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 تبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آناع
  و فقه امامیهدر حقوق ایران
 

 ٣)خادمی ( زینب افچنگی٢سام محمدی،دکتر ١*حمید ابهری،دکتر

 ،دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران١
 شگاه مازندراندان  خصوصیکارشناس ارشد حقوق ٣، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران٢

 )١٠/١٠/١٣٩٠ :ـ تاریخ پذیرش نهایي ٢٦/٣/١٣٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 در تدوین مقـررات آن، بیـشتر از منـابع فقهـی و حقـوق            نویسندگان قانون مدنی ایران   
، قوط تعهـد   اسباب س  در بین ،   فرانسه  قانون مدنی  ١٢٣٤ماده  در  . اند تهفرانسه الهام گرف  

  ایـران  قانون مـدنی ٢٦٤ ه ماد.بینی شده است پیش» شرط فاسخ«ان نهاد حقوقی با عنو  
 قـانون مـدنی فرانـسه       ١٢٣٤ه مـاد  منطبق با  ،پردازد که به بیان اسباب سقوط تعهد می      

الی ؤسـ  . بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده اسـت  اما ذکری از شرط انفساخ است،
قوقی ایران سازگاری نداشـته  حنظام  آیا شرط انفساخ با شود این است که مطرح می که  
 و بررسی آن در فقـه، بـه         وضوع است؟ با تحلیل م    مورد پذیرش قرار نگرفته    صراحتاً   هک

رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غـرر                  نظر می 
در ایـن   .  ایران منافات داشـته باشـد      ی حقوق نظام اصوالً نباید با مبانی      ،در معامله نشود  

 ایـران و شـرایط       موضـوعه   و حقـوق    امامیـه  ت و اعتبار شرط انفساخ در فقه      اله، صحّ مق
 .گیرد مورد بررسی قرار میتحقق آن 

 
 .شرط انفساخ، عقد، سقوط تعهد، فقه، قانون مدنی   ها کلید واژه

 
 مقدمه 

 یکی از اسباب سـقوط تعهـد       ٢شرط فاسخ  قانون مدنی فرانسه،     ١٢٣٤ ه ماد ٨ در بند 
 انحـالل   ،منظور از شرط فاسخ این است که ضمن شرطی در قـرارداد           . ست ا شمرده شده 
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2. La Condition re'solutoire. 
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در .  عقد خود به خود منفسخ شـود ،ق علیهق معلّ گردد و پس از تحقّ  یق به امر   معلّ ،عقد
 ایران تعلیق پذیرفته شده است اما تفکیکی بین تعلیق در انعقـاد عقـد و                ق موضوعه حقو

 تعلیق در ، بیشترظور از تعلیق در حقوق ایران   به عمل نیامده و من     ،تعلیق در انحالل عقد   
با وجود این، هم در منابع فقهی و هم در آثار حقوقی، بـه       . انعقاد عقد است نه انحالل آن     

تفاوت این دو نوع تعلیق اشاره شده است، از جمله اینکه در تعلیق انعقاد عقد، تـا زمـان                   
د را ملـزم    توان متعهّ   نبوده و نمی    مربوط به عقد، الزم    ق علیه، وفای به تعهدات    ق معلّ حقت

 کرد ولی در تعلیق در انحالل عقد، تعهدات ناشی از عقد تا قبـل از تحقـق   دّعهبه انجام ت 
ق بـر  اگر شرطی که عقد معلّ    همچنین،). ٤٥و٤٢سنهوری،  ( الوفا هستند  ق علیه، الزم  معلّ

رط فاسخ، بـه    کند ولی بطالن ش    بطالن شرط به عقد نیز سرایت می       ،آن است باطل باشد   
 ).٥/٤٠٢ کاتوزیـان، ( مگر اینکه با مقتضای عقـد در تنـافی باشـد           ؛زند ای نمی    لطمه عقد

ن یدجا فقها چنـ    در آن .  است بررسی شده » یاربیع الخ  «تحت عنوان  ، در فقه  شرط انفساخ 
  ایـن اسـت کـه    ،اند که یکی از ایـن صـور    ثمن در بیع شرط اعتبار نموده ردّصورت برای 

 نوعی شرط انفساخ است با این تفاوت        ، انفساخ معامله باشد که این در واقع        قید ، ثمن ردّ
گـذار   عدم اشاره قانون  .  ثمن و از افعال اختیاری متعاملین است        ردّ ،آنق علیه در    که معلّ 
 ایـن  ، قانون مدنی به شرط انفساخ به عنوان یکـی از اسـباب سـقوط تعهـد      ٢٦٤ هدر ماد 

زگاری نداشـته کـه     ط انفساخ با نظام حقـوقی مـا سـا         سازد که آیا شر    سؤال را مطرح می   
قـوقی ایـران     یا این نهاد هیچ منافاتی بـا نظـام ح           است ای به آن ننموده    گذار اشاره  قانون

 ؟پیدا کردتوان برای آن جایگاه قانونی  نداشته و به طریقی می
 و حقـوق مـدنی ایـران و شـرایط            امامیـه  این تحقیق، اعتبار شرط انفساخ در فقه      در  

 .گیرد تبار این شرط مورد بررسی قرار میعا
 

  امامیهاعتبار شرط انفساخ در فقه :مبحث اول
الالت هر دو گـروه در ذیـل        شرط انفساخ در فقه، مخالفین و موافقینی دارد که استد         

 .شود بیان می
 

  شرط انفساخمخالفین :گفتار اول
 »الخیـار   بیـع «عنوانشرط انفساخ را تحت      ،در مبحث خیار شرط   فقها  ،  ی فقه  منابع در

الخیـار ایـن       بیع  که فرماید  الخیار مي    شیخ انصاري در تفسیر اصطالح بیع      .اند بررسی کرده 



 ٣٥ حقوق ایران و فقه امامیه اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در  

 یعني مـدتي را     ،است که شخصي چیزي را بفروشد و براي خود مدتي را شرط خیار کند             
براي خود جعل خیار کند به این صورت که ثمن را در آن مدت برگرداند و مبیع را پس                   

 .)١٦انصاری، ص (بگیرد
مرحـوم شـیخ در     . بازگرداندن ثمن در این خیار به چند صـورت تعبیـر شـده اسـت              

  :اند  ثمن اعتبار نمودهمکاسب پنج صورت براي ردّ
 . ثمن به عنوان قید براي خود خیار محسوب شودردّ: اول
 قید فسخ باشد، به این معني که بایع در هر جزء از مدت تعیـین شـده          ، ثمن ردّ: دوم

اي باشد که فسخ، یا مقارن با         ط بر فسخ به گونه    ط بر فسخ داشته باشد و تسلّ      ار و تسلّ  خی
 . ثمن باشدر از ردّخّؤرد ثمن باشد یا م

 تملیک ثمن به مشتري ، ثمن به این صورت که از ردّ ،رد ثمن، فسخ فعلي باشد     :سوم
 .اراده شود تا این که تملک مبیع براي بایع حاصل گردد

. شود   عقد منفسخ مي   ، ثمن د ردّ ن، قید انفساخ عقد باشد، یعني به مجرّ        ثم ردّ :چهارم
ط بر سبب انفساخ اسـت      ي مسلّ بنابراین برگشت ثبوت خیار براي بایع، به این است که و          

  .ط بر مباشرت به فسخ باشدکه او مسلّ نه این
بایع  ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتري باشد، به این بیان که در صورتي که                ردّ: پنجم

  مشتري بر نفس خود ملتزم شود کـه بیـع را اقالـه کنـد               ،ثمن را آورده و طلب اقاله کند      
 .)١٧همان،(

  :اند بیني نموده  هفت صورت پیش، ثمنیني براي اعتبار ردّئمرحوم نا
 .ن باشد ثمن در مدت معیّق بر ردّ معلّ،خیار: اول
 . ثمن در آخر سال باشدق بر ردّ معلّ،خیار: دوم
 . باشد نه خیارق بر ردّ معلّ،خفس: سوم

 . ثمن، فسخ فعلي باشدردّ: چهارم
 . شرط وجوب اقاله باشد، ثمنردّ: پنجم
 .کند) فروشنده(خریدار را مجبور به فروش مال به مالک اصلی  ، ثمنردّ: ششم
 .)٢/٤٤نائینی،  (  قید انفساخ بیع باشد، ثمنردّ :هفتم

ي که شیخ انصاري بـه آن اشـاره نمـوده،            عالوه بر پنج صورت     یزدی  طباطبایي مرحوم
 ثمـن   صـورت بـراي اعتبـار ردّ   هشتدارد یعني در مجموع   سه صورت دیگر نیز بیان مي     

 : اند عبارتند از سه صورتي که عالوه بر آن پنج صورت مطرح نموده. اند بیان نموده
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 ردّ[ و این همـان صـورت اول اسـت        .  ثمن در سر سال    شرط کردن خیار به ردّ    : ششم
 جهلي وجـود     وقت خیار  موردصورت در    با این تفاوت که در این        ،]من بعنوان قید خیار   ث

 . سر سال استآن، وقت وندارد 
ایـن همـان فـرض     [.گاه کـه ثمـن را آورد   بر او آن ) مبیع(  بیع آن  نشرط کرد : هفتم

 ].ششم است که مرحوم نایینی به آن اشاره کرده است
 لکن شرط کند بـر او کـه         ،خیار قرار داده شود    براي او    ،این که در طول مدت    : هشتم

انـد کـه ایـن وجـه هـشتم همـان وجـه دوم          آن را فسخ نکند و گفته ، ثمن جز بعد از ردّ   
 با این تفاوت که فسخ در اینجـا بـه خـود شـرط کـردن                 ،] قید فسخ است   ، ثمن ردّ[است
  ثمن، ردّ[ یابد و نیز غیر صورت سوم است        ق نمي  پس آن جز به قول تحقّ      ،شود  ق مي محقّ

 .)٢/٢٦طباطبـایی یـزدی،   ( )نـه قـولي  (  زیرا فسخ در آنجا فعلي اسـت    ،]فسخ فعلی است  
الخیار به آن اشاره شده، همان        هاي فقهي در ذیل عنوان بیع       وجوهي را که در اکثر کتاب     

 .اند اي است که شیخ انصاري در مکاسب بیان فرموده گانه وجوه پنج
 ثمن در بیع شرط ذکر شده بیـشتر        کاسب، برای ردّ  در میان وجوه پنج گانه ای که در م        

برخی از فقهـا     .نظر دارند )  ثمن قید خیار و رَد ثمن قید فسخ        رَدّ(فقها به دو صورت نخست      
 صـحیح ندانـسته و بـا آن         ، بحث است  وردرا که م  )  ثمن قید انفساخ معامله    رَدّ(وجه چهارم   
 .تبیین خواهد شد این فقهاده اند که در ذیل، اقوال برخی از مخالفت نمو

 زیادي، مانند   نوشته های ظاهرترین احتمال در    « :در مکاسب شیخ انصاري آمده است     
لکن ظاهرا شرط کردن طبق هر کدام از این وجوه          . شرائع و تذکره، همان وجه دوم است      

 )١٦انصاری، ( ».گانه، غیر از وجه چهارم، صحیح است پنج
، این است که انفساخ بیع به خودي خود و اشکالي که شیخ بر وجه چهارم وارد نموده

 در  ،بدون انشاي فعلي یا قولي، شبیه انعقاد بیع به صورت خود بـه خـود و بـدون سـبب                   
ـ         ت  مخالف هـاي    ف بـودن مـسبّبات بـر سـبب        با بیع مشروع است که عبارت است از متوقّ

 )٢١، همان( »ها شرعي آن
بـه نظـر    .دانـد  ن را باطـل مـي    مرحوم ناییني نیز به وجه چهارم اشکال وارد کرده و آ          

انفساخ عقد  :  ثمن، یکي از دو اشکال وجود دارد       ایشان، در بیع به شرط انفساخ عقد با ردّ        
ثیر انحصاري أزیرا اگر منظور از شرط، ت. بدون انشاء و یا سببیت وجود عقد براي عدم آن        

 سبب قـانوني     ثمن، در انحالل عقد باشد، انفساخ مزبور بدون        ق علیه یعني ردّ   حصول معلّ 
و شرعي خواهد بود و چون انحالل عقد و انتقال مالکیت مبیـع از خریـدار بـه فروشـنده                



 ٣٧ حقوق ایران و فقه امامیه اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در  

 و  کتـاب بیني نشده است، لذا این شرط انفساخ، مخـالف             سبب شرعي پیش   یبدون انشا 
ـ         اگر مقصود از  . به بطالن است     محکوم ق درج شرط مذکور ضمن عقد، انشاي انفساخ معلّ
انشاي خود عقد باشد، شرط مزبور، موجب انفساخ عقد از همان زمان  ثمن همراه با بر ردّ

 ثمـن، ضـمن     بنابراین دیگر بیعي وجود ندارد تا انفساخ آن بـا ردّ          . انشاي عقد خواهد بود   
 خـود عقـد تـضاد       ق، با انشاي همزمان   اي انفساخ معلّ  آن شرط شود؛ به عبارت دیگر، انش      

 ).٢/٤٤نایینی،  (د بوددارد و این تضاد سبب بطالن عقد و شرط خواه
 اخبـار و روایـات ماننـد ظـاهر     ظـاهر « :نویـسد  ه چنین میصاحب کتاب مفتاح الکرام 

ه بـایع    ثمـن اسـت گرچـ      های خالف، غنیه و جواهر، وجوب رد مبیع به مجـرد رَدّ            کتاب
 ، ایـن رد    وجه غالب این است که عادتـاً        که آمده است » الریاض«معامله را فسخ نکند و در     

ریاض با قول اصحاب مبنی بر ایـن کـه خیـار            اما مخالفت صاحب     ،باشد میفسخ معامله   
جامع «در .  فسخ معامله شود واضح نیست  موجب ،بعد از رد باشد نه این که به نفس خود         

آن چه تصریح شده این اسـت       » یحالتنق«و  » ایضاح النافع «و  »  رشادتعلیق اال «و  » المقاصد
و »  غایـة المـرام  «هـای   یع نیست و نیـز در کتـاب    بین رفتن ب   ثمن موجب از   رَدّد  که مجرّ 

ها غیر صـریح اسـت       اگر چه ابتدای کالم آن    »  الدروس«و  » المسالک«و  »  مجمع البرهان «
حـسینی   (.» ثمن قاطع بیـع نیـست  د رَدّه که مجرّاما در اثنای کالم شان این تصریح شد     

 ).٩٧١ و ٩٧٢عاملی، 
له أها در خصوص ایـن مـس       لف و رویه آن   های مخت   پس از اشاره به کتاب     ،صاحب مفتاح 

 نظر قطعی خـود را چنـین بیـان          ، موجب انفساخ عقد بیع باشد     تواند  نمي  ثمن د رَدّ که مجرّ 
اکتفای به این که رَد ثمن به نفس خود فسخ معامله باشد مردود اسـت چـرا کـه                   « :دارد می

اراده غیـر از مـراد    قطعی نیست اگر اراده بـر رد، فـسخ را اذن دهـد امـا             ،داللت رد بر فسخ   
است، و اقتضای کالم اصحاب اشتراط خیار بعد از رد است و این به خالف فـسخ بـه نفـس                     

 ).همان(»  و اقتضای اشتراط خیار بعد از رد استرد است
 ثمـن   گانـه کـه بـرای رَدّ       لفقاهه معتقد است دراین وجوه پـنج      صاحب کتاب مصباح ا   

 وجوب اقاله، یک وجه مـستقل اسـت و        فقط وجه پنجم یعنی رَد ثمن شرط       ،عنوان شده 
 وجـه   .شود وجه دیگری محسوب نمی   ) ن قید خیار  رَد ثم ( وجوه دیگر در مقابل وجه اول     

که وجه چهارم     استدالل ایشان در این    .گردد  سوم و چهارم به همان وجه اول برمی        دوم و 
 العقـد   الن مرجع هذا الی ان     «:اول وجه دیگری نیست بدین نحو است      نیز در مقابل وجه     

ینفسخ بحصول سبب الفسخ و ایجاد ما یتحقق به الفسخ و هو عین الوجه االول فإنه علیه   
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 ٢٢٨خـوئی،   (» أیضاً ینفسخ العقد بایجاد ما یتحقق به الفسخ من الفسخ القولی أو الفعلی            
 معامله است عقد    انفساخ استدالل ایشان این است که در جایی که رَد ثمن قید           ).٢٢٧و  

 در .ق فسخ است ایجاد شودشود که سبب فسخ و آن چه موجب تحقّ خ میهنگامی منفس
شود که سبب فسخ ایجـاد       بر رد است نیز عقد هنگامی فسخ می       وجه اول که خیار معلق      

بـه نظـر   .  غیر از وجه اول نیـست بنابراین وجه چهارم.  باشد فسخ فعلی یا قولی   چه ؛شود
 همان وجه اول بداند، ارادی بودن رَدّرسد آن چه سبب شده که ایشان وجه چهارم را          می

 امـا ایـن     ،ثیر انـشای انفـساخ اسـت      أ اول در ایجاد  خیار و در شق دوم در ت           ثمن در شقّ  
 زیرا زمانی کـه     دانسته شود؛ وجه چهارم همان وجه اول       که   تواند سبب شود   شباهت نمی 

کنـد ولـی     اد می  خیار ایج  ، ثمن برای خود   رَدّ  ثمن قید ایجاد خیار است مشروط له با        رَدّ
 ثمن زمینه تـاثیر اراده انـشایی خـود و            قید انفساخ است وی با رَدّ      ، ثمن در جایی که ردّ   

 .سازد رط را بر انفساخ معامله فراهم میشا
له که  أ این مس  های فقهای مخالف در ردّ      مهمترین استدالل  ،ه شد ظهمچنان که مالح  

 : ثمن قید انفساخ معامله باشد عبارتند ازرَدّ
شـود   من در انحالل عقد موجب مـی       ث ق علیه یعنی رَدّ   ثیر انحصاری حصول معلّ   أتـ  ١

 ؛رع و محکوم به بطالن استکه انفساخ بدون سبب قانونی و شرعی باشد و این مخالف ش      
 .هاست های شرعی آن بات بر سببف بودن مسبّوع است متوقّچه مشر زیرا آن
 زیرا موجـب انفـساخ   ؛ تضاد دارد،دبا انشای هم زمان خود عق     ق  ـ انشای انفساخ معلّ   ٢

 .شود ت وجود عقد برای عدم آن میعقد از همان زمان انشای عقد و سببیّ
 

  شرط انفساخموافقین: گفتار دوم
اند، برخی از فقهـا شـرط مـذکور و     ی که شرط انفساخ را باطل دانسته ی فقها  مقابل در
ک به بعـضی    اند با تمسّ   یدهبرخی فقها کوش   .اند مشروط به آن را صحیح اعالم نموده      عقد  
 بحـث اسـت،      مورد  مذکور و از جمله وجه چهارم را که        ةنگا ت تمام وجوه پنج    صحّ ،قواعد

المومنون عنـد   ( قاعده شروط شده است، ک  از جمله قواعدی که به آن تمسّ       .ثابت نمایند 
 المومنـون  «مقتضی عمـوم  که  اند   از این قاعده چنین استفاده نموده     باشد و    می) شروطهم

توان گفت به مقتـضای اطـالق ایـن          صحت همه وجوه مذکور است و نمی      » معند شروطه 
ر جمیـع ایـن      لزوم بیع است و شرط د      ،چه مشروع است   آن» وجب البیع  فاذا افترقا «قول  
 ۀکند و این مخالف شرع اسـت، پـس مقتـضای اسـتثنای قاعـد                حرام را حالل می    ،وجوه



 ٣٩ حقوق ایران و فقه امامیه اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در  

بطالن همه  » م الحالل  الحرام و حرّ   حلّ ما اال«): السالم  علیه(شروط یعنی این قول معصوم    
این صورت با  چرا که در ؛اطالق ندارد» فإذا افترقا وجب البیع«ضیه زیرا این ق، وجوه است 

 تخـصیص در عمـوم اسـتثنا الزم         ،مالحظه قطعیت صحت یکی از وجوه به واسـطه نـص          
کـه   گـر ایـن   صحت جمیع این وجوه اسـت م    ،بنابراین مقتضی عموم دلیل شرط    . شود می

  وجـود داشـته باشـد      )و ماننـد آن    از جملـه غـرر    (مانع دیگری که موجب بطـالن اسـت         
را مبنـی بـر صـحت       )  ثمن قید انفـساخ    ردّ(برخی فقها صحت این وجه       ).١٢٢مروارید،  (

باشد مگر این که دلیلی بر لزوم        اند شرط نتیجه صحیح می      اند و گفته    شرط نتیجه دانسته  
پـس اشـتراط در تحقـق فـسخ و          . )ماننـد طـالق و نکـاح      (د  سبب خاص در آن اقامه شو     

 .)٥٥ و ٥٦سبحانی، ( انفساخ کافی است
  درسـت اسـت     که اند ای دیگر از فقها در صحت این مسئله چنین استدالل نموده           عده

،  انفساخ معامله نیاز به سبب شرعی یعنی انشای فـسخ دارد و بـدون پیـدایش سـبب                  که
 ولی سبب انفساخ عقد، همان اراده متعاملین        ،گیرد مسبب یعنی انحالل عقد صورت نمی     

ظـاهر کـالم ابـن       ).٦٠ ،مامقانی و   ٤١غروی،   (باشد م انشای ایجاب و قبول عقد می      هنگا
ایشان این وجه    .زهره در کتاب غنیه نیز، عنوان کردن مسئله بر همین وجه چهارم است            

هـای شـروط      آن را در مثـال     ر نکرده اند، بلکـه     جزو اقسام بیع خیار ذک     ،را به هیچ عنوان   
 ).١٦ انصاری، به نقل از (جایز در متن عقد ذکر نموده است

ه از فقهـا    رسد که شرط مذکور و عقد مشروط به آن را چنان که ایـن عـدّ                 به نظر مي  
 :توان گفـت     در تکمیل و توضیح بیشتر استدالل ایشان مي        . باید صحیح دانست   ،معتقدند

ت وجـه   د صحّ یّؤم» المومنون عند شروطهم  « و» ا بالعقود اوفو« ، اصل صحت و عمومات    اوالً
 .باشد چهارم مي

که تحقق هر عمل حقوقي نیازمند انشا است و انفـساخ معاملـه، بـه خـودي                 ، این ثانیاً
 ،خود و بدون انشاي فسخ امکان ندارد، قابل انکار نیست، ولي براي تحقق انفساخ معاملـه               

 عقـدي انـشا     ابتدا، الزم نیست    .باشد نميي عقد   نیازي به انشاي مستقل فسخ بعد از انشا       
اي از    چـه عـده    به وسیله طرفین، انشاء گردد و برخالف آن        آن   ۀشود و سپس فسخ یا اقال     

ق آن، تضاد و تنافي وجود ندارد؛ زیـرا  فقها معتقدند، بین انشاي عقد و انشاي انفساخ معلّ  
ت هر چند که زمان انشاي      زمان تشکیل و تحقق عقد با زمان تحقق انفساخ آن یکي نیس           

اراده و قصد طرفین بر این بوده که ماهیـت          . آن دو، به لحاظ وحدت خود انشا یکي باشد        
عقد بالفاصله پس از انشا، محقق شود ولي انفساخ عقد پس از حصول معلق علیه، یعنـي                 
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تضاد بین انشاي عقد و انشاي فسخ در صورتي قابـل      . رد ثمن در مدت معین، تحقق یابد      
 ر است که تحقق هر دو منشأ یعني عقد و انفساخ آن، در یـک زمـان صـورت گیـرد                    تصو

 ). ٥٩شهیدی، (
 ناقض  ، ثمن ق بر رَدّ  معلّ معتقد است این اشکال که انشای انفساخ       البته مرحوم نائینی  

ر اسـت و آن  توان با این امر تصحیح کرد که زمان حصول انفساخ متـأخّ   عقد است را نمی   
بـه  . پس ایـن انـشا نـاقض عقـد نیـست          ،  زمان انشای انفساخ است    ،چه مقارن عقد است   

 ،ای که قبل از قبـول مـشتری         مانند فروشنده  ؛اید مالک شرط باشد    شارط ب  عبارت دیگر، 
تواند آن را بفروشد اما در این        وشنده مالکیت مبیع را دارد پس می       فر ،فروشد  مبیع را می  

 بر انشای انفساخ ندارد تا با انشای  پس مالکیتی، مالک انفساخ نیست،مسأله شرط کننده
ن از سـوی     مـدت معـیّ     ثمـن در   ق بـه ردّ    آن را معلّ   ،انفساخ هم زمان با انشای خود عقد      

 ).٤٤ و ٢/٤٥نائینی، (مشروط له نماید 
توان گفت مبنای توانایی متعاملین بـر درج ایـن شـرط در               می استداللدر پاسخ به این     

 ناقض توانـایی آنـان بـر درج     ،ست تا عدم وجود مالکیت     مالکیت شارط بر انفساخ نی     ،قرارداد
 اراده متعاملین و نقش حاکمیت اراده در پایـان      ،چنین شرطی باشد بلکه مبنای این توانایی      

ق عقد، با انـشاي همزمـان عقـد منافـات           پس انشاي انفساخ معلّ    .دادن به عمر قرارداد است    
 عقد و بیـع از      انحاللا انفساخ یعني     زیر ؛شود  ندارد و موجب سببیت عقد براي عدم آن نمي        

 ،بنابراین، این که با اشتراط انفساخ در حقیقت       .  نه از جهت اصل حدوث عقد      ،نظر تداوم آن  
 .باشد  و این با مقتضاي عقد منافات دارد، درست نميشدهشرط عدم تحقق عقد 

  است، تعلیـق انفـساخ عقـد بـه امـري           مورد بررسي قرار گرفته    ي فقه منابعدر  چه   آن
قـي   ثمن و در مورد وضعیت عقد معلّ        یعني ردّ  ؛است که فعل ارادي و اختیاري بایع است       

اي در فقـه نـشده         خارج از اراده طرفین است، هیچ اشاره       ۀق به یک واقع   که زوال آن معلّ   
در عقد معلقي که انحالل آن موقوف بـه امـر خـارج از اراده طـرفین شـده اسـت،                      .است

اگر چه در این تعلیق،     . از طرفین به تنهایي بستگي ندارد      سرنوشت عقد به اراده هیچ یک     
باشد، ولـي ایـن تفـاوت موجـب اخـتالف وضـعیت               معلق علیه، خارج از اراده طرفین مي      
شود و حکم به صحت عقـد و شـرط در ایـن تعلیـق                  حقوقي این دو گونه عقد معلق نمي      

ر مـورد صـحت تعلیـق       رسد، زیرا، آن چـه د       نیز، از نظر فقهي خالي از اشکال به نظر مي         
انحالل عقد، بر امر ارادي یکي از طرفین گفته شد، در مورد تعلیق بر امـر خـارج از اراده                

 .شود ایشان نیز صادق است و مانعي براي انعقاد و اعتبار چنین عقدي، استنباط نمي
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در این . کند یید میأدودی صحت شرط انفساخ را تنیز تا ح بن میسره ةروایت معاوی  
سـؤال  ) السالم  علیه( شنیدم ابوالجارود را در حالي که از امام صادق            آمده است که   روایت

اش را به مـرد دیگـري فروختـه و بـین              الجارود از مردي بود که خانه     ونمود و سؤال اب     مي
 رفاقـت و دوسـتي وجـود داشـته اسـت، و             ،فروشنده و کسي که خانه را از او خریده بود         

 سه سال آوردي، پس خانه مـال تـو خواهـد            تال مرا   شخص خریدار شرط کرد که اگر پو      
: امـام در جـواب فرمـود   .  پول آن مرد را آورد،بود و شخص فروشنده هم قبل از سه سال       

ابوالجارود به امام عرض کرد کـه همانـا ایـن           . »براي بایع است شرط آن شخص مشتري      «
ه ممکن اسـت    سال، در آن پول سود برده است، بنابراین چگون         شخص بایع، در طول سه    

 پـول بـه مـشتري،    در عرض سه سال، با پول شخص دیگري سود برده باشد و پس از ردّ        
بیني که اگر خانه آتش گرفته و         مال اوست و آیا نمي    : خانه هم از آن او باشد؟ امام فرمود       
 خانه مال مـشتري خواهـد       ، در صورت سوختن خانه    ؟بسوزد از مال چه کسي خواهد بود      

 ). ١٥٨سبحانی، ( ».بود
 ثمـن،   علت حمل این روایت بر وجه چهارم این است که در این روایت به محـض رَدّ                

 ان اتیتنی بمالی ما بـین ثـالث سـنین         «: ع می شود زیرا در آن آمده است       مبیع ملک بای  
 بـر مـن     یامده است کـه   در این روایت ن   . »له شَرطه «: و حضرت نیز فرمودند   » فالدّار دارک 

 ، خانه به محض رَد ثمن     گفته شده است که    را رَد کنم، بلکه       خانه ،واجب است با رَد ثمن    
 . شود  به مجرد رَد ثمن بیع منفسخ میبه عبارت دیگر،. ملک توست

ـ   ، که شرط انفـساخ اعـم  رسد ه نظر میبا توجه به آنچه گفته شد، ب   ق  از ایـن کـه معلّ
 لحـاظ   از ،عـاملین  ثمن باشد یا از امور خـارج از اراده مت          علیه در آن فعل ارادي مانند ردّ      

 .باشد صحیح میفقهي 
 

 ها انفساخ در قانون مدنی، دکترین حقوقی و آراء دادگاهاعتبار شرط : مبحث دوم
 شـرط   سـپس  و   شـود  مـی بررسـی    شرط انفساخ در قانون مدنی       ابتدا ،این مبحث در  

 .گردد بیان میها  و آراء دادگاهانفساخ در دکترین حقوقی 
 

  مدنيقانونشرط انفساخ در : گفتار اول
شرط (  مانعي در پذیرش تعلیق در انحالل عقد      ، به لحاظ فقهي   ،ه مالحظه شد  ک چنان
 شرط انفساخ را    ؟ برخی نیز دارد  جایگاه قانوني    آیا این شرط،  اما  . آید  به نظر نمي  ) انفساخ

معامله بـا حـق   « م و در هر حال از اقسا      انون مدنی  ق ١٠تابع احکام عمومي شروط و ماده       
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 جداگانه را طرح    موضوع دو   ،ایشان در این عبارت   ). ٥/١٧٤کاتوزیان،   (دندان  يم» استرداد
 اثبات صحت شرط انفساخ و پذیرش صحت آن به لحـاظ قـانون              موضوع،یک   :نمایند  مي

 مربـوط بـه ماهیـت       موضـوع دیگـر    .استناد شده است   ١٠ بدین منظور به ماده   است که   
در ایـن زمینـه بـه       بـر آن اسـت کـه        مقررات حاکم    و   معامله واجد شرط انفساخ   حقوقي  

 اثبـات   بـرای  .استناد گردیده است   ) ثبت قانون(اد  د استر  معامله با حقّ   مقررات مربوط به  
 ١٠ مـاده    توان بـه   می جایگاه قانوني براي آن      و پیدا کردن  صحت معامله با شرط انفساخ      

به کـسانی   ت  قراردادهای خصوصی نسب  « :دارد   مقرر مي  این ماده . استناد کرد قانون مدنی   
 ». نافذ است، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد،اند که آن را منعقد نموده

اگر نتوان مغایرتي بین شرط انفساخ به عنـوان یکـي از مـصادیق حاکمیـت اراده بـا                   
 حقوقي به اسـتناد مـاده   نهادتوان به صحت این     ه و نظم عمومي پیدا نمود، مي      رقواعد آم 

اي در آینـده،      رسد توافق افراد مبني بر این که با وقوع حادثه           به نظر نمي   . حکم نمود  ١٠
 .قرارداد خود به خود از بین برود، خللي به قواعد آمره و نظم عمومي وارد کند

 ٢١٩ با ماده ، ارتباط موضوع مورد بحث،نکته دیگري که در این جا الزم به ذکر است
اقع شده است بین     بر طبق قانون و    عقودي که «:دارد  این ماده مقرر مي   .  است انون مذکور ق

ت  اقاله یا به علّ    ،اع است مگر این که به رضاي طرفین       االتبّ ها الزم  مقام آن  متعاملین و قائم  
ـ  ، صـرفاً  ٢١٩مـذکور در مـاده      » علـت قـانوني   « منظور از عبارت   ».قانوني فسخ شود   ت  علّ

ماننـد مـورد    (د  مستقیم قانوني که اراده یک یا دو طرف عقد در آن دخالت نداشته باشـ              
 یـا بـر      نیست، بلکه منظور هر علتي است که قانون مـستقیماً          )تسلیمتلف مبیع پیش از     

 بنـابراین   .ها، آن را سبب انحالل عقد معرفي کرده باشد          حسب اراده طرفین یا یکي از آن      
با لحاظ اطالق عنوان مذکور، تعلیق انحالل عقد را نیز که مـورد اراده طـرفین در زمـان                   

، دانـسته شـده    صـحیح    قـانون مـدنی،    ١٠گیرد و با استناد به ماده         قد قرار مي  تشکیل ع 
 .دانست» علت قانوني« توان مشمول عنوان مي

گذار بر پذیرش   قانونتواند به نحوي بیانگر اراده ضمني     مي هم قانون مدنی  ٤٩٧ماده  
 اجـاره بـه     عقد« :در این ماده آمده است    . و نهاد تعلیق در انحالل عقد باشد      شرط انفساخ   

شود ولیکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود           جر باطل نمي  أ فوت موجر یا مست    هواسط
شـود و اگـر شـرط          اجاره به فوت موجر باطل مـي       ،مالک منافع عین مستأجره بوده است     

 مـاده   ایناز قسمت اخیـر   » .گردد  جر باطل مي     به فوت مستأ   ،مباشرت مستأجر شده باشد   
دارد اگر در قرارداد اجاره شرط مباشرت مستأجر شده باشد با فوت مـستأجر    که بیان مي  



 ٤٣ حقوق ایران و فقه امامیه اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در  

گـذار   در واقع قانون. شود   مي  استفاده در جهت پذیرش شرط انفساخ       ،شود  اجاره باطل مي  
دارد، زیـرا هنگـامي کـه در           اراده طرفین عقد اجاره را بیان مي       ،در قسمت اخیر این ماده    

شـود،     شرط مباشـرت مـستأجر در اسـتفاده از منـافع عـین مـستأجر مـي                 قرارداد اجاره 
له به طور غیر مستقیم خواستار انفساخ عقد اجاره در صورت عدم امکان مباشرت   مشروط

 فـوت   ،مستأجر در استفاده از منافع بوده است که یکي از موارد بارز عدم امکان مباشرت              
 که شرط مباشرت مستأجر شده و مـوردي         فرقي وجود ندارد بین موردي     .باشد  مستأجر مي 

 عقـد اجـاره     ،جرأ در صـورت فـوت مـست       .که صریحاً طرفین در قرارداد اجاره شرط نماینـد        
تواند به نحـوي بیـانگر پـذیرش شـرط انفـساخ از سـوي        بنابراین این ماده مي .منفسخ شود 

ع بـه   اجـ  ر ،آن ٥٤٥در خـصوص مزارعـه و مـاده          قـانون مـذکور    ٥٢٩ماده   .قانونگذار باشد 
 .گذار باشد تواند مثبت پذیرش شرط فاسخ از سوی قانون مساقات هم به همین نحو می

کـه   شـود مگـر ایـن    ها باطل نمی ت متعاملین یا احد آنعقد مزارعه به فو «: ٥٢٩ماده  
 . »شود ت به فوت او منفسخ میمباشرت عامل شرط شده باشد در این صور

تواند در پـذیرش شـرط فاسـخ          می ماده در خصوص قید مباشرت عامل     قسمت اخیر   
 .استفاده شود

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد              «: ٥٤٥ه  ماد
 . »....مساقات نیز مرعی خواهد بود 

 
 دکترین حقوقی شرط انفساخ در :گفتار دوم

بحـث تفـصیلي پیرامـون شـرط انفـساخ و تعلیـق در              کمتر   ،چه در کتب حقوقي   اگر
 اما برخي از حقوقدانان به طور مختصر به آن پرداخته و قائل بـه               ،وجود دارد الل عقد   انح

هـاي فقهـا در    ها نیز از این فراتر رفته و به بیان استدالل اند و برخي از آن  صحت آن شده  
 .اند ردهوصحت و عدم صحت این مفهوم پرداخته و خود نیز بر صحت آن دلیل آ

 ثمن در بیع شرط در      هایي که براي ردّ     گانه صورت    پنج پس از بیان اقسام    دکتر امامي 
شـود،    م معلوم مي  . ق ٤٥٨چنانکه از عبارت ماده     « :نویسد   مي ،هاي فقهي بیان شده     کتاب

قسم اول قیـد بـراي      (  ثمن را در خیار شرط به یکي از دو قسم اول و دوم             ماده مزبور ردّ  
چـه رد      نموده است ولي چنـان     اعتبار) عقدوجود خیار و قسم دوم قید براي فسخ کردن          

 ثمن فسخ فعلي، قید انفساخ، شرط لـزوم      ردّ( ثمن در عقد بیع، به یکي از سه قسم دیگر         
دکتر کاتوزیـان    ).٥٦٠امامی،   (باشد و صحیح است     قد نیز خیاري مي   اعتبار شود ع  ) اقاله

مـدنی  قـانون    ١٠نیز این مورد را از خیار شرط جدا و تابع احکام عمومي شروط و مـاده                 



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ  ٤٤

کاتوزیـان،  ( دانـد   مـي » معاملـه بـا حـق اسـترداد       « در هر حال آن را از اقسام        ولي دانسته 
٥/١٧٤(. 

هاي فقهـاي مخـالف و موافـق صـحت شـرط              دکتر شهیدي نیز پس از بیان استدالل      
دلیلي بـر بطـالن   معتقد است که ي است و ا  به صحت چنین شرط و معامله قائل   ،انفساخ

در تکمیل استدالل فقهـاي     ایشان  . توان یافت   و فقه امامیه نمي   یران  آن در حقوق مدني ا    
المومنـون عنـد    « و»  بـالعقود  ااوفـو « اصل صـحت و عمومـات      :دارد که اوالً    موافق بیان مي  

 این که تحقق هـر عمـل   :ثانیاً. ق استگونه عقد معلّ  مثبت صحت و اعتبار این     ،»شروطهم
ودي خود و بدون انـشاي فـسخ امکـان          حقوقي نیازمند انشا است و انفساخ معامله، به خ        

ندارد، قابل تردید نیست، ولي براي تحقق انفساخ معامله نیازي به انشاي مـستقل فـسخ                
الزم . توان یافت   بعد از انشاي عقد وجود ندارد و دلیلي بر اثبات لزوم انشاي جداگانه نمي             

 طـرفین انـشا      یکـي از     اول عقدي انشا شود و سپس فسخ یا اقاله آن به وسیله             که نیست
ق علیه امري   ایشان بحث را فراتر برده و موردي را نیز که معلّ          ). ٥٩ و ٦٠شهیدی،   (گردد

 ثمن است و فقها هیچ بحثي راجع به این مـورد طـرح              خارج از اراده طرفین و غیر از ردّ       
نماید و حکم به صحت عقد و شـرط در ایـن تعلیـق را نیـز، از نظـر                      اند، مطرح مي    نکرده

 )همان (.داند ق مدني، خالي از اشکال ميفقهي و حقو
 و در   دکترین نیز حاکی از صحت شـرط انفـساخ اسـت          شود که     بنابراین مالحظه مي  

 .شود  باشد دیده نمينهاداي که حاکي از عدم پذیرش صحت این   نظریه،کتب حقوقي
 

 ها دادگاهآراء شرط انفساخ در : گفتار سوم
 مـورد پـذیرش     ،شورک صادره از دیوان عالی      ءآراها بویژه    شرط انفساخ در رویه دادگاه    

 ١٩/١١/١٣٧١ رخ مـوّ  ٣/٧٤٤ی شـماره    أ در قـسمتی از ر     ،بعنوان نمونه . قرار گرفته است  
تواننـد اثـر عقـد را      همچنانکه طرفین عقد مـی  صادره از شعبه سوم دیوان آمده است که       

ای در    حادثـه  وعق به وق  ی در آینده کنند، ممکن است انحالل عقد را معلّ         طموکول به شر  
توان از چنین شرطی به شرط فاسخ تعبیـر نمـود کـه در ایـن نـوع                   آینده نمایند که می   

ق شـرط، آن را     شـود ولـی تحقـ       عقد بطور منجز ایجاد می     ،شرایط، در اثر تراضی طرفین    
اثر تراضی در شروط تعلیقی، ایجاد تعهد و دیـن و در شـروط              . کند خود به خود زایل می    

شرط فاسخ با خیار شرط نیز از نظر ماهیت تفاوت دارد           . قوط آن است  فاسخ، انحالل و س   
دهد که اگر مایـل باشـد عقـد را فـسخ کنـد ولـی         شرط به مشروط له حق می زیرا خیار 



 ٤٥ حقوق ایران و فقه امامیه اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در  

بـازگیر،  ( نتیجه شرط فاسخ، انحالل خود به خود عقد است و نیاز به تصمیم دیگر نـدارد               
ی أدر قـسمتی از ر    ). ٦٥،  د و تعهـدات   عقـو ،  عالی کشور  قانون مدنی در آیینه آرای دیوان     

 دیوان نیز آمده است که مـستفاد  ٢١صادره از شعبه     ١٠/٩/١٣٧٣خ   مورّ ٢١/٤٩٥ شماره
چنانچه مدت زمان بعد از امـضاء قولنامـه تـا زمـان             «:  قرارداد با این عبارت    ٤از ذیل بند    

ن لـم یکـن     أ معاملـه کـ    مبلغ مورد معامله از یکسال تجاوز نماید، کالً        پرداخت قسط دوم  
نه خیار  ( ف شرط  نوعی خیار تخلّ   ،»شود  و معامله فسخ شده محسوب می      ...گردد تلقی می 

و انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخـت قـسط دوم و بقیـه ثمـن معاملـه بـوده         ) شرط
علی فرض عدم پرداخت بقیه ثمـن توسـط خریـدار در مهلـت مقـرر، نتیجـه آن                   ... است

خیـارات  قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، زگیر، با( انفساخ قرارداد بوده است 
رط  با وجود این، برخی محاکم بدوی، گاهی بـه اشـتباه شـ             ).٨٢،  ها  به آن  عو احکام راج  

 در شعبه ٨٩٠٤٠٥ای که با کالسه       در پرونده  کنند، مثالً   فاسخ را به خیار شرط تعبیر می      
روشنامه استنادی قید شـده اسـت کـه    مطرح بوده است، در متن ف    ... سوم دادگاه عمومی  

هیچ قیـد و    گرنه ملک بدون     پرداخت شود و   ه بعد  سه ما  ،ثمن معامله طی یک فقره چک     
در واقع، توافق طرفین بر ایـن بـوده اسـت کـه بـا عـدم                 . گردد شرطی به فروشنده برمی   

  لیکن؛پرداخت ثمن در موعد مقرر، معامله منفسخ و در نتیجه، مبیع به بایع مسترد شود
 .ی شرط مذکور به خیار شرط، حکم به فسخ بیع داده استی صادره، با تلقّأدادگاه در ر

 
 شرایط تحقق شرط انفساخ: مبحث سوم

 شرط فاسخ به منظور انحالل قرارداد و از بـین بـردن آثـار آن                ،که مالحظه شد   چنان
شـود و     قرارداد اسـت و بـه تراضـی واقـع مـی            نوعیمبتنی بر    اما خود نیز     ،شود واقع می 

ویژگی شرط فاسخ در ایـن اسـت        . کند  در رابطه دو طرف اثر می      ،راردادهاهمانند سایر ق  
بـه عبـارت دیگـر، اثـر شـرط فاسـخ،            . پردازد  می آن، به انحالل     عقد که به جای ساختن   

 ؛گـذارد  نتخابی برای طرفین یا دادگاه نمـی       ا انحالل قهری و خودبخود عقد است که حقّ       
لـشکری،  ( کند و اثر آن نـسبت بـه آینـده اسـت     ابتدا حذف نمی ، ماهیت عقد را از      لیکن
قصد و رضـا، اهلیـت       (ق شرط انفساخ، عالوه بر قواعد عمومی قراردادها       برای تحقّ ). ١٧٦

، شرایطی اختصاصی الزم است )طرفین، معلوم بودن عقد قابل انفساخ و مشروعیت جهت    
 .ها اشاره می شود  به آنبه طور مختصرکه 
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 ط به وقوع حادثه در آینده شرۀاناط) ١
 چنانچـه انعقادعقـد یـا       ق علیه ناظر به آینده باشد و االّ       تعلیق واقعی آن است که معلّ     

دانند در آینـده قابـل       ای گردد که طرفین می     ، منوط به حادثه   )شرط انفساخ (ل آن   الانح
د  اگر عق  ،از طرف دیگر  .  به لحاظ عدم وجود قصد واقعی، توافق باطل است         ،تحقق نیست 

منوط به امری شود که در زمان توافق واقع شده است، قصد طرفین بر انعقاد عقد به نحو 
 ). ١١٤، کاتوزیان، ١/١١٣ نائینی،( منجز است

 
 انفساخ احتمالي بودن شرط ) ٢

 معلـوم   ، آن است که تحقق یا عدم وقوع شرط در آینـده            احتمالی بودن  مراد از وصف  
 حصول مدت زماني باشـد،      ،علیه قمعلّ رح است که اگر   اي در این جا قابل ط       لهأمس. نباشد

 انـد   با توجه به این شرط که فقها و حقوقدانان در خصوص تعلیـق واقعـي مطـرح نمـوده                  
آیا از شمول شرط تعلیق و بحث تعلیق در انحالل عقد            ،)نائینی، همان، کاتوزیان، همان   (

 ٢د پـس از      عق  که ط شود  شود و در آن شر      اي فروخته    اگر خانه  ، براي مثال  ؟خارج است 
 مـدت دو  گذشـتن ق بـه   جا انحالل عقد انشا شد، اما اثرش معلّ        سال منحل گردد، در این    

 . استسال
را از تعلیـق انحـالل    اند و آن  انحالل عقد نامیدهت این فرض را توقی حقوقدانان، برخي

لـي اسـت،     فاقد اثر عم   ، این تفکیک  ،رسد  اما به نظر مي   . )٥٧شهیدی،   (اند  عقد جدا کرده  
انـد،   زیرا آن چه مهم است این است که در هر دو مورد طرفین انحالل عقد را انشاء کرده          

 اعـم از ایـن کـه      ،   شده اسـت   ق علیه  به حصول معلّ   منوطاما اثر آن که از بین رفتن عقد         
نظر دیگري  .  مانند حصول یک مدت زمان،ممعلق علیه امري محتمل باشد یا امري مسلّ

ـ          نیز در این جا ق      حتمـي و    ،ق علیـه در آینـده     ابل طرح است که در فرضي که وقـوع معلّ
 نیـز خـالي از   نظـر  اما نه تعلیق به معناي واقعي، امـا ایـن   وجود دارد  تعلیق   ،م است مسلّ

متبادر عرفي از تعلیق اینست که امري به حال تعلیق درآید           : اوالً : زیرا نخواهد بود اشکال  
ـ      و شخص در مقابل یک وضعیت نامشخص قر        ق علیـه حـصول     ار گیرد، در فرضي که معلّ

تـوان   نمی اما ،یک مدت زمان است، اگر چه گذشت زمان و فرارسیدن موعد حتمي است           
جا با وضـعیت وی در فـرض عـدم درج چنـین شـرطی در                 گفت وضعیت شخص در این    

 . یکسان است،معامله
ایده عملي داشـته    حقوق باید سعي در جهت طرح مسائلي باشد که بیان آن ف           علم  در  : ثانیاً
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 حتمي و حـصول یـک مـدت زمـان اسـت را از تعلیـق          ،علیه قکه ما فرضي را که معلّ       این ،باشد
کـه اگـر      هیچ فایده عملي ندارد چنان     ،را توقیت انحالل عقد تعبیر کنیم      انحالل عقد جدا و آن    

 .آید بوجود نمی مشکل عملي ،شوداز توقیت انحالل عقد تعبیر به تعلیق انحالل عقد 
 در کتب فقهي به ذکر اوصافي براي تعلیـق واقعـي بـسنده      که فقها نیز برخی از   : ثالثاً

 مبنایي براي این مسئله که تعلیق در صورتي واقعـي اسـت کـه               ،)نائینی، همان ( اند  کرده
اند و این در حالي است که         اي در آینده باشد، ذکر نکرده       احتمالي و ناظر به تحقق حادثه     

 هر حکمي یا باید ریشه و       باني و اصول عقلي و منطقي است، مسلماً       علم حقوق، بر پایه م    
ق علیه باید ناظر که براي تعلیق واقعي، معلّ این. ي داشته باشد یا مبناي عقلي   مبناي شرع 

به آینده باشد به لحاظ عقلي پذیرفته است، اما این سخن که معلق علیه بایـد احتمـالي                  
 .شرعيباشد نه مبناي عقلي دارد و نه مبناي 

 اوصـافي را بـراي تعلیـق واقعـي          ، از فقها  تیّحقوقدانان نیز به تبع   رسد که    به نظر می  
حتی برخی از حقوقدانان که احتمالی بـودن معلـق علیـه را شـرط تعلیـق                 . اند  ذکر کرده 

ممکن است معتقدند که هاي گوناگون شرط انفساخ       چهرهاند، در مقام بیان      واقعی دانسته 
 مانند شرط انحالل قرارداد بعـد       ،دهد  ادي شود که در آینده رخ مي      انفساخ منوط به روید   

اي را    فرض کنیم برادري، به منظور یاري دادن به برادر ناتوان خود، خانـه            . از مدت معین  
 قـرارداد پـس از ده سـال         گنجاند که   کند و در آن شرطي مي       به سود او حبس مطلق مي     

 ). ٤٠٣ و ٥/٤٠١کاتوزیان، ( منفسخ شود
تـوان مبنـایی بـرای مـشروط         رسد نه تنها نمی     به نظر می  ه به آنچه گفته شد،      با توج 

 در تعریـف عقـد      ١٨٩ بلکه از ماده     ،پیدا کرد بودن تعلیق واقعی بر احتمالی بودن تعلیق        
ق آن است که   عقد معلّ « :این ماده مفهوم  مطابق  . شود   این قضیه استفاده مي    خالف ،معلق

 بـه صـورت     ، امـر  ۀ کلم ماده،در این    ».امر دیگري باشد  حسب انشاء موقوف به     ثیر آن بر  أت
ـ    .ي نشده است د به وصف خاصّ   مطلق آمده و مقیّ    ـ   لذا نـاظر بـودن معلّ ق ق علیـه بـه تحقّ

 از ایـن تبـادر عقلـي و    ١٨٩ تبادر عقلي و عرفي دارد و اطـالق مـاده       ،اي در آینده    حادثه
تعلیقي صورت نگرفته نه این     ق علیه ناظر به آینده نباشد،        منصرف است و اگر معلّ     ،عرفي

 ، اما وصف احتمالي بودن هم به لحاظ عدم تبادر عرفـي و عقلـي              ،که تعلیق واقعي نباشد   
 . پذیرفته نیست،هم به لحاظ اطالق قانون
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  انفساخشرطبودن ر اد مدت )٣
.  مدت در شرط فاسخ اسـت      قید است،   الزم اعتبار شرط فاسخ     برایدیگري که    شرط

اگر براي خیار شرط مدت     «: مقرر می دارد  ني در خصوص خیار شرط       قانون مد  ٤٠١ماده  
 فساد عقـدي کـه      علت مورددر   ». هم شرط خیار و هم بیع باطل است        ،معین نشده باشد  

 :متفاوت ارائه شده است سه نظر ،در آن خیار شرط با مدت مجهول آمده است
 شود، هـم خـود    خیار شرط بدون مدت قید،برخي بر این نظرند که اگر در عقد    )الف

شرط و هم عقدي که متضمن این شرط است باطل خواهد بود، زیرا خیار شرط در عقود            
قابـل تـصور نیـست،       ،استد  وجو فسخ م  حقّ براي  طرفین در هر موقعي        جایز که اساساً  

باشد و اگـر بنـا باشـد کـه در عقـد               بنابراین استفاده از آن فقط در عقود الزم ممکن مي         
 این شـرط بـا      ، شود بدون این که مدتي براي آن معین شده باشد          الزمي خیار شرط قید   

هـم باطـل و هـم مبطـل         شرط   ،مقتضاي عقد که لزوم آن است مخالف بوده و در نتیجه          
  .)٢٤١عدل،  (باشد عقد مي
اند که وجود خیار شرط براي هر         چنین استدالل نموده   برخي دیگر از حقوقدانان    )ب

شود و    ها نسبت به مبیع و ثمن در مدت خیار مي          آنیک از طرفین، سبب تزلزل مالکیت       
گذارد، هر چه مدت خیار بیشتر باشد از ارزش  ثیر ميأ ارزش مورد معامله تدرمدت خیار   

 چـه قـدر از      ، معلـوم نیـست    شود و اگر مدت خیار مجهول باشـد         يمورد معامله کاسته م   
کنـد و   له سرایت مي به مورد معام،پس جهل به شرط  . شود  ارزش مورد معامله کاسته مي    

  هودب ،)شود ط مجهولی که سبب جهل به عوضین می       شر( م. ق ٢٣٣ه  دمشمول بند دو ما   
 .)٣١١ و   ٣١٢ و صـفایی،     ٤٨٩امـامی،    (شـود      هم شرط و هم عقد باطل مي       ،و در نتیجه  

ر اسـت، مجهـول بـودن    ثّؤبرخي از فقها نیز همین استدالل را دارند که شرط در عوض م  
 .)٥٢٥طباطبایی،  (شود کي از عوضین و در نتیجه بطالن عقد ميآن موجب جهل به ی

 عقد دارای    که علت بطالن   ی مشابه استدالل قبلی معتقدند     استدالل با برخي دیگر  )ج
 این است که ارزش مورد معامله، بر حسب این که طرف دیگـر تـا                خیار شرط فاقد مدت   

 هرگاه شخصي   ین معني که مثالً   خواهد بود، بد   رچه زمان اختیار فسخ داشته باشد، متغیّ      
فروشد و تا یکسال     ب فرشي را که مبلغ هشتصد هزار ریال ارزش دارد، به دیگري           ،بخواهد

 ارزش فرش در این وضعیت کمتر از هشتصد هزار ماً فسخ شرط کند، مسلّبراي خود حقّ
 قدر مدت خیار بیشتر باشد، ارزش مبیع کمتر         چهریال خواهد شد و به همین ترتیب هر       

اي انجام دهند که تا مدت زیـادي متزلـزل    خواهد شد، زیرا اشخاص، کمتر مایلند معامله   
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بوده و براي ثبات و قطعیت آن الزم باشد مدت زیادي انتظار بکـشند و در صـورتي کـه                     
د معامله مزبور غـرري خواهـد شـد و معاملـه        شو مدت خیار شرط تعیین ن     ،هنگام معامله 

 .)١٦٤، ٥توزیان،  ج و کا٥٤شهیدی،  (غرري باطل است
 شرط خیار با مدت مجهول آمده است، ، مبناي فساد عقدي که در آن   رسد به نظر می  

داد یـا بیگانـه حـق       رمعامله است زیرا مجهول ماندن مدتي که طرف قرا        این  غرري بودن   
زنـد    فسخ دارد به طور مستقیم به معلوم بودن موضوع معامله در زمان تراضي لطمه نمي              

داند تا چه انـدازه بـه التـزام       سازد و مشروط علیه نمي      زام به عقد را مبهم مي     اما دامنه الت  
 . تواند اعتماد نماید طرف خود مي

 شرط خیار با مدت  ،حال با فرض پذیرش غرر به عنوان مبناي فساد عقدي که در آن            
اي هـم کـه در آن شـرط            ایـن مبنـا در معاملـه        که توان گفت   مجهول شده است، آیا مي    

تـوان     مـي  ،چـه گفتـه شـد      ا توجه به آن    ب  وجود دارد؟  ،ا مدت مجهول شده است    انفساخ ب 
اي نیز که در آن شرط انفـساخ بـا            در خصوص معامله   ،م. ق ٤٠١نتیجه گرفت حکم ماده     
 بـه ویـژه در      ، وجود دارد   غرر  زیرا در این جا نیز     ؛باشد جاری می مدت مجهول شده است     

 ق علیه ردّ  ثمن باشد چرا که در جایي که معلّ         امري ارادي مثل ردّ    ،جایي که معلق علیه     
 توانـد بـا ردّ       اقتضا کند و سود بیشتري را احساس کند مي          بایع ثمن است، هر گاه منافع    

دانـد تـا    ثمن خود را از التزام معامله خارج کند و در مقابل شخص مشروط علیه نیز نمي             
 کـه در مقابـل چـه        چه مدت معامله تزلزل دارد، لذا این وضـعیت بـراي او مـبهم اسـت               

براي مثال شخصي خانه خـود را بـه          .پردازد   بهاي معامله را مي    ،کیفیت و میزان استفاده   
 معاملـه خـود   ، با این شرط که در صورت فوت همسر او       ،فروشد  مبلغ ده میلیون ریال مي    

جـا معلـوم نیـست       در ایـن  .  باشـد  مشخص فوت   تاریخ بدون این که     ،به خود از بین برود    
هـا    شود، ممکن است همـسر او سـال         نسبت به خانه چه زمان قطعي مي      مالکیت شخص   

پس تزلـزل   .  ممکن است چند روز دیگري بیشتر از عمر او باقي نمانده باشد             و زنده باشد 
 همچنین وقتي شخص چنـین      .مالکیت شخص و زمان قطعي شدن معامله در ابهام است         

 شـرطي در معاملـه قیمـت        خرد با احتساب مدت تزلزل مالکیـت و چنـین           اي را مي    خانه
داند این مقدار پول را در مقابل چه شـرایطي و             وقتي مدت مشخص نیست، نمي    . دهد  مي

 .تزم به عقد استلم با خطر و غرر براي مأدهد و این همان جهل تو به چه حسابي مي
 ثمـن اسـت از   ردّ، ق علیـه ر آن شرط انفساخ شده و معلّاي که د  معامله،عالوه بر این  

  استرداد و مشمول مقررات قانون ثبت است  و در مقررات این قانون             امله با حقّ  اقسام مع 
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 ایـن قـانون آمـده       ٣٣براي مثال در مـاده      . مدت مطرح شده است    ذکر   )٣٤ و   ٣٣ موادّ(
 اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلي مدت حـق اسـترداد                    …« :است

 .»…منقضي شده یا نشده باشد
م در  .  ق ٤٠١مـاده   مـذکور در    حکـم   کـه   توان گفت      مي ،چه گفته شد   آنبا توجه به    
قابـل اجـرا     ،اي نیز که در آن شرط انفساخ با مدت مجهـول شـده اسـت                خصوص معامله 

ر بـا وجـود ایـن، برخـی معتقدنـد کـه د             .وجـود دارد  غرر   نیز   مورد زیرا در این     ؛باشد می
دت شرط فاسخ معلوم باشد ولی در        باید م  شود، لزوماً  عقودی که غرر باعث بطالن آن می      

لـشکری،  ( کنـد   مدت شرط به صحت آن خلل وارد نمـی         عقود غیرمعوض، مجهول بودن   
ض وجـود  معـوّ ض و غیررسد که از این جهت، تفاوتی بـین عقـود معـوّ            به نظر می  ). ١٧٥

 غیرمعوض ماننـد هبـه، وجـود شـرط      بویژه عقود تملیکی ،ضندارد زیرا در عقود غیرمعوّ    
تعیین مدت، سبب ایجاد تزلزل در عقد و انتقال مالکیت بوده و بـا تملیکـی                فاسخ بدون   

 .بودن عقد منافات خواهد داشت
 
 نتیجه

 ،گـذار  دهـد اگرچـه قـانون       رط انفساخ در حقوق ایران نـشان مـی        مطالعه و بررسی ش   
 اما برخی از ،ای ننموده اشاره) شرط انفساخ(ر انحالل عقد صریحاً به نهاد حقوقی تعلیق د

 قـانون مـدنی     ١٠ ه ویژه مـاد   به و   ٢١٩ و   ٤٩٧ و   ٥٢٩ ات قانون مدنی از جمله موادّ     قررم
اگـر چـه شـرط      . تواند مثبت این نهاد و عدم منافات آن با نظام حقوقی ایـران باشـد               می

بیـع شـرط پیرامـون      در   اما اقوال فقها     ،انفساخ به مفهوم گسترده آن در فقه بحث نشده        
 در  موضوع این   وجود آثار تواند بیانگر    نفساخ معامله باشد می   قید ا  ، ثمن که ردّ این مسأله   
دهـد کـه بـه لحـاظ      موافق نـشان مـی   بررسی نظرات فقهای مخالف و    . باشد منابع فقهی 

. رسد قوی به نظر می   أ ، به صحت این نهاد     مانعی در پذیرش این نهاد نیست و قول        ،فقهی
 به عنوان یکی از اسـباب سـقوط         م ایران . ق ٢٦٤بنابراین عدم ذکر شرط انفساخ در ماده        

تـوان از    ی با مبنای حقـوق ایـران نیـست و مـی            به علت ناسازگاری این نهاد حقوق      ،تعهد
گذار انتظار داشت که به تدوین احکام و مقررات مربوط به آثار و شرایط ایـن نهـاد                   قانون

رط یکـي از    در واقع، این ش   . شود به منظور انحالل قرارداد واقع می     شرط انفساخ    .بپردازد
شروط ضمن عقد است که جنبه تبعي و فرعي دارد یعني اگر عقد اصلي به علتي باطـل                  

ویژگی شرط انفساخ در ایـن اسـت کـه بـه جـای              . باشد، این شرط نیز باطل خواهد بود      
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، باید از    عقد موجد این شرط    پردازد، پس در انعقاد و نفوذ       می آن، به انحالل     عقد ساختن
عین حـال، طبیعـت ویـژه آن را نیـز در نظـر              در  ا استفاده کرد و     قواعد عمومی قرارداده  

 ناشي از عقـد     با توجه به اینکه با تحقق شرط انفساخ، عقد منحل شده و تعهدات             .داشت
ن در مبحـث سـقوط تعهـدات در قـانون           شود، الزم است کـه مقـنّ       منعقده نیز ساقط مي   

 .د ذکر نمایدمدني، شرط انفساخ را نیز بعنوان یکي از اسباب سقوط تعه
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انتـشارات حاجیـانی، چـاپ اول،       ،  ٦جلـد . مصباح الفقامة فی المعامالت   بوالقاسم،  اخوئی، سید . ٦

١٣٦٦. 
 .١٤١٤ ،، نشر موسسه امام صادق، قماالحکام الخیار المختار فيسبحاني، جعفر، . ٧
الحلبـي الحقوقیـه،      ، منـشورات  ٣، جلـد  الوسیط في شـرح قـانون مـدني       سنهوري، عبدالرزاق،   . ٨

 .١٩٩٨، بیروت
 .١٣٨١، ، انتشارات مجد، چاپ پنجم)سقوط تعهدات(حقوق مدني،دي، شهیدي، مه. ٩

 .١٣٨٢، ، انتشارات مجد، چاپ پنجم)تشکیل قراردادها(حقوق مدني ،همو. ١٠
 .١٣٨٢، انتشارات مجد، چاپ اول، ١عقود معین  همو،. ١١
 .١٣٨٤، انتشارات میزان، چاپ سوم، ٢ جلدقواعد عمومي قراردادها،صفایي، سید حسین، . ١٢
، به کوشش محمدرضا بندرچي، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول،         حقوق مدني عدل، مصطفي،   . ١٣

١٣٧٣. 
 .١٣٠٧، چاپ سنگي احمدآقا، المسائل ریاضعلي، طباطبائي، سید. ١٤
 .١٣٧٦، ، چاپ سربي، قم٢، جلد المکاسبةحاشیطباطبایي یزدي، سید محمدکاظم، . ١٥
، شـرکت سـهامي انتـشار بـا         ٥، جلد )اعد عمومي قراردادها  قو( حقوق مدنی  ،کاتوزیان، ناصر . ١٦

 .١٣٨٠همکاري بهمن برنا، چاپ نجم، 



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ  ٥٢

 .١٣٧٤، نشر یلدا، چاپ اول، )نظریه عمومی تعهدات( حقوق مدنیهمو، . ١٧
نامـه کارشناسـی    ، پایانانحالل قهری قرارداد در نظام حقوقی ایران   لشکری، مریم السادات،  . ١٨

 .١٣٨٥المی، واحد تهران مرکزی، ه آزاد اسارشد، دانشگا
انتـشار   ،)حاشـیه بـر مکاسـب    ( . االمال ة غای ة المقال في تکمل   ةنهای،  )تا بی (مامقاني، عبدهللا . ١٩

 .مجمع الذخائر االسالمیه، قم
 .١٤١٣، ، نشر موسسه فقه الشیعه، چاپ اول٣٥، جلدیههالینابیع الفقاصغر،  مروارید، علي. ٢٠
  ، چاپ شده با اصل کتاب،١، جلدالوثقي ةحاشیه بر عرو، )تا بی( نائیني، میرزا حسین. ٢١
تقریرات نائینی تـألیف شـیخ      (  المکاسب ةحاشی   الطالب في  ةمنینائیني، میرزا محمدحسین،    . ٢٢

 .١٣٧٣، ، تهران چاپخانه حیدري٢، جلد)موسی خوانساری


