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 طرح مسأله
عیب عنوانی عرفی است که هرچند در دالیل فقهی بکار رفته، اما فقها هیچگاه در 

از این رو، شرایط زمانی و مکانی، مفاهیم . تعریف و مصادیق آن سخنی نگفته اند
این مقاله . دهد که شناخت معیاری ثابت از آن دشوار است متنوعی از عیب به دست می

ماهیت عیب چیست؟ و بهترین مالک برای : رسش زیر پاسخ دهددر صدد است به دو پ
 تشخیص عیب کدام است؟ 

 
 تعریف لغوی عیب 

 چیزی یا دیواری عیبناک شود: ها برای عیب بیان شده است متون لغوی این تعریف در
، 14[؛ عیبناک شدن کاال ]263، ص2، ج34[؛ عیب درچیزی پیدا شود ]632،ص1، ج8[
سه واژه  ].2368، ص40[، نقصان، بدنامی، رسوایی، گناه ؛ بدی، نقص]190، ص1ج
 به معنای نوعي خسارت مشتري "غبن" به معناي کم گذاشتن پنهاني در کاال و "غش"
 .چه از خسارت وآفات به آدمي مي رسد با عیب در ارتباط هستند  به معناي آن"عاهه"و 
 .]83ـ82، ص31، ج 37[
 

 تعریف اصطالحي عیب
چه در عرف بازاریان موجب نقصان قابل اعتنای قیمت در   آنـ1: امیهدیدگاه فقهای ام

 تر چه زیادتر یا کم  آن ـ2]482،ص2، ج24؛ 3585ص ،11[مقایسه با کاالي سالم باشد 
از محمد بن مسلم روایت تعریف برگرفته از این ]. 157ص1، ج9[از خلقت اصلی باشد 

 ،18، 31[ الخلقة فزاد أو نقص فهو عیبکل ما کان في أصل : امام باقر علیه السالم است
قانون مدني ایران نیز که برگرفته از فقه امامیه است، براي عیب تعریفي بیان در . ]97ص

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت مي شود «:  آمده است426نشده؛ اما در ماده
 .»بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود

نچه موجب کمبود در خلقت اصلي شود به شکلي که در آ: دیدگاه فقهای مالکي
در توضیح تأثیر عیب در قیمت کاال گفته ]. 174 ،ص2، ج7[ارزش کاال اثر گذار باشد 

آنچه موجب کمبودي در ارزش کاال گردد، مانند کم دوام بودن کاال و رام نبودن : اند
 یا نقص درتصرف حیوان سواري یا موجب نقص در کاال شود مانند اخته بودن حیوان

باشد، مانند فلج بودن دست حیوان که او را از انجام وظایفش باز مي دارد یا ترس از 
 ].242، ص2، ج12[مرگ حیوان مورد معامله به سبب مرضش 
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عیب عبارت است از کمبودی که سبب از دست دادن : دیدگاه فقهای شافعي
 ] 33، ص 4، ج38. [غرض صحیح مشتري یا ارزش کاال شود

، 12. [ درکاال یا قیمت نزد تاجران گرددآنچه سبب کمبود: یدگاه فقهای حنبليد
 ]90، ص1ج، 6؛ 2، ص24ج

عیب یعني آنچه ازخلقت سالم خالي باشد و نقص به حساب : دیدگاه فقهای حنفي
 ]6، ص2، ج 37. [آید

عیب در کاال یعني آنچه براي مشتري ناخوشایند است و : دیدگاه فقیهان زیدي
 ] 355، ص3، ج21. [ کاالي سالم، نقص قیمت داشته باشدنسبت به

 
 معیارهاي شناخت عیب 

به عنوان مثال، یخچال بدون موتورسرد کننده و اتومبیل :  عدم مطابقت با خلقت اصلیـ1
این عدم . بدون سیستم خنک کننده، چون مطابق خلقت اصلی نیست، معیوب است

الت نیز باشد، مثل زمینی که بر خالف عرف مطابقت با خلقت اصلی ممکن است در غیرمنقو
عیب شمردن عدم تطابق با خلقت اصلی مورد ادعای . شود مالیات دو چندان از آن گرفته می

های فقهی به  از این مالک در کتاب]. 424، ص8، ج2؛ 610 ص4، ج33[اجماع فقهاست 
] 482، ص2، ج 24["مقتضای حقیقة الشیء" و] 40، ص12، ج15 ["مقتضای خلقة اصلیة"

کل «: مستند این مالک، روایت مرسله سیاری از امام باقرعلیه السالم است. تعبیر شده است
 ]97، ص 18، ج30. [»ماکان من اصل الخلقة زاد او نقص فهوعیب

این روایت به واسطه احمدبن محمد سّیاری ضعیف است؛ زیرا : بررسی سندی
 ].80، ص42[و فردی غالی است ] 269، ص21[روایاتش مذموم 

هرچیزی که در : سه برداشت مختلف در روایت وجود دارد؛ یک: بررسی داللی
هرگونه زیادی ونقیصه در : اجزاء وصفات زاید برخلقت اصلی باشد، عیب خواهد بود؛ دوم

هر کم وزیادی حتی اگر عادی باشد و ارتباطی با ماهیت کاال : چیزی، عیب است؛ سوم
 ]482، ص 2، ج 24[نداشته باشد، عیب است 

برداشت دوم تنها عیب را در محدوده شخصی مورد توجه قرارمی دهد و نظری به 
برداشت سوم نیز صحیح نیست، زیرا زیادي و نقیصه عادی . ماهیت اصلی عیب ندارد

برداشت اول هرچند صحیح به نظر  .طبیعت اصلی مورد توجه قرار گرفته، نه حقیقت و
 :روبرو استهایی  رسد، اما آن هم با اشکال می
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علوم خلقت اصلی با در نظر داشتن ماهیت مشترک بین افراد جنس یا نوع م: اوالً
ای ذره بینی در عقیق یا  قابل تشخیص است؛ مانند لکهشود و این در مواردی غیر می

 .زمرّد یا برلیان که هرچند عیب است، اما در خلقت اصلی آن، نقصی وجود ندارد
 .شود، مثل شمالی بودن ساختمان یوب را شامل نمیاین مالک برخی از ع: ثانیاً
مواردی وجود دارد که هرچند مطابق با ساخت اولی است، ولی عیب است مثل : ثالثاً

یا غیر مطابق با  .عدم ختان در مرد که عیب است درحالی که مطابق خلقت اصلی است
 صوت آید؛ مثل نصب لوازم پخش ساخت اصلی است، درحالی که عیب به حساب نمی

 .ر روی اتومبیل قدیمیجدید ب
منظور از غلبه یا اغلبیت افراد، فراوانی صفتی در فردی از افراد :  عدم غلبه افرادـ2

دلیل اعتبار این مالک روایت . جنس یا نوع است که اگر در کاالیی نباشد، عیب است
الیرد : القال سألته عن رجل باع جاریة علی انها بکر فلم یجدها کذلک، ق«: سماعه است

، 18، ج 31[؛ »علیه والیجب علیه شیء انه یکون تذهب فی حال مرض او امر یصیبها
از امام علیه السالم سؤال کردم در مورد مردي که کنیزي خریده با این تصور که ] 109ص

 را پس ندهد و ارش هم  آن: گونه نیست امام فرمودند باکره است، بعد متوجه شد این
  .اي او را از بکارت خارج کرده باشد  است کنیز بیمار بوده یا عارضهنگیرد، چرا که ممکن
فقهای امامیه به این روایت عمل کرده اند و اگر شهرت را : بررسی سندي

 .توان به آن استناد کرد جابرضعف سند بدانیم، می
روایت گرچه در مسأله کنیز است و اکنون مورد ابتال نیست، ولی : بررسی داللی

شود و  صه یا زیادی است که در بیشتر افراد وجود ندارد و لذا عیب تلقّی میگویاي نقی
مثال در بیشتر دختران آماده ازدواج، . اگر در بیشتر افراد مشاهده شود، عیب نیست

بکارت وجود دارد و عدم بکارت عیب است؛ ولی دربیشتر کنیزان بکارت وجود نداشته و 
رد ":فرمایند م در پاسخ به سؤال میلیه السالعیب نبوده است و به همین جهت امام ع

شود که ثیبوبت در کنیزان عیب نیست، زیرا  از این جمله استفاده می. "نکن وارشی نگیر
 . ویژگي اکثری عیب نیست
 :هایی روبرو است این معیار هم با اشکال

 ولی اي غالبی باشد، میان غالبیت و عدم عیب تالزم وجود ندارد؛ چه بسا ویژگي: اوالً
مثال . عیب محسوب شود و به عکس، ممکن است صفتی غیرغالبی، عیب هم تلقی نشود

توان ایشان را  ای بیشتر ساکنان آن نابینا باشند، آیا می اگر فرض کنیم در منطقه
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های سالم خواند؟ اگر دارویی در موارد اندکی موجب بد حالی مریض شود و در  انسان
توان دارو را به راحتی تجویز کرد؟  شد، آیا میبیشتر موارد مفید و صحت بخش با

ها از مردان کوتاه  نابینایی و دارویی که گاه مضراست، عیب هستند و به عکس غالب زن
 شود؟ قدتر هستند و اگر گاهی دختری از مردان بلندتر باشد، آیا عیب محسوب می

لی و در طول بیشتر دیده شدن صفتی، مالک غیرمستقل و وابسته به خلقت اص: ثانیاً
آید که  به این معنا که اگر صفتی مطابق خلقت اصلي بود، از آن به دست می. آن است

به عبارت دیگر، در صورتی که خلقت . آن صفت در اغلب افراد جنس یا نوع وجود دارد
ماند، به همین جهت شیخ  اصلی معلوم باشد، جایی برای اعمال مالک اکثری نمی

، 24[»  الغالب الیقدّم علی ما علم انّه مقتضی الخلقة األصلیةفمقتضی«: گوید انصاری می
؛ یعنی درجایي که مي دانیم کاالیي مطابق با خلقت اصلي است، بیشتر ]491، ص2ج 

 .بودن آن صفت، ترجیحي ندارد
 هم صادق است، یعنی ـ وابستگی شناخت خلقت اولیه به اغلبیت  ـالبته عکس آن

ای  ند از اغلبیت آن دانسته شود؛ مثالً مدل اوّلي قطعهتوا حقیقت اصلی یک کاالیی می
الکترونیکی را فارغ از در اختیار داشتن مهندسي آن، از راه بررسی انواع مشابه آن، به 

 .آوریم دست می
شاید عدم بکارت به جهت مرضی «: فرماید امام علیه السالم در ذیل روایت می: ثالثاً

مي شود که برنگرداندن کاال و نگرفتن ارش، نه به ؛ از این عبارت فهمیده »بوده باشد
جهت غالبیّت آن میان کنیزان است، بلکه به جهت امراض و عوارضی است که احیاناً به 

. گرداند و حق رّد و ارش وجود دارد آید و آن عوارض اساساً کنیز را عیبناک می وجود می
 احتمال مرض، احکام عیب اما اگرمرضی نبود، خیارعیب طبعا وجود ندارد و اکنون با

 . شود ت، مالک غالبیّت استفاده نميثابت نخواهد بود، بنابراین، از روای
 

 :اغلبیت افراد اجتماع دو مالک خلقت اصلی و
در فرض ما عدم ختان . در تشخیص مالک عیب، تعارض دو مالک قابل بررسي است

. پیدا و عیب استطبق خلقت اصلی است، پس نباید عیب باشد و از طرفی صفتی کم 
در . یک از خلقت اصلی و غالبیت بر دیگری صحیح است گونه موارد، ترجیح هر در این

این میان، شیخ انصاری خلقت اصلی را بر غالبیت مقدم داشته است؛ زیرا اغلبیّت در 
طول خلقت اصلی است، به این معنا که هرگاه حقیقت اصلی کاالیي معلوم باشد، دیگر 

چه توسط اغلبیت به دنبال آن هستیم،   وجود آن در بازار نیست و آننیازی به شمارش
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 .وجود دارد مگر نمونه هایي از کاالها که یافتن ساخت اولی در آن مشکل است
 :مالک غالبیت در موارد زیادي مورد توجه قرارگرفته است

ای  گونه(های صید، سگ یمنی  غلبه کلب سلوقی در اصطیاد، یعنی بیشتر سگـ 
 ].482، ص2، ج24[هستند ) صیلسگ ا
 انصراف ناشی از غلبه اجاره به اعیانِ غیر از منافع در عرف؛ یعنی بیشتر مردم اجاره ـ

 ].342، ص17[دهند تا منافع  به اعیان می
 بیان امام علیه السالم به عدم اشکال در استفاده از سجاده ساخته شده از قزّ یمانی ـ

 ].368، ص2، ج28[سلمانان به جهت استفاده عمومي آن توسط م
گونه   مدت استبراي رحم کنیز در ملک یمین به سبب بررسی بیشتر کنیزان که اینـ

اند، ولی  فقها برای اثبات این مالک به روایتی استناد نکرده].134، ص8 ج،3[ هستند
تعدادی از روایات گویای چنین مالکی است؛ همچون روایت صحیحه رفاعه نحاس از 

 ]209 ،ص5،ج35[ .لیه السالمامام صادق ع
 

  عیب تالزم میان نقص قیمت و
شود، گرانی کاالیی که مطابق عرف بازار نیست، ممکن است نقص و  که مشاهده می چنان

بنابراین، . از سویي دیگر بی تردید عیب تفاوت قیمت را در پی دارد. عیب محسوب شود 
توان یکی را بدون دیگری  ارتباطی میان معیوب بودن کاال و نقص قیمت وجود داشته، نمی

، 1، ج13[که در حقوق مدني ایران نیز پذیرفته شده  همچنان ـاین مالک . در نظرگرفت
 :، معیار مناسبی برای تشخیص عیب است و دارای مزایای زیر نیز هست]379ص

است، مالک یا کاهش قیمت به جهت مالی منصرف به لحاظ این که عیوب :  یکم
ب باشند، های کاال ممکن است به تنهایی عی باشد؛ زیرا بسیاری از صفت تري می مناسب

 ]97، ص2، ج43[ .ولی در معامالت دخیل نبوده و تأثیري نداشته باشد
تواند در عیب تأثیر بگذارد، زیرا این مسأله خود در  شرایط محیطیِ متغّیر نمی: دوم 

کند؛ افزون بر این،  مالک نهفته است و قیمتِ کاال تحت شرایط و نوسانات بازار تغییر می
ع و احیاناً عیوب مردّد و مشکوک خواهد بودشامل همه انواع عیب ونمون  .ه هاي متنوّ

در این معیار، عرف نقش مؤثرتری دارد، زیرا عرف بازاریان، سالمت کاال را تعیین : سوم
تواند همه جزئیات و احیاناً کمبودهای یک کاال را تمییز داده و عیوب آن را  کند و می می

داند   زیتون، عرف بازار، مذاق مشتریان را میبه عنوان مثال، در معامله روغن. معلوم کند
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 .بو طرفدار بیشتري دارد و به دنبال آن، ارزش بیشتری دارد که روغن بی
ها در  عیب و نبود آن فایده هاي عقالئي در کاالی بی این معیار به وجود فایده: چهارم

ی ماشین به عنوان مثال، عدم وجود قطعات خاص که ضریب ایمن. کاالی ناقص نظر دارد
دهد، بنابر دو معیار پیشین عیب نیست؛ اما برای ایمنی مصرف کننده  را افزایش می

همچنین در مسأله اجاره یا . مفید بوده و نبودش نقص است و در ارزش آن مؤثر است
درماده . ثیر نیستتأ تملیک منفعت که ارزش آن اجاره وابسته به نوع منفعت است، بی

شود، عیبی است که موجب  ی که موجب فسخ اجاره میعیب«: آمده است .م. ق479
 .»انتفاع باشد نقصان منفعت یا صعوبت در

جواز بذل عوض مالی در مقابل : معیار باال در موارد زیادي وجود دارد، همچون
؛ تحقق غبن وابسته به ]126، ص7، ج32[ منفعت با فرض رجوع به قیمت غالبی بازار

) گندم مرطوب (ۀ؛ تفاوت قیمت حنطه مبلول]430 ص،36[قیمت و ارزش کاال نزد عرف 
، ص 7، ج23[ها در ارش به قیمت بازار   قیمتۀ؛ مالحظ]64، ص2، ج4[وغیرمبلولة 

 ].438، ص 7، ج10[ قیمت بازاری ۀ؛ وجوب خمس در هدیه با شرط مالحظ]278
به نظر شیخ انصاری، بهترین مالک است، هرچند محقق ) نقص قیمت(اخیر  معیار

به همین خاطر شیخ انصاری از عالمه .  را در تعریف آن افزوده است"غالباً"واژه ثانی 
القواعد من أنّه نقص في  و نّ األولى في تعریف العیب ما في التحریرا«: کند حلی نقل می

، 16  و726، ص3 ، ج24[. »زیادة فیها یقتضي النقیصة المالیة في عادات التجّار العین او
 ]72، ص2 و ج182، ص 1ج

 
 نسبت میان عیب و نقص

که در تعریف لغوی و اصطالحی عیب گذشت، عیب همان نقص است؛ اما در  همچنان
برای توضیح الزم است . بینیم که عیب نیست موارد شرعی و عرفی عیب، نقایصی را می

 : اقسامی از عیب مورد بررسی قرارگیرد
هنگام معامله از آن ، یعنی عیوبی که مشتری "عیوب پیدا"عیب در یک تقسیم به 

، یعنی عیوبی که پیش "عیب سابق" و "عیب پنهان"و ] 471، ص 2، ج24[آگاه است 
 یعنی عیوب ذاتی که "عیب خاص"و به ] 241، ص4، ج43[از معامله وجود داشته است 

 . ، تقسیم مي شود]1414، ص 1، ج13[در اثر عوارض بیرونی به وجود نیامده است 
بسنجیم، زیر یکی ) معیار سوم(با مالحظه معیار قیمت بازار همچنین، هرگاه عیب را 
 : گیرد از موارد سه گانه زیر قرار می
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 .شود، مانند رنگ رفتگی یا پوسیدگی قالی  عیوبی که موجب کاهش قیمت یک کاال میـ1
شود، مانند  شود، اما نقص محسوب می  عیوبی که موجب کاهش قیمت نمیـ2

 .طالاف در سکه فرورفتگی و انحر
بندی  از بودن بستهشود مرغوبیت کاال ازبین برود،مانند ب  عیوبی که موجب میـ3

 .لوازم خانگی
شود در نوع دوم، فرورفتگی سکه طال نقص است، ولی عیب  گونه که مشاهده می آن
فایده جدایی عیب و نقص . صادق است) مثلی و قیمی(این مسأله در انواع کاال . نیست

ری سکه عتیقه را با شرط سالمت از هرگونه نقص بخرد با این در جایی است که مشت
تواند از خیار تخلّف شرط  حال فرورفته تحویل بگیرد؛ در این صورت، مشتری تنها می

بدین . استفاده و سکه را ردّ کند، اما حقّ گرفتن ارش ندارد، زیرا سکه عیبی نداشته است
رعیبی به صورت عموم مطلق، ترتیب، هر نقصی عیب نیست به خالف عکس آن که ه

 .نقص خواهد بود
 
 نتیجه

در ماهیت عیب دو ویژگي لحاظ گردیده است، عدم مطابقت با اصل خلقت و کاستي یا 
. زیادي که در عرف تاجران و بازاریان نقص و کم شدن ارزش کاال را در پي داشته باشد

 معامله با وجود از طرف دیگر، وجود عیب در کاال موجب بطالن معامله نیست، بلکه
عیب، اثر شرعي الزم را ندارد؛ مثال اباحه تصرف را در پي نخواهد داشت، یعني خریدار و 
مشتری نمي توانند در پول یا کاال تصرف کنند یا در عقد نکاحي که زوجه داراي عیب 
موجب فسخ است، استمتاع زوج از وي، منوط به رضایت او از وجود عیب خواهد بود که 

با نبود . ال، عقد شرعي صحیحي اتفاق افتاده و همه آثار هم برآن مترتب استدر این ح
 . رضایت به عیب، سبب دریافت ارش یا فسخ و اعمال خیار خواهد شد

به نظر نگارنده، مالک در تشخیص عیب، کاهش قابل اعتنای قیمت در بازار خواهد 
های دیگر و نیز وجود مالزمه  این مالک با توجّه به مزایاي پیش گفته و نبود اشکال. بود

ها در  ها و نقص با عنایت به تنوع کاستی. بین نقص قیمت و عیب، پذیرفته شده است
توان هر کاستی را عیب تلقی کرد؛ اما در همه عیوب، به نوعی نقص و  کاالها، نمی

تواند  کاستی وجود خواهد داشت و تعریف کردن عیب به کاستي قابل اعتنا، خود می
 .ماهیت حقیقي عیب باشدتأیید 
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