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  چکیده

. در خصوص مفهوم بیع کالی به کالی و حکم آن درحقوق ایـران، اخـتالف نظرهـاي زیـادي وجـود دارد             
در فقه قول مشهور، اینست که بیع کالی به کالی باطـل اسـت و      . قانون مدنی در این زمینه مجمل است      

مدنی نیز اکثر به بطالن آن نظر دهند اما بررسی متون فقهـی و     همین شهرت موجب شده که در حقوق        
کند که قول مشهور بر مبنـاي محکمـی اسـتوار نیـست، بـه      تاریخچه طرح این موضوع در فقه، ثابت می   

لزوم قبض ثمـن  : براي بطالن این بیع سه دلیل بیان شده است      . اي که نتوان بر آن خدشه وارد کرد        گونه
اما هیچ یک از این ادله نمی تواند بطـالن بیـع کـالی بـه     . دین به دین و اجماع   در مجلس بیع سلم، بیع      

در این مقاله سعی شده، ادله قول مشهور مورد نقـد و تحلیـل قـرار گرفتـه و حکـم           . کالی را ثابت نماید   
و به تبـع  (واقعی آن روشن گردد و در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که بیع کالی به کالی از دیدگاه فقهی   

  .صحیح و معتبر است) قوق موضوع لهح
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  مقدمه
از . عقد بیع، یکی از مهمترین عقود معاوضی است که در مبـادالت تجـاري کـاربرد زیـادي دارد               

رارداد شناخته شـده بـوده و مـورد    االیام که تجارت و دادستد وجود داشته است، بیع یک ق        قدیم
گرفته است، در حالیکه سایر عقود به مرور زمان و برحسب نیـاز مـردم تاسـیس     استفاده قرار می 

درحال حاضر چه در زمینه داخلی و چه در تجارت بین الملـل بیـشتر داد و سـتدها در           . اند شده
 کردن قواعد حـاکم بـر بیـع     این امر موجب شده تا براي یکنواخت.قالب عقد بیع انجام می شود 

را ) ویـن  (1980 که از جمله می توان کنوانـسیون  ،المللی کنوانسیون هایی به تصویب برسد      بین
در حقوق خصوصی غالب مباحث مربوط به قراردادها به این عقـد اختـصاص داده شـده             . نام برد 

ا در ضـمن  است و در فقه اسالمی سنت بر آن قرار گرفتـه اسـت کـه قواعـد عمـومی قراردادهـ                    
  .مباحث مربوط به بیع بیان می شود

 اگر مبیع و ثمن هـر  ؛عقد بیع از جهت حال و مؤجل بودن مبیع و ثمن داراي چند صورت است           
 اگر مبیـع بـه صـورت حـال و     .دو حال باشند و بعد از بیع مبادله شوند بیع نقد نامیده می شود           

 بیع را سـلم  ،ع مؤجل و ثمن حال باشدپرداخت ثمن مؤجل باشد،  بیع را نسیه نامیده و اگر مبی       
 بیـع   ،اصـطالحاَ ) و کلی فی الذمه    (،دو مؤجل باشند   اما اگر مبیع و ثمن هر        .می نامند ) یا سلف (

  . کالی به کالی نامیده می شود
در قلمرو تجارت، کمتر معامله ایست که به صورت نقد واقع شود وغالـب معـامالت بـه صـورت                     

 انعقاد بیع مبادله اي صورت نمی گیرد بلکه تنها اسـناد مالکیـت      اعتباري منعقد شده و در زمان     
آنها مبادله  می شود و در اکثر موارد در حین انعقاد قرارداد موضوع معامله موجود نیست و بعداَ                 

پرداخت ثمن نیـز در ایـن نـوع معـامالت از     . باید تهیه یا ساخته شود و به مشتري تحویل گردد     
 بـدین ترتیـب در ایـن نـوع     . نامه هاي بـانکی صـورت مـی گیـرد        طریق اسناد تجاري و ضمانت    

معامالت هم مبیع و هم ثمن به صورت مؤجـل انـد و درحـین انعقـاد عقـد مبادلـه اي صـورت                  
   .گیرد و در واقع این گونه قراردادها مصداق بیع کالی به کالی هستند نمی

مورد تردید قـرار گرفتـه   ] سالمیبه تبع فقه ا[اعتبار و صحت این نوع قراردادها، در حقوق ایران   
 زیرا ظاهراَ در فقه اسالمی این نظر که بیع کالی به کـالی باطـل اسـت از شـهرت بـسزایی        ،است

  .برخوردار است و حتی نسبت به آن ادعاي اجماع نیز شده است
هدف از نگارش این مقاله بررسی این موضوع در حقوق موضوعه ایـران و فقـه اسـالمی اسـت و                   

امر است که برخالف شهرت موجود، این نوع معامالت در فقه اسـالمی نیـز صـحیح و          اثبات این   
 نتیجـه ایـن تحقیـق    )به ویژه در قلمرو بین المللـی    ( با توجه به رواج این نوع معامالت         .معتبرند

 از آنجائیکـه  ، زیـرا .اثرمهمی برمبادالت تجاري و رشد و شکوفایی اقتصادي کشور خواهد داشـت      
 نتیجه حاصل از بررسی فقهـی، در  ،ه صراحت در قانون مدنی بیان نشده استحکم این موضوع ب  
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 قـانون اساسـی   167 به ویژه اینکه وفق اصل      ،حقوق موضوعه و رویه قضایی نیز موثر خواهد بود        
 دادگاههـا بایـد بـر    ، در مورد سکوت یا اجمال قانون     )1379 قانون آئین دادرسی مدنی    3و ماده   (

 ، در مورد بحث اگر نگوئیم قـانون مـدنی سـاکت اسـت     .قضاوت نمایند مبناي منابع معتبر فقهی     
 بدینـسان ضـرورت دارد موضـوع از    ؛دست کم می توان گفت قانون در این زمینه مجمـل اسـت        

  .دیدگاه فقهی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد
 در بخش نخست مفهوم و ماهیت بیع کالی بـه کـالی   . این مقاله  به دو بخش تقسیم شده است        

بررسی می شود؛ و در بخش دوم حکم بیع کالی به کالی از دیدگاه فقه اسالمی وحقوق موضوعه          
حکم مسئله درحقـوق   (مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان به طور خالصه به حقوق تطبیقی               

  . اشاره خواهد شد) المللی کاال فرانسه وکنوانسیون بیع بین
  

  کالی  مفهوم و ماهیت بیع کالی به -بخش یکم
  صور مختلف بیع از لحاظ حال و موجل بودن مبیع و ثمن 

چنانکه در مقدمه اشاره شد،عقد بیع به لحاظ حـال و مؤجـل بـودن مبیـع و ثمـن داراي صـور                       
 . یا مبیع و ثمن هر دو حال می باشند که در این صورت بیع نقد نامیده مـی شـود   ؛مختلف است 

 بیع نسیه نامیده می شود و یا مبیع مؤجـل و        یا مبیع حال و ثمن مؤجل است که دراین صورت         
گفته می شود و یا مبیع و ثمن هر دو مؤجل مـی باشـند   ) یا سلف (ثمن حال است که بیع سلم       

البته در هر یک از این چهار صورت یا مبیـع  . که در این فرض بیع کالی به کالی نامیده می شود    
 . صورت قابل تصور است16و ثمن عین معین هستند یا کلی فی الذمه که در مجموع 

 اجل از عوارض دین است و دین به ثابت در ذمه اطـالق  ،ولی چنانکه خواهیم گفت از آنجائی که 
 بـراین اسـاس در   ؛می شود در موردي که مبیع و ثمن مؤجل اند لزوماَ باید کلی فی الذمه باشند   

به کالی مبیع و ثمن هـر  بیع سلم مبیع باید کلی فی الذمه باشد و به همین ترتیب در بیع کالی    
  ).544 ص ،1366 ،خویی. (دو کلی فی الذمه اند

 حال بودن مبیـع و ثمـن بـا کلـی     .اما اطالق بیع اقتضاء دارد که مبیع و ثمن هر دو حال باشند           
.  ممکن است مبیع حال باشد ولی در عین حال کلی فی الذمه هم باشـد   .بودن آنها منافات ندارد   

 ، انتقـال عوضـین صـورت مـی گیـرد       ،ه است که چون با وقوع عقد      در توجیه این اصل گفته شد     
 هر یک از طرفین حق خود را مطالبه نماید طرف مقابل متعهد به انجام ،هرگاه بعد از انعقاد عقد    

 عده اي نیز برمبنـاي شـرط ضـمنی ایـن     .)547 ص   ، الف ، بدون تاریخ چاپ   ،عالمه حلی (آنست  
این شرط ضمنی بین متعاقدین وجـود     ] بیع[هر عقد   اصل را توجیه می کنند و معتقدند که در          

 ،طباطبـایی یـزدي  . (دارد که ثمن باید نقداَ پرداخت گردد و مبیع  به صورت نقـد تـسلیم شـود        
  .)163 ص ،بدون تاریخ چاپ
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 براي طرف ،اشکال این توجیه این است که باید به محض تاخیر در پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع         
  .  نتیجه اي که هیچ کس به آن پایبند نیست،ایجاد شودمقابل خیار تخلف از شرط 

 بایـد مؤجـل   ، اگر اطالق بیع اقتضاي حال بودن را نداشـته باشـد         ،در توجیه این اصل باید گفت     
 زیـرا  ، معین بودن اجل منتفی است. و در صورت مؤجل بودن یا اجل معین است یا نامعین  ،باشد

د که حاکی از اجل باشد، چه رسد به اینکه مدت      فرض این است که قیدي در قرارداد وجود ندار        
بایـد نـامعین باشـد، و ایـن نتیجـه موجـب         ) بر فرض وجود  ( بنابراین مدت اجل     .آن معین باشد  

امري که ! شود که مثالَ خریدار تا مدت زمان نامعینی بتواند از پرداخت ثمن خودداري نماید          می
این اساس باید گفت اطالق بیع اقتضاي حـال     بر   .نامعقول بوده و با اصول حقوقی سازگار نیست       

به عالوه در تاییـد ایـن اصـل بایـد     ). 163 ص ، بدون تاریخ چاپ ،طباطبایی یزدي (بودن را دارد    
خواهـد فـوراَ بـه     کند می گفت عرف و بناي عقال چنین حکم می کند که هر کس معامله اي می       

این امـر درغالـب معـامالت چنـین      .نتیجه و آثار آن دست یابد و عوض یا معوض را بدست آورد      
 بایـد   ،است و برمبناي همین غلبه می توان گفت در فرضی که تـصریحی وجـود نداشـته باشـد                  

مـواد  (تصریح کـرده اسـت    قانون مدنی هم در موارد مختلف به این اصل   .قرارداد را حال دانست   
 بـه  ،عقـد بیـع  در صورتی کـه مقتـضاي اطـالق    . )قانون مدنی در مورد بیع و اجاره      490 و   344

صورت شرط در ضمن عقد گنجانده شود اثر آن این خواهد بود که اگر یکی از طرفین در اجراي       
طرف دیگر بر مبناي خیار تخلف از شرط حق فـسخ قـرارداد را      تعهد خود تاخیر نماید،     

 در فرض تـاخیر در  ، در حالیکه اگر این شرط وجود نداشت.)289 ص  ،1384 ،شهید ثانی  (دارد
خیار تاخیر ثمن که مختص عقد بیع اسـت  ( براي طرف مقابل خیار ایجاد نمی شد        ،تعهداجراي  

مالتقـی  ( زیرا وجود خیار نیاز به دلیـل دارد و اصـل بـر عـدم آنـست      .)داراي شرائط خاص است 
 براي طرف مقابل خیار فـسخ   ، به محض تاخیر   ، در فرض شرط تعجیل    .)289 ص   ،1384 ،هروي

 در واقع اجبار وي ناممکن است یا اثري بـر  ،وط علیه الزم نیست چه    ایجاد می شود و اجبار مشر     
 زیرا زمان بعد، غیر از زمان اداي دین است و این پرداخـت بـا تـاخیر مطلـوب     ،آن مترتب نیست 
تـوان گفـت در ایـن فـرض       به عبارت دیگر می1).80 ص  ،1410شیخ انصاري،   (فروشنده نیست   

  . بلکه نوعی شرط صفت است،جبار آن معنا پیدا کندباشد تعجیل از نوع شرط فعل نیست تا ا
  

                                                
ان فـ . وجـب اولـم یجـب    , امکن اجباره به ام لم یمکـن  , الن المقصود هنا ثبوت الخیار بعد فوات التعجیل     ... «. 1

 الی عدم جریانها فی "مضافا. مساله اخري ,  اوبعد تعذر اجباره علی الوفاء"مساله ان ثمره الشرط ثبوت الخیار مطلقا
نـه غیرالزمـان الـشروط فیـه     ال,یجوز االجبار و بعده الینفـع  « مثل هذا الشرط از قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن      

  )80ص , 1410, شیخ انصاري ( » االداء
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   مفهوم بیع کالی به کالی و پیشینه تاریخی آن در فقه اسالمی -مبحث یکم
  » کالی به کالی« معناي لغوي -1

 کـه هـر دو بـا معنـاي اصـطالحی آن        ،دو ریشه ذکر شده است    » کالی«در کتب لغت براي واژه      
بیع کالی بـه کـالی   .  است»تاخر«دانسته اند که به معناي   » کال یکال «برخی آنرا از    . تناسب دارد 

 تسلیم مبیع و پرداخت ثمن از زمان انعقاد عقـد   ،را به این دلیل به این نام، نامیده اند که در آن           
ب « و»حـرس « به معناي  »کلی یکلی «برخی دیگر ریشه آنرا     . افتد به تاخیر می   قـانـد    دانـسته »ر

 چـون  ، نامیده شـده ،لی اسم فاعل است و این نوع بیع به این نام        کا). 148، ص   1375 ،شیرازي(
کـشند    براي فـرا رسـیدن وعـده دیـن و طلـب خـود انتظـار مـی                  ،هر یک از فروشنده و خریدار     

  .)529 ص ،1404 ،طباطبائی(
  
   معناي اصطالحی بیع کالی به کالی - 2

ارد و در اینکه بیع کـالی   اتفاق نظر وجود ند  ، »بیع کالی به کالی   « درخصوص معناي اصطالحی    
 . اختالف نظرهاي زیادي وجود دارد  ، است یا با آن تفاوت دارد      »بیع دین به دین   «به کالی همان    

 بـراین  . تعریفی از آن وجـود نـدارد  ، این واژه استعمال نشده است و بالطبع،در قانون مدنی ایران   
 تـاریخی آن در فقـه اسـالمی    اساس براي تبیین معناي آن باید به منابع فقهی مراجعه و سـابقه       

  .بررسی شود
  
  از فقه عامه به فقه شیعه» کالی به کالی« ورود واژه - 3

 ،ظاهرا َ در متون روایی شیعه این واژه استعمال نشده و به عقیده برخـی از بزرگـان فقـه امامیـه       
 ؛28 ص، بـدون تـاریخ چـاپ     ،حسینی عاملی (این واژه از فقه عامه به فقه امامیه وارد شده است            

  .)333 ص،1415 ، اراکی؛294 ص ،1981نجفی، 
اگر چه منـع از بیـع کـالی بـه کـالی در طریـق مـا          « :صاحب جواهر در این خصوص می نویسد      

 ».انـد   ولی اصحاب بـه آن عمـل کـرده   ، وارد شده است]به فقه ما[موجود نیست و از طریق عامه     
تـرین کتـب فقهـی      در قـدیمی ،با بررسی که نگارنده انجام داده است . 1)294، ص 1981نجفی،  (

و بعـد از آن  ) ق.هـ153-202 (، است)ع( که منسوب به امام رضا »فقه الرضا« موسوم به  ،موجود
و ) ق.هـ413(و سپس دوره اجتهاد که با ظهور شیخ مفید       ) دوره شیخ صدوق  (در دوره محدثین    

شـروع و  ) ق. هــ 460 ق و شـیخ طوسـی   . هــ 439علم الهدي و سید رضی،(شاگردان وارسته او   
  .خورد یابد در کتب فقهی، این واژه به چشم نمی گسترش می

                                                
ع من بیع الکالی بالکالی و ان لم یکن موجوداَ فی طرقنا و انما هر مـن طـرق العامـه ، لکـن قـد عمـل بـه                المن. 1

 ) 294ص ،24نجفی ، ج  ("....... االصحاب
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   استعمال اولین بار این واژه در فقه امامیه-4
 در کتاب خود، موسـوم  ، اولین بار این واژه در قرن پنجم هجري توسط ابن براج،به نظر می رسد   

 دیگـري مقـداري     هرگـاه کـسی از    «وي در ذیل این فرع که       .  استعمال شده است   »المهذب«به  
 در صـورتی کـه   ،گندم طلبکار باشد و آنرا به قیمت معین به صـورت کلـی فـی الذمـه بفروشـد             

، مـی  »خریدار ثمن را در مجلس معامله معین نکرده و به فروشـنده نپـردازد، بیـع باطـل اسـت            
 ابن بـراج، (چون از بیع کالی به کالی نهی شده است و این همان بیع دین به دین است      «: نویسد
انـد و آثـار   بعد از وي به رغم اینکه فقهاي بزرگی پا به عرصه وجـود گذاشـته           .1)166 ص   ،1410

از . ارزشمندي از آنها به یادگار مانده است، اثري از این واژه در کتب فقهی به چشم نمـی خـورد        
، محقـق حلـی   )ق. هــ 598(، ایـن ادریـس حلـی       )ق. هــ  585متوفـاي   (کیدري  ،جمله این فقها  

  .تا به قرن هشتم هجري می رسیم. ا می توان نام بردر) ق.هـ676(
  
  ) ق.قرن هشتم هـ( عصر عالمه حلی -5

وي که از علماي بر جسته و بنام عصر خود بوده است، در کتاب گرانقدر خود، موسوم به تـذکره         
ثمن در بیع سلم باید در مجلس معاملـه قـبض گـردد و    «: نویسدالفقهاء، در مبحث بیع سلم می  

-عقیده تمام علماي ما بیع باطل است و ابو حنیفه و شافعی و احمد هم بر همـین عقیـده            اال به   
چون مبیع دین اسـت، اگـر ثمـن هـم مؤجـل      «:نویسدوي در ادامه در توجیه این حکم می . »اند

بر این اسـاس    ). 556ص   بدون تاریخ چاپ، الف،    عالمه حلی، ( »شودباشد، بیع کالی به کالی می     
. الی به کالی را بیعی می داند کـه در آن مبیـع و ثمـن هـر دو مؤجـل باشـد                عالمه حلی، بیع ک   

عوضین اگر حـال باشـند، بیـع    «: نویسدایشان در کتاب دیگر خود، موسوم به قواعد االحکام، می    
عالمـه   (»نقد است و اگر هر دو مؤجل باشند، بیع کالی به کالی است که از آن نهی شـده اسـت          

  2)133حلی، بدون تاریخ چاپ، ب، ص
  
  )ق.قرن دهم هـ( عصر شهید ثانی -6

و صاحب کتاب معروف جامع المقاصد، در کتـاب  ) ق.  هـ940(محقق کرکی از فقهاي قرن دهم  
 »بیع دین به دین«الرسایل خود، از بیع کالی به کالی سخن به میان آورده است و آنرا به معناي        

، در کتـاب شـرح      )ق. هـ 960(انی  در همین دوره شهید ث    ). 180محقق کرکی، ص  (دانسته است   
 از بیع کالی به کـالی بـه   »بطالن بیع دین به دین«لمعه، به هنگام بحث از بیع سلم و استناد به      

شـهید ثـانی،   (کنـد    یـاد مـی  ،عنوان بیعی که ثمن و مبیع هر دو موجل و کلی فی الذمه باشـند   

                                                
  .قد نهی من بیع الکالی بالکالی و هو الدین بالدین . 1
  .کالی ، منهی عنه العوضان ان کانا حالّین ، فهو النقد و ان کانا مؤجلین فهو بیع الکالی بال. 2
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اژه نیـست تـا بـه قـرن      ذکـري از ایـن و   ،در سایر کتب فقهی بعد از قرن دهم       ). 389، ص 1384
  .رسیمسیزدهم می

  
   ق . قرن سیزدهم هـ-7

در کتـاب جـامع الـشتات کـه مـشهورترین      )  ق. هـ1231(میرزاي قمی از فقهاي قرن سیزدهم     
بیـع  «خن به میان آورده و آنرا مترادف     از بیع کالی به کالی س      ،کتاب فقهی به زبان فارسی است     

میـرزاي  ( تردیـد دارد  »بیـع دیـن بـه دیـن    « معنـاي  امـا ایـن فقیـه در     .دانـد  می »دین به دین  
  ).145، ص1371قمی،

) ق. هــ 01226(معاصران وي سید محمد جواد حسینی عاملی، صـاحب کتـاب مفتـاح الکرامـه            
 را در کتاب خود ذکر نموده و منشأ ورود ایـن اصـطالح را فقـه عامـه        »بیع کالی به کالی   «حکم  

، )294، ص 1981نجفـی،   (دانـد     مـی  »یع دین به دیـن    ب«صاحب جواهر، آنرا مترادف     . اند دانسته
داند ولی از قول مقدس اردبیلـی  ولی صاحب مفتاح الکرامه این دو مفهوم را جداي از یکدیگر می  

حـسینی  (ت کند که به اعتقاد مشهور بیع کالی به کالی، همان بیـع دیـن بـه دیـن اسـ                 نقل می 
  ).28 صعاملی، بدون تاریخ چاپ،

  
   )ره( عصر شیخ انصاري -8

ترین فقهاي متأخر است، در کتاب مکاسب خود، بیع کالی به کـالی     شیخ انصاري که از بر جسته     
شـیخ  (را به بیع مؤجلین یعنی بیعی که مبیع و ثمن هر دو مؤجل باشـد، تعریـف نمـوده اسـت            

  )80، ص1410انصاري، 
  
   فقهاي معاصر-9

خـویی در کتـاب مـصباح    ...  آیـت ا .در بین معاصرین نیز واژه کالی به کالی استعمال شده اسـت  
الفقاهه، بیع کالی به کالی را به بیعی که ثمن و مبیع هـر دو مؤجـل و کلـی فـی الذمـه باشـد،                   

اراکی درکتاب البیع، بیع کالی به کالی را بـه      ... و آیت ا  ). 544، ص 1366خویی،  (کند  تعریف می 
  ). 333، ص 1415اراکی، ( تعریف نموده است »بیع مؤجل به مؤجل«
  
   نتیجه -10

عقد بیع از لحاظ اینکه مبیع و ثمن حال یا مؤجل باشد داراي چند صورت است، که هر صـورت         
  :شودبا عنوان ویژه اي نامیده می
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در این صورت تفـاوتی نمـی کنـد کـه مبیـع و      :  بیع نقد– مبیع و ثمن هر دو حال باشد  –الف  
 اجل از ماهیت دین جداست ،اهیم گفت زیرا چنانکه خو؛ثمن عین معین باشند یا کلی فی الذمه      

  .و عارض بر آنست
در این فـرض کـه مبیـع حـال اسـت تفـاوتی            :  بیع نسیه  – مبیع حال و ثمن مؤجل باشد         -ب

 زیرا چنانکه ، ولی ثمن باید کلی فی الذمه باشد،کند مبیع عین معین باشد یا کلی فی الذمه      نمی
 باید کلـی فـی الذمـه    ،ر یک از مبیع و ثمن    به ه  »مؤجل« براي صدق عنوان     ،بعداَ خواهیم گفت  

 بر آنهـا صـادق نیـست    »مؤجل« عنوان ،باشند و در صورتی که هر یک از آندو عین معین  باشد        
  .هرچند براي تسلیم آنها مهلت یا اجل معین شده باشد

 در این فرض ثمن ممکن اسـت عـین معـین یـا           : بیع سلم  – مبیع مؤجل و ثمن حال باشد        -ج
به این دلیل یکی از شـرایط بیـع سـلم    . باشد ولی مبیع لزوماَ کلی فی الذمه است  کلی فی الذمه    

فـروش مـال موصـوف در    « :اینست که مبیع کلی فی الذمه باشد و در تعریف آن نیز گفته شـده  
 ،1415 ،سیـستانی  (»فروش کلی مؤجل به ثمـن حـال      « یا   ؛)569 ص   ،1404 ،طباطبائی (»ذمه
  .)82ص 

 دراین فرض مبیع و ثمن هر دو مؤجـل  : بیع کالی به کالی–جل باشد  مبیع و ثمن هر دو مؤ -د
بیعی که « : براین اساس می توان بیع کالی به کالی را اینگونه تعریف نمود .و کلی فی الذمه است    

 بنابراین براي اینکه بیع کالی به کـالی صـادق   »مبیع و ثمن هر دو مؤجل و کلی فی الذمه باشد          
      :باشد، دو شرط الزم است

 لزوم مؤجل بودن مبیـع و ثمـن بـه عنـوان شـرط صـدق       :مبیع و ثمن هر دو مؤجل باشند   : اوالً
 مورد اتفاق تمام فقهاست و از تعاریف مختلفی کـه در کتـب فقهـی از ایـن      »کالیبهکالی«عنوان

 را از مـصادیق  »بیع کالی بـه کـالی  « حتی کسانیکه  .واژه به عمل آمده است قابل استنباط است       
بیـع دیـن بـه    « نیز از این امر عدول نکرده اند زیرا بـه نظـر آنهـا    ، دانسته اند»ین به دینبیع د «

 حتـی برخـی از   . دین در اثر انعقاد عقد بیع ایجاد می شود، نیز صادق است     ، به موردي که   »دین
 بـدون تـاریخ   ،عالمـه حلـی   (  کرده انـد   فقها بیع کالی به کالی را به بیع مؤجل به مؤجل تعریف           

 ،1366 ، خـویی ؛80 ص ،1410 ، شیخ انـصاري ؛389 ص ،1384 ،؛ شهید ثانی  133 ص ، ب چاپ،
ثمـن بایـد    بنابراین در اینکه در بیع کالی بـه کـالی مبیـع و              ). 333 ص   ،1415 ، اراکی ؛544ص

  .مؤجل باشد تردیدي نیست
گر مؤجل به عبارت دی.  این شرط از لوازم شرط اول است: مبیع و ثمن هر دو کلی فی الذمه باشد-ثانیاً

 از » اجل«  توضیح اینکه .بودن مبیع و ثمن در موردي صادق است که مبیع و ثمن کلی فی الذمه باشند
براي اینکه چیزي در ذمه قـرار گیـرد       .  به ثابت در ذمه اطالق می شود       »دین« است و    »دین«عوارض  

جـود آنهـا در ذمـه    و نیاز بـه و ,  امور جزیی در خارج موجودند    .)کلی درمعناي منطقی  (باید کلی باشد    
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به عبارت دیگر اشتغال ذمه فقط نسبت به امورکلی قابل تصور .  نیست و اصالً امکان این امر وجود ندارد
الکیت آنها به طرف مقابـل  م,  زیرا اگر عوضین عین معین باشند درخارج موجودند و با انعقاد بیع      ،است

یا ثمن در فرضـی کـه   (به تسلیم مبیع     تعهد   .شود و چیزي در ذمه طرف دیگر وجود ندارد         میمنتقل  
 غیر از دین است و بـر ذمـه   ، ولی این)تعهد به انجام فعل   ( هرچند نوعی تعهد است      ،)عین معین است  

 ضمن اینکه این تعهد یک امرتبعی است وخارج از تعهد اصلی       ؛گیرد بلکه نوعی تکلیف است     نمیتعلق  
 کلی فی الذمه بودن ،است] و ثمن حال[ع مؤجل به همین دلیل در بیع سلم که مبی. ناشی از بیع است

 ، خـویی ؛332، ص 1415 ،؛ اراکـی 136 ص، ب،عالمه حلی ( شرط صحت آن دانسته شده است      ،مبیع
 ،1404 ،طباطبـائی  (»بیع موصوف در ذمه اسـت «: و در تعریف بیع سلم گفته شده ؛)544 ص   ،1366

امـور جزیـی در خـارج    . 2)82  ص،1415 ،سیـستانی  (»بیع کلی مؤجل به ثمن حـال « یا   1؛)569ص  
 همـین امـر   .موجودند ولی کلیات در خارج وجود ندارند، آنچه در خارج موجود است فرد کلـی اسـت              

 زیرا ایـن سـوال   .)202 ص ،1373 ،کوه کمري(موجب تردید در صحت بیع کلی فی الذمه شده است   
ود ؟ و برخـی از   چـه چیـزي تملیـک مـی شـ     ،مطرح شده است که اگر کلی در خـارج وجـود نـدارد            

  .)32 ص ،1373 ،کاتوزیان(اند  نویسندگان براي فرار از این مشکل این نوع بیع را عهدي دانسته
  
  تمیز بیع کالی به کالی از بیع دین به دین -11

 در کتـب  »بیع دین بـه دیـن  « اصطالح  ، که در متون روایی شیعه سابقه ندارد       »کالی به کالی  «برخالف واژه   
 شخصی به نـام طلحـه ابـن    .ر استعمال شده است و روایتی نیز در این خصوص وجود دارد         فقهی امامیه بسیا  
ـیخ   (»الیبـاع الـدین بالـدین   .. قـال رسـول ا  « :نقل می کند که ایـشان فرمـوده انـد   ) ع(زید از امام صادق    ش

مـستند اصـلی بطـالن بیـع     . )544 ص ،1366 ،؛ خـویی 334، ص 1415 ، اراکـی  ؛189ص   ،1364 ،طوسی
 اگر چه  بطالن بیـع دیـن بـه دیـن در فقـه امامیـه مـشهور           . همین روایت است   ،ین در فقه امامیه   دین به د  

ـتالف نظرهـاي زیـادي وجـود     ،اما درخصوص ماهیت بیع دین به دین   ) بلکه اتفاق نظر وجود دارد    (است،    اخ
دو دیـن وجـود    هـر  ،  الزم است قبل از انعقاد عقـد بیـع  »بیع دین به دین« در اینکه براي صدق عنوان   .دارد

داشته باشند و با عقد بیع مبادله شوند یا شامل مـوردي کـه قبـل از انعقـاد عقـد، دینـی وجـود نـدارد و در             
پاسـخ بـه   .  نیز می گردد، دیـدگاههاي مختلفـی وجـود دارد   ، ایجاد می شوند)به صورت مؤ جل   (نتیجه عقد   

د گفت قدر متیقن از بیع دین بـه دیـن کـه    اجماالَ بای. اهداف اصلی تدوین این مقاله  استاین سوال یکی از     
 هر دو دین بر ذمـه مـستقر شـده و موجـل نیـز         ، موردي است که قبل از عقد بیع       ،مورد اتفاق نظر فقهاست   

  . تردید جدي وجود دارد،اما در سایر موارد.باشد

                                                
 ابتیاع مالٍ موصوف فی الذمه. 1
 ابتیاع کلی مؤجل بثمن حال ، عکس النسیه. 2
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خاطرنشان می سازد که بین دین مؤجل و دینی که به صورت حال ایجـاد شـده و بـه مـدیون بـراي                      
  .شود  این موضوع بررسی می،اخت آن مهلت داده می شود، تفاوت وجود دارد، و به دلیل اهمیت آنپرد
  

   »مهلت« و »اجل« تفاوت بین مفهوم -مبحث دوم
  اجل عارض بر ماهیت دین است-12

 دین به ثابت در ذمه اطالق می شود که می توانـد  ، خارج از ماهیت دین و عارض بر آنست      ،اجل
 ، اما حال بفروشد، براین اساس هر گاه بایع مبیع را به صورت کلی فی الذمه       .دمؤجل یا حال باش   

  .براي وي دین ایجاد می شود ولی دین حال نه مؤجل
دین مؤجل از ابتدا به صورت مؤجل ایجاد می شود ولی       . بین اجل و مهلت نیز تفاوت وجود دارد       

خواه از ابتدا بـه صـورت حـال       ( دین حال است     ،دینی که براي پرداخت آن مهلت داده می شود        
از آنجاییکـه تعیـین   ).  سررسید آن فرا رسـیده باشـد     ،ایجاد شده باشد و یا اگر مؤجل بوده است        

 »اجـل «تفکیک بین .  بین دین مؤجل و حال تفاوت قیمت وجود دارد    ،اجل در قیمت موثر است    
  .در قانون مدنی و فقه وجود دارد »مهلت« و
  

  در قانون مدنی و فقه  تمیز بین اجل و مهلت _1بند
   تمیز بین اجل و مهلت در قانون مدنی–الف 

.  صحبت بـه میـان آمـده اسـت    »اجل« از ، در خصوص بیع ،344 و   341در قانون مدنی در مواد      
 651در مـاده  .  همان قانون راجع به پرداخت اجاره بها در مورد اجـل اسـت            490همچنین ماده   
 ، به وجه ملزمی اجلی معـین شـده باشـد   ،اي اداي قرض آمده است که هرگاه بر  ،قانون مدنی نیز  

  . طلب خود را مطالبه نماید، قبل از انقضاي مدت،مقرض نمی تواند
 مهلت اعطایی به مـدیون بـه دو   . نیز در قانون مدنی استعمال شده است       »مهلت« ،از سوي دیگر  
 عادلـه  داخـت دیـن بـه مـدیون مهلـت      بـراي پر ،گاهی دادگاه بدون رضایت دایـن    . صورت است 

   : در قانون مدنی دو ماده این حکم را مقرر می دارند.دهد می
 مهلـت عادلـه یـا    ، نظر به وضعیت مدیون، مقرر می دارد که  حاکم می تواند     . م . ق 277ماده  -1

شود   معلوم می،سید قابل مطالبه نیستاز آنجایی که دین مؤجل تا قبل از سرر     .قرار اقساط بدهد  
  .مورد دین حال استکه منظور اعطاي مهلت در 

 حاکم مطـابق اوضـاع و احـوال بـراي     ،م است که مقرر می دارد که  در موقع مطالبه   .  ق 652 ماده   -2
 قبـل از  ، که مطالبه دین مؤجل را651 مقایسه این ماده با ماده .مقترض مهلت یا اقساط قرار می دهد      

   .ل است دین حا،652 ثابت می کند که موضوع ماده ،سررسید مجاز نمی شمارد
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را از مدیون مطالبه نمـوده و  ) طلب خود( حق دارد پرداخت دین ،گاهی داین به رغم اینکه قانوناَ   
 اعطاي مهلت از سوي داین در قانون مدنی به صـراحت  . به وي مهلت می دهد،الزام او را بخواهد  

  .بیان نشده است ولی از اصول کلی قابل استنباط است
  

   فقه  تمیز بین اجل و مهلت در–ب 
 به ویژه در مبحث بیـع دیـن بـه دیـن ایـن تفکیـک       ؛در فقه نیز بین اجل و مهلت تمیز قابل شده اند        

هرگـاه طـرفین موافقـت     «:  صاحب السرائر در ضمن فرعی می نویسد       ، ابن ادریس  .اهمیت زیادي دارد  
زمـان  گـردد و دایـن هـر        فعالَ پرداخت نشود، دین مؤجل نمی      ، دینی که به صورت حال است      ،نمایند

کیدري در کتـاب   . 1)326 ص   ،14 ج   ،هـ ق 1410 ،ابن ادریس  (»... می تواند آنرا مطالبه نماید     ،بخواهد
بـراي  [هرگـاه کـسی از دیگـري طلبـی داشـته باشـد و             « :اصباح الشیعه در این خصوص می نویـسد       

، بـراي دیـدن    284، ص   1416الکیـدري،  (»شود  دین مؤجل نمی   ،به مدیون مهلت بدهد   ] پرداخت آن 
  ).48، ص 1410عابیرمشابه، الهذلی، ت

 وي در ایـن خـصوص   . بیـان صـریحی دارد  ،صاحب جواهر نیز در تفکیـک بـین ایـن دو مفهـوم        
 دیـن بـه شـمار    ، موردي است که دین قبـل از عقـد  ،قدر متیقن از بیع دین به دین     «: نویسد می
ي که ثمن مؤجل اسـت و  اگر غیر از این باشد، نباید بین مورد   « : ایشان در ادامه می افزاید     ؛»آید

چـون  .  تفاوتی وجود داشته باشد،]بدون اینکه مؤجل باشد[موردي که فقط کلی فی الذمه است   
 به ویژه در موردي که بـه مـدیون   . بعد از انعقاد عقد بیع صادق است،در هر دو مورد عنوان دین     

در فرضـی   . 2)364 ص   ،1918 ،نجفی (» بدون اینکه دین مؤجل شده باشد      ،مهلت داده می شود   
 برخی از فقهـاء معتقدنـد کـه    ،که دینی در قبال ثمن کلی فی الذمه مورد معامله قرار می گیرد           

 صـاحب جـواهر در رد ایـن    . بیع باطل است،  چون بیع دین به دین اسـت ،اگر ثمن مؤجل باشد  
ی است و دیگري دلیـل نقـضی؛ وي در ایـن زمینـه     کند که یکی دلیل حلّ ادعا دو دلیل اقامه می    

 اوالَ در این فرض ثمن بعد از انعقاد عقد بیع به صورت دیـن در آمـده اسـت و قبـل از                :گوید یم
 ثانیـاَ اگـر بـه    ؛ صـادق نیـست  ، لذا عنوان دین قبل از انعقاد عقـد  ،انعقاد عقد وجود نداشته است    

ن دیـن   قبل از انعقاد بیع نیز به آ   ، به آن دین اطالق می شود      ،اعتبار اینکه بعد از انعقاد عقد بیع      
کلـی فـی   ( نباید بین موردي که ثمن به صورت مؤجل است با موردي که حال است        ،گفته شود 

 بـه  ]بعـد از انعقـاد عقـد       [ زیرا در صدق عنوان دین       ،تفاوتی وجود داشته باشد   ) الذمه ولی حال  
 »اجـل « ، چون براي صـدق عنـوان دیـن      . تفاوتی بین مؤجل و غیر مؤجل نیست       ،کلی فی الذمه  

 خـواه  ، دین به ثابت در ذمه اطالق می شود خـواه مؤجـل باشـد   ،و چنانکه گفته شد   الزم نیست   

                                                
 "فان اتفقاعلی تاجیل دین ما قد حلّ ، فانه ال یصیر مؤجالً و یجوز لمن اجلّه ان یطالب فی الحال. 1
  از امهله من غیر تعجیلٍ"خصوصا. 2
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 ، و به صـورت حـال اسـت ولـی بعـد از عقـد      ] کلی فی الذمه   [ به ویژه در فرضی که ثمن        .حال
 صـادق  »بیع دیـن بـه دیـن   « عنوان ، پس چون به این مورد.فروشنده به خریدار مهلت می دهد   

 »بیـع دیـن بـه دیـن    « صورت مؤجل قرار داده می شود، نباید  در موردي هم که ثمن به    ،نیست
  ).364 ص ،1981 ،نجفی(صادق باشد 

  

  آثار عملی تمیز بین اجل و مهلت -2بند
 داراي آثار عملی است؛ به ویژه در مبحث بیع کـالی بـه کـالی و بیـع             ،تفکیک بین اجل و مهلت    

ار دیگري بر تمیـز بـین اجـل و     همچنین آث.دین به دین و تمیز مصادیق آن داراي اهمیت است        
  :مهلت مترتب است که به شرح زیر بیان می شود

  

  مطالبه دین-1
مهمترین تفاوت بین اجل و مهلت اینست که دین مؤجل قبل از سررسید قابـل مطالبـه نیـست            

 اما دینی که براي پرداخت آن به مدیون .وداین نمی تواند الزام مدیون به پرداخت دین را بخواهد
در صورتی که از سوي دادگاه صورت (داده شده است قابل مطالبه است ولی اعطاي مهلت مهلت  

در همین فرض اگر مدیون قبل از انقضاي مهلت، دین .  مانع اجراي این امر می شود)گرفته باشد
خود را بپردازد نمی تواند آنرا پس بگیرد هر چند به اشتباه پرداخته باشـد، ولـی در مـورد دیـن              

  . ایفاي نارواست و مدیون می تواند آنرا مسترد نماید،خت دین قبل از سررسیدمؤجل پردا
  

  امکان اسقاط مهلت و عدم آن در مورد اجل-2
تواند آنرا ساقط نماید و قبل از سررسـید،  نه تنها داین نمی  . اجل براي طرفین آن الزم االجراست     

ز سررسـید، دایـن را مجبـور بـه     پرداخت دین را مطالبه کند، بلکه مدیون هم نمی توانـد قبـل ا       
؛ 26؛ محقـق حلـی، بـدون تـاریخ چـاپ، ص     388 ، ص1390شیخ طوسـی،  (دریافت دین نماید    

، زیرا ممکـن اسـت دایـن هـم ذینفـع      )404 ، ص1384؛ شهید ثانی،    228، ص   1416الکیدري،  
اجل باشد؛ به عالوه پرداخت دین قبـل از سررسـید، تحمیـل نـوعی منـت بـر دایـن اسـت کـه                  

اما در مورد مهلت، رعایت آن از سوي طرفین الزامـی        ). 85، ص 1410شیخ انصاري،   (ت  جایزنیس
مگر در موردي که دادگاه به مـدیون مهلـت   . توانند آنرا ساقط نمایند نیست، و داین و مدیون می   

عادله داده باشد که در این فرض رعایت آن از سوي داین الزامی است؛ یا در موردي که داین بـه    
  .شود متعهد به رعایت مهلت میوجه ملزمی 

  

  تهاتر-3
 باید یکسان باشند و از جمله به لحاظ حـال و مؤجـل         ،براي اینکه دو دین با یکدیگر تهاتر شوند       

 بر این اساس دین حال با دین مؤجل قابل تهاتر نیـست امـا دینـی کـه بـه                  . مشابه باشند  ،بودن
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، )151، ص1374کاتوزیـان،  (سـت   با دین حـال قابـل تهـاتر ا      ،مدیون آن مهلت داده شده است     
: دارد  قانون مـدنی مقـرر مـی   296 ماده .البته با فرض اینکه سایر شرایط تهاتر وجود داشته باشد  

تهاتر در مورد دو دینی حاصل می شودکه موضوع آنها از یک جـنس باشـد، بـا اتحـاد زمـان و          «
راي (اسـت   ) اجـل (سـید    زمـان تادیـه و سرر      ،منظور از اتحاد زمان   . »مکان ولو به اختالف سبب    

  ). دیوان عالی کشور3شیعه 15/1/1323 -131شماره 
  
  خسارت تاخیر تادیه -4

 در نتیجه خسارت تاخیرتادیـه نیـز بـر    ، قابل مطالبه نیست،تازمانیکه اجل دین فرا نرسیده باشد  
گیـرد یـا خیـر      در اینکه خسارت تاخیر تعلق می    ،اما در فرض اعطاي مهلت    . آن تعلق نمی گیرد   

  . براي بررسی این موضوع باید بین چند فرض تفکیک قایل شد.احثی مطرح استمب
  

   تاخیر حاصل قبل از اعطاي مهلت –الف 
هرگاه سررسید دین فرا رسیده باشد و مـدیون در پرداخـت آن تـاخیر نمایـد و متعاقـب آن بـه        

 بحـث و  مدیون مهلت داده شود در اینکه خسارت تاخیر ساقط می شود یا بایـد پرداخـت شـود              
  .اختالف نظر است براي پاسخ به این سوال باید بین دو مورد تمیز قایل شد

 در فرضی که مهلت عادله از سوي دادگاه داده می شود، راي دادگاه اثري بر خـسارت تـاخیر    -1
  .ندارد و اگر مدیون قبل از اعطاي مهلت تاخیر داشته است باید خسارت ناشی از آنرا بپردازد

 صرف اعطاي مهلت دلیل سقوط حـق مطالبـه     ، داین به مدیون مهلت می دهد       در فرضی که   -2
خسارت ناشی از تاخیر تادیه نیست ولی اگر از اوضاع و احوال قضیه ثابت شود کـه دایـن قـصد                  

  .شود  ساقط می،اسقاط آنرا داشته است
 

   تاخیر ناشی از اعطاي مهلت –ب 
 اخـتالف  ،ن بایدخسارت تاخیر تادیـه بپـردازد  در مورد تاخیر ناشی از اعطاي مهلت و اینکه مدیو  

  ؛نظر بیشتر است
 ،یـا خیـر  . گیرد  در این فرض در اینکه خسارت تاخیر تعلق می     - اعطاي مهلت عادله توسط دادگاه       -1

و در موردي که مطالبـه  ( از یک سو می توان گفت منطقاَ در سر رسید   .دوگونه می توان استدالل کرد    
 و ؛گیـرد   خسارت تاخیر تعلق می، چون مدیون در پرداخت دین تاخیر دارد    ،)الزم است با مطالبه داین    

 حق مطالبه را از بین نمی برد، بلکه دیـن همچنـان   ،با توجه به اینکه حکم دادگاه دائر بر اعطاي مهلت   
 پس اثر حکم دادگاه این اسـت کـه در راه   ،شود قابل مطالبه است ولی حکم دادگاه مانع اجراي آن می         

کند ولی این منافاتی ندارد که ضمن اینکـه مـدیون          زامی تعهد و پرداخت دین مانع ایجاد می       اجراي ال 
 زیرا حکـم دادگـاه تمـام آثـار الـزام         .شود، خسارت تاخیر نیز بپردازد     از این مهلت ارفاقی برخوردار می     
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 از .ه اسـت  فقط حق داین نسبت به اجبار مدیون از بین رفت  ،مدیون به پرداخت دین را از بین نمی برد        
 در مهلت اعطایی، بـا فلـسفه وضـع    ،سوي دیگر می توان گفت تحمیل خسارت تاخیر تادیه به مدیون     

 رعایت حال مدیون و نوعی ارفاق درحـق اوسـت   ، زیرا هدف از اعطاي مهلت، سازگار نیست ،این قاعده 
 نقـض  ،ریمه شـود  ج،که بر مبناي انصاف صورت می گیرد؛ حال اگر بنا باشد از بابت این مهلت ارفاقی     

  .غرض است
اعطاي مهلت از سوي داین مالزم با سقوط خسارت تـاخیر     در این فرض     - داین مهلت بدهد     -2

.  داین نمی تواند از یک سو به مدیون مهلت بدهد و از سوي دیگر از او غرامت بگیـرد  .تادیه است 
یـن فـرض تردیـد    زیرا صرف نظر از اینکه در اصل مشروعیت مطالبه خسارت تـاخیر تادیـه در ا              

ربا نمی دانند معتقدنـد  ] بطور مطلق[ کسانیکه خسارت تاخیر را ،)به دلیل شبهه ربا (وجود دارد   
) خـسارت تـاخیر  ( در برابر مبلغ معـین      ،که دراین فرض چون طرفین بر تاخیر در پرداخت دین         

ادیـه بـراي   به عالوه خـسارت تـاخیر ت  . 1 در صدق عنوان ربا تردید وجود ندارد         ،توافق نموده اند  
شود که در این  جبران زیانی است که از ناحیه تاخیر غیرموجه در پرداخت دین به داین وارد می            

 به )اعطاي مهلت ( رضایت داین به  تاخیر در پرداخت         ، مضافاَ می توان گفت    .فرض صادق نیست  
اي  زیـرا الزمـه اعطـ   ،کنـد  داللت التزامی بر سقوط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه داللـت مـی         

 اینست که پرداخت دین به تاخیر بیفتد و التزام به شی التزام به لـوازم آن نیـز           ،مهلت به مدیون  
اي   از سوي دیگر می توان گفت چنین مالزمه اي مورد تردید است و عقالَ و عرفاَ مالزمـه             .هست

 .بین اعطاي مهلت و سقوط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد
ا دلیل قطعی که برعدم مشروعیت دریافـت خـسارت تـاخیر تادیـه در ایـن               رسد، تنه  به نظر می  

و اال دلیـل دیگـري   ] اگر عنوان ربا در این فرض صادق باشد[ وجود دارد، حرمت ربا است       ،فرض
  . مگر اینکه از قرائن و شواهد استنباط شود که قصد داین سقوط آن بوده است.وجود ندارد

  
   قدرت بر تسلیم -5

 قـدرت بـر   ،یع به صورت مؤجل است و فروشنده براي تـسلیم مبیـع مهلـت دارد       در فرضی که ب   
بلکه در زمان تسلیم مبیع باید وجود داشـته باشـد   , یع در زمان انعقاد عقد الزم نیست    تسلیم مب 

 اما اگـر بیـع بـه صـورت حـال        .همچنین است در فرضی که ثمن مؤجل است       .) م. ق 370ماده  (
 ، هرچنـد بعـد از انعقـاد عقـد    ،ن در حین انعقاد عقد الزم است  قدرت بر تسلیم مبیع و ثم      ،باشد

                                                
ر رسـید ، در برابـر عـوض صـحیح     اظهار داشته اند  که تاخیر دیـن از سـ  اکثر فقها ، این فرع را مطرح نموده و        . 1

، ص 14، ج 1410؛ ابن ادریس، 388، ص 1390شیخ طوسی،  : (از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد          . نیست
ی هر چند این فقها دلیل این حکم را به صراحت بیان نکرده اند ول). 26، ص 2، شرائع االسالم، ج؛ محقق حلی326

  .به نظر می رسد دلیل آنها ، اجتناب از رباست
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بنابراین اگر بایع در زمان عقد قـدرت بـر   . مهلت بدهد] براي تسلیم مبیع [ خریدار به فروشنده    
  . هرچند بعد از عقد خریدار به فروشنده مهلت داده باشد، عقد باطل است،تسلیم نداشته باشد

  
  ی حکم بیع کالی به کال–بخش دوم 

   حکم بیع کالی به کالی در قانون مدنی -مبحث یکم 
   نظرات مختلف – 13

این امر موجـب بـروز     .  حکم صریحی وجود ندارد    ، در خصوص بیع کالی به کالی      ،در قانون مدنی  
  : دیدگاههاي مختلفی شده است

برخی معتقدند که قانون مدنی در این زمینه ساکت است وچون طبق نظر مشهور فقهـا ایـن                 -1
   . پس از دیدگاه حقوقی نیز حکم آن بطالن است،ع بیع باطل استنو
گروه دیگر معتقدند قانون مدنی در این زمینه ساکت نیست و از مفهـوم برخـی مـواد قـانون                  -2

  .مدنی می توان بطالن آنرا استنباط نمود
نون مـدنی  سرانجام عده اي نیز براین عقیده اند که قانونی مدنی ساکت نیست و از برخـی مـواد قـا        -3

  .کنیم  این نظرات را به تفصیل بررسی می.می توان صحت این نوع قرارداد را استنباط کرد
 

   سکوت قانون مدنی و بطالن این نوع معامله برمبناي قول مشهور فقهاء-1بند
 167 عده اي معتقدند که قانون مدنی در خصوص بیع کالی به کالی ساکت است و با توجه بـه اصـل         

 از آنجایی که نظر مشهور فقها، بطالن ایـن نـوع         . باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود       قانون اساسی 
  . پس باید گفت از دیدگاه قانون مدنی نیز بیع کالی به کالی باطل است،معامله است

 10 زیـرا بـا توجـه بـه مـاده      .در رد این نظریه بایدگفت قانون مدنی در این زمینه ساکت نیست    
صل صحت و لزوم هر نوع قرارداد را بیان نموده است و به موجب آن اصـوالً هـر   قانون مدنی که ا 

قراردادي که بین متعاقدین منعقد می شود صحیح و معتبر است مگر اینکه مخالف صریح قانون           
 بلکه اثبات بطالن و بی ، براي اثبات صحت و اعتبار هر قراردادي نیاز به دلیل خاص نیست        ،باشد

 براین اساس می توان گفت بیع کالی به کـالی از دیـدگاه قـانون    .د دلیل است  اعتباري آن نیازمن  
. کـرد   بـه صـراحت بیـان مـی      ، نظر داشـت   ،مدنی صحیح است و اگر مقنن به بطالن این قرارداد         

 دال بر آنست که قانونگذار این نوع قرارداد را تابع قواعـد عمـومی   ،همین سکوت او در مقام بیان    
چنانکـه خـواهیم   [به ویژه اینکه، . )175 ص ،1373 ،کاتوزیان(داند  تبر میقراردادها دانسته و مع 

 بطالن این نوع معـامالت در فقـه اسـالمی نیزمـستند بـه دلیـل       ، برخالف شهرت موجود   ،]گفت
  . نیست،محکمی که قابل خدشه نباشد
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   عدم سکوت قانون مدنی و داللت مفهوم برخی مواد آن بربطالن این نوع بیع-2بند
 ساکت نیست و از مفهوم برخی مـواد    ،دیگر اینست که قانون مدنی درخصوص بیع کالی به کالی          نظر  

 کلـی فـی الذمـه و مؤجـل      هرگاه مبیع، توضیح آنکه.آن می توان بطالن این نوع بیع را استنباط نمود  
 .اسـت کالی بـه کـالی   ,  ثمن هم مؤجل باشد بیع، حال اگر در این نوع بیع، بیع را سلم می نامند   ،باشد

داننـد    شرط صحت آن مـی ، قبض ثمن را در مجلس بیع، در بیع سلم  ،فقهاء براي جلوگیري از این امر     
 قـانون مـدنی نیـز بـه     .و عدم آنرا و به طریق اولی مؤجل بودن ثمن را موجب بطالن بیـع مـی داننـد             

زم  قـبض ثمـن در مجلـس بیـع سـلم را ال          ، به طـور ضـمنی     364پیروي از نظر مشهور فقها در ماده        
 ، مثـل بیـع صـرف     ،در بیعی که قبض شرط صـحت آنـست        .. .«:  این ماده مقرر می دارد     .دانسته است 

 از این ماده استنباط می شود که بیع صـرف از بـاب     .» نه وقوع عقد   ،انتقال از حین حصول شرط است     
چـون غیـر از بیـع    .مثال آورده شده است و موارد دیگري که قبض شرط صحت بیع باشد، وجـود دارد    

لم بیع دیگري که قبض ثمن شرط صحت آن باشد، وجود ندارد، مـی تـوان اسـتنباط نمـود کـه از                   س
) بیـع کـالی بـه کـالی    (دیدگاه قانون مدنی، نیز قبض ثمن شرط صحت بیع سلم است و تاجیل ثمـن   

بـه عـالوه از   ). 206، ص 1366؛ کاتوزیـان   593، ص   1388جعفري لنگـرودي،    (موجب بطالن آنست    
 مبیـع و ثمـن هـر دو نمـی      ،قانون مدنی نیز می توان استنباط نمود که در عقد بیـع            341ظاهر ماده   

 نقد و تحلیل این نظریه و رد آن از مباحـث     .تواند مؤجل باشد و تاجیل هر دو موجب بطالن بیع است          
  .بعدي روشن خواهد شد

  
   عدم سکوت قانون مدنی و داللت برخی مواد قانونی بر صحت آن-3بند

 ساکت نیـست وحکـم آن بـر    ،ینست که قانون مدنی درخصوص بیع کالی به کالی    دیدگاه دیگر ا  
  : در اثبات این ادعا باید گفت. صحت است،مبناي اصول کلی حاکم بر قانون مدنی

در فقه در خصوص بطالن بیع  ) هر چند قابل تردید   ( نویسندگان قانون مدنی از شهرتی که        ،اوالً
 10وده اند و سکوت آنهـا در مقـام بیـان و در کنـار مـاده      آگاه ب،کالی به کالی وجود داشته است  

از یک سـو وشـیوع ایـن نـوع معـامالت در عـرف          ) 223م  (قانون مدنی و اصل صحت قراردادها       
 نشانه آنست که آنها نخواسته انـد چنـین معـامالت را باطـل          ،از سوي دیگر  ،تجارت و داد و ستد    

  ؛)206 ص ،1366 ،کاتوزیان( .بدانند و مردم را به عسرت و تکلف دچار نمایند
م به صراحت تاجیل مبیع و ثمن را با هم بیان نکرده است ولی ذهـن           . ق 341 اگرچه ماده    ،ثانیاً

از اطالق این ماده می توان صحت بیعی را که ثمن و بیع هر دو مؤجـل  .خالق آنرا درك می کند    
  ؛)206ص  ،1366 ،کاتوزیان(استنباط نمود ) بیع کالی به کالی(باشند 
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با توجـه  .  از استقراء در قانون مدنی می توان فهمید که اصل بر رضایی بودن قراردادهاست       ،ثالثاً
بـه  )م. ق223مـاده  (و اصـل صـحت آنهـا    ) م. ق10مـاده  (به این اصل و اصـل آزادي قراردادهـا    

  ؛م بطالن بیع کالی به کالی را استنباط نمود. ق364دشواري می توان از ماده 
و بطالن بیـع کـالی   (ب فقهی ثابت می کند که شرط قبض ثمن در مجلس بیع سلم    مطالعه کت  ،رابعاً

 فقها اتکـا داشـته اسـت تـا متـون روایـی و          ] و احتماال مصلحت اندیشی      [ بیشتر به اجتهاد     ،)به کالی 
 و در ، بیـع دیـن بـه دیـن اسـت         ، آنچه به صراحت در متون روایی منـع شـده اسـت            .نصوص اسالمی 

  ).206ص،1366 ،کاتوزیان(ه دین اختالف نظر وجود دارد خصوص ماهیت بیع دین ب
  

   اجمال قانون مدنی و لزوم مراجعه به فقه–نتیجه -14
آنچه مسلم است قانون مدنی در این زمینه مجمل و مبهم اسـت و وجـود نظـرات مختلـف بـین        

انـد   تهبه نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی عمدا نخواسـ        . حقوقدانان این امر را ثابت می کند      
طور صریح بیان کنند و این به دلیل تردیدي بوده که آنها در حکم ایـن نـوع              حکم موضوع را به   
یکـی از دو راه حـل    این تردید ناشی از نگرانی و دغدغه اي بوده که در ترجیح .معامله داشته اند 

 و آگهـی  ، زیرا بی شک نویسندگان قانون مدنی با اشرافی که بر فقه داشته اند       وجود داشته است  
 ، در بـین فقهـا  )لزوم قبض ثمن در بیع سلم و بطالن بیـع کـالی بـه کـالی          (از شهرت این حکم     

  .تمایلی به مخالفت صریح با قول مشهور فقها نداشته اند
از سوي دیگر از آنجایی که بیع فرد اجالي معامالت معاوضی است و اکثر قریب بـه اتفـاق داد و            

 غالب این معامالت به صورت مؤجل و سـلم اسـت و گـاهی      ستدها در قالب بیع واقع می شود و       
) و در حال حاضر اینترنـت  (حتی طرفین معامله یکدیگر را نمی بینند و از طریق تلفن یا تلکس              

نوعی عسرت و تکلف می دانسته اند کـه بـر    ,  تحمیل این شرط را به متعاملین      ،معامله می کنند  
الت و رکود اقتصادي می گردد که مطلـوب هـیچ    و موجب اخالل در نظم معام   ،آنها بار می شود   

 بـاب  ،بنابراین به نظر می رسد که قانونگذار قصد داشته است با اجمال گویی           . قانونگذاري نیست 
تفسیر و بحث را باز گذاشته و تعیین حکم واقعی را با توجه به مصالح موجود بـه رویـه قـضایی                    

. ک حاکم مستبد و به دور از جامعـه فـرض کنـد   قانونگذار نمی تواند خود را به عنوان ی      . واگذارد
 بـه همـین دلیـل اکثـر احکـام        .عرف و سلوك جامعه مهمترین معیار براي تدوین قـانون اسـت           

 وضع قانون بایـد  ،اگر هدف از وضع قانون اجراي آن در جامعه باشد. اسالمی جنبه امضایی دارند   
 جامعـه بـا   ،مصالح جامعه وضع شود قانونی که بدون توجه به .با توجه به این هدف صورت گیرد  

  .لطایف الحیل از اجراي آن فرار می کند و آن قانون به صورت متروك در می آید
م اسـتنباط  . ق364این اجمال گویی قانونگذار را به وضوح می توان از لحن قانون مدنی در ماده       

قبض شـرط صـحت   از یک از سو می توان گفت که نظر مقنن بر این بوده که در بیع سلم     . نمود
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 آگاه بوده اسـت کـه بـه غیـر از بیـع      ، زیرا مقنن با اشرافی که بر منابع فقهی داشته است ،نیست
 یا حـداقل ایـن   ، تنها یک مصداق دیگر وجود دارد که در آن قبض شرط صحت بیع است          ،صرف

 و آن بیع سلم است و غیر از این دو قطعا مـصداق دیگـري وجـود              ،ادعا در مورد آن مطرح است     
 ، قبض را شرط صحت بیـع سـلم بدانـد   ،حال اگر نظر مقنن بر این بود که به پیروي از فقه      .داردن

در بیع صـرف و سـلم   « : را به این شرح تدوین می کرد364آنرا به صراحت بیان می کرد و ماده    
 تنها در بیـع صـرف   ،بنابراین می توان گفت که از دیدگاه مقنن. »...که قبض شرط صحت آنست  

 نگـارش در  ة زیـرا ایـن شـیو   ، نه اینکه بیع صرف را به عنوان مثال بیـان کنـد         ،ستقبض شرط ا  
بـراي  ) نویـسنده (موردي است که چندین مصداق بـراي آن وجـود داشـته باشـد و گوینـده یـا               

  . یک مورد را به عنوان مثال بیان می کند،جلوگیري از طوالنی شدن عبارت
 زیرا اگر ، قبض ثمن شرط صحت بیع سلم است،ار از دیدگاه قانونگذ،از سوي دیگر می توان گفت

 به صورت نکره و مطلق »بیعی« از کلمه ،نظر او بر این بود که تنها در بیع صرف قبض شرط باشد
. »...در بیع صرف که قبض شرط صحت عقد است« :استفاده نمی کرد و اینگونه بیان می کرد که  

 دال بر اینست که در نظر وي عقـود  ،ده است را به صورت نکره بیان کر      »بیعی«اینکه مقنن واژه    
دیگري غیر بیع صرف وجود دارند که قبض ثمن در مجلس عقد شرط صحت آنهاست و بیع صرف 

 پس در بیع سلم نیـز قـبض ثمـن در    ، بیع سلم است، چون مصداق دیگر.یکی از مصادیق آنست  
  . بیع کالی به کالی باطل است، شرط صحت است و در نتیجه،مجلس عقد

توان گفت حکم قضیه در قانون مدنی مبهم و مجمـل اسـت و مـا ناچـاریم بـه               ر این اساس می   ب
 و بررسی کنـیم کـه    ،منابع معتبر فقهی مراجعه نماییم و حکم موضوع را  از آنجا استنباط کنیم             

آیا لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم و در نتیجه بطالن بیع کالی بـه کـالی مبتنـی بـر دلیـل          
   . یا چنین نیست، غیر قابل خدشه باشدمحکمی است که

  
   حکم بیع کالی به کالی در فقه -مبحث دوم 

   موضوع در فقه ۀ پیشین-15
 ؛ از طریق فقه عامه به فقـه امامیـه وارد شـده اسـت        »بیع کالی به کالی   « واژه   ،چنانکه گفته شد  

 مـورد بحـث و    با این عنوان و بـه طـور خـاص در فقـه امامیـه     »بیع کالی به کالی«براین اساس  
 بحـث و حکـم   ، بلکه بطور غیر مستقیم و در ضمن عناوین دیگـر از آن  ،بررسی قرار نگرفته است   

 فروعی که در آن به طـور ضـمنی از   . و اکثر فقها به اختصار از آن گذشته اند،آن بیان شده است 
  . بیع سلم و بیع دین به دین است،بیع کالی به کالی سخن به میان آمده  است
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   بیع دین به دین و اجماع ، از طریق بیع سلم:ادله بطالن بیع کالی به کالی -16
   :ادله اي که در فقه براي بطالن بیع کالی به کالی به آن استناد شده است عبارتند از

 قبض ثمن در مجلـس  ، در بیع سلم که مبیع کلی فی الذمه و مؤجل است؛ از طریق بیع سلم -1
بـراین  .  بیع کـالی بـه کـالی مـی شـود          ،ثمن هم مؤجل باشد    حال اگر    ؛عقد شرط صحت آنست   

اساس معلوم می شود که بیع کالی به کالی نوعی بیع سلم است که درآن ثمـن مؤجـل اسـت و            
 نتیجه می شود که بیع کالی    ، چون این بیع باطل است     ؛بالطبع در مجلس عقد قبض نشده است      

  .به کالی باطل است
 از مصادیق .ریح وجود دارد که چنین معامله اي باطل است  نص ص  ، در مورد بیع دین به دین      -2

 و ایـن نـوع   ؛ موردي است که مبیع و ثمن هر دو کلی فی الذمه و مؤجل باشند ،بیع دین به دین   
 همان بیع کالی به کالی است؛ بنابراین بیع کالی به کالی به عنوان یکی از مصادق بیع دیـن       ،بیع

  .به دین باطل است
 ،دیگري که براي اثبات بطالن بیع کالی بـه کـالی بـه آن اسـتناد شـده اسـت       سرانجام دلیل    -3

 اکنون هر یک از این ادله را به تفصیل بررسی و نقـد مـی کنـیم و نتیجـه خـواهیم       .اجماع است 
  . گرفت که هیچ یک از این ادله براي اثبات بطالن بیع کالی به کالی کافی نیست

  
  بر مبناي لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم  اثبات بطالن بیع کالی به کالی -1بند
  تعریف بیع سلم -17

 منظور بیعی است که در آن مبیـع کلـی فـی الذمـه و مؤجـل      ،بیع سلم و سلف به یک معناست    
 تعبیـر  »بیع مـضمون فـی الذمـه   « به همین دلیل فقها از آن به .)82 ص،1415،سیستانی(باشد  

 مـوجزترین و در عـین حـال کامـل تـرین            ،صریح تـرین  ). 360، ص 1384شهیدثانی،  (کنند  می
الـسلم  «: نویـسد   ایشان در تعریف سـلم مـی  . تعبیر ابن ادریس است،تعریف درخصوص بیع سلم   

 قـبض   ،تقریباَ تمام فقها به هنگام بحث از بیـع سـلم          ). 345 ص ،1410ابن ادریس،    (»بیع الذمم 
 که برخی از فقها این امر    به گونه اي   .اندثمن در مجلس عقد را یکی از شرایط صحت آن دانسته          

بیع مال « :شهید ثانی در این خصوص می نویسد    . را به صورت قید در تعریف بیع سلم آورده اند         
 ص ،1384 ،شـهید ثـانی   (»شـود  مضمون در ذمه در مقابل مال معلومی که در مجلس قبض می 

بتـدا مبنـا و دالیلـی    بر این اساس ا   . اند  اما عده اي از فقها در لزوم این شرط تردید کرده           .1)360
 سپس به نقد و تحلیل آنهـا مـی   ،کنیم راکه فقها براي اثبات ادعاي خود ارائه نموده اند، بیان می     

   .پردازیم
  

                                                
 .هو بیع مضمون فی الذمه ، مضبوط ،  بمال معلوم مقبوض من المجلس . 1
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   مبناي استناد فقها به بیع سلم و دالیل آنها –اول 
 ،)براي اثبات بطالن بیع کـالی بـه کـالی    ( مبناي استناد فقها به بیع سلم        ،چنانکه قبالَ اشاره شد   

 بدین بیان که چون قبض ثمن در مجلـس عقـد بیـع          .لزوم قبض ثمن در مجلس عقد بیع است       
، در مجلس عقد )بیع کالی به کالی( هرگاه ثمن به صورت مؤجل باشد ، شرط صحت آنست   ،سلم

 هرچنـد  ،دهـد کـه   بررسی کتب فقها در این خصوص نشان می. شود و بیع باطل است  قبض نمی 
 بـراي اثبـات   "بض ثمن در مجلس بیع سلم فتـوا داده انـد ولـی اکثـرا       بسیاري از فقها بر لزوم ق     

انـد سـه    تدالل نمـوده  اما کسانیکه براي اثبات ادعاي خـود اسـ    .اند ادعاي خود دلیلی اقامه نکرده    
 بطالن بیع دیـن بـه دیـن،    -2 ؛ استناد به بطالن بیع کالی به کالی       -1: اند بیان کرده مورد زیر را    

 سـابقه  ، براي نقد و بررسی ادلـه . از این ادله براي اثبات ادعا کافی نیست ا هیچ یک   ام . اجماع -3
  .کنیم تاریخی موضوع را در فقه بررسی می

  
   )قبل از قرن ششم( دوره قدیم –الف 

در کتب قدیمی فقهی از جمله کتاب فقه الرضا و بعد از آن المقنع تالیف شیخ صدوق و المقنعه تالیف          
 .شود  ذکري از بیع سلم دیده نمی،النتصار نوشته سید مرضی علم الهدي و ا) هـ ق413( شیخ مفید

 .  تنها بیان می کند که ثمن در بیع سلم باید معلوم باشد،سید مرتضی در کتاب مسایل الناصریات
 در قـرن  .از این موضوع ذکري به میان نیاورده است   )  ق . هـ 447(بعد از او صاحب کتاب الکافی       

 :  وي براي صحت و اعتبار بیع سلم دو شرط را ذکر می کند،شیخ طوسی یعنی عصر ،پنجم هجري
ولـی از لـزوم قـبض ثمـن در     . ذکر اجل معین براي تـسلیم آن      -2 ؛ معلوم بودن اوصاف مبیع    -1

 سـایر  .)395 بدون تاریخ چاپ، ص ،شیخ طوسی النهایه  ( سخنی به میان نمی آورد       ،مجلس عقد 
: نویـسد   تنها یکی از فقها ضمن فرعی مـی      .ره نکرده اند  فقهاي هم عصر او نیز به این موضوع اشا        

 بفروشد و ثمن در همان مجلس ،الذمه هرگاه کسی طلبی داشته باشد و آنرا در برابر ثمن کلی فی«
 چون در مجلس عقد معین و قبض نشده است و در این صورت ، بیع باطل است،عقد معین نشود

  .)166 ص ،1410،براجابن ( »بیع کالی به کالی و دین به دین است
  

  ق. قرن ششم هـ–ب 
 بـراي اثبـات     ،صاحب کتاب غنیه النزوع   ، ابو المکار بن زهره    ،براي اولین بار در قرن ششم هجري      

 ) 1410 ،ابـن زهـره  (کنـد    استناد مـی ،لزوم قبض ثمن در مجلس عقد بیع سلم به اجماع فقهاء        
 ،نجفـی (اند  ز قول او اجماع را نقل کردهفقهاي بعد از وي اجماع علما را به وي نسبت داده اند و ا  

این در حالیست که عبارت وي در کتاب مذکور به صراحت بر این امر داللـت       . )289 ص   ،1981
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ندارد و دقیقا فهمیده نمی شود که آیا منظور وي اینست که بر لزوم قبض ثمن در مجلس عقـد          
  !بیع سلم اجماع وجود دارد یا بر صحت و جواز بیع سلم ؟

و ان یکـون    .. . ذکر اجل المعلوم و    :اما السلم فشرایط الزاید التی تخصه اربعه      « :ت وي اینست  عبار
 بـدلیل اجمـاع الطایفـه و النـه ال خـالف فـی             ،راس المال مشاهدا و ان یقبض فی مجلس العقد        

در اینجـا  . )1410 ،ابن زهـره ( »صحته مع تکامل هذه الشروط و ال دلیل علی ذلک اذالم یتکامل      
که دلیل براي اثبـات صـحت بیـع سـلم     » ...تهه الخالف فی صحو النّّ« به جمله معطوف     با توجه 

 دلیل بـراي صـحت   »...بدلیل االجماع الطایفه  « به نظر می رسد که جمله معطوف علیه نیز         ،است
 به هر حال فقهاي بعد از وي تحقق اجمـاع را  . نه لزوم قبض ثمن در مجلس عقد    ،بیع سلم باشد  

 ادعاي اجماع را به وي نسبت می دهـد      13 اند و حتی صاحب جواهر در قرن         به وي نسبت داده   
  .)289 ص ،1981 ،نجفی(
  

   ق. قرن هفتم و هشتم هـ–ج 
 در دو کتـاب شـرایع و مختـصر    ،در قرن هفتم هجري محقق حلی از فقهاي بر جـسته آن قـرن          

کنـد   قامـه نمـی  النافع بر لزوم قبض ثمن در مجلس عقد بیع سلم تاکید می کنـد ولـی دلیلـی ا       
  ).463 ص ،1410 ، محقق حلی؛63 ص ،1364 ،محقق حلی(

 عالمه حلی اولین کسی است که به صورت اجتهادي براي اثبات لزوم قبض ثمن            ،در قرن هشتم  
 : وي در کتاب تذکره الفقها در این خـصوص مـی نویـسد   . استدالل می کند  ،در مجلس بیع سلم   

 ، ابـو حنیفـه  ، به عقیده تمـام علمـاء  ، ثمن قبض نگردد ،در بیع سلم اگر قبل از تفرق متعاملین       «
چون در بیـع سـلم وجـود    « : و در ادامه در این زمینه می نویسد.» بیع باطل است،مالک و احمد  

 » آنـرا جبـران نماینـد   ، بنابراین خواسته اند با تـسلیم ثمـن در مجلـس عقـد          ،غرر محتمل است  
   .)363 ص ، الف،عالمه حلی(
  

   ق. قرن دهم هـ–د 
 تاکیـد مـی کنـد و در ایـن     ، شهید ثانی بر لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سـلم        ،در قرن دهم هجري   

 چـون بیـع   ، بیـع باطـل اسـت   ، ثمن مؤجل باشد،هر گاه در بیع سلم شرط شود    « :نویسد خصوص می 
   )556 ص ،1384 ،شهید ثانی( »کالی به کالی می شود و بیع کالی به کالی باطل است

  

   ق . سیزدهم هـ قرن دوازدهم و-هـ 
  . در لزوم چنین شرطی تردید می کند،در قرن دوازدهم صاحب الحدائق الناظره
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منعی در این خصوص نیافتم و ظـاهرا  « :وي در این خصوص جواز تأجیل ثمن دربیع سلف می نویسد         
 در حالیکه ابن جنید با ایـن قـول مخـالف اسـت و معتقـد اسـت                ، اجماع  است   ،دلیل علما براین قول   

  .)15 ص،1405بحرانی،  (»وان پرداخت ثمن را سه روز به تاخیر انداختت می
 میـرزاي قمـی   ،) ق. هــ 1231(در قرن سیزدهم فقهاي مشهوري همچون سید علی طباطبـایی       

 بر لزوم چنین شرطی تاکید کرده اند ولـی دلیـل         ) ق . هـ 1266( و صاحب جواهر     )ق. هـ 1226(
 نقـل تردیـد صـاحب حـدایق در ایـن خـصوص               ضـمن  ، صـاحب جـواهر    .متقنی ارایه نکرده اند   

 به عالوه می توان به اصل عـدم نقـل قبـل از قـبض           ،به هر حال اجماع محقق است     « :نویسد می
 میرزاي قمی نیـز ضـمن تـصریح بـر ایـن شـرط مقـرر        .)289 ص  ،1981،  نجفی( »استناد نمود 

 ،میـرزاي قمـی  (ت  است و ظاهرا در آن خالفی نیـس دارد که در این زمینه ادعاي اجماع شده   می
  .)148ص ،1371

  
   نقد ادله فقهی ارایه شده–دوم 

 بدست می آید که به رغم اینکه بسیاري از فقها بـه لـزوم   ،از بررسی کتب فقهی در ادوار مختلف    
 اعتقاد دارند ولی غالبا براي اثبـات ایـن ادعـا دلیلـی اقامـه           ،قبض ثمن در مجلس عقد بیع سلم      

 اما دالیلی که سایر فقها براي اثبات ایـن حکـم بـه آن    .فا نموده اندنکرده اند و به بیان فتوي اکت  
  :استناد کرده اند به شرح زیر دسته بندي می شوند

 حال بـه نقـد و تحلیـل هـر     ؛ اجماع-3 ؛ بطالن بیع دین به دین   -2 ؛بطالن بیع کالی به کالی    -1
  :یک از این ادله می پردازیم

  

   بطالن بیع کالی به کالی –الف 
 دالیلی که برخی از فقها براي لزوم قبض ثمن در مجلس عقد بیـع سـلم بـه آن اسـتناد                   یکی از 

 بدین بیان که چون در بیع سلم مبیع کلی فی الذمـه          . بطالن بیع کالی به کالی است      ،جسته اند 
 الزم می آید که بیع کالی به کالی باشـد  ، هر گاه ثمن در مجلس عقد قبض نشود،و مؤجل است  

 ،عالمـه حلـی  ( پس قبض ثمن در مجلس بیـع سـلم الزم اسـت    ،الی باطل استو بیع کالی به ک 
   :در رد این استدالل باید گفت. )363 ص ،الف
 از آن ، زیرا بر فرض اینکه بطالن بیع کالی به کالی پذیرفته شود      ، این دلیل اعم از مدعاست     ،اوالً

 لزوماَ به معناي قـبض ثمـن   تنها می توان حال بودن ثمن در بیع سلم را ثابت نمود ولی این امر      
 ، بر طبق نظر فقهـا ، زیرا اگر ثمن حال باشد و در مجلس عقد قبض نشود   .در مجلس عقد نیست   

 بیع سلمی است که  ثمـن  ، بیع کالی به کالی نمی باشد   ، در حالیکه چنین بیعی    ،بیع باطل است  
  در مجلس قبض نشده است؛ 



 

 

   145  بیع کالی به کالی در حقوق ایران و فقه اسالمی 

. یگر کبراي این استدالل ثابـت نیـست   عبارت د  به . یکی از مقدمات استدالل یقینی نیست      ،ثانیاَ
  :استدالل فقها دو مقدمه دارد

 موجب می شود که بیع کالی بـه  ،)عدم قبض آن مجلس عقد( مؤجل بودن ثمن در بیع سلم   -1
  ؛)صغري(کالی باشد 

 باطل اسـت  ،؛ پس بیع سلمی که در آن ثمن مؤجل باشد)کبري( هر بیع کالی به کالی باطل است       -2
 یا حداقل عدم تاجیـل    ،؛ و الزمه این نتیجه اینست که قبض ثمن شرط صحت بیع سلم است             )نتیجه(

 زیـرا در اینکـه بیـع    . کبراي این استدالل یقینی و ثابت نیـست    ، اما چنانکه گفته شد    .ثمن شرط است  
ب  به عالوه این نوع استدالل نوعی مصادره بـه مطلـو        . اتفاق نظر وجود ندارد    ،کالی به کالی باطل باشد    

 زیرا فقهـا خواسـته انـد از طریـق اثبـات      .است و در واقع نتیجه به عنوان یکی از دو مقدمه آورده شده   
 حال اگر بنا باشد براي اثبـات  ، به بطالن بیع کالی به کالی برسند،لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم      

  . مصادره به مطلوب است، استناد شود»بطالن بیع کالی به کالی«این شرط به 
  

   بطالن بیع دین به دین –ب 
به ) و در نتیجه بطالن بیع کالی به کالی(برخی از فقها براي اثبات لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم   

این دلیل نیز براي اثبات ادعا ). 299، ص 1410ابن ادریس (اند  استناد کرده»بطالن بیع دین به دین    «
به )  اندکه مبیع و ثمن هر دو مؤجل( مورد بحث  به»بیع دین به دین«کافی نیست زیرا در صدق عنوان 

 موردي است که »بیع دین به دین« مشهور فقها بر این عقیده اند که قدر متیقن از     .شدت تردید است  
؛ 412ص ، 1414؛ شهیدثانی، 463 ، ص 1410عالمه حلی، (دین قبل از انعقاد عقد وجود داشته باشد 

  .)333 ، ص 1415؛ اراکی، 573 ، ص 1404؛ طباطبایی، 145ص ، 1371میرزاي قمی، 
وم بنابراین از طریق بطالن بیع دین به دین نمی توان به بطالن بیع کالی به کالی و در نتیجه لـز    

  .قبض ثمن در مجلس بیع سلم رسید
  
   اجماع -ج

 ،دلیل دیگري که براي اثبات شرط لزوم قبض ثمن در مجلس عقد بیع سلم به آن استناد شـده اسـت       
 اما پذیرش این ادعا با توجه به مبانی فقهی مورد قبـول فقهـاء   . اجماع است،ین طرفدار را دارد   و بیشتر 

 بسیاري از فقها در این خصوص اظهارنظر نکرده اند به عـالوه و برخـی نیـز در              ، اوالَ ،مشکل است؛ زیرا  
تـاب منـاهبح    در ک،مامقـانی ...  همچنین آیت ا   ؛)15، ص   1405 ،بحرانی(وجود اجماع تردید کرده اند      

دلیلی بر بطالن بیع سلمی کـه ثمـن در مجلـس عقـد قـبض          «المتقین  در این خصوص می نویسد؛        
 ص ، 1323 ،مامقـانی  (» اینست که ثمن نباید مؤجل باشـد    ، آنچه ثابت است   ، وجود ندارد  ،نشده است 

   بنابراین درتحقق اجماع تردید است؛.)251
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 بلکـه بـه دلیـل    ،ع در فقه امامیـه ذاتـی نیـست    حجیت اجما،ثانیاَ بر فرض پذیرش وجود اجماع    
 یکی از طرق احراز کاشفیت اجماع از قول معصوم اینـست کـه   .کاشفیت آن از قول معصوم است 

بـدین  .  نباشـد )مدرکی(قول اجماع کنندگان مستند به دلیلی نباشد و به عبارتی اجماع مستند           
بـراي اثبـات قـول خـود دلیلـی، بیـان       معنا که هرگاه علما بر قولی اتفاق نظر داشته باشند ولی          

اما هرگاه اجماع کنندگان براي قول خود بـه  .نکنند، کشف می شود که آنها از معصوم شنیده اند       
 نمی توان بـه  ،دلیلی استناد کرده باشند، یا احتمال برود که قول آنها مستند به دلیلی بوده است  

کنندگان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد    اجماع استناد نمود بلکه باید دلیل مورد استناد اجماع          
در مساله مورد بحث، علما براي اثبات ادعاي خود به بطالن بیع کـالی        ). 79 ص   ،1376 ،گرجی(

 بنابراین اجماع مستند بوده و حجت نیست و نفس ادلـه  ،به کالی و دین به دین استناد کرده اند        
براین ثابت می شود که قول مـشهور فقهـاء        بنا .هم قبالَ مورد بررسی قرار گرفته و رد شده است         

  . مستند به دلیل محکمی نیست،مبنی بر لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم
شود و با توجه از دیدگاه حقوق موضوعه نیز پذیرش چنین شرطی موجب اخالل در نظم معامالت می            

  .ین شرطی الزم نیستبه آنچه از فقه نتیجه می شود، به نظر می رسد از دیدگاه قانون مدنی نیز چن
و صحت (آنچه نویسندگان قانون مدنی را از تصریح به عدم لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم                 

براین اساس .  شهرتی بوده است که این نظردر فقه داشته است، بازداشته است)بیع کالی به کالی
  ا ثابت نمود از طریق لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم نمی توان بطالن بیع کالی به کالی ر

  
   اثبات بطالن بیع کالی به کالی بر مبناي بیع دین به دین -2بند
   اتفاق نظر فقهاء بر بطالن بیع دین به دین -18

 اختالفی وجود ، درخصوص بطالن بیع دین به دین،چنانکه گفته شد، برخالف بیع کالی به کالی       
 به عبارت دیگـر در کبـراي   .ر است اگر چه در تعیین مصادیق بیع دین به دین اختالف نظ    ،ندارد
  .بلکه اختالف نظر در تعیین صغراست ، اختالفی نیست،قضیه

  
   ماهیت دین -19

شـود کـه     موجود اعتباري است که در ذمه شخص وجود دارد و مدیون به کسی اطالق می             ،دین
گیرنـد    می از آنجائیکه تنها امور کلی هستند که به ذمه تعلق       .ذمه او در برابر داین مشغول باشد      

و امر کلی است و اجل یک امر عارضی  متعلق دین همیشه یک     ،)امور جزیی در خارج موجودند    (
  .است حال یا مؤجل باشد دین ممکن ،خارج از ماهیت دین است

 هرچند بیع حال باشد ولی ذمـه او        ،براین اساس هرگاه شخص کاالیی را به صورت کلی بفروشد         
ول اسـت و بـه عبـارتی او مـدیون       فردي از افراد آن کلی مـشغ      در برابر خریدار نسبت به تسلیم       
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و در مقابل اگر خریدار به صورت نقد ملزم به پرداخت ثمن باشد باز ذمـه او بـه پرداخـت                  . است
 دین به مؤجـل و  ، به همین دلیل   . هر چند این دین حال است      )مدیون است (ثمن مشغول است    

 بعد از انعقاد بیع بـه  ،تري بایع را به شخص ثالثبه عالوه جواز احاله مش1حال قابل تقسیم است  
 دلیل دیگري بـر ایـن ادعاسـت کـه اجـل      ،)در صورتی که ثمن کلی فی الذمه باشد(صورت نقد   

  .تاثیري در صدق عنوان دین ندارد
  

   جواز فروش دین – 20
 بـا  . موضوع بیـع مـی توانـد دیـن باشـد     ،موضوع دیگري که در اینجا باید مطرح شود اینست که 

 جواز فروش دین اینگونه توجیه می شود که منظور از ،توجه به اینکه موضوع بیع باید عین باشد      
 در مقابل منفعت و برخـی حقـوق اسـت واال در جـواز فـروش دیـن نبایـد تردیـد کـرد                 »عین«
 و ،نوعی بیع کلی فی الذمه اسـت    ,  بیع دین  :به عالوه می توان گفت    ). 42 ص   ،1373 ،کاتوزیان(

 ، براي صحت بیع دیـن . در این مورد نیز صادق است،تی که در مورد آن وجود دارد همان توجیها 
توانـد    چون در غیر اینصورت از مصادیق بیع منفعت می شود که نمـی ،متعلق آن باید عین باشد    

 از دیدگاه فقهی نیز جواز فروش دین مورد تردید قرار نگرفتـه اسـت و در    .موضوع بیع قرار گیرد   
  . بیع دین مطرح شده است،ر مبحث راجع به بیعتمام کتب فقهی د

 زیـرا در آنجـا مبیـع    ،در حقوق فرانسه نیز در جواز انتقال دین از طریق بیع تردیدي وجود ندارد 
 تفاوتی بین اینکه ،در جواز فروش دین) , p.1o Mazeaud ,1974(تواند هر نوع حق مالی باشد  می

  .ز آن وجود ندارداین فروش قبل از سررسید دین باشد یا بعد ا
  

  صور مختلف  بیع دین به دین و حکم آن 
بیع دین به دین بر حسب اینکه دین قبل از انعقاد عقد وجود داشته باشد یا به واسطه عقد بیـع             
ایجاد شود و اینکه مؤجل و حال باشد و انتقال قبل از سررسید انجام شـود یـا بعـد از آن داراي                    

  .کنیم همی راکه مورد بحث ماست به تفصیل بررسی می در اینجا صور م.صور مختلفی است
  

   وجود دو دین قبل از انعقاد بیع –اول 
  :دو فرض کلی قابل تصور است, در موردي که قبل از انعقاد بیع هر دو دین وجود دارد

  .هر دو دین مؤجل باشند-1
  .هر دو دین حال باشند-2

                                                
من مات حـل  :در اینجا تعبیر یکی از فقها را عیناً نقل می کنیم. تقسیم دین به موجل و حال در فقه رایج است         . 1

  ). 284 ، ص ق. هـ 1416وري ،الکید(ما علیه من دین موجل 
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 بیع وجود دارند و قبل از سررسید مـورد  در فرضی که هر دو دین به صورت مؤجل قبل از انعقاد  
در صدق عنوان بیع دین به دین تردیدي وجود ندارد و در اینکـه ایـن نـوع     , بیع قرار می گیرند     

 خواه دین بر ذمه متعاقدین و خواه بر ذمـه اشـخاص ثالـث    ،بیع باطل است هیج اختالفی نیست    
 .این فرض است »بیع دین به دین« در واقع قدر متقین و فرد اجالي .باشد

 برخی از فقها در بطالن این نوع بیـع     ،گاه انعقاد بیع بعد از فرا رسیدن سررسید دو دین باشد          هر
 این دیدگاه تالشی بوده است که در جهـت  ، به نظر می رسد.تردید کرده و آنرا معتبر دانسته اند 

 بیع دیـن بـه دیـن    ،کاهش قلمرو بیع دین به دین صورت گرفته است واال در اینکه به این مورد        
 براي صدق عنوان دین، الزم نیست ،صدق می کند تردیدي نیست و چنانکه بارها گفته شده است

از یک سو :  نویسدصاحب جواهر درباره منشا تردید در بطالن این نوع معامله می. دین مؤجل باشد
توان   دیگر میاما از سوي.   زیرا دین در اصل مؤجل است،احتمال صدق بیع دین به دین قوي است

 با این استدالل که در مورد نهی از بیع دین به دین باید به قـدر متقـین     ،به صحت ان حکم کرد    
 صاحب مفتـاح  .)345 ص ،1981 ،نجفی(اکتفا کرد و در مورد تردید به اصل صحت رجوع نمود         

و باطـل   این مورد مصداق بیع دین به دین ،احتمال دارد« :نویسد الکرامه نیز در این خصوص می     
 حـداکثر در  ، به وجود اجل معتقـد باشـیم  ،براي صدق عنوان دین] بنا بر فرض    [  زیرا اگر    ،باشد

 به طور قطع عنوان ، بنابراین بعد از سررسید دین مؤجل   .زمان تحقق دین الزم است نه بعداز آن       
 اصـل   و احتمال دارد در مورد عمل به نهی از بیع دین به دین که خالف   ؛دین بر آن صادق است    

توان  ضعیف است و نمی, است به قدر متقین اکتفا کنیم؛ ضمن اینکه اصل خبر نیز از لحاظ سند         
 ).29، ص حسینی عاملی(» به آن اعتماد کرد

در فرضی که دو دین قبل از انعقاد عقد موجود ولی حال هستند، هر چند عنـوان بیـع دیـن بـه       
نوع بیع حکم کرده و آنرا خـارج از نهـی       دین بر آنها صادق است ولی مشهور فقها به صحت این            

  ).29ص  ،؛ حسینی عاملی346، ص 1981نجفی، (اند  بیع دین به دین دانسته
بدین ترتیب حکم موردي که دو دین قبل از انعقاد عقد وجـود دارنـد و یکـی مؤجـل و دیگـري        

  .شود نیز روشن می،حال است
  

  به وسیله بیع  عدم وجود دین قبل از انعقاد عقد و ایجاد آن –دوم 
 بلکـه چـون مبیـع و ثمـن بـه صـورت کلـی        ،دینی وجود ندارد, در این فرض قبل از انعقاد عقد    

 در صورتی که مبیع و ثمن .شود  دو دین بر ذمه متعاقدین ایجاد می،اند با انعقاد عقد بیع الذمه فی
به دین دانـسته   اگر این مورد از مصادیق بیع دین   . مصداق بیع کالی به کالی است      ،مؤجل باشند 

ولی چنانکـه  . گردد  بطالن بیع کالی به کالی نیز ثابت می،شود و بالطبع به بطالن آن حکم گردد   
 در صدق عنوان بیع دین به دین به این مورد اختالف نظرهاي شدیدي وجود دارد و ،قبالَگفته شد
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 نظرات مختلف فقها و  در این مورد.بسیاري از فقها بیع دین به دین را شامل این مورد نمی دانند
  .کنیم گیري می ادله هر یک را به تفصیل بررسی  و در پایان از بحث نتیجه

  
   ادله کسانیکه معتقدند بیع دین به دین شامل بیع کالی به کالی می شود-الف

نجفـی،  (کسانی که معتقد به بیع دین به دین را شامل  بیع کالی به کالی می داننـد، محدودنـد      
؛ محقق کرکی، الرسـایل،  166 ، ص 1410 ، ابن براج؛18 ص  ، 1405 ، بحرانی ؛292،  ص    1981

  :این گروه از فقها در اثبات ادعاي خود این گونه استدالل می کنندکه). 180ص 
 مثالً صـاحب جـواهر در   . اکثر فقها بیع دین به دین را بر بیع کالی به کالی صادق می دانند  ،اوالً

 گفته شده است که اکثر فقها بر این عقیـده انـد کـه بیـع                د رمسالک « :این خصوص می نویسد   
دین به دین به بیع کالی به کالی هم صادق است و صاحب حدایق این نظر را بـه مـشهور فقهـا                    

  ؛)292 ص ،1981نجفی، ( »نسبت داده است
 مـثالَ کـسی کـه کـاالیی را بـه      . دین گفته می شود  ،در ذمه ] و مستقر   [  عرفاَ به مضمون     ،ثانیاً
شـهید  ( می گوید آنرا به دین خریده ام ،رت نسیه خریده است و ثمن در ذمه او مستقر است        صو

  .)401 ص ،1384 ،ثانی
  

   ادله کسانیکه معتقدند بیع دین به دین شامل بیع کالی به کالی نمی شود –ب 
  براي اثبات ادعاي خود مبنـی بـر عـدم   ،این دسته از فقها که به نسبت گروه قبل در اکثریت اند     

شمول بیع دین به دین به بیع کالی به کالی اینگونه استدالل می کنند که آنچه از روایت نبـوي            
 قبل از انعقاد عقد موجـود  »دین« این است که ، به ذهن متبادر می شود   »ال یباع الدین بالدین   «

 بـدون  ، سـید علـی طباطبـایی   ؛557 ص ، الـف ،عالمه حلـی (باشد و به وسیله عقد مبادله گردد      
 ، شـهید ثـانی    ،333ص  ، 1415 ، اراکـی  ؛401 ص   ، ،1384 ، شـهید ثـانی    ؛565 ص   ،خ چاپ تاری
  ).293 ص ، ،1981 ،؛ نجفی48 ص ، ، حدایق، بحرانی؛433ص

  :در تایید این نظر باید گفت
 آنچه از حدیث نبوي متبادر می شود اینست که دین باید قبل از انعقاد عقد وجود داشته و              ،اوالً

 در آمـده اسـت و بـه معنـاي     »الدین« که بر سر کلمه »ب«و حرف .  گرددبه وسیله عقد مبادله  
 بنابراین آنچه در مقابل یکدیگر مبادله مـی شـوند بایـد     ؛ است این امر را تایید می کند       »مقابله«
 زیرا صحبت از مبادلـه دینـی اسـت کـه     ؛ صادق باشد»بیع دین به دین« باشند تا عنوان    »دین«

  ؛شته است نه دینی که بعداَ به وجود خواهد آمدقبل از انعقاد عقد وجود دا
کنند که بـه    اینگونه استدالل می، به مورد بحث»بیع دین به دین   « طرفداران صدق عنوان     ،ثانیاً

 در پاسخ باید گفـت کـه در ایـن    . نیز دین گفته می شود)کلی فی الذمه  (ثابت و مستقر در ذمه      
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د بعد از استقرار موجود اعتباري در ذمـه بـه آن       ولی چنانکه شما نیز معترفی     ،امر تردیدي نیست  
 در زمان انعقاد عقد هنوز دینی به ذمه تعلق نگرفتـه اسـت و      .دین نامیده می شود نه قبل از آن       

تـوان    به این اعتبار که بعداً دینی ایجاد خواهـد شـد، نمـی   . تا موضوع بیع قرار گیرد  ،وجود ندارد 
   ؛آنرا قبل از انعقاد عقد موجود دانست

 در موضـوع بیـع سـلم    ، طرفداران این نظر که بیع دین به دین به بیع کالی به کالی صادق است             ،ثالثاً
هـر گـاه   « در بیع سلم فرعی به شرح زیر در کتب فقهی مطرح اسـت کـه         .خالف آنرا مطرح کرده اند    

 مبادلـه  ، را در مقابل دینی که در ذمه او بـه نفـع خریـدار وجـود دارد           )کلی فی الذمه  (فروشنده مبیع   
 :انـد   این گروه از فقها در ذیـل ایـن فـرع نوشـته    .» چون بیع دین به دین است    ، بیع باطل است     ،نماید

 چون بیع دیـن بـه دیـن    ، بیع باطل است،باشد] موصوف [ اگر در عقد بیع شرط شود که ثمن دین    «
ه مـشتري قـرار    بلکه ثمن کلی فی الذمه باشد که بر ذم، ولی اگر شرط نشود که ثمن دین باشد       .است
 بیـع  ،نمایـد ] و تهـاتر  [ گیرد ولی او بعداَ انرا با دینی که به نفع او در ذمه فروشنده است محاسـبه       می

 آنچـه بـه عنـوان ثمـن در مقابـل      . زیرا در اینجا دین به عنوان ثمن قرار داده نشده است       ؛باطل نیست 
 مـی گیـرد محاسـبه ثمـن از دیـن      مبیع قرار داده شده است، کلی فی الذمه است و آنچه بعداَ صورت     

موجود در ذمه بایع به نفع مشتري است و در واقع نوعی استیفاي دین است، و از ابتدا قـصد معاوضـه               
 . است کـه در روایـت نبـوي وجـود دارد    »ب« این به دلیل حرف     .مبیع با این دین وجود نداشته است      

قی سـت ولـی در مـورد بحـث چنـین اتفـا       بیع دین در مقابل دین را باطل دانـسته ا ،زیرا روایت مزبور  
  .)401 ص، 1384شهید ثانی، (نیفتاده است 

 وجـود دیـن قبـل از    ، در مورد بحث استفاده می کنـیم و مـی گـوئیم   ، علیه آنها  ،از این استدالل  
 است و به کلی فی الذمه که بعد از انعقـاد  »بیع دین به دین« شرط صدق عنوان  ،انعقاد عقد بیع  

 دین نامید و بیع دین بـه دیـن   ،جاد می شود، نمی توان قبل از انعقاد عقد     عقد درذمه مشتري ای   
  را صادق دانست؛

 عرفاَ قبـل از انعقـاد   ، اینکه به کلی فی الذمه که بعد از انعقاد عقد تبدیل به دین می شود              رابعاَ،
 و اگر چنین اطالقی حجت باشد، در موردي هم کـه ثمـن   ،جاز است م،عقد دین اطالق می شود 

صادق است، به ویژه در فرضی کـه ثمـن بـه    ] مجازاَ[ نیز عنوان دین ،ی فی الذمه و حال است کل
 اما کسی چنین اعتقادي ندارد و ایـن  ؛صورت حال است ولی بعداَ به خریدار مهلت داده می شود  

  .)401، ص 1384 ،شهید ثانی(نوع معامله را باطل نمی داند 
 عنوان بیع دین به دیـن  ،ن فقهی به بیع کالی به کالیبر این اساس به نظر می رسد که از دیدگا        

 در اینجا به عنوان حسن ختام بحث عین عبارت شهید ثانی  در کتـاب مـسالک را    .صادق نیست 
حق اینست کـه بیـع دیـن بـه دیـن محقـق       «:  ایشان در این خصوص می نویسند    .کنیم نقل می 

مثـل اینکـه    . صـورت دیـن باشـند     شود مگر در موردي که عوضیین قبل از انعقاد عقـد بـه               نمی
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 در مقابـل یکـدیگر   ،را که بر عهده اشخاص ثالث دارند ] طلبی[فروشنده و خریدار هر یک دینی       
اینست که نفس دیـن    ]  بالدین در روایت الیباع الدین    [»ب«معاوضه نمایند؛ زیرا مقتضاي کلمه      

و به طور (شود   مستقر می قرارگیرد و آنچه بعد از انعقاد عقد بر ذمه متعاقدین           ] و معوض [عوض  
) گیـرد  شود و عـوض قـرار مـی     اعتبار و مضمون می ، قبل از انعقاد عقد    ،اعتباري براي صحت بیع   

 اما اینکه هرگاه شخص کاالیی را در برابر ثمن کلی فی الذمـه  .قبل از عقد دین نامیده نمی شود     
 در حالیکه منظورشـان    »آنرا به دین خریده است    « ،گویند و به صورت مؤجل بخرد، اصطالحاَ می      

 منظـور آنهـا    . نوعی مجاز است   ،اینست که ثمن در ذمه مشتري است و هنوز آنرا نپرداخته است           
اش این بود کـه   بود، الزمه اینست که ثمن در ذمه مشتري ثابت و مستقر است و اگر جز این می             

آن مـورد  یعنـی در  [همین سخن در موردي که ثمن کلی فی الذمه و حال است نیز گفته شـود   
 ،آري .دانـد   زیرا عرف به این مورد هم عنوان دین را صادق مـی ،]نیز آنرا بیع دین به دین بدانیم    

 ، دین وجود داشته باشد و مبیع قرار گیرد، خواه قبل از سر رسید باشد         ،هرگاه قبل از انعقاد عقد    
 و »یـن بـه دیـن   بیـع د « بنابراین براي صدق عنـوان . عنوان بیع دین صادق است،خواه بعد از آن  

شـهید  (»  باید در برابر آن دین دیگري به عنـوان ثمـن قرارگیـرد             ،بر آن ) ص(شمول نهی نبوي    
  ).434، ص  1414 ،ثانی

بدین ترتیب حکم موردي که یکی از عوضین دین موجود باشد و با عوض دیگـر کـه کلـی فـی                     
  .الذمه است معاوضه گردد، روشن می گردد

  
   به کالی به وسیله اجماع   اثبات بطالن بیع کالی-3بند

 اجمـاع اسـت در   ،دلیل دیگري که براي اثبات بطالن بیع کالی به کالی به آن استناد شده اسـت     
نیـز بـراي اثبـات     ولی این دلیل    .واقع این تنها دلیلی است که مستقیماَ به آن استناد شده است           

  : زیرامدعی کافی نیست،
در تحقـق اجمـاع تردیـد       ) 15 ، ص    1405 ،بحرانـی (ند  ا  چنانکه برخی از فقهاء بیان داشته      ،اوالً

   ؛است
 بنـابراین اجمـاع   .اند  برخی از اجماع کنندگان براي اثبات این حکم به دالیلی استناد نموده ،ثانیاَ

  .است و اجماع مستند حجت نیست )مدرکی(ادعایی مستند 
طعی براي بطالن بیـع  باتوجه به آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه فقهی دلیل قا        

کالی به کالی وجود ندارد و برمبناي اطالق و عموم ادله لزوم و صحت عقـود، بایـد آنـرا صـحیح              
 باید براین بـود کـه   ،بدین ترتیب با عنایت به اجمال و ابهام قانون مدنی در این خصوص   . دانست

  .از دیدگاه حقوق موضوعه نیز بیع کالی به کالی صحیح است
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 درحقوق فرانسه وکنوانـسیون    )کالی به کالی  ( بیع مؤجل به مؤجل       حکم -مبحث سوم 
  بیع بین المللی 

   حقوق فرانسه–الف 
درحقوق فرانسه نیز تقسیم بندي بیع به نقد و نسیه وجود دارد و اصل نقد بـودن بیـع از مـواد قـانون             

باط نمـود کـه    به عالوه از برخی از مـواد قـانون مـدنی مـی تـوان اسـتن      .مدنی آن قابل استنباط است   
مطـابق  . توانند به گونه اي قرارداد بیع را منعقد نمایند که مبیع و ثمن هر دو مؤجل باشـد             طرفین می 

 براي تعیین زمان تسلیم مبیع در وهله اول باید به قرارداد رجوع کـرد و ایـن            ، م فرانسه  . ق 1610ماده
  )Ghestin,1990ناشی از این قاعده است که قرارداد قانون طرفین است 

p.718).   قانون مدنی فرانسه نیز در مورد پرداخت ثمـن مقـرر مـی دارد کـه طـرفین مـی             1650 ماده 
در ادامـه ایـن مـاده آمـده اسـت، در صـورتی کـه        . توانند زمان و مکان پرداخت ثمن را معین نماینـد   

رر م نیـز مقـ   . ق 1651 مـاده    .می شود   به عرف مراجعه   ،طرفین براي پرداخت ثمن توافق نکرده باشند      
 ثمـن بایـد بـه طـور      ،می دارد که در صورت عدم تعیین زمانی براي پرداخت ثمن وعدم وجود عـرف              

  . شود، پرداخت گردد همزمان و در مکانی که مبیع تسلیم می
. از آنجایی که مبیع می تواند مؤجل باشد پس احتمال اینکه ثمن نیز مؤجـل باشـد وجـود دارد                   

] و کلـی فـی الذمـه     [ ثمن هـر دو مؤجـل        ان اینکه مبیع و    امک ،بنابراین از دیدگاه حقوق فرانسه    
  .باشند وجود دارد و چنین قراردادي صحیح است
 می تواند شی مادي یا معنوي و یا طلب و حـق  ،به ویژه اینکه موضوع عقد بیع در حقوق فرانسه        

 .است؛ و بطور کلی اثر بیع تعهد به تملیک مبیع دانسته شده )Ghestin, 1990,p.365(دینی باشد 
 مبیع و ثمن هر دو کلی فی الذمـه و  ،بنابراین از دیدگاه حقوق فرانسه در صورتی که درعقد بیع         

   . عقد صحیح است،مؤجل باشند
  

  المللی  کنوانسیون بیع بین–ب 
المللی مقرر می دارد که زمان تسلیم کاال معموالَ در قرارداد معـین            کنوانسیون بیع بین   33ماده  

 مـستنبط از ایـن مـاده اینـست کـه      .با رجوع به قرارداد قابل تعیین استشود و یا دست کم       می
 از سوي دیگـر مـاده   .موعد تسلیم کاال می تواند زمانی بعد از عقد باشد؛ یعنی مبیع مؤجل باشد     

 مـاده  1از بنـد  .  کنوانسیون مقرر می دارد که زمان پرداخت ثمن در قرارداد معین می شـود       58
یـین زمـان پرداخـت ثمـن بـه اراده طـرفین بـستگی دارد و آنهـا                   فوق استنباط می شود که تع     

 .توانند براي پرداخت ثمن اجل و مدت تعیین نمایند و به عبارتی ثمن می تواند مؤجل باشـد     می
 پرداخـت  ،کنوانسیون می توان استنباط نمود که بـر طبـق کنوانـسیون   58و33از جمع بین مواد  

این امر طبیعی است زیرا چناکه گفته شد اغلب  .اشدثمن و تسلیم مبیع هر دو می تواند مؤجل ب         
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داد و ستدهایی که امروزه به ویژه در قلمرو تجارت بین الملل صورت می گیرد به صورت مؤجل            
و وعده دار است؛ در زمان انعقاد بیع، نه مبیع تسلیم می شود و نه ثمـن پرداخـت مـی گـردد و         

الملل   قراردادها لطمه زیادي به تجارت بین بطالن این نوع  . حتی ممکن است مبیع موجود نباشد     
 و بطالن آن یک تاسیس فقهـی و  »بیع کالی به کالی«تاسیس : بدینسان باید گفت  . کندوارد می 

اي ندارد و اگر ثابت شود که از دیـدگاه فقهـی نیـز         حقوق موضوعه سابقه   حکم خاص است و در    
 نتیجه به صحت این نـوع قراردادهـا      بطالن این نوع قرارداد مستند به دلیل محکمی نیست و در          

هـاي حقـوقی پیـشرفته    ، این امر هماهنگ با نظام  وعه ایران نیز حکم نمود    از دیدگاه حقوق موض   
  . و نظم حقوقی است مصالح اجتماعیدنیا و در راستاي

  
  نتیجه

  : بایدگفت،به عنوان نتیجه مباحث مطرح شده
وجود ندارد وحکم این مـسئله در قـانون      درخصوص بیع کالی به کالی در قانون مدنی، نصی           -1

ظاهراَ این اجمال گویی قانونگذار عمدي بوده و به دلیل تردیدي بـوده اسـت    . مدنی مجمل است  
پیروي از نظر مشهور فقهـا  (که در ترجیح یکی از دو مصلحت، در ذهن مقنن وجود داشته است           

 قـانون  167اساس و بر طبق اصل      بر این   ). هاي حقوقی دنیا  یا نظم معامالت و هماهنگی با نظام      
  .اساسی حکم مسئله را باید ازمنابع معتبر فقهی استنباط نمود

 وجود نـدارد و ایـن واژه از فقـه    »بیع کالی به کالی« سابقه اي از     ، در متون روایی فقه امامیه     -2
 »نبطالن بیع دین بـه دیـ  « آنچه در روایات شیعه وجود دارد      .عامه به فقه امامیه وارد شده است      

است اما در تعیین مصداق بیع دین به دین و اینکه شامل بیع کالی به کالی هم می شـود اتفـاق      
  .بلکه دیدگاههاي مختلفی وجود دارد,نظر وجود ندارد

برخی به لزوم :  براي بطالن بیع کالی به کالی در فقه امامیه، عمدتاً به سه طریق استدالل شده است-3
رده اند و گفته اند که چون در بیع سلم مبیع کلی فی الذمه و مؤجـل  قبض ثمن در بیع سلم استناد ک   

  .است ثمن باید در مجلس معامله قبض شود و اگر ثمن در مجلس قبض نشود، بیع باطل است
بیع ) بیع کالی به کالی(به طریق اولی اگر در همین فرض ثمن هم کلی فی الذمه و مؤجل باشد       

غیر مستقیم از لزوم قبض ثمن در بیـع سـلم بـه بطـالن بیـع         بنابراین به طور    . باطل خواهد بود  
  .اندکالی به کالی رسیده

اي که براي اثبات لزوم قبض ثمن در بیع سلم اقامه شـده اسـت هیچکـدام کـافی بـراي              اما ادله 
 زیرا از جمله دالیلی کـه بـراي   .اثبات مدعی نیست و حتی برخی از آنها مصادره به مطلوب است  

به عالوه بـه  ! بطالن بیع کالی به کالی است , ثمن در بیع سلم ارائه شده است        اثبات لزوم قبض    
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 در ،بطالن بیع دین به دین هم استناد شده است که چنانکه در متن مقاله بررسـی شـده اسـت                   
  . شمول عنوان بیع دین به دین به این مورد تردید وجود دارد

 زیرا در اصـل تحقـق اجمـاع تردیـد     ،اد قرار گیرداجماع فقهاء هم نمی تواند به عنوان دلیل مورد استن       
  . و اجماع مستند حجت نیست،است) مدرکی( این اجماع مستند،است و بر فرض تحقق

 برخی برا ي اثبات بطالن بیع کالی به کالی به بطـالن بیـع دیـن بـه دیـن اسـتناد نمـوده و              -4
ن است و مطابق حدیث نبـوي  استدالل کرده اند که بیع کالی به کالی از مصادیق بیع دین به دی   

 »بیع دین به دیـن « در رد این استدالل گفته شد که در شمول عنوان    .این بیع باطل است   ) ص(
 و قدر متقین از بیع دین به دین موردي است کـه       ، به شدت تردید است    »بیع کالی به کالی   «به  

ـ ، دو دین موجود باشند و با یکدیگر مبادله شـوند          ،قبل از انعقاد عقد    ا در سـایر مـوارد تردیـد     ام
  .وجود دارد که باید به اصل جواز و صحت بیع رجوع نمود

 ، سومین دلیلی که در فقه براي اثبات بطالن بیع کالی بـه کـالی بـه آن اسـتناد شـده اسـت            -5
  : زیرا،اجماع است ولی این دلیل نیز کامل نیست

  ؛ها آنرا رد کرده اند در اصل تحقق اجماع در این مورد تردید است و برخی از فقاوالً
  . حجت نیست،است) مدرکی( چون اجماع مستند،بر فرض تحقق اجماعثانیاً 

  . بیع کالی به کالی صحیح و معتبر است،بنابراین از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
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که در هر جلد از آن موضوعات خاص فقهی از کتب فقهی عیناً جمع  جلد 100الفقهیه مجموعه است در بیش از 
عیناً نقل قـول  ... به عنوان مثال در یک جلد آن بحث عقد وکالت از کتب شرح لمعه، شرایع و            . آوري شده است  

شده است و به همین ترتیب مجلدات دیگر آن به یک باب از ابواب فقهی اختصاص داده شده است و مباحث آن 
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