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Abstract
Although mortgage, among other forms of guarantee contracts, has the widest
application due to mortgagor’s direct domination over a mortgagee and developing
better confidence, jurists, relying on four reasons, have different views about receipt
and objectivity of the mortgaged property. Believing in the condition of receipt and
material objectivity of mortgaged property in mortgage contract which also affect civil
law had led to the shortcoming of this type of contract in the modern contracts which
makes inevitable a change in the guarantee structure. Mortgage aims at achieving
domination by the mortgagee over the mortgagor’s property to restitute his right.
Domination is a conventional matter which has different instances in different times.
Material receipt is only valid in this respect and its condition in making a mortgage
contract cannot be proved by any jurisprudential reason. In addition, the objectivity of
property, in its modern perception, is not limited to material object. The principles of
general theory of collateral include proving this view, along with proving the unity of
engagement and debt, the extent of guarantee, and concluding a guarantee as an
innominate contract according to which it is possible to conclude any type of
guarantee contract, material or non-material, such as the tangible specified object,
debts, rights, intangible (descriptive) specified object.
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یفحات ( 97-118مقاله پژوهشی)

مبانی نظریة عمومی توثیق در حقوق قراردادها
*3

جلیل قنواتی ،1محمود قیومزاده ،2محمدابراهیم داودآبادی فراهانی

 .1دانشیار ،دانشکدۀ حقوق ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استاد ،گروه حقوق ،دانشکدۀ علوم ان انی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،گروه حقوق ،دانشکدۀ علوم ان انی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
(تاریخ دریافت1398/12/12 :؛ تاریخ پذیرش)1399/06/24 :

چكیده
اگرچه از میان عقود توثیقی ،رهن بهدلیل سلطۀ م تقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر ،دارای بیشترین کتاربرد
است .اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه ،دیدگاههای متفاوتی دارند .اعتقاد به درطیت
قبض و عینیت مادی مرهونه در وقو عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است ،سبب دده تا این عقد پاستخگوی
قراردادهای کنونی نبادد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتنا ناپذیر است .هدر از رهن ،سلطۀ مرتهن بتر متال راهتن
بهمنظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمانهای مختلت

متیتوانتد متفتاوت

بادد .قبض مادی در این زمینه فقس طریقیت دارد و از هیچیک از دالیل فقهی نمیتتوان دترطیت آن را در وقتو عقتد
رهن اثبات کرد .همچنین عینیت مال با درک نوین از آن ،منحصر در ج م مادی نی ت .اثبات این نظر بتههمتراه اثبتات
یگانگی عهده و ذمه ،گ تردگی موضو توثیق ،انعقاد توثیق بهیورت عقد نامعین ،مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل
میدهند که براساس آن ،توثیق هر نو تعهد با انوا وثایق مادی و غیرمادی منل عین معتین مح توس ،دیتون ،حقتوق،
منافع و عین معین غیرمح وس (توییفی) ممکن میدود.

واژگان کلیدی
رهن ،ضمان ،نظریۀ عمومی توثیق.

* نوی نده م ئول:

Email: lowjustic@gmail.com
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 .1مقدمه
رهن ،ضمان ضم ذمه و کفالت از دیرباز بهعنوان نمادهای نهاد توثیق مطرح بوده استت .عقتود
رهن و ضمان بهعنوان دو نماد آن ،بهمنظور تممین تعهد خاص دین وضع ددهاند .در کفالتت
نیز کفیل احمار مکفول را تعهد میکند .در این میان عقد رهن بهدلیتل امکتان ستلطۀ م تتقیم
راهن بر مال مرتهن از ویژگی و مزیت خایی برخوردار است .علیرغم این ویژگی ،دترطیت
قبض و عینیت مال مرهونه (متناز فیه در بین فقیهان) با توجه به گ ترش تحوالت اجتمتاعی و
اقتصادی سبب دده تا این عقد پاسخگوی توثیق در انوا قراردادها نبادد .پیدایا مفاهیم نوین
منل اموال غیرمادی ،توثیق دیون ،حقوق و منافع ،در سایر نظامهای حقوقی از یک طرر و لزوم
پاسخگویی به نیازهای جامعه با توجه به جامعیت و خالقیت فقه و لتزوم پویتایی آنکته متورد
تأیید و تأکید حمرات معصومین( ) قترار دارد ،1نیتاز بته تحتول در نهتاد توثیتق را ضتروری
مینماید .از آنجا که توثیق نهادی با سابقۀ دیرینه در فقه است ،این تحول باید از مجرای نگرش
به مبانی و ادلۀ فقهی مورد استناد فقیهان و توجه به دیدگاهها و نظریات آنها یورت پذیرد .بته
این منظور در ادامه تالش دده تا این مهم با نگاهی پویا به مبانی و ادلۀ مزبور در قالب نظریتۀ
عمومی توثیق انجام گیرد .در این نظریه درطیت قبض در وقو عقتد رهتن از دیتدگاه کتتا ،
سنت ،اجما و عقل همچنین مفهوم عینیت ،با توجه به نظرهای متفاوت فقیهان مطرح و نقد و
بررسی دده است .همچنین با اثبات یگانگی عهده و ذمه و اینکه متعهتد متیتوانتد هتر تعهتد
مشرو مالی (م تقیم یا غیرم تقیم) را تممین کند ،موضو توثیق محدود به نو خاص تعهتد
(دین) نی ت .وثایق بر مبنای تعری

مفهوم نوین عین معین توییفی و بازتعری

مفهتوم متال

دناسانده میدوند و عقد توثیقی با توجه به ایل آزادی قراردادی به دتکل قترارداد نتامعین و
رعایت درایس عمومی قراردادها قابل انعقاد خواهد بود.
 .2ضرورت طرح موضوع
در نظام حقوقی ما تممین مطالبات در قالب عقد رهن انجام میپذیرد .برای منال مؤس ات
 .1علینا القائ االیول وعلیکم ان تفرعوا (حر عاملی1417 ،ق.)67 :
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مهم مالی و اقتصادی منل بانکهتا بترای پرداختت وام ،وثیقتۀ ملکتی طلتب متیکننتد کته
مشکالت بزرگی را برای وامگیرنده بهوجود میآورد .در یورت عتدم پرداختت مطالبتات،
ویول آنها برای طلبکار م تلزم یرر زمان طوالنی و هزینه با مراجعه به مراجتع قمتایی
است .این مؤس ات همچنین بهجز برای وامهای ناچیز ضامن نمیپذیرند؛ یعنی عمالً عقتد
ضمان در فعالیتهای اقتصتادی مهتم کشتور فاقتد کتارایی استت .در تجتارت بتینالملتل
کشورهای یاحب سرمایه و فناوری ،همچنین درکتهای بتزرگ بتینالمللتی بتدون اختذ
تممینات مناسب اقدام به سرمایهگذاری در کشورهای سترمایهپتذیر نمتیکننتد .در بنتد 4
ق مت  3مادۀ  7ایول قراردادهای تجاری بینالمللی که الگویی معتبر برای انعقاد این نتو
قراردادهاست ،تممین مناسب بهعنوان یک ایل درج دده است .در این بند عالوهبر ایتل
وجود تممین ،بر تناسب تممین با قرارداد نیز تأکیتد دتده استت (یتادقی مقتدم:1395 ،
177-195؛ سلطانی141-161 :1391 ،؛ مافی143-166 :1392 ،؛ نیلتی.)355-390 :1383 ،
در کشورهای دارای اقتصاد دولتی و دستوری و در فمای غیررقابتی ،بانکها نو خاص و
محدودی از وثایق را میپذیرند و در محدودۀ نرخ مصو

بانک مرکزی اقتدام بته اعطتای

وام میکنند .توجه به لزوم سرعتدهی به فعالیتهای تجتاری و نیتز تتأمین امنیتت پایتدار
معاملۀ هم زمان نیازمند نظام توثیقی رودن و دقیق است .تمامینی مانند حقوق معنتوی بته
ثبت رسیده ،طلب ،منفعت ،حقنمانام ،طرحهتای تتوجیهی علمتی در زمینتههتای مختلت
اقتصادی ،علیرغم نیاز و کاربرد فراوان ،در نظام حقوقی ما بهدلیل لزوم عتین متادی بتودن
مرهونه و قبض آن ،جایگاهی ندارند .این در حالی است که حمایت از طرحها ،ابتداعات و
اختراعات نخبگان و نوابغ علمی کشور م تلزم پذیرش آنهتا بتهعنتوان وثیقتۀ دریافتت وام
است .امروزه توثیق دین (طلتب) در ب تیاری از کشتورها و در ارتباطتات بتانکی جایگتاه
ویژه ای یافته و هر روز بر میزان آن افزوده متیدتود .لتیکن در کشتور متا استناد مطالبتت
بازرگانان را به عنوان وثیقه نمیپذیرند (کریمی .)23 :1376 ،اسناد تجاری در طول زمتان از
ارزش عینی برخوردار ددهاند و عرر تجارت ،خریدو فروش وتوثیق آنها را پذیرفته است.
نهاد توثیق در کشور متا بترای کارامتدی و بهترهمنتدی از مزایتای آن در ستطم داخلتی و
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بینالمللی عالوهبر لزوم تحول در نظام ثبت اموال ،نیازمند بازنگری در مبانی نظری و فقهی
و حقوقی این نهاد و بازتعری

آن است ،بهنحوی که هم انوا وثایق مذکور قابتل استتفاده

بادند و هم عقد توثیقی در دکلی غیر از رهن امکان انعقاد یابد .محصول این نگرش نتو و
پویا در قالب نظریهای به نام نظریۀ عمومی توثیق عرضه میدود.
 .3نظریۀ عمومی توثیق
از برخی عبارات فقیهان میتوان اعم بودن توثیق ن بت به عقود تتوثیقی را دریافتت .بترای
منال گفتهاند در مواردی ممکن است وثیقه بدون رهن بادد ،منتل ودیعته ،عاریته و مطلتق
استیالی ک ی بر مال دیگری که در این یورت اگر بتدهکار بتدهی ختود را منکتر دتود،
طلبکار میتواند به اندازۀ طلبا از او تقاص کند .در تمام این موارد اجمتاالً وثیقته یتادق
است (دهید ثانی ،1375 ،ج .)215 :4اما ایشان عمدۀ مباحث ختود در حتوزۀ توثیتق را در
قالب عقود سنتی توثیقی منل ضمان و کفالت و رهن بیان کردهاند .این دکل و قالب از یک
طرر منحصراً ناظر بر مورد مطالبۀ طلب و وجتود دیتن استت و دتامل هتر نتو تعهتدی
نمیدود و از طرر دیگر ،متأثر از میزان ردد علمی ،اقتصادی ،تجاری و بای تههای روابس
اجتماعی دورانی از زندگی ان ان است که هم به لحتاظ عملتی و امکتان دسترستی ،وثیقتۀ
دیگری غیر از کاالها و ادیای مادی و ملموس یا ذمه و عهتدۀ دتخص ثالتث بترای بشتر
فراهم نبوده و هم مفاهیم نو و بدیع حقوقی مانند اموال غیرمتادی تصتور و تصتدیق نشتده
است .با گ ترش روابس اجتماعی و تعامالت اقتصادی و پیدایا مفتاهیم نتو دتبیه امتوال
غیرمادی و ورود آنها در روابس مالی و حقوقی ،ضرورت تحتول و بتازنگری در تئتوری و
مباحث نظری مربوط به آنچه میتواند مورد توثیق قرار بگیرد (وثیقه) ،بدیهی است .حایل
این تحول و بازنگری میتواند نظریهای به نام نظریۀ عمومی توثیق با هتدر تتأمین امنیتت
قراردادها به عنوان دستورالعمل جامع توثیق بادد .این نظریه با نگاهی پویتا و اجتهتادی بته
ادله و منابع فقهی در پی بیان آن است که نهفقس تعهد نادی از دین ،بلکته هتر نتو تعهتد
مشرو مالی (م تقیم یا غیرم تقیم) را میتوان در قالب عقد نامعین با استفاده از هتر نتو
مال عرفی (عین معین مح وس ،عین معین توییفی ،دیون ،حقوق ،منافع ،اسناد مبین طلب
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و )...بهعنوان وثیقه تممین کرد .هر گونه تحول در توثیتق بتدون توجته بته عقتد رهتن و
درایس مرهونه امکانپذیر نی ت؛ ازاین رو ابتدا به این موضو میپردازیم .با توجه به آنکته
توثیق دخصی به دکل ضمان (ضم ذمه) یا انوا ضمانتنامهها چالشی با این نظریه ندارد،
مورد بحث واقع نشده است.
 .4نقد و تحلیل شرایط عقد رهن
فقیهان در مورد درایس ویژۀ عقد رهن (درطیت قبض مادی متال مرهتون و عینیتت آن) و
استدالل به ادلۀ اربعه دچار اختالرنظر ددهاند .در ادامه به این نظریات و نقد و تحلیل آنها
میپردازیم.
 .1 .4تعریف رهن

واژۀ «رهن» در لغت عر  ،به معنای «ثبات و دوام» و گاه بته معنتی «حتبس» بتهکتار رفتته
است .در آیۀ  38سورۀ مبارکۀ مدثر آمده است« :جان هر ان انی در گرو اعمتالی استت کته
انجام داده است» 1و در سخن معصوم نیز داریم« :جانهای دما درگترو اعمالتتان استت».

2

برای معنای ایطالحی فقهی این واژه فقیهان عبارات مختلفی را بهکتار بتردهانتد ،از جملته
«وثیقۀ دین» 3یا «وثیقۀ دین مرتهن» 4.همچنین «و آن عقدی است که وضع دده جهت وثیقه
گذادتن برای دین مرتهن» .5در این تعاری

رهن هم به عقد رهن و هتم بته متال مرهتون

اطالق دده است.
شرایط عقد رهن
درایس و ویژگیهای خاص در هر عقد معین آن را از عقد نامعین متمایز میکنتد .در عقتد
 .1کل نفا بما ک بت رهینه.
 .2وانف کم مرهونه باعمالکم (طریحی ،1375 ،ج.)342 :2
 .3وهو وثیقه الدین (دهید ثانی.)117 :1375 ،
 .4هو وثیقه لدین المرتهن (محقق حلی ،1981 ،ج329 :2؛ فاضل االبی1419 ،ق ،ج.)540 :1
 .5و هو عقد در الستیناق علی الدین (خمینی موسوی ،1379 ،ج.)3 :2
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رهن این درایس که بیشترین مباحث فقیهان را نیز به ختود اختصتاص داده عبتارت انتد :از
قبض مرهونه و عینیت آن که در ادامه ،وجود یا نبود این درایس بررسی میدود.
 .2 .4قبض مرهونه

فقیهان در مورد اثر قبض در رهن سه نظر دادهاند:
 .1 .2 .4قبض شرط صحت رهن
گروهی از فقیهان امامیه قبض مال مرهون را درط یحت (وقتو ) عقتد رهتن دان تته انتد
(دهید اول1417 ،ق ،ج384 :3؛ دهید ثتانی117 :1375 ،؛ ح تینی المراغتی1418 ،ق ،ج:2
256؛ دیخ طوسی1409 ،ق380 :؛ دتیخ طوستی ،بتیتتا431 :؛ بجنتوردی ،1319 ،ج13 :6؛
خمینی موسوی189 :1379،؛ فیض کادانی1401 ،ق ،ج .)136 :3قائالن به این نظر متدارک
و م تنداتی برای اثبات ادعای خود ارائه دادهاند.
مستندات و مدارک قائالن به شرطیت قبض در صحت عقد رهن
دلیل اول آیۀ  283سورۀ مبارکه بقره است که میفرمایتد« :و اگتر در ستفر بودیتد و (بترای
کتابت دین) نوی نده نیابید وثیقه و گرو بگیرید .1»...این آیه امر میکنتد بته رهتن مقبتوض
برای دین ،بنابراین داللت دارد بر ادتراط قبض .با توجه به ظهور آیۀ یحت رهن مقید بته
وقو قبض است و دبهۀ اردادی بودن «مقبوضه» بترخالر ظتاهر آیته و نتامقبول استت.
دومین دلیل روایات رسیده از معصوم است که حقیقت رهن بدون قبض را نفتی متی کننتد.
ضع

ادعایی سند این روایات نیز با عنایت به دهرت عملی و ظاهر آیۀ  283ستورۀ بقتره

قابل جبران است (موستوی بجنتوردی ،1319 ،ج56 :9؛ ح تینی المراغتی1418 ،ق ،ج:2
 .)256مطابق این نظر قبض از ارکتان رهتن و نقشتی چتون ایجتا
ایجا

و قبتول در آن دارد و

و قبول بدون قبض نمیتواند موجد عقد رهن بادد .بنابراین قبض مرهونته توستس

مرتهن بدون اذن راهن یا رجو راهن از اذن قبل از قبض یا حجر و فوت راهن در فایتلۀ

 .1و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهن مقبوضه.
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ایجا

و قبوال و تحقق قبض موجب عدم وقو رهن است (عالمه حلتی1409 ،ق.)329 :

یاحبان این عقیده ،قبض را فقس در مقام وقو  ،درط دان تته انتد و استتمرار آن را دترط
یحت عقد نمیدانند (نجفی ،1981 ،ج108 :2؛ فیض کادتانی1401 ،ق ،ج .)136 :3دلیتل
سوم اجما است .گروهی از فقها برای دترطیت قتبض در یتحت رهتن ادعتای اجمتا
کردهاند (طبرسی1415 ،ق .)686 :بهعنوان چهتارمین دلیتل ،قتائالن بته دترطیت قتبض در
یحت عقد چنین استدالل عقلی کرده اند که حقیقت رهن برای حفظ حق مترتهن استت و
اگر راهن بدهی خود را نرردازد ،مرتهن باید بتواند به واسطۀ عین مرهونه آن را تدارک کنتد
و این امر تنها زمانی ممکن است که در عالم خارج قبض انجام دود (دتهید اول1411 ،ق:
117؛ محقق قمی182 :1371 ،؛ ستیوری1425 ،ق ،ج60 :2؛ طباطبتائی1418 ،ق ،ج183 :1؛
خوان اری1405 ،ق ،ج)342 :3
 .3 .4قبض شرط لزوم رهن

برخی فقیهان امامیه (حلبتی243 :1417 ،؛ عالمته حلتی1413 ،ق ،ج116 :2؛ عالمته حلتی،
1414ق ،ج )227 :2و اکنریت فقهیان عامه (ابن ردد1415 ،ق ،ج222 :2؛ قدامه ،بیتا ،ج:4
 )368قبض را درط لزوم رهن دان ته اند؛ یعنی از نظر ایشان با اینکه قبض جزء ارکان عقد
نی ت .قبض سبب لزوم عقد و قبل از آن ،عقد ،جایز و قابل رجو و ف خ است (موسوی
بجنوردی ،1319 ،ج90 :6و .)13از این گروه ،فقیهان امامیه استتمرار قتبض را دترط لتزوم
ندان تهاند (نجفی ،1981 ،ج.)108 :25
 .4 .4قبض بهعنوان اثر عقد رهن

گروهی دیگر از فقیهان امامیه قبض را فاقد اثر در وقو و یحت رهتن دان تته و بتر ایتن
نظرند که عقد با ایجا

و قبول تمام و کامل میدود و قبض تنها یکی از آثار رهتن استت

(نجفی ،1981 ،ج99 :25؛ دهید ثانی ،1375 ،ج56 :4و57؛ دهید ثانی1414 ،ق ،ج11-2 :4؛
حلی1411 ،ق ،ج416 :2؛ عالمه حلی1413،ق ،ج .)399 :5متالکیهتا نیتز چنتین عقیتدهای
دارند (سید سابق1418 ،ق ،ج.)156 :3
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مستندات و مدارک قائالن به عدم شرطیت قبض در صحت عقد رهن
در آیۀ  283سورۀ مبارکۀ بقره م ائل زیادی از جمله داهد گرفتن بترای عقتود و مکتتو
کردن آنها آمده است .اما همانگونهکه تاکنون هیچ فقیهی به ایتن آیته بترای لتزوم مکتتو
کردن و اخذ داهد در انعقاد عقد تم ک نکرده استت ،نمتیتتوان بتر دترطیت قتبض در
یحت عقد رهن تم ک کرد (خوان اری1405 ،ق ،ج .)343 :3همچنین اگتر قتبض ماننتد
ایجا

و قبول ،درط یحت بادد ،انحصار بیان وی

«مقبوضه» و عدم درطیت ایجا

و

قبول در آیۀ دریفه تبعیض بیدلیل است (عالمه حلی1413 ،ق ،ج .)400 :5عالوه بتر آنکته
قبض ،منوط به فرض سفر و فقدان کاتب است و این خود مبین اردادی بودن حکم است.
عدم درطیت استدامه قبض و امکان توکیل قبض از همان ابتدا نیز مؤید این مطلتب استت
(دهید ثانی ،1375 ،ج .)7-56 :4روایات و به ویژه روایت محمد بن قیس از ابی جعفتر( )
از حیث سند ب یار ضعی

است (دهید ثانی1414 ،ق ،ج .)11 :4اجما فقها نیتز بته دلیتل

مخالفت جمعی از ایشان با نظر مذکور قابل پذیرش نی ت .از نظر عقلتی نیتز قتبض امتری
خارجی و مادی است و در قصد طرفین جایگاهی ندارد و در امری بتاطنی و متاهوی منتل
ماهیت رهن دخیل نی ت (موسوی بجنوردی.)200 :1374 ،
 .1 .4 .4عینیت مرهونه
با وجود ادعای اجما و ظهور نصوص در فقه مبنی بر عین معین بتودن مرهونته (محقتق
حلی91 :1981 ،؛ دهید ثانی1414 ،ق20 :؛ الح ینی العالمی1429 ،ق339 :؛ نجفتی:1981 ،
116؛ امامی ،1382 ،ج .)420 :2در برخی روایات عنوان مال آمتده استت .بتر ایتن استاس،
استفاده از داللت ظهور نصوص بهطور انحصاری بر عین معین بتودن مرهونته قابتل تأمتل
است ،زیرا با وجود روایاتی از این قبیل استدالل به ظاهر نصتوص نیازمنتد بررستی بیشتتر
است (آل عصفور .)318 :1373 ،همچنین با وجود روایت و سنت در این زمینه رجتو بته
اجما بالوجه است؛ بنابراین در قابلیت مرهونه برای استیناق ،مالیتت مرهونته موضتوعیت
دارد نه عین معین بودن آن (اال ملی27 :1386 ،؛ کریمتی .)315-324 :1387 ،متال هماننتد
ب یاری از مفاهیم در هیچ آیه یا روایتی تعری

نشده است .مشهور فقیهان امامیه دو دترط
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مهم برای اینکه چیزی مال تلقی دود ،قائل دتدهانتد .1 :دارای منفعتت عقالیتی بادتد؛ .2
منفعت مذکور مورد نهی دتار نبادتد (الح تینی العتالمی1429 ،ق ،ج132 :12و ج8 :13؛
الجزیری1431 ،ق .)49 :همچنین گفتهانتد« :متال چیتزی استت کته متورد رغبتت عقتال و
تقاضای آنان است و بهایی را در مقابل آن میپردازند» (خمینی موسوی )20 :1368 ،یا «در
عرر مالیت امری است از ادیاء به لحاظ آنکه ذاتاً مورد میل مردم واقع متیدتوند و بترای
وقت نیاز ذخیره میگردند و مردم در آن رغبت نموده و در مقابل ،ادیای مورد عالقۀ ختود
چون پول و غیر آن میپردازند انتزا میگردد» (خویی1412 ،ق .)301-302 :نکتۀ مهتم در
مورد مفهوم مال آن است که مال دارای مفهوم عرفی است (غروی نائینی .)7 :1373 ،به این
معنی که مالانگاری ادیا تابع عرر عقالست و دار در این باره امر تأسی ی ندارد و متال
نه حقیقت درعیه دارد و نه حقیقت متشرعه (پیلوار .)9 :1394 ،به این ترتیب میتوان گفت
منفعت ،دین ،یا حقی که مورد رغبت عقال قرار میگیرد و در ازای آن بهتایی متیپردازنتد،
مال است و ارزش اقتصتادی دارد (کریمتی و موستوی  .)53-73 :1390در موضتو لتزوم
عینیت مرهونه دقوق مختلفی از سوی فقیهان برای لزوم عینیت طرح و بحث دده (حبیبتا،
 )65 - 96 :1394که میتوان گفت بازگشت عمدۀ آنها به قبض ح ی مرهونه است کته در
درطیت قبض بررسی دد .تشریم مفصل این دقوق خارج از ظرفیت ایتن مقالته استت و
فقس در مورد غیرقابل توثیق بودن دین و منفعت میتوان اضافه کرد عالوهبر مالیت ایتن دو
و منتفی بود درطیت قبض ،اطمینان از حصول دین (طلب) در مورد افراد مختل  ،متفاوت
است و افراد ب یاری از ادای دین خود طفره نمیروند .عالوهبر آنکته حصتول اطمینتان از
دسترسی به طلب واب ته به نظر مرتهن است و امری کلی نی ت .در مورد توثیق منفعت نیز
باید گفت مرتهن الزامی به حصول حق خود از عین مرهونته نتدارد ،بلکته عتوض آن هتم
میتواند محل استیفای حق بادد.
 .2 .4 .4نظر برگایده
با مالحظۀ مطالب مذکور در مورد رهن بایتد گفتت بته عنتوان یکتی از مصتادیق حقیقتت
عرفیه،این عقد از احکام اممایی و هدر از جعتل آن تمتمین طلتب طلبکتار استت .ایتن
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تممین از راه ت لس طلبکار بر مال بدهکار و امکان استیفای طلب از آن حایتل متیدتود.
ت لس امری عرفی است و بنا به مقتمیات زمان و پیشرفت روش ها ،میتواند متفاوت بادد
و در نظر دار متعین نشده است .قبض متادی مرهونته ،وستیله ای استت بترای ت تلس و
حصول تممین ،و مطلوبیت بالذات ندارد .اگر طلبکار به هر طریقی از دسترسی بته طلتب
خود اطمینان حایل کند ،مورد مخالفت دار نی ت ،ولو آنکه قبض متادی اتفتاق نیفتتد.
برای نمونه از هیچ آیه ای از قرآن نمیتوان نفی رهتن امتوال غیرمنقتول در زمتان دتار را
نتیجه گرفت یا هیچ روایتی آن را رد نکرده است .ت لس طلبکار بر این نو از متال ممکتن
است بدون هیچ گونه قبض مادی و حتی بدون ورود در آن بوده بادد .چنانکته اکنتون ایتن
کار با توقی

در دفتر ثبت انجام می گیرد .امروزه اموال ب یاری بهوجود آمده اند که میتوان

بر آنها ت لس یافت ،اما نمیتوان آنها را قبض کرد ،منل حقوق مالی نادی از حتق مالکیتت
معنوی .بنابراین توثیق آنها از این نظر با مشکلی مواجته نی تت .امتا در خصتوص عینیتت
مرهونه باید گفت در دنیای امروز با امکان دقیقترین توییفات مبتین ماهیتت ،نبایتد عتین
معین را منحصر در وجود مادی و مح وس ادیا دان ت ،وجتود متادی در ایتن خصتوص
طریقت دارد نه موضوعیت؛ در واقع عین معین بودن مالزمهای با ماده بودن ندارد .هر عینی
با تویی

دقیق و علمی از آن بهطور عرفی معین میدود ،خواه دارای وجود مادی بالفعتل

بادد یا بالقوه ممکن الوجود بادد .ماده یک کاال و دیء ،مبین چیزی بیا از مشخصههتای
ماهیتی آن مانند ابعاد و اندازه ،جنس ،وزن و رنگ و ...نی ت .ویژگیهایی که بتا تویتی
نیز میتوانند مشخص دوند .بیع یک مال چه در کلی فیالذمه و چه در عتین معتین کته در
آن مبیع از طریق تویی

با رفع جهالت م توجب ضرر و غرر ،معین میدود .بتا اطمینتان

عقلی و عرفی از حصول نتیجه ،یحیم و به طریتق اولتی توثیتق آن یتحیم خواهتد بتود
(داودآبادی فراهانی .)797-820 :1395 ،ایتن مفهتوم نتوین از عتین معتین را عتین معتین
توییفی مینتامیم .در تق تیم بنتدی کلتی ،متال (قابتل توثیتق) بته دو دستتۀ مح توس و
غیرمح وس تق یم میدود .اموال مح وس همان عین معین غیرتویتیفی و دارای ج تم
ه تند ،مانند کتا

و قلم .اموال غیرمح وس عبتارت انتد از :دیتون ،حقتوق ،عتین معتین
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توییفی و منافع .به این ترتیب با منتفی بودن درطیت عین معین مح وس و قبض در عقد
رهن میتوان گفت اگرچه توثیق در دکل اولیۀ خود و دوران ابتدایی زندگی بشر در قالتب
عقود سنتی توثیقی و بهخصوص رهن نمود یافته ،اما منحصر به حالتت ختاص و محتدود
نی ت و با تصور و تصدیق مفاهیم جدید میتواند گ ترش یابد.
 .5یگانگی دو مفهوم عهده و ذمه
دو واژۀ ذمه و عهده بهعنوان مفهوم اساسی و پایۀ موضو تعهد (به معنتای عتام) ،جایگتاه
مهمی در فقه دارند و هر جا سخن از تعهد بادد ،متعلق موضو آن عهده یا ذمه استت .در
تشریم این دو مفهوم فقیهان دچار اختالر دتدهانتد .برختی از اقتوال ایشتان نقتل و نظتر
برگزیده خواهد آمد.
عهده اسم مفرد مؤنث از ریشۀ عهتد بته معنتی المتمان ،الکفالته ،الرجعته التی الشتی
الیالحه (فهد ابوخمره .)852 :2012 ،در فارسی به معنای «نبشتِ ،سوگند و پیمان» است
(دهخدا .)16454 :1377 ،برخی حقوقدانان گفتهاند :وثیقه ،ذمه ،ثمن در عقتد بیتع و التتزام
(جعفری لنگرودی .)219-220 :1393 ،گروهی از فقیهان در توضیم ضمان دخص ن تبت
به مال معین واژۀ عهده را بهکتار بتردهانتد (نجفتی ،1981 ،ج147 :26؛ بحرالعلتوم:1362 ،
 .)340-341این ضمان قراردادی یا قهری است .در این تعبیر عهده وضعیتی استت کته در
اثر تصرر عین متعلق به غیر برای متصرر بهوجود میآید و او را مکل

به بازگرداندن بته

مالک میکند؛ و در یورت بروز هر گونه عیب و نقص م ئول استت (بحرالعلتوم:1362 ،
 .)334مطابق این دیدگاه دین و اموال کلی قابل تعلق به عهده نی ت (ایفهانی1418 ،ق ،ج
313 :2؛ ج110 :3؛ ج .)388 :5گروه دیگری از فقیهان معتقدنتد عتین ،دیتن ،امتوال کلتی،
می توانند به عهدۀ متعهد قرار بگیرنتد (بجنتوردی ،1319 ،ج59 :4؛ ج6 :11؛ محقتق قمتی،
61-62 :1371؛ حکیم ،بیتا.)276-277 :
ذمه اسم مفرد مؤنث و ریشۀ آن ذمم است ،1به معنی امان ،عهد ،زنهار ،ضتمان ،ضتمانت،
 .1الذمه :الَهد وا مان والکفاله.
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وجدان ،دین (قیم499 :1394 ،؛ فهد ابوخمره .)517 :2012،در تعری
معنایی که در مکل

مفروض گرفته میدود و قابل التزام و الزام استت (دتهید اول1400 ،ق:

135؛ اح ایی1410،ق ،)125 :پس ذمه قابلیت پذیرش حق و تکلیت
فقهی در ابوا

ذمه ،برخی گفتتهانتد:

مختل

استت .در برختی آثتار

منل بیع ،بیع سل  ،بیع دین ،ضمان ،حوالته ،غصتب (نجفتی،1981 ،

ج344 :24و267؛ ج53 ،113 ،137 ،146 ،160 :26؛ ج .)3 :37گفته دده فقیهان ظرر ذمته را
برای مواردی که تکلی

مالی ،پایگاه مادی و خارجی معینی ندارد ،جعل کتردهانتد 1.مظترور

این ظرر نیز امر اعتباری دین (مالی کلی و نامعین) استت 2.همچنتین «معاملته گتاه بتر عتین
خارجی واقع میدود و گاه بر مال کلی .محل قرار معاملی در یورت اول عین خارجی است
و از آن به عینی دیگر و یا به ذمه تجاوز نمتیکنتد و در یتورت دوم نیتز ارتبتاطی بتا عتین
خارجی ندارد چون محل آن کلی است نه دخصی .پس نتاگزیر محتل آن ذمته خواهتد بتود.
چون تنها ذمه میتواند کلی را در خود جا دهد و ظترر آن بادتد» (جتوادی آملتی1405 ،ق:
 .)207برخی دیگر ذمه را ظرر کلیات ندان تهاند ،در غصب گفتهانتد غایتب قبتل از تلت
م ئول رد عین و ایادی متعاقب همگی م ئول و متعهد رد عتین ه تتند؛ و ضتمان غایتبان
التزام و تعهد همۀ آنان به رد مال مغصو

استت و ایتن در حقیقتت تعهتد و ذمته آنهاستت

(گیالنی ردتی ،بیتا .)11 :این محققان معتقدند که عین متال مغصتو

از تتاریخ غصتب تتا

تاریخ ادا در ذمۀ غایب است 3.از نظر گروه اخیر ذمه و عهده هر دو یک معنی دارند و کلتی
یا جزئی هر دو میتوانند متعلق ذمه واقع دوند .از مجمو نظرها درمییتابیم کته فرقتی بتین
معنی لغوی ذمه و عهتده نی تت .اعتبتار عهتده بترای عتین معتین و ذمته بترای متال کلتی،
غیرمنصوص است .با دقت نظر در آرای مختل

میفهمیم که مفهوم عین عامتل تفتاوت بتین

عهده و ذمه است .چنانکه گفته دده است« :ذمه و عهده از مفاهیمی ه تند کته فقته استالمی
 .1اذا الذمه امر اعتباری یَتبر الَقالء لالشخاص (منتظری14145 ،ق.)105 :
 .2والدین ِا الذمه امر کلا

وجوأ له ِا الخارج (دهید ثانی1414 ،ق.)318 :

 .3ان نف ،الَین باقیه ِا الذمه والَهد  .ویجب الخروج عن عهدتها لکن لما یمکن رأ نفسها وجب أِع عوضها وبدلها.
ِها بنفسها باقیه ِا الَهد الا حین ا أاء .واعطاءالبدل انما هو من باب الوِاء( .طباطبایی یزدی.)96 :1370،
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آنها را وضع کرده و هر کدام یک ظرر اعتباری از اعتبارات عقالیی مح و میدوند کته از
جهت مظرور باهم تفاوت دارند .اگر مظرور دیئی مشخص و عین ختارجی بادتد ،ظترر
آن عهده نامیده میدود و اگر مظرور کلی-که تشخص خارجی ندارد -بادد ظترر آن ذمته
نامیده میدود( »...یدر3-16 :1379 ،؛ نوری1414 ،ق .)20-26 :بنابر آنچه گفتته دتد ،عتین
معین توییفی ،میتواند بر عهده یا ذمه بدون تفاوت قرار گیرد .بر عهده میتوانتد قترار گیترد
چون عین معین است .بر ذمه میتواند قرار بگیرد ،چون مح توس نی تت .ذمته و عهتده در
واقع مبین تعهد متعهد و رد عین مال معین ،بدل آن یا پرداخت دیتن استت .در نتیجته توثیتق
میتواند ناظر بر تممین هر نو تعهد مشرو و قانونی از طرر متعهد بادد.
 .6لزوم بازنگری در موضوع توثیق
عقود رهن و ضمان بهمنظور اطمینان از انجام نو خایی از تعهد (دین) بهوجود آمتدهانتد.
در کفالت کفیل احمار مکفول را تعهد میکند .در موضو یگانگی عهدۀ ذمه آمد که متعهد
میتواند هر نو تعهد مشرو را تممین کند .پس باید موضو توثیق را مطلق تعهد دان ت
(پرداخت دین ،انجام کار ،تحویل عین ،تحویل دخص ،تممین ح ن رفتار ،تممین عتدم
انجام عمل ،تممین انجام وعدم انجام یک عمل حقوقی مشخص و.)...
توثیق در قالب عقد نامعین با توجه به اصل آزادی قراردادی
توثیق با انعقاد عقد نامعین و رعایت درایس عمومی قراردادهتا محقتق متیدتود .بترخالر
عقیدۀ برخی فقیهان مبنی بر اختصاص عقد به عقود معین عصر دار و پذیرش انحصتاری
عقد یلم و یا توافق ضمن عقد الزم بهعنتوان عقتد نتامعین (معترور الح تنی1403 ،ق:
186-193؛ مطهری292 :1364 ،؛ جمتالیزاده .)169 :1380،اکنریتت آنهتا یتحت و لتزوم
وفای به عقود نامعین را با تم ک به عمومات و اطالقات ادله 1اثبات کرده و حکم یتحت
و وجو

وفای به عقد را به عقود جدید و نو پیدا نیز گ ترش دادهانتد (طباطبتایی یتزدی،

 .1نظیر آیات اوفو بالعقودوتجاره عن تراض(.طباطبایی257 :1374 ،؛ مکارم دیرازی .)244 :1374،و احادینی مانند
المومنون عند دروطهم والناس م لطون علی اموالهم و الیحل مال امری اال عن طیب نف ه.
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1409ق712 :؛ ح ینی المراغی1418 ،ق13 :؛ حتائری1421 ،ق .)207 :دتار و قانونگتذار
عقود نامعین را با ارادۀ طرفین بهدرط حاکمیت قواعد عمومی و مقررات اساسی ،محقتق و
وفای به آنها را الزم میدانند (آهنگران.)1-15 :1395 ،
 .7نتیجه
رهن و ضمان ضم ذمه و کفالت بهعنوان نمادهای توثیق برای تأمین امنیت قراردادها وضتع
ددهاند .رهن و ضمان ناظر بر تممین نو خاص تعهد (دین) ه تند .در کفالت نیز کفیتل
احمار مکفول را که آن نیز نوعی تعهد است ،میپتذیرد .عقتد رهتن علتیرغتم مزیتت آن
ن بت به سایر عقود توثیقی بهدلیل درایس یحت معطور به انحصار وثیقه به نو خایتی
از مال و لزوم قبض آن ،توانایی و عملکردی محتدود دارد .دترطیت قتبض و عتین متادی
بودن مرهونه و ورود در قانون مدنی فقس نظر گروهی از فقیهان است که البته مصون از نقد
و بررسی مخالفان نی ت .نیاز به تممین انتوا مختلت

تعهتدات و پیتدایا انتوا وثتایق

جدید نادی از گ ترش تحوالت اجتماعی و اقتصادی از یک سو و لزوم پاسخگویی به این
نیاز با توجه به پویایی فقه دیعه از سوی دیگر ،لزوم تحتول در نهتاد توثیتق را انکارناپتذیر
کرده است .این تحول میتواند با طرح نظریه عمومی توثیق عملی دود .این نظریه عهدهدار
توجیه توثیق هر نو تعهد مشرو با مصادیق عرفی مال و متکی بر مبانی نظری ذیل استت؛
نقل و تحلیل و نقد و بررسی دیدگاه فقیهان راجع به درطیت قبض مادی و عینیت مرهونه
با مراجعه به کتا  ،سنت ،اجما و عقل و ارائۀ نظر منتخب ،اثبات یگانگی عهده و ذمته و
تأثیر آن در موضو توثیق ،بازنگری در موضو توثیق و گ ترش آن از نتو تعهتد ختاص
(دین) .به هر نو تعهد مشرو  ،تعری

مفهوم نوین عین معین توییفی و در نتیجه استنباط

مفهومی نو از مال و تق یم آن به مال مح وس (عین معین مح توس) و متال نامح توس
(حقوق ،دیون ،عین معین توییفی ،منافع) ،توثیق در قالب عقد نامعین بتا توجته بته ایتل
آزادی قراردادی .بهکارگیری این نظریه عالوهبر ت هیل انعقاد قراردادها بهدلیل تأمین وثتایق
مختل  ،امکان استیفای حقوق منتفع (از طریق تصرر و فروش وثیقه) را بدون مراجعه بته
مراجع قمایی یا مواجهه احتمالی با اع ار و یا اختفاء و انتقال اموال متعهد فراهم میآورد.
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کتابنامه
 .1آهنگران ،محمدرسول؛ سعیدی ،مهدی (« .)1395بازخوانی مبانی مشتروعیت قراردادهتای

نامعین با رویکردی تطبیقی در حقوق اسالمی» أان

حقوق مدنا ،ش  ،10ص .1-15

 .2امامی ،سید ح ن ( .)1382حقوق مدنا ج  ،2ش دهم ،تهران :اسالمیه.

 .3پیلوار ،رحیم (« .)1394مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن» ،مطالَات ِقه
و حقوق اسالما ،ش ،12ص.7-40
 .4جمالیزاده ،احمد ( .)1380بررسا ِقها عقد بیمه ،قم :بوستان کتا .
 .5حبیبا ،سعید؛ دعبانی کند سری،هادی؛جمالی،مرتمی(« .)1394ج تاری نقادانه پیرامون
دالیل لزوم عین بودن مورد رهن» ،مطالَات ِقه و حقوق اسالما ش  ،12ص .65-96

 .6داودآبادی فراهانی ،محمدابراهیم؛ قیومزاده ،محمود (« .)1395بیع متال آینتده» ،مجلعۀ
پژوه های ِقها ،دورۀ  ،12ش  ،4ص .797-820
 .7دهخدا ،علی اکبر ( .)1377لغتنامه أهخدا (ش دوم) ،تهران :مؤس ۀ انتشارات و چتا
دانشگاه تهران.
 .8سلطانی ،محمد؛ اخوان هزاوه ،حامد (« .)1391ماهیت و قواعد حقوقی توثیتق ستهام»،
ِصلنامه بورس اوراق بهاأار ،ص .141-161
 .9یادقی مقدم ،محمدح ن (« .)1395بررسی ضوابس عام حاکم بر قراردادهای تممینی
توثیقی در تجارت بینالملل با نگاهی به حقوق ایران» ،پژوهشعنامۀ بازرگعانا ،ش ،79
ص .177-195
 .10کریمی ،عباس (« .)1376رهن دین» ،مجلۀ حقوق و علوم سیاسا أانشعگا تهعران ،دورۀ
 ،38ش ،0ص .19-42
 .11مافی ،همایون؛ فالح ،مهدی (« .)1392خصیصههای اسنادی و ضمانتی اعتبتار استنادی
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تممینی در حقوق تجارت بینالملل» ،پژوه های حقوق تطبیقا ،دورۀ هفدهم ،ش ،2
ص .143-166
 .12مطهری ،مرتمی ( .)1364ربا بیمه بانک تهران :یدرا.
 .13مکارم دیرازی ،نایر ( .)1374تفسیر نمونه تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .14موسوی بجنوردی ،سید محمد (« )1374نقا قبض در عقد رهن»ِ ،قه اهل بیت ،ش،3
ص189-206
 .15نیلی ،فرهاد؛ علوی محمود (« .)1383اثر تمتمین قراردادهتا بتر عملکترد اقتصتادی»،
مجموعه مقا ت سیزأهمین کنفران ،سا نۀ سیاستهای پولا و ارزی ،ص .355-390
 .16آل عصفور ،میرزا ح ین ( .)1373ا نوار اللوامعع ِعا شعرح مفعاتیح الشعرایع ،تهتران:
اسالمیه .ش اول
 .17ابن الردد ،حفید (1415ق) .بدایه المجتهد و نهایته المقتصد ،قم :دارالفکر.

 .18ابی القاسم نجمالدین جعفر بن الح ن ،محقق حلی ( .)1981شرایع ا سالم ِا مسعائل
الحالل والحرام الطبعه االولی ،قم :مؤس ۀ المعارر االسالمیه.
 .19اح ایی ،محمد بن علی (ابن ابی جمهتور) (1410ق) .ا قطعاب الفقهیعه ش اول ،قتم:
کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی.
 .20ایفهانی ،دیخ محمدح ین (1418ق) .حاشیه مکاسب ش سوم ،تهران :ذوالقربی.
 .21االملی ،المیرزا هادم ( .)1386المحاضرات ِعا ِقعه العرهن ،تهتران :مرکتز نشتر علتوم
اسالمی.ش اول
 .22بحرالعلوم ،سید محمد ( .)1362بلغه الفقیه ش چهارم ،تهران :انتشارات مکتب الصادق.
 .23الجزیری ،عبدالرحمن (1431ق) .الفقه علا المذاهب االربعه ،بیروت :دار ابن حزم.
 .24جوادی آملی ،عبداهلل (1405ق) .کتاب الصلو (تقریر بحث آیتاهلل سید محمتد محقتق
داماد) ،ش اول ،قم :مؤس ۀ انتشارات اسالمی.
 .25حائری ،سید کاظم (ِ .)1421قه الَقوأ ش دوم ،قم :مجمع الفکر ال المی.
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 .26الحر العاملی ،محمدح ین بن الح ن (1417ق) .وسایل الشعیَه العا تحصعیل مسعائل
الشریَه ،ش اول ،بیروت :داراحیاءالتراث العربی.
 .27الح ینی العاملی ،سید جواد (1429ق) .مفتاح الکرامعه ِعا شعرح قواععد الَالمعه قتم:
مؤس ۀ النشر االسالمی.
 .28ح ینی المراغی ،میتر عبتدالفتاح (1418ق) .الَنعاوین الفقهیعه قتم :مؤس تۀ النشتر اال
سالمی.
 .29حکیم ،سید مح ن ( .)1371نهج الفقاهه .قم :انتشارات  22بهمن.
 .30حلبی ،ابن زهره (1417ق) .غنیه النزوع الا علما ا صول و الفروع ،قم :مؤس تۀ النشتر
االسالمی.
 .31حلی ،ابن ادریس (1411قق) .السرائر ش دوم ،قم :مؤس ۀ النشر اال سالمی.
 .32حلی ،ابوالقاسم جعفر بن ح ن (1401ق) .المختصر الناِع ،تهران :مؤس ۀ البعنه.
 .33حلی ،ح ن بن یوس

(عالمه حلی) (1413ق) .مختلف الشیَه قم :مؤس ۀ النشر اال سالمی.

 .)1368( ---------------------------- .34تبصر المتَلمین .قم :انتشارات فقیه.
( ----------------------------- .35ق .)1410ارشعععاأ ا ذهعععان .قتتتم :جامعت تۀ
المدرسین.
1413( ------------------------------ .36ق) .قواعد ا حکعام ،قتم :مؤس تۀ
النشر االسالمی.
 .37خویی ،سید ابوالقاسم (1412ق) .مصباح الفقاهه ش اول ،بیروت :دارالهادی.
 .38سید سابق (1418ق)ِ .قه السنه ،الطبعه االولی ،بیروت :دارالفکر.
 .39سیوری ،مقدادبن عبداهلل (1425ق) .کنزل الَرِان ِا ِقه القرنن قم :مرتموی.
 .40دهید اول ،محمد بن مکی العاملی (1411ق) .اللمَه الدمشقیه ،بیروت :دار الفکر.
1417(-------------------------- .41ق) .الدروس الشرعیه ،قم :مؤس تۀ النشتر
اال سالمی.
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1400( ------------------------- .42ق) .القواعععععد والفوائععععد ،ش اول ،قتتتتم:
کتا فرودی مفید.
 .43دهید ثانی ،زین الدین بن علی ( .)1375تحریر الروضعه ِعا شعرح المَعه ،ش اول ،قتم:
مؤس ۀ فرهنگی طه.
 .44دهید ثانی ،زینالدین بن علی (1414ق) .مسالک ا ِهام الا تنقیح شرایع ا سعالم ،قتم:
مؤس ۀ المعارر االسالمیه .الطبعه االولی.
 .45دیخ طوسی ،محمد بن ح ن ( .)1339النهایه ِا مجرأ الفقه والفتاوی ،قم :محمدی.
 .)1387( ---------------------- .46المبسععوط ِععا ِقععه ا مامیععه قتتم :مکتبتته
المرتمویه.
 .)1409( ----------------------- .47التبیان ِا تفسعیر القعرنن ،مطبعته االعتالم
االسالمی.
 .48یدر ،سید محمدباقر (« .)1379حواله» ،مجلۀ ِقه اهلبیت(ع) ش  ،21ص .3-16
 .49طباطبایی ،سید علی (1418ق) .ریاف المسائل ِا تحقیق ا حکام بالد ئل قم :موس ۀ
آلالبیت.
 .50طباطبایی ،سید محمدح ین ( .)1374المیعزان ِعا تفسعیر القعرنن ،موستوی همتدانی،
محمدباقر ،ش پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .51طباطبایی یزدی ،سید کاظم (1409ق) .الَرو الوثقا ،ش دوم ،بیروت :مؤس ۀ اال علمتی
للمطبوعات.
 .)1370( ------------------- .52حاشیه المکاسب ،ش چهارم ،قم :مؤس ۀ اسماعیلیان.
 .53طبرسی ،فمل بن ح ن (1415ق) .تفسعیر مجمععالبیعان ،ش اول ،بیتروت :مؤس تۀ اال
علمی للمطبوعات.
 .54غروی نائینی ،میرزا محمدح ن ( .)1373منیه الطلب ِا حاشیه المکاسب ،قتم :المکتبته
المحمدیه.
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 .55فاضل االبی (1419ق) .کشف الرموز قم :جامعۀ المدرسین.
 .56فهد ابو خمره ( .)2012قاموس المجمع ،الجزایر ،الطبعه االولی ،عین ملیله :دار الهدی.
 .57فیض کادانی ،مال مح ن (1401ق) .مفاتیح الشرایع ،ج ،3قم :مجمع الذخایر االسالمیه
 .58قدامه ،عبداهلل (بیتا) .المغنا ،بیروت :دارالکتب العربی.
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