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چکیده
که میان معیّن بـودن مبیـع و   آندر نظام حقوقی اسالم، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی

کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، 
دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. ای وجود میان فقیھان اختالف نظر گسترده

کاھد و احکـام ایـن   تواند از تشتّت آرا بهای متقن، میتبیین این مھم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه
تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و ھمـین امـر باعـث شـده     عقد پرکاربرد را شفاف

ھای حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عھدی دانان، به تبعیت از نظامی حقوقاست که برخ
بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوھش نخست تبیین دقیقی از مفھوم کلـی  

کلـی  و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیھان در ارتباط با زمـان تشـخّص مبیـع   
شود و در بیع ھای این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن میمورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته

کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع کـه مشـتری گـزینش و تسـلیم مصـداق کلـی را بـه وی        
است، معیار تشخّص مبیع خواھد بود. تفویض نموده

بودن، کلی در معیّن، کلی در ذمّه، کلی مشاع.مبیع، معیّن: ھاکلیدواژه

.٩١/٦٠/١٣٩٢تصویب نھایی: ؛ تاریخ١٢/٠٩/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

عقد بیع در فقه اسالمي یکي از اسباب تملیك عین شمرده شده است. فقیھـان در توصـیف   
معیّن ندانسـته و بـر امکـان مبادلـه     ھاي مبیع، آن را منحصر به عین شخصي وژگيشرایط و وی

انـد.  مشاع و کلي فـي الذمّـه تأکیـد ورزیـده    ھاي کلي در معیّن، کلي مبیع کلي در یکي از قالب
که یابد، اما اینگرچه مبیع کلي در ضمن یکي از افراد و مصادیق خود در عالم خارج وجود مي

توان مبیع شمرد و آثار و احکام مبیع معیّن را برآن مترتـب  کدام فرد از افراد کلي را منحصراً مي
ان فقه اسالمی براي دستیابي بـه پاسـخ دقیـق    رسد اندیشمندساخت، سوالي است که به نظر مي

اند و از این رو در متفرّعات مباحث بیع نظیر خیار عیب، خیار رؤیت و آن اھتمام کافي نورزیده
قاعده تلف مبیع پیش از قبض و مباحث مشابه در دیگر عقود، به تشتّت آراء و اسـتدالالت نـه   

خي تسلیم یکي از مصادیق را براي تشخّص مبیع اند. به عنوان مثال برچندان متقن، گرفتار آمده
کلي کافي دانسته و برخي دیگر براین باورند که عنوان مبیع تنھا بر افرادي از کلي صادق اسـت  
که برخوردار از سالمت و عـاري از ھرگونـه عیـب باشـند و بـه قـبض مشـتري نیـز درآینـد.          

گذار را به سکوت در ایـن  خته و قانونپراکندگي آراء فقیھان، قانون مدني کشور را نیز متأثر سا
دانـان بـراي رفـع ایـن اجمـال، بـراطالق صـریح        جا کـه اغلـب حقـوق   باره واداشته است تا آن

گذار در خصوص تملیکي بودن ھمه اقسام بیع پاي نھاده و با عھدي شـمردن بیـع کلـي،    قانون
عنـا کـه بـا تسـلیم مبیـع      اند، بدان مزمان تصور کردهتسلیم و تشخّص و تملیك مبیع کلي را ھم

شـود ضـمن حفـظ    کلی، تشخّص و تملیک آن نیز محقّق خواھد شد. در این نوشتار تالش مي
خصیصه تملیك در عقد بیع، آراء و نظرات فقیھان در خصوص زمان و چگونگي تشخّص مبیع 

ن اي منطبـق بـر مـوازی   کلي، مورد نقد و ارزیابي قرار گیرد تا از این رھگذر بتوان بـه شاخصـه  
مسلم فقھي دست یافت که زمان تعیّن اقسام مبیع کلي را به دقّت روشن سازد.  

شناسیمفھوم
ھا بر مصادیق خارجی به دو قسم کلـی و جزئـی تقسـیم    مفاھیم را از حیث نحوه اطالق آن

باشـد و  اند. براین اساس مفھومی را جزئی گویند که تنھا بر یک فرد خارجی قابل اطـالق کرده
مفھومی کلی است که قابلیت انطباق بر افراد متعدد را دارا باشد (جعفـري لنگـرودي،   در مقابل 

توان بیع را نیز ذیـل  گفته به اموال موضوع مبادله در عقد بیع، می). از سرایت تعاریف پیش٥٧٤
چه عین معیّن و شخصی منحصراً، مقصود دو عنوان کلی و جزئی جای داد، بدین بیان که چنان
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در تملیک و تملّک واقع شود، بیع جزئی است و ھرگاه مبیع از قابلیـت انطبـاق بـر    طرفین عقد 

مصادیق متعدد برخوردار بوده و این افراد به نحو علی البدل موضوع عقد قرار گیرند، بیع کلـی  
خواھد بود.

شود:مبیع کلی از نظر فقیھان به سه دسته تقسیم می
کلی در معین-أ

که قصد خود را متوجه عـین شخصـی و معـیّن نماینـد،     ای آنممکن است طرفین بیع به ج
متعلق عقد خود را عین کلی قرار داده و بر لزوم تأدیه مبیـع از افـراد معـین موجـود در خـارج      

که شخصـی یکـی از ده یخچـال ھماننـد موجـود در یـک فروشـگاه را        تراضی نمایند، مانند آن
رد اشاره قرار دھد و قصد جدی خود را بـه آن  ھا را موکه یکی از آنخریداری نماید، بدون آن

معطوف سازد. در این صورت فروشنده ملزم بـه تعیـین و تسـلیم یخچـال مشـتری از میـان ده       
نامند، زیرا از یک سـو ھنگـام عقـد از    یخچال مذکور خواھد بود. این مبیع را کلی در معین می

در فروشـگاه اسـت و از دیگـر    ھای موجود بھره و قابل اطالق بر ھریک از یخچالتشخّص بی
سو انحصار افراد قابل انطباق در مصادیق معین، مبیع کلی را تا حدی از عدم تعیین دور ساخته 

قانون مدنی در تبیین اقسـام مبیـع، بـه کلـی در معـین      ٣٥۰) ماده ٥/٣٢٣است. (ھمان، خویي، 
کلـی از شـی متسـاوی    «تنھـا بـه ذکـر    » کلی فی الذمـه «و» مبیع مشاع«ای نکرده و در کناراشاره
در حکم عـین  «طور که در وضع ماده دیگر نیز کلی در معین را ھمان١اکتفا کرده است،» االجزا

گذار به جھت موجود رسد این ھمانی یاد شده در کالم قانونبه نظر می٢دانسته است.» خارجی
را تا حدی از اقسام جا که آنباشد، تا آن» کلی در معین«و معیّن بودن مصادیقِ ھمسان در مبیع 

دیگر کلی متمایز ساخته و در بعضی موارد احکام عین معیّن خارجی را بدان بخشیده است.
کلی در ذمه-ب

شودکه مشتمل بـر  چه مبیع از جنس دین باشد، اصطالحاً به آن کلی فی الذمه گفته میچنان
دو قسم است:  

ه او مستقر شده اسـت، بـه مـدیون یـا     قسم اول: گاه بایع دینی را که بر ذمه دیگری نسبت ب
یک تن برنج طلبکار است و این دیـن را  »ب«از » الف«فروشد. به عنوان مثال شخص ثالث می

جا که مبیـع در بیـع مـذکور    سازد. از آن، منعقد می»ج«یا » ب«مبیع در بیعی قرار می دھد که با 

چنین ممکن است کلی فی الذمه باشدقانون مدنی : مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی ء متساوی االجزاء و ھم٣٥٠ماده -١

ا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این قانون مدنی : ھرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن ی٤٠٢ماده - ٢

شود. مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدھد، بایع مختار در فسخ معامله می
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عھد گردیده است، لـذا در اتصـاف   دینی است که ذمّه مدیون پیش از انعقاد عقد به ایفای آن مت

آن به اوصاف مالیّت و ملکیّت تردیدی وجود ندارد، زیرا فروشنده ھنگام عقد مالک مالی است 
آورد، در ذمه و عھده دیگری، که آن را متعلق بیع خود قرار داده و بـه ملکیـت مشـتری در مـی    

رج، ذمّه مـدیون باشـد.   ھرچند مال موضوع تملیک از جنس دین و قرارگاه آن به جای عالم خا
)١/٣٣؛ جزایري، ١/٨٩؛ ناییني، المکاسب و البیع، ٢/٣١٢(خویي، 

قسم دوم: ممکن است مبیع کلی، دینی باشد که به محض تحقق عقد ذمّه بـایع بـه ادای آن   
ای مشـخص  یک تن برنج را به اعتبار وجودش در آینده» الف«گردد، مانند فرضی که متعھد می

بر این باورند کـه  شود. برخی فقھاکه در فقه از آن با عنوان بیع سلف یاد میفروشد می» ب«به 
زمان با انعقاد عقد، وجود اعتباری مال در ذمّه بایع شکل گرفته و بـه تملیـک   در چنین بیعی ھم

که بعضی بر تقدم اعتبار مذکور بر بیع تأکید دارند و نظـر خـویش را   آید، حال آنمشتری در می
سازند. (خویي، ھمان؛ نایینی، منیـه الطالـب،   یّت موضوع بیع پیش از عقد، مستدل میبا لزوم مال

١/٤٠(
الذمّه را فاقد وجود خارجی معرفی کرده و این ویژگـی را وجـه   دانان کلی فیبرخی حقوق

که بر خالف تلقّی )، حال آن٥٧٥اند (جعفري لنگرودي، تمایز این کلی از سایر اقسام آن دانسته
گان، فقدان وجود خارجی نه تنھا سبب افتراق اقسام مبیع کلی از یکدیگر نخواھد شـد،  این بزر

کـه کلـی در معـین، کلـی     آید، زیرا مبیع کلی اعـم از آن ھا نیز به شمار میبلکه وجه اشتراک آن
الذمه باشد، تا زمانی که در ضمن یکی از افراد و مصادیق خود متعـیّن نگـردد،   مشاع یا کلی فی

رجی نخواھد یافت. بنابراین در بیان تفاوت میان اقسام کلی باید گفـت کـه مصـادیق    وجود خا
الذمه، منحصر در محـدوده خاصـی از افـراد خـارجی نیسـت و تسـلیم       قابل انطباق در کلی فی

کـه در دو قسـم   ھرفرد واجد اوصاف مقرر در بیع، سبب برائت ذمه متعھد خواھد شد، حـال آن 
مصادیق معین خارجی منظور طرفین قرار گرفته است. (خمینی، البیـع،  دیگر تسلیم مبیع از میان 

٣٤-١/٣٣.(
کلی مشاع-ج

چه مقدار معیّنی از عین موجود در خارج به قید اشاعه مورد معامله قرار گیرد، مبیع را چنان
خریـداری کنـد.   » ب«نصف مشاع یـک تـن بـرنج را از    » الف«که نامند، مانند آنکلی مشاع می

گذاری مبیع مشاع به کلی از آن روست که اشـاعه  ) نام٥/٣١٠؛ خویي، ٥٧٤لنگرودي، (جعفري 
سبب سرایت مالکیت شرکا در تمام ذرات مال موضوع شراکت، به قدر سھم ھر یـک از ایشـان   
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ھا از یکدیگر، ھریـک از ذرات مـال، متعلـق    گردد. بنابراین پیش از تعیّن سھام و تفکیک آنمی

ھر شریک در آن متوقف بـر اذن سـایر شـریکان خواھـد بـود. بـدین       حق ھمه شرکا و تصرف 
تواند پانصد کیلو از برنج خریـداری شـده را جـدا کـرده و بـه      نمی» الف«ترتیب در مثال فوق 

نیز فاقد این اختیار است، زیرا در ھـر دانـه   » ب«چنان که عنوان ملک خود به آن اشاره کند، ھم
تـوان آن را مـال ھـردو بـه     ف به ھم آمیخته اسـت و مـی  برنج حق ھر دوی ایشان به نحو تنصی

حساب آورد.
گونه ترسیم کرده و بیع آن را در شمار اقسام بیع کلـی  گرچه اغلب فقیھان عین مشاع را این

آید که ایشان موضـوع کلیّـت مبیـع مشـاع را     اند، اما از کالم برخی دیگر چنین بر میجای داده
ند که در فروش مال به قید اشاعه، ھمانند فـرض معـیّن بـودن    چندان باور نداشته و بر این نظر

گردد. تنھا وجه افتراق این دو قسم از بیع آن است که مبیع، کل مال به ملکیت مشتری داخل می
در فروش عین مشاع، مالکیت ھریک از بایع و مشتری ناقص و به قـدر سـھم شـراکتی ایشـان     

ن خریـداری شـده، کامـل و بـدون نقـص اسـت.       که مالکیت مشتری بر مبیع معیّاست، حال آن
) تبیین متفاوت این فقیھان از ماھیت افراز و عدم تأثیر آن در تعیّن سھم شـرکا،  ٥/٣١٦(خویي، 

)  ٣١٩گواھی بر دیدگاه ایشان در خصوص تفاوت میان مبیع معیّن و مشاع است. (ھمان، 

اختالف نظر فقیھان در زمان تعّین مبیع کلی
اند، اما بحـث مسـتقلي   در آثار خود بر صحت و جواز بیع کلي تاکید ورزیدهھرچند فقیھان 

اند. با وجود ایـن از  را به چگونگي تعیّن مبیع کلي و خروج آن از وصف کلیّت اختصاص نداده
ھاي زیر جھت تعیّن مبیع کلي دست یافت.توان به شاخصهدقت در آرای ایشان مي

یق کلیایفای تعھد و تسلیم یکی از مصاد-أ
یکی از آثار بیع صحیح، تعھد فروشنده و خریدار به تسلیم مبیع و ثمن است که اطالق ایـن  

چـه  گـردد. حـال چنـان   اثر شامل فرضی که مبیع یا ثمن از وصف کلیّت برخوردار است نیز می
تردید تسلیم چنین مبیعی به مشـتری  الذمّه باشد، بیکاالی فروخته شده کلی در معین یا کلی فی

ز طریق تأدیه یکی از افراد و مصادیق آن کلی به عمل خواھد آمد. برخی فقیھان بر این باورنـد  ا
که با تسلیم فردی که عرفاً واجد عنوان کلی موردنظر است و قبض مصـداق یـاد شـده توسـط     
متعھدله، موضوع قرارداد از حالت کلیّت خارج شده، متعیّن خواھد شد و از آن پس فرد تسلیم 
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چه فـرد  به عنوان مثال چنان٣گردد.وصاف و خصوصیات مبیع عین معیّن برخوردار میشده از ا

چون فرضی که عیب مبیع شخصی آشکار شود، امکان فسخ بیـع بـرای   مذکور معیوب باشد، ھم
؛ ٢٨-٢٤/ ٢٤؛ نجفـي،  ٢/٩٥؛ شـیخ طوسـي،   ٢/٤٣مشتری متصور خواھد بود. (محقـق حلـي،   

)  ٣/٣٤٢شھید ثاني، 
ه این اندیشمندان تا حدی سعی بر التزام نسبت به آثار نظـر برگزیـده خـویش    کبا وجود آن

انـد کـه ناشـی از تلقّـی     تبعاتی را پذیرفتهناخواستهمواردرسد در برخیاند اما به نظر میداشته
که اغلب ایشان کلیّت موضوع قرارداد حتی پس از قبض مصداق و تعیّن مبیع است. از جمله آن

بدل فرد معیوب در عرض حـق فسـخ اتفـاق داشـته و بـر اختیـار مشـتری در        بر امکان مطالبه
اند و صرفاً در برخـی شـرایط تحقـق ایـن     گفته تأکید ورزیدهھای پیشانتخاب ھر یک از گزینه

زمانی تبدیل فـرد معیـوب بـه فـرد سـالم بـا       که ھمھا) حال آنتخییر اختالف نظر دارند (ھمان
، زیرا امکان فسخ نتیجه مبیع شمردن فرد به قـبض در آمـده   استحقاق فسخ معامله ممکن نیست

شـود و ایـن دو مبنـا    است در حالی که ابدال از عدم صدق عنوان مبیع بر فرد مقبوض ناشی می
تـوان  ) از طرفـی چگونـه مـی   ١٧٩-٢/١٧٨الطالـب، ةاند. (نایینی، منیـ یکدیگر متناقضکامال ًبا 

یق خود در عـالم خـارج محقـق شـده و مصـداق      تصور نمود مبیع کلی در ضمن یکی از مصاد
گـاه بـه جھـت    خارجی به واسطه قبض مشتری متعلق انشاء و قصد طرفین نیز قرار گیـرد و آن 

ظھور عیب در فرد منظور امکان عدول از قصد مشترک و بازگردانـدن وصـف کلیـت بـه مبیـع      
شده که پاسخ قانع وجود داشته باشد؟ ھمین اشکال به درستی از سوی برخی فقیھان نیز مطرح

)٢/٢٨٥ای به آن داده نشده است. (خمینی، کننده
رسد که ایشان بـرای کلیّـت موضـوع عقـد بیـع      از توجیھات برخی فقیھان چنین به نظر می

جا که انقالب معاوضه میان کلی و ثمن را به فرد و ثمـن، حتـی در   اند تا آنماھیتی مستقل قائل
انـد (اصـفھاني، حاشـیه کتـاب المکاسـب،      محال شـمرده فرض تعیّن قطعی کلی درضمن فرد، 

تـوان وصـف   گاه نمـی چه مبیع کلی متعلق بیع واقع شود، ھیچ). گویا از نظر ایشان چنان٤/٤٤٠
چون مبیع عین معیّن با آن رفتار نمود، حتی پـس از تسـلیم یکـی از    کلیّت را از آن سلب و ھم

تری به دیگر بیان گرچه با این تسلیم ذمّـه  مصادیق کلی از سوی بایع و قبض آن فرد توسط مش
فروشنده از تعھد تسلیم مبیع بری گردد اما چنین بیعی ھمواره مبادله مبیع کلـی در برابـر ثمـن    

آید که ایشان فرد به قبض در آمده از این دو قسم کلی را دانند، چنین بر میپذیر میکلی در معین و کلی مشاع امکاناز نظر برخی فقیھان که فسخ بیع به سبب خیار رؤیت را در بیع-٣

)  ١/٣٣اند. (جزایری، که برخی این روش را به تشخّص مبیع کلی در معیّن، اختصاص داده) ھمچنان٤/٢٨٣اند. (طباطبایی قمی، شمردهمبیع می
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خوانده شده و از این رو امکان تبدیل فرد مقبوض واجد عیب با فردی سالم از آن کلـی موجـه   

خواھد بود.
ز این فقیھان را نسـبت بـه لـوازم نظریـه خـویش      بندی برخی ااز دیگر دالیلی که عدم پای

سازد، مشروع ندانستن حق فسخ برای مستأجر در فرضی اسـت کـه موضـوع اجـاره     آشکار می
کلی و فرد تسلیم شده به مستأجر، معیوب باشد. در چنین حالتی ایشان استحقاق فسخ اجاره را 

.)٣١٦-٢٧/٣١٥؛ نجفـي،  ٣/٢٢٩اند (شـیخ طوسـي،   تنھا در صورت تعذّر ابدال متصور دانسته
رسد میان عقد اجاره و بیع از حیث استدالل بر ثبوت یا عدم امکـان فسـخ   که به نظر میحال آن

ترین زیربنای نظر ایشان در ھر دو عقـد یکسـان   تفاوتی نیست، زیرا داوری عرف به عنوان مھم
عقود مختلـف را  است و از طرفی دالیل خاصی وجود ندارد که نحوه تعیّن موضوعات کلی در 

چه قبض مصداق کلی از سوی متعھدلـه در تشـخّص آن   به تمایز بیان کرده باشد. بنابراین چنان
کافی شمرده شود، این قاعده برخوردار از اطالق و قابل سرایت بـه ھمـه معـامالت در فـرض     

نظیـر  توان آن را تنھا به اقسـام خاصـی از بیـع   ھا خواھد بود و از این رو نمیکلیّت موضوع آن
منحصر دانست.٤صرف و سلم

تسلیم فرد عاری از عیب از سوی متعھدله-ب
آید که اغلب ایشان تسلیم یکـی از مصـادیق را   از بررسی و تتبّع در آثار فقیھان چنین بر می

در تشخّص مبیع و ثمن کلی ناکافی دانسته و ضمن اعتبار شرط ضمنی سالمت در مصـداق بـه   
از کلی را که عاری از ھرگونه عیب باشد، برای صدق عنوان مبیع یا قبض در آمده، تنھا آن فرد

؛ ٥/٣٤الـوثقي،  العـروة ؛ یـزدي،  ٧/٩٢؛ کرکي، ٤٧٤-٢/٤٧٣اند. (ابن ادریس، ثمن صالح دانسته
) برخی نیز قدمی فراتر نھاده و نه تنھا صـحت و سـالمت از عیـوب را بـرای     ٢١/٦١٤بحرانی، 

اند، بلکه برخـورداری کامـل فـرد مقبـوض از     ه الزم شمردهمبیع یا ثمن خواندن فرد تسلیم شد
دارنـد  گونه کـه بـه صـراحت اعـالم مـی     اند؛ آنصفات مقرر میان طرفین را نیز ضروری دانسته

چه مصداق اعطا شده از مبیع کلی فاقد برخی از اوصاف مورد توافق طرفین باشد، مشتری چنان
قرارگرفته به وی بازگرداند و مبیـع را مطالبـه   جھت در تصرفش مکلّف است مال بایع را که بی

)  ٢/١٦٧کند. (مظفر، 
در توجیه نظریه انطباق مبیع کلی بر مصداق واجد سالمت چنین اسـتدالل شـده اسـت کـه     

جا که قابلیت تقیید را دارا نیست، ناگزیر در ھر حـال و حتـی در صـورت    مبیع عین معیّن از آن

یع کلی از طریق تسلیم یکی از مصادیق از سوی قائالن به آن صرفاً در ابواب بیع صرف و سلم مطرح گردیده است.نظریه تعیّن مب-٤
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ر، متعلّق بیع واقع شده و مبیع خوانده خواھد شـد، امـا   نقصان و عیب یا تخلّف از اوصاف مقر

که از قابلیت تضییق و تقیید برخـوردار اسـت، از ایـن رو    چه مبیع کلی باشد، به جھت آنچنان
مندی از صـفات مـورد توافـق، معیـوب نباشـند.      افرادی از کلی مبیع خواھند بود که ضمن بھره

چه اتومبیلی به نحو کلی در معین یـا کلـی در ذمّـه    ن) به عنوان مثال چنا٥٣(اصفھاني، االجاره، 
توان مبیع شمرد که از ھمـه اوصـاف برخـوردار بـوده و     ھایی را میفروخته شود، صرفاً اتومبیل

ھای فاقد این ویژگـی اساسـاً در دایـره مبیـع کلـی      دچار نقصان و عیب نباشند. بنابراین اتومبیل
ھا کمکی نخواھد کرد. بدیھی است پذیرش ایـن  آنجای ندارند و حتی تسلیم نیز به مبیع شدن

استدالل نخست متوقف بر آن است که دخالت وصف صحت برای صدق عنوان مبیـع پذیرفتـه   
چه فرد ایفا شـده از مبیـع کلـی معیـوب باشـد، فـرد مـذکور را        گاه بتوان گفت چنانشود تا آن

این مـدّعا وجـود نـدارد. از ایـن رو     که دلیلی بر اثبات) حال آن٥٤توان مبیع نامید؛ (ھمان، نمی
برخی فقیھان ضمن اجتناب از قبول مقدمه نخست، بر این باورند که سالمت مبیع از عیـوب در  

)٥٤؛ اصفھانی، االجاره، ١٨/١٧تأثیر است. (سبزواری، ذات و عنوان آن بی
ـ    رآن گزینش نظریه تعیّن مبیع کلی در مصداق عاری از عیب، اغلب صاحبان ایـن نظـر را ب

داشته است که جریان خیار عیب را در بیع کلی به صـراحت انکـار کننـد و بـرای مشـتری کـه       
مصداق معیوب به وی تسـلیم شـده اسـت، صـرفاً حـق مطالبـه بـدل را متصـور بداننـد، زیـرا           

گونه که گفته شد، به زعم ایشان فرد واجد عیب که به قـبض مشـتری در آمـده اسـت را     ھمان
و از این رو مشتری حق دارد با ردّ فرد معیوب به فروشنده، فرد سالمی از توان مبیع خواند نمی

کـه  ). از طرفی این فقیھان برای آن٢/٧٠المکاسب، ةمبیع را درخواست کند (یزدي، حاشیھمان 
به اشکال نادیده انگاشتن اطالق اخبار مربوط به خیار عیب که به صراحت ھمه اقسـام مبیـع را   

) مذکور در این روایـات را  ١٨/٣٠(حرّ عاملی، ٥»ردّ«شوند، ناگزیر واژه گردد، دچار نشامل می
) و در توجیه ٥٤در فرض کلیّت موضوع بیع، به ردّ تطبیق و وفا تعبیر کرده (اصفھانی، االجاره، 

اند به لحاظ اختالف در مقتضای بیع، ردّ نیز شامل دو صورت است بـدین ترتیـب کـه    آن گفته
عین معیّن باشد، ردّ آن به منزله فسخ عقد است و ھنگامی که مبیع کلـی  چه مبیع معیوب، چنان

بوده و فرد تسلیم شده از آن کلی واجد عیب باشد، ردّ مصداق به مثابه ردّ تطبیق کلـی بـر فـرد    
) یـا  ٢٤/٢٥(نجفـی،  » ابطال تطبیـق «مقبوض است و نه به معنای زوال عقد و از این نوع ردّ به 

ب قد قطع أو خیط أو صبغ، فی الرجل یشتری الثوب او المتاع فیجد فیه عیباً ، فقال إن کان الشیء قائماً بعینه، ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن و إن کان الثو:« عن أبی عبداهللا علیه السالم -٥

)١٦از باب ٣، حدیث ٣٠/ ١٨(برای دیدن روایت مشابه ر.ک: وسائل الشیعه، » یرجع بنقصان العیب
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که توجیه یـاد شـده، ادعـایی    اند، حال آن) تعبیر کرده٢/٧٠ه مکاسب، (یزدی، حاشی» فسخ وفا«

چـه از معنـای واژه   خورد. زیرا آناست که در کالم این بزرگان دلیلی بر اثبات آن به چشم نمی
چه مدّعای این فقیھان اسـتعمال  است. (ھمان) از این رو چنان» فسخ عقد«گردد، متبادر می» ردّ«

یک معنا با لحاظ تفاوت در اقسام مبیع است، بایستی دلیلی بر این استعمالِ این واژه در بیش از 
خالف اصل ارایه گردد که مغفول مانده است.

تـوان  بر مبنای نظر ایشان تنھا زمانی که مبادله فرد معیوب با فرد سالم نامقـدور گـردد، مـی   
کرد. در این میان فرقی ندارد سبب این بینی امکان فسخ عقد را به استناد خیار تعذّر تسلیم پیش

تعذّر عجز فروشنده باشد یا معیوب درآمدن تمام افراد مبیـع کلـی (یـزدي، حاشـیه المکاسـب،      
) به دیگر بیان حتی در فرضی که بیش از یـک فـرد از کلـی بـاقی     ٥٦؛ اصفھاني، االجاره، ٢/٧٠

وان مصداق مذکور را مبیع نامید تنمانده و آن فرد منحصر نیز مبتال به نقصان و عیب است، نمی
رسـد  و مطالبه ارش یا فسخ عقد را به استناد خیار عیب مشروع دانسـت. ھرچنـد بـه نظـر مـی     

برخی از این فقیھان انحصار کلی در مصداق معیوب را سبب تعیّن قھری مبیع و به تبـع جـواز   
عین تفاوتی قائـل شـوند.   که میان کلی در ذمّه و کلی در ماند، بدون آنجریان خیار عیب دانسته

)١٧/١٨٥(سبزواري، 
رسد نظریه یاد شده نیز از مبانی فقھی و منطقی استواری برخـوردار باشـد، چـه    به نظر نمی

که تنھا معیار ممتاز کننده مبیع و ثمـن در عقـد بیـع، قصـد جـدی طـرفین اسـت و در ایـن         آن
چنـان  ت. به عبارت دیگر ھمخصوص میان کلی یا عین معیّن بودن موضوع قرارداد تفاوتی نیس

که عین معیّن پس از تحقق عقد و تعلق قصد طرفین مبایعه بر تملیک آن، مبیع خوانده شـده و  
که در ضمن یکی از مصادیق خـود،  شود، عین کلی نیز پس از آنتمام آثار مبیع بر آن مترتب می

بـود و در ھـر دو حـال    به نحو قطعی متعلّق قصد انشای طرفین قرار گیرد، ناگزیر مبیع خواھد
عدول از این قصد میسّر نیست مگر به یکی از طرق مشروع فسخ و انحـالل بیـع. حـال در بیـع     
کلی که مشتری اختیار تعیین یکی از افراد مبیع کلی را به بایع تفویض کرده و بـایع بـر اسـاس    

ا شده را به قصـد  این توافق، یکی از مصادیق آن کلی را به مشتری تسلیم کرده و او نیز فرد اعط
تـوان مـدّعی بـود بقیـه افـراد مبیـع کلـی        کند، چگونه مـی مبیع بودن پذیرفته است و تملّک می

البدل است و از این رو در صورت ظھور عیب در فـرد  چنان متعلق قصد طرفین به نحو علیھم
را بـه  که شخصی مالیتواند بدل فرد معیوب را مطالبه کند؟ بر فرض آنتسلیم شده، مشتری می

صورت کلی در معین یا کلی در ذمّه خریداری کرده و ھنگام تسلیم، خود یکی از مصـادیق آن  
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را انتخاب و بایع نیز ضمن اعالم رضایت، فرد منتخب مشتری را به وی تسلیم کند، آیا باز ھـم  

توان گفت در صورت معیوب در آمدن آن فرد، مشتری حـق مطالبـه بـدل مبیـع معیـوب را      می
تواند مثبت باشد، زیرا بر اساس نظر کسانی که سالمت مبیع را در تشـخّص  پاسخ میداراست؟

اند، فرد انتخاب شده در حقیقت عنوان مبیع را نخواھد داشت. در ردّ این سخن آن شرط دانسته
باید گفت که سالمت مبیع در تشخّص آن مدخلیّتی ندارد، زیرا در مبیع عین معیّن نیز در فرض 

توانـد بیـع را فسـخ کنـد یـا ارش      ن، مشتری حق مطالبه بدل را ندارد و صرفاً مـی معیب بودن آ
توان گفت که سالمت مبیع یا اقتضای اطالق بیع است یا به عنوان شرط ضـمنی  بگیرد. پس می

شود و در این میان متفاوت نیست که مبیـع کلـی یـا عـین معـیّن      یا تبانی در عقد بیع لحاظ می
ین است که در مبیع عین معیّن، عقد از ھمان ابتدا برھمان فـرد خـاص   باشد. آری؛ تفاوت در ا

واقع شده و در مبیع کلی عقد در ابتدا بر فرد نامعیّن واقع شده است و سپس بایع بنابر اختیاری 
که دارد، مبیع را پس از عقد متعیّن ساخته است. تعبیر فقیھان که به صراحت از تعـیّن در مـتن   

تردیـد  ) حاکی ازاین است که مبیع کلی بـی ٤/٣٣٤شھید ثانی، شرح لمعه، اند، (عقد سخن گفته
فیه بایع معیّن کننده کلـی در خـارج از عقـد    شود که در ما نحندر خارج از متن عقد محقق می

است.
تعیّن کلی در فرد منحصر-ج

ز طریق چه مبیع کلی در یکی از افراد خود منحصر گردد بدان معنا که امکان تأدیه آن اچنان
مصداق دیگری ممکن نباشد، برخی فقیھان براین باورند که فرد باقیمانـده از کلـی لزومـاً مبیـع     

که نوع کلی و علت نایابی و انحصار آن در ضـمن فـرد منحصـر، در ایـن     خواھد بود، بدون آن
رسد علت التزام به این رأی آن باشـد کـه  ) به نظر می١٧/١٨٥مھم تأثیرگذار باشد. (سبزواري، 

چه پیش از اند و از این رو چنانالبدل قرار گرفتهھمه افراد کلی متعلّق قصد طرفین به نحو علی
کـه از دسـترس فروشـنده خـارج     تعیین قطعی مبیع، افراد کلی به ھر دلیل تلف یا معیوب یا آن

شوند و تنھا مصادیقی از کلی باقی بمانند که برابر بـا موضـوع عقـد باشـند، قصـد طـرفین در       
که اراده یا اقدام دیگری از ناحیه ، قھراً تنجّز خواھد یافت، بدون آنوص افراد برجای ماندهخص

ای یکـی از ده یخچـال   کـه فروشـنده  فروشنده و خریدار در این تعیّن تأثیرگذار باشـد. مثـل آن  
ھا سرقت ھا جز یکی از آنموجود در انبار خود را به نحو کلی در معین بفروشد و ھمه یخچال

د. بدیھی است یخچال باقی مانده حتی در فرض عدم رضایت بـایع، مبیـع خوانـده شـده و     شو
ملک مشتری خواھد بود. بعض دیگری از فقھا ضمن تفصیل میان اقسـام کلـی، انحصـار را در    
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چه مبیـع از نـوع کلـی در    الذمّه، مفید تعیّن و تشخّص ندانسته و بر این نظرند که چنانکلی فی

چنان صدق عنوان مبیع بر فرد یـا افـراد   عداد موضوع قرارداد منحصر گردد، ھمذمّه بوده و در ت
تـوان بـه   منحصر پیش از تسلیم بایع مقدور نخواھد بود و صرفاً پـس از تسـلیم فروشـنده مـی    

) از طرفـی  ٣/٤٦٩خروج مال از ملکیت بایع و تملّک آن توسط مشتری ملتزم شـد. (مامقـانی،   
شماری از فقیھانی که سالمت از عیوب را به انضمام تسلیم بایع در که پیشتر نیز گفته شد،چنان

تأثیر دانسـته و در فرضـی کـه    شمرند، انحصار کلی را درتعیّن آن بیتشخّص مبیع کلی الزم می
آخرین فرد از کلی نیز معیوب باشد، به جای خیار عیب نظر به ثبوت خیار تعـذّر تسـلیم بـرای    

رسـد انحصـار کلـی در تعـداد افـراد      ) در این میان به نظـر مـی  ٢/٧٠اند (یزدي، مشتری داشته
که کلی در معیّن یا در ذمّه باشد، قصد جدی طـرفین را قھـراً متوجـه    موضوع مبایعه، اعم از آن

ھـا  افراد باقیمانده خواھد نمود و از این رو بایع مکلف است مصادیق منحصر را که دیگر به آن
چه پس از قبض مشتری عیب مبیـع  یم کند. بدیھی است چنانشود، به مشتری تسلمبیع گفته می

کلی آشکار گردد، بر مبنای خیار عیب، امکان فسخ بیع یا مطالبه ارش برای مشتری فراھم آمـده  
و بدین ترتیب از وی رفع ضرر به عمل خواھد آمد.

افراز کلی-د
را به قیـد اشـاعه بـه    افراز و تقسیم، راھکار تعیّن مبیع در فرضی است که بایع مال خویش 

آورد. آن گروه از فقیھان که فروش عین مشاع را بـه جھـت عـدم تعیـین     تملیک مشتری در می
اند، افراز و تقسـیم مبیـع را تنھـا راه حـل     سھم بایع و خریدار از اقسام بیع کلی محسوب داشته

در حقـوق ایـران   ) این نظـر  ١/٣٣اند. (جزایري، رھایی آن از کلیّت ناشی از اشاعه، عنوان کرده
نیز مورد تأیید واقع شده و افراز با تراضی طرفین یا حکم دادگاه پایان بخش مالکیـت مشـاعی   

) در مقابل برخی فقیھان بر این باورند ٥٧٥-٥٧٤شرکا، معرفی شده است. (جعفري لنگرودي، 
از ای است میان مملوک مشاعی شرکا کـه گرچـه ایـن تبـادل خالصـی      که افراز و تقسیم مبادله

اشاعه و استقالل مالکیت ایشان را به ھمراه دارد، اما نباید چنین تصور کرد کـه حـق ھریـک از    
رسـد نظریـه   به نظر می٦) ٥/٣١٩کند. (خویي، شریکان کلی است که بدین وسیله تعیّن پیدا می

تری برخوردار است، زیرا گرچه عین مبیعی که موضـوع شـراکت قـرار    نخست از مبانی محکم
الذمه متفاوت است، اما سھم مشاعی ھـر  عالم خارج موجود و از این لحاظ با کلی فیگرفته در

یک از شریکان که از سھم دیگر شرکا جدا شود، متعیّن نیست و ھیچیک از شریکان پیش از آن

لی فی الخارج ، فانّه یتعیّن بالتعیین.لذمّه أو بیع الکإن کان مراد االمامیه ھو أنّ حق کل منھما أمرٌ کلی یتعیّن بالقسمه، فھو ال یصح إال فی موارد کون المملوک کلیّاً کموارد البیع فی ا-٦
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تواند محدوده تحت مالکیت خویش را از دیگـران متمـایز سـازد و آن را بـه عنـوان سـھم       نمی

یک از افراد آن کند. درست ھمانند فروش مبیع کلی در معیّن که ھیچاختصاصی خویش معرفی
که یکی از آن افراد برای تسلیم به مشتری به نحو قطعی انتخـاب  توان مبیع نامید، مگر آنرا نمی

توان پذیرفت عین مشاع نیز کلی است که با افراز و از بین رفتن اشـاعه تعـیّن   شود. بنابراین می
یابد.می

یافتن مبیع کلی در حقوق ایرانتعّین 
خود به ذکر اقسام مبیع کلی اکتفا کرده و از احکام مـرتبط  ٣٥٠ھرچند قانون مدنی در ماده 

و نیز اختصاص خیار تـأخیر ثمـن بـه بیـع     ٧با بیع کلی صرفاً به عدم جریان خیار رؤیت در آن
اندیشمندان حقوق مخفـی  ، بسنده کرده است، اما موضوع تعیّن مبیع کلی از نگاه٨کلی در معین

بـودن  دانان اثـر مسـتقیم بیـع را در فـرض کلـی     نمانده است. نخست باید دانست اغلب حقوق
اند؛ حـال برخـی از ایشـان    موضوع قرارداد، تعھد به تسلیم و ایفای یکی از مصادیق کلی دانسته

م محقـق  صراحتاً بر عھدی بودن بیع در این فـرض تأکیـد ورزیـده و ملکیـت را در اثـر تسـلی      
) و برخی دیگر گرچه از این صراحت اجتناب کرده و از تملیکی بـودن  ٣٧اند (شھیدي، شمرده

اند، اما بر این باورند که مشتری در بیع کلی، بر ذمّه و عھده بایع سـلطه و  عقد بیع عدول نکرده
ت یابد و از این رو در فرض مذکور مالکیت در معنای عام خـود اسـتعمال شـده اسـ    استیال می

چنان که بعضی نیز بیع کلی را فراھم آورنده اقتضای تملیک شمرده، ھم).٥٢٥-١/٥٢٦(امامي، 
اند که قابلیت پذیرش این حـق عینـی در موضـوع    نفوذ و استقرار ملکیت را منوط به آن دانسته

قرارداد ایجاد شود. بنا بر نظر ایشان در فرضی که مبیع کلی است، تا زمانی که فرد مورد تملیک
شود، گرچـه قابلیـت و اسـتعداد    از طرف فروشنده تعیین نشود، خریدار مالک مبیع شناخته نمی

)  ١/٦٩وجود آمده باشد. (کاتوزیان، واسطه عقد بیع بهمالک شدن وی به
آید کـه  چه در خصوص ماھیت عھدی بیع کلی در حقوق ایران گفته شد، چنین بر میاز آن

اند؛ گرچـه برخـی   یک و تعیّن مبیع کلی با تسلیم آن باور داشتهزمانی تملاین اندیشمندان به ھم
از ایشان تسلیم مبیع را صرفاً یکی از مبرزات متعارف اراده فروشنده در تعیین مبیع برشـمرده و  
بر این نظرند که حتی پیش از تسلیم مبیع کلی نیـز امکـان تعـیّن و تملیـک آن متصـور اسـت؛       

قانون مدنی: در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدھد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد٤١٤ماده -٧

قانون مدنی٤٠٢ماده -٨
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بنـدی و بـرای خریـدار ارسـال کنـد،      مبیع کلی را تعیین، بستهکه اگر فروشنده مصداقی از چنان

مشتری مالک کاالی ارسال شده خواھد بود. به ھمین ترتیب اگر مبیع کلی به ھر دلیل در سـھم  
شـود.  مانده بدون نیاز به تسلیم در ملک مشـتری وارد مـی  خریدار منحصر گردد، مصادیق باقی

وان تلف مصداق مبیع کلی قبل از تسلیم به خریـدار را  (ھمان) بعید نیست بر مبنای نظر اخیر بت
شـمار آورد؛ بـدین اسـتدالل کـه     مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض و سبب انفساخ بیع بـه 

تعیین قطعی مصداق کلی از طرف فروشنده، مبیع کلی را در حکم عین معیّن و شخصـی قـرار   
رو تلف این کاال به منزلـه تلـف مبیـع و    دھد که بایع صرفاً ملزم به تسلیم آن است و از اینمی

) شاید تشتّت آرا و نظرات فقیھان سبب شـده اسـت   ٩٢موجب انحالل بیع خواھد بود. (ھمان، 
جا که سرانجام پاسخ قطعی بـه پرسـش   گفته در آثار ایشان پررنگ نباشد، تا آنکه استدالل پیش

اند. (ھمان)  پیرامون نحوه تعیّن مبیع کلی را به رویّه قضایی واگذارده

گیرینتیجه
قصد انشای طرفین مبایعه برای تملیک و تملّک یک مال، تنھـا معیـار مبیـع واقـع شـدن و      

چه بـایع و مشـتری قصـد مشـترک خـود را بـر       انفکاک آن از سایر اموال است، از این رو چنان
اھد شـد  مبادله عین شخصی و معیّن معطوف سازند، عین مذکور ناگزیر وصف مبیع را دارا خو

و از این پس سلب این عنوان ممکن نیست، مگر به یکی از طرق مشروع گسسـتن عقـد. ایـن    
قاعده کلی در فرض کلیّت مبیع نیز حاکم است، بدان معنا که اگر مبیع کلـی و قابـل صـدق بـر     

ای جـز رجـوع بـه قصـد انشـاء      اموال متعدد باشد، برای تعیین مبیع از سایر مصادیق کلی چاره
گیری این قصد مشترک نیست. از این رو در فرضی که مشتری کاالیی و زمان شکلطرفین عقد

خرد و امکان تعیین مبیع را ازمیان مصادیق معـیّن خـارجی بـه بـایع     را با علم به اوصاف آن می
کند، (کلی در معین) از زمانی که بایع قصد جدی خود را به یکـی از افـراد آن کلـی    واگذار می

توان مدعی صدق عنوان آورد، میمقدمات تسلیم آن را به مشتری فراھم میسازد و معطوف می
کـه اگـر بـایع و مشـتری     چنـان مبیع بر فرد انتخاب شده و خروج مبیع از وصف کلیّت شد. ھم

قرارداد خود را توسعه بخشند و بر تسلیم مبیع از ھمه افراد واجد وصف که ممکن است ھنـوز  
الذمه) نیز تعیّن مبیع متوقف بر تعیین قطعـی فـرد   نمایند، (کلی فیبه وجود نیامده باشند، توافق 

الذمـه  چه کاالیی به صورت کلـی در معـین یـا کلـی فـی     توسط بایع خواھد بود. بنابراین چنان
فروخته شود، ھمین که یکی از افراد کلی مورد نظـر از سـوی بـایع جـدا و بـرای تحویـل بـه        
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ع خوانده شده و واجد تمام آثار و خصوصـیاتی خواھـد   مشتری آماده گردد، فرد تعیین شده مبی
بدیھی است در کلی در معین یا کلی در ذمّـه  مند است.بود که مبیع معیّن و شخصی از آن بھره

شـود و  که مبیع در فرد یا افراد موضوع بیع منحصر است، این تعیّن از زمان انحصار محقق مـی 
چـه  حال چنان.توان مبیع دانستوع مبادله را میاز ھمان ھنگام، مصادیق منحصر در تعداد موض

ارش را مبیع کلی تعیّن یافته پس از قبض مشتری معیوب در آید، تنھا حق فسخ عقد یا مطالبـه 
چـه مصـداق یادشـده پـیش از تسـلیم بـه       دیده فراھم خواھد ساخت و چنانبرای مشتری زیان

اطـالق و عمـوم بالمعـارض برخـی     مشتری تلف گردد، انفساخ بیع را به دنبال خواھد داشـت. 
روایات که حکایت از ثبوت خیار عیب در فرض کلیت مبیع دارند، گواه صدق این مدعاسـت،  

گونه که حتی مخالفان این نظر را نیز یارای انکار داللت آن نبوده است. وانگھی نباید از نظـر  آن
ت آن با توجه به نوع دور داشت که احراز این قصد جدی قدری دشوار است و لذا برای شناخ

و کیفیت اموال موضوع مبادله، بایستی از شواھد و قرائن عرفی نیز مـدد جسـت. در خصـوص    
الذمه پذیرفتـه شـود،  که ھمسانی کلیّت آن با کلی در معین و کلی فیکلی مشاع نیز برفرض آن

د. یابی به مالکیت مستقل، افراز و تقسیم خواھد بوتنھا راه رھایی از اشاعه و دست

منابع
ةالنشـر االسـالمی، الطبعـ   ةقـم، موسسـ  ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس، محمد بن احمد

ق.١٤١٠، ةالثانی
.ق١٤١٨االولی، ةقم، انوار الھدی، الطبع،کتاب المکاسبةحاشی، االصفھانی، محمد حسین
ق.١٤٠٩، ةالثانیةالنشر االسالمی، الطبعةقم، موسس، االجاره،_______________

.١٣٩٠تھران، انتشارات اسالمیه، چاپ سی ودوم، ،حقوق مدنی، امامی، حسن
النشـر االسـالمی،   ةقـم، موسسـ  ، ةالطاھرةفی احکام العترةالحدائق الناضر، یوسف بن احمدبحرانی،

ق.١٤٠٥االولی، ةالطبع
االولـی،  ةالنـور، الطبعـ  ةقـم، طلیعـ  ،ھدی الطالب إلی شرح المکاسـب، جزایری مروج، محمد جعفر

.ق١٤٢٨
.١٣٤٦تھران، ابن سینا، ،ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمد جعفر

االولـی،  ةآل البیت، الطبعـ قم،،ةإلی تحصیل مسائل الشریعةوسائل الشیع، حرّعاملی، محمد بن حسن
ق.١٤٠٩

.ق١٤٢١االولی، ةخمینی، الطبعمتھران، موسسه تنظیم و نشر آثار اما، کتاب البیع، خمینی، روح اهللا
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االولـی،  ةیم و نشر آثار امام خمینـی، الطبعـ  موسسه تنظتھران،،، مستند تحریر الوسیلهخمینی، مصطفی

.تابی
ق.١٤١٢االولی، ةلبنان، دارالھادی، الطبع، فی المعامالتةمصباح الفقاھ، خویی، ابوالقاسم

، ةالرابعـ ةالمنـار، الطبعـ  ةقم، موسسـ ،الحالل و الحراممھذب االحکام فی بیان ، سبزواری، عبد االعلی
ق.١٤١٣

المعـارف  ةقـم، موسسـ  ،مسالک االفھام إلی تنقـیح شـرایع االسـالم، شھید ثانی، زین الدین بن علی
.ق١٤١٣االولی،ة، الطبعةاالسالمی

سـالمی،  ، بیروت، دار العالم االالروضة البھیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، __________________
تا.بی

.١٣٨٨)، تھران، مجد، چاپ یازدھم، ١(عقود معین٦حقوق مدنی شھیدی، مھدی، 
ـ  ةالمرتضویةالمکتبتھران، ، ةالمبسوط فی فقه االمامی، طوسی، محمد بن حسن ، ةالحیاء اآلثـار الجعفری

ق.١٣٨٧، ةالثالثةالطبع
ق.١٤٠٠االولی، ةطبعالخیام، الةقم، مطبع،دراساتنا من الفقه الجعفری، قمی، تقی

تھـران، کتابخانـه گـنج دانـش،     (درسھایی از عقود معین)،دوره مقدماتی حقوق مدنی، کاتوزیان، ناصر
.١٣٨٨چاپ دوازدھم، 

ة، الطبعـ ةقم، مجمـع الـذخائر االسـالمی   ،غایة اآلمال فی شرح کتاب المکاسب، مامقانی، محمد حسن
ق. ١٣١٦االولی، 

االسـماعیلیان،  ةقـم، موسسـ  ،رائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرامش، محقق حلّی، جعفر بن حسن
ق.١٤٠٨، ةالثانیةالطبع

، ةالثانیـ ةآل البیـت، الطبعـ  ةقم، موسس،جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق کرکی، علی بن حسین
.ق١٤١٤

.تااالولی، بیةقم، حبیب، الطبع،حاشیة المظفر علی المکاسب، مظفر، محمد رضا
االولـی،  ةتھـران، المکتبـة المحمدیـة، الطبعـ    ، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، نایینی، محمد حسـین 

ق.١٣٧٣
ق.١٤١٣االولی، ةالنشر االسالمی، الطبعةوسسقم، م، المکاسب و البیع، ____________

ار إحیاء لبنان، د، جواھر الکالم فی شرح شرائع االسالم، ، محمد حسن بن باقر)صاحب جواھرنجفی (
ق.١٤٠٤، ةالسابعة، الطبعةالتراث العربی

.ق١٤٢١، ةالثانیةاالسماعیلیان، الطبعةقم، موسس،المکاسبةحاشی، یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم
.ق١٤١٤االولی، ةقم، کتابفروشی داوری، الطبع،الوثقیةالعروةتکمل___________________، 


