ذمّه از ديدگاه فقه اماميه با رويکردي بر
نظرات امام خميني

(س)

سيدمحمد موسوي بجنوردي
فائزه مقتدايي

چکيده :ذمّه که از نظر ما همان عهده است ،الزمة وجود اعتباراتي همچون ضممان،
دين ،عهد ،تعهد ،التزام و اهليت اسمت .بمه عبمارتي ،ضمري ايمن اعتبماراا در ان مان
مترتب بر وجود ذمّه است .ذمّه با تولد ان ان ايجاد مميشمود ،ولمي بما ضموا او نايمان
نمي نذيرد و از آنجا که ماهيتي است اعتباري ،قابليت بقا حتي نس از ضوا صماحب
را دارد و هرگاه ميت داراي ديوني باشد ،ذمّه همچنان باقي ميماند تا ديوني که نس
از ضوا به ترکة او تعلق گرضته است از ترکه ادا گردد ،يما ک مي ضممانت ديمن او را
برعهده گيرد و دين را از جانب او مم حتي به صمورا تبرععمي ممم ادا نمايمد .،در ايمن
حالممت ذمّممة ميّممت اضممرا ممميگممردد و ايممن نايممان ذمّممه اسممت .همچنممين ذمّممه داراي
ويژگيهايي است که در نايان به آن اشاره خواهد شد.
کليدواژهها :ذمّه ،عهده ،ضمان ،دين ،تعهد ،ماضيالذمّه.

مقدمه
ذمّه يکي از مفاهيمي است که در نظام حقوقي اسالم بهطور وسيعي بهکار رضته است با مطالعه کتب
ضقهي متقدّم و متأخر مي بينيم که ضقها بدون آنکه براي ذمّه ضصل جداگانهاي در ضقه بگشايند ،از آن
به مناسبت در سراسر ضقه ،اعم از عباداا ،احکام ،حقوق ،عقود و ايقاعاا سخن گفتهاند.
در رابطه با ذمّه سؤاالا ب ياري به ذهن ميرسد ،نرس هايي از قبيل :ذمّه چي ت؟ وجمود آن
چه لزومي دارد و به چه منظوري وارد ضقه شده است؟ ارتباط ذمّه با مفماهيم مشمابه چگونمه اسمت؟
ديون چگونه به ذمّه تعلق ميگيرند؟ آيا ماضيالذمه قابل خريمد و ضمروا اسمت؟ بيمّ کلعمي چگونمه
 .استاد گروه ضقه و مباني حقوق و مدير گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم)
e-mail:mosavi@ri-khomeini.ac.ir

 .دان آموخته دکتراي ضقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاا.
e-mail:faezehmoghtadaee@yahoo.com

اين مقاله در تاريخ  93 /4/ 1درياضت و در تاريخ  93 /1/7مورد تأييد قرار گرضت.
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امکانپذير است؟ مالکيت ماضيالذمّه چي ت؟ و غيره ،نرس هايي ه تند که در طول نژوه

سعي

شده به آنها ناسخ داده شود.
ذمّه در متون ضقهي دو گونه به کار رضته است :گاه ذمّمه در معنماي عمام اسمت و گماه در معنماي
خاص .براي تبيين ذمّه در معناي عام و ذمّه در معناي خاص ميتوان گفت :ذمّه در معناي عام ،کلية
تکاليف و تعهداا ،اعم از عبادي ،غيرعبادي ،مالي ،غيرمالي ،عبادي مالي ،حقوقي ،حقوق ممالي و
به طورکلي تمام الزاماا و التزاماا را دربرميگيرد .ذمّه در معناي خاص ،ذمّهاي است کمه هرگماه
براي ديگري به مالي مشغول شود ،او مالک اين ذمّه ميگردد ،به عبارتي مال در ذمّه يا ماضيالذمّمه،
دارايي مثبت صاحب ذمّه است و دارايي منفي مديون و صاحب ذمّه ،مالک بالفعل مال موجمود در
آن ذمّه است .ضمان مختص ذمّه به معناي خاص است و تکليف محض مخصوص ذمّمه در معنماي
عام .به عبارتي هرگاه تعهد محض باشد ،اشتغال ذمّه به معناي عام ايجاد ميکنمد ،ولمي اگمر تعهمد،
ديني باشد ،اشتغال ذمه به معناي خاص که همراه ضمان است ايجاد ميشود .موضمو بحمم مما در
اين نژوه  ،ذمّه در اصطالح ضقهاي اماميه؛ يعني ذمّه در معناي خاص کمه هممان ذمّمة ممالي اسمت
ميباشد.

 )1مفهوم ذمه
1ـ )1ذمّه در لغت
در کتابهاي لغت ذيل واژة «ذمّه» ،اين معاني به چشم ميخورد :ضمان ،امان ،عهد ،نيمان ،حرمت،
کفالت و حقع (ابوعبيد  934؛ ابن اثير  914؛ ابن منظور  004ج  . )49 :1برخي از لغويون نيز بمراي توضمي
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

اين معاني شواهدي از رواياا و اصطالحاا ذکر کردهاند.
به طور مثمال ،بمراي «ذمّمه» در معنماي ضممان و عهمد حمديثي از اميرالممؤمنين( ) آوردهانمد کمه
ميضرمايد« :ذمّتي بما اقول رهينـﺔ .و انا به زعيم» (نهجالبالغه :خطبه  ) 1و در توضي آن ذکر کردهاند:
«اي ضماني و عهدي رهنٌ ضي الوضاء بمه» (عالممه مجل مي  409ج  )3 :يعنمي «ايمن حمق در ذمّمه ممن
است» ،مثل اينکه بگويد« :به گردن من است» که کنايه از التزام و ضمان است( .ابمن ابميالحديمد 973

 .همچنين ر.ک( :شرتوني 4 1؛ طريحي  403؛ مرتضمي زبيمدي  4 4؛ معمين  914ج  1 :؛ ابمن ضمار
941؛ جرجس  331ج ) 03 :4

: 404

( )

شاهد آوردهاند به اين مضمون« :من صلعي الغداة و العشاء ضي جماعـﺔ ضهو ضي ذمّــﺔ اللعمه تعمالي اي:

مقاله

ج  79 :؛ طباطبايي بروجردي  933ج  )4براي «ذمّه» در معناي ضمان و امان ،حمديثي از اممام صمادق
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ضي ضمانه و امانه» (شيخ صدوق بيتا؛ کليني  919ج  ) 03 :يعنمي« :همرکس در روز و شمب نمماز را بما
جماعت بخواند در ضمان و امان خداوند است که ذمّه به معناي در ضمان و امان خداوند اسمت» و
براي معناي امان و عهد به روايت «  ...الم لمون اخـةة تتکماضي دمماءمهم و ي معي بمذمّتهم ادنماهم»
(کليني  919ج 24 :؛ حمرع عماملي  4 4ج 2 :3؛ يحيمي بمنالح مين( )  ) 4 0اسمتناد کمردهانمد ،کمه معنماي
روايت چنين است « :هرگاه ضردي از لشکر به دشمن امان دهد بر همة م ملمانان الزم اسمت و نبايمد
( )

آنها آن عهد را نقض کنند؛ زيرا م لمانان داراي ذمّة واحد ه متند» و روايتمي از حضمرا علمي
آوردهانمد« :ذمّـﺔ الم ملمين ذمّــﺔ واحـدة ي

معي بهما» (طريحمي  403ج 972 :؛ کلينمي  919ج 24 :؛

شوکاني  379ج  ، 01 :3ج  03 :3؛ مالک بن انس  9 9ج .)4 :

همچنين گفتهاند« :ذمّه» و «ذمام» به ک

ر ذال به معناي «ذمميم» و «ممذموم» (راغمب اصمفهاني : 971

 ) 39يعني «غيرمحمود» (وزارا اوقاف و شؤون اسمالمي  404ج

 74 :؛ زرقماء  4 3ج  39 :؛ زيمدبن علمي

بيتما ) 21 :به معناي آن توبيخ و مذمتي است که متوجه ان ان در برابر عهدشکنياا ميشود ،يعنمي
هر حرمتي که اگر شک ته شود م تلزم مذمّت است (خليل بن احممد  4 0ج  ) 24 :4و از ايمن معنمايي
که راغب دربارة ذمّه کرده به خوبي برميآيد که کلمة مذکور از مادة «ذمّ» که مقابل «مدح» اسمت
اشتقاق ياضته است (عالمه طباطبايي  4 7ج  0 :3؛ موسوي همداني .) 914

ذمّه در قرآن دوبار در آياا شريفة  3و  0توبه آورده شده است که در هر دو آيه« ،ذمّه» به معناي
عهد و نيمان به کار رضته است (عالممه طباطبمايي  4 7ج  0 :3مم 31؛ حمويزي  .) 44در آيمة  3خداونمد
متعال ميضرمايد« :کَيْفَ وَ اِنْ يَظْهَروما عَلَيْکُمْ اليَرْقُبموا ضيکُمْ اِلعاً وَ ال ذِمَّـﺔً يمرْضُونَکُمْ بِماَضْوَاهِهِمْ وَ تَماْبي
قُلُوبمهممْ وَ اَکْثَرُهممْ ضاسِقومنْ» (توبه )3 :يعني« :چگونه غير اين باشد و حال آنکه اگر ايشان بر شما دست
يابند هيچ خويشاوندي و عهدي را رعايت نميکنند ،با زبانهاي خود شما را خشمنود سماخته ولمي
دل هايشان (از اين معنا) ابا دارد (و به گفتههايشان ايمان ندارند) و بيشترشان ضاسقند» (عالمه طباطبمايي

 4 7ج  0 :3م ) 31و در آيه  0ميضرمايد« :اليَرْقُبمونَ ضي ممؤْمِنٍ اِلعاً و الذِمَّـﺔِ وَ اُولئِکَ هممم الْممعْتَدومنَ»

( س)

(توبه ،) 0:يعني« :دربارة هيچ مؤمني رعايت هيچ خويشاوندي و عهدي را نميکننمد ،و ايشمان آري،

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

2ـ )1ذمّه در قرآن
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هم ايشانند تجاوزگران» (عالمه طباطبايي  4 7ج  0 :3مم ) 31و در تف ير اين آياا گفته شده :نمس از
آنکه در آياا قبلي مطالبي از شک تن عهد مشرکين که اعتمادي به عهدشمان ني مت آممده اسمت.
خداوند قضا رانده به اينکه از مشرکين که شما با آنان معاهمده ب متهايمد اممان برداشمته شمود و ايمن
برداشته شدن امان ،جزاضي و عهدشکني بدون دليل ني ت ،چون خداوند بعد از چند آيه مجموز آن
را بيان نموده و ميضرمايد :هيچ وثوقي به عهد مشرکين ني ت ،چون اکثرشان ضاسق گشته و مراعاا
حرمت عهد را نکرده و آن را شک ته اند ،به همين جهت خداوند مقابله به مثل يعني لغوکردن عهد
را بر م لمين تجويز نموده است (عالمه طباطبايي 4 7ج  ) 37 :3و همچنين ک ماني را کمه عهمد خمود
نمي شکنند و تا نايان مدا عهدنامه وضادارند استثناء نموده است (عالمه طباطبايي 4 7ج  03 :3؛ مکارم
شيرازي بيتا ج 9 0 :7م.) 37

3ـ )1سير تاريخي ذمّه در کتب فقهي و لغوي
با توجه به آياا و رواياا مي بينيم کمه اصمطالح ذمّمه از زممان صمدر اسمالم ،وجمود داشمته اسمت.
عباراهايي مثمل «ذمـﺔاللّه» و «ذمــﺔالرسـة

» (شميخ صمدوق بميتما ج 3 :؛ طباطبمايي بروجمردي  933ج 93 :1؛

شوکاني  379ج  )97 :و نيز «اهل ذمّه» (طريحي  403ج  09 :؛ علمم الهمدي  4 7؛ شميخ مفيمد 203 : 4 0؛

سرخ ي  401ج  ) 17 : 0در معناي لغوي عهد و امان به وضور بهکمار رضتمه اسمت .همچنمين اصمطالح
«برائت ذمّه» در «اصالـﺔالبرائـﺔ» و «برائت ذمّة ميّت» نيز ب

يار اسمتفاده شمده اسمت(علمم الهمدي : 4 7

493؛ شاضعي  409ج  1 :1؛ ابن ادريس  4 0ج  . )294 ، 43 :9همچنين در بحمم عبماداا ،دو اصمطالح
«شُغُل ذمّه» و «برائت ذمّه» ب

يار به کار رضته است (علم الهدي  402ج 940 :؛ شيخ طوسي  407ج ،93 :

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

 ،10 ،2ج  99 :9؛ ابن قدامه بيتا ج  .) 33 :اولينبار در کتب ضقهي ،مالکي اصطالح «برائت ذمّمة ميمت»
را ذکر کرد (مالک ابن انس  9 9ج  ) 43 :و سپس شاضعي ،شرايط «مبيّ در ذمّه» را بحم نموده است
(شماضعي  409ج  ، 99 :4ج  .) 1 :1در بين ضقهاي اممامي ،در بحمم معمامالا اولمينبمار شميخ طوسمي،
اصطالح «ضي الذمّه» را درباب بيّ بهکار برده اسمت (شميخ طوسمي  407ج  ، 2 ، 0 ،33 ،13 :9ج ، 9 :4

 )911و در کتب لغت اولين بار طريحي از اصطالح ذمّه در معامالا و در بحم حواله استفاده کرده
و آورده است « :حواله از نظر شرعي ،يعنمي عقمدي کمه تشمريّ شمده بمراي تحويمل ممال از ذمّمهاي
 .همچنين در اين منابّ نيز ذکر شده( :شميخ طوسمي  407ج  ، 47 :ج ، 9 :9

27 ،2؛  937ج ، 4 ، 71 :2

ج  39 :3؛ مالک ابن انس  9 9ج  ، 97 :ج  74 ، 49 :4؛ جتداري بيتا ج 40 :؛ نووي بيتا ج .) 02 :

5
رضاي محيل و محتال کفايت ميکند( ».طريحمي  403ج  )10 :يا گفته است« :کفالت ،ضم ذمّمه بمه

مقاله

مشغول به مثل آن يا غيرمشغول با اختالضي که در آن است و به شرط رضماي همر سمه يما گفتمهانمد
ذمّه در حق مطالبه» (طريحي  403ج .)10 :

4ـ )1ذمّه در اصطالح
از لحاظ اصطالحي ذمّه در دو معناي کلي بهکار ميرود :معناي اول ،در مورد ک اني است کمه بمه
موجب معاهده و نيمان ،در امان و ضمان حکومت اسالمي ه تند و در عموي مبلغمي را بمه عنموان
جزيه مينردازند که «اهل ذمّه» به معناي «اهل عقد» يا «معاهِد» ناميده ميشوند کمه از معنماي لغموي
ذمّه به معناي امان ،عهد و نيمان و حرمت گرضته شده است .معناي دوم که موضو مورد بحمم مما
است ،ذمّه از لحاظ ضقهي و حقوقي است که از معناي لغوي ذمّه ،به معناي ضمانت و کفالت اسمت
(ابن منظور  004ج 49 :1؛ طريحي  403ج .)972 :
5ـ )1مقايسة ذمّه با واژههاي مشابه
گاه به نظر ميرسد در بعضي از متون ضقهي و حقوقي ،ذمّه به دليل تشابهاتي که بما واژههماي ديگمر
دارد ،با آنها خلط شده است و به جاي يکديگر استفاده شدهاند ،بهطور مثال ذمّمه بما عهمده ،تعهمد،
دين ،ضمان ،التزام و غيره .اينک براي روشن شدن موضو به بررسي تشابهاا و تفاواهماي ايمن
دارند يا خير؟ و اگر مترادف ني تند رابطة آنها با هم چي ت؟
1ـ5ـ )1رابطة ذمّه و عهده

ذمّه در قرون اخير در ضقه اماميه غالباً در موردي بهکار ميرود کمه متعلمق موضمو  ،تعهّمد بمه عمين
خارجي نباشد ،ام ا در قديم ،اعم از اين بود و شامل تعهّدي که متعلق موضو آن ،عين خارجي بود
نيز ميشد .بنابراين الزم است بررسي شود آيا ذمّه و عهده از جهت اصطالحي ،يک معنما و مفهموم
دارند ،يا اينکه دو اصطالح متفاوتند .برخي از دانشمندان و علما معتقد به يک اني معنا و کاربرد اين
دو اصطالح ه تند و برخي آنها را دو واژة مختلف با کاربردهماي متفماوا مميداننمد .در ابتمدا بمه
بررسي نظراا ضقهايي که به اختالف در معنا اعتقاد دارند مينردازيم:

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

واژهها با يکديگر مينردازيم تا ببينيم آيا اين اصطالحاا واقعاً مترادف ه متند و جايگماه يک ماني

( س)
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ديدگاه اول :ذمّه و عهده در معنا و کاربرد متفاوتند
ذمّه و عهده از ديدگاه نائيني

نائيني در اين زمينه معتقد است که :ذمّه و عهده اگرچه هر دو از امور اعتبماري ه متند کمه قابليمت
دارند ثبوا يا عدم ثبوا مال را در آن اعتبار کنيم ،ولي بين ذمّه و عهده تفاوا وجود دارد؛ زيمرا
ذمّه ظرف اعيان و اموال کلي است ،اما عهده ظرف اموال خارجي اسمت (خوان ماري  973ج .) 42 :

از اينرو مثالً تا زماني که شميء مغصموب نمزد غاصمب موجمود اسمت ،برعهمدة اوسمت کمه آن را
برگرداند؛ اما اگر تلف شود ،ذمّة او به بدل آن که در صورا مثلي بودن و وجود مثمل ،مثمل آن و
در صورا قيمتي بودن يا تعذعر وجود مثل ،قيمت آن است مشغول ميگردد.
همچنين ايشان معتقدند :عين تلف شده نميتواند داخل در ذمّه گمردد؛ زيمرا ذمّمه ظمرف کلمي
است نه اعيان ،و تلف عين موجب سقوط خصوصيت شخصي آن ميگردد و ايمن م مأله بما تعمذعر
مثل متفاوا است و در تعذعر مثل وجهي براي سقوط آن از ذمّه وجود ندارد .بنابراين هرگماه عمين
تعذر داشته باشد ،در عهده منتقل به قيممت نمميگمردد ،بلکمه نفمس عمين در عهمده بماقي مميمانمد
(خوان اري .) 4 : 973

برخي بر اين نظريه اشکال وارد کردهاند و ميگويند:
) در جايي که اداي مالي برعهده باشد بدون اينکه در خارج تعيين شده باشد .در اين صورا
عليرغم اينکه اين مال کلي است؛ ولي ذمّه مشغول نميباشد ،مثل نفقة واجب خويشاوندان.
) گاه مال کلي مرتبط با عهده است ،مثل زماني که ضردي مال ديگري را تلف نمايد ،عهدة او
به آن مال مشغول است ،بهطوري که اضرا ذمّه و اداي مال بمر او واجمب اسمت؛ يعنمي همم ذمّمة او
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مشغول است و هم عهدة او.
ذمّه و عهده از ديدگاه شهيد صدر

شهيد صدر در اين مورد بيان ديگري دارد و معتقد است :اگرچمه ذمّمه و عهمده دو اصمطالح مجمزا
ه تند و نباي تي باهم آميخت ،اما تفاوا آنها آن چيزي ني ت که نائيني گفته است و تعبير نائيني،
تعبير دقيقي ني ت؛ بلکه بين ذمّه و عهده ضرق جوهري وجود دارد و تعبير دقيق اين است کمه ذمّمه،
ظرف اموال کلي يا اموال رمزي و اشاره اي است ،اما عهده ظرف تکاليف و اعمالي است که ان ان
ملزم به آنها ميگردد ،از جمله اداي اموال خارجي ،نه به گفته نائيني محل خود اموال خارجي.
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هر کدام ،يک اعتباري از اعتباراا عقاليي مح وب ميشوند که با هم تفاوا دارند و تعريف ذمّه

مقاله

ايشان همچنين معتقد است :ذمّه و عهده از مفاهيمي ه تند که ضقه اسالمي آنها را وضّ کرده و
و عهده ،از ارتکاز عقال در باب غصب گرضته شده است .آنجما کمه عمين مغصموب ،موجمود باشمد
ميگويند :عين در عهدة غاصب است و اگر عين ،تلف شده باشد ميگويند :در ذمّة غاصب است.
از آنجا که ع ين قبل از تلف ،يک چيز خارجي است و بعد از تلف ،مثل؛ لمذا در ممورد غاصمب در
صورتي که عين مغصوب موجود باشد گفته ميشود :برعهدة اوست و بر او واجب است کمه عمين
آن مال را به صاحب

رد کند و نميگويد :عين آن مال بر ذمّة اوست .اگر عين آن مال تلف شمد،

مثل يا قيمت آن مال بر ذمّة او مي آيد ،اگرچه در عين حمال وجموب تکليفمي نيمز دارد و همچنمين
برعهدة او نيز ه ت که مثل يا قيمت آن مال را به صاحب مال رد کند .بنابراين ضرق اساسي عهده و
ذمّه اين است که عهده ،ظرف چيز خارجي و ذمّه ظرف چيز کلي که وجود خارجي نمدارد اسمت.
اين ضرق جوهري ذمّه و عهده است .بنابراين ذمّه ،ظرف نمادين اسمت نمه ظمرف امموال خمارجي و
عهده ،ظرف م ؤوليت ها و تعهّداتي است که بر يک شخص مقرر شده است و ضرق نميکنمد ايمن
تعهّداا از طرف خود شخص جعل شمده باشمد ،ماننمد التزامماتي (شمروطي) کمه يمک شمخص در
قراردادها و نيمانها به عهده ميگيرد (مثل نذر) يا اين تعهّداا به شکل قانون عمومي تعيمين شمده
باشد ،مثل عهدهدار شدن نفقه نزديکان غير از زن .براي اين تعهّداا و م ؤوليتها ظمرف ديگمري
به نام عهده منظور شده است.
مانند غاصب که عين خارجي موجمود ،در عهمدة اوسمت و او م مؤول آن عمين اسمت .دوم ،ماننمد
بدهکار که دين ،در مرتبة اول بر ظرف ذمّه ثابت ميشود ،نمس ذمّمة بمدهکار مشمغول بمه آن ديمن
ميشود و بعد از آن ،بر او واجب ميشود که آن دين را ادا کند.
به عبارتي از نظر ايشان همة بدهيها از جمله ديمن داراي دو مرتبمه اسمت .يکمي مرتبمة ذمّمه يما
اشتغال ذمّه ،به اين معنا که مالک ،چيزي را که بر ذمّه ديگري ثابت شده است تملک کنمد .مرتبمه
ديگر ،عهده است و آن م ؤوليت اداي دين است که بر دوا بدهکار است .بنابراين از نظر ايشمان
بين ذمّه و عهده ،ن بت عموم و خصوص من وجه است.
يعني در مواردي هر دو تصمادق دارنمد و ممواردي نيمز دارد کمه ضقمط تمک تمک آنهما صمدق

( س)

ميکنند.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

بنابراين همانگونه که عهده ،ظرف اعيان خارجي ميشود ،ظرف اعيان کلي هم ميشود .اولي،
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اول م مواردي که ذمّه و عهده هر دو صدق ميکنند مانند مالي که غصب شده اسمت و سمپس
در دست غاصب تلف شده است يا مانند نفقه زن ،يا ک ي که مال ديگمري را تلمف نمموده اسمت،
عهدة او مشغول است به وجوب اضرا ذمّه و اداي مال و ذمّة او مشغول است به ممال .همچنمين ممال
کلي که مرتبط با عهده و ذمّه هر دو باشد ،مثل جايي که ک ي مال ديگمري را تلمف کمرده باشمد.
ذمّة او به مال و عهدهاا به وجوب اضرا ذمّه و اداي مال مشغول ميگردد.
دوم م مواردي که تنها ذمّه صادق است و عهدهاي در کار ني ت؛ مانند شخص غيرمکلفمي کمه
مال ديگري را تلف کند ،که ضقط ذمّة او به ممال مشمغول اسمت ،ولمي عهمدة او بمه چيمزي مشمغول
ني ت ،بهدليل عدم تکليف و اينکه او طفل است و همچنين در مجنون يا جايي که مديون نميتواند
بدهي خود را بپردازد .يا در جايي که عين مغصوب ،دست به دست شود و در دسمت آخمرين نفمر
تلف گردد .در اين مورد ضقها ضرق گذاشته اند بين ک ي که عين مغصوب نزد او تلمف شمده باشمد،
که ذمّهاا مشغول است و بين ک اني که ني

از او غاصب بودهاند که عهدة آن مشغول است.

سوم م مواردي که تنها عهده صادق است (ضقط ظرف تکليف) و اشتغال ذمّهاي در کمار ني مت
مانند اداي نماز بر مکلف يا مالي که از سوي مکلفي غصب شمده و عمين آن ممال موجمود اسمت و
همچنين در نفقة واجب خويشاوندان بر ان ان که عهده به آن مشغول ميگردد در حالي که ذمّه بمه
آن مشغول ني ت و لذا ضمان نيز وجود ندارد و هرگاه او نفقه را نپردازد و ضوا کند ،گنماه کمرده
ولي از ترکه او برداشته نمي شود يا اگر ک مي چيمزي را بفروشمد و نمول

را بگيمرد امما جمنس را

تحويل ندهد ،عهدة ضروشنده مشغول است نه ذمّهاا.
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ذمّه و عهده از ديدگاه محقق بروجردي

ايشان در اين باره ميگويد :بين م أله عهده که همان ضمان است ،با اشتغال ذمّه ضرق وجمود دارد.
شاهد آن نيز اين است که در باب دين ،ذمّه مديون و مقتري اشتغال دارد که در زمان معين ،ديمن
و قري خود را بپردازد ،ليکن هيچ ضقيهي نميگويد :مقتري يا مديون ضامن اسمت ،از هممين جما
معلوم مي شود که بين ذمّه و عهده از نظر ضقهي مغايرا وجود دارد .هرچند که در لغمت بمين آنهما
ضرقي نگذاشتهاند.

از نظر ايشان ،ضرق ذمّه و عهده اين است که ذمّه يک عنوان کلي داشته و به اممري کلمي تعلمق
نيدا مي کند ،اما عهده در اغلب موارد به امر جزئي خارجي تعلق نيدا ميکنمد؛ ممثالً در بماب ديمن،
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ذمّه را به ظرف ذهن تشبيه کرده و ميضرمايد همانگونه که ذهن جايگاه و ظرف براي مفاهيم کلي

مقاله

زماني که زيد از عمرو چيزي را قري ميگيرد .ذمّهاا به عنوان کلي دين مشغول ميگردد .ايشان
است ،ذمّه نيز جايگاهي است که به امور کلي اشتغال نيدا ميکنمد ،بمرخالف عهمده کمه بمه شميء
موجود معين خارجي (چه در اموال و چه در اشخاص) متعلق ميشود.
بنابراين هنگامي که گفته ميشود :ذمّة زيد بر ضالن مال تعلق گرضته است؛ يعنمي آن ممال معمين
خارجي ،متعلق از براي عهده قرار مي گيرد .يا در باب کفالت ،مثالً عهمده زيمد مشمغول بمه عممرو
ميشود و زيد کفيل او مح وب مميگمردد .بنمابراين  ،در اغلمب مموارد ،عهمده بمه يمک اممر معمين
خارجي تعلق نيدا مي کند و معناي ضمان نيز همين مطلب اسمت و در ضارسمي بمه آن «عهمدهداري»
مي گويند که ترجمه دقيق ضقهي ضمان است .بهطورکلي ايشان معتقدند ذمّمه متعلمق بمه بماب ديمون
است و عهده متعلق به باب ضمان.
ذمّه و عهده از ديدگاه شيخ محمدحسين اصفهاني

نظر ايشان در مورد ذمّه و عهده اين است که تا وقتي که عين موجمود اسمت عهمده بمه آن مشمغول
است و وقتي عين تلف شد ذمّه به مثل مشغول مي گردد و اگمر تعمذعر مثمل وجمود داشمت ،ذمّمه بمه
قيمت مشغول ميشود (اصفهاني  4 3ج .)913 :

ايشان در مورد ضرق اضرا ذمّه و عهده ميضرمايند :اداي مثل خارجي سبب اضرا عهده از عين و
تلف شده است و عنوان «مثل» در دومي عنوان وضا است و کلمي «مثمل» بمر اضمراد آن صمادق اسمت
(اصفهاني  4 3ج  .)93 :بهطور کلي ايشان ميگويد :عهده ظرف اعيمان اسمت و ذمّمه ظمرف امموال
(اصفهاني  4 3ج .)930 :

ذمّه و عهده از ديدگاه شيخ فضلاللّه نوري

بنابر نظر ايشان :ذمّه نزد عقال امري است اعتباري که اين قابليت و صالحيت را دارد که ثبوا ممال
را در آن اعتبار کنيم و حکم به اشتغال آن دهيم يا عدم ثبوا مال را در آن اعتبار کنيم و حکم بمه
اضرا آن دهيم.
همچنين عهده نيز يک اعتبار عقاليي است و اعتبار ثبموا و عمدم ثبموا عمين در آن صمحي

( س)

است ولي هرگاه گفته شد« :علي دين کذا» ،اخبار به ثبوا مال در ذمّه است و اگر گفته شد« :علي

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

اداي مصداق خارجي سبب اضرا ذمّه از مثل ميشود .بنابراين عنوان «مثل» در اولمي تمدارک عمين
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العين الفالني» ،اخبار به ثبوا عين در عهده است .بنابراين آنچه به ذمّه اسمناد داده مميشمود امموال
کلي است ولي آنچه به عهده اسناد داده ميشود مقيد به مشخصاا عيني است.
ايشان در ادامه ميگويد :هر دو آنها دو اعتبار ه تند که در نزد عقل و عقال با وجود منشأ انتزا
آنها در خارج موجود ه تند ،مثل ساير اعتباراا عقاليي انتزاعي مانند :ملک و حمق و غيمره .ولمي
مي توان حکم به اعتبار هر دو آنها به يک وجه واحد داد (نوري  4 4ج :

).

ديدگاه دوم :ذمّه و عهده در معنا و کاربرد يکسانند
ذمّه و عهده از ديدگاه سيد ميرزاحسن موسوي بجنوردي

ايشان ميگويد :ذمّه و عهدة هر شخص عبارا اسمت از اعتبماراا شمار يما عقمال ن مبت بمه آنهما
(موسوي بجنوردي  4 3ج  .)23 :2و در ادامه در تبيين ذمّه و عهده ميگويد :موجود خارجي بما وجمود
خارجياا نميتواند در ذمّه و عهده قرار گيرد؛ زيرا ظمرف وجمود موجمود خمارجي عمالم خمارج
است ،نه عالم اعتبار و عالم اعتبار عبارا است از موجوداا اعتباري که ضقط در عالم اعتبار وجود
دارند و موجود خارجي ممکن ني ت در عالم اعتبار قرار گيرد؛ زيرا م تلزم تبديل خارج به اعتبمار
است :همانگونه که امکان ندارد موجود خارجي در ذهن موجود شود ،چون الزمة آن تبديل خارج
به ذهن است و اين محال است .بنابراين ،اينکه ميگويند چيزي در ذمّمه اسمت يما در عهمده اسمت،
يعني اينکه هيأ ا موجود در خارج هرگاه تحت يد غاصب قرار گيرد يا بدون اذن مالک يما شمار
در دست ک ي واقّ شود ،شار يا عقال يا هر دو آن را در عهدة آخمذ اعتبمار کمردهانمد .بمه تعبيمر
ديگر وجود اعتباري عين در ذمّه م تقر ميشود .بنابراين مقصود از ذمّه و عهده هممان عمالم اعتبمار
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است که عبارا است از نفس اعتباراا (موسوي بجنوردي  4 3ج  .)23 :4بنابراين ميبينيم کمه ايشمان
نيز بين ذمّه و عهده تفاوتي قائل نشدهاند.
ذمّه و عهده از ديدگاه موسوي سبزواري

ايشان ميگويد :ذمّه که به آن عهده نيز گفته ميشود ،از امور تکويني موجود در خارج و از جواهر
و اعراي اصلي ني ت ،بلکه امري اعتباري و عقاليي است که عقال آن را بمراي اهمداف و مقاصمد
صحي خوي

که در زندگي دنيوي و اخروي آنها مؤثر است ،اعتبار کردهاند و دين اسالم نيز آن

را نذيرضته است (موسوي سبزواري  9 1ج

.)1 :
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مقاله

از اين گفتار نتيجه گرضته ميشود که ايشان ذمّه و عهده را به يک معنا ميدانند.
ذمّه و عهده از ديدگاه امام خميني

ايشان ،تف ير مفهوم ذمّه و عهده را موکول به عرف و عقال ممينمايمد و مميضرمايمد« :ذمّمه و عهمده
عبارا است از مخزن و انباري براي امور اعتباري» (اممام خمينمي  4ج  .)23 :بمه طمورکلي از نظمر
ايشان هر چيزي ميتواند به ذمّه تعلق يابد.
ايشان در جايي ديگر ميگويند :مانعي براي قمرار دادن اعتبماري شمخص بمر عهمده نيمز وجمود
ندارد ،مثل آنچه در کفالت است که شخص مکفول برعهدة کفيل است و اين يک امر عرضي است
و در ادامه آوردهاند که :عين نيز ميتواند در زمان مرگ بر عهده قمرار گيمرد (اممام خمينمي

 4ج :

.)973

همانگونه که ميبينيم ،امام خميني ذمّه و عهده را بهطور يک ان به جاي يکديگر بهکار بردهاند.
ذمّه و عهده از ديدگاه حقوقدانان و قانون مدني ايران

حقوقدانان نيز ذمّه و عهده را به يک معنا ميدانند ،بهطور مثال در متمون حقموقي در توضمي ممادة
 3ق.م« :.ابراء ذمّه ميت از دين صحي است» ،ميگويند« :چون مموا يکمي از م مقطاا عهمده
ني ت .لذا نس از ضوا ديون متوضي يا اعمالي که برعهدة آنها م تقر گرديده  ...از ترکة ميت انجام
ميداند (مادة  9 3ق.م. ).

نتيجه
با توجه به نظراا ضقها و بررسي کتب ضقهي متعدد و آنچه ضقها بهطور مصمداقي در متمون از ذمّمه و
عهده آوردهاند به نظر ميرسد مشهور ضقها بين دو واژة ذمّه و عهده تفاوتي قائل نشدهاند .همچنمين
با مراجعه به عرف نيز مشخص ميشود که ذمّه و عهده جايگماه يک ماني دارنمد ،بنمابراين مميتموان
نتيجه گرضت که ذمّه و عهده دو امر اعتباري ه تند که شار و عقال آن دو را بمراي اممور اعتبماري
وضّ نمودهاند و از آنجا که هر دو اعتباري ه تند ،ضقهايي که بين آن دو تفاوا ميگذارند ،خمود

( س)

اينگونه اعتبار ميکنند.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

ميگردد» (حائري شاهبا  937ج  .) 72 :به نظر ميرسد قانون مدني ايران نيز ذمّه و عهده را مترادف

02
پژوهشنامة متين

تنها م أله اي که گاه در بين متون ضقهي به چشم ميخورد ،بهکار بردن اصطالح «شغلالذمّه» يما
«اشتغال ضي الذمّه» (شيخ طوسي  407ج  ،10 ،2 :ج  ) 99 :9در اکثر موارد در بحم اشتغال ذمّمه اسمت
و اصطالح «برائـﺔ الذمّه» (ابن ادريس  4 0ج  )294 :9يا «خروج عن العهدة» (ضاضل هندي  4 4ج 479 :7؛

عالمه حلمي 3 : 4 0؛  4 4ج  )934 :7در اکثر موارد براي نايان اشتغال ذمّه است .حتي گماهي عبمارا
«آنچه در ذمّة اوست از عهده خارج ميشود» يا ««:شمغل الذمّمه و الخمروج عمن العهمد » يما عبمارا
«شغل الذمّه يجب خروج يقيناً عن العهدة» (عالمه حلي  4 4ج  )934 :7يا «اليقين شمغل ذمـﺔ ضالبمدّ ممن
الخروج عن العهدة» (حرع عاملي  4 4ج :4

9؛ ح ميني طباطبمايي  4 4ج  03 :4؛ درديمر بميتما ج ) 004 :

ديده ميشود يا در جايي ديگر نيز ضقها عبارا «بقماء ذمّمه تحمت عهمده» (ح ميني طباطبمايي  4 4ج :4

 ) 03را بهکار بردهاند ،يا عبارا «ضرا ذمّه از عهده» (خويي  4 9ج  )42 :9که شمايد دليمل آن عمدم
تداخل اصطالح «خروج عن الذمّه» (شيخ مفيد  4 0؛ شيخ طوسي بيتا 3 :؛ درديمر بميتما ج  ) 04 :باشمد
که اصطالحي است در مورد خروج اهل ذمّه از تحت ذمّة م لمانان.
2ـ5ـ )1رابطة ذمّه و ضمان

در برخي کتب ضقهي ديده ميشود که ذمّه را به معناي ضمان مي دانند ،ولمي بما توجمه بمه معماني و
کاربردهاي ضمان و ذمّه مي بينيم که ضمان عبارا است از اينکه مال در ذمّة شخص قمرار بگيمرد،
غرامت و خ ارا هم از آثار ثبوا مال در ذمّه است ،نه اينکه غرامت معناي حقيقمي ضممان باشمد
(خوان اري  .) 49 : 973ضمان به معناي بودن مال در ذمّه است و مشمغولالذمّمه يعنمي ضمامن .ممال بما
تحقق ضمان به ذمّه منتقل مميگمردد (شميخ طوسمي  407ج 9 4 :9؛ محقمق حلمي  403ج 921 :؛ طباطبمايي

حکيم  404ج  79 : 9؛ شهيد ثاني  4 4ج  3 :4؛ درديمر بميتما ج 9 3 :9؛ سرخ مي  401ج  ) 1 : 3ضممان
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

دين ثابت در ذمّه است (شيخ طوسي  407ج :2

) .نتيجه اينکه ضامن شدن اثر وجود ذمّمه اسمت نمه

خود ذمّه و تملعک ذمي سبب شغل ذمّه است ،به عبارتي ضمان بر وجود ذمّه مترتعب ميشود.
3ـ5ـ )1رابطة ذمّه و دين

براي مقاي ة ذمّه و دين ابتدا ببينيم دين چي ت؟ دين از نظر امام خميني عبارا اسمت از ممال کلمي
که در ذمّه شخصي براي ديگري به سببي از اسباب ثابت شده اسمت .ک مي را کمه ذمّمه او مشمغول
است مديون ،و ديگري را دائن ميگوينمد (اممامخمينمي  973ج و 202 :؛ ابمن حممزه  7 : 403؛ ح ميني
عاملي بيتا ج

4 :؛ نووي بيتا ج 97 :4؛ بهوتي  4 3ج  .)911 :چه قمري باشمد يما غيمر آن (ح ميني عماملي

03
است که حالع نباشد ،بلکه مهلت داشته باشد ،نس دين حالع اسمت ولمي قمري حمالع ني

مت (محقمق

مقاله

بيتا ج 4 :؛ جعفري لنگرودي ب  973ج 2 :؛ امامي  93ج  .) 02 :برخي گفتهاند قري موردي از دين
اردبيلي  404ج 20 :3؛ جعفري لنگرودي ب  973ج  .)94 :برخي ميگويند دين مال ني مت بلکمه وصمفي
است در ذمّه که قبض حقيقي براي آن متصور ني

ت (حصمکفي  4 2ج  1 :4؛ ابمن عابمدين  4 2ج :

.)33

به طورکلي سبب دين گاه از امور اختياري است مثل قري ،بيّ ،اجاره ،حواله و خلمّ و گماه از
امور قهري مثل ضماناا قهري .در موسوعـﺔ االحکام الشرعيه الميسره آمده است :دين و قري ،در حق
ثابت در ذمّه ،مشترکند .اما در مرحلة اداي در قري بايد مثل آن از حيم صفت و جنس داده شود،
نس اگر شخصي از ک ي قري نمود ،در ذمّه مقتري مثل آن ثابت ميشود ،اگمر موضمو قمري
نقد باشد و اگر طعامي باشد نيز مثل آن بر ذمّه م تقر ميشمود .بنمابراين قمري در مثليماا منحصمر
است و نه قيمياا .اما دين در ذمّه ثابت ميشود ،به سببي از اسمباب موجمب آن .نمس ديمن اعمم از
قري است؛ در نتيجه دين شامل قري هم مي شود و وجه مشمترک همر دو اسمتقرار در ذمّمه اسمت
(انصاري .) 32 : 4 2

بنابراين دين ،مال واجبي است در ذمّه ،يعني ذمّه به بدل آن مال کمه ممديون تلمف کمرده يما از
ديگري قري گرضته يا مبيعي که خريده به ثمن مدادار يا ثمني کمه حالعماً قمبض شمده بمراي مبيمّ
مؤجّل براي ت

ليم (مثل سلم) و غيره ،مشغول ميشود (موسوي بجنوردي 3 : 4 3؛ وزارا اوقماف و شمؤون

برخي در مقاي ة دين و ذمّه گفتهاند :ممکن است گاهي ک ي مديون باشد ولي ذمّهاا مشغول
نباشد ،مانند محجور ي که ممکن است مديون شده ولي ديمن از او قابمل مطالبمه ني مت يما ذمّمهاا
مشغول است در حالي که مديون ني ت ،مثل ک ي که ذمّهاا به نماز ،روزه يا حج مشمغول اسمت،
در حالي که مديون ني ت.
بنابراين هر مديوني مشغولالذمّه ني ت و هر مشغولالذمّهاي مديون ني ت .به عبارتي رابطة ذمّه
و دين ،عموم و خصوص من وجه است (موسوي بجنموردي ( )3 : 4 3البته هر دوي اينها مردود اسمت؛
زيرا محجور مديون ،ذمّه اا مشغول است ،اگرچه دين از او قابل مطالبه نباشمد ،مثمل کمودکي کمه
مال ديگري را تلف نموده است و مورد دوم که ضردي ذمّهاا مشغول باشد ولي مديون نباشد ،نيمز
ذمّه به معناي عام را بيان ميکند ،نه ذمّه مالي که مورد نظر ضقه اماميه است).

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

اسالمي  404ج  77 : 3؛ سرخ ي  401ج :

).

( س)
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با بررسي دو اصطالح دين و ذمّه مي بينيم که دين مترتعمب بمر ذمّمه اسمت و ديمن بمه ذمّمه تعلمق
مي گيرد ،به عبارتي با ضري وجود ذمّه است که ميتوان مديون شدن را تصور کمرد ،بنمابراين ذمّمه
ظرف وجود دين است.
4ـ5ـ )1رابطة ذمّه و عهد

عهد نوعي التزام است و کلمه عهد در معاني وضا ،امان ،ضممان ،ممودّا ،سمفارا ،زينهمار ،نيممان،
ميثاق ،سوگند ،تعهّد و بخشنامه از طرف حاکم براي استانداران و ضرمانداران براي اجراي عدالت و
وصيت به کار رضته است (ابن منظور  004ج 443 :؛ ابن اثير  914ج  .)9 2 :9عهد اعمم اسمت از هرچمه
که با خدا نيمان ب ته شده است و هرچه بين بندگان نيمان ب ته مميشمود ،عهمد ،يممين و ق مم نيمز
ه ت .عهد ضقط براي ک ي که داراي ذمّه است ثابت است ،به هممين دليمل برخمي «عهمد» را ذمّمه
ناميدهاند (وزارا اوقاف و شؤون اسالمي  404ج  ) 77 : 3و همانگونه که در بحم لغوي ذمّه ديديم در
بعضي رواياا ذمّه به معناي عهد بهکار رضته است ( ...من صلي الغداة  )...امام خميني(ره) دربارة عهد
ضرمودهاند :عهد آن چيزي است که در ذمّه و عهده قرار ميگيرد و معاهده قراري است از دو طرف
در عهدة آنان تا کاري را انجام دهند (امام خميني  4ج  .) 09 :برخي ديگر نيز گفتهانمد« :عهمد بما
ذمّه متفاوا است ،عهد به امر و نهي برميگردد و ذمّه به خبر» (قراضي بيتا ج .)11 :9
بنابراين با توجه به نظراا ضقها ،عهد آنگاه قابل تصور است که ذمّه وجود داشمته باشمد ،يعنمي
عه د نيز بر وجود ذمّه مترتعب است و رابطة عهد و ذمّمه عمموم و خصموص مطلمق اسمت؛ يعنمي همر
مشغولالذمّهاي متعهّد است ولي هر متعهّدي مشغولالذمّه ني ت.
5ـ5ـ )1رابطة ذمّه و تعهّد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

در بعضي از متون ديده شده که ذمّه را هممان تعهّمد معنما کمرده انمد ،بنمابراين در اينجما بمه بررسمي
اصطالح تعهّد و رابطة آن با ذمّه مينردازيم« .تعهّد» از مشتقاا «عهد» و نتيجة «عهد» است .هرگماه
ضردي عهدي مي بندد ن بت به چيزي يا ک ي داراي «تعهّد» ميشود و «متعهّد» نام ميگيمرد .معنماي
«تعهّد» از ديدگاه اهل لغت نذيرا عهدي ،گردن نهادن به نيماني ،و خواهان ميثاق شدن است ،که
عبارا از الزام و التزام است که ان ان در مراوداا خوي

بدان گردن مينهد (ابمن منظمور  004ج :3

.)420

«تعهّد» واژه اي است که از اصمطالحاا حقموق ممدني ايمران اسمت .در ضقمه اسمالمي «عهمد» و
«تعهّد» به معناي مصدري خوي

مم يعني عقد مم مورد استفاده قمرار گرضتمه و جايگماه ويمژه نمدارد.

05
«ذمّه» است ،با استناد به روايت «الم ملمون تتکماضؤ دمماءهم و ي معي بمذمّتهم مدنماهم»« ،م ملمانان،

مقاله

برخي از اسالمشناسان غربي ميگويند :نزديکترين چيز به مفهموم «تعهّمد» در ضقمه اسمالمي هممان
خون هاشان برابر است و تعهّد کمترين ايشان برعهده همه م لمانان است» برخي نيز در تعريف ذمّه
ميگويند« :ذمّه ،تعهّد به اداي چيزي يا انجام عملي است» (بهجت  .)473 : 973اين اصطالح بمي

از

همه جا در ضقه و قانون مدني در مبحم عقد ضمان و حواله و کفالت بهکمار بمرده شمده اسمت و در
اصطالحاا ضقها ،معادل شرط و التزام بهکار گرضته شده است و نيز معمادل عهمد و عهمده و ضممان
استعمال شده است (جعفري لنگرودي الف  7 : 973؛ قانون مدني :مادة .)9 3

تعهّد و دين

از طرضي بين تعهّد و دين نيز رابطه اي وجود دارد ،حقوقدانان دين را از عناصر تعهّمد مميداننمد ،نمه
خود تعهّد و دين را جنبة منفي تعهّد و طلب را جنبة مثبمت دان

متهانمد (اممامي  93ج  02 :؛ جعفمري

لنگرودي الف  .) 3 : 973برخي ميگويند« :دين ،تعهّد ک ي است که متعهّد خوانده ميشمود و اوسمت
که بايد مالي را منتقل کند يا عمل معيني را انجام دهد يا ترک کند گاهي تعهّد همراه اشمتغال ذمّمه
است و نيز يک الزام همراه دار د که در صورا عدم اجرا عواقبي را براي متعهّد بمه هممراه خواهمد
داشت .تعهّد اعم از دين است چون گاهي تعهّد سبب اشتغال ذمّه ني

مت» (طباطبمايي يمزدي  973ج :9

.) 02

عملي يا ترک عمل ي در ضمن عقد آورده شده و شرط نيز به معناي الزام و التزام ضمن عقد تف مير
شده است .تعهّد نتيجة عهد است و عبارا است از رابطه حقموقي بمين دو يما چنمد نفمر کمه در آن
دارايي مثبت متعهّدله ،طلب و دارايي منفي متعهّد ،دين بهشمار ميآيد .ولي بمه نظمر مميرسمد کمه
شرط ن بت به تعهّد در يک جنبه عموميت داشته باشد .به عبارا ديگر شمرط داراي جنبمه الزاممي
است  ،در حالي که تعهّد اين جنبه را دارا ني ت ،بلکه ضقط التزام در ضممن بيمّ يما عقمد اسمت لمذا
مي توان گفت در اينجا ن بت عموم و خصوص مطلق جاري است؛ يعني هر تعهّمدي شمرط اسمت،
ليکن هر شرطي تعهّد ني ت .بهطور خالصه مي توان گفت التزام اعم از تعهّد و تعهّد اعمم از شمرط
است.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

بهطورکلي با بررسي کتب ضقهي درمي يابيم که در اصطالح ضقها تعهّد ،معمادل التمزام بمه انجمام

( س)
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در حقوق عرب ،التزام نرکاربرد تر از تعهّد است و عبارا اسمت از اينکمه شمخص خمود را بمه
چيزي که بر او الزم ني ت الزام کند؛ ولي حقوقدانان عرب معتقدند التزام ،اعم از تعهّد است؛ زيرا
التزام عالوه بر التزاماا ناشي از قرارداد ،التزاماا خارج از قرارداد را هم دربرميگيرد.
در حقوق اماميه ،تعهّداا را در قالب شروط بحم ميکننمد و مقصمود آنهما از شمرط ،المزام و
التزام است که در معناي حقوقي همان تعهّد است؛ به عبارتي ،شرط به تعهّدي گفتمه مميشمود کمه
ضمن عقد ديگري قرار گيرد .هر تعهّدي سبب اشتغال ذمّه ني ت ولي همر مشمغولالذمّمهاي متعهّمد
است يعني رابطة تعهّد و اشتغال ذمّه ،عموم و خصوص مطلق است.
6ـ5ـ )1رابطة ذمّه و اهليّت

در متون ضقهي مخصوصاً کتب ضقهي اهل سنت گاهي اهليّت با ذمّه خلط شده و ذمّه را همان اهليّت
ميدانند ،گاه اهليّت تمتّ و گاه اهليّت استيفا ،بنابراين در اينجا به بررسي اصطالح اهليّمت و رابطمة
آن با ذمّه مينردازيم:
اهليّت از نظر لغوي مصدر صناعي از کلمة اهل و به معناي اسمتحقاق و شاي متگي و صمالحيت
(ابن منظور  004؛ مرتضي زبيدي  4 4ذيل واژه «اهل») اسمت .اهليّمت در اصمطالح ضقمه و حقموق عبمارا
است از صالحيت قانوني براي دارا بودن و تحممل التزامماا و اهليّمت را چنمين تعريمف مميکننمد:
« صفتي که شار آن را در شخص ضري نموده تا او را صال براي خطاباا شرعي قرار دهد».
ضاقد اهليّت يا نااهل هر شخص حقيقي يا حقموقي اسمت کمه از دارا شمدن يما اجمراي حقموق و
تکاليف خوي

(حقوق مالي ،شخصي ،اجتماعي و سياسي) ممنو اسمت .عمدم اهليّمت را حجمر و

ضاقد اهليّت را محجور مينامند (جعفري لنگرودي ب  973ج 793 :؛ بخاري  40ج  97 :4؛ محبوبي بيتما ج
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

943 :؛ انصاري  99ج  21 :؛ خطيب  1 : 934؛ کاتوزيان  07 : 93؛ صمبري سمعدي  004ج  27 :؛ ضماطمي
: 942

؛ ساکت  32 : 931؛ نووي بيتا ج  .) 0 : 4عدم اهليّت ،ممکن است مطلق يا ن

بي باشد (قانون

مدني ايران :مادة  .) 07هرگاه عدم اهليّت اختصاص به مورد معين يا ويژهاي نداشته باشد ،عدم اهليّت
مطلق يا عام است ،مانند عدم اهليّت ديوانه ،کودک و سفيه و هرگاه مربوط به موارد خاص باشمد،
عدم اهليّت ن بي يا خاص ،ناميده ميشود؛ مثل عدم اهليّت وارث قاتمل بمراي تملمک ممال ممورث
مقتول (محقق حلي  21 : 4 0؛ ضخرالمحققين  937ج  7 :4م 33؛ سمابق  937ج  9 :؛ کاتوزيمان  74 : 993؛
قانون مدني ايران :مواد  330و 33؛ انصاري  99ج .) 21 :

07

اهليّت انوا مختلفي دارد ولي با توجه به تعريف دو نو است ،اهليّت تمتّ (اهليّمت بهمرهمنمدي) و

مقاله

انواع اهليّت

اهليّت استيفاء (اهليّت اجراي حق) که در بيشتر منابّ ضقهي و در منابّ حقوقي کشمورهاي عربمي بما
عنوان «اهليّت وجوب» و «اهليّت ادا» مطرح شدهاند (سنهوري بيتا ج .) 11 :
اهليّت تمتّع

اهليّت تمتعّ که اه ليّت استحقاق يا اهليّت داراشدن حق يا اهليّت وجوب نيز گفته ميشمود ،عبمارا
است از شاي

تگي داشتن حق و برعهده گمرضتن تکليمف (اممامي  93ج  09 :؛ کاتوزيمان  97ج  :؛

صفايي و قاسمزاده 29 : 934 ،؛ صبري سعدي  004ج  27 :؛ قانون مدني ايران :مادة  .)321و بمه تعبيمر ديگمر،
شاي تگي شخص براي الزام و التزام يعني ،اهليّتي که از دو عنصر الزام و التزام تشکيل ميشود ،بمه
عبارتي قابليتي است که ان ان به اعتبار آن مي تواند همم داراي حقموق ممدني گمردد ،يعنمي ثبموا
حقوق به نفّ شخص و دارا شدن آنها (عنصر الزام) و هم ممورد تکليمف واقمّ شمود ،يعنمي ثبموا
حقوق عليه او و التزام به واجباا و تعهّداا (عنصر التزام) .مورد اول مثل استحقاق گمرضتن قيممت
اموالي از او که توسط ديگري تلف شده است و مورد دوم مثل نرداخت ثمن آنچمه خريمده اسمت
(امامي  93ج  ، 17 :ج  13 :4؛ زرقاء  4 3ج  34 :9؛ زحيلي  .) 31 ، 31 : 4 2اهليّت تمتّ يا وجموب،
مالک شخصيت حقوقي ان ان است و علت آن ،اتصاف ضرد به ماهيت ان اني و داشتن ذمّه اسمت،

اهليّت استيفا

اهليّت استيفا که اهليّت اجراي حق يا اهليّت اعمال حق يا اهليّت ادا نيز ناميده ميشود ،عبارا است
از شاي تگي و توانايي براي اعمال و اجمراي حمق کمه بمه حکمم قمانون بمه ک مي داده شمده اسمت
(کاتوزيممان  07 : 97؛ حميتممي واقممف  33 : 939؛ عبدالمجيممد بکممر  2 : 333؛ سممنهوري بمميتمما ج  .) 13 :يعنممي
شخص بتواند حقي را که ک ب کرده است به معري عمل بگذارد و آن را اجرا کند .ضقمدان ايمن
اهليّت را «حجر» مينامند و ک ي که ممنو از استيفاي حق است ،حجر او را حجر استيفا مينامنمد
(جعفري لنگرودي ب  973ج .)740 :

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

بنابراين هم شخص طبيعي و هم شخص اعتباري داراي اهليّت تمتّ است.

( س)

08
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اهليّت ادا يا استيفا ،قابليت ضرد است براي اجرا و اعمال حق ،تکليف و متعهّد سماختن خموي .
به عبارتي بتواند حق را استيفا و اعمال نمايد به گونهاي که بتواند در اموال و حقموق خمود تصمرف
نمايد و يکي از معامالا و عقود را منعقد سازد و اعمال او از نظر شرعي و قانوني ناضذ باشد (وزارا
اوقاف و شؤون اسالمي  404ج

 77 :؛ اممامي  93ج  0 ،13 :4؛ مکاشمفي  3 : 403؛ زرقماء  4 3ج 377 :؛

بخاري  40ج  .) 97 :4اين اهليّت مترادف م ئوليت است و شامل حقاللعه نيز مميشمود ،مثمل :نمماز،
روزه ،حج و غيره (زحيلي  4 2ج  31 :4م .) 31

بنابراين هر کس که داراي حق تمتعّ است ،قابليت اعمال و اجمراي آن را م متقيماً نمدارد ولمي
اهليّت استيفا همواره با تمتعّ از حق همراه است؛ زيرا شمخص بايمد حقمي را دارا باشمد تما سمخن از
اعمال آن به ميان آيد ،اما هر صاحب حقي نميتواند آن را اجرا کند .بمراي دارا شمدن حمق کماضي
است که ان اني موجود و زنده باشد ،ولي اين امر کاضي ني ت که بتوانمد آن را اجمرا بنمايمد ،بلکمه
اجراي حق م تقيماً منوط به استعداد طبيعي ج مي و روحي است ،مثالً کودک ش

ساله با آنکمه

داراي اهليّت تمتعّ است ،قدرا ج مي و روحي ندارد که بتواند آثار اعمال خود را بداند و سود و
زيان آن را تشخيص دهد .شخص زماني براي انجام عمل قضايي (حقوقي) اهليّت نيدا ميکند کمه
بتواند اراده کند ،يعني قصد انشا بنمايد و آن در صورتي است که عاقل و مميز باشد ،يعنمي اسما
ثبوا و مالک اين اهليّت ،تمييز و عقل و ادراک است مگر آنکمه انجمام عممل قضمايي (حقموقي)
م تقيم يا غيرم تقيم موجب تصرف در اموال و حقوق مالي او شود که در اين صورا طبمق مماده
«

» ق.م .بايد بالغ ،عاقل و رشيد باشد (زحيلي  4 2ج  31 :4م  31؛ امامي  93ج .)29 :4
در مورد ارتباط ذمّه با اهليّت ،برخي از حقوقدانان اهل سنت معتقدند ،ذمّمه بما اهليّمت وجموب

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

مترادف است؛ زيرا از نظر آنان ذمّه وصف يا معناي شرعي اعتباري است در ان ان که الزام و التزام
مينذيرد ،تا ان ان توس ط آن اهليّت وجوب براي امموال و تعهّمدات

دارا گمردد ،بنمابراين ذمّمه بمه

معناي اهليّت وجوب با هر دو عنصرا است (قراضي بيتا ج . ) 1 :9

برخي ميگويند :ذمّه مترادف است با اهليّت ادا و معتقدنمد ذمّمه را شمار م مبرب قمرار داده از
چيزهايي مثل بلو  ،رشد (يعني هر کس بالغ شود در حاليکه سفيه باشد ،ذمّه نمدارد) و ک مي کمه
محجور باشد ،مثل مفلعس ،ضاقد ذمّه است و ...بنابراين ذمّه را به معناي اهليّت اداي کامل ،که شمرط
صحت تصرضاا و نفوذ آنهاست ،تعبير ميکنند (قراضي بيتا ج  .) 1 :9و اين اهليّت را متوقف بر بلو
و عدم حجر ميدانند؛ ز يرا مفلعس و محجور و طفل غيرمميز داراي اهليّت وجموب کاممل ه متند و

09
تلف نمايد ضامن مي شود و اگر غني باشد نفقه بر او واجب است (زرقاء  4 3ج .) 33 :

مقاله

حقوق براي آنها ثابت ميگردد ،مثل :ارث و آنچه به آنها هبه کنند مالک ميگردد و اگر چيزي را
با بررسي اهليّت و ذمّه در بين متون ضقهي مي بينيم که اهليّت وجوب و ذمّه دو اصطالح متغماير
است .ضقها اهليّت وجوب را يک قابليت صرف ميداننمد و مميگوينمد اهليّمت وجموب مترتعمب بمر
وجود ذمّه است ،يعني ذمّه الزمة اهليّت وجوب است نه عين آن و اين اهليّت ثابت نميشمود مگمر
بعد از وجود ذمّه و به همين دليل گفته ميشود« :دين در ذمّه ضالني ثابمت شمد» و نمميگوينمد« :در
اهليّت ضالني» (زرقاء  4 3ج  37 :م 32؛ مکاشفي .) 3 : 403

مي توان به زبان ساده گفت اهليّت وجوب شاي تگي ان ان است براي تحمل واجباا و بهدست
آوردن حقوق ،مانند صالحيت طفلي که متولد ميشود براي دارا شدن يک سل له حقوق کمه ايمن
خود م تلزم وجود داشتن محلي در ضرد است که واجباا و ديون در آن استقرار يابد .اهليّت خمود
اين صالحيت است و ذمّه محل آن و اهليّت متوقف بر وجود ذمّه است (سنهوري  333ج :

).

و در ناسخ به ک اني که ميگويند ،ذمّه همان اهليّت ادا است و اگر گفته شمد ،زيمد ذمّمه دارد
يعني او اهليّت معامله دارد (قراضي بيتا ج  ،) 1 :9بايد گفت حتي ضقهمايي کمه تکليمف را شمرط ذمّمه
ميدانند (ابن شاط  4 3ج  .) 90 :9گفتهاند :ذمّه با اهليّت ادا متفاوا است.
از نظر اهل سنت اين دو در حقيقت متباين ه تند ،يعني متغايرند و تغاير بين آنها اين است کمه
هر يک از آن دو حقيقت از جهتي اعم از ديگري است و از جهتي اخص .بنابراين اهليّمت تصمرف
بيتا ج  .) 1 :9و گفته اند ن

بت بين ذمّه و اهليّت ادا ،عموم و خصوص منوجه است (وزارا اوقاف و

شؤون اسالمي  404ج  77 :؛ قراضي بيتا ج  .) 1 :9جامّ آنها مثل ضرد حر و بالغ که اهليّمت تمام دارد.
مي گويند هم داراي ذمّه است و هم داراي اهليّت است .و حالتي که ضقط ذمّه دارد مثل عبمدي کمه
ضقط ذمّه دارد ولي اهليّت ندارد و حالتي که ضقط اهليّت دارد مثل کودک مميمزي کمه مميگوينمد
اهليّت دارد ولي ذمّة م تقل ندارد (قراضي بيتا ج ( ) 1 :9اين نظر برخي اهل سنت است؛ زيرا از نظمر
ما کودک ذمّة م تقل دارد) .ولي از نظر ما رابطة ذمّه و اهليّت ادا ،عموم و خصوص مطلمق اسمت،
که ضرد عام آن ضرد بال غي است که هم اهليّت تام دارد و هم داراي ذمّه است ،ولي گاهي ضمردي بما
اينکه ذمّه دارد ولي اهليّت ادا ندارد ،مثل طفل ،ديوانه و غيره.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

بدون ذمّه ديده مي شود و ذمّة بدون اهليّت تصرف هم ديده ميشود و جمّ آن دو نيز ه

ت (قراضي

( س)
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نتيجه

با مقاي ة ذمّه و واژههاي مشابه و مرتبط مي بينيم که ذمّه با عهده در اکثر متون ضقهمي بمه يمک معنما
بهکار رضته است و نظر مشهور ،يک اني معنا و کاربرد ذمّه و عهده اسمت و بنماي ضقهما در متمون بمر
تفاوا بين آن دو نبوده است؛ ولي درمي يابيم که اگرچه اصطالح ذمّه بما اصمطالحاتي مثمل عهمد،
تعهّد ،التزام ،شرط ،ضمان ،دين و اهليّت در ارتباط تنگاتنگي ه تند و به عبارتي الزم و ملمزوم بمه
ح اب ميآيند ولي کاربرد يک اني ندارند و ضري وجود ذمّه متقمدم بمر هممة آنهاسمت ،يعنمي در
صورا وجود ذمّه است که اين اصطالحاا در ضقه و حقوق قابمل تصمور ه متند و بمه عبمارتي بمر
وجود ذمّه مترتعب مي باشند ،يعني در اثر وجود ذمّه است که ميتوان عهد کرد ،متعهّد شمد ،ضمامن
شد ،دائن شد يا مديون گرديد يا اهليّت نيدا کرد.

)2ويژگيهاي ذمّه
1ـ )2شروع ذمّه از نظر فقهاي اماميه
اکثر ضقهاي اماميه ،ذمّه را به محض تولد براي ان ان متصور ميدانند (ميرزاي قمي  97ج ( )921 :4نمه
در حالت جنيني) به همين دليل ،اگمر ضمردي بمراي حممل چيمزي بخمرد ،ثممن بمر خمود او واجمب
نميشود .برخي ديگر ،بلو را شرط وجود ذمّه ميداننمد (شمهيد ثماني  )311 ، 2 : 403و گروهمي نيمز
ثبوا ذمّه براي طفل و مجنون را به شرط مالئت (مالدار بودن) و داشتن ولي مينذيرند (خوان ماري
ج  .)43 :برخي از اماميمه معتقدنمد ،مرتمد ،کماضر و عبمد ذمّمه ندارنمد (نجفمي خوان ماري  4 3ج 43 :؛
اصفهاني 32 : 403؛ طباطبايي حکيم  404ج .) 22 : 9
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

به نظر ميرسد ،نظر کاملتر و صحي تر همان ثبوا ذمّه به محض تولد ان ان ميباشد که نظمر
مشهور ضقهاي اماميه است .ضقهاي اماميه ارث ،وصيت و وقف را براي حمل به شمرط زنمده بمه دنيما
آمدن صحي ميدانند و معتقدند کودک ذمّه دارد و ميتواند مديون شود؛ ولمي نرداخمت ديمن او
توسط ولي از مال او اگر داشته باشد انجام ميشود و اگر نداشته باشد مديون باقي ميماند.
2ـ )2پايان ذمّه از ديدگاه اماميه
به طورکلي از نظر تحليلي ،شخصيت طبيعي ضرد با مرگ او خاتمه ممييابمد و بمه شخصميت طبيعمي
ورثه ضميمه نميشود .ولي در مورد انتهاي ذمّه ،ضقهاي اماميه معتقدند ذمّه شخص بما ضموا از بمين

20
حتي اگر سبب در زمان حياا او بهوجود آمده باشد ،ميتواند حقوق جديدي را ک ب نمايد و بمه

مقاله

نميرود؛ زيرا ذمّه يک معناي اعتباري است که قابليت بقا حتمي نمس از ضموا صماحب

را دارد و

لحاظ ديون ،ذمّة ميّت همچنان مشغول باقي ميماند تا يا از ترکة او ادا گردد يا ک مي از جانمب او،
ديني که بر ذمّة ميت است ادا نمايد (حتي تبرعاً) و آنگاه ذمّة او ضار ميشود .در اين زمينمه ايشمان
به روايتي استناد کردهاند مبني بمر اينکمه نيمامبر(ص) از نمماز بمر ميتمي کمه ممديون از دنيما رضتمه بمود
خودداري نمود تا امام علي( ) ضمانت او را کرد و نيامبر(ص) نماز ميمت را بمه جماي آورد و ضرممود:
«الزعيم غارم» (شيخ طوسي  407ج 9 1 :؛  937ج  2 :؛ ابن زهره  10 : 4 7؛ عالمه حلمي  4 0ج 227 :؛

 4 4ج  .)933 :4بنابراين در اسالم حتي ابراي ذمّة بدهکاري که از دنيا رضته صحي

و ناضذ است (شيخ

طوسي بيتا903 :؛ ابنادريس  4 0ج 29 :؛ محقق حلي  4 9ج .)943 : 9

ولي اهليّت ان ان بر اثر مرگ خاتمه نيدا ميکند و ميت داراي هيچگونه اهليّت ني ت؛ زيرا بما
ضوا ،شخصيت حقوقي او زايل ميگردد و ديوني که بر ذمّه داشته به دارايمي او تعلمق مميگيمرد و
بقية ترکه به خودي خود به ورثه منتقل ميشود (امامي  93ج  13 :4م ، 13ج  ) 93 :9و در قانون مدني
ايران مادة  313آمده است« :مالکيت ورثه ن بت به ترکه متوضي م تقر نميگردد مگر نمس از اداي
حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرضته».
3ـ )2ويژگيهاي ذمّه در حقوق اسالم
م ذمّه از صفاا شخصي ان اني است که براي شخصيتهاي حقيقي و حقموقي مثمل وقمف و
بيت المال ثابت است .بنابراين براي حيواناا نميتوان ذمّه تصور کرد؛ زيرا حيواناا داراي اهليّمت
ني تند و به همين دليل حقوقي به نفّ يا به ضرر آنها برايشان ثابت نميشمود .همچنمين بمراي جنمين
ان ان نيز ذمّه وجود ندارد ،زيرا ذمّه همراه با شخصيت ان اني است و باعم ميشمود ان مان اهليّمت
تعهّد و بدهکار شدن را نيدا کند .ولي شخصيت جنين يک شخصيت م تقل ني ت و جزيي از مادر
و واب تة به اوست.
م ذمّه با ان ان تالزم دارد و نميتوان ان اني بدون ذمّه ضري کرد حتي اگر اين ذمّمه خمالي از التمزام
باشد.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

با توجه به مطالب نيشين ،ميتوان ويژگيهايي را براي ذمّه قائل شد که بدين شرح است:

( س)
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 9مم از آنجمما کممه ذمّممه محلممي اسممت ضرضممي و اعتبمماري ،بنممابراين از نظممر وسممعت و گ ممتردگي
محدوديتي ندارد و ديون متعدد و مختلف را به هر اندازه که باشد دربرميگيرد.
4م هر ضردي داراي يک ذمّه است و يک ان ان نميتواند ذمّههاي متعدد داشته باشد؛ زيرا يمک
ذمّه قابليت دربرگرضتن همة حقوق و ديون را دارد.
2م يک ذمّه اشتراک نمينذيرد ،بنابراين چند نفر نميتوانند داراي ذمّة مشترک باشند و هر ضرد
ذمّهاي م تقل دارد.
 1م ذمّه به شخص تعلق دارد ،نه به اموال و ثروا او و ذمّه ،م تقل از صماحب

اسمت .بنمابراين

مديون ميتواند با سرمايه اي که دارد تجارا کند ،هبمه کنمد ،قمري دهمد ،چيمزي بخمرد و غيمره.
اگرچه ميزان ديون او بيشتر از اموال

باشد (برخالف حقوق غرب که ذمّه را مجموعه دارايي ضرد،

اعتبار ميکنند ،اسالم به ذمّه به عنوان يک شخصيت قانوني نگاه ميکند).
 7م ذمّه ،محلي است براي همه ديون و هيچ ديني بر دين ديگر ترجي ندارد ،مگمر اينکمه دائمن
بابت طلب خود ،رهن گرضته باشد و داراي حق عيني هم باشد که در اين ضري او ن مبت بمه سماير
طلبکاران مقدم است .برخي از حقوق شخصمي نيمز در ضقمه اسمالم ،مقمدم شممرده شمدهانمد ،ماننمد
هزينه هاي تجهيز و تدضين متوضي و همچنين نفقه زوجه و ضرزندان صغير شمخص .همچنمين حقموقي
که در ذمّة ان ان قرار ميگيرد ،وضا به آنها مقيد به نو خاص از ممال خماص يما جمزء معينمي از آن
ني ت .بنابراين ديوني که به سبب صحي در ذمّه م تقر مي شوند ،از نظر حرمت و تمرجي م ماوي
ه

تند (شهيد اول بيتا ج 4 0 :؛ ح يني مراغي  4 3ج 1 1 :؛ شهيد ثاني .) 2 : 403

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

4ـ )2آثار و فوايد مترتب بر تعريف ذمّه از نظر اماميه
اين اعتبار عقاليي داراي ضوايد ب ياري است که بهطور مثال به برخي از آنها اشاره مينماييم:
 .امکان نذير کردن معامالا در زماني که عين خارجي موجود ني مت در ايمن معمامالا گماه
مبيّ در ذمّه ميماند تا نس از مدتي ت ليم شود (سلم) ،يا ثمن در ذمّمه مميمانمد و در آينمده ت مليم
ميشود (ن يه).
 .همچنممين ر.ک( :ميممرزاي قمممي  97ج 921 :4؛ سمميوطي  3 ، 9 : 407؛ ابممن عابممدين  4 2ج 414 ، 23 :2؛
بهوتي  4 3ج  9 :4؛ مکاشفي 49 : 403؛ زرقاء  4 3ج  09 :9م  0؛ سنهوري بيتما ج  3 ، 93 :2؛ زحيلمي 4 2
ج  333 ، 333 :4؛ وزارا اوقاف و شؤون اسالمي  404ج

 77 :ذيل واژة «ذمّه»).
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دارد معاملهاي انجام دهد ،در اين صورا معامله در ذمّه انجام ميدهد.

مقاله

 .گاه ان ان مالک چيزي ه ت ولي نميخواهد آن را از دست بدهمد و در عمين حمال تمايمل
 .9گاه ان ان ،مالک چيزي ني ت ولي احتياج به خريد و ضروا دارد.
 .4مواردي که قانون ميخواهد غرامتي بر شخص بگذارد و در عين حال نميخواهد شخص را
در تصرف در اموال

منّ نمايد ،بلکه ميخواهد او را آزاد بگمذارد يما اينکمه اصمالً شمخص ممالي

نداشته باشد ،مثل وقتي که ک ي مال ديگري را تلف کرده است.
 .2در داد و ستدهايي مثل قري که مال را در ذمّه مقري ميگذارد تا هم ممال قمريدهنمده و
مالک محفوظ باشد و هم قري گيرنده به مالي که ميخواهد برسد و قري گيرنده ميتواند بر آن
مال معامالتي انجام دهد.
5ـ )2ملکيت دين (ملکيت مافيالذمّه)
ملکيت دين يا ملکيت ذمّه ،يعني ملکيت مبلغي براي ک ي در ذمّة ديگري به سببي ،مثل ثمن مبيمّ
بر مشتري آن ،بدل قري بر مقتري ،قيمت مال تلف شده بر ک ي که تلف کرده و غيمره .بمه ايمن
م أله اشکال شده است که دين ،ملک ني ت؛ زيرا ملکيمت عرضمي اسمت کمه نيماز بمه محمل دارد
(طباطبايي يزدي بيتا ج  .)29 :امام خميني در ناسخ به اين اشکال ميضرمايد:
آنچه مشخص است اينکه ملکيت از اعراي خارجي ني ت ،بلکه از اعتباراا عقاليمي اسمت و
که هيچ کدام معدوم مطلق حتي در عالم اعتبار ني تند ،بلکه موجوداتي اعتبارينمد کمه محمل اعتبمار
آنها ذمّه است و در خارج ني تند و هرگاه در خارج موجود شدند ،عقال آنها را ملک و مملوک به
ح اب ميآورند .بنابراين اين م

أله اشکالي ندارد (امامخميني

 4ج .)94 :

برخي نيز در ناسخ به اين اشکال گفتهاند:
عقال اين اعتبار را نذيرضتهاند ،زيرا ايمن اعتبمار سمبب آسماني و جريمان معمامالا و اممور ممالي
ميشود؛ مثالً هرگاه شخص نياز دارد معاملهاي بر شيء واقّ سازد که در خارج مالک آن ني ت ،يا
چيزي را بفروشد که در ملکيت او ني ت ،يا چيزي بخرد به ثمني که مالک
از طريق معامله در ذمّه يا خريد و ضروا در ذمّه رضّ ميگردد.

ني ت .اين مشمکالا

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

مانعي ندارد که آن را در ضمن يک موضو اعتباري ديگر ضري کنيم مثل کلي ضي الذمّمه و غيمره

( س)
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بنابراين در مکتب ضقهي اسالم ،مالکيت مفهومي عام و گ ترده دارد و منحصر در عين خارجي
ني ت ،بلکه به مال موجود در ذمّه نيز تعلق ميگيرد؛ زيرا ملکيت امري است اعتباري که ضرد را بمه
اموال ارتباط ميدهد و تفاوتي نميکند که مال مذکور عين خارجي يا مشمخص باشمد يما در ميمان
اضراد متعدد و به صورا بدلي واقّ شده باشد ،يا اينکه در ذمّه ک ي قرار گرضتمه باشمد .مثمال بمراي
ملکيت ذمّه ،ک ي است که مال ديگري را تلف کند ،بنابراين مال زيان ديده در ذمّة متلمف ضمري
ميشود .يا مثل قرضي که عين مال به تملعک مقتري درمي آيد ،ولي ماليمت يما مثليمت آن در ذمّمة
مقري است.
عرف نيز مالکيت ضرد بر عين موجود در ذمّه را مورد تأييمد قمرار داده و قابمل خريمد و ضمروا
مي داند و به همين دليل يعني گ تردگي و شمول مفهوم مالکيت در ضقه است که ضقيهان از ضمروا
دين سخن گفته و آن را در برابر ثمن حال صحي دان

تهاند (محقق اردبيلي  404ج 37 :3؛ ح يني عاملي

بيتا ج .) 0 :2

6ـ )2ذمّة شخصيتهاي حقوقي و اعتباري
برخي از حقوقدان ها بر اعتبار ذمّه و مالکيت براي شخصيتهماي حقموقي و اعتبماري شمبهاتي وارد
نمودهاند که در اينجا به بررسي آنها مينردازيم:
شبهة مالکيت براي شخصيتهاي حقوقي و اعتباري از چند امر ناشي ميشود:
شبهة اول :يکي از شرايط مالک ،عقل و بلو است و عنوان يا شخصيت حقوقي ضاقد آن است.
شبهة دوم :عناوين و شخصيتهاي حقوقي ،نمي توانند در آنچه مالک آن ه تند تصرف کنند،
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

در صورتي که مالک بر مال خود م لط است و هرگونمه تصمرضي را مميتوانمد در آن انجمام دهمد.
سخن نيامبر(ص) که ضرمودهاند« :النا

م لطون علي اموالهم» نيز ناظر بر همين مطلب است.

شبهة سوم :مالکيت عناوين و شخصيت هاي حقوقي و اعتباري از م ائل م تحدثه است و سابقه
آن ،به زمان شار نميرسد .بنابراين ،اعتبار مالکيت براي آن در زمان حاضر بمدون امضماي شمار
براي چنين مالکيتي بيضايده است.
دربارة شبهة اول مي توان گفت اين شبهه صحي ني مت؛ زيمرا عقمل و بلمو از شمرايط مالمک
ني ت به همين دليل کودک و ديوانه هم مالک ميشوند ،اگرچه نميتوانند عقدي جماري سمازند.
عالوه بر اين در عرف گاهي اعيان خارجي مالک شناخته مي شوند ،ماننمد مالکيمت کعبمه بمر نمرده
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مانند مالکيت عنوان ضقرا و ديگر عناوين م متحق زکماا بمراي ممال زکماا ،مالمک بمودن عنموان

مقاله

کعبه ،يا مالکيت معابد و م اجد بر اموال داخل آنها .حتي عناوين کلي نيز مالک شناخته ميشوند،
م لمانان براي زمين هاي مفتوح عنوه يما مالمک بمودن منصمب اماممت بمراي انفمال و ماننمد آن ،در
صورتي که اين گونه عناوين به صفت بلو و عقل متصف نميشوند.
ساختمان ،اهليّت تملک ندارد بلکه جهت و شخصيت مالک ميشمود .مثمل وقمف م مجد کمه
واقف در آن منفعت خاصي را مالحظه نميکنمد ،بلکمه مميخواهمد عنموان م مجد محفموظ باشمد
(محمودي دشتي .) 3 : 979

براي مثال جايز است قري گرضتن براي تعمير م جد يا مدرسه در عهدة آنها نه در ذمّة مقتري
و بودن ذمّه براي م جد يا مدرسمه يمک اممر عقاليمي صمحي اسمت ،همينطمور بمراي موقوضماا و
منذوراا (طباطبايي يزدي بيتا ج .)933 :1

بنابراين هر يک از اين عناوين اعتبماري داراي شخصميت اعتبماري ه متند و مميتواننمد مالمک
شوند ،تمليک کنند ،قري بدهند و قري بگيرند و ديگر معامالا را انجام دهند.
در مورد دومين شبهه اي که در مورد مالکيت شخصيتهاي حقوقي ايجماد مميشمود مميتموان
گفت:
ناتوان بودن از تصرف مباشري ،مانّ مالکيت ني ت؛ چرا که امکان تصرف در ممال بمه واسمطة
متصدي و متولعي آن کاضي است؛ چنانکه ناتوان بودن کودک و ديوانه از تصرف در اموالشان ممانّ
اسالمي نيز در اموال مربوط به عناوين کلي و عمومي تصرف مميکنمد .حمديم نيمامبر(ص) «النما
م لعطون علي اموالهم» بر حصر مالکيت در مردم داللت نمدارد؛ چمرا کمه اثبماا شميء نفمي ماعمدا
نمي کند و سخن نيامبر در حقيقت ،در مقام تشريّ سلطه و تعمميم آن بمه مردممي اسمت کمه مالمک
اموالشان ه تند.
مطلب ديگمر ايمن اسمت کمه قمول بمه عمدم مالکيمت شخصميتهماي حقموقي؛ ماننمد بانکهما و
مجهولالمالک دان تن اموال آنها سبب ع ر و حرج ميشود و ع مر و حمرج در اسمالم نفمي شمده
است .بهطور خالصه شخصيت اعتباري يا معنوي مثل قائل شدن شخصيتي م تقل براي يک مؤس ه
يا جمعيتهاي مختلف يا شرکت ها و م اجد که همانند اشخاص طبيعمي بتواننمد اهليّمت تملمک و

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

مالکيت آنان ني ت و اوليماي آنهما ،در صمورا مصملحت در اموالشمان تصمرف مميکننمد .حماکم

( س)
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ثبوا حقوق را دارا باشند و همچنين به واجباا ملزم باشند ،الزم است ،بنابراين ميتوان يک ذمّمه
م

تقل از جنبة عام آنها در نظر گرضت ،قطّ نظر از ذمّة اضراد تابّ آن (زحيلي  4 2ج  34 :4م .) 34

در ناسخ به شبهة سوم ميگوييم :مالک بودن عناوين و شخصيتهاي حقموقي ،از نديمدههماي
جديد ني ت؛ چون مالکيمت برخمي اعيمان خمارجي و عنماوين کلمي و شخصميتهماي حقموقي در
گذشته نيز بوده است .معبدها ،کني ه هما و م مجدها و مزارهما نمي

از اسمالم و نمس از آن مالمک

اموالشان شمرده مي شدند و عرف عقال در طول تاريخ چنمين بموده اسمت و ايمن مبنماي عمرف ،در
محضر شار بوده و از سوي شار نهي و منّ نشده است که اين خود ميتواند دليل امضاي شمار
بر آن باشد .از سوي ديگر ،موارد ياد شده ،خصوصيتي نداشتند؛ بلکه اعتبار مالکيمت بمراي آنهما از
جهت شخصيت حقوقي و اعتباري آنها بوده است .نس منّ نکردن شار در اين موارد ،به تبّ عدم
منّ از مرتکز عرف يعني همان مالکيت عناوين و شخصيت هماي حقموقي و اعتبماري اسمت (زحيلمي

 4 2ج  34 :4م .) 34
بنابراين تصور ملکيت براي اعيان خارجي به رغم اينکه اين اعيان ضهم و عقل ندارند و قمادر بمر
تصمرف ني ممتند ،امکانپممذير اسممت .همچنمين تصممور ملکيممت بممراي عنماوين عممام ،همچممون ضقممرا يمما
شخصيت هاي معنوي محض چون دولت؛ زيرا دان تيم که ملکيت ،امري اعتباري است و از مقولمة
عري ني ت ،تا نيازمند محل خارجي باشد .عناوين ديگري از اين شمار ،مؤس ماا ،جمعيمتهما و
شرکت ها ه

تند که در حقوق به عنوان شخصيتهاي حقوقي به شمار ميروند (سمنهوري بميتما ج :2

 93 ، 3؛ زرقاء  4 3ج 9 3 :9م .)997بدين جهت بحم از شخصيتهماي معنموي يما قمانوني ،در قبمال
شخصيتهاي حقوقي يا طبيعي ،از منظر ضقه اسالمي ضروري و قابل قبول است.
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حال سؤال اين است که شخصيت هاي اعتباري چه نيازي به ذمّه ،امالک يما شخصميت معنموي
دارند؟ چه اثراتي بر ثبوا ملک و ذمّه براي آنها مترتعب ميشمود (سمنهوري بميتما ج  .) 3 ، 34 :2در
اينجا به طور خالصه به بعضي موارد مينردازيم:
م طلبکاران اين شخصيت هاي حقوقي ،به صورا م تقيم بر ممال آن شخصميت حقموقي حمق
دارند و مي توانند بدون اينکه به طور مثمال طلبکماران خصوصمي متمولي يما شمرکا يما م مئولين آن
مؤس ه مزاحم آنها شوند ،حق خود را از آن مال شخصيت حقوقي بگيرند ،چون مال آن شخصيت
حقوقي مال متولي يا شرکا يا م ئولين آن مؤس ه ني ت و به طور مثال اگمر آن شخصميت حقموقي
مفلس شد ،طلبکار آن شخصيت حقوقي با طلبکاران متولي آن سهيم نميگردد.
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مؤس ه ،تقاصّ واقّ نميشود .بنابراين اگر طلبکار يکي از شرکا ،بدهي به آن مؤس ه داشته باشمد،

مقاله

م بين طلب شخص از شريک که بمه طمور مثمال م مئول يمک مؤس مه اسمت و بمدهي بمه آن
حق ندارد بدهي خود به مؤس ه را در مقابل طلبي که از مؤس ه دارد سماقط کنمد ،زيمرا طلبکمار از
شخص حقيقي طلب دارد و در مقابل به شخص حقوقي ديگري بدهکار است ،نه به آن شخص تما
تقاصّ و ت اقط انجام شود.
اصل ضري گرضتن ملکيت و ذمّه براي يک عنوان اعتباري يکي از آثار و نتمايج ضمري گمرضتن
شخصيت حقوقي براي عناوين اعتباري است .ذمّمه در شخصميتهماي اعتبماري از زممان تأسميس و
ايجاد آن به وجود ميآيد (قلعهجي بيتا ج .)3 0 :

ما در ضقه اسالمي مصاديقي از شخصيت حقوقي داريم که در ضقه اسالمي داراي ملکيت و ذمّمه
ه تند .از جمله شخصيت هاي معنوي که در ضقه اسالمي معتبر شمرده شده است و با استناد به آنهما
مي توان به وجود معناي حقوقي جديد براي شخصيت حکمي در ضقمه اسمالمي نمي بمرد شخصميت
بيتالمال ،شخصيت وقف و شخصيت دولت است (ح يني حائري  4ج .)30 :

منابع
م نهجالبالغه.
م ابن اثير ،مبارک بن محمد ) 914( .النهايـﺔ في غريب الحديث ،قم :مؤس ه اسماعيليان ،چاپ چهارم.
م ابن ادريس ،محمدبن منصور 4 0( .ق) السرائر الحاوي لتحرير الفتااوي ،قمم :مؤس مه نشمر اسمالمي واب مته بمه جامعمه
مدرسين ،چاپ دوم.
م ابن حمزه ،محمد بن علي 403( .ق) الوسيله الي نيل الفضيلـﺔ ،قم :مکتبـﺔ آيـﺔاللّه العظمي مرعشي نجفي ،چاپ اول.
م ابن زهره ،حمزة بن علي 4 7( .ق) غنيـﺔ النزوع في علمي االصول و الفروع ،قم :مؤس ة امام صادق ،چاپ اول.
م ابن شاط ،قاسم بن عبداللعه 4 3( .ق) ادرار الشروق علي انواء الفروق ،بيروا :دارالکتب العلميه ،چاپ اول.
م ابن عابدين ،محمد امين بن عمر 4 2( .ق) رد المختار علي الدر المختار شرح التناوير االبااار ،چماپ جديمد ،بيمروا:
دارالفکر للطباعـﺔ و النشر و التوزيّ.
م ابن ضار  ،احمدبن ضار  404( .ق) معجم مقاييس اللغـﺔ ،قم :مکتب االعالم االسالمي.
م ابن قدامه ،عبداهلل بن احمد( .بيتا) الشرح الکبير علي مات المقنا  ،چماپ جديمد ،بيمروا :دارالکتماب العربمي النشمر و

( س)

التوزيّ.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

م ابن ابيالحديد ،عبدالحميد بن هبﺔ اهلل ) 973( .شرح نهجالبالغه ،قاهره :داراحياء الکتب العربيه ،چاپ اول.
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م ابن منظور ،محمدبن مکرم ) 004( .لسان العرب ،بيروا :دار صادر ،چاپ سوم.
م ابوعبيد ،قاسم بن سالم 934( .ق) غريب الحديث ،بيروا :دارالکتاب العربي ،چاپ اول.
م اصفهاني ،محمدح ين 403( .ق) االجاره ،قم :مؤس ه نشر اسالمي ،چاپ دوم.
م مممممممممممم  4 3(.ق) حاشيـﺔ المکاسب ،بيجا :المحقق.
م امام خميني ،سيد روحاللعه ) 973( .تحريرالوسيله ،تهران :مؤس ه تنظيم و نشر آثار اممام خمينمي ،چماپ و نشمر عمروج،
چاپ اول.
م مممممممممممم  4 ( .ق) کتاب البي  ،تهران :مؤس ه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،چاپ و نشر عروج ،چاپ اول.
م امامي ،سيد ح ن ) 93 ( .حقوق مدني ،تهران :کتابفروشي اسالميه ،چاپ دهم.
م انصاري ،محمدبن نظامالدين ) 99 ( .فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في اصول الفقه ،اض ت از روي چماپ قماهره:
المطبعـﺔ االميريـﺔ.
م انصاري ،محمدعلي 4 2( .ق) موسوعﺔ االحکام الشرعيه الميسرة ،قم :مجمّ الفکر االسالمي ،چاپ اول.
م بخاري ،محمدبن اسماعيل 40 ( .ق) صحيح بخاري ،بيروا :دارالفکر.
م بهجت ،محمدتقي ) 973( .توضيح المسائل ،قم :انتشاراا شفق ،چاپ بي تويکم.
م بهوتي ،منصور بن يونس 4 3( .ق) کشاف القتاع ،بيروا :منشوراا محمدعلي بيضون ،دارالکتب العلميه ،چاپ اول.
م جتداري ،احمدبن عبداللعه( .بيتا) شرح االزهار ،صنعاء ،مکتبـﺔ غمضان.
م جرجس ) 331( .معجم الماطلحات الفقهيـﺔ و القانونيـﺔ ،بيروا :شرکت العالميـﺔ للکتاب ،چاپ اول.
م جعفري لنگرودي ،سيدمحمد جعفر( .الف  ) 973حقوق تعهّدات ،تهران :گنج دان  ،چاپ سوم.
م مممممممممممم ( .ب  ) 973مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،تهران :گنج دان  ،چاپ دوم.
م حائري شاهبا  ،سيدعلي ) 937( .شرح قانون مدني ،تهران :گنج دان  ،چاپ سوم.
م ح يني حائري ،سيد محمد کاظم 4 ( .ق) فقه العقود ،قم :مجمّ الفکر االسالمي ،چاپ اول.
م ح يني طباطبايي ،سيدعلي 4 4( .ق) رياض المسائل ،قم :مؤس ه نشر اسالمي ،چاپ اول.
م ح يني عاملي ،سيدمحمدجواد ( .بيتا) مفتاح الکرامه ،لبنان :دار احياء التراث العربي.
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م ح يني مراغي ،سيد مير عبدالفتاح 4 3( .ق) العناوي  ،قم :مؤس ه نشر اسالمي ،چاپ اول.
م حرع عاملي ،محمدبن ح ن 4 4( .ق) وسايل الشيعه الي تحايل مسائل الشريعه ،بيروا :داراحياء التراث العربمي ،چماپ
دوم.
م حصکفي ،محمد بن علي 4 2( .ق) الدر المختار ،چاپ جديد ،بيروا :دارالفکر للطباعـﺔ و النشر و التوزيّ.
م حميتي واقف ،احمدعلي ) 939( .حقوق مدني  :2اموال و مالکيت ،تهران :نشر رخ ار.
م حويزي ،عبدعلي بن جمعـﺔ 44 ( .ق) تفسير نورالثقلي  ،لبنان :مؤس ه التاريخ العربي.
م خطيب ،انور ) 934( .االهليـﺔ المدنيـﺔ في الشرع االسالمي و القوانين اللبنانيـﺔ ،بيروا :المکتب التجاري للطباعــﺔ و
النشر و التوزيّ.
م خليل بن احمد 4 0( .ق) کتاب العي  ،قم :مؤس ه دارالهجرة ،چاپ دوم.

م خويي ،سيدابوالقاسم 4 9( .ق) کتاب الالوة ،قم :العلميه ،چاپ اول.

مقاله

م خوان اري ،ح ين ) 973( .الرسائل ،قم :کنگره آقاح ين خوان اري ،چاپ اول.
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م دردير ،ابوالبرکاا احمد( .بيتا) الشرح الکبير ،بيروا :دار احياء الکتب العربيه.
م راغب اصفهاني ،ح ين بن محمد ) 971( .معجم مفردات الفاظ قرآن ،تهران :انتشاراا مرتضوي ،چاپ دوم.
م زحيلي ،وهبـﺔ 4 2( .ق) الفقه االسالمي و ادلته ،دمشق :دارالفکر ،چاپ دوم.
م زرقاء ،مصطفي احمد 4 3( .ق) الفقه االسالمي في ثوبه الجديد ،المدخل الي نظريــﺔ العمام ،دمشمق :دارالقلمم ،چماپ
اول.
م زيدبن علي( .بيتا) مسند زيد ،بيروا :منشوراا دارمکتبـﺔ الحياة.
م سابق ،سيد 937( .ق) فقه السنـﺔ ،بيروا :دارالکتاب العربي.
م ساکت ،محمدح ين ) 931( .شخايت و اهليّت در حقوق مدني ،تهران :انتشاراا جنگل.
م سرخ ي ،محمد بن احمد 401( .ق) المبسوط ،بيروا :دارالمعرفﺔ للطباعـﺔ و النشر و التوزيّ.
م سنهوري ،عبدالرزاق احمد( .بيتا) الوسيط في شرح القانون المدني ،بيروا :دار احياء التراث العربي.
م مممممممممممم  ) 333( .ماادر الحق في الفقه االسالمي ،بيروا :منشوراا المجل ي الحقوقيه ،چاپ دوم.
م سيوطي ،عبدالرحمن بن ابي بکر 407( .ق) االشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعيـﺔ ،بيروا :دارالکتاب العربي،
چاپ اول.
م شاضعي ،محمد بن ادريس 409( .ق) االم ،بيروا :دارالفکر للطباعـﺔ و النشر و التوزيّ ،چاپ دوم.
م شرتوني ،سعيد 4 1( .ق) اقرب الموارد في فاح العربيـﺔ و الشوارد ،تهران :داراالسوه للطباعﺔ و النشر.
م شوکاني ،محمدبن علي ) 379( .نيل االوطار ،بيروا :دارالجميل.
م شهيد ثاني ،زينالدين بن علي 403( .ق) حقائق االيمان ،قم :کتابخانه آيتاللعه العظمي مرعشي نجفي ،چاپ اول.
م مممممممممممم  4 4( .ق) مسالک االفهام الي تنقيح شراي االسالم ،قم :مؤسسـﺔ المعارف االسالميـﺔ ،چاپ اول.
م شيخ صدوق ،محمد بن علي بن بابويه( .بيتا) م اليحضره الفقيه ،قم :مؤس ه نشر اسالمي واب مته بمه جامعمه مدرسمين،
چاپ دوم.
م شيخ طوسي ،ابوجعفر محمدبن ح ن ) 937( .المبسوط في فقه االمامياه ،تهمران :المکتبــﺔ المرتضةيــﺔ الحيـا آاـار
الجعفريـﺔ.
م مممممممممممم  407( .ق) الخالف ،قم :مؤس ه نشر اسالمي.
م مممممممممممم ( .بيتا) النهايـﺔ في مجرد الفقه و الفتوي ،قم :انتشاراا قد

محمدي.

م شيخ مفيد ،ابيعبداللعه محمدبن نعمان 4 0( .ق) المقنعه ،قم :مؤس ه نشر اسالمي ،چاپ دوم.
م صبري سعدي ،محممد ) 004( .شرح القانون المدني الجزائري :نظريــﺔ العامــﺔ لاللتزاماات ،مااادر االلتازام ا التاارف

القانوني (العقد و االرادة المنفردة) ،الجزائر :دارالهدي.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی

م شهيد اول ،شمسالدين محمدبن مکي( .بيتا) القوائد و الفوائد ،قم :منشوراا مکتبـﺔ المفيد.

( س)
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م صفايي ،سيدح ين و سيد مرتضي قاسمزاده ) 934( .حقوق مدني اشخاص و محجوري  ،تهران :انتشاراا سمت.
م طباطبايي بروجردي ،ح ين 933( .ق) جام احاديث الشيعـﺔ ،قم :المطبعـﺔ العلميه.
م طباطبايي حکيم ،سيدمح ن 404( .ق) مستمسک العروة الوثقي ،قم :کتابخانه آيتاللعه العظمي نجفي مرعشي.
م طباطبايي يزدي ،سيد محمدکاظم ) 973( .حاشيﺔ المکاسب ،قم :موس ه اسماعيليان.
م مممممممممممم ( .بيتا) عروة الوثقي ،بيجا :دارالکتب االسالميه.
م طريحي ،ضخرالدين بن محمد 403( .ق) مجم البحري  ،تهران :دضتر نشر ضرهنگ اسالمي ،چاپ دوم.
م عبدالمجيد بکر ،عصمت ) 333( .االحکام القانونيـﺔ لرعايـﺔ القاصري  ،جامعة بغداد ،کليه قانون.
م عالمه حلي ،ح ن بن يوسف 4 0( .ق) الرسالـﺔ السعديـﺔ ،قم :کتابخانه آيتاللعه مرعشي ،چاپ اول.
م مممممممممممم  4 4( .ق) تذکرة الفقهاء ،قم :مؤس ه آلالبيت عليهمال الم الحياء التراث ،چاپ جديد.
م مممممممممممم  4 0( .ق) تحرير االحکام الشرعيـﺔ ،قم :مؤس ه االمام الصادق( ) ،چاپ دوم.
م عالمه طباطبايي ،سيدمحمد ح ين 4 7( .ق) تفسير الميزان ،قم :مؤس ه نشر اسالمي واب ته به جامعه مدرسين.
م عالمه مجل ي ،محمدباقر 409( .ق) بحاراالنوار ،بيروا :مؤس ه الوضاء ،چاپ دوم.
م علم الهدي ،سيد علي بن ح ين بن موسي شريف 4 7( .ق) الناصريات ،تهمران :رابطـﺔ الثقافـﺔ و العالقات االسـالميه،
مديريـﺔ الترجمـﺔ و النشر.
م مممممممممممم  402(.ق) رسائل الشريف المرتضي ،قم :مطبعـﺔ سيدالشهداء.
م ضاضل هندي ،بهاءالدين محمدبن ح ن 4 4( .ق) کشف اللثام ع قواعد االحکام ،قم :مؤس ه نشر اسالمي ،چاپ اول.
م ضاطمي ،سيدمحمدمهدي ) 942( .حقوق مدني ايران و فقه اسالم ،تهران :چانخانه حکمت.
م ضخرالمحققين ،محمدبن ح ن ) 937( .ايضاح الفوائد في شرح اشکاالت القواعد ،قم :نشر علميه ،چاپ اول.
م قراضي ،احمدبن ادريس( .بيتا) انوار البروق في انواء الفروق ،بيروا :دارالکتب العلميه.
م قلعهجي ،محمدروّا ( .بيتا) الموسوعـﺔ الفقهيـﺔ الکبيرة ،بيروا :دارالفضائل.
م کاتوزيان ،ناصر ) 93 ( .دوره مقدماتي حقوق مدني :اعمال حقوقي :قرارداد ا ايقاع ،تهران :بهمن برنا.
م مممممممممممم ( ) 993وصيت در حقوق مدني ايران ،تهران :دانشگاه تهران.

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

م مممممممممممم  ) 97 (.قواعد عمومي قراردادها ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
م کليني ،ابيجعفر محمدبن يعقوب ) 919( .الکافي ،تهران :دارالکتب االسالميـﺔ ،چاپ ننجم.
م مالک بن انس ) 9 9( .المدونـﺔ الکبري ،بيروا :دار احياء التراث العربي.
م محبوبي ،عبداهلل بن م عود( .بيتا) التوضيح شرح التنقيح ،بيروا :شرکت داراالرقم بن ابي ارقم.
م محقق اردبيلي ،احمدبن محمد 404( .ق) مجم الفائدة و البيان ،قم :مؤس ه نشر اسالمي.
م محقق حلعي ،جعفربن ح ن 4 9( .ق) الرسائل التس  ،قم :کتابخانه آيتاللعه مرعشي نجفي ،چاپ اول.
م مممممممممممم  403( .ق) شراي االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،تهران :انتشاراا استقالل ،چاپ دوم.
م مممممممممممم  4 0( .ق) مختار الناف  ،تهران :مؤس ه البعثـﺔ.
م محمودي دشتي ،علياکبر ) 979( .ادلة اثبات دعوي ،قم :مجمّ الفکر االسالمي ،چاپ اول.

م معين ،محمد ) 914( .فرهنگ فارسي معي  ،تهران :انتشاراا اميرکبير ،چاپ هفتم.

مقاله

م مرتضي زبيدي ،محمدبن محمد 4 4( .ق) تاج العروس م جواهر القاموس ،بيروا :دارالفکر.
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م مکارم شيرازي ،ناصر( .بيتا) تفسير نمونه ،تهران :انتشاراا دارالکتب االسالميه ،چاپ سيزدهم.
م مکاشفي ،طه کباشي 403( .ق) الذمه و الحق و االلتزام ،رياي :مکتبـﺔ الحرمين ،چاپ اول.
م موسوي بجنوردي ،سيدميرزا ح ن 4 3( .ق) القواعد الفقهيه ،قم :الهادي ،چاپ اول.
م موسوي سبزواري ،سيدعبداالعلي ) 9 1( .مهذب االحکام في بيان الحالل و الحرام ،قم :مؤس ه المنار ،چاپ چهارم.
م موسوي همداني ،سيد محمدباقر ) 914( .ترجمه تفسير الميزان ،قم :دضتر انتشاراا اسالمي ،چاپ اول.
م ميرزاي قمي ،ابوالقاسم ) 97 ( .جام الشتات ،تهران :مؤس ه کيهان ،چاپ اول.
م نجفي خوان اري ،موسي 4 3( .ق) منيﺔ الطالب في حاشيﺔ المکاسب (تقريرات درس ميرزا محمدحسي غاروي ناائيني)،

قم :مؤس ه نشر اسالمي واب ته به جامعه مدرسين ،چاپ اول.
م نوري ،شيخ ضضلاللعه 4 4( .ق) قاعدة ضمان يد ،قم :مؤس ه نشر اسالمي.
م نووي ،محييالدين( .بيتا) روضـﺔ الطالبي  ،بيروا :دارالکتب العلميه.
م وزارا اوقاف و شؤون اسالمي 404( .ق) الموسوعـﺔ الفقهيـﺔ (الموسوعـﺔ الکويتيـﺔ) ،کويمت :وزارا اوقماف و شمؤون
اسالمي ،چاپ دوم.
م يحيي بنالح ين( ) 4 0( .ق) االحکام ،صنعا :مکتبﺔ اليمن الکبري ،چاپ اول.

ذمّه از دیدگاه فقه اماميه با رویکردی بر نظرات امام خمينی
( س)

