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A comparative study of the conditions of sale in Islamic religions and Iranian law 

Abstract 

In order to avoid complacency, both parties to the transaction must be fully aware of 

what is being traded. How to identify the bitch is not the same in all cases. For 

example, in cases that cause the same thing, it is possible to find out by observing. 

While in order to find out the general seller, it is necessary to mention the amount of 

the attribute and its gender during the contract. The purpose of this study is to 

investigate the conditions of sale in Islamic religions and Iranian law. The results 

show that the importance of the contract of sale and its wide role in human daily life 

is not hidden from anyone, and therefore most jurists have one of their most important 

and extensive topics is the book of sale, an important part of which is the conditions 

of the poor. The history of this debate goes back to before Islam; because selling is a 

signature sentence. The validity of any contract is to have all the conditions for the 

validity of transactions, which according to the opinions of all Imami jurists, one of 

those conditions is the specificity and certainty of the transaction. In general, 

knowledge of a transaction is obtained in any way that distinguishes it from other 

objects. In the case of contracts, science means that each of the parties to the 

transaction is well aware that how to identify depends on the motives of the parties 

and their degree of attention and sensitivity, and the specific characteristics of the 

objects and property. 
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 چکیده

ستد قرار می شند. چگونگی به منظور رفع غرر، دو طرف معامله باید به آنچه مورد دادو گیرد به طور کامل آگاه با

معلوم ساختن عوضین در همه موارد یکسان نیست. برای مثال در مواردی که موجب عین معین است با مشاهده 

شدن مبی شتن آن وجود دارد. در حالی که برای معلوم  صفت و جنس امکان معلوم گ ع کلی فی الذمه ذکر مقدار 

می مبیع در مذاهب اسالمی و حقوق ایران هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط آن در حین عقد ضروری است. 

اهمیت عقد بیع و نقش گسترده آن در زندگی روزمره بشر بر کسی پوشیده نیست نتایج نشان می دهد که باشد. 

ستتترده شتتان کتاب البیع بوده که بهش مهمی از آن را شتترایط عوضتتین و لذا اکثر فقها یکی از مباحث مهم و گ

سالم برمی سابقه این بحث نیز به قبل از ا ست.  شکیل داده ا ضایی. اعتبار هر ت ست ام گردد؛ چرا که بیع حکمی ا

صحت معامالت می شرایط  ساس آراء جمیع فقهای امامیه یکی اعقد و قرارداد به دارا بودن تمامی  شد که بر ا ز با

آن شتترایط معلوم بودن و معین بودن مورد معامله می باشتتد. به طور کلی علم به مورد معامله به هر طریقی که آن 

صل می سازد حا شهص و ممتاز  شیاء دیگر م ست که هر یک از را از ا گردد. در باب عقود منظور از علم این ا

سنمتعاملین آنچه را که مورد معامله قرار می شنا سایی به انگیزهدهند به خوبی ب شنا های طرفین و د که چگونگی 

 های خاص اشیا و اموال بستگی دارد.میزان توجه و حساسیت آنها و ویژگی

 عقد بیع، شرایط مبیع، مذاهب اسالمی، ایران واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ست صحت آن ا سی  سا شرایط ا بلکه به حکم عقل نیز ، تعیین مورد معامله )مبیع( نه تنهابه حکم قانون یکی از 

و الزام متعهد به اجرای امر مجهول محال استتت بنابراین در لزوم  گرددبدون تعیین مورد قراردادی تشتتکیل نمی

تعیین در جایی که مورد معامله عین معین استتتت با موردی تعیین مورد معامله تردیدی وجود ندارد ولی کیفیت 

ست می ست تفاوت دارد. دو طرف عقد در عقد معوض در درجه نه خواهند به مورد معامله که طرف که کلی ا

دیگر آن را تعهد یا تملیک کرده اند دستتتت یابند چنانچه در عقد بیع عین معین خریدار برای مالک شتتتدن عین 

کنند بطوری که تملیک یا تعهد یک طرف در برابر تملیک یا ی رستتیدن به نمن معامله میمعین و فروشتتنده برا

تعهد طرف دیگر را جهت یا علت تعهد و انگیزه شهصی راکه در معامله نسبت به آن توافق شده است را جهت 

ز چنان اهمیتی گویند.بنابراین همانطور که از مطالب باال فهمیده می شتتود تعیین خصتتوصتتیات مورد امعامله می

تواند علت اصتتلی تشتتکیل قرارداد شتتود عالوه بر آن تعیین لحظه انتقال مالکیت و یا برخوردار استتت که که می

ایجاد تعهد نقش حیاتی قرارداد را برعهده دارد با توجه به اینکه زمان انتقال ملکیت و تعیین اوصتتتاف مبیع در 

تا این اوصتتاف در بیع عین معین وکلی از مظر فقها و شتتود عقد بیع عین معین وکلی متفاوت استتت ستتعی می

ضین برای آنان یا یکی از آنان ابهام  ست کم در یکی از عو شود. د ضیح داده  صر تو صورت مهت حقوقدانان به 

از چه « لزوم تعیین قطعی مبیع به عنوان شرط صحت عقد بیع »وجود دارد. موضوع پژوهش حاضر آن است که 

شی برخورد ست که نمیاعتبار و ارز سلم و حتمی ا شمار آن امور م ست؟ آیا در  شید، ار ا ست از آن ک توان د

شود؟ یا می سیاری از قراردادها منجر  سیری نو هرچند به بطالن ب سی  -توان با ارایه تف سا سازگار با مبانی ا البته 

شمردن قراردادهایی  -فقه معاملی  صحیح  سنتی در پیش گرفت و با  سیر  که مبیع در آنها به راهی فراخ تر از م

سرگردانی  شهاص نالث ذی حق درچنین معامالتی رااز  ست، طرفین قرارداد و نیز ا شده ا صورت قطعی تعیین ن

رهانید؟از مشتتتهورات در فقه، لزوم تعیین قطعی مبیع و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع استتتت؛ 

ت. در مقابل این رای، گروهی بر آنند که دست کم در پاره بطوری که اگر چنین امری محقق نباشد، بیع باطل اس

ست. به نظر می سد که افزون بر تعیین قطعی و نهایی مبیع، ای از موارد وجود نوعی جهل در مبیع، مبطل بیع نی ر

، نیز از مصتتادیق «تعیین مکانیزم تعیین مبیع»توافق بر روش تعیین مبیع نیز مصتتحح بیع استتت. به عبارت دیگر 

 (.1377، ن مبیع است )امامیتعیی

حق و انصتاف اینستت که در حقوق کنونی به عقدی که از آن تنها تعهد بوجود می آید وستبب ایجاد حق عینی 

برای خریدار نمی شود عقد عهدی گویند نه تملیکی. در مواردی که موضوع عقد بیع کلی است خریدار بر هیچ 

تواند از فروشنده اجرای تعهد را الک هیچ چیز نیست و فقط میکند ومهای آن حق عینی پیدا نمییک از مصداق

بهواهد. تعهد در خصتتوص تعیین مصتتداق کلی استتت وبا انجام آن تملیک تحقق می یابد.البته تعهد ناشتتی از 

شود گفت با تسلیم عقد)در بیع کلی( ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن،تملیک نتیجه عقد بیع است پس نمی

ستی خریدار نیز اختیار رد یا قبول فرد جدیدی در باب تملیک به وجود میبیع عقد  صورت بای آید زیرا در این 

صوص این نتیجه  ست. در هر حال در این خ صور نی شد که چنین اختیاری برای خریدار مت شته با انتهابی رادا

گر موضوع آن عین معین گرددکه عقد بیع در هر صورت اقتضای تملیک را به وجود می آورد اگیری حاصل می

گردد ونیاز به هیچ امر دیگری ندارد ولی هرگاه موضوع آن بیع کلی )که نیاز به باشد تملیک بی درنگ محقق می

مصداق دارد( باشد یعنی تملیک مستلزم تحقق شرط دیگری باشد انر عقد منوط به تحقق آن شرط است پس در 
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صوص نتیجه عقد بیع به دو اعتبار ایجاد زمینه واق ست. البته نظرهای مهتلفی در خ ضای تملیک عقد تملیکی ا ت

تملیکی بودن عقد بیع در عین کلی وجود دارد.بنا بر نظر برخی فقهاکلی نیز در عرف مالی استتت موجود که می 

ضوع حق مالکیت قرارگیرد همچنان که منفعت آینده را نیز عرف مال می سد تواند مورد خرید وفروش و مو شنا

( بعضتتتی دیگر کلی رابه دلیل وجود مصتتتداقهای آن موجود پنداشتتتته اند.گروه ستتتوم 116:  1410)یزدی، 

استتتعدادوقابلیت را موردتملیک قرار داده اند،وستترانجام بعضتتی دیگرتملیک بیع مال کلی را تملیک حکمی یا 

 (.131:  1397فرضی گفته اند)بروجردی، 

آن فروشتتنده طی تنظیم عقد بیع، به ازای دریافت مبل ی منظور از مبیع همان خرید و فروش مالی استتت که در 

شناسایی شرایط صحت مبیع، ویژگیپول مالکیت مال خود را به خریدار می دهد های مبیع در مذاهب . بنابراین 

سالمی و حقوق ایران و همچنین بررسی تفاوت سالمی )امامیه، ا شرایط صحت مبیع در مذاهب ا شترکات  ها و ا

ضع حقوق ایران به ویژه قانون مدنی به قانون مادر ئر این زمینه از شافعی، حنفی، حن بلی، مالکی( و همچنین مو

 پردازد.باشد که نویسنده در این تحقیق به آن میهای تحقیق حاضر میضرورت

راجع به ستتابقه تحقیق باید بیان داشتتت، در زمینه موضتتوع پایان نامه پیش روی در منابع و ستتایت های علمی 

ضر( می توان عنوان ست. لیکن با تتبع در منابع درجه دوم تحقیق)منابع نزدیک به تحقیق حا شده ا ستقل کار ن ی م

شت: شاراتی دا شته ها و تالیف های ذیل ا ای با عنوان لزوم و چگونگی تعیین (. در مقاله1394فر )احمدی به نو

دارد که بر اساس بند ، انگلستان و مصر( بیان میالذمه )مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایرانمبیع در بیع کلی فی

شکیبایی  190ماده  3 ست. باقری و  ضوع ا صحت معامله، معین بودن مو سی  سا شرایط ا قانون مدنی، یکی از 

دارد که در نظام حقوقی استتتالم، عقد بیع در ای با عنوان زمان تعیین مبیع در بیع کلی بیان می(. در مقاله1393)

تع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این شمار عقود تملیک تودن مبی ی قرار دارد، بی آنکه میان معیّن ب

ای وجود دارد که آنار رو در زمان تشهّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختالف نظر گسترده

ای تبری از عیوب مبیع در فقه قاله(. در م1396زرگوش نسب ) مهتلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است.

سالمی و حقوق مدنی ایران شیعه، اهل  به ا شرط برائت از عیوب در حال عقد و از عیوب مجدد از دیدگاه  بیان 

سنت و حقوق مدنی پرداخته و ابعاد مهتلف آن را بررسی کرده است. همچنین مسائلی مانند اینکه بایع حاکم و 

ها و اینکه آیا این بر روی درِ فروشگاه« شودجنس فروخته شده پس گرفته نمی«زمامدار باشد و نوشتن عبارت 

استتماعیلی و  تواند به معنای برائت جستتتن از عیوب باشتتند یا نه را هم مورد کنکاش قرار داده استتت.موارد می

له1389موستتتی طهرانی ) قا یان می(. در م با عنوان توابع مبیع ب مام اعمال حقوقی اعای  که ت م از عقود و دارد 

ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد استتت و بدون اراده هیچ گاه شتتکل نهواهند گرفت. به عبارت 

گیرد و سپس براساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می

قانون مدنی حستتب ظاهر با قواعد کلی در مهالفت استتت  356آید. اما ذیل ماده یک عمل حقوقی به وجود می

شود حتی اگر متعاملین جاهل چرا که در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب می

 شود.به آن باشند. با وجود این وجود مالکیت این امور نیز به مشتری منتقل می
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 روش تحقیق

ئه توصتتتیفی از  -توصتتتیفی این پژوهش بهره گیری از روش تحلیلی را در نظر دارد. بدین گونه که اول با ارا

وضعیت موجود و ابهامات پیش رو تالش می گردد تا تصویری مناسب از این زمینه به دست داده شود. آنگاه با 

پردازد. های تفسیر به طور تحلیلی به حل ابهامات موجود می گیری از قواعد حقوقی و آراء مهتلف و روشبهره

نه ها نابع کتاب ای و متون حقوقی موجود و همچنین از کتب و مقاالت در همچنین در این پژوهش صتتترفا از م

خصوص این موضوع فیش برداری شده و این فیش ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روش تجزیه و تحلیل 

استتتقرایی و تحلیلی و تطبیقی در  در این تحقیق تحلیلی و براستتاس تحلیل محتوا و مضتتمون و تجزیه و تحلیل

اینجانب با توجه به کیفی بودن پژوهش خود برای تجزیه و تحلیل از طریق استتتدالل علوم انستتانی خواهد بود. 

یابی، تجرید، تشهیص تفاوت و تمایز، مقایسه و ... که جملگی به کمک قیاسی و استقرائی، تمثیل و تشبیه، نشانه

های گردآوری شتتتده را ارزیابی و تجزیه و تحلیل می نمایم.برای پذیرد، دادهتفکر و تعقل و منطق صتتتورت می

 شود.تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از روش تحلیل محتوا استفاده می

 مورد معامله در عقد بیع 

ح است. اساسی ترین رکن هر قرارداد مورد معامله است. معامله و تعهد بدون بیان موضوع آن، مانند جسم بی رو

اگرچه در برخی از مواد قانون مدنی ایران به مورد معامله اشاره شده، با وجود این قانون تعریفی از آن ارائه نکرده 

شهص می صادیق آن، تعریف آن تا حدی م ستفاده از برخی موارد و م ست؛ اما با ا ساس ا شود. برای نمونه، بر ا

ملی باشتتتد که هر یک از متعاملین تعهد تستتتلیم یا ایفای آن را قانون مدنی مورد معامله باید مال یا ع 214ماده 

 کنند. بنابراین مال یا عملی که مورد تعهد قرار گرفته، می تواند موضوع و مورد عقد تلقی شود.می

شد. طرفین معامله  ضوع تعهد یا انتقال می با ست که مو هر کدام از معامالت را که در نظر بگیریم دارای موردی ا

ست آوردن چیزی یا منفعتی به انعقاد عقد و قرارداد روی میبرای به  شیء د ست از  آورند. مورد معامله عبارت ا

گیرد. هر گاه معامله معوض باشتتد دارای دو مورد استتت که یکی را یا عملی که موضتتوع انتقال یا تعهد قرار می

مورد استتت. مورد معامله در  عوض و دیگری را معوض می نامند و هرگاه معامله غیر معوض باشتتد دارای یک

خاص خود را دارد. ای، شرایط و اوصاف ویژه و معامالت معوض با توجه به ویژگی ها و خصوصیات هر معامله

مثالً در عقد بیع، مبیع و نمن مورد معامله هستتتند و در عقد اجاره مورد معامله عبارت استتت از عین مستتتاجره و 

الت مورد وکالت حق الوکاله و عملی استتت که وکیل بایستتتی انجام دهد مال االجاره می باشتتد و یا در عقد وک

 (.298،صفحه  1377)امامی، 

نابراین هر کدام از معامالت معوض را در نظر بگیریم دارای دو مورد خواهد بود که طرفین معامله با توجه به  ب

ایند و هرچند که مورد معامله در نیازهای خویش نستتبت به تحصتتیل یا انجام آن به انعقاد معامله مبادرت می نم

انواع گوناگون و متفاوت می باشد اما از لحاظ کلی از دو حال خارج نیست چرا که مورد معامله ممکن است مال 

شد. طرفین  صورت انجام فعل یا ترک و خودداری از انجام عمل معین با ست به  شد و فعل نیز ممکن ا یا فعل با

کنند. تحصتتیل منافع و آوردن منافع مادی یا معنوی به انعقاد معامله اقدام می معامله برای رفع حوائج و به دستتت

برطرف نمودن نیازها گاهی با به تصتتترف درآوردن و تملک اشتتتیا و گاهی با انجام یا خودداری از انجام عملی 
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به  شتود. انستان گاهی با پرداخت مبلم معینی پول، چیزی راتوستط خویشتتن یا شتهص طرف معامله محقق می

تملک خویش در می آورد و گاهی با انجام یا خودداری از فعلی نفعی را عاید خویش می سازد و منفعت خویش 

داند که طرف مقابلش انجام یا ترک آن را از وی می خواهد و بلعکس گاهی را در انجام یا خودداری از عملی می

ضرر خود را در این می سان نفع یا  بندد که عمل معینی را انجام یا از انجام عمل معینی بیند که با دیگری پیمان ان

خودداری ورزد. گاه از رهگذر انعقاد معامله کاالیی را عاید خود می گرداند و گاه از ره آورد آن خود را ملتزم به 

 انجام یا خودداری از انجام عملی می نماید و در برابر، نفعی را کستتب و تحصتتیل می کند. خواه با انعقاد معامله

چیزی را به دیگری انتقال دهد یا تعهد به انجام یا خودداری از انجام عملی نماید و یا با انعقاد آن شتتتیء را 

تحصیل یا دیگری را ملزم به انجام یا خودداری از انجام عملی بنماید. باید در هر موردی شرایط خاص آن معامله 

شرایط مربوط به معامله کن ست که مورد معامله را رعایت نماید. برخی از این  ست و برخی ناظر به چیزی ا نده ا

 (.186ص  :1391 گیرد )کاتوزیان،قرار می

 شناسایی شرایط مبیع در مذاهب اسالمی و حقوق ایران

  در مذاهب اسالمی و حقوق ایرانتعیین جنس مبیع  .1

سه که خود از حقوق رم  سالم و حقوق فران شدت متانر از حقوق ا شأت میقانون مدنی ایران به  شدمی ،گیردن  .با

تالشتتگران و  ستتعی لذا .دهند تطبیقفرانستته  فقهنویستتندگان قانون مدنی بر آن بودند که محتوای فقه امامیه را با 

شود سر حد امکان تعادل این دو نظام حفظ  ست که تا  ضوع تعیین جنس  .حقوقدانان ما همواره بر این بوده ا مو

سابقه طوالنی ضمانت  مبیع در فقه امامیه از  صوص جنس مبیع و  ست و فقهای متقدم و متأخر در خ برخوردار ا

همانند  ،آنچه مستلم استت این که ماده اصتلی مورد معامله را که جنس آن استت .نده ااجرای آن اظهار نظر نمود

شتر و چوبی بودن میز شمی بودن پارچه ،طال بودن انگ شکیل می دهد ،ابری ضوع معامله را ت در حقیقت  .خود مو

شکیل می ضوع را ت صاف جوهری ،دهدچیزی که خود مو ستآ او صود از جنس در  (.143: 1373)نائینی،  ن ا مق

گندم دیم باشد لیکن پس  ،اگر موضوع بیع ،به عنوان مثال .رفی استعفقه امامیه جنس منطقی نیست بلکه جنس 

جنس گندم در  ،نظر منطق ارسطوییمف و یا از از نظر یک فیلسو ،معلوم شود که مبیع گندم آبی بوده است آناز 

ستممورد آبی و دی سان نی ست اما از نظر حقوقدانان و یک فقیه جنس این دو یک سان ا شتر  .ی یک واژه جنس بی

ست سفی ا سهن می گویند ،یک واژه منطقی و فل صف جوهری   میعنی معتقدند که دی ؛به همین جهت فقها از و

 .دهدرا تشکیل می مبیعلیکن این وصف یکی از ذاتیات  ؛جنس آنگندم است نه  وصفهر چند  ،بودن

سوف صاف ،از دیدگاه یک فیل شیء  او ست.ذاتیات آن بیرون از مورد معامله یا هر  صاف ا مقوم ذات یا جزء  ،او

اما وصتتف  ؛شتتونداوصتتاف از عوارض ذات محستتوب می ،به عبارتی .بلکه خارج از ذات هستتتند ؛ذات نیستتتند

دهد و از ذات مورد معامله که حقیقت مورد معامله را تشتتکیل می وصتتفی استتتاز دیدگاه فقه امامیه  ،جوهری

 دهدعنوان می عمبی به این وصتتتف .رفی مورد معامله استتتتعوصتتتف جوهری حقیقت نوعی  ،خارج نیستتتت

 ؛شودپرداخت می نمنو بنا به اتفاق نظر فقها در مقابل آن  .(138: 1378؛ طباطبایی یزدی، 260: 1413)بجنوردی، 

صف از مق سوب می گرددوزیرا این و شکیل  رکنبه گونه ای که  .مات مورد معامله مح بنیادین مورد معامله را ت

  (228: 1396)انصاری،  دهدمی
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فرش دستبافت تبریز و فرش دستبافت  ،به عنوان مثال .صورت نوعی است و اوصاف اوصاف جوهری،مقصود از 

ستند اما عرف، آن دو  ،چینی ست  ،را یکی نمی داندهر دو فرش ه شهیص اینکه وصف مورد معامله جوهری ا ت

حتی اگر این اوصتتاف در متن عقد ذکر نشتتوند و  ،و داخل در حقیقت مورد معامله استتت یا خیر با عرف استتت

  (.250: 1396)انصاری،  طرفین نسبت به آن بی توجه باشند

محض استتتت که  نه مادیبه عبارتی این خود  .مفهومی مهتلط دارد ،د وصتتتف ذاتیدر نتیجه در فقه امامیه خو

ضرات فیزیکی  مبگویی سامتنها  شکیل می اج ست که مورد معامله را ت شهص محض که بگوییم معنای  ،دهدا نه 

به  .همان استتت که طرفین به تنهایی آن را تعیین کنند و بدون اینکه ضتتوابط عرفی حاکم باشتتد ،خود موضتتوع

 .اراده اشهاص تا حدی حاکم است که عرف داد و ستد آن را تایید کند ،عبارتی

ضوع را تنها به اجزای فیزیکی و مادی آن محدود نمی کن شیعه خود مو سنت همانند فقیهان  بلکه  ،دنفقیهان اهل 

ای به گونه جدا می سازد فبه طور اساسی از موضوع بدون وص فموضوع را با آن وص ،که در نزد عرف یاوصاف

شکیل می ده ،شودبرقرار می دو که تفاوت فاحش بین آن سی، بی تا، خود موضوع را ت سیوا  ،در نتیجه .(206د )

را  فرشییا ( 12: 1398)سرخسی،  که انگشتر به نام یاقوت فروخته شود اما در حقیقت از شیشه باشد در صورتی

همه از موارد اشتباه  د،بفروش یا نانرا به جای گندم  آردیم عادی باشد یا لی ایرانی بفروشد اما تنها یک گلبه نام قا

 ،امامیه و اهل سنت ، اعم از فقهتوان چنین جمع بندی نمود که در فقهمی ،در مجموع .هستند عدر وصف ذاتی مبی

بیع نظریه مهتلف پذیرفته شتتده استتت و بنابراین هم صتتورت ذاتی اشتتیا و هم صتتورت عرفی آن برای تحقق 

 .ضرورت دارد

سه و  شاء الهام قانونی مدنیقدر حقوق مدنی فران شورها که من ست انان وانین برخی از ک سه ا  ،قانون مدنی فران

 .نظریه شهصی کاسته شود عیوبند که از ه اهایی را پیشنهاد کردحلبعضی از نویسندگان راه

سته به افکار عمومی جامعه  ،در این نظریه ستمعیار خود موضوع واب ست کهاو و .ا سی ا سا آن را  عرف صافی ا

درونی  تاما از آنجا که پی بردن به نیا ،شتودمند میهر چند از نظر شتهصتی نیز بهره ،این نظریه .استاستی بداند

ست شکل ا شهاص کاری م ست که  ،ا شهاص تا حدی مقبول ا شهصی ا صد  )مینا،  رف این ادعا را تایید کندعق

 که اوصتتافیموضتتوع عالوه بر آن  ذاتزیرا  ،شتتوداز نظریه مادی نیز در این مکتب بهره جستتته می (.12: 1370

عناصر مادی و فیزیکی نیز به همان اندازه در  ،دهدطبیعت و ذات موضوع را تشکیل می نزد عرفاجتماع آنها در 

 (. 12: )همان قلمرو موضوع دخالت دارند و تعیین نقش

سط حقوق شد یداناننظریه مهتلط تو  ،این حقوقدان با مطرح کردن این نظریه )همان(. همچون ابری و رو مطرح 

عدالتی های را برگزیدند که در عمل از مشکالت انبات نظریه شهصی محض و در ضمن از بی ای راه حل میانه

 محض کاسته شود.نظریه مادی 

زیرا  ؛شودبر اساس نظریه شهصی جلوگیری میعدالتی های نظریه مادی و از تزلزل معامالت در این نظریه از بی

شیایک طبقه شیا یطبیعت ماد بر طبقدر عرف جامعه وجود دارد که نه تنها  ءبندی از ا صر  ،ءا ساس عنا بلکه بر ا

  )همان(. کندخود موضوع را تعیین می وفایده و کمیابی و غیره قلمر :دیگری همچون
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ه عوامل پیروی شتتده که ذات و موضتتوع تنها محدود ب محضبه طور مطلق از نظریه مادی  نه ،در این طرز تفکر

شود و  شهاص توجه مینه مادی و فیزیکی  ست واقعی ا شهاصبلکه اراده  ؛شودبه طور مطلق به خوا تا حدی  ا

معینی از  ششمه اگر شهصی به این پندار ک ،در نتیجه .با آن هماهنگ باشد ،حاکم است که افکار عمومی جامعه

ست شود که تنها آبی از طال ،آن را خریداری کند ،طالی خالص ا شمش مفرغی رب اما بعد معلوم  شیده روی  ن ک

حاف کتاب نام ص اگراما  (.81)همان، ص  متفاوت می داند را این دو موضوع عرفزیرا  ؛شده معامله باطل است

شد سی با سا شتباه نمی تواند ا شد این ا شهص با صور  ن این دو زیرا در نزد افکار عمومی تفاوتی بی ،برخالف ت

ست ص ،صحاف نی شد فاحهرچند که در نزد خریدار نام  سی با سا ادل دو ع و در حقوق ایران با رویکرد انطبا .ا

 توجه شده عمبیهم به صورت ذاتی  یع،ب ددر تعیین موضوع معامله و تحقق عق ،نظام فقه اسالمی و حقوق فرانسه

 .نآ فیو هم به صورت عر است

صطالح  ،نابراینب ضوع»ا شود که با نظریه های قانون مدنی باید به گونه 200مذکور در ماده  «خود مو سیر  ای تف

لذا اشتتتباه در خود  .در تعارض نباشتتد 3532و  7621مشتتهور فقه امامیه و ستتایر مواد قانون مدنی همچون مواد 

جوهری یک موضوع اشتباه شود یا اینکه هر یک از دو  اوصافموضوع هم شامل موردی خواهد شد که تنها در 

پس خرید گلیم به جای فرش کاشتتانی و خرید کتاب به جای دفتر از  .طرف موضتتوع مستتتقلی را قصتتد کنند

شتباه در وصف ذاتی هستند ستپاره ،با این وجود .مصادیق ا سندگان از مجرای حقوق تطبیقی خوا  ،نده اای از نوی

و مورد دیگر را  (100: 1382د )صفایی، موضوع را ویژه اوصاف جوهری یک موضوع بدانننظریه اشتباه در خود 

 (.442: 1387)کاتوزیان،  از نظریه اشتباه خارج سازند (نآ بی اعتباریه ن)ی ضبه علت عدم ترا

جوهری یک موضوع را در برگیرد و  اوصافنها تتر از آن است که گسترده ،«خود موضوع»رسد مفهوم به نظر می

سیهتگی پیمان می شتباه در هر دو مورد موجب گ شیم که ا  (.112)همان، ص  شودبنابراین باید قائل به این امر با

شتباه در نمی صور کرد که در مورد ا صافتوان ت ستضاجوهری تر او شد بی ،ی علیرغم اینکه موجود ا  .اعتبار با

صه آنکه ترا ستیا  ضخال ستیا ن ه صورتی که  ،ی ضیدر  شت ترا شود اعتبار هم خواهد دا  ،نبنابرای ؛محقق 

توان پذیرفت که در قانون مدنی ایران نیز همچون فقه امامیه از نظریه مهتلط در این خصتتتوص تبعیت شتتتده می

 .است

  در مذاهب اسالمی و حقوق ایران تعیین کمیت مبیع  .2

بع فقهی در مقدار در مناشرط  .مبحث شرط مقدار است ،حقوقدانانیکی از مباحث چالش برانگیز در میان فقها و 

به  رهصباحکام  ضمنبرخی از آنها مانند شیخ طوسی و عالمه حلی در  .زیر مباحث گوناگونی مطرح شده است

 .نده ادند و گروهی آن را در بحث شتتروط ضتتمن عقد و گروهی دیگر در بحث تستتلیم مبیع بیان کره اآن پرداخت

 .نده ادر قسمت آنار بیع به آن پرداختگروهی هم 

شته شاید متانر از نو شرط مقدار بیان  ،های فقهیقانون مدنی نیز  صی را در مورد  کرده و آن را در قواعد ننظم خا

ست شرط مقداراما می ؛عمومی قراردادها نیاورده ا شروط ضمن  ،دانیم که  شروط ضمن عقد و  صادیق  یکی از م

                                                           
 «.اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است» قانون مدنی:  762ماده  1
 «.شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است هر گاه هر چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته: »353ماده  2
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ستقراردادها عمومی در  ای قاعده ،عقد ستقل  ا ضمن عقد را به عنوان قاعده م شروط  و برخی فقها نیز قاعده 

در مبحث عقد بیع  ،در قانون مدنی عمده احکام شتتتروط مقدار (.335ه ق: 1419)بجنوردی،  کرده اند بیانفقهی 

کند و را بیان می 355ماده  )عقود معین(، از باب سوم )بیع(  فصل اول)مبیع( از آمده است و ابتدا در مبحث سوم 

شرایط و ویژگی ست مبیعهای این ماده در مبحث  شده ا سلیم)سپس در فقره دوم  ،بیان  آنار )از مبحث چهارم  (ت

توان گفت ماده ای که میبه گونه .شبیه هم است 385و  355را بیان می کند که حکم مواد  385و  384ماده  یع(،ب

اموال  تسلیمقانون نبت اسناد و امالک نیز مقرراتی را در زمینه  149ماده  .کندن میرا بیا 355مصداقی از ماده  385

  .غیر منقول نبت شده دارد

صریحی را برای خود به وجود می سند مکتوب  ،آوردگاهی اوقات بایع از طریق لفظ یا عمل خود تعهد  مثالً در 

لزوماً به  ع،کمیت مبی صریحبنابراین تعیین  .دهدع میو کمیت و مقدار آن را به خریدار اطال مبیعشرایط  اشفاه یا

 .گرددتلقی می عکمیت مبی تصریحبلکه بیان شفاهی آن نیز به معنای  ،ب آن در قرارداد نیستومکت تصریحمعنای 

می تواند معنای به  ،بلکه مفهوم صراحت .نیست عصرفاً بیان مشهص و شفاف کمیت مبی صراحت،اما منظور از 

ممکن است  ،به عنوان مثال .در قوانین و قراردادها داشته باشد صراحتمراتب پیچیده تری نسبت به معنای ل وی 

در  .شتتود تا خریدار خود دستتت به انتهاب میان آنها بزند ببه خریدار ایجا یدو میزان از مبیع ی،در قرارداد بیع

 .کمیت در قانون مدنی خواهیم پرداخت حتصریاین گفتار به بررسی این موضوع و 

ضمن عقد  ،مبیع و نمن ستند که طرفین  سی عقد بیع ه سا سلیم آن می ملتزمدو رکن ا مقدمه انعقاد و  .شوندبه ت

و  338و مواد  190ماده  3بند  استت.مشتهص و معین بودن آنها  ،ن عقد بیعکر متعاقب آن تستلیم هر یک از دو

هر الزام قانونی باید بر  ،به طور کلی. توافق کنندبر مبیع و نمن که طرفین باید  دارند تصتتتریحقانون مدنی  339

 ،محقق نشده باشد مبیعتوافق بر کمیت  یپس اگر در قرارداد (.134: 1383د )قاسم زاده، موضوع معین واقع شو

 بری جمع نیست و با فقدان قصد طرفین به لحاظ عدم توافق ضگردیده است زیرا ارکان ترانصحیح واقع  دآن عق

به بررسی  ،با قبول چنین فرضیه ای .واقع نشده است یا اصالً عقدی واقع نشده است یعقد صحیح ع،کمیت مبی

 .و اشکال آن خواهیم پرداخت عمبی تعیین صریح کمیت

صراحت تعیین می عمبی کمیت شده وقتی به  شدگردد که در متن عقد قید  گاه این کمیت در عقد به طور نابت  .با

سم از تعیین  .گردد و گاه قابلیت ت ییر داردقید می شه این ق ضیات تجارت  عمبی تکمی از صریحری را باید در مقت

ع و در زمان وتعیین به صتتورت مقط ع،ستتنتی ترین روش در تعیین کمیت مبی .در دنیای امروزی جستتتجو نمود

گذاران شیوه مورد تاکید و تایید فقهای امامیه بوده و در قانون مدنی نیز مورد توجه قانوناین  .انعقاد قرارداد است

 ، متر،ستتانتیمتر ،تن، کیلو ،از واحدهای مهتلفی همچون گرم ،از آنجا که برای محاستتبه کمیت .قرار گرفته استتت

)علومی بنابراین واحد آن نیز باید به طور شتتفاف در قرارداد ذکر شتتود ،هکتار و غیره استتتفاده می شتتود ،کیلومتر

  (.24: 1370یزدی، 

بیش  مبیعگاه نحوه انجام معامالت اقتضا دارد تا  ست.همواره بدینگونه نی عکمیت مبی صریحروش های تعیین  اما

یون تومان و چهار تن آهن به میزان به مبلم یکصد میل امثالً سه تن آهن نقد .از یک مورد باشد یا قابل ت ییر باشد

شود که در این حالت خریدار  120 شته می   تن، 3می گردد که به جای خرید  ترغیبمیلیون تومان به فروش گذا

شهص  ،در این موارد .تن را خریداری نماید 4 ضوع م ست که در نهایت به انجام معامله بر مو انتهاب خریدار ا
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شنده این اخ گویی ؛انجامدمی شرایط موجودفرو ست به انتهاب زده و عقد را  ،تیار را به خریدار داده تا از میان  د

اما اعتقاد بر آن  ،)همان( ابطه در زمان انعقاد قرارداد مشتتهص نیستتتضتتهرچند این  .زدستتا با قبول خویش واقع

منافاتی با ادله تشکیل عقود و  ،است که خللی به عقد وارد نمی سازد و احترام به حکومت اراده و تراضی طرفین

 مبیع بر دو گونه ،قانون مدنی ایران فقه ودر  (.182: 1418د )مقدستتتی اردبیلی، لزوم پایبندی به مفاد قرارداد ندار

ست شده ا سیم  سیم رایج  :نهست .تق سیم مبیع :ذمه و دومالکلی در معین و کلی فی  ،به عین معین مبیعتق به  تق

ساوی اال مبیع سی دقیق  .جزااالهتلف و م جزامت سط طبقها مبیع، صریحتعیین  ترجهت برر  مبیع بندی ازین دو ق

 .گیردمورد بررسی قرار می

شهص در جزء جزء آن شریک  عتوان اینگونه اظهار کرد که در مشادر تفاوت کلی در معین و عین مشاع نیز می

 عینمقداری از  ،کلی در معین د.شتتور میو نمره این دو در صتتورت تلف ظاه ،اما در کلی در معین خیر ؛استتت

شبهه  شد و از طرف دیگر در فقه بر آن  ست و لذا باید تابع احکام آن با باید  ،بنابراین .شودین اطالق میعمعین ا

تواند دلیل خوبی باشد بر اینکه قانون مدنی می 350دارای احکام آن باشد و شاید تقابل این دو مفهوم نیز در ماده 

قانون  414ذمه جدا استتتت و شتتتاهد دیگر بر این مدعا نیز مفهوم مهالف ماده الاحکام کلی در معین از کلی فی 

این خیار و خیار تهلف از  ،لذا فقط در عین معین ؛مدنی استتتت که خیار رویت را در بیع کلی قرار نداده استتتت

ملحق به عین  ،از این رو .هوم این ماده این استتت که در کلی در معین نیز خیار وجود داردمف .وصتتف وجود دارد

البته این اصل که کلی در معین در حکم عین معین است مادامی جاری است که در فقه یا در حقوق  .معین است

متبع است چنانکه است همان  زمهشده بود که ملحق به کلی در  تصریحپس اگر  .نشده باشد شتصریح به خالف

)کاتوزیان،  .اندخواهد آمد که برخی از حقوقدانان از جهت زمان انتقال مالکیت آن را ملحق به کلی در ذمه کرده

1374 :32 .) 

 در عقد بیع و تسلیم آن به مقدار تعیین شده ع کمیت مبی صریحتعیین الف: 

سلیم شده به بایع به همان میزانی است که در عقد بیع تص ض مبیعدر این فر ساس  ریحت شده است و بر همین ا

  »:قانون مدنی آمده است 264طور که در بند یک ماده همان .شودمی ی الذمهدر چنین فرضی با تسلیم مبیع بر عبای

 «....به وسیله وفای به عهد -یک :شودتعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می

شی حقوقی مطرح نمی گردد ،براینبنا  سئله و چال سلیم  .در این حالت م ست که مبین در زمان ت شکل زمانی ا م

 .شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ریحکمتر یا بیشتر از میزانی باشد که در عقد بیع به آن تص

 و تسلیم آن به بیشتر از میزان توافق شده  بیعکمیت م صریحتعیین ب:  

از موضتتوعات چالش  ،کمیت مبین در بیع و تستتلیم آن به بیشتتتر از میزان توافق شتتده در عقد بیع صتتریحن تعیی

و مهتلف  جزادر این بهش با رعایت تمایز مبیع متستتاوی اال .برانگیز در میان حقوقدانان همچون فقها می باشتتد

شدت تحت تانیر جزا،اال سی نظریات مهتلف فقهی که حقوق ایران به  سی مواد  ،آن قرار دارد ضمن برر به برر

 .قانونی در این خصوص و آراء و نظریات حقوقدانان خواهیم پرداخت



 

709 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

ضی که در عقد بیع مقدار   سالمی در فر ساوی بیعدر فقه ا صاال مت سلیم مبیع ریحجزا ت شد و در زمان ت  ،شده با

 :شده باشد نظریات مهتلفی ارائه شده است تصریحبیشتر از زمان 

مهیر است  یعاز مقدار مذکور در عقد بیشتر باشد با جزابرخی از فقها معتقدند در صورتی که کاالی متساوی اال 

مجموع مبیع در این فرض  ،این گروه معتقدند(. 279ه.ق: 1403)شهید نانی،  مننبین فسخ عقد و تایید آن با تمام 

مبین  ،در این حالت .دانستتت بایعان زیاده را متعلق به توگیرد و به همین دلیل نمیقرار می نمندر مقابل مجموع 

باعث خارج شدن  عبیشتر شدن مقدار مبی .مقدار معینی شده در برابر نمن معین موصوف بهاست که  یشهص عین

 (. 427ه.ق، 1414)محقق نانی کرکی،  به دلیل فوت شدن وصف دارای خیار می باشد بایعشود اما مین عتمام مبی

صورتی که مبی ،ی دیگر از فقهانظر برخ به  ساوی اال عدر  صرح در عقد  مقداراز  جزامت شترم شد بیع بی زیاده  ،با

ست عبرای بای شتری وجود ندارد عبرای بای ریو خیا ا  فقهااز نظر این گروه از (. 322ه.ق: 1419بجنوردی، ) .یا م

این زیادی خارج  ،ایجاد شده است یکه در متن عقد ذکر شده است و حال که زیادت کمیتیعبارت است از  عمبی

 (.322است)همان،به علت عدم تبعض صفقه  ضعدم خیار در این فر .است و در ملکیت بایع باقی است عاز مبی

سلیم  ،بنابراین شد و در زمان ت ضوع معامله با ضی که یک تن گندم مو شد دو تندر فر یک  ،بر مبنای این نظر ،با

 .حق فسخ ندارد عتری یا بایتن اضافی متعلق به بایع است و مش

سوم فقها ساوی  ،گروه  سته دوم معتقدند که زیادی مبیع مت ستاالهمانند فقهای د شتری نیز  فجزا برای بایع ا اما م

سخ دارد شراکت بای (.100ه.ق: 1411)حلی،  حق ف شود و از آنجا عیب در مبیع ایجاد مینوعی  عدر مبی عزیرا با 

مشتری مهیر بین فسخ  ،از این رو .خیار شرکت برای وی مسلم است ،است که مشتری به عیب رضایت نداشته

ست ضای آن با جمیع نمن ا شتری نیز  عهر چند در این فرض زیاده از آن بای ،بنابراین .عقد و ام ست در مقابل م ا

 .و امضا است سخمهیر بین ف

د و حتی احتمال بطالن بیع را نیز مطرح پا را از این هم فراتر گذاشتتتتن ،نهایتاً برخی دیگر از فقها در کتب خود 

شهید نانی، همان، اندکرده ضافی  (.279) صد نکرده  رازیرا بایع بیع مقدار ا شتری نیز خرید بعض از  وق  مبیع رام

 فبطالن را صرفاً به عنوان یک احتمال در نظر گرفته است ،چنانچه مالحظه می شود شهید نانی .قاصد نبوده است

شدبدون آنکه خودش م شده  .عتقد به آن با ستدلیلی که بر بطالن ارائه  ست ا صد ا اما از آنجا که به هر  .فقدان ق

 .را پذیرفت بطالنتوان نظر حال نسبت به میزان مصرح در عقد بیع توافق شده است نمی

شد و  عدر فرضی که مبی همچنین  شتر از میزان  کمیت مبیعمهتلف االجزا با شد عبی در مصرحبی فقها نظریات   ،با

 ،شتتودجهالت ایجاد می مبیعچون در این حالت نستتبت به  ،برخی از فقها معتقدند .متعارضتتی را عنوان نموده اند

موصوف به وصفی است  مبیع لذاباطل است زیرا میزان دقیق زیادت حاصل شده مشهص نیست و  بیعبنابراین 

ست صل منتفی ا سی،  تا آن و شیخ طو شهور نیز همین  فقها کهقابل برخی دیگر از اما در م (؛154: 1400) قول م

در خصوص وجود حق  ،اما میان همین دسته از فقها .را در این حالت برگزیده اند بیعصحت عقد  ،قول می باشد

برای بایع  ،این گروه معتقدند فقهایخی از بر .خریدار اختالف نظر وجود دارد ،فستتخ برای فروشتتنده یا خریدار

را فستتخ کند یا به کل نمن امضتتا نماید و دلیل خیار بایع را  یا بیعوی باید  و دارد ف وجود.صتتخیار تهلف از 
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دانند که موجب ضتترر مشتتارالیه شتتده استتت و دلیلی برای تعلق مقدار زیادی به بایع وجود می وصتتفیتهلف از 

 (.230د )نجفی، بی تا: خواهد ش عندارد در غیر این صورت موجب تجزیه مبی

سته از فقها به  شتری به پرداخت نمن مقدار زیاد ،عقیده این د هیر کردن وی بین این دو امر و میا  بایعبه  هالزام م

شاید دلیل این عدم انطباق این باشد که الزام مشتری به پرداخت مبل ی  .فسخ عقد با ضوابط شرعی مطابق نیست

شتر بر خالف توافق  شدبا قواعد عمومی قراردادها  و م ایربی شتند که از آن جا این همچنین  .می با گروه عنوان دا

زیرا اگر این مقدار به بایه  ،به بایع تعلق بگیرد وجود ندارد هامکان اینکه مقدار زیاد ،استتت جزامهتلف اال مبیعکه 

 (.286: 1413)حلی،  شود در حالی که رضایتی برای شرکت وجود نداشته استشراکت ایجاد می ،تعلق بگیرد

متعلق به بایع استتتت و برای مشتتتتری به علت عیب ناشتتتی از  جرازیاده در مبیع مهتلف اال ،دوم معتقدند گروه 

قاعده این است که مبیع عبارت  ،به نظر این دسته از فقها (.333، 1419.)بجنوردی، شراکت خیار فسخ وجود دارد

همچنین از آنجا که زیادی  استتت. نه آنچه که در خارج ،آن تصتتریح شتتده به عاستتت از آنچه که در متن عقد بی

شود و خیار شرکت بوجود می آید و اگر مشتری فسخ نکند آنار شرکت بر با مشتری شریک می بایعمشائی است 

 .آن مترتب می شود

بیع مهتلف االجزا را با همان نمن م همقدار زیاد بایعکنند که اگر مطرح می رااین ستتوال  فقهااما دستتته دیگر از  

 :در اینجا دو احتمال مطرح شتتده استتت ؟شتتودمی ستتاقطآیا خیار خریدار  ،عقد به مشتتتری تستتلیم کندمقرر در 

زیرا از دیدگاه طرفداران  .قوی استاعدم سقوط آن است این احتمال  -سقوط خیار و احتمال دوم -اول لاحتما

ت حتی حسن هم تلقی می توان گفبه نوعی می واست  صفتمانند زیادی  ض،عین در این فر یزیاد ،نظریه اول

بیشتر از آنچه مدنظر فروشنده  یکیفیت ،مانند موردی که مبیع .گردد و بنابراین بر مشتری واجب است که قبول کند

شد فدر زمان انعقاد عقد بیع بوده شته با سته دوم از فقها بر این عقیده اند  ،در مقابل (.92، ه.ق1413)حلی، دا د

ی سممن المنه زیادت به نفع مشتری باشد و از این رو مشتری بین رد و گرفتن که همیشه نمی توان تصور نمود ک

 .و بین نگهداری مبیع و شراکت با بایع مهیر است

قهری  لیکنوعی تم ،چنین ایرادی را مطرح ستتاخت که بر فرض قبول مالکیت بر زیادی برای مشتتتری می توان

 . ایجاد شده است که این امر م ایر با قواعد عمومی قراردادها است عبدون رضایت مشتری و با اراده یکجانبه بای

قانون مدنی  384و همچنین ماده  355ماده  .ماده مورد مناقشتته در این زمینه وجود دارد ، دودر قانون مدنی ایران 

شند شتن م» :این قانون 355مطابق با ماده  .که به ظاهر با هم در تعارض می با شرط دا ساحت معین اگر ملکی به 

مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر  ،فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است

طرفین به محاسبه زیاده یا  ،تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورتمییع با ،معلوم شود که بیشتر است

 «.نقیصه تراضی نمایند

معین بوده و در  ،از حیث مقدار عمبی ،هرگاه در حال معامله» :قرر داشتتته استتتنیز در این خصتتوص م 384ماده 

سلیم شتری حق دارد که بی دای کمتر از آن مقدار در ،وقت ت سخ کند یا قیمت موجود را با ت عم صه ایدیه ارا ف  ح

 «.زیاده مال بایع است ،باشدعین به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار م نمناز 
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شود وفق ماده  سخ  355چنانچه مالحظه می  شنده حق ف شد فرو شتر از مقدار قراردادی با قانون مدنی اگر مبیع بی

متعلق به فروشنده است و حرفی از حق فسخ به میان نیامده  هاین قانون مقدار زیاد 384ولی به موجب ماده  ،دارد

 .در ادامه به بررسی این دو ماده خواهیم پرداخت .است

 .مدنظر طرفین عقد بیع می باشد عدر برخی از معامالت مقدار به عنوان یکی از اوصاف مبی: قانون مدنی 355ماده 

در این  .استتتت عبیمتوجه دارد که یکی از آنها مقدار  وصتتتفبه چند  عخریدار برای خرید مبی ،به عبارت دیگر

 ؛دهندقرار نمی نمن رااجزای  مبیع،اند متبایعین در برابر هر واحد از که حقوقدانان متذکر شتتتدهفرض همانطور 

قرار می  مبیعرا در مقابل مجموع  نمنمجموع  ،قرار دهند نمن اجزایرا در مقابل  اجزای مبیعیعنی به جای اینکه 

 (.26: 1385)شهیدی، دهند 

بهترین نقطه ج رافیایی شهر شیراز وجود دارد که مالک قصد فروش آن به عنوان مثال فرض کنیم قطعه زمینی در 

بر همین قطعه زمین را در چنین شتترایطی برای خریدار موقعیت ج رافیایی ملک امنیت بیشتتتری دارد و  ،را دارد

گیرد و در برابر اجزای نمن قرار نمی عمبی در این حالت کمیت .خردین میعاستتاس به شتترط داشتتتن مستتاحت م

 ت مبیعبنابراین در چنین حالتی مقدار و کمی .گرددتلقی می مبیعاحت و شرط مقدار به عنوان یکی از اوصاف مس

 ،وصف مورد نظر یعنی مساحت مورد توافق قرار نداشته باشد ،می گردد و لذا اگر زمین مذکور وصف تلقی طشر

قانون مدنی می باشد  235نیز ماده مستند این موضوع  .حسب مورد هر یک از متبایعین حق فسخ خواهد داشت

شده »: که مطابق با آن شرطی که در زمان عقد  ست،هرگاه  صفت موجود  ا شود آن  شد و معلوم  صفت با شرط 

ست شت ،نی سخ خواهد دا ست خیار ف شده ا شرط به نفع او  سی که  قانون مدنی نیز ناظر بر همین  355ماده  «.ک

 .فرض است و مقدار در آن جنبه وصف دارد

شتن مساحت » :با این ماده بقمطا شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن  معین فروختهاگر ملکی به شرط دا

تواند آن را فسخ مییع خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است با رامشتری حق فسخ معامله  ،مقدار است

 «.ازی نمایند این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه ترمگر کند 

 چهمفاد این ماده با آن  ،نیزع در عقد بی مصتترحاز مقدار  مبیعیعنی بیشتتتر بودن  ،در فرض مستتئله اصتتلی ماحال 

را بر هم زند که  عبی ،تواند به استتتناد خیار تهلف از شتترط صتتفتمی عباید لحاظ گردد و بای ،تر عنوان شتتدپیش

، ص 1371)کاتوزیان،  مقدار مبیع مذکور در عقد بیع می باشتد وصتفبا  عمبی خیار نیز م ایرت کمیتاین  امنشت

121.)  

شتتتد که زیاده متعلق به بایع استتتت زیرا نمن در برابر کل مبیع قرار گرفته  قائل به اینتوان در چنین حالتی نمی

ون سبب و توان بدمی گردد و همچنین از آنجا که نمی عموجب ضرر بالوجه بای عمبی اما از آنجا که زیادت .است

این اقتضتتا  ،قائل به مالکیت خریدار نستتبت به مقدار اضتتافی باشتتیم و بنا بر قواعد عمومی قراردادها ،ناقل قانونی

  (.141، ص 3)شهیدی، حقوق مدنی  در این حالت برای بایع باشیم فسخقایل به ایجاد خیار  که وجود دارد

ساس ماده  صرف اگر بایع از ،در فرض زیادی مبیع 355بر ا ضافی  در بادی  ،را قبول نماید نمننظر کند و  نمن ا

را متحمل  یرستتتد که زیانی برای خریدار وجود ندارد و بر این استتتاس از آنجا که خریدار زیانامر به نظر می

شدنمی ،شودنمی شت بههمچنین می توان  .توان برای وی قائل به خیار  صول کلی تری در توجیه ندا  نقواعد و ا
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ستناد کردحق خیار ب ستثنا بودن خیارات که باش ؛رای مشتری ا صل لزوم قراردادها و ا صولی همچون ا در  شک ا

 .دررای به دوام عقد و عدم نبوت خیار دا عوجود خیار در این حالت بای

شاره کردیم شد  ضرر یعتوان در برخی موارد نومی ،اما همانطور که منمبحث فقهی نیز ا صور  شتری مت را برای م

توافق شده موضوعیت و مطلوبیت دارد و افزون بر آن  عبرای مشتری آنچه که در متن قرارداد بی که گفت چنین و

کنیم شتتهصتتی برای حیاط مهد کودک خود ابزاری را برای بازی  فرض .فاقد مطلوبیت برای مشتتتری می باشتتد

شدابعاد و کمیت این ابزار بازی بزرگتر از میزا حال اگر .کندکودکان خریداری می ضای خالی  ،ن مورد توافق با ف

حیاط مهد کودک بیش از اندازه کوچک می گردد که بر همین اساس از فضایی که مالک برای بازی کودکان به آن 

 کهتوان تصور کرد بر همین اساس نمی .سازدمرور را با مشکل مواجه می عبور واختصاص داده فراتر می رود و 

ست و ب عابعاد بزرگتر مبی ساند ه ویمطلوب خریدار ا همانطور که برخی از حقوقدانان متذکر  ،اما .ضرری نمی ر

ست  که توان به عنوان قاعده کلی گفتمی ،اندشده شتری ا ست که زیاده به نفع م صل بر این ا اینکه خالف  مگرا

 355ن طور که در ماده بر این هما عالوه .1آن نابت گردد که در این حالت خیار برای مشتتتتری نابت می گردد

 .توان با تراضی از خیار صرفنظر نمودقانون مدنی نیز آمده است می

یر منقول قانون مدنی بر اموال منقول و غ 355در خصتتوص دایره شتتمول حکم ماده  ،ابهام دیگری که وجود دارد

نان در این نظر حقوقدا است که موجب اختالف 355در به کار رفتن اصطالح ملک در ماده  ،این ابهام امنش .است

 .خصوص شده است

ضیق از این ماده سیری م صر 355معتقدند مورد ماده  ،برخی از حقوقدانان با ارائه تف شامل اموال قانون مدنی  فاً 

اما در  (.30، ص 6)شهیدی، حقوق مدنی  شودغیرمنقول غیر قابل تجزیه است که کمیت آن با مساحت تعیین می

ندارد و  قانون مدنی اختصتتاصتتی به ملک 355با تصتتویری موستتع معتقدند که مورد ماده ثر حقوقدانان کا ،مقابل

سد که از میان یمبه نظر  (.122)کاتوزیان، عقود معین، ص  گرددشامل همه اموال اعم از منقول و غیرمنقول می ر

قانون مدنی و  355توان دلیلی برای انحصتتار ماده این لحاظ که نمی ؛ بهنظر دوم اقوی باشتتد ،دو نظر ارائه شتتده

ازی در مهد ال منقول نیز همچون مثال فوق الذکر در خصتتتوص خرید ابزار بومابیع  .اموال غیرمنقول پیدا نمود

شتن مقدار و کمیت مکودک می شرط دا ست که  دیگر مثال .شهص صورت گیردتواند به  در این خصوص این ا

شتن مساحت معین برای پنهان کردن در یکی از اتاق های خانه خود خریدارشهصی فر ی می شی را به شرط دا

شد به عقد بیعحال اگر میزان فرش از آنچه که در  .کند شتر با شده بی صریح   ،ضای اتاقبه علت کوچکی ف ،آن ت

امتیازی برای مالک محسوب  ،ایدار زتواند این مقدنمی و عمالً امکان استفاده از آن در اتاق وجود نهواهد داشت

 .گردد

سب با این مقدار  میزان تعهد ع، مبینبیمکمیت گاهی ذکر : قانون مدنی 384ماده  ست و نمن قرارداد نیز متنا بایع ا

جنبه  عکمیت و مقدار مبی ،برخالف فرض پیشین در این حالت ،به عبارت دیگر(. 122تعیین می شود )همان، ص 

سی دارد نه جنبه فر سا ستومقدار تعیین ع عبیمدر چنین حالتی کمیت  .عیا  ،به عبارت دیگر .2ض طرف مقابل ا

                                                           
 .245، ص 1389عدل، منصور، حقوق مدنی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران،  1
 186کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، همان، ص  2
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گیرد و مقدار در ذات معامله قرار می عمبی اجزایدر برابر  ضمنآن طور که از کالم حقوقدانان شایع است اجزای 

کیلوگرم گندم خریداری می  100به عنوان مثال شتتهصتتی  (.27، ص 6)شتتهیدی، حقوق مدنی  داخل می گردد

را تعیین  علی بایصتتتا در این فرض تعهد عمیزان مبی .گذاری می گرددتومان قیمت 100نماید که هر کیلو از آن 

بیش از میزان توافق شتتتده  مبیعاگر  ،بنابراین .جنبه فرعی دارد عمبی کند و در اینجا نمی توان گفت که مقدارمی

شد ست و حق فسخ ندارد عزیاده متعلق به بای ،با ست 384ماده  .ا مطابق با  .قانون مدنی نیز ناظر بر همین فرض ا

کمتر از آن مقدار درآید  ،معین بوده و در وقت تستتتلیم، از حیث مقدار  عمبی ،هرگاه در حال معامله» :این ماده

به نسبت موجود قبول نماید و  از نمنای هحصرا فسخ کند یا قیمت موجود را با تاییدیه  عمشتری حق دارد که بی

 «.است عمال بای هزیاد ،ین باشدعزیاده از مقدار م اگر مبیع

بر اعضای در برا مبیعباشد که اجزای آید ناظر بر اموال قابل تجزیه میاین ماده همان طور که از ظاهر آن نیز بر می

ون حصول زیان بد عاین است که زیادی مبی ،در این حالت فسخعلت عدم نبوت خیار  )همان(. گیردنمن قرار می

شد و نمی مبیعقابل تفکیک از  صور نمود عرا برای بای ضرریتوان می با توان قائل به نبوت خیار برای لذا نمی .ت

 .ین همین امر می باشدبنیز م راتهمچنین اصل لزوم قراردادها و استثنا بودن خیا .بایع بود

 از آنجا که نستتبت به زیادی مبیع معامله ،اندهمانطور که حقوقدانان نیز متذکر شتتدهکه گفت  در نهایت باید چنین

ضرر قابل تفکیک و تجزیه از  ای ست و این زیادی بدون  شد مبیعصورت نگرفته ا زیادی متعلق به بایع  ،می با

  .1است و حق فسخ ایجاد نهواهد شد

سلیم قانون مدنی نیز از دیگر مواد مرتبط  385ماده  ست. عیببیش از میزان مندرج در قرارداد  مبیعبا ت نهست به  ا

یه آن بدون ضتتترر ممکن باشتتتد که تجز فرش یا از قبیل خانه اگر مبیع» :مطابق با این ماده .پردازیممتن ماده می

شرط بودن مقدار معینمی سلیمشود و به  شده ولی در حین ت شتر درآید ،ن فروخته  صورت اولی  ،کمتر یا بی در 

 «.خواهد داشت حق فسخ عمشتری و در صورت دوم بای

نون مدنی همچون قا 385ماده  ،برخی معتقدند .نده احقوقدانان در تفستتتیر این ماده نظریات مهتلفی را ارائه نمود

 عمبی یتیان کمبو قابل تجزیه نمی باشد  355در این معادن نیز همچون ماده  . مبیعقانون مدنی می باشد 355ماده 

)کاتوزیان، عقود معین،  گیردناپذیر مورد معامله قرار میمبیعی تجزیه دارد و فرعی استتت و  وصتتف جنبه عبی در

 (.125همان، ص 

 در مذاهب اسالمی و حقوق ایرانتعیین کیفیت مبیع  .3

بیع و البته مکه بر این مبنا طرفین عقد بیع باید از کمیت و کیفیت  استکمی و کیفی  اوصافشامل  مبیعاوصاف 

بحث مدر این  .در خصوص تعیین جنس و کمیت مبیع توضیحات مبسوطی ارائه گردید .نمن آگاهی داشته باشند

 .از پایان نامه به بررسی تعیین کیفیت مبیع خواهیم پرداخت

الزم استتت تا  ،ضتتروری برای صتتحت عقد تلقی می شتتود از شتترایط عیت و جنس مبیمهمانطور که در تعیین ک

کیفیت  بهبه نحوی که عرفا با حصتول علم  ،مضتبوط و مشتهص شتود ،نیز از طریق احراز اوصتاف عکیفیت مبی

                                                           
 187کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان، ص  1
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شد غرراز مورد معامله رفع جهالت و  ،مبیع ست که کیفیت مبی .شده با صد طرفین معامله قرار  ع،روشن ا متعلق ق

صورت ناممی صد طرفین و در نتیجه بطالن عقد می گردد ،شهص بودنگیرد و در  شدن ق از  .منجر به مهدوش 

صاف مبی شی تعیین کننده در انعقاد عقد بیع دارد عآنجا که علم به او صت  ،نق شتری باید فر صورت امکان م در 

شته باشد سام تعیین کیفیت مبی .بازرسی و آزمایش کاال را در وضعیت عادی تجاری دا ه کلی قابل در دو دست عاق

به بررسی قانون مدنی و اقوال فقها در  قسمتکه در این  ضمنیتعیین  ،تعیین صریح و دوم ،نهست است:طرح 

 .این خصوص خواهیم پرداخت

صریح  سی تعیین  ست که در ادامه به برر ن خواهیم آکیفیت مبیع در حقوق داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار ا

 .پرداخت

 تعیین صریح  الف:

ضرورت قانون مدنی  صوص  صریحایران در خ شدت تحت تانیر کتب و منابع عکیفیت مبی ت فقهی  در قرارداد به 

بررستتی قانون  به ،ضتتمن بیان اجمالی دیدگاه فقهای امامیه ،به علت ارتباط تنگاتنگ بین این دو نظام ،لذا استتت.

 .خواهیم پرداخت (هی و کتبیشفا)اعم از کیفیت مبیع در قرارداد بیع  تصریحمدنی در خصوص ضرورت 

صلی صحت انجام معامله از دیدگاه شروط ا سبت به مبیع یا مورد معامله و معلوم بودن  ،فقها یکی از  عدم جهل ن

اما با بررستی عقاید فقها در این خصتوص مشتهص  ؛1اندازه و وصتف نزد متبایعین می باشتد ،آن از حیث جنس

چه از نظر جنس و چه از نظر کیفیت ضتتروری استتت رفع  ،چه از نظر کمیت عگردد که آنچه که در تعیین مبیمی

شد غرر ستن مقدار .می با ست دان شته ا صف  ،همانطور که یکی از فقها عنوان دا من  نمنهمانند  مثمنجنس و و

ست ستن مقداردر مقابل معوض قرار می عوضزیرا که  ؛الزم ا صفجنس و  ،گیرد و دان صحت  و شرط  آن ها 

شد و منا معامله می صحت عقد طبا سترفع  ،در  ستانتقال مبیع  ،در عقد بیع محور اقدام بر معامله .2غرر ا که  ا

تفاوت رفع ابهام و معلوم ستتاختن  .گرددتقستتیم می الذمه و کلی فی ،کلی در معین ،گانه عین معینبه اقستتام ستته

ضرو عبیم ست و  ست که در اولی علم طرفین به آن کافی ا سناد بیعمعین و کلی این ا الفاظ  و رتی ندارد که در ا

ست و اگر  ،در حالی که در دومی .ایجاب و قبول بیاید ضروری ا صف و جنس و مقدار  توافق طرفین در مورد و

شند صادیق مبیع در بیع از حیث ارزش متفاوت با شد ،م سلیم کند که عرفاً معیوب نبا شنده باید فردی را ت به  .فرو

شد عیناگر مبیع  ،عبارت دیگر ست  متبایعینباید اوصاف مورد معامله که مالک مقدار ارزش آن نزد  ،خارجی با ا

نوع و غیره معلوم باشتتد و به منظور معلوم بودن و رفع جهالت از مال  ،جنساوصتتاف، از جهات مهتلفی از قبیل 

  .3توصیف کیفیت و تعیین مقدار ضرورت دارد ،کسب اطالع از سه جهت تعیین جنس ،موضوع معامله

شهص می سی منابع فقهی م صوص مبیبا برر ست عگردد که رفع غرر در خ سه طریق قابل تحقق ا ست :به   ،نه

مانند استشمام عطر  ؛شودبه واسطه اختبار کشف می عکند و وضعیت مبیمیناختبار به آنچه که اختبار آن را فاسد 

شیدن میوه ها سد نمییها و چ سطه اختبار فا شتراط  ،دوم .وردن یک حبه از انگورهمچون خ ،شوندی که به وا ا

                                                           
 .238ه.ق،ص  1404و الفوائد، جلد دوم، کتابفروشی مفید، قم، عاملی، محمد بن مکی، القواعد  1
 .436موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، همان، ص  2
 .170، ص 1378رفیعی، محمد تقی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله، دفتر تبلی ات اسالمی، قم،  3
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شود و این خیار رافع خیار حاصل می ،زیرا در این صورت با ظهور فقدان وصف ؛صحت از عیوب موجب غرر

  (.433)موسوی خویی، همان، ص  و اختبار عیوببدون اشتراط صحت از  ،اقدام بر معامله مطلقاً ،سوم .است غرر

آنچه که وصف مقصود از آن جز با چشیدن مانند سرکه و عسل  :داشته است عنوانیکی از فقها در این خصوص 

معلوم  ،پیش از رستتتیدن آن زبرییا با لمس مانند نرمی و  ،و مانند آن کو شتتتبیه آن ها یا با بوییدن مانند مشتتت

 .1ستا زجای طرقت مقصوده معلومه به این ابنا بر صحت و سالمت در کیفی بیع آنها ،شودنمی

 فقهای از یک .خصوص قائل به تفکیک شده اندای و کیفیت آن در کالم فقها مطلق نیست و فقها در  عمبیاوصاف 

 عبیمصاف مونر در قیمت و اومالیه اوصاف مونر در صحت اوصاف کبه  عمبی اوصافدر این خصوص با تقسیم 

 ،تدر آن صتتور ،ستتتهستتتند که اطالع بر آنها ممکن ا لیه ایکما ، اوصتتافاین نظر استتت که برخی اوصتتاف بر

شترا صیف  طمعامله با ا سطه آنها مرتفع می رپذیرد و غرصورت می بایعو با تو صاف  ،شودبه وا و برخی هم او

ست ه ایکمالی ستند که اطالع بر آنها ممکن نی صاله  ،در این فرض ،ه صحهاعتماد بر ا چون  ؛شودجاری نمی ال

  (.439-438)خویی همان، صص  صحیح منصرف شوداز اوصاف صحت نیست تا اینکه اطالق به فرد اوصاف 

اند و با تاکید بر برگزیده عو کیفیت مبیاوصتتاف های متاخر و معاصتتر نیز همین رویکرد را در خصتتوص تعیین فق

شناخت جنس ه او رفع غرر از آن عنوان نمود عضرورت تعیین کیفیت مبی ضینند  سبب  عو شان که به  صاف و او

با مشتتاهده حاصتتل می آید یا با  یااین شتتناخت  .الزم استتت ،شتتوده آنها مهتلف میمتفاوت و میل ب ،آنها قیمت

قبلی جایز  رویتبه  اکتفاکند ن حکمعادت به ت ییر آنها  و ت ییر کرده عینداند که نتوصتتتیف رافع جهالت و اگر 

 . 2است

صوص  سی منابع فقهی در این خ ست مویددر مجموع برر ست که نه صاف فقها بر تعیین  ،این ا ور طبه  عمبیاو

 ،سوم ست.ا غررتاکید فقها در این خصوص از باب رفع  ،دوم .کلی و تعیین کیفیت آن به طور خاص تاکید دارند

 ،ن نموده اندعنوا عبرای تعیین کیفیت مبی که فقهااز روی نمونه و غیره  یعب ،بوییدن ،شیدنچهایی همچون  روش

شته و موضوعیت ندارد و همانطور  شدطریقیت دا شتر عنوان  ست و ا غررصرفاً جهت رفع  ،این روش ها ،که پی

شود می غرراگر  ستفاده نمودتوان از آن روش ها نیاز طریق دیگری رفع  های در نهایت نیز باید گفت دیدگاه .ز ا

ا بررسی رفقهی در این خصوص بیشتر ناظر بر شیوه معامالت زمان خود مطرح شده است و در ادامه این موضوع 

 .هیم نمود که اقوال فقها تا چه میزان در قانون مدنی قابل انطباق استخوا

با حقوقدانان یکی از . بیع تاکید کرده اندبه اهمیت غرری نبودن  صتتتریح،حقوقدانان نیز در تشتتتریح لزوم تعیین 

بر ا در صافی است که مجموع آنهودارای ا ،عنوان نموده است مورد معامله عتاکید بر ضرورت تعیین اوصاف مبی

صاف مورد معامله باید معلوم الذا  3انر قاطع دارد عوضدو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو  انگیهتن و

 .باشد تا هر یک از طرفین بدانند چه می دهند و چه می ستانند

                                                           
دوم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسی حوطه علمیه. حلی، یوسف ابن مطهر، مهتلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد  1

 .508ه.ق، ص 1413چاپ دوم، قم ، 
 .361هق، ص  1413موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، هدایه العباد، جلد اول، دارالقرآن کریم، قم،  2
 .147کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، همان، ص  3
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ست به نظر  ست در نگاه نه ست وممکن ا سد که تنها معلوم بودن جنس و مقدار مورد معامله کافی ا شناخت  ر

سد ضروری به نظر نر صاف آن  شاره به جنس مورد معامله تنها نوع آن را مل معلوم میااما با اندکی ت ،او شود ا

 ،اتومبیل ،همانند خانه .کندتنها حقیقت مشترک بین افراد یک نوع را معین می ،به عبارتی ذکر جنس .کندمعین می

یا رنج برای مثال ب .با ذکر اوصتتاف آن مشتتهص می شتتود اما این جنس خود دارای افرادی استتت که تنها ج،برن

ستاتومبیل دارای انواع گوناگون با قیمت ض ،پس .های متفاوت ا ست  یاوع تعهد برنج تذکر به اینکه مو اتومبیل ا

و  (دم سیاه بودن صدری یا) را منتهی نمی سازد بلکه باید وصف برنج ربرد و غرمینبه تنهایی ابهام آن را از بین 

عامله می کنند تاریخ تولید اتومبیل روشن باشد تا طرفین بدانند درباره چه چیز م و رخانه سازنده و مشهصاتکا

  (.280)کاتوزیان، همان، ص  و بتوانند عوض را با آن معین سازند

ستدر قانون مدنی ایران از روش شده ا ستفاده  صوص تعیین مبیع ا شناخت  .های متداول در منابع فقهی در خ

شاهده یا ارائه نمونه ،اوصاف عین معین ست با م صورت پذیردممکن ا  :قانون مدنی 354مطابق با ماده  .ای از آن 

 واال ،مطابق نمونه تستتلیم شتتود عدر این این صتتورت باید تمام مبی ؛از روی نمونه به عمل آید یعممکن استتت ب»

شت سخ خواهد دا شتری خیار ف ضر نی شود که مورداه نیز میگ «.م شو  ستمعامله حا صف خریداری  رطبه  و

ست 410ماده  .شودمی شته ا صوص مقرر دا سی مالی را ندیده و آن را فقط به  هرگاه» :قانون مدنی در این خ ک

کند یا به همان  یع را فسخشود که بوصف بهرد بعد از دیدن اگر دارای اصافی که ذکر شده است نباشد مهتار می

 ،حساسیت خاصی داشته باشد اوصافسری  نسبت به یک دحتی در صورتی که عاق «.نحو که هست قبول نماید

اف وصتتتوانند قرارداد را بر استتاس ادر این موقعیت می ،رستتدمینای که علیرغم مشتتاهده آن به اطمینان به گونه

ایجاد  ،فوصشرط ذکر این نکته ضروری است که مقصود از  (.قانون مدنی 234ماده )مورد نظر خود منعقد کند 

ست صورتی که الزام و التزام به ایجاد  .وصف نی ست ،شرط ،صفت بازگشت کندودر   ،در حقیقت .شرط فعل ا

صود از صف رطش مق صف ،و شتراط و ست. ا شرط ا ست نه اینکه التزام به  ،با ذکر  شده ا صیف  مورد معامله تو

 .1ایجاد وصف شده باشد

و ی از حقوق مشتر ،آن مطابقت نداشته باشد با اگر مورد معامله بر خالف آنچه شرط شده ظاهر شود و ،بنابراین

 .های اجرایی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفتاتی ضمانت اختیاراتی برخوردار خواهد بود که در مبحث

 تعیین ضمنی ب. 

به ذکر  تصریحشود و طرفین است که به طور ضمنی از مفاد عقد استنباط می اوصافیمورد معامله دارای یکسری 

شرط 2کنندآن نمی ست که نیاز به ذکر نداردبه گونه ،اما چون ماهیت  ست حکمدر  ،ای ا )نائینی، همان، ص  ذکر ا

صطالح  (.124 ضمنی)ا ست،رود که مدلول التزامی قرارداد برای اموری به کار می (شرط  حکم عرف یعنی به  ا

ست ضی که  ،برای مثال .الزمه توافق یا طبیعت قرارداد ا ستند که در مقابل عو طرفین قرارداد هر دو خواهان آن ه

                                                           
 .276شیخ مرتضی، مکاسب، همان ، ص انصاری،  1
روزیطلب، فاطمه، بررسی تطبیقی مطابقت کاال با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  2

 .86دانشگاه شیراز، ص 
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یا اینکه طرفین قرارداد  (عادل ارزش دو موردت صتتفشتترط و)به دیگری می دهند عوضتتی متعادل دریافت کنند 

 (.شرط وصف سالمت دو مورد)کنند دریافت عوضی سالم ،کنند که در مقابلن انگیزه عوضی پرداخت مییبد

 ،ذکر شده قدع بلکه چون شرط سابق بر ،شوداز قرارداد استنباط نمی عرفبه حکم  ،شود که شرط ضمنیگاه می

نسبت به شرط )یکدیگر  قصدصورتی که طرفین از  در همچنین .شودقرارداد بر مبنای آن گفت و گوها منعقد می

انی بشود که آن را در اصطالح شرط تنیز به طور ضمنی وارد قلمرو قرارداد می طشر این نوع ،آگاه باشند ف(وص

  .1گویندمی

قصد ینکه طرفین از انجام شده باشد یا ا یمذاکرات فرشهرگاه قبل از انعقاد عقد در مورد کاشانی بودن  ،برای مثال

سازند صاف پیمان خود را منعقد  شند بر مبنای همان او ضمنی در قلمر طشر ،یکدیگر آگاه با و قرارداد به طور 

  .وارد شده است

ضمنی شرط  ست ،از آنجا که  ست که داللت مطابقی معتبر ا ست به همان اندازه معتبر ا  .مدلول التزامی قرارداد ا

عنوان  (.351)خویی، همان، ص  از روشتتتهای برقراری ارتباط استتتت یزیرا داللت التزامی همچون داللت مطابق

شرط» س «تهلف  صل ماده نی سرف صریح  نه ،شودقانون مدنی دیده می 444ت که در  شرط  شامل تهلف از  تنها 

است قانون مدنی که پشتوانه شرط ضمنی  225چنانکه ماده  .باشدبلکه شامل تهلف از شرط ضمنی نیز می ،است

اشد به منزله به آن ب منصرفهم  تصریحمتعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون » :گوید می

 .گسترده دارد یمفهوم ضمنی، وصفاشتباه در  ،بنابراین .2«ذکر در عقد است

آنقدر بدیهی و روشن است که به داللت التزامی از  ،در موضوع معامله در عرف اوصافضرورت وجود بعضی از 

 .3در این باره نمی بینند صریحمفاد عقد استنباط می شود و طرفین ضرورتی بر توافق 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .118طباطبایی، سید محمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، همان، ص  1
 .764حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، همان، ص  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 2
 .319، ص 1387کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، سهامی انتشار، تهران،  3
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 نتیجه گیری

عمومی  مورد معامله باید حائز شرایطی باشد که از جمله، معلوم و معین بودن آن است. مبنای لزوم تعیین آن، نظم

اعتبار هر عقد و قرارداد به دارا بودن تمامی شرایط  .و بنای عقالست. لذا تهلف از آن، موجب بطالن عقد میشود

امامیه یکی از آن شرایط  فقهای جمیعقانون مدنی و آراء  342 و 190باشد که بر اساس مواد صحت معامالت می

دیگر مشهص  ءبه طور کلی علم به مورد معامله به هر طریقی که آن را از اشیا .معلوم بودن مورد معامله می باشد

مورد در باب عقود منظور از علم این استتت که هر یک از متعاملین آنچه را که  .گرددحاصتتل می ستتازدو ممتاز 

های طرفین و میزان توجه و حساسیت آنها دهند به خوبی بشناسند که چگونگی شناسایی به انگیزهمعامله قرار می

 216برابر ماده  .جهل به مورد معامله باعث بطالن معامله استتت .بستتتگی دارد اموالهای خاص اشتتیا و و ویژگی

شد مبهمقانون مدنی مورد معامله نباید  ست اما در  .ام تفاوت داردبهبا ا جهلکه  .با به چیزی که ظاهرش نامعلوم ا

ست که قابل معلوم نهفته یاین ظاهر واقعیت وراء شد به آن مجهولا که . بر خالف امر مبهم شودمی گفته کردن با

در این نظام در خصتتتوص  .کنددر خارج ایجاد نمی تیواقعی امر مبهمواقعیتی در خارج ندارد و هیچ چیز برای 

که علم اجمالی به  تستتامحد مبتنی بر وگر در عقمالقاعده علم تفصتتیلی الزم استتت علی بودن مورد معامله  معلوم

ی طعقد تهالمورد معامله عین معین چنانچه حین  اوصتتافدر خصتتوص  بر این پایه، .کندمورد معامله کفایت می

سبگردد  صفاینکه  ح شده  و شین ذات یاد شد یا وجان شد صفبا سی با سا ستت ،غیر ا در  .انیر آن متفاوت ا

الکن در سایر اوصاف  .انجامدتهطی از آن به بطالن عقد به دلیل فقدان قصد می ،ارتباط با اوصاف جانشین ذات

تهطی از آن به فسخ عقد به سبب خیار تهلف از شرط صفت کیفی  ،وصف مورد نظر شرط شده باشد چنانچه

شدشرط نانجامد و اگر می در ارتباط با کمیت مورد معامله عین معین  .ندارد دالقاعده تانیری در عق ، علیشده با

تجزیه  یاپذیر تجزیه مبیعاینکه  حسب ،مقدار مورد معامله شرط بین طرفین مقرر شده باشد چنانچه در خصوص

شد سبب خیار تهلف  :که عبارتند از .گرددضمانت اجرای متفاوتی لحاظ می ،ناپذیر با سخ معامله به  شرط ف از 

صوص مورد معامله ،صفت کمی صفقه و یا حق تقلیل نمن و چنانچه در خ شدعهشرطی م ،خیار تبعض   ،ود نبا

چنانچه ماهیت  ،انجامد و نهایتاً راجع به جنس مورد معاملهمی ،شدن غرریتهطی از آن به بطالن معامله به سبب 

ضوع شود شرط مورد معامله مو سختهطی از آن به  ،واقع  شرط به  دعق ف  لکن می انجامدسبب خیار تهلف از 

ی شدن آن رتهطی از آن به بطالن عقد به سبب غر ،واقع نشده باشد رطش موضوع ،چنانچه ماهیت مورد معامله

 وی ،از تحویل کاالی منطبق با قرارداد عدر صتتورت تهلف بای ،ذمهالقابل ذکر استتت در مبیع کلی فی  .انجامدمی

 .خریدار دارای حق فسخ خواهد بود ،گردد و تنها در صورت تعذر تسلیمن تعهد می عیملزم به اجرای 
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