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تقديم:

«اَللّهُمَّ صَلّ عَلی فاطِمَة وَ اَبيها وَ بَعْلِها وَ بَنيها وَ سِرّ الْمُسْتَوْدَع فيها بعَدَدِ ما اَحَاطَ بهِ عِلْمُکَ»

تقدیم به پیشگاه سرور جهانیان حضرت فاطمه زهرا و اوالد پاک و طاهرینش که واسطه خلق و تنها
راه رسیدن انسان به سعادت و کمال و تنها راهنما برای انسانهای عالم میباشند.
همچنین تقدیم به :پدر و مادر عزیز و مهربانم
که در سختیها و دشواریهای زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن
برایم بودهاند.
در پایان نیز تقدیم به :همسرم ،بهپاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از
سالمت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است.

ج

تشکر و تقدير:
به مصداق روایت «مَنْ لَمْ يَشْکُر الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْکُر اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ» 1بسی شایسته
است ،از تمام کسانی که برای پیشرفت علمی اینجانب تالش نمودهاند؛ بهویژه از استاد فاضل و
ارجمند حجتاالسالموالمسلمين محمدجواد انصاريان بهعنوان استاد راهنما که همواره
نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داهاند ،کمال تشکر رادارم؛
همچنین از استاد گرامی حجتاالسالموالمسلمين سيد موسی صدر که در تدوین این پایاننامه
با مشاورههای سازنده خود که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند و مرا یاری رساندند ،تقدیر
و تشکر مینمایم.
به امید اینکه خداوند رحمان و رحیم ،به ما توفیق خدمتی سرشار از شورونشاط و همراه و همسو با
علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرماید( .انشاء اهلل)

 .1حرّ عاملی ،محمّد بن حسن ،وسائل الشّیعه ،ج  ،11باب ،11حدیث.11

د

چکيده:
ازجمله فعالیتهای اقتصادی که فراوان صورت میپذیرد ،معامله بیع است .بیع از جایگاه ویژهای برخوردار است ،به
همین جهت درکتب فقهی ،بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است .بیع به اعتبارات مختلف ،تقسیماتی دارد.
تقسیم بیع به اعتبارمبیع ،شخصی و کلی است و غالب معامالتی که در سطح کالن بین تجار صورت میپذیرد ،به شکل
کلی در ذمه است و نسبت به جریان خیار تأخیر و حیوان در بیع کلی در ذمه ،دو دیدگاه وجود دارد.
برخی از فقیهان معتقدند خیار تأخیر و حیوان در بیع کلی در ذمه جاری نمیشود ،به خالف این نظریه ،برخی خیار را
ثابت دانستهاند .فقیهانی که موافق عدم جریان خیار تأخیر در بیع کلیاند ،بهطورکلی یا دلیلی بر این مدعا اقامه نکردهاند،
یا تمامی ادله را ذکر نکردهاند و بعضی مانند شیخ انصاری از بررسی کلمات فقیهان و بررسی قاعده ال ضرر از یکسو
و بررسی نصوص از سوی دیگر نسبت به خیار تأخیر فرموده :تأمل در ادله و کلمات فقها «يشرف الفقيه علی اعتبار
كون المبيع معيّنا» و همچنین نسبت به خیار حیوان فرموده :موضوع در روایات خیار حیوان ،اگرچه ظهور ابتدایی
آن شامل جمیع اقسام حیوان از جزئی و کلی میشود ،ولی با دقت نظر در ادله ،روشن میشود که مراد از حیوان،
حیوان جزئی و ادله انصراف به جزئی دارد.
نگارنده با بررسی این مسئله به روش تطبیقی ،بامطالعه و استقصاء درکتب فقهی قدماء ،متأخرین و معاصرین امامیه به
این نتایج دستیافته که عبارتاند از .1 :اصل اختالف بین نظریات ،بازگشت به استظهار از روایات دارد .2 .اکثر
فقیهان ،کالمشان مطلق است و تفصیل بین مبیع (شخصی و کلی) ندادهاند .3 .ادعای اجماع نسبت به اختصاص خیار
تأخیر به مبیع شخصی ،درست نیست ،چون تا قبل از شیخ طوسی فقیهی تصریح به مبیع شخصی نکرده و فقیهانی که
مبیع شخصی را شرط دانستهاند ،مستندشان کالم شیخ طوسی است و شهید اول شرط مبیع معین را ،فقط به شیخ طوسی
نسبت داده .4.در بعضی روایات خیار تأخیر عنوان الشیء والبیع (مبیع) ذکرشده ،این دو عنوان عمومیت دارند و شامل
مبیع کلی در ذمه میشوند .1 .با توجه به اینکه ادله خیار حیوان مطلق است ،دلیلی بر ادعای انصراف به حیوان شخصی
وجود ندارد ،خصوصاً بامالحظه اینکه خیار حیوان در بعضی احادیث همراه خیار مجلس که در بیع کلی در ذمه جاری
است ،ذکرشده .1 .فقیهانی که خیار تأخیر و حیوان را مختص به اعیان شخصی و معین دانستهاند ،دقت عقلی در
نصوص کردهاند و تصور کردند ،چون کلی در ذمه در خارج بالفعل موجود نیست ،بر آن شیء اطالق نمیشود،
حالآنکه وجود هر شیءای بهحسب خودش است ،کلی در ذمه در ظرف خودش یک نوع وجود اعتباری دارد و در
صحت بیع کلی ،تحقق مصداق فعلی شرط نیست ،بنابراین نظریه تعمیم خیار بهحق نزدیکتر است .
كليدواژگان :بیع ،کلی فی الذمه ،خیارتأخیر ،خیارحیوان
ه
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فصل اول:
-1-1پیشگفتار :دادوستد ،از کهنترین ارکان تمدن بشری است و بیع تنها ناظر به بخشی از دامنة دادوستد
است.
دربارۀ عقد بیع در دادوستدهای رایج میان عرب پیش از اسالم ،باید گفت که قدیمترین نمونههای قوانین
مربوط به بیع ،در برخی نوشتههای برجایمانده از ملوک سبا و مارب در حدود  3۳۳سال پیش از ظهور اسالم به
چشم میخورد .نظر در موضوعات جزئی و دقیق موردبحث ،همچون وظایف خریدار و فروشنده ،حکم حیوان
تلفشده پیش از قبض ،خیارات و مانند آن ،بهخوبی گویاست که چه اندازه موضوع احکام بیع در معامالت آن
عصر شایان اهمیت بوده است.2
علم فقه از آغاز ظهور و گسترش اسالم و تعالیم آن ،از نخستین علومی بوده که موردتوجه اندیشمندان
قرارگرفته است .فقه اسالمی بهمرورزمان دامن خود را گستردهتر کرد و موضوعات مختلفی را در حیطه مباحث
علمی به خود گرفت و بهتدریج از وسیعترین علوم اسالمی گردید که همواره مورد تحصیل و تدریس بوده است.
فقه در این ادوار تاریخی برابر با نیازهایی که جامعه خود را به فقه عرضه میکرد ،یا فقه بر جامعه عرضه
میشد تطوراتی داشت .آنچه فعالً مرسوم است و در حوزههای علمی مطرح است ،روشی است که در طی این
چند قرن ،محقق حلی صاحب شرایع تدوین کرده است .محقق حلی ،کتاب شرایع را در قالب چهار باب :عبادات،
عقود ،ایقاعات و احکام تدوین کرده.
در مجموعة تعالیم مدون فقهی ،بیع در مبحث معامالت و عقود جای گرفت و همواره زمینهساز گسترش
احکام جزئی مربوط به عقود بود.
بیع از جهات گوناگون قابلتقسیم است .در میان عقود ،عقد بیع بیشترین تقسیمات را دارا است.
در فقه اسالمی عقد بیع بر چهار رکن استوار است که هر یک دارای شرایط خاصی است که نبود هر یک ،سبب
خواهد شد که عقد بیع برقرار نگردد .1 .ایجاب و قبول  .2متبایعین  .3مبیع  .4ثمن

 .2علی ،جواد ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،ج  ،1ص.114 :
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بر عقد بیع ،آثار متعددی مترتب میشود .نخستین اثر بیع ،تبدیل در مالکیت است .مشتری مالک مبیع و
نمائات و منافع آن و بایع مالک ثمن میشود؛ بهنحویکه میتوانند بر اساس قاعدۀ تسلیط ،هرگونه تصرفی در
آنها داشته باشند .ازجملة این تصرفها ،انتقال به غیر یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتی اگر قبض و اقباض یا
تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد.
اقباض یا تسلیم نیز همان است که بایع ،مبیع را به تصرف مشتری درآورد ،بهنحویکه بتواند در آن هرگونه
تصرف و انتفاع داشته باشد .تسلیم زمانی تام و تمام است که در زمان و مکان مقرر در عقد و مطابق شرایط از
پیش تعیینشده باشد.
اثر دیگر عقد بیع ،تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله و بهای آن ایجاد
میگردد .چنانچه پس از عقد بیع و قبض ثمن معلوم شود که همة مبیع یا جزئی از آن متعلق به غیر بوده است ،پس
از رد مالک و اخذ مبیع ،مشتری حق دارد به بایع رجوع کرده ،ثمن را از وی بستاند .درصورتیکه به فساد بیع
جاهل باشد ،بایع باید از عهدۀ خسارتهایی که از این ناحیه به مشتری وارد آمده است ،برآید .درصورتیکه ثمن
نیز مال غیر بوده ،همین قاعده حاکم است .تعهد بایع بر ارائة مبیع بنا بر شرطهای موردتوافق و تعهد مشتری بر
تأدیة ثمن ،یکی دیگر از آثار بیع است .بهواسطة آن ،هر یک از بایع و مشتری میتوانند یکدیگر را به ایفای تعهد
بر اساس آنچه در ضمن عقد مقررشده است ،وادار نمایند.3
افزون بر شرایطی که متبایعین خود میتوانند ضمن عقد تعیین کنند ،برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسالمی
مقررشده است که به اقتضای آن ،هریک از متبایعین از حق فسخ معامله برخوردار میشود.
حق فسخ توانایی شخص برای از بین بردن اثر عقد است ،بهگونهای که از زمان اعمال آن ،مبیع به مالک قبلی
یعنی بایع و ثمن به مشتری بازگردد .درصورتیکه حق خیار برای کسی در میان نباشد ،عقد بیع ،الزم خواهد بود.
لزوم عقد بیع برخاسته از قاعدۀ اصالة اللزوم در عقود است.
بنابراین بیع ،از بین جمیع فعالیتهای اقتصادی ،از نقش و جایگاه ویژهای برخوردار است ،همانطور که خود
بیع بسیار مهم هست ،احکام آنهم بسیار مهم است .یکی از احکام بیع ،مسئله خیارات آن است.
 .3بجنوردی ،حسن ،القواعد الفقهیه ،ج  ،1ص. 1۹1 :
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بحث خیار از مهمترین مباحث بیع است ،چون از جایگاه وسیعی برای تحقیق و دقت و اقامه دلیل برخوردار
است ،به همین جهت بعضی از فقیهان امامیه در زمینه خیارات ،کتاب مستقلی تألیف نمودهاند.
-9-2تبيين مسئله:
ازجمله احکام بیع ،حق فسخ است .خیار در فقه اسالمی گاهی بهصورت تأسیسی و گاهی بهصورت تأییدی
و امضایی است .خیارهای تأسیسی نظیر خیار مجلس ،تأخیر ،حیوان ،در بین مردم قبل از شریعت اسالم سابقهای
نداشته که حق فسخ معامله اختصاصی داشته باشد به بیع حیوان یا درحالیکه طرفین در مجلس معامله هستند خیار
داشته باشند ،اینها جزء ابدعات شارع مقدس است؛ اما خیار غبن ،خیار رؤیت ،خیار عیب ،خیار شرط ،خیارهای
تأییدی و امضایی هستند.
خیار تأخیر ثمن و حیوان ازجمله خیارات تأسیسی شارع مقدس است.
خیار تأخیر و حیوان در مبیع شخصی قطعاً جاری است ،ولی آیا مخصوص مبیع شخصی است یا عمومیت
دارد و مبیع کلی فی الذمه را هم شامل میشود؟ دو نظریه وجود دارد .اصل اختالف بین دو نظریه بازگشت به
برداشت از روایات دارد .شیخ انصاری و پیروانش استظهار کردهاند که خیار حیوان و تأخیر ثمن مختص موردی
است که مبیع عین شخصی و معین باشد و شامل مبیع کلی نمیشودودرمقابل این نظریه،برخی همانند مرحوم آقای
خوئی ،قائل به جریان خیارتأخیر وحیوان درمبیع کلی در ذمه شدند.
-9-9ضرورت تحقيق:
ازآنجاییکه غالب معامالت وخریدوفروش که در سطح کالن بین تجار صورت میگیرد بهطورکلی در ذمه
است و بین فقیهان در احکام خیارات آن اختالفنظر وجود دارد ،به همین جهت بسیار مناسب است که احکام
خیارات و فسخ آن بررسی شود.
چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟
یک .اگر نظریه تعمیم خیار حیوان وخیار تأخیر ثابت شود ،معامالت کلی فی الذمه که در سطح کالن بین
تجار و مردم عادی صورت میگیرد ،قابلیت فسخ و اعمال حق را دارد و این حق قانونی و شرعی است و
درصورتیکه معامله به مصلحت افراد نباشد ،میتوانند با رعایت شرایط هریک از خیار حیوان و تأخیر آن را فسخ
کنند...
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دو .بازنگری و اصالح در ماده  3۹1و  4۳2قانون مدنی که مربوط به خیار حیوان و تأخیر ثمن است.
-9-0سؤاالت اصلی تحقيق
 .1ادله خیار حیوان اختصاص به مبیع شخصی دارد یا شامل مبیع کلی فی الذمه هم میشود؟
 .2ادله خیار تأخیر اختصاص به مبیع شخصی دارد یا شامل مبیع کلی فی الذمه هم میشود؟
 -9-5سؤاالت فرعی تحقيق
 .1آیا بیع کلی فی الذمه مورد تأیید شارع مقدس است؟
 .2خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد ،همانطورکه نظر مشهوراست یا شامل صاحب الحیوان یا
المتبایعان میشود؟
 .3زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی در ذمه ،بهمجرد عقد است یا بعد قبض یا زمان اتمام خیاراست؟

-9-6پيشينه تحقيق:
خیار حیوان و تأخیر ازجمله خیارات تأسیسی شارع مقدس است و قبل از شریعت اسالم ،سابقهای بین مردم
نداشته است.
فقها ازجمله شیخ مفید در کتاب (المقنعه) به نحو مختصر بیان فرموده و سید مرتضی در کتاب االنتصار
فرموده این دو خیار از مختصات امامیه است و دلیل آن را اجماع دانسته و اشارهای به جریان یا عدم جریان خیار
نسبت به مبیع کلی در ذمه نکردند.
فقیهان دیگر بهتبع این دو فقیه در کتب فقهی خودشان ،غالباً بعد از ورود به بحث بیع به بررسی احکام خیار
پرداختهاند.

شیخ انصاری نسبت به خیار تأخیر فرمودند«:تأمّل في أدلّة المسألة و فتاوي األصحاب يُشرف الفقيهَ
على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن».4
شیخ انصاری ذکرکردند با تأمل درأدله خیارتأخیر وفتاوا برای فقیه قطع حاصل می شودکه خیارتأخیر ،اختصاص
به مبیع معین دارد.

 . 4انصاری ،مرتضی ،المکاسب ج  ،1ص.241:
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و نسبت به مسئله جریان خیار حیوان در مبیع کلی در ذمه میفرمایند« :هل يختصّ هذا الخيار بالبيع
المعيَّن كما هو المنساق فيالنظر من اإلطالقات و مع االستدالل له في بعض معاقد اإلجماع «كما
في التذكرة» بالحكمة الغير الجارية في الكلّي الثابت في الذمّة أو يعمّ الكلّي كما هو المتراءى من
النصّ و الفتوى؟»5
شیخ انصاری نسبت به جریان خیار حیوان در مبیع کلی در ذمه به دو نظریه اشارهکرده و میفرمایند:
نظریه اول :اختصاص خیار حیوان به مبیع شخصی و معین و این نظریه با تأمل و نظر در ادله به دست میآید.
نظریه دوم :نظر ابتدائی به روایات و فتاوا ،نظریه تعمیم خیار حیوان نسبت به مبیع کلی را ثابت میکند ،چون
اطالق دارند.
شیخ انصاری بعد از اشاره به دو نظریه فرموده :قبل از ما ،فقیهی به این مسئله اشارهای نکرده و نظریه اختصاص
خیار حیوان به مبیع شخصی و معین را قویتر میداند.
همچنین آخرین کتابی که در حال حاضر تألیف شده تحت عنوان المختارفی احکام الخیار(سبحانی،جعفر)
نسبت به مبیع کلی فی الذمه ،خیار حیوان و تأخیر را ثابت نمیداند.
قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در ماده ( 3۹1و  )4۳2به خیار حیوان و تأخیر پرداخته و در ماده 4۳2
برای خیار تأخیر چنین بیان میکند :هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد...
روشن است که قانونگذار تصریح دارد که خیار تأخیر جایی که مبیع عین شخصی یا در حکم آن باشد،
ثابت است و ذکری از مبیع کلی در ذمه نشده و در ماده  3۹1نسبت به خیار حیوان بیان میکند :اگر مبیع ،حیوان
باشد ،مشتری تا سه روز از حین عقد ،اختیار فسخ معامله را دارد .لفظ حیوان اگرچه در قانون مطلق ذکرشده ،ولی
برداشت حقوقدانان یکسان نیست و بعضی قائل شدندکه خیار حیوان در مبیع کلی ثابت نیست؛ 1برخالف چنین
برداشتی از ماده  3۹1قانون ،بعضی از حقوقدانان از اطالق کلمه حیوان ،استفاده نمودهاندکه خیار حیوان در مبیع
کلی ،در ذمه ثابت است.7

 . 1همان ،ج  ،1ص 224 :و .221
 .1کاتوزیان ،ناصر ،شرح قانون مدنی ،ماده .3۹1
 .7امامى ،سید حسن ،حقوق مدنى ،ج  ،1ص . 471:طاهرى ،حبیب اهلل ،حقوق مدنی ،ج  ،4ص.121:
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-9-7فرضيهها:
بیع کلی فی الذمه مورد تأیید شارع است.
روایات خیار حیوان اطالق دارند و شامل مبیع کلی فی الذمه میشوند.
خیار تأخیر تعمیم دارد و مختص بهعین شخصی نیست.
زمان انتقال مالکیت درمبیع کلی درذمه ،به مجردعقداست.

-9-8روش تحقيق:
تحقیق حاضر ،تحقیقی است نظری از نوع تطبیقی که بهصورت مقایسهای و تطبیقی ،به روش کتابخانهای
بامطالعه و استقصاء درکتب فقهی قدماء ،متأخرین و معاصرین امامیه باهدف توصیف مفاهیم و بررسی نظریات و
ادله مسئله ،صورت پذیرفته است.

2۳

فصل دوم :مفاهيم
- 2-9عقد:
 -9در لغت :به معنای گره زدن ،بستن و محکم کردن چیزی است.
«أنّ األصل الواحد فی المادّة :انضمام جزئين أو أجزاء و شدّها فی نقطةمعيّنة و يقابله الحلّ و هو
فکّ العقدة ،ماديّا أو معنويّا».1
اصل و ریشه عقد ،انضمام دو جزء یا اجزاء و محکم کردن آن در یک نقطه معین است و مقابل عقد ،حل است و
آن به معنای باز کردن عقده است و درأمور مادی و معنوی به کار میرود.
و امّا مفاهیمی همچون :اإلحکام و اإلبرام و الشدّۀ و الغلظة و الوثوق ،از آثار و لوازم عقد هستند.۹
- 2در اصطالح:
-2-9تعريف اول:
«أنّ العقد هو القرارالمرتبط بقرار آخر» .عقد یعنی :قرار مرتبط بهقرار دیگر.1۳
-2-2تعريف دوم:
«شدّ أحد االلتزامين و عقده باآلخر» .عقد یعنی :محکم و مرتبط شدن یکی از دو التزام به التزام دیگر
(موجب به قابل).11
-2-9تعريف سوم:
مطابق با ماده  113قانون مدنی :عقد عبارت است از یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آنها باشد.

 .1مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،1ص.111 :
 . ۹همان؛ج ،1ص.111 :
 .1۳اصفهانى ،محمد حسین کمپانى ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،4ص.24 :
 .11خوئی ،ابوالقاسم ،محاضرات ج  ،2ص.17 :
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