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 چکیده

اه نمایند. از دیدگشرط در اصطالح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می
الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد فقها شرطی الزم

 طرف نتیجه را از یا و و یا انجام( )ترکفعل  خاص، گویند. در شرط ضمن عقد وصفمی

خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تأیید مقابل می
ین چنشدن آثار و احکامی بر آن و همشده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب

 ضمن شرط .صحت و یا عدم صحت، ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است

از لحاظ دارابودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط، به دو قسم شرط صحیح و  عقد
شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، باطل تقسیم می

در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف شود. مبطل عقد نیز می
دگاه از دی -باشدو چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می -با مقتضای عقد است 

 .شودسنت بررسی میامامیه و اهل
 .عقد، شرط، شرط ضمن عقد، مقتضی، مقتضای عقد، خالف مقتضای عقد :هاکلیدواژه
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رماید: فعالوه بر اینکه خداوند متعال در قرآن کریم بر ضرورت وفای به عقود تأکید دارد و می
های دینی نیز از (. در آموزه1)مائده، « : به پیمانها )و قراردادها( وفا کنیدأَوْفُوا بِالْعُقُود»
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: مؤمنان در الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»روایت شده که فرمودند:  و ائمه معصومین پیامبر
؛ 4/379ق، 1404بابویه، ؛ ابن49/162ق، 1403)مجلسی، « گرو شروط خویش هستند

ن چنیاند. هم( و بر اهتمام مسلمانان بر شروط و تعهدات خود تأکید نموده509م، 1982حلی، 
فقهای اسالمی در مباحث فقهی از شروط و احکام آن سخن به میان آورده و در برخی موارد 

 اند. باب مستقلی را به آن اختصاص داده
قراری ارتباطات متعدد با افراد بوده و در از آنجا که زندگی اجتماعی انسانها توأم با بر

این میان قراردادها و تعهداتی را نیز به دنبال دارد، لذا در حال حاضر نیز بحث و بررسی 
ویژه مسائل و احکام مربوط به شروط ضمن مسائل مربوط به شروط و احکام و قواعد آن به

عقد از اهمیت زیادی  عقد و از جمله آنها احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای
 .شودبرخوردار است که در این مقاله دیدگاه فقهای فریقین در این خصوص بررسی می

 
 معنای لغوی شرط

؛ شرط در بیع معروف «الشرط: معروف فی البیع»آمده است: « العین»چنان که در کتاب آن
آورده است: (. لسان العرب هم در بیان معنای شرط 6/234ق، 1421است )فراهیدی، 

دن نمو؛ یعنی شرط الزام«ء و التِزامُه فی البیعِ و نحوه و الجمع شُروطالشَّرْطُ: إِلزامُ الشی»
؛ فیروزآبادی، 7/329ق، 1408منظور، چیزی در بیع است و جمع آن نیز شروط است )ابن

 (.421م، 1987؛ فیومی، 869ق، 1426
 

 تعریف اصطالحی شرط
شود که از نبودش، عدم الزم آید ولی از وجودش، اطالق میشرط در اصطالح به چیزی 

(. راغب اصفهانی نیز درباره ارتباط میان این معنا و 71وجود الزم نیاید )انصاری، زکریا، 
الشَّرْط کلّ حکم معلوم متعلّق بأمر یقع بوقوعه، و ذلك األمر کالعالمة »نویسد: معنای لغوی می

شود گیرد و انجامش حتمى است و واقع مىه کارى تعلق مى؛ یعنی هر حکم معلومى که ب«له
 (.450ش، 1362و این کار مثل عالمتى براى آن حکم و شرط است )راغب اصفهانی، 

فان الشرط لغةً مطلق االلتزام فیشمل ما کان »شیخ انصاری در تعریف شرط می فرماید: 
اشد زام است؛ خواه توسط لفظ ب؛ به این معنا که شرط در لغت به معنی هرگونه الت«بغیر لفظ

یا غیر لفظ. ایشان بر این اساس که شرط مصدر است و یا اسم جامد، دو تعریف اصطالحی 
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کند. ایشان شرط را مشترک لفظی قلمداد نموده و بر این اساس شرط را برای آن بیان می
چنین در هم داند.خواه در ضمن عقد باشد و در غیر آن، به معنای مطلق الزام و التزام می

خصوص شرط جامد معتقد است که شرط آن چیزی است که عدمش، نبود چیز دیگری که 
آید و تفاوتی ندارد که از وجود آن، وجود چیز دیگر الزم همان مشروط است را الزم می

 (.12-6/11بیاید یا نه )انصاری، مرتضی، 
رط این تفاوت که ایشان ش داند، باامام خمینی نیز مانند انصاری شرط را مشترک لفظی می

داند )خمینی، کند و اطالق در شرط را مجازی میرا الزام و التزام در ضمن عقد معرفی می
 (.90-1/85ش، 1376

دگاه شوند، ولی از دیبنابراین به عقیده شیخ الزامات ابتدایی حقیقتاً شرط محسوب می
 شود.گونه الزامات شرط اطالق نمیامام بر این

ویسد: ناند. سنهوری در این خصوص مینیز مانند فقها به تعریف شرط پرداختهحقوقدانان 
)سنهوری، « شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است»

 (.7تا، بی
 

 اقسام شرط

قانون مدنی، به اعتبار محتوا بر سه قسم تقسیم  234شرط بر اساس فقه امامیه و نیز ماده 
 شود:می

 شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله؛ . شرط صفت: 1
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و تحقق اثر . شرط نتیجه: 2

یك عمل حقوقی در ضمن عقد است. تخلف از شرط نتیجه و نقض آن ممکن نیست و به 
 آید؛ایی سخنی به میان نمیهمین خاطر در این خصوص درباره ضمانت اجر

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از . شرط فعل اثباتاً یا نفیاً: 3
ش، 1376؛ خمینی، 7/360ق، 1412خویی، ) متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود

5/313.) 
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 تعریف لغوی و اصطالحی عقد
« لّح»زدن و ضد لغت به معنی بستن، گرهای عربی و جمع آن عقود است و در کلمه« عقد»

(. العَقد، مصدر است که به صورت اسم به کار رفته و 3/296ق، 1408منظور، باشد )ابنمی
: به پیمانها )و أَوْفُوا بِالْعُقُود»( مانند آیه: 577ش، 1362شود )راغب اصفهانی، جمع بسته می

بودن وجود دارد ستیثاق و نگهداری و محکمدر عقد معنای ا( 1)مائده، « قراردادها( وفا کنید
طرفه است. پس بنابراین هر عهدی، شود، در صورتی که یكو این امر بر طرفین عقد وارد می

 (.3/106ش، 1385عقد است ولی هر عقدی، عهد نیست )طریحی، 
عقد در اصطالح آن چنان که در قانون مدنی آمده عبارت است از اینکه یك یا چند نفر 

قانون  183ماده ) ابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشددر مق
 مدنی(.

 
 شرط ضمن عقد

گیرد و گاه در ضمن قرارداد و تعهد مستقل تعهد گاهی مستقالً مورد قرارداد و عقد قرار می
 را شرط آید و در اثر این امر جنبه تبعی به خود خواهد گرفت که آندیگری به وجود می

 ( 1/269ش، 1381امامی، ) ضمن عقد گویند
هر شرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن 

شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با عقد نامیده می
 (.383ش، 1377توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد )جعفری لنگرودی، 

بنابراین شرط ضمن عقد عبارت است از التزامی که در عقد در حال تکوین واقع و به آن 
شود و این التزام زائد بر اصل مقتضای شرعی عقد است، خواه این عقد به اراده تصریح می

متعاقدین ایجاد شده باشد مانند: عقد بیع و اجاره و نکاح؛ و یا به اراده یکی از طرفین باشد 
به  شودهبه و وصیت. بنابراین این التزام در حین انشاء عقد، به اصل آن اضافه میمانند: 

 آید.صورتی که جزئی از اجزاء آن به حساب می
 

 ارتباط میان عقد و شرط ضمن عقد
شرط )تعهد تبعی( با عقدی که شرط ضمن آن شده )تعهد اصلی( بستگی و رابطه نزدیکی 

 دهند؛ بدین جهت:یل مینماید و عقد واحدی را تشکپیدا می
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الف( هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن باطل خواهد بود، 
زیرا وجود حقوقی شرط، منوط به وجود حقوقی تعهد اصلی است، ولی بالعکس هرگاه شرط 

شود، مگر در صورتی که وجود شرط موجب ضمن عقد باطل باشد، تعهد اصلی باطل نمی
گردد، زیرا تعهد اصلی موجود حقوقی مستقلی از شرائط اساسی صحت عقد اخالل یکی 

 .است
ب( هرگاه عقد جائزی به صورت شرط ضمن عقد الزم قرار داده شود، لزوم عقد اصلی 

خ فسنماید و عقد جائز را مانند عقد الزم غیرقابلدر شرط ضمن خود تأثیر و سرایت می
 گرداند. می

در صورتی است که یکی از آن دو به صورت شرط، ضمن  بستگی دو تعهد به یکدیگر
تعهد دیگر قرار گیرد، و االّ هرگاه قبل از انعقاد عقد یا بعد از آن تعهد شود هر یك از آن دو 

که ممکن است چنانهم .تعهد، مستقل است و هیچ یك بستگی به دیگری پیدا نخواهد نمود
قرار داده شود که همگی به نفع یکی  در عقد، یك شرط درج گردد ممکن است چندین شرط

از طرفین عقد باشد یا مختلف، یعنی بعضی به نفع یکی و بعض دیگر به نفع طرف دیگر باشد 
 (.270 - 1/271ش، 1381)امامی، 

 
 تعریف مقتضای عقد

. مقتضای ذات عقد. قبل 2مقتضای اطالق عقد؛ . 1مقتضای عقد دو نوع است که عبارتند از: 
 ردد.گتعریف این دو قسم از مقتضای عقد پرداخته شود، واژه مقتضی تعریف میاز اینکه به 

 
 تعریف مقتضی

مقتضی به کسر ضاد، اسم فاعل و به معنی مؤثر و به فتح ضاد، اسم مفعول از مصدر اقتضاء 
؛ الموسوعه الفقهیه الکویتیه، 3/333ق، 1419و به معنای اثر یا مطلوب است )عبدالمنعم، 

به  لغت در افتعال و باب از و قضی ماده از است مصدر اسم (. اقتضاء30/353ق، 1412
 عقد آنچه یعنی لغت در عقد مقتضی است. پس آمده کردنداللت و بودن مستوج معنی

 (.507م، 1987، یومیدارد )ف بر آن داللت و است آن مستلزم و مستوجب

اینکه به اسم دیگری اضافه اسم مفعول از باب افتعال است و با توجه به « مقتضی»
. لذا الیه متفاوت استرساند و معنای آن با توجه به مضافشود، کیفیت متعلّق خود را میمی
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مقتضای بیع با مقتضای نکاح فرق دارد. لذا مقتضای عقد عبارت از ماهیت عقد است )نائینی، 
 (.2/112ق، 1404

شود، به طوری که محقق نمیمقتضی آن چنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر 
ش، 1385عقد بالذات تولیدکننده آن است و چنین اثری از عقد جداشدنی نیست )شهیدی، 

4/113-112.) 
چنین در تعریف مقتضی آمده است که مقتضی آن چیزی است که شارع آن را وضع هم

مقتضی ( و نیز 3/163ش، 1372نموده تا به وسیله آن ماهیت عقد مشخص گردد )کاتوزیان، 
شود )میرزای قمی، آن چیزی است که شرعاً از عقد بدون مدخلیت عنصر دیگری حاصل می

 (.731تا، بی
الً شود. مثهر عامل مؤثر که در صورت عدم مانع بتواند منشأ اثر شود، مقتضی نامیده می

 ،هرگاه عقد مخالف صریح قانون نباشد، منشأ اثر است )ماده دهم قانون مدنی(. پس در عقود
اقتضاء تأثیر وجود دارد، مخالفت یك عقد با صریح قانون مانع تأثیر آن است و بنابراین اگر 

ع مقتضی موجود و مان»وجود مانع، محرز نباشد باید مقتضی را مؤثر دانست. عبارت معروف 
 (.677ش، 1377ناظر به همین معناست )جعفری لنگرودی، « مفقود
 

 . مقتضای اطالق عقد1
قانون مدنی آمده است که مقتضای اطالق عقد اثری از آثار عقد است که هرگاه  280در ماده 

در عقد نسبت به آن ذکری به میان نیاید، عقد موجب حصول آن اثر باشد. مثالً اگر در عقد 
بیع راجع به محل تسلیم مبیع چیزی گفته نشود به موجب چنین عقدی، مبیع باید در محل 

جا(. پس هرگاه عقد بر حسب اطالق خود مقتضی اثری مانوقوع عقد تحویل داده شود )ه
نامند که الزمه اطالق عقد است نه خود عقد؛ مانند باشد، آن را مقتضای اطالق عقد می

شود تا اطالق عقد مقید شود و شرط خالف نقدبودن ثمن. بنابراین چنین شرطی موجب می
 مقتضای اطالق عقد، صحیح باشد. 

ی است که شارع آن را بر عقد از جهت اینکه عقد است مترتب مقتضای اطالق عقد امر
کرده و آن را اقتضاء کننده عقد قرار داده، هر چند بدون جعل شارع نیز امکان تحقق آن 
وجود داشته باشد، بنابراین هیچ مانعی ندارد که بر خالف آن شرط شود )موسوی بجنوردی، 

ن چیزى است که عقد بر حسب اطالق مقتضاى اطالق عقد، آ( بنابراین 2/418ش، 1377
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مقتضى آن  -یعنى در صورت عدم تقیید به امورى مانند وصف، مکان و یا زمان -خود
براى نمونه، اقتضاى عقد بیع مطلق آن است که ثمن، نقد پرداخت شود و کلیه خیارات  است.

 (.2/72ق، 1406نیز حسب مورد به وجود آید )محقق داماد، 
 

 . مقتضای ذات عقد2
منظور از ذات عقد، اموری در عقد است که قوام آن عقد به آن وابسته است و مقتضای عقد 

باشد و اگر از عقد گرفته شود دیگر موضوعی نیز جوهر اساسی است که عقد بر آن استوار می
 (.245ق، 1417ماند تا احکامی بر آن مترتب گردد )حسینی مراغی، باقی نمی

 راینبنابداللت دارد. بر آن ستوجب و مستلزم آن است و مقتضای عقد یعنی آنچه عقد م
ی توان آن را مقصود اصلگردد و میمقتضای عقد یعنی آنچه عقد برای پیدایش آن منعقد می

توان گفت مقتضا . به طور کلی می(1/180ش، 1381، امامی)و اساسی از عقد دانست 
داللت دارد. به همین  بر آنها ،آنهاست و بدون تصریح أعبارت از آثاری است که عقد منش

شده در ضمن یك معامله نباید مخالف مقتضای عقد جهت است که گفته شده شروط لحاظ
باشد. به بیان دیگر شرط صحت یك شرط در ضمن عقد، عدم منافات و مخالفت آن با 

 .(3/19، مرتضی، انصاری) مقتضای عقد است
ای دارند و در همین راستا ضمن م ویژهفقها نسبت به مخالفت شرط با مقتضای عقد اهتما

قسمت  اند که در اینبیان شروط صحت شرط ضمن عقد به تعریف مقتضای عقد نیز پرداخته
 گردد.سنت در خصوص مقتضای عقد بیان میتعاریف فقهای امامیه و اهل

تعاقدین ممقتضای هر عقد اثر اساسی آن عقد و یا مقصود باإلصالة »فرماید: ایروانی نیز می
است. مقتضای عقد که الزم الینفك عقد است، گاهی بر حسب مورد، با جعل شارع، به اراده 

برخی از فقهای متأخر مقتضای  شود.متعاقدین، تصویب قانونگذار و داوری عرف ایجاد می
اند و گاهی نیز مقصود از مقتضای عقد، عقد را به معنای مضمون حقیقی عقد قلمداد نموده

 (.64-65ق، 1406)ایروانی، « احکام آن است که در حقیقت اثر مقتضی است لوازم و
هرگاه اثری بدون واسطه از ذات عقد نشأت بگیرد و »فرماید: انصاری در مکاسب می

منظور از تشریع عقد نیز، حاصل شدن و دستیابی به آن اثر باشد، به صورتی که رفع آن 
)انصاری، « گویندمقتضای ذات عقد میموجب اسقاط هویت و هستی عقد است، به آن 

 (.6/45مرتضی، 
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 دانند که وجودسنت نیز منظور از مقتضای عقد را مجموعه التزاماتی میفقهای مذاهب اهل
عقد مستلزم وجود آنهاست، مانند التزام مشتری به پرداخت ثمن در عقد بیع و التزام مستأجر 

 (.1/443م، 1968به پرداخت اجرت در عقد اجاره )زرقاء، 
بنابراین مقتضاى ذات عقد، نتیجه و اثر مستقیمى است که طرفین به قصد حصول آن، عقد 

اند. براى مثال مفاد عقد بیع تملیك عین به عوض معلوم است؛ یعنى به محض را منعقد کرده
شود. حال اگر در بیع، شرط شود که وقوع عقد، مشترى مالك مبیع و بایع مالك ثمن مى

یت مشترى در نیاید، شرط مزبور خالف مقتضاى ذات عقد بیع است، یا اگر در مبیع به ملک
نکاح، که مقتضاى ذات آن ایجاد علقه زوجیت است، طرفین در ضمن عقد شرط کنند که 

ق، 1406محقق داماد، رابطه مزبور ایجاد نشود، این شرط خالف مقتضاى ذات عقد است )
2/72.) 

 
 ضوابط اعتبار شروط ضمن عقد

رطی گاهی شگردد. از لحاظ اعتبار و عدم اعتبار، به شرط صحیح و فاسد تقسیم میشرط 
 شود. فقهایکه شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نیز می

اند که مخالفت با آنها موجب سنت شرایط متعددی را برای صحت شرط برشمردهامامیه و اهل
مواردی را برای صحت  میه و از جمله ایشان مرحوم انصاریگردد. فقهای امابطالن شرط می

علیه قدرت انجام شرط را داشته باشد، شرط به خودی شرط برشمرده که عبارتند از: مشروط
خود جایز باشد، غرض عقالیی نوعی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد، مخالف 

، موجب غرر در بیع )معامله( گردد ای نباشد که جهل به آنمقتضای عقد نباشد، شرط به گونه
شرط مستلزم امر محالی نباشد، شرط در متن عقد عنوان شده باشد و اینکه منجز باشد 

 (.51-6/57)انصاری، مرتضی، 
از جمله شرایط و ضوابط شرط ضمن عقد آن است که شرط نباید با مقتضای عقد منافات 

 «دأن ال یکون منافیاً لمقتضى العق»کند: گونه بیان می داشته باشد. انصاری این شرط را این
(. برخی از فقها نیز این شرط را در ضمن لزوم عدم 2/489ق، 1414؛ حلی، 3/19)همان، 

ق، 1412دانند )خویی، اند و آن را شرط مستقلی نمیمخالف شرط با کتاب و سنت بیان نموده
7/307.) 
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 شرط خالف مقتضای ذات عقد
و یا مقصود باإلصالة متعاقدین را نفی کند، شرط خالف  هر شرطی که اثر اساسی عقد

صراحت در عقد شود. شرط خالف مقتضای عقد ممکن است بهمقتضای عقد محسوب می
شرط ضمن  (173-3/174ش، 1372قید گردد و یا عقد متبایناً بر آن واقع شود )کاتوزیان، 

ه باشد. که از جمله عقد به صورت های مختلف ممکن است با مقتضای عقد منافات داشت
 توان اشاره نمود:آنها به موارد زیر می

. شرط ضمن عقد گاهی با مفاد اصلی عقد و مقصود متعاقدین منافات دارد مانند شرط 1
ق، 1404عدم تملیك مبیع؛ که در این صورت آن شرط خالف مقتضای عقد است )نجفی، 

23/211-200.) 
نونی مربوط به شروط صحت عقد را نفی . شرط ضمن عقد گاهی احکام شرعی و یا قا2
شود )موسوی نماید. که در این صورت نیز این شرط خالف مقتضای عقد شمرده میمی

 (.267-3/270ش، 1377بجنوردی، 

. شرط ضمن عقد گاهی با قصد و انگیزه مشترک طرفین که هدف نهایی عقد است، 3
 (.235منافات دارد. مانند عدم تسلیم مبیع )همان، 

ضمن بیان ضوابط صحت شروط، به شرط عدم منافات با مقتضای عقد به خمینی  امام
شرط مخالف ماهیت و ارکان »فرماید: کند و در توضیح آن میعنوان پنجمین شرط اشاره می

جز در مواردی،  ،عقد یا مخالف احکام مترتب بر ذات آن یا احکام مترتب بر معقودعلیه
 (.5/279ش، 1376، خمینیاست )د خارج از بحث شرط مخالف مقتضای عق

اصلی  شود که با مقتضا و اثربنابراین شرط مخالف مقتضای ذات عقد، به شرطی گفته می
عقد در تضاد باشد و عمل به چنین شرطی با هویت و مقصود اصلی عقد منافات دارد و لذا 

رطی باطل جمع میان این دو امکان ندارد مانند شرط عدم تملیك در عقد بیع، لذا چنین ش
است و دلیل آن اول اینکه وجود آن مستلزم عدم آن است، چرا که عمل به چنین شرطی 

تأثیرشدن مقتضای عقد است که موجب فساد عقد است. بنابراین اگر عقدی فاسد مستلزم بی
گردد. دوم اینکه چنین شرطی با کتاب و سنت اثر میشود، شرط ضمن آن هم به تبع آن بی

یرا وقتی که شرطی، ذاتی عقد باشد به این معناست که شارع مقدس آن را مغایرت دارد. ز
ه دلیل ب پذیرفته و اگر شرطی با این امر در تضاد باشد با کتاب و سنت مخالف است. سوم

( و چهارم 6/45انصاری، مرتضی، )نظر در خصوص شرط ذاتی عقد وجود اجماع و اتفاق
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مع این دو با هم قابل جشود و لذا د تناقض ایجاد میبه دلیل اینکه میان مفاد شرط و مفاد عق
 (.6/44؛ انصاری، مرتضی، 5/185ش، 1376نیستند )خمینی، 

از نظر امام خمینی تناقض بین مفاد شرط و مفاد عقد از جمله دالیل بطالن شرط خالف 
مقتضای . «بعتك هذا الدار بشرط ان تکون وقفا»مقتضای عقد است. مانند اینکه فردی بگوید: 

 .مضمون بیع، حصول ملکیت برای مشتری است و مقتضای شرط، عدم حصول ملکیت است
ند کایشان عالوه بر تنافی مضمونی، تنافی عرفی میان مفاد شرط و مفاد عقد را نیز اضافه می

اگر از نظر عرف بین شرط و عقد تنافی وجود داشته باشد، هر چند به لحاظ »فرماید: و می
 (.185 -5/186ش، 1376)خمینی، « منافاتی نباشد، باطل است مضمون بین آن

دید ترموافقت یا مخالفت شرط با مقتضای عقد در فرمایند اگر میامام خمینی در ادامه 
فقها در این مورد که در عدم مخالفت احراز شود و وجود ندارد که به وسیله آن اصلی شود، 

 (.296همان، اند )یچ حرفی به میان نیاوردههچنین مواردی به چه مرجعی باید رجوع نمود، 
که عقد  ایسنت اگر شرط با مقصود عقد منافات داشته باشد به گونهاز دیدگاه فقهای اهل

ص ای که با نرا لغو و بیهوده نماید و یا اگر با مقصود شارع منافات داشته باشد به گونه
است. اما اگر یکی از موارد  مخالف باشد و مخالف با خدا و رسولش باشد، آن شرط باطل

مذکور نباشد آن شرط لغو نیست و مشتمل بر حرمت نیست و وجهی بر تحریمش وجود 
ق، 1408تیمیه، ندارد، چرا که در این صورت مورد نیاز مردم است و باید به آن عمل شود )ابن

4/94.) 
(. فقهای 1/443م، 1968سنت پیرو نظریه مقتضای عقد هستند )زرقاء، فقهای مذاهب اهل

مذهب حنفیه تمسك بیشتری نسبت به نظریه مقتضای عقد دارند و از دیدگاه آنها تمامی 
شروطی که شرطی از مقتضای عقد را نداشته باشند، باطل است و هر بیع و شرطی را جز 

 اند.شرطی که به مقتضای عقد باشد، منع نموده
 د تمسك بر منع بیع و شرط، وشافعیه در این خصوص نرمش بیشتری دارند. آنها با وجو

منع تعدد شرط جز شرطی که در آن مصلحتی برای عقد باشد و شرطی که مردم به آن نیاز 
ذیرند، پدارند و مخالف با مقتضای عقد هم نباشد، شرطی که به مقتضای عقد نباشد را نمی

 زیرا عقد بر آن استوار است.
ل در گیری بیشتری دارند. آنها اصز آسانو اما فقهای مالکیه نسبت به حنفیه و شافعیه نی

د و دانناند و هر شرطی که به مقتضای عقد باشد را صحیح میشروط را بر صحت قرار داده
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هر شرطی که با مقتضای عقد تناقض نداشته باشد مانند شرط موافق با عقد، و شرطی که در 
ی از طرفین باشد، هر معامالت مردم جاری است و شرطی که منفعت معقولی در آن برای یک

چند به مقتضای عقد و یا موافقت آن نباشد را مادامی که خود شرط با مقتضای عقد تناقض 
پذیرند و از نظر آنها چنین شروطی فاسد نیست جز در دو مورد: یکی آنکه نداشته باشد می

، ق1424همام، با مقتضای عقد منافات داشته باشد و یا اینکه مخل در ثمن باشد )ابن
 (.196و  11/206ق، 1411؛ عبدالناصر، 5/215-214

 
 معیار شناخت مقتضای عقد از دیدگاه فقها

نظر دارند و اما تعیین مصادیق آن دارای اهمیت فقها بر بطالن شرط خالف مقتضای عقد اتفاق
است و اختالفاتی در این زمینه وجود دارد. لذا تعریف و تشخیص مصادیق در ابواب مختلف 

جهت داشتن آثار فقهی فراوان، حائز اهمیت است چون اختالف در تعریف مقتضای فقه به 
 عقد، موجب اختالف در مصادیق شرط خالف مقتضای عقد نیز شده است.

به جاست متذکر شود که در شرایط فعلی پاره ای از امور که مرتبط با جامعه است را با 
وز خواهد کرد و یکی از راههای کنند که در این راه مشکالتی برشرط ضمن عقد حل می

توان شروطی در عقد گنجاند حل مشکل تفحص در همین مورد است که تا کجا و چگونه می
شروطی که به مفاد آنها در روابط اجتماعی نیاز است؛  -که برخالف مقتضای عقد نباشد

 چون شرط محدودکردن طالق در روابط زناشویی.
عقد اثر اساسی آن عقد و یا مقصود باإلصالة متعاقدین طور که بیان شد، مقتضای هر همان

است. مقتضای عقد که الزم الینفك عقد است گاهی بر حسب مورد با جعل شارع، به اراده 
شود. برخی نیز با توجه به وجود متعاقدین، تصویب قانونگذار و داوری عرف ایجاد می

 اند )محقق کرکی،ه فقها قرار دادهمعیارهای متفاوت برای تعیین مقتضا، این امر را بر عهد
 (.4/415ق، 1414

سنت معیار از جمله معیارهای تعیین مقتضی، جعل شارع است. بسیاری از فقهای اهل
نمایند. آنها بر این باورند که عقود، علل شرعیه تعیین مقتضای عقود را جعل شارع معرفی می

نیستند، بلکه احکام به واسطه هستند و علل شرعیه به خودی خود حاکی از هیچ حکمی 
( و پدیدآورنده 2/212تا، شوند )سرخسی، بیجعل شارع مقدس بر علل شرعیه مترتب می

(. محقق کرکی نیز از 5/197تا، واقعی احکام و آثار عقود، خداوند متعال است )شاطبی، بی
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ظور مقتضای عقد آن چیزی است که شارع مقدس آن را به من»فرماید: فقهای شیعه می
ق، 1414)محقق کرکی، « مندی کامل متبایعین یا یکی از آن دو جعل نموده استبهره

4/412.) 
از دیگر معیارهای تشخیص مقتضیات ذات عقد آن مواردی است که الفاظ عقد بر آنها 

(. برخی از فقهای امامیه مدلول مطابقی عقد را 249ق، 1417داللت دارد )حسینی مراغی، 
ق، 1404دانند )نایینی، مدلول التزامی آن را مقتضای اطالق عقد میمقتضای ذات عقد و 

لفظ ایجاب و قبول به داللت مطابقی دال »فرماید: باره می(. مرحوم خویی نیز در این2/112
 (.3/19ق، 1412)خویی، « بر این است که آنچه متعلق به بایع است تملیك مشتری است

خصوص ضمن بیان دیدگاه فقها، مرجع مقتضی را برخی از حقوقدانان معاصر نیز در این 
نویسند که اگر آثار و لوازم عقد ناشی از حکم قانونگذار باشد عرف معرفی نموده و چنین می

مان گو نقش تراضی محدود به انتخاب نمونه قانونی و قرارگرفتن در آن موقعیت شود، بی
ت مشترک و رجوع به عرف نیس مرجع تمییز مقتضای عقد قانون است و نیازی به احراز قصد

 (.3/117ش، 1372)کاتوزیان، 
ی ابنابراین فقها بر این باورند که مقتضای ذات عقد به ماهیت عقد نزدیك است، به گونه

رود. به عبارت دیگر ماهیت عقد و مقتضای آن که با حذف آن، ماهیت عقد نیز از بین می
تفای دیگری است. لذا عرف، شرع، قانون الزم و ملزوم یکدیگرند و انتفای هر یك موجب ان
 (.24ش، 1382آبادی، سزایی دارند )علیو اراده متعاقدین در شناخت مقتضای عقد نقش به

 
 دیدگاه فقها درباره شرط مخالف با مقتضای عقد

 . دیدگاه فقهای امامیه1
رخی از ب آید.اثر مسلم یا مقصود باإلصالة عقد، از دیدگاه شرع، مقتضای عقد به حساب می

فقها شرط خالف مقتضای عقد را جزو شرط مخالف کتاب و سنت یا شروط نامشروع قرار 
 (.1/261ق، 1414اند )محقق کرکی، داده

رط ش»فرماید: انصاری در کتاب مکاسب ضمن بیان شرایط صحت شروط ضمن عقد می
ه دلیل شرط بضمن عقد نباید با مقتضای عقد منافات داشته باشد که در غیر این صورت آن 

خلف توان از آن تایجاد تنافی در عقدی که مقید به این شرط است ما بین مقتضایی که نمی
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-6/51)انصاری، مرتضی، « نمود و بین شرطی که ملزم به انجام آن هستیم، صحیح نیست
44.) 

پس هرگاه شرط، خالف مقتضای عقد باشد و آن شرط هم از ارکان عقد باشد قطعاً آن 
نماید، مانند شرط عدم تسلیم، یا بدون پرداخت قیمت و یا عدم انتفاع از طل میعقد را با

نظر وجود دارد؛ اما مبیع. اما اگر مکمل عقد باشد نه ارکان آن، در صحت و بطالنش اختالف
نظر قویتر آن است که عقد صحیح باشد مانند خیار عیب، اما در اینکه آیا خیار رؤیت، خیار 

 هم این اثر را دارند یا نه اشکال وجود دارد.غبن و خیار تأخیر 
هر شرطی که مقتضی عقد باشد، این شرط تأکیدی بر مقتضی عقد است. اما آنچه به 
مقتضای عقد نباشد و مصلحتی برای یکی از طرفین عقد در آن باشد، مانند شرط رهن، 

ین ای طرفاند و اگر مصلحتی براستشهاد و... در این خصوص گروهی قائل به صحت شده
 شود مانند اینکه شرط کند مبیع رانداشته باشد و منافی هم باشد قطعاً موجب فساد عقد می

نفروشد؛ و اگر منافات نداشته باشد، قطعاً صحیح است. اما شرط عدم تزویج و طالق، به 
 (.115 -116ق، 1410جمهور، ابیکند )ابناجماع فقها الزام ندارد و عقد را نیز باطل نمی

است؛ اما شرط خالف اطالق  چنانچه شرط، خالف مقتضاى ذات عقد باشد، باطلابراین بن
عقد باطل نیست. دلیل بطالن شرط خالف مقتضاى ذات عقد این است که قصد انشاى مدلول 
شرط، مستلزم عدم قصد انشاى مدلول عقد است؛ زیرا قصد به ملکیت در نیامدن مبیع در 

صد تملیك مبیع که معناى عقد بیع است منافات دارد. ضمن بیع و به موجب شرط، با ق
بنابراین اگر طرفین بر شرطى که خالف مقتضاى ذات عقد است، توافق کنند، در حقیقت 

اند. به همین علت، شرط خالف مقتضاى ذات عقد، عالوه بر آنکه مدلول عقد را قصد نکرده
ى مستلزم عدم قصد انشاى عقد رود؛ زیرا چنین شرطباطل است، مبطل عقد نیز به شمار مى

 است.
دلیل عدم بطالن شرط خالف اطالق عقد، آن است که اطالق عقد منظور اصلى متعاملین 
نیست. بنابراین اگر طرفین، عقد را به طور مطلق منعقد کنند و اطالق نیز منصرف خاصى 

ر درج شرطى دتوانند با نداشته باشد، منظور از عقد همان مطلق خواهد بود؛ ولى طرفین مى
ضمن عقد، اطالق مزبور را تغییر دهند؛ مثل اینکه در ضمن عقد بیع شرط کنند که ثمن در 
مدت شش ماه تأدیه شود و یا تسلیم مبیع که در فرض اطالق عقد در محل وقوع بیع انجام 

 (.72-2/73ق، 1406محقق داماد، گیرد، در محلى دیگر به عمل آید )مى
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 نتس. دیدگاه فقهای اهل2

سنت شروط ضمن عقد را به دو قسم شروط صحیح و شروط غیرصحیح تقسیم فقهای اهل
نمایند. از دیدگاه آنها اگر شروط ضمن عقد با مقتضای عقد سازگار باشند، صحیح و اگر می

با احکام شرعی مخالفت داشته باشند، باطل خواهد بود. فقها در مورد مسئله شروط ضمن 
اند که در این قسمت دیدگاههای صحت آن مباحثی را مطرح نمودهعقد از حیث صحت و عدم 

 شود.سنت در این خصوص بیان میفقهای اهل
 

 . دیدگاه ظاهریه2-1
دانند و معتقدند که همه شروط باطل است، ظاهریه اصل در شروط را غیرمباح بودن آن می

عالوه بر شرط رهن در مگر آن شروطی که در قرآن کریم و سنت وارد شده باشد. ظاهریه 
(، شرط ادای ثمن تا 282(، شرط تأخیر ثمن تا زمان معلوم )بقره، 283دار )بقره، بیع زمان

(، شرط 29(، شرط صفت در مبیع به رضایت طرفین عقد )نساء، 280زمان توانایی )بقره، 
تری شخیار شرط و... شرط مقتضی عقد مانند شرط تسلیم مبیع بر فروشنده و تسلیم ثمن بر م

شود را نیز به عنوان را به این دلیل که هر آنچه مقتضای عقد است توسط شرع ثابت می
 (.5/775ق، 1346حزم، ؛ ابن9/403م، 1968حزم، اند )ابنشروط صحیح مطرح نموده

امروز  :دينَكُم لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ»حزم با استناد به برخی از آیات قرآن کریم از جمله: ابن
: و الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولئِكَ اللَّهِ حُدُودَ يَتَعَدَّ مَنْ وَ»(، 3)مائده، « شما را برایتان کامل کردم دین

مَنْ يَعْصِ اللَّهَ  وَ»( و 229)بقره، « کسانی که از حقوق خداوند تعدی کنند، آنها ستمکارانند
هر کس از خدا و پیامبر  و: داً فِيهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌوَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِ

او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید، وى را در آتشى درآورد که همواره در آن 
( معتقد است که اینها دلیل قاطعی بر 14)نساء، « آور استخواهد بود و براى او عذابى خفت

شرطی است که در قرآن به آن امر نشده باشد و یا اینکه نصی بطالن هر عهد و عقد و وعد و 
ند شوبودن آن وجود نداشته باشد. به خاطر اینکه عقود و عهود، شرط محسوب میبر مباح

چنین وی برای این عقیده به برخی از روایات نیز استناد (، هم5/782ق، 1346حزم، )ابن
 نموده است.
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به آنها استدالل نموده بر اینکه اصل در شروط عدم حزم شایان ذکر است آیاتی که ابن
اباحه است، آیات خاص شروط نیستند و تفسیر وی از آنها ظاهری است و از معنای لغوی 

 رود. فراتر نمی
ند نویسد که جمهور معتقدند که خداومی« دينَكُم لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ»قرطبی در تفسیر آیه 

واجبات، حاللها و حرام را بیان کرده و بعد از آن هم آیات دیگری مانند تا نزول این آیه اکثر 
 (.61-6/62ش، 1364آیه ربا، آیه کالله و... را نازل نموده است )قرطبی، 

 نویسد که اینها اوامر ومی« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ»طبرسی در مجمع البیان نیز در تفسیر آیه 
فَال »ره خلع، طالق، رجوع، عده، احکام خداست. نواهى و براهینى که )بیان شد( دربا

فت : کسانى که با مخالوَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ»: نباید با مخالفت از آنها تجاوز کنید. تَعْتَدُوها
)طبرسی، « : آنان ستمکارندفَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»از آنچه بیان شده تجاوز نمودند. 

 (.2/579ش، 1372
که خداوند امر به امتثال آنها نموده  -سوره بقره 229ن حدود الهی مذکور در آیه بنابرای

از جمله مواردی است که خداوند ضمن احکام نکاح بیان  -حزم استو مورد استناد ابن
 (.3/146ش، 1364نموده است و نه همه احکام )قرطبی، 

 
 . دیدگاه شافعیه2-2

ین نظر دارند، با اغیرمباح است با ظاهریه اتفاق شافعیه نیز در اینکه اصل در شرط، منع و
، دو بودن شروطاند و عالوه بر اصل غیرمباحتفاوت که دایره شروط صحیح را گسترش داده

اند. اول اینکه شرط باید موافق با مقتضای عقد باشد و آن را مورد دیگر نیز اضافه نموده
ق، 1421معانی نیکی باشد )زرکشی، تأیید نماید؛ و دوم اینکه شرط متضمن معنایی از 

الوفاست )خطیب ( و هر شرطی که صحیح باشد نیز الزم3/450ق، 1424؛ رملی، 2/234
 (2/35ق، 1418شربینی، 

بنابراین شرطی که منجر به یك محظور و ممنوع شرعی باشد و یا اینکه مخالف با شرع 
د ی را شرط کند ماننباشد، صحیح نیست. پس هرگاه فروشنده بر مشتری امر غیرمشروع

وط گونه شراینکه شرط کند در ظرفی که به مشتری فروخته، شراب حرام بریزد، که این
چنین شرطی که منجر به لزوم چیزی شود که شرعاً ملزم به آن نباشد. صحیح نیستند. هم

ق، 1424مانند اینکه هرگاه شتری خرید، باید هر روز ده رکعت نماز نافله بخواند )رملی، 
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(؛ و نیز شرطی که با مقتضای عقد منافات داشته باشد. مانند منع از انتفاع، چه به 3/456
صورت جزئی باشد و یا کلی، مانند اینکه بایع بر مشتری عدم فروش، هبه و یا اجاره مکانی 

شود )خطیب را که فروخته، شرط نماید که این نوع شرط نیز موجب عدم صحت عقد می
 (.3/450ق، 1424رملی، ؛ 2/31ق، 1418شربینی، 

شافعیه معتقد است که اگر مثالً در بیع شرطی قرار داده شود که آن شرط به مقتضای عقد 
باشد مانند تسلیم مبیع و رد آن اگر دارای عیبی باشد، در این صورت عقد صحیح است. به 

ر د چنین اگر شرطی از نوعی باشد کهاین دلیل که شرط مذکور مبین اقتضای عقد است. هم
آن مصلحتی برای یکی از طرفین عقد باشد مانند شرط خیار و یا رهن و... این عقد هم 

ائل گونه مسصحیح است زیرا جواز آن در شرع وارد شده است و نیاز افراد نیز آنها را به این
خواند. اما اگر شرط غیر از شروطی باشد که ذکر شد و با مقتضای عقد هم منافات فرا می

ای را که از او خریداری نموده برایش د اینکه فروشنده بر مشتری شرط کند پارچهداشت، مانن
؛ زحیلی، 2/3ق، 1418لباس بدوزد، در این صورت عقد بیع باطل است )خطیب شربینی، 

 (.1/483ق، 1409
بنابراین از دیدگاه فقهای شافعی شروطی که با هدف اصلی عقد منافات نداشته باشد ولی 

د. اما شوعقد مغایر باشند، جزو شروط باطل بوده و موجب بطالن عقد نمیتنها با مقتضی 
بود  خواهد نیز عقد بطالن شروطی که با هدف اصلی عقد منافات داشته باشند موجب

 (.9/6544ق، 1409؛ زحیلی، 214-11/219ق، 1411)عبدالناصر، 
 

 . دیدگاه حنفیه2-3
د و با نظر دارنشرط، عدم اباحه است، اتفاق حنفیه نیز با ظاهریه و شافعیه در اینکه اصل در

همام، نالقول هستند )ابشافعیه نیز در اینکه شرط باید موافق با مقتضای عقد باشد، متفق
( جز اینکه شافعیه در توجیه این مورد به قیاس 5/168ق، 1406؛ کاسانی، 6/445ق، 1424

شرط موافق با مقتضای عقد را  اند و اما حنفیه بر اساس استحسان،و مصلحت استناد نموده
( و این امر موجب گسترش دایره شروط صحیح 6/446ق، 1424همام، دانند )ابنصحیح می

شود. بنابراین حنفیه شرطی را که در معامالت میان مردم جاری باشد ولو اینکه با مقتضای می
دانند. و وجه استحسان هم آن عقد موافق نباشد، به جهت استحسان از نظر عرف، صحیح می
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د دهنگونه شروط آشنایی دارند و بر اساس آن معامالت خود را انجام میاست که مردم با این
 (.2/139تا، عابدین، بیپذیرد )ابنو هر آنچه توسط عرف ثابت باشد، شرع نیز آن را می

باشد.  و عرفاز دیدگاه فقه حنفی، شرط صحیح آن است که مقتضی عقد و مطابق با شرع 
و شرط غیر صحیح و باطل آن است که با هدف عقد مغایرت داشته باشد. که در این صورت 
عقد صحیح است اما شرط لغو خواهد شد و اثری در عقد نخواهد داشت )عبدالناصر، 

 (.4/85ق، 1419؛ جزیری، 11ق، 1411
منجر به اما شروط باطل از دیدگاه حنفیه آن است که چیزی در آن شرط باشد که 

ممنوعیت آن از نظر شرع گردد. مانند اینکه آن شرط موافق با مقتضای عقد و یا عرف مردم 
کنند، نباشد. بنابراین شرطی که مخالفت با شرع است مانند شرطی که که با آن معامله می

( و شرطی که منفعت یکی از طرفین عقد و یا 5/169ق، 1406منجر به ربا گردد )کاسانی، 
از آنجایی که این امر موافق با مقتضای عقد نیست و عرف  -ای را محقق ننمایدنهفرد بیگا

باطل است. مثالً اینکه بایع زمینی را بفروشد به شرطی که مشتری  -معامالت مردم هم نیست
ی به امقداری پول را به فرد سومی قرض بدهد و یا اینکه به شرط سکونت مشتری در خانه

ق، 1406؛ کاسانی، 13/15ق، 1409شتری بفروشد )سرخسی، مدت یك سال آن را به م
5/169.) 

 
 . دیدگاه مالکیه2-4

مالکیه با ظاهریه، شافعیه و حنفیه در اینکه اصل در شرط، عدم اباحه است، اتفاق نظر دارند 
ای اند. فقهجز اینکه این گروه شرط مقتضای عقد را از جمله شرایط صحت شرط قرار نداده

هر شرطی که در آن منفعتی برای یکی از طرفین عقد باشد به شرط آنکه  مالکیه معتقدند
ناقض مقتضای عقد بناشد و موجب ضرر و زیان فاحش در ثمن و یا مثمون نگردد و نیز 

نباشد، صحیح است. پس  -که منجر به نزاع و درگیری شود -متضمن نا آگاهی آشکار 
معین و دیگر شروطی که مقتضای عقد  اشتراط بیع خانه و استثناء سکونت در آن به مدت

؛ 3/65ا، تنیست مادامی که با مقتضای آن تناقض نداشته باشد، صحیح است )دسوقی، بی
 (.339ق، 1404حطاب، 
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پذیرند و اگر این شروط قبل فقهای مالکیه شروطی را که با اهداف عقد منافات دارند نمی
از تکوین عقد باشد، لغو خواهد بود )جزیری،  از انعقاد و ایجاد عقد باشد، مبطل عقد و اگر بعد

 (.4/88ق، 1419
از دیدگاه مالکیه شرطی باطل است که منجر به ایجاد اخالل در شرطی از شروط صحت 
عقد شود مانند شرطی که منجر به جهل، و یا ضرر و زیان در عقد، یا در ثمن و مثمون و یا 

قتضای عقد را نقض نماید مانند اینکه بر وقوع فعل حرام مانند ربا شود، و نیز شرطی که م
مشتری شرط نماید که در مبیع تصرف ننماید و یا اینکه زوج شرط نماید که به زوجه نفقه 
ندهد و یا اینکه زوجه از او ارث نبرد، باطل است چرا که با این شروط مقصود عقد محقق 

 (.4/372ق، 1431گردد )حطاب، نمی
 

 . دیدگاه حنبلیه2-5
 نظر دارند. فقهایسنت در مورد اصل در شروط ضمن عقد اختالفبا بقیه فقهای اهلحنابله 

حنابله معتقدند که اصل در شرط، اباحه است نه حظر و عدم اباحه. و هیچ شرطی حرام 
نیست مگر اینکه شرع بر تحریم و ابطال آن نصاٌ و قیاساً داللت نماید. از جمله شروطی که 

 ل است عبارتند از:نزد ایشان مستثنای از اص
 . شرطی که شرع بر تحریم آن داللت ننموده باشد؛1
 . شرطی که مقتضای عقد را نقض ننماید؛2

اش را به شرط اینکه پولی را به او قرض بدهد، . شرط عقد در عقد مانند اینکه خانه3
 اجاره دهد؛

 مقتضای عقد و. اینکه در یك عقد بین دو شرط جمع نماید ولو اینکه آن دو شرط به 4
های هیزمی را خریداری نماید و بر فروشنده شرط کند موافق با آن نباشند. مانند اینکه بسته
 (.69ق، 1415عبدالهادی، که آنها حمل نموده و خرد کند )ابن

فقهای حنبلی نیز بر این باورند که اگر شرط مورد نهی شارع مقدس باشد و یا اینکه با 
باشد و یا اینکه مغایر با هدف اصلی عقد باشد، آن شرط باطل  مقتضای عقد منافات داشته

خواهد بود و از آنجایی که شرط، زاید بر عقد است به این صورت که بدون شرط، عقد منعقد 
قدامه، ؛ ابن4/87ق، 1419شود )جزیری، می گردد لذا بطالن شروط، موجب بطالن عقد نمی

 (.7/550ق، 1417
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د که اگر شرط موجب منع خاص و یا عام مشتری از تصرف حنابله در عقد بیع معتقدن
شود. مانند اینکه شرط نماید که مشتری مبیع را شود، در این صورت شرط و بیع باطل می

ردد و گنه بفروشد و نه هبه نماید و اگر این شرط از مشتری ساقط شود، بیع نیز جایز می
ت ای که فروخته برای مدنت در خانهاگر بایع منفعتی را برای خودش شرط کند، مانند سکو

معلوم، در این صورت بیع و شرط هر دو جایز هستند. اما اگر بایع شرطی را قرار دهد که 
منجر به واردشدن خلل در ثمن شود مانند اینکه اگر تا سه روز ثمن را ندهی بیعی وجود 

 (.484-1/485ق، 1409ندارد، در این صورت بیع جایز، ولی شرط باطل است )زحیلی، 
از دیدگاه حنابله وجود دو شرط در یك عقد موجب بطالن عقد است و اما یك شرط، 

کند و منظور از دو شرط آن است که از مصلحتهای عقد نباشد مانند اینکه عقد را باطل نمی
مشتری لباسی را بخرد و بر فروشنده شرط نماید که آن را هم خیاطی نموده و کوتاه کند. 

 (.4/224ق، 1417قدامه، ك شرط قرار دهد بیع جایز است )ابناما اگر فقط ی
 از دیدگاه حنابله شرط چهار نوع است: 

. اول اینکه مقتضای عقد باشد مانند خیار مجلس؛ که این شرط وجودش و عدمش 1
 گذارد؛یکی است و حکم معینی ندارد و در عقد هم تأثیری نمی

و یا هر دوی آنها دارد مانند رهن و یا . شرطی که مصلحتی برای یکی از متعاقدین 2
 الوفاست؛شهادت بر بیع، این شرط جایز و الزم

. شرطی که از مقتضای عقد نیست و مصلحتی را نیز در بر ندارد و با مقتضای عقد نیز 3
منافات ندارد؛ که این قسم از شرط دو نوع است: نوع اول مانند اینکه منفعتی در آن برای 

در این صورت اگر یك شرط باشد، اشکالی ندارد مانند اینکه مشتری فروشنده باشد که 
های هیزمی را که فروخته تا مکان معلومی حمل نماید. نوع دوم شرط کند که فروشنده دسته

شرط عقد در عقد است مانند شیئی را از بایع بخرد به شرط اینکه با وی ازدواج کند و یا 
د. این شرط به دلیل وجود نهی دو بیع در یك بیع، اینکه او نیز شئ دیگری را از وی بخر

 کند؛شرط فاسد است و عقد بیع را نیز فاسد می
. شرط آنچه که با مقتضای بیع منافات دارد مانند اینکه مشتری مبیع را نباید بفروشد و 4

یا نباید آن را هبه کند. در این مورد دو روایت وجود دارد که صحیحترین آنها این است که 
 (.1/484ق، 1409ع صحیح و شرط باطل است )زحیلی، بی
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 دیدگاه متأخرین. 2-6

دانند؛ به این شرط که با مقصود متأخرین از حنابله و مالکیه اصل در شروط را اباحه می
شارع در احکام، تناقض نداشته باشد. بنابراین جایز نیست که شرط، متضمن حرام باشد 

 مانند: ربا. 
با مقتضای عقد و آنچه که هدف شارع از آن عقد است، تناقض داشته چنین شرط نباید هم

باشد. بنابراین جایز نیست که شرط متضمن آن چیزی باشد که مشتری در مبیع نتواند تصرف 
 (.1/285تا، نماید )شاطبی، بی

د: نویسدانند. قرطبی از قول حسن بصری میمتأخرین نیز وفای به عقود را واجب می
که خداوند امر به وفای به آنها نموده، عقود دین هستند که انسان برای خودش این عقودی »

دهد و عبارتند از: بیع، شراء، اجاره، کراء، مناکحه، طالق، مزارعه، مصالحه، تملیك، قرار می
ارد، دتخییر، عتق، تدبیر و دیگر مواردی که شخص به خاطر خداوند بر نفس خود مقرر می

 (.6/32ش، 1364)قرطبی، « ، صیام، اعتکاف و نذر و مانند آنمانند طاعاتی چون حج
 

 شرط مخالف با بخشی از مقتضای عقد
مقتضای ذات عقد سه قسم است که شامل عناصر عمومی، و یا اختصاصی عقد، و یا عوارض 
الزمه ماهیت عقد است یا چنانچه در جایی قانون یا شارع مسئله ای را از مقتضیات ذات 

شرط ضمن عقد مخالف با آن به معنای خالف مقتضای ذات عقد  اده باشدیك عقد قرارد
 (.272-1/273ش، 1380است )جعفری لنگرودی، 

هر عقد دارای ارکانی است که برای ایجاد اثر حقوقی باید باشند و در صورتی که عقدی 
چنین خصوصیتی را نداشته باشد و یا شرطی آن ویژگی را از عقد سلب نماید، عقد باطل 

 گردد. می

رکن در اصطالح علمای اصول حنفیه عبارت است از آن چیزی که وجود شیء متوقف 
باشد. رکوع، سجود و قرائت قرآن بر آن است و جزئی است که داخل در حقیقت آن چیز می

 مقامشوند و در معامالت نیز ایجاب و قبول و یا آنچه که قائمدر عبادات رکن محسوب می
در عقد هستند. بنابراین رکن عقد عبارت است از آن چیزی است که از این دو باشد، رکن 

شود یا آنچه از فعل و اشاره و یا کتابت، قائم مقام دو اراده آن به اتفاق دو اراده تعبیر می
 (.1/92ق، 1409است )زحیلی، 
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 گردد، چه از جهت محل معقودعلیه باشدبقیه عناصر و مقوماتی که عقد بر آنها استوار می
شوند که عقد برای ایجادشدنش به آن نیاز و یا از جهت طرفین عقد، از لوازمی محسوب می

 جا(.دارد. چرا که مثالً برای ایجاب و قبول، وجود طرفین عقد الزم است )همان
گانه عاقد، معقودعلیه و صیغه جمهور فقها غیر از حنفیه معتقدند که عقد دارای ارکان سه

ر بیع عبارت است از بایع و مشتری، و معقودعلیه نیز ثمن و مثمن است است. بنابراین عاقد د
باشد. اما حنفیه معتقدند که رکن عقد همان صیغه و صیغه هم عبارت از ایجاب و قبول می

-است و اما طرفین عقد و نیز محل مستلزم وجود صیغه هستند و جزو ارکان محسوب نمی

آیند، هر چند که وجود یقی عقد به شمار نمیشوند و چون جدای از صیغه هستند، جزو حق
 (.30/200ق، 1412الموسوعه الفقهیه الکویتیه، عقد متوقف بر آن است )

ظر نطور که در مباحث قبل بیان شد، فقها بر بطالن شرط خالف مقتضای عقد اتفاقهمان
رخی دانند؛ بمقتضای عقد را روا می دارند. با این همه چه بسا فقها شرط مخالف با قسمتی از

از فقها معتقدند که مقتضای عقد گاهی به معنای مضمون حقیقی عقد است یعنی آنچه عقد بر 
باشد و گاهی مراد از آن، لوازم و احکام آن است آن پایه استوار بوده و از علل قوام عقد می
 (.170-5/176ق، 1419که در حقیقت اثر مقتضی است )اصفهانی، 

د، گاهی حکمی منافی با حکم عقد دارد و گاهی موضوعی منافی بنابراین منافی الزم عق
با حکم عقد است نه اینکه با ذات عقد منافات داشته باشد. مانند شرط عدم تصرف در مبیع 
که با قاعده تسلیط در ملکیتی که با عقد ایجادشده، منافات دارد. مثل اینکه بایع هنگام 

چند سال معین حق فروش مبیع را ندارد یا فروش کاالیی شرط کند که مشتری برای مدت 
اینکه پس از مدت مشخصی باید آن را به بایع بفروشد )بیع شرط( با اینکه اقتضای عقد بیع، 

وع تصرف تواند هر نمالکیت بایع است و به دلیل قاعده تسلیط مشتری که مالك مبیع شده می
 مشروعی در ملك خود نماید. 

جزو اغراض عقد است و اگر عقد و شرط با هم انشاء  در این صورت چنین شرطی منافی
تواند بیع و شرط را بر شوند از آنجا که دو قصد متنافی در آنِ واحد محال است، عقل نمی

وصف مذکور با هم بپذیرد. اما هنگامی که بین انشای عقد و شرط ترتیب زمانی باشد، به 
و سپس در اثر پشیمانی و یا هر این صورت که اول عقد به طور مستقل و مطلق قید شود 

علت دیگری عدم وجود ثمن قصد شود، این امر محال است و تحقق آن شرط عقالیی نیست. 
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-38ش، 1382آبادی، جا؛ علیاما برای تحقق عقد مانع عقلی و شرعی وجود ندارد )همان
32.) 

 
 نتیجه

کی که فاقد ی. در کتب فقهی و حقوقی شرایطی برای صحت شرط آمده است و هر شرطی 1
از شرایط صحت باشد، باطل است و عدم وجود آن شرایط موجب فساد در شرط است و 

 شرط مخالف مقتضای عقد نیز از جمله شروط فاسد است.
. از آنجا که مقتضای ذات عقد، اثر و نتیجه عقد است و هدف و مقصود انعقاد عقد نیز 2

د و گردموجب سلب اثر از عقد میتحقق آن اثر و نتیجه است و شرط خالق مقتضای عقد 
قانون  233ای چون بطالن شرط و فساد خود عقد را به دنبال دارد که بر اساس ماده نتیجه

 آید.مدنی چنین شرطی از شروط باطل و مبطل عقد به حساب می

بطالن  تواند موجب. از آنجایی که عقد به شرط وابسته نیست، لذا اصوالً شرطِ باطل نمی3
شوند که این امر موجب اما گاهی برخی شروط موجب اخالل در ارکان عقد می عقد شود.

 اند.قانون مدنی این شروط معرفی شده 233گردد. در ماده بطالن خود عقد می

. مقتضای ذات هر عقد، نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین عقد به قصد حصول آن، 4
قد، موضوع و مضمون اصلی عقد را تشکیل کنند. به عبارت دیگر مقتضی ععقد را منعقد می

(. مقتضای ذات عقد 2/250، 1417دهد و مقصود اصلی متعاقدین است )حسینی مراغی، می
چنان به ماهیت عقد وابسته و مالزم با آن است که اگر به وسیله شرط گرفته شود، جوهر 

 دانند )نائینی،یرود. لذا فقها شرط خالف مقتضای ذات عقد را باطل معقد نیز از دست می
 (.152ق، 1373

 نظر دارند، زیرا در این. فقها در اینکه شرط باید با مقتضای عقد هماهنگ باشد اتفاق5
 (.26/12 ق،1412الموسوعه الفقهیه الکویتیه، صورت این شرط به مثابه تأکید است )

ای ضسنت، شرط خالف مقتضای عقد اعم از شرط مقتضای ذات عقد و مقت. در فقه اهل6
اطالق عقد، فاسد و باطل است. فقهای حنفی و شافعی معتقدند در صورتی بطالن شرط 

شود که عقد از جمله عقود معوض و مالی باشد؛ و فقهای حنبلی و موجب بطالن عقد می
دانند که خالف مقصود اصلی عقد باشد، خواه عقد مالکی نیز شرطی را موجب فساد عقد می

 ا نباشد. از عقود معاوضی باشد و ی
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ارند، ولی نظر د. مالکیه، شافعیه و حنفیه در استثناء شرط موافق با مقتضای عقد، اتفاق7
فیه بر نظر دارند. حننمایند؛ اختالفبا حنفیه در اصلی که برای صحت شرط به آن استناد می

 کنند. استحسان، و مالکیه و شافعیه بر قیاس به صحت شرط استناد می

 نظر دارند، اما در اصل صحت این شرطحنفیه در استثناء شرط متعارف اتفاق. مالکیه با 8
دانند و اما اختالف دارند. حنفیه شرط متعارف را به جهت استحسان به عرف صحیح می

مالکیه بر اساس باب اولویت؛ چرا که شرط متعارف به طریق اولی نسبت به شرطی که بین 
ین این شرط را مادامی که با مقتضای عقد تناقض مردم عرف نیست، صحیح است. پس بنابرا

 دانند.نداشته باشد، صحیح می

. مالکیه و شافعیه در صحت شرطی که متضمن معنایی از معانی خیر باشد بر اساس 9
 نظر دارند.عمل به قاعده مصحلت مرسله، اتفاق

 سنت وسعت بیشتری برای شروط صحیح. مذهب حنبلی نسبت به بقیه مذاهب اهل10
اند. لذا هر آنچه که در مذاهب دیگر از شروطی که موافق با مقتضای عقد است ایجاد نموده

و شروطی که متضمن معنای خیر و نیکی و نیز شروطی که مورد استفاده در عرف مردم است 
 انند.دو شروطی که متضمن منفعت معقولی برای یکی از طرفین عقد باشد را صحیح می

نظر دارد. مذهب هب مالکی در شروط ضمن عقد نکاح اختالف. مذهب حنبلی با مذ11
برد که متضمن منفعتی برای یکی از مالکی وفای به شرط را در مورد شرطی به کار می

زوجین است، اگر معلق بر طالق و یا عتق و یا تملیك نباشد و نیز با شرع و مقتضای عقد 
 داند. ن شرط را واجب مینیز تعارض نداشته باشد. مذهب حنبلی نیز وفای به ای

 شود کهدر پایان موضوعاتی به منظور انجام پژوهشهایی در این خصوص پیشنهاد می
برخی از آنها عبارتند از: بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد از دیدگاه فقها و حقوقدانان 
فریقین، بررسی تطبیقی معیار تشخیص مقتضای عقد از دیدگاه فقها و حقوقدانان فریقین، 

ایسه شرط مشروع و جایز از دیدگاه فقهای فریقین، بررسی سندی و متنی روایات مورد مق
 . استناد فریقین در صحت شروط و...
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 ق.1408بیروت، داراحیاء التراث العربی، ، لسان العرب منظور، محمد بن مکرم،ابن -
 ق.1424دارالکتب العلمیة، ، بیروت، فتح القديرشرح  همام، محمد بن عبدالواحد،ابن -
 ق.1419القربی، ، قم، ذوی حاشية كتاب المكاسباصفهانی، محمدحسین،  -
 ش.1381، ، تهران، اسالمیهحقوق مدنیامامی، سید حسن،  -

 م.1991، بیروت، دارالفکر، الحدود األنيقة و التعريفات الدقيقة انصاری، زکریا بن محمد، -
 ،، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاریكتاب المكاسب انصاری، مرتضی بن محمدامین، -

 ق.1415

 ق.1406، ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمىحاشية المكاسبایروانى، على بن عبدالحسین،  -
الفقه على المذاهب األربعة و مذهب أهل جزیرى، عبدالرحمن؛ غروى، سید محمد؛ مازح، یاسر،  -

 ق.1419، ، بیروت، دارالثقلینالبيت
 ش.1380، گنج دانش، ، تهرانفلسفه حقوق مدنیجعفری لنگرودی، محمدجعفر،  -
 ش.1377، تهران، گنج دانش، ترمينولوژی حقوقهمو،  -
 ق.1417، ، قم، دفتر انتشارات اسالمىالعناوين الفقهيةحسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح،  -
 ق.1404، بیروت، دارالغرب اإلسالمی، تحرير الكالم فی مسائل اإللتزامحطاب، محمد بن محمد،  -

، دارالرضوان، الجليل فی شرح مختصر الشيخ خليل و معه مختصر الشيخ خليلمواهب همو،  -
 ق.1431

 ق.1414إلحیاء التراث،  آل البیت ة، قم، مؤسستذكرة الفقهاء حلی، حسن بن یوسف، -
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 م.1982، ، بیروت، دارالکتاب اللبنانینهج الحق و كشف الصدق ،همو -
، بیروت، لفاظ المنهاجألی معرفة معانی إج مغنی المحتا خطیب شربینی، محمد بن احمد، -

 ق.1418دارالمعرفة، 

 ش. ،1376تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، كتاب البيع اهلل،خمینی، سید روح -

 ق.1412، بیروت، دارالهادی، مصباح الفقاهةخویی، سید ابوالقاسم،  -
 تا.دمشق، دارالفکر، بی، الكبيرحاشية الدسوقی علی الشرح  دسوقی، محمد بن احمد، -
 ش.1362تهران، مرتضوی، ، المفردات فی غريب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد، -

 ق.1424بیروت، دارالکتب العلمیة،  ،لی شرح المنهاجإنهاية المحتاج  رملی، محمد بن احمد، -
 ق.1409، دمشق، دارالفکر، دلتهأالفقه اإلسالمی و  زحیلی، وهبه، -

 م.1968، دمشق، دارالفکر، المدخل الفقهی العامزرقاء، مصطفی،  -

 ق.1421، بیروت، دارالکتب العلمیة، المنثور فی القواعد زرکشی، محمد بن عبداهلل، -
 تا.بی دارالمعرفة،، بیروت، اصول السرخسیسرخسی، محمد بن احمد،  -
 ق.1409بیروت، دارالمعرفة، ، المبسوط ،همو -

، بیروت، داراحیاء التراث الوسيط فی شرح القانون المدنی الجديدسنهوری، عبدالرزاق احمد،  -
 تا.العربی، بی

 تا.عفان، بیعربستان، دار ابن، الموافقات شاطبی، ابراهیم بن موسی، -

 ش.1385، تهران، مجد، حقوق مدنی )شروط ضمن عقد(شهیدی، مهدی،  -
 ش.1372، تهران، ناصرخسرو، البيان فى تفسير القرآنمجمع طبرسى، فضل بن حسن،  -
 ش.1385، تهران، مؤسسة البعثة، مجمع البحرينطریحی، فخرالدین بن محمد،  -
 ق.1419قاهره، دارالفضیلة، ، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، -
، قاهره، مجلس األعلی للشئون اإلسالمیة، موسوعة الفقه اإلسالمی المقارنعبدالناصر، جمال،  -

 ق.1411
 ،مجله مقاالت و بررسيها، «تحلیل مبنای بطالن شرط خالف مقتضای عقد»آبادی، علی، علی -

 ش.1382، 73دفتر 
 ق.1421بیروت، داراحیاء التراث العربی، ، كتاب العين فراهیدى، خلیل بن احمد، -

 ق.1426بیروت، مؤسسة الرسالة، ، المحيطالقاموس  فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، -
 م.1987، بیروت، المکتبة العلمیة، المصباح المنير فی غريب الشرح الكبير فیومی، احمد بن محمد، -
 .قانون مدنی جمهوری اسالمی ايران -

 .ش1364، ناصرخسرو، تهران ،الجامع ألحكام القرآن قرطبی، محمد بن احمد، -
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، تهران، شرکت سهامی انتشار؛ شرکت بهمن برنا، د عمومی قراردادهاقواعکاتوزیان، ناصر،  -
 ش.1372

 ق.1406ة، بیروت، دارالکتب العلمی، بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -
 ق.1403بیروت، داراحیاء التراث العربى، ، بحار األنوار مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، -

 ق.1406، ، تهران، مرکز نشر علوم اسالمىقواعد فقهى، سید مصطفى، محقق داماد -
إلحیاء  قم، مؤسسة آل البیت، جامع المقاصد فی شرح القواعد محقق کرکی، علی بن حسین، -

 ق.1414التراث، 
 ق.1412دارالصفوة، ، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة، کویت، الموسوعة الفقهية الكويتية -

 ش.1377، قم، نشر الهادی، القواعد الفقهية موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، -
الم ، قم، مکتب االعغنائم األيام فی مسائل الحالل و الحراممیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،  -

 تا.اإلسالمی، بی
 ق.1404 ،، قم، دفتر انتشارات اسالمیفوائد األصول نائینی، محمدحسین، -
 ق.1373، تهران، المکتبة المحمدیة، منية الطالب فی حاشية المكاسب ،همو -
، بیروت، داراحیاء التراث العربی، جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 .ق1404


