
  
    

  
 ايقاعات در خيار جريان بررسي

 
   هيوا عبدالكريميـ  سام محمدي

  )7/2/1395 ، تاريخ پذيرش:28/1/1394(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
 آن تبـع  به و اسالم فقه در ها قرارداد حقوق مباحث ترين مهم از توان مي جرأت به را خيارات

 حقـوق  كتـب  از قسـمتي  هركـدام،  دانـان  حقـوق  و فقهـا  كـه  چنـان آن دانسـت؛  ايران حقوق در
 خيـارات  قلمـرو  موضـوع،  ايـن  در مطرح ابواب از. اند داده اختصاص آن به را خود هاي قرارداد
 اعمـال  كـه  معناسـت  بـدان  ايـن . انـد  داده اختصـاص  »الزم عقود« به را آن علما مشهور كه است

 خيـار  مجـراي  تواننـد  نمي و خيار هستند وجود از عاري ،»لزوم« و »عقد« وصف دو فاقد  حقوقي
 هـم  ظـاهرأ  و انـد  داده ارائـه  خـود  نظـر  توجيه براي را داليلي عقيده، اين به قائلين اگرچه. باشند
 خيـارات،  مبـاني  ، آن به وارد ايرادات شده، ارائه داليل به دقيق نگاهي اما رسند مي نظر به منطقي
 تقويـت  را مشـهور  قـول  مخـالف  نظـر  تفسـير،  مسـلم  اصـول  و قراردادها حقوق بر حاكم قواعد
  .كند مي

 ايـن  از كـدام  هـر  داليـل  تحليـل  و آن مخـالف  نظـر  و مشهور نظر بررسي به نوشتار اين در
  .شود پرداخته مي نظرات
  

  ايقاعات خياري فسخ خيار، به فسخ ايقاع، فسخ ايقاع، خيار،: كليد واژگان
  

                                                      
 (نويسنده مسئول) دانشيار حقوق خصوصي دانشگاه مازندران   sammhmd@yahoo.com 

  دانش آموخته حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي       Hiva.abdolkarimi@gmail.com    
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  مقدمه 
 تبـع  بـه  و اسالم حقوق نظام در ها قرارداد حقوق مهم مباحث از مبحث دو خيار، و ايقاع

 هـم،  كنـار  در را هـا  آن تصـور  دانـان،  مشـهور فقهـا و حقـوق    كـه  ستا ايران حقوق در آن،
 الضرر؛ پايه بر يا ستا تراضي پايه بر يا خيارات سو يك از معتقدند زيرا دانند مي غيرممكن

 ايقاعات در تراضيازآنجاكه  ديگر، سويي از .قانوني و شرعي يا ستا قراردادي و جعلي يا
 بـا  خـود  شخص، ايقاع، درازآنجاكه  هم دوم مبناي. شود مي منتفي اول مبناي ندارد، وجود
 از ناشـي  ،آيد وارد وي به ضرري ،»ايجاد« اين از اگر كند، مي ايجاد را آن ،جانبه يك اراده
 بـا  ايقـاع  حيـات  شـروع . شـود  برخـوردار  »الضرر« حمايت از تواند نمي و اوست خود اقدام
 درمـورد  و اسـت  كرده غيرممكن مشهور براي را خيار شرط و جعل تصور ،جانبه يك اراده

 تـوان  نمـي  ،شـده  بحـث  بيع كتب در خيارات چون كه معتقدند هم قانوني و شرعي خيارات
  .داد تسري ندارند) عقود مصداق بارزترينعنوان  به(  بيع با سنخيتي كه ايقاعات به را آن

 نظـر صرف و دارند عقيده را اين خالف اي عده اما بود، مشهور نظر بيان ،شد گفته آنچه
 بـر  مبنـي  ،خود نظر تقويت براي اند، كرده وارد مشهور نظر به قائلين داليل به كه ايراداتي از

  .اند كرده بيان محكمي مباني و داليل ،ايقاعات در خيار جريان
 دليـل،  هـر  بيان از بعد و شود آورده مشهور نظر تفصيل تاشود  مي تالش نوشتار، اين در
 تفصـيل  بـه  ايقاعـات  در خيار جريان موافقين ادله ،درنهايت و شود ذكر آن به وارد ايرادات

 در كـه  آنجاسـت  از بـاب  اين در مختلف نظرات بيان و موضوع اين طرح اهميت. شود بيان
 ديـده  الزم عقـود  در خيـار  وجـود  كننـده  توجيه مباني همان هم ايقاعات مصاديق از بسياري

 كـه ... و اعراض در رؤيت خيار يا شفعه به اخذ در تدليس غبن، عيب، خيار ازجملهشود  مي
 تحقق شرايط تمامي وجود صورت در حتي باشيم ايقاعات در خيار جريان عدم به قائل اگر

 ايقـاع،  آن حيات ادامه اينكه ولو زد هم به خيار استناد به را مذكور ايقاع توان نمي خيارات،
 اثبات بتوان را ايقاعات در خيار جريان بر مبني مخالف، نظريه اگركه  درحالي باشد؛ ضرري
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 ،خيـار  بـه  توسـل  بـا  هـم  را ايقاعـات  توان مي خيار شرايط تحقق صورت در پذيرفت و كرد
  .كرد فسخ

  ايقاعات در خيار جريان مخالفين داليل. 1
 عـدم  بر علما اجماع بعضي، عقيده به حتي و مشهور نظر ايقاعات، باب در كه شد اشاره
. كنـد  مـي  تأييـد  را نظـري  چنـين  هـم  مـدني  قـانون  مـواد  ظـاهر  1.اسـت  آن در خيار جريان
 بـراي  قـانوني  اهليـت  واجـد  شـخص  انشايي اراده صرف به آن انعقاد و ايقاع بودن طرفه يك

 كـه  سـت ا  داليلـي ...  و معاوضـي  عقود به آن اختصاص آن؛ مباني و خيار طبيعت معامالت،
 ،تفصـيل  بـه  ذيـالً . انـد  كرده بيان خود نظر اثبات براي ايقاعات در خيار جريان عدم به قائلين

  .شود مي نقد و ارائه ،داليل از هركدام

 معاوضي عقود به خيار اختصاص. 1-1

  بحث طرح. الف
 ايقاعـات  از منصـرف  را خيـار  تـا  كرده متقاعد را دانان حقوق و فقها كه دليلي ترين مهم
 حكـم  و مدني قانون مواد ظاهر. دانند مي معاوضي عقود مختص را خيار كه است اين بدانند

                                                      
 انتشارات محمد بن مكي، الدروس الشرعيه في فقه االماميه، جلد سوم، دفتر عاملى(شهيد اول)، فقها، بين در ازجمله. 1

بن منصور بن احمد، السرائر حلي، محمد  ادريس ابن؛ 268قم، ص علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى
 حجر ابن ؛246ص قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات الحاوي لتحرير الفتاوي، جلد دوم، دفتر

 ؛128شهاب الدين ابوالعباس، تحفه المحتاج بشرح المنهاج، جلد دوم، نشر دارالكتب العلميه بيروت، ص ،يتمياله
بن حسن، شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، جلد دوم، موسسه اسماعيليان،  نجم الدين جعفر ،يحل محقق
 نائينى، ؛356ص ،قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفترالمهذب،  ،يطرابلس براج ابن ؛17ص

، كتاب انصارى يخ؛ ش56ميرزا محمد حسين، منيه الطالب في حاشيه المكاسب، جلد دوم، المكتبه المحمديه، ص
شهيدي، دكتر  دانان؛ حقوق بين در و148المكاسب، جلد پنجم، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، ص

لنگرودي، دكتر محمد جعفر، مجموعه محشي   جعفري ؛48، چاپ دوازدهم، انتشارات مجد، ص6مهدي، حقوق مدني
قواعد عمومي قراردادها، جلد دوم،  دكتر سيدحسين، ايي،؛صف159قانون مدني، چاپ سوم، كتابخانه گنج دانش، ص

 ؛278عدل، دكتر منصور، حقوق مدني، چاپ اول، انتشارات خرسندي، ص ؛272چاپ نهم، انتشارات ميزان، ص
 201كاتوزيان، دكتر ناصر، ايقاع، چاپ چهارم، انتشارات ميزان، ص
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 انـواع  تمـام «:كه داشته بيان كه چراكند  مي تأييد را فوق نظر ،قانون همين 456 ماده در مقرر
 در معاملـه  واژه تعريـف  بـه  بنـا  كه »باشد موجود است ممكن الزمه معامالت جميع در خيار
 معاوضـي  عقـود  بـه  خيـار  اختصاص در مشهور نظر ظاهراً آن، پراكنده احكام و مدني قانون
 مـدني  قـانون  در خيـارات  جايگـاه  اينكـه  بـه  مضـافاً . اسـت  گرفته قرار قانونگذار قبول مورد

 فـوق  نظـر  مؤيـد  نيـز ) اسـت  معاوضي عقود بارز مصداق كه بيع عقد به مربوط مواد انتهاي(
 .است

 در آن تصـور  امكان عدم و معاوضي عقود به خيار اختصاص ديدگاه به وارده ايرادات. ب
  ايقاعات

 اسـت  مطلـوب  بـر  مصـادره ازآنجاكـه   امـا  اسـت  همـراه  مؤيـداتي  بـا  فـوق  دليلاگرچه 
 است اين فوق دليل ايراد بهتر، عبارت به .باشد ايقاعات در خيار جريان عدم مثبِت تواند نمي
 موضـوعِ  آن، خـود  كه كنند مي استناد دليلي به ايقاعات در خيار جريان عدم اثبات براي كه

 تصور اين كه درحالي رود مي آن قبلي اثبات تصور كه شده استناد دليلي به يعني است سؤال
 قبـول  مورد و شده ثابت معاوضي عقود به خيار اختصاص كه درصورتي زيرا است نادرست

 در نـه؟  يـا  كنـد  مـي  پيـدا  جريان هم ايقاعات در خيار آيا كه شد نمي ايجاد ترديد ديگر بود
 جهت سه از بيان اين كه گفت بايد هم) مدني قانون در خيارات جايگاه( استنادي مؤيد باب
  : رسد مي نظر به خدشه قابل

بـه كـار    اسـتدالل،  عنـوان ابـزار   به تواند نمي قانون در بحث يك جايگاه لزوماً اينكه اول
 جايگاهشـان  بـا  هـا  آن ماهيـت  كـه  دارد وجـود  بسـياري  موارد مدني، قانون در كه چرا رود

 مـدني  قـانون  معين عقود قسمت در كه  عهدي و اذني عقود تمامي ازجمله ندارد، همخواني
 اسباب توضيح و معرفي مقام در مدني قانون 950 تا 141 مواد كه توضيح اين با است؛ آمده 
 اسـباب  از وديعـه  يـا  وكالـت  عقـد  مانند عقدي آيا حال 1.است 140 ماده در مندرج تملك
  .نه قطعاً است؟ تملك 

                                                      
 و عقود وسيله به) 2 مباحه اشياي حيازت و موات اراضي احياي به) 1: شود مي حاصل تَملُّك: مدني قانون 140 ماده .1

 ارث به) 4 شفعه به أخذ وسيله به) 3 تعهدات
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 اسـت  آمـده  نكـاح  عقـد  فسـخ  بحـث  در كـه  1اسـت  اين قانون 1129 ماده ديگر، نمونه
 يكـي  نفقة پرداخت از زوج عجز يا استنكاف 2قانون، همين 1133 موجب ماده به كه درحالي

 سـاير  و )!نكـاح(  فسـخ  اسـباب  از نـه  باشد تواند مي زوجه درخواست به »طالق« موجبات از
  .دارد وجود قوانين ساير و مدني قانون در كه مشابه هاي نمونه

 بايـد  تبعـاً  پذيرفتـه شـود،   اسـتدالل،  مقـام  در مباحـث  جايگـاه  بـه  اسـتناد  اگر حتي ثانياً،
 خـود  نظر، اين به قائلين كهدرحالي شود استفاده آن از هم مشابه موارد تمام در كه پذيرفت

 انـد،  مانـده  غافـل  آن از يـا  انـد  نكـرده  اسـتفاده  استدالل ابزار اين از عمداً يا مشابه، موارد در
 مصـداق  كه شفعه به أخذ از بعد مدني قانون در تمليكي وصيت تمليكي. وصيت در ازجمله
 عقـود  بـر  نـاظر  احكـام  مقـنن،  ،807 تا 338 ماده از و آن از قبل است. است آمده ايقاع بارز
 اقسـام  آن، از شـفعه و بعـد   بـه  اخذ معين، عقود از بعد. است مقرركرده هبه تا بيع از را معين

 بـه  قائـل  اگـر  حـال . اسـت  درج كـرده  اسـت  تمليكـي  وصـيت  هـا  آن از يكي كه را وصيت
 ايقـاع  هـم  تمليكـي  وصـيت  كه بپذيريم بايد باشيم مباحث قانوني جايگاه طريق از استدالل
 3.)انـد  كـرده  مهم اين اثبات براي استادان از برخي كه استدالالتي ديگر از نظر صرف( است

  .4دانند مي عقد را تمليكي وصيت و اند نپذيرفته را چيزي چنين كه درحالي
 و نيست منطقي هم الزم، عقود به آن اختصاص اثبات براي خيارات جايگاه به استناد لذا

  .كند وارد مي آن خدشه به اتقان استدالل، نوع اين براي نقض هايي مثال وجود اينكه هم
 مفهـوم  ظـاهراً  مـاده  حكـم  اگرچـه  زيرا نيست پذيرش قابل م.ق 456 ماده به استناد ثالثاً،
 مبـاني  و منطـق  بـا  مخـالف  ظاهر، به استناد كه جايي در ماده ظاهر به استناد اما دارد مخالف

                                                      
 به او الزام و محكمه حكم اجراي امكان عدم و نفقه دادن از شوهر استنكاف صورت در: مدني قانون 1129 ماده. 1

 در است همچنين. نمايد مي طالق به اجبار را شوهر حاكم، و كند رجوع حاكم به طالق براي تواند مي زن نفقه، دادن
   .نفقه دادن از شوهر عجز صورت

 قانون، اين) 1130( و) 1129( ،)1119( مواد در مقرر شرايط وجود با تواند مي نيز زن: مدني قانون 1133 ماده تبصره .2
  .نمايد طالق تقاضاي دادگاه از
  214-211شناسي در علم حقوق، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، صلنگرودي، دكتر محمد جعفر، سيستم  جعفري .3

  . 78-69صكاتوزيان، دكتر ناصر، پيشين، ص .4
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 ناظر م.ق 456 ماده رسد مي نظر به كه است الزم نكته اين ذكر( 1است. اشتباه باشد، حقوقي
 فسـخ  اسـباب  از يكـي  456 ماده در قانونگذار كه بيان بدين 2است، قانون همان 185 ماده به

 بيـان  456 مـاده  وضـع  با مقنن ديگر، عبارت به. است كرده معرفي را الزم معامالت و عقود
 185 مـاده  در كه همچنان اما كرد فسخ توان نمي االصول علي را الزم عقود اگرچه كه داشته
 مـاده  لذا. است خيارات معين، موارد اين از يكي كه است فسخ قابل معين مواردي در آمده،

  .الغير و است مدني قانون 185 ماده اخير قسمت مصاديق از يكي بيان مقام در فقط 456

  خيارات مباني. 1-2
  بحث طرح. الف

 خيـارات ازآنجاكـه   معتقدند آنان. است خيارات مباني مخالفين، استناد مورد ديگر دليل
 ديگـر  سـويي  از و 3)شـرط  خيار( تراضي پايه بر يا هستند) قانوني خيارات( الضرر پايه بر يا

 هم احتمالي خسارت ورود صورت در و پيوندد نمي وقوع به تراضي ،ايقاعات در ازآنجاكه
) اقـدام  قاعـده ( شـود  مـي  ناشـي  كننـده  ايقاع شخص اقدام از خسارت ورود اينكه به توجه با

 قاعـده  قلمـرو  در داخـل  كـه  شـده  وارد نـاروايي  ضـرر  نـه  و شده مخدوش تراضي نه چون
 .است ناممكن ،ايقاعات در خيار تحقق تصور ،باشد الضرر

  ايقاعات در ها آن جريان عدم اثبات براي خيارات مباني به استناد بر وارد ايرادات. ب
  :نيست قبول قابل زير داليل به نيز فوق دليل

 بـا  .اسـت  الضـرر  قاعـده  خيـارات،  مبـاني  از يكـي  اند پذيرفته اخير گروه كه همچنان .1
 مهـم  مبـاني  از دانـان،  حقـوق  و فقهـا  تمـامي  عقيده به كه خيارات براي مبنايي چنين پذيرش

                                                      
ناصر كاتوزيان، دكتر  ك:.ر حقوقي، منطق به توسل و ظاهر با مخالفت از مشابه موارد ديدن براي و نظر اين تأييد در. 1

اهللا،  حبيب دكتر سيدحسين، رحيمي، دكتر صفايي، ؛32ناصر، وقايع حقوقي، چاپ دوم، شركت سهامي انتشار، ص
 .165مسئوليت مدني، چاپ پنجم، انتشارات سمت، ص

 موارد در مگر باشد نداشته را آن فسخ حق معامله طرفي از يك هيچ كه است آن الزم عقد: مدني قانون 185 ماده. 2
 .معينه

لنگرودي، دكتر  (جعفري .دانند مي تراضي در موازنه اصول از يكي بلكه تراضي، نه را خيارات مبناي اي ديگر، عده. 3
 )340محمد جعفر، الفارق، جلد دوم، چاپ اول، ص
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 تـوان  مـي  چطـور  1اسـت  ايـران  حقوق نظام موضوعه قوانين در تبعاً و اسالم فقه در استدالل
 ضرري و است ضرري) آن فسخ امكان عدم ،ديگر قول به يا( آن حيات ادامه كه را ايقاعي
 و دانسـت  فسـخ  غيرقابـل  كنـد،  مـي  وارد شـخص  بـه  باشد الضرر قاعده مشمول كه هنگفت
 مصـالح  مـدار  بـر  تشـريع « كـه  داريـم  قبـول  كـه  درحـالي  شـد؟  منكـر  آن در را خيار جريان

 اصـل،  همين بر تكيه با كه دانيم مي اينكه و است بركنار آدميان به اضرار از قطعاً و گردد مي
 را جامعـه  افـراد  بـه  اضـرار  هرگونـه  قوانين، متون و شرع نصوص شرح و تفسير مقام در بايد
 اضـرار  مردمـان  بين حقوقي روابط در وانگهي است، شارع اهداف مخالف كه چرا زد، دور

 خيـار  جريان مخالف چرا پس 2»است آن بر بسيار مدارك ،سنت و كتاب در و است ممنوع
 بـراي  ايجادشـده  حـق  .باشـد  داشـته  وجود كننده قانع دليلي رسد نمي نظر به باشيم؟ ايقاع در
 خيـار  تحقـق  مـانع  تواند نمي قطعاً هم) اسقاط يا تمليك يا تعهد از اعم( منعقده ايقاع نفع ذي
 حكمـي عنـوان   بـه  الضـرر  قاعـده  زيـرا  تواند نمي هم الزم عقود در اينكه كما باشد ايقاع در

 3.كند خنثي و گرفته را ضرري اوليه احكام جلوي تواند مي ثانوي

 بـا  را ايقـاع  كـه  ديـده  زيـان  شـخص  از حمايت امكان عدم براي اقدام قاعده به استناد .2
 كه است اين مثابه به آن به استناد زيرا است پذيرش غيرقابل هم است آورده پديد خود اراده
 عـدم  بـه  قائـل  شـود  مـي  خريـداري  سابق رؤيت اعتماد به يا وصف به مالي كه بيعي عقد در

 صرفاً) آن قانوني شرايط تحقق صورت در حتي( باشيم وصف تخلف و رؤيت خيار جريان
 ضـرر  بـه  »سـابق  رؤيت اعتماد« به يا »وصف« به مال خريد با خريدار شخص اينكه استناد به

 .باشد حكمي چنين به قائل داني حقوق يا فقيه هيچ رسد نمي نظر به! است كرده اقدام خود

 اگـر  نيـز  و بـدانيم  خيارات مباني از 4،است عقود عمومي عناصر از كه را تراضي اگر .3
 سـوي  از و 5اند شناخته رسميت به فقه در خيارات مبنايعنوان  به را تراضي اختالل كه بدانيم

                                                      
 24لنگرودي، دكتر محمد جعفر، فن استدالل، منطق حقوق اسالم، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، ص جعفري .1

  همان .2
 62چاپ ششم، شركت سهامي انتشار، صكاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد پنجم،  3.

 46لنگرودي، دكتر محمد جعفر، فلسفه حقوق مدني، جلد اول، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، ص جعفري .4

همو، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، چاپ  ؛339جلد دوم، ص لنگرودي،دكتر محمد جعفر، الفارق، جعفري .5
 31اول، كتابخانه گنج دانش، ص
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 رضـاي  نبايـد  چـرا  1بـدانيم  ضروري ايقاع اعتبار براي را كننده ايقاع رضاي وجود اگر ديگر
 كـه  اسـت  ايـن  از غيـر  آيا بپذيريم؟ خيار مبنايعنوان  به را وي رضاي اختالل يا كننده ايقاع
 مبنـايي  چه بر تكيه با و دليلي چه با پس ؟دارد را عقود در تراضي نقش همان ايقاع، در رضا

 امـا  دانـيم  مي خيار تحقق مبناي دهند مي تشكيل را عقد كه رضايي دو از هركدام در اختالل
 نپذيريم؟ خيار تحقق مبنايعنوان  به را كننده ايقاع رضاي در اختالل

  ايقاع بودنطرفهيك. 1-3
  بحث طرح. الف

 كرده متقاعد را ايقاعات در خيار جريان مخالفين كننده، ايقاع اراده صرف به ايقاع ايجاد
 بـه  وابسـته  ،خيـارات  بيشـتر  طبيعـت  كـه  چرا« بدانند ناممكن را ايقاعات در خيار جريان كه

 خيـار،  اصـلي  مبناي دو زيرا ندارد تناسب ،ايقاع با و است قرارداد و معامله دادوستد، وجود
 در فـرض،  بـه  بنـا  زيرا پذيرد نمي تحقق ايقاع در ناروا، ضرر ايجاد و تراضي از تخلف يعني
  2.»است كننده ايقاع اقدام نتيجه ،آيد بار به هم ضرري اگر و شود نمي واقع تراضي ،ايقاع

 تراضي بايد شرط تحقق امكان براي« كه دانست بايد هم شرط خيار باب در آنكه ضمن
 مفـاد  درباره شخص دو كه دارد اختصاص فرضي به شرط ،ديگر عبارت به و گيرد صورت

  3.»نيست فراهم امكاني چنين ،ايقاعات در كه درحالي كنند تراضي آن
   ها آن در خيار جريان عدم اثبات براي ايقاعات بودنطرفهيك بر وارد ايرادات. ب

 عـدم  بـا  وصـف  ايـن  بـين  اي مالزمـه  امـا  اسـت  همه پذيرش مورد ،ايقاع بودن طرفه يك
 عـدم  و تحقق عدم باعث ايقاع، در تراضي وجود عدم اگرچه زيرا ندارد وجود خيار جريان
 پـذير  امكـان  ايقـاع  در نـاروا  ضـرر  تحقق تصور تنها نه اما شود مي آن از تخلف تصور امكان

                                                      
كاتوزيان، دكتر ناصر،  ؛131نيز انديشه و ارتقاء، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، ص ؛253سيستم شناسي، صهمو، . 1

 .152ايقاع، ص

 202و58،201كاتوزيان، دكتر ناصر، همان، صص . 2

 59همان، ص. 3
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 1است خدشه قابل اي عقيده به بنا خود كه اقدام قاعده اتكاي به صرفاً آن تصور عدم و است
 كننـده، ايقـاع  ي»رضـا « هم ايقاع ايجاد و تحقق در اينكه به توجه با بلكه نيست متقن چندان
 مسـبب  ،عقد در را تراضي از تخلف كه مبنايي همان كه بود اين به قائل توان مي است شرط
 كـامالً  ،خيار جريان لذا .دارد وجود هم كننده ايقاع رضاي از تخلف در داند مي خيار تحقق
 شـخص  رضـاي  امـا  ندارد وجود تراضي ايقاع در اگرچه ،ديگر عبارت به. است پذير امكان
– عقـود  عناصـر  از يكـي  از تخلـف  بايـد  چـرا  كـه  اسـت  اين الؤس. دارد وجود كننده ايقاع

 -ايقاعـات  عناصر از يكي از تخلف اما باشد عقد آن در خيار تحقق موجب -طرفين تراضي
  2آورد؟ وجود به را خيار نتواند -كننده ايقاع رضاي

 در الخيـار   عليه من فعال نقش لزوماً ،خيارات همه تحقق در دانيم مي كه همچنان وانگهي
 وصـف،  تخلف حتي و عيب غبن، خيارات در مثالً .ندارد ضرورت خيار، آن شرايط تحقق
 اخـتالف  ترتيـب،  بـه  صـرفاً  بلكـه  نـدارد  خيـار  تحقق در تأثيري ،الخيار  عليه  من علم و جهل
 حـين  در معاملـه  مـورد  پنهاني عيب ،3عقد حين در توافق مورد قيمت و واقعي قيمت فاحش
 خيـارات  تحقـق  موجـب  5تسـليم  حـين  در معامله درمورد توافق مورد وصف فقدان و 4عقد

  .است مذكور
 بلكـه  نيسـت  شـخص  دو وجـود  و دادوستد به وابسته لزوماً ،خيارات همه تحقق بنابراين

 تصـور  بـراي  كافي) دارد وجود رضا يك ،ايقاع در و رضا دو ،عقد در كه( رضا در اختالل
  .است خيار تحقق و

                                                      
جلد  الفارق،لنگرودي، دكتر محمد جعفر،  جعفري از نقل به دو ، هر 91/7،يزدى طباطبايي ؛103/2،انصارى شيخ. 1

 .333اول، ص

 اگر«:اند داشته بيان و پذيرفته را آن ايقاع موضوع در اشتباه و عقد موضوع در اشتباه آثار بحث در اي عده كه نظري. 2
كاتوزيان، دكتر ناصر، (.»نباشد مؤثر ايقاع در كه ندارد وجود دليلي هيچ كند، اثر بي را آن بتواند عقد موضوع در اشتباه

 ).408حقوقي، چاپ سيزدهم، شركت سهامي انتشار، صاعمال 

 179كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد پنجم، ص. 3

 241همان، ص .4

 160همان، ص. 5
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 به قائم شرط، وجود« كه شرح اين به است ايراد قابل آمده، هم شرط خيار باب در آنچه
 لـه  مشـروط  قبـول  بـه  منوط ،شرط نفوذ كه دارد احتمال .قبول و ايجاب به نه است طرف دو

 يـك  بـا  و شـود  مـي  واقـع  قبـول  و ايجـاب  با تنها شرط كه گرفت نتيجه آن از نبايد اما شود
  1.»شود نمي فراهم آن زمينه ،اراده

  خيارات بودن استثنايي. 1-4
  بحث طرح. الف

 ايـن  بـه  انـد  كـرده  اسـتناد  نه آبـ  ايقاعات در خيار جريان عدم به قائلين كه ديگري دليل
 در بايـد  را اسـتثنا  ،ديگـر  سـوي  از و اسـت  لـزوم  اصـل  بـر  استثنايي خيار، كه است صورت
. بـود  خيـارات  جريـان  بـه  قائـل  نبايـد  منصـوص  مـوارد  در جز لذا. كرد تفسير نص موضوع
 ايـن . بمانـد  محـدود  بايـد  آن قلمرو و هستند قراردادها و عقود مختص نص، مطابق خيارات

 جاري ايقاعات در را خيار ،آن به استناد با و است دانان حقوق و فقها مشهور قبول مورد نظر
 ديـده  الزم ايقـاع  در خيـار  شـرط  از اي نمونـه  مـدني  قـانون  درازآنجاكـه   ضـمناً . داننـد  نمي
 اسـت  امري ،خياري ايقاع كه پذيرفت بايد ،كرد استنباط را قانونگذار اذن بتوان تا شود نمي

  2.دارد قانون ويژه اذن به نياز ،خيار شرط امكان و قاعده خالف
 در خيـار  جريـان  عـدم  اثبـات  بـراي  خيارات بودن استثنايي به استناد بر وارد ايرادات. ب

  ايقاعات
 رغـم  علـي  لـزوم  اصـل  ،اوالً كه، صورت اين به است، وارد ايراداتي الذكر، فوق دليل به
 خدشـه  آنبـه   علـم،  ايـن  علمـاي  از اي  عـده  بلكه نيست همگان قبول مورد دارد كه شهرتي
 بــاز خيــارات، بــودن اســتثنايي و آن پــذيرش فــرض در حتــي آنكــه ضــمن 3.انــد دهكــر وارد
 داراي كـه  مشـابه  مـوارد  به آن تسري در و شد الزم عقود به آن اختصاص به قائل توان نمي

                                                      
 59كاتوزيان، دكتر ناصر، ايقاع، ص. 1

 60همان، ص .2

ل، چاپ اول، كتابخانه گنج لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد او جعفري. 3
 186دانش، ص
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 موضـع  در را اسـتثنايي  احكـام  اگرچه زيرا داد خرج به خساست باشند مشابه شرايطي و مبنا
 وجـود  رسـد  به نظر مي اما ورزيد اجتناب مشابه موارد به آن تسري از و كرد تفسير بايد نص
 اصل حكم اعمال از مانع ،است همگان قبول مورد كه الضرر قاعده به موسوم عام اي قاعده
 برابـر  در مقاومـت  تـاب  ،خيـارات  بـودن  اسـتثنايي  و لـزوم  اصل ،ديگر عبارت به. باشد لزوم
 شـك  محققـي  هـيچ  ،آن حجيت در كه اي قاعده. ندارد را »الضرر« شمول دامنه با اي قاعده
 هـم  و آن فقهـي  مبـاني  و فقه در هم ،جدي ترديد ،اللزوم اصاله حجيت در كه درحالي ندارد
  1.دارد وجود آن قانوني مستند و موضوعه حقوق در

 مقـرر  متفـاوتي  احكـام  مشابه، موارد در شارع كه كرد تصور توان مي چطور آنكه ضمن
 مشـابهي  احكام ،مشابه موارد در كند مي اقتضا عدالت كه است اين از غير مگر باشد؟ كرده
 بـه  عظـيم  ضـرري  ،ايقـاع  فسـخ  امكـان  عـدم  كـه  مواردي درنبايد  چرا 2باشد؟ داشته وجود
 پاسخي رسد نمي نظر به نداد؟ را ايقاع فسخ و خيار اعمال حق او به كند مي وارد كننده ايقاع
 جريان عدم به قائلين شهرت و اجماع به استناد جز باشد داشته وجود سؤال اين به كننده قانع
 باشد حقيقت كشف از مانع تواند مي نظر يك به قائلين شهرت نه كه درحالي ،ايقاع در خيار

 را »تعبـد « زيـرا  كنـد  مقاومت »الضرر« برابر در تواند مي 3تعبدي است دليلي كه اجماع نه و
  4.نيست راه معامالت

                                                      
 همان .1

 359كاتوزيان، دكتر ناصر، اعمال حقوقي، ص. 2

 48ص لنگرودي، دكتر محمد جعفر، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، جعفري .3

- نيز روش جديد در مقدمه عمومي علم حقوق، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، ص ؛435همو، انديشه و ارتقاء، ص .4

 280و112،124،174ص
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  معدوم اعاده امكان عدم. 1-5
  بحث طرح. الف

 ،ايقاعـات  غالـب  اثـر  كـه  اسـت  ايـن  ايقاعـات  در خيار جريان عدم به قائلين ديگر دليل
 در خيـار  جريـان  بـه  قائـل  تـوان  نمـي  اسـت  نـاممكن  ،معدوم اعادهازآنجاكه  و است اسقاط

  1.شد ايقاعات
 در خيـار  جريـان  عـدم  اثبات براي معدوم اعاده امكان عدم به استناد بر وارد ايرادات. ب

  ايقاعات
 منعقـده  حقـوقي  عمـل  آثارِ است خيار متعلَّقِ آنچه ،اوالً زيرا است خدشه قابل دليل اين 
 جـاري  آن آثـار  و دبـ يامـي  خاتمه انعقاد، محض به حقوقي اعمال كه چرا آن، خود نه است
 آنچـه  بلكه كرد فسخ را آن بتوان خيار با تا نيست موجود ايقاعي يا عقد اصالً پس شود؛ مي

 پـذيرش  بـا  .نـدارد  معـدوم  به كاري ابداً ،فسخ و است ايقاع يا عقد آثار است فسخ موضوع
 قـرار  فسخ موضوع تواند مي ،مثبت چه و منفي چه ،ايقاع آثار كه فتپذير بايد تبعاً ،نظر اين

 كـه  را خواهـد داشـت   فاسـد  تـالي  ايـن  وگرنـه  ايجـاد  يا باشد اسقاط كه نيست مهم و گيرد
 اسـقاط  هـا  آن اثر كه چرا بگيرند قرار فسخ متعلَّق توانندنمي است اسقاطشان اثر كه عقودي
  !است

 منعقـده  حقـوقي  عمل خود است خيارات متعلَّق آنچه كه نظر اين پذيرش فرض به ،ثانياً
 زيـرا  كـرد  انكـار  تـوان  نمـي  را الـذكر  فـوق  اسـتنادي  دليل ضعف هم باز ، ها آن اثرِ نه است

 ايـن  لـذا  2سـت. ا  حقـوقي  موجـود ) ايجـادي  يا اسقاطي از اعم( آثارش از فارغ هم ايقاعات
 خيـار  متعلَّـق  تواند مي آيد مي وجود به كننده ايقاع شخص اراده صرف با كه حقوقي موجود
  .گيرد قرار

                                                      
 56كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد پنجم، ص ك.ر باره اين در ازجمله .1

 .نيست ترديدي نكته اين در .2
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  ايقاعات در خيارات جريان موافقين داليل. 2
 بـر  مبنـي  1فقهـا  از ايعـده  عقيده اخير، گروه استنادي داليل از هركدام به وارد ايرادات

 بـر  مبنـي  نظر كه است اين بيانگرشود  مي بيان ذيالً كه داليلي نيز و ايقاعات در خيار جريان
  .نيست برخوردار كافي اتقان از ايقاعات در خيار جريان عدم

  كننده ايقاع رضاي در اختالل. 2-1
 دخيـل  اراده الزامـاً  هـم،  حقـوقي  اعمال اقسامِ از قسم هر در و است حقوقي عملي ايقاع

 اراده كـه  اراده، يـك  ايقاعـات  در و اسـت  دخيـل  اراده دو ،عقـد  در كه تفاوت اين با است
 از يكـي  كـه  نيسـت  شـكي  هـم  عقود در خيارات باب در .كند مي كفايت است كننده ايقاع
 )مـثالً ( عيـب  خيـار  در كـه  معنـا  ايـن  بـه  دهـد  مي رخ تراضي در كه است اختاللي آن مباني
 بـه  كـه  شـود  مـي  خريـداري  رضـاي  در اختالل سبب ،عقد حين در مبيع پنهاني عيب وجود
 مـال  خريـدارِ  كـه  وصـف  تخلـف  خيـار  در يـا  بود داده رضا عيب، بدون و سالم مبيع خريد
 شـده  معلـوم  وصـف  آن تعيـين  با مبيع كه بيند مي وصفي فاقد را آن مال، تسلُّم از بعد غايب
  .كند مي مختل را خريدار رضاي وصف، آن فقدان بود

 طـرف  فعـال  نقـش  بـه  نيـازي  بحـث،  مورد اختالل تحقق در كه شود يادآور است الزم
 وصـف  فقـدان  يـا  عيـب  بـه  مـورد  حسـب  وي جهل صورت در حتي بلكه نيست عقد ديگر

 الزامـاً  ،خيـار  تحقـق  كـه شـود   مـي  استنباط نكته اين از و كند مي پيدا تحقق خيار نيز مذكور
  .يستن شخص دو وجود نيازمند
 را ايقـاع  كـه  يـي »رضا« اگر اما است محال تراضي اختالل تصور اگرچه هم ايقاعات در
 تحقق به قائل بايد است خيار مبناي عقود در كه شود اختاللي همان دچار است كرده منعقد
 كـه  نـدارد  خصوصـيتي  ،عقـد  در طـرفين  تراضـي  كـه  چـرا  بـود  هـم  مـذكور  ايقاع در خيار

                                                      
دكتر سيد  محقق داماد، ؛32يزدي، سيد محمد كاظم، حاشيه المكاسب، جلد دوم، موسسه اسماعيليان، ص طباطبايى .1

 نجفى؛ 393لتزامات در حقوق اسالمي،چاپ دوم، مركز نشر علوم اسالمي، صمصطفي، نظريه عمومي شروط و ا
 378گيالني، ميرزا حبيب اهللا رشتي، فقه االميه، قسم الخيارات، چاپ اول، كتابفروشي داوري، ص
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 بـه  او بـراي  حقـي  هـيچ  كننـده،  ايقـاع  رضـاي  در اختالل اما باشد خيار مبناي آن شدن مختل
 نيز منعقده ايقاع نفع ذي مكتسبه حق نيز و ايقاعات در تزلزل دغدغه و نگراني. نياورد وجود
 خيـاري،  الزمِ عقـود  در كـه  طـور  همـان  باشد، فوق شرايط در خيار تحقق از مانع تواند نمي
  .ندارد قدرتي چنين

 كننـده،  ايقـاع  كـه  مـواردي  در كـه  است اين است الزم آن به اشاره اينجا در كه اي نكته
 را آن متعـارف  مفـاد  فقـط  و اسـت  ايقاع به وابسته كهكند  شروطي به مشروط را خود ايقاع
 ايقـاع  حقـوقي  سـاختار  و امـري  قواعد مخالف اينكه نيز و ندارد ديگري اثر و دهد مي تغيير
 را نهـادي  تواند مي كه اي اراده زيرا داشت نخواهد وجود شرط اين نفوذ در ترديدي ،نباشد
 و شـرايطي  چنين در كننده ايقاع وقتي بنابراين 1.دارد نيز را آن آثار تنظيم اختيار ،سازد واقع
 بـود  آن بـه  منـوط  او رضـاي  و كـرده  اراده كه آنچه برخالف را شرايط ،ايقاع ايجاد از بعد
 كـه  يي»رضا« هم فرض اين در كه است اين از غير مگر كند؟ فسخ را ايقاع نتواند چرا ببيند
  است؟ دهش مختل آورده وجود به را ايقاع

  الضرر قاعده. 2-2
 .اسـت  الضـرر  عـام  قاعدهكند  مي اثبات را ايقاعات در خيارات جريان كه يديگر دليل

 نشـده  جبـران  ضـرري  نبايد ،ثانوي قاعدهاين  استناد به ،حقوق و فقه علماي تمامي عقيده به
  2.بماند

 الضرر قاعده ،ايران مدني قانون و اسالمي فقه در خيارات مباني از يكي كه نيست شك
 اينكه به مضافاً. نيست الزم عقود به مبنااين  اختصاص به قائل داني حقوق و فقيه هيچ 3.است
 يـا  اسـت  وقـوع  حال در ضرري كه مواردي تمامي در الضرر به تمسك كه اند پذيرفته همه
 فسـخ  امكـان  عدم و منعقده ايقاع ادامه كه مواردي در لذا. است پذير امكان ،پيوسته وقوع به

                                                      
 184ص كاتوزيان، دكتر ناصر، ايقاع، .1

 62كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد پنجم، ص .2

امامي، دكتر سيد حسن،  ؛204شهيدي، دكتر مهدي، سقوط تعهدات، چاپ نهم، انتشارات مجد، ص ؛65همان، ص. 3
 501حقوق مدني، جلد اول، كتابفروشي اسالميه، ص
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 از هركـدام  تحقـق  عمـومي  شـرايط  ديگـر  سـويي  از وباشـد   ضرري كننده، ايقاع توسط آن
 بـه  قائـل  نتوان ندارد وجود ادعايي اجماعِ جز مانعي اينكه وجود با چرا باشد محقق خيارات
 از مصـداقي  اجمـاع،  كـه  تعبد كه دانيم مي آنكه ويژه به شد؟ خيار سبب به ايقاع فسخ امكان
 و موضوعات سراغ به تعقُّل با بايد بلكه 1ندارد راه معامالت در فقه، عالمان گفته به است آن

 هـم  معـامالت  در تعبد و اجماع اگر حتي وانگهي 2.كرد حل را آن و رفت معامالت احكامِ
 را اجماع آن، اعمال شرايط وجود و اخيرالذكر فرض در الضرر قاعده وجود فته شود،پذير
  .كرد استناد الضرر به بايد و اندازد مي حجيت از

  خيار تحقق براي شخص دو وجود ضرورت عدم. 2-3
 كـه  شـوند  مـي  محقـق  شرايطي در خيارات، بيشتر كه شد گفته بارها ،گذشته مباحث در
 در كـه  بپـذيريم  اگـر  حتـي  ديگر، عبارت به .است ثيرأت بي آن در الخيار عليه من جهل و علم
 سـاير  در 3دارد ضـرورت  شـخص  دو وجـود  ،آن قـراردادي  مبنـاي  بـه  توجـه  بـا  شرط خيار

 از هركـدام  تحقـق  شـرايط  در اسـتقرايي  زيـرا  نـدارد  وجـود  ضـرورتي  چنـين  واقعاً خيارات
 يـا  داشـته  فعـال  نقشـي  ،الخيـار  عليـه  مـن  نيست الزم ها آن بيشتر در كه دهد مي نشان خيارات
 وجـود  بـه  را خيـار  كه سببي به وي جهل صورت در حتي بلكه باشد شده مرتكب تقصيري

 نكتـه  اين از غفلت شايد .كند اعمال را آن تواند مي الخيار له من و شده محقق خيار آورد مي
 كننـد  پافشـاري  خـود  نظـر  بـر  تـا  كرده مصمم را ايقاعات در خيار وجود مخالفين كه است

  4.است عرف مذاق با منطبق ،خيار پذيرش ،موارد برخي در هم عرفي نظر از كه درحالي

                                                      
 435لنگرودي، دكتر محمد جعفر، انديشه و ارتقاء، ص جعفري. 1

 240همو، روش جديد در مقدمه عمومي علم حقوق، ص .2

 .59دكتر ناصر، ايقاع، ص كاتوزيان، ك.ر.است مواجه جدي ديدتر با البته كه .3

 393ص داماد، دكتر سيد مصطفي، پيشين، محقق .4
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 گيري   نتيجه

 منصرف آنرا و كرده الزم عقود به محدود را خيارات قلمرو دانان، حقوق و فقها مشهور
 مبـاني  منافـات  و معاوضي عقود به خيار اختصاص ادعاي. دانند مي ايقاعات و جايز عقود از
 بـودن  نـاممكن  ادعـاي  و ايقـاع  بودن طرفه يك .)الزم عقود از غير( حقوقي اعمال ساير با آن

 تحليل و نقل اند كرده بيان خود نظر اثبات براي مشهور كه داليلي ساير و آن در خيار تصور
  .شد

 رغـم علـي  ،الزم عقـود  بـه  خيار اختصاص كه آمد دست به نتيجه اين شد كه تحليلي از
 .نيست برخوردار كافي اتقان از آن، به قائلين شهرت نيز و دانان حقوق و فقها جمهور اعتقاد

 در رضـا  اخـتالل  الضـرر،  قاعده نيز و گروه اين استنادي داليل از هركدام به وارده ايرادات
 توان مي كه كند مي ثابت دارند ايقاعات در خيار جريان موافقين كه داليلي ساير و ايقاعات

 شـرايط  جمع صورت در ايقاعات تمامي در خيار جريان بنابراين. كرد تعديل را مشهور نظر
 لـذا . اسـت  پـذير  امكان) شد ثابت نوشتار اين در كه( منطقي مانعي نبود با آن سبب وجود و

 تـدليس  و غـبن  خيار تصور كه همچنان ،1كرد تصور شفعه به أخذ در را عيب خيار توان مي
 شـفيع  خيارات، اين از هركدام شرايط تحقق صورت در و است پذير امكان هم رؤيت حتي
 همـين  بـه  و كنـد  فسـخ  اسـت  آورده وجـود  به خود جانبه يك اراده با كه را نهادي تواند مي

 تواننـد  مـي  خـود،  طبيعـت  و ذات بـه  توجـه  با و مورد حسب هم ايقاع مصاديق ساير ترتيب،
  .باشند خيارات اعمال مجراي

 امكان و حقوقي اعمال ثبات عدم به عقيده معني به نظريه اين پذيرش كهشود  مي تأكيد
 امكـان  بـه  اعتقـاد  وجـود  بـا  كهشود  مي يادآور بلكه نيست ها آن فسخ قيدوبند بي و دلبخواه
 جمـع  بـه  منـوط  هـم  ايقاعـات  در خيـار  تحقق كه شد منكر توان نمي ايقاعات، خياري فسخ

 بايـد  خيـار،  بـه  توسل با ايقاعات فسخ امكان براي و است خيارات از هركدام قانوني شرايط

                                                      
 52امامي،دكتر سيد حسن، حقوق مدني، جلد  سوم، چاپ چهارم، كتابفروشي اسالميه، ص: ك.نظر، ر اين تأييد در .1
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 مـدعي  توسط 1فسخ موضوعِ ايقاع طبيعت با خيار سازگاري لزوم ازجمله( آن تحقق شرايط
  .شود اثبات خيار تحقق

   

                                                      
 375كاتوزيان، دكتر ناصر، اعمال حقوقي، ص .1
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  .مجد
 چاپ ،دوم جلد ،قراردادها عمومي قواعد - مدني حقوق .)1389(.سيدحسين صفايي، -
  .ميزان انتشاراتتهران:  نهم،
تهـران:   پنجم، چاپ ،مدني مسئوليت .)1392(.اهللا حبيب رحيمي، و سيدحسين صفايي، -

  .سمت انتشارات
 .خرسندي انتشاراتتهران:  اول، چاپ ،مدني حقوق. )1389(.منصور عدل، -

  .ميزان انتشاراتتهران:  چهارم، چاپ ،ايقاع - مدني حقوق .)1387(.ناصر كاتوزيان، -
 سـيزدهم،  چـاپ  ،حقـوقي  اعمـال  مدني، حقوق مقدماتي دوره .)1387(._______ -

 .انتشار سهامي شركتتهران: 

تهـران:   دوم، چـاپ  ،حقوقي وقايع مدني، حقوق مقدماتي دوره .)1388(._______ -
  .انتشار سهامي شركت

 شركت :تهران هشتم، چاپ ،اول جلد ،قراردادها عمومي قواعد .)1388(._______ -
  .انتشار سهامي
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 شركتتهران:  هفتم، چاپ ،سوم جلد ،قراردادها عمومي قواعد .)1391(._______ -
  .انتشار سهامي

تهــران:  ششــم، چــاپ ،پــنجم جلــد ،قراردادهــا عمــومي قواعــد .)1390(._______ -
 .انتشار سهامي شركت

 حقــوق در التزامــات و شــروط عمــومي نظريــه .)1390(.سيدمصــطفي دامــاد، محقــق -
  .اسالمي علوم نشر مركز :قم دوم، چاپ ،اسالمي

  عربي 
 .).ق ه974(.يعلـــ محمـــدبن احمـــدبن ابوالعبـــاس نيالـــد شـــهاب ،يتمـــيحجراله ابـــن -
 تـا،  يبـ  محمـد،  عمـر  محمـود  عبـداهللا  :قيتحق و دراسه ،2 جلد ،المنهاج بشرح المحتاج تحفه

 .هيالعلم دارالكتب نشر :روتيب

 جلـد  ،المكاسـب  كتـاب  امـين،  محمـد  بن مرتضي .ق). ه1415.()يخ(شدزفولي انصارى -
 .انصاري اعظم شيخ بزرگداشت جهاني،كنگره پنجم

 لتحريـر  الحـاوي  السـرائر  .ق). ه1410.(احمـد  منصـوربن  محمـدبن  ادريـس،  ابـن  حلّى، -
 .قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفترقم: ، 2جلد ،الفتاوى

 و الحـالل  مسـائل  يف االسالم شرائع ).ق ه1408(حسن جعفربن نيالد نجم محقق، ،يحلّ -
 .انيلياسماع مؤسسه ،2 جلد ،الحرام

 اسـالمى  انتشارات دفترقم:  ،المهذب )..ق ه1406.(زيعبدالعز براج، ابن يقاض ،يطرابلس -
 .قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته

 جلـد  ،ماميـه اال فقه في الشرعيه الدروس ق).. ه1417.(مكى محمدبن)، اول(شهيد عاملى -
 .قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفترقم: ، 3

 الخيــارات قســم ،اإلماميــه فقــه .ق). ه 1407.(رشــتى اهللا حبيــب ميــرزا نجفــى، گيالنــى، -
 .داورى كتابفروشى اول، چاپ)، اهللا حبيب(للميرزا 

 ،المكاسـب  حاشـيه  فـي  الطالـب  منيـه  .ق). ه1373 .(غـروى  محمدحسـين  ميرزا نائينى، -
 .هالمحمدي هالمكتب، 2جلد



179 
خيار در ايقاعاتجريان بررسي 

، 2جلـد  (لليـزدي)،  المكاسـب  حاشـيه .ق).  ه1421.(طباطبـايى  سـيدمحمدكاظم  يزدى، -
  .اسماعيليان مؤسسه




