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بررسی ٍضعیت تعْد (شرط) ابتدایی در حمَق ایراى ٍ فمِ اهاهیِ
هرین احودی
داًطزَٕ دوتشإ تخػػٖ عمَق خػَغٖ ،داًطگبُ آصاد اسالهٖ ٍاعذ داهغبى ،داهغبى

چکیدُ
دس اٗي همبلِ هختػش سًٖ هٖضَد هبّ٘ت ضشـ يمذ اص هٌهشّبٕ هختلف ثشسسٖ ٍ ربٗگبُ آى دس لبًَى هذًٖ ٍ لشاسدادّب ٍ
ًهشِٗ ّبٕ اثضاسٕ دس خػَظ هَؾَو ثشسسٖ ضَد ٍ ثب تَرِ ثِ سٍاثف عمَلٖ ٍ ً٘بصّبٕ ارتوبيٖ دس ساثكِ ثب ضشـ ؾوي يمذ
ثشسسٖ ّبٕ الصم غَست گ٘شد .دس يمَد ٍ آحبس ًبضٖ اص آى ٍ ّوضٌ٘ي هجبعج هشتجف ثب آى داضتِ اًذ ٍ ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ لبًَى
هذًٖ هب ً٘ض ثشگشفتِ اص فمِ اهبهِ٘ هٖثبضذ اٗي اّو٘ت ثِ ًغَ ضبٗستِ إ دس ثغخْب ٍ استذالالت عمَلٖ ٍ وتت عمَلذاًبى
هلوَس هٖثبضذ ثشاسبس ًهش هطَْس دس ث٘ي فمْبء تًْذ اثتذائٖ الضام آٍس ً٘ست ٍ تًْذٕ هَحش ٍ الضامآٍس است وِ دس لبلت يمَد
هً٘ي اثضاس ضَد ٍ ٗبثػَست ضشـ دس ؾوي يمذ هً٘ي دس آٗذ .ثب ٍؾى هبدُ  10لبًَى هذًٖ تطى٘ل ّش لشاس دادٕ دس غَستٖ وِ
هخبلفت غشٗظ ثب لبًَى ًذاضتِ ثبضذ هطشٍو داًستِ ضذُ اهب ثِ پ٘شٍٕ اص فمْبٕ اهبهِ٘ فػل رذاگبًِ إ ثٌبم « ضشٍـ ؾوي
يمذ» ثبص ضذُ است.
ٍاژُّای كلیدی :ضشـ اثتذاٖٗ ،ضشـ تجبًٖ ،ضشـ ؾوي يمذ ،عمَق اٗشاى ،فمِ اهبهِ٘.
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همدهِ
دس صًذگٖ ارتوبيٖ لَل ٍ لشاسّبٕ يذٗذُ إ ه٘بى افشاد ربهًِ هجبدلِ هٖگشدد اهب توبم آًْب لبًًَبً الضام آٍس ً٘ستٌذ .ثشإ ًوًَِ،
لشاس دٍ ًفش ّوىالس رْت عؿَس دس استخش ضْش ،گشصِ ٗه تشت٘ت ٍ تَافك ارتوبيٖ است اهب دس غَست يذم عؿَس ٗىٖ اص
آى دٍ ،ؾوبًت ارشاٖٗ ثشإ الضام آى ٍرَد ًذاسد .ثشإ اٌٗىِ تَافك ،لَل ٗب ٍيذُ إ صْشُ لبًًَٖ ثِ خَد گشفتِ ٍ رٌجِ الضامآٍس
پ٘ذا ًوبٗذ ،الصم است ثب ضشاٗف خبظ همشس دس ًهبم عمَلٖ آى ربهًِ ٍالى ضذُ ٗب ثش رهِ گشفتِ ضَد .ثذٗي تشت٘ت ،دس ٗه ًگبُ
ولٖ ،هٖتَاى تَافمبت ،تشت٘جبت ٍ لَل ٍ لش اسّبٕ ه٘بى افشاد ربهًِ سا اص ع٘ج الضامآٍس ثَدى ٗب غ٘ش الضامآٍس ثَدى ثِ دٍ دستِ
تًْذات لبثل الضام ٍ غ٘شلبثل الضام تمس٘نثٌذٕ ًوَد وِ دستِ اخ٘ش سا اغكالعبً تًْذ ثذٍٕ ٗب اثتذاٖٗ ًبه٘ذُاًذ.1
«اغكالعبً ضشـ ثِ تًْذٕ گفتِ هٖ ضَد وِ دس ؾوي يمذ دٗگشٕ لشاس ثگ٘شد  .لزا ضشـ (تًْذ تجًٖ) ثب يمذٕ وِ ضشـ ؾوي
آى ضذُ (تًْذ اغلٖ) ثستگٖ ٍ ساثكِ ًضدٗىٖ پ٘ذا هًٖوبٗذ ٍ يمذ ٍاعذٕ سا تطى٘ل هٖ دٌّذ دس ًت٘زِ ثستگٖ دٍ تًْذ ثِ
ٗىذٗگش دس غَستٖ است وِ ٗىٖ اص آى دٍ ثػَست ضشـ ؾوي تًْذ دٗگش لشاس ثگ٘شد ٍ اال ّشگبُ لجل اص اًًمبد يمذ ٗب ثًذ اص آى
تًْذ ضَدّ ،شٗه اص آى دٍ تًْذ ،هستمل هٖثبضذ ٍ ّ٘ش ٗه ثستگٖ ثِ دٗگشٕ پ٘ذا ًخَاٌّذ ًوَد ».ثش اٗي اسبس ضشـ
اثتذاٖٗ يْذ ٍ التضاهٖ است وِ اص ًهش صهبًٖ لجل ٍ ٗب ثًذ اص اًًمبد يمذ ٍالى ضذُ ثبضذ ٍ صَى ؾوي ّ٘ضگًَِ يمذٕ ً٘بهذُ،
لزا تًْذ هستملٖ خَاّذ ثَد .لزا هالن اغلٖ يذم اًذساد ؾوي يمذ است اين اص اٌٗىِ هغتَا آى ٍاثستِ ثِ يمذ اغلٖ ثبضذ ٍ ٗب
وبهالً اص ًهش هغتَا هستمل ثبضذ.2
اص ًهش فمْٖ ً٘ض اهبم خوٌٖ٘ (سُ) دس تًشٗف ضشـ دٗذگبُ خبغٖ داسد ٍ ولوِ ضشـ سا هطتشن لفهٖ ث٘ي دٍ هًٌٖ هٖداًٌذ:
اٍل ،ثِ هًٌبٕ الضام ٍ التضام دس ؾوي يمذ ،افضٍى ثش اّل لغت ،يمال ً٘ض اٗي هًٌٖ سا ثشإ ضشـ پزٗشفتِاًذ ،الجتِ ثِ ًغَُ نشف ٍ
ههشٍف ًِ ثِ قشٗك تم٘٘ذ ٗب تًل٘ك .دٍم ،ثِ هًٌبٕ تًل٘ك ضٖ ثش ضٖ ،ثذٗي هًٌٖ وِ آًضِ تىٌَٗبً ٗب تطشًٗبً ص٘ض دٗگشٕ ثش اٍ
هًلك ضذُ ثبضذ ،الجتِ اٗي هًٌٖ اص وتت لغت ثِ دست ًوٖ آٗذ ٍلٖ يمال آى سا ايتجبس وشدُ اًذ.3
ّوضٌ٘ي فمْب دس خػَظ تًْذ اثتذاٖٗ دٍ گًَِ ًهش دادُاًذ .يذُ إ دس تًشٗف ضشـ ثِ پ٘شٍٕ ثًؿٖ اص اّل لغت ،اًذساد آى دس
يمذ سا الصم داًستِ اًذ ،4ثِ يم٘ذُ اٗي دستِ اص فمْب ،اٗيگًَِ التضام ّب ثِ ًغَ تخػع اص هفَْم ضشـ خبسد ّستٌذٍ ادلِ ضشٍـ
ضبهل آًْب ًوٖ ضَدٍ ،لٖ ثضسگبًٖ اص رولِ ض٘خ وبنن قجبقجبٖٗ ،تًشٗف اّل لغت سا عول ثش غلجِ وشدُ ٍ هًتمذًذ ادلِ ضشٍـ
ضبهل ضشٍـ غ٘ش هشتجف ثِ يمذ ً٘ض هٖ ضَد ،اٗي گشٍُ اص فمْب ثشإ احجبت هذيبٕ خَد ثِ تجبدس ،سٍاٗبت ٍ ...توسه رستِاًذ.5
دس ّش يمذ ٕ تًْذ ٍ ضشٍقٖ ٍرَد داسد وِ قشف٘ي لشاسداد ثبٗذ ثِ آًْب تَرِ وٌٌذ ٍ عبوو٘ت اسادُ ً٘ض ثِ يٌَاى اسبس
ضىل گ٘شٕ ٗه لشاسداد دس ًهش گشفتِ ضَد .ثب تَرِ ثِ هكبلت ث٘بى ضذُ دس اٗي تغم٘ك دس پٖ پبسخگَٖٗ ثِ اٗي سَال ّست٘ن
وِ تًْذ (ضشـ) اثتذاٖٗ دس عمَق اٗشاى ٍ فمِ اهبهِ٘ صِ هفَْم ٍ ٍؾً٘تٖ سا داسد؟
 .1هفَْم شرط
6

ضشـ دس لغت ثِ هًٌبٕ الضام ٍ التضاهٖ است وِ دس ؾوي يمذ لشاس هٖگ٘شد .روى آى ضشٍـ ٍ ضشاٗف است  .دس لشآى هز٘ذ
ٍاطُ ضشـ ثِ غَست هفشد ً٘بهذُ است ٍلٖ غَست روى آى ،اضشاـ ،ثِ وبس سفتِ است .اص رولِ دس آٗٔ فمذ ربء اضشاقْب 7وِ دس
آى اضشاـ ثِ هًٌبٕ ًطبًِ ّبٕ ل٘بهت است .دس سٍاٗبت ،ولؤ ضشـ دس هًٌبٕ خ٘بس ً٘ض آهذُ است ،هخل «الطشـ فٖ الغَ٘اى

 .1قَسٖ ،يجبس ،هشٍسٕ ثش تًْذ اثتذاٖٗ دس ًهبم عمَلٖ وبهيال دس پشتَ ًهشِٗ «يَؼ » ،فػلٌبهِ اًذٗطِ ّبٕ عمَق خػَغٖ ،سبل اٍل ،ضوبس  ،1392 ،1ظ . 112
 .2اهبهٖ ،س٘ذعسي ،عمَق هذًٖ ،صبح ضطن ،تْشاى ،وتبثفشٍضٖ اسالهِ٘ ،د  ،1366 ،1ظ . 273
 . 3هَسَٕ خوٌٖ٘ (سُ) ،س٘ذ سٍط اهلل ،الج٘ى ،د  ،1تْشاى ،هَسسِ آحبس اهبم خوٌٖ٘ ،1352 ،ظ .86
 .4اثيهٌهَس ،هغوذ ثي هىشم ،لسبىالًشة ،لن ،ادة الغَصُ ،1363 ،ظ .329
 . 5قجبقجبٖٗ ٗضدٕ ،س٘ذهغوذوبنن ،عبضِ٘ الوىبست ،لنً ،طش اسوبي٘ل٘بى ،س اٍل ،1378 ،ظ .356
 .6اثيهٌهَس ،هغوذ ثي هىشم ،لسبىالًشة ،لن ،ادة الغَصُ ،1363 ،ظ . 82
 . 7لشآى وشٗن ،سَسٓ هغوذ ،آِٗ .18
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حالحِ» ًٌٖٗ اٗبم ضشـ (خ٘بس) دس هًبهلٔ عَ٘اى سِ سٍص است .دس يشفٍ ،اطُ ضشـ دس هًٌبٕ سسن ٍ ضَُ٘ ً٘ض استًوبل هٖضَد.1
دس هتَى لبًَى هذًٖ ،تًشٗفٖ اص ٍاطُ ضشـ اسائِ ًطذُ است .عمَقداًبى ً٘ض ثِ تجً٘ت اص لبًَىگزاس ،تًشٗفٖ اص ضشـ اسائِ ًىشدُ
ٍ تٌْب ثِ ث٘بى هَاسد استًوبل آى دس عمَق اضبسُ وشدُ اًذ .دس لبًَى هذًٖ هَاد  223تب  246ثِ ثغج اص السبم ٍ اعىبم ضشـ
پشداختِ وِ اٗي هجبعج يو٘م بً اص فمِ اهبهِ٘ تبح٘ش پ زٗشفتِ است .ثشخٖ عمَلذاًبى ً٘ض تػشٗظ وشدُاًذ« :هَاد  232تب  246لبًَى
هذًٖ ثِ قَس ولٖ اص فمِ اهبهِ٘ گشفتِ ضذُ ٍ هٖ تَاى هبعػل صعوبت ض٘خ اًػبسٕ دس وتبة هىبست سا دس اٗي هَاسد دٗذ.»2
پس لبًَىگزاساى ٍ عمَق داًبى ثِ تًشٗفٖ اص ضشـ ًپشداختِ ٍ آًضِ وِ دس ه٘بى آًْ ب ثِ يٌَاى تًشٗف ضشـ پزٗشفتٌٖ است ،تٌْب
هَاسد وبسثشد آى هٖثبضذ .ضبٗذ دل٘ل اٗي اهش ،يالٍُ ثش هبدُ  224لبًَى هذًٖ وِ هًٌبٕ يشفٖ سا هالن دس تطخ٘ع هًٌبٕ ٗه
ٍاطُ هٖداًذٍ ،رَد هبدُ  10لبًَى هذًٖ ثبضذ وِ لبًَى گزاس دس اٗي هبدُ ،توبهٖ تًْذاتٖ وِ افشاد دس همبثل ٗىذٗگش ثش يْذُ
هٖگ٘شًذ سا ًبفز ٍ هًتجش داًستِ ٍ دس هَاد  223تب  ، 246تٌْب ثِ ث٘بى ضشاٗف ٍ اعىبم تًْذاتٖ وِ دس ؾوي ٗه تًْذ دٗگش
هٖ آٌٗذ ،پشداختِ است .ضشـ دس اغكالط عمَق دس للوشٍ يمَد ٍ هسئَل٘ت هذًٖ ٗب ؾوبى لْشٕ استًوبل ضذُ وِ دس ّش لسن،
هًٌب ٍ وبسثشد ضشـ ثِ قَس وبهل ثب لسن دٗگش هتفبٍت هٖثبضذ.3
ثشخٖ اص فمْب گفتِ اًذ ضشـ ثِ هًٌبٕ الضام ٍ التضام است ،خَاُ دس ؾوي يمذ ثبضذ خَاُ ًجبضذ .4ثشخٖ دٗگش گفتِاًذ ثْتش است
اص اٗي هًٌٖ ثِ رًل ٍ تمشٗش تًج٘ش ضَد ٍ نبّش اهش اٗي است وِ هكلك رًل هشاد ً٘ست ثلىِ هٌهَس رًلٖ است وِ التضام سا دس
پٖ داسد ٍ هَرت اٗزبد هؿ٘مِ ٍ هغذٍدٗت ثشإ هطشٍـيلِ٘ هٖضَد .5خَٖٗ ث٘بى هٖوٌذ ،ضشـ ص٘ضٕ است وِ غغت يمذ،
هٌَـ ثِ ٍرَد ٗب تغمك آى ثبضذ .اٗي گًَِ ضشٍـ ثش سِ لسن اًذ :ضشٍـ اهؿبٕ يمذ تَسف ضبسو ،ضشٍـ اهؿبٕ يمذ تَسف
يمال ،ضشـ ايتجبس ثِگًَِ إ وِ ه فَْم يمذ ،اص لغبل ٍرَدٕ ٗب يذهٖ داٗش هذاس آى است  .6دس هًٌبٕ عذحٖ هػذس ضشـ ،ضبسـ
ٍ هطشٍـ ٍ ...ثِ هفَْم الضام ضخع ثِ اهشٕ دس ؾوي يمذ ٍ التضام ثِ آى ٗب هكلك التضام است .دس اٗي هًٌب گبّٖ ثِ خَد
هطشٍـ ً٘ض گفتِ هٖ ضَدّ .وبًٌذ خلك ثِ هًٌٖ هخلَق .7ضشـ دس هفَْم هػذ سٕ ثِ هًٌبٕ هشتجف لشاسدادى ض٘ئٖ ثب ضٖ
دٗگش است ٍ دس اٗي هًٌب هجذأ اضتمبق ولوبت ولوبت ّن خبًَادٓ خَد است .ضشـ دس هفَْم اسن هػذسٕ ثِ هًٌبٕ ضٖ هشتجف
ثب ضٖ دٗگش است .8ضشـ ثِ هًٌبٕ هكلك رًل ٍ لشاس ٍ حجبت است وِ خَد ثش دٍ ًَو است .گبُ اص ثبة الضام ٍ التضام است ٍ گبُ
اص ثبة تم٘٘ذ ٍ دس ّش عبل اسن ربهذ ًذاسد.9
 .2شرایط صحت شرط
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 . 8ثزٌَسدٕ ،س٘ذه٘شصاعسي ،المَايذ الفمًِْ٘ ،زف ،هكجًِ االداة ،د  1389 ،3ق ،ظ .223
 . 9قجبقجبٖٗ ٗضدٕ ،س٘ذهغوذوبنن ،عبضِ٘ الوىبست ،لنً ،طش اسوبي٘ل٘بى ،س اٍل ،1378 ،ظ .106
ً . 10شالٖ ،اعوذ ثي هغوذهْذٕ ،يَائذاالٗبم ،لن ،دفتش تجل٘غبت اسالهٖ عَصُ يلوِ٘ ،د  ،1375 ،7ظ .46
 . 11اًػبسٕ ،هشتؿٖ ،الوىبست ،تجشٗض ،ثِ خكش نبّش خَضٌَٗس ،ثٖتب د  ،8ظ .28
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د س اثَاة هختلف ّوضَى ث٘ىً ،ىبط ٍ ...هجبعج هشثَـ ثِ ضشـ ٍ ضشـ ؾوي يمذ هَسد ثشسسٖ لشاس هٖگ٘شد .هبدٓ  232ق.م
اٗشاى اضًبس هٖداسد « :ضشٍـ هفػلِ رٗل ثبقل است ٍلٖ هفسذ يمذ ً٘ست ،دس غَستٖ وِ . 1 :ضشقٖ وِ اًزبم آى غ٘ش همذٍس
ثبضذ .2 ،ضشقٖ وِ دس آى ًفى ٍ فبٗذُ ًجبضذ ٍ  . 3ضشقٖ وِ ًبهطشٍو ثبضذ».
دس هبدٓ  233ق.م دٍ ضشـ دٗگش روش ضذُ است « :ضشـ هفػلِ رٗل ثبقل ٍ هَرت ثكالى يمذ است ،دس غَستٖ وِ  .1ضشـ
خالف همتؿبٕ يمذ  .2ضشـ هزَْلٖ وِ رْل ثِ آى هَرت رْل ثِ يَؾ٘ي ضَد».
دس وٌبس اٗي پٌذ ضشـ ،تًْذات ًبضٖ اص ضشـ ثبٗذ اص لَايذ يوَهٖ لشاسدادّب ً٘ض تجً٘ت وٌذ .ثشإ ًوًَِ هبل٘ت داضتي هَؾَو
هًبهلِ ،هف٘ذ ثَدى ٍ هكبثك اغكالط فمْب «تًلك غشؼ هًتذ ثِ» اص ضشاٗف يوَهٖ آى هٖثبضذ .هطشٍو ثَدى رْت لشاسداد ٍ
هطشٍو ثَدى هَؾَوّ ،شدٍ هٖ تَاًٌذ رٗل ضشـ هطشٍي٘ت هكشط ضًَذ .يذم رْلٖ وِ اٗي رْل هَرت رْل ثِ يَؾ٘ي گشدد
ضشـ غغت تلمٖ ضذُ است ،اهب ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ صٌ٘ي رْلٖ هجكل يمذ است ،هٖ تَاى صٌ٘ي استفبدُ وشد وِ اگش هَرت
رْل دس يَؾ٘ي ًگشدد ،يمذ ثبقل ٍ فبسذ ًجبضذ ٍ تٌْب خَد ضشـ ثبقل تلمٖ گشدد؛ ثٌبثشاٗي ضشـ هزَْل اگش لبثل تً٘٘ي
ًجبضذ ثبقل استٍ ،لٖ ٍلتٖ يمذ سا ثبقل هٖ سبصد وِ سجت هزَْل ضذى يَؾ٘ي ً٘ض ثطَد.1
 .3اًطباق لفظ شرط بر لرارداد
ثشإ آًىِ ثتَاً٘ن لشاسداد ًبهً٘ي سا هػذالٖ اص ضشٍـ اثتذاٖٗ ثذاً٘ن ،يالٍُ ثش احجبت غغت ٍ ًفَر ضشٍـ اثتذاٖٗ ثبٗذ لفم ضشـ
ثش يمذ (لشاسداد) هٌكجك ضَد .ثشخٖ عمَلذاًبى هًتمذًذ اص آًزب وِ يمذ ٍ لشاسداد دس هبّ٘ت خَد رض تًْذ ٍ الضام ٗه قشف دس
همبثل قشف دٗگش ً٘ست ٍ ّوبى هالوٖ وِ دس يمَد ٍرَد داسد ًٌٖٗ «استجبـ ايتجبسٕ ث٘ي قشف٘ي لشاسداد» ٍ سؾبٕ آًْب ثِ
اٗزبد التضام ٍ عمٖ اص عمَق ثشإ هتًذلِ ،دس هَسد «تًْذات اثتذاٖٗ» ً٘ض ٍرَد داسد؛ ثٌبثشاٗي هٖتَاى گفت ًت٘زِإ وِ اص
الصمالَفبء ثَدى ضشٍـ اثتذاٖٗ ثِ دست هٖآٗذ اٗي است وِ لشاسدادّب اغَالً غغ٘ظ ٍ الصمالَفبءاًذ ،هگش اٌٗىِ دل٘ل ثش فسبد آًْب
البهِ ضَدّ .وضٌبىوِ ثشخٖ اص فمْب 2ثِ ّو٘ي عذٗج (الوَهٌَى يٌذ ضشٍقْن) ثشإ احجبت «لضٍم يمَد» ٍ ثشخٖ دٗگش ثشإ
«غغت يمَد» ٍ ثًؿًٖ٘ 3ض ثشإ احجبت غغت ضشٍـ ثِ آٗٔ ضشٗفٔ «اٍفَا ثبلًمَد» توسه ًوَدُاًذٍ .اؾظ است وِ احجبت لضٍم
ٍ غغت يمَد ثِ ٍس٘لٔ دل٘ل ضشـ ٍ ً٘ض احجبت غغت ضشـ ثِ دل٘ل آٗٔ هزوَس ،فشو ثش غذق يشفٖ هًبًٖ آًْب ثش ٗىذٗگش
است .4دس هزوَو ،ضشـ اثتذاٖٗ دس غَستٖ وِ داسإ دٍ قشف ثَدُ ٍ ٗه تًْذ قشفٌٖ٘ خبسد اص يمَد ثبضذ ًَيٖ لشاسداد است
وِ هٖ تَاًذ دس لبلت لشاسدادّبٕ هًَْد دس فمِ ٍ عمَق يشفٖ ًجبضذ ؾوي آًىِ ٍارذ ضشاٗف يوَهٖ غغت لشاسدادّب ٍ يمَد
ثبضذ؛ اهب اٌٗىِ صگًَِ ضشـ اثتذاٖٗ ثِ ٗه لشاسداد هستمل تجذٗل هٖضَد ثبٗذ گفت و ِ ضشـ اثتذاٖٗ تًْذٕ است الصم وِ
ضخع ثب لػذ اًطبء ٗه قشفِ يلِ٘ خَد ثِ ٍرَد هٖ آٍسد .اگش دس لجبل صٌ٘ي ضشقٖ ضخع دٗگشٕ ً٘ض صٌبى ضشقٖ ثٌوبٗذ
وِ دس لجبل ضشـ آى قشف هًبهلِ لشاس گ٘شد ،ثِ ًغَٕ وِ تػَٗشٕ اص ث٘بى اسادٓ اًطبٖٗ دٍ قشف ثِ تَافك دس اٗزبد تًْذ دس
ثشاثش ٗى ذٗگش ثبضذ ،دس ٍالى ضشـ اثتذاٖٗ ،عبلت ضشـ ؾوي يمذ سا پ٘ذا وشدُ ٍ ًفَر پ٘ذا هٖوٌذ ٍ ثِ ًهش ثشخٖ عمَقداًبى
اٗي فتَا ث٘طتش هٌكجك ثب عم٘مت ٍ هبّ٘ت ضشـ است تب ًسجت ثِ ًهشٗٔ آًبًٖ وِ ضشـ اثتذاٖٗ سا ثبقل هٖداًٌذ ،صٗشا ضشـ
اثتذاٖٗ فبلذ ضشاٗف اسبسٖ غغت ثشإ ضشٍـ ً٘ست تب ثبقل گشدد ،ثلىِ ي٘ت آى ٗه قشفِ ثَدى تًْذ است وِ دس غَست
الغبق تًْذ هَافك قشف دٗگش ثِ آى ،ي٘ت هزوَس هشتفى ٍ ضشـ اثتذاٖٗ ًفَر پ٘ذا هًٖوبٗذ .5اٗي ّوبى است وِ ثب لشاس گشفتي
تًْذ هَافك دٍ قشف دس ثشاثش ٗىذٗگش ،لشاسداد ثِ ٍرَد هٖآٗذ وِ اگش هخبلف غشٗظ لبًَى ًجبضذ ،آى لشاسداد قجك هبدٓ  10ق.م
ًبفز خَاّذ ثَد .پس هالعهِ هٖ ضَد وِ تًْذ ،گبّٖ هستم الً هَؾَو يمذ لشاس هٖگ٘شد؛ ًٌٖٗ هَؾَو يمذ سا تطى٘ل هٖدّذ ٍ
 . 1وبتَصٗبىً ،بغش ،دٍسٓ همذهبتٖ عمَق هذًٖ ،تْشاى ،ضشوت اًتطبس ،1374 ،ظ . 308
 .2اًػبسٕ ،هشتؿٖ ،الوىبست ،تجشٗض ،ثِ خكش نبّش خَضٌَٗس ،ثٖتب د  ،8ظ .85
 . 3ر٘الًٖ ،ه٘شصا اثَالمبسن ،غٌبئن االٗبم ،لن ،هشوضاالثزبث ٍ الذساسبت االسالهِ٘ 1417 ،ق ،ظ . 739
 . 4عبئشٕ ،هسًَد ،اغل آصادٕ لشاسدادّب ٍ تغل٘لٖ اص هبدٓ  10لبًَى هذًٖ ،تْشاى ،وْ٘بى ،1373 ،ظ . 201
 . 5افتخبسٕ ،رَاد ،ول٘بت يمَد ٍ عمَق تًْذات ،تْشاى ،ه٘ضاى ،1382 ،ظ . 227
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صهبًٖ دس ؾوي يمذ ٗب لشاسداد هًٌمذُ ،تًْذ دٗگشٕ ثِ يول هٖآٗذ وِ ثِ تجى تًْذ اغلٖ الضامآٍس هٖضَد ًٌٖٗ تجًبً رضء هَسد
يمذ لشاس هٖ گ٘شد وِ آى سا ضشـ ؾوي يمذ هٖ گٌَٗذ .اٗي استذالل هتىٖ ثش اٗي است وِ ضشـ سا هكلك الضام ٍ التضام (تًْذ)
هًٌٖ وٌ٘ن وِ دس اٗي غَست ضبهل تًْذات اثتذاٖٗ وِ دس لبلت ٗه لشاسداد (خَاُ هً٘ي ٗب ًبهً٘ي) ثشٍص ٍ نَْس هٖٗبثذ،
هٖضَد.1
 .4السام شرط
 1-4شرط ضوي عمد
صٌبًضِ ضشـ دس ؾوي يمذ روش ضَد؛ هخ الً دس خالل يمذ ث٘ى ضشـ ضَد هج٘ى دس فالى هَؾى تغَٗل دادُ ضَد ٍ ٗب دس ؾوي
يمذ ًىبط ،صٍرِ ثب صٍد ضشـ وٌذ وِ اٍ سا اص ٍقي خَد خبسد ًىٌذ ،ثٖ تشدٗذ ثِ اٗي التضام تجًٖ ،ضشـ گفتِ هٖضَد؛ ٍ اگش
ٍفبٕ ثِ ضشـ سا ٍارت ثذاً٘ن ،ثبٗذ ثِ اٗي لج٘ل ضشـ ّب ٍفب ضَد ،صٗشا لكًبً ثش صٌ٘ي التضاهٖ ،يٌَاى ضشـ غذق هٖوٌذ.
صٌبًىِ دس وتبة لبهَس اللغِ آهذُ :ضشـ يجبست است اص الضام التضام ؾوي يمذ ث٘ى ٍ هبًٌذ آى؛ ثٌبثشاٗي يوَم «الوَهٌَى يٌذ
ضشٍقْن» ضبهل آى هٖضَد ٍ الصمالَفبء خَاّذ ثَد.2
 2-4شرط تباًی
ًٌٖٗ ضشقٖ وِ هتًبلذٗي لجل اص ارشإ يمذ پ٘شاهَى آى غغت وشدُ ثبضٌذ ،ل٘ىي ٌّگبم اًطبء يمذ آى سا روش ًوٖوٌٌذ عبل
ٗب ثِ خبقش فشاهَضٖ آى سا روش ًىشدُ ٍ ٗب فىش وشدُ اًذ روش آى دس هتي يمذ الصم ً٘ست .ثِ يٌَاى هخبل لجل اص اٌٗىِ غ٘غٔ يمذ
ث٘ى اًطبء ضَد ،ضشـ وشدُ ثبضٌذ ،هتًبلذٗي خ٘بس هزلس ًذاضتِ ثبضٌذ ٗب ضشـ ضذُ ثبضذ وِ هج٘ى دس فالى هغل تغَٗل دادُ
ضَد؛ ل٘ىي ٌّگبم يمذ روش آى سا دس هتي يمذ الصم ًوٖثٌٌ٘ذ ٍ ٗب اغالً فشاهَش هٖ وٌٌذ .اٗي ضشـ ً٘ض وِ ثِ ضشـ تجبًٖ
هًشٍف است هغل ثغج هٖثبضذ ،صٗشا صٌبًىِ ثِ تف ػ٘ل خَاّ٘ن گفت ،ثًؿٖ اص فمْب ثلىِ هطَْس آى سا ضشـ اثتذاٖٗ هٖداًٌذ
ٍ ثِ يم٘ذٓ آًبى اص يوَم «الوَهٌَى يٌذ ضشٍقْن» تخػ٘ػبً ٗب تخػػبً خبسد است .ثبلًىس ،روبيت دٗگشٕ اٗي ضشـ سا ل٘ذ
هًٌَٕ ٍ ؾو٘ؤ عم٘مٖ يمذ هٖداًٌذ ٍ يم٘ذُ داسًذ وِ يوَم «افَا الًمَد ٍ »3يوَم «الوَهٌَى يٌذ ضشٍقْن »4ضبهل صٌ٘ي
ضشقٖ ً٘ض هٖضَد؛ صٌبًىِ اص هبدٓ  1128لبًَى هذًٖ استفبدُ ضَد ،صٗشا دس اٗي هبدُ آهذُ است:
« ّشگبُ دس ٗىٖ اص قشف٘ي غفت خبغٖ ضشـ ضذُ ٍ ثًذ اص يمذ هًلَم ضَد وِ قشف هزوَس فبلذ ٍ غفت ثَدُ ثشإ قشف
همبثل عك فسخ خَاّذ ثَد خَاُ ٍغف هزوَ س دس يمذ تػشٗظ ضذُ ٗب يمذ هتجبً٘بً ثش آى ٍالى ضذُ ثبضذ» .صٌبًىِ هٖثٌ٘٘ن،
ضشـ غفت صِ دس هتي يمذ آٍسدُ ضَد ٍ صِ لجل اص يمذ ،دس عبلٖ وِ يمذ ثش هجٌبٕ آى ربسٕ ضَد هَحش ٍ ًبفز است ٍ دس
غَست تخلف اص آى ،هطشٍـ لِ هلسف ثش فسخ هٖضَد.5
 3-4شرط ابتدایی
هٌهَس اص ضش ـ اثتذاٖٗ ثِ هًٌبٕ اخع ،يجبست اص ضشقٖ است وِ لجل اص يمذ ٍ ٗب ثًذ اص يمذ آٍسدُ ضَد ،ثٖآًىِ ثِ يمذ
استجبقٖ داضتِ ثبضذ ٍ ٗب يمذ ثش هجٌبٕ آى ربسٕ ضذُ ثبضذ .صٌبًضِ هًٌبٕ عم٘مٖ ضشـ سا الضام ٍ التضام تبثى ثذاً٘ن ،خشٍد اٗي
ضشـّب اص يوَم اهش ثِ ٍفب ثِ ضشـ« ًٌٖٗ ،الوَهٌَى يٌذ ضشٍقْن» خشٍد هَؾَيٖ است ٍ صَى صٌ٘ي التضام ٍ الضاهٖ اص
هػبدٗك ضشـ ً٘ستً ،وٖ تَاى ثشإ احجبت لضٍم ٍ ٍرَة اٗي التضام ،خَاُ لضٍم تىل٘فٖ ٍ خَاُ لضٍم ٍؾًٖ ،ثِ يوَم ادلِإ وِ
 . 1افتخبسٕ ،رَاد ،ول٘بت يمَد ٍ عمَق تًْذات ،تْشاى ،ه٘ضاى ،1382 ،ظ . 228
 . 2لَ٘هٖ ،اعوذ ثي هغوذ ،لبهَس اللغِ ،خشاسبى سؾَٕ ،سبصهبى وتبثخبًِّب 770 ،ق ،ظ . 210
 . 3لشآى وشٗن ،سَسُ هبئذُ ،آِٗ .1
ّ .4وبى.
 . 5عشيبهلٖ ،هغوذ ثي عسيٍ ،سبئل الطًِ٘ ،لن ،هَسسِ آل الج٘ت (و) الع٘بء التشاث 1114 ،ق ،د  ،15ظ . 30
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داللت ثش ٍرَة ٍفبٕ ثِ ضشـ هٖوٌذ ،توسه وشد .اقالق لفم «ضشـ» ثش اٗي لج٘ل ال تضام ٍ الضامّب هزبصٕ است ،صٗشا لفم دس
غ٘ش هبُ ٍؾى لِ ثِ وبس سفتِ است .ثبلًىس ،اگش ثگَٗ٘ن هًٌبٕ عم٘مٖ ضشـ ،هكلك الضام ٍ التضام است ،دس اٗي غَست يوَم ادلِ،
هخل «الوَهٌَى يٌذ ضشٍقْن»  ،ضبهل آى خَاّذ ضذ هگش آًىِ لشٌِٗ إ ثش تخػ٘ع ٍرَد داضتِ ثبضذ ،صٗشا اغبلِالًوَم ٗب ثِ
ث٘بى دٗگش اغبلِ الهَْس عزت ً٘ست ،هگش ثًذ اص فغس ٍ ٗأس اص لشٌِٗ؛ صِ ،اروبالً هٖ داً٘ن ّ٘ش يبهٖ ً٘ست هگش آًىِ
تخػ٘ع خَسدُ ثبضذ.1
 .5هصادیك اًَاع شرط
 1-5هصادیك شرط ضوي عمد
ضشـ ًت٘زِ ّن هغل ًضاو است ،الجتِ اگش هسلن ضَد ًت٘زٔ عبغلِ اص يمذٕ هخل ًى بط ٗب اٗمبيٖ هخل قالق ،رض ثب اًطبٕ سجت
هخػَظ ثِ خَد عبغل ًوٖ ضَد ،اٗي ضشـ لغَ خَاّذ ثَد هگش آًىِ ثِ غَست ضشـ فًل دس ؾوي يمذ دٗگش ضشـ ضَد؛ هخ الً
دس ؾوي يمذ خبسد الصم صٍد هلتضم ضَد وِ صٍرِ سا قالق دّذ ٍ هبًٌذ آى.2
ثِ ّش عبل ث٘ي فمْبٕ اهبهِ٘ دس خػَظ عىن ضشـ ؾوي يمذ الصم ،الَالٖ ٍرَد داسد وِ هب ثب تَرِ ثِ وتبة يَائذاالٗبم ثِ
آًْب اضبسُ هٖوٌ٘ن.
الف) ٍجَب ٍفاء بِ شرط
ثش هطشٍـ يلِ٘ ٍارت است ثِ ضشـ ٍفب وٌذ ٍ ثِ هزشد اهتٌبو ،هطشٍـلِ ًوٖ تَاًذ هًبهلِ سا فسخ وٌذ ،ثلىِ ثبٗذ ارجبس اٍ سا اص
عبون ،اگش هزّت عبون ً٘ض اٗي ثبضذ ،ثخَاّذ؛ تٌْب دس غَست تًزس است وِ هٖ تَاًذ هًبهلِ سا فسخ وٌذ .لبًَى هذًٖ اص اٗي
لَل پ٘شٍٕ وشدُ است.
هبدٓ  239همشس داضتِّ « :شگبُ ارجبس هطشٍـ يلِ٘ ثشإ اًزبم فًل هطشٍـ هوىي ًجبضذ ٍ فًل هطشٍـ ّن اص رولِ ايوبل
ًجبضذ وِ دٗگشٕ ثتَاًذ اص ربًت اٍ ٍالى سبصد قشف همبثل عك فسخ هًبهلِ سا خَاّذ داضت».
يلت ٍ دل٘ل اٗي لَل اٗي است وِ :هزشد اهتٌبو اص ٍفبء ثِ ضشـً ،مؽ يمذ ٍ فسخ آى ثٍِس٘لٔ هطشٍـيلِ٘ تلمٖ ًوٖضَد تب
هطشٍـ لِ ً٘ض هسلف ثش فسخ ضَد ٍ البلِ ٍ تفبسخ يي تشاؼ غذق وٌذ.
دس لَلٖ دٗگش ث٘بى ضذُ وِ ثش هطشٍـ يلِ٘ ٍارت است ثِ ضشـ ٍفب وٌذٍ ،لٖ دس غَست اهتٌبو ،هطشٍـلِ تٌْب هٖتَاًذ هًبهلِ
سا فسخ وٌذ ،فبغل ًشالٖ اٗي لَل سا ثِ ضْ٘ذ اٍل دس وتبة دسٍس ًسجت هٖدّذ؛ دس وتبة دسٍس آهذُ است:
« ٗزَص اضتشاـ سبئغ فٖ يمذ الج٘ى ف٘لضم الطشـ هي قشف الوطشٍـ يلِ٘ فبى اخل ثِ فللوطتشـ ،الفسخ ٍ ّل ٗوله ارجبسُ
يلِ٘ ،فِ٘ ًهش»؛ ًٌٖٗ ربٗض است ضشـ وشدى اهش هطشٍيٖ دس ؾوي يمذ ث٘ى؛ ٍ ضشـ اص ًبع٘ٔ هطشٍـيلِ٘ ٍارت ٍ الصمالَفبء
است ٍ دس غَست اخالل ثِ ضشـ ،هطشٍـلِ هٖتَاًذ ث٘ى سا فسخ وٌذ.
ٍ دس لَلٖ دٗگش ث٘بى ضذُ وِ ثش هطشٍـيلِ٘ ٍارت است ٍفبء ثِ ضشـ ٍلٖ هطشٍـلِ ،هخ٘ش است ث٘ي ارجبس ٍ فسخ .ضبٗذ ٍرِ
اٗي لَل ٍ لَل لجلٖ اٗي است وِ ثِ هزشد اهتٌبو هطشٍـ يلِ٘ ،اٗي اهتٌبو فسخ تلمٖ ٍ هطشٍـلِ ً٘ض هٖتَاًذ يمذ سا فسخ وٌذ
ٍ ثش اٗي فسخ دٍربًجِ ،يٌَاى تزبست يي تشاؼ غذق هٖ وٌذ .الجتِ اٗي استذالل لبثل اضىبل است ،صٗشا هزشد اهتٌبو
هطشٍـيلِ٘ اص ٍفبٕ ثِ ضشـ ،سؾبٕ اٍ ثِ فسخ تلمٖ ًوٖضَد تب هطشٍـ لِ ً٘ض هسلف ثش فسخ ضَد.3

 . 1رٌّٖ تْشاًٖ ،س٘ذ هغوذرَاد ،اغَل الفمِ ،تشروِ ض٘خ هغوذسؾب ههفش ،لنً ،طش گٌزٌِ٘ رٌّٖ ،د  ،1388 ،1ظ . 155
 . 2رٌّٖ تْضاًّٖ ،وبى ،ظ . 156
 . 3ضْ٘ذحبًٖ ،صٗيالذٗي ثي يلٖ ،ضشط اللًوِ ،تشروِ هغوذهسًَد يجبسٖ ،لن ،هَسسِ اًتطبسات داسالًلن ،1387 ،ظ .385
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ب) عدم ٍجَب ٍفاء بِ شرط
ًٌٖٗ ثش هطشٍـ يلِ٘ اًزبم ضشـ ٍارت ً٘ست ٍ فبٗذٓ ضشـ تٌْب اٗي است وِ ث٘ى سا دس هًشؼ صٍال ٍ فسخ لشاس هٖدّذٍ .رِ
اٗي لَل اغل يذم ٍرَة است؛ ًٌٖٗ ضه دس ٍرَة ٍفبء ثِ ضشـ هٖوٌ٘ن ،ثشإ اصالِ ضه ثِ اغل ثشائت توسه هٖوٌ٘ن،
صِ هزشإ اغل ثشائت ضه دس تىل٘ف است .ضْ٘ذ دس لوًِ اٗي لَل سا اخت٘بس وشدُ است ٍ ضْ٘ذ دٍم ٍرِ يذم ٍرَة سا اغل
ثشائت روش هٖوٌذ.1
الجتِ اٗي استذالل لبثل اًتمبد است ،صٗشا اغل ثشائت وِ ٗىٖ اص ادلٔ فمبّتٖ است ٍلتٖ لبثل استذالل است وِ دل٘ل ارتْبدٕ
دس ث٘ي ًجبضذ ٍ هىلف ثخَاّذ ثشإ ًزبت خَد اص سشگشداًٖ ٍ تغ٘ش ثِ آى سرَو وٌذ ،ثِ ًغَٕ وِ اص يمَثت دس اهبى ثبضذ؛ اهب
دس هب ًغي فِ٘ دل٘ل ارتْبدٕ ٍرَد داسد وِ داللت ثش اضتغبل رهِ هٖوٌذ ٍ آى اٌٗىِ اٍالً ،ضشـ ؾوي يمذ الصم رضئٖ اص
اٗزبة ٍ لجَل است؛ اص قشفٖ يمذ ّوبى اٗزبة ٍ لجَل است ٍ خذاًٍذ اهش ثِ اٗفبء ثِ يمذ وشدُ است.2
حبً٘بً ،ثِ ف شؼ اٌٗىِ هًٌبٕ ضشـ سا الضام ٍ التضام تبثى ثذاً٘ن ،عذٗج « :الوَهٌَى يٌذ ضشٍقْن» داللت ثش ٍرَة ضشـ هٖوٌذ؛
صٗشا رولٔ خجشٕ اگش دس همبم اًطبء عىن ثبضذ ،هخل رولٔ اهشٕ نَْس دس ٍرَة داسد؛ ٍ اٗي عذٗج دس همبم اًطبء عىن است،
ثٌبثشاٗي دستَس ثِ ٍفبء ثِ ضشـ هٖوٌذ ٍ ربٗ ٖ ثشإ توسه ثِ اغل ثشائت ٍرَد ًذاسد.3
 2-5هصادیك شرط تباًی
ثشخٖ فمْب ٍ عمَق داًبى ،تٌْب ضشـ ؾوي يمذ سا الصمالَفبء هٖ داًٌذ ًِ ضشـ ثذٍٕ سا؛ روبيتٖ اص آًبى ضشـ تجبًٖ سا ثِ ضشـ
ثذٍٕ هلغك هٖوٌٌذ ٍ روبيتٖ دٗگش آى سا ثِ ضشـ ؾوي يمذ.
الف) لائلیي بِ شرط تباًی كِ آى را بِ شرط بدٍی هلحك كردى
ضْ٘ذ اٍل دس لَايذ آٍسدُ است« :ول ضشـ تمذم الًمذ اٍ تبخش يٌِ فال احشلِ» ؛ ًٌٖٗ ّش ضشقٖ وِ لجل اص يمذ ٍ ٗب ثًذ اص آى
روش ضَد ثشإ آى احشٕ ً٘ست.
هوىي است تػَس ضَد وِ صٌ٘ي ضشقٖ ًٌٖٗ ،ضشـ تجبًٖ ،تٌْب الصمالَفبء ً٘ست ثٖآًىِ ثِ يمذ خللٖ ثشسذ؛ اهب اٗيقَس
ً٘ست ،صٗشا ضْ٘ذ اٍل صٌ٘ي ضشقٖ سا هفسذ يمذ ّن هٖ داًذ ًِ ،ثِ خبقش اٌٗىِ خالف ضشو است ٗب خالف همتػبٕ يمذ ،ثلىِ
ثِ خبقش تخلف يمذ اص لػذ ،صٗشا همػَد هطشٍـ لِ ،يمذ ثِ اًؿوبم ضشـ ثَد وِ آى ّن عبغل ًطذُ ،ثٌبثشاٗي يمذ ثبقل است؛
ٍ ثِ خبقش اٗ ٌىِ ضشـ رضئٖ اص اعذالًَؾ٘ي ثَدُ ،فسبد آى هَرت رْل ثِ اعذالًَؾ٘ي خَاّذ ضذ .دًجبلٔ يجبست ٍٕ دس لَايذ
صٌ٘ي است :لَ تَقئب يلٖ ضشـ فٌس٘بُ ع٘ي الًمذ فباللشة اى الًمذ ثبقل4؛ ًٌٖٗ اگش ثش ضشقٖ تجبًٖ ٍ تَافك وٌٌذ ،ل٘ىي
ٌّگبم اًطبء يمذ روش آى سا فشاهَش وٌٌذ ،لَل ًضدٗه تش ثِ لَايذ فمْٖ آى است وِ يمذ ثبقل است .پس هٖثٌ٘٘ن وِ ثِ
يم٘ذٓ اٗطبى دس غَست يذم روش ضشـ دس يمذ ثِ لغبل ً٘سبى ٍ فشاهَضٖ ،يمذ ثبقل است ٍ عبل آًىِ ثبلٖ فمْب وِ ضشـ
تجبًٖ سا ثِ ضشـ ثذٍٕ هلغك هٖ داًٌذ هتًشؼ ثكالى يمذ ًطذُ اًذ؛ ثٌبثشاٗي هٖ تَاى استفبدُ وشد وِ ثِ صين آًبى ضشـ ثبقل،
ٍلٖ يمذ غغ٘ظ است؛ صٗشا اٍالً اغل غغت است ٍ حبً٘بً ،ضشـ تجبًٖ هبدام وِ ثِ لفم اًطبء ًطَد ّوبًٌذ اًگ٘ضُ ٍدايٖ اًزبم
هًبهلِ ثَدُ ٍ اًگ٘ضُ ثب لػذ فشق داسد؛ ثٌبثشاٗي تخلف اص اًگ٘ضُ هستلضم تخلف اص يمذ ً٘ست تب هَرت ثكالى يمذ گشدد .پس
صَى ٌّگبم اًطبء يمذ ،هؿوَى يمذ سا لػذ وشدُاًذ ،تخلفٖ هطبّذُ ًوٖ ضَد تب عىن ثكالى يمذ وشد .حبلخبًّ ،وبىگًَِ وِ
لػذ ٍ تشاؾٖ ثِ ضشـ تًلك گشفتِ ثِ هؿوَى ٍ هفبد يمذ ً٘ض تشاؾٖ ٍ لػذ تًلك گشفتِ؛ ثٌبثشاٗي هكلَل هتًذد ثَدُ ًِ ٍاعذ.

 . 1ضْ٘ذحبًٖ ،پ٘ط٘ي ،ظ . 385
 . 2عشيبهلٖ ،هغوذ ثي عسيٍ ،سبئل الطًِ٘ ،لن ،هَسسِ آل الج٘ت (و) الع٘بء التشاث ،د  1114 ،15ق ،ظ . 30
 . 3عشيبهلٖ ،پ٘ط٘ي ،ظ .296
ً . 4زفٖ ،ض٘خ هغوذعسي ،رَاّشالىالم ،ث٘شٍت ،داس اع٘بء التشاث الًشثٖ ،د  ،1362 ،23ظ . 12
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غبعت رَاّش ً٘ض ضشـ لجل اص يمذ سا الصم الَفبء ًوٖ داًذ .الجتِ اگش ثٌبٕ يمذ ثش ضشقٖ ثبضذ وِ لجل اص يمذ روش ضذُ ،غغت
آى سا تمَٗت هٖ وٌذ ،ثٌبثشاٗي ثْتش است ثگَٗ٘ن وِ اٗطبى رضء آى اص فمْبٖٗ است وِ ضشـ تجبًٖ سا الصمالَفبء هٖداًٌذ.1
ب) لائلیي بِ شرط تباًی كِ آى را بِ شرط ضوي عمد هلحك كردى
يالهِ پس اص ًمل يجبست ض٘خ قَسٖ دس خالف وِ ضجِ٘ يجبست اثي ثشاد است ،هٖگَٗذ :اٗي هسبلِ ًضد هي هغل ًهش است؛
ضشـ ٍلتٖ عىوص هًتجش است وِ دس هتي يمذ روش ضَد؛ هخالً ثگَٗذ« :فشٍختن ثِ تَ فالى وبال سا ثِ فالى وبال ٗب ثِ فالى هجلغ
ٍ ثشاٗن خ٘بس فسخ تب فالى هذت ثبضذ» ،ثًذ هطتشٕ ثگَٗذ« :لجَل وشدم» ٍ اگش لجل اص يمذ پ٘شاهَى آى ضشـ غغجت وٌٌذ ٍلٖ
ٌّگبم يمذ آى سا روش ًىٌٌذ ،آًضِ سا ضشـ وشدُ اًذ غغ٘ظ است.2
ّشصٌذ ض٘خ اًػبسٕ دس هىبست يجبست يالهِ سا تَر٘ظ هٖوٌذ ٍ هٖ گَٗذ هشاد يالهِ اٗي ثَدُ وِ اروبالً ثب لفم دس هتي يمذ
ثِ ضشـ اضبسُ وٌذٍ ،لٖ ثِ ًهش هٖسسذ اٗي تَر٘ظ ثش خالف نبّش است.
ًَٗسٌذگبى لبًَى هذًٖ ً٘ض دس خػَظ ًىبط ،ضشـ تجبًٖ سا ضشـ غغ٘ظ ٍ دسستٖ ًذاًستِ ٍ هطشٍـلِ سا دس غشت تخلف اص
ضشـ ،هستغك فسخ داًستِاًذ وِ ثِ ًهش هب ًىبط خػَغ٘تٖ ًذاسد ٍ دس سبٗش هَاسد ً٘ض ضشـ تجٌبًٖ هَحش است .هبدُ 1128
ق.م همشس هٖداسدّ « :شگبُ دس ٗىٖ اص قشف٘ي غفت خبغٖ ضشـ ضذُ ٍ ثًذ اص يمذ هًلَم ضَد وِ قشف هزوَس فبلذ ٍغف ثَدُ
ثشإ قشف همبثل عك فسخ خَاّذ ثَد ،خَاُ ٍغف هزوَس دس يمذ تػشٗظ ضذُ ٗب يمذ هتجبً٘بً ثش آى ٍالى ضذُ ثبضذ».3
 3-5هصادیك شرط ابتدایی
فبؾل ًشالٖ اص ًْبِٗ ض٘خ قَسٖ ًمل هٖ وٌذ وِ ضشـ ثًذ اص يمذ ضشـ غغ٘غٖ است؛ ّشصٌذ اٌٗزبًت ثب هشارًِ ثِ وتبة
ًْبِٗ ثِ صٌ٘ي لَلٖ ثشخَسد ًىشدم .ضبٗذ اگش ثب عَغلِ ٍ فشغت ث٘طتش ثِ اٗي وتبة سرَو ضَد ،يجبست هزوَس پ٘ذا ضَدٍ .لٖ
ثِ ّش عبل اگش اٗي ًمل لَل دسست ثبضذ ،تأٍٗل ٍ تَرِ٘ آى ثِ اٌٗىِ هشاد ،روش ضشـ ،ثًذ اص اٗزبة است هِ ثًذ اص اٗزبة ٍ
لجَل ،تَرِ٘ ثً٘ذٕ است.4
ثِ يم٘ذٓ قجبقجبٖٗ ٗضدٕ ضشـ ،هكلك رًل ٍ لشاس است ٍ اختػبظ ثِ لشاسّبٕ ؾويالًمذ ًذاسد؛ ثٌبثشاٗي يوَم ادلِ هخل
«الوَهٌَى يٌذ ضشٍقْن» ضبهل ضشـّبٕ اثتذاٖٗ ً٘ض هٖضَد ٍ دس اٌٗزب تٌْب يجبست فبؾل ًشالٖ سا روش هٖوٌ٘ن تب هًلَم
ضَد وِ اديبٕ اروبو هجٌٖ ثش اٌٗىِ ضشـ ثبٗذ دس خالل اٗزبة ٍ لجَل روش ضَد اديبٖٗ ث٘ص ً٘ست.5
هٌهَس اص اٗي ضشـ ،ضشقٖ است وِ دس هتي يمذ روش ًطَد ،ثلىِ لجل اص يمذ روش ضَد ،ثٖآًىِ يمذ ثش هجٌبٕ آى ربسٕ ضَد؛
ثِ ث٘بى دٗگش ل٘ذ هًٌَٕ يمذ هغسَة ًطَد ٍ ٗب آًىِ ضشـ ثًذ اص يمذ ٍ ٗب اغالً يمذٕ دس ث٘ي ثٌب ًجبضذ روش ضَد .دس هجغج
ضشٍـ تجبًٖ دٗذٗن وِ ثًؿٖ لبئل ثِ غغت ضشـ تجبًٖ ضذُ ثَدًذ؛ ثٌبثشاٗي اديبٕ اروبو دس خػَظ ثكالى ضشٍـ تجبًٖ
ثٖ ٍرِ است ،اهب آٗب اروبو ثش يذم غغت ضشـ اثتذاٖٗ ً٘ض هغمك است ٗب خ٘ش؟
ًتیجِگیری
دس ّش لشاسدادٕ تًْذات ٍ ضشٍقٖ ثِ تَافك هٖ سسٌذ وِ اًزبم دادى آًْب الضاهٖ است .اص قشفٖ صهبًٖ لشاسداد هًٌمذ هٖضَد وِ
ضشاٗف اسبسٖ غغت هًبهلِ سيبٗت ضَد ٍ اسادُ افشاد هختل ًطَد .دس ّش لشاسدادٕ ضشٍـّبٕ هختلفٖ ٍرَد داسد اص رولِ
ضشٍـ ؾوي يمذ ،ضشٍـ تجبًٖ ٍ ضشـ اثتذاٖٗ وِ ّشوذام داسإ تًبسٗف ٍ هفبّ٘ن هختع ثِ خَد ّستٌذ ٍ لَاً٘ي هشثَـ ثِ
ً . 1زفٖ ،پ٘ط٘ي ،ظ . 198
 . 2اًػبسٕ ،هشتؿٖ ،الوىبست ،تجشٗض ،ثِ خكش نبّش خَضٌَٗس ،ثٖتب ظ . 221
 . 3اًػبسٕ ،پ٘ط٘ي ،ظ . 222
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آًْب لبثل تَرِ است .دس ضشـ ؾوي يمذ ثشاسبس تَافمبت فٖ هبث٘ي ،قشف٘ي هلضم ّستٌذ وِ ثِ هَاسد تَافك پبٗجٌذ ثبضٌذ ،دس
غ٘شاٌٗػَست ّشگًَِ خسبساتٖ ثبٗ ذ رجشاى ضَد .اٗي ضشٍـ دس لبًَى هذًٖ اٗشاى ًبفز ثَدُ ٍ سيبٗت آى الضاهٖ است .ضشـ تجبًٖ
اص گًَِ ضشٍقٖ است وِ لجل اص يمذ غغجت هٖ ضَد ٍلٖ تَافمبت آى دس ضشٍـ يمذ لغبل ًوٖضَدّ .شصٌذ وِ دس خػَظ
اٗي ضشـ اختالفبتٖ ث٘ي فمْ٘بى ٍرَد داسد ،اهب اص ًهش عمَلٖ غغ٘ظ ٍ الضامآٍس است ٍ ضشٍقٖ وِ ثػَست هىتَة ٍ هستٌذ
ثبضذ ،هٖ تَاًذ دس غَست خسبسات قشف دٗگش ،اص آى اديبٕ رجشاى داضتِ ثبضذ .ضشـ اثتذاٖٗ وِ هجٌبٕ وبس تغم٘ك فَق سا
تطى٘ل هٖ دّذ ،اص ضشٍقٖ وِ است لجل اص يمذ ٗب ثًذ اص يمذ ث٘بى هٖضَد اهب دس هتي لشاسداد روش ًوٖضَد .دس ه٘بى فمْ٘بى ٍ
عمَقداًبى دس اٗي خػَظ اختالف ًهشاتٖ ٍرَد داسد .هٖ تَاى گفت وِ اٗي ضشـ اگش لجل اص هًٌمذ ضذى يمذ روش ضَد
ايتجبسٕ ًذاسد اهب دس ثًذ اص هًٌمذ ضذى دس غَستٖ وِ ث٘ي قشف٘ي تَافمٖ غَست گ٘شد ،هٖتَاى آى سا ثِ ثٌذّبٕ لشاسداد اؾبفِ
وشد ٍ قشف٘ي سا هلضم ثِ اًزبم دادى آى ٍا داضت.
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Abstract
Necessary implemented time commitments are to be awarded the contract between at least two people.
Provisions in these agreements is considered that they are required to do by law. Among the important
conditions that not doing so could result in damages to the other party and must be Lazmalvfa to its provisions,
the stipulation. Another condition that Tvafqnzr are all on the nature of the condition collusion. This condition is
due to the express prior written contract and not based on laws not. Primary requirement is conditional on the
substance and its principles among lawyers and legal Akhtlafnzraty there. This condition before or after the
contract is known, but not mentioned in the contract. If pre-contract, such as credit collusion condition, but if
done after the conclusion of an agreement between the parties to add it done, be valid and legal in adhering to
this requirement is mandatory.
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