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چکيده
از تأسيسهاي مهم نظام حقوقي روميي -ژرمنيي هيد در تره يد و ييومي سيازي ن دقيت هيافي ن يست اسيت سيد اريبط ميرت
« »dette« »obligationو« »droit personnelاست Dette .در نظام یادشست عنصري از عنارر  obligationاسيت و droit personnel

هن ة مث ت این رايبة حقوقي است .تره ة نامناسب این اربطحات در متو حقوقي ایرا و مت ایزنکرد ن ها از اريبطحات رایيد در
متو فقهي ماننس «تعهس و التزام» و «دین و طلب» موهب خل مفاهيم خاص دو نظام ييزر حقيوقي شيست اسيت .در ع ي ،خبيا در
واژت شناسي و مفهوم شناسي اربطحات ينيادین يد خل نظري تأسيسهاي حقوقي و قواعسي منيتد شيست اسيت هيد اه ييت و ستيتر
هاريردي زیادي دارنس .اختطف دیسساتها در زمينة ت ليکييود یا عهسييود ييع هلي مناق د در تقتيمهاي حقوق مالي اختطط اس اب
سقوط تعهسات يا اس اب سقوط و انتقال دین در نهایت سردرس ي دهترین حقيوقي در م ثي هياي مي ا قهيري در فقيد اسيطمي و
متئوليت مسني در حقوق موموعد مصادیق خباهاي نظري ناشي از خباهاي مفهومشناسي است هد در این پژوهش يررسي ميشود.

کليدواژگان
تعهس حق دیني حق شخصي دین مال هلي مالکيت.

 نویسندة مسئول

تلفن00000000000 :

رایانامهdrabdipour@yahoo.com :
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مقدمه
از جمله مميّزات هر نظاا قواو  ،اصاالحقات قواو

صاان نظ نظاا اصاال اصاالحقات

عبارتهای که بيانگر موضوعات ،واعد تأصيسهای اصال که بایاد رر اااراوه همااظ نظاا
قوو

ررک تفسير شوند .ب توجه به این ا عيال مهم بسايار زیااظن ر اصاال ،زیارا شاباهال

موضوعها یا تأصيسهاي قوو
رر ررک بنياظهاي قوو

رر نظا هاي قوو

نظها راار کند .یک از بنياظهااي مهام قواو

ژرمن  ،تأصيس « »obligationاصال که رر متوظ قوو
«موجب» رر متوظ قوو

مختلف م تواند ما را به اشتباه جبراظناپايیر
رر نظاا هااي ر ما -

مصر به «التزا » رر متوظ قوو

لبناظ باه

ایراظ به «تعهد» ترجمه شده اصال .رر قال که رر پيشينة فوه  ،تعهاد
0

رر مفهو مصدري اصم کاربررها معان متعدري رارر .رر قووق ر ما  -ژرمنا  ،اصاالح
« »detteرا به عنواظ عنصري از تعهد بهکار م گيرند که از ضا نویسندگاظ قوو

فارص نظ را باه

معناي «رین» ترجمه کررهاند .رر قال که از نظر ماهيال نثار کامحً متفا ت باا «ریان» رر مفهاو
مصاللح رایج نظ رر فوه اماميه اصال .همچنين،

personnel

 droitکه جنبة مثبال تعهاد رر قواوق

ر م  -ژرمن اصال  ،رر قووق ما به قق رین ترجمه شده اصال با مفهو طلب یکساظ پنداشته
م شور ،رر قال که این ر مفهو نيز ماهيال یکسان ندارند.
انتخاه معارلهاي نامناصب فارص براي اصالحقات قوو
اصالحقات قوو

غرب نهتنها موجب صلط ناموجه

بيگانه بوم م شور بلکه به ررک ناررصال تأصيسهاا

واعاد قواو

نظ

نظا ها رر مالالعات تالبيو منجر م شور .رر این پژ هش با ریشهشناص اصالح رین ،قق رینا
تعهد رر ر نظا قوو
اژهشناص
قوو

ر م  -ژرمن

اصحم  ،تبيين تالبيق نظ ،ثابال م شور که صالا رر

ررک ناررصال این اصالحقات ،اگونه موجاب صلاط نظاري تأصايسهاا

واعاد

م شور ،به طوري که رر کاربرر اجراي واعد مرتبط با این ر تأصيس رر قاوزة قواوق

 .0معارل انگليس نظdebt :

28

خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی (بازشناسی و تطبيق نسبت ميان سه مفهوم دين ،تعهد و حق شخصی)

اموال قووق تعهدات
که اصالحقات قوو

راررارها نثار ناماللوب به رنبال راشته اصال .پژ هش ما فار
اصال مفهو

از مميزات هر نظا قوو

ما کناد

نثار نظ را بایاد رر اااراوه

هماظ نظا بررص کرر.
تبيين مفهوم تعهد ،دين و حق شخصی در نظام حقوقی رومی  -ژرمنی
تعريف لغوی و اصطالحی تعهد ( (obligationو دين ( )dette

« ،»Obligationرر زبااظ انگليسا باه معنااي تکلياف 0یاا تکلياف اانون (
 )LearnersDictionary, 2003رر زباظ فرانسوي به معناي الازا

Longman Handy

اجباار اانون اصاال (

Oxford

 )French Dictionary, 2006که به نظر ریشة نظ « »ligاصال بر ايزي یا کس که موياد موفاف
شده باشد ،راللال م کند ( dette .)Zimermann,1992, p.1که لغال معارل نظ رر زباظ انگليس
اصال رر متوظ قوو

debt

فارص به رین ترجمه شده اصال ،نيز به معناي ايزي (نوعاً پاول ) اصاال

که شخص بادهکار یاا ملتاز باه نظ اصاال ()Oxford Dictionary of Law, 2006
ضعيال بدهکاري که ايازي را بادهکار اصاال

0

یاا قالاال

0

(.)Longman Handy Learners Dictionary, 2003

ریشة لغوي نظ اژة التين  debtumبه معن بده اصال .این لغال ،رر لغاالناماههااي فرانساوي
نلماان نياز تعریاف یکساان باه معنااي  debtرارر ( .)Oxford French Dictionary, 2006اماا رر
اصالح قووق obligation ،که رر منابع فارصا «تعهاد» ،رر مناابع عربا «التازا »
ترجمه شده اصال ،تأصيس قوو

«موجاب»

اصال که از اژة التين  obligatioمشتق شده اصال (عباديپاور،

 ،0030ن )76تعریفهاي متعدري از نظ رر نظا هاي قوو

مختلف بياظ شده اصال.

1. Duty
2. Oxford Dictionary of Law, Sixth Ed. (UK: Oxford university press, 2006) something, typically,
money, that is owe or due.
3. Longman Handy Learners Dictionary, Fifth Ed. (British Library Cataloguing, 2003): Something
owed state of owing or person who owes money.
4. Oxford French Dictionary, Third Ed. (UK: Oxford university press, 2006) A sum of money that is
owed or due.
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رر قووق ر

تعهد اینگونه تعریف شده اصال« :تعهد یک رابالة قوو

اصال که ماا را ملاز

به انجا کاري به نفع ریگري بر اصاس انوظ م نماید )Helge, 2011, p.1( ».برص نيز نظ را رابالاة
قوو  0مياظ متعهد متعهدله تعریف م کنند که یک طار

را اارر ما کناد از ریگاري ايازي

بخواهد ( .)Malaurie, 2007, p.1ليا از نظر اژهشناص ر م «تعهد یک رابالاة قواو » ر طرفاه
بين ر شخص اصال ( )Zimermann, 1992, p.2این رابالة انون یا قوو

شخصا  ،جاوهره

ماهيال اصل تعهد را تشکيل م رهد (عبديپور ،0030 ،ن.)76
جوهرة شخص این رابالة قوو

صير تالور پيچيدهاي را پيموره اصال به گونهاي که رر ابتادا،

رائن ،بر جسم مدیوظ صلاله م یافال م توانسال ا را قبس رر برص موارر به بررگ بکشاد
رر موارري هم م توانسال ا را اعدا کند تا این صلاله به قاد قابس مادیوظ رصايد بعاد از
مدتهاي طوالن  ،براصاس نظریة ماري تعهد ،تا قد صالاله بار اماوال مادیوظ ،کااهش پيادا کارر
(1992, p.26

 .)Zimermann,از ایاان ر  ،براصاااس ماارة  002ااانوظ ماادن فرانساه ،رائاان قااق

زندان کررظ مدیوظ را ندارر ( .)Mazeaud ,1995, t2, p.8بر این اصاس ،به رنبال صير تکامال نظریاة
تعهد ،ابتدا نظریة شخص تعهد ،صپس ،نظریة ماري تعهد شکل گرفال.
بر اصاس نظریة شخص  ،جوهرة اصل تعهد ،شخص بورظ رابالة قواو
راباله رر ابتدا ،اناظ به شخصيال ر طر

طارفين اصاال .ایان

ابسته بور کاه از یاک طار  ،امکااظ جداشادظ نظ از

طرفين ا ليه جور نداشال انتوال نظ به ریگري امکاظپيیر نبور از این ر  ،با مرگ طرفين پایاظ
م یافال به رثه نيز منتول نم شد ( ،)Zimermann, 1992, p.5از طر

ریگر ،این رابالاه باين ر

شخص ایجار م شد هيچ ارتباط با رارای نظهاا نداشاال ،باه هماين رليال رر ر راظ ابتادای ،
طلبکار مجبور بور رصال ر ي بادهکار بگايارر ا را رصاتگير کناد رر صاورت انجاا نادارظ
تعهداتش ،ا را به بررگ بگيرر تا به این عنواظ براي طلبکار کار کند .بنابراین ،نظر «ملز بورظ» (رر
یک مفهو اصتعارهاي) بهطور ضمن  ،راللال بر امکاظ اجراي تو يف ا ع

بررگ جسم رارر.
1. legal tie
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صپس ،این صلاله ،کمرنگ تار شاد باه تسالط بار جسام بادظ مادیوظ زنادان کاررظ ا
محد رشد .این ضعيال مدت طوالن ارامه یافاال تاا باه صالاله بار اماوال مادیوظ محاد ر شاد
(صنهوري ،0020 ،ن .)00اما رر عين قال لغال تعهد0هميشه صاطرة بهبندکشيدظ مدیوظ را به یاار
قوو داناظ م ن رر امر زه نيز بهطور ضمن  ،بر نوع طناه نامرئ به ر ر گررظ مادیوظ راللاال
م کند که ا را به شخص معين بسته اصال ملز اصال براي ا کاري انجا رهاد (
 .)1992,به بياظ ریگر ،الزا ن ربورظ تعهد رر متوظ قوو

p.5

Zimermann,

امر ز ،ریشه رر بهبندکشيدظ فيزیک

مدیوظ رر ر باصتاظ رارر م تواظ گفال این راباله رر قال قاضر شکل کواکشدهاي از بررگا
اصال که ابتدا ا را ملز به انجا رارظ کاري به نفع ریگري م کند .صپس ،ایان صالاله بار اماوال ا
تعلق م گيرر .همچنين ،شایاظ ذکر اصال بر اصاس این نظریه ،رین ( )detteعنصري از عناصر تعهد
به معناي تکليف به پرراصال پول یا رارظ مال یا انجاا رارظ کاار صادمال اصاال (عباديپاور،
 ،0030ن.)73
برصح

نظریة شخص تعهد ،شيرک0قوو داظ نلمان  ،با «رابالاة شخصا قواو » رر تعهاد

موابله م کند .شيرک برصح

قووق ر م  ،رابالة شخص را اصل نم راند باه موضاوع تعهاد،

جداي از رابالة قوو  ،به عنواظ عنصري اصاص م نگرر ،تا جای که تعهد به عنصر ماال بيشاتر
نزریک م شور تا به رابالهاي شخص  ،یعن از شخص رائن مدیوظ منفصل م شور با موضاوع
صور عجين به یک ش ء ماري تبدیل م شور (صنهوري ،0020 ،ن .)00به بياظ ریگار ،محال
موضوع تعهد را باید عنصر اصاص رانسال که از رائن مدیوظ تفکيکشدن اصال مانند قواوق
عين م تواند مورر تصر هاي قوو

ریگر ا ع شور (فرجالصده ،036 ،ن .)0براصااس ایان

نظریه ،برص تعهد را اینگونه تعریف کررهاند « :يمه ماليه تکوظ قواً ف ذمه الدائن ریناً فا ذماه
المدین» (الکسوان  ،0002 ،ن )00تعریف که تأصيس ذمه رر فوه اصحم را به غلط باراي تبياين
مفهو

ماهيال تأصيس ر م « »obligationبه عاریال گرفته اصال.
1. Obligation
2. Gierke
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به هر قال ،رر نظریة اصير تعهد صرفاً رابالة بين ر شخص نيسال ،بلکه رابالة باين ر رارایا
اصال ننچه جوهرة تعهد را تشکيل م رهد عنصر مال

ماري تعهد اصال که قو براي رائان

رین براي مدیوظ محسوه م شور .از این نظر ،این نظریه به نظریة ماري تعهد مشاهور ما شاور.
این نظریة به قووق نلماظ محد ر نم شور از صوي صال  0رر فرانسه هم گسترش م یابد ،اما رر
ننجا با ا بال گسترره مواجه نم شور (صنهوري ،0020 ،ن.)07
رر ارامه ،قيات نظریة موضوع یا ماري تعهد ،براي کمک به این نظریه ،نظریههاي ریگاري
از جمله نظریة قق بر ش ء ( ،)Jus in remنظریاة رارایا ( )patrimoineنظریاة نلماان تفکياک
عنصر مدیونيال ( )schuldاز مسئوليال ) )Haftungنيز از صوي قوو داناظ مالر شد که شر نظ از
قوصلة این مواله صارج اصال .براصاس نظریة تفکيک مدیونيال مسائوليال ،تعهاد باه ر عنصار
مدیونيال مسئوليال تجزیه م شور .عنصر ا ل ،عبارت اصاال از تکلياف اانون متعهاد باه اراي
اصتياري موضوع تعهد ،عنصر ر  ،الزا

اجبار به ایفاي تعهد رر صورت اجرانکاررظ اصتيااري

نظ متعهد اصال که این مسئوليال بر مال مدیوظ اعمال م شور نه جسم ا (انورصلالاظ  ،0با تاا،
ن00؛ فرجالصده ،036 ،ن.)0
رر ا ع ،عنصر الزا که صابواً بهالور کامل ،رنگ شخصا راشاال باه معنااي «بناد برگاررظ
متعهد» محسوه م شد رر قال قاضر نيز از ریدگاه طرفداراظ مکتاب شخصا  ،ناوع طنااه
نامرئ محسوه م شور ،ریگر مثل گيشته نيسال رر تحوالت قووق تعهدات این بناد از عهادة
مدیوظ برراشته شده اصال به رارای ا پيوند صورره اصال .براصاس این نظریه نيز ،رین عنصاري
از عناصر تعهد محسوه م شور ،اما که عنصر مسئوليال از نظ تفکيک شده اصال .از ایان ریادگاه،
رین به معناي تکليف متعهد به رارظ مال یا انجا رارظ عمل یاا انجاا نادارظ عمال اصاال عنصار
تکليف جوهرة نظ را تشکيل م رهد اجرانکررظ این تکليف ،موجب مسئوليال متعهاد ما شاور
(عبديپور ،0030 ،ن.)60
1. Saleilles
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تبيين اصطالح حق شخصی)droit personnel( 1

براصاس نظریة شخص تعهد ،ماهيال تعهد رابالهاي قوو

شخصا اصاال کاه باه اصاالة جنباة

ایجای نظ ،یعن قق ناش از نظ به قق شخص نيز معر

شاده اصاال (صاعد ،0332 ،ن003؛

p.88

 .)Samuel,1992,رر ا ع ،ماهيال تعهد رابالهاي انون بين ر شخص اصال که اثار نظ ،یاک

قق شخص اصال ( .)Ghestin, 2005, p.3براصاس این قق ،یک از طرفين مستحق مالالبة اجاراي
تعهد ریگري ،به اجراي نظ ملز م شور ( .)Faber and Lurger, 2011, p.200به بياظ ریگر ،اگر از
جنبة مثبال از طر

متعهدله به این رابالة قوو

نگریسته شور ،قق شخص

اگر جهال منفا

از صوي متعهد نگریسته شور« ،تعهد» نا رارر (الکسوان  ،0002 ،ن .)00شاایاظ ذکار اصاال رر
اکثر نظا ها غلبه توجه به جنبة صلب تعهد اصال تا ایجااب نظ ،لايا نظریاة «تعهاد» مشاهورتر از
نظریة «قق شخص » اصال ،به هر قال ،تعهد قق شخص رر قووق نوشاته رابالاهاي تنگاتناگ
رارند ر ر ي یک صکه محسوه م شوند رر توابل با قووق عين اند
توسيمبندي قووق عين

به اصالة این توابال،

شخص شکل م گيرر که از نظر برصا قوو اداناظ ایان توسايمبنادي

صتوظ فورات قووق اموال رر نظا قوو

ر م  -ژرمن اصال (صنهوري ،0336 ،ج ،0ن.)6

براصاس این توسيمبندي صاصتاري ،قووق مال به ر سم عين

شخصا توسايم ما شاور.

قق شخص قو اصال که شخص نسبال به ریگري پيدا م کند بر اصاس نظ م تواند انجا رارظ
کاري را از ا بخواهد .صاقب این قق را متعهد یا طلبکار کس که ملاز اصاال ،متعهدلاه یاا
بدهکار م نامند (کاتوزیاظ ،002 ،ش )3بهرليل اینکه موضوع قق رینا یاا شخصا صارفاً از
شخص متعهد مالالبهشدن اصال ،صه عنصر رارندة قق ،متعهد موضوع قق رارر .اما قاق عينا
قو اصال که شخص بهطور مستويم ب

اصاله نسبال به ش ء معين پيدا م کند ما تواناد نظ

را بهکار گيرر .از این ر  ،ر عنصر رارندة قق موضوع قق رارر (کاتوزیاظ ،002 ،ش.)7
 .0این اصالح رر متوظ قوو فارص به قق رین مشهور شده اصال که رر ارامه نظ را شر م رهيم  .رر متاوظ قواو
انگليس تعبيرهاي مختلف از نظ جور رارر .مانند:
Personal right, Right in personam, Right in action, Chose in action
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به بياظ ریگر ،قو که براصاس جور مو عيال یک ش ء مالالبهشدن باشاد ،قاق عينا یاا
 right in remاصال ( .)Sakmann, 2005, p.90از این نظر ،موضوع قق عين از جملاه مالکياال کاه
مهمترین مصداق نظ محسوه م شاور ،هميشاه یاک شا ء مااري مشاخص ،مفار

 ،معاين

رؤیالشدن اصال (صنهوري  ،0336ج ،0ن )00از این ر  ،تعلق رابالة اعتباري مالکياال نسابال
به اموال کل

اعتباري ،همچنين ،منافع ،تصورنشدن اصال .رر موابل ،قق شخص غالباً ناافر باه

انجا رارظ یا ترک عمل اصال نم تواظ نظ را مشاهده کرر (هاشام

توا زاره ،با تاا ،ن ).

شایاظ ذکر اصال ،رر نظا ر م  -ژرمن قووق عين رر لمر قووق اموال قووق شخصا رر
لمر قووق تعهدات رار م گيرر توابل قووق عين
تعهدات اصال .بنابراین ،رر این نظا قوو

شخص  ،جلوهاي از توابل قووق اماوال

نسبال مياظ رین ،تعهد قق شخص کامحً ر شان

اصال منا شهاي بر نظ نيسال .تعهد که رابالة قوو

مياظ متعهد متعهدلاه اصاال ،باراي متعهاد

تکليف به رارظ مال یا انجا رارظ عمل یا صورراري از عمل اصال که از نظ به رین تعبير ما شاور
براي متعهدله قق مالالبة موضوع تعهد اصال که از نظ به قق شخص تعبير م شور .بدین ترتياب،
«رین» «قق شخص » ر ر ي صکة «تعهد» هستند .به عبارت ریگر ،تعهد از منظار متعهاد ،ریان
اصال از منظر متعهدله یک قق شخص یا به تعبير برص مؤلفاظ قق رین اصال.
تبيين ماهيت دين و تعهد در حقوق اسالمی
رر قووق اصحم بر صح

نظا قوو

ر ما ژرمنا  ،ریان تعهاد ر ماهياال کاامحً مساتول

محسوه م شوند ارتباط جوهري با یکدیگر ندارند .ليا بهطور مستول این ر اصالح قواو
را تبيين م کنيم .ناگفته نماند رر فوه قووق کشورهاي عرب بهجاي اژة تعهد بيشتر اژة التزا
بهکار گرفته م شور (صعدي0332 ،؛ فرج توفيق0003 ،؛ انور صلالاظ  ،0ب تا) ،رر ایان تحوياق ،ماا
به تأص از قوو داناظ فارص
م گيریم.

اژة تعهد را بهکار م گيریم هر ر

اژه را باه یاک معناا رر نظار
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مفهوم التزام يا تعهد

تعهد رر زباظ فارص

عرب از ریشة «عهد» اصاال مصادر بااه تفعال باه معنااي ضامانال،

برعهدهگرفتن ،پيماظ بستن صور را مدیوظ موففکررظ اصال (شهيدي ،002 ،ش ،00از نظر
برص به معناي تازهکررظ پيماظ شرط یا عهادي را پايیرفتن اصاال (طااهري ،0027 ،ن.)600
همچنين ،لغال عهد ،به معناي امااظ صاوگند ،ذماه یاا قفااص

صايال اصاال (جاوهري،0067 ،

ن ،)000رر برص لغالنامهها به معناي قفظ ش ء نگهداري مراعات نظ بياظ شاده اصاال.
براي مثال «ا فوا بالعهد اظ العهد کاظ مسئوال» که به معناي فا به قفظ ایمااظ ترجماه شاده اصاال
(راغب اصفهان  ،0 00 ،ن .)030پس ،اصل عهد ،نگهداري مراعات اصال پيماظ را از جهاال
الز المراعاتبورظ ،عهد گفتهاند اگر به معن امر توصيه غيره نید ،از جهال الز الحفظباورظ
نظ اصال ( رش  ،0 00 ،ن.)70
رر اصالح  ،تعهد یا التزا  ،معان متعدري رارر .التزا یاا تعهاد یاک معنااي مصادري یاک
معناي اصم مصدري رارر .تعهد رر معناي مصدري این گونه تعریف شده اصال« :باه عهاده گارفتن
انجا یا ترک عمل رر برابر ریگري ،صواه رر برابر عو

باشد یا نباشد( ».شهيدي ،002 ،ش)07

براصاس این تعریف ،موضوع تعهد یک از صه امر اصاال ،رارظ ماال ،انجاا رارظ عمال اعام از
ماري یا قوو

صورراري از انجا رارظ عمل معين ،اعم از ماري ،یا قوو  .اما از ریدگاه فوها

تعهد یا التزا ممکن اصال به امر اعتباري انشای تعلق گيرر یا عمل مااري .رر لمار شار ط
التزامات عودي ،شرط نتيجه مصداق ا ل

شرط فعل مصداق ر م اصاال .نموناه مثاال باراي

تعهد رر مفهو مصدري این تعریف از کفالال رر برص منابع فوه اصال « ه التعهاد االلتازا
لشخص باقضار نفس له عليه قق» (صمين  ،ب تا ،ن.)00
برص مؤلفاظ با ررک تمایز ر یکرر نظا ر م  -ژرمن

قووق اصحم رر موولاة تعهادات

التزامات تأکيد کرره اند :عهد التزا رر این معنا رر صورت که موضوع نظ یک «مضموظ انشای
اعتباري» بر عهده گرفتن موضوع اعتباري تراض باشد ،تشکيلرهندة مفهو عود اصال .از هماين
ر  ،از نظر فوه هر عودي مرکب از ر تعهد یا ر التزا اصال ،صواه موضوع عود تمليک باشد ،یا
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نباشد صواه قاصل عود ،تعهد (به معناي مسبب ) براي هر ر طر

یا یک طار

یاا هايچ یاک

باشد ،که رر این معنا ارتباط با تعریف مرصو از تعهد رر قووق غاره نادارر (الشاریف،0030 ،
ن.) 7 7
تعهد به معناي اصم مصدري ،عبارت از فيفه تکليف قوو

اصال کاه باهطاور اانون بار

عهدة متعهد ثابال شده اصال (محوق رامار ،0023 ،ن .)72تعهد به این معنا ممکن اصاال باه ارارة
شخص ،یعن از طریق تعهد به معناي ا ل بر عهادة ا ارار گيارر یاا باد ظ ارارة ا

باهطاور

مستويم به قکم انوظ ثابال شور .بنابراین ،رر این معنا التزا یا تعهد ،به معناي تکليف شاخص باه
رارظ مال ،انجا رارظ عمل یا صورراري از انجا رارظ عمل اصال (عبديپور ،0030 ،ن .)60لايا رر
برص عبارتهاي فوها ،شرط فعل به التزا معنا شده اصال ،اناظ که شرط یا اشتراط عاد تصار
به معناي التزا عد تصر

تلو شده اصال (مراغ  ،0 06،ن .)030 0

رر این مفهو  ،از نظر قکم ضع

تکليفا  ،تعهاد اناواع مختلفا رارر .برصا التزاماات

تعهدات ،به یژه التزامات انون  ،از ریدگاه فوه صرفاً قکم تکليف اصاال اثار ضاع نادارر.
نظير قکم جوه پرراصال نفوة ا اره که به اعتوار برص فويهاظ قکام تکليفا محاس اصاال
هيچگونه اثر ضع ندارر (یزري ،0 03 ،ج ،0ن660؛ کاشف الغالااء ،0003 ،ن00؛ اشاتهارري،
 ،0 06ن .) 3اما تعهدات مانند شر ط التزامات رارراري هم کاه اثار ضاع رارناد ،ماهياال
ضع نظها مورر بحث تنافر نراي فويهاظ رار گرفته اصال .براي مثال رربارة ضمانال

تکليف

اجراي شرط فعل که رر تعریف فوه به «التزا رر ضمن التزا اصل یعنا عواد» توصايف شاده
اصال ،بهطور کل صه ریدگاه جور رارر:
 .0عد

جوه تکليف بر مشر طعليه صر

ایجار قق فسخ براي مشار طلاه (شاهيد ا ل،

 ،000ن) 07؛
 .0صر

جوه تکليف بر مشر طعليه (شيخ طوص  ،0000 ،ن)000؛

 .0جوه تکليف بر مشر طعليه امکاظ الزا یا اجبار ا رر صاورت امتنااع (کرکا ،0 02 ،
ن 00؛ نجف  ،0070 ،ن.)002
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رر ریدگاه ر  ،انين التزام صرفاً قکم تکليف اصال اما ریدگاه صو که اکثر فويهاظ امامياه
از نظ تبعيال م کنند ،عح ه بر جنبة تکليف شرط یعن
نظ ائل اصال ،اگراه رر تحليل توجيه نظ اصتح
بر فر

جوه فاي به نظ ،جنبة ضع نيز باراي
ریدگاه جور رارر ،اما بهطاور منالوا مبتنا

جور «قو » براي مشر طله اصال.

مولّف مکاصب رر تحليل مبناي قق الزا مشر ط له ،پس از اصتنار به عمو ارلة نول

جاوه

فاي به عود شرط ،م افزاید :همانا عمل باه شارط ايازي مانناد تساليم عوضاين اصاال زیارا
مشر طله به ا تضاي عود مور ظ به شرط ،مالک شرط شده اصال ما تواناد مشار طعلياه را باه
تسليم نظ اجبار کند (انصاري ،60 ،ن .) 02محوق صوی ضمن تأیيد این سمال از ریدگاه شايخ
که فاي به شرط مجرّر تکليف محس نيسال مشر طله قق مالالبة نظ اجبار مشار طعلياه را
رارر ،فرضية ملکبورظ نظ را با این اصتدالل که شرط موجب اشتغال ذمة مشر طعليه نم شور ،رر
م کند معتود اصال که شرط براي مشر طعليه التزا

براي مشار طلاه قوا از قواوق ایجاار
اثبات قکم تکليف بار عهادة ا

م کند هد

از اشتراط امري بر عهدة یک از متعا دین ،صر

نيسال غر

مُلز شدظ ا به این شرط اصال به گونهاي که مشر طلاه قاق مالالباة نظ را راشاته

باشد رر صورت لز  ،از طریق رارگاه ا را الزا کناد .از ریادگاه محواق صاوی ایان « جاوه
قو » که از یک صو ،براي مشر طعليه التزا

از صوي ریگر ،براي مشر طله قق مالالباه الازا

را فراهم م کند ،قکم ضع اصال که از صيرة عواح نشاأت ما گيارر ر ایاال المومناوظ عناد
شر طهم تأیيد همين ر ش صيرة عوحیيه اصاال (صاوی  ،0 06 ،ن .)077باه بيااظ ریگار ،اثار
ضع ناش از این التزامات ،اگر اه ملک محسوه نم شور اما رر سم قووق جاي ما گيارر
ققالشرط یا قق مالالبه یا قق الزا ناميده م شور (انصاري ،0 02 ،ن60؛ یازري ،0 00 ،ج،0
ن007؛ ایر ان  ،0 07 ،ج ،0ن.)76
بنابراین ،تعهد یا التزا بر قسب مورر ممکن اصال قکم تکليف محس یا رربررارندة قو باه
نفع متعهدله باشد که رر فر

اصير بهطور مفهوم با تأصيس  obligationرر قووق نوشته شباهال

رارر .اما هماظگونه که مشاهده شد ،ماهيال نثار یکسان ندارر.
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تبيين مفهوم دين

رین که جمع نظ ریوظ اصال ،از نظر لغوي رر زباظ فارص

عرب به ار

راراي اجال مهلاال

معين گفته م شور (فراهيدي ،0 0 ،ن )60از نظر برص هر ش ء غيرقاضر را رین م گویناد
(ابن منظور ،0 02 ،ن .) 03که به نظر م رصد مرار از ش ء غيرقاضر مال اصال که شاخص رر
اصتيار ندارر رر اصتيار ریگري رار راره اصال .برص هم گفتهاند که ریان همااظ ار

ثمان

مبيع اصال (فيوم  ،0 0 ،ذیل اژة رین) .از نظر برص لغالشناصاظ نيز مال را که اجل رارر ،رین
م گویند رر موابل نظ مال را که اجل ندارر ،ر

م گویند ( اصال زبيدي ،0007 ،ج ،00ذیل

اژة رین).
اما رر اصالح فوها ،رین ر تعریف عمده رارر :از نظر برص فوها« ،هر ايزي که رر ذمة ثابال
باشد ،رین م گویند .صواه صبب نظ ر

 ،یا بيع یا اتح

یا نير یا قکم شرع نظير نماز بار

ذمه باشد» (صوانساري ،0000 ،ن  0؛ نملا  ،0020 ،ن .)0 0از منظار ایان ریادگاه ،ریان بار
اجبات مال اله

ققاهلل نيز اطحق م شور .به بياظ ریگر ،هر قو که به صابب نظ ذماة انسااظ

مشغول به نظ باشد ،رین م گویند ،اه ققاهلل اه ققالناس (انصاري ،0 00 ،ن .)077قت از
ریدگاه برص فوها اجبات اله مانند قج ر زه نماز که ذمة مُکلف به نظها مشغول ما شاور،
ملک صدا محسوه م شوند رر ا ع ،همة اجبات شرع ملک صدا ند اصال .البته مرار از ملک
مالکيال ،ملکيال رایج بين مرر نيسال بلکه از قيث مناصبت که باين مکلّاف صدا ناد بر ارار
م شور ،ملک صدا ناميده م شوند .همانگونه که رر نیة رنظ بياظ شده اصال «هلل علا النااس قاج
البيال من اصتالاع اليه» (طباطبائ

م  ،0 00 ،ن.)007

اما رر تعریف ریگر ،رین عبارت اصال از «هر مال کل که ثابال بر ذمه ما باشاد» (صابز اري،
ب تا ،ن000؛ گلپایگان  ،0060 ،ن ،70قسين صيساتان  ،0 06 ،ج ،0ن .)000برصا هام رر
تعریف نسبال مشابه ریگري رین را اینگونه تعریف کررهاند «رین مال اصاال کاه ذماة انساان رر
موابل ریگري به نظ مشغول م شور» (زینالدین ،0 00 ،ن .)7از این منظر ،رین نوع مال اصاال
ا صا

اموال از جمله ابليال نول انتوال را با صور رارر.

خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی (بازشناسی و تطبيق نسبت ميان سه مفهوم دين ،تعهد و حق شخصی)

88

شایاظ ذکر اصال از منظر این گر ه که رین را مال کل بر ذمه م رانند ،رین صور ر معن عاا
صان رارر که معن عا نظ هر مال کل ثابال بر ذماه اصاال معنااي صاان نظ ار

اصاال

(نرا  ،0 00 ،ن .)036تعریف صان رین هماظ تعریف لغوي رین اصال زیرا رر لغال ریان باه
رض که اجل مهلال معين رارر ،گفته م شور (فير زنباري ،0 0 ،ن.)000
به هر قال ،رین رر قووق اصحم  ،نوعاً به معناي مال کل رر ذمه اصاال از مصااریق اماوال
محسوه م شور .البته این مال ،یک مال اعتباري اصال نه صارج  .فوها به ایان اشاکال هام کاه
اموال کل موجور

ابل تملّک نيستند ،به صارگ پاصخ رارهاند« :مالکيال عر

صاارج نيساال،

بلکه از اعتبارات عوحئ اصال ليا مانع از اعتبارکررظ نظ رر یک موضوع اعتباري ریگار جاور
ندارر .رین یا مال کل بر ذمه ،معد

ماللق نيسال بلکه موجور به جور اعتبااري اصاال ایان

موجور اعتباري گاه رر ذمه گاه رر صارج از ذمه ،اعتبار م شور باا ایان صاف راشاتن
موجوریت اعتباري ،عوحً نظ را ملک

ابل تملک م رانند» (صمين  ،0 00 ،ج ،0ن.)06

شایاظ ذکر اصال اعتبار مالکيال براي مال کل اعتباري عوحئ مستول محسوه م شور نوش
ذمه مانند نوش عالم صارج اصال رصالت رر اعتبار مالکيال ندارر به هار قاال اضاافه مالکياال
اضافه بين مالک مملوک اصال (صاقب جواهر ،به نول از موصاوي صمينا  ،0 00 ،ج ،0ن ؛
اصفهان  ،0 02 ،ج ،0ن .0)00به بياظ ریگر ،ذمة مدیوظ فر
عنواظ موطن اموال کل که جور صارج ندارند ،فر

اعتباري اصال که بهطور عولا  ،باه

م کنند (عبديپور ،0030 ،ن.)60

بنابراین ،رین از مصاریق اموال (البته از اموال اعتباري) محسوه م شور رابالة راین باا ریان
رابالة شخص نيسال ،بلکه رابالة مالک با مملوک اصال .بنابراین ،ارتباط جوهري باا مفهاو تعهاد
« .0الملک ف جميع الموارر إضافه بين المالک المملوک ،قتّى ف مالکيّه ش ءٍ ف ذمّه الغير؛ ألظّ الملکيّه متووّمه باإلضافه
الحاصله الميکوره ،تکوظ ذمّه المدیوظ کمحفظه للمال ،ال رصاله لها ف اعتبار الملکيّه ،إظ شئال لال :قال اليمّه
قال الخارج بال نسبه إلى األعياظ الخارجيّه المملوکه ،فکما أظّ الخارج فر للمملوک من غير رصاله له ف اعتبار
الملکيّه ،کيلک اليمّه» نول از موصوي صمين  ،0 00 ،ج ،0ن  .رر توضيح ریگر« :المرار إضافه الکل إلى اليمه
بنحو اضافه المظر بظرفه»( :اصفهان  ،0 02 ،ج ،0ن.)00
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ندارر این ر  ،نثار اقکا متفا ت رارند .براي مثال ،بر صح

التزامات تعهدات کاه جاوهرة

نظ قکم تکليف اصال ،اشتغال ذمه ناش از ریوظ یا هماظ مدیونيال ،قکم ضع اصاال از ایان
ر  ،شرایط تکليف رر تحوق نظ رصالت ندارر .بنابراین ،هر شخص قت اشخان فا د اهليال نياز
م توانند مشغولاليمه شوند .عح ه برنظ ،ب ترریادي رر ابلياال نوال انتواال «ریان» رر قواوق
اصحم

جور ندارر بيع رین قوالة رین با هيچ اشکال مواجه نيسال .رر قال که رر نظا هاي

قوو

کامنالی مدتهاي طوالن تعهد ابل انتوال نبور متعهدله

غرب اعم از ر م  -ژرمن

براي انتوال قق صور صرفاً ناگزیر به بهکارگيري تأصيس نمایندگ یا صاز کار تبدیل تعهد باور .رر
صدة اصير با بر ز مکتب ماري تعهد ،ابليال انتوال تعهد قق رین ناش از نظ رر این نظا هاا باا
شرایال به رصميال شناصته شد .ليکن هنوز به رليل عد تصور مالکيال مال کلا

جاور برصا

صنالهاي ر م  ،نظریة تعهد رر این نظا ها رر موایسه با ابليالهاي کاربرري نظریة رین رر قووق
اصحم  ،همچناظ کاصت ها نوصهای رارر.
از توضيحات یارشده معلو شد رر قووق اصحم « ،رین» از نظر ماهيال ،متفا ت از «تعهد» یاا
«التزا » اصال این ر تأصيس قوو

تفا تهاي بنيارین رارند نهتنها یکساظ نيستند ،بلکه رابالة

نظها با یکدیگر از نظر مفهوم تباین اصال .رین مال کل برذمة مدیوظ یک قکم ضع اصال
مهم ترین صف اموال یعن

ابليال نول انتوال را با صور رارر مالک نظ که راین ناميده م شاور

به راقت م تواند این مال صور را به صيلة عود بيع یا عوور ریگر ،به ثالث انتوال رهد.
خطاهای واژهشناسی در متون حقوقی ايران
رانستيم که رر قووق ر م  -ژرمن رین ( )detteعنصري از عناصر تعهاد ( )obligationمحساوه
م شور .همچنين ،جنبة مثبال تعهدات «قق شخص »

(personnel

 ()droitناميده م شور .از این ر

رین ،تعهد قق شخص با یکدیگر رابالة تنگاتنگ رارر .اما رر قووق اصحم از یک صاو ،ریان
ماهيال کامحً مستول رارر نوع مال اعتباري محسوه م شور از صوي ریگر ،تعهد به معنااي
اصم مصدري یا هماظ فایف تکاليف التزامات انون

رارراري ،بهطور ذات قکم تکليفا

اصال برص مصاریق نظ مانند شرط فعل التزامات رارراري ،اثر ضع رارر ،ليکن اثر ضاع
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ناش از این التزامات ،ملک محسوه نم شور رر سم قووق جاي م گيرر ققالشرط یا قاق
مالالبه یا قق الزا ناميده م شور.
اما متأصفانه رر متوظ قوو

ایراظ باه رليال صالاا رر اژهشناصا

مفهاو شناصا

اژههااي

یارشده ،این مفاهيم رر یکدیگر صلط شدهاند .رر نتيجه ،مفهو رین تعهد رر یکدیگر صلط شاده
قق ناش از تعهدات ننچه رر قووق غره به قق شخص مشهور اصال ،قق رین

یا طلب

ناميده شده اصال .از این ریدگاه ،طلب یا قق رین  ،جنبة مثباال تعهادات جنباة منفا نظ ریان
ناميده م شور .از این منظر ،تعهد ر اهره متفا ت رارر .0 :جنبة مثبال ،که شخص قق مالالبه پيدا
م کند نظ را «قق رین » یا طلب م گویند؛  .0جنبة منف  ،که شخص را ملاز ما کناد تعهاد
ناميده م شور» (کاتوزیاظ ،0023 ،ش .)00رر این تعریف ،طلب مترار
رین اصال که رر موابل قق عين

با قاق شخصا یاا قاق

رار رارر.

رر این زمينه عبارتهای از منابع قوو

فارص ذکر م شور« :تعهد ایجار یک رابالة شخصا

رین اصال به جا بور که رر شمار ریوظ رار گيرر» « .تعهد رر قق کنون به ر معنا باهکاار
م ر ر .0 :معن عا  ،که شامل تما قووق رین م شور؛  .0معن صان که نافر به ریوظ ناش از
عود اصال» (کاتوزیاظ ،0023 ،ش« .)7رین تعهدي که بر ذمة شخص به نفع ریگري جور رارر کاه
از قيث انتساه نظ به بستانکار ،طلب از قيث نسبت که با بدهکار رارر ،رین یا بده ناا رارر»
(جعفري لنگر ري ،002 ،ش « .)0003رین غالباً جنبة منف رابالة تعهد اصال ،یعن ننچه بسته باه
متعهد اصال رر موابل ،طلب اصال .طلب ،جنبة مثبال تعهد اصال که ابسته به متعهدلاه اصاال»....
(هاشم

تو زاره ،ب تا ،ن )»....؛ « رر اصالح قواو

ریان غالبا ًا باه معنااي تعهاد باهکاار

م ر ر....کلمة تعهد رر قووق کنون ر معن رارر :یک معن عا که شاامل تماا قواوق رینا
اصال ریگري ،معن صان که نافر به ریوظ ناش از عود اصال...؛ اژة رین معموالً رر صصاون
تعهدات که موضوع نظ جه نود م باشد ،مورر اصتفاره رار م گيرر» (شعاریاظ ،0022 ،ن -026
)027؛ «تعهد اعم اصال از طلب رین؛ جنبة مثبال این راباله رر جاناب بساتانکار ارار رارر باه
طلب موصو اصال طر

منف نظ «رین» صوانده م شور که جاناب مادیوظ را نشااظ ما رهاد»

(یزرانياظ بزرگمهر .)0030 ،این عبارت بهطور کامال گویااي صلاط ر مفهاو ریان تعهاد رر
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قووق ایراظ ناریدهگرفتن ماهيال مستول رین به عنواظ مال کل رر قووق اصحم اصال که منباع
اصل تأصيسها

واعد قووق موضوعة ما را تشکيل م رهد.

گفتن اصال رر قووق نوشته اصالح «قق رین » جور ندارر ،بلکه اصالح رایج قق مالالبه،
قق اجرا یا قق شخص  0اصال عبارت قق رین از ابداعات قوو داناظ ماصال کاه رليال عماده
نظ ،هماظ صالاي رر ترمينولوژي مفاهيم یار شده تشابه مفهو رین طلب با قق شخص اصاال.
فارغ از صالاي رر معرف اصالحقات ،قق رین یعن اضافة «قق» که راللاال بار امتيااز صالاله
م کند ،به «رین» که از ریدگاه یارشده راللال بر جنبة منفا تعهاد رارر ،اناداظ مناصاب باه نظار
نم رصد.
شایاظ ذکر اصال ،از این جهال که رین رر اصالح فوه نظ یعن «مال کل » ،بر ذماة شاخص
مدیوظ اصال پاي مدیون نيز به مياظ اصال ،با مفهو قق شخص رر قووق غره مشترک اصاال
به همين رليل نيز قوو داناظ ایراظ ،طلب را که جنبة مثبال رین اصال ،با قق شخص رر قواوق
غره صلط ،عبارت قق رین را ابداع کررهاند .اما رانستيم که رین از نظر ماهيال «ماال کلا بار
ذمه» اصال با نظ مانند اموال ریگر رفتار م شور .رائن مالک نظ محسوه م شور قق هر گوناه
رصل تصرف را رر ملک صور رارر اگراه پاي مدیون به مياظ اصال ریان صارفاً از ا ابال
مالالبه اصال ،اما مدیوظ طر

اضافه راباله نيسال ،رابالة راین با رین ،رابالاة مساتويم مالکياال

اصال نه قق شخص صر  ،به بياظ ریگر ،رائن مالک مال اعتباري م شور نه اینکه صرفاً قوا
شخص عليه مدیوظ راشته باشد .پس ب تررید رین ارتباط ذات با تعهد ندارر عنصري از عناصار
نظ محسوه نم شور از این ر  ،بهکارگيري اصالح طلب براي جنبة مثبال تعهاد هام صاحيح
نيسال.
نظ گونه که از عبارتهاي یارشده مشهور اصال صالاي انجا گرفتة ریگر ،ناریدهگارفتن ماهياال
التزامات تعهدات فق قووق اصحم

پيیرش ماهيال مشاابه قواوق غاره

ائالشادظ اثار

1. Personal right, right in action, right to performance, droit personnel.
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ضع قق رین یا قق شخص  ،براي همة التزامات تعهدات اصال .رر قاليکاه رر بخاش بال
رربارة ماهيال تعهد گفتيم براصاس مبان فوه امامياه ،جاوهرة تعهادات قکام تکليفا اصاال از
ریدگاه مشهور فوهاي اماميه ،برص التزامات مانند قکم جوه پرراصال نفوة ا اره ،قکم تکليف
اصال هيچ گونه اثر ضاع نادارر (یازري ،0 03 ،ج ،0ن660؛ کاشافالغالااء ،0003 ،ن،00
نه از منکر ما تواناد

اشتهارري ،0 06 ،ن ) 3مستحق نفوه نيز صرفاً از باه امر به معر

از قاکم اجبار مُنفِق را بخواهد ( م  ،0 00،ج  ،ن .)033البته رربارة نفوة ا ااره نظریاة فوها
ریگري جور رارر که رر موابل تکليف منفق ،ائل به جور قو براي منفقاليه اصال که از نظ باه
«ققاالنفاق» تعبير کررهاند براصاس نظ منفقاليه قق مالالبة نفواه الازا منفاق را رارر (قساين
صيستان  ،0 06 ،ج ،0ن000؛ قلّ صيوري ،0 0 ،ج ،0ن.)020
اما رر عين قال ،فوها نسبال به برص مصاریق التزا یا تعهد مانند شر ط ضمن عود ،ائال باه
اثر ضع

ایجار قق براي متعهدله اصال .اگراه مشاهور فوهاا بارصح

ایان کاه نظ را «قاق»

م رانند ل بر این عويدهاند که این قق به ذمة تعلق نم گيرر صرفاً قق مالالباه ،یاا قاق الازا
اصال .به بياظ ریگر ،انين قو عرفاً از مصاریق مالکيال طلب محسوه نم شور همة اقکاا
مالکيال را نم تواظ بر نظ بار کرر ،هراند که ابل ارزیااب باه پاول باشاد (محواق راماار،0023 ،
ن .)00
رر هر قال ،رر صورت پيیرش این ریدگاه

ائلشدظ به اثر ضع براي تعهادات ،ما تاواظ

قق نشأتگرفته از نظ را مانند قق شخص رر قووق غره رانسال ،اماا بایساته شایساته اصاال
براي جلوگيري از اصتحط این قق با مفهو «رین طلب» ،اصالح «قق رین » یا قق ذم بهکار
نگرفال نظ را «قق مالالبه»« ،قق الزا » یا «قق مال عهدي» ناميد .البته مال بورظ قاق ،مساامحه
رر تعبير با محقظة متعلَق قق اصال .همچنين ،نباید فراموش کرر که نم تواظ همة نثار اقکا
قق شخص رر قووق غره را بر این نوع قووق بار کرر اقکاا

نثاار صاان نظاا قواوق

اصحم را رارر که شر نظ صارج از موضوع تحويق اصال نظ را به مجال ریگر ام گياریم.
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مصداقهايی از خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی
صلط نظري مفاهيم یارشده صرفاً مسئلهاي نظري فا د اثر عمل نيسال ،بلکه رر قووق ایراظ نثار
توال فاصد فرا ان به رنبال راشته اصال که شر مفصال نظ رر ایان موالاه امکااظپايیر نيساال
تحويو مستول نياز اصال؛ از این ر  ،رر این بخش فوط نگاه گيرا به مهامتارین نثاار نااماللوه
صلط نظري این مفاهيم صواهيم کرر تا ابعار کاربرري موضوع این پژ هش اهميال نظ ر شانتار
شور.
نشناختن ماهيت حقوقی برخی عقود از جمله بيع مال کلی و اجارة کلی

برصح

ریدگاه مشهور قوو داناظ که مانند قووق ر م  -ژرمن عود بيع کل را عهدي م رانناد

(شهيدي ،0023 ،ش0؛ امام  ،0030،ن ،) 03یا اثر تمليک بيع کل را معلّاق بار تعياين مصاداق
م رانند (کاتوزیاظ ،0067 ،ش ،)6از منظر فوها ،به اصالة نظریة مالکيال مال کل ف اليماه (نظریاة
رین) ترریدي نسبال به تمليک بورظ بيع اجارة کل نيسال ،زیرا ر طر

رابالة اعتباري مالکيال،

به یژه موضوع مالکيال م تواند اعتبااري باشاد لز مااً شا ء مااري نيساال .رر ا اع ،مالکياال
هماظگونه که م تواند به اموال معين صارج تعلق گيرر ،به اموال کل نيز م تواند تعلق گيارر
رابالة مالک با ملک رر مال کل نياز ناوع رابالاة مساتويم باا ماال اصاال (محواق راماار،0023 ،
ن .)00
همچنين ،شایاظ ذکر اصال فوها عين را محصور رر مال صارج نما رانناد رر تعریاف عاين
بياظ م کنند :عين ايزي اصال که اگر رر صارج جور یافال ،جسم مشتمل بر ابعار صهگانه اصال
رر این معنا عين موابل منفعال ،قق همة اعرا

موولياه ارار ما گيارر (صاوی  ،0 06 ،ج،0

ن .)07بنابراین ،عين به اهار سم عين معين ،عين کل رر ذمه ،کل مشاع عين کل رر معاين
توسيم م شور .از این ر  ،تعریف عود بيع به «تمليک عين به عو

معلو » با منا شاهاي ر باهر

نيسال بيع کل را نيز م شور .رر پاصخ به این ایرار که مبيع کل تعيّن تشخّص صارج نادارر
به لحاص عد

جور صارج نم تواند موضوع مالکيال انتوال رار گيرر ،گفته شاده اصاال کاه

این اشکال رر «کل رر مشاع» نيز جور رارر ،اما رفعشدن اصال ،زیرا ملکيال از اعرا

صاارج
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نيسال ،بلکه از اعتبارات عوحئ اصال مانع نيسال که رر موضوع اعتباري ریگر اعتبار شاور .باه
صخن ریگر ،اناظ که اصل راباله ،یعن ملکيال ،اعتباري اصال ،طرفين راباله یعن مملوک مالاک
نيز م توانند اعتباري باشند .کل رر ذماه ریگار کلا هاا معاد

ماللاق نيساتند ،بلکاه موجاور

اعتبارياند .عح ه بر نظ ،مصداقهاي نظها جور صارج رارند هنگاا تساليم مصاداق تعايّن
تشخّص پيدا م کنند (اما صمين  ،0 00 ،ج ،0ن000؛ صوی  ،0 00 ،ج ،0ن .)06با این هماه،
برص قوو داناظ با ناریدهگرفتن مبان فوه مارة  002ق ، .بياظ کررهاند« :تعریف مارة  002اانوظ
مدن (که موتبس از منابع فوه اصال) براي عود بيع جامع نيسال عود بيعا را کاه موضاوع نظ
کل اصال ،رر بر نم گيرر»! (شهيدي ،0020 ،ش ،)0یا اینگونه بياظ کررهاند که «مارة  »002اانوظ
مدنى که اقکا مبيع را بياظ م نماید ،نافر به مبيع شخصى اصال شامل مبياع کلاى نما شاور
اقکا بيع مزبور از موار ریگر فصل بيع تعهدات رانسته م شور»! (امام  ،0030 ،ن.) 00
ر شن اصال این عويده نيز از توال فاصد صلط مفهو رین تعهد عد توجه ر يق به مفهاو

رین مفهو مالکيال رر قووق اصحم اصال.
پذيرش تقسيمبندی رومی حقوق عينی و دينی و غفلت از تقسيمبندی بومیحق و ملک

رر قووق ر م  -ژرمن رر یک توسيمبندي صنت که از نظ به عنواظ صتوظ فورات ایان نظاا یاار
م شور (صنهوري ،0336 ،ج ،0ن )6قووق مال به قووق عين

رین توسيم م شور .مهمترین

مصداق قووق عين مالکيال اصال که موضوع نظ صرفاً عين معين ش ء ماري اصال رر موابال
نظ ،قووق شخص

رار رارر که جنبة مثبال تعهدات اصاال ماهياال شخصا رارر از ا صاا

رابالة اعتباري مالکيال ب بهره اصال .رر قال قاضر ،قت رر قووق غره انتوارهااي شادیدي باه
این توسيمبندي جور رارر برص ارعاي ناپدیدشدظ نظ را رارند (.)Worthington, p.917
با این جور ،اکثر نویسندگاظ قووق مدن این توسيمبندي را ارر قووق ایراظ کررهاند قت
بهرليل صلط مفاهيم رین تعهد ،قق شخص را نيز به قق رین ترجمه کرره اصال قووق مال
را به ر سم قووق عين

رین توسيم م کنناد (اماام  ،0030 ،ن00؛ کاتوزیااظ ،002 ،ش7؛

صفای  ،0030 ،ن0 0؛ هاشم

تو زاره ،ب تا ،ن ) 0همة نثار مترتب بر این توسيمبندي را
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رر قووق ایراظ نيز جاري م رانند رر قال که با اندک تأمل رر مباقث پيشگفتاه ،ناررصات ایان
ر یکرر عد انالباق نظ با ا عيالهاي قووق موضوعة ایراظ مشخص م شور.
بنابراین ،انتوارهاي ارر بر این توسيمبندي رر قووق ایراظ ناهتنهاا ر اناداظ اصاال ،بلکاه باه
گسترش صلط نظري یارشده نيز رامن زره اصال .ررقال که توسيمبندي صنت  ،بوم
مفاهيم قوو

صاازگار باا

ریگر ما ،هماظ توسيم قق ملک اصال (اصفهان 0 03 ،؛ مر ج جزائري ،ب تا) که

تا کنوظ به نظ غفلال شده اصال مهجور مانده اصال.
فوها رر یک توسيمبندي صنت اموال قووق مال اشخان را باه ملاک قاق توسايمبنادي
م کنند (قسن  ،ب تا ،ن .)00قق ملک هر ر صلالة اعتبارياند که براي مالک یا ذيقق جعل
شده اند .از نظر برص  ،اگر صلاله امتياز یک صلالة تا

ماللق شامل همة تصرفات باشد ،ملک

ناميده م شور .اما اگر صلاله ،صلالة نا ص باشد مانند صلالة راهن یا صلالة ذيالخيار یاا صالالة
شفيع ،قق ناميده م شور .ليا ،قق را مرتبة ضعيف از ملک رانستهاند (نایين  ،0 02 ،ج ،0ن.)30
برص قق را یک از انواع ملک م رانند که اضافه رابالهاي بين مالک مملوک بر رار م کناد
صلالة صاص به ذيقق م رهد (یزري ،0 00 ،ج ،0ن .)020 00اما گر ه ریگر ارتباط باين
قق ملک بر رار نم کنند قق را صلاله اعتبار صان م رانند (اصفهان  ،0 02 ،ن.) 0
خلط مباحث پيرامون سقوط تعهدات با مسائل پيرامون سقوط ديون

عد توجه ر يق به ماهيال رین رر قووق اصحم

تفکيکنکررظ نظ از مفهو تعهاد صابب شاده

اصال مباقث پيراموظ صووط ریوظ رر فوه اصحم با مباقث مربوط به صاووط تعهادات رر قواوق
نوشته رر یکدیگر صلط شوند یکسااظ پنداشاته شاوند (اماام  ،0030،ن000؛ طااهري،0 02 ،
ن .)000رر قال که رر قووق اصحم اصباه صووط تعهدات التزامات (بر فر

اینکه صارفاً

قکم تکليف غير ابل صووط نباشند) با اصباه صووط ریوظ یکساظ نيسال .براي مثال ابراء ،مالکيال
ماف اليمه انتوال رین از ذمه مدیوظ به ذمة ریگاري (باا صااز کارهای مانناد ضاماظ قوالاه)
مختص ریوظ اصال ارتباط با تعهدات ندارر .البته ممکان اصاال گفتاه شاور کاه رر ایان زميناه
انونگيار صور موصر اصل اصال .زیرا ا الً ،باهصاراقال ریاوظ را از تعهادات تفکياک نکارره

خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی (بازشناسی و تطبيق نسبت ميان سه مفهوم دين ،تعهد و حق شخصی)

ماهيال نظ را ر شن نکرره اصال؛ ثانياً ،فصل ششم از سامال ر

کتااه ر
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اانوظ مادن را «رر

اصباه صووط تعهدات» نامگياري کرره اصال رر مارة  07مورر ما کناد «تعهادات باه یکا از
طریق ذیل صا ط م شور »...رر قال که اصباه یارشده رر این ماره ذیل این فصل ،بهطور عماده
از اصباه صووط ریوظ اصال نه تعهدات .به بياظ ریگر ،انونگيار صور نياز رر ایان بااه اصاباه
صووط رین تعهد را رر یکدیگر صلط کرره اصال که علال نظ ،ا باس این بخش از انوظ مدن از
انوظ فرانسه اصال .رر عين قال ،نکتة ابل توجه اینکه ،انونگيار رر بحاث صاووط تعهادات باه
انگيزة بوم صازي رعایال موازین فوها رر ماوار موتابس از اانوظ مادن فرانساه تصارفات
تغييرات گستررهاي کرره اصال (الشریف ،0030 ،ن .)700اانوظ مادن بارصح

فرانساویاظ ،رر

ابراء ،رضایال مدیوظ را ب اثر م شمارر بهجاي نهار «یک شدظ متعهد متعهدله» از « مالکيال ما
ف اليمه» ،که رر نظ مدیوظ مالک مال م شور که بر ذمة صور ي مستور بوره ،صخن گفته اصاال.
رگرگون هاي که رر موار مربوط به تبدیل تعهد انجا گرفته نظ را با انتوال ریان طلاب تالبياق
کرره اصال ،انداظ نشکار اصال که برص نویسندگاظ نظ را بر اشتباه نویساندة اانوظ مادن قمال
کررهاند (امام  ،0030 ،ن .)0 0بنابراین ،تغييرات یارشده رليل ریگري بر تفکيک مفهاو ریان
تعهد اصال که انوظگيار نيز به نظ توجه کرره اصال.
عدم شناخت دقيق مسائل مربوط به ضمان قهری در حقوق داخلی و خلط آن با مباحث مربوط بهه
مسئوليت مدنی در حقوق غرب

رر قووق غره ،مسئوليال مدن از مسائل مربوط به تعهدات اصاال اصاباه مسائوليال مادن از
منابع تعهدات محسوه م شور از ایان ر  ،از یاک طار
شخص (قق رین ) م شور نه قق عين  ،از طر

مسائوليال مادن صابب ایجاار قاق

ریگر ،از جمله پيش شرطهااي مسائوليال

مدن  ،نوس همراه با توصير تکاليف پيشين انون اصال از این ر  ،صابواً رر کشورهاي تابع نظا
ر م ژرمن  ،افرار فا د اهليال ،به رليل ناتوان رر ررک
مسئوليال مدن رربارة نظها مصداق نداشال (صفای

وة تمييز ،موصر محسوه نما شادند
رقيم  ،0023 ،ن  )00رر قال قاضار

نيز افرار فا د شرایط تکليف تعهد فا د مسئوليال اصح

کيفرياند.

 998

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

رر این زمينه ،برص قوو داناظ ایراظ نيز به اصالة صلط صالاي یارشده ،مسائل ضماظ هاري
رر قووق راصل را با مسائل مسئوليال مدن رر قووق غره یکساظ م رانند معتواد باه نثاار
اقکا مشابه اند (یزرانياظ ،0022 ،ن .)000 ،0 ،00رر قال که ا الً ،به اصالة نظریاة مالکياال
مال کل  ،اصباه ضماظ هري از اصباه ریوظ محسوه ما شاور از ایان ر  ،قواوق ایجارشاده
ناش از ضماظ هري ،عمدتاً یک قق یژة ابل انتوال از نوع مالکياال اصاال ناه قاق شخصا
صر  ،ثانياً به رليل ضع بورظ قکم اشتغال ذمه ،شرایط تکليف رر ایجار اشتغال ذمه ضار ري
نيسال (نمل  ،0020،ج  ،00ن )00ب تررید ،افرار فا د تکليف نيز م توانند باه اصاالة اتاح ،
تسبيب غصب ،مشغولاليمه مدیوظ شوند .براي مثال ،اگر مجنوظ یا کورک ماال غيار را تلاف
کند ،صور کورک یا مجنوظ مدیوظ ضامن پرراصال مثل یا يماال نظ اصاال .البتاه باهرليال اینکاه

ایشاظ شرایط تکليف را ندارند ،ل یا يم نظها مسئول پرراصال رین از محل اموال ایشاظ اصال.
نتيجه
رانستيم رر نظا قوو

ر م  -ژرمن  ،تعهد رین قق شخص  ،صاه مفهاو کاامحً مارتبط باا

یکدیگرند .رین عنصري از عناصر تعهد اصال قق شخص نيز جنبة مثبال نظ محسوه م شاور.
قق شخص رر موابل قووق عين

رار م گيرر توسيمبنادي قواوق عينا

شخصا (رینا )

صتوظ فورات این نظا را تشکيل م رهد.
اما رر نظا قوو

اصح  ،رین مفهوم کامحً مستول از تعهد اصال ماهيال مساتول رارر ،ریان

نوع مال کل بر ذمه محسوه م شور به این رليل ،طلب که جنبة مثبال رین اصال ،ملک رائان
محسوه م شور از ا صا

مالکيال بهرهمند اصال .رر موابل ،تعهد یا التزا معان متعادري رارر

که رر نزریکترین معنا به معناي رایج تعهد رر قووق غره ،ماهيتاً قکام تکليفا اصاال ،اگرااه
برص مصاریق نظ ،اثر ضع رارر ،یعن قق مالالبه یا قق الزا اصال .بنابراین ،برصح
متوظ قوو

ننچاه رر

ایراظ رایج اصال« ،رین» «تعهد یا التزا » ،تفا ت ماهوي با یکادیگر رارناد تشاابه

نظها صرفاً تشابه فاهري اصال از نظر مفهوم  ،رابالة نظها با یکدیگر تبااین اصاال اگار از نظار
مصدا

گاه همپوشان رارند نسبال مياظ نظها عمو

صصون من جه اصال.

خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی (بازشناسی و تطبيق نسبت ميان سه مفهوم دين ،تعهد و حق شخصی)
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م تواظ گفال ،تأصيس «رین» یا «مالکيال مال کل رر ذمة ریگري» از جمله شاهکارهاي قووق
اصحم اصال از نظر کارکرري نتایج مثبال زیاري مانند تمليک باورظ بياع کلا  ،مالکياال مناافع،
توسيمبندي قووق مال  ،قلّ مسائل ضماظ هري رارر .با این جور ،تمایز ماهوي رین باا تعهاد
التزا از رید برص قوو داناظ مغفول مانده اصال به نظریة تعهادات کاه یاک نظریاة ر ما -
ژرمن اصال ،رر متاوظ قواو

ماا بيشاتر توجاه شاده اصاال .رر نتيجاه ،برصا اصاالحقات

تأصيسهاي اصل قووق موضوعة ایراظ بد ظ ابتنا به مبان فوه نظ معرف شاده اصاال .باه ایان
مناصبال رر موابل «نظریة عموم تعهدات» م تواظ نظریهاي با عنواظ «نظریة عموم ریوظ» مالار
کرر ،نظریهاي که م تواند نه رفته را به جوي بازگرراند از اصتحط بيشتر مفاهيم تأصيسهااي
قووق بوم با تأصيسهاي قووق غرب جلوگيري کند.
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منابع و مآخذ
.0

نمل  ،محمدتو (0020ه.ق ،).مصبا الهدي ف شر العر ه الوثو  ،جلدهاي  ،00 00ب جا.

.0

ابن منظور ،محمد بن مکر ( ،)0 02لساظالعره ،جلد اهار  ،بير ت ،راراقياء التراث العرب .

.0

ابن منظور ،محمد بن مکر ( ،)0 03رصالة ف تحويق الحق الحکم ،م ،أنوار الهدى.

.

اشتهارري ،عل ( ،)0 06مدارک العر ه ،جلد  ،00ااپ ا ل ،تهراظ ،راراالصوه للالباعه النشر.

.0

اصفهان  ،محمدقسين ( ،)0 02قاشية کتاه المکاصب (ط -الحدیثه) ،جلد ،0م ،انوارالهدي.

.7

امام  ،صيدقسن ( ،)0030قووق مدن  ،جلد ا ل ،ااپ  ،00تهراظ ،نشر اصحميه.

.6

انصاري ،مرتض ( ،)0 00رصاله ف منجزات المریس ،م ،کنگره جهان بزرگداشال شيخ
اعظم انصاري.

.2

انصاري ،مرتض (0 02ه.ق ،).المکاصب ،جلد ششم ،م ،مجمع الفکر االصحم .

.3

جعفري لنگر ري ،محمدجعفر (  ،)002ترمينولوژي قوو  ،تهراظ ،انتشارات گنج رانش.

 .00جوهري ،اصماعيل بن قمار ( ،)0067الصحا  :تاج اللغة

صحا العربيه ،جلد ر  ،بير ت،

رارالعلم للمحیين.
 .00قسن  ،هاشم معر
.00

قسين

(ب تا) ،نظریه العود ف الفوه الجعفري ،بير ت ،مکتبه هاشم.

صيستان  ،عل

( ،)0 06منهاج الصالحين ،جلدهاي 0

 ،0م ،مکتب نیهاهلل

العظم السيد السيستان .
.00

قلّى صيوري ،مودار بن عبداللّه ( 0 0ه ق) ،التنويح الرائع لمختصر الشرائع ،جلد ر  ،ااپ
ا ل ،م ،کتابخانه نیهاهلل مرعشى نجفى ره.

 .0صوانساري ،رض الدین محمدبن قسين ( ،)0000تکميل مشارق الشموس ف شر الدر س،
م ،موصسة نلالبيال عليهمالسح .
 .00صوی  ،ابوالواصم ( ،)0 00منهاج الصالحين ،جلد صو  ،م ،نشر مدینه العلم.
 .07صوی  ،ابوالواصم ( ،)0 06مصبا الفواهه ف المعامحت ،جلد ر  ،م ،انصاریاظ.

خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی (بازشناسی و تطبيق نسبت ميان سه مفهوم دين ،تعهد و حق شخصی)
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 .06راغب اصفهان  ،قسين ( ،)0 00مفررات الفاص الورنظ ،بير ت ،الدارالشاميه.
 .02زینالدین ،محمدامين ( ،)0 00کلمه التووي[ ،ب جا] ،مالبعه مهر.
 .03صبز اري ،عبداالعل (ب تا) ،جامع االقکا الشرعيه ،م ،مؤصسة المنار.
 .00صعد ،نبيل ابراهيم ( ،)0332النظریه العامه لحلتزا  ،بير ت ،لبناظ ،رارالنهضه العربيه.
 .00صعدي ،ابوجيب ( ،)0332الواموس الفوه  ،رمشق  -صوریه.
 .00صلالاظ ،انور (ب تا) ،مصارر االلتزا ف الوانوظ المدن  ،عماظ ،رارالثوافه.
 .00صلالاظ ،انور (ب تا) ،اقکا االلتزا  ،الموجز ف النظریه العامه لحلتزا  ،بير ت ،رارالنهضه العربية.

 .0السنهوري ،عبدالرزاق اقمد ( ،)0020الوصيط ف

شر

الوانوظ المدن

جدید ،ترجمة

محمدقسين رانشکيا صيدمهدي رارمرزي ،ااپ ا ل ،م ،انتشارات رانشگاه م.
.00

السنهوري ،عبدالرزاق اقمد ( ،)0336مصارر الحق ف فوه االصحم  ،بير ت ،راراالقياء التراث
العرب .

 .07الشریف ،محمدمهدي ( ،)0030منالق قووق ،تهراظ ،شرکال صهام انتشار ،ااپ ر .
 .06شعاریاظ ،ابراهيم ( ،)0022انتوال راررار ،نظریه عموم  ،عوور معين ،ااپ ،0تهراظ ،انتشارات
فر زش.
 .02شهيد ا ل ( عامل ) ،محمدبن مک (0 07ه.ق ،).اللمعه الدمشويه ،م ،رارالناصر.
 .03شهيدي ،مهدي (  ،)002تشکيل راررارها تعهدات ،تهراظ ،انتشارات مجد.
 .00شهيدي ،مهدي ( ،)0023قووق مدن  ،7تهراظ ،مجد.
.00

شيخ طوص  ،ابوجعفر محمدبن قسن ( ،)0000المبسوط ف فوه االماميه ،جلد ر  ،تهراظ،
مکتبه المرتضویه.

 .00صفائ  ،صيدقسين ( ،)0030قووق مدن  ،اشخان
قوو
.00

اموال ،ااپ صيزرهم ،تهراظ ،بنيار

ميزاظ.

صفای  ،صيدقسين؛ رقيم  ،قبيباهلل ( ،)0023مسئوليال مدن (الزامات صارج از راررار)،
تهراظ ،صازماظ مالالعه تد ین کتب علو انسان رانشگاهها (صمال).

 .0طاهري ،قبيباهلل (0 02ه.ق ،).قووق مدن  ،جلدهاي  ،0 0م :رفتر انتشارات اصحم .
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 .00طاهري ،محمدعل ( ،)0027رانشنامة قووق صصوص  ،تهراظ :انتشارات محراه فکر.
 .07طباطبای

م  ،قسن ( 0 00ه.ق ،).کتاه الحج ،جلد ا ل ،م ،مالبعه با ري.

 .06عبديپور ،ابراهيم ( ،)0030مباقث تحليل از قووق تجارت ،ااپ ا ل ،م ،پژ هشگاه قوزه
رانشگاه.
 .02فراهيدي ،صليل بن اقمد (  ،)0 0کتاه العين ،جلد هشتم ،م ،انتشارات اصوه.

 .03فرج الصده ،عبدالمنعم (  ،)036نظریه العود ف

وانين البحر العربيه ،بير ت -لبناظ :رارالنهضه

العربيه.
0

 .فرج توفيق ،قسن جمال ( ،)0003مصارر

اقکا االلتزا  ،ااپ ا ل ،بير ت  -لبناظ،

منشورات الحلب الحوو يه.
0

 .فير زنباري ،محمد بن یعووه (  ،)0 0الاواموس المحيط ،بير ت ،راراقياء التراث العرب .

0

 .فيوم  ،اقمد بن محمد (  ،)0 0المصبا المنير ف غریب الشر الکبير للرافع  ،م ،مؤصسة
رارالهجره.

. 0
.

رش بنای  ،عل اکبر ( ،)0 00اموس رنظ ،جلد پنجم ،تهراظ ،رارالکتب االصحميه.
م  ،صيدتو (0 00ه.ق) ،رراصاتنا من الفوه الجعفري ،جلد اهار  ،م ،مالبعه الخيا .

0

 .کاتوزیاظ ،ناصر (  ،)002قووق مدن  ،اموال مالکيال ،ااپ رهم ،تهراظ ،ميزاظ.

7

 .کاتوزیاظ ،ناصر ( ،)0027ر رة مودمات قووق مدن (ررسهای از عوور معين ،)0ااپ رهم،
تهراظ ،کتابخانة گنج رانش.

6
2

 .کاتوزیاظ ،ناصر ( ،)0023نظریة عموم تعهدات ،ااپ اهار  ،تهراظ ،ميزاظ.
 .کرک  ،عل

بن الحسين (0 02ه.ق ،).جامع المواصد ف شر

الوواعد ،جلد اهار  ،م،

مؤصسة نلالبيال.
3

 .الکسوان  ،عامرمحمور ( ،)0002اقکا التزا  ،عماظ ،رارالثوافه.

.00

کاشف الغالاء ،محمد قسين ( 0003ه.ق ،).تحریر المجله ،جلد ر  ،ااپ ا ل ،نجف اشر ،
المکتبه المرتضویه.

خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی (بازشناسی و تطبيق نسبت ميان سه مفهوم دين ،تعهد و حق شخصی)
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 .00گلپایگان  ،محمدرضا ( ،)0060هدایه العبار (الگلپایگان ) ،جلد ر  ،م ،رارالورنظ الکریم.

 .00محوق رامار ،صيدمصالف ( ،)0022نظریه عموم شر ط

التزامات رر قووق اصحم  ،ااپ

ا ل ،تهراظ ،مرکز نشر علو اصحم .
 .00مراغى ،صيدميرعبدالفتا ( 0 06ه .ق ،).العنا ین الفوهيه ،جلد ر  ،م ،رفتر انتشارات اصحمى
ابسته به جامعة مدرصين قوزة علمية م.
 .0مر ج جزائرى ،صيدمحمدجعفر (ب تا) ،نظره ف الحووق ،أقکا ها أ سا ها ،م.
 .00موصوي صمين  ،ر اهلل ( ،)0 00کتاه البيع ،جلد ا ل ،تهراظ ،مؤصسة تنظيم

نشر نثار اما

صمين (ره).
 .07موصوي صمين  ،ر اهلل (ب تا) ،تحریرالوصيله ،جلد ر  ،م ،مؤصسة مالبوعات رارالعلم.

 .06نائين  ،محمدقسين (0 02ه.ق) ،منيه الالالب ف

شر

المکاصب ،جلد ا ل ،م ،مؤصسة

النشراالصحم .
 .02نجف ،شيخ محمدقسن (0 02ه.ق) ،جواهر الکح ف شر شرایع االصح  ،جلد ص

یکم،

بير ت ،راراالقيا التراث العرب  ،جلد ،00ااپ نهم ،تهراظ ،اصحميه0070 ،ش.
 .03نرا  ،اقمد ( ،)0 00مستند الشيعه ف اقکا الشریعه ،جلد هيجدهم ،مشهد ،مؤصسة نلالبيال
عليهمالسح القياءالتراث.
.70

اصال زبيدي ،مرتض محمد ( ،)0007تاج العر س من جواهر الواموس ،ااپ رهم ،بير ت،
رارمکتبه الحياه.

 .70هاشم  ،صيداقمد؛ تو زاره ،ابراهيم (ب تا) ،قووق اموال مالکيال ،تهراظ ،رانشگاه پيا نور.
 .70یزرانياظ ،عليرضا ( ،)0027واعد عموم مسئوليال مدن  ،ااپ ا ل ،تهراظ ،انتشارات ميزاظ.
.70

یزرانياظ ،عليرضا؛ بزرگمهر ،را ر (« ،)0030بررص فوه  -قوو

طرق انتوال اراري طلب با

نگاه تالبيو به قووق فرانسه» ،مجلة قووق صصوص  ،ر رة  ،2شمارة ا ل ،صفحات .0-0
 .7یزري ،صيدمحمدکافم (0 03ه.ق ،).عر ه الوثو  ،جلدهاي  ،0 0ااپ ا ل ،م ،نشر اصحم .
 .70یزري ،صيدمحمدکافم ( ،)0 00قاشية کتاه المکاصب ،جلد ا ل ،بير ت ،نشر رارالمصالف
القياء التراث.
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