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چکیده :در حقوق مدنی ایراا ،مقارایری رض یترایق ایقرول ررومی را م ر
اده بوشد یجود ندارد .قهو ی حقوقدانو ،نیز در خصرو

ایقرول ررومی براخ

عقد رومی نظایض عومی مطاح ننمودهاند ی برض ورورم مصرداقی ی در نرد مرورد
خو

مونند ط ق خیورام ی اخر برض شر اض ی ابرااک حیرا ایقرول ررومی را بیرو،

نموده اند .در خصو

ط ق قهو بنو با مصومحی خو

یقول ط ق بض نحو رومی

را غیا ممین می دانند .جایو ،یو عدم جایو ،رومی در ابااک ی اخ بض شر اض برا ایرن
بحث لی استوار اسرق رض ایرو در ایقوعروم ررومی راه داردب بنروبا اینیرض ایقرول
رومی ممین نبوشد ابااک ی اخ بض ش اض رومی حتی برو اجرو م مومری نیرز ورحی
ن واهد برو د .در قرض نیرز م رهور قهرو یقرول ررومی را ورا وو در عقرود امیون ر یا
می دانند ی حتی باخی ا قهوی بنوم در خصو

عردم امیرو ،ررومی در ایقوعروم

ادعوی اجمول نمودهاند .بحث این اسق رض ایرو یقرول ررومی همکنونیرض در عقرود
ممین اسق در ایقوعوم نیرز امیون ر یا اسرقب در راک امیرو ،یقرول ررومی در
ایقوعوم حیا ایقول رومی عدم ن وذ اسقب در این مقومرض یر ش شرده رض ا بروم
شود یقول رومی همکنونیض در عقود ممین اسرق علری اوورور در ایقوعروم نیرز
امیون یا اسق مگا اینیض در خصو

ایقوعی خو

بنروبا مصرومحی امیرو ،یقرول

رومی یجود نداشتض بوشد.
کلیدواژهها :امیو ،ایقول رومی ابااک اخ بض ش اض ط ق.
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 )1مقدمه
رور ا نظا مغوی عبورم ا

سی اسق ض نسبق بض یزی ض مابوط بض ای نیسق دخومق نمویرد.

یوک در رومی یوک نسبق ی دومق با جمع دارد؛ یاا رور جمع رل ی بض مانری یرودیی اسرق ی
اوط حوو یصا

در حق غیا بدی ،اذ ،شاعی را رومی گویند .بض عبورم دیگا هاگروه سری در

امور متالق بض غیا بدی ،اذ ،ی یویق دخومق یو یصا ی نمویرد ا ،را ررومی ی شر
رور نومند (وبحی محمصونی  .)61 :1420اورط حوو ررومی یصرا

مزبرور را

در حرق غیرا اسرق بردی ،اذ،

شاعی .بض عبورم دیگا هاگوه سی در امور متالق بض غیرا بردی ،اذ ،ی یویرق دخومرق ی یاراک
نموید اقدام یی را رومی گویند .مثل اینیض ید مور عمرای را ب ایشرد بردی ،اینیرض ی ومرق یرو
یویق با ای داشتض یو ی ویض اختیوری ا جونب ووحب مور بض ای شده بوشد عمل نین ش صی را
رومی نومند (بهاامی .)37 :1377

ماوملض رومی قصد رور را بض عنوا ،عومرل سرو نده دارد یانری ها نرد رض قصرد ا نوحیرض
مومی وودر ن ده یمی بض هاحور قصد یجرود دارد .دیم اینیرض در ایرن نرول ماوملرض رترو یجرود
خورجی ندارد ی سوم اینیض در ماوملة رومی رتو مؤخا با قصد بوده ی این رتو ا اجرو م مومری
حوول میشود .در حقوق ا یاا ،بض پیایی ا حقوق اس م عقد رومی بض عنوا ،عقردی ورحی ی
غیا نو شنوختض میشود (عسگای  )28 :1386نیق ی قصد ش

رور بوید اقدام بض ماوملرض یرو عمرل

قونونی ی مودی وا وو باای ووحب مور ی یو ووحب عمل بوشد .یجض یمویز یصا
بو ایش مور مسایقض ی ماوملة مور غصبی ی غیاه در همین ر
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

ایقول ویغضای اسق ض ا اش یوسط ش
یقول ایقول مبوشام شاط نیسق ی ش

ی ماوملض ررومی

ن مانوی اسق (بهاامی .)16 :1377

یاحد متایب میشود (شرهید ایر  1414ج  )145 :1در
می یواند ا طایق نموینده اقدام بض یقول ایقول نمویرد؛ برض

عنوا ،مثور در اخ بض ش اض نمویندم شایی ملی مییواند بض یملی مبیرع دسرق نرد خرواه ایرن
نموینده قااردادی بوشد (ی یل) یو قونونی (مونند یمی قهای یو قیا) .بنوبااین اگا شر یع غویرب یرو در
ندا ،بوشد یمی بتواند ی یل بگیاد باای اجاای وری حق ش اض بوید ا این یسیلض است وده نمویرد
یگانض اوق ا

دسق میرید ( ویو یو.)277 :1390 ،

امو بحث این اسق ض ایو ع یه با امیو ،یقول ایقول ا طایق نموینده یقول ایقول رومی نیرز
امیون یا اسقب در وورم امیو ،یقول ایقول ررومی حیرا نرین ایقروعی یسرقب طبوطبرویی
یزدی در اسقوط بض نحو رومی حق خیوطق مستأجا ایر در اتی ض اجیا در همو ،مو ،خود را
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رومی جوری نیسق (طبوطبویی یزدی  )326 :1415گایهی دیگا ا قهو رومی را قوعدم حو ا با همة
اعمور حقوقی اعا ا عقد ی ایقول دانستضاند

مقاله

اجیا مستأجا دیگا نموده اسق بیو ،میدارد باگ ق ا ،بض اجو ه ایقول اسق ی در ایقرول حیرا
مگا در موارد استثنویی (نوئینی  1373ج 211 :1؛ میا ای قمی

.)180 :1413

در حقوق مدنی ایاا ،مقارایی ض یتایق ایقول رومی را م

اده بوشد یجود نردارد.

موده  841قونو ،مدنی یویق با مور غیا را یمو بو اجو م مومی بوطل ماا ی اده اسرق رض مرورد
این موده را بنو با نظا سونی ض یویق یملییی را ایقول میدانند مییوا ،ییری ا مصرودیق حیرا
قونونی با بط  ،ایقرول ررومی دانسرق (شرهیدی 1390ج  .)145 :5باخری ا حقوقردانو ،نیرز ماتقدنرد
رومی همکنو ،ض در عقود یاقع میشود در ایقوعوم هرا یاقرع مریگرادد .برض عنروا ،مثرور عوقرد
رومی ممین اسق دین را مورد ماوملض رومی قاار دهد .مث و ود ین گنردم را برض طرور لری در
ذمة ش

ومث ماین بض طا

خود ب ایشد یو اینجو یری عقرد ررومی یاقرع شرده اسرق .امبترض

رومی حق اقبوک ی قبض ندارد حور اگا همو ،عوقد ا گندمهوی همرو ،شر

ومرث ورد یرن

جدا ند ی بض م تای یسلیا نموید عمل یسلیا نیز ض خود یی عمل حقوقی جداگونض اسق رومی
خواهد بود نهویق اینیض یسلیا مزبور یی ایقول رومی اسق ی مومی مییواند عقد را اجو ه ند ی
ایقول را اجو ه نیند ای مییواند ها عقد ی ها ایقرول را اجرو ه نرد .همکنرین ممیرن اسرق سری
خود را ا عین همو ،پونصد یومو ،ب ادا د در این مورد عقد وحی اسق یمی یسلیا من ا پرور
مغصوب یی ایقول

رومی اسق (جا ای منگایدی .)138 :1387

 )2دالیل امکان وقوع معاملة فضولی در ایقاعات
 .1اگا عدم یجود ارادم مومی را بتوا ،در امور ان ویی جباا ،اد ض ی ویم می ند ض این اراده
ییی ا ار و ،یااتی بو دیگای بوشد (عقد) یو خود بض ینهویی ورسرو ی م یرد یاقرع شرود (ایقرول)
( ویو یو.)155 :1390 ،

 .2باخی ا قهو ایقول رومی را همکو ،عقد رومی غیا نو میدانند ی یویق مو اد با لرث
را نونکض یویق یملییی ایقول بوشد ییی ا مصودیق ایقول رومی مریداننرد رض برو ین یر یر رض

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

پونصد یومو ،پور دیگای را غصب نموید ی یی خایار گندم در ذمض ب راد ی پرا ا عقرد دیرن

(س)
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دارای ا ا میگادد (غایی او هونی 1415ج  )130 :1باخی نیز بض وورم مطلق بیو ،میدارند همونگونض
ض در عقود رومی جایو ،دارد

در ایقوعوم ها جایو ،دارد (شهیدی یبایزی  1375ج .)367 :2

 .3اگا ض باخی ا قهو با عدم وحق ایقول

رومی ادعوی اجمول نمودهانرد (انصروری  1410ج :1

 )341نوئینی در منیة الطالب بیو ،میدارد :اجموعی با بط  ،رومی در یموم ایقوعوم نرداریا ی ورا وو
در بوب عتق ی ط ق نین اجموعی یجود دارد .بنوبااین رومی در همرة ایقوعروم بنرو برض مقترروی
قوعدم ایمیض جایو ،دارد

مگا مونای در باخی مصودیق ایقول یجود داشتض بوشد (نوئینی  1373ج )211 :1

مؤمف مستمسک نیز در حیمی م وبض بیو ،میدارد نین قوعردهای نرداریا رض بگروییا ررومی در
ایقوعوم جایو ،ندارد ی ادعوی عدم جایو ،ی امیو ،رومی در ایقول ادعرویی ا بروم ن رده اسرق ی
وا وو در باری ا موارد ی مصودیق مونند ط ق

اجمول یجود دارد (طبوطبویی حییا 1416ج .)375 :9

 .4بو اینیض قهو مامووو ماوملض رومی را در بوب بیع مطاح می نند یمی ررومی اختصرو

برض

بیع ی ماوملة یملییی ندارد؛ بلیض قواعد ا ،در ماوم م عهدی نیز جوری اسق .قونو ،مدنی نیرز در
صل راجع بض ماوم م رومی ا ماوملض بض مور غیا س ن گ تض ی مقارام ایرن صرل را برض بیرع یرو
ماوم م یملییی اختصو

نداده اسق .بنوبااین ماوملة رومی قلمایی بسریور گسرتادهای داشرتض ی

استثنو نمیبوشد (و ویی  1392ج  )184 :2در باخی منروبع قهری نیرز ماوملرة ررومی برض ورورم لری
غیانو بیو ،گادیده اسق (مومقونی  1316ج  )366 :3بو یوجض بض ایحود مبونی در عقد ی ایقرول اورووو در
قض ماوملض بض مانی عوم خود بض ور میرید ی شومل ایقول نیز میگادد ( ویو یو )151 :1390 ،بنروبااین
در دیدگوه قهوی م ور امیو ،یقول ایقول رومی یجود داشتض ی غیا نو اسق.
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

 .5بضطور لی قهوی اس می در مسوئل قواعد عمومی را بض وورم یحلیلی بیو ،ننمودهاند برض
این مانی ض ایل را ا اوور لی است ااج نمویند بلیض در ابتدای اما مسوئل اعی را مورد بحث
قاار داده ی ا مجمول مسوئل اعیض مبودی اسوسی ی قواعد قهی را بضدسرق مریایرنرد .ایرن شریوم
استقاایی مؤ ید ی سیای اسق ض مو ا اوور ی ایع اس می شنوختیا .ی ا این ادمرض اسرق رض علرا
قض بنو شده اسق (بهاامی  .)45 :1377بض همین جهرق در خصرو

ایقرول ررومی یرزی موننرد عقرد

رومی مطاح نیادند ی مو ا مجمول مسوئل اعی مییوانیا حیا لی است ااج نموییا.
خ وض اینیض عمل رومی نسبق بض جمیع یصا وم متوقف بض اجو م ووحب حق اسق ی مستند
مو نیز قوعدم لی اجو م وحق بض منزمة اذ ،سوبق اسق ی منحصا بض عقدی ا عقود یو ایقول ی یصا ی
ا یصا وم نیسق بلیض شومل همة اعمور حقوقی ی یصا وم قومی ی

الی اسق (بهاامی .)45 :1377
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مقاله

 )3صحت فضولی؛ خالف قاعده یا بر وفق قاعده؟
نونکض قوئ ل بض این بوشیا ض جایو ،رومی ی وحق ا ،در عقرود برا خر
گ ق د ر ایقوعوم نیز رومی با خ

قوعرده اسرق بویرد

قوعده اسق ی در این وورم بوید گ ق در ها مرورد رض

دمیل داشتیا با طبق ا ،عمل مینموییا .یوتی اینیض با اسوس قواعرد ایمیرض عقرد ررومی ورحی
نیسق حور اگا در موردی وحی شد با خ

قوعده میشود ی در نتیجض در موارد خ

قوعده

بوید بض قدر م تیقن ا ت و نمود .م ا بض همین جهق باخی ا قهو ماتقدنرد قرط بیرع ی اجرورم ررومی
وحی اسق ی نیوح رومی بض علق عدم یجود دمیل وحی نیسق .بو یوجض بض این مبنو در ایقوعوم
نیز رومی امیو ،یقول ندارد .امو اگا قوئل شدیا ض در عقرود جایرو ،ی ورحق ررومی برا ی رق
قوعده اسق .بو ید بارسی نیا ض همو ،قوعده ایو در ایقرول نیرز جایرو ،دارد یرو خیراب رض اگرا برو
بارسی باای مو ا بوم گادید ض همو ،قوعده در ایقول جایو ،دارد مسئلض یموم میشرود ی مرییروا،
حیا نمود ض رومی همونطور ض در عقود جایو ،دارد در ایقوعوم نیز جایو ،خواهد داشق.
اموم خمینی م اتقد اسق باای اینیض رومی در عقود با ی ق قوعده بوشرد سرض بیرو ،یجرود دارد
حور بوید دید دامیی ا ا ،در ایقول جوری اسقب
اسق .ممین اسق دی طا

عقد رور بوشند ی ممین اسق یی طا

اوریل ی دیگرای ررور

بوشد ان وی م ور در مو ،خودش یاقع شده اسق حور در مو ،اجو ه ض مومی اقدام بض ودیر
اجو ه مینموید ا ،ان و یموم شده اسق امو حور ض مومی اجو ه میدهد بو این اجو های ض ملحرق
بض ا ،ان وی سوبق می گادد عقد م ور دیگا عقد رومی ن واهد بود بلیض عقرد مجیرز ی اوریل
میگادد ی یقتی عقدی اویل شد م

مور «ای وا بوماقود» میشود ی مطوبق بو قوعده میگادد (امروم

خمینی  1421ج  )127 :2بنو با بیرو ،ایر ای رو ،ماتقدنرد ررومی در ایقوعروم نیرز جایرو ،دارد یراا
م ایک در اینجو امحوق اجو ه بض ان وی موجود در ظا ش اسق ی این مسئلض در ایقرول ررومی نیرز
وودق اسق (اموم خمینی  1421ج .)129 :2
بیو ،دیم این اسق ض بنو با نظا عق

عقدی ض بض نحو رومی مناقد شده اسق یموم امسبب

نیسق بلیض جزکامسبب اسق اجو ه ها جزک دیم ا ،اسق .همونگونض ض ایجوب ی قبور هرا ردام

(س)

جزک امسبب اسق در اک مورد بحث نیز عقد جزک امسبب اسق ی جزک دیم ا ،عبرورم ا اجرو ه

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

بیو ،ایر این اسق ض می اموید یی ان ویی یاقع شد ض ا ،را رور در عقد رومی ایرده
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اسق؛ م ا بو استدور م ور می گویند عقد رومی وحی اسق بض این جهق ض یقتی بو جزک دیم
ض جزکامسبب اسق بیوید یموم سبب محقق میگادد ی یقتی یموم سبب نقل امد مسبب نیز میایرد
(اموم خمینی  1421ج  .)128 :2این بیو ،باینض در بوب ایقول نیز میاید ی بوید گ ق ایقرول ررومی جرزک
امسبب اجو

م ووحب حق نیز جزک دیم ا ،اسق (اموم خمینی  1421ج .)129 :2

بیو ،سوم :حقیقق عقد عبورم ا همو ،قاار بین ام رومیین اسق ی این قاار ی ماوهده ی ماوقده
بض محوظ اعتبور یو مو ،امرو بوقی اسق یانی عق یو مو ،امرو بقوی این قاار را اعتبرور مری ننرد.
یقتی ض امرو بض ا ،ملحق شد این قاار حقیقق عقد اسق امرو ها بض ای ملحرق شرده پرا یری
عقد نوشی ا

رتو میشود ی بنوبااین مسئلض یموم میشود (اموم خمینی  1421ج .)128 :2

امو در ایقول قااری یجود ندارد ی قرط یری م ر ی یرو یری ان رویی یجرود دارد ی قراار برین
امطا ین بض نحوی ض بگوییا بین دی طا

یی قااری یجود داشتض بوشد ی عق بقروی ایرن قراار را

اعتبور مینمویند یجود ندارد ی بض عبورم دیگا در ایقول مجاد م

ی مجاد ان و اسق .م ا و ،بین

عقود ی ایقول نین اقی یجود دارد بیو ،سوم در ایقوعوم جایرو ،نردارد .در راک مر ور امروم
امودند بوید گ تض شود حقیقق عقد قاار نیسق یو بض نین م یلی باخورد ننموییا؛ یاا اگا قوئل
شدیا ض حقیقق عقد همین قاار اسق نتیجض این میشود ض جایو ،رومی در عقد با ی ق قوعده
اسق ی این قوعده در ایقول جایو ،ندارد و ،در ایقول مو قاار نداریا .م ا امودند بوید گ تض شود
حقیقق عقد عبورم ا همو ،یبودر ان ویی اسق ی این یبودر ان ویی ی مانوی ان ویی در ایقوعوم نیرز
یجود دارد ی نبوید بگوییا حقیقق عقد عبورم اسق ا قاار ی امتزام بین دی ن ا بلیض بوید حقیقق
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

عقد را همو ،مانوی ان ویی ی همو ،من أ بدانیا .این مانوی ان ویی در عقود ی ایقوعوم یجرود دارد
در عقود یقتی بویع رومی میگوید باق یی ملییق ان ویی را ایجود مینموید در طر ق ررومی
نیز یقتی رور میگوید هی طومق در این اک نیز یی ط ق ان وئی را ایجرود مرینمویرد ی بیرو،
میدارند ض بض نظا مو حقیقق عقد همین مانوی ان ویی اسق ی قاار نیسق در این وورم بیو ،سوم
نیز شومل ایقوعوم میگادد (اموم خمینی  1421ج .)129-130 :2

بنوبااین عقد ی ایقرول در مبرودی یجرودی ا محروظ ارادم ایجرود ی در ان رو ی اسربوب ان رو ی در
حصور نتیجة ان و م تا ند (اموم خمینی  1421ج  .)131 :2بض همین جهق بوید گ تض شود عدم ن روذ در
اعمور حقوقی رومی در ایقول نیز رعویق میشود مگا اینیض بو حیا ییژهای در قونو ،یرو طبیارق
عمل حقوقی نوسو

گور بوشد ( ویو یو.)158 : 1390 ،
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غیا نو دانستن ماروم م ررومی گراایش پیردا نمودنرد (شریخ طوسری  .)76 :1387شرهید ایر نیرز در

مقاله

در قض شیاض نظا سنتی حتی قوئل بض بط  ،ماوم م رومی اسق ی ینهو قهوی متأخا بض سرمق
غایةالمراد ادعوی ای وق ی اجمول با بط  ،ایقول رومی نمودهاند (شهید ایر  1414ج  )37 :3ایرن ادعروی
ای وق درسق نیسق؛ یاا ایوو اجمول منقور حجیتی ندارد ی اگرا مرو اجمرول منقرور را هرا حجرق
بدانیا در مواردی ض خ ش وبق شده

نمییروانیا ا ،اجمرول را حجرق بردانیا (محمردی :1391

 )184در این مسئلض قهوی یودی بحث ادهاند ی باخی حیا برض ورحق ایقوعروم ررومی داده ی
باخی حیا بض بط  ،دادهاند .حتی در عتق ی ط ق ها شیخ م ید در مقنعه مطومبی بیرو ،نمروده رض
بیونگا وحق رومی در ایقوعوم در ا ،دی اسق .شیخ م ید در این مسئلة رومی را بوطل ندانسرتض
ی وحق عتق را موقو

با اجو

م مومی اولی میداند (شیخ م ید .)606 :1413

باخی در نظای م ومف بیو ،میدارند :موده  261قونو ،مردنی مقرار مریدارد« :در وروریی رض
مبیع رومی بض یصا

م تای داده شود هاگوه مومی ماوملض را اجو ه نیاد م تای نسبق بض اورل

مور ی منو ع مدیی ض در یصا

ای بوده تومن اسق اگا ض منو ع را استی وک نیاده بوشد ی همکنین

اسق نسبق بض ها عیبی ض در مدم یصا

م تای حودث شده بوشد» مسئومیتی ض بض موجب ایرن

موده متوجض م تای میشود مسئومیق بسیور سنگینی اسق ی در یاقع قونونگ ار بو مقار نمود ،نرین
تمونق اجاایی عدم یمویل خود را نسبق بض این قبیل ماروم م یصرای نمروده اسرق .برض عبرورم
ماوم م رومی شده ا مجمول مواد مابوط برض ایرن صرل برض خروبی اسرتنبوط مریشرود رض نظرا
قونونگ ار یامیا این نول عمل حقوقی نبوده بلیض با عیا در مواردی ها ض قوئل با وحق شرده
اسق وم و با خ

میل ای بوده اسق (د تا اده .)28 :1317

امو این نظا درسق نیسق؛ یراا ا ظروها قرونو ،مردنی رض ماوملرة ررومی را در شرمور قواعرد
عمومی ماوم م ایرده اسق ی م ود مواد  247بض باد ی نیز مرواد  304ی  581ی  674ی  1073قرونو،
مدنی بض خوبی بامیاید ض احیوم مابوط بض ماوملة رومی در مام قواعد عمومی اسرق ی در هرا
مورد ض نیوبق امیو ،داشتض بوشد بویستی رعویق شود ( ویو یو 1388 ،ج  )112 :2بنوبااین در ایقوعوم
نیز امیو ،یقول ماوملة رومی یجود دارد؛ یاا ع یه با اینیض عقد در این مورد خصوویتی ندارد
حدیث نیوبق در ایقول نیز بو مونع شاعی ی قونونی ریبای نمیشود (قوسا اده .)105 :1388

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

دیگا اگا مقنن بض دمیل م حظوم یوری ی اجتموعی ی اقتصودی در باری ا موارد قوئل با وحق

(س)
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 )4مبنای حقوقی عدم نفوذ
در مورد مبنوی عدم ن وذ در عقد رومی م هوریاین نظایض با پویة یجزیة اراده بض دی عنصا قصد ی
رتو قاار گا تض اسق .این نظایض م ید ا ،اسق ض در اناقود ماوملض ارادم ش

مومی موتوعیتی

نداشتض ی تایریی ندارد یو قصد ان و ا نوحیة یی وودر شده بوشد .قصد ان و امای اسق نوعی رض
ا جونب ها سی ض بوشد ا ور حقوقی خود را بض همااه دارد .امو قصد ان و بردی ،رتروی مومری
نوق

اسق ی باغا ایجود هور وب ایمیة عقد ا بور نمود ،ا وری برا ایرن سروختور نرویوا ،اسرق

(وودقی مقدم ی شریوهی اده  )38 :1390با اسوس ایرن نظرا انکرض جنبرة ش صری ی داخلری دارد ی بویرد
منسوب بض مومی بوشد رتوی ایسق .پا و ی اسق ض قصد ان وی رور بض رتوی مومی پیوند
ب ورد یو عمل حقوقی را ومل نموید ینهو مسئلة غیا متاور

عدم همااهی رتو بو قصد اسق یمری

این یقور ،تایریی ندارد ( ویو یو 1390 ،ج .)116 :2

ماومل رومی ض باای خود ماوملض نموید ض باای مومی قصد ان و دارد ی بض همین جهق برو
ماوملة رومی اسوس قاارداد ایجود میگادد اگا ض بض علق قدا ،رتوی مومری قراارداد ومرل
نیسق ی بو پیوستن رتوی بادی قاارداد ومل شده ا ور خود را ا ری اناقرود برض برور مریایرد ی
ی وییی بین رتوی بادی ی رتوی حوول در مو ،عقد نیسق (ور ویی )179 :1392مبنروی مر ور در
ایقول نیز یجود دارد ی قاارداد خصوویتی نداشتض ی ی وییی بین عقد ی ایقول ا ایرن حیرث موجرود
نیسق بنوبااین اوووو ایقول رومی نیز غیا نو اسق مگا اینیض بنو برض دویرل ی مصرومحی خرو
ایقول رومی بوطل بوشد.
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

باخی ا حقوقدانو ،نیز بیو ،داشتند عقد ما ب ا قصد ان و ی رتروی طرا ین اسرق اگا رض
قصد ان و بضیسیلة دیگای بضعمل اید .در ماوملة رومی قصدی ض برض یسریلض شر

ررور رض

هیچ سمتی در ماوملض ندارد بض عمل میاید است وا ،بندی ماوملض را ایجود مینمویرد ییمیرل ا ،ی
یحقق ماوملض احتیوج بض جزک دیگای دارد ض رتو میبوشد .رتو نو ور بوید بض یسیلة غیا رض مومری
یو متاهد اسق بضعمل اید ی بو پیوسق نمود ،ا ،بض قصد ان وی رور عقد ومل ی مرؤ ا خواهرد
شد .رتویق گوه قبل ا قصد ان و حوول میشود ی ادامض پیدا می ند یو قصد ان رو محقرق گرادد ی
گوه رتویق پا ا قصد ان و بض یجود میاید (امومی  1368ج  )299 :1مبنوی م ور رض برین قصرد ی
رتو قوئل بض ی ییی گادیده اسق در مورد ایقول نیز مییواند مصرداق پیردا نمویرد ی عقرد در ایرن
مورد خصوویتی ندارد  .بنوبااین در ایقول رومی نیز بو یوجض بض اینیض قصد رور یجود دارد یمری
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ایقول رومی نیز نموییا.

مقاله

رتوی مومی ی ذیحق اولی یجود ندارد مییوانیا بو پ یاش مبنوی مر ور حیرا برض عردم ن روذ
در باخی نظایضهو نیز اجو م مومی شاط ن وذ عقد دانستض شده اسق بضطوری ض عقرد برض ارادم
رور ی اویل بستض میشود ی مقتروی انتقور مومییق را بض یجود مریایرد ی ا ایرن حیرث نقصری
ندارد .در یاقع اجو م مومی مونای را ض در راه ن روذ ایرن سربب پریش سروختض یجرود دارد ا برین
میباد ( ویو یو 1390 ،ج )120 :2نین مبنویی در ایقول رومی نیز مییواند یجود داشتض بوشد.
باخی مبنوی عدم ن وذ را نظایة نمویندگی میدانند ی بیو ،میدارند مروده  247قرونو ،مردنی برض
مومی اختیور داده اسق ض ماوملة رومی را اجو ه ند ی بدین یاییب طا

ماوملرضای قراار گیراد

ض در ا ،دخومق نداشتض اسق .این اجو ه بض مانی اعطوی نموینردگی برض ایسرق راا رض ینهرو راه
است وده ا ا ا ماوملة بیگونگو ،اسق .اعطوی اختیور بض بیگونرضای رض بردی ،داشرتن ور حیق براای
مومی ماوملض می ند سودهیا یصور میشود؛ یاا مونند ین ی ماوملة ی یلی اسق ض ا حدید اختیور
خود یجوی مینموید ( ویو یو 1390 ،ج  )124 :2باخی در نظای م وبض مبنوی عدم ن وذ را در ماوم م
رومی عدم یجود سمق اناقود ننده دانستض ی بیو ،میدارند و ،رور بدی ،دارا برود ،سرمق
باای ایجود رابطة حقوقی بین اویل ی غیا وشش مینموید ض و ،این رابطض نسبق بض رابطة ایر
ال بض حسوب میاید علی امقوعده بوید بض یبرع اورل رض ماردیم اسرق برض لری ایجرود ن رود ی
یاحد بدی ،نمویندگی ا

دیگای ها نمییواند بو خرود عقردی مناقرد نمویرد (علریابرودی )144 :1381

نین مبنویی در ایقوعوم نیز مییواند مصداق پیدا نمویرد ی در عقرد خصووریتی یجرود نردارد رض
مبنوی م ور را وا وو شومل عقود دانستض ی م مور ایقوعوم ندانیا.

 )5بررسی مصداقی چند ایقاع
در ذیل بض بارسی امیو ،یقول بض نحو رومی در خصو

ند ایقول میپادا یا.

 )5-1وصیت فضولی
سؤ ار این اسق ض ایو یویق موهیق عقدی دارد یو ایقول اسق .بنو بض دویرل ذیرل بویرد یوریق را

(س)

ایقول دانسق؛ یاا عموموم یارده در قض یویق را بض مووری نسربق مریدهنرد ی یحقرق ا ،را برض

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

باخ

ماوم م ا طایق ی یل وحق پیدا نیند و ،یی طا

عقد وقد سمق اسرق ی راد
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شاط دیگای متوقف نسوختضاند (محقق دامود  )39 :1368مطوبق موده  827قونو ،مدنی« :یویق یملییی
عبورم اسق ا اینیض سی عین یو من اتی را ا مور خود باای مو ،باد ا ویش بض دیگای مجونروو
یملیی نموید» اگا قبور موویمض ا ار و ،یویق یملییی شرماده مریشرد بویرد در یاایرف ذ را
میشد .در عا

نیز بض انکض مووی ان و می ند وا نظا ا ارادم مووریمرض یوریق مریگوینرد

(جا ای منگرایدی  1350ج  )5- 15 :2همکنین در موده  827قونو ،مدنی قبرور مووریمرض شراط یحقرق
یویق نیسق

بلیض شاط یحقق یملیی اسق (جا ای منگایدی .)6 :1370

قبور در یویق یملییی ا ار و ،ا ،محسوب نمیشود .قهو نیز منیا دومرق اخبرور یارده برا
یجوب قبور در یویق یملییی بوده ی ماتقدند انکض مورد ای وق اسرق داشرتن حرق رد یرو عردم
قبور ا سوی موویمض اسق .قبور وا وو شاطی باای استقاار ی استماار ان

وی مووی اسق (عااقری

319 :1410؛ طبوطبویی یزدی  1409ج )878 :2با اسوس موده  1065قونو ،مدنی رعویق یروامی عا ری میرو،
ایجوب ی قبور شاط وحق عقد اسق؛ حور انیض در یویق یملییی رعویق این شاط ترایری
نیسق (محقق دامود .)39 :1368

باخی ماتقدند ض یویق یملییی ا اقسوم یویق عهدی اسق؛ یاا در یویق عهدی ش
انجوم ا ،را با عهده دیگای قاار میدهد ی در یویق یملییی خود عهدهدار ا ،میشرود ی رو،
در موهیق ایقوعی یویق عهدی بض دمیل عدم نیو بض قبور متا یادید شده اسق ی نظا م هور ا،
را ا ایقوعوم میداند م ا موهیق یویق یملییی نیز عمل حقوقی یری طا رض بروده ی ا ایقوعروم
شماده میشود (بایجادی عبده  )344 :1383منع شاعی ی قونونی یر ض ا یصا

در موویبض دومق با

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

مومی نبود ،ای و ،ی یجود حق مومییق موویمض دارد .نونکض یر ض پا ا وم مووی ی پیش ا
قبور یو رد موویمض مومی موویبض بوشند دمیلی با منع یصا وم ای

و ،یجرود نردارد (عردر :1373

. )407

نونکض موویمض پیش ا قبور یو رد یویتی ض بضن ع یی شده بمیاد بنوبا قرور م رهور حرق
قبور یویق بض یر ة ای میرسد ی انهو مییوانند یویق را قبور یو رد نموینرد (محقرق ا ری  1411ج

 )15 :10در حومی ض در عقود بض ارث گ اشتن حق قبرور پ یا ترض نیسرق ی مرا

طرا

قبرور ا

اسبوب یار ایجوب محسوب میشود ( ویو یو1388 ،ج  )317 :1بنوبااین بو عنویق بض دویل مطاح شده
در وق یویق ایقول میبوشرد .در قرونو ،مردنی مروده  841در خصرو

یوریق ررومی حیرا

مینموید« :موویبض بوید ملی مووی بوشد ی یویق بض مور غیا یمو بو اجو م مومی بوطل اسق».
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مقاله

در قض قهو یویق بض مور غیا را بض دی اک یقسیا نمودهاند ی بیو ،داشتند یویق بض مور غیا
(یانی مومی مور) ان و گادد یقول ا ،را بض نحو رومی امیون یا دانستض ی ماتقدند نین یوریتی
غیا نو بوده ی بو ین ی مومی وحی می گادد امو دمیلی با م ایعیق یویق برض مرور غیرا براای
رور (نض مومی مور)

یجود ندارد (نج ی  1404ج .)279 :28

بض همین جهق باخی ا مؤم ین حقوقی نیز بیو ،میدارند ض حیرا اسرتثنویی مروده  841قرونو،
مدنی را بوید ی سیا م حدید نمود .م هوم عا ی یویق نروظا برض یصرا ی اسرق رض مالرق برض روم
متصا

بوشد .بنوبااین نونکض سی بض مور غیا ی باای مومی (مالرق برض روم ای) یوریق نمویرد

عمل رومی یویق بض مور غیا نیسق یویق باای غیا اسق ی بوید ا ،را قوبل ین یر شرماد یمری
اگا یویق را باای خود ی مالق بض وم خود نموید م مور موده  841قونو ،مدنی ی بوطرل اسرق
ها ند ض مومی ا ،را اجو ه بدهد ( ویو یو )88 :1386 ،در یأیید ایرن نظرا باخری مرؤم ین نیرز بیرو،
داشتند یویق ا اموری نیسق ض طبیاتوو قوئا بض ش

مووری بوشرد بنروبااین یوریق ررومی

اوووو اشیومی ندارد .ادمة استح سونی ض با بط  ،یویق رومی بیو ،شده اسق هیچ یری مثبرق
ا ،ن واهد بود بدین جهق باخی ا قهو با ا ،شدهاند ض نونکض مووی مور غیا را براای خرود
یویق نموید بوطل اسق یمی هاگوه مور غیا را برض نحرو ررومی براای مومری ا ،یوریق نمویرد
مووی مور غیا را باای خود یویق نموید .بنوبااین یویق رومی باای مومی بو ین ی یی وحی
خواهد بود .امو نظا ییی ا حقوقدانو ،ماووا این اسق ض ی سیا مزبور بو اط ق موده دیر ا ریش
قرویی میبوشد ی بوید طبق موده  841قونو ،مدنی یویق

رومی را مطلقوو بوطل دانسق (امومی 1368

ج .)89 :3

بض نظا میرسد ی ییی یویق بض مور غیا براای خرود ی یوریق برض مرور غیرا ی براای مومری
منطقییا ی بض مصلحق نزدیییا اسق؛ یاا در قض ای وق قهو با ا ،اسق ض یویق بض مور غیا ی
باای خود بوطل اسق ی موده  841قونو ،مدنی نیز نوظا بض همین وورم اسرق؛ یراا ایوو در عرا
سی این نول یویق را ا مصودیق یویق در شال نمی دانرد؛ راا رض یوریق یملیری عرین یرو
من اق باای باد ا ی وم اسق ی یملیی مور غیا ع یه با متاور

نبود ،ا ،یصا

در مور غیرا

محسوب شده ی حاام ی بوطل خواهد بود .ونیوو ا یاایف یویق بض یملیی عین یو من ارق م هروم

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

وحی اسق .موده  841را مییوا ،بض یسیلة ی سیا سوده نوظا بض بطر  ،ماوملرة ررومی دانسرق رض

(س)
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ینجیز بض محوظ مومییق است وده میشود ی بو یالیق بض موا قرق ی اجرو
1418ج  )179 :5ومثوو نیق ی قصد ش

رور بوید اقدام بض ماوملض یو عمل قونونی ی مودی وا وو باای

ووحب مور ی یو ووحب عمل بوشد .یجض یمویز یصا
ماوملض مور غصبی ی غیاه در همین ر

م مومری منو روم دارد (طروهای

ی ماوملة ررومی برو ماوملرض مرور مسرایقض ی

ن مانوی اسق (بهاامی .)16 :1377

اگا یویق ا ایقوعوم ها بوشد یقول رومی در ایقوعوم نیز ندا ،غیا ممیرن نیسرق؛ یراا
امیو ،یقول ا ،بو مونع شاعی ی قونونی باخورد نمینموید .م ا میو ،قهو بسیورند رض قوئرل برض ایقرول
یویق بوده ی در عین حور احتمور یقول یویق
یاا در اتی ض ش

رومی را باید ندانستضاند (محقرق دامرود )104 :1420

بض مور غیا ی باای مومی (ی مالق بض وم ای) یوریق نمویرد بسریوری ا

قهویی ض یویق را ایقول نیز میدانند یویق رومی را وحی

میدانند (اموم خمینری  1379ج  1ی :2

.)94 - 97

 )5-2اخذ به شفعه فضولی
اخ بض ش اض بض نحو رومی وحی نیسق؛ یاا اخ بض ش اض خ

اول اسرق ی مقترروی قوعردم

یسلیط این اسق ض بدی ،رترویق مومری نمرییروا ،مرور را ا ملییرق مرومیش خرورج نمرود .در
ووریی ض بو اخ بض ش اض ا سوی ش یع مور بضوورم قهای ی بدی ،ارادم خایدار ا ملییرق یی
خورج میگادد (اوغای اقم رهدی  )38 :1385بنوبااین در ا ،بض محل ی وق ی موارد متیقن مییوا ،حق
ش اض را جوری دانسق ی در موارد یادید مونند اخ بض ش اض رومی نمییوا ،قوئرل برض ورحق ا،
گادید (شهید ونی  1410ج 404 :4؛ حسینی عوملی  1426ج.)342 :6

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

مزیم وری بود ،اخ بض ش اض نیز مونع ن وذ اقدام ررومی دیگراا ،اسرق؛ یراا هرد

ا ایرن

حیا جلوگیای ا ترار خایردار ی نوپویرداری ماروم م ای نسربق برض سرها ایخترض شرده اسرق.
قونونگ ار میخواهد اخ بض ش اض بیدرنگ وورم پ یاد ی ییلیف بیع بضطور قوطع م

شود

در حومی ض امیو ،ین ی اخ بض ش اض رومی مدیهو همض یز را بض حومق یالیق در میایرد .بو ایرن
حور اگا شایی ا یجود بیع ی اقدام رومی اگوه نبوشد ور رور نمییواند حرق ای را در اخر
بض ش اض ا بین بباد .در این اک ای بارد ا اطر ل یرو تن ا بیرع (یجرود حرق ی روری برود ،ا)،
مییواند یو خود مستق و اخ بض ش اض نموید یو اقدام رومی را اجو ه دهد؛ یاا اخ بض ش اض رومی
بض جهق باخورد بو مونع وری بود ،حق ا ا ا می ا ترد ی خرود برض خرود بوطرل نیسرق .بنروبااین در
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سا راه خود ن واهد داشق .ویدم امیو ،اجو ه یملی رومی این اسق ض ش یع مرییوانرد یروریخ

مقاله

اتی ض مهلق اخ بض ش اض بض دمیل خورجی (جهل) بوقی میموند ین ی عمل رومی نیز مونای با
یملی را بض گ شتض باگاداند ی ا ا ور ا ،ا جملض منو ع ملی در وورلض اقردام ررومی ی اجرو ه
بهاهمند گادد ( ویو یو.)274 :1386 ،

 )5-3ابراء فضولی
شیخ طوسی در مبسوط در جواب این سؤ ار ض ایو در وحق ابااک قبور اد ،ابااک شرونده شراط
اسقب می اموید باخی گ تضاند ض قبور شاط وحق ابااک اسرق ی یرو قبرور محقرق ن رود حرق
همکنو ،با عهده ای بوقی خواهد موند .بض نظا میرسد این نظا اقوی اسق؛ یاا در ابااک منتی با ابااک
شونده یجود دارد ی ای مجبور بض پ یاش ا ،نیسق در حومی ض اگا قبور یی را و م ندانیا ای را
با ا ،مجبور نمودهایا .یمی گایهی دیگا گ تضاند ض ابااک وحی اسق خواه سی ض برا عهرده
ای حقی اسق ا ،را ب یاد خواه ن

یاد .ظوها این قور نیز قوی اسق (شیخ طوسی  1387ج )314 :3

باخی ا قهو بیو ،میدارند نونکض ابااک یملیی بوشد نیو مند قبور اسرق ی نونکرض بگروییا
ابااک اسقوط اسق نیو ی بض قبور ندارد ی این ظوها نظا م هب شو ای نیز میبوشد .امبترض بنرو برض نظرا
این اک ابااک اسقوط نبوده بلیض یملیی می بوشد بنوبااین نیو مند قبور خواهد بود .امرو در مر هب
مو ابااک اسقوط محض بوده بض گونضای ض حتی رد ابااک نیز
 )327ا ثا قهو ابااک را اسقوط دانستض ی ماتقدند نیو

وقد ا ا اسق (ع مض حلری 1414ج -328 :14

مند قبور نیسق ( ااممحققین  1387ج 604 :3؛ ع مض

حلی  1410ج 450 :1؛ یض وشونی  1414ج.)161 :3

شهید ونی در مسالک االفهام در بحث ابااک دیض بیو ،میدارد« :دیض بض مجاد یصدق سوقط میشود
ی نیز نیو مند قبور نمیبوشد ی مااد ا

یصدق ابااک اسق» (شهید ونی  1413ج .)16 :6

در ابااک مبوشام طلبیور شاط نیسق ی بض نموینردگی نیرز انجروم مریپر یاد .یمری ا انجرو رض
اسقوط رایگو ،حق بض یو ،طلبیور اسق ی بض دشواری مییروا ،ا ،را و مرة ادارم دارایری محجرور
دانسق نمویندگی قونونی (یمی ی قیا ی یوی) ض اداره محجور را بض عهده دارند (مروده1217ق.م)
نمییوانند بدهیورا ،مومی علیض را بض نمویندگی ابااک نند ی باخ

غبطرض ای گروم بادارنرد .اجرو م

دادستو ،در مورد قیا نیز ابااک را مبوح نمی ند .ینهو یادیدی ض ممین اسق پیدا شود درمورد یمی

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

قهوی شو ای نونکض داین بض مدیو ،اظهور دارد ض انکض در ذمض یوسق را بض یو یملیی نمودم در
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قهای اسق ض بض دمیل عوط ة پدری ی مزیم احتاام بض یصمیاهروی ای نرین راک مریشرود رض
ها ض ند بض مصلحق ا

ند اسق (موده1183ق.م) ( ویو یو. )375 : 1386 ،

در مورد یقول ابااک ا طا

نموینده یادیدی یجود ندارد امو سؤار این اسرق رض ایرو امیرو،

یقول اباای رومی یجود داردب مقصود ا ابااک رومی ان وی باائق ذمة مدیو ،بض یسیلة ش صی
اسق ض نض طلبیور اسق ی نض نمویندم ای ی نض مأذی ،ا سوی ای .مسئلض این اسق ض ایو نین اباایی
را می یوا ،مونند یی عقد رومی غیانو دانسق ض بو ین ی غیا نو ی دارای ا ور قونونی شود یو
اینیض این ابااک بوطل ی أ ،ما یین میبوشدب طاح این مسئلض منحصا بض ابااک نیسق بلیض در مرورد
ها یی ا ایقوعوم قوبل طاح میبوشد (شهیدی  1390ج  .)144 :5نیتة قوبل یوجض ایرن اسرق رض ابرااک
مدیو ،عملی اسق رایگو ،ی بض یو ،طلبیور .بنوبااین هیچگوه نبوید ا ،را م ایک دانسرق؛ ان روی
اسقوط حق بوید احاا گادد ی در وورم یادید بوید دین را بوقی دانسرق یراا ابرااک احسرونی برا
خ

اول (بقوک دین) اسق (عظیمی گاگونی  79 :1387؛ ویو یو.)372 :1386 ،

در ابااک ودیر اراده داین باای وا نظا اد ،ب عوک یی ا حقش تایری اسق .در این
اراده ی ای وم خووی شاط نیسق ی بیو ،اراده بض ها نحو ض بوشد وای یرو ترمنی رو ی اسرق
(سنهوری  )413 :1375در مورد حیا ابااک رومی باخی بیو ،میدارند :برضدمیرل اینیرض ایقرول ررومی
بوطل اسق ابااک رومی پ یا تض نیسق (بهاامی احمدی  )252 :1386بنوبااین ابااک بوید بض یسیلض طلبیرور
یو نمویندم ای یو مأذی ،ا ای محقق شود ی ابااک رومی وحی

نیسق (شهیدی  1390ج .)132 :5

بو اینیض ابااک در مام ایقولهوی ماین اسق احیوم ییژهای دربرورم شراایط یقرول ا ،در قرونو،
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

مدنی یجود ندارد .بنوبااین بض عنوا ،قوعده بوید گ ق شاایطی ض باای یقرول ی اعتبرور قااردادهرو
و م اسررق در ابررااک نیررز تررایرم دارد مگررا انکررض بررو طبیاررق ایررن ایقررول منو رروم داشررتض بوشررد
( ویو یو.)371 :1386،

باخی ا حقوقدانو ،بو اع م بط  ،ابااک ی بض طور لی ایقول رومی بیو ،میدارنرد مگرا اینیرض
دمیل خو

قهی در مورد ایقوعی خ

ا ،را ا بوم ند؛ یاا انکرض برو یوجرض برض قواعرد ی ریح

مقارام مابوط بض ان وئیوم حقوقی ابتدائوو بض ذهن میرسد این اسق ض رتو بض عنروا ،یری شراط
باای یحقق ها عمل حقوقی تایری اسق ی مقتروی عودی این یتایق بط  ،ایقرول ی ا جملرض
ابااک رومی ی عدم یأ یا رتوی بادی اسق .دویل مابوط بض عدم ن وذ ماوم م ررومی ی اعتبرور
ا ،پا ا ین ی مومی منحصا بض عقود اسق ی نمییوا ،ا ،را بض ایقوعروم یسرای داد .برض عر یه
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یجدانیق حقوقی نیسق ها ند ض اجمول مورد ادعوی عدهای ا قهو نسبق بض بط  ،ایقول رومی

مقاله

غیانو بود ،ایقول رومی ی اعتبور یو تن ا ،پا ا اع م بادی رترویق مومری مرأنوس ذهرن ی
وبق نمیبوشد (شهیدی  1390ج .)145 :5

اگا یزی متالق حق اد دیگای غیا ا ابااک ننده بوشد اباای ای بنو با نظا قهو بوطل اسق .بض
عنوا ،مثور م لا نمی یواند متا ا طلبی را ض ا دیگاا ،دارد دریو ق نموید؛ یاا طلبیورا ،نیرز
در ا ،حق دارند .دمیل این شاط (عدم یالق حق غیا) در این موارد ریشن اسق؛ یاا یقتی ض حق
دیگاا ،مونع وحق یصا
همااه بو دایاة امماور

بوشد بض مقتروی دمیلش مونع ن

وذ ابااک نیرز هسرق (ا ت روری 165 :1382؛

قض اس می .)160 :1385

اگا ض مونند سویا یصا وم قومی یو

الی رتویق دائن در وحق ابااک شاط اسق (جمومی :1345

 )45امو در ابااک مبوشام طلبیور شاط نیسق ی ممین اسق بض نیوبق انجوم شود .قواعد رومی ییژه
عقد نیسق ی در ها عمل حقوقی ض بض نیوبق وورم پ یا بوشد قوبل اجااسق .بنوبااین ابااک نیز بض
وورم رومی یاقع می شود ی ن وذ ا ،منوط بض رتوی طلبیور در پ یاش رور بض عنوا ،نموینده
اسق .بو این حور ابااک رومی وا وو در اتی یصور میشود ض ش صی بدی ،داشتن نمویندگی ی
بض امید قونع نمود ،داین بدهیور یی را ابااک نموید .یانی ابااک رومی بوید باای طلبیور ان رو شرود.
رابطض دینی میو ،داین ی مدیو ،مونع ا ا ،اسق ض رور بتواند ابااک را باای خود یاقع نمویرد .هرا
ا ،را بو موردی قیوس نمود ض رور مور دیگای را باای خود بض

ایش میرسوند ( ویو یرو:1384 ،

 )505بنوبااین ابااک رومی نونکض باای داین ان و شود نو ر نیسرق ی برو ین یر ای ماتبرا مریگرادد
(قوسا اده .)246 : 1388

قهو ابااک را در مانوی یسیای بض ور بادهاند .انهو ابااک را در مرورد اسرقوط یزهرویی اسرتامور
نمودهاند ض ا حقوق مومی نیستند؛ مونند اسرقوط حرق قصرو

اسرقوط مرو ،بوقیمونرده در ا دیاج

موقق ی اباای یل ی مونند ا .،ا این ری ابااک اسقوط همة حقوق ش صی ا ااد را رض برا عهرده
دیگاا ،وبق اسق در با میگیاد

خواه این حق مومی بوشد ی خواه مومی نبوشد (همااه بو دایاة امماور

قض اس می  .)132 :1385اگا ض باخی بض وورم مطلق اباای رومی را غیرا نو ر

مریداننرد ( ویو یرو،

 )505 :1384امو بض نظا می رسد در اتی ض اباای رومی راجع بض حقوق مومی اسق غیا نو بوشد

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

مو ،ض ش

مدیو ،بض خود را ابااک نموید نو ور ا حق خویش وا نظا نموده اسرق ی نبویرد

(س)
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حقوق ش صی ض مبوشام ش

ی در خصو

شاط اسق مونند اسرقوط حرق قصرو

اسرقوط

مو ،بوقیمونده در ا دیاج موقق ی اباای یل اباای رومی بوطل اسق.
 )5-4جعاله فضولی
باخی ا قهو ماتقدند جاومض ایقول بوده ی نیرو برض قبرور نردارد (ع مرض حلری  1420ج  )441 :4باخری ا
حقوقدانو ،نیز جاومض را ایقول میدانند (جا ای منگایدی  1357ج.)403 :1
در قونو ،مدنی ایاا ،نیز جاومض وا وو نوعی امتزام ی یاهد خوانده شرده اسرق .مروده  561قرونو،
مدنی مقار میدارد« :جاومض عبورم اسق ا امتزام ش صی بض ادای اجرام در مقوبرل عملری اعرا ا
اینیض طا

ماین بوشد یو غیا ماین» .مؤم و ،حقوقی نیز بو م حظرة احیروم جاومرض ی ا روری رض برا

امتزام جوعل بور میشود ا ،را ایقول دانستضاند (بایجادی عبده  )317 :1350بو یوجرض برض یاایرف قرونو،
مدنی ض یایین عومل در جاومض شاط نیسق ی بو نداشتن م وطب م صووی نیز جاومض یاقع میشود
در حومی ض ها عقدی محتوج بض قبور بوده ی بدی ،ا ،عقد محقق نمیشود.
باخی ا قهو نیز بو اع م ایقول بود ،جاومض بیو ،میدارند ض جوعل بو ملتزم نمود ،خرود سربب
سو ی می ند یو ها سی ض ور مورد نظا را انجوم دهد استحقوق پوداش را بیوبد .بنوبااین عومل در
ایجود این یاهد ی ام تزام دخومتی ندارد ی هاگوه ور ماهود را انجوم دهرد برض مقترروی سرببی رض ا
پیش بض یجود امده اسق حق دریو ق پوداش را مییوبد بض همین جهق نیرز رو ،عومرل در یقرول
عقد نق ی ندارد نیو ی بض دارا بود ،اهلیق ندارد ی اگا وغیا ممیز بدی ،اذ ،یمی خود عمل مورد
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

استدعوی جوعل را انجوم دهد مستحق عوک اسق بلیض حتی مییوا ،این حیا را برض ورغیا غیرا
ممیز ی مجنو ،نیز ساایق داد (نج ی 1404ج  )189-191 :35حور اگرا جاومرض عقرد محسروب مریشرد
نمیبویسق این اش و

را مستحق اجام دانسق

یاا در عقود قبور ماتبا اسق (امروم خمینری 1379

ج 2ی.)458 :1

قهو بیو ،می دارند دمیل ماتبای مبنی با بط  ،ایقوعوم بض شیل رومی یجود ندارد ی اجمرول
ادعو شده در این خصو

حتی نسبق بض بط  ،ط ق رومی نیز مسلا نیسق بلیض ا ظوها باخی

ریایوم است وده میشود ض ط ق را نیز مییوا ،بض نحو رومی ان و نمرود برض همرو ،نسربق بنرو برض
قی وس ایمویق امیو ،یقول جاومض
.)131 :2

رومی بو مونع شاعی ی حقوقی باخورد ندارد (امروم خمینری  1421ج
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اسق نمییواند دمیل با این بوشد ض بضطور لی ایقول رومی ی ا جملض جاومض رومی بوطل اسق
بلیض بوید ا ،را حیمی استثنویی دربورم یویق دانسق؛ و ،ممین اسق هد
دانستن یویق رومی جلوگیای ا سوک است ودههویی بوشرد رض ا اشر و
مایض میشود بض خ

موردی ض رتویق دهنده ی ین ی

مقاله

حیا موده  841قونو ،مدنی ض یویق با مور غیا را ها ند بو اجو ه مومی بوطل ماا ی اده
قونونگ ار ا بوطل
سروم ورده ی احیونروو

نندم ایقول غیانو

نداشتض بوشد مونند مورد ایقول رومی در غیا ا بوب یویق یو میاه پا ا باطا

نین یتایتی را
شد ،ا رااه ی

یو یمی یو قیا ا ااد وغیا ی س یض؛ بنوبااین ان وی جاومض بض طور رومی امیو ،دارد ی بو رتوی باردی
مومی دارای ن

وذ ی اعتبور میشود (مظوهای .)104 :1381

 )5-5خیارات به نحو فضولی
خیور در مغق اسا مصدر ا اختیور در یاجی داد ،ییی ا دی طا

امای اسق یانی ووحب حرق

خیور یو ماوملض را امروک نموید یو اقدام بض سخ ا ،ند (ابن منظور  1414ج  .)267 :4سخ ییی ا اسبوب
سقوط یاهدام ی نوعی ان وی یی طا ض انح ر قاارداد ی یاهد ی در حقیقق نوعی ایقرول اسرق ی
باای جلوگیای ا تاری ض برض موجرب قراارداد برض ییری ا طرا ین قراارداد مریرسرد شرورل ی
قونونگ ار بضطور ییجونبض بض ش

اجو ه میدهد جهق جلوگیای ا یرید تار ییطا ض قاارداد

بض رسیدگی قرویی ندارد (شهیدی  1390ج 121 :5؛ امرومی  1368ج  )545 :1باخی ا قهو نیز سخ را عمل
حقوقی یی طا ض ی همکو ،ابااک ی اعااک

در ردیف ایقوعوم دانستضاند (طبوطبرویی یرزدی  1421ج:2

 .)153ییی ا ایتی ض مییوا ،بض عنوا ،قسمی ا خیور سخ ررومی باشرماد در اتری اسرق
ض ی یل در ایش بدی ،اط ل مومی باای م تای خیور سخ قاار داده بوشد .بض نظا مریرسرد در
این اک قاار داد ،خیور سخ رومی ی منوط برض اذ ،برویع اسرق ی در ایرن خصرو

اخرت

نظای یجود ندارد .امو بحث اولی این اسق ض ایو امیو ،یقول سخ بض نحو رومی بض طور لری
در خیورام یجود دارد یو خیاب
علموی امومیض ی حقوقدانو ،ماتقدند خیور

حق اسق ی حیرا نیسرق (قمری  1420ج 253 :2؛ امرومی

 1368ج 533 :1؛ طروهای  1418ج )158 :4؛ بنوبااین یقول ا ،بض نحو رومی غیا ممین نمریبوشرد .مؤیرد
حق بود ،خیور موده  445قونو ،مدنی اسق ض مقار میدارد« :ها یی ا خیورام باد ا روم برض

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

را سخ نموید .در یحقق سخ حرور حو ا ی رسیدگی دادگوه و م نیسق؛ یاا اعمور حق احتیوج

(س)
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یراث منتقل میشود» بنوبااین خیور حقی مومی اسق ی مونند اعیو ،مرور مسرتقلی شرماده مریشرود
بنوبااین منای در یقول رومی ا ،دیده نمیشود.
بو این یجود بض نظا میرسد رور نمییواند بو ارادم خود ی بدی ،رتوی وروحب خیرور حرق
سخ را بض نحو رومی یاقع نموید؛ یاا اگا ض خیور یی حق مومی اسق ی قوبل اسقوط اسرق یمری
در سخ هد

این اسق ض مزیموو ارادم ووحب حرق خیرور در اعمرور ا ،حرو ا بوشرد .برض همرین

جهق اسق ض باخی بیو ،میدارند خیور قوبل انتقور نیستند (محقق دامرود )108 :1420؛ یراا هرا نرد
ووحب خیور مییواند ا ،را در ا ای مومی ض ا طا

مقوبل میستوند اسقوط نموید امرو در اعمرور

حق سخ مزیموو ارادم یی بوید اعمور شود .بنوبااین بو یوجض بض اینیض خیرورام براای متاروملین یترع
شدهاند رور حق خیور ندارد باخی ا قهوی عظوم نیز در مبحث خیور مجلا بیرو ،داشرتند رض
وا وو متبویاین خیور دارند ( امبیاو ،بوم یور مو ما ی تاقو) ی همونطور ض ی یل در اجاای ویغض ا حق
خیور باخوردار نیسق ش

رور نیز بض طایق ایمی حق سخ قاارداد را بض استنود خیرور مجلرا

نداشتض ی امیو ،یقول بض نحو رومی ا ،امیون یا نیسق

یاا متبویاین محسوب نمیشرود (انصروری

 1410ج . )313 :2

باخی قهو نیز در یاایف خیور بیو ،داشتند« :خیور عبورم اسق ا حق اختیور سخ ض و مة ا،
یسلط «ووحب خیور» با سخ عقد یو یاک ا ،میبوشد» (امروم خمینری  1421ج  )15 :4بنروبااین امیرو،
یقول سخ ا جونب رور منت ی اسق؛ یاا یی ووحب خیور محسوب نمیشود.
امبتض در حقوق باخی

ورهو مونند مصا بض امیو ،یقول سخ یوسط قوتری نیرز یصرای شرده

اسق .بض نظا میرسد در این اک ارادم حو ا در یاقع در حیا ارادم ش
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

وحی اسق بو یجود اینیض ا نوحیة ذیحق اراده ن
ابوحنی ض در اعمور حق سخ حررور طرا

ذیحق بوده ی سرخ

ده اسق (جا ای .)131 :1377

عقرد را در دادگروه ترایری دانسرتض ی رسریدگی

قرویی ی ودیر حیا سخ ا نوحیض دادگوه را اجتنوب نوپ یا میداند ی با خ

نظا قهوی امومیرض

قوئل بض اع می بود ،حیا دادگوه نیسق بلیض ماتقد بض یأسیسی بود ،حیا دادگوه در سرخ اسرق
(حسینی عروملی  1426ج  )567 :4اگا نین نظای را ب یایا امیو ،یقول خیور بض نحو رومی بض حیرا
عقل غیا ممین خواهد بود.
در خصو

خیور دی مبنو مطاح شده اسق .1 :مبنوی قااردادی ض با اسوس این نظا برو یوجرض

بض احتاام بض ارادم طا ین قاارداد ی نقش عمده ی اسوسی یااتری ی قصرد ان رو در یحقرق ی ی رییل
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جباا ،تار دارندم حق سخ اسرق (جا رای  .)132 :1377در وروریی رض مبنروی خیرور را قرااردادی

مقاله

قاارداد مبنوی حق سخ ی خیور را حیومق اراده ی م ود یااتی طا ین مریداننرد .2 .مبنروی خیرور
بدانیا بو یوجض بض اینیض با اسوس این مبنو ش صی ض قاارداد را مناقد نمود حرق سرخ قراارداد را
دارد نمییوا ،قوئل بض پ یاش امیو ،یقول سخ بض نحو رومی گادید .همکنین اگا مبنوی خیور را
جباا ،تار دارنده حق سخ بدانیا بض جهق اینیض برض شر

ررور یرونی یارد ن رده اسرق

امیو ،یقول سخ رومی بی یجض بوده ی بو مبنوی خیور در یقوبل اسق.
همکنین در قااردادهو اول با مزیم اسق ی نیز در مواقع یادید در خصو
یقول ا ،حیا بض عدم یقول
ی مو در خصو

یقول سخ یو عردم

سخ نموده ی مزیم عقد را استصحوب مینموییا (نج ی  1404ج )236 :22

یقول سخ بض نحو رومی یادید داریا ض ایو مییوانیا قاارداد را بضطور رومی

سخ نمویی ا یو خیا ض در این وورم بض قوعده رجول نموده ی حیا بض مزیم عقرد ی عردم امیرو،
یقول سخ رومی مینموییا.
در ها حور حتی اگا قوئل بض امیو ،یقول رومی در اعمور خیور بوشیا همونطور رض باخری ا
حقوقدانو ،ماتقدند در اعمومی ض بیدرنگ بوید انجوم شود مونند سرخ نیروح ی اسرت وده ا خیرور
غبن ی عیب اقدام رومی با دیام حق اوریل نمریا زایرد ی یرأخیا در مرور ایقرول ا ،را بری ا را
مینموید ( ویو یو.)160 :1384 ،

باخی ا قهو ماتقدند در ط ق امیو ،یقول رومی یجود دارد (شریخ م یرد  )606 :1413امروم خمینری
نیز بیو ،میدارند ا ظوها باخی ریایوم است وده میشود ض ط ق را نیز مییروا ،برض نحرو ررومی
ان و نمود (اموم خمینی  1421ج  )131 :2امو همونطور رض م رهور قهرو ماتقدنرد طر ق ررومی امیرو،
ندارد (میا ای قمی  1413ج  )459 :4اگا ض یج باداو ا ،را امررو نمویرد (گل ویگرونی  1409ج )54 :5یانری
ط ق رومی بوطل اسق نونیض ط ق نوشی ا ا ااه نیز قوبل ینقی بض نظا نمیرسرد .یانگهری در
قض نسبق بض بط  ،ط ق رومی بض ییاار ادعوی اجمول شده اسق .این نتیجض را نض ینهو عدم امیو،
یالیق ط ق ی ی ای ویی برود ،ا ،یأییرد مری نرد ا طبیارق رابطرة  ،ی شروها ی اریبروط ا ،برض
ش صیق دی طا

بضخوبی استنبوط مریشرود :شر

شروها بویرد دربرورم طر ق یصرمیا بگیراد

(س)

(امط ق بید من اخ بومسوق) نونیض یمی یو قیا وغیا ی س یض نیز نمییواند برضجروی ای اعر م اراده

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

 )5-6سایر موارد عدم امکان ایقاع فضولی
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ند .همکنین اسق رجول ا ط ق ی سخ نیوح ض ا جهق اریبوط بض بقو ی انح ر خونواده موننرد
ط ق ا امور ش صی اسق ( ویو یو )160 :1384 ،در یاقع در خصو

طر ق بنرو برض یجرود باخری

مصوم خونوادگی قهو ی حقوقدانو ،ط ق رومی را بوطل مریداننرد .همکنرین در ایروم متاردد
قاا ،نیز ض در رابطض بو ط ق یارد شده اسق همگی خطوب بض مادا ،بوده اسق .بض عنوا ،مثور در
ایض  231سوره بقاه خدایند می اموید « :هاگوه نو ،را ط ق گ تید ی بض پویو ،عده خویش رسیدند
پا بض خوبی نگوه و ،دارید یو بض خوبی ا ادشو ،نید».
قهو اظهور مینمویند نونکض پسا ده سومض ب واهد اجاای ط ق نموید نو نیسرق یمری ورحق
شأ نیض دارد پا نونکض پا ا بلوغ ط ق را امرو نمود نو خواهد بود .در یاقع ط قی ض پسا ده
سومض داده اسق حیا ط ق رومی را دارد یانی ا من مض اوما وودر ن ده اسق یمی وحق شأنیض
دارد ی پسا می یواند باد ا بلوغ این ط ق را ین ی نموید ها ند در مو ،طر ق ور حیق امررو
نداشتض بوشد .اگا ض شهید ایر در غایة المراد ادعوی اجمول اده ض ایقول ررومی ا اسروس بوطرل
اسق میین بو یتبع ریشن میشود ض نین اجموعی در

ور نیسق (شبیای نجونی  1419ج )1473 :12

باخی ض قوئل بض ایقول بود ،یقف میبوشند بیو ،میدارنرد در ورحق یقرف ررومی بارد ا
امروی مومی خ

اسق احوط بط

 ،ی اظها وحق ا ،اسق (قزیینری قرورپو ابرودی -295 : 1414

.)294

حتی قهویی ض قوئل بض ایقول بود ،یقف میبوشند ماتقدند یقف رومی برض علرق ترایرم
قصد قابق مومی در حین یقف نودرسق اسق (بهاامی احمدی )206 : 1386؛ یاا در یموم مواردی ض
قصد قابق در ان وی ا ،شاط اسق (مونند یقف اگا ایقول بض شمور اید ی ن ر) امیرو ،انجروم داد،
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

ا ،بض یسیلة رومی بض شدم مورد یادید اسق مگا اینیض گ تض شود قصرد قابرق نیرز موننرد رترو
می یواند باد ا اقدام

رور بض ا ،تمیمض شود ( ویو یو.)160 : 1384 ،

طبوطبویی یزدی قصد قابرق را مرونع امیرو ،یقرول ایقرول ررومی نمریدانرد ی در بروب وردقض
می اموید در ودقض بنو با این اسق ض رومی در ا ،نیز جوری بوشد ی اعتبور قصرد قابرق در ا،
مرا بض جایو ،ا ،نبوشد م ایط با اینیض رومی را با ی ق قوعرده بردانیا همرونطور رض وروحب
جواهر نیز در بوب یقف بض این اما یصای نمودند؛ یاا مبوشام در اعمور انهو ماتبرا نیسرق ی هرا
عقد یو ایقوعی ض اینکنین بوشد قوبل رومیق اسق ی مؤید این نظرا اخبرور موجرود در خصرو
ودقض در مور مقطض ی مجهور اممومی اسق؛ مین در ا بروم ادعروی اینیرض ررومی برا ی رق قوعرده
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مقاله

اسق یادید یجود دارد .بنوبااین نونکض ش

رومتوو ب ر ی ودقض برض مرور غیرا براای خرودش

رومی ا ،دارای اشیور اسق (طبوطبویی یزدی .)162 :1415

بض نظا میرسد همونطور ض باخی اظهور نمرودهانرد یصرا وم ررومی منحصرا برض عقرد مرومی
نمی گادد .بلیض شومل عقود ی ایقوعوم ی اسقوط حقوق متالقض بض احوار ش صریض ی سرویا یصرا وم
قومی مثل نیوح ی ط ق عتق رقبض ی یقف ی امثور ذمی نیز میشود .در خصو
قونو ،باری ا

نیروح براخ

ورهو ا جملض اانسض ض و م اسق یجین ش صوو در مجلا عقد حرور داشتض

بوشند مگا در موارد استثنوک ی تایرم در شایاق اس می بض طور لی نیوح قوبل یو یل برض غیرا
اسق ی ها یی ا یجین می یوانند باای اناقود عقد نیوح ی یل بگیاد .بض همین جهق مروده 1452
اممجلض مقار داشتض( :نیوح رومی جویز اسق ی وحق ا ،منوط بض اجرو م وروحب حرق اسرق امرو
قهوی حن ی ی محمدبن امحسن نیوح رومی را جویز نمیدانند باخ

ابویوسف ض این مورد را

ها جویز شماده اسق .بض همین قیوس اسق ط ق رومی ی عتوق ی همکنین یقف هاگوه ش صری
مور متالق بض دیگای را یقف با قاا نموید وحق نین یق ری منروط برض ین یر مومری اسرق .در
م هب حن ی یجویز یأ یا اجو ه وا وو در یصا وم قومی اسق ی در یصا وم الی مؤ ا نیسرق .امرو
ی

باری ا قهوی مومیی ا ،را منطبق بو یصا وم الی ها دانستضاند مثل قبض ی غصرب ی ایر
در یموم مواردی ض بض حیا قونو ،یو قاارداد مبوشام ش

ماین در ایقول شاط بوشد امیو،

یقول رومی ا ،یجود ندارد؛ یاا نونیض در قواعد عمرومی قااردادهرو گ ترض شرد امیرو ،ین یر
ماوملة رومی مبتنی با نظایض نمویندگی اسق مومی بض رومی نیوبق میدهرد ی ن روذ ماوملرض ای را
همکو ،نمویندم خود میپ یاد .پا وری را مییوا ،ین ی

اد ض امیو ،یو یرل در ا ،بوشرد ی

نموینده بتواند بضجوی اویل یصمیا بگیاد .همکنین اگا اقاار در مراه ایقوعروم بوشرد ررومی ا،
امیو ،ندارد؛ یاا یالیق اخبور بض رتوی اویل بو طبیاق ا ،سو

گور نیسق ( ویو یو.)160 : 1384 ،

نتیجهگیری
نونکض بتوا ،عدم یجود قصد مومی را در امور ان ویی جباا ،نمود ی روییی برین ارادم شر

امیو ،یقول رومی در ایقول مقارام قونو ،مدنی سرو ق

(س)

عقد ی ایقول یجود ندارد .در خصو

در

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

مونند اینهو ی رتوی در قبض در انتهو را مونند اذ ،در قبض در ابتدا میدانند (بهاامی .)44 :1377
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اسق .در قض نیز قهو اوووو یقول رومی در ایقول را غیا ممین دانستضاند بض طوری رض حتری در
ط ق ادعوی اجمول با بط  ،ط ق رومی شده اسق .در قض عدم ن وذ حیمی استثنویی ی اعتبرور
ا ،پا ا ین ی مومی منحصا بض عقود می بوشد .نتیجض استثنو دانستن عدم ن وذ این اسق ض حتری
در ا ااه نیز ایقول ا ااهی را بوطل میدانند؛ یاا ماتقدند در ایقول بط  ،اورل بروده ی عردم ن روذ
امای استثنویی اسق ی در موارد یادید همکو ،ایقول ا ااهی یرو ایقرول ررومی بویرد انهرو را بوطرل
دانسق .ا ظوها مقارام قونو ،مدنی این مسئلض استنبوط میشود ض احیوم مابوط بض ماوملض رومی
در عداد قواعد عمومی اسق؛ یاا قونونگ ار انهو را در ذیل قواعد عمومی ماوم م قراار داده برض
طوری ض مییوا ،ا ،مقارام را حو ا با ایقول رومی نیز دانسق.
موهیق یویق را اگا ض بسیوری ا قهو ی حقوقدانو ،عقد میدانند بو یوجض بض دویل مطایحرض
بوید یویق را ایقول دانسق .در مورد یویق رومی اگا ض ظوها موده  841قونو ،مردنی یوریق
بض مور غیا را بض طور مطلق بوطل میداند بوید مودم م ور را ی سیا نمود ی همرونطور رض قهرو نیرز
بیو ،داشتند یویق نسبق بض مور غیا نونکض مالق بض وم خود ی باای خود ورورم گیراد بوطرل
اسق در حومی ض نونکض یویق براای مومری ی مالرق برض روم یی ورورم گیراد بویرد ا ،را
یویق رومی دانستض ی غیا نو بدانیا .اخ بض ش اض رومی را نمییوا ،وحی دانسق یاا اخ
بض ش اض امای استثنویی بوده ی در یقوبل بو قوعده یسرلیط اسرق .بنروبااین بویرد ا ،را در حردید قردر
متیقن ض اخ بض ش اض بض ارادم مومی اسق ی سیا نمود ی در موارد یادیرد همکرو ،اخر برض شر اض
رومی ا ،را بوطل دانسق .همکنین در بسیوری ا موارد وری بود ،حق ش اض مونع ا ایرن اسرق
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ض ین ی ش یع بتواند بض ا ،ن وذ حقوقی بب

د .همکنونیض عدم امیو ،یقرول سرخ نیروح ی خیرور

عیب ی خیور غبن بض نحو رومی نیز بض جهق یقوبل بو وریق این حقوق اسق.
امیو ،یقول اباای رومی نیز یجود داشتض ی اباای رومی غیا نو اسرق؛ یراا ا بروم امیرو،
یقول ایقول رومی مستلزم پ یاش یقول اباای رومی اسق اا رض یقرول ا ،برو مرونع شراعی ی
قونونی ریبای نیسق .یمی اباای رومی در اتی متصور اسق ض رور ابااک را باای طلبیور ان رو
نموید ی امیو ،یقول اباای رومی یوسط خود داین یجود نردارد یراا رابطرة دینری میرو ،دایرن ی
مدیو ،مونع ا ا ،اسق ض رور بتواند ابااک را باای خرود ان رو نرد .همرین حیرا در خصرو
جاومة رومی نیز یجود دارد ی بو یجود ایقول دانستن جاومض رومی امیو ،یقول رومی ا ،بو مرونع
شاعی ی قونونی باخورد نمینموید .در ایقوعویی ض قصد قابرق در انهرو شراط مریبوشرد همکرو،
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مقاله

ودقض یقف ی ن ر در امیو ،یقول انهو بض نحو رومی یادید جدی یجود دارد مگا انیض قوئل بض
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-

مومقونی محمد حسن بن م عبداهلل 1316( .ق) غایة اآلمال فی شرح کتاب المکاسب ،قا :مجمع ام خوئا
اوس میض وپ ایر.

-

محقق دامود مصط ی )1368( .بررسی فقهی و حقوقی وصیت یهاا :،اندی ض هوی نو در علوم اس می.

-

ررررررررررررر  1420( .ق) وصیت ،تحلیل فقهی و حقوقی یهاا :،ما ز ن ا علوم اس می وپ سوم.

-

محقق ا ی علی بن حسین1411( .ق) جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قا :مؤسسة ار امبیق علیها
امس م وپ دیم.

امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني

-

ویو یو ،نووا )1384( .دوره مقدماتی حقوق مدنی ،اعمال حقوقی ،قرارداد-ایقاع یهاا :،شا ق سهومی

(س)
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-

محمدی ابوامحسن )1391( .مبانی استنباط حقوق اسالمی ،اصول فقه یهاا :،انت ورام دان گوه یهاا ،وپ
هل ی نها.

-

مظوهای رسور )1381( .جعاله در بانکداری اسالمی قا :مؤسسض بوستو ،توب قا.

-

میا ای قمی ابوامقوسا بن محمد حسن گی نی 1413( .ق) جامع الشتات فی اجوبة السئواالت یهاا :،مؤسسض
یهو ،وپ ایر.

-

نوئینی میا ا محمد حسین غایی1373( .ق) منیة الطالب فی حاشیة المکاسب یهاا :،المکتبة المحمدیة
وپ ایر.

-

نج ی شیخ محمد حسین 1404( .ق) جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم بیایم :دار إحیوک امتااث وپ
ه تا.

-

همااه بو دایرة امماور
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