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Article Info Abstract 

Original Article 
The meaning of "sale" is not defined in Shariah but rather has been shaped by 

customary practices. In this process, usages of the wise (Sireh) have played a 

significant role, contributing to the credibility of this concept. Within Imami 

jurisprudence, there are differing views on the tangibility of goods as a condition 

of a valid sale contract, which can be summarised as follows: 

1. Both parties' considerations must be tangible. 

2. Only the seller's consideration must be tangible. 

3. Tangibility is not a necessary condition for a sale contract. 

In line with the second view, the Iranian Civil Code has enshrined the requirement 

for the goods’ Tangibility in Article 338. The main question is what criteria can be 

used to make the subject of Article 338 of the Civil Code more flexible and include 

it in the scope of data and information related to the property. However, this essay 

argues that this provision no longer enjoys legislative support, although it has not 

been formally repealed. Instead, we propose interpreting the concept of goods in 

its literal sense, i.e., the object or the property itself. Furthermore, Imami 

jurisprudence has the potential to adopt a more flexible approach in this regard, 

where common sense plays a prominent role in the opinions of jurists. Therefore, 

we suggest that the third view, which does not limit the types of data or information 

that can be considered in a sale contract, could be strengthened. 
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 ها و اطالعات به داده   ی : با نگاهران ی مطالعٔه فقه و حقوق ا  دوفروش، یدر قرارداد خر  ت ی ن ی شرط ع 
 2، سمانه ناصری * 1فرید فرهمند 

 رانینور، تهران، ا امیگروه حقوق، دانشگاه پ 1
 رانیا ،ینراق، مرکز ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم  ،ی دکتر  یدانشجو 2

 چکیده  مقاله اطالعات  

مفهوم و سعه    نیا   یریگعقال در شکل رهٔ یدار عرف است. نقش سآن وام  قتیبلکه حق  ست،ین  هیشرع  قتیحق  عیمفهوم ب پژوهشی مقالۀ  
وجود   عیمب  تینیدرخصوص شرط ع  ی گوناگون   یهادگاه ید  ه،یاست. در فقه امام  ریانکارناپذ  دیترد یآن ب  یاعتبار  قیو ض

 تینیلزوم شرط عـ عدم۳و    عیمب  تی نیشرط ع  -2عوض؛    دوهر    تینیشرط ع  -1به سه نظر :    شودیدارد که منحصر م
  یزده است. پرسش اصل  یقانون مدن  ۳۳۸دوم، دست به نگارش مادٔه    دگاهیاز د  یروینظر به پ  ،یرانی. قانونگذار اعیدر ب

 عات ها و اطالهکرد و آن را مشمول داد   فیرا تلط  یقانون مدن  338موضوع مادٔه    توانیم  یاریآن است که با چه مع
خود را از  یریثابت شده است که امروزه مادٔه مذکور پشتوانٔه تفس یلی تحل - یفیتوص  یجستار، با روش نیساخت. در ا

شود.    ریو تعب  ریتفس  دیخود مال با  ای   ء یخود ش  یعنیخود    ی لغو  یمعنابه   نیدست داده اما نسخ نشده است و مفهوم ع 
به    هانیتر باشد و نقش عرف عقال همواره در کالم فقمسئله منعطف  نیآن را دارد که در ا  تیقابل  هیفقه امام  ن،یهمچن

ها و  قرار دادن داده   عیمب  گرید  ،یبرداشت  نیشود. با چن  تیتقو  هانیفق  انیدر مبرداشت سوم    تواندی و م  خورد یچشم م
 رو نخواهد بود.با مشکل روبه  تینی ع ثیاطالعات از ح
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 مقدمه 

رود. این قرارداد از  شمار می ترین معامالت در عرصٔه انواع جوامع به  ازجمله پرنقشترین قراردادها در زندگی روزمره و  قرارداد بیع ازجمله مهم
از  چنان اهمیتی برخوردار است که، اگر مقنن در سایر عقود ساکت باشد یا مجمل یا متعارض باشد، بایستی به قواعد این قراداد مراجعه کرد و  

(. اهمیت بیع در طول تاریخ چندان بوده است  920ص    ،2  جش،  1۳95اند )جعفری لنگرودی،  الباب در میان عقود خواندهاین حیث بیع را ام
اند. برای نمونه، فقیهان ابوابی تحت عنوان سازی قواعد آن کردهکه اندیشمندان داخل و خارج همواره تمام همت خود را صرف تدوین و یکنواخت

اند. لیکن درخصوص بسیاری از شرایط این عقد در طول  عمومی این قرارداد مهم کردهالتجاره، معامالت و مکاسب را صرف تدوین قواعد  کتاب
های متعددی موجود بوده است، از جملٔه این مباحث پرجدال بحث شرط عینیت است که آیا  دانان دیدگاهادوار گوناگون میان فقیهان و حقوق

ه امروزه شرط عینیت در قرارداد بیع با چه معیاری پذیرفته شده است. ازجمله شرایط عوضین است یا خیر. درواقع، پرسش اصلی آن است ک
با این شی   معنای خودکند، بلکه آن را بهفرضیٔه این جستار آن است که عین را در مقابل قسیم خود )منفعت( فرض نمی  ء فرض کرده است. 

گیرد. برای نمونه، حق بر منفعت و حق بر دین نیز در این  می   آید و شمول آن بر مصادیق فزونی تری از عین به دست می توضیح، معنای گسترده
، ص  1401ها )بهرامی خوشکار و همکاران،  های پیشین خود از آن جنبه متمایز است که آنمحدوده قرار خواهند گرفت. این پژوهش با تحقیق

ش، ص  1۳90اند و یا برخی دیگر )کریمی و موسوی، ه(، با خدشه وارد کردن به تعریف عین، راهکاری برای تعریف نوین ارائه نداد199-226
هرحال،  (. به42و    4ص    ش،1۳7۸،  انی کاتوزدانان است )برخی از حقوقپیشین  اند که دقیقًا همان گفتار  ( عین را در برابر منفعت فرض کرده6۳

عینیت مبیع است، لیکن متأخرین از فقیهان  های فقیهان شرط عینیت هر دو عوض و معوض در بیع و شرط  شایان ذکر است که ازجمله دیدگاه
، ۳۳۸اند. در قانون مدنی نیز، مطابق مادٔه  اند و محدودٔه آن را به غیر اعیان نیز گسترش دادهدرخصوص دالیل شرط بودن عین در مبیع مناقشه کرده

(. در این 1۳ش، ص  1۳9۸است )شهیدی،    دانان به پیروی از فقیهان، شرط عینیت درخصوص مبیع پذیرفته شدهطبق نظر بسیاری از حقوق
بسا از همین بدو امر داده و اطالعات قابلیت عین شود. دلیل این امر آن است که چهجستار، ابتدا بحث از عین بودن داده و اطالعات شروع می 

شود )بخش ط عینیت و ادلٔه آن پرداخته می ها درخصوص شرتبع مبیع قرار گرفتن را دارا باشند )بخش اول(. متعاقبًا به واکاوی دیدگاهبودن و به
 گیری(. دفاع ارائه خواهد شد )نتیجهها ارزیابی و تفسیر قابلدوم(. سرانجام، ماحصل دیدگاه

 و اطالعات    داده   مفهوم 

از   ازیکه اطالعات موردن  ،خام  ی قیحقا  منزلهٔ به  ،نی شود. همچن  ره یضبط و ذخ  انهیتواند در را ی که می  اشدهشناخته  قیحقاداده عبارت است از  
تر توان سادهرا می داده  ( است.  data(. داده معادل فارسی کلمٔه )Bal Gupta & Mittal, 2017, p.1است )  فی تعرقابل  شود،ی م  دیها تول آن

 ستفاده اقابلیرمخاطب نامفهوم و غ  رایب  هک  ادینم  یا  انهنش  ،زهرگونه عالمت، رم  اند که داده یعنی نیز تعریف کرد. برخی از نویسندگان بیان داشته
از   یاهها مجموع داده  ترتیب،بدین.  کند ی را به مخاطب القا نم   ی خاص  ع موضو  یامفهوم    ها، آن  یبر رو  ی اتیعمل  یچ مستقاًل و بدون ه  ،و  است

 ق ی انسان از طر  ی دهند که برا ی ان م را نش  ی قیو حقا  عیهستند که وقا  انه یرا   یبرا   یکصفر و    یانسان و رمزها  ینمادها،حروف، اعداد، عالئم برا 
اصطالحًا    د یاها باستفاده از آن  یو برا   ند ی آی به دست م  ره یموس و غ  د،یکل  صفحهمانند  زم مخصوص  ا لو  ق ی از طر  انهیرا   یگانه و برا حواس پنج

جای هم استفاده دارند و اغلب به  ی تنگاتنگها و اطالعات با هم ارتباط  داده  .(90ش، ص  1۳96پورفرد و وصالی ناصح،  شوند )عبدی    پردازش 
  ار یاستفاده در اخت  یهستند که برا هایی  داده  توان گفت اطالعات، می بیان دیگر. به  ستی شده نهیتصف  یهاجز داده  یزیشوند. اطالعات چمی 

،  ریها، تصاواطالعات از داده.  شودکند ابالغ می ی ساخت استفاده م   یای که از آن برا رندهیبه گ  د یدار و مفی معن  یی محتوا و    اند قرار گرفته انسان  
صرف    یهافراتر از داده  یزیتوان گفت که اطالعات چ می   ،نیبنابرا محتوایی معنادار است.    شهیشده است، اما هم  لیمتن، اسناد و صدا تشک

 که نتیجٔه آن اطالعات   دهدی انجام م  اتیکند و سپس اقداممی   فتا ی را درها  داده  رندهی شوند. گاطالعات پردازش می   جادیا  ی ها برا داده  است.
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ها و اطالعات وجود خارجی، به این معنا توان گفت دادهبنا بر آنچه تاکنون بیان شد، می  (.Bal Bal Gupta & Mittal, 2017, p. 2) شودی م
 گانٔه طول، عرض و عمق باشند، ندارند.که دارای ابعاد سه

 ران ی ا در فقه و حقوق    ن ی ع  مفهوم 

( و گاه عین در مقابل حق و منفعت قرار دارد )آملی،  6تا، ص   فقیهان امامیه گاه عین در مقابل منفعت قرار دارد )مقدس نجفی، بی شهٔ ی اند در  
داند،  نفعت می که عین را در مقابل عین و مالّله خویی با آن(. آیة47ش، ص  1۳۸۸؛ میالنی،  ۳۳، ص  1421؛ موسوی خمینی،  ۸۸، ص  141۳

فرماید: »عین آن چیزی اند. ایشان در کتاب خود می تری از عین بیان داشته و دلیل تقابل آن با منفعت و حق را نیز متذکر شدهلیکن تعریف کامل 
ن بدون شک در  گانٔه طول عرض و عمق است که با این اوصاف این معنا از عیاست که اگر در خارج یافت شود جسمیت دارد و دارای ابعاد سه

(. در لسان برخی اندیشمندان حقوق ایران، اموالی که وجود خارجی دارند و با حس  19ش، ص  1۳77مقابل حق و منفعت است« )خویی،  
دانند که در وجود خارجی در عداد اجسام  (. برخی دیگر نیز عین را مالی می ۳7ش، ص  1۳94ادراک باشند عین نام دارند )کاتوزیان،  المسه قابل 

ترتیب، مشخص شد که در تعریف موضوع عقد بیع حقوق ایران صرفًا وجود یک  (. بدین2702ص  ،4 ج ،ش1۳95 ،ست )جعفری لنگرودیا
 عنصر شرط است و آن محسوسیت مال موضوع مبادله است.

 و اطالعات    داده   رٔه عینیت دربا شده  های ارائه دیدگاه 

  مبنا   ن یهم  .(Oshana, 2019, p. 3؛ O'Regan, 2018, p. 9 )دارند   رمحسوس یغ  ی ت یماه  هاداده  که  ند هست  باور   نیا  بر  انهیرا  علوم   متخصصان
  از   ی برخ   ،نیا  وجود   با(.  74  ص  ،ش1۳94  ،مافی )  اند پنداشته  رمحسوس یغ  کامالً   را   هاداده  و  است  شده  رفتهیپذ   زین  اندانحقوق  انیم  در

  کنند ی م  اشغال  را   تراشه  و  سکتی د  حجم  هاداده  که  دانند ی م  آن  بر  ی مبتن  را   خود  لیدل   و  هستند   محسوس   هاافزارنرم   که  دارند   آن بر  نظر  اندانحقوق
(Green & Djakhongir, 2007, p. 165-166).  ست، ین  افزارنرم   به  محدود   داده  و  است  ها داده  از  ی مصداق   درخصوص   صرفاً   نظر  نیا  گرچه 

  تجسم   نیا  اثر  یفالپ   ا ی  یدی س  یکنار  خطوط   همچون  ی آثار  بلکه  ،شود ی م   اشغال  داده  ورود   با   سکتی د  حجم  تنهانه  اوالً .  است  ت یتقوقابل  اما
.  ابد یی درم   را   یاشغال   حجم  و   کند ی م   شکار   را   هاداده  راحتیبه  شدهمسلح  چشمان   ، ند یبب  را   ها داده  تواندی نم   گرچه  رمسلحیغ  چشم  اً یثان.  است  ی نیع

 در  که  ی فی تعر  با  اما.  ستین  نیع  آن  از  قبل  و  کند ی م  دا یپ  تینیع  شود،ی م  منتقل  تراشه  ای  سکتی د  یرو  بر  کههنگامی   داده  گفت  توانی م  ،نیبنابرا 
  تواندی نم کرد ی رو  نوع  ن یا چراکه  ؛ ستین ع یب موضوع  محدودهٔ  در  داده گنجاندن  به  یازی ن شد، خواهد  داده  ۳۳۸ مادهٔ  و تینیع  شرط  از  بعد بخش

  چه   و  ی مل  سطح  در  چه  ی،کنون   موضوعهٔ   مقررات  و   نیقوان  در.  کند ی م   ی تلق  نیع  را   ی ک ی زیف  حامل  با  یهاداده  صرفاً   و  رد یفراگ  را  هاداده  تمام
ی  ا انهیرا   ی صنف  نظام  و  افزارنرم   ثبت  ییاجرا   هٔ نامآیین  در   ، مثال  یبرا .  است  نشده  اشاره  هاداده  خریدوفروش   تیقابل  و  تینیع  به   اً ح ی صر  ی،المللنیب
  2  مادهٔ   وفق.  است  کردهن  نیمع  بودن  رمحسوس یغ  ای  محسوس   ثیح  از  را  آن  تیماه  و  پرداخته  هاافزار نرم   فی تعر  به  صرفاً (  ش1۳۸۳  مصوب )
  اطالعات  نیهمچن   و   ها آن  به  مربوط   مستندات   و  ها دستورالعمل  ها،هیرو   ،یاانهیرا   یهابرنامه  »مجموعه  از  است   عبارت   افزارنرم   ، هنامآیین  نیا

  ن یا  گری د  اشکال  .باشد«   شده  ضبط   یاانهیرا   یهاحامل  از  ی کی  یرو  بر   و  بوده  مشخص  ی کاربر  ی دارا   که  یاانهیرا   ی ستمیس  اتیعمل  به  مربوط 
  مصوب )  1کاال   خریدوفروش   دستورالعمل   موجببه  راً یاخ  اروپا   هٔ ی اتحاد.  ندارد   را  حامل  بدون   یهاافزار نرم   بر   اعمال  تیقابل  که  است   آن   ه نامآیین

 موضوع   مشمول   دستورالعمل  نی ا  مقدمهٔ   14  بند   وفق  را   هاداده  و  کرده  وضع   تالیجی د  یهاداده   خریدوفروش   درخصوص   ی جامع  مقررات (2019
  تال یجی د  داده  اگر  که   ینحو  به   باشد   ارتباط  در   کاال  با   ی نوع   به   که   ی،تالیجی د  دادهٔ   هر  که  است  شده   وضع ،   بند   ن یا  در.  است  دانسته   موردمعامله

  تواندی م  تالیج ی د  یمحتوا   که  است  آن  مقصود  درواقع،.  شودی م  ی تلق  کاال  دهد،  دست   از  را   خود  مناسب   کارکرد (  محسوس   قسمت)  کاال   نباشد 
  آن   اتصال   همواره   شود  محسوب   خریدوفروش   قرارداد  موضوع   بتواند   عنوان  ک ی  که  آن   الزمهٔ   ،گری د  عبارت   به.  دهد   لیتشک  را   کاال  ک ی  عمدهٔ   بخش

 
1. Sale of goods direction 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Robert+Oshana&text=Robert+Oshana&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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 رو، ازاین .است  کرده  بسنده  ن« ی»ع  عبارات  ذکر  به  مقنن  درعوض   و  ندارد   وجود   ی رانیا  نیقوان  در  حی تصر  نیا .  است  یماد  و  محسوس   شیء  کی  به
 .بود نیع ی مفهوم توسعهٔ  فکر به ی ستیبا ن،یع  ی واژگان  محدودهٔ  در داده و ی فکر اموال چون یقی مصاد کردن  داخل جایبه

   ن ی و مفهوم ع  تال ی ج ی د   ی ها داده   ق ی مصاد   یی ارو ی رو 

(،  2019به قراردادهای مرتبط با تهیٔه محصوالت دیجیتال )اتحادیٔه اروپا، همچون دستورالعمل راجع های اخیرالتصویب  برخی از دستورالعمل
ها، ای، صوت های رایانهمقدمٔه این دستورالعمل، بیان شده که این دستورالعمل باید برنامه  19اند. در مادٔه  اقدام به شمارش محتوای دیجیتالی کرده

ها و خدمات الکترونیکی را تحت  ها، موسیقی های دیجیتال، آثار الکترونیکی، برنامههای ویدئویی، بازی، پوشه های الکترونیکی تصاویر، کتاب
پوشش خود قرار دهد. حال پرسشی که مطمح نظر است شمول این محصوالت ذیل عنوان عین است. برای مثال، اگر بستر دیجیتال که وفق بند  

اس  2مادٔه    9 نرم ت از سختهمین دستورالعمل عبارت  یا  به محصول دیجیتال استفاده می افزاری که مصرف افزار  برای دستیابی  کند در  کننده 
رسد دیدگاه فقیهان این نظر را پذیرا است؛ زیرا توان آن را عین به شمار آورد؟ به نظر می ارزش باشد، می بهترین حالت یک دیسکت محسوس بی 

شود. اما از نگاهی دیگر، اگر اجزا را از همدیگر تفکیک کنیم و فرض را بر این گذاریم که دیسکت آن  گانه محسوب می هرحال دارای ابعاد سهبه
محور به موضوع معامله ارزش است که مالیت ندارد، موضوع موردمعامله چیزی جز مال غیرمحسوس نیست. به عبارت دیگر، اگر ارزش قدر بی 

که آید صرف اینحسوس است. اما این دیدگاه در فقه اسالمی بیان نشده است و به نظر می دار قسمت غیرمبنگریم، ارزش دیسکت محسوس وام 
 شود.  ترکیب دوجزئی توانایی آن را داشته باشد که شرط محسوسیت را در عالم خارج بیافریند شرط عین بودن موضوع معامله حاصل می 

 حقوق   و  فقه   در   عی ب   مفهوم   دربارهٔ   شده های ارائه دیدگاه 

ش،  1۳76؛ موسوی خمینی،  2۳ش، ص  1۳76،  ۳که غالب فقیهان اذعان دارند بیع حقیقت عرفیه دارد و نه شرعیه یا متشرعیه )روحانی، جآنبا  
(، این امر سبب نشده است تا ایشان از تعریف بیع دست نگاه دارند و به همین خاطر تعاریف متعددی از بیع میان فقیهان امامیه موجود  9ص  

اند: انتقال عین مملوکی از جانب شخصی به شخص دیگر در مقابل عوض مشخصی که بدان تراضی  ع را چنین تعریف کردهاست. برخی بی
ای دیگر از فقیهان ایجاب و قبول را نیز در  (. عده107، ص  141۸؛ الفقعانی،  76ش، ص  1۳۸7؛ طوسی،  240، ص  1410اند )حلی،  کرده

؛ الیوسفی، 56، ص  140۸؛ کرکی،  144، ص  1414؛ عاملی شهید ثانی،  191، ص  1414هید اول،  اند )عاملی شتعریف قرارداد بیع گنجانده
ای دیگر از ( . عده 20۸ش، ص  1۳6۸اند )نجفی،  (. برخی تملک را نیز شرط دانسته 221، ص  140۳؛ عاملی شهید ثانی،  44۳، ص  140۸

ال است و نه تبدیل ملکیت؛ زیرا ملکیت یعنی سلطنت بر مال و طبق روایت  فقیهان متأخر معتقد هستند بیع تبدیل عین به مال یا تملیک عین به م
(.  92، ص  141۸شریفٔه »الناس مسّلطون علی اموالهم« مردمان بر اموالشان مسلط هستند، لیکن بر این سلطٔه خود سلطنت ندارند )خوانساری،  

(. برخی دیگر از فقیهان متأخر بیع را تبادل  ۸4، ص  141۳ی کرده است )آملی،  این فقیه )میرزای نائینی( مالکیت را نیز از مقولٔه جدٔه اعتباری تلق
(. از این  19، ص  1421دهد )موسوی خمینی،  اند، به نحوی که تبادل صرفًا در میان اضافه رخ می در اضافٔه میان مالکیت و مملوکیت دانسته

ش، 1۳6۸اند که هر دو عوض و معوض باید عین باشد )نجفی،  ن ادعا کردهشود که مبیع باید عین باشد، البته بعضی از فقیهاتعاریف روشن می 
های فحول مذاهب اربعه اشاره خواهد شد. کاسانی  (. لیکن در میان فقیهان عامه وضع به نحو دیگری است که به ذکر برخی از دیدگاه210ص  

(. از  52۸، ص  200۳دله با قول باشد چه با فعل )کاسانی حنفی،  داند چه این مباحنفی رکن عقد بیع را مبادلٔه شیء مرغوب به شیء مرغوب می 
(. برخی دیگر بیع را  2، ص  195۸اند )شربینی خطیب،  میان علمای شافعی، برخی بیع را نقل ملک در قبال ثمن به نحو مخصوص یاد کرده

تا، ص  اند )الرافعی، بی یغه را نیز جزء ارکان بیع لحاظ کرده( و برخی دیگر از اندیشمندان ص۳تا، ص اند )نووی، بی مقابلٔه مال به مال تعبیر کرده 
(. در میان فقیهان مالکی تعریف رایج 49، ص  1996دانند )منهاجی اسیوطی،  صرفًا ایجاب و قبول )صیغه( را ماهیت بیع می ای دیگر  ( و پاره 9۸

( و تعریف رایج میان حنابله تعریف 1۳6، ص  200۳یری،  چنین است که بیع عقدی معاوضی است که بر منفعت و استمتاع راه ندارد )الجز
؛  2تا، ص  ؛ ابن قدامه، بی 1۳۸، ص  200۳لغوی است که همان مبادلٔه مال به مال است، ولو در قرارداد بیع منفعت مبیع قرار گیرد )الجزیری،  
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اند و این عنصر مفهوم عین در معنای بیع نشدهیک از مذاهب متعرض  ترتیب، مشاهده شد که در فقه عامه هیچ(. بدین165، ص  1997بهوتی،  
 کند. نقش عمده و اصلی را ایفا نمی 

؛ کاتوزیان، 1۳ش، ص  1۳9۸ای از فقیهان )شهیدی،  مطابق حقوق ایران موضوع قرارداد بیع الزامًا عین است. قانون مدنی ایران به تقلید از عده
( عقد بیع را چنین تعریف کرده است: بیع عبارت است از تملیک 10ص    ،1420؛ انصاری،  267، ص  1409؛ المحقق حلی،  14ش، ص  1۳7۸

چرخد و دلیل آن تعهد اصلی بایع در عقد بیع است،  طور که پیدا است محور تعریف بر عبارت عین، مبیع و بایع می عین به عوض معلوم. همان
دانان ایرانی بر این باور هستند که قرارداد بیع ازجمله عقود  حقوق  شود. گروهی ازکه الزامی به عین بودن ثمن در حقوق ایران دیده نمی درحالی 

قانون مدنی با واسطه متأثر از فقه عامه است   ۳۳۸رود و در مقابل در فقه عامه این عقد موجب تملیک عین است و مادٔه  عهدی به شمار می 
مدنی توسط برخی قوانین پس از آن نسخ شده است )جعفری   قانون   ۳۳۸(. ایشان همچنین معتقد هستند مادٔه  64ش، ص  1۳95)رضایی دوانی،  

مبادلٔه مال بمال    ریالمن  مصباحصرفًا مال باشد؛ یعنی همان تعریف لغوی  ( و عوضین در عقد بیع بایستی  922ص    ،2جش،  1۳95لنگرودی،  
ایشان است. در مقابل، دیدگاه غالب مادٔه  69تا، ص  )الفیومی، بی  تأیید  کند و آن را منسوخ اعتنا به داوری عرف تلقی می را بی   ۳۳۸( مورد 

و    4ش، ص  1۳7۸داند )کاتوزیان،  ها می داند و قراردادهایی با عناوینی چون فروش حق خیار یا حق تحجیر را تابع قواعد عمومی قراردادنمی 
منجر به اختالط دو عقد بیع و اجاره است و، با این  زده، خالف قواعد و  عملی هیجان  ۳۳۸(. ایشان بر این باور هستند که اعتقاد به نسخ مادٔه  42

سو نیست، بلکه هم  ۳۳۸برای تمایز عقد بیع از عقد اجاره )عین از منفعت( بوده است، دیگر نیازی به نسخ مادٔه    ۳۳۸تفسیر که قید عین در مادٔه  
دانند )کاتوزیان،  فعت معنا کرد و حقوق را در این مهم ناتوان نمی صرفًا در مقابل منبا عرف عقال و با بها دادن به اعتبارات ایشان بایستی عین را  

کنند پاسخ سیدیزدی به ایراد کسانی است که بیع کلی بر  هایی که کاتوزیان برای تقویت کالم خود اقامه می (. از استدالل42و  4ش، ص 1۳7۸
اض است و نیازمند وجود خارجی و معروض دارد، مانند سیاهی و  دانستند )ایراد چنین است که ملکیت از مقولٔه اعر ذمه و دین را صحیح نمی 

  بر شیه  حاکردند(. ایشان در کتاب  جمله اجارٔه منفعت آینده یا بیع ثمرٔه آینده چنین اشکالی می سفیدی. بنابراین، در تمام عقود موجب تملیک من
ملکیت گرچه از اعراض خارجی است، ماهیت و حقیقت آن  دهند که  ( خود چنین پاسخ می 54-5۳ق، ص  1۳7۸)طباطبایی یزدی،    مکاسب

داند(.  می   امری است مبتنی بر اعتبار عقال و نه از امور واقعی )درواقع، سید یزدی، با این عبارات، ایرادکنندگان را به خلط تکوین و اعتبار متهم
قانون مدنی از   ۳۳۸از آن جنبه که به نظر نویسنده مادٔه اگرچه اطالٔه بحث درخصوص ماهیت بیع در منابع فقهی خارج از موضوع حاضر است، 

اند در ذیل بررسی  وارد ساخته  ۳۳۸نظر غالب فقیهان درخصوص تملیک عین پیروی کرده است، جای دارد دو ایرادی را که کاتوزیان به نسخ مادٔه  
 کنیم:  

تر بود مواد و مقرراتی که مشارالیه نظر دکتر لنگرودی درخصوص  ستهآید شایسازگاری با قواعد و به مصلحت نیامدن این امر: به نظر می عدم  -1
قانون تأسیس اوراق    22واحدٔه بیع حق سرقفلی همراه با اجاره، مادٔه  جمله مادهشد که این مقررات مننسخ ماده است با این توجیه استناد می 

شوند. توسعٔه محسوب نمی   ۳۳۸اند و ناسخ مادٔه  ین را توسعه دادهتمامًا مفهوم ع  1۳47قانون اصالحات ارضی مصوب سال    5بهادار و مادٔه  
که بعضی  چناناند و نه حق. لذا، مفهوم عین، آنصرفًا منفعت فرض کردهمفهومی عین در این مواد به ضد عین انجام شده است؛ یعنی ضد عین را  

 (.۳1، ص 1421؛ موسوی خمینی، 102، ص 141۸دارد )خوانساری، گفتند که در مقابل منفعت و حق قرار دارد، دیگر قرار ناز فقیهان می 
لزوم شرط عینیت مبیع وارد نباشد؛ زیرا بسیاری از عقود از این حیث با یکدیگر رسد این اشکال بر عدماختالط دو عقد بیع و اجاره: به نظر می   -2

اره یا صلح عین با بیع عین یا صلح مجانی عین یا هبه و غیره. گرچه ای ندارند، مانند صلح منفعت با اجوجه اشتراک دارند و مرز متمایزکننده
تر بیان شد، واضع و جاعل عقود طور که پیشتر خواهد شد، همانتدوین قواعد قراردادها با تمایز مرز میانی عقود معین و نامعین بسیار زیبنده

که مرزبندی و ثغور بعضی عقود نامشخص  بندی این اعتبارات است، و لو اینتهصرفًا دسدان  عرف عقال هستند و االعتبار بید المعتبر و نقش حقوق
 الذکر. های فوقباشند مانند مثال
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 در فقه    ت ی نی ع   شرط ٔه  دربار شده  های ارائه دیدگاه 

عینیت در مبیع یا  لزوم شرط  عدم  -۳شرط عینیت مبیع و    - 2شرط عینیت در مبیع و ثمن؛    - 1سه دیدگاه درخصوص شرط عینیت وجود دارد:  
اند که همٔه فقیهان در این خصوص هم نظر ثمن )بعضی متأخران(. درخصوص شرط عینیت هر دو عوض و معوض، بعضی فقیهان چنین نگاشته

  (. دربارٔه دیدگاه دوم 27۸تا، ص  بی   طوسی است که شرط عینیت مبیع را پذیرفته است )آل عصفور،  شیخصرفًا نظر مخالف از آن  هستند و  
،  1410؛ حلی،  7، ص  141۸دانند )انصاری،  توان گفت که غالب فقیهان متقدم و بسیاری متأخران بر این نظر هستند و عینیت مبیع را شرط می می 

خراسانی،  240ص   وحید  ص  1۳92؛  کم2۳۳ش،  متأخران  درسی  کتب  میان  در  نیز  سوم  دیدگاه  نجفی،  (.  )ایروانی  است  یافته  راه  وبیش 
ها گاهی  فقیهان درخصوص آن تر است تا جایی که در میان(. اما دو دیدگاه اول از همه قوی۳2، ص  1421سوی خمینی،  ؛ مو72ش، ص  1۳۸4

قدر در کالم فقیهان تکرار شده است که بعضی از ایشان  ( شده است. این شهرت آن12، ص  141۸خالف و نیز شهرت )اصفهانی،  ادعای عدم
 اند.کرده (5تا، ص ادعای اجماع )سبزواری، بی 

 دفاع  قابل   ر ی تفس   و  تی ن ی ع  شرط   ادلهٔ 

  کرده  یسبزواراند یا حداقل اظهارات ایشان به دست ما نرسیده است. لذا، ادعایی که  بسیاری از فقیهان امامی در این خصوص اظهارنظر نکرده
(؛ هشتم  ۀجلسخارج فقه،    درس   ش،1۳94  ،ی لنکران  فاضلی مواجه است. ایراد دیگری که به اجماع وارد است کبروی است )صغرو   رادیبا ا  است

ای نداشته که وقتی دلیل شرعی در مسئلهزیرا اساسًا محل بحث از اجماع خارج است. اجماع در طول ادلٔه شرعیه است و نه در عرض آن. درحالی 
رسند، به نقش عرف عقال  اب معامالت می اندیشمندان عرصٔه فقه امامی، وقتی به ب  باشیم، اجماع کاشف از چه چیزی خواهد بود؟ اکثریت

دانند. برای نمونه،  گونه مفاهیم می کنند و شارع را امضاکنندٔه اینتصدیق و اذعان دارند. ایشان مفاهیم ابواب معامالت را مفاهیمی عرفی تلقی می 
یرند که بیع در لسان متخصص عرف عبارت است از  گبهره می   ریالمن  مصباحخواهند حقیقت بیع را بیان دارند از تعریف مشهور  فقیهان وقتی می 

تواند عبارت عرف عقال را به هر دلیلی در معنای جدید وضع کند، عبارات فقیهان (. گرچه شارع می 7، ص  141۸مبادلٔه مال بمال )انصاری،  
اند که بیع همانند سایر عقود فقیهان اذعان داشتهحاکی از آن است که دلیل خاصی مبنی بر منقول شدن لفظ بیع وجود ندارد. برای مثال، برخی از  

، 1407مفهوم عرفی دارد و تأسیس شارع در آن راه نداشته است، گرچه در صحت و بطالن آن قیودی از جانب شارع اعتبار شده است )قدیری،  
فیومی مراجعه    ریالمن  مصباحکه به  با آن  ( و بیع بر همان معنای عرف عقال امضا شده است. حال این معنای عرفی چیست؟ اکثریت فقیهان11ص  
اند؛ زیرا در غیر این صورت عقد اجاره چه ماهیتی خواهد یافت و تفاوت این دو عقد  کنند، تعریف او را تعریفی مبتنی بر تسامح ارزیابی کردهمی 

ت مبیع، ثمن یا هر دو عوض به شرحی که بیان  دانند، مقید به عینیالجمله صحیح می رو، قول متخصص لغوی را گرچه فی چه خواهد بود. ازاین
 الّله گلپایگانی آمده است:دانند. برای مثال، در تقریرات درس آیةشد می 

الظاهر اختصاص المبیع باالعیان فالیشمل تبدیل المنافع بغیرها فال یمکن بیع عمل الحر و نحو ذلک المتبادر عند العرف الکاشف بانه 
للبیع بانه مبادله مال بمال الشامل لألعیان و المنافع غیر ضائر بعد بناء    ر یالمن  المصباحنافاه هذا الکالم مع تعریف  عند الشرع ایضا کذالک و م

 التعریف علی المسامحه. 
شود و از همین  ها با یکدیگر نمی رو، بیع شامل مبادلٔه )تبدیل( منفعتظاهر )در میان عرف عقال( اختصاص مبیع به اعیان است. ازاین

را به فروش رساند؛ چراکه نزد عرف چنین معنایی متبادر است و همین معنا کاشفیت دارد که شرع نیز چنین    « ...و  توان »عمل حرجهت نیز نمی 
)مبادلٔه مال به مال( مبتنی بر مسامحه    مصباحنیز از حیث آن است که تعریف    ریالمن  مصباحمنظوری داشته است. تعارض این تعریف با تعریف  

 است.
عدی ایشان ـ المتبادر عند العرف ـ منظور ایشان از الظاهر ظاهر ادلٔه شرعیه نیست؛ زیرا در شرطیت عین روشن است که به قرینٔه کالم ب

شوند که »و الظاهر اختصاص  خود متذکر می   مکاسبانصاری در کتاب    شیخدلیل شرعی نداریم و فقیهان بدان واقف هستند و یا برای مثال  
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دانند. ایروانی، که خود معتقد است در مبیع عینیت شرط است که عینیت را در مبیع شرط می   المعوض بالعین«؛ یعنی ظاهر از عرف عقال آن
کند و دلیل این اشتباه در برداشت را تمایز میان  را ـ »بل المقطوع به خالفه ...« ـ برداشتی اشتباه از عرف تلقی می   شیخنیست، عبارت مذکور  

 (.72ش، ص 1۳۸4دانند )ایروانی، اجاره و بیع می 
کنند تبادر و صحت سلب بیع  رو، دلیل اجماع کاماًل با اشکال مواجه است. لیکن دلیل دیگری که بسیاری از فقیهان بدان استناد می ازاین

که معنای حقیقی بیع امروزه با کثرت استعماالت عرف از تملیک منفعت است. این دلیل نیز در پی شناخت معنای حقیقی بیع است، درحالی 
شود و همان مبادلٔه مال به مال است و نه عین به عوض. عرف امروزی بیع حق سرقفلی، بیع دانش و فّناوری، بیع انرژی و  ذهن متبادر می عقال به  

کردند متفاوت شده است. امام خمینی  رسد دیگر صحت سلب و تبادر کاماًل با آنچه فقیهان متقدم برداشت می برد که به نظر می غیره را به کار می 
دانند )موسوی شده می گونه که ذکر کردیم منقلب کنند و تبادر امروزی را نیز همانمی   نقاشهر دو دلیل مذکور برای شناخت معنای حقیقی    بر

الّله خویی بعد از استدالل به صحت سلب و تبادر برای درک ارتکاز عرف عقال به استصحاب قهقرایی تمسک (. آیة۳2، ص  1421خمینی،  
رو بیع حقیقت  فرمایند: »هیچ شکی نیست که تبادر و صحت سلب از عالئم حقیقت است و ازاینمی  الفقاهه مصباحاند. ایشان در کتاب جسته

نقل که از آن به استصحاب در تملیک عین است و در غیر عین مجاز است. حال که این ادعا درخصوص عصر حاضر ثابت شد به سبب عدم
 شود.«  ادوار گذشته نیز ثابت می شود در قهقرایی یاد می 

 شوند:  دارند و در تأیید نظر خود دو امر را نیز متذکر می و بعد ادلٔه حجیت استصحاب قهقرایی درخصوص معانی الفاظ را بیان می 
 کثرت آرای فقیهان درخصوص تخصیص مبیع به عین بودن   -1
لغت یعنی خارج کردن ذات از ملک در مقابل عوض و اثر تملیک منفعت   اند که بیع در آنچه بعضی از عامه در کتب خود بیان داشته  -2

 (.15ش، ص 1۳77؛ خویی،  1۳4، ص 200۳سبب عقد اجاره است و نه عقد بیع )الجزیری، به
اند  هره گرفته آید از شهرت آرای فقیهان در این زمینه بدانند و به نظر می را مبتنی بر مسامحه می   ریالمن  مصباح درنهایت، ایشان نیز تعریف  

که ایشان نیز در پی استصحاب قهقرایی است؛ یعنی معتقد به وجود حقیقت شرعیه یا تر از همه آنتر در رد آن سخن گفته شد. اما مهمکه پیش
 رود.  سمت و سوی عرف عقال می   رو بهمتشرعیه برای بیع نیست و ازاین

انصاری را که »والظاهر اختصاص المعوض بالعین و علیه استقر اصطالح الفقیهان    شیخ صراحت حکمت این کالم  در جای دیگر، ایشان به
اره  فی البیع« یعنی ظاهر آن است که شرط عین بودن اختصاص به مبیع دارد و فقیهان بر این موضوع پافشاری دارند تمایز میان دو عقد بیع و اج

گیرد مثاًل  روند، لیکن صیغٔه عقد اجاره به عین مستأجره تعلق می دار در فقه به شمار می و عقد از عقود صیغهخوانند. به این توضیح که هر دمی 
گوید که »آجرتک المتاع«، اما اثر عقد مزبور تملیک منفعت است، برخالف بیع که اثر آن تملیک عین است و متعلق صیغه آن نیز عین  موجر می 

 (.16ش، ص 1۳77است )خویی، 
تر بیان  شود اشکال در میان فقیهان مخالف و موافق شرط عینیت کاماٌل اشکالی مفهومی است و پیشآنچه تاکنون بیان شد، دانسته می از  

شد که هر دو گروه به نقش عرف عقال در درک این مفهوم اذعان دارند. لیکن، بدان خاطر که اختالط دو عقد بیع و اجاره در این موضوع رخ  
اکثریت فقیهان بر مسامحه دانستن تعریف لغوی و مجاز دانستن روایاتی است که در این باب وارد شده است. با این توضیح، به    دهد، تمایلمی 

لزوم شرط عینیت را در مبیع پذیرا باشند  توانند عدمراحتی می کنند در این مسیر بهرسد فقیهانی که اجاره را به تملیک منفعت تعبیر نمی نظر می 
ای که بر شهرت و اجماع مذکور در مسئلٔه شرط عینیت مبیع در کالم  (. یکی از ادلهدهم  ۀجلسش، درس خارج فقه،  1۳94  ،ی نکرا )فاضل لن

اختالط دو عقد اجاره و بیع است. فقیهان موافق با شرط عینیت به همین خاطر روایاتی را که درخصوص خریدوفروش  شود عدمفقیهان دیده می 
 ها اشاره خواهد شد:  دانند که در ذیل به برخی از آن، مانند خدمت عبد مدبر یا سکونت در منزل، مجاز می غیراعیان ذکر شده است

آمده است که: باَع رسول الّله )ص( خدمه المدّبر و لم َیبع رقبته یعنی رسول خدا )ص( خدمت عبد مدبر را فروخت اما    بیتهذ در کتاب  
 (.260ص  ،۸ش، ج 1۳65ی، طوس رقبٔه او را نفروخت ... )
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دم که کنیز خود را عتق مدبر  روایات متعددی با این مضمون نقل شده است: از ابا عبدالّله )ع( دربارٔه مردی پرسی  عهیلشاوسائلدر کتاب  
خواهد او را بفروشد، خدمتش را در زمان حیات خود بفروشد  کرده است. ایشان فرمودند: ان اراد َبیعها باَع خدمتها فی حیاته ... یعنی، اگر می 

 (. 121، ص 1414... )حر عاملی، 
دند: ... نعم یبیعها علی هذا )بله با این شرایط به فروش الدار( آمده است که امام معصوم )ع( فرمویا درخصوص بیع منفعت خانه )سکنی 

 (.1۳0ص   ،7ش، ج 1۳65ی، طوس رساند و اشکالی نیست( )
که ایشان همواره در مقام بیان احکام رسد که کالم معصومان را در تمام اخبار وارده حمل بر مجاز دانست، درحالی بسیار بعید به نظر می 

کننده  شده است مانند بحث حاضر، بایستی در همین مقام به سؤالت داشته است و فروعات بسیاری بر آن بار می هستند و، اگر مطلبی چندان اهمی
الدار، راهکاری تحت عنوان بیع منفعت خانه را پیش  عکس بر کالم او مهر صحه نهادند و مثاًل، در روایت سکنی که بهشدند، درحالی متذکر می 

. از طرفی، در دو روایت اول دو بار کلمٔه فروختن )بیعها ـ باع، باع ـ لم بیع( ذکر شده است که حمل اولی بر  اند کننده گذاشتهپای شخص سؤال
ای صادر شود،  معنای اجاره با ظهور کالم منافات دارد. بدین توضیح که بسیار بعید است که، قبل از انعقاد ظهور کالم، دو عبارت واحد از گوینده

ای در این خصوص وجود داشته باشد، واال ظهور کالم و برداشت عرف  که قرینه معنا باشد و دیگری مجاز باشد، مگر اینکه یکی به یک  درحالی 
 ۳۳۸ها بر موضوع مادٔه  کند. با توجه به این موضوع که انطباق موضوعی اطالعات و دادههمواره چنان است که هر دو را به یک معنا حمل می 

ها را )مانند حجم اشغالی  تر بیان شد که بایستی، بر مبنای نظر برخی از نویسندگان، آثار اطالعات و دادهست و پیشقانون مدنی بسیار دشوار ا
توان بخش دوم این تحقیق را برای توسعٔه محدودٔه  را عین تلقی کرد، می   هادی( به معنای خود شیء پنداشت و با این رویکرد آندیسکت و سی 

شوند. اما اشکاالتی  می   ۳۳۸مناسب پنداشت. با این راهکار اطالعات به تمام اقسام خود داخل در محدودٔه موضوعی مادٔه  قانون مدنی    ۳۳۸مادٔه  
رد است، بدان خاطر که وجه تمایز این دو عقد به موضوع ختم  از قبیل خلط میان عقد اجاره و بیع اطالعات در فقه و حقوق کنونی نیز قابل

 تواند بیع را از اجاره متمایز سازد.  منزلٔه رکن عقد اجاره می عامل زمان بهشود و، برای مثال، نمی 

 گیری جه ی نت 

رسد، با بررسی کلمات فقیهان و نقش عرف عقال در تعیین مفهوم معامالت از زمان شرع مقدس تا به امروز، مفهوم بیع به همان معنای  به نظر می 
ن ترتب منفعت عقالیی بار کنند، بوده است. البته، این تعریف نیز خالی از تسامح نیست؛ چراکه فرض  مبادلٔه مال به مال، با این قید که عقال بر آ

ای از جانب او رخ نداده است. لیکن عرف عقال به این چنین  کند، مبادله  ابراءشود، اگر شخصی در مقابل دیگری دینی دارد و آن دین را  می 
کنند و عرف عقال بدان بیع اطالق کند،    ابراءورتی که هر دو طرف معامله دین خود را در مقابل همدیگر  کند یا، در صای نیز بیع اطالق می معامله

رود. همچنین، عرف امروزه درخصوص تبدیل یا مبادلٔه اموال غیرمادی  شده از فقیهان، بیع به شمار می تردید، با توجه به مبانی نقلعقد مذکور بی 
کند که نشان از بیع  دانش و اطالعات، حق تألیف، حق سرقفلی و غیره ـ از عبارت فروش یا خرید استفاده می   که مصادیق بسیاری دارد ـ مانند

ر ادوار  بودن این عقود دارد. نبایستی حقوق کنونی را نیز از به رسمیت شناختن اعتبار طرفین ناتوان دانست. کثرت و غلبٔه استعمالی بیع اعیان د
قانون مدنی، پشتوانٔه   ۳۳۸قانون مدنی شده است و امروزه، با گذشت زمان مادٔه    ۳۳۸ن دکترین حقوقی از مادٔه  گوناگون سبب تفاسیر گوناگو

، بدون نیاز  ۳۳۸ترتیب، دایرٔه عین در مادٔه  تفسیری خود را از دست داده است و در تفسیر عبارت عین باید خود مال یا شیء را لحاظ کرد. بدین
اند و بدون نیاز به تفسیر و فهم مفهوم عین با درک مفهوم ضد آن یعنی  ای از نویسندگان نظر داشتهطور که عدهه همانبه اعتقاد به نسخ این ماد

دار تعیین حدود و ثغور آن شود. با گسترش مفهومی  شود تا خود عهدهمنفعت، به میزان واقعی خود و به دست اعتبارکنندٔه اصلی خود سپرده می 
منزلٔه غیراعیان خریدوفروش شوند و از این حیث اشکالی بر آن مترتب نخواهد بود. بر این اساس، توانند بهاطالعات نیز می ها و  »مبیع«، داده

ها را گسترش مفهومی داد؛ چراکه شاید اشکال شود آنچه گسترش پیدا کرده است و در خارج ظهور عینی پیدا کرده درواقع  نباید اطالعات و داده
است و نه خود داده یا اطالعات. از این حیث، نظر برخی از نویسندگان در این خصوص راهگشا نخواهد بود، بلکه بایستی   ادهاثر اطالعات و د
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داده ازجمله  جدید  مصادیق  تحمل  توانایی  تا  کرد  بازخوانی  دیگر  بار  را  اعتباری  می مفاهیم  پیشنهاد  آورند.  دست  به  را  بهها  تبع شود، 
اند )همانند دستورالعمل اتحادیٔه اروپا دربارٔه  المللی که امروزه بازار دیجیتال را از مقررات یکسان برخوردار ساختهبینهای نوین  العملدستور

کاال   دیجیتال  2019-خریدوفروش  بازارهای  قانون  شود.  2022- و  برطرف  موردمعامله  عینیت  و  عقد  موضوع  قرارداد،  نوع  اشکاالت   ،)
 اهگشا باشد:تواند رهای ذیل می پیشنهاد

ای مشمول مقررات قرارداد بیع در قانون  ای، صوت تصویر و بازی رایانه:خریدوفروش هر نوع کاالی دیجیتال اعم از برنامٔه رایانه1مادٔه  
 مدنی است.  

 شود.  صورت مطلق قرارداد خصوصی تلقی می انتقال مالکیت به: در صورت تصریح قرارداد به عدم2مادٔه 

 منابع 

 .قم: انتشارات نمونه. ۳،جلد الشرائع   یحشرح مفات ی االنوار اللوامع ف تا(.)بی  حسین )بحرانی(  شیخآل عصفور، 
   .نشر اسالمی  سسهٔ ؤم قم: .1جلد ، )تقریرات درس میرزای نائینی( یعالمکاسب و الب (.141۳)محمد تقی  شیخآملی، 

 .بیروت: دارالکتب العربی  .4، جلد ی المغن (.تابی )  هابن قدامه، عبداللّ 
 .قم: دارالمصطفی )ص( الحیاء التراث .1،جلد کتاب المکاسب حاشیٔه (. 141۸) محمد حسین ، شیخاصفهانی 

 .دارالکتب العلمیه بیروت: .المذاهب االربعه ی الفقه عل(. 200۳) الجزیری، عبدالرحمن
 .بیروت: دارالفکر .۸، جلد یزفتح العز تا(.)بی  الرافعی، عبدالکریم
 .مصر: مصطفی البابی الحلبی و اوالده. 2جلد ، الفاظ المنهاج یمعرفه معان  ی المحتاج ال ی مغن (.195۸) محمد شیخالشربینی الخطیب، 

الدین علی بن علی بن محمد بن طی  ف  (.141۸)  الفقعانی، زین  العقود  یقاعاتو اال  یاتالن  یغ معرفه ص  ی الدر المنضود  انت.  و  شارات شیراز: 
   .امام عصر مدرسهٔ 

 .مکتبه العلمیه بیروت: .1جلد  ،غریب الشرح الکبیر ی المصباح المنیر ف تا(.علی )بی ،أحمد بن محمد بن ی الفیوم
  .دارالکتب العلمیه بیروت:. 6جلد  ،الشرائع  یبترت  ی بدائع الصنائع ف .(2003) الکاسانی الحنفی، عالء الدین ابی بکر بن مسعود

 .استقالل تهران: .2جلد  ،شرائع االسالم (.1409)المحقق الحلی ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن 
  .بیروت: دارالکتب العلمیه .1 لد ، ججواهر العقود .(1996) المنهاجی االسیوطی، محمد بن احمد 

 .نشر اسالمی  سسهٔ ؤقم: م . 1جلد  ،النافع  شرح المختصر ی کشف الرموز ف (.140۸)الیوسفی، زین الدین بن ابی المجد )محقق اآلبی( 

 .هادی سسهٔ ؤقم: م. ۳جلد .المکاسب (.1420) مرتضی  شیخانصاری، 
 .تهران: انتشارات کیا. 1جلد   ،المکاسب حاشیٔه   (.1۳۸4)ایروانی نجفی، میرزا علی 

نظری عینیت مبیع در نظام حقوقی ایران و فقه   (. بررسی ریشهٔ ش1401صادق )  ،صیادیو    سیدسعید   ،حسینی یکتا  ،محمد   ،بهرامی خوشکار
 .226-199(، 45)16، حقوق یو مبان ی مطالعات فقه اسالمه. امامی

 .، بیروت: دارالکتب العلمیه۳جلد  ،کشاف القناع عن متن االقناع (.1997)بهوتی، منصور بن یونس 
 .گنج دانش  تهران: .2، جلد حقوق ینولوژیمبسوط در ترم ش(.1۳95) جعفری لنگرودی، محمد جعفر
   .تهران: گنج دانش. 4جلد ،  مبسوط در ترمینولوژی حقوقش(. 1۳95) جعفری لنگرودی، محمدجعفر

  .آل البیت علیهم السالم الحیا التراث سسهٔ ؤقم: م. 2۳جلد  الشیعه،وسائل (. 1414) حر عاملی، محمد بن حسن
   .اسالمی  نشر سسهٔ ؤقم: م .2جلد ، السرائر (.1410) حلی، ابن ادریس 
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 .نشر اسالمی  سسهٔ ؤقم: م .1جلد  ،)تقریرات درس میرزای نائینی( الطالب  ةیمن (.141۸) موسی  شیخخوانساری، 
 .انتشارات داوری قم: .2جلد  ،مصباح الفقاههش(. 1۳77)خویی، سید ابوالقاسم 

بازپژوهی در بیع اموال غیرمادی در    ش(.1۳95)  محمد صادق  دیس  ،درافشان   یقبول   ی ومحمد هاد   دیس  ،درافشان   یقبول   د،یدوانی، مج   یی رضا
 .79-61 ،(7)4، فقه مقارنشی پژوه -  علمی  دوفصلنامهٔ  .فقه اسالمی و حقوق ایران

   .ارانیانتشارات جا: بی  .۳جلد  ،منهاج الفقاههش(. 1۳76) روحانی، سید محمد صادق
 . قم: دارالتفسیر .17جلد  ،حالل و الحرام انیب  ی مهذب االحکام ف تا(.)بی  سید عبداالعلی  سبزواری،

 .تهران: مجد . (6) ی حقوق مدنش(. 1398) شهیدی، مهدی
  یهاداده  تیمال  ی ق یتطب  مطالعهٔ ی )مجاز  یمال در فضا  قی مفهوم و مصاد  توسعهٔ ش(.  1۳96)  ی، مرتضناصحی  وصال  و  میابراه  ،پورفرد   یعبد 

 .112-۸5 (،1)4، حقوق اسالم و غرب  یقی پژوهش تطب فصلنامهٔ  (.و کامن ال رانیدر حقوق اسالم، ا یاانهیرا 
 .اسماعیلیان سسهٔ ؤقم: م  .1جلد  ،المکاسب ٔه یحاش ش(.1۳7۸)طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم 

 .تهران: دارالکتب االسالمیه .7جلد  ،د یالمف  خیللش شرح المقنعه ی االحکام ف بیتهذ  ش(.1۳65) طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن
 .دارالکتب االسالمیه  تهران: .۸، جلد د یالمف  خیشرح المقنعه للش ی االحکام ف بیتهذ  ش(.1۳65)طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن 
 .تهران: انتشارات مرتضوی  .2جلد  ،المبسوط  ش(.1۳۸7) طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن

 .نشر اسالمی  سسهٔ ؤقم: م .۳، جلد هیفقه االمام ی ه فیالدروس الشرع  (.1414)  عاملی، محمد بن مکی )شهید اول(
   .معارف اسالمی  سسهٔ ؤقم: م .۳، جلد شرائع االسالم حیتنق ی مسالک االفهام ال (.1414) زین الدین بن علی )شهید ثانی( عاملی،

ثانی( الدین بن علی )شهید  البه(.  140۳)  عاملی، زین  فیالروضه  اللم  ی ه  داراالحیاء    بیروت:   .۳جلد    کالنتر(،-)المحشی   هیعه الدمشقشرح 
 .التراث العربی 

 7/7/1۳94هشتم به تاریخ  ، جلسهٔ لهیالوس ری تحرفاضل لنکرانی، جواد، درس خارج فقه بیع براساس 
http://fazellankarani.com/persian/lessons/8657 

 11/7/1۳94دهم به تاریخ  ، جلسهٔ لهیالوس ری تحرفاضل لنکرانی، جواد، درس خارج فقه بیع براساس 
http://fazellankarani.com/persian/lesson/8689 

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   . تهران:)تقریرات درس امام خمینی(  ع یالب (.1407)قدیری، محمد حسن 
   .تهران:شرکت سهامی انتشار . 1، جلد نیود معدورهٔ عق ش(.1378) کاتوزیان، ناصر
  .نشر میزان تهران: .تیاموال و مالک .ش(1394) کاتوزیان، ناصر

 . آل البیت الحیاء التراث سسهٔ ؤقم: م .4، جلد  شرح القواعد  یجامع المقاصد ف. (1408) علی بن الحسین )محقق ثانی( شیخ کرکی،
 .7۳- 5۳(، 2)44، ی حقوق اسالم  ی فقه و مبانی. (. بیع اموال فکری از منظر حقوق اسالمش1۳90أسماء ) ،وسویس و م عبا ،کریمی 

)نوشتٔه جان او. هانولد(. تهران:   متحده  ملل  19۸0  ونیکنوانس   طبق  کاال  ی المللنیب  ع یب  متحدالشکل  حقوقش(.  1۳94مافی، همایون )مترجم( )
 مجد. انتشارات

   .)تقریرات درس سید محمد رضا موسوی گلپایگانی( ع یکتاب الب  تا(.)بی  مقدس نجفی، محمد هادی
   .تنظیم و نشر آثار امام خمینی  سسهٔ ؤتهران: م. 1،جلد ع یکتاب الب (.1421) هموسوی خمینی، سید روح اللّ 

  .عروج سسهٔ ؤم . تهران:1جلد  ،ع یالب ش(.1۳76) موسوی خمینی، سید مصطفی 
 .قم: مرکز حقایق اسالمی . 1،جلد ع یکتاب الب ش(.1۳۸۸)  میالنی، سید علی 
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 .تهران: دارالکتب االسالمیه. 22، جلد شرح شرائع االسالم ی جواهر الکالم ف  .ش(1368)محمد حسن  شیخنجفی، 
 .بیروت: دارالکتب العلمیه . ۳، جلد نیروضه الطالب تا(.)بی  نووی، یحیی بن شرف 

 .امام باقر )ع( قم: مدرسهٔ  .1، جلد نیمنتخب منهاج الصالح .ش(1392)حسین  ، شیخوحید خراسانی 
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