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  :چکیده
 باشد شرط عتیطب خاطر به است ممکن ارتباط نیا است فرع و اصل ارتباط مانند شرط و عقد ارتباط

 حال نیا با. نباشد تصور قابل عقد ازي جدا و مستقل طور به تحققش و وجود که است آن شرط عتیطب
 نیا تر ساده انیب به است وابسته عقد به اعتبار و صحت جهت از شودی م واقع عقد ضمن در کهی شرط

 شود باطل عقد اگر نیبنابرا. باشدیمی اصل تعهد صحت و اعتبار) یفرع تعهد( شرط صحت الزمه که
 بهی ول باشد صحت طیشرای تمامي دارا خود شرط چند هر شودی م باطل آن تبع به زین آن ضمن شرط

 نیا عکسی ول برود انیم از دیبا تبعا زین فرع اصل، رفتن نیب از با شود، یم آن بطالن به حکم عقد تبع
 شرط که چرا بزند) عقد( اصل بهي ا خدشه دینبا) شرط( فرع انحالل اصوال رایز ستین حیصح مطلب

 دری تبع تعهد یک عنوان به شرط کهی وقتی یعن است عقد به وابسته بلکه ندارد مستقلي اعتبار تیماه
  .کندی م ارتباط جادیای اصل عقد با شود درجي عقد ضمن

  
  طبیعت شرط، ضمن عقد، تعهد اصلی، تعهد فرعی، عقد اصلی :کلمات کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 پایگاه تخصصی نشر مقاالت حقوقی،حق گستر 4

 

  :مقدمه
قانون ممنوع نباشد مشروعیت دارد و وفاي به آن الزم است مثال هر وقت شرط کنند که  شرطی که از نظر

طرف مقابل عملی انجام دهد که مخالف نظم عمومی باشد چنین شرطی مشروعیت ندارد و باطل است و 
وهمان طور که قانون و شرع هر دو واحد عمل می کنند پس از نظر شرع نیز باطل است . مغایر قانون است

چنین شرطی با اینکه باطل و فاسد است ولی مبطل عقد نیست چون اصوال فساد شرط به عقد سرایت نمی
بنابراین اگر شرط صحیح باشد اثر حاصل از شرط ضمن عقد ایفاء به آن است و اگر شرط باطل باشد  .کند

  .دوفاء به آن نیز الزامی ندارد ولی می توان معتقد به استحباب وفاءبه چنین شرطی ش
است عالمان و فقهاء هر کدام نظریه اي را بیان  شده ارائهی مختلف نظرات عقد و شرط انیم ارتباط درباره
  .اند که در این مقاله بیشتر نظرات موجود را جمع بندي کرده و در قالب پنج نظریه ارائه کردیم کرده
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  :کلیات
وجوب وفاء به عقد دانسته اند مشروط بر اینکه شرط جزئی از بر اساس روایت نبوي لزوم شرط را وسیله 

یعنی مومنان باید به شروطهایی که گذاشته اند ) المؤمنون عند شروطهم( .عقد و در نتیجه الزم الوفاء است
  .وفادار باشند

 و شودی م االجرا الزم مزبور زیجا عقد شود، شرطی الزم عقد ضمني زیجا عقد جهینت یا زیجا عقد اگر
 بهي زیجا عقد اگر و. کنند فسخ یا اقاله رای اصل عقد آنکه مگر ندارند را آن زدن هم بر حق نیطرف

ی اصل عقد کهی زمان تا لذا کندی م تیتبع زیجا عقد آن از دیدرآي گرید زیجا عقد ضمن شرط صورت
 عقد آنکه مگر ندارند را آن زدن هم بر حق نیطرف از یک چیه و استی باق زین شده شرط عقد استی باق
  ).181 ص ،1386 ،ياحمدی بهرام( زنند هم بر رای اصل زیجا
 تعهد گاه هر کهي ا گونه به. است کینزد اریبس رابطه کی) یاصل( عقد با) یتبع( شرط ارتباط بیترت نیبد

 که گفت توانی نم عکس به اما. بود خواهد باطل زین ان ضمن شرط باشد، باطل جهات ازی جهت بهی اصل
 طیشرا ازی یک به شرط فساد کهی صورت مگر. گرددی م باطل آن تبع به زین عقد باشد باطل شرط گاه هر

 عقد تحقق عدم آن حاصل که باشدي ا گونه به اشتراط مثالي برا یا و دینما تیسرا عقد صحتی اصل
  ).38 و 37 صص ،1379 عالمه،( باشدی اصل

-یم آنها انیب به هینظر پنج قالب در که است شده ارائهی مختلف نظرات عقد و شرط انیم ارتباط درباره
  :میپرداز
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  نظریه اول
  

  دییتق هینظر
. است دیمق و دیق مانند عقد و شرط رابطهی یعن است آن به دیمق عقد و دیق شرط که معتقدند فقها ازی برخ

 شرط صاحبي برا و شدهی منتف زین عقدي بقا شرط،ي انتفا با که است شرط تحقق بر معلق عقد استمرار
  ).41ص ،1408 ،ینراق محقق( دیآی م دیپد فسخ اریخ

 ضمنی باطل شرط اگر پس است شده واقع مثمن و ثمن نیب معاوضه که کند انیب خواهدی م دییتق هینظر
 حق جبراني برا شرط از تخلف صورت در بلکه شودی نم گرفته نظر در ان برابر دری ثمن شود درج عقد

  .ماندی می باق له مشروطي برا فسخ اریخ
 صورت در که است شده شرط معامله ضمن در لباس دوخت: لباس دوختن شرط به کتاب فروش: مثال

  .کند استفاده فسخ اریخ حق از تواندی م له مشروط شرط نیا از تخلف
ی ول دهدیم ارائه فعل شرط مورد در شرط دادن انجام به الزام دربارهی قبول قابلی منطق هیتوج هینظر نیا

 بدوزد را او لباس داریخر نکهیا شرط به فروشدی م را خود کتاب کهی کس رایز است عقد ظاهر خالف بر
 نیا عالوه به باشد کرده بدان دیمق را کتاب نکهیا نه ساخته، شرط انجام به وابسته را خود فروش واقع در

  ).113ص ،1388،...شروطی عموم هینظر داماد، محقق( ستین قبول قابل جهینت شرط مورد در هیتوج
 است، شرطي انتفا صورت در عقدي انتفای چگونگ آن و شودی م مطرح هینظر نیا در توجه قابل نکته

 میتوانیم خیش نظر به اتکا با سپس میاوریم مورد نیا در راي انصار خیش نظر ابتدا مطلب نیا هیتوجي برا
  .میکن هیتوج را مبحث نیا

 نمودن وفا و گرددیم محسوب عقدي معنو دیق شرط آن باشند کرده توافق شرط بر نیطرف کهی صورت در
 ازی ناشی تجارت عقد مذکور شرط بدون و ستین ممکن نظر مورد شرط انجام با جز د،یمق عقد نیا به

 ،يانصار خیش( است بوده شرط حصول به دیمق شانیای تراض آنکه چه بود نخواهد نیطرفی تراض و توافق
  ).55ص ،6 ج ،1420

 به شرط بطالن و ردیپذی نم مطلق صورت به دیمق و دیق عنوان به را عقد و شرط رابطه »يانصار خیش«
 شودی م باطل زین عقد شرط تخلف صورت در میبدانی تراض دیق را شرط اگری ول کندینم تیسرا عقد

  .دارد همراه را دیمقي انتفا عقدي انتفا که میکرد انیب رایز
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  دوم نظریه
  

  تیظرف هینظر
 و داردي مجازي معنا شرط به نسبت هینظر نیا در تیظرف نیهمي برا ستین مکان یا زمان قتایحق عقد

 صورت در که استي مجاز استعمال نیهمي ایگو دیآی م وجود به عقد و شرط انیم کهي وندیپ و ارتباط
 صورت نیا در که شوندیم حساب مستقل و جداگانهي ا معامله دو هر شرط و عقد ارتباط و وندیپ نبود
ی بحث تا ندارد وجود عقد و شرط نیبی ارتباط چون داشت نخواهدیی جا مورد دو نیا در تیظرف هینظر

  .ردیبگ شکل تیظرف هینظر رامونیپ
ي برای عرب زبان در) یف( حرف که میابی یم در شده شرط از العرب لسان در کهی فیتعر به مراجعه با

 زیچ درون دري زیچ درج وی مظروف و ظرف رابطه دادن نشاني برا بلکه رودی نم کار به دییتق و قیتعل
  .رودی م کار به گرید
 لیتشک را عقد که گرددی م محسوبی اصل قرار برابر در مستقل قرار یک»  شرط« تیظرف هینظر اساس بر

. شود درج»  عقد« ضمن در مستقل قرار نیا که شودی م محقق»  شرط« عنوانی صورت در لکن است داده
 است آن گفته نیا لیدل. باشد منشا دیق یا انشا دیق یا عوض دو دیق»  شرط« که ستینی معن بدان نیای ول
 عقد« وجود رایز ست،یني زیچ بر معلق معامله مشروط، عقد در که میابی یم در لغت عرف به مراجعه با که
 دو ازی یک بري زیچ معامله، ضمن در بلکه ده،یگرد انشا منجز طور به و نگشته»  شرط« وجود به وابسته» 

  ).113ص ن،یشیپ داماد، محقق( است شده شرط طرف
  :میآوریم ریز در خالصه صورت به که اند کرده ارائهی مطلب رابطه نیا در) ره( »ینیخمي موسو«

ي گرید تحقق به وابستهی یک وجود کهي ا گونه به استی ش دو انیمی گسستن نا ارتباط ق،یتعلي معنا
 عقد در که دهدی م نشان امر نیا و دیآی م وجود به منجز طور به بالفاصله مشروط عقد که آن حال. باشد

 ،1410 ره،ی نیخمي موسو( گرید قرار ضمن در استي قرار بلکه ست،ین معلقی معامل قرار مشروط،
  ).205ص

 از تطابق نیا رایز کندي رویپ قبول و جابیا تطابق قاعده از مشروط عقد که است آن هینظر نیا الزمه
 نیبنابرا ردیگی نم شکل زین قبول و جابیا شرط تخلف صورت در که است عقد صحتی هیبد طیشرا
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 صص ،4 ج تا،ی ب ،يزیتبر جواد رزایم( است قبول و جابیا تطابق قاعده نقض شرط بدون عقد قبول
  ).151و151
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  نظریه سوم
  

  مشروط عقد بودنی قیتعل هینظر
 منوط را عقد ریتاثی یعن آوردی م در معلق صورت به را آن عقد، ضمن در شرط درج هینظر نیا اساس بر
 عقد به مربوط مباحث در که استی مفهوم مشابه قایدق هینظر نیا در قیتعل مفهوم. کندی م شرط تحقق به

 به یا عقد حدوث در شرط تحقق ریتاث ثیح نیا از. دیآی م عمل بهی بررس و بحث آن خصوص در معلق
 است معلق واجب صورت به یا و مشروط واجب صورت به یا کشف وجه بر متاخر شرط صورت

  ).89ص ،1387 ،يریصغ(
 شرط به وفا هیعل مشروط بر: میکن انیب را آن است بهتر که داردی خاص نظر مورد نیا در »اول دیشه«

 زوال معرض در را عیب آن، به نشدن عمل صورت در که است نیا شرط اثر و دهیفا تنها و ستین واجب
  ).110 ص ،1411 ه،یدمشق لمعه اول، دیشه( گرددی م الزم عیب شود، عمل آن به اگر و دهدیم
 ،یطوس فخار( دهندی م نسبت فقها گرید به همی گاه که است شده داده نسبت اول دیشه به نظر نیا

  ).154 ص ،1379
  :شد قائل تفاوت ریز شرح به مشروط عقد انواع انیم دیبا هینظر نیا اساس بر

 طرف التزام بر عقد قیتعل واقع در شرط ستندین اریخي رایپذ و تزلزل قابل کهی قاعاتیا و عقود در) الف
 نسازد خارج او وطن از راي و شوهر، که کندی م شرط نکاح عقد در زنی وقت مثال. است امر یک به گرید

 و است کرده شوهر التزام به موکول را) منشا( تیزوج رابطه و ساخته شوهر تعهد بر معلق را عقد واقع در
 معلق عقد تا ستینی استقبال امر یک بر قیتعل پس شود،ی م حاصل تعهد نیا شوهر، قبول مجرد به چون
 ،)بدان تعهد نه( کند نیمع شهر در سکنا صرف به موکول را تیزوج رابطه اگر بله،. شود قلمداد باطل

  .دارد الزام حق فقط له مشروط که است آن هیتوج نیا جهینت. بود خواهد باطل قیتعل
 قتیحق است، هیعل مشروط اریاخت و اراده از خارج شرط، موضوع که صفت شرط همچوني موارد در) ب

 معلق عقد ،يموارد نیچن در گرید عبارت به. است خارج در مشروط تحقق بر عقد به التزام قیتعل شرط،
 ساخته خارج در شرط تحقق به وابسته را عقد مفاد به شیخوي بندیپا و التزام له، مشروط بلکه نشده،
 رها عقد به شیخوي بندیپا از بتواند نداشت وجود معامله مورد در صفت فالن اگر کهي ا گونه به است،
  .کند فسخ را آن و شود



 پایگاه تخصصی نشر مقاالت حقوقی،حق گستر 10

 

 کهي زیچ به تواندیم شخص چگونه رایز ست،ین التزام و تعهد موارد، نیا در هیعل معلق که است روشن
  .کند تعهد اوست، اریاخت طهیح از خارج

ی وقت مثال. است یافته قیتعل بدان التزام هم و عقد اصل هم و عقد اصل هم فعل، شرط مورد در) ج
ی مبتن موجود و حاصل امر یک بر قیتعل چون و لباس دوختن به فروشنده بر و خردی مي ا پارچه شخص
 یافتن انجام بر معلق عقد، به له مشروط التزام گر،ید طرف از. بود نخواهد باطل قیتعل قیمصاد از است،
ی ول است، ندهیآ آن تحقق ظرف وی استقبال امر یک چه اگر شرط نیا. است هیعل مشروط توسط شرط
 و 166 صص ،1379 گران،ید وی قنوات( بود نخواهد عقد بطالن موجب ساخته، معلق را عقد به التزام چون
167.(  

 آن از فراري برا که بود عقد بطالن شده، آن قائالني سو از هینظر نیا طرح باعث آنچه نهایا از گذشته
 به التزام بر معلق را عقد خود یا کنند، محسوب شرط تحقق بر معلق را عقد به التزام یا اند شده مجبور
 عقد بطالن بر هانیفق اجماع بر و اند رفتهیپذ را آنی درست معلق عقد مبحث در کهی حال در سازند، شرط
  ).391 ص ،7 ج ،1368 ،ییخو دیس( اند کرده رادیا معلق
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  نظریه چهارم
  

  ستین نیعوض ازی جزئ شرط
ي برا و کنندی م عمل مستقل کدام هر و دارند هم ازي جدا تیماه عقد و شرط که معتقدند فقها ازي ا عده
 را شرط شودی م حکمي عقد بطالن کهی وقت کهیی جا تا رندیگی م نظر دري ا جداگانه احکام یک هر

 است معامله نیعوض بر اضافهی التزام شرط، فقها نیا نظر طبق. دارندی می باق خود قوت به همچنان
 ،1420 ،يانصار خیش/  204 ص ،4ج ن،یشیپ ،يبجنورد/  245 و 243 ص ،1410 ره،ی نیخمي موسو(

 موثر عقد انعقاد به نیمتعامل از یک هر زشیانگ در چند هر شرط که دارند ادعا فقها نیا). 81 ص ،6 جلد
ي زیچ عقد مدلول که نیا به توجه با اما باشد داشته ریتاث زین عوضی کم اي یادیز در که بسا چه و است

  .بود نخواهد ها آن ازی جزئ یا نیعوض حکم در شرط لذا ستین مثمن و ثمن نیب معاوضه وقوع جز
  :میدهی م پاسخ سوال نیا به قسمت چهار در که است مطرح باب نیا در فقها نیبی سوال
  شود؟ی م طیتقس ثمن کند تخلف شرط بهي وفا از هیعل مشروط اگر

 نیا. کندي زیآم رنگ را او خانهي مشتر که نیا شرط به فروشدی م را اش مغازهی شخص: اول قسمت
 رنگ( التزام نیا و ستین ثمن مقابل در شرط نیا وجه چیه به و ستین مغازه آن اوصاف و اجزاء از شرط

 خارج شرط نیا چون ردیگ قرار آن مقابل در از ثمنی جزئ تواندی نم پس است نیعوض از گانهیب) يزیآم
  .است نیعوض قتیحق از

 مانند زین مورد نیا. فروشمی م تو به است سوز گاز که را لمیاتومب دیگوی م فروشنده به عیبا: دوم قسمت
 نیا مقابل در ثمنی تمام انشاء مقام در که شودی م انشاء عقد ضمن در که است گریدی التزام اول قسمت

 ملتزم که چه آن به هیعل مشروطی یعن شود متعذر شرط گاه هر پس. است گرفته قرار شده مشخص لهیوس
 توانینم پس داشت خواهد فسخ اریخ حق تنها لذا بود نخواهدی التزام زین له مشروطي برا نکند عمل شده
  .شد ثمن طیتقس به قائل

ی خارج برنج کهی صورت در. فروشمی م تو به رای رانیا برنج نیا که دیگوی مي مشتر به عیبا: سوم قسمت
ی خارج برنج بای رانیا برنج عرف در رایز ردیپذی م صورت شرط از تخلف دهد لیتحوي مشتر به را

 عرف نظر اریمع معامالت دری ول) هستند برنج دو هری یعن( متحدند هم با نوع در چند هر دارد تفاوت
  .کندیم تصور جداگانه را برنج دو هر عرف زین مثال نیا در است مردم معامالت مدار درعرف که است
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 بعدای ول. باشد هکتار صد آن مساحت که کنندی م شرط و کنندی م معامله رای نیزم نیطرف: چهارم قسمت
 شده شرط مقدار از کمتر نظر مورد نیزم مساحت اگر حال. است بوده شتریب یا کمتر که شودی م معلوم
 اوي برا فسخ حق و است تیاهم حائز مورد نیا در تیکم اعتبار رایز است طیتقس بر فقها اکثر نظر باشد

 تواندی م فقط ایآ که شودی م مطرحی سئوال ناقص جزء گرفتن با امضا حق مورد دری ول است متصور
  ثمن؟ ازي زیچ مطالبه بدون کند امضاء یا و ردیبگ پس را ثمن کل و کند فسخ

  ).245 ص ،1ج ،1413 ،یعامل( دارد وجود فسخ اریخ حق فقط که قائلند فقها مشهور
 و است عیبا ملکی اضاف مقدار صورت نیا در باشد شده نییتع مقدار از شتریب نیزم مساحت اگری ول
  .است نشده واقع دیزا مقدار بر عقد نیا رایز شودی نم ثابتي اریخ حق اوي برا
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  نظریه پنجم
  

  است نیعوض ازی جزئ شرط
 شوندینم قائلی مستقلي معنا شرطي برا که دهندی م ربط هم بهي طور را عقد و شرط گاه فقها ازي ا عده
 طور به را شرط حال نیا بای ول دانندی م عقدي محتوا جزء را شرطی یعن کنندی م ذکر عقد با همراه بلکه

 ص ،2 ج ،1419 مکاسب، هیحاش ،يزدی دیس( است نیعوض ازی جزئ شرطی یعن. کنندی نمی نفی کل
  ).44 ص ،1 ج ،1408 ،ینراق محقق/ 145
 صاحب است ثمن ازی قسمت زین شرط کهی حال در ردیگی م قرار عیمب ازی جزئ هر برابر در ثمن ازی قسمت

 که است نیا عقد ضمن شرط به وفاء وجوب ادله جمله از که کرده انیب واضح صورت به امیاال عوائد
 ،ینراق محقق( است دهیگرد الزم نیعوضي اجزا ریسا همچون نیبنابرا و شده عوض دو ازی جزئ شرط

  ).41ص همان،
 در نیبنابرا. دهندی م قرار استناد مورد را نیمتعاقدی تراض تیفیک شیخو نظر بر استدالل در فقها نیا

 نیمتعاقد به نیعوض از یک هر انتقال عدم اصل رایز شودی نم ثابت انتقال اساسا شرط تحقق عدم صورت
 صورت در صرفا نیطرفی تراض نحوه به توجه با زین انتقال ثبوت و گردد ثابت انتقال نکهیا مگر است
  .است ریپذ امکان شرط تحقق
  .شودی م ثابت له مشروطي برا فسخ اریخ حق ثمن بودن مجهول صورت در: نکته
 شده واقع مجهول شرط واسطه به ثمن که چرا شودی م باطل زین عقد شود حکمی شرط بطالن به کهی زمان

  ).68 ص ،9 ج ،1412 عه،یالش مختلف ،یحل عالمه( است
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  :خالصه کالم
، شرط نیز از بین می رود به بیان ساده عقد انتفاء با کهي ا گونه به کرد انکار توانی نم را عقد و شرط نیب رابطه

زمانی که شرط به عنوان قیدي براي یکی از عوضین بیاید، بطالن . تر فساد عقد به شرط نیز سرایت می کند
شرط به عقد سرایت نمی کند ولی اگر شرط باطل به عنوان جزئی از عوضین باشد بر اساس نظریه تعلیق و 

  .نین شرطی موجب بطالن عقد نمی شودظرفیت، چ
  
  
  
  

  پایان
  )اللهم عجل لولیک الفرج(
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