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چکیده
در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش
مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة  «:علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد،
البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیّه است
در ماده 366می گوید « :هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردّبکند ،و اگر
تلف یا ناقص شود  ،ضامن عین و منافع آن خواهد بود ».که شامل عین مال و منافع آن اعم از مستوفات
وغیر مستوفات می شود،واز آنجا که اهمیّت عقود تملیکی مورد اتّفاق تمام ملل می باشد،هرچند اسالم
برخورد امضائی را با عقوددر پیش گرفته،و لیکن برای آن احکام ویژه ای از حیث وضعی و تکلیفی مقرّر کرده
است.و این مقاله در صدد آن است که به صورت تطبیقی آراء مذاهب خمسه وقوانین موضوعه را در بارة این
فرع مورد ابتالی عامّة مردم را بررسی کند.
واژگان کلیدی :عین،منفعت،عقد فاسد،مقبوض،ضمان.

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی بناب ،ایران ،بناب.
 -2استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب ،ایران ،بناب.
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مقدمه
عقد فاسد و باطل از نظر فقهای امامیّه یکی است و با هم دیگر تفاوتی ندارد (مغنیه،1428،ص ،)21و در
مذاهب اربعه نیز فقط ابو حنفیه بین عقد باطل و فاسد تفاوت قائل شده است«.ال فرق بین الباطل والفاسد
عند جمهور الفقهاء،فکل منهما ال یترتب علیه شیء من أحکام البیع أو آثاره .و فرق الحنفیه بین الباطل و
الفاسد( ».الزحیلی،1427،،ص )33ولی در سایر مذاهب اربعه بین عقد فاسد و باطل تفاوتی وجود ندارد  .ودر
قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز عقدباطل و فاسد به یک معنی می باشد ،و عقد باطل بنابر مستنبط
از ماده « »365قانون مدنی هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و مانند آن است که عقدی واقع نشده است.ماده
365قانون مدنی «:بیع فاسد اثری در تملّک ندارد»(امامی،1391،ص )70که همان عقد فاسد می باشد،
واحکام عقد فاسد وباطل یکی می باشد..
و سعی ما در این پژوهش این است که دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق را در این مورد بررسی نماییم.
پیشینه و تاریخچه
از میان فقهای امامیّه که در مورد احکام مقبوض به عقد فاسد  ،مطالبی را ارائه نموده است  ،می توان به
مرحوم شیخ طوسی از فقهای قرن چهارم هجری قمری که در مورد باب رهن به آن پرداخته است،اشاره
نمود ( ،طوسی،بی تا،ص) 150
و مرحوم ابن ادریس حلی نیز که در مورد احکام مقبوض به عقد فاسد و صحیح به بحث وبررسی پرداخته
است (.سرائر ،بی تا،ص.)285وهمینطور شهید اوّل و شهید ثانی نیز در کتابهای خود در مورد احکام مقبوض
به عقد فاسد مطالبی مفیدی را با تمسّک به قاعده مایضمن بصحیحه  ،یضمن بفاسده ارائه نموده اند(،ر.ک.
شرایع االسالم ،ص)245و فقهای معاصرهم هر کدام به نوبه خود در مورد احکام مقبوض به عقد فاسد به
بحث وبررسی پرداخته اند و مسائل روز را نیز در آن دخیل نموده اند.
و از میان فقهای اهل سنّت هم گفته شده است که اوّلین بار مرحوم سیوطی تا حدّی هم زمان مرحوم شیخ
طوسی در مورد احکام مقبوض به عقد فاسد و صحیح به بیان مطالبی پرداخته و می گوید«:قال االصحاب :
کُل عقد اقتضی صحیحه الضمان فکذلک فاسده» یعنی هر عقدی که صحیح آن اقتضای ضمان نماید ،
فاسدش نیز اقتضای ضمان می نماید(».سیوطی  ،بی تا ،ص)231و امام سرخسی از فقهای اهل سنّت نیز در
شرح قاعدة« ما یضمن بصحیحه  ،یضمن بفاسده» می گوید«:العقد الفاسد معتبر فی الجائز» یعنی عقد فاسد
در جایز معتبر است (.سرخسی ،بی تا،ص)75و همین طور می -گوید «:الفاسد فی حکم ملحق بالجائز» یعنی
فاسددر حکم به جایز ملحق می شود (.سرخسی ،بی تا،ص)176
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تعریف لغوی واصطالحی عقد
عقد در لغت به معنای گره و در اصطالح فقها عبارت از دو انشاء متالزم ابتدائی ومطاوعی ،که یکی به
دیگری در ظرف اعتبار گره خورده است و هیچ

یک جز با دیگری اثر گذاری ندارد(مسجد

سرایی،1391،ص )427و مطابق ماده 183قانون مدنی «:عقد عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل
یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری کنند  ،ویا مالی را تملیک نمایند ،ومورد قبول آنها قرار باشد».هر کس
می تواند به وسیله اراده در حدود قانون،خود را در مقابل دیگری متعهّد سازد و یا مالی را به دیگری تملیک
کند مانند  :بیع ،اجاره ،عاریه و امثال آن(.امامی ، 1391،ص)25
-1تعریف عقد صحیح
عقد؛ صحیح عقدی است که شرایط اساسی مذکور در مادّة  190قانون مدنی را در بر داشته باشد ،که
عبارتنداز:
-1قصد طرفین ورضای آنها -2اهلیّت طرفین  -3موضوع معیّن که مورد معامله باشد -4مشروعیّت جهت
معامله.
و حکم عقد صحیح در مادّة  362قانون مدنی به شرح ذیل آمده است که:
 -1به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
 -2عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
 -3عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
 -4عقد بیع مشتری را به تأدیة ثمن ملزم می کند.
و مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان در بند 5قسمت کتاب فیه جمله من العقود می فرماید «:العقد
الصحیح ترتّب اثره و توابعه»(فاضل مقداد،1373،ص)71
عالمه محمّد جواد مغنیه می گوید«:و حق این است که عقد شامل موضوع ،عقد صحیح و فاسد می شود،
به دلیل صحّت تقسیم آن ،بین آن دو تا و معنی عقد صحیح عبارت است از ترتّب اثرش بر او ،و مطلق ایجاب
و قبول برای طرفین،و ترتّب اثر آن برای طرفین است(.مغنیه،1428.،ص)21
-2تعریف عقد فاسد (باطل)
عقد فاسد عقدی است که یکی از شرایط صحّت عقد را نداشته باشد .مثالٌ اگر قصد انشاء را معتبر
دانستیم ،قصد انشاء نکرده ،و یا اگر ماضویت را معتبر دانستیم عقد به صورت صیغه ماضی نباشد،و فقها در
کل دو مبنا را مورد توجّه قرار داده اند ،یکی اینکه عقد فاسد معامله را تبدیل به معامله معاطاتی می کند،
یعنی اگر یک عقدی فاسد شد ،وبه دنبال آن قبض و اقباض محقّق گردید ،این معامله ،معاطاتی می شود.
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وآثار معاملة معاطاتی بر آن مترتّب می شود .امّا عدّه ای از فقها ؛ از جمله خود شیخ انصاری ،محقق نائینی،
صاحب جواهر معتقدند که عقد فاسد عنوان معاطات ندارد.
یا اینکه عقد باطل عقدی است که یکی از ارکان اساسی برای صحّت معامله را فاقد باشد از قبیل عقدی
که یکی از طرفین قصد نداشته باشد ،مانند عقد مست ،خواب ومدهوش ،یا آنکه یکی از طرفین اهلیّت برای
معامله را نداشته باشد مانند معاملة صغیر غیر ممیّز .عقد باطل را عقد فاسد هم می گویند(.امامی
،1391،ص)70
-3تعریف بیع از دیدگاه امامیّه
بیع در لغت به معنای فروختن و در اصطالح ،معامله مالی است به مال دیگر ،که در فارسی آن را خرید و
فروش یا داد وستد گویند ،شهید اوّل می گوید «:عقد بیع عبارت است ،از ایجاب و قبولی که بر انتقال ملکیّت
از بایع به مشتری در برابر عوض معلومی که ثمن نام دارد ،و مشتری آن را به بایع می دهد ،داللت می کند،
گاهی نیز بیع به معنای مجموع آن چیزی که از انشای بایع و مشتری حاصل می شود ،یعنی اعتباری(.مسجد
سرایی ،1391،ص)151
مرحوم عالمه محمّد جواد مغنیه می گوید«:مقصود ما از بیع معنایی است ،که داللت می کند ،بر آن
صیغه بیع نه نفس صیغه ،و منظور همان مسبّب است نه سبب ،و در شرع نصّی که معنی بیع را محدود کند،
وجود ندارد.و فقها عرف خاصی در مورد آن ندارند ،بلکه اینکه شرع به عرف اقرار وآنرا امضاء کرده
است(.مغنیه،1428،ص)22
و در قانون مدنی مادة 338آمده است که«:بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».
-4مشروعیّت بیع
خداوند متعال می فر ماید «:وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » ( بقره )275،2،یعنی خداوند خرید وفروش
را حالل و ربا را حرام کرده است».
ربا در لغت مطلق زیادتی است و در شرع دو قسم ربا حرام شمرده شده است:قسم اول ربای در معامله و
آن زیادتی یکی از عوضین است به دو شرط :شرط اول عوضین از یک جنس باشند ؛ دوم مبیع کیلی یا وزنی
باشد نه عددی و متری .قسم دوم ربای در قرض است ،به این معنی که وام گیرنده در إزاء مدتی که برای
پرداخت قرار می گذارند مبلغی اضافه بر اصل وام ،به عنوان بهره بپردازد.
-1و در احکام این آیة شریفه فقها از کلمه البیع که با الف و الم جنس مصدر شده استفادة عموم
کرده اند ،یعنی هر نوع بیعی چون بیع نقد ،نسیه ،سلف  ،مرابحه ،مواضعه و غیره  .ضمنا آیه
داللت دارد بر عدم جواز تصرّف در مال غیر مگر با اجازه مالک.واز کلمه «حرم» صراحت بر
حرمت استفاده می شود و چون در مقابل «احل اهلل البیع » واقع شده تأکید برحرمت مفهوم می
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گردد ،بعالوه پس از ذکر حرمت  ،به ربا خوار وعدة عذاب و محشور شدن مانند مجانین داده
است(.مدیر شانه چی،1386،ص)170
و در آیه دیگری می فرماید «:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَن تَکُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ»یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به نا حق نخورید ،مگر اینکه
دادو ستدی باشد که از رضایت سرچشمه بگیرد( ».نساء)29،4،
تراض در اصل تراضی است،یعنی با رضایت یکدیگر(همان،ص)165
در این آیه ،حلیّت اموال دیگران بر هر مکلّفی ،مشروط است به دو امر)1 :انتقال به یکی از اسباب تملیک
شرعی (یعنی به عقود و معامالتی که در شرع امضا شده و از آن در آیه به تجارت تعبیر شده است) تحقّق
یابد)2.معامله با رضایت طرفین انجام شود نه با اکراه و الجاء( .همان،1386، ،ص)166
و همین طور در مورد احکام این آیة شریفه آمده است:
 -1ظاهر آیه دلیل است بر آنکه عقد بیع و نظایر آن به شرط رضایت طرفین موجب تصرّف در مال غیر
است  ،چه رضایت در حال عقد و چه رضایت الحاقی پس از تفرّق باشد .
 -2از لفظ تجارت استفاده شده که جواز تصرّف می بایست مبتنی بر عقدی از عقود معتبر باشد؛ منتهی
معامله معاطاتی را باید در حکم عقد شرعی دانست(.همان،1386،ص)168
از حکیم بن حزام روایت است که پیامبر (ص) فرمود « :البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» (الذهبی،بی
تا،ص)213یعنی خریدار و فروشنده تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار دارند.
امّت بر جایز بودن خرید وفروش اجماع دارند ،و حکمت نیز آنرا ایجاب می کند ؛ چون انسان اغلب نیازمند
چیزهایی است ،که در دست دیگران قرار دارد ،و ممکن است که آنها را در اختیارش نگذارند ،لذا خرید و
فروش وسیله ای است ،برای رسیدن به هدف بدون سختی ومشقّت.
 -5احکام عقد فاسد از نظر امامیّه
فقهای امامیّه در مورد احکام مقبوض به عقد فاسد نظرات یکسانی دارند و از آنجا که نظر مرحوم شیخ
انصاری از همه کاملترو جامعتر می باشد نظر مرحوم شیخ انصاری را مدّ نظر قرار می دهیم.
بنابراین هر گاه کسی مالی را به عقد فاسد قبض نماید.در اینصورت این شخص در اثر عدم تحقّق مالکیّت
امور ذیل از نظر ایشان شامل این شخص می شود.
-1-5عدم مالکیّت و ضامن بودن
مرحوم شیخ انصاری می فرماید «:لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه  ،و کان مضمون علیه »
(انصاری،1415،ص )180یعنی هر گاه شخصی مالی یا کاالیی را با عقد فاسد بدست آورد  ،نه نتها مالک آن
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نمی شود بلکه ضامن نیز هست ،و ضامن بودن بدین معنا که اگر مال تلف شود  ،جبران آن بر عهدة مشتری
است  ،که این ضمان یکی از امور متفرع بر قبض مال در معامله و عقد فاسد است  ،که میان فقها مشهور
است .و در سرائر آمده است «:أن البیع الفاسدیجری عند المحصلین مجری الغصب فی الضمان» (ابن
ادریس،بی تا،ص285و)326
مرحوم شیخ طوسی در کتاب ارزشمند «الخالف» می گوید «:المقبوض ببیع الفاسد ال یملک بالعقدوال
بالقبض» (شیخ طوسی،بی تا،ص )403یعنی مقبوض به بیع فاسد با عقد و با قبض مالک نمی شود.و دلیل بر
ضمانت حدیث نبوی مشهوری است که پیامبر اسالم(ص) می فرماید « :علی الید ما اخذت حتّی
تودیه»(سنن بیهقی ،بی تا،ص،95/کنز العمال5،بی تا ،ص )327یعنی بر دست است که آنچه را که گرفته تا
اینکه به صاحبش برگرداند.
و مرحوم امام خمینی (ره) دراین مورد می فرماید«:لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه»...،
(امام خمینی1368،ص)247یعنی هرگاه مشتری کاالیی را به عقد فاسد خریداری نماید مالک آن کاال نمی
شود.پس بنابراین مشخص می شود که از نظر فقهای امامیّه شخصی که مالی را از طریق بیع فاسد بدست
آورده است  ،نمی تواند تملّک نماید .
-2-5وجوب ردّ فوری
الثانی من األُمور المتفرّعة على عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد ،وجوب ردّه فوراً إلى المالک(.
انصاری،1415،ص)199
دومین حکم از نظر فهای امامیّه وجوب ردّ فوری آن مال به مالک اصلی می باشد  ،و آن شخص باید
بالفاصله آن مال را به مالک اصلی برگرداند و حقّ نگهداری آنرا ندارد.
و دلیل آن مطابق فرمایش امام زمان (عج)است که می فرماید «:ال یجوز الحد ان یتصرف فی مال غیره االّ
باذنه» (نوری ، 1408،ص)309
یعنی هیچ کس حق ّ تصرف در مال دیگری را بدون اجازه او را ندارد.و حدیثی از رسول خدا که می فرماید
 «:مال مسلمان جز با رضایت قلبی او  ،برای برادر دینی اش حالل نیست(.عباسی،1390،،ص)339
و مرحوم امام خمینی (ره) در ادامه مسأله سیزدهم می فرماید  .... «:وصارمضمونا علیه  ،ویجب علیه رده ،و
ال یجوز له التصرف فیه (»....،امام خمینی،1368،ص )247یعنی اینکه نه تنها آن فرد در مورد آن کاال ضامن
است بلکه واحب است که آن را به مالک اصلی ردّ نماید.
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-3-5پرداخت منافع مال مقبوض
الثالث :أنّه لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری قبل الردّ ،کان علیه عوضها علی
المشهور(انصاری،1415،ص)201
یعنی اگر برای عین مال مقبوض منافعی باشد که مشتری از آن سود برده است  ،باید عوض آن
منافع را هم بدهد ،که مشهور فقها با این نظر موافقند و در سرائر ابن ادریس آمده است که کاالی
قبض ش ده با عقد فاسد به منزله مال غصب شده است  ،از این مطلب بر می آید که که حکم ضمان
منافع مورد اتّفاق نظر فقهااست ،ودلیل آن نیز حدیث رسول خدا می باشد که می فرماید «:ال یحل
مال إمری مسلم إال عن طیب نفسه»ابن جمهور،1403،ص )113یعنی مال مسلمان جز با رضایت
قلبی اش حالل نیست (عباسی،1390،ص)34
ولی مالک وابو حنفیفه معتقد بودند که غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین  ،منافع
زمان تصرّف به او تعلّق می گیرد و مستند ایشان حکم حدیث «الخراج بالضمان » می باشدیعنی خراح در
مقابل ضمان است .و عقیده داشته اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع مالزمه وجود
دارد( .محقق داماد 1390،ص)69
این عدّ ه می گویند که در برابر غرامتی که شخص نسبت به عین بر عهده دارد  ،الزمه اش این است که
منافع آن مال برای او باشد.
از فقهای امامیّه اگر چه اندکی با این نظر موافقند ولی مشهور آنان این استدالل را مردود شناخته وبین
ضمان عین و مالکیت منافع مالزمه ای قائل نیستند ،در این نظر شافعی و حنبل با امامیّه توافق دارند(.
همان، 1390،ص)69
-4-5پرداخت مثل در صورت مثلی بودن
الرابع :إذا تلف المبیع ،فإن کان مثلیّا وجب مثله بال خالف(..انصاری،1415،ص)209
مورد چهارم از احکام مقبوض به عقد فاسد این است که اگر مبیع تلف شود ،در صورتی که مثلی باشد  ،باید
مثل آن را بدهد ودر این مورد اختالف نظری وجود ندارد  ،ومشهور معتقدند که مثلی آن است که اجزایش
از نظر قیمت متساوی باشد(.عباسی،1390،ص)353
یعنی اینکه هر گاه مال مثلی باشد ،در صورت تلف باید مثل آن به مالک اصلی برگردانده شود ،و در این
مورد اختالف نظری در بین فقهای امامّیه وجود ندارد.
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و مرحوم امام خمینی (ره) می فرماید .... «:یجب علیه ردأامثل أو القیمة (»...،امام خمینی،1368،ص)261
یعنی بر آن فرد واجب است که آن عوض آن کاال را در صورت مثلی بودن مثلش را و در صورت قیمی بودن
قیمت اش را به مالک اصلی بر گرداند .
و شیخ طوسی در المبسوط در مورد مثلی می فرماید«:ما له مثل و ما ال مثل له فما له مثل ما تساوت
أجزاؤه ومعناه تساوت قیمة أجزائه فکل هذا له مثل کالحبوب واالدهان(.شیخ طوسی،بی تا،ص)59
ودر ماده 311قانون مدنی آمده است«:غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نماید و اگر عین تلف
شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علّت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».
ضمان اصلی غاصب«ردّ عین به مالک» است و الزام به دادن مثل یا قیمت به عنوان بدل تکلیف اصلی در
مقام وفای به عهد مقرر شده است و ضمان مستقلی به شمار نمی آید(.بیات ،1393،ص)155
-1-4-5تعریف مثلی
مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشد ،مانند گندم که اگر صد کیلو از آن ده هزار
تومان باشد  ،پنجاه کیلو آن پنج هزار تومان است وبه موازات کم وزیادشدن گندم  ،قیمت هم کم وزیاد می
گردد(.محقق داماد ،1390،ص.)81و یا اینکه مثلی چیزی است که اجزای آن مماثل بوده و صفات آن به
یکدیگر نزدیک باشد ،برخی نیز آن را به متساوی االجزاء و المنفعه و المتقارب الصّفات تعریف کرده اند یعنی
چیزی که اجزاء و منفعت آن مساوی بوده و صفات آن به یکدیگر نزدیک بوده باشد(.مسجد
سرایی،1391،ص)527
تعیین مثلی وقیمی موکول به عرف است ،و ظاهراًمصنوعات کارخانه ها در عصر حاضر مثلی است( ،امام
خمینی1390،ق،ص)180
در قانون مدنی مادّة 950آمده است«:مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر
آن نوعاً زیاد وشایع باشد ،مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است  ،مع ذلک تشخیص این معنا با
عرف می باشد».
-5-5تهیّه مثل به باالترین قیمت در صورت گرانی مثل
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الخامس :ذکر فی القواعد :أنّه لو لم یوجد المثل إلّا بأکثر من ثمن المثل ،ففی وجوب الشراء
تردّد(انصاری،1415،ص)222
پنجمین حکم از احکام مقبوض به عقد فاسد این است که اگر مثل کاالی تلف شده جز با قیمتی باالتر از
ثمن المثل در بازار یافت نشود  ،به نظر مرحوم شیخ انصاری اگر به دلیل باال رفا رفتن قیمت بازاری مثل
باشد  ،به این صورت که قیمت مثل چند برابر قیمت کاالی تلف شده در روزی که تلف شده باشد  ،در این
صورت ظاهراً وجوب خرید جای اشکال ندارد و اختالف نظری در آن نیست  ،چنانکه شیخ طوسی در کتا ب
ارزشمند خود به نام «الخالف» به آن تصریح نموده است و گفته است که « یشتریه بأی ثمن کان بال
خالف» (شیخ طوسی،بی تا،ص )،395یعنی و مثل را به هر قیمت که باشد باید بخرد  ،ودر کتاب مبسوط
خود نیز آورده است که « :یشتریه بأی ثمن کان اجماعا» (شیخ طوسی ،بی تا،ص )103بر وی واجب است
کاالی مورد نظر را به هر قیمتی باشد خرید کند  ،واین حکم اجماعی است » (عباسی،1390،ص)371
 -6-5تعذّر تحویل مثل در مثلی
السادس :لو تعذّر المثل فی المثلی ،فمقتضى القاعدة وجوب دفع القیمة مع مطالبة
المالک؛(انصاری،1415،ص)226
مورد ششم اینکه اگر تحویل مثل کاالی تلف شده ممکن نباشد ،مقتضای قاعده آن است که «:اگر مالک
قیمت را بطلبد  ،قیمت به او پرداخت شود  ،زیرا منع کردن مالک از مطالبه ظلم است و ملزم کردن ضامن
به تحویل مثل نیز به دلیل متعذّر و ناممکن بودن مثل نفی می شود ،بنابراین برای جمع میان دو حق  ،حقّ
مالک و حقّ ضامن  ،پرداخت قیمت واجب می شود.و مطابق آیه شریفة «:فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَیْکُم»(بقره )194،2،یعنی همانگونه که بر شما تعدّی کرده براو تعدّی کنید.
مدیر شانه چی در وجه استدالل این آیه آورده است«:گرچه فاضل مقداد و دیگران این آیه و دو آیة بعد را
دلیل بر خصوص غصب دانسته اند ،ولی به نظر ایشان آیات مزبور در مقام تجویز مقابله به مثل نسبت به هر
گونه ستمی است که بر آدمی وارد شود ،چون ضرب وشتم(.مدیر شانه چی،1386،ص)199
در ماده 312قانون مدنی آمده است«:هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود  ،غاصب باید قیمت
حین االداء را بدهد »...در موردی که مثل موجود است و از قیمت افتاده  ،غاصب باید آخرین قیمت را به
عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت آن را با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب بپردازد  ،مشروط بر
اینکه مقصر باشد(».کاتوزیان،1377،ص)267
-7-5ضمان قیمی به قیمت
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السابع :لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً ،فقد حکی :االتّفاق على کونه مضمونا بالقیمه(.انصاری،1415،
ص)240
اگر کاالیی که در عقد فاسد فروخته شده  ،و تلف گردیده است  ،قیمی باشد  ،اتّفاق نظر وجود دارد که
قیمت آن مورد ضمانت است و در« غایة المراد»از شیخ طوسی و شیخ مفید نقل شده که«:قیمت زمان تلف
کاال مالک تعیین قیمت است  ،واصل در ضمان کاالی تلف شده  ،ضمانت آن به قیمت روز
است(».عباسی،1390،ص)396
و مرحوم امام خمینی در این مورد می فرمایند ...«:وبالجملة ضمان القیمة فی القیمی قهری ال یجوز لهما
التخلف عنه( »..امام خمینی،1368،ص)397و در یک جمله ضمان قیمی  ،در قیمت قهری است و تخلّف از
آن برای هر کدام از طرفین جایز نیست.
نتیجه احکام فاسد از دیدگاه امامیّه
مرحوم مغنیه می گوید «:العقد الصحیح هو الّذی استجمع کلّ الشروط المعتبره فیه »...
(مغنیه،1428،ص)49
عقد صحیح ،عقدی است که کلیّه شروط معتبر در آن حمع شده باشد.از قبیل ایجاب وقبول ،بلوغ و اهلّیت
و...
ودر عقد صحیح بعد ار قبض واقباض هر اتّفاقی بیفتد  ،از آن مال خودشان است ،و امّا عقد فاسد ....«:العقد
الفاسد  ،أنّه ألّذی ال تتوافر فیه الشروط المطلوبه وال یترتّب علیه أیّ أثر من االثار الشرعیه»...
(همان،1428،ص )50یعنی عقد فاسد  ،عقدی است که در آن شروط مطلوب نیامده وهیچ آثار شرعی بر آن
مترتّب نیست.و بطور کلّی احکام آن عبارت است از -1:ملک در مالکیّت  ،مالک اصلی است -2.قابض ضامن
است  -3واجب فوری است که آنرا به مالک اصلی برگرداند  -4پرداخت عوض منافع مستوفات  -5ضرورت
پرداخت مثل به مالک در صورت تلف مال مقبوضی که مثلی است ،و قیمت در کا الی قیمی  -6ضرورت
پرداخت مثل  ،اگر چه قیمتش گرانتر از ثمن المثل باشد -7 .ضرورت پرداخت قیمت در صورت تعذّر مثل
و لم یفرّق الشیخ االنصاری فی الوجوب الضمان بین أن یکون کلّ من القابض و الدافع عالمین بالفساد أو
جهل أحدهما دون االخر (همان،1428،3،ص.)50
بیع صحیح آنستکه موافق دستور شارع صورتگرفته باشد و ارکان و شرایط بیع را داشته باشدکه موجب
ملکیّتکاالی فروخته شده برای خریدار و ملکیّت بها برای فروشنده و حالل بودن بکارگیری آنها است برای
هر دو.
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هرگاه عقد بیع مخالف با دستور و امرشارع باشد آن بیع صحیح نیست ،بلکه فاسد و باطل میباشد .پس
بیع فاسد بیعی استکه مطابق شرع اسالم نباشد ،و لذا آن بیع درست نیست و منعقد نمیگردد ،وحکم
شرعی برآن مترتّب نیست و موجب مالکیت نمیشود ،اگرچه مشتریکاالی فروخته شده را تصرّف
همکرده باشد ،چون حرام موجب ایجاد ملکیّت حالل نمیشود .قرطبیگفته است« :هربیع و معاملهایکه
ازحرام آشکار ناشی شده باشد ،فسخ میگردد .پس بر خریدار است که خود کاال را به صاحبش برگرداند
واگر بدست اوتلف شده بود باید قیمت آن را اگر دارای قیمت بود مسترد گرداند ،مانند زمین و ملک
وکاال و حیوان و مثل و مانند آن را به صاحب کاال برگرداند ،مانند چیزهائیکه پیمانه دارند یا وزن دارند،
خواه خوراکی یا کاالی دیگری باشند».
معنی بیع از دیدگاه فقه عامّه
البیع لغه :مقابله شیءبشیء ،و اصطالحا :مبادله مال بمال تملیکا و تملّکا(.الزحیلی،1427،ص)16
یعنی کلمه بیع در لغت به معنی شی در برابر شی است و در اصطالح مبادله مال است با مال به صورت
تملیک و تملّک.
وقال بعض الفقها ء إن معناه فی اللغه تملیک المال بالمال(الجزیری،1419،ص)134
یعنی بعضی از فقها می گویند که بیع در معنا تملیک مال در برابر مال است.
دلیل شرعی جواز بیع و معامالت
دلیل شرعی و روا بودن بیع و معامالت ،قرآن و سنت نبوی و اجماع امت اسالمی است.
دلیل شرعی عبارت است از آیة شریفة :وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره« )275،2خداوند بیع را
حالل و ربا را حرام کرده است»
و دلیل آن از سنت نبوی« :أفضل الکسب عمل الرجل بیده ،وکل بیع مبرور»(الجزیری،1419،ص)119
می باشد که
یعنی نیکوترینکسب ،عمل انسان است بدست خودش و هر معاملهایکه از حرام و غش و خیانت خالی
باشد».
و امت اسالمی اجماع کردهاند بر اینکه از زمان پیامبر(ص) تا به امروز بیع و معامالت وجود داشته و روا بوده
است.و کسی منکر آن نیز نمی باشد.
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-1تعریف بیع از دیدگاه حنفیه
ابو حنفیه در تعریف بیع می گوید «:البیع یطلق فی اصطالح الفقهاعلی معنیین،احدهما  :خاص و هو بیع
العین بالنقدین الذهب والفضه و نحوهما .فإذا اطلق لفظ بیع ال ینصرف اال هذا المعنی.
ثانیهما:عام و هو اثنا عشر قسمها من ضمنا هذا المعنی الخاص و ذالک النه اما ان ینظر الی معنی البیع من
حیث ذاته وهو المال بالمال(.الجزیری،1419،ص)196
یعنی به طور مطلق در اصطالح فقها بر دو معناست  ،یکی خاص وآن عبارت از بیع عین است مانند طال
ونقره  ،و هنگامی که لفظ بیع به میان می آید در ذهن این معنی متصوّر می شود  ،و دومی عام است که بر
دوازده قسم است  ،که در ضمن این معنی خاص است  ،واما معنی بیع از حیث ذاتی عبارت است از مبادلة
مال با مال .این تعریف از دیدگاه ابو حنفیه می باشد.
-1تعریف بیع باطل و فاسد از دیدگاه حنفیه:
در تعریف بیع باطل وفاسد از دیدگاه حنفیه آمده است« :الباطل و الفاسد عندنا فی العبادات مترادفان .واما
فی البیع فمتباینان فباطله:ما ال یکون مشروعا باصله و وصفه وفاسده:ماکان مشروعا باصله دون وصفه وحکم
االول :أنه ال یملک بالقبض و حکم الثانی :أنه یملک به(.سیوطی،بی تا،ص)371
باطل و فاسد در نزد ابو حنفیه در عبادات و نکاح مترادف هستند  ،امّا در بیع متباین هستند  ،و باطل عبارت
است از اینکه اصلش و وصفش مشروع نباشد  ،و فاسد عبارت است از اینکه اصلش مشروع باشد ولی وصفش
مشروع نباشد.
و الزحیلی در مورد بیع باطل از دیدگاه حنفیه می گوید  « :ارکان و یا محل آن ناقص باشد ،یا اصل و وصف
آن مشروع نباشد ،یا اینکه عاقد اهلیّت عقد را نداشته باشد ،و حکم آن عبارت است  ،از اینکه «:أنه ال یعتبر
منعقداً فعالً» فعالً معتبر نباشد ،مانند بیع کودک غیر ممیّز یا مجنون،و با قبض آنها مالکیّت حاصل نمی
شود(.الزحیلی،1427،ص)33
و همین طور در تعریف بیع باطل وفاسد از دیدگاه حنفیه آمده است که «:ان الباطل و الفاسد فی البیع
مختلفان ،فلکل واحد منهما معنی یغایر معنی االخر ،فالباطل هو ما اختل رکنه أو محله ،و أما الفاسد فهو ما
اختل فیه غیر الرکن و المحل کما اذا وقع خلل فی الثمن بأن کان خمراً.یعنی باطل وفاسد در بیع مختلف و
متفاوت هستند  ،ودر کل هر یکی از اینها معنی مغایر با دیگری دارد  ،در باطل اخالل در ارکان و محل بودن
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است  ،ولی در فاسد اخالل در غیر ارکان بیع و محلّ  ،همچنانکه اگر اخالل در ثمن واقع شود مانند اینکه
ثمن خمر واقع شود ( .الجزیری، 1419،ص)275
احکام عقد فاسد از دیدگاه حنفیه
حکم البیع الفاسد :أنه یفیده الملک بالقبض  ،بخالف البیع الباطل فإنه ال یفید الملک اصالً ( .الجزیری
،1419،ص)275
یعنی حکم بیع فاسدعبارت است از اینکه با قبض تملّک می شود  ،بر خالف باطل که با قبض تملّک حاصل
نمی شود
 ...أن حکم البیع الفاسد  :هو ثبوت الملک بعد قبضه(،الجزیری ،1419،ص )278یعنی حکم بیع فاسد از
دیدگاه حنفیه ثبوت مالکیّت بعد از قبض آن است.
تعریف بیع از دیدگاه شافعیه:
البیع فی الشرع مقابله مال بمال علی وجه مخصوص  ،ای عقد ذو مقابله مال بمال الخ  ..والمراد بالمقابله
المعاوضه  :و هی ان یدفع کل واحد من الجانبین عرضاً االخر ،فتخرج بذلک الهبه ألنها تملیک بالعوض فی
الحیاة ...و قوله علی وجه مخصوص  :الغرض منه امران.
االول ؛ أن یکون ذلک العقد مفیداً لملک العین أو لملک المنفعه علی التأیید تحقق المرور.
الثانی  :أن ال یکون ذلک العقد علی وجه القربه فیخرج به القرض  ،ألنه تملیک للعین علی أن یرد مثلها
(.الجزیری،1424،ص)139
یعنی بیع در شرع عبارت است از مال در مقابل مال به وجه مخصوص  ،یا عقدی که دو مال در مقابل
همدیگر قرار می گیرد.
و مراد از مقابله  ،معاوضه است  ،و آن عبارت از دفع تمام مال از جانب طرفین به همدیگر می باشد ،و بدین
طریق هبه که تملیک بالعوض می باشد از آن خارج می شود.
و منظور از بر وجه مخصوص دو مورد ا ست  :اولی؛اینکه عقد مفید ملکیّت باشد  ،یا مفید منفعت با تأیید
ادامه آن .
دوّمی  :اینکه این عقد به وجه قربت نباشد که در ین صورت قرض از آن خارج می شود  ،برای اینکه قرض
تملیک عین است  ،برای ردّ مثل خودش.
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بیع فاسد وباطل در نزد شافعیه یکی است  ،و فرقی با هم ندارند ،وآثاری که بر بیع باطل جاری است  ،بر بیع
فاسد هم جاری می شود.واز نظر احکام نیز فاسد وباطل یکسان می باشند
چنانکه سیوطی در این مورد می گوید«:الباطل والفاسد عند الشافعیه مترادفان إال فی الکتابه و الخلع والعاریه
و الوکاله (...سیوطی ،بی تا ،ص  )374 -479یعنی اینکه باطل وفاسد در نزد شافعیه یکی است ،به غیر از در
کتابه خلع و وعاریه و وکاله .پس احکامی که بر بیع فاسد وارد است بر بیع باطل هم وارد است  ،و در بیع
باطل وفاسد مالکیّت بوحود نمی آید .

تعریف بیع از دیدگاه مالکیه:
معنی البیع فی الشرع  :مبادله مال بمال  ،أو مبادله منفعه مباحه بمنفعه مباحه علی التأیید غیر ربا وقرض.
فقوله مبادله مال بمال عقد صاحب عوض من الجانبین(.الجزیری ،1419،ص)199
یعنی معنای بیع در شرع عبارت است از مبادله مال با مال  ،یا مبادله منفعتی با منفعتی مباح که مورد تأیید
شرع باشد و ربا وقرض نباشد ،.و گفته شده است که مبادله مال با مال که طی آن هریک از طرفین عقد
صاحب عوضی می شود.
البیوع جمع بیع و هو نقل ملک إلی ملک بعوض معین علی وجه صحیح و هذا بناء علی رأی یونس و
المازری من تخصیص تعریف الحقائق الشرعیه بصحیحها دون الفاسد منها و حلیه البیع معلومه من الدین
بالضروره کحرمه الربا ...ثمّ أن البیع انواع أربعه بیع المساومه و بیع مزایده و هما جائزان و بیع استرسال و هو
جائز فی قول االکثر وسمع عیسی عن ابن القاسم من قال لبائع یعنی کما تبیع من الناس فانه ال یصح و
ینفسخ أن کان قائما و یرد مثله أن کان مثلیا و إال ردب قیمته کذا(....سیوطی، ،بی تا ،ص)172
یعنی بیوع جمع بیع است و آن عبارت است از انتقال از مالکی به مالک دیگر به عوض معین و بر وجه
صحیح و این بنا بر نظر ابن یونس والمازری از تخصیص حقائق شرعیه است از صحیح آنها بدون فاسد آنها و
حالل بودن بیع معلوم و از ضروریات دین است هم چنان که حرام بودن ربا از ضروریات دین است...
بنابراین انواع بیع بر چهار قسم است  ،بیع مساومه و مزایده که هر دو جایز است وبیع استرسال که به نظر
اکثر جائز است و بیع المراطله و چنانکه از ابن قاسم آمده است هر کس که بیعی انجام دهد  ،که صحیح

124

احکام مقبوض به عقد فاسد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران

نباشد  ،بر اوست که در صورت وجود مثلش را در صورت مثلی بودن و در غیر این صورت قیمت آن را ردّ
نماید.
احکام بیع فاسد از دیدگاه مالکیه
در فقه مالکیه نیز همانند فقه شافعیه و حنابله تفاوت چندانی ما بین عقد باطل و فاسد وجود ندارد  ،و
یکسان می باشد و احکامی که بر بیع باطل جاری و حاکم است بر بیع فاسد نیز جاری می باشد .و آنچه که
موجب ابطال بیع می شود عبارتند از  -1 :حرام بودن عین مبیع  -2ربا  -3غرر  -4و شرط یا شروطی که به
ربا ویا غرر برگردد( قرطبی ،1402 ،ص)125
تعریف بیع واحکام آن از دیدگاه حنابله
معنی البیع فی الشرع  :مبادلة مال بمال  ،أو مبادلة منفعه مباحه بمنفعه مباحه علی التأیید غیر ربا و قرض.
فقوله :مبادله مال بمال عقد صاحب عوض من الجانبین(.الجزیری،1419،ص)199
یعنی اینکه معنی بیع در شرع عبارت است از مبادله مالی با مال دیگر یا منفعت مباحی با منفعت مباحی که
مورد تایید شرع است بغیر از ربا وقرض  .همین طور گفته شده است که مبادلة مال با مال با عوض که
هریک از طرفین صاحب آن باشند .
در فقه حنبلی نیز هم چون فقه شافعی و مالکی فرقی مابین بیع باطل وفاسد وجود ندارد و احکامی که بر
بیع باطل جاری می شود  ،بر بیع فاسد هم جاری است (اهمان،1986،ص)275
احکام بیع فاسددر قانون مدنی:
مطابق ماده 365قانونی مدنی «:بیع فاسد اثری در تملّک ندارد» چنانکه در این ماده آمده است  ،هر گاه
کسی مالی را به بیع فاسد تملّک نماید  ،به دلیل فاسد بودن بیع مالک آن مال نمی شود و برابر قانون مدنی
آثاری را که بر این عقد وارد است را متحمّل می شود  ،همان طور که در ماده 366قانون مدنی آمده است
«:هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند ،باید آن را به صاحبش ردّکند ،و اگر تلف یا ناقص شود ضامن
عین و منافع آن خواهد بود».در این ماده کسی که مالی را به بیع فاسد دریافت نماید  ،باید اوالً مال را به
صاحبش برگرداند ،ثانیاً ضامن است  ،ثالثاً ضامن منافع نیز می باشد.
از آنجا که حکم به ضمان مطابق قول مشهور فقها می باشد  ،قانون مدنی شخص غاصب را ضامن منافع نیز
دانسته است ومطلق منافع را که شامل زمان مال مغصوب است را نیز می شود.که در ماده 320قانون مدنی
به آن اشاره نموده است«:.نسبت به منافع مال مغصوب ،هریک از غاصبین به اندازة منافع زمان تصرّف خود و
125

فصل نامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی  /سال هفتم  /شماره  / 21پاییز93

مابعد خود ضامن است ،اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد»... ،و گفته می شود که اجرت المثل اموالی بر
عهدة غاصب است که در عرف برای آن اجاره منظور می شود و به حکم عادت می توان به اجاره داد ،مانند
خانه و اتومبیل وحیوان و برای معطل ماندن منافع نا مشروع نمی توان مطالبة خسارت کرد.و در صورتی که
مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع باشد  ،آنکه متعارف است  ،غاصب ضامن آن می
باشد(.کاتوزیان،1377،ص)271
ودر قانون مدنی به اینکه هر گاه مال مثلی باشد  ،در صورت تلف باید مثل را بدهد  ،نیز اشاره شده است از
جمله در ماده 311آمده است«:غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نماید  ،و اگر عین تلف شده
باشد  ،باید مثل یا قیمت آن را بدهد  ،و اگر به علّت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».
مسئولیّت غاصب در باره تلف و نقص عین مال مغصوب مسئولیّتی عینی است ،و قطع نظر از سبب حادثه بر
عهدة غاصب قرار می گیرد .و غاصب در انتخاب مثل و قیمت مال تلف شده آزاد نیست
(همان،1377،ص)266
نتیجه گیری
نتیجه ای که از این نوشتار می گیریم عبارت از این است ،که در حقوق ایران که بر گرفته از فقه غنی امامیّه
است تفاوتی بین عقد فاسد وباطل وجود ندارد  ،و عقد هیچ گونه اثری درتملّک ندارد،و شخصی که از این
طریق مالی بدست آورده است  ،ضامن عین و منافع آن است .و در فقه عامّه نیز در فقه شافعی  ،حنبلی
ومالکی تفاوتی بین عقد باطل وفاسد وجود ندارد  ،و تنها در فقه حنفی است که مابین فاسد وباطل تفاوت
قائل است  ،ومی گویند که باطل عبارت است از اینکه اصل و فرع اش مشروع نباشد  ،امّا فاسد  ،اصلش
مشروع ولی وصف اش مشروع نباشد.و عقد فاسد با قبض تملّک می شود ولی باطل با قبض تملّک نمی شود.
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