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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،١٠ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فقه مدنی یها آموزه

  
  ۀعدقا رادات وارد بری ایبررس

  به قراردادهای متعدد قرارداد واحد انحالل
  ١نیا   احمد عارفی  
  ٢  سیدمحمدمهدی قبولی درافشان  
  ٣  سعید محسنی  

  دهکیچ
 بـر کـهی عقـد متعـدد،ی قراردادهـا بـه واحـد قـرارداد انحـالل ۀقاعد موجب به

 هیـتجز متعـددی قراردادهـا به ،یموارد در ، استدهیگرد واقع مرکبی ا مجموعه
 نـسبت زین یراداتیای فقه مختلف ابواب در مزبور ۀقاعد به استناد رغم به. شود یم
 راداتیـای برخ طرح ضمن ینیخم امامحضرت  انیم نیا در. است شده مطرح آن به
ی عرفـ ۀیتجز قرارداد، ۀیتجزی جا به مشکل، از رفت برونی برا انحالل، ۀقاعد به

 شـده مطـرح راداتیـای بررسـ بـهیی سـو از جـستار نیـا. اند هفتریپذ را قرارداد آثار
 امـام دگاهیـد لیتحل و نییتب به گریدی سو از و آن به پاسخ و انحالل ۀقاعد بارۀدر

 کـردیرو بـا هـانیفق مـشهور دگاهید انیم کوشد می وپردازد  می باره نیا درخمینی 
                                                        

 ٩/١١/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١٢/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(ahmad.arefinia@iran.ir)کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد . ١
  .(ghaboli@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(ار دانشگاه فردوسی مشهد دانشی. ٢
  .دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٣
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 وی نـیخم امام ۀژیو لیتحل با وجود. نوعی هماهنگی ایجاد کندی نیخم امام ۀژیو
 آثار به طرف دو هر ْعمل در انحالل، ۀقاعد داران طرف لیتحل با آنیی مبنا تتفاو
 در عـرفی بـرای اساسـ نقـش رشیپـذ در شهیر مهم نیا. اند یافته دستی مشابه

  .دارد دگاهید دو هر در) آن آثار یا قرارداد ۀیتجز (هیتجز قابل موارد نییتع
  .اترادیا ،عرف ،قرارداد ،انحالل ۀقاعد :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 »متعددی قراردادها به واحد قرارداد انحالل« ۀقاعد مهمی حقوق وی فقه قواعد ازی کی

 ده،یـگرد واقـع مرکبی ا مجموعه بر کهی عقد که آنجا از قاعده، نیا موجب به. است
 شـود یمـ هیتجز متعددی قراردادها به واحد عقد شود، یم واقع زین آن یاجزا تک تک بر

 حـسینی ؛٢١١ــ٢٠٧: ١۴٢٣ ،هنـوار البهیـاال، یقمـ طباطبـایی ؛١٧۵ ــ٣/١۵٧: ١۴١٩ ،یبجنـوردی موسو(
 ۀقاعد نییتب در البته .)٨۴ـ٧٩: ١۴٢٢ ،ینراق ؛۶٧ـ ٩/۵٢ش: ١٣٧٠ ،یگرج ؛٨۴ـ٢/٧٠: ١۴١٧ ،یمراغ

 ١شـود یمـ هیتجز خودش نوع ازی عقود به ًصرفای عقد هر که داشت توجه دیبا مذکور
  .)٣١٠ـ١/٣٠٩: ١٣٨۶ ،یزنجان دیعم ؛٢/٧١: ١۴١٧ ،یمراغ حسینی(

 قاعـدهی اجـرا که داشت توجه دیبا قاعده اعمال قلمرو خصوص در گر،یدی سو از
 اسـت ممکـن هیـتجز تیقابل. است) عقد متعلق (قرارداد موضوع ۀیتجز تیقابل به منوط
 دو هـر اسـاس بـر یـا آن از مشاع نسبت حسب بر یا عقد متعلقی خارجی اجزا به نسبت
 توسـط واحـد عقـد موجـب به زن دو جیتزو فرض در نمونه، ؛ برایردیگ صورت لهئمس
. دارد وجـودی خـارجی اجـزا اسـاس بـر هیـتجز امکـان اسـت، دو هـر لیـوک کهی کس

 بـه اسـت،ی گـرید و او مشاع مال که رای واحد وانیحی شخص کهی فرض در نیهمچن
 نـدارد، دوجـوی خـارجی اجـزا حـسب بر آن ۀیتجز امکان هرچند فروشد، یم واحد عیب

  .است تصور قابل مشاع کسر حسب بر آن ۀیتجز
 بـر هـم و آنی خـارجی اجـزا حـسب بـه هم قرارداد موضوع است ممکن نیهمچن

                                                        
بـه اعتقـاد ایـشان اگـر در عقـد نکـاح، مهـر . ٢١٣: ١٣٨٧ محمـدی، :ک.برای دیـدن نظـر مخـالف ر. ١

قـرار دهنـد کـه ّشده با مانعی شرعی یا قانونی مواجه شود و چیزی مانند شراب و مواد مخدر را مهر  تعیین
ًشرعا یا قانونا ممنوع است، مهرالمسمی از بین می  ،به عبارت دیگـر. ماند رود، ولی عقد نکاح صحیح می ً

ّکنـد کـه از جهـت اول درسـت   انحالل پیـدا مـی،ت و اثر ایجاد مهرعقد نکاح نسبت به اثر ایجاد زوجی
کـه در مفهـوم سد این مـوارد بـه رغـم اینر لیکن به نظر می. شود اثر و باطل می ماند و از جهت دوم بی می

  .گردد نمیو مشمول آثار آن است تجزیه به معنای اعم داخل است، از مصادیق قاعده خارج 
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 مقابـل در گنـدم تن یک کهی فرض در نمونه،؛ برای باشد پذیر تجزیه مشاع، کسر اساس
 اسـاس بر هیتجز تیقابل ،قرارداد موضوع نکهیا به توجه با رسد، یم فروش به نیمعی مبلغ
 فـرض در نیهمچنـ. گـردد هیتجز آن اساس بر تواند یم قرارداد ،ددار رای خارج یاجزا
 ۀیـتجز بحـث د،یـدرآ ریـللغ مـستحق مزبور مال ازی مشخص نسبت کهی صورت در مزبور
 بـر نه قرارداد موضوع چنانچه استی عیطب. گردد یم مطرح مشاع کسر اساس بر قرارداد
 ۀقاعـدی اجـرا نباشـد، شـدنی هیـتجز مـشاع، کسر اساس بر نه وی خارج یاجزا حسب
 و زن بدنی خارجی اجزا به نه که نیمع یزن نکاح در نمونه،؛ برای استی منتف انحالل

 نادرست است انحالل ۀقاعد از سخن ندارد، وجود هیتجز تیقابل مشاع، کسر نحو به نه
  .)١۶۴ـ٣/١۶٢: ١۴١٩ ،یبجنوردی موسو :ک.ر لهئمس لیتفصی برا(

 و ًقتـایحق عقـد یـک کـه ستین نیا عقد، ۀیتجز از مقصود که گفت دیبا عالوه، هب
ی احکـام نظـر از واحد عقد که است آن مقصود بلکه شود، محسوب متعدد عقود ًقطعا
 در واحـد عقـد ۀیـتجز ،نیبنـابرا. اسـت متعـدد عقود حکم در شود یم مترتب آن بر که

 حـسینی( گرفـت نظـر دری مختلف کاماح آن مختلفی اجزای برا بتوان کهصورتی است 
  .)١/٣٠٩: ١٣٨۶ ،یزنجان دیعم ؛٢/٧١: ١۴١٧ ،یمراغ

 در و اسـت متعـدد عقود ۀقو در ریپذ هیتجز واحد عقد که داشت توجه دیبا نیهمچن
 عقد ویابد  ، فعلیت میهیتجز تیقابل ابند،یبی متفاوت احکام آن متعدد یاجزا کهی صورت
 گونـه همـان نمونـه،رای ب د؛دار را خود حکم یک هر که شود یم هیتجز عقد چند به واحد
 تیـمال کهـ  سرکه کهی فرض در ،)٣/١۶١: ١۴١٩ ،یبجنـوردی موسو( اند داشته انیبی برخ که

 دو به مزبور واحد عقد رسد،ب فروش به واحد عیب اب ـ است تیمال فاقد کهـ  شراب و داردـ
 حکـم رایـز ؛گردد یم هیتجز است، شراب به ناظری گرید و سرکه به ناظری یک که عقد

  .است) بطالن (شراب عیب حکم از متفاوت) صحت (سرکه عیب
 ازی قـسمت درآمـدن ریـللغ مـستحق فـرض همچـون موارد،ی برخ در ، فقیهانواقع در

 بـه واحـد قـرارداد انحـالل ۀقاعد به قرارداد، کل بطالن مشکل از رفت برونی برا ع،یمب
 حیصـح را گـرید قـسمت و باطل را قرارداد ازی قسمت و شده متوسل متعددی قراردادها
  .باطل هم وباشد  حیصح هم واحد آن در دتوان ینم قراردادیک  رایز ؛اند شمرده
 :ک. نمونـه ریاربـ(استناد شـده  در ابواب مختلف فقهی ، فقهی مزبورۀقاعدا اینکه به ب
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؛ موســوی ١۴۵: ١۴٢٧ ،و؛ همــ١٠٢: ١۴٣٠، ی؛ ســیفی مازنــدران١٧۴ـــ٣/١٧١: ١۴١٩، یبجنــورد یموســو
: ١۴٠٩، یاصـفهانغـروی ؛ ۵/۴۵٢: ١۴١۴، ی؛ عراقـ٢٧/٣٠٨: ١۴١٧، ی؛ اشـتهارد١٢۶: ١۴٢٧، یخلخال
؛ ۴۵ ــ۴۴: ١۴١۵، ی؛ اراکـ٢٣ــ٢٢: ١۴١٣، ی؛ آخونـد خراسـان٨٢ــ ٨١: ١۴١۶، یزیتبرسبحانی ؛ ١٧۵ ـ١٧۴

: ١۴١٧ســوی خــویی، ؛ مو٧٣ـــ۵/٧٢: ١۴٢٣ از پژوهـشگران، ی؛ جمعــ١۴/۵۴٨: ١۴١۶م، یحکــطباطبـایی 
: ١۴٢٢، ی؛ نراقـ١٩٣: ١۴١۵، یزدیـ یی؛ طباطبـا١۶٢ــ١/١۶١: ١۴٠١، یزدی؛ محقق داماد ٣٣۶ـ٣/٣٣۵
 از ، قراردادۀ امام خمینی به جای تجزی،در این میان. ، مصون از انتقاد نبوده است)٨١ـ ٨٠

خـی و از ایـن رهگـذر از سـویی، بر اسـت  عرفی آثار قرارداد سخن به میان آوردهۀتجزی
 انحالل را پاسخ گفته و از سوی دیگر، ایرادات دیگـری را نـسبت ۀایرادات وارد به قاعد

صـدد اسـت، ضـمن  ایـن جـستار در.  است انحالل وارد نمودهۀبه تلقی مرسوم از قاعد
 انحالل قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، به تبیین ۀ قاعدبهشده  بررسی ایرادات مطرح
  .بپردازدباره در این خمینی و تحلیل دیدگاه امام 

 قـرارداد ِ، ابتدا ایرادات ناظر بر تنافی اجرای قاعده با شرایط اساسی صحتاز این رو
 ،سپس اشکاالت مربوط به عدم ضرورت و نیز محظـورات اجـرای قاعـده. شود میبررسی 

 ۀد قاعـبـارۀامـام خمینـی درۀ  ویـژۀدر پایان نیز به تبیین و تحلیل نظری. ددگر مطالعه می
  .انحالل پرداخته خواهد شد

   تنافی اجرای قاعده با شرایط اساسی صحت قرارداد.١
 طیشـرای برخـ بـا قاعـدهی اجـرای تنـاف هب ناظر انحالل، ۀقاعد به مربوط راداتیای برخ
 ۀقاعـد بـا انحالل ۀقاعد تعارضیی سو ازباره باید  نیا در. است قرارداد صحتی اساس
 تیرضـا عـدم اشـکال ،گـریدی سـو از  و)نخست بند(شود ی بررس قصد از عقد تیتبع
 تعـارض اشـکال اسـت الزم ،عـالوه به). دوم بند (گردد مطالعه قرارداد ۀیتجز به نیطرف
  ).سوم بند (شود لیتحل زین نیعوض به علم لزوم با انحالل ۀقاعد

  قصد از عقد تیتبع ۀقاعد با انحالل ۀقاعد تعارض .١ـ١
 از عقـد تیتبع ۀقاعد قراردادها،ی اجرا و ریتفس و لیشکت بر حاکم ِمّمسل قواعد ازی کی

از . توجه کـرد قراردادها لیتحل در نیطرف قصدبه  دیبا قاعده نیا موجب به. است قصد
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 دانـسته قـصد از عقـد تیـتبع ۀقاعـد بـا تعـارض در انحالل ۀقاعد است ممکن ، رواین
 کـه اسـت نیا بر نیطرف قصد معمول طور به قرارداد، یک انعقاد در نکهیا حیتوض ؛شود

 یاربـ ؛ردیـگ قرار گرید عوضی اجزا مجموع ِمقابل در نیعوض ازی کی یاجزا مجموع
 یقـرارداد قالـب در را شیخـوی مـسکون منـزل وخـودرو ی شخص کهی فرض در نمونه
 مقابـل در منـزل وخودرو  مجموع رساند، یم فروش به مشخص یثمن مقابل در و واحد

 مواجـهی مـشکل با منزل یاخودرو  انتقال چنانچه ،نیبنابرا .است گرفته قرار ثمن مجموع
 واحـد عقـد انحالل ۀقاعد اساس بر (گرید مورد به نسبت قرارداد دانستن حیصح گردد،

 قـصد سـخن، گـرید بـه. اسـت قـصد از عقـد تیـتبع ۀقاعـد مخالف ،)متعدد عقود به
 ؛٢/٧۶: ١۴١٧ ،یراغـم حـسینی :ک.ر( جـزء هـر بـه نـه است گرفته تعلق ْمجموع به نیمتعاقد
: ١۴٢٣ ،القـصوی الغایةهمو،  ؛٢٠٨ ـ٢٠٧: ١۴٢٣ ،هنوار البهیاال، یقمیی طباطبا ؛٩٢: ١۴٢٣الغطاء،  کاشف
  .)۴١ـ۴٠

ی گـرید مال ۀمیضم به را شیخو مال ْعیبا کهی مورد در هانیفقی برخ ،از همین رو
 نـاظر فقـط را طالنب مشهور، نظر با همگام نکهیاا ب رساند، یم فروش بهی و اذن بدون و
 زیـن را قـرارداد کل بطالن احتمال د،نیگو یم سخن ثمن ۀیتجز از و دندان یم ریغ مال به

. )٨/١۶٢: ١۴٠٣ ،یلـیاردب(داننـد  منتفـی نمـی زیـن را هیـتجز عدم احتمال و دکنن یم مطرح
 کـه گرفتـه تعلق عیمب مجموع به نیطرفی تراض ،ییسو از که چنین است شانیااستدالل 

 ؛اسـت نـشده واقع هم عیمب ازی قسمت بر یتراض گر،یدی سو از .است نشده محقق البته
مقـصود  آنچـه ،نیبنـابرا. ستین جزء بری تراض وجود مستلزم ،کل بری تراض وجود رایز

 وقـع ومـا یقـع لم قصد ما (است نبوده مقصود شده، واقع آنچه وواقع نشده است  ،بوده
  ).یقصد لم

  :است شده داده رادیا نیارفع ی برای متعددی ها پاسخ
 تقابـل ن،یمتعاقـد ِمقـصود و باشد گرفته تعلق ْمجموع به نیمتعاقد قصد نکهیا )الف

 بـه نیطـرف قـصد چنانچـه کـه استی هیبد البته. یی بیش نیستادعا نباشد، اجزا با اجزا
 در اجـزا تقابـل کـهی نحـو به باشد، گرفته تعلق عوض مجموع برابر در ضّمعو مجموع
 انحـالل ۀقاعـد اعمـالی بـرای محلـ باشـد، نبـوده شانیـا مقـصود و مطلوب زا،اج برابر

 ریـتعب بـه. اسـت اثبـات و احـراز مستلزم مزبور فرض که است نیا لهئمس اما بود نخواهد
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 ۀغیص در گرند،ییکد از هیتجز قابل فرض، طبق کهی متعددی اجزا جمع هان،یفق یبرخ
 هـر در مزبـور قـاعیا یا عیب صحت کهی ا نهگو به گر،ییکد باها   آنارتباط موجب واحد،
: ١۴١٧ ،یمراغــ حــسینی( بــود نخواهــد باشــد، اجــزا ۀهمــ در آن صــحت بــر موقــوف جــزء

 مرکـب مجمـوع بـه عقـد نیطـرف تیرضـا ،مـواردی رخـب دربه عالوه، اینکه . )٧۴ـ٢/٧٣
 ء،یشـ دو انیـم ارتبـاط قـصدی کلـ طور به و است نادر گرفته، تعلق) هیاجتماع تئیه(

  .است معامالت معمول در نیمتعاقد قصد از فراتر یامر
: ١٣٨۶ ،یزنجـان دیـعم( انـد داشـته انیـب هـانیفقی برخـ کـه گونه همان ،سخن گرید به

باید اثبـات  است، گرفته تعلق) اجزا از نظر صرف (مجموع به عقد که ادعا نیا ،)١/٣١٣
 بـا اجـزای جنب باطارت از است عبارت که است آمدهی دئزا شرط ادعا نیا در رایزشود؛ 
 عقـد تحقـق قـصد ْعاقـد شـود،ی منتفـ عقد متعلق ازی جزئ اگر کهی طور به گر،ییکد

 مـشکل اریبـسی شـرط نیچنـ اثبـاتکـه  اسـتی هیبد. ندارد زین را مانده یباق به نسبت
 در گفـت، تـوان یمـ از این رو، .است ارتباط عدم ْاصل شک، صورت در و بود خواهد
 ایی لفظی ا نهیقر وجود ازمندین آن اثبات ،نشده است حیتصر طارتبا ِقصدبه  کهی موارد
  .استی عرف

 ۀمجموعـ همـان عیـمب مجمـوع که شده گفتهمذکور  رادیا به پاسخ در نیهمچن )ب
 همـان مجمـوع، قصد و توافق ،سخن گرید به. )٨۶: ١۴٠۶آخوند خراسانی، ( است آنی اجزا
 برابر در جزء هر کیتمل بر توافق ،واقع رد مجموع ِکیتمل بر توافق و اجزاست قصد و توافق
طور  ، همان)۶٠ـ ۵٩: ١۴٠٩کمری،  کوه(به تعبیر برخی فقیهان . است ثمن از جزء آنی زاِاِماب

شود، قصد نیز بر همـان اسـاس   می متعدد تجزیههای که بیع بر حسب اجزای مبیع به بیع
را  اجـزای مبیـع  جمیـع،شـود و هـر یـک از بیـع و قـصد  مـی متعدد تجزیـههایبه قصد

  .گیرد می بر در
 د،نباشـ قـرارداد موضـوع ،مختلف ءیش چند یا دو کهی فرض در هانیفقی برخی حت

غـروی (بگیـرد  تعلـق مزبـوری ایاشـ مجمـوع بـه ،قـصد و عقد که رندیپذ ینم را ادعا نیا
 مجمـوع بـه نـسبت ،یعللـ بـه قـرارداد چنانچـه ،جهینت در و )٣٣۵ ـ٢/٣٣۴: ١۴١٨ اصفهانی،
 یایاشـ ازی یکـ درآمـدن ریـللغ مـستحق هماننـد (بخش نباشداثر کامل صورت به مزبور
 کـه انـد داشـته اظهار ادعا نیا نقد در شانیا. دهد ینم رخ قصد از عقد تیتبع ،)مذکور
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 نکـهیا یـا اسـت »مجمـوع تیملک «ِانتقال به قصد تعلق یا مجموع، به قصد تعلق از مراد
 هـر رایـز ؛اسـت تیواقع خالف اول احتمال. ردیگ یم تعلق »اتیملک مجموع «به قصد
 ِّحق ِمتعلق و است مملوکیی تنها به گرفته، قرار انتقال و نقل موضوع کهی یایاش از یک
ی جدا و(ی اعتبار وحدتای با  مجموعهبه مثابۀ ها   آنمجموع  اماردیگ یم قرار تیمالک
 زیـن اتیملک جموعم به قصد تعلقی یعن دوم احتمال. شود ینم محسوب ملک ،)اجزا از

 ،امـر نیهمـ و دیـآ یم حاصل متعدد ۀیقصد افعال از متعدد اتکیمل رایز ؛ندارد تیواقع
 زمـان یـک در مزبوری دیتول افعال ۀهم نکهیا لیدل به البته. است بوده نیمتعاقد مقصود
ی نـاف مزبـور انتـزاعشـود امـا  مـی انتـزاع آن ازی اعتبـار وحدتی نوع است،یافته  تحقق
 آنچـه و اسـت متعدد زده، سر انشاکننده افعال از آنچه ،نیبنابرا. ستین متعدد کاتیتمل
  .است نبوده نیطرف مقصود ًاصال شود، یمی تلق واحد ،یاعتبار صورت به

 بـه ًلزومـای خـارج ِمبـرز بـودن واحـدکـه  گفـت توان یم مزبور هیفق دگاهید دییتأ در
 متعـدد متعـدد،ی منـشأها راعتبـا بـه انـشا قـصد بلکـه ستیـن انـشا قصد وحدتی امعن

ی شخص چنانچه، نیبنابرا. )۶ـ ۵/۵: تا یب ،ییخوی موسو :ک.ر نظر، نیا دییتأ در( شود یم محسوب
 دو و جداگانـه قـصد دو ،واقع در بفروشد، را شیخو منزل و لیاتومب ،یعقد موجب به
 شـده اظهـار و ابـراز واحـد لفـظ با کیتمل دو هر هرچند دهد یم انجام مستقل کیتمل
 انـضمام تواننـد یمـ نیمتعاقـد کـه اسـت ستهیـشا زین فیظر ۀنکت نیا تذکر البته. دنباش
 را خـود آثـار ،مـورد بـه بـسته کـه ندینما اراده دیق یا شرط صورت به را متعدد کاتیتمل

 وپذیرفتـه  بـاره نیـا در را انـضمامی ضمن شرط وجود هانیفقی برخ البته .داشت خواهد
  .)۵/۶: همان( اند انستهد اریخ موجب را آن از تخلف
 نمـود، مطـرح تـوان یمـ قصد از عقد تخلف استلزام اشکال بر کهی گرید پاسخ )ج
 مقـصود هانیفقی برخ اعتقاد به ،واقع در. است قصد از عقد تیتبعۀ قاعد مفاد به توجه
 کـه ستیـن معنـا بـدانی ولـ شود ینم واقع قصد بدون عقد که است نیا ر،یاخ ۀقاعد از

. )١٧٠ــ٣/١۶٩: ١۴١٩ ،یبجنـوردی موسو( شود یم واقع ، استبوده نیطرف صودمق آنچه تمام
 تیـتبع ۀقاعـد بای منافات قراردادها ۀیتجز رشیپذ زین بحث مورد موضوع بارۀدر ،نیبنابرا
 وجـود بـه مقـصود تمـام بلکه د،یآ ینم وجود به قصد بدونی زیچ و ندارد قصد از عقد

 مقـصود ازی قـسمت ، اسـتشـده واقـع آنچه قدع ۀیتجز با سخن، گرید به. است امدهین
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  .باشد نشده قصد ًاصال آنکه نه است، نیطرف
 :١۴١٧ ،یمراغـ حـسینی( انـد نمـوده اظهـار هـانیفقی برخـ کـه گونه همان ،عالوه به )د

 کـه گفت دیبا دارند، را مجموع ۀمقابل قصد نیمتعاقد نکهیا رشیپذ فرض بر ،)٧۵ ــ٢/٧۴
 در. اسـت قصد از عقد تیتبع لزوم ۀقاعد در مذکور قصد از متفاوت ًتایماه مزبور قصد
 لیتـشک طیشـرا و تیـماه از خـارج و قرارداد انعقادی برای داعی نوع مزبور قصد ،واقع

  .دساز ینم وارد قرارداد بهی خلل آن تحقق عدم ،نیبنابرا. است قرارداد

  هیتجز به نیطرف تیرضا عدم .٢ـ١
حقـوق  نفـوذی بـرا الزم شـرطاست کـه ) قصد کنار در (اراده ازی جزئ نیطرف تیرضا

 بـه واحـد قرارداد انحالل صورت در که شود ادعا است ممکن. رود به شمار می قرارداد
 تعلـق مجمـوع بـه نیطـرف تیرضـا رایز ؛گردد یمی منتف نیمتعاقد تیرضا متعدد، عقود
  .ستین شانیا تیرضا مورد جزء، در قرارداد صحت و است گرفته
 هـر بـه تیرضـا ،ییسـو از کـه است شده داده پاسخ نیچن اشکال، نیا به پاسخ در
 گـر،یدی سـو از .)١/١۴۵: ١۴١٣ ،ینیینـا( اسـت حاصـل کـل بـه تیرضا ضمن در ،جزء
: ١۴٢١ ،یزدیـ ییطباطبـا( ستیـن گـرید جـزء وجـود بـه دیـمق ،جـزء هر به تیرضا ًاصوال

 کـه آنجـا ازامـا  باشـد، نیمتعاقـد مطلـوب زیـن اجـزا اجتماع است ممکن البته. )١/١٩۶
 آن از تخلـف اسـت، مطلـوب ِتعـدد نحـو بـه اجـزا ِتیمطلوب کنار در اجتماع ِتیمطلوب
 ،مزبـور مطلـوب از تخلـف البته. سازد ینم وارد قرارداد نفوذی برا الزمی رضا بهی قدح
را  قـرارداد فـسخ حـق ،صـفت یا شرط از تخلف همچون بلکه ستین اجرا ضمانت فاقد

  .آورد پدید می نفع یذبرای 
 هیتوج، اما با غیر منطقی دانستن دانند یم مردود را رادیا نیا زین هانیفق از گریدی برخ
 از سـخن شان،یـا اعتقـاد بـه. )٢/۵٢٣: ١۴٢١ ،ینـیخمموسوی ( پردازند یم آن نقد به مذکور
 کـهی عقـد مورد در نکهیا حیتوض. گردد یم تعارض موجب ،مقام نیا در مطلوب تعدد
 دهـد، یمـ لیتـشک را باالتر ِمطلوب نیطرفی برا ،واقع در واست  فتهگر تعلق مجموع به

 مـذکوری رضا با مقارن مزبور عقد باشد، داشته وجود تیرضا ،آن انعقاد هنگام چنانچه
 ۀمرتبـ بـا تیرضا لزوم از بتوان که ندارد وجود ًعمالی گرید عقد واست  دهیگرد محقق
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 گردد مطرح عقد دو به عقد انحالل از سخن نکهیا مگر. گفت سخن آن بارۀدر تر نییپا
 ،یحـالت نیچنـ در .گـردد یمـ مطـرح مستقل و مختلف ِتیرضا دو ،صورت نیا در که

  .استی منتف مختلف مراتب در رضا وجود و مطلوب ِتعددئلۀ مس ًعمال
 تعـدد شـدنی منتفـ موجـب متعدد عقد دو به قرارداد ۀیتجز  کهگفت دیبا پاسخ در
 هـر کـه اسـت بوده نیا قرارداد طرف مطلوب زین حالت نیا در رایز ؛گردد ینم مطلوب

 ازی یکـ اگرکه  استی عیطب. باشند آثاری دارا گر،ییکد کنار در شده هیتجز قرارداد دو
ی جـا بـر را خود آثار نتواندی موانع لیدل بهی گریدی ول گذاردی جا بر را شاثر ،دو نیا

 مطلوب ِتعددی نوع وجود نشانگر رام نیهم. است شده حاصل مطلوب دو ازی یک گذارد،
ی اجـرا ضـمانت از ،گـردد مـی قرارداد قلمرو وارد چون که استی بررس موردئلۀ مس در
 فـسخ را اثـری دارا ۀشد هیتجز عقد تواند یم نفع یذ شخص و است برخوردار فسخ اریخ
  .دینما

  نیعوض به علم لزوم با انحالل ۀقاعد تعارض .٣ـ١
 متعدد عقود به واحد عقد چنانچه که شود مطرح رادیااین  ل،انحال ۀقاعد نقد دربسا  چه
 قراردادهـا صـحتی اساسـ طیشـرا ازی یک ،یانحالل عقود موضوع بارۀدر ،گردد هیتجز

 ۀقاعد که گردد یم موجب مزبور مشکل از احتراز لزوم .ندارد وجودیعنی علم تفصیلی 
  .پذیرفته نشود انحالل
  :گفت پاسخ گوناگونی ایزوا از و مختلفی اکردهیرو با توان یم اشکال نیا به

 ًصـرفا مزبـور رادیا ،ییسو از رایز ؛مدعاست از اخص مزبور اشکال ،ییسو از )الف
 بـهی لیتفص علم دارد وی مغابن ۀجنب که است تصور قابلی معاوضی حقوق اعمال بارۀدر

 همچـون )گـانیرا(ی معاوضـ ریـغ عقـود در مزبور رادیا ،نیبنابرا. است الزم آن موضوع
 آن موضـوع کـهی مـسامحی معاوضـ عقـود نیهمچنـ. شـود ینمـ مطرح تیوص و وقف

  .)٢/٧۶: ١۴١٧ ،یمراغ حسینی( است به دور مزبور رادیا از ست،ینی لیتفص علم ازمندین
 و است الزم موضوع بهی لیتفص علم کهنیز ی مغابنی معاوض عقود در گر،یدی سو از
 در رایز ؛ستین تصورم ْاشکال رد،یگ یم صورت آن مشاعی اجزا اعتبار به قرارداد ۀیتجز

 ِمـشاع یاجـزا برابـر در عـوض ِمشاع یاجزا متعدد، عقود به واحد عقد انحالل صورت
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 کـهی شخـص کـهی فرضـ در نمونه،؛ برای داد نخواهد رخی جهالت و رندیگ یم قرار ضّمعو
 مسـه و شیخـو سـهم از اعـم (مـال کـل و اسـتی مشخـص مال از مشاع دوم یک مالک
 بـهی وی حقـوق عمـل رساند، یم فروش به نیمعی مبلغ مقابل در را) خودی شرکا یا کیشر
 اسـت معلوم ًکامال زین عیمب جزء دو از یک هر ثمن که گردد یم منحل جداگانه قرارداد دو

  .)٣١۵ ـ٣١۴: ١٣٨۶ ،یزنجان دیعم ؛٩٣ـ٩٢: ١۴٢٣الغطاء،   کاشف؛٧٨ ـ٢/٧۶: ١۴١٧ ،یمراغ حسینی(
 عـوض دو برابر در مختلف ءیش دو قرارداد یک موجب به کهی فرض رد ،عالوه به

 موجـب مـستقل، قـرارداد دو به مزبور عقد انحالل گردد، یم مبادله مشخص و مختلف
 مـصداق کـه اسـتی مـوارد ،فـرض نیـا از منظور البته. بود نخواهدی جهالت گونه چیه

 :١۴٢١ ،ینـیخمموسـوی ( هـانیفقی برخـ همچـون چنانچـه ،نیبنـابرا. باشـد انحالل ۀقاعد
 متعـددی قراردادها به واحد قرارداد انحالل قلمرو از خارج رای فرض نیچن ،)۵١٩ ـ ۵١٨/٢

  .بود خواهد خارج حاضر بحث از ًتخصصا موضوع م،یبدان
 غرر که، در حالی است غرر از احتراز ،یلیتفص علم لزومی مبنا گر،یدی سو از )ب

 انحالل صورت در ،واقع در. )٧ـ ۵/۶: تا یب ،ییخوی سومو( استی منتفی بررس موردئلۀ مس در
 هری واقع ارزش اساس بر تناسبی برقرار با توان یم مختلفی قراردادها به واحد قرارداد
. نمـود معلـوم زین را مزبور یاجزا از یک هری قرارداد ارزش شده، هیتجزی اجزا از یک
 نمونـه،دوری جست؛ برای  غرر از توان یمیی عقال روش نیا گرفتن شیپ در با ،نیبنابرا

 به را ریغ به متعلقی آپارتمان واحد دستگاه یک و خود به قخودرو متعلی شخص چنانچه
 رساند فروش به) تومان ونیلیم ١٠٠ ًمثال (مشخص یثمنی ازا در واحد یقرارداد موجب

 اردادقـر د،یـننما ذیـتنف خـود آپارتمـان به نسبت را مزبور قرارداد آپارتمان مالک سپس و
 نیـا در. شـود یمـ هیـتجز) آپارتمـان عیب (باطل و) خودرو عیب (حیصح عقد دو به مزبور
 ١٠٠ آپارتمــانی واقعــ ارزش و تومــان ونیــلیم ٢۵ خــودروی واقعــ ارزش چنانچــه ،فــرض

 ،نیبنابرا. است چهار به یک مزبور مال دوی واقع ارزش انیم تناسب باشد، تومان ونیلیم
 شـود یم میتقس مزبور عیمب دو نیب نسبت نیهم به زین) تومان نویلیم ١٠٠(ی قرارداد ثمن
 ٨٠ آپارتمـانی قـرارداد ارزش و تومـان ونیـلیم ٢٠خـودرو ی قرارداد ارزش ،عمل در و
  .بود خواهد تومان ونیلیم

 رشیپـذ که است نیا داد،مذکور  اشکال به توان یم کهیی ها پاسخ از گریدی ک ی)ج
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 بـه متعلـق مـال دوی شخـص ،آن موجب به که استی ا همعامل بطالن مستلزم اشکال نیا
 در. )٢/۵٢۴ :١۴٢١ خمینـی،موسـوی ( دینما یم واگذار ریغ به واحد ثمنی ازا در را شیخو
 قـرار عیـمب دو از یـک هـر مقابل در ثمن از زانیم چه که ستین معلوم زینی مورد نیچن

 بـه خلـل موجـب را مزبـوریی ادعا جهل کس چیه که استی حال در نیا. است گرفته
  .است ندانسته قرارداد صحت
 غرر رفعی برا ضّمعو و عوض بهی لیتفص علم وجود لزوم  کهگفت دیبا عالوه به )د
 .اسـتی کـاف قـرارداد نیعوضـ به نیطرفِعرفی  علماز این رو، به هنگام قرارداد، . است
 مالز غـرر رفـعی بـرا را عـوضی اجـزا از یـک هـری قـرارداد ارزشیی شناسا زین عرف
. داند یم آن تیمعلومی برای کاف را ضّمعو کل برابر در عوض کل نییتع بلکه داند ینم

  .را دارد صحت طیشرا قرارداد واست  حاصل قرارداد انعقادی برا الزم علم ،نیبنابرا
 ازی قـسمت درآمـدن ریـللغ مـستحق کـشف همچـونمـواردی  بروز است ممکن البته

 کـه گـردد مطرح لهئمس ، اینتبعالب و دینما فراهم را انحالل ۀقاعدی اجرا ۀنیزم ،ضّمعو
پیشتر راهکار این مـشکل بیـان . نمود نییتع عوض در را مزبور جزءی زاِاِماب دیبا چگونه

 نیمعـ و علـومم« ِیاساسـ طیشـرا، انعقـاد زمان در قرارداد نکهیا است مهم آنچهاما . شد
 غـرر وجـود از کاشف مزبورۀ ِپدیداری مسئل وی بعدرا داشته است و بروز موانع  »بودن
  .ستین قرارداد انعقاد زمان در

 قـرارداد، موضـوع بـه علـم لـزوم ۀادلـ گـرفتن نظـر در بـا هـانیفقی برخ ،باره نیا در
 و عـوض مجموع به علم باشد، غرری نف لزوم ۀقاعد مزبور امر لیدل چنانچه که معتقدند

 با زین قرارداد ۀیتجز ازی ناشی عارض جهل و استی کاف قرارداد لیتشک زمان در ضّمعو
ی مبتنـ ،علم وجود لزوم اگر نیهمچن. ندارددر پی ی غرر است، رفع قابل نکهیا به توجه
 بـا و اسـت ضّمعـو و عـوض مجمـوع بـه علم لزوم آن قنیمت قدر باشد، اجماع لیدل بر
 عمـوم و اطالق که دیآ ینم شمار بهی لفظ لیدل و استی ّلب لیدل ،اجماع نکهیا به هجتو
  .)١/١٩٧: ١۴٢١ ،یزدی ییطباطبا( نمود اکتفا آن قنیمت قدر به دیبا باشد،اشته د

   عدم ضرورت و محظورات اجرای قاعده.٢
 انحالل در ساحت تـشکیل قـرارداد، بـرای پـذیرش و ۀعالوه بر ایرادات مربوط به قاعد
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ظر برخی از این ایـرادات نـا.  انحالل ایرادات دیگری نیز مطرح شده استۀ قاعداجرای
برخی دیگر از این ایرادات مربوط بـه محظـورات .  انحالل استۀبه عدم ضرورت قاعد

  .است این قاعده اجرای ِفقهی و نیز عقلی

   انحاللۀ عدم ضرورت قاعد.١ـ٢
ممکـن باره در این .  انحالل، ممکن است به عدم ضرورت آن استناد شودۀقاعدنقد در 

همچنـین . ثـر هـستندا بـیحالل عقد اصلی  ناشی از انیاست ادعا شود که عقود انحالل
 حکم و انحالل عقد ممکن است ایرادی بر قاعده و نـشانگر ۀی تجزۀادعای عدم مالزم
  .باشد انحالل ۀعدم ضرورت قاعد

  یانحالل عقودبودن  ریتأث بی .١ـ١ـ٢
 مربـوط انتقال و نقل ،گردد می واقع ضّمعو مجموع و عوض مجموع بر عقد که آنجا از
 رشیپـذ صـوت در ،نیبنـابرا. اسـت گرفته صورت آن کلبه  نسبت ضّمعو و عوض به

 ؛هـستندی ریتـأث گونـه هـر فاقد ریاخ عقود که گفت دیبا متعدد عقود به مزبور عقد انحالل
 عقـود توسـط مجـدد انتقـال و اسـت گرفتـه صـورتی اصـل عقـد ِموجب به انتقال رایز

 مـؤثر ریـغ کـه مذکوری انحالل عقود ،نیبنابرا. است ممتنع و حاصل لیتحص ،یانحالل
  .)۴/٣۶۶: ١۴٢١ ،ینیخمموسوی ( ندیآ ینم شمار بهیی عقال هستند، زین

 ،ییخـو موسوی( اند داشته انیب زین هانیفقی برخ که گونه همان اشکال، نیا به پاسخ در
 و کـل وجود نیب قرارداد، ۀیتجز ۀقاعد به قائالن نظر در که گفت دیبا ،)٣۴٢ــ٣/٣۴١: ١۴١۴
 جـزی زیـچ ،یوجـود نظـر ازی انحاللـ عقود و ندارد وجودی قیحق رتیمغا جزاا وجود
 ،واقـع در. ستیـن ،گـردد مـی ضّمعو و عوض مجموع نقل باعث کهی اصل عقد همان
 عـرف ۀمالحظـ و اعتبـار جهـت از ،یانحاللـ عقود و کل بر شده واقع عقد انیم تفاوت
 گرییکـد بـا شدن مهیضم و اجتماع شرط بهی انحالل عقود چنانچه نکهیا حیتوض. است
 مهیضـم و اجتماع دیق بدون اگر و بود خواهند کل بر شده واقع ِعقد همان شوند، لحاظ
 ،نیبنابرا. روند به شمار میی انحالل عقود شوند، لحاظ) البشرط صورت به (هم به شدن
ا ادعـا هـا ر بـودن آن ریتأث بی توان ینمرا دارند و ی اصل عقد اثر همان ًنایعی انحالل عقود
  .کرد
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  انحالل ۀقاعد رشیپذ و حکم ۀیتجز ۀمالزم عدم .٢ـ١ـ٢
 در کـه شـود مـی اسـتناد رو نیـا از متعـددی قراردادها به واحد قرارداد انحاللبر قاعدۀ 

ی فرض در نمونه ؛ براینمود باری متفاوت احکام ،قرارداد مختلفی اجزا بر بتوانی موارد
 ۀقاعـد عمـالِا با د،شو یم معامله توأمان صورت به ریغ به متعلق مال با مملوک ءیش که

  .رود به شمار می حیصح آن گرید قسمت و باطل عیب ازی قسمت انحالل،
 که گرفته شود رادیانظر  نیا از انحالل ۀقاعدبه  است ممکن مزبور، ۀدیفا به توجه با

 ۀقاعـد رشیپـذ مستلزم ًضرورتا قرارداد ِموضوع ِمختلفی اجزا بر متفاوت احکام عمالِا
 ۀگفت از نمونهآید؛ برای  به دست می زینی گرید قیطر به مزبور مطلوب و ستین انحالل

 ِعقد نکهیابا  که شود یم دهیفهم گونه نیا )٣۶٩ ـ۴/٣۶٨ :١۴٢١ خمینی،موسوی ( هانیفقی برخ
 در عقـدهمـین  اسـت ممکـن ست،یـن پذیر ، انحاللمتعدد عقود بهاست و  طیبس واحد
 مـال تـوأم عیـب ،نمونـه؛ بـرای باشـد اثـر بی گریدی ها قسمت در و راثی دارایی ها قسمت
 حیصح ْمملوک قسمت در است، هیتجز قابل ریغ و واحد عیب کهی فضول مال و مملوک

. باشـد یمـ باطـل مالـک، توسـط رد صـورت در واسـت  نافذ ریغی فضول قسمت در و
 دسـت مطلـوب بـه انتـو یمـ متعـدد، عقود به واحد عقد، با وجود تجزیه نشدن نیبنابرا
  .یافت

 مربـوط احکام تینسب از مقصود اگر که اند داشته انیب اشکال نیا به پاسخ دری برخ
 نسبت ضّمعو و عوض ازی جزئ به نسبت قرارداد که باشد نیا قرارداد ِموضوعی اجزا به
 باطـل گرییکـد بـه نسبت ضّمعو و عوض از گریدی جزئ به نسبت و حیصح گرییکد به

 عقـد کـه باشـد نیـا مقصود چنانچهاما . دیآ یم الزم انحالل ۀقاعد رشیپذ ًعمال باشد،
 گـرید قسمت (گرید جهت به و حیصح ًتماما) موضوع ازی قسمت(ی جهت به طیبس واحد

 :١۴١۴ ،ییخــوی موســو( ستیــن فتنیریپــذ مزبــوری ادعــا اســت، باطــل ًتمامــا) موضــوع از
  .است رضتعا متضمن مزبوری ادعا سخن، گرید به ١.)٣۴٧ـ٣/٣۴۵

 در که ریاخ احتمال دو انیم در  کهگفت دیبا مذکور مختلف دگاهید دوی ابیارز در
                                                        

؛ بـرای باشـد داشـته متعدد احکام ،آن نیطرف به نسبت تواند یم طیبس واحد عقد که است واضح پر البته. ١
. خیـر گـرید طـرف بـه نـسبت وباشـد  پـذیر فـسخ نیطـرف ازی یک به نسبت است ممکن واحد عقد مثال
  .است خارج نزاع موضع ازنیست و  اختالف موضوع لهئمس نیا ،نیبنابرا
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 مقـصود ًظاهرا و استی منتف نظر به و دیبع دوم احتمال د،یگرد مطرحخمینی  امام کالم
 بـهپـذیرد  را نمـی انحـالل ۀقاعـدبـا اینکـه  شانیااما . است نخست احتمال همان شانیا
 بـه نقـائال دگاهیـد بـا شانیـا دگاهیـد ۀسیـمقا ضمن انیپا در. رسد می آن مشابهی ا جهینت

  .شد خواهد پرداخته نظر دو جمع به انحالل، ۀقاعد

   محظورات فقهی اجرای قاعده.٢ـ٢
ی برخـ موجـب توانـد یمـ آنی اجرا و رشیپذ که روست هروب شبهه نیا با انحالل ۀقاعد

 از. رود مـی سـؤال ریز صفقه ضتبع اریخ ِاستقاللیی سو از ؛ چهگرددی فقه محظورات
ی نهادها در ،متعدد عقود به واحد قرارداد ۀیتجز مالک که است شده ادعا گر،یدی سو
 مـشابه،ی نهادهـا ۀیـتجز عـدم ،نیبنابرا. دارد وجود زین نییم و نذر همچونی فقه گرید

  .است قاعدهی اجرای برای فقهی محظور خود

  انحالل ۀقاعد رشیذپ با صفقه تبعض اریخ رفتن نیب از .١ـ٢ـ٢
ی لـیدل بـه قـرارداد ازی قـسمت کـه اسـتی مـورد انحالل، ۀقاعد به استناد موارد ازی کی

 با ،واقع در. دیآ در کار از باطل قرارداد، موضوع ازی جزئ ِدرآمدن ریللغ مستحق همچون
 هبـ ناظر ًصرفا ْبطالن وشود  می احتراز قرارداد کل شمردن باطل از مزبور ۀقاعد به استناد
ی فرضـ نیچنـ در انحـالل ۀقاعـد به نقائال اعتقاد به البته. بود خواهد قرارداد ازی قسمت
  .دیآ یم دیپد صفقه تبعض اریخ ،مقابل طرفی برا

 نیـا بـا مزبـور لیـتحل کـه معتقدنـد انحالل ۀقاعدی اجرا نقد مقام در هانیفقی برخ
 اگر رایز ؛گردد یم صفقه تبعض اریخ شدنی منتف موجب که روست هروبی فقه محظور

 نخواهـد معنـا صـفقه تـبعض گـرید ،مواجـه شـویم مـستقل قـرارداد دو با انحالل، اثر رب
 ازی یک که گفت دیبا مستقل قرارداد دو بهی اصل قرارداد انحالل اثر ر، بواقع در. داشت

 شدنیتـصور ،یفرض در تبعض سخن، گرید به. است باطل یگرید و حیصح قرارداد دو
 قرارداد، ۀیتجز با آنکه حال میباش رو هروب نشده هیتجز و واحدی قرارداد با که بود خواهد

  .بود میخواه مواجه مختلف موضوعات و مستقل قرارداد دو با
 موجب به که شود گفته صفقه تبعض اریخ وجود نییتب در اگر شان،یا اعتقاد به البته
 چـون و اسـت بـوده نیطرف نظر مورد زین قرارداد موضوع یاجزا انضمام ،یضمنی شرط
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یی سـو از  کـهگفـت دیـبا پاسخ در است، آمده دیپد اریخ ده،ینگرد محقق مزبور شرط
 گـر،یدی سو از. است دیترد مزبوری ضمن شرط وجوددر  رایز ؛است نادرست ادعا اصل
 مـورد فـسخ حق تیماه ،یبررس مورد ِفرض در که است نیا مزبوری ادعا رشیپذ ۀالزم
 مـستقلی اریـخ عنـوان بـه صـفقه تبعض اریخ ،جهینت در. باشد شرط تخلف اریخ نظر،
 شـرط تخلف اریخ از مستقلی اریخ صفقه، تبعض اریخ کهی حال در بود خواهدی منتف
  .ستعقال اعتبار آنی مبنا و است
ی فقهـ شمندانیـاندی برخـ هماننـد تـوان یمـیی سـو از مـذکور، اشکال به پاسخ در

 ًاساسـا و دانـست شـرط تخلـف اریـخ ًتـایماه را مزبـور اریـخ )۶ــ ۵/۵: تا یب ،ییخوی موسو(
 ،همـو( گـریدی برخ همچون توان یم گریدی سو از. ندانست مترتب امر نیا بری محظور
 آن بـودنی مبتن و صفقه تبعض اریخ استقالل که دکر انیب گونه نیا ،)٣۴۴ـ٣/٣۴٣: ١۴١۴
 وجـود بـه عقـال کـمح که رسد یم نظر به بلکه ستین قرارداد ۀیتجز ِیناف عقال اعتبار بر
را  قــرارداد چنــد یــا دو بــه واحــد قــرارداد ۀیــتجزایــشان  کــه اســت نیــا ازی ناشــ ،اریــخ

  .اند پذیرفته
ی برخـ بـا داسـتان هم انحالل، ۀقاعد به نسبت شده مطرح اشکال به توان یم نیهمچن

 قیــطر بــه )١/٣١۵: ١٣٨۶ ،یزنجــان دیــعم :ک.ر نیهمچنــ ؛٢/٧٨: ١۴١٧ ،یمراغــ حــسینی( هــانیفق
 در قاعـده بـا تنهـا نـه صـفقه تبعض اریخ ،ییسو از نکهیا حیتوض. داد پاسخ زینی گرید

 ۀقاعـدنپـذیرفتن  صـورت در رایـز ؛اسـت عقـد ۀیـتجز داتّیمؤ از بلکه ست،ین تعارض
 شـدن جمـع رایـز ،باشـد کـل در آن بطـالن مـستلزم بعض، در عقد بطالن  بایدانحالل
 مـورد در اریـخ جعـل گـر،یدی سـو از .ستین ریپذ امکان واحد عقد در فساد و صحت
 و گرییکد با عقد متعلقی اجزا ارتباط بری مبنی ضمن شرطدلیل وجود  به، صفقه تبعض
 نیمتعاقـد مطلـوب ،معمـول طور به که است به این دلیل بلکه ستین مزبور شرط از تخلف

 صـفقه، تـبعض اثـر ربـ چـون و ردیـگ قرار ضّمعو کل برابر در عوض کل که است نیا
 توانـد یمـ قرارداد حیصح جزء به قرارداد ِطرفی بندیپا وشود  نمی محقق مزبور وبمطل

 علـت ،نیبنـابرا. است اریخ وجود گر هیتوجی و انیز از احتراز گردد،ی و انیز موجب
  .است ضرر جبران صفقه، تبعض مورد در اریخ جعل
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  مشابهی نهادها ۀیتجز عدم .٢ـ٢ـ٢
 اسـت نیـا انـد هساخت وارد انحاللۀ قاعد بری هفق شمندانیاندی برخ کهی گرید اشکال

ی نهادهـا بـارۀدر مزبـور ۀقاعـد دیبا عقود، بارۀدر انحاللۀ قاعد رشیپذ صورت در که
 رفتهیپذ زین) باشد پذیر هیتجزها   آنمتعلق کهی فرض در (قسم و عهد و نذر همچون مشابه
بـه  جـهینت نیـا )نـذر هماننـد (مـشابهی نهادهـا ۀیتجز صورت درکه  استی عیطب. شود

 متعـدد یاجـزا به هیتجز قابل آن متعلق کهی نذر چنانچه ـ برای نمونه آید که ـ دست می
 کـدام هـر و یابـد می تحقق نذر حنث منذور، ءیشی اجزا تعداد به گردد، حنث است،

 ،شود یم بار آن بر متعددی نذرها از تخلف بر مترتب آثار و دارد مستقلی اجرا ضمانت
  .)۴/٣۶۵: ١۴٢١ ،ینیخمموسوی ( ستین فتهریپذی فقه نظر ازی امر نیچن آنکه حال

 مشابهی نهادها ۀیتجزی برای تیممنوع که است شده گفته زین اشکال نیا به پاسخ در
 وجـود هیـتجزی بـرا هـمی مـوجب و باشـد پذیر تجزیهها   آنمتعلق کهنیست اما به شرطی 

 تبع به ،هیتجز از پس اجزا از یک هر که بود خواهد نیا هم هیتجزی مقتضا. باشد داشته
  ١.)٣۴١: ١۴١۴ ،ییخو موسوی( داشت خواهد زین یحکم استقاللی موضوع ِاستقالل

   محظورات عقلی اجرای قاعده.٣ـ٢
 دارد، ضـرورت آن به پاسخ وی بررس که انحالل ۀقاعد بر وارد اشکاالت از گریدی برخ

 انحـالل، ۀقاعدی اجرا ۀالزم ،ییسو از. است قاعدهی اجرای عقل محظورات به مربوط
 ادعـا ،گـریدی سـو از. اسـت شـده دانـسته تینها یبی قراردادها به واحد قرارداد ۀیتجز
  .گردد یم ناقص سبب به تام سبب لیتبد موجبی ا قاعده نیچنی اجرا  است کهشده

 بـه اجـزا از ک یـهـر تعلق (تینها یبی قراردادها به واحد قرارداد ۀیتجز .١ـ٣ـ٢
  )دعق تینها یب

 عقـد انحالل از مقصود که اند داشته انیب انحالل ۀقاعد به اشکال مقام در هانیفقی برخ
 نظـر مـد ْعقـد متعلق ِیطول انحالل یا ست؛ین خارج حالت دو از آن متعلق یاجزا حسب بر

 کـه خـواهیم بـود مواجـه فاسـدی تـال نیـا بـا ،حال هر در. آنی عرض انحالل یا و است
                                                        

خمینـی، موسـوی : ک.پـذیرد، ر  نمی انحاللۀ نذر را در اجرای قاعدۀبرای دیدن نظر مخالف که تجزی. ١
  .۵٧۵ ـ ۵٧۴: تا بی



  

ررس
ب

ی ای
د بر

وار
ت 
رادا

    
عد
قا

ۀ ا
الل

نح
داد
قرار

 
.../ 

شها
ژوه

پ

٩١  

  .)۵/۵٩٢ و ۴/٣۶۶: ١۴٢١ ،ینیخمموسوی ( گردد یم هیتجز قرارداد تینها یب به واحد قرارداد
 انحـالل از مقصود اگر که دهد یم حیتوض نیچن خود نظر نییتب در مزبور شمندیاند
 کـسور حـسب بـر آن انحـاللی عنـی یطـول انحالل متعدد،ی قراردادها به واحد قرارداد
 تیـنها یبـ متعلـق خـود عقـد، قمتعل ازی جزئ هر که شود یم باعث امر نیا باشد، مشاع
 هر کهی عقد دو به است، شده واقع متعلق ِکل بر کهی عقد اگر رایز ؛شود واقع قرارداد
 شـده واقع عقد متعلق بار دو نصف هر شود، هیتجز اند گرفته تعلق آن نصف به آن کدام
 ود نیـا از یک هر باز وی انحالل عقد متعلق بار یک وی اصل عقد متعلق بار یک است؛
 ادامـه تیـنها یب تا بیترت نیهم به و شوند یم هیتجز ْنصف دو به خود زین متعلق، ِنصف

 از واحـد جـزء تنهـا نـه نمونـه ؛ بـرایاسـت حـصر و حد یب کسور، مراتب رایز ؛ابدی یم
 عقـد متعلـق زین ودوم  یک بر ناظر عقد متعلق بلکه است،ی اصل عقد متعلق قرارداد موضوع
  .بود خواهد ی آخرال و هشتم یک بر ناظر عقد متعلق نیمچنه و چهارم یک به مربوط
 متعلـقی خارج یاجزا حسب بر انحاللی عنی یعرض انحالل انحالل، از منظور اگر
 رهیـغ و واریـد ِعیـب و پنجره ِعیب و بدر ِعیب به خانه بر شده واقع عیب نکهیا مثل باشد، عقد
 نیطـرفی بـرا مـوارد ازی اریبـس رد اجـزا نیـا که دارد وجود اشکال نیا شود، یم هیتجز

  .است مجهول قرارداد
 پاسـخ در ،)٣۴٣ـ٣/٣۴٢: ١۴١۴ ،ییخو موسوی( اند داشته انیب هانیفقی برخ که گونه همان

 عقود ۀهم که ستین نیا انحالل ۀقاعد به نقائالی ادعا  کهگفت توان یم اشکال نیا به
 بلکه شوند یم هیتجز است، ورتصم متعلقشانی برا کهی یاجزا تعداد به بالفعل صورت به
 هیـتجز جـزء چنـد به بالفعل صورت بهی لیدل به هیمعقودعل کهی هنگام شان،یا اعتقاد به

ی موسـو ؛٣/٣۴٠: همـان( شود یم هیتجز متعدد عقود به اجزا همان تعداد به زین عقد گردد،
  .)١/١٨٧: ١۴٢١ ،یزدی ییطباطبا ؛٣/١۶٢: ١۴١٩ ،یبجنورد

  ناقص سبب به تام سبب لیتبد .٢ـ٣ـ٢
 عیـجم در باشـد تـام سبب نیا اگر .است عیبا به ثمن وی مشتر به عیمب انتقال سبب عقد
 چیهـ در نباشـد تـام اما اگـر. شود یمها   آنانتقال باعث وکند  می اثر ثمن و عیمب یاجزا
 ۀیتجز ازی ناش اگر معامله ۀیتجز ،گرید عبارت به. بود نخواهد مؤثر ثمن و عیمب ازی جزئ
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 در جـهینت در و شـود یمـ خارج تیتام از سبب ه،یتجز اثر رب باشد،) قاعیا یا عقد (سبب
 بـه نیعوضـ انتقال (مسبب ۀیتجز ازی ناش اگر و نخواهد بود مؤثر نیعوض ازی جزئ چیه

الغطـاء،  کاشـف( اسـت محـال ًعقـال سـبب، وحـدت فـرض با مسبب ۀیتجز باشد،) نیطرف
١۴٩١: ٢٣(.  

 بـارۀدر مزبـور اشکال مزبور گفته شده است که هرچند در پاسخ به اشکال احتمالی
 قــدحی وارد قاعــاتیا و عقــود ریــنظی شــرع اســباب در اســت، حیصــحی عقلــ اســباب
 قـرارداد واحـد ۀًتوان گفت که اساسا تجزی همچنین در رد این ایراد می. )همـان(کند  نمی

ه آثـار قـرارداد  تبدیل سبب تام به سبب ناقص نیـست بلکـۀبه قراردادهای متعدد از مقول
ی طرفین قرارداد است و هنگامی کـه قـرارداد واحـد بـه قراردادهـای ی انشاۀناشی از اراد

 متعدد مطرح است کـه هـر کـدام آثـار ِییهای انشا  اراده،شود، در واقع متعدد تجزیه می
 ۀمیدر فرضی که شخصی مال متعلق بـه غیـر را بـه ضـماز این رو، . خاص خود را دارد

 متفاوت که یکـی یدو انشا(رساند، با دو سبب مختلف   خود به فروش میمال متعلق به
 سـبب تـام بـه اسـباب ۀتجزیـئلۀ  مـس،بنابراین. مواجهیم) اصالی و دیگری فضولی است

  .ناقص منتفی است

  انحالل ۀقاعد بارۀدری نیخم امام ۀژیو ۀینظر لیتحل و نییتب .٣
 ۀقاعـد بـهوارد  راداتیا ،مواردی برخ در سو یک از خمینی امام ،گذشت که گونه همان

ایـن  بـه نـسبتی گـرید راداتیـا طرح به خود گر،یدی سو از ودانسته  مردود را انحالل
  .ه پرداخته استقاعد
 از شانیـا ۀژیـو لیـتحل به دیبا انحالل، ۀقاعدایشان دربارۀ  دگاهید حیصح فهمی برا
 .نمـود توجـهی بررس موردلۀ مسئ در عرف گاهیجا زین و آن در اراده نقش و قرارداد ِنهاد

 و ابجـیا موجـب بـه کـهی مـوارد در شان،یا اعتقاد به که شد یادآور دیبااما قبل از آن 
 از یـک هـر تقابل وگیرد  قرار متعددی ها ضّمعو برابر در متعددی ها عوض واحد، قبول
. میهـست رو هروب متعدد عقود با ابتدا از ًاساسا ،پذیرفته شود ها ضّمعو ازی یک با ها عوض
ی شخـص چنانچه نمونه،؛ برای استی منتف قرارداد ۀیتجزمسئلۀ  صورت نیا در ،نیبنابرا
 گـریدی مبلغـ هبـرا  منـزل فـروش و مشخصی مبلغ بهخودرو را  فروش واحد، جابیا با
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 دو ابتدا از د،ینما اراده را منزل و خودرو دیخر واحد، قبول با مقابل طرف و دینما اراده
ی بعـد انحـالل ًاساسـای مـوارد نیچنـ دراز ایـن رو، . اسـت شده نعقدم مستقل قرارداد
 باشـد، باطـلی عللـ بـه مـذکور قرارداد دو ازی یک چنانچه لیدل نیهم به و استی منتف
  .است موضوع یانتفا به سالبه زین صفقه تبعض اریخ ندارد و گرید قرارداد ربی ریتأث

 منزل و خودروی شخص نکهیا همانند م،یشبا مواجهی واحد قرارداد با ابتدا از چنانچه اما
ی گـرید بـا گنـدمی مشخـص مقـدار به نسبت نکهیا یا بفروشد مشخص یمبلغ به را شیخو

 بـری مبتنـیی قراردادهـا نیچنـ هیـتجز ۀدربـارخمینی  امام دگاهید د،ینما منعقد واحد قرارداد
 آن بساطت لیدل به دواح یانشا و است واحد انشا شان،یا اعتقاد به. است منشأ و انشا لیتحل
 حاصـل و اسـم صـورت بـه عقـد تیماه از عبارت که ُمنشأ نیهمچن. ستین پذیر هیتجز

ی مـصدری امعنـ بـه عقـد هـا اراده توافـق نکهیا حیتوض. است واحد زین باشد یم مصدر
ی مصدر اسمی امعن به عقد است، ه شدانشا واقع در آنچه و مزبور توافق حاصل و است
 بـاری مصدر اسمی امعن به عقد بر عرف یا شرع که استی جینتا زین قرارداد آثار. است

) یمـصدر اسـمی معنـا بـه (عقـد جـادیا باعـث نیطـرف ۀاراد ل،یـتحل نیا با ١.دینما یم
. نباشـد یـا باشـد عیبـا تیـملک در و مملـوک ًتماما قرارداد موضوع نکهیا از اعم شود یم

 حکـم بـه است ممکن) یمصدر اسمی معنا در عقد (مزبور عقد نکهیا است مهم آنچه
 انحالل ، خمینیامام اعتقاد به ،بنابراین. نگذاردی جا بر را خود آثار تمام عرف، یا شرع

  .)۵١٩ ـ ٢/۵١٨ :١۴٢١ ،ینیخمموسوی ( ستین فتنیریپذ متعددی قراردادها به واحد قرارداد
ی فرضـ رد را قصد از عقد تخلف رادیا مزبور شمندیاند گفته، شیپ لیتحل به توجه با
 شـمار بـه باطـل درآمـدن ریـللغ مـستحق همچـونی لیدل به قرارداد موضوع ازی قسمت که
 است شده زین واقع اند، کرده قصد نیطرف آنچه شان،یا اعتقاد به. داند یم مردود د،یآ یم
 سخن، گرید به. گذاشت نخواهدی جا بر را خود آثار مواردی برخ در مزبور عقد فقط و
ی قـسمت در و ردگـذای جـا بـر را شیخـو آثـار ازی قسمت قرارداد نکهیا مزبور، لیتحل با
 در آنچـه رایـز ؛گـردد ینم قصد از عقد تخلف موجب شود، رو هروب مانع با آثار از گرید

                                                        
ای کـه  گونـه ات حقوقی نیز نفـوذ داشـته اسـت بـهتحلیل مزبور نسبت به ساختار و ماهیت عقد، در ادبی. ١

دانان در بحث تعلیق قرارداد، در کنار تعلیق در انشا و منشأ، از تعلیق در اثر قرارداد نیز سخن  برخی حقوق
  ).٧٨ ـ ۶۶: ١٣٩٠شهیدی، ( اند گفته و آن را متمایز از تعلیق در منشأ دانسته
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 و عرف حکم ازی ناش قرارداد آثار و است منشأ شیدایپ و انشا است، نیطرف  ارادۀۀطیح
 محقـق کامـل طـور بـه آنی مـصدر اسم ممفهو در عقد انشا اثر رب ،نیبنابرا. است شرع
 مدلول و نیطرف ۀاراد بهی ارتباط نکند، دایپ تحقق قرارداد آثار ازی قسمت نکهیا وشود  می
ــدارد آن ــع در. ن ــ ،واق ــه، رایب ــرارداد موضــوع یاجــزا ازی یکــ کــهی فرضــ در نمون  ق

 نیتعاقـدم ۀانـشاشدی اعتبـار تیـماه باشـد،را نداشته  الزم طیشرا یا دیدرآ ریللغ مستحق
 مـال انـضمام بـه را خـود به متعلق مالی شخص کهی فرض در ،نیبنابرا. گردد یم محقق
 تیـماه رسـاند، یمـ فـروش بـه واحـدی عقـد موجب به وی و اذن بدون ر،یغ به متعلق
 مترتـب آثـار شرع ،یموانع لیدل به ، اماشود یم محقق و انشا ،عیب نام بهی واحدی اعتبار

 و کنـد مـی فروشـنده به متعلق مال تیمالک انتقال به محدود را مزبوری اعتبار تیماه بر
  .)۵٢٢ـ ٢/۵٢١ :همان(داند  می مالک ذیتنف به منوطرا  ریغ به متعلق مال انتقال

 عقد تخلف رادیا ازی خالصی برا که  فقها راگرید هاتیتوجاز این رو، امام خمینی 
 هدانـست مـردود اسـت، منـشأ یـا انـشا تعدد و هیتجز به آن بازگشت و دهش مطرح قصد از

 محـال ًعقـال طیبس امر ۀیتجز و است طیبسی امر شانیا نظر از انشا نکهیا ژهیو به ،است
  .)٢/٢٣١: ١۴١٨ ،موسوی خمینی :ک.ر( است

 منشأی حت و انشا بساطت منکر زین انحالل ۀقاعد به نقائال که داشت توجه دیبا البته
 کــردیرو دو در ،واقــع در. اســت متفــاوت بــاره نیــا دری فقهــی کردهــایروامــا  ستندیــن

. دارد تفـاوت شـود، یمـ ارائـه) وجـود (منـشأ و) جادیا (انشا از کهی فقه لیتحل مذکور،
 امـر ۀیتجز امکان عدم ِیعقل محظور از رفت برونی برا انحالل ۀقاعد داران طرفی برخ
 مزبـور امـور کـه معتقدندولی  کنند می دییتأی عیطب نظر از را منشأ و انشا بساطت ط،یبس
 آن موجـب به کهی واحد عقد در شان،یا اعتقاد به. باشد تعددمی اعتبار نظر از تواند یم

 بـا رینـاگز م،یهـست مواجـه متعـددی هـا مملوک با کهی هنگام گردد، یم منتقل تیملک
 تعـدد ،هـا تیـملک تعـدد ۀالزمـ ،بیـترت نیهمـ بـه و میمـواجه زیـن متعـددی ها تیملک
 ـ منـشأ (وجـود و) کیـتمل ـ انـشا (جـادیا هرچنـد سـخن، گرید به. هست زین ها کیتمل
داشـته  تعدد توانند یمی اعتبار نظر از ،دارند وحدتی عیطب نظر از ًذاتا یک هر) تیملک
 اصـفهانی،غـروی (نیـست  آنی اعتبار دّتعدِمنافی  طیبس امر ناپذیری هیتجز ،نیبنابرا. باشند
١۴٢/٣٣ :١٨۴(.  
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 از عبـارت منـشأ کـه خمینی امام لیتحل خالف بر د،شو یم مالحظه که گونه همان
 ازی جـدای امر) تیملک انتقال همچون (قرارداد آثار و بودی مصدر اسمی معنا به عقد
  .است قرارداد آثار همان از عبارت ُمنشأ ر،یاخی فقه لیتحل در شد، یم شمرده آن

 بـه خمینی امام حیتصر به توجه با و شود توجه ها لیتحل در مذکور تفاوت به چنانچه
 از سـخن ظاهر بهایشان  کهی موارد در شود یم معلومی خوب به عقد، ۀیتجزی عقل امتناع
  :نویسد ایشان می نمونه،؛ برای است آثار ۀیتجز منظورشان آورند، یم انیم به عقد ۀیتجز

 خردمنـدان] انیـم [بـازار در و اسـت آنی اجزا و انیاع به مضاف وی اعتبار امر عقد
 تـن ک یـفـروش درـ   مثـالبـرای  ــ که شود یم مالحظهاز این رو، . است هیتجز قابل

 ازی قـسمت کردن ّرد گردد، آشکار بیع ِوجود آن ازی مین فروش در چنانچه هندوانه،
ی هـا عیـب شانیـا نزد مزبور عیب که استی هیبد. است ریپذ امکان اقاله قیطر از ولو عیب

 شـمار بـه دیـجد عیـب ،فروشنده به عیمب ازی تقسم ّرد نیهمچن. دیآ ینم شمار به متعدد
  .دیآ ینم

 مـذکور عبـارت از )٣/٣۴٩ :١۴١۴ ی،یخـو موسوی( هانیفقی برخ همچون دینبا ،نیبنابرا
ی عقلـ امتنـاع گـذرد، یمـ بـازار در آنچـهی اتکـا به خمینی امام که نمود برداشت نیچن

  .دارد وجود ضتعار شانیا کالمدر  واست  گرفته دهیناد را) طیبس امر ۀیتجز(
 اسـت نیـا د،یـنما یمـ ستهیاامام خمینی ب ۀینظر نییتب در کهی گرید توجه قابل ۀنکت

 آثار ًعرفا که رای موارداست و  قائل ژهیو نقش عرفی برا عقد، آثار ۀیتجز درایشان  که
 هرچند نمونهبرای  ١؛ددان یم خارج آثار ۀیتجز ۀینظر شمول از نباشد، هیتجز قابل قرارداد

 ،قـرارداد آثـار ًعرفـا اسـت، درآمـده وبیمع آن ازی قسمت که هندوانه تن یک روشف در
ی مـوارد در ،اسـت اثـر بـیی قـسمت در ودارد  اثـری قـسمت در قـرارداد و شـود یم هیتجز

 عیب در که ردیپذ ینم عرف  وردیگ ینم صورت هیتجز ًعرفا وانیح عیب یا خانه عیب همچون
 گرید جزء برابر در گریدی قسمت و آن چشم برابر در ثمن ازی قسمت که شود گفته وانیح
: ١۴٢١ ،ینـیخمموسوی ( کند یمی تلق مزاح رای ا هیتجز نیچن عرف ،واقع در. دارد قرار آن
  .)۵/۵٩٣ و ۴/٣۶۵، ۵١۶ـ ۵١۵/٢

                                                        
یی که تجزیه از نظـر ها عرف تجزیه را اجازه داده است یا نمونهیی که طبق این دیدگاه ها برای دیدن نمونه. ١

  ).٢/٣١۶: ١۴٢١، همو؛ ٢/٢٣٢: ١۴١٨ ، موسوی خمینی:ک. ر،عرف صحیح نیست
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 ؛ستندین توجه یب عرفی داور به نسبت زین انحالل ۀقاعد داران طرف رسد یم نظر به
 ۀقاعد نقائال ،)٣۴١ـ٣/٣۴٠: ١۴١۴ ،ییخو موسوی( اند نموده انیب زینی برخ که گونه همان رایز

 رنـدیپذ یمـی مـوارد در فقط را عقد ۀیتجز بلکه ستندین عقود تمام ۀیتجزی مدع انحالل
 ،١٧/٣٠۶: ١۴١٣ ،یسبزوار :ک.باره ر نیا در( دپذیر باش تجزیه) قرارداد موضوع (هیمعقودعل که
 یموســو ؛٢/٣٣۶: ١۴١٨ ،یاصــفهانغــروی  ؛۴/٣٨۴: ١۴٢٣ ن،پژوهــشگرا از یجمعــ ؛٢٠/١٧٠ و ۶٨/١٩

. )٢١٠ــ٢٠٩: ١۴٢٣ ،یقمـیی طباطبـا ؛٣/٣۴٣ :١۴١۴ ،ییخـو موسوی ؛١۶٨ ـ٣/١۶۶: ١۴١٩ ،یبجنورد
 تبـع به زین عقد ،پذیر باشد و تجزیه فعلیت یابد هیتجز هیمعقودعل کهی موارد در ،واقع در
 قرارداد موضوع ۀیتجز تیقابل مالکه ک استی عیطب. شود یم هیتجز متعدد عقود به آن
ۀ یـنظر و ۀ امـام خمینـییـنظر انیـم زین نظر نیا از توان یم ،نیبنابرا. ستعقال ِعرف زین

  .دیگرد قرابتی نوعی مدع انحالل، ۀقاعد نقائال

  گیری جهینت
 نیـا ازی برخـ ،ییسـو از. وجود داردی راداتیا انحالل ۀقاعدی اجرا در که دیگرد معلوم

 تعـارض ،انیـم نیا در. یابد می ارتباط قرارداد صحت یاساس طیشرا بهی نوع هب راداتیا
 ۀیـتجز بـه نیطـرف تیرضا فقدان اشکال زین و قصد از عقد تیتبع لزوم با انحالل ۀقاعد

 نیتـر مهـم از نیعوضـ بـه علـم لـزوم با انحالل ۀقاعد تعارض اشکال نیهمچن و قرارداد
 ضـمن کـه دارد وجـود شـبهه نیـا گـر،یدی سو از. است انحالل ۀقاعدی اجرا ِراداتیا
 وی فقهـ محظـوراتی برخ با زین آنی اجرا ندارد،ی ضرورت انحالل ۀقاعد رشیپذ نکهیا

 آثـار از صـفقه تـبعض اریـخ اسـتقالل رفـتن سـؤال ریز ،باره نیا در. است مواجهی عقل
 و قراردادهـا در انحـالل ۀقاعـد رشیپـذ نیهمچنـ. اسـت شـده شـمرده قاعـده رشیپذ
. استی فقه گرید محظور زین نییم و نذر همچون مشابهی فقهی نهادها در آنذیرفتن نپ
ی قراردادهـا به واحد قرارداد ۀیتجز انحالل، ۀقاعدی اجرا ۀالزم که شده ادعا ،عالوه به
 گـردد یمـ ناقص سبب به تام سبب لیتبد موجب قاعدهاین ی اجرا زین و است تینها یب

  .دداری عقل مانع مورد دو هر که
 صحتی اساس طیشرا به مربوط راداتیا. ستین فتنیریپذ مزبور راداتیا از یک چیه
 از عقـد تیتبع لزوم ۀقاعد ژهیو به (اراده بر حاکم قواعد ناصواب ریتفس ازی ناش قرارداد
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. اسـت قـرارداد موضـوع بـودن نیمعـ و معلوم لزوم شرط از قیدق ریغ ریتفس زین و) قصد
 در انحـالل انیـجر بـه التزام با زین مشابهی نهادها در انحالل انیجر عدم به مربوط رادیا

 برداشـت بـری مبتنـ زین راداتیای برخ. بود خواهدی منتف اییمبنبه طور  مشابه،ی نهادها
 نمونـه،؛ بـرای اسـت آنی بـرا حـصر و حد یب قلمروی تلق و انحالل ۀقاعد از قیدق ریغ
 عـدم ازی ناشـ قـرارداد، تیـنها یب به واحد قرارداد انحالل بهی بندیپا لزوم بری مبن رادیا

 قـرارداد انحـالل تیـفعل ،واقـع در. اسـت انحالل ۀقاعدی اجرا در عرف نقش به توجه
ی مـوجب عـرف حکم به قرارداد موضوع که استی موارد در متعددی قراردادها به واحد
ی محملـ انحـالل ۀقاعد از گفتن سخن صورت، نیا ریغ در. باشد داشته وجود آنی برا

 و قرارداد لیتحل در ها دگاهید تفاوت بری مبتن زین راداتیا از گریدی برخ. داشت نخواهد
  .است آن ازی ناش آثار

 متعـدد،ی قراردادهـا بـه واحـد قـرارداد انحاللی نف ضمنی نیخم امام ،انیم نیا در
 و جـابیا (قـرارداد یانشا شان،یا اعتقاد به. فته استریپذ را قرارداد آثار ۀیتجز و انحالل
 از حاصلی اعتبار موجود. گردد یمی مصدر اسم مفهوم به عقد شیدایپ موجب) قبول

 اعتبـار یـا شرع حکم به نیست و نیطرف اعتبار ۀجینت کهدارد ی آثار خود ،قبول و جابیا
 و انـشا کـرد،یرو نیـا اسـاس بـر. گردد یم بار) یمحصولی امعن در عقد (عقد بر عرف
 اعتبـار معلـول ،عقـد بـر مترتـب آثار که آنجا ازی ول پذیرندنا هیتجز و طیبسی امور منشأ
 بر را خود آثار تمام قرارداد وشود  مواجه مانع بای موارد در تواند یم است، عرف و شرع
 عرف که استپذیرفتنی ی موارد در ًصرفا آثار ۀیتجز ه،ینظر نیا اساس بر. نگذاردی جا
  .دینما حکم ،هیتجز ِتیقابل به

 سـو یک از ،متعددی قراردادها به واحد قرارداد انحالل ۀقاعد داران طرف ،مقابل در
 میمـستق ۀجـینت قـرارداد آثـار اسـاس، نیا بر. اند ننموده قرارداد اثر و منشأ انیمی کیتفک
 و انـشای عـیطب بـساطت رشیپذ ضمن شانیا گر،یدی سو از. است قرارداد نیطرف یانشا
 تیـفعل بـه زیـن شانیـا ،عـالوه به. نندیب ینمی اشکال آنی اعتبار ۀیتجز و تعدددر  منشأ،
 موضـوع عـرف، داللـت بـه که دانند یمی موارد به ناظر را مزبوری اعتبار ۀیتجز دنیرس

  .نیز موجبی یافت شود هیتجز تیفعلی برا و باشد داشته هیتجز تیقابل قرارداد
 بـه واحد قرارداد انحالل ۀقاعد اراند طرف لیتحل بای نیخم امام ۀژیو لیتحل هرچند
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 دسـتی مـشابه آثـار بـه لیـتحل دو هر عمل در دارد،یی مبنا تفاوت، متعدد یقراردادها
 نیـا در تفاوتاما  ،اند فتهریپذ را قرارداد آثار ۀیتجز گروه دو هر سخن، گرید به. ابندی یم

 اسـت قرارداد آثار به ناظر هیتجز و دنشو ینم هیتجز منشأ و انشا نظر، یک بر بنا که است
رنـد و ندای مفهوم ریتغا اثر و منشأ گر،ید نظر بر بنا، اما است عرف و شرع حکم ابعت که
ی عـیطب وحـدت یـک هر که منشأ و انشاند ولی شو یم جادیا قرارداد نیطرف یانشا اثر رب

 هـر در که کرد دیتأک دیبا انیپا در. باشند داشتهی اعتبار ۀیتجز و تعدد توانند یم ند،دار
 دو بیـتقر در مهـم نیـا و دارد هیـتجز قابل موارد نییتع دری ساسا نقش عرف مبنا، دو
  .است کننده نییتع و مؤثر اریبس کردیرو
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  یشناس تابک
، ی، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمحاشیة المکاسـبن، یاظم بن حسمحمدک، یآخوند خراسان .١

  . ق١۴٠۶
  . ق١۴١٣  قم،ۀی علمۀن حوزی مدرسۀع وابسته به جامی، قم، دفتر انتشارات اسالمکتاب فی الوقف، همو .٢
  . ق١۴١۵، قم، در راه حق، کتاب البیع ،یعلکی، محمدارا .٣
ی اسـالم انتـشارات دفتـر قـم، ،االذهـان ارشـاد شرحی ف البرهان و ةالفائد مجمع محمد، بن احمد ،یلیاردب .۴

  . ق١۴٠٣ قم، ۀیعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع به وابسته
  . ق١۴١٧سوة للطباعة و النشر،  تهران، دار اال،همدارک العروپناه،  ی، علیاشتهارد .۵
 دائـرة المعـارف ۀ، قم، مؤسس هل البیتاا لمذهب ًسالمی طبقموسوعة الفقه اال، ی از پژوهشگرانجمع .۶

  . ق١۴٢٣،  یت بر مذهب اهل بیفقه اسالم
 نیمدرسـ ۀجامعـ بـه وابـسته یاسـالم انتـشارات دفتر قم، ،الفقهیه العناوین رعبدالفتاح،یم ،یمراغ ینیحس .٧

  . ق١۴١٧ قم،ۀ علمیۀ حوز
  . ق١۴١۶ ، صادق امام ۀمؤسس قم، ،الغراء  ةیاالسالم  ةعیالشری ف  ةالمضارب  نظام جعفر، ،یزیتبری سبحان .٨
  . ق١۴١٣ ، چاپ چهارم، قم، المنار،حکامّمهذب اال، یعلعبداالید، سیسبزوار .٩
یـر الوسـیلبر، کا ی، علی مازندرانیفیس . ١٠ م و نـشر آثـار امـام ی تنظـۀان، مؤسـس، تهـرهالمـضاربه ـ دلیل تحر

  . ق١۴٢٧، ینیخم
یر الوسیل، همو . ١١   . ق١۴٣٠، ینیم و نشر آثار امام خمی تنظۀ، تهران، مؤسسفقه الرباه ـ دلیل تحر
  . ش١٣٩٠، چاپ هشتم، تهران، مجد، تشکیل قراردادها و تعهداتشهیدی، مهدی،  .١٢
  . ق١۴١۶ر، ی التفس، قم، دارمستمسک العروة الوثقی، یدمحسنم، سکیحطباطبایی  . ١٣
  . ق١۴٢٣، ی، قم، محالتنوار البهیة فی القواعد الفقهیةاال، یتقید، سیی قمیطباطبا .١۴
  . ق١۴٢٣، ی، قم، محالتهجارکتاب اال ـ الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی، همو .١۵
  . ق١۴٢١ ان،یلیاسماع قم، دوم، چاپ ،المکاسب ةیحاش دمحمدکاظم،یس ،یزدی ییطباطبا .١۶
  . ق١۴١۵، یسالمز نشر العلوم االک، تهران، مرسؤال و جواب، موه .١٧
ن ی مدرسـۀ وابـسته بـه جامعـی، قم، دفتر انتشارات اسـالمشرح تبصرة المتعلمینن، یالدیاءض ی، آقاعراق .١٨

  . ق١۴١۴ قم، ۀ علمیۀحوز
  . ش١٣٨۶سمت،  تهران، ،یخصوص حقوق بخش فقه، قواعد ،یعباسعل ،یزنجان دیعم .١٩
 ۀ وابـسته بـه جامعـی، چـاپ دوم، قـم، دفتـر انتـشارات اسـالمهجـاراالن، یحسحمدی، ماصفهانغروی  .٢٠

  . ق١۴٠٩ قم، ۀی علمۀن حوزیمدرس
  . ق١۴١٨، ینوار الهدا، قم، حاشیة کتاب المکاسب، همو .٢١
  . ق١۴٢٣الغطاء،  اشفک نجف، مؤسسة، هحکام المتاجر المحرما ،یالغطاء، مهد اشفک .٢٢
 وابـسته بـه ی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسـالم البیعکتاب حجت، یمحمد بن علید، سیمرک وهک .٢٣

  . ق١۴٠٩ قم، ۀی علمۀن حوزی مدرسۀجامع
 ،٩مارۀ شـ ،یاسـالم قاتیتحق ۀمجل ،»انحـالل ۀقاعد و قصد از عقد تیتبع ۀقاعد «ابوالقاسم، ،یگرج .٢۴

  . ش١٣٧٠
  . ق١۴٠١ مهر، ۀ، قم، چاپخانکتاب الحجمحمد، ید، سیزدیمحقق داماد  .٢۵
  . ش١٣٨٧ زان،یم تهران، دهم، چاپ ،فقه قواعد الحسن،ابو ،یمحمد .٢۶
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  . ق١۴١٩ ،یالهاد قم، ،هیالفقه القواعد دحسن،یس ،یبجنوردی موسو .٢٧
  . ق١۴٢٧ر، ی، تهران، منهجار کتاب االه ـفقه الشیع، یمهدیدمحمد، سی خلخالیموسو .٢٨
م و نـشر آثـار ی تنظـۀ، تهران، مؤسسیریحسن قدیر محمد تقر،کتاب البیع ،اهللا دروحیس ،ینیخمموسوی  .٢٩

  .تا ، بیینیامام خم
  . ق١۴٢١، ینیخم امام آثار نشر و میتنظ ۀمؤسس تهران، ،عیالب کتاب، همو .٣٠
  . ق١۴١٨، ینیم و نشر آثار امام خمی تنظۀ، تهران، مؤسسکتاب البیع، یمصطفید، سینی خمیموسو . ٣١
  . ق١۴١٧، یاور دیفروش تابک، چاپ پنجم، قم، صولمصباح االبوالقاسم، اید، سیی خویموسو .٣٢
  .تا ی، بیدی توحیعلمحمدر ی، قم، تقرمصباح الفقاهه، همو . ٣٣
 ،یالعربـ المـورخ دار روت،یـب ،العقـودی فـ ةیالتبع االلتزامات او الشروط ،یدمحمدتقیس ،ییخوی موسو .٣۴

  . ق١۴١۴
 ی، قم، دفتر انتـشارات اسـالمیآمل یتقیرزا محمد، تقریر مالمکاسب و البیعن، یحسیرزا محمد، مینیینا .٣۵

  . ق١۴١٣ قم، ۀ علمیۀن حوزی مدرسۀوابسته به جامع
احمـد، ی و مالمهـدیین مال نـراقۀنگرک، چاپ دوم، قم، حکاممشارق اال محمد بن احمد، ی، مولینراق .٣۶

  . ق١۴٢٢


