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 ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 
 2وحید نظری - 1محمدرضا پیرهادی

 
 92/1/8922تاریخ پذیرش:   92/88/8921تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 415در قانون مدنی، خیارات یکیی از مااحیم موطیوه طیه مااملیات اسیه  میاده 
تمام انواع خیارات در جمیع مااملیات اازمیه ممکیس اسیه »دارد: قانون مدنی مقور می

، ایاا «موجود طاشد مگو خیار مجلس و حیوان و تأخیو ثمس کیه مصصیوب طییع اسیه
قانون ماکور خیار را ویژه ماامله دانسته اسه  اگو کلمه مااملیات در اییس میاده را در 

نیم، در ایس صورت طحم از ایقاع خیاری طیو اسیا  مانی اعم و شامل عقد و ایقاع طدا
ایس ماده نیز قاطل توجیه اسه  در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ 
در ایقاع را طه دایل عدم مشووعیه فسخ در ایقاع و عدم تالی  فسیخ طیو مایدوم جیایز 

غاایب و نظیو  اند و طوخی نیز در ایس خصوب ادعای اجماع دارند  خلاف نظیوندانسته
قواعید، تاارضیی طییس شیوه  رعاییه مصاافیس نیز محل تأمل و توجه اسه و طا فیو 

طناطوایس در ایس نوشتار طه طورسیی امکیان درخ خییار  خیار و طایاه ایقاع وجود ندارد؛
شوه در ایقاع طا توجه طه حقوق موضوعه و نظوات حقوقدانان و فقها امامیه پوداختیه و 

مصاافیس شوه خیار در ایقاع، چنیس شیوطی صیحید دانسیته شیده  طا تحلیل و رد داایل
 اسه 

 

 خیار، خیار شوه، ایقاع، اطواء، ایقاع خیاری  واژگان کلیدی:

                                                                                                   
 m_pirhadi@iauctb.ac.ir)نویسنده مسئول(  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهوان موکزی  1

 vahid.nazari1990@gmail.comعلوم قضائی    دانشجوی دکتوی حقوق خصوصی دانشگاه2



11 
 

 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 مقدمه
واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدری اسه طه مانی اختیار و مقصود اختییاری اسیه کیه 

قانون  922ی آید  مادهخ میشصص در فسخ ماامله دارد؛ طه همیس جهه گاه همواه طا واژه فس

هیا و گیاه طیه شیصص خیار حقی اسه که طه دو طوف عقد یا یکی از آن»دارد: مدنی مقور می

ایکس اجوای ایس ح ، عمل حقوقی اسه کیه طیا ییر اراده «  دهدثاام اختیار فسخ عقد را می

 1قصد انشا دارد و طناطوایس در زموه ایقاعات اسه شود؛ نیاز طهانجام می

 2« شیودانشاء اثو حقوقی اسه که طیا ییر اراده انجیام می»ر تاویف ایقاع نیز طو آنند که: د

ق م در تاویییف اطییواء مقییور  912ی تییویس مصییادی  ایقیاع، اطییواء اسییه کییه میادهیکیی از مهم

طوخیی از «  نظو کنیداطواء عاارت از ایس اسه که دائس از ح  خود طیه اختییار صیوف»دارد: می

اطیواء » 3انید:طوای پوهیز از هوگونه اطهام، تاویف ذیل را طیوای اطیواء ارائیه نمیوده حقوقدانان نیز

طنیاطوایس، اطیواء عمیل  ؛«گیاردموجب آن طلاکار از ح  خیویش میایقاعی اسه رایگان که طه

شود و ویژه ح  دینی )در مقاطل ح  عینی( اسه حقوقی تاای اسه و طه اراده طلاکار واقع می

 4رایگان سقوه دیس اسه و طاااً، انشاء 

قانون مدنی نیز  415در قانون مدنی خیارات یکی از مااحم موطوه طه فصل طیع اسه  ماده 

داند و در فوضی که ماامله را در مانی اخص، مساوی عقد طدانیم نساه را ویژه ماامله می« خیار»

فقه نیز، کمتو سیصنی از طه امکان یا عدم امکان اشتواه خیار در ایقاع مقوره صویحی ندارد  در 

شده اسیه  از طوفیی وجیود طیشیتو خیارهیا طیا امکان طو هم زدن ایقاع طه استناد خیار فسخ گفته

                                                                                                   
 و 19(  صیص 8929، )تهوان: چاپ هشتم، شوکه سیهامی انتشیار، 1   کاتوزیان ناصو، قواعد عمومی قواردادها، جلد1

14  

تحلیل »فصیحی زاده علیوضا و کیانی عاا ،  -  82(  ب 8929 کاتوزیان ناصو، ایقاع، )تهوان: چاپ ششم، نشو میزان،  2
  99( ب 8929) 2رضوی، شماره  اسلامی علوم دانشگاه: مدنی فقه هایآموزه« اندراخ شوه در ایقاع و آثار آنحقوقی 

  919و  918 کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، صص  3

   در نظام حقوق فوانسه اطواء عاارت اسه از:4
"La Remise De Dettes est l'abondon gratuit que le creancier fait de ses droit au debiteur. 
C'est donc une liberalite et elle est soumise a toutes les conditions des liberalites. La Remise 
de Dettes peut etre et tacite resulter de certains faits qui la font presumer, comme par 
exemple la remise au debiteur par la creancier du titre de creance". 

طنیاطوایس ییر طصشیش  دهید؛اطواء از دیس، اعوا  غیو ماوضی اسه که دائس از دیون خود نساه طه مدیون صیورت می»
ای صورت ضمنی طاشد و ناشی از اعمال ویژهتواند طهگیود  اطواء از دیس میطاشد و تحه تمامی شوایط طصشش قوار میمی

رجیوع کنیید طیه: «  وسیله واگااری سند طلب طه میدیونده اسه  طوای مثال اطواء مدیون طهطاشد که ایس فو  را مطوح کو
  29و  29(  صص 8918میوزایی علیوضا، گزیده متون حقوقی فوانسه، )تهوان: چاپ اول، انتشارات طهنامی، 
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 طایاه ایقاع سازگاری ندارد؛ گاشته از خیارهای مصتص طه طیع )مجلس، حیوان، تأخیو ثمیس(

انای اصلی که طیگمان در هیچ عمل حقوقی دیگو وجود ندارد، ممکس اسه گفته شود که دو م

زیوا طنا طه فو ، در  پایود؛خیار، یانی تصلف از تواضی و ایجاد ضور ناروا، در ایقاع تحق  نمی

شود و اگو ضوری هم طه طار آید نتیجه اقدام انشاء کننده اسه  طاوجودایس ایقاع تواضی واقع نمی

کم طو مااملات در زیوا طا احاظ رعایه قواعد حا تنها امکان طحم از خیار شوه محل تأمل اسه؛

مانی اعم آن، تاارضی طیس شوه خیار و طایاه طوخی از ایقاعیات وجیود نیدارد  طیوای مثیال، 

توان تصور موردی را کود که طلاکار در اطواء مدیون طوای خود شوه خیار تا مدت ماینی را می

 د کند یا مااکی اذن خود طه ماامله فضوای را طا خیار شوه در مدت ماینی همواه ساز

 1طناطوایس منظور از خیار شوه در ایقاع که در پی تحلیل امکان ییا عیدم امکیان آن هسیتیم،

گودد تیا طتوانید در میدت ماینیی آن را فسیخ نمایید  در اختیاری اسه که طوای موُقِع احاظ می

 نامند می« ایقاع خیاری»شده طاشد، اصطلاح، ایقاعی را که در آن خیار شوه قوار داده

تودیید امکیان درخ خییار در مااملیات طیه مانیی عقیود، یوان طه تاع فقه امامیه طیدر حقوق ا

که در عقیود، طیانگو ایس مطلب اسه  ازآنجایی 922و  415شده و مواد اموی مسلم و پایوفته

تواضی و اراده انشایی دو طوف وجود دارد، طناطوایس اصل حاکمییه اراده طیه متااقیدیس اجیازه 

ای که سازنده سونوشه عقد نیز اختیار مداخله داشته طاشند و همان دو ارادهدهد تا در مورد می

طینیی منظور فسخ عقید تحیه شیوایطی، پیشعقد هستند، طتوانند مواردی را ذیل عنوان خیار، طه

                                                                                                   
( در ایقاعات، رجوع کنید طه:    جهه ملاحظه امکان یا عدم امکان جویان خیارات قانونی )مانند، غاس، تدایس، عیب و   1

خصوصیی، شیماره هفیدهم  حقیوق پیژوهش فصلنامه« طورسی جویان خیار در ایقاعات»محمدی سام و عادااکویمی هیوا، 
در خصیوب خییار شیوه، طیو اییس طاورنید کیه در »   نویسندگان در تحقی  ماکور اجمااا822ًاای  851( صص 8921)

که در ایقاعات، تواضی منتفی اسه، ااا رضایه ایقیاع  وفیس اسه و از آنجائیدیدگاه غااب، مانای خیار شوه، تواضی ط
طور که در عقود تصلف از تواضی موجد خیار کننده را اازم دانسته و آن را طا تواضی در عقود قیا  کوده و ماتقدند همان

طور کیه ملاحظیه دد  همیانتواند موجب ایجاد خییار )خییار شیوه( گیواسه در ایقاعات نیز تصلف از رضایه موقع، می
سو قیا  تواضی در عقود طا رضایه در ایقاعات صحید نیسه و زیوا از یر شود استداال مزطور در کمال ضاف اسه؛می

زییوا در  شیده وجیود دارد؛ای آشکار درنتیجه ای که از آن گوفتهچنیس قیاسی صحید طاشد، مغااطهاز سوی دیگو اگو هم
اسه که موجد خیار شوه اسه )نه تصلف از تواضی( و در ایقاعیات طیا قییا  و طواطیو  تواضیتحلیل فوق، در عقود، ایس 

شده اسه نه خود رضایه  پس اسه که مانای خیار شوه در نظو گوفته تصلف از رضایهدانستس رضایه موقع طا تواضی، 
توان پیوامیون قاع طا تواضی در عقود، نمیقیا  رضایه موقع در ای وسیلهی قیا ، موتاط طا ارکان قیا  نیسه  ااا طهنتیجه

 در خصوب مفهوم قصد و رضا و آثار آن در ایقاع، رجوع کنید طیه:  صحه خیار شوه در ایقاع، استداال و استنتاخ نمود
؛ 5اایی  9( صیص 8925انسانی، ) علوم ملی کنفوانس سومیس« شوایط صحه ایقاعات»عااسی جمیله و نیر نژاد عاا ، 

  99/81/25آخویس طازدید:  www.hmconf.irسایه:  دستو  درقاطل

http://www.hmconf.ir/
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شیود، طیا نمایند  طا در نظو گوفتس تحلیل فوق، در خصوب ایقاع که تنها طا ییر اراده واقیع می

هیم طود که آییا تنهیا اراده ایجادکننیده ایقیاع، اختییار درخ خییار فسیخ و ایس سوال مواجه خوا

شیود و پاسیخ طیه اییس جا آغیاز مییدرنتیجه توان فسخ آن را نیز خواهد داشه؟ تودید از همیس

شده اسه و در ذیل طورسی خواهید شید، اغلیب فقهیای سوال اسه که طنا طه داایلی که مطوح

 ته که امکان درخ خیار شوه در ایقاع را ممکس ندانند متقدم و حقوقدانان را طو آن داش

گیاار را شود تا طتوان اذن قانونای از شوه خیار در ایقاعات دیده نمیدر قانون مدنی نمونه

پودازان در خصیوب امکیان از آن استنااه کود  طه همیس دایل نظوات مصتلفی از سیوی نظوییه

ا ایقاع خیاری را صحید و طوخی نیز قائل طه ططلان هشده اسه که طوخی از آنایقاع خیاری طیان

شده در خصوب ططلیان ایقیاع خییاری موردنقید و طورسیی آن هستند  ااا در اطتدا نظوات ارائه

 گودد قوارگوفته و نهایتاً نظو مصتار تحلیل و طیان می

 

 نظریه عدم امکان شرط خیار در ایقاع  -1

امکییان یییا عییدم امکییان درخ آن در  تییویس تحلیییل در خصییوب خیییار شییوه وظییاهواً مهم

ایقاعات، توسط موحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب صورت گوفته اسه و از عیدم امکیان 

 کند شوه خیار در ایقاع دفاع می

فوماید شوه خیار در تمامی عقود مااوضیی موحوم شیخ ماتقد اسه ازآنجاکه موحوم علامه می

ید در وکااه و عاریه و جاااه خییار فسیخ نیسیه، پیس گوجایز اسه، طه قوینه سصنان علامه که می

و  5و تالیی  ااارشیاد 4و درو  3و ارشیاد 2و از شیوایع 1منظور، تمامی عقیود مااوضیی اازمیه اسیه 

شود که خیار شوه در کل عقود غیو از نکاح و وقیف و اطیواء و استفاده می 1و کفایه 6مجمع اااوهان

                                                                                                   
، )چاپ اااوای، ناشو اامؤتمو ااااامی طمناسیاه اایاکوی اامئوییه ااثانییه 1   ااانصاری ااشیخ موتضی، کتاب اامکاسب، خ1

  841(  ب 8491امیلاد ااشیخ ااانصاری،
اادیس جافو طس حسس ماووف اااسلام یا شوائع اثو اطوااقاسم نجمشوائع ماووف طهل و ااحوام اااسلام فی مسائل ااحلاشوائع  2
  ه  ق(۶۰۶–۶۷۶)محق  حلیطه 

علامی  حسس طس یوسف طس على طس مطهو حلّى ملقب طیه  اطومنصوراادیس جمالشیخ اثو  ارشاد اااذهان اای احکام ااایمان  3
  و علامه حلّی

د طس مکی جزینی عاملی، ماووف طه محمد طس محمد طس حام اطوعادااله اادیساثو شمساادرو  ااشوعی  فی فقه ااامامی    4
 ق(  ۷۸۶م ) شهید اول

  یا محق  کوکی، علی طس عادااااای کوکی محق  ثانی، فوزند شیخ عادااااایاثو تالی  ااارشاد  5

مقید  احمید طیس محمید اردطیلیی، مایووف طیه  اثیواای احکام ااایمیان  مجمع اافائدة و اااوهان فی شوح ارشاد اااذهان  6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://www.tahoor.com/FA/Home/Search?term=%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://www.tahoor.com/FA/Home/Search?term=%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://www.tahoor.com/FA/Article/View/26823
http://www.tahoor.com/FA/Article/View/26823
http://www.tahoor.com/FA/Home/Search?term=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://www.tahoor.com/FA/Home/Search?term=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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هیا قاعیات ظیاهواً اختلیافی در عیدم دخیول خییار در آنطلاق و عت  قاطل درخ اسیه و در میورد ای

و اطس ادریس در سوایو چنیس استداال نموده اسه که ایس عدم دخول خیار در طلیاق طیه اییس  2نیسه

رو مثل هیو ایقیاع که طلاق ایقاع اسه ازایسدیگو چونعاارتو طه 3جهه اسه که طلاق عقد نیسه

دارد  در مطااب طادی خواهیم دید کیه اییس اسیتداال دیگوی امکان درخ شوه خیار در آن وجود ن

شیده مصدوش اسه  در خصوب وجه عدم جیواز خییار شیوه در ایقاعیات، دو توجییه عمیده طیان

 شود اختصار طحم و طورسی میکه طه اسه

 
 تأیید شرعي نسبت به خیار در ایقاع قوام و صدق شرط به عقد و فقدان ادعای -1-1

شوه نیاز طه تواف  دوجاناه یانی ایجاب و قاول دارد و ایاا میدعی  طوخی از فقها طوآنند که

اند  همچنیس طوخی نیز طه دایل فقدان تأیید شوعی میدعی شدهقائم طودن شوه طه ایجاب و قاول

نقید و طورسیی اییس دو ادعیا خیواهیم طه عدم امکیان شیوه خییار در ایقاعیات هسیتند کیه ذیلیاً

 پوداخه 

 

 شرط به ایجاب و قبول و ایراد بر آن ادعای قائم بودن -1-1-1
شود اییس اسیه کیه طوخی از فقها ماتقدند طا توجه طه اخاار وارده آنچه از شوه فهمیده می

که ایقاع طا اراده واحید شیکل شوه طاید طیس دو شصص و قائم طه ایجاب و قاول طاشد؛ درحاای

درخ شوه در ضمس ایقاع، عنوان  طوخی نیز طوآنند که طا توجه طه مانی اغوی شوه، طه 4گیود می

محل تأمل و نظو و ایواد دانسته شده و طه نظو متأخویس از فقهای  6ایس قول 5کند شوه صدق نمی

اشصاب( اسیه نیه )شود ایس اسه که شوه قائم طه دو شصص امامیه آنچه از اخاار استفاده می

                                                                                                   
 ( ق ۹۹۹م )اردطیلی

 ( ق ۰۰۹۰واری )م طس محمد مؤمس سازواری، محق  ساز محمدطاقو اثوکفای  اااحکام   1

 « فاظاهوعدمصلاففیادمدخواااصیارفیها اماااایقاعات،: »841 ااانصاری، ااشیخ موتضی، پیشیس، ب  2

  همان  3

اانشو ااإسلامیااتاطا  اجماع   ، )مؤسسهااجزء ااواطع عشو، مفتاح ااکوام فی شوح قواعد ااالام محمدجواد، ااسید   ااحسینی 4
 « واأنّ اامفهوم مس ااشوه ما کان طیس اثنیس کما یناّه علیه جمل  مس ااأخاار: »981(  ب 8481، اامدرسیس طقم اامشوف 

  842ااانصاری، ااشیخ موتضی، پیشیس، ب   5

  41طوای دیدن دیگو نظوات فقهی مشاطه، رجوع کنید طه: فصیحی زاده، علیوضا و کیانی، عاا ، پیشیس، ب   6

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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مشووه علیه اازم اسه وای دیگو طوای تحق  شوه وجود مشووه اه و عاارتطه 1ایجاب و قاول 

طه سصس دیگو ممکس اسه شوطی طا یر  2وجود یا ایجاد شوه متوقف طو ایجاب و قاول نیسه 

که در عت  و آزاد کما ایس 3اراده انشایی وای طوای و طیس مشووه اه و مشووه علیه محق  گودد 

اند و را جایز دانسته شود؛ تاییس شوه خدمه عاد طوای مدتینمودن عاد که طا یر اراده واقع می

اند و نهایه ایس اسه تمسر جسته« اامؤمنون عند شووطهم»طوای ایس جواز و استداال طه عموم 

که طه نظو طوخی ازوم چنیس شوطی منوه طه قاول عاد اسیه و درهوحیال چنییس شیوطی طیدون 

فقها، ایقیاع نییز  همچنیس طه تاایو طوخی از 4شود ایقاع( واقع می)ایجاب و قاول و طا اراده واحد 

و طه سصس دیگو تاییس شوه در ایقاع طا طایع ایقیاع  5امتناع و اِطایی از دخول شوه در آن ندارد

سازگار و ماتاو اسه  در مقاطل، طوخی نیز طو ایس طاورند که شیوه فقیط طییس دو طیوف ممکیس 

یس خصوب طاید نیز طیان شد در ا  طور که قالاًاسه، وای ایقاع قائم طه شصص واحد اسه  همان

گفه که در شوه طاید مشووه اه و مشووه علیه طاشد و ایس طدان مانی نیسه که مورد شوه و 

محل آن اموی اسه که طا دو شصص ایجاد و قائم گودد  مضافاً در تحق  شوه اازم اسیه کیه 

 6های متایدد )دو ااتیزام( و میوتاط جایل شیود ضمس ااتزام طاشد و ازومی ندارد که ضمس ااتزام

طوخی نیز طه تااطیو دیگوی ادعای عدم صحه شیوه ضیمس ایقیاع و ادعیای اسیتداال طیو آن را 

انید و طیو آننید کیه نپایوفته و طهتویس دایل طو صحه شوه ضمس ایقاع را وقوع ماتاو آن دانسته

عت  و  -9شوه طال طلاق خلع طه-8های نقض متاددی طو رد ایس ادعا وجود دارد ازجمله:مثال

که زوجه فی ااحال آن شوه ایسطلاق و طقای در زوجیه طه -9شوه خدمه س عاد طهآزاد ساخت

شوه عودت آن طیه ماایر در صیورت احتییاخ طنیا طیو قیول وقف و صدقه طه -4را اختیار کند 

                                                                                                   
دانید، میمستلزم وقوع آن ضمس ایجاب و قاول )عقید(  را وم شیوطیه در شیووهحفظ مفهطوای دیدن نظو مصااف که   1

(  ۰۹۷۵اطلاعیات،  هچاپصان :تاویز) ،9 جلد شهیدی تاویزی میوزا فتاح، هدای  ااطااب اای اسوار اامکاسب،رجوع کنید طه: 
  418و  411صص 

  842 ااانصاری، ااشیخ موتضی، پیشیس، ب  2

  829یمی، هیوا، پیشیس، ب محمدی، سام و عادااکو  3

، )قم: چاپ سوم، 81 کلانتو سید محمد، کتاب اامکاسب )اامحشی(، جلد -842 ااانصاری، ااشیخ موتضی، پیشیس، ب  4
  814(  ب 8481دارااکتاب، 

ب  ( 8921، )مؤسسه اسماعیلیان اطااعه واانشو و ااتوزیع، 9 خحاشیه اامکاسب، محمدکاظم، ااطااطاایی اایزدی سید   5
 « اا وکیف کان فااایقاع غیو آب عس دخول ااشوه فیه سواءاحتاخ إاى ااقاول أو: »98

  981(  ب ق ه 8482 ،اامحق  ااناشو ،ااطاا  ااأواى، )4، خ حاشی  کتاب اامکاسب، ااشیخ محمد حسیس  ااإصفهانی 6
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اامسلمون عند شووطهم » ای  دارندگان ایس نظو طو آنند که اعتاار شوه ضمس ایقاع، مشمولعده

در تکمیل طحم، طوخی از فقهای امامیه طو ایس طاورند که در فو   1اسه  «هاااّ ما خااف کتاب اال

ضوورت قاول مشووه علیه، چنیس قاوای صوفاً قاول طوای شوه اسه و طه مانی قاوای که عمل 

 2گودد ایقاع قائم طه آن طاشد محسوب نمی

تایو طیوده و در تنها طا اشکاای مواجه نیسیه طلکیه ماطو ایس اسا  تاییس شوه ضمس ایقاع نه

فقه امامیه مصادی  رایج و متاددی نیز دارد  در خصوب قاول شوه نیز اازم طه ذکو اسیه کیه 

در مواردی که شوه ضمس ایقاع نیاز طه قاول مشووه علیه دارد، اوااً: ایقیاع طیا شیوه از جانیب 

ییه، شده اسه و ماهیه ایقاع طه قوت خود طاقی اسه و در صورت قاول مشیووه علموقع واقع

گودد  ثانیاً: در صورت عدم قاول شوه از سیوی مشیووه ایقاعِ طا شوه کامل شده و مستقو می

علیه، طا توجه طه عدم تحق  شوه، طحم زوال ایقاع طه اراده موقع مطوح خواهد شد که درواقع 

که مشووه علیه، شوه ماهیه آن در قااب فسخ ایقاع توأم طا شوه خواهد طود  ثااثاً: درصورتی

گیودد  در صیورت مس ایقاع را طپایود، در ایس حااه طحم عمل طیه مفیاد شیوه مطیوح مییض

شیوه در اییس حاایه علیی ااقاعیده، شوه مطلب تمام اسه و در صورت عدم وفای طهوفای طه

طحم اازام و در صورت اازام و امتناع از انجام شوه، در حااتی که انجام شوه قائم طه شیصص 

تجویز اازام از طوف حاکم طه انجام آن و طه هزینه مشووه علیه و در مشووه علیه نااشد، طحم 

 گودد صورت عدم امکان انجام شوه، ح  فسخ طوای موقع فواهم می

 

 عدم امکان شرط خیار در ایقاعات به جهت فقدان تأیید شرعي ادعای -1-1-2
س سیصس اییس نداشیته و مقصیود از ایی مشووعیهطوخی از فقها طو آنند که فسخ در ایقاعات 

اما نکته اییس  اسه که در شوع، طوخلاف عقود، تأییدی طو اعتاار فسخ در ایقاعات وجود ندارد؛

گیودد  طیه اسه که در ایس دیدگاه دایلی طو منع شوع وجود نداشیته و چنییس دایلیی ارائیه نمیی

سصس دیگو در ایس دیدگاه اعتقاد طو ایس اسه که طوای مشیووعیه فسیخ حتیی در عقیود طایید 

                                                                                                   
اامایارف  مؤسسیه -ااالمیی  المیؤتمو  لجنی اا ،چاپ اایأواى، )9جلد ، ااتالیق  على اامکاسبعادااحسیس، ااسید  االاری  1

  999( ب 8481، ااإسلامی 
امشووه علیه فهو قاول الشوه اا قاول یتقوم طه  واو فو  ازوم قاواا: »981محمدحسیس، پیشیس، ب ااشیخ   ااإصفهانی، 2

 « ااایقاع حتى یلزم ااصلف
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ایلی وجود داشته طاشد و ایس دایل در عقود طا مشووعیهِ اقااه و ثاوت خیار مجلس و حیوان و د

کیه در میورد شیود  درحاایدر سایو مواردی کیه شیارع در عقیود خییار را پایوفتیه، یافیه می

هیا نییز ایقاعات، شارع اجازه نقض اثو ایقاعات را پس از وقوع نداده اسه تا درخ شوه در آن

شود که در ایس خصیوب اجمیاع وجیود دارد و که از ماسوه استفاده مید  مضافاً ایسجایز طاش

در سوایو نیز نفی خلاف در خصوب عدم دخیول شیوه فسیخ در عتی  و طلیاق شیده اسیه و 

صاحب سوایو طو آن اسه که مصاافی در مورد عدم اعتاار شوه فسخ در عتی  و طلیاق وجیود 

طو عدم دخول شوه خیار در عتی  و اطیواء اسیه و خییار  ندارد و در مساار نیز قائل طو اجماع

حتی در ایقاعی که ناشی از عقد طاشد مثل صلحی که اثو و فایده آن اطواء طاشید ممکیس نیسیه 

اند و در غاییه اامیوام هیم اییس که در تحویو و جامع اامقاصد طه ایس امو تصوید کودهکما ایس

کیه اااقیل شیر در اییس خصیوب طیه شیر در  مورد تأیید شد اسه و در خاتمه کلام طو آنند

 1گودد ساایه فسخ طوای رفع ایقاع طومی

در مقاطل، طوخی از فقهای متأخو طا چنیس استدااای مصااف طوده و شوه خیار ضمس ایقاع را 

مشووع و مشمول عمومات اداه دانسته و طو آنند که ططلیان شیوه خییار ضیمس ایقیاع منیوه طیه 

حلل نمودن حوام و محوم نمودن حلال اسه و شر در ایس مورد مصاافه طا کتاب و سنه و م

دیگو آیا شارع عاارتگودد که آیا چنیس مشووطی در شویاه منهی اسه یا نه و طهطه ایس طومی

که شارع ساکه اسه؟ ایس در چنیس شوطی را نهی نموده و آن را طاطل اعلام کوده اسه یا ایس

اتی هم که نهی منتفی طاشد طه اقتضای عموم اداه، وفای حاای اسه که نهی منتفی طوده و در حا

طوخی دیگو از فقهای امامیه نیز طا نظو اخیو موافقنید و طیو آننید کیه اگیو  2شوه واجب اسه طه

عدم مشووعیه درخ خیار در ضمس ایقاع احواز شود؛ طوداشه و نظو اول صحید خواهد طود و 
                                                                                                   

  811ااشیخ موتضی، پیشیس، ب   ااانصاری، 1

واه: فااأواى ق» :414(  ب 8491 ،: ستاره  قماامطاا  ،)ااطاا : ااأواى ،کتاب اامکاسب ، حاشیهرضاااحاخ آقا  ااهمدانی  2
طادم مشووعیّ  اافسخ فی « ااقامو »على ما تقدّم عس  خصوصاًاااستداال علیه، مضافا إاى إمکان منع صدق ااشّوه وانصوافه، 

یه طااإجماع وغیوه، طحیم یستفاد منه أنّ االزوم مس ااأحکام ااشوعیّ  أقول: کلّ مورد ثاه عدم مشووعیّ  اافسخ ف   ااإیقاعات
اامجاوا  اهاا اااقد، واو طاد طووّ عنوان اااشتواه، فلا إشکال فی فساد ااشّوه، ااستلزامه تحلیل ااحوام اامستثنى عس عمیوم 

، إذ اا مصصّص ااموم دایل وجوب ااوفاء إاَّّا وجوب ااوفاء طااشّوه، امّا او ام یثاه ذار، فللنّظو فیما ذکوه قدّ  سوّه مجال
عنوان کونه محلَّّلا الحوام أو محوّما الحلال، ومس اامالوم أنّ ااشرّ فی صحّ  ااشوه وفساده على هاا ااتّقدیو انّما یتساّب عس 

وه، ااشرّ فی کون اامشووه طانوان کونه مشووطا منهیّا عنه فی ااشّویا  أم اا، فإذا نفینا اانّهی طااأصی ل، یجیب ااوفیاء طااشیّ
وطتقویو آخو: أنّ منشأ ااشرّ فی اامقام أنّه هل جال ااشّارع المشووه طوصف کونه مشووطا . ااموم اامقتضی وارتفاع اامانع

  « فإذا قلنا ااأصل عدم جال کاائی یثاه اامطلوب حکما مصاافا اما تقتضیه قضیّ  اااشتواه أم اا؟
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ه شارع شوه ضمس ایقاع را طاطل اعلیام نمیوده دیگو در فوضی که دایلی یافه شود کعاارتطه

اسه قطااً طاید حکم طه ططلان آن داد اما اگو چنیس حکمی نااشد که درواقع نیز چنییس حکمیی 

توان طه عمومات ادایه تمسیر نمیود و شیوه خییار احواز نشده اسه، طا فو  وجود شر می

 در مااحیم مشیاطه دیگیو، در که خود مدعیان نظو اولضمس ایقاع را صحید دانسه  مضافاً ایس

طوخیی از  1اند حااتی که شر در اعتاار عمل حقوقی طاشد، آن را مشمول عمومات اداه دانسته

کنند که طوای نفیوذ فقها نیز طه تاایو دیگوی در تأیید اعتاار شوه فسخ ضمس ایقاع، استداال می

ایار آن شیوه و صحه یر شوه مشووعیه آن مطوح نیسه طلکیه کیافی اسیه کیه عقلیاً اعت

صحید طاشد و اشتواه و تواف  طو چنیس شوطی عوفیاً نافیا طاشید  در اییس حاایه چنییس شیوطی 

 2مشمول اامؤمنون عند شووطهم خواهد طود و همیس دایل طو امضای شوع اسه 

که در احکام مااملات نییاز گودد یکی ایسدیگو ایس دو نظو طه دو مانای مصتلف طومیطیانطه

اسه و اگو چنیس تأییدی احواز نشود عمل حقوقی مشووعیه ندارد و طاید آن را طه تأیید شارع 

هیای طاطل تلقیی کنییم  مانیای دوم طیو آن اسیه کیه در مااملیات عقلیایی و متایارف در زمان

شده از جانب شیارع، اصیلی را ایجیاد مصتلف اگو منع شارع وجود نداشته طاشد، عمومات طیان

صل، ایس قایل اعمال حقوقی ماتاو و صحید اسیه  طیدیهی اسیه نموده اسه که طو مانای ایس ا

تمام اعمال حقوقی جدید که در زمان شیارع و عیدم انسیداد  اگو نظو و مانای اول پایوفته شود

طاب علم و دستوسی طه شارع رواخ نداشته اسه و تأیید شارع را ندارد، طاید طدون استثناء طاطل 

 ملات طوفداران سوشناسی ندارد تلقی گودد  ایس مانا امووزه در ماا

 

 عدم امکان اعاده معدوم در ایقاعات ادعای -1-2

فسیخ نیسیه؛ چیون اسیقاه حی  اسیه و ممکس اسه ادعا شود که ایقاعی ماننداطواء، قاطل

که ساب جدیدی فواهم شیود و نظییو اییس زمانی که حقی ساقط شد قاطل اعاده نیسه مگو ایس

ه که پس از اسقاه امکان اعاده آن وجود ندارد  در پاسخ طحم در اسقاه یکی از خیارات اس

                                                                                                   
  99، پیشیس، بد کاظمسید محم ،ااطااطاایی اایزدی  1

(  ب 8415 ،وزارت إرشیاد إسیلامی،ااطاا  ااأواى، )حاشی  کتاب اامکاسب، اامواى محمد کاظم ااآخوند ااصواسانی  2
یمکس أن یقال، إنه اا یاتاو فی نفوذ ااشوه وصحته، مشووعی ما شوه، طل یکفی کون مما صد اعتایاره عقلیا، ونقید : »818

 « اشتواطه ادى اااوف اه، طتصصیص ااشووه طما صد "اامؤمنون عند شووطهم  "اشتواطه عوفا، ضوورةشمول 
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گونه مانع عقلی طوای ایس امو وجیود هیچ 1اندطور که طوخی از فقها طیان داشتهطه ایس ادعا، همان

کشید و وضیایه سیاط  طوقیوار ی خود دسه میندارد و در ایس حااه شصص موقِع از مااهده

نیز عقلاً قاطیل خییار فسیخ اسیه اکیس در سیواط  امیو که حتی خود فسخ خواهد شد  مضافاً ایس

 طور که طیان شد صوف ماهود ناودن مانع از شمول عمومات شوه نیسه ماهود نیسه و همان

توی در خصوب ادعای عدم اعتاار شوه خیار ضمس ایقاع طوخی از فقها نیز طا تفصیل دقی 

شووه در ایس حااه )کیه از آن که خیار فسخ مصتص عقود اسه؛ طوآنند که امو مطه جهه ایس

شود( عاارت از رفع شیء، مثل رفع مااکیه یا طینونه حاصل طیا طلیاق و نحیو طه خیار تاایو می

شیده اسیه و در خصیوب اییس ادعیا کیه گفته 2آن اسه و ایس امو در ایقاع هم ماقیول اسیه

و طودگیی طیا مضمون ایقاعات نوعاً امور عدمی اسه مثل زوال زوجیه طا طلاق یا زوال رقییه 

ی عت  و آزاد کودن طوده و زوال سیقوه میافی ااامیه در اطیواء دییس؛ از اییس حییم کیه نتیجیه

ها امور وجیودی اسیه و درنتیجیه، عکس عقود که مضمون آنایقاعات امور عدمی هستند؛ طه

گودد؛ ایس فقیه نامدار طو آن اسه در صورت اقدام طه فسخ عقود، درواقع امو وجودی زایل می

حقیقه فسخ و رجوع عقلاً طه مانی موقایه جدید )ماننید تملیر جدیید( اسیه  یانیی )طیا که 

رجوع از طلیاق( مجیدداً زوجییه حاصیل و )طیا فسیخِ عتی ( مجیدداً رقییه و طودگیی حیاد  

ی ما کان و امو موجود قالی اسه و اگیو اییس سیصس پایوفتیه نشیود عنوان اعادهگودد که طهمی

ی مایدوم گیودد( نییز اعیادهکیه زایله در طیع )که طا فسخ اعیاده مییی ملطاید طگوییم که اعاده

مضیافاً در میورد  3علاوه امور اعتااری را نااید طا امور حقیقیی و واقایی یکسیان طیدانیم اسه  طه

تنها در شوع دایلی طو ططلان ایس مطلب وجود نیدارد، مشووعیه درخ خیار و انحلال ایقاع نیز نه

طلاق و اختیار شوعی طوای رجوع، درواقع رجوع طه مانی مصداق شوعی  عکس طا ایقاعطلکه طه

اختیار زوال ایقاع و اعاده وضع قالی و در مورد عت ِ مشووه طه خدمه عاد طوای مدت ییا امیو 

ی طودگیی تأییدشیده که شوه واقع نگودد، شوعاً امکان رجوع طه رق واعادهماینی، درصورتی

                                                                                                   
  99، پیشیس، ب ااطااطاایی اایزدی، سید محمد کاظم  1

   981، پیشیس، بااشیخ محمد حسیس،ااإصفهانی  2

ی و مسیلم در خصوب نساه امور اعتااری طا واقایات رجوع کنید طه: وکس ریموند، فلسفه حقوق، توجمه: طاقو انصار  3
 تواییدی راططه»همچنیس: رضا نژاد اقمان،  -19و  1و  4(  صص 8912آقایی طوق، )تهوان: انتشارات جنگل، چاپ اول، 

(  قاطیییل دسیییتو  در سیییایه: 8925صیییدرا، شیییماره نیییوزده ) فصیییلنامه« اعتایییاری و حقیقیییی ادراکیییات در منطقیییی
http://www.talie.ir  :91/9/21آخویس طازدید  

http://www.talie.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A7/
http://www.talie.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A7/
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زوال ایقاع عت  اسه  طه سصس دیگیو رجیوع در طلیاق و فسیخ اسه و ایس مورد نیز تأییدی طو 

 1ی ماکان و وضایه قالی اسه عت  درواقع دایل قاطع و شوعی طو امکان زوال ایقاع و اعاده

 2دانددر تأیید نظوی که ایقاع طا شوه خیار را مشمول عمومات اداه و درنتیجه مطاط  طا قواعد می

افزود که ایقاع طا شوه خیار درواقع اراده یر عمل حقوقی قاطیل  و در طیان ماهیه چنیس ایقاعی طاید

اسیتقوار اسیه و ایجیاد صورت متزازل و یا قاطلاعاده طوده و از همان اطتدا اراده یر عمل حقوقی طه

جاناه تیوان ایجیاد عمیل که ادعا شود؛ اراده یرچنیس امو اعتااری کاملاً در عقود مأنو  اسه و ایس

ارد وای توان ایجاد عمل حقوقی متزازل و قاطل اعاده را ندارد، سصس موجهی نیسه حقوقی کامل را د

و طاید گفه وقتی شوعاً و قانوناً و عقلاً اراده واحد توان و اختیار ایقاع یر عمل حقوقی کامل را دارد 

 طه طوی  اوای طاید توان ایقاع آن طه نحو متزازل و قاطل اعاده را نیز داشته طاشد 

 

 دعای اجماع در بطلان ایقاع خیاریا -1-3

انید و ایقیاع خییاری را که طوخی ادعای ططلیان ایقیاع خییاری را میودود دانسیتهطاوجود ایس

اند اما طه جهه ادعای اجماع و یا طهتو اسه مطاط  طا قواعد و مشمول عمومات اداه تلقی نموده

ای دیگو در کنار تمیامی ادایهتعاارطه 3اند گفته شود طه جهه احتمال اجماع دچار تودید شده

کننید و ماتقدنید کیه که طیان شد، طوفداران عدم صحه ایقاع خیاری طه اجماع نییز اسیتناد می

طاشد  ایس در حاای اسه که طا در نظیو عدم امکان شوه خیار در ایقاع مورد اجماع عقلا نیز می

اع، طه شیوحی کیه گاشیه، گوفتس مطااای که در نقد داایل طوفداران ططلان شوه خیار در ایق

طیان شد و دیگو داایلی که در ماحم طاد و ذیل نظویات قائلیس طیه صیحه ایقیاع خییاری طییان 

گودد، در وجود و صحه و امکان تمسر طه چنیس اجماعی تودید وجود دارد و طوخیی طیو می

انید نمیوده آنند که ظاهواً )طنا طو ظاهو کلمات طوخی( اجماع وجود دارد و طوخی طا تودید اعلام

که اگو اجماعی وجود داشته طاشد در ایس صورت قول عدم اعتاار شوه خیار در ایقاعات متاع 

 4اند اسه و طوخی طا تحلیل ادعای اجماع، در ایس خصوب ادعای اجماع را ثاطه ندانسته

                                                                                                   
  998و  982س، ب، پیشیااشیخ محمد حسیس،ااإصفهانی  1

  99، پیشیس، ب ااطااطاایی اایزدی، سید محمد کاظم  2

 « فتحصل ان مقتضى ااقاعدة جویان شوه ااصیار فی ااایقاعات وان اامانع منحصو فی اااجماع: »99  همان ب، 3

 -اامیؤر  اااوطیی  دار ،چیاپ اایأواى) ،9-9جلید ، ااشووه أو ااااتزامات ااتاای  فی اااقود ،ااسید محمد تقی، ااصوئی  4
  28(  ب م 8229 - 8484سال چاپ  ،اانان –طیووت 
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 نظریه امکان شرط خیار در ایقاع -2

ایقاع خییاری وارد اسیه، طیه شیوحی علاوه طو ایوادات اساسی که طه داایل طوفداران ططلان 

و از  1که در قسمه اول طیان شد، طوخی از نویسندگان نیز قائل طیه صیحه ایقیاع خییاری طیوده

اند  نظویه امکان شوه خیار در ایقاع نظیو مصتیار طیوده و امکان شوه خیار در ایقاع دفاع کوده

 طیان اسه در اثاات و تقویه آن مطااای طه شوح آتی قاطل

 
 صحت شروط ضمن ایقاع -2-1

طو اسا  اصل حاکمیه اراده و اصل آزادی قواردادی، شووه ضمس عقد از تواطع تواضیی 

تنها طناطوایس در قواردادها، اصل حاکمیه اراده، نه اصلی و ناشی از تواف  اراده متااقدیس اسه؛

دهد، س اختیار را میآزادی طوفیس در اناقاد و ایجاد عقود را طه همواه داشته طلکه طه متااقدیس ای

آزادانه، چگونگی و آثار تواضی خود را طاطیان شووه گوناگون تنظیم و تادیل کنند و محدود 

در چارچوب قوانیس تکمیلی نااشند  علاوه طو ایس، طوفیس عقید اختیاردارنید کیه ااتیزام خیود را 

اه رواطط اجتماعی در طور مستقل اعلام کنند یا آن را تاطع عقد دیگو سازند  طاوجودایس، توسطه

دقه فزاینده در مااحم حقوقی اعم از عقود و شووه ضمس طول تاریخ زندگی انسان منتهی طه

آن و همچنیس ایقاعات و شووه ضمس آن شده اسه و طاااً مااحم نو در عاام حقوق مسیتلزم 

و  دقه و ظوافه خاصی داردها و ظوافه مضاعف اسه و ازجمله طحم حاضو نیز نیاز طهدقه

موضیوع  2در تحلیل موضوع سای در ارائه طوی  خواهد شد  ااا طه شیوه طوخیی از نویسیندگان

هیای ااتزام -9شیووه تیاطع  -8گیودد: شووه ضیمس ایقیاع در دو فیو  جداگانیه مطیوح می

 اضافی 

شوه تاطع ایقاع و طدون ایجاد ااتزام اضافی: در موردی که ماهییه شیوه واطسیته  -9-8-8

دهد و اثو دیگوی نیدارد، ماننید شیوه اجیل سه و مفاد متاارف آن را تغییو میطه خود ایقاع ا

                                                                                                   
 ااآخوند ااصواسیانی - 981، پیشیس، ب ااشیخ محمد حسیس ،ااإصفهانی - 999، پیشیس، ب ااسید عاد ااحسیس االاری  1

یییزدی  هباهبایی :414، پیشیییس، ب ااحییاخ آقییا رضییا ااهمییدانی - 818، پیشیییس، ب اامییواى محمیید کییاظم
هو چند که موحوم طااطاایی یزدی در نهایه در فو  وجود اجماع، نظو مشهور را   -59و  59کاظم،پیشیس صص محمد

 اند متاع دانسته

  811 کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، ب  2



52 
 

 ع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعهایقا

تیوان گفیه ایاا می 1طوای اجوای ایقاع یا شوه تالی ، نفوذ ایس شوه کمتو موردتودیید اسیه 

ای که قادر اسه یر عمل حقوقی را واقع سازد، اختیار تنظیم آثار آن را نیز دارد  طیوای اراده

گاارد حدود اختیار و چگونگی اجوای وظایفی را که طه عهده وصی می تواندمثال، موصی می

مایس کند؛ گوینده ایجاب ح  دارد ااتزام خود را طه آن، محیدود طیه میدت ماییس کنید؛ وار  

تواننید ح  دارد قاول توکه را در حدود صورت تحوییو آن اعلیام کنید؛ دو طیوف قیوارداد می

طاوجودایس، اصل حاکمییه اراده در  2یا مال  سازند شود موجل شوطی را که طه سود ثاام می

ایقاعات، مقید طه شوایط و ماهیه ویژه موارد آن، موردپایوش قوارگوفته اسه و ااا حکومه 

اراده در ایقاع طه گستودگی قواردادها نیسه؛ درنتیجه، نفوذ و اعتایار شیووه تیاطع در ایقاعیات 

حقوقی و قواعد امیوی موطیوه طیه ایقیاع مصاافیه مانند عقود، منوه طو ایس اسه که طا ساختار 

طوری که شوه ضمس عقد نیز نااید مصااف مشیووع ییا مقتضیای ذات عقید نداشته طاشد  همان

طور که طیان شید آنچیه طیشیتو طناطوایس در طیس شووه تاطع قاطل اشتواه در ایقاعات، همان طاشد؛

یدیم تمایل طوخیی طیوایس اسیه کیه موردطحم قوارگوفته، امکان شوه خیار در ایقاع اسه و د

توانید طیوای توان شوه خیار کود و طوای مثال، در اطواء یا طلاق، ایقیاع کننیده نمیدر ایقاع نمی

داده اسه طوهم زند  ایس عده طو آنند که طازگوداندن آنچیه خود شوه خیار کند و آنچه را ر 

سته شد(، اموی غیوطایایی اسیه شده )امو عدمی که مضمون نوعیِ ایقاعات داندر گاشته واقع

طور و آن را نااید طا قطع راططه موجود در عقود مستمو )مانند اجیاره( قییا  کیود  اییکس همیان

عنوان شیوه تیاطع طیا طیان شد ازنظو رعایه قواعد، تاارضی در اشتواه خیار شوه طیه " که قالاً

ناپایوی ایقییاع شییهتنها ادعییای وصییف طازگطایاییه ایقییاع وجییود نییدارد  علییاوه طییو ایییس نییه

تیوان گفیه کیه در ایقیاع خییاری وضیایه موردپایوش نیسه طلکه طا توجه طه اراده موقِع می

حقوقی ماتاوی طه وجود آمده و استقوار اثو عمل حقوقی طو حسب انشاء موقِع، منیوه طیه عیدم 

 شده اسه اعمال ح  فسخ در مدت مایس

های اضیافی، سیوال اصیلی اییس اتزام( شوه موجد ااتزام اضافی: در شووه موجد ا9-8-9

تواند ضمس ایقاع، شوه ااتزام اضیافی طیوای خیود ییا دیگیوان کنید و اسه، آیا ایقاع کننده می

                                                                                                   
د و متیس، سال نوزدهم، شماره هفتیا پژوهشنامه« طورسی شوه در ایقاعات طا رویکودی طو نظو امام خمینی» حقیقه صاا،  1

   11( ب 8925ششم )

  811 کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، ب  2
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آور اسه؟ طوای مثال، اگو زوخ ضمس طلاق زوجه، خود را متاهید کنید کیه چنیس شوطی اازام

اطواء شده طاید کار ماینی را مالغی طه او طپودازد یا طلاکاری طه هنگام اطواء شوه کند که مدیون 

تاطید؟ آور اسه یا طایاه ایقاع ااتزام اضیافی را طونمیآیا چنیس شوطی نافا و اازام 1انجام دهد،

خیواه مفیاد شیوه  2طوخی از فقهای متقدم طوآنند که طایایه ایقیاع اصیوااً شیوه پیایو نیسیه،

اه شیوه طیه تواضیی تحقی  زییوا از اییس دییدگ طاشید؛ موطوه طه ایجاد خیار فسخ یا امو دیگوی

یاطد و مشووه علییه طایید آن را قایول کنید و اییس حاایه در ایقیاع کیه طیا ییر اراده واقیع می

درسیتی تواند صورت خارجی یاطد  طوخلاف ایس دیدگاه فقهای متأخو طا دقه و طهشود؛ نمیمی

طاشید و هییچ  طو آنند که مفهوم شوه طیش از ایس اقتضاء ندارد که طه سود یکی و زیان دیگوی

ضوورتی ندارد که ضمس ایجاب و قاول واقع شود  نیاز شوه طه قاول طا آوردن آن ضمس ایقیاع 

 3سازد یر را دگوگون نمیمنافات ندارد و ماهیه هیچ

های اضافی و همچنیس وجود خیار شیوه در ایقیاع را ازنظیو ااتزام 4طو ایس اسا  فقها متأخو

« اامومنون عند شووطهم»شوه خیار نیز مشمول عموم قاعده آنند که اصوای صحید دانسته و طو

طاشد و از ایس دیدگاه اگو شوه ضمس ایقاع، ااتزامی را طو عهیده موقِیع طگیاارد، اییس شیوه می

طدون نیاز طه قاول، نافا اسه، چون مشووه علیه یانی موقِع آن را طو عهده خود پایوفته اسیه  
ایود و حقی را که طه سود او ایجادشیده اسیه، اسیقاه نهایه ایس اسه که مشووه اه آن را نپ

شود و طدون اینکه نیازی طه قاول طاشد طیه او حی  مانند شوه خیاری که طه سود طیگانه می کند؛

تواند حی  خیود را سیاقط کنید و از آن سیود نایود  همچنییس دهد  جز اینکه طیگانه میفسخ می
کیه سیازنده ایقیاع طیو او سیلطه دارد و اسه در موردی که شوه طیو عهیده کسیی قیوار گییود 

تواند او را طه کاری ملزم سازد  وای هوگاه مفاد شوه، ایجاد تاهید طیو کسیی طاشید کیه در می

ای طیدوزد( سلطه سازنده ایقاع نیسه )مثلاً طلاکار ضمس اطواء مدیون طو او شوه کند کیه جامیه
 اه اطواء مصااف طاشد نفوذ شوه منوه طه قاول مشووه علیه اسه طدون اینکه طا طای

                                                                                                   
  815  همان ب، 1

، رجوع کنید طیه: جافیوی نمایند عکس عقود، تحمل شووه نمی ماتقدند که ایقاعات طه نیز طوخی نویسندگان حقوقی  2
  259(  ب ۰۹۷۸گنج دانش،  :تهوانجلد اول، ) مساوه در تومینواوژی حقوق،انگوودی محمد جافو، 

 ،ااإصیفهانی – 98، پیشییس،  ب سیید محمید کیاظم ، ااطااطاایی اایزدی -842  ااانصاری، ااشیخ موتضی، پیشیس، ب 3
  981، پیشیس، ب ااشیخ محمد حسیس

  59و  59   طااطاایی یزدی، محمد کاظم، پیشیس، صص 4
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گونیه کیه اشیصاب اازمه چنیس تحلیلیی اییس اسیه کیه پایوفتیه شیود: همان 1طه نظو طوخی

توانند ضمس عقدی، شوطی طه سود طیگانه کنند، هو شصص طه اراده تنهیای خیود نییز چنییس می
ضیای توانی را داشته طاشد و طو ایس اسا  طاید گفه که اراده متاهد، پایه اصلی تاهد اسه و ر

توانید حیاف شیود و اراده طلاکار را نااید از ارکان آن شمود و عقد قااب سنتی اسه کیه میی

مدیون جانشیس آن طاشد  طاوجودایس تنها شوه اازم طوای نفوذ ایقاع درطاره دیگیوی اییس اسیه 

 که طه سود او طاشد و تاهدی را طو دوش طیگانه نگاارد  طو ایس نظو طاید افزود کیه اعتایار ایقیاع
اطوا طا شوه اضافی طه نفع مدیون و اعتاار ایقاع اطوا طا شوه و تاهدی طو عهده مدیون دو مطلیب 

 متمایز وای طا تحلیل یکسان اسه 

طو آنند ایقاع ممکس اسه طه اعتاار شیوطی کیه در آن شیده اسیه نییاز طیه  2طوخی رو،ازایس

ارد، وای نفوذ شوه منوه طه قایول قاول داشته طاشد  در ایس فو ، ایقاع طدون قاول نیز اعتاار د

زند، ایکس طوای موقع ح  فسخ ایجاد اسه  رد شوه و عدم تحق  آن طه نفوذ ایقاع صدمه نمی

کند  از طوفی اگو شوه ضمس ایقاع طا قاول طدهکار واقع شود، نشانه ایس حقیقه اسیه کیه می

اع وجییود نییدارد  آور شییوه ناشیی از تواضییی اسییه و پیونیدی میییان شییوه و ایقینییووی ااییزام

طاوجودایس، چون مفاد شوه و ایقاع در کنار هیم قوارگوفتیه اسیه، وجیود هوکیدام در تفسییو 

دیگوی مؤثو اسه و نااید ارتااه مانوی آن دو را انکار کود  طدیس توتیب، تاهیدی کیه ضیمس 

نید و کشود، خواه طه سود طیگانه طاشد یا طیه زییان او، از ایقیاع کسیب ایزوم نمییایقاع واقع می

توان نام شیوه طیو آن دشواری میشوایط وقوع آن تاطع قواعد عمومی اسه  طه همیس جهه، طه

شوه اسه، وای اییس اثیو نییز نتیجیه قیید نهاد  تنها اثو احتماای ایس اقدام، سوایه ططلان ایقاع طه

 3گییود شود و موضوع قصد مشتوک )تواضی( قیوار میضمنی اسه که همواه ایجاب تاهد می

لاف ایس نظو شاید طتوان گفه، حتی اگو نفوذ شوه، منوه طه قاول مشووه علیه طاشد، ایس طوخ

دهید کیه اراده وی امو نشانه انفکاک شوه و ایقاع نیسه و درواقع، تحلیل اراده موقع نشان می

دیگو، موقع، ایقاع را مال  طیه نفیوذ شیوه، انشیاء عاارتایقاع را مال  طه وجود آورده اسه  طه

ایقیاع محقی   « ند  ااا اگو شوه مؤثو نشود و موردقاول مشووه علیه قیوار نگییود، اساسیاًکمی

                                                                                                   
  811و  812 کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، صص  1
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 شود نه اینکه موقع ح  فسخ داشته طاشد نمی

علاوه طو ایس در مورد امکان شوه عو  در اطواء که شیوه در آن ااتزامیی اضیافی اسیه،  

ویس آن، اییواد تغیییو تیشیده اسیه کیه مهمطوآنند که در ایس خصیوب ایواداتیی مطوح 1طوخی

گیودد  در اییس ایکس طیم تادیل اطواء طه عقد، مانع از نفوذ اطواء و شوه نمیی 2ماهیه اطواء اسه 

درواقع، اطواء نیووی  3شود کند و طه عقد تادیل نمیفو ، اطواء ماهیه اصلی خود را حفظ می

 4شود خود اسه، نمی گیود و تاطع شوه که متاوعکارساز خود را تنها از اراده طلاکار می

توان گفه که اطواء همواه طا شوه عو ، ایقاعی اسه همیواه طیا پیشینهاد علاوه طو ایس می 

گییود پس اگو شوه پایوفته شود، عقد و ایقاعی در کنار هیم قیوار می 5یا ایجاب وقوع شوه 

ق خلیع کیه که نیووی اراده آن دو را همچون تاطع و متاوع طه هم پیونید داده اسیه، ماننید طلیا

در آن ایقییاعی )طلییاق( طییه عقیید )طصشییش فدیییه( پیونیید خییورده و مییاهیتی موکییب طییه وجییود 

توان گفیه کیه در اطیواء طیا شیوه عیو ، دو حاایه متصیور طندی کلام میآورد  در جمعمی

اطوائی که در آن شیوه، ااتزامیی اضیافه و تاایی اسیه   -9شوه عو  اطواء مال  طه -8اسه: 

شوه عو  شود، وقوع آن، شوه تحق  اطواء اسه  طیوعکس، هوگیاه شیوه اگو اطواء مال  طه

ضمس ایقاع ااتزامی اضافی و تاای طاشد، هیچ مانای ندارد که عمیل حقیوقی کیه طیا ییر اراده 

ای طه شکل قوارداد درآید؛ رضیای میدیون از اعتایار اراده طلاکیار شود در فو  ویژهواقع می

کیه تاوییف  ویژه، در اطیواءزنید  طیهاطواء نیز صدمه نمی کاهد و مؤید آن اسه و طه ماهیهنمی

نظو کیودن زییوا ویژگیی اطیواء در صیوف ق م تیاب چنییس تفسییوی را دارد؛ 912ی عام میاده

طنیاطوایس، شیوه عیو  در اطیواء؛ ماننید شیوه عیو  در  طلاکار از دیس اسه نه در قااب آن؛

                                                                                                   
  918  همان ب، 1

  841(  ب 8921سقوه تاهدات، )تهوان: چاپ ششم، انتشارات مجد، مهدی،  ،شهیدی همچنیس رجوع کنید طه: 2
اطواء همیشه طه صورت ایقاع و رایگان نیسه، ممکس اسیه طیه صییورت عقیید ماییو  »طه اعتقاد طوخی از نویسندگان:   3

؛ همیانطور کیه مشیصص اسیه، صیاحب «تادیل دیس و اطواء شوهو از مهو در طلاق خلعدرآید؛ مانند تادیل تاهد طه اعتاار 
جافیوی دیدگاه ماکور، اطواء همواه طا عو  را گونه ای عقد ماو  می داند نه اطواء طیا شیوه عیو   رجیوع کنیید طیه: 

ی نییز در اطیواء طوخی -81(  ب ۰۹۸۸گنج دانیش، : تهوان)محمدجافو، دایوة ااماارف حقوق مدنی وتجارت،  انگوودی
سیدمصیطفی، همواه شوه عو ، ماهیه عقد صلد را تقویه می نمایند  در همیس خصوب رجوع کنید طه: محق  دامیاد 

  951(  ب ۰۹۸۷چاپ هشتم، سمه،  :تهوان) ،(۶قواعد فقه )طصش مدنی 
  919ب  ( ۰۹۹۰چاپ دوازدهم، میزان، )تهوان:  ،9جلد صفایی حسیس، قواعد عمومی قواردادها،  4
  99فصیحی زاده، علیوضا و کیانی، عاا ، پیشیس، ب   5
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طیا رایگیان طیودن اطیواء )مقتضیای  هاه صحید طوده و همچنان اطواء رایگیان اسیه و اییس شیوه

صیورت تیوافقی مااوضیی و طیه و طه طور مسیتقیماطواء( منافات ندارد  اییکس هوگیاه عیو  طیه

دهد اطواء نیسیه و چگیونگی پیونید مییان قوار گیود، آنچه ر  می« اطواء»شکل مااداه در طواطو 

در تفسیو عمیل حقیوقی طایید اطواء و ااتزام طه دادن عو  )شوه( تاطع اراده اطواء کننده اسه و 

طناطوایس طا توجه طه مایانی یادشیده، شیووه ضیمس ایقیاع، چیه شیووه  از آن اراده ااهام گوفه؛

اامومنیون »های اضافی، صحید طوده و مشمول عمومات ادایه و ازجملیه قاعیده تاطع و چه ااتزام

 اسه « عند شووطهم

 

 ایقاع خیاری و ایجاد اثر نامستقر -2-2

خیاری، ایجاد عمل حقوقی طا یر اراده و طا اثو نامستقو اسه  طه ایس صیورت ماهیه ایقاع 

که در ایقاع همواه طا شوه خیار، اثو ایس عمل حقوقی از آغاز ناپایدار اسه و همواه طا شوه طه 

 ح  دیگوان شمود پس نااید فسخ ایقاع را تجاوز طه 1آید وجود می

دانند که ایجاد و چگونگی ح ، تی منطقی میتحلیل فوق را در صور 2طوخی از حقوقدانان

نتیجه حکومه اراده طاشد و تاطع آن قوار گیود  در ایقاع، ایجاد ااتزام ماتنیی طیو اختییار اضیافی 

شیود  اذن قیانون اییس صیلاحیه محیدود را طیه شیصص گاار اعطیا مییاسه که از سوی قانون

جه، شوه خییار تنهیا در ایقیاعی قاطیل دارد  درنتیدهد و اراده در حدود همان اذن گام طومیمی

 شده طاشد توجیه اسه که اصل حکومه و آزادی اراده در سنخ آن ایقاع پایوفته

رسد که ادعای چنیس تقسیمی در ایقاعات )یانیی تقسییم ایقاعیات از منظیو اصیل طه نظو می

وه حاکمیه اراده( نوعی تکلف در تحلیل اسیه  چواکیه در اییس دییدگاه ایقاعیات طیه دو گیو

گووهی که در آن اصل آزادی ایقاع همانند مفهوم آزادی قواردادی و طیا  -8شده اسه: تقسیم

گووهیی کیه در آن اصیل طیو آزادی  -9گیود، ماننید اطیواء  همان حدود موردپایوش قوار می

شده، ح  اعمال اراده دارد؛ ماننید اخیا طیه شیفاه و ایقاع ناوده و موقع صوفاً در محدوده تاییس

مایار چنیس تقسییمی نییز، امکیان و مییزان طوخیورد طیا حقیوق دیگیوان  3ازت مااحات حتی حی

                                                                                                   
  59و  59  طااطاایی یزدی، محمد کاظم، پیشیس، صص 1

  812و  811  کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، صص  2
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شود  ازاحاظ اصل حاکمیه اراده، موضوع ایقاع یا ایجاد ح  و انتقال آن اسیه ییا تاویف می

کیه طیه زییان مصاطیب  و چون اسقاه ح  طوخلاف ایجاد و انتقال آن، طوخیوردی 1اسقاه ح ،

ارد، درنتیجه اگو موضوع ایقاع، اسقاه ح  )مانند اطواء دیس( طاشد، ایقاع طاشد، طا حقوق وی ند

تواند طا اشتواه شوه، میزان و نحیوه اعمیال اصل طو آزادی ایقاع اسه و ایس موقع اسه که می

 زییوا اراده خویش را تنظیم و تادیل نماید  تحلیل فوق طا تمام ظوافتی که دارد، کامیل نیسیه؛

و اگیو هیم در میواردی )از  2در تمامی مصادی  ایقاع، اصل طیو آزادی و حکومیه اراده اسیه

شیود، اییس تحدیید اراده، ناشیی از طایایه عمیل ایجاد و انتقال ح (، اراده موقیع محیدود میی

شوه نماید، ایس محیدودیه طیه تواند اخا طه شفاه مال  طهحقوقی اسه  درواقع اگو شفیع نمی

اصیل  3شیود،شفاه اسه  علاوه طو ایس در ایجیاد و انتقیال حی  کیه گفتیه مییدایل طایاه ح  

توان خلاف چنیس ادعای کلیی حاکمیه اراده در ایقاعات وجود ندارد، طا ذکو مثال نقضی، می

قانون میدنی، ایفیاء دییس از جانیب غییو میدیون هیم جیایز  952ی موجب مادهرا ثاطه کود  طه

آنکه ااتزامی در طواطو طلاکار داشیته طاشید، ون اذن متاهد و طیاسه  ااا در فوضی که طیگانه طد

پودازد، اقدام طیگانه ایقاعی تلقی شده اسه که ساب تملیر حساب دیگوی طه او میماای را طه

طوف ایس اقدام از جانب ثاایم، ایقیاع اسیه و از طیوف طناطوایس؛ ازیر 4مال طه طلاکار اسه،

شود و از ع و طه نفع ثاام )طلاکار و متاهداه اصلی( انشاء میدیگو ایقاعی اسه که طه ضور موقِ

ق م(  ایاا سیصس از تقسییم  929ی سوی دیگو نییز طلاکیار ملیزم طیه پیایوش آن اسیه )میاده

ایقاعات و اعتقاد طه جویان اصل حاکمیه اراده در طوخی و عدم جویان آن یا جوییان محیدود 

                                                                                                   
طه  شویر سهم وتملر  م ق۰۴۹ ٔەحات موضوع مادماا حیازت در تملروسیل  ایقاع میتیوان حقیی را ایجیاد )ماننید  طه  1

 موجب اطاح  انتفاعنمیودییا  ( م ق ۶۸۹ ٔەماد موضوع اطواءدیس مانند) اسقاه یا ( م ق  ۸۰۸ هشفاه موضوع ماد طیه اخا وسیل 
 می تواند ایقاع همچنیس  شد ( م ق۰۷۸ ٔەازمااکیه موضوع ماد مانند اعوا ) تملر یا اطاح   (م ق۰۶۰ٔە)مانند موضوع ماد

که  «طال میدت در نکیاح منقطیع»و یا « فسخ نکاح»، «طلاق»حقوقی دیگو گودد )مانند  اعمیال وانحیلال زدن طوهم موجب
(  رجوع کنید طه: فصیحی زاده، علیوضا و کییانی، که عقود را طو هم میزند« فسخ»موجب گسستس پیوند نکاح میگودد و یا 

عااسی  –  21رجوع کنید طه: حقیقه صاا، پیشیس، ب همچنیس در خصوب ماهیه و اقسام ایقاع،  -99عاا ، پیشیس، ب 
؛ قاطیل 85اایی  8( صیص 8925انسانی، ) علوم ملی کنفوانس سومیس« ماهیه و اقسام ایقاعات»جمیله و نیر نژاد عاا ، 

  99/81/25آخویس طازدید:   www.hmconf.irدستو  در سایه: 
  59و  59محمد کاظم، پیشیس، صص   طااطاایی یزدی، 2

  848 کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، ب  3

  822  همان ب، 4

http://www.hmconf.ir/
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 رسد آن در گووهی دیگو، موجه طه نظو نمی

توان گفه که اصل آزادی و حکومه اراده در تمیامی انیواع ایقاعیات جیاری نتیجه میدر

اسه، ااا اشتواه خیار شوه در ایقاعات مانای نداشته و صحید خواهد طیود  تنهیا محیدودیه 

تصییور، طایاییه عمییل حقییوقی اسییه کییه طایسییتی قاطلیییه اشییتواه خیییار را داشییته طاشیید  قاطل

کیه پایود  ایکس اشیتواه خییار در اطیواء و نظیایو آنار شوه نمیمثال طایاه طلاق، خیعنوانطه

توان شود  طو ایس اسا  میمحل اصلی نزاع طوده، ممکس اسه و مانای در صحه آن دیده نمی

گفه که اثو خیار شوه در ایقاع )در اینجا اطواء(، ایس اسه که اطواء دیس از آغاز ناپایدار اسه 

دیگو، اثو ایقاع، طو حسب انشاء منوه طه عدم اعمال عاارتد  طهآیو همواه طا شوه طه وجود می

 شده خواهد طود زمان تاییسخیار توسط موقِع در مدت

اازم طه ذکو اسه که مصاافیس ایقاع خیاری ازنظو اثو عمل حقوقی، ایقاع خیاری را طا عقید 

واه خییار در عقید، قیانون میدنی، اشیت 954ی که مطاط  مادهخیاری مقایسه نموده و ازآنجایی

شود، طو آنند که شوه خیار در ایقاع نیز مانع تحق  اثو ایقاع ناوده و طا مانع جویان اثو عقد نمی

شیود )زوال دییس در اطیواء( و امیو مایدوم نییز عیودت تحق  اثو ایقاع، موضیوع آن مایدوم می

ماکور را ذیل عنوان تحلیل  1یاطد، درنتیجه ایقاع خیاری امکان ندارد  طوخی از نویسندگاننمی

تو در ذیل عنوان ادعیای عیدم امکیان اعیاده اند  پیشطیان نموده« ناپایوی اطواءوصف طوگشه»

داییل میودود اعلیام شید و مادوم در ایقاعات ایس موضیوع طورسیی و تحلییل و اییس ادعیای طی

ر طییان طور کیه دملاحظه شد که فقهای سوشناسی از متأخو طا ایس ادعا مصااف هسیتند و همیان

ادعیای عیدم امکیان اعیاده مایدوم در »اداه طوفداران ططلان شوه خیار در ایقاع و ذیل عنیوان 

پییایوش نیسییه و در عقییود نیییز ناپایوی ایقییاع، قاطلطیییان شیید، وصییف طوگشییه« ایقاعییات

مثال در عقیود مااوضیی تملیکیی طیا اناقیاد هیو عقیدی، مااکییه قایل از عقید مایدوم عنوانطه

نکه اختلافی در امکان طازگشه مادوم )در عقود( وجود ندارد  مضافاً تحلییل آگودد و حالمی

و عقد خیاری، منطا  طا طایاه ایقاع ناوده و ایاا میواد از ایقیاعی کیه  954ی شده از مادهارائه

صیورت متزایزل و منیوه شود، ایقاعی اسه که اثو آن طو حسب انشاء، طهدر آن شوه خیار می

گودد و ایقاع خیاری طه مانی تحق  ایقیاع و ال خیار توسط موقع ایجاد میطه اعمال یا عدم اعم

                                                                                                   
  921و  924  همان صص، 1
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ایجاد اثو آن و سپس، امکان ازااه ایس اثو و طازگوداندن وضع طه حال ساط  ناوده طلکه طا در نظو 

گوفتس اراده موقع، تحق  کامل و استقوار اثو ایقاع، منوه طه اعمیال و عیدم اعمیال خییار فسیخ 

قیانون میدنی مقایسیه  954ی تیی حقوقیدانانی کیه ایقیاع خییاری را طیا میادهاسه  چه اینکه ح

ناپایوی اطواء در فوضی اسیه کیه سیقوه طلیب محقی  شیود و طوگشه 1کنند نیز ماتقدند،می

ایجاد مقتضای سقوه کافی نیسه  طه همیس جهه اسه که هوگاه اطواء مال  طه فوت طاشید، از 

 توان رجوع کود وصیه می

یاری همانند ایقاع خیاری، طوخلاف آنچه ادعاشده اسیه، امکیان دارد و پیس از ااا اطواء خ

شیود  در اییس فیو  نییز، چنانکیه در تحق  شوه )عدم اعمال خیار( موجب اسیقاه طلیب می

شود، انشاء اطواء منجز اسه و اثو قطای آن )اسقاه دیس( طا عدم اعمال خیار قواردادها گفته می

و اطواءکننده از آغاز اسیقاه دییس را تیوأم طیا شیوه خییار انشیاء گودد  طه سصس دیگحاصل می

شیود و طلیب را سیاقط آید پیس از تحقی  شیوه کیارگزار مییکند؛ ساای که طه وجود میمی

 کند می

 

 ضمانت اجراء ایقاع خیاری در فرض بطلان شرط -2-3

جیه طیه هایی که در خصوب صحه ایقاع خیاری طیان شید، حتیی توعلاوه طو اداه و تحلیل

پاسخ قائلیس طه ططلان شوه خیار در ایقاع طه ایس سوال که طا فو  ططلان شوه خیار، ایقیاع چیه 

کند و ضمانه اجوای عدم صحه شوه چه خواهد طود و سونوشیه مشیووه وضایتی پیدا می

کنید؟ شود؟ آیا صوفاً شوه طاطل اسه یا اینکه ططلان شوه طه ایقاع هیم سیوایه مییاه چه می

 نماید ایقاع خیاری را تأیید مینیز، صحه 

شده اسیه: طوخیی از نویسیندگان ماتقدنید کیه شیوه در پاسخ طه سوال فوق دو نظو مطوح

گیووه دیگیو  2شیود طاطل طوده و ایس ططلان طه ایقیاع نییز سیوایه کیوده و طاعیم ططلیان آن می

 3ماتقدند که صوفاً شوه طاطل طوده وای ططلان شوه، موجب ططلان ایقاع نیسه 

                                                                                                   
  924  همان ب، 1
  844  شهیدی، مهدی، پیشیس، ب 2

  921 کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، ب  3
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ططلیان شیوه در همیه میوارد  -8 1شیود:در خصوب ططلان شوه و ایقاع، دو دایل ارائه می

زییوا  شیده اسیه، طاطیل شیود؛شود آن عمل حقوقی که شوه طاطل، ضیمس آن درخطاعم می

آیید گیود  پس آنچیه طیه وجیود میی اشصاب، مجموع عمل حقوقی و شوه را در طومیاراده

 شیود؛تاایض در آن طاعم تصلف عمل حقوقی از قصد میی ناپایو اسه واموی طسیط و تجزیه

در  -9شیود  طناطوایس، فساد شوه، همه عمل حقوقی را در طوگوفتیه و طاعیم فسیاد آن نییز میی

مثال در اطیواء عنوانطناطوایس، طه گاار مطل  ایقاع را تجویز کوده اسه؛خصوب ایقاعات، قانون

طور قطایی و شیوه، آزاد شیدن ذمیه میدیون را طیه که از ایقاعات اسه، طستانکار طا درخ خیار

شوه امکان اشتغال مجدد از طوی  فسیخ، کند، طلکه طوائه ذمه او را مشووه طهمطل  قصد نمی

 2قاطل تحق  نیسه  " کند که چنیس اطوائی قانونااراده می

ه در آن دانند، ماتقدند هیچ دایلی طوای ططلان اطوائی کیطوخی نیزکه صوفاً شوه را طاطل می

شوه خیار شده اسه وجود ندارد  ططلان اطواء متناسب طا نظو فقیهانی اسه که ططلیان شیوه را 

که قانون مدنی ایس نظو را نپایوفته اسیه و ططلیان فیوع را شمارند، درحاایساب ططلان عقد می

د داند، مگو اینکه چنان اساسی طاشد کیه ارکیان عقید را طیوهم زنید )میواطاعم ططلان اصل نمی

اند که در ایقاع همواه طا شوه، قصید موقیع طوخی نیز طو ایس عقیده 3قانون مدنی(  999و  999

گیود، در ایس صورت طا ططلان شوه و صورت تادد مطلوب تال  میطه عمل حقوقی و شوه طه

 4شود سقوه یر مطلوب، تال  قصد طه مطلوب دیگو منتفی نمی

اسیا  انید طیموجب ططلان عمل حقیوقی دانسیته تودید ادعای کسانی که ططلان شوه راطی

اسه؛ زیوا ادعای اینکه ططلان شوه در تمامی موارد طاعم ططلان عمل حقیوقی اسیه، اجتهیاد 

اسیه  همچنییس، اییس ادعیا کیه  5قیانون میدنی 999ی در مقاطل نص طوده و مغایو صوید میاده

                                                                                                   
 و فقیه: اسیلامی مطااایات «ایقیاع در شوه خیار حقوقی فقهی طورسی»منصوری طهزاد،  و اادیس آقمشهدی فصو   اصغوی1

   41( ب 8921) 8/15 پیاپی شماره سوم، و چهل سال اصول،
  844  شهیدی،مهدی، پیشیس، ب 2

  921  کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، ب 3

ی، اصیغوی آقمشیهدی، فصواایدیس منصیور -12ه ق(  ب  8412  حسینی شیوازی، محمد، اافقه، )طیووت،دارااالیوم، 4
  45طهزاد، پیشیس، ب 

 :نیسه عقد مفسد وای اسه طاطل ذیل مفصله شووه ق م  مقور می دارد: 999 ماده  5
  طاشد مقدور غیو آن انجام که شوطی - 8
  نااشد فایده و نفع آن در که شوطی - 9
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را، نیز مستند طه هیچ دایلی نیسیه  گاار صوفاً ایقاع مطل  را تجویز نموده نه ایقاع مشووهقانون

عکس چنیس شوطی مشمول عمومات اداه و صحید اسه  درنتیجیه ادعیای ططلیان شیوه و و طه

وجه پایوفتنی نیسه  در خصوب ادعای صحه ایقاع و ططلان شوه نییز اسیتداال هیچایقاع، طه

یقیاع و شیوه، تمام نیسه  چون ادعای تادد مطلوب و انحلال قصد موقع طه دو عمل حقیوقی ا

طاشد تا طا انتفاء یکی طتوان از صحه دیگوی سصس گفه  خلاف قصد موقِع طوده و صحید نمی

شده مورد قصد ناوده و آنچه مورد قصد طوده واقع نشده اسه  علاوه طا چنیس ادعایی آنچه واقع

سیه  دهید کیه او مجمیوع شیوه و ایقیاع را اراده کیوده اطو ایس تحلیل قصد موقع نیز نشان می

 –مضافاً در فوضی که تادد مطلوب پایوفته شود، طا ططلان شیوه، ناایید هییچ اختییاری )فسیخ 

صیواحه از جاوان خسارت( طه مشووه اه قائل طود  ایس در حاای اسه که قائلیس نظو مزطیور طه

 1گویند ح  فسخ و یا امکان مطاااه خسارت سصس می

ی که ماتقد اسه چون از منظو قانونی دایلیی ماند، نظوطو ایس اسا ، تنها یر نظو طاقی می

 2طو سوایه ططلان شوه طه ایقیاع نیسیه، پیس ایقیاع صیحید طیوده و فقیط شیوه طاطیل اسیه 

نظو اخیو طاظوافه تمام، طه سوال مطیووح پاسیخ کیاملی شود، صاحبطور که ملاحظه میهمان

( مگیو اینکیه 999ی دهکنید )میادهد، صوفاً ماتقد اسه، ططلان شوه طه ایقاع سوایه نمیینمی

قانون مدنی طاشد  ایس در حاای اسه که طاید طه ایس سوال نیز پاسخ  999ی شوه، مشمول ماده

که ططلان شوه طه ایقاع سوایه نکند، سونوشه طوفیس شوه چه خواهید داده شود، درصورتی

س سیوال، ها را پایاند ایقاع طیدون شیوه دانسیه؟ از آنجیائی کیه پاسیخ طیه اییشد؟ آیا طاید آن

ریزد، طوفداران عدم امکان ایقاع خیاری های تئوری عدم امکان خیار در ایقاع را طه هم میپایه

اند  ااا طه طورسیی پاسیخ سیوال مزطیور از ورود طه آن و استداال پیوامون پاسخ آن، امتناع نموده

 پودازیم که دایل دیگوی طو اثاات اعتاار ایقاع خیاری اسه، می

یس اسه: در فو  پایوش عدم امکیان ایقیاع خییاری و اعتقیاد طیه ططلیان شیوه، درواقع سوال ا

شود؟ پاسخ اییس سیوال منطای  طیا طدون اینکه ایس ططلان طه ایقاع سوایه کند، سونوشه موقِع چه می

                                                                                                   
  طاشد نامشووع که شوطی - 9

  45  اصغوی آقمشهدی، فصواادیس منصوری، طهزاد، پیشیس، ب  1
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ی موجب میادهطیه 1گاار در عقود خواهید طیود ی قانونقانون مدنی و نظیو اراده 941ی ملاک ماده

از عقد انجام شوه ممتنع شود یا مالوم شود که حیس اااقد ممتنیع طیوده اسیه کسیی  اگو طاد»اخیو: 

که شوه طو نفع او شده اسه اختیار فسخ ماامله را خواهد داشه مگیو اینکیه امتنیاع مسیتند طیه فایل 

 ی اخیو، ناگزیو طه جال ح  فسخ طوای مشیووه ایه )موقیع(طناطوایس طا توجه طه ماده ؛«مشووه اه طاشد

داده اسه، خواهیم طود، خواه مانای فسخ را تصلف از قصید، خیواه جایوان ه خود را ازدسهکه شو

قیانون میدنی اسیتناد  999 که در نظو ططلان شوه و صیحه ایقیاع، طیه میادهضور طدانیم و ازآنجایی

کنید  درنتیجیه، ق م را در پاسیخ طیه سیوال فیوق تأییید میی 941ی همیس امو تمسر طه ماده 2شده،

قیانون  941ی که در مورد ضمانه اجوای ططلان شیوه خییار و طیا توجیه طیه ملیاک میادهیازآنجای

تیویس داییل مصیاافیس، در امکیان اشیتواه خییار در رسییم، مهممدنی، طه جواز ح  فسخ در ایقاع می

گودد و چون طدون جال خیار در ایقاع، امکان فسخ )طه سیاب تصلیف از شیوه( در ایقاع، منتفی می

 3سه، طناطوایس، امکان فسخ طه ساب خیار شوه نیز جایز و ماتاو خواهد طود آن متصور ا

 گیری نتیجه
 قوام و صدق شوه طه عقید و فقیدان ادعای ماتنی طو قاعیدر ا اریعدم امکان شوه خ هینظو

و قاول و اییواد طیو  جابیادعای قائم طودن شوه طه ا   اسه قاعیدر ا اریتأیید شوعی نساه طه خ

مطوح شد و مالوم گودید که هو شوطی نیاز طه مشووه اه و مشووه علیه دارد وای ایس امو  آن

ملازم طا وقوع شوه توسط دو طوف ناوده و مستلزم ایجاب و قایول نیسیه و طیا ییر اراده نییز 

ادعیای عیدم یسو اسه و ایس چنیس شوطی واجد مشووه اه و مشووه علیه اسه  تاییس شوه م

نییز میودود اسیه و چنییس شیوطی  طه جهه فقدان تأییید شیوعی قاعاتیدر ا اریامکان شوه خ

ادعیای عیدم  موجب حلال نمودن حوامی و یا عکس آن نیسه و مشمول عمومات اداه اسیه 

نیز وجاهتی ندارد چون قاول چنیس ادعیایی طیه طوهیان خلیف و  اده مادوم در ایقاعاتامکان اع

ماهیه ایقاع خیاری مودود اسه زیوا طا قاول ایس ادعیا امکیان فسیخ در عقیود تملیکیی کیه طیا 

اناقاد عقد مااکیه ساط  مادوم شده اسه نیز مصداق امتناع اعاده مادوم خواهد طود؛ در حاای 

                                                                                                   
  14طوای دیدن نظو مواف  رجوع کنید طه: فصیحی زاده، علیوضا و کیانی، عاا ، پیشیس، ب   1
  921 کاتوزیان، ناصو، ایقاع، پیشیس، ب  2

اشتواه شوه  "  طوای دیدن نظو مصااف، طه ایس صورت که اندراخ تمامی شووه در ایقاعات را جایز و در نهایه، صوفا3
  14داند، رجوع کنید طه: فصیحی زاده، علیوضا و کیانی، عاا ، پیشیس، ب فسخ در ایقاع را غیو ممکس می
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 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

عقود تملیکی اتفاق نظو وجیود دارد و ماهییه ایقیاع خییاری، ایجیاد عمیل که در امکان فسخ 

ی وضیایه سیاط  اسیه، طنیاطوایس صورت متزازل و فسخ آن اعادهی واحد و طهحقوقی طه اراده

نییز موردقایول متیأخویس  ادعای اجماع در ططلان ایقیاع خییاریاشکال مورد ادعا مودود اسه  

 قیاعیشیووه ضیمس اموجیه و  قیاعیدر ا ارییامکان شوه خ یهینظوصاحب نام نیسه  درنتیجه 

اگیو قائیل طیه ططلیان شیوه  اسه  مضاف طو اینکیه اثو نامستقو موجد یاریخ قاعیا ماتاو طوده و

قانون میدنی، نیاگزیو از جایل حی   941ی ر در ایقاع خیاری طاشیم، طا توجه طه ملاک مادهخیا

فسخ طه نفع موقع )مشووه اه( خواهیم طود و همیس امو ماانی عدم صحه خیار شیوه در ایقیاع 

رییزد  درنتیجیه جایل طود، در هیم می« عدم مشووعیه فسخ در ایقاع طدون خیار»را که ادعای 

 صحید خواهد طود  خیار در ایقاع 
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 ع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعهایقا

 منابع فارسي
طورسی فقهیی حقیوقی خییار شیوه در »اصغوی آقمشهدی فصواادیس و منصوری طهزاد،  -
 ( 8921) 8/15، سال چهل و سوم، شماره پیاپی اصول و فقه: اسلامی مطاااات «ایقاع
رشیاد ا وزارت ،ااأواى )ااطاا  ،حاشیه کتاب اامکاسب ،ااآخوند ااصواسانی محمدکاظم -
 ه ق(  8415، یاسلام

، اامحقی  ااناشیو ،ااطاا  ااأواى)، 4، خ حاشیه کتاب اامکاسب، ااإصفهانی محمدحسیس -
  ه ق( 8482

، )چاپ اایاوای، ناشیو اامیؤتمو ااایاامی 1 ، خکتاب اامکاسبااانصاری ااشیخ موتضی،  -
همچنییس چیاپ سینگی  ه ق(  8491طمناساه اایاکوی اامئوییه ااثانییه امیلیاد ااشییخ ااانصیاری،

 ه ق(  8921) مکاسب

 ،ااجیزء ااواطیع عشیو، مفتاح ااکوام فی شیوح قواعید ااالامی  ،ااحسینی ااسید محمدجواد -
 ه ق(  8481،اانشو ااإسلامیااتاطا  اجماع  اامدرسیس طقم اامشوف  )مؤسسه

، )موسسه اسماعیلیان اطااعه 9 ، خحاشیه اامکاسبااطااطاایی اایزدی سید محمدکاظم،   -
 ( 8921یع، و اانشو و ااتوز

االجنی  ااالمیی  ، ااأواى چاپ، )9جلد ، ااتالیق  على اامکاسب، االاری ااسید عادااحسیس -
  ه ق(  8481، مؤسسه ااماارف ااإسلامی  -المؤتمو 

: سیتاره اامطاای  ،: اایأواى)ااطاای  ،حاشییه کتیاب اامکاسیب، ااهمدانی ااحاخ آقیا رضیا -
 ه ق(  8491،قم

چیاپ ) ،9-9جلید ، ه أو ااااتزامیات ااتاایی  فیی اااقیودااشوو، ااصوئی ااسید محمدتقی -
 م(  8229 -ه ق 8484،اانان –طیووت  -دار اامؤر  اااوطی  ،ااأواى

 گینج جلید اول، )تهیوان: ،مساوه در تومینواوژی حقوقجافوی انگوودی محمدجافو،  -
 ( 8921، دانش

گیینج : )تهییوان ،ااماییارف حقییوق مییدنی و تجییارتدایوة، _____________________ -
 ( 8911، دانش

 ه ق(  8412، )طیووت: دارااالوم، اافقهحسینی شیوازی محمد،  -

 پژوهشینامه« طورسی شوه در ایقاعات طا رویکیودی طیو نظیو امیام خمینیی»حقیقه صاا،  -
 (  8925، سال نوزدهم، شماره هفتاد و ششم )متیس
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 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 ،صیدرا فصیلنامه «اعتااری و حقیقی ادراکات در منطقی توایدی راططه»اقمان،  نژاد رضا -
  91/9/21: طازدید آخویس http://www.talie.ir: سایه در دستو (  قاطل8925) نوزده شماره

 ( 8921چاپ ششم، تهوان: انتشارات مجد،1، سقوه تاهداتشهیدی مهدی،   -

 هچاپصانی)قیم:  ،9 جلید ،هدای  ااطااب اای اسوار اامکاسیب، شهیدی تاویزی میوزا فتاح -
 ( 8921، اطلاعات

، مییزانتهیوان: چیاپ دوازدهیم، ) جلید دوم، ،می قواردادهیاقواعد عمیو، صفایی حسیس -
8921 ) 

سومیس کنفوانس ملی علیوم « ماهیه و اقسام ایقاعات»عااسی جمیله و نیر نژاد عاا ،  -
  99/81/25آخویس طازدید:  www.hmconf.irدستو  در سایه: (  قاطل8925) انسانی

سیییومیس « شیییوایط صیییحه ایقاعیییات»، ___________________________ -
آخویس طازدیید:  www.hmconf.irدستو  در سایه: (  قاطل8925) کنفوانس ملی علوم انسانی

99/81/25  

« تحلیل حقوقی اندراخ شوه در ایقاع و آثیار آن»فصیحی زاده علیوضا و کیانی عاا ،  -
 ( 8929) 2، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره مدنی فقه هایآموزه

، )چاپ هشتم، تهوان: شوکه سهامی 1 ، جلدقواعد عمومی قواردادهاکاتوزیان ناصو،   -
 ( 8929انتشار،

 ( 8929، چاپ ششم، )تهوان، نشو میزان، ایقاع، ____________ -

ارااکتیاب، ، )چیاپ سیوم، د81 ، جلیدکتیاب اامکاسیب )اامحشیی(کلانتو سید محمد،  -
 ه ق( 8481

، سیمهتهیوان: چیاپ هشیتم، ) ،(۶قواعد فقه )طصیش میدنی  ، سیدمصطفیمحق  داماد  -
8912 ) 

 پیژوهش فصیلنامه« طورسی جویان خییار در ایقاعیات»محمدی سام و عادااکویمی هیوا،  -
 ( 8921، شماره هفدهم )خصوصی حقوق

ن: انتشیارات طهنیامی، ، )چیاپ اول، تهیواگزیده متیون حقیوقی فوانسیهمیوزایی علیوضا،  -
8918 ) 

وکس ریمونید،  فلسیفه حقیوق، توجمیه: طیاقو انصیاری و مسیلم آقیایی طیوق، )تهیوان:  -
 ( 8912انتشارات جنگل، چاپ اول، 

http://www.talie.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A7/
http://www.hmconf.ir/
http://www.hmconf.ir/


 


