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 چکیده
 آن پیرامون شرايط و قدع اساسي ارکان به راجع گووگفت به عقد انعقاد از پیش اشخاص غالباً

 گونهاين در شخاصا از بعضي اما دهند، تشکیل را عقد گرفتهصورت مذاکرات مبنای بر تا پردازندمي
 او موافق نظر تا دهندمي فريب ایگونهبه را خود مقابل طرف و کنندمي رفتار صداقت برخالف مذاکرات

 اختیار او به خوردهفريب طرف از حمايت جهت در مدني قانون 439 مادۀ صورت اين در نمايند؛ جلب را
 کارانهفريب عملیات که درصورتي يادشده مادۀ مطابق. کند فسخ تدلیس خیار استناد به را عقد است داده

 در اما گردد.يم مقابل طرف برای فسخ خیار پیدايش موجب شود، انجام عقد طرفین از يکي از سوی
 و دهديم فريب ار عقد طرفین از يکي متعاقدين از غیر ديگری شخصي که حالتي مورد در مدني قانون
 شرايط و موضوع فقهي ینۀپیش بررسي با. است نشده مقرر حکمي شود،مي واقع فريبي چنین پايۀ بر عقد

 جز موارد اغلب در شودمي مشخص عقد، به نسبت ثالث شخص موقعیت تحلیل و تدلیس خیار پیدايش
 طرف برای برد،مي کارهب متعاقدين از يکي با تباني بدون ثالث شخص که ایحیله و فريب نکاح، عقد در

 ضرر به رمنج است ممکن دهندهفريب صشخ اقدام چون آيد. امانمي وجودبه تدلیس خیار خوردهفريب
 ناشي خسارات برانج برای مدني مسئولیت عمومي قواعد مطابق دارد حق وی شود، خوردهفريب طرف

 . نمايد رجوع دهندهفريب شخص به عقد از
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 مقدمه

ز پیش ا شخاصجز در برخي موارد استثنايي مانند عقود معاطاتي يا عقود تحمیلي، ا
يک از طرفین گونه مذاکرات معموالً هرپردازند. در اينوگو با يکديگر ميانعقاد عقد به گفت

ابل کند طرف مقدست آوردن موقعیت قراردادی بهتر، سعي ميهعقد برای تأمین نفع خود و ب
 ایبهحر هر هببرای دستیابي به چنین هدفي  برخي از اشخاص متقاعد سازد، اما خود را
ف و حتي با فريب دادن طر نیرنگ و حیله اعمال عقد را با خواهندو مي شوندمي متوسل

 یزن قوقيح از نظر بلکه نیست، جايز اخالقي از نظر تنهانه امری چنین. مقابل واقع سازند
 خیار پیدايش اجرای ضمانت مدني قانون 439 مادۀ موجبنشده است؛ چراکه بهپذيرفته 

 از ناشي زيان بتواند خوردهفريب طرف تا است شده بینيپیش تدلیس خیار نام به فسخي
 که درصورتي است شدهبیان  صراحتبه ماده اين در. از خود دفع کند چنین عقدی را

 ارد.د را عقد فسخ حق يگرد طرف شود، انجام متعاقدين از از سوی يکي کارانهفريب اقدامات
 در هر صورت کراها مدني، قانون 203 مادۀ برخالف حکم که است آن بحثقابل  موضوع اما

 از غیر شخصي جانب از آمیزاکراه اعمال اگرچه دانسته شده است؛ عقد نفوذ عدم موجب
 موجب فردی نداد فريب و حیله اعمال با ثالثي شخص که شود. در حالتي واقع متعاملین

بیان  کميح مدني در قانون گردد، عقدی تشکیل آن شخص و شخص ديگری میان شودمي
اه قیاس با اکر به نیز حالت آيا در اين است؛ ايجاد ترديد شده باعث موضوع اين و نشده

 تدلیس خیار خوردهبفري طرف شود و برایثر واقع مياقدامات شخص ثالث در عقد مؤ
 ثابت خوردهفريب فطر خیاری برای شود، پذيرفته فرضي اگر خیر؟ يا آيدمي وجودبه

موجب هايي که ممکن است بهزيان تکلیف کند، فسخ را عقد نتواند چنانچه وی يا و شودنمي
 عقد به وی وارد شود چگونه خواهد بود؟

ع خصوص موضو در حقوقي هاینوشته در است شده موجب يمدن قانون سکوت
 تارنوش در موضوع اين ي،فقه پیشینۀ لحاظ به کهازآنجا . آيد پديد نظر موردبحث اختالف

 با است شده عيس مقاله اين در قرار گرفته، مورد بررسي بیشتری توجه با امامیه فقهای
 خیار ايشپید موافق و مخالفِ دانانحقوقديدگاه  بیان و نظريات فقهای امامیه از گیریبهره

انون ويکرد قرب با اين موضوع مورد بررسي قرار گیرد تا در نهايت، ديدگاهي متناس تدلیس،
 مدني و حکمت وضع خیار تدلیس ارائه گردد.
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 . مفهوم تدلیس1

های لغت تدلیس لغتي است که از فقه و زبان عرب وارد زبان حقوقي ما شده و در کتاب
تاريک ساختن و پوشاندن واقعیت  به معنای« دلس»تدلیس از باب تفعیل از ريشۀ  عربي،
 و کندمي تاريک را امری ،(کنندهتدلیس) مدلس که گويا است رو از اين آن گذاری. نام1است

 وصف که آن است مانند دهد؛ جلوه واقعي را غیرواقعي موضوعي تا سازدمي مبهم را آن
در  .2است نداشته وجود وصفي چنین شود مشخص عقد از پس و شود شرط مبیع در کمالي

تواند معادل تدلیس در زبان عربي قلمداد شود و در زبان زبان انگلیسي، عبارتي که مي
گری، است که به معنای فريب، تقلب، حیله« Fraud» حقوقي ما نیز کاربرد داشته باشد، واژۀ

ي نیز همسو با معنای لغوی آن به اغفال گول زدن و مغبون ساختن است و در معنای حقوق
اش عمدی شخصي، به اين منظور که وی حق قانوني خود را نسبت به ملک يا دارايي

 . 3شده استازدست بدهد، تعريف 

، در کتب 4نظر وجود ندارد به دلیل آنکه میان فقهای امامیه در مورد تعداد خیارات اتفاق
نوان يک خیار مستقل مطرح نشده، بلکه در ذيل مباحث عفقهي احکام خیار تدلیس غالباً به

. دلیل اين تعداد آرا 5خیار رؤيت و تخلف وصف مورد بررسي قرار گرفته است خیار عیب يا
آن است که برخي فقها به دلیل شباهت بعضي از عواملي که موجب پیدايش خیار فسخ 

مقابل، بعضي ديگر  اند. درها را ذيل يک عنوان مورد بررسي قرار دادهآن شوند، همۀمي
عوامل گوناگون را از يکديگر تفکیک نموده و ذيل عنوان مستقلي به توضیح هرکدام 

                                                           
 .86ق(، ص  1405الحوزه،  ادب نشر ، )قم:لسان العربر، منظوابوالفضل، ابن الدينجمال .1

 .500ق(، ص  1410، 1داوری، چ  مکتبه منشورات ، )قم:3، ج الدمشقیه المعه شرح في البهیه الروضهالدين، جبعي العاملي، زين .2

 .31(، ص 1372، )تهران: گنج دانش، فارسي به انگلیسي حقوقي اصطالحات فرهنگالهه،  حقوقي فرهنگ .3

 انتشارات ، )تهران:2ج حرام،  و الحالل مسائل في االسالم شرايعحلي،  حسن، محقق جعفربن)اند دانسته نوع پنج خیارات را برخي، .4
 شرايع شرح في جواهرکالممحمدحسن، نجفي، ) شش هاآن تعداد ديگر به عقیدۀ برخي (؛292ق(، ص  1409، 2استقالل، چ 

 ، )قم:5، ج کتاب المکاسب)مرتضي، انصاری،  هفت ديگر ( و به نظر برخي3ص  ( ،1368، 8کتب، چ ، )تهران: دارال23، ج اإلسالم
 فقها بعضي نظر به و درنهايت (279ق(، ص  1420، 1األنصاری، چ  الشیخ لمیالد الثانیه المئويه الذکری بمناسبه الموتمر العالمي

 (.276ق(، ص  1414، 1، )قم: منشورات دارالفکر، چ 3، ج سالدرومحمد، عاملي،  الديناست )شمس نوع 14 خیارت تعداد

ن يوسف، عالمه ب ؛ حسن291ق(، ص 1423، 1النشراالسالمي، چ  ، )قم: مؤسسۀ1، ج األحکام کفايهمحمدباقر، محقق سبزواری،  .5
 .80ق(، ص  1420،  1التراث، چ  الحیاء السالم علیهم آلبیت ، )قم: مؤسسۀ11، ج تذکره الفقهاحلي، 



 

 

 

 

88  99 بهار و تابستان، بیستم ، شمارهيازدهم، سال علمي مطالعات حقوقي معاصر نشريه 
 

عنوان حق فسخي مجزا اند. بر اين اساس است که برخي فقها خیار تدلیس را بهپرداخته
 . 1اندشناسايي کرده و ذيل عنوان مستقلي از ساير خیارات به بیان احکام آن پرداخته

که در مقام بیان اقسام  396 شده و در مادۀ در قانون مدني نیز اين ديدگاه پذيرفته 
شده است. در ابتدا ممکن است  عنوان خیاری مستقل بیانخیارات است، خیار تدلیس به 

اند تصور شود خیار تدلیس تفاوت چنداني با خیار عیب و يا گونه که برخي فقها پنداشتههمان
شده  ق.م. بیان 422و مادۀ  2خلف وصف ندارد. مطابق آنچه در کتب فقهيخیار رؤيت و ت

باشد؛ يعني در  معیوب عقد حین در مورد معامله شود کهاست خیار عیب در مواردی ثابت مي
 410خیار عیب آنچه موضوعیت دارد معیوب بودن مورد معامله است. همچنین مطابق مادۀ 

 بدون آنکه مورد معامله را ديده باشد، ی است شخصيق.م، خیار تخلفِ وصف نیز ويژۀ مورد
شود مورد معامله فاقد کند، اما پس از عقد مشخص ميمي معامله وصف اساس بر آن را

 پديد مواردی در تدلیس ، خیار4درحالي که مستنبط از متون فقهي .3شده استوصف بیان
 در کمال وصف آنکه مانند ؛دهد جلوه واقعي را غیرواقعي موضوعي طرفین از يکي که آيدمي

است؛ بر اين  نداشته وجود وصفي چنین شود مشخص عقد از پس اما شود، شرط مبیع
پايۀ فريب  ق.م. نیز خیار تدلیس را در عقدی محقق دانسته است که بر 438اساس، مادۀ 

یوب خوردن يکي از متعاقدين منعقد شود. در واقع در خیار تدلیس مورد معامله لزوماً نبايد مع
طور که مورد آن وصف بخصوصي میان متعاقدين شرط شده باشد، بلکه همان باشد و يا در

کارانۀ در شرايط تحقق خیار تدلیس بیان خواهد شد، آنچه موضوعیت دارد اقدامات فريب
 و 438 مواد از يکي از طرفین و فريب خوردن طرف ديگر عقد است. به همین دلیل مستفاد

 طرفین از يکي سوی از که است نامتعارف نیرنگ و فريب تدلیس، تگف توانمي. م.ق 439
 وادار معامله به را او تا گیردمي صورت معامله ديگر طرف نمودن گمراه منظوربه معامله
. بنابراين 5کردنمي اقدام ایمعامله چنین به بود، مطلع واقعیت از او اگر که درحالي نمايد؛

                                                           
 الدين؛ شمس496(، ص 1387، 1اسماعیلیان، چ  ، )قم: مؤسسۀ1، ج القواعد مشکالت شرح في الفوائد ايضاحمحمد، ابن عالمه،  .1

 .276عاملي، پیشین، ص  محمد،

 . 290پیشین، ص  حلي، محقق حسن، جعفربن .2

 .108ق(، ص  1411، 1، )قم: منشورات دارالفکر، چ الدمشقیه اللمعهالدين محمد، عاملي، شمس .3

 .500العاملي، پیشین، ص  جبعي الدين،زين .4
 .354(، ص 1376برنا،  بهمن همکاری با انتشار سهامي ، )تهران: شرکت5، ج قراردادها عمومي قواعدناصر، کاتوزيان،  .5
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ي در اين زمینه مناسب بوده و قابل دفاع است؛ چراکه شود رويکرد قانون مدنمشخص مي
 گونه که بیان شد، مجرای پیدايش هريک از اين خیارات با يکديگر متفاوت است.همان

 تدلیس قلمرو. 2

مختص عقد بیع است و  خیار تدلیس آورد کهاين تصور را پديد مي. م.ق 439 مادۀ ظاهر
که حاالت مختلف تدلیس عالوه بر  1منابع فقهي با بررسي شود، امادر ساير عقود جاری نمي

قانون  456 عقد بیع در ذيل مباحث عقد نکاح نیز مورد بحث قرار گرفته و همچنین مادۀ
گذارد بیان نموده است، ترديدی باقي نمي را بیع عقد مختص هایخیار صراحتبه که 2مدني

اما به  شود.جاری مي عقود یۀقرار دارد و در کل مشترک خیارات زمرۀ در تدلیس که خیار
تبع آن در قانون مدني دلیل غلبه و رواجي که عقد بیع در گذشته داشته، در کتب فقهي و به

کاربردن الفاظ بیع، بايع يا خريدار . در واقع به3شده است احکام خیارات در قالب عقد بیع بیان
ع ندارد. البته در اين نوشتار نیز اختصاص اين خیار به عقد بی از جهت تمثیل بوده و داللتي بر

شده در جهت هماهنگي با متون فقهي و قانون مدني، بیشتر مطالب در قالب عقد بیع بیان 
 است.

 همچنین و... » :داردم. که مقرر مي.ق 439 مادۀ آخر قسمت از لحاظ مورد معامله نیز از 
 تدلیس شود خیارمي استنباط ،«مشتری تدلیس صورت در شخصي ثمن به نسبت بايع است
فرض چنین  ذمهخارجي جريان دارد و در مال کلي في معاملۀ عین در فقط عیب خیار مانند

ق.م. در معاملۀ مالِ کلي ذکر مقدار و جنس و  351خیاری منتفي است؛ چراکه مطابق مادۀ 
وصف ضروری است و اگر مورد معامله با آنچه در عقد ذکرشده مطابقت نداشته باشد، 

وفای به عهد صورت نگرفته و متعهد بايد مالي مطابق با آنچه  4ق.م. 275ط از مادۀ مستنب

                                                           
 محمۀد، الدينشۀمس؛ 181ق(، ص  1418، 1النشراالسۀالمي، چ  مؤسسۀۀ ، )قم:7، ج الشیعه مختلفبن يوسف، عالمه حلي، حسن .1

 .172، پیشین، ص الدمشقیه اللمعه عاملي،
تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و »دارد: ق.م. مقرر مي 456مادۀ  .2

 «.تأخیر ثمن که مخصوص بیع است
 .289(، ص 1397، 29 ، )تهران: میزان، چقواعد عمومي قراردادهاسید حسین، صفايي،  .3

چه که موضوع تعهد است قبول نمايد، توان مجبور نمود که چیز ديگری به غیر آنله را نميمتعهد»دارد: ق.م. مقرر مي 275مادۀ  .4
 «.اگرچه آن شيء قیمتاً معادل يا بیشتر از موضوع تعهد باشد
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 اقسام تمامي مشترک اوصاف مورد در فرضي که در در عقد آمده است، تسلیم نمايد. البته
 تحقق قابل نیز کلي عین در تدلیس خیار صورت، اين در باشد، گرفته صورت تدلیس کلي
 مقداری عملیاتي، اثر در بايع کلي اقسام ساير مورد در هرگاه م.ق. 279. بر اساس مادۀ 1است

 آن تواندمي مشتری بدهد، مشتری به درآورده، معمولي صورتبه  را کلي جنس ترينپست از
 بخواهد. متعهد يا معامله طرف از را معمولي مورد معاملۀ و مسترد دارد را

 . شرایط تحقق خیار تدلیس3

و شرايط تحقق آن را  2دني از خیار تدلیس تعريف ناقصي ارائه دادهکه قانون م ازآنجايي 
شوند، طور کامل بیان نکرده است، در اينجا عواملي که موجب پیدايش خیار تدلیس ميبه

 گیرند:مورد بررسي قرار مي

 کارانه. انجام عملیات فریب1. 3

ن طرف معامله ق.م، تدلیس عملیاتي است که موجب فريب خورد 438به داللت مادۀ 
 شخص مادی، عنصر . به لحاظ3است معنوی و مادی عنصر دو از شود. اين عملیات متشکل

مادی انجام دهد که در گفتار  و فیزيکي عملیات بايست يک سریمي (مدلس) کنندهتدلیس
 صفات يا در مورد معاملۀ است گونه دو بر عملیات نیز گونهاين يابد؛يا کردار وی تجلي 

را پنهان  نقصاني کننده صفتيا تدلیس و است آن فاقد کهشود، درحالي یان ميکمالي ب
 با را مادی اقدامات کنندهتدلیس معنوی، عنصر لحاظ دارد. به حقیقت وجود کند که درمي
 فقها مشهور اين ديدگاه مطابق نظر .4دهدمي انجام معامله طرف فريب منظوربه و نیتسوء

 طرف اگر انجام شود؛ پس معامله طرف فريب قصدبه  و عمدی ايدب فريبنده است که کار
 را آن اثر افتد، اشتباهبه  است شده ديگر انجام منظوری به يا ندانسته که در اثر کاری قرارداد

 . 5عملیات طرف مقابل نه کرد، خود شخص جستجو ارادۀ در بايستمي

                                                           
 .340ناصر، کاتوزيان، پیشین، ص  .1

شود؛ در عنوان تعريف خیار تدلیس نیز استفاده ميتعريف شده است که از آن به« تدلیس»فهوم عبارت ق.م. ظاهراً م 438در مادۀ  .2
 «.تدلیس عبارت است از عملیاتي که موجب فريب طرف معامله شود»اين ماده مقرر شده است: 

 .332ناصر، کاتوزيان، پیشین، ص  .3

 .226ق(، ص  1419، 1النشراالسالمي، چ  مؤسسۀ ، )قم:8، ج بالدالئل األحکام بیان في المسائل رياضسید علي، طباطبايي،  .4
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نوان عملي فريبنده تلقي عدر مورد اينکه سکوت عمدی شخص در حین معامله به
اگر کتمان عیب و خودداری از دادن اطالعات »دانان شود يا خیر، به عقیدۀ برخي حقوقمي
گرايد طرف معامله سبب خیار فسخ باشد، اعتبار قراردادها در بسیاری موارد به سستي مي به

يگران کند. از مباالتي خود را سبب برهم زدن پیمان با دتواند کاهلي و بيو ناراضي مي
پوشي و سکوت در مواردی که عیب پنهاني در کاالی مورد معامله وجود سوی ديگر پرده

حالتي که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و درستي طرف ديگر اعتماد  ويژه دردارد؛ به
 .1«برداری از جهل و ناتواني او استگمان بهرهکند، بيمي

ورد تکلیف فروشنده در خصوص سکوت فروشنده نسبت به های فقهي در ماما در کتاب
ها مربوط ای از آنشده است که پاره های گوناگوني بیانعیوب آشکار و پنهان مبیع ديدگاه
شود و ضمانت اجرای حقوقي ندارد. به اعتقاد برخي، به تکالیف اخالقي فروشنده مي

رتکب فريب و نیرنگ شده است؛ خواه فروشنده بايد عیوب کاال را به خريدار بگويد، وگرنه م
. به نظر بعضي ديگر، اعالم عیب از تکالیف فروشنده نیست و 2عیب آشکار باشد يا نهان

. 3شود؛ حتي اگر احراز عیب برای خريدار ممکن نباشدسکوت او فريب و حیله محسوب نمي
نظر اينان دانند. به گروهي ديگر تکلیف فروشنده را در بیان عیوب پنهان در مبیع مي

دهد که معامله را فسخ خودداری از اعالم چنین عیبي تدلیس است و به خريدار حق مي
  .4کند

ها، ديدگاه نخست نیت در قراردادرسد به لحاظ عرفي و مطابق با اصل حسننظر ميبه
تنها عیوب پنهاني کند طرفین نهنیت در قراردادها ايجاب ميتر باشد؛ چراکه حسنمناسب

های مورد معامله را برای آگاهي طرف مقابل بیان نمايند؛ به سخن ديگر، ه تمام ويژگيبلک
نیت در معامالت اقتضا دارد طرفین عقد در بیان مزايا و معايب مورد معامله، جانب حسن

مساوات را رعايت نمايند و تنها به مدح و ستايش نسبت به مورد معامله خود نپردازند، بلکه با 

                                                           
 .430(، ص 1381، 8، )تهران: شرکت سهامي انتشار، چ اعمال حقوقيناصر، کاتوزيان،  .1

 .289 ص پیشین، العاملي، جبعي الدين،زين .2

 .80، پیشین، ص الفقها تذکره حلي، عالمه يوسف، بنحسن .3
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گیری صحیح را ت دقیق مورد معامله و آگاه ساختن طرف مقابل، امکان تصمیمبیان مشخصا
رسد نظر ميصورت بهغیر اينبرای وی فراهم سازند تا با رغبت به انعقاد عقد اقدام کند؛ در

 شود. خوردن وی مي نوعي موجب فريبدرستي شکل نگرفته است و بهانگیزۀ شخص به

 . فریب خوردن طرف معامله2. 3

شود که در طرف عقد مؤثر رتکاب اعمال فريبنده در صورتي سبب ايجاد حق فسخ ميا
ای به انجام معامله ترغیب نمايد، که در صورت آگاهي از واقع به گونهباشد؛ يعني او را به
. در مورد اينکه چه نوع اعمالي موجب فريب خوردن طرف معامله 1دادمعامله رضايت نمي

توان نقش عرف را ناديده گرفت، اما هنگام انعقاد عقد عرفاً برخي شود، با اينکه نميمي
کنند؛ مانند ها اقدام به معامله نمياند که طرفین صرفاً به اتکای آناعمال و افعالِ معمول

که پردازد، درحالي آنکه فروشندۀ مال، هنگام فروش آن به مدح و ستايش مورد معامله مي
خرد، بلکه با سنجش ساير شرايط ونه تعاريف، مال را نميگاساس اين خريدار صرفاً بر

فريب شخصي باشد؛ يعني برای  رسد مالک تشخیصنظر ميگیرد. بنابراين بهتصمیم مي
 شده است يا خیر.شده، بايد ديد شخص اغفال اينکه فريب و نیرنگ مؤثر واقع  ارزيابي

داد هر حال به معامله رضايت ميخورده در که ثابت شود فريب رسد درصورتينظر ميبه
 ده است،ک کرو نیرنگ فروشنده در انگیزۀ خريدار اثر قاطع نداشته و تنها به آن کم

ي ريد کتابختوان به استناد خیار تدلیس آن را فسخ نمود؛ برای مثال شخصي در صدد نمي
تاب کخه از سند نچاست تا آن را به دوست خود هديه بدهد و فروشنده وانمود کند که تنها 

شود از درنگ آن را بخرد و درنتیجه ناگزير شود که بيمانده است و آن شخص ترغیب باقي 
ل او در هر حا ده، امار بوآشنايي وام بگیرد. در اين مثال با اينکه فريب در انگیزۀ خريدار مؤث

صد سرعت قهبموجب شده است تا خريدار  قصد خريد آن کتاب را داشته و فريب فروشنده
تأثیر بوده بي يدارخود را برای خريد کتاب عملي سازد و فريب فروشنده در انگیزۀ غالب خر

 است.
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 . تدلیس منسوب به شخص ثالث4

گاه ديد در بحث تدلیس از جانب شخص ثالث، ابتدا نظريات فقهای امامیه و سپس
 گیرد.رار ميقدانان مورد نقد و بررسي حقوق

 ه. نظریات فقهای امامی1. 4

یس یار تدلخاز آن مبنای  در بررسي ديدگاه فقهای امامیه ابتدا مصاديق تدلیس و پس
 بیان خواهد شد.

 نظر فقهای امامیه تدلیس از . مصادیق1. 1. 4

طور که در بحث قلمرو تدلیس گفته شد، در کتب فقهي عمدۀ مباحث خیار تدلیس همان
شده است، اما با توجه بیان  1ي معامالتعنوان قاعدۀ عمومذيل عقد بیع در بحث خیارات به

ای که اين عقد نسبت به ساير عقود دارد، در ضمن به احکام خاص عقد نکاح و موقعیت ويژه
در اين نوشتار  طور مجزا مورد بحث قرار گرفته است.احکام خیار تدلیس به اين عقد نیز

 هريک از اين مباحث به تفکیک بررسي خواهند شد:

 معامالت الف( تدلیس در

 شدهمطرح  موضوع تناسببه  کارانهفريب عملیات از مختلفي هایروش فقهي کتب در
 است:

 حیواني  فروش قصد يعني شخصي که تصريه است. «تصريه» تدلیس، مصاديق از يکي
 فروشبه شیرده بسیار حیواني عنوانبه را آن آن امتناع کند تا شیر دوشیدن از دارد، را

افتد، آن است که پیش از فروش ابۀ تصريه که امروزه نیز اتفاق مي. مورد مش2برساند
نظر آيد؛ تر بهازحدِ معمول به آن آب بخورانند تا فربه و چاقحیواني مانند گوسفند، بیش

                                                           
 در را که حقوقي و اجتماعي روابط تمام معنا اين در و گیردمي قرار عبادت مقابل در اعم معنای در معامله اصطالح فقهي متون در. 1

 مالي موضوع دارای است که حقوقي ماهیت نوع هر شامل اخص معنای در معامله اما شود،مي شامل دارد جريان اشخاص میان
، 3وق مدني حقمهدی، شهیدی، ) شودمي خارج معامالت شمول از عقد اين و گیردنمي دربر را نکاح عقد لحاظ اين از باشد،

 (.14 -13 (، صص1395، 20)تهران: انتشارات مجد، چ 
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شود، گونه موارد به دلیل آنکه با حیله مورد معامله بهتر از واقعیت نشان داده ميدر اين
 فسخ خريدار خیار برای تصريه گردد. درتدلیس ثابت ميخورده خیار برای طرف فريب

  .1است مخیر عقد امضای و فسخ میان او و آيدمي وجودبه
 مبیع آمیختن از است عبارت غش است.« غِشّ»کارانه، از ديگر مصاديق اعمال فريب 

 بهای که جنسي با را مبیع فروشنده ديگر،عبارت  به دارد؛ کمتری ارزش که کااليي با
 خفي صورتي در غش .2کند مخلوط آب با را شیر آنکه مانند کند؛ مخلوط دارد، کمتری

 حرمت در است شدهگفته  فقهي متون در که ایگونهاست؛ به حرام باشد، پنهاني يعني
 اصلي ارکان به حیله اگر خفي غشّ در .3شودنمي ديده اختالفي فقها میان خفي غشّ
 پنهان که موضوعي تناسببه  وگرنه بود خواهد اطلب عقدی چنین کند، وارد خلل عقد
رسد منظور از غشّ خفي، حالتي به نظر مي .4شودمي ثابت خیارات از يکي است، شده

تشخیص نباشد؛ آساني قابلاز مخلوط کردن مورد معامله با جنسي ديگر است که به
کردن جنسي با جنسي ديگر، مخلوط عبارتي گرچه با دقت نظر بتوان به آن پي برد. به 

توان غشّ خفي دانست؛ مانند که اين اختالط نامحسوس باشد ميطوری ديگر را به
که  آنکه نوعي از برنج را با نوع مشابۀ ديگری مخلوط کنند. در اين مورد نیز درصورتي

جنس مورد معامله کامالً ازبین نرفته باشد و به اين سبب عقد باطل نشود، خريدار 
 موجب خیار تدلیس عقد را فسخ کند.بهتواند مي

 قیمت شخص مرابحه نوعي بیع است که مرابحه است، بیع ديگر از تدلیس در حالتي 
 اگر حال .5گويدمي خريدار به آوردمي دستبه آن فروش از را که سودی مقدار و کاال

 بودن نسیه از آنکهبي سپس و باشد کرده خريداری نسیه صورتبه را کااليي شخصي
 صورت تدلیس حالت اين در بفروشد، ديگری به مرابحه بیع به را کاال آن دهد، خبر بیع

                                                           
 .292حسن، محقق حلي، پیشین، ص  جعفربن .1
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در تأيید نظر فقها و ثبوت خیار  .1آيدمي وجودبه فسخ خیار خريدار برای و است گرفته
بايست تمامي اطالعات را به توان گفت سکوت فروشنده در عقدی که ميتدلیس مي

نیت بوده، چنین سکوتي نوعي تخلف از مفاد قرارداد نخريدار اعالم کند برخالف حس
شود؛ چراکه شرايط معاملۀ نسیه با معاملۀ نقدی متفاوت است. در اين مورد تلقي مي

تکلیف قراردادی خود را انجام نداده است؛ بنابراين  فروشنده صرفاً سکوت نکرده، بلکه
 ند.تواند به علت تقلب فروشنده بیع را فسخ کخريدار نیز مي

  خريد و  به شخص دو کههنگامي که است ایمعامله است. نجش« نجش»مورد ديگر
 تا شودمي هاآن مذاکرۀ و بحث وارد خريدار عنوانبه ثالثي شخص پردازند،مي فروش

 شخص يا و باال ببرد را آن قیمت و دهد نشان مشتری دارای را کاال طريق اين از
 اين گرچه .2پردازدمي آن از ستايش و مدح به ،کاال قیمت بردن باال منظوربه ثالث

 حیله حالت اين در شود، زيرامي ثابت فسخ خیار مشتری برای اما است، صحیح معامله
توان درنظر گرفت؛ البته فرض عکس اين حالت را مي .3است يافته تحقق تدلیس و

تعاقدين شود، مانند آنکه شخصي برای پايین آوردن قیمت مورد معامله وارد مذاکرات م
 شود. رسد برای فروشنده خیار تدلیس ثابت مينظر ميدر اين حالت نیز به

نجش برخالف تصريه، غش و تدلیس در بیع مرابحه،  تدلیس، مختلف انواع میان در
مستلزم دخالت شخص ثالث است و بدون وجود چنین شخصي امکان تدلیس وجود ندارد. 

ها فرض دخالت ثالث منتفي است، اما در نجش ساير شیوه گونه تصور شود درالبته نبايد اين
ساير موارد چنین  تواند ديگری را فريب دهد، درحالي که درتنهايي نمييکي از طرفین به

امکاني وجود دارد. در مورد نجش نیز دو حالت امکان دارد؛ يا شخص ثالث با هماهنگي يکي 
يکي از طرفین تباني کرده باشد، دست به  شود يا بدون آنکه بااز طرفین وارد مذاکره مي

به يکديگر معرفي  عنوان واسطه، متعاقدين رازند. برای مثال، شخصي بهچنین اقدامي مي

                                                           
 ؛ حمزه، ابن142(، ص 1377الجعفريه،  آثار الحیاء المرتضويه ، )المکتبه2، ج اإلمامیه الفقه في مبسوطحسن، طوسي،  محمدبن .1

 .229ق(، ص  1417، 1، چ (ع)الصادق  اإلمام مؤسسۀ ، قم:الفروع و األصول علمي إلي النزوع غنیهحلبي،  زهرۀ

 .476، پیشین، ص 22 ج ،اإلسالم شرايع شرح في جواهرکالم نجفي، محمدحسن، .2

 يوسۀف، عالمۀه بن؛ حسۀن171ق(، ص  1411النشراالسۀالمي،  مؤسسۀۀ ، )قم،3، ج األحکام في الخالف طوسي، حسن، محمدبن. 3
 .45ق(، ص  1415، 1النشراالسالمي، چ  مؤسسۀ ، )قم،5ج  ،الشیعه تلفمخ حلي،
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دهد تا در صورت وقوع عقد، کند و يکي از طرفین عقد را بدون اطالع ديگری فريب ميمي
ن درنظر گرفتن نفع اجرت خود را دريافت کند. در واقع در اين مثال، شخصِ واسطه بدو

دهد. در حالت يکي از متعاقدين و تنها با انگیزۀ گرفتن اجرت، طرف مقابلِ او را فريب مي
طرف است و  منزلۀ تدلیس خودِ آننخست چون تدلیس با تباني يکي از متعاقدين بوده، به

ديدگاه طور که گفته شد، مطابق شود. در حالت دوم نیز همانموجب پیدايش خیار تدلیس مي
طور دارد؛ بنابراين به لحاظ فقهي، تدلیس ثالث به خورده خیار تدلیسفقها شخص فريب

 شود. خورده موجب پیدايش خیار تدلیس ميمستقل نیز برای طرف فريب

 نکاح ب( تدلیس در

 آنکه يا شود شرط صفتيزن  در که است آن نکاح در مطابق تعريف فقها، تدلیس
 در تدلیس از همچنین نوعي .1است آن فاقد که شود شرط طرفین زا يکي مورد در ایويژگي
 دارای را او يا دهد نشان هست از آنچه بهتر را او است که ایگونهبه زن آراستن نکاح،

« ماشطه»بپوشاند که از آن به  را او عیوب آنکه يا و ندارد وجود او در که بنماياند حُسني
 است، شده بیان محرمه مکاسب ذيل ماشطه احکام فقهي کتب در البته .2تعبیر شده است

  .3است حرام مکاسب اقسام از شود،مي انجام آرايشگر زن از سوی که تدلیس گونهاين زيرا

 و زوجه و زوج وليّ عالوه بر زوجین، از سوی نکاح مستنبط از منابع فقهي، تدلیس در
 تدلیس زن مورد در ها، اگرمطابق ديدگاه برخي فق .4است تحقق قابل ديگری نیز شخص هر

 مرد برعهدۀ مهر از چیزی کند، فسخ را نکاح نزديکي از پیش بخواهد زوج و باشند کرده
 او به را زن مهريۀ بايد باشد، داشته نکاح فسخ قصد مرد نزديکي از پس اگر اما بود. نخواهد
 مگر دارد؛ را مدلس به رجوع حق او اما گیرد،قرار مي او برعهدۀ مهر نزديکي، با زيرا بدهد،
 مهريه پرداخت در مسئولیتي زوج صورت اين در که باشد بوده زوجه خود مدلس اينکه
واسطۀ تباني با ثالث تدلیس کرده که زوجه به. البته به عقیدۀ برخي ديگر هنگامي5ندارد

                                                           
 .393ق(، ص  1414، 2السید السیستاني، چ  العظمي اهللآيه مکتب ، )قم:منتخبه المسائلسید علي، سیستاني،  .1
 .113 ص پیشین، ،22 ج ،اإلسالم شرايع شرح في جواهرکالم نجفي، محمدحسن، .2

 .216 ص پیشین، املي،الع جبعي الدين،زين .3
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تواند برای زوج بخواهد پس از وقوع نزديکي عقد را فسخ کند، مي که باشد، درصورتي
ای که به زوجه پرداخته است، نصف آن را از زوجه و نصف ديگر را از شخص ت مهريهدرياف

طور مساوی ضامن و ملزم به جبران ها بهکنندهثالث دريافت کند؛ به بیاني ديگر تدلیس
شود مطابق نظر فقهای امامیه . بنابراين با بررسي منابع فقهي مشخص مي1خسارت هستند

عقد نکاح موجب پیدايش خیار تدلیس برای شخص فريب و حیلۀ شخص ثالث در 
 شود؛ اگرچه به نحو مستقل و بدون تباني با زوج يا زوجه صورت گرفته باشد. خورده ميفريب

 امامیه  فقهای نظر از تدلیس . مبنای2. 1. 4

عبارتي، است؛ به 2برخي فقها مبنای خیار تدلیس، قاعدۀ الضرر به لحاظ مبنايي به نظر
. البته برخي 3وايات عامي که در زمینۀ خیار تدلیس وجود دارد، قاعدۀ الضرر استپشتوانۀ ر

اند، اما شمول اين قاعده بر تمامي مصاديق تدلیس ديگر با اينکه ظاهراً قائل به اين نظر شده
 . 4اندرا مشکل دانسته

که ي اند؛ به بیاني ديگر، هنگامدانسته 5بعضي ديگر تدلیس را از مصاديق قاعدۀ غرور
ای واسطۀ حیلهدهد، بهکارانۀ خود، طرف ديگر معامله را فريب ميشخص با عملیات فريب

ای که به عقیدۀ برخي فقها گونه؛ به6مقابلِ طرف ديگرِ معامله ضامن است کار برده، درکه به
 . 7قاعدۀ غرور و تدلیس، مفهوم واحدی هستند

                                                           
 .395ص  ق(، 1410، 1داوری، چ  مکتبه منشورات )قم: ،5،ج الدمشقیه المعه حشر في البهیه الروضه عاملي، جبعي الدين،زين .1

در مورد مفاد اين قاعده، فقها «. الضرر و الضرار في االسالم»مستند اين قاعده، حديثي از پیامبر اکرم )ص( است که فرمودند:  .2
ايجاد ضرر برای خود يا ديگری داللت دارد؛ بر طبق اند: يک نظر آن است که مفاد قاعده بر نهي نظريات گوناگوني ابراز نموده

واسطۀ نفي موضوع ضرری است؛ مطابق ديدگاه برخي، قاعدۀ الضرر بر نفي حکم ضرری نظری ديگر، قاعدۀ نفي حکم ضرری به
 ، )قم:1ج  ،القواعد الفقهیهاطالق دارد و به نظر بعضي ديگر، مفهوم قاعدۀ نفي ضرر بدون جبران است )میرزا حسن، بجنوردی، 

توان گفت اين قاعده به معنای نفي مشروعیت از ها مي(. از مجموع اين ديدگاه218-216ق(، صص  1419، 1نشر الهادی، چ 
 هرگونه وارد کردن ضرر به خود يا ديگری در اسالم است.

 .266طباطبايي، پیشین، ص  سید علي، .3

 .189، ص (ق 1405، 2الصدوق، چ  مؤسسۀ )تهران: ،3، ج المدارک جامع سید احمد، خوانساری، .4

و مفهوم اين قاعده آن است که هرگاه شخصي امری را در ظاهر « المغرور يرجع إلي من غره»عنوان اين قاعده عبارت است از  .5
ده، خورای جلوه دهد که مخالف باطن آن باشد و به اين وسیله ديگری را فريب دهد، به اين شخص غار و به شخص فريبگونهبه

 .293ق(، ص  1411، 2أمیرالمومنین، چ  اإلمام مدرسه ، )قم:2ج  فقهیه، القواعدشود )ناصر، مکارم شیرازی، مغرور گفته مي

 .274بجنوردی، پیشین، ص  میرزا حسن، .6

 .451ص  ق(، 1421 ،1الخمیني، چ  االمام نشر آثار و تنظیم )مؤسسۀ ،2ج  ،البیع کتاب خمیني، موسوی اهلل،سید روح .7
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 ستدلی خیار توجیه برای مناسبي عنوان مبنایرا به غرور توان قاعدۀرسد نمينظر ميبه
بايست به خورده ميزيرا مطابق مفاد قاعدۀ يادشده، فريب دانست، ثالث تدلیس فرض در

دهنده مقابل فريب خورده درثالث، فريب تدلیس فرض که در دهنده رجوع کند؛ درحاليفريب
د تا حق جود نداروابطۀ قراردادی تواند به خیار تدلیس استناد کند، زيرا میان اين دو رنمي

وجود آيد؛ همچنین طرف ديگر معامله مرتکب دهنده بهفسخي برای وی در مقابل فريب
چراکه  خورده برای فسخ عقد به وی رجوع کند،فريب و نیرنگ نشده است تا طرف فريب

نده دهخورده تنها حق رجوع به فريبطور که گفته شد بر مبنای قاعدۀ غرور، فريبهمان
 ان به ویدهنده نیست تا بتودارد؛ درحالي که در فرض تدلیس ثالث، طرف معامله فريب

قاعدۀ  د دارد،وجو و قاعدۀ غرور رجوع کرد. بنابراين با وجود شباهت زيادی که میان تدلیس
 گیرد.بر نميغرور فرض مطروحه را در

ابق قاعدۀ الضرر آنچه توجه به اينکه مط رسد بانظر ميدر مورد قاعدۀ الضرر هم به
قاعدۀ غرور ديده است، از اين نظر نسبت به موضوعیت دارد دفع ضرر از شخص زيان

ديده به عمومیت دارد؛ چراکه قاعدۀ الضرر تنها در مقام بیان حق رجوع شخص زيان
های جبران زيان است و اگر بتوان با فسخ عقد زننده نیست، بلکه اين تنها يکي از راهزيان
ديده به استناد قاعدۀ الضرر، خیار ديده دفع کرد، در اين صورت برای زيانر را از زيانضر

 وضع مبنای طور کليآيد مطابق گفته برخي فقیهان بهنظر ميبنابراين به شود؛فسخ ثابت مي
. خیار تدلیس نیز از اين قاعده مستثنا نبوده، مبنای آن را 1است الضرر قاعدۀ خیارات،

که عقدی  قاعدۀ الضرر دانست. بر اين اساس، ممکن است گفته شود درصورتي بايستمي
خورده بر پايۀ فريب و نیرنگ واقع شود، با توجه به عمومیتي که قاعدۀ الضرر دارد فريب

موجب خیار تدلیس عقد را فسخ کند؛ گرچه تدلیس از جانب شخصي غیر از طرف تواند بهمي
گیرد. اما در مقام ه عموم قاعدۀ الضرر اين حالت را نیز دربر ميشده باشد، چراک معامله واقع

شود، اما ممکن است پاسخ بايد گفت با آنکه عمومیت قاعدۀ الضرر شامل اين فرض هم مي
خورده موجب ضرر و زيان طرف ديگر شود که در فريب و خیار تدلیس برای فريب ثبوت

بوت خیار تدلیس، زيان دو طرف معامله در مقام ث رو درحیله نقشي نداشته است. از اين 
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دلیل متعارض  گیرد که در اين حالت، مطابق قواعد اصولي، هر دويکديگر قرار مي تعارض با
نظر بنابراين به .2بايست به اصل رجوع کرد؛ اصل نیز بر لزوم عقد استو مي 1شوندساقط مي

ضرر است، اما در فرضي که رسد با آنکه به لحاظ فقهي مبنای خیار تدلیس قاعدۀ المي
خورده با شود، به دلیل تعارض زيان فريبطور مستقل مرتکب تدلیس ميشخص ثالث به

 شود.خورده خیار تدلیس ثابت نميزيان طرف ديگر معامله، برای شخص فريب

 دانان. دیدگاه حقوق2. 4

دانان در ا ديدگاه حقوقآمده از منظر فقها، ابتد عملتناسب تفکیک بهدر اين مورد نیز به 
 گیرد.معامالت و سپس در نکاح مورد بررسي قرار مي

 . تدلیس در معامالت1. 2. 4

 يابد تحقق شخصي هر از سوی تدلیس دانان،حقوق برخي عقیدۀ به لحاظ حقوقي نیز به
نباشد. در  معامله طرف تباني با اگر حتي آيد؛مي وجودبه فسخ حق خوردهفريب طرف برای
 مبیع در تدلیس غالباً که است جهتبه اين  3.م.ق 439 مادۀ در مشتری و بايع قت، ذکرحقی

 يا متعاملین از يکي فعل میان نظر اين از و يابدتحقق مي خريدار و بايع از سوی ثمن يا
 مادۀ از مالک وحدت با و ندارد تفاوتي وجود کارانهفريب عملیات انجام در ثالث شخص
 .4نمود جاری ثالث نیز شخص به منتسب تدلیس صورت در را آن محک توانمي يادشده

گیری از نظريات فقهای امامیه، مبنای خیار تدلیس را داني ديگر با بهرههمچنین حقوق
اساس اين قاعده گفته است، تفاوتي ندارد تدلیس از جانب طرف  و بر 5قاعدۀ الضرر دانسته

خیار تدلیس دارد.  هر صورت، متضرر از فريبشده باشد، در  معامله يا شخص ديگری واقع
که عقدی مالي يا غیرمالي منعقد شود و يکي از  در واقع، مطابق ديدگاه ايشان، درصورتي

                                                           
 .350(، ص 1394، 56تهران، چ  دانشگاه انتشارات مؤسسۀ )تهران: ،اسالمي حقوق استنباط مباني ابوالحسن، محمدی، .1

 .3 ص پیشین، ،23 ج ،اإلسالم شرايع شرح في جواهرکالم نجفي، محمدحسن، .2

اگر بايع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بايع نسبت به »رد: داق.م. مقرر مي 439مادۀ  .3
 «.ثمن شخصي در صورت تدلیس مشتری

 ، )تهران:6 مدني حقوق ؛ مهدی، شهیدی،515(، ص 1363اسالمیه،  انتشارات )تهران: ،1، ج مدني حقوق سید حسن، امامي، .4
 .67(، ص 1386، 8مجد، چ  انتشارات
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علیه فريب دهد و وضع روحي و نسبت به معقود طرفین يا شخص ثالثي طرف ديگر را
ای دفع ضرر از طرف ای باشد که به سبب فريب منفعل شود، برگونهاطالعات طرف ديگر به

  .1شودخورده برای وی خیار تدلیس ثابت ميفريب

 يکي تدلیسِ تنها اندگفته. م.ق 439 مادۀ ظاهر اساس بر دانانحقوق از ایعده مقابل، در
 عملیات به سبب و بود خواهد مقابل طرف برای فسخ خیار پیدايش موجب معامله طرفینِ از

 خوردهفريب طرف برای فسخي حق گیرد، صورت لثثا شخص ای که از سویکارانهفريب
 معامله فسخ از ناشي زيانِ تا است نشده تقصیری مرتکب معامله طرف زيرا آيد،نمي وجودبه

 يکي سوی از که نامتعارف است نیرنگي تدلیس گفت توانمي در واقع .2شود بر وی تحمیل
 و رود کاربه ديگر طرف ساختن راهگم منظوربه او دستیاری و آگاهي با يا معامله طرف دو از
 .3دادنمي رضا آن به واقعیت از بودن آگاه صورت در که انگیزدبرمي ایمعامله به را او

خورده تأکید دارد و بر از میان اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست تنها بر ضرر شخص فريب 
از اينکه از جانب چه کسي کارانه را فارغ مبنای جلوگیری از ورود زيان به او، عملیات فريب

شده باشد، موجب تحقق خیار تدلیس دانسته است؛ اگرچه طرف ديگر معامله از آن واقع 
خورده، به موقعیت طرف اطالع بوده باشد. اما ديدگاه دوم عالوه بر زيان طرف فريببي

سد از رنظر ميگیرد. درمجموع بهنظر ميکند و هر دو طرف عقد را درمقابل نیز توجه مي
اشد، چراکه اوالً مطابق اصل لزوم و خصوصًا تر بمیان اين دو ديدگاه، ديدگاه دوم مناسب

ق.م. که بر لزوم بیع تأکید دارد، وجود خیار امری استثنايي است و در موارد  457مادۀ 
بايست به قدر متیقن اکتفا نمود و در موارد شک در ثبوت خیار، قائل به عدم استثنايي نیز مي

جود خیار شد و همین طور با توجه به آنکه خیار امری استثنايي است به ياری قیاس نیز و
توان وجود خیار توان آن را به ساير موارد توسعه دارد. بنابراين از اين لحاظ نیز نمينمي

تدلیس را در فرض تدلیس ثالث محقق دانست. دوم اينکه ثبوت خیار تدلیس در مقابل طرف 
نیت بوده و حتي از وقوع تدلیس اطالعي نداشته، ممکن است با حسن ديگر معامله که

                                                           
 .177، ص (1378، 1دانش، چ  گنج کتابخانۀ ، )تهران:2ج  ،حقوق ترمینولوژی در مبسوط لنگرودی، محمدجعفر، جعفری .1
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 .333 ص پیشین، کاتوزيان، ناصر، .3



 

 

 

 

  101 ...تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت 

 

طور کلي ناديده گرفته شده است. سوم، موجب زيان وی گردد که در اين صورت زيان او به
گذار در بیان اثر تدلیس در قرارداد است، کالم خود را به تدلیس با توجه به اينکه قانون
تواند گذار با آنکه در مقام بیان بوده است مينونکند و سکوت قاطرفین عقد محدود مي

 اثر بودن تدلیس اشخاص ثالث در قرارداد شمرده شود.ای بر بيقرينه

 قراردادی موقعیت در را ثالث از سوی اکراه که م،.ق 203 مادۀ تمايز افزون بر اين در 
 گفت توانمي زد،سايم محدود طرفین به را تدلیس که م،.ق 439 مادۀ با داند،مي مؤثر

 برخوردار حقوقي نفوذ زا عقد درنتیجه شود،مي معیوب شخص ارادۀ اکراه در کهازآنجايي 
 تحقق در که درحالي باشد؛ کسي چه جانب از اکراه ندارد تفاوتي به همین دلیل نیست،
 اقدام با مدلس شخص و است متعاقدين از يکي انگیزه دارد، موضوعیت آنچه تدلیس
 را او ارادۀ آنکهبي انگیزد،برمي معامله به اقدام برای را شخص رغبت و میل خود، رانۀکافريب
 ه لحاظ حقوقيببر مبنای تدلیس واقع شده  که عقدی علت همین به. دهد قرار تأثیر تحت

متحمل  حیله اثر در خوردهفريب شخص است ممکن کهازآنجايي  اما است. صحیح و نافذ
 شدهگرفته  ردرنظ تدلیس استناد به فسخ خیار شخصي، چنین از تحماي برای زياني شود،

 است.

خورده البته عدم ثبوت خیار تدلیس را نبايد به معنای قابل جبران نبودن زيان طرف فريب
 مسئولیت قانون يک مادۀ اطالق به توجه دانست، بلکه مطابق قواعد مسئولیت مدني و با

 برابر در است، داده فريب را معامله طرفین از ييک که ثالثي شخص گفت توانمي ،1مدني
 آگاهي و علم با دارد حق شخص هر که است بديهي زيرا است، ضامن خوردهفريب طرف
يکي از  خود، فريبکارانۀ عمل با ثالث شخص کهعقدی را منعقد نمايد. اما هنگامي کامل

 و میل برخالف را عقدی و سازدمي ضايع او از را حقي درواقع دهد،مي فريب را متعاقدين
شود در برخي موارد احتمال دارد  ايراد است ممکن البته کند.مي تحمیل وی بر شخص ارادۀ

 اساس بر اما نشود، وارد خوردهفريب شخص به مادی گونه خسارتهیچ ثالث تدلیسِ اثر در

                                                           
 يا جان به احتیاطيبي نتیجۀ در يا عمداً قانوني مجوز بدون هرکس»: داردمي مقرر 1339 مصوب مدني مسئولیت قانون 1 مادۀ .1

 وارد لطمه گرديده ايجاد افراد برای قانون موجببه که ديگری حق هر به يا تجارتي شهرت يا حیثیت يا آزادی يا مال يا سالمتي
 .«باشدمي خود عمل از ناشي خسارت جبران مسئول شود ديگری معنوی يا مادی ضرر موجب که نمايد
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 1قانون اين 8 مادۀ در طورهمین و شده بیان مدني مسئولیت قانون 1 مادۀ در که کلي قاعدۀ
 است، يادآور شده معنوی هایزيان قبال در را زنندهزيان شخص مسئولیت خاص طوربه که
 معامله به اقدام ثالث شخص واقعِ خالف تصديقات اثر در معامله طرف گفت توانمي
 تواندمي گفتهپیش مادۀ استناد به اما نشود، وارد او به مادی خسارت اگر حتي کند؛مي

امکان  زيرا نمايد، مطالبه خود بر قراردادی را چنین شدن تحمیل از ناشي ویمعن خسارت
برای وی شود که اين  رواني و روحي تألمات منشأ فريب خوردن شخص، منفي دارد تأثیر

 بايست جبران گردد.است و مي خسارت نوعي هم

 . تدلیس در نکاح2. 2. 4

 خیار و( 1123 تا 1121 مواد) عیب خیار به نکاح فسخ موارد مدني، قانون مطابق ظاهر
 2ق.م. 1128دانان از مادۀ اما حقوق است، شده محدود( 1128 مادۀ) صفت شرط از تخلف

، و در تعريف آن گفته شده است تدلیس در 3اندوجود خیار تدلیس در نکاح را استنباط نموده
جین وجود دارد، پنهان نکاح آن است که با اَعمال متقلبانه نقص يا عیبي را که در يکي از زو

ق.م. در مورد تدلیس  1128. مادۀ 4يا او را دارای صفت کمالي معرفي کنند که فاقد آن است
 دانان اختالف نظر وجود دارد.ثالث صراحت ندارد. در اين مورد نیز میان حقوق

 دانان، در هر عقدی اعم از آنکه مالي يا غیرمالي )مانند نکاح(مطابق ديدگاه برخي حقوق
ای باشد که گونهباشد، تدلیس از جانب هرکسي که واقع شود و وضعیت شخص مقابل نیز به

، زيرا مطابق نظر ايشان 5آيدوجود ميخورده خیار تدلیس بهفريب بخورد، برای طرف فريب

                                                           
 و یتحیث به واقع مخالفِ انتشارات يا تصديقات اثر در که کسي»: داردمي مقرر 1339 مصوب مدني مسئولیت قانون 8 مادۀ .1

 مخالف وسائل ساير يا مزبور انتشارات اثر در که شخصي. است آن جبران مسئول ،آورده وارد زيان ديگری موقعیت و اعتبارات
 اثبات صورت در و خواسته را مزبور عملیات شدن موقوف تواندمي باشد رفتن بین از معرض در يا و کم مشتريانش نیت، حسن
 .«نمايد مطالبه دهکننوارد از را وارده زيان تقصیر

 فاقد مذکور طرف که شود معلوم عقد از بعد و شده شرط خاصي صفت طرفین از يکي در هرگاه»: داردمي مقرر. م.ق 1128 مادۀ .2
 شده واقع آن بر متبايناً عقد يا شده تصريح عقد در مذکور وصف خواه بود خواهد فسخ حق مقابل طرف برای بوده مقصود وصف
 .«باشد

 .210(، ص 1397، 49میزان، چ  نشر )تهران: ،خانواده حقوق مختصر امامي، سین، صفايي و اسداهلل،سید ح .3

 .240ق(، ص  1418، 3اسالمي، چ  انتشارات دفتر ، )قم:3ج  ،مدني حقوق طاهری، اله،حبیب .4

 .177، پیشین، ص حقوق ترمینولوژی در مبسوط لنگرودی، جعفری محمدجعفر، .5
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مبنای خیار تدلیس قاعدۀ الضرر است و مطابق اين قاعده شخص متضرر برای دفع ضرر 
. همچنین برخي ديگر استدالل 1خیار تدلیس عقد را فسخ نمايد موجبتواند بهخود مي

ثبوت حق فسخ که جلوگیری از ورود ضرر است،  اند بر اساس منابع فقهي و مبنایکرده
دلیلي بر اختصاص تدلیس به طرفین عقد نکاح وجود ندارد و تدلیس اشخاص ثالث نیز 

 . 2شودخورده ميموجب پیدايش خیار تدلیس برای طرف فريب

وجه يب تبر اساس ديدگاه يادشده، برای ثبوت خیار تدلیس در نکاح به عامل فر
وع يي که وقشود، بلکه کافي است عقد در اثر فريب منعقد شود، در اين صورت ازآنجانمي

تواند برای دفع ضرر از شود، وی ميخورده ميچنین عقدی معموالً موجب ضرر طرف فريب
 نکاح را فسخ کند.  خود به استناد خیار تدلیس،

خورده در صورتي خیار تدلیس مطابق ديدگاهي ديگر، در عقد نکاح برای طرف فريب
آيد که طرف مقابل با شخص ثالث تباني کرده باشد و يا تدلیس از جانب نمايندۀ وجود ميبه
هي و و يا حتي اگر بدون تباني با ثالث باشد، يکي از طرفین با علم و آگا 3شده باشد واقع او
. البته 4طور عمدی از فريب شخص ثالث استفاده کند و برمبنای آن نکاح را منعقد سازدبه

شده است در ضمن يک از اين موارد نباشد، ولي اوصافي که از سوی ثالث بیان اگر هیچ 
له حق فسخ عقد را دارد؛ منتها مبنای خیار عقد شرط شده يا بنای تراضي بوده باشد، مشروط

. همچنین استدالل شده است با توجه به اينکه 5له، تخلف از شرط صفت استطفسخ مشرو
 توان آن را به موارد مشکوک گسترش داد، اگرفسخ نکاح امری استثنايي است و نمي

 که درصورتي دهد، فريب را ديگر طرف تباني با يکي از طرفینِ عقد بدون ثالث شخص
 شخص تدلیس استناد به تنها خوردهفريب طرف باشد، نشده شرط عقد در يادشده اوصاف

حق فسخ عقد نکاح را نخواهد داشت. افزون بر اين، ثبوت خیار فسخ به دلیل تدلیس  ثالث
طور ثالث ممکن است موجب زيان همسر ديگر باشد که تقصیری در فريب نداشته و همین

                                                           
 .777، پیشین، ص تجارت و مدني حقوق المعارف دائره لنگرودی، ریجعف محمدجعفر، .1
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از اين رو بايد مصلحت خانواده و اجتماع در آن است که موارد انحالل نکاح محدود گردد؛ 
 .1قائل به عدم حق فسخ در فرض تدلیس شخص ثالث در نکاح شد

رف طمطابق اين ديدگاه، اصل بر آن است که در اثر فريب شخص ثالث برای  
آيد؛ مگر آنکه ثالث با تباني و همکاری يکي از طرفین، وجود نميخورده خیار تدلیس بهفريب

ع شده الث مطلثريب ه يکي از طرفین با اينکه از فطرف مقابل را فريب داده باشد و يا آنک
رخالف بنکه است، موضوع را به طرف مقابل اطالع ندهد. در اين حالت نیز به دلیل آ

 کارانه تبانينیت عمل کرده است، مانند موردی که شخص با ثالث در عملیات فريبحسن
صرف بیان اوصاف يا ه بديگر آيد. به بیاني وجود ميخورده تدلیس بهکرده باشد، برای فريب

ها يکي از موجب آنطور مستقل و بدون هماهنگي با يکي از طرفین، بهشروطي که ثالث به
شود؛ مگر آنکه اين خورده خیار فسخ ثابت نميدهد، برای طرف فريبطرفین را فريب مي

خورده يبفر طرف اقدام با تباني يا با آگاهي يکي از طرفین باشد که در اين صورت برای
ا در خورده اوصاف يا شروط موردنظر خود رشود، و يا آنکه طرف فريبخیار تدلیس ثابت مي

طرف  نیز ضمن عقد شرط کند و يا عقد را بر مبنای آن واقع سازد که در اين حالت
از  یار تخلفخکننده حق فسخ عقد را دارد، اما نه به سبب خیار تدلیس، بلکه به علت شرط

ن واقع آنای ست اگر چنین اوصافي در عقد شرط نشده باشد يا عقد بر مبشرط. بديهي ا
 نشده باشد، مجوزی برای فسخ عقد نخواهد بود.

کند، زيرا مادۀ يادشده حالتي را دربر ق.م. نیز ديدگاه اخیر را تقويت مي 1128ظاهر مادۀ 
بر مبنای آن عقد گیرد که طرفین بر اوصافي توافق کرده باشند و يا الاقل با آگاهي و مي

اوصاف بوده است، ولي  شود شخص فاقد آنواقع شده است. اما پس از عقد مشخص مي
هنگامي که يکي از طرفین صرفاً بر اساس اظهارات شخص ثالث و بدون آنکه طرف مقابل 

رسد به دلیل ناآگاهي طرف نظر ميسازد، بهرا از شروط خود آگاه سازد، نکاح را منعقد مي
ق.م. است؛ به  1128شده در مادۀ گفته خارج از حکم بیانصاف يا شروط پیشعقد از او

ق.م. بیانگر حالتي است که هر دو طرف با آگاهي از اوصاف و  1128عبارت ديگر، مادۀ 
کنند و بر موردی که يکي از طرفین صرفاً به اعتماد شروط موردنظرشان نکاح را منعقد مي
 سازد، داللتي ندارد.مقابل عقد را واقع مي شخص ثالث و بدون هماهنگي با طرف
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طور که مانت، ههمچنین در برابر اين استدالل که مبنای خیار تدلیس قاعدۀ الضرر اس
ن است خورده و ضرری که ممکدر بحث از معامالت بیان شد، در تقابل ضرر طرف فريب

کنند اقط مير را سموجب فسخ عقد به طرف ناآگاه از فريب وارد شود، هر دو ضرر يکديگبه
همیتي جه به اا توبو بايد به اصل رجوع شود که اصل نیز بر لزوم و پايبندی به عقد است. 

خص شتدلیس  کند کهکه عقد نکاح و استحکام آن در جامعه دارد، اين ديدگاه را تقويت مي
 تواند موجب فسخ نکاح شود. ثالث نمي

ای که عقد نکاح دارد )برخالف م و آثار ويژهرسد به لحاظ تحلیلي به دلیل احکانظر ميبه
خورده در اثر بايست قائل به ثبوت خیار تدلیس برای طرف فريبمي (ظاهر قانون مدني

 طور مستقل و بدون تباني با يکي از طرفینتدلیس شخص ثالث شد؛ گرچه شخص ثالث به
وجود نکاح برای زوجین بهترين تکالیفي که در اثر عقد تدلیس نموده باشد، زيرا يکي از مهم

اند. هنگامي که در مورد آيد آن است که زوجین به زندگي مشترک در يک منزل مکلفمي
يکي از زوجین تدلیس شود، زندگي مشترک در يک منزل و تعامل زوجین با يکديگر موجب 

ها تدلیس شده، بیش از ساير عقود خود را نمايان شود فقدان اوصافي که در مورد آنمي
گونه سازد و اين امر ممکن است منشأ بروز اختالفات و ناراحتي میان زوجین گردد که اين

خورده است، بلکه به زيان طرف مقابل وی نیز تمام تنها به زيان طرف فريباختالفات نه
بايست تا جايي که ممکن است شود. بنابراين گرچه اصل بر استحکام خانواده است و ميمي

ابط زوجیت شد، اما در چنین مواردی که ادامۀ رابطۀ زوجیت به زيان طرفین قائل به دوام رو
بسا زيان دوام نکاحي که بر پايۀ فريب شکل گرفته است بیشتر از انحالل آن باشد. است، چه

رسد ثبوت خیار فسخ به دلیل تدلیس ثالث در عقد نکاح مطابق مبنای نظر ميبنابراين به
شود. همچنین در ساير عقود در حالتي که طرف ديگر عقد نميخیار بوده، موجب تضییع حق 

تواند با انتقال مورد معامله خورده ميشود اصوالً طرف فريبنسبت به مورد معامله تدلیس مي
به ديگری و تهیۀ عوضي که مورد نظرش بوده است تا حد زيادی زيان ناشي از چنین عقدی 

موضوع عقد برقراری رابطۀ زوجیت میان مرد و زن  احرا از خود دفع کند. اما ازآنجا که در نک
شوند. هنگامي که يکي است، برخالف ساير عقود، در نکاح، عوضیني با يکديگر مبادله نمي

سازد به دلیل محدود بودن موارد از طرفین بر اساس فريب ثالث عقد نکاح را منعقد مي
تواند خود را از قید دارد، وی نميانحالل نکاح، خصوصاً در مواردی که شرايط طالق وجود ن

چنین عقدی برهاند. افزون بر اين، زيان ناشي از چنین نکاحي، برخالف ساير عقود، اعم از 
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آساني قابل جبران نیست، چراکه در معامالت معموالً خسارات وارده به مادی و معنوی، به
است، شیوۀ جبران  اند، اما بر اساس آنکه نکاح عقدی غیرماليصورت مالي قابل جبران

های خورده مؤثر باشد. عالوه بر اين، شیوهتواند برای طرف فريبطور مادی نميخسارت به
، مانند الزام به 1بیني شده استديگری که برای جبران خسارت معنوی که در قوانین پیش

وانند تخانواده نمي ويژۀ اهمیت دلیل عذرخواهي و يا درج حکم در جرايد و موارد مشابه، به
خورده بکاهند. با توجه به داليل در عقد نکاح راهگشا باشند و از تألمات طرف فريب

ای که عقد نکاح دارد، آثار نامطلوبي شود به سبب احکام و آثار ويژهگفته مشخص ميپیش
گذارد در مقايسه با ساير عقود بیشتر است. تدلیس شخص ثالث در که تدلیس بر اين عقد مي

 شود. خورده ميرخالف ساير عقود، موجب پیدايش خیار تدلیس برای طرف فريبعقد نکاح، ب

 نتیجه

ثالث  شود، مطابق نظر فقهای امامیه تدلیسِ شخصبا بررسي منابع فقهي مشخص مي
برای  یسطور مستقل و بدون هماهنگي با يکي از طرفین نیز موجب پیدايش خیار تدلبه

دلیس در تبارز آن معاملۀ نجش است. افزون بر اين، شود که مصداق خورده ميشخص فريب
ص پذير است و شخنکاح نیز از سوی وليّ زوج يا زوجه يا هر شخص ديگری امکان

از  رات ناشيخورده عالوه بر فسخ عقد به سبب تدلیس ثالث حق دارد بابت جبران خسافريب
 دهنده رجوع کند.تأديۀ مهر به شخص فريب

ق.م. که تدلیس را منحصر به طرفین عقد نموده، سبب  439دۀ به لحاظ حقوقي ظاهر ما
دانان شده است. مطابق ديدگاه برخي، حکمت گیری دو ديدگاه متفاوت در میان حقوقشکل

خورده است و در کلیۀ عقود اعم از مالي و وضع خیار تدلیس، دفع ضرر از شخص فريب
متعاقدين يا شخص ديگری واقع شود  غیرمالي ازجمله نکاح، تفاوتي ندارد تدلیس از جانب

شود و ذکر بايع و يخورده برای وی خیار تدلیس ثابت مبرای دفع ضرر از طرف فريب
ق.م. از جهت غلبه است، چراکه غالباً تدلیس از جانب متعاقدين صورت  439مشتری در مادۀ 

                                                           
شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد کسي که به حیثیت و اعتبارات »دارد: مي مقرر 1339 مصوب مدني مسئولیت قانون 8 مادۀ .1

تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زيان و نوع تقصیر شود ميمي
تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به خسارت مالي حکم به رفع زيان از طريق ديگر از ايجاب نمايد دادگاه مي

 «.قبیل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد
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ني با يکي از گیرد. برابر ديدگاهي ديگر، در تمامي عقود، تدلیسِ شخص ثالث بدون تبامي
شود، زيرا ثبوت خیار خورده نميمتعاقدين، سبب پیدايش خیار تدلیس برای شخص فريب

فسخ در اين مورد ممکن است موجب زيانِ طرف ديگر عقد شود که مرتکب تقصیری نشده 
ضمن عقد  است. البته مطابق اين ديدگاه در عقد نکاح اگر آنچه موجب فريب شده است، در

له خیار فسخ به استناد شده باشد، برای طرف مشروطد مبني بر آن واقع شرط شده يا عق
 شود.خیار تخلف از شرط صفت ثابت مي

سید که رتوان به اين نتیجه دانان و مواد قانون مدني ميبا بررسي ديدگاه فقها و حقوق
 ترجیح خوردهدر عقود مالي نظیر بیع، ثبوت خیار تدلیس برای دفع ضرر از شخص فريب

ا ببالمرجح است، زيرا فسخ عقد ممکن است موجب ضرر طرف ديگر عقد شود که 
نیت خورده و تحمیل آن بر طرف باحسننیت بوده است و دفع زيان از شخص فريبحسن

رسد برای آنکه دفع ضرر از شخص نظر ميبرخالف حکمت وضع خیارات است. بنابراين به
خورده به دلیل تدلیس ثالث ، طرف فريبقد نشودخورده موجب تضرر طرف ديگر عفريب

ي نماند، او شده باقان ناختیار فسخ عقد را نداشته باشد؛ از طرفي برای آنکه زيان وی نیز جبر
دهنده فريب ي بهحق دارد برای جبران زيان ناشي از تدلیس بر مبنای قواعد مسئولیت مدن

 رجوع کند.

ن در اي انونققانون مدني و سکوت  در مورد عقد نکاح، حصری بودن عوامل فسخ آن در
 نجايي کهسازد. اما ازآفرض تدلیس شخص ثالث دشوار مي زمینه ثبوت خیار تدلیس را در

خود  اير عقودسشود اثر تدلیس در اين عقد بیشتر از تعامل مستمر زوجین در نکاح موجب مي
ار ود و آثین شرا نمايان سازد و وقوع عقد بر پايۀ تدلیس ممکن است موجب اختالف زوج
ل رد انحالموا نامطلوبي در زندگي مشترک زوجین داشته باشد و با توجه به محدود بودن

زيان  شترک بهگي منکاح، خصوصاً در مواردی که امکان طالق وجود نداشته باشد، ادامۀ زند
 برخالف ساير هر دو طرف است و افزون بر اين به دلیل آنکه نکاح عقدی غیرمالي است،

خورده را تواند زيان طرف فريبهای جبران خسارت اعم از مادی و معنوی نميیوهعقود ش
رسد ثبوت خیار نظر ميآساني قابل جبران نیست. بهخورده بهجبران کند و زيان طرف فريب

 تر باشد.تدلیس در عقد نکاح به سبب تدلیسِ شخص ثالث منطقي
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