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  :چكيده
اما پس از . ها نبود چندان مورد ترديد دادرسان دادگاهدر ايران  1357بار قولنامه پيش از سال ارزش و اعت

پيروزي انقالب اسالمي، لزوم وفاي به اين نوع از قرارداد، دچار چالش گرديده و مورد بحث قرار گرفت و به 
را فاقد اعتبار دانستند و  الي قضايي وقت، اكثريت قضات، اين قبيل اسنادع دنبال صدور بخشنامه شوراي

قولنامه . نامة قطعي اشتباه گرفت قولنامه را نبايد با فروش. داد  نامه به تدريج جاي خود را به مبايعه  قولنامه
عبارت از سندي است كه متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بيع در آينده بوده و به عنوان توافق به 

مستقل از عقود معين است كه صحت آن مورد اختالف علماي شيعه  انتقال، مصداقي از شروط ابتدايي و
اند  عدة كمتري از ايشان، حكم به صحت آن داده اعتبار دانسته و ينگونه شروط را بيباشد و مشهور فقها، ا مي

تر است و داليل فقهي الزم، براي پذيرش  كه با توجه به دالئلي كه اقامه گرديده، عقيدة دوم ظاهراً صحيح
  .عنوان مصداق مهم آن، وجود داردتبار شرط ابتدايي و قولنامه بهاع

 
   .معين دقولنامه، لزوم، شرط ابتدايي، تعهد، عق :هاهكليد واژ
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  :مقدمه. 1
نمايد مادة  اي را در تفسيرهاي حقوقي ايفاء مي ترين مواد قانون مدني كه نقش عمده يكي از مهم

اند، در  اي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهقرارداده: دارد آن است كه مقرر مي 10
مرقوم اين   استنباط بسياري از حقوقدانان، از مادة. صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است

است كه مقنن از طريق انشاء چنين نصي، اعتبار عقودي را كه فاقد عنوان خاص در قانون مدني 
كه ادلّه لزوم وفاي به عقود، عالوه بر قراردادهاي معين، عقود نامعين باشند، پذيرفته و اعالم داشته 

آينده است كه  ترين اين عقود، قرارداد تعهد بر تشكيل بيع در يكي از مهم. گيرند مي را نيز در بر
سند مزبور از . شود گردد كه از آن با عنوان قولنامه ياد مي عموماً در قالب سندي عادي تنظيم مي

ش از انقالب اسالمي در عرف معامالتي جامعه خصوصاً در قراردادها و معامالت مربوط به ها پي سال
اموال غيرمنقول، متداول گرديد و با توجه به لزوم تنظيم سند رسمي براي نقل و انتقاالت مربوط به 

ت امالك و نيز طوالني و بعضاً پيچيده بودن تشريفات مربوط به تنظيم اينگونه اسناد، در معامال
  .امالك ماندگار شد و تاكنون مورد پذيرش افراد جامعه قرار گرفته است

، چندان مورد شك و ترديد نبوده است، اما پس از 1357هاي عادي پيش از  سال  اعتبار قولنامه
ها براي انطباق قوانين و مسائل حقوقي  پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي و با توجه به آغاز تالش

نيز مطرح گرديد؛ تا آنجا كه شوراي   سالم، ترديدهايي در باب مشروعيت قولنامهمختلف با شرع ا
ها را در صورتي كه ضمن يك عقد الزم  اي، قولنامه طي بخشنامه 1362عالي قضايي وقت در سال 

تنظيم نشده باشند، فاقد وصف لزوم اعالم نمود و همين امر سبب ايجاد يك جريان نسبتاً قوي در 
به نظر . اعتباري اين قبيل اسناد صادر نمودند شور گرديد كه طرفداران آن، حكم بر بيروية قضايي ك

عقيدة اعضاي محترم آن  ،عالي قضايي وقت اي از سوي شوراي رسد علت صدور چنين بخشنامه مي
ها به عنوان يكي از  اعتباري شروط ابتدايي و در نتيجه عدم لزوم قولنامه شورا بر بطالن و بي

  .ين شروط بوده و جنبة فقهي موضوع، مبناي صدور بخشنامة مزبور بوده استمصاديق ا
با توجه به مطالب فوق، در مقاله حاضر تالش خواهيم نمود ابتدا به تعريف قولنامه و نيز شرط 

ها و ارتباط اين دو تأسيس با يكديگر پرداخته و سپس به بررسي  ابتدايي و روشن ساختن مفهوم آن
زيم كه آيا در فقه اماميه، بطالن شرط ابتدايي مورد اجماع تمامي فقهاست و يا اين موضوع بپردا

اينكه نظراتي مبني بر اعتبار اينگونه شروط و تعهدات نيز وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، 
با بررسي اقوال مختلف، مشاهده نمائيم كه آيا ادلة لزوم و وجوب وفاي به عقود و تعهدات، شروط 

ها به عنوان يكي از مصاديق عقود  گردد و يا اينكه لزوم قولنامه ها را نيز شامل مي يي و قولنامهابتدا
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بنابراين مباحث مربوط به اين مقاله را در دو . باشد نامعين، فاقد هرگونه مبنايي در فقه اماميه مي
 .فصل مورد بررسي و تحليل قرار خواهيم داد

  
  :ييا شرط ابتدان بآو ارتباط   مفهوم قولنامه. 2

در اين فصل، ابتدا با ارائه توضيحاتي پيرامون واژة قولنامه، مفهوم اين سند و تفاوت آن با برخي 
ديگر از اسناد عادي را مورد بررسي قرار خواهيم داد و سپس ضمن تشريح معناي شرط ابتدايي، 

گونه كه در مقدمه ذكر ا هماندهيم زير مورد تجزيه وتحليل قرار مي  ارتباط و نسبت آن را با قولنامه
علت اصلي عقيدة گروهي از علما بر عدم لزوم وفاي به قولنامه، تلقي آن در زمرة شروط  ،شد

  .ابتدايي بوده است
  

  :معناي قولنامه 1.2
گردد، فاقد عنوان خاص در قانون مدني  قرارداد تعهد بر تشكيل بيع كه در قالب قولنامه تنظيم مي

بر اين اساس، براي دستيابي به . توان در اين قانون تعريفي براي آن پيدا كرداست، بنابراين نمي
  .تر از آن، تاليفات علماي حقوق بهره برد معناي قولنامه بايد از كتب لغت و مهم

و نيز به معناي ) 15702: 1372دهخدا، (كلمه قولنامه در لغت به معناي عهد و پيمانِ نوشته 
فروشنده به يكديگر دهند، پيش از معاملة قطعي تا در فاصلة بين قول و اي آمده كه خريدار و  ورقه

: 1357معين، . (معاملة قطعي، مورد معامله را به ديگري نفروشد و خريدار سر موعد آن را بخرد
گردد كه حتي در تعريف لغوي قولنامه نيز بر تنظيم آن، پيش از وقوع معاملة  مالحظه مي) 2749

اما حقوقدانان نيز در آثار خود تعاريفي . تعهد بر انجام فعل، تأكيد شده استقطعي و حكايت آن از 
  :توان به دو تعريف زير اشاره نمود اند كه به عنوان نمونه مياز قولنامه ارائه داده

حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در موعـد معـين    ،ي است غالباً عاديا هقولنامه نوشت« -1
  ).552 :1388 ،جعفري لنگرودي( ».آن، پرداخت مبلغي است كه ضمانت اجراي تخلف از

بردارنـده قـرارداد و تـوافقي     عادي اسـت و در معموالً كه «شود  قولنامه به سندي اطالق مي -2
دو يا چند شخص كـه قبـل از معاملـه اصـلي تنظـيم       بيناست براي انجام معامله در آينده 

معاملـه  ه تا انجام آن، مالك، مال مـورد  شود، به اين صورت كه در فاصله بين وعده معامل مي
را به غير واگذار نكند و طرف مقابل در موعد مقرر معامله اصلي را نسبت به آن مـال انجـام   

 ».نمايند دهد و به عنوان ضمانت اجراي اين تعهدات، طرفين وجه التزامي هم عرفاً مقرر مي
 )30و 29: 1387 ،سرخي و ابهري(



  1390بهار ، اولشماره ، دومسال وقي، پژوهشنامه حق              114  

شابه ديگر، ضمن تأكيد بر عادي بودن قولنامه، اين نكته مـورد توجـه   در اين تعاريف و تعاريف م
باشـد كـه    قرار گرفته كه قولنامه حاوي توافق بر انتقال و تعهد به واقع ساختن عقدي در آينده مـي 

بايسـت قولنامـه از    بنابراين مـي  .توان قرارداد تعهد بر تشكيل بيع دانست اين قرارداد دو طرفه را مي
به  ،بر تشكيل بيع، تفكيك گرديده و به جاي مسند، سند را نبايد مورد تحليل قرار داد قرارداد تعهد

محتواي يك قولنامة متداول بـين مـردم،   «كشورمان  برجستهاي كه به نظر يكي از حقوقدانان  گونه
بلكه ممكن است يك قـول   ،انحصاراً يك بيع يا قرارداد تشكيل بيع يا تعهد بر خريد و فروش نيست

وعدة ساده بر تشكيل معامله در آينده يا يك انشاي معلق و يا مفاهيم ديگري كـه در اصـل فاقـد    و 
 بررسـي بنابراين در مباحـث آتـي، منظـور مـا از     ) 61: 1371شهيدي، (» .ارزش حقوقي است باشد

 اعتبار قرارداد تشكيل بيع در فقه اماميه بوده و قولنامـه، نـه يـك   بررسي نظري لزوم قولنامه،  فقهي
گردد كـه الزم الوفـا بـودن يـا نبـودن       عقد، بلكه سندي حاوي قرارداد تعهد بر تشكيل بيع تلقي مي

محتواي آن، موضوع اصلي مورد بحث اين مقاله خواهـد بـود و اسـتفاده از واژه قولنامـه بـه جهـت       
  .سهولت بيشتر كار صورت گرفته است

ز و تفكيـك قولنامـه از سـند عـادي     تميـ  ،رسـد  اي كه توجه به آن، ضروري به نظر مـي  اما نكته
از آن با عنوان فروشـنامه  و هاي اخير در معامالت امالك، رواج فراوان يافته  ديگري است كه در دهه

اي عادي است كه حاكي از وقوع قطعي عقد بيع بـا   شود و عبارت از نوشته نامه نام برده مي يا مبايعه
بيع و انتقال ملك مورد معامله است و موضـوع آن   تمام اركان آن و متضمن قصد متعاملين بر انجام

هيچ وجه، تعهد بر انتقال نيست و بايد از قولنامه تميز داده شود، زيرا يك مبايعـه نامـه حقـوقي،     به
توان آن را تنها به جهت  طور كامل دارد و نميحكايت از قصد متعاملين بر انشاي عقد و انعقاد آن به

گونـه كـه برخـي عقيـده دارنـد، خـالف ارادة       به امالك ثبت شده، آنتشريفاتي دانستن عقود راجع 
بنابراين منظور ما از قولنامه، سـند حـاوي تعهـد بـر     . طرفين، تفسير كرد و نوعي قولنامه تلقي نمود

لـذا مبايعـه   . نامة قطعي تا انتهاي بحث مبناي عمل خواهـد بـود   انتقال است و تفكيك آن از فروش
  .باشند موضوع پژوهش حاضر ميهاي عادي خارج از  نامه

  
  :شرط ابتدايي و حدود و مصاديق آن  2.2

گردد،  يكي از عناوين مورد توجه فقها كه عموماً در تأليفات ايشان، مباحثي پيرامون آن مطرح مي
توان شرط ضمن عقد را بارزترين مصداق آن در فقه و شرط به معناي الزام و التزام است كه مي

شرطي كه در ضمن عقد به نفع احدي از متعاملين، يا هر دوي آنها درج حقوق دانست؛ يعني 
دهند  اي ديگر از شروط را قرار مي اما فقها و حقوقدانان در برابر شروط ضمن عقد، دسته. گردد مي
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اگر بخواهيم توصيفي جامع از اينگونه . شود ها تحت عنوان شروط ابتدايي نام برده مي كه از آن
منظور از شرط ابتدايي، تعهدي است كه : توانيم به تعريف زير اشاره نمائيم مي شروط ارائه دهيم

بدون اينكه در ضمن عقدي . پيش از ايجاد عقد يا پس از آن به صورت كامالً مستقل ايجاد گردد
هاي عقود معين مذكور در شرع و قانون قرار گيرد و يا آنكه عقد  گنجانده شده يا در يكي از قالب

از كالم علما و فقها است،  الهام گرفتهرسد تعريف مزبور كه  به نظر مي. ي بر آن باشداصلي مبتن
بتواند توضيحي جامع در باب مفهوم شرط ابتدايي محسوب گردد و در عين حال، از تعاريف مذكور 

: اند مانند تعريف يكي از نويسندگان از شرط ابتدايي كه در شرح آن آورده. در آثار حقوقي دور نباشد
عقد عقد و يا بعد از ز قبل اشرطي است كه عبارت از منظور از شرط ابتدايي به معناي اخص، «

شكاري، (» .آنكه به عقد ارتباطي داشته باشد و يا عقد بر مبناي آن جاري شده باشد شود بي آورده 
  .گردند ميبنابراين، شروط ابتدايي، تعهداتي هستند كه بطور مستقل توسط افراد ايجاد ). 74: 1377

يـا تبـاني    »شـروط بنـايي  «بـه   كه در لسان مؤلفان البته اين دسته از شروط را بايد از تعهداتي
ها توافـق بـه عمـل     الزاماتي هستند كه پيش از عقد در باب آن شروط تباني. مشهورند تفكيك نمود
. شوند ت درج نمياما تعهدات مزبور در متن عقد به صراح ؛گردد ها منعقد مي آمده عقد بر مبناي آن

و  رنـد ، بـا شـروط ابتـدايي و مسـتقل، تفـاوت دا     هستنداين گروه از شروط كه با عقد اصلي مرتبط 
جـا مـورد تجزيـه و     و آنچه در اين استها خارج از حوزة اين نوشتار  بررسي صحت يا عدم صحت آن

هـا   در بـاب آن  باشند كـه اخـتالف نظـر علمـا     تحليل قرار خواهد گرفت، شروط بدوي يا ابتدايي مي
اند تعهدي  طرفي دانسته و گفته برخي از فقها شرط ابتدايي را مرادف تعهد يك«حتي . فراوان است

كه البته ) 73: 1387بهشتيان، . (»كند است كه شخص به قصد يك طرفي خود عليه خود ايجاد مي
ين عقيده دارنـد كـه   فقهاي اماميه چنديدگاه مورد اشاره چندان مورد اقبال واقع نگرديده و مشهور 

گـردد و چـون ايـن     تعهد ابتدايي تعهدي است كه خارج از قلمرو عقود و ايقاعات معين ايجاد مـي «
شود و بـه قـالبي ملحـق و ملصـق      مي هاي معين و سنتي ايجاد تعهد ابتدائاً و مستقالً خارج از قالب

ظر مشهور، شـرط ابتـدايي يـك    بنابراين در ن) 74: همان. (»اند گردد آن را شرط ابتدايي ناميده نمي
هاي مربوط به  اي كه در هيچ يك از قالب باشد، منتهي اراده تعهد قراردادي ناشي از ارادة دوطرفه مي

تحت عنوان شرط يا الزام  ،عقود با نام و معين شرعي قرار نگرفته به جهت استقاللي كه از عقد دارد
  .ف با عقد نامعين استگيرد و در حقيقت، مراد ابتدايي، مورد بحث قرار مي

در باب اين مسئله كه آيا ادلّة لزوم، تنها عقود معين و مذكور در لسان شارع مقـدس و رايـج در   
يا عالوه بر قراردادهاي مذكور، عقود و معامالتي را  ،گيرد مي را در بر) ص(زمان رسول گرامي اسالم 

در فصل دوم اين نوشتار، سخن  ،شود ياند شامل م نيز كه داراي سابقه و عنوان خاصي در شرع نبوده
توجه قرار گيرد، ارتباط ميـان شـرط ابتـدايي و قولنامـه      اما آنچه در اينجا بايد مورد. خواهيم گفت
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البته مقصود از طرح اين موضوع، تحليل جزئيات مرتبط با ماهيت حقـوقي قـرارداد تعهـد بـه     . است
كنيم كه اكثريت حقوقدانان كشورمان،  سنده ميانجام بيع نيست و لذا به بيان همين نكتة كليدي ب

  .دانند قولنامه را يك قرارداد مستقل و دوطرفه مي
سند مزبور تنها حـاوي يـك وعـدة     ،از اين ديدگاه. نظر مخالف نيز وجود دارد ،البته در اين باب

م در كـه در آن، حـق تقـد    اي قولنامة فروش يا خريد يـا قولنامـه  «: بدين مضمون كه. باشد ساده مي
شود بيع نيست؛ زيرا در بيـع، مالكيـت مبيـع از بـايع بـه مشـتري        خريد به شخص معيني داده مي

به . آور نيست كه ماهيت قولنامه فقط وعده بيع است و وعدة بيع اساساً الزامشود در حالي منتقل مي
م معاملـه را در  توان به استناد آن، الـزام بـه انجـا    آور نيست و نمي همين جهت  قولنامه فروش، الزام
بنابراين، قولنامه يك ) 192: 1354كاشاني، . (»شود خواستار گرديد تاريخي كه در قولنامه معين مي

و برخـي از  وعده ساده است اما عقيدة مزبور، چندان مورد پـذيرش ديگـر حقوقـدانان قـرار نگرفتـه      
وعدة بيع، إخبار يـك  «: اند هگويي به اين ديدگاه برآمدند و اظهار داشتمستقيماً درصدد پاسخ ايشان

كـه تعهـد   بدون آن ،يا دو نفر به ديگري از وقوع عقدي است كه بعداً بين آن دو نفر واقع خواهد شد
كه قولنامه متضـمن  باشد و حال آن يا انتقالي صورت گيرد و به همين جهت، منشاء اثر حقوقي نمي
مسـلم اسـت كـه در    . وعـده شـمرد   عقد مسلمي است كه در آن، تعهدي واقـع شـده و نبايـد آن را   

كـه  باشد و حال آن قولنامه، يك توافق كامل انجام گرفته و تمام اركان يك عقد يا قرارداد را دارا مي
: 1375ابـرام،  . (»وعدة بيع، در واقع يك توافق است براي توافق اصلي بعدي كه الزام آور نخواهد بود

اگر اين نظر را بپذيريم كه وعدة مرقـوم، تعهـدآور   «: و نيز بر اين نكته تاكيد شده است كه) 45و44
نيست سئوالي كه قابل طرح است اين است كه چه آثاري بر اين اقدام، بار است و آيا انسـان عاقـل،   

دهد؟ و اگر تنظيم آن آثاري نداشته باشد چه ضرورتي است كه طرفين، مبلغي  عمل عبث انجام مي
را ملزم به انجام عقد اصلي نمايند كه در صورت تخلف، وجه  به عنوان وجه التزام قرار دهند كه خود

كـه عمومـاً،   با التفات به مطالب بيان شده و ايـن  ،بنابراين) 20: 1371لطفيان، (» التزام را بپردازند؟
هـاي اجرايـي مربـوط بـه      قولنامه متضمن تعهدات متقابل طرفين نسبت به يكديگر و حاوي ضمانت

رسد كه بتـوان قولنامـه را يـك     به نظر مي ،باشد ات مذكور در سند ميتخلفات هر دو طرف از تعهد
قرارداد و توافقي كـه عنـواني در قـانون مـدني و      قل و يك توافق دوطرفه كامل دانست؛قرارداد مست

يعني همان عقـودي كـه   . گردد قوانين ديگر نداشته و لذا يكي از مصاديق عقود نامعين محسوب مي
هـاي   را تحت عنوان شروط ابتدايي، مورد بحث قرار داده و به بيان ديدگاه ها فقهاي معظم شيعه، آن

 شـوراي  6059/1بخشنامة شماره . پردازند خود پيرامون لزوم يا عدم لزوم وفاء به چنين شروطي مي



   117                                                                                                                       بررسي لزوم قولنامه در فقه اماميه       

 

و قولنامه را در صورتي كـه منـدرج در    1صادر گرديده 6/2/1362عالي قضايي وقت نيز كه در تاريخ 
دهدكه اعضاي محترم آن شورا نيز قولنامـه را   اعتبار دانسته، نشان مي زم نباشد، بيضمن يك عقد ال

و به جهت اعتقاد به عدم لزوم شروط ابتـدايي، حكـم بـه     همصداقي از شروط ابتدايي محسوب نمود
اند، كه در فصل بعد اين مسئله را مورد بررسي و كاوش قـرار   عدم لزوم وفاي به قولنامه صادر نموده

  .هيم دادخوا
  

  :بررسي محدودة شمول ادلّه لزوم در آراء فقهاي اماميه. 3
، مسئله )م.ع(و ائمه معصوم ) ص(يكي از موضوعات مورد تأكيد قرآن كريم و رسول گرامي اسالم 

در » وفوا بالعقودأ« تعبير. وفاي به عهد و لزوم انجام تعهدات اشخاص نسبت به يكديگر بوده است
زيرا در اين آية شريفه، فعل  .باشد دله مثبتة الزام به وفاي به عقود و تعهدات ميقرآن كريم، يكي از ا

كه استعمال فعل مزبور از سوي خداوند و و با توجه به ايناست مورد استفاده قرار گرفته ) وفواأ(امر 
هوم الزام لذا در بر دارندة مف مي گردد وها بوده، نوعي امر از باال به پايين محسوب  خطاب به انسان

المومنونَ «از اين آيه و برخي آيات مشابه در قرآن كريم و نيز رواياتي مانند حديث نبوي . باشد مي
به   شود، يعني اموري كه الزم الوفاء بودن عقود و شروط را به ادله لزوم تعبير مي» ...عند شروطهم

له مزبور، تنها عقودي را در بر كه آيا اد آيدپيش ميرسانند، در اينجا اين پرسش مهم  اثبات مي
و در نتيجه  زده استها مهر تأييد  گيرند كه در لسان شارع مقدس، بيان گرديد و اسالم بر آن مي

هاي معين صورت گيرد يا  تمامي معامالت و روابط حقوقي مردم بايستي در چارچوب همين قالب
ميان خود و وفاي به تمامي عقود و  كه مفهوم اين ادله، الزام اشخاص به رعايت تمامي تعهداتاين

دهند و مشمول هيچ يك از محرمات شرعي  هاي عقاليي است كه ميان خود انجام مي تجارت
آيا مي توان عالوه بر لزوم وفاي به عقود معين، الزم به انجام شروط  ،عبارت ديگر به باشند؟ نمي

  ه لزوم استنباط نمود؟ابتدايي و قولنامه به عنوان مصداق مهم اين شروط را از ادل
مطالعة كتب و آثار علما اين فقهاي اماميه در باب مسئله مورد اشاره، اتفاق نظر ندارند و 

دانند و عدة  ادله لزوم را تنها شامل عقود معين مي ،مشهور فقهاسازد كه  حقيقت را بر ما آشكار مي
در ادامه به  .اند ب و الزامي تلقي نمودهكمتري از ايشان، وفا به تمامي عقود را بر اساس اين ادله، واج

                                                 
قـانوني و شـرعي    د الزم، انجام نگرفته و تعهد نشـده اعتبـار  قآنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرره در آن، ضمن ع .1

بنابراين اگر راجع به زمين، قولنامه تنظيم و وعده معامله داده . توانند طرفين را الزام به وفا نمايند ها نميندارد و داد گاه
 .شده و ضمن عقد الزم شرط نشده باشد، الزم الوفاء نيست
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 أقويانتخاب نظر  نيز واي كه از شهرت بيشتري برخوردارند  هاي ايشان در باب ادله ذكر ديدگاه
  .خواهيم پرداخت

اولين موضوع قابل بحث در اين زمينه، اختالف عقيدة علماي بزرگ در باب مفهوم واژة شرط در 
و شمول يا عدم شمول آن » المسلمون عند شروطهم«يا  »المومنون عند شروطهم«حديث شريف 

البته علماي علم لغت نيز در . در كنار شروط مندرج در ضمن عقود معين است ،بر شروط ابتدايي
ل، صاحب مكاسب در باب مفهوم شرط عنوان مثا هب .خصوص مفهوم واژة شرط، نظر واحدي ندارند

و في القاموسِ انَّه الزام الشيء و التزامه في البيعِ و «: قاموس المحيط بيان داشته استبه نقل از 
آمده است كه شرط، الزام و التزام به چيزي  المحيط يعني در قاموس) 6/11 :1415انصاري، (» غيره

، شرط را به معناي الزام و كتاب مزبوردر ضمن عقد بيع و نظير آن است و بدين ترتيب صاحب 
در لسان العرب نيز واژة . ط ابتدايي را از شمول آن خارج ساخته استالتزام ضمن عقد دانسته و شرو
). 329: 1414ابن منظور، (» الزام الشيِ و التزامه في البيعِ و نحوه«: شرط چنين معنا شده است

بسياري از صاحبان لغت به تبع «البته استفادة چنين معنايي از شرط، منحصر به اين دو نبوده و 
شكاري، . (»اند ط را به الزام و التزام در ضمن بيع و مانند آن تفسير كرده، شرالمحيط قاموس
به  ؛اما در مقابل، برخي ديگر از علماي علم لغت از كلمة شرط تعبير ديگري دارند). 76: 1377

يا نويسندة ) 591: 1363، معلوف(» الشرطُ الزام الشيِ و التزامه«: عنوان مثال در المنجد آمده است
ِ هو االلزام و ةصلَ الواحد في هذه المادانَّ األ«: در باب شرط چنين گفته است ،التحقيقكتاب 

ه و في نفسِ االمر اَوا في ذاتمليه ااَلْشيِ ع ذلك ودجو تَوقفيثُ يشَيٍ آخَرَ بحبشيٍ ل ن  االلتزامم
ة هـكه اصل اوليه در باب مادة شرط، الزام و  بدين معنا) 39: 1402مصطفوي، (» التَعهِد و االلتزامِ ج

 ،اي كه وجود آن شي متوقف بر وجود شي ديگر باشد التزام به چيزي براي چيز ديگر است به گونه
بنابراين شرط . چه اين توقف ناشي از ذات شي و نفس امر بوده يا به جهت تعهد و التزام به آن باشد

اعم از آنكه مستقل باشد يا در ضمن عقد  ؛التزام استدر نظر اين گروه از اساتيد، مطلق الزام و 
  .ديگري آورده شود

اكثر علماي حقوق اسالمي به «: ان فقهاي اماميه نيز موجود استاختالف عقيدة مزبور در مي
 و) 68: 1387بهشتيان، (» .شمارند ويژه علماي مذهب اماميه، شروط ابتدايي را الزم الوفاء نمي

ط معتبر، الزام و التزامي است كه در ضمن يك عقد اصلي مانند بيع معتقدند كه مراد از شر
كه پس از ذكر عقيدة مخالف در كتاب خود،  )ره(مانند شيخ انصاري .گنجانده شده و تابع آن باشد

و قَد استَدلَّ به علي اللزوم غيرُ «: اند معناي عرفي متبادر به ذهن از شرط را الزام و التزام تابع دانسته
بِناء علي اَنَّ الشرطَ مطلقُ االلزامِ و االلتزامِ و لو ابتدائاً منْ ) قُدس سره(حد منْهم اَلْمحقّقُ االردبيلي وا
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عدي عنه فَيدلُّ علي تَغَيرِ ربط بعقد آخَرَ فَانَّ العقد علي هذا شرطٌ فَيجِب الوقوف عنْده و يحرم اَل
بل  ةـلكن ال يبعد منع صدقِ اَلْشرط في االلتزامات االبتدائي. فوا بالعقودألمتقدم في اللزومِ بالتقريبِ ا

بِه دشْهكما ي التابع االلزام ورفاً هع ه  المتبادرحتي في مثلِ قول استعمالِ هذا اللفظ في ) ع(موارد
و » ولك يا رب شرطيِ اَنْ ال اَعود في مكْروهك و عهدي ان اهجرَ جميع معاصيك«: ِةـالتوب ءدعا

كَما ال يخفي  )اَلْزُهد في درجات هذه الدنيا   بعد اَنْ شَرَطَت عليهِم: (ةـفي اولِ دعاء الندب) ع(قوله 
شيخ ضمن بيان قول مرحوم محقق و بدين ترتيب، مرحوم ) 21: 1415انصاري، . (»علي من تأملها

مطلق الزام و التزام است ولو آنكه به صورت ابتدايي بوده و  ،اردبيلي مبني بر اينكه منظور از شرط
مربوط به عقد ديگري نباشد و وفاي به چنين شرطي واجب و تجاوز از آن حرام است، صدق تعبير 

گفتيم معناي عرفي متبادر از شرط را الزام شرط بر شروط و الزامات ابتدايي را بعيد دانسته چنانكه 
  .نمايد استناد مي) ع(داند و به برخي از موارد استعمال اين لفظ در كلمات معصومين  تابع مي

كُلُ شرط تقدم «: توان به قول شهيد اول در قواعد اشاره نمود مي ،از ميان فقهاي متقدم نيز
فَال اَثَرَ لَه نْهاو تأخّرَ ع يعني هر شرطي كه قبل يا بعد از عقد صورت ) 259: تا بي شهيد اول،(» العقد

) المومنون عند شروطهم(بدين ترتيب در نظر اين گروه از علما، حديث نبوي . گيرد فاقد اثر است
ها را از  توان اعتبار شروط ابتدايي و لزوم وفاي به آن تنها شروط ضمن عقد را شامل گرديده و نمي

  .اط نمودروايت مزبور استنب
گونه كه بعضاً گفته شده، يك ديدگاه كامالً اجماعي نبوده فقهاي ديگري اما عقيده مزبور، آن

و شروط ابتدايي را به رغم ماهيت  اندهستند كه شرط را به معناي مطلق الزام و التزام دانسته
تن  4به ذكر اقوال  عنوان نمونه به .دانند ها از عقود، مشمول لزوم مستنبط از روايت مي مستقل آن

  :اعتباري شرط ابتدايي، اثبات گردد پردازيم تا عدم اجماع علما بر بطالن و بي از ايشان مي
الحقُّ اَنّ الشرط بمعني مطلقِ االلزام و االلتزامِ ... وال أالبتدايي واجب العملِ اهلْ الشرطُ «ـ 1

طباطبايي يزدي، (» عنْ الصراحِ منْ اَنَّه بمعني العهدمضافاً الي التبادرِ و ما  ةـفيشَملُ الشروط البدوي
گردد كه صاحب عروه، شرط را به معناي مطلق التزام دانسته براي اثبات  مالحظه مي) 4: 1410

مفهومي كه شيخ . گيرد از تبادر كمك مي ،شمول لزوم وفاي به شروط بر شرط ابتدايي يا بدوي
  .گرفت كار ميهاين نظريه بآن را در جهت اثبات عكس  )ره(انصاري
و اما ..... صدقُ الشرط علي مطلقِ الجعلِ و القرارِ ةـمقتضي االستعماالت الصحيحه الفصيح«ـ 2

و  ةـفوعدو جعَلها منْ االلتزامِ الضمنيِ فَم) قدس سره(االت الّتي نَقَلَها المصنِّف مموارد االستع
تعالي اَنَّ حقيقته الذي هو مبدأ ٌ لمشتقاته في جميع موارد اطالقاته  التحقيقُ كما سيجيء انشا اله
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... بنابراين از نظر آيت ا) 43 :1418كمپاني اصفهاني، (» .واحد و هو مجرد ربط شيٍ بشيٍ يٍبمعن
اعم از اينكه در ضمن عقدي . توان شرط دانست كمپاني، مجرد ارتباط چيزي به چيز ديگر را مي

ه يا نيامده باشد و مقتضي استعماالت صحيح از لفظ شرط، صدق آن بر مطلق جعل و قرار است آمد
نه التزام ضمني و ايشان نظر صاحب مكاسب را در خصوص حمل شرط بر التزامات ضمني و تابع رد 

  .كنند مي
العقد او بعده بل  سواء كانَ قبلَ اًوجوب الوفاء بالشرط مطلق ِةـاَنَّ مقتضي العمومات المتقدم«ـ 3

احمد نراقي، مقتضي عمومات، وجوب  مواليعني از نظر )142: 1417نراقي، (» لو لَم يكنُ عقداً ايضاً
وفا به هر نوع شرطي است اگر چه هيچ عقدي وجود نداشته و شرط مزبور به صورت يك الزام 

  .ابتدايي ميان دو طرف منعقد شده باشد
پس از ذكر قول مرحوم  ،اند ز در كتابي كه در شرح مكاسب نوشتهخويي ني... ا ـ مرحوم آيت4

كه شرطي كه در متن عقد ذكر نشده باشد موثر در سقوط خيار نخواهد بود و شيخ مبني بر اين
استدالل ايشان كه علت چنين امري را استقالل التزام شرطي از التزام عقدي در اين حالت 

اند كه الزمة تحقق شرط، اطالع ديگران  تقاد قرار داده بيان داشتهتحليل مزبور را مورد ان ،اند دانسته
از مفاد آن نيست و اگر قرار باشد آگاهي اشخاصي غير از متعاملين، عنصر الزم در تحقق شرط تلقي 

كنند باطل  بايست تمامي معامالتي را كه افراد در خفا ميان خود منعقد مي در اين صورت مي ،شود
ذَهب إليه شيخُنا االستاذُ  و منْ هنا ظَهرَ بطالنُ ما«: در كتاب مصباح چنين است قول ايشان. بدانيم

ٍ في العقود مالَم ينْشأ لفظاً علي طبقها فمجرَّد وقوعِ الْعقد مبنياً ةايضاً اَنَّ القَصود و الدواعي غَيرَ معتَبرَ
ثرُّ في سقوط الخيارِ و ذلك لانَّ الشرطَ الزام مستقلٌ علي شرط مع عدمِ ذكرِه في متنِ العقد اليؤَ

 ذلك قاسالتزاماً والي البناء ليس رّدجو م في العقد علي االلتزامِ به تَوقَّفبه ي فارتباطه رتَبِطُ بِالعقدالي
لشرط هو ارتباطُ االلتزام ِ فيه باالرتكاذ و وجه الظهورِ انَّ الغرض من اةعلي اوصاف المبيعِ المعتبر

العقدي بااللتزام الشرطي في نظر المتعاملينِ بحيثُ يكونُ اَحدهما مربوطاً باالخر واليلْزِم أن يكُونَ 
عليه ِ الشرط اليتَوقَّف علي االظهارِ كَما يتَوقَّف البيع ةِ غَيرهما ايضاً فَانَّ تَحقُقَ حقيقـةعلي نحوِ معرِفَـ

التي اليطَّلع   ِ في الخفاءةفلوكانَ تَحقُقُه محتاجاً الي فهم الغير ايضاً لَزِم اَنْ التَحقَّقَ المعامالت الواقعـ
  ).137: تا موسوي خويي، بي(» .عليها غيرُ المتعاملين

لبته در ها و نظراتي بود كه علما و فقها در تأليفات خود و ا آنچه تاكنون بيان گرديد ديدگاه
خويي ... آيت ا به عنون مثال،( .اند ضمن مباحث ديگر در باب مفهوم و حدود واژة شرط بيان داشته

نظرات خود در باب شروط ابتدايي را در مباحث مربوط به شروط تباني يا اثبات لزوم معاطات ابراز 
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بررسي آرا   قدانان كه بهه در آثار حقواما آنچه در تحليل عقايد ذكر شد و پس از مداقّ). اند نموده
لزوم شرط ابتدايي،  از استدالالت مخالفان يكي اوالً: اين است كه ،توان گفت اند مي فقها پرداخته

بدين معنا كه اولين معناي عرفي متبادر به ذهن از واژة شرط، الزام و التزام  ؛استناد به تبادر است
ادعاي تبادر، اول كالم است «توان گفت كه  مي در پاسخ به اين استدالل. باشد تابع و ضمن العقد مي

بلكه متبادر و متفاهم عرفي از كلمة شرط، مطلق الزام و التزام است به همين دليل است كه 
استدالل » المومنون عند شروطهم«بينيم بعضي از فقهاء براي اثبات لزوم عقد به حديث شريف  مي
شكاري، . (»ابع بود تمسك به آن درست نبودبديهي است اگر شرط به معناي التزام ت. كنند مي

... مانند آيت ا ،شود كه فقهاي موافق اعتبار شروط ابتدايي و حتي مشاهده مي) 76: 1377
براي اثبات عقيدة خود مبني بر شمول روايت نبوي بر  ،طباطبايي يزدي دقيقاً از همين مفهوم تبادر

صدق شرط بر مطلق الزام ) چنانكه اشاره شد(كمپاني ... برند و يا مانند آيت ا شروط ابتدايي بهره مي
رسد بتوان تبادر را به  بنابراين به نظر نمي. دانند و التزام را مقتضي استعماالت صحيح و فصيح مي

كه فقهاي بزرگ شيعه ويژه آنهب. عنوان عاملي قطعي در رد نظر غير مشهور، مورد استفاده قرار داد
نمايند كه شمول صرف  به منظور اثبات لزوم معاطات، استفاده مي خود از حديث نبوي مورد بحث

  .اين حديث بر عقود معين لفظي، راه را بر چنين استنادي مسدود خواهد نمود
اعتباري شروط ابتدايي بيان گرديده، استناد به كالم امام  استدالل ديگري كه در اثبات بيثانياً، 

به نظر » ولك يا رب شرطي اَنْ ال اعود في مكروهك«: ندا در دعاي توبه است كه فرموده) ع(سجاد 
اند و  در دعاي خود، واژة شرط را به معناي مطلق عهد و الزام به كار برده) ع(رسد كه امام  مي

مشخص نيست كه علت حمل واژة شرط در اين جمله بر الزام تابع از سوي مرحوم شيخ چيست و 
بعيد است كه مراد از شرط در «ر داده شده است؟ بنابراين شرط مذكور در دعا، تابع چه عقدي قرا

اين عبارت، الزام تابع باشد بلكه به عكس در اين عبارت، شرط مرادف با عهد استعمال شده و عهد 
  )77 :همان(» هم به معناي عقد است

 دهد كه اصل بر صحت و اعتبار شروط منعقده نيز نشان مي) ص(سياق روايت رسول اكرم ثالثاً، 
 اًالمومنونَ عند شروطهم الّا شرط«: اند زيرا آن حضرت در اين حديث فرموده .در ميان مردم است

. اند و لذا مومنين را مكلف به انجام تمامي شروط و تعهدات خود دانسته» اًو اَحلَّ حراما حرَّم حالالً
د شروط ابتدايي، مشمول رس مگر شرطي كه حاللي را حرام يا حرامي را حالل نمايد، كه به نظر نمي

كه حتي فقهاي كما اين .مخصص مندرج در روايت بوده حرامي را حالل يا حاللي را حرام كنند
گاه اين قبيل شروط را حالل كنندة حرام يا حرام معتقد به عدم اعتبار شروط ابتدايي نيز هيچ

تفاد از آن، شروط ابتدايي سمرسد كه عموم حديث و لزوم  نظر مي هفلذا ب. اند كنندة حالل ندانسته
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توان گفت كه عقيده به الزم الوفاء بودن شروط ابتدايي بر اساس روايت  گيرد و مي را نيز در بر مي
  .است تربه صواب نزديك» المومنون عند شروطهم«

ترين مستند فقها در بحث پيرامون شروط است، تعابيري  اما عالوه بر روايت مورد اشاره كه اصلي
معنا و مفهوم آن ها براي تشخيص حدود و ثغور عقود و  يقرآن كريم وجود دارد كه گاهنيز در 
گيرد، مانند امر خداوند خطاب به اهل ايمان در آيه  هاي شرعي معتبر، مورد بررسي قرار مي تجارت

شده از تجارت و يا معيار ارائه » ...يا ايها الذينَ آمنوا اُوفوا بالعقود«: اند نخست سورة مائده كه فرموده
يا ايها الذين آمنوا ال تَاكُلوا « : فرمايد سورة مباركه نساء، آنجا كه خداوند مي 29صحيح در آية 

نْكُمعن تراضٍ م لّا اَنْ تَكُونُ تجارهو بدين ترتيب، تجارت با تراضي و » ...اموالكم بينَكم بالباطلِ ا
حال پرسش اساسي اينست كه آيا تعابير  .تجارت صحيح معرفي گرديده استتنها رغبت به عنوان 

مذكور در آيات شريفة مورد اشاره، تمامي معامالت عقاليي و عرفي را شامل ) تجارت(يا ) عقود(
اي صحيح است كه در قالب يكي از عقود معين و موجود در زمان  شوند و يا اينكه تنها معامله مي

، پاسخ واحدي ندارد بدين صورت كه لفانو آثار موپيامبر، منعقد گردد؟ پرسش مزبور در كتب 
عمومات عقود «: اند كه نويسندگان و حقوقدانان از قول برخي فقها يا بعضاً مشهور ايشان، نقل كرده

واقع در » الم«و  »الف«وفوا بالعقود ـ عمومات مطلق نيست بلكه مقيد و محدود است و مثال أنظير 
مع عقود را محدود به عقود معهود و شناخته شده عهدي است كه ج» الم«و » الف«كلمه العقود، 

وفوا أ«در آيه شريفه » » الم«حرف «و يا اينكه ) 64: 1371شهيدي، . (»سازد در زمان شارع مي
صرفاَ به معامالت  ،)ص(بر پيامبر اكرم  به عنوان آخرين سورة نازل شده ،در سورة مائده» بالعقود

بهشتيان، . (»گرداند اين اساس، آن ها را الزم االتباع مي سابق بر نزول اين آيه عموميت دارد و بر
البته در اين كه . اند نسبت داده) ره(و حتي نقل كنندة اين قول، آن را به امام خميني ) 77: 1387

كتاب  ةترديدي وجود ندارد اما مطالع ،بيشتر فقهاي اماميه، عقيده بر عدم لزوم عقود نامعين دارند
دهد كه به عكس نظرية نقل شده، ايشان ريشة اعتبار عقود معامالت  نشان مي )ره(بيع حضرت امامال

و «: اند چنانكه در جايي بيان نموده .دانند را نه صرف تأسيس شارع مقدس، بلكه عرف و عادت مي
اَنْ يكُونَ  وجد عقداً يلزِم عليهأتزامي ناشيء من بناء العرف و العادت علي اَنَّ منْ لهذا المدلولُ اال

موسوي خميني ، (» ناظرٌ الي هذه الدالله» وفوا بالعقودأ«وقوله تعالي  انفاذهثابتا عليه و بانياً علي 
اند كه  هر عقد و التزامي دانسته  را ناظر به» وفوا بالعقودأ«و بدين ترتيب، مدلول آيه ) 16: تا بي

 عبارت ديگر .اند ي را ملزم به رعايت ان دانستهناشي از عرف و عادت باشد و هر ايجاد كنندة عقد
: ايشان در مباحث مربوط به اصالت صحت شايد بتواند در افادة معناي مورد نظر ما صريحتر باشد

 اًتَشْملُ كُلُ ماكانَ بيع» وفوا بالعقودأ«و قوله تعالي » يعباحلَّ اهللاُ ال«فَانَّ العمومات مثلَ قوله تعالي «
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لي رفاً و مااو عقداً عطَ س انَّ المعامالتصِ لكونُ خارجاً عنها بالتخصرفيكذلك يمن االمورِ الع و  ةـرء
: همان(» عدمِ امضاء ما هو مخلٌّ بنظامِ االجتماعِ مثلُ البيعِ الربوي ةجَه انْ تَصرَّف الشارع فيها من

اند و علت  گونه عقد و معاملة عرفي دانستهرا شامل هر » وفوا بالعقودأ«بنابراين، ايشان عموم   )307
اند، اگرچه شارع مقدس،  ابراز چنين نظري را نشأت گرفتن معامالت از امور عرفي بيان كرده

پيرو » وفوا بالعقودأ«البته فقهاي ديگري نيز هستند كه در تفسير . تصرفاتي در اين امور بنمايد
. باشد ناظر به شروط ابتدايي هم مي )وا بالعقودوفأ(عموم «: باشند، بدين صورت كه همين منهج مي

عالوه . باشد نمي) ص(د و معامالت عهد رسول اكرم وبه تعبير ديگر، دستور شارع تنها منصرف به عق
» باشند توان استفاده كرد كه شروط ابتدايي معتبر مي نيز مي ياز عموم و اطالق آيات ديگر ،بر آن

  )78: 1387بهشتيان، (
به نظر » المومنون عند شروطهم«ها و نيز تفسير ارائه شده از روايت ي اين ديدگاهآنچه از بررس

گونه زيرا همان ي عقود اعم از معين و نامعين است؛صحت ديدگاه دوم يعني، اعتبار تمام ،رسد مي
به عبارت  .باشد معامالت ميان مردم عرف و عادت مي ونقل كرديم ريشة بيشتر عقود ) ره(كه از امام

بر احكام شريعت اسالم در باب امور غير عبادي، تأييد و امضاي معامالتي است   يگر، اصل حاكمد
كه در زمان ظهور اسالم در ميان مردم رايج بوده و شارع مقدس بيش از آنكه خود مبادرت به 

هاي عرفي ميان مردم را با انجام برخي تصرفات و  هاي قراردادي نموده باشد، تجارت تأسيس قالب
حذف اموري مانند ربا، مورد تأييد قرار داده و در عين حال، معيارها و خطوط كلي را نيز در جهت 

توان حرمت يا حليت ها مي هاي شرعي و حالل، مقرر داشته كه با استفاده از آن شناخت تجارت
صرار بر عقود و معامالت مستحدثه را در هر عصر و زماني از طريق اجتهاد تعيين نمود و نيازي به ا

وانگهي اين استدالل را نيز . يستن) ص(اسالم عين و مربوط به زمان رسول گرامي هاي م قالب
است  )الم(و  )الف(، جمع با )وفوا بالعقودأ(در جملة  )العقود(واژة «توان بر مطالب فوق افزود كه  مي

آية مذكور چنين  كند كه با در نظر گرفتن اين امر، و چنين جمعي در زبان عرب، افادة عموم مي
از طرف ديگر، دليلي بر » به همة قراردادها پايبند باشيد! ايد اي كساني كه گرويده«: دهد معني مي

جنس نيز امكان دارد در ) الم(و ) الف(عهدي باشد وجود ندارد و ) العقود(در ) الم(و ) لفا(اين كه 
، هر يك از انواع عقد، )لعقودا(جمع بكار رود كه در اين صورت، منظور از جنس عقود در صيغة 

تقيد مفهوم  درنظير بيع و اجاره و انواع عقود غير معين است و از جهت اصولي در صورت ترديد 
) 65و  64: 1371شهيدي، . (»، اصل، عدم تقيد است)الم(و ) الف(م مربوط به جمع مصدر به اع

سوره نساء نيز مطرح  29در آيه شكل مشابهي از استدالل را ميتوان در مورد مفهوم واژة تجارت 
واژة تجارت نيز حقيقت شرعيه ندارد و منظور از آن، مطلق عملي است كه به آن «نمود، زيرا 
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شود و دليلي بر تقيد آن به عقود معين وجود ندارد و ظاهر آيه اين است كه تجارت  گفته مي تتجار
كل مال مزبور، موارد تجارت معتبر أواز نه اينكه ج ؛كند كل مال ديگري را مباح ميأناشي از تراضي، 

كل  أواسطة آن  و نتيجة بي مستقيماً مال ناشي از تراضي را محدود به معامالتي كند كه موضوع آن
  )65ص :همان(» مال باشد

و نيز داليل » المومنونَ عند شروطهم«بنابراين، با توجه به تفسير بيان شده از شرط در روايت 
بر تمامي عقود و معامالت منطبق ) عن تراضٍ هراتج«و  »وفوا بالعقودأ«ت مذكور براي شمول عموما

با معيارهاي شرعي جواز و ممنوعيت تجارت و با در نظر گرفتن مبناي عرفي معامالت و اينكه اصوالً 
در هر عصر و زماني، وفاي به عهد و انجام تعهد از هر نوعي كه باشد، در ميان مردم امري نيكو بوده 

خواه اين تعهد و پيمان، ناشي از (عكس، تخلف از عهد و پيمان، مذموم و ناپسند بوده است و به 
اعتباري شروط ابتدايي، مورد  توان نتيجه گرفت كه بطالن و بي ، مي)يك عقد معين باشد يا نامعين

اجماع و اتفاق نظر فقهاي شيعه نبوده و مباني فقهي الزم براي پذيرش صحت عقود نامعين يا 
و عقيده بر  .باشد قابل دستيابي مي) و قولنامه بعنوان مصداق اهم اين گونه شروط(وط ابتدايي شر

  .ها هيچ منافاتي با اصول شرع انور و مباني فقه شيعه ندارد لزوم وفاي به قولنامه
  

  :گيرينتيجه. 4
لزوم يا عدم  ،هيها در شرع و مباني و داليل فق با توجه به وجود ترديدهايي در باب اعتبار قولنامه
هاي مذكور  عنوان نتيجة احتجاجات و استدالل لزوم قراردادهاي مندرج در اين قبيل اسناد، آنچه به

و نيز روايت » أوفو بالعقود«ني از قبيل آتوان بيان نمود، اين است كه تعابير قر در اين پژوهش مي
منين و ؤاي اطالق بوده و م، نسبت به تمامي عقود و شروط، دار»المومنون عند شروطهم«نبوي 

كه با اصول (هاي خود  سازندكه در هر عصر و زماني به تمامي تعهدات و پيمان مسلمانان را ملزم مي
ها در قالب يكي از عقود  وفادار باشند، خواه اين پيمان) و موازين كلي شرع، مغايرتي نداشته باشند

لذا قولنامه هم به عنوان سند حاوي . بگيرندكه شكل و قالبي ديگر به خود آيند و يا اين معين در
تعهد به انتقال مال در آينده، حاوي يك قرارداد كامل و يك توافق دوطرفه است كه به مناسبت 
مقتضيات زمانه ايجاد گرديده است و لزوم رعايت مفاد آن، منافاتي با فقه اسالمي ندارد و داليل 

  .كافي بر اين امر موجود است
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