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Abstract
The additional conditions are relatively new legal institution that have a
special place in today's complex transactions and are based on the principle
of autonomy and freedom of contract used by individuals in
contracts. Islamic jurists and legal scholars have different views on the
nature, validity, nullity and effects of these terms. While some regard them
as basically null and void or as elementary conditions, another group regards
they are binding like conditions stipulated in the contracts. Reviewing the
nature and effects of these types of conditions and relying on absolute
jurisprudential principles, this study proves that are binding terms and
conditions.
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چكیده
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تکیه بر قواعد مسلم فقهی ،بر الزامآور بودن آن صحه میگذارد.
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 .1مقدمه
واژۀ شرط از اصطالحاتی است که در معنی و مفهلوم آن اخلتالف زیلادی شلده اسلت .در
علوم مختلف از آن تعریف شده و اهمیت فراوانی در زنلدگی روزملره ملردم دارد ،چراکله
روابط حقوقی اشخاص اغلب مبتنی بر شروط است و از کاربردیترین واژههای حقوقی در
معامالت مردم است ،بهطوریکه کمتر قلراردادی بلدون شلرط و التزاملات طلرفین تن لیم
میشود .بخش عمدهای از قراردادهای امروزی را شروط مندرج در آنها تشلکی ملیدهلد؛
چه این قرارداد یک قرارداد سادۀ فروش یک کاالی مصرفی باشد ،یا قرارداد بینالمللی کله
ابعاد مختلفی مدن ر قرار میگیرد و شروط پیچیده و درخوری برای اجرایی کلردن قلرارداد
لحاظ میشود .وقتیکه قرارداد چندوجهی و اجرای مفاد آن مقتضلی ملدت زملان طلوالنی
است ،شروط اهمیت مضاعفی مییابلد  .املروزه بلا توجله بله پیچیلدگی جامعله و روابلط
اجتماعی ،حتی عقد شبهعبادی نکاح هم بدون قید و شرط منعقد نمیشود و از شک ساده
و سنتی خود فاصلۀ زیادی گرفته است.
قید و شرطهای قرارداد آنچنان اهمیت دارند که گاهی طرفین حتی بعد از انعقاد قرارداد
هم به فکر درج آن در عقد به سود خود و بهمن ور جلوگیری از برخی مشکالت و مسلال
میافتند .در این تحقیق در مورد ماهیت شلروط الحلاقی و احکلام آنهلا بحل

ملیشلود و

ن رهای مختلف در مورد ماهیت و آثار آن نقد و بررسی میشود.
 .2مفهوم شرط الحاقی
شرط در لغت به معنای الزم نمودن امری در خرید و فروش (بیع) یا هر عقد و پیمان و یلا
ملتزم شدن به آن است .جمع آن شروط و شرایط است و اگر به تحریک باشلد ،بله معنلی
عالمت و نشان است (فیروزآبادی 1415 ،ق ،ج.)368 :2
در برخی کتابهای لغت عالوهبر معنای رایج یادشده ،به الزام و التزام در امری از املور
نیز معنی شده و شرط کردن به معنای بستن و ربط دادن آمده اسلت (رضلا ،بلیتلا- 305 ،
304؛ معلوف ،بیتا.)382 :
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نحویین شرط را به معنای آوردن امری بر امر دیگر توسلط ادات آن تعریلف کلردهانلد
(ابنعباد1414 ،ق460،؛ معلوف ،بیتا .)382 :میگویند :جملۀ شلرطیه متضلمن دو عبلارت
است که در اص دو جمله بودهاند؛ سپس با وارد کردن ادات شرط ،یکی بله دیگلری ربلط
داده میشود که عمالً یک جملۀ شرطیه شک میگیرد که اولی سبب یا قید و دومی مسلبب
یا مقید محسوب میشود (جمالالدین1426 ،ق.)256 :
در فلسفه و کالم ،شرط به معنای چیزی است که امری به آن متوقف اسلت (البسلتانی،
بیتا.)460 :
شرط در نزد اصولیین در دو جا بهکار میرود؛ یکی در مورد مفهوم جملله شلرطیه کله
میگویند :آیا جمللۀ شلرطیه مفهلوم دارد یلا خیلر بله تعبیلر دیگلر« ،آیلا جمللۀ شلرطیه
همانطورکه با فرض ثبوت بر ثبوت امری داللت میکند ،بر منتفی شدن حکلم در صلورت
منتفی شدن شرط نیز داللت دارد یا خیر » (آخوند خراسانی ،1389 ،ج.)267 :1
دوم در بح

مربوط به واجب مطلق و مشروط که واجب مطلق متوقف بر امر اضلافی

بر اموری که در تکلیف معتبر است ،مانند علم و عق و قدرت و بلوغ نیست؛ ولی واجلب
مشروط به امری زالد بر آنچه گفته شلده ،مشلروط اسلت (آخونلد خراسلانی ،1389 ،ج:1
.)137
 .2.1شرط در فقه

در فقه با اینکه از همان ابتدای شک گیری مباح
در حدی

آن ،شروط در معامله مورد بح

بلوده و

نبوی مشهور «المؤمنون عند شروطهم» مورد استفادۀ فقها قرار گرفته ،معالوصف

تا قب از شیخ انصاری موضوع شرط بهتفصی مورد بح

قرار نگرفته اسلت .البتله شلهید

اول در کتاب القواعد و الفوائد اقسام شرط را تبیین کرده و تعریفی از آن ارالله داده (شلهید
اول1400 ،ق ،ج )258 :2و مال احمد نراقلی هلم بلهعنلوان «شلروط ضلمن العقلد» بله آن
پرداخته است (نراقی1417 ،ق.)128 :
بهن ر میرسد که شرط با همۀ گستردگی که در علوم مختلف دارد ،در اص یک معنای
جوهری و حقیقی بیشتر ندارد و آن عبارت است از ربط و وابستگی و پرواضح اسلت کله
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در ارتباط داشتن حداق دو امر مطرح است و نمیتوان در مورد یک چیز مفهوم ربط را در
ن ر گرفت .بنابراین همانطورکه در امور عینی ربط داشتن دو چیز مطرح میشود ،در املور
حقوقی و اعتباری هم باید قال به وجود دو پدیدۀ حقلوقی بلود تلا بتلوان مفهلوم ربلط و
وابستگی را تصور کرد.
اگر در معاملهای شرطی آورده شود ،به مفهوم ربط پیدا کردن التزاملی بله التلزام دیگلر
است؛ بهطوریکه اگر آن امری که شرط شده است ،تحقق پیدا نکند ،التزام کسی کله شلرط
به نفع او شده است ،از بین خواهد رفت .این ربط و اناطه و پیوند و پیوند دادن ،یا به معنی
مشروط شدن خود عقد به شرط است و این در صورتی است که شلرط بله معنلای التلزام
مشروطعلیه باشد که در این صلورت اگلر مشلروطعلیله بله شلرطش عمل نکنلد ،بلرای
مشروطله حق فسخ ثابت میشود و یا من ور این است که التزام بر شرط معللق ملیگلردد،
به این صورت که عقد بهطور مطلق واقع میشود؛ ولی لزومش مشروط به شرط مقرر است
و بدون آن برای مشروطله حق فسخ ثابت خواهد بود؛ همانطورکه در التلزام بله اوصلاف
مبیع (شرط صفت) اینگونه است؛ یعنی در شرط صفت در صلورت تخللف ،صلرفاً خیلار
ثابت میشود و التزام به اوصاف چون به معنی تعلیق بیع به آنها است ،باط است( 1خولی،
1413ق ،ج355 :7؛ با تلخیص).
از اینجا معلوم میشود که تعبیر به شروط ضمن عقد نمیتواند دقیق باشد ،چراکله هلر
شرطی راجع به قراردادی شود ،حتماً در ضمن آن قرار دارد و نمیتوان شرط را موجلودی
مستق فرض کرد و چون همیشه ضمن عقد ذکر میشلود ،ازایلنرو هملۀ شلروط ضلمنی
است .شروط ابتدایی در حقیقت نوعی وابستگی به عقد دارند که در ادامله بله آن خلواهیم
پرداخت .حال این شرطی که همیشه ضمنی است ،گاهی همراه با عقد بلهطلور صلریح یلا
غیرصریح آورده میشود و گاهی بعد از انعقاد قرارداد به عقد ملحق میشود و در ضمن آن
 .1الثانی :من معنی الشرط فی العقود أن یکون االلتزام معلقا علیه بحیث ان العقد انما وقع مطلقا و لکن کونه الزماا مشاروط بشارط
فبدونه یثبت الخیار للمشروط له و هذا کما فی اشتراط األوصاف الخارجیة و نحوها و قد ذکرنا فی محله سابقا أنه ال معنای لللتازام
باألوصاف اال تعلیق البیع بها أی یبیع علی تقدیر وجود الصفة الخاصة للمبیع ...
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قرار میگیرد .برای مثال گاهی طرفین از همان ابتدا هنگام فروش خودرویی شرط میکننلد
که فروشنده اقدام به تعمیر اساسی آن کند و سپس به خریدار تحوی دهد و گلاهی بعلد از
گذشت یک هفته از انجام معامله بر فروشنده چنین شرطی میشود و او ملتزم میگردد کله
چنین عملی را انجام دهد .برخی حقوقدانان در قالب «نحوۀ اتصال شرط به عقلد» بله ایلن
موضوع پرداخته و بدینترتیب شرط را بله مصلرح و ضلمنی و الحلاقی تقسلیم کلردهانلد
(شهیدی ،)40 :1387 ،البته تقسیم دقیقتر آن است که گفته شود :شرط یا حین انعقلاد عقلد
به آن متص میشود و به تعبیر دیگر همزمان با ایجاد عقد وجود پیدا میکند یا اینکه بعد از
تحقق عقد به آن ملحق میگردد که در صورت اول شرط میتواند مصرح یا ضلمنی باشلد
(من ور از ضمنی در ضمن بودن شرط در عقد نیست؛ چراکه همانطورکه گفته شلد ،هملۀ
شروط ضمنیاند و وجود مستقلی ندارند)؛ صورت دوم (شرط الحاقی) هلم ملیتوانلد بله
مصرح یا ضمنی تقسیم شود؛ هرچند تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
 .3مفاهیم مشابه
 .3.1تعدیل قرارداد

من ور از تعدی  ،همانطورکه از نامش پیداست ،آن است که عوضین ملورد تعهلد متعلادل
شو ند .مسلماً فرض این است که قرارداد در زمان انعقاد و در شرایط عادی متعادل اسلت و
هر کس براساس توان و شایستگی و اهلیتی که از آن برخلوردار اسلت ،ملیتوانلد قلرارداد
متوازنی را منعقد کند؛ «با وجود این گاه در قراردادهایی که اجرایشان به طلول ملیانجاملد،
حوادثی غیرمنت ره ،غیرقاب پیشبینی و غیرقاب پیشگیری روی میدهد که تعادل تعهلدات
قراردادی و عدالت معاوضی حاکم بر عقد را بهشدت خدشلهدار سلاخته ،اجلرای تعهلد را
برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار یا پرهزینه میکند ،بهگونهای که انعقاد چنین قلراردادی
در وضعیت جدید ،عرفاً به شوخی میماند» (بیگدلی.)23 :1392 ،
مفاد قرارداد ممکن است به اختیار دو طرف یا درخواست یکی از آنها و تصمیم دادگلاه
یا به حکم قانون تعدی شود ،بنابراین تعدی قرارداد بله اعتبلار سلبب آن را ملیتلوان بله
قراردادی و قانونی و قضایی تقسیم کرد (کاتوزیان ،1383 ،ج .)73 :3
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تعللدی قللراردادی خللود دو گونلله اسللت؛ چراکلله گللاهی دو طللرف در مللتن قللرارداد
پیشبینیهای الزم برای تعدی قرارداد را در صورت حدوث عوام غیرقاب پلیشبینلی یلا
قاب پیشبینی اجمالی بدون پیشبینی تفصیلی میکنند؛ که در قراردادهای پیمانکاری دولتی
در خصوص افزایش تورم و افزایش دستمزد کارگران بسیار رایلج اسلت و گلاهی پلس از
انعقاد قرارداد و حدوث عوام پیشبینیناپذیر ،دو طرف با تکیه بلر علدل و انصلاف و بلا
حسن نیت قرارداد منعقدشده قبلی را بازنگری کرده و بر تعدی آن تراضی میکنند کله بله
هر حال سبب تعدی قرارداد است؛ هرچند از قرارداد اصلی ناشی نشده ،بلکله بعلداً بلر آن
تراضی کردهاند.
در نفوذ و اعتبار نوع اول تعدی قراردادی تردیلدی وجلود نلدارد و موضلوع بالشلک
مشمول آیۀ شریفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» است؛ ولی در مورد نوع دوم تردیدهایی وجلود دارد کله
ناشی از این واقعیت است که قرارداد اصلی تمامشده محسوب شده و آثار خود را بر جلای
گذاشته است و آنچه بعداً مورد توافق قرار میگیرد ،فاقد اثر است و تعهد ابتدایی محسوب
میشود؛ اما نباید در نفوذ و اعتبار اینگونه قراردادها هم تردید کرد .در این زمینله یکلی از
حقوقدانان گفته است ... « :تعدی قرارداد اصلی باز هم ناشی از حکومت قصد مشترک بلر
«قاعدۀ قراردادی» است .در توجیه این اعتبار میتوان چنین تحلی کرد که دو طرف شروط
نامناسب را به تراضی اقاله کردهاند و بهجای آن قرارداد دیگری بسلتهانلد و نتیجلۀ ایلن دو
عم حقوقی اصالح قرارداد نخستین است (کاتوزیان ،1383 ،ج .)74 :3
در مقایسۀ تعدی قرارداد با شروط الحاقی میتوان گفت که در تعدی بیشلتر ارکلان عقلد
که عوضین است ،مورد زیاده یا نقصان قرار میگیرد؛ درحالیکه در شرط الحاقی توجه بیشلتر
بهسوی ضوابط عقد منعقدشده منعطف است؛ هرچند در تعدی قرارداد هم میتوان شرایط را
تغییر داد یا اینکه شروط جدیدی بهمن ور تسهی طرفی که متضرر است ،در ن ر گرفلت؛ کله
اگر چنین باشد و همراه با تعدی عوضین صورت گیلرد ،شلرط الحلاقی ملیتوانلد در دایلرۀ
تحول تعدی قرار گیرد ،اما بهطور کلی وقتی صحبت از شرط الحاقی ملیشلود ،نوعلاً بلدون
تجدیدن ر در عوضین است و شرطی به قرارداد اضافه میشود که قبالً نبوده است.
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 .3.2الحاق به عقد

الحاق به عقد به این معناست که بعد از تحقق عقد و اتمام آن بر مقدار عوضین یا یکلی از
آنها بیفزایند یا اینکه شرط خیار یا مدت آن را اضافه کنند یا خیار شرط به آن ملحق کنند یا
اینکه بیع نقدی را به مؤج تبدی کنند (جعفری لنگرودی ،1391 ،ج .)367 :1
هدف از الحاق به عقد فرار از ربا بوده است؛ برای مثال در معاملۀ دو شلی هلمجلنس
پس از انعقاد قرارداد که لزوماً بهسبب دوری از ربا باید مساوی میبودند ،مقداری بهعنلوان
ثمن یکی از آنها اضافه میکردند تا بهزعم خود از معاملۀ ربوی فرار کنند! ملثالً اگلر ملورد
معامله و عوضین  10کیلو گندم بود ،پس از معامله و تبادل آنها ،یکلی از طلرفین دو کیللو
اضافه به طرف دیگر میداد و چون خارج از عقد ،پرداخلت شلده اسلت ،بیلع متجانسلین
متفاضلین بر آن صدق نخواهد کرد!
برعکس الحاق به عقد ،حطّ ثمن مطرح بوده است که با هدف جلوگیری از اعمال حق
شفعه توسط شفیع صورت میگرفت؛ به این صورت که مشتری و فروشنده ثمنی را بیش از
آنچه موردن ر بود ،مورد توافق قرار میدادند و عقد را بر آن منعقد میکردند و پس از عقد،
فروشنده آن مقداری را که زیادتر از میزان مورد توافق بود ،ساقط ملیکلرد و بلدین طریلق
شریک را در اعمال حق شفعه دچار مشک میکردند ،چراکه باید برای مالکیلت بلر حصلۀ
شریک خود قیمت مذکور در مورد معامله نه قیمت بعد از اسقاط را پرداخت میکرد.
ن ر فقیهان بطالن چنین حیلههایی است .عالمه در این باره گفته است :اگر به ثمن یا مثمن
افزوده شود یا خیار شرط یا مدت یا میزان آن دو [خیار فسخ یا مدت] زیاد شود؛ چنانچه بعد از
لزوم عقد باشد ،ملحق به عقد نمیشود ،زیرا اگر زیاد کردن ثمن ملحق به عقد شود ،بلر شلفیع
واجب است که همۀ آن را بدهد؛ تالی[ک ثمن را دادن] باالجماع باط است و همچنین اسلت
حکم مسئله در رأسالمال سلم و مسلم فیه و مهریه و غیر اینها و نیز اگر در مدت خیار مربوط
به ثمن و غیر آن کم کنند ،ملحق به عقد نمیشود تا شفیع آنچه در عقد ذکلر شلده اسلت ،نله
باقیمانده بعد از اسقاط را اخذ کند و شافعی هم همین را گفته است (عالمله حللی 1414 ،ق،
ج.)302 :10
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در مقایسۀ شرط الحاقی با الحاق عقد باید گفت کله الحلاق بله عقلد اعلم از شلرط
الحاقی است و بین این دو عنوان عملوم و خصلوص مطللق وجلود دارد و ایلن مطللب
روشن است ،زیرا در الحاق به عقد اضافه کردن یکی از عوضین یا ملدت (اجل ) بلرای
پرداخت یکی از آنها عالوه بر الحاق شرط مطرح است؛ درحالیکه در شرط الحاقی بح
صرفاً در مورد الحاق خود شرط و متص کر دن آن به عقد است و موضوعات دیگر را در
برنمیگیرد  .البته اگر بح

الحاق به عقد را منحصر در افزایش و کاهش عوضلین بلدانیم

که به ن ر در فقیهان فقط همین موردن ر بوده است ،در ایلن صلورت بلین مفهلوم آن و
مفهوم شرط الحاقی تباین بهوجود میآید و وجه مشلترکی جلز از حیل

الحلاق وجلود

نخواهد داشت.
 .3.3تاریخچۀ بحث

بح

مربوط به الحاق به عقد که شروط را هم در برمیگیرد ،هنگام تفسلیر آیلۀ  24سلورۀ

نسا آغاز شده است .این آیه میفرماید که :و زنانی که از آنها استمتاع ملیورزیلد ،واجلب
است که مهر آنها را بپردازید و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر بلا یکلدیگر
توافق کردهاید .خداوند دانا و حکیم است.
صرفن ر از اینکه این آیه مربوط به ازدواج دالم است یا موقت؛ که بین مفسلران اهل
سنت و شیعیان اختالف است (شیخ طوسی 1387 ،ق ،ج 165 :3؛ فخر رازی( ،بیتاریخ) ج
 ،)54 :9در خصوص اینکه آیا کاهش یا افزایش مهریه بعد از تحقق عقد و تعیین مهر امکان
دارد یا خیر بین علما اختالفن ر وجود دارد و همین موضوع زمینهای برای بح

الحلاق

به عقد شده است.
روایات امامیه هم در خصوص این آیه و اینکه بتوان مهر یا مدت را بعد از عقلد کلم و
زیاد کرد ،مختلف است .در یکی از روایات ابیبصیر از ابی جعفر (املام بلاقر(ع)) از متعله
سؤال کردند؛ در جواب فرمودند که بعد از سپری شدن اج  ،ملیتلوانی بله او بگلویی کله
مدتی دیگر حاللش باشد ،درصورتیکه رضایت بدهد (اشعری1408 ،ق.)81 :
در روایت دیگری محمد ابن مسلم از امام صادق(ع) در مورد آیۀ مزبور سؤال ملیکنلد
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که میفرماید :آنچه که زوجین بعد از نکاح توافق میکنند ،جایز است و اگر موضوعی باشد
که قب از نکاح است ،جایز نیست؛ مگر به رضایت زوجه (اشعری1408 ،ق.)81 :
شیخ طوسی اولین فقیه امامیه بوده که در مورد شروط الحاقی و زمان اتصلال شلرط بله
عقد بح

کرده است (شیخ طوسی1400،ق .)493 :بعد از او شهید در قواعد و سپس نراقی

در عوائد االیام این بح

را تحت عنوان لزوم یا علدم للزوم تقلارن شلرط بلا عقلد دنبلال

کردهاند و شیخ انصاری در مبح

شروط ضمن عقد با تفصی بیشلتری بله شلروط ضلمن

عقد و ضرورت ذکر شرط در متن آن پرداخته و در این خصوص گفته است« :شرط هشلتم
[از شروط صحت شرط ضمن عقد] آن است که در متن عقد به آن ملتزم شوند؛ پلس اگلر
قب از عقد بر آن توافق کنند ،طبق ن ر مشهور ،در التزام مشروط به کفایت نمیکنلد؛ بلکله
خالفی در این خصوص وجود ندارد؛ مگر آنچه از ظاهر [کتاب] خالف و مختللف [شلیخ
طوسی] بهدست میآید ( » ...شلیخ انصلاری1411 ،ق ،ج  .)31 :3شلارحان بعلدی بلا نقلد
ن رهای وی این بح

را ادامه داده و در مورد شروطی که قب یا بعد از عقد ذکر میشلود،

ن رهای مختلفی را اراله کردهاند.
در مورد خیار مؤخر از عقد هم بح های مختلفی مطرح شلده اسلت و اغللب بلین
فقیهان اختالف ن ر وجود دارد که مدت خیار می تواند متص یا منفص از عقد باشلد یلا
خیر من ور از اتصال و انفصال در این مبح

زمان اجلرای حلق ناشلی از شلرط بلوده

است؛ به این معنی که ممکن است عقدی منعقد و خیار شرط از زمان انعقاد شروع شلود
یا اینکه مدتی بعد از آن (مثالً بعد از یک ماه) آغاز شود که البته با بح
است؛ زیرا شرط در این مبح

الحاق متفلاوت

همزمان با عقد تحقق می یابد؛ لیکن اعمال حلق ناشلی از

شرط از عقد منفص است .شهید اول در این زمینه گفته است « :شرط کردن مدتی [بلرای
خیار شرط] مؤخر بر عقد جلایز اسلت و بلرای طلرفین الزم االتبلاع اسلت (شلهید اول،
1417ق ،ج .)360 :2
عالوهبر این ،تغییر شروط ضمن عقد در غیر نکاح هم مورد بح

فقهلای امامیله بلوده

است؛ مثالً در خصوص رفع خیار (اسقاط خیار) چنانچه بعد از عقد هم بر آن توافق کننلد،
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مانعی وجود ندارد .در این خصوص ابنجنید گفته است :در برخی روایات آمده که بیع بین
معاملهکنندگان تحقق ندارد؛ مگر اینکه [از مجلس عقد] متفرق شوند ،جز بیع خیلار ،یعنلی
شرط بعد از عقد! (ابنجنید1416 ،ق.)170 :
 .3.4ماهیت شروط الحاقی و آثار آن

همانطورکه در مقدمه گفته شد ،شرط مفهومی غیرمستق است که بین دو تعهد ربط میدهلد
و بنابراین باید در ضمن قرارداد وجود پیدا کند .تقیید شروط به ضمن عقد ضلروری نیسلت؛
چراکه همۀ شروط باید در عقد باشند .وقتی بح

شروط مطرح میشود ،دامنۀ گسلتردهای از

قیود و تعهدات را در برمیگیرد .از شروط ضمن عقد مصطلح گرفته ( فع  ،نتیجه و صلفت)
تا شروطی که حق فسخ برای یکی از طرفین یا برای شخص ثال  ،ایجاد میکنلد و بله خیلار
شرط معروف است یا خیار مربوط به بیع شرط که همۀ اینها در ضمن عقلد تحقلق ملییابلد.
بهن ر میرسد که قید شروط ضمن عقد بهعنوان مزبور به این سبب بوده است که اینها اعمال
یا نتایجی را در برمیدارند که میتوانست بهصورت مستق هم باشلند ،وللی در ضلمن عقلد
قرار گرفتهاند .در واقع شرطی که برای فسخ معامله میشلود یلا شلرط فعللی کله در معاملله
میشود ،هر دو در ضمن عقد قرار دارند و تفاوتی از این حی

نیست؛ اما شلرط فعل نملود

بیشتری دارد که میتواند مستق هم باشد .با توجه به مطالبی که بیان شد ،روشن میشلود کله
تعریف شرط به مطلق الزام و التزام (شیخ انصاری 1411 ،ق ،ج  )517 :2نملیتوانلد صلحیح
باشد ،زیرا شرط معنایی حرفی دارد که قالم به غیر اسلت و نملیتوانلد از عقلد جلدا باشلد.
مالح ۀ شرط عقد بهصورت مستق مانند آن است که «ارتباط» را بدون اینکه دو یا چنلد املر
وجود داشته باشند ،تصور کنیم .بدیهی است که چنین مفهومی وجود مستقلی نخواهد داشلت
و باید در ضمن امور دیگری تحقق یابد .البته شاید بتوان توجیه دیگلری را بلرای ایلن معنلی
(مطلق الزام و التزام) بیان کرد و آن اینکه من ور از مطلق الزام و التزام ،مطلق شلرط و شلروط
باشد که در آن الزام و التزام وجود دارد؛ اما ضمن عقد دیگر اسلت .بله بیلان دیگلر ،هرچنلد
شرط در ضمن امر دیگری که عقد باشد ،قرار دارد ،وللی در آن اللزام و التلزام وجلود دارد و
کسانی که شرط را به مطلق الزام و التزام معنی کردهاند ،با التفات به اینکه در ضمن عقد دیگلر
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است ،چنین اطالقی را در ن ر گرفتهاند ،یعنی هر نوع الزام و التزام ناشلی از شلرط .اگلر جلز
این باشد ،میتوان بیع سادهای را که در آن دو طرف بدون شرط مصطلح اقلدام بله انعقلاد آن
کردهاند ،به معنی شرط در ن ر گرفت!
به هر حال شروطی که برای عقد من ور میشوند ،یا مقارن با عقد هستند یا غیرمتقلارن
با آن .در صورت عدم تقارن یا اینکه قب از عقد مورد توافق قرار میگیرند یا اینکه بعلد از
انعقاد عقد و پایان انشای آن با زمانی متلخخر ملورد توافلق قلرار گرفتله و بله عقلد ملحلق
میشوند.
فقیهان در مورد ضرورت تقارن شرط با عقد اختالفن ر دارند .از عبارات فقها میتوان
پنج ن ریه را استنباط کرد.
 .1تقارن شرط با انشای عقد بهطور مطلق الزم است .در این باره شهید اول گفته است:
هر شرطی که مقدم یا مؤخر از عقد باشد ،اثری ندارد .از آثار این قاعده آن است که اگر بلر
شرطی در گذشته توافق کنند ،ولی هنگام انشای عقد آن را فراموش کنند ،عقیدۀ نزدیک بله
صواب این است که عقد باط است( 1شهید اول1400 ،ق ،ج .)259 :2
 .2شروط قب از عقد باط است؛ اما شروط بعد از عقد ،اگر عقد نکاح باشلد ،صلحیح
است و غیر از آن الزمالوفا نیست .این عقیده را میتوان از سخنان بعضی فقها استنباط کرد
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(نراقی1417 ،ق.)141 :
 .3اگر بعد از عقد شرط شود ،در هر نوع عقدی صحیح است و اگلر قبل از آن باشلد،
باط است .شیخ طوسی در این باره گفته است« :هر شرطی که مرد بر زن میکند ،تنها بعلد
از عقد تخثیر دارد .پس اگر ابتدا شروط ذکر شوند و بعد عقد ،شروط ذکرشدۀ قبلی باطلناد
 .1قاعدۀ  :252کل شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه فل أثر له .و قد یظهر أثره فی مواضع :منها :لاو توائااا علای شارط
فنسیاه حین العقد فاألقرب أن العقد بائل.
 .2أو یکون ذلک مخصوصا بالنکاح و قد دلّت األخبار علی أن الشروط التی قبل النکاح یهدمها النکاح فهی خارجاة
عن مقتضی الوفاء بالشرط بالدلیل.
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و تخثیری ندارند .اگر آن را بعد از عقد تکرار کنند ،بر اساس آنچه که شرط شلد ،الزمالوفلا
میشود»( 1شیخ طوسی1400 ،ق.)493 :
در مورد این ن ر صریح شیخ ،عدهای درصدد تخوی شدند و گفتند که من ور از «بعد از
عقد» ،بعد از انشا و قب از قبول است( 2عاملی1411 ،ق ،ج .)246 :1
این تخوی همانطورکه برخی فقیهان گفتهاند (نراقی1417 ،ق ،)141 :بسیار دور از ذهن
است و قاب قبول نیست.
 .4شروط قبلی اگر عقد مبتنی بر آن باشد ،صحیح است و اگر مبتنی بر آن نباشد ،باطل
است؛ اما شروط بعدی بهطور مطلق باط است .شیخ انصاری در این خصوص گفته است:
«شرط هشتم [از شروط صحت شرط] این است که در متن عقد به آن ملتزم گردد ،پس اگر
قب از عقد بر آن بهطور مقدماتی توافق نمایند ،بنا بر ن ر مشهور کفایت در التزام نخواهد کلرد؛
بلکه مخالفی در این مورد شناخته نشده است؛ غیر از آنچه که از ظاهر خالف برداشت میشود.
زیرا مشروطعلیه اگر التزام خود به شرط را قب از عقد انشا کرده باشد ،یک التزام ابتدایی است
که قطعاً واجبالوفا نیست؛ حتی اگر اثر آن انشا در نفس ملتزم تا زملان عقلد بلکله تلا زملان
حصول وفا و بعد از آن استمرار داشته باشد؛ مانند بقای اثر خواستن چیزی در زمانی که تا زمان
حصول مطلوب انشا شده است؛ اگرچه به ایقاع عقد مقرون به التزام آن وعده داده باشد؛ پلس
وقتیکه آن را در عقد ذکر نمیکند ،الزامی برای او حاص نمیشود.
بله! ممکن است گفته شود که :زمانیکه عقد با توافق ابتدایی طلرفین بلر شلرط منعقلد
شود ،آن شرط قید معنوی عقد است .پس وفا به عقد مزبور تنها با عم به آن شرط تحقلق
مییابد و عقد بدون شرط یادشده تجارت بدون تراضی است؛ زیرا تراضی مقیلد بله شلرط
واقع شده است» (شیخ انصاری1415 ،ق ،ج .)55 :6
 .1و کلّ شرط یشرئه الرّجل علی امرأة إنّما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد .فإن ذکر الشروط و ذکر بعدها العقد کانات
الشّروط التی قدّم ذکرها بائلة ال تأثیر لها .فإن کرّرها بعد العقد ثبتت علی ما شرط.
 .2و الظاهر ان المراد بقوله فیها( :و ما کان بعد النکاح فهو جائز) ما وقع بعد اإلیجاب سمّاه نکاحا مجازاً.
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 .5وفا به کلیۀ شروط مطلقاً واجب است؛ حتی اگلر عقلدی هلم در کلار نباشلد؛ مگلر
شروط قب از عقد نکاح که باالجماع باط است .در این باره گفتله شلده اسلت :مقتضلای
عمومات وفای به عقد و «المؤمنون عند شروطهم» وفا کردن به هر شرطی است؛ چه اینکله
قب از عقد باشد یا بعد از عقد؛ بلکه حتی اگر عقدی هم در کار نباشد؛ مگر در جلایی کله
شرط خیار باشد که الزمهاش وجود عقد است؛ [بدون وجود عقد ،خیار شرط که به معنلی
اختیار فسخ معامله است ،معنی ندارد ].چه اینکه مقارن با شرط باشد ،یا آنکه قب یا بعد از
آن باشد .شرط قب از نکاح باالجماع خارج شده است؛ ولی غیر آن دلیلی بلر خلروجش از
عمومات مذکور وجود ندارد؛ بلکه روایات زیادی بله نفلوذ شلرط بعلد از نکلاح و ازدواج
تصریح دارد( 1نراقی1417 ،ق.)142 :
طباطبایی یزدی هم در حاشیه بر مکاسب گفته است کله« :در اینکله شلرط ابتلدالی[غیر
مذکور در عقد] واجبالعم است یا خیر باید گفت که :مقتضای قاعده ،واجبالوفا بلودن
چنین شرطی است؛ زیرا شرط بر آن صدق میکند؛ چون شرط به معنای الزام و التزام بلکله
مطلق جع است» (طباطبایی یزدی1421 ،ق ،ج .)117 :2
آقای خولی نیز معتقد به الزم الوفا بودن هلر شلرطی اسلت .ایشلان ضلمن تخکیلد بلر
الزم الوفا بودن شروط ض من عقد جایز ،استداللی را مطرح کرده است که شلام شلروط
ابتدایی هم میشود؛ درصورتیکه عنوان شرط بر آن صدق کند .اسلتدالل وی ایلن اسلت
که« :عموم قاعدۀ " المؤمنون عند شروطهم" شام هملۀ شلروط اسلت و اختصلاص بله
شروط ضمن عقود الزم ندارد؛ بلکه هر چیزی که شرط بر آن صدق کند را در برمیگیرد؛
چه اینکه ضمن عقد الزم باشد یا ضمن عقد جایز؛ بلکه اگر شرط ظهور در ارتبلاط بلین
دو امر نداشت ،ما معتقد به وجوب وفا به شروط ابتدالی می شدیم؛ ولی اینگونه نیسلت؛
 .1إن مقتضی العمومات المتقدمة :وجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء کان قبل العقد أو بعده بل لو لم یکن عقد أیضا إلّاا
فیما کان شرئا للخیار المستلزم للعقد مقارنا للشرط « »2أو قبله أو بعده؛ و قد خرج من ذلک ماا کاان قبال النکااح
باإلجماع و أما غیره فل دلیل علی خروجه بل األخبار الکثیرة مصرحة بنفوذ الشرط بعد النکاح و التزویج.
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زیرا شرط ابتدالی در حقیقت شرط نیست و صرفاً وعده محض است( 1خلویی1409 ،ق:
.)42

2

اما دیدگاه حقوقدانان هم در مورد شرط الحاقی یکسان نیست و بهتبع آن در خصلوص
اعتبار و نیز آثار و نتایج آن اختالفن ر وجود دارد.
بعضیها شرط الحاقی را قرارداد جدیدی میدانند که علیرغم ارتباطی که با عقلد دارد،
شرط ضمن عقد محسوب نمیشود ،اگرچه الزمالوفاست .ایشان میگویند کله« :اگلر مفلاد
شرط با انشای جداگانه بهوجود آید ،ماهیتاً شرط ضمن عقد نخواهد بلود و آثلار و احکلام
شرط ضمن عقد نسبت به آن ثابت نخواهد بود ،هرچند که بهگونهای با آن ملرتبط باشلد و
از حی

ارتباط با عقد تشکی شدۀ قبلی ،آثار و احکام خاصلی داشلته باشلد .شلرط ضلمن

عقد ،همراه با انشای عقد مشروط و با همان قصد انشا میشود.
اگر من ور از شرط الحاقی قرارداد جدیدی باشد که با عقد پیشین ملرتبط باشلد ،ماننلد
قرارداد مربوط به چگونگی اجرای عقد سابق ،چنین قلرار دادی در حلدود شلرایط قلانونی
معتبر خواهد بود؛ اما چنین قرار دادی نمیتواند شرط ضمن عقد و دارای احکام و آثلار آن
باشد؛ زیرا فرض این است که چنین قراردادی همراه با عقد و بهطور قیلد و وابسلته بله آن
انشا نشده است تا از جهت ماهوی و آثار حقوقی بتوان آن را شرط ضمن عقد تلقی کرد.
اما اگر مقصود صرفاً درج شرطی ضمن عقد انشاشدۀ قبلی بهصورت ماهیتی وابسته بله
عقد قبلی ،یعنی منشخ باشد؛ تحقق چنین شرطی با لحاظ اعتباری بودن عقد و شلرط و نیلز
مکانیسم ارتباطی شرط و عقد ،ممکن نخواهد بود؛ زیرا از یک طلرف ،عقلد قلبالً بلهطلور
مطلق و بدون شرط انشا شده و تحقق یافته است و فرض این است که مجدداً بلهصلورت
مشروط انشا نمیشود تا شرط منضم به آن گردد .از طرف دیگر ،اگلر عقلد مجلدداً هملراه
 .1لعموم قوله(ص) «المؤمنون عند شروئهم» فإنه غیر مختص بالشروط فی ضمن العقود اللزمة بل یعم کل ما یصاد علیاه
الشرط سواء أ کان فی ضمن عقد الزم أم جائز بل لو لم یکن الشرط ظاهرا فی نحو ارتباط شیء بشیء لقلنا بوجاوب الوفااء
بالشروط االبتدائیة؛ لکن األمر لیس کذلک باعتبار ان الشرط االبتدائی لیس شرئا فی الحقیقة و إنما هو وعد محض.
 .2همچنین ر.ک :ابنبراج1411 ،ق54 :؛ سبزواری1423 ،ق171 :؛ بحرانی1405 ،ق ،ج .168 :24

ماهیت و آثار شروط الحاقی 1011 

شرط انشا شود ،در این صورت عقد مطلق سابق به عقد مشروط مبدل شده است و الحلاق
شرط به عقد قبلی منتفی و این صورت خارج از فرض خواهد بود» (شهیدی.)55 :1387 ،
بعضی هم اینگونه شروط را عالوهبر الزمالوفا بودن ،از دستۀ شروط ضمن عقد دانسته
و گفتهاند« :هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشلی از آن،
توافق جدیدی کنند ،برای مثال ،بر میلزان دسلتمزد در قلرارداد بیفزاینلد یلا موعلدی بلرای
پرداخت بهای کاالی فروختهشده معین سازند ،میتوان توافق جدیلد را از شلروط قلرارداد
پیشین دانست؛ زیرا بدینوسیله قرارداد را طرفین اصالح کردهانلد و هملین انلدازه ارتبلاط
کافی است که نام «شرط» بر آن نهاده شود» (کاتوزیان ،1383 ،ج .)129 :3
یکی از اساتید هم ضمن تقسیم قرارداد به اصلی و تبعی و با این اعتقاد که قرارداد تبعی
همان شرط است ،رابطۀ آن با عقد اصلی را یکی از سه حالت زیر را دانسته است:
« .1پیش از عقد واقع شود .2 .ضمن عقد شرط شود .3 .بعد از عقد به آن ملحق شلود
[شرط الحاقی]  ...در شرط الحاقی ،طرفین بعد از انعقلاد قلرارداد توافلق ملیکننلد کله در
قراردادی که منعقد کردهاند ،یعنی با همان ارادهای که قرارداد اصلی را بلهوجلود آوردهانلد،
قرارداد را تکمی کنند .بنابراین طرفین قرارداد ،دربارۀ چگونگی اجرای تعهلدهای ناشلی از
قرارداد ،توافق جدیدی میکنند و لذا این اراده معطوف به اراده قبلی است .در واقع ،قرارداد
تبعی جدید راجع به قرارداد قبلی و بر آن تخثیرگذار اسلت .بلرای مثلال ،طلرفین بلر میلزان
دستمزد معینشده قبلی افزوده و یا موعدی برای پرداخت بهای کاالی فروختلهشلده معلین
میسازند و یا مح تسلیم را که قبالً معینشده تغییر میدهند .مثالً شرط در قرارداد این بود
که ظرف شش ماه ثمن پرداخت شود و براساس این قرارداد تبعی ،آن شلرط تغییلر یافتله،
مبنی بر اینکه ثمن تا هشت ماه پرداخت گردد و یا قرار بر این بوده که کاال در مح «الف»
تسلیم شود و سپس بر مح «ب» توافق میکنند» (محقق داماد.)520 - 521 :1388 ،
بنابراین شرط الحاقی در ن ر حقوقدانان الزمالوفاست ،اگرچه در مورد اینکه بتوان آن را
شرط ضمنی دانست یا نه ،اختالفن ر وجود دارد.
ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که شروط الحاقی در صورتی در عقلد گذشلته
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تخثیر میگذارند که در زمان انشای خود صلحیح باشلند و چنانچله از دسلتۀ شلروط باطل
باشند ،هیچ تخثیری در عقد سابق نخواهنلد داشلت؛ اعلم از اینکله از دسلتۀ شلروط باطل
غیرمبط باشند (موضوع مادۀ  232قانون مدنی) یا از جمله شروط باطل مبطل (موضلوع
مادۀ  233قانون مدنی) .ضمن اشاره به اینکه دلی عدم بطالن در دستۀ اول واضح است ،در
خصوص دستۀ دوم شایان ذکر است که شرطی که باط باشد ،چون در زمان عقد جزلی از
عقد نبوده و الصاقی به آن نداشته است ،ازاینرو فساد آن اثری در قرارداد اصلی نمیگذارد؛
هرچند از نوع خالف مقتضای عقد یا مجهول باشد.
 .4نظرهای مختلف در خصوص صحت یا عدم صحت شروط الحاقی
در مورد صحت یا عدم صحت شروط الحلاقی و آثلار آن اخلتالفن لر وجلود دارد .دسلتهای
معتقدند که شروط الحاقی از جمله شروط ابتدایی است که ارتباطی به عقد پیدا نمیکننلد و در
نتیجه باط اند؛ اما دستهای دیگر معتقد به صحت و الزمالوفا بودن این دسته از شروط هستند که
ابتدا ن ریۀ بطالن آورده میشود و سپس ن ریۀ صحت که ن ریۀ مختار است ،تبیلین و تحلیل
میگردد.
 .4.1نظریۀ بطالن و دالیل آن

کسانی که شرط الحاقی را معتبر نمیدانند ،به چهار دلی استناد کردهاند که به آنها اشاره میشود.
 .1اجماع فقیهان بر لزوم ذکر شرط در عقد و اینکله اگلر شلرط در عقلد ذکلر نشلود،
الزمالوفا نیست .اجماع را صاحب ریلاض نقل کلرده اسلت ،در جلایی کله گفتله اسلت:
«شروطی که قب از عقد باشند ،حکمی برایشان نیست[الزمالوفا نیستند] مطلقلاً ،چله اینکله
جایز باشند یا نه .این مسئله اجماعی است؛ بهدلی نصوص فراوانلی کله وارد شلده اسلت؛
یکی از آنها خبر موثقی است که :هر شرطی که قب از نکاح باشد[ ،عقد] نکاح آن را منهدم
کرده است و آنچه که بعد از نکاح باشد ،پس جایز است( »1حالری1418 ،ق ،ج .)336 :11
 .1الثانیة :ال حکم للشروط إذا کانت قبل العقد مطلقاً سائغةً کانت أم ال إجماعاً؛ للنصوص المستفیضة :منها الموثّق« :ما
کان من شرطٍ قبل النکاح هدمه النکاح و ما کان بعد النکاح فهو جائز».
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در مورد این دلی باید گفت که اوالً :اجماعی که بر بطالن شروط قب از عقد ادعا شده
است؛ نهتنها در مورد شروط بعدی نیست؛ بلکه داللت دارد بر اینکه شروط بعدی میتوانلد
صحیح باشد و در حقیقت بین درستی و نادرستی شرط بعدی و قبللی تقابل ایجلاد شلده
است ،بنابراین نمیتواند دلیلی برخالف صحت شروط الحاقی باشد .در واقع دلی اخص از
مدعاست ،زیرا ادعا بر بطالن شرط قبلی و بعدی است؛ ولی اجماع فقط بلر بطلالن شلرط
قبلی است که اخص است.
ثانیاً :در مورد شرط قبلی ،قب از اجماع این بنای عقالیی وجود دارد که آخرین ارادههلا
حاکم بر قرارداد طرفین است که در گذشته به آن اشاره کردیم و روایت هم مؤید این بنلای
عقالیی است؛ اما در شرط بعدی به همین دلی عقالیی باید عقیلده بله صلحت و نفلوذ آن
داشت .بهعبارت دیگر ،همان دلیلی که بر بطالن شرط و قرار سابق داللت دارد ،بر صلحت
شرط و قرار بعدی داللت میکند .بنابراین دلی اجماع و خود اجملاع اگلر تحقلق داشلت،
مؤید ن ر اعتبار داشتن شرط بعدی است .شایان یادآوری است که شرط قبلی همانطورکله
گفته شد ،چنانچه در موقع انعقاد عقد مورد التفات باشد ،اصالً شلرط قبللی نیسلت؛ بلکله
شرط بنایی و مقارن است و همانطورکه بعضی گفتهاند ،اجماع در صورت تحقلق تنهلا بلر
عدم کفایت ذکر شرط قب از عقد من حی

هو داللت دارد و منافات ندارد کله بلر شلرط

قبلی در حین انعقاد عقد تبانی کنند و در نتیجله شلرط مشلروط شلود (طباطبلایی یلزدی،
1421ق ،ج .)118 :11
 .2شرط از ارکان عقد مشروط است؛ بلکه جزلی از عوضین است؛ بنابراین گفتن آن در
عقد واجب است (شیخ انصاری1411 ،ق ،ج .)57 :6
در این خصوص پاسخ دادهاند که« :شرط از ارکان عقد نیست؛ اگرچه بهمنزلۀ جزللی از
یکی از عوضین است و چیزی که جز شیئی باشد ،غیر از آن است که نفلس هملان شلی
باشد و اگر بپذیریم که از ارکان عقد باشد ،ذکر رکن را هم الزم نمیدانیم؛ زیرا در صلورت
معلوم بودن سایر متعلقات عقد ،صرف گفتن "فروختم" از یکی و گفتن "قبلول کلردم" از
دیگری کفایت میکند و بنابراین بعد از صدق شرط بر تبانی ،انشلای قلبلی کلافی اسلت و
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نیازی به ذکر لسانی نیست؛ چون دلیلی بر آن وجود ندارد» (طباطبلایی یلزدی1421 ،ق ،ج
.)118 :11

1

این دلی هم هرچند ناظر بر شرط قبلی است ،اما اسلتدالل بلیاعتبلاری ،شلام شلرط
بعدی هم میشود و پاسخی که داده شده است ،اشکال را نسبت به شلرط بعلدی برطلرف
نمیسازد .بهن ر میرسد که شرط بعدی دستکاری و نوعی بازنگری در عقد قبلی و شروط
آن است و همانطورکه طرفین بهسبب اص حاکمیت اراده این تلوان را دارنلد کله هنگلام
معامله شروطی را در عقد موردن ر خود بگنجانند ،این حق را هم دارند که در زمان بعلدی
در آن بازنگری کنند و در آن تغییر دهند و هیچ مانع شرعی برای این کار وجود ندارد .ذکر
در عقد روش غالب است؛ اما در غیر موارد غالب ،طرفین عقد برای تغییلر شلرط و حتلی
تغییر و اصالح عوضین از چنین حقی برخوردارند.
 .3شرط به معنای الزام و التزام است؛ پس به انشای این معنی نیاز است (شیخ انصاری،
 1411ق ،ج .)55 :6
پاسخ به این دلی در مورد شرط قبلی روشن است ،چراکله انشلا هملانطورکله لف لی
است ،میتواند قبلی هم باشد و این ادعا که مقید شدن به چیزی ،غیر از انشلای آن اسلت،
صحیح نیست ،زیرا تقیید عین انشای شرط است (طباطبایی یزدی1421 ،ق ،ج .)118 :11
دربارۀ شرط بعدی اشکال قبلی وجود دارد ،زیرا انشای شرط از انشای عقد جدا افتلاده
است و بنابراین پاسخ مذکور که بیشتر مربوط به شرط بنالی است ،کافی بهن ر نملیرسلد.
در خصوص این استدالل برای شرط بعدی این امر مسلم است که طرفین در توافق بعلدی
الحاق یا تغییر شرطی را انشا ملیکننلد و بنلابراین اشلکال یادشلده کلامالً منتفلی اسلت و
نمیتوان این انشای مؤخر را بیاثر دانست و برای آن اثری قال نشد.
 .4.2نظریۀ صحت شروط الحاقی و الزمالوفا بودن آن (نظریۀ مختار)

به عقیدۀ نگارنده شروط بعد از عقد که از آن به شروط بعدی یلا الحلاقی تعبیلر ملیشلود،
 .1همچنین ر.ک :خولی 1413 ،ق.354 ،
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حتماً الزمالوفاست و نباید در لزوم آن تردید کرد .برای استدالل به این ن ر ابتدا نکاتی چند
مورد تذکر قرار میگیرد.
الف) شرطی که قبالً مورد گفتوگو قرار گرفت ،چنانچه هنگام انشای عقد مورد قصلد
طرفین قرار گیرد و شواهد و قرالن بر آن داللت کند ،تردیدی در الزمالوفا بودن آن نیسلت؛
کما اینکه فقهای امامیه از آن بهعنوان شرط بنالی یاد میکنند و به هر حال با فلرض ثبلوت،
عمالً جز عقد و متقارن با آن است .البته ممکن است شرطی که قبالً مورد گفتوگو قلرار
گرفته است ،در هنگام انشای عقد مورد التفات نباشد و قرارداد بهصورت مطلق انشا شلود،
بنابراین دو حالت متفاوت قاب تصور است .اما در مورد شرط بعدی چون عقلد قلبالً انشلا
شد؛ بنابراین حتماً در هنگام گفتوگو در مورد شرط ،عقد سابق مورد التفات بوده اسلت و
حالت عدم التفاتی که در مورد شرط قبلی گفتیم ،در اینجا قابل تصلور نیسلت .شلرط بله
معنای حقیقی نمیتواند بهصلورت مسلتق و بلدون بسلتر الزم کله قلرارداد باشلد ،ملورد
گفتوگو قرار گیرد .البته در خصوص شرط قبلی نیز این بستر الزم است؛ ولی فرض ایلن
است که هنگام عقد مورد التفات قرار نگرفته و انشای عقد با غفلت یا کنار گذاشتن شلرط
و بهطور مطلق صورت گرفته است.
ب) رضایت طرفین شرط الزم و کافی برای هرگونه ایجاد آثار حقلوقی اعلم از عقلد و
شروط آن است و با حصول آن نباید در ایجاد هرگونه اثر حقوقی تردید کرد؛ چه اینکه این
رضایت در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد یا اینکه بعداً به طریقی حاص شود؛ مانند
بیع فضولی که رضایت الحق تخثیر خود را در اعتبار قرارداد از زمان عقد بنابر ن ریۀ کشلف
برجا میگذارد و اعم از اینکه در عقد باشد یا ایقاع؛ در مورد امور حقوقی باشد یا کیفلری.
این عنصر در همۀ شئون حقوقی هدف غایی است و چون رضایت وصفی بلرای وضلعیت
نفسانی و درونی است ،کلیۀ عقود و ایقاعات بهمن لور ابلراز ایلن وضلعیت مخفلی ملورد
استخدام قرار میگیرند .کلیۀ قراردادها و معامالت و انشالات اعلم از شلک هلای سلنتی و
نوظهور به این من ور تن یم میشوند تا حصول تراضی را در مواردی که موضوع دوجانبله
است (عقد) و حصول رضا را در مواردی که موضوع یکجانبه اسلت (ایقلاع) اعلالم کننلد.
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البته عقد یا ایقاع باید وجود داشته باشند؛ چون جهت کشلف وضلعیت نفسلانی اشلخاص
راهی جز این نهادهای حقوقی که در قالبهای مختلف و روشهای متعلدد مثل گفتلار و
کتابت و اشاره و غیره بروز میکنند ،وجود ندارد .در این باره عالمه میگوید :آنچله بله آن
امر شده است ،تجارت عن تراض است و رضا از املور بلاطنی اسلت کله دسلتیابی بله آن
مشک است؛ پس شارع بهمن ور دستیابی به باطن اشخاص تلفظ ظاهری را شلرط کلرده و
به امر نادر اعتنا نکرده است( 1عالمه حلی1419 ،ق ،ج  .)488 :2در آیۀ شریفۀ «تجارتاً علن
تراضٍ» هم تنها به عنصر رضایت اشاره شده است.

2

ج) تراضی هر زمانیکه ایجاد و ابراز شود ،تخثیر خود را خواهد داشت و همیشه آخرین
رضایتمندی طرفین مالک عم خواهد بود .تراضی متخخر ،بر تراضی یا تراضی های قبلی
که در قالب قرارداد خودش را نشان میدهد و حتی بلر کراهلت سلابق حکوملت دارد .در
روایتی که در خصوص نکاح وارده شده ،آمده است که نکاح که ارادۀ بعدی اسلت ،شلرط
قبلی را منهدم کرده و از بین برده است.

3

اص حاکمیت اراده هم این اقتضا را دارد و مبنای اص مزبور اصل رضلایتمنلدی دو
طرف است .عنصر رضایت میتواند ذمۀ مدیون را بری نماید ،زیرا اگلر ملالی بله سلرقت
رود یا غصب شود ،رضایت صاحب حق آن را از ذمۀ مدیون پاک میکند؛ همانطورکه این
جوهر ناب حتی میتواند خون را از گردن جانی بزداید .اینکه رضایت به شک رضایتنامۀ
رسمی یا عندالحاکم یا با شهادت باشد ،اهمیتی ندارد و کشف رضا مهم است و تخثیر قطعی
 .1و ال بد من الصیغة الدالة علی اإلیجاب و القبول للنهی عن األکل بالبائل بل المأمور به التجااره عان التراضای و
الرضا من األمور البائنة التی یعسر الوقوف علیها فناط الشارع الحکم باللفظ الظاهر توصل علی علم البائن غالبا و لم
یعتد بالنادر.
 .2یا ایّها الّذین امَنُوا ال تأکُلُوا اموالَکم بینَکم بالبائل الّا عن تکونَ تجارتاً عن تراضٍ منکم (نسا .)29 :
« .3ما کان من شرطٍ قبل النکاح هدمه النکاح و ما کان بعد النکاح فهو جاائز» ،ر.ک )1( :شلیخ کلینلی 1407،ق:5 ،
 )2( ،4 /456شیخ حر عاملی 47 :21 ،1382 ،أبواب المتعۀ ب  19ح  )3( .4ابن ابی جمهور 1405 ،ق .ج /218 :1
 )4( .84الفاض الهندی 1416 ،ق .ج .56 : ،2
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دارد .در این خصوص آیۀ شریفه بهطور صلریح در خصلوص شلرایط بعلد از عقلد نکلاح
داللت دارد .در آیۀ  24سورۀ نسا آمده است که« :و زنانی که از آنها اسلتمتاع ملیورزیلد،
واجب است که مهر آنها را بپردازید و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیلین مهلر بلا
یکدیگر تراضی کردهاید .خداوند دانا و حکلیم اسلت» 1.روایلات متعلددی هلم در مسلال
مختلف وارد شده است که میرساند ،چنانچه اشخاص با هم اختالف کنند و بعد بهنحلوی
با هم تراضی کنند ،همۀ اشکاالت بعدی و ایرادات برطرف خواهد شد .مثالً در مسال علی
بن جعفر در مورد شخصی سؤال شد که لباسی را به ده درهلم بلا اجل معینلی فروختله و
سپس به  5درهم بهطور نقدی خریده است .امام فرمود که اگر از ابتدا شرط نکرده باشند و
دو طرف راضی باشند ،اشکالی ندارد (علی بن جعفر1409 ،ق.)127 :
عالوهبر این در بعضی روایات لزوم وفای به شرط بعدی در عقد نکاح بلهطلور خلاص
مورد تخکید قرار گرفته است.

2

د) توافق مبتنی بر رضایت جامعالشرایط هیچگاه قاب عدول نیست و نمیتوان به بیشتر
از آنچه مورد رضایت قرار گرفته است ،ادعایی را مطرح کرد .در واقع آخرین توافق همیشه
مالک عم است و محاکم هم در رسیدگی به اختالفات اشخاص ،آخرین توافلق را مبنلای
رأی خود قرار میدهند.
ه) تغییر و اصالح قرارداد بدون بروز اختالف یا درخواست یکی از طرفین و توافلق دو
طرف حاص نخواهد شد .اینطور نیست که یکی از طرفین بدون هیچ پیشزمینهای شرطی
را بر خود تحمی کند یا تعهدی را بپذیرد و مسئولیت خود را بیشتر کند .توافق بر تغییلر و
تحول نسبت به عوضین و شرایط معامله ،بهسبب اختالف در اجرای قرارداد و حتلی بلرای
رضایت قلبی یکی از طرفینی که از معامله ابلراز نارضلایتی کلرده اسلت ،ایجلاد ملیشلود.
 .1وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَکتْ أَیْیمَانُکُکمْ کِکتَابَ اللَّهِ عَلَیْیکُکمْ وَ أُحِالَّ لَکُکام مااا وَرَاءَ ذَالِکُکامْ أَن تَبْتَغُاواْ بِاأَمْوَالِکُکم
محُّصِنِیینَ غَییرْ مُسَافِحِیینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهْنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِییضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْیکُکمْ فِییمَا تَرَاضَیْیتُم بِهِ مِن بَعْادِ الْفَرِییضَاةِ
إِنَّ اللَّهَ ککاَنَ عَلِییمًا حَکِکییم (نسا .)24 :
 .3ما کان من شرط قب النکاح هدمه النکاح ،و ما کان بعد النکاح فهو جالز «.»2
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غیرقاب تصور است که کسی بعد از یک ماه از خرید منزل درحالیکه هلیچ مشلکلی بلرای
قرارداد وی وجود ندارد ،بر مقدار ثمن از جانب خود بیفزاید یا شرطی را اضافه و به طرف
خود اعالم کند .ورای تصمیم وی یا اختالفی است یا استدعایی و شاید هم برای جلوگیری
از نزاع در آینده (مادۀ  752قانون مدنی).
با توجه به مطالب مذکور در مورد شرط الحاقی باید گفت که چون رضلایت بلر ایجلاد
شرط یا تغییر آن حاص شلده اسلت و آخلرین اراده طلرفین مبنلای عمل اسلت و اصل
حاکمیت اراده هم مقتضی آن است ،بنابراین برای مشروطعلیه که خلود شلرط را پذیرفتله
است ،الزماالتباع بوده و تردیدی در آن وجود ندارد .اینکه گفتله شلود کله هرگونله شلرط
الحاقی یا تغییر شرط سابق یا هرگونه تعهدی مؤخر بر عقد از دسته تعهدات ابتدایی اسلت،
مطلبی کامالً ناصواب و به دور از واقعیت است .البته امکان تحقق تعهد ابتدایی وجود دارد؛
اما نام آن را شرط ابتدایی گذاشتن ،نادرست است؛ مگر اینکه در معنای شرط تصرف کنلیم
و معنای آن را به اموری غیرمربوط توسعه بخشیم .البته طبق ن ریۀ املام خمینلی(ره) حتلی
اگر شرط بعد از عقد [التزامات ابتدایی] را اساساً شرط ندانیم ،ممکن است بلاز هلم معتقلد
به وجوب عم به آن باشیم ،با ادعای الغای خصوصیت از شروط ضلمنی و اینکله مفهلوم
عرفی کالم رسول(ص) «المؤمنون عند شروطهم» این است که آنچه مالک وجلوب اسلت،
قرار مؤمنین اسلت و اینکله مؤمنلان بله قرارهلا و التزاملات خلود متعهدنلد؛ بلدون اینکله
خصوصیت شرط (ضمنی بودن) دخالتی در این لزوم داشته باشد (خمینی1421 ،ق.)304 :
بنابراین حتی با فرض اینکه شروط بعدی از دسته التزامات صرف باشند ،باز هم به ن ر
ایشان الزمالوفا هستند.
 .4.3شكلها و انواع شروط قابل الحاق

در مواردی که قرارداد از نوع مستمر باشد ،درصورتیکه هنوز اجرای آن بله اتملام نرسلیده
باشد و تعهداتی از طرفین باقی مانده باشد ،امکان الحاق شرط به عقد وجلود دارد؛ بلا ایلن
حال نباید الحاق را مختص به عقود مستمر دانست ،زیرا در عقود آنی هم میتوان شلروطی
را برای الحاق به عقد تصور کرد؛ برای مثال اگلر طلرفین در خصلوص صلحت یلا بطلالن
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معاملۀ آنی اختالف داشته باشند یا یکی مدعی غلبن در معاملله شلود ،بلا توجله بله اینکله
زمینه ای برای نزاع فراهم است ،با درج شرطی که در حقیقت امتیاز دادن به مدعی اسلت و
الحاق آن به عقد ،قرارداد بهنحوی تغییر مییابد .در واقع همانطورکله اشلاره شلد ،الحلاق
شرط همیشه با بروز نزاع یا حداق ابراز نارضلایتی از سلوی یکلی از طلرفین و سلعی در
جلب رضایت مشروطله صورت میگیرد .نوع شرط قاب الحاق میتواند بله هملان انلدازۀ
تعداد شروط متنوع باشد؛ ولی ممکن است که الحاق برخی از شروط معقول نباشد .از میان
شروط معمول قاب الحاق میتوان به شرط فسخ معامله (خیار شرط) و نیز خیار تخللف از
شرط (شرط خیار یا خیار اشتراط) اشاره کرد .حتی اگر بیع مطلق منعقد شده باشد ،پلس از
مدتی و با فرض حدوث اختالف ،بهویژه در مورد ثمن مؤج معامله ،امکلان درج شلرطی
که نتیجۀ آن انقالب بیع مطلق به بیع شرط باشد ،وجود دارد .برای مثال ،اگر مقرر بلود کله
تتمۀ ثمن در مدت معینی پرداخت شود ،اما اجرای تعهد به تخخیر افتلد و فروشلنده ملدعی
خسارت شود و متعاقباً مقرر شود که در صورت عدم پرداخت تتمۀ مزبور در مدتی دیگلر،
معامله فسخ شود ،باید چنین شرطی را که از نوع الحاقی است و بیع را مشلروط ملیکنلد،
نافذ و معتبر دانست .البته ممکن است که اشکال شود چنین توافقی در واقلع اقاللۀ معاملله
است؛ اما نباید از ن ر دور داشت که شرطی که بعداً مقرر میشود ،اثربخش اسلت و هملان
تخثیری را دارد که هنگام معامله میتوانست داشته باشد و ماهیت «بیع شلرط» را بله معامللۀ
گذشته میبخشد.
الحاق «شرط خیار» برای معاملۀ قطعی گذشته هم میتواند بر اثر نقض تعهلدی (اغللب
تعهد پرداخت ثمن مؤج ) اتفاق بیفتد؛ به این صورت که اگر حصلهای از ثملن در ملدت
تعیینشده پرداخت نشود ،پس از بروز نزاع توافق میشود که با پایان ضرباالج بعدی در
صورت عدم پرداخت ،برای فروشنده حق فسخ معامله ایجاد شلود کله قلبالً چنلین حقلی
وجود نداشته است .در عم قرارداد سابق از دو ن ر دستخوش تغییر میشود؛ یکلی اینکله
مدت پرداخت حصهای از ثمن افزایش پیدا میکند و دیگر اینکله شلرطی بلهعنلوان خیلار
تخلف از شرط به عقد سابق الحاق میگردد.
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نکتۀ آخر اینکه ممکن است طرفین هنگام انعقاد قرارداد که مطلق بود ،توافق کننلد کله
در آینده بتوانند شروطی را به عقد الحاق کنند ,در واقع با تصمیم قبلی اقدام به الحاق شرط
به عقد می کنند .در این خصوص ماهیت الحاق پیچیدهتر از صورتی است که بلدو تصلمیم
قبلی مبادرت به الحاق شرطی میکنند؛ از این حی

که آیا چنلین شلرط (کله بعلداً الحلاق

میشود) از شروط متقارن است یا از شروط غیرمتقارن با این حلال در صلحت ایلنگونله
شروط نباید تردید کرد و براساس ن ر مختار این قسم چون مبتنی بر توافق قبلی است ،بله
طریق اولی الزمالوفا هستند.
 .5نتیجهگیری
از مطالب مذکور روشن میشود که شرط الحاقی از حی

ماهیت و احکام تفاوتی با شلرط

مذکور در عقد ندارد و همانطورکه شروط ضلمنی الزمالوفلا هسلتند ،شلروط بعلدی هلم
الزامآورند و نباید بهسبب فاصله افتادن بین شروط بعدی با عقود خود آن را ابتدایی دانست
و اثری برای آنها قال نبود .التزام به شرط در لسان روایات و قواعد حقوقی مطلق اسلت و
تقید آن به «هنگام عقد» بیدلی است .اص حاکمیت اراده که بالتردیلد آخلرین آن ملالک
است و نیز لزوم وفای به توافق اقتضا دارد که بله شلروط الحلاقی هماننلد شلروط ضلمنی
بنگریم و تفاوت قال شدن بین این دو دسته از این حی

(الزمالوفا بودن و نبودن) صحیح

نیست؛ هرچند این دو از لحاظ دیگری مانند تخثیر شرط فاسد در عقد با یکدیگر متمایزند.
 .6پیشنهاد
با توجه به اینکه در خصوص شروط بعدی در محاف حقوقی استنباطها و ن ریات متفاوت
اراله میشود و این دو ن ریه در محاکم هم رویههای متفاوتی را ایجاد کرده است ،بنلابراین
پیشنهاد میشود که موضوع بلازنگری در عقلد از جملله شلروط الحلاقی در قلانون ملدنی
بهصورت مادۀ الحاقی توسط قوۀ مقننله تعیلین تکلیلف شلود تلا از صلدور آرای متهافلت
جلوگیری بهعم آید.
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