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شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه

( .1نویسندهی مسئول) ،استادیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد نراق
(تاریخ دریافت 1395/12/25 :ـ تاریخ تصویب)1396/05/16 :

چکیده
مستفاد از مواد  550و 552قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه مؤجل باشد جایز است و تعهد الزمی
برای طرفین ایجاد نمی کند .حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تأیید است ولی در مورد مضاربه
مؤجل قابل تأمل است .صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد ،موضوع از
لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل ،شرط نمودن عقد جایز
ضمن عقد الزم است .این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند.
اکثر حقوقدانان مبنای ماده  954را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد الزم
تبدیل نمود ،حتی اگر ضمن عقد الزم شرط شود ،زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند .یکی از
موضوعات تعیین کننده در این مورد ،تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است.
لذا این سؤال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویِژگیهای اصلی عقود جایز است و هر عقدی
که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به الزم یا جایز بودن عقود ندارد؟
اجماالً می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد ،حکم ماده  954جاری می شود خواه
عقد الزم باشد یا جایز.
هدف مقاله حاضر ،پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود
آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است ،به عقدی الزم تبدیل کرد یا خیر؟
کلیدواژگان :عقد اذنی ،شرط لزوم ،مضاربه ،جواز ،شرط نتیجه.
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مقدمه
آیا می توان مضاربه را که طبق م  550ق.م عقدیست جایز ،به عقد الزم تبدیل کرد .به نحوی
که فقط با اقاله و تراضی طرفین بتوان عقد را منتفی ساخت و در صورت مثبت بودن پاسخ ،راهکار
موضوع در نظام حقوقی ایران چیست؟
است در مضاربه درج نمود .شرط اجل و شرط عدم فسخ به دو صورت شرط فعل و نتیجه.
در این مقاله قصد داریم شرط عدم فسخ به صورت شرط نتیجه را تحلیل کنیم .شرط عدم فسخ
به صورت شرط فعل از موضوع بحث خارج است .زیرا نظرغالب این است که چنین شرطی فقط اثر
تکلیفی دارد نه وضعی و اگر یکی از طرفین عقد را فسخ کنند ،فسخ صحیح است .بنابراین صرفاً با
آوردن شرط لزوم به صورت شرط نتیجه می توان مضاربه را بصورت بالعرض الزم کرد .ق.م در
مورد شرط عدم فسخ به هر دو صورت ساکت است.

ولی در باب شرط اجل ماده  552حکمی آورده که قابل انتقاد است .زیرا مضاربه ای که دارای
شرط اجل است ،اقتضای لزوم دارد .این موضوع ،نیازمند تحقیق گسترده است .زیرا باید مبنای جواز
مضاربه را بررسی نمود که دراین مقاله بصورت مختصربه موضوع می پردازیم .اجماالً باید گفت که
اکثر فقها مبنای جواز مضاربه را اذنی بودن آن و ماهیت ترکیبی مضاربه از عقود جایزی چون وکالت
و ودیعه و شرکت می دانند و بر این قول ادعای اجماع دارند .اما با نگاه تحلیلی می توان گفت
هیچیک از موارد مذکور در مورد مضاربه مؤجل صدق نمیکند .زیرا اوالً اذنی بودن مضاربه شامل
مضاربه مؤجل نمی شود .زیرا ویژگی اصلی عقود اذنی ،اذن و اباحه است که در مورد مضاربه از
ویژگیهای فرعی آن و از لوازم اجرای عقد مضاربه است .خصیصه بارز مضاربه عهدی بودن آنست.
زیرا در مضاربه طرفین تعهدات متقابل دارند که شامل؛ الف) تعهد مالک سرمایه مبنی بر اقباض
سرمایه به عامل و ب) تعهد عامل به انجام دادن عمل تجاری است و اذن مالک به عامل برای تصرف
در رأس المال ،خارج از ماهیت عقد مضاربه است و نظیر اذن موجر است به مستاًجر در تصرف عین
مستاًجره( .جعفری لنگرودی ،1384 ،ص)21

ثانیاً ترکیبی دانستن ماهیت مضاربه از عقود جایز وکالت ،ودیعه و شرکت صحیح نیست .زیرا با
وجود شریک بودن مالک ومضارب در سود حاصل از تجارت ،هیچ یک از آنها به دیگری درزمینه
اداره سود ،اذن نمی دهد تا تصور شود که عقد شرکتی منعقد شده است (شهبازی ،1385 ،ص )92وکالت

Downloaded from jlviews.ir at 4:07 +0430 on Friday April 19th 2019

در نظام حقوقی ایران ظاهراً موضوع از طریق درج شرط میسرخواهد بود .سه گونه شرط ممکن

شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه 93 /
محمد جعفری مجد ،پگاه علی آبادی

نیز نمی باشد .زیرا هر وکالتی نیابت است ولی هر نیابتی وکالت نیست .مانند عاریه و ودیعه که نیابت
اصطالحی است ،ولی وکالت نیست .در وکالت نیابت هدف اساسی وخصیصه بارز آنست که آن را
ازسایر نیابات (ودیعه و عاریه و شرکت مدنی و مضاربه) جدا می کند .امانت نیز ویژگی مهم ودیعه
است .اما در مضاربه مانند اجاره ،امانت جنبه فرعی دارد .به همین دلیل ماده  556ق.م مضارب را
ثالثاً اجماع فقها بر فرض اعتبار ،شامل مضاربه مؤجل نمی شود و باید از آن قدر متیقن گرفت و
آن را صرفاً شامل مضاربه مطلق بدانیم.
از طرفی شباهت زیاد مضاربه با عقود مزارعه و مساقات ما را به سوی الزم دانستن مضاربه سوق
می دهد و همان گونه که یکی از حقوقدانان اشاره کرده است( ،جعفری لنگرودی ،1380 ،ج ،2ص)110

اذن مالک به عامل در تصرف در راس المال ،اذن خارج از عقد و از جنس اذن موجر به تسلیم عین
مستاجره و اذن مالک به عامل در مزارعه و مساقات می باشد.
نتیجه اینکه درمضاربه مطلق پایان و انتهای زمان قرارداد مشخص نیست و نمی توان عاقد را تا
ابد پای بند عقد کرد .در این صورت معامله غرری می شود .لذا حکم ماده  550ق.م در مورد مضاربه
مطلق صحیح است ،ولی در مضاربه مؤجل که مدت پایبندی طرفین به قرارداد مشخص است،
تجدید نظر در ماده  552ق.م ضروری می نماید.
حال سؤال این است که آیا گریزی از ویژگی جواز مضاربه (مصرح درقانون مدنی)وجود دارد؟
برای پاسخ ،الزم است ،شرط عدم فسخ به صورت شرط نتیجه را تحلیل کنیم .ممکن است ایراد
شود ،اگر مضاربه اقتضای لزوم میکند ،دیگر جایی برای بحث از شرط لزوم نیست و همانگونه که
یکی از حقوقدانان فرموده اند ،باید گفت قید لزوم نه شرط لزوم( .جعفری لنگرودی ،1384 ،ص)71

ممکن است بحث از شرط لزوم از لحاظ نظری بی فایده باشد .اما در حال حاضر که قانون مدنی،
مضاربه حتی به صورت مؤجل راجایز دانسته ،از لحاظ عملی بحث از شرط لزوم ضروری می
نماید.زیراممکن است مضارب یا مالک ،قصد الزم کردن عقد را داشته باشند .آیا چنین شرطی
صحیح است و از نظر تکلیفی و وضعی واجب الوفاست یا اینکه باطل است یا فراتر از این طبق قول
مشهور فقها شرط باطل و مبطل عقد است؟

Downloaded from jlviews.ir at 4:07 +0430 on Friday April 19th 2019

«درحکم

امین» دانسته است لذا مضاربه ماهیت خاص دارد و اال نیاز به تأسیس آن نبود.

 / 94دوفصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  77و  ،78بهار و تابستان 1396

پاسخ به این سؤاالت منافاتی با پذیرش لزوم ذاتی مضاربه مؤجل ندارد .همچنان که برخی از
فق ها نیز عالوه بر دفاع از صحت و واجب الوفا بودن شرط اجل از نظر وضعی ،بحث از شرط لزوم
در مضاربه را به میان آورده اند( .موسوى اردبیلی ،1421 ،صص81-79؛ سبحانى تبریزى ،1416 ،صص)16-14

همچنین الزم است ،بررسی شود ،آیا آنگونه که ق.م در بند اول م 551بیان داشته ،ضروری است
شویم و همانند عقود مزارعه و مساقات (ماده  529ق.م) درمضاربه نیز چنانچه شرط مباشرت شده
باشد ،تحت حکم کلی انفساخ بواسطه موت یا حجر طرفین قرار گیرد و اگر شرط مباشرت نبود عقد
با وراث ادامه یابد؟ به عقیده یکی از حقوقدانان دلیلی وجود ندارد که اهلیت عاقد پس از عقد هم
باید استمرار داشته باشد پس اگر اذن دهنده پس از عقد جایز بمیرد ،وارث او حق مورث رادر باب
سلب اختیار از وی ارث می برد و اگر اذن دهنده مجنون یا سفیه شود ،ولی یا قیم با رعایت غبطه
قائم مقام او می شوند .این نظر با تامین روابط حقوقی افراد جامعه سازگارتر است( .جعفری لنگرودی،
 ،1380ج ،2ص)59

 .1ادله بطالن شرط لزوم
قول مشهور فقها بر اینست که شرط لزوم به دالیل زیر باطل است و بطالن به عقد نیز سرایت
میکند .برخی دیگر نیز فقط خود شرط را باطل می دانند .

 -1-2قاعده «أن الشرط فی العقود الجائزة غیرالزم العمل» :فقها از این عبارت تفسیرهای متفاوتی
دارند .مثال صاحب جواهر می گوید ،لزوم وجواز تابع عقد است .اگرعقد الزم باشد ،وفای به شرط
ضمن آن نیزالزم است واال صرفاً یک وعده است( .نجفی1404 ،ق ،ج ،26ص )343در توجیه دیدگاه
فوق دالیلی به شرح زیر اقامه شده است:
اول) اجماع بر عدم وجوب شروط ضمن عقد جایز :برخی از فقها شرط ضمن عقد جایز را از
جمله شروط ابتدایی دانسته و ادعای اجماع بر بطالن این شروط کرده اند.
دوم) اولویت :برخی از فقها استدالل نموده اند ،چون وفا به خود عقد واجب نیست ،وفا به شرط
ضمن آن نیز ،به طریق اولی واجب نیست( .موسوى بجنوردى1419 ،ق ،ج ،3ص)285

سوم) تبعیت :دلیل جواز هم بر جواز خود عقد داللت می کند و هم بر جواز توابع آن و شروط
ضمن عقد هم از توابع عقد محسوب می شوند .شهید ثانی می فرماید :قراض از مصادیق عقود جایز
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است ،که وفا به آن الزم نیست.پس وفا به آنچه در آن شرط شود ،هم الزم نیست .زیرا شرط مثل
جزیی از عقد است و از آن بیشتر نیست( .عاملى1413 ،ق ،ج ،4ص)395

چهارم) اگر التزام به شرط با وجود عدم التزام به عقد الزم است ،پس التزام به آن با وجود فسخ
عقد هم الزم می شود.در حالی که هیچ کس این مطلب را نمی پذیرد( .موسوی اردبیلی1421 ،ق ،ص)85
ص)85

دالیلی که برای دیدگاه فوق ارائه شده است ،قابل تأمل است .در باب دلیل اول ،اوالً اجماع
دلیل اجتهادی است نه تعبدی .ثانیاً بر فرض اعتبارش ،باید از آن قدر متیقن گرفت ،که شامل شروط
ابتدایی است و شامل شروط ضمن عقود جایز نیست .زیرا شروط ابتدایی شروط مستقل بدون ارتباط
به چیزی هستند و با شروط ضمن عقد تفاوت دارند( .سبزوارى1413 ،ق ،ج ،19صص )253-251در مورد
دلیل دوم نیز باید گفت :در واجب بودن وفا به شرطی که در عقد جایزی مشروط است ،مانعی وجود
ندارد .همان گونه که در اکثر واجبات مشروط چنین است .مثل سفر که باعث شکسته شدن نماز
میش ود یا قصد اقامت ده روزه که باعث کامل شدن نماز است .بنابراین در عین اینکه سفر واجب
نیست ،شکسته شدن نماز واجب است .در باب دلیل سوم نیز باید توجه داشت که دلیل جواز عقد،
اجماع یا کوتاهی ادله بر لزوم عقد است .که این عوامل دلیل جواز عقدند نه شرط .به عالوه منظور
از تبعیت این نیست ،عقدی که ضمن عقد جایز بیاید ،به دلیل تبعیت از عقد اصلی در جایز بودن
خود مستقالً قابل بر هم زدن است .بلکه منظور این است که چون عقد اصلی جایز است ،پس هر
زمان فسخ شود ،عقد ضمن آن هم به تبع آن بر هم می خورد .در مورد دلیل چهارم نیز تفسیر به عمل
آمده دارای ایراد است .تفسیر صحیح این است که اگر التزام به شرط مادام که عقد باقیست الزم
است ،پس التزام به شرط در صورت فسخ عقد الزم نیست .در مورد دلیل پنجم نیز که اصل عدم
وجوب را حاکم بر اصل التزام به شرط می دانند ،باید توجه داشت که وجوب وفا به عقد یا شرط به
معنای وجوب تکلیفی نیست که بواسطه ی اصل عدم وجوب منتفی شود .بلکه منظور نفوذ عقد و
شرط است .بنابراین زمانی که در تأثیر فسخ برای نابودی شرط و عقد شک کردیم ،اصل عدم تأثیر
جاری می شود( .موسوی اردبیلی1421 ،ق ،صص)85-84

لذا تفسیر از قاعده «أن الشرط فی العقود الجائزة غیرالزم العمل» به این صورت است که مادام
که عقد باقیست ،شرط هم واجب الوفاست و التزام به آن واجب است .مانند نماز که مادام که مکلف
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پنجم) اصل عدم وجوب ،اقتضای جایز بودن (الزم نبودن) شرط را دارد( .موسوی اردبیلی1421 ،ق،
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در نماز است ،وضو و سجود و رکوع ،در آن ،بر او واجب است .هر چند که می تواند نماز را ترک
کند( .سبحانى تبریزى1416 ،ق ،ص )19اما به دلیل اینکه به طور غیر مستقیم با فسخ عقد شرط هم منتفی
می شود ،ب نابراین منظور از الزم نبودن شرط به طور غیر مستقیم است نه مستقیم.از اینجاست که به
تفاوت شرط لزوم در عقود جایز با سایر شروط پی می بریم.که بواسطه ی شرط لزوم ،عقد جایز به
از این طریق شرط هم بواسطه انتفای عقد منتفی شود( .موسوی اردبیلی ،پیشین ،ص )85برخی از فقها با
اینکه نظر به عدم وجوب وفا به شروط ضمن عقود جایز طبق قاعده فرعیت و تبعیت دارند ،اما شرط
لزوم در این عقود را جدای از سایر شروط دانسته و معتقدند ،اگر شرط ضمن عقد جایز ،شرط عدم
فسخ باشد ،عمل به آن الزم است .زیرا موجب تبدیل موضوع شده و عقد جایز را بالعرض الزم
میکند ،بدون آنکه مخالف شرع و اجماع باشد( .طباطبایى یزدى1428 ،ق ،ج ،2صص)557-556

برخی از فقها یک قسم از شروط را از ضابطه فوق مستثنا نموده و وفای به آنها را مطلقاً واجب
می دانند .توضیحاً شروط ضمن عقود جایز دو قسماند:
 -1آنچه که به خواستن کاری از مشروط علیه برگردد .مثل خیاطی لباس وتابعی ازثمن است.
 -2شروطی که به ثمن یا مثمن برنمی گردد و صرفاً به محدود کردن اختیار مشروط علیه برمی
گردد .مثل اینکه کسی چیزی را بفروشد ،و شرط کند اگر مشتری عقد را فسخ کند ،باید غرامت
بپردازد .هدف محدود کردن خیار مشتری است ،تا اقدام به فسخ نکند.
شروط قسم اول مشمول ضابطه معروف (شرط در عقود جایز تا زمانی که عقد فسخ نشود الزم
الوفاست ) ،می شوند .اما شروط قسم دوم از عقد مستقلند.زیرا صحت این نوع از شروط با لزوم آنها
و عدم تبعیت از عقد مالزمه دارد .و شاید آنچه سید طباطبایی در عروة الوثقی بعد تفسیر ضابطه
«شروط تابع عقود» بیان کرده که «  ...این تمام می شود ،جز در مورد شرطی که مفادش عدم فسخ
است .که آن موجب لزوم عقد می شود» همین مسأله باشد( .سبحانى تبریزی ،پیشین ،صص)22-20

لذا در پاسخ به این ایراد که شرط عدم فسخ در مضاربه از نوع شرط در عقد جایز است ،میتوان
گفت لزوم چنین شرطى از مضاربه جایز به دست نمیآید .بلکه لزوم آن ،از ناحیه عموم «المؤمنون
عند شروطهم» است و روایت مختص شروط ضمن عقد الزم نیست و شامل هر شرطی می شود.
خواه ضمن عقد الزم باشد یا جایز و عقد مضاربه در این قضیه دخالتى ندارد؛ زیرا مفهوم شرط ،التزام
درضمن التزام دیگر است ،پس باید یک التزامى باشد تا شرط ،در ضمن آن پدید آید .گرچه خود
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مضاربه جایز است ،ولى این التزام را محقق مى کند .لذا این شرط نه تنها با دلیل جواز مضاربه منافاتى
ندارد ،بلکه با مقتضاى عقد مضاربه نیز منافاتى ندارد؛ زیرا از نظر عرف ،مضاربه نوعى معاوضه است
و اصل در معاوضات ،لزوم است و تنها به خاطر اجماع در موردمضاربه به جواز مضاربه حکم شد،
ولى مورد این اجماع جایى است که شرط مدت یا شرط عدم فسخ نشود( .جمعى از مؤلفان ،بی تا ،ج،45

 -2-2مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد :برخی فقها شرط لزوم را باطل و به دلیل مخالفت آن
با مقتضای ذات مضاربه مبطل عقد می دانند( .حسینى عمیدى1416 ،ق ،ج ،2ص)60

در پاسخ باید گفت ،مقتضای عقد موضوعی است که عقد برای ایجاد آن واقع می شود و الزمه
ماهیت عقد است .لذا شرط لزوم ،شرط خالف مقتضای عقد نیست .زیرا مسلماً جایز بودن مضاربه،
موضوع اصلی عقد نیست .به عالوه الزمه ماهیت عقد نیز نمی باشد.ولی نبودن سود برای طرفین یا
نبودن راس المال برای مالک ویا نبودن عمل ازعامل راشرط کنند ،اینها مخالف مقتضی عقدند.
(سبحانى تبریزی ،پیشین ،ص  16و موسوی اردبیلی ،پیشین ،ص)82

مضافاً عقودی وجود دارد ،که نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر الزم می باشند،
اگر جواز یا لزوم اقتضای ذات عقد باشند ،چگونه ممکن است عقدی هم اقتضای جواز داشته باشد
و هم اقتضای لزوم؟! لذا شرط لزوم منافی اطالق عقد است .مگر در برخی عقود مثل وعده نکاح که
شرط لزوم در آن با مقتضای ذات عقد منافات می یابد.
برخی از فقها به عنوان قاعده گفته اند ،شک در اینکه شرط لزوم منافی اطالق عقدست یا منافی
ذات ،در عدم ثبوت آن بر منافات داشتن با ذات کفایت می کند .چون منافات داشتن با اطالق بر هر
تقدیر معلوم است و منافات با ذات مشکوک است .پس بر می گردیم به اصل عدم منافات( .سبزواری،
پیشین ،ص)251

 -3-2مخالفت با حکم شارع و کتاب و سنت :برخی معتقدند این شرط در عالم خارج عملی
نیست و غیرممکن است .زیرا مضاربه جایزاست ومالک وعامل به حکم شارع مالک فسخ هستند و
شرط مالک نبودن آنها بر فسخ مخالف شرع است .پس باشرط ،عقد ،الزم نمی شود ،بلکه عقد نیز
به تبع شرط باطل می شود( ».خویى1409 ،ق ،ج ،1ص)42

در پاسخ برخی گفته اند ،منظورازعدم مالکیت طرفین برای فسخ ،عدم مالکیت در اصل شریعت
نمی باشد .بلکه منظور عدم مالکیت برای حق فسخ بعد از اشتراط این شرط است .پس شرط مثل
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آنست که فسخ طرفین درنابودی عقد موثر نباشد و این با توجه به (المومنون عندشروطهم) مخالف
شرع نیست( .موسوی اردبیلی ،پیشین ،ص)82

برخی از فقها شرط لزوم را مخالف کتاب و سنت می دانند .ولی قائل به بطالن خود شرط هستند
و معتقدند «اگر منظور از شرط عدم قابلیت برای فسخ باشد ،در بطالن شرط شکی نیست .چون
فساد شرط و فساد مشروط( ».موحدی لنکرانی1425 ،ق ،ص)35

در پاسخ می توان استدالل نمود که اوال وجود دلیل شرعی برای جواز عقد (هرچه باشد)،
مخالفتی با لزوم شرط ندارد .زیرا دلیل جواز عقود جایز یا اجماع است یا قصور ادله لزوم.
اوالً  :اجماع دلیل لبی است و در آن اکتفا به قدر متیقن الزم است و متیقن از اجماع جواز خود
عقد است نه توابع آن( .حکیم طباطبایی1416 ،ق ،ج ،12ص)268

ثانیاً :قصور ادلّه لزوم بر شمول عقود اذنی مختص به خود عقد است و شامل شروط ضمن آن
نمی شود ،با روایت «المؤمنون عند شروطهم» قصور ادلّه در خصوص شرط منتفی است .چون شکی
در صدق حقیقت شرط بر اینگونه شروط ،به دلیل وقوع آن در ضمن عقد دیگر نیست.
ثالثاً زمانى که شک کنیم شرط مخالف کتاب است یا خیر؟ استصحاب عدم مخالفت را اجرا
مىکنیم .رابعاً بر فرض پذیرش مخالفت ،لزوم شرط ،خالف حکم اقتضایی مستفاد از کتاب و سنّت
است و حکم اقتضایی قابل تغییر است و مخالفت با آن ممنوع نیست( .عاملی ،1381 ،صص)164-139

-4-2ایراد دور بودن شرط لزوم :عده ای دیگر از فقها معتقدند شرط لزوم در عقود جایز از جمله
مضاربه ،باعث دور است

و بنابراین باطل است( .طباطبایى یزدى1421 ،ق ،ج ،2صص11-10؛ اراکی1414 ،ق،

صص )50-52بدین صورت که شرط تا زمانی واجب الوفاست که عقد باقی باشد و عقد نیز تا زمانی
باقی است که شرط لزوم در آن وجود دارد.
ایراد مذکور قابل رد است .زیرا گرچه لزوم عقد متوقف بر لزوم شرط می باشد ،ولی لزوم شرط
متوقف بر لزوم عقد نیست .بلکه لزوم شرط متوقف بر عموم حدیث «المؤمنون عند شروطهم» است.
اگر شرط در ضمن عقدى باشد ـ خواه آن عقد الزم باشد یا جایز ـ مشمول عموم «المؤمنون عند
شروطهم» مىباشد و وفاى به آن الزم است ،البته این وجوب وفا تا زمانى ادامه دارد ،که شرط باقى
باشد .ولى در صورتى که عقد ،منفسخ شود و از بین برود ،شرطى وجود ندارد تا وفاى به آن واجب
باشد( .جمعى از مؤلفان ،پیشین ،ص)45
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اما اگر مفاد شرط مذکور در ضمن عقد مضاربه ،لزوم عقد باشد ،محقق خوانسارى (ره)
مىگوید« :با صحت شرط ،عقد الزم مىشود و با لزوم عقد ،مجالى براى بحث ارتفاع شرط نیست».
(خوانسارى1405 ،ق ،ج ،3ص)408

یکی از فقها نیز در پاسخ به ایراد مذکور قائل به تفصیل شده اند .به عقیده ایشان اگر شرط لزوم،
اجمالی عقد باشد ،صحیح بوده و عموم ادله شروط شامل آن می شود( .سبزواری ،پیشین ،ص)250

 -5-2مخالفت شرط با قوانین امری:از آنجاکه شرط لزوم حق فسخ را از طرفین سلب می کند
و به تعبیر فقها مالکیت حق فسخ را از طرفین می گیرد ،ممکن است این فکر به ذهن برسد که با ماده
 959ق.م که از قوانین امری است ،منافات دارد .طبق این ماده هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق
تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند .همچنین ماده  960ق.م می
گوید :هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخالق
حسنه است ،از استفاده از حریت خود صرف نظر کند .طبق ماده  21و مفهوم ماده  25ق.کار نیز
قرارداد کار دایم الزام آور نیست و هر یک از دو طرف حق فسخ آن را دارد.برخی فقها نیز می
گویند :شرط عدم ملکیت حق فسخ مطلقاً ممنوع است .خواه منظور از آن لزوم عقد باشد یا نباشد.
همان طور که عقد جایز الزم نمی شود .هر چند که ضمن عقد الزم واقع شود .به دلیل محال بودن
سلب سلطنت شخص از خودش و عملش( .بهبهانى1405 ،ق ،ج ،2ص)303

اما باید در پاسخ گفت ،اگر طرفین برای شرط لزوم مدت مشخصی را معلوم کنند ،با مواد مذکور
هیچ منافاتی ندارد .زیرا طرفین حق فسخ را به طور جزیی از خود سلب می کنند .به عبارت دیگر
هنگام ایجاد عقد مضاربه با ذکر شرط لزوم تا مدت معین از ایجاد آن جلوگیری می کنند و همچنین
از مفهوم مخالف ماده  959نیز چنین بر می آید که سلب حقوق مدنی به طور جزیی (موقت یا در
رابطه خاص) ممکن است( .کاتوزیان ،1387 ،ص)570

ماده  25ق.کار نیز قرارداد کار به صورت «دایم» را الزام آور نمی داند .بنابراین قانون مدنی
سلب حق فسخ در عقود جایز را به شرط محدود بودن به مدت معین می پذیرد.مثالً در باب عقد
شرکت در ماده  586آمده است ،اگر برای شرکت در ضمن عقد الزمی مدت معین نشده باشد ،هر
یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

Downloaded from jlviews.ir at 4:07 +0430 on Friday April 19th 2019

لزوم مطلق عقد را از هر جهت بخواهد ،باطل است .اما چنانچه منظور از شرط لزوم ،لزوم تعلیقی و

 / 100دوفصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  77و  ،78بهار و تابستان 1396

 .2ادله صحت شرط لزوم
در این قسمت ،ادله صحت شرط لزوم را مورد بررسی قرار می دهیم.
 -1-3عمومات صحت شروط:در مورد صحت شرط لزوم عالوه بر دالیل خاصی که در ادامه
خواهیم آورد ،دالیل عامی نیز موجود هست که مربوط به تمامی شروط میباشند و شرط لزوم هم
ادله قرار می گیرد .مهمترین این ادله ،کالم پیامبراکرم (ص) در مورد شروطی که مؤمنان با هم منعقد
می کنند ،است .که به صورت امری به آنها امر می کند که به شروط خود پایبند باشید .منظور از این
روایت در باب شرط لزوم اینست که به این شرط از نظر وضعی پایبند باشید .با پذیرش اینکه شرط
ازنظر تکلیفی حرام است نه ازنظروضعی ،عمل به شرط نمی شود .بلکه شرط را لغو و بیهوده می کند
واین مخالف (المومنون عند شروطهم) است .زیرا منظور از صحت شرط یعنی شرط نافذ باشد ،نه
اینکه فقط ازنظر تکلیفی عمل به آن واجب

باشد( .موسوی اردبیلی ،پیشین ،ص)83

اگر به معنای حکم تکلیفی بگیریم ،فسخ صحیح است ،ولی مرتکب امر حرام می شودکه این به
مبحث شروط ارتباطی ندارد و فقط حقی برای یکی از طرفین علیه دیگری به شمار می آید .در
مبحث شروط حکم تکلیفی محض جایگاهی ندارد( .طباطبایی یزدی1428 ،ق ،ج ،2ص)555

عالوه بر این روای ،اجماع و بنای عقال نیز از ادله عام صحت شروط ضمن عقد از جمله شرط
لزوم می باشند .مگر آنکه خالفش ثابت شود.
 -2-3امضایی و حقی بودن جواز مضاربه:یکی دیگر از ادله صحت شرط لزوم ،توجه به مبنای
لزوم و جواز عقود است .بدین معنی که آیا لزوم و جواز امر امضایی است یا تأسیسی؟ اگر مبنای
جواز مضاربه حکم امضایی باشد ،امکان شرط خالف آن به اراده طرفین وجود دارد .ولی اگر
تأسیسی باشد ،دیگر این امکان وجود ندارد .سید یزدی بهترین دلیل درباره لزوم را بنای عقال می
داند( .طباطبایی یزدی1421 ،ق ،ج ،2ص)3

مسلماً اصل لزوم عقود از احکامی است که بین فقها به امضایی معروف است .شاهد مطلب اینکه
فقهاء در بحث اصالة اللزوم یکی از ادلّه اصالة اللزوم را بناء عقالء میدانند .لذا در مورد امضایی بودن
حکم لزوم بحثی نیست.
اما مسئله مهم مبنای حکم جواز است که امضایی است یا تأسیسی.برخی قائل به امضایی بودن
لزوم و تأسیسی بودن جواز هستند( .باقری پور ،1392 ،صص )112-111با این استدالل که اصل اولیه در
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مانند هر شرط دیگری که نه مخالف کتاب و سنت است و نه مخالف مقتضی ذات عقد ،تحت این
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تمامی معامالت لزوم بوده اما حکم جواز ،تأسیس شارع بوده است .زیراعرف عقالء معموالً عاری
از این دقتهای علمی میباشد که بین قراردادهایشان تفصیل قائل شوند و برخی را قابل فسخ و
برخی را غیرقابل فسخ تلقی کنند.
این نظر قابل انتقاد است و نمی توان گفت جواز حکم تأسیسی است .بلکه لزوم و جواز هر دو
می دادند و با توجه به نوع همین مصالح می دانستند که عقد الزم منعقد می کنند یا عقد جائز( .جعفری
لنگرودی ،1375 ،ص)152

به عبارت دیگر عرف عقال از همان ابتدا توانایی تشخیص عقود از نظر لزوم و جواز را داشته
است و کسی نمی تواند بپذیرد که عقودی چون عاریه یا هبه یا  ...به صورت الزم منعقد می
شدند.مخصوصاً عقدی مانند مضاربه که خود نیز از امضائیات است .فقها در موارد بی شمار گفته
اند ،مقررات عقود و ایقاعات از عرف و عادت گرفته شده و احکام امضایی هستند .حال چگونه می
توان گفت که لزوم و جواز عقود از عرف و عادت گرفته نشده و از احکام تاسیسی است؟
بنای عقال نه تنها در مشروعیت معامله موثر است ،در تعیین خصوصیت قرارداد ،مثل لزوم و جواز
نقش تعیین کننده دارد( .محقق داماد ،1392 ،ج ،1ص)57

مضاف بر امضایی بودن جواز مضاربه ،خصلت دیگر جواز این عقد (یا به طور کلی تر همه عقود
اذنی) حقی بودن آنست .همانگونه که برخی از فقها گفته اند ،عقود را ازباب لزوم و جواز می توان
به سه دسته تقسیم نمود( :نائینى1373 ،ق ،ج ،2ص)2

اول) عقودی که ذاتاً اقتضای لزوم می کنند مثل نکاح وضمان که شرط خیار درآنها منافی
مقتضی عقداست.

دوم) عقودی که ذاتاً اقتضای جواز می کنند مثل وعده نکاح که شرط لزوم منافی مقتضای عقد
است.

سوم) عقودی که ذاتاً اقتضای لزوم و جواز را ندارد ،مثل مضاربه.
لزوم و جواز درقسم اول ودوم حکمی است و غیر قابل تغییر می باشد ،ولی درقسم سوم لزوم و
جواز حقی است و طرفین می توانند در مضاربه که از قسم سوم می باشد ،حق فسخ را از خود سلب
کنند.
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از احکام امضایی محسوب می شوند .مردم از قدیم در مورد هر عقدی نوع مصالح خود را تشخیص
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اصل برحقی بودن لزوم و جواز عقود است .مگر اینکه استثنائاً برخی عقود مشمول لزوم و جواز
حکمی شود .دلیل روشن اینست که اگر لزوم و جواز حکمی را اصل بدانیم ،با تخصیص اکثر مواجه
می شویم.
 -3-3نظرقانون مدنی :قانونگذار در برخی مواد به امکان الزم کردن عقود جایز تصریح نموده
ضمن عقد الزم داده شده باشد .که در این صورت ،مادام که شرکت باقیست ،حق رجوع ندارند .

همچنین در ماده  ،679در باب وکالت می گوید« :موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل
کند ،مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد».
بدیهی است شرطی که منظور این ماده است ،شرط نتیجه است( .خیرالهی ،1389 ،صص)85-51

برخی حقوقدانان معتقدند که ماده  679استثناست و باید تفسیر مضیق شود .برخی نیز حکم این
ماده را نادرست می دانند و معتقدند با شرط عقد اذنی ضمن عقد الزم ،وابستگی اذن به اراده طرفین
از میان نمی رود واال عقد اذنی با فوت یا حجر یکی از طرفین نباید منحل شود؟ آیا دلیل انحالل جز
این است که عقد اذنی همچنان وابسته به اراده طرفین آن می باشد؟ (شهبازی ،1385 ،صص)18-9

این نظرقابل انتقاد است.زیرا نه عرف جامعه با آن موافق است و نه روح قانون مدنی .زیرا اوالً
عرف جامعه در مورد عقود دیگر هم ازحکم ماده  679پیروی نموده است .مثال عملکرد بانکها به
گونه ای است که عقد مضاربه را به صورت شرط ضمن عقد الزم صلح تا مدتی غیر قابل فسخ
(الزم) می کنند .حتی در این مضاربه ها با فوت یا حجر مشتریان بانکها (عامالن مضاربه) عقد
منفسخ نمی شود .لذا از نیاز و احتیاج عرفی به الزم نمودن عقود جایز منعقده میان خود به صحت
این امر از نظر قانونی و شرعی پی می بریم .چرا که به گفته شیخ انصاری ازصحت عرفی ،صحت
شرعی نیزکشف می شود( .سبحانی تبریزی ،به نقل از شیخ انصاری ،پیشین ،ص)15

ثانیاً درست است که اذن و امکان رجوع از آن از لوازم همدیگرند ،ولی از مواد قانون مدنی نیز
چنین برنمی آید ،که رجوع را مقتضای ذات اذن بداند .زیرا قانونگذار در برخی مواد به واسطه ی
مانع قانونی یا قراردادی اذن را غیر قابل رجوع دانسته است .به عنوان مثال ق.م در ماده  108بیان می
دارد :در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد ،مالک می تواند
هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند ،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.این مانع قانونی می
تواند منع از نبش قبر باشد یا در مواردی که پس گرفتن مال مستلزم زیان جبران ناپذیر باشد یا رهن
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مستعار .قرارداد نیز می تواند مانع رجوع شود :ماده  120بیان می دارد :اگر صاحب دیوار به همسایه
اذن دهد که  ...هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند ،مگر اینکه به وجه ملزمی این حق
را از خود سلب کرده باشد .یا مثالً در ماده  578ق.م آمده است که شرکا همه وقت می توانند از اذن
خود رجوع کنند ،مگر اینکه اذن در ضمن عقد الزم داده شده باشد که در این صورت ،مادام که
ثالثاً همانگونه که اگر عقد جایز را فسخ کنند ،همه شروط ضمن آن (ولو عقد الزم) نیز منتفی می
شود ،عکس آن هم باید صادق باشد .یعنی چنانچه عقدی جایز را ضمن عقدی الزم قرار دهند ،عقد
جایز هم الزم می شود( .کاتوزیان ،1387 ،ج ،3ص)130

رابعاً انفساخ عقود بواسطه موت و جنون و سفه بدلیل جایز بودن عقد (برادران ،1391 ،ص )9یا
اذنی بودن آن نیست بلکه بدلیل وا بستگی عقد به شخصیت متعاقدین است .به بیان دیگر برخی از
عقود الزم ،با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شوند وبرخی عقود جایز با فوت یا حجر یکی
از طرفین منفسخ نمی شوند .مثل عقود رهن وکفالت که نسبت به مرتهن ومکفول له جایز می باشند.
ولی هیچ یک از آنها دراثرفوت یاحجرطرفی که عقد نسبت به اوجایز است منفسخ نمی شود( .مواد
 788و  748ق.م) بنابراین الزم یا جایز بودن یک عقد یعنی اینکه آیا طرفین حق فسخ دارند یا خیر.
انفساخ عقد به موت یا حجر طرفین نمی تواند نشان دهنده ی عقد جایز باشد .درواقع این حکم ناشی
ازغلبه است .لذا الزم کردن عقد جایز به معنی سلب حق فسخ از طرفین است.ق .م .نیز در مواد185
و  186حرفی از انفساخ بواسطه موت وجنون و سفه به میان نیاورده است.
در پاسخ به این ایراد که چرا عقد اذنی که ضمن عقد الزم شرط شده با فوت یا حجر طرفین
منفسخ می شود ،باید گفت ،حکم ماده  954به اذنی بودن عقد نیز بستگی ندارد( .هر چند که
مالزمهی ماده  954با عقود اذنی از عقود جایز منطقی تر است) زیرا غالباً در عقود اذنی نسبت به بقیه
عقود شخصیت طرفین مهمتر است .به همین علت ق.م تمام عقود اذنی را من باب غلبه مشمول این
ماده قرار داده است .به عالوه ماده فوق را باید در مورد عقود مستمر بررسی کنیم .زیرا در عقود آنی
با انعقاد عقد ،همه چیز تمام شده و دیگر نیاز به اهلیت طرفین در طول مدت نیست و از آنجا که
عقود اذنی از عقود مستمر هستند ،ماده  954در آنها بیشتر نمود دارد.لکن شمول این ماده به صورت
مطلق صحیح نیست .زیرا اوالً هیچ دلیلی وجود ندارد که اهلیت عاقد پس از عقد هم باید استمرار
داشته باشد .پس اگر اذن دهنده پس از عقد جایز بمیرد ،وارث او حق مورث رادر باب سلب اختیار
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شرکت باقی است ،حق رجوع ندارند.بنابراین ق.م در مواردی اذن را غیر قابل رجوع دانسته است.
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از وی ارث می برد و اگر اذن دهنده مجنون یا سفیه شود ،ولی یا قیم با رعایت غبطه قائم مقام او می
شوند .این نظر با تأمین روابط حقوقی افراد جامعه سازگارتر است( .جعفری لنگرودی ،1380 ،ج ،2ص)59

ثانیاً در تمامی این عقود مباشرت شخص الزامی نیست ،گرچه غالباً اینگونه است .در واقع رابطه
این عقود با عقودی که شرط مباشرت (ضمنی یا صریح) طرفین شده است ،عموم و خصوص من
مانند مضاربه الزم نیست که با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ شود و بهتر آن بود که قانون این
امر را نیز مانند مزارعه و مساقات قرار می داد که فقط در صورت قید مباشرت با موت یا حجر طرفین
منفسخ شوند .مضاف بر موارد فوق به عقود دیگری برمی خوریم که اذنی نیستند ولی تحت حکم
این ماده قرارگرفتند .مثالً مواد  454 ،529 ،497 ،45و همین طور عقد نکاح که دراثرفوت منفسخ
می شود که این هم به دلیل وابسته بودن به شخصیت طرف است .بنابراین ماده  954مالزمهای با عقود
اذنی ندارد ،به همین دلیل است که اگر ضمن عقد الزم دیگر بیایند ،باز هم با فوت یا حجر یکی از
طرفین منفسخ می شوند .اگر بپذیریم که مبنای ماده  954عقود اذنی است وانفساخ عقد به واسطه
موت یا حجر طرفین مقتضای ذات عقود اذنی بدانیم که به هیچ روی نمی توان شرط خالفش را
نمود ،حکم ماده  777قابل توجیه نخواهد بود .حتی اگر حکم استثنایی بدانیم همین نشان می دهدکه
ق.م این امر را مقتضای ذات عقود اذنی نمی داند و شرط خالف ماده  954ممکن است .همچنان که
مواد  120و  578و  108و  679نشان می دهد امکان رجوع از اذن مقتضای ذات اذن نیست .در واقع
انفساخ عقود بواسطه ی موت یا حجر طرفین مقتضای ذات عقودی است که مباشرت متعاقدین در
آنها شرط است و در این عقود امکان شرط خالف ماده  954نیست .مثل عقد نکاح یا مزارعه،
مساقات ،اجاره و هر عقد دیگری که شرط مباشرت در آنها شده است.

بعالوه به نظر نمی رسد که ماده  777استثنا باشد .زیرا هیچ مغایرتی با نظم عمومی ندارد .اگر
طرفین اینگونه خواسته اند نمی توان بی دلیل خواسته شان را نادیده گرفت .اما به دلیل اینکه این
عقود از عقود مستمر هستند ،اگر چنین شروطی (شرط لزوم و شرط عدم انفساخ) را در عقد بیاورند
باید تا مدت معین باشند.
نتیجه اینکه قانون مدنی الزم کردن عقود جایز را تجویز کرده .شرطی که وجود دارد ،قالب و
شکل رسیدن به این هدف را درج ضمن عقد الزم می داند .ولی این قالب و شکل موضوعیت ندارد.
زیرا در این صورت باعث تشریفاتی شدن عقود می شود .در حالیکه اصل بر رضایی بودن عقود
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وجه می باشد .لذا شمول تمام عقود اذنی تحت ماده  954به طور مطلق بی مورد است .مثالً عقدی
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است .اگر جواز رامقتضای ذات عقد بدانیم سلب حق فسخ ولو ضمن عقد الزم دیگر نیزمنتفی است.
لذا دیگر اهمیتی ندارد که این امر را ضمن خود عقد انجام دهیم یا ضمن عقد الزم دیگر .به همین
دلیل برخی گفته اند ،از جمله عواملی که بر عدم منافات شرط عدم فسخ با مقتضی عقد وکتاب
وسنت ،داللت می کند ،امکان اشتراط این شرط ضمن عقدالزم دیگر می باشد( .موسوی اردبیلی ،پیشین،

کنیم ،دال بر اینست که شرط لزوم یا عدم فسخ با مقتضای عقد جایز منافات ندارد.
لذا اگر شرطی منافی مقتضی عقد باشد ،درج آن نه در خود عقد و نه در غیر آن جایز نیست.زیرا
مخال ف کتاب و سنت است و باعث حرام کردن حالل و حالل کردن حرام است .پس آنچه بین
متأخرین از فرق بین این دو ،مشهور شده ،مبهم است( .طباطبایی یزدی1428 ،ق ،ج ،2ص)557

 -4-3اصل حاکمیت اراده :اراده انسان در تحقق عقد و آثاری که بر عقد مترتب می شود،
بزرگترین قدرت است و محور تمامی روابط قانونی و اجتماعی بشمار می رود .زیرا احترام به آزادی
انسان و خواستهای او اولین هدف در اجتماع انسانی است .ازاین رو سرچشمه ی تمامی مقررات و
قوانین حاکم میان او و دیگران اصل آزادی انسان است( .رحمانی ،1388 ،صص)148-118

برخی معتقدند اگر لزوم و جواز ناشی از اراده طرفین باشد ،در آن صورت لزوم وجواز مانند
شروط ضمن عقد امری توافقی و در اختیار طرفین قرار می گیرد .با پذیرش این نظریه اساساً تقسیم
عقد به جایز و الزم تعبیری مسامحی و ناصحیح می گردد .زیرا هیچ عقدی دائماً ماهیتی ثابت ندارد.
بلکه با تغییر اراده طرفین ماهیتش عوض می شود( .باقری پور ،1392 ،ص)115

در پاسخ باید گفت ،اوالً لزوم وجواز ماهیت عقود نیستند که بگوییم با تغییر آنها ماهیت عقود
عوض می شود .ثانیاً تقسیم بندی عقود به لزوم و جواز نیز بی فایده نیست .در صورت عدم تصریح
اصل براین است که طرفین تقسیم بندی قانونگذار راپذیرفته اند ولی این اصل جنبه امری ندارد .مگر
در بعضی عقود مانند نکاح که لزوم آن ازجمله قوانین امری بشمار می آید.
اگر طرفین درمورد لزوم یاجواز عقد سکوت کردند ،تکلیف لزوم یا جواز عقد را قانون مشخص
می کند .مانند بسیاری از احکام عقود که تصریح متعاقدین در مورد آنها بر قوانین تکمیلی اولویت
دارد .برخی فقها صراحتاً گفته اند ،مضاربه از عقود جایز است .مگراینکه در ضمن عقد الزمى یا در
ضمن همان عقد شرط لزوم کرده باشند( ».محدث قمی1423 ،ق ،ج ،2ص)369
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بنابراین به عنوان نتیجه می توان گفت ،اگر خواست مشترک طرفین بتواند ایجاد التزام کند بدون
اینکه از نظر قالب و تشریفات محدودیتی داشته باشد( .ماده  10قانون مدنی) ،چه تفاوتی دارد که
این خواست ضمن عقد الزم بیان شود یا ضمن عقد جایز .هیچ کدام از مواد ق.م بی اعتباری شرط
لزوم را به صراحت بیان نمی کنند .لذا باید در تفسیر آن به روح قانون مدنی که حاکمیت اراده می
در عقد جایز را نفی کند( .کاتوزیان ،1387 ،ج ،3ص )131

آوردن وکالت ضمن عقد جایز نشانه آن است که طرفین نخواسته اند آزادی خود را به طور
کامل از بین ببرند و فقط مایلند وکالت را تابع آن عقد سازند .ولی وقتی سقوط حق عزل ضمن
وکالت اعالم گردد ،دیگر این نشانه وجود ندارد .در نتیجه لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به
شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد الزم درآید .اگر طرفین
عقدی نه ضمن عقد الزم و نه ضمن خود وکالت بلکه در یک توافق مستقل ،تراضی به عدم عزل
نمایند .و تراضی مذکور را تابع ماده  10قانون مدنی قرار دهند ،آیا نمی توانیم این تراضی را بپذیریم؟
لذا چه فرقی می کند که همین تراضی به صورت شرط در عقد وکالت باشد ،آنچه الزام می آورد
تراضی است و نه شکل( .کاتوزیان ،1376 ،عقود معین ،ج ،4ص)207

یکی از موارد اعمال حاکمیت اراده عقد صلح است .و هیچ محدودیتی برای مورد صلح وجود
ندارد .قالبی وسیعتر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده است( .کاتوزیان،

 ،1387ج ،1ش )355وفق ماده  758ق.م هر عقدی خواه الزم باشد یا جایز ،اگر مورد صلح واقع شود،
تابع احکام عقد صلح شده و تبدیل به عقدی الزم می شود.در ماده  760به این امر تصریح شده«:صلح
عقد الزم است ،اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد ،مگر در موارد فسخ
به خیار یا اقاله ».با وجود صراحت ماده مذکور گفته کسانی که معتقدند عقد جایز حتی اگر ضمن
عقد الزم بیاید ،تبدیل به عقدی الزم نمی شود ،قابل انتقاد است.

(شهیدی ،1381 ،ج ،2ص23؛ امامی،

 ،1388ج ،2ص )313چرا که مطابق ماده مذکور با آوردن عقد جایز ضمن عقد صلح تبدیل به عقد الزم
به مفهوم تام می شود .لذا می توان گفت جواز مقتضای ذات عقود جایز نیست.
وفق ماده  10ق.م حاکمیت اراده متعاقدین در صورتی که مخالف صریح قانون امری نباشد ،نافذ
بوده وتراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند و احکام ق.م در باب لزوم وجواز عقود از قوانین
تکمیلی محسوب می شوند .اگر تردید کنیم که شرط لزوم مخالف قانون امری است یا نه ،به قدر
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متیقن که مخالفت با قوانین تکمیلی است ،اکتفا کرده وحکم به عدم مخالفت با قوانین امری می
دهیم.
نتیجه اینکه هم نهاد عقد صلح و هم ماده  10ق.م که بیانگر اصل حاکمیت اراده می باشند،
برتمامی تشریفات و محدودیتهای اراده آزاد متعاقدین حاکمیت دارند .نه فقط به این معنا که طرفین
افراد در امری (در مسایل قراردادها) صحیح است یا خیر ،به استناد اصل حاکمیت اراده ،آن را صحیح
بدانیم لذا اگر شک کنیم شرط لزوم صحیح است یا خیر ،به استناد اصل حاکمیت اراده ،حکم به
صحت آن می دهیم .مگر آنکه عقد منعقده میان آنها یا شروط ضمن آن مخالف قوانین امری یا نظم
عمومی باشد .که در این مورد نظم عمومی بر اصل حاکمیت اراده حاکم است.لکن در اینجا هم باز
هنگام تردید اصل بر عدم مخالفت با نظم عمومی است مگر آنکه خالفش ثابت شود.
 .3اهل سنت
فقهای اهل سنت در مورد شرط لزوم بحث چندانی نکرده اند( .جعفری لنگرودی ،1384 ،ص)71

اما برخی فقها در فقه حنبلی صراحتاًچنین شرطی را باطل می دانند ومعتقدند شرط لزوم مضاربه
یا شرطی عدم عزل در مدت معین ،از جمله شروط فاسد و منافی مقتضای عقد

است( .موفق الدین،

1405ق ،کتاب شرکت ،ص )42

برخی فقها نیز در باب عقد شرکت شرطی را که طی مدت معین ،عقد فسخ نشود ،را از جمله
شروط فاسد می داند( .ابواسحاق1421 ،ق ،ص16؛ المرداوی1316 ،ق ،ص )424

شافعی ها نیز شرط لزوم را منافی مقتضای عقد می دانند( .حلّى1414 ،ق ،ج ،17ص )48اما در دو
مورد قائل به الزم بودن وکالت می باشند -1.استعفای وکیل موجب ضایع یا فاسد شدن مال موکل
شود-2 .وکالت به لفظ و دارای شرایط اجاره باشد( .جزیری1424 ،ق ،ج ،3ص )183همچنین شافعی ها
و برخی حنابله قایل به عدم امکان فسخ عقود جایز ،در صورت ایجاد ضرر برای یکی از متعاقدین
هستند( .دبیان1432 ،ق ،ج ،19ص)377

حنفی ها نیز در مورد بطالن شرط لزوم با شافعی ها و حنابله هم عقیده اند .اما آنرا از جمله شروط
فاسدی می دانند ،که باعث بطالن عقد نمی شود( .فخرالدین1313 ،ق ،ج ،5ص )56آنها نیز درسه
موردوکالت را الزم می دانند -1.وکالت در فروش مال مرهونه -2وکالت در دعوا و خصومت ،به
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درخواست دائن و غیبت مدیون

-3وکالت در تسلیم عین در صورت غیاب موکل( .جزیری1424 ،ق،

ج ،3صص)182-181

از میان فرقه های اهل سنت مالکی ها به اصل لزوم قراردادها ،اهمیت بیشتری می دهند و نظرشان
در راستای تحکیم روابط حقوقی افراد جامعه است.
رجوع امکان ندارد( .طیار1433 ،ق ،ج ،6ص )148یا در باب عقد مضاربه معتقدند که تا قبل از شروع
عمل از جانب عامل عقد جایز است .اما همین که عامل شروع به عمل کرد ،عقد الزم و غیر قابل
فسخ می شود.البته در این مورد اختالف نظر وجود دارد( .مجموعه ای از مؤلفین1427 ،ق ،ج ،38ص)92

همچنین گفته اند ،مضاربه به موت یکی از طرفین فسخ نمی شود .ورثه عامل اگر امین باشند ،یا امین
بیاورند حق دارند مضاربه را ادامه دهند ( .قرطبی ،1995 ،ج ،2ص240؛ زحیلی ،پیشین ،ج ،4ص)873

مالکی ها همچنین در مورد عاریه ی مقید به اجل یا عمل تاپایان عمل یا اجل ،معتقد به لزوم آن
هستند( .مجموعه ای از مؤلفین1427 ،ق ،ج ،22ص )135همینطور وکالت را درموارد زیرعقدی الزم می
دانند -1:وکالت به خصومت -2 :وکالت به گونه ای واقع شود ،که در مقابلش عوض به وجه اجاره
باشد( .وکالت به عمل معین با اجرت معلوم یا عمل غیر معین ،اما در زمان معین) -3وکالت به شکل
اجاره ای واقع شود که در مقابلش عوض به وجه جعاله باشد( .جزیری ،پیشین ،ص)182

نظر مالکی ها با اصل حاکمیت اراده نیز تطابق دارد .چرا که در معدود مواردی که عقدی را
جایز دانسته اند ،شرط لزوم را در آن صحیح می دانند .مثالً در مورد عقد وکالت اگر بدون اجرت
باشد ،به وکیل تبرعی حق فسخ داده اند .مگر آنکه موکلش او را منع کرده باشد.

(زحیلی1405 ،ق،

ج ،5ص)128

نتیجه اینکه ـ جز اکثر فقهای مالکی ـ شرط لزوم تقریباً در میان فقهای اهل سنت جایگاهی
ندارد.اما در این میان نظر برخی فقها در این زمینه قابل تحسین است و معتقدند اگر فسخ عقود جایز
ضرری برای یکی از طرفین یا نفعی برای شخص ثالث در برداشته باشد ،فسخ آن عقد ممکن نبوده
و آن عقد به عقدی الزم تبدیل می شود( .دبیان1432 ،ق ،ج ،7ص)389

همچنین برخی براین باورند که متعاقدین می توانند بادرج شروط معتبر در عقود جایز ،حق فسخ
را محدود کنند .مثل شرط انضاض رأس المال در مضاربه ،یا شرط اطالع طرف مقابل از فسخ ،یا
شرط عدم ایجاد ضرر در رجوع .مثالً کسی که زمینی را برای زراعت عاریه کرده ،معیر نمی تواند
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رجوع کند ،تا زمانیکه زرع محصول دهد .یا کسی که مکانی را برای دفن عاریه کرده ،معیر در
محدوده ی مکانی که دفن انجام شده نمی تواند رجوع کند ،تا وقتی که اثر مدفون کهنه شود.
(مجموعه ای از مؤلفین1427 ،ق ،ج ،22ص)135

با تدقیق در نظرات مذکور مبنای عدم امکان فسخ را در عدم اضرار می یابیم در این صورت
بواسطه ی درج شرط لزوم محدود کنیم؟
بی شک طرفین هنگام انعقاد عقد جایز ،به همه جوانب و آثار عقد توجه داشته و برای رسیدن
به منفعت یا جلوگیری از ضرری ،عقد را اینگونه بسته اند.
لذا زمانیکه برای عدم اضرار ،حق فسخ را محدود می کنیم ،به طریق اولی می توانیم این حق را
به استناد اراده و خواست متعاقدین نیز محدود نماییم.
نتیجه
 .1شرط لزوم باطل نیست .زیرا نه مخالف مقتضای ذات عقدنیست و مغایرتی باحکم شارع و
کتاب وسنت ندارد .صرفاً با مقتضای اطالق عقد منافات دارد .بدین معنی که اگر مالک یا عامل هیچ
شرطی نکنند ،عقد جایز است و اجماع فقها که حکم به جواز مضاربه داده اند بر مضاربه ی مطلق
حمل می شود .اما مضاربه ی مشروط به لزوم آن یا مؤجل ،از این اجماع خارج است .زیرا اجماع
دلیل لبی بوده و باید از آن قدر متیقن گرفت ،که فقط شامل مضاربه ی مطلق است.

 .2دلیل جواز عقد مضاربه مطلق که عبارتنداز :اجماع فقها و قصور ادله لزوم بر عقود اذنی ،بر
شروط ضمن عقد مضاربه حاکم نیست.زیرا آنها ادله جواز عقدند نه شرط.

 .3ا ز نظر قانونی نیز نه تنها شرط لزوم با هیچ قانون امری منافات ندارد ،بلکه مواد  79 ،6و 120
و  ...بیانگر این امر هستند که روح قانون ،منافاتی با الزم کردن عقود اذنی ندارد .شرط لزوم صرفاً با
ماده  550که از جمله قوانین تکمیلی است ،تعارض دارد.

 .4ماده  10ق.م که بیانگر اصل حاکمیت اراده است به عنوان یکی از مبانی قانونی شرط لزوم
است.
 .5شرط لزوم نه تنها در عقد مضاربه واجب الوفاست ،بلکه در کلیه عقود اذنی نیز اینگونه است.
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 .6منظور از واجب الوفا بودن شرط لزوم وجوب وضعی آن است ،نه صرفاً وجوب تکلیفی.
بنابراین شرط لزوم باعث الزم شدن عقد می شود.

پیشنهادی که می توان ارائه داد اینست که ماده  679نه تنها باید شامل سایر عقود اذنی شود ،بلکه
امکان شرط لزوم را در خود عقد هم (مشروط به مقید بودن به زمان معین) بدهد .بدین ترتیب ماده
کننده ی امکان فسخ عقود جایز است ،بدین شرح گنجانده شود:
«عقود جایز را می توان با اشتراط شرط لزوم ،به مدت محدودی ،به عقد الزم تبدیل نمود .مگر
اینکه جواز مقتضای ذات آن عقود و از جمله قوانین امری باشد .مانند وعده نکاح»
فهرست منابع
فارسی
 امامی ،سید حسن ( ،)1388حقوق مدنی 6 ،جلد ،ج ،2چاپ بیست و یکم ،تهران :انتشارات اسالمیه.
 باقری پور ،نرگس ( ،)1392مبانی لزوم وجواز در قراردادها ،کانون سردفتران ،ماهنامه شماره (.)139-138
 برادران ،دالور ( ،)1391لزوم و جواز عقود از دیدگاه وصف حقی یا حکمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،مجله
تحقیقات حقوقی ،شماره (.)58
 جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1375لزوم و جواز عقود و ایقاعات ،تحوالت حقوق خصوصی ،چاپ سوم،
دانشگاه تهران.
 جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1380فلسفه حقوق مدنی ،ج ،2چاپ اول ،تهران :انتشارات گنج دانش.
 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)1384مضاربه ،چاپ اول ،تهران :کتابخانه گنج دانش.
 خیرالهی ،محمدعلی ،مهدوی ،وحیدرضا ( ،)1389وکالت بالعزل و تشخيص نوع شرط وکالت وکيل یا
عدم عزل ضمن عقد الزم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،پژوهش های فقه و حقوق اسالمی ،دوره،7
شماره(.)22
 رحمانی ،محمد ( ،)1388قواعد فقهی( )2اصل لزوم در معامالت ،فصلنامه فقه اهل بیت فارسی ،شماره(.)8
 شهبازی ،محمد حسین ( ،)1385مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان.
 شهبازی ،محمد حسین ( ،)1385مقاله نقدی بر ماده  679ق.م ،مؤسسه دادآفرین ،ش(.)59
 شهیدی ،مهدی ( ،)1381اصول قراردادها و تعهدات ،ج ،2چاپ دوم ،تهران :انتشارات مجد.
 عاملی ،سید حسن ( ،)1381مقاله تبعيت شرط از عقد در لزوم و جواز ،پژوهشنامه متین ،ش15و.16
 کاتوزیان ،ناصر ( ،)1376عقود معين ،ج ، 4چاپ ششم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
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 کاتوزیان ،ناصر ( ،)1387درسهایی از عقود معين ،ج ،1چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات گنج دانش.
 کاتوزیان ،ناصر ( ،)1387قواعد عمومی قراردادها ،ج ،3چاپ پنجم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 کاتوزیان  ،ناصر ( ،)1387قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ،چاپ بیستم ،تهران :نشر میزان.
 محقق داماد ،سید مصطفی ،عبدی پور ،ابراهیم ،قنواتی ،جلیل ،وحدتی شبیری ،حسن ( ،)1392حقوق قراردادها
در فقه اماميه ،ج ، 1چاپ پنجم ،تهران :انتشارات سمت.

 ابو اسحاق ،برهان الدین بن محمد ( ،)1421المبدع فی شرح المقنع ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
 اراکی ،محمد علی ( 1414ق) ،الخيارات ،چاپ اول ،قم :مؤسسه در راه حق.
 اشتهاردى ،على پناه (1417ق) ،مدارك العروه 30 ،جلد ،ج ،28چاپ اول ،تهران :دار األسوة للطباعة و النشر.
 بارعی ،عثمان بن علی بن محجن و فخر الدین ،الزیلعی1313( ،ق) ،تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشية
الشلبی 6 ،جلد ،ج ،5چاپ اول ،قاهره :مطبعة الکبری األمیریة.
 بهبهانى ،سید على (1405ق) ،الفوائد العليه -القواعد الکليه 2 ،جلد ،ج ،2چاپ دوم  ،اهواز :کتابخانه دارالعلم.
 جزیری ،عبدالرحمن (1424ق) ،الفقه علی المذاهب االربعه 5 ،جلد ،ج ،3چاپ دوم ،بیروت :دارالکتاب العلمیه
 جمعى از مؤلفان (بی تا) ،مجله فقه اهل بیت 52 ،جلد ،ج ، 45چاپ اول ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر
مذهب اهل بیت علیهم السالم.
 جمعى از مؤلفان (1404-1427ق) ،الموسوعة الفقهيه الکویتيه 45 ،جلد ،ج 22و  ،38چاپ دوم ،کویت:
دارالسالسل.
 حسینى عمیدى ،سید عمید الدین بن محمد اعرج (1416ق) ،کنز الفوائد 3 ،جلد ،ج ،2چاپ اول ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
 حلّى ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1414ق) ،تذکرة الفقهاء (ط – الحدیثة) 20 ،جلد ،ج ،17چاپ
اول ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 حکیم طباطبایى ،سیدمحسن (1416ق) ،مستمسک العروة الوثقی ،ج ،12چاپ اول ،قم :مؤسسة دارالتفسیر.
 خوانسارى ،سید احمد بن یوسف (1405ق) ،جامع المدارك 7 ،جلد  ،ج ، 3چاپ دوم  ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 خویى ،سید ابو القاسم موسوى1409( ،ق)  ،مبانی العروة الوثقى 2 ،جلد ،ج ، 1چاپ اول  ،قم :منشورات مدرسة
دارالعلم.
 دبیان ،ابو عمر دبیان بن محمد (1432ق) ،المعامالت المالية أصالة و معاصرة 20 ،جلد ،ج  7و  ،19چاپ دوم،
ریاض :مکتبة الملک فهد الوطنیة.
 زحیلی ،وهبة (1405ق)  ،الفقه االسالمی و االدلته 8 ،جلد ،ج  4و  ،5چاپ دوم ،دمشق :دارالفکر.
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 سبحانى تبریزى ،جعفر (1416ق) ،نظام المضاربة فی الشریعة اإلسالمية الغراء ،در یک جلد ،چاپ اول  ،قم:
مؤسسه امام صادق علیه السالم.
 سبزوارى ،سید عبد األعلى (1413ق) ،مهذّب األحکام 30 ،جلد  ،ج ، 19چاپ چهارم  ،قم :مؤسسه المنار  -دفتر
حضرت آیة اهلل.
 طباطبایى یزدى ،سید محمد کاظم (1421ق) ،حاشيه بر مکاسب 2 ،جلد ،ج ، 2چاپ دوم  ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم .
 طیار ،عبداهلل بن محمد (1433ق) ،الفقه الميسر 13 ،جلد ،ج ،6چاپ دوم ،ریاض :مدار الوطن.
 عاملى  ،زین الدین بن على (1413ق) ،مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم 15 ،جلد ،ج ، 4چاپ اول،
قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
 عاملى ،کرکى ،على بن حسین (1414ق) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد 13 ،جلد ،ج ،8چاپ دوم ،قم:
مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 مرداوی ،علی بن سلیمان بن احمد (1316ق) ،االنصاف ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
 محدث قمی ،شیخ عباس (1423ق) ،الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى 2 ،جلد ،ج ،2چاپ اول ،قم:
منشورات صبح پیروزى.
 موحدی لنکرانی ،محمد فاضل (1425ق) ،تفصيل الشریعه ،چاپ اول ،قم :مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السالم.
 موسوى اردبیلی ،سید عبد الکریم (1421ق) ،فقه المضاربه ،چاپ اول ،قم :مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه اهلل
 موسوى بجنوردى ،سید حسن ( 1419ه ق) ،القواعد الفقهية 7 ،جلد ،ج ،3چاپ اول ،قم :نشر الهادی
 موفق الدین ،عبد اهلل بن احمد بن قدامه (1405ق) ،المغنی 10 ،جلد ،ج ،5کتاب شرکت ،چاپ اول ،بیروت:
داراالحیاء.
 نائینى ،میرزا محمد حسین غروى (1373ق) ،منية الطالب فی حاشية المکاسب 2 ،جلد ،ج ،2چاپ اول ،تهران:
المکتبة المحمدیة.
 نجفی ،محمد حسن (1404ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم 43 ،جلد ،ج ،26چاپ هفتم ،بیروت:
دار إحیاء التراث العربی.
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 طباطبایى یزدى ،سید محمد کاظم (1428ق) ،العروة الوثقى مع التعليقات ،دو جلد ،ج ،2چاپ اول ،قم:

