اصالح دوم انجام شد 59/44/41
 +صفحه آرايي شد

بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با
رویکردی بر اندیشة امام خمینی

(س)

محسن اسماعيلي
سميه مولوی

چكيده :اين نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبنن و راط بة آن طبا اادبدة الضبرر اتبت.
اطتدا طه صورت کلي تعريف خیار غنن و شرايط تحقق اين خیار را م رح مبيکنبد و
در ادامه اختالف نظبر ققابا در مبورد مبدرا خیبار غبنن را طررتبي مبيکنبد .ققابا
مدارا متعددی را طرای خیار غنن ذکر کرده اند که طا توجه طه اشکاالت وارد شبده
طه هر مبدرا ،در ناايبت تللبف ا طنبای دقبال و شبرم ضببني طبه دنبوان مبدرا
پذيرقته ميشود .در خاتبة طحث طه راط ة خیار غنن و ااددة الضرر پرداخته ميشبود
و طیان خواهد شد که ااددة الضرر نبيتوانبد مبدرا و مننبای ايبن خیبار طاشبد .در
راتتای انجام اين پژوهش آرای ققاا طه خصوص امبام خبینبي مبد نظبر ابرار رقتبه
اتت.
کليدواژهها :خیار ،غنن ،غاطن ،مغنون ،الضرر ،طنای دقال

مقدمه
جنران ضرر ناروا يکي ا مناني مام و اديبي خیار قسخ اتت که در نتیجه طرخورد الباام ناشبي ا
دقد طا ددالت و مصالح اجتبادي طه وجود مي آيد تا طه اين ترتیب جلبوی تبوا اتبتفاده ناشبي ا
ناتواني و جال يک طرف ارارداد رقته شود و ا طرهم خوردن تعادل و دبو
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اجرای اادده الضرر تنب مي شود که احکام دادی و اولیه جای خود را طه احکام ثانويه و اتتثنائي
طدهند طه طوری که ا آن ضرری ناشي نشود و يان جنران نشده ای طه طار نیايد.ا طرقي دده ای ا
ققاا و حقوادانان دلیل خیار غنن را اادده الضرر مي دانند .حال اين تؤال م رح مي شود که آيبا
تبامي احکام خیار غنن طا اين اادده ااطل توجیه اتت يا نه؟آيا مي توان در جايي که نص صريح ا
ققه و اانون نداريم طا کبک اادده الضرر پاتلگو مسئله طاشیم.در اين مقاله طر آنیم تا طبا پاتبخ طبه
اين دتته ا پرتشاا راط ه خیار غنن و اادده الضرر را تنیین نبايیم.

تعریف خیار غبن
معنای لغوی خيار :در میان طان شناتبان نسبنت طبه مفابوم خیبار اخبتالفنظبر وجبود دارد .طرخبي
معتقدند که خیار ،اتم مصدر ا اختیار اتت در اين صورت اختیار طه معني اص فاا و انتلبا

(اطبن

منظور طي تا ج  22 :1؛ جوهری  4322ج 294-29 :؛ جبر  4323ج  )519 :4و تبل ه داشبتن و مجنبور ننبودن
اتت و قادل ملتار را کسي ويند که ا ر طلواهد طکند و ا ر نلواهد نکند و خیار نیبا طبه هببین
معناتت .طا اين تفاوت که در مصدر ،جات صدور ا قادل و انتسا طبه قادبل ،منظبور و ملحبو
اتت و در اتم مصدر ،ا اين جات ا ع نظر شده و طه اصبل ابدرت و تبل نت داشبتن نظبر داشبته
اتت؛ اما روهي معتقدند که خیار و اختیار هر دو طه يبک معناتبت و آن اصب

فاا اتبت (طريحب

 4142ج  59 :3؛ قیوم طي تا.)429 :

معنای لغوی غبن :غنن طا تکون طاا در طیع اتتعبال ميشود و طه معنای خدده و ول دن اتت
(شاید ثاني  4141ج123 :3؛ طحران  4119ج )11 :45اما غنن طا قتحه طاا طا لفظ رأی اتتفاده ميشود ،يعنبي
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

رأی قالني ضعیف اتت (مص فوى  411ج.)454 :7
تعریف اصطالحي خيار غبن :ا ر شلصي مال خويش را طه طیش ا ایبت وااعي آن طه ديگبری
طفروشد و يا مال ديگری را طه کبتر ا ایبت وااعي آن خريداری کند غباطن اتبت و طبرف مقاطبل
مغنون محسو

ميشود و حق قسخ معامله را دارد (شباید ثباني  4141ج 121 :3؛طحرانب  4119ج 11 :45؛

محقق حلّ  4112ج .)42 :

شرایط تحقق خیار غبن
طرای تحقق خیار غنن وجود دو شرم ضروری اتت که ا ارار ذيل ميطاشد:
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ایبت وااعي طاتوجه طه اادده «الناس مسل ون دلي اموالام» خود اادام طبه معاملبه کبرده و لبذا حبق

مقاله

 .4مغنون در مان انعقاد ارارداد نسنت طه ایبت وااعي جاهل طاشبد؛ يبرا در صبورت دلبم طبه
خیار ندارد.
 .طايد غنن قاحش طاشد در وااع يادی که در معامله وجود دارد طه ونهای طاشد که درف در
آن تسامح نکند در وااع ا آنجايي که شرع مقدارغنن قاحش را ادالم نکرده اتت لذا طرای تعیبین
اين مقدار طه درف رجوع ميشود (نجف  4111ج13 : 3؛ دالمه حلّ  4143ج  27 :؛ شباید ثباني  4141ج:3
 121؛ طحران  4119ج14 :45؛ اطن طراج  4112ج .)324 :4

مدرک خیار غبن
 )1آیه تکون تجارة عن تراضٍ
طرخي ا ققاا (اردطیل  4113ج 113 :2؛ طناطنايي حائرى  4142ج  ) 311 :2که طاليهدار آنابا دالمبه اتبت،
مدرا خیار غنن را نفي اکراه و تراضي دانستهاند و طرای اثنات آن طه آيه «تجارة دن ترا » اتتناد
 )22اشکالي که در اطتدای امر طه نظر ميرتد اين اتت که طا اتبتدالل دالمبه ،معاملبه غننبي ،طاطبل
ميشود نه اينکه خیاری طاشد .طه هبین دلیل طرخي ا ققاا طهصراحت اائل شدند که اين آيه داللت
طر خیار غنن ندارد (مدن کاشان  73 :4115؛ نائین  4373ج 97 :؛ طناطنباي يبادى  41 4ج 39 :؛ امبام خبینب

 41 4ج  )114 :1النته اکثر ققاای طعد ا ايشان درصدد توجیه تلن دالمه طرآمدند و طهطبورکلي طبه
دو طیان ،اتتدالل دالمه را توجیه و تفسیر کردهاند:
 .1تقریر اول استدالل

شلص مغنون طه خیال آنکه قالن متاع ،صد درهم ار ش دارد و ایببت آن مسباوی طبا صبد درهبم
اتت و متاع معنون طه وصف ددم نقصان مالیتي اتت ،راضي شده و اادام طبه معاملبه کبرده اتبت.
ولي واتي قابید که آنچه را ا قروشنده درياقت نبوده اتت ،قااد وصف مذکور اتت و طهانبدا ه
منلغي نیست که طه او پرداخته اتت؛ ا عاً راضي نیست که دو

پبولش هببین کباالی کبمار ش

طاشد؛ اما ا آنجاييکه وصف دنواني مفقود ،ا اوصاقي که رکنیت در دقد دارند و تللف ا آناا
طادث ط الن دقد ميشود ،نیست؛ حکم طه صحت معامله ميکنیم و ثنوت خیار طهايندلت اتت که

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

کردهاند طا اين طیان که ا ر مغنون طه غنن آ

اه شود راضي طه معامله نبيشود (دالمه حلّ  4141ج :44
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لاوم چنین طیعي ،الاام مغنون طه چیای اتت که طدان راضي نیست؛ که اين الاام طا الضبرر طرداشبته
ميشود (انصارى  4321ج 492 :9؛ محبدی خراتاني  4351ج  ) 5 :2در وااع رضايت مغنون طه شراا ،طه دو
رضايت منحل ميشود:
 )4رضايت طه شراا دین خارجي .چنین رضايتي در صحت معامله معتنر اتت.
) رضايت طه خريد اين دین طه وصفي که ار ش آن ب مثالً ب دو درهم طاشبد .ايبن رضبايت در
لاوم طیع معتنر اتت .در اينجا صفت مفقود ا صفاتي اتت که رضايت دوم طه آن تعلق رقته اتت
لذا موجب ددم لاوم معامله و اثنات خیار ميشود (شایدى تنرياى  4379ج 139 :3؛ شیخ الشريعه اصبفاان
.)499 : 4352

 .2تقریر دوم استدالل

آيه طر اين م لب داللت دارد که هر آنچه متعاادين در آن تراضي دارند ،مورد امضای شارع اتت
در معامله غنني طرقین در مورد اصل معامله تراضي دارند اما در لاوم طیع تراضي ندارند؛ لذا لاومي
که طرقین طه آن راضي نیستند ،مورد امضای شارع نیست طلکه طهمقتضای حصری که در آيه وجود
دارد ،شارع ا تبلک طدون تراضي ناي کرده اتت؛ طناطراين معامله لاوم ندارد اما اصل معامله غنني
که تراضي در موردش وجود دارد ،صحیح اتت .ال م طه ذکر اتت که اين آيبه مباني داللبت طبر
م لو دارد که اتتثناا آن منق ع طاشد چراکه در ايبن صبورت ايبن آيبه ،هببانطبور کبه داللبت
ميکند طر ادتنار آنچه در موردش تراضي وجود دارد ،داللت ميکند طر ددم ادتنار آن مواردی که
تراضي در موردشان وجود ندارد (مظفر طي تا ج .)417 :
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

اشکاالت وارده بر دو استدالل

طرخي ا ققاا ا جبله امام خبیني اائل ند که اتتدالل طه اين آيه طرای اثنات خیار غنن صحیح نیست
(محقق تناوارى  41 3ج 122 :4؛ تنحان تنرياى  )35 :41 3طه هبین دلت ،طر اين اتتدالل اشکاالتي وارد
کردهاند که طه شرح ذيل اتت:
اشکال اول

امام خبیني طه اين اتتدالل ته اشکال وارد ميکند:
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صحت و لاوم و طار ديگر صحت و خیار و طار ديگرصحت و ط الن را طرداشت کرد .طه طیان ديگبر

مقاله

.4ا لفظ واحد نبيتوان چند معنا را اتتننام کرد .در وااع نبيتبوان ا آيبة مبذکور يبک طبار
طا توضیح دالمه طايد طگويیم که مفاد اين آيه طدين شرح اتت که ا ر تجارتي ا روی تراضي طاشد
صحیح و ال م اتت در غیر اين صورت در طرخي مبوارد صبحیح و خیباری مبيشبود و در طعضبي
موارد طاطل اتت (امام خبین  41 4ج .)352 :1

 .طايد فت هر دو اتتدالل در طیان کالم دالمه طه هم ناديکند اما طین آناا يبک قبرق وجبود
دارد؛ آنچه ا طیان اول ظاهر اتت اين اتت که تللف ا وصف ضبني اتت طبا ايبن توضبیح کبه
وصف دو  ،تساوی ار شي اتت؛ طناطراين در صورت تللف ،تللف ا وصف پیش ميآيد کبه
مرطوم طه دین خارجي اتت چون در کلي ،تللف ا وصف طادث خیار نبيشود طلکه طادبث حبق
اطدال ميشود اما طنق طیان دوم تللف ا

شرم رخ ميدهد که شامل دین و کلي ميشود (امام خبین

 41 4ج  )114 :1لذا هیچ کدام خیار غنن را ثاطت نبيکند.
 .3رضايت طه وصف طه ته صورت ااطلتصور اتت:
صورت ددم حصول آن وصف ،طیعي را که ا روی رضايت طاشد ،ا اصل طاطل ميکنبد و جبايي
طرای خیار نیست؛ يرا در اينجا رضايت طه اصل طیع ا طین رقته اتت.
) رضايت طه وصف طه نحو تقیید و تضییق طاشد :ا ر طیعي که ا روی رضايت اتت ،مقید طبه
وصفي طاشد ،تقیید و تضییق در منیع شلصي غیرمعقول اتبت؛ يبرا تقییبد و تضبییق در کلبي کبه
ااطلیت دارد طر وتعت و اطالق خود طااي طباند ،جاری اتت ،درحاليکه دین شلصي اين خاصیت
را ندارد.
 )3رضايت طه نحو التاام در ضبن معامله طاشد :ا ر طیعي کبه ا روی رضبايت اتبت ،متضببن
التاام طه وصفي در منیع طاشد ،چنین طیعي صحیح اتت ،اما وجود خیار در اينجا ا جات ننود «ملتام
طه» اتت نه ا جات ننود «التاامي» که طیع رضايي مقید طه آن اتت تا در نتیجه ا طا نقص و ننبود
رضايت ،خیار ثاطت شود .لذا مي توان اائل طه خیار غنني شد که يکي ا مصاديق خیار شرم اتبت،
چراکه مرجع تللف ا وصف ،تللف ا

ملتام طه اتت (امام خبین  41 4ج .)357 :1

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

 )4رضايت طه وصف طه نحو تعلیق طاشد :ا ر رضبايت در طیبع ،معلبق طبه آن وصبف طاشبد ،در
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اشکال دوم

اين آيه هیچ ارتناطي طه خیار غنن ندارد؛ يرا مراد ا رضايت ا دو حال خارج نیست:
 )4منظور ا رضايت ،رضايت قعلي در مان انشاا اتت که در ايبن صبورت معاملبه صبحیح و
جوا أکل تا اطد وجود دارد حتي ا ر طعد ا قسخ مغنون طاشد .درحاليکه هیچکس طه ايبن م لبب
اائل نیست.
) رضايت وااعي که در قر

دلم طه خالف طه وجود ميآيد ،منظور اتت .ال مه اين اول اين

اتت ک ه تا ماني که وااع آشکار نشود و رضايت نسنت طه تللف ايجاد نشود ،أکل جبايا نیسبت.
حالآنکه ققاا اائلند غاطن مي تواند در مالش تصرف کند؛ خواه انل ا اطالع مغنون طه غبنن ،خبواه
طعد ا اطالع و انل ا

قسخ (کبپان اصفاان  4142ج .) 32 :1

اشکال سوم

آيه طر حکم ايجاطي صحت تجارتي که ا روی رضايت اتت ،داللت مبيکنبد و هبیچ داللتبي طبر
حکم تلني دبدم صبحت طیبع در صبورت دبدم رضبايت ،نببيکنبد؛ مگبر اينکبه طامالحظبه دقبد
مستثنيمنه طاشد که قر

دبدم آن اتبت ،چراکبه دالمبه ققبط طبه مفابوم دقبد مسبتثني اتبتدالل

کردهاند .حتي ا ر طپذيريم که دقد مستثني مفاوم دارد و داللت طر حکم تلني دارد ،ط الن معاملبه
اثنات ميشود و نوطت طه ثنوت خیار نبيرتد .در وااع ا ر طگويیم دقد مستثني حکم ثنبوتي دارد،
صحت دقد را اقاده مي کند و رط ي طه ثنوت خیار ندارد؛ و ا ر طگويیم حکبم تبلني دارد صبحت
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

معامله منتفي ميشود (حسین روحان  41 1ج .) 21- 29 :4

اشکال چهارم

اين آيه طهتناايي اادر طه اثنات خیار غنن نیست طلکه طا کبک اادبده الضبرر ،ايبن اتبتدالل کامبل
ميشود؛ چراکه طهوتیلة ااددة الضرر ددم جوا الاام مشتری مغنون طه آنچه راضي نیسبت ،اثنبات
ميشود و طا وجود اين اادده ،نیا ی طه اتتدالل طه اين آيه نیست (شایدى تنرياى  4379ج  )139 :3يبرا
هبانطور که در م الب انل ذشت ،اين اادده طهتناايي اادر طه اثنات اين خیار اتت.
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اتتثنای موجود در آيه ،منق ع اتت .در نتیجه ،لفظ «اال» طه معنای «لکن» اتت و معنبای اتبتدراا

مقاله

اشکال پنجم
ميدهد .درنتیجه ،جبله مستقلي اتت و داللت طر حصر نبيکند (کبپان اصفاان  4142ج .)492 :1

اشکال ششم

مالا در لاوم معامله ،رضايت قعلي اتت که در قر

ما اين رضبايت حاصبل اتبت و طبه خباطر

هبین رضايت ،اادام طه معامله کرده اتت ،لذا دقبد طبا چنبین رضبايتي ال

م اتبت (الرى  4142ج :

3 5؛ حسین روحان ابّ  41 1ج .) 21 :4

اشکال هفتم

طا چنین اتتداللي اين معامله طاطل اتت؛ يرا قبرد در هنگبام معاملبه طبه امبر موهبومي کبه وااعیبت
خارجي ندارد راضي شده اتت و واتي کشف ميشود که چنین امری وجود ندارد ،درميياطیم که
قرد طه اصل طیع راضي ننوده اتت (نجف  4111ج  )1 : 3معاملبه ،يبا «تجبارة دبن تبرا » اتبت کبه

اشکال هشتم

ظاهر مستثني اين اتت که رضايت در صحت معامله معتنر اتت .ا ر آنچبه معتنبر اتبت ،رضبايت
حین العقد طاشد ،در اين معامله چنین رضايتي وجود دارد و لذا معامله صحیح اتت؛ و ا ر رضايت
تقديری معتنر طاشد؛ يعني رضايت طرقر

و تقدير تساوی ار شي معتنر طاشد ،چون چنین رضبايتي

نیست ،معامله طاطل اتت (نائین  4373ج .)97:

)2روایات
)4طرخي ا ققاا ا جبله امام خبیني طرای اثنات خیار غنن طه روايات تلقي رکنان اتتدالل کردهاند
که ا ارار ذيل اتت.
(ص)

 .4دَنْهُ(ص) أَنَّهُ نَاَ دَنْ تَلَقِّي الرُّکْنَانِ اَالَ جَعْفَرُ طْنُ مُحَبَّدٍ

هُوَ أَنْ تَلَقَّ الرُّکْنَانَ لِتَشْتَرِیَ السِّبلَعَ

مِنْاُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ لِبَا يُلْشَ قِي ذَلِکَ دَلَ الْنَائِعِ مِنَ الْغَنْنِ وَ يُقْ َعُ طِالْحَاضِرِينَ قِي الْبِصْرِ دَنِ

( س)

الشِّب برَااِ َِذَا خَب برَجَ مَب بنْ يَلْب برُجُ لِتَلَقِّبببي السِّب بلَعِ اَنْب بلَ وُصُبببولِاَا َِلَب بیْاِمْ (اطبببن حیبببون  4329ج .)34 :

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

معامله صحیح اتت ،يا «دن ترا » نیست که جاماً معامله طاطل اتت (مدن کاشان .)73 : 4115
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 .أَنَّهُ (ص) نَاَ

دَنْ تَلَقِّي الرُّکْنَانِ وَ اَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا قَصَاحِنُاَا طِالْلِیَارِ َِذَا دَخَلَ السُّوقَ (احساي  4119ج:4

 42؛ محدث نوری  4112ج.) 24 :43

مبکن اتت دو اشکال متوجه اين روايات طاشد :اوالً تند اين روايات ضعیف اتبت؛ ثانیباً ايبن
روايات خیار غنن را ثاطت نبيکند طلکه خیار تلقي را که ملتص اهل تنت اتت طیان ميکند .امام
خبیني در پاتخ طه اين اشکاالت ميقرمايند :ضعیف طودن تند را انول ميکنم امبا ضبعف داللتبي
اين روايات را نبيپذيرم؛ يرا اوالً در روايت اول داشتن خیار منوم طه رقتن طه طا ار شده اتت چرا
که در اين صورت مغنون دلم طه ایبت وااعي پیدا ميکند در حالي که ا ر خیار طرای نفبس تلقبي
طاشد مناتنتي طین موضوع و حکم وجود ندارد .ثانیاً در روايبت دوم «يُقْ َبعُ طِالْحَاضِبرِينَ» رط بي طبه
خیار صاحب کاال ندارد طلکه طايد طگويیم ا ر غنن نناشد ،جعل خیار لغو اتت؛ يرا طه ندرت اتفاق
مياقتد که در صورت مساوی طودن ایبت معامله طا ایبت طا

ار ،طايع معامله را قسخ کند (امام خبینب

 41 4ج .)141-149 :1

)طرخي ا روايات داللت طر حرمت غنن دارندکه طه شرح ذيل اتت:
 .4غَنْنُ الْبُسْتَرْتِلِ تُحْتٌ (کلین  4117ج.)493 :9
 .غَنْنُ الْبُؤْمِنِ حَرَامٌ (کلین 493 :9 4117؛ شیخ صدوق  4143ج 73 :3؛ دالمه حلّ

.3

 414ج.)347 :49

غَنْنُ الْبُسْتَرْتِلِ رِطًا (شیخ صدوق  4143ج.) 7 :3

طايد طگويیم که اين روايات نیا داللت طر خیار غنن نبيکند؛ يرا در دو روايت اول غنن طا قتح
طاا اتت و در حرمت خیانت در مشاوره ظاور دارد (انصارى  4321ج  ) 17 :9در مورد روايت توم نیا
امام خبیني ميقرمايند ا اين روايت مي توان دو طرداشت کرد که هیچ کدام رط بي طبه خیبار غبنن
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

ندارد  .مبکن اتت مراد اين طاشد که ول دن کسي که طبه تبو اطبینبان کبرده اتبت؛ ماننبد رطبا
حرمت شديد دارد ،مبکن اتت مراد ا غنن ،يادت حاصله در طیع غنني طاشد که در اين صبورت
تشنیه آن طه رطا داللت طر ط الن دارد (امام خبین  41 4ج  )142 :1طناطراين هیچ کدام ا احتباالت طاال
طر خیار غنن داللتي ندارند.
 )3تخلف از بنای عقال و شرط ضمنی
يکي ا اغرا

نودي در معامالت معاوضي ،طنای دقالتت طر اينکبه در هنگبام تنبديل و معاوضبه،

مالیت مال خود را حفظ کنند و آنچه را که ا لحا ایبت مساوی طا کااليشان اتت ،طگیرند .چنین
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مقاله

التاامي ا رچه در دقد مذکور نیست ،اما ا ایود مفاومي اتبت کبه ابرائن لفظیبه يبا حالیبه طبر آن
 ،اادام طه خريد کرده اتت .اين شبرم ضببني ارتکبا ی در جبیبع معبامالت وجبود دارد و

نیا ی نیست که در دقد ذکبر

بردد (حسبین روحبان

 414ج 424 :47؛ کبپبان اصبفاان 4142ج  15 :1؛

تنحان تنرياى  ) 15- 41: 4141طرخي ا ققاا تللف ا شرم ضببني را دلبت ثنبوت خیبار مبيداننبد
(موتوی طجنودی  4322ج  31 :؛کبپان اصبفاان  4142ج  15: 1؛ نجفب  4111ج 1 : 3؛ نبائین  4373ج 97 :؛
نجف خوانسارى  47 :4373؛ شیخ الشريعه اصبفاان 34 : 4141؛ مبروج جاايبرى  4149ج 2 5 :2؛ طناطنباي حکبیم

 4141ج 11 :؛ مص فوى  )22 : 41 3و طا تشکیل صغری و کنری طه اثنات خیار غنن پرداختهاند.
صغری :ند ي اجتبادي ،تنادل و تعامل طا يکديگر را ااتضا مبيکنبد .طنبای متعاابدين در ايبن
معامالت طر تساوی دوضین در مالیت اتت و ا آنجاکه اين طنا طهحسب درف ،نودي اتت ،بويي
دقد طا اشترام طر تساوی در مالیت جاری شده اتت طه قرضي که ا ر مغنون دلم طه ددمتساوی پیدا
ميکرد ،راضي طه معامله نبيشد.
کنری :تللف ا اين طنا موجب ددم تراضي طه اين معامله ميشود ،اما ا آنجاکه در طا معامله
طادث ط الن طیع نبيشود؛ در نتیجه طرای مغنون اختیار قسخ يا امضا وجود دارد.
النته در مورد صحت اين صغری و کنری اشکاالتي واردشده اتت که ا ارار ذيل ميطاشد:
اشکاالت واردشده طه صغرای اتتدالل:
 )4چنین وصفي ققط در حد دادي اتت لذا تللف ا

آن طادث خیار نبيشود (انصبارى  4321ج

.)492-495 :9

) آنچه طه صورت شرم ضبني يا وصف ضبني تقرير شد ،ثاطت نشده اتت طلکبه خبالف آن
وجود دارد؛ چراکه هر کس طه طا ار طرود اثری ا چنین شرم ضبني نبيطیند درحاليکه ا بر ايبن
شرم ضبني ،دقاليي طود طايد ناد هبه آشکار ميطود .دروااع هر کس که اددا کند کبه متعاابدين
در جبیع معامالتشان طه چنین شرم ضبني ادتباد ميکنند ،ااقه ويي ميکند چون ا بر ايبن طنبا،
دقاليي طود ،تصريح طه چنین شرطي در دقد ،لغو و ائد البداد ميشد .درحاليکه چنین اشبتراطي
در متن دقد ،دقاليي اتت .دروااع شک در چنین طنايي کاقي اتت تا طه «اصالة اللاوم» رجوع کنیم
و اائل طه ددم ثنوت خیار شويم (امام خبین  41 4ج . )114 :1

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

قضولي و مکره ثاطت شد که اجا ه الحق دین اجا ه تاطق اتت ،طناطراين تللف ا اين طنای درقبي

( س)
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پاسخ اشکاالت

 )4دادي موجب اراده کردن شيا ميشود يعني تحريککنندة اراده اتت؛ مثالً دادي قبردی طبرای
قروش خانه ،ا دواج طا يک ن اتت ،طناطراين تللف ا دادي طه معامله آتبیب نببي نبد؛ امبا ا بر
اشترام تساوی و طنا طر تساوی ،نودي طاشد؛ ا ایود مراد محسو ميشود و داخل در الببرو التباام
ميرود (نائین  4373ج  )92 :و تللف ا آن طه معامله آتیب مي ند.
) درتت اتت که تللف ا دادي طادث خیار نبي شود چراکه دادي هبان تصور هدف اتت
تا قرد در خارج طرای ايجاد دبل تحريک شود و معقول نیست که دادبي ایبد طاشبد؛ امبا در طحبث
مذکور ،طنا طر تساوی طر دوضین ا نظر مالیبت ،در دقبد طبهصبورت شبرم ضببني اخذشبده اتبت
طناطراين طهصورت تقیید اتت .دروااع ا آنجاييکه اين طنا نودي اتت ،انگار دقد طر تساوی دوضین
وااع شده اتت و اين طنا مثل شرم صريح اتت؛ پس چگونه اددا ميکنید کبه ققبط در حبد دادبي
اتت؟ (خوي طي تا ج .) 54 :2

اشکال وارد طر کنرای اتتدالل:
حتي ا ر اائل شويم که اين طنا طه صورت تقیید اتت تا ماني کبه در مبتن دقبد ذکبر نشبده طاشبد،
موجب خیار نبيشود (انصارى  4321ج .)495 :9

پاتخ اشکال وارده طر کنری
طه اشکال قوق طه دو طیان نقضي و حلي پاتخدادهشده اتت:
جوا حلي :ا ر تقیید طه صورت اجبالي يا تفصیلي در دقد ذکبر نشبود ،تللبف ا آن طادبث
خیار نبيشود؛ اما ا ر در دقد اجباالً و طه داللت التاامي اخذ شود طهمناله اين اتت که صريحاً در
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

متن دقد ذکرشده اتت .دروااع طنا طر تساوی دوضین ،شلصي نیست تا ا انیل دادي طاشبد ،طلکبه
نودي اتت و ويي صريحاً ذکرشده اتت (نبائین  4373ج  )92 :طهطیانديگر ،شروم اطتدايي هرچنبد
که واجب الوقاا نیستند و تللف ا آن موجب خیار نبيشود ،اما ا ر ارينهای طر ادتنار وصبفي در
منیع ااامه شود -هرچند که مذکور در دقد نناشبد -انگبار کبه مبذکور اتبت و درنتیجبه ،چبون ا
مقومات دقد ميشود ،تللف ا آن طادث خیار ميشود (خوي طي تا ) 5 :طه طیان توم درتت اتبت
که طنای دقال طر اين اتت که طه التاامات نفساني شان تا ماني که اطرا و انشا نشبدهانبد ترتیبب اثبر
ندهند ،اما اين طنا در غیر شروم ضبني جاری اتت و در شروم ضبني ،طنای دقبال طبر ترتیبب اثبر

اصالح توم 4351/1/ 3

00
(حسین روحان

 414ج .)424 :47

مقاله

دادن اتت .طلکه چنین شرطي را مذکور قر

ميکنند و لبذا تللبف ا آن طادبث خیبار مبيشبود

جوا نقضي :در طعضي موارد ثاطت شده اتت که تللف ا شرم ضبني که طه دلیل ارتکبا و
ارينة حالیه معتنر اتت ،موجب خیار مي شود و کسي که در صبغری و کنبری منااشبه کبرده اتبت
هبین مدرا را در طا تسلیم و تسلم و در ادتنار نقد طلد و در خیار رؤيت و دیب پذيرقتبه اتبت
(نائین  4373ج  ) 97 :؛ مثالً ا ر مشتری غیر نقد طلبد را طدهبد ،خیبار تللبف ا شبرم ضببني ثاطبت
مي شود؛ طناطراين مواردی که تللف ا شرم ضبني موجب خیار ميشود ،در ققه ياد اتت و حتي
مستشکل در اين موارد اائل طه خیار شده اتت؛ پس چگونه اين مننا را در معامله غنني مورد منااشه
ارار ميدهد (خوي طي تا.) 5 :

رابطه خیار غبن با قاعده الضرر
طرخي ا

ققاا طرای اثنات خیار غنن طهاادده الضرر اتتدالل کردهاند (طحران  4119ج 14 :45؛ طناطنباي

خیار غنن ميدانند (انصارى  4321ج  .)424 :9ددهای ا ققابا نیبا ادتقباد دارنبد کبه دلیبل خیبار غبنن،
منحصراً اادده الضرر اتت (شیخ طوت  4117ج 13 :3؛ نرااب  4149ج  )351 :41کیفیبت اتبتدالل طبرای
خیار غنن طه شرح ذيل اتت:
طرای معامله غنني ،ته صورت ميتوان تصور کرد:
قر

اول :چنین معامله ای طاطل اتت .طايد فت اين احتبال صحیح نیست چراکه رضايت طبه

اصل تجارت وجود دارد و ققدان وصف تساوی در مالیت خللي طه صحت معامله وارد نبيکند.
قر

دوم :چنین معامله ای محکوم طه صحت و لباوم اتبت .ايبن احتببال طبا ایباس يبر طاطبل

ميشود:
صغری :لاوم معامله غنني و ددم تسلط مغنون طر قسخ معامله ،ضرر محسو ميشود.
کنری :طنق اادده الضرر ،حکم ضرری نفيشده اتت؛ درواابع شبارع مقبدس حکببي را کبه
ضرری طاشد تشريع نکرده اتت ونیا شارع طه احدی اجا ه نداده اتت که طيجات طه ديگران ضرر
وارد کند .درنتیجه تصرقات او را دلیه ديگران امضا نکرده اتت؛ طنباطراين وجابي طبرای حکبم طبه

( س)

لاوم معامله نیست (محبدی خراتاني  4351ج  ) 52 :2چرا که شکي نیست که لاوم طیبع غننبي ،مسبتلام

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

يادى  41 4ج 421 :؛ اردطیل  4113ج  )111 :2و طرخي ديگر ،اين اادده را اویترين دلیبل طبرای ثنبوت
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ضرر اتت لذا ا احکام شردي نیست (نراا  4149ج  )351 :41طهطیانديگر تنب ضرر ،تبلیک منیع يبا
تبلک ثبن نیست طلکه ضرر ناشي ا
قر
قر

لاوم دقد اتت (هبدان .)15 :41 1

توم :معامله غنني صحیح و غیر ناقذ اتت و مغنون حق قسخ دارد .طا توجبه طبه اط بال دو
انل ،اين قر

متعین ميشود .اين اتتدالل نه تناا تالال و خیاری طودن را در طیع غنني اثنات

ميکند طلکه در هر معاملهای که لاوم ،ايجاد ضرر ميکند ،تالال را ثاطت مينبايد؛ خواه در معامله
غنن طاشد يا نناشد ،خواه معامله طیع طاشد يا غیر طیع طاشد (حسین دامل طي تا ج971 :1؛ انصارى  4321ج :9
.)424

طرخي ا ققاا ا جبله امام خبیني اشکاالتي طه اين نوع اتتدالل وارد کردهاند که در نتیجه آن
ميتوان فت که ااددة الضبرر نببيتوانبد مبدرا خیبار غبنن طاشبد در ذيبل طبه ايبن اشبکاالت
ميپردا يم.
اشکال اول

امام خبیني ميقرمايند :در صغرای اتتدالل منااشه اتت چراکه لاوم ،هیچ دخالتي در ايجباد ضبرر
در معامله غنني ندارد .دروااع معامله غنني چه ال م و چه غیر ال م ،ضرری اتت و لاوم تناا مانع ا
تللص ا ضرر اتت نه اينکه لاوم موجب ايجاد ضرر شود .لذا مشبول اادبدة الضبرر نببيشبود،
چراکه ددم لاوم طادث تبکن مغنون ا دقع ضرر ميشود حالآنکبه مفباد اادبده نفبي ضبرر ،نفبي
تشريع ضرری اتت اما تشريع آنچه طهوتیله آن ا ضبرر خبالص مبيشبود ،ا مفباد اادبده اجننبي
اتت؛ طناطراين آنچه طادث ايجاد ضرر مي شود حکم شارع طه صحت معامله حبدوثاً و طقائباً اتبت و
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

لذا طا اتتدالل طهاادده الضرر طايد طگويیم که معامله غنني طاطل اتت نه اينکه خیباری اتبت (نجفب

ايروان  4112ج  2 :؛ امام خبین  41 4ج 112 :1؛ خوي طي تا ج . ) 59 :2
شاهد اين م لب آن اتت که مشاور در مورد کسي که طا دلم طه غنن معامله ميکند ،حکم طه
ددم خیار دادهاند .ا ر حکم شارع طه لاوم طیع موجب ضبرر طاشبد ،تعلیبل دبدم خیبار در صبورت
اادام ،دور مصرح خواهد طود؛ چراکه تحقق اادام طر ضرر متواف طر لاوم معامله اتت و ا ر لباوم
نناشد ،اادام طر ضرر نلواهد طود طلکه اادام طر معامله غنني جايا خواهد طود و چبون مبيدانبیم کبه
معامله جايا ضرری ندارد طناطراين ،ا ر حکم طه لباوم متوابف طبر اابدام طاشبد ،دور خواهبد طبود و
درنتیجه ضرر ا خود معامله اتت نه لاوم آن .دروااع صحت معامله غنني طادث ميشود کبه منباقع

اصالح توم 4351/1/ 3

02
قسخ آن ،مناقع طه مغنون طرنبي

ردد (نجف ايروان  4112ج .) 2 :

مقاله

مالي که ا مغنون طه ديگری منتقلشده اتت ،قوت شود و خیار اين ضرر را دقع نبيکنبد؛ يبرا طبا
اما طرخي طه اين اشکال چنین پاتخ دادهاند که ا بر اادبدة الضبرر حکببي را کبه منشبأ ضبرر
اتت ،طرمي دارد؛ طايد فت که صحت ا جابت حبدوث معاملبه و لباوم ا جابت طقبای معاملبه،
ضرری هستند؛ اما آنچه طادث شده اتت که ققط حکم طه رقع لاوم شود ،اين اتبت کبه حکبم طبه
رقع صحت دو محذور دارد:
 )4ط الن معامله غنني طرخالف اجباع و ضرورت اتت چراکبه در اکثبر معبامالت مبردم غبنن
وجود دارد .ا ر چنین معامالتي طاطل ميطود طايد مثل ط الن رطا ادالم ميشد حالآنکه هیچ ققیابي
قتوای طه ط الن نداده اتت.
) حديث الضرر يک حکم امتناني نسنت طه هبة امت اتت و لذا ط الن معامله غنني طرخالف
امتنان طر غاطن اتت (خوي طي تا ج 31 :2؛ حسین روحان

 414ج .)475 :47

امام خبیني طه اين پاتخ چنین اشکال وارد ميکنند که امتناني طودن حديث ،مناقاتي طا رقع صبحت
قعلیه ندارد و مانند حديث رقع نسنت طه طیع مکره اتت که در هر دو مورد ،صحت قعلیه متواف طر
اجا ه مکره و مغنون خواهد طود و اين ملالفت طا امتنان نیست .دروااع اجباع طر صحت يا ملالفت
نفي صحت طا امتنان طادث نبيشود که اادده الضرر را طر لاوم ان ناق دهبیم؛ چراکبه لباوم ايجباد
ضرر نبيکند و تناا طريقي طرای رهايي ا

ضرر اتت (امام خبین  41 4ج .)115-141 :1

اشکال دوم

شیخ انصاری ميقرمايد :اين دلیل طا تبام اوتي که دارد ااطل منااشه اتت؛ يرا انول داريبم کبه طبه
طرکت اادده الضرر ،لاوم طیع منتفي ميشود و معامله خیاری و متالال ميشود اما نتیجبهاش لاومباً
خیار غنن اص الحي نیست؛ يعني ال مه اش اين نیست که شلص مغنون خیبار غبنن داشبته طاشبد و
ا ر خواتت کل معامله را طه هبان ثبنالبسبي امضا کند و ا ر نلواتت تبام معامله را قسخ کرده
و ثبن را طگیرد .طلکه دو راه ديگر طرای رقع ضرر وجود دارد که آناا نیا محتبل اتت و هرکبدام

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

جواب امام خمینی

( س)

02
پژوهشنامة متين

هدف رقع ضرر را تأمین ميکند .در نتیجه« ،اذا جاااالحتبال ط ل االتتدالل» و نتیجه طه نفع مستدل
نلواهد طود (انصارى  4321ج .)424 :9

دو احتبال ديگر طه شرح ذيل اتت:
احتبال اول :طهحکم الضرر ،قرد مغنون ملیبر طاشبد میبان امضبای کبل معاملبه طبه هببان ثببن
البسبي و رد دقد ماطور در هبان مقداری که ائد ا ثبن البسبي اتت؛ طناطراين راه ديگری طرای
جنران ضرر پیدا شد؛ طدينصورت که طا اتترداد مقدار ائد ،هم غر

حاصل و هم ضرر ا مغنون

مندقع اتت .ناايتاً طرای جبع طین دو حق ا ر مغنون مقدار ائد را رقت ،شلص غاطن خیار تنعض
صفقه پیدا ميکند چراکه اهي مبکن اتت غر

دقاليي طايع طه مجبوع و کل ثبن تعلبق رقتبه

طاشد و کبتر ا مقبدار کبل ثببن طبه دردش نببيخبورد .شبیخ انصباری طبرای اثنبات ايبن احتببال
ميقرمايند« :حال مغنون هبانند حال مريضي اتت که در مريضي متصل طبه مبوت معاملبه محاطباتي
انجام ميدهد که در اين صورت ورثه حقدارند در مقدار ائد معامله را قسخ کنند و ثبن ائد را ا
قروشنده طگیرند ،طدون اينکه چیای ا دین منیع را طه قروشنده پبس دهنبد» .حبال در طحبث مبا نیبا
م لب ا اين ارار اتت ،يعني مغنون نیا حق دارد يادی را طگیرد طدون اينکه ا منیبع چیبای را طبه
غاطن دهد.
احتبال دوم :مغنون ملتار نیست که مستقیباً ،يا کل معامله را امضا کند و يا در اسببت يبادی
قس خ کند طلکه حق دارد غاطن را طه يکي ا اين دو کار الاام کند :يا ا او طلواهد که کل معاملبه را
قسخ کند و يا ا او تقاضای تدارا خسارت را طکند و تدارا هم قراي نبدارد کبه ا دبین ثببن
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

طدهد يا طا وجود دین ،طدل را طدهد .دروااع طا شت احتبال دوم طه اين اتبت کبه در ابدم اول ا
غاطن طلواهد که يکي ا دو کار را طکند و در ادم دوم ا ر غاطن امتناع کرد و حاضر طبه پرداخبت
غرامت نشد مغنون مجا طاشد خودش اادام کند و يکجاننه معامله را قسبخ کنبد .درواابع در ايبن
مرحله طرای مغنون خیار غنن پیدا ميشود اما طا هم نتیجه طه نفع مستدل نیست چراکبه ايشبان اائبل
طودند که طهصبرف غبنن ،مغنبون خیبار دارد (انصبارى  4321ج 424-42 :9؛ محببدی خراتباني  4351ج :2

 )311-314طناطراين درتت اتت که ضرر مغنون طا رد يادت ،جنران ميشود ،اما مغنون ققط طعبد ا
امتناع ا رد يادت ،حق خیار دارد اين مقدار ا حق خیار طرای جببع طبین دو حبق و دقبع ضبرر ا
هردو اتت (الرى  4142ج .)331 :

اصالح توم 4351/1/ 3

02
ائد الاام کند اما در احتبال دوم ،طرای مغنون چنین حقي نیست طلکه مغنون حبق دارد غباطن را طبه

مقاله

قرق احتبال اول و دوم اين اتت که در احتبال اول مغنون حق دارد کبه غباطن را طبه پرداخبت
يکي ا دو امر قسخ يا طذل ائد ،الاام کند .طهطیانديگر در احتبال اول ا ر مغنبون راضبي طبه قسبخ
نناشد غاطن نبي تواند قسخ را اختیار کند اما در احتبال دوم ميتواند قسخ کند (طناطنباي يبادى 41 4
ج .)32 :

اشکال سوم

در مورد لفظ «ال» در ااددة الضرر اختالف نظر وجود دارد ،اما طايد طگويیم که لسان الضرر لسبان
تلصیص اتت .در دبوماتي که ا شاع مقدس صادر ميشود ،ارادة شارع ارادة اتتعبالي اتت و تا
ارادة جدی نیايد دبوم کالم حجت نیست .ا ر پس ا دام ،خاص نیايد ارادة جدی شارع طبه دبام
تعلق رقته اتت و الّا ا ر خاص طیايد ،دروااع ارادة جدی شارع طه خاص تعلق رقته اتت .م اطق
ااددة الضرر طاری تعالي ا اول ،حکم ضرری جعل نفرموده اتت  .لذا تببام احکبام اولیبه «ان لبم
يکن ضررياً» حجت هستند .لذا ااددة الضرر طر احکام وجودی وضعي يا تکلیفي ،حاکم اتت نه طر
نفي نبيکند؛ طناطراين اين اادده لاومي را که منشأ ضرر اتت ،نفي ميکند و درنتیجه جوا حکبي
مثل هنه را طرای معامله ثاطت ميکند؛ اما اثنات خیار نبيکند ،چراکه در جوا حکبي حق اتبقام،
حق انتقال و غیره وجود ندارد درحاليکه ا ر خیار را طپذيريم طايد حق انتقال طه ورثه و حق اتقام
را نیا طپذيريم .طهطیانديگر ،لسان اادده ،لسان نفي اتت لذا لاوم را نفي ميکند؛ اما احکبامي چبون
خیار ،ضبان ،تدارا خسارت و ...را اثنات نبيکند (موتوی طجنبودی  4322ج  37 :؛ خبوي طبيتبا ج :
 59؛ امام خوانسارى طيتا317 :؛ حسین روحان
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.)425 : 4352

اشکال چهارم

ا ر دلیل نفي ضرر ،خیار را ثاطت کند طادث مي شود که اکثر معامالت را غیبر ال م طبدانیم چراکبه
غالناً در معامالت طه متعاادين ضرر وارد ميشود لذا اصل لاوم تلصیص اکثر ميخورد.

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

احکام ددمي .دروااع اين اادده ،حکبي را که ثاطت اتت طرميدارد اما حکبي را که وجود ندارد،

( س)

02
پژوهشنامة متين

اشکال پنجم

ادلة لاوم طا ااددة الضرر تعار

دارد؛ طدينصورت که دبوم ادلة لاوم ا انیل «اوقوا طالعقود» ،طبر

لاوم وقا ،م لقاً داللت دارد؛ چه ضرری طاشد چه نناشد .ا طرقي ادلبه نفبي ضبرر داللبت دارد طبر
اينکه هر حکبي که منشأ ضرر طاشد ،در شرع نفي شده اتت؛ چه ضرر ا جات لاوم دقد طاشد چه
نناشد؛ طناطراين طین آناا دبوم و خصوص من وجه اتت؛ لذا در مادة اجتباع خود که دنارت اتت
ا ضرری که ا لاوم دقد ناشي ميشود ،تعار

دارند (حسین مراغ 351 : 4147؛ مامقان .)73 :4391

اشکال ششم

دلیل شبا اخص ا مدداتت؛ چراکه شبا اائل هستید در معامله غنني طه دلبت ضبرر ،مغنبون خیبار
دارد؛ طناطراين هر جا ضرر طاشد خیار هم هست و ا ر ضرر نناشد ،خیار منتفي اتت .اين در صورتي
اتت که ا ر غاطن ماطهالتفاوت را طپردا د ،ضرر منتفي اتت اما طبا هبم شببا اائبل طبه ثنبوت خیبار
هستید (مامقان .)71 :4391

اشکال هفتم

طرخي ا ققاا طر شیخ انصاری اشکال وارد کردهاند کبه «واتبي شبرم ضببني تسباوی را در معاملبة
غنني انول نداريد چگونه طهااددة الضرر تبسبک مبيکنیبد؟» توضبیح م لبب آن اتبت کبه ا بر
تساوی طین اموال را شرم ضبني طدانیم ،اتتدالل طه الضرر طرای اثنات خیار صبحیح اتبت چراکبه
مفاد الضرر اين اتت که حکبي که منشأ ضرر اتت ،مرقوع اتت و حکم طه لاوم ،ضرری اتت و
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

طرداشته ميشود .درتت اتت که مغنون اادام طه ضرر کرده اتت اما اين اادام او طنبا طبر ادتبباد طبه
شرم ضبني طوده اتت لذا تللف ا آن طادث خیار ميشود؛ امبا ا بر تسباوی طبین امبوال ا انیبل
دادي طاشد و در دقد نه طهصورت م اطقي و نه طهصورت التاامي ،طه آن اشاره نشبود ،وجابي طبرای
اتتدالل طه الضرر طرای اثنات خیار وجود ندارد؛ چراکه مفاد الضرر اين اتت که حکبي که منشبأ
ضرر اتت طه ونهای که ضرر ،دنوان ثانوی طرای آن اتبت ،مرقبوع شبود و ضبرری را کبه دنبوان
طرای قعل مکلف اتت ،طرنبيدارد .در قر

اخیر ،آنچه طادث ضرر شده ،وجبو وقبای طبه دقبد

نیست طلکه تلیل تساوی مالي ،اين ضرر را ايجاد کرده اتت (نائین  4373ج .)95 :
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 .4غنن در لغت طه معنای خدده و نیرنگ اتت و در اص الح ققاا طه معنای تبلیک مال طه طاالتر ا

مقاله

نتایج و یافتهها
ایبتي که معبول اتت ،ميطاشد.
 .وجود غنن قاحش و جال مغنون دو شرم اتاتي طرای تحقق خیار غنن اتت.
 .3طا توجه طه اشکاالتي که طه مدرا طودن آيه و روايات حرمت غبنن ،وارد شبده اتبت طايبد
طگويیم که مدرا خیار غنن روايات تلقي رکنان و تللف ا طنای دقال و شرم ضبني اتت.
 .1ااددة الضرر تناا نفي حکم مبيکنبد و لباوم را طرمبيدارد امبا اثنبات خیبار نببيکنبد؛ لبذا
نبيتوان خیار غنن را طه وتیلة اين اادده اثنات کرد.

منابع
-

اطن طراج ،دند العايا 4112( .ق) المهذب ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته طه جامعه مدرتین حو ه دلبیه
ام ،چاپ اول.

−

اطن منظور ،محبدطن مکرم( .طي تا) لسان العرب ،طیروت :انتشارات دار صادر ،چاپ توم ،ج . 1

−

احساي  ،اطن اط جباور ،محبد طن دل  4119( .ق) عوالي اللئالي العزیزية ،ام:دار تید الشاداا للنشر،
چاپ اول.

−

اردطیل  ،احبد طن محبد 4113( .ق) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان ،ام :دقتر انتشارات
اتالم واطسته طه جامعه مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول.

−

امام خبین  ،تید روح اللّه 41 4( .ق)کتاب البيع ،تاران:مؤتسه تنظیم و نشر آثار امام خبین  ،چاپ اول.

−

امام خوانسارى ،محبد( .طي تا) الحاشية الثانية على المكاسب (لللوانساری) ،طي جا ،طينا ،چاپ اول .

−

انصارى ،مرتض طن محبد امین)4321( .کتاب المكاسب ،ام :مجبع قکر اتالمي ،چاپ چااردهم.

−

طحران  ،يوتف طن احبد طن اطراهیم4119( .ق) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،ام :دقتر
انتشارات اتالم واطسته طه جامعه مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول.

−

جر ،خلیل )4323( .فرهنگ الروس ترجمه المعجم العربي الحدیث ،طا ترجبه حبید طینیان ،تاران :انتشارات
امیرکنیر ،چاپ اول.

−

جوهری ،اتبادیل طن حباد )4322( .الصحاح :تاج اللغة و صحاح العربيهه ،تابران :انتشبارات امیبری ،چباپ
اول.

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

−

اطن حیون ،نعبان طن محبد 4329( .ق) دعائم اإلسالم ،ام :مؤتسه آل النیت دلیام السالم ،چاپ دوم.

( س)
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پژوهشنامة متين

حسین روحان  ،تید صادق 414 ( .ق) فقه الصادق عليه السالم ،ام :دار الکتا

 -مدرته امام صادق دلیه

السالم ،چاپ اول.
−

حسین روحان  ،تید محبد 41 1( .ق) المرتقى إلى الفقه األرقى  -کتا اللیارات ،تاران :مؤسسة الجلیل
للتحقیقات الثقافية (دار الجلي) ،چاپ اول.

−

حسین دامل  ،تید جواد طن محبد( .طيتا) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالّمة ،طیروت:دار َحیاا التراث
العرطي ،چاپ اول.

−

حسین مراغ  ،تید میر دند الفتاح طن دل  4147( .ق) العناوین الفقهية ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته
طه جامعه مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول.

−

خوي  ،تید اطو القاتم( .طي تا) مصباح الفقاهة ،طي جا ،طينا.

−

تنحان تنرياى ،جعفر 4141( .ق) المختار في أحكام الخيار ،ام :مؤتسه امام صادق دلیه السالم ،چاپ اول.

−

ببببببببببببببببببب 41 3( .ق) دراسات موجزة في الخيارات و الشروط ،ام :البرکا العالبي للدراتات
اإلسالمية ،چاپ اول.

−

شاید ثان  ،ين الدين طن دل 4141( .ق) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (البحشّ  -کالنتر)،
ام:کتاطفروش داورى ،چاپ اول.

−

شایدى تنرياى ،میر ا قتاح4379( .ق) هداية الطالب إلي أسرار المكاسب ،تنريا :چاپلانه اطالدات ،چاپ
اول.

−

شیخ الشريعه اصفاان  ،قتح اللّه طن محبد جواد4141( .ق) قاعدة الضرر ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته
طه جامعه مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول .

−
−

ببببببببببببببببببب 4352( .ق) نخبة األزهار في أحكام الخيار ،ام :دار الکتا  ،چاپ اول.
شیخ صدوق ،محبّد طن دل طن طاطويه4143( .ق) من ال یحضره الفقيه ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته طه
جامعه مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ دوم.
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−

شیخ طوت  ،اطو جعفر محبد طن حسن4117( .ق) الخالف ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته طه جامعه
مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول.

−

طناطناي حائرى ،تید دل طن محبد4142( .ق) ریاض المسائل ،ام :مؤتسه آل النیت دلیام السالم ،چاپ
اول.

−

طناطناي حکیم ،تید محسن4141( .ق) منهاج الصالحين ،طیروت :دارالتعارف للب نودات ،چاپ اول.

−

طناطناي يادى ،تید محبد کاظم41 4( .ق) حاشية المكاسب (للیادی) ،ام :مؤتسه اتبادیلیان ،چاپ
دوم.

−

طريح  ،قلر الدين4142( .ق) مجمع البحرین ،تاران :کتاطفروش مرتضوى ،چاپ توم.

−

دالمه حلّ  ،حسن طن يوتف طن م ار4141( .ق) تذکرة الفقهاء ،ام :مؤتسه آل النیت دلیام السالم ،چاپ
اول.

اصالح توم 4351/1/ 3

−
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−

مقاله

ببببببببببببببببببب 414 ( .ق) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ،مشاد :مجبع النحوث اإلسالمية ،چاپ
ببببببببببببببببببب 4143( .ق) قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته طه
جامعه مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول.

−

قیوم  ،احبد طن محبد( .طي تا) المصباح المنير في غریب الشرح الكبير للرافعهي ،ابم :منشبورات دارالرضبي،
چاپ اول.

−

کلین  ،اطو جعفر ،محبد طن يعقو 4117( .ق) الكافي ،تاران :دار الکتب اإلسالمية ،چاپ چاارم.

−

کبپان اصفاان  ،محبد حسین4142( .ق) حاشية کتاب المكاسب ،ام :أنوار الادى ،چاپ اول.

−

الرى ،تید دند الحسین 4142( .ق) التعليقة على المكاسب ،ام :مؤسسة البعارف اإلسالمية ،چاپ اول.

−

مامقان  ،مال دند اللّه طن محبد حسن4391( .ق) نهاية المقال في تكملة غاية اآلمال ،ام :مجبع الذخائر
اإلتالمیه ،چاپ اول .

−

محدث نوری ،میر ا حسین4112( .ق) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،طیروت :مؤتسه آل النیت دلیام
السالم ،چاپ اول.

−

محقق حلّ  ،جعفر طن حسن4112( .ق) شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ام :مؤتسه اتبادیلیان،
چاپ دوم.
جامعه مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول.

−

محبدی خراتاني ،دلي )4351( .تقریرات درس مكاسب ،ام :انتشارات امام حسن طن دلي ،چاپ توم.

−

مدن کاشان  ،حاج آاا رضا4115( .ق) تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط ،ام :مكتبة آية اهلل
البدني الکاشاني ،چاپ اول.

−

مروج جاايرى ،تید محبد جعفر 149( .ق) القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد ،ام :مؤتسة دارالکتا ،
چاپ توم.

−

مص فوى ،حسن 411 ( .ق) التحقيق في کلمات القرآن الكریم ،تاران :مرکا الکتا

للترجمة و النشر،

چاپ اول.
−

مص فوى ،تید محبد کاظم 41 3( .ق) فقه المعامالت ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته طه جامعه
مدرتین حو ه دلبیه ام ،چاپ اول.

−

مظفر ،محبد رضا( .طي تا) حاشية المظفر على المكاسب ،ام :حنیب ،چاپ اول.

−

موتوی طجنودی ،تید محبد )4322( .فقه مدني ،تاران :مجد ،چاپ اول.

−

نائین  ،میر ا محبد حسین4373( .ق) منية الطالب في حاشية المكاسب ،تاران :المكتبة المحمدية ،چاپ
اول.

بررسي خيار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رويكردي بر انديشة امام خميني

−

محقق تناوارى ،محبد طاار طن محبد مؤمن41 3( .ق)کفاية األحكام ،ام :دقتر انتشارات اتالم واطسته طه

( س)
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نجف ايروان  ،دل طن دند الحسین 4112( .ق) حاشية المكاسب ،تاران:و ارت قرهنگ و ارشاد اتالم ،
چاپ اول.

−

نجف خوانسارى ،موت طن محبد4373( .ق) رسالة في قاعدة نفي الضرر ،تاران :المكتبة المحمدية ،چاپ
اول

−

نجف  ،محبد حسن4111( .ق) جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،طیروت :دار َحیاا التراث العرطي،
چاپ هفتم.

−

نراا  ،مول احبد طن محبد مادى4149( .ق) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ،ام :مؤتسه آل النیت دلیام
السالم ،چاپ اول.

−

هبدان  ،آاا رضا طن محبد هادى 41 1( .ق) حاشية کتاب المكاسب ،ام :انتشارات جنا
اول.

مؤلف ،چاپ
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