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 ًظسی اًفساخ عقَد جایص هبٌای

 

 2زضا آقاعباسی، 1آسیِ ًقیب شْسبابکی
 التحػیل وبضضٌبسی اضضس حمَق ذػَغی زاًطگبُ ضْیسثبٌّط وطهبى فبضؽ 1

 فمِ ٍ حمَق ذػَغی زاًطگبُ ذَاضظهی زوتطا زاًطجَ 2

 چکیدُ

اظ جولِ ضطایظ اسبسی اًؼمبز ٍ غحت لطاضزازّب ظًسُ ثَزى ٍ زاضتي اّلیت ثطای عطفیي لطاضزازّبست ٍاظ اغَل هسلن 

ٍ اگط اّلیت یىی اظ عطفیي ثِ زلیل  ایي است وِ پس اظ ٍلَع ػمس ثِ ًحَ غحیح آحبض آى ًیع ًفَش حمَلی زاضتِ لطاضزازّب

پیوبى گصضتِ تبحیطی ًساضتِ ثبضس، هگط ایٌىِ هفبز تطاضی چٌیي التضبیی زاضتِ  فَت، جٌَى، ٍسفِ اظ ثیي ثطٍز ایي حبالت زض

ق. م( لیىي لبػسُ هعثَض زض ػمَز جبیع ضػبیت ًوی ضَز ٍ  497ثبضس ًظیط اجبضُ ای وِ لیس هجبضطت هستبجط ضسُ ثبضس )هبزُ 

، هسئلِ ای وِ ػمس استوطاض زاضتِ ثبضس. م( ثبیس ووبوبى زض عَل ظهبى ق 190ضطایغی وِ ثطای غحت ػمَز الظم است )هبزُ 

زض ایي ذػَظ هغطح هی ثبضس، ایي است وِ چطا زضػمَز جبیع فطضبً هطي ٍ یب حجط یىی اظ عطفیي هَحط زض زٍام ػمس ثَزُ ٍ 

ّن حیط ثِ زلیل جبیع ثَزى ایي گًَِ ػمَز است ٍ یب اشًی ثَزى ایي گًَِ ػمَز ػبهل اظ جت اًفسبخ آى هی گطزز، آیب ایي تأس

ثب تَجِ ثِ ٍالؼیت ّبی ػػط اهطٍظ جبهؼِ ٍ ضٍاثظ ذػَغی افطاز زض هؼبهالت ٍ ّوچٌیي جطیبى  اظ ًظط ًگبضًسُ .پبضیسگی است

 ضٍ ثِ ضضس تجبضت اًحالل ػمَز جبیع ثبیس ثب سلت اذتیبض اظ هأشٍى ثبضس ًِ ثِ فَت ٍ جٌَى ٍ سفِ اشى زٌّسُ.

 

 ًظطی یهجٌب ع،: اًفسبخ، حجط، ػمس جبیکلید ٍاضُ ّا
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 هقدهِ:
ٍجَز زاضز. تبهیي ًیبظهٌسی ّبی گًَبگًَی  زضّطجبهؼِ زّس.ؼِ ضا افطاز اًسبًی تطىیل هی اًسبى هَجَزی است اجتوبػی ٍ جبه

ضٍاثظ هؼبهالتی ٍ لطاضزازی ٍی ثباضربظ حمیمی ٍحمَلی است ٍافطاز ّوبًگًَِ وِ ّبی اًسبًی هٌَط ثِ  ثسیبضی اظ ًیبظهٌسی

ػوَهی ٍ اذالق حسٌِ لبًَى هسًی آهسُ است، آظازًس ػمَز ٍ لطاضزازّبیطبى ضا زض ّط ضىل ٍ لبلت وِ هربلف ًظن  10زضهبزُ 

است اگط ایي  یْیثس ًجبضس ثطلطاض سبظًس ٍ یب هؼبهالت ذَز ضا هٌغجك ثط ػمَز هؼیي لبًَى هسًی عطاحی ٍسبظهبًسّی ًوبیٌس.

است وِ  لصاتوبػی اًسبى ثِ ذغط هی افتس، لطاضزازّب اظ جبیگبُ هحىن ٍثب حجبت ٍ ثب زٍاهی ثطذَضزاض ًجبضٌس اسبس ظًسگی اج

لبًَى هسًی ثیبى هی زاضز وِ اظ جولِ آى ّب اّلیت عطفیي  190یظ اسبسی ثطای غحت لطاضزازّب ضا زض هبزُ لبًًَگصاض ضطا

ظًسُ ثَزى ٍ زاضتي اّلیت ثطای عطفیي اظ جولِ ضطٍضیبت یه لطاضزاز هحسَة هی ضَز، ظیطا وِ  یيثٌبثطا؛ لطاضزازّبست

تي لَُ ازضان غالحیت تػوین گیطی ًساضًس ٍ یب حوبیت اظ هطزگبى فبلس ضرػیت حمَلی ثَزُ ٍ هحجَضیي ًیع ثِ زلیل ًساض

لبًَى هسًی سجت  190زیگط جوغ ضطایظ هبزُ ی  ثؼجبضت ایطبى ایجبة هی وٌس وِ تػویوبتطبى ًفَش حمَلی ًساضتِ ثبضس.

آى ًبهگصاضی اًؼمبز لطاضزاز ضا تَلس هی گطزز، حبل اگط «لطاضزاز»تَلس ٍ ضىل گیطی یه هَلس غحیح ٍ سبلن حمَلی هَسَم ثِ 

 ًوبئین هی تَاى اًحالل آى ضا ثِ هطي آى تطجیِ ًوَز. اًحالل لطاضزازّب ثِ سِ گطٍُ تمسین هی گطزز:

هی ثبضس « فسد»ًبهیسُ هی ضَز. زٍم: اًحالل ًبضی اظ اضازُ یىی اظ هتؼبلسیي وِ « تفبسد»یب « البلِ»اٍل: اًحالل ثِ تطاضی وِ 

اضازُ هتؼبهلیي زض ّن پبضیسگی ٍ اًحالل آى ًمطی ًساضز ٍ لطاضزاز ذَز ثِ ذَزی ٍ ثسٍى وِ « اًفسبخ»ٍ سَم: اًحالل لْطی یب 

ٍ زض ثطذی  ٍ ثب ٍلَع اهطی ٍیب تحمك ضطعی ثطّن هی ذَضز )ّطچٌس سجت آى اضازی ثبضس هخل ضطط فبسد( زذبلت ػبهل اضازُ

ولیِ ػمَز جبیعُ »لبًَى هسًی همطض است:  954هبزُ هَاضز ًیع زلیل اًفسبخ لطاضزاز، تحمك حىن لبًًَی است، ّوبًغَض وِ زض 

، ثطضسی ٍ تجطیِ هَضَع ایي همبلِ« طاستهَاضزی وِ ضضس هؼتج زض یي ثِ سفِ،ثِ هَت احس عطفیي هٌفسد هی ضَز ٍ ّوچٌ

ًَگصاض ٍتحلیل هجٌبی ًظطی حمَلی گطٍُ سَم اظ اًحالل لطاضزازّب ٍ آى ّن زض جبیی وِ اًحالل ٍ اًفسبخ ًبضی اظ حىن لبً

 ق.م( است، هی ثبضس. 954)هبزُ 

تالش هب ثطایي است وِ ًظطیِ ای ضا زض ذػَظ هجٌبی اًفسبخ ایي گًَِ ػمَز هؼطفی ًوبئین وِ ثب اٍضبع ٍ احَال ٍ ضطایظ 

پژٍّص حبضط زضغسز یبفتي پبسری ثِ ایي سَاالت است  اهطٍظ حبون ثط ضٍاثظ هؼبهالتی ٍ تجبضی افطاز جبهؼِ هٌغجك تط ثبضس.

وِ چطا زض ػمس جبیع هطي ٍ اظ زست زازى اّلیت عطفیي وِ زض ظهبى ظًسُ ثَزى ٍ سالهت هٌؼمس ًوَزُ اًس هَحط ٍالغ ضسُ ٍ 

پبسد گَیی  ثِ زلیل جبیع ثَزى ایي گًَِ ػمَز است یب سجت آى ػبهل زیگطی است؟ تأحیطسجت اًفسبخ ػمس هی گطزز؟ آیب ایي 

ع ثب هطي ٍ هجٌبی ًظطی ٍحمَلی اًفسبخ ػمَز جبی ثطضسیاّویت ٍ ضطٍضت ایي همبلِ زض هَضز ثِ ایي لجیل هسبئل زض ٍالغ 

ّسف هب زض ایي همبلِ ثط ایي است وِ ضوي عطح ًظطیِ ّبی غبحجبى ثِ ّویي هٌظَض . ضا ضٍضي هی سبظز حجط یىی اظ عطفیي

ضٍش هَضز  ّب، هجٌبیی ضا ثطگعیٌین وِ هٌغجك ثب ضطایظ ٍ ٍالؼیت ضٍظ جبهؼِ ثبضس. تحلیل آىاًسیطِ فمْی ٍحمَلی ٍ تجعیِ ٍ 

 استفبزُ زض ایي همبلِ وتبثربًِ ای ٍ ثطضسی وتت ٍ همبالت هَجَز فمْی ٍ حمَلی زض ایي ظهیٌِ هی ثبضس.
 

 هبٌای قاًًَی اًفساخ عقَد جایص-1

ت، جٌَى ٍسفِ احس اظ عطفیي ػمس ثطّن هی ذَضز ثغَض هخبل ٍوبلت َوِ ثِ هیىی اظ ٍیژگی ّبی غبلت ػمَز جبیع ایي است 

ق.م ثِ هَت یب جٌَى ّطیه اظ هَول ٍ ٍویل ثطّن هیرَضز یب زض هضبضثِ وِ زض غَضت هَت یب جٌَى  678هبزُ  3وِ ثطاثط ثٌس 

ولیِ »یه لبػسُ ولی همطض هی زاضز: ق.م ثِ ػٌَاى  954هبزُ  .ق.م( 551هبزُ  1یب سفِ یىی اظ عطفیي هٌفسد هی ضَز )ثٌس 

ّوبًغَضی وِ هی « ػمَز جبیعُ ثِ هَت احس اظ عطفیي هٌفسد هی ضَز ٍ ّوچٌیي ثِ سفِ زض هَاضزی وِ ضضس هؼتجط است

، یؼٌی ایٌىِ ثطاسبس ًظط لبًًَگصاض غغبض ٍ اضربظ غیط ق.م غغط، جٌَى ٍ سفِ هی ثبضس 1207زاًین اسجبة حجط حست هبزُ 

ق.م اظ لَاػس ػوَهی لطاضزازّبست، لیىي اظ اسجبة حجط تٌْب ثِ سفِ اضبضُ  954ًیي، هحجَض تلمی هی گطًس. هبزُ ضضیس ٍ هجب

اظ ػمس ٍ  ى هسىَت هبًسُ است. ایي سىَت زضثبضُ غغط هٌغمی است، ظیطا وَزوی پسآضسُ است ٍ جٌَى ٍ غغط )وَزوی( زض 

بلی ثطای اًفسبخ ػمس پیسا ًوی ضَز. زض هَاضز جتِ ثبضس ثبعل است ٍ هزض زٍضاى اجطای آى ػبضؼ ًوی ضَز. اگط وَزوی ػمس ثس
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ًبزضی ّن وِ غغیط هویع هی تَاًس عطف ػمس ٍالغ ضَز )هبًٌس لجَل ّجِ ٍ غلح ضایگبى یب هؼبهلِ ثِ هبلی وِ ذَز اٍ ثِ زست 

یع ثطای لجَل غلحی ضایگبى ثِ هی آٍضز( ثمبی وَزوی زض زٍضاى اجطای ػمس ثِ آى غسهِ ًوی ظًس. ثطای هخبل اگط غغیط هو

زیگطی ٍوبلت زّس، وَزوی هَول وِ اظ آغبظ ًیع ٍجَز زاضتِ است ثبػج اًفسبخ ٍوبلت ًوی گطزز، ثسیي تطتیت، زض ّیچ فطضی 

ق.م  954اهب چطا زض هبزُ ؛ (360ٍ 359 غع ،1387)وبتَظیبى، « وَزوی اظ زٍ عطف ػمس جبیع هستٌس اًحالل لطاض ًوی گیطز

ثٌظط هی ضسس ایي اهط ثِ هسبهحِ ثطگعاض ضسُ ظیطا چگًَِ اهىبى پصیط است وِ سفِ یىی اظ  ثِ هیبى ًیبهسُ است؟ ًبهی اظ جٌَى

تط است ٍ اػوبل هجٌَى اظ طعطفیي لطاضزاز سجت اًفسبخ آى ضَز ٍلی جٌَى ایطبى ذیط، زض حبلی وِ حجط هجٌَى اظ سفیِ ثی

ظط ویفطی فبلس هسئَلیت هی ثبضٌس ٍلی سفیِ فمظ زض اهَض هبلی هحجَض ًظط لبًًَی ثغَض ولی ثبعل است ٍ حتی هجبًیي اظ ً

است ٍزض لطاضزازی وِ ضضس ضطط ًجبضس سفیِ هی تَاًس عطف آى ٍالغ ضَز ثٌبثطایي ثب لیبس اٍلَیت هی تَاى استٌجبط وطز 

بػج اًحالل ػمس هی ضَز ثِ ٍلتی سفِ ثِ زلیل اذالل اشى ثبعٌی ث»جٌَى احس اظ عطفیي ًیع ػمس جبیع هٌفسد هی ضَز ظیطا: 

ق.م زض هضبضثِ ًیع ایي  551ق.م زض ٍوبلت ٍ ثٌس اٍل هبزُ  678هبزُ  3عطیك اٍلی جٌَى ًیع ثبیس ّویي احط ضا زاضتِ ثبضس ثٌس 

ولیِ ًسد چبپی وِ » :اظ حمَلساًبى ًیع چٌیي احتوبل زازُ اًس وِ یثطذ (.44 ظ ،1372)وبتَظیبى، « استٌجبط ضا تبئیس هی وٌس

ق.م حىن جٌَى یبفت ًطس ثٌظط هی ضسس زض هَلغ استٌسبخ لبًَى هسًی ثطای عجغ  954لبًَى هسًی هالحظِ گطزیس زض هبزُ  اظ

ق.م هحمك هی گطزز وِ ولوِ  954ٍ ًطط اظ ضٍی ًسرِ اغلی حىن جٌَى سبلظ ضسُ ثبضس ظیطا اظ تَجِ ثِ ًحَُ ثیبى هبزُ 

افعٍزى ولوِ جٌَى ثی تٌبست است گفتِ ضَز ٍّوچٌیي ثِ سفِ زض هَاضزی جٌَى پس اظ ولوِ هَت هَجَز ثَزُ است ٍاال ثب 

ثِ آى ػغف گطزز ٍ چٌبًچِ زض ػمس « ٍ ّوچٌیي»وِ ضضس هؼتجط است چِ تٌبسجی ثیي ضضس ٍ هَت هَجَز ًیست تب جولِ 

ا زض غَضت جٌَى هٌفسد جبیع زض احط سفِ زض هَاضزی وِ زض حیي اًؼمبز، ضضس هؼتجط است فسد گطزز ثِ عطیك اٍلی ثبیس ػمس ض

، لبػسُ ػوَهی ثطای هجٌبی لبًًَی اًفسبخ ػوَهی جبیع ثِ هَت ٍ یب حجط یىی اظ (. ػلی ایحبل162 ظ ،1368)اهبهی، « زاًست

، جٌَى ضا ًیع ثبیس زض ظهطُ زالئل اًفسبخ ق.م هی ثبضس وِ ثب لیبس اٍلَیت ػالٍُ ثط هَت ٍ سفِ 954عطفیي، حىن ولی هبزُ 

 حسَة ًوَز.ػمَز جبیع ه

 

 هبٌای ًظسی اًفساخ عقَد جایص بِ فَت ٍ حجس اش ًگاُ فقْا ٍ حقَقداًاى-2

. غبحجبى اًسیطِ فمْی ٍ حمَلی پبسد ّبی هتفبٍتی ثِ آى زازُ اًس وِ ضوي ثیبى آًْب هجٌبی ًظطی اًفسبخ ػمَز جبیع ضا 

 ًوَز. ثطاسبس ضطایظ اهطٍظ حبون ثط ضٍاثظ تجبضی ٍهؼبهالتی هطزم هؼطفی ذَاّین

ثب ثطضسی ًظطیِ ّبی ػوسُ هَجَز زض ذػَظ زلیل اًفسبخ ػمَز جبیع ثِ فَت ٍحجط یىی اظ عطفیي، ضبذع ّبیی ثِ ػٌَاى 

زلیل اًفسبخ ٍ تویع آى اظ ػمَز الظم هغطح هی گطزز وِ ضوي ثیبى آًْب ثِ تجعیِ ٍ تحلیل ضبذع ّبی هغطٍحِ ذَاّین 

 .پطزاذت

 

 جایص بسای ّسیک اش طسفیيتاهیي اهکاى بسّن شدى عقد  2-1

زض ػمَز جبیع ًظط لبًًَگصاض ایي است وِ اهىبى ثطّن ظزى ػمس ثطای عطفیي هْیب ٍ تبهیي ثبضس ٍ ّیچ التعاهی ٍجَز ًساضتِ 

ػمس جبئع آى است وِ ّطیه اظ عطفیي ثتَاًس ّط ٍلتی ثرَاّس فسد »ق.م همطض زاضتِ است  186ثبضس، زض ایي ذػَظ هبزُ 

. الجتِ ایي اهىبى ثطّن ظزى ػمس تب ظهبًی وِ عطفیي ظًسُ ثَزُ ٍ اّلیت زاضتِ ثبضس، ل ٍویل ٍ یب استؼفب اٍّوبًٌس ػع« وٌس

ل حمَلی اضازی است وِ اظ هطزُ ٍ هحجَض ثطًوی آیس. وظیطا فسد یب ضجَع ػ؛ ي ثب هطي ٍ حجط اظ ثیي هی ضٍزىٍجَز زاضز لی

ٍغیت زض احط جٌَى هستوط هَغی ًمل ضسُ است ٍ زض حمَق پبضُ ای اظ ی زضثبضُ تَجیِ ثغالى فایي استسالل اظ فمْبی حٌ

 وطَضّب ًفَش وطزُ است.

ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هی ضَز ثِ ایي ًظط ایي ًمس ٍاضز است وِ فمظ زض همبم ثیبى اهىبى ثطّن ظزى ػمس جبیع تَسظ ّطیه اظ 

لبًًَگصاض آظازی زٍ عطف ضا زض ثطّن ظزى ػمس تبهیي عطفیي پطزاذتِ ٍ فبلس پبسد هجٌبیی زضایي ذػَظ است وِ چطا اسبسبً 

 (.365ظ ،1387ًوَزُ است؟)وبتَظیبى، 
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 اّلیت تکلیف ٍ تصسف دز عقد جایص دادى اش دست 2-2

، ثغَض هخبل حجط ثبػج زست زازى اّلیت تىلیف ٍ تػطف هی زاًٌس اظگطٍّی اظ فمْب اهبهیِ ًیع زلیل اًحالل ٍ اًفسبخ ػمس ضا 

هی ضَز تب ضرع اّلیت تػطف ثط هبل ذَز ضا اظ زست ثسّس ٍ زض ٍالیت لطاض گیطز، لصا آًچِ ضا وِ ثطای تػطف ذَز ثٌب ًْبزُ 

ت زیگط، هطي ٍ چٌَى ٍ اغوبء است ًفَش حمَلی ًساضز ٍ هبًٌس ایي است وِ زض حبل حجط ثرَاّس ثِ تػطفی ًَ زست ثعًس، ثؼجبض

ًیع اّلیت تػطف ضرع ضا ظایل هی وٌس ٍ ًوی تَاًس زض ایي گًَِ لطاضزازّب وِ ثمبی پیوبى ٍاثستِ ثِ ٍجَز اّلیت است 

 (.367 ظ ،1387زذبلت زاضتِ ثبضس. )وبتَظیبى، 

چطا زض ػمَز الظم ایي اتفبق ضخ ًوی زّس  ، ظیطا ایي سَال ثِ شّي هتجبزض هی ضَز وِ، ًیع فبلس استسالل هجٌبیی استایي ًظطیِ

 یؼٌی ایٌىِ اظ زست زازى اّلیت تىلیف ٍ تػطف ٍ تبحیطی زض ػمس ًساضتِ ٍ آى ضا ظایل ًوی وٌس.

 

 اذًی بَدى عقَد جایص 2-3

، ظیطا استزلیل اًفسبخ ثطذی اظ ػمَز ثِ جْت فَت ٍ حجط، جبیع ثَزى آًْب ًوی ثبضس ثلىِ زلیل آى اشًی ثَزى ایي لجیل ػمَز 

وِ فطضبً زض ػمس ّن ثب آى وِ یه ػمس جبیع هی ثبضس اهب فَت ٍاّت ٍ هتْت ًِ تٌْب سجت اًفسبخ آى ًوی ضَز ثلىِ آى ضا ثِ 

ػمسی الظم تجسیل هی وٌس. ًظط هصوَض هٌسَة ثِ سیس هحوس وبظن عجبعجبیی یعزی غبحت ػطٍُ الَحمی هی ثبضس وِ زض همبم 

ضا ػمس الظم هی زاًستِ است ثیبى گطزیسُ، لیىي ذَز ایطبى زض ذػَظ ػمس ٍوبلت ّویي ًظط  ایطاز ثِ غبحت جَاّط وِ ّجِ

 (.368 ظ ،1387بتَظیبى، بعجبیی یعزی، ثی تب، ثِ ًمل اظ وضا هَضز اًتمبز لطاض زازُ است )عج

 

 عقَد جایص هفید اباحِ ٍ اختیاز هی باشٌد 2-4

ثِ ًظط هی ضسس وِ هجٌبی اًفسبخ ضا جبیع ثِ هَت ٍ حجط اظْبض هی زاضًس زوتط وبتَظیبى زض ذػَظ هجٌبی ًظطی اًفسبخ ػمس 

ثبیس زض اشًی ثَزى ػمس ٍ ضاثغِ آى ثب ضرػیت زٍ عطف جستجَ وطز جَاظ ٍ لعٍم ذَز هؼلَل است ٍ اظ تَاثغ اشى ٍ اثبحِ یب 

زض اًجبم زازى وبضی ثِ زیگطی ًیبثت  التعام زض ػمس، ثسیي هؼٌی وِ ّط جب همػَز زٍ عطف ایجبز حك ٍتىلیف ًجبضس ٍ ثرَاٌّس

ایجبز ضَز، ػمس جبیع « اذتیبض ٍ اثبحِ»ٍ اظ اضازُ آًبى تٌْب  زٌّس یب ًظبضت ذَز ضا ثط اجطای آى وبض ثِ گًَِ ای ثبلی گصاضًس

م ضوطز پس است، ثطػىس، هَاضزی وِ ّسف ایجبز تىلیف یب ایجبز ٍ اًتمبل حك ػیٌی ثِ ضىل العام آٍض ثبضس، ثبیس ػمس ضا الظ

استمطاء زض اػوبل حمَلی لبثل ضجَع یب فسد ًیع ایي  ...ثبیس زیس چگًَِ ایي اًفسبخ ثِ اضازُ ٍذَاست زٍ عطف هطثَط هی ضَز

ییس هی وٌس. ثطای هخبل، ّجِ ػمسی است جبیع ٍ ثب ٍجَز ایي هطي ٍ جٌَى ٍاّت یب هتْت ثبػج اًفسبخ ًوی ضَز، أًظط ضا ت

مبع ًوی گطزز یثبػج اًحالل آى اعالق ضجؼی  ،ى ٍ اثبحِ ًیست ٍ ّوچٌیي هطي ضَّط زض زٍضاى ػسُچطا وِ احط آى ایجبز اش

ٍجٌَى هَغی زض فبغلِ اًطبء ٍغیت ٍ فَت ثبػج ثغالى ٍغیت ًیست. ٍلی توبم لطاضزازّبیی وِ اػغبی اشى ٍ ًیبثت هی وٌس 

ق.م( ٍ  551هبزُ  1ٍ ثٌس  550س هضبضثِ )هَاز ّن جبیع است ٍ ّن ثب هطي ٍ حجط یىی اظ زٍ عطف هٌفسد هی ضَز هبًٌ

 (.368 ظ ،1387ق.م( ٍ جؼبلِ )وبتَظیبى،  682ٍ  678ٍوبلت )هَاز 

لصا ثب تَجِ ثِ هغبلت هعثَض یىی زیگط اظ ضبذع ّبی لبثل عطح زض ػمَز جبیع ایي است وِ احط اشى هَجَز زض ػمَز اشًی جبیع، 

 هفیس اثبحِ ٍ اذتیبض هی ثبضس.

 

 استوساز اذى دز عقَد جایصلصٍم  2-5

ًىتِ زیگطی وِ زض ػمس جبیع هغطح هی ثبضس ػجبضت است اظ ایٌىِ زٍام ٍ ثمبی ػمس ثستگی ثِ استوطاض اشًی است وِ زض اثتساء 

ثِ ٌّگبم اًؼمبز ػمس ثَجَز آهس، ثؼجبضت زیگط هٌجغ اشى، ثبیس ثػَضت هستوط زض حبل تَلیس اشى ثبضس ٍ ایي هٌجغ اگط زچبض  ٍ

هؼٌی ایي سري ایي است وِ اّلیت ػبلس ووبوبى ِ ٍ ایطاز ٍ یب افَل ضس، ػمس زض هؼطؼ اظ ّن پبضیسگی لطاض هی گیطز، ذسض

ثبیس ثبلی ثبضس ٍ لصا اّلیت حیي الؼمس وفبیت ًوی وٌس، زلیل ایي هَضَع ّن ثربعط ایي است وِ زض ػمَز جبیع اشًی احط ػمس، 
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وِ ثتَاًس ٍجَز هستملی پیسا وطزُ ٍ زض زاضایی عطف همبثل هستمط ضَز ّوبًٌس هَجَز حمَلی هستمل ّوچَى هبلىیت ًیست 

وِ یه ػمس تىویلی است وِ پس اظ ٍلَع آى هجیغ اظ زاضایی فطٍضٌسُ هٌفه ضسُ ٍ زض زاضایی هطتطی هستمط هی  ػمس ثیغ

ی وِ اشى ثِ ّط ػلتی لغغ ضَز لطاضزاز ػمس هستلعم تساٍم ٍ ازاهِ اشى است ٍاال زض غَضت طایگطزز. ثلىِ زض ایي لطاضزازّب اج

هٌفسد هی ضَز. اشى ثِ تػطف ٍ ًیبثت هستلعم اّلیت ػبهل ٍ ًبیت است وِ ثبیس زض عَل زٍضاى ػمس ّوچٌبى هَجَز ثبضس. لصا 

ِ هی زاضز پیَستِ ثب آى ًگزض ػمَز اشًی ٍاثستِ ثَزى هفبز ػمس ثِ استوطاض تطاضی ًِ تٌْب احط ػمس ضا اظ آى جسا ًوی سبظز ثلىِ 

ٍ ثب ضرػیت اشى زٌّسُ پیًَس پیسا هی وٌس چٌساى وِ اظ ثیي ضفتي پبیگبُ اشى ثبػج لغغ آى ٍ زض ًتیجِ اًفسبخ ػمس هی ضَز 

ٍ تىلیف ًبضی اظ ػمس اظ ضاثغِ ضرع جسا ٍ ثِ زاضایی عطف هی پیًَسز ٍ ثِ هیطاث هی ضسس  ثطػىس زض ػمَز تىویلی وِ حك

آسیت ًوی ثیٌس زض حبلیىِ ًیبثت ٍ اشى ٍ اثبحِ ّوبًگًَِ وِ ثِ ضرػیت اشى زٌّسُ ٍاثستِ  ٍ اظ هطي ٍ جٌَى ٍ سفِ ػبلس

 (.370 ظ ،1387است ذغبة ثِ ضرػیت عطف همبثل ٍ همیس ثِ اّلیت اٍ ًیع هی ثبضس )وبتَظیبى، 

 

 تجصیِ ٍ تحلیل شاخص ّای هطسٍحِ فَق الرکس-3

ّوبًغَضی وِ ػٌَاى ضس، زض ذػَظ هالن ّب ٍ ضبذع ّبی اًفسبخ ػمَز جبیع ثِ فَت ٍ حجط یىی اظ عطفیي، هَاضزی اظ 

سَی غبحجبى اًسیطِ ّبی فمْی ٍ حمَلی ثیبى ضسُ است وِ زض ایٌجب ثِ تجعیِ ٍ تحلیل ضبذع ّبی ػوسُ ی آًْب وِ 

لعٍم استوطاض اشى زض ػمَز  -3جبیع هفیس اثبحِ ٍ اذتیبض هی ثبضٌس ػمَز -2ػمَز اشًی هی ثبضٌس ػمَز جبیع، -1: ػجبضتٌس اظ

 جبیع، هی پطزاظین.

 

 عقَد جایص، عقَد اذًی هی باشٌد 3-1

یب ذیط زض  آیب هؼٌی ایي ػجبضت ایي است وِ اشى فمظ هرػَظ ػمَز اشًی یؼٌی ٍوبلت، ٍزیؼِ ٍ ػبضیِ ضطوت ٍ هضبضثِ است؟

، ثٌبثطایي ثبیس ثگَئین ػمس سىٌی ٍ ػوطی اگط گفتِ ضَز اشى فمظ هرػَظ ػمَز اشًی استغیط ػمَز اشًی ّن اشى ٍجَز زاضز؟ 

ایي ػمَز جعء ػمَز الظم ثِ ضوبض هی آیٌس. ٍ ضلجی ٍ ٍلف وِ ػمَز اشًیِ اًس ًیع ػمَز جبیع هی ثبضٌس زض حبلی وِ هی زاًین 

 (.142 ظ ،9د ،1376،ػبهلیضوي ایٌىِ جؼبلِ ّطچٌس ػمسی جبیع است ٍلی ػمس اشًی ًیست )

ثٌبثطایي زض غیط ػمَز اشًی ًیع اشى ٍجَز زاضز، اهب اشى هوىي است ًبضی اظ هسلَل ػمس ثبضس )یؼٌی زض هفبز ایجبة ٍ لجَل( 

هبًٌس اشى ًبضی اظ ػمس ٍوبلت ٍ هوىي است ًبضی اظ هسلَل ػمس ًجبضس ٍلی زض هطحلِ اجطای ػمس یب ایفبء تؼْسات ًبضی اظ ػمس 

اشى زض هطحلِ ی اجطای ػمس زازُ هی ضَز ٍ زاذل هسلَل  یيا ،جط زض ػیي هستبجطُأجط زض تػطف هستؤاشى هًٌس غبزض ضَز هب

االشى فی التػطف -1: ػمس اجبضُ ًیست، زض هفتبح الىطاهِ )سیس هحوس جَاز حسیٌی ػبهلی( آهسُ است ػمساالجبضُ الػحیح آحبض

 (.18، 19، 22 غع ،1390ٍزی، ٍ جَاظُ )جَاظ تػطف زض هَضز اجبضُ( )جؼفطی لٌگط

 

 عقَد جایص هفید اباحِ ٍ اختیاز هی باشٌد 3-2

ایي وِ گفتِ ضَز احط اشى هَجَز زض ػمَز جبیع اثبحِ هی ثبضس، ایي سري زض ػمَز اشًی هؼطفی ضسُ ػوَهیت ًساضز هبًٌس ػمس 

استٌبثِ ًیست، ػمس لصا ّط ػمس جبیع هفیس اثبحِ ٍ »ضطوت هسًی ٍ ػمس هضبضثِ وِ زض هسلَل آًْب ًِ اشى ّست ٍ ًِ اثبحِ 

، زض ػمس ضطوت وِ هَجت حػَل اضبػِ زض هبل طوت است وِ ضبهل ثطتَویل استجسا اظ ػمس ازاضُ ض ضطوت هسًی شاتبً

 (.36: 1390)جؼفطی لٌگطٍزی، « الططوِ است ًِ اثبحِ ٍجَز زاضز ٍ ًِ استٌبثِ ٍ حبل آًىِ آى ضا اظ ػمَز جبیعُ زاًستِ اًس

 

 لصٍم استوساز اذى دز عقَد جایص 3-3

استوطاض زاضتِ ثبضس ثؼجبضت زیگط اّلیت ػبلس، پس اظ ػمس ّن ثبیس استوطاض زاضتِ هَضَع ایي است وِ اشى زض ػمَز اشًی ثبیس 

لغغ اشى، ػمس هٌحل هی گطزز ٍ  ثبضس ٍ لصا اگط اشى زٌّسُ فَت وٌس ثب ٍفبت اٍ استوطاض اشى لغغ هی ضَز ٍ لصا زض ًتیجِ

ِ زّس ظیطا وِ زیگط اشى اٍ استوطاض ًساضز ٍ ّوچٌیي اگط اشى زٌّسُ سفیِ یب هجٌَى گطزز ٍلی اٍ ّن حك ًساضز اشى ضا ازاه
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ّوچٌیي اگط عطف همبثل اشى )هبشٍى( فَت وٌس ًظط ثِ ایٌىِ اشى لبئن ثِ ضرع اٍ ثَزُ است ضرع زیگط ًوی تَاًس لبئن همبم 

َت ٍ . ّوبًغَضی وِ گفتِ ضس هغلت هعثَض ًیع اظ جولِ زالئل ٍ ضبذع ّبی هغطح زض ذػَظ اًفسبخ ػمس جبیع ثِ فاٍ گطزز

حجط یىی اظ عطفیي ثَز. تجعیِ ٍ تحلیل ایي ضبذع هی تَاًس ًگطش هب ضا ًسجت ثِ ثحج اًفسبخ ػمس جبیع تغییط زّس ٍ اسبسبً 

هی تَاى اظ زضٍى ایي تحلیل هَضَع اًفسبخ ػمَز جبیع ضا زض هسیطی لطاض زاز وِ ثب ٍالؼیت ّب ٍ ضطایظ اهطٍظ حبون ثط هؼبهالت 

ضا « اشى»ٍ استوطاض آى ثبیس اظْبض ًوَز وِ اسبس ثحج « اشى»ّوسَتط ثبضس. زض ذػَظ هَضَع  هطاٍزُ ّبی تجبضی هطزمٍ 

وِ ٍزیؼِ، ػبضیِ، ضطوت هسًی، ٍوبلت ٍ هضبضثِ ضا اظ « ػمَز اشًی»فمِ جوَْض )فمِ ػبهِ( ثٌب ًْبزُ است، آى ّن زض وسَت 

ایي ػمَز ضا زض ثطاثط ػمَز تىویلی ًْبزُ اًس ٍلی تبوٌَى زض ّیچ یه اظ هصاّت ذوسِ ضسبلِ یب وتبثی  ،افطاز آى ػمَز زاًستِ اًس

 (.186ظ ،1386جؼفطی لٌگطٍزی، ) زض ثبة اشى ًٌَضتِ اًس.

ُ.ق( لبػسُ ای ضا ثِ عَض ولی هغطح  795-736الجتِ فمْبی اهبهیِ هجبحج اشى ضا گستطزُ تط ًوَزُ اًس. اثي ضجت حٌجلی )

اهب اشى وِ ًبضی اظ  َزُ هجٌی ثط ایٌىِ ّطگبُ فسبز ػمسی جبیع وطف گطزز آًچِ وِ هسلَل ایجبة ٍ لجَل است ثمب هی گطززًو

 (.28 ظ ،1390ایجبة هَجت است ثِ اػتجبض ذَز ثبلی هی هبًس ٍ هی تَاى ثطعجك آى ػول وطز. )جؼفطی لٌگطٍزی، 

ای هطرع هٌؼمس گطزز، حبل اگط ٍوبلت هعثَض فبسس اظ وبض زضآیس. زضایي ثغَض هخبل ّطگبُ ػمس ٍوبلتی ثب تؼییي حك الَوبلِ 

تبحیطی زض حك الَوبلِ ًرَاّس زاضت. لصا اشى هفیس ًیبثت وِ ًبضی اظ غطف ایجبة هَول است ثِ اػتجبض ذَز  سغَضت ػمس فبس

زٌّسُ اًجبم زّس ٍ ثیؼی وِ ثِ ایي ضىل ثبلی ٍ استوطاض زاضز ٍ اگط ٍویل ٍوبلت زض ثیغ زاضتِ ثبضس هی تَاًس ثیغ ضا ثطای اشى 

هٌؼمس هی ضَز ثطای اشى زٌّسُ آى هَول تؼْس آٍض است. فمِ اهبهیِ ّن ػیٌبً ّویي هغلت ضا ثیبى وطزُ است )جؼفطی 

 (.28: 1390لٌگطٍزی، 

تَاى هطبّسُ ًوَز  ثب زلت ثط هغلت هعثَض وِ پبیِ ٍ اسبس هجبحج اشى زض فمِ هی ثبضس ثِ ًَػی استمالل اشى زض ًیبثت ضا هی

ثؼجبضت زیگط، استوطاض همتضبی شات اشى ًیست پس وبفی است وِ اشى زٌّسُ زض حیي اشى زازى اّلیت زاضتِ ثبضس )جؼفطی 

 (.195 ظ ،1386لٌگطٍزی، 

 لصا زض ذػَظ هَضَع اشى ثبیس اظْبض ًوَز وِ ًظط غحیح ایي است وِ:

ایٌىِ سلت اذتیبض اظ اشى زٌّسُ ضَز پس اشى زٌّسُ ّطٍلت ثرَاّس شٍى ثسٍى أاذتیبض زض تػطف است وِ ثِ هاشى اػغبء-1

هی تَاًس اذتیبضی ضا وِ زازُ پس ثگیطز هبًٌس ػعل ٍویل، استطزاز اذتیبض ّوبًب فسد ػمس جبیع )ػمس اشًی( است ایي سري ّن 

 ق.م( 697هَلؼی زضست است وِ ػمس جبیع ضا هجسل ثِ الظم ًىطزُ ثبضٌس )هبزُ 

زض ػمَز اشًی پس اظ پبیبى ػمس، زلیل ػملی ٍ ًملی ًساضز ّوبى اّلیت حیي الؼمس وبفی است هبًٌس ػمَز غیط  ازاهِ اّلیت-2

اشًیِ ًظیط اشى زض تػطف ػیي هستبجطُ پس اظ اًؼمبز ػمس اجبضُ، پس اگط اشى زٌّسُ فَت وٌس حك استطزاز اذتیبض اظ هبشٍى ثِ 

هبشٍى وٌس ٍ اگط سفیِ یب هروی ػلیِ گطزز ٍلی لین ثِ جبی اٍ اػوبل حك هی ٍاضث اٍ هی ضسس ٍ اٍ هی تَاًس سلت اذتیبض اظ 

وٌٌس. پس اًحالل ػمس جبیعُ ّویطِ ثِ سلت اذتیبض اظ هأشٍى ذَاّس ثَز ًِ ثِ فَت ٍ جٌَى ٍ سفِ ٍ اغوبء اشى زٌّسُ 

 (.40: 1390)جؼفطی لٌگطٍزی، 

اضتجبعی ثِ جبیع ثَزى ػمس ًساضز ٍ زض ذػَظ حك فسد ػمَز احط اشى، ثٌبثطایي ثب تَجِ ثِ هغبلت هعثَض ثٌظط هی ضسس وِ اشى، 

اػغبء اذتیبض است ثِ هبشٍى ٍ اػغبء وٌٌسُ اذتیبض، سلت اذتیبض اظ ذَز ًوی وٌس هگط زض هَاضزی وِ هػلحتی التضبء وٌس هبًٌس 

ّوبًغَض وِ گصضت زلیلی  ٍ زض ذػَظ لعٍم استوطاض اّلیت ػبلس پس اظ ػمس ّن سلت حك ػعل ٍویل زض ٍوبلت ثال ػعل

ثٌبثطایي اگط اشى زٌّسُ پس اظ ػمس جبیع ثویطز ٍاضث اٍ حك هَضث ضا زض ثبة سلت اذتیبض اظ ٍی اضث هی ثطز ٍ اگط ؛ ٍجَز ًساضز

اشى زٌّسُ پس اظ ػمس جبیع هجٌَى یب سفیِ گطزز ٍلی یب لین، ثب ضػبیت هػلحت ٍ غجغِ لبئن همبم اٍ هی ضًَس. زض ًْبیت ثٌظط 

ضسس ایي تحلیل ثب ٍالؼیت ّبی ػػط اهطٍظ جبهؼِ ٍ ضٍاثظ ذػَغی افطاز زض هؼبهالت ٍ ّوچٌیي جطیبى ضٍ ثِ ضضس تجبضت هی 

سْل ظیطا وِ ػمَز ثْطحبل ثبیس اظ اهٌیت الظم ثطذَضزاض ثبضٌس تب چطخ ظًسگی جبهؼِ ثب ضطایظ ؛ ّورَاًی ثیطتطی زاضتِ ثبضس

ِ هجٌبی ًظطی اًفسبخ ػمس جبیع ثب هطي ٍ حجط یىی اظ عطفیي ضا تغییط زّین. ثغَض تطی ثگطزز. لصا وبفی است ًگطش ذَز ضا ث

هخبل هالحظِ وٌیس ٍویلی ٍوبلت زض زػَی ضا لجَل هی وٌس ٍ پطًٍسُ سٌگیٌی ضا هغبلؼِ هی ًوبیس هَلغ تٌظین الیحِ ذجط هی 
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؟ س ضاثغِ حمَلی ٍوبلت هٌحل ٍ اظ ّن پبضیسُضسس وِ هَول هطزُ یب زیَاًِ یب سفیِ ٍ یب هروی ػلیِ ضسُ است، ضوب هی گَئی

ضفتِ ٍ  عَالًیثِ ًفغ هَول است ٍ ًِ غالح جبهؼِ است. ٍیب ػبهل هضبضثِ ای ضا زض ًظط ثگیطیس وِ ثطای تجبضت ثِ سفط ًِ ایي 

الٌػطاًی؟ حك ، ضوب هی گَئیس هبت ثسبط هؼبهالت ضا پْي وطزُ است ًبگْبى ذجط هی ضسس وِ هبله هطز یب زیَاًِ یب سفیِ ضس

الؼول وبضی ضا ثِ ًظط آٍضیس وِ ٍاضز هؼبهالتی ضسُ است تب ثؼساً ًتیجِ ضا ثِ حسبة آهط ثگصاضز زض احٌبء هؼبهالت ذجطی هی ضسس 

. گع وِ آلب هطز یب زیَاًِ یب سفیِ ضس، ذَز ضا ثِ جبی آى حك الؼول وبض ثگصاضیس ٍ ثجیٌیس چِ حبلی ثِ ضوب زست هی زّس

 (.45 ظ ،1383، وبتَظیبىُ وطز، حطف ضا ثبیس اظ ضٍی حسبة ٍ وتبة گفت. )ًىطزُ ًجبیس پبض

 

 ًتیجِ گیسی

ّوبًگًَِ وِ گصضت اظ اغَل هسلن لطاضزازّب ایي است وِ پس اظ ٍلَع ػمس ثِ ًحَ غحیح آحبض آى ًیع ًفَش حمَلی زاضتِ ٍ اگط 

زض پیوبى گصضتِ تبحیطی ًساضتِ ثبضس، هگط ایٌىِ  اّلیت یىی اظ عطفیي ثِ زلیل فَت، جٌَى ٍ سفِ اظ ثیي ثطٍز ایي حبالت

هفبز تطاضی چٌیي التضبیی زاضتِ ثبضس، لبػسُ هعثَض زض ػمَز جبیع ضػبیت ًوی ضَز، لصا زض ػمَز جبیع ثبیس ووبوبى اّلیت 

ولی همطض  لبًَى هسًی ثِ ػٌَاى یه لبػسُ 954عطفیي استوطاض زاضتِ ثبضس ٍ اّلیت حیي الؼمس وفبیت ًوی وٌس. لصا هبزُ 

زلیل « ولیِ ػمَز جبیعُ ثِ هَت احس اظ عطفیي هٌفسد هی ضَز ٍ ّوچٌیي ثِ سفِ زض هَاضزی وِ ضضس هؼتجط است»هیساضز: 

است یب ذیط؟ هجٌبی  ...ایٌىِ آیب اًفسبخ ػمَز جبیع ثِ جْت هَاضز هصوَض ثربعط جبیع ثَزى ػمَزی هخل ٍوبلت ٍ هضبضثِ ٍ 

ُ غبحجبى اًسیطِ فمْی ٍ حمَلی هغطح ًوَزین وِ هؼلَم ضس هْوتطیي ضبذع ّب ٍ هالن ّب ًظطی ٍ حمَلی آى ضا اظ زیسگب

ٍ حجط یىی اظ عطفیي ػجبضت ثَزًس اظ اشًی ثَزى ػمَز جبیع، ایجبز اثبحِ ٍ اذتیبض، لعٍم  ثطای زلیل اًفسبخ ػمس جبیع ثب هطي

یل ضبذع ّبی هعثَض ػسم جبهؼیت آًْب هؼلَم گطزیس، لصا ثب استوطاض اشى زض ػمَز جبیع ٍ ٍاثستگی آى ثِ اّلیت، ثب تجعیِ ٍ تحل

تَجِ ثِ ٍالؼیت ّبی ػػط اهطٍظ جبهؼِ ٍ ضٍاثظ ذػَغی افطاز زض هؼبهالت ٍ ّوچٌیي جطیبى ضٍ ثِ ضضس تجبضت ثٌظط هی ضسس 

تغییط زازُ ٍ وِ ثبیس ًگطش ذَز ضا زض ذػَظ هجٌبی ًظطی ٍ حمَلی اًفسبخ ػمَز جبیع ثب فَت ٍ حجط یىی اظ عطفیي ضا 

هجٌبیی ضا ثطگعًین وِ ّطچِ ثیطتط ػمَز ضا اظ ّن پبضیسگی ٍ اًحالل هػَى ثساضز، هگط ایٌىِ هػلحت چٌیي التضبیی ضا زاضتِ 

ثبضس ٍ تطریع ایي هػلحت ًیع حتی االهىبى ثبیس زض اذتیبض شیٌفؼبى اغلی ٍ ثؼجبضت زیگط عطفیي ػمَز ثبضس. لصا زض ایي 

 ثبضین وِ: ذػَظ ثبیس لبئل ثِ ایي

اشى، اػغبء اذتیبض زض تػطف است ثِ هأشٍى ثسٍى ایٌىِ سلت اذتیبض اظ اشى زٌّسُ ضَز، پس اشى زٌّسُ ّطگبُ ثرَاّس هی -1

 تَاًس اظ عطف همبثل ذَز سلت اذتیبض وٌس، سلت اذیتبض زض ٍالغ ّوبى فسد ػمس جبیع است.

اضتِ ٍ ّوبى اّلیت حیي الؼمس وفبیت هی وٌس )ّوبًٌس ػمَز غیط ازاهِ اّلیت زض ػمَز اشًی پس اظ پبیبى ػمس، ضطٍضتی ًس-2

اشًیِ( ظیطا وِ ازاهِ اّلیت فبلس زلیل ًملی ٍ ػملی است. لصا اگط اشى زٌّسُ فَت وٌس ٍ یب هحجَض ضَز، حتی استطزاز ٍ سلت 

 ت ثِ جبی اٍ اػوبل حك وٌٌس.اشى زٌّسُ هی ضسس ٍ آًْب هی تَاًٌس زض غَضت هػلح اذیتبض اظ هبشٍى ثِ ٍاضث ٍ یب ٍلی ٍلین

ػلی ایحبل ثب ایي تحلیل ٍتفسیط اًحالل ػمَز جبیع ّویطِ ثب سلت اذتیبض اظ هأشٍى ذَاّس ثَز ًِ ثِ فَت ٍ جٌَى ٍ سفِ اشى 

ظ لبًَى هسًی اظ ًیبظّبی اهطٍ 954ٍ تغییط هبزُ  ، اغالحثٌبثطایي ثب ایي ًگطش ثِ هجٌبی ًظطی ٍ حمَلی ایي لجیل ػمَز؛ زٌّسُ

 هطثَط ثِ هطاٍزُ ّبی تجبضی ٍ هؼبهالتی افطاز جبهؼِ ٍ ّوچٌیي تحىین ّط چِ ثیطتط ػمَز هی ثبضس وِ ثبیس ثساى تَجِ ًوَز.
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Abstract 

 
Among the basic conditions for the contract and validity of contracts is being alive and having the capacity for 

parties of contracts and from the basic tenets of the contracts is that after the contract properly its works has legal 

influence and if the capacity of one of the parties to be eliminated due to death, madness, and mental incapacity, 

such cases not have impact on the past treaty, unless the provisions of the compromise is demanded, such as 

rental, which the stewardship become tenant (Article 497) The rule, however, is not considered in permissible 

contracts and conditions that is necessary for the validity of contracts (Article 190) should still be maintained 

during the time of the contract, an issue that is raised in this regard is why in revocable contracts, for example, 

death or incapacity, one of the parties involved in the durability of contract and causes its dissolution, whether 

this effect is due to the permissibility of such contracts or permissibility of such contracts is the factor of disrupt. 

In the view of writer, due to the realities of today's society and personal relationships of people in transactions 

and also the growing trade flow of dissolving permissible contracts should be with removing authority from the 

permitted not to death and madness and mental incapacity of permitted person. 
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