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عقد استصناع و بررس∂ ماهيت آن 
فاطمه اعتماديان  ∗ 

چكيده: 
اس→تصناع بهمعنا＾ ط→لب س→اخت يا ت→وليد م∂باشد و در اين قرارداد، صنعتگر متعهد به تهيه مواد 

اوليه و ساخت مصنوع مطابق اوصاف و ويژگ∂ها＾ موردنظر سفارشدهنده م∂گردد. 
آن→چه به ف→قه ام→اميه م→نتسب م∂گردد ع→دم ص→حت چ→نين قرارداد＾ است. در مقابل عدها＾ قائل به 
ص→حت اي→ن قرارداد بوده و آن را به ع→قود＾ ن→ظير بيع س→لف، ج→عاله ي→ا اج→اره م→لحق ن→مودهاند. اما به 
ن→ظر م∂رسد كه استصناع، عقد＾ صحيح و مستقل بوده و در زمره هيچيｅ از عقود معين به شمار 
ن→→م∂آيد. اي→→ن م→→قاله، ع→→هدهدار ب→→ررس∂ اي→→ن م→→سأله ب→→راس→→اس ق→→وان→→ين اس→→الم∂ و م→→وازي→ن ف→قه اماميه 

م∂باشد. 
كليد واژگان: استصناع، بيع سلف، اجاره، جعاله، اصل آزاد＾ قراردادها. 

مقدمه: 
س→→→فارش س→→→اخت ك→→اال از دي→→→رباز م→→ورد ت→→عامل ب→→وده است و در ج→→امعه ام→→→روز ن→→يز ب→→ه وف→→ور ت→→مايل 
م→→ردم در م→→عامالتشان ب→→ه اي→→ن ع→→قد م→→شاهده م→→→∂گردد. ه→→م اك→→نون ب→ا پ→يشرفت ج→وام→ع ب→→شر＾ و 
ورود ت→كنولوژ＾ به زندگ∂ انسانها نيازها＾ جامعه نيز متفاوت گشته و سفارشها＾ انسانها 

* . كارشناس ارشد فقه و حقوق اسالم∂.                                                                   
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از س→→→اخت اش→→→يا＾ س→→→اده＾ اب→→→تداي→→∂ ب→→ه س→→اخت ه→→واپ→→يما، ف→→رودگاه، س→→→د، ب→→يمارستان و پ→→روژهها＾ 
ع→ظيم ص→نعت∂ و ف→→نآور＾ها＾ ن→وين ه→مچون ف→ضاپيما و م→→انند آن ت→غيير پ→يدا ك→رده و م→وضوع 
ق→→→رارداد اس→→→تصناع ت→→→وسعه ي→→→→افته است. از اي→→ن رو، در م→→كاتب م→→ختلف ح→→قوق∂ س→→ع∂ ش→→ده است 
ب→را＾ آن م→→حمل∂ پ→يدا ش→ود. اگ→ر اس→تصناع در چارچوب عقدها＾ متعارف بگنجد، طبيع∂ است 
ك→→→→→→ه اح→→→→→→كام ه→→→→→→مان ع→→→→→→قود ب→→→→→→ر اي→→→→→ن ع→→→→→قد ن→→→→→يز ب→→→→→→ار م→→→→→∂شود و اگ→→→→→ر ع→→→→→قد م→→→→→ستقل∂ ش→→→→→مرده ش→→→→→ود، 
چ→→ارچوبهاي∂ ك→→ه ع→→قالҐ ب→→را＾ آن ع→→قد در ن→→ظر م→→→∂گيرند و ب→→دان ع→→مل م→→∂كنند، م→ادام→→∂كه ب→ا 

حكم∂ از احكام اسالم مخالفت∂ نداشته باشند، به طور كامل مورد پذيرش است. 
س→ع∂ اي→ن م→→قاله ب→→ر آن است ك→ه ف→رضيه مستقلبودن عقد استصناع را ثابت نمايد تا آن را 
از ق→يد و ب→ند ق→واعد اختصاص∂ باب بيع و اجاره رها كرده و صرفاҐ قواعد عموم∂ باب معامالت 
در آن ج→→→→→ار＾ گ→→→→→ردد و ب→→→→→ا ت→→→→→وجه ب→→→→→ه اي→→→→→→نكه ت→→→→→حقيق در ح→→→→→وزه ع→→→→→لوم اس→→→→→→الم∂ ق→→→→رار دارد، روش 

تحقيق، توصيف∂تحليل∂ است. 
۱ ـ بررس∂ عقد استصناع از ديدگاه فقيهان و داليل مشروعيت آن 

«اس→→→→→→تصناع» در لغت، از ري→→→→→شه ص→→→→→نع و م→→→→→صدر ب→→→→→اب اس→→→→→تفعال در ث→→→→→→الث∂مزيد و ب→→→→→→همعنا＾ 
ط→→→لب س→→→اخت ي→→→ا ت→→→وليد است. و در اص→→→طالح، ب→→→همعنا＾ ق→→رارداد＾ است ك→→ه ص→→نعتگر م→→→تعهد ب→→ه 
ت→هيه مواد اوليه و ساخت مصنوع مطابق اوصاف و ويژگ∂ها＾ مذكور در قرارداد و تحويل آن 
در م→وعد م→قرر م∂گردد و مستصنع نيز متعهد به پرداخت مبلغ توافقشده در قرارداد م∂باشد. 
ام→ا س→فارش س→اخت ك→اال و اح→داث پ→روژه دارا＾ ص→ور م→ختلف∂ است ك→ه از ديد عرف متفاوتند. 

اين صور عبارتند از:  
الف ـ س→فارش س→اخت ت→عداد＾ ك→اال＾ م→عين. ب ـ سفارش ساخت تعداد＾ كاال＾ معين با 
وي→→ژگ∂هاي∂ خ→→اص. ج ـ س→→فارش اح→→داث ط→→رح ي→→ا پ→→روژها＾ ب→ا وي→ژگ∂هاي∂ خ→اص. د ـ س→فارش 

ساخت و تكميل كاال يا طرح نيمهتمام. ه ـ سفارش ساخت برا＾ انجام معامله.۱  
در ب→ين ف→قها و ع→لما＾ شيعه در دورهها＾ گذشته اندك∂ از افراد به چشم م∂خورند كه در 
م→→→ورد اس→→→تصناع آن ه→→→م ب→→→ه ص→→→ورت م→→→ختصر اظ→→→هارنظر ن→→→مودهان→→→د و س→→→اير ف→→→قيهان در اي→→ن ب→→اب 
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سكوت اختيار نموده و متعرض اين مسئله با عنوان استصناع نشدهاند. 
ظ→→→اهر س→→→خن ش→→→يخ ط→→→وس∂ در ك→→→→تاب الخ→→→الف۲ ب→→→طالن اي→→ن ع→→قد است ام→→ا ع→→دها＾ ب→→ر اي→→ن 
ع→قيدهان→د ك→ه اي→ن ام→→كان وج→ود دارد ك→ه م→قصود ايشان تنها نف∂ لزوم از قرارداد استصناع بوده 
است، ن→→ه ب→→اطل دان→→ستن اص→→ل آن و اي→→ن ع→→ده ع→قد اس→تصناع را ص→حيح دان→سته و م→عتقدند اي→ن 
ع→→→قد، ع→→→قد＾ ج→→ايز م→→→∂باشد ك→→ه ه→→رگاه ط→→رفين آن ب→→خواه→→ند، م→→∂توان→→ند آن را ف→→سخ ن→→→مايند.۳ ب→→ا 
ت→→→وجه ب→→→ه ب→→→ررس∂ها＾ ان→→→جامشده رو＾ ن→→→ظرات و آرا＾ ف→→قها＾ اه→→ل س→→نت ب→→ه ن→→→ظر م→→→∂رسد ك→→ه 
اك→→→→ثر م→→→→ذاهب ق→→→→ائل ب→→→→ه ص→→→→→حت ع→→→→قد اس→→→→تصناع م→→→→∂باشند و آن را پ→→→ذيرفتهان→→→د ام→→→ا در چ→→→گونگ∂ 

صحت آن اختالف نظرهاي∂ دارند. 
م→→→→→→ذهب ح→→→→→→نف∂، اس→→→→→→تصناع را ع→→→→→قد＾ م→→→→→ستقل م→→→→→∂دان→→→→→د℮ و اس→→→→→تحسان و ع→→→→→رف را ب→→→→→→هعنوان 

  Ｑ.ادلها＾ برا＾ صحت آن بيان نمودهاند
در ن→→→ظر ح→→نبل∂ها اس→→تصناع م→→→عامله م→→شروع∂ ن→→يست؛ زي→→را در ب→→→يع ص→→حيح، ش→→رط است ك→→ه 
ف→→→→روشنده ب→→→→توان→→→→د ك→→→→اال را در زم→→→→ان م→→→→عين ت→→→حويل ده→→→د و ك→→→→االي∂ را ك→→→ه ن→→→توان ب→→→ه ه→→→نگام ع→→→قد 
ت→سليم ن→مود م→انند م→عدوم است و ه→مچنانكه ب→يع ك→اال＾ م→عدوم ج→ايز ن→يست، بيع كاالي∂ كه 
ش→→→بيه م→→→عدوم است ن→→→يز ج→→→ايز ن→→→م∂باشد.⅛ م→→→الك∂ها و ش→→→افع∂ها ن→→→يز اي→→ن ع→→قد را م→→→لحق ب→→ه ب→→يع 

سلم داشتهاند و تمام شروط سلم را در آن معتبر م∂دانند.۷  
ام→روزه ك→ه ت→مايل ان→سانها ب→ه ع→قد اس→تصناع در م→عامالتشان ب→خصوص در ك→شور م→ا ك→ه 
اك→ثريت ج→معيت آن ش→يعه ه→→ستند، ب→ه وف→ور م→شاهده م→→∂گردد، بايد مشروعيت اين عقد ثابت 

شود تا مشخص گردد كه اين معامالت محكوم به بطالن نيستند. 
در ق→→رآن ك→→ريم آي→→ات∂ وج→→ود دارد ك→→ه ف→→قها ب→→را＾ اث→→بات ب→→رخ∂ م→→وارد ازج→→مله ع→→قود ب→→ه آنه→ا 
اس→→→→تناد ك→→→→رده و ص→→→→→حت ع→→→→قود را ب→→→→ا ت→→→→وجه ب→→→→ه آن آي→→→→ات اس→→→→تدالل ن→→→مودهان→→→د. ازج→→→مله آي→→→ات∂ ك→→→ه 
م→→→∂توان ب→→→را＾ اث→→→بات ص→→→حت ع→→→قد اس→→→تصناع اس→→→تفاده ن→→→مود، آي→→→ه (۱) س→→→وره م→→→ائده م→→∂باشد ك→→ه 

قود».  ẀعẂالґوا ب Ẁف Ẃوџوا ا Ẁن џآم џها ال√ذين م∂فرمايد: «يا اي∫
م→نظور از ع→قود در اي→ن آي→ه، ه→م عهدها＾ بندگان با خداوند متعال و هم عهدها＾ بندگان 
ب→→ا ي→→كديگر است. زي→→را لف→→ظ «الع→→قود» ع→→ام م→→∂باشد و «ال» ج→→نس ب→ر س→ر آن آم→ده است۸  ه→ر 
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چ→→→→ند ب→→→→رخ∂ آن را «ال» ع→→→→هد گ→→→→رفته و اي→→→→ن واژه را ب→→→→ر ع→→→→قود م→→→→تداول در ش→→→→ريعت۹ ي→→→ا ع→→→قود＾ 
ه→→مچون ب→→يع، ن→→كاح و ... ك→→ه در زمان ن→→زول اي→→ن آي→→ه در ب→→ين م→ردم م→تداول ب→وده است۱Ω ح→مل 

كردهاند. 
از ن→→→→ظر ن→→→گارنده، «اوف→→→وا ب→→→→العقود» ه→→→م ش→→→امل ع→→→قود م→→→تداول در زم→→ان ش→→ارع م→→→∂شود و ه→→م 
ش→→→امل ع→→→قود ج→→→ديدالت→→→أسيس؛ ب→→→ه ش→→→رط دارا ب→→→ودن ش→→→راي→→→ط و اوص→→→اف اص→→→ل∂ ع→→قد و م→→طابقت ب→→ا 
ع→→رف. و غ→→الب ف→→قها م→→قتضا＾ اي→→ن آي→→ه را ه→→ر م→→عامله ع→→قالي∂ و ه→→ر ت→→→جارت م→→بتن∂ ب→→ر ت→→راض→∂ 
م→∂دان→ند. ب→ه اي→ن ش→رط ك→ه دلي→ل ب→ر ف→ساد آن نباشد و از نظر ايشان، اين آيه و آيات مانند آن 

دربردارنده＾ يｅ حكم كل∂ هستند و اختصاص به عقود معين ندارند.۱۱  
ح→→→ضرت ام→→→ام خ→→→مين∂ (ره) م→→∂فرمايد: «ب→→دون ت→→رديد اي→→ن آي→→ه ك→→ليه＾ ق→→رارداده→→→ا＾ راي→→ج در 
ب→→→→ين م→→→→ردم را ك→→→ه ع→→→رفاҐ ب→→→ه آنه→→→ا ع→→→قد گ→→→فته م→→→∂شود، درب→→→رم∂گيرد و ع→→→دم وج→→→وب وف→→→ا ب→→→ه اي→→→ن 
ق→رارداده→ا، م→خالف ع→مومات ادله است. بنابراين هر نوع توافق∂ كه عرفاҐ عقد ناميده م∂شود و 

مخالفت∂ با موازين شرع∂ ندارد، مشمول عموم و اطالق اين آيه خواهد بود».۱۲ 
پس م→→→∂توان گ→→→فت م→→→وارد＾ ك→→ه م→→شمول ع→→مومات و اط→→→القات ادلها＾ م→→∂باشد ك→→ه ش→→ارع 
آنه→→→→ا را ب→→→→ه ص→→→ورت ك→→→ل∂ ب→→→يان ك→→→رده و در م→→→ورد آنه→→→ا ن→→→ظر خ→→→اص∂ ن→→→داش→→→ته است م→→→→ثل آي→→→→ه＾ 
«اوف→→→وا ب→→→العقود»، ه→→ر ع→→قد ع→→رف∂ را درب→→ر گ→→رفته و ش→→امل م→→→عامالت ج→→ديد ن→→يز م→→→∂شود. ه→→مه＾ 
ع→→→→→→→→قود ج→→→→→→→→ديد ازج→→→→→→→→مله اس→→→→→→→→تصناع، س→→→→→→→→رقفل∂ و... ك→→→→→→→→→ه از ن→→→→→→→ظر ع→→→→→→→قال دارا＾ م→→→→→→→نفعت م→→→→→→→→∂باشد و 
م→→→فسدها＾ ك→→→ه ش→→→ارع م→→→قدس از آن ن→→→ه∂ ن→→→موده ب→→اشد، در آن ن→→باشد، م→→→شمول اي→→ن آي→→ه ب→→وده و 

صحيح است. 
 џكونџت Ẃنџا ẃاال ґل ґباطẂال→ґم ب Ẁك џن Ẃيџ م ب Ẁكџوال Ẃمџلوا ا Ẁأك→џوا الت Ẁن→ џآم џها ال√ذي→ن→→ ي∫ џآي→→ه (۲۹) س→→وره ن→→ساء م→→→∂فرمايد: «ي→→ا ا
م». در اي→ن آي→ه، ش→ارع م→قدس ط→→ريقه＾ ت→حصيل ام→وال دي→→گران را م→نحصر  Ẁك Ẃن ґراض＃ م→џت Ẃن џع Ґ↕ џجار→ґت
در ت→→جارت و ط→→رق∂ ن→→موده است ك→→ه ب→ر رض→ايت ط→رفين م→عامله م→بتن∂ ب→اشد و م→الｅ در م→قابل 
ازدستدادن م→ال خ→ود، عوض∂ را ب→ه دست آورد. ب→ا ت→وجه ب→ه اي→ن آي→ه ك→ه بهعنوان مرجع∂ عام 
م→→→ورد اس→→→تفاده＾ ف→→→→قها ق→→رار گ→→رفته و م→→بنا＾ ب→→سيار＾ از ق→→واع→→د م→→ربوط ب→→ه ام→→وال و م→→عامالت در 
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ح→→→قوق اس→→→الم م→→→→∂باشد م→→→→∂توان ب→→→ه ص→→حت و م→→شروعيت ع→→قد اس→→تصناع در ص→→ورت دارا ب→→ودن 
شرايط اصل∂ عقود و رضايت طرفين پ∂ برد.  

روايت ن→→→بو＾ م→→→عروف∂ ك→→→ه ب→→→ه ص→→→ورت ق→→→اعده ف→→قه∂ «الم→→ؤمنون ع→→ند ش→→روطهم» درآم→→ده و 
م→ورد اس→تفاده ب→سيار＾ از ف→قها و حقوقدانان قرار گرفته است، دليل سوم مشروعيت و صحت 

عقد استصناع است.  
در روايت ع→→بداهللا ب→→ن س→→→نان ع→→ن اب→→∂ ع→→بداهللا (ع) آم→→ده است: «الم→سلمون ع→ند ش→روطهم، 

اال كل شرط خالف كتاب اهللا عز و جل فال يجوز».۱۳  
در اي→→→ن روايت م→→→شاهده م→→∂گردد ك→→ه ش→→روط∂ را ك→→ه م→→خالف ب→→ا ك→→تاب خ→→دا م→→→∂باشد، ج→→ايز 
ن→→دان→→سته و ن→→فوذ ق→→اعده را در ش→→→روط∂ ك→→ه م→→واف→→ق ب→→ا ك→→تاب خ→داست، اع→→الم م→∂دارد.℮۱ پس ه→ر 
ن→→→وع ش→→→رط∂ ك→→→ه در ط→→→∂ ع→→→قد＾ واق→→→ع گ→→ردد ب→→ر م→→سلمانان واجبالوف→→ا است م→→گر آن→→كه م→→→خالف 

كتاب خدا باشد.  
ع→→→رف و ع→→→ادت ن→→→خستين م→→→ظهر ح→→قوق ي− ج→→امعه و درونم→→ايه و ج→→وهره ك→→ليه ن→→→ظامها＾ 
ح→قوق∂ دن→يا است. اهل سنت برا＾ عرف ويژگ∂هاي∂ را قائل هستند. يك∂ از اين ويژگ∂ها از 
ص ن→→→ص است ك→→ه الب→→ته اي→→ن وي→→ژگ∂ م→ربوط ب→ه  ґẃد و م→→خصґẃن→→ظر اي→→→شان اي→→ن است ك→→ه ع→→رف م→→قي
عرف لفظ∂ است.۱Ｑ  اما درباره عرف عمل∂، برخ∂ آن را جايز نم∂دانند.⅛۱ ول∂ پيروان مكتب 
ع→→رف ب→→ر اي→→ن ب→→→اورند ك→→ه ه→→رگاه ع→→رف اخ→→ص از ن→→ص ب→→اشد، ج→→مع اي→→ن دو، ت→خصيص ي→ا ن→ص را 
م→∂طلبد۱۷  در اي→ن ص→ورت ه→م ن→ياز مردم كه در عرف منعكسشده، مراعات گرديده و عسر و 
ح→رج∂ ه→م پ→ديد ن→خواه→د آم→د و هم نص در باق∂مانده دايره شمول خود به اجرا درآمده است. 
در اي→→→ن م→→→ورد م→→→∂توان ب→→→ه ع→→→قد اس→→→تصناع اش→→→اره ك→→→رد. زي→→→را از ي−ط→→→رف در ح→→→ديث ن→→→بو＾ آم→→ده 
است ك→→→→ه پ→→→→→يامبر از ب→→→→يع آن→→→→چه م→→→وجود ن→→→يست، ن→→→ه∂ ف→→→رموده است ج→→→ز در م→→→ورد س→→→لم ك→→→ه آن را 
اج→→ازه داده است. ازس→→و＾ دي→→گر «اس→→تصناع» پ→→ديدها＾ است م→→ورد ض→→رورت و ن→ياز واق→ع∂ م→ردم 
ك→ه از ن→ظر روايت م→→ذكور ف→اقد اع→تبار ش→رع∂ است. پس اگ→ر برا＾ اين پديده چارها＾ انديشيده 
ن→→→گردد، ع→→→دم اع→→→تبار ش→→→رع∂ اس→→→تصناع ك→→→ه روايت م→→→→ذكور ب→→→ه آن ح→→→كم م→→→→∂كند، م→→وجب ع→→سر و 
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ح→→→رج اف→→→راد ج→→امعه م→→∂گردد. لذا در ت→→وجيه اب→→احه اس→→تصناع ع→→رف را م→→خصص ن→→ص ق→→رار داده و 
گ→→→فتهان→→→د، «ب→→يع س→→→لم» ب→→→هوسيله دلي→→ل لف→→ظ∂ و «اس→→تصناع» ب→→→هجهت ض→→→رورت وج→→ود＾ خ→→ود از 
ح→كم ك→ل∂ م→وجود در ح→ديث ن→بو＾ م→ستثنا گ→رديده و اع→تبار ح→→كم موجود در روايت در غير دو 

مورد «سلم» و «استصناع» م∂باشد. 
ب→→ا ت→→وجه ب→→ه پ→→يشرفت ج→→امعه و ن→→يازها＾ م→→ردم ك→→ه روز ب→→ه روز ج→→ديدتر م→→→∂شوند، ن→→سبت ب→ه 
ع→قد اس→تصناع ك→ه از گ→ذشته وج→ود داش→ته است، ب→يشتر اح→→ساس ن→ياز م∂شود و از طرف ديگر، 
اي→→→→ن ع→→→→قود در ج→→→→وام→→→→ع ب→→→شر＾ ب→→→سيار ك→→→اربرد داش→→→ته و س→→→يره＾ ع→→→قال آن را ت→→→أييد م→→→∂نمايد و ب→→→ا 
ت→وجه ب→ه ن→ظر اك→ثر حقوقدانان و فقها كه معتقدند جواز و لزوم عقود، ناش∂ از بنا＾ عقال و از 
احكام امضاي∂ است نه تأسيس∂۱۸، م∂توان به مشروعيت و صحت عقد استصناع پ∂ برد.  

و ام→→→→→→→ا اص→→→→→→→ل آزاد＾ ق→→→→→→→رارداده→→→→→→→ا، دلي→→→→→→→ل دي→→→→→→→گر＾ ب→→→→→→→ر م→→→→→→→شروعيت ع→→→→→→→قد اس→→→→→→→تصناع م→→→→→→→→∂باشد.  
م→اده＾ ۱Ω ق.م.۱۹ ب→يانگر اي→ن اص→→ل م→∂باشد. اي→ن م→اده ت→مام ان→واع ق→رارداده→→ا＾ خ→صوص∂ را با 
رع→→→ايت ش→→→رط م→→→ندرج در آن م→→→اده درب→→→رم∂گيرد ب→→→دون آنك→→→ه از اي→→→نگونه ق→→رارداده→→ا و ش→→راي→→ط و 

عناوين آنها بهطور خاص∂ در قانون مدن∂ ذكر＾ به ميان آمده باشد. 
۲ ـ بررس∂ ماهيت عقد استصناع 

۱ ـ ۲ ـ بررس∂ عقد بيع و مقايسه آن با عقد استصناع: 
→→ن ش→→خص  ґدر م→→→عنا＾ اص→→→طالح∂ ب→→→→يع گ→→→فته ش→→→ده است: «الب→→يع ه→→و ان→→تقال ع→→ين م→→ملوك↨ م
ال∂ غ→→→→يره ب→→→→عوض م→→→→قدر ع→→→→ل∂ وج→→→→ه الت→→→→راض→→→→∂».۲Ω ب→→→→را＾ ك→→→→االي∂ ك→→→→ه س→→→→فارش س→→→→اخت آن داده 

م∂شود سهصورت را م∂توان تصور كرد:۲۱ 
الف ـ ك→→→اال س→→→اختهشده و آم→→→اده در ان→→→→بار ي→→→ا م→→→غازه م→→وجود است و س→→فارشدهنده از س→→ازنده 
ت→→→→عداد＾ از آن ك→→→→االها را درخ→→→→واست م→→→→∂نمايد، ي→→→عن∂ پس از رؤيت آن ك→→→اال را در م→→→قابل ث→→→من 

معين و معلوم خريدار＾ م∂كند. 
اي→→→ن ن→→→وع م→→عامله ه→→مان ب→→يع∂ است ك→→ه ه→→ر روز در ج→→امعه ان→→→جام م→→→∂گيرد. اگ→→ر دقت ك→→نيم 
م→توجه م∂شويم ك→ه اص→الҐ س→فارش س→اخت∂ ص→ورت ن→گرفته است بلكه مشتر＾ كاال＾ موجود 
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ن→→زد ف→→روشنده را خ→ريدار＾ ك→رده است. لذا اي→ن ق→رارداد ك→ه ب→يع ي→ا از م→صاديق ب→يع م→∂باشد ب→ايد 
ت→مام ش→راي→ط∂ ك→ه در ع→قد ب→يع وج→ود دارد ازج→مله صيغه عقد، متعاقدين و عوضين را دارا باشد 
و ت→→مام اح→→كام ب→→يع در آن ج→→ريان داش→→ته ب→→→اشد. در اي→→ن م→→→عامله ب→→ايد ق→→يمت ك→→اال، زم→→ان ت→→حويل 
آن و م→قدارش و ه→مچنين ت→→مام ويژگ∂ها＾ آن مشخص باشد تا آثار بيع بر آن مترتب گردد. 
در اي→ن ن→→وع ق→رارداد ج→→ا＾ ه→يچ اب→هام و ت→رديد＾ وج→ود ن→دارد كه بيع است و منظور از استصناع 

اين نوع قرارداد نم∂باشد. 
ب ـ گ→→اه∂ ات→→فاق م→→→∂اف→→تد ك→→ه ي− ك→→اال ب→→→هطوركامل س→→اخته ن→→شده و ن→→→يمهكاره است م→→→ثل 
يｅ ك→→شت∂ ي→→ا ات→→ومبيل ن→→يمهساخته و س→→فارشدهنده ن→→يز درخ→→واست ت→→كميل س→→فارش س→اخت را 
م→→→→∂دهد. در واق→→→→ع ك→→→→اال＾ ف→→→→روش∂ ع→→→بارت است از ه→→→مين ك→→→اال＾ م→→→وجود، م→→→شروط ب→→→ر اي→→→→نكه 

تكميل شود و اين نوع معامالت را م∂توان از اقسام بيع شخص∂ به حساب آورد. 
الب→→ته ع→→دها＾ در پ→→اسخ ب→→ه اي→ن ت→حليل ك→ه اس→تصناع م→→∂توان→د يｅ ب→يع ح→ال و از اق→سام ب→→يع 
ش→→→خص∂ ب→→→اشد، گ→→→فتهان→→→د ك→→→ه اي→→→ن ح→→→الت ب→→→رخالف ارت→→→كاز ع→→→رف∂ در م→→→ورد اس→→→تصناع است. زي→→را 
م→ستلزم آن است ك→ه اگ→ر س→ازنده، ب→→اقيمانده كاال را نسازد و آن را تكميل نكند، سفارشدهنده 
م→الｅ ه→مان ق→سمت ن→→اقص خ→واه→د ب→ود و ف→قط ن→هايتاҐ خ→يار ف→→سخ دارد. درحال∂كه چنين نيست 
ب→لكه ق→يمت س→اختهنشده ن→→يز ق→يد م→بيع است و غ→رض س→→فارشدهنده ت→مام مصنوع نهاي∂ بوده 
است، ن→→ه ب→→خش∂ از آن. از اي→→ن رو، م→→صنوع ن→→اتمام اص→→→الҐ م→→→لｅ س→→فارشدهنده ن→→شده ت→→ا ن→→ياز ب→ه 
ف→→→سخ داش→→ته ب→→اشد. ه→→مچنين ح→→الت ي→→ادشده م→→ستلزم آن است ك→→ه ت→→لف ب→→دون ت→→عد＾ و ت→→فريط 
ك→اال ق→بل از ات→مام س→اخت آن، از م→ال س→فارشدهنده ب→اشد ن→ه س→ازنده. زي→را س→ازنده ه→مان اج→ير 
است و ع→→→→→ين در دست او ام→→→→→→انت است. اي→→→→→ن اس→→→→→تلزام ن→→→→→→يز خ→→→→→→الف ارت→→→→→كاز ع→→→→→رف∂ است. زي→→→→→را ت→→→→ا 
س→→→→ازنده ك→→→اال＾ م→→→→طلوب س→→→فارشدهنده را ن→→→→ساخته ب→→→اشد، ه→→→→يچ ح→→→ق∂ ب→→→ر او ن→→→دارد، ه→→→→مچنانكه 
ه→رگاه ب→طالن اي→ن بيع معلوم گردد، سفارشدهنده نيز نسبت به كار سازنده مسئوليت نخواهد 
داشت. ه→→→→رچند از آن رو ك→→→→ه س→→→→ازنده، اي→→→→ن ك→→→→اال را ط→→→→بق ذوق و س→→→ليقه س→→→→فارشدهنده س→→→اخته 
ب→→→ود، از ف→→→→روش ن→→→رفتن ك→→→اال و م→→→اندن آن ن→→→زد خ→→→ود زي→→→ان ب→→→يند، م→→→گر آنك→→ه ب→→را＾ اث→→بات ض→→→مان 
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س→→→→فارشدهنده ن→→→→سبت ب→→→→ه ض→→→→رر＾ ك→→→→ه در ن→→→→تيجه درخ→→→→واست و ق→→→→رارداد او م→→→→توجه س→→→→ازنده ش→→→ده 
است، ب→→→→ه ق→→→→اعده غ→→→→رر ي→→→→ا ض→→→→مان اض→→→رار ب→→→ه غ→→→ير و ام→→→ثال آنه→→→ا ت→→→مسｅ ش→→→ود ك→→→ه اي→→→ن خ→→→ال∂ از 

اشكال نيست.۲۲ 
ج ـ ص→→→→→→ورت س→→→→→→وم آن است ك→→→→→→ه ك→→→→→االي∂ ه→→→→→نوز س→→→→→اخته ن→→→→→شده و س→→→→→فارشدهنده، س→→→→→فارش 
س→→اخت ك→→اال＾ م→→وردنظر خ→→ود را ب→→ا اوص→→اف و وي→→ژگ∂ها＾ م→→→شخص ب→→ه س→→→ازنده م→→∂دهد ت→ا و＾ 
ك→اال را ساخته و برا＾ تحويل به و＾ آماده نمايد. اين صورت كه كاال＾ مورد سفارش در آن 
ام→→→→ر＾ ك→→→→ل∂ م→→→→→∂باشد، م→→→→صداق ب→→→→يع س→→→→لم است ك→→→ه ب→→→رداشت ب→→→رخ∂ از ع→→→لما＾ اه→→→ل س→→→→نت ن→→→يز 
ه→→→→مين است. لذا الزم است ك→→→→ه ب→→→→يع س→→→→لم و اح→→→→كام و ش→→→روط آن در اي→→→نجا م→→→ورد ب→→→ررس∂ ق→→→رار 

گيرد تا مشخص گردد كه آيا عقد استصناع از مصاديق بيع سلم م∂باشد يا خير؟ 
۲ ـ ۲ ـ بررس∂ بيع سلف (سلم) و مقايسه آن با استصناع: 

ب→→يع س→→→لف در اص→→طالح خ→ريدن ي→ا ف→→روختن م→تاع ك→ل∂ ف→→∂الذم→ه است ب→ه ث→من ح→اضر ي→ا در 
ح→→كم ح→اضر است ت→ا م→وعد＾ م→عين.۲۳ در ب→يع س→→لف ت→مام ش→→روط ان→واع دي→گر ب→يع ازق→بيل ب→لوغ، 
ع→قل و ... م→عتبر است. م→نتها، ع→الوهبر آنه→ا، ش→روط دي→گر＾ ن→يز وج→ود داش→ته ك→ه ب→ه اي→ن نوع 
اخ→→→تصاص دارد و ت→→→مام ف→→→قها آنه→→→ا را م→→→عتبر م→→→→∂دان→→→ند.℮۲ اي→→→ن ش→→→روط ع→→→بارتان→→→د از: الف ـ ذك→→ر 

ج→→نس و وص→→ف م→→بيع. ب ـ ق→→بض ث→→من ق→→→بل از ت→→→فرق از م→→→جلس ع→قد. ج ـ ت→عيين ان→دازه م→بيع.  
د ـ معينكردن مدت و زمان تسليم. ه ـ وجود مبيع هنگام فرارسيدن مدت. 

درست است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→يع س→→→→→→→لف ش→→→→→→→→باهتهاي∂ ب→→→→→→→ا ع→→→→→→→قد اس→→→→→→تصناع دارد ازج→→→→→→مله اي→→→→→→نكه ع→→→→→→قد 
اس→تصناع ه→مانند ب→يع س→لف در م→ورد ك→االهاي∂ ص→ورت م→∂گيرد ك→ه نه در نزد فروشنده موجود 
است و ن→→→ه اس→→→→اساҐ وج→→→ود خ→→→ارج∂ دارد؛ ب→→→لكه ب→→ايد ك→→→ار س→→اخت آن پس از ق→→بول س→→فارش ش→→روع 
ش→→→ود. در اي→→→ن ع→→→قد ه→→→مانند س→→→→لف ب→→→ايد ج→→→زئيات و م→→→شخصات ك→→→اال＾ م→→→→وردنظر ب→→→ه ط→→→ور ك→→امل 
ب→→→يان ش→→→ود ت→→→ا خ→→→ريدار ن→→→سبت ب→→ه ك→→اال＾ خ→→ريدار＾ش→→ده ع→→لم داش→→ته ب→→اشد و م→→→عامله، م→→جهول و 
م→صداق→∂ از ب→→يع غ→رر＾ ن→باشد. و در ه→ر دو عقد كاال＾ توصيفشده در ذمه＾ فروشنده＾ آن 
ق→→→→رار م→→→→→∂گيرد و ف→→→→→روشنده ب→→→→ايد در م→→→وعد م→→→قرر آن را ت→→→سليم خ→→→ريدار ن→→→مايد.۲Ｑ ام→→→ا اي→→→→نها دلي→→→ل 
م→ناسب∂ ب→را＾ م→لحقكردن ع→قد اس→تصناع به بيع سلف نم∂باشد. زيرا تفاوتهاي∂ بين اين دو 
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ع→→قد وج→→ود دارد ك→ه ن→شان م→∂دهد آنه→ا م→نفصل و ك→امالҐ ج→دا＾ از ه→م ه→ستند. اي→ن ت→→فاوتها 
عبارتند از: 

الف ـ م→→بيع در ب→→يع س→→لف، دي→→ن است. ي→→عن∂ ك→→ل∂ در ذم→→ه م→→∂باشد ك→→ه آن ج→→نس م→كيل و 
م→وزون و م→ذروع است. ام→ا در اس→تصناع، م→بيع، ع→ين است و اي→ن ع→قد ب→ر ع→ين واق→ع م→→∂شود و 
دلي→ل آن ه→م خ→يار رؤي→ت∂ است ك→ه م→ستصنع دارد.⅛۲ ه→→مچنين وق→ت∂ س→فارشدهنده از س→ازنده 
م→→∂خواه→→د ك→→االي∂ را ب→را＾ او ب→→سازد، ك→اال را چ→نان ب→→هصورت ج→زئ∂ و دق→يق ت→وصيف م→→∂كند و 
وي→→→→→ژگ∂ها و اب→→→→→عاد آن را ب→→→→→→يان م→→→→→∂كند ك→→→→→ه گ→→→→→وي∂ يｅ ش→→→→→∂ء م→→→→وجود و س→→→→اختهشده را ت→→→→وصيف 

م∂نمايد. 
ب ـ در ب→→→→يع س→→→لف ي→→→ك∂ از ش→→→روط اص→→→ل∂ و ش→→→رط ص→→→حت آن ق→→→بض رأسالم→→→ال ي→→→ا ه→→→مان 
ث→→→→من در م→→→→→جلس ع→→→→قد است. لي→→→→كن در ع→→→→قد اس→→→→تصناع چ→→→→نين ش→→→→رط∂ وج→→→→ود ن→→→→دارد و در ع→→→→رف 
چ→نين است ك→ه م→قدار＾ از ث→من پ→رداخت م→→∂شود و م→ابق∂ در پ→ايان ك→ار ساخت و تسليم كاال 

پرداخت م∂گردد.۲۷  
ج ـ ب→→→→→يع س→→→→→→لف در ب→→→→→رخ∂ م→→→→→وارد و ك→→→→→االها ج→→→→→ايز ن→→→→→يست. م→→→→ثالҐ ب→→→→يع س→→→→→لف در اج→→→→ناس∂ ك→→→→ه 
م→→→→→→→→نضبط ن→→→→→→→→بوده و دارا＾ ق→→→→→→→→يمتها＾ م→→→→→→→→تفاوت و م→→→→→→→→تنوع∂ ه→→→→→→→→ستند، ص→→→→→→→حيح ن→→→→→→→م∂باشد م→→→→→→→انند 
زم→→ينها＾ ك→→→شاورز＾، ج→→واه→→رات، در و م→→→رواري→د. در ح→ال∂كه اس→تصناع در ت→→مام اش→→يا و اج→ناس∂ 

كه مردم به آنها تعامل دارند، جايز است.۲۸  
ب→ا وج→ود ت→فاوتها＾ م→وجود ب→ين ع→قد استصناع و بيع سلف، برخ∂ از فقها＾ مذاهب اربعه 
ب→→→راي→→→→نباورند ك→→ه ع→→قد اس→→تصناع ه→→مان ب→→→يع س→→لف است و ه→→يچ ت→→فاوت∂ ب→→ين اي→→ن دو ع→→قد وج→→ود 
ن→دارد.۲۹ ام→ا ب→ه ن→→ظر م→ا ب→ا ت→وجه ب→ه اي→ن ت→فاوتها م→علوم م→→∂گردد ك→ه نم∂توان قرارداد استصناع 

را تحتعنوان بيع سلف تحليل و ماهيت آن را تبيين نمود. 
۳ ـ ۲ ـ بررس∂ عقد اجاره و مقايسه آن با استصناع: 

اج→→اره در ح→→قيقت لغ→→و＾ خ→ود ب→همعنا＾ ج→زا＾ ب→ر ع→مل و اج→رت و پ→اداش است. و درم→عنا＾ 
  ۳Ω.عمل يا منفعت در برابر عوض ｅاصطالح∂، عبارت است از تملي

اما بين عقد اجاره و عقد استصناع تفاوتهاي∂ وجود دارد كه عبارت است از: 
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الف ـ اثر اجاره تملي− منفعت است در حال∂كه اثر عقد استصناع تملي− عين است. 
ب ـ در ع→قد اج→اره م→واد اولي→ه ب→را＾ انجام كار از سو＾ مستأجر تأمين م∂شود نه اجير، در 
ح→→ال∂كه در ع→→قد اس→تصناع م→واد اولي→ه ب→را＾ س→اخت ك→اال＾ م→ورد س→فارش ازس→و＾ س→ازنده است 

و مستصنع سفارش ساخت كاالي∂ را بدون تحويلدادن مواد اوليه به او م∂دهد. 
ب→ا وج→ود اي→ن ت→فاوتها ب→رخ∂ ق→رارداد اس→تصناع را از م→صاديق ع→قد اج→اره م→∂دان→ند. ب→راس→→اس 
اي→ن دي→دگاه، م→ستصنع، س→→ازنده را ب→را＾ س→اختن ك→االي∂ ك→ه ب→ر آن ت→واف→ق كردهاند، اجير م∂كند 
و ب→→→ه م→→→قتضا＾ ق→→رارداد، م→→ستصنع، م→→→الｅ ع→→→مل (ك→→→ار) س→→ازنده ش→→ده و ب→→ه ت→→بع آن م→→ال− ح→→اصل 

كار (كاال＾ ساختهشده) نيز خواهد بود.۳۱  
ام→→تياز اي→→ن دي→→دگاه ن→→سبت ب→ه دي→دگاه گ→ذشته (ن→ظريه ب→→يعبودن ع→قد اس→تصناع) در اي→ن است 
ك→→ه ع→→وض اس→→تصناع (اج→→رت) م→∂توان→د ب→ه ص→ورت ن→قد، ن→سيه و ي→ا ت→ركيب∂ از آن دو ب→اشد ك→ه ب→ا 
ع→ملكرد عرف و فقه شيعه و اهل سنت سازگار است. لذا مشكالت بيع سلف در آن راه ندارد. 
ام→→تياز دي→→گر＾ ك→→ه م→→→∂توان در ن→→ظر گ→→رفت اي→→→نكه ب→→ه م→→قتضا＾ ع→→قد اج→→اره، در ص→ورت ب→طالن 
ع→→→→→→→→قد، ك→→→→→→→→اال＾ س→→→→→→→→اختهشده از آنґ س→→→→→→→→فارشدهنده خ→→→→→→→→واه→→→→→→→د ب→→→→→→→ود و در م→→→→→→→قابل ض→→→→→→→→امن پ→→→→→→→رداخت 
اجرتالمثل است كه بهطور معمول برابر با قيمت كاال＾ ساختهشده و عوض استصناع است.۳۲  
ب→→ه ن→ظر م→∂رسد ن→ظريه＾ اج→ارهبودن ق→رارداد اس→تصناع گ→رچه ب→ر ن→وع س→وم اس→تصناع ك→ه در 
اب→→→تدا＾ ب→→→حث ب→→→يان ش→→د (آنج→→ا ك→→ه س→→ازنده س→→اخت و اح→→داث پ→→روژها＾ را در م→→قابل م→→→بلغ م→→عين 
م→تعهد م→∂شود)، قابل انطباق است كمااينكه م∂توان نوع دوم را با قدر＾ مسامحه بهعنوان 
اج→→→يركردن س→→→ازنده ب→→را＾ س→→اخت ك→→اال＾ م→→→شخص ق→→لمداد ك→→رد. ام→→ا ب→→ه دي→→د ع→→رف، م→→وارد دي→→گر، 
م→→→→→→صداق اج→→→→→→اره ن→→→→→→م∂باشند و ب→→→→→→ه ارت→→→→→→كاز ع→→→→→→رف اح→→→→→→كام اجاره را ن→→→→→→دارن→→→→→د.۳۳ پس ن→→→→→م∂توان ع→→→→→قد 

استصناع را ملحق به عقد اجاره نمود. 
℮ ـ ۲ ـ بررس∂ جعاله و مقايسه آن با استصناع: 

جعاله در لغت برا＾ مال∂ كه به عنوان مزد برا＾ كار＾ قرار م∂دهند، اطالق م∂شود. 
→عل» است.℮۳  و م→اده＾ Ｑ⅛۱ ق.م. ن→يز در ت→→عريف اي→ن  Ẁج→→عاله از ن→ظر لغ→و＾ م→رادف واژه «ج
ع→→→قد م→→→∂گويد: «ج→→→عاله ع→→→بارت است از الت→→→زام ش→→→خص∂ ب→→ه اداء اج→→رت م→→علوم در م→→قابل ع→→→مل∂، 
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اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين». 
ط→بق م→اده＾ Ｑ⅛۲ ق.م. م→لتزم را ج→اعل، ط→رف م→قابل را ع→امل و اج→رت را ج→عل م→→∂گويند. 

و جعاله به اعتبار چگونگ∂ آن بر دو قسم جعاله خاص و جعاله عام است. 
ب→رخ∂ ب→ر اي→ن ع→قيدهان→د ك→ه استصناع منطبق بر عقد جعاله است و آن هم فقط در وجه∂ 
ق→ابل تصور است كه سفارش ساخت به صورت جعاله خاص مطرح گردد. زيرا از آنجا كه در 
ع→قد اس→تصناع ت→ا س→ازنده م→شخص ن→→باشد ق→رارداد＾ منعقد نم∂گردد، نم∂توان سفارش ساخت 

را به صورت جعاله عام مطرح كرد. زيرا مخاطب معين نيست. 
ام→→→→ا اش→→→→كاالت∂ وارد است ازج→→→→مله اي→→→→→نكه؛ ج→→→→→عاله ع→→→→قد＾ ت→→→→مليك∂ ن→→→→يست ت→→→→ا ب→→→→→هواس→→→طه آن 
ب→→→→→→توان ك→→→→→→اال＾ س→→→→→اختهشده را ب→→→→→ه م→→→→→لكيت س→→→→→→فارشدهنده درآورد و س→→→→→فارشدهنده م→→→→→→∂توان→→→→→د از 
م→→نفعت ع→→→مل و ك→→ار ع→→امل اس→→تفاده ك→ند. لذا م→→لكيت س→→فارشدهنده ب→ر ك→اال＾ س→اختهشده ن→ياز 

به دليل ديگر＾ دارد. 
اش→→كال دي→→گر اي→→ن است ك→→ه ج→→عاله ع→قد＾ ج→→ايز است گ→رچه ع→امل م→مكن است ق→بول ك→ند 
ك→→→→ه ك→→→→اال＾ م→→→→→ورد درخ→→→→واست س→→→→فارشدهنده را ب→→→→سازد ام→→→→ا ه→→→ر وقت ك→→→ه ب→→→خواه→→→د م→→→→∂توان→→→د ك→→→→ار 

ساخت را رهاكرده و انجام ندهد يا كاال＾ ساختهشده را به مستصنع تحويل ندهد. 
در ع→→قد ج→→عاله ع→→الوهبر اه→→ليت ي→→ا داراب→→ودن ك→مال، ب→لوغ و ع→→قل و رش→د و ع→دم م→→حجوريت 
ب→→→→→→→→→را＾ ج→→→→→→→→→اعل ش→→→→→→→→→رط م→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→اشد، زي→→→→→→→→را او ق→→→→→→→→صد ت→→→→→→→→صرف در ام→→→→→→→→وال و پ→→→→→→→→رداخت اج→→→→→→→→رت ع→→→→→→→→مل 
درخ→واستش→ده را دارد ام→ا اي→ن شروط برا＾ عامل، مطرح نشده است. ليكن صفت كمال برا＾ 

متعاقدين در عقد استصناع مانند هر عقد ديگر＾ شرط است.  
در ع→→→قد ج→→→عاله، م→→→→عين ن→→→مودن ن→→→وع ع→→→مل و م→→دت زم→→ان∂ ك→→ه ك→→ار ب→→ايد ان→→→جام ش→→ود و م→→يزان 
اج→→→رت و ع→→→لم ب→→ه آنه→→ا ش→→رط ن→→يست و ش→→ناخت اج→→مال∂ ب→→ه آنه→→ا ك→→→اف∂ است ام→→ا در اس→→تصناع 
ب→→→→هصورت ت→→→→فصيل∂ ب→→→→ايد ن→→→وع ع→→→مل، م→→→دت زم→→→ان ان→→→جام آن و ت→→→→مام خ→→→صوصيات و وي→→→ژگ∂ها＾ 
خ→→اص∂ ك→→ه م→→ورد م→→ستصنع است و ه→→→مچنين م→→يزان م→→بلغ∂ ك→→ه ص→→انع در م→→قابل آن ك→→ار ان→→جام 

م∂دهد، مشخص گردد.  
اش→كال دي→گر＾ ك→ه م→∂توان ب→ه آن اش→اره ن→مود، اي→ن است ك→ه اگ→ر سفارشدهنده مواد خام 
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و اولي→→ه ب→→را＾ س→→اخت ك→→اال م→→ورد درخ→→واست خ→→ود را ب→→ه ع→→امل ب→→دهد ت→→ا آن را ب→→→سازد، م→→سلماҐ اي→ن 
ع→قد ب→يشتر ب→ه اج→اره ش→باهت دارد ت→ا ع→قد اس→تصناع. زي→را در اي→ن ع→قد مواد اوليه ساخت كاال با 

خود صانع است نه مستصنع. 
پس با وجود اين همه تفاوت نم∂توان به فرضيه جعالهبودن عقد استصناع نيز بها داد. 

نتيجه: 
ب→→→ا ت→→→وجه ب→→→ه ب→→→ررس∂هاي∂ ك→→→ه رو＾ ع→→→قود＾ چ→→→ون ب→→يع، س→→لم، اج→→اره و ج→→عاله ان→→→جام گ→→رفت، 
م→شخص م→→∂گردد ك→ه ن→م∂توان ع→قد استصناع را در زمره هيچيｅ از اين عقود معين به شمار 
 Ґآورد و ح→→ت∂ ت→→ركيب∂ از اي→→ن ع→قود ن→يز ن→م∂باشد ب→→لكه ع→قد＾ ن→امعين و م→ستقل است ك→ه ص→رفا
از ق→→→واع→→→د ع→→→موم∂ ب→→→اب م→→→عامالت پ→→→يرو＾ م→→→→∂كند و م→→→شمول م→→اده＾ ۱Ω ق.م. و ق→→اعده ف→→قه∂ 

«اوفوا بالعقود» م∂گردد. 
م→طابق اين قاعده چنانچه قرارداد＾ ميان دونفر بسته شود همان موجب م∂شود تا حكم 
ب→→→ه وج→→→وب وف→→→ا＾ ب→→→ه آن ص→→→ادر گ→→→ردد. پس اي→→→ن ق→→→اعده ه→→→ر ق→→→رارداد＾ را ك→→→ه دارا＾ اي→→→ن ك→→→يفيت 
ب→→→اشد درب→→→رم∂گيرد و چ→→→نانچه ق→→→رارداد＾ خ→→→ارج از اي→→→ن ق→→→اعده ب→→اشد ب→→ايد دلي→→ل∂ ب→→را＾ خ→→روج آن 

وجود داشته باشد.  
ع→قد نامعين استصناع دارا＾ شرايط، احكام و آثار مختص به خود م∂باشد. رعايت شرايط 
ع→→موم∂ ص→→حت م→→عامالت ي→→عن∂ ق→→صد و رض→→ا＾ ط→→رفين، اه→ليت آن→ان، م→وضوع م→عين ك→ه م→ورد 

معامله باشد و مشروعيت جهت معامله در آن الزام∂ است.  
در اي→→→→→ن ع→→→→→قد، ت→→→→→هيه م→→→→→واد اولي→→→→→ه و س→→→→→اخت ك→→→→→اال＾ م→→→→→ورد س→→→→فارش ب→→→→ر ع→→→→هده ص→→→→انع ب→→→→وده و 
م→→صنوع ب→→ايد م→→علوم ب→→اشد ي→→عن∂ ج→نس، ن→وع، ان→دازه، اوص→اف و وي→ژگ∂ها＾ آن ب→ايد ك→امالҐ ب→يان 
ش→→→→ود و اج→→→→ل و م→→→→دت ب→→→→را＾ ت→→→حويل ك→→→اال ح→→→تماҐ ب→→→→ايد ت→→→عيين گ→→→ردد. م→→→علومبودن ث→→→من ن→→→يز م→→→انند 

معلوم بودن مصنوع بسيار حائز اهميت است و طبق قرارداد بايد به صانع تحويل گردد. 
ط→→→→→→بق اص→→→→→→ل لزوم و م→→→→→→اده＾ ۲۱۹ ق.م. اي→→→→→→ن ع→→→→→قد الزم م→→→→→→∂باشد م→→→→→گر اي→→→→→→نكه ب→→→→→ه رض→→→→→ا＾ 

طرفين، اقاله و يا به علت قانون∂، فسخ گردد. 
ت→عهد ص→انع ب→ه انجامدادن كار و ساخت كاال، تعهد به نتيجه است. يعن∂ منظور از قرارداد 



ماهنام↔ كانون / شماره ۱۱۳  ۱⅛⅛

 

اس→→→تصناع، اي→→→جاد ن→→→تيجه ع→→→مل م→→→ورد ت→→→عهد م→→∂باشد و ط→→→بق م→→واد ۲۲۱ و ⅛۲۲ ق.م. م→→تعهد ب→→ه 
اي→→جاد ن→→تيجه م→→→∂باشد و چ→→نانچه ان→→جام ن→→دهد و ي→ا ت→أخير در ان→→جام آن ب→نمايد م→سئول پ→رداخت 
له م→→→→∂باشد م→→→گر آن→→→كه ث→→→ابت ن→→مايد ك→→ه ع→→دم ان→→جام ت→→عهد ي→→ا ت→→أخير در  ẁخ→→→سارت وارده ب→→→ه م→→→تعهد
ان→→جام آن م→ستند ب→ه ح→ادثه ب→وده ك→ه ن→م∂توان م→ربوط ب→ه او نمود يا اينكه در ضمن قرارداد به 

عدم مسئوليت او تصريح شده باشد. 
م→→→صنوع در ع→→→قد اس→→→تصناع، ك→→→ل∂ ف→→→→∂الذم→→ه است. ي→→عن∂ م→→ورد م→→عامله ب→→ر اف→→راد ع→→ديده ق→→ابل 
ان→→→طباق است و م→→→نحصر در م→→→صداق ج→→→زئ∂ و ش→→→خص∂ ن→→يست. ي→→عن∂ ب→→رخالف ك→→ل∂ در م→→عين، 

موردمعامله در ظرف خارج وجود ندارد بلكه جا＾ آن در ذمه فروشنده است. 
در اي→→→→ن ع→→→قد ك→→→ه ع→→→قد＾ ع→→→هد＾ م→→→→∂باشد، ت→→→حقق ت→→→مليｅ م→→→نوط است ب→→→ه ت→→→سليم م→→→وضوع 
ب→→هوسيله ص→→انع ب→→ه م→→ستصنع. ي→→عن∂ م→→لكيت ب→را＾ م→ستصنع ب→ه وس→يله ق→بض ح→اصل م→→∂شود و 
ق→→بل از اي→→→نكه م→→ال ب→→ه ق→→→بض او داده ش→→ود ص→→انع خ→→ود م→→الｅ م→→صنوع است. پس چ→→نانچه م→→ال 
ق→→بل از ق→→→بض ت→→لف گ→→ردد ن→→م∂توان گ→→فت ك→→ه ص→→→انع ض→→→امن است؛ ب→→→هخصوص اي→→نكه ب→رخالف 
 Ґاج→→→→اره ت→→→→هيه م→→→→واد اولي→→→→ه و خ→→→→ام ب→→→→را＾ س→→→→اختن م→→→→صنوع ب→→→→ه ع→→→→هده ص→→→→انع است. ام→→→→ا ص→→→→→انع ح→→→→تما
م→→→→تضمن ت→→→→عهد خ→→→→ويش م→→→→∂باشد. ي→→→→→عن∂ چ→→→→نانچه ك→→→اال＾ م→→→صنوع ب→→→ه ه→→→ر دلي→→→ل∂ ت→→→لف گ→→→ردد ي→→→ا 
م→عيوب ش→ود، او م→وظف است كه طبق تعهد خود كاال را ساخته و آماده تحويل نمايد. اما اگر 
ك→اال ب→عد از ق→بض ت→وسط م→ستصنع ت→لف گ→ردد خ→ود م→ستصنع م→سئول ت→لف م→∂باشد. زيرا او در 

حفظ و نگهدار＾ كاال كوتاه∂ نموده است. 
ي→→→→ك∂ از ف→→→→قها＾ اه→→→→ل س→→→→→نت م→→→→∂گويد: «ال ي→→→تعلẃق ح→→→ق الم→→→ستصنع ف→→→∂ ش→→→ئ الم→→→صنوع اال 
ب→→عرضه ع→→ليه م→→ن ق→→بل الص→→انع و ع→→ل∂ ه→→ذا ف→→إن لل→→صانع أن ي→بيع الم→صنوع م→ن غ→ير الم→ستصنع 
ق→→بل ع→رضه ع→ليه»۳Ｑ ي→عن∂ ق→بل از اي→→نكه ص→→انع، م→صنوع را ب→ه م→ستصنع ب→دهد، ح→ق م→ستصنع 
ب→→ه ك→→اال ت→→علق ن→→م∂گيرد و ك→→اال ب→→را＾ ص→انع است و او ح→ق دارد آن را ق→بل از اي→→نكه ب→ه ق→بض 
م→→ستصنع ب→→دهد ب→→ه ش→→→خص دي→→گر＾ ب→→فروشد. از اي→→نجا ن→يز م→→شخص م→→∂گردد ك→ه وق→ت∂ ص→→انع 
م∂تواند قبل از دادن مصنوع به قبض مستصنع، آن را بفروشد؛ پس اگر كاال تلف شد نيز او 

ضامن نيست، چون خودش مالｅ آن بوده است. 
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پ∂نوشتها: 
۱ ـ م→وسويان، س→يدعباس، اوراق ب→هادار استصناع مكمل بازار پول و سرمايه ايران، مجله جستارها＾ اقتصاد＾، 

ش. ۸، صص. ۱Ｑ ـ ۱℮. 
۲ ـ ط→→وس∂، اب→وجعفر م→حمدبنحسن، الخ→→الف، ج۲، ص. ۹۳ و الم→→بسوط ه→مان، الم→بسوط ف→∂ ف→→قه االم→اميه، 

ج. ۲، ص. ۱۹℮. 
۳ ـ ط→→→→→وس∂، اب→→→→→وجعفر م→→→→→حمدبنعل∂، الوس→→→→→يله ال∂ ن→→→→→يل الف→→→→→ضيله، ص. ۲Ｑ۷؛ ح→→→→→ل∂، ي→→→→→حي∂بن س→→→→عيد، الج→→→→امع 
الش→→→راي→→→ع، ص. ۲Ｑ۹؛ م→→→جموعها＾ از اس→→→اتيد ف→→→قه اس→→→→الم∂، الم→→→وسوع↨ الف→→→قه االس→→→الم∂ الم→→قارن (م→→→وسوعه ج→→مال 

 .۹Ｑ .عبدالناصر)، ج. ۷، ص
℮ ـ هاشم∂ شاهرود＾، سيد محمود، استصناع، فصلنامه فقه اهل بيت، شمارهها＾ ۱۹ و ۲Ω، ص. ⅛۱. 

Ｑ ـ كاسان∂ حنف∂، ابوبكر بن مسعود، بدايع الصنايع، ج. Ｑ، ص. ۲. 
⅛ ـ م→→→→→غرب∂، ع→→→→→→بداهللا ب→→→→→ن ع→→→→→بد الرح→→→→→من، م→→→→واهب الج→→→→ليل لش→→→→رح م→→→→→ختصر خ→→→→ليل، ج. ℮، ص. Ｑ۳۹؛ اب→→→→→ن ق→→→→دام→→→→→ه 
م→→→→قدس∂، ش→→→→مسالدي→→→→ن، ش→→→→رح الك→→→→بير، ج. ۳، ص. ۲۱۷؛ دردي→→→→ر، اح→→→→مد ب→→→→ن م→→→→حمد، الش→→→→رح الص→→→غير، ج. ۳، ص. 

 .۲۸۷
۷ ـ زح→يل∂، وه→→ب↨، الف→قه االس→الم∂ و ادلت→ه، ص. Ｑ℮⅛۳؛ م→ؤمن ق→م∂، محمد، كلمات سديده ف∂ مسائل جديده، 

ص. ۲ΩΩ؛ دردير، همان، ج. ۲، ص. ۹۲. 
۸ ـ فاضل مقداد، كنز العرفان ف∂ فقه القرآن، ج. ۲، ص. ۷۱. 

۹ ـ نراق∂، مال احمد، عوائد االيام، ص. ℮. 
۱Ω ـ نجف∂، محمدحسن، جواهرالكالم، ج. ۲۲، صص. ۲۱۲ ـ ۲۱۳. 

۱۱ ـ خ→وي∂، س→يد اب→والق→اسم، م→صباح الف→قاهه، ج. ۲، ص. ۲℮۱؛ ح→سين∂ روح→ان∂، سيدمحمد صادق، المسائل 
المستحدثه، ج. اول، ص. ⅛Ｑ؛ حسين∂ مراغ∂, ميرعبدالفتاح، العناوين، ج. ۲، ص. ۱۳. 

۱۲ ـ امام خمين∂، روحاهللا؛ البيع، صص. ۷۷ ـ ۷⅛. 
۱۳ ـ ش→→→→يخ ص→→→دوق، م→→→ن ال ي→→→حضره الف→→→قيه، ج. ۳، ك→→تاب الم→→عيش↨، ص. ۲Ω۲؛ ح→→→ر ع→→امل∂، م→→حمد ب→→→ن ح→→سن، 

 .۳Ｑ۳ .وسائل الشيعه، ج. ۱۲، كتاب التجار↕، ابواب خيار، ص
 .۳Ｑ℮ ۳ ـＱＱ .۱ ـ موسو＾ بجنورد＾، سيدمحمد، قواعد فقهيه، ج. ۲، صص℮

 .۲۷Ｑ .۱ ـ الباج∂، ابووليد، احكام الفصول ف∂ احكام االصول، ج. اول، صＱ
⅛۱ ـ سمعان∂، اب∂ مظفر، قواطع االدله ف∂االصول، ص. ۳۱℮. 

۱۷ ـ اب→→→ن ع→→ابدين، م→→حمد ام→→ين، م→→جموع↨ الرس→→→ائل، ج. ۲، ص→→ص. ℮۱۲ ـ ۱۲Ｑ ـ ⅛℮۱ و از ه→→مين ن→ويسنده، 
حاشي↔ رد المحتار عل∂ الدر المختار، ج. ۳، صص. ۷۲ ـ ۷۳ ـ ۹۱ ـ ج. ℮، ص. ۱℮. 

۱۸ ـ طاهر＾، حبيبا...، حقوق مدن∂، ج. ۲، صص. ۱۲ ـ ۱۳. 
۱۹ ـ م→→→اده＾ ۱Ω ق.م.: ق→→→رارداده→→ا＾ خ→→صوص∂ ن→→سبت ب→→ه ك→→سان∂ ك→→ه آن را م→→نعقد ن→→مودهان→→د، در ص→→ورت∂ ك→→ه 

مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است. 
۲Ω ـ ح→→→→→ل∂، ع→→→→→→المه ح→→→→→سن ب→→→→→→ن ي→→→→→وسف، ت→→→→→ذكر↕ الف→→→→قها، ج. اول، ص. ۲⅛℮؛ اب→→→→→→ن ادريس، اب→→→→وجعفر م→→→→حمدبن 
منصور، السرائر الحاو＾ لتحرير الفتاو＾، ج. ۲، ص. Ω℮۲؛ طوس∂، ابوجعفر محمدبن حسن، همان، ص. ⅛۷. 

 ۲Ω۷ .۲۱ ـ م→→ؤمن ق→م∂، م→حمد، اس→تصناع (ق→رارداد س→فارش س→اخت)، ف→صلنامه ف→→قه اه→ل ب→يت، ش. ۱۱، ص
ـ ۲۳۹. 



ماهنام↔ كانون / شماره ۱۱۳  ۱⅛۸

 

۲۲ ـ هاشم∂ شاهرود＾، همان، ص. ۱۲. 
۲۳ ـ م→حقق ح→ل∂، ش→رايعاالسالم، ج. ۲، ص. ＱＱ؛ ن→جف∂، ه→مان، ج. ℮۲، ص. ۷⅛۲؛ ق→م∂، م→يرزااب→والقاسم، 

جامعالشتات، ج. ۲، ص. ۱℮۷. 
℮۲ ـ ح→→→→ل∂، ه→→→مان، ت→→→بصر↕ الم→→→تعلمين، ص. ۱Ω۳ و ت→→→ذكر↕ الف→→→قها، ج. ۲، ص→→→ص. Ｑ℮۷ ـ Ｑ℮Ω ـ ＱＱ۱ ـ ℮ＱＱ؛ 
ط→→→وس∂، ه→→→مان، ص. ۱۷۳؛ اب→→→ن ادريس، ه→→→مان، ص. ۳Ω۷؛ خ→→→وي∂، ه→→→مان، م→→نهاج الص→→الحين، ج. ۲، ص. Ω⅛؛ 
م→→→→حقق ح→→→→ل∂، ه→→→→مان، ص. ⅛Ｑ؛ م→→→→قدس اردب→→→→يل∂، اح→→→→مد، م→→→جمع الف→→→ائد↕ و الب→→→رهان، ج. ۸، ص→→→ص. ⅛℮۳ ـ ۳Ｑ۲؛ 

 .۲۳Ω ۲ ـ ℮۲۲ ـ ۲۲۷ ـΩ۹ ۲ ـΩ⅛ .كرك∂، محقق شيخ عل∂بنحسين، جامع المقاصد، ج. ℮، صص
۲Ｑ ـ جعفرپور، جمشيد، بيع استصناع، فصلنامه متين، ش.۳ ـ ℮، ص.۱۷۳. 

⅛۲ ـ وزار↕ االوقاف و الشئون االسالميه، الموسوع↨ الفقهي↨، شمارهها＾ ۳ و ℮، ص. ۱۷۳. 
 .۳⅛ＱＱ .۲۷ ـ زحيل∂، وهبه، الفقهاالسالم∂ و ادلته، ص

۲۸ ـ همان. 
۲۹ ـ همان، صص. Ｑ℮⅛۳ ـ ⅛℮⅛۳؛ وزار↕ االوقاف و الشئون االسالميه، همان، ش.۷، ص. ۹۱. 

۳Ω ـ طباطباي∂ يزد＾، سيدمحمد كاظم، العرو↕ الوثق∂، ج. ۲، ص. ۳۹۷. 
۳۱ ـ هاشم∂ شاهرود＾، همان، ص. ۱۷. 

۳۲ ـ همان. 
 .۲Ｑ .۳۳ ـ موسويان، همان، ص

℮۳ ـ قاروب∂ تبريز＾، حسن؛ النضيد؛ ج ۱۷، ص. ۲۲۹. 
 .۳⅛Ｑ۱ .۳ ـ زحيل∂، همان، صＱ

 
منابع: 

۱ ـ قرآنكريم، ترجمه مهد＾ اله∂ قمشها＾، قم، چاپ الهاد＾، ۱۳۷۷ هـ.ش. 
۲ ـ اب→→ن ادريس، اب→وجعفرمحمدبنمنصوربناح→مد، الس→رائ→ر الح→او＾ لت→حرير الفتاو＾، مؤسسه نشر اسالم∂، چ. 

۲، قم، ۱۱℮۱ ه.ق. 
۳ ـ اب→→→→→→ن ب→→→→→ابويه ق→→→→→م∂، اب→→→→→→وجعفرمحمدبنعل∂بنحسينب→→→→→→نموس∂ (ش→→→→→يخ ص→→→→دوق)، م→→→→ن ال ي→→→→حضره الف→→→→قيه، دار 

الصعب، دارالتعارف، بيروت، ۱۹۸۱ م. 
℮ ـ اب→→→→→ن ع→→→→ابدين، م→→→→حمد ام→→→→ين، ح→→→→اشيه رد الم→→→→حتار ع→→→→ل∂ الدر الم→→→→ختار، ج. Ｑ، دارالف→→→كر، چ. ۲، ب→→→يروت، ۱۳۹۹ 

ه.ق./۱۹۷۹ م. 
Ｑ ـ ______________، مجموعه＾ الرسائل، ج. اول و ۲، دارالفكر، بيروت، ب∂تا. 

⅛ ـ اب→→→→→→ن ق→→→→دام→→→→→ه م→→→→قدس∂، ش→→→→مس الدي→→→→ن ب→→→→→ن م→→→→حمد ب→→→→ن اح→→→→مد، الش→→→→→رح الك→→→→→بير در ح→→→→اشيه الم→→→→غن∂، ج. ۳ و℮، 
دارالكتب العرب∂، بيروت، ۱۳۹۲ ه.ق. 

۷ ـ الب→→→→→اج∂، اب→→→→→ووليد، اح→→→→→كام الف→→→→→صول ف→→→→∂ اح→→→→→كام االص→→→→ول، ت→→→→حقيق: ع→→→→بدالم→→→→جيدترك∂، دارالغ→→→→رب االس→→→→الم∂،  
چ. ۱Ｑ ،۲℮۱ ه.ق. 

۸ ـ ب→→حران→→∂، ي→→وسف، الح→→→دائ→→ق الن→→اضر↓ ف→→∂ اح→→كام الع→→تر↓الط→→اهره، ج. ۲Ω ،۱۹ ،۱۸، دارالك→→تب االس→→الميه، ق→→م، 
ب∂تا. 



 ۱⅛۹ عقد استصناع و بررس∂ ماهيت آن

 

۹ ـ جعفرپور، جمشيد، بيع استصناع، فصلنامه متين، ش.۳ و ℮، سال اول، ۱۳۷۸ ه.ق. 
۱Ω ـ حر عامل∂، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج. ۱۲، ۱۳، ۲۱، داراحياء التراث العرب∂، بيروت، ب∂تا. 

۱۱ ـ ح→→→→سين∂ روح→→→→ان∂، س→→→→يد م→→→→حمد ص→→→→ادق، الم→→→→→سائل الم→→→ستحدثه، ج. اول، ق→→→م: م→→→وسسه دارالك→→→تاب، چ. ℮، 
℮۱℮۱ ه. ق. 

۱۲ ـ حسين∂ مراغ∂، ميرعبد الفتاح؛ العناوين الفقهيه، ج. ۲، قم موسسه نشر اسالم∂، چ. ۱۷،۱℮۱ ه. ق. 
۱۳ ـ ح→→ل∂، اب→→والق→اسم ج→عفربن ح→→سن، ش→راي→ع االس→الم ف→∂ م→سائل الح→رام و الح→→الل، ج. ۲، ان→تشارات اس→تقالل، 

چ. ۲، تهران، Ω۹℮۱ه.ق. 
℮۱ ـ ح→ل∂، اب→وطالب م→حمد ب→ن ح→سن ب→→ن ي→وسف ب→→ن م→طهر، تبصر↕المتعلمين ف∂ احكام الدين؛ مؤسسه طبع 

و نشر، چ. اول، تهران، ۱۱℮۱ ه.ق/ ۱۹۹Ω م.  
۱Ｑ ـ ح→ل∂، ج→مال الدي→ن م→قداد ب→ن ع→بداهللا س→يور＾، كنزالعرفان ف∂ فقه القرآن، ج. ۲، تهران انتشارات مكتبه 

المرتضويه، چاپ حيدر＾، ۱۳۸Ｑ ه.ق. 
⅛۱ ـ ح→→→ل∂،عالمه ح→→→سن ب→→→ن ي→→→وسف ب→→→ن م→→→طهر، ت→→→ذكر↕الف→→→قها، ج. اول،ك→→تابفروش∂ م→→رتضويه، چ→→اپ س→→نگ∂، 

تهران، ب∂تا. 
۱۷ ـ حل∂، يحي∂ بن سعيد، الجامع الشرايع، انتشارات سيدالشهداء، مطبع↔العلميه، قم، ΩＱ℮۱ ه.ق. 

۱۸ ـ امام خمين∂، روحاهللا، البيع، ج. اول، قم مؤسسه نشر اسالم∂، چ. Ｑ، دوره＾ Ｑ جلد＾، ۱Ｑ℮۱ ه.ق  
۱۹ ـ خوي∂، ابوالقاسم؛ منهاج الصالحين، ج. ۲، مدين↔ العلم، چاپ بيست و هشتم، قم، ۱Ω℮۱ ه.ق. 

۲Ω ـ دردير، احمد بن محمد، شرح الصغير، ج. ۲ و ۳، مصر،۱۳۹۳ ه.ق. 
۲۱ ـ زحيل∂، وهب↔، الفقه االسالم∂ و ادلته، ج. Ｑ، انتشارات دارالفكر، چ. ℮، دمشق، ۱۸℮۱ ه.ق. 
۲۲ ـ سرخس∂، شمسالدين، المبسوط، ج. ۱۲ و ۱Ｑ، دارالمعرفه، بيروت، ℮۱℮۱ ه.ق./ ۱۹۹۳ م. 

۲۳ ـ س→→→معان∂، اب→→∂ م→→ظفر؛ ق→→واط→→ع االدله ف→→∂االص→→ول؛ ت→→حقيق: م→→حمد ح→→سن ه→→يتو، م→→ؤسسه الرس→→ال↔، چ. اول، 
۱۷℮۱ ه.ق. 

℮۲ ـ ط→→→اهر＾، ح→→→بيباهللا؛ ح→→→قوق م→→→دن∂، ج. ۲، دف→→→تر ان→→→تشارات اس→→→الم∂، ج→→→امعه م→→درسين ح→→وزه ع→→لميه، ق→→م، 
ب∂تا. 

۲Ｑ ـ ط→→→→→→باطباي∂ ي→→→→→→زد＾، س→→→→→→يد م→→→→→→حمد ك→→→→→→اظم، الع→→→→→→رو↓الوث→→→→→ق∂، ج. ۲، م→→→→→→ؤسسه االع→→→→→لم∂ لل→→→→→مطبوعات، چ. ۲، 
بيروت، Ω۹℮۱ ه.ق. 

⅛۲ ـ طوس∂، ابوجعفر محمد بن حسن، الخالف، ج. ۲، مطبع↔ الحكم↔، دارالمعارف االسالميه، ب∂تا. 
۲۷ ـ _________________، الم→→→→→→بسوط ف→→→→→→∂ ف→→→→→→قه االم→→→→→اميه، ج. ۲، م→→→→→→→كتب↔ الم→→→→→رتضويه الح→→→→→ياء آث→→→→→ار 

الجعفريه، قم، ۱۳۸۷ ه.ق. 
۲۸ ـ ط→→→→وس∂، اب→→→وجعفر م→→→حمد ب→→→ن ع→→→ل∂؛ الوس→→→يله ال∂ ن→→→يل الف→→→ضيله؛ ك→→→تابخانه آيتاهللا م→→→رعش∂ ن→→→جف∂، چ→→→اپ 

خيام، قم، Ω۸℮۱ ه.ق.  
۲۹ ـ ك→→اسان∂ ح→→نف∂، اب→→وبكر ب→→ن م→→سعود، ب→→→داي→→ع الص→→نايع ف→→∂ ت→رتيب الش→راي→ع، ج. Ｑ، دارالك→تب العلميه، چ. ۲، 

بيروت، ⅛Ω℮۱ ه.ق. 
۳Ω ـ م→→→→→حقق ك→→→→→رك∂، ش→→→→→يخ ع→→→→→ل∂ ب→→→→→→ن ح→→→→→سين، ج→→→→→امع الم→→→→→قاصد ف→→→→→∂ ش→→→→رح الق→→→→واع→→→→د، ج. ℮، م→→→→ؤسسه آلالب→→→→يت 

الحياءالتراث، بيروت، ۱۱℮۱ ه.ق/ ۱۹۹۱ م. 



ماهنام↔ كانون / شماره ۱۱۳  ۱۷Ω

 

۳۱ ـ قاروب∂ تبريز＾، حسن، النضيد، ج. ۱۷، انتشارات داور＾، چ. ۲، قم، ℮۲℮۱ه.ق. 
۳۲ ـ ق→م∂، ميرزا ابوالقاسم حسن گيالن∂ (محقق قم∂)، جامع الشتات، ج. ۲، سازمان انتشارات كيهان، چ. 

اول، ۱۳۷۱ ه.ش. 
۳۳ ـ م→جموعها＾ از اس→اتيد ف→→قه اس→→الم∂، الم→وسوع↔الف→قه االس→الم∂ الم→قارن (م→عروف ب→ه م→وسوعه ج→مال ع→بد 

الناصر)، ج. ۷، مجلس االعل∂ للشئون االسالم∂، قاهره، ۱۳۹۱ ه.ق. 
℮۳ ـ م→→→→غرب∂، ع→→→→→بداهللا م→→→→حمد ب→→→→ن ع→→→→بد الح→→→→من، م→→→→واهب الج→→→ليل لش→→→رح م→→→→ختصر خ→→→ليل، ج. ℮، دارالف→→→كر، چ. ۳، 

بيروت، ۱۲℮۱ ه.ق/۱۹۹۲م. 
۳Ｑ ـ م→قدس اردب→يل∂، م→→ال اح→مد ب→→ن م→حمد، مجمع الفائد↓ و البرهان ف∂ شرح االرشاد االذهان، ج. ۹، مؤسسه 

نشر اسالم∂، چ. اول، ۱۱℮۱ ه.ق. 
⅛۳ ـ م→→→→→→وسويان، س→→→→→→يدعباس، اوراق ب→→→→→→هادار اس→→→→→→تصناع م→→→→→→كمل ب→→→→→→ازار پ→→→→→→→ول و س→→→→→→رمايه اي→→→→→→ران، م→→→→→→جله ج→→→→→→ستارها＾ 

اقتصاد＾، ش.۸، ⅛۱۳۸ ه.ش. 
۳۷ ـ موسو＾ بجنورد＾، سيد محمد، قواعد الفقهيه، ج. ۲، انتشارات مجد، چ. اول، تهران، ۱۳۸Ｑ ه.ش. 

۳۸ ـ م→ؤمن ق→م∂، م→حمد، اس→تصناع (ق→رارداد س→فارش س→اخت)، ف→صلنامه ف→قه اه→ل ب→يت، ش.۱۱ و ۱۲، س→ال 
سوم، زمستان ⅛۱۳۷ ه.ش. 

۳۹ ـ __________، ك→→→→→لمات الس→→→→→ديده ف→→→→→∂ م→→→→→سائل ج→→→→→ديد، م→→→→→ؤسسه ن→→→→شر اس→→→→→الم∂، ج→→→→ماع↔ الم→→→→درسين،  
چ. اول، قم، ۱Ｑ℮۱ ه.ق. 

Ω℮ ـ ن→جف∂، م→حمد ح→سن، ج→واه→ر الك→الم ف→∂ ش→رح شرايعاالسالم، ج. ۳Ｑ ،۲℮ ،۲۲ ،۹، دارالكتب االسالميه، 
چاپ حيدر＾، چ. ۹، تهران، ۸⅛۱۳ ه.ش. 

۱℮ ـ نراق∂، مالاحمد، عوائدااليام، مكتب↔ بصيرت∂، چ. الغد＾، قم، Ω۸℮۱ ه.ق. 
۲℮ ـ وزاره االوقاف والشئون االسالميه، الموسوعه الفقهيه، ج. ۳ و ۷، چ. Ｑ ،كويت، ۲Ｑ℮۱ ه.ق. /۲ΩΩＱم.  
۳℮ ـ ه→اشم∂ شاهرود＾، سيد محمود، استصناع (سفارش ساخت كاال)، فصلنامه فقه اهل بيت، ش. ۱۹ و 

۲Ω، سال پنجم، زمستان ⅛۱۳۷ ه.ش.  
 


