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 بررسي کلّیات احکام خیارات
 

 ٢ابوالفضل احمدزاده ،١١*آیت هللا عباسعلي عمید زنجاني

 و انقالب اسالمي) س( دانشجوي دکتري فقه و حقوق پژوهشکده حضرت امام خمیني ٢، استاد دانشگاه تهران١
 )٢١/١٢/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي٢٤/٤/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

های معمول فقهای   به عنوان یکی از سنت،مومی خیاراتاله، قواعد و احکام عدر این مق
؛ از  مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است،اراتاسالمی در تبیین و تحلیل ماهوی خی

و ) ره( کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری ،رو، در راستای تحصیل قاعده همین
 ،نظر، به نحو دقیق نِ صاحبهی از حقوقدانابرخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گرو

مالک و «د توان به موار  واقع شده است که می علمی با رویکرد انتقادی،ی مورد مداقّه
سقوط خیار «، »ریاصل لزوم در عقود خیا«، »نوع حق در خیارات«، »ماهیت خیار فسخ
بعد از . شاره داشتا»  زمان خیارتلف در«و » الخیار از روی علم و عمد فسخ با تصرّف ذی
ی و اصول الذکر و استخراج مبان  مقام بحث در هر یک از موارد فوقتحلیل و تبیین

 . استدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده مختار و دیی ها، نظریّه اتخاذی هر یک از دیدگاه
  

 . تلف ـ تصرّف ـ ذوالخیار ـ اصل لزوم ـ ازاله ـ فسخ ـحقّ خیار هاکلید واژه
 

 لهطرح مسأ
 ماهیت خیار فسخ، مناط و مالك خیار فسخ و رو، به نحو دقیق و روشن،  پیشی در مقاله

گردد؛ چرا که با تبیین و شناساندن ماهیت و مالك خیار  بررسي مي،اصل لزوم در عقود
 در خیار فسختوان به تحلیل و ارزیابي جایگاه حق  ـ مي به عنوان حقّفسخ ـ باالخصّ

از طرف دیگر، از آنجایي که بحث . ي متداول حقوقي پرداختهاانواع تقسیم بندي
مبنایي این تحقیق، بررسي تحلیلي احکام عمومي خیارات است و به علت عدم ورود 

هاي اختالفي کلیات احکام خیارات، پژوهشگران به این حیطه و مغفول ماندن جنبه
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قال و توریث بودن  همچون قابل انت،سعي وافر به عمل آمده تا احکام عمومي خیارات
.  شود، بررسی به بیاني رسا و علمي،ها  تجزیه پذیري یا عدم انفکاك آنخیارات و نیز

التلف في زمن الخیار ممن  «ی  به جهت ارتباط ماهوي قاعده،البته در این خصوص
 مبني بر ،ها و نظریات مختلف فقها و حقوقدانان اسالميبا بحث فعلي، دیدگاه» الخیارله
نسبت به تلف و توقف انتقال مالکیت بر انقضاي مدت خیار یا نظریه تملک با عقد ع ضمان بای

باحث  استداللي و انتقادي مورد تحلیل قرار گرفته است و در هر یک از می  به شیوه،خیاري
 .مطلب، دیدگاه و رأي مختار نیز ارائه گردیده استپیش گفته، به فراخور اقتضاي 

 
 ماهیت خیار فسخ: مبحث اول

 خیار در لغت: گفتار نخست
؛ معلوف، ٤/٢٦٧ابن منظور، : نکـ (است » اختیار«ي ، اسم مصدر براار از حیث لغتخی

در حقیقت، خیار .  اختیار، خیار استی رو، نتیجه از این) ٤/٥٣٨حسیني عاملي،  ؛٢٠١
 یعنی اختیار» انت بالخیار« به معنی دل نهادن است بر چیزی به اختیار خود و ،در لغت

 ).٣٢٦فیض، (کن چیزی را که خواهی 
 

 خیار در اصطالح: گفتار دوم
 با معناي لغوي آن متفاوت است که از همین رو، باعث ،از لحاظ اصطالحي، معناي خیار

است » الخیار ملک فسخ العقد«اختالفاتي در بین فقها شده است که البته تعریف مناسب آن 
که مورد اتباع )  ١/٤٨٢ فخرالمحققین،: نکـ  ( است موجز و گویا از فخر المحقّقینیکه تعریف

بنابراین مراد از اینکه خیار، ملک . واقع شده است) ٤/٥٣٨حسیني عاملي، : نکـ (بقیه فقها 
 . باشد مسلّط بر، بر هم زدن آن مي، اشاره به این دارد که انسان،فسخ عقد است

، دارای  عقود جایز و عقود الزم باید اجماالً اشاره داشت که تمامی،البته در این خصوص
 مستخرج از ی هاساسِ قاعد برخالف اصل باشد؛ چرا که اصل بر هر چند که؛باشند خیار می

: نکـ ( ، اصل لزوم است)١٢/٣٤٦محدث نوری، : ـ کن(و سنّت ) ١: ةالمائد: ـ کن(اجماع، کتاب 
؛ ١٩/٦٩بحرانی، : کـ ن(  بایستی بر مفاد آن پایبند باشند،و طرفین عقد) ٨کاشف الغطاء، 

 ).٣/٥٠٦شهید ثانی، 
 مورد بحث فقها واقع گردیده، عبارت است از اینکه هر ،خیاری که در باب معامالت

شهید : نکـ (یک از متعاقدین و یا یک نفر از آنها و یا شخصی ثالث، اختیار فسخ معامله 
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ین، خیاری که عامّه در بنابرا). ١٨٠حمد شراره، ( و ابقاء آن را داشته باشد) ٢/٤٥٢ثانی، 
 مربوط به این معنی نیست و ،اند عداد خیارات ذکر نموده و نام آن را خیار تعیین کرده

 ،اند، عبارت است از اینکه بایع راجع است به تخییر؛ زیرا به طوری که آن را تعریف نموده
یار  اخت،یکی از اشیاء معینی را به مشتری تسلیم کرده و یا مشتریکه مختار باشد 

 بر فرض صحّت، راجع است به تخییر ،گرفتن یکی از آنها را داشته باشد و این اختیار
 نه آنکه داخل در ؛بایع درمورد بیع کلّی نسبت به تسلیم فردی از افراد به مشتری

 ).١١٣عبده بروجردی، (خیارات باشد 
 حقی که ، عبارت است از)٥٩گرجي، : نکـ (به هر ترتیب، خیار به معنی اختیار فسخ 
و یا اثبات و ) فسخ(تواند عقد الزم را منحل  براساس عقد یا حکم شرع، صاحب آن مي

 با اقاله و حکم جواز فسخ در عقود جائز، متفاوت است؛ زیرا ماهیّت ،خیار فسخ. ابقا نماید
اقاله، تراضی طرفین بر انحالل عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی 

 ایقاع است و درمورد انتخاب فسخ یا ی  از مقوله، ندارد؛ درحالی که خیار فسخجز تراضی
و اما تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند .  نیاز به اعمال خیار دارد،ابقاء

 قابل اسقاط ،ی حق و جواز در عقود جائزه  فسخ از مقوله،هبه و وکالت آن است که اوالً
 لکن جواز فسخ در ؛ تکوینی صاحب خیار بستگی داردی سخ به ارادهخیار ف، ثانیاً. نیست

باشد؛ اما این نوع تفاوت بین خیار فسخ و جواز   تشریعی استوار میی  بر اراده، عقود جائزه
 تشریعی به دومی قابل مناقشه است؛ ی  تکوینی به اولی و ارادهی فسخ و اختصاص اراده
در خیار .  تکوینی و تشریعی نقش داردی  ارادهتوان گفت که ، میزیرا در هر دو مورد

در تقریب و توجیه این نوع تفاوت، . گردد  تکوینی حاصل میی فسخ، اصل خیار از اراده
 حق نخست به اصل ؛توان گفت که در خیار فسخ، در حقیقت دو نوع حق وجود دارد می

ل خیار خودداری و تواند از اعما  صاحب خیار می،اعمال خیار، متعلّق است و براساس آن
 .عقد را به حال خود رها کند

خویی، (تواند آن را ازاله یا ابقاء کند  متعلّق به عقد است که صاحب حق می ،حق دوم
١٥ ،٦/١٤.( 

ي  نوع اول حق خیار فسخ، شبیه حکم جواز در عقود جائز است و متّکی بر ارادهدر 
 .صی استوار استی شخ  حق فسخ بر اراده، نوع دوم؛ امّا درتشریعی است

با این بیان، روشن می شود که عدم اعمال خیار فسخ و رها کردن عقد به حال خود، 
شود  به معنی ابقای عقد، صرف نظر از فسخ آن نیست و عقد هنگامی الزام و اثبات می

 . با اعمال خیار جانب ابقای عقد را انتخاب کند،که صاحب خیار
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 خحق یا حکم بودن خیار فس: گفتار سوم
؛ )٢٣/٣نجفی، : نکـ ( تعریف کرده است» ملک اقرار العقد و ازالته« خیار را به ،)ره(صاحب جواهر

 ».هم زدن آنه خیار، عبارت است از مالکیت انسان بر استقرار دادن به عقد و یا ب«: یعنی
تواند به این لحاظ مطلوب باشد که  ، میدر تعریف فوق، تعبیر به ملک به جای حق

حکیم، : نکـ  (از طریق وکالت و یا مبادله باشد ن اسقاط و انتقال به غیرمبیّن امکا
 ؛توان در آن مناقشه روا دانست  جهت اینکه ملک أخص از حق است، می اما از)١٤/٥٥٦

در واقع، اسقاط از لوازم شیء است که اعتبارش وابسته به اضافه کردن آن به مالک 
 اعتبارش به دلیل اضافه کردن آن به ،) حقمثالً ساقط کردن( اما منافع اعیان ؛است

 . بلکه دلیل اعتبارش، قابلیّت عین برای انتفاع از آن است؛مالک نیست
  تعبیر کرده» ملک فسخ العقد«ه نیز خیار را ب» ایضاح الفوائد«از طرف دیگر، صاحب 

 .یعنی، مالکیت به فسخ عقد) ١/٤٨٢فخرالمحقّقین، : نکـ  (است
 بلکه نوعی حق به شمار دانند؛ از بزرگان، خیار را ملک نمییگر اي د مقابل، عده در

 صاحب جواهر و فخرالمحققین در این زمینه به تعریف) ره(حضرت امام خمینی .آورند می
، مباین با معنای این دو تعریف، اوالً«: کنند که چنین اشکال وارد می) هللا علیهما ةرحم(

 ).٤/١١خمینی،  امام(» . با آن ندارند هیچ مناسبتی،، ثانیاًلغوی خیار هستند
 ،ماهیت خیار«: فرمایند  به خلط حکم و حق پرداخته و می،و در جایی دیگر، به تفصیل

 ،برای متعاملین) ١٢/٣٤٥حرّ عاملی، (، »البیّعان بالخیار حتّی یفترقا«حق است؛ یعنی شارع با 
 و سقوطش به دست خود ی حق بودن آن، این است که ثبوت حقی را جعل نموده که الزمه

 اعراض کنند که در صورت اعراض، گاهی اوقات ،توانند از این حق طور که می آنها باشد؛ همان
 اِعمال سلطنت ،به طور کلی. )١/٤٤خمینی،  امام(شود  ی ساقط میماند و گاه حق ثابت می

 .بر حقّ مجعول خداوندی، از لوازم حق بودن آن است
 اگر شرط عدم ثبوت ، لذا ارث که حکم الهی است؛تو این فرق بین حق و حکم اس

 نظیر حقّ ، اما اشتراط عدم قسم یا اشتراط سقوط خیار؛شود، مخالف حکم شرع است
زوجه و متبایعین، شرط خالف حکم الهی نیستند؛ بلکه اعمال سلطنت بر آن چیزی 

اء آن به لذا سقوط و بق.  نه مخالف آن؛است که خدا جعل کرده و مترتّب بر جعل است
 ).١٦٠ـ٤/١٦١همان، (دست ذی الحق است 

البته، ایشان برای رسیدن به این مرحله، مراحل مختلفی را در ماهیت شناسی خیار، طی 
 :این مراحل به طور خالصه عبارتند از. اند ، اقوال زیادی را رد نمودهکرده و در این اثناء

ابن منظور، : نکـ (تیار خیار اسم مصدر است از اخ: ـ تعریف معنای لغوی خیار١
 .و به معنی برگزیدن و انتخاب کردن است) ٤/٢٦٧
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 فعل نفس است و مبادی ،اختیار): اختیار(ـ ماهیت شناسی معنای لغوی خیار ٢
با ) اصطفاء(تصوّر، تصدیق به فائده، رجحان، برگزیدن، : اند از  عبارت،افعال اختیاری

 .اهی مؤخّر از اشتیاق استاشتیاق و اراده، البته اختیار یا اصطفاء گ
ظاهر از : ـ یافتن معنای متناسب با معنای لغوی و جستجوی رابطه منطقی بین آن دو٣

 به  کهاست) ٣٧؛ محقق داماد، ١/٤١همان، ( امری اعتباری ،بحث، این است که خیار
  به کار نرفته است؛ چراکه اختیار، اعتباری و قابل،معنای لغوی آن و یا حتّی أخص از آن

فی الجمله مجعول در خیارات، حقّ . است» حق خیار «،جعل نیست و آنچه قابل جعل است
 اما ؛خیار است که این معنای لغوی خیار است؛ چون معنای لغوی آن، خود اختیار است

بنابراین، فقط به اختیار، حق اضافه شده است و . است» حق اختیار «،معنای اصطالحی آن
 عالوه بر ، اما تعریف صاحب جواهر و فخرالمحقّقین؛دا کردهمناسبتی با معنای لغوی پی

 ).١٠ ،٤/١١همان، . (گونه تناسبی هم با معنای لغوی خود ندارد تباین، هیچ
 

 اصل لزوم در عقود خیاری: مبحث دوم
در ) ١٥٢؛ عمید زنجانی، ١/١١٩خمیني،  ؛ امام١/٣٥اصفهاني، : نکـ (طرح اصل لزوم 

توان گفت که   می،صورت اثبات آن ان جهت است که درمباحث تمهیدی خیارات، بد
و باید مورد به مورد ) ٩کاشف الغطاء، (باشد   برخالف قاعده در عقود می،خیار فسخ

 به مقتضای ،اثبات گردد و هرکجا دلیل کافی برای اثبات خیار فسخ وجود نداشته باشد
 .باشد اصل و قاعده، لزوم عقد حاکم می

 

 صل در قاعده لزوممعنای ا: گفتار نخست
 عقود ، یعنی در اغلب موارد،م اللزوةـ به معنی راجح و اغلبیت؛ بدین ترتیب اصال١

: نکـ (این احتمال را محقّق کرکی در جامع المقاصد مطرح کرده است .  نه جایز؛اند الزم
 ).٤/٢٨٤محقق کرکی، 

 مستفاد از کتاب و ای  همانند اصل طهارت و برائت، قاعده،ـ در معنای قاعده؛ اصل لزوم٢
 ).٨/٣٨٣محقق اردبیلی، (شود  سنّت است و هنگام شک به آن رجوع می

 از معاملین، هرگاه در یکیـ به معنای استصحاب؛ یعنی درصورت فسخ عقد توسط ٣
 استصحاب، بقای اثر عقد و ی بقاء و یا عدم بقای عقد، تردید کنیم، مقتضای قاعده

ا علّامه حلّی پذیرفته است و به نظر شیخ انصاری نیز این معنا ر. درنتیجه لزوم آن است
 ).١/٥١٥حلّی، : نکـ (حَسَن است 
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 عرفاً و شرعاً بر لزوم ،ـ منظور از اصل، معنی لغوی آن باشد؛ به این معنا که وضع بیع٤
توانند این حق را   اگر بخواهند می،رو باشد؛ از این حقّ خارجی مجعول میاست و خیار، 
 جواز رجوع را در آن لحاظ کرده باشد؛ بلکه ، مانند هبه نیست که شارع،یعاسقاط کنند؛ ب

 ).١/١٨٩؛ عمید زنجانی، ٢بجنوردی، (باشد  جوازی در بیع است که قابل اسقاط می
رسد؛ زیرا دالیل  نظر می  بهای که ذکر شد، معناي دوم اقوی انهاز میان معانی چهارگ

 لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به شرعی موجود در کتاب و سنّت که داللت بر
 ).١٦٠محقق داماد، (عقد بیع ندارند 

 

 »أوفوا بالعقود «ی ه شریفی بررسی آیه: گفتار دوم
نراقي، : نکـ (مطلق عهد و پیمان ) ١/٦٠٠زمخشري، : نکـ (منظور از عقد، عهد موثّق 

نیز عمل به مقتضای است و مراد از وجوب وفاء ) ٢/١٤٢؛ خویي، ٢/١١٨؛ بجنوردي، ١٠
بنا بر اطالق آیه، .  درست مثل نذر؛دقیقاً طبق داللت لفظیّه باید عمل شود. باشد عقد می

هر فعلی که نقضِ مقتضای عقد باشد، مشروع نیست و از آن جمله، تصرّفات بعد از فسخ 
باشد و اینکه به مجرّد فسخ یک طرف، عقد فسخ  است که به معنای لزوم عقد می

 این داللت بر ، بنابراین، زمانی که تصرفات بعد از فسخ یک طرف، حرام است.شود نمی
 بدون رضایت دیگری  از دو طرف، یکيسوییک حکم وضعی دارد و آن فساد فسخ از 

و این به معنای لزوم است؛ زیرا در علم اصول محقّق است که حکم وضعی معنا . است
 ).٣بجنوردی، (د  آنکه از حکم تکلیفی منتزع شده باش؛ مگرندارد

 تأکید بر وفای  است، پیام محوری این آیهکهیکی از نکات بارز و مسایل بسیار مهم 
اصل وفای به . عهد و اجتناب از عهد شکنی و مسایل مربوط به این اصل حیاتی است

رود که اصل التزام به توحید نیز از  ترین اصل تعالیم اسالمی به شمار می عهد، زیربنایی
کل و مردم و نظامی اداره شود،  بشری با هر شی از این رو، جامعه. باشد  میفروعات آن

نیاز از این اصل نیست و بدون این اساس و تأسیس، سرانجام دچار اختالل و فروپاشی  بی
 ).١٥٤عمید زنجانی، : نکـ (گردد  می

ه از  استخراج شدی آید، معنایِ قاعده که در اصل لزوم عقد به کار میدر واقع، آنچه 
است که در صورت قابل استنباط ) ١٢/٣٥٥حرّ عاملی، : نکـ (عمومات و اطالقاتِ نصوص 

تواند مرجع حکم در موارد مشکوک باشد و عقود جایز و  ، می»اوفوا بالعقود «ی هبودن از آی
اوفوا  «ی که عموم آیه ؛ چناناند  خاصّ خارج شدهی  به ادلّه،ین قاعده از ا،نیز عقود باطل

 ).١٥٩، عمیدزنجانی: نکـ ( تخصیص یافته است» حرّم الربا« با ،»دبالعقو
  هر دو به عقد تعلّق دارند و هر دو به طور ، اصل لزوم و حقّ خیار کهباید توجه داشت
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رو، رفع تعارض بین آن با دو زمانه کردن  شوند؛ از این همزمان با انشاء بیع حاصل می
 ادّعا شود اصل لزوم با انشاء عقد و خیار فسخ در پذیر نیست که ، امکانلزوم و خیار فسخ

 حتی در ؛شوند آید؛ زیرا کلیه خیارات از ابتدای عقد ثابت می زمان بعد از آن به وجود می
غبن، رؤیت و عیب نیز شرط ضمنی در عقد وجود دارد و تساوی عوضین، سنگ اول 

 ابتدای عقد  موجب ثبوت خیار از،زیربنای عقد بوده است و شرط ضمنی در عقد
 زمان ، در حقیقت،گمان تأخیر ثمن، فقدان وصف، آشکار شدن عیب و غبن بی. شود می

 . شوند نه زمان ثبوت خیار اثبات خیار محسوب می
 

 مناط و مالک خیار فسخ: مبحث سوم
 :توان مالک خیارات را به سه گونه تفسیر نمود مجموع می در

ا یک سلسله تعهّدات ضمنی مذکور در عقد و  ب،هر عقدی: الف ـ مبنای التزام و تعهّد
باشد و موارد خیارات، درحقیقت بخشی  تعهّدات ضمنی مرتکز در ذهن عرفی همراه می

از تعهّدات نوع دوم است که متعاقدین براساس این نوع تعهّد، پذیرای فسخ عقد توسط 
 عقد و لزوم ه اصلبراساس این نظریه، همان نیروی الزام آوری ک. دنباش صاحب خیار می
یت خیار فسخ و  موجب مشروع، یعنی تعهّد و پایبندی به عهد،کند آن را ایجاب می

 .باشد مبنای پذیرش آن می
 حتی در عقود ؛ التزام به مضمون آن خواهد بود، تحقق هر عقدیی به بیان دیگر، الزمه

 مضمون آن جائزه؛ زیرا در عقد جائز هم مادامی که عقد باقی است طرفین باید ملتزم به
 عقد الزم، قابل حل نیست و عقد ،فرقی که هست) ١٠٦طباطبایي یزدي، : نکـ . (باشند
 وفاء به آن الزم و آثار عقد بر آن مترتّب ، اما تا وقتی که حل نشده؛ قابل حل است،جائزه

شامل هر است، »  بالعقودااوفو «ی هخواهد بود؛ زیرا وجوب وفاء به عقدی که مستفاد از آی
اند و در غیر این  نهایت آنکه عقود جائزه از حیث جواز فسخ استثناء شده. شود می عقدی

عبده بروجردی، : نکـ (جهت مشمول عمومات بوده و حکم عقود الزمه را خواهند داشت 
المؤمنون عند «حدیث توان مالک التزام به خیار شرط و سایر خیارات را  رو، می از این). ٧٢

 .به حساب آورد) ١٣/٣٠٠؛ محدث نوري، ١٢/٣٥٣حر عاملي، (» شروطهم
براساس نفی اکراه، سالمت اراده در برابر اجبار و تحمیل غیر در : ـ مبنای نفی اکراه ب

 مستقل طرفین باشد و از آنجاکه ابقای ی هعقود تضمین شده است و عقد باید متکی بر اراد
شود، باید به  وب میتحمیل بر صاحب خیار محس، نوعی  برخالف اسباب خیار فسخ،عقد

 . به صاحب خیار، حق انتخاب و اعمال خیار داده شود،منظور حفظ استقالل و اراده
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فسخ به هر «. تواند معامله را به استناد آن فسخ کند  می،کسی که دارای خیار است
 ،رو، فسخ از این). م.  ق٤٤٩ ی ماده(» شود  حاصل می،لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید

 باید به نحوی از ،این قصد.  حقوقی یک جانبه است که نیاز به قصد انشاء داردیک عمل
 )٣٠٨صفایی، : نکـ (انحاء ابراز گردد تا فسخ تحقق پیدا کند 

رسد تعبیر به حاکمیت اراده که برخی از حقوقدانان معاصر در تبیین این  نظر می به
چندان دقیق نباشد؛ ) ٣٧٢داماد، ؛ محقق ٥/٥٧کاتوزیان، : نکـ (اند  دیدگاه به کار برده
تا رضایت و در ) ١٠٢جعفری لنگرودی، (شود   بیشتر به قصد مربوط می،زیرا حاکمیت اراده

 به معنی صدور قبل از روی دادن قصد نیز ،موارد اکراه، قصد وجود دارد و حاکمیت اراده
) ١٩/١٦٦٣نظور، ابن م: نکـ ( آنچه که مُکْرَه از آن برخوردار نیست، رضایت ؛محقّق است

به بیانی . باشد و بدون رضایت به رغم حاکمیت اراده، استقالل برای اراده متصوّر نیست می
 عمل حقوقی ی  بدون نیاز واقعی به تأثیر ابزار و حرکات مادی، سازنده،دیگر، اراده و قصد

به علل  نه موجود مادی تا برای ساخته شدن نیاز ؛ امر اعتباری است،است؛ زیرا عمل حقوقی
 انشایی طرفین عقد با شرایط ی د؛ بلکه علّت منحصر، همان ارادهشو اسباب مادی داشته با

البته این ) ١٩١ و ١٩٠، شهیدی(می باشد » رضایت«ت اجزایِ مقرر قانونی است که عبار
دیدگاه نیز همچون دیدگاه قبلی، قابل خدشه به نظر می رسد که بیشتر حول محور 

بحث کرده و هم چنین تفاوت و تمایز دقیقی ـ آن گونه ) ٥٧ و ٥٦ ،همان(حاکمیت اراده 
در » رضا«و بیشتر به بررسی که در برخی از کتب فقهی اشاره گردیده ـ قائل نشده 

 . جمله فرانسه پرداخته است، ازهای حقوقی مکاتب دیگر سیستم
 حق خیار  ممکن و محتمل است و، همواره وجود اشتباه،در هر عقدی: ـ نفی اشتباه  ح

 .باشد منظور امکان جبران آن می بینی این نوع اشتباهات و به ، پیشفسخ، در حقیقت
که ) ١/٣٠٧جعفری لنگرودی، ( به طور کلّی، تصوّر خالف واقع از چیزی است ،اشتباه

 عبارت است از تصوّر نادرست معامله ،آدمی به آن دچار می شود و در مبحث معامالت
 همیشه یکسان ،اشتباه و تأثیر آن در عقد.  ارکان و عناصر عقد یکی ازی کننده درباره

ای مهم است که اراده یا توافق اراده را نابود و معامله را  نیست؛ گاهی اشتباه به اندازه
گونه   هیچ،ای برای خیار فسخ است و گاهی نیز اشتباه کند؛ گاهی اشتباه زمینه باطل می

 ).٨٨ی، صفائ: نکـ (تأثیری در معامله ندارد 
 طرفین، بطالن ناشی از فراهم ی به تعبیر دیگر، بطالن عقد، در اثر فقدان توافق اراده

نبودن سبب پیدایش عقد است؛ در حالی که بطالن عقد به علّت اشتباه، بطالن مربوط 
به وجود مانع است که به دو صورت نمود پیدا می کند؛ اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد 
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و ) عین معین و اشتباه در شخص طرف معاملهو ر جنس مورد معامله مثل اشتباه د(
 ). به بعد١٦٣شهیدی، : نکـ (اشتباهی که در وضعیت عقد بی تأثیر است 

دانان، عیوب اراده را به عیب رضا تفسیر  ذکر این نکته الزم است که برخی از حقوق
اند  ر دو مورد تسرّی دادهاند و اشکال غیر نافذ بودن عقد به جای حق فسخ را به ه نموده

دار شدن  ه جز خدشه چیزی ب، عیوب اراده کهرسد اما به نظر می) ٥/٦١اتوزیان، ک: نکـ (
 بر سالمت رضا در مورد ،باشد؛ زیرا بنای عقال و عرف در عقود و معامالت رضایت می

 نادیده ،باشد و در حقیقت، عدم رضای محتمل در موارد خیارات خیارات استوار می
گمان، احتمال  بی. گردد شود و خیارات برای جبران اشتباه محتمل منظور می گاشته میان

توان یافت که خالی  آورد و کمتر رضایتی می اشتباه به رضامندی در عقد لطمه وارد نمی
جبران ) موارد خیارات(چرا که عرف و شرع در برخی از موارد . از احتمال اشتباه باشد
  پیشگیری کرده است،بینی و از اشتباه ، پیشبا اعطای حق فسخاشتباه در آن موارد را 

 ).١/٤٥٧نجانی، زعمید، : نکـ (
عدم رعایت اصل لزوم را در خیار مجلس و نظایر ) ره(در این خصوص، شیخ انصاری 

 ،کند که از این طریق توجیه می) تأمل بیشتر( با تروّی ،آن، با وجود عدم نقض عوضین
 ).٥/١٦شیخ انصاری، : نکـ (رفع اشتباه گردد 

توان آن دو را به هم   نفی اکراه و نفی اشتباه، میی  نظریّهی هبه هر روی، در مقایس
 ، لکن احتمال اشتباه در رضا و احتمال اشتباه در قصد و تصمیم بر عقد؛نزدیک دانست

ا  نباید آن دو را به معنی فقدان رضا و ی، جداگانه هستند که در هر دو صورتی هدو مقول
 بلکه آن دو احتمال را با فرض وجود رضا و قصد تفسیر کرد تا ؛فقدان قصد تلقی کرد

 ).١/٤٥٧عمید زنجانی، ( موجب عدم نفوذ عقد و یا ابطالن آن نگردد
و احقاق حق، ضرر و زیان ) ٢٨٣اصغری، : نکـ (به مقتضای اصل عدالت : ـ جبران ضرر خ

و حق ) ١٧٤حمد شراره، : ـ کن(مند جبران شود هنگامی که ناروا باشد، بایستی به نحو قدرت
 .های این نوع جبران خسارت است  یکی از راه،خیار فسخ

و ) ٢/١٩طوسی، : نکـ (شمارد  مبنای خیار غبن را نفی ضرر می) ره(شیخ طوسی 
عنوان یکی از مبانی خیار غبن و خیار عیب و خیار  نیز نفی ضرر را به) ره(علّامه حلّی 

نیز ) ره(از طرف دیگر، شیخ انصاری ) ، مبحث خیارات١حلّی، : نکـ ( است تأخیر پذیرفته
 برای او زیان ،عدم تسلّط مغبون بر فسخ بیع غبنی«: فرماید می) ره(در توجیه نظر علّامه 

توان گفت که این حق،  در خصوص خیار مجلس نیز می). ٣/٣٧٢انصاری، (» آور است
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 مجدّد در مفاد عقد بیع از غبن و ضرر محتمل، دهد که با تأمل فرصتی به متعاملین می
 .اجتناب ورزند و آن را از خود دور سازند

ی الضرر توجیه  مبنای خیارات را براساس قاعده) ره(از سوي دیگر، فقهایی چون نراقی 
 به معنی نفی ضرری است که تدارک نشده ،کنند؛ به این بیان که منظور از نفی ضرر می

رری باید تدارک شود و ضرری که تدارک نشود در اسالم وجود ندارد و باشد؛ بنابراین هر ض
ی معدوم  جایز نبودن این نوع ضرر در اسالم، موجبِ آن شده که در اسالم به منزله

 ).١٨نراقی، : نکـ (باشد   موجب ضمان می،محسوب گردد و بدین ترتیب اضرار به غیر
 الضرر بر ی نین گفت که قاعدهدر هر حال، با توجه به آنچه که گذشت می توان چ

کند،  کم می مذکور نفی حی ه نه تنها قاعد،احکام عمومی نیز حکومت دارد و در نتیجه
 یعنی اگر از وجود حکمی ـ خواه تکلیفی و خواه وضعی ـ ؛نماید بلکه اثبات حکم هم می

: نکـ (شود   حکم مزبور نفی می، الضرری  به استناد قاعده،ضرری بر شخصی پیش آمد
البته، در فرض مذکور ـ تلّقی مبنای ثبوت خیار از طریق نفی ) ٣٤٧بهرامی احمدی، 

 در صورت فساد شرط شد؛ زیرا ، الضرر ـ بایستی قائل به ثبوت خیار فسخی ضرر و قاعده
 تراضی طرفین، به لحاظ فساد آن و التزام مشروطٌ له به مفاد هحذف شرط از مجموع

 برای جبران این ضرر، اعطای حق فسخ به  کهستعقد بدون شرط، موجب تضرّر او
 به مفهوم ،توان چنین استدالل کرد که الضرر  به هر روی، می؛مشروطٌ له ضرورت دارد

 .باشد تعبیر دیگری از خوف ضرر مینفی خطر است که در واقع، 
 به منظور حمایت از اشخاص متعاقدین، خیار ،عرف و شارع:  حمایتیی ج ـ نظریه

ی روابط فیمابین دو طرف معامله از حقوق  آنها  ور نموده تا درخصوص حوزهفسخ را منظ
 ).٥/٦٧کاتوزیان، (در مقابل یکدیگر حمایت شود 

 ، معموالً در روابطتوان چنین اظهار نظر کرد که مقررات حمایتی در این مورد نیز می
اجحاف به  از امتیازاتی برخوردار و امکان ،ای حاکم است که یکی از دو طرف حقوقی

 اما درخصوص متبایعین و سایر عقودی که خیار فسخ ؛طرف ضعیف وجود داشته باشد
باشد؛ حتی در اجاره نیز  باشد، چنین فرصتی خارج از ماهیت عقود می در آنها معتبر می

 باید ،افزون بر این، خیار اگر از نوع مقررات حمایتی باشد. نیستچنین فرضی محتمل 
اده شود؛ در حالی که مسلّماً خیار مجلس برای هر دو طرف به طرف ضعیف اختصاص د

 ، چرا که حمایت؛)١/٤٥٩عمید زنجانی، ( منظور شده است؛) طرف قوی و طرف ضعیف(
ی حمایتی،  خود مبتنی بر اصل غبن و ضرر است و بازگشت توجیه خیار فسخ با نظریه

 حمایتی را در خیارات، ی ه نظری،توان به راحتی نمیرو،  باشد و از این همان دفع ضرر می
 .کردهای دیگر قلمداد  هم ردیف نظریه
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به هر روی، با توجه به تحلیل هایی که برای مالک خیار فسخ از سوی صاحب نظران 
ای انتقادی بیان شد ـ  به گونهارائه گردید و نیز نقد و بررسی هر یک از آنها ـ که 

تر و  ظریاتِ مذکور، قوی نی هتوان چنین نتیجه گرفت که نظریه تروّی از هم می
رسد؛ چرا که با تأملّ بیشتر در هر یک از عوضین مورد معامله، رفع  تر به نظر می مستدل
گیرد؛   مرسوم در باب معامالت، صورت میی ه عرفی و هم به شیوی ه هم به شیو،اشتباه

ی  هبا نظریبنابراین مبنای تخلّف از اصل لزوم در خیارات که عرف و شرع آن را پذیرفته، 
 ).١/٤٥٤عمید زنجانی، (باشد  تروّی قابل توجیه و تحلیل می

 

 نوع حق در خیارات: مبحث چهارم
 :های متداول حقوقی به شرح ذیل است بندی یگاه حق خیار فسخ در انواع تقسیمجا

تواند حق را از خود سلب نماید؛ مثالً در  ـ معنی حق آن است که صاحب حق می١
) ١٨گرجی، ( سقوط خیار کند و یا پس از عقد آن را اسقاط نماید  شرط،ضمن عقد الزم

که اعمال آن و چشم پوشی از  ار فسخ، حقی است قابل اسقاط؛ چنانبنابراین، خی
 آن را ،شود؛ زیرا عرف و شرع اخذارش، به عنوان سوء استفاده از مقررات محسوب نمی

 . به رسمیت شناخته است،عنوان یک حق به
 آثار عقد از انتقال و ،پس در عقد خیاری. خیاری موجب تزلزل عقد استدر حقیقت، هر 

 . شود و لکن در عین حال متزلزل است ملکیت و وجوب و تسلیم و غیر اینها بر آن مترتّب می
ي   ممکن است به وسیلهء، یعنی فسخ و ابقا،بنابراین، اعمال و ابراز هر دو طرف حق

 .ي فعل یا عملی محقّق شود ه واسطهلفظ انجام گیرد و نیز امکان دارد ب
 آن است که در ،ـ خیار فسخ قابل انتقال است؛ علت قابل انتقال بودن خیارات٢

 .ها، خصوصیت صاحب حق منظور نگردیده است استیفای آن
ي ارث به ورثه منتقل  وسیله ه ب،در واقع، از جمله احکام کلّی خیار، این است که خیار

دلیل این حکم، عالوه بر اجماعی بودن )  ١/٣٠؛ مکارم شیرازي، ١/٤٢نائیني، : نکـ (شود؛  می
 برای ذوالخیار، حقّی است قابل انتقال و بدون شک چنین حقی ،آن، این است که خیار

» اوُلوُا األرحامِ بَعضُهُم أولی بِبَعضٍ فی کتابِ هللا «ی ه شریفي ه ارث، از قبیل آیی همشمول ادلّ
، محدث ٢٦/٣٥١حر عاملی، ( ما تَرَکَ المیّتُ مِن حقٍّ فَلِوارِثهِ«ی و حدیث نبو) ٧٥/ انفال(

 .باشد می» )٢/٢٠٣نوری، 
 این است که در باب خیار حیوان وارد است که تصرّف ،دلیل حق بودن خیار

کند؛ چه، تصرّف او دلیل است بر این که به بیع  ذوالخیار در مبیع، خیار را ساقط می
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 ،له ، به هیچ وجه رضای محکومٌ حکم شرعی بود،اگر خیار  کهبدیهی است. راضی است
پس شکی در .  و سایر عقود جایزهةمورد هب  مانند جواز در؛تأثیری در سقوط آن نداشت

حق بودن خیار نیست و دلیل قابل انتقال بودن حق الخیار، اجماع دانشمندان حقوق 
 ).٦٠گرجی، (اسالمی است 

 برای ، به طور یکپارچه،آیا حق خیار: متعدّدـ انتقال حق خیار فسخ به اشخاص ٣
گردد و یا   وراث ساقط میی ه از طرف هم،باشد و با اسقاط یک نفر از آنها همه ورّاث می

 هرچند که دیگران ؛توانند به تنهایی اعمال حق نمایند  می،اینکه هرکدام از صاحبان حق
 از حق خود چشم پوشی نمایند؟

 با قبول تجزیه پذیری حق مانند ملک و امکان فرض تعدّد صاحبان ،)ره(صاحب جواهر 
حق، هرکدام از وراث را صاحب حق خیار فسخ شمرده و آن را در ردیف حقوقی چون شفعه 

لکن اگر حق خیار را چون ملک قابل تجزیه ) ٢٣/٧٦نجفی، : نکـ (و قصاص آورده است 
 . نه تعدّد حق به تعدّد ورّاث؛اک شویم قائل به اشتر، باید در حق نیز مانند ملک،بدانیم

رسد؛ یعنی   به مجموع ورثه من حیث هم مجموع می،نظر دیگر این است که خیار
در این صورت، اگر همگی در فسخ توافق کردند، . همگی یکجا دارای یک خیار هستند

یل این دل. توانند معامله را فسخ کنند  در غیر این صورت، نمی؛توانند اعمال خیار کنند می
ي ارث در حقوقی که قابلیت تقسیم و تجزیه ندارند، این  مدّعا این است که مقتضای ادله

 ).٣/٢٣٨پور گیالنی،  قلی: نکـ (است که حق واحد به مجموع، یکجا به ارث برسد 
 مورّث، خود بیش از یک خیار نداشت تا به ورثه منتقل ،به عبارت دیگر، در واقع

 در گذشته ؛اند  به جای مورّث خود نشسته،المجموع ثه من حیث، مجموع ور بنابراین؛کند
.  همان یک خیار به قائم مقام او قائم شده است، اکنون؛یک خیار به مورّث قائم بود
ی مال را مجموع ورثه  که همه ؛ چنان مانند ارث مال است،خالصه اینکه ارث حق خیار

 چون مال قابل  اینکهنهایت. رندب طور، همان یک حق را مجموع ورثه می برند همین می
قابل ؛ ولی حق امری است بسیط و غیرشود تجزیه است لذا بین مجموع ورثه تقسیم می

رسد یا باید همه بر فسخ   لذا به تنهایی به مجموع ورثه من حیث المجموع می؛تجزیه
 ). ٦٣گرجی، : نکـ (توافق کنند و یا بر امضا 

تواند حق دیگر وارثان را ابطال و   وراث میگمان، براساس این نظریه، یکی از بی
 عدم اعمال حق دیگری و یا اعمال حق دیگری باتضییع نماید و بطالن حق شخص 

تشبیه مسأله به . باشد می) ٥/١کلیني، : نکـ ( الضرر ی مخالف با مقتضای قاعده) تنفیذ(
 رکا جائز شسایر موارد اشتراک در حق که اعمال حق توسط یکی از شرکا بدون رضایت 
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 ).١/٤٦٣عمید زنجانی، : نکـ ( .نیست، خود نوعی تکثیر اشکال است نه پاسخ و حل مشکل
ای که توسط مورّث انجام   در معامله،هرگاه ورثهکه از جمله نتایج عملی این بحث، آن است 

 با فرض دین مستغرق مورّث و وجود عین، ،ورثه منتقل شدهه گرفته و حق خیار فسخ از وی ب
توانند با فسخ معامله، عین مورد معامله را از اختیار طلبکاران خارج  فق بر فسخ نمایند، میتوا

 ).١/١٦٨حلّی، (باشد   مانع از اعمال خیار فسخ نمی،نمایند؛ زیرا دین مستغرق
اما اعمال حق فسخ، مزاحم حق دیّان و مصلحت آنان است و با وجود این، اگر مصلحت 

 هرچند هر دو کرد؛توان ورثه را برای تنفیذ عقد مجبور  عقد باشد، نمیدیّان در ابقاء و تنفیذ 
توان به لحاظ این که ورّاث  لکن می است؛ به ورّاث و دیّان اختصاص یافته،طور یکسان  به،حق

که اگر مورّث  باشند، برای آنان حق تقدّم قائل شد؛ چنان قائم مقام میّت در استیفای حق می
 .کندنست از حق خیار برای فسخ معامله استفاده توا زنده بود، خود می

پس از بیان فرض سقوط » قواعد االحکام«علّامه در : ـ انتقال حق خیار شخص ثالث٤
 مرگ یکی از طرفین، احتمال دیگری را تقویت می کند که حق خیار ی خیار به واسطه

شود  ل می، به ورّاث میّت منتق به خصوص در خیار مجلس، متعاملینیکی ازبا مرگ 
زیرا شخص صاحب خیار، در حقیقت حکم وکیل را برای آنها داشته است )  ٢/٦٥حلّی، (

بنابر ) ٤/٥٩٢عاملی، (و صاحب مفتاح الکرامه ) ١٤/٤١٣نراقی، (و صاحب مستند 
اند؛ زیرا با شک   حق خیار وی را پس از فوت او منتفی شمرده،خصوصیت شخص ثالث

 .توان استصحاب کرد تی حق خیار را نمی ح،در موضوعیت خصوصیت شخص ثالث
 شرط، برای شخص دیگری غیر ی توان گفت که، چنانکه به وسیله به بیان دیگر، می

اش   خیار قرار داده شود، آیا پس از مرگ او حقّ الخیار او به ورثه،از طرفین معامله
 و یا به ؟شود گردد یا به هرکدام از دو طرف معامله که نفع خیار به او عائد می منتقل می

 :شود و یا غیر ذلک؟ در این مسأله چند وجه است  خیار ساقط می،کلّیطور 
طور استقالل برای شخص ثالث  وجه صحیح، وجه سوم است؛ زیرا در این صورت، خیار به
 ،بنابراین. اند  دخیل قرار داده،قرار داده شده و نظر شخص او را در امضاء و فسخ معامله

 به شخص دیگری که دارای این خصوصیت نیست، منتقل می ، خیار کهتوان گفت ه میچگون
شود، درست نیست؛  ي شخص ثالث منتقل می گردد و ادّعای این که به متعاقدین و یا ورثه

 وکیل او ی زیرا انتقال آن به یکی از دو طرف عقد، فرع بر آن است که شخص ثالث به منزله
 مبتنی است بر ،ي وکیل شخص ثالث به منزله بودن ،حالی که چنین نیست؛ چه باشد؛ در

نفع، خود، دارای حقّ فسخ باشد و مفروض این است که هیچ کدام از دو  که طرف ذی این
شود، او  طرف عقد، حقّ فسخ معامله را ندارند و مجرّد این که نفع خیار اجنبی به او عائد می
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نی است بر این که خیار، حقّ ي ذوالخیار، مبت کند و انتقال آن به ورثه را صاحب حق نمی
مورد انتقال   در،قابل انتقال باشد؛ درحالی که دلیل قابلیت انتقالِ خیار، اجماع است و اجماع

 ).٦٦گرجی، : نکـ (ي شخص ثالث منتفی است  به ورثه
 

 سقوط خیار فسخ با تصرّف: مبحث پنجم
 از روی علم و ،ر با تصرّف صاحب خیا،از جمله احکام عمومی خیارات، سقوط حق خیار

 :توان به دو صورت مطرح نمود باشد و مسأله را می عمد می
 موجب خیار در ثمن و تصرّف مشتری صاحب خیار در بیع که به ،تصرف بایع) الف

معنی التزام به عقد و تنفیذ آن و درنتیجه اسقاط حق فسخ است و در حقیقت، در این 
 .شود ي قولی، تلقّی می جازهي فعلی به جای ا هزصورت، تصرّف به معنی اجا

با تصرّف بایع در مبیع و تصرّف مشتری در ثمن، ـ بر اساس حدیث معروف ) ب
ـ فسخ فعلی ) ١/٩٣؛ شیرازي، ١٢/٣٥٣حر عاملي، : نکـ (» الناس مسلطون علي اموالهم«

 ،تردید، در هر دو صورت بی. گردد  عقد استیفا میی ه با ازال،گیرد و حق خیار انجام می
خیار توسط صاحب آن استیفاء و درنتیجه ساقط گردیده است؛ هرچند به کار بردن حق 

 .اسقاط در این موارد خالی از مسامحه نیست
مالک سقوط حق خیار، تصرّفی است که جز برای مالک و مأذون از طرف وی مجاز 

مجاز نبودن « یعنی ،لکن مالک اول.  داللت بر بازگرداندن ملک دارد،نیست یا عرفاً
تنها در صورتی قابل قبول است )  عرفیی اماره(تصرّف به غیر مالک، بدون مالک دوم 

)  ١٥٠؛ عمید زنجانی، ١/٢٣٩بجنوردي، : نکـ (» حمل فعل مسلم بر صحّت «ی که قاعده
 از باب ، ممکن است تصرّف بایع در بیع،؛ زیرا در غیر این صورتکنیمرا بر آن ضمیمه 

 مالک در ،د بازگرداندن مبیع و فسخ معامله؛ بنابراین نه به قص؛غصب و عدوان باشد
فان أحدث المشتری فیما اشتری « علی بن رئاب ی ه براساسِ صحیح،سقوط حقّ خیار

احراز رضای صاحب حقّ ) ١٢/٣٥١حر عاملی، (» حدثاً قبل الثالثه األیّام فذلک رضی منه
ا رضا به تنفیذ عقد، رضایت گمان، مالک رضا به فسخ ی بی. باشد  با قول یا عمل می،خیار

شیخ (باشد   نه رضایت شخصی که احراز آن جز به قول صریح دشوار می؛نوعی است
 اعتبار قول و فعل در سقوط خیار فسخ از باب امارات شرعی ،بنابراین). ٥/١٠٣انصاری، 

 ،معتبر خواهد بود و تصرفات از روی سهو و مسامحه و اعتماد به شهادت حال بر اذن
شود  تصرفاتی که عدوانی بودن آن معلوم گردیده، موجب سقوط حق خیار نمیمانند 

 ).٦/١٣٣همان، (
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 بدون ،امّا، چنانچه بایع در مبیع تصرّف غیر خارجی به معنی اقدام به بیع آن کند
شود و  گمان چنین عملی، حرام محسوب نمی  تصرّف خارجی کرده باشد، بی،آنکه در آن

به معنی حمل فعل مسلم بر ) ٤/٢٤٤نائیني، : نکـ (حّت از سویی، مورد شمول اصل ص
نماید؛ زیرا محتمل  صحّت نیست و از سویی دیگر، داللتی بر رجوع و فسخ معامله نمی

 موجب سقوط خیار فسخ ، از طرف مابیع فصولی باشد و به طور مسلّم،است که بیع دوم
 ).٧/٤٠٣خویی، (گردد  نمی

باید » خیار« توسط صاحب ،ار بودن تصرفات بسیار مهمی که در مسقط خیی نکته
 ، در سبب سقوط خیار،مورد توجه قرار داد، این است که عنوان مأخوذ در روایات

کند؛ آن نوع از تصرّفات  است و این عنوان به هر نوع تصرفی صدق نمی» احداث الحدث«
شد؛ مانند با» ما انتقل الی صاحب الخیار«مصداق این عنوان است که موجب تغییراتی در 

 اما فروختن، اجاره دادن و حتی سوار شدن ؛صحّافی کتاب و دوختن پارچه و نظایر آنها
گردد، مسقط خیار نیز محسوب  نمی» ما انتقل الیه«بر مرکب از آنجا که موجب تغییر در 

 ).٤/٢٠١امام خمینی، : نکـ (شود  نمی
 مسقط خیار در خیار  به عنوان تصرفات،»احداث الحدث«رسد  بنابراین، به نظر می
حکایت از نوعِ خاصی از تصرّف دارد که معموالً فسخ معامله ... حیوان و خیار عیب و 
شود؛ از این رو، تصرفی که به گونه ای موجب حدوث تغییری در  پس از آن پذیرفته نمی

قواعد عمید زنجانی، : نکـ ( چه حاکی از رضا باشد و چه حاکی از رضا نباشد ،مبیع گردد
 .شرعاً مسقط خیار است) ١/٤٨٣ه، فق

ای  ، به گونهبه عبارتی دیگر، تصرفی موجب سقوط خیار است که استیالء در آن
گردد و گاهی از آن منفکّ  ع می گاهی استیالء با تصرف جم،مشهود باشد؛ در واقع

: ـ کن(شود که در این صورت، نسبت بین ید و تصرف، عموم و خصوص من وجه است  می
ست و نیز  ولی بدون تصرف ا، استیالء وجود دارد،؛ چرا که در مواردی)٥١ و ١٧ولویون، 

به هر . کند، در حالی که استیالء به همراه آن وجود ندارد گاهی، تصرف صدق پیدا می
شود که حاکی از استیالء و سلطه  به تصرفی اطالق می» احداث الحدث«روی عنوانِ 

 .یافتن ذی الخیار باشد
 

  در زمان خیارتلف: مبحث ششم
 در زمان خیار، تلف شود، بیع منفسخ شده و خسارت آن به فروشنده ،الف ـ هرگاه مبیع

 ثمن را از مشتری دریافت داشته، باید به او مسترد ، اگر بایع،بنابراین. گردد متوجه می
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گرجی، : نکـ (اند   این انفساخ را ضمان تلف در زمان خیار نام نهاده،دانشمندان. دارد
 در دست مشتری تلف شود، تلف آن به ، فقط برای بایع باشد و مبیع،پس اگر خیار. )٧٤

 .ي مشتری است عهده
عاملی، ( این قاعده را مسلّم و غیر اختالفی شمرده ،)ره(صاحب مفتاح الکرامه 

 آن را مورد اتفاق فقها دانسته است ،)ره(و قبل از وی نیز صاحب ریاض ) ٤/٦٠٠
ضمان (شود  ای که از آن گرفته می  خصوص نتیجه در،ین قاعدها). ٨/٢٠٩طباطبایی، (

منافات » تلف المال من مال مالکه «ی با قاعده)  بایعی هبیع در زمان خیار مشتری بر عهد
ي اخیر، تلف مبیع در زمانِ خیار مشتری به لحاظ اینکه مال  دارد؛ زیرا به مقتضای قاعده
 . نه بایع؛ي مشتری باشد مشتری بوده، باید برعهده

 عقد  کهگویند اند و می فقهای امامیّه، برای رفع محذور، ملتزم به انفساخ قهری شده
 نسبت ، برای بایع ذوالخیار نسبت به ثمن و برای مشتری که برای او خیاری نیست،بیع

 بین آنها تفاوتی نبوده و مساوی هستند و ،به مثمن، مفید ملکیت است و از این حیث
 خیار بایع ساقط خواهد شد ،دست مشتری که خیاری ندارد، تلف شودلکن اگر مال در 
؛ ٣/١٧٩خوانساري،  :نکـ (» التلف فی زمن الخیار ممّن الخیار له«ي  و به حکم قاعده

 ، قبل از تلف،تلف، کاشف از انفساخ قهری است؛ به این معنی که مبیع) ٢٣/٨٧نجفي، 
 دامنگیر مشتری ،ف آن در دست مشتری تل،آناً داخل در ملک بایع شده و به این لحاظ

 حکم مسأله ،هم چنین. شود و باید مثل یا قیمت آن را با استرداد ثمن به بایع دهد می
 مختص به مشتری و ثمن در دست بایع تلف شده ، یعنی جایی که خیار،در عکس قضیّه

 ).١٠٦ ،١٠٥ي بروجردی،  عبده: نکـ ( اینگونه است ،باشد
تلف مبیع در مدت خیار از  «ی ه به این نکته الزم است که قاعدالبته، توجّه و دقّت

، بنابر اختصاص آن به مشتری، تنها براساس نظریه تملّک با عقد »مال مَن الخیار له
شود و  محسوب می) ٥/٣١٢خمینی،  ؛ امام٢٣/٨٦نجفی، : ـ کن(خیاری خالفِ قاعده 

با انقضای ) ٣/١٨٠؛ خوانساري، ١/١٢١میرزاي قمي، : نکـ ( انتقال ملکیت ی براساس نظریّه
 قبل از مالکیت ، طبق ضوابط کلّی است؛ زیرا تلف مبیع،مدّتِ خیار، اصوالً حکم قاعده

 .مشتری رخ داده و طبعاً از مال بایع محاسبه خواهد شد
 کلّی ی حال، در صورتی که قبض توسط مشتری صورت نگرفته باشد، آیا قاعده

گردد یا در این  شامل مشتری می» من لیس له الخیارالتلف فی زمان الخیار علی «
  میان خیار بایع و خیار مشتری تفاوت وجود دارد؟،صورت

 الذکر را شامل این قسم ندانسته و تفاوت بین خیار بایع و  ی فوق مرحوم خویی، قاعده
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 ،روایاتی که در خصوص ضمان بایع«خیار مشتری را در این صورت پذیرفته است؛ زیرا 
 ی  قاعدهی ت به تلف مبیع در زمان خیار مشتری آمده، در حقیقت، به معنی توسعهنسب

 بعد ، ضمان رااست که در مدّت خیار مشتری)  بایعی ضمان مبیع قبل از قبض بر عهده(
توان این روایات را تخصیص بر  ، نمیاز قبض نیز بر بایع اثبات کرده است و به این لحاظ

تلقی کرد و افزون بر این، در روایات » لقبض من مال البایعتلف المبیع قبل ا «ی قاعده
 بایع آمده و حکم مشتری از ی کلمه» ال خیار لهممّن التلف فی زمان الخیار «مربوط به 

 ).٧/٤٧٠خویی، : نکـ (این روایات خارج است 
ي من  تلف مبیع در زمان خیار بر عهده «ی  ضمان را در قاعده،)ره(ب ـ شیخ انصاری 

و بازگشت عوضین به حالت قبل از عقد تفسیر کرده » انفساخ العقد«به معنی » یار لهال خ
عدم « با توجه به اصل ، معنی ضمان کهحالی ؛ در)٢/٢١٦شیخ انصاری، : نکـ (است 

ي بایع باشد که   بر عهده،تواند ثبوت تعهّد نسبت به مبیع می» انفساخ عقد با تلف مبیع
 ی هیکی از فقهای متأخّر، برای اثبات نظریّ. مت استي آن پرداخت مثل و قی نتیجه

 :چنین استدالل کرده است» انفساخ عقد«
 به یک معنی ، صور مسألهی ـ ضمانی که درخصوص بایع مطرح می شود، در همه١

باشد و معنی آن، چیزی  است و آن، عبارت از ضمان ثابت از اول عقد تا انقضای خیار می
کأن لم یکن فرض نمودن عقد نیست؛ گویی با حکم به ضمان جز انفساخ با تلف مبیع و 

 عقدی صورت نگرفته است و حتی با اقباض مشتری هم، بایع از ضمان خارج نشده ،بایع
امکان مناقشه در این دلیل، واضح است؛ زیرا چیزی جز ). ٧/٤٧٤خویی، : نکـ (است 

 .شود شرح ادّعا نیست و نوعی مصادره به مطلوب محسوب می
این نکته که ضمان بایع در روایات وارده، در پاسخ به این سؤال بوده ه اتوجه بـ ب٢

 به معنی ، اثبات ضمان بر بایع،ي کیست، بنابراین که ضمان مبیع در مدت خیار برعهده
 مالک آن گردیده و مبیع در ،ای قبل از تلف شدن مبیع، بایع آن خواهد بود که لحظه

در غیر این .  معنی انفساخ عقد در آن لحظه استملک بایع تلف شده است و این به
 در غیر مال بایع بوده و ،صورت، ضمان بایع به معنی آن خواهد بود که تلف مبیع

 ).٤٧٥همان، (نقض گردد » تلف المال من مال مالکه «ی قاعده
توان گفت که مفاد روایات مزبور، در صورتی قابل حمل بر  این استدالل میبه در پاسخ 

تفسیر شود و اما اگر مفاد » تلف المال من مال مالکه «ی نی است که طبق قاعدهاین مع
 .این روایات را تخصیص بر آن بدانیم، چنین استنتاجی، مصادره بر مطلوب خواهد بود

 باشد و   ضمان بایع و تلف مبیع از مال او میی لهأآن است مفاد روایات، مس واقعیت
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ملیِ حکمِ تعبّدی موجود در روایات است که ضمان  توجیه ع،حقیقت  در، فسخی نظریه
 توسعه داده و باتوجه به تعبدی ، به بعد از قبض، از قبل از قبض،بایع را در مدت خیار

 ، معنی ضمان به مفهوم دَرَک تالف و تبدیل آن به مثل و قیمت،ي ارجاع لهأبودن مس
افزون بر این، ) ١/٤٩٤ ،فقهقواعد  عمید زنجانی،: نکـ . (باشد خارج از سیاق روایات می

 به معنی آمدن وجود اعتباری شیء در ذمّه ،طبق نظر یکی از اندیشمندان معاصر، ضمان
 علّت و ؛ نه هنگام تلف؛آید است؛ یعنی به محض قبض عوض در عقد فاسد، ضمان می

 و در مقام تفریغ ذمّه نیز) ١٧/٨٨نوري، : نکـ (الید می باشد  ی علی مدرک آن هم، قاعده
واقع معقول نیست که مبدأ  در.  مگر اینکه تلف شده باشد؛باید عوض مسمّی را پس داد

 ).١/١٨١بجنوردی، : نکـ (ضمان، تلف شیء باشد 
تلف، به تلف سماوی اختصاص » تلف در زمان خیار«ي  ج ـ و امّا درخصوصِ قاعده

و یا اتالف اجنبی را » یارمن علیه الخ«دارد یا آن که تلفِ ناشی از اتالف ذوالخیار یا اتالفِ 
اند که به  شود؟ فقهاي عظام در این زمینه نظرات گوناگونی را مطرح کرده هم شامل می

: ي این قاعده وجود دارد از قبیلِ  ظاهر تعبیراتی که در ادلّه کهتوان گفت طور اجمال می
) ١٢/٣٤٥حر عاملي، : نکـ (» حَدَثَ فی الحیوان حَدَثٌ«و » فهلک فی ید المشتری«

 ).٧٦گرجی، : نکـ (اختصاص به تلف سماوی دارد 
 در صورتی که اتالف توسط صاحب خیار انجام گرفته باشد، آن ،مرحوم شیخ انصاری

را موجب سقوط خیار و لزوم عقد دانسته و درصورت اتالف توسط غیر موجب خیار، 
 مخیّر ،ثمنصاحب خیار را بین امضای عقد و رجوع به بدل و بین فسخ عقد و رجوع به 

کرده است و هم چنین درصورت اتالف توسط شخص ثالث، صاحب خیار را مخیّر بین 
 .فسخ و امضاء دانسته است

تواند  گیرد، نمی  توسط مشتری صاحب خیار انجام می،تردید، صورت اول که اتالف بی
 باشد؛ زیرا فسخ عقد با اتالف مبیع» تلف المبیع علی من الخیار له «ی همشمول قاعد

اما درصورت دوم نیز، . توسط مشتری، امری مخالف با ضرورت شرعی و عقالنی است
ي اوست و   موجب ضمان برعهده،»من الخیار له«ماند که اتالف از طرف  اي نمي شائبه

من اتلف مال « تسبیب در اتالف مال غیر، وی ضامن خواهد بود ی طبق مقتضای قاعده
 مشتری ،و به این ترتیب)  ٣٧/٦٠؛ نجفي، ١٨/٢٤٣حر عاملي، (» الغیر فهو له ضامن

، ي بایع باشد و هم چنین تواند معامله را فسخ نماید تا تالف برعهده  می،صاحب خیار
 در حقیقت ،این صورت. مطالبه کند) بایع(تواند عقد را امضاء و بدل مبیع را از متلف  می

 .خارج خواهد شد» تلف مبیع در زمان خیار «ی از قاعده
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 ضمان اتالف مال غیر است و ارتباطی با ی گمان مشمول قاعده صورت سوم، بیو اما 
 عقد را فسخ نماید، ، تلف بیع در زمان خیار ندارد؛ به این معنی که اگر مشتریی قاعده

» من له الضمان«خواهد بود و اگر مشتری عقد را امضاء نماید، » من له الضمان«بایع خود 
در اینجا الزم به یادآوري ). ١/٤٩٩، قواعد فقهنجانی، عمید ز: نکـ ( باشد مشتری می

محقق ( تلف در زمان خیار، خیارات زماني است ی است که قدر متیقّن از مورد قاعده
خیاراتی که برای آنها زمان ممتدّی باشد؛ مثل خیار مجلس و خیار ؛ یعني )٣١٤داماد، 

 غبن و خیار رؤیت و امثالِ آنها،  مثل خیار عیب و خیار، اما غیر زمانی؛شرط و خیار حیوان
 خصوصاً با فوریت این خیارات سازگاری ؛ خالی از اشکال نخواهد بود،جریان قاعده در آنها

مورد این قبیل از خیارات، زمانی که خیار در آن امتدادی داشته باشد،  ندارد؛ زیرا در
 ).١٠٧عبده بروجردی، (وقوع تلف در آن تصوّر شود  وجود ندارد تا

گردد و   می هر ترتیب، با فسخ عقد توسط مشتری در فرض سوم، ثمن به مشتری بازبه
تواند مستقیماً به مشتری مراجعه و   اما آیا بایع می؛گردد بدل متلف هم به بایع برمی

مخیر در رجوع به هر یک،  یا ؟ ومطالبه مبیع یا بدل آن نماید یا باید به متلف رجوع کند
توان گفت که حق در مقام، این است که من  این خصوص میاست؟ به طور اجمال، در 

 . مخیّر است که به متلف اجنبی رجوع کند و یا اینکه به ذوالخیار رجوع نماید،علیه الخیار
 

 نتیجه 
را فسخ و یا عقد تواند   می،واقع حقی است که صاحب آن، براساس حکم شرع خیار، در

رسد؛ چراکه ماهیت  چندان دقیق به نظر نمی» ملک فسخ عقد«ابقاء نماید؛ تعبیر خیار به 
اقدام به جعل حق برای متعاملین » البیّعان بالخیار«خیار، حق است و شارع مقدّس با 

 .کرده که ثبوت و سقوط آن به دست خود آنهاست
به بیان دیگر، اصل . است» یجب الوفاء بکلّ عقد«بیانگر » اوفوا بالعقود«ي   شریفهی آیه

رود و از سوي دیگر،  ترین اصل تعالیم اسالمی به شمار می ه عقد، زیربناییلزوم و وفای ب
 هر دو متعلّق به عقد بوده و به طور همزمان با انشاء بیع حاصل ، اللزوم و حقّ خیارةأصال
بنابراین، مالک و مبنای خیار فسخ، همان نیروی التزام آوری است که اصل . شوند می

ند و در عقود جایزه نیز، طرفین عقد، مادامی که عقد پا ک عقد و لزوم آن را ایجاب می
 .برجاست، بایستی ملتزم به مضمون آن باشند

درحقیقت، خیار . ي احکام کلّی خیارات، قابل انتقال و توریث بودن آنهاست از جمله
ي ارث و حدیث نبوی  برای ذوالخیار، حق قابل انتقالی است و چنین حقّی، مشمول أدلّه



  ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، بهار و تابستان ١ مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ  ١٣٦

 

 قابل انتقال به ،است و از طرف دیگر، حقّ خیار فسخ» میّت من حقّ فلوارثهما ترک ال«
 مانند ،پذیری حق قائل به تجزیه) ره(، صاحب جواهر اشخاص متعدّد است که در این باره

نیز ) ره(ملک بوده و آن را در ردیف شفعه و قصاص قرار داده و شیخ اعظم انصاری 
 افراد ی رسد و همه  ورثه من حیث مجموع میعقیده بر این دارد که خیار به مجموع

 .صاحب خیار، دارای یک خیار هستند؛ چراکه مورّث، خود بیش از یک خیار نداشت
توان چنین گفت که تصرّفی است که   در خصوص مالک سقوط حق خیار، میاامّ

داللت بر رضای عقد نسبت به یکی از دو طرف تنفیذ و فسخ معامله داشته باشد که گاهی 
» احداث الحدث «، یعنیروایاتاز  امّا عنوان مأخوذ ؛گردد ا قول و گاهی با فعل ابراز میب

 .شود حکایت از نوع خاصّی از تصرّف دارد که معموالً فسخ معامله پس از آن پذیرفته نمی
 براساسِ نظریّه تملّک با عقد خیاری بنا بر ،مورد تلف مبیع در مدت خیار  در،و در نهایت
شود و   آن به مشتری، بایستی ملتزم شد که این، خالفِ قاعده محسوب میفرض اختصاص

تنها درصورت انتقال ملکیت با انقضای مدّت خیار، مطابق ضوابط کلّی است؛ زیرا تلف مبیع 
 .قبل از مالک شدن مشتری اتفاق افتاده و باید از مال بایع محاسبه و تأدیه گردد

ر خصوص احکام کلّی خیارات، مسائل و مطالب البته، ذکر این نکته ضروری است که د
ن مقاله، مانع از طرح و تبیین دیگری نیز قابل بحث و بررسی است که مجال اندک در ای

 .قرار خواهد گرفتو بحث  مورد مطالعه ، به تفصیلای،  جداگانهی ها شد که در مقاله آن
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