
چك�ده
امروزه در عرصـه�هاى گوناگون در معامالت بانكى و اوراق بهـادار و ن�ز در قراردادهاى
دولت و مـردم، كمـتر كـسى است كه با قـرارداد «اسـتصناع» سـروكار نداشـته باشـد. به
همـ�ن دل�ل، مـسأله9 اسـتـصناع در فقـه مـعـامالت جـد3د، جـا3گاه پردامنه�اى دارد. ا3ن
قرارداد از د3رباز در مـعامـالت ساده9 عـرفى رواج داشته است و به دلـ�ل عدم طرح آن در
منابع و نصـوص شـرعى، توجـ�ـه فـقـهى آن مـحل بحث بود و هست كـه گـاهى باطل و

گاهى صح�ح و الزم دانسته شده است.
در نوشـته�هاى مـتقـدم اهل سنت، ا3ن قرارداد در قـالب «ب�ع سلم» و «غ�ـر سلم» توجـ�ه
شـده است. اخ�ـراً برخى از فقـهاى شـ�عـه آن را در قالب عـقود عـقال3ى مـستـقل توج�ـه

نموده�اند و برخى ن�ز آن را ترك�بى از عقود مختلM به شمار آورده�اند.
ا3ن مــقـالـه در پى بررسى «اســتـصنـاع» در قـالب «بـ�ع» است و ضــمن بررسى انطبــاق
استـصناع بر ٢٠ شكل از اشكال ب�ع از جمله «ب�ع عربـون»، انطباق آن بر قرارداد اختـ�ار

معامله (option) توج�ه شده است كه پ�ش از ا3ن در متون فقهى مطرح نبوده است.
كل�دواژه	ها

سفارش ساخت؛ استصناع؛ ب�ع سلم؛ اخت�ار معامله؛ عربون.

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب!ستم، شماره دوم، تابستان ١٣٩٢

صفحات ٢٩ ـ ٤٧

* تار3خ در3افت ٩٢/٧/١٣؛ تار3خ پذ3رش ٩٢/٧/٣٠ .
** استاد3ار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.

*
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محمدعلى خادمى كوشا**
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١. مقدمه
3كى از عـقود جـد3د كه در عـرصـه�هاى مخـتلM اقـتصـادى، كاربرد فـراوان دارد و در عصـر
حاضر نـ�ز در مبادالت بانكى اسـتفاده مى�شود، قـراداد استصناع است. قرارداد اسـتصناع از
موضـوعاتى است كـه در جوامع روا3ى شـ�عـه و سنى، نامى از آن برده نشده است. به هـم�ن
دل�ل، در عصر فقهاى سابق حكم ا3ن موضـوع در نصوص شرعى و متون فقهى، نامشخص
بود. از ا3ن رو، 3ك مـسأله9 مسـتحـدث شمـرده مى�شد. همـان�گونه كـه امروزه ن�ـز در قالب
اوراق بهادار و معـامالت بانكى، به عنوان 3كى از مسائل فقـهى جد3د مطرح مى�شود. بنا بر

ا3ن قرارداد استصناع در گذشته و حال، از مسائل مستحدث فقهى بود و هست.
جاى ا3ن بحث در فقه پ�ش�ن�ان خالى بوده است و در ا3ن باره صرفاً 3ك 3ا چند مسأله را
فــقط شـ�ـخ طوسى (١٤١٧هـ. ق، ج٣، ص٢١٥؛ و ١٣٨٧هـ. ق، ج٢، ص١٩٤) و تعــداد اندكى
پس از وى ذكر كرده�اند (طبرسى، ١٤١٠هـ. ق، ج١، ص٥٣٦؛ ابن�حمزه، ١٤٠٨هـ. ق، ٢٥٧؛ ابن
سـعـ�ــد حلى، ١٤٠٥هـ. ق، ص٢٥٩؛ و صـ�ــمـرى، ١٤٠٨هـ. ق، ج٢، ص٩١). در عـصـر اخــ�ـر
تالش�ها3ى نه چندان گسترده در زم�نه9 فقهى در فقه امام�ه، براى كشM حكم فقهى استصناع
صورت گرفـته است. در ا3ن تحق�قـات، استصناع در قالب عقـد مستقل عـرفى 3ا عقد ب�ع 3ا
اجاره و شـبه آن و 3ا تركـ�بى از برخى عـقود شرعى، بررسى شـده و مواردى از آن رد 3ا قـبول
شده است (ر.ك: كـاشM الغطاء، ١٣٥٩هـ. ق، ج١، ص١٣٠؛ مؤمن قـمى، ١٤١٥هـ. ق، ص١٩٩؛

و هاشمى شاهرودى، ١٤٢٣هـ. ق، ج٢، ص٢٤٨؛ و… ).
در نوشته�هاى موجود، ب�ع استصناع در قالب محدودى از انواع ب�ع توج�ه شده است و
در صحت همان�ها هم گاهى خـدشه شده است. در ا3ن مقاله، استـصناع صرفاً در قالب ب�ع

بررسى مى�شود و قالب�هاى جد3دى از ب�ع براى توج�ه استصناع ب�ان شده است.

٢. مفهوم استصناع

بد3هى است براى شناخت حكم فقهى در هر معامله، ابتدا با3د مفهوم و ماه�ت آن به درستى
شناسـا3ى شـود. از آن�جا كـه قـرارداد استـصناع در نصـوص شـرعى، مطرح نگرد3ده و براى
عقـد آن ن�ز الفـاظ خاصى تع�ـ�ن نشده است، فـاقد مفـهوم مـع�ن شرعى است و با3ـد همانند

سا3رعقود و ا3قاعات عرفى براى شناخت مفهوم آن، به عرف و لغت مراجعه كرد.
هدف از مراجعه به لغت و عـرف و گفتار فق�هـان براى شناخت واژه9 «استصناع»، براى
شناخت مـوضـوع حكم در سـؤاالت طرح شـده در عرف و مـوضـوعـات مورد ابتـالى مـردم
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است؛ نه شناخت موضوع منصوص شرعى.

١. ٢. مفهوم استصناع در لغت و عرف

واژه9 اسـتصـناع از ر3شه «صنـع» و از باب استـفـعـال است. از آن�جا كـه مـاده9 «صنع» به
معناى سـاختن و باب استـفعال ن�ـز غالباً براى افـاده9 معناى طلب است، واژه9 استـصناع ن�ز به
تصــر3ح اهل لغـت، به مــعناى «طلبِ ســاخــتن» (ابن�منظـور، ١٤١٤هـ. ق، ج٨، ص٢٠٩ مـاده9
«صنع»؛ و زبـ�ــدى، ١٤١٤هـ. ق، ج١١، ص٢٨٩) و به اصطـالح مــتــعــارف در زبـان فــارسى،
«سـفارش سـاخت» است. منظور، ا3ـن است كه شـخـصى از فـرد د3گر، ساخـتن چ�ـزى را

تقاضا كند.
«طلب سـاخـتن» 3ك مــفـهـوم كلى و مطلق است كـه نه تنـهـا شـامل قـرارداد اسـتـصناع
مى�شـود، بلكه حـتى درخـواست سـاخـتى كـه در قـالب اوامـر و دسـتـورهاى افـراد صـورت

مى�گ�رد، ن�ز داخل مفهوم لغوى استصناع خواهد بود.
با توجـه به كاربرد واژه9 اسـتصناع به مـعناى نوعى معـامله9 اقتـصادى در عـرف گذشـته و
حال، به نظر مـى�رسد مفـهوم استـصناع در نظر عرف، مـحدودتر از معـناى لغوى آن است و

فقط در معناى توافق طرف�نى بر ساختن سازه�اى در برابر مبلغى مع�ن به كار مى�رود.
بنا به عـرف امروزى در باب استـصناع، ملك�ت مـواد اول�ه براى صـانع و ته�ه آن نـ�ز بر
عهـده9 او است، مگر ا3ن�كه شـرطى بر خالف آن باشـد. در نت�جـه، مسـتصنع قبـل از تحو3ل
كاال، مـالك و ضامن چ�ـزى ن�ست، مگر ا3ن�كـه استـصناع در قالب خاص و بـا شرا3ط و3ژه
صورت گ�رد؛ مثل مواردى كه مستصنع، كاالى ن�م�ساخته�اى را خر3ده و تكم�ل ساخت آن

را خواسته باشد.

٢ . ٢. مفهوم استصناع نزد فقها

فقـهاى پ�ـش�ن كه اسـتصناع را طرح كـرده�اند و ن�ز برخى از فـق�هـان عامه، تـعر3فى از آن به
دست نداده�اند (مـــالك، ج٤، ص١٨؛ جـندى، ١٤١٦هـ. ق، ص١٧١؛ مـــغـــربـى، ١٤١٦هـ. ق، ج٦،
ص٥١٧؛ دسوقى، ج٣، ص٢١٧ و ج٤، ص٥٦) و ظاهراً به مفهوم لغوى و عرفى آن بسنده نموده�اند.
برخى از فـقهـاى سلM اهل سنت (ر.ك: سـمرقندى، ١٤١٤هــ. ق، ج٢، ص٣٦؛ كاشـانى،
١٤٠٩هـ. ق، ج٥، ص٢؛ مــصـرى، ١٤١٨هـ. ق، ج٦، ص٢٨٣؛ و ابن عــابد3ن، ١٤١٥هـ. ق، ج٥،
ص٣٥٢) و ب�ش�تر مـعـاصـران (كـاشM الغطاء، ١٣٥٩هـ. ق، ج١، ص١٣٠؛ مـؤمن، ١٤١٥هـ. ق،



شم
وش

تاد
هف

م، 
ست

  ب!
ال

س

٣٢

ص١٩٩؛ هاشـمى شــاهرودى، ١٤٢٣هـ. ق، ج٢، ص٢٤٨؛ و… ) در تعــرM3 اسـتــصناع 3ا ب�ــان
ماه�ت آن، به اجمال سخن گفته�اند.

جامع تعـارM3 فقـها ا3ن است كه اسـتصناع، عـقد 3ا توافـقى است با صانع كه نـسبت به
ساختن سـازه�اى با ذكر اوصاف مورد نظر و تعـ��ن عوض آن صورت مى�گـ�رد؛ بدون ا3ن�كه

سفارش�دهنده، مواد اول�ه را به صانع تحو3ل دهد.
با توجه بـه ا3ن�كه بس�ـارى از فقـها به تعر3ـM استصناع نپـرداختـه�اند و كسانـى هم كه به
تعرM3 فقـهى آن پرداخته�اند، دل�لى ب�ان نكرده�اند، مـعلوم مى�شود صرفاً به مفـهوم لغوى و
تحل�ل عرفى خو3ش اعـتماد داشته�اند. به همـ�ن دل�ل، آنچه مالك شناخت مفهـوم استصناع
است ـ همـان طـور كـه برخى گـفــتـه�اند ـ صـدق مـعنـاى لغـوى است (كـاشــانى، همـان) و
انحــصـارى در سـفــارش سـاخت سـازه بـه صـورت كلى در ذمــه ندارد و در سـازه9 مـعــ�ن و

ن�م�ساخته ن�ز جارى مى�شود.

٣. ماه�ت استصناع

درباره9 ماه�ت «استـصناع» ا3ن مسائل مطرح است كه: آ3ا استصناع از نـوع عقود و قراردادها
است و 3ا از نوع وعده و عـهد غـ�رالزم؛ اگر عـقد است، از نوع عقـود شرعى مـع�ن است 3ا

غ�ر آن؛ و آ3ا الزم است 3ا غ�رالزم؟ در پاسخ به ا3ن مسائل آراى متفاوتى وجود دارد.
از برخى متـون فقهى مـتقدمـانى همچون شـ�خ طوسى چن�ن بر مى�آ3د كه «اسـتصناع» با
«ب�ع سلم» شباهت دارد و به هم�ن دل�ل آن را در باب ب�ع سلـم ذكر كرده�اند؛ اما در قالب ب�ع
3ا اجـاره 3ا هر عقـد الزم د3گر ن�ست؛ بلكه 3ك مـواعده و توافق طرفـ�نى غ�ـرالزم است. از
ا3ن رو، ش�خ آن را باطل دانسته است، (ش�خ طوسى، ١٤١٧هـ. ق، ج٣، ص٢١٥). هم�ن نظر

را برخى از فقهاى اهل سنت ن�ز دارند (ر.ك: كاشانى، همان).
ا3ن در حالى است كـه از برخى متـون فقهى شـ�عـه و اهل سنت بر مى�آ3د كه اسـتصناع،
نوعى ب�ع به شمار مى�آ3د و به منزله9 ب�ع سلم، صح�ح و الزم است، برخى ن�ز ضمن پذ3رش
عـقـد بودن آن، به عـدم لزوم آن حكم كـرده و حق خـ�ـار فـسخ را پ�ش از عـمل، براى هر دو
طرف ثابت دانـسـتــه�اند (ابن حــمـزه، ١٤٠٨هـ. ق، ٢٥٧؛ و ســمــرقندى، ١٤١٤، ج٢، ص٣٦٣).

برخى از عامه ن�ز حق فسخ را فقط براى مشترى قائل شده�اند (كاشانى، همان).
پ�ـداست كـه اختـالف مـوجـود، به دل�ل اخـتالف در تـحل�ل عرفـى استـصناع و وجـود
مصاد3ق و انواع مختلM آن در م�ان عـرف است. بنابرا3ن براى تع��ن ماه�ت استصناع، با3د
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مـصاد3ـق عرفى آن را به خـوبى تحل�ـل كن�م. براى ا3ن منظور، ابتـدا با3د آن را بر اسـاس نوع
تحقق آن دسته�بندى كرد.

از مطالب پ�ش�گـفتـه معلوم شـد كه اسـتصـناع در دو قالب كلى تحـقق مى�3ابد: ١. در
قـالب توافق غـ�ـرقراردادى (اسـتـصناع غـ�ـرقـراردادى)؛ و ٢. در قالب قـرارداد (اسـتـصناع

قراردادى 3ا قرارداد استصناع).

١. ٣. ماه�ت استصناع غ�رقراردادى

گاهى اسـتصناع و سفارش سـاخت در م�ان مـردم، به صورت 3ك گفت�وگو و مـقاوله9
سـاده انجـام مى�شـود. گـفت�وگـو3ى كـه اشـخـاص مـتـقـاضى خـر3د با افـراد صـانع دارند و
مقـدمه�اى براى خر3د اسـت. ا3ن استصناع فـاقد انشا3ى اسـت كه عرف، شـرع 3ا قانون آن را
اعـتبـار كرده باشنـد؛ در واقع 3ك مفـهوم تكو3ـنى و زم�نه�سـاز براى انجـام معـامله است، نه
مفـهوم انشا3ى اعـتبارى. در نت�ـجه، ا3ن مفـهوم از نظر لغت و عرف مى�تواند مـصداقى براى
اسـتصنـاع باشد، امـا نمى�تواند 3ك قـرارداد عـرفى باشـد و فقط 3ك درخـواست 3ا وعـده�اى

عارى از تعهد و التزام است.
نظر آن دسته از فقهاى ش�عه و اهل سنت كـه استصناع را نه قراردادى مستقل و نه حاوى
قرارداد و نه در قـالب قرارداد مـع�ن شرعى مى�دانـند بلكه صرفاً آن را 3ك «وعـده» محـسوب
مى�كنند (ر.ك: شـ�خ طوسـى، همـان؛ كـاشانـى، همـان) قطعـاً درباره9 ا3ن نوع اسـتـصناع،
جـارى اسـت و برخى به صـراحت «اســتـصناع بـ�ـعى» را صـحــ�ح و «مـواعــده�اى» را باطل

دانسته�اند (حصكفى، ١٤١٥هـ. ق، ج٥، ص٣٥٢).

٢. ٣. ماه�ت استصناع قراردادى

گـاهى اسـتـصناع و سفـارش سـاخت به شكل 3ـك گفت�وگـو امـا به صـورتى جـدى�تر و با
رعا3ت اصول تجارت و معامله انجام مى�شود و حتى گاهى براى حصول اطم�نان ب�ش�تر عالوه
بر گفت�وگو به قصد انشاى معامله، مبلغى از كل عوض به طرف صانع پرداخت مى�شود؛ و در

برخى موارد، قرارداد كتبى تنظ�م شده، به امضاى طرف�ن و شهادت شهود مى�رسد.
پ�ـداست كـه ا3ن نوع اسـتـصناع از نگاه مـردم در قـالب 3ك مـعـامله و قـرارداد است كـه
تخلM از آن پذ3رفته ن�ست. ا3ن نوع استصناع را «قـرارداد استصناع» 3ا «استصناع قراردادى»

مى�نام�م.
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در ماه�ت «استصناع قراردادى» دو تصور وجود دارد:
�Ë« —u?B‰∫ اسـتصنـاع از نوع قراردادهاى عـرفى نامـعـ�ن و قراردادهاى عـقـال3ى بوده،

جداى از اعتبارات شرعى است و نزد عـرف، 3ك قرارداد مستقل است. ا3ن تصور را برخى
فقهاى شـ�عه (منتظرى، ج ٢، ص٢٩٣؛ مؤمن قمى، ١٤١٥هـ. ق، ص٢٠٤) و اهل سنت خصوصاً

فقهاى حنفى مذهب مثل سرخسى پذ3رفته�اند (سرخسى، ١٤٠٦هـ. ق، ج ١٢، ص ١٣٩).
�ÂËœ —u?B∫ اسـتـصناع، قـرارداد معـ�ن شـرعى بوده، در قـالب 3كى از عـقـود شـرعى،

اعـتبـار شـده است و احكام خاص آن را دارد. طرفـداران ا3ن تصـور در شـ�عـه و اهل سنت،
درباره9 نوع عقد شرعى، اختالف كرده�اند كه آ3ا ب�ع است 3ا اجاره 3ا از عقود مركّب.

البتـه با توجه به مـعناى لغوى اسـتصناع و عدم تقـ��ـد عرفى آن، به نظر مى�رسـد ماه�ت
استصناع به صورت 3ك قرارداد محدود و مـق�د ن�ست؛ بلكه نسبت به هر دو تصور فوق، به

صورت البشرط و 3ك مفهوم عرفى مطلق است كه با ماه�ات گوناگون قابل تحقق است.
آنچه در ا3ن مقاله، موضوع سخن است، پس از بنـا گذارى بر مشروع�ت ب�ع استصناع
كه مورد اجماع اهل سنت (ر.ك: سمرقندى، همان؛ كاشـانى، همان، ج٥، ص ٢؛ و مصرى، همان)
و مطابق اصول و قـواعد فقه شـ�عه است، حكم فـقهى قرارداد استـصناع در قالب ب�ع است؛

اما سخن درباره9 قالب�هاى د3گر، مجال د3گرى طلب مى�كند.

٤. استصناع در قالب ب�ع (ب�ع االستصناع)

قرارداد استصناع بنابرا3ن كه استصناع، مصـداقى از مصاد3ق عقود مع�ن شرعى است، انواع
مختلفى مى�تواند داشته باشد؛ از قب�ل ب�ع، اجاره، جعاله و مواردى از ا3ن دست، حال اگر

استصناع در قالب هر كدام از آن�ها واقع شود، احكام و3ژه9 همان عقد را خواهد داشت.
بسـ�ارى از كـسانى كـه استـصناع را از نوع عقـود و قـراردادها دانستـه�اند به و3ژه ب�ش�تر
فقهاى اهل سنت، اسـتصناع را از نوع ب�ع دانسته�اند (ر.ك: كاشانى، همان؛ و سرخسى، ١٤٠٦،

ص٢٨٤).
نزد برخى د3گر ن�ـز مـاه�ت اسـتصناع، به صـورت مـعـ�ن از نوع ب�ع دانسـته نشـده و در
تعرM3 آن ن�ز نامى از ب�ع برده نشده است، اما مفهوم آن بر ب�ع قابل انطباق است؛ به ا3ن معنا

كه 3كى از عقودى كه مى�توان سفارش ساخت را در قالب آن انجام داد، ب�ع است.
گروهى بـا ب�ع بودن استـصناع مخالـفت كرده�اند؛ ز3را مـب�ع در هنگام مـعامله، مـعدوم
است و در نتـ�ـجــه نمى�تواند مـورد ب�ع واقـع شـود. امـا با توجـه به ا3ن�كـه مــبـ�ع در قـرارداد
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استصناع 3ا مواد اول�ـه9 موجود و مع�ن است و 3ا مب�ع كلى است؛ و مبـ�ع كلى اگر چه معدوم
است، در عرف و شرع واقع شـده است (مثل ب�ع سلم). بنابرا3ن معلوم مى�شود كـه شرعاً و
عرفاً معدوم بودن مب�ع در قرارداد استصناع، موجب سلب اسم ب�ع نمى�شود و مانع از وقوع

آن ن�ست.
در ادامه درباره9 انطبـاق استصـناع بر انواع ب�ع سخن خواه�م گـفت. انجام اسـتصناع در
قالب ب�ـع، موجب اجراى تمـام احكام ب�عى است كـه در قالب آن واقع شـده است. بنابرا3ن
نمى�توان ب�ع اسـتصنـاع را از جهت صـحت و لزوم و احكام عـمومى ب�ع، مـحروم كـرد؛ هر

چند احكام خاص برخى از انواع ب�ع در ب�ع استصناع جارى نشود.
اسـتـصنـاع در قـالب ب�ع مى�تواند داراى گـونـه�هاى مـتـفـاوتى باشـد كــه حـمل قـرارداد

استصناع بر هر كدام از آن�ها به متن قرارداد بستگى دارد.

١. ٤. استصناع در قالب ب�ع مواد اول�ه

ب�ع استصناع مى�تواند در قـالب ب�ع مواد اول�ه به شرط ساخت منعـقد شود. در ا3ن نوع
قـرارداد استـصناع، متـاعى به صورت مـواد اول�ه و خـام، به شرط سـاختن سـازه�اى معـ�ن،

خر3د و فروش مى�شود.
ا3ن معنا از قرارداد اسـتصناع در متون برخى از فـقهاى عامه بـه روشنى ذكر شده است؛

از جمله سرخسى (همان) كه انواع ب�ع را به چهار نوع ز3ر تقس�م كرده است:
١. ب�ع ع�ن در مقابل ثمن؛

٢. ب�ع د3َن كه بر ذمه است در مقابل ثمن كه همان ب�ع سلم است؛
٣. ب�ع عمل كه ع�ن در آن، تابع است و آن اجاره براى ساختن و امثال آن است؛

٤. ب�ع ع�ن كه در آن انجام عملى شرط شده باشد و آن استصناع است.
در ا3ن نوع نگاه به قـرارداد استصناع، به خـوبى مشـاهده مى�كن�م كه اوالً، اسـتصناع از
انواع ب�ع است (البـته در ا3ن نـگاه اجاره ن�ـز از انواع ب�ع شـمرده شـده است)؛ ثان�اً، آنچـه در
قـرارداد استـصناع، معـامله مى�شـود مواد تشك�ل�دهنده9 سـازه9 مـورد نظر است؛ ثالثاً، عـمل

ساختن به عنوان 3ك شرط الزم، در ضمن عقد آورده مى�شود.
استصناع در قالب ب�ع مواد اول�ه گاهى با ذكر مدت تحو3ل در متن عقد همراه است؛ و

گاهى بدون تع��ن مدت و به صورت مطلق انجام مى�گ�رد.
الM) ب�ع مـواد اول�ه به شـرط ساخت با تعـ��ن مدت: در ا3ـن نوع استصنـاع، در ضمن
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ب�عِ مواد اول�ه9، ساختن آن شرط مى�شود كه به سه شكل متفاوت قابل انجام است:
�vB∫ مورد معـامله، مواد مشخـصى است كه قبل از ساخـتن، نزد فروشنده� l}� Æ±

حـاضـر و قابل رؤ3ـت باشد و مـشـتـرى آن را به شـرط ساخـت و تحو3ـل در زمان مـعـ�ن، از
فروشنده خر3دارى مى�كند.

مثالً، كسى از شـخص جواهرساز، 3ك گوهر مخصوص را كه در مـغازه حاضر بوده،
به صـورت مـشـخص با ا3ن شـرط مى�خـرد كـه جـواهرسـاز در زمـان مـعـ�نى از همـان گـوهر

مشخص، براى او انگشترى بسازد.
گـاهى ن�ـز كـاالى مـورد نظر به صـورت ن�م�سـاخـتـه است كـه خـر3دار، آن را به شـرط

ساخت و تكم�ل، خر3دارى مى�كند.
ا3ن نوع سـفارش سـاخت، در بسـ�ارى از كـاالهاى ز3نتى و ق�ـمـتى و ن�ز در مـعامـالت
مسكن، صورت مى�گ�ـرد كه به طور قطع از مصاد3ق عرفى استصناع شـمرده مى�شود. حتى
گـاهى صنعتـگران اجناسِ منحصـر به فـردى دارند كـه صرفـاً با سـفارش سـاخت، آن�ها را به

مشتر3ان خود مى�فروشند.
مـواد اول�ه و 3ا كـاالى ن�م�سـاخـته در ا3ن نوع اسـتـصناع، از لحظه9 قـرارداد، به ملك�ت
Mشود و در صورت عدم سـاخت 3ا تكم�ل آن، مستصنع خ�ار تخل�سفارش�دهنده منتقل مى

شرط دارد. گاهى معامله9 مذكور با تصر3ح به هم�ن حكم در عرف صورت مى�گ�رد.
برخى اشكال كرده�اند كه تلM مواد اول�ه در ا3ن قـسم، بر عهده9 مستصنع است و ا3ن بر
(هاشمى، خـالف استـصناع متـعـارف است كه تلM كـاال قبل از تـحو3ل برعـهده9 صـانع است 
١٤٢٣هـ. ق، ج٢، ص٢٥٧)؛ ولى با3د توجه نمود كه قبل از تحـو3ل مواد اول�ه، هر گونه تلفى
طبق قاعده9 «تلM قبل از قبض» بر عهده9 فروشنده است، اگرچه اذن در تصرف داشته است؛

مگر ا3ن�كه مستصنع مواد را تحو3ل بگ�رد و سپس براى ساخت، به صانع بدهد.
عالوه بر ا3ن مـا به دنبال راه�هاى انجام اسـتصناع به وجه شـرعى هست�م كـه حكم آن ن�ز
تابع وجـهى است كـه انجـام مى�گـ�ـرد، نه آنچـه متـعـارف است؛ و البـتـه اسـتـصناع مطلق را

نمى�توان بر ا3ن قسم حمل نمود.
≥s}F?� —œ vK� l}� Æ∫ مورد مـعامله، مقـدار مع�نى بـه صورت كلى از ب�ن اموال مـوجود

است و فروشنده، طى شرط در ضمن عقد، متعـهد مى�شود از همان مواد براى ساختن كاال
و سازه9 مورد نظر استفاده كند و در مدت مع�نى، آن را تحو3ل دهد.

ا3ن نوع از ب�ع اسـتصناع ن�ـز از مصـاد3ق ب�ع با شـرط در ضمن عـقد است و در نتـ�جـه،
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همه9 احكام و لوازم آن ن�ز در مورد ا3ن معامله، ثابت است؛ و در شرا3ط صحت و بطالن ن�ز
تابع احكام ب�ع است؛ اگر چه به دل�ل مـحتواى آن و هدف طرف�ن كه ساخت 3ك سـازه9 مع�ن

است، با نام استصناع و سفارش ساخت شناخته مى�شود.
≤t�– —œ vK� l}� Æ∫ در ا3ن نوع ب�ع اسـتصناع، مواد اول�ـه براى ساخـتن كاالى مـع�نى،

مـعامله مى�شـود. اما ا3ن مـواد در هنگام قـرارداد، به صورت شـخصى 3ا به صـورت كلى در
مـع�ن ن�ـست؛ و فروشنده با عـقد ب�ـع، مواد اول�ـه را به صورت كلى در ذمـه مى�فروشـد و با

شرط ضمن عقد، ساخت و تحو3ل آن را در مدت مع�نى، بر عهده مى�گ�رد.
ا3ن نوع معـامله9 استصناع، در واقع نسـبت به مواد اول�ه، از انواع ب�ع كلى است كـه اگر
در قـالب «ب�ع سلم» واقع شود صـح�ح اسـت و در ا3ن صورت، احكام و شـرا3ط ب�ع سلم را
خواهد داشت؛ از جملـه ا3ن�كه براى صحت ب�ع، بنابر مشـهور و بلكه اجماع فقـها ثمن با3د

هنگام عقد، پرداخت شود. (مجلسى اول، مالز االخ�ار، ج١٠، ص٥٤٧)
ب) ب�ع مواد اول�ه به شرط ساخت بدون تع��ن مدت: گاهى در ب�ع استصناع، مدتى را
براى ساخـت و تحو3ل آن تعـ��ن نمى�كنند كـه اگر فـورى 3ا آ3نده بودن آن به ه�چ وجه مـعلوم
نباشـد، موجب غـرر مى�شود و ب�ع غـررى، باطل است. اما گـاهى با توجه به رو3ـه و قرائن

موجود، معلوم است كه تحو3ل فورى (نقد) 3ا آ3نده قصد شده است.
�È—u� q?|u∫ در ا3ن گـونه موارد، سـاخت كـاالى سفـارشى در نزد عرف، فـورى� Æ±

است و زمـانى را براى آن در نظر نمـى�گ�ـرند؛ بـلكه براى تحـو3ل كـاال در آ3نده و به صـورت
غ�رنقـد، به تع��ن مدت و ذكـر زمان، ن�از است. بنابرا3ن، خر3دار از نظر عـرف، بالفاصله
پس از انجام معامله و قبول سفارش از سـوى صانع و خصوصاً پس از در3افت مبلغ معامله،
حق طلب كـردن كـاالى سـفـارش�داده را دارد؛ مگر ا3ـن�كـه مـعـامله�اى واقع نشـده، صـرفـاً

مواعده باشد.
ا3ن نوع ب�ع در مـ�ـان مـردم به صورت بـ�ع شخـصى 3ا كلى در مـعـ�ن و 3ا كلى در ذمـه،

واقع مى�شود.
مثـال ب�ع شخصى: مشـترى، ساخت 3ك دستـه گل طب�عى را پس از انتـخاب گل�ها به

صورت مشخص سفارش مى�دهد. ا3ن در مواردى است كه ساختن آن، زمان�بر ن�ست.
مثال كلى: هر گـاه در مثال 3اد شده، مواد مـورد معامله به صورت مشـخص نباشد و به
شكل كلى در مـع�ن 3ا كلى در ذمـه واقع شود، ب�ع كلـى صورت گرفـته است كـه البتـه در ا3ن

فرض، به شكل نقد انجام شده است و از نوع ب�ع سلم نخواهد بود.
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�ÁbM|¬ —œ q|u∫ گاهى ساخـت كاالى سفارش داده شده از نظر عـرفى زمان�بر است� Æ≤

و قطعـاً به طور طب�ـعى به صورت نسـ�ه و تـحو3ل در آ3نده است؛ به گـونه�اى كه تعـ��ن زمـان
فورى براى آن امكان�پذ3ر ن�ست و 3ا غ�رمتعارف است.

ب�ع مـذكـور ن�ـز بـه شكل شـخـصى و كلى در مـعـ�ن و كـلى در ذمـه، واقع مى�شـود كـه
مثال�هاى آن�ها از مثال سفارشِ ساخت جواهرات، معلوم است.

شرط ساخت در فـرض مذكور، چنانچه شـواهد عرفى 3ا شخصى براى تعـ��ن زمان آن
وجود نداشته باشـد، از نوع شرط مجهول است كه مـوجب غرر و بطالن ب�ع مى�شود؛ و در
صـورت سوم (كـلى در ذمه)، از نوع ب�ـع كلى و در قالب بـ�ع سلم است كـه عالوه بر تعـ�ـ�ن

زمان تحو3ل، پرداخت ثمن در زمان عقد، الزم است.

٢. ٤. استصناع در قالب ب�ع سازه

در مبادالت عـرفى، گفت�وگو و توافق طرف�ن در سفـارش ساخت مى�تواند به گونه�اى
باشـد كه مـعامـله9 استـصناع به صـورت ب�ع كاالى سـاختـه�شـده واقع شود. در ا3ن صـورت،
مستـصنع ساخت كاال3ى را با ذكر تمـام اوصاف الزم و تأث�ر گذار در ق�ـمت و مطلوب�ت كاال
(حتى با تعـ��ن عامل ساخت) از صـانع درخواست مى�كند و همان را پ�ش از سـاخت، مورد

معامله قرار مى�دهد.
ناگـفتـه نماند كـه گاهى مـورد معـامله، 3ك كاال با ذكـر اوصاف است و طرفـ�ن معـامله
توجه دارند كه كـاالى مورد نظر هنوز ساختـه نشده است و بعد از معـامله، ساخت آن شروع
مى�شـود، امــا با وجـود ا3ن، در هنـگام مـعـاملـه ه�چ سـخنى دربـاره9 سـاخت كـاال به مــ�ـان
نمى�آورند و صرفاً كاالى مورد نظر، به شكل كلى، مـعامله مى�شود. چن�ن معامله�اى ربطى
به ب�ع استصناع نداشتـه، از نوع ب�ع سلم و كلى فى�الذمه است و با3د احكام ب�ع سلم را در آن

رعا3ت كرد.
ب�ع استصناع در قالب «ب�ع سازه» ن�ز به سه شكل، قابل انجام است:

�vB∫ در مـواردى كه كـاالى مـورد معـامله، به شكل ن�م�سـاخـته نزد صـانع?� l}� Æ±

وجود دارد و مستصنع آن را به شرط تكم�ل و تحو3ل آن با اوصاف مذكور در عقد و در مدت
مـعـ�ن، خـر3دارى مى�كند. حكم ا3ن صـورت، همـانند ب�ع مـواد اول�ـه به شـرط سـاخت آن
است و مى�تواند به صـورت ترك�ـبى از ب�ع شـخصى نسـبت به مقـدار ساخـته�شـده و ب�ع كلى
نسبت به مقـدار باقى�مانده واقع شود؛ حكم آن ن�ز از حكم ب�ع مـواد اول�ه و ب�ع سازه9 كلى در
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ذمه معلوم مى�شود.
≥s}F� —œ vK� l}� Æ∫ مثـالً خر3د 3ك انگشترى و 3ا 3ك واحـد آپارتمان از 3ك مجمـوعه

كه همه بـه صورت ن�م�ساخته بـوده�اند و ب�ن واحدهاى آن تفاوتى ن�ست. ا3ن نوع ن�ـز همانند
«ب�ع مواد اول�ه به شرط ساخت» است.

≤t?�– —œ vK� l}� Æ∫ در ا3ن نوع ب�ع سـازه، آنچه مـورد معـامله است، 3ك سـازه9 كلى به

شرط سـاخت آن به دست طرف مقـابل است. فروشنده (صانع) طى فـروش آن به شكل كلى
در ذمـه، تهـ�ـه9 مـواد و سـاخت و تحـو3ل آن را در زمـان مـعـ�ـن به عـهـده مى�گـ�ـرد. ا3ن نوع
استصناع در قالب ب�ع سلم واقع مى�شود و احكام آن را دارد و به تصر3ح برخى فقهاى عامه،
در قـــالب غـــ�ـــرسـلم، باطـل است (ر.ك: بهـــوتـى، ١٤١٨هـ. ق، ج٣، ص١٩٠؛ و مـــرداوى،

١٤٠٤هـ.ق، ج٤، ص٣٠٠).
انجام ب�ع اسـتصناع به شكل ب�ع كاالى ساخـته در آ3نده، از جهت تع��ـن زمان تحو3ل،
به دو شكل امكان�پذ3ر است: الM) سفارش ساخت با تع�ـ�ن مدت؛ و ب) سفارش ساخت

بدون تع��ن مدت.
نوع دوم ن�ز به دو صورت واقع مى�شود:

�È—u� q|u∫ گاهى بر اساس قـرائن موجود، سفارش ساخت، بدون تعـ��ن مدت� Æ±

است، اما به صـورت نقد و تحو3ل فـورى واقع مى�شود. ا3ن نوع سـفارش ساخت غـالباً در
مواردى صـورت مى�گ�ـرد كه تهـ�ه9 مـواد اول�ه و سـاخت و تحو3ل آن، به زمـان كوتاهى نـ�از

دارد؛ مثالً سفارش پخت نان، ش�ر3نى 3ا غذاى مخصوص.
سفـارش ساخت در ا3ن صورت ن�ز در قـالب ب�ع نقد، واقع شده است؛ به گـونه�اى كه
حتى گاهى طرفـ�ن معامله نسبت به ا3ن امـر كه ماه�ت اصلى ا3ن نوع معـامله از نوع استصناع

و سفارش ساخت است، غفلت دارند و به عنوان ب�ع، معامله مى�كنند.
از آن�جا كه ا3ن نوع ب�ع، از افراد ب�ع نقد است، حكم فقهى ا3ن نوع استصناع با قرارداد

ب�ع فرقى ندارد و در احكام و شرا3ط، تابع احكام و شرا3ط ب�ع است.
�?ÁbM|¬ —œ q|u∫ گـاهى ن�ـز رو3ه9 عـرفى و 3ا قرائـن موجـود، ب�ـانگر مـدت�دار بودن� Æ≤

ساخت كـاالى سفارشى است. ا3ن نوع مـعامله ـ كه در آن مـدت تحو3ل تع�ـ�ن نشده است ـ
اگـر زمان تحـو3ل از جـهت د3گرى مـعلوم نباشـد، باعث اخـتـالف و نزاع مى�شود و غـرر و
بطالن ب�ع را در پى خـواهد داشت. ضـمن ا3ن�كـه در صورت «ب�ع كلى در ذمـه» با3د شـرا3ط

«ب�ع سلم» رعا3ت شود.
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٣. ٤. استصناع در قالب ب�ع حق خرAد و فروش
قـرارداد اسـتصـناع مى�تواند در قـالب ب�ع حق فـروش كـاال از طرف صـانع در برابر حق
خر3د از طرف مستصنع انجام گ�رد. ا3ن نوع ب�ع، از نوع قرارداد اخت�ار معامله (آپشن) بنا بر

توج�ه آن در قالب ب�ع ـ و نه عقود د3گر ـ است.
توض�ح ا3ـن كه امروزه در بازارهاى جـهانى و بورس كـشورها نوعى قـرارداد رواج پ�دا
كـرده است كــه «قـرارداد اخـتـ�ـار مــعـامله» (option) خـوانده مى�شــود و 3كى از ابزارهاى
مد3ر3ت ر3سك و خطر در معامالت به شـمار مى�آ3د. در ا3ن قرارداد، فردى حق فروش 3ك
كاال را از مـالك آن كاال مى�خـرد؛ ز3را احتـمال مى�دهد كـاالى مورد نظـر در آ3نده كمـ�اب و
گـران شـود و از طرفى، احتـمـال ارزان�ترشـدن آن را مى�دهد. در نتـ�ـجه، بدون آن�كـه عـ�ن
كـاالى مورد مـعـامله را بخـرد حق فروش آن را از مـالك مى�خـرد تا به ا3ن طر3ق خطر گـران
شدن را از خود دفع كند. ز3ـرا پس از خر3د حق فروش، مالك كاال نمـى�تواند آن را تا موعد
مقـرر، به د3گرى بفروشـد. از طرفى اگر در مـوعد مقـرر، ق�ـمت كاال ارزان شـود، خر3دار
حق فـروش مى�تواند اقـدام به خر3د كـاال نكند و در نتـ�جـه فـقط مبلغـى كه بابت حق فـروش
داده، از دست او خـواهد رفت. همچـنان�كه اگـر در هر حـال تصمـ�م بگ�ـرد كاال را بخـرد،
مـبلغى كـه بابت حق فـروش داده، جـزئى از ثمن مـعامـله محـسـوب نمى�شـود (ر.ك: خـادمى

كوشا، ١٣٨٩ش، ص٥).
همـچن�ن طرف مـالك كه حـق فروش كـاال را به خـر3دار واگذار كـرده، براى ا3ن�كـه از
انجام معـامله در زمان مع�ن اطمـ�نان داشته باشد، مى�تواند حق خـر3د را از فرد د3گر بخرد؛
به ا3ن معنا كه اگر كاال3ش در موعد مقرر به فروش نرود، ا3ن حق را داشته باشد كه فروشنده9

حق خر3د را به خر3د كاال3ش ملزم كند.
اكنون در استصناع ن�ز طرف صانع، حق فروش كـاالى سفارش داده شده را به مستصنع
واگـذار مى�كند و سـفارش�دهنده ن�ـز براى ا3جـاد اطمـ�نان در صانع، حـق خر3د خـود را به او
واگذار مى�كند؛ در نت�جه، صانع حق فروش به غ�ر ندارد و مستصنع ن�ز حق انصراف ندارد.
بد3ن سان صـانع، خطر عدم فروش را مد3ر3ت مـى�كند؛ و مستصنع، خطر عـدم اقدام
صـانع را از خود دفع مى�كند؛ با ا3ن تفـاوت كه در ا3ـن معـامله9 اختـ�ار، مـبلغى از ه�چ طرف
بابت ثمن حق، پـرداخت نمى�شـود؛ بلكه صـرفـاً حق خـر3د مـسـتـصنع در برابر حق فـروش
صانـع قرار مى�گ�ـرد. و مانعى نـدارد كه مبـلغى به عنوان پ�ش پرداخت وجزئى از ثمـن سازه9

سفارشى پرداخت شود. فا3ده9 ا3ن معامله، مد3ر3ت نسبى خطر 3ادشده است.
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كـسانى كـه «ب�ع اخـتـ�ار» را در قـالب ب�ع و 3ا در قـالب سـا3ر عـقود صـحـ�ح مى�دانند،
مى�توانند اسـتصناع را به شكـل «معـامله9 اختـ�ار» توجـ�ه كنـند. بر خالف كـسانى كـه معـامله9
اخـتـ�ـار را از مـصـاد3ق قـمار 3ا غـرر به شـمـار مى�آورند و از هـ�چ راهى صـحـ�ح نمى�دانند.

بنابرا3ن توج�ه مذكور، فقط از نظر برخى مبانى، پذ3رفتنى است.
انطباق استـصناع بر قرارداد اخت�ـار معامله، موجب مى�شـود همه9 التزامات مـتعارف در
سفارش ساخت، مثل التزام به انجام آن و لزوم رضا3ت طرف�نى براى انصراف از آن، در 3ك
قالب فقهى توج�ه گردد. البته بـا توجه به معامله9 حق فروش در برابر حق خر3د، مبلغى كه به
عنوان پ�ش�پرداخت داده مى�شود، در فـرض اتمام معامله، جـزء ثمن و در صورت انصراف
مسـتصنع، فـقط با رضا3ـت و هبه9 او قـابل تملك است؛ و تملك آن، بدون رضا3ت فـعلى و
صرفاً به دل�ل شـرط ضمن عقد در صورت انصراف، نوعى «عـربون» است كه در ادامه حكم

آن آمده است.

٤. ٤. استصناع در قالب ب�ع عربون

«عربون» بر وزن حـلزون 3ا حلقوم، قراردادى عـرفى در سفـارش ساخت و خـر3د كاال
است. با استفـاده از روا3ات، معلوم مى�شود كه ا3ن مـعامله در صدر اسالم ن�ز وجـود داشته
است. ب�ع عـربون مطابق تفـس�ـر عـالمه9 حلى داراى دو نـوع است: نوع اول، در خر3د كـاال
صورت مـى�گ�ـرد كه مشـترى مـبلغى از ثمن را مى�دهد تا فـروشنده به مدت مـع�نـى، كاال را
براى او نگهدارد و شرط مى�كند در صورت انصرافش مبلغ داده�شده، براى فروشنده باشد.
ا3ن معنا به گـفته9 مجلسى اول در زبان فـارسى «ب�عانه» نام�ـده مى�شود (مجلسى، ١٤٠٦هـ. ق،
ج٧، ص٢٧)؛ و نوع دوم، در سـفـارش سـاخت كـاال (ر.ك: عـالمـه حلى، ١٤١٤هـ. ق، ج١٢،

ص١٧٥)
در نوع دوم ب�ع عـربون، سفـارش�دهنده مبلغـى را به فرد صـانع پرداخت مى�كند و با او
مقرر مى�كنـد كه اگر آن را پسند3د، آنچه پرداخت كـرده جزء ثمن قرار گ�ـرد و كاال را بخرد؛

و اگر نپسند3د، مبلغ پرداخت�شده براى فرد صانع باشد.
در هر دو نوع ب�ع عـربـون، مـبلغ پرداخـتى در صـورت انجـام مـعـامـله، جـزئى از ثمن
معامله است و ظاهراً از نظر عرف، مبلغ پ�ش�پرداخت فـقط در فرض عدم وقوع معامله، در
برابر حق فروش قـرار داده مى�شود و نسبـت به «معامله9 حق» به طور قطعى نـ�ست. ا3ن 3كى
از وجوه تفاوت آن با قرارداد اختـ�ار معامله (option) است كه در آن، مبلغ پرداخت�شده به
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طور قطعى در برابر حق بوده، به ه�چ وجه جزء ثمن قرار نمى�گ�رد.
قرارداد عربون از نظر شرعى از قراردادهاى باطل است (ر.ك: عالمه حلى، ١٤٢٠هـ. ق،
ج٢، ص٣٥٥)؛ ز3را مطابق روا3ت وهب از امام باقـر و صادق از ام�ـرمؤمنان (ع) كه صاحـبان
كتـب اربعه9 ش�ـعه نقل كـرده�اند (كل�نى، ١٤٠٧، ج ٥، ص٢٣٣؛ شـ�خ صدوق، ١٤١٣هـ. ق، ج٣،
ص١٩٨؛ و شـ�ـخ طوسى، ١٤٠٧هـ. ق، ج٧، ص٢٣٤) و مــجلسى اول آن را صــحــ�ح دانســتــه
(مجلسى، همان) و روا3تى از پ�امبر (ص) از طرق اهل سنت (ابن ماجه، ج٢، ص٧٣٨؛ ابى�داود،
١٤١٠هـ. ق، ج٣، ص٢٨٣) از عربون نهى شده اسـت. حتى بطالن ا3ن معامله ن�ـز مورد اتفاق
ش�عه و سنى دانـسته شده است (روضة المتـق�ن، ج٧، ص٢٧). بنابرا3ن اگر سفارش ساخت در
ا3ن قـالب انجام گـ�رد و مـبلغ پ�ش�پرداخت (ب�ـعانه) هـمانند عـربون، قرار داده شـود، باطل

خواهد بود.
البـته مـنظور از بطالن عربـون، بطالن تمل�ك و تملّك مـبلغ پ�ش�پرداخت (عـربون) در
فرض عدم وقوع مـعامله است؛ اما پس از ا3ن�كه خر3دار حاضر شود و كـاالى سفارش شده
3ا مورد معـامله را خر3دارى كند و مقدار پ�ش�پرداخت را جزئى از ثمن قـرار دهد، معامله به

شكل صح�ح واقع شده است.
نت�جه ا3ن�كه «سفارش سـاخت» گاهى در قالب ب�ع عربون واقع مى�شود» با ا3ن توض�ح
كه در هنگام سـفارش ساخت، مـبلغى به عنوان پ�ش�پرداخت، داده مى�شود كـه نسبت به آن
ب�ع عـربون واقع شده است؛ ولى نـسبت به سـازه9 سفـارشى، ب�ع واقع نشـده و فقط التـزام به
انجام ب�ع پس از ساخت كاال صورت گرفـته است. در ا3ن نوع معامله، مبلغ پ�ش�پرداخت،
صرفاً نشانه9 التزام عرفى بر انجـام ب�ع است. تملك آن در صورت انصراف خر3دار از خر3دن
سازه9 سفارشى، اگرچه از نظر عرفى صحـ�ح باشد، از نظر شرعى فقط در صورت وقوع ب�ع
و به عنوان جــزئى از ثمن، صـحــ�ح است و بدون انجـام ب�ـع، ملك�ت حـاصل نـمى�شـود؛

اگرچه با رضا3ت مالك، تصرف در آن حرام ن�ست.

٥. نت�جه	گ�رى و پ�شنهاد

از بررسى�هاى صـورت گرفتـه، معلوم گـرد3د كه «اسـتصناع» قـالب مع�ن شـرعى ندارد و بر
اسـاس مـفهـوم وسـ�ع آن، مى�تواند در قـالب ب�ع واقع شـود. بد3هى است در ا3ن صـورت،

احكام ب�ع بر آن مترتب خواهد شد.
البـته از آن�جـا كه انجـام ب�ع، صور گـوناگونـى دارد، براى شناخت نوع ب�ع انجام�شـده
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با3د به توافقـات طرف�ن توجـه نمود تا پس از شناخت نوع آن، احكام خـاص همان نوع ب�ع را
بر آن جارى نمود.

سـفارش سـاخت در قالب ب�ع، صـور مخـتلفى دارد كـه همه9 آن�ها به گـونه�اى در م�ـان
مردم واقع مى�شود؛ البته برخى از آن�ها ب�ش�تر از سا3ر اقسام، رواج دارد.

صـورت�هاى 3اد شـده در چند دسـتـه قـرار مى�گـ�ـرند و دست كم در ٢٠ نوع، قـابل�ت
وقوع عـرفى دارد. مب�ع در همـه9 اقسامِ دو دسـته9 اول، ٣ قـسم دارد: ١.�مب�ع شـخصى؛ ٢.

كلى در مع�ن؛ و ٣. كلى در ذمه. بنابرا3ن ا3ن ٢٠ نوع عبارت است از:
١. ب�ع مـواد اول�ه9 كـاال به شـرط ساخت آن در آ3ـنده با ذكر زمـان تحـو3ل؛ (اقسـام ١،
٢و٣)؛ و بدون ذكـر زمـان تحـو3ل ولى به صـورت تحـو3ل فـورى (اقـسـام ٤، ٥ و ٦)؛ و به

حالت تحو3ل در آ3نده (اقسام٧، ٨ و ٩).
٢. ب�ع سازه به شرط ساخت 3ا تكم�ل آن در آ3نده با ذكـر زمان تحو3ل (اقسام ١٠، ١١
و ١٢)؛ بدون ذكـر زمـان تحـو3ل به حالـت تحو3ـل فورى (اقـسـام ١٣، ١٤ و ١٥)؛ و بدون

ذكر زمان تحو3ل به حالت تحو3ل در آ3نده (اقسام ١٦، ١٧ و ١٨).
٣. ب�ع حق فروش سازه در برابر حق خـر3د به شكل ب�ع اخت�ار مـعامله (قسم ١٩) و در

برابر عوض به شكل ب�ع عربون (قسم ٢٠).
براى سـهولـت بررسى فقـهى ا3ن اقـسـام، مى�توان آن�ها را در ذ3ل سـه دستـه9 كلى قـرار

داد:
١. ب�ع استصناع به شكل «ب�ع سلم» 3عنى ب�ع كلى در ذمه به صورت تحو3ل در آ3نده كه
شـامل اقـسـام «٣، ٩، ١٢و ١٨» است. ب�ع اسـتـصناع بـه شكل مـذكـور، مـسـتلزم رعـا3ت
شروط ب�ـع سلم است؛ از جمله: تعـ��ن زمـان تحو3ل و پرداخت ثمن در مـجلس عقـد كه از

نظر مشهور فقها ا3ن شروط در صحت ب�ع سلم، الزم است.
٢. ب�ع استصناع به شكل ب�ع مال غ�ر سلم؛ 3عنى ب�ع مب�ع شخصى 3ا كلى در مع�ن و 3ا
كلى در ذمه به شكل تحو3ل فورى كـه شامل بق�ه اقسام غ�ر از ١٩ و ٢٠ است و مـجموعاً ١٥
قسم را در بـر مى�گ�رد. ا3ن نـوع ب�ع استصـناع همانند بقـ�ه9 اقـسام ب�ع است كـه در ضمن آن،
شرطى ذكـر مى�شود و با3د آن شرط از ابعـاد مختلM، مـعلوم باشد؛ از جمله از جـهت زمان

عمل به شرط كه در ب�ع استصناع، همان زمان ساخت و عمل به سفارش است.
٣. «ب�ع حق فروش» كه شامل دو قسم آخر است؛ قـسم ١٩ (استصناع در قالب اخت�ار
معـامله) و قسم ٢٠ (اسـتصناع در قالب ب�ع عـربون). حكم فقـهى ا3ن نوع استصنـاع ن�ز تابع
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احكام ا3ن دو نوع معامله است.
در عـرف را3ج شـده است كه كل مـبلغ عـوض را فـقط در هنگام تحـو3ل كـاال پرداخت
مى�كننـد و قـبل از آن هنگـام قـبـول ســفـارش، تنهــا بخـشـى از عـوض را به صــانع پرداخت
مى�كننـد؛ بنابرا3ن مى�توان گــفت كــه اسـتــصناع در مـوارد اطـالق آن، بر «ب�ع سلم» حــمل
نمى�شود؛ ز3را در ب�ع سلم بنا بر نظر مشهور فقها، قبض عوض (ثمن) با3د در همان مجلس
عقـد ب�ع انجام گ�رد. بـنابرا3ن طرف�ن مى�توانند صر3حـاً استصناع را در قـالب ب�ع سلم انجام
دهند امـا براى صـحـت آن، بنا بر نظر مـشـهـور با3ـد همـه9 ثمن مـورد مـعـامله، فـى�المـجلس

پرداخت گردد.
غالبـاً در عرف هنگام سفارش سـاخت، ثمن معامله پرداخت نمى�شـود ـ هرچند گاهى
بخـشى از ثمن به منظور تأكـ�د بر مـعامله پرداخت مى�شـود ـ و انصـراف از معـامله ن�ز جـز با
توافق، مقـبول عرف ن�ست؛ در نتـ�جه، به نظر مى�رسد قـرارداد استصناع متـعارف، ب�ش�تر
در قـالـب «ب�ع حق» واقع مى�شــود كـه سـازنـده، حق فـروش خـود را در مــقـابل حقِ خــر3د
ســفـارش�دهنده مــبــادله مى�كند و از ا3ن رو، هـر دو طرف خـود را به انـجـام مــعـامـله ملزم

مى�دانند.
در ا3ن فرض، هنـگام سفارش سـاخت، ه�چ گونه مـعامله�اى نسـبت به مورد سـفارش
انجام نمى�گـ�رد اما صفـات الزم و تأث�رگذار درباره9 ثمن و مـثمن، تع��ن مى�شـود. ب�ع سازه
پس از ساخت آن و با تحـو3ل آن انجام مى�شـود كه بر اساس تعـهد الزم در قرارداد اسـتصناع

است.
استصناع متعارف ن�ز غالبًا فـاقد معامله9 قطعى نسبت به مورد سفارش است؛ به و3ژه آن
كه در بـرخى موارد، مـحاسـبه9 دق�ـق مقـدار كل ثمن، به ساخت نهـا3ى آن بستگى دارد؛ مـثل
ساخت مسكن و 3ا سـاخت در و پنجره كه پس از ساخت، بر اساس مـقدار وزن آن�ها، مبلغ
ثمن تع��ن مى�گردد و پ�ش از ساخت آن�ها، صرفاً درباره9 ق�مت هر واحد مثل ق�مت هر ك�لو

آهن ساخته�شده، توافق حاصل مى�شود.
بنابرا3ن پ�شنهاد مى�شـود براى ا3ن�كه استصناع متعارف، بر قـالب حقوقى مناسب با آن

منطبق باشد، در قالب «ب�ع اخت�ار معامله» انجام گ�رد.
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