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چکیده :توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت براا دیررا وارواره م ارت ا ر
میان فقها بوده است .عده ا از فقها آنچ ان قدرتی بر اراده یرک نفرا مریدو رد هر
ب واند مالی از اموال ود را دا ل در ملکیت دیرا نااید ایر درارالی اسرت هر
با ی دیرا ب سخ ی در مقابل ای نظا ایس ادگی میناای د .با بارسری ه رف فقهری
مصادیقی مان د وصیت و وقف را میتوان مااوده ناود ه ب شرد ایر ا

فرا

دام زده اسرت بر گونر ا هر با ری از فقهرا ایر دو نهراد را ازتالر تالیکرا
یکجانب می دان د؛ با ای وتود با ی دیرا با اس اد بر قاعرده م رم تالیرک قهرا و
اصل عدم والیت اکم ب اس ث ایی بودن ای چ ی تالیکا دادهاند .در ای میان امام
ای ی از نظا ا یا تانبدار ناوده ودر االی ه وصیت را ایقرا و ایجراد شرده بر
اراده موصی میداند اما تالیک موصیب را مااوط ب قبول موصی ل دانس انرد .در
وقف نیز علیرغم آنک وقف را ایقا میداند امرا برا شراط صرات دانسر قرب

و

فک ملک بودن آن تصور تالیک یکجانب بودن ای دو نهراد اقروقی را برا مارکل
موات ناودهاند و تالیک ب یک اراده را مخالف با آزاد و سلط ت م فم میداند.
کلیدواژهها :عقد ایقا تالیک قها

والیت وصیت وقف.
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ود نااید یا مال م علق ب

ود را بدون اراده م قلالی دا ل در ملکیرت او ناایرد وارواره مرورد

نزا بوده است .شاید تکلیف مورد اول تا ادود ماخص باشد و ب وان گفت اصوال یرک اراده
نایتواند مالی را از دارایی دیراان ارج ه د اق شفع نیز امرا اسر ث ا ی اسرت .امرا واچ ران
تالیک مال ب اراده یک نفا مورد تادید واقم شده است .مث اگا هسی قصد داش باشده یک
قطع زمی م علق ب

ود را ب دیرا م قل نااید آیا قبل از آنک م قلالی توافق و اراده ود را

اع م ه د مال وارد ملکیت و میگادد؟ یا ای ک واگاه صااف هار ان ا با پزشکی قاارداد
بب دد ه در طول وف در یک زمان ومکان ماخص و معی ی هرارگاان هار انر و را معالجر
نااید آیا م افم مزبور وارد ملکیت ماا هارگاان شرده اسرت یرا نر ؟آیا هرارگاان مریتوان رد برا
مااتع ب مااتم قضایی آن را مطالب ناای د؟
شاید تادید از ای جا ناشی شود ه مع قد باشیم اراده آزاد و مخ ار ب واند مال م علق ب
بدون آنک تصا

ود را

یرا د الرت م فری در دارایری دیررا داشر باشرد وارد ملکیرت و ناایرد.

تالیکا یکجانب غالبا ب صور مجانی بوده و ب ع وان یکری از ااسرانا در روابرج ات اراعی
ماسوب میشوند .ب اباای ویچ عقل سلیایص ح ود را در رد چ ی تالیکاتی نایبی د و غالبرا
نیز با رضا نوعی افااد موات میشود (تعفا ل راود  .) 49 : 92چ انچ بعید نیست ای وضعیت
را اماره با اراده مفاوض م قلالی دانست.
از سو دیرا ای اس داللوا با مخالفت تد با ی از اقوقدانان نیرز روبر رو شرده اسرت.
عاده دالیلی ه مخالفان نظای تالیک یکجانب بدان اس اد میه رد یکری م رم تالیرک قهرا
است ه از آن ب ع وان یک قاعده یاد ناودهاند و دیرا اصل عدم والیت با غیا اسرت .ورد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

مقال ااضا بارسی دالیل و مدارک مخالفان و موافقان ای نظای با تکیر برا دیردگاهورا امرام
ای ی است؛ تا ضا بارسی تالیکا یکجانب در آثرار فقهرا و اقوقردانان بر تایرراه ای رونر
تالیکا در آرا امام ای ی دست یابیم.

)1نظریه منع تملیک قهری
)1-1دالیل مخالفین
تایراه طاح باث م م تالیک قها در فق معاوال در باث وصیت اسرت .بارسری م رابم فقهری
ناان میدود یکی از دالیلی ه عدها از فقها قا ل ب عقد بودن وصیت تالیکی شدهاند اس اد ب
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الوصية باا فی نفم الاعی ی وقف علی قبول » (شرهید اول بریترا ج  ) 2 :فاضرل مقرداد نیرز دره راب

مقاله

قاعده م م تالیک قها است .نویس ده ه اب القواعدوالفوائد در ای باره مریگویرد« :الغالرف فری
نضدالقواعد الفقهیه با آوردن عبار «ال ید ل فی ملک إنسران شری ا قهراا اال » ...پرذیاش واگونر
ملکیت قها را با تادیرد روبراو مریسرازد (فاضرل مقرداد  .)943 : 449در تتییرد واری امرا مؤلرف
جامعالمقاصد نیز با م اقا درآرا هسانیه مع قد ب عدم لرزوم قبرول در وقرف برودهانرد چ ری
پاسخ میدود «ألن اد ال شیئ فی ملک الغیا موقو
وای اساس استه

علی رضاه( » ..ماقق هاهی  4 4ج  ) :3برا

شهید ثانی در ه اب مسالک االفهاا

پرذیاش چ ری تالیکراتی را امرا بعیرد

دانس و امکان واگون تالیکی را تز از طایق رضایت م قلالی

نایپرذیاد (شرهیدثانی 4 9ج : 3

.)9 9

تتمل در ای تعابیا و سایا موارد ه در فق بیان شده است ناان میدود ه از دیرد با ری
از فقها م قدم ورود مال در ملکیت دیرا بدون رضایت م قلالی با اصل آزاد اراده سازگار
نیست و مس لزم ملکیت قها باا غیا است ه ای اما نیز با وتود یک پری فراض مسرلای برا
باث وصیت تالیکی نیز ان قال مالکیت را از زمان قبول موصیل ع وان ناوده و قبل از آن ب ویچ
ع وان موصیل را مالک چیز نایدان د .ا ی عده زیاد از فقها م رت ا نیرز تالیرک مرال بر
دیرا را بدون اع م اراده و صایح ندانس و ای اما را

اصل میدان د (موسو بج ورد

 4 3ج  4 :؛ امام ای ی  933ج و  32 :م  .)3از ای روست ه صااف جواهر نیز در تالیکا و
عقرود عردم تالیرک قهرا را امرا بردیهی مریدانرد (نجفری  444ج .) 3 : 2الب ر ناگف ر ناانرد
واانطوره با ی نیز بدان تتهید دارند تالیک قها ویچگاه ب مع ا تالیک مرالی برا غلبر و
زور ب دیرا نیست؛ بلک مع ا واژه قها در تالیک قها ب مع ا تالیک مرال بر دیررا
است بدون آنک و ارادها از ود اع

م ناوده باشد (تعفا ل راود .)34 : 922

)1-2دالیل موافقین
پژوو

درآثار مک وب فقها ناان میدود علیرغم ای ک بیا ا م ون فقهری ماراون از اسر دالل

هسانی است ه در پذیاش تالیکا یکجانب سخت مخالفت میناای د اما در ایر میران هسرانی

( س)

وس د ه چ ی تالیکاتی را اما نامعقول نپ داشر انرد (طباطبرایی یرزد  443ج  .)233:در تتهیرد

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

ع وان «قاعده م م تالیک قها » ماکوم ب بط ن است .از ای روست ه قرا لی بر ایر نظرا در
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وای نظا عدها از فقها در باث وصیت در تواب هسانی ه ان قال مالکیت را مس لزم ایجاب و
قبول میدان د چ ی اظهار میدارند ه تالیک مال از امور نیست ه باا تاققآن وایا نیاز
ب ایجاب و قبول داش باشیم (اسی ی رواانی بیترا ج  )443:و ااصل آنک برا عردم قبرول از ناایر
م قلالی (موصیل ) اعااض از آنچ در ملکیت و بوده صور

میگیاد (طباطبایی یرزد  4 2ج

.)23 :

ویی نیزدرتتیید وای نظا بدی ناو اس دالل ناوده است؛ از آنجا ه موصیل قدر با رد
وصیت دارد و مریتوانرد از پرذیاش آن ام را ورزد چ ری مروارد ملکیرت قهرا نیسرت امرا
اگاگف شود ملکیت باا موصیل ااصرل مریشرود و برا رد نیرز غیاقابرل زوال اسرت در ایر
صور میتوان آن را از مصادیق تالیک قها ب اسابآورد .ایاان پر از طراح ایر مسرتل
ملکیت م زلزل را ب دو صور بیان میدارند ) :موصی ب ملک موصی ل است مرادامیهر رد
نکاده باشد ) .رد موصی ل ب مع ا هاف از عدم ملکیت و از اب دا بوده اسرت .و در نهایرت
چ ی ن یج میگیانده مق ضا آیا و روایا نیز ااهی از مالکیت موصی ل بدون اا یاج بر
قبول است ( ویی  4 2ج.) 33 : 99

هوتاه سخ ای ک با اس قااء دره ف فقهی ماخص میشود ه عردها از فقهرا قاعردها برا
ع وان «م م تالیک قها » ب وتود آوردهاند ه م کی ب ویچ نص یا دلیل شاعی بر ترز ادعرا
اتاا

نیست (طباطبایی یزد

 4 2ج .)23 :

در مقابل عدها دیرا از فقها م ت ا از اظهار تادید و تاایل فااترا رف ر و بر صرااات بر
پذیاش چ ی تالیکاتی رأ دادهاند.آنان باتوت ب اط ق آیا و روایا بیان شرده در رابطر برا
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

وصیت و وقف مع قدنده قبولموصیل ویچ ارتباطی با باث «م رم تالیرک قهرا » نداشر و برا
عدم قبول ت ها اعااض از ملک اتفاق میاف د .از ای او سیدیزد دره اب عاروة الاوققی در ترواب
هسانی ه عدم اا یاج ب قبول را مس لزم تالیک قها میدان د میگویرد :تالیرک مرال بردون
قبول م قلالی ویچ م م عقلی نداش چ انک مق ضی نیز مؤید ای امرا اسرت ضرا آنکر ملکیرت
قها

در مورد وقف وم وتود دارد (طباطبایی یزد  443ج .)233 :

وانرهی با ی از فقهاییوم ه «م م تالیک قها » را ب ع وان یک قاعده پ داش انرد نراگزیا
از پذیاش مصادیقی ب ع وان اس ث اء شدهاند .ب ع وان مثال ع م الی بعد از پذیاش«م متالیرک
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شده است (فاضل مقداد .)943 : 449

مقاله

قها » ب ع وانیکقاعدهمس قل ب ناچار  2مورد را ااصاء مینااید ه در قالف تالیک قهرا
در ادام ای نوش ار باا رفم ابهام از ای تادید معقرول بر ناونر ورایی از تالیکرا قهرا
اشاره میشود ه در فق بدون اا یاج ب اع م اراده م قلالی صور میپذیاد.

 )2مصادیقی از تملیک قهری
 )2-1وصیت تملیکی
فقها غالبا وصیت را ب تالیک عی یا م فعت باا

بعد از ماگ تعایرف هرادهانرد (اسری ی عراملی

 4 3ج 3 :؛ ماقق هاهی 4 4ج )3 : 4اما آنچ موتف نزا فرااوان در بارث وصریت شرده اسرت
ماویت وصیت و نقای است ه قبول وصیت از سو موصی ل دارد .چاا ه از یک سو قبول در
وصیت دارا تاام ویژگی وا یک قبول ب ع وان ع صا سازنده عقد نیست و از سو دیرا فقها
وم بعضا تالیک مالی را بدون رضایت یک شخص مغایا با «م م تالیک قهرا

» مریدان رد (شرهید

انسان شی ا قهاا اال ...ب رش تاایا درآورده است (فاضل مقداد  .) 943 : 449اما در مقابرل فقهرایی
چون سید یزد در ه اب عروة الوققی ای اا اال ه قبول در تاقق وصیت اع بار نداش باشد
بلک رد موصی ل مانعی باا ایجاد مالکیت باشد را قو میدان د (طباطبایی یرزد  443ج .)233 :
با ی از فقها نیز وصیت را باز ی میان عقد و ایقا

میدان د (آل هاشف الغطا  933ج .)33:

شاید ب وان گفت ه وصیت تالیکی یکی ار اسباب تالک در اقوق مدنی است واچ د هر
قانونرذار در اسباب تالک در ماده  44قانون مدنی ذها از ای مهم نیاورده است .در ای ماده
بیان میدارد« :تالک ااصل میشود  ) :ب اایا اراضی موا و ایراز اشریا مباار ؛ ) بر
وسیلة عقود وتعهدا ؛  )9ب وسیل ا ذ ب شفع ؛  )4ب ارث».
واانرون ه م اظ شد در ای ماده وصیت تالیکی ب ع وان سببی از اسباب تالک مرورد
غفلت قانونرذار واقم گادید ه شاید ای غفلت آگاوانر براا فراار از درگیرا نارودن رود بر
ا

فا رایج بی اقوقدانان و فقها باشد ب گون ا هر اگرا ترایی براا ایر ع روان در نظرا

میگافت ود ب

ود تعیی ه ده ماویت ای عال اقوقی میشرد مرث اگرا آن را در ب رد دوم

ذها میهاد عقد بودن ای عال اقوقی رادر پری داشرت و اگرا آن را در ب رد  4ذهرا مریهراد

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

اول بی ترا ج  .) 2 :باوای نویس ده ه اب نضد القواعدالفقهیه قاعدها را با ع وان الید ل فی ملک

( س)
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ناگزیا از پذیاش ایقا بودن وصیت تالیکی میشرد و رود را برا طافرداران عقرد برودن درگیرا
میناود .علیرغم عدم ذها وصیت تالیکی در ماده  44قانون مدنی قانونرذار بعد از بیان ماده
 2 4و اتاام قسات سوم در ا ذ ب شرفع قسرات چهرارم را برا ع روان «در وصرایا و ارث» آغراز
میه د و باب اول از ای قسات را ب «وصایا» ا صاص میدود و باب دوم را بر «ارث» هر ورا
دو میتوان د مقسم ما اهی ب نام «تالیک قها » داش باش د.

انواع وصیت تملیکی و ماهیت هر کدام از آنها
 )1وصیت تملیکی بر غیر محصور و جهت :وصیت با غیا ماصور و تهت وصی ی است هر درآن
موصیب ب اشخاص معی تالیک نایشود؛ درواقم موصیل ای رون وصریتورا افرااد راص و
ماخصی نیس د؛ مث وق ی ه موصیل فقاا یا داناجویان و ...باشد از ای تهت هر موصری در
اناا وصیت قصد ان فا ماد ندارد وآن را ب بعد از مو

رود معلرق مریه رد برا سرایا اقسرام

وصیت ما اک است و از ای تهت ه وصیت ب نفم شخص معی ی اناا نایشود با سایا وصرایا
تفاو دارد .وصیت با تهت وصی ی است ه در آن موصیب باید در راه معی ری صرا

شرود؛

مث وصیت با امور عام الا فع ه وت ما اک آن با وصیت با غیا ماصرور در ایر اسرت هر
نیاز ب تعیی شخص اص و معی ی ب ع وان موصی ل ندارد.
 )2وصیت بر محصور :وصیت باماصور وصی ی است ه موصری لر آن مارخص و ماصرور
بی چ د نفا است.
 )3ماهیت وصیت تملیکی بر غیر محصور و جهت :فقها ها ا در ماویت ای چ ی وصری ی تادیرد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

ب

ود راه دادهاند و آن را ایقا میدان د و دلیل ای اما را نیز تعذر اع بار قبول از واة آنها ع روان

ناودهاند (بااانی  443ج  )923 :ب گون ا ه یکی از مخالفی تالیک قهرا ای چ ری وصری ی را
ایقا میداند (ع م الی  )439 : 922وا چ د ه با ری دیررا قبرول را در ای رونر وصریتورا الزم
دانس اند (طباطبایی یزد  443ج  ) 3 :و از اقوال نادره در فق مطاح شده آن اسرت هر وصریت
با فقاا و تهت از وصایا عهد است و تالیک باا ت
ت

صرایح نیسرت؛ چراا هر افرااد آن

وضعیت مخ لفی دارند ب گون ا ه فقیا ماک است غ ی گادد و بلعکر

واچ رد هر

با ی از فقها مان د ماقق ثانی وصیت در ای فاض را وصیت تالیکی میدان رد ب راباای مع قدنرد
ه نیاز ب قبول ندارد یا اگا نیاز ب قبرول باشرد اراهم قبرول مریناایرد (نجفری 444ج  .) 43 : 2امرا

07
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اهثایت فقها چ ی وصی ی را تالیکی می دان د و با ی نیز ب صااات ب مالک شردن تهرت عامر
الف) اگا در وصیت تالیک باا نو باشد مان د فقاا و سادا و علارا نیراز بر قبرول نیسرت
واانرون ه در وصیت عهد
فی

هاشانی بی تا ج: 9

نیاز نیست (سیس انی  4 3ج  4 3 :؛ موسرو بج رورد  4 3ج4: 3

؛

).

ب) اما با ی دیرا ب صااات مالکیت تهت را پذیاف و گف اند ه اگا موصیل تهرت
عام مان د فقاا و مسجد باشد موصیب با وفا موصی ب موصی ل (تهت عام ) م قل میشود
(شهید ثانی 4 9ج :

؛ ع م الی  4 9ج 944 : 3؛ طباطبایی یرزد  443ج  3 :؛ بااانری  443ج

:

.)923

ب اباای وصیت با تهت و وصیت برا غیرا ماصرور در واقرم نروعی ایقرا مالرک (تالیرک
یکجانب ) است ه ب ارادة موصی و مو و ب موصیل م قل میشود.
 )4ماهیت وصیت تملیکی بر محصور :در رابط با ماویت وصیت تالیکی با ماصرور ا ر
ایقا و با ی نیز آن را باز ی بی عقد و ایقا میدان د واچ رد هر از ایر نظرا اسر قبال نارده
است.
الف) دالیل مع قدی ب عقد بودن وصیت تالیکی باماصور
آی شایف «وَ أَنْ لَیْ َ لِلْإِنْسانِ إِال ما سَعى» (نجم )93 :است؛ یع ى بااىانسان چیزى بردون سرعى
ااصل ناىشود .لذا اگا موصىب بدون قبول موصیلر دا رل در ملرک او گرادد چرون بردون
سعى او ااصل گادیده ب موتف ای آیر م

فرى اسرت (فری

هاشرانی بری ترا  .)9 :از ایر دلیرل

توابواى م عدد داده شده است ه ب بعضى از آنها اشاره مىشود:
اول :آیة مزبور مابوط ب مسا ل ثواب و عقاب ا اوى است و ربطى ب وصیت ندارد.
دوم :ال زام ب مضاون آی در مورد باث ما اثبا ناىه د ه وصیت عقد بوده و قبول ترزء
آن است؛ زیاا ای مضاون با شاطیّت و ایقا بودن وصیت نیز سازش دارد.
با ی دیرا از فقها نظا داده اند ه اتاا و اتفاق وتود دارد ه وصیت عقد است و شرکی
نیست ه وا عقد ماهف از ایجاب وقبولاسرت وتالیرک وتالرک بردون عروضدا رلدر براب

( س)

عطایا و وب است ه فاق ای دو نیز در ت جیز و تعلیق اثا ب ایا و مو

است (موسرو بج رورد

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی
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 4 3ج  .) 3: 3ب نظا می رسد ادعا فروق مصرادره بر مطلروب باشرد چااهر مارل نرزا واران
«عقدبودن» وصیت است ه در ای مدعا مسلم فاض شده است و ای در االی است ه بسیار از
فقها با عقد بودن وصیت ایااد گاف انرد (طباطبرایی یرزد  443ج 233:؛  4 2ج  .)23 :ا ری امرام
ای ی وم ه از مخالفی تالیک قها است مع قرد بر ایقرا برودن عقرد وصریت اسرت چ انچر
میفامای د« : :ف ی الک قهاا .فالوصّية م اإلیقاعا » (امام ای ی  933ج و )32 :؛ بر بیران دیررا
ایاان ضا آنک وصیت را ایقا و ماقق شده ب اراده موصی میدان د تاقق ملکیت را م روط بر
قبول موصیل میدان د.
عده دیرا از فقها اط ق آیا و ظهور روایا را دال با ایجاد مالکیت بردون نیراز بر قبرول
می دان د و اثا قبول یا عدم قبول را اعااض از آنچ مالک گادیده

میدان د (طباطبایی یزد  4 2ج

 )23 :ای در االی استه طافداران عقد بودن وصیت ای ادعرا را هر اطر ق آیرا و روایرا
وصیت دال با ایجاد مالکیت بدون توقف با قبول موصی ل اسرت بریاسراس توصریف نارودهانرد
(موسو بج ورد  4 3ج  .) 3:امام ای ی ضا تقایا ای مطلف هر وصریت عهرد و واچ ری
وصیت بانو مثل وصیت با فقاا یا سادا نیاز ب قبول ندارد بیان میدارند ه وصیت اگا تالیک
باشد ماهور قبول موصی ل را شاط میدان د و ظاوا آن است ه تاقق وصیت و م اترف هرادن
ااکام آن از قبیل اامت تبدیل و مان د ای ها م وقف با قبول نیست؛ اما تالک موصیل م وط بر
قبول است .درواقم امام با تفاو گذاش

بی ماویت وصیت و تالیک در وصیت تالیکی ب نارو

ظایفی تام بی آیا و روایا ناودهاند تا آنک وم مق ضا آیاتی را ه در باب وصیت رسیده
رعایت ناای د وم ویا را ملزم ب قاعده فقهی عدم تالیک قها

ناوده باش د (امام ای ی 933ج

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

و  32 :م .)3

از تال دالیل دیرا موافقی عقد بودن وصیت تالیکی ای است ه اگا شک در لزوم یا عدم
لزوم قبول باا ان قال مالکیت باشد اصل با عدم ان قال موصیب ب موصیل

است (انصار ب : 4 3

9؛ نجفی  444ج  4 : 2؛ موسرو بج رورد  4 3ج 3 : 3؛ ماقرق هاهری  4 4ج  ) : 3امرا در مقابرل
چ ی پاسخ داده شده استه زمانی میتوان ب اصل رترو هراد هر دلیرل اصری برا

آن

نباشد اال آنک دالیل م عدد از آیا و روایا وترود دارد هر اطر ق آنهرا اکایرت از نفروذ
وصیت پی

از قبول موصیل

میه د (طباطبایی یزد  4 2ج :

2؛ طباطبرایی اکریم  4 3ج .)392 : 4

07
اراده رأ دادهاند (شهیداول بی تا ج )934:؛ اما مس دا چ دان دقیقی ارا ن اودهاند.

مقاله

بیتادید نقد و بارسی م ون فقهی بیانرا آن است ه بیا ا فقها در تالیکرا بر لرزوم تااضری دو

ب) دالیل هسانی ه وصیت را ایقا میدان د.
) آیا و روا یا زیاد در رابط با وصیت رسریده اسرت هر دال برا ایقرا برودن وصریت
تالیکی و عدم اا یاج آن ب قبول است.
چ انچ با ی از فقها نیز اع م داش اند ه از ظاوا ای ا بار ماخص میشود هر موصریبر
ب موصیل م قل می شود واچ د ه قبول ااصل ناده باشد و اط ق ای روایا دال با عدم نیراز
ب اصول قبول است ه ای اما را نیز آی

سوره نساء تتیید میه د (بااانری 443ج  .)922 :امرا

با ی از فقها ای آی را اال با وصیت مقبول ناودهاند (ع م الی  .)433 : 922ه ای سخ مقبول
واقم ناده زیاا ای اما
تقدیا گاف

ظاوا است و مس لزم آن است ه قبرول در تقردیا گاف ر شرود ودر

قبول نیز مس لزم تکلف است در االی ه ای ها فا برا وترود دلیرل برا قبرول اسرت

اگا وصیت عقد باشد التام باید با قواعد عاومیعقود بارسی شود تا مارخص شرود هر آیرا
می توان ع وان عقد را باآن نهاد یا یا ای در االیاست ه ب نظا میرسد وصیت نایتواند ترابم
قواعد عاومی قااردادوا باشد .ب دالیل زیا:
الف) قبول مسبوق ب رد در وصیت :در صورتی ه موصی ل در زمان ایا موصی وصیت
را رد نااید می تواند بعد از فو و

وصیت را قبرول ه رد (ماقرق هاهری 4 4ج : 4؛ شرهید اول

بیتا ج  ) 2 :و ای اما میان فقها ماهور است (اسی ی عراملی  4 3ج )93 : 3در ارالی هر در وریچ
عقد ایجاب مسبوق ب رد پذیاف ناده آنچ ان ه شاح داده شد رد ایجاب باعث از بی رفر
عاا ایجاب میشود.
ب) قا م مقامیورث موصی ل در قبول وصیت :در ه ابوا فقهی ها ا دیده مریشرود هر
فقیهی در باث وصیت وارد شده باشد اما موضو ان قال اق قبول و رد وصیت را پ

از فرو

موصیل مطاح ن اوده باشد واچ د ای اما در قانون مدنی مورد اغفال قاار گاف ر اسرت امرا برا
.باا دیدن ااادیث و روایا رتو شود ب (هلی ی  4 3ج  922 : 9؛بااانری  443ج

( س)

 443ج.)33 : 4

 922:؛ فری

هاشرانی

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی
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اس اد ب اصل  33قانون اساسی تاهور اس میه دادگاهوا موظف د باا ال و فصل دعاو
ب م ابم یا ف او مع با مااتع ناای د و از آنجا ه موضو وم مب

ب است و وم میتوانرد براا

تعیی ماویت اقوقی وصیت مورد نزا باشد؛ لذا ب تاست ه واچ د مخ صرا بر بارسری آرا و
نظاا فقها در ای رابط پادا

شود.

ب نظا عادها از فقها قبول در وصیت ب

ارث میرسد (ماقق هاهی 4 4ج 3: 4؛ هلی ی 4 3

ج )944 : 9ب گون ا ه با ی از فقها وصریت را چیرز ترز ایجراد یرک ارق براا موصری لر
نایدان د (امام ای ری  ) 4 : 4 4ب ابا نظا ای عرده از فقهرا بر صرا

اراده موصری اقری تارت

ع وان اق قبول باا موصی ل پدید میآید ه ای اق قابل ب ارث رسیدن است.
با ی از فقها در تهت اثبا ای اما بیان میدارند ه اصل بقرا وصریت براا موصری لر
است و واچ ی قبول در وصیت مان د یار و شفع اقی است پ
م قل میشود و باا اثبا ای اما ب روایاتی تاسک تس

مان د وا اق دیرا ب وراث

اند (نجفری  444ج  33 : 2؛ شرهید ثرانی

 4 9ج  ) 2 :3با ی دیرا از فقها نیز با اس اد ب ااادیث دیرا فو موصری لر قبرل از قبرول را
موتف بط ن وصیت پ داش اند و ای ااادیث م عارض با ی از فقها را با آن داشت تا قا ل ب
تفکیک شوند و بط ن را ب زمانی ا صاص دو د ه موصیلر قبرل از موصری فرو ه رد اگرا
فو موصیل بعد از فو موصی باشد وصیت باطل نایشود ب دلیل اصرل بقرا وصریت براا
موصیل و عدم وتود دلیل معرارض برا ایر امرا؛ برا توتر بر ایر تار ت آرا فقهرا با ری از
اقوقدانان باا توتی ای قا م مقامی ه در عقود دیرا وتود نردارد وعقرد پ داشر وصریت
تالیکرری راورری تررز تادیررد در اصررل قررا م مقررامی ورثر موصرری لر پرری

رو

ررود ندیرردهانررد

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

(هاتوزیان )32 : 934و ای دراالی است ه شهید ثانی با طاح ای سرؤال هر چراا بایرد ارق قبرول
دروصیت وتود داش باشد اما در سایا عقود وتود نداش باشد میآورند و یکی از دالیلری هر
میتوان از ای قا م مقامی ب ماویت اقیقی وصیت تالیکی رسید آن است ه اگا موصی ل بعرد
از فو موصی فو نااید بدون آنک وصیت را قبول ناوده باشد و از آنجا ه موصیل ب دلیل
فو باا مالک شدن صالح نبوده و وراث موصی ل نیز قبل از فو و قادر ب تالک موصیب
نبودهاند و واچ ی فو موصی باعث اوج و از اولیت میگادد ورث موصی نیرز بر

 .رتو شود ( :بااانی  443ج

.) 922:

راطا

00
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آی «مِ ْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْ ٍ» (نساء ) :مالک موصیب نایشوند ب اباای ن ت ها موصیب
باا زمانی فاقد مالک میشود بلک ناگزیا واویم بود ه بپذیایم ورث موصیل مال را از ورث
موصی میگیاند ن ب واسط ان قال تاه ؛ چاا ه در زمان ایا موصیل قبرولی واقرم نارده بر
عبار دیرا موصیل در زمان وفا

مالک موصیب نبوده تا موصیب بر واسرط فرو و از

طایق ارث ب وراث و م قل گادد (شهید ثانی  4 9ج  .) 3 : 3ای در االی اسرت هر با ری از
فقها مع قدند اگا موصى ل در ایا موصى یا بعرد از مراگ او قبرل از آنکر ردّ یرا قبرولى از او
صررادر شررود بایراد ورثر اش در ردّ و قبررول آن تررایرزی او وسر د و ا رری وراث موصرریلر
موصیب را از موصی میگیاند؛ درواقم موصیب تزء تاه موصریلر

نیرز قراار ناریگیراد (امرام

ای ی 3 : 444ر ) 2چ رسد ب آنک بخواو د موصیب را از ورث موصی بریاند.
ج) مواال بی ایجاب و قبول در وصیت :علیرغم آنک با ری از اقوقردانان تروالی عافری
ایجاب و قبول را در ه اب قواعد عاومی قااردادوا

ود ب ع وان یکری از شراوط الزم براا

را مس د ب نص صایای نایداند بلک چرونری ای توالی را نیز ب نظا عا

ااالر مریدو رد و

مینویس د:
با آنک ماک است ماهوا بی ایجاب و قبول فاصل باشد عا دو رضرایت
را ب وم ماتبج میداند .درواقم آنچ اوایت دارد ای است ه قبول زمرانی
اع م شود ه ایجاب و وز ایا اقوقی دارد و قابل پیوسر و آمیخر برا
قبول است .پ

در عال اقوقی مان د وصیت ه ایجاب مرد ورا پری

از

ماگ اناا میشود و نظا موصی ای است ه در دوران ایرا مسر اا براقی
بااند فاصل میان ایجاب و قبول مانم از وقرو تااضری ناریباشرد (هاتوزیران

. )42 : 933

ایاادوا وارده ب ای شکل دفم میشود :اول آنکر فقهرا امامیر باآن رد هر مرواال بری
ایجاب و قبول در تاامی عقود الزم است (انصار الرف  4 3ج  33: 9؛ شهید اول بیتا ج  94 :؛ موسو

قزوی ی  4 4ج  3 :؛ اسی ی روارانی  4 3ج  .) 3 :9با ی نیز وتود فاصل طوالنی بری ایجراب و
قبول را موتف

اوج آن عال اقوقی از ع وان عقد و معاقده مریدان رد (امرام ای ری  933ج و

 )934:تا آنجا ه با ی اوج از مواال را با

ارتکاز عافی میدان د و باآن ادعا اتارا

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

توافق طافی عقد میدان د و با آن اصاار میورزند در باث وصیت ن ت ها توالی ایجاب و قبرول

( س)
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ناودهاند ( ای ی  4 2ج  ) :ب وای دلیل وصیت را ایقا شب عقد

میدان د (امرام ای ری : 4 4

).

دوم آنک درست است ه ای توالی ب عا
اع بارا است ن عالم ووم و ویچگاه عا

واگرذار شرده اسرت امرا دنیرا اقروق دنیرا

فاصل طوالنی میان ایجاب و قبول را ناریپرذیاد در

االی ه ویچ گون عقد ماقق ناده و موتف فو ناوده باشد ماز تدایی عالم اع بار و ووم
ه وادو مخلوق ذو آدمی است معقول بودن آن باا عا

است ه ویچ عافی با وتود چ ی

فاصل طوالنی نایتواند آن را در قالف مواال بپذیاد؛ وانرهی تا قبل از فو موصری باثری از
توالی مطاح نایشود چاا ه فاض میشود ه موصی در وا لاظ از عاا ود اناا وصیت را
انجام میدود؛ چاا ه ن ت ها موصی میتواند از اراده ود رتو ه د؛ بلک برا فراض رد شردن
وصیت در زمان ایا موصی موصیل میتواند بعد از وفرا و نیرز وصریت را قبرول ناایرد
واچ د ه در اب دا وصیت را رد ناوده باشد.
ب اباای تا زمانی ه موصی فو ن اوده باثی از تروالی بری ایجراب و و قبرول موصری لر
مطاح نیست ه ب واند ال و فصل ه ده با وم وردن مواال در ای عال اقوقی باشد.
د) اناط ایجاب ب قبول :ادل عقود ناان میدود ه در واة عقود موتف ایجاب را ب قبرول
اناط داده است (اسی ی مااغی  4 3ج  ) 33:و ا ی با ی از فقهرا عردم رعایرت چ ری شراطی را
مس لزم عدم انعقاد عقد میدان د (امام ای ی 933ج و  933 :؛  4ج )939 :؛ ایر در ارالی اسرت
ه اگا ب اراده موصی در عقد وصیت رتو شود ماخص میشود ه موصری در زمران انارا
وصیت ویچگون قصد مب ی با اناط مفاد ایجاب ب قبول موصیل را نداش است و آنچ ه در
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

تالیل اراده موصی ب چام می ورد اناط ایجاب ب مو

ودش است؛ درواقم موصی در زمان

اناا وصیت قصد ایجاد مالکیت باا موصیل را از زمان فو دارد ن از زمان قبول.
ب اباای با تکی با قاعده فقهی «العقود تابع للقصود» اراده موصی ب مالکیت موصیلر از زمران
فو

ود بوده است شاید ب وان گفت ه قبول موصری ب وانرد اع برار بر مراوقم باشرد .امرا قبرول

موصی ل ب ع وان قبول تولید ه ده عقد باشد مصداق بارز «ماوقم لرم یقصرد و مرا قصرد لرم یقرم»
است؛ چاا ه آنچ موصی اراده هاده است اناط وصیت ب ماگ وی
قبول ود می واود در ماوی ی د ل و تصا

بوده است و موصی ل با

ه د ه ب او م وط ناده است در ن یج آنچ هر

قصد شده وصیت معلق ب قبول واقم ناده است و آنچ ه واقم شده است (درفاض عقد شاادن
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وصیت) قصد ناده است .با ی از اقوقدانان در مقام توتی ای ایااد برا وصریت تالیکری ضرا
موصی ل نیست ای چ ی اس دالل ناودهاند ه :
موصی ود را با موصیل واداسر ان مریبی رد و در اندیار تقابرل نفرم او برا
وراث قانونی وی

است می واود بدی وسیل نفم دلخواه را باتا دود.

ولی قانونرذار ه مایل ب افظ اس ق ل اشرخاص و تلروگیا از د الرت
در اقوق دیراان است نفوذ ای اناا را موهول ب قبول موصی ل مریه رد.
پ

اکومت ضاور قبول در وصریت ماویرت اع برار ایجراب موصری و

اناط آن با رضا موصی ل نیسرت؛ بلکر تلروگیا از د الرت در اقروق
اوست (هاتوزیان.)34 : 934

اما غافل از ای اما بودهاند ه آنچ اناط ایجاب و قبول را در بادارد آن است ه موصی ود
اراده وی

را م وط ب ارده موصی ل نااید ن آنک قانونرذار اکم ب اناط رضا موصیلر بر

عبار به ااکم قانونرذار اناط نیست چاا ه اناط ایجاب وقبول از ارهان تااضی است ه بدون
آن اص تااضی صور نراف است .قانونرذار ناتوان از آن است ه ارادها ه ن بااسف اراده
ایجاد ه ده آن و ن بااسف عا

م وط ب اراده دیرا نیست را م وط ب وم ناایرد و برا فراض

انجام چ ی هار توافقی بی ارده طافی صور نراف است .هاتوزیان واچ ری مرینویسرد هر
قانون مدنی از نظا ماهور فقها پیاو هاده است و وا عال اقوقی ه نیاز ب دو قصد انارا ررر
ایجاب و قبول رر دارد عقد مینامد؛ در االی ه باث اساسی ای است ه آنچ در باث وصریت
در ماده  2 3قانون مدنی آمده است ب مع ا قبول ایجاده ده عقد ه تزءالسبف در پیدای

عقد

است نیست چاا ه ماهور فقها قبرول در وصریت را هاشرف از ان قرال موصری بر از زمران مرو
موصی میدان د.
ه) عقد از و رام وقو واتد اثا اقوقی است :با اول نظا پوشیده نیست ه «عقد» نسربت بر
آثار ود سببیت داش و تا سبف تاام ناود اثا آن ااصل ناىشود؛ ب ع وان ناون اثا عقد بیم
ه تالیک مبیم ب ما اى از ای وقو عقد است؛ یع ى قبول ه از ارهان عقرد اسرت ترا تاقرق
پیدا نک د ملکیت ااصل ناى شود و ملکیت نیز پ

از پایان عقد و قبول ااصرل مرىشرود .و بر

( س)

تعبیا دیرا اگا فاضا توالى بی ایجاب و قبول را نیز شاط ندانیم و قبول پ

از فاصل طروالنى برا

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

ایجاب موصی نااید چاا ه ای چ ی اناط ا برا اناطر ماسروم در وار عقرود م فراو اسرت؛ بر
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ایجاب ااصل شود در عقود اثا قهقاایى مع ا ندارد و تتثیا قبول از ای وقو آن است در االى
ه وا هسانى ه وصیت تالیکى را عقد مىدان د قبول دارند اگا موصىلر فاضرا پر

از یرک

سال از مو موصى قبول ود را اع م نااید «موصىبر » از و ررام فرو موصرى بر او م قرل
مىشود ن از ای وقو قبول .و ب تعبیا به ا قبول را هاشف مىدان د ن ناقل.آیرا بر واری دلیرل
نیست ه قبول از تال شاایج تتثیا وصیت است ن تزء ارهان اصلى آن؟
و) ایجاب و قبول باید مطابق باشد :تطابق ایجاب و قبول در تاام تها ( واه طافی عقرد و
واه عوضی و واه شاایج ضا عقد) در ابواب عقود اماى الزامى است ب طورى هر تخلرف
از ای شاط موتف بط ن عقد واود بود (مادّة  34ق .م) .ب ع وان مثال اگا برایم برویرد مر
ان ام را ب شاا ب ف ن مبلغ فاو م و ما اى در مقام قبرول برویرد :مر نصرف آن انر را بر
نصف آن مبلغ قبول هادم ب

اطا عدم تطابق قبول با ایجاب عقد باطل واود بود .اال آنکر

در باب وصیت تالیکى طبق مادّة  29ق .م« :موصىل مىتوانرد وصریت را نسربت بر قسرا ى از
موصىب قبول ه د در ای صور وصیّت نسبت ب قسرا ى هر قبرول شرده صرایح و نسربت بر
قسات دیرا باطل مىشود».
ز) در فق م جز بودن عقد مورد باث قاار گاف و فقها مع قدنرد هر ت جیرز در عقرود شراط
است (فخا الااققی  923ج 4 :؛ سبزوار  4 9ج .) 43: 3ا ی شیخ انصار نیز بر نقرل از شرهید
ثانی با آن ادعا اتاا ناوده است (انصار الرف  4 3ج ) 39 :9واچ د با ی دیرا از فقهرا مع قدنرد
تعلیق بیم با چیز ه ای عقد ااصل ناده ب ابا ااوط تایز نیست رواه عرالم بر اصرول آن
باشد واه نباشد و واچ ی است تعلیق با چیز مجهول الاصول اما تعلیق بیم با چیز هر اری
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عقد معلوم الاصول است ب رابا اقرو ترایز اسرت (امرام ای ری  933ج و  .)933 :ب راباای تعلیرق
وصیت با ماگ موصی ه ای تعلیق ا ی در ود ایجاب وم وترود دارد مطرابق اصرول هلری
ااهم باعقود است.
ح) عدم ایجاد تعهد ب صا

ایجاب :از نظا عا

و قانون در ویچ عقد ایجاب ب ت هرایی

ایجاد تعهد نایه د اال آنک ب موتف ماده  299ق.م تصا

ورث موصی در موصیب تا وق ری

ه موصیل رد یا قبول ود را اع م ن ااید ما و اسرت .در ن یجر اگرا انارا موصری ایجراب
باشد باا ورثة و نباید چ ان الزام آور باشد ه ایاان مجبور شوند باا اتبار موصی ل تهت
تصایمگیا

ب دادگاه مااتع ه د.
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ط) ماده  29ق .م بیان میدارد ه موصیل میتواند وصیت را نسبت ب قسا ی از موصری بر
شود (هاتوزیان  922ج .)9 3 :

ی) ماده  2 2ق.م وصیت با غیا ماصور را با

ماده  3ق.م در وقرف نیازم رد قبرول

نایداند در االی ه ویژگی اصی در وقف وتود ندارد ه توتی ه ده ای تفاو باشد لهذا
اگا قبول در وصیت یک قبول موتد عقد میبود قانونرذار میبایست در آنجا نیز قبول اراهم را
شاط میدانست وا چ د فقهایی وس د ه با

قانون مردنی در وقرف برا تهرا عارومی

مان د مساتد و قباس انوا و واچ ی در وقف با ع روان هلری مان رد وقرف برا فقراا و فقهرا قبرول
موقو علیهم

را الزم نایدان د (امام ای ی . )943 : 4

ک) فو یکی ار طافی عقد قبل از تاکیل عقد موتف بطر ن عقرد اسرت :برا اورل راد
پوشیده نیست ه در باب اتاره و بیم اگا موتف بعد از ایجاب و قبل از قبول فو ه رد ایجراب
االتاا وم میشود.
ل)ه اب دوم قانون مدنی در باب سوم از قسات دوم ه راتم ب عقود معی مخ لرف اسرت
ذها از وصیت بیان نکاده در االی ه قانونرذار در قسات چهارم و بعرد از آنکر در قسرات
سوم از واان باب ا ذ ب شفع را آورده (ه

ود نیز در زماة ایقاعا

است) وصیت را دره ار

ارث ذها هاده و با«واو» عطف ب وم ماتبج ناوده است .پاواضح استه در ورا دو آنهرا مرال
بدون اراده ورث و موصی ل وارد ملکیت ذی فم میشود .با توت ب قواعد عاومیقااردادوا انعقاد
عقد نسبت ب مال دیرا باعث میشود عقد صور گاف غیا نافذ باشد ای دراالی اسرت هر
وصیت بامال غیا ن ت ها باطل بلک

غیا قابل ت فیذ نیز است (امام ای ی  933ج و .)324:

ب اباای م اظ میشود ه بی آنچ ه ب ع وان عقد مطاح میشود و وصیت تفراو ورا
بسیار وتود دارد ب گون ا ه عقد قلاداد ناودن وصیت مس لزم آن است ه مع قد باشیم ه
عقد ماهف از دو ایقا مس قل است و وابس ری عقد را ب دو اراده اناایی انکار نااییم.

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

باطل و بی اثا می شود اما در وصیت ن ت ها اراده موصی با ماگ و باطرل ناریشرود بلکر الزم

( س)
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 )2-2وقف
وقف از س توا اس ا است ه از دیا باز بی سایا ادیان و ملل دیرا نیز رایج بوده اسرت .از
آنجا ه وا فعل اقوقی ناگزیا یا عقد است یا ایقا وقف نیز از ای قاعده مس ث ی نیسرت .براا
آ نک یک عال اقوقی نیز عقد باشد نیازم د وتود قبول ب ع وان ره سازنده آن وس یم چ انچ
در تعایف عقد گف اند «أن العقدَ ال ی مّ إلا برالقبول» (امرام ای ری  ) 43 : 4 4بردی مع را هر عقرد
ماقق نایشود مرا با قبول ب اباای وا عال اقوقی ه نیازم د قبول باشد عقد است و واچ ه
فاقد ای ره اساسی باشد ایقا است در ای بخ
است یا ایقا ب بارسی نق

قب

ضا بارسی ای مطلف ه آیرا وقرف عقرد

در وقرف و مالکیرت مرال موقوفر در دیردگاهورا و آرا امرام

ای ی میپادازیم تا با ه اروم گذاش ای مطالف ب ای سؤال پاسخ دویم ه آیرا امرام ای ری
وقف را ب ع وان مصداقی از تالیک یکجانب پذیاف اند؟
باا پاسخ دادن ب ای سؤال الزم است ه شاط بودن قبول و قب
و مالکیت م افم یا عی را م علق ب موقو
عی یا م افم مال موقوف ب صا

را در وقف انکار ناراییم

علی بدانیم؛ در واقم ب ای ن یجر باسریم هر مالکیرت

اراده واقف و بدون آنک موقو

وارد ملکیت آن میشود؛ در ن یج اگا قبول یا قب
مصداقی از تالیک یکجانب دانست و بلعک

علی از ود اع م اراده نااید

در وقف مد لیت داش باشد نایتوان آن را

اگ قبول و قب

شاط صات وقف نباشد وقف از

تال تالیکا یکجانب است.
 )2-2-1وقف عقد است یا ایقاع؟

عقد یا ایقا بودن وصیت مورد ا

فقها است ب گون ا هر با ری از فقهرا مع قرد بر عقرد

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

بودن وقف وس د مث ع م الی در ه اب تبصاة الا علای قبرول قصرد قابرت و اقبراض را در
وقف شاط میداند (ع م الی  ) 3 : 4و با ی دیرا علیرغم آنک میگوی د از هلارا اهثرا
فقها ظاوا میشود ه ب ایجاب ت ها بدون قبول هفایت ناوده و قبول را شاط ندانس اند اما نظای
شاط بودن قبول در وقف را قول صرایحترا مریدان رد (طباطبرایی  4 2ج .)34 : 4با ری دیررا برا
نامیدن عقد با وقف مع قدند در تاام اقسام وقف مع با بودن قبول قرو

دارد (نجفری  444ج: 2

.) 3

و با ی دیرا وقف را ایقا میدان د صااف ریاض المسائل از عبارا اهثا فقها واچ ران هر
دره ابوا مسالک و شرح لمعه آمده فهایده است ه در ویچ یک از اقسام وقرف قبرول شراط
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نیسرت (طباطبرایی  4 2ج .)39 : 4با

ری دیرررا عردم اع بررار قبرول را قرول ظرراوا مریدان رد (اسرری ی
اص تس جو هادهاند (طباطبرایی یرزد  4 4ج :

.) 23

با ی نیز قا ل ب تفصیل بی وقف عام و اص شدهاند و از تال ای افااد ع م الی اسرت
(ع م الی .)4 2 : 922
در ای میان امام ای ی الزم نبودن قبول را اقو میدان د چ وقف عام باشرد مان رد مسراتد
قباوا پلوا و غیاه و چ وقف با ع وان هلی باشد مان د وقف با فقاا و علاا و چر وقرف راص
باشد؛ ولی قبول در واة اقسام وقف را اا یاط مس اف میدان رد صوصرا در وقرف

راص (امرام

ای ری  )943 : 4ایاان واچ ی در با ی از ه ف ود ب صااات وقف را چ عام وچ

راص

ایقا معافی میناای د (امام ای ی.) 4 : 4 4

با ی از فقها قب
موقو

را شاط صات وقف میدان د و مع قد وس د ترا زمرانی هر وقرف بر دسرت

علیهم داده ناده است وقف ماقق ناده و در ن یج ویچ اثا

باآن بار نیست (شیخ طوسی

 333 : 444؛ ماقق الی  442ج  ) 3 :اما با ی دیرا از فقها مع قدند هر از عاروم روایرا وارده
چ ی اس باط میشود ه قب
( )

از امام موسی
شاط لزوم

ن در تاقق و ن در لزوم وقف مؤثا نیست فقج در روایت صفوان

ب صااات از قب

سخ ب میان آمده است ه در آنجا وم با قب

اال گادیده است (اسی ی رواانی

ب ع روان

 4ج.) 943: 4

 .روایت صفوان ب ای شاح است :درباره ماد سؤال هادم ه زمی ی را وقف هراده و تصرایم گاف ر چیرز را در
آن ااداث ه د امام فامود« :اگا آن را باا فازندان
نایتواند از وقف
پ

باگادد .و اگا موقو

یا هسی دیرا وقف هراده و براا آنران قریم قراار داده باشرد

علیهم صغیا باش د و شاط هاده باشد والی

باا آنها ایاز میه د ه در ای صور وم نایتواند از وقف

نکاده باشد و آنها نیز با او ب مخاصا بانخیزند تا آن را از و بریاند پ

باگادد اما اگا هبیا بودهاند و بر آنهرا تسرلیم
باا او واود بود ه از وقفر

باگرادد»

( س)

(هلی ی  443ج.)93 : 3

با او باشد تا آنک برالغ شروند

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

 )2-2-2شرط قبض در وقف
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امام ای ی در ای رابط مع قدند ه قب
آن اص اثا

از تال شاایج صات عقد وقف است و تا قبل از

با اراده واقف بار نایشود (امام ای ی

.)943 : 4

 )2-2-3وضعیت مال موقوفه

از دیا باز تا ه ون ای موضو ه مالکیت مال موقوف م علق بر چر هسری اسرت ذور فقهرا
واقوقدانان را ب
اوقا

ود تلف ناوده است وا چ د ه اماوزه با تصویف مراده  9قرانون تارکی

وقف شخصیت اقوقی دارد و در ن یج مالکیت مال موقوف از آن ایر شخصریت اسرت

اما بارسی م ون فقهی در ای مورد هااهان از اوایت با وردار است.
اتاا وتود دارد ه مال موقوف از مالکیت واقف ارج میشود اما در رابط با ایر مطلرف
از اوج از مالکیت واقف سانوشت مال موقوف چ میشرود بری فقهرا ا ر

ه پ

وترود

دارد نظا ماهور در ای است ه مالکیت مال موقوف ب موقو ٌ علیهم م قل میشود وا چ د هر
در ای مورد ادعا اتاا ناودهاند (نجفری  444ج )39 : 2با ی دیرا مع قد ب ای اما وس د ه
وقف عام

ملک اهلل است (شهید ثانی  4 9ج.)933 : 3

امام ای ی در ای زمی مع قدند ه وقف فک ملرک اسرت ب راباای مرال موقوفر نر ملرک
واقف است ن ملک موقو ٌ علی ایاان واچ ری ایر سرخ صرااف جاواهر را هر براا زوال
ملکیت مال موقوف اس دالل شده ه وقف یک نو عقد است و باید درآن قبرول موترود باشرد.
ب اب اای الزم ای اما آن است ه مال از مالکیت واقف ارج شرود و بر ملکیرت موقرو

علیر

درآید در غیا ای صور نایتوان دلیلی باا قبول موقو علی ارا نارود برا ذهرا دو دلیرل رد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

میناای د (نجفی 444ج )34 : 2اوال :معقول نیست ه وقف ب مع ا ما اک در وا مروارد عقرد
باشد و ثانیا :ای اماه وا قبولی مس لزم ایجاد مالکیت باشد مس د ب ویچ دلیلی نیست مضافا هر
دالیل

ای اما وتود دارد واانرون ه بسیار از عقود م ضا ایجاب و قبول است ولری

م علق آنها مالکیت نیست؛ مان د عقد ودیع و عاری

ونکاح و ( ...امام ای ی  4ج.) 9 : 9

 )2-2-4تحلیل و ارزیابی

واچ د ه امام ای ی وقف را ایقا میداند اما از آنجا ه قب

را شاط صات وقف مریدانرد و

مال موقوف را نیز فک ملک میداند در ن یج ب ملکیت موقو

علی وارد نایشود ب اباای ایاران

وقف را ب ع وان مصداقی از تالیک قها یا یکجانب نایداند.
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ود می ب دند تالیک عی ی را ب صور شراط ن یجر براا

مقاله

 )2-3شرط تملیک به سود ثالث
ثالث قاار دو د چ ی شاطی را شاط تالیک ب سود ثالث میگوی رد (هاتوزیران 934ج )9 3: 9هر
در ذیل موارد از آن مورد بارسی قاار میگیاد.
 )2-3-1جعل ملک به صورت شرط نتیجه برای ثالث

با ی از فقها ضا تقسیم شاط صایح ب شاط فعل شراط صرفت و شراط غایرت مع قدنرد هر
شاط غایت ب نف

اش ااط ااصل میشود .ولی اعاال اقوقی ه باا تاقق آن ما اج ب سبف

اصی است از قبیل زوتیت و ط ق نایتواند ب صور شاط غایت ااصل شود .ازآنجاییهر
ان قال مالکیت نیازم د سببی اص نیست ب اباای تعل آن ب صور شاط غایرت براا ثالرث بر
نظا فاقد اشکال است (انصار الف  4 3ج.)34: 3

با اس قاا در م ون فقهی ماخص میشود ه شاط غایت ن یجر ااصرل از عقرود و ایقاعرا
اصی نیست اشکالی وتود ندارد واچ ان ه اصول ملکیت ضا عقد صلح نیز تایز اسرت و
درآن ویچ ا

فی نیست ب اباای میتوان گفته اصول ملکیت در ضا عقود دیرا نیز ترایز

است .ماقق نا ی ی در مثالی بیان میه ده «ای ه اب را ب یک دروم بر ترو فراو م بر شراط
آنک ای پیااو باا تو یا باا زید باشد» در نهایت ایاان نیز تعل ملکیت باا شخص ثالث را
در ضا عقد صایح میدان د بدون آنک تصایای با لرزوم قبرول ثالرث داشر

باشر د ( وانسرار

 939ج  .) 3:امام ای ی در رابط با شاط تعل یار باا ات بی ضا نقد نظایر ورا موترود
در ای رابط ؛ یع ی تالیک توهیل و تاکیم مع قدند اگا تعل یرار براا ات بری نظیرا تالیرک
ملک باا او باشد باید ثالث قبول نااید پ
با ودش است و آن ن ت ها

اگا باا او قهاا ااصل شود با

عقل بلک با

سلط ت ثالث

شا نیز وست و تالیرک اعیران وتعرل

اق از عقود است ه ما اج ب قبول است مرا آنک دلیلی داللت با عدم لزوم قبول نااید مان د
باب ارث و ظاوا از اصااب و معقد اتاا ای است ه در تعل یار باا ثالث نیاز ب قبول
ثالث نیست مرا آنک گف شود از ه م اصااب تواز تعل یار باا ثالرث بردون تعراض بر

( س)

لزوم قبول و عدم آن مس فاد میشود (امام ای ی

 4ج:4

.) 9

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

است مثل مالکیت ه ب نف

اش ااط ااصل میشود و در ای سرخ هر مالکیرت ما راج سربف
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واچ د ه به ا است گف شود بدون در نظا گاف اتاا (عدم نیراز بر قبرول ثالرث) قبرول
ثالث الزم است .در نظا گاف اتاا ما را مت وذ ب پذیاش و اع قاد باعدم نیاز ب قبول مینااید
و دلیل آن تواز تخصیص قاعده ب اتاا است.
 )2-3-2تملیک به نفع ثالث در قانون مدنی

ماده  33ق.م بیان میدارد« :هسی ه معامل میه د آن معامل باا
آن را تصایح نااید یا بعد

است مرا ای ک در موقم عقد

ماک است در ضا معامل ه شخص باا

آن ثابرت شرود معرذلک

ود میه د تعهد وم ب نفم شخص ثالثی ب اایرد»

ب ای صور ه طافی قاارداد در ضا معامل باا
انجام آن یا تالیک مالی را ب

ود آن شرخص ماسروب

رود تعهرد بر انجرام هرار یرا وددار از

ثالث ب اای د (هاتوزیان 934ج .)9 3: 9

ای نهاد ب ع وان اس ث ایی با اصل نسبی بودن قاارداد در اقوق روم ماسوب میشد هر برا
اساس آن تعهد ب نفم ثالث ا ی در قالف نیابت وم امکان پذیا نبود یع ی شخصری هر بر ع روان
ناای ده ثالث معامل میهاد عاتز از ایجاد اقی باا و برود .امرا ایر ماردودیتورا نراتوان از
مقابل با ضاور وا ات ااعی و نیازوا تامع بود لذا ناگزیا نهاد تات ع روان تعهرد بر نفرم
ثالث در اقوق روم پدید آمد .اما گذش از ای مبااثا میتوان در فق ناان وایی پااه ده از ای
نهاد را پیدا هاد از ای او وا چ د ه قانونرذار ایاان در تدوی قانون مدنی ب قانون مردنی فاانسر
نظا داش است اما ویچگاه نخواس است ه

ود را از مبانی فقهی دور ه د .اال سؤال ای است

ه آیا ب اس اد ماده  33ق.م میتوان شاط تالیک بر سرود ثالرث را پرذیافت؟آیا مراده 33ق.م
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

تاب پذیاش چ ی تفسیا را دارد؟
غالف اقوقدانان بر ایر سرؤال پاسرخ م فری دادهانرد و مراده  33ق.م را اراو یرک اکرم
اس ث ایی و

قاعده میدان د (هاتوزیان  934ج )9 2 : 9ه ب دلیل پرذیاش اسر ث ا ی ایر مراده

تت هید با لزوم تفسیا مادود آن دارند و با ای اما اصاار دارنده ماده 33ق.م ویژة تعهد ب سرود
ثالث بوده لذا تالیک رایران ب نفم ثالث تابم قواعد عاومی اسرت و نیازم رد قبرول طرا

دیررا

است (هاتوزیان  934ج .)9 : 9
با ی نیز اظهار میدارند ه ثالث میتواند با قبول ود ب سود ه ضا عقد فااوم آمرده
است فعلیت بخاد (شهید  92ج .) 33: 9پ

تا زمانی ه ثالث قبرول نکراده اقری براا و بر
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وتود نیامده است بلک و میتواند ب ا قبول بدان فعلیت ببخاد ب بیان دیرا ب نف

تعل شاط

 )3اصل عدم والیت
یکی از دالیلی ه مخالفان نظای تالیک یکجانب بدان اس اد ناودهاند «اصل عدم والیت با غیا»
میبا شد بدی ناو ه نفوذ تالیک یکجانب مخالف با آزاد و اس ق ل اراده افااد بوده و پذیاش
آن موتف اعاال والیت با دیراان است و در صا ات اا نیز ب ع وان ااسانی است ه چهراه
قها و غلب ب

ود گاف و از ای او تلف وا گون ااایت قانونی از آن معقول ب نظا نایرسد.

 )3-1مفهوم اصل عدم والیت
اصل عدم والیت ب ع وان یک اصل عقلی و شاعی در فق امامی سابق

طوالنی دارد (آل بااالعلروم

 449ج  4: 9؛ امام ای ی  4ج )9 : 4و ب اس اد ای اصل در روابج ات ااعی اشخاص و افااد با
پای و اساس ای اصل روش است چون داش تسلج با غیا دلیل مری واورد ولری براا نداشر
سلط و والیت با دیراان نیاز ب دلیل نیست (تعفا ل راود  ) 2 : 922و ب وای دلیل است ه
فقها غالبا مع قدند ه ذوالخیار میبایس ی اق ود را در مد فوریت عافری اعارال ناایرد؛ زیراا
چ انچ زمان اعاال ای

یار ب طول بی جامد موتف تسلج ذوالخیار با م علیر الخیرار شرده و از

ای طایق ضار ناروا با م علی الخیار وارد میشرود (رشر ی  )3 3: 9 3ب راباای مخالفران نظایر
تالیک یکجانب نفوذ آن را ب ع وان یک نو والیت از تانف ناقل ب م قرلالیر مریپ دارنرد و از
آنجایی ه اصل عدم والیت افااد و اشخاص در زندگی ات ااعی با یکردیرا اسرت از پرذیاش
آن ام ا میورزند .باا درس ی یا نادرس ی ادعا فوق می بایس ی با بارسی ابعاد و دام ر شراول
آن ب وان ب ای سؤال پاسخ داد ه آیا میتوان وا گون تالیک یکجانب ا را ب ع وان والیت برا
غیا فاض ناوده و از پذیاش آن تلوگیا هاد؟

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

وادیرا هسی را با دیرا ویچ سلط و والی ی نیست مرا ب موتف نص صایح شا یا قرانون.

( س)
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 )3-2قلمرو اصل عدم والیت
با ی از فقها در باب تالیکا یکجانب از اصل عدم والیت ب ع وان یک اصل ابزار تهرت رد
پذیاش چ ی تالیکاتی اس فاده ناودهاند بدی صور ه تالیکا یکجانب مس لزم ملکیت قهای
بوده ه ایر نیرز در غیرا از مرورد ارث ماکروم بر بطر

ن اسرت (موسرو بج رورد  4 3ج3: 3

طباطبایی اکریم  4 3ج .)393: 4چااه اد ال مالی در ملکیت دیرا برا ر
نف

بوده و موتف نق

ذوق اقوقی نیز ب واند با
و با

؛

اصرل تسرلیج برا

اس ق ل و آزاد م قلالی میشود .و از وای رو گاان نایرود ویچ
اق ضا آزاد اندیای و باابا

واوی پا با اایم دیراان نهاده

میل او اقی باا او ایجاد نااید .و با وای پای است ه عدها از فقها معاصرا نیرز

در تتهید ای نظا اصول تایلک قها باا بیران را با

سلط ت شخص با رود مفراوض

دانس و آن را (عدم سلط با غیا) ب ع وان یک قاعده عق یی و شاعی دانس

اند (امام ای ری 4

ج .)9 : 4درمقابل موافقان نظای تالیک یکجانب برا تفکیرک بری ماالر اسر اقاق ارق(اولیرت
ایجاداق) و ماال اس یفا از آن (اولیت اس یفا) ب ویچ ع وان اصرل عردم والیرت را مرانعی تهرت
پذیاش تالیکا یکطاف نپ داش و چ ی اس دالل میه د هر در ماالر اسر اقاق ارق اعارال
اراده تالیک ه ده صافا م جا ب ایجاد نفم و اقی باا م قرلالیر اسرت و از آنجراییهر چ ری
نفعی نیز عاوما با رضا نوعی وتقدیا م قلالی واااه است لذا قدر م ریق اعارال والیرت ایر
ماال را شامل نایشود بلک آنچ ه مال تادید است مابوط ب اوزه اولیت اس یفا است و ت هرا
تصافاتیه م جا ب نق

اولیت اس یفا اسرت تارت شراول اعارال والیرت برا غیرا بروده و قابرل

پذیاش نیست (تعفا ل راود  934ج  .) 34:با وای اساس استه ا ریبا ری از فقهرا قا رل بر
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

بط ن عقد فضولی وس د (ماقق هاهی  4 4ج )34: 4زیاا در عقد فضولی نیز هسی غیرا از صرااف
اق اس یفا اق ناوده بدونآنک از طا

او اذن یا مجوزقانونیداش باشد .هوتاه سرخ ای کر

موافقان ای نظای با ای باورند ه تالیکا یکجانب تا آنجایی ه با اولیت اس یفا م قلالیر در
تضاد نباشد میتواند قابل پذیاش باشد .از تالیلی ه گف شد میتوان سا تعابیا موتود در ه م
با ی از فقها را دریافت ه ب زعم آنان پذیاش تالیکا یکطاف اما نامعقول تلوه نایناایرد.
یکی از ای تعابیا ه میتواند ب طور قاطم مدعا با ای مک وب باشد تعبیا است هر مؤلرف
فقیده اب عروة الوققی پ
م عق و مق ضى عاوما

از طاح دالیل مخالفان چ ی مک وب داش اند« ..مدفوعر بانر ال مرانم
الوصیّ ذلک

مم ان الالک القهاى موتود فى مثل الوقف» (طباطبرایی
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مقاله

یزد  443ج  .)233:پ

در نظا ای فقها پذیاش تالیک یکجانب با موازی عقلی ویچناسرازگار

م ج ب ایجاد نفعی باا دیرا است پذیافت .واچ د ه در ای میان موافقت م قلالی وم ابااز
ناده باشد .وانرهی روش است ه ای اس داللوا زمانی صادق است ه واداس ان با قول افااد
باشیم ه بی ماال اس اقاق اق و اس یفا اق قا ل ب تفکیک وس د واال اگاواداس ان با قرول
ماهوردر فق باشیم التام میبایس ی تالیک یکطاف را در وای اد نیز نپذیایم.
نتیجهگیری
با سیا در آرا فقها ماخص می شود ه تالیک یکجانب مارل نرزا میران آنهرا بروده اسرت بر
گون ا ه پذیاش تالیکا یکجانب در فق اما غایف نایباشد واچ د هر با ری از فقهرا در
مقابل پذیاش چ ی تالیکاتی از ود مقاومت ناان میدو د و آن را با

م رم تالیرک قهرا

قاعده بودن آن ب سخ ی ایس ادگی میناای د .با مااتع ب آثار امام ای ی مارخص مریشرود هر
ایاان علی رغم آنک وصیت را از تال ایقاعا دانسر انرد امرا اثرا ایر ایقرا را م روط بر قبرول
موصیل می دان د ب بیان دیرا ایاان ب

اطا وتود قاعده م م تالیک قها از یک سرو و عاروم

آیا و روایا وارده در باث وصیت از سو دیرا با ال زام ب آیا و روایا ب عردم د الرت
موصیل در پیدای

ماویت اقوقی وصیت مع قد وس د و با اع قاد با قاعده م م تایلرک قهرا و

اصل عدم والیت قا ل ب عدم اصول ملکیت باا موصی ل قبل از قبول وس د؛ در ن یج نایتوان
وصیت را در آرا ایاان ب ع وان مصداقی از تالیک یکجانب دانست .در رابط با وقف نیز ایاان
علیرغم آنک وقف را از ایقاعا میدان د اما با توت ب آنکر قرب

را ازتالر شراوط صرات

وقف و مالکیت عی موقوف را از آن داوند میدان د و باا موقو

علی ت ها اباار ان فرا قا رل

وس د ب اباای ب طور هلی میتوان گفرت هر برا

با ری از فقهرا هر بر پرذیاش تالیرک

یکجانب تاایل دارند امام ای ی چ ی تالیکاتی را روا نایدان د.

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

میدان د اما عاوم آنها پذیاش تالیکا یکجانب را ب ع وان اس ث اء میپذیاند واچ د ه در مقابل

( س)
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منابع
ـ

آل بااالعلوم مااد 449( .ق) بلغه الفقیه تهاان :م اورا مکتبة الصادق چاپ چهارم.

ـ

آل هاشف الغطاء مااد اسی  933( .ق) تحریر المجله ،نجف :المکتبة المرتضوية چاپ اول.

ـ

امام ای ی سید روح اهلل ) 933( .تحریرالوسیله تهاان :مؤسس ت ظیم و ناا آثار امام ای ی چاپ و ناا
عاوج چاپ اول.

ـ

رررررررررررررررر  4 ( .ق) کتاب البیع تهاان :مؤسس ناا وت ظیم آثار امام ای ی چاپ اول.

ـ

رررررررررررررررر  4 4( .ق) الرسائل العشره قم :مؤسس ت ظیم و ناا آثار امام ای ى چاپ اول.

ـ

رررررررررررررررر  444( .ق) زبدة األحکا تهاان :سازمان تبلیغا اس مى چاپ اول.

ـ

رررررررررررررررر  4 ( .ق) نجاة العباد تهاان :مؤسس ت ظیم و ناا آثار امام ای ى چاپ اول.

ـ

انصار

شیخ ماتضی( .الف  4 3ق) المکاسب قم:ه راه تهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصار

چاپ

اول.
ـ

رررررررررررررررر ( .ب  4 3ق) رسالة فی الوصایا ،قم :ه راه تهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصار

چاپ

اول.
ـ

بااانى یوسف ب اااد 443( .ق) الحدائق الناضرة فی أحکا العترة الطاهرة قم :دف ا ان اارا

اس مى

وابس ب تامع مدرسی اوزه علای قم چاپ اول.
ـ

تعفا ل راود

ماادتعفا ) 922( .دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت تهاان :گ ج دان

چاپ

اول.
ـ

رررررررررررررررر  ) 934( .فلسفه حقوق مدنی تهاان :گ ج دان

ـ

رررررررررررررررر  ) 92 ( .فلسفه اعلی در علم حقوق تهاان :گ ج دان

ـ

اسی ی مااغی سیدمیا عبدالف اح 4 3( .ق) العناوین الفقهیه قم :دف ا ان اارا

چاپ دوم.
چاپ اول.
اس می وابس ب تامع

مدرسی اوزه علای قم چاپ اول.
ـ
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اسی ی عاملی سید تواد 4 3( .ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه قم :دف ا ان اارا

اس می

وابس ب تامع مدرسی اوزه علای قم چاپ اول.
ـ

اسی ى رواانى صادق 4 ( .ق) فقه الصادق علیه السال قم :دارالک اب مدرس امام صادق علی الس م
چاپ اول.

ـ

رررررررررررررررر ( .بی تا) منهاج الصالحین .بیتا بینا.

ـ

رررررررررررررررر  4 3( .ق) منهاج الفقاهة ،قم :انوار الهدى چاپ پ جم .

ـ

ای ى سید مصطفى ( 4 2ق) مستند تحریر الوسیله تهاان :مؤسس ت ظیم و ناا آثار امام ای ى چاپ
اول.

ـ

وانسار
اول.

موسی ب مااد 939( .ق) منية الطالب فی شرح المکاسب تهاان :الاک ب الااادی چاپ

ـ
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ـ

رش ی ابیف اهلل ب مااد علی 9 3( .ق) التعلیقه علی مکاسب قم :مجام الذ ا ااالس می چاپ اول.

ـ

سبزوارى سید عبد األعلى 4 9( .ق) مهذّب األحکا قم :مؤسس الا ار چاپ چهارم.

ـ

سیس انى سید على 4 3( .ق) منهاج الصالحین قم :دف ا آیت اهلل سیس انى چاپ پ جم.

ـ

شهید اول مااد ب مکى( .بیتا) القواعد و الفوائد قم :ه ابفاوشى مفید چاپ اول.

ـ

شهید ثانى زی الدی ب على 4 9( .ق) مسالک األفها إلى تنقیح شرائع اإلسال قم :مؤسسة الاعار

مقاله

ویی ابوالقاسم 4 2( .ق) موسوعه االما خویی ،قم :مؤسس اایاء آثار االمام ویی.

اإلس می .
ـ

شهید

ـ

شیخ طوسى مااد ب اس  444( .ق) النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوى ،بیاو  :دارالک اب العابی چاپ

مهد  ) 92 ( .آقار قراردادها و تعهدات تهاان :مجام علایفاو ری مجد چاپ دوم.

دوم.
ـ
ـ

طباطبایى سید على ب مااد 4 2( .ق) ریاض المسائل ،قم :مؤسس آل البیت علیهم الس م چاپ اول.
رررررررررررررررر  443( .ق) الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع -حديقة المؤمنین قم :ان اارا

ه ابخان

آیت اهلل ماعاى نجفى چاپ اول.
ـ

طباطبایى یزدى سید ماادهاظم 4 4( .ق) تكملة العروة الوثقى قم :ه ابفاوشى داورى چاپ اول.

ـ

رررررررررررررررر  443( .ق) العروة الوققی بیاو  :مؤسس العلای للاطبوعا

ـ

رررررررررررررررر  4 2( .ق) العروة الوققی مع التعلیقات قم :ان اارا مدرس امام علی اب ابی طالف.

ـ

ع م الى اس ب یوسف 4 9( .ق) مختلف الشيعة فی أحکا الشريعة قم :دف ا ان اارا اس مى وابس

چاپ دوم.

ب تامع مدرسی اوزه علای قم چاپ دوم.
ـ

رررررررررررررررر  922( .ق) تذکرة الفقهاء قم :مؤسس آل البیت علیهم الس م چاپ اول.

ـ

رررررررررررررررر  4 ( .ق) تبصرة المتعلمین فی أحکا الدین تهاان :مؤسس چاپ و ناا وابس ب وزار
فاو گ و ارشاد اس مى چاپ اول.

ـ

فاضل مقداد مقداد ب عبداهلل 449( .ق) نضد القواعد الفقهیه تهاان :ه ابخان آیت اهلل ماعای نجفی
چاپ اول.

ـ

فخاالااققی

مااد ب اس  ) 923( .إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،قم :مؤسس اسااعیلیان

چاپاول.
ـ

رررررررررررررررر ( .بی تا) مفاتیح الشرائع قم :ان اارا ه ابخان آیت اهلل ماعاى نجفى

ـ

هاتوزیان ناصا ) 922( .قواعد عمومی قراردادها تهاان :ب یاد اقوقی هاتوزیان چاپ وا م.

ـ

رررررررررررررررر  ) 934( .قواعد عمومی قراردادها تهاان :ب یاد اقوقی هاتوزیان چاپ شام.

ـ

رررررررررررررررر  ) 933( .ایقاع ،تهاان :میزان چاپ دوم.

هاشانى مااد ماس  443( .ق) الوافی اصفهان:ه ابخان امام امیا الاؤم ی علی
(ره)

چاپ اول.

چاپ اول.

( س)

ـ

فی

( )

بررسی نظریه تمليک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمينی

ـ

طباطبایی اکیم ماس  4 3( .ق) مستمسک عروه الوققی قم :مؤسس دارال فسیا.
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ـ

رررررررررررررررر  ) 934( .وصیت در حقوق مدنی ایران تهاان :ناا میزان چاپ دوم.

ـ

هلی ی مااد ب یعقوب 4 3( .ق) الکافی قم:دار الادیت للطباع وناا تلد . 9

ـ

رررررررررررررررر  443( .ق) الکافی تهاان :دارالک ف اإلس می چاپ چهارم تلد .3

ـ

ماقق الی تعفا ب اس  442( .ق) شرائع اإلسال فی مسائل الحالل و الحرا قم :مؤسس اسااعیلیان
چاپ دوم.

ـ

ماقق هاهی شیخ علی ب الاسی  4 4( .ق) جامع المقاصد فی شرح القواعد قم :مؤسس آلالبیت
الایاء ال ااث.

ـ

موسو بج ورد

ـ

موسو قزوی ى سید على 4 4( .ق) ینابیع األحکا فی معرفة الحالل و الحرا قم :دف ا ان اارا

میازا اس  4 3( .ق) القواعد الفقهیه قم :نااالهاد .
اس مى

وابس ب تامع مدرسی اوزه علای قم چاپ اول.
ـ

نجفی مااد اس  444( .ق) جواهر الکال فی شرح شرایع االسال بیاو  :داراایاءال ااث العابی.
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