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Abstract 
"Voidness" is a status on which no legal effect is exercised according to the 

law. Although this status is contrary to the rule in Islamic law, it has significant 

examples in Islamic law. An examination in jurisprudential and legal books 

shows that scholars of jurisprudence and law have tried to reduce the scope of 

this legal status and reduce its examples by creating institutions such as 

withdrawal of the contract, the principle of correctness and the theory of 

spiritual commonality. In this regard, according to the examples of correction 

of void contracts in Islamic law, we can reach a comprehensive and complete 

theory called "correction of void contracts", which on the one hand compared 

to similar comprehensive institutions and on the other hand It has far fewer 

problems than such institutions. Correction of a void contract means that a 

void contract is corrected by removing the invalid causes or changing and 

transforming the annulled elements of the contract. 
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  ايران حقوق و فقه در باطل عقد تصحیح سنجيامکان

 ایران تهران، مطهری، شهید رسۀمد خصوصی حقوق و فقه دکتری دانشجوی   مهدی نریمانپور

  

 ایران تهران، مطهری، شهید مدرسۀ خصوصی، وحقوق فقه گروه دانشیار محمد بهرامی
  

 ایران تهران، تهران، دانشگاه اسالمی خصوصی حقوق گروه دانشیار محسن اسماعیلی

 چکیده 
 قاع ه و ایل برخال  گرچه وضعیش اینا دشونمی مترتب آن بر حقوقی اثر هیچ قانون نظر از که اسش وضعیتی ب الن

 سعی راننظیاحب که ده می نشان حقوقی و نقدی کتب در تفحص و تت عا دارد توجدیقابل مصادیق لکن اسش،

 نظریة و ادنس نظریة معنوب، اشتراک نظریة یحش، ایل عق ، انصرا  ازجمله ندادهایی ایجاد با را ب الن دامنة ان کرده

 با کامل و جامع نظریة یک به توانمی باطل، عق  تصحیح هابنمونه به توجه با راستا، این درا کنن  مح ود عق  تحول

 مراتببه تاشکاال دیار، طر  از و اسش جامع مشابه ندادهاب به نس ش طر  یک از که رسی  باطل عقود تصحیح عنوان

 عنصرهاب  یلت  و تغییر یا و ب الن موج ات حذ  با توانمی نداد این وسیلةبها دارد ندادها گونهاین به نس ش کمترب

 آن اعت ار انامک و شود بررسی نظریه این جوانب تا هستیم آن بر پژوه  این درا کرد تصحیح را باطل عق  عق ، م  ل

 از کیی عنوانبه را آن توانمی و ن ارد ج ب اشکاالت باطل عق  تصحیح ده می نشان تحقیق برآین ا شود سنجی ه

 اکرد م رح ب الن وضعیش دامنة مح ودکنن ۀ ندادهاب سایر کنار در هاظریهن

 .بطالن موجبات عقد، تصحیح، عقد، تحو  باطل،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ریف کنن   عق  یحیح و عق  باطلا در تعبن ب عق  را به دو دسته تقسیم میدر یک تقسیم
 ز اعمال حقوقى مغایر با قانون داللشای الحى اسش که بر آن دسته اان   عق  باطل گفته

دارد که داراى اثر و اعت ار قانونى نیستن ؛ خواه آن عمل از آماز میرقانونى باش  و خواه به 
ا سیرۀ نقداب اسالم بر این 0باش علش امرى عارضى اعت ار قانونى خود را ازدسش داده 

و تا ح  ممکن مانع کنن  منوال اسش که در عقود از یک طر ، ایل یحش را جارب می
 شود کهون  و از طر  دیار با وجود این سیره، الجرم مواردب دی ه میشاب ال عق  می

 عق ب منعق  ش ه، لکن چون شرایط شرعی و قانونی را ن اشته، حکم به ب الن آن داده
ش ه اسشا وجود مصادیق متع د و متنوع ب الن، عالمان را بر آن داشش تا با تأسیس 

از ق یل، نظریة نساد، نظریة اشتراک معنوب، و نظریة تحول عق  از مصادیق متع د  ندادهایی
ها گرچه به معناب مص لح خود تصحیح عق  باطل ب الن کم کنن ا هرک ام از این نظریه

 هایی داردانیسش، لکن ش اهش
ة هاب تصحیح عق  باطل به یک نظریدر این پژوه  بر آن هستیم تا با توجه به نمونه

 امع تحش عنوان تصحیح عق  باطل برسیماج
ر وان عقودب را که به نظر مشدوتواقع، نظریة تصحیح عق  باطل بر آن اسش که میبه

ب الن، امکان ابقاب آندا را نراهم آورد؛ به این ترتیب  نقدا باطل هستن ، با حذ  موج ات
 یا اضانه کردن که بع  از انعقاد عق  از سوب متعاق ین، با حذ  موج ات ب الن عق 

، مثالراب بعنصرب ج ی  و یا تغییر و ت  یل عنصر م  ل، از ب الن عق  جلوگیرب شودا 
به  نداآاگر در ضمن قراردادب متعاق ین توانق کرده باشن  که یکی از متعاق ین یا هر دو 

 بم ت نامعلومی خیار نسو داشته باشن ، م ابق نظر بیشتر نقدا این عق  از ق یل عقود مرر
نظریة تصحیح  بنابرا اما 5شوداسش؛ بنابراین این عق  باطل بوده، اثرب بر آن مترتب نمی

 -که عنصر مفس  عق  اسش -نامعین را اجلالخیار لهعقود باطل، ق ل از اب ال عق ، اگر من
یورت باطل خواه  بودا براب مثال، اگر شود؛ درمیر ایناسقا  کن ، عق  یحیح می

و  3م ابق نظر مشدور شیعه و همچنین اهل سنش، آن معامله باطل اسش عق ب ربوب باش ،

                                                            
 ا037(، ص 0311م اسالمی، ، )تدران  نشر علو5، ج قواع  نقهمحقق داماد،  - 0

 ا50(، ص 0378، )قم  کت ی نجفی، 5، ج حاشیه المکاسبایروانی،  - 5

 ا039، )قم  مؤسسة نشر و تنظیم آثار امام خمینی )ره((، ص دلیل تحریر الوسیلهسیفی،  - 3
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لکن م ابق این نظریه اگر عنصر م  ل که زیاده باش  مرتفع شود، در این یورت عق  
 یحیح خواه  بود و در یورت حذ  نکردن زیاده، عق  باطل خواه  ش ا

پردازیم، ق اسالم میدر این پژوه ، ابت ا به ت یین تاریخچه تصحیح عق  باطل در حقو
سپس به بررسی کیفیش تصحیح عق  باطل خواهیم پرداخش و در پایان، اعت ارسنجی آن 

 کنیمارا بررسی می

 باطل عقد تصحیح ۀخچیتار. 1
تصحیح عق  باطل در حقوق اسالم گاهی در قالب ایجاد نداد و ارائة نظریه انجام ش ه اسش 

هاب دادسازب و یا ارائة نظریة عمومی گامو گاهی در قالب مصادیق جزئیا در حوزۀ ن
سعی  دانان اسالم با ایجاد ندادهاییان ا حقوقمراتب بیشترب نس ش به مصادیق برداشتهبه

ان  عقود باطل را تصحیح کنن ؛ بنابراین، تصحیح عق  باطل داراب پشتوانة تاریخی کرده
اسش که در نقه حنفی ظدور ها نظریة نساد ة این تالشجمل ازقوب در حقوق اسالم اسشا 

عق ب اسش که   »ان بیشتر نقدا در تعریف عق  باطل گفته کرده اسشا توضیح م لب اینکه
ا تعاریف مشدور نقدا اگرچه با تعابیر 0«در آن یکی از ارکان معامله محقق نش ه باش 

ن در  اگفته اسشا در این میان برخی از ان یشمنمختلفی بیان ش ه، ولی ش یه تعریف پی 
ا م ابق این تعریف 5«ما ال یکون مشروعاب بأیله و ال بویفه»ان   تعریف عق  باطل گفته

عق  داراب دو جزء اسش  ایل یا ماهیش عق ، و دیارب ویف عق ا مقصود از ایل عق  
، عق  یورتمیر اینبای  در عق  موجود باش  و در حتماباز شرایط یا اجزایی که  ن اع ارت
شود، مثل وجود متعاق ین یا ایجاب و ق ولا مقصود از ویف مواردب قق نمیایالب مح

 ا3اسش که خارج از ماهیش عق  اسش، مانن  شر 
ایل عق  محقق نش ه باش  آن عق  باطل خواه   کهی دریورتالقول هستن  نقدا متفق

شرایط  نم رح ش ه اسش که اگر ایل عق  محقق ش ه باش ، لک سؤالهمه، این  نیا بابودا 
و اجزاب خارج از ایل عق  و به تع یر دیار، ویف عق  محقق نش ه باش ، در این یورت 

 نیز آیا عق  باطل خواه  بود؟

                                                            
 ا035(، ص 0313المیة، ، )کویش  وزارۀ األوقا  والشئون اإلس35، ج الموسوعه الفقدیه الکویتیهگروهی از مؤلفین،  - 0

 ا003تا(، ص ، )بیروت  المکتب االسالمی، بی0، ج اإلحکام نی ایول األحکامآم ب،  - 5

 ا3022(، ص 0887، )دمشق  دار الفکر، 3، ج الفقه االسالمی و ادلتهالزحیلی،  - 3
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دانن ؛ گونه اثرب را بر آن مترتب نمیدانن  و درنتیجه هیچمشدور نقدا این عقود را باطل می
ن منجر نساد در مقابل ب ال ان  که به ظدور نظریةولی نقداب حنفی پاسو مث ش به آن داده

 ش ه اسشا
این نظریه بر آن اسش که براب عق  ارکان و اجزاب ایلی مشخص کن  که در همة 
عقود بای  موجود باش  و موارد خارج از آن جزء عق  نیسش و لذا در اعت ارسنجی عقود 

  ع ارت ش یه تفکیک میان قی  و شر  اسش؛ قی درواقعگونه تفکیک معت ر نخواه  بودا این
 گیرداجزء ماهیش اسش و لکن شر  خارج از ماهیش قرار می آنچهاز 

منشأ این اختال  میان نقداب حنفی با سایر مذاهب اسالمی را بای  در م احث ایولی 
ز گذار اوجود دارد که آیا میان ندی قانون نظر اختال کردا میان علماب ایول  جستجو

 ؟ 0شرایط بیرون از عق  تفاوت وجود دارد یا نهارکان و اجزاب ایلی عق  با اجزا و 
توان در نظریة اشتراک معنوب عقود دانسشا شیوۀ دیارب از تصحیح عق  باطل را می

م ابق این نظریه اگر عق ب ماحصل عق  دیارب را نتیجه ده ، عق  دیارب مالک خواه  
 عوضبه  هیش ه ه مشروبود ولو اینکه متعاق ین قص  آن عق  را ن اشته باشن ؛ بنابراین ما

ا این نظریه را نقداب اسالم در 5بیع اسش نه ه ه، و بیع محاباتی بیع نیسش، بلکه ه ه اسش
ثمن باطل بیع بال ، مشدور نقدا قائل هستن  کهمثالراب بان ا عقود باطل نیز جارب دانسته

یار را د شودا همچنین اگر شخصیان  ت  یل به ه ه میاسش؛ با وجود این، برخی گفته
اجیر کن  ب ون اینکه زمان معینی براب اجیر جدش نعل خواسته تعیین کنن ، برخی از نقدا 

 ةعواق ایعمل  نیاز ا املب عهیدر نقه شان  این عق  در واقع جعاله اسش، نه اجارها گفته
کنن  و در نقه اهل یم ادیآن  هیش  ریتعاب ای 3«یالمعن یاالشتراک ن»تحش عنوان  یحقوق
 اشودیم ادی 3«ال االلفاظ یالمعانبالعقود  یالع رۀ ن»تحش عنوان  بیشترش سن

را  ان ، انصیکی دیار از مواردب که نقدا در جدش تصحیح عق  باطل به کار برده
اسشا توضیح اینکه اگر عق ب باطل باش  و لکن بتوان آن را به عق  یحیح حمل کرد، 

اب به ن شکل که اگر مثالب شخصی سرمایهشود؛ به ایعق  باطل حمل بر عق  یحیح می

                                                            
 ا390(، ص 0303، )ریاض  دار الکت ی، 3، ج ال حر المحیطزرکشی،  - 0

 ا02(، ص 0382، )تدران  گنج دان ، د معین، ع ایاعقوکاتوزیان،  - 5

 ا578(، ص 0378، )قم  مؤسسة النشر االسالمی، 7، ج محتلف الشیعه نی احکام الشریعهعالمه حلی،  - 3

 ا517(، ص 0308، )بیروت  دار الکتب العلمیه، 0، ج االش اه والنظائرابن النجیم،  - 3
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ص مشخ هرک اممیزان سدم  لکندیارب ب ه  تا به این وسیله در سود شریک باش ، 
له دانن ا برخی در مقام حل این مسئن اش ، نقدا به استناد جدل به ربح این عق  را باطل می

ش و   مررب نیسشود، درنتیجه عقاز ربح، حمل بر تساوب می ک ام هران  که سدم گفته
 یحیح اسشا

ان شودا تت ع و تفحص نشونور دی ه میدر حوزۀ مصادیق نیز تصحیح عق  باطل به
وجود دارد  تصحیح عق  باطل  -به نحو موج ة جزئی –ده  که دو گونه تصحیح عق می

جویی اسش در ضمن عق ، و تصحیح عق  بع  از انعقاد عق ا قسم اول درواقع نوعی چاره
 بتوان عق  را ب ون منع شرعی و قانونی تصحیح کرد؛ ازجمله تا به آن 

 ه اسش، هایی شجوییالف( اگر عق ب مشتمل بر ربا باش ، براب تصحیح چنین عق ب چاره
 ا0ازجمله اینکه زیاده را ه ه کنن 

غییر به شرطی که عادتاب ت ،یحیح اسش هان  نروش عین مس وق به مشاه نقدا گفتهب( 
اگر عادتاب تغییر کن ، عق  یحیح نخواه  بودا برخی این پرس  را  ،اینوجود نکن ؛ با 

د؟ توان عق  را تصحیح کرضمن عق  می دران  که آیا با اخ ار بایع و اشترا  م رح کرده
 ا5ن اهن جواب مث ش داده آبرخی از نقدا ب

فی تج( ق رت بر تسلیم یکی از شرایط یحش عق  اسش و به ت ع آن، تعد ات طرنین من
ان  اگر در ضمن عق  شر  کن  که در یورت ع م تسلیم، ردّ ا برخی گفته3خواه  ش 

واس ة شر  عق  از مررب بودن خارج عوض کن ، عق  یحیح خواه  بود؛ چراکه به
 ا3شودمی

خورد، چشم میقسم دوم تصحیح عق  که محل بحث ماسش، در قالب مصادیق متع د به
 ازجمله 

                                                            
 ا333(، ص 0391ف  جامعة النجف ال ینیة، ، )نج3، ج الروضه ال دیهشدی  ثانی،  - 0

 ا303تا(، ص ، )قم  نشر مژلف، بی01، ج نقه االمام الصادق علیه السالمروحانی، محم یادق،  - 5

 ا315(، ص 0399، )تدران  میزان، 0ج حقوق م نی، یفایی،  - 3

 ا333 تا(، ص، )قم  نشر مژلف، بی01روحانی، نقه االمام الصادق علیه السالم، ج  - 3
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بحث ش ه اسش که دریورتی که شر  ناس  مفس  باش  و شر  ناس  الف( میان نقدا این 
یا نه؟ برخی از نقدا قائل  0له اسقا  کن ، آیا در این یورت عق  یحیح اسشرا مشرو 

 ا5شودهستن  که با حذ  شر  ناس ، عق  تصحیح می
عمل آی  که یکی از کاالها مثالب از ب( اگر شخصی چن  کاال را بفروش  و کاشف به

نکه شود یا ایکرات بوده اسش، در اینجا میان نقدا اختال  ش ه که آیا عق  باطل میمس
شود و معامله بر شق دیار که مشروع اسش، یحیح خواه  بود؟ یرناب شق باطل حذ  می

؛ بنابراین نس ش به شق 3شودن  که عق  تجزیه میامشدور نقدا در این مسئله بر این عقی ه
 ا3شود و نس ش به شق دیار معامله یحیح خواه  بودباطل، معامله باطل می

اتفاق نقدا قائل هستن  در عق  مضاربه با نوت مالک یا عامل، عق  باطل به قریبج( 
؛ با وجود این، برخی از نقدا اجازۀ 1؛ همچنان که با جنون و سفه نیز چنین اسش2شودمی

 ا7دانن ورثه را عامل احیاب عق  می
از نقدا  یبرخ ،9دانن را باطل می نکاح موقش ب ون ذکر اجلدا که د( برخال  مشدور نق

 یمئبه نکاح دا لیکه در نکاح موقش اجل ذکر نش ه باش ، ت   دریورتی ان گفته
عی ان ، سواقع کسانی که این نظریه را پذیرنتها بهدارن  بچراکه اتحاد معنو ؛8شودیم

 ماین اان  با توجیداتی از ب الن آن جلوگیرب نکرده

                                                            
(، 0311) 0 هاب نقدی، ش، پژوه «اعت ار در نقه اسالمی و حقوق ایرانم العة ت  یقی اسقا  شر  بی»وکیلی مق م،  - 0

 ا517ص 

 ا015(، ص 0302، )قم  مؤتمر العالمی، 1، ج المکاسبانصارب،  - 5

 0891کاال ) المللیسیون بیع بینپذیرب قرارداد در حقوق ایران، انالیس و کنوانتجزیه»یفایی و سل ان احم ب،  - 3

 ا021(، ص 0398) 010، ش نصلنامة حقوقوین(، 

 ا350(، ص 0397، )ایفدان  قائم، 1، ج اآلراء الفقدیهنجفی،  - 3

 ا309(، ص 0380، )قم  دار التفسیر، 05، ج مستمسک العروه الوثقیحکیم،  - 2

 ا015(، ص 0331، )تدران  کتابفروشی اسالمیه، 0امامی، حقوق م نی، ج  - 1

 ا129(، ص 0303، )قم  مکت ه ال اورب، 5، ج العروه الوثقییزدب ط اط ایی،  - 7

 ا2(، ص 0350المعار  نقه اسالمی بر مذهب اهل بیش )ع(، ، )قم  مؤسسة دائرۀ58نجفی، جواهر الکالم، ج  - 9

 ا501(، ص 0393سالمی، ، )تدران  مرکز نشر علوم ا0، ج بررسی نقدی حقوقی خانوادهمحقق داماد،  - 8
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ه( تصحیح نکاح سکران با رضایش بع  از اناقه مستیا با اینکه شخص مسش در هناام انعقاد 
قص ب ج ب بر نکاح دارد، لکن با استناد به برخی از روایات، آن را با رضایش بع  از اناقه 

 ا0ان تصحیح کرده
ر این موارد یادش ه درواقع تالش نقدا در جدش مضیق کردن عقود باطل اسش و ما د

 ایم که تقریرب مناسب و جامع از تصحیحپژوه  با الاوبردارب از این نظریات سعی کرده
 عق  باطل ارائه دهیما

 مشابه ینهادها با باطل عقد حیتصح ۀمقایس. 2
هایی با تصحیح عق  باطل طورب که در مق مه نیز آم ، ندادهایی هستن  که ش اهشهمان

 یین ها تصحیح عق  باطل با این ندادها تها و تفاوت اهشدارن ؛ بنابراین مقتضی اسش که ش
 شودا

 فساد یۀنظر با باطل عقد حیتصح یۀنظر تفاوت .2-1
نظریة تصحیح عق  باطل با نظریة نساد گرچه در برخی موارد نتیجة مشترکی دارن ، لکن 

 ه تشابهآوردا وجارمغان میهاب زیادب وجود دارد که ماهیش مجزایی براب هردو بهتفاوت
ودا وجوه شاین دو نظریه این اسش که اگر عنصر مفس  برطر  گردد، آن عق  تصحیح می

نوعی ب الن را نس ی و تفاوت این دو نظریه از این قرار اسش که اوالب نظریة نساد، به
کن ؛ یعنی عالوه بر یحش و ب الن، یک وضعیش سومی به نام نساد وجود بن ب میرت ه
تصحیح عق  باطل، ایجاد وضعیش سومی ش یه وضعیش نساد نیسشا ثانیاب ، حال آنکه 5دارد

ده ؛ گذار حق نریش به متعاق ین در جدش تصحیح عق  باطل میدر نظریة تصحیح، قانون
علماب حنفی معتق ن  که بر متعاق ین نرض اسش که قرارداد را نسو کنن  و  کهیدرحال

 و اگر اتفاقاب موانع نساد مرتفع ش ، در ان در یورت ق ض م یع مرتکب کار حرامی ش ه
گذار نریتی به متعاق ین آن یورت عق  یحیح خواه  بودا به ع ارت دیار، قانون

 ا3ده ، بلکه اتفاقاب خواهان اب ال عق  اسشنمی

                                                            
 ا033همان، ص  - 0

م العة ت  یقی سه نداد ب الن، نساد وا ع م وجود قرارداد در نقه امامیه، نقه حنفی و »کریمی و بی ب کرمانشاهی،  - 5

 ا037(، ص 0389) 03، ش «حقوق نرانسه

 ا021(، ص 0889قیه، ، )بیروت  منشورات الحل ی الحقو3، ج مصادر الحق نی الفقه االسالمیسندورب،  - 3
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 . تفاوت نظریۀ تصحیح عقود باطل با نظریۀ عدم نفوذ2-2
جازۀ بع ب به آن ملحق شود، آن موجب آن اگر اع م نفوذ ع ارت اسش از وضعیتی که به 

ا با توجه به تعریف پیشین، تفاوت نظریة تصحیح و ع م نفوذ مشخص 0عق  نانذ خواه  ش 
گردد شود؛ به این یورت که در وضعیش ع م نفوذ، یرناب نقص عق  به ع م اجازه برمیمی

 الن، عق  ت بشود؛ حال آنکه در این نظریه با رنع موج اکه رنع آن به تنفیذ عق  منجر می
 گرددا به ع ارت دیار، ن ود اجازه در حی ة مصادیق این نظریه نیسشاتصحیح می

 . تفاوت نظریۀ تصحیح عقد با بطالن نسبي2-8
براب نقض  گذارب الن نس ی وضعیتی اسش که قانون»ان   در تعریف ب الن نس ی گفته 

ر گرنته و به همین جدش نی درنظعیقواعا  مرباو  باه حمایاش از شاخص یاا اشخاص م
 ش نفع تعرّضی نسداده و تاا زمانی که ذب عق  را نقط در اختیار ایشاان قارار سرنوشش

ر اگاما ؛ گذاردیم به قرارداد ننمای ، قرارداد یحیح بوده و تمام آثار خاود را برجااب
والب د، ای)در مدلش مقرر( از سوب دادگااه تأییا  شاو نفعقرارداد به درخواسش ذب اب ال

ا با 5«ده یجز در موارد استثنائی، قرارداد از ابت ا باطل گشته و آثار خود را از دسش م
شود که میان نظریة ب الن نس ی و نظریة تصحیح عنایش به تعریف یادش ه، روشن می

که اوالب در ب الن نس ی بحثی  یورت نه ایبهاب زیادب وجود دارد؛ عقود باطل تفاوت
  نفع داده ش ه اسش که عق  را تأییع م  ل نیسش، بلکه این اختیار به ذباز حذ  موان

یا رد کن  و بحثی از تصحیح عق  م رح نیسش؛ حال آنکه در نظریة تصحیح عقود باطل، 
بحث تصحیح با حذ  موانع م  ل م رح اسش؛ ثانیاب در ب الن نس ی در یورت ع م رد 

یح عق  باطل در یورت ع م رنع موانع، در نظریة تصح کهی درحال؛ 3عق  یحیح اسش
 عق  باطل خواه  ش ا

 

                                                            
 ا531(، ص 0389، )تدران  گنج دان ، 5، ج قواع  عمومی قراردادهاکاتوزیان،  - 0

 ا3(، ص 0398) 33، دان  و توسعه، ش «مفدوم و آثار ب الن نس ی»محسنی و ق ولی درانشان،  - 5

(، 0311) 9 ، تم ن حقوقی، ش«رانسهم العة ت  یقی ع م نفوذ با ب الن نس ی در حقوق ایران و ن»کریمی و ایزدپناه،  - 3

 ا593ص 
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 . تفاوت نظریۀ تصحیح عقد باطل با نظریۀ تحول عقد2-0
طی آن، عق ب که  تحول عق  عملیات حقوقی اسش که» ان  در تعریف تحول عق  گفته 

ی ، کن ؛ مشرو  بر اینکه عق  یحیحِ ج باطل اسش به عق  یحیح ج ی ب تغییر پی ا می
 ا0«ارکان و عنایر عق  باطل را داشته باش 

 هاب ماهوب میان این دو نظریه از این ق یل اسش باتوجه به این تعریف، تفاوت
 عق ب به عق  ج ی ب ت  یل دانان،الف( در نظریة تحول عق ، با اتفاق نظر نقدا و حقوق

؛ حال آنکه 5شود، به شرطی که عق  ج ی  مشتمل بر ارکان و عنایر عق  باطل باش می
شود، بلکه همان عق  در نظریة تصحیح موردنظر ما عق ب به عق  دیار ت  یل نمی

ت  یل  حذ  عنصر م  ل، ازجملههایی همنعق ش ه پابرجا اسش، لکن عنصر م  ل را به شیو
اه  بر ت  یل شودا شهمان عق  باطل ابقا می جهیدرنتکنیم و و تغییر عنصر م  ل تصحیح می

ریة تحول عق  این اسش که متعاق ین خواهان عق ب هستن ، ولی چون آن عق  عق  در نظ
ه ع ارت کنن ا بباطل اسش، لذا براب جلوگیرب از ب الن، آن را به عق  دیارب ت  یل می

 داران نظریة تحول براب حلدیار، ارادۀ متعاق ین بر عق یسش که باطل اسش، لذا طر 
کنن ا درحالی که ، آن را به عق  ج ی  ت  یل میهتمسک کرد 3این مشکل به ارادۀ نرضی

براب جلوگیرب از تصحیح عق  باطل، از سازوکار ت  یل عق  استفاده  موردبحثدر نظریة 
، ارید ع ارت بهنماین ا کنن ، بلکه همان عق  را با حذ  عنصر مفس ، تصحیح مینمی

عق  یا  لکه بیشتر ش یه تج ی شود، بتصحیح عق  باطل نمی تندانهایالب در تحول عق ، 
 تأسیس عق  ج ی  اسشا

ب عق  منعق ش ه از سوب متعاق ین مترتب جابهب( در تحول عق ، آثار عق  ج ی   
ین شودا اگر ابحث آثار همان عق  منعق ش ه مترتب میموردشود؛ حال آنکه در نظریة می

  ادو نظریه عین هم باشن  ن ای  چنین آثار متفاوتی داشته باشن
ج( با نرض پذیرش عینیش این دو عق ، در نظریة تحول عق  شر  اسش که عق  ج ی  
یحیح، ارکان عق ب را که قرار بر تحول آن به عق  ج ی  اسش، داشته باش ا با توجه به 

                                                            
 ا21(، ص 0302، )بیروت  منشورات الحقوقیه الحل یه، 5، ج نظریة تحول العق  نی ن اق القانون الم نیش انی،  - 0

لمی ، دونصلنامة ع«نظریه تحول عق  باطل به عق  یحیح در حقوق اسالم، ایران مصر و نرانسه»الفش و ع اردب،  - 5

 ا093(، ص 0389) 00ی، ش حقوق ت  یق

 ش انی، پیشینا - 3



 111 |نریمانپور و همکاران  | ایران حقوق و فقه در باطل عقد تصحیح سنجیامکان

 

این نکته، اگر عقودب ارکان عق  باطل را ن اشته باشن ، م ابق نظریة تحول عق  تصحیح 
 ق نظریة ما، قابلیش تصحیح دارداشون ، حال آنکه م ابنمی

 . تفاوت تصحیح عقد باطل با بطالن جزئي2-5
؛ 0ش ه میان متعاق ین متضمن شق باطلی اسشب الن جزئی ع ارت اسش از اینکه عق  منعق 

براب مثال، اگر موضوع عق  کاالهاب مشروع و میرمشروع باش ، در این یورت عق  نس ش 
 به شق باطل، ناتمام؛ درنتیجه عق  نس ش به این شقبه شق یحیح تام اسش، ولی نس ش 

ا 5کنن العق  یاد میعنوان انتقاصباطل خواه  بودا در میان کشورهاب عربی از این نظریه به
العق ، توان گفش نس ش میان تصحیح عقود باطل با نظریة انتقاصبا توجه به این تعریف می

قاص العق  یکی از مصادیق تصحیح عموم و خصوص م لق اسش؛ به ع ارت دیار، انت
 چنان که درالعق  اسش؛ چراکه همعقود باطل اسش و تصحیح عق  باطل اعم از انتقاص

م احث آتی ذکر خواه  ش  تصحیح عق  باطل گاهی با حذ  عنصر م  ل اسش، گاهی 
شود؛ حال با اضانه کردن عنصر ج ی  و گاهی با تغییر و ت  یل در عنصر م  ل انجام می

 نکه در نظریة انتقاص العق  یرناب با حذ  عنصر م  ل مواجه هستیماآ

 . تفاوت نظریۀ تصحیح عقد باطل با تعدیل قراردادها2-6
ان   تع یل ع ارت اسش از تج ی نظر در قرارداد بین دو در تعریف تع یل قرارداد آورده

بینی ی میرقابل پ منظور ایجاد تعادل در تعد ات طرنین، با توجه به شرایط حادثطر  به
در هناام اجراب آنا توضیح م لب اینکه گاهی در اثر تغییرات گستردۀ اقتصادب شرایط 

شود، و اوضاع حاکم بر قرارداد در زمان انعقاد قرارداد دچار تحول و دگرگونی می
خورد؛ درنتیجه م ابق ارادۀ متعاق ین یا قانون هم میطورب که توازن مالی قرارداد بهبه
 ا3شوددل و توازن به قرارداد برگردان ه میتعا

                                                            
 0891کاال ) المللیپذیرب قرارداد در حقوق ایران، انالیس و کنوانسیون بیع بینتجزیه»یفایی و سل ان احم ب،  - 0

 ا021(، ص 0398) 010، نصلنامة حقوق، ش «وین(

(، 5103ة کارشناسی ارش ، )اردن  جامعة یرموک، نام، پایاننظریة انتقاص العق  نی الفانون الم نی االردنیح ادین،  - 5

 ا3ص 

، هاب اخالقی، پژوه «بررسی و ارزیابی اخالقی از تع یل قرارداد در حقوق ایران و نقه امامیه»عزیزب و همکاران،  - 3

 ا077(، ص 0388)پاییز  30ش 
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گردد که در تع یل قرارداد، ایل قرارداد یحیح اسش و جزء از تعریف پیشین روشن می
خورد، یم همبهعقود باطل نیسش، بلکه چون در اثر تحوالت گسترده توازن مالی قرارداد 

ال آنکه شود، حبازگردان ه می لذا بنابر ارادۀ متعاق ین یا حکم قانون توازن مالی به قرارداد
در تصحیح عق  باطل اوالب قرارداد باطل اسش و ثانیاب بحث از ع م توازن مالی در قرارداد 

 نیسش، بلکه از این حیث عق  با مشکلی مواجه نخواه  بودا

. تفاوت نظریۀ تصحیح عقد باطل با بازنگری در مفاد قرارداد )الحاق به 2-7
 1عقد(

در عق  این اسش که متعاق ین بع  از انعقاد قرارداد، در مورد مفاد  منظور از بازنارب
ب که طرنین جزئی از قرارداد را حذ  کرده یا تغییر اگونهبهکنن ؛ قرارداد تج ی نظر می

 ا5انزاین داده و یا تعد  ج ی ب به آن می
ارب زنشود؛ چراکه بای تفاوت میان این دو نداد روشن میروشنبهاز تعریف یادش ه 

در مفاد قرارداد مربو  به قراردادب اسش که یحیح باش ، حال آنکه در نظریة موردنظر، 
 شوداعق  باطل تصحیح می

 باطل عقد حیتصح موضوع. 8
عق  باطل گاهی ب ین گونه اسش که اشخاص منع قانونی و شرعی نس ش به آن دارن ا به 

ش؛ مانن  خری  و نروش مسکرات یا ایالتاب و ذاتاب ممنوع اس موردنظرع ارت دیار، عق  
برخی  ان  ومواد مخ را در حقوق اسالم از این قسم به نراخور، برخی تع یر به ناس  کرده

ا گاهی نیز ایالتاب و ذاتاب عق  مشروع اسش، لکن جوانب قانونی و شرعی عق  3تع یر به ب الن
وش کاالب مشروع ؛ مانن  جایی که متعاق ین اق ام به خری  و نر3رعایش نش ه اسش

 ظرن ازکنن ، لکن موضوع معامله معین نیسشا در این مورد ایل خری  و نروش کاال می

                                                            
 ا30(، ص 0387، )تدران  مج ، شرو  ضمن عق شدی ب،  - 0

، 0، ج الفارق؛ همان، 039(، ص 0399، )تدران  گنج دان ، 0، ج یط در ترمینولوژب حقوقوسجعفرب لنارودب،  - 5

، نقه و حقوق اسالمی، «بازنارب در مفاد قرارداد»؛ علوب قزوینی و وکیلی مق م، 391(، ص 0391)تدران  گنج دان ، 

 ا037(، ص 0398)پاییز و زمستان  0ش 

 ا003تا(، ص )بیروت  المکتب االسالمی، بی ،0، ج اإلحکام نی ایول األحکامآم ب،  - 3

 ا3022(، ص 0887، )دمشق  دار الفکر، 3، ج الفقه االسالمی و ادلتهالزحیلی،  - 3
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قانون و شرع مجاز اسش، لکن جوانب قانون آن یعنی مررب ن ودن مورد معامله رعایش 
نش ه اسشا محل اعمال تصحیح عق  باطل، قسم دوم اسش، نه قسم اول؛ چراکه اشخاص 

رع تسل ی بر ایل عق  ن ارن  و امکان تصحیح وجود ن ارد؛ مار با تغییر قانون و ش نظر از
 مورد عق  که در این یورت تأسیس عق  ج ی  خواه  بود نه تصحیح عق  منعق ش ها

 نامعتبر عقود حیتصح تیفیک. 0
 توان  به سه شکل انجام شود تصحیح عق  باطل می

 . حذف عنصر مبطل0-1
ا کنن سش که موجب م  ل در ضمن عق  را حذ  میحذ  عنصر م  ل به این شکل ا

 توان شر  ناس  را حذ ، میشر  ناس  هستن  که مقرون به ییقراردادها، در مثالراب ب
اس  بنابر ن شر  بهشودا ال ته تصحیح عق  مقرون تصحیح می کرد و درنتیجه عق  باطل

زب به اعمال ن اش ، نیانرضی اسش که شر  ناس  مفس  باش ، لکن اگر شر  ناس  مفس  
تصحیح عق  باطل نیسشا همچنین اگر عق ب ربوب باش ، م ابق نظر مشدور شیعه و 

و لکن م ابق این نظریه، اگر عنصر م  ل )زیاده(  0همچنین اهل سنش، آن معامله باطل اسش
 مرتفع شود، در این یورت عق  یحیح خواه  بودا

 . اضافه کردن عنصر جدید0-2
صر ج ی  ب ین گونه اسش که با اضانه کردن شرو  )به معناب لغوب( اضانه کردن عن

ظر ، معامالت طفل ممیّز بنابر نمثالراب بکنیما قانونی و شرعی، عق  باطل را تصحیح می
توان با اعمال نظریة یادش ه، چنین قراردادب را تصحیح ؛ اما می5برخی از نقدا باطل اسش

ر میقرارداد مذکور را اجازه ده  یحیح اسش؛ در کرد؛ به این یورت که اگر ولیّ طفل
 نظر برخی از نقداب شیعه و اهل بنابریورت یحیح نیسشا همچنین معامالت اکراهی این

ریتی توان در جدش نفوذ معامالت، نیة تصحیح مینظرسنش، یحیح نیستن ؛ لکن با اعمال 
اطل یورت معامله بر اینبه مکره داد تا در یورت رضایش، معامله را تصحیح کن  و درمی

 خواه  ش ا 
                                                            

 ا039، )قم  مؤسسة نشر و تنظیم آثار امام خمینی)ره((، ص دلیل تحریر الوسیلهسیفی،  - 0

 179(، ص 0308نتر انتشارات اسالمی، ، )قم  د5، ج مفتاح الکرامه نی شرح القواع عاملی حسینی،  - 5
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 . تغییر و تبدیل عنصر مبطل0-8
تغییر و ت  یل عنصر م  ل نیز ب ین گونه اسش که عنصر م  ل عق  را به وجدی که قانون  

 کنیما این شیوه که بیشترین کاربرد را دارد، شاملده  تغییر یا ت  یل میو شرع اجازه می
 شود موارد زیر می

قام، مورد معامله ن ای  م دم باش ، مار  501بودن مورد معاملها م ابق مادۀ مجدول  الف(
؛ بنابراین معامله در یورت مجدول اسش یکاندر برخی از موارد که علم اجمالی در آن 

توان به ؛ لکن با اعمال نظریة تصحیح می0باطل خواه  بود؛ مار در موارد خایه بودن
عق  نریتی داد تا با معین کردن موضوع، به  متعاق ین در جدش روشن ش ن موضوع

 تصحیح آن اق ام کنن  و در یورت معلوم نکردن، عق  باطل خواه  ش ا
اتفاق اگر م ت اجاره در ضمن ، بهمثل اجاره ،که در آن زمان رکن اسش ییقراردادهاب( 

تصحیح،  ؛ لکن م ابق نظریة5قرارداد نامعلوم باش ، قرارداد به دلیل مررب بودن باطل اسش
توان به متعاق ین در جدش روشن ش ن م ت اجاره نریش داد تا با روشن کردن م ت می

 نکردن، عق  باطل خواه  ش ااجاره به تصحیح آن اق ام کنن  و در یورت معلوم
؛ درمیر  با پول نق  باش  یالمضاربه بانقدا قائل هستن  که مال بیشتردر عق  مضاربه  ج(
توان نظریة تصحیح را اعمال کرد؛ بنابراین با ایجاد ، لکن می3ل اسشیورت معامله باطاین

 نریش به متعاق ین جدش قرار دادن پول نق ، از ب الن معامله جلوگیرب کردا
 و ش با مشاع یورت به سدم متعاق ین نییتع  یعق  مزارعه بادر بنابر نظر مشدور  د(

ان نظریة تواسش؛ اما می ق  باطلع دریورتی که حصه به یورت مشاع تعیین نش ه باش ،
تصحیح را اعمال کرد؛ درنتیجه با ایجاد نریش به متعاق ین براب تعیین درسش حصه، از 

 ب الن معامله جلوگیرب کردا

                                                            
قانون م نی بر م ناب قاع ۀ  501  تفسیر مادۀ "مورد معامله"نااهی دیار به ضاب ه کفایش علم اجمالی در »یفایی،  - 0

 ا0(، ص 0380) 28، ش «مرر

 ا019(، ص 0303، )قم  مؤسسة آل ال یش علیدم السالم، 7، ج جامع المقای  نی شرح القواع کرکی،  - 5

 ا03(، ص 0535، )قم  مؤسسة آل ال یش )علیدم السالم( إلحیاء التراث، المناهلسی  مجاه ،  - 3
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، از آنِ ن  که اگر م یع ق ل از ق ض تلف شوداا نقدا بر این عقی هق ل از ق ض عیتلف م  ه(
توان جدش تعیین م یع دیار )مثلی( نریتی ح میا با اعمال نظریة تصحی0بایع خواه  بود

 داد و به این ترتیب از ب الن معامله جلوگیرب کردا
رو  ش نیا بکرده و برا نییرا تع یکار شروط بقراردادها بدر قانون کار برا گذارقانون و(

 شرو  ازجمله از یبرخ بضمانش اجرا ،نیا وجودبا ؛کرده اسش نییعت ییاجراهاضمانش 
 نروش یپ قانون در شیموقع نیا هیا ش اسش نکرده نیمع را 01 ۀوجود در مادشرو  م
 عنوانبه توانیعقود باطل را م حیتصح یةنظر ،رس یم نظرا به5شودیم مشاه ه زین ساختمان
در جدش  نیمتعاق  بنریش برا جادیبا ا جهیکرد؛ درنت ییشرو  شناسا نیا باجرا ضمانش
  انمود برین معامله جلوگب ال از ادش هیشرو   شیرعا

 عهیش فقه و رانیا حقوق در باطل عقد حیتصح. 5
ا 3توان عق  باطل را تصحیح کردقائل هستن  که نمی دانانحقوقدر حقوق ایران برخی از 
بر این  یلطورکبهامکان یا ع م امکان سخنی به زبان آورن ،  لحاظ ازبرخی نیز ب ون اینکه 

ران مقرراتی که دربردارن ۀ موردب از تصحیح عق  باطل باش ، ن  که در حقوق ایاعقی ه
مصالح اجتماعی اقتضا کن  به یورت استثنایی این  که یدریورتا ال ته 3وجود ن ارد

ی کل طوربهتصحیح عق  باطل ممکن اسش واقع شود، حتی این امکان در مورد کسانی که 
 ا2شاس ش ه حیتصرامکان تصحیح عق  باطل را منکر هستن  

قانون تجارت  570دانان مادۀ با وجود این اتفاق نظر در حقوق ایران، برخی از حقوق
 570ا مادۀ 1دانن را از مصادیق تصحیح عق  باطل شمرده، دلیل آن را وجود مصالح می

در یورتی که ق ل از ی ور حکم ب الن شرکش یا ب الن عملیات »دارد  قات مقرر می
دادگاه قرار سقو    وب موج ات ب الن مرتفع ش ه باش ب ةیا تصمیمات آن در مرحل

                                                            
 ا355(، ص 0393، )تدران  مج ، (0)عقود معین  1حقوق م نی شدی ب،  - 0

 ا 031(، ص 0383) 70، ش «نروش ساختمانضمانش اجراب نقض مقررات ماهوب قانون پی »قنواتی و همکاران،  - 5

 ا352(، ص 0389، )تدران  گنج دان ، 5، ج قواع  عمومی قراردادهاکاتوزیان،  - 3

 ا79(، ص 0381، )تدران  مج ، 5، ج تشکیل قراردادها و تعد اتشدی ب،  - 3

؛ شدی ب، تشکیل قراردادها و 352(، ص 0389، )تدران  گنج دان ، 5، ج قواع  عمومی قراردادهاکاتوزیان،  - 2

 ا79(، ص 0381  مج ، ، )تدران5تعد ات، ج 

 ا352کاتوزیان، ص  - 1
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رس  این ماده با نداد نساد که علماب حنفی نظر میبه«ا دعواب ب الن را یادر خواه  کرد
ر طور که گفته ش  دن ، ان  اق دارد، نه با تصحیح عق  باطل؛ چراکه همانام رح کرده

 شودافاقاب مرتفع شود، عق  یحیح مینداد نساد عق  چنین اسش که اگر موج ات ب الن ات
 ال تها 0در نقه شیعه نیز ع م امکان تصحیح عق  باطل مورد تصریح نقدا قرار گرنته اسش

 حیتصح نیا مصالح، و حکمش بروز یورت در دانانحقوق عضیب مانن  زیاز نقدا ن یبرخ
 ا5ان رنتهیپذ را

ه نوعی برد که در آن نقدا بهبا وجود این اتفاق نظر در نقه شیعه، مواردب وجود دا
ان ا بارزترین این موارد در مسئلة اسقا  شر  ناس  دی ه تصحیح عق  باطل همش گماشته

شودا توضیح م لب اینکه میان نقدا اختال  ش ه اسش که اگر شر  ناس  را می
الشر  حذ  کن ، آیا عق  همچنان یحیح خواه  بود یا نه؟ در این باب دو احتمال لهمن
بلکه دو دی گاه وجود دارد  احتمال اول اینکه در این یورت عق  یحیح خواه  بود و  و

اب از این دو احتمال ادله هرک اماحتمال دوم اینکه چنین عق ب یحیح نیسشا به سود 
 ان  اقامه ش ه اسشا کسانی که قائل به ع م یحش هستن ، ادلة زیر را م رح کرده

اطل بین متعاق ین منعق  ش ه اسش؛ لذا اسقا  شر  مفس  الف( چون عق  به نحو ناس  و ب
 ا3تأثیرب ن ارد

توان گفش که گاهی مقتضی اسش، ولی مانع اسش و گاهی کالب در نق  این دلیل می
مقتضی براب چیزب وجود ن ارد؛ خواه مانع باش  یا نها در مسئلة موردبحث، مقتضی براب 

شر ِ ناس  عرناب و به بناب عقال موجود  تصحیح عق  وجود دارد؛ چراکه عق  مقرون به
اسش، لکن یرناب مانع وجود دارد؛ درنتیجه با حذ  مانع، دیار دلیلی براب ب الن عق  

 وجود ن اردا

                                                            
در نقه مال اب محذوریش تصحیح عق  باطل در قالب ممتنع بودن انقالب شیء م رح ش ه اسشا ط اط ایی قمی، عم ه  - 0

 ا27(، ص 0303، )قم  محالتی، 3الم الب نی التعلیق علی المکاسب، ج 

 ا02(، ص 0388، )تدران  چتردان ، واالیحقاع ۀ حمل االنعال واالمورعلی الصحیح کرمانی،  - 5

 ا015(، ص 0302، )قم  مؤتمر العالمی، 1، ج المکاسبانصارب،  - 3
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ب( عق ب که میان متعاق ین منعق  ش ه، عق  مقی  به شر  اسش و این عق  یحیح نیسش؛ 
این عق  نیز منعق  نش ه عق  یحیح اسش آن اسش که خالی از این شر  ناس  باش  و 

 ا5؛ درنتیجه وقتی عق ب ن اش  رضاب متج د سودب نخواه  داشش0اسش
 به ملحق یتراض نکهیا ای و باش  ش ه واقع آن بر عق  که اسش نانع ییورت در یتراضج( 
بر عق   یاضتر  ،در عق  مقترن به شر  ناس و ،یو نضول یاکراه عیمثل ب ،باش  سابق عق 
 یعق  خال بر یاگر تراض نیبنابرا ناس ؛ شر  از یخال عق  نه اسش، اس ن شر  بهمقترن 

 بلکه ،سشین نیچن که یدرحال خواه  بود؛ حییورت عق  یح نیا در ،باش از شر  ناس  
 از نیهمچنا اسش باطل عق  یورت نیا در و اسش ناس  شر  بر مقترن عق  بر یتراض
رضا بر  ی،و نضول یچراکه در عق  اکراه ؛توان  باش نمیملحق به عق  سابق  یتراض لیق 
 ناس  شر  به مقترن عق  برخال   ،یآینم وجودبه آندر  برییمنعق ش ه اسش و تغ عق ِ
 ش هحذ  در عق  منعق  نیا ةواس به و شود حذ  ناس  شر   یبا شرع و قانون م ابق که
 ا3ان ن اشتهتراضی آن  بر نیکه متعاق  شودیم جادیا برییتغ

ان  که شر  التزامی خارج از التزام عق ب اسش و متعلق ی در رد دو دلیل اخیر گفتهبرخ
عق  التزامی نفس عق  مقی  اسش، نه عق  مقترن به قی ، و نرض نیز این اسش که به نفس 

 ا3عق  تراضی یورت گرنته اسش
ل ی خان  که در این کالم برخی دیار نیز عالوه بر این نق ، در نق  دلیل اخیر گفته

یورتی گرنته اسش؛ چراکه نرق اسش میان مواردب که در آن شر  ناس  از ق یل ربا و 
شود و مواردب که شر  ناس  از این ق یل نیسش، بلکه شر  منجر به جدالش عوضین می

شودا در یورت اول، تصحیح عق  یرناب مانع شمول اطالقات و عمومات بر آن عق  می
با زوال مانع ممکن اسش؛ چراکه وقتی مانع زایل شود،  ،دومممکن نیسش، ولی در یورت 
 ا2گرددمشمول عمومات و اطالقات می

                                                            
 ا70(، ص 0303، )قم  مکت ه ال اورب، 5، ج العروه الوثقییزدب ط اط ایی،  - 0

 ا558(، ص 0307، )قم  ذوب القربی، 2، ج حاشیة کتاب المکاسبایفدانی،  - 5

  015(، ص 0302، )قم  مؤتمر العالمی، 1، ج سبالمکاانصارب،  - 3

 ا337تا(، ص ، )قم  نشر مژلف، بی1، ج نقه االمام الصادق علیه السالمروحانی،  - 3

 ا091(، ص 0353، )قم  المرکز العالمی لل راسات االسالمیه، دراسات موجزه نی الخیارات و الشرو س حانی،  - 2
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شود و چون انقالب شیء علیه مید( قول به یحش عق ، مستلزم انقالب شیء از ماوقع
باطل اسش  ، عق ارید ع ارت بهمحال اسش، لذا تصحیح عق  نیز به این ترتیب محال اسشا 

به عق  یحیح انقالب شیء اسش، درنتیجه یحش چنین عق ب نیازمن  و ت  یل عق  باطل 
طور که در عق  نضولی و اکراهی چنین دلیلی دلیل خایی اسش که موجود نیسش؛ همان

 ا0وجود دارد
 ؛ چراکه از ق یل قیاس اعت اریات با عالم واقع اسشااسشاین دلیل نیز ضعیف 
یحیح خواه  بود، ادلة زیر  ناس ،ن  که عق  در یورت حذ  شر  اکسانی که قائل
 ان  را م رح کرده

ضاب له مانن  رشر الف( تراضی متعاق ین بر عق ِ خالی از شر  اسش، درنتیجه رضاب من
مانن  عق  اکراهی و عق  نضولی اسش؛ وب در زمان انعقاد عق  اسش؛ نتیجه آنکه به

ا شود، در اینجنذ و منعق  میطور که در عق  اکراهی و نضولی با الحاق رضا عق  ناهمان
 ا5شودنیز با الحاق رضا عق  یحیح شمرده می
، درنتیجه عق  نکاح یحیح 3«شر  اهلل ق ل شرطکم»ب( در کتاب نکاح وارد ش ه اسش که 

یحیح  شود، چراکه شارع شر  ناس  را از اعت ار ساقط کرده اسش؛ به این ترتیب، عق می
 نیز از این ق یل اسشا شود و اسقا  شر  ناس و الزم می

گفته، موارد یادش ه در م حث تاریخچة تصحیح عق  باطل نیز در عالوه بر م لب پی  
، با توجه به اینکه ع م امکان تصحیح عق  باطل نیاوجود  بانقه شیعه وارد ش ه اسشا 

 یحنوعی تصحامرب مسلّم میان نقدا تلقی ش ه اسش، مواردب از این ق یل را که در آن به
اب که از مصادیق تصحیح عق  باطل نارددا گونهان ، بهشود، توجیه کردهعق  دی ه می

یسش که اسقا  ب ین معنا ن»ان   براب مثال در م حث اسقا  شر  ناس ، برخی از نقدا گفته
انقالب شیء )ت  یل عق  باطل به عق  یحیح( پی  بیای ، بلکه مقصود از آن رضاب متج د 

 ا3«ی از شر  اسشنس ش به عق  خال
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 باطل عقد حیتصح يمبان. 6
اطل ده  تقری اب همای ان یشمن ان با تصحیح عقود بتت ع در کتب نقدی و حقوقی نشان می

، براب داورب در خصوص دی گاه مخالفانِ تصحیح عق  نیاوجود  باان ا مخالفش کرده
هیم ح عق  باطل خواپردازیم و سپس به ادلة اعت ار تصحیباطل به بررسی ادلة آندا می

 پرداخشا

 باطل عقد حیتصح نامخالف ۀادل. 6-1
 ان  ن ، دالیل زیر را م رح کردهاکسانی که با تصحیح عق  باطل مخالف

ح توان به سود مخالفان تصحیح عق  م راتفاق نظر نقداا یکی از دالیلی که می دلیل اولا
وص این ی م نی بر اجماع نقدا در خصنقدا اسشا حسب تت ع، قول نظر اتفاقکرد، استناد به 

عنه اسش، زیرا در کالم نقدا بسیار ، ظاهراب این امر مفروغنیا وجود بامسئله یانش نش ؛ 
 ا0شود که قول به انقالب شیء ممتنع اسش یا اینکه تصحیح عق  میرممکن اسشیانش می

دامه اب اسش که در اهاین دلیل با این اشکال مواجه اسش که اجماع یادش ه با استناد به ادل
 ذکر خواه  ش ؛ لذا اجماع م رکی اسش و اعت ارب ن اردا

 ده  که نقدا در بحث تصحیح عق  باطلم العه در برخی از نروع نقدی نشان می دلیل دوما
با این اشکال مواجه هستن  که ت  یل عق  یحیح به عق  باطل، از ق یل انقالب شیء اسش 

ده  که نقدا انقالب شیء را فحص در کتب نقدی نشان میا ت5و انقالب شیء محال اسش
 ا3دانن نالسفه محال می ت عبه

انقالب شیء ع ارت اسش از اینکه ماهیش شیء به یک ماهیش دیار ت  یل شودا در 
الب شیء ان  انقاینکه چنین انقالبی یحیح اسش یا نه، دو دی گاه وجود داردا برخی گفته

ان  انقالب شیء محال نیسش؛ چراکه انقالب شیء بر اساس همحال اسش و برخی دیار گفت
 ا3ایالش ماهیش محال اسش، ولی براساس ایالش وجود محال نیسش
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این دلیل از جدات مختلف قابل نق  اسش؛ اوالب در تصحیح عق  باطل، انقالب شیء 
ح یآی ؛ چراکه وقتی بیعی باطل گردی  و با حذ  عنصر م  ل آن عق  تصحوجود نمیبه

آی ؛ ثانیاب ش ، عق  بیع به عق  دیارب ت  یل نش ه اسش تا اینکه گفته شود انقالب ذات می
وارد کردن قواع  عالم واقع به عالم اعت اریات یحیح نیسشا توضیح م لب اینکه ادراکات 

 یانکشانات و انعکاسات ذهن ،یقیاسشا ادراکات حق یقیدر مقابل ادراکات حق باعت ار
 منظوربهآندا را اسش که ذهن  ییهانرض ،بمر اسش؛ اما ادراکات اعت اراالواقع و نفس
با واقع  دارد و بو اعت ار یو نرض بو قرارداد یوضع ةساخته و جن  یاتیح اجاتیرنع احت
 اجاتیتابع احت ،یقیبرخال  ادراکات حق بن اردا ادراکات اعت ار باالمر سروکارو نفس
ا در عالم حقوق نیز 0 نکنیم رییآندا تغ رییو با تغ هستن  طیو عوامل مخصوص مح یاتیح

تمام بحث مربو  به اعت اریات اسش، حال آنکه انقالب شیء که در علم کالم و نلسفه از 
شود، به عالم واقعیات مربو  اسشا بسیارب از ان یشمن ان این خلط را یادآور آن بحث می

ان یشمن ان مرحوم شدی  م درب اسشا ایشان ة این جمل ازان ا بار دانستهو آن را زیان ش ه
از  یقیحق ادراکات کیو تفک زیتم» دارد در مقام نق  قیاس اعت اریات با واقعیات بیان می

مضر و  اریبس اریک یآندا از  کیو ع م تفک بالزم و ضرور اریبس ،بادراکات اعت ار
ش ز پا درآورده اساز دانشمن ان را ا باریاسش که بس کیع م تفک نیخ رناک اسش و هم

 قیامخصوص حق یعقالن بهاکرده و با روش اسیق قیرا به حقا اتیاز اعت ار یکه بعض
 اتیم العات خود را در مورد اعت ار ةجیعکس، نتبه یان  و بعضکرده ریس اتیاعت ار در
و تابع  ریو متغ ینس  یمیمفاه اتیرا مانن  اعت ار قیان  و حقاداده میتعم قیحقا ۀدربار
 ا5«ان پن اشته یعیط  اجاتیحتا

ن با قواع  قیاس آ جهیدرنتبنابراین چون قراردادها از قسم اعت اریات هستن  نه واقعیات، 
توان قواع  عالم واقعیات را در عالم اعت اریات پیاده عالم واقعیات یحیح نیسش و نمی

 کردا
 زاسش و عق ب که عق ب که باطل اسش به لحاظ شرع و قانون عق ب مع وم ا دلیل سوما

شرع و عر  و قانون وجود خارجی ن ارد، چاونه ممکن اسش تصحیح شودا به ع ارت  نظر
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دیار، بع  از اینکه عق  باطل ش ، دیار آن قرارداد وجود ن ارد و درواقع مرده اسش؛ لذا 
 توان قراردادب را که مرده اسش دوباره احیا کرداچاونه می

ود، الساقط الیع»اب با عنوان ه در نقه اسالمی قاع هتوضیح م لب از این قرار اسش ک
وجود داردا م ابق این قاع ه چیزب که ساقط ش ه اسش دیار « کما ان المع وم الیعود

مجلة االحکام الع لیه به این  23شودا مادۀ برگشش ن ارد، کما اینکه مع وم برگردان ه نمی
قسمش اول «ا ودا کما أن المع وم ال یعودالساقط ال یع»دارد  قاع ه اشاره دارد و مقرر می

این قاع ه در حوزۀ اسقا  حقوق کاربرد دارد؛ م ابق این قاع ه، اگر شخصی حقی از 
حقوق خود را که اسقا  آن جایز اسش، اسقا  کن ، این حق دیار ساقط ش  و بع  از 

باش ،  ه، شخصی دینی بر گردن دیارب داشتمثالراب بناپذیر اسشا اسقا  دیار برگشش
ب توان  از م یون طلالذمه ش ن نمیالذمه کن ، دیار بع  از بربلکن داین م یون را برب

ا اما قسمش اخیر قاع ه عمومیش دارد و 0دین کن ؛ چراکه حق خود را اعمال کرده اسش
شامل همة موارد مع وم اسش، خواه مع وم ناشی از اسقا  حقوق باش  یا میر آن، ازجمله 

 ب النا
رس  این قاع ه نیز ریشه در یک بحث نلسفی و کالمی به نام اعادۀ مع وم ظر مینبه

داردا توضیح م لب از این قرار اسش که میان نالسفة اسالم اختال  ش ه اسش که آیا 
توان چیزب را که مع وم گشته اسش، دوباره برگردان ؟ در این خصوص دو دی گاه می

 عم ه وجود دارد 
 اعادۀ مع وم ممکن اسشادی گاه اول، اینکه 

 ا5دی گاه دوم، اینکه اعادۀ مع وم ممکن نیسش
این بحث نلسفی و کالمی اسش؛ بنابراین « المع ود الیعود»رس  ریشة قاع ۀ نظر میبه

شود؛ چراکه در عالم حقوق تمام بحث مربو  به اعت اریات این قاع ه از اساس متزلزل می
شود، مربو  به لم کالم و نلسفه از آن بحث میاسش، حال آنکه اعاده مع ومی که در ع

 عالم واقعیات اسشا
از این  تواناب قوب نیسش و میاز م الب باال روشن ش  که ادلة مخالفان داراب پشتوانه

 ادله ع ول کردا
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 باطل عقد حیتصح انموافق ۀادل. 6-2
  ازجملهرد،  رح کتوان مهاب متنوعی میدر تأیی  اعت ار نظریة تصحیح عقود باطل است الل

ان ؛ العقود تابعة للقصودا در مورد مفاد این قاع ه، تفسیرهاب متنوعی ذکر کرده دلیل اول،
ود، ب ین شان  مقصود از قاع ه این اسش که عق  ب ون قص  محقق نمیاینکه گفته ازجمله

 هة شخص مسش، مانل، خوابی ه، خ اکار  یا کسی کواس بهگونه که مثالب انعقاد عق  
شودا برخی دیار نیز در تفسیر این عق  کن  معت ر نیسش و عق  منعق  نمیشوخی می

ان  که منظور از قاع ه این اسش که عق  نیازمن  موجب، قابل، عوض و معوض اسش گفته
و بع  از حصول این ارکان، هر عق ب اثر خاص خود را دارد و این آثار داراب کیفیش و 

  نوریش، تراخی، لزوم، تنجیز، تعلیق، اطالق، تقیی ، اتصال و اعت اریات خایی اسش، مانن
 ا0انفصال، که موارد یادش ه تابع قص  طرنین اسش

براب تصحیح عق  باطل این اسش که در این قاع ه بنابر تفسیر دومی  قاع ه بهوجه استناد 
ه به بلک که از قاع ه ارائه ش ه اسش، مقصود از قص  یرناب قص  زمان انعقاد عق  نیسش،

شودا دلیل اعم بودن قاع ه اوالب عمومیش و معناب اعم اسش و شامل قص  ملحق نیز می
شود و ثانیاب محذورب نیز بر آن مترتب نیسش؛ اطالق آن اسش که شامل قص  الحاقی هم می

شر  متأخرا  ازجملهچراکه مواردب از این ق یل در کتب ایولی و نقدی موجود اسش؛ 
خر این اسش که شرطی به لحاظ زمانی متأخر از مشرو  اسش، مانن  منظور از شر  متأ

 ا5شودعق  نضولی که در آن رضاب الحق به آن ملحق می
طور که در م احث پیشین ذکر ش ، الغاب خصوییشا از یک طر  همان دلیل دوم،

شود و از طر  دیار کسی مصادیق متع دب وجود دارد که در آن تصحیح عق  دی ه می
تع   در این مصادیق را م رح نکرده اسش؛ درنتیجه باتوجه به اینکه خصوییتی در ادعاب 

رس  این نظر میش ه زیاد اسش، بهویژه اینکه مصادیق م رحشود، بهاین مصادیق دی ه نمی
 توان به سایر مصادیق عق  باطل سرایش داداقابلیش تصحیح را می

دو م یع در قالب یک عق  معامله ش ه و هر  نکهیباای جزئبراب مثال، در نرع ب الن  
 ب النِ هب قائلکه برخی از نقدا مشتمل بر امر باطلی اسش، قاع تاب بای  باطل شود؛ چنان
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مشمول بودن بر امر ب الن بین علم و جدل مشترب  و یا اینکه به خاطر 0هستن  بامعامله نیچن
ل عق  واح  به عقود متع د سعی ، مشدور نقدا با انحالنیاوجود  باان ؛ تفصیل قائل ش ه

ان ا به ع ارت دیار، از آن جدش که در این نرع تصحیح در تصحیح چنین معامالتی داشته
عق  یورت گرنته، دلیلی بر انحصار یر  تصحیح عق  باطل نس ش به این نرع نیسش؛ 
چراکه خصوییتی در این نرع وجود ن ارد و اگر تصحیح عق  باطل محال اسش، در این 
نرع نیز قاع تاب ن ای  ممکن باش ؛ حال آنکه نقدا چنین نظرب در این نرع ن ارن ا اگر هم 
توان کسی ادعایی داشته باش  که در این نرع نقدی مسئلة تع   وجود دارد، در پاسو می

ش ه، چه از طر  موانقان و چه ازطر  مخالفان، چنین ادعایی م رح گفش در ادلة م رح
 نش ه اسشا 
که روایاتی که در آن نکاحی شرایط یحش را ن ارد، لکن قابلیش تصحیح را  همچنان

دارد، وارد ش ه اسشا میان نقدا اختال  اسش که آیا ازدواج شخص مسش یحیح اسش 
رنین به ان  که اگر بع  از رنع مستی، طیا نه؟ برخی از نقدا با استناد به برخی روایش گفته

 بن بزیعبن إسماعیلمحم روایش  ازجملهیح اسشا ازدواج رضایش دهن ، آن ازدواج یح
، السالم عن امرأۀ، ابتلیش بشرب الن یذ نسکرتسألش أبا الحسن علیه»کنن   که نقل می

نزوجش نفسدا رجال نی سکرها، ثم أناقش نأنکرت ذلک، ثم ظنش أنه یلزمدا نفزعش منه، 
ویج ناس ، لمکان السکر، وال نأقامش مع الرجل على ذلک التزویج، أحالل هو لدا؟ أم التز

س یل للزوج علیدا؟ قال  إذا أقامش معه بع  ما أناقش ندو رضا مندا، قلش  ویجوز ذلک 
 ا5«التزویج علیدا، قال  نعم

گرچه ممکن اسش چنین پاسو داده شود که این روایش مخصوص باب نکاح اسش و 
وان گفش تلکن در پاسو می دلیلی براب جریان این مسئله در سایر ابواب نقه وجود ن اردا

کن ی ممنیچننیااب دارد، تصحیح عق  شرع اهمیش ویژه ازنظروقتی در باب نکاح که 
 اسش، چرا نتوان در سایر ابواب نقدی به آن استناد کردا

همچنین برخی از نقدا اذعان دارن  که بر حسب ادلة اولیه عق  نضولی باطل اسش، لکن 
 ان ارا تصحیح کرده با استناد به ادلة ثانویه آن
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اب در این شود و کسی هم ادعاب خصوییش ویژههاب از این ق یل نراوان دی ه میمثال
 مصادیق نکرده اسشا

ۀ احکام تع  یات توقیفی نیستن  و در حوز مانن بهبنابر نظر مشدور نقدا معامالت  دلیل سوما
ا حال 0ن االمر هست  واقع و نفسناظر به معامالت که از اعت ارهاب عقالیی و عرنی بوده، ناق

ؤال ان ، این سبا توجه به اینکه عقود باطل به س ب مفاس ب که دارد باطل شمرده ش ه
گذار به نحوب رنع شود و مقای  او تأمین قانون موردنظرشود که اگر این مفاس  م رح می

 گردد، آیا دیار دلیلی بر ب الن این معامالت وجود داردا
، با «أحل اهلل ال یع»و « أونوا بالعقود»مسک به عمومات و اطالقاتی همچون ت دلیل چدارما

شودا این تقریر که وقتی عق ِ باطل تصحیح گردی ، مشمول عمومات و اطالقات یادش ه می
ال ته ناگفته نمای  به اذعان برخی از نقدا، مقصود از عقود و بیع در دو آیة شریفه، اعم از 

 ا5عقود ناس  و یحیح اسش
ا دان ا این روایات راستناد به روایاتی که در آن یر  تراضی را کانی می دلیل پنجما

ان ، لکن حق آن اسش که تراضی در این عنوان یلح درنظر گرنتهگرچه مشدور نقدا به
ا اب دارن طورب که برخی از نقدیان چنین عقی هروایات مربو  به یلح نیسش؛ همان

کنن  السالم( روایش میبن مسلم و بخترب از امام باقر )علیهحم روایش به این قرار اسش  م
 دانن  چق رک ام نمیپی  دیارب طعام دارد و هیچ هرک امکه دو شخصی هستن  که 

اش  گوین   آنچه پی  توسش براب تو بهم یار می پی  دیارب طعام دارن ، پس آن دو به
اضیا الب س بذلک إذا تر»نرمای   السالم( میو آنچه پی  من اسش براب من باش ، امام )علیه

ا در تصحیح عق  باطل نیز چون تراضی و توانق متعاق ین وجود دارد، 3«وطابش أنفسدما
 شودالذا مشمول روایات اخیر می

تراشی براب اعضاب جامعه و همچنین انزای  دعاوب همچنین این نظریه از هزینه
 ازجملهن این نظریه من  ق با ایول حقوقی آورد؛ بنابرایعمل میمحاکم ممانعش به

 اسشا« هاب اجتماعیضرورت»و « ایل نفع عمومی»، «الضرر»

                                                            
 372(ا ص 0302، 0، )قم  مجمع الفکر االسالمی، چ الفوائ  الحائریهوحی  بد دانی،  - 0

 02(ا ص 0388، )تدران  چتردان ، االنعال واالمورعلی الصحیح واالیحقاع ۀ حمل کرمانی،  - 5

 ا501تا(، ص جا، بی، )بیرساله نی حرمه الرباکل اسی،  - 3
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توان  مؤی  این نظریه باش ؛ چراکه نظریة تصحیح ایل لزوم استحکام قراردادها نیز می 
عقود باطل در راستاب ایل یادش ه اسشا لزوم استحکام قراردادها تحش عناوین همچون 

 توجه مورد، همواره «ایل استقرار قراردادها»، «ایل ابقاب عق »، «قراردادها ایل لزوم»
عالمان حقوق بوده اسشا این ایل جزء ایول محکم و ب یدی مکاتب حقوقی اسشا توجه 

عنایش بوده اسش و همواره ان یشمن ان  موردبه این ایل در حقوق اسالمی نیز همواره 
 و مقتضی قراردادها را معت ر تلقی کنن ا ان  که تا ح  ممکنسعی بر آن داشته

 قانون حکم یا متعاقدین ارادۀ باطل؛ عقد تصحیح. 7
 ینش ، ا هیسموردنظر مقا نظریة باذکر ش  و  یشینکه در م احث پ ندادهایی از بسیارب در

 ینا ثمرۀا 0متعاق ین ارادۀبه  یاحکم قانون اسش  بهندادها  ینمسئله م رح ش ه اسش که ا
 موردنظر نداد اعمال جدش در متعاق ین بودن آورمیرالزام و بودن آوردر الزاماختال  
 بر م ناعق  باطل ب یحطرح اسش که تصح سؤال قابل ینا مسئله، این بر التفات باا اسش
 به ،اش ب متعاق ین ارادۀ براساس اگر؟ قانونی حکم م ناب بر یا شود اعمال متعاق ین ارادۀ

 یحتصح که یعق  باطل بپردازن  و دریورت یحتا به تصح شودمی دهدا نریش این متعاق ین
ن اشته   عق یحبه تصح یلیو اگر تما شودمی آورالزام ینبر متعاق  ش ه،کنن ، عق  ابقا 

 کهی تنخواه  بودا دریور ینبر طرن یمنشأ اثر حقوق یجهو درنت شودمی باطل عق  باشن ،
 ین متعاق ،یورت هر نخواه  داشش و در باثر اق ینمتع ارادۀ یاربه حکم قانون باش ، د

 ان اشن  یا باشن  راضی متعاق ین خواه ورزن ،عق  م ادرت  یحبه تصح ی با
 به اطلب عق  تصحیح مقام در متعاق یناسش که ممکن اسش،  ینا قانونی حکم اشکال
 نظربها ن ک لباط عق  تصحیح به اق ام توان ینم یزقانون ن یورت، این در نرسن ، توانقی
 و نقانو نظر از که اعمالیاز اعمال تفاوت قائل ش    دسته دو میان بای  اینجا در رس می
 ص، اشخانظر قانون و شرع از که اعمالیاشخاص جعل نش ه اسش و  بر ابسل ه هیچ شرع
 یحتصح ،در یورت اول انش ه اسش یشآن رعا یو شرع یقانون یطلکن شرا دارن ، سل ه

 کهپرد س ی با متعاق ین ارادۀبه  ،به حکم قانون دانسش و در یورت دوم ی را باعق  باطل 
 ضمن در گرا براب مثال،کنن  و اگر نخواستن  اق ام نکنن ا  یحخواستن  اق ام به تصح اگر
 یندر ا ای ،نمشر  کن  تا اق ام به نروش مسکرات  یاربد با متعاق ین از یکی بیع عق 

                                                            
 ا21(، ص 5105، )بیروت  منشورات الحل ی الحقوقیه، تکمیل العق ح یثی،  - 0
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 ناس ، ر ش قانون حکم به بلکه نیسش، متعاق ین از سوب  عق یحبه تصح یازبیورت ن
زمان آن  یول شود، منعق  اباگر عق  اجاره همچنینا گرددمی ابقا عق  و شودمی ساقط

 متعاق ین، رادۀاکن ، بلکه بسته به  گیربتصمیم باره یندر ا توان یمجدول باش ، قانون نم
 داردا یحتصح یشعق  قابل

 نتیجه
ق ، عملیات حقوقی اسش که طی آن با حذ  موج ات ب الن، عق ب تصحیح تصحیح ع ا0
گذار باطل دانسته اسش، بع  از انعقاد شود؛ به این یورت اسش که عقودب که قانونمی

یجه شود؛ درنتامکان ابقاب عق  نراهم می عق  از سوب متعاق ین، با حذ  موج ات اب ال
 گردداش ه، به لحاظ نقدی و حقوقی معت ر می با حذ  موانع نقدی و حقوقی، عق  تصحیح

ا عملیات تصحیح عق  باطل گاهی با حذ  عنصر م  ل، گاهی با وارد کردن عنصر 5
 شوداج ی  و گاهی با تغییر و ت  یل در عنصر م  ل انجام می

ا تصحیح عق  باطل گرچه در راستاب ندادهایی از ق یل نظریة نساد، تحول عق ، ع م 3
پذیرب عقود، تع یل، ب الن نس ی اسش، لکن ندادب اسش مستقل و حتی در نفوذ، تجزیه

 موارد متع دب به مراتب کارایی بدتر از ندادهاب یادش ه داردا
ماع، اب از ق یل انقالب شیء، اجا کسانی که با تصحیح عق  باطل مخالف هستن  به ادله3

جمله، خلط بل نق  اسش، از آنکنن ا این ادله از جدات متع د قااعادۀ مع وم استناد می
 قوانین عالم اعت ار با قوانین عالم واقعا

 شود و گاهی به حکم قانوناا عملیات تصحیح عق  گاهی با ارادۀ متعاق ین انجام می2
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