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 : ذٌيچک

، ٦ٓٝ ُب٦١ علك٨ٚ هلاكؿاؿ، ؿك ض٘ٚ آْ ا٧ٚ اًت ٠ً ١ل ٗتؼ٢ـ٥ ؿك هجبّ تؼ٢ـ ؽٞؿ ٌٗئّٞ ثبُـ

ًٜٜـ ٠ً ؿك ٓٞكت ٝكٝؿ م٧بٙ ث٠ ٦ٌ٧ ام علك٨ٚ ثل احل اٛزبٕ ػوـ هلاكؿاؿ، ٧ب ؽبكد ام آٙ ثب ١ٖ تٞاكن ٦ٗ

-٨ٛبكتٚ تؼ٢ـ، ٧ب ارلا٥ ٛبهْ ٝ ٧ب تأؽ٨ل ؿك اٛزبٕ آٙ، ٗتؼ٢ـ ام ٌٗئ٨ٓٞت ٗؼبف ُٞؿ. علف هلاكؿاؿ ٦ٗ

-ظ ؽبّ)١٘ضٞٙ ػـٕ ػ٘ـ ٝ ؽغب٥ ثنكٍ( ٌٛجت ث٠ ؽٌبكتتٞاٛـ ٌٗئّٞ ٛجٞؿٙ ؽٞؿ كا تغت ُلا٧

١ب٥ اعت٘ب٦ٓ آ٧ٜـٟ ض٘ٚ ػوـ هلاكؿاؿ، ٧ب ؿك ٧ي ػوـ ؿ٧ِل ه٨ـ ًٜـ. ٗجٜب٥ اػتجبك ُلط ػـٕ 

ٌٗئ٨ٓٞت ػجبكت اًت ام: اٝكٞا ثبٓؼوٞؿ، هبػـٟ ُلٝط، هبػـٟ ت٨ٌٔظ، آْ آماؿ٥ اكاؿٟ ٝ ٗجٜب٥ ػـٕ 

ثبُـ. ُلط ػـٕ الم ع٠ٌٜ ٝ ٓنٕٝ اًوبط ٗب ٖٓ ٧زت ٦ٗٝ اؽ اػتجبك، ٗؾبٓلت ُلط ثب ٛظٖ ػ٦ٗٞ٘

١ب٥ ٗـ٦ٛ هلاكؿاؿ٥ ٠ً ٛب٦ُ ام اُتجبٟ ٝ ؽغب ثبُـ، تو٨ٔل، تؤت ٝ ٥ ٌٗئ٨ٓٞتٌٗئ٨ٓٞت ؿك ٗغـٝؿٟ

ثبُـ. ُلط ١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً ٌٛجت ث٠ علك٨ٚ ٝ هبئٖ ٗوبٕ آٛبٙ احل ؽغب٥ ثنكٍ، ؿك ث٨ٚ ٛجبُـ، ٛبكق ٦ٗ

حل ؿاكؿ، ؿك ٓٞكت ثغالٙ ُلط، احل آٙ ٌٛجت ث٠ ػوـ، تبثغ ٝضؼ٨ت ؿاكؿ، ٌٛجت ث٠ ُؾْ حبٓج ١ٖ ا

ثلؿاك٥ ٝ ٗغبٓؼبت تغ٦ٔ٨ٔ ٝ ثب كٍٝ ك٨َ -ُلط اًت. ؿك ا٧ٚ پو١َٝ، ثب اًتلبؿٟ ام كٍٝ ت٨ٓٞل٦

 ا٥ ؿك ٓـؿ آ٨ٖٛ تب هٔ٘لٝ ٝ آحبك ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت كا ٗٞكؿ ثغج ٝ ثلك٦ً هلاك ؿ٨١ٖ.ًتبثؾب٠ٛ
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 مقذمٍ -1

ؽغٞك ًلؿ، ٝ  ام مٗب٦ٛ ٠ً ُلط ٌٗئ٨ٓٞت ؿك ف١ٚ آؿ٦ٗ

ػ٘الً ٝاكؿ ٗتٚ هلاكؿاؿ١ب ُـ، تلؿ٧ـ١ب٦٧ ؿك م٠ٜ٨ٗ ٓغت ٝ ػـٕ 

ٓغت آٙ ٗغلط ُـ ٝ ٛظل٧بت ٗتلبٝت٦ ؿك كؿ ٧ب پق٧لٍ آٙ اثلام 

ُلؿ٧ـ. هجْ ام اٛوالة ٜٓؼت٦ اًتوجبّ صٜـا٦ٛ ام ا٧ٚ ُلط ٓٞكت 

١ب٥ اهتٔبؿ٥  لكت، ٦ٓٝ پي ام اٛوالة ٜٓؼت٦ ؿك ٛت٨ز٠ پ٨ِلكتِٛ

ٝ ٜٓؼت٦، پـ٧ـ آٗـٙ كهبثت آماؿ ث٨ٚ ت٨ٓٞـًٜٜـُبٙ، ٝ تالٍ ؿك 

ر٢ت اًتبٛـاكؿ ُـٙ ت٨ٓٞـًبال، ت٨ٓٞـًٜٜـُبٙ ٝ ٓبعجبٙ ٜٓب٧غ 

١ب، ٗتٚ هلاكؿاؿ١ب٥ ٗلثٞط ث٠ ١ن٠ٜ٧ ثلا٥ ٓلك٠ ر٦٧ٞ ؿك ٝهت ٝ

كا ث٠ ٓٞكت اًتبٛـاكؿ ٝ ٗتغـآٌِْ  ت٠٨٢ ٝ تٞم٧غ ًبال١ب٥ ت٨ٓٞـ٥

ؿكآٝكؿٛـ، ُلط ػ٘ـٟ ٝ اًتبٛـاكؿ ٗتٚ ٗٞكؿ ٛظلُبٙ ُلط ػـٕ 

 ٌٗئ٨ٓٞت ثٞؿ.

ؿك عّٞ ؿٝ هلٙ ُلط ٗنثٞك هٔ٘لٝ ث٨ٌبك ٨ًٝؼ٦ پ٨ـا 

ُٜزبٛـٟ « ػبؿ٥»ٝ « آغبه٦»، «اًتبٛـاكؿ»ًلؿ ٝ ؿك هلاكؿاؿ١ب٥ 

ػب٥ٝ عب٥ٝ ١ب٥ هضب٦٧ كلاٝا٦ٛ ؿكثبكٟ ؿُـ ٝ ٗولكات ٝ ك٦ٗ٠٧ٝ

ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٝرٞؿ ؿاكؿ. ام علك٦ ١ٖ ٌٗئ٨ٓٞت ٦ٌ٧ ام 

ٗجبعج ٢ٖٗ عوٞه٦ ٝ ؿك ٝاهغ ض٘بٛت ارلا٥ هلاكؿاؿ١بًت ٝ ٛظٖ 

ارت٘بػ٦ هلاكؿاؿ١ب ٝ تؼ٢ـات ٝ كٝٛـ ٓغ٨ظ علًت صلػ ٛظبٕ 

اهتٔبؿ٥ ربٗؼ٠، ثٌت٦ِ ث٠ ثلهلاك٥ ٝ عب٨ً٘ت آْ ٌٗئ٨ٓٞت 

ؿك تؼ٢ـات ٝ ٧ب كػب٧ت ٌٛلؿٙ  ٗـ٦ٛ ؿاكؿ. ٛبؿ٧ـٟ ُلكتٚ ا٧ٚ آْ

آٙ، ًجت ث٠ ١ٖ ك٧ؾتٚ ٛظٖ ٨ًٌتٖ تؼ٢ـات ٝ هلاكؿاؿ١ب ٝ ؿك 

٥ ُٞؿ. كٝاد ص٨ٜٚ ُلع٦ ٢ٛ٠٘١ب٧ت ٛظبٕ اهتٔبؿ٥ ربٗؼ٠ ٦ٗ

تـاث٨ل اتؾبف ُـٟ عوٞه٦ هبٛٞٙ ُقاكاٙ ؿك عّٞ تبك٧ؼ، ثلا٥ ٨ٓبٛت 

-٦ام عوٞم هلاكؿاؿ٥ اكلاؿ ؿك ربٗؼ٠ كا ٛبثٞؿ ًلؿٟ ٝ ًجت تل٧ٝذ ث

 ٥ ٌٗئ٨ٓٞت پق٧ل٥ ؿك ربٗؼ٠ ؽٞا١ـ ثٞؿ.اعت٨بع٦ ٝ تضؼ٨ق كٝع٠٨

ٌٗأ٠ٓ ا٧ٚ اًت ٠ً آ٧ب ص٨ٜٚ ُلع٦ ثب آّٞ ٝ هٞاػـ 

عوٞه٦ ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ ًبمُبك٥ ؿاكؿ؟ آ٧ب ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ثب 

١ب٥ عوٞه٦ ؿلث٦ ٗغلط اًت، ؿك ٛظبٕ عوٞم ٝضؼ٨ت٦ ٠ً ؿك ٛظبٕ

ت ٝ ص٨ٜٚ تٞاكو٦ آٞالً اًالٕ ؽٔٞٓبً كو٠ اٗب٠٨ٗ هبثْ پق٧لٍ اً

تٞاٜٛـ ص٨ٜٚ هلاكؿاؿ٥ كا ٜٗؼوـ ًبمٛـ؟ آ٧ب ؿكًت اًت ٝ علك٨ٚ ٦ٗ

٥ هضب٦٧ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٝرٞؿ ؿاكؿ؟ آ٧ب عقف ٝ ٗولكات ٗـّٝٙ ٝ ٧ب ك٠٧ٝ

ٛبؿ٧ـٟ ُلكتٚ ٌٗئ٨ٓٞت ؿك هلاكؿاؿ١ب، ٛظٖ ٨ًٌتٖ تؼ٢ـات ارت٘بػ٦ 

١ب، ا٧ٚ ٧ٚ پلًَك٧نؿ؟ ثلا٥ ٧بكتٚ پبًؼ اٝ هلاكؿاؿ١ب كا ث٠ ١ٖ ٦٘ٛ

 ؿ٨١ٖ.ٗغبٓت كا ؿك پو١َٝ عبضل ٗٞكؿ ثلك٦ً هلاك ٦ٗ

 کليبت   

ؿك ف٧ْ ا٧ٚ ػٜٞاٙ اثتـا ٗل٢ٕٞ ٝ تؼل٧ق ُلط ٝ 

ٌٗئ٨ٓٞت كا ٗٞكؿ ثلك٦ً هلاك ؿاؿٟ ًپي ٝاكؿ ٗجبعج ؿ٧ِل ؿك ا٧ٚ 

 ٧ُٖٞ.ؽّٔٞ ٦ٗ

 مفهًم ي تعریف شرط

ُلط، ٝاهٟ ػلث٦ ٝ آغالط كا٧ذ ٝ ؿاكا٥ هـٗت عٞال٦ٛ 

ثبُـ ٝ ف١ٚ ث٨ٌبك٥ ام ٗغوو٨ٚ كا ث٠ ًٝؼت ؿك كو٠ ٝ عوٞم ٦ٗ

١ب٦٧ اًت ٠ً ؿك ػٕٔٞ ُّ٘ٞ ؽٞؿ ِٗـّٞ ًبؽت٠ اًت ٝ ام ٝاهٟ

ٗؾتٔق ٗبٜٛـ ٛغٞ، كٌٔل٠، آّٞ، كو٠ ٝ عوٞم ًبكثلؿ ؿاكؿ ٝ ؿك ١ل 

تؼل٧ق ؽبّ ؽٞؿ كا ؿاكؿ ٠ً ؿك ١ل ٗٞكؿ ثب تٞر٠ ث٠ ٗب٨١ت ٝ  ػ٦٘ٔ

ثلا٥ ُلط اكائ٠ ُلؿ٧ـٟ اًت. ؿك كو٠  ١ب٥ آٙ، ٗؼٜب٥ ؽب٧ٝ٦ٓو٦ُ

١ب٥ ٗتؼـؿ٥ ام ُلط اكائ٠ ُـٟ اًت، كو٢٨بٙ ُقُت٠ ام تؼل٧ق

ر٠ٔ٘ ٨ُؼ اٛٔبك٥ ٝ ام كو٢٨بٙ ٗؼبٓل اٗبٕ ؽ٦ٜ٨٘ ُلط كا ث٠ 

 ُلكت٠ اٛـ.«آنإ ٝ آتنإ ث٠ ٦ُء» ٗؼٜب٥

٨ُؼ اٛٔبك٥ ؿك ٌٗبًت، ُلط كا ث٠ ٗؼٜب٥ آنإ ٝ آتنإ 

ط ؿك ػلف ث٠ ؿٝ ٗؼٜب اًتؼ٘بّ ُـٟ اًت: آق( ٧ُٞـ: ُلؿاٌٛت٠، ٦ٗ

« آنإ ٝ آتنإ» ٗؼٜب٥ عـح٦ ٝ ٗٔـك٥: ٧ؼ٦ٜ ُلط ػجبكت اًت ام

٧ؼ٦ٜ ٦ٌ٧ ام علك٨ٚ ٠ً ُلط ًٜٜـٟ اًت ؿ٧ِل٥ كا ث٠ ص٨ن٥ ٗٔنٕ 

ُٞؿ آنإ ٝ آتنإ ٧ؼ٦ٜ ص٨ن٥ ث٠ ػ٢ـٟ ُلكتٚ ٝ ًبمؿ، ا٧ٚ ٦ٗ٦ٗ

٠٨ٔ اًت، ؿك ٝاهغ ُبكط ٗٔتنٕ ُـٙ ث٠ اٛزبٕ آٙ، ٠ً ًبك ِٗلٝط ػ

-ُٞؿ ٝ تؼ٢ـ ٦ًٜٗـ ٝ اٝ ث٠ آٙ ًبك ٗٔتنٕ ٦ٗاٝ كا ث٠ اٗل٥ ٗٔنٕ ٦ٗ

 ًپبكؿ ٠ً ث٠ ُلط پب٥ ثٜـ ثبُـ. 

ُلط ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ٗٔـك اًت ٝ ٓـبت ؿ٧ِل ام اٝ ِٗتن 

ثل ا٧ٚ اًبى «. ُلط ُلعبً ٝ ١ٞ ُبكط»ُٞؿ:ُلؿؿ، ُلت٠ ٦ٗ٦ٗ

ُلؿؿ. اًتؼ٘بّ آتنإ ثبم ٠٘١٦ٗ ٗؼب٦ٛ اًتؼ٘ب٦ٓ ُلط، ث٠ آنإ ٝ 

ا٧ٚ ٗؼٜب ثل ُلٝط اثتـا٦٧ ٝ ت٦ٜ٧ٌٞ ٓغ٨ظ ٨ٌٛت؛ صٞٙ ؿك ُلٝط 

 ٝرٞؿ ٛـاكؿ.  ت٦ٜ٧ٌٞ آنإ ٝ آتنا٦ٗ

ة( ٗؼٜب٥ ؿٕٝ: ُلط ص٨ن٥ اًت ٠ً ام ػـَٗ ػـٕ 

ِٗلٝط المٕ آ٧ـ، ١٘بٜٛـ ع٢بكت ٝ اًتغبػت ٠ً ُلط ٛ٘بم ٝ عذ 

ػتجبك اًت ٠ً ؿك ُٞٛـ ٝ ُلط ثٞؿٙ آٙ ؿٝ ثـ٧ٚ اٗغٌٞة ٦ٗ

ٓٞكت ٗؼـٕٝ ثٞؿٙ آ٢ٛب ٝرٞة عذ ٝ ٛ٘بم ٜٗتل٦ اًت، ثـٝٙ ا٠ٌٜ٧ 

 آ٧ـ ٧ب ٠ٛ؟ ٓغبػ ُٞؿ ٠ً ام ٝرٞؿ اٝ ٝرٞؿ المٕ ٦ٗ



 

. ام كو٢٨بٙ ٗؼبٓل 1ثبُـُلط ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب اًٖ ربٗـ ٦ٗ

ؿاٛـ: آنإ ٝ اٗبٕ ؽ٦ٜ٨٘، ٨ٛن ُلط كا ِٗتلى ٓلظ٦ ث٨ٚ ؿٝ ٗؼٜب ٦ٗ

ٚ ٗؼب٠ٔٗ، ؽٞاٟ ػٜٞاٙ آنإ ٧ب ُلط ٓل٧غبً ؿك ض٘ٚ آتنإ ؿك ض٘

ص٠ ٠ً ثل اٝ ص٨ن ؿ٧ِل٥ ػوـ ؿكد ُٞؿ ٧ب ِٛٞؿ. ؿ٧ِل ا٠ٌٜ٧ آٙ

ت٧ٌٜٞبً ٧ب تِل٧ؼبً ٗؼٔن ُـٟ ثبُـ، ٗبٜٛـ ُلع٨ت ٝضٞ ثلا٥ ٛ٘بم ٠ً 

 . 2آ٧ـ ام ػـٕ آٙ ػـٕ ٛ٘بم المٕ ٦ٗ

  

                                                           

1
؛  9، ّ 6م( ، د1420 ٌٗبًت، )هٖ: ٓز٤ٜ آتغو٨ن، صبح اّٝ، . ٗلتض٦ اٛٔبك٥،

ٗؤ٤ًٌ  ٤٨ٜٗ آغبٓت )تول٧ل ؿكى آهب٥ ٛبئ٦ٜ٨( )هٖ:  ٦ًٞٗ ٛزل٦ ؽٞاٌٛبك٥

 ؛ ٨ٗلػجـآلتبط آغ٦ٜ٨ٌ آ٘لاؿ٦، آؼٜب٧ٝٚ ) هٖ:102، 2ّم( ،د1418ِٛلاًال٦ٗ، 

 .25، ّ 2م( ، د1418ٗؤ٤ًٌ ِٛلاًال٦ٗ، 

2
 .88-85،ّ 1دكٝط اهلل ؽ٦ٜ٨٘)اٗبٕ( آج٨غ) هٖ: ٗغجؼ٤ ٢ٗل، ث٦ تب(،  . ٨ًـ 



 

 مفهًم ي تعریف مسئًليت )ضمبن(

ٗؤظق ثٞؿٙ ث٠ »ث٠ ٗؼٜب٥« ًأّ ٧ٌأّ»ٌٗئ٨ٓٞت ام

. ٝاهٟ ٌٗئ٨ٓٞت ؿك مثبٙ ػلث٦ ٗٔـك رؼ٦ٔ 3آٗـٟ اًت« اٛزبٕ اٗل٥

٨ٛن ا٧ٚ ٠ً٘ٔ ث٠ ًبك ككت٠ اًت.  اًت ٝ ؿك ٗتٞٙ اًال٦ٗ« ٌٗئّٞ»ام

 : ؿك هلآٙ آٗـٟ اًت

إِنَّ يَ أَيِفًُا بِبلْعَهِدِ »(؛24ٓبكبت/«)يَقِفًُهُمِ إِوَّهُمِ مَسِئًُلًُنَ » 

إِنَّ السَّمِعَ يَالْبَصَرَ يَالْفُؤَادَ كُلُّ أُيلَئِكَ »؛ (34)اًلاء/ « الْعَهِدَ كَبنَ مَسِئًُلًب 

 (36كَبنَ عَىْهُ مَسِئًُلًب )إسرا/

ؿك كٝا٧بت ٨ٛن ا٧ٚ ٠ً٘ٔ ث٠ ًبك ككت٠، ام پ٨بٗجل  

 اًالٕ)ّ( كٝا٧ت ُـٟ اًت :

 .4«مَسِئًُلٌ عَهْ رَعِيَّتِهِ كُلُّكُمِ رَاعٍ يَكُلُّكُمِ  »

ٗزبمات، ث٠ ؽبعل اٛزبٕ ػ٦ٔ٘،  معىبی آن، ببز خًاست ي

. ٌٗئ٨ٓٞت ؿك مثبٙ كبك٦ً ث٠ 5ثبُـ ٧ب ؽٞؿ ؿاك٥ ام اٛزبٕ ًبك٥، ٦ٗ

ٗؼٜب٥ ض٘بٙ، تؼ٢ـ ٝ ٗٞاؽقٟ آٗـٟ اًت. ٌٗئ٨ٓٞت ث٠ ٗؼٜب٥ كبػ٦ٔ 

نٕ ثب ًٔ٘بت٦ صٞٙ ُلؿٙ ُلكتٚ، ػ٢ـٟ ؿاك ُـٙ، ٗؤظق ثٞؿٙ، ٗٔت

پب٥ ثٜـ ثٞؿٙ ٗتلاؿف اًت ٝ ث٠ ٗؼٜب٥ ٗلؼ٦ٓٞ ثب ًٔ٘بت٦ ُـٙ ٝ 

 6.ا٥ اٝ ٝ ؿك ض٘بٙ اٝ ث٠ ٧ي ٗؼٜبًتصٞٙ ث٠ ُلؿٙ اٝ، ثل ػ٢ـٟ

ٌٗئ٨ٓٞت ؿك آ٧بت ٝ كٝا٧بت ث٠ ٗؼٜب٥ ثبمؽٞاًت ام 

ٝظ٨ل٠ ٝ تؼ٢ـ٥ اًت ٠ً اٌٛبٙ ثل ػ٢ـٟ ؿاُت٠ ٠ً ث٠ ص٠ ٛغ٥ٞ آٙ 

ٛٞػ٦ تٜج٠٨ ٝ تقًل ؿاكؿ ٝ ث٨ِتل  كا اٛزبٕ ؿاؿٟ، ث٨ِتل رٜج٠ ٗؼ٥ٜٞ ٝ

ثبُـ ٝ ِٛبٟ ث٠ ث٠ ثبمؽٞاًت ام اػ٘بّ ؿ٨ٛب٦٧ ؿك كٝم ه٨بٗت ٦ٗ

پلؿاؽت ؿلاٗت ٝ رجلاٙ ؽٌبكت ٝ م٧بٙ ث٠ ؿ٨ل كا ٛـاكؿ، ؿكعب٦ٓ ٠ً 

ٌٗئ٨ٓٞت ؿك ػلف ٝ آغالط عوٞه٦ ث٠ ٗؼٜب٥ تؼ٢ـ ث٠ رجلاٙ 

ٕ ١ٖ ثلا٥ ث٨بٙ ٗل٢ٞ ثبُـ. ؿك عوٞم اًال٦ٗؽٌبكت ث٠ ؿ٨ل ٦ٗ

                                                           
3

، 3ٍ( ،د1371كل١َٜ كبك٦ً)ت٢لاٙ: اٛتِبكات ا٨ٗلًج٨ل، س ١ِتٖ،  . ٗغ٘ـٗؼ٨ٚ،

 ّ4077.  

4
،ّ 72م(، د1403ٗغ٘ـثبهلٗز٦ٌٔ، ثغبكاالٛٞاك)ث٨لٝت: ٗؤ٤ًٌ آٞكب، صبح ؿٕٝ،.  

؛ ٗغ٘ـ ثٚ اً٘بػ٨ْ  55، ّ 2ثٚ عٜجْ، ٌٜٗـاع٘ـ) ث٨لٝت: ؿاكٓبؿك(، د ؛ اع٘ـ38

 .3ّ،88م(، د1401) ث٨لٝت: ؿاكآلٌل، ثؾبك٥ آجؾبك٥، ٓغ٨ظ
5

ض٘بٙ آؼـٝاٙ ك٦ آلو٤ االًال٦ٗ) هب١لٟ: ؿاكآخوبك٤  . ٗغ٘ـا٨ٗٚ آٌلاد،

  .64م(، ّ 1410ِٜٓٔل،

6
  .ػال٠ٗ ؿ١ؾـا، كل١َٜ ؿ١ؾـا، ٠ً٘ٔ ٌٗئ٨ٓٞت.  

رجلاٙ ؽٌبكت ٗب٦ٓ ٝ پلؿاؽت ؿلاٗت ث٠  ٗؼٜب٥ ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ ٝ

 ث٠ ًبك ككت٠ اًت.« ض٘بٙ»ؿ٨ل، ٝاهٟ 

ؿك ًتت ٓـت، ٗؼب٦ٛ « ٕ ٕ ٙ »ضَ٘بٙ، ام ٗبؿٟ 

ٗؾتٔل٦ ثلا٥ آٙ فًل ُـٟ اًت، ٦ٓٝ كا٧ذ تل٧ٚ ٗؼٜب٥ ض٘بٙ؛ 

ضٜ٘ت آِئ ض٘بٛبً: »ُٞؿ: ًلبٓت ٝ آتنإ اًت، ٝهت٦ ٠ً ُلت٠ ٦ٗ

ضٜ٘ت »٧ؼ٦ٜ ث٠ ا٧ٚ ًبك ٗٔتنٕ ٝ پب٥ ثٜـُِتٖ. «7ت ث٠أ٥ ًلٔ

پي، ض٘بٙ ث٠ ٗؼٜبى ًل٨ْ ُـٙ، ثلػ٢ـٟ ُلكتٚ، «.8آ٘بّ: آتنٗت٠ 

    ثبُـ. ٗٔتنٕ ُـٙ ث٠ ٛلي ٝ ٗبّ ٦ٗ

 قلمري شرط عذم مسئًليت

هٔ٘لٝ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ث٠ عٞك٦ًٔ ِٗؾْ اًت.٠ً 

ُلط ػـٕ  ١ب٥ هلاكؿاؿ٥ اًت؛ ٧ؼ٦ٜ ٗتؼ٢ـ ث٠ ٝاًغ٠ٌٗئ٨ٓٞت

آق٠ٗ  ٌٗئ٨ٓٞت ؿك كلٕ تغون ٌٗئ٨ٓٞت ثل احل ؽغب ٧ب اُتجبٟ ثل٧ئ

ثبُـ ٝ م٧بٙ ؿ٧ـٟ عن ٛـاكؿ ام ٥ٝ ٗغبٓج٠ ؽٌبكت ٛ٘ب٧ـ. ث٠ ٦ٗ

ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت، ٗغبثن هٞاػـ ٝ ٗولكات  عٞك٦ًٔ هٔ٘لٝ ٛلٞف ُلط

ٛب٦ُ ام ١ب٥ هلاكؿاؿ٥ اًت ٠ً ٦ًٔ كو٠ ٝ عوٞم تؼ٢ـات، ٌٗئ٨ٓٞت

ؿك ٓٞكت ػ٘ـ ٧ب تؤت ٝ تـ٨ٓي م٧بٙ ؿ٧ـٟ ، اٗب بُـؽغب ٝ اُتجبٟ ث

تٞاٛـ ثب اًتٜبؿ ث٠ ػ٘ـ ٝ تو٨ٔل ام م٧بٙ كًبٜٛـٟ ٗغبٓج٠ ؽٌبكت ٦ٗ

 ٛ٘ب٧ـ. ؿك ا٧ٚ كلٕ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٛلؼ٦ ٛـاكؿ. 

ثٜبثلا٧ٚ، ُلط ٗؼبك٨ت ام ٗغٔن ٌٗئ٨ٓٞت رب٧ن ٨ٌٛت، 

ٚ ٛجبُـ احل ث٠ٌٔ ت٢ٜب ككغ ٌٗئ٨ٓٞت هلاكؿاؿ٥ ٠ً ػ٘ـ ٝ تو٨ٔل ؿك ث٨

ؿاكؿ ٝ ٌٗئ٨ٓٞت ه٢ل٥ ًل رب٥ ؽٞؿ ثبه٦ اًت؛ م٧لا ٌٗئ٨ٓٞت 

عن  اكتجبط ؿاكؿ، اُؾبّ ؿك عٞمٟ ٛظٖ ػ٦ٗٞ٘ ه٢ل٥ ثب ٛظٖ ػ٦ٗٞ٘

 تٞاكن ٛـاكٛـ. 

 مًضًعبت غير قبثل اشتراط

ٛ٘ب٧ـ ٠ً عٌٖ ٦ًٔ ٝ هبػـٟ آْ آماؿ٥ اكاؿٟ ا٧زبة ٦ٗ

ؿك اكتجبط ثب ١ل  اكلاؿ ثبٓؾ ٝ ػبهْ عن اٛؼوبؿ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت

ٗٞضٞػ٦ كا ؿاُت٠ ثبُٜـ، ٦ٓٝ ؿك ُل٧ؼت اًالٕ ٝ ١٘ض٨ٜٚ ٗولكات 

١ب٥ كا ؿك ٛظل ُلكت٠ اٛـ ثلؽ٦ ام عوٞه٦ ًِٞك١ب، ٗغـٝؿ٧ت

تٞاٜٛـ ؿك ٗٞضٞػبت كا ام ا٧ٚ عٌٖ اًتخٜب ًلؿٟ اٛـ ٠ً اُؾبّ ٦٘ٛ

١ب تٞاكن ٛ٘ب٧ٜـ ٝ آٞال ص٨ٜٚ ٗٞضٞػبت٦ ؿك صبكصٞة ثبكٟ آٙ
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ِٛل آخوبك٤ االًال٤٨ٗ، صبح ؿٕٝ،  كؾلآـ٧ٚ آغل٧غ٦، ٗز٘غ آجغل٧ٚ)ٌٗتج٤. 

ؿكتل ِٛل  ؛ اثلا٨١ٖ ا٨ٛي ٝ ؿ٧ِلاٙ، ٗؼزٖ ا٨ًٞٓظ، )ت٢لاٙ:28،ّ .3م(، د1408

  .544م(، ّ 1416كل١َٜ اًال٦ٗ، صبح پٜزٖ، 
8
 ؛ اثلا٨١ٖ ا٨ٛي ٝ ؿ٧ِلاٙ، ١٘بٙ .28، ّ .3كؾلآـ٧ٚ آغل٧غ٦، ١٘بٙ، د. 



 

ُٜزٜـ ٝ تبثغ اكاؿٟ اُؾبّ ٝ اكلاؿ ٨ٌٛتٜـ ٗبٜٛـ عن ٦٘ٛهلاكؿاؿ١ب 

ع٨بت ٝ ًالٗت اٌٛبٙ. ٦ًٌ عن ٛـاكؿ ٠ً ربٙ ٝ ًالٗت ؽٞؿ ٧ب 

 ؿ٧ِل٥ كا ٗٞكؿ ٗؼب٠ٔٗ هلاك ؿ١ـ.

ام ؿ٧ـُبٟ عوٞم ؿاٛبٙ ٝ الف.جبن ي سالمت اوسبن: 

ٗولكات عوٞه٦ ًِٞك١ب ٨ٛن ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ؿك ٗٞكؿ ع٨بت ٝ 

تٞاٙ ك٥ٝ ع٨بت ٝ ًالٗت اٌٛبٙ ع اًت. ٦ً٘ٛالٗت اٌٛبٙ ٜٗ٘ٞ

١ب٥ ثـ٦ٛ ثبُـ ٝ ٗؼب٠ٔٗ ًلؿ ؿك ٗٞكؿ٥ ٠ً ٌٗئ٨ٓٞت ٛب٦ُ ام ٓـ٠ٗ

٧ب ٓغ٠٘ ث٠ عوٞم ٗلثٞط ث٠ ُؾ٨ٔت ٝ ُلاكت اُؾبّ ٝاكؿ ٛ٘ب٧ـ، 

ر٢ت،  ُ٘بٙ اٌُبّ ؿاكؿ. ث٠ ٨٘١ٚٗؼبف ُـٙ ام رجلاٙ ؽٌبكت ث٦

عْ٘ ٝ ٛوْ  ؿك ٗولكات عوٞم ًِٞك١ب ُلط ثل٧ئ ًبؽتٚ ٗتٔـ٥

ُٜبؽت٠ ُـٟ اًت )هبٛٞٙ ؿك٧ب٦٧ ا٧لاٙ،  ؿك ٗوبثْ ٌٗبكل، ثبعْ

، ٨ٛن ُلط ػـٕ 1929( پ٨٘بٙ ٝك118ُٞ، ٗبؿٟ 1343ٗٔٞة

ٌٗئ٨ٓٞت ٌٛجت ث٠ ٌٗبكلاٙ ثب ١ٞاپ٨٘ب كا ثبعْ ُٜبؽت٠ اًت
9

. ؿك 

عوٞم كلا٠ٌٛ ٨ٛن ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٛبظل ث٠ ؽٌبكات٦ ٠ً ِٗتْ٘ 

ثبُـاحل ٦ٗاًت ُلط ٗنثٞك ث٦ثل ٓـ٠ٗ ٦ًٔ ث٠ ثـٙ اٌٛبٙ 
10

 . 

١٘ب٠ِٛٞٛ ة. آثري، شخصيت ي حقًق اسبسی اوسبن: 

هبثْ ٗؼب٠ٔٗ ٝ هلاكؿاؿ ٨ٌٛت، ع٨خ٨ت ٝ ُؾ٨ٔت  ٠ً ربٙ آؿ٦ٗ

١ب٥ اًب٦ً ٨ٛن ٗٞكؿ ٗؼب٠ٔٗ ٝ هلاكؿاؿ ٝػٍلٕ اكلاؿ ٝ عوٞم ٝ آماؿ٥

ُٞؿ. اُل ٦ًٌ آثل٥ٝ ؽٞؿ كا ٗجبط ًبمؿ ٝ عن ؽٞؿ كا ٝاهغ ٦٘ٛ

ُٞؿ، صٞٙ ام هج٨ْ ػلٞ ػ٘ب ٖٓ ٧زت ٘ب٧ـ، عن ًبهظ ٦ً٘ٛبهظ ٛ

اًت ٗبٜٛـ ا٠ٌٜ٧ ٦ًٌ هقف ٛلي ؽٞؿ كا ٗجبط ًبمؿ، عـ ًبهظ 

ُٞؿ٦٘ٛ
11

١ب٥ كلؿ٥ ٝ ارت٘بػ٦ اٌٛبٙ . ١٘ض٨ٜٚ عوٞم ٝ آماؿ٥

آ٧ـ ٦ًٌ عن ٛـاكؿ ام آٙ تٜبمّ صٞٙ ام عوٞم اًب٦ً ث٠ عٌبة ٦ٗ

 ٛ٘ب٧ـ.

 مًضًعبت قبثل اشتراط

ٗٞضٞػبت٦ ٠ً ام ٓغبػ هب٦ٛٞٛ ٜٗؼ٦ ٛـاكؿ ٝ اُؾبّ اٗب 

تٞاٜٛـ ؿك ٗٞكؿ آ٢ٛب ت٨ٖ٘ٔ ث٨ِلٛـ، ٗٞضٞػبت ٗب٦ٓ اًت؛ ٧ؼ٦ٜ ٦ٗ

ُٞؿ، اػٖ ام اػ٨بٙ ٝ عوٞم  ٠٨ًٔ اٗٞك ٗب٦ٓ ٝ آٛض٠ ٗلثٞط ث٠ ٗبّ ٦ٗ

تلبٝت ٛـاكؿ ٠ً هلاكؿاؿ ؿك هبٓت ث٨غ ثبُـ ٧ب اربكٟ، ػبك٠٧، ٝ ٧ب ١ل 
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 .١.723٘بٙ، ّ  

10
 .322، 1ّرؼللرؼلل٥ ِٜٓلٝؿ٥، عوٞم تؼ٢ـات، د. ٗغ٘ـ  

11
ٗغ٘ـٓبٓظ ٗبمٛـكا٦ٛ، ُلط آّٞ ًبك٦ ) ث٨لٝت، ؿاكاع٨بء آتلاث آؼلث٦،  . ٦ٓٞٗ 

 .10،ّ 10د م( 1421

ٗٞضٞع ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت هلاكؿاؿ٥ ٝاهغ  تٞاٛـهلاكؿاؿ٥ ؿ٧ِل ٦ٗ

ُٞؿ. ثٜبثلا٧ٚ، ٗٞضٞع ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت هلاكؿاؿ٥، اٗٞك ٗب٦ٓ اًت. 

پي، هٔ٘لٝ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت اٗٞك ٗب٦ٓ اًت ٝ ؿك ثبكٟ ع٨بت ٝ 

 .١ب ُلط ٧بؿ ُـٟ ًبثلؿ ٛـاكؿ٧ب عخ٨ت اٌٛبٙ

 شرایط وفًر شرط عذم مسئًليت

ػالٟٝ ثل ُلا٧ظ اؿ٥ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت، ٗبٜٛـ ١ل هلاكؿ

ُٞؿ. اُل ٓغت، ٨ٛبم ث٠ ُلا٧ظ ؿ٧ِل٥ ؿاكؿ ٠ً ًجت ٛلٞف آٙ ٦ٗ

ص٠ ثلؽ٦ ام آغالعبت ٝ ػٜب٧ٝٚ ؿك ٗتٞٙ كو٦٢ ٨ٛبٗـٟ، ٦ٓٝ ٗغتٞا 

ُٞؿ، ثب٧ٌت ام ا٧ٚ ٝ ٗل٢ٕٞ آٙ ؿك ًْ ٛظبٕ عوٞه٦ ِٗب١ـٟ ٦ٗ

ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ػالٟٝ ثل ُلا٧ظ ٓغت ٨ًٔبت اًتٜجبط ًلؿ. 

٠ ػٜٞاٙ ُلا٧ظ ٛلٞف ٨ٛبم ؿاكؿ ٠ً ثـٝٙ كػب٧ت ا٧ٚ اٗٞك ث٠ اٗٞك٥ ث

ُلط ٛبكق ٛؾٞا١ـ ثٞؿ. ا٧ٚ اٗٞك ػجبكت اًت ام كضب٧ت، ػبؿال٠ٛ 

 ثٞؿٙ ُلط ٝ ؿاُتٚ عٌٚ ٨ٛت.

 آثبر شرط عذم مسئًليت

اًت ٠ً  ١ل تؼ٢ـ ٝ هلاكؿاؿ٥ ؿاكا٥ آحبك ٝ اعٌب٦ٗ

كد اهـإ اُؾبّ ث٠ ا٨ِٛنٟ ؿًت٨بث٦ ث٠ آٙ ٝ ٧ب تغون آٙ آحبك ؿك ؽب

ًٜٜـ. صٜبٛض٠ تؼ٢ـ٥ ؿك ؽبكد ِٜٗأ احل ٛجبُـ ٝ ث٠ اٛؼوبؿ هلاكؿاؿ ٦ٗ

٧ب علك٨ٚ ام ا٧زبؿ تؼ٢ـ احل٥ كا هٔـ ٌٛلؿٟ ثبُٜـ، تؼ٢ـ ام اثتـا كبهـ 

ُٞؿ. ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٨ٛن اُل ٓغ٨ظ ثبُـ آحبك٥ اكمٍ تٔو٦ ٦ٗ

احل ٨ٌٛت ُلؿؿ، ٦ٓٝ اُل ُلط ثبعْ ُـ، ٨ٛن ث٦ثلآٙ ٗتلتت ٦ٗ

عـاهْ احل آٙ ؿكثبكٟ ػوـ اًت ٠ً آ٧ب ثغالٙ ُلط ث٠ ػوـ ًلا٧ت 

 ًٜـ ٧ب٠ٛ؟ ٦ٗ

 اثر شرط وسجت ثٍ طرفيه

اُؾبّ ؿك كٝاثظ ارت٘بػ٦ ؽٞؿ ٌٗتوْ اٛـ، ٦ًٌ عن 

ث٨ِلؿ؛ ٧ؼ٦ٜ آْ ا٦ٓٝ  ٛـاكؿ ث٠ ٛلغ ؿ٧ِل٥ ٝ ٧ب ث٠ ضلك اٝ ت٦٘٨٘ٔ

ػـٕ ًٔغ٠ ثل ؿ٧ِل٥ اًت. ؿك هلاكؿاؿ١ب٥ ؽ٦ٓٞٔ ٨ٛن ا٧ٚ آْ 

ثب٧ـ كػب٧ت ُٞؿ، ٠ً آحبك ػوـ ت٢ٜب ٗتٞر٠ ًٌب٦ٛ اًت ٠ً ؿك 

ًبؽتٚ ػوـ ؿؽبٓت ٌٗتو٨ٖ ؿاُت٠ اٛـ. ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت 

٨ٛنٗبٜٛـ ؿ٧ِل تؼ٢ـات، آحبكٍ ٗغـٝؿ ث٠ علك٨ٚ هلاكؿاؿ اًت؛ ث٠ 

آغالط عوٞه٦ احل ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٗبٜٛـ ًب٧ل هلاكؿاؿ١ب 

اٛـ  آٙ كا ث٠ ٝرٞؿ آٝكؿٟاًت ٝ ؿك ثبكٟ ًٌب٦ٛ ٛبكق اًت ٠ً  12ٌٛج٦

 13تٞاٛـ ث٠ آٙ اًتٜبؿ ًٜـ. ٝ ت٢ٜب ِٗلٝط ٠ٓ ٦ٗ
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٧ي تؼ٢ـ ٌٗ٘ٚ اًت ؿاكا٥ آحبك ٗتؼـؿ٥ ثبٍ، ُلط 

 ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٨ٛن ؿاكا٥ آحبك٥ اًت. 

 معبفيت از مسئًليت 

اُل ُلط ث٠ عٞك ٓغ٨ظ ؿك ض٘ٚ ٧ي ػوـ المٕ ٜٗؼوـ 

ِل ٗـ٧ٞٙ آٌٛت ُـٟ ثبُـ، احلٍ ٌٛجت ث٠ ِٗلٝط ٠ٓ ٧ب ث٠ تؼج٨ل ؿ٧

ًبمؿ ٝ ؿك ؽبكد ام آٙ ٗغـٝؿٟ ٠ً اٝ كا ؿك ٗغـٝؿٟ ُلط ٗؼبف ٦ٗ

ٗبٛـ ٝ ُلط ككغ ٌٗئ٨ٓٞت ؿك عـٝؿ ٗلبؿ ١٘ضٜبٙ ٌٗئّٞ ثبه٦ ٦ٗ

ثلؿ. ٝ ٌٛجت ث٠ م٧بٙ ُقاكؿ ٝ ٌٗئ٨ٓٞت كا ام ث٨ٚ ٦ٗؽٞؿ احل ٦ٗ

ؿ٧ـٟ احلٍ ا٧ٌٜت ٠ً ٥ٝ عن ٛـاكؿ ث٠ ٨١ش ػٜٞاٙ ام ثبثت ؽٌبكت، 

ِٗلٝط ٠ٓ ثؾٞا١ـ، ٧ب آنإ )ث٠ پلؿاؽت ؽٌبكت( اٝ كا ام  پ٦ٓٞ ام

 ؿاؿُبٟ توبضب ًٜـ.. 

 جبثجبیی ثبر اثجبت دليل 

ثبك احجبت كا ام  احل ؿ٧ِل ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت آٙ اًت ٠ً

ًٜـ؛ ث٠ ا٧ٚ ث٠ ؿا٧ٚ ٜٗتوْ ٦ٗؿٍٝ ٗـ٧ٞٙ تؼ٢ـ هلاكؿاؿ٥ ثل ؿاُت٠ 

ٟ ثب٧ـ تو٨ٔل كا ٗؼٜب ٠ً اُل ؿا٧ٚ اؿػب ؿاكؿ ٠ً ٗـ٧ٞٙ تو٨ٔل ًلؿ

تٞاٛـ رجلاٙ ؽٌبكت ؽٞؿ كا م٧بٙ ؿ٧ـٟ ؿك ٓٞكت٦ ٦ٗ 14احجبت ٛ٘ب٧ـ

ام ٗتؼ٢ـ ٠ٓ )٠ً ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ث٠ ٛلغ اًٝت( ثؾٞا١ـ ٠ً 

، اُل ٛتٞاٛـ تو٨ٔل ٗـ٧ٞٙ 15تو٨ٔل ػ٘ـ٥ ٥ٝ كا ؿك ؿاؿُبٟ احجبت ًٜـ

كا احجبت ٛ٘ب٧ـ، احل اّٝ ُلط پب ثلربًت ٝ ٗـ٧ٞٙ ثب تٌ٘ي ث٠ ُلط 

تٞاٛـ، ؽٞؿ كا ٗؼبف ًبمؿ. آجت٠ ث٨ٚ احل ُلط ث٠ تؼ٢ـ ث٠ كؼْ ٝ ٦ٗ

ٛت٨ز٠ ثب٧ـ كلم ُقاُت. ث٠ ٗٞرت ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت، ٌٗئ٨ٓٞت 

هلاكؿاؿ ٧ب تأؽ٨ل آٙ پ٨َ ام ا٧ٚ ٠ً تؾٔق ام  ٛب٦ُ ام ػـٕ ارلا

ُلؿؿ. آجت٠ هلاكؿاؿ كػ ؿ١ـ ٝ ؽٌبكت پ٨ـا ُٞؿ اًوبط ٝ ًٔت ٦ٗ

تلبٝت « 17تؼ٢ـ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ»ٝ« 16ث٠ ٛت٨ز٠تؼ٢ـ »عوٞم ؿاٛبٙ، ث٨ٚ 

  18ُقاُت٠ اٛـ.
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15
 .236. ١٘بٙ، ّ  

16 (.obligation de result ) ٖتؼ٢ـ٥ ٠ً ٛت٨ز٠ ِٗؾ٦ٔ كا ثلا٥ ٗتؼ٢ـ ٠ٓ كلا١

  ًبال ث٠ ٗؤـ ٗؼ٨ٚ ٝ ٧ب پلؿاؽت ٗجٔـ٦ پّٞ. ًبمؿ ٗبٜٛـ ت٠٨٢ ٧ي ص٨ن ٧ب عْ٘ ٧ي
17  .moyens)  (obligation deاًت ٠ً ٗتؼ٢ـ ضبٗٚ  تؼ٢ـ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ تؼ٢ـ٥

اهـاٗبت المٕ كا  ١ب ٠ٌٔٝ ثب٧ـ ثلا٥ ك٨ًـٙ ث٠ ؿلٕ، اعت٨بطّٝٓٞ ث٠ ٛت٨ز٠ ٨ٌٛت ، ث

ث٨٘بك  ًٜـ ٠ً اهـاٗبت ؿكٗب٦ٛ كا ؿك ٗٞكؿاٛزبٕ ؿ١ـ، ٗخْ ا٠ٌٜ٧ پن٦ٌُ تؼ٢ـ ٦ٗ

 ًٜـ ام ًًَٜٗٞٔـ ٝ ٧ب ٦ٔ٨ًٝ ٠ً تؼ٢ـ ٦ٗاٛزبٕ ؿ١ـ، ٦ٓٝ ث٢جٞؿ٥ اٝ كا تض٨٘ٚ ٦٘ٛ

       ِٞؿ.ؿ١ـ ٠ً ث٠ ٛلغ اٝ عٌٖ ٓبؿك ثؿكبع ًٜـ، اٗب هّٞ ٦٘ٛ
18
هٝكؿٙ، آّٞ ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ، تلر٠٘ ٗز٨ـ اؿ٧ت )ت٢لاٙ: ِٛل٨ٗناٙ،  . پبتل٧ي 

 .84 ٍ(، 1385ّصبح ؿٕٝ، 

 الف. اثر شرط وسجت ثٍ تعهذ ثٍ وتيجٍ:

ثبُـ، ٓلف « تؼ٢ـ ث٠ ٛت٨ز٠»٠ً هلاكؿاؿ ام ٛٞع  ١ِٜب٦ٗ

آ٧ـ. ا٥ ٝػـٟ ؿاؿٟ ُـٟ، تو٨ٔل ث٠ عٌبة ٦ٗؿًت ٨ٛبكتٚ ث٠ ٛت٨ز٠

ُٞؿ ٠ً ثٜبثلا٧ٚ، ٨٘١ٚ ٠ً ٛت٨ز٠ عبْٓ ِٛـٟ ثبُـ ٗؼٕٔٞ ٦ٗ

تو٨ٔل٥ كػ ؿاؿٟ اًت، ٗبٜٛـ تغ٧ْٞ ٛـاؿٙ ٧ي ص٨ن ٝ عْ٘ ٌٛلؿٙ 

٧ي ًبال ٝ...ؿك ا٧ٜزب ٗتؼ٢ـ ٠ٓ ٠ً ٗتغْ٘ م٧بٙ ُـٟ اًت ٨ٛبم٥ ث٠ 

ا٥ ٗٞكؿ ٛظل، تو٨ٔل احجبت تو٨ٔل ٛـاكؿ، ث٠ٌٔ ؿًت ٨ٛبكتٚ ث٠ ٛت٨ز٠

تٞاٛـ ثب احجبت ا٧ٚ ٠ً ٨١ش ؿاٛـ. ٗتؼ٢ـ ٦ُ٘ٛلٗتؼ٢ـ كا ٗللٕٝ ٦ٗ

١ب٥ المٕ كا كػب٧ت اٌُب٦ٓ ؿكًبكٍ ٝرٞؿ ٛـاُت٠ اًت ٝ اعت٨بط

ًلؿٟ ٝ ثلا٥ اٛزبٕ تؼ٢ـ تالٍ ًلؿٟ اًت، ؽٞؿ كا ام ٌٗئ٨ٓٞت ٗؼبف 

ٛ٘ب٧ـ. ا٧ٚ اؿػب ًبك٦ ٨ٌٛت، م٧لا ٥ٝ تؼ٢ـ ًلؿٟ ثٞؿ ٠ً ٛت٨ز٠ ٗٞكؿ 

ٗغون ِٛـٟ اًت. ت٢ٜب كا٦١  ٛظل كا ٗغون ًبمؿ، ٝ ا٩ٙ آٙ ٛت٨ز٠

٠ً ٗتؼ٢ـ ثلا٥ ُل٧ن ام ٌٗئ٨ٓٞت ؿك پ٨َ كٝ ؿاكؿ ا٧ٚ اًت ٠ً 

ٝرٞؿ ٧ي ًجت ٗؼبك٨ت ؽبكد ام اكاؿٟ؛ ٧ؼ٦ٜ هٟٞ هب١لٟ كا ث٠ احجبت 

ثبُـ. پي ثلًبٛـ ٝ آّب ث٠ ٓلف ٗغون ِٛـٙ ٛت٨ز٠ ٌٗئّٞ ٦ٗ

 ًبمؿ.ٓلف ٗغون ِٛـٙ ٛت٨ز٠ تو٨ٔل كا ٗللٝؽ ػ٠ٜ ٦ٗ

 وسجت ثٍ تعهذ ثٍ يسيلٍ: اثر شرطة. 

ثبُـ، « تؼ٢ـ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ»٠ً هلاكؿاؿ ام ٛٞع  اٗب ١ِٜب٦ٗ

تو٨ٔل ػجبكت اًت ام ث٠ ًبك ِٛلكتٚ ًٝب٧ْ ًبك٦، ػـٕ ٨ُٞ١بك٥ ٝ 

تٞاٌٛت ١ب٦٧ ٠ً ٦ٗاعت٨بط ٧ب ًبكؿا٦ٛ، ٧ب ؿك ٛظل ِٛلكتٚ اعت٨بط

ر٥ٞٔ ؽٌبكت كا ث٨ِلؿ، ٗبٜٛـ ٗلاهجت ٛب ًبك٦ ام ث٨٘بك ٝ ؿكبع 

كًت ٨ًْٝ ؿك ؿاؿُبٟ. ؿك ا٧ٚ كلٕ م٧بٙ ؿ٧ـٟ ثب٧ـ ا٧ٚ ًٖ ًبك٥ ٛبؿ

تٞاٛـ ث٠ ٓلف ٝ تو٨ٔل ٗتؼ٢ـ كا ث٠ احجبت ثلًبٛـ، ٝ هبض٦ ١ٖ ٦٘ٛ

ؿًت ٨ٛبكتٚ ث٠ ٛت٨ز٠ ٗٞكؿ ٛظل، ٗتؼ٢ـ كا ٗؤل هٔ٘ـاؿ ٛ٘ٞؿٟ 

ٗغٌٕٞ ٛ٘ب٧ـ
19

 . 

پي، ٦ٌ٧ ام آحبك ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت رب ثزب٦٧ ثبك 

٠ٓ ثب٧ـ ؿك كلٕ تؼ٢ـ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ تو٨ٔل ٝ ًٖ ؿ٨ْٓ اًت؛ ٧ؼ٦ٜ ٗتؼ٢ـ

ًبك٥ ٗتؼ٢ـ كا ث٠ احجبت ثلًبٛـ، اٗب ثل كلٕ تؼ٢ـ ث٠ ٛت٨ز٠ ث٠ ٓلف 

ُٞؿ، ِٗل ا٠ٌٜ٧ ٝرٞؿ ٗغون ِٛـٙ ٛت٨ز٠، ٗتؼ٢ـ ٗؤل ُٜبؽت٠ ٦ٗ

هٟٞ هب١لٟ ًجت اٛزبٕ ِٛلكتٚ تؼ٢ـ ُٞؿ ٠ً ؿك ا٧ٚ كلٕ ٗـ٧ٞٙ 

 ثب٧ـ آٙ كا احجبت ٛ٘ب٧ـ.

 اشخبص ثبلث  اثر شرط وسجت ثٍ
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١ب٥ عوٞه٦ ؿ٨ٛب ا٦ٔٓ ٝرٞؿ ؿاكؿ ث٠ ٛبٕ ؿك ٠٘١ ٛظبٕ

آْ ٌٛج٦ ثٞؿٙ ٧ب ُؾ٦ٔ ثٞؿٙ هلاكؿاؿ١ب. ا٧ٚ آْ ٦ٌ٧ ام آّٞ 

ثبُـ. ث٠ ٗٞرت ا٧ٚ آْ، ١ب٥ عوٞه٦ ٗؼبٓل ٦ٌٖٗٗٔ ٛظبٕ

ُلؿؿ، كوظ علك٨ٚ هلاكؿاؿ ام  هلاكؿاؿ٥ ٠ً ٨ٗبٙ اُؾبّ ٜٗؼوـ ٦ٗ

ُٞٛـ ٝ ّ ؿ٧ِلػ٦ٔ االّٓٞ ٠ٛ ٜٗتلغ ٦ُٗٞٛـ اُؾبٜٗـ ٦ٗ آٙ ث٢لٟ

-آْ ا٧ٚ اًت ٠ً آحبك ُلط ٗتٞر٠ علك٨ٚ هلاكؿاؿ، ٦ٗ ٠ٛ ٗتضلك.

ُٞٛـ، ٦ٓٝ ُب٦١ ثبُـ، ت٢ٜب آ٢ٛب ام آحبك ُلط ٜٗتلغ ٧ب ٗتضلك ٦ٗ

 ُٞؿ.اُؾبّ حبٓج ١ٖ ام ُلط ٜٗتلغ ٧ب ٗتضلك ٦ٗ

كاثغ٠ ٌٛج٨ت ث٨ٚ ًٌب٦ٛ اًت ٠ً ثب ١ٖ تلاض٦ ًلؿٟ 

٠، احل هلاكؿاؿ ٨ٛن ٗغـٝؿ ث٠ آ٢ٛبًت، ؿ٧ِلاٙ ؿك ثلاثل ا٧ٚ اٛـ ؿك ٛت٨ز

-ُٞؿ ٠ٛ م٧ب٦ٛ ٗتغْ٘ ٦ٗهلاكؿاؿ ث٨ِب٠ٛ اٛـ؛ ٠ٛ ًٞؿ٥ ػب٧ـُبٙ ٦ٗ

١ب٥ ؽ٦ٓٞٔ، هبٛٞٙ عبًٖ ثل ٗؼب٠ٔٗ كا ؿٝ علف آٙ ؿك پ٨٘بُٙٞٛـ. 

-ًٜٜـ. عج٨ؼ٦ اًت ٠ً آحبك هلاكؿاؿ ٗغـٝؿ ث٠ ًٌب٦ٛ ٦ٗٝضغ ٦ٗ

ٓت ؿاُت٠ اٛـ، ؿ٧ِلاٙ ٠ٛ عو٦ ام ا٧ٚ آٙ ؿؽب ءُٞؿ ٠ً ؿك اِٛب

٨ُلٛـ؛ ٧ؼ٦ٜ آٝكٛـ ٝ ٠ٛ ؿ٦ٜ٧ كا ثل ػ٢ـٟ ٦ٗك١ِقك ث٠ ؿًت ٦ٗ

تٞاٛـ ؿك تٞاٛـ اًتٜبؿ ث٠ ُلط ٛ٘ب٧ـ ٝ ٠ٛ ٦ًٌ ٦ُٗؾْ حبٓج ٠ٛ ٦ٗ

ثلاثل حبٓج، ث٠ ُلط اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ـ. آْ ٌٛج٦ ثٞؿٙ هلاكؿاؿ١ب ٧ي 

م ُلط ث٢لٟ ٜٗـ ُٞؿ ٝ اُؾب٦ٓ اآْ ٦ًٔ اًت؛ ٦ٓٝ كػب٧ت ٦٘ٛ

ُٞٛـ؛ ٧ؼ٦ٜ اكلاؿ عجن ُٞٛـ ٝ ث٠ آٙ اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ٜـ، ٧ب ٗتضلك ٦ٗ٦ٗ

ُٞؿ ؿك ا٧ٚ هبٛٞٙ ٧ب هلاكؿاؿ ٌٗئّٞ اػ٘بّ ٝ ككتبك ؿ٧ِل٥ هٔ٘ـاؿ ٦ٗ

 ًٜـ. كلٕ ثغج اًتٜبؿ ث٠ ُلط ام ربٛت حبٓج ٗٔـام پ٨ـا ٦ٗ

تٞاٙ ؿك ٗٞكؿ ٓغت اًتٜبؿ ث٠ ُلط ؿك ثلاثل حبٓج ٦ٗ

ٝ ِٗلٝط ٠ٓ ٠ً ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ث٠ ٛلغ ؽٞؿ ٗتؼ٢ـ  ُلت

تٞاٌٛت ؿك ٗوبثْ ِٗلٝط ػ٠٨ٔ ث٠ تغ٨ْٔ ًلؿٟ، ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً ٦ٗ

تٞاٛـ ث٠ ُلط ٗتًْٞ ُلط اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ـ ؿك ٗوبثْ ٝاكح٨ٚ اٝ ٨ٛن ٦ٗ

ُٞؿ كلٕ ا٧ٚ اًت ٠ً صٜبٛض٠ م٧بٙ ؿ٧ـٟ ام ؿ٨ٛب ثلٝؿ، ٝاكح٨ٚ ٥ٝ 

٨ٓت ث٠ ٛلغ ؽٞؿ ًٌت تٞاٜٛـ ام ٗـ٧ٞٙ ٠ً ُلط ػـٕ ٌٗئ٦٘ٛٞ

ًلؿٟ، ؿك ؽٞاًت ؽٌبكت ٛ٘ب٧ـ، ١٘ض٨ٜٚ ٗـ٧ٞٙ ٝ ٧ب ٝاكث ٥ٝ ٨ٛن 

تٞاٛـ ؿك ٗوبثْ حبٓج )ٝاكث م٧بٙ ؿ٧ـٟ( اًتٜبؿ ث٠ ُلط ػـٕ ٦ٗ

ٌٗئ٨ٓٞت ٛ٘ب٧ـ
20

 . 

 ٨ٛن ؿك ٓٞكت ػـٕ اػتجبك اًتٜبؿ ث٠ ُلط ؿك ثلاثل حبٓج

ا٥ ٗبٜٛـ ٌٗئ٨ٓٞت ٗؼ٘بك، ٢ٜٗـى، احل ُلط ١ب٥ علك٠ؿك ٌٗئ٨ٓٞت

كٝؿ ٝ ٌُتلٟ آٙ ؿك ث٨ٌبك٥ ٗٞاكؿ كلاتل ام ؿٝ علف هلاكؿاؿ ٦ٗ

٨ُلؿ. اُل ُؾْ ثب علف هلاكؿاؿ ُلط اُؾبّ حبٓج كا ٨ٛن كلا ٦ٗ
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 .726، ّ 1ًبتٞم٧بٙ، ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ، د. ٛبٓل  

تٞاٛـ ث٠ ُلط اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ـ، ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٛ٘ب٧ـ، كوظ ؿك ثلاثل اٝ ٦ٗ

ّ حبٓج ا٧ٚ ُلط ٛبكق ٨ٌٛت. صٜبٛض٠ ٦ٌ٧ ام اٗب ؿك هجبّ اُؾب

 ٧ٌٞٛـ:عوٞم ؿاٛبٙ ٦ٗ

ا٥ هلاكؿاؿ٥ ؿاكؿ، ثب ا٠ٌٜ٧ ٌٗئ٨ٓٞت ٗؼ٘بك ؿك ثلاثل ٓبعت ًبك ك٠ِ٧»

هبػـتبً ثب٧ـ ت٢ٜب ؿك ٗوبثْ اٝ پبًؾِٞ ثبُـ، اٗب ؿك كلٕ اؽق ُلط ثلائت ًبٗالً ام 

بكآ٧ـ، اٝ ؿك ثلاثل ؿ٧ِلاٙ ٝ ُٞؿ. اُل ام ؽغب٦٧ ٗؼ٘بك٥ م٧ب٦ٛ ث٠ ثٌٗئ٨ٓٞت ٗؼبف ٦٘ٛ

-١ل ٗتٔلف ٧ب ٜٗتلغ ؿ٧ِل ٌٗئّٞ اًت. ١٘ض٨ٜٚ اًت ٌٗئ٨ٓٞت ٛب٦ُ ام كلآٝكؿٟ

١ب، ث٠ ؿ٨ْٓ ١ب٥ ٜٓؼت٦ ٝ ًِبٝكم٥ ٝ ؿاك٦٧ٝ ٝ ٗٞاؿ ؿقا٦٧، ا٧ٚ ٠ُٛٞ ٌٗئ٨ٓٞت

ُٞؿ ٝ ؿك ثلاثل ا٨٘١ت ارت٘بػ٦ ٝ اٛتلبع كلا٨ُل ام آ٢ٛب، ٗغـٝؿ ث٠ كاثغ٠ هلاكؿاؿ٥ ٦٘ٛ

 21«ُٞؿ.ا٥ ث٨ِب٠ٛ ٨ٛن ا٧زبؿ ٦ٗلف ًٜٜـ١ٟل ٗٔ

ثٜبثلا٧ٚ، ؿك ثلؽ٦ ٗٞاكؿ اًتٜبؿ ث٠ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت 

ا٥ آ٢ٛب ٓغ٨ظ اًت ٦ٓٝ ؿك ثلاثل اُؾبّ حبٓج ٠ً ام ٌٗئ٨ٓٞت علك٠

تٞاٛـ ث٠ ُلط اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ـ، ٗخالً ٗؼ٘بك ؿك هجبّ ُلؿؿ، ٦٘ٛٗتضلك ٦ٗ

ثبُـ، اٗب بف ٦ٗؽٌبكت ٝاكؿٟ ث٠ ٓبعت ًبك، ث٠ اًتٜبؿ ُلط ٗؼ

ًٜٜـ، ٌٛجت ث٠ اُؾبّ حبٓج ٝ ًٌب٦ٛ ٠ً ام ًبؽت٘بٙ اًتلبؿٟ ٦ٗ

 ٌٗئ٨ٓٞت ث٠ عبّ ؽٞؿ ثبه٦ اًت، ا٧ٜزب ٌٗئ٨ٓٞت ك٠ِ٧ هب٦ٛٞٛ ؿاكؿ.

  اثر شرط وسجت ثٍ يارثبن 

ثل اًبى هٞاػـ ٦ًٔ كو٠ ٝ عوٞم، ٝاكث ؿك ٝاهغ ٛ٘ب٧ٜـٟ 

ٞكث ث٠ اٝ ٝ رب٨ِٛٚ ٝاهؼ٦ ٗٞكث اًت ٝ ثلؽ٦ تٌب٨ٓق ٝعوٞم ٗ

ُٞؿ. آحبك ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٨ٛن ٗبٜٛـ ًب٧ل هلاكؿاؿ١ب٥ ٜٗتوْ ٦ٗ

ثبمٗبٛـُبٙ ٨ٛن ث٠ هبئٖ ؽ٦ٓٞٔ ٗغـٝؿ ث٠ ُؾْ م٧بٙ ؿ٧ـٟ ٨ٌٛت، 

تٞاٜٛـ ؿكؽٞاًت رجلاٙ م٧بٙ ًٜٜـ ٝ ثب٧ـ ٗلبؿ ُلط اٝ ٦ٗ ٗوب٦ٗ 

آجت٠ ٨ٗبٙ ؿػب٥ٝ ٠ً ٝاكحبٙ ث٠  ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت كا ٗغتلٕ ُ٘بكٛـ،

م٧بٙ ؿ٧ـٟ ٝ ؿػب٥ٝ ٠ً رجلاٙ ؽٌبكات ٝاكؿٟ ث٠ ؽٞؿ كا  ٦ٗهبئٖ ٗوب

 ؽٞا١ٜـ، ثب٧ـ تل٨ٌي هب٧ْ ُـ:٦ٗ

آق.ُبٟ ٝاكث ؿػٞا٥ ؽٞؿ كا ثلا٥ رجلاٙ ؽٌبكت ث٠ هبئٖ 

ًٜٜـ؛ ثـ٧ٚ ٗؼٜب ٠ً رجلاٙ ؽٌبكات ٝاكؿ ٗٞكث ؿك ؽٞاًت ٦ٗ ٗوب٦ٗ

-ثل ٗٞكث ؽ٧َٞ كا، ٠ً اًٜٞٙ هبئٖ ٗوبٕ اٝ ُـٟ اًت، ؽٞاًتبك ٦ٗ

ؿؿ. ؿك ا٧ٚ ٗٞكؿ ٝاكحبٙ ؿك ثلاثل ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ؿك مٗلٟ ُل

تٞاٛـ ؿك ٗوبثْ اؿػب٥ آ٧ٜـ، ٌٗئّٞ ٦ٗاُؾبّ حبٓج ث٠ عٌبة ٦٘ٛ

 آٛبٙ ث٠ ُلع٦ ٠ً ثب ٗٞكث ؿاُت٠ اًت اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ـ.  

ًٜٜـ ٠ٛ ام ثبة هبئٖ ٝاكحبٙ ؿػٞا٦٧ كا علط ٦ٗ ة. ُبٟ،

ئٖ ٗوبٕ ػبٕ ٝاكث ؽٞؿ ُـٟ ثل كلٕ هج٦ٔ، ث٠ٌٔ ام ثبة ا٠ٌٜ٧ هب ٗوب٦ٗ

-اًت، ث٠ علط ؿػٞا ثبثت ؽٌبكات ٛب٦ُ ام ػـٕ ارلا٥ هلاكؿاؿ ٦ٗ
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پلؿامٛـ، ٠ً ث٠ ٝاًغ٠ ُؾْ اٝ ٝاكؿ ُـٟ اًت. ؿك ا٧ٚ كلٕ ٨ٛن ؿك 

 آ٧ٜـٗوبثْ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت حبٓج ث٠ عٌبة ٦٘ٛ

اُل ٝكاث اؿػب٥ م٧بٙ ؿاكٛـ ام ا٧ٚ ثبة ٠ً ث٠ ٝاًغ٠ 

ٝاكؿ ُـٟ اًت، ؽٞا١بٙ م٧بٙ ٝاكؿٟ ١ٌتٜـ،  ٗلٍ ٗٞكث ث٠ ؽٞؿ آٛبٙ

تٞاٛـ، ؿك ثلاثل آٛبٙ ث٠ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت٦ ؿك ا٧ٚ ٗٞكؿ ٌٗئّٞ ٦٘ٛ

٠ً ثب ٗٞكث ؿاُت٠ اًت اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ـ
22
 . 

ٛت٨ز٠ ا٠ٌٜ٧ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٗبٜٛـ ًب٧ل هلاكؿاؿ١ب٥ 

-ؽ٦ٓٞٔ، ٗغـٝؿ ث٠ ُؾْ م٧بٙ ؿ٧ـٟ ٨ٌٛت ٝاكحبٙ ٗتٞك٦ ٦٘ٛ

ث٠ ٗلبؿ ُلط ػـٕ  بؿ آْ ٌٛج٦ ثٞؿٙ هلاكؿاؿ١بتٞاٜٛـ ث٠ اًتٜ

 ٌٗئ٨ٓٞت٦ ٠ً ث٠ ٛلغ ٗـ٧ٞٙ ؿكد ُـٟ اًت كا ٛبؿ٧ـٟ ث٨ِلٛـ.

 اثر ثطالن شرط  

١لُبٟ تؼ٢ـ ا٦ٔٓ ث٠ ر٢ت٦ ام ر٢بت ثبعْ ثبُـ، ُلط 

ض٘ٚ آٙ ثبعْ ؽٞا١ـ ثٞؿ؛ م٧لا ٝرٞؿ عوٞه٦ ُلط ٜٗٞط ث٠ ٝرٞؿ 

ٌت ٠ً ١لُبٟ عوٞه٦ تؼ٢ـ ا٦ٔٓ اًت، ٦ٓٝ ػٌي آٙ ٓبؿم ٨ٛ

ُلط ض٘ٚ ػوـ ثبعْ ثبُـ، تؼ٢ـ ا٦ٔٓ ١ٖ ثبعْ ثبُـ، ِٗل ؿك 

ٓٞكت٦ ٠ً كٌبؿ ُلط ٗٞرت اؽالّ ؿك اكًبٙ ٝ ٧ب ٦ٌ٧ ام ُلا٧ظ 

تٞاٙ عٌٖ ث٠ ثغالٙ ػوـ اًب٦ً ٓغت ػوـ ُلؿؿ، ؿك ا٧ٚ كلٕ ٦ٗ

ٛ٘ٞؿ. كاثغ٠ ُلط ثب ػوـ، كاثغ٠ كلع ثب آْ اًت ٝ كاثغ٠ ُلط ثب 

ه٨ـ ٝ ٗو٨ـ ٨ٌٛت، تب ثب ثغالٙ ه٨ـ ٗو٨ـ ١ٖ ام ػوـ ام هج٨ْ كاثغ٠ 

 ث٨ٚ ثلٝؿ. 

ٛ٘ب٧ـ، پي عجن هبػـٟ، ثغالٙ كلع ث٠ آْ ًلا٧ت ٦٘ٛ

ِٗل ر٢ت ٗؾ٦ٓٞٔ ؿاُت٠ ثبُـ
23
اٗب ثغالٙ ػوـ ٠ِ٨٘١ ث٠ ٜٗن٠ٓ  

ثغالٙ ُلط ؽٞا١ـ ثٞؿ.
24
عٞك ٓغ٨ظ  ثٜبثلا٧ٚ، اُل هلاكؿاؿ ث٠ 

ال٦ٔ٧ ١٘ضٞٙ ٜٗؼوـ ُـٟ ثبُـ ثغالٙ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت ث٠ ؿ

 . ُلؿؿ ٗٞرت ثغالٙ ػوـ ٦٘ٛ… ٝ ٗؾبٓلت ثب ٛظٖ ػ٦ٗٞ٘

اثر شرط ببطل در تسلسل عقد در فقه  -1-5

 امبمیه

ؿك كو٠ اٗب٠٨ٗ ؿكثبكٟ ُلط كبًـ ض٘ٚ ػوـ، ار٘بع ٝ 

١ب ؿك ا٧ٚ ٗٞكؿ ٗتلبٝت اًت، ٛظل ٝاعـ٥ ٝرٞؿ ٛـاكؿ، ث٠ٌٔ ؿ٧ـُبٟ
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ا٥ ُٞٛـ: ػـٟث٠ عٞك٦ًٔ آكاء كو٢٨بٙ ث٠ ٠ً ؿًت٠ تو٨ٌٖ ٦ٗ

ا٥ ؿ٧ِل هبئْ ث٠ اكٌبؿ ٗؼتوـٛـ ٠ً ُلط كبًـ ٗلٌـ ٨ٌٛت، ػـٟ

١ٌتٜـ، تؼـاؿ٥ ١ٖ هبئْ ث٠ تل٨ْٔ ُـٟ ٛظل هغؼ٦ ث٠ ٓغت ٝ 

كٌبؿ ػوـ ٛـاؿٟ اٛـ، ث٠ٌٔ ث٨ٚ ٗٞاكؿ تل٨ْٔ ؿاؿٟ اٛـ ٠ً ُلط كبًـ 

 ام ص٠ ٛٞع ُلٝط اًت.

 تسلسل عقذ ثٍ سجت شرط ثبطل 

٠ً ثغالٙ ُلط ث٠ ػوـ ١ٖ  ُل٦١ٝ ام كو٢٨بٙ ٗؼتوـٛـ

ًبمؿ ًٜـ ٝ ػوـ كا ٗتنٓنّ ٦ًٗلا٧ت ٦ٗ
25

 . 

 ادلٍ قبئليه ثٍ فسبد عقذ:

ؿاٜٛـ ث٠ ًٌب٦ٛ ٠ً كٌبؿ ُلط كا ًجت كٌبؿ ػوـ ٦ٗ

 ؿال٦ٔ٧ تٌ٘ي ٛ٘ٞؿٟ اٛـ:

ا٥ ٠ً ٗتض٘ٚ ؿا٨ٖٛ ١ل ٗؼب٦ٗ٠ٔٗ الف.عريض جهبلت:

ُٞؿ ٝ ثؾ٦ِ ام ح٘ٚ ؿك ٗوبثْ ُلط ٜٗغْ ٦ُٗلط ثبُـ ح٘ٚ آٙ 

اٙ ِٓٔلط هٌغبً ٗٚ »ُٞؿ ٨ُلؿ ٝ ؿك آغالط ُلت٠ ٦ٗهلاك ٦ٗ

، آِٛبٟ اُل ُلط كبًـ ثبُـ، ٗوـاك٥ ام ح٘ٚ ٠ً ؿك هجبّ «آخ٘ٚ

ثبُـ ٝ ٗوـاك ٝ اٛـامٟ آٙ كُٝٚ ٨ٌٛت. ُلط ٝاهغ ُـٟ ٗز٢ّٞ ٦ٗ

٠ ؿك ٗوبثْ ُلط ثٜبثلا٧ٚ، ١لُبٟ ُلط ثبعْ ثبُـ، ٗوـاك ام ح٘ٚ ً

هلاك ؿاكؿ ًبهظ ؽٞا١ـ ُِت ٝ صٞٙ ٨ٗناٙ آٙ ٗؼٕٔٞ ٨ٌٛت ػٕٞ 

ٗز٢ّٞ ؽٞا١ـ ثٞؿ
26

ًٜـ ٝ ث٨غ ٗز٢ّٞ ػٜٞاٙ ؿلك پ٨ـا ٦ٗ 

پ٨بٗجل)ّ( ام ث٨غ ؿلك٥ ٦٢ٛ ًلؿٟ اًت
27

. صٞٙ ث٨غ ٦٢ٜٗ اًت ؿك 

 ثبُـ.ٛت٨ز٠ ث٨غ ثبعْ ٦ٗ

كضب٧ت علك٨ٚ ػوـ، ٗو٨ـ ث٠ تغون . فقذان رضبیت: ة

ٝ ا٧ِبٙ ثل اٛزبٕ ػوـ ث٠ ٠ُٛٞ ؽبّ)ػوـ تٞإٔ ثب ُلط(  ُلط ثٞؿٟ

-تٞاكن ٛ٘ٞؿٛـ، ٝهت٦ ُلط كبًـ ُـ، ُلط كبًـ ػوـ كا كبًـ ٦ٗ

ًبمؿ
28
. ُلط ٗنثٞك ثٜب ث٠ عٌٖ ُل٧ؼت ثبعْ ٝ ؿك ٛت٨ز٠ اٛزبٕ آٙ  

كٝؿ. ُلؿؿ، ١ل ٗو٨ّـ٥ ؿك ٓٞكت اٛتلب٥ ه٨ـ ام ث٨ٚ ٦ٗٛب ٌٗ٘ٚ ٦ٗ
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28
 .120، 5ّآـ٧ٚ ثٚ ػ٦ٔ، ١٘بٙ، د . م٧ٚ 



 

اٛتلب٥ كْٔ)ُلط كبًـ( ا٧ٚ ٗٞضٞع ٌٖٗٔ اًت ٠ً پي ام 

رٜي)تلاض٦( ٝرٞؿ ٛؾٞا١ـ ؿاُت ٝهت٦ تلاض٦ ٛجبُـ ٗؼب٠ٔٗ ثبعْ 

-ُٞؿ. تٞاكن ث٠ ٜٗن٠ٓ رٜي اًت، ُبٟ ؿك ػوـ ِٗلٝط تغون ٦ٗ٦ٗ

٧بثـ ُٝبٟ ؿك ػوـ ؿ٨ل ِٗلٝط. ٗؼبٝض٠ علك٨ٚ ثب ُلط ٓٞكت ُلكت٠ 

ثٞؿ ٝ ٗؼبٝض٠ ثـٝٙ ُلط ٗؼبٝض٠ رـ٧ـ اًت ٠ً ٨ٛبمٜٗـ تٞاكن ٝ 

رـ٧ـ اًت ثـٝٙ اِٛب٥ رـ٧ـ، تٔلف ؿك اٗٞاّ ٗجبؿ٠ٓ ُـٟ  اِٛب٥

ام ٗٔبؿ٧ن أًْ ٗبّ ث٠ ثبعْ اًت؛ م٧لا ِٛأت ُلكت٠ ام تٞاكن ٝ 

كضب٧ت ٨ٌٛت؛ صٞٙ كضب٧ت علك٨ٚ ثل ػوـ ٠ً ٗتض٘ٚ ُلط ثبُـ 

-ٝاهغ ُـٟ اًت، ثـٝٙ ُلط ُب٧ـ ِٗلٝط ٠ٓ ث٠ ٗؼب٠ٔٗ كضب٧ت ٦٘ٛ

 ُٞؿ. تلإ ٦٘ٛؿاؿ ٝ ؿك ا٧ٚ كلٕ ِّٗ٘ٞ آ٠٧ تزبك٣ ػٚ 

٧ٌٞٛـ: ١ل ُلع٦ ٠ً ثب ُلع ٜٗبكبت ٗغون ًل٦ً ٦ٗ

ؿاُت٠ ثبُـ ٝ ٧ب ٜٗزل ث٠ ر٢بٓت ح٘ٚ ٧ب ٗخ٘ٚ ُٞؿ ثبعْ اًت ٝ 

هّٞ ه٥ٞ ا٧ٚ اًت ٠ً ث٨غ ٝ ػوـ ٨ٛن ثبعْ اًت، ؿ٨ْٓ ثل هٞت 

كضب٧ت ثل ٗز٘ٞع ػوـ ٝ ُلط ٝاهغ ُـٟ، ثغالٙ ػوـ ا٧ٚ اًت ٠ً 

صٜبٛض٠ ثؼض٦ ٜٗتل٦ ُٞؿ ٗتؼٔن تلاض٦ ٜٗتل٦ ُـٟ اًت، پي 

ثبه٦ ٗبٛـٟ تزبكت ام ك٥ٝ كضب٧ت ٨ٌٛت ٝ ا٧ٚ هّٞ آظ اًت. 
29

 

ؿ٨ْٓ ًٕٞ هبئ٨ٔٚ ث٠ ثغالٙ ٠ً تب كٝا٧ت  ج. ريایبت:

اًت ٠ً علػب٦ٔٗ ؿك ًٝبئْ ا٨ِٓؼ٠ آٙ كا ٛوْ ًلؿٟ اًت
30
٨ُؼ  

كٝا٧بت كا ؿك ًتبة ٌٗبًت ثغج ُلٝط ٗغلط ًلؿٟ اٛٔبك٥ ا٧ٚ
31
  ٝ

ٗلْٔ رٞاة ؿاؿٟ اًت ث٠ ػٔت اؽتٔبك ام فًل آ٢ٛب ٓلف ٛظل 

٨ًٜٖ. ٦ٗ 

 وقذ ادلٍ قبئليه ثٍ فسبد:  -

: ؿ٨ْٓ اّٝ هبئ٨ٔٚ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً هٌ٘ت٦ وقذ دليل وخست

٨ُلؿ، اُل ُلط ثبعْ ثبُـ ٗوـاك ام ػٕٞ ؿك ثلاثل ُلط هلاك ٦ٗ

ُٞؿ ٝ صٞٙ ٨ٗناٙ آٙ ٗؼٕٔٞ ٨ٌٛت، ام ح٘ٚ ًبهظ ٦ٗٗوبثْ آٙ ٨ٛن 

ُٞؿ ػٕٞ ٗز٢ّٞ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٝ ػٕٞ ٗز٢ّٞ ٜٗزل ث٠ ؿلك ٦ٗ

 ٗؼب٠ٔٗ ؿلك٥ ث٠ ؿ٨ْٓ كٝا٧ت ٛج٥ٞ ثبعْ اًت.

كلٗب٧ـ: ام ٛظل ٨ُؼ اٛٔبك٥ ام اًتـالّ رٞاة ؿاؿٟ ٦ٗ

ا٥ ٛجٞؿٟ ح٘ٚ ثب ٗخ٘ٚ ثلاثل ػلف ٝ ُلع ث٨ٚ ُلط ٝ ح٘ٚ ٗوبث٠ٔ

ُل ص٠ ُلط ؿك اكنا٧َ ٧ب ًب١َ ه٨٘ت ؿاكا٥ ٛوَ ٗؤحل ُلؿؿ. ا٦ٗ
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اًت. ام ا٧ٚ كٝ ؿك ٓٞكت تؾٔق، ت٢ٜب ٗؾ٨ل ثٞؿٙ ث٨ٚ كٌؼ ٝ اٗضب٥ 

كا٧ِبٙ كا ؿٛجبّ ؽٞا١ـ ؿاُت. ُلط كوظ ٧ي ه٨ـ ؽبكر٦ اًت ٠ً 

ُٞؿ ٠ٛ ا٠ٌٜ٧ ؿك ٗوبثْ ٗبّ ٝاهغ ًجت م٧بؿ٥ ه٨٘ت ٗبّ ٦ٗ

ُٞؿ.
32

٨ضِبٟ ح٘ٚ ؿك ٝاهؼ٨ت ١٘بٙ اًت ٠ً ٨ُؼ ث٨بٙ ًلؿ، ١

٨ُلؿ، صٜبٛض٠ ؿك كْٔ اّٝ ث٨بٙ ًلؿ٧ٖ ُلط ٗوبثْ ُلط هلاك ٦٘ٛ

 ٧ي ٛٞع كثظ ٝ اٛبع٠ اًت ٠ٛ ه٨ـ اًت ٝ ٠ٛ ػٔت ٝ ًجت عٌٖ.

اكتجبط ػوـ ثب ُلط رب٥ اٌٛبك ٨ٌٛت،  وقذ دليل ديم:

ا٥ ٨ٌٛت ٠ً ؿك ٓٞكت اٛتلبء ٝ تؼقك ُلط، ٦ٓٝ ا٧ٚ اكتجبط ث٠ ٠ُٛٞ

تٞاكو٦ تبمٟ ثبُـ. اكتجبط ت٢ٜب ًجت ٜٗتل٦ ٨ٛبم ث٠ ٗؼبٝض٠ رـ٧ـ ٝ 

٨ٌٛت. ٛت٨ز٠ ا٠ٌٜ٧ « ٗب اكتجظ ث٠»ُـٙ ػوـ ؿك ٓٞكت ام ث٨ٚ ككتٚ 

ؿك ٓٞكت ثغالٙ ُلط، ػ٘ٞٗبت٦ ١٘ضٞٙ اعْ اهلل آج٨غ ٝ اٝكٞا 

ٛ٘ب٧ٜـثبٓؼوٞؿ ؿالٓت ثل ٓغت ػوـ ٦ٗ
33
ٝ ا٧ٚ اؿ٠ٓ ام ١ل٠ُٛٞ  

ا٧لٟ ُّ٘ٞ تؾ٦ٔ٨ٔ ؿك اٗبٙ ثٞؿٟ ٝ ٗؾ٦ٔٔ ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٠ً ؿ

 ا٧ِبٙ كا ٜٗغٔل ث٠ ػوـ ؿ٨ل ِٗلٝط ) ث٠ ُلط ثبعْ( ًبمؿ.

ام آٛزب٦٧ ٠ً ُلط ثبعْ المٕ آٞكب ٨ٌٛت ٝ ِٗلٝط ٠ٓ 

تٞاٛـ ِٗلٝط ػ٠٨ٔ كا ث٠ اٛزبٕ آٙ ارجبك ٛ٘ب٧ـ ٝ ثل ِٗلٝط ػ٠٨ٔ ٦٘ٛ

١ٖ المٕ ٨ٌٛت، تب آٙ كا اٛزبٕ ؿ١ـ، ٝضؼ٨ت٦ پ٨َ ؽٞا١ـ آٗـ ٠ً ث٠ 

ٝٙ ُلط ثلا٥ ِٗلٝط ٠ٓ ثب ضلك ١٘لاٟ ٗٞرت آٙ تغْ٘ ػوـ ثـ

ؽٞا١ـ ثٞؿ. صٜبٛض٠ ُلع٦ ثبعْ ثبُـ ٝ ٛت٨ز٠ ثغالٙ ُلط ٝ ػـٕ 

تٞاٛـ ٗؼب٠ٔٗ كا ٝرٞة ٝ ارلا٥ آٙ ٗٞرت ضلك ُلؿؿ، ِٗلٝط ٠ٓ ٦ٗ

ثلا٥ ِٗلٝط ٠ٓ اًبًبً ث٠ ٝاًغ٠ كٌؼ « ؽ٨بككٌؼ»كٌؼ ٛ٘ب٧ـ. آجت٠ 

ضلك ث٠ ضلك رؼْ ُـٟ اًت ٝ ثغالٙ ١ل ُلع٦ ثٜ٘ن٠ٓ ا٧زبؿ 

 ِٗلٝط ٠ٓ آٙ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ.

 عذم تأثير شرط ثبطل در عقذ

ثلؽ٦ ؿ٧ِل ام كو٢٨بٙ هب٧ْ ث٠ ٓغت ث٨غ ٝ ػوـ ١ٌتٜـ. 

اثٚ ًؼ٨ـ
34

، اثٚ اؿك٧ي
35
٨ُؼ ع٦ًٞ ؿك ٗجٌٞط 

36
ٝ آ٧ت اهلل  
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 .٧250غ٦ ثٚ ًؼ٨ـ، آزبٗغ ِٓٔلا٧غ، ّ.  

35
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36
 .149، ّ 2ٗغ٘ـثٚ عٌٚ ع٦ًٞ، ٗجٌٞط ، د.  



 

ؽ٦٧ٞ ؿك تول٧لاتَ هب٧ْ ث٠ ٓغت ػوـ ُـٛـ.
37
اثٚ اث٦ ٦ٔ٨ٓ  

اًت ام اث٦  ٗؼتوـ اًت ٠ً ث٨غ ٓغ٨ظ اًت ٝ ؿ٨ْٓ ا٧ِبٙ كٝا٧ت٦

حٞك ام هّٞ ُبكؼ٦
38
٠ً ػب٠ِ٧ ثل٧لٟ كا ؽل٧ـ ث٠ ُلط ا٠ٌٜ٧ آٙ كا  

آماؿ ًٜـ ٝال٧ت آٙ ثل ٓبعجبٙ ا٦ٔٓ ثبُـ، پ٨بٗجل اًالٕ )ّ( ث٨غ كا 

اربمٟ ؿاؿ ٝ ُلط كا ثبعْ ٛ٘ٞؿ
39
٧ُٞـ: ا٧ٚ . ٓبعت رٞا١ل ٦ٗ 

هّٞ)ٓغت ػوـ( ؽب٦ٓ ام هٞت ٨ٌٛت ث٠ ؿ٨ْٓ ػ٘ٞٗبت )اؿ٠ٓ ٓغت 

ا ثبٓؼوٞؿ( ٝ ار٘بع ؿ٠٨ٜث٨غ ٝ اٝكٞ
40
 ٝ ٓغ٨غ٠ عٔج٦ . 

٨ُؼ اٛٔبك٥ ؿك ٗوبثْ هبئ٨ٔٚ ث٠ ثغالٙ ػوـ، هب٧ْ ث٠ 

ٓغت ػوـ ُـٟ ٝ ٗـػ٦ ُلؿ٧ـٟ ٠ً ُلط ثبعْ، ٗجغْ ػوـ ٛجٞؿٟ ٝ 

ػ٘ٞٗبت٦ ١٘ضٞٙ اعّْ اهلل آج٨غ ٝ اٝكٞا ثبٓؼوٞؿ ثل ا٧ٚ ٗـػب ؿالٓت 

ًٜـ ٝ ٦ؿاكؿ، صٞٙ ثل ػوـ ٝارـ ُلط ٝ كبهـ ُلط، ػوـ ٓـم ٗ

ًبمؿ ؿٝ علف ثل اكتلبع ٝ ثلؿاُتٚ ُلط ؽ٦ٔٔ ث٠ ػوـ ٝاكؿ ٦٘ٛ

ٗجبؿ٠ٓ ٗبّ ث٠ ٗبّ تؼ٢ـ ًلؿٟ اٛـ ٝ آٙ ٗجبؿ٠ٓ ؿك عبّ عبضل٠ً 

ُلط ٨ٌٛت ٗغلٞػ اًت
41

 . 

. اعالهبت ٝ ػ٘ٞٗبت اؿ٠ٓ 1اؿ٠ٓ ٗٞكؿ اًتٜبؿ ٨ُؼ:

. اؽجبك ام ر٠ٔ٘ ٛج٥ٞ ٢ِٗٞك ٠ً 3. ار٘بع اثٚ م١لٟ. 2ٗؼبٗالت

ٙ كا كٝا٧ت ًلؿٟ اٛـكل٧و٨ٚ آ
42

هبػـٟ آِلط » . ؿك كو٠ هبػـٟ ث٠ ٛبٕ

ٝرٞؿ ؿاكؿ.« آلبًـ ٨ٓي ث٘لٌـ ٓٔؼوـ
43

 

 قًل ثٍ تفصيل

ؿًت٠ ؿ٧ِل ام كو٢٨بٙ كاٟ ٨ٗب٠ٛ كا ؿك پ٨َ ُلكت٠ اٛـ، ث٠ 

رب٥ ا٠ٌٜ٧ ُلط كبًـ كا ٗغٔوب ٗلٌـ ػوـ ؿاٌٛت٠ ٝ ٧ب ام ٗغٔن 
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تل٨ْٔ ُـٟ اٛـ ُلط كبًـ ا٧ٚ ؽ٨ٓٞٔت كا آـبء ًٜٜـ هبئْ ث٠
44

 .

تٞاٙ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٛظل هغؼ٦ اكائ٠ ؿاؿ ٝ عٌٖ ث٠ كٌبؿ ٝ  ٧ُٜٞـ: ٦ٗ٦٘ٛ

٧ب ٓغت ػوـ ٛ٘ٞؿ، ث٠ٌٔ ثب٧ـ هب٧ْ ث٠ تل٨ْٔ ُـ ٝ ١ل ٧ي ام ُلٝط 

كا ث٠ عٞك ٗٞكؿ٥ ٝ رـاُب٠ٛ ثلك٦ً ًلؿ، عٌٖ ث٠ كٌبؿ ػوـ ٗغٔن 

٨ٌٛت، ث٠ٌٔ ٗو٨ـ اًت ث٠ ؽّٔٞ كلٕ كرٞع ُلط ث٠ ػوـ ٝ ٗلبؿ 

ُلط ث٠ ١ل ٧ي ام ػٞض٨ٚ، ٠ً ُلط ٝٓق ػٞض٨ٚ اًت ٝ ٧ب ػ٦ٔ٘ 

ؿك ػٞض٨ٚ. ؿك ا٧ٚ كلٕ كو٢٨بٙ تٞهق ًلؿٟ اٛـ ٠ٛ هب٧ْ ث٠ ٓغت 

تٞا٨ٖٛ عٌٖ ث٠ ُـٟ اٛـ ٝ ٠ٛ هب٧ْ ث٠ ثغالٙ. ُلت٠ اٛـ: ٠ً ٗب ٦٘ٛ

ثغالٙ ٝ ٧ب ٓغت ػوـ ٛ٘ب٨٧ٖ
45

. ثلؽ٦ ام ا٧ٚ ، ثب٧ـ تل٨ْٔ ؿاؿ

اٛـ ٠ً ١لُبٟ ثغالٙ ُلط ًجت  ؿًت٠ ٧ي هبػـٟ ٦ًٔ ث٨بٙ ًلؿٟ

اؽتالّ ؿك ك٦ًٜ ام اكًبٙ ػوـ ُٞؿ، ؿك ا٧ٚ كلٕ ُلط كبًـ ػوـ كا 

ًٜـ ٝ اُل ًجت اؽتالّ ِٛٞؿ، ٗبٛغ ام ٛلٞف ٧ب ٓغت ١ٖ ثبعْ ٦ٗ

ػوـ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ
46
  

كًـ هّٞ ث٠ ٓغت ػوـ اهلة ث٠ ٛظل ٦ٗوظر ثرگسیذٌ: 

بع ٝ ث٠ ٓٞاة اًت؛ صٞٙ ث٠ هّٞ ٨ُؼ اٛٔبك٥ ػ٘ٞٗبت، ار٘

ٓغ٨غ٠ عٔج٦ ثل ا٧ٚ ٓغت ؿالٓت ؿاكؿ. ُلط ض٘ٚ ػوـ ُلط 

كو٦٢ اًت ٠ٛ ُلط ا٦ٓٞٓ؛ تلبٝت ُلط كو٦٢ ٝ ا٦ٓٞٓ ا٧ٚ اًت 

٠ً ُلط ا٦ٓٞٓ تؼ٨ٔن اًت ؿك ثلاثل تٜز٨ن ٗخْ ا٠ٌٜ٧ ٗتؼبهـاٙ 

ا٥ كا ؿك ٓٞكت ٝرٞؿ ٦ُ ٜٗؼوـ ًبمؿ ٠ٛ ؿك ؿ٨لآٙ، ٗخالً ٗؼب٠ٔٗ

، اٗب ُلط كو٦٢، آٌٛت ٠ً «ا٨ٕٓٞثؼت آـاك إٙ هـٕ آغزبد »ث٧ِٞـ:

ٗؤٞؿ ام آٙ اُتلاط ػْ٘ اًت ثل ِٗلٝط ػ٠٨ٔ؛ ٧ؼ٦ٜ ام اٝ اٛزبٕ 

ًبك٥ كا ٗغبٓج٠ ٛ٘ب٧ـ ٗبٜٛـ ؽ٨بعت حٞة ٧ب تؼ٨ٖٔ ص٨ن٥ ٝ ٗبٜٛـ آٙ، 

ٗؤٞؿ ام ُلط ؿك ٗوبٕ، ُلط كو٦٢ اًت؛ ٧ؼ٦ٜ هلاك ؿاؿٙ اٛزبٕ 

٠ً ام آٙ ا٥ ٦ٌ٧ ام ٗتؼبهـ٧ٚ ٠ٛ ُلط ا٦ٓٞٓ ٧ي ػ٦ٔ٘ ثل ف٠ٗ

تؼ٨ٔن اكاؿٟ ُٞؿ. ٝهت٦ ُلط ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ثبُـ ٨١ش تأح٨ل٥ ؿك 

ثغالٙ ػوـ ٛـاكؿ، صٞٙ اٛؼوبؿ ػوـ ٗؼٔن ث٠ آٙ ٨ٌٛت، تب ثب ثغالٙ 

آٙ، ػوـ ١ٖ ثبعْ ُٞؿ. پي تلر٨ظ ثب ًٌب٦ٛ اًت ٠ً هب٧ْ ث٠ 

ٓغت ػوـ ١ٌتٜـ. ١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً ٨ُؼ اٛٔبك٥ ؿال٦ٔ٧ ام ر٠ٔ٘ كٝا٧ت 

ح٠ ٠ً ؿك ٢ٛب٧ت ظ٢ٞك ثٞؿ ٝ ؿ٧ِل ا٠ٌٜ٧ ؿ٦ٔ٨ٓ ثل عٔج٦ ام ِٗب٧ؼ حال

ثغالٙ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. اُل ث٨غ ثٜل٠ٌ ٓغ٨ظ ثبُـ ث٠ ٝاًغ٠ كٌبؿ ُلط 

ا٥ ث٨ٚ ُلط ٝ ث٨غ ث٠ عـ٥ ٨ٌٛت ٠ً ثب ُٞؿ، صٞٙ ػاله٠ثبعْ ٦٘ٛ

اٛتلبء ُلط ػوـ كبًـ ُٞؿ. پي، ٗؼب٠ٔٗ ٗغون ُـٟ ٝ ػ٘ٞٗبت 
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ٞاٛـ ٗٞرت كٌبؿ ػوـ تُٞؿ، ُلط ٦٘ٛٓغت ٗؼب٠ٔٗ ُبْٗ آٙ ٦ٗ

ُٞؿ؛ صٞٙ ػوـ ٨١ش تؼٔو٦ ٝ ٝاثٌت٦ِ ث٠ ٝرٞؿ ُلط ٛـاكؿ، تب ثب 

اٛتلبء آٙ ٜٗتل٦ ُٞؿ. كوظ ٗؼب٠ٔٗ ٗؼٔن اًت ث٠ آتنإ ِٗلٝط ػ٠٨ٔ 

ث٠ ُلط ٝ كلٕ ا٧ٚ اًت ٠ً آتنإ عبْٓ ُـٟ پي ٝر٦٢ ثلا٥ 

ثغالٙ ػوـ ٨ٌٛت
47
 ُٞؿ.پي ُلط كبًـ، ٗٞرت كٌبؿ ػوـ ٦٘ٛ 

 مسئًليت ثبطل ثر قرارداد اثر شرط عذم 

اُل ُلع٦ ٧بؿ ُـٟ ام ُلٝع٦ ثبُـ ٠ً ًجت 

اؽتالّ ؿك اكًبٙ ػوـ ُٞؿ ٝاضظ اًت ٠ً ُلط ٗجغْ ػوـ 

اًت، اٗب اُل ؿك اكًبٙ ػوـ ؽ٦ٔٔ ٝاكؿ ِٛٞؿ، ُلط ثبعْ ًجت 

 ُٞؿ.. ثغالٙ ٦٘ٛ

ث٠ ٛظل ِٛبكٛـٟ ؿك ٓٞكت ثغالٙ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت 

ـٟ ام ُلٝط ٗز٢ّٞ ٝ ٧ب ُلط ػوـ ٓغ٨ظ اًت؛ صٞٙ ُلط ٧بؿ ُ

ؽالف ٗوتضب٦٧ ػوـ ٨ٌٛت، تب ٗٞرت ثغالٙ ػوـ ُٞؿ. ُلط ٝهت٦ 

ُلؿؿ ٠ً ٗؾبٓق ثب ًتبة ٝ ًٜت ٝ ٧ب ثبعْ ٝ ٧ب ؿ٨ل ٛبكق هٔ٘ـاؿ ٦ٗ

ٝ ٧ب اؽالم ع٠ٌٜ، ثبُـ ٠ً ؿك ت٘بٕ ٗٞاكؿ فًل ُـٟ ثب  ٛظٖ ػ٦ٗٞ٘

ثغالٙ ُلط، ٗوتضب٥ ٓغت ػوـ پب ثلربًت ٝ ؿ٨ْٓ ثل ثغالٙ 

لاكؿاؿ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. ؿ٨ْٓ ثل ٓغت ػالٟٝ ثل ػ٘ٞٗبت ا٧ٚ اًت ٠ً ه

اُل هلاكؿاؿ ثبعْ ُٞؿ ضلك٥ ٠ً ام ٛبع٠٨ تؾٔق ام ارلا٥ هلاكؿاؿ ٧ب 

-ارلا٥ ٛبهْ آٙ، ث٠ علف هلاكؿاؿ ٝاكؿ ُـٟ ثـٝٙ رجلاٙ ثبه٦ ٦ٗ

احل ؿٓؾٞاٟ ٗـ٧ٞٙ ٗتؼ٢ـ كا ثبُـ. ٗبٛـ ٝ ؽالف ٗلبؿ هبػـٟ الضلك ٦ٗ

احل ؿاٌٛتٚ ُلط ػـٕ ثب٧ـ ثب ث٦ ؿك عب٦ٓ ٠ً ًٜـ،تأ٨ٗٚ ٦ٗ

ٌٗئ٨ٓٞت، ٌٗئ٨ٓٞت هلاكؿاؿ٥ ثل هلاك ثبُـ، تب عٔجٌبك ثتٞاٛـ ؽٌبكت 

 ٛب٦ُ ام ػـٕ اٛزبٕ تؼ٢ـ كا ٗغبٓج٠ ٝ ؿك ٧بكت ًٜـ، اٗب ٛت٨ز٠ ثغالٙ

هلاكؿاؿ آٙ اًت ٠ً عٔجٌبك ٝ ٗتؼ٢ـ ٠ٓ ٛتٞاٛـ ارلا٥ هلاكؿاؿ ٝ 

اٌٗبٙ ٝ كلٓت اهب٠ٗ م٧بٙ ؿ٧ـٟ ًٜـ. آجت٠  رجلاٙ ؽٌبكت كا ٗغبٓج٠

 .ؿػ٥ٞ ٌٗئ٨ٓٞت ه٢ل٥ كا ؿاكؿ

 گيریوتيجٍ

١ب٥ هلاكؿاؿ٥ رل٧بٙ ؿاكؿ ٝ ؿك ُلط ؿك ٌٗئ٨ٓٞت 

١ب٥ ؿ٨ل هلاكؿاؿ٥ ُلط ٓغ٨ظ ٨ٌٛت، صٞٙ ٌٗئ٨ٓٞت ٌٗئ٨ٓٞت

ؿ٨ل هلاكؿاؿ٥ ٛب٦ُ ام عٌٖ هبٛٞٙ اًت ٝ اكاؿٟ اكلاؿ ؿك آٙ تأح٨ل٥ 

ٝ ًالٗت اٌٛبٙ)ث٠  م ٗٞضٞػبت ٗبٜٛـ ربٙ آؿ٦ٗٛـاكؿ. ٝ ٨ٛن ثلؽ٦ ا

اًتخٜب٦٧ هلاكؿاؿ ث٨٘بك ثب پنُي( ٝ ٧ب ع٨خ٨ت ٝ عوٞم اًب٦ً اكلاؿ 

٨ُلؿ، ١ل ٛٞع ُلط ٗؼبك٨ت ٗٞضٞع هلاكؿاؿ ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت هلاك٦٘ٛ
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ؿك ٗٞضٞػبت ٧بؿ ُـٟ ثبعْ اًت ثٜبثلا٧ٚ هلاكؿاؿ ُلط ػـٕ 

١ب ٛبكق اٌٛبٌٙٗئ٨ٓٞت ؿك عٞمٟ ربٙ، ًالٗت ٝ ػلٕ ٝ ع٨خ٨ت 

٨ٌٛت. هٔ٘لٝ ُلط ٧بؿ ُـٟ ٌٗئ٨ٓٞت هلاكؿاؿ٥ ؿك اٗٞك ٗب٦ٓ اًت 

١ب٥ ١ب٥ ه٢ل٥ ٝ ٌٗئ٨ٓٞت٠ً ٛب٦ُ ام ؽغب ٝ اُتجبٟ ثبُـ. ٌٗئ٨ٓٞت

ٛب٦ُ ام تو٨ٔل، ػ٘ـ، تؤت ٝ تـ٨ٓي ٗتؼ٢ـ، هبثْ ككغ ٨ٌٛت ٝ 

تٞاٛـ ث٠ ُلط تٌ٘ي ُلط ؿك ا٧ٚ ٗٞاكؿ ٛبكق ٨ٌٛت ٝ ٗـ٧ٞٙ ٦٘ٛ

تٞاٛـ ثب كا ام ٌٗئ٨ٓٞت ٗؼبف ًبمؿ، ث٠ٌٔ م٧بٙ ؿ٧ـٟ ٦ٗٛ٘ٞؿٟ ؽٞؿ 

احجبت تو٨ٔل، ٗـ٧ٞٙ كا تغت تؼو٨ت هلاك ؿ١ـ. اٗب ؿك اكتجبط ثب 

ُلا٧ظ ٛلٞف ُلط ُلت٨ٖ ٠ً ُلط ٗنثٞك ٝهت٦ ٛبكق اًت ٠ً هلاكؿاؿ 

 ثب تلاض٦ علك٨ٚ ٝ كػب٧ت ػـآت ٝ اٛٔبف ٝ ثب عٌٚ ٨ٛت ثبُـ. 

٨ٓت ُلط ٧بؿ ُـٟ اٗب ؿك ٗٞكؿ آحبك ُلط ػـٕ ٌٗئٞ

آحبك٥ ؿاكؿ: ٦ٌ٧ ٗؼبك٨ت ٗـ٧ٞٙ ٝ ؿ٧ِل٥ اٛتوبّ ثبك احجبت ؿ٨ْٓ ام 

ٗـ٧ٞٙ ث٠ عٔجٌبك ٝ م٧بٙ ؿ٧ـٟ اًت؛ ٧ؼ٦ٜ م٧بٙ ؿ٧ـٟ ٠ً اؿػب٥ 

تو٨ٔل ؿاكؿ ثب٧ـ تو٨ٔل كا احجبت ٛ٘ب٧ـ. احل ُلط ٌٛجت ث٠ حبٓج ا٧ٚ 

تٞاٛـ ث٠ ُلط اًتٜبؿ ٛ٘ب٧ـ، اًت ٠ً ؿك ثلؽ٦ ٗٞاكؿ حبٓج ٦ٗ

ض٨ٜٚ اًتٜبؿ ث٠ ُلط ؿك ثلاثل حبٓج ٨ٛن اٌٗبٙ ؿاكؿ. ُلط كبًـ ١٘

ًبمؿ ٝ ؿ٧ِل ا٠ٌٜ٧ ُلط كبًـ ٨١ش احل٥ ثل ػوـ ػوـ كا ٗتنٓنّ ٦ٗ

ٛـاكؿ ٝ ٛظل ًٕٞ تل٨ْٔ ثٞؿ ٠ً ؿك ٓٞكت٦ ٠ً ُلط كبًـ ًجت 

ُٞؿ. ٛظل ثلُن٧ـٟ ٓغت ػوـ اؽتالّ اكًبٙ ػوـ ُٞؿ، ػوـ ثبعْ ٦ٗ

ػوـ كا ٗتنٓنّ ًبمؿ، صٞٙ اكتجبط ُلط ٝ تٞاٛـ ثٞؿ ٝ ُلط ثبعْ ٦٘ٛ

ػوـ ام هج٨ْ ه٨ـ ٝ ٗو٨ـ ٨ٌٛت ٠ً ثب اٛتلبء ه٨ـ ٗو٨ـ ١ٖ ٜٗتل٦ 

 ُٞؿ.

آْ رٞام هب٦ٛٞٛ ثلا٥ ككغ ٨ٛبم ربٗؼ٠ ٜٗبًت اًت، تب 

ا٥ ُٞؿ ٗلؿٕ ؿك ٗض٨و٠ هلاك ٨ِٛلٛـ، ٦ٓٝ ٛجب٧ـ رٞام ث٢ب٠ٛ

٥ اثلا٥ م٧ل پب ُقاُتٚ تؼ٢ـات. هٞا٨ٛٚ ت٦ٔ٨ٌ٘ ث٠ ٠ُٛٞ

تل٨ًٖ ُٞؿ ٠ً اكلاؿ ٛتٞاٜٛـ ث٠ ث٢ب٠ٛ ُلط ػـٕ ٌٗئ٨ٓٞت 

ام صَٜ هبٛٞٙ كلاك ٛ٘ب٧ٜـ. ١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً كو٢٨بٙ ؿك 

پق٧لٍ ُلط ثلائت ام ض٘بٙ ؿك كاثغ٠ ثب پنُي ٝ ث٨٘بك، 

٨ٌٗي »ػالٟٝ ثل ْٛ آٙ كا ام ثبة ضلٝكت ث٠ تؼج٨لُبٙ 

تٞاٙ ام ثبة ضلٝكت ا٧ٚ اٛـ، ٦ٗٗؼتجل ؿاٌٛت٠« آغبر٠

تٞاٙ ُلت: اُل ٨ٛبم كا ٗزبم ؿاٌٛت. ثٜبثلا٧ٚ، ٦ُٗلط 

ربٗؼ٠ ؿك ُقُت٠ ت٢ٜب ؿك كاثغ٠ ثب اؽق ُلط ثلائت ام 

ث٨٘بك ثٞؿ، اٗلٝم ثل احل تًٞؼ٠ ٜٓؼت ٝ كٝاثظ اهتٔبؿ٥، 



 

ؿا٠ٜٗ ٨ٛبم ٌُتلٍ ٧بكت٠ ٝ هٔ٘ل١ٝب٥ م٧بؿ٥ كا ُبْٗ 
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ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ ٦ٌ٧ ام ٗٞضٞػبت ٢ٖٗ ٗٞكؿ اثتال٥ 

١ب٥ آٙ اكنٝؿٟ ١ب، ٗٔبؿ٧ن ٝ ٠ُٛٞربٗؼ٠ اًت ٠ً ١ل كٝم ثل ُبؽ٠

ُٞؿ. االٙ ثب ٓـ١ب ٗٞكؿ ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ ٗٞار٠ ١ٌت٨ٖ، ؿك كو٠ ٦ٗ

ٗجبعج ػ٨٘ن، ؿه٨ن ٝ هكك٦ ام علف كو٢٨بٙ ٛبٗـاك ٨ُؼ٠ ؿك عّٞ 

تبك٧ؼ ٗغلط ُـٟ ٝ تًٞؼ٠ ٝ ػ٘ن ٧بكت٠ اًت، ٜٗت٦٢ ث٠ عٞك 

 پلاًٜـٟ ٛب ٜٗظٖ ؿك ت٘بٕ اثٞاة كو٦٢ آٗـٟ ٝ ؿًت٠ ثٜـ٥ ِٛـٟ اًت. 

كو٠ پ٧ٞب٦٧ ٨ُؼ٠ ظلك٨ت ٝ اًتؼـاؿ پبًؾ٦٧ِٞ ث٠ ٠٘١ 

١ب ٝ ٨ٛبم١ب٥ ربٗؼ٠ كا ؿاكؿ، ا٧ٚ ٓالع٨ت ٝ هـكت كا ؿك عّٞ پلًَ

٢بٙ كلما٠ٛ ٝ مٗبٙ ُٜبى، ١٘ٞاكٟ تبك٧ؼ ام ؽٞؿ ِٛبٙ ؿاؿٟ اًت، كو٨

ام ٜٗبثغ ا٦ٔٓ، عٌٖ ٗٞضٞػبت رـ٧ـ ٝ ٗٞضٞػبت تـ٨٨ل ٧بكت٠ كا 

اًتٜجبط ٛ٘ٞؿٟ اٛـ، اٗب اًٜٞٙ ٠ً ُلا٧ظ ًبٗالً ػٕٞ ُـٟ، ًبؽتبك 

كو٠ ؿك هبٓت ػجبكات ٗـٔن ٝ پ٨ض٨ـٟ ٝ ٗتٞٙ ٨ًِٜٚ ٠ً ثب  هـ٦٘٧

ٌْ عبضل ٝ ثبُـ، ثلا٥ ٛؿ٢١ب عب٠٨ُ ٝ ُلط ث٠ ًؾت٦ هبثْ ك٢ٖ ٦ٗ

٨ٛبم كٝم ٜٗبًت ٨ٌٛت، ثب٧ٌت ٗلب٨١ٖ ػب٦ٓ كو٦٢ ٠ً ؿك الثال٥ 

آلبػ ٗـٔن ُٖ ُـٟ ث٠ مثبٙ كٝم، ٝ ػجبكات كٝاٙ، ؿًت٠ ثٜـ٥ ُـٟ 

١ب٥ ١ب٥ رـ٧ـ ث٠ پلًَ ٛٞ ؿاؿٟ ُٞؿ. پبًؼػلض٠ ُلؿؿ ٝ پبًؼ

٠ٜ٢ً ث٠ ًٞاالت ٛٞ، هغؼبً ٨١ش ؿكؿ٥ كا ؿٝا ٛؾٞا١ـ ًلؿ. كو٢٨بٙ 

٧َ ثب٧ٌت ؿك ٗٞكؿ ٌٗب٧ْ ٝ ٗٞضٞػبت رـ٧ـ ٠ً ثب ٛٞآٝك ٝ ٛٞاٛـ

ُٞؿ ٝ رنٝ ٌٗب٧ْ ٗجتالث٠ مٛـ٦ُ ُتبة كٝم اكنٝٙ ٝاكؿ ارت٘بع ٦ٗ

٨ُلٛـ، ثب ؿ٧ـ ٨ًٝغ، ثب ؿكى ر٢ب٦ٛ ثٞؿٙ ُل٧ؼت، آُبٟ ام هلاك ٦ٗ

ا٥ ؽٞؿ ٝ ١ب٥ مٗبٙ ٝ ُلا٧ظ آٙ ٝ آُٜب ثب ٌٗب٧ْ ربٗؼ٠ ٝاهؼ٨ت

تل٧ٚ  ؿال٠ٛ تل٧ٚ ٝ ٗؼوّٞرٞاٗغ ؿ٧ِل، ث٢تل٧ٚ، رقاة تل٧ٚ، ػب

ثب اًتلبؿٟ ام آّٞ ٝ ٗؼ٨بك١ب٥ ارت٢بؿ٥ ث٠ ٠ُٛٞ  ٗولكات عوٞه٦ كا،

ثب تٞر٠ ث٠ ٗٔبٓظ ٝ ٗلبًـ هغؼ٦ آ٢ٛب ث٠ ؿًت آٝكؿٟ، ػبٕ ٝ كلا٨ُل، 

ثلا٥ عْ ٌٗب٧ْ ٝ ٗؼضالت عوٞه٦ ربٗؼ٠ ػلض٠ ٛ٘ب٧ٜـ، تب ٨ًٌتٖ 

٦ ٝ كٌل٥، ١ب٥ عوٞهعوٞه٦ اًالٕ، ؿك ٨ٗـاٙ كهبثت ثب ؿ٧ِل٨ًٌتٖ

 ثب ؽأل ٗولكات ٗٞار٠ ِٛلؿؿ. 

ُٞؿ ٠ً ؿك كو٠ ثبث٦ ث٠ ٌٗئ٨ٓٞت اؽتٔبّ پ٢ِٜ٨بؿ ٦ٗ

ؿاؿٟ ُٞؿ ٝ ت٘بٕ ٗجبعج ٌٗئ٨ٓٞت، اػٖ ام ٗب٨١ت، ٗجب٦ٛ، اهٌبٕ، 

ًبؽتبك، آحبك ٝ اعٌبٕ آٙ ث٠ ٓٞكت ٜٗظٖ ؿًت٠ ثٜـ٥ ُـٟ ث٠ مثبٙ 

ٝ هٞا٨ٛٚ ام  كٝم آٝكؿٟ ُٞؿ، تب هبٛٞٙ ُقاكاٙ ثتٞاٜٛـ ؿك ٝضغ ٗولكات

آٙ اًتلبؿٟ ٛ٘ب٧ٜـ. ام ٓغبػ كو٦٢ ا٧ٚ ٗٞضٞع ث٠ عٞك ٗجٌٞط ٗٞكؿ 

ثغج هلاك ِٛلكت٠ اًت. اُل ص٠ ثلؽ٦ ام اًبت٨ـ ؿاَٛ آٗٞؽت٠ عٞمٟ 

ٝ ؿاِِٛبٟ ٗجبعج ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ كا ام ٜٗظل كو٠ ٗٞكؿ ٗغبٓؼ٠ 

هلاكؿاؿٟ اٛـ
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 ١ب٥ آؿبم٧ٚ ثلا٥ ٧ي ًبك ثنكٍ اًت. ، ٦ٓٝ ُبٕ

ُٞؿ ؿاَٛ آٗٞؽتِبٙ عوٞم، كٌل٥ ثلا٥ پ٢ِٜ٨بؿ ٦ٗ

هٞا٨ٛٚ ًِٞك ٛ٘ب٧ٜـ تب ؿ٧ل ِٛـٟ ٝ تب ث٨ِبِٛبٙ ٗغبثن 

ُبٙ ثلا٥ ٗب هبٛٞٙ ت٠٨٢ ٌٛلؿٟ ث٠ كٌل آالط ػو٨ـٟ

  هٞا٨ٛٚ ثب٨ُٖ.

 سپبسگساری

ثی٠ ؽیبعل ع٘ب٧یت    ؿاِٛیِبٟ   ام ٗؼبٝٛت ٗغتلٕ پو١ِٝی٦ 

ع٘ب٧ت ٗؼ٥ٜٞ ؿك اریلا٥ پیو١َٝ عبضیل ًپبًیِناك٥     

 .ُٞؿ ٦ٗ

ث٠ ؽبعل ثبمث٦ٜ٨ ٗتٚ ٗوبٓی٠   ػ٨ٔناؿٟػجـاهلل ام آهب٥ ؿًتل 

 .ُٞؿ ٝ اكائ٠ ٛظل١ب٥ ًبؽتبك٥ تٌِل ٝ هـكؿا٦ٛ ٦ٗ

ؿاٝكاٙ ٗغتلٕ ثی٠ ؽیبعل اكائی٠ ٛظل١یب٥ ًیبؽتبك٥ ٝ        ام

 .ُٞؿ ًپبًِناك٥ ٦ٗ  ػ٦٘ٔ
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)تمرٗرات درس آلبٕ خَٖٗ( لن، هکتجٔ هصجبح الفمبّٔتَح٘ذٕ، هحوذعلٖ،  -
 ش. 1711داٍرٕ، ذ اٍل ،

، لن، هَسسٔ آل الج٘ت، ذ اٍل، ٍسبٗل الط٘عٔحرعبهلٖ، هحوذثي حسي،  -
 ق1117

 ق. 1141، لن، هؤسسٔ اسوبع٘ل٘بى، تحرٗر الَس٘لِخوٌٖ٘، رٍح اهلل)اهبم(،  -

، لبّرٓ، دارالثمبفٔ ضوبى العذٍاى فٖ الفمِ االسالهٖسراج، هحوذاه٘ي،  -
  ق.1114للٌطر،

، ث٘رٍت، دارالٌْضٔ ًظرٗٔ العمذ فٖ لَاً٘ي الجالد العرث٘ٔ، صذُ، عجذالوٌعن فرج -
 م.1111العرث٘ٔ للطجبعٔ ٍالٌطر، 

 ق. 1711، لن، هکتِ٘ هرتضَِٗ، الوجسَططَسٖ، هحوذ ثي حسي،  -
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ٝعـت٦ ُج٨ل٥ ٝ  ُٛٞت٠ آهب٥ ؿًتل ٨ًـ عٌٚ  ٌٗئ٨ٓٞت هلاكؿاؿ٥ . ٗجب٦ٛ 

  هب٥ ؿًتل ٗغ٘ٞؿ عٌ٘ت ٨ٛب .ٌٗئ٨ٓٞت ٗـ٦ٛ ؿككو٠ اٗب٠٨ٗ احل آ



 

هبزًذراًٖ، هَلٖ هحوذصبلح، ضرح اصَل کبفٖ، ث٘رٍت، داراح٘بء التراث  -
 ق. 1141العرثٖ، 

 ق1147رٍت، هؤسسٔ الَفب، ذ دٍم،، ث٘ثحبراالًَار هدلسٖ، هحوذ ثبلر، -

، تْراى، دارالکتت االسالهِ٘، ذ دّن، خَاّرالکالمًدفٖ، هحوذحسي،  -
 ش.1711

 ق.1141، لن، هؤسسٔ س٘ذ الطْذا، خبهع الطراٗعٗحٖ٘ ثي سع٘ذ،  -

 هٌبثع فبرسٖ -ة -

، تْراى، اًتطبرات اسالهِ٘، ذ ث٘ست ٍپٌدن، حمَق هذًٖاهبهٖ، س٘ذحسي،  -
 ش.1711

، تْراى، گٌح هجسَط درترهٌَ٘لَشٕ حمَقلٌگرٍدٕ، هحوذخعفر، خعفرٕ  -
 ش.1714داًص، ذ س٘سدّن،

 ، کلوِ هسئَل٘ت.فرٌّگ دّخذادّخذا، عالهِ،  -

، ترخوِ هد٘ذ ادٗت، تْراى، اصَل هسئَل٘ت هذًٖشٍردى، پبترٗس،   -
 ش.1711ًطره٘ساى، چبح دٍم، 

ذ چْبرم. اًتطبر،  ، تْراى، ضرکت سْبهٖحمَق هذًٖ کبتَزٗبى، ًبصر، -
 .ش1717
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Abstract 

The principle is that each obligor is liable for his obligation, but sometimes the parties to the contract, while concluding 

the contract, or outside it, agree that in case of loss to one of the parties due to non-fulfillment of the obligation, or 

performance Incomplete or delayed performance, the obligor is released from liability. The contracting party may state 

that it is not liable under certain circumstances (such as unintentionality and large error) for possible future damages at 

the time of the contract, or in another contract. The basis of validity of the condition of irresponsibility is: UFO with 

contracts, the rule of conditions, the rule of domination, the principle of freedom of will and the basis of invalidity, the 

condition of opposition to public order and good morals and the necessity of our abolition is not obligatory. The 

condition of non-liability is valid within the scope of the civil liability of the contract, which is the result of error, mistake, 

fraud and major error. The condition has the same effect on the parties and their representatives as it does on the third 

party. In case of invalidity of the condition, its effect on the contract depends on the status of the condition. In this 

research, using the descriptive-analytical method and with the method of phishing and library studies, we try to discuss 

the scope and effects of the non-responsibility condition. 
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