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Background and Aim: Pre-sale is one of the most common transactions in the 

market, especially the commodity exchange. According to Islamic jurisprudence, 

pre-sale has rulings, including the lack of license to sell goods before the maturity, 

which is one of these important issues and a disagreement among jurists. 

Considering the acceptance of this contract, as one of the mechanisms of 

commodity exchange transactions, the question arises whether the sale of goods 

before the maturity in the traditional market, especially the stock exchange is 

correct?  
Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: One of the rulings of the pre-sale contract is the sale of goods before the 

maturity in the secondary market, which is disputed by jurists. Some jurists have 

invoked the prohibition of non-licensing for reasons such as consensus, narrative, 

etc. And also its sales license solutions, including, in the form of lawyers, transfers, 

etc. It was investigated and explained. 

Conclusion: It is permissible to sell the goods before the maturity according to 

Islamic jurisprudence and law, because by concluding the contract, as the seller 

owns the money and seizes it, in return, the buyer becomes the owner of the goods. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 دهيچک

فروش داراي احکامي است که  بر اساس فقه اسالمي پيش. ویژه بورس کاال است ي از اقسام معامالت رایج در بازار، بهکی ،فروش شيپ :هدفنه و يزم
عنوان  پيش بيني این قرارداد، به با توجه به. استکه از این مسائل مهم و اختالفي بين فقها  استازجمله آن، عدم جواز فروش مبيع قبل سررسيد 

ویژه بورس صحيح  که آیا فروش کاال قبل از سررسيد در بازار سنتي، به شود يممطرح  سؤالي کاال، این ها بورساز سازوکارهاي معامالت  یکي
 است؟

 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش
 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق

برخي از فقها براي . فروش، فروش مبيع قبل از سررسيد در بازار ثانویه است که مورد اختالف آرا، بين فقها است یکي از احکام قرارداد پيش :ها افتهی
آن ازجمله، در قالب صلح، کارهاي جواز فروش  و همچنين راه است... و تیروا که عبارت از اجماع، اند کردهممنوعيت عدم جواز، به دالیلي استناد 

 . است که مورد بررسي و تبيين قرار گرفت... وکالت، حواله و
است و ( پول)طور که فروشنده مالک ثمن  فروش مبيع قبل از سررسيد بر اساس فقه و حقوق اسالمي، جایز است زیرا با انعقاد عقد همان :يريگ جهينت

 .ستا ملک ِطلق او و این شود يمدر مقابل خریدار مالک کاالي سلفي  کند يمدر آن تصرف 
  .فروش، بيع سلف، مبيع، بورس کاال پيش :يديکلمات کل
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 مقدمه

فروش، از انواع معامالت  معامله پيش: بيان موضوع -1

فروش  شده و مشروع در فقه اسالمي است و پيش پذیرفته

در  ایو عبارت است از فروش کاال به مدت معين به ثمن نقد 

شده است در تعریف بيع  همچنان که بيان. حکم نقد است

سلف فروختن چيزي در ذمه براي مدت معلومي در مقابل مال 

، فروش پيش .(2/55: 0411حلي،)ضر یا در حکم آن است حا

معامله است که امروزه در نظام اقتصادي و تجاري تمامي 

کشورها متداول گشته است و بازار ایران از این امر مستثني 

ویژه توليدکنندگان به معامله  به صنعتگرانکشاورزان و . نيست

نقدینگي خود سرمایه و  نيتأمفروش نياز دارند زیرا براي  پيش

محصوالت خود هستند، که از این راه،  فروش شيبه پنيازمند 

وسيله آن بتوانند توليد نمایند،  وجوهي را به دست آورده و به

ي کارخانه و مزرعه ها نهیهزمواد خام بخرند و مخارج و  مثاًل

که توليدات آماده شد در سررسيد به  کنند و هنگامي نيتأمرا 

عنوان  به تواند يمفروش  معامله پيش و .مشتري تحویل دهند

مالي و  مؤسساتو  ها بانکگذاري توسط  یک مدل سرمایه

در بازار بورس کاال انجام شود و با  ویژه به گذاران، سرمایه

بورس کاال و تأثيرگذاري معامله  توجه به اهميت بازار

آیا معامله : شود يممطرح  سؤالفروش در بورس، این  پيش

رس، منطبق بر فقه و حقوق اسالمي است؟ فروش در بو پيش

فروش که مورد اختالف بين فقها  یکي از احکام معامله پيش

که آیا از منظر  استاست، حکم فروش کاال قبل از سررسيد 

تجدیدنظر شود  ها آنفقه ممنوع و باطل است و باید نسبت به 

 مشکلي ندارد؟ در این پژوهش سعي شده است شرعًایا اینکه 

فروش و بيان دالیل  تي ازجمله صحت معامله پيشبه سؤاال

طرفداران عدم صحت فروش کاال قبل از سررسيد در بيع 

 .سلف بررسي و پاسخ داده شود

هدف اساسي از نگارش مقاله، بررسي تحليل جامع و مشروح 

فروش و بورس و بررسي حکم فروش کاال قبل  مفاهيم پيش

ویژه در بورس با  هفروش ب از سررسيد در معامله ثانویه پيش

بر آیات و روایات و نظرات فقها و حقوقدانان است و  تکيه 

همچنين از اهداف علمي این بررسي، فروش کاال قبل 

عنوان  که به استفروش در بورس  سررسيد در معامله پيش

یک اختالف بين فقها مطرح است و از اهداف کاربردي این 

ي، پژوهشي، تحقيق و تفحص آن است که در مراکز آموزش

دانشگاهي، قضا و بازار مالي و بورس مورداستفاده قرار 

 .رديگ يم

 کوشد يمگفته، در این است که  تمایز این پژوهش از آثار پيش

محور  و حقوقداناننگاه تحليلي به نظرات و مستندات فقها 

کار قرار داده و گرانيگاه پژوهش را تبيين آیات و روایات و 

فروش کاالي  کوشد يمقرار داده و اصول و قواعد در بيع 

فروش در بازار و بورس  سلفي قبل از سررسيد در معامله پيش

 .را بررسي کند

 ي کاربرديها واژهمفهوم شناسي -2

عنوان نخستين گام در  ي پژوهش، بهها واژه ديکلتبيين 

 کند يمخواننده کمک  به ،ها واژهتحقيق، ضمن تعيين معناي 

 .با جغرافياي پژوهش و مرزبندي آن نيز آشنا شود

یي هستند که براي ها دواژهيکل« بورس کاال»، «فروش پيش»

 .شوند يمتبيين بحث، در ادامه شرح داده و مفهوم شناسي 

 فروش پيش-2-0

یعني فروش  دیآ يبرمطور که از آن  فروش همان مفهوم پيش

ختن چيزي از قبل، فروش پيش از موعد یا به تعبيري فرو

 همچنين و (0504: 0310انواري،) .پيش از آماده شدن آن

 بها یا شدن، مهّيا از قبلفروختن مال یا غّله »از است عبارت 

 کاالیي فروختن گرید عبارت به و است مال تحویل از پيش ستاندن

 را آن بعد که رديگ يم پولي فروشنده و نيست موجود هنوز که است

به معني بيعي است یا . (ذیل واژه: 0331 عميد،) «بدهد تحویل

موجب آن، خریدار، وجوه مورد تعهد خود را از پيش به  که به

شود که جنس مورد  پردازد و فروشنده متعهد مي فروشنده مي
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معامله را پس از انقضاي مدت معين به خریدار تحویل دهد 

 .(واژه لیذ :0333،معين)

یا سلم آمده است فروش به معني سلف  از منظر فقها پيش

 مدت است از پس جنس گرفتن و نقد قيمت دادن یعني

در فارسي آن را فروختن  نيو همچن (0/214 : تا يب محمدي،)

عبارت است از فروختن مالي که  -گویند یا خریدن پيشکي مي

ي یرا که بر ذّمه فروشنده باشد تا زمان مشخص به ثمن و بها

به وصف  نکهیا مثلکه حاضر باشد یا مثل حاضر باشد، 

 -الزم باشد ليتعج مشخص کرده باشد و اداء آن ثمن به

صيغه حاضر کنند، یا  يو بعد از اجرا -عکس بيع نسيه به

حاضر کرده را بدهند، مقصود این است که قبل از تفّرق 

 .( 33 :0420انصاري،)تسليم ثمن بشود 

اموال ارائه  فروش شيحقوقدانان نيز تعریفي از قرارداد پ

فروش باید گفت که  در رابطه مفهوم حقوقي پيش .اند کردهن

فروش تعبيري دیگر از بيع سلف یا بيع سلم است  قرارداد پيش

عبارت  دیخر شيپفروش  و به تعبيري یکي از حقوقدانان، پيش

 و «سلف بيع» (001: 0313لنگرودي،) .عاميانه، بيع سلم است

 آن ثمن که است بيعي از عبارت «سلم بيع»: دیگر تعبير به یا

 دیخر شيپ آن به عوام عرف در و استمؤجل  آن مبيع و حال

 ده تاجري به کشاورزي نکهیا مثل گویند، مي زين فروش پيش یا

 و نماید مي دریافتنقدًا  را آن ثمن و فروشد مي گندم خروار

 تحویل تاجر به را آن گندم، برداشت فصل در که کند مي تعهد

بيعي است که  گرید عبارت به و ( 43 /4  :0401طاهري،). دهد

باشد و في مجلس به ( بها)ثمن  و ،هينس در آن،( کاال)مبيع 

مال مضمون در  فروختن ،سلم دیگر، عبارت نقد به. قبض درآید

بيع  نیا .ذمه است به مال معلوم و مقبوض در مجلس معامله

 (311: 0313فيض،). گویند فروش پيش را در عرف،

فروش  مقّرران ما، تعریفي کّلي از قرارداد پيشدر قوانين و 

فروش ساختمان  قانون پيش 0شده است، اّما در ماّده  ارائه

مجموع تعاریف که در  از .اشاره کرد توان يم 0311مصّوب 

فروش از علماي اهل لغت و فقها و حقوقدانان بيان  مورد پيش

اصطالحي  فروش با تعریف کرد این است معناي لغوي پيش

عالوه بر معناي معروف را مفهوم سلف جدا نيست و  آن

که در لغت  چنان -گاهي در معناي قرض نيز( فروش پيش)

 (2/214: 0423شاهرودي ) .شود استعمال مي -حجاز آمده

فروش، فارسي است که یکي از معامالت  بنابراین واژه پيش

رایج در روابط اقتصادي است و عبارت است از فروش کاال و 

ماليت داشته باشد و داراي منفعت عقالیي باشد به  هر آنچه

 .مدت معين به ثمن نقد و یا در حکم نقد است

 بورس -2-2

ي فرانسوي است به معناي مایه، ذخيره لفظ« بورس»

موجودي سهام، داراي موجودي کردن و یا جزء موجودي 

 ينيالتشده است که ریشه این لغت از واژه  گفته. داشتن نگاه

«bursa »تعبيري دیگر  (004 :0333،فصلنامه حوزه) .است

، نامند يمبازار یکپارچه از یک نوع یا یک رده کاال را بورس 

 در (3/23 :0331حيدري، ) ....مانند بورس طال، بورس پارچه و

و دائمي است که در  منظم اصطالح عبارت از بازار متشکل،

نقل از وبگاه سازمان بورس ) شوند يمآن کاال و سهام مبادله 

 .(www.irbourse.com: اوراق بهادر تهران

 بورس کاال -3-3

بورس »از شده است عبارت  آنچه در تعریف بورس کاال بيان 

خریدوفروش دائمي و منظمي است که در آن  بازار معامالت کاال،

در این بورس بيشتر، کاالهاي خام . شود يمکاالهاي معيني معامله 

... ي روغني وها دانه ،شکر ،آرد ،جو و مواد اوليه مانند گندم،

آنچه به نظر . (21: 0313معصومي نيا،) «شود يمخریدوفروش 

در تعریف بورس کاال عبارت است از بازاري که در  رسد يم

آن کاالها معين و یا خام و مواد اوليه و عرضه آن به بازار، 

برخي . شود يمدار خریدوفروش  ورت نقد و یا مدتص به

ي عنی ي عمومي کاال هستند،ها بورسي کاال ها بورس

برخي نيز . شوند يمکاالهاي متعدد و متنوعي در آن دادوستد 

و  کریونيوبورس پنبه بورس کاالهاي خاصي هستند، مانند 

 (50: 0312ناصري،) .بورس نفت نيویورک

http://www.irbourse.com/
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ي ا کتابخانهاین پژوهش به روش مطالعه : روش تحقيق -3

ي مرتبط با ها مقالهبين کتب معتبر فقهي و حقوقي اسالمي و 

و ي آور جمعو اطالعات الزم  گرفته انجامموضوع 

 بنابراین روش تحقيق در این مقاله،. شده است ليوتحل هیتجز

 .شود يمتحليلي محسوب  -يفيتوص

 بحث و نظر

 فروش مورد معامله در پيش -0

أعراض، یعني دیگر  عبارت به ثمن و مثمن کاال باشد، -0-0

 و این به معني (14/نساء)« الدُّنيا الَحياِة َعَرَض»عرض که 

شود با بيع سلف فروخت که ثمن  ها و کاالها را مي متاع، متاع

هردو کاال است و مثمن  در این قسم ثمن وست، ا هم کاال

اگر اتحاد در جنس، یعني در سنخ داشته باشند، یکي نقد 

مکيل یا موزون باشند،  که يباشد، دیگري نسيه، درصورت

ختالف در براي جلوگيري از شبهه ربا  باید است، ا شبهه ربا

 . جنس کاال باشد

و مبيع، کاال است، در این قسم ( رایج)نقد ثمن، پول  -0-2

 .اعراض با اثمان است

طال و نقره است و  مثل مثمن نقد یعني نقدي است، -0-3

 .ثمن کاال است

ثمن نقد است و مثمن طال و نقره است در این قسم  -0-4

است، ي اینکه قبض در بيع صرف شرط کی دو مشکل دارد،

. هم جایز نيست همانطوري که در سلف جایز نيست، نسيه آن

 .دوم اینکه اگر اتحاد جنس داشته باشد شبهه ربا است

 فروش مبيع در بازار ثانویه -2

فروش  تيیکي از احکام اختصاصي بيع سلف در فقه، ممنوع

مبيع پيش از سررسيد است، که اگر خریدار قبل از سررسيد 

اقدام به فروش آن نمایيد ازنظر فقه یه در بازار ثانوکاال، 

اشکال دارد و اکثر فقها چنين معامله را جایز  اسالمي

ویژه بورس کاال  بهفروش  و این مسأله در بازار پيش دانند ينم

اقدام قبل از تحویل آن، کاال که خریداران  گردد يمشاهده م

ن الزم به ذکر است براي تبيي. ندینما يدر بازار مبه فروش آن 

بحث، این نکته را باید توجه داشت که در مسأله فروش مبيع 

، سه صورت فروش مبتني بر بيع سلف در فقه پيشدر 

 تصور است قابل

یکم، فروش مبيع پيش از سررسيد، در این صورت، بين فقها 

نظر است و نياز به بررسي و تبيين دارد که فقها در  اختالف

به هشت دليل  عدم جواز بيع پيش از سررسيد درمجموع

 .شود يمکه در این تحقيق به پرداخته اند  استناد کرده

دوم، فروش مبيع بعد از سررسيد و پيش از قبض، درباره 

صورت دوم هم اختالف وجود دارد، اکثر فقيهان اصل جواز را 

 نیاما جواز ا (433تا، عاملي، بي). هرچند با کراهت قبول دارند

صورت، براي استفاده از این عقد در کاربردي کردن کافي 

 .نيست

سوم، فروش مبيع بعد از سررسيد و بعد از قبض، صورت سوم 

اي وجود ندارد که  بدون هيچ اختالف، جایز است، زیرا شبهه

شخص کاالیي را که خریده و قبض کرده، مالک شده است و 

 .ري بفروشدتواند به خود فروشنده و یا به هر فرد دیگ مي

 بررسي فروش مبيع قبل از سررسيد -3

فروش، ممنوعيت  یکي از احکام اختصاصي معامله پيش

فروش مبيع پيش از سررسيد است، هرگاه از معامله 

فروش در بازار سنتي یا بورس کاال استفاده شود و  پيش

درصدد فروش کاال سلفي به فرد سوم نباشد و به تعبيري، 

نباشيم، مشکل خاصي از این جهت پيش  بازار ثانویه براي آن

فروش حتي در  آید و امکان استفاده از قرارداد پيش نمي

که افراد بتوانند  طوري هاي کالن نيز وجود دارد، به معامله

صورت مشاع آن کاال را مالک شوند، مشکل زماني پيش  به

بازار ثانویه در بورس  در آید که بخواهيم از این قرارداد، مي

این مسأله بر این مبتني است که . احي و استفاده کنيمکاال طر

شده و  فروش خریداري پيش صورت بهبتوان کاالیي را که 

شده، پيش از سررسيد، در بازار ثانویه  قيمت آن نيز پرداخت

http://lib.eshia.ir/17001/1/93/94
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اي را جایز  که اکثر فقيهان چنين معامله درحالي. فروخت

 .دانند نمي

 يددالیل عدم جواز فروش مبيع قبل سررس -3-0

در بين فقها مشهور است که فروش کاالي سلفي قبل از 

چنين  سررسيد جایز نيست و همچنين در اهل سنت هم

: 0413طوسي،) .استشرطي منتسب به ابوحنيفه و شافعي 

3/210) 

 اجماع -3-0-0

: 0404عاملي،)المقاصد کثيري ازجمله، عاملي در جامع  عده

 هيغن، حلبي در (045: 0414حلي، ) حيتنق، حلي در (240

: 0403عاملي، )الکرامه ، عاملي در مفتاح (321: 0403حلبي، )

 ،(525: 0403فاضل آبي، )رموز فاضل آبي در کشف ال (4/433

چنين  (331: 0413اردبيلي،)اردبيلي در مجمع البرهان 

 .کنند يمدانند و ادعاي اجماع  اي را جایز نمي معامله

کامل بين فقيهان وجود اتفاق ، رسد يمآنچه به نظر : پاسخ

حمزه، صاحب حدائق،  گونه که اشاره شد، ابن ندارد زیرا همان

شهيد ثاني و برخي دیگر یا با صراحت یا تلویحًا قول به جواز 

گفته احتمال فراوان  اند، ثانيًا باوجود دالیل پيش را پذیرفته

وجود دارد که اجماع کنندگان هریک به دليلي استناد کرده 

این احتمال، اجماع از اعتبار و حجيت ساقط  باشند و با

تمسک به اجماع  نیبنابرا (0311،24فراهاني فرد،). شود مي

براي عدم جواز مبيع قبل از سررسيد اعتبار ندارد و در حجيت 

 .و اعتبار آن تردید وجود دارد

 روایت -3-0-2

یکي از دالیل ممنوعيت فروش مبيع قبل از سررسيد که 

( ص)اند روایت پيامبر اکرم  آن تمسک کردهبرخي از فقها به 

آنچه  «ما ليس عندک و ربح مالم یضمن»: دیفرما ياست که م

ازجمله قائلين به این روایت  .در نزد تو نيست نفروش

عبدالبر است که عدم جواز را قول ابوحنيفه، ثوري، اوزاعي،  ابن

ز ا( ص)داند و دليل آنان را نهي پيامبر اکرم  شافعي و ليث مي

فاضل . (03/345: 0313عبدالبر،  ابن). بيع برشمرده است

مقداد در تنقيح الرائع ابتداي کالم محقق حلي را به این 

که فروش مبيع سلم پيش از سررسيد  کند يمصورت نقل 

مجاز نيست و بعد از سررسيد مجاز است حتي اگر آن را قبض 

رسيد نکرده باشد، اما درباره غذا، فروش مبيع سلف پس از سر

باوجود عدم قبض مجاز است چه به فروشنده اوليه و چه به 

( ص)کرده است به روایت پيامبر اسالم  استنادشخص دیگر و 

: 0414حلي،) .استفروش سلم پيش از سررسيد، نهي کرده  از

045) 

درباره ( ص) امبريپاین نهي  :رسد يمدر پاسخ آنچه به نظر 

و  !نفروش نيست شما نزد که خارجي عين یک. است اعيان

کاالي که در مالکيت و یا تحت سلطنت  است نیااین بيانگر 

بفروشد  تواند ينمنيست  فروشنده ...(.و وکالت والیت،)و نفوذ 

فروش کاالي سلفي مطرح است مبيع  اما آنچه در معامله پيش

و  شود يمحاصل  تيمالک کلي در ذمه است که با انعقاد عقد،

 .شود ينمي این روایت شامل کاالي سلف

 صدق بيع دین پيش از قبض -3-0-3

یکي از دالیل عدم جواز فروش مبيع قبل از سررسيد، تصدیق 

بيع دین است که از آن نهي شده و باطل است و ازجمله 

آقاي بحراني است و  اند کردهدليل تمسک  فقهاي که به این

هاي بيع  فروش سلف پيش از سررسيد، از مصداق» :دیفرما يم

 (545: 0415بحراني،)« .از قبض است دین پيش

مشهور فقها « احل اهلل البيع»بر اساس عموماتي قرآني  :پاسخ

و اگر دليل خاصي بر عدم  دانند يشيعه بيع دین را جایز م

مشروعيت چنين بيعي در کار نباشد، بيع دین پيش از قبض را 

و حکم به صحت آن  دانند يمشمول عموم آیه شریفه م

عبارت  رسد يمبه نظر  آنچه (012، 0311موسویان،). کنند يم

آنچه . سلف بودن دخيل نيست، َدین بودن معيار است است از

سلفي است، که گاهي قرض است و  کااليدر ذمه است 

قرض یک . است تفاوتگاهي َدین است که بين َدین و قرض 

، اما َدین مالي است که الزم استقبول  وعقد است، ایجاب 

است که مبيع در « سلف»گيرد، گاهي با بيع  ر ميدر ذمه قرا
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که ثمن در ذمه  است« نسيه»گيرد، گاهي با بيع  ذمه قرار مي

بنابراین َدین و گاهي با اتالف مال مردم است گيرد  قرار مي

سلف، باب قرض، اتالف، غصب و مانند  تر از باب خيلي وسيع

جایز از طرفي مشهور فقيهان شيعه، بيع دین را  و. آن است

 «َعَأَحلَّ اهلل اْلَبي»دانند، چون عموم ادله بيع مانند آیه شریفه  مي

 .کند اي شده و مشروعيت آن را اثبات مي شامل چنين معامله

 صدق بيع دین به دین -3-0-4

هاي بيع دین به دین  فروش سلف پيش از سررسيد، از مصداق

طور  اردبيلي فروش مبيع پيش از سررسيد را به محقق .است

خود به امکان وقوع بيع  استداللو در  داند يممطلق ممنوع 

 (331: 0413اردبيلي، ) .کند يمدین به دین اشاره 

ویژه در مسأله اوراق سلف، ثمن  اواًل در اغلب موردها به: پاسخ

هاي بيع دین به دین  بنابراین از مصداق. معامله نقد است

ثانيًا بيع دین به دین در صورتي باطل است که . نخواهد بود

مبيع و ثمن پيش از قرارداد دین باشند نه به خود قرارداد و 

اگر یکي از ثمن یا مثمن به خود قرارداد دین شود ازنظر 

 .نظر وجود دارد صحت یا بطالن اختالف

 خریدار حق مطالبه ندارد -3-0-5

د، خریدار استحقاق مطالبه در قرارداد سلف، پيش از سررسي

: 0311؛ شهيد ثاني، 43 :0415بحراني، )از فقها  عده. ندارد

باور دارند که خریدار پيش از  (523: 0423؛ سبزاوري،013

ثاني در روضه فروش  ديشه .سررسيد استحقاق مطالبه ندارد

که  داند ينمعلت جایز  این کاالي سلفي پيش از سررسيد را به

 .ندارداستحقاقي نسبت به مبيع  مشتري در آن زمان

 (422-420: 0401عاملي،)

از سررسيد، شرط صحت سلف  شيمطالبه پاستحقاق : پاسخ

. شد نيست وگرنه باید سلف اول نيز باطل مي

 (012: 0311موسویان،)

 صدق معامله غرري -3-0-3

یکي از . فروش مبيع، پيش از سررسيد، معامله غرري است

 بيع»دالیل عدم جواز فروش کاالي سلفي، لزوم غرر است و 

 آن طرفين از یکي که است بيعي از عبارت «غرري

 اقدام دهد، مي بيع آن در را خود زیان احتمال باوجوداینکه

 مجهول مبيع باآنکه اینکه مثل نماید مي آن ساختن واقع به

 :0401،طاهري). نماید مي مجهول مبيع خرید به اقدام است

فروش به خاطر  و در پيش براي صدق غرر کافي است ( 4/45 

وجود دارد و از طرفي به  دین بودن مبيع احتمال غرر و فریب

خاطر احتياج به این نوع از بيع، باید غرر احتمالي آن را تحّمل 

جوب قبض ثمن در کرد و حال بخشي از این احتمال غرر با و

: تا بي ؛ حلي،1/211،تا بي رافعي،). شود يممجلس عقد جبران 

00/335) 

هاي  توان در قرارداد با ذکر دقيق شرایط و وصف مي: پاسخ

طور کامل قرارداد را  کاال سلفي و تعيين زمان سررسيد، به

تا مصداق بيع غرري  ماند ينممنضبط کرد و ابهامي در معامله 

 .شود

 اصل عدم ملکيت -3-0-3

ب تردید در جمومبيع در سررسيد اگر تردید در لزوم قبض 

شود اصل عدم انتقال ملکيت،  تيسببيت عقد براي انتقال ملک

قرارداد سلف، پيش از سررسيد، خریدار هنوز  در. حاکم است

مالک مبيع نشده است تا بتواند آن را بفروشد و به دیگري 

ه استيالء بر مبيع پيدا در عرف به کسي ک کنيل .منتقل کند

نکرد و از هر حيث قادر بر تصرف در آن نباشد اطالق مالک 

 (333/ 01: 0403سبزواري،)کرد  توان ينم

: در پاسخ به این استدالل باید گفت رسد يمآنچه به نظر 

صاحب جواهر معتقد است درباره اصل عدم نقل، ایشان معتقد 

َأَحلَّ اهلل » و «ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا»عمومات قرآني چون  باوجود است،

، 0414نجفي،)وانتقال نيست  تردیدي در حصول نقل« اْلَبيَع

همچنين مالکيت مبيع با انشاي عقد سلف پدید  و (24/211

آید و پيش از سررسيد خریدار مالک کلي در ذمه بایع است  مي

اگر بخواهد همين مالکيت کلي را به دیگري منتقل کند  و

است اشکال  د را منتقل کرده است و بيمال خو قاعدتًا

درنتيجه در بيع دوم همان مالکيت  و (012: 0311موسویان،)
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و همچنين کاشف الغطا در . کند کلي را به دیگري منتقل مي

اگر خریدار در عقد سلم پيش از سررسيد »: سدینو يمانوار الفقاهه 

: 0422نجفي،) «شود يمفوت کند مبيع سلم در ترکه وي داخل 

که کاالي سلفي پيش از  است نیاو این سخن بيانگر  (311

باوجود ادله عمومي  .سررسيد نيز در ملکيت خریدار قرار دارد

که ... چون بناي عقال، اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و

دال بر اصل صحت و لزوم عقود هستند موضوع براي جریان 

 .ماند ياصل باقي نم

 مبيععدم قدرت تسليم  -3-0-1

یکي دیگر از دالیل ممنوعيت فروش مبيع قبل از سررسيد در 

بازار ثانویه عبارت است از عدم قدرت تسليم مبيع در موعد 

معين است و ازجمله فقهاي که عدم جواز به دليل استناد 

در قرارداد سلف، پيش از : دیفرما يمکرده صاحب جواهر است 

يع ندارد مب( تحویل)سررسيد، خریدار قدرت بر تسليم 

 .(301 :0422نجفي،)

در قرارداد بيع، قدرت بر تسليم در زمان انشاي عقد، : پاسخ

بلکه قدرت بر تسليم هنگام . شرط صحت معامله نيست

کاالي  سررسيد شرط است که در آن موقع قدرت تسليم

همچنين اگر قدرت بر تسليم در  و .فروش را داشته باشد پيش

زمان سررسيد وجود داشته باشد از این لحاظ اشکالي پيش 

 (231-211: 0422نجفي،) .دیآ ينم

 جواز فروش مبيع قبل از سررسيدکارهاي  راه -3-2

 دانند يمبرخي از فقها فروش مبيع قبل از سررسيد را جایز 

مبيع را قبل از  تواند ينمالبته نظرشان این است که بایع 

سررسيد در بازار ثانویه در قالب بيع سلف مبتني بر فقه 

بفروشد بلکه اگر قصد فروش دارد باید در قالب دیگر عقود 

ي برخي ها دگاهیدجایز است در این پژوهش سعي شده است 

از فقهاي که طرفدار جواز فروش مبيع قبل از سررسيد در بازار 

 .يين قرار گيردثانویه هستند مورد بررسي و تب

 فروش مبيع در قالب صلح -3-2-0

شهيد ثاني در مسالک دليل جواز بر فروش مبيع قبل از 

که خریدار حق مالي دارد  کند يمصورت بيان  سررسيد را بدین

حق خود را به دیگري بفروشد و اینکه وي  تواند يمو 

آن را پيش از سررسيد، مطالبه کند، دليل بر این  تواند ينم

 (3/433: 0403شهيد ثاني، ) .که نتواند آن را بفروشد ودش ينم

البته مصالحه مبيع سلف قبل از سررسيد را برخي فقها مجاز 

ميسي صلح  فاضل( 3/230: 0403شهيد اول،)اند  نمودهاعالم 

بيع ». (3/433: 0403شهيد ثاني، )اند  دانستهبر آن را جایز 

عم از اینکه طور مطلق جایز نيست ا سلم پيش از سررسيد به

صورت نقد فروخته شود یا نسيه و به خود فروشنده اولي باشد یا  به

اصح، صلح آن  بنا برشخص دیگري، توليه باشد یا غير آن، اما 

 .(241: تا کلباسي، بي) «جایز است

در پاسخ، اینکه ماهيت حقوقي صلح از  رسد يمآنچه به نظر 

بيع متفاوت است زیرا ماهيت در صلح، سازش و باهم کنار 

تمليک  اش جهينتآمدن است و تمليک نيست در این حال 

است و در صلح چيزي بنام خریدار و فروشنده نيست بلکه 

از  شود ينمطرفين وجود دارد و احکام بيع در اینجا جاري 

و . شود يمین موجب عسر و حرج در بازار و ا قبيل خيار و غرر

 .شود ينماینکه دیگر معامله سلف انجام 

 فروش مبيع در قالب حواله -3-2-2

قائل به جواز فروش کاال قبل سررسيد در  کساني که

فروش در قالب  معتقدند که اینکه پيش باشند يمفروش  پيش

حل جهت رفع  معامله حواله انجام شود و بهترین راه

شده  و استناد. فروش در بازار بورس است در پيش تیمحدود

ي ها دستورالعملقرارداد سلف موازي استاندارد که در  است به 

مدیره بورس و شوراي عالي بورس ماده سوم  مصوب هيأت

کننده متعهد به تحویل دارایي پایه، بر  مبني بر اینکه عرضه

ت اس 24/10/0312اساس حواله مذکور خواهد بود در مورخه 

 332تصریح ماده  و م.ق 323ماده  دیيتأو همچنين جهت 

 (50 :0315صادقي مقدم،). شده است م اشاره.ق
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یکي از ایراداتي که بر قرارداد سلف موازي در قالب حواله 

شمول روایات نهي از فروش کاالي سلفي قبل  شود يممطرح 

با این توضيح که برخي از فقهاي . از قبض بر عقد حواله است

حواله در حقيقت  رایز .دانند يمسنت حواله را نوعي بيع اهل 

همچنان که در بيع نيز تبادل . مبادله مال در مقابل مال است

حواله مانند این است که محيل آنچه را . ردیپذ يممال صورت 

عليه دارد  که در ذمه خود دارد در مقابل آنچه بر ذمه محال

ي مارود ؛432: 0423نووي الدمشقي، )خرد  يم

لذا نهي عن البيع شامل آن نيز  و .(421: 0404المصري،

و اشکال دوم که ازنظر برخي فقهاي شيعه ازجمله  شود يم

طرح  توان يم زين (333: 0401عالمه حلي، )حلي  عالمه

 هرگونهنمود، معاوضه بودن حواله و شمول روایات نهي بر 

 .معاوضه است

، آنچه فقهاي بدان معتقد رسد يمآنچه در پاسخ به نظر 

حسيني شيرازي، )هستند این است که حواله بيع نيست 

صاحب جواهر  مرحوم (011: 0415؛ بحراني، 311: 0422

با مبيع « محال به»علت قول به بيع بودن حواله را شباهت 

اي که تصور شده است در آن چيزي در  گونه به اند دانسته

: 0414نجفي،)شود  يمله و مباد رديگ يمقرار  مقابل محال به

بيع به دليل  که این برداشت و الحاق حواله را به درحالي( 035

صرف وجود شباهت بين آن دو چيزي جز قياس نيست و به 

که اماميه قائل به بطالن قياس است، قياس نمودن  دليل این

: 0413شيخ طوسي،) .استبه بطالن  حواله به بيع محکوم

لذا صرف و جود شباهت بين این دو عقد نباید منجر  (3/301

به یکي دانستن آن دو شود، زیرا هر یک از این عقود مستقل 

از دیگري و قائم بالذات است و آثار مخصوص به خود را دارا 

در حواله بر )عليه  همچنين اگر بين دین محيل و محال. است

شود  بيع صورت بگيرد باید عقدي بين آن دو واقع( مدیون

جعفري لنگرودي، )است که کسي متعرض آن نشده  درحالي

بيع مختص به الفاظ و لوازم خویش  عالوه به (23(:ب)0331

است اگر حواله بيع باشد باید بتوان آن را به لفظ بيع نيز منعقد 

عالمه ) .دانند ينمکه فقها چنين چيزي را جایز  نمود درحالي

 (04/421: 0421حلي، 

 ع در قالب وکالتفروش مبي -3-3-3

سلف موازي وکالتي به این صورت است که مشتري در 

موضع فروشنده مبيعي مثل مبيع سلف اول، به شخص ثالث 

، (مشتري اول)بایع در عقد دوم . فروشد يمدر قالب عقد سلف 

که در زمان سررسيد  دهد يمبه مشتري خود وکالت بالعزل 

به بایع سلف اول مراجعه کرده و کاالي منظور شده را 

اعطاي وکالت در انواع  (211: 0401جواهري،). دریافت کند

و نيز وکالت دادن در جميع ... مختلف بيع مثل سلف، صرف و

صحيح ... به شفعه و اخذ احکام و توابع آن بيوع از قبيل فسخ،

 (05/41: تا عالمه حلي، بي) .و جایز است

مقتضاي وکالت که از عقود جایز  ، بهرسد يمدر پاسخ به نظر 

است، چنانکه براي فروشنده اوليه یا یکي از خریداران واسطه 

 قراردادهوش پيش بياید،  مشکلي مانند مرگ، جنون یا بي

و این باعث اختالل در بازار ثانویه  شود يموکالت باطل 

 (21: 0311فراهاني فرد، ) .شود يم

 فروش مبيع به خود بایع -3-3-4

دیگري از فقها قائل به عدم جواز فروش کاالي سلف  عده

این باور است  بر( مزهحابن )وسيله ازجمله صاحب  باشند يم

که اگر خریدار بخواهد در زمان سررسيد بيع سلف یا پيش از 

زمان سررسيد، مبيع را به خود فروشنده و به همان جنسي که 

خریده و به مبلغ بيشتري بفروشد، وي فروش به جنس دیگر 

؛ تبریزي، 242: 0411طوسي، مزهحابن )داند  يماشکال  را بي

: 0422؛ سيستاني، 251 :0403؛ حسيني روحاني،234: 0423

در اهل سنت مالکيه فروش کاالي ( 234:تا بي ؛ خویي،300

ابن ) .اند دانستهکه طعام نباشد جایز  سلفي به بایع را درصورتي

 (2/035: 0405رشد،

 بيعانهفروش مبيع در قالب  -3-3-5

رفت از این  کارهاي که برخي از فقها، جهت برون یکي از راه

اشکال فقهي، عدم جواز فروش مبيع قبل از سررسيد، نظریه 
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عنوان نمونه،  و به. اند کردهفروش مبيع در قالب بيعانه بيان 

فروش کردن اتومبيل  خودروساز براي پيش يها امروزه شرکت

ه در قالب بيعانه ک کنند يخود به مشتري، مبلغي را دریافت م

و آنچه در تعریف بيعانه آمده است عبارت است پولي  .است

 .دهد که خریدار براي انجام دادن معامله به فروشنده مي

اما در فقه، بيعانه مبلغي است که ( 0/321 :0333معين،)

و  پردازد يپرداخت کاال به فروشنده م عنوان پيش خریدار به

ست که دو نفر بر بيع یا این اقدام در معامالت متعارف ا

رسند تا  دیگر به توافق ميیک با ابتدایياي به نحو وعده  اجاره

گاه کسي که درصدد خرید یا . در آینده آن را قطعي کنند

اجاره است براي استحکام کار، مبلغي در اختيار طرف مقابل 

در فقه بيعانه با عنوان . شود گذارد که به آن بيعانه گفته مي مي

 :0423شاهرودي،) .پرداخت است آمده است پيش عربون که

، به [ع] نيرالمؤمنيدر جواز بيع عربون حدیثي از ام (032 /2 

وهب از امام . ، در کتب اربعه آمده است[ع]نقل از امام صادق 

کند که آن حضرت به نقل از  السالم روایت مي صادق عليه

َعَرُبوُن ِإلَّا َأْن َیُکوَن َلا َیُجوُز اْل»اند،  السالم فرموده اميرمؤمنان عليه

جایز [ پرداخت چيزي به فروشنده]، َعَربون «َنْقدًا ِمَن الثََّمِن

شيخ ). عنوان پرداخت بهاي کاال باشد که به نيست، مگر آن

 :0313طوسي،؛ 01/233: 0413کليني،؛ 4/011 :0405صدق،

اما برخي از فقها، در  (02/415 :0411حر عاملي،؛ 3/234

عنوان عوض خيار  اگر بيعانه به: ندیفرما يشرط صحت بيعانه م

شرط شده باشد وفاي به آن ( بيع یا اجاره)فسخ در عقد الزم 

 (252 /0:0405انصاري  ؛21/11 :0415بحراني،). واجب است

و همچنين چنانچه معامله قطعي شده بيعانه جزء ثمن است و 

 و نماید، عمل معامله طبق بر و داده را منث هيمشتري باید بق

ده تا مال را به دیگري دا را بيعانه و نيست قطعي معامله اگر

که فروخت باید به صاحبش برگرداند و در  درصورتي .نفروشد

قصد خرید داده و  چنانچه بيعانه را به: دیفرما ياستفتاي دیگر م

کند و آثار  قصد فروش گرفته، معاطات صدق مي طرف هم به

 (0/234 :0315تبریزي،). بيع را دارد

اهلل مکارم  برخي از مراجع محترم تقليد، ازجمله حضرت آیت

فروش را به دليل مشکالتي  اند که پيش شيرازي، پيشنهاد داده

، بهتر است در قالب بيعانه کند يد مکه در قالب بيع سلف ایجا

عنوان بيعانه قرار دهند و  بياورند، یعني مبلغ پرداخت اوليه را به

قرارداد قطعي را در هنگام تحویل مبيع و پرداخت ثمن 

 (31: 0312گواهي و همکاران،) .صورت نقد انجام دهند به

بيعانه عقد نيست بلکه یک  رسد يآنچه در پاسخ به نظر م

پرداخت است از باب حق تقدم و اولویت است و این  پيش

که بعدًا طرفين عقد اقدام به  آورد براي بایع الزام نمي

خریدوفروش کنند بنابراین بيعانه پولي است که مشتري 

. کند يعنوان قسمتي از کل مبلغ خودرو، به بایع پرداخت م به

گونه  ها این اند و ازنظر آن جایز ندانستهبرخي از فقها، بيعانه را 

معامله باطل است و پس دادن بيعانه را به صاحبش واجب 

 :0413خميني،؛ 035 -034 /02 :تا عالمه حلي، بي). اند دانسته

و اینکه پرداخت مبلغي  (3/203: 0403شهيد اول،؛ 355/ 2

یکي از  ستيعنوان بيعانه و در مقابل کاالي که موجود ن به

کلوا اموالکم أالت» هیکل مال به باطل است و شامل آأیق مصاد

و  (21/نساء) «بينکم بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم

دن مالي است که نه چيزي نمقصود هرگونه تملک و ستا

عنوان عوض در برابر آن قرار گيرد و نه تمليکي رایگان از  به

جزئي از و بيعانه زماني صحيح است که . سوي مالک باشد

روایات و سخنان بزرگان باطل  ثمن مبيع باشد واال بنا بر

 .است

 در قالب بيع آیندهمبيع فروش  -3-3-3

مبيع قبل از سررسيد در بازار کارهاي فروش  امروزه یکي از راه

بيع آتيه یا همان بيع آینده، . در قالب بيع آینده استثانویه، 

یخ عقد وجود عبارت است از بيعي که در آن مبيع در تار

که آن را بسازد یا فراهم  کند يخارجي ندارد، ولي بایع تعهد م

بيع  دیدگاه برخي از فقها، بنا بر. کند و سر موعد تحویل دهد

آینده از عقود باطله است و ازجمله دالیلي که در بطالن آن، 

یکم، روایت، آنچه در کتب روایي در مسأله : استناد شده است
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قبل از ظهور واردشده است جایز نيست  ساله کیفروش ميوه 

 گونه نیو ازا (01/011 :0411،يعاملحر)و باطل است 

: دیفرما ياجماع، صاحب جواهر م ،دوم ؛کند يمعامالت منع م

 /24 :0414نجفي،)اند  کردهحتي ادعاي اجماع بر بطالن آن 

سيره عقال بر این است که مورد معامله موجود  ،سوم. (53

است، خارج از شمول  دینباشد و یا موردترد اگر موجود. باشد

و از  (2/411: 0311محقق داماد،). عمومات و باطل خواهد بود

در قانون  330ماده  ،چهارم. تمليک معدوم منع شده است

اگر در بيع عين معين معلوم شود که مبيع وجود نداشته، »مدني، 

 «عن البيع الغرر( ص) ينهي النب» تیروا ،پنجم «.بيع باطل است

 :0403نراقي،). شود يغرري بودن معامله به آینده را شامل م

است بنابراین فروش خودرو در قالب بيع آینده صحيح ( 14

این معامله باطل : فرمایند ظاهرًا همه یا اکثر علما مي. نيست

برخي به بطالن این معامالت . است و شرعًا جایز نيست

 (3/013 :0425شيرازي، مکارم) .اند تصریح کرده

فروش مبيع  است موردبحثو  رسد يمآنچه در پاسخ به نظر 

در بازار ثانویه قبل از سررسيد است که بيشترین کاربرد آن در 

فروش کاال بين سازنده و  قرارداد پيش استبازار بورس کاال 

 تواند يممشتري است و طبق روال و ضوابط بورس شرکتي 

در بازار بورس، کاال عرضه کند که قدرت توليد داشته باشد 

بطالن بيع آینده  صدق. فروش از اصل باطل است پيش وگرنه

زماني است که بایع قدرت توليد و یا تسليم مبيع را در موعد 

بيع  تطبيق فقهي باطل است و ازلحاظمعين نداشته باشد و 

ت چون یکي از ، در بازار ثانویه صحيح نيسجهت نیازاآینده 

، قدرت تسليم در در فقهفروش مبتني بر بيع سلف  احکام پيش

اما در مورد اصل بيع آینده آیا باطل است یا . موعد معين است

است که به آن  جداگانهخير؟ نيازمند به تحقيق و بررسي 

 .پرداخته شود

 بر اساس اولویت و امتياز حق تقدممبيع فروش  -3-3-3

ثانویه  فروش مبيع در بازاريشنهادي براي کارهاي پ از راه يکی

مبلغي را کاال، خریداران  .در قالب حق تقدم و اولویت است

واریز  دکنندهيحساب شرکت تول عنوان حق تقدم یا اولویت به به

 سازندهو  ندینما ينام م و نسبت به خرید آن ثبت کنند يم

را توليد و یا تهيه کاال زمان مشخص،  موظف است در مدت

نماید و در اختيار خریدار قرار دهد و مبلغ پرداختي از طرف 

، جزء ثمن مبيع نيست صرفًا کاالمشتري در این شيوه فروش 

و این معامله با بيع  براي قرار دادن اسم افراد در ليست است

سلف در فقه فرق دارد زیرا ثمن در بيع سلف در مقابل مبيع 

افراد  کاال،که در این نوع فروش  صورتيدر گردد يپرداخت م

پردازند و مثمن نيز وجود خارجي ندارد، ولي با  ثمن را نمي

توجه به اینکه این کاال تعداد زیادي مشتري دارد، آنان براي 

اینکه اسمشان را در ليست خریداران آن کاال قرار دهند و در 

دازند پر ها بفروشند، مقداري پول مي زمان فروش، آن را به آن

فروش  و اشکاالتي که در. شوند مند مي و از این امتياز بهره

در قالب بيع سلف مبتني بر فقه وارد بود در این شيوه  کاال

نام  توان يازجمله فقها معاصر که م. وجود ندارد کاالفروش 

 که اند فقيهي است شدهکاال برد که قائل به این روش فروش 

ه نظر ما حداقل این است که ب»: دیفرما يم يدر پاسخ به سؤال

این معامله لزوم ندارد، یعني جزو معامالت شرعي الزم نيست، ولي 

عقود شرعي نيست  ءجز. عنوان رضایت طرفين، اشکالي ندارد به

توانند تراضي کنند و این اشکالي ندارد و دليلي بر حرمتش  ولي مي

فرض کنيد . نداریم، هرچند ممکن است گاهي کار خوبي نباشد

شده که پدر و مادر من در آن زندگي  اي واقع انه شما در محلهخ

خانه شما، ده . خواهد این خانه را از شما بخرم من دلم مي. کنند مي

ها  خواهم به یکي از آن گویيد که من مي نفر مشتري دارد و مي

دهم و شما  گویم که این مبلغ را به شما هدیه مي من مي. بفروشم

دهم و  این پول را به تو مي. به من بفروش لطف کن و این خانه را

عنوان ثمن  پول را به نیا. ها اولویت قائل شو براي من بين مشتري

ها  امروزه در بانک. این کار اشکالي ندارد ولي لزوم ندارد. دهم نمي

رسد این کار  فروشند و به نظر مي حق اولویت دریافت وام را مي

. امتياز خرید خودرو را بفروشيد« حق»توانيد  شما مي. اشکالي ندارد

درست است که آن خودرو موجود نيست ولي قطعًا موجود خواهد 

باوجود توافق و تراضي، این کار . عين مثمن موجود نيست. شد
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بنابراین آنچه در  (0311فقيهي،) .«اشکالي ندارد، ولي لزوم ندارد

بر اساس حق تقدم و  کاالفروش  رسد يپاسخ به نظر م

 گونه نیدر ا: دیفرما يآقاي مکارم م. اولویت بيع نيست

تا اولویت داشته باشند در  پردازند يمعامالت که مبلغ را م

 يا آینده آن جنس را بخرند، ولي در حال حاضر هيچ معامله

نشده و ممکن است در آینده هم انجام نشود و  انجام

به  فروشد يخرید را م دیگر فروشنده حق اولویت عبارت به

که حق خرید جزء حقوق قابل معامله در اسالم  جهت این

معامالت باطل است و معامله تنها  گونه نینيست، بنابراین، ا

 .شود يکه اقدام به خرید کنند حاصل م يدرزمان

(www.makarem.ir) 

 در قالب مشارکت در توليد کاالفروش  -3-3-1

از فقها معتقد هستند براي رعایت موازین شرع و  اي هعد

جهت فروش  کاال دکنندهيتول يها احکام اسالمي شرکت

محصوالت خود در قالب قرارداد مشارکت در توليد انجام شود 

که در جامعه انجام  يها فروش پيش دیفرما يآقاي صانعي م

لذا مشکالتي از . در قالب مشارکت است، نه بيع سلف شود يم

قبيل عدم پرداخت ثمن در مجلس، فروش دراثناي زمان 

گواهي ) .مرتفع است... تحویل، عدم تعيين مشخصات مبيع و 

 (31: 0312و همکاران،

 ي توليدکننده کاال، خودروسازها هستند کهها شرکتیکي از 

و آقاي  يا يد، آقاي خامنهبنا بر استفتاي که از دفاتر مراجع تقل

نوري همداني در مسأله فروش خودرو در قالب مشارکت در 

براي خرید یک : شده است بدین شرح است توليد انجام

دستگاه خودرو به یکي از خودروسازها مراجعه کردم که گفته 

حساب شرکت واریز و  پرداخت به عنوان پيش مبلغي را به: شد

ده را بر اساس قيمت روز ش پس از چهار ماه قيمت تمام

پرداخت کنيد و اتومبيل خود را تحویل بگيرید و براي مبلغي 

، رديگ يکه نزد ما دارید مشارکت مدني کرده و سود تعلق م

 گونه معامله اشکال دارد؟ آیا این

در فرض سؤال از معامله که انجام  :آیه اهلل نوري همداني

مشارکت  و یا عنوان مضاربه اند و سپرده شما اگر به داده

 (noorihamedani.ir)شرعيه باشد اشکال ندارد 

عنوان بيع : فرماید مي در پاسخ به این استفتاء يا آیه اهلل خامنه

و شراء بر آن منطبق است اگرچه شرایط بيع نسيه و بيع سلف 

را ندارد، زیرا شرایط مذکور شرایط حکم است نه قصد مقوم 

به کسي دیگر واگذار  تواند يو عقد الزم است و م. موضوع

نماید و شرط مباشرت در ساخت آن نشده باشد مانع ندارد 

 .ساخته دست دیگري را تهيه نماید و تحویل مشتري دهد

(Khamenei.ir) 

بنابراین براي تبيين مسأله مشارکت در توليد، الزم است 

یکم، مشارکت در توليد یک قرارداد . نکاتي بيان گردد

کشاورزي  نهيکاربرد آن ریشه درزممستحدثه و نوظهور است 

استفاده قرار  آن در صنعت نفت و گاز مورد از داشته و بعد

حقوقي مشارکت  دوم، ماهيت (53: 0310حسن بيگي،) .گرفت

ست که تعبير ا در توليد، قراردادي بين پيمانکار و کارفرما

حق مالي را  کنند يتقسيم م يرماليحق شده که به مالي و غ به

و در تعریف حق  دهند يبه دو دسته حق عيني و دیني قرار م

منظور  امتيازي است که حقوق هر کشور به: اند مالي گفته

( این حق)دهد  يها م نيازهاي مادي اشخاص، به آن نيتأم

قابل مبادله و تقویم به پول است، مانند حق مالکيت و حق 

. ام دادن کار معين استانتفاع و حق مطالبه مبلغي پول یا انج

اساس این  بر مشارکت در توليد (251 /0 :0315کاتوزیان،)

کاربردي  بازار توليد کاالنظریه که یک حق مالي است در 

توليد است اما در صنعت نفت و گاز  کاالنيست چون موضوع 

درمقابل این خدمات،  توليد نيست اکتشاف و استخراج است و

در  و به نظر برخي دیگر ي گرددمالک قسمتي از نفت و گاز م

حقوق اسالمي چنين تقسيم بندي وجود ندارند، بلکه حقوق 

طور جداگانه تبيين کرده است و از  اسالمي روابط قانوني را به

و ( 0/05: 0111سنهوري، ) .شود ياستفاده م« التزام»اصطالح 

 اول، :شود يشامل چهار مورد م« التزام»در حقوق اسالمي 

http://www.makarem.ir/
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التزام، پول یا اشياي مثلي التزام به دین، منشأ ایجاد این 

 تواند يالتزام به عين است منشاء ایجاد این التزام م دوم،. است

التزام به عمل، منشأ  سوم، .تمليک عين معين یا منفعت باشد

ایجاد این التزام ساختن چيز معين از طریق عقد استصناع یا 

التزام  و چهارم، .اره باشدانجام خدمت معين از طریق عقد اج

و  کوشا). به توثيق، منشأ ایجاد این التزام عقد کفالت باشد

اگر مشارکت در توليد را به  نیبنابرا (42: 0313همکاران،

معني التزام به عمل بدانيم همان عقد استصناع است درنتيجه 

قرارداد مشارکت در توليد یک تعهد و التزام به عمل است 

التزام ساختن چيز معين از طریق عقد  منشأ ایجاد این

و برخي سعي کردند این قرارداد در قالب . استصناع است

به نظر  (13 :0313منظور،) ندیجعاله، مضاربه، اجاره تعریف نما

تطبيق مشارکت درتوليد در قالب جعاله، مضاربه  رسد يم

ترین اینکه مشارکت در توليد را  واجاره صحيح نيست و مناسب

 .استصناع بدانيم رارداددرقالب ق

 در قالب عقداستصناعمبيع فروش  -3-3-1

در کاال فروش  پيش بازارکارهاي پيشنهادي در  یکي از راه

در تعریف  اسالميو آنچه در فقه  قالب استصناع است

عبارت است از قراردادي بين دو شخص  ،استصناع آمده است

حقيقي یا حقوقي مبني بر توليد کاالیي خاص یا احداث طرح 

است که در آینده ساخته و قيمت آن نيز در زمان یا  ژهیو

صورت نقد یا اقساط پرداخت شود  توافق شده به يها زمان

قرارداد ساخت کاال در گذشته . (3: 0313هاشمي شاهرودي،)

محدود ... چون کفش، چکمه، ظروف، کاله وبه امور خاصي 

شد، اما در حال حاضر در بسياري از امور از قبيل ساخت  مي

. خورد به چشم مي... ماشين، ساخت قطعات، فرش و

هاي بزرگ بسته شده و سفارش ساخت  قراردادهایي با کارخانه

این امر مبناي بسياري از معامالت . شود ها داده مي کاال به آن

 0111نحوي که در کنوانسيون بيع کاال مصوب  ته بهقرار گرف

 3ماده . )نيز مواردي به آن اختصاص داده شده است نیو

 (کنوانسيون بيع کاال

در مورد استصناع در یک  رسد يبنابراین آنچه به نظر م

استصناع یک عقد مستقل : گفت توان يبندي کلي م جمع

ارش صورت است سف است که از طرف مشتري است که بدین

ساخت بين دو شخص، اعم از حقيقي و حقوقي مبني بر توليد 

مشخص در  يها يژگیبا و يا کاالیي خاص یا اجراي پروژه

آینده است که سفارش گيرنده در ازاي گرفتن بهاي آن در 

صورت نقد و بخشي از  زمان توافق شده که بخشي از آن به

سفارش صورت اقساط، کاالي یا پروژه مورد نظر را به  آن به

در استصناع مبيع طبق قرارداد در مدت . دهنده تحویل دهد

و اقتضاي  گردد يزمان معين ساخته شده و تحویل مشتري م

که هنگام عقد وجود ندارد  کند يماهيت استصناع ایجاب م

 .همانگونه که در بيع سلف مبيع وجود خارجي ندارد

 گيري نتيجه

از بررسي و تحليل مجموع نظرات فقها به این نتيجه 

فروش کاال در بازار سنتي و  که بيع سلف یا پيش ميرس يم

ویژه بورس کاال یکي از معامالت رایج است که هم براي  به

دارد و  ژهیوتوليدکنندگان و هم براي سرمایه گزاران اهميت 

 ه،ي توليدکنندها شرکتاین معامله در بازار بورس کاال، 

فروش عرضه  خود را در قالب قرارداد پيش محصوالت

 .کنند يم

 فروش مبتني بر بيع سلف در فقه داراي احکامي است پيش

ازجمله احکام آن ممنوعيت فروش مبيع قبل از سررسيد در 

بازار ثانویه است که مورد اختالف بين فقها وحقوقدانان مي 

 اند شدهسلفي  باشدکه اکثر فقها قائل به عدم جواز فروش کاال

از فقها و حقوقدانان با ارائه راه کار قائل به  عدهدر مقابل  و

آنچه به نظر  اند شدهجواز فروش کاالي سلفي در قالب خاص 

 :عبارت است از رسد يم

که  استدر فقه ( سلم)سلف فروش همان بيع  قرارداد پيش-0

 شرعًاو هم  هم عرفًا رديگ يمدر بازار سنتي و بورس انجام 

 .حيح استص
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صل فروش ا یکي دیگر از دالیل صحت قرار داد پيش -2

م آمده .ق 01حاکميت اراده و آزادي قراردادها که در ماده 

است که م .ق 223است و نيز اصل صحت مذکور در ماده 

فروش  ازجمله قرارداد پيش صحت این نوع قراردادهابيانگر 

با تمسک به عموم و اطالق آیات که شامل هر عقد و . است

فروش، فروش کاالي  ازجمله قرارداد پيش شود يمقراردادي 

چون با  کند ينمسلفي قبل سررسيد در صحت آن خللي ایجاد 

فروش در  بنابراین پيش. شود يمانعقاد عقد، ملکيت حاصل 

 .بازار سنتي و بورس صحيح و الزم است

فروش، فروش مبيع قبل از  رارداد پيشیکي از احکام ق -3

سررسيد در بازار ثانویه است که مورد اختالف آرا، بين فقها 

و براي ادعاي  اند دادهبرخي از فقها حکم به عدم جواز . است

 که عبارت است از، اجماع، اند کردهخود به دالیلي استناد 

، صدق بيع دین پيش از قبض، صدق بيع دین به دین، تیروا

اصل عدم  ر حق مطالبه ندارد، صدق معامله غرري،خریدا

و عدم قدرت تسليم مبيع است که بررسي و تبيين  ملکيت

 .شد

برخي از فقها حکم به جواز فروش مبيع در بازار ثانویه -4

رفت از این اشکال  ویژه بورس کاال دادند و براي برون به

 فروش که عبارت است از اند نموده ارائهکارهاي  فقهي راه

مبيع در قالب صلح، وکاله، حواله، فروش مبيع به خود بایع، 

، مشارکت در توليد اولویت و امتياز حق تقدم بيعانه، بيع آینده،

 و استصناع است

معامله ثانویه یا همان فروش کاالي سلفي قبل از  -5

 .مقتضاي اطالقات و عمومات اوليه جواز بيع است بهسررسيد 

( پول)ور که فروشنده مالک ثمن ط زیرا با انعقاد عقد همان

در مقابل خریدار مالک کاالي  کند يماست و در آن تصرف 

النَّاُس »ست، و براساس ا ملک ِطلق او و این شود يمسلفي 

تواند  يم (232 /2 :0413مجلسي،) «ُمَسلَُّطوَن َعَلي َأْمَواِلِهم

و بين ثمن و مثمن فرقي نيست، و  روي آن معامله کند

براي جواز فروش کاالي سلفي در بازار سنتي و  همچنين

کرد زیرا  استناد« نفي عسر و حرج»به قاعده  توان يمبورس 

 شوند يمحجم بسيار زیادي از کاالها در بازار بورس معامله 

اي که اگر بخواهيم این حجم را در بازارهاي عادي  گونه به

معامله کنيم بسيار سخت و مشکل است پس برفرض عدم 

کاالي سلفي در حالت اوليه صحيح نباشد با قاعده جواز 

و قاعده الحرج که از احکام ثانویه  ابدی يمالحرج تعارض 

که به  شود يماست، بر احکام اوليه از باب حکومت مقدم 

حکم حرجي جعل و تشریع نشده  چيه موجب این قاعده،

است یا اینکه گفته شود در اینجا از باب قاعده اضطرار چنين 

فروش دربازار سنتي و بورس صحيح و  معامالتي ازجمله پيش

 .جایز هستند

 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

هيچگونه تضاد منافعي وجود در این مقاله  :تعارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

نظارت علمي و اصالحات نهایي توسط سایر نویسندگان این 

 .مقاله صورت گرفته است

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

بدایه المجتهد و نهایه (. 0405)احمد ابن رشد، محمد بن  -
 .دارالکفر: روتيب تصحيح خالد العطار، جلد دوم،. المقتصد

النزوع الي  هيغن (.0403) يعلبن  حمزه ابن زهره حلبي، -

امام صادق  موسسه :قم جلد اول،. علمي االصول و الفروع

 .السالم عليه

: بيروت. التمهيد(. 0313)عبداهلل ، یوسف بن ابن عبدالبر -

 .داراالحياء التراث االسالمي

الي نيل  لهيالوس (.0411) بن علي محمدي، طوسابن همزه  -

 .هلل مرعشيانتشارات آیه ا: تحقيق محمد حسون، قم. الفضيله

مصادر الحق في الفقه  (.0111)السنهوري، عبدالرزاق احمد  -
منشورات الحلبي  :الطبعه الثانيه الجدیده، بيروت .االسالمي

 .الحقوقيه

کنگره جهاني : قم .صراط النجاة (.0405) يمرتض انصاري، -

 .بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

: قم .اإلیقاعاتصيغ العقود و  (.0420)انصاري، مرتضي  -

 .مجمع اندیشه اسالمي

 .سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن(. 0310)حسن  انواري، -

: جلد بيستم، قم ،حدائق الناظره(. 0415) وسفبحراني، ی -

 .موسسه النشر االسالمي

 .(للتبریزي)المنتخبه المسائل (. 0423) يعلتبریزي، جوادبن  -
 .(س) دهيالشهدارالصدیقه : قم پنجم، چاپ

. ي حقوقنولوژيترم (.0313)جعفر جعفري لنگرودي، محمد  -

 .گنج دانش کتابخانه :چاپ چهاردهم، تهران

 :تهران سوم، چاپ .حواله عقد (.0331)جعفر  محمد جعفري، -

 .دانش گنج ،انتشارات

 اول، جلد .في فقه المعاصر بحوث (.0401)حسن  جواهري، -

 .ریدارالذخا :روتيب اول، چاپ

جلد . وسایل الشيعه(. 0411)حسن حر عاملي، محمد بن  -

 (.ع) تيالب آلموسسه : هجدهم، قم

 :نفت، باي بک و منافع ملي (.0310)حسن بيگي، ابولفضل  -

آن بر امنيت  ريبيع متقابل در توسعه ميادین نفت و گاز و تأث
 .آواي نور :تهران .منافع ملي–ملي 

. المنتخبهالمسائل (. 0403)حسيني روحاني، سيد محمد  -

 .مکتبه االفين شرکه :تیکو

. المسائل المنتخبه(. 0422) يعلحسيني سيستاني، سيد  -

 .دفتر حضرت آیه اهلل سيستاني: قم نهم، چاپ

التعليقات علي شرائع (. 0425)صادق حسيني شيرازي، سيد  -
 .استقالل انتشارات :قم اپ ششم،چ لد اول،ج. االسالم

مفتاح الکرامه (. تا بي)محمد حسيني عاملي، سيد جواد بن  -

دار احياء التراث : بيروت. (مهیالقد ط،)العالمه في شرح قواعد 

 .العربي

التنقيح الرائع (. 0414) يوريسحلي، مقداد بن عبداهلل  -

اهلل  انتشارات کتابخانه آیت: لد دوم، قمج. المختصر الشرائع

 .نجفي مرعشي

دفتر : جلد سوم، قم .معارف اسالم (.تا بي) يعلحيدري،  -

 ..تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

: قمجلد دوم، . شرح تبصرة المتعلمين (.تا بي)خراساني، علي  -

 .دارالفکر

http://lib.eshia.ir/دفتر_تبلیغات_اسلامی_حوزه_علمیه_قم
http://lib.eshia.ir/دفتر_تبلیغات_اسلامی_حوزه_علمیه_قم
http://lib.eshia.ir/دفتر_تبلیغات_اسلامی_حوزه_علمیه_قم
http://lib.eshia.ir/دفتر_تبلیغات_اسلامی_حوزه_علمیه_قم
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: روتيب جلد دوازدهم،. فتح العزیز(. تا بي) میعبدالکر رافعي، -

 .دارالفکر

. فقه القرآن(. 0415)عبداللّٰه راوندي، قطب الدین، سعيد بن  -

 .انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشي نجفي: قم

مهذب االحکام في بيان (. 0403) يعبداالعلسبزواري، سيد  -
 .نشر موسسه المنار: قم. االحکام بيان الحالل و الحرام

الدروس الشرعيه (. 0403) يعاملشهيد اول، محمد بن مکي  -

 .دفتر انتشارات اسالمي: قم. في فقه االماميه

الروضه البهيمه في شرح (. 0401)الدین  نیز شهيد ثاني، -

 . .انتشارات داوري: قمچاپ اول، . اللمعه الدمشقيه

تحقيق و . مسالک االفهام(. 0403)شهيد ثاني، زین الدین  -

موسسه : تصحيح گروه پژوهش موسسه معارف اسالمي، قم

 المعارف االسالميه

تحليل »(. 0315)همکاران صادقي مقدم، محمد حسن و  -

حقوقي قرارداد سلف موازي استاندارد؛ ابتکاري جدید  –فقهي 

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حقوق  دو .«سرمایهبراي بازار 

 .41-23(: 2)5، مدني

مؤسسه : ، قمالمقنع (.0405)صدوق، محمد بن علي بن بابویه  -

 .امام هادي

دفتر انتشارات  :قم .يحقوق مدن (.0401) طاهري، حبيب اهلل -

 .اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

. المبسوط في فقه االماميه(. 0313)جعفر محمد  ابو طوسي، -

مرتضویه الحياء اآلثار المکتبه ال: سوم، تهران چاپ جلد دوم،

 .الجعفریه

تصحيح شيخ علي . الخالف(. 0413)حسن  محمد طوسي، -

 .انتشارات اسالمي دفتر :خراساني و دیگران، قم

جامع (. 0404) نيحس، علي بن (محقق کرکي)عاملي  -

موسسه : دوم، قم چاپ جلد چهارم،. المقاصد في شرح القواعد

 .البيت آل

قواعد االحکام في (. 0401) وسفعالمه حلي، حسن بن ی -

 .موسسه نشر اسالمي: جلد دوم، قم. معرفه الحالل و الحرام

تحقيق . تذکره الفقهاء(. تا بي) وسفعالمه حلي، حسن بن ی -

آل  موسسه :و تصحيح گروه پژوهش موسسه آل البيت، قم

 .البيت

(. 0421) ياسدعالمه حّلي، حسن بن یوسف بن مطهر  -

مؤسسه امام صادق : جلد ششم، قم. شرعيةتحریر األحکام ال

 .السالم عليه

چاپ ششم، . فرهنگ فارسي عميد(. 0334)عميد، حسن  -

 .انتشارات اميرکبير: تهران

ي مناسب ابراذ صکوک سلف،» (.0311) ديسعفراهاني فرد،  -

علمي پژوهشي  فصلنامه .«پوشش ریسکمالي و  نيتأمبراي 
 .33-3: 33، اقتصاد اسالمي

موسسه : تهران .ي فقه و اصولمباد .(0313) رضايعل فيض، -

 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

منهاج (. تا بي)حسن کلباسي، محمد ابراهيم بن محمد  -
 .جا بي. الهدایه

دارالکتب : تهران. ،الکافي(. 0413) عقوبکليني، محمدبن ی -

 .االسالميه
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 .(0313)مصطفي  ي،کوشا، ابوطالب و شفيع زاده خولنجان -

از منظر حقوق ایران  توليدقراردادمشارکت در  يحقوق تيماه»

 .34-35: 03، فقه مدني يها آموزه .«و فقه اماميه

کارهاي فقهي  بررسي راه»(. 0312)همکاران و  هراز، گواهي -

ي ها پژوهشدو فصلنامه  .«فروش و حقوقي معامالت پيش
 .12-35(: 0)0، ماليه اسالمي

(. 0404)محمد مارودي المصري، ابي الحسن علي بن  -

دار : ، جلد ششم، بيروتالکبير في فقه االمام الشافعي الحاوي

 .الکتاب العلميه

مؤسسة : بيروت. بحار األنوار(. 0413)مجلسي، محمد باقر  -

 .الطبع و النشر

لد ج. االسالم شرائع (.0411) جعفرمحقق حلي، نجم الدین  -

 .موسسه اسماعيليان: قم اپ دوم،چدوم، 

حقوق (. 0311)همکاران محقق داماد، سيد مصطفي و  -

 .سبحان: قم اول، چاپ دوم،جلد . قراردادها در فقه اماميه

بررسي : ابزارهاي مشتقه(. 0313) يعلمعصومي نيا، غالم  -

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه : تهران. فقهي و اقتصادي

 .اسالمي

 لد دوم،ج .نگ فارسي معينفره (.0333)معين، محمد  -

 .اميرکبير :تهران

مجمع الفائده و (. 0413)محمد مقدس اردبيلي، احمد بن  -
جامعه : تحقيق مجتبي تهراني و همکاران، قم. البرهان

 .مدرسين

انوار الفقاهه في احکام العتره  (.0425)مکارم شيرازي، ناصر  -
 (ع)ناشر مدرسه امام علي ابن ابي طالب  :قم .الطاهره

 . احکام معامالت جدیده .مکارم شيرازي، ناصر -

)https://makarem.ir( 

 هوش کهن و ، مسعوداماني ، اصغر آقا؛مهدوي؛ منظور، داود -

 دستي باال قراردادهاي ماهيت ليتحل» (.0313) اهلل روح ،نژاد

: 21، اسالمي اقتصاد مطالعات .«اماميه فقه منظر از نفت صعنت

33-12. 

: تهران .تحریرالوسيله (.0413)اهلل ، روح خميني موسوي -

 .االعتماد مکتبه

: قم. المسائل المنتخبه(. تا بي)ابوالقاسم موسوي خویي، سيد  -

 .موسسه الخویه االسالميه

اوراق سلف، ابزاري براي » (.0311)عباس موسویان، سيد  -

فصلنامه . «صنعت نفتي باال دستي ها پروژهمالي  نيتأم

 .003-15(: 31) 01، علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

ي روایي بررس» (.0312)ناصري مقدم، حسين و همکاران  -

-41: 1 ،مدني فقه يها آموزه. «معامالت آتي بورسقبض در 

34. 

(. 0422)خضر ، حسن بن جعفر بن (کاشف الغطاء)نجفي  -

 .نشرموسسه کاشف الغطاء: نجف. (کتاب البيع)الفقاهه انوار 

جواهر الکالم في شرح شرائع (. 0414)حسن نجفي، محمد  -
دار احيا : اپ هفتم، بيروتچلد بيست و چهارم، ج. االسالم

 .التراث العربي

مکتب  :چاپ اّول، قم. عوائد االیام .(0403)نراقي، احمد،  -

 .االعالم االسالمي

روضه (. تا بي) شرفنووي الدمشقي، ابوزکریا یحيي بن  -

 .دار العالم الکتاب: سوم، ریاضجلد . الطالبين

https://makarem.ir/
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 (.0423)همکاران و  هاشمي شاهرودي، سيد محمود -

مؤسسه دائرة  :قم .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت

 .المعارف فقه اسالمي، قم

فقه  .«استصناع» (.0331) دمحموديهاشمي شاهرودي، س -

 .333-340: 21-01، شماره اهل بيت

 کشف (.0403)طالب بن ابي  حسن ،(فاضل آبي)یوسفي  -

دفتر انتشارات : اپ سوم، قمچ .الرموز في شرح مختصر النافع

 .اسالمي

 

 

 


