
 

 

  ، 90پیאپی ۀ، שمאرچھאرمو  ، سאل چھلو אصول هقف: مطאلعאت אسאمی
  101 -125، ص1391پאییز

  
  
  

  *ر شروط باطل در عقديبر تأث ىنگرش
  

  دكتر حسين صابری
  دאنשگאه فردوسی مשھد دאنשیאر

ٍEmail: hsaberi66@yahoo.com   

  1مريم صفايى

   مשھد یدאنשگאه فردوس فقه و مبאنی حقوق אسאمی یدכتر دאنשجوی
Email: safae.maryam@yahoo.com 

  
  
  دهيچك

ـ א כهאست، אمא در אین خصوص  یשرط فאسد، فאقد ضمאنت אجرאئ ھرچند ز یـ א فسـאد אن بـه عقـد ن   ی
ـ نظر: ه وجود دאردیא نه، سه نظری כند یمت یسرא ـ نظرאفسـאد،   ی هی ـ نظرت فسـאد و  یعـدم سـرא   ی هی  ی هی
  . لیتفص

 שـود  یمعقد  אرכאنموجب אختאل در  כه یשرط یخروج تخصص یאخیر بא אدعא ی هینظرطرفدאرאن 
، و به طور مطلـق  כنند یم یتلق عنه مفروغمبطل بودن אن رא  -ذאت و שرط مجھول  یשرط منאف: مאنند -

  . بאשند یمر שروط قאئل یبه عدم אفسאد سא
عقـد   אرכـאن ، موجـب אخـتאل در   یשـرط منـאف  ه כ دیא یم، אز אین سخن به میאن رو שیپ ی مقאلهدر 

، صـرفאً، ورود  ی، چنאنچـه علـت نھـ   כند یم عنه یمنھو  یغررא معאمله ر כهز یو שرط مجھول ن שود ینم
  .حق فسخ به متضرر، به عدم אفسאد אن، قאئل שد یبא אعطא توאن یمبאשد،  ھא طرفאز  یכیضرر بر 

  
  .عقد، שرط مجھول، بطאن عقد یשرط منאف ،رط بאطل، ששرط فאسد: كليدی یها واژه

                                                 
   .17/08/1390: ؛ تاريخ تصويب نهايي10/09/1389:خ وصوليتار. *
 .نويسنده مسئول.  1
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  مقدمه
؛ بאשـد  یمـ بـه אن   یبنـد یאنعقאد قـرאردאد و پא م مستلز ،אفرאد یبر روאبط אجتمאع حאכمط یשرא

 یאصـل אزאد ). 1:مאئـده (ت به אین پאیبندی بـه عقـود نـאطق אسـ     میכرنص قرאن ه ھمאن گونه כ
بر  حאכم ین אست، אمא قوאعد عمومیمطلوب طرف כهرא دאرد  یدرج ھر שرط یقرאردאدھא، אقتضא

אن . כنـد  ید مـ جאیאن א یرא برא یط خאصیو שرא بאשد یمخود  تیכلאن بر  ین אصل، مאنع אبقאیא
  .مطلوب אنאن אست כه گذאرد ینمאزאد  یدرج ھر שرط یאفرאد رא برא כهאست  یא ط به گونهیשرא

متقـدمאن אز جملـه محقـق     یبرخـ . نـدאرد  یשروط در ضمن عقد، אثر ین، درج برخیبنאبرא
؛ دאننـد  یر مـ ، שروط فאسد رא به چھאر שرط منحصید ثאنید אول و שھی، שھیحل ی عאمه، یحل
שروط صحت שرط، שروط : عنوאن بא طرح نُه שرط، تحت  ،یخ אنصאریשه ، אز جملمتאخرאنאمא 

  .  כنند یم یرא فאسد تلق گאنه نُهط یفאقد שرא
ن שروط، صـرفאً فאقـد ضـمאنت    یא אیא כهن پرسש אست یپאسخ به א یپژوھש حאضر، در پ

  ،رنـد یگ یر نمـ אلمؤمنـون عنـد שـروطھم، قـرא     ی قאعـده א عאوه بر אینכه تحـت  یאست،  یאجرאئ
 یכلـ و بـه طـور    כننـد  یموفאی به عقد خאرج  ی אدلهز שمول د به אن שرط رא نیز אیمق ی معאمله
   ؟گسلند یممعאمله رא  כی ی وستهیپبه ھم  یאجزא

  : عبאرتند אز ھא אن نیتر مھم. אرאی فقھאء אست ی معرכه، مذכور ی مسאله
  ؛כند ینمשروط فאسد، مطلقאً عقد رא فאسد  -1
  ـ שروط فאسد مطلقאً مبطل عقد אست؛2
שـود،   ین مـ یط عوضـ یא שرאیعقد  אرכאنموجب אخאل در  כهرא  یשروطھאن یفق یـ برخ3
خـאرج   ،שود ین میموجب جھل به عوض כه یعقد و שرط مجھول یمقتضא یשرط منאف: ھمאنند

ـ ر אز אیـ نسبت بـه غ  ی، ولכنند یم یتلق یو مفسد بودن אن رא قطع دאنند یمאز بحث   ،ن שـروط ی
 .قאئل به عدم אفسאد ھستند

در طول مبאحث، مورد אשـאره   כهن مورد وجود دאرد ینیز در א یگرید یھא دگאهیدن، یھمچن
שرط  نכهیאאست و بא אثبאت  حאضر ی مقאلهل یאز אین میאن، قول سوم، موضوع تحل. ردیگ یقرאر م
و שـرط مجھـول، دאئمـאً موجـب جھאلـت در       שـود  ینمـ שه موجب אخאل در عقد ی، ھمیمنאف

  . שود یت میتقود אفسא، قول به عدم گردد ینمن یعوض
  

  



            103                                           شروط باطل در عقد ريتأثبر  ىنگرش                               1391پاييز 

 

  ف شرطيتعر
אبـن  (ع و مאننـد אن אسـت   یـ و אلتـزאم بـه אن در ب   یزیـ אلـزאم بـه چ   یשرط، در لغت به معنא

ز یـ مطلـق אلتـزאم ن   ی، به معنـא ھא فرھنگ یאین وאژه در برخ). 2/368،یروزאبאدیف  ،7/329منظور،
  ). 382معلوف، (» ء و אلتزאمهیلزאم אلש، אאلשرط«؛ אمده אست
אنّ שـرط אهللا قبـل   «: فرمـود  כهره یت بریאن روאیدر جر) ص(ر אمبیبر אسאس گفتאر پ ،یبرخ
  ). 2/389،یאنصאر(אند  כردهز، שرط אطאق ین یبر אلزאم אبتدאئ) 15/47، یحرعאمل(» שرطכم
بر طبق ). 2/272،یمرאغ(د دאن یمتبאدر م ،שرط ی وאژهق رא אز یאرتبאط و تعل یز معنאین یمرאغ

د یא ی، به وجود میگریאرتبאط אن بא אزم د ی وאسطهبه  כهאست  یאلزאم یبه معنאن نظر، שرط یא
تـوאن   یمـ  ید و حتـ یـ توאن אن رא שـرط نאم  یوجود ندאשته بאשد، نم یچ אرتبאطیھ כه یو تא وقت

  ).273/ھمאن( כردשرط رא אز אن سلب  ی وאژه
در ضـمن   כـه אسـت   یحאضر، تعھد ی مقאلهمختلف שرط، مرאد אز אن در  یبא توجه به معאن

وند یدر אثر אرتبאط و پ כهאست  یرد؛ به دیگر سخن، مرאد אز שرط، تعھدیگ یقرאر م یگریعقد د
  .ردیگ یبه خود م ی، صورت تبعگریכدیאن دو به  یאن عقد و تعھد، و وאبستگیم

  
  صحت شروط ی ادله
، ینجفـ  ،11/37אلفقھـאء،   تـذכرة ، یحلـ  ی عאمـه (د صـحت عقـ   ی אدلـه بא توجه به نفس  
ه یـ אلمسلمون عند שروطھم אلّـא שـرطא ف  « یھא تی، روא)5/318، مصبאح אلفقאھه،ی، خوئ23/199

ن عنـد שـروطھم אلّـא    یف لھא به فאنّ אلمسـلم یمَن שرط אمرאته فل« و) 13/300،ینور(» ةیאلمعص
 یو بنـא ) 8/247 ،ییطبאطبـא (، אجمـאع  )12/354،یحر عـאمل (» שرطא حرّم حאאً אو אحلّ حرאمאً

ن یطرف כهست ین سخن بدאن معنא نیאصل، بر صحت שروط אست، אمא א ،)2/275،یمرאغ(عقאء 
 כـه مجאز ھستند  ید שرطیאنאن به ق بلכهعقد، به درج ھر שرط مطلوبی، در عقد، مجאز بאשند، 

قـאنون بـه ھنگـאم تخلـف אز שـرط، אز       כـه ن صورت אست یدر א .تאس یضمאنت אجرאئ یدאرא
ـ نمא یمـ ه رא به وفאی به שرط ملزم یعل و مשروط ندכ یمت یحمא لهمשروط  ـ و  دی ـ א در نھאی ت، ی

  .دאند یم لهאر فسخ رא، حق مשروط یخ
  
  ط صحت شرطيشرا

כتאب عدم مخאلفت بא : ط صحت שرط رא به چھאر שرطی، שرאمتאخرאنאز متقدمאن و  یא عده
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قدور بودن و عدم مخאلفت بא مقتضאی عقـد، منحصـر   ، معدم אستلزאم جھل به عوضین ،سنت و
אلروضـة  ، ید ثـאن یשـھ  ،2/90،قوאعـدאאحכאم ، یحلـ  ی عאمـه  ،2/288، یمحقق حلـ . (دאنند یم

 ).23/199،ینجف ،3/505،ةیאلبھ
אن שرط دوم به صـورت  یبه ب یאزین ،و سنت כتאبשرط عدم مخאلفت  ذכربא  ،گرید یبرخ

 ،23/199،ینجفـ  ،8/247،ییطبאطبـא  ،3/268אאفھאم، مسאلכ، ید ثאنیשھ(نند یب یשرط مستقل نم
  ).5/297،ینیخم

 ذכـر ، بـא عـدم   دھـد  یمقرאر  یل مورد بررسیשروط رא به تفص ی قאعده כهز ین یمحقق نرאق
بא گروه  -ت حرאم و حرمت حאلیعدم אستلزאم حل: یعنی –گر یمقدور بودن، و אفزودن שرط د

  ). 143،ینرאق(ت אول موאفق אس
ح אسـت؛  یر مقدور صحیשرط غ כهست یאین معنא نه שرط مقدور بودن، ب ذכر، عدم שכ یب

ـ א כـه אن بدאن جھت بאשد  ذכرد عدم یשא بلכهطאق אست، یمאא فیتכلن אمر مستلزم یچون א ن ی
 ؛ردیـ قرאر گ - سنتو  כتאبשرط عدم مخאلفت : مאنند –گر یتوאند مندرج در שروط د یשرط م

ــ  ــون برخ ــ، دلیچ ــر ی ــאن ש ــرر یط غل بط ــدور رא غ ــه   یرمق ــودن معאمل ــرب ــ ذכ ــد یم  כنن
  . אست یو سنت مورد نھ כتאبز در ین یغرر ی معאملهو ) 3/258،یبجنورد(

 ی چھאرگאنـه שـروط  : خود رא تحت عنـوאن  כتאبن یאز عنאو یכی نכهیאز بא وجود ین یمرאغ
دאند، אمא  یمنحصر مאم یعوאئدאא כتאبدر  مذכورو אن چھאر שرط رא به موאرد  دھد یمبאطل، قرאر 
  ).2/304،یمرאغ( כند یمبه مقدور بودن שرط אשאره   ھאت،یدر بحث تنب

ز بودن، یجא: عبאرت אست אز כه ندیאفزא یمאد שده، یگر، به שروط یچھאر שرط د  ز،ین یא عده
، 3/5،یאنصـאر (، عدم אستلزאم محאل، אلتـزאم بـه ذכـر אن در مـتن عقـد      یدאرא بودن منفعت عقאئ

 ). 3/247،یبجنورد
عـدم مخـאلف    -1: توאن در نُه مورد خאصه כرد یط صحت رא می، שرאیطورכلن، به یبنאبرא

ـ خـאف مقتضـیאت عقـد    4ـ مقدور بودن؛ 3ـ عدم אستلزאم جھل به عوضین؛ 2و سنت؛  כتאب
ـ 7ز بودن؛ یجא -6ت حرאم و حرمت حאل؛یعدم حل - 5نبودن؛   - 8دאשـتن؛   یـ منفعت عقאئ

 .ـ אلتزאم به ذכر אن در متن عقد9؛ 1אلعدم אستلزאم مح

                                                 
فאن כאא رא به تو فروختم به שرط אینכه אن رא به مـن بفروשـي؛ دلیـل بطـאن     : مאنند  אینכه שرط כننده بگوید.  1

 .چنین שرطي، دور אست
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ـ ھאن، بא توجه به אیفق یبرخ: دאرد یبیאن م گאنه، نُهאن שروط ی، بعد אز بیخ אنصאریש   نכتـه ن ی
ـ  כه ـ ، אز دو عـوض אسـت، تنجیـز رא שـرط صـحت שـروط      یשرط، جزئ و  1אنـد  כـرده وھم ، ت

ق، به אصل معאمله، ربطی یتعل כه ی، در حאلכند یمت یق در שرط، به عقد سرאیتعل כهאند  پندאשته
  ). 3/26،یאنصאر(ندאرد 

ـ یـ رא نسبت به שرط تنج אכرאهשرطِ عدم  ذכرِز یگر نید یبرخ طبאطبـאئی  (دאننـد   یمـ  یز، אول
  ).2/119،یزدی

 یبرخـ  ذכـر رسد،  یرسد، אمא به نظر م یط صحت שرط، به نُه مورد میھر چند، ظאھرאً، שرא
שـرط دوم و   ذכـر שرط אول، به  ذכربא : برאی مثאل؛ כند یم تیכفאگر، یط دیשرא ذכرשروط، אز 

بאשد؛ توجه به אستدאل گذשته، درستی אیـن گفتـه رא    یسوم به صورت שروط مستقل، نیאزی نم
ــ. ســאزد یمــروשــن  ــא بیھمچن ــدאر یــن ب ــאزی وجــود ن ــه שــرط چھــאرم، نی د אن שــرط אول، ب

 כـه  یرج שود؛ چون שـرط توאند در שرط אول مند یز میשرط پنجم و ששم ن). 2/290،یمرאغ(
 یو سـنت مـورد نھـ    כتـאب ز، در یر جאیز שرط غیم حאل שود و نیل حرאم و تحریموجب تحل

ر یرمقدور، غیدאنند و אن رא به שرط غ ینم یز ضروریمستقل שرط ھשتم رא ن ذכر، یبرخ. אست
 یשـروط در برخـ   ید אندرאج برخیשא). 5/300، ینیخم(دھند  ی، אرجאع میرعقאنیغمשروع و 

  . כنندگر، بאعث שد تא متقدمאن، שروط صحت رא به چھאر مورد، محدود ید
  

  اقسام شرط فاسد
ـ وگر، و نظـر بـه نگـאه    ید یשروط در برخ یط صحت و אندرאج برخیبא توجه به שرא  ی ژهی

توאن שروط فאسد رא در אیـن אقسـאم خאصـه     یאز שروط، م یאن در خصوص موאردیفقھ یبرخ
رط ، שـ ن گـردد یموجـب جھـل بـه عوضـ     כه یשرط مجھول ،تو سن כتאبשرط خאف : כرد

  .دندאשته بאש یمنفعت عقאئ כه یשرطو رمقدور یשرط غ ،عقد یخאف مقتضא
  
  شرط فاسد ريتأث

ـ به שرح ذ כهه وجود دאرد یر، چند نظریא خیא שرط فאسد، مفسد אست یא نכهیאدر مورد   ل ی
  :שود یمאن یب

                                                 
 ).3/235نאییني،.  (ظאھرאً مرאد אز متوھم، محقق ثאني אست: گوید میرزאي نאییني مي.  1
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  به طور مطلقعدم افساد  ی هينظر
خ ی، שـ دیـ ؛ אبـن جن گـردد  ینمـ د שرط فאسد، موجب بطאن عقد یق כهن نظرند یبر א، یبرخ

، خـאف،  2/149طوسی، مبسوط، (ه ھستند ین نظریگر، אز پیروאن אید یא אبن برאج وعده یطوس
، 1/475، یفאضـــل אبـــ ،272،ی، حلـــ5/298عة، یختلـــف אلשـــ، میحلـــ ی عאمـــه، 3/157
  ). 8/254،یبאطبאئط

ـ و אبوثور، א ی، שعبی، حسن بصریא، نخعیل یאبن אب: אز جملهز یאز אھل سنت ن یگروھ ن ی
  ).9/376،ینوو(ده رא دאرند یعق

  
  عدم مفسد بودن شرط ی ادله
  :ل אستیبه שرح ذ כه כنند یمאرאئه  یא خود אدله یه، برאی אدعאیروאن אین نظریپ 
  )2/149، مبسوط،یطوس(ل بر بطאن یعدم وجود دل. 1
متضـمن שـرط فאسـد אسـت وجـود نـدאرد،        כه یبر بطאن عقد یلین گروه معتقدند دلیא 
א אن ر) 275: بقـره ( »عیאَحَلَّ אللّهُ אلْبَ« ی هیאع אست و ظאھر یبیع مשروط به שرط فאسد، ب، نیبنאبرא

  ).5/157אف،، خیطوس. (שود یשאمل م
  )215بن زھره، א(ل אجمאع منقو. 2
שرط فאسد در אن مندرج אست؛  כهאست  یאصل، صحت عقد یعنی) ھمאن(دאلت אصل . 3
  .خאف אن ثאبت گردد نכهیאمگر 
 یبـאق  یگری، دیכیو بא אنتفאی  ردیگ یمאز عقد و שرط، مستقאً تعلق  כدאمبه ھر  یترאض .4

تـوאن ضـمن    یאست، پس، مـ  ینسبت به عقد بאق ین رفتن שرط، ترאضین، بא אز بیمאند؛ بنאبرא یم
  . بر فسאد שرط، به صحت عقد ملتزم שد حכم

ــھ ــאنیש ــ، אید ث ــه שــ  ی ــتدאل رא ب ــین אس ــبت  یخ طوس ــنس ــد یم ــھ( دھ ــאنیש ، ید ث
رא  אن؛ אمـא  כنـد  یمـ אن یھمین אستدאل رא ب ،ز در وجه صحت عقدین یمحقق ثאن).3/273،مسאلכ

ـ אن אیـ ز بعـد אز ب یصאحب جوאھر ن).4/415محقق כرכی،(د שمאر یمف یضع ن אسـتدאل، مقـرر   ی
مطلوب بאשد، بאز ھم بـא فسـאد שـرط، عقـد      یאت אجتمאعیאگر שرط و عقد به ھ یحت: دאرد یم

  ).23/213،ینجف( שود یم یאریאز ضرر، عقد خ یریجلوگ یبرא بلכه ،گردد ینمبאطل 
  :אتیאستدאل به روא .5
 یزیـ כن ،یכس: سؤאل שد) ع( یאز حضرت عل: دَرאج אمده אست یאبن אب ی مرسلهدر ) אلف 
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ـ رאث نرسـد، א یשود אن כنیز، ھبه و فروخته نשود و به م یخرد و بر אو שرط م یم ـ א אی ن שـرط  ی
  ). 15/49 ،یحرعאمل(رאث ید به שرط عمل שود؛ مگر در مورد میبא: ح אست؟ אمאم فرمودندیصح

بـر صـحت عقـد و بطـאن      حכم) ع( یאمאم عل כهت مزبور אین אست یوجه אستدאل به روא
  ).4/196بجنوردی، (אث نمودند ریשرط م

ـ بر: نقل שـده אسـت   ) ع(אز אمאم صאدق . رهیت معروف به خبر بریאستدאل به روא) ب  ره، ی
אگـر بریـره   : فرمودنـد ) ص(אمبر یـ پ. כردد و אزאد یرא خر یשه ویعא כهدאرאی שوھر بود  یزیכن

 ی، אربאبאن قبلیאز طرف. توאند، جدא שود یتوאند نزد שوھرש بمאند؛ و אگر بخوאھد م یبخوאھد، م
وאء : فرمودند) ص(אمبر یپ. כردندשه فروختند وאء אو رא بر خریدאر שرط یאو رא به عא כهبریره 

  ). 560/ 14، یحر عאمل( כند یمرא אزאد  زیכن כهאست  یכس یبرא
 یبـא אعطـא  ) ص(ر אمبیـ بא وجود שرط فאسد، پ כه، אین אست مذכورت یوجه אستدאل به روא

ع مـذכور،  یـ א مفאرقت אز שـوھرש، بـر صـحت ب   یت ی، در خصوص بقאء به زوجزیכنאر به یאخت
  .1، به بطאن שرط אשאره فرمودند»אلوאء لمن אعتق«: صحه گذאשتند و بא گفتن

بـه بطـאن שـرط، بـه      حכـم ضمن ) ع(م مאھא، א אنכه در  نכאحאت بאب یאستدאل به روא) ج
  ).236אلغطאء، כאשفل א( כنند یم حכم، نכאحصحت عقد 

در אن،  כـه  یאسـت در خصـوص אزدوאجـ   ) ع(אز אمאم بـאقر   یتیאت، روאین روאیא ی جملهאز 
بא سنت مخאلفـت  : فرمودند) ع(م אمא. زن שرط שد یو حق جمאع و طאق برאد مر یصدאق برא

بـא مسـئول   ) ع(م אمـא  گـאه  אن. ت אن رא نـدאرد یـ אھل כهدאدند  یכست بر حق رא، به یو وא כردند
 نכـאح ، بـه صـحت   یحق جمאع و طאق به و یدאنستن مرد نسبت به پردאخت صدאق، و אعطא

  ).15/41،یحر عאمل( כردند حכم
ـ א یאگر صحت عقد، بر صحت שرط، متوقف بאשد، دور אزم مـ . 6 ؛ )4/200،یبجنـورد (د ی
حلـی،   ی عאمـه (ع، כه به دور عאمـه، مשـھور אسـت    یع به خود بאیع به שرط فروש مبیمثل ب
  ).1/490כرة אلفقھאء، تذ

 بـه אن  כـه  یزیـ אمّא وجه دور در صورت معنא نمودن שرط، به چ. שرط دאرאی دو معنא אست
جه، یאر وאضح אست؛ چون وجود مשروط بر وجود שرط، متوقف אست، در نتی، بسאند שدهملتزم 

  :لی، به دو دلبאשد یمع אول متوقف یع دوم بر بیع دوم و بیع אول بر بیب
                                                 

שــیخ طوســي و  אبــن زھــره  بــه  ھمــین روאیــت بــرאی حכــم بــه بطــאن שــرط و صــحت عقــد، אســتدאل  .  1
 ).216، אبن زھره، 3/15طوسی، خאف(אورند می
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ع بـه שـرط فـروש بـه     یبאשد و در ب مאلכفروשنده،  نכهیא، مگر ردیگ ینمصورت  یعیب. 1
  . כندשخص وجود ندאرد تא به שرط عمل  یبرא یتیمאلכ ،ع אولیقبل אز تحقق ب ،عیبא

  . ل حאصل אستیست؛ چون تحصیאن، معقول ن مאلכع به یفروש مب.2
ـ دور א ،تنفس אلتزאم אس ،مرאد אز שرط כهمعنא  نیبنאبرאאمא وجه دور  ن گونـه قאبـل تصـور    ی

، مگـر بعـد אز   שـود  ینمز وאقع یع دوم نیع دوم متوقف אست و بیع אول، بر אلتزאم به بیب כهאست 
  ).3/282،یبجنورد(ع אول یتحقق ب
  
  ديدگاه عدم افساد  ی ادلهنقد 

  : دھند یمبه אین אدله چنین پאسخ 
ع در صورت فسאد שرط، یאز فروשنده به بא ملכ، אصل صحت عقد، بא אصل عدم אنتقאل אوאً

  .معאرض אست
» אَوْفُـوאْ بِـאلْعُقُودِ  «و ) 275: بقـره  (» عَیאَحَلَّ אللّهُ אلْبَ«: אتی، ھنگאمی، عقد موאفق بא ظאھر אאًیثאن 

ـ שرط فאسد در אن درج نשده بאשد؛ چون ظـאھر א  כهعقدی صحیح אست ) 1: مאئده( ـ ن אی אت، ی
د بـه שـرط فאسـد،    یـ مق ی معאملـه در אن، قصد بאשد، حאل אین כـه در   כهשود  یم یשאمل عقد

שـرط   כـه  ی، در حـאل بאשـد  یمت به معאمله، به שرط، ضمیمه یوجود ندאرد؛ چون رضא یقصد
ـ نینـدאرد؛ بنـאبرא   یتیبـدون שـرط، رضـא    ی معאملهز به ین لهفאسد، فאقد אثر אست و مשروط  ه ، ب

  . تتعلق نگرفته אس یبدون שرط، قصد ی معאمله
مשـھور   یبرאی صحت عقد، پذیرفتنی نیست؛ چون در مقאبل فتوא ی שدهثאلثאً، אجمאع אدعאء 

  ).237،אلغطאء כאשفאل (قرאر دאرد 
ع، یـ ز، چون مשھور، به فسאد שرط عـدم ھبـه و عـدم ب   یאبن دَرאج ن ی مرسلهرאبعאً، در مورد 

ز در یـ ن یفאضل אب כه چنאن ؛)4/196،یبجنورد( אند نכردهאد שده، عمل یت یھستند، به روאل قאئ
  ).475،یفאضل אب(אم  دهیت رא ندین روאیمن عאمل به א: دیگو یمت مزبور یمورد روא

ع دوم، متوقـف  یـ ع אول، بـر وجـود ب  یـ ب ،نخستِ שـرط  یخאمسאً، در مورد دور، بنא بر معنא
ملتزم שـود،  دאر یאگر خر כهل אست ین دلیع دوم متوقف אست؛ به ھمیبر אلتزאم به ب بلכهست، ین

אنجـאم שـده،    ی معאملهبه جھت تخلف אز שرط،  بلכهست، یع بאطل نیאمא به שرط، عمل نכند، ب
   .دשو یم یאریخ
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אلتزאم در ظرف زمאن خאص، محאل אست؛ אمـא אحتمـאل   د جאد موریز، אیدوم ن یبر אسאس معنא
 ،در زمـאن אلتـزאم   :یعنین گونه אست؛ یאغلب אلتزאمאت، عقא א. گر، وجود دאردیتحقق در زمאن د

  ).3/283 یبجنورد(د عمل وجود دאر ، אمכאنست، אمא بعد אز אنین ممכنوفאی به אن 
  
   به طور مطلقفساد عقد  ی هينظر

ز یـ موجـب بطـאن عقـد ن    بلכـه نـدאرد،   یفאسد نه تنھא אثـر ط שرכه ن نظرند یبر א یگروھ
، 5/359عة،ی، مختلـف אلשـ  2/90، قوאعد אאحכאم،1/490אلفقھאء،  تذכرة، یحل ی عאمه(שود  یم

، یثـאن  دی، שـھ 4/415، محقـق כرכـی،  110ة،یدאول، אللمعـة אلدمשـق  ی، שـھ 1/512ن،یفخرאلمحقق
، ی، مرאغـ 157،یرאقـ ، ن1/490،ی، محقـق سـبزوאر  8/148،یلیمقدس אردب ،3/505،ةیאلبھאلروضة 

2/362.(  
ـ بـه א  یفـه و שـאفع  یאبوحن: ز אز جملـه یـ אز אھـل سـنت ن   یא عده  بאשـند  یمـ ن قـول، قאئـل   ی

  ).9/36،ینوو(
  
  قائالن به مفسد بودن شرط ی ادله

  : כنند یم א ذכرزیر ر ی אدلهدאنند،  یשرط فאسد رא موجب فسאد عقد م כه یכسאن
، مجمـوع عقـد و   ین، متعلق ترאضـ ی؛ بنאبرאردیگ یمد به שرط، تعلق یت، به عقد مقیرضא. 1

رود و در  ین میبز ز אین یگردد، متعلق ترאض ید منتفیقر אست؛ پس، אگ אلمجموع ثیحשرط من 
قرאر ) 29: نسאء ( »ضتِجَאرَةً عَن تَرَא تَכُونَبِאلْبَאطِلِ אِلَّא אَن  نَכُمیبَ אَمْوَאلَכُم تَאْכُلُوאلَא «: جه مשمولینت
د ی، שـھ 4/415، محقق כرכی،1/490אلفقھאء، تذכرة، یحل ی عאمه(שود  یع بאطل میو ب ردیگ یم
  ).3/273،مسאلכ، یثאن

אز ثمن אست و به אعتبאر אیـن   یسھم ید گردد שرط مزبور دאرאیق یھرگאه در عقد، שرط .2
 כـم ن، ھرگאه، שـرط، بאطـل گـردد، بـه אزאی אن، אز ثمـن      ی، بنאبرאשود یمאد یو ز כمשرط، ثمن 

 ،כه در صورت جھل بـه ثمـن   שود یمשود و چون مقدאر אن نאمعلوم אست، موجب جھאلت  یم
عة، ی، مختلـف אلשـ  یحلـ  ی عאمـه (خوאھد بود  یمزبور، غرر ی معאملهگردد؛ چون  یع بאطل میب
  ).4/202،ی؛ بجنورد3/505، ةیאلبھ אلروضة، ید ثאنی، שھ5/298

ت אختصאر، אز یאست כه به جھت رعא ن خصوص وאرد שدهیدر א כه یאتیאستدאل به روא. 3
 .שود یم یخوددאر ھא אن ذכر
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  ديدگاه افساد ی ادلهنقد 
  . یو حل ینقض: دھند یمل אول جوאب یאن به دو نحو به دلیفقھ

، جـزء  )3/276؛ نـאیینی، 3/42،یאنصـאر (نכאح، ، به שروط فאسد ضمن عقد یدر پאسخ نقض
، مبطـل  כـدאم چ یھ כه שود یمאשאره ) 277ھمאن، ( تعذر وفאی به שرط و) 3/277،ینینאی(فאسد 
   .שوند یمخود، بאطل שمرده  כه یر حאل، دستندیعقد ن

ب یـ אز אن بـه ط  כه یت قلبیمعتبر در معאمאت، رضא ی، אوאً، مرאد אز ترאضیאمא در پאسخ حَلّ
حכـم   یمعאمאتن معنא، مرאد بאשد، بאید به بطאن אغلب یست؛ چون אگر אیשود ن یر مینَفس، تعب

ـ ؛ چون در אשوند یمאز وאقع یبه خאطر فقر و ن כهכرد   یت بـه معنـא  ین گونـه معـאمאت، رضـא   ی
  . ، وجود ندאردمذכور

ـ א כهو אجبאر אست  אכرאهאر و عدم یدر مقאم عقد و אنשאء، אخت یمعאمل یمرאد אز رضא بلכه ن ی
  ). 4/205،یبجنورد، 3/277،ینینאی(ز حאصل אست ید שرط فאسد نیمعنא در معאمله بא ق

ه یـ אز صـور نوع  ی، گـאھ שود یمدر قرאردאد، مאخوذ אست و عقد بر אن وאقع  כه یودیאً، قیثאن
  .یאز عوאرض خאرج یھستند و گאھ

א یه ی، جزء صور نوعردیگ یمو در برאبر אن عوض قرאر  گردد یممبאدله بر אن وאقع  כه یزیچ
  .ء به אن אستیت שیمאل כهאست  یא هیجوھرصورت 

، אمـא  گردنـد  یمـ طـرف معאملـه    یبـرא  یשتریموجب رغبت بد ، ھر چنیאمא عوאرض خאرج
  .دریدر برאبر אن ھא قرאر گ یت ندאرند تא عوضیمאل

معتبـر در معـאمאت    یه אست و رضאیء، به لحאظ صورت نوعین دو שیب ی مبאدلهن، یبنאبرא
قطعאَ، معאمله، بאطل אسـت،  ، כندر ییه تغیه אست؛ پس، אگر صورت نوعیز منوط به صورت نوعین

تـא موجـب بطـאن معאملـه گـردد       שـود  ینمـ وאرد  یبه عقد خلل ،یعوאرض خאرج یאمא بא אنتفא
  ).  3/278،نאیینی(

 یت مثمنـ یـ ש مאلیھر چند שرط، موجب אفزא כه دھند یمن گونه جوאب یز אیل دوم نیبه دل
ن یظאھرאً بـه ھمـ   ردیگ یط قرאر نمשر ی، אمא ثمن به אزאردیگ یمقرאر ن ثمن در برאبر א כهשود  یم
، نכنـد بـه שـرط وفـא     هیـ عل مשـروط ح، چنאنچـه  یمשھور معتقدند در שرط صح כهل אست یدل

گرفـت،   یאگر שـرط، مقאبـل ثمـن قـرאر مـ      כه یحאلאرש رא ندאرد، در  ی مطאلبهله، حق  مשروط
  ).23/219،ینجف(ندאשت  یله، منع مשروط یאرש אز سو ی مطאلبه

 ھمـאن ؛ שـود  یوقوع ثمن در مقאبل שرط، فسאد שرط، موجب جھאلت نمـ رש یبه فرض پذ
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؛ چـون بـه   گـردد  ینم، ثمن مجھول ملכیمאאع یبא بطאن ب ملכیمאאو  ملכیمאع یدر ب כهطور 
ح معאملـه  یم جـزء صـح  یرفع جھאلت بـא تقـو   אمכאنھنگאم عقد، ھر یכ אز عوضین معلومند و 

   ).275/ھمאن(שود  یجאد میدאر، אیخر یبرא אر تبعض صفقهی، ختیوجود دאرد، אمא در نھא
ون כرد؛ چ حכمتوאن به فسאد שرط و صحت عقد  یשده، م ذכر ی אدلهن، بא توجه به یبنאبرא
ز بـא  یـ אنאن، وقوع عقد אست כه אن ن یغرض אصل بلכهن، تحقق שرط نیست، یطرف یھدف אصل
 یא אنـאن لطمـه   یھدف אصل د بهیدאرد، نبא یفرع ی جنبه כه یجאد שده אست שرطیط אیتمאم שرא

  . כندوאرد 
אگر تحقق  כه یא بوده، به گونهن אنא یقصد אصل ،چنאنچه تحقق שرط כهدאست یאلبته نאگفته پ

ت یـ نظر بـه تبع  ،، بא بطאن שرطכردند ینمאنאن نبود، אقدאم به אنعقאد عقد  یשرط، مقصود אسאس
  . כرد حכمتوאن به صحت عقد،  یمقع، نیقصد و مא قصد لم یمא وقع لم  כهن یعقد אز قصد و א

ـ א ینموאرد  یدאשته بאשد، بא فسאد שرط، به صحت عقد، خلل یتبع ی جنبهאمא אگر שرط،  ، دی
אگر چه שـرط،   כهقאئאن به אفسאد، صحت عقد رא نپذیرند، אین אست  שود یم، אنچه بאعث כنیل

د אن یـ و بא ق بאשد یب ممطلوبאשد، אمא در ھنگאم عقد،  یدאرد و مقصود بאאصאله نم یتبع ی جنبه
بـه אن،   یوفـא در صورت فسאد عقد و عدم لزوم  שכ یبשود و  یدنبאل م یدر ضمن عقد، ھدف

  .گردد یھدف منظور، محقق نم
אھدאف مـورد نظـر،    ی ھمه כه یאن، در جאئ یبندین، قول به صحت عقد و אلزאم به پאیبنאبرא

ـ تאمـل دאرد؛   یله گردد، جא مשروطאست موجب ضرر  ممכنن نשود، و چه بسא یتאم بـא   כنیل
  . مزبور رא مرتفع سאخت אשכאلتوאن  ین گونه عقود، میאر در אیرש ثبوت خیپذ

ـ فאقد وصف  ی معאملهقאئאن به אفسאد، אلزאم به  ی ، بعد אز رد אدلهیبجنورد  یא שـرط رא نفـ  ی
ــ ــد یم ــאت  כن ــمول عموم ــهو אن رא אز ש ــ   ی אدل ــאرج م ــود، خ ــه عق ــאی ب ــزوم وف ــنمא یل د ی
. ح، אختصـאص نـدאرد  یאر به مـوאرد تخلـف אز שـرط صـح    ی؛ چون ثبوت خ)4/206،یبجنورد(
אز فسـאد   ی؛ خوאه عدم تحقـق אن، نאשـ  שود یمאرتخلف، در صورت عدم تحقق שرط، ثאبت یخ

 . بאשد هیعل مשروط یبندیא علت אن، عدم پאیשرط بאשد، 
שـود و بـه    ، متضـرر له مשروطدم تحقق שرط، بא ع כهאست  یאر در جאئین خیאلبته، ثبوت א

  . گردد ی، محقق نمیאرین نیست، خیچن כه ی؛ אمא در جאئنرسدخود  כאملمطلوب 
 אر، مؤثر אست؛ چون بא علم بـه فسـאد  یبه فسאد שرط، در ثبوت خ له مשروطهن جھل یھمچن

بא علم به فسـאد שـرط، فعـل אو     بلכه، گردد ینمאضرر  ی قאعدهمשمول  ،مزبور ی معאملهשرط، 
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  . جאد نموده אست ندאردیخود א כه یدفع ضرر یبرא یو رאھ ردیگ یمאقدאم قرאر  ی قאعدهحت ت
عمومـאت   כـه در مورد عقد متضمن שرط فאسد، گفـت، אیـن אسـت     توאن یه من، אنچیبنאبرא

گـردد،   یجه، به صحت אن، حכم مـ یשود و در نت یرא שאمل م ین عقدین، چصحت عقود ی אدله
  .خوאھد بود یאریرد؛ لذא، عقد مزبور، خیگ یبه عقد، אن رא در بر نم یوفאلزوم  ی אدلهאمא 

   
  ليتفص ی هينظر

  :ل وجود دאردیتفص ی هینظرسه دیدگאه برאی 
  دیدگאه אبن زھره. 1
رمقدور، مفسد عقد אست، אمא שـروط فאسـد   ی، تنھא، שرط غכهن بאور אست یאبن زھره، بر א 

و برאی عدم فسאد عقد، به אجمאع، ظאھر قرאن، دאلت אصل و  שود ینمگر، موجب بطאن عقد ید
  ).215-216אبن زھره،( دینمא یمره، אستدאل یخبر بر

ن، بـא  یسـت؛ بنـאبرא  ین שرط، قאبل وفאء نیא כهر مقدور، אین אست یوجه مفسد بودن שرط غ
م، אز یتسل، قدرت بر نכهیאست، حאل یھمرאه שرط، مقدور ن ی معאملهم مورد ی، تسلین שرطیچن
  .שود یمموجب بطאن معאمله ، ن שرطیא یط صحت عقد אست؛ پس، אنتفאیשرא

ل שـدن  یزرع به שرط تبد فروשر مقدور، یשرط غ یھאن برאیمثאل فق כهאست  ذכرאزم به 
زرع بـه   כـردن ل ی، ملـزم بـه تبـد   هیـ عل مשروط כهین بאשد ، אאن به خوשه אست؛ حאل، אگر مرאد

 ی אرאدهن عمل، فعل خدאوند قאدر אست، پس، שرط אن، لغو אست و تعلـق  یون א، چخوשه אست
در وאقـع،   ین عقـد یאست و چن כنیلم  כאن مذכور،ن، שرط یست؛ بنאبرאیبه אن، معقول ن یجد

  .بر فسאد عقد، وجود ندאرد یلیשود و دل یم یبدون שرط، تلق
ـ ل שود، در אیزرع به خوשه تبد כهאمא אگر مرאد، אین بאשد  رت، چنـد حאلـت قאبـل    ن صـو ی

  : تصور אست
  عیم مبیتسل אمכאنحאلت אول، عدم علم به 

ع، ضمن تحقـق שـرط، وجـود نـدאرد؛     یم مبیتسل אمכאنن حאلت، علم به عدم یھر چند در א
م، یتسل אمכאنبאשد، אمא به علت عدم وثوق به  ممכنم یچون، چه بسא، שرط حאصل שود و تسل

  . گردد یع، حכم میبطאن بجه، به یو در نت שده یمعאمله، غرر
 عیـ مقصـود אز ب  כـه ع یـ אصل مب כهن یرسد؛ به جھت א یאستدאل مزبور، قאبل אنتقאد به نظر م

م یست تא موجب تعذر تسـل یع نیم אست و שرط، جزء مبیتسل قאبل، بدون تحقق שرط، بאשد یم
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אثبـאت حـق   توאن بـא   یز میع، بدون تحقق שرط نیرא نسبت به مب له مשروطت یשود و عدم رضא
  . אر، جبرאن نمودیخ

رمقدور אست، یغ نכهیאث یرمقدور אز حیשرط غ כهحق אن אست : دیگو یز مین یخ אنصאریש
  ). 3/41،یאنصאر(שود  ین نمیم در אحد אلعوضیموجب تعذر تسل

  ندهیم در אیتسل אمכאنحאلت دوم، علم به 
م وجود ندאرد، אمא، چون علم یتسل אمכאند שرط، ین حאلت، ھر چند در ھنگאم عقد و قیدر א

ح אسـت؛  ین صورت، שرط، صحینده وجود دאرد، در אیع بא تحقق שرط در אیم مبیتسل אمכאنبه 
  . שود یم یق שرط مقدور تلقیچون שرط مزبور، אز مصאد

  ندهیم در אیتسل אمכאنحאلت سوم، علم به عدم 
ـ  یجد ی تعلق אرאده כهאست  ین حאلت، ظאھرאً אز موאردیא ن، یسـت؛ بنـאبرא  ین یبه אن، عقאئ

  .رسאند ینم ی، به عقد، ضرربאשد ینمن ینفس שرط، لغو אست؛ אمא چون مقصود طرف
   یدیدگאه منسوب به אبن متوج بحرאن. 2
ـ ن، بر طبـق א یبنאبرא. دאند یم، مفسد یשאن، שروط فאسد رא، به جز שرط فאقد نفع عقאئیא ن ی

  ).3/41،یאنصאر(שود  یست، אمא موجب بطאن عقد نم، بאطل אینظریه، שرط فאقد نفع عقאئ
  אز متאخرאن و معאصرאن یدیدگאه برخ. 3
بـא تאمـل در   . שـوند  یשروط بאطل، مطلقאً موجب فسאد عقد نم כهن بאورند ین گروه، بر אیא

 כـه  ین שروطیل بیرש تفصیل אستنبאط כرد؛ تفصیאینאن رא بر پذ ی دهیعقتوאن  یאنאت אیשאن، میب
بـه אصـل عقـد نـدאرد و خـאرج אز אن       یربط כه یو שروط כند یمجאد یعقد، אختאل א אرכאندر 
دאننـد،   یو قطعאً، مبطل عقد م כنند یمאول رא خאرج אز محل نزאع فرض  ی دستهשروط . بאשد یم

 ،3/40، ی، אنصـאر 23/216، ینجفـ (د دوم، قאئـل بـه عـدم אفسـאد ھسـتن      ی دسـته אمא نسبت به 
ــאئی  ــطبאطب ــ2/135 یزدی ــفھאن3/271،אیینی، ن ــ، 5/217،ی، אص ــوئ2/78،میحכ ــאج ی، خ ، منھ

  ). 18/48،یروحאن، 5/359،ینیخم، 381-5/384،، مصبאح אلفقאھه2/42،نیאلصאلح
جـאد  ین، אخـتאل א یط عوضیא שرאیعقد  אرכאنאول، در  ی دستهשروط  ،ن گروهیبر طبق نظر א

ـ گـر، א ینه שرط فאسد؛ به عبאرت دن אختאل، مستند אست، ین، بطאن عقد، به אی؛ بنאبرאכند یم ن ی
ن یدر عروض بאשد؛ به א ی وאسطهل یفسאد שرط، אز قب כهدאنند  یم ییگروه، محل نزאع رא در جא

، گـردد אً و بאلعرض، موجب فسאد عقـد  یو ثאن שودفسאد، אوא و بאلذאت بر שرط عאرض  כهمعنא 
אوא و بאلذאت، به خـאطر אخـتאل در    ،و فسאد بאשد یمدر ثبوت  ی وאسطهשرط،  כه یאمא در جאئ



 90 شمارة              فقه و اصول                              -مطالعات اسالمي                                                      114

 

عـروض אن אخـتאل، در نفـس    ب שود، و שرط، سـب  یعقد، بر معאمله عאرض م אرכאنאز  یبعض
  ).221-4/222،یبجنورد(به بحث ندאرد  یعقد אست، ربط

 -رא زھـره ل אبـن  ین گروه، تفصیخאرجند، אث שروط، تخصصאً אز بح ین، چون برخیبنאبرא
، یروحـאن (د כننـ  یمـ ، خـאرج فـرض   כאمאز محل  -دאند یرא مفسد مرمقدور یصرفאً שرط غ כه
18/48.(  

ـ به طور مطلق، بـه مفسـد بـودن و     כه یכسאن: ن אعتقאدندین گروه، بر אیא כهאست  یگفتن א ی
گـر،  یندאرند؛ بـه عبـאرت د   یאختאف ھא אنאن محل نزאع، بא یمفسد نبودن שرط، قאئل ھستند، در ب

بـه   כـه  یכسـאن قאئאن بـه אفسـאد و    כهن بאورند یبر א ،لیتفص ی هینظرسوم אز صאحبאن  ی دسته
 כنند یمخאرج  כאمل אز محل یقאئאن به تفص כه-אول رא  ی دستهمفسد نبودن، معتقدند، שروط 

 رنـد یگ یمو مفسد بودن אن رא مسلم  دאنند یمאز محل بحث خאرج  -دאنند یو قطعאً، مفسد عقد م
، بعد אز )لیتفص ی هین نظرسوم אز صאحبא ی دستهروه گ(ن یل، אین دلیبه ھم). 3/222،یبجنورد(
ـ و نظر כننـد  یمن محل نزאع، دو قول مفسد بودن و مفسد نبودن رא نقل ییتب عـدم אفسـאد رא    ی هی

 یگـر یز دیظאھرאً گفتאر قאئאن به אفسאد و عدم אفسאد چ כه یدאنند، در حאل یمطאبق بא قول خود م
  .אست

مفسـد   حכـم אن یـ שאن، بعـد אز ب یא. כند یمد ییرא تא مذכورمطلب ، یمحقق ثאن כאمتאمل در 
ن دو שرط رא אحتمـאل  یعقد و שرط مجھول، صحت عقد متضمن א یبودن שرط خאف مقتضא

אن یـ قـאئאن عـدم אفسـאد، ب    כـه  כنـد  یمـ  ذכر یلیف رא ھمאن دلین אحتمאلِ ضعیل אیو دل دھد یم
و بא אنتفـאی   ردیگ یمو שرط، به طور مستقل تعلق ، به عقد یند؛ و אن אینכه قصد و ترאضینمא یم
  ).4/415 ،محقق כرכی. (دשو ینمبאطل ) عقد( یگری، د)שرط( یכی

قאئאن  כهאست  یאد שده، محل نزאع ھر دو گروه، ھمאن موאردیت به مطلب ین، بא عنאیبنאبرא
  .دאنند یل، אن رא אز محل بحث، خאرج میتفص ی هینظر

در صورت : אمده אست مسאلכدر . ن אدعאستیبر א یگرید دیمو ،ید ثאنیשھ כאمن، یھمچن
ـ چون א  שرط مزبور، بאطل אست؛، دאر שرط שودیورود ضرر، چنאنچه تحمل خسאرت بر خر ن ی

א یשود  یع مزبور، بאطل میאمא در مورد אینכه ب ؛منאفאت دאرد ملכعقد و ثبوت  یשرط، بא مقتضא
، عقـد و  یبه بطאن عقد אست؛ چون متعلـق ترאضـ  ن אن، قول یتر حیصح כهر؟ دو قول אست یخ

ـ ن אست כه بא بطא אلمجموع ثیحשرط من  ـ  ز אزیـ ن یאز אن مجمـوع، متعلـق ترאضـ    یجزئ ن یب
  . ز تجאرت א عن ترאضٍ، خوאھد بودین مאنده یبאقرود، و  یم
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אگـر  . ردیـ گ یمـ ، به طور مستقل تعلق כدאمت به ھر یرضא כهع، אین אست یאمא وجه صحت ب
ن دو قول، در ھر یאست و א یخ طوسیر، نظر שیقول אخ. مאند یم ی، بאقیگریשود، د یمنتف یכی
  ).3/273،، مسאلכید ثאنیשھ( שود یم یمتضمن שرط فאسد אست جאر כه یعیب

אعم אز  -שروط فאسد رא ی ھمهقאئאن به אفسאد، : توאن گفت ی، میכل یریگ جهین، در نتیبنאبرא
تحـت مبحـث قـرאر     כـه  یو مـوאرد  כننـد  یمـ ز محل نزאع خאرج معאصرאن، אن رא א כه یשروط

مـوאرد   ی ھمهز یو ن כنند یم حכم، و به مفسد بودن אن، دאنند یمدאخل در محل بحث  -دھند یم
  .ردیگ یقאئאن به عدم אفسאد قرאر م ی هینظر، تحت مذכور

ل بـر بطـאن،   یـ بر عدم وجـود دل  یאز قאئאن به عدم אفسאد، مبن یبرخ ی אدلهبه  هیتכאلبته بא 
د یـ ن موאرد، אز تحقق عقـد مق یא ی ھمه כهשمول ظאھر אیאت قرאن و دאلت אصل  ،אجمאع منقول

 כـه אین گفتאر معאصـرאن تلقـی گـردد     یبر درست یدیمو، توאند یبه שرط فאسد، حכאیت دאرد، م
دאنند؛ چون  یل عقد معقد رא خאرج אز محل نزאع و مبط אرכאنقאئאن به عدم אفسאد، שروط مخل 

ط صحت یאن عقد، تمאم שرא כهשود  یم یשאمل صحت عقد ،عدم אفسאد ی هینظرروאن یپ ی אدله
 כـه رאد אن، درج שـرط فאسـد در אن عقـد אسـت     یאن، تمאم אست؛ تنھא א אرכאنو  بאשد یمرא دאرא 
שـود؛ אمـא    یدفع م مذכور ی אدلهز بא یرאد نیאن א כه כند یریאن جلوگ یرگذאریאست אز تאث ممכن
ن، مختـل  یא جھאلـت نسـبت بـه אحـد אلعوضـ     یאن به علت نقض قصد  אرכאنאز  یכی כه یعقد

ـ א ذכـر ن گـروه بـא   یא. שود تא بر صحت אن حכم שود یمذכور، שאمل אن نم ی אدله، بאשد یم ن ی
: توאن گفـت  ین مطلب مین، بא توجه به אیبنאبرא .ستندین ین عقدیאدله، در صدد אثبאت صحت چن

عقـد، موאفـق    אرכـאن אفسאد، در שـروط مخـل    ی هیونظرمعאصرאن، بא قאئאن عدم אفسאد  ی هینظر
ق שروط فאسد مخل یمصאد یبرخ ذכردאنند؛ אمא  یאلبته ھر دو گروه، אن رא مبطل عقد م כهאست 
مبطـل   حכـم אن یـ بز عقد، توسط قאئאن به אفسـאد و نیـ   یשرط خאف مقتضא: عقد، مאنند אرכאن

 و) 3/273، مسـאلכ و שـھید ثـאنی،    4/415محقق כرכی، (مאل عدم مبطل بودن אن بودن و אحت
ن یو صـحت عقـد متضـمن چنـ     مذכوربر بطאن שرط ) 216( אجمאع אبن زھره ین אدعאیھمچن
  .؛ وאهللا אلعאلمכند یمموאجه  مשכلن مطلب رא بא یرفتن אی، پذیאندכ، یשرط

  
  ديدگاه متأخران و معاصران  ی ادله

 نیھمچنـ . عدم אفسאد אست ی هینظرصאحبאن  ی אدلهن دیدگאه، ھمאن یروאن אیل پین دلیمھمتر
؛ אمא خروج כنند یمאفسאد، عدم مفسد بودن رא ثאبت ن قאئא ی هینظرروאن یپ ی אدلهن گروه بא ردّ یא
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ط یא שـرא یعقد و  אرכאنمطلب، به دلیل אختאل در  تیכلשروط فאسد אز تحت  یبرخ یتخصص
 یعقد و نیز שروط مجھـول  ین אختאل، אز שرط خאف مقتضאیא ی عمدهن אست و علت یعوض

  :שود یאن دو پردאخته م یبه بررس כهשود  ین میموجب جھل به عوض כهرد یگ ینשאت م
  عقد یشرط خالف مقتضا. 1
  : אند כردهم یعقد رא به دو قسم تقس یمقتضא ،ھאنیفق

  אطאق؛  یمقتضא) אلف
  . ذאت یمقتضא) ب

عقـد אسـت، بـر אن مترتـب      نכـه یאשאرع אن رא אز جھت  כهאست  یאطאق، אمر یאمא مقتضא
تحقق אن  אمכאنز ی؛ ھر چند بدون جعل שאرع ندھد یمعقد قرאر  ی כنندهو אن رא אقتضאء  כند یم

  ). 152/ ینرאق(وجود دאرد 
، אثאر ی رא כه שאرع بر عقد یאختאف فرאوאن אست؛ برخ ،ذאت یف مقتضאیאمא در مورد تعر

: دאنند؛ ھمאننـد  یعقد م یمقتضא یمنאف، אن אثאر رא یو نف دאنند یمذאت  ی، مقتضאسאزد یممترتب 
  ). 4/414محقق כرכی، (ש ع به שرط عدم فرویب

אن  ی وאسـطه ت و صـحت عقـد، بـه    یـ مאھ כـه אست  یزیذאت، چ یمقتضא: دیگو یم یمرאغ
ـ عقد بאשد و  یدאخل אرכאنگردد؛ خوאه אز  یم یت عقد، منتفیو بא אنتفאء אن، مאھ שود یممحقق  א ی

  ).  248/ 2، یمرאغ( یאز لوאزم و אثאر خאرج
 یمقتضא یمضمون عقد، منאف یع، ھمאنند نفیאثאر مترتب بر ب یف، نفین تعرین، طبق אیبنאبرא
  .عقد אست
و אن رא  دאنـد  یمـ مضمون عقد ملحق  یفع אثאر مترتب بر عقد رא به نیجم یز نفین یبجنورد

بـא   یمنـאف  ،رא 1אثر بאرز یאگر چه در مقאم אثبאت، نف כنیل، שمאرد یمذאت عقد، منאفی  یبא مقتضא
  ). 3/268،یبجنورد( כند ینم یرא نف یعدم تنאف אمכאن ،دאند، אمא در مقאم ثبوت یعقد م یمقتضא
 ، بـر אن دאلـت  یعقد به مدلول مطאبق כهدאند  یم یزیذאت رא چ یز، مقتضאینאئینی ن یرزאیم

אثـאر رא   یبرخـ  ی، אمא نفכند یم یذאت، تلق یمقتضא ین مدلول رא منאفیدאرد؛ پس، שرط خאف א
  ). 3/211نאیینی،(ند یب یعقد در تضאد نم یز بא مقتضאیאثر ظאھر رא ن ینف یع، و حتیمאنند عدم ب

                                                 
ی وي خرید و فروש אست و صرفא כאא رא به جھـت فـروש אن خریـدאري    שرط عدم بیع بر تאجري כه حرفه. 1

 .כند، نفي אثر بאرز بیع אست مي
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دن بـه אن אثـאر   یرسـ  ی لهیوسשود  یאنשאء مچون אنچه : دیگو یع אثאر میجم یאو در مورد نف
گـردد   یموجب تنאقض مـ  כهعدم אنשאء عقد אست  ی منزلهאست، پس، שرط عدم ترتب אن، به 

  ). ھمאن(
 یذאت، אز مقتضـא  یز مقتضـא ییـ ذאت אختאف אست، אمא تم یمقتضא یھر چند در مورد معنא

ن אمر، در بعضی אز موאرد، موجب صـدور  یت אست؛ چون אختאف در אیאر حאئز אھمیאطאق، بس
ـ بـر א  یשود؛ برאی مثאل، برخ یאز عقود م یمتعאرض، در مورد برخ אحכאم عـدم   כـه ن بאورنـد  ی

ـ بـא א  یذאت عقد אست، لذא، שرط ضـمאنت رא منـאف   یضمאنت مستאجر، جزء مقتضא ن אقتضـאء  ی
، محقـق  2/304حכـאم، אא، قوאعد یحل ی عאمه( دھند یمو به بطאن שرط و عقد حכم  دאنند یم

نه تنھא שرط خאف  כنند یمאت אطאق فرض یאن رא אز مقتض כهگر ید ی؛ אمא برخ)7/258כرכی، 
، ی، خـوئ 10/69،یلـ یمقدس אردب(دאنند  یز אزم میعمل به שرط رא ن بلכه، دאنند ینمאن رא مبطل 

  ).225 ،אאجאره כتאب
ـ ق אین مصـאد ییست؛ אختאف در تعین یذאت عقد، خאف ین، در بطאن שرط منאفیبنאبرא   ن ی

 כـه  یزیـ چ ینفـ  שכ یאثאر אختאف אست، אمא ب یبرخ یשرط אست، אلبته، ھر چند در مورد نف
ذאت  یمقتضـא  ی، منـאف כنـد  یمن ین رא تאمیطرف یשود و ھدف אسאس یعقد به خאطر אن محقق م

  . ع אستیدر عقد ب تیملכ ین مصدאق אن، نفیبאرزتر כهאست 
  عقد یمبطل بودن شرط خالف مقتضا یمبنا
ـ قאئאن به مبطل بـودن א  ی عمدهل یعقد، دل אرכאنجאد אختאل در یא: گفت توאن یم ن שـرط  ی

 שـود  یص مذאت، موجب تنאق ین نظر، שرط خאف مقتضאیبر طبق א).4/192،یبجنورد(אست 
ـ ؛ بـه א )2/153،یزدیطبאطبאئی (دאرد  یو عدم تحقق عقد رא در پ بـه אنجـאم    عقـد  כـه ن معنـא  ی

ـ جـאد ترد ین אمر، سـبب א یو שرط به عدم אنجאم אن؛ אز אین رو، א כند یمخود אمر  یمقتضא د در ی
שود، حאل אینכه قصد،  یجه، قصد אنعقאد عقد، سلب میو در نت שود یمبرאی אنجאم معאمله م یتصم

אنچـه אز  ن، یفאقد قصـد وجـود نـدאرد؛ بنـאبرא     ی معאملهدر بطאن  یשכو  بאשد یمعقد  אرכאنאز 
د ید دیשود، عدم وجود قصد، برאی אنجאم معאمله אست، حאل بא یمאنع م ین عقدیچن یرگزאریتאث
  ر؟ یא خی כند، فאقد قصد אست تא אن رא אز حאل عقد بودن، خאرج ین عملیت چنیא مאھیא כه

، دو כنـد  یمـ درج  یذאت رא در ضـمن عقـد   یשرط خאف مقتضـא  כه یכس، یכلبه طور 
ـ א دאرد؛ אگر قصد אنجאم معאملـه رא نـدאرد،   یא قصد אنجאم معאمله رא ندאرد، ی: حאلت دאرد ، שـכ  یب
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به وجـود   یز ربطین مذכور ی معאملهبه جھت فقدאن قصد، بאطل אست و بطאن  یא ن معאملهیچن
  . א فسאد אن ندאردیשرط 

، صورت אول، قصد، به طور ھمزمـאن : אمא אگر قصد معאمله رא دאرد، دو صورت متصور אست
שـوند؛   یھر دو مورد قصد، وאقع م یא چ فאصلهیھ یو ب ردیگ یمعقد، تعلق  یبه عقد و שرط منאف

  . שود یمحقق نم ین حאلت، אمحאله، بאطل אست و عقدیא
ع، یبعد אز قصد ب: یعنیوجود دאرد؛  یب زمאنیترت ،ن قصد عقد و قصد שرطیصورت دوم، ب

بـא بقـאء بـر     نכهیאحאلت אول، : ز دو حאلت دאردین صورت نی؛ אכند یمعقد رא قصد  یשرط منאف
سـت؛ چـون   ین حאلت، تحقق שرط، معقول نی؛ در אכند یمعقد رא قصد  یقصد عقد، שرط منאف

 یو نقلـ  یچ مאنع عقلـ یאمא ھ ،جאد שده אستیאن، قبא א یمنאف כهمحאل אست، چیزی محقق שود 
  ).5/154،یאصفھאن(تحقق عقد وجود ندאرد  یبرא

ز غیـر  یـ ن حאلت نی؛ אכند یم، שرط منאفی رא قصد ید אز قصد قبلینכه بא رفع حאلت دوم، אی
، یو שرط منـאف  بאשد یمط، אز جمله قصد، محقق یرسد؛ چون عقد بא تمאم שرא یمعقول به نظر م

 כـه بאשـد   یא ، بـه گونـه  یשرط منـאف  نכهیאאن، موجب گردد مگر  אرכאنتوאند אختאل رא در  ینم
ـ در א כـه שود  یجאب تلقیאز א כنندهجאب یبرאی אنصرאف א ی نهیقر محقـق   ین صـورت، عقـد  ی
به جھت אنصرאف مُوجبِ، אز אنعقـאد عقـد؛ چـون     بلכه، ینه به خאطر שرط منאف כنیلשود،  ینم

 یאبـزאر  ی منزلـه ، بـه  یجאب قبل אز אنجאم عقد، به دست موجب אست، אمא שرط منאفیعدول אز א
  .ندאرد یبوتو نقש ث כند یمאنصرאف رא אحرאز  כهאست 

به שرط ثאبـت   یאوא، تعلق قصد جد כهאست  כنندهאحرאز  ین שرط، در صورتی، אیאز طرف
ت عقـد رא  یـ א به عبאرت بھتر، مאھیعقد، و  یھدف אسאس כهبאשد  یא א، שرط به گونهیשود؛ و ثאن

 ی אزمه כه-אثر بאرز  یאثאر، حت یبرخ یو אא نف -عیدر ب یمשتر تیمאلכ ینف: ھمאنند -כند ینف
  .כندن אمر رא אحرאز یتوאند א ینم -אست  تیمאلכ یعرف

 ی כنندهتوאند אحرאز  یمضمون عقد ملحق שود، م ی، به نفحכمאًھمه אثאر، אگر  یאمא שرط نف
  .جאب بאשدیאز א یאنصرאف جد

אنصـرאف אز   ی כننـده ، אحـرאز  یאگر שرط منאف: گفت  توאن یم، یכل یریگ جهینتن، در یبنאبرא
؛ אمـא  שود ینممحقق  یت، عقدیط محرزیقصد אنجאم معאمله دאنسته שود، در صورت وجود שرא

بر فسאد אن، حכـم   כه یگردد، به جھت لغو بودن שرط یعقد، تلق אرכאنאگر שرط منאفی، مخل 
  . כندجאد یאن، א אرכאندر  یدر عقد، حت یریگونه تאث چید ھینبא ،שود یم
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مبطل عقـد   ،عقد אرכאنשروط مخل به  نכهیאאن یر محل نزאع و بیאز تحر نאئینی، بعد یرزאیم
دن שאرع، بعد אز אنשـאء אن، אز جאنـب   یمنظور אز صحت שرط، אعتبאر بخש: دאرد یאست، مقرر م

و معتبـر שـنאخته    گـردد  ینمـ محقـق   یزیـ چ כـه אست  ین معنیمنשא אست؛ و فسאد שرط، به א
  .لسאن אست ی لقلقهو صرفא مجرد لفظ و  שود ینم

، כنـد  ینمـ دא یאنשאء گردد، אعتبאر پ ،אگر שرط ین אست כه حتیفسאد שرط، א یمعنא כهحאل 
مجـرد لفـظ و    כـه אسـت   یھیאست در فسאد عقد، موثر بאשد؟ چون، بد ممכنن، چگونه یبنאبرא

و  כتـאب عقـد و مخـאلف    یمقتضא ین אنשאء، منאفیא یت رא ندאرد؛ چون، گאھین صאحیאنשאء، א
بא  כنیل כند یمنقض ) عقد(مجرد אنשאء שرط، אنשאء سאبق رא : گفته שود نכهیאسنت אست، مگر 

  ) .3/273نאیینی،(שود  یمرتفع نم אשכאلن سخن یא
ـ نـدאرد تـא مفسـد بאשـد،      یلغو אست و אثر ین سخن، ھر שرط فאسدین، بر طبق אیبنאبرא א ی

  .ن שودیط عوضیא שرאیعقد  אرכאنموجب אختאل در 
  . شود ىمن يموجب جهل به عوض كه ىشرط مجهول .٢

ـ ، כنـد ت یשرط مجھـول، بאطـل אسـت؛ خـوאه جھאلـت אن بـه نفـس معאملـه سـرא          ر یـ א خی
  ر؟ یא خیשود،  یموجب بطאن عقد م ،ن שرطیא אیא כهن אست ی؛ אمא سئوאل א)3/279،یبجنورد(

שود، سـبب   ین میموجب جھل به عوض כه یשرط مجھول כهאست  אשכאرھאن یאز گفتאر فق
زیـرא  ). 3/280،ی، بجنـورد 249،ی، خرאسאن3/40،ی، אنصאر23/216،ینجف(گردد  یبطאن عقد م

ت، قصد، رضـא و  یאھل: ھمאنند -صحت عقد رא یط عمومیאز שرא یאگر چه برخ یא ن معאملهیچن
معאمله אست رא ندאرد و جھل به  یط אسאسیאز שرא یכی כهدאرאست؛ אمא علم به عوضین، -אر یאخت
  .ز بאطل אستین یغرر ی معאملهو  כند یم ین، معאمله رא غرریضعو

ن یא שرط مجھول، موجب جھل بـه عوضـ  یא כه، אین אست گردد یمאمא אنچه بאعث אختאف 
  ر؟ یא خیשود،  یم

 تذכرة ،یحل ی عאمه(שود  یع میجھאلت שرط، موجب جھאلت ب כه אند دهیعقن یبر א یبرخ
، »للשرط قسط مـن אلـثمن  «: ن گروه، برאسאسیא).3/23،یאنصאر، 2/288،ی، مرאغ1/472אلفقھאء،

 ین שـرط یאگـر چنـ   כـه  یשود، به طـور  یمعتقدند وجود שرط، موجب بذل ثمن در برאبر אن م
ر مقصود بودن אن یتوאن غ ین، نمی؛ بنאبرאשود ینمن مقدאر אز ثمن در برאبر אن، پردאخت ینبאשد، א

  .رא در عقد، אدعאء نمود
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אز  یכـ ی ی مهیضـم گروه، قول موجه، بطאن عقد אست؛ چـون، שـرط، بـه     نیپس، אز نظر א
ن جھـت، مجھـول بـودن אن، אمحאلـه، موجـب جھـل بـه        یאز א. ردیگ یمن، مد نظر قرאر یعوض
، بطאن عقـد  دیفرمא یم ینھ یع غرریאز ب כهمשھور  یאطאق نبو نכهیאשود؛ مضאفא  ین میعوض

  ).3/227نאیینی،(متضمن שرط مجھول رא אقتضאءدאرد 
جه، ھـر  یو در نت دאنند ینمن یرא موجب جھل به عوض یھאن، ھر שرطیگر אز فقید یאمא برخ
بאשـد   یدאنند؛ چون שرط، تאبع אسـت و مقصـود بאאصـאله نمـ     یرא مبطل عقد نم یשرط مجھول

  ).3/216،دروس ،د אولیשھ(
שدن معאمله  یب غررتא موج כند ینمت یع سرאین نظر، שرط مجھول، به אصل بیبر אسאس א

ن بאשـد تـא אز   یאز אحد אلعوض یשرط، جزئ כهשدن معאمله، فرع بر אن אست  یگردد؛ چون غرر
در عـאلم אنשـאء، שـرط،     כـه ن אست یو فرض א כندت ین سرאین جھت، جھل به אن، به عوضیא

אگـر   یبودن معאمله حכم שـود؛ حتـ   یرد تא در صورت جھل، به غرریگ یمقאبل عوض قرאر نم
אز مـوאرد،   یندאرد و تنھـא، در برخـ   تیכلن אمر، یرفته שود، אیجھل، به אصل معאمله، پذ تیسرא

  ).2/135،یزدیطبאطبאئی (صאدق אست 
שود؛ برאی مثـאل، אگـر    ین نمیשه موجب جھل به عوضیשرط مجھول، ھم ،ن نظریبر طبق א

 نכـه یאبא وجـود  ، כندر معینی رא שرط یدאری، אنجאم عمل غیع، بر خری، ضمن عقد بیא فروשنده
ع، حכـم  یـ تא به بطאن ب כند ینمت ین سرאین جھאلت، به عوضیعمل مزبور، مجھول אست، אمא א

  . שود
ـ ن رא مجھـول نمא یجھאلـت در אن، אحـد אلعوضـ    כـه بאשد  یא אمא אگر שرط، به گونه عِ یـ د، بی

مـدت،   ذכـر ، بدون یא فروשندهدאری بر ی، بאطل אست؛ برאی مثאل، אگر خرین שرطیمتضمنِ چن
و  כنـد  یمـ ت یز سـرא ی، שرطِ مجھول، به ثمن نصورت نیאد، در یمؤجل بودن ثمن رא שرط بنمא

در שـرط مزبـور، مـدت پردאخـت ثمـن معلـوم        כهن אستدאل یگردد، به א یع میموجب بطאن ب
אز ثمـن אسـت،    یمـدت، سـھم   ی، برא»لאجل قسط من אلثمن«ست و برאسאس سخن مשھورِ ین

، معאمله به جھـت مجھـول بـودن    صورت نیאשود و در  یل به ثمن مجھل به مدت، موجب جھ
  . گردد یم یغرر ی معאملهאمر אز یپ یو مשمول نھ שود یم ین، غرریאز عوض یכی

، ضرر وאرده بـر متضـرر بאשـد، و بتـوאن در     یغرر ی معאملهאمبر אز یمنع پ ی فلسفهאلبته، אگر 
 یریجلـوگ  یא گونـه שـود، بـه    یجھאلت، بر متضرر وאرد م ی جهینتدر  כه یאز ضرر، مثאل مزبور

  ن بא אثبאتینمود، بنאبرא حכمبر فسאد שرط، به صحت عقد،  حכمאست بتوאن ضمن  ممכن כرد
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  : כرد حכم ین عقدیبر صحت چن توאن یم نכتهدو 
ـ ، ثאبت אست، نכتهن یא אیضرر بאשد؛ حאل، א ،یغرر ی معאملهאینכه علت منع אز  ،אول نכته א ی

  ر؟یخ
אز ) ص(ر אمبیـ پ یفلسـفه نھـ   ی دربـאره ھאن، یفق כאمدر : د گفتین سئوאل، بאیدر پאسخ به א

 ی معאملـه مשـمول   כه یאن موאردیحی به ضرر وجود ندאرد، אمא אنאن در بی، تصریغرر ی معאمله
: وجـود دאرد؛ مثـل   یر قאبل جبرאنیدر אن، ضرر غ כه כنند یمאשאره  یقی، به مصאدשود یم یغرر

ـ  ینمـ عאدتא به خאنـه بـאز    כهع پرندگאن در حאل پروאز یب  ی معאملـه در ). 22/378 ینجفـ (د گردن
در مورد  یچ گونه אبھאمیو ھ כند یممورد معאمله رא مשאھده  ،دאر، قبل אز عقدیمزبور، ھرچند خر

ـ خر یכـאא به  یאبیدאر אز عدم دستیخر כه یאن ندאرد، אمא به جھت ضرر متحمـل   ،שـده  یدאری
 כـه ھسـتند   یع پرنـدگאن یאنאن قאئل به جوאز ب כه ی، در حאلכنند یم حכمع، یبه بطאن ب، שود یم

  ).  3/249،ةیאلبھ אلروضة، ید ثאنیשھ(د گردن یمعאدتא به خאنه بאز 
، عـدم  כنـد  یمـ بـودن خـאرج    یمعאمאت رא، אز غرر گونه نیאאنچه  رسد یمن، به نظر یبنאبرא

، ربطی نـدאرد  یغرر ی معאملهאز  یظھور אختאف نאש ی مسאلهאست و به  یورود ضرر بر مשتر
، منשא אختאف אست، אمא نفس אختאف یغرر ی معאمله یאلبته، گאھ אند؛ כردهאن رא אدعא  یبرخ כه
 ی گفتـه دفع ضـرر אز خـود، بـא     یبرא ی؛ چون ھر שخصשود یم یز خود אز ضرر وאرده، نאשین

، در שود یمدر معאمאت، منשאء אختאف  یعوאمل متعدد نכهیאست؛ ضمن یطرف مقאبل موאفق ن
אست؛ برאی نمونـه، حضـور שـאھد در     نכردهت אن در عقد אשאره یبه لزوم رعא یאحد כه یحאل

ھـאن، حضـور   یאز فق ین وجـود، אحـد  یאمא بא א، כند یم یریجلوگ یאدیمعאمאت، אز אختאفאت ز
אھد، به אصـول موجـود در   אز عدم حضور ש یرفع אختאف نאש یو برאد دאنن ینمשאھد رא שرط 

  .כنند یممورد אختאف، مرאجعه  ی مسאله
  .שود یאز معאمאت غرر یمنשא نھ توאند ینمن، אحتمאل بروز אختאف، یبنאبرא

در אن بـه صـرאحت، علـت منـع      כهאرد שده אست و) ع( یאز حضرت عل یتین، روאیھمچن 
  .»معه من אلضرر ؤمن یאن אلغرر عمل א «؛ دאند یمرא وجود ضرر  یغرر ی معאمله

אن رא نقل  یאفت نשده אست، אمא برخی یروאئ כتبאز  כدאمچ یت در ھین روאیאلبته، אگر چه א
  ).4/176،ی، אنصאر22/387،ینجف( אند כرده

د بـه  یـ א در معאمאت مقیبאשد؛ حאل א ممכنن گونه موאرد، دفع ضرر، یدوم، אینכه در א نכته
  ر؟یא خیدفع ضرر وجود دאرد  یبرא یשرط مجھول، رאھ
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ن ید به שرط مجھول، قאبل تصور אست بא אیمق ی معאمله، دفع ضرر در ی، گאھرسد یمبه نظر 
  . א جאھلیא به فسאد שرط، عאلم ھستند، و ین معאمله، یطرف כهر یتقر

بـه אن   یندאرد؛ چون قصـد جـد   یאگر طرفین معאمله، به فسאد שرط، عאلم بאשند، שرط، אثر
 یست تא مجھول بאשد و ضررین یאثر خوאھد بود؛ پس، שرط ین، لغو و بیرد؛ بنאبرאیگ یتعلق نم

  .دאשته بאשد یدر پ
 تـوאن  یمـ אر بـه متضـرر،   یـ حق خ یאگر طرفین معאمله، به فسאد שرط، جאھل بאשند، بא אعطא

 یאر غبنیتوאند بא אستفאده אز خ ین، متضرر مینمود؛ بنאبرא حכمبه صحت عقد،  ،ضمن فسאد שرط
  . כندو ضرر رא אز خود دفع خ ، نאשی אست، معאمله رא فسیمت وאقعیאز عدم علم به ق כه

، ملتـزم  אلمثـل  ثمـن مت یبא ق، به معאمله مزبور ،بروز אختאفم و عدخ و در صورت عدم فس
مد نظـر خویשـتن    ی خوאستهه ن، بیאز طرف כیھر  یאبیمعאمאت، دست ی فلسفه؛ چون گردند یم

. خـود برسـند   ی خوאستهبه  توאنند یمق ی، به ھر طریعدم وجود مאنع שرعאست כه در صورت 
 ی؛ و گאھכنددفع ضرر، فسخ  یمعאمله رא برא כه ندیب یمن یمصلحت رא در א یطرف معאمله، گאھ

  .دنیب یمدتر یمف -عرف بلد به אن ملتزم אست  כه یثمن -אلتزאم به معאمله رא بא ثمن אلمثل
رنـد،  یدر معرض بطـאن قـرאر گ   כمترכه معאمאت،  כردعمل  یא گونهن، אگر بتوאن به یبنאبرא

به معـאمאت،   یبندیمعאمאت در אسאم سאزگאرتر אست؛ چون אین قوאعد، بر پא یبא قوאعد عموم
  .دאرد دیتאכ

د به یمق ی معאمله، שכ یب، صرفא وجود ضرر نبאשد، یمنع אز معאمאت غرر ی فلسفهאمא אگر 
  . שود یمن رא بאعث یجھل به عوض כه یאست؛ שرط مجھولשرط مجھول، بאطل 

  
  یريگ جهينت

در عقـد نـدאرد و    یریשـرط فאسـد، تـאث    כـه د، אین אست ین نوשتאر، حאصل گردیאنچه אز א
؛ چـون قصـد و رضـא،    שـود  یمـ صحت عقد، אن رא שאمل  ی אدلهگردد و  یموجب بطאن אن نم

שـود و عـدم    یو שرط، تאبع אست و بא فسאد تאبع، متبوع، بאطل نم ردیگ یممستقאً به عقد تعلق 
نـدאرد تـא موجـب     یא مאزمـه ت به عقـد،  ی، بא عدم رضאبאשد یم یمورد ترאض כهحصول שرط 

  . جאد אختאل در عقد שودیא
 אریـ توאنـد بـא ثبـوت خ    ی، مـ گـردد  ینمשرط אن حאصل  כه یت به عقدی، عدم رضאیوאنگھ

  . گردد یمعאمله، بאطل نمجبرאن שود؛ אز אین رو 
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ز چنאنچه ھمزمאن بא عقد، متعلق قصد، وאقع یعقد ن یשرط خאف مقتضא: ھمچون یשروط
 یب زمـאن یـ שود، אمא אگر بـه ترت  ین אمر، عقא ممتنع אست، אز محل بحث، خאرج میשود، چون א

جـאد שـود،   یبر قصد عقد، שرطی منאفی عقـد، א  یبعد אز אنعقאد عقد، و بא אبقא: یعنی ؛جאد שودیא
و عقد بـر صـحت    گردد یمتلقی  כنیلم  כאنאن שرط، قبא وאقع שده אست، שرط،  یچون نאف
  .مאند یم یخود بאق

ـ א כه یجאد שود، در صورتی، אید אز قصد قبلی، بא رفع یאمא אگر שرط منאف ن שـرط، אحـرאز   ی
 یثبـوت  ی جنبـه دאرد؛ אمא אگـر שـرط، אز    یאثبאت ی جنبهجאب بאשد، یאنصرאف موجب אز א ی כننده

 یبـرא  یשود و عאمل یفرض م כنیلم  כאن، بאשد یمאثر  یمورد مאحظه قرאر گیرد، چون لغو و ب
  . گردد ینمعقد محسوب  אرכאنجאد אختאل در یא

ل ی، تبـد یغـرر  ی معאملـه ن نשود و عقد رא به یز אگر موجب جھل به عوضیשرط مجھول ن
  . שود یبطאن عقد نم، موجب نכند

ج گونـه  یھ ،אری، وجود ضرر بאשد، بא אثبאت خیغرر ی معאملهمنع אز  ی فلسفهن، אگر یھمچن
   .گردد ینم، موجب بطאن عقد یשرط مجھول

  
  منابع 
  .ميكرقرآن 

وزאرت אرשـאد   ،نیאلـد  שـمس  ید مھـد ی، سـ المكاسـبة يحاش ،محمـدכאظم ، یאخوند خرאسאن
  .ق 1406، تھرאن، یאسאم

  .ق 1422قم،  ،ی، موسسة אلنשر אאسאمارات لعمةيشرح خ، یאلغطאء، عل כאשفאل 
، قـم،  یم بھאدری، אبرאھاالصول و الفروع ىعلم ىة النزوع اليغن، یسید حمزه بن عل ،אبن زھره

  .ق 1417موسسة אאمאم אلصאدق، قم، 
  .ق 1405، ، نשر אدب אلحوزة، قملسان العرب، مכرممنظور، محمدبن  אبن

 .ق 1418جא،  ی، بیفی، عبאس محمد אل سبאع אلقطالمكاسبة يحاشن، ی، محمدحسیאصفھאن
  .1376،אن، قمیلی، אسمאعالمكاسب كتاب ،ی، مرتضیאنصאر

، ی، نשر אلھאدیتین درאیحمد حس، میزیمھر یمحمد مھد ،ةيالقواعدالفقه، سیدحسن، یبجنورد
  .ق 1419قم، 
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אء ی، دאر אحی، محمد رאزعةيل مسائل الشريتحص ىعة اليوسائل الشحسن،  ، محمد بنیحرعאمل
  . تא ی، بیروت، بیאلترאث אلعرب

  .تא یب ،، قمیموسسة אلنשر אאسאم، نيالعناو، سید میر عبدאلفتאح، یمرאغ
  .ق 1404، قم، یאلنجف یאلمرعש مכتبة ،ىالعروة الوثق مستمسك، سید محسن، میحכ
  . ق 1405د אلשھدאء، قم، یمؤسسة س ،عيالجامع للشراد، یسع بن ییحی، یحل
  .ق 1421 ،، تھرאنینیم و نשر אثאر אمאم خمی، موسسه تنظعيالب كتابאهللا،  روحאمאم ، ینیخم
  .تא یم، ب، قیدאور مכتبة، الفقاهه مصباح، سید אبوאلقאسم، یخوئ
  .1365، قم، ی، لطفاإلجاره تابك، ھمو

  . ق 1410نא، قم،  یب ،نيالصالح منهاجھمو، 
  .تא یقم، ب ،אلכتאب، دאر الصادق فقه، ، سید محمد صאدقیروحאن

  .تא یب ،، قمی، موسسة אلنשر אאسאمةيالشرع الدروس، یمכد אول، محمد بن یשھ
 .ق 1411، قم، دאرאلفכر، ةياللمعة الدمشق و،ھم 

، כאنتـر د محمـد  ی، سـ هيشرح اللمعة الدمشق ىة فيلروضة البها، یعلن بن یאلد نی، زید ثאنیשھ
  .ق 1387جאمعة אلنجف، نجف، 

  .ق 1414ة، قم، ی، موسسة אلمعאرف אאسאماالسالم عيشراشرح  ىف االفهام مسالك ،ھمو
  .ق 1417قم،  ،אنیلی، אسمאعمكاسبه بر يحاش، כאظم، سید محمد یزدی یطبאطبאئ
، قـم،  یאאسـאم ، موسسة אلنשـر  بالدالئل االحكام انيب ىاض المسائل فير ،ی، سید علیطبאطبאئ
  .ق 1419
ة یאلمرتضـو  אلمכتبة، یכשف ید محمد تقی، سةياالمام فقه ىلمبسوط فא، حمد بن حسن، میطوس
   .1387ه، تھرאن، یאء אثאر אلجعفریאح

  .ق 1414م، ، قیطه نجف، موسسه אلنשر אאسאم یمھد ،ید جوאد שھرستאنی، سالخالفھمو،  
، موسسـة אلنשـر   معرفـةالحالل والحـرام ىف قواعداالحكاموسف، یحسن بن  ،حلی ی عאمه 

  .ق 1418، ، قمیאאسאم
  . تא یجא، ب یة، بیאء אثאر אلجعفریة אحیאلمرتضو مכتبة، الفقهاء تذكرة ،ھمو
  .ق 1413،قم ،ی، مؤسسة אلنשر אאسאمعهيالشر أحكام ىف عةيالش مختلف ،ھمو

، یپنـאه אשـتھאرد   ی، علـ شرح المختصرالنافع ىف الرموز كشف ،یعل ین אبین אلدی، زیفאضل אب 
  .ق 1410، قم، ی، مؤسسة אلنשر אאسאمیزدین یحس



            125                                           شروط باطل در عقد ريتأثبر  ىنگرش                               1391پاييز 

 

ن ید حسـ یسـ  ،القواعد اشـكاالتشـرح  ىفـ الفوائد ضـاحيإفخرאلمحققین، محمد بن حسن، 
  .ق 1387قم،  ،یم بروجردی، عبدאلرحیپنאه אשتھאرد یخ علی، שیכرمאن یموسو

  .تא یجא، ب ینא، ب ی، بطيالمح القاموسعقوب، ی، محمد بن یروزאبאدیف
، یرאزید صאدق שـ ی، سوالحرام الحالل مسائل ىف االسالم شرائع، جعفر بن حسن، یمحقق حل 

  .تא یب ،جא یאنتשאرאت אستقאل، ب
، مؤسسـة  یאرאכـ  یوאعظـ  ی، مرتضاالحكام ةيكفا، محمدبאقر بن محمد مومن، یمحقق سبزوאر
  .تא ی، قم، بیאلنשر אאسאم

 1408אء אلترאث، قـم،  یאح) ع(ت ی، مؤسسة אل אلبالمقاصد جامعن، یبن حس ی، علیכرכمحقق  
  .ق

 ی، علـ یعرאقـ  یمجتبـ ، األذهانشرح إرشاد  ىوالبرهان ف الفائدة مجمعאحمد، ، یلیمقدس אردب
  .بی تא ،، قمیمؤسسة אلنשر אאسאم یزدین ی، حسیپنאه אשتھאرد
  .ق 1371، نשر پرتو، تھرאن، المنجدس، یمعلوف، لو

  .ق 1418قم،  ،ی، مؤسسة אلنשر אאسאمالمكاسب شرح ىة الطالب فيمنن، ینאیینی، محمدحس
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