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 چكیده

عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجهه   اصل حاکمیت اراده به
حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان  ،یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده .است

هرچند که در برخی مصهادیق عقهود   است، حتی پذیرفته شده را خیار شرط در عقود به
ضمان اختالف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با  چون نکاح و وقف و

بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان  واست رو بوده  هو موانعی روب ها یریگ سخت
شرط در ایقاعات و مستند  راخیعدم نفوذ  ،اصحاب میانمشهور  .اند خیار در ایقاع بوده

گهردد کهه ایقهاع     که برخی از آنها به این برمیعقلی است  یها عالوه بر اجماع، وجوهنآ
گردد که ایقاع خصهوص خیهار را    به این برمی نیزکند و برخی  قبول نمیرا شرط  اًمطلق

 م.ای بطالن و نقد و بررسی آن پرداخته ۀادل یانکند. در این جستار به ب قبول نمی
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 مقدمه

عقهد از دو اراده متولهد و   . شهود  مهی ای  این پژوهش به تفاوت عقد وایقاع اشاره ۀدر مقدم
و از آنجا که خیار شرط نیز مانند سایر شروط و مسهتفاد   است واحد حاصل ۀایقاع از اراد

علیه دارد، ایهن مفههوم در    طٌله و مشرو طٌمشروز مفهوم شرط این است که شرط نیاز به ا
ای چهون   ادلهه  ۀبهه پشهتوان   توان ی؛ اما آیا موجود دارد (است متکی رفطکه به دو )عقد 

کهه بهه یه     )این مفهوم را در ایقاع  ،اصل حاکمیت اراده مبنای ۀبه مثابعمومات شروط 
 وشهروط صهحی     ۀداد؟ آیا چنین شرطی در ایقاع در زمهر  نیز تعمیم (استمتکی طرف 
بنهابراین آیها    اسهت، تر از همه اینکه ماهیت اکثهر ایقاعهات اعهدامی     الوفاست؟ و مهم الزم
و  ایهم  بطالن پرداختهه  ۀمعدوم را تصور کرد؟ در این پژوهش به بررسی ادل ۀاعاد توان یم

بلکهه   ،ل مناسبی بهر بطهالن نیسهت   خواهیم دید که نه تنها دلی ،پس از نقد ی  ی  آنها
 نیه ذکهر اسهت ا   شهایان . داردارائه  امکانادله و آرایی دال بر جریان خیار شرط در ایقاع 

ههای   پس از تحریر مکاسب شیخ انصاری و حاشهیه  ویژه بهدر میان معاصران  شتریبحث ب
  فربه شده و غنا یافته است.فراوان 

 
  بطالن ۀبررسی ادل

 اجماع .1

هها یها برخهی     برای نفی دخهول خیهار شهرط در تمهام ایقهاع      ،بزرگان اصحاببسیاری از 
اند. شیخ طوسی بها شهمارش آن هه خیهار مجلهس و       به اجماع تمس  کرده ،مصادیق آن
و اما طالق و عتق، خیار شهرط در آن دو داخهل   »گوید:  می ،شود ها داخل نمین شرط در آ

 الخیار(   بیعیع، ب)المبسوط، کتاب ال« به دلیل اجماع ،شود نمی
جز نکهاح و وقهف داخهل     خیار شرط در هر عقدی به: »دیگو یمحقق حلی در شرایع م

  .(27: 1 ، جاالسالم )شرایع« ابراء و طالق و عتق نیزشود و  می
 ردایهن مهوا  »کهه  است شهید ثانی در مسال  بر قول محقق حلی تعلیق زده و افزوده 

  .(، خیار شرط2 )مسال ، ج« محل وفاق و حجت است
و مقتضای این کالم محقق حلی اطراد و شیوع حکم : »است اما در جواهر چنین آمده

کما اینکه ایهن تهوهم    ،به جمیع ایقاعات و عدم اختصاص آن به سه مورد ذکر شده است
« اسهت  حهدود م ،ذکهر شهده   ۀگانه  برای محقق و دیگران پیش آمده که حکم به موارد سه

  .(42: 19 ج )نجفی، جواهر الکالم،
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جز وقف و نکهاح   خیار شرط در هر عقدی ثابت است به: »دیگو یدر قواعد منیز عالمه 
جر( و در أ)قواعههداالحکام، کتههاب المتهه «. شههود و در عتههق و طههالق نیههز جههاری نمههی  

ل نکاح اسهت،  مزیطالق که  آنجازا: »است المقاصد بر کالم عالمه تعلیق زده و گفته جامع
 دو کهه غهرا از آن   چون ؛ین معناست خلع و مباراتد و در همشو خیار در آن تصور نمی

جدایی و فراق است و مال در اینها عرضی است و در معنای عتق، تدبیر است و هم نین 
سقاط اسهت و در وصهیت نیهز داخهل     ا ،که ابراء چون ؛شود در ابراء خیار شرط داخل نمی

جهامع   رکهی، محقهق ک « )اسهت ثابهت  که خیار در آن تا زمان فوت موصی  چون ؛شود نمی
  .(122: 2 ج المقاصد،

کهدام از ایقاعهات جهاری     آن در هیچ جزخیار شرط و : »دیگو یم الکرامه صاحب مفتاح
با نافذ شود و خیار منافی  ،که ایقاع مبتنی بر این است که به مجرد صیغه چون ؛شود نمی

طهرف  مفهوم مستنبط از شرط آن اسهت کهه میهان دو    که یندلیل ا نیز بهاست و این امر 
از اخبار به این مفهوم اشاره دارند و ایقهاع متقهوم بهه یه  طهرف       شماری کهن، چناباشد

کهه  طهور   آن ،به طالق و عتق و ابهراء اختصهاص نهدارد    ممنوعیت جریان خیاراست، پس 
 ( 245: 2 ج ،عاملیحر « )اند پنداشتهبرخی 

ح و وقهف و  عقود ثابت است به جز نکا ۀخیار شرط در هم: »دیگو یمحقق سبزواری م
محقهق  « )ثابهت شهود   چهه ، چنها اجمهاع اسهت   ایهن حکهم  ابراء و طالق و عتق و مسهتند  

   .التجاره، فصل ثانی فی احکام الخیار( ، کتابسبزواری
ایقاعهات، اهاهراً   خیهار در   ورودعهدم  مهورد  در : »دیه گو یشیخ انصاری در مکاسب مه 

  .(227: 2شیخ انصاری، ج « )خالفی نیست
تعلیالتهی   دیه گو یم ،ابدی یمنع را اجماع م ۀاز اینکه دلیل عمد بعد نیز محقق بحرانی

خالی از مناقشه نیست و صالحیت تخصیص عموم نصهوص   ،که برای منع ذکر شده است
خالی از اشکال  ئلهحق این است که مس: »دیافزا یمسخن خود شروط را ندارد و در پایان 

بتوان بر آن اعتماد کرد، ههر  با توجه به اطالق نصوص و عدم وجود مخصصی که  ،نیست
 ،محقهق بحرانهی  « )انهد  است کهه فقههای عظهام گفتهه     حکمی چند احوط وقوف بر همان

  .(42: 23 ، ج2202
ترین مستند حکم به عهدم جریهان خیهار در     که عمده دیآ یمها چنین بر  از این گفته

 .ایقاعات، اجماع است
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 اجماعدلیل نقد 

ی اجماع بر ادعااین است که  دشو یمآشکار در آنها  کلمات اعالم و تتبع ۀآن ه از مالحظ
سهخن  اسهت،   دشوار اثبات تعبدی بودن آن نکهیعالوه بر ا ،عدم صحت شرط در ایقاعات

 .(32: 1 ، ج2222 )خویی، کند تحقیق آن را مساعدت نمی واست  گویی و گزافه لیدل یب
 بر اجماع مذکور اشکاالتی وارد است:

خیار شرط  ئلۀمس تعرامانند شهیدین و صاحب ریاا مبرخی بزرگان اصحاب  :اول
 اند.   در ایقاع نشده

چهون   یاند، متعرا عنهاوین خاصه   شدهمتوجه ه ئلدوم: بسیاری از بزرگان که به مس
گانه )ابراء،  نه مطلق ایقاعات و این ادعا که ذکر موارد سه ،اند ابراء شده گاهطالق و عتق و 

غالب است وگرنه مقصودشهان مطلهق   و  رایجیل مثال عتق( در کلمات فقها از قب و طالق
 ؛اسهت  ناپهذیرفتنی  نیهز انهد،   که محقق عاملی و صاحب جهواهر گفتهه  نچنا ،ایقاعات است

خلع و تدبیر  ، چونایقاعاتعموم که میان اصحاب در الحاق برخی مصادیق ایقاع به  چون
 ایقاعهات  حکهم در  عدم وضوح مطلهق بهودن  امر  اختالف است و از این اًو وقف و... صریح

 .همان() شود یمکشف 
پهس از   االحکام ةاند: صاحب کفای در آن تردید کرده از ناقالن اجماع، خودسوم: برخی 

و ایهن بیهانگر    « ه این اجماع ثابهت باشهد  نچنا»گوید:  یم« و کان مستنده اجماع» عبارت
اشهکال   ئبۀشها کند که این مسئله خالی از  تصری  مینیز صاحب حدائق  تردید وی است.

 ۀیه پا سپس حکم مسئله را بر .اعتماد کرد نه آبمخصصی که بتوان  نبود دلیلبه  ؛نیست
گویهد مقتضهای    (. صهاحب جهواهر مهی   42: 23ج دهد )الحدائق الناضره،  احتیاط قرار می

ه اطراد حکم به جمیع ایقاعات و عدم اختصاص آن به سه مورد ذکر شهده اسهت و   ئلمس
کهه حهاکی از تردیهد اوسهت.      ،یعنی شاید چنهین باشهد  « ها کذل لعل»گوید:  در ادامه می

 .(42: 19، ج 2202)نجفی، 
توجهه بهه   بها   ،انهد  جریان شرط در ایقهاع تصهری  کهرده    هچهارم: بسیاری از اصحاب ب

جریان شرط در ایقهاع   اکثر آنان ،که در حدود جریان شرط در ایقاع دارند نظری اختالف
و خیار شهرط را   اند آن را تعمیم داده نیز اند و برخی ردهرا محدود به غیر از خیار شرط ک

بهر مکاسهب: )قسهم     حاشهیه هم ون محقهق اصهفهانی در    ،اند نیز در ایقاع جاری دانسته
 ،مقتضهی قاعهده  »گویهد:   یدر حاشیه بر مکاسب م صاحب عروه نیز( 125: 2 ، جالخیارات

( 91 :)قسم الخیهارات « تجریان خیار شرط در ایقاعات است و مانع در اجماع منحصر اس
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 االحکهام   و سهبزواری در مههذب   (بهه بعهد   222: 22ج )الصهادق   و سیدین روحانی در فقه
 .(291: 27)ج 

در  یعنهوان دلیهل مسهتقل    به آن به توان ینم ،اجماع را بپذیریم م بودنپنجم: اگر تما
 افهزون  .ستخالی از اشکال نی ،پس ادعای تعبدی بودن اجماع .کردتکیه  ،دیگر ۀقبال ادل

عبارت دیگر چنهین اجمهاعی بهر فهرا      بر اینکه اصل ثبوت اجماع محل اشکال است؛ به
 .(274: 2، ج است )دراساتنا من الفقه الجعفری مدرکیتحققش 

 
 و ایقاع یكطرفه است طلبد شرط دو طرف می. 1

که مفهوم مستنبط از شهرط آن اسهت کهه میهان دو طهرف       اند بر آن شده برخی اصحاب
  225: 2ج  یهه  طههرف اسههت )شههیخ انصههاری، مکاسههب،    هایقههاع متقههوم بهه باشههد و 
 مفهاد سهخن شهیخ    چهرا کهه    ،امها ایهن گفتهه اشهکال دارد     .(245: 2جالکرامهه،   و مفتهاح 
 ،مستفاد از اخبار ایهن اسهت کهه شهرط قهائم بهه دو شهخص اسهت        که  گوید میانصاری 
در اعتهاق   رو فقها یناز اد. علیه نه اینکه متوقف بر ایجاب و قبول باش طٌله و مشرو طٌمشرو

المومنهون عنهد   »را دانند با تمسه  بهر عمهوم     نزد موالعبد اشتراط مدتی خدمت کردن 
 ،نهایت اینکه لزوم ایهن شهرط ماننهد اشهتراط مهال علیهه عبهد        ،یابند جایز می« شروطهم

اما این غیر از اشتراط وقوع شرط بهین ایجهاب و قبهول اسهت      ،متوقف بر قبول عبد است
  .(225: 2ج ب، )مکاس

محقق فشارکی همین مطلب را با استناد به روایتی بیان کرده و در پی آن پاسخ داده 
مفهوم مستناد از شرط آن چیزی است که میان دو نفر است، کما اینکه در روایت »است: 

علیهه، درخواسهت آن    هر کس شرط مخالف کتهاب کنهد، از مشهروطٌ   »صحی  آمده است: 
 علیه باید موجود باشند. له و مشروطٌ وین مشروطٌیعنی عنا« جایز نیست

 نقد این وجه: اینکه شرط میان دو نفر باشهد غیهر از ایهن اسهت کهه میهان ایجهاب و        
 قبول باشد.

بله اگر گفته شود که شرط در ایقاع مانند خود ایقهاع بهه قبهول نیهاز نهدارد، در ایهن       
ریهان شهرط در ایقهاع    شهود کهه ج   صورت اشکال مذکور وارد است، چون حاصل این مهی 

منافی نیازمندی شرط به قبول است )ایقاع به قبول نیاز ندارد، اما شهرط نیازمنهد قبهول    
است( از قبیل اشتراط مدتی خدمت کردن عبهد در عتهق. مگهر اینکهه گفتهه شهود ایهن        

علیه مانند شرط ابتدایی است؛ اما این نیز دارای اشهکال اسهت؛    اشتراط نسبت به مشروطٌ
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برای تخصیص عموم شروط نیست و آن ه خهروجش مسهل م اسهت، شهرط     چون موجبی 
 (.291ابتدایی از جانب دو طرف است )الرسائل الفشارکیه: 

انهد:   محقق خویی نیز قریب به همین مضهمون را در پاسهخ بهه شهیخ انصهاری گفتهه      
علیه باشد، نه  له و مشروطٌ مستفاد از اخبار این است که شرط قائم به دو شخص مشروطٌ»
توقف بر ایجاب و قبول. بنگرید که فقها در عتق عبد شود با تمس  به عموم المومنهون  م

دهند که خدمت عبهد بهرای مهدتی شهرط شهود، در ایهن حکهم         عند شروطهم اجازه می
تردیدی نیست؛ بنابراین با تمس  به هان عموم، مانعی از چنهین اشهتراطی در طهالق و    

 (.144: 4عتق نیست )مصباح الفقاهه، ج 
 

 تحلیل محقق ایروانی از پیوند شرط و ایقاع

مفههوم  »گویهد:   یم ییمحقق ایروانی در توضی  کالم شیخ انصاری با تحلیل اریف و زیبا
 اًشود و قائم به دو جانب است نه اینکهه مفههوم شهرط حتمه     حاصل میبا دو طرف شرط 

شهرط   کن ااهر این است کهه یب و قابل حاصل شود، لجباید به فعل دو شخص یعنی مو
بر التزام و جعل و تعهد از ی  جانب تا زمانی که قبول از جانب دیگر به آن ملزم نشهده،  

شرط نیاز به جعل و قبول جعل دارد و خبری نیافتم کهه داللهت    بنابراینکند؛  صدق نمی
با وجود این، این مورد از مفهاهیمی اسهت کهه     ،کند بر عدم احتیاج شرط به فعل طرفین

شهود   ه اخبار. آن ه ما گفتیم مانع از دخهول شهرط در ایقهاع نمهی    مرجع آن عرف است ن
مقتضی آن نیست کهه شهرطی    گفته این ،بنابراین اگر ایقاع احتیاج به قبول نداشته باشد

پس اگر ایقاع متضمن شرط انشاء شود  .نیاز به قبول نداشته باشد ،که در ضمن آن است
شرط است یها بهرای مجمهوع شهرط و     این قبول یا فقط برای  ،قبول به آن ملحق شود و

المومنهون عنهد   »شهرط حاصهل شهده و مشهمول عمهوم      ههوم  فمصورت  که در این ،ایقاع
 ،م که مفهوم مستفاد از شرط الزام در ضهمن التهزام اسهت   یشود و اگر بگوی می« شروطهم

این مفهوم حاصل است به بودن شرط در ضمن ایقاعی که التهزام از یه  جانهب اسهت و     
)تعلیقهه بهر   « ه که حتما الزام در ضهمن التهزام قهائم بهه دو طهرف باشهد      شرط مقید نشد

   .(14 :مکاسب، قسم الخیارات
حاصل کالم محقق ایروانی این است که در تحقق مفههوم شهرط فقهط دو چیهز الزم     

علیهه. دوم   طٌلهه و مشهرو   طٌهاسهت یعنهی مشهرو   ناست. اول طرفین که شرط قائم میان آ
رتبط به آن باشد و از آنجا که این دو چیز در خیار شهرط  چیزی که شرط قائم بر آن و م
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 وایقاع مرتبط شده است به تعهد قهائم میهان طهرفین     ،به این اعتبار ،در ایقاع وجود دارد
 موجبی برای انکار عموم شروط نیست. 

 
 تحلیل محقق یزدی و نقد وی بر كالم شیخ انصاری

 گوید:   می «مفهوم من الشرط...الن ال» که محقق یزدی در تحلیل قول شیخ انصاری
کنهد سهوای اینکهه شهرط      خودی خود قبول شرط نمهی  این است که ایقاع بهسخن شیخ 

کهه شهرط از چیزههایی اسهت کهه محتهاج رضهایت         خیار باشد یا شهرط دیگهری؛ چهون   
علیه قبول نکند و راضی به آن نشود، دیگر شرط نخواهد  طٌعلیه است و اگر مشرو طٌمشرو

شهود و بها اکتفهای بهه یه        وفاء باشد و ایقاع با ی  طرف واحد، تمام نمهی ال بود تا واجب
شود و در صورت معتبر دانستن قبول در ایقهاع، ایقهاع از    طرف، موضوع شرط محقق نمی

شهود کهه    مسهتقلی مهی   ۀشهرط معاههد   ،صورت شود یا اینکه در این ایقاع بودن خارج می
رط در ایقهاع ماننهد وقهوع عقهدی در عقهد      وقوع ش نکهیربطی به ایقاع ندارد. نهایت امر ا

 .(92: 1ج  مکاسب، ۀدیگر خواهد بود )حاشی
 

 نقد سید یزدی  

یرفته نیست و اینکهه شهرط محتهاج قبهول     ذحاصل جواب این است که چنین اعتباری پ
کند و ایقاع را نیز از ایقاع  ندارد و شرط را از شرط بودن خارج نمیمنافاتی با ایقاع  ،است

یم شرط موقوف بر قبول اسهت و در ایهن حهال بهر آن     یگو کند، پس می میبودن خارج ن
صهورت ایقهاع از حقیقهت خهودش خهارج       ایهن کند و در  صدق می« شرط در ضمن ایقاع»

 .شود )همان( نمی
 
 شود و ضمنیت و ظرفیت ندارد محض تحقق صیغه واقع می ایقاع به. 3

عهدم صهحت مطلهق شهرط در     » :چنین تقریر کرده اسهت امام خمینی )ره( این اشکال را 
کهه آن هه از    چهون  ؛اینکه مثهل شهرط خیهاطی باشهد     اشکال نیست ولو ۀایقاعات شایست

شرط، الزام و التزام در بیهع و ماننهد آن اسهت و    مفهوم این است که  ،لغویین ااهر است
یعنی شرط  ،این است که بیع حاوی آن )شرط( است بودن بیع برای شرطااهر از ارف 
بعهد از   ،شود که بعد از ایقاع واقع می یشرط از طرفی ،شود ل آن واقع میدر ضمن و خال

توانهد در ضهمن    یپس چگونه مه  شود یآن مرتبط به ایقاع م ریثأتمامیت عنوان ایقاع و ت
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گذارد و شهرط بعهد از آن در ضهمن     محض تحقق صیغه اثرش را می )ایقاع به ؟ایقاع باشد
 .(54: 2ج  ،عیالب کتابایقاع نیست( )

و با رد ایهن سهخن،   است شده را یادآور کالم محقق ایروانی  ،در ادامه )ره(مام خمینیا
 پردازد: می یخود با تحلیل دیگر ۀبه دفاع از نظری

، التهزام در ضهمن عقهد اسهت و در تحقهق      اًیا انصراف اًو عرف اًاین سخن که شرط لغت»
تهزام، در غفلهت از   جز آنکه در ضمن التزام باشهد نهه در ضهمن دو ال    ،شرط واجب نیست

بلکه ایقاع یا غیرمحقق اسهت و   ،ندارد« ضمنیت»ایقاع  اًعمق اشکال است؛ چرا که ضرورت
 یا محقق و مفروع عنه. برخالف عقود که در عقود ارفیت ولو به نحو ادعا محقق است. 

أبرأته   »مانند قول:  ،های نادر ایقاع توهم شود و اگر امکان ارفیت در برخی از فرا
در این مورد عالوه بر عدم صدق ضمنیت )ضمنی بهودن  « علی  کذا عن دین  و شرطت
بلکهه مهراد وقهوع آن در ضهمن التهزام       ،)مراد وقوع شرط در خالل الفاظ نیست هشرط(  
از شروط عقالئیه هم نیست؛ و حتی بها پهذیرش ایهن یه  مهورد، ادعهای کلهی         هاست(  

الهذکر )ضهمنی    این اشهکال فهوق  شود و اگر از  )صحت شرط در ضمن ایقاعات( ثابت نمی
و  اشهکالی وجهود نهدارد    ،بودن( اغماا کنیم، در عدم احراز اینکه شرط تالی ایقاع است

کند؛ و با این وجود مجالی برای تمسه    و عند العقالء بر آن صدق نمی اًو عرف اًشرط لغت
 .همان(«)ماند نفوذ شروط باقی نمی ۀبه ادل

ر مبنای خهاص خودشهان در مهورد ماهیهت عقهود و      در ادمه با تکیه ب )ره(امام خمینی
احتمهالی و   ۀبهه شهبه   ،در بحث جریان خیار در عقهود  ،اشکال احتمالی در مورد این مبنا

 پردازند: پاسخ آن می
اید که ماهیت بیع فقط به ایجاب موجهب محقهق    گفته تر و اگر گفته شود: شما پیش»
فضهولی اسهت، طبهق ایهن اسهتدالل،       شود و جایگاه قبول مانند جایگاه اجازه در عقد می

شرط در ضمن بیع نیز نخواهد بود و باید گفت الزم نیست شرط در ضمن عقد باشد اگر 
 بعد از آن هم واقع شود، جایز است. 

مفهوم بیع است و آثار عقالئیه بر  ۀگوییم: ایجاب محقق و به وجود آورند در پاسخ می
شود مگر بعهد   ثر، کامل نمیؤآن. پس عقد مشود مگر بعد از ختم قبول به  آن ترتیب نمی

شود و مفهوم کلمات لغویین و فقها و  در خالل آن واقع می اًاز قبول، در نتیجه شرط عرف
شهد و ایجهاب   اچیزی جز این نیست. بله اگر شخصی از جانب دو طرف عقد وکیل ب ،ادله

را در پهی آن آورد،  واقع سازد، آنگاه اراده کنهد کهه شهرط     ،معامله است ۀکنند را که تمام
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شویم، در چنین مواردی بایهد ایجهاب را از جانهب صهاحب کهاال       ملتزم به عدم صحت می
صهورت محهذوری    و در پهی آن، قبهول را و در ایهن    سپس شرط را واقع سازد ،واقع سازد

 درکار نخواهد بود. 
یهار  کند چه شهرط خ  شرط را قبول نمی اًگردد که ایقاع مطلق ها معلوم می از این گفته

  .(54: 2 ج )کتاب البیع، «و چه شرطی دیگر
ن چیزی است که در مورد حقیقت شرط برگزیهده  ه آبنیان سخن امام خمینی قائم ب

« داند که اهرف آن بیهع اسهت    الزامی می»و حقیقت شرط را  ااست و از آنجا که امام معن
رده اسهت؛ بهه   لذا عدم دخول شرط در ایقاع را بر آن مترتهب که   .(54: 2ج )کتاب البیع، 

اینکه ایقاع صالحیت آن را ندارد که ارف واقع شود، به اعتبار اینکهه ایقهاع امهری     دلیل
 گیرد.   بسیط است و چیزی را دربرنمی

 
   )ره(امام خمینی دیدگاهتحلیل 

ای کهه شهرط در    گونهه  ضمن الفاظ بودن باشد، بهه « ضمنیت»اول: ممکن است مقصود از 
توافهق  د کهه در ضهمن آن اسهت و عقهال     شهو الفاظ عقهدی  مقام اداء و تلفظ، محفوف به 

و اینکهه   گویندهکالم  پایان یافتنشود مگر با  مدلول کالم و مفاد آن تمام نمی اندکه افتهی
بهدین صهورت شهرط    متکلم حق دارد به کالمش هر آن ه از قیود و اسهتثنائات بخواههد،   

اع یها محقهق و مفهرون عنهه     ایقه »برای این کالم که دلیلی  و ضمن ایقاع قابل تصور است
شهرط متصهل بهه آن محقهق      ه همهراه وجود ندارد، چرا که ایقهاع به  « است یا غیر محقق

 .گردد یم
فما قدیقال فی جواب ان الشهرط التهزام فهی ضهمن     »که امام خمینی  سخندوم: این 

العقد لغه و عرفا و انصرافا، من انه ال یجب فی تحقق الشرط اال ان یکون فی ضمن التهزام  
بهه کهالم دو فقیهه    بنا بر احتمال «  فی ضمن التزامین، کانه لم یصل الی مغزی االشکالال

کهه در مقهام رفهع اشهکال از ایهن      متعرا اسهت  بزرگ محقق اصفهانی و محقق ایروانی 
ان الشهرط التهزام فهی     هیعنی مهن الموانهع     همنها  »گوید:  اند که محقق اصفهانی می بوده

اما ایهن مهانع اشهکال دارد     » و در ادمه می گوید:« اًو لو انصراف اًو عرف اًضمن العقد اما لغت
که بنا بر خروج شروط ابتدائیه از شروط موضوعی، در تحقهق شهرط واجهب نیسهت      چون

نه اینکه دو التزام باشهد تها مشهمول عنهوان خهاص       ،مگر اینکه در ضمن ی  التزام باشد
( و 125: 2، ج اسهب، خیهارات  بهر مک  قهه ی)تعل« موردی باشد که واقع در ضمن عقد شود



 2931و زمستان ، پاییز سال چهل و ششم، شماره دومفقه و مبانی حقوق اسالمی،  نشریه 125

منع صدق شرط علی ما کهان فهی    هالمانع   هاال ان یکون غرضه  »گوید:  محقق ایروانی می
گویهد: امها ایهن     و در ادامه مهی « ضمن االیقاع بما انه فی ضمن ایقاع ال بما انه القبول فیه

یقاع ی  وجود ندارد، آیا این طور نیست که ا آنچون مستندی برای  گردد؛ دفع میمانع 
گونه که قهامو    همان ،التزام است ولو از ی  طرف، پس شرط الزام در التزام خواهد بود

   .(14 :بر مکاسب، خیارات قهی)محقق ایروانی، تعل« تفسیر کرده است
 تفهاوت مبهانی    دلیهل بهه   ،محقهق اصهفهانی و ایروانهی    با )ره(ینیاختالف نظر امام خم

 قهائم میهان الهزام     ۀانهد بهه اینکهه علقه     نظر داشتهدو محقق بزرگوار  .در مورد شرط است
 قائهل   علهت تقیید و تعلیق و ربط یکی به دیگهری اسهت، بهه همهین      ۀهمانا علق ،و التزام

  ،چهرا کهه ایهن معنها در ایقاعهات نیهز محقهق اسهت         ،اند به امکان شرط در ایقاعات شده
بهه   )ره(ا حضرت امامام ،پس شرط یعنی ربط ایقاع به آن شرط و تعلیق ایقاع بر آن شرط

اند با تحلیلی که گذشهت )خهویی،    داشتهنظر منفرد شرط یعنی ارفیت و وعائیت  ایمعن
 (32: 1ج  الشروط،

ادعا شده بر عدم اعتبار بقا در ایقاعات یا اعتبار اینکه شرط، مظروف و عقهد یها ایقهاع    
اعتبهار   ۀحظه که بها تهدبر و مال   این ادعاها، اسا  ندارد، چونهیچ ی  از  .استآن ارف 

چهرا کهه    ؛میهابی  فرقی میان عقد و ایقاع نمهی  ،عقال در موارد شرط در معامالت و غیر آن
کهه   چهون یابد؛  فرقی نمی« طلق فالن زوجته»یا « تزوج فالن بفالنه»عرف، میان دو عبارت 

انشاء در هر دو عبارت غیرملغی )لغو نشده یا تمام نشهده یها باطهل نشهده( اسهت و ایهن       
ه از موجب و قابل بهه قصهد   رنه اینکه الفاظ صاد ،هر دو )نکاح و طالق( است یمعنای بقا

آور  چنهین چیهزی خنهده   شهد،  ابشده شد و در طالق زائل اتحقق زوجیت در نکاح باقی ب
 .(220: 2 ، ج2224. )تبریزی، است
 

 علقه آفریندتواند  اثر ایقاع رفع علقه است و خیار شرط نمی. 4

 اسهتمرار عهدم آن علقهه اسهت و      ایر بهه معنه  اثه آن  یاست و بقها ر ایقاعات، رفع علقه اث
شود مگر بها مقتضهی وجهود و فسهخ مقتضهی حهدو         شکی نیست که عدم، مرتفع نمی

این مطلب با بیانی دیگر نیهز ذکهر شهده     .(299: )وجود( علقه نیست )الرسائل الفشارکیه
 شهرط کنهیم،    را فسخ در مورد ایقاعهات متصهور نیسهت چهه رسهد بهه اینکهه آن       »است: 

 ۀن از لحظه آبقا و لذا اثر عدم بر  ۀبیان مطلب اینکه فسخ عبارت است از رفع اثر در مرحل
و این معنها در جهایی متصهور اسهت کهه اثهر معاملهه ثبهوت          عقد ۀفسخ است نه از لحظ
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ماننهد ملکیهت در بیهع وگرنهه      ،شد تا بتوان فسخ را بهه آن مهرتبط سهاخت   ااستمراری ب
ای تعلهق   حدو  آن نیست و فسخ فقهط بهه معاملهه    ۀامله در مرحلمعنایی برای فسخ مع

 گیرد که دارای بقاست. می
این معنا کامل است در جایی که اثر معامله وجودی بوده و شارع استمرار آنرا اعتبهار  

وجود به علت و آن اعتبار سبب حاصل از عقد است، اما اگهر   یکرده به خاطر احتیاج بقا
ای که  ثیر معاملهأعدم به خاطر ت یکه بقا چون ؛برای فسخ نیست معنایی ،اثر عدمی باشد

وجود است، پس معاملهه   أعدم تحقق منش ۀواسط هواقع شده و معدوم شده، نیست بلکه ب
ن ناشی از این است کهه علتهی بهرای وجهود     آگذارد و ولی بقای  یمثیر أدر عدم ت اًحدوث

بلکهه بهه    ،ثیر طهالق نیسهت  أطر ته به خا ه بعد از طالق ه نیست. پس عدم بقای زوجیت
، پهس  شتریدر رفع زوجیت اثر دارد نه ب اًخاطر عدم دلیل بر زوجیت است؛ و طالق حدوث

برای معامله با اثر عدمی، بقایی متصور نیست تا انفساخ و فسخ آن متصور شود و از آنجها  
سهتند، پهس   ثر هؤکه ایقاعات مانند طالق و ابراء و عتق و... در رفع حکم وجودی ثابت، م

 فسخ هم برای آنها متصور نیست. . در نتیجهبقایی برای آنها نیست
زوجیت است لذا به زوجه مستند  ۀو اما رجوع در طالق، فسخ طالق نیست، بلکه اعاد

 .(151: 2ج  )المرتقی الی الفقه االرقی،« شود رجع بالزوجه شود و گفته می می
زوجیت است و معنهای اسهتمرار ایهن     ۀقطع علق طور مثال اثر طالق بهتوضی  اینکه: 

شود مگر با مقتضی وجود که نکهاح   اثر، استمرار عدم زوجیت است و این عدم مرتفع نمی
 مقتضی وجود نیست. ،است؛ اما فسخ
که اثهر در   الحاق صل  مفید ابراء یا اسقاط حق به ایقاعات همین باشد. چون شاید سر 

گردد مگهر   ط حقی از حقوق نیست و این باز نمیاینجا چیزی جز ابراء ذمه از مال یا اسقا
 نیست. بازگشتو فسخ مقتضی  ،ممقتضی عد ۀواسط به

 مل  است و استمرار آن استمرار عدم مالکیت است. ۀ: اثر بیع نیز ازالکه نشود اشکال
از آثهار بیهع    ،یم: اثر بیع ملکیت مشتری بر بیع اسهت و زوال مله  بهایع   یگو می زیرا
نه اخراج مال بهه   ،ای بیع تملی  است یعنی ادخال مال در مل  غیرمعن را کهچ ؛نیست

عدم امکهان   دلیلتنهایی یا اخراج مال همراه با ادخال و همانا خروج مال محقق است به 
گذارد(. پهس اگهر اثهر بیهع      ثیر نمیأثیر بیع با عدم خروج )اگر خروج مال نباشد، بیع تأت

برای مالکیت بایع )خیار شرط( اثهر خهودش    مقتضی ه اثر بیع ملکیت است ه مرتفع شود
 شود.   گذارد و مال به او منتقل می را می
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بهه   توان یعقلی است و در تعارا با عمومات شروط نم یاین تقریب اما باید گفت اوالً
اینکه شرط در عتق ممکن است؛ یعنهی در عتهق، عبهد بعهد از      اًن تمس  کرد، خصوصآ

 .(299: گرداند )الرسائل الفشارکیه به او باز می صفت عبدیت را ،عتق، حر است و فسخ
دانیم و اشتراط چنین چیزی را در  عدم مشروعیت خیار در ایقاعات را ممنوع می اًثانی

صهورت مطلهق، علهم داشهته      دانیم، بله اگر به عدم مشروعیت به صحت شرط، ممنوع می
االمهر اینکهه    د، غایهت کنه  علم است به اینکه آن مورد قبول خیار نمهی  ۀاین در قو ،باشیم
کند تا زمانی کهه ثابهت نشهده     دارد که عمومات شروط کفایت میاحتیاج به دلیل  ،شرط

یم کهه اگهر مشهروعیت شهرط     یگهو  اسهت. پهس مهی   تغییرناپهذیر  باشد که حکم با شرط 
ههم بعهد از    آن ،پس مجرد احتمال نیز کافی است ،الجمله کافی در صحت شرط باشد فی

ناگزیر باید بهه عمهوم تمسه      ،الصحه است ا که شرط مشکوکعموم دلیل شرط و هر ج
جریان خیار شرط در ایقاعات اسهت )محقهق    ۀکرد. پس حاصل بحث اینکه مقتضی قاعد

 .(91: 1ج  مکاسب، هییزدی، حاش
 

 عنوان شرط در ایقاعات صادق نیست. 5

ع صهدق  شرط در ایقها »گوید:  یجریان خیار شرط در ایقاعات ماز منع  برایشیخ انصاری 
 ، )مکاسهب « بنابر آن ه کهه قهامو  گفتهه اسهت     اًخصوصکند و از آن منصرف است،  نمی
  .(223: 2 ج

ادعای انصراف ممنوع و ایقاع نیز التزام اسهت و اههوری در اینکهه از التهزام      نقد: اوالً
  .(152: 2ج  نیست )المرتقی الی الفقه االرقی،در کار  ،عقد اراده شود

 :چرا که ،نیست یقابل اعتماد دلیل، است انصاری گفتهآن ه که شیخ  اًثانی
: الف( طهرفین  احتیاج استبه دو چیز  ،: دانسته شد که در تحقق معنای شرطنخست

ب( چیزی کهه شهرط قهائم و     ؛علیه طٌله و مشرو طٌکه شرط قائم به آنها باشد یعنی مشرو
اسهت و آن هه کهه     ایهن دو موجهود   ،مرتبط به آن باشد و هنگام اشتراط خیهار در ایقهاع  

که شرط الزام و التزام در ضهمن بیهع و ماننهد آن     ،صاحب قامو  در تعریف شرط گفته
جهای   شرط در ضمن عقهد الزم باشهد و گرنهه بهه     اًمقصود او این نیست که ضرورت ،است

 کرد تها ابلهب باشهد. بلکهه مقصهود      میتصری  باید به عقد الزم  ،عبارت در بیع و مانند آن
برای نفی شمول مفههوم شهرط در الهزام و التهزام مسهتقل       ،صاحب قامو  از این عبارت
است که بیع فرد واض  و مصداق متعارف است کهه در   دلیلاست و ذکر بیع فقط به این 

 ست. مورد ابتالمردم  عامۀشود و نزد  آن شرط اخذ می
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 بهر آن صهادق   شهود عنهوان شهرط     : واض  است که آن ه در ایقاع اخذ مهی دوم اینکه
 عملیهاتی اسهت کهه کهل      بلکهه  ،است و عملیات اشتراط، عملیاتی خاص متشرعه نیسهت 

 دهنههد و بههه شهههادت وجههدان،  روزمههره بارههها و بارههها آن را انجههام مههی ۀمههردم در واقعهه
 ماننهد اشهتراط در    ،وقهوع اشهتراط در ایقاعهات بهه کثهرت اسهت       ،ه محسو  اسهت  آن

 ادعها کهرد    تهوان  یچگونه مه این حقوقش و با وجود ضمن طالق به تنازل زوجه از برخی 
  ،بر منع صدق شرط در ضمن ایقاعات )پس خیهار شهرط نیهز کهه از انهواع شهرط اسهت       

   .شود( جاری می
 

 اما ایقاع یک طرف است ،انحالل همیشه میان دو طرف است. 6

د فسخ و انحالل است و انحالل وجهود نهدار   یتلکام ،که خیاراست محقق اصفهانی گفته 
 ،یعنی میان دو طرف مرتبط معامله، پس انحالل معقول نیست ،مگر میان دو چیز مرتبط

بهر   قهه یدر عقهد )محقهق اصهفهانی، تعل    جهز  ،فسخ معقول نیسهت  یتلکام ومگر در عقد 
  .(125: 2 ج مکاسب،

است مانند رفهع   ءمشروط یعنی خیار، رفع شی»دهد:  خود محقق اصفهانی جواب می
یت )جدایی( حاصل از طالق و مانند آن، عالوه بر آن عنهوان انحهالل   ملکیت یا رفع بینون

وم است، حتما دو قرار مرتبط باشد، قن متدامقتضی این نیست که دو چیزی که انحالل ب
هر گاه از سببش منف  شود، در واقع یکی از دیگری منحل  ،بلکه مسبب مرتبط با سبب

در واقع نظر محقهق   .(25 :قق اصفهانی)مح «و جدا شده است و این در ایقاع معقول است
حق ابطال و رفع ایقاع است و واضه    ای: خیار در ایقاع به معناصفهانی این است که: اوالً

: اگر به فهرا  اًثانی ؛متوقف بر بودن دو قرار مرتبط نیست ،است که ابطال شیء و رفع آن
 ضهروری بهودن ایهن    دلیلی بهر  ،فسخ و حل است ایبپذیریم که خیار در ایقاع نیز به معن

که دو طرف انحالل، دو قرار معاملی باشد، بلکه کافی اسهت کهه دو طهرف حهل و     نیست 
 مانند ارتباط مسبب با سبب خودش.  ،انحالل، دو امر مرتبط باشند

 
 معدوم است ۀدامستلزم اع ،خیار شرط در ایقاع. 7

 شهرط آن اسهت    اهاهر »گویهد:   محقق خویی در مقام اشکال بر جریان خیار در ایقاع مهی 
 ای کهه   گونهه  بهه  ،که مشهروط در اثبهات چیهزی و ایجهاد چیهزی در مقهام اعتبهار باشهد        

له خیهار ثابهت شهود و ایقاعهات مسهلم ماننهد        طٌبرای مشرو ،علیه تخلف کرد طٌاگر مشرو



 2931و زمستان ، پاییز سال چهل و ششم، شماره دومفقه و مبانی حقوق اسالمی،  نشریه 111

 کهه ایهن    چهون  ؛طالق، عتق و ابراء برحسب ارتکهاز عرفهی خهارج از ایهن میهان هسهتند      
 رفهع عبهدیت    ،رفع زوجیت و عتق ،طالق مثالً ،آن هستند ۀزالو ا ءسه عبارت از رفع شی

 بهرای طهرف    ءو اثبهات شهی   ءاعدام اشتغال ذمه است و در این موارد ایجهاد شهی   ،و ابراء
 لهه آن را فسهخ کنهد و آن هه را      طٌمشهرو  ،ای که اگر شرط تخلف شود گونه دیگر نیست به
 م کنهد. پهس طهالق زوجیهت را     معهدو  ،علیه ثابت و ایجهاد کهرده اسهت    طٌکه برای مشرو

 یعنهی طهالق   « یلقهی احبلهها علیهها   »کند لهذا در برخهی روایهت آمهده اسهت       معدوم می
 خیهار شهرط ثابهت     ،کنهد و واضه  اسهت کهه اگهر در طهالق       طع مهی قمیان آنها را  ۀعلق
 آن این اسهت کهه زوج بهه زوجهه رجهوع کنهد ولهو بعهد از چنهدین سهال و            ۀالزم ،شود

اینکه دلیل وفای به شرط )المومنهون. ...( اختصهاص    گر. پس بنابراختیار کردن همسر دی
 مهانع   ،به شرط فعل نداشته باشد )شامل خیار شرط ههم بشهود( بهاز ههم ارتکهاز عرفهی      

 کهه متفهاهم از ایقاعهات مهذکور موضهوع بهر        چون ؛از جریان خیار شرط در ایقاعات است
 صهورت   قاعهات موضهوع بهه   پس توقیهت منهافی آن اسهت )اینکهه در ای     ،وجه اطالق است
 منهافی اعهدام مطلهق     ،پس وجود خیهار شهرط کهه موقهت اسهت      ،شود مطلق معدوم می

 (.خواهد بود
در است، با شرط خدمت علیه آنها وارد شده  هو آن ه که در مورد جواز عتق عبد و ام
ن او از اول مله  ماله    ئوبلکه عبد و جمیع ش ،واقع شرط خیار یا شرط در ایقاع نیست

کند و مقدار دیگر از ملکهش را بهاقی نگهه     و مال  از مقداری از ملکش رفع ید می اوست
علیهه او شهرطی کنهد... )محقهق      آنگهاه کند و  آزاد طور مطلق بهنه اینکه عبد را  ،دارد می

 .(147: 4ج خویی، مصباح الفقاهه، 
 امهور عدمیهه   اًمضهامین ایقاعهات نوعه   »گویهد:   محقق اصفهانی نیز در طرح اشکال می

الذمه در ابهراء و   فی هستند مانند زوال زوجیت در طالق و زوال رقیت در عتق و سقوط ما
معهدوم اسهت،    ۀرجوع و رد در آنها، از باب اعاد ،امور عدمیه هستند موارد این از آنجا که

پس ناگزیر رد و رجوع در آنها از بهاب   ،برخالف عقود که مضامین آنها امور وجودیه است
  .(125: 2، ج بر مکاسب قهی)تعل «ستمعدوم نی ۀاعاد

حقیقهت فسهخ و رجهوع، تمله      »دهد:  خود محقق اصفهانی به این اشکال جواب می
جدید است و اثبات زوجیت جدید )با فسخ طالق( و رقیت جدید )با فسخ عتهق( از بهاب   

معدوم است و حکم شیء بهه   ۀملکیت زائله در بیع نیز اعاد ۀماکان است وگرنه اعاد ۀاعاد
شهود کهه ایهن تهوهم کهه       کند. پس معلهوم مهی   پیدا نمی تسرینوان و اعتبار آن شیء ع
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 اًاما عنوانه  ،کند عود نمی اًچرا که ساقط حقیقت ،فاسد است« الساقط عما فی الذمه الیعود»
 .(همان« )آید وجود می هجدیدی ب ۀکند؛ یعنی ملکیت جدید یا اشتغال ذم عود می
که منتفی نیست فردی  ۀزوجیت و رقیت به معنای اعاد ۀعبارت دیگر تعبیر به اعاد به
 االمهر اینکهه از    بلکه در حقیقت احدا  فهرد و مصهداق جدیهدی اسهت. غایهه      ست،شده ا

ماکهان   ۀآنجا که این فرد جدید، در محل فرد سابق و مشابه آن اسهت، متصهف بهه اعهاد    
وم اسهت، بهه   شود وگرنه در حقیقت این فرد جدید، فرد مستقلی در قبهال فهرد معهد    می

ملکیت زائل در بیهع بها فسهخ یها      ۀعالوه اینکه، اشکال فوق مختص ایقاعات نیست و اعاد
زائل و بهرای   ،چرا که مالکیت متاع از بایع به محض بیع ،معدوم خواهد بود ۀاقاله نیز اعاد

 شود.   مشتری ثابت می
شود  قود هم میاشکال شامل ع نیمنقطع با ایقاع است، ا ۀعلق« معدوم»و اگر مراد از »

شهود. نهایهت اینکهه قطهع علقهه در بیهع        مالکیت بایع از او منقطع مهی  ،چون در بیع نیز
 .(299: )الرسائل الفشارکیه «بالمالزمه و در ایقاع بنفسه است
که اسقاط حق است و اگر ساقط شهود   چون ؛کند نمی قبول اگر گفته شود: ابراء، فسخ

یعنی اگر  ،ارتیظیر ابراء است، اسقاط یکی از خکند مگر به سبب جدید و ن بازگشت نمی
 آن ممکن نیست. ۀیکی از خیارات ساقط شود، اعاد

خهودش   ۀتواند از معاههد  که شخص می چون ،نیست ها نیا ۀمانعی از اعاد یم: عقالًیگو
قابلیهت   گهوییم خهود فسهخ نیهز عقهالً      بلکه مهی  ،یعنی به وضع اول بازگردد ،رفع ید کند

اما چنین چیزی غیرمعهود است ولهی صهرف عهدم معهودیهت،      ،دارد دخول خیار فسخ را
 .(91: 1ج  مکاسب، ۀیصالحیت مانع بودن از عمومات شرط را ندارد )محقق یزدی، حاش

سهی از ایشهان در   أبهه ت  ،اند مرحوم عالمه طباطبایی که از شاگردان محقق اصفهانی بوده
 شهان ید: اکنه  مهی از ریشهه حهل   انهد کهه ایهن اشهکال را      این زمینه مطلبی را ذکر کهرده 

خر در أهای اصولیان برای حل قضایایی چون تقدم مشروط بهر شهرط و شهرط مته     تالش
خلط مقهام حقیقهت    دلیلاینها به  ۀچرا که عمد خواند؛ تعسف میواجب را  ۀمقدم ئلۀمس

توقف موجهود بهر    ،گوید آن ه برهان بر محالیت آن قائم شده است و اعتبار است. وی می
عبهارت   بهه  .(207: االصهول  ةکفای ۀامور حقیقی است نه در امور اعتباری )حاشی معدوم در

حقیقی نهاممکن اسهت نهه در     خر و تقدم مشروط بر شرط در وجودأدیگر وجود شرط مت
آن ه در فقه و حقوق، علت، شرط، جزء و امثال آن  ۀاحکام و امور فرضی و اعتباری و هم

نه حقیقی و فقط در ارف اعتبار معنها   ،ی استشود علت، جزء و شرط اعتبار خوانده می
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رو احکام و اوصاف این وجودات را حقیقتهی بهر آنهها     و هویت دارد نه خارج از آن و از این
آیهد   وجهود نمهی   خرشان هم هیچ محال عقلهی و فلسهفی بهه   أمترتب نیست و از تقدم و ت

آنجا که هم خیهار   از نیبنابرا .(124: ید مطهریهش ۀیادنام ،و اخالق ی)سروش، جاودانگ
مانعی از خیار در ایقاعهات نیسهت    ،هستند اتیاعتبار ۀشرط و هم عقود و ایقاعات از مقول

 معدوم را معنایی نیست. ۀو اعاد
 

 شود ضمیمهدر ایقاعات عوضی وجود ندارد تا شرط به آن . 8

مهانع   ،ینی با قبول اینکه وجود دو طرف برای اشتراط خیار در ایقاع الزم نیستیمحقق نا
شهود. وی   گوید خیار شهرط در مطلهق ایقاعهات جهاری نمهی      و می کند دیگری را ذکر می

وجود ندارد و وجه عدم کننده  ایقاعدر ایقاع التزام و عهدی از سوی  از آنجا که»گوید:  می
معتبر بودن شرط بین دو طرف نیست تا بهر آن اشهکال شهود کهه      ،جریان خیار در ایقاع

بهه خهاطر اینکهه     ،مقتضی عدم وقوع شرط در ضمن آن نیسهت  ،وقوع ایقاع از ی  طرف
امکان اشتراط خیار در ضمن ایقاع و قبول طرف این شهرط توسهط طهرف مقابهل وجهود      

 منهوط گشهتن  این است کهه حقیقهت شهرط     ،دارد، بلکه وجه عدم جریان خیار در ایقاع
قاعهات  یکهی از عوضهین شهود و در ای    ۀای که شهرط ضهمیم   گونه به ،به شرط است أمنش

عبارت دیگر شرط مجرد ذکهر شهیء بهه     عوضی وجود ندارد تا شرط به آن منضم شود؛ به
بلکهه  « آجرته  البسهتان  »و « بعت  الدار»، کما اینکه گفته شود ستیچیز دیگر ن ۀضمیم

به شرط اناطه شهود، ایقهاع    أبه شرط واجب است و در ایقاعات اگر اصل منش أاناطه منش
ذکهر شهود، شهرط     أصورت غیرمرتبط بهه منشه   شد و اگر به به خاطر تعلیق باطل خواهد
الوفاء نیست، چرا کهه در ایهن هنگهام مجهانی و بالعهوا و       ابتدایی خواهد بود که واجب

  .(22: 1 ج )منیه الطالب،« غیرمنضم به یکی از عوضین خواهد بود
چیهزی کهه در تحقهق مفههوم      تیه نها ینی چنین اشکال کرد کهیبه سخن نا توان یم

این است که الزام و التزام در حد ذاتشان، مسهتقل   خواهد بود،و صدق آن معتبر « شرط»
، با ههم مهرتبط   أربطیه و تقیید شرط به منش ۀاز هم نباشند. بلکه ناگریز باید به نحو علق

چون از آنجا کهه الهزام    ؛باشند و این معنا و مفهوم در اشتراط خیار در ایقاع، حاصل است
 ، بنابراینگیرد التزام به آن تعلق می –طرف قبول  –از طرف دیگر در ضمن ایقاع است و 

ینی گفت که شهرط بایهد   یجمیع الزام و التزام مرتبط به ایقاع هستند؛ اما اینکه محقق نا
عبهارت   یکی از عوضین باشد، دلیل و شاهدی بر آن نیست؛ به ۀای باشد که ضمیم گونه به

شهیء منضهم بهه چیهز دیگهر نیسهت و        یم که شرط، مجرد ذکهر یدیگر صحی  است بگو
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بلکهه کهافی اسهت کهه      .یکی از عوضین باشد ۀکه شرط ضمیمنیست  اقتضایی برای این
شرط مرتبط به ایقاع باشد به نحوی که مستقل از ایقهاع نباشهد و ایهن در ایقهاع صهادق      

ای که بذاتهه   گونه مرتبط به ایقاع است به ،است و در شرط ضمن آن محقق است و شرط
الوفهاء نیسهت و ایقهاع نیهز      لی ندارد تا اینکه شرط ابتدایی شمرده شود که واجهب استقال

 ای که نقشی برای آن نباشد.   گونه به ،اجنبی و بیگانه از شرط نیست
 ینی گفته که رجوع شهرط در ایقهاع بهه تعلیهق اسهت کهه باطهل        یاما اینکه محقق نا
 بلکهه   ،خهاص ایقهاع نیسهت    ،شهد اگهر ایهن اشهکال وارد با    یم، اوالًیگو است، در جواب می

 در خیار شرط در عقود نیز جاری خواهد بود و بایهد گفهت کهه شهرط خیهار بهه تعلیهق        
گردد و چه شرط خیار در عقد باشد چه در ایقهاع باشهد و ملکیهت عهین      بر نمی أدر منش

نهایهت   ،انشاء شده با بیع، ملکیت ابدی است و جدایی حاصل از طالق جدایی دائم اسهت 
حق دارد آن ملکیت و آن جدایی را رفع کند، ابطال بیع و طهالق و  « من له الخیار»اینکه 

که تنافی میان آن و ملکیت مطلهق حاصهل   است ثیر اقاله در عقد أرفع ید از آنها، مانند ت
 از بیع نیست.  

 
 لزوم در ایقاعات حكم ذاتی ایقاعات است. 9

عهدم   ،نع اشهتراط خیهار در ایقاعهات   از موا»گوید:  محقق اصفهانی در توضی  این ایراد می
که شهرط مخهالف کتهاب و سهنت و      باشد چون می...« المومنون »امکان استدالل به عموم 

گنجهد و ایهن بهه     در این عموم نمی ،کند شرطی که حاللی را حرام و حرامی را حالل می
 خاطر این است که شرط خیار در ایقاع دائر است میان اینکه شرط مخالف کتاب و سنت
« و محلل حرام است یا اینکه چنین نیست و تمس  به عام در مصداق مردد جایز نیسهت 

  .(123: 2 ج مکاسب، خیارات، )تعلیقه بر
قبهول  عبارت دیگر، از آنجا که لهزوم در ایقاعهات حکهم ذاتهی ایقهاع اسهت، تغییهر         به
لف کند و اشتراط خیار در آن از قبیل شرط مخالف با مقتضهای عقهد اسهت یها مخها      نمی

پهذیرد و بهه ایهن     اینکه محلل حرامی است که تغییر و تبهدیل نمهی   دلیلبه  ،شرع است
بلکه بهه عکهس مشهمول ذیهل      ،نیست...« المومنون »مشمول عموم مذکور اشتراط  علت،

هللا  اال کهل شهرط خهالف کتهاب    »گویهد   این روایت شریف است که در قسمت استثناء می
پس چنین « اال شرطا حرم حالال او احل حراما»یا  (4باب  ،21ج  ،الشیعه )وسائل« عزوجل

 شرطی نافذ نیست.  
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این اشکال مردود است بهه خهاطر آن هه    »گوید:  محقق اصفهانی در رد این اشکال می
ایم، به خاطر جریان اصاله عدم المخالفه )اصل بر عدم مخالف بهودن شهرط    که بارها گفته

علیقهه  ت ی،محقق اصفهانان المحضص( )است( و اصاله عدم دخول الفرد المردد تحت عنو
  .(110: 2ج بر مکاسب، 

 اثبهات   ،احتیهاج بهه ثبهوت دارد    ن هه که آ اعتقاد داردرسد محقق اصفهانی  نظر می به
 است تها بتهوان بهر شهرط خیهار عنهوان        وتغییرناپذیر این است که لزوم در ایقاعات حکم

چهون   ،که حهال چنهین اسهت   شرط منافی نامید و در هنگام ش  در این مطلب، کما این
تعههین اسههت تمسهه  بههه عمههوم آن ههه م ،شههاهدی بههر اشههکال وارد شههده وجههود نههدارد

اصل عدم مخالفت و عدم احهراز اینکهه فهرد مشهکوک،      علتبه  خواهد بود،...« المومنون»
 مشمول عنوان مخصص است. 

 
 شود كند پس خیار شرط در آن داخل نمی ایقاع تقایل قبول نمی. 11

 .کند نمیقبول حکم ذاتی ایقاع است به لحاظ اینکه تقایل  ،لزوم در ایقاعات ادعا شده که
 .داند منع در ایقاعات میعمدۀ این دلیل را شیخ انصاری در مکاسب، دلیل 

 ،فسهخ در ایقاعهات  خیهار  گوید: اولی در استدالل به عدم مشروعیت  شیخ انصاری می
 ،شهرط در آنهها مشهروع نیسهت    کننهد و خیهار    نمهی ل یه تقااین است که ایقاعات قبهول  

ای که اشتراط تسلط بر فسخ در ایقاع جاری شود و رجهوع در عهده، فسهخ طهالق      گونه به
شود  بلکه حکمی شرعی است در برخی اقسام طالق که در موارد دیگر جاری نمی ،نیست

خواهد و در عقود چنین دلیلهی   دلیل می ،و مرجع این کالم این است که مشروعیت فسخ
د به جهت مشروعیت اقاله و ثبوت خیار مجلهس و حیهوان در عقهود، بهرخالف     وجود دار

یم یمعهود نیست تا بگهو  ،ایقاعات که از سوی شارع تجویز نقض اثر ایقاع پس از وقوع آن
 .(223: 2ج  خیار شرط در آن صحی  است )مکاسب،

 
 مالک محقق ایروانیتوجه به نقد كالم شیخ انصاری با 

جهواز اشهتراط    دلیلی بر منهوط بهودن  »گوید:  به شیخ انصاری می محقق ایروانی در پاسخ
بودن خیار این اسهت کهه سهلطنت    نمخالف شرع ۀ بلکه ضابط ،خیار به وجود اقاله نیست

انحالل معامله به دست متعاملین است ولو با اقاله و هدف اشتراط خیار برای ی  نفر، در 
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خیهار شهرط در ایقهاع،     بنهابراین ت، واقع اشتراط استقالل آن ی  نفر به این سلطنت اس
   .(14 :مکاسب، خیارات ۀ)حاشی« خالف شرع نیست

 کهالم محقهق ایروانهی ایهن اسهت کهه در صهحت اشهتراط خیهار، توجهه بهه             ۀخالص
 حتهی اگهر بهرای یکهی از      ،بلکه توجه بهه سهلطنت انحهالل معاملهه اسهت      ،تقایل نیست
 طرفین باشد.

 
 ک محقق اصفهانیمالتوجه به نقد كالم شیخ انصاری با 

شرط خیار، شرط سلطنت تکلیفهی و  »گوید:  محقق اصفهانی در پاسخ به شیخ انصاری می
وضعی نیست، بلکه مقتضای آن جعل حهق انحهالل و الهزام اسهت و عهدم جهواز امتنهاع        

علیه، اثر حق مجعول است نه متعلق شرط و نه حکم خهود شهرط ابتهدا و جعهل      طٌمشرو
له ولو به تقایل باشد، کمها اینکهه    طٌجواز انحالل از مشرو حق، واجب نیست که متفرع بر

در جعل خیار در بیع برای اجنبی، جعل نیاز نافذ اسهت بها اینکهه اجنبهی حهق انحهالل       
علیه قبل از حهدو    طٌحتی با تراضی با مشرو ،معامله را ندارد و تقایل از او صحی  نیست

ته شود تقایهل از موکهل صهحی     حق و جعل حق برای اجنبی از باب توکیل نیست تا گف
 .(110: 2ج ، بر مکاسب قهیتعل) «است
 
 كند نمیتبدیل به سبب شرعی  ،شرط آنچه را كه سبب شرعی نیست. 11

وجهه دیگهری را    ،شیخ انصاری در انتهای استدالل بر منع جریان خیار شرط در ایقاعهات 
پس اگهر نهدانیم    ،ندتواند به سبب تبدیل ک شرط، غیر سبب شرعی را نمی»کند:  بیان می

که فسخ سبب ارتفاع ایقاع است یا اینکه عدم آن را بدانیم، بنابر اینکه لهزوم در ایقاعهات   
پس در این هنگام فسخ با اشتراط در ایقهاع،   ،حکم شرعی است مانند جواز در عقد جایزه

  .(220: 2 ج )مکاسب،« شود تبدیل به سبب نمی
 

 د:گوی محقق اصفهانی در نقد این وجه می

 ،تواند آن ه را که سبب نیست اما آن ه که در کالم شیخ انصاری تکرار شده که شرط نمی
پهس بها اشهتراط     ،تبدیل به سبب شرعی کند و فسخ معلوم نیست که سبب شرعی باشد

 شود.   فسخ، فسخ سبب شرعی برای رفع معامله نمی
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سبب آن باشهد  نفس رفع عقد است نه اینکه  ،که فسخیابد  چنین پاسخ میاین گفته 
 ،که قصوری در صیغه نیست نیست. چون« فسخت»و محل بحث و کالم در سببیت صیغه 

ثر خواهد بود و مفروا این است ؤم ،صادر شود «من له الحق»فسخ هر گاه از  ۀبلکه صیغ
مانند سایر حقوق ثابهت بها شهرط و کهالم در اینکهه       ،شود که حق فسخ با شرط ثابت می
عالوه که نزد خود شیخ سببیت شرط برای  به .نیست ،د شودنفس شرط سبب انحالل عق

 ،انفساخ به نحو شرط نتیجه مانعی ندارد در جایی که سبب خاصی برای آن معلوم نیست
  .(112: 2ج  مانند نکاح و طالق )محقق اصفهانی، تعلیقه بر مکاسب، مثالً
 

 استدالل به اصل حاكمیت اراده در جریان خیار شرط در ایقاعات

احتهرام بهه    ،انسهان  ۀشخصیت انسان و احترام بهه اراد  ۀدهند اده یکی از عناصر تشکیلار
 ،شخصیت اوست. اهور کمال شخصیت هر فرد به این است که آزادی اراده داشته باشهد 

د. پهس بهرای   کنتواند کماالت خود را ااهر  آزادی اراده است که هر فرد می ۀزیرا در سای
و قهانون   گذاشهت او احتهرام   ۀباید به اراد ،م گذاشته شوداینکه به شخصیت انسانی احترا

نبایهد تکلیفهی بهر انسهان      نیها را بگیهرد، بنهابرا   تعارا اراده یفقط وایفه دارد که جلو
تحمیل کرد مگر اینکه خود او آن تکلیف را بخواهد و چنین تکلیفهی بها قهانون طبیعهت     

راد اسهت؛ بنهابراین قهانون در    افه  ۀاراد اًوفق داشته باشد. پس اسا  حق و تکلیف مطلقه 
 ریثأهاست. )جعفهری لنگهرودی، ته    آن دفع برخورد اراده ۀافراد است و وایف ۀخدمت اراد

النها   »اصل حاکمیت اراده در فقه بها قواعهدی چهون     .(12ۀده در حقوق مدنی، شماراار
 است. پذیر احترام تطبیق ۀاقدام یا قاعد ۀیا قاعد «مسلطون علی اموالهم

 
 ی ایقاعاتبند تقسیم

ایقاعهات انشهعاب قابهل تهوجهی نیافتنهد و       ،ذکر است که هرچند در فقه شایاندر پایان 
ای بهه تقسهیم ایقهاع بهه      اشاره تنهادر تعلیالت دال بر منع از جریان خیار در ایقاع  اًصرف

ایقاعات در میهان حقوقهدانان از جههات مختلهف تقسهیم       ،اند موجد حق و اعدامی داشته
ایقاع معین و غیرمعین یا ایقاع اعدامی و ایقاع موجد حق یا ایقاع قهراردادی   اند مثالً شده

 و شههبازی،   قهاع یر.ک کاتوزیهان، حقهوق مهدنی، ا    ترشه یب ۀمطالعه  برای) یو غیرقرارداد
 میههان ایقاعههات موجههد حههق و  ههها لههزوم و جههواز قراردادههها(. بسههیاری از اشههکال یمبههان

 اعهدامی بهود کهه بهه تفصهیل       قاعهات یا ۀژیه برخهی نیهز و   ،بهود مشترک اعدامی ایقاعات 
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ایقاعهات قهراردادی    ایهن اسهت کهه   توجهه   شهایان  ۀبندی اخیر نکت اما در تقسیم ،گذشت
 بهه تبهع قهراردادی امکهان      یعنه یشهوند؛   ایقاعاتی هستند که به تبع عقدی حاصهل مهی  

 کهه   علهت حقهی   یابند. با این توضی  که پیش از آنها عقدی بوده است و ایقاع بهه  انشا می
 ایقهاعی اسهت    ،اخهذ بهه شهفعه    ایجاد شهده اسهت؛ مهثالً    ،آن عقد به یکی از طرفین داده

 که خهود ناشهی از عقهد بیعهی اسهت کهه سهابق بهر آن بسهته          )حق شفیع  ۀکه در نتیج
 ایقهاعی اسهت کهه پهیش از آن ممکهن اسهت عقهدی         ءابهرا  ایه حاصل شده اسهت.   (شده

 دین شهده و ایهن دیهن کهه ناشهی از عقهد        اجاره و... باشد که موجد ،ضمان ،مانند قرا
 باشهد. البتهه بهه ایهن دلیهل کهه دیهن ممکهن اسهت در           ءحال موضوع ایقهاع ابهرا   ،است
 گروه بعدی نیهز قهرار بگیهرد.     ۀدر حوز شاید ،الزامات خارج از قرارداد حاصل شود ۀنتیج

 ز در آن بهرای یکهی ا   فسخ ایقاعی است که قبهل از آن عقهدی بسهته شهده کهه مهثالً       ای
 پهیش از آن عقهد نکهاح     اًطالق ایقاعی است کهه قطعه   ایطرفین خیاری ثابت شده است. 

 دائههم صههورت گرفتههه و بههرای مههرد ایههن اختیههار حاصههل شههده اسههت وگرنههه طههالق     
 موضوعی نداشت.

ایقاعهات دو   ما قائل به امکان اشتراط در ضمن این ایقاعات هستیم که در واقع اصوالً
باید طرفی در مقابل موقع باشد که شرط را بپهذیرد یها رد    اًچه اینکه قطع ،طرفه هستند

 ایقاع اثری ندارد. ءاو در انشا ۀکند با اینکه اراد
که طرفهی در   ،اما در مورد ایقاعاتی مانند حیازت مباحات یا تحجیر یا اعراا از مل 

چراکهه در ههر حهال شهرط      ،امکان اشتراط شرط نیز منتفی است، مقابل آن وجود ندارد
ایهن ایقاعهات را کهه     .ای تحقق نیازمند دو اراده است هرچند که در ضمن ایقاع باشهد بر

 نامیم. ایقاع غیرقراردادی می ،ایقاعات یکطرفه هستند اًعمدت

 
 

 گیری نتیجه

 :مطرح کرد چنین توان یدستاورد این پژوهش را م
ثر ؤرف مه میهان دو طه   معمهوالً  ،شهوند  ی  طرف واقع مهی  ۀبا اراد قاعاتیبا اینکه ا. 2

عنوان یکی از  خیار شرط به پس ،دکرعلیه را تصور  طٌله و مشرو طٌمشرو توان یهستند و م
 .شود شروط در آن جاری می
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وجهوه   اًعمهدت  ،اشکاالتی که در جهت منع از خیار شرط در ایقاع وارد شهده اسهت   .1
و گرفتهار کهردن مباحهث حقهوقی و      شهوند  محسهوب مهی   شهدنی  ای هستند که رد عقلیه

 فاقد وجاهت است. ه آنهاتبارات عرفی باع
 ۀپشهتوان  ،و اصهل حاکمیهت اراده   «المومنون عند شروطهم»عمومات شروط مانند  .9

 .هستندجریان خیار شرط در ایقاعات 
 
 

 كتابشناسی

 ، محقق (، حاشیة کتاب المکاسب، أنوار الهدى ق  ه 2225،) اصفهانى، محمد حسین کمپانى [.2]

 ، قم.   ،چاپ اول  عبا  محمد آل سباع قطیفى
(،المکاسهب المحرمهة و البیهع و     ق  ه 2222،) انصارى دزفهولى، مرتضهى بهن محمهد امهین       [.1]

  قم.  اول، ، چاپ کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى الخیارات،

وزارت فرهنه  و     (، حاشهیة المکاسهب،   ق  ه 2204،) ایروانى، على بن عبد الحسهین نجفهى   [.9]
 ،تهران.    چاپ اول  ارشاد اسالمى،

(، الحدائق الناضرة فه  أحکهام    ق  ه 2202،) بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم [.2]
دفتهر انتشهارات اسهالمى     سید عبد الرزاق مقهرم،  -محمد تقى ایروانى ، محقق العترة الطاهرة

 قم.    ،چاپ اول،  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مؤسسهه   (، إرشاد الطالب إلهى التعلیهق علهى المکاسهب،     ق  ه 2224،) تبریزى، جواد بن على [.2]

 ،قم.  ، چاپ سوم اسماعیلیان
 .جا اراده در حقوق مدنی،چاپ اول، بی جعفری لنگرودی،محمد جعفر،)بی تا( تاثیر [.4]
مدرسهه   ه  ، دار الکتهاب  (، فقه الصادق علیه السالم ق  ه 2221، سید صادق،) حسینى روحانى [.7]

 قم.  ،چاپ اول،  امام صادق علیه السالم
کتههاب  -(، المرتقههى إلههى الفقههه ا رقههى   ق  ه 2210 ، سههید محمههد،)  حسههینى روحههانى  [.5]

 مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة) دار الجل ( ، چاپ اول،تهران.   الخیارات،
(، قواعهد ا حکهام فه  معرفهة      ق  ه 2229،) حل ى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسهدى  [.3]

،چهاپ    حوزه علمیهه قهم   تر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسیندف الحالل و الحرام، 
 قم.  اول،

(، شرائع اإلسالم ف  مسائل الحهالل   ق  ه 2205،) حل ى، محقق، نجم الدین جعفر بن حسن [.20]
 قم.      ، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان ، عبد الحسین محمد على بقال محقق ، و الحرام

،مؤسسه تنظیم و نشر آثهار امهام    (، کتاب البیع ق  ه 2212) خمینى، سید روح هللا موسوى، [.22]
 ،تهران.   ، چاپ اول خمینى قد  سره
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 ،بی جا. خویى، سید ابو القاسم موسوى، )بی تا(،مصباح الفقاهة [.21]

دار  (،الشروط أو االلتزامات التبعیة ف  العقود، ق  ه 2222خویى، سید محمد تقى موسوى،) [.29]
 روت.   ، بی ،چاپ اول  المؤرخ العرب 

،  (، مههذ ب ا حکهام فه  بیهان الحهالل و الحهرام       ق  ه 2229،) سبزوارى، سید عبد ا علهى  [.22]
 ،قم.    مؤسسه المنار، چاپ چهارم

دفتر انتشارات اسالمى  (، کفایة ا حکام، ق  ه 2219 سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن،) [.22]
 قم.  ول،چاپ ا  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

ه ش(، مبههانی لههزوم و جههواز اعمههال حقوقی،نشههر      2952ازی، محمدحسههین،)شهههب [.24]
 دادآفرین،چاپ اول ،تهران.

  ،بنیاد علم  و فکري عالمهه طباطبهای    ،حاشیة الکفایة بی تا(،) ،طباطبایى، محمد حسین [.27]
 . قم ، چاپ اول

سهید   محقهق  (، المبسوط ف  فقه اإلمامیة، ق  ه 2957،) طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن [.25]
 ، تهران.  ، چاپ سوم المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ، محمد تقى کشفى

(، مفتهاح الکرامهة فه  شهرح قواعهد       ق  ه 2223) عاملى، سید جواد بهن محمهد حسهینى،    [.23]
 ،قم.     چاپ اول ، العال مة،دفترنتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مؤسسه آل البیت علهیهم   (، وسائل الشیعة،  ق  ه 2203 حسن،)عاملى، شیخ حر ، محمد بن  [.10]
 ، قم. ، چاپ اول السالم

(، مسال  ا فههام إلهى تنقهی  شهرائع      ق  ه 2229 عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على،) [.12]
 ، قم.    ،چاپ اول  ، مؤسسه معارف اسالمى اإلسالم

دفتهر    رسهائل الفشهارکیة،  ال (، ق  ه 2229،) فشهارکى، سهید محمهد بهن قاسهم طباطبهایى       [.11]
 ، قم. ، چاپ اول انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، مقرر علهى مروجهى    (، دراساتنا من الفقه الجعفري ق  ه 2200، سید تقى،) قم ى طباطبایى [.19]
 ، قم. ،چاپ اول ،مطبعة الخیام قزوینی

 گستر،چاپ دوم، تهران.ایقاع،نشر داد_ه ش(،حقوق مدنی2977کاتوزیان،ناصر،) [.12]
مقهرر    (، منیة الطالب ف  حاشیة المکاسب، ق  ه 2979،) نائینى، میرزا محمد حسین غروى [.12]

 تهران.  ، چاپ اول، المکتبة المحمدیة موسى بن محمد خوانسارى، 
،  ق(، جواهر الکالم ف  شرح شرائع اإلسالم  ه 2202،) نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن [.14]

 ، بیروت.  ، چاپ هفتم دار إحیاء الترا  العرب  ، على آخوندى ه عبا  قوچانى محقق

،  ، مؤسسه اسماعیلیان ق(، حاشیة المکاسب  ه 2212) یزدى، سید محمد کاام طباطبایى، [.17]
 قم.    چاپ دوم،


