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 امامیهو فقه  رانیا يحقوقنظام و آثار معامالت افست در  تیماه
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 چکیده
و در  الملل نیسطح ب قراداد افست در ژهیوه معامالت متقابل ب تیامروزه رواج و اهم 
تا  شده است ران، موجبیمعامالت در حقوق ا گونه نیاز ا یکاف ییحال عدم آشنا نیع

از تعامالت و مبادالت متداول در سطح  یعیسطح وس ، ازیو حقوق یقیاشخاص حق
با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد  شپژوه نیمحروم بمانند. در ا الملل نیتجارت ب

پرداخته شده  هیو فقه امام رانیو آثار آن از منظر حقوق ا تیماه یافست، به بررس
و در مقابل  کند یم هیرا ته یمحصول داریت، خراز معامال گونه نیاست. بر اساس ا

 هیته داریکار رفته در آن محصول را از کشور خره قطعات ب کند یتعهد م زیفروشنده ن
. در دینما یداریکاال خر داریمعادل ارزش قرارداد فروش، از خر یطور کله ب ایو  دینما
معامالت افست ، ید اصلبر اساس نحوه ارتباط تعهدات فروشنده نسبت به قراردا جهینت

 . شوند یم میتقس میمستقریو غ میبه دو گروه، مستق
از  یکی یو آثار برا تیماه افتنیو  یزیر توان در قالب پژوهش را می نیا یآورنو

متقابل؛ بر اساس  عیمعامالت در حوزه تجارت متقابل و هم خانواده  با ب نیتر دهیچیپ
 هیو فقه امام رانیدانست. در حقوق ا هیقه امامو ف رانیا یقواعد و اصول حقوقم، یمفاه
. اجاره باشد یخاص معامالت افست قابل طرح م تیماه نییتع یبرا دگاهید نیچند

الذمه  یف یکل عیمب عیو ب یعهد عی، بیاشخاص، عقود مختلط، قرارداد خصوص
خواهند بود. در خصوص آثار  یقابل بررس نهیزم نیهستند که در ا ییها چارچوب

تعلیق در تملیك مبیع، قبض ثمن حین العقد، ضمانت  بحث از معامالت گونه نیا
باشد که به منظور  از موعد قابل طرح می شیتخلف از اجراء تعهدات و فروش پ یاجرا
کامل  حاتیو البته توض دهیمقاله اشاره گرد نیموارد در ا نیاز ا یاجمال به برخ تیرعا

 مورد مطالعه قرار گرفته است. عنوان  نیبا هم یا نامه انیآن، در پا
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 مقدمه  

، ش ود  گنجان ده  الملل  نیب تجارت حقوق قلمرو دربایست  می پژوهش نیا ظاهر حسب
 جهت بهلکن ( 2 ص، 9831، ینیاسک) گوید می المللی تجار سخن چرا که از روابط بین

 حق وق  نیم واز  اس اس  بر قراردادها نیای حقوق آثار، آن تبع به و تیماه از بحث آنکه
 نی  ا توان یماز سوی دیگر  لذا، است گرفته قراری بررس و نییتب مورد هیامام فقه وی مدن

 .  کردقلمداد  نیز یمدن حقوق قلمرو در را پژوهش
 از ن وع  نی  ا ندب و  مت داول ، داش ت  اب راز  دیبا موضوع انتخاب علت خصوص در
 ب ه ی ک اف یی آش نا  ع دم  و، س و  كی   از الملل نیب تجارت عرصه دری معامالتی ها وهیش
 ک ه ی حقوقی ها یدگیچیپ نیهمچن وی داخل تجار انیم در قرادادها گونه نیای ها زمیمکان
 ب التبع  و افس ت  ق رارداد ی ماهوی بررس تا شد سبب، دارد وجود مبادالت نیا دهمع در
 ب ر ، ش وند  می که بیشتر معامالت نظامی و صنعت هواپیمایی بر طبق آن منعقدها  آن آثار
 . ردیبگ قرار توجه مورد هیامام فقه و رانیا حقوق اساس
ی کل   والئس   س ه  در ت وان  یم   را گرفت ه  قرارنظر  مورد مطالعه نیا در کهی حثابم
 دوم ش وند   یم   اط الق ی مع امالت  ن وع  چه بهمعامالت افست  نکهیا اول. نمود خالصه

 انطباق قابل هیامام فقه و رانیا حقوقی ارهایمع از كیکدام با قراردادها نیا تیماه نکهیا
 چ ه ، ش ود  یم   نییتب معامالت گونه نیای برا کهی تیماه به توجه با که آن آخر و است 
  خواهند داشت دنبال بهای  یحقوق آثار

ش ود ک ه از دو ن وع مس تقیم و      انی محسوب م ی معامله افست از جمله معامالت جبر
 نیط رف  انی  م جداگانه ظاهره ب توافق نوع سهغیرمستقیم تشکیل شده است. این قراردادها از 

ق رارداد   مص داق  ظاهر حسب و جداگانه توافق كی و عیب عقد دو شامل کهآید  به وجود می
در ای ن  . ب ود  د، خواه د دار را گریک د ی به عیب عقد دو نیا کردن مرتبط فهیوظ که خصوصی

شود، ولی مبیع در آینده تحویل خری دار داده   ها به صورت نقدی انجام می معامالت پرداخت
خواهد شد. چنانچه کاالهای خریداری شده برای ساخت کاالی دیگر مورد نی از باش د؛ ای ن    
 قرارداد، معامله افست مستقیم خواهد بود و چنانچه می ان کااله ای خری داری ش ده توس ط     

 آث ار شود.  گونه ارتباطی نباشد، این قرارداد معامله افست غیرمستقیم محسوب می طرفین، هیچ
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 ش باهت  ک ه  افس ت  معامل ه  در خصوص ا   ب وده  عیب عقد آثار مشابه زین معامالت از گونه نیا
 .  دارد هیامام فقه درمبیع کلی فی الذمه  عیب بای ادیز

 موضوع شناخت به شتریب داشته وجود نیا از شیپ نهیزم نیا در کهی مطالعات عمده
 ب ا  منطب ق ی م اهو  مباح ث  لذا. است کرده یم دنبال رای ا ترجمه کردیرو و داشته توجه
 در نام ه   انی  پا س ه  ای   دو ج ز  ب ه  دیشا و گرفته قراری بررس مورد کمتری حقوق نیمواز

 لیتش ک  رای جبران   مع امالت  ح وزه ی قراداده ا  ان واع  ازی کی که متقابل عیب خصوص
 در خاص نحوه بی فقه وی حقوق کردیرو بای ا مطالعه چیه داشت ابراز توان یم، دهد یم
 عن وان  ب ه  ت وان  یم   را امر نیهم لذا. است نداشته سابقه رانیا حقوق در افست دادرقرا
 . آورد حساب به پژوهش نیا وردادست وی نوآور نیتر مهم

 ص ورت ه ب  ه ا   آن ش دن  عواق   اس تفاده  م ورد  رای ک اربرد  قاتیتحق اریمع چنانچه
 نح و ه بی حقوقی ها دهیپد لیتحل زین رای لیتحل قاتیتحق اریمع چنانچه و میبدان بالواسطه

 از رای  ز. نم ود  قلم داد ی لیتحل  ی  کاربرد مطالعه كی را پژوهش نیا توان یم، میبدانی کل
 فادهاس ت  م ورد  تجاری خصوصی قراردادها در ما یمستقد توان یم پژوهش نیا جهینت سو كی
 قرار توجه مورد قیتحق نیا در کهی مباحث عمده گریدی سو از و ردیبگ قراری بردار بهره و

 م ورد  المل ل  نیب   تج ارت  ح وزه  در نیا از شیپ که استیی قرادادها لیاست، تحل گرفته
 .  بودند نشده نییتبی فقه وی حقوق نیمواز اساس بر حال به تا اما بوده استفاده

و  ینترنتیا، یا کتابخانه مکتوب منابع به مراجعه اساس بر اطالعاتی گردآور روش
 .  باشد یمافزاری  نرم

ی فارس   منابع کمبود، داشت ابراز دیبا قیتحق نیا راه سر در مشکالت خصوص در
 و ب ودن  مح دود  نیهمچن   وها  آن ترجمه وی اصل متون به مراجعه لزوم و نهیزم نیا در
 ک ه  افس ت  معامل ه  ژهی  وه ب و معامالت لیقب نیا اب مرتبط اطالعات بودن محرمانه غالبا 
 نی  ا ک ه  ب ود ی مش کل ، ش وند  یم منعقد قالب نیا بریی هوا وی نظامی قراردادها عمدتا 
 . بود مواجه آن با ابتدا در پژوهش
 ح ال  نیع   در و س و  كی   از متقابل معامالتء محتوای گستردگ وی دگیچیپ ضمنا 
 معامله در ژهیوه بو  معامالت لیقب نیا آثار و تیماه خصوص دری مطالعات سابقه فقدان
 آنی دش وار  ب ر ، لیتحل ارائه جهتی فقه وی حقوق هیاول منابع به مراجعه لزوم و افست
 زی  برانگ بح ث ، بود مواجه آن با پژوهش نیا کهی دشوار گرید اما و. افزود شیپ از شیب
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ه ب   افست قرارداد ژهیوه ب متقابل معامالت لیتحل در که بودی حقوق مباحث عمده بودن
 .  آمدند یم کار
 ان واع  و افست معامله مفهومبخش اول . ز سه بخش تشکیل شده استا قیتحق نیا
در  افس ت  معامل ه  خ اص  تی  ماهدر بخ ش دوم ب ه   . را مورد توجه قرار داده است آن

گون ه از   ای ن  خ اص  آثاردر بخش سوم  و. حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است
 .  مورد مطالعه قرار گرفته است معامالت

 آن انواع و افست قرارداد مفهوم. 6
هم سنگ کردن و هم وزن ک ردن  ، متوازن کردن، در لغت به معنای جبران کردن 9افست

 گون ه از قرارداده ا   اتفاق با مفهوم معامالت جبرانی که عنوان کلی ای ن به آمده است که 
 ازی ف  یتعر ارائ ه  ب ه  نس بت بته در اص طالح  ال. تناسب و همخوانی دارد کامال ، باشد می
 .  ابراز شده استی متعدد نظرات، افست معامله
 ب ه  خواه د یم کهی کشور ك: یکه اندنموده فیتعر نیچن نیا مثال قالب دری برخ
 فروش نده  هم ان  به، کند وارد گرید کشور ازی نظام زاتیتجه دالر ونیلیم کصدی ارزش
 کش ور  آنک ه  ای   و. فروشدیمی نظام هیاول قطعات و اکااله دالر ونیلیم کصدی ارزش به

 نیچن، است خود معامله طرف کهی شرکت ای صادرکننده کشور بر است ممکن واردکننده
 کص د ی از حاصل عوائد ازی بخش که شود متعهد، قرارداد طبق صادرکننده که کند شرط
 ب ه  اق دام  و کن د ی گ ذار هیسرما کننده وارد کشوری نظام عیصنا در را خود دالر ونیلیم
 دارد وج ود  آن امک ان  و دارد لی  تما که گریدی انهیزم هر در ای و ندینما مشترک دیتول
 تم ام  ارزش مع ادل  تواندیم، هیسرما جبران وی نگینقد برگشت نیا. کندی گذار هیسرما
 مرب وط  هیسرما برگشت نیا اگر. باشد آن ارزش ازی بخش معادل ای و باشد هیاول معامله
 نی  ا به، باشدی اصل قرارداد با مرتبط و باشدی نظام زاتیتجه دیخر معامله ازی متقس به
  .(Brauer and Dunne, 2004, p. 2) شود یم گفته افست، یمعامالت بیترت

 ب ر  ک ه  شودیم اطالقیی قراردادها به افستی قراردادها، است آمده گریدی جا در
 ش رفته یپ زاتیتجه مثلی تخصص کامال  و متیق گران اقالم ای و هاپروژه، یدولت آن طبق
 ای   كی   ص ادرکننده  نک ه یا به مشروط، کند می یداریخری صنعت کشور كی از رای نظام
 :دینما تقبل را ریز تعهدات از مورد چند
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یی ه ا بخش ای قطعات ازی بعض تا نمودهی همکار، داریخر کشور یداخل عیصنا با -
 . شود دیتول کشور داخل در پروژه از

 .  کند استفاده پروژه ساخت در، داریخر کشوری داخل مانکارانیپ از -

 . دهد آموزشها  آن به ای کند استخدام را داریخر کشوری داخل کارکنان -

 . دینما منتقل داریخر کشور به را الزم مهارت وی تکنولوژ -

 .  کندی گذارهیسرما داریخر کشور در گریدی اقتصاد بخش كی در ای و پروژه نهیزم در -

 . کند وارد داریخر کشور از را پروژه داتیتول از یبخش -

ی ه ا  تی  فعال ای شدهی داریخر پروژه با مرتبطی اقتصادی هاتیفعال در داریخر کشور به -
   .(22 ، ص9838، یرویش) دینمای تیریمد ای ی، مالیفن گر، کمكیدی اقتصاد

می و ه وایی  در ص نایع نظ ا   اند قراردادهای افست عموم ا   برخی نیز تصریح داشته
تولید مشترک و انتقال تکنولوژی همراه هس تند  ، کاربرد داشته و با موضوع تولید داخلی

در ای ن  . باش ند  م ی  طوالنی مدت قراردادی در ح دود پ نس س ال    و مستلزم دوره نسبتا 
مین أکننده اصلی بوده و بر اساس این شیوه معامالتی موجبات ت مینأقرارداد یك طرف ت
 امر درآمد کشور خریدار و ی ا حف ا ارز خ ارجی آن کش ور را ف راهم      اعتبار و تسهیل

شود و موجب توسعه ص نعتی کش ور    می این مهم از طریق خرید متقابل انجام. سازد می
کننده اصلی کاال یك ق رارداد ف روش تجهی زات را     مینأبر این اساس ت. گردد می خریدار

ان م ذاکره نس بت ب ه آن را نی ز     منعقد کرده که ضمن آن مجوز تولید مشترک و یا امک  
تولید مشترک خود مستلزم تنظیم قرارداد مستقل ب وده و ط رفین ض من    . نماید می صادر

در ای ن قرارداده ا ممک ن اس ت     . نماین د  م ی  س ی  ش رکت مش ترک   أآن مبادرت به ت
کننده اصلی تجهیزات نسبت به خرید محصوالت و خدمات حاص ل از تجهی زات    مینأت

 (.Ernest e smith and others, 2010, p. 935) اقدام نماید
 افس ت  معامل ه  که داشت ابراز نیچن نیا توانیم ،نظران صاحب فیتعار مجموع از
 Offset-real Benefit or unnecessary) یجبران   مع امالت  از ن وع  نیمهمت ر  ازی ک  ی

hindrance? Kpww. 34741; Behera, 2009, vol. 3 No. 1.)  

 درو  کند؛یم هیته رایی دار، کاالیخر آن اساس بر که است متقابل تمعامال بزرگ گروه از
 :برساند انجام به داریخری برا را ریز اقدامات ازی کیکند، یم تعهد زین فروشنده مقابل
 .  کند هیته داریخر کشور از را شده داده سفارشی کاال ساخت قطعات -
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 ابت دا ، ن دارد  رایی االک نیچن قطعات ساختیی توانا داریخر کشور کهی صورت در -
 راه ا   آن ،قطع ات  دی  تول از پ  و نموده قطعات ساختی تکنولوژ انتقال به اقدام
 .  کند هیته

 موج ب  ام ر  نی  ا ک ه . دهد انجام داریخر کشور داخل در را کاال ساخت اتیعمل -
 . شد خواهد زین داریخر به کاال ساختی تکنولوژ انتقال

 کش ور  از را ن دارد  ش ده  فروخت ه  محص ول  اب  ی ارتب اط  گونه چیه که رایی کاالها -
 ازی نگینق د  جب ران  و هیسرما بازگشتی نوع به قیطر نیا از تا کند؛ هیته داریخر
 . (Defense Trade, 1998) شود حاصل تینها در رفته دست

 افس ت ی قرارداده ا ، ردیپذیم فروشنده کهی متقابل تعهدات نوع اساس بردر نتیجه 
 افس ت »ی قرارداده ا  و« میمس تق  افس ت »ی قرارداده ا  وانعن   تحت، عمده گروه دو به
 .  شوندیم میتقس« میرمستقیغ

 ازی ناش   تعه دات  انج ام ی ب را  فروش نده  هرگ اه  اند: برخی در مقام تعریف آورده
 کش ور  داخ ل  در ک ه ی ش رکت  از را خود ازین مورد قطعات، باشد مجبور، افست قرارداد
 ری  غ در و ب ود  خواه د  میمس تق  افس ت ی ا ل ه معام نیچن، کند هیته، دارد وجود داریخر
 ق رارداد  در گ ر ید عب ارت  ب ه . ش ود یم محسوب رمستقمیغ، افست قرارداد صورت نیا

 س تم یس بای اصل مانکاریپ توسط خدمات و کاالها هیته، میرمستقیغ افست نوع از فروش
 ک امال  ( ش وند یم   میتنظ   منظور نیا به افست معامالت معموال  که) ینظامی هابرنامه و
 .(Defense Trade, 1998)است ارتباط یب

 ص ادر ، میمس تق  افس ت  مع امالت  در: ان د آورده مشابهی فیتعر در زین گریدی اعده
 ب ه  زاتی  تجه نیا ساخت در که رای قطعات، شودیم متعهدی تکنولوژ ای زاتیتجه کننده
ی همک ار  اب   اس ت  ممکن قطعات نیا. دینمای داریخر واردکننده کشور از، رودیم کار
 نیا در بیترت نیا به. شود ساخته واردکننده کشور در مستقل طوره ب ای صادرکنندهی فن

 مع امالت  در ام ا . دارد ارتب اط  ش ده  فروخت ه  محص والت  به شده تعهد تیفعال ،روش
 واردکنن ده  کشور در که رای محصوالت هرگونه، زاتیتجه صادرکننده ،میرمستقیغ افست
 ف راهم  را آن دی  خر موجبات ای، کندیمی داریخر، است تهافی اختصاص صادراتی برا
ی ارتب اط  گونه چیه شده فروخته محصوالت به شده تعهد تیفعال روش نیا در ،آوردیم

   .(93 ص، 9831، اصغرزاده) ندارد
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 فروشنده تعهد هرگاه که داشت ابراز نیچن نیا توانیم با عنایت به تعاریف مذکور
 آنک ه  از اع م ) باش د  داریخر کشور از، کاال همان ساخت تقطعا دیخر به ،یاصلی کاال
، قطع ه  س اخت ی تکنول وژ  انتق ال  از بع د  نک ه یا ای و ردیبگ صورت دیخر نیا ابتدادر 
ی ک اال  ساخت اتیعمل، قطعات دیخر بر عالوه نکهیا ای و ردیبگ صورت دیخر اتیعمل
 هرگ اه  و. بود اهدخو میمستق، افست معامله( ردیبگ صورت داریخر کشور در زینی اصل
 باش د  نداش ته  ش ده  فروخت ه  محصول بای ارتباط گونه چیه، یاصلی کاال فروشنده تعهد
ی گ ذار هیس رما  او تعه د  نکهیا ای و باشد رمرتبطیغی کاالها دیخر او تعهد آنکه از اعم)
 . شودیم محسوب میرمستقیغ ،افست معامله( باشد داریخر کشور عیصنا ریسا در

  افست معامله تیماه. 2
 وجود و نشده دیتول هنوز که  کندیمی داریخر نقدا  رایی کاال، داریخر افست معامله در

ی ن  یمع زم ان  در را ک اال  نی  ا اوال  ک ه  شدیم متعهد متقابال  زین فروشنده. ندارد یخارج
 و دی  نما استفاده داریخر توسط شده دیتول قطعات از آن ساخت در ا یثان و بدهد لیتحو
 . ردیبگ کار به خودیی نها محصول دیتول در راها  آن

ی خ ارج  وج ود  ش ده ی داری  خری کاال چنانچه زین میرمستقیغ افست معامله در البته
 و انتخ اب  ب ه  دکنن ده یتول که تفاوت نیا با اما است بیترت نیهم به تیوضع باشد نداشته
 .  ردیگ یم کار به محصول ساخت اتیعمل در رایی نها محصول دیتول قطعات خود اریاخت

  رانيا حقوق در افست معامله تیماه. 2-6

 خ اص  تی  ماه نی ی تعی ب را  دگاهی  د نیچن د  رانیا حقوق در، فوق فیتعر به توجه با
 .  باشدیم طرح قابل افست معامالت

 نظريه اجاره اشخاص. الف
سازنده کاال چنانک ه ب ه او س فارش    ( اجاره اشخاص) در مقاطعه کاری»، برخی معتقدند

، کاتوزی ان نق ل از  ه ب) «کند و ابتکار از خود نداردو صاحبکار میل دارد عمل می اندداده
سازنده کاال به س فارش و  ، بنابراین چون در معامله افست مستقیم(. 22 ص ،9ج، 9838

کند و قطعاتی را که او تمایل دارد را در س اخت محص ول ب ه    تمایل صاحبکار اقدام می
ار عمل از سازنده محصول سلب ش ده و اق دامات او ب ر    لذا به نحوی ابتک، بنددکار می
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-معامله افست مستقیم تابع عقد اج اره م ی  در نتیجه ، باشداساس سفارش صاحبکار می

توان معامله افست غیرمستقیم را تابع قرارداد بیع دانست زی را ص نعتگر ب ه    اما می. باشد
 ری زد و ل ذا ص رفا     ر را میسازد و طرح انجام کاابتکار خود کاالی موضوع توافق را می

ای ن ض ابطه   »، ان د ه حقوقدانان در نقد این دیدگاه ابراز داش ته بتال. باشدمور اجراء نمیأم
شود و ط رفین درب اره آن   طور مشترک تهیه میه روانی در جایی که طرح ساختن کاال ب

ورد آید و همین نقض سبب شده است که چندان م  کنند بکار نمینظر و گفتگو می تبادل
   .(22 ص ،9ج، 9838، کاتوزیان) «توجه قرار نگیرد

را تابع عقد اجاره ب دانیم، مس تلزم    مضافا  اینکه در معامله افست مستقیم اگر بخواهیم آن
این است که عقد بیعی برای فروش و انتقال ملکیت محصول نهایی با س فارش دهن ده ک اال    

ه است و قطع ات محص ول مل ك    منعقد شود. زیرا وی فقط اجرت ساخت را پرداخت کرد
کنن د و ب ه   گاه چنین قرارداد چهارمی را منعقد نم ی  باشد؛ در حالی که متعاملین هیچاجیر می

ش ود. ب ر اس اس هم ین      مجرد رسیدن موعد تسلیم، محصول نهایی، تحویل خریدار آن م ی 
انتق اد ق رار داد.    گونه از قراردادها را نیز مورد اشکال و توان نظریه جعاله دانستن اینایراد می

 زیرا قرارداد جعاله در ماهیت شباهت زیادی با عقد اجاره دارد.  

 نظريه عقود مختلط ب.
در ، آورد م ی  ی که صنعتگر یا مقاطعه کار مصالح کار را نیز فراهمیجا»، بر طبق این نظر

انتق ال مص الح ب ه    . واقع دو عقد گوناگون در ی ك عم ل اقتص ادی جم ع ش ده اس ت      
ندارد و توافق درباره کاری که ص نعتگر تعه د انج ام    ها  آن یعتی جز فروشصاحبکار طب
ب دین ترتی ب در ف رو م ورد     . کند تابع اجاره اعمال و مقاطع ه ک اری اس ت   آن را می
سپ  به تعهد خود درباره انجام ، فروشدصنعتگر مصالح را ابتدا به صاحبکار می، گفتگو

   .(22 ص، 9ج، 9838، کاتوزیان) «کند می کار بر روی آن وفا
س ازنده محص ول   ( اعم از مستقیم و غیرمس تقیم ) به عبارت دیگر در معامله افست

کند در واقع از جمع ف روش قطع ات مص رفی در س اخت     نهایی قیمتی را که تعیین می
عق د واح دی   ، لذا ب ه ظ اهر  . باشدمیها  آن محصول و هزینه و اجرت ساخت و مونتاژ

وجود آمدن ای ن تواف ق ش ده    ه عقد بیع و اجاره موجب ب شود اما در عمل دومنعقد می
چنانچ ه ص نعتگر ب ر ای ن اس اس      ، در خصوص این دی دگاه بای د اب راز داش ت    . است
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اقتضاء العق ود  ، گذاری آگاهی داردکند و خریدار نیز به این معیار قیمتگذاری می قیمت
ا ترکیبی از عق د بی ع   تابعه للقصود و توافق طرفین این است که چنین نوع از معامالت ر

گر بر این ضابطه نباشد عتاما چنانچه معیار قیمت گذاری کاال در نظر صن. و اجاره بدانیم
توان معامله منعقد ش ده را ب ه غی ر از    نمی، خریدار از آن مطلع نباشد، و یا اگر هم باشد

عی ین  زیرا ظاهر توافق متعاملین این است که ص نعتگر در قب ال ت  . عقد بیع واحد دانست
فروشد و خریدار نیز ب ا پرداخ ت وج ه آن ص رفا      کاالیی را به خریدار می، قیمت واحد

نظ ر از آنک ه ب ه ای ن واس طه       ص رف . ش ود  منتظر تسلیم کاالی خود در زمان مقرر م ی 
آنچه از ظاهر مع امالت افس ت ک ه    . فروشنده را نیز اجیر خود کرده باشد یا نکرده باشد

آید همین ف رو اخی ر ب وده زی را     شود بدست میعقد میدر حوزه معامالت جبرانی من
گاه بحثی از اجاره یا تملیك منافع اشخاص و یا ابراز ضابطه تعیین قیم ت ک اال ب ر     هیچ

 .  اساس مجموع فروش قطعات و اجرت ساخت میان متعاملین به میان نیامده است

 قانون مدنی 61نظريه قرارداد خصوصی مشمول ماده ج. 
ق انون م دنی اص ل آزادی قرارداده ا      91وسیله ماده ه در حقوق ایران ب»برخی معتقدند 
بدین معنی که جز در مواردی که قانون م انعی در راه نف وق ق رارداد    . پذیرفته شده است
زادی آه ای ایش ان اس ت و    اراده اشخاص حاکم بر سرنوش ت پیم ان  ، ایجاد کرده باشد

بن  ابراین  .(911 ص، 9ج، 9833، نکاتوزی  ا) «اراده را بای  د ب  ه عن  وان اص  ل پ  ذیرفت 
شروط و اوصاف و نوع تعهد آزاد هستند و مجرد تراض ی آن ان   ، متعاملین در ایجاد عقد

بدون اینکه به شکل خاصی از عقد و ی ا نح وه بی ان اراده    ، برای ایجاد التزام کافی است
ه پیچیدگی واسطه لذا معامالت افست را ب. انشائی یا استفاده از الفاظ خاصی مقید باشند

سادگی از مصادیق بارز اصل آزادی اراده و مش مول  ه توان بمی، هاو تنوع شروط در آن
شرایط و آث ار آن ب ر طب ق قواع د عم ومی      »، بر این اساس. قانون مدنی بدانیم 91ماده 

   .(81 ص، 9831، کاتوزیان) «شودتعیین می
ای اهی ت معامل ه  در خصوص آثار چنین تحلیلی باید ابراز داش ت اگ ر بح ث از م   

شد و در آنجا صرفا  ب ه دنب ال مش روعیت و    همچون قرارداد افست در دادگاه مطرح می
ه ای اثب ات ای ن مش روعیت ن زد      طبیعت ا  یک ی از راه  ، ب ودیم ای میاعتبار چنین معامله

را  همین است که ماهیت معامله افست را قرارداد خصوصی تحلی ل ک رده و آن  ، محکمه
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ق انون م دنی    291تا به این واسطه با استناد به ماده ، نون مدنی بدانیمقا 91مشمول ماده 
تواند در رفع اما این تحلیل بیش از این نمی. اثبات نماییم االتباع بودن مفاد آن را نیز الزم
زی را قواع د عم ومی ک ه ب ه عن وان       . احتمالی میان متعاملین راهگشا باشد های اختالف

محدود به م وارد خاص ی    .اوال ، نین معامالتی شناخته شدهضابطه تعیین شرایط و آثار چ
اث ر  دو.  ؛(ق انون م دنی   293ال ی   911م واد  ) شرایط اساسی صحت معامل ه یك.  :است

، ش رایط ص حت ش روط ض من عق د     س ه.   ؛(قانون مدنی 289الی  291مواد ) معامالت
م واد  ) ل غی ر معامل ه ب ه م ا   چهار.  ؛(قانون مدنی 212الی  282مواد ) اقسام و احکام آن

(. ق انون م دنی   811ال ی   221مواد ) سقوط تعهداتو پنس.  ؛(قانون مدنی 228الی  213
ش ود  ابهام و کلی بودن است که همین امر سبب م ی ، لاقتضاء قواعد عمومی اجما .ثانیا 

نظ ر پ یش آم ده و     میان صاحب نظران در تعیین شرایط و آثار معامل ه افس ت اخ تالف   
و عدم توان ایی در  ص ی نیز که خارج از قواعد عمومی است با نقنسبت به موارد متعدد

ت وان ب ه ابه ام در    از آن جمله می. تعیین حقوق و وظایف طرفین قرارداد مواجه بشویم
، ض مانت اج رای ع دم تس لیم    ، ماهیت تعه دات تولیدکنن ده  ، زمان تحقق مالکیت کاال

و اگ ر ب رای رف ع ای ن     . دماهیت وجه پرداختی توسط سفارش دهنده و غیره اشاره نمو
، ابهامات بخواهیم قراردادهای خصوصی را تابع شرایط هر ی ك از عق ود مع ین ب دانیم    

توان د ب ه عن وان ی ك عق د      قانون م دنی نم ی   91دیگر قرارداد خصوصی مشمول ماده 
آفرینی کند و در واقع ماهیت همان عقد مع ین را ب ه    مستقل و در کنار عقود معین نقش

را  الزمه مستقل دانستن چنین قراردادهایی همین اس ت ک ه آن  »زیرا . تخود خواهد گرف
ک ه البت ه هم ین ام ر      .(213 ص، 9832، کاتوزیان) «تابع شرایط هیچ عقد خاصی ندانیم

 . ابهام و نواقصی نیز خواهد شد، موجب بروز اجمال

 )بیع مبیع کلی فی الذمه(  یعهد عیب هينظرد. 
 در ط رف  كی ی  ب را  تعه د  وی ن  ید ح ق  جادیا که استی عقد  از عبارتی عهد عقد
 گ اه  هر مثال  د؛ینمایم گرید طرف مقابل در نیطرف از كی هری برا ای گرید طرف مقابل
 محص ول  دنیرس   از پ    ک ه  بفروش د ی گ ر ید به گندم تن صد كی سلم عیب بهی کس

 آن هک   است متعهد و شدهی مشتر به گندم تن صد كی ونیمد عیبا، عقد اثر در، بپردازد
 انج ام  ب ه  تعه د ی ک ار  مقاطع ه  هرگاه است نیهمچن. بدهد مقرر موعد دری مشتر به را
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 به نهیمع اقساط در را آن کار صاحب که دیبنما الیر هزار صد مقابل دری ساختمان عمل
در حق وق روم ی و   ، نامند می Obligation فرانسه در که تعهد وی عهد عقد. بپردازد او

دهد و م ورد تحقیق ات علم ی بس یاری ق رار      را تشکیل میی فصل مهمی یحقوق اروپا
   .(932 ص ،9ج، 9833، امامی) ه استفتگر

 جهینت انتقال هامانیپ نیا شتریب دری اصل هدف»، معتقدند حقوقدانان ازدیگر ی برخ
ی اسس ه ؤم اگ ر  چنانک ه . شناس د  یم   عیب راها  آن زین عرف جهت نیهم به و است کار

 عی  ب در ک  چیه، دهد سفارشی اکارخانه به را مایهواپ وی کشت ای لیاتومب چند ساختن
 ن ده یآ در عیمب و استی عهدی مورد نیچن در عقد نکهیا جز کند؛ینم دیترد عقد بودن
در فقه اهل سنت از این نوع بیع  .(93 ص ،9ج، 9838، ناصر، انیکاتوز) «شود هیته دیبا
   .(918 ص، 9833، عبیداهلل) نیز تعبیر شده است« اعصناست بیع»به 

ان د چ ون در    ابراز داش ته  در مقام بیان صحت این عقود برخی از اساتید حقوق نیز
گونه از معامالت تردی دی نیس ت    تن ایننساع کاال به نحو کلی است لذا در بیع داصناست

 اس ت  در فق ه  لذا شبیه بی ع س لم  . باشدزیرا کاال غیر موجود و صادق بر افراد متعدد می
  .(21و  22ص ص، 9831، صفایی)

یک ی از   ب ر اس اس حق وق ای ران     ق رارداد افس ت  ، رسد می آنچه به نظردر نتیجه 
مصادیق بیع عهدی به حساب آمده و حتی در معامله افس ت مس تقیم نی ز نبای د تص ور      
داشت که چون قطعات تولید محصول توسط خریدار ساخته شده است پ  تولیدکنن ده  

زی را وی  . آید و توافقات تابع عقد اجاره اس ت ساب مییر به حجمحصول نهایی صرفا  ا
در انته ا محص ول خ ود را ب ا در نظ ر      پ  س  کند و قطعات مورد نظر را خریداری می

 .  کند می ها و سود برای فروش به خریدار اصلی ارائه گرفتن هزینه
ارزش کاری  »با وجود این اگر. دارلذا در بیع بودن چنین قراردادی تردید وجود ند

ک ه بت وان   ، ای زیادتر از مصالح به ک ار رفت ه باش د   رود به اندازهکار می که در اشیاء ب
بای د رابط ه   ، برداری از کار و هن ر ط رف ق رارداد دانس ت    موضوع اصلی توافق را بهره

   .(93 ص، 9ج، 9838، کاتوزیان) «حقوقی را تابع عقد اجاره دانست
ب رای س اخت تجهی زات ب ا ارزش و      این فرو در معامالت افست که معم وال   البته
ش ود منتف ی اس ت. برخ ی از     ای چون هواپیماها و تس لیحات نظ امی منعق د م ی    پیچیده

دارن د،   گونه از بیع اشاره داشته و ابراز م ی  حقوقدانان نیز در قالب مثال به عهدی بودن این
زار اتومبی ل  بندد الزم نیست که هر ه  کسی که قرارداد فروش هزار دستگاه اتومبیل را می»
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 «را در هنگام انعقاد عقد داشته باشد )در اینجا( عقد بیع جنبه عهدی دارد نه جنبه تملیک ی 
الزم به توضیح است این نظر ب ا تحلیل ی ک ه ب ر اس اس فق ه        .(921 ص، تایب)درودیان، 

 گردد هماهنگی بیشتری نیز دارد.   امامیه در خصوص این نوع قراردادی ارائه می

 عامله افست در فقه امامیهماهیت م. 2-2
 الف. بیع مبیع کلی فی الذمه )بیع استصناع(  

بیع توان مصداق  می را( اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) در فقه امامیه ماهیت معامله افست
که متأخرین از ایشان ( سلم) باشد و یا همان بیع سلفمضمون که تعبیر فقهاء متقدم می

در این نوع از بیع نیز مبیع حین العقد وجود خارجی نداشته  زیرا. دانست، اندابراز داشته
به عبارت دیگر ب ائع  . آید اشتغال قمه بائع است به تسلیم مبیعابتدا بوجود میدر و آنچه 

 .  شودضامن تهیه مبیع می
در زم ان معین ی پ   از انعق اد عق د      ، در این ن وع از معامل ه   همچنین تسلیم مبیع

ص ورت نق د و در مجل   عق د ب ه ب ائع       ه که ثمن معامله نیز بنهایت ایندر باشد و  می
رخ  نی ز  که این خصوصیات کامال  منطبق ب ا آنچ ه در مع امالت افس ت    . شود تسلیم می

روایات متع ددی  ، در خصوص صحت و اعتبار چنین نوع از معامالت. باشدمی، دهد می
 ب اب ، 9281 ص، ق9192، طوس ی ) در کتب شیعه نقل شده است( ع)از ائمه معصومین
امامیه نیز به تبع ای ن روای ات و قواع د فقه ی و س یره مس تمره        یفقها(. بیع المضمون

، 9838، شهید ث انی ). اند ط و ضوابط این نوع از معامالت پرداختهیمسلمین به تبیین شرا
؛ 211 ص، 9ج ت  ا، ب  ی، عالم  ه حل  ی؛ 21 ص، 2ج، 9831، محق  ق حل  ی؛ 22 ص ،2ج

، ت ا  ب ی ، س لاار ؛ 119 ص، 9ج ق،9113 ،طریح ی ؛ 122-121 صص، 9ج، 9831، خمینی
، حل ی ؛ 813 ص، 2ج، ت ا  ب ی (، حل ی ) ابن ادری ؛ 219ص ، تا بی، ابن حمزه؛ 938 ص

، بحران ی ؛ 893و  223 صص   ،99ج، ق9833، حل ی ؛ 212 ص، ت ا  ب ی ، یحیی بن سعید
 (.  133 ص، 1ج، تا بی، حسینی عاملی؛ به بعد 2 ص، 21ج، تا بی

ش ود بای د اب راز    ص آنچه در معامالت افست منعق د م ی  خصوص ماهیت خا در 
ش اید  داشت از منظر فقه امامیه کامال  مشابه نوعی از معامالت سلف است که اص طالحا   

موضوعی که در فقه اهل سنت ب ه استص ناع   . گذاری نمود را به بیع صناعات نام آنبتوان 
واس طه حرف ه و مه ارتی     هکه در آن بائع ب است بیع سلفی به عبارت دیگر. مشهور است
در ای ن ن وع از ق رارداد    . گی رد تعهد به ساختن شیء معین ی را ب ر عه ده م ی    ، که دارد

گردد و عق د بی ع   فروشنده متعهد به ساخت و تحویل کاالیی مطابق سفارش خریدار می



 831    امامیهو فقه  رانیا يحقوقنظام و آثار معامالت افست در  تیماه

 

 . گردددر زمان سفارش منعقد می
یما یا کش تی  قیمت همچون هواپ سفارش ساخت مصنوعات گران»هایی چون نمونه

الملل ی ام ری    سازی که در تج ارت ب ین   به کارخانجات و صنایع هواپیماسازی و کشتی
متعارف و روزمره است و به دلیل آنکه از طریق استانداردهای پذیرفته شده جهانی تمام 

، تجهی زات ایمن ی  ، نوع و ق درت موت ور  ، جزئیات کاال اعم از مواد به کار رفته در بدنه
اساسا  ه یچ احتم ال غ رر در ای ن     ، گرددوضوح مشخص میه و غیره بامکانات رفاهی 
 .  «نمایدشود و عرف عقال با اطمینان خاطر به آن اقدام می معامالت داده نمی

 در میان فقهاء امامیه تنها شخصیتی که نسبت به اعتبار این نوع از مع امالت س لف  
مدعی هستند که اجم اع   ایشان. است( ره)مرحوم شیخ طوسی، اظهار تردید نموده است

هیچ الزامی به تسلیم کاالی سفارش داده شده ، امامیه وجود دارد بر اینکه چنین متعهدی
ل ذا  . همچنین بر مشتری نیز الزامی وجود ندارد که کاالی مذکور را دریافت نماید. ندارد

ری چنین ام و ، بودمیان فقهاء عقد صحیحی می بیع استصناعاین نشانگر آن است که اگر 
مبیع به ه یچ وج ه    فمعامالت امکان توصیاین نوع از مضافا  به اینکه در . بودجایز نمی

ماند و به هم ین دلی ل انعق اد    وجود ندارد و لذا مبیع همیشه مجهول و نامعلوم باقی می
 ص، 8ج، تا بی، طوسی) باشدنسبت به چنین مبیعی واجب المنع می، عقدی با عنوان بیع

 و نموده تبعیت طوسی شیخ نظر از واقع در ،یبیعچنین  رد مقام در یزن فقها سایر(. 292
، ت ا  ب ی ، صمیری راشد) اندگذاشته صحه آن بر خود رد عدم با و اندشده نظرهم ایشان با
 (.19 ص، 2ج

 از پیش فقهای اینکه به توجه با، داشت ابراز باید طوسی شیخ مرحوم ادله به نسبت
 ص، ت ا  بی، بابویه بن؛ ا211 ص، تا بی، مفید) اندنکرده نظر ظهارا بارهاین در اساسا  ایشان
 اجم اع  ل ذا ، باش د  می این نوع از بیع صحت مؤید ایشان کلمات اطالقات بلکه و( 832
، طوس ی )( ع)معص ومین  ائم ه  روای ات  اینکه مضافا . است سندیت و اعتبار فاقد ادعایی
وج ود   همچن ین  و ب وده  امالتمع از نوع این صحت مؤید صراحتا  (،9281 ص، 9192
 ک ه  گ ذارد  نم ی  باقی تردیدی جای« البیع اهلل احل» و« بالعقود اوفوا» چون ایادله عموم

 .  چنین معامالتی از مشروعیت و اعتبار برخوردار هستند
 ب ا  بی ع  از مص داقی  بیع استص ناع ، داشتند ابراز که طوسی شیخ دوم دلیل مورد در
 ک ه  چن ان  زی را . اس ت  وارد ج دی  اش کال ، است لمنعا واجب لذا و است مجهول مبیع

 چن ان  ک اال  خصوص یات  باید اینکه بر اندپذیرفته را استصناع که کسانی تمامی» گذشت
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 س نگین  مب ادالت  در ام روز . ان د نموده تأکید کند رفع را غرر و جهالت که شود وصف
 موجود شیء كی گویی که شود می توصیف دقیق و جزئی طور به چنان کاال، المللی بین
 در ک اال  ویژگ ی  ترینبزرگ تا ترینکوچك از. کنند می توصیف را شده ساخته و حاضر
 .  شود می قکر قراردادها گونه این

 اتف اق  ب ه  قری ب  هم راه  خود، به دیگر اثر در طوسی شیخ که است این دیگر مطلب
 ، ص2 ، ج9831حل ی،  ؛ 939-933 صص  ، 2 المبس وط، ج ت ا،   ب ی طوسی، ) امامیه فقهاء
 ش هید ؛ 212 ، ص122 ، مس ئله 99 ، جق9833حل ی،  ؛ 911 ، ص9 ، جت ا  ب ی حلی، ؛ 921
، تا بیبحرانی،  ؛بعد به 298 ، ص1 ج ق،9113 کرکی،؛ محقق 221 ص، 8، جق9191اول، 
( 232 ، ص21 ، جم9139، ج واهر ؛ صاحب 221 ، ص9 ، جتا بیسبزواری، ؛ 2 ، ص21 ج
 و توص یفات ه ا   آن ب ه  نسبت سلف بیع انعقاد ایبر و کرده اشاره صناعات از مصادیقی به

 جمل ه  از را آن ل ذا . ان د نم وده  اب راز  مبی ع  خصوص یات  تعیین برای مبسوطی توضیحات
 ب ر  اس ت  ش اهدی  خ ود  امر همین که اند دانسته سلف بیع از مصداقی و صحیح معامالت
، باش د  م ی  عتب ر م و ص حیح ایشان  نزد معامالتی چنین انعقادبر اینکه  عالوه که مسئله این

 باشد.   نیز دارا می را توصیف به تعیین قابلیت، استصناع بیع در مبیعموئد آن است که 
 مبیع ی  چ ه  اینک ه  ان د داش ته  تص ریح  امامیه فقهاء از بزرگان که طورهمان اصوال  
 بلک ه  و ع رف  زیرا. باشد می عرف تشخیص به، ندارد یا دارد را وصف به تعیین قابلیت
؛ صاحب 221 ص، 8 ج، ق9191، اول شهید) باشند می فقهاء از ترآگاه امور این در عوام

 وص ف  به تعیین قابلیت مبیعی عرف نزد چنانچه لذا(. 232 ص، 21 ج، م9139جواهر، 
 ب ه  حک م  ت ا  اس ت  ک افی ( اس ت  چن ین این استصناع بیع در چنانکههم) دباش داشته را

 اس ت  س لف  بیع از نوعی افست املهمع امامیه فقه اساس بر نتیجه در. بدهیم آن صحت
 .  ماند نمی باقی آن صحت در تردیدی و داده رخ صناعات به نسبت که

 پ  ندارد وجود تردیدی ثمار بیع صحت نسبت به امامیه فقه در وقتی اینکه مضافا 
 اراده ثم ار  بیع در زیرا. باشیم ایشان یانم استصناع بیع صحت به قائل باید اولی طریق به
 مص نوع  س اختن  و تهی ه  در ب ائع  اراده از دش وارتر  و دورتر مراتب به ثمار تهیه در بائع
 . تر از بیع ثمار خواهد بود و احتمال غرری بودن چنین معامالتی به مراتب ضعیف است

 افست قرارداد خاص آثار. 9
 مبیع تملیك در تعلیق. 9-6
 ب ه  یا مبیع وجود عدم واسطه به تأجیل این خصوصا  و باشد مؤجل آن مبیع که بیعی در
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 گفت ه ی کل   مبی ع  بی ع ، به اعتبار نوع مبی ع ، باشد العقد حین آن به دسترسی عدم واسطه
 جمل ه  از ن دارد  خارجی وجود العقدحین مبیع آنکه جهت به نیز افست معامله. شود می

 در ش د  بیان که طورهمان و بوده مؤجل و کلی آن در مبیع که شود می محسوب عقودی
. نماین د  می یاد سلف بیع یا مونضم بیع به فقه در و عهدی بیع به آن از حا اصطال حقوق
 س اخته  هن وز  مبی ع  زیرا، ندارد وجود العقد حین مالکیت نقل امکان که است واضح لذا
 .  است نکرده پیدا خارجی وجود و نشده

 در س بب  ت أثیر  ش رایط  و زم ان  و چگ ونگی  اعتب اری  امور در» معتقدند حقوقدانان
 تملی ك  آن مقتض ای  ک ه  س ازند  برپ ا  س ببی  توانن د  می طرف دو. است آن سازنده اراختی
 آینده در مبیع وجود به معلق را سبب توانند می نیز باشد، و مبیع شرط و قید بی و درنگ بی
 ص ورتی  در» معتقدن د  دیگ ر  برخی حال عین در .(232 ، ص9ج، 9838کاتوزیان، ) «کنند
 اص طالح  در. ش ود  م ی  حاص ل  مش تری  ب ه  آن تسلیم زمان از باشد، ملکیت کلی مبیع که

 ش ده  ب ایع  الذمهفی ما مالك (،کلی) بیع عقد اثر در مشتری که شود می گفته امامیه حقوقین
، 9، ج9833ام امی،  ) «اس ت  بایع عهده و قمه در که شده چیزی مالك مشتری یعنی. است
 مبی ع  ک ه  ص ورتی  در»ارن د،  د م ی  ابراز مشابه نظر در نیز دیگر برخی همچنین(. 122 ص
 برای مبیع به نسبت مشتری، مالکیت توسط مبیع قبض و تحویل باشد، بدون الذمهفی کلی
 فقه ا  میان در دیدگاه این( 931 ، ص9، ج9832داماد،  محقق) «شد نخواهد حاصل مشتری
 (.  133 ، ص1، جتا بیعاملی،  یحسین) دارد طرفدارانی نیز

 ب رای  ح داقل  ی ا  نش ده  داده خریدار به مبیع که زمانی تا، دانداشته ابراز نیز ایعده
 البت ه . پنداشت آن مالك را خریدار توان نمی ،است نشده معین قاطع طور به او به تسلیم
 تعی ین  ب ه  معل ق  و بی ع  عقد اثر حالت این در مبیع تملیك معتقدند دیگر بیان در ایشان
 خ ود  ب ه  خ ود  نی ز  گ اه  ولی ستا فروشنده با مصداق این انتخاب. است کلی مصداق
 ش ده  فروخت ه  ک ه  ش ماری  به جز کلی هایمصداق همه اگر مثال برای. پذیرد می انجام
 دیگر حقوقی عمل هیچ به نیاز بدون که است مبیع ماند می باقی آنچه، برود بین از است
 (.  81 ص، 9 ج، 9838، کاتوزیان) شود می تملیك

 ب ا  را تس لیم  نباید کلی مال فروش در»، دارند می بیان تحلیل این اثبات برای ایشان
 ب ه  بای د  آن خ ارجی  موض وع  چ ون  متنه ا  است؛ عقد تملیك سبب. کرد اشتباه تملیك
 ب ر  خری دار  عین ی  ح ق ، نگردد انجام او طرف از کار این تا، شود معین فروشنده وسیله
 ش ود  م ی  انج ام  تسلیم با مبیع فرد تعیین معمول طور به و کند نمی پیدا قتحقا مالی هیچ
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 آن اث ر  تملی ك  و اس ت  مس تقلی  حقوقی عمل، تسلیم که گرفت نتیجه نباید آن از ولی
، ش ود  تعی ین  قطع ی  ط ور  ب ه  فروش نده  طرف از کلی مبیع مصداق که همین لذا. است
 (.  912 ص، 9 ج، 9838، کاتوزیان) «شود می محقق نیز تملیك

 الذم ه فی کلی مبیع تملیك نحوه خصوص در نظریهچهار  ایران حقوق در مجموعا 
 .  است قابل ابراز

 ج، 9838، کاتوزی ان ) با توجه به برخی اطالق عبارات که است دیدگاهی .اول نظریه 
 مح ض  به است معتقد و داشته توجه موجود غیر مبیع به نسبت بیشتر(. 232 ص، 9
. ش د  خواه د  قمحقا   خریدار برای مالکیت، بایع توسط آن ساختن و آمدن وجود به

 پ یش  یا و باشد مشتری به مبیع تسلیم از پیش، آمدن وجوده ب این آنکه از نظر صرف
 .  باشد مشتری برای فروشنده توسط آن انتخاب از
 ب رای  ملکی ت  مش تری  ب ه  مبی ع  تس لیم  با است معتقد که است دیدگاهی .دوم نظریه

   .است شده محسوب تملك شرط مبیع قبض دیگر عبارت به. شود می قمحقا خریدار
 ب رای  را آن ب ائع  ک ه  ش ود  م ی  قمحقا   زم انی  خریدار برای مبیع ملکیت .سوم نظریه

 آم دن  وجود به و ساختن از بعد انتخاب این آنکه از اعم. باشد کرده انتخاب مشتری
و بر اساس نظر چه ارم در ای ن   . باشد داده رخ آن ساختن با زمانهم یا و باشد مبیع

نند مبی ع ع ین مع ین ب وده و از لحظ ه انعق اد بی ع        نوع از بیع نیز انتقال ملکیت هما
 . خواهد بود

 انعق اد  واسطه به را بائع تعهد اصلی ماهیت آنچه، عقودی چنین در رسد می نظر به
 وج ود  جه ت  ب ه  ام ا . باش د  می خریدار نفع به مبیع مالکیت انتقال، دهد می تشکیل بیع

 ای ن  قتحقا امکان موقتا ، آن ودنب غیرموجود یا و مبیع نبودن دسترس در قبیل از موانعی
 ب رای  العق د  ح ین  در تملی ك  تع ذر  سبب موانع این اصطالحا  و نداشته وجود مطلوب
 اش تغال ، ش ود  م ی  ایج اد  بائع بر عقد موجب به و حاضر حال در آنچه. اندشده خریدار
 و ع ی فر واقع در تعهد این البته که است معین زمان تا مبیع تملیك موانع رفع به او قمه
 تعهدی چنین قتضاءا، داشت ابراز باید نتیجه در. شود می محسوب او اصلی تعهد از بدل
 ب رای  مالکی ت ، تملی ك  تع ذر  اس باب  رفتن بین از و موانع رفع محض به که است این

 . بشود واقع خریدار
 ک اال  ساختن وسیله به، تعذر موجبات و مانع رفع این گاهی است ممکن طبیعتا  لذا

 موجب ات ، آمدن وجود به محض به صورت این در که شود حاصل آن آمدن دوجو به و
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 خود به خود مبیع به نسبت خریدار تملك، شده منعقد بیع عقد موجب به و مرتفع تعذر
 یا و کلی مجموعه یك از مبیع انتخاب واسطه به است ممکن گاهی یا و. شود می قمحقا
 مرتف ع  تملی ك  تع ذر  موجبات این، ستا نبوده دسترس در آنچه گرفتن قرار اختیار در
 گ رفتن  قرار اختیار در یا انتخاب محض به مشتری ملکیت نیز صورت این در که. شوند
 در( بی ع  انعق اد ) تملیك سبب که اگرچه. شد خواهد حاصل او برای خود به خود، مبیع
 حاص ل  مش تری  ب رای  تملی ك  تع ذر  رفع لحظه از ملکیت اما است شده ایجاد گذشته
 ک ه  فرض ی . ک رد  نخواه د  پیدا تسری العقدحین از عبارتی به یا و گذشته به و دشو می
 تعذر موجبات، تسلیم موعد رسیدن از پیش مبیع که است این باشد متصور است ممکن
 . بشود مرتفع آن تملیك
 اس ت  ش ده  حاصل مشتری برای ملکیت که داشت اقعان باید نیز فرضی چنین در
 رس یدن  از پ    را خ ود ، عق د  موجب به و نموده خود علیه وا که اقدامی واسطه به اما
 تس لیم  ب ه  تعه دی  گونههیچ بائع بر لذا، است دانسته بیعم مالکیت مستحق، مقرر موعد
 افس ت  ق رارداد  موجب به مثال عنوان به. آمد نخواهد وجود به مقرر موعد از پیش مبیع
 را آن و بس ازد  را مش تری  رنظ مورد کاالی، مقرر موعد رسیدن از قبل بائع است ممکن
 . باشد نموده تحویل آماده

 العقد حین ثمن قبض. 9-2
 الف. حقوق ايران

 منعق د  عه دی  نوع از بیع عبارتی به و باشد مؤجل مبیع تسلیم به فروشنده تعهد چنانچه
 نیز ثمن باشد قرار اگر( شود می منعقد گونهاین نیز افست قرارداد که آنچنان)، باشد شده
 ب ه  ک الی  بیع، عهدی بیع از نوع این به اصطالحبه  صورت این در، شود تسلیم ندهآی در
 . شود می گفته دین به دین بیع یا کالی

 نش ده  تص ریح  ثم ن  ق بض  ل زوم  به مدنی قانون در» معتقدند حقوقدانان از برخی
 و اس ت  س لف  بیع( عهدی بیع) در عمومی قواعد اجرای معنای به سکوت اینو . است
 بای د  فقیه ان  نظ ر ، ندارد وجود قانون در حکمی چون که کرد ادعا توان می ریدشوا به
 ک ه  کرده تأسی  اصلی مدنی قانون 91 ماده در گذارقانون زیرا. کند جبران را نقص این
 .  باشد قانون صریح خالف اینکه مگر است درست قراردادها همه آن موجب به

( صحت شرط عهدی بیع در ثمن قبض که) داشت نظر چنین( گذارقانون) اگر پ 
 در او س کوت  هم ین  ل ذا . کرد می اشاره آن به گمانبی، است فاسد کالی به کالی بیع و
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 .  معامله درستی بر است قرینه بیان مقام
 انج ام  ص ورت  ب دین  بازرگانی ستدهای و داد از مهمی بخش امروزه اینکه مضافا 

 و اقتص ادی  جه ت  از( مؤجل به مؤجل) یکال به کالی بیع بطالن به اعتقاد لذا، پذیرد می
 م ا ، سلف بیع در عقد مجل  در ثمن تسلیم ضرورت. است زیانبار نیز عرف با برخورد
 ب ه  ک ه  کند می سخت تکلفی دچار المللیبین صحنه در ویژه به و بازرگانی روابط در را
   .(931 ص، 9 ج، 9838، کاتوزیان) «گریخت آن از باید حیله هر

 ق بض  ک ه  بیع ی  در. ..: »گوی د  می 821 ماده در مدنی قانون» قدندمعت دیگر برخی
 از ن ه  اس ت  ش رط  لحص و  حین از( مالکیت) انتقال صرف بیع مثل است صحت شرط
از اینکه قانونگذار عبارت قانون را حص ری  ) نمود استنباط توان می لذا. «عقد وقوع حین

 ش رط ، قبض که است وجودم نیز دیگری بیع، صرف بیع بر عالوه که(. قکر نکرده است
 البت ه (. بود خواهد سلف بیع آن که) است نشده برده آن از نامی ولی باشد می آن صحت
 را س لم  یا سلف بیع که بود نخواهد کافی امر این قضایی نظر از اندداشته ابراز نیز ایشان
، 9833، ام امی ) «دانست باطل، باشد نشده قبض، عقد مجل  در آن ثمن که صورتی در
   .(112 ص، 9ج

 ق انون  821 م اده  تحلی ل  در که برخی از اس اتید  چنان رسد آن می به نظر در نهایت
 ک ه  اس ت  موردی تنها صرف بیع که آیدمی بر قوانین در استقراء از» اندداشته ابراز مدنی
، 9838، کاتوزی ان ) «اس ت  کرده بیعم قبض به منوط را تملیك استثناء طور به گذارقانون
توان شرط قبض ثمن را به مقتضای اصاله العدم به سایر عقود نی ز   نمی .(929 ص، 9 ج

 . تسری داد

 ب. در فقه امامیه
 بی ع ) باش د  م ی  مؤجل آن مبیع که عقدی در ثمن قبض جزئیات به نسبت امامیه فقه در
 معتقدن د ( 28 ص، 2 ج، 9831، حل ی  محق ق ) برخ ی . دارد وجود هایی اختالف( سلف
. بشود آن جایگزین تواند نمی امری هیچ و داشته موضوعیت، دعق مجل  در ثمن قبض
( ص)نبوی نهی مشمول که شد خواهد دین به دین بیع مصداق صورت این غیر در زیرا
 ب ه  را معامل ه  عوو، عقدی چنین موجب به باید مشتری، بیع انعقاد مجرد به لذا. است
 مش تری  که است این ،است لمعمو نیز افست معامالت در آنچه البته. درآورد بائع قبض
 . آورد می در بائع قبض به نحوی به را معامله ثمن تمام

 ص، 2 ج، ت ا  بی، حلی محقق؛ 23 ص، همان، 2ج، 9838، ثانی شهید) برخی دیگر
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 آن مه م  بلک ه  ندارد موضوعیت ثمن قبض معتقدند( 122 ص، 9ج، 9831، خمینی؛ 21
 مصداقی تا نماند باقی دین صورت به( ثمن و مبیع) عوضین، معامله موجب به که است
، ثمن تأدیه جای به و باشد طلبکار فروشنده از خریدار اگر لذا. بشود دین به دین بیع از

 ب ه  ص ورت  ای ن  در، کن د  محاس به  معامل ه  عوو عنوان به شده حال که را خود طلب
 است بائع تعهد، ماند می باقی که دینی فقط و شده ساقط مذکور طلب، عقد تحقق مجرد
 دی ن  ب ه  دی ن  بی ع  مص داق  تواند نمی قراردادی چنین و طبیعتا ، آینده در مبیع تسلیم به

 . شود محسوب
؛ 23 ص، 2 ج، 9838، ث انی  ش هید ) امامیه فقهاء از بزرگان که تحلیلی اساس بر اما
 مؤج ل  نیز معامله ثمن اگر حتی، اندساخته مطرح را آن( 122 ص، 9 ج، 9831، خمینی
 مص داق  و صحیح عقد، باشد شده دین آن آمدن وجود به موجب بیع این چنانچه، باشد
 ال دین  یب اع  ال»( ص)نب وی  در که مقابله« باء» اقتضاء زیرا. بود نخواهد دین به دین بیع

 جدی د  تواف ق  موجب به و داشته وجود این از پیش دین دو که است این، آمده« بالدین
 موج ب  ب ه  دی ن  چنانچه لذا. شوند معاوضه یکدیگر با و بگیرند قرار یکدیگر مقابل در
 نه ی  مص داق  طبیعت ا   باش د  نداش ته  س ابقه  ای ن  از پ یش  و آی د  وج ود  به جدید عقد
 وجه ی ، اس ت  نب وی  نه ی  متیقن قدر آنچه دیگر عبارت به. شد نخواهد نیز( ص)نبوی
 لذا و ؛شوند معاوضه یکدیگر با، اندداشته وجود عقد از پیش که دین دو آن در که است
 آی ا  ک ه  کن یم  ش ك  اس ت  ای ن  فوقش، بحث موضوع همچون دیگری موارد به نسبت
 م واردی  چن ین  ل ذا  و ک رده  ج اری  برائت اصل که نه یا بود خواهد نبوی نهی مصداق
 .  شد نخواهند نبوی نهی مشمول
 یبیش تر  اس تداللی  ق درت  از ه م  تحلی ل  ای ن  که است این رسد می نظر به آنچه
 هم اهنگی  تج اری  و بازرگانی اقتضائات و مسلمین مستمره رهسی با هم و است مند بهره

 ج ز  چی زی  ان د س اخته  منعقد آنچه به نسبت متعاملین تصور اینکه مضافا . دارد بیشتری
 م ال  اک ل » مص داق  آن ان  تواف ق  که کنند نمی گمان گاههیچ و نبوده« تراو عن تجارة»

 .  باشد« بالباطل

 ات. ضمانت اجرای تخلف از اجراء تعهد9-9
 . حقوق ايران9-9-6

در قرارداد افست و معامالت مشابه آن که مبیع حین العقد وجود خارجی ن دارد و بای د   
ای ن  ، با اقدامات بایع تهیه و ساخته شده تا در موعد مقرر آماده تحویل به مشتری گ ردد 
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، لذا بر اساس حقوق ایران. فرو متصور است که بایع از انجام تعهدات خود امتناع کند
 . توان تبیین نمود می ضمانت اجراهایی برای احقاق حقوق مشتری

در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعه د مع ین ش ده    »حقوقدانان معتقدند 
موع د مزب ور ممک ن اس ت     . متعهد ملزم به ایفاء آن در موعد مزبور خواهد ب ود ، باشد

در ای ن  . ه ق رار داده ش ود  آبان ما29ظهر روز سه شنبه، چنانکه تاریخ انجام، مضیق باشد
که  چنان. و ممکن است موعد موسع باشد. صورت تعهد در زمان مزبور باید انجام گردد

 . تاریخ انجام در ظرف پانزده روز اول فروردین ماه معین شود
تواند در ظرف پانزده روز، هر زم ان ک ه بخواه د تعه د را      در این صورت متعهد می

اند تا آخ رین لحظ ه روز پ انزدهم، ایف اء تعه د را ب ه ت أخیر        تو که می چنان انجام دهد. هم
(. چنانچه بایع نسبت ب ه آنچ ه متعه د ب وده تخل ف      219 ، ص9، ج9833)امامی، « اندازد

نماید، اعم از آنکه در موعد تسلیم، مبیع را تحویل مشتری ندهد و یا در آن موع د ک االیی   
 ، حاالت قیل متصور خواهد بود:غیر از آنچه مورد توافق طرفین بوده تحویل نماید

دارای خصوصیتی است که ، شود می موعدی که برای انجام تعهد در عقد قرار داده. الف
ه به عبارت دیگ ر انج ام تعه د ب     . در آن موعد مقصود طرفین است انجام تعهد منحصرا 

چه آنکه شخصیت و مباش رت متعه د   . نحو وحدت مطلوب مورد نظر قرار گرفته است
ثر باشد و چه آنکه شخصیت و مباشرت متعه د در چگ ونگی   ؤگی انجام آن مدر چگون
 .  ثر نباشدؤانجام آن م

باش د و ب دین    نم ی  در این صورت انجام تعهد در خارج از موعد مقرر مورد عق د 
، زیرا ب ا گذش تن موع د   . جهت متعهد له ملزم به پذیرش مبیع در خارج از موعد نیست

مث ل اینک ه   . گ ردد  م ی  ین رفته و لذا تعهد متعهد نیز س اقط مقصود از انعقاد قرارداد از ب
شخصی برای جشن خود مقداری شیرینی به شیرینی فروشی س فارش ده د ک ه ب رای     »

ایف اء  ، اگر شرینی فروش به تعهد خود در آن تاریخ عمل نکن د . روز جشن تحویل دهد
 (.  921 ص، 9839، بهرامی) «تعهد پ  از آن تاریخ برای متعهد له مفید نخواهد بود

دارای خصوصیت مزبور نیس ت  ، شود می موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین. ب
 .  و بنحو تعدد مطلوب است

مقصود اصلی متعاملین است و تحقق آن در موعد مقرر ، انجام تعهد»بدین نحو که 
ی مقصود فرع، به طوری که اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت. باشد می مقصود فرعی

، ام امی ) «چن ان ب اقی اس ت    ه م ، از دست رفته ولی مقصود اصلی که انجام تعهد باش د 
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 .  در چنین حالتی دو فرو متصور است(. 219 ص، 9ج، 9833
ثر باشد و معل وم ش ود   ؤشخصیت متعهد در چگونگی انجام آن م»فرو اول اینکه 
وسیله خود  ههد تنها بنظر بوده است و انجام دادن کار مورد تع، در قرارداد به مباشرت او

، کاتوزی ان ) «وس یله اش خاص ثال ث    هشود و نه ب می او امکان دارد و نه به نمایندگی وفا
تواند به دادگاه رجوع کرده و ال زام متعه د    در این صورت متعهدله می( 291 ص، 9831

 . به انجام مقتضای تعهداتش را خواستار شود
شرط فعل ، گاه شرط در ضمن عقدهر» م در این خصوص مقرر داشته:. ق283ماده

و در . باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بی اورد 
تواند به حاکم رجوع نموده تقاض ای اجب ار ب ه وف ای      می طرف معامله، صورت تخلف
 «.شرط بنماید

داشته اما ب ه   اعم از آنکه وی حضور، چنانچه الزام متعهد به هر جهت ممکن نباشد
کند و یا آنکه غائب باش د و ی ا آنک ه حس ب م ورد ف وت        نمی حکم دادگاه نیز تمکین

توان د ق رارداد را    م ی  متعهدل ه ، نموده و یا اگر شرکت خاصی باشد و منحل شده باش د 
ق انون  . فسخ نماید و خود را نسبت به ثمن معامله از متعهد یا قائم مقام او طلبکار بداند

هرگاه اجبار مشروط علی ه ب رای انج ام فع ل مش روط      » مقرر نموده: 281 مدنی در ماده
ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگ ری بتوان د از جان ب او    

ظ اهر ای ن م اده نش انگر     «. طرف مقابل حق فسخ معامله را خواه د داش ت  ، واقع سازد
 .  ود ضرر دانسته استآنست که قانون مدنی مبنای حق فسخ را جلوگیری از ور

، هرچند بع د از موع د مق رر باش د    ، زیرا تا زمانی که امکان انجام تعهد وجود دارد
لذا این ح ق را فق ط در ص ورتی ب رای     . حق فسخ را برای متعهد له جایز ندانسته است

ل زوم پایبن دی ب ه آن ب دون امک ان       متعهد له تجویز نموده است که بقاء عقد و نتیجت ا  
اما چنانچه . جز تضرر برای او چیزی به همراه نخواهد داشت، ت قراردادیاجرای تعهدا
متعهدله به مجرد تخل ف  ، بود می ط و توافقات قراردادییتخلف از شرا، مبنای حق فسخ

ک ه از آن جمل ه تخل ف از    ) ای که میان طرفین واقع شده اس ت  متعهد از حدود تراضی
 . کرد می حق فسخ معامله را پیدا( باشد می انجام تعهد در موعد مقرر توسط بایع

چنانکه در عقد اجاره با آنکه هیچ خصوصیتی برای آن در مقاب ل عق د بی ع و س ایر     
ق.م 112عقود از این جهت وجود ندارد، قانونگذار همین مبنا را نیز برگزیده اس ت. م اده   

، خی ار  و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر اس ت »... مقرر داشته: 
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زیرا آنچه مقصود و مورد تراضی طرفین ب وده واق ع   «. گردد فسخ از تاریخ تخلف ثابت می
 باشد.   نشده و آنچه نیز ممکن است محقق شود، مقصود و مورد تراضی متعاملین نمی

قرارداد به شخصیت و مباش رت متعه د توج ه    »و اما فرو دوم در جایی است که 
 (.  291 ص، 9831، کاتوزیان) «ران نیز ممکن استندارد و وفای به عهد از سوی دیگ

متعهدله ابتدا موظ ف اس ت   ، م.ق283 و 283 در چنین فرضی با توجه به مفاد مواد
ام ا  . به دادگاه رجوع کرده و تقاضای اجبار متعه د ب ه وف ای ش رط را خواس تار ش ود      
آن ب ه   چنانچه اجبار ملتزم به انجام تعهدات به هر جهت غیرمق دور باش د ول ی انج ام    

تواند به خ رج ملت زم موجب ات انج ام آن      می حاکم، وسیله شخص دیگری مقدور باشد
در ای ن حال ت   ، لذا هرگاه م دیون از انج ام تعه د خ ودداری کن د     . فعل را فراهم آورد

تواند از دادگاه بخواهد که تعهدات بایع توسط شخص ثالث و البته به هزین ه   می طلبکار
ای ن   222 البته قانون م دنی ب ه موج ب م اده    . گذاشته شودمتعهد اصلی به مورد اجراء 

توان د   م ی  حاکم... در صورت عدم ایفاء تعهد»اختیار را برای متعهدله قرارداده است که: 
به کسی که تعهد بنفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف 

هر دلیل امکان انجام تعه دات ب ایع   اما چنانچه به «. دیه مخارج آن محکوم نمایدأرا به ت
در آخ ر  ( به عنوان مثال امکان رجوع به دادگاه نباش د ) توسط غیر او وجود نداشته باشد

ای جز بدست آوردن ح ق فس خ معامل ه     م مجرا بوده و متعهدله چاره. ق281 حکم ماده
 .  برای جلوگیری از ضررهای وارده را ندارد

اشد که تعهد موجل از کدامیك از دو قس م  در عقد تصریح نشده ب»در صورتی که 
و اوضاع و احوال و ق رائن ه م داللت ی    ( وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب) مذکور است
یعن ی هرگ اه در   . ظاهر آن است که تعهد مزبور از نوع تعدد مطلوب اس ت ، بر آن نکند

ب ود  تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انج ام آن خواه د   ، موعد مقرر تعهد انجام نشود
زیرا قبل از آنکه موعد تسلیم (. 218 ص، 9833، امامی) «مگر آنکه خالف آن ثابت شود

ای م ام ا پ   از     فرا برسد یقین به قیحق بودن متعهدله نسبت به اجرای تعه دات داش ته  
باشد یا ن ه   می کنیم که آیا هنوز وی قیحق نسبت به اجرای تعهدات می موعد مقرر شك

ای  و ای ن ثم ره  . بقه کرده و حکم به قیحقی او خواهیم کردکه استصحاب بقاء حالت سا
همچنین اگر مشخص نشده باش د ک ه   . جز برگزیدن تعهدات از نوع تعدد مطلوب ندارد

 تعهدات مزبور قائم به شخصیت و مباشرت متعهد است یا نه در ای ن ف رو نی ز ش ك    
ه در ای ن ص ورت   ک  ، باشد و یا ن ه  می کنیم که آیا شخصیت متعهد در قرار داد شرط می
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لذا در موارد . حکم به عدم اعتبار چنین شرطی خواهیم کرد، واسطه اصل عدم اشتراط هب
تعهدات مندرج در قرارداد را قائم به شخصیت و مباشرت متعهد ندانسته و آن ان  ، تردید

 . را قابل اجراء توسط دیگران خواهیم دانست

 . فقه امامیه9-9-2
 اجرای تخلف از اجرای تعهداتی ک ه مش ابه بی ع س لف     در فقه امامیه نسبت به ضمانت

م دتی مع ین ش ده    ، و تسلیم مبیع مورد نظرها  آن برای انجام( همچون معامالت افست)
چنانچه موعد مقرر فرا برسد و ب ایع  ، برخی معتقدند. نظرات متعددی مطرح است، باشد
رر به تس لیم مش تری در   کاال را در زمان مق( مانند نایاب شدن مبیع) ای واسطه عارضهه ب

در این ص ورت اس ت ک ه وی ب ین     ، نیاورد و البته مشتری نیز مطالبه مبیع را کرده باشد
فسخ قرارداد و دریافت ثمن معامله و یا عدم فس خ معامل ه و انتظ ار ت ا دریاف ت مبی ع       

بدون آنکه نیاز باشد برای رجوع به حق فسخ ابتدا ب ه دادگ اه   . مخیر خواهد بود، معهود
 . جعه کرده و الزام بایع را خواستار شده باشدمرا
ایشان بر این باورند که به مجرد تع ذر تس لیم   ( 22 ص، 2ج، 9831، محقق حلی) 

زیرا تا قبل از تعذر اص ل  . خود منفسخ نخواهد شده قرارداد خود ب، مبیع در موعد مقرر
د ب ه ص حت خ ود    کنیم که آیا عق می بر بقاء عقد بوده است اما بعد از تعذر تسلیم شك

که در اینج ا استص حاب بق اء حال ت     . چنان باقی مانده و یا اینکه منفسخ شده است هم
 . سابقه نموده و حکم به بقاء عقد بعد از تعذر تسلیم خواهیم کرد

االتباع دانستن عقدی که تعهدات بایع در آن با مشکل تعذر  اما از آن جهت که الزم
و چ ون در اس الم   ، د ضرر به حقوق مشتری استمستلزم ورو، تسلیم مواجه شده است
هیچ حکم ض رری تش ریع    «الضرر و الضرار فی االسالم» :(ص)به موجب حدیث نبوی

لذا به همین جهت لزوم عقد برداشته شده و به مشتری ح ق فس خ ق رارداد    ، نشده است
رس د ک الم    م ی  البته ب ه نظ ر  (. 913 ص، 2ج، ق9111، فاضل مقداد) واگذار شده است

هاء ناظر به مورد غالب باشد و متوجه به آن فرضی اس ت ک ه تعه دات ب ایع از ن وع      فق
 .  باشد و نه از نوع وحدت مطلوب می تعدد مطلوب

ایست که بر عه ده   مورد عقد قمه، گونه از معامالت اند در این برخی نیز ابراز نموده
خیر در تس لیم  أت   بایع قرار گرفته است و فقهاء امامیه اجماع دارند بر اینک ه ب ه ص رف   

به عبارت دیگ ر اش تغال   . وجود نخواهد آمده دلیلی برای سقوط این اشتغال قمه ب، مبیع
گون ه برائ ت    یقینی مستلزم برائت یقینی است و با عدم تسلیم مبیع در موعد مق رر ه یچ  
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 . شود نمی حاصل، ای که بایع دارد یقینی نسبت به اشتغال قمه
، حس ینی ع املی  ) کند نه امر دیگری می یم را تعیینفقط زمان تسل، زیرا موعد مقرر

در خص وص ص حت   (. 882 ص، 21، ج، م9139، ج واهر  ؛ صاحب122ص، 1ج، تا بی

روایتی نیز از ابن ، اند این نظر عالوه بر اینکه مشهور فقهاء امامیه متمایل به این نظر شده

الح دائق  ، بحران ی ) ستنقل شده که بر اعتبار این تحلیل افزوده ا( ع)بکیر از امام صادق

 (.  12ص، 21ج، الناضره

، س بزواری ؛ 282 ص، 1ج، ق9113، کرک ی  محق ق ) برخی دیگر از فقه ای امامی ه  

 ص، 2ج، ت ا  بی، یستانیس. 882 ص، 21ج، م9139، جواهر . صاحب221 ص، 9ج، تا بی

معتقدن  د ( 223 ص، 23جق، 9191، روح  انی؛ 91ح، 9282 صق، 9122، یطوس  ؛ 32

واسطه عدم تسلیم مبیع در موعد مقرر را داش ته  ه ری حق فسخ قرارداد ببرای اینکه مشت

ل ذا ب ه ص رف    . هیچ دلیلی وجود ندارد که ابتدا وی مطالب ه مبی ع را ک رده باش د    ، باشد

مش تری ح ق فس خ معامل ه را پی دا      ، گذشتن موعد تسلیم و عدم ارائه مبیع توسط ب ایع 

نافذ خواه د  ، توافق متعاملین بوده است زیرا لزوم عقد تا آنجا که مقصود و. خواهد کرد

لزوم عقد نیز منتفی خواهد ، بود اما به محض آنکه از حدود تراضی طرفین خارج شویم

ب ه ص رف   ، لذا چه آنکه مشتری مطالبه کرده باشد و چه آنکه مطالب ه نک رده باش د   . شد

و ل زوم  تعهدات قراردادی از حدود تراضی خارج ش ده  ، خیر از تسلیم در موعد مقررأت

ظه ور در  ( ع)مضافا اینکه روایت امام ص ادق . عقد نیز به همین جهت از بین رفته است

این دارد که برای بدست آوردن حق فسخ هیچ لزومی ندارد که مشتری مطالب ه مبی ع را   

ش ود و   م ی  لذا روایت مذکور در واقع به عنوان دلیل برای این نظر محسوب. کرده باشد

 . نه برای دیدگاه اول

، یطوس  ؛ 881 ص، 9ج، ق9122، یانص ار ) در آخر برخی دیگ ر از فقه اء امامی ه   

 ص، 2ج ،9838یثان دیشه؛ 12 ص، 21ج، تا بی، یبحران؛ 92، 82ح، 9281 صق، 9122

مشتری عالوه بر اینکه حق خیار فسخ قرارداد و مطالبه ثمن خ ود را دارد  ، معتقدند( 32

در عین حال نی ز ق ادر اس ت ب ه     ، دیه کندأت عدا تواند صبر کند تا مبیع را ب می و یا اینکه
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 . جای این اقدامات از بایع قیمت مبیع در یوم التسلیم را مطالبه کند

در خصوص تحلیل این نظر باید ابراز داشت آنچه به موجب عق د ب ر عه ده ب ایع     

و . دیه عین مبیع در موعد مقرر میان متعاملین استأاشتغال قمه او به ت، قرار گرفته است

ل ذا قم ه ب ایع    ، باش د  م ی  نحو مثل ی ه نحو کلی فی الذمه و یا به تعبیری به چون مبیع ب

در . شود که عین مبی ع را ب ه تس لیم مش تری در آورده باش د      می زمانی از اشتغال خارج

چن ان ای ن اش تغال قم ه ب رای او       هم، نتیجه تا زمانی که این اقدام صورت نگرفته باشد

 .  وجود خواهد داشت

ه در موعد مقرر بایع به هر جهت متعذر از تسلیم عین مبیع بش ود؛ و چ ون   چنانچ

 مستلزم تکلیف ب ه ماالیط اق  ، وجوب اسقاط ما فی الذمه به تادیه عین مبیع در این موقع

ام ا از   لذا اقتضاء جمع حق بایع و حق مشتری این خواهد شد که قمه ب ایع آن ، باشد می

و همین ام ر مبن ای   . ت آن در یوم الدفع منقلب بشودبه تادیه قیم( عین مبیع) تادیه مثل

اینک ه روای ات    مض افا  . حق مشتری به مطالبه قیمت مبیع در زمان تس لیم خواه د ب ود   

در جواز این اقدام نقل شده که استحکام این تحلی ل را دو  ( ع)متعددی نیز از معصومین

اس ت ک ه مش تری    البته باید توجه داشت ای ن انق الب در فرض ی    . چندان ساخته است

مطالبه حق خود را کرده باشد و اال دلیلی برای خروج از تعذر و انقالب قمه از مث ل ب ه   

در روایت اب ن بکی ر بای د اب راز     ( ع)و اما نسبت به حکم امام. قیمت باقی نخواهد ماند

داشت اقتضاء الجمع مهما امکن اولی من الطرح این است که حکم این روایت را ظ اهر  

دی ه مبی ع و ی ا    أندانسته و مشتری را عالوه بر حق اعمال خیار یا ص بر ت ا ت  در انحصار 

 .  الدفع مخیر بدانیم مطالبه قیمت مبیع در یوم

گیرد این است که گ اهی ممک ن    آخرین مطلبی که در این پژوهش مورد توجه قرار می

زم ان مق رر    است قبل از آنکه موعد تسلیم فرا برسد، مشتری علم پیدا کند به اینک ه ب ایع در  

 توانایی تسلیم مبیع را نخواهد داشت. در این صورت دو دیدگاه قابل طرح است.  

ممکن است برخی معتقد باشند به اینکه مشتری در چنین صورتی حق فس خ عق د   

هرچن د  هن وز موع د تس لیم     ، تواند ثمن خود را مس ترد نمای د   می را خواهد داشت و
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ر معامله افست بر عه ده ش خص ی ا ش رکتی ق رار      مانند آنکه تهیه مبیع د. نرسیده باشد

آن ، انجام آن تعهدات قائم ب ه شخص یت آن ف رد ی ا حس ب م ورد       گرفته باشد که اوال 

رو ع  ش خص در م ، شرکت باشد و در عین حال قبل از آنکه موعد تس لیم ف را برس د   

 . موت قرار بگیرد و یا شرکت در معرو انحالل واقع شود

 ص، 8جق، 9191، یث ان  دیش ه ؛ 123 ص، 1ج، تا بی، حسینی عاملی) دیدگاه دیگر

اع م از آنک ه   ) این است که چون مقتض ی خی ار  ( 32 ص، 2ج ،9838، یثان دیشه؛ 189

در حال حاض ر  ( مبناء خیار را الضرر دانسته و یا تخلف از شرط و حدود تراضی بدانیم

، قاع ده کل ی  اینک ه   مض افا  . دلیلی نیز برای حق فسخ ایجاد نخواه د ش د  ، وجود ندارد

و ه ر  ( کید ش ده أم نیز ت. ق291مفاد اصاله اللزوم که در ماده) داللت بر لزوم عقد داشته

ک ه در چن ین فرض ی     آنچه بخواهد مخالف این اصل باشد نیازمند تصریح به آن است؛

 . تواند مورد استناد قرار بگیرد نمی گونه تصریحی برای وجود حق فسخ هیچ

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتن ع  »مقرر داشته است: ق. م 211در این خصوص ماده

شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نف ع او ش ده اس ت    

«. اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فع ل مش روط ل ه باش د    

رط بع د از عق د را مطل ق    طور که مشهود است ماده مذکور بحث امتناع از انجام ش   همان

تواند بعد از عقد و قبل از موعد تسلیم باشد. یعن ی قب ل    بیان کرده است. لذا این امتناع می

از موعد تسلیم معلوم شود متعهد حین العقد، ممتنع از انجام تعهد اس ت و ی ا اینک ه ای ن     

س خ در ه ر   امتناع بعد از عقد و در زمان تسلیم حاصل شود. لذا به موجب این ماده حق ف

 تواند ثمن معامله را مطالبه نماید.   دو صورت برای مشتری متصور بوده و می

 بندی جمع

نسبت به ماهیت معامالت افست نظرات متعددی قابل طرح است از قبیل نظری ه عق ود   

نهایت نظریه مطل وب ک ه   در نظریه اجاره اشخاص و ، نظریه قرارداد خصوصی، مختلط

بر این اساس معامالت افست از دو عقد بیع تشکیل . کند می دیدگاه بیع عهدی را مطرح

بر اساس حقوق ایران ماهیت بیع عهدی و ب ر اس اس    یك عقد بیع آن الزاما . شده است



 813    امامیهو فقه  رانیا يحقوقنظام و آثار معامالت افست در  تیماه

 

در عق د  ه ا   آن چنانچه کاالهایی که خرید. باشد می فقه امامیه ماهیت بیع مضمون را دارا

ای ن  ، عقد اول ضروری باش د  بیع دوم تعهد شده برای ساخت کاالی خریداری شده در

نامن د و چنانچ ه کااله ای خری داری      م ی  نوع از معامله افست را قرارداد افست مستقیم

ای ن ن وع از معامل ه افس ت را     ، ارتباط از یکدیگر باشند شده در هر یك از عقود بیع بی

و  در نتیجه هر یك از این عقود بیع از آثار عم ومی . گویند می قرارداد افست غیرمستقیم

، آثار عقد بیع مخصوص به خود که در حقوق ایران و فق ه امامی ه قک ر گردی ده اس ت     

ع دم ل زوم ق بض ثم ن و     ، آثاری از قبیل تعلی ق در تملی ك مبی ع   . باشند می برخوردار

 .  ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهدات

 

 ها يادداشت
 

 

1. Offset 
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