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Abstract 
Article 387 of the Iranian Civil Code, following the Imamiah thinkers, has 

prescribed the termination of sale in the case of the destruction of sold object 
before delivery to buyer without seller's encroachment or negligence. Now, 
the question is whether this rule is valid, and if the answer is affirmative, is 
the aforementioned rule applicable in case of price loss before delivery as 
well? Criticizing the grounds of this rule, this paper has concluded that they 
are not of sufficient strength. Accordingly, based on the opinion selected by 
the authors namely the failure of compensation for the weakness of source by 
the conduct of famous Imamiah jurists, absence of the conduct of wise men 
for imposing the losses resulted from loss on the seller, possibility of the 
claimed idjma (unanimity) to have a proof as well as the immediate transfer 
of ownership upon the contract conclusion, the buyer must suffer the losses. 
Correspondingly, the rule of article 387 is exceptional and its basis has not 
been followed by other articles of the Civil Code. It is noteworthy that the 
Convention on International Sale of Goods (CISG) has adopted this rule and 
despite confirming the immediate transfer of ownership upon the contract 
conclusion, has not accepted the transfer of risk to the buyer before delivery. 

 

Key words: Destruction of the Sold Object, Delivery, Imamiah 

Jurisprudence, Article 387 of the Civil Code, CISG 

                                 
1 Assistant Professor of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Law, Mofid 

University. 
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Ferdowsi University of 

Mashhad (Corresponding Author); Email: h.ghaboli@um.ac.ir 
3 PhD Candidate in Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Mofid University. 

Received: 09/10/2016; Accepted: 16/05/2017 

mailto:h.ghaboli@um.ac.ir


 

 

 

 

 

 



هش ه ژپو
نام

فصل
  

ب
غر م  و 

سال ق ا
حقو تطبیقی 

– 
 سال

ارم
چه

 – 
شماره

    
وم 

د
ات –

ن     
بستا

139
6

 

 

 

 

3 

 

 

    اقنون مدنی 387ای رب اقعده تلف مبیع قبل از قبض رد ماده ردنگی مقایسه

 ، حقوق اریان و کنوانسیون بیع بین المللی(هامامی )مطالعه تطبیقی رد فقه 
 1سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
 2سید محمد هادی قبولی درافشان
 3سید محمد صادق قبولی درافشان

 
 چكيده 

، در صورت تلف مبیع به پیروی از اندیشمندان فقه امامی قانون مدنی )387(ماده 
تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. پیش از 

حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده 
در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به 

سیده که این مستندات از استحکام الزم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه این نتیجه ر
برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای 
عقال در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی 

قاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انع
استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی  (387)مندرج در ماده 

نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت 
مان به مشتری پیش از نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ض

 تسلیم مبیع را نپذیرفته است.
 

قانون مدنی، کنوانسیون بیع  387ی تلف مبیع، قبض، فقه امامیه، ماده  :یدیواژگان کل
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 مقدمه

حکم تلف مبیع قبل از قبض، یکی از مباحث مهم عقد بیع است و در متون فقهی امامی 

با استناد به قاعده کُلُّ مَِبیعٍ تَلفَ َقبْلَ قَْبضِهِ فَهَُو مِنْ مَالِ بَایعِهِ، تلف از مال بایع محسوب شده 

(. 11: 1،ج 1421؛ خمینی، 7: 3،ج 1415انصاری، ؛ 203: 23، ج1404صاحب جواهر، است )

، کاتوزیان؛ 314: 1378کاتوزیان، ؛ 417تا: امامی، بیدانان )این قاعده مورد توجه حقوق

 322: 1390شهیدی،؛ 54: 1391؛ جعفری لنگرودی، 119: 4،ج 1380کاتوزیان، ؛ 188 :1384

مظفری، ؛ 189-179: 1396، مرندی، محمد رضا، شاهی، جعفر ؛268 :1342 ؛ عدل،323-

( نیز قرار گرفته است. ماده 19: 1418طاهری، ؛ 590-573: 1395محبت؛ محمدی، پژمان، 

اگر مبیع قبل از تسلیم، »: که( قانون مدنی هم آن را پذیرفته و چنین مقرر داشته است 387)

د بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گرد

مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، 

در کنوانسیون بیع بین المللی به چنین حکمی تصریح نشده «. تلف از مال مشتری خواهد بود

(آن در رابطه با زمان انتقال مالکیت و  69( و) 68(،) 67است لیکن می توان با توجه به مواد )

( قانون 387ال ضمان با تسلیم کاال، به قواعد اصلی و فرعی دست یافت که حکم ماده )انتق

 مدنی را تایید می کند.

سؤال اساسی که با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، 

عتبار، (ق. م. معتبر است یا خیر؟ و در فرض ا 387مطرح می شود این است که آیا حکم ماده) 

گردد؟ در فرض اخیر نیز این مطابق قواعد عمومی قراردادهاست و یا استثنائی محسوب می

سؤال وجود دارد که این قاعده در مورد تلف ثمن پیش از تسلیم به بایع نیز مجری است و یا 

صرفا به تلف مبیع اختصاص دارد؟ بدیهی است که در صورت استثنائی بودن قاعده مذکور، 

 در متیقن آن یعنی شمول آن نسبت مبیع اکتفا کرد.باید به ق

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/237117/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/237117/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/21581/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/21581/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c
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برای جستجوی پاسخ مناسب شایسته است که ابتدا موضوع از دیدگاه فقه امامی و سپس 

از نظر قانون مدنی مطالعه گردد؛ چراکه بحث بیع در قانون مدنی متأثر از دستاوردهای 

کنوانسیون بیع بین المللی ارزشمند فقیهان امامی است. همچنین مطالعه همزمان موضوع در 

می تواند زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام های حقوقی را در مورد موضوع فراهم 

کرده و راه را برای دست یابی به قوانین متحد الشکل هموارتر سازد. جستار حاضر از طریق 

 تبیین اختالف نظر و ( ق.م.387توصیف و تحلیل مدارک و مستندات فقهی حکم ماده )

فقیهان در این زمینه و نیز بررسی مواد قانون مدنی و کنوانسیون بیع بین المللی، در راستای 

 ارائه پاسخ مناسب، کوشیده است.

 

 مستندات فقهی حكم تلف مبيع قبل از قبض. 1

 روایات. 1-1

 كُلُّ مَبِيعٍ تلِفَ قَبَْل َقْبضِهِ فَُهوَ مِنْ مَاِل بَائِِعه روایت.1-1-1

بر اساس این روایت هر مبیعی که قبل از قبض آن تلف شود از مال بایع تلف شده است. 

تا: ؛ بحر العلوم، بی422: 10،ج 1406؛ مجلسی، 140: 1414؛ حر عاملی، 212: 1405احسائی، )

 (355: 1411؛ مکارم شیرازی، 309: 1435؛ سبحانی، 79: 1419؛ موسوی بجنوردی، 149

 الدروایت عقبة بن خ. 2-1-1

اگر مردی کاالیی را از  کهعقبة بن خالد از امام صادق )ع( چنین روایت نموده است 

دیگری به بیع الزم بخرد و آن کاال را نزد وی باقی گذارده و بگوید که ان شاء اهلل فردا 

خواهم آمد، ولی در این فاصله آن کاال به سرقت برود، از مال چه کسى خواهد بود؟ امام 

اش باقی مانده است، خواهد بود رمودند، از مال صاحب آن کاال که در خانه)ع( در پاسخ ف

اش بیرون کند و وقتى آن را بیرون کرد، تا این که آن را به مشترى تحویل بدهد و از خانه

: 1405احسائی، )دیگر مشترى ضامن حق بایع خواهد بود تا این که مال او را به او برگرداند

: 1419؛ موسوی بجنوردی، 149تا: ؛ بحرالعلوم، بی21: 1407؛ طوسی، 78: 1429؛ کلینی، 212

 (356: 1411؛ مکارم شیرازی، 309: 1435؛ سبحانی، 79
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 روایت برید بن معاویه. 3-1-1

روایت حسن بن محبوب از علی بن رئاب از برید بن معاویه که از امام صادق )ع( پرسید، 

یک انبار که همگی روی هم قرار دارند از یک های موجود در اگر مردی ده هزار تن از نی

نیزار هستند بخرد، در صورتی که در انبار مورد نظر سی هزار طن نی وجود داشته باشد و 

ها ده هزار طن را به تو فروختم و مشتری قبول نماید و ده هزار فروشنده بگوید از این نی

و قبل از قبض،  وکیل نماید ها را پرداخت نموده و فردی را برای قبضدرهم از ثمن نی

بسوزد و ده هزار طن باقی بماند،  های موجود در انبار آتش بگیرد و بیست هزار طن از آننی

تکلیف چیست؟ امام )ع( در پاسخ فرمودند، ده هزار طنی که باقی مانده است به مشتری تعلق 

؛ 126: 1407طوسی، )دارد و بیست هزار طنی که سوخته است از مال بایع سوخته است 

 (309: 1435سبحانی، 

 روایت ابن حجاج كُرَّخی. 1-1-4

حسین بن سعید از ابن مسکان از ابن حجاج کرخی چنین روایت کرده است که به امام 

ع( عرض کردم اگر طعام را تا موعد معینی خریداری نمایم} به صورت بیع مؤجّل{ صادق )

باشند؟ } یعنی حکم آن را قبض نمایم  و تاجران خواهان خرید طعام مذکور قبل از اینکه

ای چیست؟{ ایشان )ع( در پاسخ فرمودند، اگر مبیع را به صورت مؤجل؛ چنین معامله

ای بفروشی، جایز است و بر عهده تو نیست که مبیع را قبل از اینکه آن همانگونه که خریده

که آن را با همان را قبض کنی تحویل دهی. گفتم، اگر طعام را قبض کردم آیا الزم است 

ع( فرمودند اگر تاجران رضایت داشته باشند جایز ) یشاناای که خریدم، تحویل دهم؟ پیمانه

{ خریداری بیدر}خرمنگاه{یا طسّوج}ناحیه است و سپس فرمودند، هر طعامی را که از

نمودی و آن طعام تلف شد} فأتی اهلل علیه یعنی بالی آسمانی آمد و آن را از بین برد{، 

تواند ثمن را مطالبه نماید و اگر کسی طعامی را از روی وصف خریداری مشتری فقط می

نماید و نام قریه یا محل خاصی را برای آن ذکر نکند بر مالک طعام الزم است که آن را به 

؛ مجلسی، 212: 1414؛ همو، 314: 1417؛ حر عاملی، 39: 1407طوسی، دهد )مشتری تحویل 

 (309: 1435انی، ؛ سبح536: 10، ج1406
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 روایت علی بن یقطين. 1-1-5

فروشد ولی آن را به علی بن یقطین از امام معصوم )ع( درباره مردی که کاالیی را می

نماید، سؤال کرد و امام )ع( در پاسخ فرمودند دهد و ثمن را نیز قبض نمیقبض مشتری نمی

م به قبض نماید، کاال را فروخته که بایع اقدابایع و مشتری سه روز مهلت دارند و در صورتی

؛ مکارم 22: 1407طوسی، است )ها صورت نپذیرفته است و در غیر این صورت بیعی بین آن

 (.356: 1411شیرازی، 

 اجماع. 1-2

اند که بسیاری از فقیهان امامی در مورد حکم تلف مبیع برخی از فقیهان چنین ابراز داشته

عالمه  اند که فقیهان بزرگی همچون؛چنین بیان کردهو  قبل از قبض، ادعای اجماع نموده

حلی در تذکرة الفقها و نیز سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه به عدم اختالف نظر امامیه در 

؛ موسوی بجنوردی، 149تا: بحرالعلوم، بیاند )مورد حکم تلف مبیع قبل از قبض، اشاره نموده

(. برخی از فقیهان نیز با تذکر 354: 1411رازی، ؛ مکارم شی149: 1435؛ سبحانی، 82: 1419

دارند این نکته که برخی از فقهای اهل سنت در این زمینه اختالف نظر دارند چنین ابراز می

مکارم شیرازی، )که بالجمله در مورد این مسأله بین فقهای امامیه اختالف نظر وجود ندارد 

1411 :354.) 

 بنای عقال. 1-3

این باورند که بنای عقال در مسأله مورد نظر بر این است که خسارت  برخی از فقیهان بر

به بایع وارد شود و علیرغم منعقد شدن عقد و انتقال مالکیت به مشتری، از آنجایی که بیع 

مقدمه تسلیم و اقباض بوده و هدف نهایی از تعهد، بهره برداری مشتری از مبیع است؛ اگر 

تکلیفی متوجه مشتری نخواهد بود چراکه او در مقابل هدف مورد نظر ممتنع گردد، هیچ 

؛ موسوی 40: تاخوئی، بیاست )تسلم مبیع و بهره برداری از آن، اقدام به تعهد نموده 

 (.359: 1411؛ مکارم شیرازی، 309: 1435؛ سبحانی، 82: 1419بجنوردی، 

 

 نقد و بررسی مستندات. 2

 نقد و بررسی روایات از حيث سند. 2-1

برخی از اندیشمندان فقه با ذکر این نکته که مالک در اعتبار احادیث وثوق به صدور 
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اظهار  نیچن باشد، در مورد اعتبار روایت نبوی کُلُّ َمبِیعٍ تَلِفَ َقبْلَ َقبِْضهِ فَُهوَ مِْن مَالِ بَائِعِهِ می

ل محسوب اند که اگر چه این حدیث از سند معتبری برخوردار نبوده و مرسنظر فرموده

اند که این خود و با توجه به مضمون آن فتوا داده گردد، لیکن فقیهان امامی آن را پذیرفتهمی

نشانگر مسلم بودن مفاد روایت در نزد ایشان و در نتیجه اطمینان به صدور و اعتبار آن است 

 (.355: 1411؛ مکارم شیرازی، 80: 1419موسوی بجنوردی،)

تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار این حدیث باید به مبنای فقها توجه رسد که برای به نظر می 

دانند نمود و چنین معتقد شد که از دیدگاه فقهایی که عمل مشهور را جابر ضعف سند می

؛ عاملی، 303: 1419؛ بهبهانی، 305: 1429؛ فیض کاشانی، 34: 1247محقق سبزواری، )

(، این حدیث معتبر 83: 23، ج1404 ؛ صاحب جواهر،124: 1418؛ طباطبائی، 35: 1419

: 1415؛ طباطبائی قمی، 39تا: خوئی، بیمخالف )است، ولی در مقابل با توجه به مبنای فقیهان 

 باشد.( این حدیث معتبر نمی134: 1413، طباطبائی قمی، 357تا: ؛ فیاض کابلی، بی457

روایت عقبه بن خالد، بعضی از فقیهان نیز پس از ذکر این نکته که در سلسله راویان 

گردد که توثیق نشده است، چنین ابراز فردی به نام محمد بن عبداهلل بن هالل مشاهده می

مشایخی همچون محمد بن حسین بن ابی خطاب و  دارند که علیرغم توثیق نشدن وی،می

حسین بن عبید و محمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر}معروف به نوادر الحکمه اشعری{ و 

باشد، لذا تردیدی اند و عالوه بر این عقبه بن خالد ممدوح میاین شخص روایت کرده ... از

( برخی از صاحبنظران نیز بر این 308: 1435سبحانی، )ماند در سند این روایت باقی نمی

اعتقادند که هرچند این روایت به علت ناشناخته بودن عقبه بن خالد و نیز محمد بن عبداهلل 

باشد، ولی ضعف آن به خاطر عمل مشهور و نیز ادعای اجماع ی ضعیف میبن هالل، روایت

 (.80: 1419؛ موسوی بجنوردی، 356: 1411مکارم شیرازی، گردد )بر مفاد آن، جبران می

اند که حتی با مبنای انجبار ضعف سند به عمل در مقابل، برخی از فقیهان چنین ابراز داشته

توان ضعف سند این روایت را جبران نمود؛ چراکه هیچ یک از فقیهان به نمی مشهور هم

مضمون این روایت عمل ننموده و اکثر ایشان، تنها گذاشتن مشتری با مبیع را در تحقق قبض 

و با این استدالل که ممکن است مشتری ابتدائا مبیع را قبض کند و سپس آن را کافی دانسته 

اند نگهداری را الزمه قبض ندانستهذارد، خارج کردن مبیع از محل در نزد بایع به امانت گ
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(. به عقیده نویسندگان روایت یاد شده معتبر نمی باشد زیرا مبنای انجبار 39: تاخوئی، بی)

ضعف سند با عمل مشهور مورد پذیرش نیست؛ همچنانکه صرف وثوق به صدور روایت نیز 

 روایت الزم است وثاقت روات احراز گردد. در اعتبار آن کافی نبوده و جهت اعتبار

عالمه حلی، شده )روایت برید بن معاویه نیز از سوی برخی اندیشمندان، صحیح دانسته 

؛ عاملی، 338: 1415؛ نراقی، 271تا: ؛ کاظمی تستری، بی268تا: ؛ بحرانی، بی253: 1413

ی نیز به صحیح بودن ( و در برخی از مجامع روای299: 1412؛ حسینی روحانی، 331: 1427

(. برخی دیگر از فقیهان نیز بدون اظهار 171: 11،ج 1406مجلسی، است )آن تصریح شده 

نظر درمورد سند این روایت و حتی بدون اینکه راجع به آن از اصطالحی که بیانگر درجه 

، 1415 انصاری،اند )اعتبار باشد استفاده نمایند، صرفًا در برخی از ابواب به آن استناد کرده

 (.52: 1425؛ مکارم شیرازی، 355: 1400؛ طباطبائی قمی، 257: 4ج

برخی از مجامع روایی پس از ذکر روایت ابن حجاج کرخی، چنین توجه داده اند که در 

مورد صحیح یا مجهول بودن این روایت تردید وجود دارد؛ چراکه منظور از ابن حجاج 

رود کالمی اشد، با این توضیح که احتمال میکرخی ممکن است یحیی و یا برادر وی خالد ب

که در توثیق یحیی بن حجاج به کار رفته است داللت بر توثیق برادر وی یعنی خالد بن 

های فقهی هم بدون اینکه (. در برخی از کتاب534: 10،ج 1406مجلسی، باشد )حجاج داشته 

بحرانی، است )ستفاده شده از اصطالح صحیحه استفاده گردد به صورت کلی و از عنوان خبر ا

( و در برخی دیگر 275تا: ؛ کاشف الغطاء، بی307:  24، ج1404؛ صاحب جواهر، 39: 1405

اسناد داده شده  هم که از اصطالح صحیحه در این مورد استفاده شده، به خالد بن حجاج

 (.539: 1421بحرانی، است )

مکارم شیرازی، دانسته )قوی  ای از فقیهان روایت علی بن یقطین را از حیث سند،عده

؛ بحرانی، 497: 10،ج1406مجلسی، اند )( و برخی نیز از آن به صحیح یاد کرده357: 1411

نظر نویسندگان این سطور با دیدگاه  (.407: 2،ج 1415؛ انصاری، 44: 19،ج 1405

اندیشمندانی هماهنگ است که معتقدند در صحت و مجهول بودن روایت یاد شده تردید 

د دارد؛ ضمن اینکه صرف عمل فقیهان به روایت و استناد به آن در برخی ابواب فقهی وجو

را نمی توان دال بر اعتبار آن دانست.  بعالوه به عقیده نویسندگان، روایت از نظر داللت بر 
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 قاعده تلف مبیع قبل از قبض نیز قاصر است که این مورد در قسمت بعد تبیین خواهد شد.

 ی روایات از حيث داللتنقد و بررس. 2-2

بعضی از اندیشمندان فقه در مورد داللت روایت نبوی بر قاعده مورد نظر، برآنند که این 

 ( و80: 1419موسوی بجنوردی، دارد )روایت به صورت مطابقی بر قاعده مورد نظر داللت 

: 1435سبحانی، )داللت روایت عقبه بن خالد بر قاعده مورد نظر را روشن دانسته  برخی هم

اند که داللت این روایت بر قاعده همانند داللت روایت نبوی است ( و چنین توجه داده308

موسوی بجنوردی، اند )و هر دو روایت، تلف مبیع قبل از قبض را از مال بایع محسوب داشته

1419 :80.) 

ته نیز چنین گف در مورد داللت روایت برید بن معاویه بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض

شده است که به دلیل اینکه روایت مذکور تلف مبیع کلی در معین و نه کلی در ذمه را به 

خاطر وقوع قبل از قبض، از مال بایع محسوب نموده است لذا به روشنی داللت بر قاعده تلف 

رسد که این روایت اما از دیدگاه نگارندگان چنین به نظر می؛ (308: 1435سبحانی، دارد )

ی جنس معینی که قاعده مورد بحث ندارد؛ چراکه در فرض مطرح در آن، همه داللتی بر

مقداری از آن به صورت کلی در معین فروخته شده، از بین نرفته است بلکه معادل مقدار 

مبیع از آن باقی مانده است که در فرض تلف، همین مقدار در حق خریدار متعین گشته و 

 رسد.ینوبت به فسخ یا انفساخ قرارداد نم

بر اساس مدلول ذیل روایت ابن حجاج کرخی نیز اگر طعام موجود در منطقه یا مکان 

تواند بایع را الزام به تسلیم مبیع از غیر آن منطقه نماید بلکه خاصی از بین برود، خریدار نمی

تنها حق فسخ و دریافت ثمن پرداختی خویش را دارد. البته از دیدگاه طرفداران این نظریه 

مجلسی، دارد )ان حمل روایت بر مختار بودن خریدار نسبت به فسخ یا صبر نیز وجود امک

اند پس از اشاره به این روایت چنین اظهار نظر کرده (. برخی از فقیهان نیز536: 10،ج 1406

که در این روایت مبیع معین شخصی از مبیع کلی در ذمه تفکیک شده است و در مورد اول 

گیرد و در مورد د معامله باطل است به این دلیل که مشتری ثمنش را میاگر عین از بین برو

 (.310: 1435سبحانی، ) یدنمادوم بایع موظف است که مبیع را تهیه نموده و به مشتری تسلیم 

اند ای از صاحبنظران، روایت علی بن یقطین را دال بر مفاد قاعده ندانسته و ابراز داشتهعده
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یت قوی است ولی ظاهرًا بر آنچه در صدد تبیین آن هستیم داللتی که هرچند سند این روا

 شود؛ندارد؛ چراکه در آن، چیزی که بر حکم تلف در سه روز داللت کند، مشاهده نمی

بلکه پرسش و پاسخ در مورد عدم قبض و اقباض است بدون اینکه متعرض حکم تلف مبیع 

. به اعتقاد نویسندگان روایات یاد شده (6: 1388؛ سبحانی، 357: 1411مکارم شیرازی، )شود 

عالوه بر ضعف سندی، از ضعف داللی نیز برخوردار بوده و داللتی بر قاعده تلف مبیع قبل 

 از قبض نداشته و استدالل به آنها در این زمینه مخدوش است.  

 نقد و بررسی اجماع. 2-3

م مبیع پذیرفته اند، چنین برخی از فقیهانی که اجماع را در بحث ضمان بایع قبل از تسلی 

( در نقد 354: 1411مکارم شیرازی، ) اجماعی صرفاً به عنوان تأکیدی تام بر مقصود است

این نظر باید گفت که چنین اجماعی نمی تواند دلیل مستقلی در کنار سایر ادله باشد. عده 

از سه روز  دیگری از بزرگان فقه نیز اجماع مذکور را مؤید ضمان بایع قبل از قبض و بعد

سید ) و معتقدند که ضمان بایع اختصاص به تلف پیش از تسلیم و بعد از سه روز دارد. دانسته

، 1415؛ انصاری، 273: 1417؛ شهید اول به نقل از مفید و سالر دیلمی؛ 437: 1415مرتضی، 

( در نقد دیدگاه اخیر نیز باید گفت که هیچ دلیلی که داللت بر اختصاص ضمان 238: 5ج

ایع به تلف مبیع قبل از قبض و بعد از سه روز نماید، وجود ندارد و فقیهان یاد شده هیچ ب

در نقد  دلیلی برای ادعای خود مطرح نکرده اند. در هر حال به نظر نویسندگان، عمده دلیل

اجماع مذکور، مدرکی بودن اجماع است که از صنف اجماعات معتبر در اصول فقه 

  1.باشدنمی

 بررسی بنای عقال نقد و. 2-4

اند که اگر این بنا بر برخی از فقیهان، بنای عقال در این زمینه را ثابت ندانسته و گفته

توان این سیره را در همه موارد مسئول دانستن بایع در برخی موارد هم ثابت گردد باز هم نمی

تفاوت قیمت ثابت دانست؛ چراکه ممکن است بنای عقال در آن موارد ثابت شده از باب عدم 

                                 
؛ 312 :1435؛ سبحانی، 82 :2 ج،1419موسوی بجنوردی، در مورد اعتبار اجماعات مدرکی ر. ک. بیشتر  مطالعه. برای 1

 .39 :تا؛ خوئی، بی354 :1411مکارم شیرازی، 
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: 1411؛ مکارم شیرازی، 591: 5، ج1421خمینی، باشد )مبیع و ثمن پرداختی از ناحیه مشتری 

359.) 

 تبيين ادله وقوع تلف در ملک بایع و نقد آن ها .3 

 شرطيت قبض برای صحت عقد و تحقق مالكيت. 3-1

رای تحقق شود؛ بلکه بای از دانشمندان، ملکیت به صرف عقد ایجاد نمیاز دیدگاه عده

 آن باید همانند بیع صرف و سلم، قبض در مجلس را شرط صحت عقد و تحقق مالکیت

ساختن  ( عده ای هم با این ادعا که بهره مند81: 1419رک، موسوی بجنوردی، )دانست. 

د چنین باشطرف دیگر معامله، به منزله جزء اخیر علت تامه برای حصول تسلیط فعلی می

دم وفا به ه در صورت وقوع تلف، قبل از تحقق جزء مذکور، عقد بیع به دلیل عاند کگفته

-160: 1403)بحرالعلوم،  .دهدتمام مقتضای آن منفسخ شده و تلف در ملک بایع رخ می

156) 

ر حصول گفت که از آنجایی که به اجماع فقیهان، قبض دتوان در نقد این احتمال می

حت یابد، تقابض خارجی شرط صصرف عقد تحقق می ملکیت دخالتی نداشته و ملکیت به

قق ؛ مح461: 1417؛ فاضل آبی، 437: 1415رک، سید مرتضی، ) و تحقق مالکیت نیست.

: 1419موسوی بجنوردی،  170: 1405؛ خوانساری، 190: 1350؛ مامقانی، 17: 1408حلی، 

81) 

 ضمانی بودن ید بایع. 3-2

علی الید  ه بودن ید بایع و با استناد به قاعده فقهیبعضی از دانشمندان با ادعای غیر مأذون

ضمان بایع نسبت به مبیع را واقعی دانسته و بر این باورند که به همین  1ما أخذت حتی تؤدیه

؛ موسوی بجنوردی، 96: تار. ک، کاشف الغطاء، بی)دلیل مبیع از مال بایع تلف شده است. 

ز با تصریح به اینکه در اثر تلف، عقد بیع منفسخ ( برخی دیگر از اندیشمندان فقه نی81: 1419

شود با توجه به عبارت فهو من مال بایعه تحمیل خسارت بر بایع را به علت ضمانی بودن نمی

 (7014: 1419شبیری زنجانی، اند )ید او محتمل دانسته

                                 
 .107 :1389؛ محمدی، 174 :1421؛ مصطفوی، 416 :2 ج ،1417؛ مراغی، 315 :1417. برای اطالع بیشتر رک: نراقی، 1
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احتمال توان این در رد این توجیه، گفته شده است که با توجه به امانی بودن ید بایع، نمی

اند ( و برخی هم در تأیید این رد چنین متذکر شده81: 1419موسوی بجنوردی، ) یرفتپذرا 

که اگر قرار باشد در تعیین تکلیف تلف مبیع قبل از قبض به قاعده ضمان ید استناد شود، 

( بعضی از محققان 297: 1401موسوی بجنوردی، )شود. استقالل قاعده تلف نادیده گرفته می

این باورند که مفهوم من مال بایعه با ضمان و الزام بایع به پرداخت خسارت سازگار  نیز بر

: 1406محقق داماد، )شد. بایست از تعبیر علی بایعه استفاده مینیست و برای این منظور می

184) 

 انفساخ آناًمائی بيع قبل از تلف. 3-3

ن اعتقاد که عقد بیع به صورت همانطور که قبال نیز اشاره کردیم گروهی از فقیهان با ای

بحرانی، .)اندای قبل از تلف، منفسخ می گردد تلف را از مال بایع دانستهتعبدی و لحظه

؛ موسوی 189: 1373؛ نائینی، 12: 1311؛ رشتی، 304: 1419؛ عاملی، 77: 19،ج 1405

دلیل  ( و چنانکه گفته شد تعبدی بودن حکم تلف مبیع قبل از قبض به81: 1419بجنوردی، 

 عدم داللت سندی و داللی روایات مورد استناد قابل پذیرش نیست.  

 بنای خردمندان. 3-4

اند که بعضی از دانشمندان در راستای توجیه وقوع تلف در ملک بایع چنین معتقد شده

کنند و بنای آنان بر این خردمندان، بدون در نظر داشتن عوض، اقدام به معاوضه و معامله نمی

پردازند چیزی هم دریافت کنند و در غیر این صورت معامله در ازای چیزی که میاست که 

؛ محقق 298: 1401موسوی بجنوردی، )یا معاوضه مورد نظر مصداق اکل مال به باطل است. 

( در نقد این نظر باید گفت که به مجرد انعقاد عقد بیع که یک عقد تملیکی 182: 1406داماد، 

قق می یابد و مبیع به مالکیت مشتری در می آید و به همین دلیل است، انتقال مالکیت تح

نمائات حاصل از مبیع از تاریخ انعقاد تا انفساخ عقد متعلق به مشتری است، بنابراین اگرچه 

طرفین قرارداد در ازای چیزی که می پردازند عوضی دریافت نکنند اما این امر مستلزم اکل 

 نین معامله ای را تأیید می کند. مال به باطل نیست و بنای عقال چ
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 نظر مختار. 5-3

از دیدگاه نگارندگان انفساخ آناً مائی عقد، نامتعارف و بازگشت مبیع به مالکیت بایع، 

نقد مستندات قاعده  امری استثنایی بوده که نیازمند تصریح شارع است و از آنجایی که با

بنای عدم انجبار ضعف سند به عمل باالخص نقد سندی و داللی روایات و همچنین گزینش م

توان روایات را به نوعی به منزله تصریح شارع مشهور اعتبار قاعده با تردید روبروست، نمی

دانست. عالوه بر این، بنای عقال نیز مبنی بر عدم اقدام بر معامله ای که در آن عوضی در ازای 

طلوب و دارای ایراد است چراکه چیزی که می پردازند دریافت       نمی کنند، مصادره به م

برخی از طرفداران ضمان بایع نسبت به مبیع قبل از قبض، حکم قاعده را در مورد تلف ثمن 

قبل از قبض جاری ندانسته و حکم به ضمان مشتری نداده اند در حالی که انصاف اقتضا می 

به مبیع اجرا شود.  کند که اگر قرار بر اعمال بنای عقالست باید هم نسبت به ثمن و هم نسبت

همچنین با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و اینکه تعهد بایع بر تسلیم مبیع به خریدار جنبه 

رسد بنای عقال نیز انتقال مالکیت مبیع به مشتری به مجرد انعقاد عقد را فرعی دارد، به نظر می

ی کند و بر این تأیید کرده و به عدم ضمان بایع در صورت تلف مبیع قبل از قبض حکم م

توان تلف مبیع قبل از قبض را از مال بایع محسوب نمود. همچنین بنای عقال مؤید اساس، نمی

این امر است که چون عدم اجرای تعهد فرعی بایع، یعنی تسلیم مبیع به مشتری، باعث از بین 

می توان توان انحالل عقد را موجه دانست؛ در نهایت آنچه رفتن آثار اصلی بیع نیست، نمی

از بنای عقال انتظار داشت این است که بایع را امین دانسته و فقط در صورت تعدی و تفریط 

و یا اتالف مبیع وی را ضامن می دانند. به بیان دیگر با توجه به اینکه مبیع در اثر عقد، به 

ن چنین تواآید و او این اختیار را دارد که فورا آن را مطالبه کند، میملکیت مشتری در می

معتقد شد که در صورت عدم مطالبه فوری، مشتری بایع را امین فرض کرده است و تنها در 

توان بایع را ضامن تلف امانت دانست که در نگهداری از آن مرتکب تقصیر شده صورتی می

رسد که اگر مشتری تأخیر در تسلیم را نخواهد و در این فاصله باشد. از سوی دیگر به نظر می

 لف شود، ید بایع امانی نبوده و در نتیجه ضامن رد مثل یا قیمت مبیع خواهد بود.مبیع ت
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 بررسی شمول حكم تلف مبيع قبل از قبض نسبت به ثمن. 4

به نظر نویسندگان این سطور حتی اگر قاعده تلف مبیع قبل از قبض مورد پذیرش قرار 

کتفا شود و نمی توان حکم یاد گیرد، باید به قدر متیقن آن یعنی شمول آن نسبت به مبیع ا

شده را به ثمن نیز سرایت داد. از آنجا که اندیشمندان فقه امامی و حقوقدانان در این زمینه 

دیدگاههای متفاوتی را ارائه کرده اند لذا به اختصار به بیان دیدگاهها و استدالالت آنها 

ر می دهیم. به طور کلی راجع پرداخته و ادله طرفداران تعمیم قاعده به ثمن را مورد نقد قرا

به گستره حکم مذکور و شمول یا عدم شمول آن نسبت به ثمن، بین فقیهان امامی دو نظریه 

گردد و بر وجود دارد که بر اساس یکی تلف ثمن قبل از قبض از مال مشتری محسوب می

قبض را  اساس دیگری، قاعده مورد نظر تنها به تلف مبیع اختصاص داشته و تلف ثمن قبل از

 گیرد.در بر نمی

 نظریه شمول حكم تلف مبيع قبل از قبض نسبت به ثمن. 1-4

برخی از فقیهان با این استدالل که اقتضای عقد معاوضه نسبت به مشتری و بایع یکسان 

گیرد و چنین اند که این حکم، تلف ثمن قبل از قبض را نیز دربرمیاست، چنین ابراز داشته

صورتی که قاعده تلف، یک قاعده استثنایی و برخالف قواعد محسوب  اند که درمتذکر شده

شود مگر اینکه گردد، تسری دادن حکم مبیع تلف قبل از قبض به ثمن، با مشکل روبرو می

 (.194: 1403بحرالعلوم، گردد )ادعا گردد لفظ مبیع بر ثمن نیز اطالق می

خردمندان، معاوضه و بهره برداری  ای نیز با این استدالل که هدف نهایی بیع از نظرعده

هریک از طرفین از کاال و ثمن طرف دیگر است و با امتناع معاوضه مسئولیت بایع و مشتری 

گردد، مُجری دانستن قاعده در موارد تلف ثمن قبل از قبض را در برابر یکدیگر منتفی می

 (.313: 1435؛ سبحانی، 605: تاخوئی، بیاند )ظاهر دانسته

م پس از اشاره به اختالف نظر موجود در مورد ضمان تلف قبل از قبض، چنین گروهی ه

که عوض قبل از قبض تلف گردد، از اند که در همه عقود معاوضی، در صورتیتوجه داده

 (.18: 1404؛ کاشانی، 454: 1417مراغی، است )مال صاحب ید تلف شده 

 به ثمن نظریه عدم شمول حكم تلف مبيع قبل از قبض نسبت.  2-4

در تأیید نظریه عدم شمول حکم نسبت به ثمن، چنین آمده است که مقتضای انتقال ثمن 
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به مجرد عقد، مسئولیت بایع در قبال آن است؛ چراکه تلف در ملک وی صورت گرفته است 

و اگر کسی مدعی شود که مشتری مسئول تلف است باید بر انفساخ آنا مائی عقد قبل از 

انعقاد عقد، دلیل بیاورد. عالوه بر این الغای خصوصیت نسبت به مبیع و تلف و یا از هنگام 

تنقیح مناط در آن با این استدالل که علت انفساخ بیع، عدم استحکام آن قبل از قبض بوده و 

این امر بین مبیع و ثمن مشترک است، قابل پذیرش نبوده و ادعایی بدون دلیل است. ادعای 

یجه عدم تفاوت بین ثمن و مثمن نیز اثبات نشده است از این رو عقالیی بودن مسأله و در نت

؛ کاشف 365-363: 1411مکارم شیرازی، نمود )توان از این ناحیه ثمن را به مثمن ملحق نمی

 (.95تا: الغطاء، بی

برخی از اندیشمندان نیز با تأکید بر این که در ظهور لفظی و عرفی مبیع در مثمن تردیدی 

وجود ندارد، شمول قاعده نسبت به ثمن را منوط به عقالیی بودن آن و استفاده از وحدت 

اند که اگر حکم تلف مبیع قبل از قبض یک حکم تعبدی و چنین ابراز داشته مالک دانسته

تردیدی در عدم شمول قاعده مورد نظر نسبت به تلف ثمن وجود  صرف محسوب گردد،

 (.84: 1419موسوی بجنوردی، ندارد )

ای از فقیهان، فراگیری حکم نسبت به ثمن به مستند این تذکر الزم است که در نگاه عده

و مدرک آن بستگی دارد. با این بیان که اگر مدرک را روایت مشهور نبوی بدانیم، به این 

اگر  ؛ وگیرده مبیع در مقابل ثمن قرار داشته و در آن ظهوری ندارد، ثمن را در برنمیدلیل ک

 أخرجه فإذا»مدرک را روایت عقبة بن خالد بدانیم، با اینکه احتمال دارد ذیل روایت یعنی 

بر شمول قاعده نسبت به ثمن داللت داشته باشد؛  «إلیه یردّ حّتى لحّقه ضامن فالمبتاع بیته من

اما از آنجایی که مفاد و فهم عرفی از این جمله، ضامن بودن مشتری در برابر بایع پس از 

قبض مبیع است و نیز با توجه به این نکته که پس از قبض مبیع، ید مشتری، ید امانی محسوب 

نتیجه گرفت که در صورت عدم  توان چنینشده و جز در صورت إتالف ضامن نیست، می

اما اگر ؛ تعدی و تفریط، هیچگونه مسئولیتی نسبت به ثمن تالف، متوجه مشتری نخواهد بود

اجماع به عنوان مدرک، معتبر فرض شود باید به معقد اجماع توجه نمود. در این مورد شیخ 

ادعای عدم خالف  ره( در مورد فراگیری عبارات فقیهان در این زمینه نسبت به ثمن،) یانصار

در صورتی که مستند حکم مورد نظر را بنای عقال در نظر بگیریم با توجه به  ؛ واندنموده
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تلف ثمن  توان به فراگیری قاعده نسبت بهوجود مناط انفساخ در موارد تلف ثمن نیز، می

 (.363: 1411؛ مکارم شیرازی، 89: 1419موسوی بجنوردی، نمود )حکم 

 

 كم تلف مبيع قبل از قبضبررسی حقوقی ح. 5

 تبيين دیدگاه قانونگذار مدنی در رابطه باحكم تلف مبيع قبل از قبض. 5-1

حکم فقهی تلف مبیع قبل از قبض، مورد پذیرش قانون مدنی نیز قرار گرفته است. در 

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از » که( این قانون چنین آمده است 387ماده )

بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشترى مسترد گردد مگر اینکه بایع براى تسلیم طرف 

« بحاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشترى خواهد بود.

به عقیده نویسندگان ماده یاد شده به پیروی از فقه امامی و بر اساس مستندات فقهی قاعده 

ل از قبض تنظیم گردیده است و چنانکه در قسمت تبیین و نقد مستندات قاعده تلف مبیع قب

گفته شد، مستندات مذکور از استحکام الزم برخوردار نیستند. بعالوه ادعای پیروی از مبنای 

ماده یاد شده در برخی از مواد دیگر قانون مدنی نیز مورد پذیرش نیست که در شماره های 

 ن ادعا خواهیم پرداخت.بعدی به تبیین و نقد ای

 ( در برخی از مواد قانون مدنی387تبيين و نقد ادعای پيروی از مبنای ماده) . 5-2

 ادهمها ادعای پیروی از مبنای در این قسمت برخی از مواد قانون مدنی را که نسبت به آن

 ایم.مورد نقد و بررسی قرار داده، شده است ..مق( 387)

 دنی )تسليم عين معين((قانون م278ماده) . 5-2-1

(، 387دانان، در مورد این نکته که آیا قانونگذار مدنی، عالوه بر ماده )برخی از حقوق

قانون مزبور در  کهاند است یا خیر؟ چنین گفته در سایر موارد هم از این مبنا پیروی نموده

ه اگر موضوع ( نیز همین مبنا را برگزیده است با این بیان ک278مبحث تعهدات در ماده )

تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتى که حین تسلیم دارد موجب برائت 

 تعدى از نقصان شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر ومتعهد مى

 .(187: 1406محقق داماد، باشد ) نشده ناشى متعهد تفریط یا

از دیدگاه نگارندگان، این ماده هیچ داللتی بر انفساخ تعهد در صورت تلف قبل از تسلیم 
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مورد تعهد ندارد؛ چراکه ماده ناظر به برائت متعهد در مواردی است که وی بدون تعدی و یا 

تفریط، عین را به متعهد له تسلیم نماید و در صدد بیان این نکته است که اگر مورد تعهد بر 

 ی متعهد است.ی و یا تفریط متعهد ناقص شود، جبران نقص آن بر عهدهاثر تعد

 ( قانون.مدنی )تلف موضوع قرض(649( )تلف مورد اجاره( و )496(، )483مواد ). 5-2-2

اند ( ق.م چنین مدعی شده496( و )483بعضی از استادان حقوق پس از اشاره به ماده )

( نیز مفاد این 496(، پیروی نموده و در ماده )387ه )( از مبنای ماد483که قانونگذار در ماده )

( ق.م 387توان رد پای مبنای ماده )ماده را اعمال نموده است. ایشان همچنین معتقدند که می

( این قانون نیز مشاهده نمود؛ چراکه به موجب مفهوم مخالف این ماده، ایجاد 649را در ماده )

: 1353کاتوزیان، ) ستینمقترض از تعهد به رد مثل ملکیت مانع از انحالل عقد و بری شدن 

176- 175.) 

اما از دیدگاه نگارندگان، مبنای انفساخ و بطالن در این موارد با مبنای انفساخ در ماده 

( قانون مدنی متفاوت است؛ چراکه در این ماده از آنجایی که مقتضای عقد، بهره 387)

ن است، در صورتی که عین مستاجره از بین برداری تدریجی از عین مستاجره در ظرف زما

ای مترتب برود در واقع مقتضایی برای عقد باقی نمانده و در نتیجه بر ادامه عقد ثمره

گردد. حال آنکه در عقد بیع با توجه به تملیکی بودن آن به محض انعقاد، رابطه مالکانه نمی

آید و تنها به ملکیت مشتری درمی بین بایع و مبیع منتفی و مبیع از ملکیت بایع خارج شده و

توان ضمان را متوجه بایع دانست که مبیع پس از عقد، دوباره به ملک وی باز در صورتی می

های فقهی که در این زمینه صورت گردد که این خود نیازمند سبب است که با توجه به بحث

وجیه کند. در مورد عدم تواند بازگشت مبیع به ملکیت بایع را تگرفت، تنها تعبد است که می

.م ناظر به پیش از ق (387توان چنین استدالل نمود که ماده ).م نیز میق (649تبعیت ماده )

 باشد.تسلیم است، حال آنکه این ماده در مقام بیان وضعیت پس از تسلیم می

 ( قانون مدنی )امتناع از قبول تأدیه(273ماده ) .5-2-3

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع نماید، متعهد به که این ماده چنین مقرر داشته است 

شود و از تاریخ این اقدام، مسئول وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می

 خساراتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
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دارد،  ممکن است با توجه به ماده فوق گفته شود که در مواردی که تعهد به تسلیم وجود

اگر تا قبل از اقدام به رساندن حق به صاحب آن، خسارتی متوجه حق گردد، متعهد مسئول 

خسارت وارده به حق مورد نظر خواهد بود و در برخی از موارد ممکن است این خسارت 

( پیروی 387رسد که این ماده نیز از مبنای ماده )اما به نظر می؛ ناشی از تلف موضوع حق باشد

( حتی در صورت عدم اهمال و تقصیر بایع، باز هم بایع 387ت؛ چراکه در ماده )نکرده اس

( در مقام بیان این مورد است که متعهد تا قبل از تسلیم 273مسئولیت دارد حال آنکه ماده )

( قانون 278موضوع تعهد به متعهد له نسبت به آن مسئولیت دارد که البته با توجه به ماده )

 یا تفریط از ناحیه متعهد است. مطلق نبوده و ناظر به تعدی ومدنی این مسئولیت 

 ( قانون مدنی )خيار تفليس(380ماده ). 5-2-4

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او » در این ماده چنین آمده است:

تسلیم تواند از موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می

 «.آن امتناع کند

با توجه به این ماده ممکن است چنین استدالل شود که عالوه بر انتقال مالکیت، تسلیم 

هم باید صورت بگیرد وگرنه بایع در صورت انعقاد عقد و عدم دریافت ثمن، حق استرداد 

ه حق استرداد داشت. البته باید توجه داشت که در این مادمبیع و یا امتناع از تسلیم آن را نمی 

رسد همین که باشد نه تلف مبیع، لیکن به نظر مییا امتناع بایع، ناشی از خیار تفلیس می

ریسک معامله ناشی از عدم توانایی مفلس نسبت به پرداخت ثمن را بر عهده خود مشتری 

.م باشد. البته این تذکر الزم است که ق (387تواند مؤیدی بر مبنای ماده )دانسته است می

( ق.م سخنی از انفساخ معامله و جبران تلف از ناحیه بایع به میان نیاورده و باید 380ماده )

 توجه داشت که حق استرداد یا امتناع بایع در این ماده ناشی از خیار تفلیس است نه تلف مبیع.

 ( قانون مدنی )مالكيت زن بر مهر(1084ماده ). 5-2-5

تواند به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می» دارد:( قانون مدنی مقرر می1082ماده )

باز هم با اینکه مالکیت مهر منتقل شده است ولی «. هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید

هرگاه »قانون  همان (1084طبق ماده ) ؛ وباشدشوهر تا قبل از تسلیم مسئول تلف مهریه می

معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم  مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد
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 «.معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است

.م. به مالکیت زن نسبت به ق (1082ممکن است چنین گفته شود که علیرغم اینکه ماده )

.م. شوهر تا قبل از تسلیم ق (1084مهر و به مجرد عقد تصریح نموده است، ولی مطابق ماده )

 باشد.تلف مهریه میمسئول 

( قانون مدنی پیروی نشده است؛ 387از دیدگاه نگارندگان، در این ماده نیز از مبنای ماده )

چراکه در این ماده حرفی از انفساخ به میان نیامده و تنها شوهر به عنوان مسئول نقص و تلف 

ید به ثبوت مهر مهر معرفی شده است. حال آنکه اگر مبنای این ماده انفساخ مهریه باشد، با

عالمه حلی، ) یامامالمثل در حق زن مدخوله قائل شد؛ اما با توجه با اینکه مشهور فقیهان 

،ج 1405؛ بحرانی، 188: 1413، شهید ثانی، 414: 1407؛ حلی، 22: 1424؛ حلی، 553: 1420

( در صورت تلف مهر قبل از تسلیم، شوهر را 19: 31، ج1404؛ صاحب جواهر، 456: 24

توان انفساخ مهریه و در نتیجه ثبوت مهرالمثل را موجه اند، نمیمثل یا قیمت مهر دانستهضامن 

 دانست.

 

 1980بررسی حكم تلف مبيع قبل از قبض در كنوانسيون بيع بين المللی مصوب . 6

 ميالدی

در قرارداد بیع، از زمان فروش کاال تا زمانی که به دست مشتری می رسد، احتمال دارد 

امر در  نیبا خطراتی مانند سرقت، غرق شدن، مصادره، نقص یا تلف مواجه گردد. اکه کاال 

قراردادهای بین المللی که در آن خریدار و فروشنده در دو کشور متفاوت قرار دارند، اهمیت 

ویژه ای می یابد. یکی از مسائل مهمی که در این رابطه قابل طرح می باشد این است که 

خریدار باید خسارتهای وارد شده به کاال را متحمل شوند؟ پاسخ به کدامیک از فروشنده و 

سئوال یاد شده وابسته به این است که تاریخ انتقال ضمان کاال به خریدار مشخص گردد. 

تذکر این نکته نیز الزم است که مقصود از ضمان، تلف و نقص ناشی از حوادثی است که 

در این صورت شخص مقصر مسئول خواهد بود. قابل انتساب به طرفین قرارداد نیست زیرا 

به عنوان مثال اگر تلف یا نقص در اثر تقصیر فروشنده باشد، وی ضامن خواهد بود حتی اگر 

 (Schlechtriem,1998: 50تلف یا نقص پس از انتقال ضمان به مشتری واقع شود.)
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ه شده است؛ در مورد زمان انتقال ضمان، راه حلهای متفاوتی در نظامهای حقوقی ارائ

و بعضی دیگر،  1برخی از نظامهای حقوقی، تاریخ انعقاد قرارداد، بعضی تاریخ انتقال مالکیت

صفایی و دیگران، اند. ) زمان تسلیم کاال را در رابطه با زمان انتقال ضمان معاوضی پذیرفته

1384 :143) 

مقررات کنوانسیون به صراحت مقرر داشته است که  (کنوانسیون بیع بین المللی 4ماده )

صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع است و ارتباطی به اثری که ممکن است قرارداد نسبت به 

بنابراین کنوانسیون در رابطه با انتقال مالکیت فاقد قاعده ؛ مالکیت کاال داشته باشد، ندارد

زمینه  است. به نظر می رسد که دلیل سکوت کنوانسیون، اختالف نظامهای حقوقی در این

است. در هر حال، کنوانسیون دو قاعده را در رابطه با انتقال ضمان مورد پذیرش قرار داده 

( آن، 68(کنوانسیون قاعده اصلی، زمان تسلیم کاال و مطابق ماده )67است؛ بر اساس ماده )

قاعده فرعی که به صورت استثنایی در برخی موارد پذیرفته شده است زمان انعقاد قرارداد 

باشد. دلیل پذیرش زمان تسلیم کاال برای انتقال ضمان توسط کنوانسیون آن است که می 

تسلیم کاال از وقایع مادی بوده و لذا تعیین آن در قرارداد بین غائبین به سهولت انجام می 

پذیرد. همچنین کسی که کاال به وی تسلیم شده و آن را در تصرف خود دارد می تواند 

جلوگیری از ضرر و خسارات انجام دهد و ضمان او در چنین وضعیتی اقدامات الزم را جهت 

 (144: 1384)صفایی و دیگران،  2متعارف و مطابق با اصل انصاف است.

ررسی قرار بدر این قسمت قواعد اصلی و فرعی کنوانسیون را در مورد انتقال ضمان مورد 

 می دهیم.

                                 
به بعد؛ در  135: 1395درافشان،  برای مطالعه بیشتر زمان انتقال مالکیت در عقد بیع در حقوق انگلیس ر. ک. قبولی .1

؛ Section 20 (1), Sale of Goods Act, 1979 .حقوق انگلستان انتقال ضمان مبیع تابع انتقال مالکیت می باشد

Benjamin, 1968: 284; Atiyah, 2010: 307; Chitty, 1968: 682 
( کنوانسیون قابل استنباط است انتقال ضمان جزء قواعد آمره نبوده 6نکته قابل توجه این است که آنگونه که از ماده ). 2

 . کنند و طرفین قرارداد می توانند در مورد زمان انتقال ضمان بر خالف مقررات کنوانسیون با هم توافق
)Honnold, 1991: 455) 
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 قاعده اصلی كنوانسيون برای انتقال ضمان. 1-6

ده اصلی پذیرفته شده توسط کنوانسیون انتقال ضمان با تسلیم کاال می باشد. بر اساس قاع 

 مقررات کنوانسیون دو فرض برای اعمال قاعده یاد شده در نظر گرفته شده است،

 قرارداد متضمن حمل می باشد.. 1-1-6

شخص  معموال در قراردادهای بین المللی قرارداد متضمن حمل است یعنی مبیع توسط

( 67ه )ثالثی حمل می گردد. در این فرض تسلیم مبیع با واسطه انجام می شود. در ماد

ط امکان کنوانسیون در صورتی که قرارداد متضمن حمل است، انتقال ضمان با وجود دو شر

 پذیر است که در ذیل تبیین می شود،

 شرط نخست، تسليم مبيع به متصدی حملبررسی . 2-1-6

ین صورتی که فروشنده به تسلیم مبیع در محل خاصی تعهد نکرده کنوانسیون ب (67)ماده 

و صورتی که بایع تعهد کرده که مبیع را در محل معینی تسلیم نماید، تفکیک کرده است. 

تعهد فروشنده به تسلیم زمانی  1کنوانسیون (31ماده ))الف( قسمت در صورت نخست مطابق 

انجام می شود که وی مبیع را جهت ارسال به مشتری به اولین مؤسسه حمل و نقل تحویل 

به صراحت انتقال ضمان در صورت مذکور را منوط به  کنوانسیون (67)ماده  1دهد. بند 

که در تسلیم مبیع توسط بایع به اولین متصدی حمل و نقل دانسته است. این در حالی است 

انتقال ضمان زمانی تحقق می  2کنوانسیون (67)ماده  1صورت دوم بر اساس قسمت دوم بند 

 یابد که مبیع حمل و نقل در محل معین تسلیم گردد.

 ط دوم، مشخص شدن مبیعشربررسی . 1-2-1-6

شرط دیگری که الزم است برای انتقال ضمان به خریدار وجود داشته باشد این است که کاال 

در این زمینه مقرر داشته است که تا زمانی  3کنوانسیون (67)ماده  2مشخص شده باشد. بند 

                                 
1. Article 31: "… (a) if the contract of sale involves carriage of the goods-in handing the goods 

over to the first carrier for transmission to the buyer. 
2. Article 67: " (1) … If the seller is bound to hand the goods over to a carrier at a particular 

place, the risk does not pass to the buyer until the goods are handed over to the carrier at 

that place. …" 
3. Article 67: "(2) Nevertheless, the risk does not pass to the buyer until the goods, by clearly 

identified to the contract, whether by markings on the goods, by shipping documents, by 

notice given to the buyer or otherwise." 
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ها خواه از طریق عالمت گذاری روی آنها، خواه به وسیله بارنامهکه کاالهای موضوع قرارداد 

با اخطار به مشتری یا به نحو دیگر، کامال مشخص نشده باشند، ضمان به مشتری منتقل و خواه 

لزوم مشخص نمودن کاال، جلوگیری از تقلب فروشنده در موردی است دلیل  نخواهد شد.

که قسمتی از کاالی ارسالی تلف شده باشد زیرا این احتمال وجود دارد که بایع ادعا کند 

 (1374:27جمعی از نویسندگان، ال خریدار بوده است. )که همان مقدار تلف شده م

 قرارداد متضمن حمل نمی باشد.. 3-1-6

در این صورت که مبیع مستقیما به خریدار تسلیم می گردد، زمان انتقال ضمان تسلیم مبیع 

( کنوانسیون مطرح شده و بر اساس آن انتقال ضمان 69به مشتری است. این فرض در ماده )

وجود دو شرط دادن مبیع به تصرف خریدار یا نهادن مبیع در اختیار وی و مشخص مشروط به 

 کردن مبیع گردیده است.

شرط نخست، دادن مبیع به تصرف خریدار یا نهادن مبیع در اختیار او. الزم به ذکر است 

( کنوانسیون، دادن کاال به تصرف خریدار در دو فرض قابل 69ماده ) 2که بر اساس بند 

می باشد. فرض نخست، جایی است که بایع، مبیع را در محل تجارت خود به خریدار بررسی 

تسلیم می کند. در چنین حالتی خریدار باید مبیع را در محل یاد شده تحویل بگیرد و قاعدتا 

با تحویل مبیع، انتقال ضمان به وی صورت می پذیرد اما اگر مبیع در اختیار خریدار قرار داده 

ریافت آن امتناع نماید، از زمانی که مبیع در اختیار او قرار داده شده است انتقال شود و او از د

ضمان تحقق می یابد، مشروط بر اینکه قصور خریدار در تحویل گرفتن مبیع نقض قرارداد 

تلقی گردد. فرض دوم، جایی است که بایع تعهد کرده است که مبیع را در محلی غیر از 

ای که خریدار مبیع لیم کند. در این حالت، انتقال ضمان از لحظهمحل تجارتش به خریدار تس

در محل مشخص شده دریافت می کند، تحقق می پذیرد و در صورت خودداری خریدار  را

از دریافت مبیع از لحظه ای که مبیع در اختیار او قرار گرفته و وی نیز از آن اطالع داشته 

از حقوقدانان گفته اند قید اطالع مشتری، بدین  ضمان به او منتقل می گردد. چنانکه برخی

 (149: 1384صفایی و دیگران، ) دلیل است که او قادر به قبض مبیع می باشد.
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( کنوانسیون تا وقتی که مبیع 69ماده ) 3شرط دوم، مشخص کردن مبیع. بر اساس بند  

ه و در نتیجه مشخص نگردیده، فرض بر این است که مبیع در اختیار مشتری قرار داده نشد

 ضمان نیز به او منتقل نگردیده است.

 قاعده فرعی كنوانسيون برای انتقال ضمان. 2-6

بر اساس مقررات کنوانسیون قاعده اصلی برای انتقال ضمان، زمان تسلیم مبیع به خریدار 

است اما در برخی موارد زمان انعقاد قرارداد، مالک انتقال ضمان تلقی می گردد و این در 

ی است که کاال در حال حمل فروخته شود. توضیح اینکه در برخی موارد کاال در زمان مورد

شود. در حمل به محل تجارت خریدار و قبل از رسیدن به او، به شخص دیگری فروخته می

این حالت قاعده اصلی انتقال ضمان اعمال نمی گردد چون وقتی کاال به متصدی حمل 

ال به خریدار دوم نبوده است زیرا در آن زمان هنوز قرارداد تحویل داده شده، به منظور ارس

( 150: 1384دوم منعقد نگردیده تا انتقال ضمان صورت پذیرد. )ر. ک. صفایی و دیگران، 

، در فرض مورد بحث، زمان انعقاد 1( کنوانسیون68در هر حال مطابق قسمت نخست ماده )

شود. تذکر این نکته نیز الزم است که قرار داد به عنوان زمان انتقال ضمان محسوب می 

قسمت نخست ماده یاد شده در صورتی اعمال می گردد که بایع در زمان انعقاد قرارداد از 

کاالی در حال حمل در  تلف یا نقص کاال اطالع نداشته باشد. بر این اساس چنانچه فروشنده

بایست به آن آگاه باشد می یازمان انعقاد قرارداد بداند که کاال تلف یا معیوب شده است و 

و آن را به اطالع مشتری نرساند، ضامن نقص و تلف کاالست و ضمان به خریدار منتقل 

 2گردد.نمی

 

 نتيجه گيری
توان نتیجه گرفت که موارد تطبیق حکم تلف مبیع قبل با توجه به مباحث مطرح شده، می

مستند آن متفاوت است. با این بیان  ی آن از دیدگاه فقها بسته به مدرک واز قبض و گستره

                                 
1. Article 68: "The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the 

time of the contract. …" 
 ین المللی.کنوانسیون بیع ب 68. قسمت اخیر ماده 2
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دانند این حکم تنها که از دیدگاه فقیهانی که مدرک و مستند حکم را روایت و اجماع می

مختص قرارداد بیع است. این تذکر الزم است که تسری حکم از مبیع به ثمن از دیدگاه این 
خالد آن هم در صورت  ی تفسیر و تأویل ایشان از روایت عقبة بندسته از فقیهان به نحوه

منجبر دانستن ضعف سند آن به عمل اصحاب بستگی دارد. از دیدگاه آن دسته از فقیهانی 
تر است و حسب ی آن وسیعدانند گسترههم که مدرک و مستند حکم را بنای خردمندان می

ی قراردادهای مورد شامل تلف ثمن پیش از تسلیم و حتی تلف عوض پیش از تسلیم در همه
ی گردد. البته صحت این برداشت منوط به این است که بنای خردمندان در همهاوضی میمع

این موارد به اثبات برسد؛ چراکه از دیدگاه نگارندگان اگر بنای خردمندان در مورد تلف 
تواند مبیع و یا عالوه بر آن در مورد تلف ثمن نیز به اثبات برسد، از آنجا که دایره امضا نمی

توان از این بنا اطالق گیری نمود و در مورد اول آن را ، نمیتر باشدگستردهی ممضاز دایره 
به تلف عوض در سایر قراردادهای معاوضی  به تلف ثمن پیش از تسلیم و در مورد دوم آن را

 تسری داد.
از دیدگاه نگارندگان با توجه به عدم استحکام الزم مستندات روایی حکم به علت ضعف 

نبوی و روایت عقبة بن خالد با استناد به مبنای عدم انجبار ضعف سند به عمل سندی روایت 
و  های برید بن معاویه، ابن حجاج کرخی و علی بن یقطیننیز ضعف داللی روایت و مشهور

 همهمچنین با توجه اینکه بنای عقال در زمینه مورد بحث به اثبات نرسیده و بر فرض اثبات 
یا نیاز به امضای صریح شارع بین فقیهان امامی اختالف نظر  در مورد کفایت عدم ردع و

وجود دارد و عالوه بر این موارد، با توجه به اینکه اجماع استنادی از زمره اجماعات معتبر 
اصول فقه نبوده و عالوه بر محتمل المدرک بودن، فقیهان نامداری همچون شیخ مفید، سید 

مشتری در سه روز اول پس از عقد بیع و قبل از مرتضی و سالر دیلمی هم بر ضامن بودن 
اند، حکم مورد بحث معتبر نیست و در فرض اعتبار نیز با توجه به تعبدی تلف معتقد شده

بودن انفساخ آنا مائی عقد بیع قبل از تلف و با عنایت به دیدگاه مشهور فقیهان امامی مبنی بر 
حکم مذکور استثنایی بر قواعد  ر قبض،سببیت تام عقد برای تحقق ملکیت و عدم توقف آن ب

 گردد.عمومی قراردادها محسوب می

از ظهور لفظی و عرفی مبیع در مثمن و استثنائی بودن انفساخ بیع و عدم اثبات سیره عقال 
و عدم جواز اطالق گیری و توسیع دایره امضا از ممضی در فرض اثبات سیره عقال چنین 

 گردد.موارد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی شود که این حکم درگیری مینتیجه



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم  
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و

ب
غر

– 
 سال

ارم
چه

ش  –     ماره
 –  دوم

ن      
بستا ات

139
6

 

 

 

26 

 
توان دریافت که حکم های به عمل آمده در مواد قانون مدنی، میهمچنین با بررسی

( این قانون استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی 387مندرج در ماده )
ز جهت انتقال ضمان با دیدگاه بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی نیز ا ننموده است.

 ( ق.م. ایران هماهنگ است.387مشهور فقیهان امامی و ماده )
 

 منابع
، عوالی اللئالی العزیزیة، قم، دار سید الشهداء ق 1405احسایى، ابن ابى جمهور،  .1

 للنشر.

 انتشارات اسالمیه. ،حقوق مدنی، تهران، تاامامی، سید حسن، بی. 2

، کتاب المکاسب، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم ق 1415انصاری، مرتضی، . 3
 5و ج 4و ج 3و ج 2انصاری. ج

 ، بلغة الفقیه، تهران، منشورات مکتبة الصادق.ق 1403بحر العلوم، سید محمد، . 4

 20و 19دفتر انتشارات اسالمی،ج  ، الحدائق الناضره، قم،ق 1405بحرانی، یوسف، . 5

 سداد العباد و رشاد العباد، قم، کتابفروشی، ق 1421عصفور، حسین، آلبحرانی. 6
 محالتی.

 البحوث العلمیه.، قم، مجمعتا، االنوار اللوامع، بی _______. 7

، حاشیة علی مدارک االحکام، قم، موسسه آل البیت ق 1419بهبهانی، محمد باقر، . 8
 )ع(.

 عمومی حقوق(، ش، الفارق )دایرة المعارف 1391محمد جعفر،  ،جعفری لنگرودی. 9
 ش.گنج دان ،تهران

 ، رسائل فقهی، تهران، منشورات کرامت.ق 1419جعفری، محمد تقی، . 10

حقوق، تهران، ، ترمینولوژیش 1377جعفر، لنگرودی، محمدجعفری. 11
 دانش.گنجکتابخانه

تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب ش،  1374، جمعی از نویسندگان. 12
 .3پور، تهران، انتشارات گنج دانش، جداراب 

 )ع(.البیتآل،وسائل الشیعة، قم، مؤسسه ق 1417حسن، حرعاملی، محمد بن. 13

 االسالمیه.البحوث، هدایةاالمة، مشهد، مجمعق 1414، ________. 14
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 ع(، قم،دارالکتاب.الصادق )، فقه ق 1412حسینی روحانی، سید صادق، . 15

شرح مختصر النافع، قم، دفتر ، المهذب البارع فی1407 حلی، جمال الدین،. 16
 اسالمی.انتشارات

 امام صادق )ع(.، معالم الدین، قم، موسسهق 1424حلی، شمس الدین محمد، . 17

امام  تنظیم و نشرآثارالبیع، تهران، مؤسسه کتاب ،ق 1421خمینی، سید روح اهلل، . 18
 5و ج1خمینی. ج

النافع، قم، مختصرشرح، جامع المدارک فیق 1405 سید احمد،خوانساری،. 19
 اسماعیلیان.مؤسسه

 نا.جا، بیتا، مصباح الفقاهه، بیخویی، سید ابوالقاسم، بی. 20

 نا.جا، بیاالجاره، بی کتاب ،ش 1311رشتی، میرزا حبیب اهلل، . 21

سةاالمام مؤس ،قم الفقهیه، للقواعد السنیه یضاحاتاال ،ق 1435سبحانی، جعفر، . 22
 .الصادق )ع(

 .12/11/1388مورخه درس خارج فقه ، ________. 23

، االنتصار فی انفرادات االمامیه، قم، دفتر انتشارات ق 1415سید مرتضی، علی، . 24
 اسالمی.

نگرشی تطبیقی به نهاد ضمان ش، 1396، مرندی، محمد رضا، شاهی، جعفر. 25
، وم سیاسی، حقوق و فقهمطالعات علمجله  ،در حقوق ایران و آلمانمعاوضی عقد بیع 

 .3/1ش 

 ، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.قم، کتاب النکاح، ق 1419شبیری زنجانی، . 26

االمامیه، قم، دفتر فقهفیالشرعیهالدروس ،ق 1417بن مکی،  محمد اول، شهید. 27
 اسالمی.انتشارات

االسالم، قم، شرائعتنقیحإلیاألفهام، مسالکق 1413 علی،بنالدینشهید ثانی، زین. 28
 االسالمیه.المعارفموسسه

 .تهران، مجد ،1 ینمععقود -6 یمدن، حقوق ش 1384شهیدی، مهدی، . 29

تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجمع علمی و  ش، 1390، ________. 30
 .فرهنگی مجد

ت، االسالم، بیروشرایعشرحفی، جواهرالکالمق 1404جواهر، محمدحسن، صاحب. 31

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/237117/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/237117/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/21581/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/21581/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1211747/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86?q=%D8%AA%D9%84%D9%81&score=23.83061&rownumber=108
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1211747/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86?q=%D8%AA%D9%84%D9%81&score=23.83061&rownumber=108
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1211747/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86?q=%D8%AA%D9%84%D9%81&score=23.83061&rownumber=108
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1704/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%81%d9%82%d9%87


هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم  
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و

ب
غر

– 
 سال

ارم
چه

ش  –     ماره
 –  دوم

ن      
بستا ات

139
6

 

 

 

28 

 
 .24و ج 23العربی.  جالتراثدار احیاء

، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، تهران، ش 1384صفایی و دیگران، . 32
 دانشگاه تهران.

 .4ج ، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسالمى، ق 1418، طاهری، حبیب اهلل. 33

بالدالئل، قم، االحکامتحقیقفیالمسائل، ریاضق 1418طباطبائی، سید علی، . 34
 .)ع(آل البیت سسهؤم

 الخیام. مطبعة ، دراساتنا من الفقه الجعفری، قم،ق 1400قمی، سید تقی، طباطبایی. 35

المکاسب، قم، علیالتعلیقفی، عمدة المطالبق 1413قمی، سید تقی، طباطبایی. 36
 محالتی.کتابفروشی

 الحج، قم، مطبعة باقری.، کتاب ق 1415قمی، سید حسن، طباطبایی. 37

 ، تهذیب االحکام، تهران، دارالکتب االسالمیه.ق 1407طوسی، ابوجعفر، . 38

، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمه، قم، دفتر ق 1419عاملی، سید جواد، . 39
 .14انتشارات اسالمی، ج

ه، قم، ، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیق 1427عاملی، سید محمد حسین، . 40
 دارالفقه.

 ، قواعدی از فقه، قم، بوستان کتاب.ش 1388عبداللهی نژاد، کریم، . 41

مؤسسه انتشارات ،، حقوق مدنی، تهرانش1342، عدل، مصطفی )منصور السلطنه(. 42
 .امیر کبیر

الشریعه، قم، دفتر احکامفیالشیعه ، مختلفق 1413یوسف، بنحسن حلی،عالمه. 43
 .انتشارات اسالمی

 ، تحریراالحکام الشرعیه، قم، مؤسسه امام صادق.ق 1420، ________. 44

، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفتر ق 1417، آبی، حسنفاضل. 45
 انتشارات اسالمی.

تا، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، قم، انتشارات محمد اسحاق، بی کابلی،فیاض. 46
 محالتی.

-مدرسه الشریعه، تهران،احکامفیالشیعه ، معتصمق 1429محسن، مال کاشانی،فیض. 47

  مطهری.شهیدعالی
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مفهوم بیع و تمایز آن از سایر  ،ش 1395، قبولی درافشان، سید محمد هادی. 48

 مجد. انتشارات ،قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس، تهران

 دانشگاه ، تهران، انتشارات1 ینمععقود -، حقوق مدنیش 1353کاتوزیان، ناصر، . 49
 تهران.

 .نشر میزان ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران ش، 1378 ،________. 50

 .شرکت سهامی انتشار ،، قواعد عمومی قراردادها، تهرانش 1380 ،________. 51
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