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  :چكيده
بر اين اساس . ي از داليل انحالل عقود، شرط فاسخ استيك. شوند گاهي عقود به داليل متعدد منحل مي

با حصول معلق  صورتدر اين . نند اگر حادثه، فعل يا ترك فعلي رخ دهد عقد از بين برودك طرفين شرط مي
در . گردد در اين موارد سبب انفساخ ارادي است و نتيجه به طور قهري ظاهر مي. گردد عليه، عقد منفسخ مي
سخ ترديد وجود دارد كه با استناد به اصل صحت، حديث معروف نبوي و روايات وارد مورد صحت شرط فا

به . مدت شرط فاسخ بايد معلوم و معين باشد. توان حكم به صحت آن نمود شده در مورد بيع شرط، مي
انجام  وجود دارد طرفين بايد از در مدتي كه شرط فاسخ . عالوه امكان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد

  . هر گونه عملي منافي با حق طرف ديگر خودداري كنند
  

  .شرط فاسخ، تعليق، معلق عليه، انفساخ :هاهكليد واژ
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 :مقدمه  .1

همين اساس  بر . ها براي رفع نيازهاي خود، مجبور به انعقاد قراردادهايي با يكديگر هستند  انسان
ليكن گاهي قرارداد به . مل بين آنها اجرا گرددهدف هر يك از طرفين آن است كه قرارداد به طور كا

در اين مورد طرفين شرط . شرط فاسخ است ،يكي از اين داليل. گردد اي منفسخ مي داليل عديده
براي مثال، . ها منفسخ گردد در آينده رخ داد، عقد منعقد شده بين آن  كنند اگر حادثه يا عملي مي

منتفع يا . دد ت خانه گران شود، عقد اجاره منفسخ گركند اگر قيم در عقد اجاره، موجر شرط مي
كه به او تعلق دارد   ها در سال آينده ارزان شود، حق انتفاع از باغ معين اگر قيمت ميوهكند شرط مي

كه در با توجه به اين. شوددر اين مورد عقد به محض تحقق معلق عليه منفسخ مي. منفسخ گردد
اي نشده است، در اين مقاله سعي شده در مورد صحت شرط ردهفقه راجع به شرط فاسخ بحث گست

 مبهمفاسخ از ديدگاه فقها وحقوقدانان؛ انواع شرط فاسخ و شرايط معلق عليه، بحث شود تا زواياي 
و در ادامه از وظايف طرفين در دوراني كه شرط فاسخ مستقر است . گردد روشناين موضوع 

قبل از هرچيز الزم است گفته شود كه گاهي . شود يسرانجام از شرط فاسخ قهقرايي صحبت م
وقوع  ،طرفين ،در اين موارد. ارادي دارند اوقات سبب انفساخ عقود الزم، مواردي است كه جنبه

  يكي از طرفين شرط  ،براي مثال. دهندحادثه يا پيدايش امري را موجب انفساخ عقد قرار مي
به اين نوع . عقد اجاره منفسخ گردد ،خارج بازگشتكند چنانچه در مدت معين فرزندش از سفر مي

وجه افتراق اين نوع انفساخ با انفساخ . گويندانفساخ، انفساخ ناشي از تراضي يا شرط فاسخ مي
طور قهري حاصل ي آن به  قهري، جنبة اراديِ سبب انفساخ است، هرچند كه در هر دو مورد نتيجه

  . شودعقد منفسخ مي ،طرفين و بدون دخالت اراده
  
   :واژه شناسي .2

با بحث تعليق عقد ارتباط دارد چون به محض حصول معلق عليه  ،از آنجايي كه بحث شرط فاسخ
تعليق در لغت به معناي آويختن، . ضرورت دارد كه معناي تعليق مشخص گردد. دهدانفساخ رخ مي

، 1345دهخدا، (د باشمعلق كردن، آويزان كردن چيزي به چيز ديگر است كه جمع آن تعليقات مي
بال تكليف نهادن امري است كه تصميمي راجع به آن گرفته نشود   ،و در اصطالح). ذيل تعليق

در حقوق نيز مفهوم اصطالحي آن از معناي لغويش  .)، ذيل كلمه تعليق1372جعفري لنگرودي، (
الحصول معلق  فاصله نگرفته است و به اين معنا است كه پيدايش و تاثير عقدي را به امري محتمل

وجود هر عقدي داراي اثر مخصوصي است كه بالفاصله پس از انعقاد عقد به ،در عالم حقوق. كنيم
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 :1350عميد، (اي پيدايش آن را به وجودي منوط نمايند  توانند به وسيله ولي طرفين مي ،آيد مي
15 .(  

لقي كنند، گاهي نيز گونه كه ممكن است طرفين ايجاد و تاثير عقد را موكول به امر معهمان
در اين نوع تعليق، عقد با حصول . شود اي در آينده ميانحالل عقد و تعهد معلق بر وقوع حادثه
به محض وقوع معلق  ،بر اين اساس. گرددمنفسخ مي ،اندحادثه يا عملي كه طرفين شرط كرده

تعليق در انفساخ عقد را توان با توجه به اين توضيحات مي. رودبين مي عقد به خودي خود از ،عليه
ي تراضي طرفين  تعليق در انفساخ عقد، نوعي از انفساخ است كه به واسطه«: اين گونه تعريف كرد

  . »گردددر صورت حصول معلق عليه، عقد به طور قهري منفسخ مي
رسد به نظر مي. اندياد كرده» شرط فاسخ«اغلب حقوقدانان از تعليق در انفساخ عقد به عنوان 

هرچند گاهي به تعليق، شرط و . تعبير درست نيست و تعليق و شرط را نبايد با هم اشتباه نمود اين
شود؛ ولي بايد گفت كه بين اين دو واژه تفاوت به عقد معلق عقد مشروط به معني اعم گفته مي

تعليق، موكول و وابسته كردن عقد به امر ديگري است، به طوري كه بر اساس . اساسي وجود دارد
آيد ماهيت عقد و آثار عقد بوجود نمي ،نظر برخي از حقوقدانان پيش از تحقق امر معلق عليه

 در صورتي كه شرط، امري فرعي متصل به عقد است و تشكيل). 87: 1378، جعفري لنگرودي(
گردد و آثار آن نيز از همان عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست بلكه عقد از زمان انشاء محقق مي

و براي مفهوم شرط از عبارت » اگر«ي براي ارائه مفهوم تعليق معموالً از واژه. شودجاري ميهنگام 
اگر ظرف مدت  ،ام را به تو فروختم خانه«ي  جمله ،براي مثال. شود استفاده مي» كهبه شرط اين«

ت ام را به تو فروختم به شرط اين كه ظرف مدخانه«ي  با جمله» يك سال براي من خانه بسازي
گردد تا اينكه در عقد اول، مالكيت منتقل نمي. متفاوت است» يك سال براي من خانه بسازي

استقرار عقد بر معلق عليه  ،در واقع. متعهد، خانه مورد نظر را بسازد و معلق عليه را انجام بدهد
يت خريدار ي مورد معامله، از زمان انعقاد عقد به مالك در حالي كه در عقد دوم، خانه. استوار است

  آيد و منوط به انجام شرط نيست و چنانچه متعهد از انجام شرط سرباز زند مشروط له در مي
با توجه به ). 1/77: 1377شهيدي، (عليه را ملزم نمايد تواند با توسل به مراجع قضايي، مشروط مي

كه منظور ينصحيح نيست، مگر ا» شرط فاسخ«بايد گفت به كار بردن عبارت  ،توضيحات ارائه شده
شود و چنانچه در اين قسمت ما از عبارت از شرط، شرط به معناي اعم باشد كه شامل تعليق نيز مي

  .باشداستفاده نموديم، منظور شرط به معناي اعم مي» شرط فاسخ«
الزم به ذكر است كه بين شرط فاسخ و تعليق در عقد از نظر ساختمان و شروطي كه براي 

ختالف فاحشي وجود ندارد و بلكه شرائط تعليق در انعقاد عقد بايد در شرط ايجاد آن الزم است ا
اختالف فاحشي بين شروط فاسخ با تعليق در انعقاد  ،با اين حال از نظر آثار. فاسخ نيز رعايت شود
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در حالي كه شرط فاسخ موجب  ،شودتعليق در انعقاد عقد موجب تشكيل عقد مي. استعقد موجود 
شرط فاسخ منحل كنندة عقد و  ،ديگر به عبارت). 117 :1374كاتوزيان، (. رددگانحالل عقد مي

  .تعليق در انعقاد، سازندة آن است
  
  :صحت شرط فاسخ از ديدگاه فقها .3

به . تعليق در انحالل عقد يكي از موضوعات تقريبا جديد است كه وارد حقوق كشور ما شده است
با . ال در فقه چيزي به طور مبسوط بيان نشده استهمين علت، در مورد تعليق در انحالل تا به ح

توان مطرح كردكه ه موارد مشابهي در فقه ميكچون. انداين حال فقها با چنين مواردي بيگانه نبوده
در صحت عقد معلق . شبيه شرط فاسخ است ،عقد معلق ،از نظر شكلي. با اين بحث نزديكي دارد 

اند از فقها عقد معلق اعم تعليق درانشا و منشا را پذيرفتههرچند برخي . در حقوق ايران شكي نيست
 ،حداقل ،بيشتر فقها ،ولي در هر صورت )345: 1368، خميني موسوي ؛1/108 ،حكيمطباطبايي (

انعقاد عقد به صورت  ،البته در بعضي ازموارد). 1/278، 1410انصاري (اند تعليق در منشا را پذيرفته
بنابراين چون ) 28/105: نجفي(له انعقاد عقد وقف و انعقاد عقد نكاح ازجم. ممنوع شده است ،معلق

براي انحالل  ،توانيم از اين راهكارما مي ،منع شرعي و قانوني نداشته ،به صورت معلق ،انعقاد عقد
در فقه عالوه . نيز استفاده كرده  انحالل عقد را به صورت تعليق و منوط به تحقق حادثه اي نماييم

 ،به طور مثال.  شويمموارد نزديك به شرط فاسخ مواجه مي يا ته شد به موارد مشابه وبرآنچه گف
ها ثمن را در مدت معين برگرداند بتواند عقد را فسخ  كنند اگر يكي از آن چنانچه طرفين شرط 

 ،البته با توجه به نظريات فقها در اين مورد و خيار شرط. مانند آنچه در بيع شرط وجود دارد. كند
حال با توجه به اين مقدمه به . توان حكم صحت يا عدم صحت شرط فاسخ را استنباط نمود مي

پردازيم تا بدين وسيله صحت شرط  داليل صحت بيع شرط در مدتي كه خيار موجود است مي
  .فاسخ را استنباط نماييم

  
  :روايات  3.1

. است كه خيار وجود داردروايات موجود از جمله داليل محكم بر صحت بيع شرط در مدت زماني 
شنيدم شخصي «: اسحاق بن عمار بيان كرده است. موثقه اسحاق بن عمار است ،يكي از اين روايات

مرد مسلماني احتياج دارد كه خانه خود را بفروشد، «: گفت كرد و مي سوال مي) ع(از امام صادق 
دارم خانه براي تو باشد به  فروشم و دوست ام را به تو مي خانه«: پس به نزد برادرش رفت و گفت

، امام »شرط اين كه اگر من ثمن خانه را در طول يك سال نزد تو آوردم خانه را به من برگرداني
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اگر خانه منافعي داشته «: پرسيدم. »اگر ثمن را در اين مدت آورد اشكال ندارد«: جواب دادند) ع(
بيني اگر خانه از بين برود از  ي، آيا نميبراي مشتر«: امام جواب دادند. باشد باشد براي چه كسي مي

  ).12/355: 1409حر عاملي، (» باشد مال مشتري مي
شنيدم ابوالجارود از امام «: معاويه بن ميسره گفت. مورد ديگر، روايت معاويه بن ميسره است

 بين او و«: ابوالجارود گفت. »اش را به شخصي فروخت در مورد فردي سوال كرد كه خانه )ع( صادق
شرط كرده است كه اگر تو مالم را در مدت . كسي كه خانه را از او خريده است شرطي وجود دارد

: امام پاسخ دادند» پس خانه متعلق به خودت باشد، پس اگر مالش را آورد؟ ،گرداني سه سال باز
پس همانا مرد از اين مال به مدت سه سال «: ابوالجارود پرسيد. »براي او شرط شده است«

بيني اگر  آيا نمي«: و امام دوباره فرمودند. »مال او است«: امام پاسخ دادند. »ردار شده استبرخو
  ).356 :همان(» ي مشتري است خانه آتش بگيرد از مال چه كسي بايد باشد؟ خانه، خانه

  
  :اجماع 3.2

ستند كه اي از علما، معتقد ه يكي ديگر از داليل بر صحت بيع شرط، اجماع است، بر اين اساس عده
، شهيدثاني(كنند  بيع شرط نزد علماي شيعه صحيح است و حتي بر صحت بيع ادعاي اجماع مي

  ).4/293: 1414 كركي، ؛3/202، 1413
  

  :عمومات 3.3
توان براي صحت بيع شرط و به تبع آن شرط فاسخ به آن استناد كرد عمومات  دليل ديگري كه مي

است، هم چنين شرط فاسخ بر اساس عموماتي مانند بيع شرط كه يكي از افراد خيار شرط . است
» افوا بالعقود«ي  و آيه شريفه عند شروطهمالمومنون «اصل صحت، مبتني بر اين حديث نبوي 

  ).5/130 :1415انصاري، (باشند  صحيح مي
 

 :عرف 3.4

  از آن جايي كه مردم به اموالشان . اندبعضي از فقها در صحت بيع شرط به عرف استناد كرده
بنابراين براي جمع بين  ،فروشندديگر بر اساس نيازهايشان اموال را مي مند هستند و از طرفعالقه

خالفي در اين مورد بين اصحاب وجود ندارد ، هم چنين. كنند اين دو حق از بيع شرط استفاده مي
هاي عقلي و  ، مالك صحت شروط عرف هستند نه دقت عالوه بر اين). 6/226: موسوي خويي(

: 1368خميني،  موسوي(توان حكم كرد به صحت اين گونه شروط مي ،فلسفي و بر اين اساس
4/234.(  
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  .الزم است علت بطالن تعليق را نيز متذكر شويم ،حال كه با صحت اين گونه شروط آشنا شديم
اين گروه معتقد هستند كه با . اندگروهي از فقها علت بطالن تعليق را، عدم جزميت ذكر كرده

كه موجد فعل كند و ايجاد فعل از فاعل با شك در اين م جزم انشاء، قصد ايجاد تحقق پيدا نميعد
انتقال ثمن و مثمن بايد به سبب تراضي  ،به عالوه. در خارج است يا نه، امري غير معقول است

امل طرفين باشد و تا جزم و قطع نباشد تراضي هم وجود ندارد و تعليق با جزم منافي است، زيرا مع
  ).10/65: شهيد اول. (باشد براي ايجاد عقد مصمم نيست؛ در نتيجه رضا موجود نمي

اما اين دليل ياراي اثبات مدعاي خود را ندارد، زيرا تعليق براي امري كه امكان حصول ندارد 
به عالوه رضايت دادن به چيزي متوقف . اما تعليق براي امر ممكن الحصول قادح نيست. باطل است

پس همانطور كه رضايت به عقدي كه به صورت مطلق بيان شده است . يت وقوع آن نيستبر جزم
  ).1/107: طباطبايي حكيم(گيرد  عقد معلق نيز تعلق ميگيرد، به  تعلق مي

به موجب اجماع منقول، تعليق در هيچ عقدي جايز . عمده دليل مخالفان تعليق، اجماع است
عقد معلق به  ،بر اين اساس. آن را درست دانسته باشدمگر اين كه شارع در مورد خاصي  ،نيست

  ).3/557: شهيدي تبريزي. (استعلت اجماع باطل 
تواند  نقل اجماع نيز نمي ،به عالوه. در اين مورد بايد گفت وقوف بر آراي همه فقها ممتنع است

و حجيت  مثبت باشد، زيرا نقل اجماع به صورت خبر واحد موقعي اعتبار و ارزش دارد كه سنديت
هم چنين اجماع بايد . در حالي كه حجيت خبر واحد مورد ايراد است. خبر واحد مورد ايراد نباشد
  ). 29: 1406خراساني،  (كاشف از راي معصوم باشد 

توان با استناد به داليل فوق شرط فاسخ را باطل اعالم كرد،  رسد نمي در هر صورت به نظر مي
به . تواند در انحالل عقد، شرط باشدعقد بپذيريم جزميت نمي جزميت را هم در انعقاد زيرا اگر

اگر به موارد انفساخ عقد بنگريم پي خواهيم برد كه عروض موارد انفساخ در عقود، ناگهاني  ،عالوه
همچنين اگر در اين مورد به علت اينكه طرفين در ايجاد عقد جازم نيستند و زمان انحالل . هستند

فاسخ را باطل بدانيم بايد بيع شرط را نيز باطل دانست، زيرا در اين مورد عقد نامعلوم است، شرط 
منحل كردن عقد جازم نيست و   يا حداقل مشروط له در باشند و انحالل عقد جازم نمي طرفين در

الزم به ذكر است كه در بطالن شرط . درست مانند شرط فاسخ زمان انحالل عقد نامعلوم است
ع كه عمده دليل بطالن در تعليق است استناد كرد، زيرا معقد اجماع علماي توان به اجما فاسخ نمي

به عالوه اجماع ). 2/44: 1373نائيني،  ؛ 26 :طباطبايي يزدي. ( باشند نه شروط شيعه عقود مي
ي است و بايد به قدر متقين آن يعني عقود اكتفا كرد و نبايد آن را به موارد مشكوك مانند دليل لب

  . دادشروط تسري 
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المومنون عند «ي بيع شرط، اصل صحت، حديث  با توجه به روايات نقل شده درباره ،در نتيجه
  . توان حكم به صحت اين گونه شروط نمودو عرف مي» شروطهم

  
  :انواع شرط فاسخ .4

گاهي منوط به فعل يا ترك فعل دو طرف عقد  ،معلق عليه كه انفساخ بر حصول آن استوار است
ي طرفين و در بعضي موارد نيز منوط به فعل يا ترك فعل شخص ثالثي  از اراده، گاهي خارج است

  .دهيماست، كه در ذيل هر كدام را توضيح مي
  

  : ي طرفين است حصول معلق عليه خارج از اراده 1.4
اي خارجي، در مدتي كه عقد جريان دارد يا در  كنند، چنانچه حادثهدر اين مورد طرفين شرط مي

در اين . قد آني است در يك مدت زمان معين، رخ دهد عقد منعقد شده منفسخ گرددموردي كه ع
احتمالي است به عنوان امر معلق عليه در ضمن عقد  اي را كه ممكن وطرفين وقوع حادثه ،مورد

طرف با آوردن صد تن گندم، مبادرت به انعقاد عقد  ممكن است دو ،براي مثال. كننددرج مي
تن از  50كنند چنانچه سال آينده خشكسالي نباشد عقد شركت نسبت به  و شرط شركت نمايند

فروشد و ي خود را كه در تهران واقع است مي يا شخصي خانه. ي هر كدام منفسخ گردد مال الشركه
. رخ داد عقد بيع خانه منفسخ گردد  كند چنانچه ظرف دو سال از تاريخ عقد زلزلهمشتري شرط مي

ق معلق عليه كه خارج از اراده طرفين است، ممكن است رخ دهد كه منجر به در اين موارد كه تحق
  . گرددصورت عقد براي هميشه تثبيت مي در غير اين. گرددانحالل عقد مي

  
  :حصول معلق عليه خارج از اراده طرفين نبوده بلكه ارادي است 2.4

لي انجام داد عقد منعقد شده ها عمكنند اگر يكي از آنونه موارد طرفين عقد شرط ميگدر اين
فروشد؛ ولي در ضمن اي به ديگري ميبراي مثال شخصي به موجب عقد بيع، خانه. منفسخ گردد

كند اگر تا پايان امسال مجوز بنگاه مشاور امالك دريافت نمودم عقد بيع منفسخ عقد شرط مي
اي را از ياز مبرم به منزل، خانهيا شخصي به دليل ن. گردد تا بنگاه خود را در اين مكان مستقر نمايم

ي خود را تكميل  نمايد چنانچه ظرف دو سال خانهكند ولي شرط ميفرد ديگري خريداري مي
  .نمودم، عقد بيع خانه منفسخ گردد

كنند چنانچه شخص عملي را ترك نمود، عقد منعقدشده، بعضي مواقع نيز طرفين شرط مي
كند و بر اثر عقد صلح منتقل مي» ب«مالي را به شخص » فال«براي مثال، . ها منفسخ گردد بين آن
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در پايان شرط . ي متصالح باشد ي فرزند او به عهده سال نفقه 15نمايد تا در ضمن آن شرط مي
ي ماهيانه خودداري كند،  يا كوتاهي كند، عقد صلح  كند چنانچه متصالح از پرداخت نفقهمي

در اين موارد بايع شرط . شود ها نيز ديده ميدر مبايعه نامه البته اين مورد از انفساخ. منفسخ گردد
  .عقد منفسخ گرددكند كند چنانچه خريدار در پرداخت باقيمانده مبلغ ثمن خودداري مي
  

  :حصول معلق عليه وابسته به اراده شخص ثالث باشد 3.4
منعقد شده بين كنند چنانچه شخص ثالثي عملي انجام داد عقد در اين مورد متعاقدين شرط مي

كند اگر شخص ي خود شرط مي ي خانه براي مثال، موجر در ضمن عقد اجاره. ها منفسخ گرددآن
  .ثالث عقد بيع خانه خود با موجر را فسخ كرد، عقد اجاره مزبور منفسخ گردد

كنند چنانچه شخص ثالث مبادرت به ترك فعل نمود، عقد گاهي اوقات نيز طرفين شرط مي
كند اگر دولت تا پايان امسال قيمت راي مثال خريدار محصوالت كشاورزي شرط ميب. منفسخ شود

  . محصوالت كشاورزي را افزايش نداد، عقد منفسخ گردد
  
 :قلمرو شرط فاسخ .5

  :امكان شرط فاسخ براي مدت نامحدود  1.5
شود اين است كه آيا امكان درج شرط فاسخ براي مدت  سوالي كه در مورد شرط فاسخ مطرح مي

حدود در عقد وجود دارد؟ در صورت عدم امكان و اندراج اين نوع شرط، وضعيت حقوقي عقد چه نام
  گردد؟  شود؟ آيا تنها شرط باطل است يا عقد نيز باطل مي مي

در اين صورت به . همانطور كه  ذكر گرديد در فقه در مورد شرط فاسخ چيزي بيان نشده است
در مورد امكان درج شرط خيار بدون مدت . كنيم اده ميناچار از قواعد مربوط به خيار شرط استف

  :سه نظر وجود دارد
يا  ،»رسيدن حجاج«گروهي معتقد هستند چنانچه مدت خيار شرط مجهول باشد مانند  -الف

فروشم به اين شرط كه براي من خيار  مي«: گويد مدت ذكر نگردد، مانند موردي كه شخص مي
: 1415انصاري، (ي موارد غرر وجود دارد  ست، زيرا در همه، در هر دو صورت شرط صحيح ني»باشد

5/116.(  
گروهي ديگر مانند عالمه و شيخ طوسي معتقد هستند در صورتي كه خيار شرط به طور  -ب

حتي از غنيه و صاحب جواهر  .مطلق ذكر گردد يا مدت آن مجهول باشد، مدت خيار سه روز است
زيرا غرر در . حكم را از خيار حيوان برداشت كرده است عالمه اين .ادعاي اجماع بر آن شده است
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هم چنين غرر موضوع عرفي است كه شرع حكم به . شود اين مورد با تعيين از طرف شارع دفع مي
بر همين . در حالي كه توسط شارع اين مدت به طور تعبدي معين شده است. كند فساد آن مي

  ).116 :همان(رد خو اساس عموم نفي غرر با حكم تعبدي تخصيص مي
اگر مدت خيار مجهول باشد يا مدت به  ،بر اين اساس. اندگروهي ديگر قائل به تفكيك شده -ج

ولي اگر مدت اراده نشده . گردد هيچ وجه ذكر نگردد، چنانچه مدت اراده شده باشد عقد باطل مي
رد و تا ابد خيار باشد ظاهر اين است كه شرط خيار صحيح است، زيرا غرري در اين مورد وجود ندا

به عالوه در اين صورت عقد با . ي مسقطات آن از بين برود وجود دارد مگر اين كه خيار به واسطه
  ).176 :1406خراساني، (گردد اين شرط به عقدي جايز تبديل مي

استدالل گروه . رسد قول اول صحيح باشد با توجه به نظريات و استدالالت ذكر شده به نظر مي
استوار است كه چون در خيار حيوان شارع مدت سه روز را در نظر گرفته، در نتيجه در  دوم بر اين

ولي اين نظر درست نيست، زيرا روايات بايد در محل خود به كار . خيار شرط نيز همين گونه است
  .باشد مدت سه روز براي خيار شرط نمي اثبات كنندهبه عالوه ادعاي اجماع نيز . گرفته شوند
كنند و مدعا را در  باشد، زيرا گروه سوم مصادره به مطلوب مي سوم نيز قابل دفاع نمي نظر گروه

گيرند، در حالي كه اين گروه با امكان درج شرط خيار براي مدت دائمي قائل به  جواب در نظر مي
  .نماييم اند در حالي كه ما در مورد امكان درج همين شرط بحث ميتفكيك شده

علت . حقوقدانان نيز با استناد به خيار شرط معتقد هستند كه بايد مدت شرط معين باشد
بر اين اساس هر مقدار كه مدت شرط . كنندبطالن در خيار شرط را كاهش ارزش مبيع ذكر مي

شود و چنانچه مدت خيار معلوم نباشد ارزش مورد معامله به ميزان  بيشتر باشد ارزش هم كمتر مي
م .ق233ماده 2به همين دليل شامل بند . آيد ولي ميزان آن معلوم نيست ي پايين ميقابل توجه

. توان غرري بودن دانستمنشا بطالن را مي ،عالوه بر اين). 1/489: 1382امامي، (شود  مي
  ).32  :1368شهيدي، (

يار در نتيجه اگر خ. با توجه به نظريات بيان شده، مدت شرط فاسخ بايد معلوم و معين باشد
  .شرط بدون مدت باشد شرط باطل است

ي اين شرط عقد نيز  در صورت عدم تعيين مدت، خيار باطل است، سوال اين است كه آيا به واسطه
  شود؟ باطل مي

گردد، زيرا جهل به شرط  رسد در اين مورد فساد شرط، موجب فساد در اصل عقد مي به نظر مي
اگر براي خيار شرط مدت «م . ق 401ق با ماده مطاب ،به عالوه. شود موجب غرري شدن بيع مي

با وحدت مالك از اين ماده  ،در نتيجه. »معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است
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توان گفت چنانچه مدت شرط فاسخ يا تعليق در انحالل عقد تعيين نشده باشد عقد نيز باطل  مي
  .است

  
  :امكان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها .2.5

توان شرط فاسخ را درج كرد يا اين امر محدود به عقود  سوال اين است كه آيا در تمام قراردادها مي
  خاصي است؟

  :در جواب اين سوال بايد عقود را به دو دسته تقسيم نمود
ها نياز به سبب خاص ندارد و با اسبابي مانند فسخ، اقاله يا اي از عقود كه از بين بردن آندسته-1

عقودي مانند بيع، اجاره، صلح، رهن، مزارعه، مساقات، حواله و كفالت از اين . روند ز بين ميانفساخ ا
  .دسته هستند

عقد نكاح، . يا اجتماع شرايطي دارد ي خاصها نياز به سبباي از عقود كه از بين رفتن آندسته-2
  .وقف و ضمان از اين دسته هستند

فاسخ در گروه اول وجود دارد، ولي در مورد امكان  با توجه به اين دسته بندي، امكان درج شرط
در خيار شرط نيز همين وضعيت وجود دارد، زيرا . درج شرط فاسخ در گروه دوم بايد بحث نمود

  . ها نياز به سبب خاصي نداشته باشد توان به كار برد كه از بين رفتن آن خيار شرط را در عقودي مي
  .وقف در فقه نظريات مختلفي بيان شده استدر مورد امكان درج خيار شرط در عقد 

در اين مورد چنانچه واقف نيازمند . گروهي معتقدند شرط و عقد هر دو صحيح هستند -الف
اين . شودشود، رجوع به عقد وقف جايز است و اگر تا زمان مرگ رجوع نكند، عقد وقف نافذ مي

و حديث مشهور نبوي » لعقوداوفوا با«ي  ي شريفه گروه براي اثبات صحت نظر خود به آيه
به عالوه در اين مورد ادعاي اجماع نيز شده است . كنند استناد مي» المومنون عند شروطهم«
  ).226 :1415شريف مرتضي، (

گروهي ديگر معتقد هستند اگر شرط بازگشت در عقد وقف شود، شرط صحيح است و عقد  -ب
گردد و چنانچه واقف فوت كند به عنوان ارث  شود و عين به واقف بر مي باطل و به حبس تبديل مي

  ).526 :ثاني شهيد ؛2/171 :1408حلي، (شود  به ورثه منتقل مي
از امام : اسماعيل بن فضل گفت. اندفقها در اين مورد به روايت اسماعيل بن فضل استناد كرده

د؛ آيا امكان دهن بعضي از مردم اموالشان را در زمان حياتشان صدقه مي«: سوال كردم )ع( صادق
تر اگر به آن احتياج پيدا كند، پس او نسبت به آن مال محق«: ؟ امام فرمودند»رجوع وجود دارد
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؟ امام جواب »ماندبرند يا صدقه مياش به ارث مياگر هالك شد آيا آن را اهل خانه«: گفتم . است
  ).28/74: نجفي. (»برندبه ارث مي«: دادند
دانند، زيرا در وقف دوام شرط است و اين شرط خالف مي گروهي عقد و شرط را باطل -ج

بر همين اساس نه تنها شرط فاسد است بلكه عقد نيز به تبع شرط فاسد . مقتضاي عقد وقف است
  ).1387،3/300طوسي،  ؛2/377 :1410ن ادريس حلي، اب(گردد  مي

به ؛ قف عوض شوددر مورد دو نظر اول بايد گفت چگونه ممكن است با درج شرطي ماهيت عقد و
آن چه قصد شده واقع نگرديده است، زيرا قصد بر اين بوده كه عقد وقف منعقد شود در  ،عالوه

اگر عقد را باطل بدانيم بايد شرط را نيز باطل  ،به عالوه. حالي كه آنچه واقع شده عقد حبس است
هستند، زيرا در در نتيجه عقد و شرط هر دو باطل . دانست، زيرا صحت شرط متوقف بر عقد است

  . شودمي )راه خدا در( تسبيلگردد و منافع آن وقف، عين به طور دائمي حبس مي
كند و موجب بطالن عقد بطالن شرط به عقد نيز سرايت مي ،الزم به ذكر است در اين صورت

حبس عين و تسبيل منافع به طور دائمي است و درج چنين  ،گردد، زيرا مقتضاي عقد وقفمي
  .ف مقتضاي ذات عقد استشرطي خال

اين عقد به دليل . مورد ديگري كه امكان درج شرط فاسخ در آن وجود ندارد عقد نكاح است
. ق 1125مطابق با ماده . ي عقود قابل انحالل نيست هاي رايج در بقيهوضعيت خاص خود به شيوه

البته بر موجبات . »دشوعقد نكاح به فسخ يا به طالق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي«م 
  .م بايد مرگ يكي از زوجين را نيز افزود. ق 1125  نكاح در ماده

در صورتي كه طرفين قصد كنند از يكديگر جدا شوند، بايد شروطي مانند طالق در طهر  ،به عالوه
  . غير مواقعه رعايت گردد

  .ح وجود نداردبا توجه به اين توضيح، بايد بيان كرد، امكان درج شرط فاسخ در عقد نكا
مطابق با . باشد، عقد ضمان استمورد ديگري كه امكان درج شرط فاسخ در آن قابل بحث مي

ي ديگري است به  عقد ضمان عبارت است از اين كه شخص مالي را كه بر ذمه«م . ق 684ماده 
  .»...عهده بگيرد 

گردد و مديون اصلي ي ضامن منتقل مي ي مديون اصلي به ذمه دين از ذمه ،بر اساس اين ماده
توانند شرط كنند چنانچه مضمون عنه متمكن شد حال آيا مضمون له و ضامن مي. شود بري مي

  عقد ضمان منفسخ گردد؟ 
در نتيجه . شودعقد ضمان، عقدي است كه با ايجاب و قبول ضامن و مضمون له تشكيل مي

مطابق با . شودوب ميمضمون عنه در تشكيل آن هيچ نقش و سمتي ندارد و شخص ثالث محس
ولي تعهد بر ضرر شخص ثالث بدون . م تعهد به نفع شخص ثالث امكان دارد. ق 196مفاد ماده 
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توانند شرطي كنند كه بر اساس آن بنابراين ضامن و مضمون له نمي. قبولي فرد مزبور صحيح نيست
: م. ق 701بق با ماده مطا ،به عالوه. ي مضمون عنه باز گردد ي ضامن دوباره به ذمه دين از ذمه

  .»...توانند آن را فسخ كنندضمان عقدي الزم است و ضامن يا مضمون له نمي«
توان در عقد ضمان شرط م نمي. ق 701بنابراين با توجه به داليل ذكر شده و وحدت مالك از ماده 

  . فاسخ قرار داد
شود، زيراعقد طل ميالزم به ذكر است در صورت درج شرط فاسخ در عقد نكاح، تنها شرط با

 233به عالوه مطابق با مفاد ماده . رودنكاح از وضعيت خاصي برخوردار است و به آساني از بين نمي
شوند كه خالف مقتضاي آن باشد يا جهل به آن موجب جهل م شروطي موجب بطالن عقد مي. ق

  . ها رخ نداده استيك از آنكه در اين مورد هيچدر حالي. به عوضين شود
كند در عقد ضمان نيز مانند عقد نكاح تنها شرط باطل است و بطالن شرط به عقد سرايت نمي

  .برخالف عقد وقف
  
   :اوصاف شرط فاسخ .6

  : شرط فاسخ بايد داراي اوصاف ذيل باشد
   :اي درآينده باشدناظر به تحقق حادثه .1.6

اي اگر شرط مزبور مربوط به حادثهبنابراين . اي درآينده باشدمعلق عليه بايد منوط به تحقق حادثه
شود، حتي اگر طرفين عقد آگاه به وقوع معلق عليه در زمان حال يا گذشته باشد انحالل معلق نمي

هرگاه معلق عليه در زمان تراضي رخ داده باشد بايد عقد را منحل شده  ،در اين صورت. نباشند
ستاجر اگر دوستش بدهي خود را به مضمن اجاره شرط كند  اگر شخصي در براي مثال،. تلقي كرد

در اين صورت اگر دوست موجر طلب خود را پرداخته باشد عقد در  پرداخت كرد، عقد منفسخ شود،
  .گرددهمان زمان منفسخ مي

  
  :تحقق معلق عليه معلوم و مسلم نباشد .2.6

معلوم و معين در فرضي كه تحقق شرط در زمان آينده . وقوع معلق عليه نبايد آشكار و مسلم باشد
در اين صورت تعهد موقت است و طرفين . باشد، مانند فرا رسيدن عيد نوروز، يا آمدن فصل تابستان

 .اند زمان اتمام تعهدات خود را معين كرده
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  :تعليق به امر محال نباشد .3.6
زيرا  در اين صورت طرفين قصد انحالل عقد منعقده را ندارند،. معلق عليه نبايد امري محال باشد

گاهي تعليق به امر محال طبيعي است مانند توقف . تعليق به امر محال را بايد در حكم عدم دانست
حركت زمين يا سرد شدن خورشيد و گاهي محال قانوني است، مثل اخذ به شفعه به غير شريك، يا 

  ). 1/52: 1376كاتوزيان، (با جهت نامشروع  صحت معامالت
  

  :ل عقد يا تعهد نباشدمربوط به شرايط انحال .4.6
در قوانين حاكم و اصول كلي حقوق، انحالل عقد يا تعهد منوط به حصول شرايطي است كه بايد آن 

در حالي كه تعليق انحالل به معناي خاص خود، منوط ساختن انحالل عقد به . شرايط حاصل گردند
تلف مبيع قبل از قبض يا بنابراين اگر طرفين انحالل عقد را منوط به . امري خارجي و فرعي است

براي مثال . حدوث عيب غير قابل رفع كنند، نبايد اين تعليق را، تعليق به معناي واقعي دانست
بر . ممكن است طرفين شرط كنند اگر عين مستاجره در مدت اجاره از بين برود عقد منفسخ شود

  .توان تعليق به معناي واقعي دانستاين اساس اين قبيل موارد را نمي
  
  :وظايف طرفين در دوران ترديد .7

در مدت شرط فاسخ طرفين عقد نبايد در مورد معامله تصرفي كنند كه منافي با حق طرف مقابل 
دهد و در ضمن آن شرط ي خود را به مدت دو سال اجاره مي براي مثال شخصي خانه. باشد

در اين . نفسخ شوددهد كه اگر در مدت يك سال پسرم ازدواج كرد عقد اجاره مفاسخي قرار مي
توان از ماده اين عدم امكان واگذاري را مي. تواند اجاره را به ديگري واگذار كندصورت مستاجر نمي

تواند مبيع را براي در بيع شرط مشتري مي«م . ق 500مطابق ماده . م نيز برداشت كرد. ق 500
ي جعل خيار  ر بايع باشد به وسيلهمدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيا

يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و اال اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد 
  . »بود

تواند تصرفي كه منافي خيار در بيع شرط مشتري نمي«م . ق 460مطابق با ماده  ،همچنين
توان گفت در شرط فاسخ الك از اين ماده ميبا وحدت م. »باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد

براي مثال ممكن . نيز بايد طرفين در مورد معامله تصرفي كنند كه با حق يكديگر در تعارض نباشد
كند بفروشد و در ضمن آن شرط » ب«يك باب منزل مسكوني را به شخص » الف«است شخص 

در » ب«حال شخص . سخ گرددچنانچه در مدت دو سال قيمت زمين افزايش يافت معامله منف
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در اين صورت . مدت اين دو سال موظف است از اعمالي كه منافي با حق فروشنده است امتناع كند
تواند مورد معامله را بفروشد يا آن را در قبال دين خود به رهن شخص در مدت معين شده نمي

راي مثال مورد معامله را ب. تواند با حفظ حقوق بايع در آن تصرف كندالبته مشتري مي. بگذارد
  . بفروشد و براي خود حق خيار جعل كند

  
   :شرط فاسخ قهقرايي .8

گاهي ممكن است . ي اثر طبيعي شرط فاسخ بود آنچه تا به حال در مورد آن بحث شد، درباره
اي كه تحقق شرط باعث حذف آثار شرط را به گذشته تسري بدهند، به گونه ،طرفين به تراضي
طرفين قصد دارند در صورت وقوع حادثه يا عملي،  ،در اين مورد. ي آنان شود ابطهكامل تعهد در ر

  حال آيا چنين شرطي صحيح است؟. تعهد از ابتدا از بين برود
بايد گفت كه شرط فاسخ با اثر قهقرايي در حقوق ما شايع نيست و در قراردادها به طور معمول، 

اما در حقوق فرانسه اين گونه . گرددعقد مي اي سبب انفساخشود يا حادثهحق خيار شرط مي
  شروط رايج هستند، زيرا در حقوق اين كشور فسخ اثر قهقرايي دارد و قرارداد را از ابتدا بي اثر 

اند به بر اين اساس طرفين ملزم هستند هرآنچه را كه در اجراي قرارداد دريافت كرده. سازدمي
ابل بازگردانند، زيرا تصرفات حقوقي انجام شده در فاصله ي متعلقه به طرف مق همراه منافع و بهره

اما در اغلب كشورهاي ). 414 :1387صفايي و همكاران، (ميان تاريخ عقد و فسخ فاقد اعتبار است 
در مقررات كنوانسيون ) . (Chengwei, 2005: p.78 داراي حقوق كامن ال فسخ ناظر به آينده است

ر قهقرايي دارد، زيرا مشتري و بايع موظف هستند از زمان انعقاد بيع بين المللي كاال نيز فسخ اث
 .Honnold, 1999: p. 516; Vilus, 1986: p( عقد، منافعي كه به مبيع و ثمن تعلق دارد، بازگردانند

260(.  
در اين نوع تعليق نه تنها در قانون مدني و فقه چيزي نداريم بلكه با اصول  برخي از حقوقدانان

به عالوه وضعيتي كه عقد و آثار حقوقي آن ايجاد شود ولي پس . ما هم ناسازگار استحقوقي كشور 
از حصول معلق عليه، از ابتدا كأن لم يكن گردد، با هيچ يك از مباني حقوقي ايران و فقه موافق 

  ).32 :1368شهيدي، (نيست 
لي دارد طرفين زيرا چه اشكا. رسد اشكالي در اين گونه شروط وجود نداشته باشدبه نظر مي

اي كه  اين گونه تعليق مانند تعليق در انحالل عقد است و ادله. شرط فاسخ را به ماقبل تسري بدهند
تنها تفاوت شرط . روددر صحت شرط فاسخ آورده شد در مورد شرط فاسخ قهقرايي نيز به كار مي

در اين مورد در . شود ميفاسخ قهقرايي اين است كه در اين مورد آثار انفساخ به ماقبل تسري داده 
شوند مورد معامله و گردد و طرفين موظف ميصورت تحقق معلق عليه عقد از ابتدا منفسخ مي
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ي خود را در مقابل ماشيني به شخص  خانه» الف«براي مثال شخص . اجرت المثل آن را بازگردانند
عقد از ابتدا  كند اگر قيمت مسكن افزايش يافتدهد و در ضمن آن شرط مياجاره مي» ب«

» ب«گردد و شخص در اين صورت با تحقق معلق عليه اجاره از ابتدا منفسخ مي. منفسخ گردد
ازسويي . بدهد» الف«شود مورد اجاره و اجرت المثل منافع استيفاء شده را به شخص موظف مي

ز گروهي ا. بازگرداند» ب«نيز بايد ماشين و اجرت المثل آن را به شخص » الف«ديگر شخص 
ولي بايد گفت ). 32:همان(اند حقوقدانان از اين نوع تعليق، با عنوان تعليق در بطالن عقد ياد كرده

شرط فاسخ قهقرايي با تعليق در بطالن فرق دارد، زيرا در تعليق در بطالن عقد با حصول معلق، عقد 
هقرايي، عقد ولي در شرط فاسخ ق. شود، بدون اينكه علت بطالن در عقد رخ بدهدباطل فرض مي

. گرددگردد ولي آثار انفساخ از هنگام انعقاد عقد ظاهر ميگردد بلكه عقد منفسخ مي باطل نمي
  .بنابراين شرط فاسخ قهقرايي را نبايد با تعليق در بطالن عقد يكي دانست

  
 :گيرينتيجه .9

انفساخ . تيكي از عوامل انحالل عقود، انفساخ اس. عقود ممكن است به عوامل متعددي منحل شوند
در اين مورد عقد به طور قهري . شود كه شرايط مقرر در قانون مهيا گردد در صورتي حاصل مي

اما گاهي . باشند ، قهري مي به عبارتي ديگر در اين نوع از انفساخ سبب و نتيجه. شود منفسخ مي
ل طرفين در اين صورت طرفين وقوع حادثه، فعل يا ترك فع. ممكن است سبب انفساخ ارادي باشد

. گردد عقد منفسخ مي ،در اين صورت با حصول شرط. دهند يا شخص ثالث را موجب انفساخ قرار مي
در فقه راجع به شرط فاسخ چيزي . گردد در اين مورد برخالف سبب، نتيجه به طور قهري ظاهر مي

يكي از افراد كه  ،به طور مبسوط بيان نشده است ولي با استفاده از روايات مذكور در مورد بيع شرط
ي  و آيه شريفه» المومنون عند شروطهم«خيار شرط است؛ همچنين عموم حديث معروف نبوي 

. نمود» تعليق در انفساخ عقد«يا به عبارتي ديگر  ،توان حكم به صحت شرط فاسخ مي» اوفوابالعقود«
كه تحقق آن در اين مقاله معلوم گرديد شرط فاسخ بايد در يك زمان معين و معلق بر امري باشد 

در اين صورت . توان به زمان انعقاد عقد تسري داد همچنين آثار شرط فاسخ را مي. پذير باشدامكان
  .شوند تمام آثار به محض وقوع معلق عليه از زمان انعقاد عقد مرتفع مي
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  :منابع و مĤخذ. 10
   :فارسي. الف

  .تشارات اسالميهنا: انچاپ شانزدهم، تهر، حقوق مدني) 1382(امامي، سيد حسن  .1
انتشارات گنج  :، چاپ چهارم، تهرانحقوق تعهدات) 1387(جعفري لنگرودي، محمد جعفر  .2

 .دانش

 .دانشگاه تهران چاپخانه :، چاپ سوم، تهرانلغت نامه )1345(دهخدا، علي اكبر  .3

 .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي :، چاپ سوم، تهرانسقوط تعهدات) 1368(مهدي  شهيدي، .4

  .انتشارات حقوقدانان :نا، چاپ پنجم، تهرتشكيل قراردادها و تعهدات) 1377( _________ .5
، چاپ دوم، حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبيقي )1387( همكارانو  صفايي، سيد حسين، .6

  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران
  .، بي جا، بي ناهبه و وصيت در حقوق مدني ايران )1350( عميد، موسي .7

شركت سهامي انتشار با  :، چاپ پنجم، تهرانقواعد عمومي قراردادها )1376( ، ناصركاتوزيان .8
  . همكاري شركت بهمن برنا

 .نشر يلدا :، چاپ سوم، تهراني عمومي تعهدات نظريه )1374( كاتوزيان، ناصر .9

 :عربي. ب

، ، چاپ دومسرائر الحاوي لتحرير الفتاويال )1410( ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد .1
  .دفتر انتشارات اسالمي :قم

كنگره جهاني بزرگداشت  :، چاپ اول، قممكاسبال )1415( انصاري، مرتضي بن محمد امين .2
 .شيخ اعظم انصاري

  .موسسه آل البيت :چاپ اول، قم وسائل الشيعه، )1412( حر عاملي، شيخ محمد بن الحسن .3
، مسائل الحالل و الحرام شرائع االسالم في )1408( حلي، محقق نجم الدين جعفر بن حسين .4

  .موسسه اسماعيليان :چاپ دوم، قم
وزارت فرهنگ و  :، چاپ اول، تهرانحاشيه المكاسب )1406( خراساني، محمد كاظم بن حسين .5

  .ارشاد اسالمي
دفتر  :، چاپ اول، قمنتصار في انفرادات االماميهاال )1415( شريف مرتضي، علي بن حسين .6

 .انتشارات اسالمي

 .انتشارات مفيد :، چاپ اول، قمقواعد و الفوائدال )بي تا(، العاملي حمد بن مكيشهيد اول، م .7

مسالك االفهام الي تنقيح شرائع  )1413(عاملي  شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد .8
 .معارف االسالميهالموسسه  :، چاپ اول، قماالسالم
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، چاپ اول، سالمحاشيه شرائع اال )بي تا( _______________________________ .9
  .دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم :قم

  .، بي جا، بي نامكاسبالهدايه الطالب الي اسرار  )بي تا(شهيدي تبريزي، ميرزا فتاح،  .10
  .طبعه العلميهم :، چاپ سوم، نجفنهج الفقاهه )بي تا(طباطبايي حكيم، سيد محسن،  .11
 .ي جا، بي ناب، اسبحاشيه المك )بي تا(طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم  .12

مكتبه  :چاپ سوم، تهران ،المبسوط في فقه االماميه )1387( طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن .13
  .جعفريهالمرتضويه الحياء آثار 

موسسه آل  :، چاپ دوم، قمجامع المقاصد )1414( )محقق ثاني( عاملي ، علي بن حسينكركي .14
  .البيت عليهم السالم
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