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گاه فقه اهل شیعه و اهل تسنن بررسی شد و در این قسمت به بررسی حقوقی خیار مجلس خواهیم ددر قسمت اول مقاله، خیار مجلس از دی

 پرداخت:

 خیار مجلس از دیدگاه حقوقی. 3

  مقدمه. 3-1

 کلید واژه تعریف کنیم خالی از لطف نباشد: انعنوه اصطالح را بدر مقدمه این بحث به نظر می رسد اگر چند 

  عقد. 3-1-1

ای از یک طرف عقد و کاری از طرف  معنای عقد از نظر لغت بر خالف گشودن است و از نظر شارع گفتاری از دو طرف عقد و یا گفته

عقد عبارت »ون مدنی عقد چنین تعریف شده است: انق 181بار شده است. در ماده  آنب شارع بر اندیگر است که اثر مورد نظر از ج

ویژه ه های دیگری، ب تعریف« ها باشد.آناست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول 

ی وجود دارد که از انهای فراو بحثها آنع بودن انفقهای شیعه، از عقد شده است. درباره درستی و نادرستی هر یک و جامع و م انمی

 .هدف این نوشته خارج است

 لزوم عقد . 3-1-2

معنی اللزوم العقدی کما »فرماید:  می ؛این مطلب که در هر جا اقاله عقد ممکن باشد جعل خیار نیز ممکن است انمرحوم نائینی پس از بی

شاء و عدم تمکنه من رفع الید عنه اال برضاء االخر فکل واحد منهما نعرفت هو ثبات کل من المتعاقدین علی االلتزام بما صدر منه باال

چه آنلزوم عقدی عبارت است از پا بر جا بودن هر یک از دو طرف عقد بر « مالک اللتزام االخر و مسلط علیه و له السلطنة علی التزامه.

ها مالک التزام آنت طرف دیگر. بنابراین هر یک از مگر با رضای انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست کشیدن از انکه با 

 .شود شمرده می آندیگری است و مسلط بر 

 خیار . 3-1-3

همراه با کلمه  معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معموالً واژه خیار، مصدری است به

شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است ها و گاه به شخص ثالث داده میآنیکی از  یا آید. خیار حقی است که به دو طرف عقد فسخ می

اقاله)برهم زدن معامله با توافق( که با تراضی  شاء دارد و در زمره ایقاعات است برخالفانشود و نیاز به قصد  جام میاناراده  که با یک

 .شود واقع می

  خیار مجلس. 3-1-4
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ها در جایی نشسته  آند، خواه انی که متفرق نشده انحق برهم زدن عقد بیع توسط هر یک از متبایعین تا زمخیار مجلس عبارت است از 

  ها حایلی مثل دیوار یا پرده، وجود داشته باشد، خیار مجلس از بین نمی رود.آن انو اگر می آنیا ایستاده باشند یا راه بروند یا غیر از 

 ونیان. بررسی خیار مجلس از لحاظ ق3-2

ون مدنى تنها یک مادّه در این رابطه تهیه و تنظیم کرده است، ولى ما انلکن ق .در خیار مجلس مباحث بسیارى قابل طرح و بررسى است

 کنیم: مباحث اشاره مى آنتا جایى که این نوشتار را گنجایش باشد به بخشى از 

 

 معناى خیار مجلس . 3-2-1

هر یک از متبایعین بعد از عقد فى المجلس و مادام که »گوید:  معنا و مفهوم خیار مجلس چنین مىدر رابطه با  193ون مدنى در مادۀ انق

 «.د اختیار فسخ معامله را دارندان متفرق نشده

بالخیار حتی تفرقا یا مالم یتفرقا و این  انجمله است این حدیث البیع آنخذ این خیار اخباری است به حد استفاضه بلکه تواتر و از أم

. است پیروی نموده آنون مدنی از انق د وانبه خیار مجلس تعبیر کرده  آنحدیث از حیث داللت واضح تر از عبارت فقهاء است که از 

 (1181،181،)بروجردی عبده

ى انگردد و تا زم تعاملین در محل معینى منعقد مىناظر به مورد غالب است؛ چرا که اغلب معامالت در حال نشستن م« مجلس»البته قید 

باقى است وگرنه حضور در یک مجلس به خودى خود نقشى در ثبوت خیار ندارد، لذا اگر « خیار»د ان که از مجلس عقد متفرق نشده

ى که از هم جدا انا زمحال از مجلس عقد خارج شوند ت انخریدار و فروشنده گفتگوهاى خود را دربارۀ آثار عقد ادامه دهند و در هم

باقى خواهد بود و بر عکس اگر یکى از متعاملین در جلسه عقد بمیرد مرگ او جدایى به شمار آمده و حق خیار ساقط « خیار»نشوند 

 گردد. مى

 

 شود وكیل واقع مى هخیار مجلس در رابطه با عقدى كه به وسیل. 3-2-2

شود که خیار مجلس با کیست؟ وکالى طرفین یا خود  وکالى طرفین واقع شود، این پرسش مطرح مى هدر موردى که عقد بیع به وسیل

 و یا هر دو گروه؟ انآن

وکال در حکم واحد نبوده و حدود اختیارات  هبراى یافتن پاسخ صحیح باید به اقسام گوناگون وکالت و نمایندگى توجه کرد؛ زیرا هم

 نیست.  انموارد یکس هدر هم انآن

جام معامله انمالکین باشند و یا وکیل وکالتش تنها در  انعقد باشد و متعاملین هم هاگر وکیل وکالت و نمایندگى او تنها در اجراى صیغ

خیار مجلس براى وکیل ثابت نخواهد بود، اما اگر وکیل تام االختیار باشد  باشد نه در فسخ و به هم زدن معامله، در این دو صورت یقیناً

ند معامالت ولى و قیم و وکیل در عقد مضاربه و ... در این صورت خیار مجلس براى او ثابت خواهد بود و در هر سه حالت اگر انهم

 ( 111 ،ق  ه 1118 ،)طاهرى هنیز ثابت خواهد بود. انآنموکّلین در مجلس عقد حضور داشته باشند، خیار مجلس براى 

 دنی جلد اول می فرمایند:مرحوم دکتر سید حسن امامی در دوره حقوق م



مادام که متبایعین از یکدیگر  وکالت در فسخ را نیز دارا باشد، بنابراین هرگاه وکیل در عقد، ند موکل است،اندر خیار مجلس وکیل م-1

د هر یک می لذا هرگاه عقد به وسیله وکالی طرفین منعقد شود و یا یک طرف وکیل باش ند بیع را فسخ نمایند،اند می توانمتفرق نشده 

 د از خیار مجلس استفاده نموده بیع را بر هم زند.انتو

مادام که موکل و طرف معامله  و وکیل خارج شود، موکل در مجلس حاضر گردد له وکیل منعقد شود و بعداًیکه بیع به وس در صورتی-1

الزم نیست که عقد به  ماده بر موکل صدق می نماید وزیرا کلمه متبایعین مذکور در  سخ نماید،فند بیع را اند هریک می توانمتفرق نشده 

، در این امر فرق نمی نماید وکیلی که بیع را منعقد ساخته وکالت در فسخ معامله داشته یا نداشته باشد. )امامی جام شده باشد.انوسیله او 

 (133و 134، 1131

پرسشی پیش خواهد آمد که  تعاملین عقد بیع را واقع سازد،ون مدنی یک نفر به وکالت از طرف مانق 198که طبق ذیل ماده  در صورتی

 بین حقوقیین امامیه سه نظریه وجود دارد: ی خواهد بود؟انخیار مجلس تا چه زم

زیرا  را ترک کند خیار مجلس ساقط می شود، آند بیع را فسخ نماید و چون انمادام که وکیل مزبور در مجلس عقد است می تو-اول

 ند تفرق متعاقدین است.انمجلس عقد مخارج شدن وکیل از 

خیار مجلس ساقط  چه وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود،انو چن مادام که وکالت باقی است خیار مجلس باقی خواهد بود-دوم

 ت زایل نشود،حاصل شده است مادام که به جهتی از جها زیرا تعدد اعتباری که در اثر وکالت وکیل از ناحیه طرفین معامله، می گردد،

 تفرقه اعتباری به وجود نمی آید و چون وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود تعدد زایل و تفرقه حاصل می گردد.

ناظر به موردی است که طرفین عقد  زیرا ادله ای که برای متبایعین حق خیار مجلس می شناسد، خیار مجلس موجود نمی شود، -سوم

که حق خیار بر آنعالوه بر  وکالت یک نفر از طرف متبایعین موردی برای تحقق خیار مجلس نخواهد بود، در خارج متعدد باشند و به

ی و مستفاد از یاین نظریه مطابق با اصول قضا خالف اصل لزوم بیع است و باید اکتفا به مورد یقین که تعدد طرفین معامله است نمود.

 (138و 139، 1131 ،ون مدنی به نظر می رسد. )امامیانق 193ماده 

یکی از مصادیق قاعده اذن به حساب آورد به این معنا که اگر وکالت وکیل به صورت نمایندگی مطلق  انحق خیار مجلس را شاید بتو

اجرای صیغه باشد  انعنوه باشد پس حق فسخ نیز از لوازم اذن در وکالت خواهد بود و وکیل، خیار مجلس دارد امّا اگر وکالت او فقط ب

عقاد انیابد، خیار مجلس برای او وجود نخواهد داشت. البته  این سخن که الزمه اذن به  انیا وکالت او پس از اجرای صیغه ی عقد، پای

ن اشکال عقد، اذن به فسخ قرارداد نیز می باشد محل تأمّل است زیرا این مالزمه یا باید لفظی باشد و یا عقلی باشد که هر دو مورد، بدو

است امّا  «سبب»بوده و موکل،  «مباشر»ند که وکیل انمی د «سبب و مباشر»و ایراد نیست. عده ای مسأله خیار وکیل را از مصادیق قاعده 

سبب، قوی تر از مباشر می باشد زیرا اراده مباشر، اراده غیر مستقل و ناقص است بنابراین وکیل که مباشری ضعیف می باشد، حق فسخ 

 ندارد.

 عزل وكیل. 3-2-3

است که خیار  آناگر موکلین، وکالی خود را عزل کنند، دو احتمال در مورد سقوط یا عدم سقوط خیار مجلس وجود دارد؛ یک احتمال 

است که این خیار زایل می شود زیرا تابع نیابت است پس وقتی  آنباقی است زیرا اثر عقد می باشد و احتمال دیگر  انمجلس کماک

 نیابت از بین برود، خیار مجلس نیز از بین خواهد رفت.



 با خود هاعمال خیار مجلس در معامل. 3-2-4

دیگرى  هاز ناحی یا والیتاً از ناحیة خود و وکالتاً سازد، مثل اینکه اصالتاً شینى از دو نفر، عقد بیع را واقع مىاندر مواردى که یک نفر به ج

عقد بیع را واقع سازد و یا وکیل و یا ولى هر دو طرف باشد، در این صورت سؤالى که مطرح است این است که آیا خیار مجلسى فرض 

رود؟ و اگر زایل شدنى است با  دارد یا نه؟ و بر فرض وجود خیار، تا چه مدتى خواهد بود؟ همیشگى است یا پس از مدتى از بین مى

 رود؟  مىچه عاملى از بین 

جام انشخص واحد ه است در صورتى که عقد به وسیل آناى را عقیده بر  ها نظرات گوناگونى ارائه شده است: عده در پاسخ این پرسش

دو  آنش به جدایى و افتراق انکند؛ زیرا اساس خیار مجلس بر دو شخص استوار بوده و پای گیرد اصال خیار مجلسى تحقق پیدا نمى

در حالى که در « بالخیار حتّى یفترقا انالبیع»حدیثى از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود: که در  اناست؛ چن

 مورد بحث ما اصوال افتراق معنا ندارد.

در  هراًسازد، ق شود: درست است که شخص واحد است لکن به نیابت از متعاملین، عقد بیع را جارى مى در پاسخ به این نظریه گفته مى

و اسقاط خیار مجلس در این صورت، یا خروج از مجلس عقد را معیار قرار  انهمة امور حکم متعاملین بر او جارى است، لذا براى پای

غیر از تفرق  آنفرماید بر فرض ثبوت خیار، مسقط  صارى مىانکه شیخ انشود؛ چن دهیم و یا با مسقطات دیگر غیر از تفرّق ساقط مى مى

 اید باشد؛ چون در این مورد تفرق معنا ندارد.متبایعین ب

 د از قبیل:ان هایى را ارائه کرده راه حل آنند، لکن براى اسقاط اند را در این صورت نیز ثابت مى« خیار مجلس»دیگر از فقها،  هعد

و با خروج از مجلس عقد ى که شخص از مجلس عقد بیرون نیامده است خیار ثابت بوده و حق فسخ معامله را خواهد داشت انتا زم-1

 گردد. این حق نیز ساقط مى

، 1131، انچه در بقای خیار اعتبار دارد با هم بودن دو طرف است نه ترک مجلس عقد. )کاتوزیآنزیرا  این راه حل را نباید پذیرفت، ولی،

14) 

اراده خود را بر الزام به بیع و صرف نظر کردن از  ،اى ى که شخص عاقد به وسیلهانخیار مجلس در این مورد همیشگى است و تا زم -1

 د.انم خیار ابراز نکرده است حق براى او باقى مى

ند این است که طرفین با هم هستند و جدایى اناصیل و نماینده را با هم دارد، م انى که نمایندگى باقى است و عاقد هر دو عنوانتا زم -1

شود، در این لحظه جدایى  مایندگى از بین رفت عناوین متعدّدى که در او جمع بوده زایل مىجام نشده است، ولى همین که ناناعتبارى 

 گردد. حاصل شده و خیار ساقط مى

 انو بر اساس سرایت حکم موکّل بر وکیل حق خیار تا زم گذشت( آن)که توضیح ولى حق این است که بر اساس اصل لزوم قراردادها 

ویژه خیار مجلس امرى ه چون حکم جواز و ب ست.اندالزم  را پس از خروج از مجلس، عقدو  باشدحضور در مجلس عقد ثابت 

و نسبت به پس از خروج از مجلس عقد شک در  هم حضور در مجلس عقد است آنقدر متیقّن اکتفا شود و  هاستثنایى است که باید ب

 معامالت داریم، باید به اصالة اللزوم تمسک کرد.بقاى خیار و به تعبیر دیگر شک در وجود مخصص نسبت به اصل لزوم در 

ونگذار فرض کرده است انق خیار مجلس در موردی به وجود می آید که دو شخص با دو اراده ممتاز در ایجاد عقد شرکت داشته باشند.

ع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای اراده قاطع خود را بر التزام به بی ی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می دهند،انتا زم که دو طرف،



ی در اناین تب ولی، خویشند. انو به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای بند به قرار و پیم د،انخود حق فسخ را محفوظ داشته 

 (13، 1131، انصورتی که یک نفر با خود معامله می کند قابل تصور نیست. )کاتوزی

 

 فضولی. خیار مجلس در معامله 3-2-5

ال چند پاسخ را می ؤال: اگر مالک در بیع فضولی بیع را اجازه نموده بعد از اجازه آیا مالک خیار مجلس دارد یا نه؟ در پاسخ به این سؤس

 :مطرح کرد انتو

ا اجازه دهد یم و مالک هم در مجلس عقد حاضر باشد و حرف نزند و بعد از اتمام بیع فضولی، بیع راناگر ما اجازه مالک را کاشف بد-1

 در این صورت می شود گفت که مالک خیار مجلس دارد.

ی اگر مالک در مجلس عقد حضور نداشته باشد باز خیار برای مالک ثابت است. و مالک و معیار تیم حاناگرما اجازه را ناقل بد -1

ی ملک تو را نبه او خبر می دهند که فاله مالک انیعنی مثالً در مجلس عقد مالک حاضر نبوده و ده روز بعد در خ مجلس اجازه است.

 فروخت. در این مجلس مالک خیار دارد و اعتبار به همین مجلس است نه مجلس عقد.

 معتقدند: 1در دوره عقود معین جلد  انآقای دکتر کاتوزی

 ماینده مالک به شمار می رود.ون نانیعنی فضول در نتیجه تنفیذ مالک یا حکم ق مبنای معامالت فضولی بر نظریه نمایندگی استوار است،

ال ماع بنابراین، وسعتی ندارد که به فضول اختیار فسخ معامله را نیز بدهد. انعقاد قرارداد است و چنانولی  این نمایندگی محدود به 

دارد که مالک در مجلس عقد حضور داشته باشد و پس از تنفیذ کار فضول  انخیار مجلس در این گونه قراردادها تنها در صورتی امک

 (18و 19، 1131، انبخواهد از خیار مجلس استفاده کند. )کاتوزی

 

به نظر می رسد: اگر مالک بعد از اطّالع از بیع فضولی بیع را تنفیذ کرد و اجازه داد اجازه وی التزام وی به بیع محسوب می شود و یکی 

 ات خیار مجلس اسقاط خیار است و در اینجا اجازه به معنی التزام به بیع است و التزام به بیع مسقط خیار مجلس است.از مسقط

 جام می شودانوسیله مکاتبه یا تلفن ه اعمال خیار در عقودی كه ب. 3-2-6

ی ید تحقق یابد.لی در جاانمجلس نیز نمی توجام می شود تردیدی وجود ندارد که خیار اندر موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه 

ممکن است تردید شود و گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور  که عقد با تلفن محقق می شود،

 ند از خیار مجلس استفاده کنند.انمی تو د،انکه مکالمه را قطع نکرده  یاندر یک مجلس است و تا زم

است بر اصل لزوم  یید این نظریه صحیح نباشد چرا خیار مجلس در زمره قواعد کلی معامالت نیست و برعکس استثنابه نظر می رس

 کنیم. پرداختیم فلذا در موارد شک باید به قدر متیقن اکتفا آنمفصل به  کتابقراردادها که در ابتدای 

 

 مسقطات خیار مجلس. 3-2-7

 ها عبارتند از:آنرود و  ها حق خیار از بین مىآنشده است که با وجود هر یک از  انبیدر کتب فقها براى خیار مجلس مسقطاتى 

المؤمنون عند شروطهم و لکلّ ذی حقّ اسقاط »پس از عقد، از باب  آنشرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد یا اسقاط  -1



 «.هقح

اطالق این .« در ضمن عقد شرط نمود انسقوط تمام یا بعضی از خیارات را می تو»ون مدنی مقرر می دارد: انق444ماده  -2

د كه مغبون گردیده و حق اند حق خیار برای او وجود دارد مثالً نمی دانعبارت شامل صورتی نیز می شود كه مشروط علیه نمی د

اد عقان انمی شود در زم آنخیار غبن  دارد و در عین حال خیار غبن را اسقاط كند. همچنین الزم نیست خیاری كه شرط سقوط 

ند شرط سقوط خیار تأخیر ثمن كه چنین انوجود آید مه عقد و شرط سقوط خیار، وجود داشته باشد بلکه ممکن است بعداً ب

 وجود آید، ساقط شود. ه شرطی از مصادیق شرط نتیجه است یعنی به محض اینکه حق خیار ب

 «. بالخیار ما لم یفترقا انیعالب»جدایى و افتراق متعاملین از یکدیگر، به دلیل حدیث نبوى معروف:  -1

 ال:ؤس

گی یا بیهوشی احد از متبایعین افتراق حاصل خواهد شد یا نه؟ آقای محمد بروجردی عبده در کتاب حقوق مدنی انآیا به فوت یا دیو

 خود می فرماید:

شهید در دروس شق اول را اختیار کرده وعالمه در قواعد احتمال هریک از دو شق را داده و علتی که برای سقوط خیار در مورد فوت 

و محقق  است که وقتی مفارقت بدنی مسقط خیار باشد مفارقت روحی به طریق اولی موجب سقوط خیار خواهد بود آنذکر نموده 

ه به این که افتراق که عبارت از دوری از همدیگر باشد اختصاص به جسم دارد وشامل روح نیست را رد کرد آنکرکی در شرح قواعد 

اب  ثبوت خیار را صحع را مسقط خیار قرار نداده و تمسک به استانتا در سقوط خیار به اولویت تمسک شود و خود او این قبیل از مو

 (181، 1181، اختیار کرده است. )بروجردی عبده

بایع و مشترى در ثمن و مبیع؛ زیرا تصرف بایع در ثمن دلیل بر امضا و اسقاط حق خیار اوست و تصرف مشترى در مبیع تصرف  -1

است که حق خیار خود را ساقط نموده و به  نآه اندلیل بر اسقاط حق خیار اوست. بنابراین، تصرف بایع در ثمن و مشترى در مبیع نش

 د.ان لزوم بیع ملتزم شده

در صورتی که فروشنده در  ولی. تصرف این است که خریدار یا فروشنده در مالی که در اثر بیع به او تملیک شده تصرف کندمقصود از 

برای . است که از خیار مجلس استفاده کرده و معامله را بر هم زده است آنه اناین کار نش ه کند،انمبیع و خریدار در ثمن تصرف مالک

 بر عکس، کار او فسخ ضمنی عقد است. تقال دهد،انمجلس مبیع را به دیگری  انتمام شدن عقد بیع و در هماگر فروشنده پس از  مثال،

اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته است ملتزم به بیع  هرگاه فروشنده در ثمن و خریدار در مبیع تصرف کند،

با این  مبیع را به دیگری بفروشد یا خوراکی را که خریده است شروع به خوردن کند،مجلس عقد  اناگر خریدار در هم بنابراین، باشد.

 (19، 1131، انکار به طور ضمنی خیار مجلس را ساقط کرده است. )کاتوزی

 گیری نتیجه

رایج ترین  انعنو و خاصه  در عقد بیع به« لزوم قراردادها»یکی از اصول حاکم بر معامالت که از قدیم االیام وجود داشته است، اصل 

این خیار مختص به بیع است. با تتبعی که در منابع  لزوم عقد است. ةخیار مجلس یکی از استثنائات وارد بر اصال. ها، بوده استآننوع 



عمل آمد مشخص گردید روایات متعددی در زمینه خیار مجلس وجود دارد که همگی از اثبات خیار مجلس ه روایی فقهی معتبر ب

 ند:انوبا عبارتی م ردحکایت دا

 «بالخیار حتی یفترقا انالبیع» .1

 «بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فال خیار بعد الرضا منهما انالبیع» .2

 «بالخیار ما لم یفترقا انالمتبایع» .3

 «هما، فاذا یتفرقا فقد وجب البیعانبالخیار مالم یفترقا عن مک انالمتبایع» .4

 «كل واحد منهما بالخیار علی صاحب ما لم یفترقا انالمتبایع» .5

 نقل شده است.

و آیه شریفه: )أوفوا بالعقود( ناسازگاری  …بالخیار مالم یفترقا اندر پذیرش خیار مجلس، برابر روایت البیعوحنفی ها  اناگر چه مالکی

، روایت یاد شده را با آیه شریفه )أوفوا انو شافعی انحنبلیولی  .ند و بر این اساس، عمل به آیه را به خیار مجلس، پیش می دارندانمی د

 ند.انمجلس را در غیر بیع هم، نافذ می د حتی خیار و بالعقود( ناسازگار نمی بینند.

ار مجلس صاری موضوع خیانعمل نیامده وعمدتاً با مراجعه به نظرات شیخ ه ون مدنی تحقیق جامعی باننیز به لحاظ بی توجهی ق انانحقوقد اندر می

د گامی هر چند کوچک در این راه برداشته انامید است این مقاله بتو د.انرا حداکثر در یک یا دو صفحه کتاب به اجمال برگزار نموده 

 باشد.
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