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Background and Aim: One of the common types of transactions in the stock 

market is pre-sale trading. In addition to following the general rules of contracts, it 

has rulings such as the need to receive the full price in the contract, which is one of 

the important issues and differences between jurists, according to the provisions of 

this contract, Its special provisions in these markets need to be examined and 

analyzed, and in this research it seeks to answer the question, whether the non-

receipt of price in the traditional market, especially the commodity exchange, is 

correct? 
Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: One of the provisions of the pre-sale contract; the bill is the total price in 

the contract assembly, which is disputed among jurists. Some jurists believe in the 

necessity of receiving the price in the pre-sale transaction and also the effect of the 

bill that is explained in the ownership of the goods in the pre-sale transaction, 

especially in the stock market. 

Conclusion: Considering the importance of trade in Islam and also the prevalence 

of pre-sale transactions in the commodity exchange market, its compliance with the 

laws of Islamic jurisprudence and law must be observed and therefore the bill does 

not play a role in the ownership of the pre-sale transaction. 

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 است که عالوه بر تبعيت از قواعد عمومي قرادادها، داراي احکامي  یکي از اقسام معامالت رایج در بازار بورس، معامله پيش :هدفنه و يزم
بيني این قرارداد، به عنوان  با توجه به پيش. باشد همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختالفي بين فقها مي

این پژوهش در صدد . سازوکارهاي معامالت بورس کاال، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نيازمند به بررسي و تحليل استیکي از 
 قبض ثمن در بازار سنتي بویژه بورس کاال صحيح است؟ است که آیا عدم سؤالپاسخ به این 
 .است صورت توصيفي بوده روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق
نظر بين فقها است، که برخي از فقها معتقد به لزوم   فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختالف یکي از احکام قرارداد پيش :ها افتهی

 . ن شده استيویژه در بازار بورس تبي هفروش ب در مالکيت کاال در معامله پيشفروش و نيز تآثير حکم قبض که  قبض ثمن در معامله پيش
فروش در بازار بورس کاال، باید انطباق آن با قوانين فقه و حقوق  با توجه به اهّمّيت تجارت در اسالم و همچنين رواج معامله پيش :يريگ جهينت

 .نقش ندارد فروش اسالمي رعایت شود و لذا قبض در مالکيت معامله پيش
  .فروش، بيع سلف، قبض ثمن، بورس کاال پيش :يديکلمات کل
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 مقدمه

یکي از شروط اصلي در بيع سلف، قبض : بيان موضوع -1

شارع مقدس آن را امضاکرده و در . ثمن در مجلس عقد است

صورت  نيز به 362ماده  0و بند  232ماده   2قانون مدني، بند 

در فقه اماميه یکي از مسائل . ضمني به آن اشاره شده است

قبض است که در کتب فقها این  مسألهمهم در انواع بيع، 

مطرح شده است و با « یقبض بيع ما لم »وان مورد ذیل عن

توان  پيشرفت علم و تغييرات در روابط اقتصادي جوامع، مي

هاي  ترین نمونه آن را پيشرفت در مکان یکي از مهم

یکي از اشکاالتي  .معامالتي، از جمله، بازار بورس کاال دانست

که براساس فقه اسالمي به آن وارده شده است، عدم قبض 

باشد و بر این اساس با توجه به  فروش کاال مي يشثمن در پ

قبض ثمن و از طرفي اهّمّيت بازار بورس کاال  این اشکال عدم

 سؤالاین  ،فروش در این بازار گذاري معامله پيشتأثيرو نيز 

بيع مالم یقبض از منظر فقه ممنوع و  آیا که شود مطرح مي

ا اینکه ها تجدید نظر شود ی باطل است و باید نسبت به آن

شرعًا مشکلي ندارد؟ در این پژوهش سعي شده است به 

تي از جمله مفهوم قبض و دالیل طرفداران قبض در سؤاال

 .فروش پاسخ داده شود پيش

تحليل جامع و  و هدف اساسي از نگارش مقاله، بررسي

فروش، بورس و بررسي حکم  مشروح مفاهيم قبض، بيع پيش

تکيه بر آیات و روایات و فروش در بورس با  قبض در بيع پيش

نظرات فقها و حقوقدانان است و همچنين از اهداف علمي این 

فروش در بورس کاال  قبض در معامله پيش تأثيربررسي، نقش 

اختالفي بين فقها مطرح  مسألهعنوان یک  باشد که به مي

آن است که در مراکز  ز اهداف کاربردي این تحقيقاست و ا

هي، قضا و بازار مالي و بورس مورد آموزشي، پژوهشي، دانشگا

 . استفاده قرار گيرد

 

 م اهيمفتبيين  -2

عنوان نخستين گام در  ههاي پژوهش، ب ن کليد واژهيتبي

کند  ، به خواننده کمک ميها تحقيق، ضمن تعيين معناي واژه

، «قبض». بندي آن نيز آشنا شود با جغرافياي پژوهش و مرز

هایي هستند که  واژه کليد«بورس کاال»و « پيش فروش»

 .شوند شناسي مي براي تبيين بحث در ادامه شرح داده و مفهوم

 قبض -2-0

مصدر ثالثي  .عربي است   قبض از لحاظ لغوي واژه  کلمه

در نزد . (0/226: 0361طریحي،)مجرد از قبض یقبض است 

قاموس . جوهري در صحاح معني قبض مطلق گرفتن است

گرفتن  دست معناي به قبض را به ط، فيروزآبادي شيرازيالمحي

: 0001،انصاري) و گرفتن با تمام دست بيان کرده است

قبض بيان   اّما آنچه را که دهخدا در تعریف کلمه. (6/200

کرده، عبارت از تصرف و استيال یافتن بر چيزي است 

 . (دهخدا، ذیل کلمه قبض)

قبض با معناي لغوي آن از یکدیگر    معناي اصطالحي واژه

کار  صطالح فقه و حقوق، به یک معني بها نيستند و در اجد

است و آنچه  رود و اطالق قبض در بيع به اعتبار خریدار مي

و حقوقدانان تعاریف متعددي براي  که سبب شده است فقها

قبض ذکر کنند بخاطر اینکه مصادیق قبض در بيع متفاوت 

ض قب مسألهکاتوزیان در . است و بستگي به تحقق قبض دارد

تحقق قبض مادي است و ابزار تحقق آن : بيان کرده است

و به طور کلي  (066: 0330کاتوزیان، ) باشد عرف مي

باقي است و  ي لغوي و عرفي خودمعنا اصطالح قبض، به

معناي  استفاده لفظ قبض در کتاب، یا سنت در حقيقت به

عرفي آن مراد است که همان استيالي عرفي و استقالل 

 قانون مدني ایران در تعریف قبض آمده است 363  ماده .است

استيالي مشتري بر مبيع است که به این معني قبض که 

اشاره دارد و همچنين واژه قبض حقيقت شرعيه ندارد بلکه به 

معناي لغوي و عرفي است و این لفظ در کتاب و سنت در 
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کنند که همان استيالي  واقع به معناي عرفي آن مراجعه مي

 .(216/ 2:0008حسيني مراغه،) تعرفي اس

  پيش فروش -2-2

فروش همانطور که از لفظ آن معلوم است یکي از  پيش  واژه

اقسام بيع است که بر اساس نياز جوامع بشري در مبادالت 

اقتصادي کاربرد دارد و به معناي فروش از قبل، فروش پيش 

شدن آن   از موعد یا به تعبيري فروختن چيزي پيش از آماده

فروش  پيش  عميد در تعریف واژه. (0100: 0380،انواري) است

به طور واضح و مصداقي به آن پرداخته، و این گونه بيان 

 ستاندن بها یا شدن، مهّيا از قبلفروختن مال یا غّله »: کرده است

 کاالیي فروختن دیگر عبارت به و باشد مي مال تحویل از پيش

 را آن بعد که گيرد مي پولي فروشنده و نيست موجود هنوز که است

 . (فروش پيش  عميد، ذیل کلمه) «بدهد تحویل

فروش در نزد اهل لغت، فقها و حقوقدانان یکي  مفهوم پيش

لغت  .است سلف و سلم متون فقهي ذکر شده،آنچه در  .است

اهل ظاهرًا  را «سلف»و  ه استاهل حجاز بوددر بين « سلم»

 ثمن كه بيعى از است و آن عبارت؛ کردند استفاده ميعراق 

 آن به عوام عرف در و است مؤّجل آن مبيع و حال آن

 كشاورزى اینكه مثل گویند؛ مى  نيز فروش پيش یا خرید پيش

 دریافت نقدًا را آن ثمن و فروشد مى گندم خروار ده تاجرى به

 به را آن گندم، برداشت فصل در كه كند مى تعهد و نماید مى

در قوانين و مقّررات  ( 0/03 : 0008طاهرى،) .دهد تحویل تاجر

فروش ارائه شده است؛  ، تعریفي کّلي از قرارداد پيشحقوقي

به  0388فروش ساختمان مصّوب  قانون پيش 0 اّما در ماّدة

 . آن تصریح شده است

گاهى ( فروش پيش)عالوه بر معناى معروف را مفهوم سلف 

استعمال  -مدهكه در لغت حجاز آ چنان -در معناى قرض نيز

 . (2/210  :0026،شاهرودى) شود مى

 

 بورس -2-3

لفظي فرانسوي است به معناي مایه، ذخيره « بورس«  واژه

موجودي سهام، داراي موجودي کردن و یا جزء موجودي نگاه 

گفته شده است که ریشه این لغت از واژه التيني  .داشتن

«bursa »به  و (26/000 :0363 فصلنامه حوزه،) است

پارچه از یک نوع یا یک رده کاال را ، بازار یکتعبيري دیگر

 ....نامند، مانند بورس طال، بورس پارچه و  بورس مي

 و در اصطالح عبارت از بازار متشکل، (23/ 3: 0361حيدري،)

  .شوند منظم و دائمي است که در آن کاال و سهام مبادله مي

 بورس کاال -2-0

بورس » شده عبارت از آنچه در تعریف بورس کاال بيان

معامالت کاال، بازار خرید و فروش دائمي و منظمي است که در آن 

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

خرید و ... روغني وهاي  و مواد اوليه مانند گندم، جو، آرد، شکر، دانه

نظر  آنچه به. (28: 0383معصومي نيا،) «فروش مي شود

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

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

 .شود دار خرید و فروش مي صورت نقد و یا مدت هب

هاي عمومي کاال هستند؛ یعني  کاال، بورسهاي  برخي بورس

برخي . شوند ستد مي و کاالهاي متعدد و متنوعي در آن داد

نيز بورس کاالهاي خاصي هستند؛ مانند بورس پنبه نيویورک 

 .(10:0382ناصري،) و بورس نفت نيویورک

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
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 بحث و نظر

 ماهيت قبض در معامله -0

، کاربردش اختصاص به بيع نيستقبض آن است كه ماهيت 

در بخش وسيعي از عقود و همچنين ایقائات سهم تعيين بلکه 

باید كاال را  مشتري ن جهت كهآدر بيع از . اي دارد كننده

ُكلُّ »قاعده ، در بيعو همچنين  اقباض الزم است کند،قبض 

بيانگر لزوم قبض « َمِبيٍع َتِلَف َقْبَل َقْبِضِه َفُهَو ِمْن َماِل َباِئِعِه

از آن جهت كه در بخشي از  را قبض ماهيت ، پس بایداست

، در اصل انعقاد آن بيع تعيين كننده است؛ مثل صرف ها معامله

و نياز است ابتدا براي تبيين ماهيت ، باید مطرح شود و سلم

اینکه قبض حقيقت  نکته اول قبض دو نکته مهم را بيان کرد؛

شرعيه ندارد بخاطر اینکه قبض در معامالت قبل از اسالم 

وجود داشته، و بعد از اسالم هم وجود دارد، و همچنين در 

 عصر کنوني در بين جوامع بشري اعم از مسلمان و غير

مسلمان در روابط اقتصادي کاربرد دارد و ماهيت قبض 

اختصاص به دین اسالم ندارد تا حقيقت شرعيه در آن صدق 

 کند بلکه قبض، یک امر لغوي و عرفي است که شارع مقدس

 . این را امضا کرده است

کاربرد کلمه قبض در معاني مختلف، در نزد فقها و  نکته دوم،

راي قبض ناشي از اشتراک تعدد معاني ب. حقوقدانان است

لفظي نيست که کلمه قبض داراي چند معني باشد بلکه 

معنایي متعدد براي آن، بخاطر اختالف در تحقق قبض است 

گردد که اشتراک لفظي باشد بلکه  که به مفهوم قبض بر نمي

تحقق قبض به مصداقي است که با این مصداق، عنوان قبض 

این اشتراک . (233 :0016،آخوند خراساني) شود محقق مي

هر یک، خصوصيتي از  معنوي است و یا به تعبير دیگر،

باره باشد، و همچنين در قرآن در مصادیق عنوان قبض مي

َقْبَضُتُه َیْوَم »کار رفته است که  هذات اقدس الهي واژه قبض ب

و ( 06/فرقان) «ُثمَّ َقَبْضناُه ِإَلْينا َقْبضًا َیسيرًا» ؛(63/زمر) «اْلِقياَمِة

گونه از موارد مجاز نيست یا  استعمال واژه قبض در این

مشترك لفظي هم نيست، پس معناي جامعي براي این 

كه ذكر شده باید در نظر گرفت و آن معناي  خصوصياتي

جامع هم این است كه اگر چيزي تحت قبض كسي بود؛ یعني 

 .ستا تحت سلطه او

است  ماهيت قبض در معامله چهار قسم است؛ قسم اول آن

قبض در دو طرف خریدار و فروشنده دخيل نيست و آن 

باشد؛ یعني یک  معامله نقدي است، ثمن و مثمن نقد مي

در اینجا ميوه، ملک . ميوه را نقدًا به فالن مبلغ خریدصندوق 

پول، ملک فروشنده، و لو اینکه  خریدار شد و در طرف مقابل،

نقد قبض نشده باشد در این صورت قبض در دو طرف که 

قسم دوم آن است که قبض در دو . باشد دخيل نيست مي

طرف دخيل است؛ یعني ثمن و مثمن، هر دو باید قبض بشود 

قسم سوم آن است که قبض در . مانند معامله صرف است

مثمن باید انجام شود مانند معامله نسيه است در این معامله 

 چون ثمن، دین است و اگر مثمن هم دین باشد بيع کالي به

کالي و یا بيع دین به دین است و شامل روایت پيامبر اکرم 

گردد پس حتمًا  مي «الیباع الدین بالدین» :فرماید که مي( ص)

قسم چهارم قبض در بيع . باید قبض در مثمن انجام شود

 مسألهیکي از شروط بسيار مهم در پيش فروش، . سلف است

باید اینکه ثمن حتمًا  .باشد قبض ثمن در مجلس عقد مي

فروش، مبيع دین است و  قبض شود بخاطر اینکه در پيش

اگر ثمن هم قبض نشود  .دار است شود و مدت قبض نمي

صورت، مشمول روایت  معامله دین به دین است که در این

شود، که در این  مي( ص) نهي از بيع دین به دین پيامبر

 . بين فقها اختالف است مسأله

 از منظر فقها مصادیق قبض  -2

تحقق ماهيت قبض در ثمن و مبيع از نظر فقها متفاوت است 

و بستگي به عوضين دارد که به منقول و غير منقول تقسيم 

تحقق  ،در عوضين غير منقول مثل خانه و زمين. شود مي

قبض به معناي تخليه است و فقها در این معني اتفاق نظر 
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ت؛ دارند اّما در مبيع منقول در بين فقها اختالف نظر اس

 :عبارت است از مسألهازجمله اقوال در 

 تخليه  -2-0

محقق حلي  یکي از مصادیق قبض، تخليه است از جمله فقها

در الشرائع، فاضل آبي در کشف الرموز، شيخ طوسي در 

فخر المحققين حلي در ایضاح الفوائد است  مبسوط و

ابو حنيفه در تعریف قبض معتقد به . (6/202: 0001،انصاري)

کند که قبض در تمام اشيا، تخليه است  است و بيان ميتخيله 

 . (88/ 3: 0013طوسي )

 نقل و تحویل -2-2

، شيخ طوسي ابن همزه حلبي در غنيه از جمله اي از فقها عده

ابن ادریس در السرائر و شهيد اول در لمعه هم  در خالف،

: 0001،انصاري)اند  معناي نقل و تحویل دانسته قبض را  به

6/202). 

 تفصيل -2-3

جواهر، درهم  ،کند اگر مبيع شيخ طوسي در مبسوط بيان مي 

شود و اگر  گرفتن محقق مي و دینار باشد قبض آن با در دست

به مکان دیگر است و حيوان باشد قبض آن با انتقال از مکاني 

در  وزن است و ،کيل است؛ مبيع وزني در مبيع کيلي،

 .(6/202: 0001،انصاري) شمارش است شمارشي،

  ءاستقالل و استيال -2-0

معيار تحقق قبض به معني استقالل و استيالي بر مبيع، عرف 

د محقق باش از جمله کساني که معتقد به این قول مي .است

 شهيد ثاني در مسالک االفهام، سبزاوري در کفایه االحکام،

عاملي در مفتاح الکرامه  و محقق کرکي در جامع المقاصد

تحقق قبض  محقق اردبيلي در. (6/203: 0001،انصاري) است

این است که این امر  ها این اختالف دیدگاه أمنش: کند بيان مي

اند که قبض در تمامي اشياء  بعضي قائل. اي عرفي است مسأله

اند که قبض در اموال  کند و بعضي قائل با تخليه صدق مي

کند  يمنقول با انتقال، و در اموال غير منقول با تخليه صدق م

مقدس اردبيلي، ) باشد و مراد از قبض عدم وجود مانع مي

اینکه  ،رسد در پاسخ باید گفت آنچه بنظر مي. (6/116: 0013

معيار تحقق قبض، عرف است در بعضي از موارد از نظر عرف 

قبض هست ولي از نظر عقل قبض انجام نشده است چون 

 استحقاق براي مشتري نيست یعني استحقاق موجب أمنش

شود و استحقاق همان تصرف و استيالي فرد  لزوم قبض مي

 . بر ثمن یا مثمن است

 تحقق قبض به حسب مبيع  -2-1

متقدم، فاضل آبي در کشف الرموز، حلي در  از جمله فقهاي

ابن حمزه  شهيد اول در الدروس الشرعيه، مختلف الشيعه،

طوسي در الوسيله الي نيل الفضيله و مغنيه در فقه االمام 

باشند و  ، قائل به تحقق قبض به حسب مبيع مي(ع)الصادق 

مفهوم  .«قبض الشيء بحسبه» :در عبارات خود چنين آورده اند

ست و نقل شده ا آن این است که قبض هر کاال به حسب او

شود بنابراین قبض  است قبض با اختالف مبيع، متفاوت مي

است؛ اموال منقول با تحویل دادن و انتقال آن به خریدار 

باشد و قبض  قبض حيوان با سوق دادن آن به مکان دیگر مي

مملوک با اقامت دادن و سکونت دادن وي در مکان دیگر 

کاالي وزني با وزن و  قبض کاالي کيلي با کيل، .است

ناصري مقدم و ). کند کاالي شمردني با شمارش صدق مي

و همچنين قبض غير منقول به تخيله و رفع  (0382همکاران،

کليد را در اختيار  ،انع است مثاًل در قبض منزل مسکونيمو

مشتري قرار دادن است در قبض درهم و دینار به سبک 

دیگري است آنچه در قبض مهم است اینکه تحت سلطه 

 . (6/208: 0001انصاري) طرفين معامله قرار گيرد

کساني که قائل به معني قبض بر حسب کاال، مختلف است، 

شاید منظورشان همان  که است  د اینرس نظر مي آنچه به
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باشد زیرا صدق تصرف  تصرف و استيالي شخص بر کاال مي

 .و استيالي در مبيع متفاوت است

 مطلق تخليه -2-6

شهيد اول در الدروس الشرعيه معني  از جمله برخي از فقها

خویي . (6/202: 0001،انصاري)دانند  قبض را مطلق تخيله مي

ید از مبيع و اذن قبض رفع  کند مي در مصباح الفقاهه بيان

اي که عرفًا  به گونه عدم مانع استبایع در قبض همراه با 

 .(06/ 2: 0001خویي، ) قبض بر مشتري آسان گردد

 ءبرخي از فقها و حقوقدانان قبض را همان سيطره و استيال

اي بيان شود که در  دانند؛ مفهوم قبض باید به گونه مي

ق آن باشد، همان گونه که شيخ تمامي مصادی  برگيرنده

استيالء : قبض به طور مطلق عبارت است از» :فرماید انصاري مي

طوري که مفهوم ید یا همان  و سلطه مشتري بر مال مورد نظر به

در صورت نامشروع بودن )تصرف و تسلط با آن محقق شود یا 

 (6/200: 0001انصاري،) «.عنوان غصب بر آن صدق کند( قبض

بض عبارت است از اینکه مبيع تحت اختيار و و همچنين ق

اي که  استيالي مشتري یا قائم مقام او قرار گيرد به گونه

: 0016آخوند خراساني، ) بتواند در آن هر نوع تصرفي بنماید

0/233) . 

بيانگر این معنا است که قبض عبارت از  363قانون مدني ماده

ي صرف اّما آقاي بجنورد. استيالي مشتري بر مبيع است

گوید  داند و مي تصرف و استيالي را در معناي قبض کافي مي

داند، بلکه سيطره و استيالي بر  قبض خارجي را الزم نمي

 . (286-281/ 0: 0330بجنوردي،)شمارد  موضوع را کافي مي

هاي که از نظر فقها براي قبض  بنابراین از مجموع تعریف

 .دیق معني کردندبيان شد، برخي از آنها قبض را در قالب مصا

عوضين بيع یعني  رسد قبض باید در اّما آنچه که به نظر مي

ثمن و مثمن توسط فروشنده و مشتري انجام شود و معني 

تسّلط و قدرت تصرف از طرفين عقد در ثمن  ازقبض عبارت 

 .و مثمن است که معيار آن عقل و عرف است

 طرفداران لزوم قبض در پيش فروش  -3

لزوم قبض در  مسألهي از فقها شيعه و اهل سنت در ا عده

فروش در  فروش معتقد به قبض کل ثمن بيع پيش پيش

 ،از جمله بزرگاني مانند ابن زهره در الغنيه .مجلس عقد هستند

 عالمه در التذکره  ،محقق در الشرائع ،ابن ادریس در السرائر

رافعي  ،وشيخ طوسي در مبسوط و در ميان فقهاي اهل سنت

سمرقندي از مذهب حنفيه در  ،از مذهب شافعيه در فتح العزیز

تحفه الفقهاء و ابن قدامه از مذهب حنبليه در المغني این 

اند و عدم تحقق آن را سبب بطالن معامله  شرط را ذکر کرده

و دالیلي را براي اثبات قول  (20: 0383فاضل،) اند دانسته

  :اند از جمله خود بيان کرده

 اجماع  -3-0

نخستين بار در بيع سلف  ،لزوم قبض در مجلس مسألهدر 

و همچنين «  المبسوط»و «  الخالف»شيخ طوسى در كتاب 

در ابن زهره  ،(00/331: تا عالمه حلي، بي)عالمه در التذکره 

بر این و نجفي در جواهرالکالم  (223: 0003زهره،  ابن)الغنيه 

امّا  (20/288: 0010نجفي، ) ه استمطلب ادعاى اجماع نمود

اند  در مقابل اجماع مشهور برخي از فقها قائل به توقف شده

و همچنين بعضي از حقوقدانان فقط  (06-01/ 21: 0011،بحراني)

جعفري ). دانند فوریت عرفي قبض را شرط صحت بيع سلم مي

قبض قبل  ،در بين اهل سنت فرقه مالکيه (3/86: 0386لنگرودي،

بنابراین با توجه به . (3/210: 0013طوسي،)دانند  جدایي را الزم نمي

و همچنين  توان به اجماع تمسک کرد توقف آقاي بحراني، نمي

تحصيل اجماع مشکل است چون اولين شخصي که مدعي اجماع 

که شود  مطرح مي سؤالشده شيخ طوسي بوده و در اینجا این 

فقهاي قبل از شيخ با توجه به اینکه بيع سلف از عقودي است که در 

تبادالت اقتصادي مسلمين رایج بوده است هيچکدام از آنها به این 
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عنوان دليل،  همتعرض نشده اند؟ در نتيجه پذیرش اجماع ب مسأله

 .سخت است

 عمومات قرآني -3-2

کر فروش ذ در معامله پيش که یکي از دالیل وجوب قبض ثمن 

ازجمله آیاتي که داللت بر وجوب . شده است عمومات قرآني است

است یعني عقد  (231/بقره) «احل اهلل البيع» قبض ثمن دارد آیه

 «ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا» دیگر  بيع انجام شده و تمام است و آیه

بنابر نظر صاحب جواهر، آیه اول داللت بر  .باشد مي (0/مائده)

تمام بودن و صحت بيع است که به اجراي عقد بيع اشاره دارد 

مرحله دوم است و این آیه بيانگر لزوم « فوا بالعقودوا»و آیه 

یعني خریدار، کاال  .قبض و اقباض بر خریدار و فروشنده است

را ( ثمن)را اقباض کند و در مقابل مشتري باید پول رایج 

بعضي از فقها نظر به این دو آیه، استناد به وجوب  .اقباض کند

 .(23/000: 0010 ،نجفي) اند قبض و اقباض در بيع کرده

داللت بر عقد « احل اهلل البيع»رسد آیه  آنچه که به نظر مي

کند یعني با ایجاب و قبول عقد تمام است و تمليک  بيع مي

وقتي که بين  .شود مي ثمن و مثمن براي بایع و مشتري ایجاد

مشتري  ،فروش انجام شد فروشنده و مشتري قرارداد پيش

 .گردد شود و در مقابل بایع هم مالک ثمن مي مالک مبيع مي

صورت  به عموم ازماني است بدین« فوا بالعقودوا»داللت آیه 

شود و همچنين اگر خریدار  که فوریت قبض ثمن استفاده مي

د یا فروشنده را به دیگري به جاي ثمن، ضامن معرفي کن

حواله دهد و عقد ضمان و حواله محقق شود این قراردادها، 

محقق داماد و ) است (قبض حکمي)جایگزین قبض است 

 . (22: 0388،همکاران

 روایت -3-3

روایت  ،فروش یکي دیگر از دالیل وجوب قبض ثمن در پيش

زماني که در بيع، قبض و اقباض در . است( ص) پيامبر اکرم

عوضين صورت نگيرد در این صورت پيامبر از این گونه بيع 

ِاّني بعثُت الي اهِل اهلل فأنهاهم »: فرماید نهي کرده است و مي

بدرستي من از طرف خدا مبعوث شدم »؛ «...عن بيع ما لم یقبض

 0018عاملي،) «....اند نهي کنم تا مردم را از بيعي که قبض نکرده

دار است و در  کاال مدت ،فروش در معامله پيش. (60 /23:

گردد  اگر قبض ثمن انجام نشود شامل این روایت مي ،مقابل

جدا شدن قبل : گوید و ابن قدامه با تسمک به این روایت مي

از قبض ثمن، عقد را تبدیل به بيع کالي به کالي و دین به 

ابن ) دین خواهد کرد و این بيع به اجماع فقهاء باطل است

از جمله و همچنين برخي از فقهاي معاصر  (0/10:تا قدامه، بي

آقاي سبحاني معتقد است اگر قبض ثمن صورت نگيرد بيع 

رسد  نظر مي آنچه که به .باشد کالي به کالي است و باطل مي

اینکه مشهور فقها در خصوص این روایت قائل بر  در پاسخ

عنه است فروش دین موجود در  این هستند که آنچه منهي

ا خود مقابل دین موجود دیگر است و در صورتي که دین ب

 عقد ایجاد شود و مشمول نهي روایت نخواهد بود

طرق  از تنها روایت و همچنين این (08-06: 0011بحراني،)

 مقدس) باشد نمي مه نقل شده و سندش معلوماع

 .(8/83: 0013اردبيلي،

 اقتضاي ماهيت عقد -3-0

مقتضي ماهيت عقد این است که وقتي بين متعاقدین عقد بيع 

قبض و اقباض انجام شود و در معامله گيرد باید  صورت مي

جل است در مقابل باید ثمن در ؤفروش که کاال م پيش

از فقها مانند عالمه مجلس عقد، تسليم بایع شود و برخي 

در مقام اثبات لزوم قبض  (00/331:تا بي حلي،)حلى در تذكره 

اند كه احتمال دارد قبض ثمن در  ثمن در بيع سلف گفته

یعنى بيع سلف عقدى است كه  ؛باشد ماهيت این عقد شرط

در آن مبيع بصورت كلى و مؤجل ولى ثمن در مجلس عقد 

و هدف  .اند گردد و آن را مشابه بيع صرف دانسته قبض مى

شود این است که آثار مترتب  اي که از عقود قصد مي شرعي

پس اگر هم . بر آن عقود به مجرد انعقاد آن عقود حاصل شود
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دار باشند آن عقد، در زمان انجام  ثمن و هم مثمن مدت

طرف نخواهد داشت که  اي براي هيچ یک از دو معامله، فایده

ابن ) این خالف حکمت، مقتضي و غایت عقد است

اینکه قبض در همه  :فرماید آقاي جوادي مي. (206:تا تيميه،بي

یعني در مرحله وفا قرار ، در مرحله ثاني قرار دارد معامالت،

قبض له أبنابراین اگر مس .است اصل عقد مسألهدارد و نه در 

 ،مطرح است مقتضاي عقد است مقتضاي بالواسطه عقد

 و استقبض و اقباض الواسطه عقد  تمليك است مقتضاي مع

مستقيمًا به عقد ارتباط  قبضوجوب و آورد  عقد ملكيت مي

 .ندارد

 اصل عدم ملک و نقل  -3-1

فروش  معامله پيشیکي دیگر از دالیل وجوب قبض ثمن در 

چون  .که مبتني بر بيع سلف، اصل عدم ملک و نقل است

فروش سبب تردید در لزوم  تردید در لزوم قبض ثمن در پيش

گردد در نتيجه، اصل عدم انتقال، حاکم است و از  عقد مي

جمله فقهایي که براي وجوب ثمن در مجلس به این اصل 

: 0010نجفي، ) استدالل کرده است صاحب جواهر است

و اگر در قبض ثمن در بيع سلف ضرورى است و  (20/321

سببيت عقد سلم در صورتي که ثمن در مجلس پرداخت نشود 

 شک کنيم، اصل عدم ملک و نقل جاري خواهد شد

 .(008: 0003مصطفوي، )

سخن صاحب جواهر است  ،بنابراین آنچه در پاسخ باید گفت 

َأْوُفوا »آني چون که ایشان باور دارد که با وجود عمومات قر

تردیدي در حصول نقل و انتقال « َأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع»و « ِباْلُعُقوِد

 .(20/288، 0010نجفي، ) نيست

 صدق بيع دین به دین -3-6

که براي لزوم قبض ثمن در معامله  ياز جمله فقهای

 فروش به این دليل استدالل نموده شهيد ثاني است پيش

که معتقد است اگر ثمن در  (3/002: 0003شهيد ثاني، )

معامله پيش فروش باطل است چون  ،مجلس عقد قبض نشود

کاال دین است و در مقابل اگر ثمن تسليم نشود و دین گردد 

نظر  آنچه به. کند صورت بيع دین به دین صدق مي در این

بدون اقباض هم در اینکه محاسبه ثمن و لو  رسد در پاسخ مي

ن محاسبه از طریق دین خریدار در چند ایحکم قبض است هر

مقابل فروشنده باشد مشروط بر اینکه از قبل نسبت بدان 

شهيد ). آید شرط نکرده باشند و اال بيع دین به دین حاصل مي

حسيني ؛ 288/ 20: 0010؛ نجفي،018/ 3: 0001ثاني،

حنيفه هم فقهاي اهل سنت شافعي و ابو (208: 0003،روحاني

 .(38: 0380عبدي پورفرد،) بر این قول هستند

 ادله نفي غرر -3-3

 بيع»یکي از دالیل لزوم قبض در بيع سلف، لزوم غرر است و 

 وجود با آن طرفين از یكى كه است بيعى عبارت از «غررى

 واقع به اقدام دهد، مى بيع آن در را خود زیان احتمال اینكه

 است مجهول مبيع آنكه با اینكه مثل نماید مى آن ساختن

فروش به خاطر  در پيش .نماید مى مجهول مبيع خرید به اقدام

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

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

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

عالمه  (8/218: تا رافعي، بي) .شود مجلس عقد جبران مي

خير در قبض ثمن را در أت (00/331:تا حلي، بي) حلى در تذكره

. داند بيع سلف موجب غرر دانسته و سبب بطالن آن مى

تواند  رسد اینکه غرر نيز نمي بنابراین آنچه در پاسخ به نظر مي

ها و  اي باشد زیرا با تعيين وصف دليل بطالن چنين معامله

ابهامي در  ،دقيق زمان پرداخت ثمنهاي آن و تعيين  ویژگي

 :0388 فراهاني فرد،) ماند تا مصداق بيع غرري شود کار نمي

21). 

 گيري نتيجه

تحليل عموم آیات و  این پژوهش در بررسي و آنچه که از

قبض در معامله  مسألهروایات و نظرات فقها و حقوقدانان در 
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کرد  توان نتيجه گرفت و بيان پيش فروش در بازار بورس مي

 :عبارت است از

باشد  در فقه مي( سلم) فروش همان بيع سلف قرارداد پيش -0

گيرد هم عرفًا و هم شرعًا  که در بازار سنتي و بورس انجام مي

 .صحيح است

وجود بازار بورس در جامعه امروزي، الزم و ضروري  -2 

باشد چون حجم باالي از معامالت در بورس انجام  مي

 .شود بازار باعث عسر و حرج در جامعه مي گيرد و نبود این مي

گزاران  ازجمله قراردادي که در بازار بورس مورد اقبال سرمایه

باشد و باید  فروش مي قرارداد پيش ،و توليدکنندگان قرار گرفته

 توجه به مقتضاي این قرارداد منطبق با فقه اماميه باشد و با

فروش صحيح  قرارداد پيشعموم آیات و بناي عقال و روایات، 

 .باشد مي

با تمسک به عموم و اطالق آیات که شامل هر عقد و  -3

قبض در  عدم ،فروش شود ازجمله قرارداد پيش قراردادي مي

کند چون با انعقاد عقد، ملکيت  صحت آن خللي ایجاد نمي

فروش در بازار سنتي و بورس  بنابراین پيش. شود حاصل مي

 .صحيح و الزم است

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :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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