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 کیدهچ

بههه تلههه ماهیههه ویههژه تقهه  شههه ه، الر ریب ههه بهها  آن یهها  ههایز بههوال    ،      
 ه بهخهی یآ فقاها تقه  شهه ه ری م لقها       نظهت یساسی و وال الیرال. الرحالییختالف

نماین ، بعضی الیگه یآ فقاها ییهن تقه  ری     ایز الینسته و الر یین ریب ه یالتای ی ماع می
قاا، تق  شهه ه ری الیریی مهاهیتی الوگانهه    م لقا  تق ی  آن الینسته و گهوه سون یآ ف

الینن  و الر قسمه ییجاال یشاته،  آن و الر قسمه یت ای نیابهه الر صصههف،  هایز    می
صبع فقه، به ال تهین حقوقی و رویه قضهایی نیهز   نظهت بهنماین . یین یختالفقلم یال می

، بها  الر یین مقاله با رویکهالی ص بیقی بهه مههیهم ملتلهس یسهالمی      شی ه ش ه یسه.
 بهه  صأ یه   وصحلیل ال یل مویفقها  و ملالاها  لهزون یها  هویآ تقه  شهه ه، بها        صجزیه
 مویفقا  لزون یا  هویآ ییهن تقه  الیاله    و ملالاا  ال یل به  ه نقضی و حلی هایپاسخ
گهالال  ه با صو هه بهه یباهان قهانو  مه نی و بها       شوال، الرناایه یین نتیجه حاصل میمی

شای  ثانی و سی  محم  اظم طباطبایی یهزالی و بها    تنایه به نظه فقاای بزرگی چو 
الیه گاه سهون ری صهحیل قلمه یال نمهاییم،      بایسه قانو  یساسی، می 861صو ه به یصل 

 یمهی  ه ال تهین حقوقی و رویه قضایی نیز به    صمایل بیشتهی الیرال.

 
 رویه قضائی. ، آن،  ایز ،شه ه، تق  :کلیدیواژگان 
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 مقدمه
صبهع    الر قهانو  مه نی ییههی ،     شه ه الر فقهه و بهه   های یریئهبن یمصهین صقسییکی یآ مام

قانو  م نی    یسه  821باش . تق   آن به یساس مااله بن ی تقوال به  آن و  ایز میصقسیم

یک یآ طهفین معامله حق فسهخ     بینی گهالی ه، هیچ ز الر مویرالی  ه الر قانو  پیش ه به

یین قانو     یسه  ه هه یک یآ طههفین   826به یساس مااله ری ن یرن  و الر مقابل تق   ایز 

صوینن     ری فسخ نماین . با صو ه به  ثهار فههیوی  و متاهاوصی  هه     هه آمانی  ه یریاله  نن  می

صوین  به همهیه الیشته باش ، صشلیص یین یمه  هه تقه ی  آن    آن یا  ایز بوال  یک تق  می

خورالیر یسه. پیهیمو   آن یا  هایز بهوال  بسهیاری یآ    یسه یا  ایز یآ یهمیه بسیار آیاالی به

نظههی و هوال   صناا الر فقه، بلکه الر ال تههین حقهوقی و رویهه قضهایی ههیچ یخهتالف      تقوال، نه

مثال الر  آن بوال  بیع و ی اره و الر  ایز بوال  والیعه، و اله و تاریه ههیچ   تنوی  ن یرال، به

مقابل، به تله ماهیه ویژه بهخهی یآ   الر 8ال.نظهی میا  فقاا و حقوق ینا  و وال ن یریختالف

نظهت فهیوینی الر فقه مهیهم ملتلهس یسهالمی و   ها یختالفتقوال، الر  آن یا  ایز بوال    

صبع    الر ال تهین حقوقی و وال الیرال، یختالف نظهیصی  ه به رویه قضایی نیز  شی ه ش ه به

یآ ملهه ییهن تقهوال، تقه       و باتث ص ور  ریی ملتلس و گاه  امال  متضاال گهالیه ه یسهه.  

نظهت آیاال الر فقه و الر  نار    یباان و ی مال قانو  م نی شه ه یسه  ه به تله یختالف

الر ریب هه   هها صااوت الیه گاه  8الر ریب ه با  آن یا  ایز بوال    ، وح ت نظهی و وال ن یرال.

میها  فقاهای   صناها الر  نظهه، نهه  ق ر آیاال یسه  ه یین یختالفبا لزون یا  ویآ تق  شه ه   

مهیهم ملتلس یسالمی و وال الیرال، بلکه حتی میا  فقاایی  ه یآلحاظ مهههم بها یکه یگه    

نظهه  هامال  هویه ی و  شهکار یسهه. بهخهی یآ فقاها یآ ملهه         باشن  نیز یین یخهتالف همسو می

بسیاری یآ فقاای مالکی و بهخی فقاای یمامیه با صمسک به تمون و یطالق  یهات و روییهاصی   

طور م لهق یآ ملهه   ی به تا  صأ ی  نمواله و با صو ه به یصاله یللزون، یین تق  ری به ه به وفا
                                                                                                   

، مکتبه یبن  ثیه، )یلکویه: الریسه فقایه مقارنه مع مو ز فی یلقانو  یلکویتی تقوال یلشه ات،، محم  تبی یهلل تتیقی،. 8
، )صاهی : ینتشاریت گنج 0 ل  والی، محم  عاه، الییهه یلمعارف تمومی حقوق، یلاارق، .  عاهی لنگه68ص (. ق 8081
 .38ص (. 8926الینش،

هایی یآ تقوال معین،  ل  یول، )صاهی : ینتشاریت  تابلانه گنج .  اصوآیا ، ناصه، الوره مق ماصی حقوق م نی، الرس8
یبی  بن یلهفعه،. ی866ص (. ق 8086، الیریلصاوههوت، ، )بیمنااج یلصالحین، محم سعی  حکیم،.  948ص (. 8921الینش، 

. 831ص (. ق 8094،الیریلکتم یلعلمیه) بیهوت:   ل  الهم،  اایه یلننبیه، شهح یلتنبیه،، یلعباس نجم یل ین یحم  بن محم 
 122 (. ص8910موسوی خمینی، روح یهلل، صحهیه یلوسیله،   یول، ) قم: ینتشاریت الیریلعلم،
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الی گاه بهخی الیگه یآ فقاا یآ مله بسیاری یآ فقاای فقه حنای و یمامیه  8الینن .تقوال  آن می

 ه ماهیه تق  شه ه به ماهیهه  و مع وال فقاای شافعی و حنبلی    یسه  ه با صو ه به   

و نیابه یسهه، تقه     یذ  یصلی، تنصه الر هه الو تق ، و 8باش له نزالیک میتق   ایز و ا

و صمان  ثار تق   ایز یآ مله مناسخ ش   الر یثهه فهوت یها  نهو       9شه ه م لقا   ایز بواله

یی الیگه یآ فقاها یآ ملهه   الر  نار یین الو الی گاه، ت ه 0نماین .یکی یآ شه ا ری به    بار می

یی الوگانهه الر نظهه   ی و حنای بهیی تق  شهه ه، ماهیهه و چاههه   بهخی فقاای یمامیه، شافع

شوال ری  آن الینسهته  و قسمتی یآ تق  شه ه  ه باتث ییجاال یشاته الر مالکیه می 1ین گهفته

و قسمتی یآ تق  شه ه ری  ه یثه    یذ  هه یک یآ شه ا به شههیک الیگهه الر صصههف الر    

 6نماین .مال موضوع شه ه یسه ری  ایز قلم یال می

ها بهه همههیه الیرال، نیهاآ بهه     با صو ه به  ثار بسیار متااوت حقوقی  ه هه یک یآ یین الی گاه 

گهالال  ه پاسهخ سهویل یصهلی ییهن مقالهه بها موشهکافی بیشهتهی مهورال          یین موضوع یحساس می

وصحلیل قهیر گیهال. الر ریستای یین موضوع، نیاآمن  بهرسی مبانی نظهی و فقاهی لهزون یها    صجزیه
                                                                                                   

ینتشاریت م رسه یمان )قم:  چال و سون، رساله صوضیل یلمسایل، چاپ، ناصه مکارن شیهیآی،. 69ص  تتیقی، پیشین، .8
 .901ص (. 8920،تلی یبن یبی طالم

 8082، مکتبه یلهش  ناشهو ) یلهیاض:   ل  یول، خالصه یل  ئل فی صنقیل یلمسائل،، حسان یل ین تلی بن مکی ،ییلهیآ .8
. 828ص  (.ق 8082،مکتبه یلشیخ، ) هیصشی: یلتسایل یلضهوری لمسائل یلق وری، یلای محم تاشق یلبهنی،. 013ص  (.ق

، یلجزء ی ول، )ریاض: یلمحهر فی یلاقه تلى مههم یإلمان أحم  بن حنبل، مج یل ین أبویلبه ات، یلحهینی، هیبن صیمی
 .810 ق(. ص 8040یلمکتبه یلمعارف،

شه ه الیری رقم بن یبی ،) بیهوت:   یول یلو یز فی فقه ی مان یلشافعی،، محم  بن یبی حام  محم  بن محم  ،ییلغزیل .9
   یول، شهییع ی سالن فی مسائل یلحالل و یلحهین،، نجم یل ین  عاه بن یلحسن حلی،. محقق 912ص (. ق 8082،ی رقم

 .922ص ( ق 8081، الیریلقاری)بیهوت: 
، بی صا( الیریلکتاب ی سالمی) بیهوت:  الون،  ل  فقه ی مامیه، لمبسوط فی، ی، یبو عاهمحم  بن یلحسن بن تلییطوس .0

ینتشاریت )بیهوت:  بیسه و هشتم، هه فی یحکان یلعتهه یل اههه،  ل ضیلح یئق یلنابن یحم ،  یوسس بحهینی،. یل919ص 
یلجزءیلهیبع تشه، )  . یلنووی، یحیی یل ین بن شهف، یلتکمله یلثانیه یلمجموع شهح یلماهب،814(. ص ق 8041، الیری ضویء

 .23 بی صا(. ص یلم ینه یلمنوره: یلمکتبه یلسلایه،
مه ز ینتشاریت الفته صبلیغات یسالمی حوآه تلمیه )قم:  حاشیه یلملتصه یلنافع،، یل ین بن تلی یلعاملی ین، آیثان ی شا .1
 ق(. ص 8084هوت: یل یر ی سالمیه،طباطبایی یزالی، محم  اظم، یلعهوه یلوثقی، یلجزء یلثانی، )بی .843 ص (.ق 8088،قم
شه ه مکتبه ، )بی  ا: الون فیض ی له یلمالک فی حل یلااظ تم ه یلسالک و ت ه یلناسک،  ل ، یلسی تمه به ات،. 198

شهح  نز  ،یلبحه یلهیئق. یبن نجیم، آین یل ین بن یبهیهیم بن محم ، 069ص (. ق 8918،مص ای یلبانی یلحلبی و یو اله
 .941 ص ق(. 8082، یلجزء یللامس، )بیهوت: الیریلکتم یلعلمیه،یل وری هیللالق وصکمل هحمن یل قائق و

(. ق 8046، للنشه الیریلمهیخ)یلهیاض:  الریسه مقارنه، فقه یلمعامالت،، محم  تلی تثما  لاقیی،. ی866یم، پیشین، ص حک .6
 یلمحهر فی فقه ی مان یلشافعی،، یم بن محم یبی یلقاسم تب یلکه یلقزوینی،. 948ص .  اصوآیا ، ناصه، پیشین، 833ص 

 .839ص (. ق 8086، الیریلکتم یلعلمیه)بیهوت: 
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صهه، بهه   صا با مشلص شه   ییهن مبهانی، بها الیه ی روشهن       باشیمقوال به معنای یتم می ویآ الر ت

 ه صعهیای نیز  ه هه یک یآ فقاا یآ خصوص   بهرسی لزون یا  ویآ تق  شه ه بپهالیآیم، به

هها الر  ین  الر بسیاری یآ مویرال با یک یگه متااوت بواله و یین صااوت الی گاهیین تق  یریئه نمواله

ههای فقاها و حقوقه ینا  الر ریب هه بها لهزون یها        ق ، صأثیه مستقیم به صااوت الی گاهصعهیس یین ت

نگهاهی بهه رویهه قضهایی، الر یبته ی بهه       الر یین مقاله ضمن نهیم  ویآ تق  شه ه گهیشته یسه. 

بهرسی مبانی لزون و  ویآ تقوال پهالیخته و بع یآ  ، نظهیت و ال یل ملالاها  و مویفقها  لهزون    

صبع    الر ال تهین حقوقی، بها  الر  تم فقای مهیهم ملتلس یسالمی و بهیا  ویآ تق  شه ه 

گیههال.  وصحلیهل قههیر مهی   شوال، مورال صجزیهه ها الیاله میهای حلی و نقضی  ه به ال یل   پاسخ

 اه  ه مقاله صهفا   نبه گزیرشی ن یشته و حاله تلمی، صحقیقاصی یاب ، الر مورال ال یل یآ  

یی  امل ینجان الیاله صا آمینه فام باتهه ییهن    ویآ تق  شه ه، مقارنه ملالاین و مویفقین لزون یا

 861و  0قهانو  مه نی الر ییهن آمینهه و یصهل       موضوع فهیهم گهالال  ه با صو ه به یباان و ی مال

  ی  یا  ایز؟حساب میقانو  یساسی، تق  شه ه، تق ی  آن به

 

 مبانی لزوم و جواز عقود -1
تنوی  یکی یآ تقوال معین، آمانی باتهه  یا  ویآ تق  شه ه بهب و  شک صحلیل القیق لزون  

گیهال  ه یبت ی مبانی لزون و  ویآ تقوال و قهیرالیالها، مورالبهرسی و موشهکافی قههیر   صورت می

صهه الیاله شهوال  هه  یها تقه       یی القیهق گونهه گیهال صا به پایه و یساس    مبانی، پاسخ یین سویل به

گیههال. یآ همهین رو الر ییهن    آمههه تقهوال  هایز قههیر مهی     شه ه یآ مله تقوال  آن یسه یا الر 

هایی  ه فقاا و حقوق ینا  الر ریب ه با مبنای لهزون و  هویآ تقهوال و    قسمه مقاله، صهفا  الی گاه

من ی یآ یین مبانی الر قسمه الون مقالهه، ریه  گیهال صا با باههقهیرالیالها الیرن ، مورالیشاره قهیر می

 ه همویرصه گهالال:سوی پاسخ سویل یصلی یین مقالبه

 
 عنوان مبنای لزوم و جواز عقدحکم شارع، به -1 -1

 مبار هه  سهوره  8 یهه  یی یآ فقاا به یین یتتقاالن   ه یگهچهه یآ تمهون و یطهالق  یهاصی ماننه       ت ه

 و یلمُوفُهو َ بِعَاه ِهِم اذی  »سهوره مبار هه بقههه     811یها  یهه    «بِهالعُقُوال  أوفُهوی   مَنُهوی  ألهینَ أیُاا یا» مائ ه

بسهیاری الیگهه یآ    م هابقی  ال لهه  و یلتزیمهی  ال لهه  و یآ«   الینَ لِمَن   تَا َ لَه »یا روییه « تاهَ وی
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شهوال  هه یصهل بهه لهزون       ه حا ی یآ وفای به تا  یسه، ییهن یصهل بهالیشهه مهی     روییات و  یات

شههتی و  یما با یین وصس ماهیه  آن یا  ایز بوال  یهک تقه  یآ ملهه یحکهان      8باش ،قهیرالیالها می

 ه تق ی ری  آن ب ینیم یا  ایز بستگی بهه نظهه شههع الر    یین شوال و یآ همین روحکمی محسوب می

ریب ه با    تق  الیشته و سایه مقتضیات مانن  یریاله متعهاملین یها مقتضهیات تهفهی آمها  الر ریب هه بها        

تی، یمهی خهارج  تنوی  یک حکم شهچهی ه لزون و  ویآ بهلزون یا  ویآ تق  مؤثه الر مقان نیسه، 

نهه بهه    ،تقه   هایز  الر یک شهط لزون سو الرج باش . به یساس یین الی گاه، یآ یکیآ ماهیه تق  می

تله ملالس با مقتضای ذیت تق ، بلکه به تله ملالاه با حکهم شههع، شههطی نامشههوع و باطهل      

تی گهالال. یآ سوی الیگه چو  لزون و  ویآ یک تق ، یآ مله مقتضهیات و یحکهان شهه   محسوب می

گهالال، یآ همین رو یگه یقتضا و حکم شهتی یک تق  مانن  نکاح لزون باش ، یین لهزون  محسوب می

صهصیهم یمکها  صبه یل یهک تقه   آن      ییهن گهالال، قابلیه یسقاط ن یرال و بهه چو  حکم محسوب می

ه چهی ه یلتزین به ض  حکم شههتی   ، به   8 ایز یا صب یل یک تق   ایز به تق   آن و وال ن یرال،به

باش . به یساس یین الی گاه لهزون و  هویآ ههه تقه  یآ ملهه      تله ملالاه با  تاب و سنه باطل می

ش ه و یریاله طهفین تق  یها مقتضهیات آمهانی و    یحکان صأسیسی بواله  ه صوسط شارع مق س مشلص

 صبهع یآ فقهه بهه   مکانی و تهف حا م به معامالت  امعه الر    صأثیه مستقیمی ن یرال. ییهن الیه گاه بهه   

ههای حقهوقی ییهن     هه الر بهخهی یآ ال تههین   طهوری میا  بهخی یآ حقوق ینا  نیز سهییه نمهواله، بهه  

صهیحه مورال صأییه  قهیرگهفتهه  هه ههم لهزون و ههم  هویآ تقه  یآ ملهه یحکهان شههتی            یتتقاال، به

 هایز  صوینن  با یریاله خویش ذیت یک تق   آن ری بهه گهالن  و طهفین تق  نمیصأسیسی محسوب می

 9ت یک تق   ایز ری به  آن صب یل نماین .یا ذی
 

 عنوان مبنای لزوم یا جواز عقودعرف حاکم بر معامالت، به -2-1

یی الیگه یآ فقاا و حقوق ینا  بهیی صعیین مبنهای لهزون یها  هویآ     الر مقابل الی گاه فوق، ت ه
                                                                                                   

 ریء و ین یشه های حقوقی، )صاهی :  آیاله، سی مهصضی، ره پیک، حسن،  یایی، تب یهلل، صاسیه قانو  م نی: یسناال،قاسم .8
 .18 (. ص8920ینتشاریت سمه، 

  عاهی لنگهوالی،. 831ص (. 8911ظم حقوقی  نونی، )صاهی : نشه الیالگسته، یا ، ناصه، قانو  م نی الر ن اصوآ .8
 .864ص  (.8913، ینتشاریت گنج الینش)صاهی :  مجموته محشی قانو  م نی،، محم  عاه

قانو   ، شهحسی تلی ،شاهباغ حائهی. 89ص  (.8922. شای ی، ما ی، یصول قهیرالیالها و صعا یت،) صاهی : نشه مج ، 9
، «. باقهی پور، نهگس،  مبانی لزون و  ویآ الر قهیرالیالها806ص (. 8916، گنج الینش) صاهی : ینتشاریت ل،یو ل ،  یم ن

 .842ص (. 8938، )892مجله  انو ، شماره 
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ین . به گهفتهتقوال، ریه و یست  لی الیگه به مبنای سیهه تقال و تهف حا م به معامالت الر پیش

یساس الی گاه یین السته یآ فقاا و حقوق ینا  ریشهه و مبنهای لهزون و  هویآ یهک تقه ، الر ییهن        

موضوع نیسه  ه لزون یا  ویآ تق  ری یآ مله یحکان شههتی و حکمهی به ینیم، بلکهه ریشهه و      

بایسهه الر تههف حها م بهه معهامالت         طور مجزی مهی مبنای  آن یا  ایز بوال  هه تق  ری به

 8 امعه، مصهالل مه نظه تههف  امعهه و یهه یف نهوتی متعاقه ین یآ    تقه   سهتجو  ههال،          

هها، بهه مبنهای    مثال، بیع، نکاح و ی اره قبل یآ حکم یمضایی شارع الر ریب ه بها لهزون     تنوی به

حسهاب  تهف و مصالل حا م به  امعه و یهه یف نهوتی متعهاملین   ، یآ ملهه تقهوال  آن بهه      

بهه یسهاس ییهن الیه گاه لهزون و       8ش ه یسه.انن  و اله  ایز محسوب می م ه و تقوالی ممی

حسهاب  مه ه و یآ    ویآ تق  یآ مله مقتضیات یطالق هه تقه  و حکمهی تقالیهی و تهفهی بهه     

 هه متعهاملین حتهی یگهه نسهبه بهه       طوریهمین رو یمکا  الرج شهط خالف    و وال الیرال؛ به

صوینن  تق   آمی ری به تق   هایز یها   ه خویش می آن یا  ایز بوال  تق ی  اهل باشن ، با یریال

ییههن الیهه گاه فقاهها الر حقههوق موضههوته نیههز    9تقهه   ههایزی ری بههه تقهه   آن صبهه یل نماینهه .  

یافته و بهخی یآ حقوق ینا  لزون و  ویآ ری یآ مقتضیات یطالق تق  الینسهته و یآ همهین   گستهش

ییههیالی  هه بهه ییهن      0الیننه . رو شهط خالف    ری شهطی صحیل و الیریی یتتبهار حقهوقی مهی   

باش     یسه  ه تهف حا م به معامالت یآ محلی به محل الیگهه و یآ آمهانی   الی گاه ویرال می

 ه تهف حا م به معامالت صا آما  الیگه ممکن یسه متااوت باش  و یآ همین رو یتتقاال به   

صوینه   ف، نمهی صناا معیار بهیی صشلیص لزون یا  ویآ تقوال یسه، بهه تلهه شهکنن ه بهوال  تهه     

 1مال ی ینحصاری و صحیل باش .
 

 عنوان مبنای لزوم یا جواز عقوداراده متعاملین، به -3-1

، ریشه و مبنای  آن یا  ایز بوال  یک تقه  بهه ییهن موضهوع بسهتگی      به مبنای الی گاه سون
                                                                                                   

(. 8926، )صاهی : ینتشاریت گنج الینش، 0ی لنگهوالی، محم  عاه، الییهه یلمعارف تمومی حقوق، یلاارق،  ل   عاه .8
محم  عاه، لزون و  ویآ الر تقوال و ییقاتات، صحو ت حقوق خصوصی، )صاهی : موسسه  ی لنگهوالی، عاه .30ص 

 .18(. ص 8918ینتشاریت الینشگاه صاهی ،
 .896ص  (.8910،گنج الینش ینتشاریت)صاهی :  یول، ل   الوره حقوق م نی حقوق صعا یت،، لنگهوالی، محم  عاهی  عاه .8
 .92ص (. ق 8081،ینتشاریت یسالمی، )قم: ون ل  ال یلعناوین،، میهفتاح مهیغی، ینیحس .9
 .98(. ص 8931، نشه میزی ) صاهی :  قویت  حقوقی قهیرالیالها، حقوق م نی،، تب یلهسول ،یانیال .0
 .842 . باقهی پور، نهگس، پیشین، ص1
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الیرال  ه با صو ه به مقتضیات ذیصی هه تق ، لزون و  ویآ    تق ، یمهی حقی یسه یا حکمهی.  

یآ همین رو مبنای  آن یا  ایز بوال  تق  مورالنظه، نه الر یحکان شهتی و نه الر تهف حا م به 

باش   ه الر مویرالی  هه لهزون و  هویآ حقهی یسهه      معامالت یسه، بلکه یین یریاله متعاملین می

بهین تقهوالی ماننه     بایسهه  می یآ همین رو 8گیهال تق  منعق ش ه  آن باش  یا  ایز،صصمیم می

هها   ی  و تقوالی مانن  بیع و ی هاره  هه لهزون      حساب میلزون   ، لزون حکمی به نکاح  ه

شوال، قائل به صاکیک ش . به یین نحو  ه یگه لهزون و  هویآ الر تقه ی    لزون حقی محسوب می

صوینن  با یریاله خویش یین حق ری یآ تقه  سهلم نمهواله و     نبه حقی الیشته باش ، طهفین تق  می

تنوی  نمونه به 8   آمی ری به تق   ایز یا تق   ایزی ری به  آن صب یل نماین ،مثال تق تنوی  به

صوی  یین تق   ایز ری بایریاله طههفین   ی ؛ بنابهیین میحساب می ویآ تق  والیعه،  ویآ حقی به

باشه  و یآ همهین رو   به تق   آن صب یل نموال؛ یما لزون الر تق ی مانن  نکاح، لزون حکمهی مهی  

رج شهههط خههالف    و ههوال نهه یرال و یریاله طهههفین بهههخالف    فاقهه  ههگونههه یثههه  یمکهها  ال

 9باش .می

سو الر  تم ییهن  الی گاه یین السته یآ فقاا و حقوق ینا  یآ الو نظه قابل خ شه یسه، یآ یک

طور القیق مشلص نیسه  ه چه خصوصیتی الر ههه یهک یآ تقهوال    السته یآ فقاا و حقوق ینا  به

سهویلی   0 ویآ    ری حقی الینسته یا    ری لزون و  ویآ حکمی ب ینیم. شوال  ه لزون وباتث می

یی القیق و تملی نیز به همههیه نلویهه     ه الر پاسخ به    چو  مال ی القیق و وال ن یرال، ثمهه

الیشه. یآ سوی الیگه یگهچه یین یمه  ه یگه تقه   هایزی ری ضهمن یهک تقه   آن بیهاوریم،       

یمها   1گهالال الر میا  فقاا و حقوقه ینا  مشهاور یسهه،   ز  آن میصبع تق   آن،    تق   ایز نیبه

 هه صغییهه ماهیهه الیاله    شوال، نه   یین گاته حا ی یآ    یسه  ه تق   ایز غیهقابل ر وع می

و به تق ی  آن صب یل شوال و خصوصیه یصلی تق   ایز  ه یناساخ به هنگان  نو  و مهه   

ه تق  و التی  ه  ایز یسه، الر ضهمن یهک تقه     یسه ری یآ السه ب ه ، بنا به همین اللیل یگ
                                                                                                   

، الییهه .   عاهی لنگهوالی، محم  عاه18 (. ص8921م نی،  الل یل ین، حقوق م نی، )صاهی : ینتشاریت پای یر،  .8
 .989ص (. 8926، )صاهی : ینتشاریت گنج الینش، 0یلمعارف تمومی حقوق، یلاارق،  ل  

 .80ص (. 8918قهیرالیالها،  ل  الون، )صاهی : چاپ میان،  یی، حسین، الوره مق ماصی حقوق م نی، صعا یت وصاا .8
 .18ص (. ق 8040، یلمهتشیینتشاریت مکتبه یلسی)قم:  ،88 ل   قی،ثتمسک یلعهوه یلوسمی محسن، ، سیمحک .9
 .28ص (. ق 8080یی، محم صقی، مبانی یلعهوه یلوثقی، )قم: موسسه یلبالغ،خو .0
 .122 . موسوی خمینی، پیشین، ص1
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 آن مانن  بیع  وراله شوال، یگهچه به یین اللیل  ه تق   ایز، ضهمن تقه   آن  مه ه، یآ سهوی     

هه یک یآ طهفین غیهقابل ر وع یسه، یما الر چنین حالتی نیهز بها فهوت یکهی یآ طههفین، تقه        

یمها تقه  بیهع     8گهالال،مناسخ می و اله  ه ماهیه یصلی خوال پیهیمو   ویآ ری یآ السه ن یاله،

 8مانه . به تله ماهیه  آن خوال، حتی باو وال فوت یکی یآ طهفین تق ، هم چنها  پابه ها مهی   

طهور  امهل   ییهیال الیگه به یین الی گاه    یسه  ه یین یمه  ه  آن یا  ایز بوال  یک تق  ری به

رال  ه معمو   یفهیال  امعه  هه یآ  ویبسته به نظه متعاملین نماییم، یین مشکل یساسی ری به همهیه الی

 ورنه  و  گاه لهزون یها  هویآ ری الر ضهمن یریاله خهویش نمهی      یمور حقوقی یطالتی ن یرن ، هیچ

حال به یساس یین الی گاه هیچ تق ی حتی تق  بیع ماهیتی ثابه نه یرال، چهی هه ممکهن    الرتین

گهه یریاله بهه لهزون   ،    یسه الر تق ی متعاملین، یریاله به  ویآ    الیشهته باشهن  و متعهاملین الی   

 9صوین  نتایج تجیم و متااوصی به همهیه الیشته باش .یمهی  ه یتتقاال به    می
 

 نظر برگزیده -4-1

هها ویرال بهوال،  ن هه صهحیل بهه      های فوق و ییهیالیصی  ه به هه یک یآ   با صو ه به الی گاه

 یه  صها بتهوی     نمهی حسهاب  لزون و  ویآ، یآ مله حقوق متعهاملین بهه   رس     یسه  هنظه می

بهخالف    صهیضی نموال، بلکه لزون و  ویآ یآ مله قویت ی هستن   ه ریشه الر یریاله شارع و 

صوینن  با صویفق یک یگه ذیت یهک  و ه نمیهیچتهف حا م به معامالت الیشته و طهفین تق  به

هه  امعه یصهو    الیگه الر تبارتبه 0تق   آن ری به ذیصی متااوت یعنی تق   ایز صب یل نماین .

تنهوی  مبنهای لهزون و    الر مبحث تقوال و معامالت یرصکاآیصی و وال الیرال  ه ییهن یرصکهاآیت بهه   

گهیر تهفی نیز با صو ه بهه یرصکهاآ  امعهه، لهزون و     گیهال و قانو  ویآ هه یک یآ تقوال قهیر می

 ه .النمای  یا بنا به مصالحی صغییهیصی الر    می ویآ هه یک یآ تقوال ری صعیین می
                                                                                                   

، بی صا(. الیریلکتاب ی سالمی)بیهوت:   ل  الون، لمبسوط فی فقه ی مامیه،، ی عاهمحم  بن یلحسن بن تلیویب ،یطوس .8
 .919ص 
 .868ص (. 8914، حقوق م نی،  ل  یول، )صاهی : ینتشاریت یسالمیه،حسن ی س. یمامی، 80 پیشین، ص شای ی، ما ی، .8
 .888. باقهی پور، نهگس، پیشین، ص 30ی لنگهوالی، محم  عاه، پیشین، ص  عاه .9
. 888ص . باقهی پور، نهگس، پیشین، 89ص ما ی، پیشین،  ،ی یشا .812اه، پیشین، ص محم  ع  عاهی لنگهوالی،. 0

ص (. 8938، )12، مجله صحقیقات حقوقی، شماره «بهیالری ، ال ور،  لزون و  ویآ تقوال یآ الی گاه وصس حقی یا حکمی
. 812ص (. 8913، ینتشاریت گنج الینش، )صاهی : مجموته محشی قانو  م نی، محم  عاه  عاهی لنگهوالی،. 014

 ساامی شه ه ، ییقاع، )صاهی : ینتشاریتیرالیالقه یتمال حقوقی، الوره مق ماصی حقوق م نی،، ناصه  اصوآیا ،
 .806ص سی تلی، پیشین،  ،شاهباغ حائهی. 88(. ص 8929ینتشار،
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 لزوم و جواز عقد شرکت  -2

الر میا  فقاای مهیهم ملتلس یسالمی، آیهبنای فکهی الر ریب هه بها مبنهای لهزون یها  هویآ       

باشه ،  صهه مهی  هها الر تقه  شهه ه نمایها     تقوال با یک یگه متااوت یسه. یین صاهاوت الیه گاه  

شه ه تنها ،   ه الر ریب ه با یین موضوع  ه تق  شه ه و ینویع رییج فقای    یعنی نحویبه

نظههت یساسهی بهین     ین  یها  هایز، یخهتالف   حساب میو مااوضه، تق ی  آن به و وه یتمال،

با صو ه به یباان و ی مال قانو  م نی الر ییهن آمینهه، ریشهه     8فقاای مهیهم یسالمی و وال الیرال.

ه. صبع فقه به ال تهین حقوقی و بع یآ   به رویه قضهایی نیهز  شهی ه شه ه یسه     یین یختالفات به

طور  ه گاته ش  الر ریب ه با لزون یا  ویآ تق  شه ه سه الی گاه متااوت الر میها  فقاها   هما 

و  8الیننه . طور م لق تق ی  ایز میها تق  شه ه ری بهیی یآ   و حقوق ینا  و وال الیرال. ت ه

ییهن  یی الیگهه یآ فقاها و حقوقه ینا     الر مقابل، ت ه 9نماین .حتی الر یین آمینه یالتای ی ماع می

یی یآ فقاها و  و الرناایه نظهه سهون    یسهه  هه ته ه      0طور م لق تق ی  آن الینستهتق  ری به

گهالال، تق ی  آن و الر قسمتی حقوق ینا  تق  شه ه ری الر قسمتی  ه باتث ییجاال یشاته می

شهوال،   ه باتث یذ  هه شهیک به شهیک الیگه الر ریب ه با صصهف الر مال موضوع شه ه می

بها صو هه بهه صعهاریای  هه یآ       حقوق ینا   هالر یین قسمه مقاله، نظهیت فقاا و  1.الینن  ایز می

ههای  گیهال صها بها پاسهخ   وصحلیل قهیر مینماین ، متااوت یسه، مورال صجزیهتق  شه ه یریئه می

شوال، الرناایه آمینهه فاهم باتهه ییهن     ها الیاله میهای هه یک یآ   حلی و نقضی  ه به یست  ل

  ه، تق ی  آن یسه یا  ایز فهیهم گهالال:موضوع  ه تق  شه

 
 عقد شرکت، عقدی جایز -1-2

بهخی یآ فقاا، پایه و یساس یصلی صعهیس تق  شه ه ری یذ  هه یک یآ شهه ا بهه شههیک    
                                                                                                   

 .122 . موسوی خمینی، پیشین، ص831ص  پیشین، یبن یلهفعه، .8
 .013ص  یشین،پ . یلهیآی،828 یلبهنی، پیشین، ص. 919ص ی، پیشین، طوس .8
 .814ص ی، پیشین، یلبحهین .9
)قاههه:  یلعقوال یلشهتیه یلحا مه للمعامالت یلمالیه یلمعاصهه،، تب ه ،یسیت.  814ص ناصه، پیشین،  ،شیهیآی مکارن .0

 .96ص ق(. 8936،مکتبه ی قتصاال ی سالمی
هایی یآ تقوال الرس .  اصوآیا ، ناصه، الوره مق ماصی حقوق م نی،069ص . به ات، پیشین، 38ص  یقی، پیشین،تت .1

، )بیهوت: منااج یلصالحین، محم سعی  حکیم،. 948ص (. 8921صاهی : ینتشاریت  تابلانه گنج الینش، یول، )  ل  معین،
 .866ص (. ق 8086، الیریلصاوه
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الیننه . بها ینه غ صغییهیصهی الر     الیگه الر یالیره مال موضوع مشار ه و نه ییجاال حاله یشاته مهی 

 ،شهه ه ینه   هه تقه     گونه صعهیهس نمهواله    شه ه ری یینیلااظ، یین السته یآ فقاا معمو   تق

بها   8باشه . مهی  چیز به نحهو یشهاته  تق ی یسه  ه ثمهه     ویآ صصهف مالکین متع ال الر یک

صو ه به یین صعهیس یآ تق  شه ه، یین السته یآ فقاا و حقوقه ینا  بهه ییهن یتتقاالنه   هه تقه        

 هه یریاله نماینه    یک یآ شهه ا ههه آمها      یآ همین رو هه 8باش ،شه ه، م لقا  تق ی  ایز می

. مبنای فکههی ییهن السهته    9ویس ه تق  شه ه ری به هم آنن صوینن  حاله یشاته ییجاالش ه بهمی

هها ماهیهه   سو    یسه  هه الر الیه      یآ فقاا  ه الر یین آمینه یالتای ی ماع نیز الیرن  یآ یک

گههالال، تقه  و الهه یسهه     ا مییصلی تق  شه ه  ه باتث ییجاال یشاته الر مالکیه بین شه 

ویسه ه یذ  ههه یهک یآ شهه ا بهه      چهی ه بهه  0 ی ،حساب می ه یین تق  یآ مله تقوال  ایز به

نمای  و چو  مبنای ی اآه صصههف  الیگهی هه شهیک ی اآه صصهف الر مال مشتهغ ری پی ی می

 1وع الیرال.ویس ه صاه ذیصی خوال همیشه قابلیهه ر ه  باش ، یین یذ  بهالر مال مشتهغ، یذ  می

یآ سوی الیگه یقتضای قات ه فقای صسلیط    یسه  ه هه یک یآ شه ا نسبه بهه مهال خهویش    

 ه یریاله نمایه ، ههم بتوینه  بها بهه ههم آال  حالهه یشهاته یآ یصهل          صسلط الیشته باش  و هه آما 

شهی ه رهایی یاب  و ههم یآ یذنهی  هه بهه سهایه شهه ا الر ریب هه بها صصههف الر مهال موضهوع            

آیهههی یصههل بههه    یسههه  هه ینسهها ، الیگهههی ری الر مههال خههوال شهههیک  ه یسههه، مشهار ه الیال 

صوین  به یصل یولیه  ه ته ن شههی ه یسهه،    نمای  و یگه شهیک نموال هه آما  بلویه  مینمی

 6طور مستقل الر مال خوال م یخله نمای .بهگهالال و هه مالکی به

                                                                                                   
موسسه ی تلمی )بیهوت: صبصهه یلمتعلمین فی یحکان یل ین، ، حلی، ی مان  مال یل ین حسن بن یوسس یلم اه تالمه .8

 .891ص (. ق 8040، للم بوتات
الیر ، )  ه: صحهیه یلاتاوی تلی یلتنبیه و یلمنااج و یلحاوی، یحم  بن تب یلهحیم یلشافعی،. 828 نی، پیشین، صیلبه .8

. بهو هالی تب ه، محم ، حقوق م نی، )صاهی : 181 . حائهی شاهباغ، سی تلی، پیشین، ص34ص (. ق 8098،یلمنااج
 .998(. ص 8924ینتشاریت گنج الینش،

. 819ص (. ق 8041، الیری ضویء) بیهوت:  یلملتصه یلنافع فی فقه ی مامیه،، عاه بن یلحسننجم یل ین   حلی، محقق .9
ش(. ص  8929فاضل موح ی لنکهینی، محم ، صاصیل یلشهیعه، یلمضاربه، یلشه ه، )قم: مه ز فقه ی ئمه ی طاار )ع(، 

888. 
 .912ص ی، پیشین، یلغزیل .0
 .919ص  ی، پیشین،طوس .1
 8048،الیریلحیاء یلتهیث یلعهبی ) بیهوت:  ل  ها هم،  ویهه یلکالن فی شهح شهییع ی سالن،، م حسنشیخ مح ،ینجا .6
 .984ص (. ق
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حسهاب   ی  هایز بهه  صهورت ذیصهی تقه   الر الی گاه یین السته یآ فقاا، چو  تق  شه ه بهه  

 هه  حتی باو وال الرج شهط م ت الر ضمن   ، باآهم ههه یهک یآ شهه ا، ههه آمها       8 ی ،می

ها، صناا یثهه شههط مه ت الر ضهمن     آیهی الر الی     8صوین  یآ یذ  خوال ر وع نمای ،بلویه  می

تق  شه ه    یسه  ه بع  یآ ینقضهای مه ت ذ هشه ه الر تقه ، صصههف الر مهال موضهوع        

یما یصل یشهاته چهه الر مه صی  هه الر      9باش ،زن یذ    ی  شه ا به یک یگه میمشار ه، مستل

 موضهوع  مهال  رفهتن  بهین  یآ یها  صقسهیم  بها  مگهه  روال،نمهی  بهین  یآ   یآتق  ذ هش ه و چه پهس 

حال  ه به تله  ایز بوال  تق  شه ه، با فوت یا  نو  هه یک یآ شهه ا،  الرتین 0مشار ه.

 1گهالال.تق  شه ه مناسخ می

ل و یستناال یین السته یآ فقاا الر ریب ه باو وال ی ماع الر ریب ه با  ایز بوال  تق  شهه ه  یست  

 پیهیمهو   یسهالمی  ملتلس مهیهم فقاای بین  ه یختالف نظهیصی رغمتلیقابل خ شه یسه، آیهی 

 یههل  فقاهای  نهزال  معتبهه  ی ماع گاه صوی می هاالی گاه صااوت یین یساس به و الیرال و وال ی ماع

 نظهه  بهه  یسهه،  معنهوی  صبهاین  الیریی لاظی یشتهیغ رغمتلی  ه یسه لاظی یمامیه ایفقا و سنه

 یآ آیههی  صوین  الرسه باشه ، نمی آیاالی ال یل  ویر تق  شه ه به پیهیمو  ی ماع یالتای رس می

 چنهین   هه  باش می شهتی یحکان یآ حکمی الر رأیی هم و نظهیصااق ی ماع،  لی صعهیس سویک

 متهأخه  و متقه ن  فقاهای  یآ بسیاری چهی ه ن یرال، و وال  ویآ تق  شه ه با هریب  الر نظهییصااق

صهیحه    ری یآ ملهه تقهوال   به بلکه ن یشته، یتتقاال  ویآ تق  شه ه به یسالمی ملتلس مهیهم

مسهتقل و   اللیهل  ری ی مهاع  سهنه  یههل  فقاهای  ی ثه  ه   رغمتلی الیگه سوی یآ 6ین . آن الینسته

الیریی حجهه ذیصهی    ی مهاع  یمامیه، فقاای الی گاه یآ یما الینن ،می سنه و  تاب تهض الر و ذیصی
                                                                                                   

مکتبه نزیر )ریاض:   ل  یول، یلتلقین فی یلاقه یلمالکی،، تب یلوهاب یلبغ یالی یبومحم  یلمالکی،. 23ص  یلنووی، پیشین، .8
 .089ص ، بی صا(. مص ای یلباآ

  ل  یول، شهییع ی سالن فی مسائل یلحالل و یلحهین،، نجم یل ین  عاه بن یلحسن حلی،. محقق 943ص ین، پیش ،ینجا .8
ص (. 8911یسالمیه، ینتشاریت  )صاهی : ،الون  ل ، حقوق م نی، حسن ی س یمامی،. 922ص ق.  8081،الیریلقاری)بیهوت: 

898. 
نجم یل ین  عاه  حلی،. محقق 048ص ، بی صا(. موسسه فقه یلشیعه: )بی  ا سلسله یلینابیع یلاقایه،، تلی یصغه ،ی مهویر .9

 .819ص (. ق 8041)بیهوت: الیری ضویء،  یلملتصه یلنافع فی فقه ی مامیه،، بن یلحسن
مسالک ی فاان یلی صاقیل ، آین یل ین بن تلی یلعاملیی، ثان ی شا. 069ص  یشین،پ . به ات،814ص  ی، پیشین،یلبحهین .0

 .843ص (. ق 8089،ینتشاریت موسسه یلمعارف یسالمیه) قم:  سالن،شهیئع ی 
ص  محم ، پیشین، بهو هالی تب ه،. 831ص پیشین، یبن یلهفعه، .922ص  حلی، پیشین،. محقق 01 به ات، پیشین، ص .1

998. 
 .901ص  ، پیشین،، ناصهشیهیآی مکارن. 96 ص تب ه، پیشین، .6
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 یسهتناال و حجیهه   قابلیهه  هه موضوتی مانن  لزون یا  ویآ تق  شهه ه وقتهی   با ریب ه نبواله و الر

 و هوال   ویآ تق  شهه ه  با ریب ه الر  اشایتی چنین و 8باش ( ع) معصون قول یآ  اشس  ه الیرال

 ی مهاع  یالتهای   هه  فقیاهانی  الیه   الر مورالیشهاره  ی مهاع  الیشه تتقاالی صوی می  هطوریبه ن یرال،

 منهابع  الر صتبهع  و بهرسهی  بها     الر  ه نیسه محصل ی ماع 8ین ،نمواله  ویآ تق  شه ه پیهیمو 

 ی مهاع  بلکهه  باشه ،  شه ه ییهن موضهوع حاصهل    بها  ریب هه  الر فقاا همه نظهیصااق یسالمی، ملتلس

 الیگهه  فقاای نظهیصااق فقیه ی ماع یین الر آیهی ن یرال، هحجی  ه یسه ی تااالی ی ماع ش هیشاره

 خهویش الیشهته،   ذههن  الر  هه  قهیئنهی  و یمهاریت  و هوال  ویسه ه  ویآ تق  شهه ه بهه   مسئله الر ری

 هویآ تقه     با ریب ه الر و الیاله قهیر معیار و مالغ ری خویش ح س یساس یین به و نمواله یستنباط

 الر حجیهه  الیریی و یسهتناال  قابهل  ی مهاع  یگهه  هالیگه  سوی یآ 9یسه. نمواله ی ماع یالتای شه ه

 آمینهه  یهک  الر ی مهاع  چهو   الیشهته باشه ،   یا هه موضهوع الیگهه و هوال     ویآ تق  شه ه آمینه

 نبهوال،  الیگهه  ال یهل  یریئهه  بهه  نیهاآ  و نموالمی  اایه ی ماع هما  به یستناال الیرال، حجیه صنااییبه

  نهار  الر تق  شهه ه و تقه  و الهه،   و وال شباهه بین  مانن  الیگه ملتلس ال یل ذ ه بنابهیین

 و  ویآ تق  شهه ه الر  نبواله( ع) معصون قول یآ  اشس ی ماع یین اله می نشا  ی ماع، یالتای

پیهیمهو    یالتاشه ه  ی مهاع  گاهه  صهوی  می رویآیین و یسه الیگه ال یل به مستن  فقاا یین الی گاه

 یه گاه ی ثهه فقاها حجیهه     ویآ تق  شه ه یآ نوع ی ماع م ر ی بواله  ه یین نوع ی مهاع الر ال 

 0.نموال یستناال    به بتوی  صا ن یرال

یگهچه رویه قضایی ثابه و هماهنگی الر سایه پژوهشک ه قوه قضائیه الر ریب ه با لزون یها   

صهوی  مشهاه ه نمهوال  هه حها ی یآ         شوال، یما  ریی فهیوینی می ویآ تق  شه ه یافه نمی

 هه تقه  شهه ه ری م لقها  تقه ی  هایز          ویسه ه هها، بهه  یسه  ه بسیاری یآ شهعم الیالگهاه  

الینن ، صق یم الیالخویسه م البه یآ  انم یکی یآ شهه ا، مبنهی بهه م البهه  وراله خهویش ری      می

 ،الیالگاه تمومی حقهوقی صاههی    888الر شعبه تنوی  نمونه ین . بهر وع یآ شه ه قلم یال نمواله

شهعبه بها ییهن       یالرس محتهن م هح و ال وراله صوسط یکی یآ شه ا م البه با موضوع ی ییالتو

                                                                                                   
، 88 و 84 ، مجله حقوق و تلون سیاسی الینشگاه صاهی ، شماره«ی ماع«حسن، محم ی، یبویل .682 طوسی، پیشین، ص .8
 .0 ص ( .8918)
 .984ص  ی، محم حسین، پیشین،نجا .8
 .89(. 8961، )84 ، مجله  یاا  ین یشه، شماره«ی ماع، سومین منبع ی تااال »  ناصی، محم یبهیهیم، .9
 896ق(.  8082م، ینتشاریت م رسه ی مان تلی بن یبی طالم )ع(، . مکارن شیهیآی، ناصه، ینویر ی صول،  ل  سون، ) ق0



18 
 

 ... تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسالمی
 

ی م هوحهه  یالتهو باش ، مییصل به صحه و لزون قهیرالیالها  الر تقوال و قهیرالیالها،یست  ل  ه 

تلیهه  و یهل محتههن محکهون   ریی مورال صج یه  خهویهی   . یین نمای یستماع یتالن می غیهقابلری 

و  126 ه م ابق با مااله با یین یست  ل  ،صج ی نظه یستا  صاهی الیالگاه قهیرگهفته و الر شعبه اله 

و م البهه  وراله صوسهط    صوینن  یآ یذ  خهوال ر هوع نماینه    وقه میشه ا همه ،قانو  م نی 112

مو هم  الیالنامهه صج یه نظه خویسهته ری بهه      یه ، حساب مییکی یآ شه ا، مص یقی یآ ر وع به

یهه یآ  نمای ، نقضی  ه حکامی نقض 39/ 8/ 81مورخ   3943314888444834 الیالنامه شماره

 8 نن ه    به  ویآ تق  شه ه الیرال.یتتقاال قضات رسی گی

 
 عقد شرکت، عقدی الزم  -2 -2

بهخی یآ فقاا، الر صعهیس تق  شه ه، ییجاال حاله یشاته ری پایهه و یسهاس یصهلی صعهیهس     

الهنه  و بههیی یذ  ههه یهک یآ شهه ا بهه شههیک الیگهه الر یالیره مهال موضهوع           خوال قههیر مهی  

ین . بها ینه غ صغییهیصهی الر یلاهاظ، ییهن السهته یآ فقاها        فهتی قائل ش ه مشار ه، حالتی صبعی و

 ءیقوق یلمالغ فهی یلشَه  ماع حُ تِا ه هُیلشِ »ین : گونه صعهیس نموالهمعمو   تق  شه ه ری یین

با صو ه به صعهیس یین السهته یآ فقاها یآ تقه  شهه ه، بهه یسهاس        8 «شاتِه بیل یإلیلویح  تلی سَ

ه ه چهه الر قسهمه یصهلی خهوال  هه باتهث ییجهاال یشهاته الر مالکیهه          ها، تق  شالی گاه   

گهالال و چه الر قسمه فهتی خوال  ه مهبوط به یذ  هه یک یآ شه ا به شهیک الیگه یسه، می

سو فوت و  نو  هه یک یآ شه ا باتهث  به یین یساس یآ یک 9گهالال.تق ی  آن محسوب می

 هوال شههط مه ت الر ضهمن تقه       و یآ سوی الیگهه و  0گهالالمناسخ گهالی   تق  شه ه نمی

گهالال  ه صا پایا  م ت مهه ور، نتویننه  صقاضهای    شه ه باتث ییجاال یلزیمی الر میا  شه ا می

یعنی القیقا  بهخالف الی گاه فقاا و حقوق ینانی  هه الرج شههط    1صقسیم مال مشتهغ ری بنماین ،
                                                                                                   

8.www.ijir.ir 31/  3/  9یه رسمی پژوهشک ه قوه قضائیه. صاریخ  خهین مهی عه به سایه: سا. 
ص  (.ق 8040، مهتشی نجای یهللیهانه   تابل ل  الون، )قم:  یلتنقیل یلهیئع لملتصه یلشهیئع،، مق یال بن تب یهلل فاضل، .8

.  ل 948ص ، بی صا(. ینتشاریت موسسه  ل یلبیه  ل  یول، ) بیهوت: یاض یلمسائل،، رسی تلی بن محم  ی،یطباطبا. 841
 .809 ق(. ص 8098(، )قم: یلناشه مه ز یلمص ای یلعالمیه، 9نجس، تب یلکهیم، الروس فی یلاقه ی ست  لی 

ینتشاریت گنج )صاهی :  مجموته محشی قانو  م نی،، محم  عاه  عاهی لنگهوالی،. 901ص  یشین،شیهیآی، پ مکارن .9
 .998ص (. 8913، الینش

 .96ص  ، پیشین،تب ه .0
 .831ص (. 8911.  اصوآیا ، ناصه، قانو  م نی الر نظم حقوقی  نونی، )صاهی : نشه الیالگسته،833ص  یی، پیشین،یلاق .1

http://www.ijir.ir/
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ه ه ری ذیصها   الینن ، چهی ه تق  شم ت الر ضمن تق  شه ه ری شهطی باطل، یما غیهمب ل می

تق ی  ایز الینسته و به یین یتتقاالن   ه حتی و وال شهط م ت الر ضمن تق  شهه ه، باتهث   

و هه یک یآ شه ا الر طول م ت ذ هش ه الر تقه  شهه ه    8گهالالییجاال یلزین بهیی شه ا نمی

 8صوینن  صقاضای صقسیم مال مشتهغ ری بنماین .نیز می

حسهاب  طهور م لهق تقه ی  آن بهه     ه ری بهه مبنای فکهی فقاا و حقوق ینانی  ه تق  شهه 

 ورن ، به یین پایه قهیر الیرال  ه یصل یولهی الر تقهوال و معهامالت، لهزون یسهه، یصهلی  هه        می

نیهز یآ    حمایهه   « یلمُومِنهو  تِنه َ شُههوطِاِم   »یها  « یُوفوی بالعُقوال» یات و روییات فهیوینی مانن  

بایسهه  شوال و طهفین میی محسوب می اه لزون تق  شه ه، حکمی صکلیانمای ، یآیینمی

 ه الر الی گاه یین السته یآ فقاا و حقوقه ینا ، تقه  شهه ه،    خصوص   ملتزن به    باشن ، به

حساب  م ه و الر    بحث یآ سوال و آیا  مستقیم طهفین یسهه،  تق ی معاوضی و مغابنه یی به

 ، ییهن تقه  ری نیهز  آن    هها هسهتن  بنابهیین مانن  الیگه تقوالی مثهل بیهع  هه الیریی ییهن ویژگهی     

الر الی گاه یین السته یآ فقاا و حقوق ینا  یگهچه یذ  ههه یهک یآ شهه ا بهه شههیک       9الینن .می

 یه ،  حسهاب مهی  الیگه الر یالیره مال موضوع مشار ه، مص یق مااون تان و اله و صو یل به

صبهع  آن  یما چو  یین و اله و نیابه الر ضمن تق  معاوضی و مغابنه یی شه ه الیاله ش ه، بهه 

گهالال و یآ همین رو هه الو چاهه تق  شه ه یعنی ییجاال یشاته الر مالکیه و یت ای یذ  به می

خصوص الر یهیالی  ه بهی 0 ی .حساب میشهیک الیگه الر یالیره مال موضوع مشار ه  آن به

صوی  به یین الی گاه ویرال الینسه    یسه  ه  آن الینستن تقه   سیستم  نونی حقوق  شور می

یین قهانو    122و  112خصوص مااله طور م لق، با ظاهه بهخی یآ مویال قانو  م نی بهه بهشه 

شه ه یسهه،   بینهی  ه الر    مویال، یمکا  ر وع یآ یذ  الر صصهف صوسط هه یک یآ شه ا پیش

قهانو  مه نی باتهث     122و  121خوینی ن یرال، آیهی یگهچه صه یم بهخی مویال یآ مله مهااله  هم

و هوال  ال الر ریب ه با  آن یا  ایز بوال  تق  شهه ه گشهته یسهه، یمها بهایین     ییجاال یباان و ی م

پوشهی نمهواله و تقه     باش ، چشهم صوی  یآ خصوصیه ذیصی یذ   ه قابلیه ر وع یآ    مینمی

 های خوال  آن قلم یال نماییم.شه ه ری الر صمان چاهه
                                                                                                   

 .891ص  حلی، پیشین، تالمه .8
 .984ص  . نجای، محم حسین، پیشین،048ص  ی ، پیشین،مهویر .8
 .96ص  ، پیشین،تب ه .9
 998 ص یشین،پ ،محم  عاه لنگهوالی، ی عاه .0
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 هویآ تقه  شهه ه، رویهه      متأساانه به تله یباان و ی مال قانو  م نی الر ریب ه با لزون یها  

ههای فهیوینهی  هه حها ی یآ  هویآ تقه         ه الر  نار الیالنامهطوریقضایی ثابتی و وال ن یرال، به

صهاالره یآ   38/  1/  94مهورخ   130های فهیوینی مانن  الیالنامهه شهماره   باشن ، الیالنامهشه ه می

بهوال  تقه    شهوال  هه حکایهه یآ  آن    الیالگاه تمومی حقوقی صاههی  نیهز یافهه مهی     888شعبه 

 8شه ه الر الی گاه بهخی یآ قضات الیالگستهی الیرال.

 
 عقد شرکت، عقدی الزم و جایز -3-2

صهه یآ صعهاریس فهوق    الر الی گاه بهخی یآ فقاا و حقوق ینا ، تق  شه ه الیریی صعهیای یتم

 یه ، الیریی  حسهاب مهی  باش . به یساس یین الی گاه، تق  شه ه  ه یآ مله تقوال مستمه بهمی

تنهوی  نتیجهه    ه الر صعهیس تق  شه ه هم به ییجاال حاله یشهاته بهه  طوریبه 8الو چاهه یسه،

ش ه و هم به یذ  هه یک یآ شه ا بهه شههیک الیگهه الر یالیره مهال موضهوع      تق  شه ه یشاره

 ه تق  شهه ه بها ینه غ صغییهه الر یلاهاظ، الر الیه  ییهن السهته یآ فقاها و          طوریبه 9مشار ه،

ی تماع حقهوق مهالکین متعه ال    یختالطی یآ یک مباالله  ه نتیجه    یآ یسه تبارت حقوق ینا  

بهه مبنهای ییهن الیه گاه      0باش .می الر صصهفت ای نیابه یهمهیه با  ،الر شی ویح  به نحو یشاته

باش ، چاهه یول تق  شه ه  هه نتیجهه    ییجهاال حالهه      ه نظه بهگزی ه الر یین مقاله نیز می

یشاته یسه،  آن بواله؛ بنابهیین مانن  هه تق   آن الیگهی با فوت یا  نهو  ههه یهک یآ شهه ا     

ق  شه ه، صناا بها صقسهیم مهال مشهتهغ یها صلهس       شوال و یین چاهه یآ تالر    خللی ییجاال نمی

چاهه الون تق  شه ه نیز  ه نتیجه    یت ای نیابهه   1روال.ش   صمان مال مشتهغ یآ میا  می

باشه   هایز   و یذ  هه شهیک به شهیک الیگه الر ریب ه با صصهف الر مال موضوع مشار ه می

مه مهبهوط بهه یت های یذ     سو با فوت یا  نو  هه یک یآ شه ا، قسه یسه، یآ همین رو یآ یک
                                                                                                   

8 .www.ijir.ir هم نین مهی عه 31/  3/  9یه رسمی پژوهشک ه قوه قضائیه. صاریخ  خهین مهی عه به سایه: سا .
فهالوسی،  ، )صاهی : ینتشاریت( عاله و والیعه شه ه،)  شور تالی الیوی   ریء  ئینه الر م نی ی یهلل، قانو  نمایی : باآگیه،

 .32ص (. 8913
 .843ص  ی، پیشین،ثان ی شا .8
 .839ص  پیشین، ،ینییلقزو .9
یا ، ناصه، الوره مق ماصی حقوق م نی، الرس هایی یآ تقوال معین،  ل  یول، )صاهی :  اصوآ .048ص  ی ، پیشین،مهویر .0
 .948(. ص 8921شاریت  تابلانه گنج الینش، ینت
 .198 محم  اظم، پیشین، ص طباطبایی یزالی، سی  .1
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صویننه  یآ   ه بلویهن  میگهالال و یآ سوی الیگه هه یک یآ شه ا هه آما الر صصهف مناسخ می

الهنه   آیهی ماهیه یصلی یذنی  ه هه یک یآ شه ا به شهیک الیگه می 8یذ  خوال ر وع نماین ،

 هه  گههالال، به و      و ر وع یآ یذ  الر حکم تزل و یل محسوب مهی  8و اله و نیابه یسه

یلهوثقی  ههایی فهیوینهی نیهز  هه بهه  تهاب تههوه       الر حاشهیه  9حاله یشاته ییجاالش ه یآ بین بهوال.

الرستی و به بیانی الیگهه صوسهط فقاهایی چهو  یمهان خمینهی )ره(،       نگاشته ش ه یسه، یین یمه به

 یهلل گلپایگانی و میهآیی نائینی به یین نحهو مورالیشهاره قهیرگهفتهه  هه    یهلل خوینساری،  یه یه

تق  شه ه به تله ماهیه  ایزی  ه الیرال با ر وع هه یهک یآ شهه ا یآ یذ  خهویش یآ بهین     

یاب ، به معنای لهزون  روال و الر یین حاله بقای یشاته  ه صناا با صقسیم مال مشتهغ خاصمه میمی

قهانو  مه نی نیهز     122نگهاهی القیهق بهه مهااله      0گههالال. تق  شه ه و بقهای    محسهوب نمهی   

وضوع یسه؛ چهی ه الر یین مااله بحث صناا پیهیمو  مویرالی یسهه  هه الر یثهه    صأیی  نن ه یین م

 هه الر ییهن مهااله الر      ، شهیک، ی اآه صصهف الر مال موضوع شهه ه ری نه یرال، به و  ییهن    

الر مهویرال   »الیرال: ریب ه با یآ بین رفتن حاله یشاته سلنی به میا   م ه باش . یین مااله مقهر مهی 

باشهن : یلهس( الر صهورت ینقضهای مه ت      یمهویل مشهته ه نمهی    ذیل، شه ا، مأذو  الر صصههف 

مأذونیه یا ر وع یآ    الر صورت یمکا  ر وع. ب( الر صورت فوت یا محجور شه   یکهی   

 «.یآ شه ا

 ه وح ت رویه خاصی الر ریب ه با موضوع مقالهه حاضهه الر محها م قضهایی     رغم   تلی

گههالال یها   ه، تق ی  آن محسوب میشوال و الر ریب ه با یین یمه  ه تق  شه  شور یافه نمی

و هوال، رویهه محها م قضهایی،      ای وح ت رویه، صشته رویه و وال الیرال، یما با ییهن   ایز، به

الرستی، صمایل بیشتهی به یین نظهیه الیرال  ه قسمتی یآ تق  شه ه  ه باتث ییجاال یشهاته الر  به

، یذ  ههه یهک یآ شهه ا بهه     شوال ری  آن الینسته و قسمتی یآ یین تقه  ری  هه یثهه      مالکیه می

یی  هه صها   شهیک الیگه الر صصهف الر مال موضوع شه ه یسه ری  ایز قلمه یال نمایه ، رویهه   

                                                                                                   
. موسوی یرالبیلی، تب یلکهیم، فقه یلشه ه تلی ناج یلاقه و یلقانو ، 843 ثانی، پیشین، ص . شای 866 حکیم، پیشین، ص .8

 .26 ق(. ص 8080الیریلعلم مای ،  )قم،
 .89ص (. 8913صلل،  ل  الون، )صاهی : ینتشاریت گنج الینش، –نی، تقوال معین: مشار ه یا ، ناصه، حقوق م  اصوآ .8
 .069ص  یشینپ . به ات،048ص . مهویری ، پیشین، 38ص  . تتیقی، پیشین،9
. یل باطبایی یزالی، یلسی محم  اظم، حویشی  ماته یلم رسین، حویشی یلعهوه یلوثقی،  له  پهنجم، )قهم: مؤسسهه یلنشهه      0

 .824ق(.  8084، ی سالمی
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آما  یصالح قانو  م نی و رفهع یباهان و ی مهال یآ  آن یها  هایز بهوال  تقه  شهه ه، نیاآمنه           

ال و سو پشتوینه قوی فقای الر پشه خهویش الیر باشیم، چهی ه یین رویه، یآ یکگستهش    می

و یآ سهوی الیگهه بها نیاآههای  امعهه و       8با نظهه بسهیاری یآ فقاهای طههیآ یول هملهوینی الیشهته      

صوی  الیشهه، هملهوینی و ص بیهق    قانو  م نی می 122و  121، 126 هایی نیز  ه یآ مویالبهالیشه

 884 هه یآ شهعبه    8938/  8/  2مهورخ   38406تنوی  نمونه الر الیالنامهه شهماره   بیشتهی الیرال. به

 نن ه، ییهن الیه گاه ری بهه    ه تمومی حقوقی صاهی  صاالر گهالی ه، قاضی محتهن رسی گیالیالگا

خویها  و خوین گا  الر قالهم مشهار ه   ین   ه چو  یین صورت الر قالم الیالنامه یتالن نمواله

شهیهینی  و  نا ،  اه صولی   یک 83/8/38حسم مشار ه نامه مستن  التوی به صاریخ  ،م نی

قانو  م نی تق  شه ه، صناا  121با صو ه به مااله  و به لحاظ قانونیشه ه م نی صشکیل الیاله 

الر ریب ه با گهالال و حسم محتویات پهون ه مهصاع می، به یکی یآ طهق صقسیم یا صلس ش   مال

، نه صقسیمی صورت پهیهفته و نه مال موضوع مشار ه صلس گهالی ه یسه، شه ه مزبورتق  

تلیهه، بهه   . یین الیالنامه بها یتتههیض و یهل محتههن محکهون     گهالالفلهی قهیر ت ن یستماع صاالر می

الیالگاه صج ی نظه یسهتا  صاههی  نیهز     6گهالال و قضات محتهن شعبه الیالگاه صج ی نظه یرسال می

با یین یست  ل  ه صهف م البه سام یآ طهف یکی یآ شه ا و ت ن رضایه وی به یالیمهه تقه    

ال، الیالنامهه به وی ری طهی الیالنامهه شهماره      گههال شه ه، منجه به یآ بین رفتن حاله یشهاته نمهی  

 8نماین .صأیی  می 8938/  88/  80 مورخ  3843314884648601

 

 گیرینتیجه
صشلیص یین یمه  ه تق ی  آن یسه یها  هایز یآ یهمیهه بسهیار آیهاالی بهخهورالیر یسهه.        

و رویهه   صناها الر فقهه، بلکهه الر ال تههین حقهوقی     پیهیمو   آن یا  ایز بوال  بسیاری یآ تقوال، نه

نظهی و وال نه یرال، یمها بهه تلهه ماهیهه ویهژه بهخهی یآ تقهوال ماننه           قضایی نیز هیچ یختالف

نظهت یساسی و وال الیرال. یگهچه بهخهی یآ  شه ه، الر ریب ه با  آن یا  ایز بوال    ، یختالف

الیننه  و بهخهی الیگهه یآ فقاها تقه       طور م لهق یآ ملهه تقهوال  آن مهی    فقاا، تق  شه ه ری به

صه، الیه گاهی یسهه  هه بهخهی یآ     رس  نظه صحیلی م لقا   ایز الینسته، یما به نظه میشه ه ر
                                                                                                   

 .843ص  ی، پیشین،ثان ی شا .198 محم  اظم، پیشین، ص سی  طباطبایی یزالی، .8
8.www.ijir.ir  :31/  3/  9سایه رسمی پژوهشک ه قوه قضائیه. صاریخ  خهین مهی عه به سایه. 
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ینه .  بهگزیه ه  سی  محم  اظم طباطبایی یزالی معهوف به صاحم تهوهفقاا مانن  شای  ثانی و 

یی الوگانهه الیرال؛  تنهوی  تقه ی مسهتمه، ماهیهه و چاههه     به یساس یین الی گاه تق  شه ه، به

سو سبم ییجاال یشهاته الر مالکیهه و یآ   یسه یآ یک مباالله  ه یآ یکچهی ه شه ه یختالطی 

شهوال. یآ همهین رو قسهمتی یآ تقه  شهه ه  هه       سوی الیگه باتث یت ای نیابه الر صصهف می

گهالال،  آن یسهه و ماننه    یی الیرال و باتث ییجاال یشاته الر مالکیه میحالتی معاوضی و مغابنه

شهوال و ییهن   ک یآ شهه ا الر    خللهی ییجهاال نمهی    هه تق   آن الیگهی با فوت یا  نو  هه یه 

یابه . یآ سهوی الیگهه    حاله یشاته صناا با صقسیم مال مشتهغ یا یآ بین رفتن    مال خاصمهه مهی  

یی یآ تق  شه ه  ه یثه    یذ  هه یک یآ شه ا به شههیک الیگهه الر صصههف الر مهال     چاهه

ه الر ییهن قسهمه بهه    گههالال؛ آیههی ماهیهه تقه  شهه      موضوع شه ه یسه،  ایز قلم یال می

باش  و الر هه الو تق ، تنصه یصلی، یذ  و نیابه یسه، یآ ماهیه تق   ایز و اله نزالیک می

سو بها فهوت یها  نهو  ههه یهک یآ شهه ا، قسهمه مهبهوط بهه یت های یذ  الر            همین رو یآ یک

صویننه  یآ   هه بلویهنه  مهی   گهالال و یآ سوی الیگه هه یک یآ شه ا هه آما صصهف، مناسخ می

 ه حاله یشاته ییجاالشه ه یآ بهین بههوال، یمههی  هه ال تههین       خوال ر وع نماین ، ب و     یذ 

رغم ی مال و یباهان قهانو  مه نی، یآ    حقوقی و رویه قضایی نیز به    صمایل بیشتهی الیرال و تلی

 بهالیشه یسه.قانو  م نی نیز قابل 122و  121، 126مویال 
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 منابع

 .مجی  قه   -

 شههح  یلننبیهه،   اایهه ق(.  8094) محمه .  بهن  یحمه   یله ین  نجم یلعباس یبی عه،یلهف یبن  -
 یلعلمیه. یلکتم یول، بیهوت، الیر ،  ل  الهم، چاپیلتنبیه

 مهههم  تلهى  یلاقهه  فهی  یلمحههر ق(.  8040) ، مج یل ین.أبویلبه ات یلحهینی، صیمیه یبن -
 .یلمعارف بهریاض، مکت یلثانیه، یل بعه ی ول، ، یلجزءحنبل بن أحم  یإلمان

 یله قائق   نهز شهح  یلهیئق،یلبحه  ق(. 8082) محم . بن یبهیهیم بن یل ین آین نجیم، یبن  -
 .یلعلمیه ی ول، بیهوت، الیریلکتم یللامس، یل بعه یلجزء یل وری، وصکمله یللالق منحه و

یسهالمیه،   پهنجم، )صاههی : ینتشهاریت    الون، چهاپ  ،  له  مه نی  حقوق یمامی، سی  حسن، -
8911). 

 : ینتشههاریتصاهههی ) هشههتم، یول، چههاپ ،  لهه مهه نی حقههوق  ،_____________ -
 (.8914یسالمیه،

 ی ولهی، )قهم: یلناشهه    یل بعهه  ،(9) ی سهت  لی  یلاقهه  فهی الروس نجس، تب یلکهیم،   ل -
 ق(. 8098یلعالمیه،  یلمص ای مه ز

 ،  له  الون ، چهاپ یل اههه یلعتهه یحکان فی یلناضهه یلح یئق یحم ، بن یلبحهینی، یوسس -
 ق(. 8041الیری ضویء،  هشتم، )بیهوت: ینتشاریت و بیسه

: ی هیصشه ) الون،چهاپ   یلقه وری،  لمسائل یلضهوری یلتسایل یلای،محم تاشق  یلبهنی، -
 .ق( 8088یلشیخ، مکتبه

، ( عالهه  و والیعهه  شه ه،)  شور تالی الیوی   ریء  ئینه الر م نیقانو    باآگیه، ی یهلل، -
 .(8913فهالوسی،  تیول، )صاهی : ینتشاری چاپ

 ،یلناسهک  ته ه  و یلسهالک  تمه ه  یلااظ حل فی یلمالک ی له فیض  ی تمه،یلس به ات، -
 ق(. 8918)یو اله،  و یلحلبی یلبانی مص ای مکتبه  ا، شه ه الون، بی الون، چاپ ل  

 گهههنج یول، )صاهههی ، ینتشههاریت   چههاپ  ،مههه نیحقههوق    ،محمهه   تبهه ه،  بهو هههالی  -
 (.8924الینش،

 ههانو   مجلههه،  «قهیرالیالههها الر  ههویآ و لههزون مبههانی(. » 8938) پههور، نهههگس، بههاقهی -
 .892 ، شمارهسهالفتهی 

 ، «حکمهی  یها  حقهی  وصهس  الیه گاه  یآ تقهوال   هویآ  و لزون«  (،8938) بهیالری ، ال ور، -
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 8931 پاییزم، هشتوبیست، شماره هشتمه پژوهش حقوق خصوصی، سال صلنامف

 .12 ، شمارهحقوقی الینشگاه شای  باشتی صحقیقات مجله

 حقهوق  حهو ت ص ،ییقاتهات  و تقهوال  الر  هویآ  و لزون  لنگهوالی، محم  عاه،  عاهی -
 (.8918صاهی ،  الینشگاه چاپ و ینتشاریت خصوصی، )صاهی : موسسه

یول،  ،  له  صعاه یت  حقهوق  مه نی  حقوق الوره، محم  عاه، ______________ -
 (.8910 ج الینش، گن یول، )صاهی : چاپ

یول، صاهی ، چاپ  ،م نی قانو  محشی مجموته  ، محم  عاه،______________ -
 الینش. گنج ینتشاریت

، یلاهارق  حقوق، تمومی یلمعارف یههالی (.8926) ، محم  عاه.______________ -
 .الینش گنج ، صاهی ، ینتشاریت0 ل  

شهماره    یاآن یشه، مجله ،«ی تااال  منبع سومین ی ماع،(. » 8961 ناصی، محم یبهیهیم. ) -
84. 

 گهنج  یول، صاهی ، یول، چاپ ،  ل م نی قانو  شهح(. 8916) ی تلی.س شاهباغ، حائهی -
 .الینش

 .یسالمی الون، قم، ینتشاریت ،  ل یلعناوین ق(. 8081) مهیغی، میهفتاح. حسینی -

 مکتبهه  ، قم، ینتشهاریت 88 ل  ، یلوثقییلعهوه مستمسک ق(. 8040) حکیم، سی محسن. -
 .یلسی یلمهتشی

 .یهوت، الیریلصاوهب ،یلصالحین منااجق(.  8086) محم سعی . حکیم، -

 .یلبالغ ، موسسهقم ،یلوثقییلعهوه یمبانق(.  8080) خویی، محم صقی. -

یول، صاههی ،   ، چهاپ قهیرالیالها حقوقی قویت  م نی،حقوق  (.8931) الیانی، تب یلهسول. -
 .میزی  نشه

 ،  له  یلمسائل صنقیل فی یل  ئل خالصه ق(. 8082) مکی. بن تلی یل ین یلهیآی، حسان -
 .ناشهو  یلهش  یول، یلهیاض، مکتبه یول، چاپ

سهون،   ، چهاپ مقارنهه  الریسهه  ی سالمی فقه فی یلشه ات ق(. 8048) خلیل. رشاال، حسن -
 . ا، الیریلهشی  بی

الون، المشهق،   چاهارن، چهاپ   ،  له  یاللتهه  و ی سهالمی  یلاقهه  ق(. 8041) وهبه. یلزحیلی، -
 .الیریلاکه

 و یلمناهاج  و یلتنبیهه  تلهی  یلاتهاوی  صحهیهه  ق(. 8098) یلههحیم.  تبه   بهن  یلشافعی، یحم  -
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 .یلمنااج الون،   ه، الیر ل یول،   ، چاپیلحاوی

 شههیئع  صاقهیل  یلهی  ی فاهان  مسهالک  ق(. 8089) یلعاملی. تلی بن یل ین ثانی، آین شای  -
 .یسالمیه یلمعارف موسسه قم، ینتشاریت ی سالن،

 مه ههز قههم، یول، چههاپ ،یلنههافع یلملتصههه حاشههیه ق(. 8088)، ______________ -
 .قم تلمیه حوآه یسالمی صبلیغات الفته ینتشاریت

 .مج  نشه صاهی ، پنجم، چاپ ،صعا یت و قهیرالیالها یصول (.8922) ما ی. شای ی، -

 الون،  له   ،قهیرالیالهها  و صعا یت م نی، حقوق مق ماصی الوره (.8918) حسین. صاایی، -
 میان. چاپ صاهی ،

حویشههی  ماتههه یلم رسههین، حویشههی ق(  8084طباطبههایی یههزالی، سههی  محمهه  اظم. ) -
 مؤسسه یلنشه ی سالمی. چاپ یول، قم،،  ل  پنجم، یلوثقییلعهوه

 ی ولههی، یل بعههه یلثههانی، یلجههزء ،یلههوثقییلعهههوه ق(. 8084)، ______________ -
 ی سالمیه. یل یر بیهوت،

بیههوت،   یول، چهاپ  یول،  له   ،یلمسهائل  ریاض بی صا(.) محم . بن سی تلی طباطبایی، -
 یلسالن. تلیام یلبیه  ل موسسه ینتشاریت

 الون،  ل  ،یلاقه یصول فی یلع ه ق(. 8081) تلی. بن یلحسن بن حم م یبو عاه طوسی، -
 بعثه. ینتشاریت قم، یول، چاپ

 بیههوت، الیر  الون،  له   ،ی مامیهه  فقهه  فهی  یلمبسهوط  بی صها(. )، ______________ -
 ی سالمی. یلکتاب

 فهی  مهو ز  مهع  مقارنهه  فقایهه  الریسه یلشه ات، تقوال ق(. 8081) تبی یهلل. تتیقی، محم  -
 . ثیه یبن یلکویه، مکتبه یول، چاپ ،یلکویتی نو یلقا

 یلمتعلمهین  صبصههه  ق(. 8040) یلم اهه.  یوسس بن حسن یل ین  مال ی مان حلی، تالمه -
 .للم بوتات ی تلمی موسسه بیهوت، سون، چاپ ،یل ین یحکان فی

 چهاپ  ،یلمعاصههه  یلمالیهه  للمعهامالت  یلحا مهه  یلشهتیه یلعقوال ق(. 8936) تب ه. تیسی، -
 ی سالمی. ی قتصاال ول، قاههه، مکتبهی

 ،یلشافعی ی مان فقه فی یلو یز ق(. 8082) محم . بن محم  بن محم  حام  یبی یلغزیلی، -
 ی رقم. یبی بن ی رقم الیر شه ه بیهوت، یول،  ل  یول، چاپ

،  له   صاصیل یلشههیعه، یلمضهاربه، یلشهه ه   (. 8929فاضل موح ی لنکهینی، محم . ) -
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 قم، مه ز فقه ی ئمه ی طاار )ع(. یول، چاپ یول،

 الون، چهاپ   له   ،یلشههیئع  لملتصهه  یلهیئهع  یلتنقیل ق(. 8040) تب یهلل. بن مق یال فاضل، -
 نجای. مهتشی یهلل یه تابلانه نشه قم، یول،

 یلهیهاض، للنشهه   ،مقارنهه  الریسهه  یلمعهامالت،  فقه ق(. 8046) تثما . تلی محم  یلاقیی، -
 الیریلمهیخ.

: مه نی  قهانو   صاسهیه  (.8920تبه یهلل. )   یایی، حسن، پیک، مهصضی، رهسی  آیاله، قاسم -
 سمه. ینتشاریت صاهی ، الون، چاپ ،حقوقی های ین یشه و  ریء ،یسناال

، یلشهافعی  ی مهان  فقه فی یلمحهر ق(. 8086) محم . بن یلکهیم تب  یلقاسم یلقزوینی، یبی -
 .یلعلمیه یلکتم یول، بیهوت، الیر چاپ

یول،  یول، چهاپ   ل  ،قهیرالیالها تمومی قویت  م نی، حقوق (.8916) ناصه.  اصوآیا ، -
 .ینتشار ساامی صاهی ، ینتشاریت

 صاههی ،  الون، چهاپ   نهونی،  حقهوقی  نظم الر م نی قانو  (.8911، )___________ -
 .الیالگسته نشه

الون،   له   ،صلل –ها  مشار ه: معین تقوال م نی،حقوق  (.8913، ___________ -
 .الینش گنج ینتشاریتپنجم، صاهی ،  چاپ

 قهههیرالیال، حقههوقی، یتمههال مهه نی، حقههوق مقهه ماصی الوره (.8929، ___________ -
 .ینتشار ساامی شه ه نام، صاهی ، ینتشاریت چاپ ،ییقاع

 ،معهین  تقهوال  یآ ههایی  الرس مه نی،  حقهوق  مق ماصی الوره (.8921، )__________ -
 .الینش گنج  تابلانه نام، صاهی ، ینتشاریت یول، چاپ  ل 

 یول،  له   یلمهالکی،  یلاقهه  فهی  یلتلقین بی صا(.) یلبغ یالی. تب یلوهاب یبومحم  یلمالکی، -
 .یلباآ مص ای نزیر یلهیاض، مکتبه

 ،ی مامیهه  فقهه  فهی  یلنافع یلملتصه ق(. 8041) یلحسن. بن  عاه یل ین نجم حلی، محقق -
 .یهوت، الیری ضویءب

 فههی ی سههالن یعشهههی ق(. 8081، )_____________________ ،_________ -
 .الیریلقاری بیهوت، یول،  ل  ،یلحهین و یلحالل مسائل

 .پای یر ینتشاریت صاهی ، ،م نی حقوق (.8921) یل ین.  الل م نی، -

 .یلشیعه فقه موسسه  ا، بی ،یلاقایه یلینابیع سلسله بی صا(.) یصغه. تلی مهویری ، -
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پ الون، قهم، ینتشهاریت   ،  ل  سهون، چها  ینویر ی صولق(  8082مکارن شیهیآی، ناصه. ) -
 م رسه یمان تلی بن یبی طالم )ع(.

قهم،   سهون،  و چال چاپ ،یلمسایل صوضیل رساله (.8920) ،________________ -
 .طالم یبی یبن تلی یمان م رسه ینتشاریت

، چهاپ  فقه یلشه ه تلی ناج یلاقهه و یلقهانو   ق(  8080موسوی یرالبیلی، تب یلکهیم. ) -
 الیریلعلم مای . یول، قم،

 ینتشهاریت  قهم،  ششم، چاپ یول،  ل  ،یلوسیله صحهیه (8910) یهلل  خمینی، روح وسویم -
 .الیریلعلم

 ،صاههی   الینشهگاه  سیاسهی  تلون و حقوق مجله ،« ی ماع »  (.8918) یبویلحسن. محم ی، -
 .88و  84شماره 

 ،  له  ی سهالن  شههییع  شههح  فهی  یلکهالن   هویهه ق(.  8048) محم حسهن.  شیخ نجای، -
 .یلعهبی یلتهیث یلحیاء الیر بیهوت، تم،هش ها هم، چاپ

 یلجهزء یلماههب،   شههح  یلمجموع یلثانیهیلتکمله  بی صا(.) شهف. بن یل ین یلنووی، یحیی -
 .یلسلایه یلمنوره، یلمکتبه یلم ینه تشه، یلهیبع
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