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 اسالمی مذاهب فقه در وفا بیع تطبیقی مطالعه
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 چکیده

 اواخر در که است نهادی شده، نامیده هم «عهده بیع» و «امانت بیع» ،«جایز بیع» که وفا بیع
 آن احکام و ماهیت خصوص در و است یافته شهرت سنتاهل فقه در هجری پنجم قرن

 بیع» ،«شرط بیع» عنوان تحت آن از امامیه فقه در دارد. وجود شدیدی نظرهایاختالف
 برخی و فقهی پیشینه نظر از وفا بیع است. آمده میان به سخن «الخیار بیع» یا «خیاری
 معین زمان یک به خیار توقیت لزوم به توانمی جمله از دارد؛ تفاوت شرط بیع با احکام،

 ارهاش سنتاهل فقه در وفا، بیع در خیار توقیت ممنوعیت و امامیه فقه در شرط، بیع در
 )عقد ماهیت نظر از اند،آمده وجود به ضرورتها مبنای بر دو، هر که جهت آن از اما نمود.

 دعق این ماهیت خصوص در اما دارند. فراوانی شباهتهای هم با (،تملیکی اثر دارای و بیع
 قهف تبع به ایران مدنی قانون دارد؛ وجود زیادی نظرهایاختالف سنتاهل فقه در آن وآثار
 ایجاد آن احکام در تحوالتی مرور به اما کرده، ذکر 458-462 مواد در را شرط بیع امامیه
 ذکر کشور نآ مدنی قانون در را وفا بیع حنفی فقه تبع به نیز افغانستان قانونگذار است. شده
 المیاس فقه در یادشده حقوقی نهاد تطبیقی مطالعه با شده تالش مقاله این در است. کرده

 آثار و احکام و ماهیت آن، اقتصادی کاربرد و تشریع مبنای تعیین ضمن مختلف(، )مذاهب
 را است گرفته صورت خصوص این در موضوعه حقوق در که تحوالتی و بررسی را آن

 کنیم. بیان

                                           
 دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(/ ،. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی1

makazemy@ut.ac.ir 
 mohammadikababiani@yahoo.com. دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران/ 2
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 .فاسد عقد استرداد، حق با معامله خیار، مدت شرط، بیع وفا، بیع :هاکلیدواژه
 

 مسئله طرح
 حولت با که است اجتماعی نیازهای زائیده معامالت و عقود مختلف اشکال ایجاد شک بدون

 برای عمبی استرداد حق با معامله از عبارت که وفا بیع گردند.می متحول نیز آنها نیازها، این
 همین دامن در که است قراردادهایی جمله از است، مشتری برای ثمن و فروشنده
 نفی،ح فقیهان فکری بستر در بار نخستین برای زمانی تحوالت و اجتماعی هایضرورت

 مالی أمینت و استرباح امر تسهیل جهت حله را ارائه نهاد این تشریع مبنای است. یافته شکل
 در تا شده موجب قرارداد، این چندگانه ماهیت است. بوده ربوی معامالت از جلوگیری و

 رهن، و بیع، عقود از یک هر با آن ارتباط و آن آثار و احکام و مشروعیت خصوص
 بیع را وفا بیع برخی که ایگونه به نماید، بروز سنتاهل فقه در فراوانی نظرهایاختالف
 آن نیز عیجم و توثیقی اثر با رهن عقد از شکلی را آن دیگر برخی و تملیکی اثر با صحیح

 حقوق به نظراختالف این اند.دانسته فرد به منحصر ماهیت با مستقل عقد یک عنوان به را
 از که چنان آن است. یافته راه گرفته، شکل حنفی فقه تأثیر تحت که افغانستان موضوعه

 حقوقی نهاد چنین از ظاهر به ایران، موضوعه حقوق و امامیه فقه در است، روشن امر ظواهر
 حق اب معامالت» و الخیار( بیع یا خیاری )بیع «شرط بیع» نهاد عوض، در و نشده برده نامی

  دارد. وجود زیادی شباهتهای دو این بین اما است، شده شناخته رسمیت به «استرداد
 شدیدی نطرهایاختالف سنتاهل و امامیه فقه در نهاد این آثار و احکام خصوص در
 این بر است. شده تحوالتی دستخوش موضوعه حقوق در نهاد این عالوه به دارد. وجود
 اسالمی، مختلف مذاهب در را کاربردی و مهم نهاد این آثار و احکام تا شدیم آن بر اساس
 اسالمی مهم مذهب دو از متأثر که افغانستان و ایران حقوقی نظام دو تحوالت و بررسی
  کنیم. بیان را زمینه این در هستند، حنفی( و )امامیه

 دیدج قانونی افغانستان مدنی قانون که است جهت آن از افغانستان حقوقی نظام انتخاب
 سوی از حنفی فقه و سو یک از فرانسه مدنی قانون تأثیر تحت و است پیشرفته نسبتاً و

 تهپیشرف مدنی قوانین از تأثیر ضمن و است شده تصویب ش(1355) 1977 سال در دیگر
 از متأثر موضوعه قانون نماد را آن توانمی مصر جدید مدنی قانون و المجله از بعد جهان،

 نظام .است نشده نگاشته آن بر فراگیر شرحی و شده وضع تاکنون که دانست حنفی فقه
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 نهاد ینا احکام و ماهیت تبیین است. امامیه فقه از متأثر حقوقی نظام تنها نیز ایران حقوقی
 جودمو چالشهای حل بر مهمی تأثیر است، بوده مالی تأمین کالسیک ابزارهای از یکی که
 خواهد سالمی کشورهای در اقتصادی هایپروژه مالی تأمین و گذاریسرمایه روی فرا

 را ایران حقوق در رهن عقد طریق از مالی تأمین محدودیتهای و نواقص تواندمی و داشت
  کند. برطرف

 
 مشابه عناوین از آن تمیز و وفا بیع مفهوم

 وجود نظراختالف اسالمی مختلف مذاهب در آن انعقاد شرایط و نحوه و وفا بیع مفهوم در
 نبیا مشابه عناوین از را آن تفاوت و کرده روشن را وفای بیع مفهوم قسمت این در دارد.

 کنیم.می
 

 وفا بیع مفهوم .1
 ،6الطاعة بیع ،5األمانة بیع ،4العهدة بیع نامهای با آن از اسالمی مختلف مذاهب در که 3وفا بیع
 جدید نسبتاً اصطالح (،5/261 ق،1412 عابدین،)ابن 9شده یاد نیز 8الثُنَّیا بیع و 7الجائز بیع

                                           
. این اصطالح در فقه حنفی متداول است و وجه تسمیه آن این است که این عقد متضمن این عهد از 3

مشتری است که با رد ثمن توسط بایع، مبیع را به بایع رد کند و او باید به این عهد وفا نماید )ر.ک: ناحیه 
 (. 5/261ق، 1412عابدین، ابن

. در فقه شافعی به این اسم نامیده شده، زیرا با انعقاد عقد، این تعهد برای مشتری ایجاد شده که با رد 4
 (.50ق، 1433)ر.ک: بارودی،  ثمن توسط بایع مبیع را به بایع رد کند

نامند. وجه تسمیه آن این است که حسب نظر حنابله ماهیت . در فقه حنبلی بیع وفا را بیع األمانة می5
این عقد نوعی رهن است و مبیع نزد مشتری امانت است که با پرداخت دین باید آن را به مالک آن مسترد 

 (. 5/261ق، 1412عابدین، کند )ر.ک: ابن
واهد خدهنده از متقاضی میاند؛ وجه تسمیه آن این است که وامرخی از حنفیه آن را بیع الطاعة نامیده. ب6

 جا(. کند، چون نیازمند است )ر.ک: هماناش )یا هر مال دیگر( را به او بفروشد و او اطاعت میکه خانه
 جا(.یز است )هماناند، چون این بیع صحیح وجابرخی از حنفیه آن رابه این نام نامیده .7
درفقه مالکی به این عنوان نامیده شده و وجه تسمیه آن این است که انعقاد بیع با این کیفیت )که بایع  .8

یا مشتری بتواند با رد ثمن یا مبیع، عوض پرداختی را مسترد کند( جنبه استثنایی دارد؛ یعنی استثنایی بر بیع 
 ی برای بایع یا مشتری وجود ندارد و طرفین ملزم به آن هستند.معمولی و مطلق است که در آن چنین اختیار

 .9ق، 1435برای مطالعه بیشتر در این خصوص، ر.ک: خضیری،  .9
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 تند،هس قائل آن برای که احکامی و حقوقی ماهیت مبنای بر فقهی کتب در که است فقهی
 کتاب در حنفی فقیهان از زیلعی مرحوم کهچنان .10است شده ارائه آن از متعددی تعاریف

 در را نیمعی مال فروشنده » آن، اساس بر که است دانسته عقدی را وفا بیع الحقایق، تبیین
 کرد پرداخت را دینش هرگاه که شرط این با فروشد،می خود طلبکار به دارد که بدهی مقابل
 کتاب در نیز عابدینابن مرحوم (.5/183 ق،1313 )زیلعی، 11«نماید مسترد را آن بتواند

 ستا کرده ذکر را تعبیر همین وفا، بیع تعریف در «المختار الدر علی المختار رد»مشهور
 واژه استعمال جای به مصری نجیمابن و خان قاضی اما (.5/276 ق،1412 عابدین،)ابن

 شرط بیانگر واقع در که نماید( پرداخت را اشبدهی وی )هرگاه فوق تعریف در ،«بدهی»
 به را عقد این ماهیت نظر از و وفاست بیع انعقاد برای خریدار و فروشنده میان دین وجود
 منث فروشنده هرگاه »... است: داشته مقرر و برده کار به را «ثمن» واژه کند،می نزدیک رهن

 عابدین،ابن مرحوم هرچند (.3/209 ق،1410 )بلخی، «نماید مسترد را مبیع بتواند کند، رد را
 به ند،ک می بیان را آن مثال وقتی نیز او اما نکرده، ثمن به اشاره وفا، بیع تعریف ضمن در
 ستفادها «ثمن پرداخت» کلمه از «بدهی پرداخت» عبارت جای به و داشته تصریح نکته این

 بیع» اند:داشته مقرر چنین وفا بیع تعریف در نیز «المجلة» واضعان .12جا()همان است کرده
 13«فروشنده برای مبیع و خریدار برای ثمن استرداد حق شرط به است مال یک فروش وفا

  (.118 ماده ق،1293 العدلیة، األحکام )مجلة
 نهاد این هیتما خصوص در که است حقیقت این بیانگر وفا، بیع تعریف در مختلف تعابیر

 یقاض مانند ای،عده که ایگونه به ندارد، وجود نظراتفاق اسالمی دانشمندان بین آن، آثار و
 نآ و دانسته رهن عقد را حقوقی عمل این حنفی، فقیهان از ابوشجاع سید و ماتردی حسن

 بین مزبور عقد اوقات، غالب در که استدالل این با اند؛کرده قلمداد توثیقی عقود شمار در را
                                           

 به بعد. 108ق، 1424، سعید: .کبرای مطالعه تعاریف مختلف از بیع وفا ر .10
 .و لیمتی قضیتُ الدینَ فه هو أن یقولَ البایعُ للمشتری بعتُ منک هذا العین بدینِ لک علیّ ، علی أنی .11
 صورتٌه أن یبیعه العینُ بالفٍ، علی انه اذا رَد علیه الثمنَ رُد علیه العینَ.  .12
المجله؛ قانونی مدنی است که در زمان خالفت ترکهای عثمانی بر مبنای آرای فقیهان حنفی در قالب  .13
عنوان قانون  قمری تنفیذ گردید، تا سالهای مدیدی به 1293ماده تدوین یافت. این قانون که در سال  1851

شد. در حال حاضر نیز در برخی از کشورهای عربی مدنی در قلمرو آن امپراتوری الزم االجرا شناخته می
 دهد.را تشکیل میمنطقه و افغانستان به عنوان یک منبع مدون فقهی، بخشی از نظام حقوقی آنان 
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 بر آنان واقعی اراده گاههیچ و گرددمی منعقد دین بازپرداخت تضمین برای و مدیون و دائن
 به ایدب عقد، یک ماهیت تشخیص در آنکه به توجه با و نیست مالکیت انتقال و بیع انجام
 عقد گفت باید ،14طرفین شدهاستعمال عبارات و الفاظ به نه کرد توجه طرفین واقعی قصد

 لفظ از آن انعقاد در هرچند دانست، بیع را آن تواننمی و بوده رهن ماهیت، نظر از مزبور
 در فقیهان از برخی نکته همین به توجه با (.1/21 ق،1411 )حیدر، باشد شده استفاده بیع،

 اندکرده یاد «دین» عبارت با «ثمن» از و مدیون و دائن نام به عقد، طرفین از وفا، بیع تعریف
 از دیگری جمع مقابل در اما (.5/183 ق،1313 زیلعی، ؛5/276 ق،1412 عابدین،)ابن

 از نسفی الدیننجم و السعید صدر الشهید، صدر طهرالدین، مانند سمرقند و بخارا مشایخ
 از است. یعب از شکلی بلکه نداشته توثیقی ماهیت مذکور، عقد که دارند اصرار حنفی فقیهان

 هایواژه از ،«دین» و «مدیون» ،«دائن» عبارات جای به آن، تعریف در ایشان رو، این
 وصخص در نیز فقیهان این خود میان هرچند اند.نموده استفاده «ثمن» و «مشتری» ،«بایع»

 از اما (،5/184 )همان، شودمی دیده نظراختالف فاسد، یا است صحیح مذکور بیع اینکه
 ینا ضمن در فسخ شرط وجود که گرددمی ثابت مطلب این مذکور تعاریف از دیگر، سوی
 شرط با عبی عقد» به را مذکور عقد مشتری( برای ثمن و بایع برای مبیع استرداد )شرط عقد

 و،ر این از آن؛ از بعد نه باشدمی عقد به مقترن فسخ، شرط زیرا سازد،می نزدیک «خیار
 یعب وعده را آن توانمی ماهیت نظر از باشد، شده شرط عقد اتمام از بعد استرداد، حق هرگاه

  (.21 م،1997 )عبری، است شده ذکر مالکی فقه در که دانست «ثُنَّیا»عقد یا
 دیدگاه و یحنف فقه معتبر آرای از تبعیت به کشور آن مدنی قانون در افغانستان قانونگذار

 را آن ،1136 ماده ذیل و کرده ذکر تملیکی عقود مبحث در را وفا بیع ،«المجلة» واضعان
 و ایعب برای مبیعه استرداد حق داشتن از است عبارت وفا بیع» است: نموده تعریف چنین
  «.مشتری برای ثمن

                                           
فی العقود للمقاصد والمعانی ال لاللفاظ  ةالعبر»حکام العدلیة مقرر داشته است: مجلة األ 3ماده  .14

در تفسیر این ماده گفته شده که به هنگام تفسیر قرارداد باید به قصد واقعی متعاقدین توجه کرد نه «. والمبانی
در فقه امامیه « العقود تابعة للقصود»این قاعده شبیه قاعده  (.21ق، 1411برند )حیدر، الفاظی که به کار می

 است.
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 این یهانفق میان «وفا بیع» اصطالح که رسدمی نظر به امامیه مذهب فقهی متون بررسی با
 است نیامده میان به آن از ذکری ،15فقهی منابع از برخی در جز و داشته سابقه کمتر مذهب

 نچهآ بلکه شود.نمی دیده «وفا بیع» نام به ایواژه نیز ایران موضوعه درحقوق آن تبع به و
 یعب» یا «شرط بیع» اصطالح شده، ذکر کشور آن امالک و اسناد ثبت قانون و مدنی قانون در

 ه،یادشد نهادهای تعریف ضمن بعدی مبحث در که است «استرداد حق با معامله» و «خیاری
 کنیم.می بیان را وفا بیع با آنها تشابه و تفاوت وجوه
 

 وفا بیع با شرط بیع مقایسه .2
 به 458 مواد در امامیه فقه از تبعیت به که است حقوقی نهاد یک ایران درحقوق شرط بیع
 و شریعت «شرط خیار» مبانی بر امامیه فقه در بیع نوع این است. شده ذکر مدنی قانون بعد

 «الخیار عبی»و دانسته، «خیار شرط با بیع» از مصداقی را آن که ایگونه به است، شده تجویز
 است: شده گفته آن تعریف در (.127 /5 ق،1415 )انصاری، نامندمی «خیاری بیع» یا

 بیعم بتواند کرد، رد را ثمن معین، مدت در اگر که کند شرط و بفروشد را معینی مال شخص
 ،)امامی دارد وجود نیز ایران موضوعه حقوق در تعریف این شبیه جا(.)همان نماید مسترد را

 به بیع» با مبانی نظر از نهاد این ایران حقوق و امامیه فقه در هرچند (.3/559 ش،1340
  شد. خواهد بیان آینده در که دارد وجود آنها میان تفاوتهایی اما است، یکی «خیار شرط
 روایی منابع در که است مشهوری حدیث از مأخوذ اصل در «الخیار بیع» اصطالح 
 شهید (.5/171 ق،1407 کلینی، ؛3/272 تا،بی )ابوداود، است شده ذکر امامیه و سنتاهل
 خصوص در مذهب این فقیهان اجماع امامیه، شهیر فقیهان از تن دو عاملی، حسینی و ثانی

 ق،1419 عاملی، حسینی ؛3/202 ق،1413 ثانی، )شهید 16اندکرده نقل را «الخیار بیع» جواز
 نایمب بر را بیع این جواز و صحت امامیه متأخر نامبه فقیهان از انصاری چنینهم (.14/192

 در (.5/127 ق،1415 )انصاری، است کرده توجیه موجود نصوص و شرط عمومات
                                           

« اریبیع خی»نام امامیه در قرن ششم و هفتم هجری این اصطالح را به معنای محقق حلی از فقیهان به .15
بیع »چنین برخی از فقهای معاصر (. هم274ق، 1413استعمال کرده است )ر.ک: محقق حلی، « بیع شرط»یا 

 (.82ق، 1405اند )ر.ک: جواهری، را استعمال کرده« الوفا
. الخالف بین العلماء فی جوازِ اشتراطِ الخیارِ فی البیعِ... فقد حکی علیه االجماع؛ و یجوز اشتراطُ 16

 (.3/202ق، 1413البائعِ ردَ المبیع حیث یرد علیه الثمنُ فی مدةٍ معینةٍ، لآلصل و االجماع )شهید ثانی، 
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 جودو دقیقی مطالب امامیه، فقه در آن آثار و احکام و بیع نوع این تشریع مبنای خصوص
 17نیست. آن بیان مجال که دارد

 با احکام و آثار و حقوقی ماهیت نظر از «وفا بیع» آیا که است آن اصلی پرسش اکنون
 ایدب پرسش این پاسخ در دارند؟ مستقل ماهیت آنها از هرکدام یا است یکی «شرط بیع»

 شودمی اطاستنب حنبلی( و مالکی شافعی، )حنفی، سنتاهل فقیهان کتب از آنچه حسب گفت،
 حون به زمینه این در که چیزی تنها و نداشته وجود سنتاهل فقه در «شرط بیع» اصطالح
 ،«طشر بیع» معادل اصطالح و است کلمه عام مفهوم در «شرط خیار» گردیده مطرح مشترک

 مقام در اما است، شده تشریع خیار، شرط با بیع از مصداقی عنوان به که است «وفا بیع»
 دو این ینب گفت باید امامیه فقه در «شرط بیع» و سنتاهل فقه در «وفا بیع» بین مقایسه

 با تملیکی عقد دو هر که است آن نهاد دو این شباهت دارد؛ وجود تفاوتهایی و شباهتها نهاد
 یباق فروشنده و خریدار ملکیت در ثمن و مبیع عقد، بقای زمان تا و هستند خیار شرط

 خیار وجود امامیه، فقیهان دیدگاه از چون باشد. نشده منقضی خیار مدت هرچند ماند،می
 فروشنده هک است آن تنها خیار اثر و نیست مشتری به مبیع مالکیت انتقال مانع بیع، عقد در
 در امامیه فقیهان که دلیلی (.5/164 ق،1415 )انصاری، دارد را عقد فسخ اختیار چنانهم

 است ایتیرو همان اند،کرده تمسک بدان خیاری، بیع در خریدار به مبیع مالکیت انتقال اثبات
 نوانع به عقد طرفین از حدیث، متن در زیرا است. نموده ثابت را شرط خیار مشروعیت که
 اطالق شدنمی منعقد بیعی عقد اگر آنکه حال بالخیار(، )البیعان است شده برده نام «البیعان»
 و خیار( طشر با )هرچند شده تکمیل عقد بپذیریم هرگاه پس نبود. صحیح آنها بر «البیّعان»

 فروشنده و خریدار به ثمن یا مبیع مالکیت انتقال عدم بر دلیلی دیگر است، بیع آن، عنوان
 مبنا همین بر (.5/165 ق،1415 انصاری، ؛3/216 ق،1413 ثانی، )شهید ماند نخواهد باقی

 مادن که بیع به مربوط مباحث ذیل در مدنی قانون در را «شرط بیع» نیز ایران قانونگذار
 تهداش مقرر چنین و تصریح آن بودنتملیکی به 459 ماده در و کرده بیان است، تملیکی عقود
 و ...«بایع برای خیار قید با شودمی مشتری ملک مبیع عقد، مجرد به شرط بیع در» است:

 اریخت از نه است، بیع عقد حین از مالکیت خیاری بیع در» است: داشته بیان 364 ماده در
 «خیار... انقضاء

                                           
 به بعد.5/127ق، 1415 . ر.ک: انصاری،17
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 ریمشت به مبیع مالکیت انتقال مانع را بیع عقد در خیار وجود اگرچه سنتاهل فقه در
 ریه،نظ این مبنای بر نیز افغانستان قانونگذار که چنان (،2/163 ق،1422 )جزیری، دانندمی

 با بیع در عوضین انتقال مانع را شرط خیار وجود مدنی قانون 655 ماده نخست فقره ذیل
 عقد، انعقاد با که است آن مشهور نظر وفا بیع خصوص در اما است، دانسته خیار شرط

 ،الکویتیة الفقهیة الموسوعة ؛184 ق،1313 )زیعلی، شودمی منتقل مشتری به مبیع مالکیت
 یدگاهد و حنفی فقه معتبر آرای از تبعیت به نیز افغانستان قانونگذار و (9/48 ق،1427

 ق.م.اف.(1136 )ماده است کرده ذکر تملیکی عقود مبحث در را وفا بیع «المجلة» واضعان
 مانع خیار و است مشتری ملک مبیع نشده، فسخ بیع که مادام که کرده بیان صراحتبه و

  ق.م.اف.(. 1140 )ماده نیست مشتری به مبیع انتقال
 سنتاهل هانفقی نظر مطابق اینکه جمله از دارد؛ وجود تفاوتهایی شرط وبیع وفا بیع بین اما

 در فسخ قح شد ذکر وفا بیع تعریف در چنانکه زیرا باشد، معین خیار مدت نباید وفا بیع در
 و ندارد وجود حدی خیار، برای و است دائمی بلکه نیست، معین زمان به موقت وفا بیع

 قهف از تبعیت به نیز افغانستان مدنی قانون 1137 ماده است. ممنوع خیار برای مدت تعیین
 را نمعی زمان یک به وفا، بیع در مشتری و بایع استرداد حق محدودشدن صراحتبه حنفی

 تفادهاس امامیه فقه در کهحالی در است؛ دانسته باطل را آن برخالف توافق نوع هر و کرده منع
 اال و گردد معین دقیق نحو به آن مدت باید لزوماً و نبوده دائمی شرط، بیع در خیار حق از

 تبعیت به نیز ایران مدنی قانون (.5/113 ق،1415 )انصاری، بود خواهد باطل شرط و عقد
 ق.م.( 458 )ماده دانسته عقد طرفین اراده تابع را شرط خیار زمان مدت تعیین امامیه فقه از
 401 و 458 )ماده است دانسته عقد و شرط بطالن موجب را خیار مدت تعیین عدم البته و

 اندتومی یقیناً خیار، حق از استفاده زمان مدت گذاشتنمبهم که داشت اذعان باید .18ق.م.(
 زا یک هر برای را فراوانی مشکالت عمل در و گردد معامله ثبات عدم و تزلزل ایجاد باعث

 ائلق که سنتاهل فقیهان از دسته آن مالحظات، همین به توجه با آورد. وجود به متعاقدین
 از استفاده زمان مدت دقیق تعیین اندگردیده روز سه از بیش میزان به شرط خیار جواز به

 خصوص این در جهالت یا ابهام هرگونه وجود و شمرده خیاری عقد صحت شرط را حق این
 دو میان که دیگری تفاوت (.1/191 ق،1322 حنفی، )زبیدی انددانسته آن فساد موجب را

                                           
در فقه امامیه لزوم تعیین مدت خیار شرط بر مبنای فرار از غرر، توجیه شده است )برای مطالعه  .18

 به بعد(. 5/111ق، 1415بیشتر ر.ک: انصاری، 
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 حق ایران حقوق و امامیه فقه در شرط، بیع در که است آن دارد وجود یادشده حقوقی نهاد
 حق وفا بیع در که حالی در است، شده شناخته رسمیت به فروشنده برای صرفاً معامله فسخ

 ایعب چنانکه که معنا بدین است. محفوظ عقد طرفین از یک هر برای ثمن یا مبیع استرداد
 رطش تواندمی هم مشتری نماید، مسترد را مبیع ،کرد رد را ثمن اگر که کند شرط تواندمی
 19نماید. مسترد را ثمن بتواند مبیع رد با کند

 
 وفا بیع با شرط( )خیار خیار شرط با بیع مقایسه .3

 و نتس)اهل فریق دو هر فقیهان که است شرط( )خیار خیار شرط با بیع بیع، انواع از یکی
 بین جهاتی از هرچند (.38 /3 ق،1410 )بلخی، هستند آن جواز به معتقد اتفاق به امامیه(

 د.متفاوتن دیگر یک از دو این ولی دارد وجود شباهت «خیار شرط با بیع» و «وفا بیع»
 در .دارد وجود تفاوت نیز امامیه فقه در «خیار شرط با بیع» و «شرط بیع» بین چنانکه

 امیدهن «خیار شرط با بیع» عنوان تحت آنچه با سنتاهل فقه در وفا بیع مقایسه خصوص
 تمشروعی مبنای و آثار مستقل، ماهیت دارای نهاد، دو این از هرکدام که گفت باید شود،می

 ینطرف از یک هر تا گردیده تشریع جهت بدان اساساً شرط خیار هستند. خود به منحصر
 یب اثر در است ممکن که فریبی و خدعه خطر از را خود آن، از استفاده با بتوانند قرارداد

 شخص یک که نشود چنان و کنند حفظ گردد، گیرشاندامن معامله، امور در تجربگی
 شرایطی هیچ تحت که گردد قراردادی لزوم اصل گرفتار عقد یک در ایگونه به ناآگاهانه

 به شخصی اسالم پیامبر زمان در که شده نقل چنانکه باشد. نداشته را آن از برآمدن توان
 به وضع این از اشخانواده وقتی شد.می خدعه دچار معامالت در همیشه منقذ، بن حبان نام
 انجام ایمعامله آینده، در هرگاه که فرمودند راهنمایی پیامبر بردند، شکایت حضرت آن
 (.1/537 م،1996 مکی، )حمیدی بگذارد فسخ خیار خود برای روز سه مدت به داد

 هدف این با وجه هیچ به وفا بیع اما گردید. تشریع اسالمی فقه در شرط خیار سانبدین
 توانکم فرادا اقتصادی نیازمندیهای رفع و اجتماعی ضرورتهای براساس بلکه نگردیده تشریع
 وجود هب وثیقه بر مبتنی مالی تأمین و استرباح و وام از استفاده تسهیل جهت در و جامعه

                                           
باید خاطر نشان ساخت که در فقه امامیه نیز جواز شرط خیار برای مشتری در فرض رد مبیع به  .19

)ر.ک: آقا  نامندبه معنای مصطلح نمی« بیع شرط»یا « بیع خیاری»ه است، هر چند آن را بینی شدبایع، پیش
 (.6/262تا، به بعد؛ خویی، بی5/145، ق1414 ضیاء عراقی،
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 )به سنتاهل فقیهان جمهور دیدگاه مطابق دیگر، سوی از (.2 تا،بی )میس، است آماده
 مورد و تهنداش تملیکی ماهیت ،«وفا بیع» برخالف ،«شرط خیار با بیع» حنابله(، استثنای
 یابدمین انتقال مشتری به و مانده باقی بایع مالکیت در چنانهم خیار، مدت پایان تا معامله

 خستن فقره ذیل نظریه، این مبنای بر نیز افغانستان قانونگذار (.2/163 ق،1422 )جزیری،
 ارخی عقد، طرفین برای معاوضه در هرگاه که داشته اعالم صراحت به مدنی قانون 655 ماده

 بیع که حالی در گردد.نمی خارج آنها یک هیچ ملکیت از عوضین باشد، شده مقرر شرط،
 انعقاد با و داشته تملیکی ماهیت هستند، آن جواز به قائل که فقیهانی دیدگاه مطابق وفا

 ریدارخ که ایگونه به یابد؛می انتقال فروشنده به ثمن و خریدار به مبیع مالکیت قرارداد،
 1140 )ماده دارد را مبیع به نسبت ناقله، تصرفات جز به تصرف هرگونه اعمال صالحیت
 که تاس آن دارد وجود «خیار شرط با بیع» با «وفا بیع» بین که دیگری تفاوت ق.م.اف.(.

 سه زا بیش و معین باید خیار مدت خیار، شرط به بیع در سنت،اهل فقه مشهور نظر مطابق
 ابوحنیفه، خود دیدگاه از اگرچه (.4/254 ق،1405 )زحیلی، است باطل بیع اال و نباشد روز

 عقد فساد موجب آن، بر زیادت هرگونه و باشد تواندنمی روز سه از بیشتر شرط خیار مدت
 تابع را خیار مدت تعیین حنبلی فقیهان همانند محمد( و )ابویوسف او شاگردان اما گردد،می

 دتیم طرفین، آنکه به مشروط اند،نکرده روز سه به محدود را آن و دانسته عقد طرفین اراده
 در و گرفته قرار «المجلة» واضعان استقبال مورد نظر همین باشند. کرده معین آن برای را

 آن، وجود با .20اندداده قرار متعاقدین توافق و اراده تابع را شرط خیار مدت ،300 ماده
 در را رطش خیار مدت تعیین )ابوحنیفه( نخست دیدگاه از تبعیت به افغانستان مدنی قانون
 ماده) است ندانسته مجاز روز سه از بیش کفالت، و حواله وقف، استثنایبه الزم، عقود همه

 منوعم مبیع استرداد برای مدت تعیین وفا بیع در دیدیم چنانکه که حالی در ق.م.اف.(. 652
  است. شده اعالم باطل آن، خالف بر توافق نوع هر و

 «خیار شرط با بیع» و «شرط بیع» مبنای اگرچه نیز ایران موضوعه حقوق و امامیه فقه در
 خیار شرط، خیار با بیع در آنکه توضیح دارد؛ وجود تفاوت دو این بین اما است، واحد
 ین،مع زمان در یا معین، مدت برای خیار، شرط درج و عقد انعقاد با و نیست قیدی به منوط
 رد هب مقید و منوط خیار این شرط، بیع در که حالی در شود،می ایجاد خیار لهمشروط برای

                                           
هَا لْخِیَارِ الَّتِی یُتَّفَقُ عَلَیْمُدَّةُ الْخِیَارِ یَوْمًا أَمْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَمْ أَکْثَرَ وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى إنَّ مُدَّةَ ا: »300ماده  .20

 «.مُعْتَبَرَةٌ مَهْمَا بَلَغَتْ مِنْ الْأَیَّامِ
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 دیگردر عبارت به (.206-14/207 ق،1419 عاملی، )حسینی است شدهتعیین مدت در ثمن
 موردی در شرط بیع چنینهم .21دارد وجود مقید و مشروط فسخ حق یک واقع در شرط بیع

 حتی ای مشتری، بایع، برای است ممکن شرط خیار ولی کندمی پیدا فسخ حق بایع که است
  (.77 ش،1387 پیک، ره ؛3561 ش،1340 )امامی، باشد ثالث شخص
 سوی زا «خیار شرط با بیع» و سو یک از «شرط بیع» و «وفا بیع» نهاد دو شباهتهای اما
 است. آشکار شد گفته قبالً که مطالبی از دیگر
 

 وفا بیع با استرداد حق با معامله مقایسه .4
 در رانای ثبت قانون تصویب از پس بار نخستین برای «استرداد حق با معامله» اصطالح

 و تملیکی عقد نوع هر استرداد حق با معامله شد. ایران حقوقی ادبیات وارد ،1310سال
-تملیک مال است کرده دریافت که عوضی رد با دارد حق دهندهانتقال آن در که است معوض

 کندنمی مه تفاوتی باشد؛ خیار شرط با صلح یا بیع، معامله صورت خواه کند؛ مسترد را شده
 )کاتوزیان وکالت طریق از یا گردد فراهم عقد ضمن شرط وسیله به استرداد امکان که

 د،شومی منعقد تملیکی عقود مورد در نوعاً استرداد حق با معامله اگرچه (.5/154 ش،1392
 و فهفلس نیست. مالکیت انتقال معامله نوع این اثر ثبت قانون 34 و 33 مواد از مستنبط اما

 تفادهسوءاس جلوی قانونگذار که بود این ایران، حقوق در استرداد حق با معامله تشریع هدف
 منث با را وام نیازمند و ضعیف افراد امالک شرط، بیع قالب در که را رباخوار و غنی افراد

 عامالتم به را آن و کند سلب را شرط بیع تملیکی اثر و بگیرد کردند،می تصاحب بخس
 مواد ثبت، قانون 34 و 33 مواد وضع با که است آن غالب نظر سان بدین کند. مبدل توثیقی

 نیضم طور به داشت،می مقرر شرط بیع برای را تملیکی اثر که مدنی قانون 463 و 458
 کاتوزیان، ؛4/559 ش،1376 کاتوزیان، ؛565 ش،1388 لنگرودی، )جعقری است شده نسخ

 بیع» همان مبنایی لحاظ از استرداد حق با معامله اساس این بر (.164-1/165 ش،1372
 معامله عنو هر شامل شد گفته چنانکه و است وسیعتر شرط بیع از آن قلمرو که است «شرط

                                           
ا خیار شود یگردد در خصوص اینکه دربیع شرط با رد ثمن به مشتری، بیع فسخ میخاطر نشان می .21

 ا رد ثمن خود بهشود، ولی اجرای آن منوط به رد ثمن است یا بشود یا اینکه خیار ایجاد میفسخ ایجاد می
های مختلفی وجود دارد )برای مطالعه ر.ک: آقا ضیاء شود، نظریهخود عقد برمبنای شرط فاسخ، منحل می

 (.6/227تا، به بعد؛ خویی، بی 4/331 ق،1421 ؛ خمینی،5/147ق، 1414عراقی، 
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 با لهمعام اقسام از قسم یک باید را شرط بیع واقع در و شودمی استرداد شرط با تملیکی
  (.2/435 ش،1351 صفایی، ؛154 ش،1392 )کاتوزیان، دانست استرداد حق

 ستوارا شرط خیار فقهی مبانی پایه بر نیز استرداد حق با معامله نهاد که رسدمی نظر به
 و سنتاهل )فقه مطالعه مورد فقهی نظام دو هر در شد، گفته قبالً که گونهآن زیرا است،

 رد آن امکان بلکه و نبوده بیع به محدود عمومی قاعده یک عنوان به خیار اشتراط امامیه(
 تهنک همین به تذکره کتاب در امامیه، نامبه فقهای از حلی چنانکه دارد. وجود الزمی عقد هر

 تمام در و بوده عام و مشترک خیار یک شرط خیار که است داشته اظهار و نموده اشاره
 با اساس این بر (.11/63 ق،1414 )حلی، 22باشد داشته وجود تواندمی الزم قراردادهای

 با )معامله خیاری معامالت مصادیق از یکی تنها ایران مدنی قانون 458 ماده اینکه به توجه
 نخست ابکت به نسبت تصویب نظر از که کشور این ثبت قانون کرده، بیان را خیار( شرط
 قودع و معامالت سایر به نسبت خیار این تعمیم و تکمیل صدد در است، مؤخر مدنی قانون
 وضمع عقود سایر به را خیار شرط ،«استرداد حق با معامله» کلی عنوان تحت و برآمده الزم

 و هادهسوءاستفا برخی به توجه با خواسته، الحق قانون که تفاوت این با است، داده تعمیم
 گونهاین جلوی جامعه، ضعیف و بضاعتکم افراد از سرمایه صاحبان کشیهایبهره

 به کیتمال انتقال شرط، بیع به استرداد حق با معامله تعمیم با و گرفته را هاسوءاستفاده
 بیشتر امالتمع این تا شده سبب تغییرات این که جایی تا نماید. سلب شرط بیع از را مشتری

 کنند. پیدا توثیقی صبغه
 «فاو بیع» و «استرداد حق با معامله» بین مقایسه مقام در شد، گفته آنچه به توجهبا
 با و ستا شرط بابیع آنها رابطه همانند معامالت نوع این با وفا بیع رابطه که گفت توانمی
 حاکم مطلق خصوص و عموم رابطه آنها بین باشد، محفوظ آنها تملیکی ماهیت که فرض این

 بیع ای شرط، بیع بر عالوه که است فراگیر و کلی عنوان یک استرداد حق با معامالت است؛
 مشهور نظر مطابق اگر اما شود.می نیز و...( )صلح دیگر معوض معامالت شامل وفا،

 تفاوتهای وفا یعب و آن بین یقیناً باشیم، استرداد حق با معامله بودنتوثیقی به قائل حقوقدانان،
 بود. خواهند مستقلی وآثار ماهیت دارای هرکدام و دارد وجود آشکاری

  

                                           
 (.11/63ق، 1414)حلی، « األ قربُ عندی دخولُ خیارِ الشرط فی کل عقدٍ» .22
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 وفا بیع با رهن عقد مقایسه .5
 درست آن دننامی«بیع» و داشته توثیقی ماهیت وفا بیع حنفی، فقیهان برخی دیدگاه از هرچند
 ق،1412 عابدین،ابن ؛3/209 ق،1410 )بلخی، دانست «رهن»نوعی را آن باید بلکه نیست،

 راکث گفت، خواهیم «وفا بیع» ماهیت تحلیل به مربوط مبحث در چنانکه اما ،23(5/276
 بیع ینوع را «وفا بیع» کرده، مخالفت آن با آنان، متأخران ویژه به شافعی و حنفی فقیهان
 ؛2/352 ق،1415 شربینی، )خطیب است مشتری به مالکیت انتقال آن اثر که دانسته واقعی

 مشتری سلطه البته (.5/184 ق،1313 ،زیلعی ؛9/48 ق،1427 ،الکویتیة الفقهیة الموسوعة
 (.جاهمان) ندارد غیررا به انتقال حق او و است محدود خیار مدت انقضای زمان تا مبیع بر

 نظر از ویپیر به نیز افغانستان قانونگذار بود. خواهد آشکار رهن عقد با آن تفاوت سانبدین
 کرده بیان یعب به مربوط مواد در را آن و دانسته تملیکی عقد را وفا بیع حنفی فقیهان اکثریت

 ه)ماد است کرده ذکر توثیقی عقود به مربوط بخش در را رهن عقد و بعد( به 1136 )ماده
1665.)  
 به یقیناً مکنی بررسی است، وفا بیع مشابه که را «شرط بیع» نهاد هرگاه نیز امامیه فقه در
 و ستا تملیکی عقد یک رهن، عقد برخالف شرط بیع که یافت خواهیم دست نتیجه همین

 دلیل این به (.6/160 ق،1415 )انصاری، ندارد وجود نظریاختالف گونههیچ زمینه این در
 به 458 )ماده شده ذکر بیع عقد به مربوط بخش در «شرط بیع» نیز ایران مدنی قانون در

 است شده بیان توثیقی( )عقود حواله و ضمان عقود امتداد در رهن عقد که حالی در بعد(،
 ایران، کامال و اسناد ثبت قانون تصویب از بعد شد گفته چنانکه البته بعد(. به 771 )ماده
 مدآ وجود به رهن، عقد با آن تفاوت و شرط بیع اثر خصوص در فراوانی تردیدهای و شک

 نستهدا خارج تملیکی عقود دایره از را شرط بیع کشور، این حقوقدانان مشهور که جایی تا
 )جعفری انددانسته توثیقی ماهیت دارای و «استرداد حق با معامله» از مصداقی را آن و

-1/165 ش،1372 کاتوزیان، ؛4/559 ش،1376 کاتوزیان، ؛565 ش،1388 لنگرودی،
 وملز که دارند تفاوتهایی رهن عقد با شرط بیع و استرداد حق با معامله الوصفمع (.164
 ...و مرتهن برای آن امکان عدم و مبیع منافع از شرطی خریدار استفاده حق و رهن، در قبض

 ش،1376 کاتوزیان، ؛157 ش،1392 )کاتوزیان، است نهاد دو این بین اساسی تفاوتهای
 با و،س یک از شرط( بیع )و وفا بیع بین تفاوت در آنچه که گرددمی نشان خاطر (.4/599

                                           
 به بعد. 111ق،  1424، سعید: .کبرای مطالعه بیشتر و نقد و تحلیل این نظریه ر .23
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 صورت در و اصل عنوان به شد، گفته دیگر سوی از استرداد( حق با معامله )و رهن عقد
 نعقادا طرفین قصد که آید دست به شواهد و قراین از هرگاه اما است. آن برخالف دلیل فقدان

 دین بازپرداخت تضمین برای رهن اخذ آنها اصلی هدف بلکه نیست، مالکیت انتقال و بیع
 463 ماده دلیل این به داشت. نخواهد را بیع آثار و دانست وثیقه نوعی را آن باید است،
 یقتحق بایع قصد که شود معلوم شرط بیع در هرگاه» است: داشته مقرر ایران مدنی قانون

 افغانستان مدنی قانون 1151 ماده چنینهم «.بود نخواهد مجری بیع احکام است، نبوده بیع
 عقد باشد مضمر عقار، حیازی رهن وفا، بیع در هرگاه» است: داشته مقرر خصوص این در
 حقوق امنبه اساتید از یکی با داستانهم «.شودمی شناخته باطل دو هر رهن و بیع اعتبار به

 ات دارد اقتضا قراردادها حوزه در کلی اصل یک عنوان به اراده حاکمیت اصل» ایران، مدنی
 شود وممعل اگر شود. توجه اندخواسته ضمناً یا صریحاً متعاقدین آنچه به قرارداد تفسیر در
 عیواق اراده کند،می اقتضا عبارات و الفاظ ظاهر که است چیزی از غیر طرفین مقصود که

 (.2/48 ش،1351 )صفایی، «الفاظ ظاهر نه شود گرفته نظر در باید آنان
 

 جامعه اقتصادی رشد در آن اهمیت و وفا بیع تاریخی پیشینه
 است موزندهآ بسیار و خواندنی اسالمی فقه در وفا بیع تأسیس چگونگی و تاریخی پیشینه

 شکوفایی در آن نقش چنینهم دارد. جامعه مشکالت حل در فقه کارآیی از حکایت و
 است. بااهمیت مالی، تأمین روش یک عنوان به اقتصادی،

 
 وفا بیع تاریخی پیشینه .1

 عصر در یعنی اسالمی احکام تشریع ابتدایی مراحل در که است ایمستحدثه عقود از وفا بیع
 مردم میان اسالمی، مذاهب ائمه عصر در یعنی فقهی احکام تدوین آغازین مراحل و پیامبر

 امامیه فقیهان و سنتاهل چهارگانه مذاهب ائمه از کدام هیچ از دلیل این به نبود شدهشناخته
 رخیب عقیده به است. نشده روایت نصی بیع، این مشروعیت عدم یا مشروعیت خصوص در
 رد بعد به تاریخ آن از و شده اسالمی فقه وارد قمری هجری پنجم قرن اواخر از مذکور بیع

 نظریه این مطابق (.26-27 م،1997 )عبری، است شده بررسی آن آثار و احکام فقهی کتب
 مصری منجیابن چنانکه است. گردیده رایج بلخ و بخارا اهالی بین در بار نخستین عقد این
 رهاجا بخارا مردم میان در» است: نگاشته چنین زمینه این در النظائر و االشباه کتاب در
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 اهالی میان در چنینهم نبود. ممکن اشجار در جز امر این که بود گردیده رایج درازمدت
 نبود، ممکن انگور، باغهای در جز هم آن که بود شده رایج امالک اجاره با همراه وام بلخ،

 24«دهند انجام وفا بیع طریق از را معامله این شدند مجبور هدف، این تحقق برای رو این از
 خصوص در که مستقلی اثر در عرب حقوقدانان از بارودی (.111 ق،1419 مصری، نجیم)ابن
 ایفض بلخ، و بخاری منطقه در را عقد نوع این ظهور دالیل از یکی است نوشته وفا بیع

 است: داشته اظهار چنین دانسته، زمانی برهه آن در مناطق آن بر حاکم اقتصادی و سیاسی
 اینکه به توجه با و داشت قرار سلجوقیان حکمرانی قلمرو در مناطق آن شرایط، آن در»

 کشمکشهای صحنه اوقات، بیشتر آمدمی حساب به پردرآمد مناطق جمله از مذکور، مناطق
 وخیم اهالی برای اقتصادی نظر از آنجا، بر حاکم وضعیت رو این از بود. محلی حکام سیاسی

 اب اقتصادی نظر از دیگر، مناطق به نسبت مناطق این اهالی که جایی تا بود. آورزیان و
 انعنو به وفا بیع موجود، اقتصادی چالشهای این دنبال به بودند. مواجه زیادی مشکالت
 یادشده، مناطق در دیگر جانب از گردید. ابداع وام اخذ و مالی تأمین جهت مناسب راهکاری
 امر، نای کنار در و بود بیشتر مناطق سایر به نسبت مذهبی تعصبات و فکری اختالف

 امامیه، شافعی، حنفی، از اعم مختلف اعتقادی و مذهبی هایفرقه و طوایف موجودیت
 نای به بود. ساخته مساعد نظرهااختالف این بروز برای را زمینه و... جهمیه قدریه، خوارج،

 هعرص به پا محیطی شرایط چنین تأثیر تحت جدید کار و ساز یک عنوان به وفا بیع دلیل
 ق،1433 )بارودی، «.گردید صادر دیگر مناطق به منطقه این از آن ایده و گذاشت وجود

78-75.)  
 آن در هک معتقدند و گردانندبرمی هجری دوم قرن به را وفا بیع تأسیس سابقه ایعده اما 

 در عدب به پنجم قرن از آن توسعه و رشد هرچند بوده، شدهشناخته فقیهان بین نهاد این زمان
 (.155 ق،1433 زرقاء، ؛13 ق،1435 )خضیری، گردید آغاز ماوارءالنهر بالد

  

                                           
نقل گردیده، از اجاره ی منافعی که هنوز  زیرا در فقه اسالمی بر مینای روایتی که از پیامبر اسالم .24

 هنوز انگور به وجود نیامده و ظهور پیدا نکرده منع گردیده است، به همین دلیل آنها باغهای انگوری را که
توانستند با هدف اخذ وام اجاره بدهند. به این دلیل برای امکان استفاده از منافع آنها ظهور نیافته نبود، نمی

 (.44م، 1997درختان و باغهای خویش برای تضمین اخذ وام، نهاد بیع وفا را ابداع کردند )ر.ک: عبری، 
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 جامعه اقتصادی رشد در وفا بیع اهمیت .2
 از ناباجت برای اسالمی بالد در «وفا بیع» گسترش و توسعه کمدست که کرد ادعا توانمی

 احبانص زمان، آن در زیرا است. بوده منظور بدین آن تشریع نگوییم اگر بوده، ربوی معامالت
 وام داننیازمن به قربت، قصد با و منفعت( )بدون الحسنهقرض قالب در نبودند حاضر ثروت
 این و دهند انجام ربوی معامله خواستندنمی ربا شدید حرمت دلیل به دیگر سوی از و بدهند

 هم که حلی راه ایجاد برای (.156 )همان، بود شده مندان نیاز مشقت و حرَج موجب امر
 «وفا یعب» نماید، برطرف را مندان نیاز مشکل و نیاز هم و کند تأمین را ثروت صاحبان منافع

 افتی توسعه زمان آن مصر و عراق شام، بالد در زود خیلی و گردید پیشنهاد فقیهان سوی از
 و شرعی نهاد این نیز حاضر حال در رسدمی نظر به (.6 ش،1393 مبلغی، ؛164 )همان،
 قادانع و ربا در وقوع از جلوگیری و استرباحی معامالت برای مناسبی جایگزین قانونی

 جامعه افراد زیرا است. شده اسالمی کشورهای اقتصادی معضل که است ربوی معامالت
 رمایهس ضیاع خطر از ناشی دغدغه بدون حقوقی، -فقهی راهکار این از استفاده با توانندمی

 نقدی هایسرمایه از سرمایه، دوباره برگشت از اطمینان حصول و گذاریسرمایه توثیق برای
 نندک حل نیز را اقتصادی فعاالن استرباح و مالی تأمین مشکل و گردند مندبهره خویش،
 دینگینق به دستیابی هدف به فروشنده بیع نوع این در معموالً زیرا (.110 ش،1386 )صابری،

 تارگرف آنکهبی نیز خریدار و گذاردمی دهنده()وام خریدار اختیار در را مبیع خود نیاز مورد
 کند.می هاستفاد آن منافع از خود سرمایه ربح برای معادلی به یافتندست انگیزه به شود ربا
 و دارد اطمینان خود سرمایه همه قطعی بازگشت به وی که گیردمی انجام حالی در کار این
 ختیارشا در اوست سرمایه از ارزشمندتر مراتببه که مبیع برنگردد سرمایه آن اگر که داندمی

  جا(.ان)هم باشد تواندمی گذاریسرمایه انگیزه تقویت جهت در مثبتی گام این، و ماند خواهد
 

 موضوعه حقوق و اسالمی فقه در وفا بیع احکام و وضعیت
 دارد وجود زیادی نظرهایاختالف اسالمی فقه در وفا بیع احکام و وضعیت خصوص در

 فقه در مختلف مشرب دو وجود اختالفات این منشأ رسدمی نظر به (.41 م،1997 )عبری،
 (.4/52 تا،بی )سنهوری، است عقود باب در معناگرایی و گراییشکل مورد در سنتاهل

 کرده جهتو کنندمی استعمال متعاقدین که الفاضی و قرارداد ظاهر به شافعی و حنفی فقهای
 رتفسی مالک شافعی امام چنانکه دهند.می قرار عقد محتوای و ماهیت تعیین مالک را آن و
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 فقیه ابویوسف، نظر از چنینهم (،3/75 م،1990 )شافعی، است دانسته الفاظ ظاهر را عقد
 رطش اگر ولی است باطل عقد گردد ذکر تحلیل شرط اگر محلل، قصد به ازدواج در حنفی
 این (.63/ 4 تا،بی )سنهوری، باشد داشته وجود تحلیل قصد هرچند است، صحیح عقد نشود

 دارد. وجود نیز گرددمی منعقد ربوی قرض از فرار منظور به که 25العینة بیع مورد در اختالف
 احکام و دعقو ماهیت نعیین مبنای را متعاقدین باطنی اراده حنبلی و مالکی فقیهان مقابل، در
 واقع در که العینة بیع مورد در (.4/71 )همان، کنندنمی توجهی الفاظ ظاهر به و دانسته آن
 در نظرختالفا باید اساس این بر هستند. بیع بطالن به معتقد آنان گردد،می منعقد ربا قصد به

 حالی در دانست؛ مشرب در اختالف همین از ناشی را وفا بیع آثار و ماهیت وضعیت، مورد
 ستعمالا بیع لفظ آن در )چون دانندمی تملیکی اثر دارای و بیع نوعی را وفا بیع حنفیه که

 نتضمی متعاقدین قصد چون دانند،می توثیقی اثر دارای و رهن را آن مالکی فقهای شده(،
 گردد.می بیان مبحث دو ذیل در اجمال این تفصیل است. دین پرداخت

 
 اسالمی فقه در وفا بیع احکام و وضعیت .1
 یهامام و سنتاهل فقه در را وفا بیع وضعیت خصوص در مختلف هاینظریه قسمت این در

 کنیم.می بررسی جداگانه
 
 سنتاهل فقه .1-1

 به ،26است متشتت بسیار وفا بیع احکام و وضعیت خصوص در سنتاهل فقیهان دیدگاه
 فاسد برخی و باطل عقدی را آن برخی و داده نظر عقد این صحت به برخی که ایگونه
 ق،1313 ،زیلعی) و... دانندمی بیع را آن برخی و دانسته رهن را آن ماهیت برخی دانند؛می
5/183.) 

  

                                           
ریداری کرده، به طور نقد وبا ثمن کمتر به بیعی که در آن شخص کاالیی را که به طور مؤجل خ .25

 (.4/64تا، فروشد )ر.ک: سنهوری، بیفروشنده یا شخص دیگر می
لعی، : زی.کبرای مطالعه بیشتر در خصوص وضعیت و احکام بیع وفا درمذاهب چهارگانه فقه عامه، ر .26
 به بعد. 6/10تا، نجیم مصری، بیبه بعد؛ ابن 5/148ق، 1313
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 وفا بیع فساد نظریه .1-1-1

 نافذ به را عقود مشهور دارد؛ وجود دیدگاه دو عقود وضعیت خصوص در سنتاهل فقه در
 عقد» هک کرده اضافه آن به سومی قسم حنفیه اما اند،کرده تقسیم موقوف و باطل )صحیح(،

 اساس این بر بعد(. به 1/61 ق،1422 دبیان، ؛4/501 ق،1412 عابدین،)ابن است «فاسد
 لباط معنای به «فساد» معنا یک در شود؛می استعمال معنا دو به عامه فقه در «فساد» واژه
 مشهور (؛4 تا،بی میس، ؛11 م،1997 )عبری، است باطل عقد همان فاسد عقد و است

 اما نیستند. لقائ باطل و فاسد عقد بین تفاوتی و اندعقیده این بر حنابله(، و مالکیه )شافعیه،
 حنفی یفقها نظر به هستند. فاسد عقد به قائل باطل، و صحیح عقد کنار در حنفی، فقیهان

 قدع شود، حاصل آن از مقصود و عقد اثر و باشد داشته وجود عقد شرایط و ارکان تمام اگر
 ود،شمی ایجاد الحال فی آن آثار که عقدی یعنی نافذ؛ است: قسم دو خود که است صحیح

-)ابن فضولی عقد مانند است، دیگری اجازه به منوط آن آثار که عقدی یعنی موقوف؛ و

 رد که عقدی یعنی است؛ غیرصحیح عقد صحیح، عقد مقابل اما (.4/501 ق،1412 عابدین،
 رکانا در خلل یا است: نوع دو بر نیز قسم این باشد؛ داشته وجود خللی آن شرایط و ارکان

 دعق شود؛می نامیده باطل صورت این در ندارد، اثری نوع هیج و است اساسی( )شرایط آن
 نیز و غیرممیز یا مجنون عقد مانند کرد؛ ترمیم را آن تواننمی و است حقوقی اثر فاقد باطل

 ح،غیرصحی عقد از دیگر قسم اما خمر. یا میته بیع مانند ندارد مالیت آن موضوع که عقدی
 دارد وجود آن اساسی شرایط و ارکان که است عقدی فاسد عقد از منظور است. فاسد عقد
 عارض نآ بر مشروع نا اوصاف حنفی فقهای تعبیر به یا است، غیراساسی شرایط فاقد ولی
 مدت یا نشود، معین آن مدت و شود فروخته مؤجل صورت به مالی اینکه مثل 27است؛ شده
 باشد ربا جمله از حرام متضمن که بیعی و مکرَه بیع چنینهم جا(.)همان باشد مجهول أجل

 است آن فاسد عقد حکم (.1/502 ق،1412 عابدین،)ابن است شده دانسته فاسد بیع مصداق
 وی نفع هب که طرفی آنکه مگر شودنمی ایجاد بیع( در مبیع انتقال مثال عنوان )به آن آثار که

 این رب نماید. قبض را معامله موضوع عبارتی به یا نماید اجرا را آن شده، دانسته فاسد عقد
 آن راث و گرددمی صحیح و نافذ قبض با فاسد عقد که است معروف حنفیه فقه در اساس
  (.65-1/66 ق،1422 دبیان، ؛5/183 ق،1313 )زیلعی، شودمی ایجاد

                                           
البیع الفاسد هو المشروع اصالً ،ال وصفا؛ »لمجله در تعریف عقد فاسد مقرر داشته است: ا 109ماده  .27

 «.یعنی انه یکون صحیحاً باعتبار ذاته، فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجیة
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 لسی)طراب است باطل وفا بیع سنت،اهل فقهای جمهور نظر به وفا، بیع وضعیت مورد در
 جایی آن از که معتقدند حنفی فقهای اما (.3/179 ق،1425 رشد،ابن ؛1/168 تا،بی حنفی،

 مقتضای برخالف چون اما دانست، باطل را آن تواننمی دارد، وجود بیع شرایط و ارکان که
 کند، ردمست را مبیع ثمن رد با بتواند بایع که شده شرط آن ضمن در باشد، «لزوم» که عقد،

 (.1پاورقی ،41 م،1997 العبری، جا؛)همان است فاسد بیع درحکمِ
 

 وفا بیع بطالن نظریه .1-1-2
 نظریه این (.5/184 ق،1313 ،زیلعی) است بطالن وفا، بیع وضعیت خصوص در دیگر نظریه

 و فساد هب برخی شد گفته چنانکه حنفی فقه در دارد. را طرفدار بیشترین سنتاهل فقه در
 در که اندتهگف آن توجیه در وفا بیع بطالن طرفداران هستند. معتقد وفا بیع بطالن به برخی

 او هدف کهبل ندارد، را مبیع مالکیت انتقال و بیع عقد انعقاد واقعی قصد بایع بیع، نوع این
 )عبری، دانندمی باطل کرده، تشبیه28هازل عقد به را آن بنابراین است، تضمین و استقراض

 در نظریه این که سازدمی خاطرنشان (.147 تا،بی حنفی، طرابلسی ؛1پاورقی ،41 م،1997
 مطلق صورت به عقد اگر اما شود، ذکر بیع عقد ضمن در مبیع، استرداد شرط که است فرضی

 عقد کند، ردمست را مبیع ثمن، رد با بتواند بایع که کنند توافق طرفین آن از بعد و شود واقع
  (.3/209 ق،1310 بلخی، ؛148 )همان، است صحیح شرط و

 در ندهرچ هستند، وفا بیع بطالن به معتقد حنبلی، و مالکی، شافعی، فقیهان جمهور اما
 بیع بین آن مرددبودن دلیل به را عقد این مالکیه که حالی در دارند؛ نظر اختالف آن توجیه

 که عقد ضمن شرط فساد دلیل به شافعیه ،29(62 م،1997 )عبری، دانندمی باطل قرض و
 سعید، جا؛)همان انددانسته باطل را عقد این است، آن مبطل و عقد ذات مقتضای برخالف

 هک دانندمی قرضی را آن که دانندمی باطل را آن دلیل این به نیز حنابله (.129 ق،1424
                                           

طبعی و یا خلل دماغی حرفی را بر زبان جاری سازد بدون آنکه قصد پایبندی کسی از روی خوش .28
 اشته باشد را هازل گویند.به محتوای آن را د

ق، 1424، سعیددانند )ر.ک: . برخی از مالکیه نیز آن را عقد رهن باطل و دلیل بطالن را شبهه ربا می29
 (.129و  114
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 تحصیل برای ایحیله وفا بیع که معتقدند آنها (،131 ق،1424 )سعید، شودمی ربا به منجر
 .30جا()همان است بیع آن، ظاهر هرچند است، ربا

 
 وفا بیع صحت نظریه .1-1-3

 نظریه این البته است. وفا بیع صحت دارد، رواج سنتاهل فقهای بین در که دیگری دیدگاه
-6/9 تا،بی مصری، نجیم)ابن دارد بیشتری طرفداران حنفی فقهای ویژهبه متأخران، بین در
 ظرن به دارند؛ نظراختالف وفا بیع آثار و ماهیت خصوص در وفا بیع صحت طرفداران (.8

 دنبال هب وفا بیع که عرفی آثار و طرفین قصد به سو، یک از نظراختالف این منشأ رسدمی
 عمالاست حقوقی عمل این انعقاد مقام در طرفین که الفاظی و دارد( توثیقی جنبه )که دارد
 صوصخ در که است روشی اختالف از ناشی دیگر، سوی از و گرددبرمی بیع، یعنی اند؛کرده

 دارد. وجود سنتاهل مختلف مذاهب در گراییلفظ و معناگرایی
 

 است وثیقه نوع یک وفا، بیع .1-1-3-1
 ارب آن بر را رهن عقد آثار و دانندمی وثیقه نوع یک را وفا بیع سنت،اهل فقیهان از جمعی

 امانت شتریم دست در مبیع بلکه نیست، مالکیت انتقال وفا بیع اثر نظر این مطابق کنند.می
 ندتوامی نه و دارد را معامله مورد از انتفاع حق نه است؛ مرتهن وضعیت همانند او وضعیت و

 توجیه در نظریه این طرفداران (.5/183 ق،1313 )زیلعی، دهد انجام مالکانه تصرفات سایر
 ماهیت یفتوص برای اصلی معیار آنها نظر به اند.کرده استناد طرفین واقعی قصد به خود نظر
 ستفادها موارد بررسی جا(.)همان کنندمی استعمال که الفاظی نه آنهاست واقعی قصد عقد، یک

 ایبر تضمین نوعی ایجاد و استقراض معامله، طرفین هدف که کندمی ثابت وفا بیع از
 موارد این در دلیل این به (.111 ق،1424 )لیلی، مالکیت انتقال نه است، وام بازپرداخت

 است، عمبی واقعی قیمت از کمتر مراتب به شودمی معین معامله ثمن عنوان به که بهایی نوعاً
 هک تعریفی به عالوه، به عده، این است. قرض مقدار از بیش مرهون، مال بهای نوعاً چنانکه

                                           
فقهای حنابله معتقدند که حتی در بیع همراه خیار شرط اگر ثابت شود که مقصود قرض به همراه  .30

یت بوده که در مدت خیار که مقترض )بایع( از ثمن استفاده منفعت است، یعنی مقرض )مشتری( به این ن
 (.131ق، 1424، سعید؛ 3/530ق، 1405قدامه، مند گردد، عقد باطل است )ابنکند او از منافع مبیع بهرهمی
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 نظریه، این .31است شده استعمال «دین» واژه آن در که اندکرده استناد شدهارائه وفا بیع از
 ؛جا)همان دارد کمتری طرفداران مذاهب سایر بین در است حنفی فقیهان از جمعی نظر که

 32(.5/183 ق،1313 زیلعی،
 

  است بیع نوعی وفا، بیع .1-1-3-2
 به کیتمال انتقال آن اثر که دانندمی صحیح بیع نوعی را وفا بیع حنفی، فقیهان از گروهی
 ؛5/184 )همان، دارد وجود مشتری یا بایع برای فسخ حق آن، در که قید این با است مشتری

 ایبر نظریه، این طرفداران از برخی نظر به البته (.9/48 ق،1427 ،الکویتیة الفقهیة الموسوعة
 عقد، وقوع زا بعد باید بلکه شود، ذکر آن ضمن در فسخ شرط نباید باشد صحیح بیع که این

 در دیدگاه این (.142 ق،1424 سعید، ؛3/209 ق،1410 )بلخی، کنند توافق آن بر طرفین
 این مطابق البته (.5/184 ق،1313 )زیلعی، دارد بیشتری طرفداران حنفی، متأخران بین

 مالکانه صرفت حق مشتری و نیست، مشتری به مطلق و تام مالکیت انتقال وفا بیع اثر دیدگاه،
 پرداخت راث )در بایع سوی از مبیع استرداد امکان نباید او زیرا ندارد. را غیر به مبیع انتقال و

 از یبرخ اما است، حنفی فقه در نظریه این خاستگاه اگرچه جا(.)همان ببرد بین از را ثمن(
 سعید، ؛2/352 ق،1415 شربینی، )خطیب اندکرده پیروی نظریه این از نیز شافعی فقیهان
 ان،)هم اند داد نظر بیع این صحت به نیز حنابله فقیهان از برخی چنینهم (.143 ق،1424
-تعارفم اند،کرده ارائه خود نظر توجیه برای نظریه این طرفداران که دلیلی ترینعمده (.144

 این گرا که ایگونه به است، آن به نسبت مردم نیاز و ضرورت و مردم بین در بیع این بودن
 منجی)ابن گرددمی فراهم ربا در آنها وقوع و مسلمین حرج موجبات بدانیم باطل را قرارداد
 .33(5/208 م،1982 کاسانی، ؛6/9 تا،بی مصری، نجیمابن ؛92 ق،1419 مصری،

  

                                           
د، فروشعقدی است که بر اساس آن، فروشنده عینی را در مقابل بدهی که دارد به طلبکار خود می .31

 (.5/183ق، 1313اش را پرداخت کرد بتواند آن را مسترد نماید )زیلعی، هرگاه بدهیبا این شرط که 
 به بعد. 109ق، 1424، سعید: .کبرای مطالعه بیشتر در خصوص این نظریه و نقد و تحلیل آن ر .32
ای وجود دارد که به موجب آن هرگاه امری بر مسمانان موجب سختی و سنت قاعدهدر فقه اهل .33

ماضاق علیه امرٌ اال اتسع »ای که موجب توسعه امر مردم گردد: د حکم آن تغییر کرده به گونهمضیقه گرد
 :.ک(. برای مطالعه بیشتر در خصوص مبنای این نظریه و نقد و تحلیل آن ر6/9تا، نجیم، بی)ابن« حکمه
 به بعد. 141ق، 1424، سعید
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 امامیه فقه .1-2
 هر است، «الخیار بیع» یا «شرط بیع» ،«وفا بیع» مشابه نهاد امامیه فقه در شد، گفته چنانکه

 نهاد (.304 ق،1413 حلی، )محقق اندکرده استعمال نیز را «الوفا بیع» اصطالح برخی چند
 حاظل به و نداشته کامل انطباق سنتاهل فقه در «فا و بیع» با امامیه فقه در «شرط بیع»

 بیع وضعیت بخواهیم اگر ولی دارد وجود آنها بین آشکاری تفاوتهای احکام، و آثار شرایط،
 دایابت از نهاد این نداریم. «شرط بیع» مطالعه جز ایچاره کنیم، مطالعه امامیه فقه در را وفا

 امامیه دمایق بین در «الخیار بیع» البته است. بوده شدهشناخته فقها برای امامیه، فقه تاریخ
 داشته وجود خیار طرفین از یکی برای آن در که شدمی بیعی شامل و داشت عام معنای
 یا سمجل خیار نظیر دیگر، اسباب از ناشی یا ایجادشده، شرط اثر در خیار این خواه باشد،

 ق،1387 طوسی، ؛3/9 ق،1407 طوسی، ؛366 ق،1417 مرتضی، )شریف باشد حیوان
 مرور به اما (.2/243 ق،1410 حلی، ادریسابن ؛352-1/353 ق،1406 براج،ابن ؛2/78

 قسم به «الخیار بیع» هجری، هفتم قرن از تقریباً کرده، تحقیق نگارنده که آنجایی تا زمان،
 خاص( معنای به شرط )بیع شده مقرر خیار ثمن، رد شرط به بایع برای آنکه از خاصی

  .34(11/59 ق،1414 حلی، ؛274 ق،1413 حلی، )محقق است شده داده اختصاص
 آن اتاثب برای و است صحیح عقد یک شرط( )بیع الخیار بیع امامیه، فقیهان دیدگاه از
 برخی و شده استناد خصوص این در موجود روایات به قراردادها، صحت عمومات بر عالوه

 تا،بی خویی، ؛127/ 5 ق،1415 انصاری، جا؛)همان اندکرده اجماع ادعای امر این بر
 هک دارد را آثاری همان شرط( )بیع الخیار بیع امامیه فقیهان دیدگاه از عالوه به .35(6/226

 فقه در مرا این است؛ مشتری به مبیع مالکیت انتقال آن اثر یعنی دارد؛ صحیح و مطلق بیع
 بیع در امامیه فقیهان دلیل این به (.6/160 ق،1415 انصاری، )شیخ است اجماعی امامیه
 در بیعم منافع و دانسته مشتری مال از شده، داده مشتری قبض به که را مبیعی تلف شرط

                                           
نگاشته است در تعریف بیع الخیار آورده است: ای که اختصاصاً در این موضوع محقق حلی در رساله .34

یجوز ان یشترط البایع مدة لخیار الفسخ و اعادة الثمن، بحیث تکون تلک المدة ظرفا للخیار و یجوز ان یعیّن »
(. 274ق، 1413)محقق حلی، « لردّ الثمن و استعادةِ المبیع وقتاً بعینه بحیث یختص الخیار بذلک الوقت، حسبُ

و هو أن یبیعه شیئاً عقاراً او غیرَه، و یشترط البایع الخیار »ر تعریف بیع الخیار نوشته است: چنین حلی دهم
ق، 1414لی، )ح« لنفسه سنةً او اقل او اکثر، إن جاء بالثمن الذی قبضه من المشتری و رده الیه کان احقُ بالمبیع

11/59.) 
 به بعد. 5/127ق، 1415برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک: انصاری،  .35
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-6/245 تا،بی )خویی، دانندمی مشتری ملک را، بایع توسط فسخ و عقد بین زمان مدت
 که دهش استدالل صراحت به است مشتری عهده بر مبیع تلف که حکم این توجیه در (،244
 سازدمی نشان خاطر (.245 )همان، است آمده در مشتری ملکیت به بیع، عقد با مبیع چون

 و تام مرا این اما شود،می منتقل مشتری به مبیع مالکیت چه اگر شرط( )بیع الخیار بیع در
 ستردادا و فسخ زمینه و دهد انجام مبیع در ناقله تصرفات تواندنمی مشتری و نیست، کامل
 این به و (4/358 ق،1421 خمینی، ؛6/163 ق،1415 )انصاری، کند سلب بایع از را مبیع

 (.4/354 )همان، است شده اعالم خیار سقوط موجب مبیع تلف دلیل،
 

 مطالعه مورد حقوقی نظامهای در وفا بیع احکام و وضعیت .2
 افتهی راه نیز حقوقی نظامهای به اسالمی فقه در وفا بیع وضعیت خصوص در نظراختالف

 م.کنیمی بررسی ایران و افغانستان موضوعه حقوق در را موضوع این قسمت این در است.
 

 افغانستان حقوق .2-1
 صحیح یعب انواع از یکی عنوانبه را وفا بیع حنفی، فقه از تبعیت با افغانستان قانونگذار

 چنین این 1136 ماده در «مختلفه بیوع» عنوان ذیل کشور آن مدنی قانون در و پذیرفته
 برای ثمن و بایع برای مبیعه استرداد حق داشتن از است عبارت وفا بیع» است: کرده تعریف
 وفا یعب اثر سنتاهل فقه در مشهور نظر از تبعیت به افغانستان مدنی قانون در «.مشتری

 افغانستان مدنی قانون 114 ماده است. فروشنده برای ثمن و خریدار برای مبیع مالکیت انتقال
 مشتری ملک استرداد، هنگام تا وفا بیع در مبیعه» است: داشته مقرر خصوص این در

 امت و مطلق مالکیت، این اما «.شودمی رعایت آن در مالکیت به متعلق قواعد شده،شناخته
 زا حمایت منظور به چنینهم دهد. انجام ناقله تصرفات مبیع در ندارد حق خریدار و نبوده

 لبس مشتری از گردد، مبیع مالکیت زوال سبب که تصرفی هرگونه حق فروشنده، حقوق
 و دائمی حقی مالکیت کهاین به توجه با دیگر سوی از ق.م.اف.(. 1138 )ماده است شده

 وصخص در عقد طرفین موافقت هرگونه مزبور قانون باشدمی آن مقتضای خالف توقیت،
 1137 )ماده است کرده اعالم یکن لم کأن و باطل را معین زمانیک به استرداد حق توقیت
  ق.م(.
 در گرچها زیرا است، نقد قابل افغانستان قانونگذار حکم این شد گفته آنچه به توجه با

 الکیتم یک ،حق این اما گردد،می منتقل خریدار به استرداد زمان تا مبیع مالکیت وفا، بیع



 14فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

52 

 دانسته آن مبطل مشخص زمان یک به مبیع، استرداد توقیت آن مبنای بر تا نیست کامل و تام
 د،باش مملوک انتقال و تصرف حق از عبارت که مالکیت اصلی اثر سو یک از زیرا شود.
 مانز به نسبت که جهالتی و ابهام به توجه با مذکور فرض در دیگر سوی از و ندارد وجود

 هب توانست نخواهند آنها یقیناً دارد، وجود عقد طرف دو هر برای استرداد حق از استفاده
 کنمم بلکه گردند، نائل درستیبه است، نقدینگی وجوه از استرباح همان که اصلی هدف
 ادپیشنه رو این از نماید. بروز اختالف و منازعه آنها میان مواردی در امر این نتیجه در است

 از استفاده زمان مدت وفا، بیع چندگانه ماهیت به توجه با نیز افغانستان قانونگذار گرددمی
 و مشخص داده، انجام شرط بیع در ایران قانونگذار آنچه مانند را ثمن یا مبیع استرداد حق

 احثمب در که گونهآن و شده توجه امر این به شرط، خیار خصوص در اینکه کما نماید معین
 را روز سه از بیش برای شرط خیار اشتراط که فقیهانی همه اتفاق به شد، بیان قبلی

 را نآ تعیین عدم و است الزامی خیار حق از استفاده زمان مدت دقیق تعیین اند،پذیرفته
 (.3/29 تا،بی )مرغینانی، انددانسته عقد و شرط بطالن موجب

 
 ایران حقوق .2-2

 تصویب زا قبل به و داشته دیرینه سابقه امامیه فقه از تبعیت به ایران حقوق در شرط بیع
 روابط ،تشیع مذهب رواج به توجه با مدنی، قانون تصویب از قبل تا گردد.برمی مدنی قانون

 امامیه فقه در که شرط، بیع سانبدین و شدمی فصل و حل امامیه فقه مبنای بر مردم بین
 جهت ایوسیله عنوان به نهاد این ابتدا در بود. شدهشناخته مردم بین داشت، طوالنی سابقه
 سوی زا ربا کسب برای ایوسیله زمان مرور به اما و شدمی استفاده نقدینگی و مالی تأمین

 از یبرخ مختلف اعصار در که است آمده تاریخی متون در دلیل این به و گردید ثروتمندان
 جمله از اند.کرده صادر معامالت، نوع این کردن محدود جهت در احکامی مسلمان حکام

 شرط بیع ممنوعیت جهت در دستوری مغول پادشاهان از خان غازان هجری، هفتم قرن در
 از فرمانی چنینهم (.72 ش،1381 )مینا، است معروف تاریخ کتب در که است کرده صادر
 زمان و محدود شرط بیع آن، در که دارد وجود قاجار عهد حکام از شاهناصرالدین سوی
 توجه با ،1307 سال در مدنی، قانون تصویب با (.73 )همان، است شده معین سال یک خیار

 از ومد فصل در قانونگذار دیگر، سوی از امامیه فقه از تبعیت و سو یک از موجود عرف به
 دعق به مربوط مواد انتهای در مدنی، قانون اول جلد از دوم کتاب از دوم قسمت از سوم باب
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 آن مزبور مواد از مستفاد داد. اختصاص نهاد این به را مدنی قانون 463 تا 458 مواد بیع،
  که: است
 ماده) باشد شده شرط فسخ حق بایع برای صرفاً که است موردی در صرفاً شرط بیع -
 ق.م.(؛ 458
 بوده صوری شود ثابت کهآن مگر ق.م.(، 458 )ماده است صحیح عقد یک شرط بیع -

 ق.م.(؛ 463 )ماده اندنداشته بیع انعقاد برای واقعی قصد طرفین و
  ق.م.(؛459 )ماده متزلزل مالکیت چند هر است، تملیک شرط بیع اثر -

 فسخ حق با منافی تصرفات تواندنمی ولی شودمی شرطی مبیع مالک مشتری اگرچه -
 ق.م.(؛ 460 )ماده دهد انجام بایع

 محدویتی چند هر باشد، معین باید شود،می شروع عقد زمان از که خیار زمان مدت -
  ق.م.(؛ 459 )ماده ندارد وجود آن میزان برای

 شود؛می ساقط بایع فسخ خیار مشتری، نزد مبیع اتالف یا تلف صورت در -

 ق.م.(؛ 458 )ماده نماید مسترد را ثمن تمام بایع که است آن فسخ خیار تحقق شرط -

 زا مبانی لحاظ به دو این ولی دارد، وجود تشابه شرط خیار و شرط بیع بین اگرچه -
  هستند. متفاوت یکدیگر

 حق با معامله» نام با جدیدی نهاد ایران، ثبت قانون مکرر 34و 34 ،33 مواد تصویب با 
 آن در که است معوضی معامله هر منظور ؛36نمود رخ ایران موضوعه حقوق در «استرداد

 (.154 ش،1392 )کاتوزیان، نماید مسترد را معوض عقد، فسخ با دارد، حق طرفین از یکی
 رازی است؛ مطلق خصوص و عموم رابطه «شرط بیع» با «استرداد حق با معامالت» رابطه

 لزوماً «استرداد حق با معامله» هر ولی است، «استرداد حق با معامله» ،«شرطی بیع» هر
 تملیکی «استرداد حق با معامالت» ثبت، قانون مواد مطابق (.150 )همان، نیست «شرط بیع»

 اب معارض که شودمی مترتب آنها بر رهن آثار و دارند را ایوثیقه معامالت حکم و نیستند
 دیج تردید مذکور، قانون تصویب با دلیل این به است. مدنی قانون در «شرط بیع» حکم

 بیع» که معتقدند بزرگان از ایعده و شد ایجاد ایران حقوق در «شرط بیع» تملیکی اثر در
 ش،1376 کاتوزیان، ؛565 ش،1388 لنگرودی، )جعفری نیست تملیکی دیگر «شرط

                                           
 به بعد. 5/955ش، 1392برای مطالعه بیشتر درخصوص این نهاد ر.ک: کاتوزیان،  .36
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 قانون نگهبان شورای اسالمی، انقالب از بعد اما (،164-165 ش،1372 کاتوزیان، ؛4/559
 مدنی ونقان در «شرط بیع» تملیکی اثر منافی که را ثبت قانون مواد ای،نظریه طی اساسی،

 اثر خصوص در تردیدها نظریه این اعالم با .37است کرده اعالم منسوخ و غیرشرعی است،
 این در ائیقض رویه و دکترین و شد بیشتر است ایوثیقه یا تملیکی که این و «شرط بیع»

 رایشو صالحیت خصوص در موجود اختالفات از نظر صرف است. مشتت بسیار خصوص
 با که درسمی نظر به شرع، با مخالفت دلیل به قبلی، موضوعه قوانین نسخ مورد در نگهبان
 آن بر مدنی قانون احکام مجدداً و منسوخ ثبت، قانون در شرط، بیع حکم نظریه، این وجود
 نیز یهامام فقه با مطابق دیدگاه این اینکه ویژهبه دانست. تملیکی را آن باید و شده حاکم

 جانیم انتفاع )جواز معامله این آثار از برخی با تملیکی اثر پذیرش عدم عالوه، به باشد.می
  دارد. تعارض فسخ( زمان تا معامله مورد منافع از الیهمنتقل یا مشتری

 
 نتیجه

 پیشینه .است بایع و مشتری جانب از مبیع و ثمن استرداد حق با معامله از عبارت وفا بیع .1
 قرن اوایل از آن شهرت و رواج اما گردد،برمی مالکی فقه و هجری دوم قرن به آن تشریع
 فقیهان از برخی و سنتاهل فقیهان بعد به زمان آن از و بوده حنفی فقه در هجری، پنجم
 ذکر را آن خود هاینوشته و آثار در امامیه، نامبه فقهای از حلی، محقق جمله از امامیه
 بیع» و «شرط بیع» واژه آن جای به و شده استعمال کمتر امامیه فقه در اصطالح این اند.کرده

 خیار بنایم بر نهاد این دارد. تفاوتهایی وفا بیع با البته و دارد وجود «الخیار بیع» یا «خیاری
  است. شده توجیه شرط

 ویژههب سنتاهل فقیهان جمهور گیرانهسخت نسبتاً دیدگاههای وجود که رسدمی نظر به .2
 مالکیت بقای و روز سه به شرط خیار زمان مدت محدودنمودن خصوص در حنفی، فقیهان

 رفع برای حنفی فقیهان تا شد موجب شرط، خیار وجود زمان مدت در بایع برای مبیع
 فقیهان مانند اگر که حالی در نمایند. ابداع را «وفا بیع» نام به عقدی عامه، هایضرورت

 عین در و دادندمی قرار طرفین اراده تابع را شرط خیار بقای زمان مدت امامیه، و حنبلی
 یازن یقیناً بودند، خیار زمان مدت در مشتری به عقد مورد مال مالکیت انتقال به قائل حال
 مرتفع داشت، نیز روایی و فقهی کهن منابع در ریشه که فقهی، نهاد همین ضمن در عامه

                                           
 شورای نگهبان قانون اساسی. 19/9/1364مورخ  4898ر.ک: نظریه شماره  .37
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-الفاخت همه این دچار وفا، بیع چون دیگری نهاد ابداع با نداشت ضرورت گاههیچ و گردیده

  گردند. آرا تشتت و نظر

 روشی ایجاد و مردم عامه نیازهای و ضرورتها حنفی، مذهب ویژهبه و سنتاهل فقه در .3
 وفا بیع تشریع برای مبنا بنیادیترین عنوان به ربا دامن در سقوط بدون نقدینگی تأمین برای

 اماحک شود، فراگیر و همگانی نیازها، هرگاه که است آن بیانگر امر این که است، شده یاد
 اسالمی دبال در «وفا بیع» گسترش و توسعه کمدست سان بدین یافت. خواهد توسعه فقهی
 در زیرا است. بوده منظور بدین آن تشریع نگوییم اگر بوده، ربوی معامالت از اجتناب برای

 قصد با و منفعت( )بدون الحسنهقرض قالب در نبودند حاضر ثروت، صاحبان زمان، آن
 عاملهم خواستندنمی ربا، شدید حرمت دلیل به سویی از و بدهند قرض نیازمندان به قربت،
 حلیراه ایجاد برای بود. شده نیازمندان مشقت و حرَج موجب امر این و دهند انجام ربوی

 ،نماید برطرف را نیازمندان مشکل و نیاز هم و کند تأمین را ثروت صاحبان منافع هم که
 مصر و عراق شام، بالد در زود خیلی و گردید پیشنهاد سنتاهل فقیهان سوی از «وفا بیع»

 دارد ار وفا بیع کارکرد حدودی تا اگرچه شرط بیع امامیه فقه در اما یافت. توسعه زمان آن
 اما باشد بوده مؤثر آن توسعه در نیر اجتماعی و اقتصادی مالحظات همان است ممکن و

  ت.اس شده توجیه و تشریع خاص روایات و شرط خیار به راجع عمومات مبنای بر نهاد این
 به دارد، وجود زیادی نظرهایاختالف سنتاهل فقه در وفا بیع وضعیت خصوص در .4
 تأخرم فقهای گرایش اما دانند.می فاسد برخی و صحیح برخی باطل، را آن برخی که ایگونه
 قهف در که است حالی در این است. قرارداد این اعتبار و صحت پذیرش سمتِ به سنتاهل

  است. بوده اجماع مورد شرط بیع صحت فقه تاریخ ابتدای همان از امامیه
 انفقیه اکثر حالی در دارد. وجود نظراختالف نیز وفا بیع آثار و ماهیت خصوص در .5
 کنند،می بار آن بر را رهن عقد آثار و دانسته توثیقی معامله نوع یک را وفا بیع سنت،اهل

 به کیتمال انتقال آن اثر که دانندمی صحیح بیع نوعی را وفا بیع حنفی، فقیهان از گروهی
 دگاهدی از اما دارد. وجود مشتری یا بایع برای فسخ حق آن در که قید این با است مشتری
 انعقاد اب و دارد را مطلق بیع آثار همان و صحیح بیع اقسام از یکی شرط بیع امامیه، فقیهان

 مسترد را آن منث رد با دارد حق بایع که شرط این با یافته انتقال مشتری به مبیع مالکیت بیع
  نماید.
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 بیع رد دارد؛ وجود تفاوتهایی امامیه فقه در شرط بیع و سنتاهل فقه در وفا بیع بین .6
 وجود رخیا است ممکن دو هر مشتری و بایع برای وفا بیع در ولی دارد خیار بایع تنها شرط
 در آن نتعیی که حالی در است، آن صحت شرط شرط، بیع در خیار مدت تعیین باشد؛ داشته

  است. صحت شرط خیار مدت نامحدودبودن و گردیده تلقی باطل وفا بیع
 همان و دهش بینیپیش مدنی قانون در شرط بیع امامیه فقه از تبعیت به ایران حقوق در .7

 تشریع و ثبت قانون 34 و 33 مواد تصویب با اما دارد. را فقه در شرط بیع آثار و شرایط
 دهش ایجاد جدی تردید ایران حقوق در شرط بیع بودنتملیکی در استرداد حق با معامله
 شده شورک آن حقوقی نظام وارد وفا بیع حنفی فقه از تبعیت به افغانستان حقوق در است.
  است. تملیکی نیز آن اثر و گردد معین نباید خیار مدت که است آن شرطش که است
 تنها عنوان به رهن، مقررات خصوص در سنتی حقوقی قواعد حاکمیت به توجه با .8

 هن،ر موضوع بودن عین و قبض اشتراط ازجمله ایران حقوقی نظام در عینی وثیقه مصداق
 بروز ببس و ندارد کنونی جامعه بر حاکم هایواقعیت با چندانی سازگاری کنونی شرایط در که

 صالخصوعلی کشور این حقوق در ای،وثیقه نهاد این از استفاده راه فرا فراوانی مشکالت
 خوبی اهکارر تواندمی شرط بیع یا وفا بیع نهاد از استفاده یقیناً است، گردیده بانکی نظام در

 .باشد حقوقی چالشهای این از بسیاری کاهش برای
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 منابع فهرست
 سالمی،ا انتشارات دفتر قم، ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرائر منصور، بن محمد حلی، ادریسابن -

 ق.1410

 ق.1406 اسالمی، انتشارات دفتر قم، ،المهذب نحریر، بن عبدالعزیز براج،ابن -
 ق.1425 دارالحدیث، قاهره، ،المقتصد نهایة و المجتهد بدایة احمد، بن محمد رشد،ابن -
 ق.1412 دارالفکر، بیروت، ،المختار الدر علی المحتار رد عمر، بن محمدامین عابدین،ابن -
 ق.1405 دارالفکر، بیروت، ،المغنی احمد، بن عبداهلل قدامه،ابن -

 یروت،ب ،النعمان حنیفةابی مذهب علی النظائر و األشباه ابراهیم، بن الدینزین مصری، نجیمابن -
 ق.1419 العلمیة، دارالکتب

 تا.بی اإلسالمی، دارالکتاب بیروت، ،الدقائق کنز شرح الرائق البحر ،همو -
 تا.بی العصریة، المکتبة بیروت، ،داودابی سنن اشعث، بن سلیمان سجستانی، ابوداود -
  ش.1340 اسالمیه، فروشیکتاب تهران، ،مدنی حقوق حسن، سید امامی، -

 ،انصاری اعظم شیخ بزرگداشت جهانی کنگره قم، ،المکاسب کتاب محمدامین، بن مرتضی انصاری، -
  ق.1415

  ق.1414 اسالمی انتشارات دفتر قم، ،المتعلمین تبصرة شرح محمد، بن علی عراقی، ضیاء آقا -

 ق.1433 دارالنور، لبنان، ،المعاصرة تطبیقاتها و الوفاء بیع محمدامین، بارودی، -

 ،الفکردار بیروت، ،النعمان حنیفةابی األعظم اإلمام مذهب فی الهندیة الفتاوی الدین،نظام بلخی، -
 ق.1410

 ق.1422 ،العلمیة دارالکتب بیروت، ،األربعة المذاهب على الفقه عبدالرحمن، جزیری، -

  ش.1388 دانش، گنج تهران، ،صلح و رهن مدنی: حقوق محمد، لنگرودی، جعفری -

 ق.1405 مؤلف، قم، ،اقتصادیا و فقهیا الربا حسن، جواهری، -

 انتشارات دفتر قم، ،العالمة قواعد شرح فی الکرامة مفتاح محمدجواد، سید عاملی، حسینی -
 ق.1419 اسالمی،

 ق.1414 ،التراث حیاءإل البیت آل مؤسسة قم، ،الفقهاء تذکرة یوسف، بن حسن حلی، -
 م.1996 دارالسقا، دمشق، ،الحمیدی المسند عبداهلل، بن ابوبکر مکی، حمیدی -

 ق.1411 دارالجیل، بیروت، ،األحکام مجلة شرح فی الحکام درر علی، حیدر، -
 محمد إلماما جامعة عربستان، ،فقهیة دراسة الوفا لبیع المعاصرة الصور ابراهیم، بن یاسر خضیری، -
 ق.1435 اإلسالمیة، سعود بن

 ارالکتبد بیروت، ،المنهاج لفاظأ معانی معرفة لیإ المحتاج مغنی احمد، بن محمد شربینی، خطیب -
 ق.1415 العلمیة،
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  ق.، 1421خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،البیع کتاب اهلل،روح سید خمینی، -

 تا.بی نا،بی جا،بی ،الفقاهة مصباح ابوالقاسم، سید خویی، -
  ق.1422 الوطنیة، فهد الملک مکتبة ریاض، ،معاصرةً و اصالةً المالیة المعامالت محمد، بن دبیان -

 ش.1387 خرسندی، تهران، ،2 معین عقود مدنی حقوق حسن، پیک، ره -

 ق.1322 خیریة، مطبعة ،النیرة الجوهر علی، بن ابوبکر حنفی، زبیدی -

 ق.1405 دارالفکر، دمشق، ،دلتهأ و اإلسالمی الفقه وهبه، زحیلی، -
 ق.1433 دارالقلم، دمشق، ،البیع عقد اإلسالمی: الفقه فی المسماة العقود احمد، مصطفی زرقاء، -

 الکبرى بعةالمط قاهره، ،الشلبی حاشیة و الدقائق کنز شرح الحقائق تبیین علی، بن عثمان زیلعی، -
 ق.1313 األمیریة،

 شماره ،دیةاألحم مجلة ،«القانون و الشریعه فی دراسة الوفا: بیع حقیقة» عبداهلل، بنت لیلی سعید، -
 ق.1424 ،14
 التراث داراحیاء بیروت، ،الجدید المدنی القانون شرح فی الوسیط احمد، عبدالرزاق سنهوری، -

 .تابی العربی،
 م.1990 دارالفکر، بیروت، ،األم ادریس، بن محمد شافعی، -

 إلسالمیة،ا العالقات و الثقافة رابطة تهران، ،الناصریات المسائل حسین، بن علی مرتضی، شریف -
  ق.1417

 معارفال مؤسسة قم، ،اإلسالم شرائع تنقیح الی األفهام مسالک علی، بن الدینزین ثانی، شهید -
  ق.1413 ،اإلسالمیة

 ،اسالمی مطالعات مجله ،«مستغالت رهن برای مشروع سازوکاری شرط، بیع» حسین، صابری، -
 ش.1386 ،77 شماره

 ش.1351 حسابداری، عالی مؤسسه تهران، ،مدنی حقوق مقدماتی دوره حسین، سید صفایی، -
 یروت،ب ،األحکام من الخصمین بین یتردد ما فی الحکام معین خلیل، بن علی حنفی، طرابلسی -

 تا.بی دارالفکر،
 ق.1407 اسالمی، انتشارات دفتر قم، ،الخالف حسن، بن محمد طوسی، -
 ق.1387 الجعفریة، اآلثار إلحیاء المرتضویة المکتبة تهران، ،اإلمامیة فقه فی المبسوط ،همو -
 اردن، اهدانشگ دکتری، رساله ،اإلسالمی الفقه فی أحکامه و الوفا بیع عبداهلل، بن سعید عبری، -

 م.1997

 شرکت تهران، ،قرارداد انحالل قراردادها: عمومی قواعد مدنی: حقوق دوره ناصر، ،کاتوزیان -
 ش.1392 انتشار، سهامی
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 انتشار، سهامی شرکت تهران، ،دین وثایق ـ اذنی عقود مدنی، حقوق ،4 معین عقود دوره همو، -
 ش.1376

 سهامی شرکت تهران، ،قرض ـ اجاره ـ معاوضه ـ بیع مدنی، حقوق ،1 معین عقود دوره همو، -
 ش.1372 انتشار،

 م.1982 لعربی،ا دارالکتاب بیروت، ،الشرائع ترتیب فی الصنائع بدائع مسعود، بن ابوبکر کاسانی، -

 ق.1407 ،اإلسالمیة دارالکتب تهران، ،الکافی یعقوب، بن محمد کلینی، -

 قهف مجله ،«اسالمی مذاهب فقه در شرط بیع» مهرداد، جمشیدیان، علیرضا؛ آبین، احمد؛ مبلغی، -
 ش.1393 زمستان و پاییز ،4 شماره ،مقارن

  ق.1293 محمد، نور کتابخانه کوئته، ،العدلیة األحکام مجلة -

 ق.1413 نجفی، مرعشی اهللآیة کتابخانه قم، ،التسع الرسائل ،حسن بن جعفر حلی، محقق -

 تا.بی عربی،ال التراث داراحیاء بیروت، ،المبتدی بدایة شرح فی الهدایة بکر،ابی بن علی مرغینانی، -
 ق.1427 دارالسالسل، کویت، اإلسالمیة، الشؤون و األوقاف وزارة ،الکویتیة الفقهیة الموسوعة -
 ألزهر،ا جامعة ،وفاء بیع درس تقریرات محمد، عبداللطیف، صالح؛ فرفور، الدین؛محی خلیل میس، -

 تا.بی

 .ش1381 ،1 شماره ،رهنمون مجله ،(«1) استرداد حق با معامالت ـ شرط بیع» محبوبه، مینا، -


