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 چکیده
امکان فسخ عقد امری استثنایی و  براساس اصل لزوم درقراردادها

قانون مدنی خیار به عنوان یکی از  654خالف قاعده است. در ماده 

تسری آن به عقود جایز  شمار آمده وموارد انحالل عقود الزم به 

درقانون عنوان نشده است. به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان 

خیار در عقود جایز چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. 

دلیل این امر آن است، که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود 

اند. بر عقود جایز دانستهجایز رد کرده و آن را برخالف قواعد حاکم 

طبق قواعد حاکم بر عقود جایز  اندکهاین گروه از فقهیان تصریح نموده

جریان خیار در این عقود برخالف اصل است، چرا که جواز فسخ در 

شود. ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمی

عقود الزم  مانند ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را

اند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات صحیح تلقی کرده

و  توصیفی _آثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی  جایز و در عقود

با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود 

مال عشود که اموضوع بررسی شود که نهایتاً چنین نتیجه گرفته می

ه تواند فایدخیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد؛ بلکه می

ترین هدف اصلی تحقیق وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهم

 شود. محسوب می

 
 
 
 
 
 
 

 .عقودجایز، خیارات، فسخ :هاکلیدواژه

  
Abstract 

According to the principle of the necessity of the 

contracts, the possibility of termination is an 

exceptional and unconventional one. Article 456 
of the Civil Code of Cucumber has been 

considered as one of the cases of the dissolution of 

the necessary contracts and has not been included 
in the law of the law. Therefore, the issue of the 

flow and absence of cucumber in the authorized 

contract is not much investigated. The reason is 
that the well-known jurisprudents have rejected 

the cucumber flow in an acceptable contract, 

which is contrary to the rules governing the 
contract. This group of jurisprudents has stated 

that: according to the rules governing the contract, 

the flow of cucumbers in this contract is contrary 

to the principle, since the permit for termination is 

permissible in the nature of the contract and does 

not require cucumber. But the promise against the 
jurisprudents is that the cucumbers in this contract 

are regarded as the proper contracts.The purpose 

of this article is to investigate the effects of 
bayatars in the works and their works, which can 

be analyzed by analytical-descriptive methods and 

by investigating jurisprudential sources and the 
views of jurists in the existing sources, which 

ultimately concludes that the use of bouquets In an 
acceptable contract, not only does not have a legal 

ban, but it can also have legal and legal effects, 

and this is the most important goal of the research.  
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 مقدمه 

خیارات به عنوان یکی از موجبات انحالل عقود الزم هستنن    ااه  ای  ات  هه ب ا  ب ه  زدن 

ا  نش ه عق  جایز هیچ تبب خاصی الزم نیس . در قانون م نی به اعمال خیارات در عقود جایز اشاره

درمورد اعمال خیارات درعقود جایز اخنالف نظ   جود دارد. اتتتت    نیز در بی  اقوتا   دقوقت انان 

ق.م ج یان خیارات  654   عقی ه ب ع م اعمال خیارات دارن  چون معنق ن ؛ هه ب اتتتتاا مادهاع ه

تنوا در عقود الزم ممک  اتت   فتنوو از قمم   اخنیار اس    چوونوی نن درعقود جایز ام   بیووده 

جواز اس  در ماهی  عقود جایز نوتنه ات . لذا ازای  منظ  با  جود ای  ام  ذاتی،    زائ  ات  چ ا هه

ا  ب ا  بحث ج یان خیار در ای  عقود  جود ن ارد. به ای  دلیل مستتت مه ج یان   ع م ج یان اتای ه

    دیواخیار در عقود جایز چن ان مورد ب رتتی   تحمیل اقیوان   دقوق انان ق ار نو انه ات . ع ه

معنق ن  ب اتتاا ادادیث   اقوال   نظ ات اقوا   دقوق انان ه ش یی هه ماال  هنا    تن  نباش  

جایز اتت    امکان اعمال خیارات در عقود جایز نیز من  ش عی   قانونی ن ارد. ب  ای  اتاا،  اصمی 

اً به نن در ش ع اثبات هه در عقود   غی  نن به یور همّی ج یان دارد دالل  ب جواز اعمالی دارد هه نسب 

  نتیاً دکمی مق ر شت ه   چنانهه در مش  عی  یا ع م مش  عی  اعمال اع  از اعمال دقوقی   غی  

دقوقی ت دی   دادث ف دد اصتل ناستنی  جواز ات    بناب  اصل، ه  ش یی جایز ات  مو  اینکه 

 . ممک  اتتت  تّوور شود داللی به د ام یا د امی به دالل مب ّل شتود یا خالف مقناتا  عق  باشتت

توان اعمال خیار خالف مقناتا  عق  اتت ، زی ا جواز اس  در ماهی  عقود جایز نوتنه ات . اّما می

 654فت : اف چه تمقی مانص بودن خیارات به عقود الزم، بنا به ا ض قانونی درتتت  باشتت    ماده 

ده مذهور در قمم   عقود الزم اتتتت    ده ،  لی ا ال:ً ماقتانون م نی به ای  بحث در عقود الزم اایان

ده  هه متاد نن مشتمول عقود جایز نیس    دنی اتن الل ب خی ب جواز تتیاق ماد  مذهور نشتان می

توان  اای ه    هن     ثانیاً: ج یان خیار در عقود جایز میذاتی عقود جایز به او  ای  تتتتیاق همی می

می هه اای ه بونثار دقوقی داشتتنه باشتت    توتتوّر بی دن ای  بحث م د د اتتت . تاهنون تحقیم متوتتّ

ا   هچوونوی اعمال خیارات در عقود جایز را ب رتتی هن ، صورت نو انه ات ؛ اق  در ب خی هنا  

مقاالت به صورت ا اهن ه مطالبی بیان ش ه ات   لی در عنوانی مسنقل به ب رتی ای  موضوع ا داخنه 

ات  هه دالیل اذی ش ج یان خیارات در عقود جایز   نثار اعمال نش ه ات .  بناب ای  ه ف مقاله ای  
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توصیتی   با تحقیم   ها ش در مناب  اقوی   نظ ات دقوق انان _شتود هه با ر ش تحمیمی نن ب رتتی

شود.   ای  تؤال اصمی؛ نیا خیارات قابمی  اعمال در عقود جایز در مناب  موجود موضتوع ب رتی می

نن چیستت ؟  ای  موضتتوع درتتته مبحث تح  عنوان  مبنا  خیارات، اعمال  را دارن ؟  نثار اعمال

رتتتتی  هه فی د   نوایناً به ای  ننیجه میخیارات در عقود جایز   نثاراعمال نن مورد ب رتتتی ق ار می

توان  اای ه   نثار دقوقی نیز داشتتتنه اعمتال خیتارات در عقود جایز نه تنوا من  قانونی ن ارد بمکه می

 باش .

 یارخ -1

  ( از ای  ر  ننیجه742،ص 4646ات )اب  منظور،« اخنیار»مو ر ب ا   خیار از دیث لغ ، ات 

اخنیتار، خیتار اتتتت . در دقیقت ، خیتار درلغت  به معنی دل نوادن اتتتت  ب  چیز  به اخنیار خود 

(.  دراصطالح، خیار با ای  معنا  لغو  منتا ت ات    خیار از معنا  لغو  874،ص4837ات )ایض،

خارج   در یی معنی خاص دقیق  یاانه ات . اف چه خیار در لغ  دارا  معنا  عام   شامل ه نوع 

اخنیار  اتتت   لی در اصتتطالح اقه   دقوق، یی معنا  خاص دارد هه درنن معنا  ضتت  تعیینی ای ا 

(. اما ای  معنی از 41،ص4836ه ده اتت   نن اصتطالداً به ممی است  عق  تعبی  شت ه ات )یوتی،

ار مورد خ شته ق ار ف انه   فتنه ش ه هه خیار ص ف توانایی اس  عق  نیس  بمکه توانایی اس    خی

مکه خیار دارد بباش . ب ی  معنی هه نه تنوا اس  عق  نیاز به اراده صادب دم یعنی   ذ ابقا  عق  می

رت  ای  معنا می(. به نظ  668،ص4834ابقا  عق    ع م اس  نن نیز محناج اراده    ات )زنجانی، 

وان  تشود بمکه ع م اس  میت  اتت ؛ زی ا بقا  عق  به ص ف ع م اس  داصل نمیت    صتحی دقیم

ابقا  عق  باشت  هه با نفاهی از  جود خیار   توتمی  به تییی  نن باشت . البنه مقن  ض  رتی به اعالم 

ا در ای  مورد خاص اتنثنائاً به اراده در صورت تییی    ابقا  عق  ن ی ه ات    تکوت صادب خیار ر

 ق ع د  ی ف به  هه ات  خیاردقی منزله رضای  به عق  با  ضعی  موجود تمقی ه ده ات .  در اق  

 اراده با هه ات  دقوقی عمل ای  اج ا . ده می را عق  اخنیاراس  ثالث شاص به  فاه از ننوا یکی یا

 هنن ه اس  اشنیاق   باینی   اراده اتت ، ایقاعات زم ه در   دارد انشتا  قوت   به نیاز شتودمی انجام

 فاهین به ه چن  بیاب ، ماد    بی  نی چو ه   شود اعالن بای  ا  تومی  عبارتی به. ن ارد درعق  اث  

 می داصتل نمای  ب نن دالل  هه اعمی یا لتظ ه  به است  »هه: فت  توان  می ن تت  عق  دیو  ی ف

   نفاه انسانی از   باش  تال  اراده هه ات  مؤث  صورتی در دقوقی اعمال تتای  مانن  اس به. «شتود
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  ؛ات تازن فی عقود مو  نقش. ن ارد  جود بازفش  راه   تزلزل است  در یبیع . بزن  تت  هوشتیار

 را ایون ها    ریزد ا   داشتتنه ب اا هه را ننهه توان می شتتاص بناب ای ،. اتتت  ایون    النزام ایجاد

 ب فش    قای  عممی خود یبیع  دک    به ات  بازفش    فسسن    نابود  اس  عم   اث  بوسم ،

 (.58 -54،ص4832هاتوزیان،) نااذی ات 

 احکام خیارات  -4-4

 قواع  ا ااره«همی یور به خیارات درادکام» عنوان تح  652 تا 665 مواد در م نی قانون

ا الً:  .هنی  ب رتی جا درای  اخنوتار رابه ها نن از ب خی بجاتت  هه اتت  ن رده باره در ای  عمومی

نیز  خیار ای  عنوان از هه چنان   شتتودمی ایجاد مالی ق اداد در. دانستت  مالی دم یی بای  را، خیار

 ،ص4833  اق ، دمینی) ات  مالی اس  دم معنی به نی می مالی عق  اس  هار به هه خیار ای ات ،

 دم توان می ات  خیار دارا  هه هستی ف دد، مننقل ق ارداد موجب به اتت  خیارممک  ثانیاً:(. 744

 هب اننقال قابل خیار استت  همهنی   افذارهن ، ا تتت  زیان به خیار هه معاممه دیو  ی ف به را خود

 از بع  خیارات از ه یی: »داردمی مق ر زمینه درای  م نی قانون «665» ماده. اتتت  ارث موجب

   بود خواهن  مورث جایوزی  خیار از اتتتنتاده در  راث بناب ای ،. «شتتود می  راث به مننقل اوت

 ای  از ات ، مالی دم یی خیار ثالثاً:چون.هنن  تاق  را خیار یا رااس  ق ارداد نن موجب به توانن می

 ماد . هن  نظ  ص ف خود دم   از اتقا  را نن توان می خیار  دارن ه ات . اتتقا  قابل اصتوالً ر 

«.  نمود ش   عق ، ضم  در توانمی را خیارات از بعای یا تمام تتقو » داردمی اعالم م. ق« 663»

 اعل مو ر) اانادن معنی به تقو ، زی ا. اتت  خیارات اتتقا  ماده در ای  خیارات، تتقو  از منظور

 صتتورت در خیار، هه اتتت   اضتت    اتتت (  منع   اعل موتت ر) ان اخن  معنی به اتتتقا ،  (  الزم

 یقاعا ب  دالل  هه اعل، یا لتظ با را نن بای    اان خود نمی به خود عق ، در نن تقو  شت   فنجان ن

 ودخ معنی ای  از نیس ، ماد  اموال ان اخن  مانن  هه ای  به نظ  خیار، ان اخن . ان اخ  هن ،می اتقا 

 اتتتقا (. 747 748،ص4833  اق ، دمینی) خیاراتت  از ه دن نظ  صت ف معنی به   شتودمی د ر

 دارا  هه رابعاً:هستتی.دیو ن ارد ی ف رضتتای  به نیاز    اتتت  جانبه یی دقوقی عمل یی خیار

 لتظ ه  به اس » دارد:ق. م مق رمی«  664» ماده.هن  اس  نن اتنناد به را معاممه توان می خیارات 

 رضائی)تش یتاتی غی  دقوقی عمل یی اس  بناب ای ، .«شود می داصل نمای  نن ب  دالل  هه اعمی یا
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 به هه اتتت ( ایقاع) جانبه یی دقوقی عمل   یی ن ارد دادفاه دک  به نیاز  ق ارداد استت (. اتتت 

   نیس  دائمی خامساً: خیاردقی (.871 -876، ص4845صتایی ،) شودمی انجام خیار صادب  تیمه

 خیارتاق  م ت، انقاتا  از بع  دان   می را معنب  نن ع ف هه اتت  م تی تا از ایجاد اس نن اعنبار

 غب ، خیار  ص ، تامّ    خیاررؤی  اق  تتادتاً: قانونوذار (.578،ص4834 زاده، قاتت ) شتودمی

 زا اس بای  خیارات ای  از ه  یی  دارن ه اس. اتتت  ه ده تمقی اور  را ت لیس خیار   عیب خیار

 تتتاق  ا  استت  دم ف نه   هن  اق ام ق ارداد استت  ب ا  ممک  م ت هوتاهن ی  در خیار از نفاهی

 خیار اوری  ع م   دم بقا  اصل چون   ات  نش ه شت   اوری  دیو  خیارات در امّا. شت  خواه 

 قا ات از داهی ق ای  اینکه مو  دانس ، نن تقو  موجب تواننمی خیار ب دن هار به در تیخی  ات .

 ات    نااذ عقود  یژه اس  خیار همهنی (. 872،ص4845صتایی،)باش  خیار صادب  تتیمه به دم

 (.758،ص4834، زاده قات ) شودنمی جم  باه  اس  خیار   عق  بطالن  ق  هیچ

 مبنای خیارات -1-2 

 توان مبنا  خیارات را در موارد زی  خالصه ه د:در مجموع می

 مبنا  النزام  تعو  -4-7-4

عق    تعو ات منم هز در ذه  ع ای هم اه ه  عق  ، بایی تتتمستتمه تعو ات ضتتمنی مذهور در 

باشتت    موارد خیارات، دردقیق  باشتتی ازتعو ات نوع د م اتتت  هه منعاه ی  ب اتتتاا ای  نوع می

باشن . ب اتاا ای  نظ یه، همان نی    الزام ن ر  هه تعو ، اذی ا  است  عق  توت  صادب خیار می

  اایبن   به عو ، موجب مشتت  عی  خیاراستت     هن ، یعنی تعو ایجا  میاصتتل عق   لز م نن را 

باشتت . مطالعه مورد به مورد خیارات مانن : خیار مجمس، خیار عیب، خیار غب    مبنا  اذی ش نن می

ده  هه در همه ای  خیارات نوعی تعو  ضمنی ب  قبول نن  جود دارد   خیار ش   امثال ننوا، نشان می

توان عموم نیه   منتا ت نیس    همه خیارات، ای  مبنا را دارن   میماهیناً از تای  خیارات از ای  جو

را شامل ای  نوع تعوّ ات ضمنی هه دارا  مبنا  عقالیی   ش عی ات ، دانس  « ا اوا بالعقود »چون: 

قمم اد ه د )عمی  « المؤمنون عن  شتتت  یو  »  مالک النزام بته خیتار شتتت     تتتتای  خیتارات را 

 (. 656  478،ص4834زنجانی،
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 مبنا  نتی اه اه -4-7-7

ب اتاا نتی اه اه، تالم  اراده در ب اب اجبار   تحمیل غی  در عقود تامی  ش ه ات    عق  بای  

  مسنقل ی ای  باش    از ننجا هه ابقا  عق  ب خالف اتبا  خیار اس ، نوعی تحمیل ب  منکی ب اراده

صادب خیار، دم انناا     اراده، به دتظ اتتنقاللشتود، بای  به منظور صتادب خیار محستو  می

(. مبنا  نتی اه اه در جایی اتتت  هه 478،ص4841 اعمال خیار داده شتتود )عمی  زنجانی، ادم زاده،

عق  با ت اضتی انجام ف انه ات    شارع   قانونوذار ب ا  اتنم ار   اتنقالل ای  رضای ، خیار اس  

 ار  شاص را از نتیب اه اه در امان دارد   ادنمال اه اه در اتنم ار را جعل ه ده ات  تا رضا  اتنم

(. تعمی  مبنا  اه اه   تامی  774،ص4841اصل،رضا  عاق  را با جعل ای  خیار، م تت  تازد )باق  

اتنقالل اراده به همه موارد خیارات ام  دشوار  نیس    از ننجا هه همه خیارات ریشه ع ای   ش عی 

 یب اذی   رضای  ب  ن دم در نن موارد قابل ایش بینی ات .دارد، نت

  نتی اشنباه -4-7-8 

در ه  عق   همواره  جود اشتنباه، ممک    محنمل اتت    دم خیار اس ، دردقیق  ایش بینی 

فمان ادنمال اشنباه به رضاینمن   در عق  باش . بیای  نوع اشتنباهات   به منظور امکان جب ان نن می

توان یاا  هه خالی از ادنمال اشتنباه باشت . ع ف   ش ع در ینی مین رد   همن  رضتانمی  ارد لطمه 

ب خی از موارد )موارد خیارات(، جب ان اشنباه در نن موارد را با اعاا  دم اس  ایش بینی   از اشنباه 

نباه اصل رضا  (. بناب ای ، خیارات ب ا  جب ان اش 654،ص4834ایشتوی   ه ده ات )عمی  زنجانی،

عاق    در صتورت اق ان رضا  ا  نیس  تا دوزه بحث به عیو  اراده  ارد ف دد، بمکه خیارات ب ا  

ن   مفمان ادنمال اشنباه به رضای جب ان نن اشنباه در رضا  موجود عاق  ایش بینی  ش ه ات  هه بی

ی  معنا  اشنباه در رضای ، خالی از توان یاا  هه به اهن    همن  رضاینی را میدر عق  لطمه  ارد نمی

(.  اشتنباه، به یورهمّی توورغمطی ات  هه ندمی از 744،ص4841ادنمال اشتنباه باشت )باق   اصتل،

شتود   در مبحث معامالت، عبارت ات  از توور نادرت  معاممه چیز  دارد هه ندمی به نن دچار می

  تیثی نن درعق ، همیشه یکسان نیس ؛ فاهی اشنباه   یکی از ارهان   عناص عق . اشنباه هنن ه درباره

 (.43،ص4845  درمعاممه ن ارد)صتایی،  مو  ات   فاهی نیز اشنباه هیچ فونه تیثی ابه ان ازه
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 قاع ه الض ر -4-7-6

باش  هه از ننیجه ب خورد الزام ناشی از جب ان ض ر نار ا یکی از مبانی مو    ق یمی خیار اس  می

شود هه ب ی  ت تیب جمو  تو  اتنتاده ناشی از ناتوانی    ال    موتال  اجنماعی ناشتی میعق  با ع

هن  اج ا  قاع ه جوتل یتی ی ف ق ارداد را ف انته   از ب ه  خوردن تعادل د  عوض جموفی   می

شود هه ادکام عاد    ا لیه جا  خود را به دک  ثانو    اتنثنایی ب ه  بطور  هه الضت ر تبب می

ا  به بار نیای . قاع ه الضت ر   الضت ار ای اتالم یکی از نن ضت ر  ب نایزد   زیان جب ان نشت ه از

شتتتود هه به تتاتتتیل مورد بحث ق ارف انه اتتتت  قواعت  مو    بنیتاد  اقته امتامیه محستتتو  می

(. دم استت  یا خیار ممک  اتتت  به دک  قانون   ب ا  دمای  از یی ی ف، 465، 4834)عیوضتتی،

ق. 844ماد  ض ر ایجاد شود یا با ت اضی د  ی ف   ش   ضم  عق  به صورت خیار ش   )ب مبنا  ال

( . دلیل  اصمی خیار 758ص4834زاده،  ،قاتت ( ا ی  نی  )ق. م 666ماد  م (، خیار تام  از شت  )

عیب   همهنی  خیار غب  قاع ه الضت ر اتت  زی ا لز م عق  در مورد عیب  قنی مشن   عال  به نن 

نبوده   اق ام به نن از ر   دانستنوی ننموده، ضت ر  ب ا  اتت .   ه  دک  ضت ر  به قاع  الضتت ر 

(. شی  یوتی 444ص،4831ب  ج د ،م اوع ات  اس لز م عق  نسب  به مبی  معیو  م اوع ات  )

ار مبانی خیشمارد   عمّامه دمّی )ره( نیز نتی ض ر را به عنوان یکی از )ره ( مبنا  غب  را نتی ض ر می

  الضتت ر ب ادکام عمومی نیز توان فت  هه قاع هغب    خیار عیب   خیار تیخی  اذی انه اتتت . می

ی نمای ؛ یعنهن ، بمکه اثبات دک  ه  می  مذهور نتی دک  میدکومت  دارد  در ننیجه، نه تنوا قاع ه

 ،   الضاتنناد قاع هاف  از  جود دکمی خواه تکمیتی   خواه  ضتعی ض ر  ب شاص ایش نی ، به 

  شتتود البنه، در ا ض مذهور تمّقی مبنا  ثبوت خیار از ی یم نتی ضتت ر   قاع هدک  مذبور نتی می

الضت ر بایستنی قائل به ثبوت خیار است ، در صتورت اساد ش   ش ، زی ا دذف ش   از مجموعه 

 ، موجب تاّ ر ا ت  هه ت اضتی ی ای  به لحا  استاد نن   النزام مش   ّ له به متاد عق  ب  ن ش 

توان چنی  اتن الل ب ا  جب ان ای  ض ر، اعطا  دم اس  به مش   ّ له ض  رت دارد، به ه  ر   می

باش  )عمی  زنجانی   ه د هه الض ر به متووم نتی خط  ات  هه در  اق  تعبی  دیو   از خوف ض ر می

 (. 474   475،ص4841ادم زاده،

ی  اج ا  ای  قاع ه   دک  دیو  رخ ده ، جب ان ضتت ر نار ا مق م ب ی  ت تیب، ه جا تزادمی ب

شود. داصل ر ای  ای  ات  هه شارع به ننهه ض ر  ات    از نن به دکوم  قاع ه الض ر تعبی  می
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بین .   تو ااتی را هه ازنن ا  از مسممانان ب  بعض دیو  را ر ا نمیهن .   اضت ار اارهاتت  دک  نمی

ه شود ههن    از همی  جا درتتنی اتنناد به ر ای  نتی ض ر نشکار مید اماتا نمیخیزضت ر  ب  می

ف دد، خواه نن ض ر به دلیل غب  چ ا ه  عق  هه لز م نن باعث ضت ر ات  ب ا  زیان دی ه منزلزل می

   باش  یا ام  دیو   خواه در بی  باش  یا غی  نن مانن : صمحی هه ب مبنا  مسامحه انجام ش ه   اجاره

 دانن  هها  از خیارها را جب ان ض ر ی ای میدیو  معا ضتات... . نویسن فان دقوق م نی مبنا  ااره

شتود. بناب ای ، در ای  هه جب ان ضت ر انویزه قانونوذار در  ض  ادکام باش به ا  دم است  داده می

 (.48   47ص،4832مومی از خیارها بوده ات  ت دی  نبای  ه د  )هاتوزیان،

 نظ یه دماینی -4-7-5

ع ف   شتارع، به منظور دمای  از اشتااص منعاه ی  خیار اس  را منظور نموده تا درخووص 

  ر ابت  اتیتمتتابتیت  د یت ف متعتتامتمتته ازدقوق ننوتتا در مقتتابتتل یکتت یو  دمتتایتت  دتوزه

 توان چنی  ااوار نظ  ه د هه مق رات دماینی، معموالً(. در ای  مورد نیز می45،ص4832شود)هاتوزیان،

ا  داه  اتتت  هه یکی از د  ی ف، از امنیازاتی ب خوردار   امکان اجحاف به ی ف در ر اب  دقوقی

ضعی   جود داشنه باش . امّا درخووص منبایعی    تای  عقود  هه خیار اس  درننوا معنب  می باش ، 

ای  ماینی باش ، بچنی  ا صنی خارج از ماهی  عقود می باش . ااز ن ب ای ، خیار اف  از نوع مق رات د

اخنوتاص داده شتود؛ در دالی هه مستمماً خیار مجمس ب ا  ه  د  ی ف )قو    ضعی ( منظور ش ه 

  اتت ، چ ا هه دمای  خود مبننی ب  اصتل غب    ضت ر ات    بازفش  توجیه خیار اس  با نظ یه

ینی را درخیارات ه    دماتوان به رادنی، نظ یهباشتت    از ای  ر ، نمیدماینی، همان دا  ضتت ر می

 (.472 474،ص4841ها  دیو  قمم اد ه د )عمی  زنجانی   ادم زاده،ردی  نظ یه

 تمییز خیارات با مفاهیم مشابه -7

 رجوع -7-4 

 بتته معنتتا  بتتازفشتتتن ، ب فشتتتن    انوتتت اف « رج »رجتوع ازنتظ  لغو ، از ریشتتتته 

(. ب فش  به 7641،ص4616  اب  اارا، 446،ص 4646، اب  منظور،466،ص4613باش )تع  ،می

،ص 4841دال قبل ازعق  معی  یا قبل از ایقاع معی ، در اینوتورت م ادف معنی اس  ات )لنو  د ،

(.رجوع عبارت اتتت  از بازفشتت  به ابن ا  ه  چیز ، چه به لحا  مکانی یا زمانی یا اعمی   یا  874
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اجزا  نن   یا اعمی از ااعال نن   در قولی   ممک  ات  رجوع به ذات نن ام  ش ه باش  یا به جزیی از 

(. در مورد تتا ت 867،ص4647نوای ، رجوع را به معنا  بازفشن  تع ی  ه ده ات )راغب اصتوانی،

 توان به موارد ذیل اشاره ه د.خیار با رجوع می

ر د،  لی رجوع اصتتتطالح عام ت   دم خیتار تنوا در مورد انحالل عق  الزم بکار رانه می -7-4-4

ت  هه هارب د نن عال ه ب عقود، در ایقاعاتی مانن  یالق، اذن   تای  نوادها  دقوقی نظی  شوادت   ا

 (. 54،ص4832شود)هاتوزیان،لعان نیز مشاه ه می

ع  از م گ به باش    قابل نقل   اننقال   اتقا  ات    بدم خیار در زم ه دقوق مالی می  -7-4-7

(. در دالی هه رجوع، ازجممه دقوق اتتت  هه قائ  به شتتاص 881،ص4838رتتت )هاتوزیان،میارث 

(   در بعای از موادیم نظی  هبه م گ 3،ص4836رت )هاتوزیان، باش    بع  از م گ به ارث نمیمی

به عنوان «  315»شود. قانون م نی ای  قاع ه را در ماده یکی از د  ی ف، باعث تقو  دم رجوع می

 «.بع  از اوت  اهب یا منوب رجوع ممک  نیس »دارد:از موادیم رجوع بکار ب ده   مق ر می یکی

محستوا ت ات ، ب ی  معنا هه در ای   تتا ت رجوع با دم خیار در عقود  نظی  عق  هبه -7-4-8

ق . م در «  318»باشتت . ماده مورد، رجوع به معنا  اتتتن داد عی    منو  به  جود عی  موهوبه می

الی هه اعمال دم خیار در ای  عق ، منو  به  جود عی  موهوبه نیست    تم  نن مان  از اس  عق  د

توان از ی ف مقابل شود   مثل نن را در صورت مثمی بودن   قیم  نن را در صورت قیمی بودن مینمی

در ای   مطالبه ه د، لذا اف  شتت   شتتود هه  اهب تا م ت یی تتتاله دم خیار دارد، تم  عی  موهوبه

شتتتود در دالی هه تم  عی  موهوبه، باعث تتتتقو  رجوع مت ت، بتاعتث ازبی  ران  دم خیار نمی

اف  در عق  هبه،  اهب در »فوین : (. بعاتتی از اقوا در ای  زمینه می58،ص4832،شتتود)هاتوزیانمی

دنی  اهبمقابل منوب ش   هن  هه تام ت معینی خیار اس  عق  را داشنه باش  در ای  صورت، ب ا   

در صورت هبه به خویشان   یا در صورت تم  عی  موهوبه، دم خیار  جود دارد. در ننیجه، بی  خیار 

  رجوع هه به معنا  اتتن داد عی  ات  تتا ت  جود دارد، زی ا رجوع به معنا  اس  نیس    منوق  

انحالل عق ،   ا  اتتت  جو  ب ه  زدن   به بقا  عی  موهوبه اتتت . ب خالف دم خیار، هه  تتتیمه

 (. 428،ص4646یزد ،)یبایبائی« منوق  به بقایی عی  موهوبه نیس 

باش . اعمال دم خیار بع  تتا ت بارز دم خیار با رجوع، در موم  اتتنتاده از ای  دم می -7-4-6

(. به 856،ص4838شود)هاتوزیان،از عم  به نن اور  اتت    در غی  ای  صورت دم خیار تاق  می
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خیار اور  اتتت    اف  ی ای هه »دارد:ق . م در مورد استت  نکاح مق ر می« 4484» ماده یور مثال

شود به ش   اینکه عم  دم است  دارد بع  از ایالع به عم  اس ، نکاح را اس  نکن  خیار تاق  می

به دم است    اوری  نن داشنه باش  تشایص م تی هه ب ا  امکان اتنتاده از خیار الزم بوده به نظ  

توان  دنی امّا در رجوع اوری  مورد نظ  دردمّ خیار  جود ن ارد   شاص می«.  ع ف   عادت ات 

اس از ایجاد دم رجوع   ایالع از نن اتنتاده از نن را به زمان دیو   موهول نمای . البنه الزم به ذه  

ات    موم   اتت  هه در ب خی موتادیم رجوع اتتنتاده از ای  اخنیار به صتورت مطمم باقی نمان ه

ق . « 4463»اتنتاده از نن مح  د به زمان خاصی ش ه ات . به عنوان مثال در یالق رجعی یبم ماده 

دمّ رجوع  اهب، « 318»م دمّ رجوع شتوه  مح  د به ایام ع ه ش ه ات . یا در عق  هبه یبم ماده 

 منو  به بقا  عی  موهوبه ف دی ه ات .

باشتت    م گ ی ف ز دم خیار، منو  به  جود ی ف ق ارداد نمیدر ق اردادها  اتتتنتاده ا -5 -7-4 

توان عقت  را استتت  توانتت  بتاعتتث از بی  ران  خیتار شتتتود   بتا م گ یتی ی ف، میمقتابتل نمی

( در دال هه در بعاتی از موادیم رجوع، م گ منوب باعث از بی  ران  66،ص4832نمود)هاتوزیان،

بع  » دارد:ق. م در ای  زمینه مق ر می« 315»(. ماده 33،ص 4836شود)هاتوزیان،دم رجوع  اهب می

همهنی  در یالق رجعی م گ همس  در م ت ع ّه باعث «. ازاوت  اهب یا منوب رجوع ممک  نیس  

 شود.از بی  ران  دم رجوع شوه  می

 فسخ  -2-2

ن  یتی از ناس  در لغ    درمتووم اقوی نن به معنا  ب ه  زدن   قط  ه دن ات ، امّا در قانون تع

اایان دادن به هسنی دقوقی ق ارداد   زائل ه دن » توان اس  را بهبه عمل نیام ه ات . با  جود ای  می

ت ی  تع ی  ه د. اتاتی« یا منحل ه دن یی جانیه ق ارداد توت  یکی از د  ی ف نن یا شاص ثالث

اضی ی ای  ق ارداد یا به عنوت  ای  تع ی  اخنیار   اقن ار  اتت  هه دارن ه دم است  به موجب ت 

(. بطور 475،ص4822موجب قانون در اایان باشی ن به دیات   اعنبار معاممه در اخنیار دارد)جعت  ،

 همی تتا ت  خیار اس  با  دک  جواز اس   در عقود جایز نن ت  هه:
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نن  بخیار به معنی اخنیار اس ، عبارت ات  از دقّی هه ب اتاا عق  یا دک  ش ع، صاد -7-4- 7 

توان  عق  الزم را منحل )استت  (   یا اثبات   ابقا نمای  همهنی  خیار استت  از مقوله دم اتتت     می

قابل اتقا ،  لی جواز در عقود جایز دک    غی قابل اتقا  ات . خیار اس   به اردا  تکوینی صادب 

ی   ؛ ای  نوع تتا ت بخیار بستنوی دارد،  لک  جواز  است  در عقود جایز ب اراده تش یعی اتنوار ات

خیار اس    جواز اس    اخنواص اراده تکوینی به  ا لی   اراد  تش یعی به د می، قابل مناقشه ات  

توان فت : هه اراده تکوینی   تشت یعی نقش دارد. در خیار اس ، اصل خیار از زی ا در ه  د  مورد می

 (.444،ص4841ف دد)عمی  زنجانی   ادم  زاده،اراده تکوینی داصل می

در خیار است  در دقیق  د  نوع دم  جود دارد، دم ناست  به اصل اعمال خیار منعّمم  -7-7-7 

توان  از اعمال خیار خوددار   عق  را به دال خود رها نمای . اتت    ب اتتاا نن صتادب خیار می

ل دم خیار استت  توان  نن را ازاله یا ابقا هن ، نوع ا دم د م منعمّم به عق  اتتت  هه صتتادب دم می

شبیه دک  جواز در عقودجایز ات    منکی ب اراده تش یعی ات  امّا نوع د م دم اس  ب  اراده شاص 

ف دد هه ع م اعمال خیار اس     رها ه دن عق  به دال خود به اتنوار ات .  با ای  تق یب ر ش  می

شود هه صادب خیار با ات میمعنی ابقا  عق  صت ف نظ  از است  نن نیس    عق  هنوامی الزام   اثب

اعمال خیار جانب ابقا  عق  را انناا  هن    از ای  ر  تتا  شتی  انوار  )ره( در ّرد تع ی  خیار 

مبننی ب  زائ  بودن ذه  اق اربا ذه  ازاله، قابل تییی  نیستت  زی ا « ممی اق ار العق    ازالنه »استت  به 

  بای  اراده باینی به نحو  اب از   در دقیق  ایقاع شود ت ک ازاله عق  به تنوایی است  محستو  نمی

 ف دد. 

ها  خیار اس ، قطعی بودن   ع م تزلزل در نن ات    به همی  دلیل در جایی به از  یژفی -7-7-8 

ر د هه غی  قابل بازفشت  باشت    عق  الزم اس از اعمال خیار استت ، قابل بازفش    اننقال هار می

توان مش    به خیار اس  نمود مج د  نیسنن   از ای  ر  ات  هه اقاله را نمیمج د،  جز ازی یم عق  

 (. 668 - 664،ص4834 دلیل نن نیز منعارف نبودن تزلزل در خیار اس  ات  ) عمی  زنجانی، 

در عقود جایز م گ، دج    جنون یکی از ی ای  باعث انتساخ عق    به ی یم أ لی، از بی   -7-7-6

شتتود. در دالی هه دم خیار در عقود الزم، دم مالی اتتت    با م گ، دج    استت  میران   اخنیار 

 (. 66،ص4832رت )هاتوزیان، ر د   بع  از م گ به می اث میجنون یکی از ی ای  از بی  نمی
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باش ، دردالی هه اخنیار اس  در دم خیار از جممه دقوق   قابل نقل   اننقال   اتتقا  می -7-7-5

(،هه در ای  455،ص4845دک    غی  قابل اتتقا  ات )خس   ،داجی عزیز ، نیاز ،  عقود جایز،

ان  هه در عقود جایز، جز در ق. م به ای  ننیجه رتی ه 424زمینه، بعاتی از دقوق انان با توجه به ماده 

 موارد  هته جواز عقت  به دلیمی با نظ  عمومی ارتبا  دارد مثل جواز  ع ه نکاح، اخنیار استتت  قابل

 (. 448،ص4834اتقا  ات ) هاتوزیان،

 پذیرش جریان خیارات در عقود جایز -8

در مورد قتابمی  اعمال خیارات در عقود جایز، میان اقوا   دقوق انان اخنالف نظ   جود دارد. به 

ا  از اقوا   دقوق انان ب ای  با رن  هه خیارات قابمی  اعمال در عقود جایز را دارن    یوریکته  عت ه

ا  عقی ه دارن  هه جواز اس  در ماهی  عقود در مقابل ع ه دارا   اای ه   نثار دقوقی خاصی میباش  

ا  ب ا  بحث ج یان خیار در ای  عقود جایز نوتنه اتتتت ، لذا ازای  منظ  با  جود ای  ام  ذاتی، اای ه

 ها  موجود درای  زمینه خواهی  ا داخ .  جود ن ارد هه به ب رتی دی فاه

 پذیرش اعمال خیارات در فقه  -3-1 

مشتتوور اقیوان امامیه بی  ماهی  عقود جایز   ج یان خیار در ننوا منااات دی ه  -فقه امامیه -3-1-1

ان    چنی  نظ  دارن  هه خیار مجمس در  هال ،   توتتت ی  بته ع م ج یان خیار در عقود جایز نموده

ب  ا لی یعنی موارد  هال ، عاریه، ق ض، جعاله   دواله عاریه، ق ض، جعاله   دواله نیس ، دلیل ننان 

شتتتود)شتتتی  اجمتتاع اتتتت ، زی ا بتت  ن اخنالف اقیوتتان خیتتار مجمس بتته ای  عقود داختتل نمی

دّمی، عالمتته،833،ص4618اردبیمی،،844،ص4648ثتتانی،، شتتتوتیتت 46 48،ص4642یتوتتتتی،

ر در عقود جایز  جود ن ارد، زی ا انت  معنایی ب ا  ج یان خیا(. ب خی دیو  بیتان ه ده756،ص4641

خیار درننوا همیشتوی  ذاتی ات    با ماهی  عقود جایز منااات دارد   ی ای  عق  ه  زمان باواهن  

توانن  عق  را اس  نماین ، نه اینکه تنوا تا زمانی هه خیار مجمس باقی ات ، بنوانن  اس  هنن . ب خی می

عق   هال ، عاریه، ماتتتاربه، دواله    دیعه اجماع  جود  دیو  از اقوا ب ع م دخول خیار مجمس در

توان ننوا را استتت  ه د. دارد ب ا  اینکته ای  عقود جایزان   همواره قابل استتت  اس در ه  زمان، می
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 4825، انوار ،544تا:،صبناب ای ، ج یان خیار ش     مجمس، ب  ن معنا خواه  بود)محقم دمّی، بی

 (.744،ص

ان  ان    بیان نمودهاز اقوا  امامیه، نظ یه ج یان خیار را در عقود جایز ارائه دادها  در مقابل ع ه

هته مانعی ب ا  ج یان د خیارمجمس   شتتت    در  هال ، عاریه، ق ض، جعاله   دواله  جود ن ارد 

ا  دیو  ه  ج یان ب خی دیو  نیزج یان د خیار مجمس   شت   را در عقود جایز اذی انه اتت  ع ه

ان .  جود ای  ر   شتتت   را در عقود جایز نظی   هال ، عاریه ، ق ض، جعاله   دواله قبول نمودهخیتا

هن . همهنی  اقوا مذهور ج یان خیار ش   را در اقوال اصتل ج یان خیار را در عقود جایز توجیه می

،ص 4641، ، اب  ادریس37،ص4832ان )شی  یوتی، ان    ب ان تو ی  ه دهبعای عقود جایز اذی انه

 (.854،ص 4614، اب  ب اج، 764

ب خی دیو  ه  ج یان خیار شت   را در همه عقود جایز اذی انه ات  دلیل اقیوان در ای  مس مه 

  « المؤمنون عن  شت  یو ؛ مؤمنان اایبن  شت    خود هسنن »اتتنناد به عموم ادادیث نظی ، د یث 

 «یی هه ماال  هنا    تن  نباش  جایز ات هل شت   الیاال  الکنا    الستنه اانه جائز؛ ه  ش »

هن ، به یور  هه  مقناتتا  ای  نوع ادادیث، شتتیوع   ایّ اد صتتح  را در ه  عق  جایز  اثبات می

توان فت : دلیل اقیوان در جواز   صح  ج یان خیار ش   در عقود جایز عبارت از عموم اخبار  می

ان هن . ای  ادله با ج ین  ماال  نیس ، دالل  میات  هه ب  جواز   صح  ه  ش یی هه با هنا    ت

توان  هنن  هه ه  نوع خیار  میهیچ هت ام ازخیتارات در عقود جایز منااات ن ارد، بمکه ننوا دالل  می

در عقود جتایزج یتان یتابن ؛ اما از ننجایی هه یبم اجماع اقویان خیار مجمس تنوا در عق  بی  جار   

  شود. ب ا  مثال، ای  بی  نیسنن ، لذا خیار مجمس در غی  بی  جار  نمیشتود  تای  عقود جایز همی

د زی ا دواله بی  نیس ، بمکه ماهی  دواله نوعی اب ا  محض محسو  ف دخیار درعق  دواله جار  نمی

، انوتتار ، 742تا ،صبی ، رااعی،456تا،ص، الحستتینی، بی48،ص4642شتتود )شتتی  یوتتتی، می

 (.744،ص4847

ه به اینکه اقوایی چون عالمۀ دمی در تذه ه ا موده اتت  هه خیار ش   در عقود جایز ب  با توج

اازای  )عالمه دمی، متاهیت  ای  عقود تتیثی   نت ارد   چیز  اضتتتااته را ب  جواز استتت  ننوتا نمی

(، زی ا جواز اس  جز  ماهی  عقود جایز ات    ش   اس  درننوا، ب ماهی  ننوا چیز  544تا،صبی

هن ،   لی ای  قول ضتعی  اتت ، زی ا اث  فذار  ب ماهی  عق ، شت   صح  جعل خیار نمی اضتااه
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نیست  تا اف  خیار شت   اث   در ماهی  عق   نوذارد، ی ای  عق  ننوانن  خیارش   را درعق  جعل 

  از فهن . عال ه ب ای  بای  دانس  هه اهنن . به ای  دلیل هه فاهی خیار ش   مقناا  عق  را تیهی  می

شود. البنه فاهی ه  خیارش   ش   خیار، خووص مؤث  بودن در عقود جایز اراده شود، نزاع لتظی می

نن را  توان فذارد، ب ا  مثال اف  عق  هبه با تو ف الزم بشود، صادب خیار میدر عقودجایز تیثی  می

ر درصتتورت ج یان نن (، همهنی  بیشتتن  ا قات، اث  خیا44،ص4434،درای  هنوام استت  نمای )نجتی

توان  عق  جایزرا استت  نمای : یکی از با  درعقود جایز، ای  اتتت  هه صتتادب خیار با د  عنوان می

توان  نن را از خود   ی ف مقابل جواز اس  عقود جایز هه یی نوع دک  شارع ات    ی ف عق  نمی

باشتت    قابل ارث م میتتتمب، نتی   اتتتقا   نمای    دیو  ، از با  خیار اتتت  هه نن یی نوع د

 (.85   73،ص 4844فذاشن ، تمب، نتی  اتقا  از خود   ی ف عق  ات  )باق   اصل،

در مذاهب اهل تن  در رابطه با امکان خیار در عقود جایز، عقود به ت تیب  -فقه اهل سنت  -3-1-2

 شود: زی  تقسی  بن   می

مانن  بی    نظای  نن هه خود به د  قس   عقود الزمی هه مقوتود از ننوا معا ضته اتت ، -4-7-4- 8

 شون  :تقسی  بن   می

عقود معا ضتتتی الزم هه خیار اذی ن ؛ مانن  خیار مجمس   خیار شتتت   هه در بی   -4-7-4-4 -8 

شتود هه در صتح  نن قبض در مجمس معنب  نیس    همهنی  صمحی هه معنی بی  دارد   منوتور می

 د  قول  جود دارد.  اجاره   هبه معوضه   در عق  اخی 

عقود معا ضتی الزم هه در ننوا قبض در مجمس معنب  اتتت ، مانن  صتت ف   تم  هه  -8-4-7-4-7

اب  ق امه، شتتتود)خیتار اتذی  نیستتتننت    در خیتار مجمس در ای  نوع عقود اخنالف نشتتت  دی ه می

نکاح   خم  هه عقود الزمی هه مقوتود از ننوا معا ضه نیس ،  مانن    -7-7- 4-8(. 481،ص4863

 باشن .خیار اذی  نمی

باشتتتن  مانن : ره ، درای  نوع عقود نیز خیار استتت  عقود  هه از یی ی ف الزم می - 4-7-8 -8

  جود ن ارد. در چنی  عقود  ماهیناً امکان انحالل  جود دارد.

   عقود  هه از ه د  ی ف جایز اتتت  مانن  شتت ه ، ماتتاربه، جعاله،  هال ،  دیعه -6 -8-4-7

  صی . در ای  نوع عقود خیار  جود ن ارد زی ا ای  عقود خود جایزن .
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عقود  هه بی  جایز   الزم م دّدن  مانن  مستتتاقات   مزارعه. در ای  عقود د  ادنمال   -8-4-7-5 

 یاب . جود دارد   با اثبات لز م، خیار در نن راه می

عقود  هه یی جانبه   الزم ات  مانن  دواله  شتعه  درای  موارد نیز چون یی جانبه  -8-4-7-4 

 ان . خیار قائل« شتی »  « محیل »ات  خیار  جود ن ارد   ب خی از اقوا  مذاهب اربعه ب ا  

در عقود  متاننت  عقت  ضتتتمتان عق  هتاله   عق  ق ض خیار  جود ن ارد)اب  ق امه،  -4-7-2 -8

 ( . 746،ص4863

بناب ای ، در مورد اعمال خیارات به  یژه خیار مجمس جموور عمما از اصحا    تابعی  ب ای  نظ  

هستتتننت  هته، خیار مجمس در همه عقود از قبیل بی ، صتتتم ، دواله    اجاره   بطور همی در ه  عق  

هه مقوود از ننوا ا  ا  هه مقوتود از نن دوتول مال باشت  ثاب  اتت .  لی در عقود الزمهمعا ضته

عوض مالی نیست  مانن : عق  ازد اج   خم  در ننوا خیار مجمس ثاب  نیس    همهنی  در عقود غی  

(.  ب ا  ه یی از 7744،ص4824الزمه مانن  مااربه، ش ه     هال  خیار مجمس نیس )تی  تابم، 

دن عق  ش اه  ه د  از د  ش یی صحی  ات ، ه فاه باواه  عق  ش اه  را اس  نمای    با اس  نمو

شون  چ ا هه ش ه  عق   ات  جایز   نیاز به دلیل خاصی توت ف النجاره در مال النجاره معز ل می

(. همهنی  عاریه هه ب ا  ه د  ی ف عق   جایز )یعنی غی  855،ص4831ب ا  است  نیس  ) نو  ،

ب  ن نفاهی   رضای  ی ف مقابل توانن  الزم االج ا( ات . یعنی معی    مسنعی  ه   ق  باواهن ، می

عاریه را استت  هنن . اس معی  ه   ق  باواه  دنی اف  عاریه م ت معینی داشتتنه   زمان نن به اایان 

را به  توان  مسنعارتوان  عی  مستنعار را اس بوی د. مسنعی  نیز ه   ق  باواه  مین تتی ه باشت ، می

ادامه دادن عاریه نمی شتتون ، چ ا هه عاریه عق   اتتت  ها ممزم به معی  باز ف دان    هیچ ه ام از نن

 ( . 722،ص4836باش  )الا   البغا  الش بجی، جایز   به خود  خود قابل اس  می

شتتود، ه چن  لز م نن یی خیارشتت   اق  در عقود الزم قابل استت  با رضتتای  ی ای  ثاب  می

ه   ره  چنانهه راه  نن را ب ا  لز م عق  جانبه باشت  مثل بی ، اجاره، مزارعه، مساقات، هتال ، دوال

از جانب خود شت   هن ،  لی نیاز  نیس  هه م تو  نن را ش   هن ، چون عق  به نسب  ا  غی  الزم 

اتتت . امّا عقود غی  الزم  مثل  هال ، عاریه،  دیعه،  صتتی    هبه نیاز  به شتت   ه دن خیار ن ارد، 

خیار در عقود الزمی هه قابل اس  نیسنن  مثل ازد اج، خم   چون یبیعاً غی  الزم هسنن .   ش   ه دن

 ( .8414،ص4643زدیمی،   یالق صحی  نیس ، چون اس  ننوا غی  ممک  ات  )
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 پذیرش جریان خیارات در نظریات حقوقدانان _2_3

جایز به معنا  عق   اتت  هه ذاتاً   ب  ن خیار قابل است  باش    ای  نوع از عق  ات  هه ماده 

همیه عقود جایز به موت اد  ی ای  »قانون م نی به نن اشتتاره نموده اتتت  هه به موجب نن « 456»

  عق  جایز به معنا  صحی  هممه « شتود   همهنی  به تته در موارد  هه رش  معنب  ات منتست  می

چ ا  شود هه خیار از مانوات عق  الزم ات    در عق  جایز راه ن اردهمی  عق  اتت .  امذا فتنه می

معناتتتت  )بیانی   دشتتتمنی، باشتتت    فنجان ن خیار در نن بیهه ذاتاً   ب  ن خیار قابل استتت  می

ب ا  نن « الزم»  معامالت الزم ممک  اتت  موجود باش ، قی  (. خیارات اصتوالً درهمه7،ص4846

ی جبات خاصات  هه معامالت جایز مانن :  دیعه    هال  ذاتاً قابل اس  هسنن    نیاز  نیس  هه مو

ب ا  است  ننوا به عنوان خیار ذه هنن    خیاردم است  عق  الزم یعنی، خیار اق  در عق  الزم ات  

(.اخنواص داشن  خیارات به معامالت الزمه، از نظ  نن ات  هه عقود جایزه 733،ص4845)صتتایی، 

باش    ادنیاجی به موجب مانن :  دیعه، عاریه،  هال   امثال نن به خود  خود قابل اس    انحالل می

باشتتت  دیو   ناواه  داشتت    ه فاه شتتت   استت  در عق  جایز بشتتتود بیان   تیهی   بیش نمی

(. استت  عق  مالی، ایقاع اتتت . ایقاعی اتتت  هه به دیات عق  مالی الزم، اایان 624،ص4834)امامی،

هن    بن  نمیااا  (. یبیع  عق  جایز چنان اتتت  هه د  ی ف ر847،ص4833ده  )دمینی  اق ،می

ب ا  ب ه  زدن نن نیتاز بته اخنیار  یژ  ق ارداد  یا قانونی نیستتت ؛ بناب ای  فتنوو از خیاراستتت    

 (.54،ص4832نی )هاتوزیان،چوونوی اج ا  نن بیووده ات    ازاس  ق ارداد درننوا تانی به میان نمی

اع ات ، مانن  بی ، اجاره، معا ضه، است  دم ب ه  زدن عق   اتت  هه صتحیحاً  اق  ش ه   الزم اتب

اجاره اشتتااص، ره ، ق ض  ... . اف   ا ه استت  را ه  درعقود الزم   ه  در عقود جایز بکار ب ی ، 

اقاله یا تتاتتت    خیارات قانونی مانن : خیار عیب یا خیار غب    خیار تام  شتت     غی ه در عقود 

در عق  الزم  جود دارن    در عقود جایز چون  (. خیارات483،ص4836جتایز هتارب د  ن ارد)نوی ،

(. 718،ص4834معنات  )عمی  زنجانی، توان  عق  را است  هن  خیار بیشتاص ه  موق  باواه  می

س باش  انا جواز میعق   هال  به عبارتی دیو  اذن در توت ف ات    چون مقناا  یبیع  اذن هما

  بومی  جو  تعمم دم خیار ب نن ممنن    به منزله  مقناتتتا  یبیع  عق   هال  نیز جواز خواه  بود

 ها مان  اجنماعها  هس  هه نن تتا تباش    دیو  نن هه بی  جواز   خیار تتا تتحویل داصل می
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ف دن  ازجممه نن هه خیار دم اتتتت    جواز دک ، در اجنماع دم   دک  در ننوتا در یی مورد می

ل اتقا  ات    د می غی  قابل اتقا    دیو  ننکه دک  جواز باش  چه ننکه ا لی قابیکجا ممنن  می

موجود در عق   هال  مثال به مج د اوت اد  ی ای  به خود  خود یعنی با اننتا  اصتتتل  هال  مننتی 

ه ف دد   بمکه بشتتتود بته خالف دم خیتار موجود در عق  بی  مثالً هه با اوت منعاق ی  مننتی نمیمی

(. درعقود جایز به ذات بوده نه جایز ع ای هه با خیار جایز 45،ص4866د،شتود )رشا ارث مننقل می

نمای    در  اق  اشن ا ، نشان شت ه باش  خیار یار  ات ، منعاق ی  با ش  ، عاممی ع ای را را  می

(. مبنا  ادعا  امکان ج یان خیارات در عقود 4،ص4834را  مزاد  را دارد نته چیز دیو  )بیوت لی،

مه خیار ش   در همۀ عقود جایز، تمسی به قول ع م اول   نیز ع م اجماع م هب اقویان جایز از جم

در مست مه اتت .  نحو  تمستی به قول ع م اول   نیز ع م اجماع م هب اقیوان در مس مه ب ی  بیان 

اتت  هه بوویی : از ننجایی هه اقویان بی  ج یان خیار ش   در عقود جایز اجماع م هب ن ارن ، بمکه 

اجماع ننان به صتورت تتاتیل ات ، یعنی ه  اقیوی هه ج یان خیار ش   را در عق   از عقود جایز 

اذی انه، ج یان نن را در تای  عقود جایز نیز قبول ه ده ات    اف  ج یان خیار ش   را در عق   از 

ل ع م ا تمسی به قوتوان  بعقود جایز نپذی انه، نن را در تای  عقود جایز نیز قبول نک ده ات ، لذا می

اول بی  ج یان   ع م ج یان خیار ش   در عقود جایز   درننیجه ع م قول به اجماع م هب در میان 

ج یان   ع م ج یان خیار شتتت   در عقود جایز ننیجه ف ا    فت : یا بای  در تمام موارد به ج یان 

م ج یان خیار ش   در همۀ عقود خیار ش   در همۀ عقود جایز معنق  شوی    یا در تمام موارد به ع 

جایز رأ  دهی ، زی ا اقیوان میان نن د ، قول به تتاتتیل   درننیجه اجماع م هب ب خالف فتنۀ مذهور 

ۀ شود هه ادلن ارد. بناب ای ، اق ان اجماع م هب   نیز قول به اوتل در خالف مست مه مذهور تتبب می

ج یان خیار در عقود مذهور تقوی  شون     صتح  عموم جعل ش   خیار در عقود جایز   در ننیجه،

توان ننیجه ف ا  هه، امکان خیار ش   ادلۀ جعل خیار شت   تتال  از تعارض باشن ، به یور  هه می

در جتمتیت  عتقتود جتتایتز  جود دارد، مو  اینکتته دلیمی موجتتب اتتتتنثنتتا   ر د نن شتتتود 

 (.61 64،ص4834،)بیو لی

توان  استت  هن  ماده ه یی از د  ی ف به دلاواه میممک  اتتت  فتنه شتتود هه عقود جایز را 

ق.م است  با ارده تحقم می یاب    ناا  به نین ه اتت ،  لی چو ه اتنثنایی ن ارد  یبیع  عق  « 434»

هن    ب ا  ب ه  زدن نن نیاز به اخنیار  یژ  ق ارداد  یا قانونی بن  نمیچنان اتتت  هه د  ی ف رااا 
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هن ، بناب ای  اس  ق ارداد به عم  خیارات اق  اخنواص  هیل راعزل می نیس  چنانکه موهل باواه 

توان فت  در  هال  بالعزل  چون با تحقم نن یبیع  (. امّا می5،ص4832به عقود الزم دارد)هاتوزیان،

 هال   جایز بودن نن همهنان باقی اتت  اق  به عم  اینکه اخنیار مطمم موهل یا  هیل مح  د ش ه، 

شود، بحث اج ا  خیارات محممی ن ارد  لی در اینجا اق  به اس  از جانب مش    عمیه می غی  قابل

اواه  ام  توجه ش ه زی ا در  هال  بالعزل با تحقم نن مش    عمیه دم اتنتاده از اخنیار خود را در 

 به چنی شتتکنی فناه   تقوتتی  اتتت  اس نیاز ب  ه  زدن عق  ن ارد همانن  عقود الزم هه در نن ایمان

ریزد اس اج ا  خیارات از جانب مجوز  اتتت    در اینجا نیز د ز  شتتکستتنه  النزامی دره   می

مش    عمیه قابمی  ی ح را دارد، بناب ای  خیارات قانونی اع  از خیار ش     انواع دیو  خیارات هه 

یس قابمی  اعمال را با یب  عمل دقوقی مورد نظ  تازفار باش  مانن : خیارتام  از ش   یا خیار ت ل

 (. 487،ص4836دارد.)ش یتی،

دردقیق  دم خیاراست  امنیاز نیست ، بمکه ب ا  تاتمی    تیمی  اتتتنقالل اراده صادب خیار 

(. عق  هتال  نسب  به مکتول له جایز ات    ه  زمان 454،ص4834منظور ف دی ه اتت  )عیوضتی،

وذرد، مو  ای  هه ش یی به تود هتیل در عق  ش ه توان  عق  را ب  ه  زن    از تعو  هتیل بباواه  می

توان اجماالً اشتاره داش  هه (. می781،ص4833بن  هن  )هاتوزیان ،باشت    الزام ناشتی ازنن ا را اا 

باشن ، ه چن  هه ب خالف اصل باشن . چ ا هه اصل ب اتاا تمامی عقود جایز   الزم ، دارا  خیار می

ا     تتنّ  اصتل لز م اتت    ی ای  عق ، بایسنی ب متاد نن اایبن    مستنا ج از اجماع، هنقاع ه

(. همهنی  در عق  ش ه ، اف  ش   هنن  هسی هه هار 443،ص4841باشن  ) عمی  زنجانی   ادم زاده،

ن  عمل نماین  اهن  بیشتن  منتع  بب د، بای  به ش یی هه ه دههن  یا بیشتن  از شت یی دیو  هار میمی

 (. 288،ص4835)امام خمینی،

توان فت  هه: ا الً، خیار مجمس در هیچ ه ام از عقود الزم غی  از ب  اتتاا مطالب فتنه ش ه می

شود، دلیل ع م ج یان خیار مجمس در عقود جایز   نیز تای  عقود الزم نن ات  هه ای  بی  جار  نمی

ان یز نیس    ثانیًا، دلیل اقویخیار به بی  اخنوتاص دارد   قابل تس   به تای  عقود اع  از الزم   جا

امامیه ب جواز   صتتح  ج یان خیار شتت  ، عبارت از عموم اخبار  اتتت  هه ب  جواز   صتتح  ه  

المؤمنون عن  شتت   یو ، »هن ، ازجممه ادادیث شتت یی هه با هنا    تتتن  ماال  نباشتت  دالل  می
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 ، ه  ش یی هه«سنه اانه جائزهل ش   الیاال  الکنا    ال»  « مؤمنون اایبن  شت    خود هستنن  

توان فت : هه  خیار ش   در تمامی عقود جایز ماال  هنا    تتن  نباشت ، جایز ات . بناب ای  می

  درمقام باشتت ، چ ا هه شتت   توااقی اتتت  هه ایاب ، مو  اینکه مورد خاصتتی   دلیل  یژهج یان می

 ب  عق  دیو   ق ارف انه ات .ب دسب یبیع  خاص خود یا متاد ت اضی د  ی ف از توا

اهث  عقود جایز به اراده ی ای  قابل اس  هسنن  مو  اینکه در نن ش    ضم  عق  درج ش ه باش . در 

مورد چوونوی رد مال   هیتی  مال دردی  اتتن داد   همهنی  خستتارت، ا تتتودفی   تای  زیان   

ه:  دیعه عق    جایز ات    در موارد  توان فت  ه  درعق   دیعه میضت رها   ارده به مال   یاشی

شود مورد  دیعه نزد امی  امان  ش عی هه  دیعه به دلیل اس  یا اوت   دج  یکی از ی ای  منحل می

شود. ای  تغیی   ض ، اتت ، یعنی عنوان دقوقی منوت ف مال از امی  مالی تب یل به امی  شت عی می

(، تیخی  در اج ا  ای   ایته 412،ص4824مان )نجتی،هنت  به اننظار مطالبه مالی نامی  را مکم  می

شتود هه صت  امان  از بی  ب  د   منو ف در دک  غاصب به شمار نوعی تقوتی  اتت    موجب می

(. با  جود ای  نبای  چنی  ان اش  هه رابطه دقوقی در ای  دال  تنوا تاب  65،ص 4835نی )هاتوزیان، 

ن ب ا  ای  د ران تکمیتی معی  ه د. زی ا با اذی ان  امان ، امی  به تواقانون اتتت    در عق   دیعه نمی

شود هه نن را اس از انحالل عق  یا فذاشن  م تی به مالی یا نماین ه ا  رد هن . یور ضتمنی منعو  می

دان . اس در صورت ایجاد خسارت قانون نیز ب مبنا  همی  تواام ضتمنی امی  را مکم  به رد مال می

رد اتتتن داد بای  زیان   ضتت ر نن از ی ف امی  جب ان ف دد   در اینجا ه  مثل تتتای  عقود در مال مو

جایز   دنی بی  خیار عیب م  نظ  ق ار خواه  ف ا ، یعنی ا د  هه مال را به امی  امان  داده ات    

به خیار  توان  با توتلدر صتورت تیخی ، ع م اتتن داد   یا ض ر  زیان مال از تو  امی  نامب ده می

(. در اث   دیعه   با 65،ص4835عیب تقاضتتا  اتتتن داد خستتارت مالش را از امی  نمای  )هاتوزیان، 

تتتتپ دن مال به امی  ا   ایته دارد هه ازنن نواه ار    محااظ  هن . ب ی  معنی هه نه تنوا نن را رها 

یز در ر اب  ی ای  عق ، نستازد   تم  نکن ، از فزن  دوادث خارجی نیز موون دارد. به همی  جو  ن

اثبات ای  ام  هه موارد  دیعه در اث  دادثه خارجی، مانن  نتش تتوز    یا دزد ، تم  یا ناقص ش ه 

هن . بای  اد از شتتتود هه امی  توانایی دا  خط  را ن اشتتتنه   اتتتت  امی  را از مستتت ولی  ب   نمی

 ها  منعارف در ای  زمینه  را انجام داده ات . موااب 
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صتورت ایجاد خستارت در مال، مالی بای  توانایی اثبات نن را داشنه باش . ب ا  اینکه مالی در 

بنوان  به دلیل تم  مال از امی  خستتارت بوی د، بای  ثاب  هن  هه تتتبب تم  مال شتت ه یا در دتظ نن 

ی  وتقوتی  ه ده اتت . در ا ض ناست  اثبات اتالف مال به  تیمه امی    اد از رابطه عمی  بی  تق

خوانت ه دعو    رابطه عمی  میان تقوتتتی     ر د زیان را اثبات هن .  لی در ا ض د م، هه مالی به 

خواه  به دلیل بار اثبات تع     تت ی  را به عنوان اهمال در موااب  از مال   دا  ضت ر خسارت می

توان ادعا   مال، نمید ش دارد هه تعو  امی  در دتاا  از مال تعو  به  تتیمه ات . اس، با اد از تم

ه د هه امی  به تعو  خویش  اا نک ده   مست ول زیانی ات  هه از ای  باب  به بار نم ه ات . امی  در 

 اق  ممنزم به موااب    نوو ار  اتتت    اق اماتی هه ب ا  انجام ای  تعو  ضتت  رت دارد به لیاق    

لی بای  تجا ز ا  را ازد  د منعارف یا ق ارداد شتناتی ا   افذار ش ه ات . بناب ای  ماهاردانی   موق 

 (.55،ص4835اثبات هن  )هاتوزیان، 

 شود. زی ا ای  تعو  نیزهمی  قاع ه درباره تعو  امی  نستب  به بازف دان ن مورد  دیعه نیز اج ا می

ه ن شتت ناا  به ننیجه معی  اتتت    امی  بای  تم  مال یا دادثه خارجی دیو   را هه مان  از ایتا  ن

شود. قانون اشاره ص یحی به اعمال خیار اتت  اثبات هن ،  ف نه به جب ان خستارت مالی محکوم می

  توان چنیها  دهن  هاتوزیان میعیب در خسارت مال امانی در مورد  دیعه ن ارد امّا با توجه به تحمیل

امی  به بارنی ، چناچه ب داش  ه د هه ممک  ات  در ننیجه عیب موجود در مال  دیعه خسارتی ب ا  

توز  رخ ده    اموال امی  بسوزد. در ای  فونه امور، ها  ب ق اتومبیل، نتشدر اث  ا تتودفی تتی 

قواع  عمومی مست ولی  م نی دکوم  دارد. یعنی بای  اهمال مودع در نظ  ع ف تبب  ر د خسارت 

از نن عیب نفاه بوده   یا دردی  به شتتمار نی ، اس ب ا  ف ان  خستتارت امی  بای  ثاب  هن  هه مودع 

بوده ات    به عم  یا در ننیجه بی مباالتی به امی  اعالم نک ده یا انوان داشنه ع ف بای  از نن نفاه می

اتت . در ای  دعو  هیچ اماره یا ا ضتی به تود امی   جود ن ارد تا به اتنناد نن بنوان مودع را ب  ن 

ض ر ضام  شناخ . ب ی  ت تیب، ه فاه عیو  نشکار مورد  دیعه اد از از رابطۀ تبی  بی  عمل ا    

توان  مس ول ق ارداد. زی ا در یا عیوبی هه امی  نیز از نن نفاه اتت  خستارتی ایجاد هن  مالی  را نمی

توان (. بطور همی می24،ص4835ای  ا ض مسامحه   بی مباالتی امی  باعث ض ر ش ه ات )هاتوزیان،

ق . م  484ها ن ارد.  لی در ماده ر اوتتل  دیعه دکمی درباره ای  فونه خستتارتفت  قانون م نی د
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ه فاه مال عاریه دارا  عیوبی باشت  هه ب ا  مستنعی  تولی  خستارتی هن ، معی  مس ول » نم ه اتت  

خسارت  ارده ناواه  بود، مو  اینکه ع ااً مسبب محسو  شود. همی  دک  در مورد مودع   موج    

 «. شودجار  می امثال ننوا

توان فت :  عاریه عق   جایزاتتت ، بناب ای  ب یبم قواع  عمومی در همهنی  در مورد عاریه می

امّا درباره اینکه نیا امکان رجوع  شود.صتورت است  ه یی از ی ای  یا اوت   دج  ننان منحل می

ه شتوی  ثانی، در مسالی   معی  از اذن   جواز عاریه،  جود خواه  دارد یاخی ؟ ف  هی از اقوا ازجمم

ها بای  عق  را از جانب معی  الزم شتتتم د   به ا  اجازه ا  دال ان  هه در اارهشتتت ح لمعه تییی  ه ده

(. بعنوان مثال: بعاتتی از اقوا نن را به 846،ص4641شتتوی  ثانی،رجوع از اذن   استت  عاریه را ن اد)

شود هه اس از دا  معی  دم رجوع ریه داده میان  هه زمی  ب ا  دا  می  عاموارد  اخنوتاص داده

ا  دیو  عاریه ب ا  ره    موارد  را هه رجوع معی  باعث ضتتت ر جانی یا مالی از اذن را ن ارد. ع ه

ان . ب خی نیز عاریه زمی  ب ا  زراع    تتتاخنمان   عاریه دیوار شتتود ب  نن ااز دهجب ان نااذی  می

 (. 784،ص4882عالمه دمّی،ان )ازای  قبیل شم دهب ا  فذران ن ت تی  تاخنمان را 

یبم نظ  اقوا ه  فاه مورد عاریه در اث  اتتتنعمال عاریه فی ن ه   ب  ن تقوتتی  ا  ناقص یا تم  

 ا فمان نبای  مسنعی  را ضام  شم د. زیشود، بیشود، نسب  به ا تودفی   نقوی هه ازای  راه ایجاد می

نتاع اتت    ا تودفی   هونوی هه الزمه اننتاع منعارف ازمال عاریه باش  مبنا  عاریه دادن اذن در ان

داخل در متاد عق  ات .  لی در مورد تم ، چون بنا  ی ای  ب ای  ات  هه عی  مورد عاریه به مالی 

شود یا بای  نن را مح  د به ان ازه  باز ف دان ه شود، در اینکه نیا اذن شامل تو ای ه  به تم  انجام می

دارن  هه اف  ب  ن ضتت  رت   داج  مال مورد ه د هه عی  را ازبی  نب د، اخنالف اتتت    اذعان می

عاریه تم  شتود یا خواتت  ا  را راهی غی  از اذن معی  به هار ب د   تم  شود ضام  ات . یعنی اف  

 (. 85،ص4844تعو  قو   ش  ه چن  تقوی  ن اشنه، ضام  ات )یبایبایی یزد ، 

ول اقوا در مورد ضتتام  بودن مستتنعی  صتتحی  باشتت  بای  بپذی ی  هه    مؤا  به اس اف  ق

توان  از بازف دان ن عی  مال به شت   صتحی    تتال  بودن اتت    در صورت امنناع از نن معی  می

 ی یم قانون   با اتنناد به خیار عیب مال خویش را اتن داد نمای .  

ا  ه،  ای  عق  ب  مبنا  اعنماد   تکیه ب  شاوی  ی فیکی دیو  از عقود جایز عق   هال  ات 

شتود. اس یبیعی ات  هه به خواتنه ه یی از د  ی ف یا اوت   دج  یکی از ننان منقابل بستنه می
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. به 4شتتود:  هال  به ی ق ذیل م تت  می»دارد: ق. م در ای  باره مق ر می 423شتتود. ماده منحل می

ق. م  424به موجب ماده «. . به موت یا به جنون  هیل   موهل8. . به اتتتتنعتا   هیل7عزل موهتل. 

اس موهل نیاز  به توجیه هار خود ب ا  عزل «. توانت  ه   ق  باواه   هیل را عزل هن موهتل می»

 هیل ن ارد   در ب ه  زدن  هال  نزاد اتت .  لی ممک  ات  ت دی  شود هه نیا اثبات تو  اتنتاده از 

شود یا موهل از ای  دم به یور   م نی ناشی از اعمال نابجا  دم اس  میدم عزل موجب مست ولی

 توان  نن را تنوا به تود   میل خود به هار ب د؟من  ات    میمطمم بو ه

توان  اعمال دم خویش را ، هیچ هس نمیق . ا« 61»ق .م به موجب اصل « 424»ب عکس ماده 

«  424» مومی ق ار ده . با اینکه دک  ق . ا عام   ماده تتتتیمه اضتتت ار به غی  یا تجا ز به مناا  ع

رت  هه اج ا  نظ یه تو اتنتاده از دم در مورد عزل  هیل   ماووص دم عزل موهل ات  به نظ  می

ق . ا فامی به تو  اجنماعی ه دن در دقوق ا د  ات . مننوا «  61» ت  باشت . زی ا متاد اصتلقو 

 هیل بای  ناهنجار   از نظ  اخالقی   در دی  ع ف نار ا باشتت    بای  ااز د هه ضتت ر ناشتتی ازعزل 

ا  هرت  از عزل ا  جموفی   ه د یا موهل را مس ول زیانتوان تنوا به اتنناد زیانی هه به  هیل مینمی

ناشتی از نن ان اش . همهنی  بای  دانس  هه لز می ن ارد هه اق ام موهل به قو  اض ار انجام اذی د   

 (.     444،ص4835یانباره ف اصمی یا مطمو  ا  باش )هاتوزیان، ننیجه ز

 آثار اعمال خیارات در عقود جایز -6

 جبران ضرر -6-4

یکی از نثار اعمال خیارات در عقود جایز جب ان ضت ریس  هه ازعق  ایجاد ش ه ات ، چ ا هه به 

بایسنی به نحو قانونمن  جب ان مقناتا  اصتل ع ال   ادقاق دم، ض ر زیان هنوامی هه نار ا باش ، 

  هتا  ای  جب ان خستتتارت اتتتت )عمی  زنجانی   ادم زاده ،شتتتود   دم خیتاراستتت ، یکی ازراه

الض ر   »(. یکی از مبانی است  قانونی عق  الزم    خیارات، قاع ه نتی ضت ر با من  475،ص4841

دارد   اخنیار اس  معاممه را به ات ، هه لز م عق  را از شاص زیان دی ه ب می« الضت ار ای االتالم 

انویزه قانونوذار در « جب ان ضتت ر»(. بناب ای  درای  هه 744،ص4841باق   اصتتل،هن  )   جعل می

  ض  ادکام باش مومی از خیارها بوده ات  ت دی  نبای  ه د. 
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 توجیه خیارات -6-7

توان تواام ق. م (، می 41ا ) م هدر دقوق ام  ز، به اتتثنناد اصل داهمی  اراده   نزاد  ق ارداد

هن  هه تواام اراده به صتتورت شتت     اا اد در ای  زمینه را نااذ   معنب  دانستت ، چه تتا ت میاراده

ضم  عق  الزم باش  یا به صورت ش   خیار در عقود جایز؟ ارده به ه  نحو  اب از شود بای  معنب    

(. بناب  اصل، ه  ش یی 84ص4845ه نیس  )صتایی،نااذ باشت    اصتوالًشتکل خاصی ب ا  اب ازاراد

جایز ات  مو  اینکه داللی به د ام یا د امی به دالل مب ل شود یا خالف مقناا  عق  باش ، ممک  

اتت  تووّر شود ش   اوق، خالف مقناا  عق  ات  زی ا لز م عق ، مقناا  نن ات    ش   خیار 

به جز در موارد  اتتتتنثنایی )مانن  نکاح    ق  ( بتاشتتت . در عمل اقوا ای  شتتت   را خالف نن می

توان ای  را ب ی  شتکل توجیه ه د هه لز م مقناتا  عق  اتتت  اّما اف  در عق  ، ش   ان . میاذی انه

شود. عقال نیز در صورت نبود ش  ، لز م را مقناا  عق  خیار ق ار داده شتود لز م به جواز تب یل می

اتتتتاا موتتتمح    به منظور جمو فی   از زیان اتتتت  )عمی  زنجانی، دانن     جود خیار نیز ب می

(. اخنیار است  ممک  ات  ناشی از خوات  ص ی  یا ضمنی د  ی ف باش )ریشه 444 447ص4834

شود انویزه قانونوذار در دادن دم اس  به زیان یا جب ان ض ر نار ایی هه از عق  ایجاد می ق اراداد (

هتا  تتاریای  جود خیتار را توجیته هن  ی( یتا عتادات   تتتتنت دیت ه شتتتود )مستتتؤ لیت  مت ن

 (. 45،ص4832)هاتوزیان،

هه نن را مورد تاوتتیص ق ار  باشتت نقض اصتتل لز م عقود می خیارات یکی از مومن ی  دالیل

 شود، جزالمز م تعبی  می ۀاصالده . اصتل لز م عقود   ق اردادها   غی  قابل انحالل بودن نن هه به می

باش . یکی از موارد مومی هه نن اصل اتنثنایی هه نن اصل مورد تاویص ق ار ف انه داه  می در مورد

باش  هه موجب تزلزل عقود ش ه   عقود را از لز م   غی  قابل مورد تاوتیص ق ار ف انه خیارات می

 ه نن د  مننقلان ازد. خیار در  اق  ب ا  ارااق   توتتتتعه ام  ب  منعاممی  در ننهه هه بانحالل بودن می

 (. 448 484،ص4834شود تش ی  ش ه ات )عیوضی،شود یا از ننوا مننقل میمی

توان  عق  را است    یا ابقا  دقی اتت  هه صتادب نن، ب اتتاا دک  شت ع، میخیار، در  اق  

 اا    ات . به بیان دیو ، اصل لز م « یجب الواا  بکلّ عق »بیانو   «ااوابالقعود»  نمای ؛ نیه ش یته

، رازتو  دیو ، اصالۀ لز م   دمّ خیا ر د  به عق ، زی  بنایی ت ی  اصتل تعالی  اتتالمی به شمار می

ی ، مالک   مبنا  خیار استت ، همان نی    الزام ن ر  اتتت  هه اه د  منعمّم به عق  بوده اتتت . بناب 
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هه عق  اا ب جات ،    ، مادامینیز، ی ای  عق  عقود جایزه در هن   می اصل عق    لز م نن را ایجا  

(. ص انظ  از قواع  م بو  485ص4841بایسنی  ممنزم  به مامون نن باشن  )عمی زنجانی   ادم زاده،

د به توان اتتتنتاده نموبه جامعه، از دی فاه مناا  خاص م بو  به منعاق ی  نیز ب ا  تتستتی  خیارات می

اشتااص منعاق ی  خیار اس  را منظور نموده تا در ای  ت تیب هه ع ف   شتارع به منظور دمای  از 

خوتتوص دوزه ر اب  ایمابی  د  ی ف معاممه از دقوق ننوا در مقابل یک یو  دمای  شتتود لذا خیار 

استتت  در همه دال چو ه دماینی   خوتتتوصتتتی دارد   نبای  نن را از قواع  م بو  به نظ  عمومی 

النزام به مامون نن خواه  بود؛ دنی در عقود جائزه؛    تحقم ه  عق  ،ان اش . به بیان دیو ، الزمه

 زی ا در عق  جایز ه  مادامی هه عق  باقی ات  ی ای  بای  ممنزم به مامون نن باشن . 

 حق جبران خسارت  -4-3

ضتت ر   زیان هنوامی هه نار ا باشتت ، به مقناتتا  اصتتل ع ال   ادقاق دم بای  به نحو قانونمن  

ها  ای  نوع جب ان خستتارت اتتت . ض ر   زیان در موارد  هه یکی از راهجب ان شتود   دم خیار 

توان ص ف نظ  از قواع  عمومی م بو  به جامعه از دی فاه باش . میخیار است  ثاب  ش ه  محنمل می

مناا  خاص م بو  به منعاق ی  ب ا  تتستتی  خیارات اتتتنتاده ه د؛ به ای  ت تیب هه ع ف   شتتارع به 

ز اشتتااص منعاق ی  خیار استت  را منظور ه ده تا در خوتتوص دوزه ر اب  میان د  منظور دمای  ا

ی ف معاممه، از دقوق ننوا در مقابل ه  دمای  شتود. در دقیق ، دم استت  امنیاز نیستت  بمکه ب ا  

(. 655-653،ص4834تامی    تیمی  اتنقالل اراده صادب خیار منظور ف دی ه ات  )عمی  زنجانی ،

بودن هه به تستمّ  اس  هنن ه ب تممّی چیز  هه از ا  مننقل ش ه   مال دیو   ش ه    جایز بودن عق 

« م دم ب اموالشان مسمّطن » شود باعمومی  ننکه راضی باش  منج  مینیز ف ان  نن مال از دیو  ، بی

منزلزل  نن اتتت  هه عق  جایز نباشتت  بمکه الزم   غی « م دم ب اموالشتتان...»منااات دارد. یعنی الزمه 

باشت  تا اینطور نشتود هه یکی از منعاق ی  به ص ف اس ، مال ی ف مقابل را بوی د؛ مو  در جایی هه 

توان فت : هه درتنه هه جواز جز  ذات (.  بناب ای  می82،ص4825دلیل ش عی ب خیار باش )انوار ، 

شتتود هه ای  دلیل نمی توانن  عق  را استت  نمای  امّاعقود جایز هستت    ی ای  ه  زمان باواهن  می

 ی ای  ب  ن هیچ الزامی عق  را اس  هنن ، ب  ن ننکه خسارتی هه ادنماالً  ارد شود جب ان ف دد.
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توان  با د  عنوان توان فت : هه با اعمال خیار صتتادب خیار میبا توجه به مطالب فتنه شتت ه می

نوع دک  شتتارع اتتت    با اراده عق  جایز را استت  هن ، یکی از با  جواز استت  ذاتی عقود هه یی 

توان  نن را از خود   ی ف مقابل تمب، نتی   اتقا  نمای    یا تشت یعی اتنوار ات    ی ف عق  نمی

بته  راث بتا اوت خود به ارث بوذارد   دیو  ، از با  خیارات اتتتت  هه به اراده تکوینی ذ الایار 

اتقا  از خود   ی ف عق  ات  هه صادب  باش    قابل تمب، نتی  اتنوار ات  هه یی نوع دم می

من  شود هه اف  دت  ا  در اتنتاده از جواز اس  ذاتی توان  از ای  د  امنیاز بو هخیار در ای  عقود می

ای  عقود هوتاه ف دد از خیار ب ا  استت  عقود مزبور همی بوی د   عاق   هه تعو  به نت  ا  شتت ه   

اجباربه انجام تعو  هن    یا با اس  معاممه   اعمال خیار از     انجام نش ه، در صورت امکان ی ف را

 مطالبه خسارت نمای .

 نتیجه گیری

ای  تحقیم اثبات نمود هه اقوا   دقوق انان  ج یان خیارات را در عقود جایز اذی انه  معنق ن  هه 

ر خووص دوزه ع ف   شتارع به منظوردمای  از اشااص منعاق ی  خیار اس  را منظور نموده، تا د

ر اب  ایمابی  د ی ف از دقوق ننوا در مقابل یک یو  دمای  شتود. با توجه به مبادث مط ح ش ه   

توان ب ای  نظ  بود هه ر ح انعطاف اذی  قواع  ب رتتتتی دالیل   نظ ات مانم  اقوا   دقوق انان،  می

 رده اتتت . اس درصتت د عقود اتتت  هه ایجاد خیار را ممک  تتتاخنه   مبادث خیارات را به  جود ن

ا  از خیارها النزام   تعو    جب ان اثباث جواز اعمال خیارات در عقود جایز هسنی   چ ا هه مبنا  ااره

توان   با د  عنوان عق  جایز را اس  ض ر   دمای  از ذ الایار ات ، هه با اعمال نن صادب خیار می

دک  شتارع اتت    با اراد   تش یعی اتنوار  نمای ،  یکی از با  جواز است   ذاتی عقود هه یی نوع

توان  نن را از خود   ی ف مقابل تتمب، نتی   اتقا   نمای   دیو  ، از با  اتت    ی ف عق  نمی

باش    قابل تمب، نتی   خیارات اتت  هه به اراد  تکوینی ذ الایار اتتنوار ات  هه یی نوع دم می

من  شود هه توان  ازای  د  امنیاز بو هدر ای  عقود می اتقا  از خود   ی ف عق  ات  هه صادب خیار

اف  دت  ا  در اتنتاده از جواز اس  ذاتی ای  عقود هوتاه ف دد، از خیار ب ا  اس  عقود مذهورهمی 

بوی د. لذا خیار استت  در ه  دال چو ه دماینی دارد    صتتادب خیار با اعمال نن می توان  عال ه ب  

  نمای . اس ، مطالبه خسارت نیز
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 (. المغنی، مطبعه المنار بالقاه ه.4863اب  ق امه، موام ال ی  ب  ق امه المق تی الحنبمی. )

 ق(. چاپ توم، بی  ت: دارالتک . 4646اب  منظور، محم  ب  مک م. )

تحقیم مجنبی ع اقی   عمی  م  التائ ه   الب هان ای ش ح ارشاد االذهان،(. مجق4618اردبیمی، ادم .)

 اناه اشنوارد    دسی  یزد  اصتوانی، موتسه النش  االتالمی ،الطبعه اال لی.
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ت جمه منواج الطالبی  در اقه امام شااعی ردمه راه دی )(. 4831النو  ، امام ابی زه یا  یحیی ب  ش ف. )

 قادر م ز ، چاپ توم، اننشارات ه دتنان. من ج  مسعود  اهلل(.

 چاپ د م، ایالعات، تب یز: چاپ تنوی. المکاتب.(. 4825انوار ، م تای.)

توضی    تعمیم: دا ت نی  اهلل اایانی، ت جمه محم  المکاتب )خیارات(،(. 4847انوار ، م تای.) 

 مسعود عباتی، چاپ توم،  ق : اننشارات دارلعم .

 ، بی  ت: دارالمع اه.هتایه االخیار ای غایه االخنوارتا(. الحسینی. )بی

ه ق : المکنبه ال ضویتذه   التقوا ، تا(. دمّی، دس  ب  یوت  ب  عمی مطو دمّی ات   .)عالمه(. )بی

 الدیا  الن اثا لجت یه.

، ارشاد االذهان الی ادکام االیمان(. 4641دمّی، دس  ب  یوت  ب  عمی مطو دمّی ات  )عالمه( .)

 حقیم الشی  اارا الحسون، ق : مؤتسه النش  االتالمی، الطبعه اال لی. ت

، تو ان: ت جمه همبعمی  هیمی ایمانی(. 4882دمّی، دس  ب  یوت  ب  عمی مطو دمّی ات   )عالمه(. )

 اننشارات دانشواه تو ان. 

من جمان  شااعی(،در مذهب امام اقه منوجی)(. 4836الا ، موطتی ؛ البغا، موطتی   الش بجی، عمی.)

 دسامی، محم  عزیز   اارتا، ا زاد، تنن ج: اننشارات ه دتنان. 

 ، لبنان: اننشارات دارلعم .مت دات التا  الق نن(. 4647راغب اصتوانی، دسی  ب  محم . )

 .، بی  ت: اننشارات دارالتک ان  العزیز ای ش ح الوجیزتا(. رااعی، عب الک ی  ب  محمّ  رااعی.)بی

 دمشم: اننشارات دارالتک . التقه السالمی   ادلنه،(. 4643 هب.) زدیمی،

 ، لغهّ   اصطالداً، چاپ د م، دمشم: اننشارات دارالتک . القاموا التقوی(. 4613تع  ، ابوجیب. )

، تحقیم   نش  مسالی الغوام الی تنقی  ش ائ  االتالم(. 4648شوی  ثانی، زی  ال ی  الجبعی العاممی. )

 ارف اتالمی، ق : الطبعه اال لی.مؤتسه المع

 ق : اننشارات دا ر .  ال  ضه البویه ای دمشقیه،(. 4641شوی  ثانی، زی  ال ی  الجبعی العاممی. )

تحقیم تی  عمی خ اتانی  تی  جواد تو انی  الاالف،(. 4642یوتی، محم  ب  دس  )شی  الطائته(. ) 

 لطبعه اال لی .  محم  مو   نجتی، ق : مؤتسه النش  االتالمی، ا
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توحی   تعمیم محم  تقی هشتی، المبسو  ای اقه االمیه، (. 4832یوتی، محم  دس  )شی  الطائته(. )

 .تو ان: المکنبه الم تاویه الدیا االثار الجعت یه

. تحقیم تح  اشت اف نیه اهلل جعت  تبحانی، ق : موتسه الموذ (. 4614قاضتی اب  ب اج، عب العزیز.) 

 .النش  االتالمی

تحقیم   تعمیم  جواه  الکالم ای شت ح ش ائ  االتالم.(. 4434نجتی، محم  دست  صتادب جواه .) 

 محمّ  القوچانی، داراإلدیا  االن اث الع بی ، بی  ت: الطبعه السابعه.

چاپ تتتوم، تو ان: اننشتتارات دارالکنب  جواه  الکالم،(. 4824نجتی، محمّ  دستت  صتتادب جواه .)

 االتالمیه. 

 ، ق : هنابت  شی دا ر .4،جتکممه الع  ه الوثقی(. 4646  محم  هاا  یبایبایی. )یزد ، تی
 


