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The flow of the principle of correctness in the unilateral obligation 

 

 
Abstract: 

 

The channel of the principle of correctness in contracts such as contracts is a situation, 

so the flow of the principle mentioned in these legal acts causes their non-corruption. 

Whether the principle of correctness applies to rites or not? Most jurists believe in the 

principle of correctness in taqiyat. The well-known Imami jurists, who sometimes 

claim that there is a consensus, believe that the principle of correctness is valid in 

taqiyat. Or other reasons to claim that the agreement is invalid, his claim will not be 

accepted without documentation and reason. Also, in cases where the fulfillment of 

which requires special formalities, such as divorce, after the validity of the contract, the 

claim of non-fulfillment of formalities and conditions is not accepted. The principle of 

correctness precedes both types of legal and thematic approval, and in case of their 

conflict, the effects of the principle of correctness will appear. If the contract is 

concluded on the basis of a contract, then it turns out that the contract is void, the said 

invalidity does not disturb the validity of the contract. The principle of correctness only 

affects the rhythm itself and does not affect the affairs that follow. 

 

Key words: unilateral obligation, principle of correctness, conditions of correctness, 

effects, realm of rule. Divorce, intercession 
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 چکیده: 

مجرای اصل صحت در ایقاعات مانند عقود، وضعی است، بنابر این جریان اصل مذکور در این اعمال حقوقی موجب 

گردد. در اینکه آیا اصل صحت در ایقاعات جریان دارد یا خیر؟ اکثر حقوقدانان معتقد به جریان اصل عدم فساد آنها می

شهور فقهای امامیه نیز که گاه ستند، م صحت در صحت در ایقاعات ه صل  ست که ا شده، بر این ا ی ادعای اجماع 

صد و یا  شخصی به دلیل وجود اکراه  یا فقدان ق صحت در ایقاعات، اگر  صل  ست، با جاری نمودن ا ایقاعات جاری ا

ستند و دلیل پذیرفته نمی ست، ادعای وی بدون م شود.  همچنین اگر در ایقاعاتی دالیل دیگر ادعا کند که ایقاع  باطل ا

شریفات و که تح شدن ایقاع، ادعای عدم تحقق ت شد، مانند طالق، بعد از جاری  صی با شریفات خا ستلزم ت قق آن م

شرایط پذیرفته نیست. اصل صحت بر هر دو نوع استصحاب حکمی و موضوعی مقدم بوده و در صورت تعارض آنها، 

د، سپس معلوم شود که عقد باطل بوده، شود. در صورتی که ایقاع مبتنی بر عقدی منعقد گردآثار اصل صحت نمایان می

صحت فقط بر خود ایقاع موثر بوده و بر امور مترتب از  صل  صحت ایقاع ایجاد نمی کند.  ا بطالن مذکور اختاللی به 

 آن، موثر نیست. 

 کلید واژه: ایقاع، اصل صحت، شرایط صحت، آثار، قلمرو قاعده. طالق، شفعه، ابراء، فسخ، رجوع، وصیت
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 مقدمه

آیا که نکه معلوم شود ی استنتاج مطالب، استقرا است، بنابر این برای ایو روش ها هاراه و مناسب ترین یکی از بهترین 

رد مطالعه هر یک از ایقاعات مورفت علمی پیدا کنیم و به این مطلب مع اصللل صللحت در ایقاعات جریان دارد یا خیر

 .گیرد تا نتیجه گیری کلی حاصل شودقرار می

شوند. بسیاری از فقها در کتابهای در یک تقسیم بندی انواع ایقاعات به دو گروه ایقاع معین و ایقاع غیر معین تقسیم می

ء، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه و اسلللتیالد، مبارات، ظهار، ایالدانند.؛ طالق، خلع، خود موارد ذیل را در زمره ایقاعات می

سندگان حقوق جعاله را در زمره عقود  سیاری از نوی سیم بندی می کنندتاقرار، جعاله، ایمان و نذر. با توجه به اینکه ب  ق

اره خودداری بآن  و از آنجا که برخی از موارد ذکر شللده فوق، در حقوق امروزه کاربرد عملی نداشللته، لذا از بح  در

صل امی کنیم. در  مبح  اول این فصل؛ اصل صحت در طالق و وصیت عهدی  مطالعه می شود، در مبح  دوم نیز 

گیرد و باالخره در مبح  سوم اصل صحت در حق شفعه و د صحت در اعراض و ابراء و فسخ  مورد بررسی قرارمی

 گردد.یگر ایقاعات مطالعه می

 

 در طالق و وصیت عهداصل صحت  -مبح   اول

یت بیش از حد طالق و وصیت دو مورد از ایقاعاتی است که با نظم عمومی جامعه در ارتباط هستند. شاید به دلیل اهم

سان صورت میاین دو عمل حقوقی در روابط بین ان صورت ایقاع  صحت در ها، امور مذکور به  صل  پذیرند. جریان ا

سی ی برخوردار میاین دو ایقاع نیز از اهمیت قابل توجه صحت در طالق را برر صل  شد. در گفتار اول این مبح  ا با

 نموده و در گفتار دوم نیز جریان اصل صحت به وصیت عهدی را مطالعه می نماییم.

 اصل صحت در طالق  -گفتار اول

ه در گروه کانون جامعاز جهت فلسفی و با در نظر گرفتن آثار مثبت و منفی مقررات؛ از آنجا که اخالق و سالمتی افراد 

الق دهد، طخانواده اسلللت، نباید اموری مانند طالق و نکار در معرض احتماالت قرار گیرند. اگر مردی زن خود را 

سوال برده و از آن برگردد. طی دو بند؛ بعد از بیان ماهیت طالق و نباید بتواند به بهانه صحت طالق را زیر  های واهی 

 پردازیم.حت در این ایقاعات میرجوع، به بررسی جریان اصل ص

 

 

 ایقاع طالق و رجوع-بند یک

ی رسلللد که دو در باره ماهیت ایقاعی طالق و رجوع در بین فقها اختالف چندانی وجود ندارد، با وجود این به نظر م

ع هرگونه ن رفکنوانسللیو -مقرره ملی و بین المللی بر نهادهای مذکور تاثیر داشللته اند. مقررات مذکور عبارتند از ؛ ال 

و  1353 و همچنین قانون حمایت از خانواده مصوب 28/9/1358مطابق با  1979دسامبر  18تبعیض علیه زنان مصوب 

داند. به موجب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بود. این مقررات طالق را فقط با اجازه دادگاه مجاز می 1354

ی ماهیت طالق ن زن و شوهر ایجاد کند. در هر حال در این بند بعد از بررسنیز جنسیت نمی تواند هیچگونه برتری بی

 به بررسی رجوع خواهیم پرداخت.

 طالق -یک
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رها شللدن زن از قید نکار، رها شللدن زن از عقد نکار، رها کردن، فسللخ کردن عقد نکار، » اند:در معنای طالق گفته

ضع ||سرار، بیزاری، ..... شاط. ||روانی. آزادگی. ||گشاده رویی. گشادگی... ||انگشاده زبانی. تیزی زب ||ب در اصطالر  1«ن

ست. شوهر» در تعری  آن گفته اند: 2یکی از موجبات انحالل ازدواج ا و آن  3«عبارت از پایان دادن بنکار دائم از طرف 

سع به ترتیب ذیل تعری  نموده سیله یکی از زن یا»  اند:را به طور مو شوئی بو شد.شوهر می پایان دادن زنا در فقه  «با

ای با توجه به آیات در این باره نیز اختالفی وجود ندارد، با وجود این نویسللنده 4امامیه طالق از جمله ایقاعات اسللت.

مختل  قران به این نتیجه رسللیده اسللت که طالق در اسللالم صللرفای با تایید حکم اداورح یا به حکم دادگاه امکان پذیر 

یک نظر شللاذ بوده و هیچکدام از فقهای امامیه به نظر اخیر تمایل ندارند. براسللار نظر اکثریت  البته نظر اخیر اسللت.

پذیرد. حتی در صللورتی که قریب به اتفاق حقوقدانان نیز طالق ایقاع تشللریفاتی اسللت که به اراده شللوهر صللورت می

صورت می شاطالق توسط دادگاه  ضایی او ان شوهر یا نماینده ق کند و رضای زن در ماهیت عمل ء میپذیرد، طالق را 

ست.  صادیق مختل   5حقوقی اثر ندارد و به  تعبیر دیگر طالق ایقاع ا سبت به ایقاع بودن م سندگان ن البته برخی از نوی

 اند:از طالق تردید نموده

ستناد ماده  -ال  سال بدون هیچ اثری غیبت کند، در این 1029به ا شوهر چهار  صورتی که  صورت با  قانون مدنی در 

آید این اسلللت که طالق با تواند همسلللر وی را طالق دهد.  انچه که از ظاهر قانون برمیحاکم می 1023رعایت ماده 

ضایی  ست. البته رویه ق صورت پذیرفته نیز در قلمرو حقوق عمومی ا صورت پذیرفته و در نتیجه ایقاع  صمیم دادگاه  ت

 6شود.ف نماینده دادگاه و به نیابت از سوی غایب انشاء میاین دیدگاه را قبول نداشته و صیغه طالق از طر

ست: -ب شده ا شد، » .... در  الیحه دادگاه مدنی خاص بیان  شده با در مواردی که بین زوجین راجع به طالق توافق 

ست.... سبت به طالقآنچه که از ظاهر قانون برمی 7« مراجعه به دادگاه الزم نی ست که توافق طرفین ن یک نوع  آید این ا

شین اذن دادگاه می ست که منظور قانونگذار، توافق مقدماتی بوده که جان ست، این در حالی ا گردد. بنابر این در عقد ا

 8این شق نیز طالق، یک نوع ایقاع است. 

ها به اعتبار امکان های متعددی دارد. از جمله این تقسلللیم بندیطالق با توجه به اعتبارهای مختل ، تقسلللیم بندی

 شود.رقراری مجدد روابط زناشوئی است که به دو دسته طالق رجعی و بائن تقسیم میب

سیله آن رابطه زوجیت قطع میططالق بائن:  -ال  ست که به و شوهر حق رجوع القی ا گردد. در این نوع طالق برای 

 ح 1144وجود ندارد. ا ماده 

 باشد:موارد زیر طالق بائن می

 ع شود.طالقی که قبل از نزدیکی واق -1

 طالق یائسه. -2

 طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. -3

                                                           

 234دهخدا، علی اکبر؛ پیشین، ص - 1

 225ص  ،1387دیانی، عبدالرسول؛ بنیاد حقوقی میزان،  - 2

 5، ص1376مدنی، کتابفروشی اسالمیه، امامی، حسن؛ حقوق  - 3

 490، ص1429دنی تبریزی؛ یوس ؛ منهاج االحکام فی النکار و الطالق، دفتر آیت اهلل مدنی تبریزی، م - 4
 به بعد 12و1، ش1، ج1383-1382اتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی، خانواده،  تهران، شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، ک - 5

 220ناصر؛ پیشین، شماره کاتوزیان،  - 6

 1358الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب  3ماده  - 7

 137کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، ایقاع ، ص - 8
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سللومین طالق که بعد از سلله وصلللت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلللت در نتیجه رجوع باشللد یا در نتیجه نکار  -4

 9جدید.

 10اند.های بائن اضافه نمودهبرخی از نویسندگان دو طالق زیر را نیز به طالق

 گردد.که بوسیله حکم دادگاه شوهر به آن اجبار میطالقی  -1

 دهد.طالقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می -2

فقت شللوهر و در اینجا الزم اسللت بگوییم که در طالق خلع و مبارات، رجوع زن به عوض ایقاع بوده  و نیازی به موا

به بذل آگاه  ع کند، باید از رجوع همسللر خوداعالم به او نیسللت، با وجود این برای آنکه شللوهر بتواند به طالق رجو

 شود.باشد. همچنین با رجوع زن به عوض طالق خلع و مبارات به طالق رجعی تبدیل می

تواند در مدت عده بطالق رجوع کرده و نکار را به حالت اول برگرداند، طالق میطالق رجعی:  طالقی که شوهر  -ب

عیت زن متفاوت اسللت، گاهی سلله طهر و گاهی سلله ماه و اگر زن حامله مدت عده با توجه به وضلل11گویند.رجعی می

 کند.   باشد تا وضع حمل ادامه پیدا می

صیغه عمل حقوقی باید اج شاء  صول با ان سار ا ست، چرا که برا ضعیت غیر متعارف ا ضعیت طالق رجعی یک و را و

شود، این در حا شوهر  صیغه باید موجب جدایی زن و  ست، لذاشود. به تعبیر دیگر  ست که اینگونه نی دو تحلیل  لی ا

 پذیرد؛صورت می

شللود، ولی به جهات اجتماعی احکام زوجیت در مدت عده بین زن و شللوهر جاری در این نوع طالق، نکار منحل می -1

 شود مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.است. لذا گفته می

ضاء مدت منحل شود، بلکه انحالل زوجطالق رجعی، به تنهایی موجب انحالل نمی -2 سیله طالق و انق شود، مییت به و

 12آنهم به شرطی که شوهر در مدت عده به آن رجوع نکرده باشد.

شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد -دو شوهر از طالق: در طالق رجعی برای  شریفاتی   13رجوع  در این ایقاع، ت

جوع کند، مشللروط بر اینکه مقرون به قصللد رجوع شللود که داللت بر روجود ندارد و به هر لفظ یا فعلی حاصللل می

  14«باشد.

سه ماده  -سه ست: 1145رجوع زن به فدیه: بند  شته ا طالق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به » قانون مدنی بیان دا

ده، برهم تواند تا پایان عده، به فدیه رجوع کرده و تملیکی را که به نفع شللوهر انجام دالذا زن می« عوض نکرده باشللد.

 15باشد.  پذیرد، لذا یک نوع ایقاع میبزند. این اقدام فقط به اراده وی صورت می

اند؛ اگر شللوهری زن خود را طالق رجعی دهد، و بعد ادعا کند که در زمان عده در باره اصللل صللحت در رجوع گفته

ت مقدم به دلیل اصللل صللحمرد  رجوع نموده اسللت و زن نیز ادعا کند که رجوع بعد از ایام عده بوده اسللت، ادعای

 خواهد بود.

                                                           
 قانون مدنی 1145ماده  - 9

 44امامی، حسن؛ پیشین، ص - 10

 قانون مدنی 1148ماده  - 11

 67امامی، حسن؛ پیشین، ص - 12

 قانون مدنی 1148ماده  - 13

 ق. م. 1149ماده  - 14

 138کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع، ص - 15
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 جریان اصل صحت در رجوع و طالق -بند دو

در زیر دانند. ق جاری میصللحت را در طال شللود که فقها، اصلللاز بررسللی فتاوای مختل  در باره طالق اسللتنباط می

 گیرد؛مجاری مختلفی از طالق که اصل صحت در آنها جاری است، مورد مطالعه قرار می

صحت الق جاری میط -ال  صل را بر  ست یا خیر؟ در اینجا ا صحیح بوده ا شود اینکه طالق  صل  شود، تردید حا

 اند.طالق گذاشته

شک ک شرایط طالق  شرعی را جاری نموده ولی ما در تحقق  صل به همین ترتیب اگر مومنی اعالم کند که طالق  نیم، ا

 کند.صحت جریان پیدا می

سبت به -ب صحت ن صالة ال شرایط طالق، لزوم وقوع طالق در حال پاکیزگی  جریان ا اخبار متعارض زوجه: یکی از 

ست. ست؛ طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفار صحیح نی شته ا ست، که قانون بیان دا همچنین طالق 16زن ا

ان عادت و نفار ای بیان کند که در طهر مواقعه و همچنین در زمبنابر این اگر زوجه 17در طهر مواقعه صللحیح نیسللت، 

نیسللت، زوج او را طالق دهد، ولی سللپس بیان کند که در طهر مواقعه و یا در عادت و نفار اسللت، براسللار اصللل 

ضای مدت عده با مردی دیگر  ست. همچنین اگر مردی زنی را طالق دهد، زن بعد از انق صحیح ا صحت، طالق وی 

اکراه بوده و بنابر این ازدواج مرد دوم با وی صحیح نیست؟  کند که طالق وی از رویازدواج کند، شوهر اول اظهار می

ست،  سموع نی شد، م سار کراهت خود را بعد از ازدواج زن با مرد دوم بیان نموده با شوهر اول اح شده که اگر  گفته 

 18مگر اینکه ثابت کند که واقعای مجبور بوده، در این صورت عقد دوم باطل است، چرا که اصل بر صحت طالق است.

شته  -ج شهود:  قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه بیان دا شک به عادل بودن  سبت به طالق در  صحة ن صالة ال جریان ا

ست: شنوند واقع گردد.» ا صیغه طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را ب سوالی که مطرر  19«طالق باید ب

د در عدالت شهود، شک باشد، آیا طالق صحیح است یا خیر؟ می شود این است که اگر صیغه طالق جاری شود، و بع

 اند.در اینجا نیز علما اصل را بر صحت طالق گذاشته

 همچنین اگر در باره حائض بودن زن در زمان طالق تردید ایجاد شود، اصل بر صحت آن است. 

صد و یا اکراه در طالق: از اتفاقا-د ست به کرات ردعای فقدان ق ست که مردی زن خود خ دهایی که ممکن ا هد این ا

ست و یا اینکه وی در جاری نمودن  صورت پذیرفته ا صد طرا طالق دهد، بعد ادعا کند که طالق وی به اکراه  الق قا

صل  شتر فقها در هر یک از دو مورد فوق، ا ست. بی شته ا سبت به طالق ندا حت را صنبوده و اراده جدی و حقیقی ن

 اند.جاری نموده

شته و به وی وکالت میشخصی از د -ه شخصی نامه نو صبانی بوده، به  سر خود ع سر وی را طالق ست هم دهد هم

شخص دیگری تزویج می سر وی را طالق داده و به  صول نامه، هم کند، فقها در باره جاری دهد، وکیل نیز به محض و

شته صحت به آن بیان دا صل  سه » اند:شدن ا شد اگر زن مطلقه یائ صحت واقع  شرائط  شد عده با  یا غیر مدخول بها با

                                                           

 قانون مدنی 1140ماده  - 16

 قانون مدنی 1141ماده  - 17

ادها در حقوق یا اصل صحت قرارد« اصالة الصحة»یرزای شیرازی، جامع الشتات  به نقل از ؛عرفانی، توفیق؛مقاالت حقوقی: م - 18

 21ص 52، شماره 1383ایران، کانون، شهریور و مهر 
 قانون مدنی 1134ماده  - 19
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شد باید عده نگه  سه و غیر مدخول بها نبا ندارد و از ازدواج او در همان مجلس طالق با مرد دیگر مانع ندارد و اگر یائ

 20« دارد و ازدواج او با مرد دیگر در عده باطل است.

را، خود از روی رساله جاری  همچنین اگر شخصی که سواد کافی و عربی نداشته باشد، و صیغه طالق همسر خود -و

 21نموده باشد، و حال تردید وجود دارد اینکه طالق وی صحیح است یا خیر؟ حکم صحت بر آن جریان پیدا می کند.

 الزم به ذکر است که در موارد ذیل اصل صحت جاری نیست:

شللود، اما اینکه بر آثار اصللالة الصللحة در طالق نیز مانند دیگر اعمال حقوقی صللرفای به خود صللحت طالق اعمال می  -1

 مترتب از آن نیز اصل صحت جاری باشد، جای تامل است.

شرایط آن را دارد یا خیر، تردید کن -2 شود یم آیا میوقتی در صحت طالق از این جهت که آیا مرد طالق دهنده اهلیت و 

صحت حکم نمی صل  ستند به ا صحت حکم کرد یا خیر؟در این باره اکثر علماء معتقد ه صل  کنیم مگر اینکه یک به ا

صحت حکم نمی کنند.  به نظر ما در این باره عق صل  شد، چرا که عقالء در این مورد به ا صی با الء اتفاق نظر دلیل خا

 خواهند. اصل صحت نیز غیر از این نیست. یندارند، عقالء از شخصی که ادعای بطالن را دارند، دلیل م

ماند در باره طالق عمه و خاله است. اگر عمه و خاله طالق داده فرع دیگری که در باره اصل صحت در طالق باقی می -3

تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنها به مجرد طالق ازدواج کند، اگر شللود، اگر طالق آنها بائن باشللد، زوج آنها می

ق رجعی باشد، بدون اذن آنها صحیح نیست، مگر اینکه عده خاله و عمه تمام شود.  حال سوالی که در اینجا مطرر طال

ست که اگر زوج و یا زوجه ادعا کنند که اجازه عمه و یا خاله را اخذ نمودهمی اند، و بعد نکار جاری نموده شود این ا

ست صحت جاری ا صل  شند، آیا ا صحت جاری  ولی آنها منکر آن با صل  ست که نه ا شده ا یا خیر؟ در اینجا  بیان 

شده، جریان دارد در حالی که اینجا امر  سبت به عقدی که بین دو نفر منعقد  صحت در نهایت ن صل  ست، چرا که ا نی

 22باشد. مربوط به شخص سوماعمه و خالهح نیز می

اشیم ولی در این تردید داشته باشیم باشته شود که بر وقوع طالق یقین داصالة صحت در طالق در صورتی جاری می -4

ید کند بر اینکه که آیا طالق به درستی واقع شده یا خیر؟ اما اگر بین دو عمل شک کرده باشیم مثالی اینکه شخصی ترد

ص صل  سد اجاره داده، در اینجا ا ست و یا خانه خود را به طور فا ست طالق داده ا حت جریان آیا وی زن خود را در

 کند.پیدا نمی

صحت واقعی حمل می -5 صحت بر  صل  سوالی که در اینجا مطرر میا صحت به نظر فاعل.  اما  شود در باره شود نه 

شاهد کافی  شوهر ترک کبائر برای  صفت عادل، به زعم  ست. به عنوان مثال برای تحقق  شرایط عدالت گواه طالق ا

س صغیرهحنیز الزم ا صغائر اگناهان  شود که ترک  شد، بعد متوجه  ست تا زن بتواند با با صحیح ا ت. آیا طالقی که داده 

 23دیگری ازدواج کند یا خیر؟

                                                           

 688، سوال 242، ص1372، دار القران الکریم، چاپ چهارم، 2لپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج گ - 20

، 252، ص1375، انتشارات مدرسه االمام علی بن ابیطالباعح، قم، چاپ اول، 1یرازی، مکارم، مجموعه استفتائات جدید، جش - 21

 904ص

صر؛ انوار الفقاهة فی احکام العترة الطاهرة اکتاب النکارح،  قم، دار النشر االمام علی بن ابی طالباعح، مکارم شیرازی، نا - 22

 ح276ص 2، ج 1390

 ح 517، ص1428طباطبایی حکیم، محمد؛ الکافی فی اصول الفقه، بیروت، دار الهالل، جلد دوم،  - 23
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الق از جمله مواردی که بین فقها اختالف نظر وجود دارد این اسللت که شللخصللی همسللر خود را که حامله اسللت، ط -6

این عقیده طالق سللنت از وی جدا شللود، ظاهرای شللیخ طوسللی بر  خواهد به نحودهد، بعد به وی رجوع کرده و میمی

 است که طالق مذکور جایز نیست ولی ابن ادریس معتقد به جواز آن است. 

آید این است که آیا اصل است، سوالی که در اینجا پیش میبینیم عمر با وی ازدواج نمودهزنی همسر زید بود، حال می -7

ای از علما گفته زن است. پارهبر صحت ازدواج عمر و لذا طالق زید  است، یا اصل بر استصحاب زوجیت زید با این 

صل حلیة جاری می صالة اند؛ که در اینجا ا صحاب مذکور در مقابل ا ست ستند به اینکه ا شود. برخی دیگر نیز معتقد ه

صحت نکار دومح نمی صل  صحة اا صحاب از ال ست صحت از قبیل امارات بوده ولی ا صل  تواند دوام بیاورد، چرا که ا

ست. صول عملیه ا ست، دیگری را وکیل در بین فقه ا ضر ا شخصی که حا ای متقدم، در این باره اختالف بود اینکه آیا 

ست: صادق اعح که فرموده ا ستناد حدیثی از امام  سی به ا شیخ طو سر وی راطالق دهد یا خیر؛  ال یجوز » کند تا هم

نسللته اسللت، ولی ابن برای جمع احادی  وی جواز را حمل بر حاضللر نموده، و آن را صللحیح ندا« الوکالة فی الطالق

 24ادریس به آن اجازه داده و علت آن را اصالة الصحة دانسته است. 

س -8 ست و طالق فا شود، گفته وی مقدم ا ست، زوج  منکر وکالت  شده ا صادر  شود که طالق از وکیل  ست اگر ادعا  د ا

 شود.ی نمیمگر اینکه وکالت ثابت شود، به عبارت دیگر در اینجا اصل صحت جار

صبه نظر می شاید رجوع دارای ویژگی منح صحت جریان دارد، البته  صل  سد که در رجوع نیز مانند طالق ا ر به فرد ر

ست که رجوع مرد با فعل نیز امکان پذیر شد، و آن ویژگی نیز مربوط به این ا سبت به موارد مذکور با ست، بنابر این  ن ا

گر بین زن و که وی رجوع نموده است. بنابر این ا اگر مردی، همسر مطلقه رجعی خود را ببوسد، این بدان معنی است

شوهر منکر طالق بوده و زن ادعای طالق کرده با شد،  صورت پذیرفته با شد. قول مرد در باره طالق رجعی اختالف 

شللود، بلکه فقها، انکار طالق را رجوع شللود، البته در اینجا به اصللل صللحت اختالل وارد نمیشللوهر مقدم دانسللته می

ست، محقق برخی گفته  دانند.می شوهر جایز نی ست که بتواند بعملی که برای غیر  صحیح ا صورتی  اند که رجوع در 

تواند رجوع شناخته شود، و اال هر گاه تحقق رجوع احتیاج به اراده داشته باشد، انکار اگرچه کذب آن معلوم باشد، نمی

ست چرا که ابرخی گفته شود. شته و حال و آینده نکار داند انکار اقوی از رجوع ا اللت بر رفع طالق و عدم آن در گذ

 کند لذا انکار اقوی از رجوع استدارد، در حالی که رجوع صرفای داللت بر ارتفاع طالق نسبت به زمان حال و آینده می

 اصل صحت در وصیت  –گفتار دوم 

تملیکی. قول مشهور بر این است وصیت  -بوصیت عهدی.  -کنند؛ ال حقوقدانان وصیت را به دو گروه تقسیم می

صیت تملیکی، عقد می صیت عهدی ایقاع و و شد. به نظر میکه و صیت های با صحت بر هر یک از و صل  سد که ا ر

رفته و در عهدی و تملیکی جریان دارد. با وجود این در بند یک این گفتار ماهیت وصللیت عهدی مورد بررسللی قرار گ

 گردد.عهدی مطالعه می بند دوم نیز جریان اصل صحت در وصیت

 ایقاع وصیت عهدی -بند یک

صرف در امور و اموال خود را  شه وصیت اختالف نظر وجود دارد؛از آنجا که وصیت کننده، ت بین اهل لغت در باره ری

به بعد از موت خود پیونده داده و وصل می کند، برخی وصیت را ثالثی مجرد از وصی، یصی به معنای وصل و پیوند 

ی دانسللته اند که یک فعل رباعی بوده و به معنی عهد  25اند.شللیء دانسللتهبین دو  برخی آن را از اوصللی، یوصللی یا وصللس

                                                           
 346، ص2الم، بیروت، دارالهادی، جصیمری، مفلح بن حسن؛ غایة المرام فی شرر شرائع االس - 24

 511، ص4الطریحی، فخر الدین؛ مجمع البحرین، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بی تا، ج  - 23
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سم آن  « و»به فتح و کسر «  وصایت»است. این معنی به اعتبار عهدی است که موصی آن را میپذیرد. در این صورت ا

 26خواهد بود. 

 »قسللیم می کند؛ در تعری  وصللیت تملیکی بیان داشللته اسللت:قانون مدنی وصللیت را به دو گروه  عهدی و تملیکی ت

و «  عبارت اسللت از این که کسللی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانای تملیک کند.

ست: شته ا صیت عهدی نیز بیان دا صی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا » در تعری  و شخ ست از این که  عبارت ا

صرفات دیگری مأمور می ست یا سوالی که در اینجا مطرر می27«  نمایداموری یا ت صیت عقد ا ست که آیا و شود این ا

ایقاع؟  در این باره به ویژه در انواع وصیت، اختالف نظر وجود دارد. علمای متقدم بدون اینکه  به تقسیم بندی مذکور 

ا برای آن ضروری می دانستند،  یکی از محققین بیان داشته است وارد شوند، وصیت را عقد دانسته و ایجاب و قبول ر

که علمای متقدم بین وصیت تملیکی و عهدی تفاوت قائل نشده اند، وی بعد از بیان شواهدی از علمای پیشین به این 

و شاید اولین شخصی که وصیت را به عهدی 28نتیجه رسیده است که منظور آنها از وصیت همان وصیت تملیکی است.

ست،  صیت عهدی تردیدی نی ست که در ایقاع بودن و سید محمد کاظم یزدی بود، وی معتقد ا سیم نمود،  تملیکی تق

سته  ضروری دان شهور، قبول را برای آن  ست که قول م صیت تملیکی ا بلکه آنچه که در آن باره اختالف وجود دارد، و

در هر حال  29تواند مانع تملیک شلللود. د میولی خود معتقد اسلللت که در وصلللیت تملیکی قبول معتبر نیسلللت ولی ر

اکثریت متاخرین معتقد هستند که وصیت عهدی ایقاع است و در باره وصیت تملیکی پنج نظر به ترتیب ذیل ابراز شده 

 است:

 ء وصیت و بدون آن وصیت باطل است.قبول جز - 1

 قبول شرط ناقل است. - 2

 قبول شرط کاش  است. - 3

 تباری ندارد بلکه رد مانع است.قبول هیچ گونه اع - 4

د ه اعتباری ندارد و رد نیز در آن دخالتی ندارد و وصیت از عوامل انتقال قهری است. به نظر می رسقبول هیچگون - 5

 .داندیقاع میکه از بین پنج نظریه فوق، فقط نظریه اول است که وصیت را عقد دانسته است، بقیه نظریات وصیت را ا

قانون همچنین    30قانون مدنی نیز در وصللیت عهدی قبول را شللرط ندانسللته و آن را در زمره ایقاعات قرار داده اسللت. 

ست: شته ا صیت تملیکی بیان دا صی له پس از » در باره و شود مگر با قبول مو صیت محقق نمی  تملیک به موجب و

شتر به  حقوقدانان از این نتیجه گرفته اند که « فوت موصی. ست، با بی قانون مدنی وصیت تملیکی را عقد تلقی نموده ا

ای از صللاحب نظران بیان داشللته اند که با توجه به نظریات فقهای امامیه نمی توان از این ماده اسللتنباط وجود این پاره

که تحقق ح  فقط بیان کرده 827نمود که به پندار نویسندگان قانون مدنی وصیت تملیکی عقد است، به نظر ایشان ماده ا

وصیت منوط به قبول موصی له است. ولی در باره اینکه قبول جزء شرط کاش  یا شرط ناقل است اظهار نظری ننموده 

 31است.

                                                           
 252، ص6، ج 1407العلم للمالیین، ر العربیة، بیروت، دار الجوهری، ابونصر؛ الصحار تاجر اللغة و صحا -24

  قانون مدنی 826ماده  -25

        34، ص1378سالمی، تهران، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم ا محقق داماد، مصطفی؛ -27

 1،  به نقل از ؛ یزدی، محمد کاظم؛ تهران، چاپ حروفی، العروة الوثقی، کتاب الوصایا، مسئله 35حقق داماد، مصطفی، پیشین، صم -28

زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد تواند مادام که موصی در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می - 30

 قانون مدنیح 834بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشداماده 

31 محقق داماد، مصطفی؛ همان -   
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مچنین قول هح قانون مدنی که تحقق وصلللیت را منوط به قبولی دانسلللته و 827به نظر ما با توجه به طرز بیان ماده ا

محسوب  قانون مدنی صحیح بوده و براسار قانون مدنی وصیت تملیکی عقدمشهور علمای امامیه، استنباط شارحین 

رسد که این دیدگاه حقوق اطراف وصیت را نیز بهتر تامین نموده و مطابق اصل آزادی اراده ها می می شود. به نظر می

 باشد.

کنند خی دیگر نیز اصرار میدانند، بردر هر حال با وجود اینکه بسیاری از حقوقدانان ماهیت وصیت تملیکی را عقد می

 32که ماهیت آن ایقاع است.

 جریان اصل صحت در وصیت -بند دو

ست را بیان می کن ساد وصیت را که مورد توجه علما بوده ا یم. با توجه در اینجا برخی از مباح  مربوط به صحت و ف

صادیقی از ست، گاهی م صیت تملیکی نیز ایقاع ا صحت به  به اینکه به نظر برخی از محققین و صل  صیت وجریان ا

 تملیکی نیز ذکر شده است.

کند یکی از سوالهایی که در وصیت عهدی مطرر است، اینکه موصی خود مثالی پنجاه سال ندارد، ولی وصیت می -ال 

که نماز پنجاه سللال را برای وی به جای آورند، آیا اینگونه وصللیت ها، صللحیح اسللت یا خیر؟ در جواب گفته اند که 

س سار احتیاط نمازهایی هم که خوانده صحیح ا ست برا صورت می گیرد، ممکن ا صد قربت  صورت ق ت، در این 

 33درست نبوده، و یا اینکه وی قصد نماز مستحبی را داشته است. 

ه وصیت کردن برای کافر ذمی اگرچه بیگانه باشد، صحیح ا ست، مبنای آن را نیز اصل صحت و آیه کفرموده اند  -ب

سته صیت به وی و روایت دان شد، و صی نیز با شاوندان مو صیت کردن به کافر حربی حتی اگر از خوی صحیح  اند.  و

ین مالزمه نیست؛ نه به جهت اینکه، وصیت مستلزم دوستی با کفار حربی است که مورد نهی واقع شده است، زیرا چن

ت که از جمله آثار صللح ای وجود ندارد بلکه از آن جهت که صللحت وصللیت مسللتلزم ترتیب اثر دادن به آن اسللت

شود حال آنکه اموال کافر حرب سوب می  صیت متعلق به او و جزء اموال او مح ست که و صیت، وجوب وفاء ا ی در و

صحت وصیت به معنای اینکه ترتیب  ست و این حکم با  ست و دادن آن به کافر واجب نی سلمین ا ثر داده اواقع فیء م

ود این است شات دارد بر خالف کافر ذمی. سوالی که در اینجا مطرر می شود و دفع آن به موصی له واجب باشد، مناف

ست یا خیر؟ به نظر می صحیح ا صیت مذکور نیز  صی قرار گیرد آیا و صیت عهدی، کافر ذمی و سد که که اگر طی و ر

 باطل بوده باشد.« نفی سبیل»اینگونه وصیتها به موجب قاعده

شته است یا خیر؟اصل بر عدم آن می باشد. لذا در اینجا ت کند، تردید حاصل شود که واگر شخصی فو -ج صیتی دا

 اصل صحت جریان پیدا نمی کند، چرا که تردید در وجود وصیت است.

سی   -د صورت فوت موصی، وصیت بهرگاه ک صد خود کشی خود را مجرور کند، و پس از آن وصیت کند، در  ه ق

 گردد. میح در اینجا سواالتی مطرر 836مذکور باطل است،اماده 

مشمول وصیت عهدی نیز می شود یا خیر؟  836اولین سوالی که در باره این ماده مطرر می شود این است که آیا ماده 

در این باره اختالف نظر وجود دارد، گرچه مالحظه تاریخی مبنای این ماده نشان دهنده شمول ماده بر وصیت تملیکی 

 34عهدی را نیز دارد.  است، ولی اطالق ماده اقتضای شمول بر وصیت

                                                           

3251 الی84، ص87، شماره 1390حسینی، سید محمد باقر؛ ماهیت حقوق وصیت تملیکی، نشریه دادرسی، مرداد و شهریور -   

33105، جلد اول، ص 1371میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن ؛ جامع اشتات فی اجوبه السواالت، کیهان،  -  

34515، ص1398کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، بنیاد حقوقی میزان،  -   
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ست، ورثه  سیب زده و دیگری را نیز وصی قرار داده ا شخصی به خود آ ست، اینکه  سوال دیگری که در اینجا مطرر ا

پس از ارتکاب اعمال مذکور، آنهم به قصد خود کشی، اقدام به وصیت نموده و در « موصی»دردادگاه ادعا می کنند که 

ست، چن صی فوت نموده ا سانند، مثالی اثبات کنند که وی فالن پی آن نیز مو انچه تنها نفس اعمال مزبور را  به اثبات بر

داروی مهلک را خورده است، حتی اگر آن نیز برای دادگاه محرز شود، ولی قصد خود کشی برای دادگاه احراز نشود، 

 35دادگاه باید به استناد اصل صحت، حکم به صحت وصیت بدهد. 

کند بعد از مرگ وی به امروزه، وصیت نسبت به اعضای بدن است، اینکه شخصی وصیت مییکی از سواالت مبتال -هل

اش به فرد دیالیزی که به کلیه نیاز دارد، هدیه برخی از اعضلللای وی را به افرادی که نیاز دارند، هدیه شلللود. مثالی کلیه

ضشود؟ در این باره برخی از فقها فرموده سبت به اع صایا ن صحت و نفوذ و سد میت اند  ایی که جدا کردن آنها از ج

همچنین در جواب  36شللود، بعید نیسللت و عمل به وصللیت در این موارد مانعی ندارد.موجب حرمت او محسللوب نمی

شریح نماییم؟ جواب  شریح کنند، ت صیت کرده بعد از وفاتش او را ت سلمانی را که و سد م سوال که آیا مجازیم ج این 

ود و حفظ جان مسلمانان در آینده بر آن متوق  باشد حتی در صورت عدم وصیت نیز اند اگر جسد کافر یافت نشداده

 37جایز است؛ و در غیر این فرض صحت وصیت مذکور محل اشکار است.

سبت  -و صیتی ن صراف آن به حالل و حرام وجود دارد، در اینجا بیان بو ست که احتمال ان صورت پذیرفته ا ه امری 

لفظ منصرف  ه هیچکدام از معانی نباشد، وصیت را باید حمل بر صحت نمود. البته اگرشده است که اگر لفظ منصرف ب

 به یک معنی باشد، باید آن را به معنای مذکور حمل نمود.

شللخصللی یک نفر را بعنوان ناظر در امور وصللیت قرارداده و بدون اطالع او اموری انجام شللده باشللد، آیا این عمل -ز

د چنانچه وصی طبق وصیت عمل کرده باشد، اموری که انجام گرفته، صحیح است. ولی انصحیح است یا خیر؟ فرموده

 38در امور بعدی الزم است عنوان نظارت را رعایت کند. 

 

 اصل صحت در اعراض و ابراء و فسخ –مبح  دوم 

، ابراء و دانند، در این مبح  به بررسللی اصللل صللحت در اعراضبرخی از حقوقدانان اعراض را نیز جزء ایقاعات می

ار دوم نیز فسخ خواهیم پرداخت. در گفتار اول این مبح  به بررسی اصل صحت در اعراض و ابراء پرداخته و در گفت

 شود.جریان اصل صحت در ابراء و فسخ مطالعه می

 اصل صحت در اعراض و ابراء -گفتار اول

 ایم. از جمله اینکه؛ه بررسی آن دو پرداختهاعراض و ابراء از جهات مختل  شبیه به هم هستند، لذا در این گفتار ب

 عمل حقوقی و ایقاع هستند. - 1

 پذیرد.ورت میصدر هر دو اسقاط حق  - 2

 39کنند. صاحب حق در هر دو از حق خویش صرف نظر می  - 3

                                                           

35209، ص1383، مرکز نشر علوم اسالمی، 1محقق داماد، مصطفی؛ قواعد فقه؛ جلد  -   

مه اطهاراعح، قم، دیدگاه آیت اهلل العظمی فاضللل لنکرانی به نقل از ؛ قاسللمی، محمدعلی؛ دانشللنامه فقه پزشللکی، مرکز فقهی ائ -36

  264، ص3، ج1395

37381، ص1383، تهران، نشر سایه، 2منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات ، ج  -   

38343، ص1383فاضل موحدی لنکرانی، محمد؛ جامع المسایل؛ جلد اول، بی جا،  -   

3936، ص1ماره ش، 1396امید توکلی کیا؛ بهرامی احمدی، حمید؛ فقه و مبانی حقوق اسالمی سال پنجاهم بهار و تابستان  -   
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 اصل صحت در اعراض -بند یک

اامص.ح نفرت، -4نفرت داشللتن.  -3برگشللتن.  -2امص ل.ح روی گردانیدن.  -1]ع.[» اند:در معنای اعراض نوشللته

اند؛ ترک یا رها سللازی یا صللرف نظر کردن. منظور از آن در اصللطالر حقوقی همچنین در معنای آن نوشللته  40«کراهت.

که از معنای لغوی اقتبار شده عبارت است از اعراض و انصراف از مالکیت یا تصرفهای مالکانه در اموال منقول است. 
41 

البته   42شلللود یا خیر اختالف نظر وجود دارد.یه در این باره که اعراض از ملک موجب تملیک میظاهرای بین فقهای امام

بین اعراض یعنی قطع رابطه مالکیت شیء و رها نمودن آن با چشم پوشی تنها از انتفاع آن باید قائل به تفاوت بود. نوع 

شویم که برخ شده اخیر اعراض به معنای واقعی نیست. همچنین باید متذکر  ی از عناوینی که تحت عنوان اعراض بیان 

توان اعراض دانسللت، بلکه با توجه به نیت مالکان آنها مورد اسللت، مانند نثار نقل، پول و غیره بر سللر عرور را نمی

تواند مال خود را حمل کند در نتیجه آن را متروک گیرند.  همچنین به نظر ما  گاهی شلللخص نمیتملیک عام قرار می

کند، به نظر تواند گوسلللفند، اال  و غیره را حمل کند لذا آن را رها مید، به عنوان مثال به علت کوالک نمیگذارمی

بلکه تنها در صلللورتی اعراض تحقق پیدا   43تواند اعراض به معنای واقعی خود باشلللد.رسلللد که این موارد نیز نمیمی

ا از مالکیت خود خارج نماید. به تعبیر دیگر در این صورت کند که یک فرد با اراده خود ملکی را رها ساخته و آن رمی

شی می سلب مالکیت از آن نیز اعراض مینه تنها از انتفاع آن چشم پو سبت به  صورت مال شود، بلکه ن شود. در این 

 گیرد که دوباره از آن استفاده نکند. شود، بلکه شخص تصمیم میتنها متروک نمی

 44دانند.ا موجب نقل مال از مالک به دیگری که آن را تصرف نموده، نمیبیشتر محققین معاصر اعراض ر

صل اعراض اینکه آیا موجب نقل مال از مالک به دیگری می شود یا خیر؟ اختالف وجود دارد لذا با توجه به اینکه در ا

صحیح واقع  ست. چرا که برفرض که اعراض به طور  صورت نگرفته ا صحت در اعراض مباح  جدی  صل  در باره ا

  شود، در اینکه آثاری بر آن بار است یا خیر؟ اختالف وجود دارد.

شود. به عنوان مثال سوالی که در اینجا مطرر با وجود این گاهی مصادیقی از جریان اصل صحت در آن نیز مشاهده می

 شللود این اسللت که اگر به مالی دسللترسللی پیدا کنیم که قرائن و شللواهد حاکی از آن باشللد که مالک آن مال، از آنمی

ست، می ستفاده کنیم و اعراض نموده ا ست. یا اینکه نه بایتوانیم از آن ا شویم که مالک از آن اعراض نموده ا د مطمئن 

 توان از آن استفاده نمود.ند؛ اگر قرائن داللت بر این کند که مالک از مالش اعراض نموده، میگفته ا

 اصل صحت در ابراء -بند دو

 پردازیم.ابتدا به بررسی ماهیت ابراء و سپس به بیان جریان اصل صحت در آن می

  

                                                           

40137معین، محمد؛ پیشین، ص -   

417، ص8، شماره 1369قوقی، پاییز و زمستان محقق داماد، مصطفی؛ اعراض از ملک، مجله تحقیقات ح -   

سالمی بر مذهب  - 42 سه دائره المعارف فقه ا س سالم، مو شاهرودی، محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم ال شمی  ها

 573، ص1اهل بیت علیهم السالم، مرکز پژوهشهای فارسی الغدیر، ج

4314الی 7، صص 8، شماره 1369قیقات حقوقی پاییز و زمستان محقق داماد، مصطفی؛ بخش تحقیق: اعراض از ملک، تح -   

  محقق داماد، مصطفی، پیشین – 850،ص1386شهابی، محمود؛ قواعد فقه، دانشگاه پهلوی،  - 47
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 معنا و مفهوم اصطالحی ابراء: - ال

لامص م.ح» اند:در معنای لغوی ابراء گفته صرف نظر کردن بستانکار  -3شفا دادن.  -2بیزار کردن، بری کردن.  -1ااح]ع.

شیدن قلم. -5رهانیدن.  -4از ظلب خویش.  سه  در تعری    45«ترا قانون مدنی ایران ظاهرای به تبعیت از قانون مدنی فران

ست:هابراء گفت صرفنظر کند.» ا ست که دائن از حق خود به اختیار  ساتید به این تعری   46«ابراء عبارت از این ا برخی از ا

اند که از این تعری  معلوم نیست ابراء ایقاع است یا عقد، همچنانکه در حقوق فرانسه ابراء به و بیان کرده خرده گرفته

ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق » اند:براء گفتهاشکال مختل  وجود دارد. بنابر این در تعری  ا

در هر حال در مبانی ابراء اختالف نظر وجوددارد. اینکه آیا ایقاع عقد اسلللت یا ایقاع. همچنین ابراء 47«گذرد.خویش می

سته اند. سقاط و ایقاع دان شتر محققین ابراء را ا ست یا تملیک.  با وجود این بی سقاط ا از مهمترین ویژگی های ابراء   48ا

 عبارتند از؛

ابراء عمل حقوقی تبعی اسلللت: به تعبیر دیگر اعتبار آن تابع وجود دین اسلللت. به همین دلیل اگر پیش یا پس از   - 1

شده  سبب دین ایجاد ن شود و یا هنوز  سی ابراء  ست، مثالی  پس از پرداخت دین، ذمه ک صورت پذیرد بی تاثیر ا دین 

شخصی  ست،  سپس طلبکار میا ست، وارث طلبکار به اعتبار اینکه  شود، ذمه طلبکار را ابراء کند، به دیگری بدهکار ا

 49این نیز صحیح نیست.

 شود، لذا در شمار ایقاعات است.براء به اراده طلبکار واقع میا - 2

 پذیرد. براء ویژه اسقاط حق دینی است، بنابر این حق عینی به وسیله ابراء صورت نمیا  - 3

ست نمی  - 4 ست: در اثر ابراء بدهکار هیچ چیز بد سقوط طلب ا شاء رایگان  شود. طلبکار آورد ، بلکه رها میابراء ان

 50شش آن یکی دانست.گذرد. آن را با تملکیک رایگان حق یا بخنیز از طلب خود  بدون عوض می

نکته مهم دیگری که باید در باره ابراء گفته شود این است که ابراء یک ایقاع رضائی است. در حالی که به موجب قانون 

 برای ابراء ضرورتی به نوشتن سند رسمی وجود ندارد. 51ثبت، برای هبه نامه باید سند رسمی نوشته شود،

ست که ارکان آن م صحت ابراء الزم ا شد؛ به نظر فقهای امامیه ا اگر ابراء کننده اهل ابراء نبوده و یا برای  شده با حقق 

دین یا حقی بر عهده آن نباشلللد و همچنین اگر مورد ابراء عین باشلللد، ابراء باطل بوده و هیچ اثری نخواهد داشلللت. 

 52اند. مبنابراین دیون و دیگر امور مربوط به ابراء فاسد به همان حالت قبل از ابراء باقی می

 فساد ابراء وبررسی مسائلی از صحت  -ب

 عالوه بر آن فقها در کتابهای اند.ریان اصل صحت و اصل لزوم در ابراء تصریح فرمودهشود فقها بر جپیشتر متذکر می

 گیرد:اند که مورد مطالعه قرار میخود مصادیقی  از صحت و فساد ابراء مورد بررسی قرار داده

                                                           

45103معین، محمد ؛ پیشین، ص -   

46 قانون مدنی 289ماده  -   

47352کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع، ص -   

4837،ص 50و  49، شماره 1379باقری، احمد؛ ماهیت ابراء، مطالعات اسالمی، پاییز و زمستان  -   

4984 69، ص15، شماره 1387عظیمی گرکانی، هادی؛ بررسی فقهی، حقوقی ابراء، مجله فقه و تاریخ تمدن، بهار  -   

50358کاتوزیان، ناصر؛ پیشین،ص -   
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شود که بیع باطل بوده است، سوالی که در اینجا شود، سپس معلوم میمانند بیع، ابراء شرط می اگر در ضمن عقدی - 1

اند که ابراء اند این اسللت که آیا ابراء نیز باطل اسللت یا خیر؟ در این باره اکثر علما این نظر را تایید نمودهمطرر نموده

شته ست. آنها بیان دا ست، اند که عقودی مانند بیع، فقط صحیح ا داعی بر ابراء بوده و با توجه به اینکه ابراء یک ایقاع ا

به این نتیجه  53گردد.لذا بطالن بیع ربطی به ابراء ندارد. به تعبیر دیگر اطالق ادله صللحت ابراء شللامل ابراء مذکور نیز می

بطالن بیع به شللرط اند اگر برائت ذمه به صللورت شللرط نتیجه در ضللمن بیع گنجانده شللود، گیری ایراد گرفته و گفته

صحت آن تاثیر ندارد، بلکه آنچه که موثر  صحت ابراء به  سرایت خواهد نمود. به تعبیر دیگر در اینجا ادله  مذکور نیز 

شهور  شرط ابتدایی باقی خواهد ماند،  که بنابر قول م ست، با بطالن بیع، ابراء به عنوان  ست، وجوب وفای به عهد ا ا

صاحب  گرچه این قول 54لزومی ندارد.  سیاری از  ستدالل مذکور جای تامل دارد، امروزه ب ست ولی ا صحیح ا به نظر ما 

 55دانندنظران شرط ابتدایی را نیز الزام آور می

حیح نخواهد بود،  صدر ضمن  اگر ابراء به صورت شرط فعل گنجانده شود، و طلبکار نیز بدهکار را ابراء کند، باز ابراء 

 حیح صادر شده است. چرا که ابراء مشروط به بیع ص

سر خود را طالق میبرخی از فقها فرض دیگری را مطرر نموده - 1 ست که مردی هم دهد و زن اند و آن فرض این ا

شود که طالق صحیح نبوده است، اکثر فقها در اینجا نیز همان کند بعد معلوم مینیز ذمه شوهر خود را از مهریه ابراء می

ستدالل قبلی را آورده و بیا شتها ست، چرا که طالق فقط به عنوان یک داعی و انگیزه برای زن ن دا صحیح ا اند که ابراء 

با توجه به اینکه ابراء در اصللل و بر  56مطرر بوده و تاثیری در ابراء ندارد، به تعبیر دیگر طالق در اینجا صللحیح اسللت. 

ست، اگر در مثال سار قاعده رایگان ا شد، به نظر میهای فوق عقد بیع و طالق در برابا سد که ر ابراء قرار گرفته با ر

نتیجه اینکه در هر یک از دو مثال فوق با بطالن عقد، ابراء نیز باطل   57ابراء به معنای واقعی نبوده و تبدیل تعهد اسلللت،

صحیح خواهد بود و این امر نیز از ارامی شد، ابراء  شده قرار نگرفته با صد شود. نه اگر ابراء در مقابل عقود ذکر  ده و ق

 شود. طرفین مشخص می

شللود، منکر پذیرد، دعوا نزد حاکم برده میسللبت به وجود دینی بر گردن دیگری دعوایی صللورت مینبین دو نفر  - 2

ستناد سوگند وی، به عدم ثبوت حق یا دین حکم میوجود دین، سوگند یاد می کند. سوالی که در اینجا کند. حاکم به ا

ست کمطرر می ست،  می تواند شود این ا ست منکر به وی بدهکار ا نکر را ابراء کند یا خیر؟ مه آیا مدعی که معتقد ا

ح برخی دیگر نیز ابراء را صلحی .پذیرندای از روایات در تعارض دیده و آن را نمیبرخی از فقها این نوع ابراء را با پاره

 دانند.نموده ولی ابراء را مطابق اصول می ا شهرت روایت، تاملاند. برخی نیز به دلیل اجماع و یتلقی نموده

صی میزان بدهی فردی را به وی نمی - 1 سوالی که در اینجا مطرر داند، با وجود این طلب خود را ابراء میشخ کند، 

رسد دیدگاه ما در اینجا منوط به دیدگاه ما در اسقاط یا تملیک است، اینکه آیا این ابراء صحیح است یا خیر؟ به نظر می

بودن ابراء اسللت، اگر ما ابراء را اسللقاط محض بدانیم، ابراء صللحیح و اگر تملیک بدانیم مانند هبه ، ابراء باطل خواهد 

رسد که این مورد دانند، ابراء مذکور نیز صحیح خواهد بود.  به نظر میبود، از آنجا که مشهور ماهیت ابراء را اسقاط می

                                                           

-221، صص 25ج ،1362نجفی، محمد حسن بن باقر؛ جواهر الکالم فی شرر شرائع االسالم، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  - 53
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  214دایرة المعارف فقه اسالمی، پیشین، ص -54

5518-70، صص39، شماره 1377روشنعلی شکاری، شرط ابتدایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  -   

56 نجفی، محمد حسن ؛ همان -   

57378کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص -   
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فقهاء نیز در باره توکیل برای ابراء اگر موکل بگوید فالنی هرچه به من   58د.قانون مدنی باشللل« 216»از مصلللادیق ماده 

شرط نمی دانند. شته بدهکار هست، بخشیدم، علم موکل را  شد که وی طلبی ندا شخصی معتقد با ست، همچنین اگر  ا

 ابراء وی نیز صحیح است. 

ره امامیه معتقد هسللتند که اینگونه ا خیر؟ در این باتواند وی را ابراء کند یگر طلبکار، بدهکار را نشللناسللد آیا میا - 2

 دانند.می فقط حنابلة آن را صحیحدانند، ابراء نیز صحیح است ولی بسیاری از اهل سنت آن را صحیح نمی

شیر مادر» اتی مانند:آیا با عبار - 3 ست یا خیر؟ برخی از فقها«من مهر خود را حالل کردم به تو مثل  صحیح ا با  ، ابراء 

 اند.مسک به اصالت الصحت حکم به صحت ابراء دادهت

شخص به وی در پایان متذکر می ست که فالن  ست، اینکه فردی مدعی این ا سئله دیگری که در اینجا مطرر ا شود؛ م

شود این است کند که مدعی ذمه مرا ابراء نموده است، سوالی که در اینجا مطرر میبدهکار است. فرد اخیر نیز ادعا می

شخصی که ادعا میادعای کدام یک از این دو نفر پذیرفته میکه  ستند که مدعی دوم یعنی  کند شود. اکثر فقها معتقد ه

وی صحیح به  طلبکار، طلب خود را ابراء نموده، مدعی واقعی بوده و مدعی اول در حقیقت منکر هست. بنابر این قول

 رسد. به همین ترتیب وی باید سوگند یاد کند.نظر می

 «خیارات» اصل صحت در فسخ قرارداد  –گفتار دوم 

ست. به نظر می سخ که یکی از طرق انحالل عقد بوده، یکی از ایقاعات ا سخ ف صحت ف صورت تردید در  سد که در  ر

و در بند  نیز باید اصل صحت را در آن جاری نمود. در این گفتار ضمن بررسی این امر، در بند یک ماهیت حق فسخ

 اصل صحت به فسخ را بررسی خواهیم نمود. دوم نیز جریان

 ماهیت خیار فسخ -بند یک

سخ در لغت به معنای شکستن» ف ویران  ||جدا جدا کردن. ||زایل گردانیدن دست کی را از جای، تباه گردانیدن رای را، 

نادان  ||جامه و جز آنکهنه و پاره شدن  ||سست گردیدن ||تباه گردیدن. ||برانداختن بیع و آهنگ و مانند آنرا.  ||ساختن

آنکه به حاجت خود نرسللد و برای حاجت بیرون نگردد واصللالر امری   ||سللسللت خرد. ضللعی  العقل ||گردیدن. 

 59«نتواند....

سار توافق،  ست که قانونگذار یا بر ا شد، اختالف چندانی وجود ندارد. خیار حقی ا سخ از ایقاعات با در اینکه خیار ف

شته  به دو طرف قرارداد و یا به شود، تا اختیار فسخ قرارداد را دا ست به شخص ثال  داده  یکی از آنها و حتی ممکن ا

 60باشد.

تواند تا موعد قانونی آن را معطل اختیار فسللخ در زمره حقوق بوده، به همین خاطرشللخصللی که دارای حق بوده، می

  62رسد.میران میهمچنین حق خیار قابل انتقال بوده و به  61گذاشته و یا آن را ساقط نماید.

 جریان اصل صحت در خیار فسخ -بند دو

نماید، لذا اصل صحت در این اعمال حقوقی نیز خیار فسخ نیز مانند دیگر ایقاعات از قواعد عمومی ایقاعات پیروی می

 جریان دارد. 

                                                           

  378کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع، ص - 58

59437دهخدا، علی اکبر؛ پیشین، ص -   

60347، ص1383ایقاعح، شرکت سهامی انتشار،  -داعمال حقوقیاقراردا -کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی -   

61 قانون مدنی 448ماده  -   

62 قانون مدنی 445ماده  -   
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 گیرد؛در اینجا چندین مسئله از احکام مربوط به صحت و فساد فسخ مورد مطالعه قرار می

سخ صحیح بوده و لذا موثر فر در جریان اصالة الصحة در فسخ نزاع حاصل شود، یکی از طرفین ادعا کند که اگ -ال 

صورت شود، در این  صل  صحت عقد تردید حا شد، اگر در  سد و غیر موثر می با سخ فا ست، دیگری بگوید که ف بر  ا

ه ا اگر در مورد فسللخ به وسللیلصللحت عقد حمل میکنیم، لذا حکم می کنیم که فسللخ مشللتری صللحیح بوده اسللت. ام

ا بعد از آن خیاراتی مانند مجلس و حیوان باشللد و اختالف نیز در این باره باشللد که فسللخ قبل از انقضللاء  مدت و ی

 صورت پذیرفته در این باره اختالف نظر وجود دارد.

ست،  اند ظاهر اینبرخی از علما گفته سخ نی صل در ف شکالی در جریان این ا ست که هیچ ا صل ا همچنانکه در جریان ا

 شود.تمام شرائط بر آن مترتب می مذکور در عقود تردید نیست، در این حالت آثار فسخ واقعی واجد

سخ یقین در خیار غب  -ب سبت به ف سخ می کند، بدون اینکه ن شده، لذا بیع را ف صی فکر می کند که مغبون  شخ ن، 

 باشد. ه است، فسخ وی صحیح میحاصل کرده باشد، بعد معلوم شود که ظن وی درست بود

صی در معامله -ج شخ شت وقت خیار، ادعا کند که در وقت خیار، از اگر  شد، اگر بعد از گذ شته با سخ دا ای خیار ف

 63اختیارش استفاده نموده و معامله  را فسخ نموده است، ادعای بر وقوع فسخا ایقاعح پذیرفتنی نیست.

سخ اختالاگر بین دو نفر در تا -د ست تا بگوید خر ف شته ا سخ تاخیر دا صورت پذیرد، اینکه یکی از آنها بگوید، ف ف 

سخ دو  صحت ف صالت  ست، به دلیل ا صورت پذیرفته ا سخ زودتر  ست و دیگری بگوید که ف ول قعقد کما کان باقی ا

 وجود دارد؛

ست نه به دلگفته می شده ا صریح  ست، البته ت صحیح ا ست، قول وی  سخ ا صحت ف سی که مدعی  صالت شود ک یل ا

سخ معلوم نی ست و در مورد مذکورزمان ف صحة موقوف به ثبوت حق ا صالت ال سخ، چرا که جریان ا صحة الف ست و ال

 ممکن است واقعای بعد از گذشت زمان خیار باشد، بلکه من باب استصحاب بقاء حق خیار تا زمان فسخ.

 اصل صحت در حق شفعه -مبح  سوم

صل اامکان جریان عه است، در این مبح  ضمن بررسی ماهیت حق شفعه، شف یکی از مهمترین ایقاعات، اجرای حق

 صحت در انها بررسی خواهیم نمود.

 ایقاع شفعه -بند یک

در معنای جفت قراردادن چیزی را با چیز دیگر گویند. و در اصللطالر حقوقی 64شللفعه به ضللم فاء و کسللر یا فتح عین 

شریک، به  شده  صه فروخته  ست از تملک ح ست.عبارت ا شریک دیگر ا سیله  » اند:همچنین در تعری  آن گفته 65و

شود، تا بتواند، در برابر پرداخت قیمتی که خریدار حصه حقی است که به یکی از دو شریک ملک قابل تقسیم داده می

 66«شریک سابق به او داده است، آن را تملک کند.

سار قاعده  ست، چرا که برا ستثنائی ا شفعه از جمله احکام ا دون موافقت هیچ کس نباید بتواند ملک دیگری را ب حق 

شرایطی موجود ب شفعه باید  ست. البته برای تحقق حق  شفعه اینگونه ا شد. این وی تملک کند، در حالی که در حق  ا

 باشد؛شرایط به قرار زیر می

                                                           

 344، ص3ه.ق، ج1419الصول، قم، مجمع الفکر االسالمی، اولاانصاری، مرتضی؛ فرائد  - 63

  - معین، محمد؛ پیشین، ص40764

  - امامی، حسن؛ حقوق مدنی جلد سوم، کتابفروشی اسالمیه، 1377، ص1565

  - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین،ص21466
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ست که مال غیر منقول-ال  شریک ثابت ا شفعه در موردی برای  ست. غیر منقول بودن مال: حق اخذ به  البته منظور  67ا

شده، فقط به تبع عرصه می سان غیر منقول  سیله عمل ان ست، غیر منقولی که به و تواند از غیر منقول، غیر منقول ذاتی ا

شفعه قرار گیرد. سکافی معتقد  68مورد حق  سی در نهایة، ابن ادریس و ا شیخ طو سیاری از متقدمینی از فقها مانند  البته ب

 69وال مادی نیز جریان دارد.هستند که حق شفعه در ام

گاه هر» قانون مدنی قابل استنباط است که بیان داشته است: 808ل غیرمنقول: این امر به خوبی از ماده مشاع بودن ما-ب

مال غیر منقول  یکی از شرایط پیدایش حق شفعه، مشاع بودن« مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد....

 است. 

ای تقسیم نمود که ضرر فاحشی سیم بودن مال غیر منقول: منظور از قابل تقسیم این است که آن را به گونهقابل تق -ج

 70متوجه شرکاء نگردد. 

ست، ح بر می808شرکاء: این امر نیز به خوبی از ماده ا دو نفر بودن -د شهور فقهای امامیه ا آید گویا این عقیده، قول م

شرکاء بیش از سهم وی  قول دیگری نیز به  سبت به فروش  ، حق مذکور دو نفر نیز این اجازه را می دهد که دیگران ن

 را اجرا نمایند. 

ل ح تصریح شده است.لذا اگر شریک سهم خود رابه سببی 808شترک به وسیله بیع: این امر نیز در مادهامانتقال سهم  -ه

بود. البته  کند، شللریک دارای حق شللفعه نخواهداز اسللباب دیگر مانند معاوضلله، صللح، هبه و یا مهریه در نکار منتقل 

 دانند.برخی از فقهای شیعه و بسیاری از فقهای اهل سنت، حق مذکور را در هبه نیز جاری می

شفعه ایجاد نمی  -و سهم خود را واگذار کند حق اخذ به  شریک برخی از  شریک تمام حصه خود را انتقال دهد: اگر 

 71ده است و در مورد تردید، باید اصل عدم را جاری نمود.شود، زیرا اخذ به شفعه خالف قاع

شفعه نمی-ز سهم مشترک به عنوان ثمن قرار گیرد مشمول حق  شده که اگر  شود، سهم مشترک مبیع قرار گیرد؛ گفته 

 72اگر چه فرق بین مبیع و ثمن و عوض و معوض اعتباری است.

یس شده است، لذا اعمال آن نباید موجب ضرر خریدار قدرت شفیع بر تادیه ثمن: حق شفعه برای رفع ضرر تاس -ر

باشد، بنابر این وی باید از عهده پرداخت ثمن برآید. همچنین مشتری ملزم نیست که به جای ثمن المثل مال دیگری یا 

 73ضامن بپذیرد، و یا آنکه رهن قبول کند.

ست، به در پایان متذکر می صی از ایقاع ا شفعه حالت خا تعبیر دیگر این عمل حقوقی، یک ایقاع تبعی شود که اخذ به 

ست. شنده ا شتری و فرو ستی معامله بین م ست که نفوذ آن منوط به در ست. منظور از تبعی این ا منظور از  74الحاقی ا

ایقاع الحاقی نیز این است که نقش اراده شفیع در اخذ به شفعه چندان پر رنگ نیست، به تعبیر دیگر شفیع در این نوع 

                                                           
  - ماده 808 قانون مدنی 67

  - ماده 809 قانون مدنی 68

  - امامی، حسن؛ پیشین، ص1169

70 قانون مدنی 808ماده  -   

71 215کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص -   

7218امامی، حسن؛ پیشین، ص -   

7347،ص1384به شفعه، مرکز نشر علوم اسالمی، محقق داماد، مصطفی؛ ایقاع اخذ  -   

7484،ص1993م مقارنای بالفقه االسالمی، بیروت،  1984قاد، خواض شیخ؛ الشفعه فی قانون المعامالت المدنیة لسنة ع -   
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نند قرارداد الحاقی دو راه بیشتر ندارد، یا اینکه اخذ شفعه را با تمام احکام قانونی آن بپذیرد و یا اینکه آن را رها ایقاع ما

 75کند. 

 

 جریان اصل صحت در شفعه -بند دو

سیاری  اصل صحت در شفعه نیز مانند دیگر ایقاعات جریان دارد. نکته ای که در جریان اصل صحت در شفعه مانند ب

کند، لذا از ایقاعات از جمله رجوع باید گفت این است که از آنجا که این ایقاعات با صرف اراده یک نفر تحقق پیدا می

دهد. براسللار قول اجازه طرر دعاوی چندانی را به طرفین نمی زمام تحقق آنها نیز در دسللت یک نفر بوده و این امر

ستند که  شافعیان معتقد ه ست، در حالی که برخی از  شای لفظی نیز نی شفعه حتی نیاز به ان فقهای امامیه برای اخذ به 

 76اخذ به شفعه نیاز به انشای لفظی هست.  

شفعه جریان شرایط تحقق ایقاع  صحت بر  صل  شت که ا صل پیدا نمی باید توجه دا کند. به تعبیر دیگر اگر تردید حا

شود اینکه آیا وجود فالن امر برای تحقق حق شفعه ضرورت دارد یا خیر؟ در اینجا اصل بر این است که  شرط مذکور 

ستثنائی بوده و لذا باید به قدر  شفعه از احکام ا ست. در علت این امر گفته اند که اخذ به  شفعه الزم ا برای تحقق  حق 

منطقی، در وجود آن  و به تعبیر دیگر حق شلللفعه خالف اصلللل بوده و در مواردی که به هر انگیزه 77متیقن اکتفا نمود.

ست. ساقط دان شفعه را  صول و قواعد حاکم عمل نمود و  ضای ا شود، باید به مقت به عنوان مثال چنانچه  78تردید حاصل 

باشلللد، آیا حق شلللفعه وجود دارد یا خیر؟ گرچه در این باره ثمن معامله از اشلللیای قیمتی مانند حیوان، فرش و غیره 

صحیح نمی شفعه را در آن  ستناد روایتی حق  سیاری از علمای متقدم به ا علمای  79دانند.اختالف نظر وجود دارد، ولی ب

ستناد نموده شفعه ا صل بودن اخذ به  صحیح نمی موخر نیز به قاعده خالف ا شفعه را در آن  به همین  80دانند.و اخذ به 

یا اخذ به شلللفعه در اموال منقول نیز جریان دارد یا خیر بین علما تردید وجود دارد، ولی به علت  منوال در اینکه آ

همچنین اینکه آیا شلللرکاء  81داند.اسلللتثنائی بودن و خالف قاعده بودن آن، قانون مدنی آن را در اموال منقول جاری نمی

دارد یا خیر؟ به همین خالف اصل بودن استناد شده و در مواردی که شرکاء  بیش از دو نفر باشد نیز حق شفعه جریان

در اینکه اگر سللهم مشللاعی به ثمن قرار گیرد آیا حق شللفعه  82دانند.بیش از دو نفرهسللتند، اخذ به شللفعه را جاری نمی

 وجود دارد یا خیر؟ به دلیل جریان قاعده فوق، اخذ به شفعه جاری نمی گردد. 
صحت برآنها جریان پیدا کند مورد بردر اینجا چند  صل  ست ا شفعه را که ممکن ا سئله از احکام حق  سی قرار ین م ر

 دهیم. می

                                                           

75267کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص -   

  - محقق داماد، مصطفی؛ پیشین، ص15176

  - امامی، حسن؛ پیشین، ص1077

  - محقق داماد، مصطفی؛ ایقاع اخذ به شفعه، مرکز نشر علوم اسالمی، 1384، ص4878

  - وسائل الشیعه، ج17، ص32479

  - محقق داماد، مصطفی؛ پیشین،ص 4780
  - ماده 808 قانون مدنی 81

  - امامی، حسن؛ پیشین، ص4882
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ای صللورت گرفته اسللت، در صللحت شللفعه تردید وجوددارد، تردید نیز از اینجا ناشللی شللده اسللت که ما معامله-ال 

ست یا ثمن، در اینجا به موجبنمی شاع مبیع قرار گرفته ا سهم م صحت و با عنایت به رویه عرف، ظاهر  دانیم  صل  ا

 83باشد.این است که سهم مشاع مبیع قرار گرفته و در نتیجه اخذ به شفعه، صحیح می

تواند حق شللفعه را با دریافت عوض و یا بدون دریافت عوض سللاقط کرده و اجازه دهد که معامله ای شللفیع می-ب

ست، اینکه  سوالی که در اینجا مطرر ا شفعه اخذ کند، ولی آن را صورت پذیرد،  سقاط حق  شفیع مالی را برای ا اگر 

ست یا خیر؟ برخی از فقها در این باره گفته صحیح ا شفعه وی  شفعه کند، آیا اخذ به  سقاط نکند و اخذ به  اند گرچه ا

لذا وی  وی گناهکار است ولی اخذ به شفعه نیز صحیح است، و از آنجا که متعلق مال اخذ شده نیز تحقق پیدا نکرده،

ست:  84مستحق مال نخواهد بود.  شته ا شته و بیان دا ست » البته قانون مدنی این نظر را قبول ندا سقاط ا شفعه قابل ا حق 

 85«شود.و اسقاط آن به هر چیزی که داللت برصرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می

شفعه می-ج سبت به ثمن معامله علم ندارد، اخذ به  سبت به ثمن معامله اطالع معلوم میکند، بعد شخصی  ن شود که ن

نداشللته اسللت، آیا در اینجا اخذ به شللفعه وی صللحیح اسللت یا خیر؟در این باره اختالف نظر وجود دارد، با وجود که 

ای دیگر آن جمعی از فقها علم شفیع به ثمن، و برخی حتی علم وی را به ثمن و مثمن را شرط می دانند، در مقابل پاره

 86دانند. حت اخذ میراشرط ص

ح قانون مدنی حق شللفعه فوری اسللت، این دیدگاه، قول مشللهور فقهای امامیه اسللت که گاهی 821به موجب ماده ا -د

شته باشد، حق اخذ به شفعه  87ادعای اجماع شده است. با وجود این اگر شخصی به حق شفعه و یا فوریت آن تردید دا

شفیعی مدت 88شود.ساقط نمی شفعه و یا فوریت  ها بعد ازحال  سبت به حق  شفعه نموده و ادعا کند که ن بیع، اخذ به 

آن جاهل بوده است، حال آیا اخذ به شفعه صحیح است یا خیر؟ شاید ادعا شود که در اینجا اصل عدم جاری بوده و 

ول ندارند و اکثر شود، ولی فقها این استدالل را قبلذا حکم به عدم عذر شفیع داده شده و از شفیع درخواست دلیل می

شناخته و از آن دلیل می شتری را مدعی  ستند و در اینجا م شفعه ه صحت اخذ به  خواهند، البته آنها بیان آنها معتقد به 

کنند حق شفعه به صورت مطلق برای شفیع ثابت بوده لذا تا معلوم نشود که شفیع بدون عذر موجه اخذ به شفعه را می

 89ت است.به تاخیر انداخته، حق وی ثاب

شود. ثانیای؛ استثنائی بودن قواعد اوالی دعوای اخذ به شفعه در عمل چندان مطرر نمی؛شود که ذکر میدر پایان مت -هلللل

ها مطرر شده، معموالی تملک قهری و اختالف فتاوای فقها موجب شده است که دعاوی اندکی نیز در این باره در دادگاه

 ه را رد نمایند.های مختل  اخذ به شفعبنا به بهانه

  

                                                           

  - شهیدی، مهدی؛  اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر مجد، 1381، ج 2، ص19283
د صادق؛ منهاج روحانی، محم -313،ص1437حیدری، کمال؛ الفتاوی الفقهیه؛ موسسه الهدی للطباعه و النشر،  - 84

  134، ص2، ج2007الصالحیناللروحانیح، مکتب آیة اهلل العظمی السید روحانی،

  - ماده 822 قانون مدنی 85

  - هاشمی شاهرودی، محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم، ج 4، 1389، ص69286

  - محقق حلی، پیشین، ص37487

  - امامی، حسن؛ پیشین،ص2888

89131محقق داماد، مصطفی؛ پیشین،ص -   
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 نتیجه گیری

شده  معتقد  شهور فقها که ادعای اجماع  صحت به ایقاعات دو نظر وجود دارد.اکثر حقوقدانان و م صل  درباره جریان ا

ست که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان دارد، تعداد کمی از فقها و حقوقدانان جریان اصل صحت در ایقاعات را  ا

معتقد به عدم جریان اصل صحت در ایقاعات هستند از جمله دالیلی که بیان می کنند این است آنهایی که . پذیرندنمی

که قانون مدنی و دیگر قوانین نسبت به جریان اصل صحت در ایقاعات ساکت است. از آن گذشته در ایقاعات به اعالم 

اری نیسللت. همچنین ضللرورتی به اراده نیازی نیسللت، لذا اصللل صللحت که مبتنی بر اعالم اراده اسللت در ایقاعات ج

 شود.استفاده از اصل صحت در ایقاعات دیده نمی

سکوت قانون مدنی را نمیبه نظر می سد که  ست، چرا که  به ر صحت در ایقاعات دان صل  توان دال بر عدم جریان ا

واعد عمومی دلیل اصلللل موجز نویسلللی قوانین، امکان تبین تفصلللیلی آنها نیسلللت، همچنانکه قانون مدنی خیلی از ق

عنوان معامالت را بکار برده است که  223قراردادها را در ضمن عقد بیع بیان نموده است وآنگهی قانون مدنی در ماده 

رسلللد این عنوان مفهومی فراتر از عقود دارد، چرا که فقها در زمان تدوین قانون مدنی و پیش از آن مباح  به نظر می

دادند، همچنین قانون مدنی در جاهای متعدد از امالت مورد بررسلللی قرار میفقهی را تحت دو عنوان عبادات و مع

استفاده کرده است که نشان دهنده این است که آن دو دقیقای به یک معنی نبوده  عقود فراتر « عقود و معامالت» عبارت 

 از معامالت می باشد.  

اجرای ایقاع، شخصی بیان کند که وی اکراه داشته  ازجمله آثار جریان اصل صحت در ایقاعات این است که اگر بعد از

شناخته می ست، وی مدعی  شته ا شود. همچنین اگر شود، و ادعای وی بدون دلیل پذیرفته نمیو برآن کار مجبور گ

 شود.شخصی ادعا کند که قصد و اراده واقعی  نداشته، ادعای وی بدون دلیل پذیرفته نمی

شریفات خاصی است، مانند طالق، اگر شخصی مدعی شود که تشریفات و یا شرایط در ایقاعاتی که تحقق آن مستلزم ت

 آن به درستی صورت نپذیرفته است، لذا ایقاع باطل است، ادعا پذیرفته نیست و اصل بر صحت ایقاع می باشد. 

شته می تردید حاصل  شود. به عنوان مثال در طالق، در عدالت شاهدگاهی در تردید اموری، اصل بر صحت ایقاع گذا

شته میمی صحت ایقاع گذا صحت جریان پیدا کرده و حکم به  صل  شاهد شود، لذا ا صحت مذکور به عدالت  شود، 

 کند. بنابر این با استناد به اصل صحت نمی توان به شاهد مذکور به عنوان شخص عادل اقتدا نمود.تسری پیدا نمی
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