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Abstract 

The common view holds that the invalidating clause makes the contract absolutely 

invalidated which renders impossible any sort of correction and revision of the 

contract through relinquishing the clause. In contrast, the contemporary jurists and 

lawyers accept the possibility of the omission of the invalidated clause. While 

comparing the concept of waiver of invalid clause and the similar concepts, the 

present article analyzes the views of Five Religious Schools about the possibility 

and effects of waiver of the invalid clause. It also evaluates the arguments of the 

pros and cons and explains the strengths and weaknesses of each view. It can be 

accepted that the new and acceptable approach of the advocates is based on the 

revision of the relation between the contract and the clause and recognition of a 

credit entity for the invalid contract. Considering the multiple rules and the high 

possibility of using unreliable terms and conditions and relying upon the 

internalization of the possibility of omission of the corrupted part of the contract, the 

new approach has various practical advantages and the reasons mentioned in this 

article make it theoretically justifiable and acceptable. There is no legal prohibition 

in this regard in the Iranian civil law and considering the principles and application 

of related cases this is compatible with the position of Iranian law.    
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 در فقه اسالمی و حقوق ایران اعتبار یبمطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط 

 * مقدم ی یوکمحمدحسین 

 دبیات و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایراناستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ ا

 
 (29/23/1931؛ تاریخ پذیرش: 22/20/1931تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

کند و هر نوع تصاحیح و احیاای عقاد از طریاق      ی مطلق عقد قلمداد میاعتبار یبدیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب 

از  اعتباار  یبا پذیرش امکان حذف شرط  حقوقدانانو  متأخررویکرد فقهای . در مقابل، داند یم رممکنیغاسقاط شرط را 

با نهادهای مشابه، نظریات فقهای ماذاهب خمساه    اعتبار یبعقد است. در این نوشته ضمن مقایسۀ مفهومی اسقاط شرط 

ضعف هر یک تبیین شده  تحلیل و با ارزیابی ادلۀ موافقان و ماالفان، قوّت و اعتبار یبپیرامون امکان و آثار اسقاط شرط 

پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایۀ باازنگری در رابطاۀ عقاد و شارط و باه رسامیت        توان یماست. 

ها و باال بودن احتمال استفاده از  شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون

بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایاای متعادد    و با تکیه اعتبار یبشروط 

کند. در قانون مدنی  یمو پذیرفتنی  ریپذ هیتوجدر این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز  شده مطرحعملی است که ادلۀ 

این دیدگاه را با موضع قاانون   توان یمالق مواد مرتب ، ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اط

 .ایران سازگار دانست

 واژگا  ک یدی

 .ابقای عقود، تصحیح عقد، شرط ضمن عقد، شرط فاسد، شرط مفسد، طرح عقد
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 مقدمه

در ماورد   آنهاا آورده است که یکای از   وجود بهمتعددی را  سااالت، اعتبار یباقتران عقد با شرط 

یح عقد از طریق اسقاط شرط است. با توجه به اختالف نظر فقهی و حقوقی درباارۀ  امکان تصح

بر عقد، رویکردهای مربوط باه امکاان حاذف     اعتبار یبشرط  ریتأثتحلیل ارتباط عقد با شرط و 

و تفکیاک   اعتباار  یبشرط فاسد نیز متفاوت و ماتلف هستند. از سوی دیگر تفاوت انواع شرط 

اسقاط تمام مصاادیق   توان یمآورده است که آیا  وجود بهرا  ساال، این بین شروط فاسد و مفسد

و بر اساس یک قاعده تحلیل کارد؟ از آنجاا کاه اساقاط      مند ضابطه صورت بهرا  اعتبار یبشروط 

ی تصاحیح عقاد از طریاق    ها نهیزمشرط به شکل مرسوم در مورد شروط صحیح مطرح شده، به 

شده است. ایان در حاالی خواهاد باود کاه مزایاای عملای        چندان توجه ن اعتبار یباسقاط شرط 

استفاده از آن در کاهش مصادیق قراردادهای باطل و در نتیجه کاهش دعااوی مرباوط باه اعاالم     

بطالن عقد، در کنار ایجاد توان مدیریت رواب  قراردادی به شکل کارآمد، موجاب پاذیرش ایان    

ی تصاحیح  سانج  امکاندف از این مقاله نهاد در رویکردهای جدید شده است. بر همین اساس ه

خواهد بود که مبتنای بار مطالعاۀ تطبیقای میاان ماذاهب        اعتبار یبعقد با استفاده از اسقاط شرط 

رو اسات   . اهمیت ایان موضاوع از آن  ردیگ یمفقهی و نهایتاً امکان تطبیق با حقوق ایران صورت 

عقد را اصالح کنند و خاود را از   قادرند با استفاده از آن نفع یذکه در صورت پذیرش، اشااص 

کاه طارفین بادون اطاالع از      بلندمدتدر قراردادهای  ژهیو بهتبعات بطالن قرارداد رهایی دهند. 

، چنین امکاانی دارای مزیات   اند دهفساد قرارداد، به صرف هزینه یا انتقال موضوع قرارداد اقدام کر

 قطعی است.  

آن باا   ۀسسس ضمن مقایس شود، میتبیین  عتبارا یبدر این مقاله ابتدا مفهوم اسقاط شرط 

باه تفصایل بیاان     اعتباار  یبا ن اسقاط شارط  ان و موافقاماالف ۀادل نیتر مهمنهادهای مشابه، 

 د.   شوصورت جامع ارائه  تا علل پذیرش و مبانی توجیهی آن به خواهد شد

 مفهوم و انواع شرط فاسد و آثار آن بر عقد

عقد است که بار اسااس توافاق طارفین در زماان انعقااد       ی فرعی و تکمیلی از یشرط، جز
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بارای طارفین یاا    را و آنچه  بیفزایدتا بر کارآمدی عقد  شود میقرارداد ضمن عقد گنجانده 

ی متصل به عقد قلماداد شاود.   یجز عنوان بهضمن تصریح طرفین  دارد،اهمیت  آنهایکی از 

علت  و به رود می ماهیت فرعی آن در برخی موارد مظروف و مفاد شرط، فراتر از همه نیابا 

. بار ایان اسااس    انجامناد  یما قرارداد  یاعتبار یبماتل کردن یکی از ارکان عقد، به فساد و 

هر شرطی است کاه فاقاد شارای  صاحت      ،منظور از شرط فاسد یا باطلکه گفت  توان یم

 ۀواساط  باه کاه  اعم از آن ؛نشودو معتبر محسوب  الوفاء الزمقانونی یا فقهی باشد و در نتیجه 

علات سارایت    باطل باشد )شرای  فاسد و باطال( یاا باه    نفسه یففرعی و تبعی، خود  ۀچهر

)شارط مفساد یاا مبطال( )کاتوزیاان،       کناد و باطل  اعتبار یببطالن به ارکان عقد، آن را نیز 

1911: 101). 

؛ اناد  شاده در فقه مذاهب اسالمی با کمی تفاوت در تحلیل، مصادیق شروط فاسد تعیین 

، خالف مقتضای عقاد و آنچاه در   دهیفا یبدر فقه حنفی شرط منجر به غرر، شرط محظور، 

. هماین رویکارد در فقاه    شاود  یما شرط فاسد قلمداد  ،شرع دلیلی بر جواز آن وجود ندارد

در  .(13 :2212مالکی، شافعی و حنبلی نیز مورد توجه قرار گرفته اسات )مسالم الجهنای،    

حرام  لمقتضای عقد، نامشروع و شرط محرم حالل یا محل فقه امامیه شرط مجهول، خالف

؛ جعفاری  211 :الاف  1091)حساینی مراغای،    اناد  شاده از مصادیق شروط فاسد محسوب 

 .(129 :ب 1910لنگرودی، 

هار   ،؛ بر اساس یک دیادگاه وجود دارد شرط فاسد بر عقد نیز اختالف نظر ریتأثدربارۀ 

مقید به اعتبار شرط  ،عقاد و پذیرش مفاد عقدشرط قید تراضی است و رضایت طرفین به ان

عقد خواهد انجامید )اذا  یاعتبار یبشرط در هر صورت به  یاعتبار یبخواهد بود. در نتیجه 

افزون بر اینکه با توجه به تعلق باشی از  .(13 :1013انتفی القید، انتفی المقید( )بجنوردی، 

شرط و عدم امکان تعیاین معاوض آن،    یاعتبار یبثمن به شرط )للشرط قس  من الثمن( با 

 شاود  یما عمل جهل به عوضین ایجاد خواهد شد و بر هماین اسااس عقاد نیاز باطال      در 

که مورد پذیرش قانون مدنی ایران نیز قرار گرفتاه   یدر نظر دیگر .(292 :1019، سبزواری)

عقاد  شرط فاسد را بر اساس ماهیت فرعای و تبعای آن نسابت باه      ریتأثاصوالً باید  ،است
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ارتبااط آن باا    ،است ماثرد. بنابراین اگرچه شرط در افزایش رغبت به انعقاد عقد کرتحلیل 

لزوماً به فساد عقد بینجامد. موضوع معاوضاه، ثمان و    ،عقد در حدی نیست که فساد شرط

تنهاا   .(02 :1919)انصااری،   ردیپذ ینمفساد شرط خلل  ۀواسط بهمثمن )عوضین( است که 

 299و  292به فساد عقد خواهد انجامید )ماواد   کند،رکان عقد را ماتل که شرط ا در جایی

 ،شده با تفکیک میان عقد فاسد و باطل بیان ،در فقه حنفیکه ذکر است  شایان .قانون مدنی(

اما وصفی از آن نامشروع است. مانند بیاع   ،عقد فاسد آن است که اصل آن صحیح و شرعی

نامشاروع باودن اصال آن، در عاالم      ۀواسط بهست که که عقد باطل عقدی ا غرری. در حالی

بار هماین اسااس پیاروان فقاه       .است. مانند بیع خمار  اعتبار یباعتبار شکل نگرفته و مطلقاً 

 (.111 :2212)حمید،  دانند یمحنفی برخی شروط را مفسد و برخی را مبطل 

ر قانون مدنی با دیدگاه مشهور فقهای شیعه و مبنای مورد پذیرش د همسودر این مقاله 

 ۀکنناد  که تنها شاروط ماتال   شود یمبه دو نوع فاسد و مفسد تقسیم  ،اعتبار یبایران، شرط 

؛ سابحانی،  11 :1913؛ ایروانای،  931: 1911، ییخو) ارکان عقد، مفسد قلمداد خواهند شد

بااه تراضاای طاارفین و  یبناادیپا .(091 :2219؛ حساانی، 201 :1011؛ خمیناای، 222 :1029

طارفین از قالاب    ۀزیارا اساتفاد   ،دکن یمهمین تحلیل را تقویت  ،ایشان نیزخواست مشترک 

بار هماین    کناد،  یما محرز  هیعلمعقودٌشرط ضمن عقد، فرعی و تبعی بودن آن را نسبت به 

قانون  912 ۀخواهد شد )مادمنجر تعذر اصلی در موضوع عقد که به بطالن  برخالفاساس 

قاانون   202 ۀ)ماد آورد یموجود  هحق فسخ را بصرفاً  ،مدنی( تعذر طاری و اصلی در شرط

؛ حساینی  912 :1093دارد )فرخای،  نشاان  مدنی( که از ماهیت تکمیلی شرط ضامن عقاد   

  .(211 :الف 1091مراغی، 

 آن با مفاهیم مشابه ۀو مقایس اعتبار یبمفهوم اسقاط شرط 

در ایان بحاث بایاد    پیرامون شرط فاسد، امکان اسقاط آن است،  شده مطرحاگرچه یکی از فروع 

معناای ازالاۀ اثار حقاوقی اسات )لنگارودی،        به را تسامحی دانست، زیرا اسقاط « اسقاط»کاربرد 

شود و در عالم اعتباار موجاودیتی    محسوب می کنی لم کان اعتبار یبکه شرط  ( در حالی10: 1911

، رضاایت باه   اعتبار یبندارد تا اسقاط در مورد آن معنا داشته باشد. بنابراین منظور از اسقاط شرط 
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عقد مجرد و بدون شرط است، اعم از اینکه این امر بر اساس توافق طارفین صاورت پاذیرد یاا     

(. در این فارض، متعاقاب   223: 1011آن را رقم بزند )غروی اصفهانی،  له مشروطٌارادۀ یکجانبۀ 

نفک و جادا  ضمن آن گنجانده شده است، شرط از عقد م اعتبار یبانعقاد عقدی که شرط فاسد و 

فسخ )در فرض فساد شرط( یاا صاحیح شاود )در فارض      رقابلیغشود تا از این طریق، عقد  می

(. اسقاط شرط در این فرض ابزاری برای تصاحیح عقاد   902: 1911شرط مفسد( )محقق داماد، 

 بوده که معنای آن، حذف یا رفع شرط فاسد از عقد است.  

 د:کرفاهیم مشابه زیر خل  اسقاط شرط فاسد در این معنا را نباید با م

اجزای صحیح و باطل عقاد اسات کاه در راساتای      ۀی تجزیامعن : انتقاص بهانتقاص .1

(. انتقاص تنهاا در جاایی   922 :2223)القراله،  ردیگ یماعتبارباشی به جزء صحیح صورت 

 رایبد. کرو بتوان جزء باطل را از مابقی عقد تفکیک  پذیر باشد ممکن است که عقد تجزیه

 تاوان  یما  ،یک فروخته شود مثال اگر در بیع واحد، شیر و خمر با قیمت مشاص برای هر

 د. کربر اساس انتقاص، بیع شیر را صحیح و بیع خمر را باطل 

( و قابال تسالیم   001در تبعض صفقه )ماادۀ   توان یمی آن را ها نمونهدر اجرای انتقاص که 

دید و فقهای امامیه ذیل قاعدۀ انحاالل عقاود از   ( در قانون مدنی 912نبودن جزیی از مبیع )مادۀ 

(. ضروری است با تفکیاک جازء باطال ماابقی     12ب:  1091)حسینی مراغی،  ندکن یمآن بحث 

مثاال تازویج اختاین در عقاد      عناوان  به 1قانون مدنی اردن( 103)مادۀ  عقد صحیح و معتبر باشد.

شادنی نیسات.    ی  جزیی از آن تفکیاک واحد، قابل تصحیح از طریق انتقاصه ناواهد بود. زیرا ه

که تصحیح عقد از طریق اسقاط شرط فاسد، باا انتقااص تفااوت دارد،     شود یمبنابراین مالحظه 

شدنی منحصر نیست و در تمام عقود امکان اجرا دارد. بر مبنای تفکیاک فقاه    زیرا به عقود تجزیه

عقاد تنهاا در عقاد فاساد     پذیر ممکن اسات، اماا تصاحیح     حنفی، انتقاص در تمام عقود تجزیه

 (؛120: 1311؛ حمود، 22: 1311خواهد بود )کاسانی،  ریپذ امکان

                                                                                                                                        
 و الشاق الباطال   یفا  بطال یفانه  نۀیشق منه باطال بطل العقد کله اال اذا کانت حصۀ کل شق مع یالعقد فاذا کان . »1

 «.ی...الباق یف حایصح یبقی
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کاه موضاوع عقاد     ردیا گ یما تبدیل و تحول عقد در جایی صورت  . تبدیل و تحول عقد:9

نحوی که ماهیت و عنوان عقد نیز تحول یابد. فارغ از بحث امکان تغییر عقاد،   دچار تغییر شود به

حاذف   اعتباار  یبا با اسقاط شرط یکی دانست؛ زیارا در اساقاط شارط، شارط      این نهاد را نباید

قصد تبدیل آن به عقدی دیگر یا تغییر موضاوع آن   آنکه یبتا همان عقد سابق احیا شود،  شود یم

مثال اگر ضمن عقد بیع، خیار شرط بدون مدت ذکر شاده باشاد، باا     عنوان بهوجود داشته باشد. 

. بدیهی است کاه باا پاذیرش امکاان چناین      شود یمار شرط حذف استفاده از قالب تصحیح، خی

 (؛992: 2223امری، ماهیت بیع به عقد جدیدی تبدیل ناواهد شد )القراله، 

معنای انعقاد مجدد عقد بر اساس وجود تراضی جدید اسات.   تجدید عقد به . تجدید عقد:7

صحیحی را منعقد کنناد و اگار   با تراضی جدید، عقد  توانند یماگر عقد سابق باطل باشد، طرفین 

عقد سابق صحیح باشد، توافق جدید طرفین متعاقب اقالۀ عقد سابق و انعقاد قارارداد جاایگزین   

. برخالف تصحیح عقد، تجدید عقد نیازمند بطالن یا وجود جزء باطال در عقاد   ردیگ یمصورت 

اس تراضای و  ۀ لزوم وجود تراضی جدید، تجدید عقاد جاز بار اسا    واسط بهحال  نیست. در عین

 تواناد  یما که اسقاط شرط فاسد بادون نیااز باه تراضای،      . در حالیدشو ینمتوافق طرفین محقق 

نیز محقق شود. بدیهی است که تصحیح عقاد از طریاق اساقاط شارط، مناافع       لهٌ مشروطتوس  

کاه در تجدیاد عقاد، از زماان تحقاق       ، در حالیدکن یمموضوع عقد را از زمان عقد سابق منتقل 

 ؛  دشو یمجدید عقد منعقد و منافع از همان زمان منتقل  تراضی

ی توافق طرفین در تغییر مفااد عقاد اسات کاه باا      امعن بازنگری به با نگری در عقد: .7

 شاده  مطارح  1و دفاعیاات  هاا . فاارغ از ایراد ردیا گ یماستفاده از قالب شرط الحاقی صورت 

                                                                                                                                        
سورۀ نساء که امکاان تغییار مهریاه در متعاه را      20ادلۀ عقلی در اثبات الحاق شرط، و مفاد آیۀ شریفۀ  رغم یعل. 1

که مستند  11/0/1911هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  011ۀ ی وحدت رویّۀ شمارراتصریح کرده است، 

صادر شده است، ازدیاد مهریه را غیرشارعی   12/1/1911شورای نگهبان در تاریخ  11/92/91213به نظریۀ شمارۀ 

ی تردیدهایی جدی در مورد راکه ضمن عقد واقع شده است، این  داند یماعالم کرده است و مهریه را تنها همانی 

 اعتبار شرط الحاقی در حقوق ایران ایجاد کرد. 
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( باازنگری در  101 :1932ینای، امکان الحاق شرط به عقد )وکیلی مقادم، علاوی قزو   ۀدربار

کاه   در حاالی  ،نیازمند تراضی طرفین در مورد تغییر مفااد عقادی صاحیح اسات     ،مفاد عقد

حال عاالوه بار    و در عین ردیگ یمتصحیح عقد در مورد اسقاط شرط فاسد در عقد صورت 

 نیز قابلیت تحقق دارد.   جانبه کیاز طریق  ،تراضی

در مذذاهب خمسذه و    اعتبار یبسقاط شرط تطبیقی رویكردهای مربوط به ا بررسی

 حقوق

این نهاد از نظار مفهاومی   که  شود یممفاهیم مشابه با اسقاط شرط فاسد مشاص  ۀاز مقایس

 ،و آثار دارای استقالل است. از نظر فقهی نیاز ماذاهب خمساه در ماورد امکاان تحقاق آن      

موضاوع را تساهیل   یک، تبیاین مفهاومی    که بررسی هر اند دهکرمتفاوتی مطرح  یها لیتحل

علت اختالف در ارکان  ؛ در فقه حنفی عقد باطل موجودیتی در عالم اعتبار ندارد و بهکند یم

آن محقق نشده است. بر همین اساس تصحیح یا اصالح در مورد آن ممکن نیست )القرالاه،  

2223: 900).  

 ،باطل باشاد  ینامشروع ءوجود جز ۀواسط بهکه عقد  نزد پیروان فقه حنبلی نیز در جایی

اسات کاه    مااثر زیرا نزد حنابله نیز تصحیح تنها در صورتی  ؛شود یمقلمداد  ناپذیر تصحیح

که عقد شکل نگرفته و در عالم اعتبار محقاق نشاده    د و در جاییکربتوان از عقد رفع فساد 

در مورد آن ممکن باشد )العماری و  « رفع فساد»موجودیتی برای آن متصور نیست تا است، 

 .(210: 2223ه، القرال

با ایان   ،وجود جزء مفسد ممکن نیست ۀواسط بهدر مذهب مالکیه نیز اصالح عقد باطل 

مثاال   عناوان  باه اسقاط تعیین شده اسات.   رقابلیغتفاوت که در فقه مالکی مصادیق شروط 

در صاورت فاوت خریادار قبال از      ،شارط شاود   ماجلاگر در بیع با ثمن که  اند کردهبیان 

د در صورت فوت خریادار، باایع   شومن نسبت به او صدقه باشد یا توافق پرداخت کامل، ث

و عقد نیز  شود می شرط موجب غرری شدن عقد ،مابقی ثمن از وراث نباشد ۀقادر به مطالب

 .(120 :1311است )حمود،  ناشدنی تصحیح
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و گاروه   دانناد  ینما  ماثرگروهی از پیروان شافعی اسقاط شرط فاسد را مطلقاً ممکن و 

 :1912)حلای،   دانناد  یما ممکان   ،حذف شرط را مادام که مجلس عقد پابرجاسات  یردیگ

   .(210: 2223؛ العمری و القراله، 921
بر اساس تفکیک میان اناواع   ،رویکرد غالب در فقه جمهورکه  دهد یماین بررسی نشان 

 باه امکاان   قائال و در مورد شروط مبطل، مشاهور فقهاا   است شده  یزیر یپ اعتبار یبشرط 

تصحیح عقد و حذف شرط نیستند. البته عالوه بر وجود برخی مصادیق محل اختالف، این 

مثال برخی از فقها با تفکیاک فسااد باه دو     رایباستدالل با بیان متفاوت مطرح شده است؛ 

 شاود، فساد قوی آن اسات کاه بار صالب عقاد وارد      که  اند  کردهنوع ضعیف و شدید بیان 

. مانند عقد با موضوع نامشروع. اما در فسااد ضاعیف   کند ناپذیر عقد را تصحیح که ی نحو به

اجل، مضبوط باشد یا بیع به شرط خیار با مادت نامحادود،    آنکه یب ماجلمانند بیع به ثمن 

این رویکارد در ماواد    .(22 :1311اسقاط شرط فاسد و تصحیح عقد ممکن است )کاسانی، 

  1ی امارات نیز پذیرفته شده است.قانون معامالت مدن 212قانون مدنی اردن و  112

رویکرد مشهور را عدم امکان تصحیح عقاد از طریاق حاذف     توان یمدر فقه امامیه نیز 

، فقهای امامیه نیز عقد باطال را معادوم   گفته شیپهمان استدالل  ۀشرط مفسد دانست. بر پای

معادوم را   ۀاعااد ابزار تصاحیح عقاد،    عنوان بهو با استفاده از اسقاط شرط مفسد  اند دانسته

 .(921 :1010خویی،  ؛929 :1912)حلی،  دانند ینمممکن 

بقای عوضین در ملکیات طارفین و عادم انتقاال باه       ،بطالن عقد ۀ، الزمدیگر به سان

قصد تراضی جدید وجاود داشاته    آنکه یبموجب عقد است. اعراض طرفین از شرط مفسد 

کاه صارف شارط     هاا در صاورتی  باشد، از نظر فقهی سبب مملکه محسوب ناواهد شد. تن

به ابطال عقد بینجامد، امکان تصحیح عقد دارای وجاه خواهاد باود     آنکه یباست  اعتبار یب

 .(111 :1911؛ شهیدی تبریزی، 11: 1912؛ رشتی، 090 :2219)حسنی، 

                                                                                                                                        
: اناد  قانون معامالت مدنی امارات، در عبارات یکسانی مقرر کارده  212قانون مدنی اردن و مادۀ  1 - 112المادۀ . 1

 ...«.العقد الفاسد هو ما کان مشروعا بأصله ال بوصفه فاذا زال سبب فساده صح»
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عقاد پذیرفتاه    یاعتباار  یبدر  آنهادر حقوق غرب نیز تفکیک بین انواع شروط و آثار 

 ۀرویّ 1قانون مدنی 1112و  322با وجود تعارض ظاهری بین مواد  شده است؛ در فرانسه

شرط اساسی محساوب   عنوان بهیکی از ارکان عقد را  ۀکنند ماتلعمل شروط در قضایی 

 ۀخواسات و اراد  ۀکنناد  نیای تعآن بطالن عقد است. این شاروط،   یاجرا ضمانتکه  کرده

 .(121 :1910)شهیدی،  کنند یمو ماهیت عمل حقوقی را معین  شوند میطرفین محسوب 

پاذیرش تصاحیح عقاد از     ،رویکرد جدید در حقوق فرانسهکه  رسد یمنظر  حال به با این

طرح اصالحی حقوق تعهدات فرانسه،  1199 ۀطریق اسقاط شرط است. بر این اساس ماد

از  تاوان  یما  ،دهاد  یما که قانون اجازه  در مواردی: »دارد یممقرر « طرح کاتاال»موسوم به 

آثار عمال   ،بر عمل حقوقی یا با تکمیل هرگونه تشریفات ضروری ماثریق رفع نقص طر

اصالح عقد باطل  ۀاگرچه در متن این ماده دربار 2«.حقوقی را به شکل صحیح اعاده نمود

قضایی فرانسه با توجه به  ۀدکترین و رویّ ،از طریق اسقاط شرط فاسد تصریح نشده است

اسقاط شرط فاسد را نیز ممکان دانساته و بار اسااس آن باا       ،همبانی، با استناد به این ماد

)شعاریان و ترابی،  کنند یمعمل حقوقی را از ابتدا معتبر قلمداد  ،گرفته شکلتصحیح عقد 

1931: 211).   

تفکیاک   (Warranty) یراساسا یغو  (Condition)نیز میان شاروط اساسای    ال کامندر 

باشااد، مرجااع  اعتبااار یباا یراساساایغکااه شاارط  صااورت گرفتااه اساات و تنهااا در جااایی

 (Severance)عقاد اسات    ۀقادر به جداسازی و تجزی ،نفع با درخواست ذی کننده یدگیرس

در ماوارد محادود و    (Blue Pencil Test) شاود  یما این ضابطه که معیار مداد آبی نامیاده  

                                                                                                                                        
شاروط   1112قدور، خالف اخالق حسنه و نامشروع باطل عنوان شده است؛ در ماادۀ  شروط غیرم 322که در مادۀ  . در حالی1

 . اند شدهباطل ضمن عقد، موجب بطالن عقد نیز قلمداد 

2. Art. 1133: »Lorsque la loi l'autorise, la régularisation restitue son plein effet à un acte par  

la suppression de l'imperfection qui l'affecte ou par l'accomplissement de la formalité requise« 

Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (Catala Projet), 

Available at: https://archive.org/stream/AvantProjetDeReformeDuDroitDesObligationsEtDe 

LaPrescriptionEtExposeDesMotifs/Avant-projet_de_reforme_du_droit_des_obligations_et 

_de _la_ prescription_et_expose_des_motifs_djvu.txt. (7/10/19) 
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عقاد حاذف   که بتوان جزء مفسد را بدون تغییر سایر ارکان  شود یمصرفاً در جایی استفاده 

  .(Toronjo, 2008: 678) کرد

 اعتبار یبن تصحیح عقد از طریق اسقاط شرط ان و موافقامخالف ۀادل

 نسابت باه کلیات    اعتباار  یبشرط  ریتأثرویکردهای ماتلف در تبیین ارتباط عقد با شرط و 
متفااوتی جهات ماالفات یاا      ۀادلا  ،در فقه و حقاوق که است  شدهعقد یا تراضی موجب 

 تاوان  یما کلای   یبناد  میتقسا د. در یاک  شاو مطرح  اعتبار یبمکان اسقاط شرط موافقت با ا

 د: کردر این موضوع را به تفکیک زیر تبیین  شده ارائه ۀادل نیتر مهم

 اعتباار  یبا که در راستای ماالفت با اسقاط شارط   یا ادله نیتر مهم  :امخالف ۀالف( ادل

 به شرح زیر است: ،بیان شده

 یاعتباار  یبا اقتران عقد با شرط مفساد، موجاب   وع تراضی: عدم امکا  تغییر موض .1

باا توافاق    تاوان  ینما « الینقلب عما وقع علیاه  ءالشی» ۀعقد خواهد بود. بنابراین طبق قاعد

بعدی یا با اسقاط شرط، ماهیت آن را از نظر حقوقی اعتبار باشید. افزون بر اینکاه متعلاق   

زیرا آنچه پیشتر واقع  ،وافق متفاوت استرضایت مبنی بر اسقاط شرط با متعلق عقد مورد ت

تنهاا در   ،مجموع عقد و شرط بوده و رضایت نسبت باه آنچاه در ساابق واقاع شاده      ،شده

 آنکاه  یبا  ؛است که هر آنچه در گذشته منعقد شده را اعتباار باشاد   ماثرصورتی ممکن و 

 ،هی و فضاولی آورد. به همین علت در تنفیذ عقد اکرا وجود بهتغییری در مفاد و اجزای آن 

بار اسااس ایان     .(01 :1919امکان تنفیذ جزیی یا همراه تغییر عقد وجود ندارد )انصااری،  

را اسات  ساابق واقاع شاده     دردیدگاه حتی تراضی جدید طرفین هم قدرت اصالح آنچاه  

 باشاد. که عقد نسبت به آن واقع نشده  شود یمزیرا رضایت به امری ملحق  ،ناواهد داشت

؛ 022 :1911ی جدیاد نیاز، عقاد باطال تصاحیح ناواهاد شاد )خاویی،         در نتیجه با تراض

 ؛(112 :1911؛ شهیدی تبریزی، 221 :1029سبحانی، 

دیادگاهی کاه شارط قیاد عقاد       موجاب  باه  بود  عقد ا  جزء فاساد:  ریناپذ هیتجز .9

، تفکیک شرط از عقد ممکن نیست. همچنانکه رضاایت باه مقیاد، بادون     شود یممحسوب 
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مثال اگر شاصی انگور را به شرط تبدیل آن باه   عنوان به. اواهد بودن ریذپ امکانوجود قید 

، عقد دارای دو موضوع فروش انگور و تبدیل آن به خمار  کندخمر از سوی بایع خریداری 

بلکه آنچاه   ،نبودهمبتنی  یا هیتجزاز طرفین بر چنین تفکیک و  کی  یهزیرا رضایت  ،نیست

یک واحد بسی ، متعلق التازام قارار    عنوان بهاست که  ناپذیر تجزیه ۀیک مجموع ،قصد شده

، امکاان  «الممناوع الشارعی کاالممنوع العقلای    »حال با استناد به اینکاه   گرفته است. در عین

و حتی با توافق جدید نیز آنچه واقاع   یستن ریپذ هیتوجمنطقی و  ،فاسد ءعقد از جز ۀتجزی

 :1010؛ خاویی،  210 :1013وردی، ناواهد بود )بجن« تجارت عن تراض»مصداق  ،شود یم

  ؛(19 :1913؛ ایروانی، 992

بیشترین ماالفت با امکان اسقاط شارط   عدم موجودیت عقد فاسد در عالم اعتبار: .7

وجود شرط مبطل، عقدی در عالم اعتباار شاکل    ۀواسط بهکه  همفسد، بر این اساس بیان شد

. بر مبنای این دیادگاه،  کرداصالح  آن را تصحیح یا ،نگرفته است که بتوان با رضایت بعدی

، تطابق رضای متجدد و قصد سابق یاا امکاان تفکیاک    شده واقعفارغ از امکان انقالب عقد 

ی اعماال  ااین موارد، به بداهت عقلی اصالح و تصحیح به معن ۀشرط از عقد و پیش از هم

ری بارای  نظر و تصرف حقوقی نسبت به عقدی است که با وجود اختالل، موجودیتی اعتبا

که آنجا در نتیجه از  1فاقد چنین موجودیتی است. ،که عقد باطل . در حالیشود یمآن فرض 

محاال اسات و ایان امار از اصاول عقلای حااکم بار          تصحیح و اصالح امر معدوم، عقاالً 

 :1912و غیرممکن خواهد بود )حلی،  ریتأث یباسقاط شرط فاسد  ،شود یماعتباریات قلمداد 

  .(110 :2212؛ حمید، 911 :1093؛ فرخی، 921
که بارای اعتبارباشای باه تصاحیح عقاد از طریاق        یا ادله نیتر مهم  :اموافق ۀب( ادل

 :ندبه شرح زیر اند، ن بیان شدهااسقاط شرط مفسد و در مقام پاسخ به ایراد ماالف

                                                                                                                                        
و بهه   -المجلهس أو بعهده   ی، سواء کان الحذف فحایالعقد صح نقلبیلو فسد العقد بشرط فاسد ثمّ حذفا الشرط، لم . »1

مها کهان. و ألنّ العقهد     ی، و األصل بقاء ما کهان عله  حهیألنّه وق  باطال، و ا موجب لتصح نیحد القولأ یف یقال الشافع

 (.921: 1912)حلی، « هالفاسد ا عبرة ب
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ن، چنین نیست کاه هار ناوع    ابر اساس دیدگاه موافقبا خوانی ارتباط عقد و شرط:  .1

زیرا با توجه به ماهیت فرعی و تکمیلی شرط، نباید  ،به ابطال عقد بینجامد یاعتبار یبشرط 

ی مقید شدن تراضی دانست. در این تحلیل انشاای شارطی، متفااوت و    اوجود آن را به معن

آنچه بیان شده است، نبایاد تراضای بعادی در     برخالفو  بودهقابل تجزیه از انشای عقدی 

بناابراین حتای در    .(203 :1011مغاایر دانسات )خمینای،     اسقاط شرط را با متعلاق قصاد  

در نتیجاه همانناد    ؛رضایت است و نه قصد رود یمآنچه از بین  ،صورت وجود شرط مفسد

با رضایت بعدی عقد  توان یم، است مشابه مانند عقد اکراهی که رضا ماتل شده یها نمونه

عقاد، منتفای شادن     ریتاأث  د. در این دیدگاه با وجود شرط مفسد علات عادم  کررا تصحیح 

؛ محقاق  223 :1011رضایت است که با اسقاط شرط حاصل خواهد شد )غروی اصافهانی،  

 .(909 :1911داماد، 

عقاد مشاروط و مطلاق تفااوتی جاوهری و ذاتای       که همین استدالل باید گفت  ۀبر پای

ه تفااوت  بلکه آنچا  ،ی نفی دیگری و در تنافی با آن باشدامعن به ،ندارند که رضایت به یکی

کاه تنهاا    بودهدرج شرط و التزام شرطی ضمن عقد  صرفاًبین این دو را موجب شده است 

، در بیع مشاروط و مطلاق، معقودٌعلیاه متفااوت     دیگر رضایت را تقیید زده است. به سان

و رضایت بعدی نسبت به تصاحیح  است ذات این دو ماتلف بوده که نیست تا توهم شود 

؛ جعفاری  292 :1011ساازگاری نادارد )غاروی اصافهانی،      عقد با قصد و تراضای ساابق  

 ؛(11 :1911لنگرودی، 

با استناد به  ،آنچه بیان شده است برخالف نادرستی استناد به عدم امکا  تغییر عقد: .9

در  دانسات؛ زیارا اوالً   اعتباار  یبا تصحیح عقاد را   توان ینمعدم امکان تغییر و انقالب عقد 

و چنانکاه   دهاد  ینما رط مفسد، انقالبی در ماهیت عقد رخ اسقاط ش ۀواسط بهتصحیح عقد 

میان تصحیح عقد با تبدیل و تغییر آن تفااوت وجاود دارد. ایان در حاالی      ،پیشتر بیان شد

تغییار یاا    تاوان  ینممنظور از انقالب عقد، تغییر ماهیت آن است و  ،است که در متون فقهی

 ؛(109 :1020)ناایینی،   کردقالب قلمداد و فاسد از عقد را مصداق ان اعتبار یباسقاط جزیی 

که منظور از آن عدم امکاان تغییار و انقاالب مفااد عقاد       کند یم دییتأثانیاً مبانی این قاعده 
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 دییتأمفاد قاعده قابل  دیترد یب، ابدون وجود سبب شرعی و قانونی موجه است. در این معن

اضی جدید یا علت موجه شرعی که حتی با تر شود ینماما از مفاد آن چنین برداشت  ،است

استناد به این قاعده در محل نزاع، که ناواهد بود. باید پذیرفت  پذیر و قانونی نیز عقد تغییر

بارای ماالفات باا     1مبهم بوده و نباید از سکوت و اجمال آن در قالب مصادره به مطلاوب 

 تصحیح عقد استفاده کرد.

در اماور   ،ی ایان قاعاده و اساتناد باه آن    که امکاان اجارا   شود یم دیتأکبر این نکته نیز 

ماادی و   یزیارا ایان قاعاده اصاوالً در ماورد اشایا       ؛اعتباری با تردید جدی مواجاه اسات  

 ۀاما در مورد عقود و قراردادها که نهادهاایی اعتبااری و سااخت    است، تکوینیات وضع شده

  2؛چندان محملی برای اجرای قاعده متصور نیست ،ندهست نیطرفخالقه  ۀاراد

در ماالفت باا   شده مطرح هایایراد نیتر مهماز : اعتبار یبتحقق طرح عقد در عقود  .7

ات یتصحیح عقد فاسد، عدم موجودیت عقد در عالم اعتبار است. در پاسخ به این ایراد نظر

وجاود شارط فاساد را     ۀواساط  باه ؛ برخی از حقوقدانان فسااد عقاد   اند هماتلفی مطرح شد

حاال   . زیارا در ایان  دانناد  ینمعقد به شکل مطلق در عالم اعتبار  ی فقدان موجودیتامعن به

در عاالم  « طارح عقاد  »ماهیتی به ناام   ،شود ینماگرچه عقد مورد نظر به شکل کامل محقق 

. طرح عقد، عملای حقاوقی   شود یماثر قلمداد  منشأکه از نظر حقوقی  ردیگ یماعتبار شکل 

مااهیتی باین عادم     ،امال تعاین نیافتاه   یک عقد جاامع و ک  صورت بهاست که اگرچه هنوز 

. در طارح عقاد اگرچاه شارای      اسات  کامل صورت بهمطلق عقد و انعقاد عقد  یریگ شکل

آنچه شکل گرفته است را یکسره نادیاده   توان ینم ،صحت انعقاد عقدی خاص وجود ندارد

                                                                                                                                        
، در داناد  یمکه مفاد قاعدۀ انقالب عقد بدون علت موجه را غیر ممکن  شده از این قاعده، در حالی . با تفسیر بیان1

یا خیر، استناد به قاعده، خارج از موضاوع   شود یمیا اسقاط شرط سبب شرعی محسوب فرض اختالف در اینکه آ

تصاحیح   اصاوالً است؛ زیرا دربارۀ غیرشرعی بودن اسقاط شرط مفسد، شبهه و اختالف وجود دارد. فارغ از اینکاه  

 معنای انقالب عقد نیست.   عقد به

 . یجوز فی االعتباریات ما الیجوز فی التکوینیات.  2
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ینای  مثال نهی از مداخله در سَوم بارادر د  عنوان به .(111 :1910گرفت )جعفری لنگرودی، 

نیسات.   پاذیر  همین تحلیال توجیاه   ۀجز بر پای ،که هنوز عقدی شکل نگرفته است در حالی

محقق نشاده اسات تاا     یآور الزامهی  نوع التزام یا تعهد  ،مساومه یا مذاکره ۀزیرا در مرحل

  .(210 :الف 1910نهی از مداخله در سَوم دیگران را موجب شود )جعفری لنگرودی، 

زیارا متعلاق    ،قد، امکان اسقاط شرط فاسد و تصحیح عقد اسات از آثار پذیرش طرح ع

بلکه طرفین باا تغییار اجازای فاساد از      ،اسقاط شرط امری معدوم و فاقد موجودیت نیست

   کنند؛ یمآن را به عقد صحیح تبدیل  ،طرح عقد

ۀ شارط  واساط  بهنباید پنداشت بطالن عقد مانع صحت عقد:  عنوا  به. تح یل شرط مفسد 7

از اثر شرط مفساد   تر قیدقانند فرضی است که اصوالً عقدی شکل نگرفته است. تحلیل فاسد هم

اذا »که وجود چنین شرطی، مانع از صحت و اعتبار عقد است. بناابراین باه اساتناد     دهد یمنشان 

 با اسقاط شرط فاسد، رفع مانع کرد و عقد را تصحیح کرد.   توان یم« زال المانع عاد الممنوع

ی عقاد  رگاذار یتأثال شرطی که موجب غرر و جهل نسبت باه مبیاع شاود، ماانع     مث عنوان به

قصدی برای خرید نداشاته و   اصوالًخواهد شد؛ اما نباید آن را همانند فرضی دانست که شاص 

در عمل در این زمینه اقدامی نیز انجام نداده است. در موضاوع بحاث، وجاود جهالات، ماانع از      

اثرگذاری مقتضی را موجب شاد. پیاروان ایان     توان یمف آن، ی مقتضی شده و با حذرگذاریتأث

ۀ شارط مفساد و عادم    واساط  باه دیدگاه با استناد به ارتکاز عرفی و تحلیل عقلای، میاان بطاالن    

اناد و فارض اول را از طریاق رفاع ماانع       به تفکیاک شاده   قائلعلت فقدان قصد،  موجودیت به

: 1011؛ خمینای،  221: 1029؛ سابحانی،  211: 2223)العماری و القرالاه،    دانناد  یما پذیر  اصالح

(. برخی از فقها ارتکاز عرفی در صحت این استدالل را در مورد امکان اساقاط هار شارطی    201

 (؛  222: 1010)السرخسی،  دانند یماعم از فاسد و مفسد محقق و مسل م 

 ،اصالح و تصحیح نسبت باه الغااء  که پذیرفت  توان یمعقالً  عق ی و مص حت: ۀادل .1

بایاد تصارفات و اقادامات حقاوقی را ابقاا و از       االمکان یحتدارای اولویت است. بنابراین 

در واقع صیانت از تصارفات   .(121 :ب1910جلوگیری کرد )جعفری لنگرودی،  آنهاابطال 

ابطاال و الغاای اعماال،     کاه   ینحاو  به ؛عقالست دییتأمورد  آنهاعاقل و جلوگیری از ابطال 
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 :1311وجود دارد، قبیح و غیرعقالیای اسات )کاساانی،     آنهاحیح برای که امکان تص مادامی

. افزون بر اینکه عدم امکاان  شده استهمین مبنا تصریح بر نیز  1در آیات متعدد قرآن .(91

در فرض انتقال مال یاا   ژهیو بهتصحیح و در نتیجه ابطال عقد در بحث استرداد عین و منافع 

 .(902 :2223)القراله،  کندعملی فراوانی ایجاد  قضایی و یها صعوبت شاید ،تلف آن

 ،پیاروان ایان رویکارد   کاه   دهاد  یما نشاان   اعتبار یباسقاط شرط  گر هیتوج ۀارزیابی ادل

 ۀو دامنا  اناد  منباع اصالی انعقااد قارارداد پذیرفتاه      عنوان بهطرفین را  ۀخالق ۀاراد یدرست به

. شناسند یمجزای قرارداد نیز به رسمیت آن را عالوه بر ایجاد، در تغییر مفاد و ا یرگذاریتأث

موجودیات   کاه  ی نحاو  باه  ،با ماهیت اعتباری عقاد ساازگار اسات    سو  کین از اموافق ۀادل

عیناای و ملمااوس  یاعتباااری قراردادهااا را وابسااته بااه توافااق طاارفین و متفاااوت از اشاایا

ماانع   عناوان  باه  راعتباا  یبو از سوی دیگر مبتنی بر تبیین جایگاه شرط  داند یمبازنگری  قابل

با ارتکازات عرفی و کارآمدتر کاردن   همسوعقد، با معتبر دانستن تصحیح عقد  یرگذاریتأث

   .شود یمحقوق قراردادها قلمداد 

 اعتبار یبشرایط تصحیح عقد و امكان اسقاط شرط 

د. بلکاه بایاد در هار    کار را تصاحیح   اعتبار یبهر تصرف حقوقی توان  که مینباید پنداشت 

 نظر قرار داد: قوقی مبنی بر تصحیح شرای  زیر را مداقدام ح

اساقاط   ،چنانکه پیشتر مطارح شاد  قاب یت تصحیح با ابقای موضوع و ماهیت عقد:  .1

شرط فاسد و تصحیح عقد در صورتی ممکن است که بتوان با اساقاط جازء فاساد و رفاع     

ر ماهیات عقاد یاا    د. بنابراین هر ناوع تغییار د  کرمانع صحت، همان عقد را تصحیح و ابقا 

مثال بیع با موضاوع   عنوان بهنیست.  ریپذ امکانبا استفاده از قالب تصحیح عقد  ،موضوع آن

                                                                                                                                        
 شْاهَدُونَ یَال  نَیوَ الَّاذ الفرقاان )  12ن(، هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُاو  نَیوَ الَّذالمامنون ) 9سورۀ محمد،  99انند آیات . م1

وَ لَکُمْ اَعْماالُکُمْ  وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا اَعْمالُنا القصص ) 11( و الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراما

باید از امور لغو اعراض کرد  االمکان یحت(. با استناد به این آیات بیان شده است که نیالْجاهِل یال نَبْتَغِ کُمْیْسَالمٌ عَلَ

 (.902: 2223قلمداد کرد )القراله،  اعتبار یبجزء لغو عمل را حذف کرد، کل عمل را نباید  توان یمکه  و مادامی
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آنچاه   ،زیارا در ایان فارض    ،اسقاط جزیی از آن اصاالح کارد   ۀبر پای توان ینمنامشروع را 

که تغییر آن به تغییر یکی از عوضین  بوده، نامشروع بودن موضوع شود میموجب فساد بیع 

   ؛شود یممحسوب  یو عقد جدیداست انجامیده 

اسقاط شرط مفسد در صاورتی باه صاحت عقاد     قاب یت صحت سایر اجزای عقد:  .9

مثال در بیاع   رایبکه سایر ارکان و اجزای عقد اعتبار و قابلیت اجرا داشته باشند.  انجامد یم

 دهیا فا یبا ط اسقاط شر ،فضولی ردشده از سوی مالک که شرطی مبطل نیز در آن درج شده

اسات. همچناان کاه     اعتباار  یبفضولی بودن،  ۀواسط بهزیرا فارغ از وجود شرط عقد  ؛است

شرط موجب جهل عوضین در بیع نامشروع قابل اسقاط ناواهد بود. بنابراین اسقاط شارط  

   ؛در صورتی موجب تصحیح عقد خواهد بود که شرط، تنها عامل فساد عقد باشد

اساقاط شارط مفساد همانناد      اصاوالً  رفین منجر نشود:تصحیح به ضرر یکی ا  ط .7

 یا گونه بهاما در مواردی که ماهیت شرط  ،است ریپذ امکانله ٌ مشروطشرط صحیح از سوی 

تراضای و توافاق    ۀکه برای هر دو طرف زیان داشته باشد، تصحیح عقد جاز بار پایا    باشد

 .(912 :2223طرفین ممکن ناواهد بود )القراله، 

خواهاد باود    ریپاذ  امکاندر صورتی  اعتبار یبفتن این شروط، اسقاط شرط با در نظر گر

اسقاط شرط تنها در صورتی ممکان اسات    .که بتوان برای آن فایده و کارآمدی متصور شد

حذف جازء   ۀواسط به منجر شود،به اضرار یکی از طرفین  آنکه دون بکه بتوان همان عقد را 

حال اسقاط شرط از سوی طارفین در راساتای    عین حیات حقوقی باشید. در اعتبارکننده یب

وجود آمده و برای طرفین دارای  هکه مبتنی بر تراضی ب خواهد بودتثبیت وضعیتی قراردادی 

 ،از این منظر نیز پذیرش امکان اسقاط شرط، بدون نیاز باه رسایدگی قضاایی    .اصالت است

 و دارای مزیت است.  دهد می میزان توافقات باطل را کاهش

  گیری یجهنت

فقهای متاأخر   ،داند یم رممکنیغاگرچه رویکرد سنتی در مواجهه با اسقاط شرط مفسد، آن را 

و آن را معتبار   اناد  چنین نهادی را به رسمیت شناخته ،حقوقی معاصر یها نظامو حقوقدانان و 

یناد  افرتحلیل انعقاد قرارداد بر اساس یاک   توان یممبانی رویکرد جدید را  نیتر مهم. دانند یم
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ی ایجااد موجاودیتی   امعن به ،تراضی یریگ شکلمستمر ارادی دانست که طبق آن انعقاد عقد و 

 نبایاد آن را مطلقااً   ،است که حتی در فارض وجاود جازء مفساد    « وعاء اعتبار»در  اتیح یذ
معدوم قلمداد کرد. در رویکرد جدید با فاصله گارفتن از تحمیال اصاول فلسافی بار حقاوق       

اساتقاللی و مااتص    یا چهاره  ،قواعد حاکم بر امور اعتبااری که شده است  قراردادها، تالش

 ۀمادی تنهاا طباق دوگانا    یاشیا برخالفخود داشته باشند که طبق آن موجودیت امر اعتباری 

بلکه وجود عنصر مفسد مانعی است که اعتبار عمل حقاوقی   ،شود ینمتحلیل « عدم - وجود»

که عنصر مفسد وجاود   . در این وضع مادامیدکن یمنع به تراضی جدید یا حذف ما« مراعی»را 

، ماانع اثرباشای   اعتبارکنناده  یبا اما طرفین قادرند با حذف جزء  ،است ریتأث یبعقد نیز  ،دارد

. ارتکاز عرفی و مزایای عملی امکان تصحیح عقد از این طریاق،  کنندعقد را حذف و برطرف 

در ماورد قراردادهاای    ژهیا و باه . کند یمویت است که مبانی توجیهی آن را تق یداتیمااز دیگر 

اجرای قارارداد، اساتفاده    منظور هب یساز نهیزم برایاجراشده از سوی طرفین یا با صرف هزینه 

باا منطاق    ،اعتباار  یبا فقهی و حقوقی در ایران در راستای توجیه حذف شارط   یها تیظرفاز 

از نظر  ،از میزان منازعات حقوقی کاستن ۀواسط به تواند یمو  ردمعامالتی سازگاری بیشتری دا

ن اساقاط شارط   اموافق ۀو دارای مزیت باشد. افزون بر اینکه ادل ریپذ هیتوجکاهش دعاوی نیز 

، با فرعی و تکمیلی بودن ماهیت شرط و اولویت داشتن عقد نسبت باه آن ساازگاری   اعتبار یب

را بارای طارفین فاراهم     این امکان ،بیشتری دارد. در نتیجه تصحیح عقد با اسقاط شرط فاسد

که با متابعت از قانون و ضواب  حقاوقی در تماام اجازای عقاد، از حمایات و اعتباار        کند یم

باه اجارای    یبناد یپا ۀانگیز شایدبرخوردار شوند. عاملی که  نیماب یفحقوقی در مورد قرارداد 

 ضواب  قانونی را نیز افزایش دهد.  

تردید اصلی در ماورد امکاان اساقاط    که ید گفت با ،در این مقاله شده انیبمطالب  بنا بر

و  شاده  انیب یها لیتحل ۀاست که بر پای لهٌ مشروطیکجانبه و از سوی  صورت بهشرط مفسد 

آن را معتبار دانسات و در کناار اساقاط      توان یم ،قانون مدنی ایران 200 ۀنظر به اطالق ماد

و ممکن  ماثرطریق را نیز  شرط فاسد یا تراضی به اسقاط شرط مفسد، تصحیح عقد از این

  د.کرقلمداد 



278  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

 کتابنامه

 دارالمعرفه. :روتیب ،12 لدج ،المبسوط .(ق 1010) احمد محمدبن ،یالسرخس .1

 الفقهه  یفه  التصهرفات  حیالتصح قواعد .(2223) نیاسیالقراله، احمد  ی؛محمدعل ،یالعمر .2

 .213 – 201 :11 ۀشمار ،المنار المجله ،یااسالم

، مجلاه  یاالساالم  الفقه یف الفاسده التصرفات حیتصح .(2223ن )القراله، احمد یاسی .9

 . 901 - 919 :93 ۀالشریعه و القانون، شمار

  .انتشارات اسماعیلیان :قم، 9جلد ، المکاسب کتاب .(1919انصاری، مرتضی ) .0

   .انتشارات نجفی :قم ،2جلد  ،المکاسب هیحار .(1913ایروانی، علی ) .1

  .نشر الهادی :قم، 0جلد ، هیالفق القواعد .(ق 1013بجنوردی، سید حسن ) .0

 :، تهاران موازنهه  منطهق  و حقهوق  منطق مسائل .(1910جعفری لنگرودی، محمد جعفر ) .1

  .گنج دانش

 .گنج دانش :تهران، 1جلد ، الفارق .الف( 1910) اااااااااااااااااااااا .1

 .گنج دانش :تهران، 9جلد ، الفارق .ب( 1910) اااااااااااااااااااااا .3

 .گنج دانش :تهران ،یاراده در حقوق مدن ریتأث .(1911) اااااااااااااااااااااا .12

 .گنج دانش :، تهرانحقوق ینولوژیترم در طیوس .(1911) اااااااااااااااااااااا .11

منشورات مکتباه   ت:، بیرویالجعفر الفقه یف العقد هینرر .(2219حسنی، هاشم معروف ) .12

   .هاشم

 .نشر االسالمی ۀسسام :قم، 1جلد ، نیالعناو .الف( 1091حسینی مراغی، عبدالفتاح ) .19

 .نشر االسالمی ۀسسام :قم، 2جلد ، نیالعناو ب(. 1091) اااااااااااااااااااااا .10

  .)ع(تیالب آل ۀسسام :قم، 12جلد ، الفقهاء تذکره .(1912بن یوسف ) حلی، حسن .11

 اف و الشئون االسالمیه.   ، ریاض: وزارت االوقهیالموسوعه الفقه (.1311حمود، عبدالعزیز ) .10

تنظیم و نشر آثار اماام   ۀسسام :، تهراناراتیالخ کتاب .(ق 1011خمینی، سید مصطفی ) .11

 .خمینی )ره(



  279 یرانو حقوق ا یدر فقه اسالم اعتبار یاسقاط شرط ب یقیتطب ۀمطالع 

تقریارات شایخ محماد علای     ، 1جلاد  ، الفقاههه  مصباا .(1911خویی، سید ابوالقاسم ) .11

   .مکتب الداوری :توحیدی، قم

، 1جلاد  ، العقهود  یفه  هیه التبع مهات التزا او الشهروط  .(ق 1010تقی ) خویی، سید محمد .13

   .دارالمورخ العربی :بیروت

   .نشر معروف :، قمکتاب االجاره .(1912) هللا بیحبرشتی،  .22

 و هیالنسه  و النقهد  و الشهروط  و اراتیالخ یف موجزه دراسات .(ق 1029سبحانی، جعفر ) .21

  .المرکز العالمی للدراسات االسالمیه :، قمالقبض

، 11جلد ، الحرام و الحالل انیب یف ااحکام مهذب .(ق 1019ی )سبزواری، سید عبداالعل .22

   .المنار ۀسسام :قم

  .شهر دانش :، تهرانتعهدات حقوق .(1931ابراهیم ) ،ترابی ؛ابراهیم ،شعاریان .29

، قاام: 9جلااد ، المکاسههب اسههرار یالهه الطالههب هیهههدا .(1911شااهیدی تبریاازی، فتاااح ) .20

   دارالکتاب.

   .مجد :، تهرانضمن عقدشروط  .(1910شهیدی، مهدی ) .21

نشار   :قام ، 1جلاد  ، کتاب المکاسهب  یۀحار .(ق 1011حسین ) غروی اصفهانی، محمد .20

 .محقق

 .نشر االسالمی ۀسسام :، قمهیالفقه القواعد یف قیتحق .(ق 1093فرخی، سید علی ) .21

 .شرکت سهامی انتشار :تهران، 9جلد ، قراردادها یعموم قواعد .(1911کاتوزیان، ناصر ) .21

 :بیاروت ، 3جلاد  ، الشهرائ   بیه ترت یفه  الصهنائ   بهدائ   .(ق 1311ی، عالءالدین )کاسان .23

  .دارالکتب العلمیه

، یرروط و التزامات در حقوق اسهالم  یعموم یۀنرر .(1911محقق داماد، سید مصطفی ) .92
  .مرکز نشر علوم اسالمی :تهران

 نظار  جهاه و مان  هیاالقتصااد  اال ماه  عاالج  .(2212بن جابر ) اهللمسلم الجهنی، عبد .91

  : دارالکتب.  ، موسوعه االقتصاد و التمویل االسالمی، بیروتاالسالم



281  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ۀسسا ام :قم، 1جلد  ،شرح المکاسب یف الطالب هیمن .(ق 1020حسین ) نایینی، محمد .92

 .نشر اسالمی

، قرارداد مفاد در یبازنگر .(1932علوی قزوینی، سید علی ) ؛حسین وکیلی مقدم، محمد .99

 . 101 - 199 :اول ۀاول، شمار ، سالفقه و حقوق اسالمی

Reference 

1. Al-Garale A. (2009). the Correct of Invalid obligation in Islamic Law, Al-sharia 

& Law Journal, 39 (2), pp. 313- 368. (in Arabic)  

2. Amri M.A, Al-gharale, A. (2009). Principles of Correct of obligations, Al-menar 

Journal, 15 (3), pp. 248-279. (in Arabic) 

3. Ansari, M. (2004). Al-Makaseb, Qom: Esmaelian Publishing, (in Persian) 

4. Bojnordi, H. (1997). The Rules of Islamic Jurisprudence, Qom: Al-hadi 

Publishing. (in Arabic) 

5. Farokhi, A. (2017). A Research on rules of Jurisprudence, Qom: Enteshar 

Publishing. (in Arabic)  

6. Hamod, A. (1987). Encyclopedia of Islamic Jurispridence, Riyadh: Al-oghaf 

Publishing. (inArabic) 

7. Hasani, H. (2013). The Theory of Contract in Jafari Jurisprudence, Beirut, 

Manshorat Publishing, (in Arabic) 

8. Heli, H. (2001). Tazkere-Al-Foghaha, Qom: Al-o-Albeit Publishing. (in Arabic) 

9. Hoseni, A. (2015). Al-Anavin, Qom: Enteshar Publishing. (in Arabic)    

10. Irvani, A. (2000). Description of Al-Makaseb, Qom: Najafi Publishing. (in 

Persian) 

11. Jafai-Langroudi, M.  (2007). Al-Faregh, Tehran: Gangedanesh Publishing. (in 

Persian) 

12. Jafai-Langroudi, M.  (2009). Al-Vasit of Terminology, Tehran: Gangedanesh 

Publishing. (in Persian) 

13. Jafai-Langroudi, M. (2005). Principles of Legal Reasoning, Tehran: 

Gangedanesh Publishing. (in Persian) 

14. Jafai-Langroudi, M. (2008). The Effect of Will in Civil Law, Tehran: 

Gangedanesh Publishing. (in Persian) 

15. Kasani, A. (1971). Bad-e-Sanaye, Beirut: Dar-al kotob Publishing, (in Arabic) 

16. Katuzian, N. (2008). General Principles of Contracts, Tehran: Sahami enteshar 

Publishing. (in Persian) 

17. Khoei, A. (1998). Mesbah-Al- Feghahe, Qom: Al- Davari Publishing. (in Arabic) 

18. Khoei, M. (1992). Implied Terms in Contracts, Beirut: Dar-ol-Movarekh 

Publishing, (in Arabic) 

19. Khomeini, M. (1996). Al-Khiarat, Tehran: Institute of Imam Khomeini 

Publishing. (in Arabic) 

20. Mohaghegh Damad, M. (2009). General Theory of terms and obligations in 

Islamic Law, Tehran: Islamic Sciences Publishing. (in Persian)   



  280 یرانو حقوق ا یدر فقه اسالم اعتبار یاسقاط شرط ب یقیتطب ۀمطالع 

21. Moslem, A. (2010). Therapy of Economic Crisis based on Islamic viewpoint, 

Beirut: Encyclopedia of Economy. (in Arabic) 

22. Naeeni, M. (2002). Monie- al Taleb, Qom: Enteshar Publishing. (in Arabic)  

23. Qaravi, M. (1996). Hashie- al Makaseb, Qom: Mohaghegh Publishing. (in 

Arabic) 

24. Rashti. H. (2001). Tenancy, Qom: Marof Publishing. (in Persian) 

25. Sabzevari, A. (1991). Mohazab- al ahkan, Qom: Almenar Publishing. (in Arabic) 

26. Sarakhsi, M. (1992). Al-Mabsout, Beirut: Dar-o-al Marefe Publishing. (in 

Arabic) 

27. Shahidi, F. (1996). Hedayat-Altaleb, Qom: Dar-alketab, (in Arabic) 

28. Shahidi, M. (2007). Implied Terms, Tehran, Majd Publishing, (in Persian) 

29. Shoarian, E. Torabi, E. (2016). Obligations Law, Tehran: Shahre-Danesh. (in 

Persian) 

30. Sobhani, J. (2001). Derasat Mojez, Qom: Islamic Law Publishing. (in Arabic) 

31. Toronjo, Griffin (2008). Putting the Blue Pencil Down, an Argument for 

Specificity in Non-Compete Agreements, Nebraska Law Review, 86 (2), pp. 

672-707. 

32. Vakili, M. Alavi, A. (2011). Revise the Contract, Contemporary legal Studies, 1 

(1), pp. 133-161.   

 

 


