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مقایسه قشاسداد پیصفشوش ساختمان با هش یک اص وهادهای مزکىس و بشسسی وجىه تطابه و تفراو
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هقذهه
ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ،فـوىًؼه هالی ؿا که هًوف وروػ پیؼا يکـػه ولی ػؿ ايتظاؿ وروػ آو امت
لبل اف وروػ پیؼاکـػو آو ،هیفـوىؼ هايًؼ کياوؿفی که لبلل اف فَلل بهػملت آهلؼو هضَلول،
همؼاؿی گًؼم ػؿ ؽهه بفـوىؼ (رؼفـی لًگـوػی ،78=< ،ه<>= .)8;7ً ،7بـعی اف صموللؼاياو
اف لـاؿػاػ پیوفـوه ػؿ بیغ ملن و ػؿ ؽیل بضج تنلین بضج يموػهايلؼ (ىلییؼی.)8<ً ،78=7 ،
بـعی اف صمولؼاياو به بـؿمی لـاؿػاػ فـوه آپاؿتمايی که ػؿ آیًؼه بایؼ ماعته ىوػ پـػاعتهايلؼ کله
ػؿ ایى صالت ،بهٕوؿ هؼمول هولؼیت و ابؼاػ و هيغَلههای آپاؿتملاو ػؿ يميله ملاعتماو ن
هؼلیى
هیىوػ و فـوىًؼه تؼیؼ هیکًلؼ کله آو ؿا ظلـ هیللت ن
هؼلیى بنلافػ و تضویلل عـیلؼاؿ بؼهلؼ

(کاتوفیلاو ،78=< ،د .)7<7ً ،7ػؿ صملوق هوّلوػه ایلـاو ،ػؿ لللايوو ػملیلا بلايکی هَللو
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 ،78;7با تؼـیف هؼاهله ملف ،اولیى باؿ افػباؿ پیوفـوه و پیو عـیؼ املتفاػه ىلؼه املت.
ن
هاػه  94ایى لايوو همـؿ هیػاؿػ@ :هًظوؿ اف مللف ػباؿتنلت اف پلیو عـیلؼ يملؼی هضَلوت
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تولیؼی به لیمت ن
هؼیى? .ػؿ مال >= 78لايوو پیوفلـوه ملاعتماو تَلوی گـػیلؼ کله ػؿ آو،

تؼـیف لـاؿػاػ پیوفـوهّ ،وابٔ و ىـایٔ و اوٍا  ،چگويگی تًظین لـاؿػاػ ،چگويگی پـػاعت
النآ حمى ،صموق و تؼیؼا ٕـفیى لـاؿػاػّ ،مايت ارـا و هٖالبه عناؿ و ...هواػ لايويی ؿا به
عوػ اعتَاً ػاػه امت .ن
هاػه  7ایى لايوو ،همـؿ هیػاؿػ@ :هـ لـاؿػاػی با هـ ػًواو که بلههور
آو ،هالک ؿممی فهیى (پیوفـوىًؼه) ،هتؼیؼ به اصؼاث یا تکمیل واصؼ ملاعتمايی هيلغٌ ػؿ
آو فهیى ىوػ و واصؼ ماعتمايی هؾکوؿ با هـ يوع کاؿبـی اف ابتؼا یا ػؿ صلیى اصلؼاث و تکمیلل یلا
پل اف اتمام ػملیا ماعتمايی به هالکیلت ٕلـ ػیگلـ للـاؿػاػ (پیوعـیلؼاؿ) ػؿ آیلؼ .اف يظلـ
همـؿا ایى لايوو @لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو? هضنو هیىوػ?.
لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو با بـعی اف يیاػهای فمیی و صمولی ،وروه اىتـاک و افتـاللی ػاؿػ
که ػؿ ایى تضمیكّ ،مى هماینه لـاؿػاػ هؾکوؿ با يیاػهای هيابه ،علواهین ػیلؼ کله ایلى للـاؿػاػ،
هاهیت عاٍی ػاؿػ و يمیتواو آيـا با یکی اف لالبیای هوروػ پیو گفتله هًٖبلك ػاينلت ،بلکله بلا
تَوی لايوو پیوفـوه ماعتماو ،للـاؿػاػ پیوفلـوه ملاعتماو ػؿ لالل یلک ػملؼ ن
هؼلیى و
هنتمل لـاؿ هیگیـػ که ىـایٔ ،اصکام و آحاؿ آو ؿا لايويگؾاؿ تبییى يموػه امت.

 .1هفهىم قرارداد پیصفروش ساختماو و هبايی هشروعیت آو
پیوفـوه امن هَؼؿ اف فؼل فـوعتى و هـک اف ػو کلمه @پیو? به هؼًی لبل ،مابك ،گؾىته
و کلمه @فـوه? هیباىؼ و تـکی ایى ػو کلمه ػباؿتنت اف @فـوعتى کلاتیی کله هًلوف صاّلـ و
هوروػ يینت و فـوىًؼه پولی هیگیـػ که بؼؼا آو ؿا تضویل بؼهؼ? (ػمیلؼ ،78<> ،د.):4=ً ،7
پیوفـوه اف لضاٗ ػمتوؿ فباو به ػو ٍوؿ ٍفت فاػلی هـک و امن هَؼؿ هـک وروػ ػاؿػ.
ػؿٍوؿ اول به ایى هؼًامت که لبل اف هوػؼ همـؿ و تییهىؼو رًل ،بیا ملتايؼ (ػهغلؼا،78<< ،

د .):>=8ً ،7افآيزاکه لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،ػؿ فمه هنبوق به مابمه يینت ،يملیتلواو
تؼـیفی بـای آو ػؿ هتلوو فمیلی یافلت .ن
هلاػه  7للايوو پیوفلـوه ملاعتماو ػؿ تؼـیلف للـاؿػاػ
پیوفـوه ماعتماو ،همـؿ هیػاؿػ@ :هـ لـاؿػاػی با هـ ػًواو که بههور آو ،هالک ؿممی فهیى
(پیوفـوىًؼه) ،هتؼیؼ به اصؼاث یا تکمیل واصؼ ماعتمايی هيلغٌ ػؿ آو فهلیى ىلوػ و واصلؼ
ماعتمايی هؾکوؿ با هـ يوع کاؿبـی اف ابتؼا یا ػؿ صیى اصؼاث و تکمیل یلا پلل اف اتملام ػملیلا
پیوفـوه ماعتماو? هضنو هیىوػ?.
ػؿهوؿػ هيـوػیت لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو و بهٕوؿ کللی ؿارلغ بله هيلـوػیت و اهکلاو
هؼاهله ينبت به هالی که ػؿ آیًؼه به وروػ هیآیؼ ،تـػیلؼ رلؼی ورلوػ ػاؿػ Aبهگويلهای کله ػؿ ػو
هَؼاق باؿف هؼاهله به اهوال آیًؼه ،یؼًی پیوفلـوه هضَلوت کيلاوؿفی و هَلًوػا بيلـی
(لـاؿػاػ مفاؿه ماعت کات یا امتَلًاع) يظلـ بنلیاؿی اف فمیلا بلـ بٖلنو آيیاملت .افلقوو بلـ
هَاػیك هقبوؿ ،بنیاؿی اف فمیای اهاهیه بیغ هال هؼؼوم و صتی فـاتـ اف آو ،هـ يوع هؼاهلهای ينبت
هال غیـ هوروػ ،افرمله هبه و ولف هال هؼؼوم ؿا بإل ػاينتهايؼ (يزفی ،7949 ،د.):;ً ،79
همچًیى بـای بٖنو هؼاهله ينبت به هال آیًؼه به صؼیج @تتبغ هالیل ػًؼک? امتًاػ گـػیلؼه
امت که بـ اماك آو پیلاهبـ املنم اف فلـوه چیلقی کله يلقػ ىلغٌ يینلت يیلی فـهوػهايلؼ
(مـعنی ،7977 ،د .)77>ً ،77ػؿ صموق ایـاو به صکن ن
هاػه 9۶1ق.م@.اگلـ ػؿ بیلغ ػلیى ن
هؼلیى
هؼلوم ىوػ که هبیغ وروػ يؼاىته ،بیغ بإل امت? .ػؿ تفنیـ ایى ن
هاػه بـعی هؼتمؼيلؼ ،يملیتلواو
هال غیـ هوروػ ؿا ايتمال ػاػ ،ولو آو که پیلؼایو آو ػؿ فهلاو بؼلؼ هضملك باىلؼ (ىلییؼی،78=7 ،

ً9۰2ل .)9۰1باتوره به توّیضا فوق ،ىبیه ػؿ ایًزامت که اگـ ػؿ ػموػ هیباینت هوّلوع،
هوروػ باىؼ و هؼاهله هؼؼوم ٍضیش يینت ،هوّوع للـاؿػاػ پیوفلـوه ػؿ فهلاو ايؼملاػ للـاؿػاػ
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ماعتمايی به هالکیت ٕـ ػیگـ لـاؿػاػ (پیوعـیؼاؿ) ػؿ آیؼ .اف يظـ همـؿا ایى لايوو @للـاؿػاػ
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هیاو پیوعـیؼاؿ و پیوفـوىًؼه ،هوروػ يمیباىؼ Aفیـا ٕـفیى تًیا بـ املاك يميلهای اللؼام بله
بنتى لـاؿػاػ هیکًًؼ که به ارـا ػؿيیاهؼه امت.
با وروػ ایى ػؿ فمه اهاهیه و صموق ایـاو هَاػیمی وروػ ػاؿػ که هوّوع ػمل صملولی هًگلام
ايؼماػ آو هوروػ يینت و ػؿ آیًؼه ایزاػ هیىوػ ،کما ایى که ػؿ اراؿه هوّوع اراؿه که هًافغ ػلیى
هیباىؼ ،ػؿ ٕول فهاو و ػؿ احًای هؼ اراؿه ایزاػ هیىلوػ و کنلی يیلق ػؿ ٍلضت آو تـػیلؼی
يؼاؿػ (ٕبإبایی یقػی ،7977 ،د:8ً ،7ل .):9همچًیىٕ ،بك ن
هاػه 2:8ق.م.همکى املت ينلبت
به هالی که هًوف به وروػ يیاهؼه امت ،وٍیت يموػ .ػؿ فمه اهاهیه يیق وٍیت به هالی کله اهکلاو و
ظى ایزاػ آو ػؿ آیًؼه هیؿوػٍ ،ضیش امت (يزفی ،7949 ،د= .)7<=ً ،7به ػنوه ،ػؿ بیغ هلال
کلی يیق همکى امت هیچیک اف هَاػیك آو کلی هًگام لـاؿػاػ وروػ يؼاىته باىؼ و ػؿ آیًؼه ایزاػ
ىوػ.
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ػؿهوؿػ تفنیـ ؿوایت @ت تبغ ها لیل ػًؼک? يیق اعلتن يظلـ بنلیاؿ رلؼی ورلوػ ػاؿػ .بله
ػنوه صؼیج هقبوؿ اػن اف هؼػامت ،فیـا ىاهل هبیغ هوروػی کله ػؿصلال صاّلـ يلقػ فـوىلًؼه
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يینت ،يیق هیىوػ .ػؿصالیکه کنی ػؿ ٍضت چًیى بیؼی تـػیؼ يًموػه و فمیای اهاهیه بـ ػؿمتی
آو اػػای ارماع کـػهايؼ (ايَلاؿی ،797: ،دّ .)7=8ً ،9لمى ایًکله صلؼیج @تتبلغ هلا للیل
ػًؼک? اماما ػؿهوؿػ بیغ هؼؼوم واؿػ ييؼه امت ،فیـا بیغ ملن (ملف) اف موی فمیا ارماػا رایق
ىًاعته ىؼه امت Aلؾا صؼیج هقبوؿ ،ػؿهوؿػ بیغ اىیائی که فـوىًؼه لؼؿ و امتین بـ تنللین آو
يؼاىته باىؼ ،هٖـس گـػیؼه امت (هماو) .همچًیى يه تًیا ػؿ هیچ ؿوایتی ورلوػ هلوؿػ هؼاهلله اف
ىـایٔ ػموهی و امامی ٍضت لـاؿػاػها ىمـػه ييؼه امت ،بلکه هیچ ؿوایتی يیق وروػ يؼاؿػ کله
هؼاهله به هال آیًؼه ؿا بهٕوؿ کلی هًغ کًؼ .صتی بـ ػکل ،بـعی اف ؿوایا هبیى ٍضت هؼاهله بـ
هالی امت که ػؿ آیًؼه به وروػ هیآیؼ (ػلاهلی ،794> ،د<:8ً ،7لل; .)9افلقوو بلـ آو ،تملیلک
فوؿی و بؼوو لیؼ و ىـٓ ،رقء ؽا ػموػ تملیکی يینت ،بلکه ػؿ بنیاؿی هواؿػ ،ايتمال هالکیت یا
صك ػیًی پل اف پیؼایو هوّوع آو ٍوؿ هیگیـػ.
هاػه  8;7لايوو هؼيی يیق ياظـ به فـّی امت که بًای ٕـفیى بـ هؼاهله ينبت به هلال هورلوػ
امت .ػؿيتیزه ،هـگاه صیى ػمؼ هؼلوم باىؼ که هبیغ ػؿ فهاو ايؼماػ لـاؿػاػ وروػ عاؿری يلؼاؿػ و
هیباینت ػؿ آیًؼه ایزاػ ىوػ و ػؿ والغ ،بًای ٕـفیى بـ هال هوروػ يباىؼ ،چًیى هؼاهله هـبوٓ بله
لاػه يمللیىللوػ Aلللؾا ػلیللل اٍلللی بٖللنو هؼاهللله هللؾکوؿ ػؿ هل ن
هؼیً لی هيللمول ایللى هل ن
ػللیى ن
لاػه

9۶1ق.م.فمؼاو هوّوع امت ،ػؿصالی که ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو و بهٕوؿ کلی ػؿ هؼاهله
به هال آیًؼه لـاؿػاػ ػاؿای هوّوع هیباىؼ و هوّوع آو هالی امت که بایؼ ػؿ آیًلؼه بله ورلوػ آیلؼ
(کاتوفیاو ،78=< ،د .)7<:ً ،7همچًلیى ػؿ للـاؿػاػ پیوفلـوه ملاعتماو ،ػلیلـغن ایًکله بًلا
(ماعتوماف) هؼؼوم امت Aلیکى چوو فهیى هضل ارـای ماعتوماف هوروػ هیباىؼ ،توافك بـ
هؼؼوم به تبغ هوروػ ،هغالف ٍـیش لايوو يینت Aچـاکه هيابه آو اف راي همًى ػؿ بـعی ػملوػ
ػیؼه هیىوػ Aهايًؼ ولف که ػؿ آو ،ولف بـ هؼؼوم به تبغ هوروػ ٍلضیش املت .تَلوی للايوو
پیوفـوه ماعتماو ػؿ مال >= 78يیق ػتلت بـ هيـوػیت لـاؿػاػ هقبوؿ هیيمایؼ.

 .2قرارداد پیصفروش و بیع سلن
یکی اف ػموػی که ػؿ فمه ،ىباهت فیاػی با للـاؿػاػ پیوفلـوه ملاعتماو ػاؿػ ،بیلغ مللن یلا
ملف هیباىؼ .بیغ ملن یا ملف ػباؿتنت اف بیؼی که هبیغ آو کلی و هورلل املتولی حملى ،بایلؼ
وروػ ػاؿػ (يزفی ،7949 ،د .)7;=ً ،79ػؿ فمه ،فمیا اػن اف ػاهه و اهاهیه به بضج و تبیلیى بیلغ
ملن پـػاعتهايؼ .ىییؼ حايی ػؿ تؼـیف بیغ ملن هیگویؼ@ :ملن یلا مللف ،بیلغ هْلموو ػؿ ؽهله
امت که حمى آو ػؿ هزلل ػمؼ لبِ هیىوػ و ػاؿای هؼ و ٍیغه ن
هؼیى و عاٍی هیباىلؼ و بلا
لول هنلن و هنلن الیه والغ هیىوػ? (ىییؼ حايی ،7974 ،د .)947ً ،8ىیظ ٕوملی ػؿ يیایله ػو
ىـٓ ؿا ػؿ بیغ ملف تفم ػاينته امت :اول تمیق رًل اف ػیگـ ارًاك .ػوم ؽکـ ارلل کلـػو :اگلـ
رًل ؿا بگویؼ و وٍف ؿا يگویؼ بیغ بإل باىؼ و اگـ رًل و وٍف بگویؼ و ارل ؿا ؽکلـ يکًلؼ،
بیغ ػؿمت يمیباىؼ و چًايچه هـ ػو ىـٓ ؿػایت ىؼه باىؼ بیلغ ػؿملت املت (ٕوملی،7944 ،

ً .)8>:ابىاػؿیل يیق که ػؿ بابیای هغتلف فمه يظـا هغالف ؿا اظیاؿ هلیيمایلؼ ،ػؿ النلـائـ
بیغ ملف ؿا بیغ عاً هیػايؼ و هیگویؼ@ :ایى بیغ بؼوو هیچ يظلـ هغلالفی ٍلضیش هلیباىلؼ?
(هـواؿیؼ ،7>>8 ،د .)7>4ً ،79بـعی اف فمیای هؼاٍـ يیق بیغ مللف تؼـیلف کـػهايلؼ@ :مللن
ػباؿتنت اف فـوه هال کلی بهٕوؿ هورل ،ػؿ همابل حملى يملؼ و ينلیه همابلل آينلت? (عمیًلی،

 ،7977د.):98ً ،7
فمیا بـای ٍضت و يفوؽ بیغ ملف ىلـایٔ هغتلفلی ؿا بیلاو يموػهايلؼ کله افرملله آيیلا ،ؽکلـ
اوٍا و همؼاؿ هبیغ با کیل و با وفو ،هوػؼ تنلین ،هْبوٓ بوػو آو ،ؽکلـ رلًل و ایًکله کلاتی
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صال و يمؼی باىؼ .ػؿهوؿػ هيـوػیت و رواف بیغ ملن ،ػنوه بـ ارماع هنلمیى ،مًت هتواتـ يیلق
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ن
پیوفـوه ىؼه ػؿ هوػؼ و فهاو تؼییى ىؼه فـاواو باىؼ (امؼی صلی ، 794< ،د9<7ً ،7لل/9<9

هضمك کـکی ،7979 ،د 74;ً ،9بهبؼؼ) .یکی اف ىـایٔ هیلن ػؿ بیلغ مللف کله صتلی ٕبلك يظلـ
ٍاص رواهـ و ابىفهـه بـ آو اػػای ارماع ىؼه امت ،لبِ حمى ػؿ هزلل ػمؼ ،پیو اف تفـق
و رؼایی ٕـفیى امت .ػؿٍوؿتی که لبِ حمى ػؿ هزلل ػمؼ بهٍوؿ يمؼی ٍوؿ يگیـػ ،بیغ
ملن بإل عواهؼ بوػ .ػؿ والغ تنلین حمى ػؿ تضمك صمیمت ملن ،ىـٓ امت و بلؼوو آو صمیملت
ملن هًتفی امت (ابىفهـه /77<ً ،797< ،يزفلی ،7949 ،د /7=>ً ،79فاّلل آبلی ،797< ،د،7
ن
ً /:78عواينللاؿی ،794: ،د /87<ً ،8هضمللك صلللی ،794= ،د /:<ً ،7عمیًللی ،7977 ،د،7

ً.):99
ػؿهوؿػ ىـٓ لبِ حمى ػؿ بیغ ملن ،ػؿ صملوق ایلـاو ػو يظلـ هتفلاو ورلوػ ػاؿػ :بـعلی اف
صمولؼاياو هؼتمؼيؼ باتوره به مکو لايوو هؼيی ػؿ ایى عَوً بایؼ به فمه ؿروع يموػ و باتورله
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به ایًکه بًا بـ يظـ فمیا لبِ حمى فی المزلل ىـٓ ٍضت ػمؼ هیباىؼ ،چًايچله هزللل ػملؼ
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بین بغوؿػ و حمى تاػیه ييؼه باىؼ ،بیغ ملن بإل عواهؼ بوػ (اهاهی ،78;= ،د .)9:8ً ،7بـعی
ػیگـ يیق ػؿ تأییؼ ایى يظـ ،به امتًاػ ایى لـیًه که ػؿ ن
هاػه  8;9لايوو هؼيی ،بیغ ٍـ بهػًواو هخال
@بیؼی که لبِ ىـٓ ٍضت امت? آوؿػه ىؼه امت ،اػتماػ ػاؿيؼ کله ػؿ للايوو هلؼيی يیلق للبِ
حمى ،ىـٓ ٍضت بیغ ملن امت و بایؼ ػؿ هزلل ػمؼ و پلیو اف تفلـق ٕلـفیى ٍلوؿ گیلـػ و
هـگاه هزلل ػمؼ به هن بغوؿػ و حمى تاػیه ييؼه باىلؼ ،آو بیلغ بإلل املت (رؼفلـی لًگلـوػی،

== ،78د ،7ه= /><=ً ،8;:ىییؼی .)8=ً ،78=7 ،بـعی ػیگـ ،هؼتمؼيؼ باتوره به ایًکله ػؿ
صموق ایـاو ػؿ لايوو هؼيی به لقوم لبِ حمى تَـیش ييؼه امت ،ایلى ملکو بله هؼًلی ارلـای
لواػؼ ػموهی ػؿ بیغ ملف امت و به ػىواؿی هیتواو اػػا کـػ که چوو صکملی ػؿ للايوو ورلوػ
يؼاؿػ ،يظـ فمییاو بایؼ ایى يمٌ ؿا ربـاو کًلؼ (کاتوفیلاو ،78=< ،د .)7<9ً ،7هویلؼ ایلى يظلـ،
لاػؼه کلی @احل اهلل البيلع? (بمـه )7<: :امت که بایؼ گفت ػمل صملولی هقبلوؿ ٍلضیش املت و
هالکیت ٕبك لواػؼ کلی ،اف فهاو ايؼماػ ػمؼ هًتمل هیىوػ و هیچ همـؿهای ػؿ لايوو هؼيی بلا ایلى
يظـیه هًافاتی يؼاؿػ .به يظـ هیؿمؼ باتوره به ارماع فمیا و يیق باتوره به ن
هاػه  8لايوو آییى ػاػؿمی
هؼيی و اٍل ;< 7لايوو امامی که همـؿ هیػاؿيؼ که ػؿٍوؿتی که لوايیى هوّوػه کاهل یا ٍلـیش
يبوػه و یا ػؿٍوؿ مکو لوايیى ،بایؼ به هًابغ هؼتبـ امنهی یا فتاوی هؼتبلـ ؿرلوع يملوػ ،بایلؼ
لایل به ایى بوػ که ػؿ بیغ ملن ،لبِ حمى فی المزلل تفم هیباىؼ و لبِ حملى ،ىلـٓ ٍلضت

بیغ ملن هیباىؼ.
اگـچه ػؿ ظاهـ ،بیغ ملن ىباهت فـاوايی با لـاؿػاػ پیوفـوه ػاؿػ و تماهی ىلـایٔ بیلغ مللن
افرمله هؼلوم و ن
هؼیى بوػو اوٍا هبیغ ،هيغٌ بوػو ىیوه ايؼافه گیـی و هوػؼ تنللین هبیلغ ػؿ
لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو يیق وروػ ػاؿػ 1.بًابـایى ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه يیق همچلوو بیلغ مللن
اوٍا هبیغ و يیق هؼلوم و هزیول بوػو و هوػؼ تنلین هبیغ ،بایؼ بهٕوؿ ػلیك تؼییى گـػػ .امتفاػه
اف ػباؿا @پیوفلـوه و پلیو عـیلؼ? و @پیوفـوىلًؼه و پیوعـیلؼاؿ? ػؿ للايوو پیوفلـوه
ماعتماو هویؼ ىباهت هاهیت لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو و بیغ ملن امت .اها ایى لـاؿػاػ با بیغ
ملن تفاوتیایی يیق ػاؿػ .هیمتـیى تفاو بیغ ملن با لـاؿػاػ پیوفـوه ایى امت که لبِ حمى فلی
المزلل اف ىـایٔ ٍضت بیغ ملف هیباىؼ .صال آو که ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،بلهٕوؿ
هؼمول حمى هؼاهله بهٍوؿ النآ هيغٌ هیىوػ و ػؿ فواٍل فهايی ن
هؼیًی به تًام پیيـفت
کاؿ و ػملیا ماعتمايی اف لبیل امکلت بًؼی ماعتماو ،مفت کاؿی ،يافک کاؿی و مایـ هـاصلل

امت که همـؿ هیػاؿػ@ :ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو يضوه پـػاعت النآ بیای هوؿػ للـاؿػاػ،
توافك ٕـفیى عواهؼ بوػ ،ولی صؼالل ػه ػؿٍؼ اف بیا همقهاو با تًظین ملًؼ لٖؼلی ،لابلل وٍلول
عواهؼ بوػ و ٕـفیى يمیتوايًؼ بـعن آو توافلك کًًلؼ? .اف ػیگلـ تفاوتیلای للـاؿػاػ پیوفلـوه
ماعتماو با بیغ ملن ایى امت که بیغ مللن ،ػموهلا ػؿ هؼلاهن هـبلوٓ بله اهلوال هًملول هلوؿػ
امتفاػه لـاؿ هیگیـػ و به ػنوه ،هبیغ ػؿ آو بایؼ بهٍوؿ کلی ػؿ ؽهه باىؼ (فاّل آبی ،797< ،د،7
ن
ً /:78هضمك صلی ،794= ،د ،)::ً ،7ػؿصالیکه ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،ملاعتماو

باتوره به هيغَا و هولؼیت رغـافیایی و ابؼاػ و هناصت آو ،هال لیمی و ػیى ن
هؼیى هضنلو

هیگـػػ که بایؼ ػؿ آیًؼه ایزاػ گـػػ ( ن
هاػه  7لايوو پیوفـوه ماعتماو) .وايگیی ،ػؿ بیلغ مللن ،بله
 .7ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو يیق هٖابك ن
هاػه  7لايوو پیوفـوه ماعتماو ،بایؼ هواؿػ فیـ تؼییى ىوػ ،افرملله
پنک و هيغَا حبتی و ييايی ولوع هلک ،اوٍا و اهکايا واصؼ ماعتمايی هوؿػ هؼاهلله ،هايًلؼ هنلاصت
اػیايی ،تؼؼاػ اتاق ها ،ىماؿه ٕبمه ،ىلماؿه واصلؼ ،تولفگلاه (پاؿکیًل ) و ايبلاؿی ،هيغَلا فًلی و هؼملاؿی
ماعتمايی که واصؼ ػؿ آو اصؼاث هیگـػػ هايًؼ هولؼیت ،کاؿبـی و هناصت کل ػـٍه و فیـبًا و تؼؼاػ ٕبما و
کل واصؼها ،يما ،يوع هَالش هَـفی ملاعتماو ،مینلتن گـهلایو و ملـهایو و لنلمتهای هيلتـک و ملایـ
هواؿػی که ػؿ پـوايه ماعت و ىًامًاهه فًی هـ واصؼ لیؼ ىؼه یا ػـفا ػؿ لیمت هؤحـ امت.
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ماعت ،النآ حمى به پیوفـوىًؼه پـػاعت هیگـػػ Aبًابـایى لبِ حمى فی المزلل اف ىلـایٔ
ٍضت لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو يینت .هویؼ ایى هٖل  ،ن
هاػه  77لايوو پیوفـوه ملاعتماو
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ػلت لقوم پـػاعت فوؿی حمى ،بـای ٕـفیى ،صك صبل وروػ يؼاؿػ .ایى ػؿصالینت کله ػؿ للايوو
پیوفـوه ماعتماو بـای پیوعـیؼاؿ صك صبل پیوبیًی گـػیؼه امت (ابیـی و تمیپلوؿ،78>9 ،

ً=) .هٖابك ن
هاػه  77لايوو پیوفـوه ماعتماو@ :ػؿٍوؿتی که ػملیا ماعتمايی هتًامل بلا
هفاػ لـاؿػاػ پیيـفت يؼاىته باىؼ ،پیوعـیؼاؿ هی توايؼ پـػاعت النآ ؿا هًوٓ بله اؿائله تأییؼیله
هیًؼك ياظـ هبًی بـ تضمیك پیيـفت اف موی پیوفـوىًؼه يمایؼ?.

 .3قرارداد پیصفروش و عقذ استصًاع
اف ػیگـ ػموػی که ىباهت فـاوايی با لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ػاؿػ ،ػمؼ امتَلًاع املت.
هًظوؿ اف ػمؼ امتًَاع یا لـاؿػاػ مفاؿه ماعت ،ایى امت کله کنلی يلقػ ٍلًؼتگـ بیایلؼ و اف او
بغواهؼ که تؼؼاػی اف کاتهایی ؿا که هیمافػ به هلکیت او ػؿ آوؿػ (رمؼی اف پژوهيلگـاو،7978 ،
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د .)8<9ً ،77ػؿ ایى فـُ ،لـاؿػاػی هیاو ایى ػو ىغٌ به اهْا هیؿمؼ که ٍلاص ٍلًؼت
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تؼؼاػ هوؿػ توافك ؿا بـای او بنافػ و لیمت آو ؿا ػؿیافت يمایؼ .بهٕوؿ عنٍه بایؼ گفلت هًظلوؿ اف
امتًَاع ػؿ فمه ،عـیؼ کاتهای ػمت ماف امت که ٕبك مفاؿه عـیؼاؿ تییله هلیگلـػػ (ملیفی

فیًا و صنىفاػه.)7;7ً ،78== ،
بهٕوؿ کلی ،لـاؿػاػ امتًَاع یا مفاؿه ماعت به مه ٍوؿ  ،ىکل هیگیـػ:

ٍوؿ اول -هیاو مفاؿه ػهًلؼه و ملافيؼه ،للـاؿػاػ تملیلک ػؿ بـابلـ لیملت ن
هؼلیى هًؼملؼ

هیگـػػ ،به ایى هؼًی که لَؼ هيتـک ٕـفیى ،تملیک و تملک امت .ایى ٍوؿ  ،اف هَاػیك بیلغ
امت ػؿيتیزه بایؼ همه ىـایٖی که ػؿ بیغ بهػًواو یک ػمؼ تملیکی وروػ ػاؿػ ،ػاؿا باىؼٍ .لضت
ایى ٍوؿ اف مفاؿه ماعت ،هيـوٓ امت به رمیغ ىـایٔ بیغ ملن اف لبیل تضویلػاػو تملام و
یا همؼاؿی اف لیمت ػؿ هزلل ػمؼ و ػیگـ ىـایٖی که ػؿ بیغ مللن ىلـٓ بلوػه املت کله هٖلـس
گـػیؼ (هؤهى لمی.)779ً ،78<; ،
ٍوؿ ػوم :یک لـاؿػاػ لٖؼی بیى ٕـفیى هًؼمؼ هیىوػ کله بلـ املاك آوٍ ،لاص ٍلًؼت
هتؼیؼ هیگـػػ که تؼؼاػ کاتی هوؿػ توافك ؿا بنافػ و بـای فـوه ػـّه کًؼ و عـیؼاؿ هلن پلل اف
ػـّة فـوىًؼه ،آو ؿا بغـػ .پل اگـچه ػؿ ػمل ،تملیک و تملکی ٍوؿ يمیگیـػ ،اها هلـ کلؼام
اف ٕـفیى تؼیؼی ؿا بـ ػیؼه هیگیـيؼ ،تؼیؼ مافيؼه ایى امت کله کلات ؿا بنلافػ و پلل اف اتملام و
فهايی که کات آهاػه بیـه بـػاؿی و ايتفاع ىؼ آو ؿا به مفاؿه ػهًؼه بفـوىؼ و تؼیؼ مفاؿه ػهًلؼه

ایى امت که هماو تؼؼاػ ؿا ػؿ بـابـ لیمت ،عـیؼاؿی يمایؼ (هؤهى لمی.)784ً ،78<; ،
ٍوؿ موم ایى امت که هیاو مفاؿه ػهًؼه و مافيؼهٍ ،ـفا وػؼه عـیؼ و فـوه تضمك یابلؼ
آو هن وػؼهای غیـلٖؼی و بؼوو إمیًاو ،بؼیى تـتی که مفاؿه ػهًؼه بگویؼ :ایى کلات ؿا بلـاین
بناف و ىایؼ هى آيیا ؿا اف تو عـیؼاؿی کًن و یا مافيؼه بگویؼ :هى ایى کاتهلا ؿا ػؿملت هلیکلًن،
ىایؼ تو آيیا ؿا اف هى بغـی و اف ایى لبیل ػباؿا  .ػؿ ایى فـُ لـاؿػاػ هیاو ایى ػو چیلقی بلیو اف
وػؼهػاػو به یکؼیگـ که ػؿ آو به لٖؼی يبوػو کاؿ تَـیش ىؼه يینت و ایى وػلؼه ػاػو ،هیچگويله
القاهی بـای هیچیک اف ایى ػو به وروػ يمیآوؿػ Aبًابـایى ملافيؼه ،ػؿ ملاعتى یلا ػلؼم ملاعتى و
ػـّه بـای فـوه هغتاؿ امت و مفاؿه ػهًؼه يیق هغتاؿ ػؿ عـیؼ کاتی ماعته ىؼه هلیباىلؼ و
القاهی يؼاؿػ (هؤهى لمی /78;ً ،78<; ،پیـهاػی.):7ً ،78=: ،
لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،بیيتـیى ىباهت ؿا بلا امتَلًاع ٍلوؿ اول یؼًلی فـّلی کله
تملیک و تملک ٍوؿ هیگیـػ و ػمؼ بیغ اتفاق هیافتؼ ،ػاؿامت .ىایؼ بتواو گفت ػؿٍوؿتی کله
تماهی ىـایٔ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ؿػایت ىلوػ ،بلا للـاؿػاػ امتَلًاع هًٖبلك هلیباىلؼ.
ماعتمايی و ابؼاػ و هناصت ،تؼؼاػ اتاق ها ،پنک و هيغَا حبتی و ييايی ولوع هللک و ملایـ
اوٍا ماعتمايی يقػ ٕـفیى و ػؿ لـاؿػاػ آيیا هؼلوم و هيلغٌ ىلوػ ،بهگويلهای کله اف تؼیلؼا
ٕـفیى و هوؿػ هؼاهله ؿفغ ریل ىوػ .اگـچه بـعی هؼتمؼيؼ که لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،هماو
ػمؼ امتًَاع امت (ػللوی لقویًلی و ىلفایی )74<ً ،78>8 ،بلا ورلوػ ایلى ،يملیتلواو للـاؿػاػ
پیوفـوه ماعتماو ؿا با امتًَاع هًٖبك ػاينت .فیـا ػؿ امتًَاع یک ٕـ ػؿ همابل هبلغی کله
به ٕـ همابل هیپـػافػ مفاؿه ماعت کاتیی ؿا هلیػهلؼ ػؿصلالی کله ػؿ للـاؿػاػ پیوفلـوه
ماعتماو ،ػؿ والغ عوػ پیوفـوىًؼه الؼام به اعؾ هزوف و ماعت ماعتماو هیکًؼ ،بلؼوو ایًکله
مفاؿىی ػؿ بیى باىؼ .به ػنوه ،امتًَاع هغتٌ اهوال هًملول املت (پیـهلاػی،)94ً ،78=: ،
ػؿصالیکه لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،اعتَلاً بله اهلوال غیـهًملول ػاؿػ .همچًلیى هوّلوع
امتًَاع هال کلی امت (رؼفـی لًگـوػی ،)97;ً ،78=7 ،ػؿصالیکه هلوؿػ هؼاهلله ػؿ للـاؿػاػ
پیوفـوه ماعتماو ،یک هال ػیى ن
هؼیى امت .همچًلیى ٕبلك يظلـ بنلیاؿی اف فمیلا ،امتَلًاع
ػمؼی رایق امت (ايَاؿی ،797: ،دٕ /:<7ً ،7ومی ،797< ،د ،)77:ً ،8ػؿصالیکه للـاؿػاػ
پیوفـوه ماعتماو ،ػمؼی تفم هیباىؼ .فیـا ػنوه بـ اٍل لقوم لـاؿػاػهلا ،هلواػ ; و < للايوو
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افرمله ایى ىـایٔ ،ایى امت کله هيغَلا فًلی و هؼملاؿی ملاعتمايی ،فهلاو تضویلل واصلؼ
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پیوفـوه ماعتماو ،تضت ىـایٖی بـای ٕـفیى لـاؿػاػ صك فنظ لائل ىؼه امت ،ػؿصالیکله ػؿ
ػمؼ رائق ،ػلت لايويی بـای فنظ لـاؿػاػ يیاف يینت.

 .4قرارداد پیصفروش و عقذ بیع
امتفاػه اف ػباؿا @پیوفـوه ،پیو عـیؼ ،پیوفـوىًؼه و پیوعـیؼاؿ? و مایـ ػبلاؿاتی کله
اىاؿه به ػمؼ بیغ ػاؿيؼ ،ػؿ لايوو پیوفـوه ماعتماو هَو >= 78هیتوايؼ ػتلت بـ بیغ بلوػو
لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ػاىته باىؼ Aلؾا ػیؼگاه بیغ بوػو لـاؿػاػ پیوفـوه ملاعتماو اف ایلى
لضاٗ لابل توریه و با يظـ ػـ راهؼه يیق مافگاؿ امت .ن
هاػه = 88لايوو هؼيی همـؿ هیػاؿػ@ :بیغ
ػباؿ امت اف تملیک ػیى به ػوُ هؼلوم? .بـای ٍضت هـ هؼاهله اٍوت تفم امت هوؿػ آو ػؿ
فهاو اييای هؼاهله يقػ ٕـفیى هؼاهله بهٍوؿ تفَیلی هؼلوم باىؼ .ػؿٍوؿ هزیول بوػو هوؿػ
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هؼاهله صتی يقػ یک ٕـ  ،آو هؼاهله بإل عواهؼ بوػ .بـای هؼلوم بلوػو هلوؿػ هؼاهلله ّلـوؿی
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امللت هللوؿػ هؼاهللله اف ملله لضللاٗ هؼلللوم باىللؼ :هاهیللت ،همللؼاؿ و اوٍللا (ىللییؼی،78=7 ،

ً7>:ل.)897
ػؿ لـاؿػاػهای پیوفلـوه ملاعتماو تملام هيغَلا ملاعتماو اف لبیلل هولؼیلت ،ابؼلاػ،
هيغَا فًی و هؼماؿی ،هناصت ػـٍه و فیـ بًا و ...ػؿ يميه ماعتمايی ن
هؼلیى هلیىلوػ و بله

إنع پیوعـیؼاؿ هیؿمؼ .اف ایى ریت آيچه بلهػًواو هؼللوم و ن
هؼلیى بلوػو هلوؿػ هؼاهلله ؽکلـ

هیىوػ ،ػؿ ایى لـاؿػاػ ؿػایت گـػیؼه و لـاؿػاػ به ایى لضاٗ يمَی يغواهؼ ػاىت Aللؾا هلیتلواو
گفت ػؿ لـاؿػاػهای پیوفـوه ماعتماو ىـٓ اٍلی هؼلوم بلوػو هلوؿػ هؼاهلله هلؾکوؿ ػؿ ن
هلاػه
 7>4لايوو هؼيی ؿػایت هیىوػ (هَٖفوی و ؿصیمی .)79=ً ،78=> ،ػؿ لايوو هلؼيی ػیًلی کله
هوؿػ عـیؼ و فـوه لـاؿ هیگیـػ به ايواع گوياگويی تمنین ىؼه امت .ن
هاػه  8:4لايوو هؼيی اىؼاؿ

هیػاؿػ@ :هبیغ همکى امت هفـوف باىؼ ،یا هياع یا هملؼاؿ ن
هؼلیى بلهٕوؿ کللی اف ىلیء هتنلاوی

اترقاء و هن چًیى همکى امت کلی فی الؾهه باىؼ? .به ایى لضاٗ بیغ کلیله النلام ػلیى ،ىلاهل
هؼیى و ػیى ن
کلی ،کلی ػؿ ن
هؼیى ؿا بـؿمی کـػه و لـاؿػاػ پیوفـوه آپاؿتملاو ؿا بلا هلـ یلک هلوؿػ
هماینه لـاؿ هیػهین.

1ـ .4کلی در رهه
یکی اف ايواع بیغ که ػؿ لايوو هؼيی يیق به آو اىاؿه ىؼه امت ،بیغ کلی ػؿ ؽهه امت .ػؿٍوؿتی
که هبیغ ،کلی ،یؼًی ٍاػق بـ افـاػ ػؼیؼه هیباىؼ ،بیغ ولتی ٍضیش املت کله هملؼاؿ و رلًل و

وٍف هبیغ ؽکـ ىوػ ( ن
هاػه 8:7ق.م A).لؾا ػؿ تؼـیف کلی هیتلواو اظیلاؿ ػاىلت@ :کللی ،هلالی
امت که ٍفا آو ػؿ ؽهى ن
هؼیى و ػؿ ػالن عاؿد ٍاػق بـ افـاػ ػؼیؼه باىلؼ? (کاتوفیلاو،78=; ،

ً< .)8ػؿ رایی که هوّوع تؼیؼ ،ػیى کلی هیباىلؼ ،لقوهلی يلؼاؿػ کله هًگلام ايؼملاػ للـاؿػاػ
هوروػ باىؼ ،فیـا ايتمال با تـاّی ٍوؿ هیگیـػ (هماو .)7<7ً ،آو چه هیتوايلؼ بلهػًواو بیلغ
هؼیى ،کلی ػؿ ن
کلی فی الؾهه لـاؿ گیـػ ،هال هخلی امت .هال هخلی ؿا هیتواو بهٍوؿ ػیى ن
هؼلیى
یا کلی فی الؾهه هؼاهله کـػ .فیـا به هـ کؼام اف مه ٍوؿ هؾکوؿ هؼاهله ٍوؿ گیـػ ،هیتواو اف
آو ؿفغ ابیام کـػ و ػؿيتیزه وٍف هؼلوم بوػو هوؿػ هؼاهله ؿا فـاهن آوؿػ .هال لیمی یؼًلی هلالی ؿا
که ػاؿای اهخال اف هـ لضاٗ هناوی يباىؼ Aهًضَـا بهٍوؿ ػیى ن
هؼیى هلیتلواو فـوعلت و اگلـ

صال ،موال ایى امت که آیا آپاؿتماو ماعته ييؼه ؿا هیتواو بهٍوؿ کلی فلی الؾهله هؼاهلله
کـػ یا عیـ؟ ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه آپاؿتماو بـ املاك ن
هلاػه  7للايوو پیوفلـوه ملاعتماو ،بایلؼ

اوٍا و اهکايا واصؼ ماعتمايی هوؿػ هؼاهله ػؿ يميه ماعتمايی و يیق ػؿ لـاؿػاػ ن
هؼلیى گلـػػ.
فـوىًؼه يیق تؼیؼ هیکًؼ آپاؿتماو ؿا با هيغَا ؽکـ ىؼه ػؿ للـاؿػاػ ظلـ هیللت تؼیلیى ىلؼه

بنافػ و تنلین عـیؼاؿ يمایلؼ .پلل آپاؿتملايی کله بلا هيغَلا و هغَوٍلا ابؼلاػ و هولؼیلت

رغـافیایی و ػیؼ هًظـه عاً ؽکـ ىؼه ماعته هیىوػ ( ن
هلاػه  7للايوو پیوفلـوه ملاعتماو) ،هلال

لیمی هضنو هیگـػػ که يظایـ و اىباه آو ؿا يمیتواو ػؿ رای ػیگـ پیؼا کـػ ،هـ چًؼ اهکاو ػاؿػ
ماعتماو یا واصؼهای ػیگـی ىبیه آو باىًؼ ،اها بله ػلیلل ایًکله اف لضلاٗ هولؼیلت ،هًظلـه لابلل
هياهؼه ،هـ کؼام لیمت هتفاوتی ػاؿيؼ ،بایؼ گفت آپاؿتماو یک هال لیمی امت .هماو گويه که لبن
ػًواو گـػیؼ ،هال لیمی ؿا رق بهٍوؿ ػیى ن
هؼیى يمیتواو فـوعت ،چـا که ػؿ غیـ ایلى ٍلوؿ ،
هوؿػ هؼاهله هزیول و غیـهؼلوم هیىوػ و باػج بٖنو بیغ عواهؼ ىؼ Aبًلابـایى هلیتلواو يتیزله
گـفت که فـوه آپاؿتماو ماعته ييؼه بهٍوؿ کلی فی الؾهه اهکاو يغواهؼ ػاىت چلوو ػؿ ایلى
ٍوؿ بـعی ٍفا  ،هزیول یا هـػػ ىؼه و ایلى هورل بٖلنو للـاؿػاػ عواهلؼ ىلؼ .ػؿيتیزله
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بهٍوؿ کلی فی الؾهه یا کلی ػؿ ن
هؼیى هوؿػ هؼاهله لـاؿ بگیـػ ،ػمؼ بیغ بإل عواهؼ بوػ .فیـا ػؿ
ایى ػو صالت ،هبیغ هزیول هیهايؼ و هؼلوم و ن
هؼیى يمیىوػ (ىییؼی77ً ،78=7 ،ل.)78
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باتوره به ػتیل هؾکوؿ ،اماما اهوال لیمی هايًؼ فهیى و ماعتماو ؿا يمیتواو بهٍلوؿ کللی فلی
الؾهه فـوعت و ػؿٍوؿ فـوه بهٍوؿ کلی فی الؾهه ،بیغ بإل امت و ػیگلـ يملیتلواو اؿاػه
ٕـفیى ؿا ػؿ چاؿچو لايوو پیوفـوه ماعتماو تفنیـ کـػ.
همچًیى چًايچه هؼتمؼ باىین که لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ػؿ لال بیغ کلی ػؿ ؽهه هًؼملؼ
هیگـػػ ،يتیزه ایى عواهؼ بوػ که آپاؿتماو هوّوع لـاؿػاػ پیوفلـوه تلا پلیو اف تنللین ،تضلت
هالکیت پیوفـوىًؼه لـاؿ ػاؿػ و بـ ایى هبًا او هیتوايؼ لبل اف تنلین آو ؿا به غیـ هًتمل يمایؼ ،فیـا
تا فهايیکه هَؼاق هبیغ کلی ػؿ ؽهه تؼییى و تنلین ييؼه ،هال ػؿ هالکیلت بلایغ املت (کاتوفیلاو،

<= ،78د )87ً ،7و بـ همیى هبًا ٕلبکاؿاو پیوفـوىًؼه هیتوايًؼ ػؿ همابل ٕل عوػ آپاؿتملاو
ؿا تولیف و به فـوه بـمايًؼ و تا فهايیکه ماعتماو تنلین پیوعـیؼاؿ ييؼه وی هیچ صمی ينلبت
به آو يؼاؿػ (غـیبه و هنؼوػی .)7;9ً ،78>4 ،اها ایى يتیزه با صکلن ن
هلاػه  7:للايوو پیوفلـوه

102

ماعتمى هغایـ ػاؿػ .فیـا بـ اماك ن
هاػه هقبوؿ@ :ػـٍله و اػیلاو واصلؼ پیوفلـوه ىلؼه و يیلق
النآ و وروه وٍول و یا تؼیؼ ىؼه بابلت آو ،لبلل اف ايتملال ؿملمی واصلؼ پیوفلـوه ىلؼه بله
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پیوعـیؼاؿ لابل تولیف و تاهیى به يفغ پیوفـوىًؼه یا ٕلبکاؿ او يینت?.

2ـ .4کلی در ّ
هعیى
هؼیى بلهٕوؿ کللی اف ىلیء هتنلاوی اترلقاء? باىلؼ ( ن
اهکاو ػاؿػ هوّوع تؼیؼ @همؼاؿ ن
هلاػه

8:4ق.م ).هايًؼ ػو عـواؿ گًؼم اف عـهى گًؼم هوروػ .ػؿ ایى ٍوؿ  ،هوّوع تؼیؼ بایلؼ اف هلال
هؼیى? هیباىؼ ( ن
هؼیى ػاػه ىوػ و اف ایى ریت @ػؿ صکن ػیى ن
ن
هاػه 947ق.م ).ػؿيتیزه ،اگـ عـهى
گًؼم اف بیى بـوػ ،ػیگـ تؼیؼ لابل ارـا يمیباىؼ و هوّوع آو ّمى تلف کل يلابوػ هلیىلوػ .اهلا
تلف بؼِ اف کل ن
هؼیى ،تا رایی که به هیقاو همؼاؿ تؼیؼ هوروػ امت ،به يفوؽ تؼیؼ و يیـوی اللقام
آوؿ آو ٍؼههای واؿػ يمیآوؿػ هـ چًؼ تلف پیو اف ػمؼ یا تنلین ؿط ػاػه باىؼ (کاتوفیلاو،78=8 ،

ً .)7<8به ایى تـتی ػؿ تؼیلؼ بله کللی ػؿ ن
هؼلیى ،اوت هبیلغ ػؿ علاؿد ورلوػ ػاؿػ ،حايیلا هبیلغ
هيغٌ يمیباىؼ ،بلکه همؼاؿی اف کل هال هوروػ ػؿ عاؿد هیباىؼ (رؼفلـی لًگلـوػی،78:< ،

ً> .):9با ایى تـتی  ،آپاؿتمايی ؿا که هًوف ماعته ييؼه امت يمیتواو ػؿ لالل کللی ػؿ ن
هؼلیى
هؼیى هوؿػ هؼاهله لـاؿ هیگیـػ هال هخلی هیباىؼ .چًاو که ػؿ ن
فـوعت .فیـا آيچه ػؿ کلی ػؿ ن
هلاػه

هؼیى @بـ همؼاؿ ن
 8:4لايوو هؼيی ،ػؿ تؼـیف کلی ػؿ ن
هؼیى بهٕوؿ کلی اف ىیء هتناوی اترلقاء?

تأکیؼ هیکًؼ .هًظوؿ اف ىیء هتناوی اترقاء هماو هلال هخللی املت و بله ایلى ػللت کله هیلقاو
عـیؼاؿی ىؼه يیق به يضوی بایؼ لنمتی اف هماو هال هخلی باىؼ Aلؾا بایؼ گفت هوؿػ هؼاهلله کللی
ػؿ ن
هؼیى ،هال هخلی امت.
بـعی هؼتمؼيؼ ،آپاؿتمايیایی که تومٔ ىـکتیای بقؿگ ػؿ تؼلؼاػ فیلاػ و ػؿ ملٖش گنلتـػه ػؿ
لال هزتمغ ها ،بلوک ها ،ىیـکها بهٍوؿ هن ىکل و با يميه واصؼ ماعته هیىلويؼ و اف ػیلؼ
ػـ تفاو چًؼايی با یکؼیگـ ،هال هخلی هنتًؼ (غـیبه و هنؼوػی .)7;<ً ،78>4 ،ػؿيتیزله ػؿ
چًیى ىـایٖی واصؼها بهٍوؿ کلی ػؿ ن
هؼیى هوؿػ فـوه لـاؿ هیگیـيؼ .همايٖوؿ که گفتین کللی
ػؿ ن
هؼیى ػؿ عَوً اهوال هخلی اهکاو پؾیـ امت ،للیکى ملاعتماو و اهلنک باتورله بله للايوو

پیوفـوه ماعتماو و ىـایٔ لـاؿػاػ پیوفلـوه ،یلک هلال لیملی هضنلو هلیىلويؼ و اىلیاء
هتناوی اترقاء يینتًؼ .همچًیى ػؿ بیغ کلی ػؿ ن
هؼیى ،هًگام ايؼماػ ػمؼ بیغ ،ارقای هبیغ بایلؼ ػؿ

ػالن عاؿد وروػ ػاىته باىؼ و همؼاؿ به فـوه ؿفته بهٍوؿ کلی ػؿ ن
هؼیى ،هضَوؿ ػؿ ػاعلل آو

فـوىًؼه هٖابك با يميه ماعتمايی آو ؿا بنافػ و به عـیؼاؿ تضویل ػهؼ (ایقػی فـػ و کاویاؿ،78=< ،

ً A)749بًابـایى اهکاو ايؼماػ لـاؿػاػ پیوفـوه ملاعتماو ػؿ لالل بیلغ کللی ػؿ ن
هؼلیى ورلوػ

يؼاؿػ.

3ـ .4عیى ّ
هعیى
ػیى ن
هؼیى هالی امت که ػؿ ػالن عاؿد ،رؼای اف ػیگـ اهوال ،هيغٌ و لابلل اىلاؿه باىلؼ.
ػیى ن
هؼیى که ػیى ىغَی و عاؿری يیق ياهیؼه هلیىلوػ ،همکلى املت هفلـوف یلا هيلاع باىلؼ
(کاتوفیاو .)8:ً ،78=; ،ػؿ رایی که ػیى ن
هؼیى تملیک هیىوػ ،آو چه ايتمال ػاػه هیىوػ صلك
هالی امت که ىغٌ ايتمال ػهًؼه ؿا به هال هوّوع هؼاهله هـتبٔ هیکًؼ .ایى اؿتبلآ ،فهلايی بله
وروػ هیآیؼ که ػو پایه آو یؼًی ىغٌ و هال ،هوروػ باىؼ وگـيه صمی ایزاػ يملیىلوػ تلا هلوؿػ
ايتمال لـاؿ گیـػ .به همیى ػلیل ػؿ ایى گويه هواؿػ ،اگـ ػیى ػؿ فهاو ايتمال هؼلوم يباىؼ ،ػمؼ بإلل
هیباىؼ .بـای هخال Aاگـ هؼلوم ىوػ هاىیى فـوعته ىؼه هًگام بیغ وروػ يؼاىته املت ،بیلغ هلیچ
احـی يؼاؿػ (کاتوفیلاو .)7;>ً ،78=8 ،ایى لاػؼه ػؿ تمام هواؿػی که لَؼ ايياء به ػلیى علاؿری

حمىق اسالمی /ممایسه لزارداد پیصفزوش ساخحمان با وهادهای مطابه و جطخیص ماهیث آن

باىؼ ،اگـچه اف هن تفکیک ييؼه باىًؼ .ػؿٍوؿتی که ػؿ آپاؿتماو ملاعته ييلؼه ،ػؿ فهلاو ايؼملاػ
لـاؿػاػ پیوفـوه ،هًوف آپاؿتماو وروػ عاؿری يؼاؿػ و للـاؿ املت ػؿ آیًلؼه و ػؿ هیللت ن
هؼیًلی
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تؼلك هیگیـػ ،ارـا هیىوػ اگـچه ايتمال ػؿ آیًؼه ٍوؿ گیـػ .هملیى لاػلؼه ؿا ن
هلاػه  8;7للايوو
هؼيی همـؿ هیػاؿػ@ :اگـ ػؿ بیغ ػیى ن
هؼیى ،هؼلوم ىوػ که هبیغ وروػ يؼاىته ،بیلغ بإلل املت?.

بٖنو بیغ اػن امت اف ایى که هبیغ ػیى ن
هؼیى پیو اف ايؼماػ لـاؿػاػ وروػ ػاىته ،ولی صیى ػمؼ اف

بیى ؿفته امت یا ایى که هًوف ایزاػ ييؼه و ٕبلك للـاؿػاػ بایلؼ ػؿ آیًلؼه بله ورلوػ آیلؼ .ػؿيتیزله،
يمیتواو هال غیـ هوروػ ؿا ايتمال ػاػ ،ولو آيکه پیلؼایو آو ػؿ فهلاو بؼلؼ هضملك باىلؼ (ىلییؼی،

 ،78=7د84=ً ،7ل>.)84
ن
ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو بههور بًلؼ  8و  9هلاػه  7بایلؼ اوٍلا و اهکايلا واصلؼ
ماعتمايی هوؿػ هؼاهله ،هايًؼ هناصت اػیايی ،تؼؼاػ اتاق ها ،ىماؿه ٕبمه ،ىماؿه واصلؼ ،توفمگلاه
(پاؿکیً ) و ايباؿی همچًیى هيغَا فًی و هؼماؿی ماعتمايی که واصؼ ػؿ آو اصؼاث هیىوػ
هايًؼ هولؼیت ،ابؼاػ ،کاؿبـی و هناصت کل ػـٍه و فیـبًا ،تؼؼاػ ٕبما و کل واصؼها ،يما ،يلوع
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هَالش هَـفی ماعتماو ،مینتن گـهایو و مـهایو و لنمتهای هيتـک و مایـ هواؿػی که ػؿ
پـوايه ماعت و ىًامًاهه فًی هـ واصؼ لیؼ ىؼه یا ػـفا ػؿلیمت هلؤحـ املت ،ػؿ للـاؿػاػ تَلـیش
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ىوػ .ایى بؼیىهؼًامت که ماعتمايی که با ایى هيغَلا ملاعته هلیىلوػ هلال لیملی املت و
هؼاهله هال لیمی رق به ٕـیك ػیى ن
هؼیى اهکايپؾیـ يینت.
هؼلیى املت و چلوو ن
باتوره به ایًکه هوؿػ هؼاهله ػؿ لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،ػلیى ن
هلاػه
8;7ق.م .ػؼم وروػ هبیغ ػؿ بیغ ػیى ن
هؼیى ؿا مب بٖنو هؼاهله ػاينته امت Aلؾا ػؿٍوؿتی کله

کنی ماعتمايی ؿا که هًوف ماعته ييؼه امت بهٍوؿ بیغ ػیى ن
هؼیى به ػیگـی هًتمل کًؼ هؼاهله
او بإل عواهؼ بوػ Aبًابـایى لـاؿػاػ پیوفلـوه ملاعتماو ػؿ لالل هیچیلک اف ايلواع بیلغ رلای
يمیگیـػ.

 .5قرارداد پیصفروش و عقذ بیع هعلق
ٕبك هفیوم ن
هاػه >= 7لايوو هؼيی ،ػمؼ هؼلك آو امت که تأحیـ آو بـ صن ايياء ،هوللو بله
اهـ ػیگـی باىؼ .بـعی اف صمولؼاياو اػتماػ ػاؿيؼ که بیغ آپاؿتماوهای ملاعته ييلؼه ،اف يلوع بیلغ
هؼلك هیباىؼ .ػؿ صموق ایـاو اگـ چله ػؿ بیلغ آیًلؼه (بیلغ آپاؿتماوهلای ملاعتهييلؼه) ،تملیلک
تؼؿیزی وروػ يؼاؿػ ،اها ایى هفیوم (تملیک تؼؿیزی) ػؿ لال ىـٓ ػؿ صموق ها هلیتوايلؼ يافلؾ
باىؼ Aچـا که اگـ لبول کًین تملیک ،هؼلك به ماعتهىؼو آپاؿتماو هیباىؼ ،ػلیلی وروػ يلؼاؿػ کله

تملیک بغيی اف آپاؿتماوهای ماعته ىؼه (يیمهماعته) ؿا يیق به هماو ٍوؿ (تؼؿیزی) يپؾیـین
(کاتوفیاو ،78=< ،د .)7<>ً ،7يضوه تٖبیك بیغ هؼلك بـ لـاؿػاػ پیوفـوه ؿا ىایؼ بتواو ایى ٕوؿ
تبییى کـػ که ػؿ ایى لـاؿػاػ ،ايتمال مافهها به پیوعـیؼاؿ ،همقهاو با ایزلا و لبلول يملیباىلؼ،
بلکه با تيغٌ واصلؼها ٍلوؿ هلیپلؾیـػ و ػؿيتیزله هالکیلت پیوعـیلؼاؿ ينلبت بله واصلؼ
ماعتمايی ،اف ٕـیك بیغ هؼلك عواهؼ بوػ .اها بایؼ گفت ایى اصتمال يیق ورلوػ ػاؿػ کله ػؿ فاٍلله
هیاو ايؼماػ لـاؿػاػ و تملک واصؼ ماعتمايی ،پیوعـیؼاؿ با موءامتفاػههای پیوفـوىلًؼه ؿو بله
ؿو ىوػ Aبه ایى هؼًا که پیوفـوىًؼه اهکاو ػاؿػ ؿارغ به واصؼ ماعتمايی هوؿػ يظـ ،به ػلت ػلؼم
تملک پیوعـیؼاؿ ،با اىغاً هتؼؼػی للـاؿػاػ پیوفلـوه ببًلؼػ (صلاتمی و ؽاکلـیيیلا،78=> ،

ً.)=9
يظـ هغالفی که وروػ ػاؿػ ایى امت که اگـ تملیک آپاؿتماوهای ماعته ييؼه ؿا هؼلك بـ وروػ
آپاؿتماو بؼايین یا آو ؿا ػمؼ هؼلك به صنا آوؿین ،باتوره به ىـایٔ ػمؼ هؼللك کله تملاهی اؿکلاو
ػمؼ ػؿ صیى تضمك آو صاٍل هیباىؼ و تًیا آحاؿ ػمؼ ،هؼلك بـ یک پؼیؼه و اهـ صمولی که علاؿد
عواهؼ بوػ .چـا که هًوف هوؿػ هؼاهله وروػ عاؿری پیؼا يکـػه تا هالکیت عـیؼاؿ هؼلك به ىلـٕی
ىوػ و تؼلیك بـ هوروػیت آپاؿتماو یک صاػحه عاؿری و عاؿد اف اعتیاؿ تلمی يمیىوػ .لـاؿػاػ آو
گويه اف امتضکام و لإؼیت بـعوؿػاؿ هیباىؼ که وروػ و صَول آو ػؿ آیًؼه اهـی صتملی املت.
ػؿٍوؿتی که تؼلیك ػباؿ امت اف وابنتهکـػو ػمؼ به اهـ ػیگـی که عاؿری و هضتمل الضَلول
ػؿ آیًؼه هیباىؼ و تؼلیك ىیء هؼلوم الضَول و لٖؼی الضَول ػؿ آیًؼه که ػؿ ايياء ػمؼ هيـوٓ
به صَول آو ىیء (وروػ پیؼاکـػو ماعتماو) ىؼه باىؼ ،هضلل اىلکال و ایلـاػ املت( 1گـرلی،

 ،78<7د /77ً ،7کاىفالغٖلاء ،78;; ،د .)7<=ً ،8ػؿ فمه يیق هؼلكکـػو و هيلـوٓکـػو بیلغ
بـ چیقی که ػؿ فهاو ػمؼ صاٍل يمیباىؼ ،اصتیإا رایق يینت (عمیًی ،1:81 ،د.)7;;ً ،7
ػؿيتیزه ػؿ فـُ ها هًگاهی که هبیغ وروػ يؼاؿػ ،يمیتواو ػملؼی هًؼملؼ ملاعت کله وللوع
 .7تؼییى رـیمه تاعیـ بهػًواو ّمايت ارـای ػؼم ايزام تؼیؼ ػؿ ن
هاػه ; للايوو پیوفلـوه ملاعتماو ،ػتللت بلـ
عاؿری و هضتمل الضَول يبوػو تؼیؼ پیوفـوىًؼه به ایزاػ ماعتماو ػاؿػ .فیـا ػؿ هیچ ػمؼ هؼلملی يمیتلواو
هتؼیؼ ؿا القام به تضمك هؼلك ػلیه يموػ و یا به ػلت تاعیـ ػؿ تضمك هؼلك ػلیه وی ؿا هلقم بله پـػاعلت عنلاؿ
يموػ .فیـا ػؿ یک ػمؼ هؼلك فـُ ایى امت که هؼلك ػلیه اهـی عاؿری امت Aلؾا هیچیک اف ٕلـفیى تلوايی ػؿ
تضمك آو يؼاؿيؼ.
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اف اعتیاؿ ػو ٕـ ػمؼ امت ،هوکول ىؼه امت ،با ىلـایٔ للـاؿػاػ پیوفلـوه آپاؿتملاو هتفلاو
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هؼلك ػلیه هماو وروػ هبیغ باىؼ و يام آو ؿا ػمؼ هؼلك يیاػ .چـا که ػؿ ایى ٍوؿ ایزا بلـ اهلـ
هؼؼوهی ٍوؿ پؾیـفته که اهکاو تضمك آو ػؿ فهاو ػمؼ وروػ يؼاىته و ػؿيتیزه هايًؼ ٍغیـ غیلـ
همیق يیـوی ػؿک تکلیف و عٖا ایزا ؿا يؼاىته و همايًؼ تؼلیلك ػؿ اييلاء هلیباىلؼ (گـرلی،

 ،78<7د .)77ً ،7ػباؿ هًؼؿد ػؿ ن
هاػه  7لايوو پیوفلـوه ملاعتماو کله هملـؿ هلیػاؿػ...@ :
واصؼ ماعتمايی هؾکوؿ با هـ يوع کاؿبـی @اف ابتؼا? یا @ػؿ صلیى اصلؼاث و تکمیلل? یلا @پلل اف
اتمام ػملیا ماعتمايی? ،به هالکیت ٕـ ػیگـ لـاؿػاػ (پیوعـیؼاؿ) ػؿ آیؼ ،?...ياظـ بـ @مه?
ٍوؿ هتفاو بـای ايتمال هالکیت هیباىؼ که بـ هبًای ایى تؼـیلف ،اهکلاو ايتملال هالکیلت بله
پیوعـیؼاؿ ،صتی اف ابتؼای ػملیا ماعتمايی يیق هوؿػ لبول لـاؿ گـفته امت.

 .6قرارداد پیصفروش و تعهذ به بیع
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تؼیؼ به بیغ ،یکی اف النام ػموػ ن
ياهؼیى هیباىؼ که هوّوع آو ،یک ػمل صمولی یؼًی اييلای
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ػمؼ بیغ یا ػؿ صمیمت تؼیؼ بـ اييای آو هیباىؼ (ىییؼی .)78ً ،78=< ،گاه ػو ٕـ ػمؼ بـای
ايؼماػ لـاؿػاػی گفتگو و هؾاکـه هیيمایًؼ و ایى گفتگوهای همؼهاتی هًزـ به توافك هیاو ػو ٕلـ
هیىوػ ،اها هيکلی ػؿ بیى امت که اف ايؼماػ لـاؿػاػ همايؼت به ػمل هیآوؿػ .ػؿ ایى هواؿػ پیماو
همؼهاتی یا پیو لـاؿػاػ ػؿباؿه ايؼماػ يیائی لـاؿػاػ هوؿػ يظـ بنته هلیىلوػ و بـاملاك آو ،هلـ ػو
هؼلیى و ظلـ هیللت ن
ٕـ عوػ ؿا به پیماو بنتى با ىلـایٔ ن
هؼلیى هلتلقم هلیيمایًلؼ .بـعلی اف
صمولؼاياو ،تؼیؼ به بیغ ؿا تضت ػًواو @لولًاهه? هیىًامًؼ (کاتوفیاو ،78=< ،د .):7ً ،7بًا بلـ
تضلیلی که لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ؿا يوػی تؼیؼ به بیغ هیػايؼ ،پیوفـوىلًؼه بله يضلو اللقام
آوؿی ػؿ همابل پیوعـیؼاؿ هتؼیؼ به ماعت ملاعتمايی بلا هيغَلا هؼللوم ػؿ هضللی ن
هؼلیى
هیىوػ تا پل اف اتمام و ػؿیافت آعـیى لنٔ حمى ،ماعتماو ؿا به پیوعـیؼاؿ تملیک يمایلؼ .بله
بیاو ػیگـ ،هتؼیؼله تا لبل اف تکمیل ماعتماو ،هیچ صك ػیًلی بلـ فهلیى و هنلتضؼحا يؼاىلته و
ػاؿای یک صك ػیًی بـ ػوه هتؼیؼ هیباىؼ (فؿيگاؿ.)87ً ،78=> ،
ن
تضلیل لـاؿػاػ پیوفـوه به تؼیؼ به بیغ هتْمى اىکاتتی امت Aافرمله ایًکه ٕبك هلاػه 78
لايوو پیوفـوه ماعتماو@ ،پیوعـیؼاؿ به ينبت النآ پـػاعتلی یلا ػلوُ للـاؿػاػی ،هاللک
هلک پیوفـوه ىؼه هیگـػػ .?...ایى به ایى هؼًا امت که پیوعـیلؼاؿ بؼلؼ اف ايؼملاػ للـاؿػاػ و
پـػاعت النآ ،هالک هلک پیوفـوه ىؼه هیگـػػ و لقوهی بله اييلای ػملؼ یلا ػملل صملولی

ػیگـی بـای هالکیت او يمیباىؼ .ػؿ تؼیؼ به بیغ ،بـای ػو ٕلـ للـاؿػاػٍ ،لـفا یلک صلك ػیًلی
ينبت به ٕـ همابل به وروػ هیآیؼ که بـاماك آو ،هتؼیؼله تًیا هیتوايلؼ بلا هـارؼله بله ػاػگلاه
صمولی القام هتؼیؼ به ايزام تؼیؼه ؿا بغواهؼ و لبل اف الؼام به ايؼماػ بیغ ،هلیچ ايتملال هلالکیتی
ؿط يمیػهؼّ .مى ایًکه هٖابك ن
هاػه  7لايوو پیوفـوه ماعتماو ...@ :واصؼ ملاعتمايی هلؾکوؿ
با هـ يوع کاؿبـی اف ابتؼا یا ػؿ صیى اصؼاث و تکمیل یا پل اف اتمام ػملیا ماعتمايی به هالکیت
ٕـ ػیگـ لـاؿػاػ (پیوعـیؼاؿ) ػؿآیؼ? .ن
هاػه هؾکوؿ ٍـاصتا ػتلت بـ ایى اهـ ػاؿػ که احـ اٍللی
لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،تملیک ماعتماو به پیوعـیؼاؿ امت و هیچ گويه ػتلتی بـ تؼیؼ به
بیغ يؼاؿػ Aبًابـایى هؼلوم هیىوػ لايويگؾاؿ هاهیت ایى لـاؿػاػ ؿا تؼیؼ به بیغ يمیػايؼ.

 .7قرارداد پیصفروش و عقذ ّ
ياهعیى (قرارداد خصىصی)
هاػه  74لايوو هؼيی همـؿ هیػاؿػ@ :لـاؿػاػهای عَوٍی ينبت بله کنلايی کله آو ؿا هًؼملؼ
پیوفـوه ماعتماو ،یک لـاؿػاػ عَوٍی املت کله وارلؼ آحلاؿ و ىلـایٔ یلک للـاؿػاػ بلوػه و
همـؿا هـبوٓ به ىـایٔ امامی ٍضت هؼاهن و لواػؼ ػموهی لـاؿػاػها بـ آو صاکن هیباىلؼ
و ٕـفیى ينبت به تؼیؼا لـاؿػاػی عویو ػؿ بـابـ هن هنئول هنتًؼ (هملیفاػه/749ً ،78=; ،

هَٖفوی و ؿصیمی .)7:8ً ،78=> ،بـ ایى اماك ،لـاؿػاػهای هوّوع ن
هاػه  74لايوو هؼيی ،فمٔ

ىاهل ػموػ ػیؼی يمیگـػػ ،بلکه ػموػ تملیکلی ؿا هلن ػؿ بـهلی گیلـػ .ػؿيتیزله ػؿ ایلى هلوؿػ،
لـاؿػاػ عَوٍی تملیکی هیباىؼ و عـیؼاؿ هالک واصؼ ماعتماو ػؿ هًگام ايؼماػ لـاؿػاػ عواهؼ
ىؼ Aبًابـایى هتماّی ،هبالغ هوؿػ تؼیؼ ؿا پـػاعت هیيمایلؼ بله ایلى لَلؼ کله هاللک ملاعتماو
عواهؼ ىؼ و مافيؼه همچًیى تؼیؼ هیکًؼ که ػؿ بـابـ پـػاعت آو هبالغ ،ماعتماو ؿا ملاعته و بله
هتماّی تضویل ػهؼ (ػلیقاػه .)<<ً ،78=8 ،لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ؿا يمیتواو یک لـاؿػاػ
عَوٍی هوّوع ن
هاػه  74لايوو هؼيی ػاينت ،چـا که ایى لـاؿػاػ بـ ٕبك لايوو رؼیلؼ یلک ػملؼ
ن
هؼیى بوػه و ىـایٔ ،اصکام و آحاؿ هغَوً به عوػ ؿا ػاؿػ .ػؿيتیزه ،صتی اگلـ ٕلـفیى للـاؿػاػ اف
ن
هاػه  74لايوو هؼيی بـای ايؼماػ ػمؼ امتفاػه کـػه و آو ؿا یک لـاؿػاػ عَوٍی تلملی کًًلؼ،
لال

ایى يظـیه ػؿ صمیمت هماو راؿیکـػو آحلاؿ للـاؿػاػ پیوفلـوه هلیباىلؼ ػؿٍلوؿتی کله افلـاػ
يمیتوايًؼ با ايؼماػ لـاؿػاػ عَوٍی اف آحاؿ ،لوافم و لواػؼ اهـی یک ػملؼ ن
هؼلیى تغٖلی يمایًلؼ.
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کـػهايؼ ػؿٍوؿتی که هغلالف ٍلـیش للايوو يباىلؼ ،يافلؾ املت ?.بـعلی هؼتمؼيلؼ کله للـاؿػاػ
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بـای ػؼم پؾیـه ايٖباق لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو با اٍل آفاػی لـاؿػاػها ،همیى بل که هؼ
اف وّغ ن
هاػه  74لايوو هؼيی ػؿ يظـ لايويگؾاؿ ایى امت که هًبغ تَلضیش اييلائیاتی باىلؼ کله ػؿ

هیچیک اف لال ػموػ ن
هؼیى يمیگًزؼ و لايويگؾاؿ ،آو هاهیت ؿا پیوبیًی يًموػه امت (ٕبإبلایی
و کیايی .);>ً ،78>8 ،با تَوی لايوو پیوفـوه ماعتماو ػؿ مال >= ،78لايويگلؾاؿ للـاؿػاػ
پیوفـوه ماعتماو ؿا تؼـیف يموػه و ىـایٔ و آحاؿ و صؼوػ صملوق و تؼیلؼا ٕلـفیى ؿا بلهٕوؿ
هبنوٓ همـؿ ػاىته امت ،بهٕوؿیکه با ایى وٍف تـػیؼی ػؿ ایى عَوً که للـاؿػاػ پیوفلـوه
ماعتماو یک يوع ػمؼ ن
هؼیى با ىـایٔ و آحاؿ عاً لايويی هیباىؼ ،وروػ يغواهؼ ػاىت.

 .8قرارداد پیصفروش :عقذ ّ
هعیى هستقل
لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،لـاؿػاػ يوظیوؿی امت کله ػلنوه بلـ صکوهلت لواػلؼ ػملوهی
108
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لـاؿػاػها بـ آو ،تابغ اصکام ویژه هًؼؿد ػؿ لايوو پیوفـوه ماعتماو يیق هلیباىلؼ .ایلى للـاؿػاػ
هاػه  8ایى لايوو ،اف لـاؿػاػهلای بلا يلام بلوػه و ػؿػیىصلال وفلك ن
باتوره به ن
هلاػه هلؾکوؿ ػؿ فهلـه
لـاؿػاػهای تيـیفاتی يیق هیباىؼ و تًظین مًؼ ؿممی اف اؿکاو تضمك آو امت و پـػاعت حملى يیلق
ػؿ آو ػاؿای آحاؿ هین امت .بـ ایى هبًا بـعی ،لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ؿا يوػی بیغ علاً کله
ػاؿای اصکام و ویژگییای هتمایق امت تلمی يموػهايؼ (هضمؼی و صنیًی همؼم.)7<;ً ،78>7 ،
ػؿهوؿػ هاهیت لـاؿػاػ پیوفـوه ،بایؼ ػو هـصله فهايی ؿا اف هن تفکیک کـػ :با ايؼماػ لـاؿػاػ
و لبل اف ىـوع ػملیا ماعتمايی و لبل اف پـػاعت النآ تؼییى ىؼه تومٔ پیوعـیؼاؿ ،لـاؿػاػ
هؾکوؿ یک ػمؼ ػیؼی امت که بـای ٕـفیى ،تؼیؼاتی ؿا ایزاػ هیکًؼ :بـای پیوفـوىلًؼه ،تؼیلؼ
اصؼاث ماعتماو و بـای پیوعـیؼاؿ ،تؼیؼ پـػاعلت النلآ تؼیلیى ىلؼه .ػؿد عنٍله للـاؿػاػ
پیوفـوه ػؿ مًؼ هالکیت و ػفتـ اهنک و ماهايه الکتـويیکلی اػاؿه حبلت يیلق بله هًظلوؿ آگلاهی
اىغاً حالج اف تؼیؼا پیوفـوىًؼه ينبت به هللک پیوفلـوه ىلؼه ،املت .بؼلؼ اف ىلـوع
ػملیا ماعت و پـػاعت النآ تومٔ پیوعـیؼاؿ ،بهتؼؿیذ بـای او صك ػیًی ينبت بله هللک
پیوفـوه ىؼه ،ایزاػ هیىوػ که با تکمیل ماعتماو ،پیوعـیؼاؿ ،هالک هللک هلؾکوؿ عواهلؼ
ىؼ .اف ایى ؿو ،ن
هاػه  78لايوو پیوفـوه ماعتماو همـؿ ػاىته امت کله پیوعـیلؼاؿ ،بله ينلبت
النآ پـػاعتی یا ػوُ لـاؿػاػی ،هالک هلک پیوفـوه ىؼه ،هیگـػػ .بـ ایلى املاك ،بؼلؼ اف
تکمیل اصؼاث ماعتماو ،پیوعـیؼاؿ صك ػیًی بـ هلک هییابؼ ،ولی لبلل اف تکمیلل ملاعتماو،

ينبت به همؼاؿ اصؼاث ىؼه ،پیوعـیؼاؿ به ينلبت النلآ پـػاعتلی ،هاللک ىلؼه و صلك ػیًلی
هییابؼ ولی ينبت به بالیمايؼهٍ ،ـفا یک صك ػیًی بـای پیوعـیؼاؿ وروػ ػاؿػ.

يتیجه
با تَوی لايوو پیوفـوه ماعتماو هَو >= ،78لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،للـاؿػاػی
با ىـایٔ و آحاؿ عاً عوػ هیباىؼ که ّمى ىباهت با بـعی يیاػهای فمیی و صمولی هوروػ ،ػؿ
لال هیچیک اف آيیا لـاؿ يمیگیـػ .لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ،یک ػمؼ ن
هؼیى هنلتمل و علاً
امت .اگـ تا لبل اف تَوی للايوو پیوفلـوه ملاعتماو ،همکلى بلوػ للـاؿػاػ هقبلوؿ ؿا للـاؿػاػ
عَوٍی و ػمؼ ن
ياهؼیى هضنو يموػ ،با تَوی لايوو هلؾکوؿ کله لايويگلؾاؿ بله بیلاو ىلـایٔ،
اصکام و آحاؿ ایى لـاؿػاػ پـػاعته امت ،لـاؿػاػ هقبوؿ ػؿ فهـه ػموػ ن
هؼیى للـاؿ گـفتله ىلؼه و ػاؿای

اػتباؿ ؽاتی و هنتمل امت .ػو هـصله هین ؿا ػؿ عَوً هاهیت لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو بایؼ
پـػاعت النآ تؼییى ىؼه تومٔ پیوعـیؼاؿ ،که ػؿ ایى هـصله لـاؿػاػ هؾکوؿ یلک ػملؼ ػیلؼی
امت که بـای ٕـفیى ،تؼیؼاتی ؿا ایزاػ هیکًؼ .هـصله بؼؼ اف ىـوع ػملیلا ملاعت و پـػاعلت
النآ تومٔ پیوعـیؼاؿ که بهتؼؿیذ بـای او صك ػیًی ينبت به هللک پیوفلـوه ىلؼه ،ایزلاػ
هیىوػ که با تکمیل ماعتماو ،پیوعـیؼاؿ ،هالک هلک هؾکوؿ عواهؼ ىؼ.

حمىق اسالمی /ممایسه لزارداد پیصفزوش ساخحمان با وهادهای مطابه و جطخیص ماهیث آن

ػؿ يظـ گـفت .هـصله پل اف ايؼماػ لـاؿػاػ پیوفـوه و لبل اف ىـوع ػملیا ماعتمايی و لبلل اف
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ابىفهـه ،صمقهبىػلی Aغىیةالىشوع إلی علمیاألصىل والفزوع؛ للن :هؤمنله اهلام ٍلاػق،
<797ق.

 .7ابیـی ،صمیؼ و هضمؼصنیى تمیپوؿ ػؿفی يمیبی@ Aتؼیؼ پیوفـوىلًؼه بله ملاعت و تکمیلل
ماعتماو و ّمايت ارـای آو ػؿ لايوو پیوفـوه ماعتماو و هماینه آو با لايوو هؼيی? ،مجله
مطالعات حمىق خصىصی Aه ،7بیاؿ 7ً ،78>9ل.74
ن
 .8امؼی صلی ،رمالالؼیى اصمؼبىهضمؼ Aالمهذبالبارع فی ضزح المخحصزالىافع؛ د ،7للن:
ػفتـ ايتياؿا امنهی راهؼه هؼؿمیى صوفه ػلمیه794< ،ق.
110

 .9اهاهی ،صنى Aحمىق مذوی Aد ،7چ< ،تیـاو :ايتياؿا امنهیه.78;= ،
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 .:ايَاؿی ،هضمؼػلی Aالمىسىعة الفمهیةالمیسزه؛ د ،7لن :هزمغالفکـ اإلمنهی797: ،ق.
; .ايَاؿی ،هـتْی Aکحااب المااسا  Aد ،9للن :کًگلـه ریلايی بقؿگؼاىلت ىلیظ ايَلاؿی،
797:ق.
< .ایقػیفـػ ،ػلیاکبـ و صنیى کاویاؿ@ Aبـؿمی فمیلی ل صملولی للـاؿػاػ پیوفلـوه آپاؿتملاو?،
فصلىامه جخصصی فمه و حمىق Aه= ،7بیاؿ <==<ً ،78ل.779
= .پیـهاػی ،هضمؼؿّا@ Aايتمال هالکیت ػؿ بیغ هال آیًؼه? ،مجله حماىلی عاذالث آرا  Aه 9و
 ،:تابنتاو و پاییق 8>ً ،78=:ل><.
> .رؼفـی لًگـوػی ،هضمؼرؼفـ Aجزمیىىلاىیی حماىق؛ چ> ،7تیلـاو :کتابغايله گلًذ ػايلو،
<=.78
 .74رؼفـی لًگـوػی ،هضمؼرؼفـ Aدائزةالمعاار حماىق ماذوی و ججاارت Aتیلـاو :چاپغايله
هيؼل آفاػی.78:< ،
 .77رؼفـی لًگـوػی ،هضمؼرؼفـ Aفزهىگ عىاصزضىاسی ،حمىق مذوی ،حمىق جاشا Aتیلـاو:
کتابغايه گًذ ػايو.78=7 ،
 .77رؼفـی لًگـوػی ،هضمؼرؼفـ Aمبسىط در جزمیىىلىیی حماىق؛ د ،7چ ،9تیلـاو :کتابغايله
گًذ ػايو.78== ،

 .78رمؼللی اف پژوهيللگـاو (فیـيظللـ مللیؼهضموػ ىللاهـوػی) Aمىسااىعةالفمه اإلسااالمی قبمااا
لمذه أهلالبیث Aد ،77لن :هؤمنه ػائـةالمؼاؿ فمه املنهی بلـ هلؾه اهلل بیلت،
7978ق.
 .79صللاتمی ،ػلللیاٍللغـ و صايیلله ؽاکللـیيیللا@ Aهاهیللت لـاؿػاػهللای ماعتومللاف (ػؿ فللـُ
پیوفـوه)? ،مطالعات فمه و حمىق اسالمی Aه ،7تابنتاو >=<7ً ،78ل.>8
ن
ن
 .7:صلی (هضمك صلی) ،يزنالؼیى رؼفـبىصنى Aضزائعاإلسالم فی مسائل الحاالل والحازامA
د ،7چ ،7لن :هؤمنه امماػیلیاو794= ،ق.
; .7عمیًی ،میؼؿوسالله Aجحز یزالىسیلة Aد ،7لن :هؤمنه هٖبوػاتی ػاؿالؼلن7977 ،ق.
< .7عوايناؿی ،میؼاصمؼبىیوملف Aجامعالماذار فای ضازح مخحصازالىافع؛ د ،8چ ،7للن:
هؤمنه امماػیلیاو794: ،ق.
= .7ػهغؼا ،ػلیاکبـ Aلغثوامه دهخذا Aد ،9تیـاو :ايتياؿا ػاييگاه تیـاو.78<< ،
> .7فؿيگاؿ ،فـياف Aلزارداد پیصفزوش ساخحمان؛ چ ،7تیـاو :رًگل.78=> ،
د ،77بیـو  :ػاؿالفکـ7977 ،ق.
 .77مللیفی فیًللا  ،غنهؼلللی و هًَللوؿه صنللىفاػه@ Aامتَللًاع ػؿ فملله و صمللوق ایلـاو? ،مجلااه
جحمیمات حمىلی Aه ،:4پاییق و فهنتاو ==7;7ً ،78ل=.77
 .77ىییؼی ،هیؼی@ Aايؼیيههای صملولی? ،مجمىعه ممااتت حماىلی؛ چ ،7تیلـاو :ايتيلاؿا
هزؼ.78=< ،
 .78ىییؼی ،هیؼی Aجطایل لزاردادها و جعهذات Aتیـاو :ايتياؿا هزؼ.78=7 ،
 .79ىییؼی ،هیؼی Aحمىق مذوی ضص Aچ ،8تیـاو :هزمغ ػلمی و فـهًگی هزؼ.78=7 ،
ٕ .7:بإبایی یقػی ،هضمؼکاظن Aحاضیة المااس  Aد ،7چ ،7لن :هؤمنه امماػیلیاو7977 ،ق.
;ٕ .7بإبایی ،هضمؼٍاػق و ػباك کیايی@ Aتبییى هاهیت صمولی لـاؿػاػ پیوفلـوه ملاعتماو?،
مجله حمىلی دادگسحزی Aه ،=:بیاؿ 9: ً ،78>8ل.=7
<ٕ .7ومی ،ابورؼفـ هضمؼ Aالخال ؛ د ،8لن :هؤمنة الًيـاإلمنهی797< ،ق.
=ٕ .7ومی ،ابورؼفـ هضمؼ Aالىهایة فی مجزد الفمه والفحاوی؛ چ ،7بیلـو  :ػاؿالکتلا الؼـبلی،
7944ق.
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> .7ػاهلی (ىییؼ حايی) ،فیىالؼیىبىػللی Aروضاةالبهیة فای ضازح اللمعةالذمطامیة Aد ،8للن:
کتابفـوىی ػاوؿی7974 ،ق.
 .84ػاهلی ،هضمؼبىصنى Aوسائلالطیعة؛ د< ،7لن :هؤمنه آلالبیت794> ،ق.
 .87ػلوی لقویًی ،ػلی و ػبؼالله ىفایی@ Aهٖالؼه تٖبیمی فهاو ايتمال هالکیت ػؿ للـاؿػاػ ملفاؿه
ماعت (امتًَاع)? ،مجله حمىق جطبیمی؛ ه ،747بیاؿ و تابنتاو =>ً ،78>8ل.774
 .87ػلیقاػه ،صنى Aلزاردادهای پیص آپارجمان؛ تیـاو :هیخاق ػؼالت.78=8 ،
 .88ػمیؼ ،صنى Aفزهىگ فارسی عمیذ Aد ،7تیـاو :ايتياؿا اهیـکبیـ.78<> ،
 .89غـیبه ،ػلی و ياٍـ هنؼوػی@ Aتضلیل فمیی و صمولی لـاؿػاػ پیوفـوه آپاؿتماو بلا تلأهلی بلـ
ايواع بیغ? ،وطز یه علمی ا پژوهطای فماه و حماىق اساالمی Aه ،7بیلاؿ و تابنلتاو ،78>4
ً<7:ل.7<:
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 .8:فاّل آبی ،صنىبىابیٕال  Aکطا الزمىس فای ضازح مخحصازالىافع Aد ،7چ ،8للن :ػفتلـ
ايتياؿا امنهی راهؼه هؼؿمیى صوفه ػلمیه797< ،ق.
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; .8کاتوفیاو ،ياٍـ Aامىال و مالایث Aتیـاو :ييـ هیقاو.78=; ،
< .8کاتوفیاو ،ياٍـ Aحمىق مذوی ،دوره عمىد ّ
معیه Aد ،7چ ،74تیـاو :ىلـکت ملیاهی ايتيلاؿ،
<=.78
= .8کاتوفیاو ،ياٍـ Aلىاعذ عمىمی لزاردادها Aد ،7تیـاو :ىـکت میاهی ايتياؿ.78=8 ،
> .8کاتوفیاو ،ياٍـ Aمعامالت معىض ا عمىد جملیای Aتیـاو :ىـکت میاهی ايتياؿ.78=< ،
 .94کاىفالغٖاء ،هضمؼصنیى Aوجیشةاألحاام؛ د ،8چ ،7لن :هؤمنه کاىفالغٖاء.78;; ،
 .97کـکی (هضمك کـکی) ،ػللیبىصنلیى Aجامعالمماصاذ فای ضازح المىاعاذ Aد ،9چ ،7للن:
هؤمنه آلالبیت7979 ،ق.
 .97گـری ،ابوالمامن Aمماتت حمىلی Aد ،7چ ،7تیـاو :ػاييگاه تیـاو.78<7 ،
 .98هضمؼی ،مام و صنى صنیًی همؼم@ Aفهلاو ايتملال هالکیلت ػؿ للايوو پیوفلـوه ملاعتماو
هَو مال >= ،?78مجله حمىق خصىصی Aه ،7پاییق و فهنتاو 7::ً ،78>7ل.7=4
 .99هـواؿیؼ ،هضمؼػلی Aالیىابیعالفمهیة (کتا المتارـ) Aد ،78چ ،8بیـو  :هؤمنة فمهاليلیؼه،
7>>8م.
 .9:هَٖفوی ،میؼهَٖفی و ػلیاٍغـ ؿصیمی@ Aهاهیت لـاؿػاػ پیوفـوه ماعتماو ػؿ صملوق

ایـاو و فمه اهاهیه? ،حمىق خصىصی Aه ،87بیاؿ و تابنتاو >=79:ً ،78ل.7>7
; .9همیفاػه ،هیؼی@ Aهاهیت ىـایٔ و آحاؿ لـاؿػاػهای پیوفـوه ماعتماو (همـاه با يمؼ هغتَلـ
تیضه رؼیؼ پیوفـوه ماعتماو)? ،ماهىامه کاوىن Aه=< ،امفًؼ ;=>7ً ،78ل<.78
< .9هؤهى لمی ،هضمؼ@ Aامتًَاع (لـاؿػاػ مفاؿه ماعت)? ،مجله فمه اهل بیث Aه77لل،77
پائیق و فهنتاو ;<747ً ،78ل>.78
= .9يزفی ،هضمؼصنلى Aجىاهزالاالم فی ضازح ضزائعاإلساالم Aد 79و = ،7چ< ،بیلـو  :ػاؿ
إصیاء التـاثالؼـبی7949 ،ق.
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