مطالعۀ تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد
در مذاهب اسالمی
| محسن واثقی | استاديار گروه حقوق  ،دانشگاه پيام نور ،ايران
| عباس کریمی | استاد گروه حقوق خصوصی و اسالمی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سياسی،
دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
چکیده

خيار شرط در مذاهب عامه و اماميه مورد اتفاق فقهاست و اساس نظر آنها اجماع و سنت است .در
خصوص مدت خيار شرط ،مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خيار شرط تا  3روز و کمتر از آن
امکانپذير است؛ با اين تفاوت که در فقه حنفی الزم نيست حتما مدت خيار متصل به عقد باشد .فقه
حنبلی و مالکی معتقدند که خيار شرط محدود به مدت خاص نيست ولی ميزان آن بايد معلوم باشد .اگر
مدت خيار مضبوط نباشد ،در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خيار با توجه به نياز و
عادت و نوع مبيع متفاوت و توسط حاکم قابلتعيين است .در فقه اماميه نيز مدت خيار شرط بايد معين
باشد و در خصوص عدم ذکر مدت  4نظر وجود دارد :بطالن شرط و عقد ،بطالن شرط و صحت عقد،
صحت عقد و انصراف شرط به  3روز ،صحت عقد و تعيين مهلت عرفی .در حقوق ايران نيز شرط خيار
با توافق طرفين تعيين می شود ،در غير اين صورت به حکم مادۀ  401قانون مدنی شرط خيار و عقد باطل
است .محاکم ايران در خصوص يکی از مصايق خيار شرط ،يعنی شرط انصراف يا فسخ معامله ،رو يۀ
واحدی ندارند .برخی بر بطالن شرط و عقد ،برخی بر بطالن شرط و صحت عقد و نيز برخی بر صحت
عقد و تعين مدت عرفی نظر دادهاند و همچنين عدهای معتقدند که شرط مذکور شرط خيار نيست ،بلکه
نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکيم معامله است .
واژگان کلیدی :خيار شرط ،فقه عامه ،فقه اماميه  ،رويۀ قضايی
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خيار شرط ،خياری است که با توافق طرفين قابل تعيين است و طرفين میتوانند اين خيار را با
توقيت معين برای خود يا برای ثالث قرار دهند و در واقع ابزاری است برای فسخ عقد با رعايت قانون
و شروطی که در قرارداد وجود دارد .خيار شرط دارای قواعدی است که در مذاهب گوناگون دارای
رويۀ واحدی نيست .درخصوص اصل مشروعيت خيار شرط بين فقهای حقوق اسالم اتفاق نظر
وجود دارد .مواردی که در اين مقاله به بررسی آن پرداخته میشود خيار شرط مجهول ،مطلق و دائمی
میباشد و خواهيم ديد که درمذاهب خمسه در اين موارد بعضا اختالف نظر دارند.
در حقوق ايران به دليل عدم آگاهی و دانش تخصصی حقوق ،بعضا مديران بنگاههای امالک در
مبايعهنامهها و قراردادها شروطی را تنظيم و درج میکنند که در واقع بسيار مبهم است و باعث
سوءاستفاده از اين شروط میشود اگرچه در واقع افراد عادی از معنا و مفهوم چنين شروطی با خبر
نيستند ولی با امضای معامله بايد به قرارداد و مفاد آن احترام بگذارند و آن را اجرا کنند .نمونۀ چنين
شروطی ،شرط انصراف يا پشيمانی يا فسخ معامله است که در قراردادها بدين صورت درج میشود:
«در صورت فسخ از سوی هر يک از طرفين مبلغ پنج ميليون به طرف مقابل پرداخت میشود ».اين
شرط از مصاديق خيار شرط است .نکتۀ مهم اين خيار اين است که مدت در آن قيد نشده و از اين
جهت سوءاستفادهگران از آن استفاه میکنند تا به حکم مادۀ  401قانون مدنی عقد را باطل کنند در
اينجا نقش دادرس بسيار مهم است تا با تفسير قرارداد و احراز قصد واقعی طرفين ،قرارداد را تفسير
کند و با لوازم قانونی و عرفی مانند اصل صحت ،اصل لزوم ،سوءاستفاده از حق قراردادی ،انصاف،
قاعدۀ الضرر و اصل وفای به عهد ،قرارداد ناقص را تکميل نمايد و تا حد ممکن برای حفظ نظم
عمومی معامالت و مراودات تجاری از انحالل قرارداها جلوگيری کند.
هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی تطبيقی تأثير عدم ذکر مدت در خيار شرط بر قرارداد در
مذاهب گوناگون است .در اين راستا آرای فقها و حقوقدانان در مورد موضوع مورد بررسی و تحليل
قرار میگيرد تا بتوان در مورد آن داوری عادالنه را ارائه داد.
پرسش اصلی که مقالۀ حاضر بهدنبال آن است :ضمانتاجرای عدم ذکر مدت در خيار شرط بر
قرارداد چيست؟ با تتبع و مداقه در آرای فقها به اين نتيجه میرسيم که درخصوص عدم ذکر مدت که
شامل خيار شرط مجهول و مطلق و دائمی میباشد در مذاهب مختلف ،اختالفنظر وجود دارد.
درخصوص عدم ذکر مدت در خيار شرط بايد از طريق عرف يا امارات قراردادی مدت را تعيين نمود
و اگر در آن مورد عرف يا امارات قراردادی مشخصی وجود نداشت شرط و عقد باطل است.
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خواهيم پرداخت .روش گردآوری مطالب بهصورت کتابخانهای و اينترنتی از طريق فيشبرداری
میباشد .ساختار مقاله از دو مبحث تشکيل شده است .مبحث اول در مورد بطالن عقد به علت
عدم ذکر مدت در مذاهب خمسه میباشد که خود بر سه قسم است .قسمت اول ،بطالن عقد به
علت عدم ذکر مدت در مذاهب عامه و قسمت دوم ،بطالن عقد به علت عدم ذکر مدت در فقه اماميه
و قسمت سوم درخصوص حقوق ايران است .در مبحث دوم تعيين بعدی مدت در صورت عدم ذکر
مدت میباشد که خود بر دو قسم است .قسمت اول تعيين بعدی مدت از طريق عرف قسمت دوم
تعيين بعدی مدت از طريق امارات قراردادی میباشد
 .1بطالن عقد به علت عدم ذکر مدت

در اين مبحث به بررسی آثار و اقوال فقهای اهل سنت و اماميه و حقوق ايران درخصوص تأثير
عدم ذکر مدت در خيار شرط بر قرارداد میپردازيم ،عدم ذکر مدت شامل خيار شرط با مدت
مجهول ،خيار شرط بهصورت مطلق و خيار شرط دائمی میباشد .با تتبع و مداقه در آثار فقهای اهل
سنت و اماميه خواهيم ديد که آرای فقها درخصوص موضوع مورد بحث متفاوت میباشد و حتی در
بعضی مذاهب بين خودشان اختالف نظر وجود دارد .در مجموع میتوان گفت درخصوص موضوع
مورد بحث چهار نظريه وجود دارد:
 .1-1بطالن عقد به علت عدم ذکر مدت در مذاهب اهل سنت

خيار شرط مورد اتفاق جمهور و غالب علما هست به جز ثوری و ابن ابی شرمه و گروهی از اهل
ظاهر .پايه و اساس غالب علما اجماع و سنت میباشد و نيز حديث حبان بن منقذ که درآن گفته
شده «تو  3روز خيار داری» (النووی ،بیتا178 :۹/؛ شربينی )47 :۲/1۹58 ،يکی ديگر از مستندات
علما در اين مبحث چيزی است که در حديث ابن عمر آمده «متبايعين تا زمانی که از هم جدا
نشدهاند حق خيار دارند مگر در مورد بيع خيار» و مستند کسانی که آن را منع میکنند و موافق آن
نيستند اين است که مستلزم غرر است و اينکه اصل در بيع ،لزوم آن است مگر آنکه دليلی برای جايز
بودن بيع خياری از کتاب خدا يا سنت ثابته يا اجماع ذکر شود (القرطبی االندلسی)1751 :3/1۹۹5 ،
روايت ديگر اين است که مردی از مردی ديگر شتری را میخرد و شرط خيار را  4روز قرار میدهد
که رسول خدا (ص) بيع را باطل میشمارد و فرمودند خيار تا  3روز است .چون نياز به واسطۀ  3روز
معموال برطرف میشود و زياده از  3روز عقد را باطل میکند( .شربينی)47 :۲/1۹58 ،
در اين مذهب مدت خيار  3روز و کمتر میباشد ،به شرطی که متصل به شرط خيار و بهصورت
متوالی باشد( .الشافعی4 :3/1403 ،؛ المزنی ،بیتا76 :؛ انصاری۲۹0 :1/1418 ،؛ الحجاوی،
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مجهول شرط شود مانند اينکه بگويد :برای من روزهايی يا هميشه خيار باشد عقد باطل میگردد و
همچنين هر گاه مدت خيار ،به شرط خيار متصل نباشد مانند حالتی که بگويد :اکنون به تو میفروشم
بر اين اساس که برای من از فردا خيار باشد پس عقد باطل است و نيز هر گاه روزی از ميان  3روز،
مثال پنجشنبه به عقد متصل گردد سپس شرط بنمايد که مثال به مدت  ۲روز از روز شنبه خيار باشد
پس باز عقد باطل میگردد.
نووی میگويد :فقه شافعی بر آن است که خيار شرط برای بيش از  3روز باعث بطالن بيع میشود
و مدت آن بايد معلوم باشد پس اگر خيار را بهصورت مطلق شرط کنند و آن را معين نکنند يا آن را
بهصورت مجهول تعيين کنند مثل اينکه بگويند :چند روزی ،يا مثال تا اينکه زيد بيايد ،پس بدون
هيچ اختالفی در فقه شافعی اين بيع باطل است ،و اگر آن مشروط به فردا در زمان طلوع خورشيد
کنند بدون هيچ اختالفی جايز است .اما اگر بگويد :تا اينکه خورشيد طلوع کند پس جايز نيست
زيرا ممکن است در آسمان ابر پديدار گردد ،اما به عقيدۀ احمد جايز است (نووی10۹ :3/1۹۹1 ،؛
رافعی ،بیتا31 :8/؛ شربينی )5۹8 :3/1۹58 ،از کسانی که معتقد به بطالن خيار غيرتوقيت هستند
عبارتند از ثوری ،ابوحنيفه و يارانش ،احمد و اسحاق گفتهاند بيع صحيح است و خيار باطل ،اوزاعی
و ابن ابی ليلی گفتهاند :بيع صحيح و شرط باطل است (نووی ،بیتا۲1۲ :۹/؛ شربينی:3/1۹58 ،
5۹0؛ سمرقندی )۹3 :۲/1414 ،ولی الثوری خيار شرط بهصورت مطلق و دائمی را جايز میداند.
(القرطبی االندلسی)1751 :3/1415 ،
در فقه حنفی خيار شرط بر مبنای مدت به  3قسمت تقسيم میشود :قسم اول که دو نوع است و
فاسد و بیاعتبار است که عبارتند از :نوع اول که در آن مدت بهصورت مجهول ذکر شود ،مانند اينکه
بگويد :خريدم بر اين اساس که روزهايی يا هميشه برايم خيار شرط وجود داشته باشد .و نوع دوم اينکه
خيار مطلق باشد بهصورتی که اصال با هيچ مدتی آن را محدود ننمايد (سمرقندی )65 :۲/1414 ،مثل
اينکه بگويند :خريدم بر مبنايی که برايم خيار باشد اما هيچ مدتی ذکر نشود ،بر اين اساس که اطالق
خيار آن را باطل و فاسد میکند هر گاه مقارن و همزمان با عقد باشد همان گونه که در مثال ذکر شد،
ولی اگر همزمان با عقد نباشد به اين صورت که بدون خيار کااليی را به او بفروشد سپس بعد از مدتی
با او برخورد کند و به او بگويد :تو حق خيار داری و زمانی را مشخص نکند پس مادام که در مجلسی
هستند که در آن به او خيار بخشيده ،حق فسخ دارد .بنابراين از اين مطلب دانسته میشود که نزد اينان
اتصال شرط خيار با عقد شرط نيست ،بلکه میتواند هرچند به مدت طوالنی بعد از عقد از آن بهرهمند
شود .ولی اگر قبل از عقد شرط کند بدين صورت که مثال بايع بگويد :به تو خيار میدهم در بيعی که

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 3:49 +0330 on Tuesday November 30th 2021

بیتا۲60 :1/؛ شروانی و العبادی ،بیتا346 :4/؛ بکری الدمياطی ،بیتا )353 :3/پس هر گاه مدتی

مطالعۀ تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسالمی (کریمی و واثقی)

2۷9

شرط خيار ثابت نمیشود .قسم دوم که جايز است و آن حالتی است که در آن مدت  3روز و کمتر از
آن ذکر شود .قسم سوم که اختالفی است و بحث در آن زياد است و آن به اين صورت است که بگويد:
بر اين اساس که من يک يا دو ماه خيار داشته باشم که ابوحنيفه میگويد اين شرط فاسد است ولی
ابويوسوف و محمد آن را جايز میدانند .پس مدت شرط خيار اگر بيش از  3روز باشد پس نزد اين دو
نفر (ابويوسف و محمد و ابن منذر) صحيح است (ابن عابدين )74 :5/1415 ،به شرطی که مدت
معلومی را تعيين کند و در اين حالت صحيح میشود( .الجزيری)161 :۲/14۲4 ،
حنفی در مورد خيار شرط گفتهاند که بيش از  3روز نمیباشد (کاشانی157 :5/140۹ ،؛
ماردينی ،بیتا۲68 :5/؛ ابن نجيم مصری4 :6/1418 ،؛ سرخسی )41 :13/1406 ،در خيار مطلق
بدون مقيد بودن به مدت معين اختالف وجود دارد .ثوری ،حسن بن جنی و گروهی ديگر شرط خيار
بهصورت مطلق را جايز دانستهاند پس اين شرط باعث میشود که شخص برای هميشه خيار داشته
باشد( .مختارالشنقيطی ،بیتا )56 :8/زيرا مدت ملحق به عقد است پس جايز نيست که در آن
جهالت وجود داشته باشد و از طرفی شرط کردن خيار تا ابد اقتضا میکند که طرف مقابل تا ابد
نتواند در مال خريداری شده تصرف کند و اين منافات با مقتضای عقد دارد( .ابن قدامه ،بیتا:4/
 )۹5ابوحنيفه و شافعی در اين مسئله که اگر خيار در مدت  3روز در زمان خيار مطلق واقع شود
اختالف نظر دارند .ابوحنيفه گفته اگر در مدت و ظرف  3روز واقع شود جايز است و اگر از  3روز
بگذرد و بيشتر شود بيع فاسد است( .قرطبی اندلسی)168 :۲/1415 ،
ابوحنيفه گفته اگر شرط را قبل از سپری شدن  3روز ساقط کنند يا زايد بر آن را حذف کنند و
مدتش را مشخص کنند صحيح است .زيرا متعاقدين آنچه را که باعث فساد عقد میشود قبل از
اتصالش به عقد حذف کردند پس واجب است که صحيح باشد گويی که اصال آن را شرط نکردهاند.
(ابن قدامه ،بیتا )4۹۹ :3/حنبلیها گفتهاند :مدت در خيار شرط بايد معلوم باشد اما حد و مرزی
ندارد و متعاقدين میتوانند مثال يک ماه يا يک سال و  ...در مورد آن شرط کنند ،و استناد آنها به
«المسلمون علی شروطهم اال شرطا حرم حالال او احل حراما» میباشد( .ابن قدامه ،بیتا106 :4/؛
بهوتی۲33 :3/1418 ،؛ ابن قيم جوزيه ،بیتا )18 :4/آنچه در واقع صحيح نيست اين است که مدت
آن مجهول باشد مانند به تو میفروشم و خيار برای توست تا هر وقت بخواهی يا فالنی بخواهد يا تا
زمانی که باران ببارد يا باد بوزد يا يکی از متعاقدين بگويد من خيار دارم ولی مدت آن ذکر نگردد يا
اينکه تا زمان دروی محصول باشد و مانند آن شرط کنند ،در اين حالت شرط لغو میشود ولی بيع
بهرغم فاسد بودن شرط ،صحيح است .اگر خيار شرط را بهصورت مدتی غيرمتوالی شرط نمايند مثال
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است .پس اگر بر اساس زمان تفرق و جدايی شرط نمايند ،شرط صحيح نيست ،به دليل مجهول
ماندن آن زيرا زمان تفرق و جدايی متعاقدين نامشخص و مجهول است( .الجزيری163 :۲/14۲1 ،؛
بهوتی۲33 :3/1418 ،؛ ذهبی)6۹-71 :۲/1310 ،
اشتراط خيار بهصورت ابدی و هميشه ،مستلزم منع از تصرف برای هميشه است و آن منافی
مقتضای عقد است پس صحيح نيست .مثل اين است که بگويد به تو میفروشم به شرط اينکه در
آن تصرف نکنی بر اساس نظر ما شرط فاسد است( .ابن قدامه ،بیتا)4۹۹ :۲/
شرط خيار تا طلوع خورشيد يا تا غروب آن ،اين شرط صحيح است اما برخی از علما گفتهاند
قرار دادن مدت شرط خيار به طلوع خورشيد صحيح نيست زيرا ممکن است آسمان ابری شود و
زمان طلوع خورشيد مشخص نشود ،ما میگوييم آن تعليق خيار است به امری ظاهر و معلوم که
صحيح است به مانند تعليق به طلوع خورشيد يا غروب آنکه بروز و ظهور آن از افق هويداست و
غروبش پايين رفتن خورشيد است( .ابن قدامه ،بیتا )4۹۹ :۲/شرط خيار به زمان دروی محصول
يا بارندگی ،اگر شرط خيار را بدين صورت قرار دهد گويی آن را معلق به آمدن زيد نموده است زيرا
زمان مزبور در سالهای گوناگون ،مختلف است و عقب و جلو میرود ،پس گويی مجهول است.
همچنين احتمال دارد صحيح باشد زيرا آن عادتا خيلی به عقب و جلو نمیرود و تفاوتش محسوس
نيست( .ابن قدامه ،بیتا)4۹۹ :۲/
در فقه مالکی ،مدت خيار شرط با توجه به نوع مبيع به متفاوت میباشد .اول :خيار در بيع عقار
يعنی زمين و آنچه به آن متصل است مثل بنا و درخت ،که در آن تا  36روز امتداد میيابد يا  38روز
حداکثر ،پس اگر بيشتر از آن باشد عقد فاسد میشود و هيچ فرقی بين آن نيست که خيار برای انتخاب
چگونگی و وضعيت مبيع باشد يا تأمل در زمينۀ ثمن آن .و اين رأی اکثريت اهل مذاهب است که
مخالف است با نظر کسی که میگويد :همانا خيار اگر برای تأمل باشد  3روز است .دوم :خيار در
کاالهای عرضه شده در تجارت مانند لباسها و مثل آن .خيار در اين موارد از  3روز تا  5روز میباشد
پس اگر زيادتر از آن باشد عقد فاسد میگردد .سوم :حيوانات و در اين مورد جزئياتی وجود دارد:
چراکه برخی از حيوانات هستند که بر روی آنها سوار نمیشوند مانند گاو ،گوسفندان و پرندگان که
خيار در اين موارد از  3روز تا  5روز میباشد .مانند خيار در کاالهای تجاری .اما حيواناتی که بر
روی آن سوار میشوند پس اگر خيار در آنها برای شناخت ارزانی ،گرانی ،تنومندی و فربهی آن به
همراه شناخت کيفيت سواری و مانند اين موارد باشد پس مدت خيار از  3تا  5روز است حال اگر
خيار در آن برای شناخت حال و کيفيت سواری آن باشد پس از دو حالت خارج نيست :يا آن در
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روز يا بيشتر است و اگر خارج از شهر باشد پس مدت خيار در آن ،مسافت  ۲بريد (بريدين) است
نه بيشتر از آن .و برخی از آنان میگويند :همانا خيار در حيوانات  3روز و بهطور مطلق آنچه نزديک
به  3روز میباشد ،خواه خيار برای شناخن سواری يا چيزی غير از آن باشد .اما روز و بريد (اليوم و
البريد) مخصوص به شناخت وضعيت حيوان از لحاظ کيفيت سواری آن میباشد .چهار :مدت
خيار در برده که از  8تا  10روز میباشد .پنج :مدت خيار در منقول ده روز است .شش :در صورتی
که مبيع از چيزهايی باشد که بيش از يک روز دوام نمیآورد مانند ميوه که جايز نيست بيشتر از يک
روز شرط شود ( .علیحسين)1185 :1/14۲1 ،
همانگونه که بيع با شرط کردن خياری بيشتر از مدت مقرر در تمام مواردی که ذکر شد فاسد
میشود ،پس بيع همچنين با شرط مدتی مجهول نيز فاسد میشود مانند وقتی که بگويد :به تو
میفروشم بر اين اساس که برايم خيار باشد تا اينکه باران ببارد يا تا اينکه زيد از مسافرت برگردد در
حالی که زمان آمدنش را نمیداند و مسلما شرط خيار بعد از اتمام عقد بيع صحيح است .همان گونه
که اگر در آغاز و قبل از اتمام عقد نيز باشد صحيح است( .جزيری)161 :۲/14۲4 ،
شرط خيار برای هميشه و ابدی يا هنگامی که فروشنده يا خريدار میخواهد هر وقت که باشد:
اگر کسی اينگونه شرط کند يا يکی از آن بگويد :من خيار دارم ولی مدت آن ذکر نشود يا آن را تا
مدتی مجهول مانند آمدن زيد ،وزش باد ،نزول باران ،مشورت با انسانی نامشخص شرط کند .مالک
گفته صحيح است و برای متعاقدين مدتی را مشخص میکند که در آن مدت مبيع عادتا ارزيابی و
سنجيده میشود زيرا آن مدت عادتا و معموال در مورد هر کااليی از قبل تخمين زده میشود و
مشخص است .پس هرگاه بهطور مطلق و غيرمحدود شرط کنند بر آن حمل میشود( .ابن قدامه،
بیتا501 :4/؛ الدسوقی ،بیتا۹1 :3/؛ سيوطی510 :1418 ،؛ يوسف المواق)158 :1416 ،
 .1-2بطالن عقد به علت عدم ذکر مدت در فقه امامیه

در اين قسمت به بررسی اقوال فقهای متقدم و متأخر و حقوقدانان درخصوص تأثير عدم ذکر
مدت در خيار شرط بر قرارداد میپردازيم .در اين راستا خيار شرط با مدت مجهول ،خيار شرط مطلق
و خيار شرط دائمی مورد بحث قرار میگيرد.
در فقه اماميه درخصوص موضوع مورد بحث يعنی عدم ذکر مدت چهار نظريه مطرح است:
 .1بطالن شرط و عقد؛  .۲بطالن شرط و صحت عقد؛  .3صحت عقد ،انصراف شرط به سه روز
و  .4صحت عقد با تعيين مهلت عرفی ،مورد اول در اين قسمت بررسی و مورد دوم و سوم و چهارم
در مبحث بعدی مورد تحليل قرار میگيرد.

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 3:49 +0330 on Tuesday November 30th 2021

داخل شهر است يا خارج از آن ،پس اگر در خود شهر و سرزمين متبايعين باشد مدت خيار در آن ۲

دورۀ  ،25شمارۀ  ،89بهار 1399

282

بين علما در اينکه شرط خيار در متن عقد صحيح است و اينکه شرط خيار ،معين و محدود به مدت
خاصی نيست نه از حيث قلت و نه از حيث کثرت اختالفی نيست .يعنی ممکن است کسی شرط
خيار کند برای خودش به مدت سه سال و ممکن است شرط کند به مدت سه ساعت( .شيخ انصاری،
110 :5/14۲0؛ العالمه الحلی)37 :11/14۲0 ،
دليل اول برای صحت شرط خيار ،اجماعاتی است که نقل شده و نقل اجماع بر صحت شرط
خيار به حد استفاضه رسيده است .دليل دوم اخبار عامه است يعنی اخباری که عموميت داشته و
شامل شرط خيار هم میشود .اما بالخصوص در مورد شرط خيار وارد نشده است ،مثل «المسلمون
عند شروطهم» که اين روايت به حد تواتر رسيده است .دليل سوم اخبار خاصه است .يعنی اخباری
که د ر مورد بعضی مصاديق شرط خيار وراد شده مثل اخباری که در مورد بيع به شرط وارد گشته
است( .محقق سبزواری)۹1 :14۲3 ،
معلوم بودن مدت شرط صحت خيار میباشد .فلذا اگر در مدت مجهوله شرط خيار کنند شرط
باطل است .شرط برای زمانی که احتمال افزايش و کاهش داشته باشد ،مثال اگر شرط کنند که تا زمانی
که حجاج از بيتالله الحرام میآيند خيار داشته باشند ،ترديد نيست در صورتی که صاحب خيار در
مال يا ثمن تصرف کند خيار ساقط میشود زيرا تصرف دليل راضی بودن به معامله است و بنابر فرمودۀ
حضرت صادق (ع)« :اگر مشتری در آنچه خريده تغييری دهد قبل از سه روز آن به معنی رضای اوست
به معامله و ديگری خياری نخواهد داشت» (شيهد ثانی )۲01 :3/1413 ،و نيز شرط مذکور باطل
خواهد بود ،زيرا هنگام آمدن حجاج مجهول است .پس شرط خيار در مدت مجهول باطل است و
نهتنها در چنين صورتی شرط باطل است بلکه ادعای اجماع شده بر اينکه در صورت مذکور عقد هم
باطل است( .عالمه حلی166 :1/14۲0 ،؛ شيخ األنصاری113 :5/14۲0 ،؛ طباطبايی ،بیتا1.)11 :8/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1فقهايی که نظر بر بطالن شرط و عقد دارند :ابن حمزة الطوسی در الوسيلة۲38 :؛ المحقق الحلی در شرائع االسالم
(ج۲76 :)۲؛ المحقق الحلی در المختصر النافع1۲1 :؛ يحيی بن سعيد الحلی در الجامع للشرايع۲47 :؛ العالمة
الحلی در مختلف الشيعة (ج66 :)5؛ ابن فهد الحلی در المهذب البارع (ج374 :)۲؛ الشهيد الثانی در مسالک
األفهام (ج۲01 :)3؛ المحقق األردبيلی در مجمع الفائدة (ج400 :)8؛ السيد علی الطباطبائی در رياض المسائل
(ج11 :)8؛ السيد الخوانساری در جامع المدارک (ج15۲ :)3؛ لليزدی ترجمة الشيخ عباس قمی در لغاية القصوی
(فارسی) (ج363 :)۲؛ الشيخ محمد علی األراکی در توضيح المسائل (فارسی)551 :؛ السيد الخمينی در کتاب البيع
(ج۲0۹ :)4؛ السيد الخوئی در منهاج الصالحين (ج۲۹ :)۲؛ يحيی بن سعيد الحلی در الجامع للشرايع۲47 :؛
المحقق الحلی در المختصر النافع.1۲1 :
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بودن مدت مجهوله ،تبديل به بيع غرری شده و مشمول نهی پيامبر از بيع الغرر میگردد( .عالمه
حلی66 :5/1413 ،؛ طباطبايی ،بیتا )188 :8/سپس شيخ انصاری (ره) اشکال و جواب را بدين
صورت مطرح میکنند :اشکال اين است که عرف ،در خيلی از مقامات تسامح مینمايد .مثال شرط
خيار به اين صورت که مقيد به زمان آمدن حجاج باشد ،در بين مردم و عرف و عقال رايج است ،لذا
نمیتوان گفت چنين شروطی بيع را غرری مینمايد.
جواب :مسامحۀ مردم و اقدام عقال به شرط مجهول ،اشکالی در غرری بودن بيع وارد نمیکند.
زيرا با تتبع در احکام معامالت ،کشف میشود که شارع مقدس اعتنايی به تسامح مردم ننموده و
راضی به بيع مشتمل بر شرط مجهول و غرری نمیشود و عرف مردم در بسياری از موارد تسامحاتی
میکند که از نظر شرع مقبول نيست .مثال مردم اقدام به بيع ما يتعذر تسليمه مینمايند در حالی که
يکی از شرايط بيع قدرت بر تسليم است .فلذا نمیتوان تسامحات عرفيه را مبنايی برای اينگونه
مباحث قرار داد و لذا علما میگويند دايرۀ غرر در نظر شرع از دايرۀ غرر در نظر عرف ،اضيق است.
يعنی بعضی مصاديق غرر در نظر شرع ،در نظر عرف غرر محسوب نمیشود.
در مسئلۀ قبلی که مدت خيار مجهول بود مثل شرط خيار تا آمدن حجاج ،عدهای قائل به بطالن
بيع شدند .و همچنين است اگر اصال مدت را ذکر نکنند يعنی فقط خيار را بدون ذکر مدت شرط
کنند يا اينکه مدت ذکر گردد ليکن مطلق گذاشته شود .مثال فقط شرط کنند که مدتی خيار داشته
باشند ،بدون تقييد به چيزی پس اين دو قسم هم باطل است و فرقی در بطالن بيع بهواسطۀ غرری
شدن بين آن قسم و اين دو قسم نيست( .شيخ انصاری114 :5/14۲0 ،؛ نايينی للخوانساری،
74 :3/1418؛ روحانی341 :5/1418 ،؛ امام خمينی)۲1۲ :4/1410 ،
در مقابل عدهای از علما مثل شيخ طوسی قائل شدهاند که در اين دو صورت (مطلق و مجهول
بودن) بيع باطل نمیشود و منصرف به سه روز است .سه تن از علما يعنی سيد مرتضی در االنتصار
و ابن زهره در الغنيه و قاضی ابن براج در جواهر ادعای اجماع کردهاند بر صحت بيع و حمل بر سه
روز .شيخ طوسی ادعای وجود اخباری که داللت بر صحت بيع و حمل بر سه روز میکند را نموده
در حالی که هيچ عين و اثری از اين اخبار در دست ما وجود ندارد ولی از آن طرف شيخ طوسی فقيه
جليلالقدر و ثقهای صادق و متتبع است و وقتی وجود اخباری را ادعا میکند حتما چنين اخباری
ديده است .پس آن اخبار ،حال اخبار مرسله را پيدا میکند و اجماع منقول هم عمل اصحاب را اثبات
میکند و ضعف سند اخبار جبران میشود( .شيخ انصاری)114 :5/14۲0 ،
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به صحت شرط و عقد ،به همين روايت استدالل کنند و آن روايت اين است که حبان بن منقذ
شخصی بود که در معامالت زياد گول میخورد و بر اثر جراحتی که در ناحيۀ سرش وجود داشت از
حيث مشاعر و درايت ضعيف بود و به همين جهت غالبا کاله سرش میرفت .پيامبر اکرم (ص) برای
اين که حبان را راهنمايی کرده باشد به او فرموند :هر گاه تصميم به معامله گرفتی به طرف مقابل بگو
در بيع نبايد خدعه و حيله به کار ببندی و پيامبر سه روز خيار برای حبان قرار دادند ،يعنی گفتند تو
اين حرف را به طرف مقابل بگو و سه روز خيار داشته باشد وجه اينکه اين روايت ممکن است مورد
استدالل قائلين به صحت قرار گيرد اين است که در روايت با وجود عدم ذکر مدت ،خيار حبان سه
روز قرار داده شده است( .شيخ انصاری)115 :5/14۲0 ،
اين روايت هم از حيث سند و هم از حيث داللت ضعيف بوده و دارای خدشه است ،از نظر سند
ضعيف است زيرا روايت مزبور در کتب عامه نقل شده و در کتب معروف شيعی نيامده و اما از حيث
داللت به اين علت ضعف دارد که نسبت اين روايت با مدعای قائلين به صحت ،نسبت عموم و
خصوص من وجه است .يعنی اين روايت از يک جهت عام است و از جهت ديگر خاص ،زيرا
مدعای قائلين به صحت اين است که اگر کسی شرط خيار کند ولی مدت را بيان نکند خيار خواهد
داشت .در حالی که روايت میگويد حبان سه روز خيار دارد چه در معامله شرط خيار کرده باشد و
چه نکرده باشد چرا که پيامبر بهطور مطلق فرمود« :لک الخيار ثالثه» پس از اين جهت عموم دارد و
از طرف ديگر روايت ،خيار را در مورد کسی ثابت میداند که مثل حبان بن منقذ خدعه خورده و
مورد حيله قرار میگيرد .بنابراين از اين جهت روايت خاص است ،فلذا وقتی روشن شد که نسبت
روايت با مدعای قائلين به صحت عموم و خصوص من وجه میباشد ،نمیتوانند روايت را بهعنوان
دليل خود قرار دهند( .شيخ انصاری)116 :5/14۲0 ،
 .1-3بطالن عقد به علت عدم ذکر مدت در حقوق ایران

در حقوق ايران بهتبعيت از مشهور فقهای اماميه ،قانونگذار در مادۀ  401قانون مدنی اعالم کرده
است« :اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است ».قانون مدنی
تعيين مدت را شرط صحت عقد میداند .مهلت مجهول که احتمال بيش و کم در آن میرود ،مانند
عدم تعيين مدت است .در قراردادها ،گرايش و حرکت به سوی ايجاد قيد و پايبندی و التزام است.
مجهول ماندن مدتی که طرف قرارداد يا بيگانه حق فسخ دارد بهطور مستقيم به معلوم بودن موضوع عقد
در زمان تراضی صدمه نمیزند ولی دامنۀ التزام به مفاد عقد را مبهم میسازد .آنکه خيار به زيان او شرط
شده است نمیداند که تا چه اندازه میتواند به التزام طرف خود اعتماد کند( .کاتوزيان)163 :1385 ،
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است که باعث جهل به دو عوض میشود :در عقد خياری خريدار بايد از تصرفاتی که منافی اعمال
خيار است خودداری کند (مادۀ  460قانون مدنی) اين قيد از ارزش مبيع میکاهد پس شرط اگر
مجهول باشد در واقع ارزشی که با تملک مبيع به دارايی خريدار افزوده میشود معلوم نيست.۲ .
چگونگی التزام به قرارداد به اندازهای در تراضی اهميت دارد که بايد آن را قيد عقد شمرد ،شرطی که
عقد بر پايۀ آن واقع میشود .مقتضای ذات آن است .پس اگر شرط مجهول بماند عقد غرری و فاسد
میشود و خود بهطور مستقيم مشمول نهی قانونگذار است .به بيان ديگر ،فساد آن تبعی نيست و
خود از اصل نفوذ حقوقی ندارد .در بيان اخير ،تکيه بر اصالت فساد عقد است و از آن نتيجه گرفته
میشود که اسقاط نيز عقد را اصالح نمیکند و به نظر میرسد که با روح قانون مدنی و پيشينۀ تاريخی
آن سازگارتر باشد( .کاتوزيان170 :1385 ،؛ صفايی۲74 :۲/13۹1 ،؛ امامی)471 :1/1387 ،
البته عدهای از حقوقدانان معتقدند که اين نظر که مجهول بودن مدت خيار شرط ارزش مورد
معامله را مجهول خواهد نمود و به اين جهت سبب فساد عقد است ،صحيح نيست .زيرا
مجهولماندن ارزش مورد معامله سبب بطالن عقد نمیشود ،بلکه سبب حق فسخ برای طرف معامله
بهعنوان خيار غبن خواهد شد ( .شهيدی)54 :1/1385 ،
عدهای معتقدند استمرار حق فسخ باعث تزلزل عقد میشود و با مقتضای ذات عقد الزم که ثبات
و اجرای قطعی مفاد عقد و نيل به مقصود طرفين از انعقاد عقد است منافات دارد .بايد توجه داشت
که مدت خيار در صورت معين بودن نيز نبايد به حدی باشد که موجب تزلزل عقد برای زمانی طوالنی
و نامعقول گردد مثال شرط خيار برای مدت صد سال ( .کاتوزيان170 :1375 ،؛ نوين:۲/138۲ ،
 )11۹ولی عدهای خالف آن نظر دادهاند ( امامی473 :1387 ،؛ صفايی)۲76 :13۹1 ،
وفق شق دو از مادۀ  ۲33قانون مدنی از جمله شروطی که باطل و موجب بطالن عقد میباشد
شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضين میگردد .وجود خيار شرط در بيع در
ارزش مبيع تأثير بسزايی دارد ،زيرا هر گاه خيار شرط به نفع بايع است به دستور مادۀ  460قانون
مدنی «در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفاتی بنماید که منافی خیار باشد» .چنانچه مدت
شرط مجهول باشد موجب تزلزل ارزش مبيع برای مشتری به قدر نامعلومی میگردد و هر گاه خيار
به نفع مشتری است بايع بايد در مدت مجهولی ثمنالمثل را آماده نگه دارد که چنانچه مشتری از
حق خيار خود استفاده نمايد آن را به او رد کند و اين امر سبب فزونی ارزش مبيع برای مشتری به
مقدار نامعلومی میشود .مقدار تنزل و ترقی ارزش مبيع به نسبت کوتاهی و درازی مدت خيار ،فرق
مینمايد و در صورتی که مدت خيار شرط مجهول باشد جهل به آن در جهل به احد عوضين که ثمن
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قول ديگر آن است که بطالن شرط سرايت به عقد نمیکند ،زيرا جهل به مدت خيار شرط موجب
جهل به ثمن نمیگردد( .امامی)471 :1387 ،
در آراء دادگاههای ايران در خصوص عدم ذکر مدت در خيار شرط که با مصاديقی چون «شرط
انصراف يا پشيمانی يا عدول از معامله» قابل انطباق است ،وحدت رويه وجود ندارد .در اين زمينه
اداره کل حقوقی قوۀ قضاييه اظهارنظر نموده است که «چنانچه سند عادی داللت بر وقوع بیع داشته
باشد و با توجه به مادۀ  48 ،47 ،46قانون ثبت اسناد و امالک قابل قبول باشد و کلیه شرایط انجام
ً
معامله بیع رعایت و در سند عادی منعکس شده باشد قانونا باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد
حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و
با عنایت به مادۀ  400قانون مدنی آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادی و انقضای مدت
موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرط مجهولی که جهل
به آن به قرارداد سند عادی سرایت کند و موجب بطالن آن شود نیست .اما اگر در قرارداد مهلتی برای
استفاده از خیار شرط یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه معین نشده باشد طبق مادۀ  401قانون
مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد
مورد مشمول ماده  10قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات د رآن مورد جاری نیست».
 .2تعیین بعدی مدت در صورت عدم ذکر مدت

در مبحث گذشته در خصوص عدم ذکر مدت در خيار شرط و تأثير آن بر قرارداد ،نظرات فقهای
متقدم و متأخر اهل سنت و اماميه بررسی شد در اين مبحث ضمن تأييد نظريه مهلت عرفی در
صورت عدم ذکر مدت ،به قابليت تعيين مدت در صورت عدم ذکر مدت در خيار شرط میپردازيم
و در اين راستا با کمک از عرف و امارات قراردادی سعی در حفظ قرارداد و جلوگيری از بطالن قرارداد
داريم .در اين راستا اين مبحث از دو قسمت تشکيل میشود .قسمت اول در مورد تعيين مدت از
طريق عرف و قسمت دوم تعيين مدت از طريق امارات قراردادی میباشد.
 .2-1تعیین بعدی مدت از طریق عرف

ظاهر مادۀ  401قانون مدنی «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم
بیع باطل است ».تزلزل قرارداد در عقود تمليکی با مفهوم مالکيت ،که ثبات و دوام و استمرار را در
جوهر خود دارد نامتناسب به نظر میرسد .دليل اين سختگيری لزوم آگاهی اشخاص به چگونگی
اعمال حقوقی آنان است .در حقوق ما به اين نکته اهميت فراوان داده میشود که ملتزم به آنچه پايبند
میشود آگاه باشد و ندانسته خود را به دامی نيفکند .هر چند که نياز به پارهای از قراردادها گاه اين
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جلوگيری از معامالت که غرر در آن است آشکارا ديده میشود.
بطالن قرارداد به علت عدم ذکر مدت در خيار شرط بدون نگاه به لوازم عرفی عقد و اجرای آمرانۀ
مادۀ  401قانون مدنی به نظر منصفانه نمیباشد ،اگرچه دادرس نمیتواند به استناد انصاف از اجرای
مفاد عقد خودداری کند يا شرايط آن را منحرف سازد ولی واقعبينی ايجاب میکند که نقش انصاف
را بهعنوان آرمانی الهامبخش از ياد نبريم .دادرس در مقام اجرای قرارداد تالش میکند از ظاهر قانون
بگذرد و شرط را چنان معنا کند که از انصاف دور نباشد( .کاتوزيان)33 :3/1387 ،
اگرچه مرحوم شيخ انصاری با ورود عرف در اين زمينه مخالف است و اعتقاد دارد مسامحۀ عرفی
و اقدام عقال به شرط مجهول ،اشکالی در غرری بودن بيع وارد نمیکند .زيرا با تتبع احکام معامالت،
کشف میشود که شارع مقدس اعتنايی به تسامح مردم ننموده و راضی به بيع مشتمل بر شرط مجهول
و غرری نمیشود و عرف مردم در بسياری از موراد تسامحاتی میکند که از نظر شرع مقبول نيست.
مثال مردم اقدام به بيعهايی میکنند که اجرای تعهد يا تسليم مبيع ممکن نيست در حالی که يکی از
شرايط بيع قدرت بر تسليم است .فلذا نمیتوان تسامحات عرفيه را مبنايی برای اينگونه مباحث قرار
داد و لذا علما میگويند دايرۀ غرر در نظر شرع از دايرۀ غرر در نظر عرف ،اضيق است .يعنی بعضی
مصاديق غرر در نظر شرع ،در نظر عرف غرر محسوب نمیشود ( .شيخ انصاری)114 :5/14۲0 ،
در فقه اماميه نيز بعضی فقها در صورت وجود مدت مجهول يا شرط خيار بهصورت مطلق نظر
دادهاند که فقط شرط باطل است ولی عقد صحيح است ،مانند آيتالله مکارم و آيتالله صافی
گلپايگانی و آيتالله سيستانی( .سيستانی)41 :۲/1415 ،
مرحوم آقای خوئی (رضوانالله عليه) میفرمايند اگر مدت خيار مشروط مجهول باشد اين شرط
ممکن است شرط باطل باشد ولی معامله صحيح است .راهی برای بطالن معامله نيست برای اينکه
فساد شرط به فساد مشروط سرايت نمیکند و هيچ غرری هم در کار نيست .بخش مهم اعتراض
ايشان مربوط به سند «نهی النبی عن الغرر» است .اوال آن اولی که ثابت نشده و دومی هم سند معتبر
ندارد .غرری هم بر فرض داشته باشد ،غرری هم در کار نيست .برای اينکه اگر غرر به
معنای جهل باشد که عوضين مجهول نيستند ولی غرر به معنای جهل نيست .اگر غرر به معنای
خطر باشد اينجا هيچ خطری در کار نيست ،برای اينکه عوضين کامال معلوماند .پس بنابراين دليلی
بر بطالن نيست .بعضی فقها نيز در صورت مطلق و مجهول بودت مدت در خيار شرط نظر دادهاند
که عقد صحيح است و مدت منصرف به سه روز است و همچنين بر آن ادعای اجماع شده است
(شريف مرتضی ،بیتا438 :؛ شيخ طوسی۲0 :3/1408 ،؛ قاضی بن براج55 :1411 ،؛ ابن زهره
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القمی ،بیتا۲57 :؛ أبو الصالح الحلبی ،بیتا.)353 :
بعضی مانند سيد يزدی (ره) در اين مورد مهلت عرفی را در نظر گرفتهاند که با توجه به اصول
حقوقی و فقهی از بين نظريات موجود بهترين نظر میباشد .يکی از موارد مهلت عرفی زمانی است
که شرط خيار (انصراف از معامله يا پشيمانی ،بدون مدت) در مبايعهنامۀ عادی درج شده باشد و
زمانی برای تنظيم سند رسمی تعيين گشته باشد ،خيار تا زمان تنظيم سند رسمی قابلاعمال است و
بنابراين هم عقد و هم شرط صحيح است و در غير اين مورد ،چنانچه عرف روشنی در رابطه با زمان
خيار وجود داشته باشد همان مالک عمل است.
در فقه مالکی خيار شرط ثابت است و در اين مذهب مدت خيار با توجه به نياز و انواع مبيع،
متفاوت است و نيز درخصوص ميزان مدت محدود به مدت خاصی نيست و خيار شرط بهصورت
مطلق و خيار شرط با مدت مجهول و خيار شرط دائمی صحيح است و مدت آن طبق عادت بر
حسب نوع مبيع توسط حاکم تعيين خواهد شد (جزيری.)161 :۲/14۲4 ،
در قراردادهای تجارتی ،چنان گفتوگوهای مقدماتی و بنای طرفين در تعيين مفاد آنها مؤثر
است که گاه دادرس از متن آن به خوبی مقصود را درنمیيابد .در مقام تفسير قرارداد دادرس بايد در
جستوجوی قصد واقعی و مشترک دو طرف عقد باشد و خود را پايبند به ظاهر الفاظ و معنای ادبی
آنها نداند .اين قاعده بهويژه برای بیاعتبار ساختن قراردادهای صوری و جلوگيری از حيلههای
نامشروع مفيد است و به دادرسی امکان میدهد تا از ظواهر فريبنده بگذرد و رابطۀ دو طرف را تابع
مقصود واقعی آنان سازد و و صف حقوقی عمل انجام شده را معين سازد( .کاتوزيان)15 :3/1387 ،
در جايی که مفاد سند قرارداد روشن است ،دادگاه بايد ظاهر عرفی الفاظ را حاکی از قصد واقعی
و مشترک دو طرف بداند و نمیتواند به بهانۀ رعايت انصاف يا عرف و قانون معنای ديگری به آن بدهد
يا مفاد عقد را منحرف سازد .با وجود اين ادعای مخالفت ارادۀ اعالمشده با قصد مشترک را نبايد
مردود شمرد منتها به دليل تعارض ظاهر الفاظ با داليل ابرازشده و همچنين به دليل موانعی که متون
قوانين در تخلف از مفاد اسناد معتبر به وجود آمده است ،اين ادعا به دشواری اثبات میشود و دادگاه
نيز تمايل به انصراف از ظواهر عرفی سند قرارداد ندارند .در رويۀ قضايی هم قضات سعی بر اين
دارند تا حد ممکن با تمسک به لوازم قانونی و عرفی از انحالل قراردادها جلوگيری کنند .در ادامه
چند رأی که در آن قاضی از لوازم عرفی قرارداد استفاده کرده بيان میشود.
الف ـ م دادنامۀ  ۲1/17مورخ  1371/1/1۹شعبۀ  ۲1ديوان عالی کشور:
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طرفين بانضمام کميسيون بنگاه پرداخت کند و فروشنده متعهد شده در مهلت مرقوم خانه را تخليه و
تحويل خريدار بدهد».
نظر شعبه« :با فرض تلقی عبارت مذکور در ذيل قرارداد مستند دعوی بهعنوان خيار شرط قيد
مدت مذکور در قرارداد عرفا ناظر به کل قرارداد منجمله خيار شرط بوده و نتيجتا مورد از مصاديق
مادۀ  401قانون مدنی نبوده و معامله باطل نمیباشد»( .بازگير)3۲ :137۹ ،
ب ـ دادنامۀ  ۲۲/688مورخ  136۹/۹/10شعبۀ  ۲۲ديوان عالی کشور:
در اين قرارداد تراضی گرديده هر گاه از تاريخ  66/7/17بنا به داليلی طرفين فسخ قولنامه را
خواستند مبلغ پنجاه هزار تومان به ديگری دادنی باشد به تجويز ماده  401قانون مدنی شرط خيار و
هم عقد بيع  66/7/17باطل است.
نظر شعبۀ  ۲۲ديوان عالی کشور« :دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا اگرچه موضوع
فسخ قولنامه که در قرارداد تنظيمی عنوان شده مقيد به زمان معينی نگرديده ليکن در اين خصوص
فقط شرط مزبور مجهول و باطل است و ديگر اين شرط اثری در صحت بيع ندارد»( .بازگير:137۹ ،
.)71
ج ـ پروندۀ کالسه  70/86ح.ا.ا (خواسته :ابطال بيع)
خواهان اعالم میدارد به داللت مبايعنامۀ مورخ  84/3/۲7خواندۀ دعوی يک دستگاه ساختمان
را به شرح مندرج در مبايعهنامه از اينجانب خريداری نموده است ،در قمست ذيل مبايعهنامه شرط
شده «چنانچه هر يک از طرفين به هر دليلی از معامله فوق انصراف دهند موظف به پرداخت پانزده
ميليون تومان به طرف ديگری میباشد» نظر به اينکه شرط مذکور شرط خيار بوده که بهلحاظ نداشتن
مدت باطل و مبطل عقد است.
دادنامۀ شمارۀ  88/۲/31-۲۹شعبۀ  101جزايی دادگاه عمومی کالردشت:
«دادخواست خواهان بهلحاظ عدم ثبوت غيروارد تشخيص و مستندا به ماده  1۹7آيين دادرسی
مدنی حکم به بطالن دعوا صادر میگردد».
دادنامۀ شمارۀ  88.۹۹715166.14۹3شعبۀ  13دادگاه تجديدنظر استان مازندران:
استدالل دادگاه تجديدنظر:
« .1استناد تجديدنظرخواه به بند  ۲ماده  ۲33قانون مدنی بهلحاظ تملک و قبض مبيع و ثمن
توسط مشتری و بايع ،خروج موضوعی از ادعای جهل عوضين میباشد.
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شرط و هم بيع باطل است ،ليکن همان طور که در سطور پايانی اليحه تجديدنظرخواهی اشاره به
ضرورت توجه قصد و اراده طرفين قرارداد و بیاثر بودن قصد و اراده کاتب قرارداد شده است و برابر
ماده  ۲۲4قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفيه» و ماده  1۹0قانون مدنی که اشاره
به قصد و اراده طرفين دارد ازاينرو داليل و قراين و امارهای در قرارداد و پرونده مشاهده نمیشود که
طرفين قرارداد اراده و نيت و قصد برای انصراف و بههم زدن عقد بيع در آينده داشته باشند و تملک
مبيع از سوی مشتری و قبض ثمن توسط بايع ،مثبت ادعای فوق مبنی بر عدم اراده و قصد طرفين
برای بههم زدن بيع در آينده است و مضافا انقضای  ۲سال از وقوع معامله و بيع و تملک مبيع و قبض
ثمن مؤيد نظر فوق می باشد و خالف استنباط موجب تزلزل در نظم عمومی جامعه و معامالت و
مراودات تجاری فراهم خواهد نمود و فتاوی تعدادی آيات عظام حضرات آيت الله مکارم شيرازی،
صافی گلپايگانی نشانگر صحت معامله و فقط باطل بودن شرط میباشد».
 .2-2تعیین بعدی مدت از طریق امارات قرارادادی

در اين مبحث به قابليت تعيين مدت در صورت عدم تعيين مدت در خيار شرط با توسل به
امارات قراردادی میپردازيم تا از اين طريق بتوانيم نقص مربوط به عدم تعيين مدت را برطرف و از
انحالل قرارداد جلوگيری کنيم .بهطور معمول در قراردادهايی که توسط بنگاه امالک تنظيم میشود
شروطی مانند اينکه «در صورت انصراف يا فسخ هر يک از طرفين از معامله مبلغ پنج ميليون به
طرف مقابل پرداخت مینمايد يا بيعانه متعلق به طرف مقابل خواهد بود» درج میشود .قدر مسلم
درج چنين شروطی توسط بنگاه امالک باب تفسيرهای مختلفی را در صورت نزاع و اختالف در
قرارداد باز میکند و طرف ناراضی از قرارداد در پی بطالن قرارداد به استناد مادۀ  401قانون مدنی
میباشد با اين استدالل که شرط مذکور نمونۀ بارز خيار شرط است و چون مدت در آن قيد نگرديده
شرط خيار و عقد باطل است.
نقش دادرس بهعنوان مجری قانون به جهت حفظ قرارداد تا حد ممکن و در واقع حفظ نظم
عمومی معامالت بسيار مهم است .دادرس از طريق تفسير قرارداد به قصد مشترک و هدف واقعی
طرفين از انعقاد قرارداد خواهد رسيد و در صورت نقص قرارداد با توسل به امارات قراردادی و قواعد
عام ،قرارداد را حفظ خواهد کرد .بهطور مثال در قراردادهايی که توسط بنگاه امالک تنظيم میشود
که با شرط فوقالذکر همراه است دادرس جهت تعيين مدت در قرارداد بهدنبال تاريخ مؤخر بر قرارداد
میگردد تا از انحالل معامله جلوگيری کند .اماراتی مانند تاريخ مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای
تنظيم سند رسمی ،بدين صورت که به حکم مادۀ  400قانون مدنی ،ابتدای خيار شرط از تاريخ
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جايی که ثمن معامله از طريق چک پرداخت میشود ،معموال تعداد چکها و تاريخ سرسيد آنها
در مبايعهنامه قيد میشود در اين صورت انقضای خيار شرط میتواند تاريخ سررسيد اولين چک
باشد .همينطور دريافت ثمن توسط فروشنده و تصرف در آن يا برعکس تصرف خريدار بر مال
خريداری شده يا عدم استفاه از خيار برای مدت طوالنی به معنای انصراف صاحب خيار از اجرای
خيار میباشد .دادرس با استفاده از امارات قراردادی میتواند قرارداد ناقص را تکميل نمايد.
تفسير قرارداد باعث درهم آميختن التزام ارادی با الزامهای اجتماعی میشود و از طرفی با پيدايش
اختالف ،هر قراردادی هرچند دقيق و فنی باشد ،نياز به تفسير دارد (قاسم زاده .)58 :1376 ،يکی
از راههای جلوگيری از انحالل عقد توسل به اصل لزوم و التزام به قرارداد و اصل صحت است.
مادۀ  ۲1۹قانون مدنی ،به خوبی نشان میدهد که نيروی الزامآور عقد مشروط است و قانون حق
نظارت و دخالت را برای خود حفظ میکند .مادۀ  ۹75قانون مدنی نيز صريحتر از مادۀ  ۲1۹قانون
مدنی مقرر میدارد .پس گزاف نيست که گفته شود قراردادی الزامآور است که از ديدگاه حقوق
مشروع باشد يا به بيان ديگر الزام ناشی از عقد چهرهای از الزام اجتماعی است.
مفاد مادۀ  ۲۲3قانون مدنی بیگمان يک قاعدۀ موضوعی نيست و قانونگذار نمیخواهد حکمی
مستقل بنا گذارد و رابطۀ آن را با ظاهر و غلبهای که انگيزۀ صدور حکم قرار گرفته است قطع کند .به
همين جهت نيز اعتبار اصل صحت تا زمانی است که خالف آن ثابت نشود .اجرای اصل صحت
بدين معنی است که دادرس همۀ آثار حقوقی عقد را بر قرارداد مورد ترديد بشناسد ،ولی دربارۀ امور
خارجی که لوازم عقلی يا عادی آن صحت است ،اختالف نظر وجود دارد .گروهی که قاعدۀ صحت
را در شمار امارات آوردهاند و آن را راهی برای کشف واقع میدانند ،بیگمان برای اجرای کامل قرارداد
لوازم عقلی و قانونی صحت آن را نيز میپذيرند( .کاتوزيان.)38۹ :1/1385 ،
گاهی اوقات ممکن است شرط خيار قبل از عقد با توافق طرفين ايجاد شده باشد و بعد از آن عقد
بر اساس توافق قبلی منعقد شود و در ضمن عقد به خيار شرط قبل از عقد اشاره شود ولی مدت آن قيد
نگردد در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد طرفين بر شرط خيار و مدت آن به توافق رسيدند ،ولی درمتن
قرارداد مدت را ذکر نکردند .در اينجا با اثبات توافق قبل از عقد يعنی توافق بر شرط خيار با مدت معين
توسط طرف مقابل از بطالن قرارداد جلوگيری میشود و اين از مصاديق شرط بنايی میباشد .شرط
بنايی يک توافق فرعی حاصل از مذاکرات مقدماتی در ارتباط با عقد اصلی است که به هنگام انعقاد
اين عقد حسب ارادۀ مشترک قبلی طرفين ،جزء مفاد عقد قرار میگيرد (عقد متبانيا بر آن واقع میشود)
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زيرمجموعۀ شرط ضمن عقد است و به حکم مادۀ  1113و  11۲8قانون مدنی صحيح و الزماالجراست.
در رويۀ قضايی هم دادگاهها در عمل سعی میکنند قرارداد را طوری تفسير کنند تا از انحالل قرارداد
جلوگيری شود .البته با کمک امارات قراردادی و قواعد عام ،و اگر در قراردادی هيچ امارهای دال بر
محدودبودن يا انقضای خيار شرط را نشان ندهد به ناچار به حکم مادۀ  401قانون مدنی هم شرط خيار
و هم قرارداد باطل است .در ادامه نمونههايی از رويۀ قضايی را درخصوص موضوع مورد بحث خواهيم
ديد که بعضی دادگاهها شرط «انصراف از قرارداد يا پشيمانی» را خيار شرط ندانسته بلکه ضمن تحکيم
مبانی معامله يک نوع برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام رسمی معامله حاصل میگردد.
اداره کل حقوقی قوۀ قضاييه در نظريۀ شمارۀ  7/3486مورخ  78/4/۲بدين شرح اعالم نظر
مینمايد« :شرط پشیمانی از مصادیق خیار شرط موضوع مادۀ  401قانون مدنی نیست ،بلکه ضمن
تحکیم مبانی معامله یک نوع برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام رسمی معامله حاصل
میگردد و مطالبۀ آن گویای استفاده از شرط فسخ تلقی نمیشود».
در نشست قضايی دادگستری استان لرستان درخصوص اين شرط بدين شرح اظهارنظر شده
است« :معاملهای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قولنامه شرط شده «چناچه هر یک
از طرفین از انجام معامله منصرف شود مبلغ یک میلیون ریال به طرف مقابل بهعنوان ضرر و زیان
بپردازد» آیا شرط مذکور با توجه به مادۀ  401قانون مدنی مبطل عقد است؟
اتفاق نظر :از فرض سؤال قید مذکور خیار شرط نمیباشد بلکه قید مذکور از باب تحکیم و
استحکام معامله است و به استناد این قید نمیتوان درخواست فسخ معامله را بهعنوان خیار شرط مطرح
کرد .مضاف بر اینکه بهصراحت مادۀ  224قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید
ً
مذکور عرفا خیار شرط محسوب نمیشود( ».مجموعه نشستهای قضايی)68 :4/1383 ،
دادنامۀ  443مورخ  1370/4/15شعبۀ  8ديوان عالی کشور :تصريح در سند معامله به اينکه اگر
فروشنده از انجام معامله منصرف شود بايد عالوه بر رد بيعانه معادل بيعانه به خريدار بپردازد ،برای
تحکيم معامله است و داللت بر حق فسخ فروشنده ندارد( .بازگير)5۲ :137۹ ،
برخی دادگاهها اين شرط را شرط خيار تلقی کرده ولی از طريق امارات قراردادی پايانی را برای
خيار شرط در نظر گرفتهاند:
الف ـ دادنامۀ  ۲1/706مورخ  1373/1۲/13شعبۀ  ۲1ديوان عالی کشور:
با توجه به تعيين مدت جهت پرداخت ثمن به کيفيت مندرج در قرارداد مذکور که نهايتا
 70/3/30قيد و بالفاصله اضافه گرديده است که« :چه خريدار و چه فروشنده هر کدام پشيمان شويم
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 )70/3/30مدت خيار بوده و از مصاديق مادۀ  401قانون مدنی نمیباشد».
ب ـ دادنامۀ  ۲1/4۹5مورخ  ۹3/۹/10شعبۀ  ۲1ديوان عالی کشور:
با توجه به بند  7قولنامه حق فسخ برای خريدار بدون ذکر مدت طبق مادۀ  401قانون مدنی شرط
و بيع باطل میباشد ليکن اشکالی که به اين استدالل و دادنامۀ تجديدنظرخواسته وارد به نظر میرسد
اين است که اوال ضرباالجل مذکور در صدر بند  4قرارداد صريحا با اين عبارت« :چنانچه درمدت
زمان يکسال بعد از امضای قولنامه خريدار حاضر به پرداخت مبلغ باقیمانده از کل مبلغ مورد
معامله با شد فروشنده متعهد به انتقال سند به نام وی خواهد بود» ناظر به کل قرارداد منجمله بند 7
قرارداد بوده بنابراين با فرض تلقی اين بند بهعنوان خيار شرط ،بدون مدت نبوده و استناد به مادۀ 401
قانون مدنی و صدور حکم به بطالن قرارداد موجه نمیباشد.
ج ـ دادنامۀ  ۲1 / 178مورخ  73/4/1۲شعبۀ  ۲1ديوان عالی کشور:
«قطع نظر از اينکه علی فرض تلقی عبارت مذکور در ذيل قرارداد بهعنوان خيار شرط در قرارداد
باشد مورد مشمول مقررات مادۀ  401قانون مدنی میباشد» (بازگير.)83 :137۹ ،
نتیجه

با تحقيق و تتبع در آثار فقهای متقدم و متأخر عامه و اماميه درخصوص تأثير عدم ذکر مدت در
خيار شرط بر قرارداد نتايج ذيل حاصل شده است:
خيار شرط مورد اتفاق فقهای متأخر و معاصر اماميه و اهل سنت میباشد ،پايه و اساس استدالل
غالب علما اجماع و سنت میباشد ولی ثوری و ابن ابی شرمه و گروهی از اهل ظاهر خيار شرط را
قبول ندارند .در فقه شافعی مدت خيار فقط  3روز و کمتر امکانپذير است به شرطی که متصل به
شرط خيار و بهصورت متوالی باشد و اگر مدت خيار مجهول ،مطلق يا دائمی يا بيشتر از  3روز و نيز
به شرط خيار متصل نباشد ،عقد باطل است .فقه حنفی نيز مانند فقه شافعی میباشد با اين تفاوت
که الزم نيست حتما مدت خيار متصل به عقد باشد و نيز در خيار شرط بهصورت مطلق اگر در مدت
 3روز واقع شود جايز و بيشتر از آن ببع باطل است .فقه حنبلی معتقد است که مدت در خيار شرط
بايد معلوم باشد و نيز خيار شرط مجهول و مطلق و دائمی را مجاز نمیداند .در فقه مالکی مانند فقه
حنبلی خيار شرط محدود به مدت خاص نيست ولی خيار شرط مطلق و مجهول باطل نيست و با
توجه به نياز و نوع مبيع مدت خيار متفاوت است.
در فقه اماميه نظر غالب بر اين است که خيار شرط محدود به مدت خاصی نيست و نيز خيار شرط
منفصل و متصل صحيح است ولی در مورد حکم عقدی که مدت خيار در آن قيد نشده چهار نظر وجود
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فقط شرط خيار باطل است و عقد صحيح است و نيز عدهای معتقدند عقد صحيح است و شرط منصرف
به  3روز میباشد و عدهای معتقدند اگر از طريق عرف ،مدت قابلتعيين باشد عقد صحيح است که نظر
نگارندگان بر همين نظر اخير میباشد .در حقوق ايران نيز خيار شرط با توافق طرفين تعيين میشود ولی
اگر مدت مجهول باشد به حکم مادۀ  401قانون مدنی عقد و شرط خيار باطل است.
رويۀ قضايی در ايران درخصوص يکی از مصاديق خيار شرط يعنی «شرط انصراف يا پشيمانی
يا فسخ معامله» که معموال در مبايعهنامهها توسط بنگاه امالک تنظيم میشود رويۀ واحدی نداشته و
بعضی محاکم نظر به بطالن شرط و عقد به حکم مادۀ  401قانون مدنی دارند و بعضی محاکم
معتقدند فقط شرط باطل است ،ولی عقد باطل نيست و برخی دادگاهها معتقدند که اين شرط ،شرط
خيار نيست بلکه نوعی برآورد خسارت و نيز برای تحکيم معامله است و بعضی محاکم معتقدند اين
شرط خيار است ولی به کمک قواعد عام مانند اصل لزوم و صحت ،عرف و امارات قراردادی پايانی
را برای شرط خيار تعيين نمودهاند.
به نظر نگارندگان ،در مواردی که شرط خيار در مبايعهنامۀ عادی درج شده باشد و زمانی برای
تنظيم سند رسمی تعيين گشته باشد ،خيار تا زمان تنظيم سند رسمی قابل اعمال است و بنابراين هم
عقد و هم شرط صحيح است و در غير اين مورد ،چنانچه عرف روشنی در رابطه با زمان خيار وجود
داشته باشد همان مالک عمل است و در غير اين دو مورد عدم تعيين مدت در شرط خيار ،موجب
بطالن شرط و عقد میگردد.
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➢ امامی ،سيدحسن ( ،)1387حقوق مدنی ،جلد  ،1چاپ  ،۲8تهران :انتشارات اسالميه.
➢ اراکی ،محمد علی ( ،)1371توضیح المسائل (فارسی) ،فقه شیعه ،قم :چاپخانه دفتر تبليغات إسالمی حوزه
علميه قم.
➢ بازگير ،يدالله ( ،)137۹قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور ،چاپ  ،1تهران :فردوسی.
➢ رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی و حقوقی )1383( ،جلد  ،۹تهران :انتشارات جنگل.
➢ شهيدی ،مهدی ( ،)1385عقود معین  ،1چاپ  ،6تهران :انتشارات مجد.
➢ شهيدی ،مهدی ( ،)1386آثار قراردادها و تعهدات ،چاپ ،3تهران :انتشارات مجد.
➢ شهيدی ،مهدی ( ،)1385مجموعه مقاالت حقوقی ،چاپ  ،1تهران :انتشارات مجد.
➢ صفايی ،سيدحسين ( ،)13۹1قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ۲چاپ  ،15تهران :انتشارات ميزان.
➢ قاسم زاده ،سيدمرتضی (« ،)1376حل اختالف قراردادی» ،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره  5و
.6
➢ کاتوزيان ،ناصر ( ،)1385قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
➢ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی ( ،)1381جلد  ،۲چاپ  ،۲تهران :معاونت آموزشی و تحقيقات قوۀ
قضاييه.
➢ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی ( ،)1384جلد  ،4چاپ  ،1تهران :معاونت آموزشی قوۀ
قضاييه.
➢ مجموعه نشستهای قضایی ( ،)1383جلد  ،4معاونت آموزشی قوۀ قضاييه ،مسائل قانون مدنی.
➢ مجموعه نشستهای قضایی ( ،)138۲جلد  ،6معاونت اموزشی قوۀ قضاييه ،مسائل قانون مدنی.
➢ نوين ،پرويز و عباس خواجه پيری (  ،)138۲عقود معین  ،1چاپ  ،۲تهران :گنج دانش.
➢ واثقی ،محسن ( « ،)13۹1بررسی تطبيقی شرط بنايی در حقوق اسالم و ايران» ،فصلنامه پژوهشهای فقه و
حقوق اسالمی ،ش .۲۹

عربی
➢ انصاری ،مرتضی (14۲0ق) ،المکاسب ،جلد  ،5الطبعة االولی ،قم :مؤسسه باقری.
➢ ابن قيم جوزيه ،شمس الدين ابوعبدالله (بیتا) ،إعالم الموقعین عن رب العالمین ،جلد  ،4بيروت :داراحياء
التراث العربی.
➢ ابن قدامه ،عبدالله (بیتا) ،المغنی ،جلد  ،4بيروت :دار الکتاب العربی.
➢ ابن قدامه ،عبد الرحمن ( بیتا) ،الشرح الکبیر ،جلد 4و ،7بيروت :دار الکتاب العربية.
➢ ابن عابدين (1415ق) ،رد المختار علی الدر المختار ،جلد  ،1الطبعة االول ،بيروت :دارالفکر.
➢ ابن براج ،عبد العزيز (قاضی ابن براج) (141ق) ،جواهر الفقه ،تحقيق :ابراهيم بهادری ،قم :مؤسسه سيدالشهدا.
➢ انصاری ،زکريا (1418ق) ،فتح الوهاب ،جلد  ،1فقه شافعی ،طبعةاألولی ،دارالکتب العلمية.
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علمية ،المحقق.
➢ اردبيلی ،احمد ،المحقق األردبيلی (بیتا) ،مجمع الفائدة ،جلد  ،8الشيخ علی پناه االشتهاردی ،قم :جماعة
المدرسين قم.
➢ بهوتی ،منصور بن يونس (1418ق) ،کشاف القناع ،جلد  ،3الطبعة االولی ،بيروت :دارالکتاب العلمية.
➢ بيهقی ،احمدبن حسين بن علی (141۲ق) ،السنن الکبری ،جلد  ،5الطبعة االولی ،بيروت :دارالفکر.
➢ بيهقی ،ابومحمد (بیتا) ،معرفة السنن واآلثار ،جلد  ،4بيروت :دار الکتب العلمية.
➢ بحرانی ،يوسف (بیتا) ،الحدائق الناضرة ،جلد  ،1۹قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسين بقم
المشرفة.
➢ جزائری ،عبدالله (بیتا) ،التحفة السنیة (مخطوط) ،نسخة مخطوطة ،تخطيط :عبدالله نور الدين بن نعمت
الله.
➢

جزيری ،عبدالرحمن (14۲4ق) ،الفقه علی المذاهب االربعه ،جلد  ،۲بيروت :دارالکتب العلميه.

➢ حلی ،ابوالقاسم نجم الدين (1410ق) ،المختصر النافع ،طبعةالثانية ،طهران :قسم الدراسات اإلسالمية فی
مؤسسة البعثة.
➢ حلی ،ابوالقاسم نجم الدين ( 140۹ق) ،شرائع اإلسالم ،جلد  ،۲طبعةالثانية ،طهران :انتشارات استقالل.
➢ حلی ،يحيی بن سعيد ( 1405ق) ،الجامع للشرایع ،إشراف:الشيخ جعفر السبحانی ،قم :المطبعة العلمية.
➢ حلی ،جمال الدين (1407ق) ،المهذب البارع ،جلد  ،۲قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسين
بقم المشرفة.
➢ حلی ،حسن بن يوسف بن علی المطهر (1413ق) ،مختلف الشیعه ،جلد  ،5الطبعة االولی ،قم :مؤسسه النشر
االسالمی.
➢ حلی ،حسن بن يوسف (14۲0ق) ،تحر یر األحکام ،جلد  ،3الشيخ إبراهيم البهادری ،طبعة األولی ،قم :مؤسسة
اإلمام الصادق (ع) .
➢ حلی ،حسن بن يوسف (14۲0ق) ،تذکرة الفقهاء ،جلد  ،11طبع األولی ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء
التراث.
➢ حلبی ،أبو الصالح (بیتا) ،لکافی للحلبی ،رضا أستادی ،اصفهان :مکتبة اإلمام أمير المؤمنين علی (ع) العامة.
➢ حلبی ،ابن زهرة (بیتا) ،غنیة النزوع ،الشيخ إبراهيم البهادری  /إشراف:جعفر السبحانی ،األوليه ،قم :مؤسسة
اإلمام الصادق (ع).
➢ حصفکی ،محمد امين (1۹۹5م) ،الدر المختار ،جلد  ،5فقه حنفی ،مکتب البحوث والدراسات ،بيروت:
دارالفکر.
➢ خويی ،ابولقاسم (1413ق) ،منهاج الصالحین ،جلد  ،۲فقه شيعع ،قم :نشر مدينة العلم.
➢ خمينی ،روح الله (1410ق) ،کتاب البیع ،جلد  ،4طبعةاالولی ،تهران :مؤسسة تنظيم ونشر آثار االمام الخمينی.
➢ خوانساری ،احمد (1405ق) ،جامع المدارک ،جلد  ،3تعليق :علی أ کبر الغفاری ،الثانية ،قم :مؤسسة
إسماعيليان.
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➢ دمياطی ،سيد بکری (1۹۹7م) ،إعانة الطالبین ،جلد  ،3فقه شافعی ،طبعةاألولی ،بيروت :دارالفکر للطباعة.
➢ دسوقی ،عمس الدين محمد بن عرفه (بیتا) ،حاشیة الدسوقی ،جلد  ،3بيروت :دار احياء الکتب العربية.
➢ ذهبی (1310ق) ،تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق ،جلد  ،۲الطبعة الثانيه ،قم :دارالفکر.
➢ روحانی ،محمد صادق (1418ق) ،منهاج الصالحین ،جلد  ،۲فقه شيعه ( فتاوای مراجع ) ،طبعةالثانية،
الکويت :مکتبة األلفين.
➢ روحانی ،سيدمحمدصادق ( 1418ق) ،منهاج الفقاهه ،جلد  ،5الطبعة الرابعه ،قم :مطبعة العلميه.
➢ رافعی ،عبد الکريم بن محمد (بیتا) ،فتح العزیز فی شرح الوجیز ،بی تا ،جلد ،8بيروت :مطبعة دار الفکر.
➢ زيد بن علی ،مسند زيد بن علی (بیتا) ،فقه ز یدی ،بيروت :منشورات دار مکتبة الحياة.
➢ سرخسی ،شمس الدين (1406ق) ،المبسوط تحقیق جمع من االفاضل ،جلد  ،13بيروت :دار المعرفة.
➢ سمرقندی ،عالالدين (1414ق) ،تحفة الفقهاء ،جلد  ،۲فقه حنفی ،الثانية ،بيروت :دار الکتب العلمية.
➢ سيوطی ،جالل الدين (1418ق) ،تنو یر الحوالک ،فقه مالکی ،بيروت.
➢ سيستانی ،سيدعلی (1415ق) ،منهاج الصالحین ،جلد  ،۲طبعة األولی ،قم :مکتب آية الله العظمی السيد
السيستانی.
➢ سبزواری ،محمد باقر (14۲3ق) ،کفایة األحکام ،جلد  ،1الشيخ مرتضی الواعظی األراکی ،األولی ،مؤسسة
النشر اإلسالمی.
➢ شربينی ،محمد بن احمد (1۹58م) ،مغنی المحتاج ،جلد  ،1فقه شافعی ،بيروت :دار إحياء التراث العربی.
➢ شربينی الخطيب ،محمد ( 1۹58م) ،المغنی المحتاج ،جلد  ،3مصر :دار احياء التراث العربی.
➢ شافعی ،االمام (1403ق) ،کتاب االم ،جلد ،3طبعة الثانية ،بيروت :مطبعة دارالفکر.
➢ شروانی ،العبادی ،عبدالحميد ،ابن قاسم (بیتا) ،حواشی الشروانی ،جلد  ،4بيروت :دار احياء التراث العربی.
➢ طباطبايی ،سيد محمد کاظم (بیتا) ،ریاض المسائل ،جلد ،8الطبع االولی ،قم :مؤسسه النشر االسالمی.
➢ طباطبائی يزدی ،سيدمحمدکاظم (1378ق) ،حاشیه المکاسب ،جلد  ،۲الطبعة االولی ،قم :نشر اسماعيليان.
➢ طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن (1417ق) ،خالف ،سيدعلی خراسانی ،جلد  3و  ،4الطبع االولی ،قم :مؤسسه
النشر االسالمی.
➢ طوسی ،محمد ،ابن حمزة الطوسی (1408ق) ،الوسیلة ،تحقيق:الشيخ محمد الحسون ،طبعةاألولی ،قم:
مطبعة الخيام.
➢ علی حسينی ،سيد عبدالله (14۲1ق) ،مقارنات التشریعیه ،جلد  ،1طبعة االول ،دارالسالم.
➢ قرطبی اندلسی ،ابواليد ،ابن رشد الحفيد ( 1415ق) ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،جلد  ۲و ،3بيروت :دار
الفکر.
➢ قمی ،عباس ( ،)135۹الغایة القصوی (فارسی) ،لليزدی ترجمة ( عروة الوثقی) ،جلد  ،۲طهران :إنتشارات
المکتبة المرتضو ية.
➢ قمی ،علی بن محمد (بیتا) ،جامع الخالف والوفاق ،قم :انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر (عج).
➢ کاشانی ،ابوبکر بن مسعود (140۹ق) ،بدائع الصنائع ،جلد 5و ،۲الطبعة االولی ،پاکستان :المکتبة الحبيبية.
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➢ خوانساری موسی (1418ق) ،منیة الطالب ،جلد  ،3طبعةاألولی ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
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➢ مکی عاملی ،ابوعبدالله محمدبن جمال الدين (شهيد اول) (1414ق) ،الدروس ،جلد ،3قم :مؤسسة النشر
اإلسالمی ،األولی.
➢ مکی العاملی ،محمد بن جمال ،الشهيد الثانی (13۹8ق) ،شرح اللمعة ،جلد  ،4طبعةاألولی ،قم :السيد محمد
کالنتر.
➢ مکی العاملی ،محمد بن جمال ،الشهيد الثانی (1413ق) ،مسالک األفهام ،جلد  ،3قم :مؤسسة المعارف
اإلسالمية.
➢ موسوی البغدادی ،علی بن الحسين ،الشريف المرتضی (بیتا) ،االنتصار ،تهران :مؤسسة النشر اإلسالمی.
➢ ماردينی ،عال ،الدين (بیتا) ،الجوهر النقی ،جلد  ،5فقه حنفی ،بيروت :دار الفکر.
➢ مليباری الفنانی الهندی ،عبدالعز يز ( 1418ق) ،فتح المعین ،جلد  ،3الطبعة االول ،بيروت :دارالفکر.
➢ مواق ،محمد بن يوسف (1۹۹5م) ،مختصر خلیل ،فقه مالکی ،طبعةاألولی ،بيروت :دار الکتب العلمية.
➢ مزنی ،اسماعيل (بی تا) ،مختصر المزنی ،فقه شافعی ،بيروت :دار المعرفة للطباعة والنشر.
➢ نراقی ،احمد (1415ق) ،مستند الشیعه ،جلد  ،14قم :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث.
➢ نسفی ،عبدالله بن احمد ،ابن نجيم المصری (1۹۹7م) ،البحر الرائق ،جلد  ،6فقه حنفی ،بيروت :دار الکتب
العلمية.
➢ نووی ،يحيی بن شرف ( بیتا) ،المجموع فی شرح المهذب ،جلد  ،۹بيروت :دارالفکر.
➢ نووی ،ابوزکريا محيی الدين (1۹۹1م) ،روضة الطالبین وعمدة المفتین ،جلد  ،3الطبعة الثالثه ،دمشق:
المکتب االسالمی.
➢ نجفی ،محمدحسن (1368ش) ،جواهرالکالم ،جلد  ،۲3التاسعة ،طهران :دارالکتب اإلسالمية.
➢ نعمان الکبری البغدادی ،ابی عبدالله ،الشيخ المفيد (1410ق) ،المقنعة ،طبعةالثانية ،قم :مؤسسة النشر
اإلسالمی.
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➢ مرواريد ،علی اصغر (1410ق) ،الینابیع الفقهیة ،جلد  ،13طبعة األولی ،بيروت :الدار اإلسالمية.

