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  مقدمه
خيار مجلس، خيار حيوان و خيار شرط از . در مباحث پيشين احكام خيارات آغاز و به بعضي از اقسام آن اشاره شد

  . ث و بررسي قرار گرفتها مورد بح و مستندات آنجمله خياراتي بودند كه احكام 
طرح و در ضمن آن بعضي از احكام مربوط به » خيار تخلف شرط«در درس گذشته قسم ديگر از خيارات با عنوان 

 ارائه - مانند اعتبار ذكر شرط در متن عقد، عدم مخالفت آن با شرع و منافي نبودن آن با مقتضاي عقد –نفس شرط 
آيا لزوم وفاي به شرط طبق  جواب از اين سوال پرداخته خواهد شد كه در ادامه مباحث خيار تخلف شرط به. شد

است؟  بندي به آن مرتكب فعل حرام شده قول مشهور يك حكم تكليفي است و مشروط عليه در صورت عدم پاي
يا لزوم آن طبق قول شهيد اول صرفاً يك حكم وضعي بوده و اثر آن منحصر در جواز فسخ معامله توسط مشروط 

  باشد؟   صورت عدم تحقق شرط ميله در
كه استناد به باشد، ادلة قول مشهور  در پاسخ به اين سوال مهم كه در راستاي اثبات يكي ديگر از احكام شرط مي

  . كتاب و سنت است ارائه و بعد از آن نظرية شهيد اول مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت
  . ست كه در درس حاضر مفصالً به آن پرداخته شده استتحقيق در حكم مسالة مذكور از مباحث بسيار مهمي ا

در ادامه با بيان دو دليل براي ثبوت خيار شرط براي مشروط له در صورت تخلف شرط، بحث از خيار شرط به 
  . شود مطرح مي» خيار غبن«پايان خواهد رسيد و يكي ديگر از اقسام خيارات با عنوان 

باشد؟ از  اي چه كساني ثابت است؟ ثبوت اين خيار داراي چه شرائطي ميمراد از خيار غبن چيست؟ اين خيار بر
  . ها خواهد بود سواالتي هستند كه مباحث اين درس جوابگوي آن

استدالل بر ثبوت خيار در هنگام غبن، با استناد به نظرية شرط ضمني از مسائل دقيق مطرح شده در ذيل خيار غبن 
 بخش درس حاضر خواهد بود و دالئل باقي احكام و شرائط خيار غبن در رود كه بحث از آن پايان به شمار مي

    .  درس بعدي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت
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  متن عربي
  : فلوجوه، و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً-4
ك عن اإلسالم، و ، فانه يدل على ان الوفاء بالشرط ال ينف» المسلمون عند شروطهم«:  التمسك بقوله عليه السالم-أ

  .عدمه ال ينفك عن عدمه، و الزم ذلك وجوب الوفاء بالشرط
العقد اذا وجب الوفاء به يلزم الوفاء ، بتقريب ان »يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ«:  التمسك بقوله تعالى- ب

  . بالشرط أيضاً، ألنه جزء مما تم التعاقد عليه
ان علي بن أبي «يات الخاصة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السالم  التمسك بالروا-ج

من شرط المرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم اال شرطاً حرّم  :طالب عليه السالم كان يقول
  .، فانها واضحة في وجوب الوفاء»حالالً أو أحل حراماً
  .قد النكاح اال انه يتعدى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو ألن التعليل ينفي احتمال الخصوصيةو موردها و ان كان ع

 فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند  من عدم وجوب الوفاء بالشرط و انّ-و بهذا يتّضح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة
  . قابل للتأمل- تخلّفه

  : ، فقد قيل في وجههط و اما ثبوت الخيار عند تخلّف الشر-5
 إلى تعليق االلتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا، فعند عدم تحقّقه ال التزام بالعقد الذي  مرجع االشتراط عرفاًنّ ا-أ

  .هو عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلّف الشرط
  .  التمسك بالبناء العقالئي علي ثبوت الخيار عند تخلف الشرط- ب
   خيار الغبن-5

   . مع جهله بالحال-  كان أو مشترياً بايعاً-و هو ثابت من حين العقد للمغبون
  :و المستند في ذلك

  . و انما االشكال في تخريجه الفني في الجملةفال إشكال فيه،  اما ثبوت الخيار عند الغبن-1
كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه  ان وأوجهها التمسك بفكرة الشرط الضمني لعل و قد ذكرت عدة تقريبات، 

  . على تقدير كونه مغبوناً- اشتراطا ضمنيا- الخيار
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  يادآوري
. در درس گذشته خيار تخلف شرط به عنوان چهارمين قسم از اقسام خيارات مورد بحث و بررسي قرار گرفت

 مذكور ف مشروطٌ عليه از شرط بر فسخ عقد به سبب تخلّيكي از متعاملينتسلّط  :تعريف اين خيار عبارت بود از
  . ، البته در صورتي كه شرط اخذ شده در عقد با شرع و متقتضاي عقد منافات نداشته باشددر عقد

 شرط بايد در ضمن عقد به صورت  كه به آن اشاره شد اين بود كهخلف شرطخيار تاز ديگر نكات قابل توجه در 
 عمومدر نتيجه . ورت التزام ابتدايي است و شرط نيست در غير اين صزيرايا ضمني ذكر شده باشد، صريح 

  . نخواهد شدشامل آن » المسلمون عند شروطهم«
 به يبا استناد به عدم احتمال الزام شارع بر وفادر بررسي مستندات احكام خيار تخلف شرط توضيح داده شد كه 

عدم  چه موافق شرع است، اعتبار آن چه مخالف شرع است، و مقيد شدن وجوب وفاء در صحيحه ابن سنان به آن
  . گردد ثابت ميشرع شرط با  تمخالف

  : ارائه شد كه اجماالً عبارت بودند ازاعتبار عدم مخالفت شرط با مقتضاي عقدو نيز دو دليل براي 
يا ، و ن شرط به عقد و بطاليعدم وجوب وفاالزمة آن يا  به عقد با مضمون آن منافات داشته باشد ي وقتي وفا:اوالً

  . شرط باطل است و وجوب وفاء نداردفرضهر دو كه بنابر .  است به شرط و باطل بودن شرطيعدم وجوب وفا
  . و شرط مخالف با قرآن باطل است شرط مخالف با مقتضاي عقد با قرآن مخالف است، :و ثانياً

وجوب وفاي به شرط يك رسد كه  اما در ادامة مباحث مربوط به خيار تخلف شرط نوبت به بررسي اين مساله مي
  .  كه بايد مورد طرح و بررسي قرار بگيردارائه گرديدهاي   ادلهمسالة مذكوربراي اثبات . حكم تكليفي است

  تكليفي وفاي به شرطوجوب ادلّة 
  1»المسلمون عند شروطهم«. 1

ر صحيحة عبداهللا السالم د اولين دليل تكليفي بودن حكم وجوب وفاي به شرط تمسك به فرمايش امام صادق عليه
اين جمله . »بند هستند مسلمانان به شروط خود پاي«: اند كه مطابق با نقل روايت حضرت فرموده. بن سنان است

به عبارت ديگر مسلمان بودن و وفاي به شرط دو امر . حضرت داللت بر مالزمة بين وفاي به شرط و اسالم دارد
در نتيجه از اين . رود  شرط مالزم با عدم مسلماني به شمار مي و در مقابل عدم وفاي به جدائي ناپذير هستند،

زيرا اگر وجوب آن فقط وضعي بود اثر آن در جواز فسخ . شود عبارت وجوب تكليفي وفاي به شرط استفاده مي
در حالي كه مالزم قرار دادن اين حكم با اسالم داللت بر تكليفي بودن آن . شد معامله توسط مشروط له خالصه مي

  . 2اردد

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 353: 12وسائل الشيعة . 1
 جمله خبرى در مقام انشا، اعالم منظور از. حقيقت انشاى حكم است  اگر چه يك جمله خبرى است، ولى در» المسلمون عند شروطهم«جمله  .2

دهد؛ گويى  است؛ زيرا جمله خبرى از وقوع مطلوب در مقام طلب خبر مى» آكد در بعث«اى  نيست، بلكه بعث است و به قول فقيهان چنين جمله
اند كه به  و مكلف شده، مؤمنان موظف صحيحهاين لذا طبق . گويندة جمله جز به وقوع مدلول آن راضى نيست و از اين رو، جمله مؤكد است

  .« 40: ، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج «.گردد از حكم تكليفى انتزاع مى» لزوم قراردادها« يعنى راردادها و شروطشان وفا كنند؛ و حكم وضعىق
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  1»اوفوا بالعقود«آية . 2
با اين . دومين دليل تكليفي بودن حكم وجوب وفاي به شرط، امر شارع مبني بر وفاي به عقود در آية كريمه است
. بند باشند توضيح كه در آية شريفه شارع مقدس بر مومنين تكليف كرده كه بايد به عقود خود وفا كنند و به آن پاي

اي به عقد يك حكم تكليفي است، وجوب وفاي به شرط نيز حكم تكليفي خواهد بود، و از آنجا كه وجوب وف
طرفين بر آن توافق كردند در نتيجه آيد كه  زيرا با قرار گرفتن شرط در ضمن عقد، شرط جزئي از عقد به شمار مي

  . شود وجوب تكليفي وفاي به عقد شامل آن نيز مي
   2اسحاق بن عمارموثقة . 3

هر كسي به نفع زوجة خود «: اند السالم نقل شده است كه ايشان فرموده  از امير المومنين علي عليهدر اين موثقه
مگر شرطي كه حالل را حرام يا . بند هستند شرطي قرار بدهد بايد به آن وفا كند، زيرا مسلمانان به شروط خود پاي

  . »حرام را حالل كند
از اين موثقه واضح است زيرا در اين موثقه وفا كردن به  زوج توسطاستفاده تكليفي بودن وجوب وفاي به شرط 

و بدون شك امر، واجب بودن عمل را .  واقع شده است»بايد به آن وفا كند«السالم شرط متعلق امر حضرت عليه
  . رساند مي

  سوال
تكليفي وفاي به باشد، از اين موثقه چگونه وجوب  با توجه به اين كه موضوع موثقة اسحاق بن عمار عقد نكاح مي

  شود؟ شرط در عقد بيع ثابت مي
  جواب

 به مواردي غير از نكاح مانند بيع  براي اين كه از حكم وجوب تكليفي وفاي به شرط كه در اين موثقه وارد شده،
  :ز تعدي شود دو راه حل وجود داردني
  عدم قول به فصل. 1

 به عبارت ديگر حكم شرايط در عقد نكاح اند، صيل نشدهفقهاء بين عقد نكاح و ديگر عقود در اين مساله قائل به تف
 در نتيجه با عقود ديگر يكي است و كسي در حكم آن بين نكاح و عقود ديگر قائل به تفاوت و تفصيل نشده است

  . شود وجوب تكليفي آن در غير نكاح مانند بيع نيز ثابت ميبا اثبات وجوب تكليفي وفاي به شرط در عقد نكاح، 
  احتمال خصوصيتنفي . 2

بيان » فان المسلمين عند شروطهم«السالم بعد از حكم به وجوب وفاي به شرط، علت آن را با جملة   عليهامام
شود كه حكم  كند، ثابت مي  نفي خصوصيت مي روايتو از آنجا كه ذكر علت بعد از بيان حكم از مورد. فرمايند مي

 از بيان علت توسط در نتيجه. شود، حكم نيز ثابت خواهد بوداختصاص به مورد نداشته و در هر جا علّت محقق 

                                                 
  .1: المائدة .1

 .5 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 354: 12وسائل الشيعة . 2
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شود كه علت وجوب وفاي به شرط توسط زوج،  گونه فهميده مي  اين در موثقة اسحاق بن عمارالسالم امام عليه
در نتيجه در موارد غير نكاح مانند بيع نيز، وفاي به شرط وجوب تكليفي . است» المسلمين عند شروطهم«عموم 
  »FG«. 1شود زيرا علت شامل آن نيز ميدارد، 

  
  
  

  2نظرية شهيد اول
تواند آن را انجام ندهد و تنها اثر   معتقد است كه وفاي به شرط واجب تكليفي نيست و پذيرندة شرط ميشهيد اول

البته با توجه به .  حق فسخ عقد را خواهد داشت-  مشروط له–تعهدي كه صورت گرفته اين است كه طرف مقابل 
  .باشد ة ارائه شده براي اثبات تكليفي بودن وجوب وفاي به شرط، اين نظريه محلّ تامل و مناقشه ميادل

                                                 
در اختيار ما قرار گيرد و در خود آن نص كه بيان كنندة حكم شرع است، علت حكم نيز به صراحت بيان هر گاه حكمى از طريق نص معتبر . 1

 ناميده هشده باشد، و ما بخواهيم بر اساس آن در هر موضوع ديگرى كه علت مذكور وجود دارد، حكم آن را نيز جارى كنيم، قياس منصوص العل
اند، ولى گروهى مانند سيد مرتضى در كتاب الذريعه  ب معالم و غير آنها اين نوع قياس را معتبر دانستهبيشتر فقها مانند عالمه حلى و صاح .شود مى

  .شود إلى اصول الشريعه معتقدند كه فرقى ميان اين نوع قياس با ساير قياسها نيست و ادله منع قياس شامل اين نوع قياس نيز مى
نند محقق اول صاحب شرايع االسالم و محقق قمى صاحب قوانين االصول و عالمه حسين در مقابل برخى ديگر از دانشوران شيعى و سنى ما

 مظفر صاحب كتاب اصول الفقه و عالمه سيف الدين آمدى شافعى صاحب االحكام فى اصول االحكام عالمه و ية االبراراهدكركى صاحب 
بلكه از باب عمل به ظاهر عموم . باشد آنها موجود است، قياس نمى به ساير مواردى كه علت در هاصوال تعدى از مورد منصوص العل: معتقدند

 به ساير هپس تعميم حكم از مورد منصوص العل. آيد و حجيت ظواهر به بناى عقال ثابت است تعليل است و عموم از نوع ظواهر به شمار مى
  . از باب اعتبار و حجيت ظهور است نه از باب قياسندمواردى كه واجد علت ا

 - حكم-اى متقن و متين است، چه اين كه اگر علت حكمى در نص به تصريح بيان شده باشد، اقتضاى علت اين است كه معلول ظريه، نظريهاين ن
  .به دنبال آن حضور داشته باشد، زيرا تفكيك علت از معلول محال است

  : ذكر شده، عبارت است ازهبرخى از مواردى كه براى منصوص العل
  .حكم عبارت است از حرمت شرب خمر. ال تشرب الخمر النه مسكر:  مثال معروف-يك

  .اند كه پس هر نوشيدنى سكر آور محكوم به حرمت است از اين بيان نتيجه گرفته. مست كنندگى آن: علت حكم
.. كند  ارد و چيزى آن را فاسد نمىآب چاه وسعت د :يعنى» الن له مادة.. ء   البئر واسع ال يفسده شيءما« در صحيح بزيع السالم عليه كالم امام -دو

  . زيرا داراى ماده و منبع است
  .داشتن ماده و منبع: علت. فاسد نشدن، نجس نشدن آب چاه به صرف مالقات با نجاست :حكم

شد يا آب چشمه آب چاه با. شود اند كه پس هر آبى كه داراى منبع و ماده باشد به صرف مالقات با نجاست، نجس نمى از اين روايت نتيجه گرفته
  ..يا شبكه آب شهرى و 

شناخت علت سهل نيست چه اين كه در برخى موارد به جاى علت، حكمت و فائده حكم بيان شده است و حكم همواره داير : الزم به تذكر است
»  من الزوج لئال تختلط المياهال تتزوج المرأة فى عدتها«: فرموده استالسالم  عليهمثال امام . مدار علت است ولى داير مدار يك حكمت نيست

برد، ازدواج نكن تا اختالط نطفه پديد نيايد آن چه در اين روايت به عنوان جلوگيرى از اختالط  سرش به سر مى با زنى كه در زمان عده هم: يعنى
ت ازدواج با او قبل از پايان عده نطفه مطرح شده حكمت است نه علت، زيرا در مورد زن عقيم مسأله اختالط نطفه معنا ندارد ولى حكم ممنوعي

  . »299: منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمى، ص« .باقى است
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ادله تكليفي بودن حكم وجوب وفاي به شرط
  .»المسلمون عند شروطهم«صحيحة عبداهللا بن سنان . 1
  . »يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«آيه . 2
 .»شرط المرأته شرطاً فليف لها بهمن «موثقة اسحاق.3
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٦

 تطبيق

  : و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً، فلوجوه-4
  :  چند وجه استدليل آن، پس وجوب تكليفي وفاي به شرط و اما - 4
   ،1»المسلمون عند شروطهم«:  التمسك بقوله عليه السالم-أ
  ،»بند هستند به شروط خود پايمسلمانان «: السالم  تمسك به قول حضرت عليه-أ

  .فانه يدل على ان الوفاء بالشرط ال ينفك عن اإلسالم، و عدمه ال ينفك عن عدمه، و الزم ذلك وجوب الوفاء بالشرط
جدا ز از عدم اسالم از اسالم جدا نيست، و عدم وفاي به شرط ني به شرط يپس آن داللت دارد بر اين كه وفا

  . به شرط استي آن واجب بودن وفاةنيست، و الزم
  ، 2»يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ«: التمسك بقوله تعالى - ب
  ،»ها وفا كنيد ايد به عقد اي كساني كه ايمان آورده«:  متعال تمسك به قول خداوند-ب

   . يلزم الوفاء بالشرط أيضاً، ألنه جزء مما تم التعاقد عليهبتقريب ان العقد اذا وجب الوفاء به
زئي از اين كه شرط جدليل  الزم است، به نيز به شرط ي است وفاواجب به عقد يبه اين بيان كه وقتي وفا

  . بر آن تمام شده استچيزهايي است كه عقد طرفين
ان علي بن أبي طالب «عن جعفر عن أبيه عليه السالم التمسك بالروايات الخاصة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمار -ج

من شرط المرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم اال شرطاً حرّم حالالً أو  :عليه السالم كان يقول
  ، 3»أحل حراماً

از پدرش السالم   امام صادق عليهاق بن عمار از اسحة تمسك به روايات مخصوص اين مسأله، از قبيل موثق-ج
 به نفع زن خود شرطي قرار دهد بايد ه نفعكسي كه ب: فرمود همانا علي بن ابي طالب عليه السالم مي«السالم  عليه

 مگر شرطي كه حاللي را حرام يا بند هستند، به شروط خود پاي مسلمانان به دليل اين كهزن به آن شرط عمل كند، 
  ،»حرامي را حالل كند

  .وفاءفانها واضحة في وجوب ال
  . روشن استي به شرطپس اين روايت در واجب بودن وفا

  .و موردها و ان كان عقد النكاح اال انه يتعدى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو ألن التعليل ينفي احتمال الخصوصية
ل، يا يفصت، يا با عدم قول به كند مگر اين كه حكم به غير آن سرايت ميو مورد روايت هر چند عقد نكاح است، 

  .كند را نفي مياحتمال خصوصيت  در روايت بيان علتكه دليل اين به 

                                                 
  .2 من أبواب الخيار الحديث 6 الباب 353: 12وسائل الشيعة . 1
  .1: المائدة. 2
  .5 الخيار الحديث  من أبواب6 الباب 354: 12وسائل الشيعة . 3
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٧

 فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند  من عدم وجوب الوفاء بالشرط و انّ-و بهذا يتّضح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة
  . قابل للتأمل- 1تخلّفه

 به شرط و يواجب نبودن وفا از استكه عبارت  – شود آن چه شهيد در لمعه بيان كرده  و با اين بيان روشن مي
  .  جاي تأمل دارد– آن منحصر است در جايز بودن فسخ عقد وقتي از شرط تخلف شود ةاين كه فايد

 Sco١ ١٤:٠٤  

  دليل ثبوت خيار در صورت تخلف شرط
  دليل اول

 از نگاه عرف او التزام  دهد، شرطي را قرار ميدر ضمن عقد هنگامي كه هر يك از فروشنده يا خريدار براي خود 
 –شود آن شخص   و در واقع هنگامي كه شرط محقق نموده استخود را به عقد معلق و متوقف بر تحقق آن شرط 

 خود – مشروط له – اين شخص ،لذا در صورت عدم تحقق شرط. شود  به عقد انجام شده ملتزم مي–مشروط له 
همان اختيار شخص براي در حقيقت ه عقد در صورت عدم تحقق شرط  عدم التزام بداند و را به عقد ملتزم نمي

  . باشد فسخ معامله در صورت تخلف شرط مي
  دليل دوم

توان اقامه كرد تمسك به بناء عقال  دليل ديگري كه براي اثبات خيار در صورت تخلف شرط براي مشروط له مي
دهد اين است كه در  خود در عقد شرطي قرار مي در مواردي كه شخص براي روش رايج ميان عموم عقال. باشد مي

تواند به سبب عدم تحقق شرط، عقد را  صورت عدم تحقق شرط، براي آن شخص حقّ خيار ثابت است و او مي
اين بناء حجت و دليلي براي ثبوت   با توجه به اين كه از سوي شارع ردعي نسبت به اين بناء نشده،. فسخ نمايد

 »FG«. تخيار هنگام تخلف شرط اس

  
  
  
  

  تطبيق
  : ، فقد قيل في وجهه و اما ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط-5
  :  در وجه آن گفته شده، پسهنگام تخلف از شرط و اما ثابت بودن خيار - 5
   . انّ مرجع االشتراط عرفاً إلى تعليق االلتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا-أ
به معلق گذاشتن التزام به عقد بر تحقق شرط در خارج  از نگاه عرف شرط قرار دادن بازگشت معناي همانا -أ

  .است
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 دليل ثبوت خيار در صورت تخلف شرط      
  تعليق التزام به عقد بر تحقق شرط و عدم : معناي اشتراط از نگاه عرف. 1

  .   ملتزم شدن به عقد در صورت عدم تحقق شرط
 . ثبوت خيار هنگام تخلف شرط: بناء عقالء. 2



١٠٢١٣٢٣ 

٥١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  .فعند عدم تحقّقه ال التزام بالعقد الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلّف الشرط
خيار  شرط كننده، حقآن، عبارت ديگري از قرار دادن  نيست كه  التزامي به عقد شرط تحقق هنگام عدمدر نتيجه

  . خود، هنگام تخلف از شرط استايبر
  .  التمسك بالبناء العقالئي علي ثبوت الخيار عند تخلف الشرط- ب
  . تمسك به بناء عقال بر ثابت بودن خيار هنگام تخلف از شرط-ب

Sco٢ ١٨:٣٤ 

  خيار غبن 
غبن در لغت به . شود  بر فسخ عقد به سبب غبن در اصطالح خيار غبن گفته ميهر يك از طرفين معاملهتسلّط 

معناى فريب و مكر و در اصطالح عبارت است از فروختن مالِ به كمتر از قيمت واقعى آن و يا خريدن كااليى 
 اين خيار از همان .2 به واقع جاهل باشند- فروشنده يا خريدار– در صورتي كه مغبون 1اش بيشتر از بهاى واقعى

  . 4 براي مغبون ثابت است3هنگام عقد
                                                 

مراد از كمتر يا بيشتر بودن قيمت به لحاظ شرايط مقرر در معامله است؛ بنابراين، اگر فروشنده كااليى را كه هزار تومان ارزش دارد به شرط . 1
 شده كمتر از ارزش كااليى است كه يابد؛ زيرا ارزش كاالى فروخته شده به گونة ياد ثبوت خيار براى خود، به كمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمى

  .» 554: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج«. دشو فروخته مى»  حقّ خيار براى فروشنده بيع بدون«به گونة بيع الزم 
  

مغبون به قيمت واقعى در زمان عقد و ديگرى، كاهش يا افزايش قيمت فراتر از يكى، جهل : ثبوت خيار به غبن منوط به تحقق دو شرط است. 2
 .»مصدر سابق «.شود بنابر اين، با علم مغبون و يا تفاوت ناچيز در قيمت از نظر عرف، خيار غبن ثابت نمى. مقدار مسامحة عرفى در مثل آن

 آشكار شدناين اختالف ناشى از آن است كه آيا .  زمان عقد، اختالف استدر اينكه آغاز ثبوت خيار غبن پس از آشكار شدن غبن است يا از. 3
غبن، شرط شرعىِ حدوث خيار است يا كاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقد؟ بر مبناى نخست، آغاز ثبوت خيار غبن، پس از علم به غبن خواهد 

 .»مصدر سابق« .شود بود، برخالف مبناى دوم كه مبدأ آن زمان عقد مى
بنابر قول به فورى بودن، مغبون پس از آگاهى . ا خيار غبن فورى است يا با تأخير هم ثابت است؟ قول اول به مشهور نسبت داده شده استآي. 4

گردد؛ ليكن بنابر قول به جواز تراخى، با تأخير زمانى، خيار ساقط  از غبن بايد فورى معامله را فسخ كند و در صورت تأخير، خيار او ساقط مى
در ثبوت خيار غبن در غير بيع از ديگر عقود مالى همچون اجاره . اى باشد كه به طرف ديگر معامله زيان برسد البته نبايد تأخير به اندازه. شود ىنم

  . و صلح اختالف است
د، با آشكار شدن  غبن، سقوط خيار شرط شوآشكار شدناگر در عقد بر فرض : شرط سقوط خيار، در ضمن عقد.  الف: خيار غبناسباب سقوط

اى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نيز آن را در بر گيرد، تنها با  البته در صورتى كه هنگام شرط مرتبه. شود غبن، براى مغبون خيار ثابت نمى
 است، خيار ساقط بنابر اين، در فرضى كه يك دهم غبن مقصود بوده، ليكن يك پنجم آن آشكار شده. شود ساقط مى  آن مرتبه، خيارآشكار شدن

  . اند برخى شرط سقوط خيار در عقد را باطل و آن را موجب بطالن عقد دانسته. شود نمى
گيرد يا با جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت  اين اسقاط يا با آگاهى از غبن صورت مى. اسقاط خيار پس از عقد. ب
 به معناى مصالحه بر اسقاط در -اسقاط با آگاهى از مرتبة غبن؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض . شود و يا اسقاط، مجانى خواهد بود مى

اى كه باشد؛  همچنين اسقاط با جهل به مرتبة غبن با تصريح بر اسقاط خيار با پيدايى غبن در هر مرتبه .شود  موجب سقوط خيار مى-برابر عوض
  . بل از آشكار شدن غبن و آگاهى از آن، بويژه در فرض دريافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث استليكن سقوط خيار غبن، با اسقاط آن ق

در فرض اول، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد . اين تصرف يا پس از آشكار شدن غبن است و يا پيش از آن. تصرف مغبون در مال. ج
 تصرف قبل از آشكار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملك - كه به مشهور نسبت داده شده بنابر آنچه-همچنين. شود موجب سقوط خيار مى

ليكن .  موجب سقوط خيار است-  مانند آنكه بردة خريدارى شده را آزاد كند- يا مانع بازگرداندن آن شود-  مانند آنكه آن را بفروشد-مغبون گردد
  .»555: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج«. ر نخواهد بودساير تصرّفات قبل از آشكار شدن غبن موجب سقوط خيا
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٩

   ثبوت خيار غبندليل
لكن در اقامة استدالل علمي براي ثبوت آن اشكاالتي وجود . در اصل ثبوت خيار غبن اجماالً اشكالي وجود ندارد

  . نظرية شرط ضمني شايد بهترين دليل علمي براي اثبات خيار غبن باشد. دارد
   شرط ضمنيةنظري

 مالى را به دو طرف كه اشخاص عاقلي هستند،يك از  نظرية شرط ضمنى به اين بيان است كه در عقد بيع، هر
 به همين  و متعارف بگيرد و اصوالً تراضى ايشان بر همين اساس و مشروطدر مقابل عوض برابردهد تا  ديگرى مى
 عوضين، نيازى به ذكر در متن عقد نداشته، و به صورت ضمني همراه عقد بنابراين هم ارزش بودن. شرط است

ورت تخلف هر يك از عوضين از اين شرط، براي طرف مقابل به دليل عدم تحقق شرط و باشد در نتيجه در ص مى
  . شود مغبون واقع شدن در معامله خيار غبن ثابت مي

  تطبيق

   خيار الغبن-5
   خيار غبن- 5

  .  مع جهله بالحال-  بايعاً كان أو مشترياً-و هو ثابت من حين العقد للمغبون
  .واقع ثابت است، با جاهل بودن او به – فروشنده باشد يا مشتري – و آن از هنگام عقد براي مغبون

  و المستند في ذلك
  مستند در آن مطالب

  . و انما االشكال في تخريجه الفني1فال إشكال فيه في الجملة اما ثبوت الخيار عند الغبن، -1
 به دست آوردن اشكال در ناو هما، پس اجماال در آن اشكالي نيست نگام فريب خوردن اما ثابت بودن خيار ه- 1

  . آن استعلمي
و قد ذكرت عدة تقريبات، لعل أوجهها التمسك بفكرة الشرط الضمني و ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه 

  . على تقدير كونه مغبوناً- اشتراطا ضمنيا- الخيار
ن كه هر عاقد عاقلي در ضمن عقد شرط ضمني است و اينظرية ها تمسك به  و بياناتي ذكر شده، شايد بهترين آن

  .كند  ميخيار شرط باشد، مغبون ي كهدر صورت – به صورت شرط ضمني –راي خودشب
Sco٣ ٢٧:٢٢  
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١٠

  چكيده
   :  شود با استناد به سه دليل ثابت مي به شرط يوجوب تكليفي وفا. 1

وجود الزمه اي به شرط و اسالم مبين وف كه ا اين توضيحب» المسلمون عند شروطهم «:السالم كالم امام عليه: الف
  . دارد و عدم وفاي به شرط نيز با عدم اسالم مالزم است

ثابت  به شرط نيز ي به عقد، لزوم وفاي وفا وجوب به اين بيان كه از»يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود «ة آي:ب
  . جزو چيزهايي است كه عقد بر آن بسته شده استشود، زيرا شرط مي
  امري كه براي همسرش كرده شرطيبه وفازوج را السالم در آن  ق بن عمار كه امير المؤمنين عليهاسحا ة موثق:ج
 يا الغاء خصوصيت به سبب بيان علت حكم در آن، اين حكم غير از عدم قول به فصل وضميمة با  فرمايد كه مي

  .مورد روايت در موارد ديگر مانند بيع نيز ثابت است
   : ارائه شدهاستدالل دو هنگام تخلف شرط  ثبوت خيار ايبر. 2

، در صورت عدم تحقق شرط لذا  تعليق التزام به عقد بر تحقق شرط است،،معناي شرط از ديدگاه عرف :الف
  . است شرط هنگام تخلف شرطثبوت اين همان كه.مشروط له به عقد التزامي ندارد

دهد اين است كه در صورت تخلف شرط،  ار مي در مواردي كه شخص براي خود در عقد شرطي قر عقالبناء :ب
  . باشند براي آن شخص قائل به ثبوت حقّ خيار مي

به اين خيار در . تواند معامله را از همان هنگام عقد فسخ كند در صورت جهل به واقع مي شخص مغبون. 3
  . شود اصطالح خيار غبن اطالق مي

به در عقد  يهر عاقد عاقلاست با اين بيان كه شرط ضمني ية نظر خيار غبن، اثبات ايبهترين استدالل علمي بر. 4
   .كند  خيار ميشرطدر فرض فريب  ضمني براي خود صورت

  
 


