
 1394 پاییز و زمستانفقه و حقوق معاصر، شماره یکم،  /5
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 1شرط تبانى از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدنى ايران

  2محمد على حيدرى

  3زادهميترا شريعت  

اي برخوردار است در فقه اماميه و حقوق ايران شرط ضمن عقد از جايگاه ويژه
واهميت خاص نهاد شرط ضمن عقد در فقه اماميه، تا حدود زيادى به گرايش 

شود.در اين مقاله به بررسى غالب فقيهان به بى اعتبارى شرط ابتدايى مربوط مى
ن پرداخته شده است. با وجود شرط تبانى از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدنى ايرا

اينكه قريب به اتفاق فقيهان شرط مذكور در قرارداد )شرط صريح( و شرط ضمنى 
ترديدهايى ابراز شده دانند، ولى راجع به نفوذ شرط تبانىعرفى را الزام آور مى

است. با توجه به منابع فقهى و قوانين يافته محقق در اين مقاله با استناد به ماده  
باشد و نون مدنى و مراجعه به عرف اين است كه شرط تبانى الزم االجرا مىقا 10

با شروط ديگر هيچ تفاوتى ندارد و شرط ابتدايى مفهومى اعم از قرارداد خصوصى 
ق.م دارد چرا كه شامل تعهدات يك طرفه نيز خواهد بود كه قطعاً خارج  10ماده 

 است.از مفهوم قرارداد خصوصى
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 ـ مقدّمه 1

يكى از مهمترين امور مربوط به قراردادها، شرط ضمن عقد است. اشخاص در 
آورند و در بسيارى زندگى براى رفع نيازهاى خود به انعقاد عقود معين روى مى

هاى خود در قالب عقود دست يابند از نهاد توانند به خواستهاز موارد كه نمى
ها و نيازهاى به خواسته اى براى رسيدنحقوقى شرط ضمن عقد به عنوان وسيله

 كنند. خود استفاده مى
شالوده اصلى هر قرارداد، ايجاب، قبول ومورد معامله است و بيشتر محتويات 

اند، از اين جهت يك قرارداد، غالباً شروطى هستند كه طرفين عقد بر آن توافق كرده
ط بسيار قرارداد هر چند ممكن است ساده و كم اهميت باشد ولى در برگيرنده شرو

 باشد. مهمى است كه مطلوب متعاقدين مى
وقتى ميان طرفين يك قرارداد نسبت به شروط مورد توافقشان اختالف به وجود 

شويم كه متعاقدين قبل از عقد در مذاكرات مقدماتى آيد، با شرطى مواجه مىمى
قد به آن اند، ولى در متن عاند و عقد را مبتنى بر آن منعقد كردهبرآن توافق نموده

 گويند. مى« شرط تبانى يا بنايى»تصريح نشده است كه به آن 
باتوجه به اينكه در دعاوى خصوصى مربوط به قرارداد، وجود وعدم شرط تبانى 
مورد اختالف اصحاب دعوى است و يك طرف مدعى وجود چنين شرطى و طرف 

و حقوقى باشد، الزم است با مطالعه دقيق كتب فقهى ديگر منكر وجود آن مى
بررسى شود تا ابزار ومتون قانونى مربوطه، ماهيت، اعتبار و مصداق شرط تبانى

مناسب براى صاحبان مشاغل قضايى و حقوقدانان جهت تفسير صحيح قراردادى 
كه در برگيرنده شرط تبانى هست، براى حل و فصل دعاوى مربوطه و جلوگيرى 

 از ضايع شدن حقوق اصحاب دعوى فراهم شود.
  
 ـ بيان مسئله 2

شروطى وجود دارد كه هنگام انعقاد قرارداد، در متن عقد يا ميان ايجاب و قبول 
برآن به صراحت درج نمى شود ولى عقد با توافق ذهنى طرفين قرارداد، مبتنى
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شود، البته اگر هنگام انعقاد گردد كه به آنها شروط تبانى گفته مىشروط منعقد مى
شود يا به دليلى مورد اعراض طرفين قرار داد قرار  قرارداد شرط تبانى فراموش

گيرد وعقد مبتنى برآن واقع نشود عنوان شرط تبانى برآن صدق نمى كند و اعتبار 
اين گونه شرط تابع، اعتبار شرط ابتدايى است. كلمه تبانى در عرف، به توافق پنهانى 

بانى به اين معنا شود، ولى تبانى در تركيب شرط تبراى انجام كار قبيح گفته مى
 نيست. 

شرط تبانى داراى دو مفهوم عام وخاص است. شرط تبانى در معناى عام شرطى 
است كه عقد يا قرارداد از نظر متعاملين يا از نظر عرف، مبتنى بر آن منعقد شده 

شود و عرفىباشد كه اين مفهوم عام ووسيع شرط تبانى، هم شامل شروط ضمنى
عناى خاص است. وجه اشتراك شرط تبانى در معناى هم شامل شرط تبانى در م

خاص با شرط ضمنى عرفى دراين است كه توافق مربوط به هريك از اين دو 
ها در اين است كه توافق شرط، در متن قرارداد ذكر نمى شود، وجه افتراق آن

شود و در نه در مذاكرات پيش مربوطه به شرط ضمنى عرفى نه درمتن عقد ذكر مى
ولى در مورد شرط تبانى در معناى خاص توافق مربوط به آن در متن عقد  از عقد،

مقدماتى پيش ازعقد مورد بيان و تفاهم قرار ذكر نمى شود ولى در گفتگوهاى
شود. الزم به ذكر است در تحقيق حاضر گيرد و قرارداد مبتنى بر آن واقع مىمى

يان فقهاء اختالف نظر معنى خاص شرط تبانى مورد نظر و راجع به اعتبار آن م
 وجود دارد.

 شود :شرط از جهت ارتباط با عقد به دو قسم تقسيم مى
 ـ شرط ابتدايى 1
ـ شرط ضمن عقد كه داراى معناى عام است و شامل شرط صريح، شرط 2

 شود. ضمنى عرفى و شرط تبانى مى
 ـ تعريف شرط و وجوب وفاى به آن3
 ـ تعريف شرط 3ـ  1

كلمه شرط معانى لغوى و اصطالحى زيادى دارد و در علوم مختلف مانند ؛ 
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ادبيات، منطق، فلسفه، اصول فقه، فقه وحقوق معناى خاص خود را دارد. دراين 
 تحقيق معناى فقهى و حقوقى شرط مورد نظر است. 

شود، اما بايد گفت كلمه شرط در متون شرعى و قانونى به وفور استفاده مى»
دنى از شرط تعريفى بيان نكرده و فقط به بيان اقسام، احكام و آثار شرط قانون م

ق. م پرداخته است. بااين حال فقها و حقوقدانان با توجه به  246الى  232در مواد 
معانى لغوى شرط و كاربردهاى متنوع آن، جهت ارائه تعريفى از شرط كوشش 

 (470، 1368)امامى، «. اندكرده
 در لغت ـ معناى شرط 3ـ  2

باشد، شرائط مى« شرايط»و « شروط»اى عربى است كه جمع آن كلمه شرط واژه
اى )روبان( و و اشراط جمع شرط نيست، شرائط جمع شريطه به معنى نوار پارچه

 اشراط جمع شرط به معنى عالمت است. 
شود و گاه به معناى اسمى و شرط در لغت گاه به معنى مصدرى استعمال مى»

معانى مختلفى دارد. در معناى مصدرى، شرط به معنى پاره كردن،  در هر حال
خراش دادن، تيغ زدن، شكافتن، عهد بستن و ملزم ومتعهد ساختن است و در 

شوند؛ معناى اسمى، شرط به معنى زخم، بريدگى، شكاف، آنچه به آن ملتزم مى
 ( 298، 1408باشد. )ابن منظور، عهد و پيمان مى

آن ى شرط، مناسب ترين معنا كه باكاربرد فقهى وحقوقىدر ميان معانى لغو
مطلق اى از لغت شناسان شرط را به معنىسنخيت دارد، الزام و التزام است، اما عده

اند، اعم از آنكه در ضمن قرارداد باشد يا مستقل از قرارداد الزام و التزام تفسير نموده
عقد بيع و مانند آن را براى شرط  و برخى ديگر فقط معناى الزام و التزام مندرج در

رود و شرط در لغت گاه به معناى حدثى و مصدرى بكار مى»اند مد نظر قرارداده
گاه به معناى اسمى و در هر حال معانى مختلفى دارد: در معناى مصدرى و حدثى، 
شرط به معنى پارهكردن، خراشدادن، شكافتن، عهد بستن و درمعانى اسمى، شرط 

)فيروزآبادى، «. ، بريدگى شكاف، درز و عهد و پيمان آمده استبه معنى زخم
1341،386) 
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 ـ معناى شرط در اصطالح فقه و حقوق 3ـ  3

همان گونه كه قبالً بيان شد، شرط در لغت معانى متعددى دارد در كالم فقها 
و امرى كه از عدم آن عدم شروط الزم « الزام و التزام»شرط به دو معناى 

اند كه معناى اول مقيد شود لكن مشهور و اكثر علما بر اين عقيدهمى آيد،اطالقمى
به اين است كه الزام و التزام در ضمن عقد باشد و دليل آن را تبادر اين معنا به 

اندو برخى از دانسته و به عالوه استناد به قول اهل لغت كردهذهن از شرط مى
شود ربط،تعليق و اناطه فهميده مىطرفداران همين نظريه معتقدند كه از شرط نوعى 

 (294، 1297گردد. )ميرفتاح، كه ساير معانى نيز به همين معنى باز  مى
شود كه در ذيل به شرط در اصطالح فقه و حقوق در موارد زيادى استعمال مى

 شود :سه مورد مهم آن اشاره مى
 ـ شرط صحت و نفوذ 1

ثل قصد متعاملين كه بدون گاهى درستى عقد به وجود شرطى وابسته است، م
باشد، آن عقد تشكيل نمى شود و قبض در عقد بيع صرف كه شرط صحت آن مى

و گاه نفوذ عقد به تحقق امرى وابسته است مانند رضاى متعاملين، مهمترين شرايط 
قانون مدنى بيان شده است كه در آن موارد منتفى  190صحت ونفوذ عقد در ماده 

 مشروط يعنى صحت و نفوذ عقد خواهد شد.  شدن شرط باعث منتفى شدن
  
 ـ شرط تعليقى2

رود وتحقق عقد يا اثر آن، بر آن موكول امرى كه احتمال وقوع آن در آينده مى
شده است. به اعتقاد اكثر فقها ء عقد معلق باطل است. شرط تعليقى كه به آن معلق 

اسالم وحقوق هرگاه  شود در برابر شرط ضمن عقد قرار دارد. در فقهعليه گفته مى
شرط به طور مطلق به كار رود از شرط تعليقى انصراف داشته و ظهور در شرط 
ضمن عقد دارد. برعكس، در حقوق برخى از كشورها مانند فرانسه مراد از شرط 

 همان معلق عليه در عقد معلق است. 
 ـ شرط ضمن العقد 3 
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ين به عقد اصلى وابسته تعهد يا التزامى است فرعى يا تبعى كه با توافق طرف
است و پاى بندى مشروطه له به تعهد اصلى ناشى از عقد، به انجام آن موكول 

شود. بعضى از نويسندگان كتب حقوقى در برابر شرط ضمن عقد، شرط تعليقى مى
كند به اند و از آنجا كه شرط ضمن عقد، آثار حقوقى عقد را مقيد مىرا قرار داده

ند. بعضى از فقهاء براى آنكه شرط ضمن عقد با شرط گويآن شرط تقييدى مى
اند: امرى تعليقى اشتباه نشود، نوع خاص شرط ضمن عقد را چنين تعريف كرده

است عالوه برثمن ومبيع، به صورت تعهد اضافى و تبعى نه به صورت تعليق در 
 (198، 1400شود. )نجفى، انعقاد قرار داد، كه درعقد بيع امرى برآورده مى

وقدانان هم به تبعيت از فقهاء به تعريف شرط پرداختهاند كه اكنون به بيان حق
 شود :نظرات آنها پرداخته مى

 دارد :دكتر جعفرى لنگرودى در تعريف شرط بيان مى
ـ امرى است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاعكننده، حدوث » الف 

متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع  اثر حقوقى عقد ياايقاع را )كالً يا بعضاً(
 نمايد.

ب ـ وصفى كه يكى از طرفين، وجود آن را در مورد معامله تعهد كرده باشد 
 قانون مدنى(. 235بدون اينكه آن وصف، محتمال لوقوع در آينده باشد )ماده 

در فقه به معنى مطلق تعهد )اعم از ضمن عقد يا بطور مستقل و جداى از عقد( 
كنند: شرط ضمن عقد و شرط همين جهت، شرط را به دو قسم تقسيم مىاست به 

 (385، 1378ابتدائى )جعفرى لنگرودى، 
 عبارت دكتر شهيدى در تعريف شرط :

 (1387،18)شهيدى، «. تعهد مستقيم يا غير مستقيم به عقد مشروط»
 نظر دكتر كاتوزيان در تعريف شرط :

 مفهوم را بيانمى كند :شرط در اصطالح حقوقى يكى از اين دو 
ـ امرى كه وقوع يا تأثير عمل يا واقعه حقوقى خاص به آن بستگى دارد. براى 1

كند، قانون مدنى كه شرايط اساسى صحت معامله را بيان مى 190مثال، در ماده 
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مقصود همين معنى است. پس، وجود قصد و رضا و اهليت و موضوع و جهت 
ست، بدون اينكه هيچ كدام مالزمه بادرستى مشروع هر كدام شرط صحت معامله ا

و نفوذ عقد داشته باشداز ميان اين شروط، آنچه با ايجاد مفهوم عقد رابطهى عرفييا 
شود )مانند تراضى( و ديگر عوامل كه زمينه ساز حقوقى دارد، سبب عقد ناميده مى

 نام دارد.« شرط»نفوذ سبب است 
وع آن يا تراضى طرفين، در . توافقى است كه بر حسب طبيعت خاص موض2

شود، شرط بدين مفهوم شمار توابع عقد ديگريدر آمده است. چنان كه مالحظه مى
 خود نيزد و قسم است :

گروهى كه بر حسب طبيعت موضوع آن خود التزامى مستقل نيست و ناچار 
بايد در زمره توابع عقدديگر باشد: مانند شرطى كه مربوط به اوصاف مورد معامله 

تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد ى است )شرط صفت( گروهى ديگر، كه مىاصل
توافق باشد، ولى دو طرف به مالحظاتى آن را تابع عقد ديگرساختهاندتا نام شرط 

، 1387شود. )كاتوزيان، بر آن نهاده شود: مانند وكالتى كه ضمن عقد نكاح شرط مى
112) 
 ـ وجوب وفاى به شرط 4

ميت بسيارزيادى در روابط ميان متعاقدين دارد، بنابراين شرط ضمن عقد اه
الزم است اهميت وجوب وفاى به شرط كه در آيات قرآن و روايات بيان شده را 
بررسى نمود. در اين قسمت ابتدا وجوب وفاى به شرط در آيات قرآن و سپس 

 گيرد. وجوب وفاى به شرط در روايات مورد مطالعه قرار مى
 فاى به شرط در آيات قرآنـ وجوب و 4ـ  1

توان از آيات قرآن كه دراين رابطه وجوب وفاى به عقد، عهد و شرط را مى
 كنيم :نازل شده استنباط كرد در ذيل به آن اشاره مى

 (177و  40الف: بقره )
يْكُمْ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَفرمايد: )خداوند مى 40در آيه 

( اين آيه خطاب به فرزندان حضرت وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ
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هايم را بر شما انعام نمودم ياد كنيد و به عهد كند: نعمتيعقوب است كه بيان مى
 من وفا كنيد تا به عهد شما وفا كنم وتنها از من بترسيد.

( يعنى با ... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ...د )فرمايمى 177خداوند در آيه 
 هركسى كه عهدى بستيد در موقع آن وفا كنيد.

بايد دانست كه لزوم وفاى به عهد به حكم عقل نيز ثابت شده است، زيرا هر 
انسان عاقلى وفاى به عهد را عمل پسنديده و در مقابل نقض عهد را عملى نا پسند 

 مى شمارد. 
 (1: مائده)ب

( يعنى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِكند: )خداوند متعال در اين آيه بيان مى
 اى اهل ايمان به عهد و پيمان خود وفا كنيد.

شود كه خداوند متعال وفاى به شرط را واجب از مجموع آيات فوق استنباط مى
، زيرا شرط نوعى تعهد است و تعهد در دانسته و مشروط عليه بايد به آن وفا كند

 باشد.آيات فوق الزم الوفاء مى
 ـ وجوب وفاى به شرط در روايات 4ـ  2

در روايات بر لزوم وفاى به شرط تأكيد زيادى شده است كه در ذيل به چند 
 كنيم :نمونه آن اشاره مى

و متعهد به  يعنى مومنين پاى بند« المومنون عند شروطهم»فرمودند:  9 پيامبر اكرم
شروط خود هستند كه دراين روايت قول معصوم داللت بروجوب وفاى به شرط 

 (12، 1375دارد. )عالمه، 
در فرمان خود به مالك  7 اى اهميت دارد كه حضرت علىوفاى به عهد به اندازه

 فرمايد :اشتر در كتاب نهج البالغه مى
آرامش ايمن دادى هيچ  اگر ميان خود و دشمنت پيمان بستى و او را در جامه

وقت پيمان خود مشكن، در امر پناهندگى رعايت همه چيز را بكن، خود را سپر 
عهد و پيمان خويش قرار بده، براى اينكه باتمام اختالف آرا و گوناگون بودن عقايد 

باشد. حتى قبل بر مردم اسالم، هيچ چيز الزم تر وواجب تر از وفاى به عهد نمى
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بت پرستان هم چون از سرانجام شوم عهد شكنى آگاه بودند بر  از پيدايش اسالم،
 (12، 1375ماندند... )عالمه، حفظ عهد و پيمان خويش پايدار مى

تعهدات :  وائمه 9 شود در زمان پيامبرباتوجه به رواياتى كه بيان شد استنباط مى
ين يك تبعى )شرط( ميان مردم رواج داشته واساساً اين امر عقاليى است كه طرف

ديگرى را برعليه يا له عقد عالوه بر تعهدات ناشى از قرارداد اصلى، تعهدات تبعى
صحيح و مشروع باشند وفاى به پذيرند و در صورتى كه آن تعهدات تبعىخود مى

 آنها واجب است. 
استعمال فراوان داشته و در  : واژه شرط در اخبار رسيده از پيشوايان معصوم

توان گفت اين است كه اين ديده است، آنچه بطور مسلم مىابواب مختلفى ذكرگر
واژه در دو معنى عرفى شرط بكار رفته است و بهعنوان نمونه رواياتى كه در صحت 

بند و مومنين پاى« المومنون عند شروطهم» 9 و لزوم شرط وجود دارد حديث نبوى
موردنظر ( شرط به معنى عرفى 1365،371متعهد به شروط خود هستند. )طوسى، 

است. بر همين اساس برخى شرط را در روايات به معناى حكم، خيار فسخ، نذر، 
 عهد، وعده... تفسير كردهاند. مانند موارد ذيل :

ما الشرط فى الحيوان؟ قال: ثالثه »شده است.  7 الف. در سوالى كه از امام صادق

 ست.اند منظور از واژه شرط در اين روايت، خيار ابرخى گفته«. ايام
هايى كه درباره شروط ضمن عقد نكاح يا تحقق از پيشوايان ب. در سوال

 اند.شده است ايشان فرموده : معصوم
شرط اهلل قبل شرطكم، در اين عبارت نيز گفته شده كه منظور از شرط عهد و 

 (275، 1375پيمان يا حكم است. )انصارى، 
  

 
 
 تبانى در فقه اماميه هاى عدم اعتبار شرطـ بررسى مواردى از نظريه 5
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است، شود اعتقاد به بى اعتبارى شرط تبانىآنچه به مشهور فقهاء نسبت داده مى
 كه از سوى برخى دانشمندان براين نظريه ادعاى اجماع شده است. 

هايى از فقيهان را كه ممكن است بر نظريه فوق حمل شود، بيان اكنون گفته
 شود :مى

 نويسد :مى« النهايه»از كتاب ـ شيخ طوسى در مبحث نكاح  1
كند تنها در صورتى اثر دارد كه بعد در عقد هر گونه شرطى كه مرد بر زن مى»

از عقد باشد. پس اگر شروطى ذكر شود و بعد از آن عقد نكاح منعقد شود، هيچ 
 (120، 1410)شيخ طوسى، «. گونه اثرى برآن شروط مقدم مترتب نيست

اعتبار است اگر آيد شرط مقدم بر عقد بىت بر مىآن طور كه از ظاهر اين عبار
چه در عبارت فوق به شرط تبانى تصريح نشده است ولى از آنجا كه شرط تبانى 
توافقى است كه پيش از عقد مورد گفتگو قرار گرفته، نوعى شرط مقدم بر عقد 

 شود. شود كه از اين عبارت بى اعتبارى آن استفاده مىمحسوب مى
 گويد :مى« شرايع السالم»قق حلى در مبحث نكاح از كتاب ـ مرحوم مح 2
شود بايد همراه ايجاب و قبول باشد و شرطى هر شرطى كه در عقد نكاح مى»

 (306، 1403)محقق حلى، «. كه پيش از عقد ذكر شود حكم لزوم وفاء ندارد
 داند كه در متن عقد قرارفقيه مذكور شرط الزم الوفاء را منحصر به شرطى مى

 گيرد و براى شرط مقدم كه نظير آن شرط تبانى است. اعتبارى قائل نيست. 
شرح ايضاح الفوائد فى»ـ فرزند عالمه حلى معروف به فخرالمحققين دركتاب  3

متن عقد همان فاصله بين ايجاب و قبول است پس »نويسد: مى« اشكاالت قواعد
ته باشد و بين ايجاب و هر شرطى كه مشروع بوده و با مقتضاى عقد منافات نداش

قبول قرار گيرد الزام آور است. ولى شرطى كه پيش از ايجاب و بعد از قبول بيايد 
الزم الوفاء نيست. زيرا علت لزوم وفاى به شرط، خود عقد است و پيدايش معلول 

 (130، 1363)فخرالمحققين، «. پيش از علت غير ممكن است
شرط هشتم از شرايط صحت «: المكاسب»ـ عبارت شيخ انصارى در كتاب 4

شرط اين است كه در متن عقد بدان ملتزم گردند. بنابراين اگر پيش از اجراى عقد 
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نخواهد بود توافق نمايند تبانى ايشان در واجب بودن آنچه شرط گرديده كافى
 (.53، 1375)انصارى ، 

 
 هاى اعتبار شرط تبانى در فقه اماميهـ بررسى مواردى از نظريه6

ه قبل از شيخ انصارى مسأله شروط تبانى، به عنوان موضوع مستقل، مورد اگر چ
توان نظريه اعتبار شرط تبانى بحث واقع نشده است اما با مراجعه به متون فقهى مى

اى را به گروهى از پشينيان نسبت داد. در دوره بعد از شيخ انصارى تاكنون عده
ل مورد توجه قرار داده و ضمن ديگر از فقهاء بحث شرط تبانى را به طور مستق

 اند. بررسى مفهوم دقيق آن، به صراحت به الزام آور بودن آن نظر داده
اكنون به نقل مواردى از آراء فقيهان اماميه در مورد اعتبار شرط تبانى پرداخته 

 شود :مى
ـ مرحوم شيخ طوسى در مباحث مربوطه به خيار مجلس و موارد سقوط آن،  1

يهان، معتقد است، اگر طرفين توافق كنند كه در عقد بيع، خيار مجلس مانند ديگر فق
شود. ايشان دراين وجود نداشته باشد، اين توافق نافذ بوده و خيار مجلس ساقط مى

مورد فرقى بين شرط مذكور در متن عقد وتوافق قبلى برعدم پيدايش خيار مجلس 
 نويسد :گذارد و مى)شرط تبانى( نمى

طرف، پيش از عقد، شرط كنند كه پس از عقد خيار به وجود نيايد، هرگاه دو »
چنين شرطى صحيح است و عقد بيع تنها با انشاء ايجاب و قبول الزم خواهد شد. 
دليل ما آن است كه مانعى بر صحت و نفوذ اين شرط نيست و اصل بر جواز است. 

 (21، 1411)شيخ طوسى،«. كندبعالوه اخبار داللت بر نفوذ چنين شرطى مى
ضمن طرح يك سوال و جواب در « جواهر الفقه»ـ قاضى ابن براج در كتاب  2

مورد شرط سقوط خيار قبل از وقوع عقد، برصحت آن كه يك نوع شرط تبانى 
 كنند :است تأكيد مى

سؤال ج چنانچه فروشنده، پيش از عقد، بر خريدار شرط كند كه پس از عقد »
 نين شرطى صحيح ونا فذ است؟خيارى بين آن دو نباشد، آيا چ
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شود. جواب ج اين شرط صحيح است و عقد به صرف ايجاب و قبول الزم مى
زيرا اوالً، اصل بر جواز چنين شرطى است و مانعى كه از آن منع كند وجود ندارد. 

شود. پس هر كسى ثانياً، عموم اخبار وجواب وفاء به شرط، اين شرط را شامل مى
، 1410)ابن براج، «. نين شرطى است بايد دليل بياوردكه مدعى ممنوع بودن چ

120) 
بنابراين مطابق اظهار نظر اين فقيه، شرط سقوط خيار قبل از عقد كه خود نوعى 

باشد و استدالل ايشان شامل تمام انواع شرط تبانى شرط تبانى است الزام آور مى
 شود.مى

بار، در قالب يك قاعده  براى اولين» قواعد والفوائد»ـ شهيد اول، در كتاب 3
 گويد :كلى مى

)مكى عاملى، «. هر شرطى كه پيش از عقد يا پس از انعقاد آن بيايد، بى اثر است»
( ممكن است ابتدا از اين عبارت، نظريه عدم اعتبار شرط تبانى، به ذهن 259تا، بى

است متبادر شود. اما بايد توجه كرد كه منظور از بى اثر بودن شرط مقدم، شرطى 
كه عقد مبتنى بر آن منعقد نشده باشد و چنين شرطى، در واقع شرط ابتدايى است 
نه شرط تبانى. شهيد اول در ادامه به عنوان يكى از نتايج قاعده مذكور در فوق 

اگر طرفين قرارداد، پيش از عقد، بر شرطى توافق كنند، ولى هنگام عقد »نويسد: مى
)مكى «. زديك تر به صواب بطالن عقد استشرط مذبور را فراموش كنند، قول ن

 (259عاملى؛ همان، 
ـ مرحوم محمد جواد مغنيه، ضمن گزارش اختالف نظر فقيهان اماميه در مورد 4

 گويد :شرط تبانى، در باره الزام آور بودن شرط تبانى مى
فقهاى اماميه در مورد اعتبار شرطى كه پيش ازعقد مطرح شده و متعاملين برآن »

نمايند بدون آن كه در متن عقد به آن تصريح كنند، اختالف نظردارند. اما توافق مى
ديدگاه درست، آن طور كه گروهى از فقهاء از جمله صاحب جواهر و سيد يزدى 

عقد به آن وابسته شده باشد، الزم  معتقد به آن هستند، آن است كه هر شرطى كه
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الوفاست و تخلف از آن موجب خيار فسخ است، خواه همراه عقد ذكر شود يا 
 ( 178، 1404)مغنيه، «. پيش از عقد بيايد و سپس قرارداد بر مبناى آن منعقد شود

 
 ـ اعتبار شرط تبانى در قانون مدنى 7 

ماميه و براساس اصل حاكميت قانون مدنى هماهنگ با گروه فراوانى از فقيهان ا
اراده و قاعده تبعيت عقد از قصد مشترك متعاملين، عالوه بر شرط ابتدايى، شرط 
تبانى را نيز معتبر و الزم الوفاء دانسته است. مواد زيادى از قانون مدنى با توجه به 

باشد. نكته قابل توجه آن است كه ماده نهاد شرط تبانى قابل تحليل و توجيه مى
ق.م به تبانى  1113كند و ماده ق.م به تبانى بر نوعى شرط صفت اشاره مى 1128

به نوعى شرط فعل توجه داشته است. پس از نظر امكان تبانى بر شرط، تفاوتى 
 ميان شرط فعل و صفت نيست. 

نتيجه اين كه قانون مدنى در ارتباط با شرط تبانى، از نظر ماهوى از عقيده فقهاى 
و اعتبار شرط تبانى را پذيرفته است ولى از نظر شكلى از فقيهان  متأخر پيروى كرده

متقدم متابعت نموده وحكم شرط تبانى را به طور ضمنى در مبحث نكاح ذكر كرده 
 است. 

  
 ـ نتيجه گيرى 8

 ـ شرط تبانى داراى دو معناى خاص وعام است:  1
وقوع عقد،  شود كه پيش ازالف: شرط تبانى در معناى خاص به شرطى گفته مى

 اند.متعاقدين نسبت به آن توافق كرده
گويند كه به وسيله قصد مشترك ب: شرط تبانى در معناى عام به تعهدى مى

متعاملين ميان آن وعقد ارتباط بر قرار شده است كه اين معناى عام و وسيع شرط 
تباط گيرد، زيرا شرط ابتدايى پيوند و ارضمن عقد در مقابل شرط ابتدايى قرار مى

 با عقد ندارد و مستقل از آن است.
 قانون مدنى باشد. 10تواند ضمن قرارداد شمول ماده ـ شرط تبانى نمى 2
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توان جهت اعتبار بخشيدن ق.م. نيست و نمى 10ـ شرط تبانى از مصاديق ماده  3
 ق.م. استناد كرد. 10به شرط تبانى به ماده 

اعتبار شرط تبانى ناظر بر معناى ـ اختالف نظر فقها در مورد اعتبار و عدم  4
خاص شرط تبانى است يعنى تعهدى كه پيش از وقوع عقد متعاملين راجع به آن 

سازند بدون آنكه در متن عقد كنند و سپس عقد را مبتنى بر آن واقع مىتوافق مى
 ذكر شود.

ـ در مورد اعتبار شرط تبانى در فقه اماميه دو نظريه اصلى و مهم وجود دارد.  5
نظريه اول كه داير بر بى اعتبارى شرط تبانى است. نظريه دوم معتبر بودن شرط 

 تبانى است.
ـ قانون مدنى همانند عده زيادى از فقهاى اماميه،با توجه به اصل حاكميت  6

 اراده و قاعده تبعيت عقد از قصد مشترك متعاملين، شرط تبانى را معتبر مى داند.
ق.م.  1128و  1113انى با توجه به مواد ـ شرط نمودن در قالب شرط تب 7

توان به صورت شرط تبانى، اختصاص به عقد نكاح ندارد، بلكه در تمام عقود مى
 شرط نمود.
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 4بررسى فقهى ـ حقوقى وظايف و اختيارات متولى در موقوفات عام

  5حسين عندليب 

  6عابدين سياحت اسفنديارى  

 چكيده

در طول تايخ، واقفان بر اساس يك سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صيغه 
كردند كه رسيدگى و اداره وقف يك يا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعيين مى

پذيرفت. بخشى از وظايف و اختيارات امور موقوفات توسط اين افراد صورت مى
شد و اكنون هم بر ىمتولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعيين م

شود. لكن ساير اختيارات و وظايف متوليان وقف مساله مبناى همان رسم انجام مى
هاى فقه و حقوق پيگيرى و تبيين شود. لذا مهمى بوده و هست كه بايد در عرصه

آيد كه از منظر فقه و حقوق، متوليان وقف عام، چه اين سؤال پيش آمده و مى
بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظيفه حفظ و  وظايف و اختياراتى دارند

نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنين موظف است، امالكى را كه 
براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قيمت عادالنه اجاره دهد و در 

م صورت مستهلك شدن اموال موقوفه آنها را تبديل به احسن كند و.... اما تعيين اما
جماعت در مساجد به نظر اكثر فقها از محدوده اختيارات متولى خارج است. 

تواند وكيل بگيرد، به همچنين وى حق كنارگيرى از سمت خود را ندارد و فقط مى
شرطى كه واقف،  مباشرت شخص او را شرط نكرده باشد! روش اين نوشتار 

هاى نوشتار حاضر افتهتحليلى و در برخى موارد انتقادى است. يكى از ي -توصيفى
اين است كه اداره اوقاف و امور خيريه در موقوفات عام كه متولى خاص دارد، 
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