ضـمن عقـر توجـه شـود. اگـر شـرط       یموضوع، بالیتحلیبرا

ا یـ ع یبین فرض انشایا اجاره دھد، درایکه کاال را بفروشد نیانعقاد معامله معوض شود مانند ا
ع بالثمن و اجاره بال مال االجـاره معقـول   ید به عوض باشد چون بیه بایعلاجاره توسط مشروط

ـ از ثمن یپس در شرط فعل انعقاد عقد معوض، شرط قسمت)۱/۳۷ان، یست. (کاتوزین ا مـثمن  ی
ا یت یبر وضعیست و صرف تعھد به انعقاد معامله است که بطالن آن اثرینیمورد معامله اصل

اعتبار عقد نخواھد داشت.
ن را بـه صـد   یجاب کنـد زمـ  یایباشد مانند آن که مشتریاگر شرط فعل، انعقاد عقد مجان

از ثمـن در  یز قسـمت یـ ن فـرض ن یکه خودرو ھم به او ھبه شود، دراه شرط آندم بیون خریلیم
ت عقـد نـدارد.   یبر وضـع یرد و عدم اعتبار شرط اثریگیقرار نمیمقابل مال مورد معامله مجان

د و فـالن مبلـغ   یـ د کنیشود چند قلم کاال خریاست که در عرف اظھار مین مورد مانند فرضیا
.دییافت نمایزه دریجا

ن یمعیع کاالی، شرط کند که بایید کاالیجاب خریضمن این است که مشتریسوم افرض
نباشـد، در  یث معـوض و مجـان  یاز حیرا به او منتقل کند و شرط ظاھر در عقد خاصیگرید
د یه بایعلکه مشروطنیاست. نخست ایز در باره نوع عقد مقصود در شرط وجوھین فرض نیا

دھد چون او در ضمن عقد ملتزم به انتقـال کـاال شـده و در مقـام     شرط را انجام یبه عقد مجان
است و اصـوالً  یعقد، انجام تعھد قراردادیرا انشایتواند قرارداد معوض انشاء کند زیاجرا نم

یتعھد حق مطالبه عوض ندارد چون عوض در مقام ثبوت تعھد نه اجرایمتعھد در مقام اجرا
دارد کـه معتقدنـد در مقابـل شـرط،     یمشـھور ھمخـوان  یبنان استدالل بر میرد ایگیآن قرار م

که ثمن را در مقابـل انجـام   یکسانی) بر مبنا۳/۳۶، یخ انصاریرد. ( ر.ک: شیگیعوض قرار نم
یا اصـل یـ مورد شـرط را در معاملـه اول   یه عوض کاالیعلکنند مشروطیز محسوب میشرط ن

لـه  واھان پرداخت عوض توسط مشـروط ز خیشرط نیمحاسبه کرده و حق ندارد در مقام اجرا
.شود

لـه  ه به مشروطیعلن از مشروطین است که آنچه شرط شده، تعھد انتقال مال معیوجه دوم ا
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ث یـ اصـول از ح ید به اقتضـا یا معوض آن باییمجانید انجام شود اما نحوه اجرایاست که با

ه، اصـل  یـ له و مشـروط عل طث روابط مشروین، از حیغلبه، انعقاد عقد معوض باشد. افزون بر ا
له است که خالف آن ثابـت  ه بر مشروطیعلگر و حرمت مال مشروطیه استقالل آنان از ھمدیاول

آن، و یمجانیه است نه واگذاریعلنشده و آنچه ثابت شده لزوم معامله مال مشروط بر مشروط
وجـه بـا قواعـد    ن یتواند شرط را در قالب عقد معـوض منعقـد کنـد.ا   یه میعلجه مشروطیدرنت

درقبال یل شود، ثمنین وجوه تحلیشرط ضمن عقد، با ھر کدام از ایتر است ولمطابقیحقوق
نخواھـد  یبـر اعتبـار عقـد اصـل    یط اعتبار شرط، اثریجه فقدان شرایرد و در نتیگیآن قرار نم

.داشت
. ماننـد  ، مال منتقـل شـود  یجه باشد که به صرف انعقاد عقد اصلیاگر شرط انتقال، شرط نت

ت و یز در ملکیکه خودرو ندم به شرط آنیون خریلین را به صد میزم«جاب کند یدار ایکه خرآن
بعد معلوم شود که مثالً خودرو در زمان شرط تلف یع قبول کند. ولیو با» ردیمن قرار گییدارا

آن ممنـوع  یبوده که قانوناً واگـذار ییا از جمله خودروھاین از آن خبر نداشتند یطرفیشده ول
یعدم اعتبار شـرط، اثـر  یشود ولیجه مقصود از شرط محقق نمین موارد مسلماً نتیاست. در ا

از ثمن را به استناد بطالن شرط در قبـال مـال   یتواند قسمتیله نمبر اعتبار عقد ندارد و مشروط
یصـورت عقد و شرط در حقوق اسالم در یتیمشروط استرداد کند، چون با توجه به تفاوت ماھ

در قبال مال مـورد معاملـه   یدرج نشود، ثمن و عوض قراردادیکه در قبال شرط عوض مستقل
تـوان در قبـال شـرط،    یبـه معاملـه اسـت و نمـ    یق مشتریتشویبرایاست و درج شرط عامل

ع کرد.  یاز عوض را توزیقسمت
ز ثمـن در  ایباشد، احتساب قسمتیا ترک فعل مادین اگر شرط ضمن عقد، انجام یچنھم

یلـ یباشـند و دل یت متفاوت مـ یرا عقد و شرط دو ماھیست زینیقبال آن مطابق با اصول حقوق
ن، اگـر شـرط باطـل و    یـ ا ثمن معامله باشد. عالوه بـر ا یاز مثمن یوجود ندارد که شرط قسمت

چون منفعت مشـروع نـدارد محتـرم    ین فعلیعلت بطالن آن، حرمت فعل مشروط باشد که چن
ا یـ اشـد و  ییـی ده و فاقـدمنفعت عقال یـ فایشود و اگر بـ یقبال آن ثمن قرارداده نمست و در ین
را عـوض در قبـال منـافع    یـ رد زیـ توانـد قـرار گ  یدر قبال آن نمیرمقدور باشد، باز ھم عوضیغ

، یـی که در شرط فاقد منفعـت عقال ی) درحال۴/۲۸۸رد (صدر، یگیقرار میحاصل از انجام فعل
جه، معقول یست. درنتیقابل حصول نیز منفعتیرمقدور نیو در شرط غستیقابل تصور نیمنفعت

ت عقـد  یاز ثمن قرار داده شود تا عدم اعتبار آن بـر وضـع  یست که در قبال شرط باطل قسمتین
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.اثر داشته باشد

لـه بـه لحـاظ    شود که چون مشـروط یدگاه استنباط مین دیبه ھرحال، از عبارات طرفداران ا
ـ از ثمـن را با یبه پرداخت ثمن شده، قسمتیراضدرج شرط در ضمن عقد د در قبـال مـورد   ی
آن در یشرط اسـت کـه بـر مبنـا    یل اقتصادیتحلیدگاه نوعین دیایشرط محسوب نمود. ول

ز منظـور  یـ ا منـافع حاصـله از درج شـرط ن   یـ نه انجام شرط یھزیبرآورد ثمن و عوض قرارداد
از ثمـن قـرار   یست که در قبال شـرط، قسـمت  ین معنا نیبه ایل حقوقیث تحلیشود اما از حیم

ب موجـب کـاھش آن   یـ ش ثمـن کـاال و ع  یموجب افزایگونه که وصف عالشود ھمانیداده م
از آن در قبـال وصـف   یاز ثمن در قبال کاال و قسـمت یست که قسمتیبه آن معنا نیشود ولیم

از ثمـن  یعرف، قسمتن ویمتعدد، ھر کاال در قصد طرفیکه در فروش کاالیقرار گرفته طور
.دھدیرا به خود اختصاص م

نسـبت  یگونه کـه بـه بعضـ   ع شود، ھمانیاز ثمن توزیکه در قبال شرط قسمتنیبرفرض ا
دگاه مترتب است: نخسـت ھـر گونـه عامـل     ین دی) دو اثر بر ا۳۳۰اند (ر.ک: محقق داماد، داده

د مانند مـورد معاملـه بـه طـور     یرط باگذارد مثالً مورد شیشرط، بر اعتبار عقد اثر میاعتباریب
د معلـوم باشـند،   یـ مورد معامله بایگونه که اگر دو کاال را ھمانین باشد، زیل معلوم و معیتفص
.د ھر دو معلوم باشدیرد، بایمورد شرط قرار گیگریمورد معامله و دیکیاگر 

عقـود متعـدد   ه انحالل عقد واحـد بـه  یکه اگر شرط در ضمن عقد باطل باشد، نظرنیدوم ا
ح، و نسبت به مورد شرط باطـل اسـت و   یشود و معامله نسبت به موضوع معامله صحیحاکم م
لـه  مـورد شـرط بـه مشـروط    یاز ثمـن را بـه نسـبت ارزش اقتصـاد    ید مقداریه بایعلمشروط

سـت و اگـر عقـد    یتابع عقد نیث حکمید ملتزم شد که شرط از حین، بایبازگرداند. افزون بر ا
از مـورد معاملـه   یقسـمت یت معاملیک معامله مستقل به استناد قابلیشرط به عنوان باطل شود،

ن و خودرو بـا  یگونه که در فروش زمشود، ھمانیماند و به بطالن عقد، شرط باطل نمیمیباق
آن به یت معاملیع خودرو با توجه به قابلیبیع آن باطل است ولین موقوفه باشد، بیھم، اگر زم
که تمام صاحب نظران بطالن عقـد را موجـب بطـالن    یده انحالل نافذ است در حالاستناد قاع

ار یـ ن، بر فرض بطالن شـرط و صـحت عقـد، خ   ی) عالوه بر ا۸/۲۵۴، ییدانند (طباطبایشرط م
ار تخلف یکه مشھور آن را خیار تخلف شرط در حالیار تبعض صفقه است نه خیله خمشروط
) ۳/۳۶، یدانند (انصاریشرط م
ن ید. ایله قرارداد را فسخ ننمااز ثمن استرداد شود و لو مشروطین الزم است قسمتیچنمھ
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گـر  یدر ضـمن عقـد د  یجـه را درج عقـد  ی) که شـرط نت ۱/۲۸۶، ی(امامیه کسانیدگاه با نظرید

گـر قـرار   یر شود که در ضمن عقد دیتعبیرا اگر شرط به عقدیز مطابق است زیف کرده نیتوص
ا در یـ که به طـور مسـتقل و   نیط صحت آن معامله را داشته باشد اعم از ایشراد تمام یگرفته، با

.منعقد شودیگریضمن عقد د
در قبـال  یتوان استنباط کرد که به طور کلیبه ھرحال، از قواعد حاکم بر قرارداد و شرط نم

د له است که مـور مشروطیبرایازهیشود ھر چند که وجود شرط انگیقرارداده میشرط عوض
که شرط ناظر بر مقـدار مـورد معاملـه    نیمعامله کند مگر ایشتریمت و عوض بیمعامله را به ق
از معاملـه  یرمعتبـر شـدن حـداقل قسـمت    یشرط موجب غیاعتبارین فرض اثر بیباشد که در ا

جـه  یه انحالل عقد واحد بـه عقـود متعـدد را فـراھم و در نت    ینظرینه اجرایشود و زمیمیاصل
.مسترد شودید به مشترین معامله بااز ثمیقسمت
. صفت مورد معامله۱-۲
ه یآن ممکن است عدم اعتبار شرط بر اعتبار عقد اثر گذارد، نظریکه بر مبنایگریدگاه دید

است که چون شرط با توافـق  ین مبتنیدگاه بر این دیشرط به منزله صفت مورد معامله است. ا
مورد معامله است که جھل به آن موجب بطالن عقد ن به عقد مرتبط شده به منزله وصف یطرف

شـدن معاملـه و بطـالن آن    یگونه که جھل وصف مـورد معاملـه موجـب غـرر    شود، ھمانیم
مه مـورد معاملـه اطـالق شـده کـه      یبه ضمیگریر دی) در تعب۲/۲۸۸، یامراغهینیشود.(حسیم

)۳/۲۲۷، ینییشود. (نایمانند اوصاف جھل به آن موجب جھل به مورد معامله م
ن قـرار  یکه شرط مورد توافق طـرف نیاست : نخست ایمبتنیدگاه بر دو نکته اساسین دیا

گـاه شـرط در قصـد    یکـه جا نیـ ده گرفـت. دوم ا یتوان عمل کرد آن را در عقد نادیگرفته و نم
د جنس، صفت و مقدار مورد معامله معلوم باشد. یرا به اتفاق و اجماع بایاست زین، فرعیطرف

سـت؛ جـنس و مقـدار نقـش     یکسـان ن یت یاھمین موارد دارایدر نزد شارع و عقال تمام ایول
دارد. لـذا شـرط در حکـم    یو تبعـ یکند و صفت نقـش فرعـ  یفاء میدر صحت عقد ایاساس

صحت شرط، علـم  یکه برانیوصف مورد معامله است که سه اثر بر آن مترتب است؛ نخست ا
.شودیو شرط مجھول باطل و موجب بطالن عقد ما مورد شرط الزم است یبه مشروط 
.شودیکه در مقابل شرط، مانند وصف مورد معامله عوض قرار داده نمنیدوم ا
ن ین موصـوف بـا عـ   یعـ یکه در صورت عدم تحقق شرط، مانند عدم تطابق وصفنیسوم ا

.له حق فسخ عقد را خواھد داشتشود، بلکه مشروطی، معامله باطل نمیموجود خارج
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ن و عرف مطابق است اگر مورد شرط، در باره صـفت مـورد   یدگاه کامالً با قصد طرفین دیا

ق.م مقـرر  ۲۳۴) و ماده ۳۵۹-۷/۳۶۰، یی(خویات فقھیگونه که در نظررا ھمانیمعامله باشد، ز
شود. اگر مشروط، وجـود  یم میجه تقسیث مورد، به سه نوع صفت، فعل و نتیاست، شرط از ح

ن شرط به تخلـف  یورد معامله باشد، اما مورد معامله فاقد آن وصف باشد، ادر میصفت خاص
.گرددیوصف بر م

ده باشد یفاید دارایشرط بایکه از طرفنیاست که با توجه به این وجود، قابل بررسیبا ا
) و ۸/۱۷۴، یلـ یگر، به اتفاق صاحب نظران (مقـدس اردب ی) و از طرف د۱/۳۷۶(کاشف الغطاء، 

ا شرط صفت نسبت به مورد معاملـه  ید معلوم باشد، آیق.م وصف مورد معامله با۳۴۲طبق ماده 
باشد؟ییست که درج آن در عقد فاقد منفعت عقالید نیزایشرط

را یـ ک طـرف، بـه نـوع مـورد معاملـه توجـه شـود ز       یـ ل موضوع الزم است از یتحلیبرا
یمورد معامله ممکن است کلـ ز مقرر است،یق.م ن۳۵۰ج و در ماده یگونه که در عرف راھمان

د به نوع یگر بایب از آن باشد. از طرف دیا غایحاضر در مجلس عقد ین خارجیا عیدر ذمه و 
د معلـوم  یـ صـحت معاملـه با  یکه بـرا یرا ھر چند در باره اوصافیصفت مشروط توجه شود ز

ن دانسـته  رممکیت تمام اوصاف مورد معامله را غیمعلومیکه بعضیباشد، اختالف است، طور
م کـرده و علـم بـه صـفت     یتقسیر اساسیو غی) و لذا آن را به دو نوع اساس۲/۱۸۰ان، ی(کاتوز

عـرض  یگر صفت را به معنـا یدیاند. (ھمان) بعضرا شرط صحت عقد محسوب کردهیاساس
ـ  یکه از جنس مورد معامله جدا و عارض بر آن است توصیمنطق و یف، و آن را به دونـوع ذان

صحت معامله علـم بـه اوصـاف    یم و برایرمھم تقسیرا به مھم و غیر ذاتیفت غو صیرذاتیغ
، یدیت مـورد معاملـه اسـت (شـھ    یـ مقوم ماھیرا اوصاف ذاتیاند زمھم را الزم دانستهیرذاتیغ

ن است که صفت با توجه یق.م ا۲۲۴و خصوصاً ماده یبه ھرحال، مطابق با اصول حقوق. )۳۱۸
در یتـ یفین مشتبه نشود. در عرف وصـف بـه ک  یر عناوید تا با ساف شویآن تعریعرفیبه معنا

است بـه  ینوعیر، گاھین تأثیزه معامله کننده اثر گذارد. ایشود که بر انگیمورد معامله اطالق م
شود، مانند یا عدم وجود آن در مورد معامله متأثر میاز وجود و یکه ھر شخص متعارفیطور

د خودرو کم مصرف است یل به خریمتمایدیشخص رشزان مصرف سوخت خودرو که ھریم
یزه شخص به معامله در بازار رقابـت اثـر منفـ   یاد سوخت خودرو بر انگیو برعکس مصرف ز

بـو  د برنج خـوش یبه خریبو بودن برنج که ھر شخصیت خوش بو و بیفیا مانند کی. گذاردیم
یاقهیت سـل یفیم. دوم کیکنیر میتعبییا صفت را به اوصاف عقالیت یفین نوع کی. ازه داردیانگ
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واحد بـر آن وجـود نـدارد،    ییره عقالیگر متفاوت است و سیبه شخص دیاست که از شخص

.میکنیر میتعبیاقهی، که به اوصاف سلیا مد لباس، رنگ لوازم خانگیمانند رنگ 
ت یـ رؤب از مجلـس عقـد بـدون    یغاین خارجیا عیدر ذمه یلذا اگر مورد معامله، مال کل

، شرط صحت عقد است و جھل به یین فرض معلوم بودن تمام اوصاف عقالیسابقه باشد، در ا
باشـد،  یاقهیاگر شرط صفت مشروط از اوصـاف سـل  یشود. ولیآن موجب عدم اعتبار عقد م

در اعتبـار  یت صفت مورد معامله مستقل اسـت و جھـل بـه آن خللـ    ین شرط از شرط معلومیا
ار تخلف شـرط صـفت و در   یموجب خین خارجیو فقط فقدان آن در عکندیجاد نمیمعامله ا

.شودیض میموجب حق تعوین کلیع
ا علم بـه صـفات   یکه آنیحاضر در مجلس معامله باشد، در این خارجیاگر مورد معامله ع

را مطـابق مـاده   یبا ھم در تعارض است زیآن شرط صحت عقد است ظاھر مواد قانونییعقال
۳۴۷ن از مـاده  یچنـ ت وصف مورد معامله، شـرط صـحت عقـد اسـت و ھـم     یق.م معلوم۳۴۲

حاضر در مجلس شرط صـحت معاملـه   ین خارجیعییت صفات عقالیشود معلومیاستفاده م
د وصـف آن  یـ در ذمه باشـد با یع کلیق.م مقرر شده اگر مب۳۵۱گر، در ماده یاست. از طرف د

حاضـر در مجلـس   ین خـارج یود کـه در عـ  شـ ین ماده استفاده میان شود.از مفھوم مخالف ایب
یتخلـف وصـف، ضـمانت اجـرا    ین در ضمانت اجرایچنست. ھمیان وصف الزم نیمعامله، ب

، یموصوف با موجود خارجیل عدم تطابق وصفیب از مجلس عقد مقرر شده که به دلین غایع
اف ث اوصـ یـ م شده از حیدر ذمه ھم اگر فرد تسلیشود و در کلیار تخلف وصف محقق میخ

ـ   یق.م حـق تعـو  ۴۱۴موصوف نباشد، در ماده یمطابق با کل در مقـررات  یض مقـرر شـده. ول
به به لزوم علـم بـه اوصـاف    یات کاال ذکر شده، اشارهیاز طرق معلومیکیکه مشاھده یقانون

باشـد، بعـد از آن   یکه مال در زمان عقد واجـد وصـف  نشده و در مورد تخلف از واقع مانند آن
یین موارد ضمانت اجرایدن وصف اشتباه کند، در ایشخص مشاھده کننده در دایل شود و یزا
یار بـرا یـ در وصـف را موجـب تحقـق خ   یادانان اشتباه مشاھدهحقوقینشده و حتینیبشیپ

حاضـر در  ین خـارج یرسد در عـ ی) لذا به نظر م۱۷۹، یدیشھیاند. (مھدندانستهاشتباه کننده
ا یـ سـت، چـون مشـاھده    یان اوصـاف ن یـ بـه ب یازیست و نایمجلس عقد، صرف مشاھده کاف

) . و اگر ۸/۱۸۲، یلیت مورد معامله محسوب شده است. (مقدس اردبیف از عوامل معلومیتوص
تواند آن را به عنوان شرط صفت در عقد درج کنـد تـا   یباشد، میخواھان وجود وصفیمشتر

لـه  فاقد آن شود، مشروطیضمان معاوضا بعد از عقد در زمان یاگر مورد معامله، فاقد آن باشد 
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.ن شرط بر اعتبار عقد اثر نداردیایحق فسخ عقد را داشته باشد ول

د به نوع صفت توجـه  یبه ھر حال، اگر شرط ضمن عقد در باره صفت مورد معامله باشد، با
ب از یـ غاین خـارج یا عـ یدر ذمه یز کلی، و مورد معامله نییشود، اگر مربوط به اوصاف عقال

ا جھل یدگاه بر آن صادق است و عدم اعتبار شرط ین دیت سابقه باشد، ایمجلس عقد بدون رؤ
باشد، بـر  یاقهیشود. اما اگر شرط صفت مربوط به اوصاف سلیبه آن موجب عدم اعتبار عقد م

ار تخلف شرط صـفت را  یندارد و فقط در صورت فقدان آن مشروط له حق خیاعتبار عقد اثر
.در ذمه خواھد داشتیض مورد معامله را در کلیاو حق تعووین خارجیدر ع

، یز شـده (امـام  یـ نیر به وصـف کمـ  یاگر شرط مرتبط با مقدار مورد معامله باشد، که تعب
در معامله داشته و در قبال ھـر  یست چون مقدار غالباً، نقش اساسیدگاه صادق نین دی) ا۱/۲۸۳

از آن موجب بطالن عقد به ھمـان  یفقدان ھر قسمترد و یگیاز ثمن قرار مییاز آن، جزییجز
یثـ یاز آن به شرط دو حیشود که بعضیع منتقل نمیشود و ثمن به ھمان نسبت به باینسبت م

ث کـل  یث مقدار، جزء مورد معامله است و از حیاز حیعنی) ۳/۳۱۳، یاند، (بجنوردر کردهیتعب
زان ثمن بـه  یحق کاھش میھم دارایرجه، مشتیمورد معامله است و در نتیمقدار، وصف کم

ار تخلف شرط صفت مقدار نسبت به عقد داشته یتواند خیع و ھم میاز مبیاستناد فقدان قسمت
ار یـ ق.م مقرر شـده اسـت، خ  ۴۴۱ار تبعض صفقه که در ماده یدگاه خین دیباشد. لذا از منظر ا

.ار تخلف شرط مقدار مورد معامله استیست بلکه خینیمستقل
توان آن را در حکـم  یجه باشد، نمیا شرط نتین اگر شرط در ضمن عقد، شرط فعل ینچھم

یجـه مشـروط خـود عنـوان مسـتقل     یا نتیاوصاف مورد معامله محسوب کرد بلکه فعل مشروط 
موضـوع  ید دارایبایھر عقد۱۹۰گونه که طبق ماده را ھمانیاست که مورد توافق واقع شده ز

ا مـورد  یـ ا موضـوع باشـد؛ اگـر موضـوع     یمورد ید دارایز باینین باشد، ھر شرطیمعلوم و مع
دگاه نسبت به شرط ین دیجه باشد، کامالً از موضوع معامله مستقل است. پس ایا نتیشرط، فعل 

یا تحقق اثـر یست، چون انجام فعل مشروط یجه صادق نیمقدار مورد معامله و شرط فعل و نت
نـدارد. بـه   یشود و غالباً با آن ارتباطیه محسوب نماز آثار عقد خاص، عرفاً وصف مورد معامل

حکم لزوم عقد به شرط اسـت  یگر، فلسفه درج شرط فعل در ضمن عقد الزم، تسریعبارت د
.ر به صفت آن شودیشود نه با مورد معامله که تعبیکه با عقد مرتبط م

. توابع مورد معامله۱-۳
را شرط از توابع مـورد معاملـه   یقد ندارد زبر اعتبار عین است که شرط اثریگر ایدگاه دید
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کنـد.  یبه اعتبار معامله وارد نمـ یست و اگر شرط مجھول باشد خللیاست که علم به آن الزم ن

مه حمـل بـه آن را نافـذ    یوان، شـرط ضـم  یـ ع حید اول نسبت داده شده که در بین نظر به شھیا
د باالتر رفته و معتقد شده اگر ار فسخ است. بعیدانسته و اگر فاقد حمل باشد، موجب تحقق خ

اشـتراط  یع است چون آن بـه معنـا  یصحت بیاز مورد معامله قرارداده شود اقویحمل قسمت
ی) چون شرط التـزام تبعـ  ۳/۲۱۶د اول، ی(شھ١را آن تابع استیست زیاست و جھالت آن مضر ن

کـه جھـل بـه آن    باشـد  یع مـ یاست که در عقد به عنوان اصل مقصود نبوده و به منزله توابع مب
)۳/۲۲۶، ینییشود. (نایموجب جھل به مورد معامله نم

سـت  یصـحت عقـد الزم ن  یدگاه آن است که اوالً علـم بـه شـرط بـرا    ین دیایجه منطقینت
ق.م. توابـع مـورد   ۳۶۵) و مـاده  ۲/۲۴۴، یامراغهینی.(حسیات فقھیگونه که مطابق نظرھمان

ن بر آن جاھل باشـند. لـذا عـدم اعتبـار آن،     یمعامله تابع عرف محل وقوع مال است گرچه طرف
مت مورد معامله مـؤثر  یاً ھر چند که وجود تابع در قیت عقد نخواھد گذاشت. ثانیبر وضعیاثر

توانـد از  یلـه نمـ  ود، مشروطرد و اگر شرط محقق نشیگیقرار نمیدر قبال آن عوضیاست ول
.از عوض امتناع کندییپرداخت جز

را اگر حمـل  ی) ز۵/۱۹۹، ینیمحل اشکال قرار گرفته (امام خمیات فقھیدگاه در نظرین دیا
از ثمن در قبال آن محسوب ید قسمتیت باییجزیح باشد، به اقتضایع صحیع، و بیاز مبیقسمت

ن، صـرف تـابع   یـ ) عالوه بـر ا ۳/۲۱۶د اول، یشود(شھیع نمیکه ثمن بر شرط توزیشود در حال
بـر آن  یا عقلـ یـ یل نقلیست که جھل به آن مضر به معامله نباشد، چون دلیات نییبودن از کبرا

ل خـاص اسـت و صـرف    یاز توابع مورد معامله به دلیوجود ندارد و اغماض از جھل در بعض
ست. افزون بر یخالل جھل به معامله نل بر عدم این بودن، دلیاز عوضیکیمه یا ضمیتابع بودن 

اند که در مقـدار ثمـن مـؤثر اسـت و     ح کردهیست چون تصرین، شرط از توابع مورد معامله نیا
، ینییشود (نـا یست و در معاوضه به آن توجه نمینیتوان ادعا کرد که در عقد مقصود اصلینم
۳/۲۲۷-۲۲۶(

ست بلکـه ممکـن اسـت شـرط     یع نیع مبن، در تمام موارد شرط، مشروط از توابیافزون بر ا
ا خارج از موضوع مورد معامله باشـد بلـه در   یدر آن یع، وجود وصفیم مبیمرتبط به نحوه تسل

ع یتوان شرط را از توابع مبیدر تمام موارد عقد مشروط نمیمثال مزبور حمل از توابع است ول
محسوب کرد. 

»لو جعل الحمل جزء من المبیع فاالقوي الصحة النه بمعني االشتراط و ال تضر الجھاله النه تابع.« .١
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تـوان تمـام توافقـات    ینمیع است ولید از توابع مبیبه ھرحال، ھرچند فرع مورد بحث شھ

ث یـ ن اسـت کـه از ح  یـ در ضمن عقد را از توابع مـورد معاملـه شـمرد، چـون ظـاھر ا     یشرط
شـود  یاطالق میز ھایرا توابع مورد معامله، به چیست زین وجه نی، عرف مساعد با ایموضوع

با مورد معامله نـدارد  یکه مورد شرط غالباً ارتباطیکه عرفاً به مورد معامله وابسته است در حال
ز فقـدان توابـع   یـ نیث حکمـ یـ ن، از حیـ شود. عالوه بـر ا یا شرط به عقد مرتبط میو با توافق 

) مـثالً  ۲/۲۴۴، یامراغـه ینیشود. (حسـ یکه به ضرر او است نمیکسیار برایموجب تحقق خ
قـدام بـه   ایاگر کسـ یخط تلفن از توابع مسلم منزل است ولیشھریامروزه در منازل مسکون

که یار فسخ شد در حالیاو معتقد به خیتوان برایکرد که فاقد خط تلفن است، نمید منزلیخر
باشند. به ھرحال، اگر یار فسخ قائل میله بر فرض صحت عقد، خمشروطیدر فقدان شرط، برا

ـ بـه د یبر اعتبار عقد ندارد و حتیمورد شرط از توابع مورد معامله محسوب شود. اثر یدگاھی
.گرددیمشروط له نمیار برایفقدان شرط موجب خ

. وصف عقد۱-۴
بـا مـورد معاملـه    یکه شرط ارتبـاط نیبر ایطرح شده مبنیگریدگاه دیدر باره اثر شرط د

از مـورد معاملـه باشـد، در صـورت     یرا اگر شـرط قسـمت  یت آن اثر گذارد، زیندارد تا بر وضع
فعـل مشـروط از   ینـه اجـرا  یا ھزییزش اقتصاده شود و به نسبت ارید تجزیبطالن، عوض با

د باطـل  یز بایست چون اگر شرط باطل شود، عقد نیا موضوع عقد نید منشأ یثمن کاسته شود. ق
)۲۵، یدیت فسخ ارتباط دارد (شھیت و عدم قابلیشود بلکه با قابل

یحقـوق یاامـدھ یشتر بر پیدگاه اثر شرط بر اعتبار عقد مورد انکار قرار گرفته و بین دیدر ا
ا آن یـ ان که اگر به شرط عمل شود ین بیا تزلزل عقد اثر دارد توجه شده، به ایشرط که بر ثبات 

شـرط  یاگـر بـه عللـ   یشود ولیبرخوردار میرقابل فسخ و از ثبات حقوقیمحقق شود، عقد غ
.گرددیمحقق نشود، عقد قابل فسخ و مزلزل م

ث وجود و عدم شرط یق.م است که عقد از ح۳۴۰ر ماده یدگاه تحت تأثین دیبه ھرحال، ا
گانـه  از شروط سـه یکیاست که یم شده؛ عقد مشروط، عقدیبه دو نوع مشروط و مطلق تقس

گانـه در ضـمن آن   کدام از شـروط سـه  چیاست که ھیدر ضمن آن درج شود. عقد مطلق، عقد
ـ  یبایدرج نشده باشد. ول ر داشـته باشـد و   د توجه نمود که ممکن است شرط بر اعتبار عقـد اث

د موضـوع  یـ .ق.م شـرط ق ۴۹۷کرد به عنوان مثـال در مـاده  ینفیتوان ارتباط آن را بطور کلینم
محسوب و مقرر شده اگر در عقد اجاره شرط مباشرت مستأجر درانتفاع شود، اجـاره بـا مـرگ    
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،ییر.ک: طباطبـا (د موضوع عقد اجاره و منافع است یشود، چون مباشرت، قیمستأجر منفسخ م

است که فقدان شرط موجب سلب اعتبار از عقـد شـده   یاز مواردیکین مورد ی. لذا ا)۹/۱۹۶
.است

یت عرفـ یست، غالباً مطابق با ماھیاز آن نییا جزید موضوع ین نکته که شرط قین، ایبنابرا
از موارد ممکن است شرط با مورد عقد مرتبط باشـد  یاست اما در بعضیشرط و اصول حقوق

شـود.  یا آثار عقد مرتبط مـ یقرارداد که با مورد عقد یا مرتبط با نحوه اجرایصفت مانند شرط
فقدان شرط است اگر مـرتبط بـا فعـل    یحقوقیت فسخ عقد، ضمانت اجراین، قابلیعالوه بر ا

شود.  یمحقق نمیاریله نباشد والّا خمشروط
ت مستقلی. ماھ۱-۵
مستقل از مورد معاملـه اسـت کـه در    یافقن است که شرط تویگر در باره شرط ایدگاه دید

اند ر کردهیاز ملزمات تعبیشرط را به نوعیشود. به عنوان مثال بعضیدرج میضمن عقد الزم
درج شــود. ید در ضــمن عقــد الزمــیــالــزام آن بایکــه اساســاً مســتقل اســت ھــر چنــد بــرا

بـه نفـع   یا التزام به امریه یعل، شرط به عنوان الزام مشروطیگریر دیا در تعبی) ۲۳/۱۸۹،ی(نجف
رات، شرط مستقل ین تعبی) در ا۳/۲۵۳،یف شده است. (بجنوردیله در ضمن عقد توصمشروط

حکم لزوم عقد یف و به فلسفه تعدد آن ھم اشاره شده که عبارت از تسریاز مورد معامله تعر
ن است. یرفبر امر شارع و نه قصد طیل لزوم عقد مبتنیبه شرط است چون در حقوق اسالم دل

ن یلزوم عقد اسـت و بـه ھمـ   ین به التزام و الزم مبنایقصد طرفیگر، در حقوق عرفیان دیبه ب
یکـه در حقـوق اسـالم   یشود، در حـال یان میز بین نیط تعھدات، قصد الزام طرفیجھت در شرا

ست و فقط امر شارع اسـت کـه عقـد را نسـبت بـه      یا جواز عقد الزم نین به لزوم و یقصد طرف
ا شرط است که یعرفاً عقد محسوب نشود، وعده یجه اگر توافقید. در نتینماین آن الزم میطرف

نفسـه الزم  یمترتب است اما فیبر شرط اثر حقوقیست ولیمترتب نیچ اثر حقوقیبر وعده ھ
الزم یل براین دلیبه آن را الزم اعالم کند. به ھمیاز شرع وارد نشده که وفایلیرا دلیست زین

.عقد، شرط را ھم شامل شودیج شده تا ادله لزوم به وفاین، درج در ضمن عقد الزم راشدن آ
بـه توافقـات   یتـر اسـت چـون شـرط از لحـاظ عرفـ      مطـابق یدگاه با قواعد حقـوق ین دیا

ط یرا شـرا یـ عقد باشـد، ز یط صحت و آثار ذاتیرمرتبط با شرایشود که غیاطالق میاجداگانه
یازیـ شود و نیز به محض اعتبار عقد محقق میاست و آثار عقد ناعتبار عقد الزم یصحت برا

ا مـورد  یـ ن یط متعاقـد یاز شرایعنوان شروط مستقل و جدایبه توافق ندارد. لذا در کتب فقھ
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یل آثار اطالقـ یمرتبط با تعدین وجود، ممکن است توافقات شرطیشود. با ایمیمعامله بررس

ع یـ ر است، شرط شود که مبیم بدون تأخیق عقد که تسلاطالیعقد باشد، مثالً بر خالف اقتضا
ـ بـر انجـام   ین، شرط عبارتاست از توافـق مسـتقل  یم شود. بنابراینده تسلیدر آینیدر زمان مع ا ی

باشـد کـه   یدر مورد معاملـه مـ  یا وجود صفتیآن یاز عقود بدون انشایا اثر عقدییترک فعل
ادله لزوم عقد، آن را شامل شود.درج کرده تا ین آن را در ضمن عقد الزمیطرف

ا بـر اعتبـار و صـحت    یـ د آید دیمستقل است، بایکه شرط توافقنیبه ھر حال با توجه به ا
نه یرا ھزینه انجام آن معلوم باشد زید مقدار ھزیمعتقدند شرط فعل بایگذارد؟ بعضیعقد اثر م

شـود چـون   یو باطل میه غررباشد، معاملین پنجاه تا پنج واحد پولیانجام شرط اگر شناور ب
که از او منتقـل شـده   یده در قبال مالیکه به او رسیشود که عوضیه مجھول میعلمشروطیبرا

ل در ارزش یـ ن نشـود، چـون شـرط دخ   ییدر عقد تعیدارد. ولو در قبال شرط عوضیچه نسبت
له به مقـدار  له حاضر به معامکه اگر شرط نباشد، مشروطیا مثمن است به طوریثمن یاقتصاد

اعتبار علـم اسـت   یگر معتقدند اقویدی) بعض۷/۳۴۹، ییشود. (خوینمیثمن و مثمن قرارداد
که شرط از توابع مـورد معاملـه باشـد    نیشود مگر ایغرر شامل شرط مجھول میرا عموم نفیز

ن اگر در ضمن اجـاره یچن) ھم۳/۲۰، یانصاررمقصود است. (یع مرغ که غیمانند تخم مرغ در ب
نـه  ینشـده اگـر ھز  ید تلقـ یه کند، صحت شرط بعیرا خود تھییر مصالح بنایشرط شود که اج

) ۱۶۰، یزدییین معلوم باشد تا رفع غرر و جھالت شود. (طباطبایانجام شرط ولو به تخم
ف کـرده، بـه ارزش   ین که شـرط را مسـتقل از مـورد معاملـه توصـ     یرغم ایدگاه علین دیا

ه در زمـان عقـد   یـ علزان منـافع مشـروط  یـ میث اقتصادیه اگر از حآن توجه نموده کیاقتصاد
و باطل است چـون در عقـود معـوض غالبـاً رابطـه      ین نباشد، عقد غرریا قابل تخمیمشخص 

شـرط  یل بعضین دلیشتر دارد. به ھمیکسب سود بین بر تغابن و تجارت است که اقتضایطرف
معتقدنـد ولـو   یدر معـامالت تغـابن  یلـ موجب غرر ندانسته ویمجھول را در معامالت تسامح

، ی؛ بجنـورد ۲/۲۸۹، یامراغهینیت نکند، عقد باطل است. (حسین سرایجھل به شرط به عوض
ن ین نظر مطمئن شده که انصافاً شرط صحت معامله، علم به عوضـ یت به ایدر نھای) ول۳/۲۷۹

)  ۲۸۱(ھمان، ه شرط باشد.یمضر است ولو از ناحیو مقدار و اوصاف آن است و ھر جھل
توان به مشھور نسبت داد علم بـه شـرط الزم اسـت    یدگاه که مین دیبه ھرحال به استناد ا

ا موجـب  یـ ا شرط مجھول در حد خودش باطـل،  یآنچه مورد اختالف است اثر جھل است که آ
یر ابتدا صرف بطالن شرط مطرح و بعد حکم به غـرر یه اخیشود که در نظریز میبطالن عقد ن
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.امله و بطالن آن شده استشدن مع

داند که طرفـداران آن دو  یرا فاقد اثر بر اعتبار عقد، میشرط مجھول اجمالیگریدگاه دید
ل داده و معتقدنـد: اگـر شـرط مجھـول     ین نوع شـرط تفصـ  یکه بیباشد؛ نخست کسانیگروه م

ن عقـد  ن شرط موجب بطـال یع، ایم مبیمرتبط با ھدف عقد باشد، مانند شرط مجھول زمان تسل
ن بـه  یمـت معـ  یبه قیع منزل مسکونیاگر شرط مرتبط با ھدف عقد نباشد، مانند بیشود ولیم

ن شـرط  یع باشد، ایمتعلق به باینده مشتریک سال آیکه در ضمن آن شرط شود درآمد یتاجر
ه بـه  یـ ن نظریـ ) ا۲۸۱/ ۱، یکنـد (امـام  یوارد نمیبه اعتبار عقد خللیاگر چه مجھول است ول

ت و ارزش یـ ث مالیـ و نـه از ح یات حقـوق یـ ث ادبیـ ت عـوض و معـوض از ح  یلومصرف مع
ت ین سـرا ین عوضـ یا مقدار عـ یآن توجه دارد، لذا اگر شرط مجھول جھلش به جنس یاقتصاد

مبطل اعالم شده که جھلش بـه  یق.م شرط۲۳۳بر اعتبار عقد ندارد چون در ماده ینکند، خلل
.ت کندین سرایعوض

ت نکنـد را معتبـر دانسـته و    ین سـرا یمجھول کـه جھلـش بـه عوضـ    گروه دوم مطلق شرط 
ط یان شـرا یـ ق.م که در مقـام ب ۱۹۰را در ماده یت شرط است زیمعتقدند: اصل عدم لزوم معلوم

ز در مقام یق.م ن۲۳۲ان نشده و ماده یت شرط از شروط اعتبار عقد بیاعتبار معامله است، معلوم
الً ین، شرط اگر در ھنگام عقـد تفصـ  یرده است. بنابرانبیان شروط باطل، از شرط مجھول نامیب

)۹۲-۹۳، یدیح است. (شھیاجماالً معلوم باشد، صحیمعلوم نباشد ول
ت از آن تنـزل وصـحت   یدر نھایصحت شرط مجھول است ولیدگاه مدعین دیھر چند ا

و معتقدند ر، ین تعبییگر از آن به قابل تعیدیکرده که بعضیشرط را منوط به وجود علم اجمال
ح است مانند فروش خودرو که در ضمن آن شرط شـود کـه تـا    ین صحییشرط مجھول قابل تع

) ۳/۱۸۹ان، یـ ع استفاده کنـد (کاتوز یگان بایساکن آن شھر است از خدمات رایکه مشتریزمان
ن است که یدارد اما مثال آن ظاھر در ایت علم اجمالین ظھور در کفاییھر چند عبارت قابل تع

را در زمان شرط به طـور اجمـال معلـوم    یموجود نباشد، شرط نافذ است زیعلم اجمالھرچند
.در شھر ساکن باشدیچه مدتیست که مشترین

د معلـوم  یـ ن باشـد، با یا طـرف یـ در مورد معامله یبه ھر حال، اگر شرط در باره وجود صفت
. اما اگر شـرط  ن استیرا صفت مشروط ظاھر در صفت معیست زیباشد و جھل به آن معقول ن

ن یه در حسـاب معـ  یـ علکه مشـروط یجه باشد، مانند آن که شرط شود ھر مقدار پولیاز نوع نت
نـده او متعلـق بـه    یا سود سھام سـال آ یله باشد دارد متعلق به مشروطیخود در نزد بانک خاص
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ن در مقـام تغـابن   یرسـد چـون طـرف   یمعقول است. به نظر مین شرطیا چنیمشروط له باشد، آ

بـر  یرا ھدف از درج شرط، الـزام و التـزام مبتنـ   یست زیمعقول نین شرطیتجارت ھستند چنو
بر اعتبار عقـد  یاثریبر تسامح محسوب کرد ولیک رابطه مبتنیتوان آن را یتغابن است و نم

.ندارد.
ینـه اجـرا  یرا ھزینه انجام شرط حداقل به اجمال معلوم باشد، زید ھزیز بایدر شرط فعل ن

۴۱۹) لـذا طبـق مـاده    ۳۴۹/ ۷، ییاثر دارد. (خـو یث اقتصادیبودن معامله از حیر غررشرط ب
محسوب شـده اسـت.   یز ضررویبودن معامله، توجه به شرط ضمن عقد نیق.م در احراز غبن

ین بر تغـابن و الـزام و التـزام اسـت و از سـو     یرابطه طرفییکه از سونین، با توجه به ایبنابرا
ن حـداقل علـم   یبـودن معاملـه اثـردارد، الزم اسـت طـرف     یو غبنیغررگر، وجود شرط درید

محسـوب  یکه شرط در ضـمن آن درج شـده، عرفـاً غـرر    یبه آن داشته باشند تا عقدیاجمال
.نشود و به اعتبار آن خلل وارد شود

تأثیر شرط در انفساخ عقد-۲
بطالن شـرط در انفسـاخ   ر یاست، تأثیر شرط بر عقذ الزم به بررسیکه در تأثیگریمورد د

ن بـه نحـو   ید ارتباط شرط بـا موضـوع معاملـه در توافـق طـرف     ید دیث باین حیعقد است. از ا
ت، در کنـار  یـ ث اھمیـ ا شـرط از ح یـ ر، آیا تعدد مطلوب است و بر فرض اخیوحدت مطلوب 

ھـا، مـؤثر در اثـر    دگاهیـ ن دیـ است. ھر کـدام از ا یا فرعیاست یاصلیموضوع معامله، مطلوب
.شودیمیباشد که بررسین شرط بر انفساخ و عدم انفاسخ عقد مبطال

انفساخ.۲-۱
ـ با توجـه بـه ا  ین وارد شده ولیست که شرط در قلمرو توافق طرفینیشک کـه در کنـار   نی
ن یدگاه ایک دیز وجود دارد، در باره نحوه ارتباط آن دو، یا مقدم بر آن، موضوع معامله نیشرط 

شـود.  یشرط موجب انفساخ عقد میکه انتفایطلوب است به طوراست که به نحوه وحدت م
یاست که تراضیه مبتنین توجی) بر ا۱۵۷، یدگاه که به اکثر فقھاء نسبت داده شده (نراقین دیا

رود و ین مـ یاز بـ یشـود، متعلـق تراضـ   یشرط منتفـ یبر مجموع شرط و عقد واقع شده، وقت
، یمحسـوب، و باطـل اسـت (عالمـه حلـ     یتراضـ مانده، تجارت و معامله بـدون  یقسمت باق

مشروط له به عقـد  ین رضایچن) ھم۴/۴۱۴، ی؛ محقق الثان۳/۲۷۳د اول، ی؛ شھ۱۰/۲۴۷؛ ۵/۲۹۸
شـود. (مقـدس   یمـ یاو منتفـ یبر فرض عمل به شرط است و اگر به شرط عمل نشود، رضـا 



98شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی66
)۸/۱۴۸، یلیاردب

ـ انـد ز ر آن اعتمـاد نکـرده  ن بیمعاصرین قدما مشھور بود ولیدگاه بین دیھر چند ا را اوالً ی
شود چون نوع ارتبـاط  یشرط نمیمجرد ارتباط شرط با عقد موجب انفساخ عقد به سبب انتفا

یمحسوب شـود کـه محتـاج بـه رضـا     یدیت جدیشرط، عقد ماھیست که با انتفایآن گونه ن
یسـت بلکـه رضـا   یب الـنفس الزم ن یـ اعتبار معامله طیاً برای) ثان۳/۳۷، ید باشد. (انصاریجد

یز وجـود دارد و معاملـه تجـارت بـدون تراضـ     یـ شـرط ن یاست که بعد از انتفایکافیمعامل
)  ۳/۲۷۷، ینییگردد. (نایمحسوب نم

کـه از وجـود آن،   یدو کاربرد است: نخست کاربرد منطقین، شرط در فقه دارایافزون بر ا
ن معنـا  یـ شـود. شـرط بـه ا   یماز عدم آن، عدم مشروط الزم یشود ولیوجود مشروط الزم نم

شـود در  یر مـ یـ ن معنا، به شرط صـحت عقـد تعب  یایشود ولیمشروط میمسلماً موجب انتفا
ر یـ گـر تعب یکه موضوع مورد بحث شرط ضمن عقد است که به التزام مرتبط بـه التـزام د  یحال

یفـا اشتباه شـود چـون انت  ین نوع شرط با شرط منطقیست که ایسته نیجه شایدر نت. شده است
ن در یطرفین، رضایشود. عالوه بر ایت مشروط له به معامله نمیرضاین شرط موجب انتفایا

ست کـه  یز از ارکان عقد نی) و مورد شرط ن۵/۲۴۴، ینینبوده (امام خمیزید به چیزمان عقد مق
که مورد معامله متعدد است ین، در مواردیشدن آن موجب انفساخ عقد شود. مضاف برایمنتف

ه انحالل عقد واحد به عقـود متعـدد،   یاز آن باطل شود، به استناد نظریمله نسبت به قسمتو معا
ت یـ که قابلینسبت به قسمتیعنیم شده،یح و باطل تقسیبه دو نوع صحیمعامله از لحاظ حکم

ینداشـته، باطـل اعـالم شـده و بـرا     یت معـامل یکه قابلیداشته، نافذ و نسبت به قسمتیمعامل
ار تبعض صـفقه مقـرر شـده اسـت (عالمـه      یل او واقع شده، خیل بر خالف مکه انحالیشخص

یتوان معامله را بـا وجـود منتفـ   یمیق اولیز به طری) در مورد بحث ن۵۱۹، ی؛ نراق۲/۹۱، یحل
ار تبعض صفقه به آن تعلق گرفته، تمـام  یکه خیارا در معاملهیرمنفسخ دانست زیشدن شرط غ

ن بوده و در مقابل ھر دو مورد، عوض پرداخت شـده  یلوب طرفکسان مطیمورد معامله به نحو 
از آن، حکـم بـه بطـالن تمـام معاملـه نشـده، در       یشدن معامله قسمتین حال با منتفیبا ایول

ت آن بـه  ین است که اھمیاز ایپرداخت نشده، حاکیموضوع مورد بحث که در قبال شرط ثمن
تـر از صـحت آن   ین فرض منطقیامله در است و صحت معیاندازه مورد معامله متبعض شده ن

ن است که ظاھراً شرط را بـه  ین نظر ایدر فرض تبعض الصفقه است. به ھر حال اشکال عمده ا
، یامراغـه ینیاجمـاع (حسـ  یکه در تعـذر شـرط بـه ادعـا    یر کرده، در حالیتعبیمنطقیمعنا
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. ۲۴۶٢ھرچند در ماده ینن حال در قانون مدیار مقرر شده است.با ایمشروط له خی) برا۲/۲۸۳

شـود  یجه، بطالن شرط موجب انفساخ عقـد نمـ  یعقد اصل و شرط فرع محسوب شده و در نت
شـرط، عامـل انفسـاخ عقـد     یدگاه عـدول، و انتفـا  یـ ن دیـ ق.م. از ا۵۲۹٤و ۴۹۷٣در موادیول

.محسوب شده است
عدم انفساخ.۲-۲

ن است که آن رابطه اصل و فرع، یاگر در باره ارتباط موضوع معامله با مورد شرطیه دینظر
شـرط موجـب انفسـاخ عقـد غالبـاً      یجه انتفایقرار گرفته و در نتین مورد تراضیدر قصد طرف

ن دو یـ د ایـ ا تزلزل عقـد شـود کـه با   یاز آن، یشود بلکه ممکن است موجب انفساخ قسمتینم
.ل شودیز تحلیدگاه نید

از عقدیانفساخ قسمت.۲-۲-۱
ن یـ اصـل ا یه شرط و موضوع معامله ھر دو مورد توافق قرار گرفته، اقتضاکنیبا توجه به ا

شـود،  یجه اگر مورد شرط منتفیکسان، مطلوب مشروط له باشد. در نتیاست که ھر دو به نحو 
توان بـه دو  یدگاه را مین دیگردد. ایاز مطلوب منفسخ میبخشیاز عقد به علت انتفایقسمت

اند چون مستلزم آن است که ع نمودهیکه ثمن را بر شرط توزیگروه منتسب کرد: نخست کسان
سـت در مقابـل ھـر دو    یکسان مطلوب باشـد و اال معقـول ن  یمشروط و موضوع معامله به نحو 

شـود، در صـورت فقـدان    یتلقـ یعوض پرداخته شود. مثالً اگر مقدار مورد معامله، شرط کمـ 
ی) دوم کسـان ۳/۳۱۳، یبجنـورد شود. (یل ممقدار مورد توافق، نسبت به مقدار مفقود، عقد باط

قـرار گرفتـه   یگریاز جھات تابع عقد دیر کرده که به جھتیتعبیاا معاملهیکه شرط را به عقد 
د شـرط بـا موضـوع معاملـه     یز ناچاراً بایدگاه نین دی) در ا۱۸۰ان، ی؛ عابد۲۸۶/ ۱، یاماماست (

ج است:ین نتایایشود که دارایکسان تلقیمطلوب 
رد و بـه  یـ از عوض معامله به مشروط له تعلـق گ ید قسمتیاوالً در صورت بطالن شرط با

ه حق مطالبه عوض یشرط فعل، مشروط علیینه اجرایا ھزیجه یشرط نتینسبت ارزش اقتصاد
.از عقد استیاز ثمن، مستلزم انفساخ قسمتیرا نداشته باشد که استرداد بخش

»شود.م بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل ميدر صورتي که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بھ:« ۲۴۶ماده.٢
شود ولیکن ... اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشـد بفـوت   عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمي:« ۴۹۷. ماده٣

».گرددمستاجر باطل مي
صـورت  شرت عامل شرط شده باشد در اینکه مباشود مگر اینھا باطل نميعقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آن:« ۵۲۹ماده.٤

»شودبفوت او منفسخ مي
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ار تخلـف شـرط   یصفقه است نه خضبعار تیرد خیگیق مکه به مشروط له تعلیاریاً خیثان

از ثمـن را در صـورت عـدم    یتوانـد قسـمت  یمشروط له میکه فرق آن دو روشن است در اول
فقـد در صـورت   یدر دومیار مطالبه کند ولیار و تمام عوض را در صورت اعمال خیاعمال خ
.تواند تمام عوض را مطالبه کندیفسخ م

ل نشده و ھر دو را یقایت شرط و عقد تفاوتین ماھین است که بیه این نظریاشکال عمده ا
شـرط و معاملـه دو عنـوان    یات حقوق اسالم و فقھیکه در ادبیکسان محسوب کرده در حالی

.افته استیاختصاص یباشند که به ھر کدام بابیمتفاوت م
تزلزل عقد.۲-۲-۲
ن، اثر اصل و فـرع اسـت.   یط در قصد طرفر مورد معامله و شریگر در رابطه با تأثیدگاه دید

؛ ۱/۳۷ان، یـ کاتوزمتعھدله است.(یقرارداد، مطلوب اصلیمورد معامله به عنوان رکن اصلیعنی
ا یـ رکـن  یدگاه عرفـ یـ مشروط له اسـت کـه از د  یمورد شرط مطلوب فرعی) ول۸۴، یدیشھ

تقد به حـق فسـخ   ) لذا در صورت تعذر شرط اجماعاً مع۳/۳۷، یست (انصارینیمطلوب اساس
گونـه کـه در   دگاه ھمـان یـ ن دیـ ایجـه منطقـ  ی) نت۲/۲۸۳، یامراغهینیاند.(حسشدهیعقد اصل

ینمانـد ولـ  یشود شـرط بـاق  ین است که اگر موضوع معامله، منتفیق.م مقرر شده، ا۲۴۶ماده
از عـوض بـه مشـروط لـه مسـترد      یز قسـمت یانفساخ معامله را نداشته و نیشرط اقتضایانتفا
؛ ۲/۱۴۹، یاز قدما قابل اسـتناد اسـت. (طوسـ   یمعاصر و بعضین نظر به مشھور فقھاید. انشو

یرفته شده ولیق.م. پذ۲۴۰و ۲۳۵) ودر مواد ۲۱۶؛ ابن زھره، ۲/۴۶۹س،ی؛ ابن ادر۱۸۵، یاسکاف
.از آن عدول شده و تعذر شرط موجب انفساخ عقد محسوب شده است۵۲۹و ۴۹۷در مواد 
ن یح طـرف یل بر موارد غالب صادق است و ممکن است بر حسب تصرین تحلین حال ایبا ا

فـاء کنـد و   یط اوضاع و احوال شرط با موضوع عقد به نحـوه وحـدت مطلـوب نقـش ا    یا شرای
ن و روز یوعده معیرا براییغذایکه شخصیآن موجب انفساخ عقد شود، مانند موردیانتفا
ن یـ شـود. در ا یشـرط روز خاصـ  یند ولکییتعھد به ھنر نمایا ھنرمندین سفارش دھد یمع

کـه خـارج   یدارد به طوریتعھد است نقش اساسیا مکان اجرایموارد که شرط ناظر بر زمان 
.ستیتعھد مطلوب متعھدله نین زمان و مکان مشروط، اجرایاز ا

گیرینتیجه
کـه از عـدم  یمنطقـ یات حقوق اسالم به دو معنا استعمال شده، نخست معنایشرط در ادب
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ن معنا از شرط به شرط یشود،ایاز وجود آن وجود عقد الزم نمیشود ولیآن، عدم عقد الزم م

یشود. دوم تـوافق یآن، بدون خالف، موجب عدم اعتبار عقد میشود که انتفایر میصحت تعب
شـود.  یر مـ یـ شود که به شرط ضمن عقد تعبیدرج میکه جھت الزم شدن در ضمن عقد الزم

ا نسبت آن بـا  ین نوع شرط بر اعتبار قرارداد، صاحب نظران ارتباط شرط با عقد یار یدر باره تأث
ا توابـع آن  یا وصف آن یچون جزء مورد معامله ییھادگاهیف کرده و دیموضوع معامله را توص

یدگاه اول و دوم، انتفایدیاند که بر مبنار مرتبط با عقد و موضوع آن را مطرح کردهیغیا حتی
بر اعتبار عقـد  یشرط اثریھا انتفادگاهیر دیطبق سایشود ولیدم اعتبار عقد مشرط موجب ع

لزوم عقـد بـه   یتسریمستقل از موضوع عقد است که برایتیندارد. اما ثابت شد که شرط ماھ
ـ با موضوع عقد ندارد. طبق ایث ارتباطین حیشود و از ایآن در ضمن عقد درج م دگاه یـ ن دی

فقـدان  یتواند برایز نمیشود و مشروط له نیا بطالن عقد نمیاعتبار شرط، موجب عدمیانتفا
به مورد شرط الزم اسـت  یحداقل علم اجمالیکند. ولیاز ثمن خوددارییآن از پرداخت جز

.محسوب نشودیتا عقد، غرر
معتقد به وحدت مطلـوب شـرط و   یشرط در انفساخ عقد معامله، بعضیر انتفایدرباره تأث

ھا با ادعا ل آنیدالیشود ولیشرط موجب انفساخ عقد مین شده که انتفایطرفیاضعقد در تر
ه تعـدد  یـ ن علـت نظر ینـدارد. بـه ھمـ   یت عقد از قصد سـازگار یست و با قاعده تابعیمنطبق ن

کسان و یتر است که به دو نحو تعدد ن موجهیمطلوب مورد شرط و موضوع عقد در قصد طرف
بـودن مـورد شـرط نسـبت بـه موضـوع عقـد،        ی. با توجه به فرعل استیاصل و فرع قابل تحل

شـتر مطـابق اسـت و    ین بیدگاه اصل بودن مورد معامله و فرع بودن مورد شرط با قصد طـرف ید
یار بـرا یـ ا تحقـق حـق خ  یـ شود بلکه موجب تزلزل عقد یشرط موجب انفساخ عقد نمیانتفا

ط اوضـاع و احـوال   یا از شـرا یـ د ح به خالف شـو یکه در عقد تصرنیشود مگر ایمشروط له م
خالف آن استنباط شود.
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