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  چکیده

ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده که در معامله درصورتی
ند و زیان خود را تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کباشد، شخص مغبون می

جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در 
بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، و صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ 

ترین فروعات  جایز یا الزم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم
زمانی  ی دورهای است که توسط غابن در مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجارهاین 

میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن 
را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی 

اند این به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیدهتواند دیگر، بقای اجاره می
مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، 

ی اقدام و... حل کنند. اختالف نظر فراوان میان فقها و سکوت ی ضمان ید، قاعدهقاعده
سازد. در این نوشتار ن میقانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روش

ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و 
لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع  "ی اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه

 مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  "بعد از زمان فسخ
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 طرح مسئله 
ای  معامالت اصل لزوم است. براساس این اصل اگر معاملهی یکی از اصول مهم در حوزه

مگر آنکه قانون به جواز  ،منعقد شود هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارد
یکی از اسباب  معامله تصریح کرده باشد یا هر دو طرف معامله به فسخ راضی باشند یا

دهد،  فسخ به وجود آمده باشد. یکی از اسبابی که حق فسخ به یکی از طرفین را می
ا به بیشتر از قیمت یی روجود غبن در معامله است. غبن بدین معناست که مشتری کاال

بازاری بخرد یا بایع مالش را به کمتر از قیمت بفروشد. البته زمانی غبن حق فسخ را 
مغبون نسبت به قیمت بازاری جاهل باشد و تفاوت ثمن با قیمت  کند که ثابت می

کند باید هر دو  بازاری از نظر عرفی قابل مسامحه نباشد. وقتی مغبون معامله را فسخ می
طرف عوض را به مالک قبلی برگردانند. تا زمانی که طرفین در عوض خود تصرفی نکرده 

ز طرفین در عوض تصرف کرده باشد آید. اما اگر یکی ا باشند مشکلی به وجود نمی
تواند از طرف غابن یا مغبون صورت گیرد. تصرف  تکلیف خیار غبن چیست؟ تصرف می

در صورتی  ولی .کند که مانع از رد عین نباشد خیار غبن را ساقط نمی مغبون درصورتی
که مانع از رد باشد اختالف نظر اساسی در سقوط خیار غبن به سبب چنین تصرفی 

اما  .]285- 284، ص2، ج16: نکـ [طلبد ارد که بررسی آن مجال دیگری میوجود د
، 16؛ 49، ص23، ج40[کند  تصرف غابن به هر شکلی که باشد خیار غبن را ساقط نمی

لذا اگر عوض در دست غابن تلف یا به عقد الزمی  ؛]471، ص3، ج13؛ 285، ص2ج
منتهی را به مغبون بدهد. منتقل شده باشد، غابن موظف است در صورت فسخ بدل آن 

غابن عوض را اجاره داده باشد تکلیف چیست؟ در واقع اجاره، مانع از رد عین  که زمانی
ال توسط غابن ی ماما مانع از رد منافع آن در زمان اجاره است. در اینکه اجاره ؛نیست

با فسخ  ست که اوالً آیاا اما مسئله این ؛کند بحثی نیست خیار غبن مغبون را ساقط نمی
یا خیر؟ ثانیاً به فرض که انفساخ اجاره را نپذیریم آیا غابن  شود میبیع، اجاره منفسخ 

نسبت به منافع عین نسبت به زمان بعد از فسخ ضامن است؟ یا مغبون در صورت فسخ 
 ا زمان اجاره تمام شود؟ بدون عوض صبر کند تباید 

نظر فقها شده است؛  اختالف اینها وجوهی است که در این مسئله مطرح شده و سبب
بحث در سایر خیارات نیز ی  البته این موضوع به خیار غبن اختصاص ندارد بلکه نتیجه

لذا با توجه به اختالف نظری که در این مسئله بین فقها وجود دارد و . راهگشا خواهد بود
. شود ن میعدم وجود تصریح قانونی در این زمینه لزوم بحث و بررسی ابعاد این موضوع روش



  301  ی واقع شده توسط غابنتأثیر خیار غبن بر اجاره

در مقاله حاضر این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده با نقد و بررسی بنابراین 
 ی توصیفی تحلیلی راه حل مناسبی برای این موضوع تبیین شود. اقوال فقها به شیوه

  
 های فقهینظریه - 1

که در های متفاوتی دارند  طور که در مقدمه اشاره شد فقها در این زمینه نظریه همان
  .ها و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت ادامه به بیان این نظریه

 ی اول: انفساخ عقد اجاره همراه با فسخ بیع نظریه
که غابن عین را قبل از فسخ اجاره داده باشد و برخی فقیهان بر این باورند درصورتی

، 3، ج14[شود  ی مدت منفسخ میاجاره نسبت به بقیه ،سپس مغبون بیع را فسخ کند
، 3، ج34؛ 497ق، ص1420، 42؛203، ص3، ج33؛ 255، ص15، ج28؛ 472ص
. برای این نظریه به تزلزل ملکیت منفعت به تبع تزلزل ملکیت عین استدالل ]432ص

ی غبنی، مغبون حق ست که با توجه به اینکه در معاملها طلب اینح مشده است. توضی
مالکیت غابن نسبت به عین در چنین  لذا ،فسخ معامله و برگرداندن عوض را دارد

ملکیت منفعت نیز متزلزل خواهد بود. زیرا ملکیت و در نتیجه ای متزلزل است  معامله
است  اش این الزمه ،منفعت فرع بر ملکیت عین است و اگر ملکیت منفعت متزلزل نباشد

اشد که فرع، یعنی ملکیت منفعت، بر اصل، یعنی ملکیت عین، برتری و مزیت داشته ب
تواند بر اصل برتری داشته ؛ و بدیهی است که فرع نمی]497، ص42؛ 255، ص15، ج28[

 شود. باشد و از آن پیشی بگیرد. بنابراین با فسخ بیع، اجاره در مدت باقیمانده منفسخ می
: تزلزل ملکیت منفعت در محل  به این استدالل از چند جهت اشکال وارد است. اوالً

. زیرا ملکیت منفعت وقتی متزلزل ]562ص ،19؛ 287، ص2، ج16[بحث صحیح نیست 
ی اجاره و مانند آن از تبعیت عین خارج است که منفعت تابع عین باشد و به وسیله

ی عقد اجاره به صورت نشده باشد. اما وقتی منفعت از تبعیت خارج شده و به وسیله
طور  بنابراین همانمستقل درآمده است وجهی برای تزلزل ملکیت منفعت وجود ندارد. 

، توسط شود میی ارث و مانند آن منتقل نکه ملکیت منافع عین مستأجره به واسطه
 .]194، ص1[ شود میفسخ عقد نیز منتقل ن

اما تزلزل  ،ثانیاً به فرض که تزلزل ملکیت منفعت به تبع ملکیت عین را بپذیریم
ی صحیح بر مالک اجارهی . زیرا منفعت به واسطهشود میملکیت سبب انفساخ اجاره ن

تواند قیمت منفعت تلف شده را نسبت به جدید تلف شده است و مالک جدید فقط می
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 . ]562، ص19؛ 36، ص2، ج3[زمان بعد از فسخ مطالبه کند 
ثالثاً: اجاره در زمانی واقع شده که غابن مالک عین بوده و لذا اجاره به نحو صحیح منعقد 

آن با خیار غبن وجود ندارد. زیرا اجاره عقد الزمی است و شده است و وجهی برای انفساخ 
ی غبنی یک حکم شرعی است لذا اثر فسخ به اجاره سرایت خیار و جواز رجوع از معامله

ی غبنی نیست . به عبارت دیگر اجاره از آثار معامله]226، ص4، ج20؛ 361، ص7[کند نمی
 خودی عقد اجاره شود.ی غبنی سبب انفساخ خود به تا اینکه فسخ معامله

 ی دوم: وجوب صبر تا تمام شدن عقد اجاره به صورت مجانینظریه
بلکه بر مغبون الزم  شود میبرخی معتقدند در این مسئله نه تنها اجاره منفسخ ن

المسمی حتی نسبت به زمان بعد از  زمان اجاره تمام شود و تمام اجرتاست صبر کند تا 
غابن هم نسبت به منفعتی که بعد از زمان فسخ حاصل گیرد و  فسخ به غابن تعلق می

، 18؛ 287، ص2، ج16؛ 49، ص23ج ،40[، مسئولیتی در مقابل مغبون ندارد شود می
 .]527، ص8، 28، ص1، ج35؛ 145، ص36؛ 38، ص2ج

زیرا عین از زمان فسخ  ؛بر اساس این نظریه مغبون باید فوراً ثمن را به غابن برگرداند
باید عوض آن یعنی ثمن را به طرف مقابل بدهد  و در نتیجهشده است به مغبون منتقل 

). اگر اشکال شود به دلیل اجاره دادن عین 240، ص14(همانجا؛ حسینی عاملی، بیتا، ج
با توجه به عدم  و در نتیجهامکان انتفاع از عین برای مغبون وجود ندارد  ،توسط غابن

تواند از منافع ثمن استفاده بل مغبون میامکان استفاده از عین توسط مغبون، در مقا
، غابن شود میکند و تا پایان زمان اجاره تسلیم ثمن را به تأخیر بیندازد. در پاسخ گفته 

از منافع ملک خودش در زمانی که ملکیت او برقرار بوده استفاده نموده و عوضش را 
، 4، ج38[گردد یدریافت کرده است و منافع مستوفات بعد از فسخ به مالک اول برنم

. از طرف دیگر اقتضای فسخ بازگشت هر ملکی به مالکش است. ]527، ص8؛ 19ص
بنابراین وقتی با فسخ، عین به مغبون برمیگردد دلیلی برای عدم تسلیم ثمن به غابن 

 . ]19، ص4، ج38[وجود ندارد 
  ه است:دل شاستدال به دالیل زیر برای اثبات این نظریه

: منفعت به ت  بع عین به ملکیت غابن درآمده و از طرفی منافع دائمی ملک تابع اوالً
لذا اگر شخصی در یک زمان ولو محدود مالک عینی شود، مالک تمام  ؛ملک مطلق است

. بنابراین اجاره به نحو صحیح منعقد شده و تمام اجاره بها به غابن شود میمنافع آن نیز 
  گیرد. تعلق می
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 : که بین عقد و فسخ ایجاد شده  شود میمنفصلی محسوب  منافعاز  بهااجارهثانیاً
 ،ی کلی اگر منافع منفصلی بین زمان عقد تا فسخ ایجاد شوداست و با توجه به قاعده

ملک غابن بها اجاره ؛ و در نتیجهتملک کسی است که توسط عقد مالک عین شده اس
ه صورت منفصل . به عبارت دیگر منافع عین توسط عقد اجاره ب]287، ص2ج ،16[است 

درآمده و غابن قبل از فسخ، یعنی زمانی که مالک عین بوده، با اجاره از این منافع 
استفاده کرده است. بنابراین شرایط آن مانند منافعی است که قبل از فسخ استفاده شده 

گردد؛ لذا تمام اجاره بها متعلق به غابن بوده و مغبون و با فسخ به ملکیت فاسخ برنمی
 ت فسخ باید به صورت مجانی صبر کند تا زمان اجاره تمام شود.در صور

رسد دالئلی که برای اثبات این نظریه مورد استناد قرار گرفته صحیح به نظر می
اما  ،نبوده و قابل انتقاد است. زیرا درست است که منفعت دائمی تابع ملک مطلق است

اما سبب  ؛ابن صحیح باشدتملیک منفعت عین توسط غ شود میاین امر نهایتاً سبب 
، 41[که پرداخت عوض منفعتی که بعد از فسخ به وجود آمده واجب نباشد.  شود مین
صحیح نیست  ،ی منافع منفصله تلقی شدهاز طرف دیگر اینکه اجاره به منزله ]344ص

توان گفت اجاره نسبت به منافع بعد از فسخ، جزء منافع متصله است. زیرا  بلکه می
بلکه استیفا با انتفاع از عین مستأجره  ،شود میاستیفاء منفعت محسوب ن ی عیناجاره

. بنابراین اجاره نسبت به منافعی که قبل از زمان فسخ بوده، حکم منافع شود میحاصل 
اما نسبت به زمان بعد از فسخ در حکم منافع  ؛مستوفات را دارد و غابن ضامن آن نیست
لذا غابن ضامن آن است.  ؛گردد مالک اول برمیغیر مستوفات است که به تبع عین به 

به عبارت دیگر در این مسئله فقط مقتضی استیفاء منفعت یعنی  ]333، ص1ج ،11[
عقد اجاره، ایجاد شده است اما این مقتضی تا زمانی تأثیرگذار است که مانعی از استیفاء 

مالک اول برمیگردد،  وجود نداشته باشد. بنابراین وقتی با مالکیت عین، ملکیت منافع به
 دلیلی وجود ندارد که تمام اجرت بدون ضمان به غابن تعلق گیرد. 
  أرشنظریه سوم: وجوب صبر تا انقضای مدت اجاره به همراه گرفتن 

خللی به اجاره  ،برخی از فقیهان معتقدند در فرض مسئله با فسخ بیع توسط مغبون
 أرشاز زمان فسخ مستحق گرفتن منتهی مغبون نسبت به منافع بعد  شود میوارد ن

، 3، ج21؛ 207، ص4، ج5؛ 334، ص1، ج11؛ 78، ص2، ج26؛ 362، ص7[است. 
. مقصود از ]556، ص2، ج4؛ 222، ص2؛ 45، ص2، ج22، 157، ص5، ج23؛ 428ص

ی مدت در اینجا تفاوت قیمت عین همراه با منافع و عین مسلوب المنفعه در بقیه أرش
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به عرف مکان  أرشوجه داشت که بر اساس این نظریه میزان اجاره است. البته باید ت
تواند بیشتر یا کمتر یا مساوی اجرت المثل باشد. البته برخی لذا می ،گرددمعامله برمی

چون ممکن است  ؛اند که در این فرض ممکن است مغبون مستحق چیزی نشودگفته
آن مدت تفاوتی قائل  عرف بین قیمت عین همراه با منافع و عین مسلوب المنفعه در

نشود؛ لذا در این فرض نیز بر مغبون الزم است به صورت مجانی صبر کند تا مدت اجاره 
بدون اینکه غابن مسئول بدل منفعتی باشد که بعد از فسخ استفاده کرده  ؛تمام شود

را چنین تفسیر کنیم در فرض اخیر، همان ایرادتی  أرش. البته اگر ]361، ص7[است 
. چه بسا از همین جهت است شود مییه قبل وارد شد به این نظریه هم وارد که به نظر

غالباً یا دائماً مساوی اجرت  أرشاند که که بسیاری از قائلین این نظریه تصریح کرده
، 32؛ 36، ص2؛ ج3؛ 45، ص2، ج22؛ 213، ص17، ج9؛ 456، ص5، ج10[المثل است 

 .]319، ص1، ج17؛ 226، ص4، ج20؛ 370، ص1ج
. ]77، ص2، ج26[اند ی ید عنوان نمودهخی دلیل ثبوت أرش در این مسئله را قاعدهبر

است که بایع قبل از اقباض  توضیح مطلب اینکه معنی ضمان در معاوضات مثل بیع این
ضامن مبیع است. به این معنا که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بیع منفسخ شده و ثمن 

از اقباض و انتقال مبیع به مشتری، ضمان به مشتری منتقل گردد. اما بعد به مشتری برمی
شود. بنابراین اگر مبیع بعد از اقباض تلف شود و عقد اقاله یا فسخ شود بر مشتری الزم  می

است که مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد و ثمن را از بایع بگیرد. بر این اساس هر یک از 
که از آنها به دیگری منتقل شده و بعد از متعامالن قبل از قبض ضامن عوضی هستند 

قبض ضامن عوضی هستند که به آنها منتقل شده است؛ و ضمان آنها نسبت به بعد از 
قبض ضمان ید است. به عبارت دیگر ضمان هر یک از متبایعان قبل از قبض و اقباض 

ود؛ ش ضمان معاوضی است و بعد از قبض ضمان او نسبت به مبیع به ضمان ید تبدیل می
ی اوصافی که لذا از آنجا که ید آنها ید ضمان است، واجب است که قیمت عین را با همه

در مالیت مؤثر است، بپردازد. بر این اساس فرقی وجود ندارد که نقص حاصل در زمان 
فسخ از جهت اجاره باشد یا غیر آن (مثل نقص در عین) بنابراین در اینجا اگرچه اجاره 

شود. زیرا مناط مالیت مال، منافع آن است؛ و  نقصان مال میصحیح است اما موجب 
است که مفسوخ علیه در مقابل نقصان مال ضامن است. بنابراین الزم است آن  مفروض این

را جبران کند به این صورت که مال بدون منافع و همراه منافع در مدت اجاره قیمت 
 .]78، ص2، ج26[ گذاری شده و مفسوخ علیه باید تفاوت آن را بپردازد.
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از "رسد این استدالل از تعبیر فقها در احکام قبض گرفته شده است: به نظر می
. اما باید دقت شود که "جمله احکام قبض انتقال ضمان از منتقل منه به قابض است

بلکه مقصود  ،مقصود این عبارت این نیست که قابض در مقابل کسی ضامن است
مسئولیتی در ی قابض است و مالک قبلی ال بر عهدهکه بعد از قبض تلف م است این

نه اینکه قابض ضامن مالک قبلی باشد؛ لذا بدیهی است در اینجا ؛ مقابل این مال ندارد
ی ید استیال بر زیرا موضوع قاعده ؛ی ید وجود نداردوجهی برای ضمان به استناد قاعده

نسبت به محل بحث غیر ی ید . بعالوه شمول قاعده]505، ص4، ج31[مال غیر است 
اما ضمانی  ،که ید فعلی سبب ضمان است است اینی ید زیرا ظاهر قاعده ؛معقول است

معلق بر انفساخ عقد است؛ و بر فرض انفساخ عقد ید قابض ید  ،که در اینجا مطرح شده
. چون قبل از فسخ که صاحب ید مالک مال است و معنایی برای ضمان او شود میضمان 

ل خودش وجود ندارد. پس در اینجا ضمان، تعلیقی و معلق بر انفساخ عقد نسبت به ما
ی کند، قاعده ی ید در اینجا نیز ضمان را ثابت میاست. بر این اساس اگر بگوییم قاعده

به عبارت دیگر قبل از  ی؛ید با لفظ واحد باید هم متکفل امر فعلی باشد و هم امر تقدیر
ی ید نسبت به این لذا معنایی برای شمول قاعده ؛فسخ خود صاحب ید مالک مال است

یعنی  ؛مگر اینکه گفته شود صاحب ید به فرض فسخ عقد ضامن است؛ زمان وجود ندارد
که  است اینی ید که مقصود از قاعده. درحالیشود میید او بر فرض فسخ عقد ید ضمان 

ید شامل محل بحث  یید مستولی به صورت بالفعل ید ضمانی است. بنابراین اگر قاعده
ی ید با لفظ واحد در دو معنا استعمال شده است هم ست که قاعدهابشود بدین معنا

ضمان فعلی و هم ضمان تقدیری؛ و بر اساس اصول لفظیه استعمال لفظ واحد  در زمان 
  ].505، ص4، ج31[ واحد در دو معنا معقول نیست

بلکه از احکام  ،ان ید نیستالزم به ذکر است ضمان عین در فسخ نیز بر مبنای ضم
مترتب بر فسخ و یک امر عقالیی است. زیرا فسخ موجب انحالل عقد است و مقتضای 
فسخ و انحالل عقد، بازگشت هر یک از عوضین به مالک قبل آن است. بنابراین اگر عین 

خود عین و در صورت تلف، بدل آن را باید به مالک قبل برگرداند. این امر  ،موجود باشد
 ی ید ندارد و اساساً یک امر عقالیی است.یچ ارتباطی به قاعدهه

که فسخ به معنی انحالل عقد و  است ایندلیل دیگری که برای این قول اقامه شده 
ملک باید با ولی مشروط به اینکه،  ؛برگشت هر یک از عوضین به ملک مالک قبلی است

ی فسخ، مغبون مستحق یلهی خصوصیاتش به مالک اول برگردد. بنابراین به وس همه
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ها و خصوصیاتش، است؛ لذا اگر اصل عین یا جزء یا صفتی از صفات  عین، با تمام ویژگی
عین تلف شود، که فقدان آن موجب نقص و معیوب شدن عین باشد، در نزد فقها 

را دارد. بنابراین از آنجا که قوام مالیت مال  أرشمضمون است و مالک عین حق گرفتن 
آن است و چه بسا قیمت منفعت در زمان اجاره تمام قیمت عین را فراگیرد و به منافع 

عین بدون منفعت ارزشی نداشته باشد، غابن نسبت به نقص عین به سبب مسلوب 
  .]428، ص3، ج21؛ 362، ص7[ی مدت اجاره ضامن است المنفعه بودن آن در بقیه

ر برابر عوض است و نقل اوصاف به این استدالل اشکال شده که مفاد عقد انتقال عین د
شوند از طرف دیگر معقول نیست  از مفاد عقد خارج بوده و فقط به تبعیت عین منتقل می

مفاد فسخ غیر از مفاد عقد باشد. به عبارت دیگر مفاد عقد نقل موصوف و صفت در عرض 
گرفت.  شد و صفت جزء مبیع قرار می هم نیست وگرنه ثمن بر عین و صفت توزیع می

نابراین در فسخ نیز تنها باید ذات عین به مالک قبلی برگردد. در فرضی هم که عوض ب
گردد؛ لذا وجهی توسط غابن اجاره داده شده در صورت فسخ، عین مبیع به مالک قبلی برمی

   ]503، ص4، ج31[برای ضمان منافع نسبت به زمان بعد از فسخ وجود ندارد. 
باشند.  ثمن و مثمن موجود هستند دو قسم می اوصافی که در شود میدر پاسخ گفته 

شوند و قسمی از آنها در مقام انشای  بخشی از این اوصاف در مقام انشای بیع لحاظ می
شوند. از آنجا که فسخ عکس عقد است در صورت دوم (یعنی اوصافی که بیع لحاظ نمی

است. اما در  شوند) فسخ تنها مقتضی استرداد ذات عیندر مقام انشای بیع لحاظ نمی
اند) در صورت فسخ استرداد قسم اول (یعنی اوصافی که در مقام انشای بیع لحاظ شده

آن پرداخت شود. مسلم  أرشکند و در صورت فقدان وصف باید ذات عین کفایت نمی
یعنی منفعت عین در زمان  ؛باشداست که عینی که دارای منفعتی است از این قبیل می

. به همین دلیل در صورتی که شخصی ملکی را ]94، ص29[ دشو میانشای بیع لحاظ 
ی شخص دیگری است برای مشتری  بخرد و بعد از عقد متوجه شود که عین در اجاره

. بنابراین از آنجا که ]130، ص8، ج15؛ 330، ص4، ج13[ شود میحق فسخ ایجاد 
لذا عین  ؛شود میمغبون حقی بر فسخ بیع دارد و حق او بر عین به همراه منفعت جاری 

بنابراین برای غابن جایز نیست که مورد حق  ؛به همراه منفعت مورد حق مغبون است
غابن باید نقصان منفعت را برای  ،مغبون را تفویت کند. بر این اساس در این مسئله

را أرشمغبون جبران کند و تفاوت قیمت عین همراه منفعت و مسلوب المنفعه، یعنی 
بلکه رد عین به همراه  ،گر مقتضای فسخ تنها رد ذات عین نیستبپردازد. به عبارت دی
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تمام توابعی است که در مالیت مال مؤثر است. چون عین به لحاظ مالیتش مضمون 
نه ذاتش. از همین جهت  شود میاست نه به لحاظ ذاتش؛ و در ضمان، مالیت عین لحاظ 

 شود میقیمت آن ثابت  است که چای در صورتی که نمناک شده و از مالیت خارج شود،
در حالیکه عین آن موجود است. بنابراین غابن باید نقص وارد بر عین را جبران کند 

یعنی تفاوت عین  أرشی دادن . جبران نقص وارد بر عین به وسیله]333، ص1ج ،11[
 .شود میمسلوب المنفعه و عین همراه منافع حاصل 

 المثل نظریه چهارم: وجوب صبر تا انقضای مدت اجاره به همراه گرفتن اجرت
برخی از فقیهان بر این باورند که مغبون نه تنها حق فسخ معامله را دارد بلکه 

، 1[تواند اجرت المثل منفعت مورد اجاره را نسبت به زمان بعد از فسخ از غابن بگیرد  می
ق، 1416، 17؛ 370، ص1، ج32؛ 257ص، 12؛ 87، ص39؛ 432، ص3، ج24؛ 194ص
؛ زیرا مقتضای اتالف منفعتی که فاسخ مستحق آن بوده، ادای اجرت ]319، ص1ج

   .]296، ص4، ج27[ المثل آن است
که بعد از فسخ بیع منافع مال نسبت به زمان بعد از فسخ به  است اینتوضیح مطلب 

ی صحیح از این ا اجاره؛ و از آن جهت که غابن بشود میتبع عین به مغبون منتقل 
منافع استفاده کرده در واقع سبب اتالف منافع مال مغبون نسبت به زمان بعد از فسخ 

ی قیمت شده است بنابراین مغبون نسبت به بقیه مدت اجاره بعد از فسخ، حق مطالبه
 . ]36، ص2، ج3[المثل است  منفعت را دارد و قیمت منفعت همان اجرت

ی زوم پرداخت اجرت المثل مورد استناد قرار گرفته، قاعدهدلیل دیگری که برای ل
الضرر است. توضیح مطلب اینکه مبنای تشریع خیار غبن جبران ضرر وارد شده بر 

؛ و در صورتی که غابن عین را اجاره ]270، ص2، ج16؛ 68، ص11، ج25[مغبون است 
برای نفی ضرر به تا اینکه  شود میداده باشد، ضرر مغبون به صرف فسخ بیع جبران ن

طور که بقاء این معامله ضرری است، فسخ آن بدون  جواز فسخ اکتفا شود. زیرا همان
ی طور که مقتضای قاعده اجرت المثل منفعت نیز موجب ضرر مغبون است. پس همان

ی بیع بر مغبون وارد شده، که ضرر اول، یعنی ضرری که به واسطه است اینالضرر 
ی عین بعد از زمان فسخ، نیز وم، یعنی ضرر حاصل از اجارهجبران شود، باید ضرر د

ی الضرر جواز فسخ بیع به همراه تعلق اجرت المثل جبران شود. بنابراین مقتضای قاعده
. زیرا مسلم است که یک ضرر با ایجاد ضرر دیگر جبران ]194، ص1[به مغبون است 

  . ]20، ص4، ج38[ شود مین
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ی فسخ بیع خودش به ضرر که مغبون به واسطهبه این دلیل اشکال وارد شده 
به عبارت دیگر خود مغبون ضرر دوم، یعنی عدم تعلق اجرت  است. خودش اقدام کرده

یعنی اگر  ؛المثل منافع عین مستأجره نسبت به زمان بعد از فسخ، را ایجاد کرده است
ایراد صحیح اما این . )258، ص12( شود میبیع را فسخ نکند این ضرر هم بر او وارد ن

نیست چون در صورت قول به عدم تعلق اجرت المثل یکی از ضررها قطعاً بر مغبون 
و اگر  شود میی غبنی متضرر د. اگر معامله را فسخ نکند به سبب معاملهشو مترتب می

د؛ لذا این مورد از مصادیق شوفسخ کند به دلیل بازگشت ملک بدون منفعت متضرر می
. چون مغبون خودش این ضرر را ایجاد ]194، ص1[ شود یماقدام به ضرر محسوب ن

 . شود میی دفع ضرر اول، ضرر دوم قهراً ایجاد نکرده بلکه به واسطه
بر این نظریه اشکال شده است که وجهی برای گرفتن اجرت المثل وجود ندارد زیرا 

دون غابن در زمان اجاره مالک عین بوده و در واقع در ملک خودش تصرف کرده است ب
 شود میاینکه حق کسی به این ملک تعلق گرفته باشد و اجرت المثل فقط زمانی ثابت 

. اما این اشکال وارد ]296، ص4، ج27؛ 78، ص2، ج26[که تصرف در ملک غیر باشد 
نیست و اینکه گفته شده غابن در ملک خود تصرف کرده بدون اینکه حق شخص 

نیست. زیرا نسبت به زمان بعد از فسخ دیگری به این ملک تعلق گرفته باشد، صحیح 
حق مغبون به ملک تعلق گرفته هرچند ممکن است غابن از وجود این حق اطالعی 
نداشته باشد. چون عدم اطالع غابن مانع از ثبوت حق نیست. مثل اینکه اگر کسی از 
 روی اشتباه در ملک دیگری تصرف کند در حکم غاصب بوده و ضامن اجرت المثل است.

استیفاء منفعت است و با  ،که اجاره است ایند دیگری که به این دلیل گرفته شده ایرا
مالک مال بوده و در ملک خودش تصرف مشروع  ،توجه به اینکه غابن در زمان اجاره
ضامن اجرت المثل نیست. چون منافع مستوفات  ،کرده و از منافع آن استفاده کرده

. این اشکال نیز ]333، ص1، ج11[ن ندارد ی زمانی عقد تا فسخ ضمانسبت به فاصله
بلکه استیفاء منفعت به  شود میی عین استیفاء منفعت محسوب نوارد نیست زیرا اجاره

 د. به عبارت دیگر منافع تدریجی الحصول هستندشوانتفاع خارجی از عین محقق می
اجاره ی بنابراین نسبت به زمان قبل از فسخ منافع مال به وسیله ]45، ص2، ج22[

استیفا شده است و ضمانی ندارد اما نسبت به زمان بعد از فسخ منافع مستوفات تلقی 
ی صحیح امکان استیفاء منافع را ندارد. بنابراین از مالک به سبب اجاره اند. منتهشونمی

گردد و از طرف دیگر آنجا که بعد از فسخ منافع به تبع عین به ملکیت مغبون برمی
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در منافع را ندارد، غابن ضامن اجرت المثل منافع مال نسبت به مالک امکان تصرف 
 زمان بعد از فسخ است زیرا منافع مال را بر ضرر مغبون تفویت کرده است.

  
 جمع بندی نظرات و بیان نظر برگزیده  -2

با توجه به مباحث مطرح شده در مجموع سه نظریه در این زمینه وجود دارد برخی 
. در مقابل برخی بر این باورند شود میسط مغبون اجاره نیز منفسخ قائلند با فسخ بیع تو

که فسخ بیع تأثیری در اجاره ندارد و عقد اجاره بعد از فسخ بیع همچنان باقی است و بر 
مغبون الزم است صبر کند تا مدت اجاره تمام شود. قائلین به بقای اجاره خود به دو 

منافع مال در زمان اجاره متعلق به غابن شوند برخی معتقدند تمام دسته تقسیم می
ای بر است و غابن هیچ مسئولیتی نسبت به منافع بعد از زمان فسخ ندارد. در مقابل عده

این باورند که غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ در مقابل مغبون مسئول بوده و 
 باید بدل آن را بپردازد. 

ساخ اجاره قابل پذیرش نبوده و با اصول دهد که قول به انف بررسی ادله نشان می
عقد  ،فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زیرا عالوه بر ایرادات وارد شده به این نظریه، اجاره

مستقلی است که در زمان انعقاد به نحو صحیح و الزم منعقد شده است و مسلم است 
بگذارد؛ لذا در محل که آثار قرارداد بین دو یا چند نفر نباید بر منافع شخص ثالث اثر 

ی بحث اگر فسخ بیع غبنی موجب انفساخ اجاره شود، در واقع اثر بیع غبنی به اجاره
مستأجر سرایت کرده است و این امر سرایت اثر قرارداد به شخص ثالث است که در نظام 
حقوقی پذیرفته نیست. چون اثر قرارداد باید محدود به طرفین قرارداد باشد و منافع 

 ث را به مخاطره نیندازد.  شخص ثال
ی الضرر است. بنابراین اجرای خیار غبن نباید به عالوه مبنای خیار غبن قاعده

. زیرا رفع ضرر از شخصی نباید موجب ]238، ص1، ج30[ شودموجب اضرار به غیر 
ورود ضرر به دیگری شود. در این مورد اگر فسخ بیع غبنی موجب انفساخ اجاره شود در 

خیار غبن موجب ضرر مستأجر شده است. به عبارت دیگر رفع ضرر مغبون  واقع اعمال
د که این امر با قواعد شرعی سازگار نیست. بنابراین از این شوموجب ضرر مستأجر می

جهت نیز انفساخ عقد اجاره محل اشکال است. از طرف دیگر در معامالت نباید فقط 
تماعی معامالت دارای اهمیت ی اجبلکه چه بسا جنبهشود، ی فردی لحاظ  جنبه

امضا  "اوفوا بالعقود"ی  ی شریفه بیشتری است. اصل عقالیی لزوم معامالت که در آیه
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شده است بر لزوم پایداری و ثبات معامالت و حفظ امنیت در اجتماع داللت دارد. بدین 
 ای باشد که نظم اجتماعی معنا که قوانین و مقررات حاکم بر معامالت باید به گونه
د. در فرض مسئله اگر شورعایت شده و ثبات و امنیت معامالت در اجتماع متزلزل ن

اثر نامطلوبی بر امنیت معامالت در اجتماع  ،اعمال خیار غبن موجب انفساخ اجاره شود
خواهد ملکی اجاره کند باید این دل نگرانی را داشته خواهد داشت. زیرا هر کس می
علق گرفته باشد که هر لحظه بر اجاره تأثیر گذاشته و باشد که نکند حقی به این ملک ت

آن را منفسخ کند! شاید از همین جهت است که برخی فقها در فرض مسئله تأکید 
مقتضی صحت و لزوم اجاره به طور مطلق است  "اوفوا بالعقود"اند اطالق دلیل کرده

نیست. بنابراین . با توجه به ایرادات مذکور انفساخ اجاره قابل پذیرش ]256، ص12[
 فسخ بیع تأثیری بر اجاره نداشته و اجاره بعد از فسخ بیع نیز باقی خواهد ماند.

اما قول دوم نیز که قائل به عدم ضمان غابن در برابر منافع عین مستأجره، بعد از 
رسد. زیرا درست است که غابن در زمان مالکیت زمان فسخ است، نیز صحیح به نظر نمی

که اجاره به نحو صحیح و الزم  شود میاما این امر فقط سبب  ،ره دادهخود ملک را اجا
ی مدت اجاره حتی نسبت به زمان بعد از اجرت همه شود میمنعقد شود اما سبب ن

فسخ، بدون ضمان، به غابن تعلق گیرد. در واقع قائلین به این نظریه بین حق و باطل 
، مالک منافع دائمی آن شود می اند. زیرا شکی نیست کسی که مالک عینیخلط کرده

تواند آن را اجاره دهد. اما حقیقت فسخ چیزی نیست مگر رد عین با  د و میشونیز می
تمام متعلقاتش نه رد عین خالی از منافع. زیرا رد عین بدون منافع، رد عین با تمام 

تمر . بلکه اصالً در نزد عرف عین حقیقتی غیر از منافع مسشود میمتعلقاتش محسوب ن
آن ندارد و میزان مالیت عین به منافع آن بستگی دارد؛ لذا اگر غابن آن را سلب کرده 

توان گفت او  یباشد و عین را بدون منافع و یا بدل آن به مالک قبلی برگرداند، چگونه م
بلکه از نظر عرفی رد عین خالی از منافع اصالً  رد کرده است؟ عین را با تمام متعلقاتش

. چه بسا از همین جهت است که در صورت ]257، ص12[ شود میب نرد عین محسو
فروش عین مستأجره بایع موظف است اجاره بودن عین را در هنگام بیع به مشتری 

، 4، ج13[اطالع دهد در غیر این صورت مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت. 
 .]130، ص8، ج15؛ 330ص

دوم، قول سوم متعین خواهد شد. یعنی با توجه به ایرادات وارد شده به قول اول و 
غبون تفویت کرده را بدهد. زیرا منافع تدریجی ه مغابن باید عوض منافعی که بر علی
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الحصول هستند و لذا منافع نسبت به زمان بعد از فسخ تحت مالکیت فاسخ ایجاد 
ع برای اند. بنابراین اگرچه قبل از فسخ، مفسوخ علیه مالک عین بوده و استیفاء مناف شده

که نسبت به زمان بعد از فسخ منافع متعلق به  شود میاو جایز بوده اما این امر سبب ن
مغبون نباشد. زیرا منافع تدریجی الحصول هستند بنابراین مقداری از منافع که در زمان 

شوند، متعلق حق مغبون است که غابن با ملکیت مغبون، یعنی بعد از فسخ، ایجاد می
ع از رد آن به مغبون شده است. بنابراین باید عوض آن را به مغبون ی عین ماناجاره

؟ به أرشاما اینکه آیا غابن ضامن اجرت المثل منافع است یا  ]45، ص2، ج22[بدهد. 
با  أرشکند. زیرا در اکثر قریب به اتفاق موارد رسد در عمل تفاوتی ایجاد نمینظر می

، 2؛ ج3؛ 45، ص2، ج22؛ 213، ص17، ج9؛ 456، ص5، ج10[اجرت المثل یکی است 
 ،به عبارت یکی از فقها .]319، ص1، ج17؛ 226، ص4، ج20؛ 370، ص1، ج32؛ 36ص

] و برای 257، ص12[غیر از رجوع به اجرت المثل وجود ندارد  أرشراهی برای تعیین 
است که در ت درسد. البته شو جوعناس ررشاباید به عرف و نظر ک تعیین میزان آن

با اجرت المثل از نظر عرفی، یکی است اما اگر در موردی  أرشد میزان غالب موار
ناس تشخیص دهد که میزان تفاوت قیمت عین مستأجره و عین غیر مستأجره رشاک

رسد این امر در  به نظر می منتها گیرد.بیشتر از اجرت المثل است همان مالک قرار می
افتد و ممکن است شوند، اتفاق نمیمیی متعارف که برای یک یا دو سال منعقد  هااجاره

) بیشتر از أرشهای طوالنی مدت میزان نقصان قیمت عین مسلوب المنفعه (در اجاره
اجرت المثل باشد. الزم به ذکر است اگر مدت اجاره به قدری زیاد باشد که عین مسلوب 

امر در  المنافع در واقع قیمتی نداشته و کسی تمایلی به خرید آن نداشته باشد، این
حکم انتقال عین به عقد الزم است و باید به بدل عین رجوع شود یعنی غابن موظف 

 است پس از فسخ قیمت عین را به مغبون بپردازد.  
  

  گیری بندی و نتیجه جمع
ی غبنی را اجاره دهد حق مغبون نسبت به فسخ که غابن مال مورد معاملهدر صورتی

ی غبنی واند معامله را فسخ کند اما فسخ معاملهتو مغبون می شود میمعامله ساقط ن
عقد اجاره از  :زیرا اوالً .شود میتأثیری در عقد اجاره ندارد و موجب انفساخ عقد اجاره ن

اثر قرارداد محدود به  :آثار بیع غبنی نیست که با فسخ بیع، اجاره نیز منفسخ شود. ثانیاً
بنابراین اثر فسخ بیع به عقد اجاره  طرفین عقد است و نباید به شخص ثالث سرایت کند

مبنای خیار غبن رفع ضرر از مغبون است و براساس قواعد شرعی  :کند. ثالثاًسرایت نمی
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نفی ضرر از یک شخص نباید موجب اضرار به دیگری شود. بنابراین این نظریه به دلیل 
بنی تأثیری در ی غبنابراین فسخ معاملهناسازگاری با قواعد و احکام شرعی مردود است. 

عقد اجاره ندارد. اما در ضمان غابن در مقابل مغبون نسبت به زمان بعد از فسخ اختالف 
به طور نظر وجود دارد برخی معتقدند غابن ضامن نیست و پس از فسخ، مغبونباید 

زیرا درست اما این وجه هم صحیح نیست.صبر کند تا قرارداد اجاره تمام شودمجانی، 
تواند آن را اجاره و می شود میمالکیت عین، مالک منافع دائمی مال است که غابن با 

پرداخت  شود می. اما سبب نشود میدهد اما این امر فقط سبب صحت و لزوم اجاره 
د آمده الزم نباشد. به عالوه این وعوض منفعتی که بعد از فسخ و در ملک مغبون به وج

نی شخصی با فریب مالک ملکی را با نظریه چه بسا موجب سوءاستفاده از حق گردد. یع
قیمت پایین بخرد و بالفاصله آن را اجاره دهد تا مغبون یا به علت محرومیت از منافع 
مال در زمان اجاره، از فسخ بیع منصرف شود یا اینکه حتی پس از فسخ نیز نتواند در 

 .شودغابن با فریب از ملک منتفع  مدت اجاره از ملکش انتفاعی ببرد و عمالً
غابن نسبت به منافع عین  ولی ؛مانداجاره باقی می که است ایننظر صحیح بنابراین 

زیرا درست است که غابن در زمان ملکیت خودش عین  ت.بعد از زمان فسخ، ضامن اس
اما منافع تدریجی الحصول هستند و با فسخ بیع، عین با تمام متعلقاتش  ،را اجاره داده

 شود میین منافعی که نسبت به زمان بعد از فسخ ایجاد گردد. بنابرابه مغبون برمی
متعلق حق مغبون است؛ و از آنجا که غابن توسط اجاره، منافع عین را نسبت به زمان 
بعد از فسخ بر ضرر مغبون تفویت کرده، باید عوض آن را بپردازد که میزان آن توسط 
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