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چکیده :اين نوشتار پيرامون صحت يا عدم صحت شرط خيار در عقد ازدواج استت
و ابتدا به صورت كلي اصطالح خيار شرط ،مدتدار بودن آن ،مدرك خيار شترط،
لزوم عدم مخالفت شرط با كتاب و سنت و مقتضاي ذات عقد وعتدم اختاتاآ آن
به بيع را مطرح ميكنتد و در ادامته در دو مثحته بته بررستي ديتد ا هتاي ققيتي و
حقوقي در مورد شرط خيار در نكاح ميپردازد .در راستاي انجام اين پژوهش آراي
ققيا در كتب مختلف ققيي و نيز نظتر قتانون متدني و ديتد ا حقوقتدانان در شترح
مواد آن مد نظر قرار رقته است.
کلیدواژهها  :شرط خيار ،عقد نكاح ،قسخ عقد ،مقتضتاي ذات عقتد ،عتدم صتحت
شرط

شرط خيار
ا ر طرقين عقد شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنيا يا شخص ثالثي حق قسخ معامله را داشته باشد
شرط خيار محقق ميشود؛ چون سثب خيار ،شرط است ميتتواني بته ايتن خيتار ،خيتار شترط هت
بگويي  .يعني جاي دو كلمه را با ه عوض كني  .خيار مذكور نثايتد بتا خيتار تخلتف از شترط يتا
اشتراط اشتثا شود .در خيار شرط ابتدا حق قسخ شرط شد اما در خيار تخلف از شرط كه تا بته
آن خيار اشتراط ويند وجود صفتي در مورد معامله ،يا تحقق نتيجه يك عمل حقوقي ،ضمن عقد
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شرط ميشود يا قعل يا ترك قعلي بر مشروطعليه شرط ميشتود كته تخلتف از ايتن شتروط نيايتتا
براي مشروطعليه حق قسخ ايجاد ميكند.
شييد اول در كتاب لمعه دمشقیه عالو بر خيارات ،از خياري به نام خيار شترط و خيتار اشتتراط
سخن فتهاند .منظور ايشان از خيار شرط آن خياري است كه خود خيار در عقد ،شرط شد باشتد
مثل اينكه بگويد خريدم يا قروخت به شرط آنكه ظرف قالن مدت ،حق قسخ بيع يتا امضتاي آن را
داشته باش و مرادش از قس دوم يعني خيار اشتراط اين است كه مشتري يا بايع چيز معينتي را ييتر
از حق قسخ شرط كرد باشند؛ ولي تخلف از آن شرط منتيي به تحقق خيار شرط شود مثتل اينكته
بايع با مشتري شرط كند كه مشتري قالن كار را انجام دهد يا مشتري با بتايع شترط كنتد كته مثيتع
داراي صفت و ويژ ي خاصي باشد چنانچه تخلف از شرط محقق شود براي مشروطله حتق خيتار
قسخ عقد ايجاد ميشود (شييد اول  3 : 1 1ت.) 1
برخي از اساتيد حقوق ه  ،ميان دو اصطالح خيار شرط و شرط خيار تمايز قائل شتد و اولتي
را در مورد خيار حاصل از تخلف از شرط به كار برد و دومي را خياري دانستهاند كه از شرط حق
قسخ ضمن عقد حاصل ميشود.
طثق نظر مشيور ققيا و نيز قانون مدني ايران مدت خيار شرط بايد تعيين شود .عدم تعيين مدت
در خيار شرط باعه يرري شدن معامله و در نتيجه بطالن آن ميشود .چرا كه «لالجتل قست

متن

الثمن» (حسيني عاملي  912ج .)122 :1
در ميان ققياي اماميه ،تنيا شيخ طوسي اعتقاد دارد كه ا ر مدت تعيين نشود مدت خيار شترط
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

سه روز است (شيخ طوسي  111ج  .) 1 :9برخي از ققيتاي عامته تعيتين متدت بتيش از سته روز را بته
استناد حديه نثوي مربوط به حثان بن منقذ بن عمرو اناتاري جتايز نمتيداننتد  .امتا مشتيور ققيتا
اعتقاد دارند كه ا ر هدف معقولي باشد محدوديتي براي اين خيار نخواهد بود.

 .اين روايت راجع به يكي از اصحاب پيامثر در مدينه به نام حثان بن منقذ بن عمرو اناتاري استت .او متردي بتود كته
جراحت سختي بر سرش وارد شد بود و در زبانش نقاي و در عقل او آقتي وارد شد بود ولي اهتل معاملته و ستوداي

بازار بود و يالثا او را مغثون ميكردند .اهل او نزد رسول خدا(آ) شكايت كرد و پيامثر(آ) را حلي خاآ براي او ارائته
كرد و به او قرمود« :اذا بايعت ققل ال خال به ،و لي الخيار ثالثه ايام» يعني التزام به بيتع مشتروط باشتد بته عتدم خدعته و
يثن ،و براي وضوح اينكه خدعه و مكر و يثني در كار هست يا نه براي من حق خيار تا  9روز ثابت باشد( .اين حتديه
را حاك نيشابوري و بييقي و بخاري و مسل و ابي داود و نسايي و صاحب الموطأ نقل كرد اند).

3
) اجماع :دليل عمد در صحت اين خيار اجماع ققيا است.

مقاله

مدرك خيار شرط
شيخ انااري در مکاسب مي ويد بين ققيا در صحت اين شرط اختالقي وجود ندارد و ققيتاي
اماميه در عدم محدوديت مدت سه روز در خيار شرط اتفاق دارند و نقل اجماع بر اين مسأله را در
حد استفاضه ميدانند (انااري  1 2ج :2

).

) نص عام :آيه شريفه «اوقوا بالعقود» همۀ عقود را در بر مي يترد :ختوا مشتروط بته شترطي
باشد يا نثاشد.
 )9نص خاآ :مثل روايتي كه در مورد بيع شرط ،كه از مااديق جعل خيار شرط استت ،وارد
شد است و در آن سعيد بن يسار از امام سؤال ميكند بيع شرط چه صورتي دارد؟ حضترت آن را
صحيح و جايز ميداند (حر عاملي  113ج .)912 :
يا روايتي كه قضاوت اميرالمؤمنين(ع) را در مورد بيع شرط پيراهني بيان ميكند:
خريد به شرط خيار قسخ تا نيمروز و سود كرد و تامي

رقت پيراهن را بفروشد كته امتام قرمتود

در صورت رضايت به عقد و پايثندي به آن مي تواند آن را بفروشتد و ا تر اقتدام بته قتروش كنتد
هرچند نتواند آن را بفروشد ملزم به بيع است و ديگر نميتوانتد آن را قستخ كنتد (كلينتي  111ج :2

.) 19
شرايط الزم براي صحت شروط ضمن عقد
شرط ضمن عقد در صورتي صحيح است كه با كتاب و سنت و نيتز مقتضتاي ذات عقتد مختالفتي
نداشته باشد .شرط نامشروع باطل و شرط ختالف مقتضتاي ذات عقتد باطتل و مثطتل عقتد استت.
مجيول بودن شرط خدشهاي به صحت عقد و شرط وارد نمي ستازد امتا ا تر ايتن جيتل منجتر بته
مجيول شدن عوضين شود شرط باطل و مثطل عقد خواهد بود .عالو بر اين شراي دارا بودن نفتع
عقاليي و نيز مقدور بودن ،از شراي صحت شروط ضمن عقد است.
«.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَضَى فِيي رَجُي اشْيََرَ
ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسََْوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَيهُ فِيي

( س)

السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ» (كليني  111ج ) 19: 2
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آيا شرط خيار مختص عقد بيع است؟
آيا شرط خيار در يير عقد بيع اع از عقود و ايقاعات جاري ميشود يا خير؟
در ايقاعاتي مثل طالق ،عتق و ابراء ققيا به استثناي عدۀ قليلي ادعاي اجماع كرد اند بتر اينكته
خيار در آنيا درست نيست.
شيخ انااري در مکاسب عقود را ،از اين حيه كه شرط خيار را مي پذيرند يا نمتي پذيرنتد ،بته
سه قس در نزد ققيا تقسي نمود است:
) نكاح كه به اجماع ققيا خيار شرط نميپذيرد و انحالل آن منحار به طالق يا مرگ يا قسخ
به سثب عيوبي است كه شرعا مورد تاريح واقع شد است.
) عقودي كه به اجماع ققيا خيار شرط را ميپذيرد مثل اجار  ،كفالت ،مزارعه ،مساقات ،بيتع
به استثناي بيع صرف كه در مورد آن بين ققيا اختالف است.
 )9عقودي كه ققيا در آن اختالف نمود اند :وقف از جمله آنياست .مشيور ققيتا شترط خيتار
در وقف را وارد نميدانند.
ايشان ،خود ضابطه كلي ميدهد و ميقرمايد هر عقدي كه قابل اقاله باشتد خيتار شترط را متي
پذيرد و هر عقدي كه قابل اقاله نثاشد خيار شرط در آن را

ندارد (انااري  1 2ج .)933 :

عالمه حلي در تذکرة الفقهاء در مسأله  2مي ويد به نظر من خيار شرط در هر عقتد معاوضته
وارد ميشود بر خالف نظر مشيور كه قائل به تفايل است .پس طثق نظر ايشان سل و صترف هت
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

خيار شرط را ميپذيرد (عالمه حلي  1 1ج

33 :ت.)32

بررسي تفصيلي خيار شرط در نكاح از نظر فقها و حقوقدانان
مبحث اول ،ديدگاه فقها

قثل از پرداختن به اين مسأل ه ذكر اين مطلب الزم است كه در مورد خيار تخلف از شرط در نكتاح
ديد ا هاي ققيي متفاوتي وجود دارد .خيار تخلف از شرط از نظر ققيا در همۀ عقود و نه قق بيع
ثابت ميشود خوا شرط مذكور شرط قعل يا صفت يا نتيجه باشد .چتون قايتدۀ ذكتر شترط ضتمن
عقد ثثوت خيار در صورت تخلف است اما نكاح را با توجه به ويژ ي و خاوصتياتي كته دارد از
ساير عقود متمايز دانستهاند:

5
عقد را با اين استدالل كه در نكاح خيار را ندارد به طور كلي باطل ميدانند ،مگر در مواردي كته
نص وجود دارد؛ مثل :حريت و ( ...سيستاني  31 : 911؛ شييدي تثريزي  912ج :9
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از نظر برخي از ققيا انحالل نكاح با قسخ ،منحار به عيوب مارح شارع است و شرط ضتمن

.)12

اما عد اي ديگر بر اين باورند كه آنچه به اتفاق ققيا در نكاح صحيح نيست شرط خيار است و
شرط بعضي موارد و حتي شرط هر صفت كمالي در نكاح صحيح است و در اين بار مي ويند:
مراد از خيار شرطي كه بر عدم دختول آن در عقتد نكتاح اتفتاق نظتر وجتود دارد حتق قستخ
حاصل از اشتراط نفس خيار در عقد است اما خيار قسخ ناشي از تخلتف از شترط را در پتار اي از
موارد مثل شرط حريت زوج يا زوجه و تخلف از آن صحيح است بلكه از كالم برخي ققيا چنتين
استنثاط مي شود كه در مطلق شرط هر صفت كمال و تخلف از آن ايجتاد متيشتود (شتييدي تثريتزي
 912ج :9

.)12

ساير عقود تخلف از اين شرط به مشروط عليه حق قسخ ميدهد.
عالمه در بحه تدليس القواعد مي ويد:
هر شرطي كه در عقد درج شود در صورت تخلف ازآن خيار قستخ بته وجتود متيآيتد ختوا
شرط كمتر از آنچه وصف شد محقق شود يا حتي برتر از آنچه وصتف شتد كته ايتن نظتر اخيتر
محل اشكال است (شييدي تثريزي  912ج :9

.)12

محقق ثاني در شرح اين كالم هر صفت كمالي را كه در عقد نكاح شرط شود و از آن تخلف
شود موجد خيار ميداند و در اين بار مينويسند :بدون شك هر شرطي از صفات كمال كته زوج
در عقد نكاح شرط كند كه مناقي مقاود نكاح و نيز مخالف كتاب و سنت نثاشد ا ر آن صتفت
در زوجه نثاشد نكاح باطل نيست بلكه
 912ج :9

براي مشروط له خيار قسخ ايجتاد متيشتود (شتييدي تثريتزي

.)12

و عد اي تخلف از هر شرط صفتي در ضمن عقد را موجد خيار شرط دانستهاند:
ا ر عقد با شرط صفتي واقع شود ،در صورت تخلف باعه خيار قسخ در نكاح و ستاير عقتود
خواهد شد .و ا ر شرط شود كه مثال زوج تاجر باشد نه كشاورز يا صفاتي از قثيل آن و عكس آن
ظاهر شود براي زوجه خيار قسخ ايجاد خواهد شد از امام(ع) سؤال شد در مورد مردي كته بتا زنتي
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اما عد اي ديگر بر اين باورند كه هر صفت يا قعلي را ميتوان ضمن عقد شترط كترد و ماننتد

( س)
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ازدواج كرد و خود را قرزند قالن معرقي كرد در حالي كه اين ونه نثود .امام(ع) اين نكاح را قابتل
قسخ دانست (مغنيه

 1ج .) 11 :9

اما برخي تنيا با بيان مااديقي از شرط صفت ،تخلف از آنيا را موجد خيار دانستهاند .به عنوان
مثال صاحب جواهر مي ويد :ا ر زني به شرط باكر بودن به عقد ازدواج درآيتد و ختالف آن از
طريق بينه يا اقرار اثثات شود براي مرد حق قسخ ثابت ميشود( ...نجفي بيتا ج .)911 :91
همچنين تخلف از شرط قعل در نكاح را برخالف ساير عقود موجتد خيتار ندانستتهانتد و بيتان
داشتهاند كه ا ر شرط از نوع شرط قعل باشد بر خالف ساير عقود تخلف از آن موجب خيار قسخ
در نكاح نخواهد بود پس ا ر بر زوج شرط شود كه براي زوجه قاري بنتا كنتد يتا او را در شتير
اسكان ده د و به شرط عمل نكند براي زوجه حق قسخ نخواهد بود (مغنيه

1

ج .) 11 :9

اما به نظر مي رسد قواعتد عمتومي بتاب شتروط و احكتام معتامالت در نكتاح هت ماننتد ستاير
معامالت جاري است و نثايد آن را محدود كرد ،كمتا اينكته بعضتي از ققيتا بته ايتن نظتر تاتريح
كرد اند:
بعيد نيست كه انكار مشيور در مورد خيار شرط در نكتاح متعلتق بته صترف اشتتراط خيتار در
نكاح باشد چون مشروطله ا ر بخواهد بيدليل ميتواند عقد را قسخ كند كه ا ر مراد مشيور عدم
اشتراط خيار در نكاح باشد قابل قثول است همانطور كه خويي نقل ميكند امتا ا تر منظتور منتع
خيار تخلف از شرط در نكاح باشد يير قابل قثول است و از قواعد و لمعه و شرح لمعه و از جوواهر و
 ...خالف آن قيميد ميشود و آنچه محقق ثاني ذكر ميكند اقوي است .خالصۀ كالم اثثات خيار
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

براي زوج و زوجه در يير از موارد مناوصه عثارتند از:
) ا ر از شرط بنايي و ارتكازي تخلف شود باعه خيار است ولو به خاطر تدليس؛
) دو قاعد نفي حرج و ضرر و قاعد نفي عسر
 )9شرط ضمن عقد (محسني .)9 1 : 91
اما در مورد خيار شرط اتفاق نظر ققيا بر اين استت كته خيتار شترط در نكتاح وارد نمتيشتود:
همچنانكه شيخ طوسي ميقرمايند :در عقد نكاح خيار مجلس و خيار شترط را

نتدارد (شتيخ طوستي

 911ج  .) 32 :1همچنين محقق كركي آورد است كه در عقد نكاح به دليل اجماع خيار شترط را
ندارد (محقق كركي  1 1ج .)911 :1
در راستاي اين پژوهش به بررسي اين نظرات از جوانب مختلف ميپردازي :

7
مقاله

الف) خيار شرط در نكاح باطل است يا مبطل؟

عد اي از ققيا شرط خيار را در نكاح باعه بطالن نكاح ميدانند .به عنتوان مثتال شتيخ طوستي در
مبسوط مي ويد:
در عقد نكاح خيار شرط را ندارد و ا ر شرط خيار ثالث در نكاح ذاشته شود نكتاح باطتل
ميشود و عد

اي صرقا شرط را باطل ميدانند و نه عقد را و نظراول اقوي است (شيخ طوسي  911ج

 31 :1؛  : 111مسألۀ  .)23ابن الثراج نيز در المهذب خيار شرط را مثطل نكاح ميداند ،از آنجا كه عقتد
نكاح عقدي ذاتا الزم است (ابن براج  113ج :

).

عالمه حلي در تذکرة الفقهاء مينويسد :در نكاح چون قاتد عتوض نمتيشتود خيتار شترط را
ندارد و ا ر شرط خيار شود عقد باطل است (عالمه حلي  1 1ج 33 :ت.)32
صاحب کشف اللثام ه خيار شرط را مثطل عقد ميداند از آنجا كه عقد نكاح به ختاطر وجتود
هندي  1 3ج .)1 9 :1
صاحب اصباح الشیعه مصباح الشريعه ه

خيار شرط را مثطل عقد متيدانتد (بييقتي نيشتابوري كيتدري

.) 11 : 1 3
اما عد اي ديگر خيار شرط را باطل و نكاح را صحيح ميدانند.
سيد محسن طثاطثايي حكي در مستمسك عدم ثثوت خيار شرط را در نكاح موجب قستاد عقتد
نميداند (طثاطثايي حكي  1 3ج .)9 1 : 1
ابن ادريس در السرائر مي ويد :خيار شرط در نكاح را ندارد چتون نكتاح بتراي طترقين عقتد
الزم است و ا ر در آن شرط خيار شود شرط باطل وعقد صحيح است (ابن ادريس  1 1ج .)212 :
در رد نظر مخالف (نظر شيخ طوسي در مبسوط و خالف) مي ويتد :دليلتي از كتتاب و ستنت و
اجماع بر بطالن عقد نداري  ،چون عقود شرعي وقتي شرطي يير شرعي به آنان ضميمه شود شترط
باطل و عقد صحيح است و شرط خيار شرط يير شرعي است و عمتوم «اوقتوا بتالعقود» داللتت بتر
صحت عقد و الزماالطراف بودن آن ميكند و آنچه شيخ ذكر كرد است تخريجتات و قروعتات
مخالفين است و هيچ كدام از ققياي ما قائل به اين نظر نشد اند و اين قول متذهب شتاقعي استت و

( س)

هيچ خثر واحد يا متواتري از علماي شيعه دال بر اين امر نقل نشد است و ختود شتيخ هت در بيتان

بررسی خيار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمينی

شائثۀ عثادت در آن نمي تواند خياري بشود و طرقين ه جز به عقد خياري تراضي نكرد

اند (قاضتل
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اين نظر اجماع و اخثار را مستند نظر خويش قرار نميدهد و جز در مبسوط و خالف ه ايتن نظتر را
ذكر نكرد است (ابن ادريس  1 1ج .)212 :
نظر مشيور ققيا بطالن نكاح مشروط به خيار شرط است اما در اين مسأله ققياي معاصتر  ،ستيد
محمد كاظ يزدي در عروة الووققی و ستيد ابوالحستن اصتفياني در وسيلة النجواة و امتام خمينتي در
تحريرالوسیله ،بر خالف نظر مشيور قتوا داد اند لذا قانون مدني از نظر ترو اخيتر بتر ختالف نظتر
مشيور تثعيت كرد است (محقق داماد  3 : 911ت ) 11كه بعدا به آن ميپردازي .
ب) داليل فقها براي عدم دخول خيار شرط در نكاح

ققيا براي بطالن شرط خيار در نكاح داليل متعددي عنوان كرد اند كه با مراجعه به كتب ققيي بته
بررسي اين داليل و ميزان كارايي آنيا به عنوان مستند اين رأي ميپردازي :
 دليل عمد اي كه در كتب ققيي در بطالن شرط خيار مورد اشار قترار رقتته استت اجمتاعاست (بحراني  112ج .)32 : 3
امام خميني در کتاب البیع ميقرمايند :در نكاح ،شرط خيار به خاطر اجماع ققيا و عدم اختالف
نظر در آن صحيح نيست

(امام خميني

 1ج .)911 :1

صاحب جامع المقاصد نيز بر بطالن شرط خيار ادعاي اجماع دارد:در نكاح با وجود عمتوم آيته
«المؤُمِنوُنَ عَندَ شَرُوطِيِ

» خيار شرط به خاطر اجماع داخل نميشود (محقق كركي  1 1ج .)911 :1

و تاريح مسالك بر اينكه بطالن شرط خيار در نكاح محتل وقتاق استت مؤيتد ايتن نظتر استت
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

(طثاطثايي بيتا .)933 :و نيز مصابیح مانند خالف ،مبسوط ،السرائر ،کنزالفوائود و مسوالك متدعي اجمتاع بتر
بطالن شرط خيار در نكاح است (طثاطثايي بيتا.)933 :

ققيا عالو بر اجماع داليل ديگري (محقق كركي  1 1ج  )911 :1بر بطالن شرط خيتار در نكتاح
ذكر كرد اند :كه عثارتند از:
« .و امّا النكاح ،قال ياحّ قيه؛ للتسال بين االصحاب ،و دعوي االجماع و عدم الخالف قيه» (امتام خمينتي

 1ج:1

.)911-913
« .و انما لم يدخ خيار الشرط في النكاح مع تناول عموم قوله يي عليه السالم يي «المؤمنون عند شيروههم» لإلجمياع
و ألنه ليس عقد معاوضه يشرع له اشَراط الَروی و االخَيار و لشدة االحَياط في الفروج و ألن فيه شائبة العبادة و ألن
يَوقف علي أمر معين فاليقع بغيره».

9
و تأكيد بر اين دليل از كالم صاحب جامع المقاصد در استتدالل بتر صتحت شترط خيتار در صتداق

مقاله

) يير معاوضي بودن عقد نكاح ،بسياري از ققيا اين دليل را محل استناد خود قرار داد اند.
معلوم ميشود ايشان خيار شرط در صداق را صحيح ميدانند به دليل اينكه معتقدند نوعي معاوضته
در آن وجود دارد (محقق كركي  1 1ج .)919 :1
) احتياط در قروج؛
...چون چنانچه از نظر شارع قيميد مي شود نكاح مثتني بر احتياط تام است بته ختاطر شتدت
احتياط در قروج قسخ آن ممكن نيست مگر به واسطه راقعتي كته راقتع بتودنش اثثتات شتد باشتد
(خويي  1 1ج .)91 :
 )9شائثه عثادت بودن نكاح ا ر در نكاح شرط خيار شود نكاح باطل است چتون در آن شتائثه
عثادت است (قاضل هندي  1 3ج .)1 9 :1
امام خميني(س) در کتاب البیع ميقرمايند :در نكاح خيار شرط صتحيح نيستت ........چتون نكتاح
داراي شأ نيت خاآ در همه ملل و نحل است و آداب خاصي دارد همين طور قرايت از آن شروط
و آداب خاآ و سثب خاآ دارد كه طالق است و امكان جعل خيار در آن نيست.
 )2يير قابل اقاله بودن نكاح :شيخ انااري در مکاسب در يتك ضتابطۀ كلتي شترط خيتار را در
عقدي جايز ميداند كه قابل اقاله باشد.
 )3صاحب تذکره اينكه نكاح عموما بعد از بررسي و تحقيق صورت مي يرد و مانند بيع متكثر
نيست را به عنوان تفاوت نكاح با بيع و دليل بطالن شرط خيار در آن ميداند (عالمه حلي  1 1ج

:

.)1

 .ر.ك( :شييد ثاني  1 9ج :9

-

؛ عالمه حلي  1 1ج

32-33 :؛ بحراني  112ج .)32 : 3

« .و امّا النكاح ،فال يصحّ فيه ....و ألنّ النكاح بما أنّ له شأناً خاصّاً في جميع المل و النحي و ددابياً خاصّيةً ،و كياا
الفراق منه -حَّي أنّه قد اعَبرت فيه شرعاً شروط و دداب خاصّة ،و سبب خاصّ؛ هي كلمة «هي هالق» ال غيير ،حَّيي
المجازات و الكنايات و ما يفيد صريحاً الفراق و الطالق ،إلّا في بعض الموارد المسَثني منه شرعاً – يحدس الفقيه بأنيه
ليس مث المعامالت القابلة للفسخ بَوافق المَعاملين ،و ال قيابال ًلجعي الاييار فييه ،و أنّ لزوميه حكميي؛ غيير قابي

( س)

لالنحالل الّا بما جعله الشارع االقدس موجباً له» (امام خميني

 1ج .)911-913: 1

بررسی خيار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمينی

 )1شأنيت خاآ عقد نكاح و متوقف بودن رقع آن به امر معين
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 )1لزوم ذاتي عقد نكاح :ابن براج در المهذب و ابن ادريس در السرائر

لزوم ذاتي عقد نكتاح را

عامل بطالن شرط خيار در آن ميداند (ابن براج  113ج  1 :؛ ابن ادريس  1 1ج .)212 :
 )1صاحب المناهل عدم شيرت قعلي خيار شرط را مطرح ميكند (طثاطثايي بيتا.)933 :
 )3نيايتا شك در صحت جعل اين خيار را ه دليلي بر احتياط و قائل شدن به عتدم جتواز آن
دانستهاند:
ج) بررسي تعليالت فقها در بطالن خيار شرط

عمد دليل بطالن خيار شرط در نكاح (اجمتاع) و بعتد از آن تعلتيالت ققيتا را از نظتر ذرانتدي .
مي داني جواز شرط خيار در عقود به استناد عمومات و اطالقاتي چون آيۀ «اُوقُوا بِالعُقود» و حديه
نثوي «المؤمنون عند شروطي » است .تعليالتي كه در بطالن خيار شترط مطترح شتد قابتل مناقشته
است و نميتواند عمومات و اطالقات مذكور را تخايص بزند .همتانطتور كته ايتن مستأله متورد
اذعان برخي ققيا قرار رقته است (بحراني  112ج .)32 : 3
اينك به تعليالت مذكور و مناقشات وارد بر آنيا ميپردازي :
) يير معاوضي بودن نكاح :يكي از داليلي كه ايلب ققيا در عدم دخول شرط خيار در نكتاح
به آن استناد كرد اند اين است كه در عقد نكاح معاوضه نيست و بعضي فتهاند در نكاح معاوضي
بودن عقد مقاود نيست.
در پاسخ به اين دليل فتهاند :اوال با توجه به عموم «المؤمنون عند شتروطي » عتدم اختاتاآ
شرط خيار به عقود معاوضي واضح است (مامقاني  )31 : 913ثانيا هر چنتد نكتاح از عقتود ييتر متالي
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

است و داراي اهداف واالي انساني و اجتماعي است و معاوضه هدف عمدۀ آن نيست اما ايتن امتر
دال بر يير معاوضي بودن آن نيست .كما اينكه در بسياري از نوشتههاي ققيا آنجا كه از عدم جمع
عوض و معوض بحه ميكنند بضع و مير را در مقابل ه قرار ميدهند.كما اينكته در نوشتتههتاي
حقوقي و ققيي اين معاوضه مطرح شد است.

« .و ال اقل من االطمينان و الوثوق ،بان جعل الخيار مخالف للشرع ،مع انّ الشكّ كافٍ قي ذلك» (امتام خمينتي
ج .)913 :1

1

00
چون صداق يكي از دو عوض عقد نكاح است ا تر در يكتي خيتار نثاشتد در ديگتري هت نيستت

مقاله

شاقعي در قول خويش در مورد عدم دخول شرط خيار در صداق ،چنين استدالل متيكنتد كته
(عالمه حلي  1 1ج . )33 :
) توقف بر راقع مخاوآ :دليل ديگري كه بر بطالن شرط خيار در نكتاح ذكتر شتد استت
توقف ارتفاع آن بر راقع مخاوآ ،يعني طالق است .در مورد اين دليل اين اشتكال مطترح استت
كه طالق به عنوان راقع در موردي است كه عقدمطلق باشد و مقيد به شرط خيار نثاشد كمتا اينكته
درمورد عيوبي چون جنون و جذام و مانند آن قسخ نكاح جايز است (مامقاني .)31 : 913
 )9عدم تقايل در نكاح :يير قابل اقاله بودن نكاح دليل ديگتري بتر بطتالن شترط خيتار در آن
ذكر شد است و در اين مورد فته شد كه در نكاح و ضتمان ،لتزوم حكمتياستت و نته حقتي و
كاشف از اينكه اقاله در اين دو عقد را نتدارد (خوانستاري  112ج  )1 :9و ايتن در حتالي استت كته
اقاله خيار شرط جاري ميشود (مامقاني .)31 : 913

امام خميني در کتاب البیع در اين بار چنين ميقرمايد كه درخاوآ اين قاعتد كته آنچته در
آن اقاله را دارد شرط خيار در آن صحيح است كثراي آن يعني صحت شترط خيتار در آنجتا كته
اقاله را دارد صحيح است اما بر صحت عكس آن دليلي وجود ندارد و دليل آن چيزي نيستت كته
شيخ انااري در مکاسب ميقرمايد بلكه دليل آن اين استت كته معاملتهاي كته در آن اقالته را دارد
نشان مي دهد كه بعد از تحققش تحت تارف متعتاملين استت و الزم استت و از يتد هتر كتدام از
متعاملين به تنيايي خارج است و به طريق اولي زمام امور آن قثل از تحقق و لزومش هت بته دستت
متعاملين است .

 .حول قاعدة كلّ ما تجري قيه اإلقالة ياح قيه شرط الخيار ث إنّ تلك الكثري أي :كلّ ما تجري قيته اإلقتالية ،ياتحّ
شرط الخيار قيه ،تاحّ اصال ،و ال دليل علي صحّتيا عكسا .أما االولي :قالسّر قييا ليس ما أقاد الشتيخ اععظت رحمته ا
علي ما يتّضح بالتأمّل ،بل السرّ أنّ المعاملة التي يجري قيته التقايتل ،يستكشتف منته أنّيتا تحتت تاترّف المتعتاملين بعتد
تحققّيا و لزوميا ،و خروج أمرها من يد كل واحد منيما .قيستكشف من ذلك بنحو الوضوح و اعولويّة :أن زمتام أمرهتا
قثل تحققّيا و لزوميا ،بيدهما قي ذلك .و إن شئت قلت :يستكشف منه أنّ اللزوم حقّي ،قليما االجتماع علتي رقعته بقتاءً،
قضال عن حال الحدوث الذي ل تخرج بعد عن تحت تارّقيما ،أو تارّف واحد منيما ،قالزم صحّة التقايل قيمتا ياتحّ

( س)

قيه ،صحّة جعل الخيار قيه برضاهما و أمّا الثانيه :قألن من المحتمل أن يكون عقد ،موضوعا لحك شرعي بعد تحقّقته،

بررسی خيار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمينی

مالزمه اي بين قابليت تقايل و صحت شرط خيار وجود ندارد كما اينكه در برختي عقتود ييتر قابتل
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 )1لزوم عقد نكاح :از يك سو ا ر شرط خيار به دليل لزوم ذاتي عقد نكتاح در آن را نتدارد
بنابراين اشتراط هيچ شرط ديگري ه در نكاح جايز نخواهد بود به ختاطر وحتدت ادلته و احكتام
شروط و چون اينگونه نيست پس شرط خيار ه

مثل ساير شروط جايز است (مامقاني .)31 : 913

از سويي ديگر ا ر شروط ديگري در نكاح را دارد كه تخلف از آن موجتد خيتار استت مثتل
شرط صفت؛ لذا لزوم آن حكمي و يير مفارق نيست (خويي  1 1ج .)1 :
 )2عثادي بودن عقد نكاح :شائثه عثادت در نكاح نيز از داليلي استت كته ايلتب ققيتا در ايتن
بحه مطرح كرد اند .اوال نكاح از جملته قراردادهتاي خاوصتي قيمتابين اقتراد استت و از مقولته
عثادات محسوب نميشود .ثانيا به قرض اينكه عثادت محسوب شود عثادي بودن آن مقتضي عتدم
اشتراط خيار در آن نيست كما اينكه اين امر با دليل نقضي قابل رد است چرا كته ستاير شتروط در
آن وارد ميشود (مامقاني .)31 : 913
)3تأمل و تروي در نكاح :عد اي از ققيا وجود تأمل و تحقيق بتراي عقتد نكتاح را دليتل عتدم
دخول شرط خيار در آن دانستهاند .اين دليل ه قابل مناقشه است؛ چرا كه از يك سو اين بررستي
و مداقه در ساير عقودي كه خيار شرط در آنيا را دارد ه هست ،و از سوي ديگر با وجود تأمتل
و تروي در نكاح اين عقد با عيب و تدليس متزلزل ميشود (مامقاني .)31 : 913

 )1ضرر به زوجه :از ديگر داليلي كه محل استناد برخي از ققيا واقع شتد استت ضترر و زيتان
زوجه در صورت قسخ به خيار شرط است .پر واضح است كه خيار شرط همانطور كه بتراي زوج
قابل پيش بيني است ممكن است به نفع زوجه شرط شد باشد و او مشروط لته ايتن خيتار و اعمتال
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

كنندۀ آن باشد .در هر صورت شروط ضمن عقد از جمله امور ارادي و اختياري است كه طرقين با
ارادۀ آزاد خويش آن را مي پذيرند لذا به موجب قاعدۀ اقدام جلو يري از اين ضرر نياز به حمايت
قانوني ندارد كما اينكه در مورد عيوب ا ر طرقين با عل به وجود آن در حين عقتد بته نكتاح تتن
دهند بعد از نكاح حق قسخ نخواهند داشت يكي از ققيا در اين بار مينويسد در متورد ايتن دليتل
كه اشتراط خيار منجر به قسخ نكاح شود باعه ضرر زياد براي زن است ضترري كته بتراي جثتران
آن در طالق قثل از دخول پرداخت ناف ميريه به زن واجب ميشود بايد فت كه ايتن ضترري

دون ما قثله ،قيكون ليما التارّف قيه حال حدوثه ،دون حال بقائه ،و ال رادّ ليذا االحتمال ،و عليته قياتحّ أن يستتدلّ
بعروض التقايل ،علي صحّة جعل الخيار دون العكس» (امام خميني

 1ج .)931-93 :1

03
دانست (مامقاني .)31 : 913
 )1قاعدۀ توقيفي بودن عقود :قاعدۀ «المؤمنون عند شروطي » حاك بر اين قاعد

مقاله

است كه خود زوجه با قثول شرط به آن اقدام ميكند و در اين صورت ديگر نميتوان او را متضرر
است (مامقتاني

.)31 : 913
 )3شك در صحت شرط خيار در نكاح :از مواردي كه به عنوان عدم صحت جعل خيار شترط
در نكاح عنوان شد شتك در صتحت جعتل ايتن خيتار در نكتاح استت در ايتن بتار بته اطتالق
«المؤمنون عند شروطي » تمسك ميكني چون اساسا كار اطالق ،رهايي از قيود است لذا در موارد
مشكوك المانعيه ،مشكوك الجزئيه و مشكوك الشرطيه مي ويي ليس بمانع و ليس بجزء و ليس
بشرط (مامقاني .)31 : 913
د) نتيجه ديدگاه فقها

ثابت كند و تنيا دليلي كه باقي ميماند همان اجماع است.
حق اين است كه با دقت در اطالق ناوآ و عدم وجود مخااي كه بتوان بر آن اعتماد كرد
مسأ له عدم دخول خيار شرط در نكاح خالي از اشكال نيست هرچند احوط آن است كته بته آنچته
ققيا قرمود اند عمل كني

(بحراني  112ج .)32 : 3

اما آيا اجماعي كه بتواند عمومات را تخايص بزند محقق است (مامقاني  ،)31 : 913با توجته بته
اينكه تحقق اجماع و حجيت آن نزد شيعه شراي خاصي ميطلثد و به عثارت بيتر نزد ققياي شيعه
تنيا اجماعي حجيت دارد كه كاشف از رأي معاوم باشتد ،اجمتاع متذكور متدركي بتود و قاقتد
شراي اجماع است .درواقع تسالمي بين ققياست (خويي  1 1ج  .)1 :و همانطتور كته از صتاحب
حدائق نقل شد وقوف ققيا در اين نظر به جيت احتياط بود است و در ققه شتيعه دليتل متقنتي بتر
عدم دخول شرط خيار در نكاح نداري .
مبحث دوم ،بررسي خيار شرط در نكاح از ديدگاه حقوقدانان
قانون مدني در باب دوم قال هفت موارد انحتالل نكتاح را مطترح متيكنتد و در متاد 1

( س)

موارد را در نكاح دائ طالق و قسخ ،و در نكاح منقطع بذل مدت بر ميشمارد.

ايتن

بررسی خيار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمينی

از آنچه ذشت معلوم ميشود كه تعليالت مذكور نميتواند عدم دخول خيتار شترط را در نكتاح

04
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قانونگذاردر دو مادۀ بعد عيوبي را كه در مرد و زن براي طرف مقابل حق قسخ ايجاد متيكنتد
برميشمارد .عالو بر اين موارد مادۀ 1

تخلف از شرط صتفت درعقتد نكتاح را موجتب حتق

قسخ براي مشروط له ميداند .بنابراين مارّح مواد قانوني در حق قسخ نكتاح منحاتر در دو متورد
است:
)عيوب خاصي در زوجين؛
)حق قسخ به دليل تخلف از شرط صفت؛
دكتر صفايي با استنتاج از ماد 1

ق .م .تدليس را ه بر موارد باال مياقزايد كه با دقتت در

ماد مذكور ميتوان تدليس را در ضمن مدلول ماد نجانتد لزومتيبته ذكتر جدا انتۀ ايتن متورد
نيست:
« هر ا در يكي از طرقين صفت خاصي شرط شد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف متذكور
قاقد وصف مقاود بود  ،براي طرف مقابل حق قسخ خواهد بتود ،ختوا وصتف متذكور در عقتد
تاريح شد  ،يا عقد متثاينا بر آن واقع شد باشد» (صفايي .) 11 : 91
به عثارت ديگر تخلف از شرط صفت چه با سوء نيتت و قاتد متقلثانته باشتد (تتدليس) و چته
نثاشد در هر دو صورت براي مشروط له حق قسخ ايجاد ميكند.
سؤ ال مطرح اين است كه آيا موارد قسخ نكاح منحار به موارد مارح قانوني است يتا نكتاح
ه مانند ساير عقود مشمول عمومات و اطالقات ادلۀ شروط است و احكتام شتروط در آن جتاري
است؟ و به عثارت ديگر آيا در صورت تخلف از شرط قعل يا عتدم تحقتق شترط در نتيجته بتراي
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

مشروط له حق قسخ ايجاد ميشود و نيز طرقين ميتوانند در نكاح شرط خيار بگذارند؟
چون ازدواج يك قرارداد مالي نيست و تثثيت خانواد و محدود كردن موارد انحالل نكاح مد
نظر قانونگذار بود است ،از اينرو همۀ خياراتي كه در قراردادهاي مالي پيشبينتي شتد استت در
نكاح مطرح نميشود .مثال خيار يثن كه در مورد عدم تعادل عوضين در قراردادهاي مالي شتناخته
شد و نيز خيار شرط كه مثتني بر تواقق در مورد به ه زدن قرارداد است در ازدواج را نمتييابتد
(صفايي  ) 1 : 91و بنابراين حك ماد  11قانون مدني مثني بر اينكه «ا ر در نكتاح شترط شتود
كه در صورت عدم تأديۀ مير در مدت معين نكاح باطل خواهد بتود نكتاح و ميتر صتحيح و ولتي
شرط باطل است» با اصل بقا و تثثيت خانواد و استثنايي بودن ،حك قسخ توجيه ميشود .و لذا در
نكاح موارد قسخ محدود است و تخلف از شرط نتيجه به صراحت از موجثات قسخ به شمار نيامد

05
مطالثۀ خسارت نمايد و خيار قسخ به علت تخلف از شرط قعل ،ويژۀ قراردادهاي متالي استت و در

مقاله

است لذا نميتوان براي مشروطعليه خيار قسخ قائل شد و قق ميتوان به او حق داد كته از متعيتد
نكاح چون موارد قسخ محدود است نمي توان براي مشروط له حق قسخ قائل شد و ققت متيتتوان
به او حق داد كه در صورتي كه زياني از جيت تخلف از شرط به او وارد شد باشد ،جثتران آن را
از مشروطعليه بخواهد (صفايي 39 : 91ت .)3
ديد ا ققيا در مورد شروط ضمن عقد نكاح و تخلف از آن در مثحه سابق مطرح شتد .و در
مورد شرط خيار ،همانطور كه در بررسي آراي ققيي اشار شد مشيور ققيا خيار شرط را باطل و
مثطل عقد ميدانند.
قانون مدني به صراحت خيار شرط را نسثت به عقد باطل و نه مثطتل اعتالم متينمايتد بنتابراين
قانون مدني در ماد  133بر خالف رويۀ پيروي از نظر مشيور ،از نظر يير مشتيور ققيتاي متتأخر
كساني كه شرط خيار را باطل و مثطل عقد ميدانند آن را قيد تراضي دانسته و از آنجا كه عقد
و شرط با ه مقاود طرقين بود با بطالن شرط ،عقد را هت باطتل متيداننتد .و نيتز بتا تأييتد ايتن
استدالل كه دوام در نكاح دائ مقتضاي طثع و ذات عقد است و شرط خيار به معناي آن است كه
زوجيت محدود و موقت و منتيي به زمان قسخ باشد .در عقد منقطع نيز مقتضاي طثتع عقتد بقتاي
آن تا انقضاي كامل اجل تعيين شد است و شرط خيتار ختالف مقتضتاي عقتد استت و بنتابراين
توجيه شرط خيار را در نكاح باطل و مثطل دانستهاند (محقق داماد  3 : 911ت.) 11
اما در استدالل نظر مخالف آمد است كه شرط خيار از امور قرعي عقد است و نثايد آن را قيد
تراضي دانست (جعفري لنگرودي .) 9 : 91
درشرح و بررسي ماد  133ق .م .در نظرات حقوقدانان آمد است كه انحالل نكاح بي متان
از امور مربوط به نظ عمومياست لذا قواعدي كه در باب انحتالل نكتاح آمتد استت از قتوانين
امري است و بايد تفسير مضيق شوند؛ بنابراين از طريق قياس و استحسان نميتوان بر موارد انحتالل
 .امام خميني در تحرير الوسیله ،محمد كاظ يزدي در عروه الوققی و سيد ابوالحسن اصفياني در وسلة النجاة.

.) 23 : 912

( س)

 .د ر حقوق امريكا و انگليس ،قراردادي كه هدف آن تسييل جريان طالق باشد مختالف بتا نظت عمتومي تلقتي شتد
است .قراردادي كه در آن مالي به كسي داد شو د كه رضايت بته طتالق دهتد يتا از دعتوي دقتاع نكنتد( .كاتوزيتان

بررسی خيار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمينی

تثعيت ميكند« :شرط خيار قسخ نسثت به نكاح باطل است .»...
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نكاح اقزود .اقال ه در نكاح راهي نتدارد؛ و خالصته اينكته انحتالل نكتاح منحاترا از طريتق همتان
را هايي است كه قانون بر آن تاريح دارد .و خارج از موارد مارح قانوني در قسخ نكاح نميتوان
موردي را براي عقد شرط كرد و همين طور با تواقق نميتتوان متوارد انحتالل را محتدود كترد بته
عنوان مثال نميتوان در نكاح شرط كرد كه زن در صورت عسر و حرج يتا تترك انفتاق از طترف
شوهر ،حق درخواست طالق نداشته باشد (كاتوزيان .) 23 : 912

با لحاظ همين ديد ا است كه در زمينه امكان يا عدم امكان استقاط خيتار در نكتاح اختتالف
نظر ايجاد شد است.از يك سو حق قسخ در نكاح براي حمايت از كسي است كه به علت جيل و
ناخواسته متضرر شد است و خياري است كه اعمال يا اسقاط آن بستته بته اراد ذوالخيتار استت و
ارادۀ او طثق مادۀ  1قانون مدني ناقذ استت .بنتابراين خيتار قستخ در نكتاح ماننتد معتامالت ديگتر
مشمول مادۀ  111قانون مدني است« .سقوط تمام يا بعضي از خيتارات را متيتتوان در ضتمن عقتد
شرط نمود» (امامي  911ج .)111 :1
همانگونه كه از ماد 9

قانون مدني ه استنثاط ميشود كه خيار قسخ در عقد نكاح قابتل

اسقاط است:
« خيار قسخ قوري است و ا ر طرقي كه حق قسخ دارد بعد از اطتالع بته علتت قستخ ،نكتاح را
قسخ نكند خيار او ساق مي شود به شرط اينكه عل به حق قسخ و قوريت آن داشته باشد.»...
اما از سوي ديگر اين امكان با در نظر رقتن منطق حقوقي نكوهيد است و نميتوان كستي را
به دليل حاكميت اراد و به صرف اينكه خود خواسته است محكوم به پايثندي به نكاحي كترد كته
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

پايثندي به آن ظل در حق اوست .چون در عقد نكاح بر خالف ساير عقود عواطف انساني مطترح
است .بنابراين امكان اسقاط خيار قسخ در نكاح با منطق حقوقي ساز ار نيست .حق تقاضاي طالقي
كه در ماد 9

قانون متدني در صتورت عستر و حترج در دوام زوجيتت پتيشبينتي شتد استت

ميتواند از آثار نامطلوب اسقاط خيار قسخ بكاهد (كاتوزيان .) 23 : 912
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ابتتن ادريتتس ،محمتتد بتتن احمتتد حلتتي 1 1( .ق) السوورائر الحوواوی لتحريوور الفتوواوی ،قت  :دقتتتر انتشتتارات

مقاله

منابع
اسالميوابسته به جامعه مدرسين حوز علميه ق  ،چاپ دوم.


ابن براج ،عثدالعزيز بن نحرير 113( .ق) المهذب ،ق  :دقتر انتشارات اسالمي وابسته جامعه مدرسين حتوز
علميه ق  ،چاپ اول.



امام خميني ،سيد روح ا  1 ( .ق) کتاب البیع ،تيران :مؤسسه تنظي و نشر آثار امام خميني ،چاپ اول.



امامي ،حسن ) 911( .حقوق مدنی ،انتشارات اسالميه ،چاپ شانزده .



انااري ،شيخ مرتضي 1 2( .ق) المکاسب ،ق  :منشورات دار الذخائر ،چاپ اول.



بحراني ،يوسف بن احمد 112( .ق) الحودائق الناروره وی احکوام العتوره ال واهره ،قت  :دقتتر انتشتارات
اسالميوابسته به جامعه مدرسين حوز علميه ق  ،چاپ اول.



بييقي نيشابوري كيدري ،محمد بن حسين 1 3( .ق) اصباح الشیعه مصباح الشريعه ،با تاحيح شتيخ ابتراهي
(ع)

بيادري مرايهاي ،ق  :مؤسسه امام صادق  ،چاپ اول.


حر عاملي ،محمد بن حسن بن علي 113( .ق) وسائلالشیعه ،ق  :موسسه آل الثيت عليي السالم ،چاپ اول.



حسيني عاملي ،جواد بن محمد ) 912( .مفتاح الکرامه ی شرح قواعد العالموه ،قت  :جامعته مدرستين حتوز
علميه ق  ،دقتر انتشارات اسالمي.



خوانساري ،سيد احمتد 112( .ق) جامع المدارك ی شرح مختصر النا ع ،قت  :مؤسسته استماعيليان ،چتاپ
دوم.



خويي ،محمد تقي 1 1( .ق) الشروط او االلتزامات التبعیه ی العقوود ،بيتروت :دارالمتورخ العربتي ،چتاپ
اول.



سيستاني ،سيد علي ) 911( .قاعده الررر و الررار ،ترجمه اكثر نايبزاد  ،تيران :خرسندي.



شييد اول ،محمد بن مكي عاملي 1 1( .ق) الةمع الدمشقیه ،بيروت :دارالتراث ،الدار االسالميه ،چاپ اول.



شييدثاني ،زين الدين بن علي بن احمد عاملي 1 9( .ق) مسالك اال هوام للوی تنقویح شورايع االسوالم ،قت :
مؤسسه المعارف االسالميه ،چاپ اول.



شييدي تثريزي ،ميرقتاح 912( .ق) هدای ال الب للی اسرار المکاسب ،تثريز :چاپخانۀ اطالعات.



شيخ طوسي 911( .ق) المبسوط ی قه االمامیوه  ،بتا تاتحيح ستيد محمتد تقتي كشتفي ،تيتران :المكتثته

المرتضويه إلحياء اآلثار الجعفريه ،چاپ سوم.


تتتتتتتتتتتتتتت  111( .ق) الخالف ،ق  :دقتر انتشارات اسالمي وابسته بته جامعته مدرستين حتوز علميته قت ،
چاپ اول.



طثاطثايي حكي  ،سيدمحسن 1 3( .ق) مستمسك العروه الوققی ،ق  :مؤسسه دارالتفسير ،چاپ اول.

( س)



صفايي ،حسين ) 91 ( .مختصر حقوق خانواده،تيران :انتشارات مجد.

بررسی خيار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمينی



جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ) 91 ( .حقوق خانواده ،تيران :نج دانش ،چاپ دوم.

08
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طثاطثايي ،سيد محمد مجاهد( .بيتا) المناهل ،بيجا ،بينا ،چاپ اول.



عالمه حلي ،حسن بن يوسف 1 1 ( .ق) تذکرة الفقهاء ،ق  :مؤسسه آل الثيت عليي السالم ،چاپ اول.



قاضل هندي ،محمد بن حسن 1 3( .ق) کشف اللثوام و االبهوام عوو قواعود االحکوام ،قت  :دقتتر انتشتارات
اسالميوابسته به جامعه مدرسين حوز علميه ق  ،چاپ اول.



كليني ،ابوجعفر محمد بن يعقوب 111( .ق) الکا ی ،تيران :دارالكتب االسالميه ،چاپ چيارم.



كاتوزيان ،ناصر ) 912( .حقوق خانواده ،تيران :شركت سياميانتشار.



مامقاني ،محمد حسن ) 913( .نهای المقال ی تكمة غای اآلمال ،ق  :مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل
بيت عليي السالم.



محسني ،محمد آصف ) 91 ( .الفقه و المسائل ال بیه ،ق  :بوستان كتاب ،چاپ اول.



محقق داماد ،ماطفي ) 911( .حقوق خانواده ،تيران :مركز نشر علوم اسالمي ،چاپ پانزده .



محقق كركي ،علي بن حسين 1 1( .ق) جامع المقاصد ی شرح القواعود االحکوام ،قت  :مؤسسته آلالثيتت
عليي السالم.



مغنيه ،محمد جواد ) 1 ( .قه اإلمام الصادق علیه السالم ،ق  :مؤسسه انااريان ،چاپ دوم.



نجفي ،محمد حسن بن باقر( .بيتا) جواهر الکالم ی شرح شرايع االسالم ،با تاتحيح شتيخ عثتاس قوچتاني،
بيروت :دار احياء التراث عربي ،چاپ هفت .

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

