(مقدمهایی بر حقوق تجارت)

قابل استفادۀ دانشجويان رشتههاى مديريت بازرگانى ،اقتصاد و بازرگانان

مؤلفان:
آيتا ...سید محمد کاظم مصطفوی ،حجتاالسالم و املسلمني دکرت اسامعيل داراب کاليى
محمدتقی کاشانینيا
(اعضای هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی)

نشـرطـاليی

احكام تجارت از ديدگاه اسالم

مدير طرح :محمدتقی کاشانینيا
نويسندگان :آيتا ...سید محمد کاظم مصطفوی ،حجتاالسالم و
المسلمين دکتر اسماعيل داراب کاليى ،محمدتقی کاشانینيا
صفحهآرا :مرضیه افشاريپور
گرافیک جلد :علیرضا پوراکبری
ليتوگرافي ،چاپ ،صحافی :واژهپرداز اندیشه
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول :تابستان 1393
شابک 5 :ـ 51ـ  6229ـ  600ـ 978
قيمت 120,000 :ريال
تلفن 66483066 ، 66415233 :ـ021
تلفن همراه09126016419 :
www.talaee.ir
nashre.talaee@gmail.com
info@talaee.ir

فرهنگي
همة حقوق چاپ و نشر كتاب «احكام تجارت از ديدگاه اسالم» براي مؤسسه َ
نهجالقرآن محفوظ است .هرگونه بهرهبرداري از اين اثر به اجازة كتبي ناشر نياز دارد.

:مصطفوی ،سیدمحمدکاظم ، ۱۳۳۱-
سرشناسه
:احکام تجارت از دیدگاه اسالم  :قابل استفاده دانشجویان
عنوان و نام پديدآور
                                   رشتههای مدیریت بازرگانی ،اقتصاد و بازرگانان/
                                     مولفان سیدمحمدکاظم مصطفوی ،اسماعیل داراب
                                    کالیی ،محمدتقی کاشانینیا.
:تهران  :نشر طالیی ،.۱۳۹۳
مشخصات نشر
: ۲۵۶ص :.جدول .
مشخصات ظاهری
ل978-600-6229-51-5:
: ۱۲۰۰۰۰ریا 
شابک
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
:بازرگانی (فقه)
موضوع
:معامالت (فقه)
موضوع
ل ، ۱۳۳۰-
:دارابکالیی ،اسماعی 
شناسه افزوده
:کاشانینیا ،محمدتقی ، ۱۳۱۶-
شناسه افزوده
۳ ۱۳۹۳:الف۶مBP۱۹۰/
رده بندی کنگره
۲۹۷/۳۷۲:
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی ۳۵۲۹۴۷۴ :

4

احكام تجارت از ديدگاه اسالم

فهرست
پیشگفتار 8

کليات و تعاريف فقه ،مسائل فقهی و
احکام فقهی 11

فصل ا ّول:

بیع (خريد و فروش) 13
تعریف بیع و رِشاء 14
عنارص یا اجزاء بیع 14
ارکان و پایههای بیع 15
رشائط بیع 16
معاملۀ فاسد 26
اقسام بیع 26
احکام اجازۀ صاحب مال 28
اقسام ربا 36
احکام خرید وفروش 37
خالصه فصل اول43

فصل د ّوم:

ِخیارات 45
اقسام ِخیارات 46
ا َرش 55
احکام ِخیارات 57
اقاله یا فسخ معامله 59
خالصه فصل دوم 61

فصل س ّوم:

شُ فعه 63
تعریف شُ فعه 64
رشائط و ویژگیها64
موارد اسقاط یا از بین رفنت حق
شُ فعه65

احکام شُ فعه (رشاکت)66
خالصه فصل سوم68

احکام رشکت116
خالصه فصل هفتم118

فصل چهارم:

فصل هشتم:

اجاره69
تعریف اجاره 70
اقسام اجاره 70
رشائط اجاره71
خالصه فصل چهارم 84

فصل پنجم:

مضاربه 85
تعریف مضاربه 86
رشائط مضاربه 87
فسخ مضاربه 90
احکام مضاربه 91
خالصه فصل پنجم94

فصل ششم:

ُجعاله 97
تعریف ُجعاله 98
فرق ُجعاله با اجاره 98
ارکان ُجعاله 99
رشائط ُجعاله 100
جعالۀ خاص و عام 101
فسخ ُجعاله105
احکام ُجعاله106
خالصه فصل ششم 109

فصل هفتم:

رشکت 111
تعریف رشکت 112
رشکتهای غیر عقدی 112
رشکت عقدی 114
رشکتهای باطل 115

ودیعه (امانت) 119
تعريف ودیعه 120
رشائط ودیعه 121
رشائط مودع (ودیعه گذار) 122
رشائط مستودع (امانتدار)122
رشائط مال َودَعی 123
احکام ودیعه123
فسخ و انحالل ودیعه125
خالصه فصل هشتم126

فصل نهم:

عاريه 127
تعریف عاریه 128
رشائط عاریه 129
انحالل عاریه 131
احکام عاریه 131
خالصه فصل نهم 133

فصل دهم:

َرهن135
تعریف 136
رشائط َرهن138
انحالل َرهن (فکّ َرهن) 139
احکام َرهن 140
خالصه فصل دهم143

فصل یازدهم:

عطایا و هبه 145
ماهیت هبه 146
رشائط هبه 147
اقسام هبه 149

فهرست

هبه الزم یا جایز149
احکام هبه 151
خالصه فصل يازدهم 153

رشائط کفالت 197
انحالل و یا فسخ کفالت 199
احکام کفالت 200
خالصه فصل پانزدهم204

وکالت 155
تعریف وکالت 156
رشائط و ارکان وکالت157
رشائط وکالت158
وکالت در توکیل 162
تعدّد وکالء 163
اقسام وکالت 164
انحالل و انفساخ وکالت165
احکام وکالت168
خالصه فصل دوازدهم 173

فصل شانزدهم:

فصل دوازدهم:

فصل سیزدهم:

ضَ امن175
تعریف ضَ امن 176
رشائط ضَ امن177
احکام ضَ امن180
خالصه فصل سيزدهم 183

فصل چهاردهم:

حواله 185
تعریف حواله 186
رشائط حواله 186
نقش ُمحال علیه در عقد حواله 189
انحالل و فسخ حواله 191
احکام حواله192
خالصه فصل چهاردهم 194

فصل پانزدهم:

کفالت 195
تعریف کفالت 196

صلح 205
تعریف صلح 206
رشائط صلح 207
اقسام صلح209
انحالل صلح 210
احکام صلح211
خالصه فصل شانزدهم 213

فصل هفدهم:

غَصب215
تعریف غَصب 216
احکام رشعی غَصب216
برخی از مسائل غَصب218
خالصه فصل هفدهم 220

فصل هجدهم:

َحجر221
تعریف َحجر222
اسباب َحجر 222
خالصه فصل هجدهم 228

فصل نوزدهم:

دین و قرض229
تعریف دین 230
احکام دین 231
تعریف قرض 232
فرق قرض با عاریه232
رشائط قرض233
احکام قرض234

خالصه فصل نوزدهم236

فصل بيستم:

وصيت237
تعريف وصيت 238
ارکان و عنارص وصيت 239
رشايط وصيت240
اقسام وصيت246
انحالل وصيت248
احکام وصيت249
خالصه فصل بيستم253

منابع 255

5

سخني با خوانندگان گرامي
مصرف صحيح نعمتهاي الهي ،عبادت است و اسراف در آنها حرام .مصرف ،هدف توليدات کاال
و خدمات بوده و توليد عبارت از ايجاد فايده و يا فوايد جديد در هر يک از مواهب و يا نعمتهاي
الهي ،به منظور رفع نيازهاي جسمي و روحي انسانها ،از طريق استفاده از تواناييهاي فکري و
جسمي انسان و يا توأم آنها ميباشد.
زماني توليدات کاال و خدمات و همچنين نيازهاي انسانها محدود بود و هر توليدکننده ،کمابيش
مصرفکننده کاال و خدمات توليد شده از طريق خود و يا اطرافيان خود بوده است .توسعه و ارتقاء سطح
نيروي فکري و افزايش توانائيهاي جسمي انسانها ،با بهرهگيري از ابزارهايي که به تدريج در اختيار
آنها قرار گرفته است ،عامل توسعه شناخت بيشتر امکانات موجود در خلقت از يک سو و نيازهاي
معقول انسانها و چگونگي پاسخ به نيازها از طريق توليدات کاال و خدمات نوين از سوي ديگر گرديد
که اين افزايش و توسعه ،مسائلي را تحت عناوين مختلف از جمله تهاتر ،تعامل و ...به وجود آورد.
وجود مراکز توليدات انبوه کاال و خدمات در نقاط محدود در شهرها و کشورهاي مختلف در دنيا
و پراکندگي و گستردگي مصرفکنندگان توليدات ياد شده در سراسر دنيا ،عوامل توزيع کاال و
خدمات ياد شده را تحت عناوين عمدهفروشي ،خردهفروشي و واسطهها را حتي ما بين آنها ،در
محلهايي به نام بازار در سطح محلهها ،مناطق ،شهرها و کشورها به وجود آورد و تهاتر و تعامل
را تبديل به معامالت بزرگ و کوچک نمود .امروزه اين معامالت با به کارگيري ابزارهاي مختلف
تحت عناوين پول ،چک ،سفته ،برات و باالخره سيستمهاي الکترونيکي ،با استفاده از سازمانهاي
مختلف مانند بانکها ،بورسها ،سازمانهاي پولي و مالي و ديگر اسامي صورت ميپذيرند.
در عصر حاضر ،به ويژه در کشور ايران ،هميشه توليد کنندگان قوه محرکه شبکه توزيع (بازرگانان
و واسطهها) به حساب ميآيند و همواره توليدات خود را به روشهای مختلف بر مصرفکنندگان
کاالهاي خود تحميل ميکنند؛ در واقع آنها به روشهای گوناگون در مصرفکنندگان کاالي
خود ايجاد نياز ميکنند و ايجاد اين نيازها در مردم مستلزم صرف هزينههاي هنگفت در ابعاد
مختلف مالي و زماني براي توليدکنندگان کاال و خدمات خواهد بود.
حال اگر ترتيبي داده شود که قب ً
ال نيازهاي واقعي مردم به کاالها و خدمات خود شناسايي شده و
سپس اقدام به توليد آنها گردد ،حجم و انواع توليدات چند برابر و نيز هزينههاي مختلف تبليغات
و قيمتهاي آنها به حداقل ميرسد.
با يک بررسي مقدماتي متوجه ميشويم با توجه به پراکندگي توزيع کنندگان کاال و خدمات

(بازرگانان عمدهفروش و خردهفروش) در سراسر دنيا و حضور آنها در متن جامعه و آشنا بودن آنان
به نيازهاي مردم محله يا منطقه خود ،اين گروه ميتوانند هميشه توليد کنندگان کاالها و خدمات
مختلف را در توليدات خود هدايت نموده و براي آنها نسبت به مصرف توليداتشان در نقاط مختلف
دنيا ايجاد اطمينان خاطر نمايند.
اجراي هر چه بهتر فعاليتهاي ياد شده در توليد تا مصرف کاالها و خدمات ،آموزشهايي را  
ميطلبد که الزمست عاملين اين فعاليتها ،آنها را در جهت اجراي هرچه بهتر فرآيندهاي ياد
شده فرا گيرند.
اين آموزشها ،به دو گروه آموزشهاي عمومي براي کليه فعاليتهاي ياد شده و آموزشهاي
تخصصي ،در سطوح مختلف ،براي هر يک از فعاليتهاي ذکر شده تقسيم ميگردند.
اين کتاب و ضمائم آن شامل فتاوای مراجع عظام برای هر فصل ،در دو جلد ،تحت عنوان  
«احكام تجارت از ديدگاه اسالم» با استفاده از همکاران فرزانه و فرهيخته در حوزههاي علميه و
دانشگاه شهيد بهشتي ،با بياني ساده براي گروههاي آموزشي حقوق ،بازرگاني ،بانكداري ،اقتصاد،
حسابداري در دانشگاهها و تجار و كسبه ،از سطوح عمدهفروشي تا خردهفروشي با اهداف تدريس
به صورت کمک درسي و يا دو واحد درسي در دانشکدههاي حقوق ،بازرگاني و اقتصاد و همچنين
گردانندگان و يا عاملين ياد شده در بخش خصوصي تدوين گرديده و ادامه آن براي تدريس در
سطوح باالتر تخصصي در دست تدوين ميباشد.
نگارندگان ،هرگونه راهنمايي همکاران محترم دانشگاهي ،حوزوي و بازرگانان محترم را در تکميل
محتوي و نحوه ارائه مطالب اين کتاب جهت استفاده در تجديد چاپهاي بعدي مؤثر و مغتنم
دانسته و موجب مرضي خداوند متعال و مشوق اينجانبان در وظيفه خود خواهد بود و عوايد ناشي
از نشر اين کتاب ،صرف هزينههاي تغيير محتوا در دروس آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالي
خواهد شد ،انشاء ا...
و من ا ...التوفيق
مح ّمـدتقي کاشـانينيا
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
فرهنگي نهجالقرآن
و مسئول مؤسسه َ
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پیشگفتار:

علم فقه و احكام از وسیعترین و گستردهترین علوم اسالمی است که تاریخ آن از
بسیاری از دیگر علوم اسالمی جلوتر است .در فقه ،احکام و مسائل فراوانی وجود
دارد که شامل شؤون مختلف زندگی بشر میباشد و پاسخگوی نیازهای متنوع
مادی و معنوی ،دنیائی و آخرتی ،فردی و اجتماعی ،جسمی و روحی انسانها
است .از این رو برخی از موضوعات فقهی به رابطه انسان با خداوند نظر دارد که در
قالب عبادات مثل :نماز ،روزه ،حج ،اعتکاف و ...شکل گرفته است .برخی دیگر به
مسؤلیتهای اجتماعی و سیاسی مربوط میشود که در ابواب مناسبی مثل ،جهاد،
دفاع ،امربه معروف و نهی از منکر و ...جمعآوری شده است .برخی دیگر نیز در
مورد شرائط بهره مندی انسان از مواهب یا نعمتهای طبیعی و حدود و چارچوب
آن است که در روابط انسان با طبیعت خالصه میشود مثل :انواع خوردنیها،
آشامیدنيها ،شکار ،ذبح حیوانات ،لباسها ،مکانها و ...بعضی از احکام فقهی ناظر
است به اولویتهای افراد نسبت به دیگر افراد در بهره مندی از مواهب طبیعی و
مالکیتها از قبیل :احیای موات ،زراعت ،ارث ،تملّک تولیدات و محصوالت و ...برخی
دیگر نیز به معامالت و نقل و انتقالها و فعالیتهای اقتصادی و مالی ارتباط پیدا
میکند مانند :بیع و شِ راء (خرید و فروش) اجارهُ ،جعاله و حق العمل کاری ،هبه یا
بخشش ،صلح و ...برخی نیز به ضَ مانتها و ذمه مانندَ :غصب ،حوالهَ ،دین و ...برخی
هم به شرکتهای میان سرمایه و سرمایه ،یا میان سرمایه و کار و مانند آن مربوط
میشود مثل شَ رکت و مشارکت ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات و...
با توجه به آنچه که گفته شد روشن میشود :احکام و ابواب فقهی بسیار گسترده
است و فقهای عالیقدر و بزرگوار شیعه در طول قرنهای متمادی با بهره گیری
از منابع مهم فقهی ـ یعنی کتاب (قرآن) و سنت و عقل و اجماع و عرف و سیره
متشرعین و ...ـ آنها را در ابواب و یا بخشهای مختلف به صورت گسترده مورد
بحث و بررسی قرار دادهاند.
ما در این کتاب میکوشیم تا آن دسته از احکام فقهی مربوط به امور مالی را که
بیشترین کاربرد در تولید ،توزیع و مصرف برای جامعه دارد در فصول و بخشهای
گوناگون به گونهای تنظیم کنیم که مورد استفاده کسانی واقع شود که در زمینه
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کسب و تجارت و خرید و فروش و به طور کلی در امور معامالتی و بازار فعالیت
دارند ،زیرا دانستن احکام فقهی مورد ابتالء و نیاز بازرگانان موجب میشود تا
معامالت و مبادالت این افراد هر چه بیشتر در چارچوب احکام دینی و شرعی
قرار گیرد و همچنین اموال و دارائیهای حالل آنان با مال حرام ،یا شبههناک و یا
مشکوک مخلوط نشود و زحمتها و رنجهای آنان در دنیا و آخرت تضییع نگردد.
در روایات به کسب و تجارت و بازرگانی و تولید بسیار ترغیب شده است؛ چنانکه
امام صادق (ع) در حدیثی از حضرت علی (ع) چنین نقل کرد که فرمود :به تجارت
اشتغال پیدا کنید تا برکات الهی بر شما نازل شود .من از پیامبر اکرم (ص) شنیدم
که فرمود :رزق و روزی (حالل) ده بخش دارد ،نه بخش آن در تجارت است و تنها
یک بخش آن در غیر تجارت فراهم میآید.1
امام صادق (ع) نیز فرمود« :ت ُ
ص ال َعقل» .2رها کردن تجارت و
َرک التِّجاره ین ُق ُ
بازرگانی موجب کاهش عقل و خرد آدمی است.
امام موسی بن جفعر (ع) فرمودَ « :من َطلَ َب َ
هذ ال ِّرزق مِن حِ لِّه ل ِی ُعو َد ب ِه َعلی ن َفسِ ه
بیل اهلل» .3هر کس از راه حالل به کسب رزق و روزی
المجا ِه ِد في َس ِ
َو عِیال ِه َ
کان َک ُ
خود بپردازد تا صرف زندگی خود و خانواده اش کند ،مانند کسی است که در راه
خدا به جهاد میپردازد.
در این زمینه دهها حدیث وارد شده که باید توجه داشت این احادیث و روایاتی که
مردم را به کسب روزی حالل ترغیب و تشویق و عالقمند میکند همۀ آنها ناظر به
کسب و تجارت از راه حالل و مشروع میباشد؛ چنانکه امام صادق (ع) در حدیثی
الخلقَ َو َخلَقَ َم َع ُهم اَرزا َق ُهم َحالالً َف َمن تَنا َو َل شَ یئاً
فرمود « :ا َِّن اهللَ َع َّز َو َجل َخلَقَ َ
ص ب ِه مِن ذلک الحالل» .4خداوند انسانها را آفرید و برای آنان رزق
مِنها َحراماً َق َّ
و روزی حالل در نظر گرفت پس هر کس زندگی خود را از راه حرام تأمین کند
خداوند به همان اندازه رزق او را از حالل کسر میکند.
بار َک ا ُ
ِعت َر ُس َ
جاره َو وا ِح ٌد في غَی ِرها /
ول اهلل (ص) یقول :اَل َّ ِر ُ
هلل لَ ُکم َفاِنّی َسم ُ
زق َعشره اَجزاءَ :
تسع ُه اَجزاء في ال ِّت َ
 1ـ  اِت َِّج ُروا َ
شیخ حر عاملی /وسائل الشیعه /ج  /12کتاب التجاره /ابواب مقدماتها /باب  /1حدیث  /12ص 5
 2ـ  همان /ب  /2حدیث /1ص 5
 3ـ همان /ب  /4حدیث  /4ص   11
 4ـ همان /باب  /12حدیث  /6ص 28
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بنابراین اهل بازار که به امر کسب و تجارت اشتغال دارند باید به احکام و آداب
تجارت و کسب آشنائی بیشتر و دقیقتری پیدا کنند تا در حرام نیفتند و اموالشان
با حرام و یا با اموال شبههناک و یا مشکوک مخلوط نشود.
تجر ،اَلفِقه
الم َ
حضرت علی (ع) در یک سخنرانی فرمود « :یا َمعشَ َر الت ُّّجار ،اَلفِقه ثُ َّم َ
تجر».5ای تجار و بازرگانان بر شما الزم است که به مسائل
الم َ
الم َ
تجر ،اَلفِقه ثُ َّم َ
ثُ َّم َ
فقهی و تجارت آشنا شوید آنگاه به تجارت بپردازید .این سخن را بخاطر اهمیت
آن سه بار تکرار فرمود.
جاره َفلی َت َف َّقه في دینِه ل ِیعلَ َم ب ِذل َِک ما یحِ ُّل
امام صادق (ع) نیز فرمودَ « :من اَرا َد اِل ّت َ
یحرم َعلَیه َو َمن لَم ی َت َف َّقه فی دی َنه ثُ َّم ات ََّج َر تَ َو َّر َط الشُّ َبهات» .6هر کس
ل َ ُه م ِّما ُ
بخواهد به امور بازرگانی بپردازد در آغاز باید نسبت به احکام دینی تجارت آشنائی
عمیق پیدا کند تا کسب حالل را از حرام بدرستی بازشناسد و اگر به چنین احکام
دینی دقیقاً آشنا نباشد و همچنان به کسب و تجارت بپردازد ،در امور شبههناک
فرو میافتد .یعنی دارائی او با اموال شبههناک ـ و چه بسا با حرام ـ مخلوط میشود.
از این رو در این کتاب میکوشیم تا بر اساس مبانی دین مقدس اسالم به آن دسته
از مسائل ،احکام و آداب کسب و تجارت بپردازیم که مورد نیاز جامعه و به خصوص
گروههاي آموزشي حقوق ،بازرگاني ،بانكداري ،اقتصاد ،حسابداري در دانشگاهها،
تجار و كسبه در بیست بخش با بیانی ساده و روان تنظیم شده است.
و من ا ...التوفیق
گـروه مؤلّـفان

 5ـ همان /ابواب التجاره /ب  /1حدیث  /1ص 282
 6ـ همان /حدیث  /4ص 283
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کليات و تعاریف
تعريف فقه

فقه عبارتست از علم و شناخت احکام فرعی دین از روی منابع و ادله تفصیلی 1و یا
میتوان گفت فقه عبارت است از احکام و مقررات عملی و رفتاری در امور فردی و
اجتماعی افراد در جامعه .و فقیه کسی است که اینگونه احکام عملی اسالم را از منابع
و مدارک اصلی و معتبر استنباط کرده و در اختیار جامعه میگذارد .بنابراين ،موضوع
علم فقه عبارت است از آنچه که به اعمال و رفتار یک انسان مکلف مربوط میشود.
مسائل فقهی

مسائل فقهی ،آن دسته از احکام و مقرراتی است که از سوی پروردگار وضع و مقرر
شده و در شریعت جمعآوری گردیده و کارشناسان فقهی آنها را استخراج کرده
و در اختیار جامعه میگذارند تا افراد جامعه رفتارهای فردی و اجتماعی خود را
براساس آنها منظم یا تنظیم کنند.
احکام فقهی

فقها احکام فقهی را به دو دسته کلی تقسیم کردهاند که عبارتند از:
 1ـ احکام تکلیفی و آن احکامی است که پیرامون اعمال و کردار و رفتار انسانها
صادره شده است مانند :اعمال واجب ،مستحب ،مکروه ،حرام و اباحه.
 2ـ احکام وضعی و آنها احکام شرعی میباشند که به طور مستقیم از طرف شارع
در مورد افعال یک انسان مکلف صادر نمیگردد بلکه گاهی با اعمال اختیاری
انسان ارتباط دارد مثل درست و یا غلط بودن رفتار یک انسان مکلف .گاهی شامل
اعمال غیراختیاری انسان و یا حتی اشیاء و اعیان خارجی خواهد بود مثل :مالکیت،
اسباب و موانع مالکيت ،طهارت ،نجاست و ...
در معامالت بازرگانی و داد و ستدهای روزانه با انواع زیادی از احکام وضعی رو به
رو هستیم که از این جهت ،احکام وضعی در معامالت روزانه بیشترین کاربرد را
دارد در حالیکه در عبادات بیشتر با احکام تکلیفی سرکار داریم.
التفصیلیه»
الفرعیه عن ادلّتها
 1ـ « الفقه هو العلم باال حکام الشرعیه
ّ
ّ

بيع
فصل اول

(خريد و فروش)
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تعریف بیع و شِ راء

بیع یکی از مهمترین موضوعات فقهی است و در کتب فقهی از آن به مکاسب ـ
متاجر ـ معامالت و امثال آنها یاد شده است.
بیع در لغت به معنای فروش و شِ راء به معنای خرید آمده است .ولی گاهی خريد
و فروش را مجموعاً بیع میگویند.
بيع در اصطالح عبارت است از تمليک عين به عوض .يعنی هرگاه ،ميان دو طرف
قراردادی بسته شود که به سبب آن ،يک طرف جنسي را بدهد به اين قصد كه
ملك ديگري شود و در برابر آن ،مالی را به عنوان عوض دريافت کند ،بيع گفته
میشود.
عناصر یا اجزاء بیع

در تعریف بيع سه عنصر را مشاهده میکنیم که در ماهیت بیع نقش دارد و با نبود
هر یک از این عناصر ،بیع تحقق پیدا نمیکند آن عناصر عبارتند از:
1ـ عنصر تملیک( :به ملکیت درآوردن)
در بیع باید تملیک حاصل شود یعنی هر طرف باید مال خود را به قصد تملیک و
به ملکیت درآوردن به دیگری بدهد پس اگر کسی مالی را به قصد تملیک ندهد
بلکه به عنوان امانت یا عاریه به دیگری بدهد ،به این بیع گفته نمیشود.
2ـ تملیک عین( :به ملکیت در آوردن كاال)
دومین عنصر از عناصر بیع که در ذات و ماهیت آن تأثیر دارد تملیک عین است،
یعنی «فروشنده» باید عین و خود كاال را به «خریدار» تملیک کند .توضیح آنکه
در هر مالی دو جهت وجود دارد :یکی ذات آن مال که قابل حس ولمس است وبه
آن «عین» گفته میشود و دوم بهرهها و استفادههايی که از آن مال برده میشود
که به آن «منافع» گویند .مث ً
ال به خود ساختمان که از زمین و اطاق و حیاط و در
و پنجره و ...تشکیل شده عین گفته میشود ولی به سکونت و استراحت و زندگی
کردن درآن خانه« ،منافع» اطالق میشود .منافع ،غالباً تابع عین است یعنی وقتی
عینی به کسی منتقل شد ،منافع آن نیز منتقل میگردد مگر آنکه موانعی وجود
داشته باشد که عین بدون منافع انتقال پیدا کند.

بیع
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در بیع باید خود عین و كاال به دیگری تملیک شود پس اگر عین تملیک نشد بلکه
تنها منافع عین تملیک گردد به آن بیع گفته نمیشود بلکه عقد دیگری خواهد
بود که به آن «اجاره» گویند واز اینجا تفاوت میان بیع واجاره روشن میشود :بیع
تملیک عین است ولی اجاره تملیک منافع است بدون تملیک عین.
3ـ تملیک عین به عوض( :به ملکیت درآوردن كاال درمقابل عوض آن)
س ّومین عنصر بیع ،وجود عوض است .پس اگر تملیک عین بدون عوض باشد بیع
نخواهد بود از این رو ،قرض و وام از عنوان بیع خارج میگردد؛ زیرا هر چند در
قرض ،تملیک عین وجود دارد ولی در برابر عوض نیست ،البته در قرض هر چند
مدیون و وامگيرنده باید «مثل» و یا «قیمت» آنچه را که گرفته به داین و وامدهنده
برگرداند ولی این عوض نیست بلکه حقیقت قرض این است که وام دهنده مالی را
به وام گیرنده میدهد و او را ضامن میکند که َس ِر موعد ،مثل و یا قیمت آنچه را که
گرفته به او بپردازد این نوع دادوستد بر مبنای معاوضه و مبادله نیست ،مضافاً اینکه
در تملیک عین به عوض دو تملیک در کنار هم و برابر یکدیگر صورت میپذیرد:
یکی آنکه فروشنده مالی را به مشتری تملیک میکند و دوم مشتری نیز در ازای
آن ،مالی را به فروشنده تملیک میکند که در قرض چنین چیزی وجود ندارد.
ارکان و پایههای بیع (خريد و فروش)

بیع با توجه به سه عنصر یاد شده دارای پنج رکن است:
1ـ شخصی که کاال و جنسی را به شخص دیگر میدهد که به آن بایع و یا فروشنده گویند.
2ـ شخص دیگری که آن کاال را میگیرد و در ازای آن ،مالی را میدهد که به آن
«مشتری» و یا «خریدار» گویند.
3ـ کاالئی را که بایع در اختیار مشتری میگذارد و به آن «مبیع» یا «ثمن» یا
«مع ّوض» گفته میشود.
4ـ مالی را که مشتری در اختیار بایع میگذارد و به آن «مثمن» و یا «عوض» و
یا «قیمت» گویند.
5ـ قصد مبادله و معاوضۀ تملیکی میان آن دو چیز؛ یعنی تصمیم دو طرف باید بر
این جهت باشد که پول و کاال در برابر یکدیگر قرار گیرد همراه با مبادله و جابجائی
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و به این حالت«عقد» گفته میشود که مشتمل بر ایجاب و قبول (فروختن و
خريدن) است و معموالً بایع طرف ایجاب و مشتری طرف قبول قرار میگیرد.
بنابراین «بیع» از عقود است نه از ایقاعات .عقد که جمع آن عقود است در لغت بمعنای
«بستن» و «گره زدن» آمده و در اصطالح آنست که یک طرف در برابر طرف دیگر در
ازای چیزی بر امری متعهد شود و مورد پذیرش طرف مقابل نیز باشد پس باید دو اراده
و دو قصد به یکدیگر به پیوندد تا عقد صورت پذیرد .پس در هر عقدی دو طرف وجود
دارد به طرفی که پیشنهاد چیزی را میدهد طرف ایجاب و به طرفی که پیشنهاد آن
طرف را میپذیرد طرف قبول گفته میشود .بیع و اجاره و امثال آنها از این قبیل است.
ولی ایقاع با یک طرف تحقق پیدا میکند یعنی اراده و قصد یک شخص برای تحقق
عنوان کافی است و در صدق عنوان به طرف دوم نیازی نیست مثل وقف :کسی که مالی
را در راه خدا وقف کرد ،عنوان وقف حاصل میشود .پس در وقف قبول مطرح نیست
درحالیکه اگر کسی مالی را فروخت تا خریدار آنرا قبول نکند بیع تحقق نمییابد؛ از این
رو بیع جزو عقود میباشد ولی وقف و امثال آنها جزو ایقاع بشمار میرود.
در بیع مباشرت از ناحیۀ طرفین شرط نیست پس وکیل یا ولی فروشنده و خریدار
میتوانند از سوی مو ّکل و مولی علیه خرید و فروش انجام دهند.
شرائط بیع (خريد و فروش)

بیع مانند هر عقد دیگری دارای شرائطی است که با وجود آن شرائط ،بیع واقع
میشود واثر بخش خواهد بود وگرنه بیع تحقق نیافته و یا حداقل فاسد و باطل
خواهد بود و در صورت فساد و بطالن معامله ،نقل و انتقال از نظر حقوقی و شرعی
تحقق پیدا نمیکند هر چند نقل و انتقال خارجی توسط بایع و مشتری انجام گیرد.
شرائط را میتوان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد:
 1ـ شرائط عقد بیع:

 1ـ  1ـ عقد بیع دارای ایجاب (فروختن) و قبول (خریدن) است پس در صورت
ایجاب بدون قبول و یا قبول بدون ایجاب بیع حاصل نخواهد شد.
الزم نیست ایجاب وقبول در بیع به زبان عربی و یا با الفاظ مخصوصی صورت

