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 2/4/8921تاریخ پذیرش:      4/89/8921تاریخ دریافت: 

 
  چکیده
خوبی بیی  قوادید حقیوق یته است و بهو مدرنقانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت  
از یک  های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ ای  قانوننظام ( وفقه اسلامی) یبوم

قوادد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید )قانون  سو، بر پایه
، اما نقش ای  دو منبی  در سیاختار قیانون میدنی اییران؛ مدنی فرانسه( استوارشده است

یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل ددم مغایرت با فقه اسلامی دیناً 
شیده از قیانون میدنی وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسییاری از میواد اقتبا 

بخیش  است. همچنی  شدهداده ییرتغ و مهارت با دقتفرانسه برای انطباق با فقه امامیه، 
وییژه در فصیل مربیوه بیه دقیود معیی ، دینیاً از فقیه امامییه قانون، بیهای از مواد دمده
قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنیای  شده است. همّ نویسندهاقتبا 

بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه سان، شکل و تقسیمریزی گردد. بدی فقه امامیه پی
کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون فقه امامیه تهیه اقتبا  کرده، اما محتوی را بر اسا 
انید. در ایی  نامیده« فقه فارسی»ی، آن را درستبهمدنی به حدی است که برخی اساتید 

بر فرانسه  ضم  بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق مقاله تلاش شده
 ، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.آن

 

ابهامات قانون مدنی، انطباق قانون مدنی با فقه امامیه، تاریخچه قیانون  دی:کلیواژگان
 مدنی، مناب  قانون مدنی ایران، نحوه تدوی  قانون مدنی.

                                                                                                   
 makazemy@ut.ac.ir-دانشگاه تهران  واسلامیحقوق خصوصی  دانشیار -8
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 مقدمه
ای از فرهنی  ننیی ملیت قانون مدنی ایران، یک شاهکار حقوقی و حتی ادبی است و نشانه -8

مواد آن بکار رفته اسیت آن را بیه سیند افتخیار  آید. دقت و ظرافتی که در تدوی حساب میایران به

 شده است. سبب را مدارانملی و میراث ماندگار تبدیل کرده و ستایش تمام حقوقدانان و سیاست

خوبی بی  قوادد حقوق بومی )فقه اسلامی( قانون مدنی تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به -9

سو، بر پایه قوادد و اصیول است؛ ای  قانون از یکهای حقوقی جدید، سازگاری ایجاد کرده و نظام

 شریعت )فقه امامیه( و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید استوارشده است.

رنم گذشت بیش از نود سال از زمان مستحکمی استوارشده که به ای  قانون بر چنان بنیاد -9

 ده و گرد کهنگی و گذشت زمان،حساب آمتصویب آن، همچنان یک قانون مدرن و پیشرفته به

 آن نکاسته است. از جلای

دنوان ییک نظیام قانون مدنی سند محکمی بر پویایی، جامعیت و کارایی فقه امامییه بیه -4

قوادد و اصول فقه امامیه را بیه شیکلی  حقوقی پیشرفته است و نویسنده آن به نیکوتری  روش،

و پیشرفته که برای تمام  ن یک نظام حقوقی جام دنوابیان کرده و آن را به جدید و قالبی نوی 

 حل دارد، معرفی کرده است.مسائل مبتلابه جامعه راه

مجلة الاحکام »و قدیم(  مصر قانونی در«)مرشدالحیران، الی معرفة احوال الانسان»بعد از  -5

قیانون میدنی  شده بودند و بعداً)قانون مدنی دولت دثمانی( که بر مبنای فقه حنفی تهیه« العدلیة

شده بود، قانون میدنی اییران چهیارمی  مصر که بر مبنای فقه حنفی و قانون مدنی فرانسه تدوی 

قانون مدنی کشورهای اسلامی است و البته نخستی  و تنها قانون مدنی است که بر بنیاد فقه امامیه 

 شده است.تدوی 

خوبی بیی  است که ای  قانون به دست، آنامتیاز قانون مدنی ایران بر سایر قوانی  ازای  -6

زییرا ؛ قانون مدنی فرانسه( جم  کرده است)های حقوقی پیشرفته جهان قوادد فقه امامیه و نظام

شده است، مانند مجلة الاحکام العدلیة که شده، یا صرفاً از فقه اسلامی اقتبا قوانینی که قبلاً نوشته

در ساختار آن نقشی نداشته، ماننید قیانون میدنی قوادد فقه اسلامی  بر مبنای فقه حنفی است، یا

 اما نقش و تأثیر ای  دو منب ؛ مصر الجزایر یا لبنان و...، یا نقش آن ناچیز است، مانند قانون مدنی

 ویژه فقه امامیه در قانون مدنی ایران برجسته و آشکار است.و به

وز اسیت و دقیت و آمیگیری قیانون میدنی اییران شینیدنی و در سرگذشت و نحوه شکل -1
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وسواسی که نویسنده آن در انطباق مواد قانون با فقه امامیه داشیته اسیت، سیتودنی اسیت. آگیاهی از 

که همت و تلاش نویسینده آن، نگیارش قیانونی تاریخچه و چگونگی تدوی  مواد قانون مدنی و ای 

 ل اهمیت بسزایی دارد.بر مبنای فقه امامیه بوده است، در تفسیر قانون و رف  ابهام از موارد مجم

رنم تلاش درخور نویسنده قانون مدنی، ای  مت  دارای خلأها و نواقصیی در مباحی  به -1

توان هیچ نوع کوتاهی و اهمالی را به کسی نسبت مختلف است که البته امری طبیعی است نمی

قیانون  رگیری و سیاختانحیوه شیکل ایم ضم  درنگی در منیاب  وداد. در ای  مقاله تلاش کرده

 کنیم.اشاره به برخی از خلأهای آن مدنی،
 

 قانون مدنی فرانسه و فقه امامیه -قانون مدنی دوگانهمنابع  -1

منب  اصلی، یعنی فقه اسلامی و قیوانی  میدنی کشیورهای پیشیرفته،  قانون مدنی بر اسا  دو

ی از قیانون میدنی گیری نویسنده  قیانون میدن الگو گرفته است.ویژه قانون مدنی فرانسه شکلبه

م  »و از باب  1فرانسه، مسلم است. چنانکه خود نویسنده قانون مدنی، بر ای  امر اقرار کرده است

اما فقه امامیه هم منبعی ننی و ؛ ، سخ  وی در ای  زمینه حجت است«ملک شیئاً ملک الاقرار به

بیرداری از منیاب  ی بهرهمؤثر در تعیی  محتوای مواد قانون مدنی بوده است. اگر خواننده توانیای

فرانسه( را داشته باشد و با مبانی فقه امامیه نیز آشنا باشد  8124ویژه قانون مدنی سال فرانسوی )به

گیری و سیاختار وضوح تأثیر ای  دو منب  دظیم در شکلو بتواند از متون فقهی استفاده کند، به

ایی  دو منبی  در سیاختار قیانون  نقشاما باید اذدان کرد که ؛ قانون مدنی را درک خواهد کرد

 مدنی ایران یکسان نیست.

اند در تدوی  برخیی از میواد قیانون میدنی، حقوقی گفته گونه که بعضی از نویسندگانآن 

 دنوانبه 2شده است.ویژه در جلد دوم و سوم آن، از قانون مدنی سوئیس و بلژیک نیز اقتبا به

شیده قانون مدنی سوئیس اقتبا  852دنی ایران از ماده قانون م 8829شده که ماده مثال گفته

حتی اگر ای  امر را بپذیریم، تأثیر قوانی  مدنی سوئیس و بلژیک بر قانون مدنی ایران به  3است.

                                                                                                   
قانون مدنی، به کوشیش  نیائینی، احمید و  می، سید محمد، خاطرات سیاسی سید محمد فاطمی قمی، نویسندهفاطمی ق -1

 .825(. ص 8924موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،  زندیه، حسی ، )تهران  کتابخانه
لیی، مبیاحثی از تیاری  ؛ پاشیا صیال ، د41(. ص 8926شایگان، سید دلی، حقوق مدنی، )تهران  انتشارات مهرکلام،  -2

 .912(. ص 8941حقوق، چاپ اول )تهران  انتشارات دانشگاه تهران، 
 .962شایگان، سید دلی، پیشی ، ص -3
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قیانون  نسبت قانون مدنی فرانسه، بسیار ناچیز و محدود به برخی مواد است. بر ایی  اسیا  بایید

 ی فرانسه و فقه امامیه دانست.مدنی ایران را مقتبس از قانون مدن
 

 تأثیر قانون مدنی فرانسه بر قانون مدنی ایران -1-1

 کندمی و مقایسه آن با قانون مدنی ایران ثابت 1.(م 8124مصوب مطالعه قانون مدنی فرانسه )

شیده اسیت. ریزیبندی و شکل کلی قانون مدنی ایران بیر مبنیای قیانون فرانسیه طرحکه تقسیم

و  928مواد قانون مدنی دیناً ترجمه مواد قانون مدنی فرانسه است )مانند  خی از مواددلاوه بربه

 8991ماده که ترجمه  962ماده  ؛ وق.م. ف 8911و  8916مواد که ترجمه ق.م. ایران  929

شده همچنی  قالب برخی مواد قانون مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه اقتبا  2.م. فرانسه است(.ق

 965و ماده  188ماده که از  842مانند ماده است )تهیه گردیده  بر اسا  فقه امامیه و محتوی

 شده است(..م.ف. اقتبا ق 8995که از ماده 

؛ شده است( تقسیمLivre -قانون مدنی فرانسه در ظاهر به سه بخش کلی )تحت دنوان کتاب  

انون فرانسیه درواقی  از دو کند که برخلاف ظاهر،  میواد قیاما دقت در ای  سه بخش، ثابت می

( «حقییوق امییوال»و « حقییوق اشییخاص»بییه دبییارتی )« امییوال»و  «اشییخاص»بخیش کلییی؛ یعنییی 

و کتاب دوم و سوم  «اشخاص»زیرا کتاب نخست قانون مدنی فرانسه در مورد ؛ شده استیلتشک

امیوال و که کتاب دوم قانون میدنی فرانسیه در میورد ؛ به ای  بیان است« اموال»هر دو در مورد 

و کتیاب سیوم آن در میورد اسیباب  ارتفیاق( اسیت حق انتفاع و) یگردمالکیت و حقوق دینی 

دنوان یکی از مناب  تحصیل تحصیل مالکیت است که به ای  مناسبت از تعهدات و قراردادها به

 مالکیت، صحبت شده است.

شیده تقسیم «امیوال» و« اشخاص»قانون مدنی ایران نیز در واق  به دو بخش کلی   برای  مبنا 

راج  به ادلیه اثبیات  که و جلد سوم قانون مدنی، و جلد دوم، اشخاص( اموال جلد اول،است )

شیده ددواست، خارج از قانون مدنی بوده که در نبود قانون آیی  دادرسی مدنی به آن افیزوده 
                                                                                                   

و میلیادی اصیلاح  9286( در سال 8916تا  8828 سازد که بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه )از موادیم خاطرنشان. 1
 که در زمان تدوی  قانون مدنی اییران،ی ااست. با توجه به  کرده ییرتغنیز  یجادشده و شماره موادا در آنییراتی شگرف تغ

ی مواد استنادی در ای  مقاله، بر مبنای قانون قدیم هاشمارهمیلادی بوده است،  8124قانون مدنی فرانسه، همان قانون سال 
یانیاً تغیییرات و احاز شیماره جدیید میواد در صورت لزوم و نیاز بیه آگیاهی  و خوانندهشده یان( بفرانسه )قبل از اصلاحات

 تطبیق دهد. 9286 یاصلاحتواند ای  مواد را در قانون یماحتمالی 
 .944(. ص 8912جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموده محشای قانون مدنی، )تهران  گنج دانش،  .9
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اموال و مالکیت  به بیان احکام کلی (کتاب اول) یرانااست. بخشی از مواد جلد اول قانون مدنی 

بندی، دقیقاً از قانون و کتاب دوم، راج  به اسباب مالکیت است. ای  تقسیم شده اختصاص داده

 شده که در کتاب دوم و سوم آن آمده است.مدنی فرانسه اقتبا 

شیده اما کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی ایران )اسباب مالکیت( بیه چهیار قسیمت تقسیم

ق.م. فرانسیه  188که نخستی  ماده ای  کتاب است، از ماده ون مدنی ایران قان 842است. ماده 

)که نخستی  ماده در کتاب سوم آن قانون، راج  به اسباب تملک است(، با تغییراتی که جهت 

شده است. مطابق بند یک ای  ماده، یکی از اسیباب تملیک شده، اقتبا انطباق آن با فقه انجام

است که احکام آن در قسمت نخست ای  کتاب و بر « یازت مباحاتح احیای اراضی موات و»

دقود »ق.م. یکی دیگر از اسباب تملک را 842شده است. بند دوم ماده اسا  فقه امامیه تدوی 

به « در دقود، معاملات و الزامات»ذکر کرده است.  قسمت دوم از ای  کتاب، دنوان « و تعهدات

-922مواد « )طورکلیباب اول، در دقود و تعهدات به »ان  خود گرفته که به دو باب، تحت دنو

شده ( تقسیم928-991مواد « )شودباب دوم، در الزاماتی که بدون قرارداد ایجاد می»و  (819

 شده است.بندی نیز از قانون مدنی فرانسه اقتبا  است. ای  تقسیم

.ف. به بعد( تحت دنیوان  ق.م 8828دنوان سوم از کتاب دوم قانون مدنی فرانسه )از ماده 

و قوادد حاکم بیر  گذاری شده که در آن، احکامنام 1«طورکلیقراردادها یا تعهدات ارادی به»

قوادد دمومی قراردادها )شرایط انعقاد آن( و احکام کلی سقوه  ویژه طورکلی و بهتعهدات به 

 شده است. تعهدات بیان

الزاماتی »ق.م. ف. به بعد( به  8912ه )از ماده دنوان چهارم از کتاب سوم قانون مدنی فرانس

گذاری شده و تحت ای  دنوان، قوادد کلی حاکم بر الزامات نام 2«شوندکه بدون اراده ایجاد می

 3شده است.ویژه مسئولیت مدنی(، بیان بهقرارداد )خارج از 

                                                                                                   
1. Des contrats ou des obligations conventionells en général. 
2 .Des engagements qui se forment sans convention. 

ی واژه جاو بییه «تعهیید» واژه «obligation» یفرانسییوی واژه جابییهو درایییت کامییل  بامهییارتنویسیینده قییانون مییدنی  .3
«engagement » را استعمال کرده است. ای ، یک تغییر اصطلاح که صرفاً جنبه ادبی و نگارشی داشته باشد، « الزام»کلمه

دقید هیا آنشیود کیه منبی  یمدر مورد آن دسته از الزامات اسیتعمال « تعهد»بلکه بار معنایی درآن نهفته است؛ واژه نیست 
شیود )رش  یم، هیر دو «ییر قیراردادیو نالزامات قیراردادی »آن است و شاملادم از « التزام»، یا «الزام»)اراده( است ولی 

 (.8ارالفکر، بی تا(. ص یه العقد )بیروت  دنظرالسنهوری، دبدالرزاق، 
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وییژه ( و بیه 88 -921سان روش  است که مواد ابتدایی جلد اوّل قانون مدنی ایران )میواد بدی 

تیا  921امیا میواد  1شیده،بندی و تبویب آن از قانون مدنی فرانسه اقتبا و تقسیم 921 تا 819مواد 

الزامات خارج از قرارداد( است، دیناً از فقیه امامییه اقتبیا  گردییده ) یقهرکه راج  به ضمان  991

 است.

ن قانون، راج  به دقود معی  اسیت از دناوی  پنجم به بعد قانون مدنی فرانسه تا آخر مواد آ

رژیم مالی زن  راج  به دقد ازدواج و 8911تا ماده  8518که نخستی  قسمت آن، یعنی از ماده 

به ترتیب  شود و به دنبال آنبه بعد، قوادد و احکام بی  شروع می 8519و شوهر است و از ماده 

 شده است.احکام سایر دقود معی ، بیان

باب سوم از قسمت  ی ایران بعد از بیان احکام ضمان قهری در باب دوم،نویسنده قانون مدن 

به بیان احکام دقود « در دقود معینه مختلف»دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون را، ذیل دنوان 

به بعد( احکام دقد بی  را بیان کرده، نیه  991از ماده فصل )معی  اختصاص داده و در نخستی  

هت با قانون مدنی فرانسه که نخستی  فصل را به دقد نکاح اختصاص داده جدقد نکاح؛ و ازای 

گذار ما به ترتیب در فصول بعدی، دقود معی  مالی را بیان کیرده و است، متفاوت است. قانون

است، ذکر کرده است. نکته درخور توجه « اشخاص»به احکام نکاح را در جلد دوم که مربوه 

شده و که  امکان دارد شکل یک ماده از قانون مدنی فرانسه اقتبا جز در موارد جزئی آن که به 

 8285ق.م. در تعریف ودیعه که از ماده  621ماده  مانند (شده باشد محتوی بر اسا  فقه تنظیم 

شیده اقتبا  3ق.م. فرانسیه 8214تعریف وکالت که از ماده  ق.م. در 656و ماده  2.م.فرانسهق
                                                                                                   

دقید دبیارت از »  مقرر داشیته 819؛ ماده شدهاقتبا قانون مدنی فرانسه  8828از ماده .م.ا. ق 819نمونه ماده  دنوانبه 1.
 8828میاده «. باشید هیاآن قبیول و موردکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نماید  است ی ا
 شته است .م.ف.مقرر داق

Art.1101: ”Le contrat est une convention par laquelle une ou pluseurs personnes 
s’oblligent, envers une ou pluseurs personnes, à donner, à faire ou à ne pas faire 
quelque chose “. 

سپارد بیرای آنکیه مجانیاً یمد را به دیگری یک نفر مال خو، آن موجببهودیعه دقدی است که »ق.ایران   621ماده .  2
 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته است  8285ماده «. ...نگه دارد

Art.1915: "Le depot, en general, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la 
charge de la garder et de la restituer en nature”. 

یکی از طرفی  طیرف دیگیر را بیرای انجیام ، آن موجب بهوکالت دقدی است که »داشته   ایران مقررق.م. 656اده م.  3
 8214میاده «. تحقق وکالت منوه بیه قبیول وکییل اسیت» .م ایران مقرر داشته ق 651؛ و ماده «نمایدیمامری نایب خود 

 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته است 

Art.1984: "Le mandate ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une 
autre le pouvoire de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. le contrat ne se 
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 جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران قانون مدنی یا فقه فارسی:
 

باب سوم، در دقود معینه مختلفه( بر اسا  باب )ن مدنی ایران در ای  است و...(، دمده مواد قانو

و تطبیق آن با کتاب های فقه  شده است و ای  امر از مطالعه مواد قانونفقه امامیه تدوی  و تنظیم

 گردد.آسانی روش  میبه امامیه

راجی  بیه ادلیه جلید سیوم  البتیه است. شدهتدوی  جلد دوم و سوم قانون مدنی نیز به همی  شیوه

اثبات ددوی  بوده که مربوه به آیی  دادرسی مدنی و از مباح  قانون مدنی خارج اسیت. بیه دلییل 

گیذار در شیود. البتیه تأثیرپیذیری قانونمحدویت حجم مقاله از بررسی تفصیلی آن ها خودداری می

انسیه کمتیر اسیت. قیانون میدنی فر از ویژه جلد دوم که راج  به حقوق اشخاص بودهای  دو جلد به 

جلید دوم  اختصیار بایید گفیتبه شیده اسیت. بندی قانون مدنی فرانسه اسیتفادهحال از تقسیمدردی 

ها و دنیاوی  شیده کیه در انتخیاب سرفصیلتقسیم« کتیاب»بخیش تحیت دنیوان  قانون مدنی بیه ده

از جلید دوم  شده است. دنیوان کتیاب اولدناوی  جلد نخست قانون مدنی فرانسه اقتبا  ها ازکتاب

نامیده شده که در آن احکام مختلفی بعضاً مربوه به حقوق اشیخاص و قوادید « کلیات» یمدنقانون 

در »حل تعارض و... ذکرشده و محتوای مواد آن با دنوان اوّل از کتاب اوّل قانون میدنی فرانسیه کیه 

ده کیه از دنیوان اوّل بو« در تابعیت»خیلی شباهت ندارد. کتاب دوم از ای  جلد  است 1«حقوق مدنی

سوم با اقتبا  از دنوان سیوم قیانون میدنی  کتاب شده است.اقتبا  2«در تابعیت»قانون مدنی فرانسه، 

نامیده شده و کتاب چهیارم بیا اقتبیا  از دنیوان سیوم قیانون میدنی  3«در اسناد سجل احوال»فرانسه 

نامیده شیده اسیت. تیا اینجیا  5«قودالاثردر نایب مف»اقتبا  و کتاب پنجم هم با  4«در اقامتگاه»فرانسه 

خیورده اسیت؛ در حیالی کیه دنیوان همترتیب قانون مدنی فرانسه ردایت شده اما ازاینجا ترتیب بیه 

 اسیت.« در قرابیت»است، کتاب ششم قیانون اییران  6«در نکاح( »5فرانسه )دنوان بعدی قانون مدنی 

در »کیه دنیوان بعیدی قیانون میدنی فرانسیه ینامییده شیده درحال« در نکاح»هفتم قانون مدنی  کتاب

است. قانون مدنی ایران مباح  طلاق را ذیل کتاب نکاح آورده ولی قانون میدنی فرانسیه در  7«طلاق

از  مقتیبسکیه  نیام دارد« در اولاد»دو دنوان مجزا ذکر کرده است. کتاب هشتم از قانون مدنی ایران 

                                                                                                   
forme que par l’acceptation du mandataire". 

 کند.یمرا ثابت  فرانسهه قانون مدنی ایران از قانون مدنی مقایسه  مت  مواد قانون مدنی ایران با قانون مدنی فرانسه، اقتبا  نویسند
1. Des droit civils. 
2. De la nationalité Francaise. 
3.Des actes de l’état civil. 
4. Du domicile. 
5. Des absents. 
6. Du marriage. 
7. Du divorce. 



956 
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است کیه در قیانون  «در خانواده»قانون مدنی ایران  نهمکتاب  1دنوان هفتم قانون مدنی فرانسه است.

گذاری شده که مقتیبس از نام« در حجر و قیمومت»دهم  مدنی فرانسه ای  دنوان وجود ندارد. کتاب

در »یعنیی  دلاوه در قانون مدنی فرانسیه سیه دنیوان دیگیر، به 2دهم قانون مدنی فرانسه است. «دنوان 

، ییا 6«هیم خیانگی» و 5«کبیر و اشیخاص کبییر قابیل حماییت» ،4« ولایت والدی» ،3«فرزندخواندگی

ها در ذیل دنیاوی  دیگیر نیز، وجود دارد که برخی از آن« زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج»

 آمده و برخی هم در قانون مدنی ما نیامده است.

مری تصادفی به نظر می رسد که اقتبا  از قانون مدنی فرانسه در تدوی  قانون مدنی ایران ا

شده است، زیرا بی  دو نظام حقوق اسلام نبوده، بلکه قانون مدنی فرانسه با اندیشه و مطالعه انتخاب

و حقوق رُم قدیم )که منب  قانون مدنی فرانسیه بیوده اسیت( قرابیت زییادی وجیود دارد. حتیی 

« جام  دباسیی»اب شده و کتشده که در تدوی  قانون مدنی فرانسه نیز از فقه امامیه اقتبا گفته

 7تألیف شی  بهایی جزء مناب  قانون مدنی فرانسه ذکرشده است.

 

 مواد قانون مدنی تأثیر بنیادین فقه امامیه بر تعیین محتوای -2-1

قانون مدنی فرانسه و سایر )ای  امر انکار ناپذیر است که تأثیر فقه امامیه و نظام حقوق درفی  

نون مدنی ایران یکسان نیست. چنانکه گفته شد مواد اقتباسی گیری و ساختار قاقوانی ( در شکل

از قانون مدنی فرانسه تا آنجا که با فقه امامیه مباینتی نداشته است، دیناً در قانون مدنی آمده است 

ق.م. فرانسه اسیت و میاده  8911و  8916دیناً ترجمه مواد  ؛ کهق.م 929و  928)مانند مواد 

اما در آنجا که محتوا با فقه امامیه مباینت ؛ انون مدنی فرانسه است(ق 8991که ترجمه ماده  962

ای از مواد قانون تا با آن منطبق گردد. همچنی  بخش دمده طور ماهرانه تغییر دادهداشته، آن را به

در ایی  خصیوص  شده است. از اظهیارات نویسینده قیانون میدنیمدنی دیناً از فقه امامیه اقتبا 

ی، از قانون مدنی فرانسه و مصر بندی کلی قانون مدنتقسیم که اگرچه ایشان در گردداستنباه می

                                                                                                   
1. De la filation. 
2. De la minorité de la tutelle et de l’émancipation. 
3. De la filation adobtive. 
4. De l’autorité parentale. 
5. De la majorité et des majeures protégés par la loi. 
6. De pacte civil de solidarité et du concubinage. 

 94گاه امیام صیادق، شیماره پژوهشیی دانشی فصیلنامه ،«تاریخچه تیدوی  قیانون میدنی اییران»بهرامی احمدی، حمید،  .7
 .95(، ص 8919)
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 جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران قانون مدنی یا فقه فارسی:
 

مقتبس از قانون مدنی فرانسه( و نیز قانون مدنی دثمانی )مجلة الاحکام العدلیه( استفاده کیرده، )

و هدف وی تدوی  فقه امامیه بیه سیبک جدیید و بیه  شدهولی محتوی بر اسا  فقه امامیه تهیه 

 وده است. خود او در ای  خصوص نوشته است شکل قانون ب

در موق  سلطنت مظفرالدی  شاه، مدار  در ایران به طریق جدید تأسیس شد. در آن موق  »

هایی راج  به شردیات و احکیام فقهییه بیرای ها، کتابفروشیبرحسب اصرار بعضی از کتاب 

و قوانی  تشکیلات و اصول  ازآنکه وارد ددلیه شدمپس 1تدریس در مدار  نوشتم و منتشر شد.

محاکمات و نیره از مجلس گذشت، به خیال افتادم کیه راجی  بیه معاملیات، احکیام فقهییه را 

آبادی که در آن موق ؛ میرزا دیسی خان دلی آقا ام، بنویسم.تر ازآنچه در شردیات نوشتهمفصل

 ا بیه ترتییب میوادی، رئیس کابینه وزارت ددلیه بود، اصرار کیرد کیه آن رقمر 8992یعنی از 

قانونی بنویسم که شاید وقتی به کار آید. م  هم قبول کردم و به ترتیب قانون میدنی فرانسیه و 

 2«.قوانی  مدنی مصر و دثمانی، مواد قانون مدنی را تهیه کردم

تأثیر فقه امامیه در تدوی  مواد قانونی مدنی به حدی است که برخی از استادان حقوق، آن را  

دانیان  که تعبیر شایسته و با مسمایی است. برخی از تاری  3اند،نامیده« متون فقه»یا « فقه فارسی»

صورت قانون در حقیقت تدوی  فقه امامیه موجود به »حقوقی نیز معتقدند که تهیه قانون مدنی، 

 4«.کشوری بود

مبنای قوانی   در تاریخچه تدوی  قانون مدنی آمده، در ابتدا مقرر بوده  قانون مدنی ایران بر 

هییای هییا نوشییته شییود، ولییی پیگیری مییدنی کشییورهای پیشییرفته خییارجی و بییا اقتبییا  از آن

صدرالاشراف( موجب تغیییر دقییده صدر )ی مرحوم دکتر مصدق و سید محس  کوشانهسخت

ه.ش. در  8926خیرداد  91وزیر وقت ددلیه شده است. در سخنرانی کیه مرحیوم مصیدق در 

حضور نمایندگان و آقای دکتر داور، وزیر ددلیه وقت اییراد کیرده،  مجلس شورای ملی و در

 آمده است 

                                                                                                   
فقه فارسی، سید محمد فیاطمی قمیی، بیه »ی، تحت دنوان  آباددولتبه کوشش ناصر  8911ای  کتاب بعدها در سال . 1

 (.826ص  فاطمی قمی، سید محمد، پیشی ،است ) شدهچاپ« یآباددولتکوشش ناصر 
 .825فاطمی قمی، سید محمد، پیشی ، ص .  2
(. 8916،چاپ اول، )تهران  گینج دانیش، 8دمومی حقوق، ج  المعارفدائرة، الفارق، محمدجعفرلنگرودی،  جعفری. 3

 .99و  4صص 
 .549(. ص 8928شناسی،  یرانا المعارفدائرةیران، چاپ اول، )تهران  انتشارت اامی ، سید حس ، تاری  حقوق . 4
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شود. پس باید مملکت را همیشه هر ملتی دقیده نداشته باشد، آن مملکت کارش زار می»...   

 1«.اصل اسلامیت حفظ کند، فقط...

 ن،آن است که با توجه به نقیش میذهب امامییه در جامعیه اییرا خلاصه خطابه دکتر مصدق

شده که پس از سخنرانی دکتر مصدق، قانونی باید تصویب شود که منطبق با فقه امامیه باشد. نقل

 به وی گفته است   آقای دکتر داور وزیر ددلیه

م  با شنیدن سخنان شما قان  شدم و تصمیم خود را دوض کردم. ما باید قانون مدنی ایران »  

 2«.را با اقتبا  از فقه اسلام تهیه کنیم
ای که سان تمام ادضای کمیسیون تدوی  قانون مدنی، از مجتهدان و روحانیون باتجربهبدی   

جز یک نفر که تنها تحصیلات حقوقی داشت نوداً سابقه قضاوت در محاکم شرع را داشتند،  به

منصورالسلطنه( (، انتخاب شدند. البته وی نیز از خانواده دالم پرور بوده و ددل ))سید مصطفی 

 3و برادر و دموی وی جزء دلمای حوزه بودند.پدر 

تأثیرپذیری قانون مدنی از فقه امامیه به حدی است که انتقاد برخی از روشنفکران را در پی 

داشته است؛ ازجمله مرحوم دکتر سید دلی شایگان یکی از نخستی  کسانی که بر قانون میدنی 

 ایران شرح نوشته در ای  زمینه اظهار داشته  

بندی آن قانون و تقسیم ألیف و روش قانون مدنی تقریباً تقلید بی تصرفی است از فقهطرز ت»  

الامکیان اند حتیکه مترجمی  قیانون میدنی سیعی داشیتههم نتیجه همی  تقلید است. توضی  آن

که بهتر بود در تدوی  قانون دارند و در آن دست نبرند و حال آن فصول و تقسیمات فقه را نگاه

توان گرفتند. از فقها نمیبندی قوانی  جدید دنیا را هم در نظر میتیب و روش و تقسیممدنی، تر

اند به چنی  توقعی داشت ولی معلوم نیست سایر ادضای کمیسیون که به حقوق جدید آشنا بوده

                                                                                                   
 .92بهرامی احمدی، حمید، پیشی ، ص . 1
 .42همان، ص . 2

ادضای کمیسیون تدوی  قانون مدنی دبارتند از  سید محمد فاطمی قمیی، سیید محسی  صیدر )صدرالاشیراف(، شیی   . 3
ددل سادات اخوی(، شی  محمدرضا ایروانی، محمددلی کاشانی، سید مصطفی ) یتقو نصرالله یدسیروزکوهی، فبابا یدل
 رسید کیه وییمولی به نظر  انددانستهادضای کمیسیون  منصور السلطنه(. برخی نویسندگان سید کاظم دصار را هم جزء)

آن بیا فقیه را ادلیام داشیته اسیت )مبارکییان، دبیا ،  و مطابقتمت  نهایی را به فقه درضه کرده  بعداً به نمایندگی از دلما،
دیی ؛ زار921ص (. 8911در تاریخچه آموزش دالی حقوق و دادگسیتری نیوی ، )تهیران  انتشیارات پییدایش،  هاچهره

، مجلیه حقیوقی گیواه، «برگی از تاری ، ددلییه  نیوی ، اصیلاحات نظیام قضیائی در دصیر پهلیوی اول»رشکوئیه، مسعود، 
 .(21( ص 8914) 9.9ی هاشماره
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 جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران قانون مدنی یا فقه فارسی:
 

 1«.اند حرف خود را به کرسی بنشانندچه دلیل از اظهارنظر امتناع کرده، یا نتوانسته

کند، هرچند سخ  نویسنده خوبی ثابت میرپذیری قانون مدنی از فقه امامیه را بهای  مت  تأثی 

در انتقاد از آن و اددای ددم استفاده از قوانی  جدید، مورد نقد است و چنانکیه ثابیت کیردیم 

 تبویب قانون مدنی و حتی برخیی از میواد آن، دینیاً از قیانون میدنی فرانسیه بندی کلی وتقسیم

 ت.شده اساقتبا 

 

نقش مرحوم سید محمد فاطمی قمی در ساختار قانون مدنی و انطباق آن باا فقاه  -3-1

 امامیه

کوش و فقیهی بیا آنچه مسلم است، نقش مرحوم سید محمد فاطمی قمی که دالمی سخت

یرا اولاً، مت  اولیه ؛ زتقوی بوده، در تهیه قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه، از سایری  متمایز است

ماده است( انشای ایشیان اسیت؛ ثانییاً،  255کم جلد اول که مشتمل بر قانون مدنی )دست مواد

ها قبیل از تصیویب قیانون میدنی گیردد، ایشیان سیالگونه که از آثیار تیاریخی اسیتنباه میآن

، مواد قانون مدنی را )با همان روشی که ذکر شد( 8921و  8921های (؛ یعنی در سال8921)

دصیای  8925ده و به ای  دلیل حتی قبل از تصویب قیانون میدنی، در سیال انشاء و تدوی  کر

وی فقیه و مجتهیدی برجسیته،  2دنوان جایزه، از سوی رضاشاه، به وی ادطاشده است.مرص  به

ی حوزه دلمیه تهران خواندهکوش و دارای شخصیتی والا و در قاضی دادل و محققی سخت

 اند وستایش ایشان گفته در مدح بوده است؛ چنانکه آقای دکتر لنگرودی

 3«.قانون مدنی ایران را مجتهدی توانا، بر اسا  فقه نوشته است» 

شاید اگر مرحوم سید محمد فاطمی قمی نبود در آن کشاکش و برخوردها و مبارزه پنهان و 

سرنوشیت  4گرایی و تجددخواهی در آن دوران وجود داشیت،آشکاری که بی  دو موج اسلام

انتظار قانون مدنی بود. فقاهت و دانش نظری او و تجربه دملی وی در دادگستری از دیگری در 

کیه موجیب ادتمیاد  و ایمان و ادتقاد راسخی که به فقه اسلامی داشیت از سیوی دیگیر سویک

                                                                                                   
 .42شایگان، سید دلی، پیشی ، ص  .1
 9شیماره ،  8سیال ،9دوره ، مجله پیام بهارسیتان، «تهیه و تدوی  قانون مدنی در رضاشاهنقش »، احمدرضانائینی، رک   .2
 به بعد. 226( ص 8911)
 .895(. ص 8929جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  قوة قدسیه، چاپ اول، )تهران  انتشارات گنج دانش،  .3
 .888(. ص 8912شیوه تجربی تحقیق در حقوق، چاپ اوّل، )تهران  شرکت سهامی انتشار،  ،ناصر یرامکاتوزیان،  .4
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 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

گرایان و روشنفکران آن زمان نسبت به تجربه، درایت و دیانت وی شده بود، همچنی  بیان اسلام

سبب شد تا اثر ماندگاری خلق شود  1،ای مباح  حقوقی که زبانزد بوده استسحرآمیز او در انش

 و تنفیذ فقیهان و مجتهدان را به همراه داشته باشد. روشنفکران که تأیید

 نحوه تدوین و تصویب قانون مدنی با اقتباس از منابع آن -2
در نحوه تنظیم مواد  نویسی، نویسندگان قانون مدنیچنانکه گفته شد به دلیل ددم سابقه قانون

مواد اقتباسی  اما در آنجا که محتوای؛ اندابواب قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه، اقتبا  کرده و

طور ماهرانه تغییر داده تا با فقه امامیه منطبق گردد. ای  امر در با فقه امامیه مغایرت داشته، آن را به

ها را هایی از ای  نوع اقتبا اینجا نمونه در .موجب شده است هایی رانقصان برخی موارد خلأ و

 کنیم.ها اشاره میبیان و به برخی نقصان
 

 شده، جهت انطباق با فقه امامیههایی از تغییر محتوای مواد قانونی اقتباسنمونه -1-2

های متعددی وجود دارد که نویسندگان شکل و قالب را از قانون مدنی در قانون مدنی نمونه

قانون  965مثال، ماده دنواناند. بهگرفته، اما محتوا را برای انطباق با فقه امامیه تغییر دادهفرانسه 

در دقود و تعهدات اول )در سقوه تعهدات(، از باب ششم )مدنی ایران در مبح  اول از فصل 

اسباب تملیک( از دوم )در دقود و معاملات و الزامات(، از کتاب دوم )ی(، از قسمت طورکلبه

از بخش  دنوان آن و واق  است. ای  فصل« در وفای به دهد»جلد اول قانون مدنی تحت دنوان  

شده ، اقتبا 2«در سقوه تعهدات»قانون مدنی فرانسه با دنوان   پنجم از دنوان سوم از کتاب سوم

نامیده شیده کیه در « Du payment»دنوان است. قسمت اول ای  بخش در قانون مدنی فرانسه با 

در وفای به »ایفای تعهد را بیان کرده است. نویسنده قانون مدنی ای  دنوان را به  ماده احکام چند

فصل ششم قیرار داده اسیت. نخسیتی  میاده از فصیل  و دنوان مبح  اول از ترجمه کرده« دهد

قانون مدنی ما از  965بوده که ماده 8995مربوه به وفای به دهد در قانون مدنی فرانسه، ماده 

هر پرداختی مسیتلزم وجیود دیی  »مقرر داشته    3ق.م. فرانسه 8995شده است. ماده قتبا آن ا

                                                                                                   
 .21 مبارکیان، دبا ، پیشی ، ص . 1

2.De l’extenction des obligation 
و میلیادی اصیلاح  9286( در سیال 8916تیا  8828 چنانکه قبلاً اشاره شد بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه )از مواد . 3
 که در زمان تدوی  قانون مدنی اییران،ی امواد نیز تغییر کرده است. با توجه به  و شمارهیجادشده ا در آنییراتی شگرفی تغ
ی میواد بیر مبنیای قیانون قیدیم فرانسیه )قبیل از هاشیمارهمیلادی بیوده اسیت،  8124انون مدنی فرانسه، همان قانون سال ق
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 جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران قانون مدنی یا فقه فارسی:
 

 1«.گیردشده، موضوع استرداد قرار میاست  آنچه بدون وجود دی  پرداخت

قانون مدنی ایران با تغییراتی که نویسنده قانون ادمال کرده، مقرر داشته است    965اما ماده 

بنابرای  اگر کسی چییزی بیه دیگیری ؛ د ظاهر در ددم تبرع استهرکس مالی به دیگری بده»

 «.تواند استرداد کندبدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می بدهد،

قانون مدنی فرانسه را در  8995شود، نویسنده قانون مدنی چگونه دبارات ماده ملاحظه می

ی فرانسه از دبیارات میاده جهت انطباق با فقه تغییر داده است. نویسندگان حقوقی و رویه قضائ

کننده است و که پرداخت، اماره مدیونیت پرداخت اندگونه استنباه کردهق.م. فرانسه ای  8995

هرکس مالی به دیگری پرداخت کند، فرض  بر ای  است که دی  خود را پرداخته است، مگر 

ت کیرده را ثابیت اشتباه و به تصور میدیون بیودن، پرداخیکه بهآنکه ددم مدیونیت خود و ای 

 را خلیاف شیرع« کنندهاماره مدیون بودن پرداخت»اما نویسنده قانون مدنی ایران، چون  2نماید.

هر کس مالی را بیه »تا چنی  برداشتی از آن نشود. دبارت  دانسته، دبارات ماده را تغییر دادهمی

 را بیه دیگیری، به ای  معناست که کسیی مجیانی میالی «دیگری بدهد ظاهر در ددم تبرع است

 دنوانوسیله بدهی خود را پرداخته و یا آن را به قصد بخشش و تبرع ندارد؛ یا او بدی  دهد ونمی

کننده آن را به مصرف معی  برساند. تا بعداً مسترد نماید، یا دریافت قرض، یا وکالت داده است

سی چیزی به دیگری بنابرای  اگر ک»و مقرر داشته   بخش دوم ماده نیز تفسیر بخش نخست است

 «.تواند استرداد کندبدهد، بدون اینکه مقروض باشد، می

کننده درمورد وجود دی ، اختلاف شود، مطابق اصل کننده و دریافتحال اگر بی  پرداخت 

کننده(، باید وجود آن را ثابت کند و در صورت ددم اثبات، بایید دریافت) ی دبرائت، مددی 

رد نماید. ددم توجه به ای  واقعیت که در تفسیر مواد قانون مدنی باید آنچه را دریافت کرده، مست

 965موجب شیده تیا در تفسییر میاده  3تا به قانون مدنی فرانسه، به مناب  فقه امامیه توجه داشت

                                                                                                   
تواند ایی  یمیاناً تغییرات احتمالی و احجدید مواد  ی از شمارهو آگاهدر صورت لزوم  و خواننده است (9286اصلاحات 

 تطبیق دهد. 9286 یاصلاحمواد را در قانون 
1. Art.1235:” Tout payement suppose une dette. ce qui a été payé sans être dû, est sujet 

à repetition”. 
2. Mazeau, H. J. et Chabas, F. Leçons de droit civil, T.II, V.I, Obligations, (Pari: 

Montchretien, 1998). p. 891; Terré F., Simlé, ph-, Lequett, Y., Droit civil, les 
obligations, (Paris: Dalloz, 1999). p. 891. 

 به بعد. 699(. ص 8929ی، منطق حقوق، چاپ دوم، )تهران  شرکت سهامی انتشار، محمدمهدالشریف،  .3
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 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

کننده تا ثابت شود ای  ماده درصدد ایجاد اماره مدیونیت پرداخت حد انجام شودقانون، تلاش بی

 1است.

عدد دیگری در قانون مدنی وجود دارد که نویسنده قانون، قالب را از قانون مدنی مصادیق مت 

مثال ماده دنوانریزی و تغییر داده است؛ بهفرانسه گرفته، اما محتوا را بر اسا  فقه اسلامی طرح

 188ق.م. )مقتیبس از میاده  842میاده ق.م. فرانسیه(،  549قانون مدنی )مقتیبس از میاده  92

از ق.م.)مقتیبس  926به بعد ق.م.ف.( و میاده  8942)مقتبس از مواد 961( و ماده ق.م.فرانسه

 2.م.ف.( از ای  دسته مواد هستند.ق 8919ماده 

 

ویژه شیخ عباداککری  حاایری فقها و مراجع تقلید، به تأیید قانون مدنی از سوی -2-2

 یزدی، مؤسس حوزه علمیه ق 

خوبی به فقه آگاه بوده است و ز فقهای تراز اول و بهرنم اینکه نویسنده قانون مدنی خود ابه 

و هیمّ و  اندفقیهان بوده ( ازجز یک نفرادضای کمیسیون نهایی تدوی  قانون مدنی نیز تماماً )به

نویس قیانون پیش پس از نهایی شدن مت  تلاش آنان تدوی  قانونی مطابق فقه اسلام بوده است،

ها انطباق آن با فقه امامیه را و مراج  تقلید دصر رسانده و آن مدنی، آن را به نظر برخی از فقها 

 تدوی  قانون مدنی آمده است که  اند. در تاریخچهتأیید کرده

منظور تأیید دلما، نویسی در دادگستری، بهاز اتمام ماشی  ( پسجلد اول) یمدنمت  قانون » 

جمعیه خیوئی و اللیه امام، آیتاللیه بهبهیانیفقها و مجتهدی  وقت به نظر حضیرات دظیام آیت

الدی  اصفهانی، رسید و مورد استفتاء قرار گرفت. مراج  دظام آقای شی  آقا جمالالله حاجآیت

بابا فیروزکوهی را به نماینیدگی از خیود میأمور مطالعیه و ]سید[ محمدکاظم دصار و شی  دلی

جزئی تمام مواد را تأییید و تنفییذ  تدقیق در مفاد قانون مدنی کردند. اینان نیز با اندکی تغییرات

                                                                                                   
(. 8916، چاپ دوم، )تهران  شرکت سهامی انتشار،4قوادد دمومی قراردادها، ج   -کاتوزیان، امیر ناصر، حقوق مدنی  .1

 ه بعد.ب 14ص 
درنگیی در »بیه بعید؛ همیو،  644ی، منطق حقیوق، ص محمدمهدبرای مطالعه بیشتر در ای  خصوص رک  الشریف،  . 2

به بعید؛  28ص ( 8921) 6، مجله دلمی تخصصی حقوقی دانشگاه اصفهان، شماره «تاریخچه ی تدوی  قانون مدنی ایران
به  56(. ص 8919قوق،چاپ اول، )تهران  گنج دانش، ، صد مقاله در روش تحقیق دلم حمحمدجعفرجعفری لنگرودی، 

قانون مدنی ایران در قوادد دمومی  و مستنداتبعد؛ همو، مجموده محشای قانون مدنی؛ ره پیک، سیامک، مروری بر مناب  
 به بعد. 15ص (، 8914نامه حقوق، )بهار یژهومدر  دلوم انسانی،  نامهفصلقراردادها، 
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 جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران قانون مدنی یا فقه فارسی:
 

 1«.کردند

الله شی  دبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه شده که مرحوم آیتدر متون مختلف گفته

دلمیه قم و مرج  تقلید آن دوران در قم، قانون مدنی را رؤیت کرده و آن را تأیید نموده است. 

نویسیندگان و اسیاتید حقیوقی آن را در  نگارنده منب  دقیق ای  سخ  را نیافته ولی چهار تی  از

ای کیه در خصیوص اند. استاد محترم دکتر بهرامی احمدی در مقالیههای خود نقل کردهنوشته

های زیاد برده، در انتهای مقاله به ای  نکته اند و نگارنده از آن بهرهتاریخچه قانون مدنی نگاشته

شیده کیه میت  قیانون گفته»ت ایشان ای  است  اند. دبارکرده، ولی منب  آن را ذکر نکردهاشاره

الله مؤسس و مرج  تقلید وقت مدنی به نظر و تأیید مرحوم حاج شی  دبدالکریم حائری، آیت

 2«.نیز رسیده است

ای ضم  نقل سخ  دکتر دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز در مصاحبه استاد فقه و حقوق،

 اند بهرامی در تأیید آن اظهار داشته

  از یکی از دوستانم که پدرشان، مرحوم حاج شی  دبدالکریم را درک کرده بودند و از م»  

نقل کرده  وقتی قانون مدنی را  شاگردان حاج میرزا محمد ارباب قمی بودند، شنیدم که پدرشان

واژه از « مسیئله» یجاکه همان فقه ماست، فقط شما بهنزد حاج شی  آوردند، ایشان گفتند، ای 

ایشان در ادامه در پاس  به ای  سؤال که آیا ای  کار توسط مرحوم سید  3.«ایداستفاده کرده« ماده»

 اند شده است، گفتهمحمد فاطمی قمی انجام

کنندگان اصلی قانون دانم ولی قاددتاً باید کار ایشان بوده باشد، چون ایشان از تدوی نمی» 

که شی  را وصی خودکرده بود. خلاصه ای حاج شی  رابطه خوبی داشت و حاج  و بامدنی بود 

 4«.ایدجای مسئله ماده گذاشتهحاج شی  گفته، شما ای  را دیناً از شرای  ترجمه کرده و به

مرحوم حائری »اند   در ای  خصوص اظهار داشته همچنی  آقای مبلغی یکی از فضلای حوزه،

م حیائری بیوده اسیت. مرحیوم یزدی با مرحوم فاطمی قمی ارتباه داشته و فاطمی مرید مرحیو

شناخته است و بعید است که های نادری است که جامعه را خیلی خوب میحائری از شخصیت
                                                                                                   

 .21پیشی ، ص  زارع رشکوئیه، مسعود، .1
 .1، پاورقی شماره 58ص بهرامی احمدی، حمید، پیشی ،  .2
دکتیر  اللهیتآ، در گفتگو با «از تأسیس حوزه ی دلمیه ی قم هاناگفته»اشرف، یدلمحقق داماد، سید مصطفی، فتحی،  .3

 .92( ص 8929) 2سید مصطفی محقق داماد، شهر قانون، شماره 
 .92ص همان،  .4
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 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

مرحوم سید محمد فاطمی قمی با تمام ارادتی که به ایشان داشته، بدون اجازه مرحوم حائری یا 

مدنی مطل  نکرده  بدون مشورت با ایشان وارد آن کمیسیون شده باشد وایشان را از تدوی  قانون

 1«.باشد

ها در تاریخچه آموزش چهره»سرانجام آقای دبا  مبارکی، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب 

 در ای  خصوص نوشته   « دالی حقوق و دادگستری نوی 

ای، پیش از استفتاء از دلمای تهران، سید محمد فاطمی مواد قانون مدنی بر اسا  گفته دده»

معظم تقلید و مؤسس حوزه دلمییه قیم  دبدالکریم حائری یزدی، مرج  را به قم نزد حاج شی 

کنید کیه شیده توصییه میی حائری پس تأییید میواد تهیهآقا شود.و نظر ایشان را جویا می برده

 2«.وال  9مسئله  8مثال مسئله دنوانذکر شود. به« مسئله»لفظ « مواد»جای شماره به

 

 شیوه و منبع تفسیر قانون مدنی -3-2

بینی تمام حوادث و مسائلی که نیاز از تفسیر نیست زیرا روش  است که پیشقانون مدنی بی

در آینده ممک  است رخ دهد در یک قانون نیرممک  است؛ دادر  در مقام دادرسی و احقاق 

پردازی و تطبیق موارد جزئی بر امور کلی، ناچار از تفسییر افتا و نظریه حق و حقوقدان در مقام

که همّ نویسینده آن بیر تیدوی  قیانونی تاریخی قانون مدنی و ای  است. با توجه به پیشینهقانون 

منطبق با فقه امامیه بوده، حتی قبل از انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و 

قانون اساسی، جم  کثیری از  861واصل در اصول دوم و چهارم،  3«اصل راهنمای تفسیر» یجادا

های فقیهان امامیه، کردند با الهام از اندیشهدانان و دادرسان در تفسیر قانون مدنی تلاش میحقوق

اصطلاح، آن را تفسیر کنند. به تعبیر استاد دکتیر مفهوم و محتوای مواد قانون مدنی را تبی  و به 

بگیرند و پیراست  های فقیهان الهام کوشیدند تا از احکام اسلامی و اندیشهمی »کاتوزیان ای  افراد 

ای  گیروه بیا اسیتفاده از دبیارت  4«.جامه که  خویش را بر داریت جامه دیگران ترجی  دهند

                                                                                                   
 .41( ص 8929) 2، شهر قانون، شماره «تأثیرات فقهای قم بر قوانی  ایران»د، مبلغی، محم .1
 .921مبارکیان، دبا ، پیشی ، ص  .2
دکتیر را از کتاب منطق حقوق، تألیف دوست و استاد گرانماییه، جنیاب آقیای « اصل راهنمای تفسیر»نگارنده اصطلاح  .3

ی، منطق حقوق، محمدمهدرش  الشریف، شود )ست آن را یاد آور استفاده کرده است که لازم ا ی الشریف، اقتبا  ومهد
 به بعد( 528ص 

 .895، شیوه تجربی تحقیق در حقوق، ص ناصر یرامکاتوزیان،  .4
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سابق وجود داشت، قانون مدنی  قانون آیی  دادرسی مدنی 9که در ماده « درف و دادت مسلم»

ه روش  است که البت 1کردند.را بر اسا  نظر مشهور فقیهان امامیه و مبانی اقتباسی ازآن تفسیر می

بیاوری و ادتقیاد شخصیی ایی  به لحاظ حقوقی در آن زمان چنی  الزامی وجود نداشیت و دی 

بیه نحیوی دمیل  . به همی  دلیل در مقابل، گروهی دیگیر2کردها را به ای  وادار میگروه،  آن

کردند که گویی شریعت و فقهی وجود ندارد و ای  کشور، یک کشور لائیک و قانون مدنی می

روز شارحان آن قانون تحت تأثیر مد » یلنگرودهم یک قانون لائیک است. به تعبیر استاد دکتر 

سوی لائی سیزم سوق قمری[ از آثار آن است( قانون مدنی را به] یشمس که تغییر تاری  هجری)

 3«.انداند که معلوم نیست چه نتیجه معقولی به دست آوردهداده

 

 نی و علل آنخلأها و ابهامات قانون مد -3
و دقت نظری که نویسنده آن داشته، همانند هر کار دیگر،  رنم استحکام مبانی قانون مدنیبه

و ابهاماتی است که با مطالعه مت  قانون مدنی و مراجعه به کتب حقوقی کیه در  نواقصی دارای

ان بیه نقیص تیومثال می دنوانتوان به موارد آن آگاه شد. بهشرح و تفسیر آن نگاشته شده، می

بیه  998(، ضمانت اجرای نقض تعهد قراردادی )میاده 518دقد شرکت )ماده  قانون در مورد

در ایی  مبحی  ابتیدا دلیل ایی   4اشاره کرد....به بعد( و  969ماده بعد( و اسباب سقوه تعهد )

 کنیم.اختصار بررسی می ها و سپس برخی مصادیق آن را بهابهام

 

 قانون مدنی بهام در موادعلل و عوامل ایجاد ا -1-3

 ناشی از چند دلت دانست  تواننواقص و ابهامات قانون مدنی را می 

شیده و دنوان یک قیانون جیام  در اییران نوشتهقانون مدنی نخستی  متنی است که به -الف

کدام به وسعت و شده بود، ولی هیچاگرچه قبل از آن، قوانی  پراکنده و در موارد خاص تدوی 

قانون مدنی نبوده است. اهمیت و جامعیت قانون مدنی به حیدی اسیت کیه لغیو نظیام  جامعیت

                                                                                                   
 .694ی، منطق حقوق، ص محمدمهدالشریف،  .1
 .895، شیوه تجربی تحقیق در حقوق، ص ناصر یرامکاتوزیان،  .2
 .56له در روش تحقیق دلم حقوق، ص ، صد مقامحمدجعفرجعفری لنگرودی،  .3
، مبسیوه در ترمینولیوژی، جلید چهیارم، محمیدجعفربرای مطالعه برخی نواقص قانون مدنی رک  جعفری لنگرودی،  .4

 .9151و  9151صص (. 8911)تهران  گنج دانش، 
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دنوان نخستی  بنابرای  طبیعی است که ای  مت  به 1کاپیتولاسیون منوه به تصویب آن شده بود.

واضعی  قانون »گذاری در ایران، نواقصی داشته باشد. به تعبیر یکی از استادان حقوق  تجربه قانون

 2«.اند و برای مبتکری ِ هر امر، افتخار ابتکار کافی استکار خود مبتکر بوده مدنی در

سعی نویسینده  مناب  دوگانه قانون مدنی؛ یعنی قانون مدنی فرانسه و فقه امامیه. اگرچه  -ب

قانون مدنی بر انطباق مواد قانون با فقه امامیه بوده،  ولی گاه ای  امر به آسیانی  ممکی  نشیده و 

نواقصی را در قانون ایجیاد  شده از قانون مدنی فرانسهبرخی مواد اقتبا  شده درادمال تغییرات

 کرده است.

شیده، دو گونه کیه نقلمناب  فقهی که مورد رجوع نویسنده قانون مدنی ایران بوده . آن -ج

 کتاب شرائ  الاسلام، تألیف محقق حلی و شرح لمعه، تألیف شهید ثانی مناب  اصلی مورد رجوع

 نویسندگان قانون مدنی بوده است.

البته کتاب جواهر الکلام )که شرح شرائ  الاسلام است( و مکاسب شی  انصیاری )کیه صیرفاً در 

 3مورد بی ، خیارات و شروه ضم  دقد است( هم مورد رجیوع نویسینده قیانون میدنی بیوده اسیت.

دهم هجری است. اما فقیه  کتاب شرائ  مربوه به قرن هفتم هجری و کتاب شرح لمعه، از کتب قرن

گیری بیه خیود هجیری( تحیول چشیم 89ویژه بعد از تألیف کتاب مکاسب )در اواخر قرن امامیه به

اما چون دو کتاب شرائ  و شیرح  ای که مبدأ یکی از ادوار فقه امامیه قرارگرفته است،گونهدیده،  به

هیای رائ ، کتیاب درسیی حوزهها کتیاب شی ای که قرنگونهلمعه جزء کتب مشهور فقهی است، به

دلمیه بوده و قریب دو سه قرن است که کتاب شرح لمعه جای آن را گرفته و کتاب درسی رسیمی 

قانون مدنی بوده است. از سیوی دیگیر  حوزه شده، ای  دو کتاب منب  اصلی و محل رجوع نویسنده

کتاب جواهر شرح شرائ  است و چون کتاب مکاسب هم مشتمل بر تمام ابواب فقه )ازجمله دقیود 

                                                                                                   
 .41شایگان، سید دلی، پیشی ،  .1
 .46شایگان، سید دلی، همان، ص  .2
چگیونگی مراجعیه و  در خصیوصلاشراف( یکی از ادضای کمیسییون تیدوی  قیانون میدنی سید محس  صدر )صدر ا .3

یسیون مقرر شد که چون فتاوای دلمای ادصیار اخییر انلیب مطیابق در کم»ی فقها، چنی  اظهار داشته است  از آرااستفاده 
ت، قانون، مطابق رأی مشهور آرای مشهور متأخری  از فقهای درجه اول، یعنی از زمان شی  طوسی و محقق حلی به بعد اس

مفصله فقهی مراجعه شود و نالباً  از کتبلازم بود برای یک ماده به چندی  کتاب  بسا چهاز دلمای متأخری  تدوی  شود... 
کشید و قوادد دلامه، شیرح لمعیه شیهیدی ، شیرائ  محقیق و مکاسیب شیی  یممباحثات در یک ماده دو، سه جلسه طول 

جایگیاه روحانییت در »)زندییه، حسیی  و ده پهلیوانی، طلعیت، « رد مراجعه کمیسیون مزبیور بیودانصاری، متون اصلی مو
 (.18( ص 8928) 4ی تاریخی، شماره هاپژوهش، «مدرنیزاسیون قضائی و تدوی  قانون مدنی در دصر پهلوی
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معی ، ارث، وصیت، نصب، دیات و ...( نیست، پس باید اذدیان داشیت کیه قیانون میدنی نودیاً بیر 

هفیتم و دهیم هجیری بیوده و شیده کیه مربیوه بیه قیرن های شرائ  و شرح لمعه تدوی مبنای کتاب

ازجملیه ) یمدناست. دقت در برخی مواد قانون  دورانهای فقهی در آن کننده آرا و اندیشهمنعکس

 کند.ق.م. در مورد شرکت( ای  امر را ثابت می 518ماده 

انید، تعجییل و دلیل دیگری که برخی نویسندگان برای نواقص قانون میدنی ذکیر کرده -د

ای گونهبه 1قانون مدنی وجود داشته است. الغای کاپیتولاسیون، در تصویبشتابی بوده که جهت 

صورت یکجا واحده و به ماده( در قالب یک ماده  255که جلد نخست قانون مدنی )مشتمل بر 

 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. 8921ماه  اردیبهشت 81در 

 امات قانون مدنینقد و تحلیل چند نمونه از خلأها و ابه -2-3

 ق.م. 171ماده  -عقد شرکت -1-2-3
در اسیباب تملیک( از دوم )کتیاب  از از قسمت دوم،سوم )قانون مدنی فصل هشتم از باب 

در نخستی   و اختصاص داده؛ « شرکت»است، به « در دقود معی »دنوان جلد اوّل( را که تحت 

اده دیناً ترجمه دبارت کتاب شرائ  را تعریف کرده که ای  م «شرکت» (518ماده از آن )ماده 

یکی مشاع )حقیقت، دقد شرکت را تعریف نکرده، بلکه مال  در گذار،است. در ای  ماده قانون

 -8دارای دو معناسیت  « شیرکت»از معانی شرکت( را تعریف نموده است. چون در فقه امامیه 

 دقد شرکت.-9مال مشاع؛ 

شید و فقهیا تنها به معنای مال مشاع اسیتعمال می« شرکت»متقدمان( فقه )در ادوار نخستی   

کردند. ازجمله در کتاب شرائ ، بودند و نیازی هم به آن احسا  نمی منکر دقدی به نام شرکت

امیا بیه  2و از دقد شرکت ذکری به میان نیامیده، شدهشرکت، صرفاً به معنای مال مشاع تعریف

پذیرفته شد که اثر آن، اذن « شرکت»قدی به نام ابتدا در دصر شهید ثانی به بعد(، وجود دمرور )

( ضیم  تأکیید بیر وجیود دقید 89سپس، صاحب جواهر )قیرن  3در تصرف در مال مشاع بود.

شرکت، اثر آن را ایجاد اشاده دانست، نه صرف اذن در تصرف؛ اما شره لازم برای انعقاد ای  

                                                                                                   
 .41شایگان، سید دلی،پیشی ، ص  .1
)حلی )محقق حلی(، نجیم « ک فی شئ الواحد، دلی سبیل الشیاعالشرکةُ اجتماع حقوق الملا  » است ی ادبارت شرائ   .2

 (.824هی. ق.(. ص  8421، )قم  مؤسسه اسمادیلیان، 9ی بقال، ج محمددلالدی  حس ، شرائ  الاسلام، تصحی   
 .928هی. ق.(. ص  8489، )قم  مؤسسه المعارف الاسلامیه، 4مسالک الافهام، ج  الدی ،ی زداملی )شهید ثانی(،  .3



961 
 

 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

ابتدا از سوی صاحب دروه ای   ازآن،پس  1دقد را، امتزاج مادی مال موضوع شرکت بیان کرد.

وی  صورت گیرد؟ اما« امتزاج مادی مال» یدباشبهه مطرح شد که چرا برای انعقاد دقد شرکت، 

در  میروراما بعید از او بیه ؛ اجماع فقیهان سلف،  نظر مشهور را تأیید کرد درنهایت تحت تأثیر

شرکت، تردید ایجاد شید و در برای انعقاد دقد « امتزاج مادی مال»وجود اجماع نسبت به لزوم 

نهایت فقها پذیرفتند که اولاً، دقدی به نام شرکت وجود دارد؛ ثانیاً، برای تحقق آن، امتزاج مادی 

شود و با انعقاد مال موضوع شرکت لازم نیست، بلکه دقد شرکت بدون امتزاج مادی منعقد می

 2شود.آن، اشاده و شرکت محقق می

« شرکت»توجه به ای  تحولات فقهی و با اقتبا  از کتاب شرائ ، یاما نویسنده قانون مدنی ب 

در »رنم ذکر آن در ذیل دنوان فصل هشتم از باب سوم کیه را منحصر به مال مشاع دانسته و به

است، از دقد شرکت سخنی به میان نیاورده، صرفاً مال مشاع را تعریف و احکام آن « دقود معینه

 مانده است.ای از ابهام باقیقد شرکت در هالهو احکام د را بیان کرده است

 

 .م.ق 221ماده  -مسئوکیت قراردادی -2-2-3
قانون  در اسباب تملک( از جلد اول(دوم )کتاب  از از باب اول )از قسمت دوم، فصل سوم

به طور کلی در مورد تعهدات قراردادی و  نامیده شده؛ باب اول« در اثر معاملات»دنوان مدنی به
                                                                                                   

 .911هی. ق.(. ص  8424، )بیروت  دار احیاء التراث العربی، 96نجفی، محمدحس ، جواهر الکلام فی شرح الشرائ  الاسلام، ج  .1
یت از آن نها در هرچندطباطبایی یزدی در کتاب دروه مطرح کرده،  محمدکاظمرسد ای  نظریه را ابتدا سید یمبه نظر  .2

لف شده است و برای فرار از آن، توسل به حییل شیردی را پیشینهاد کیرده و اظهیار فقیهان س پیروی نکرده و تسلیم اجماع
مال نیر مختلط  کند که هرگاه طرفی  بخواهند، بدون امتزاج مادی و نسبت به دو یا چندیماحتیاه ایجاب »است که  داشته

دقد شیرکت  د کنند، سپس بر روی آن،یله صل  یا دقد بی ، اشاده ایجاوسبه)نیر ممزوج( دقد شرکت منعقد نمایند، بدواً 
، )قیم  انتشیارات مدرسیه امیام دلیی، 9، العروة الوثقی می  التعلیقیات، ج محمدکاظم)طباطبایی یزدی، سید « منعقد نمایند

الله خوئی ای  نظریه را تأیید کیرده و در تحقیق اجمیاع، برخلیاف آن، تردیید یتآ(؛ بعد از وی 699هی. ق.(. ص  8491
(؛ اکثیر 954هیی. ق.(. ص  8422، )قیم  مدرسیه دارالعلیم، 8ی، سید ابوالقاسم، مبانی العروه الوثقی، ج کرده است )خوئ
)قم   9)سیستانی، سید دلی، منهاج الصالحی ، ج  اندکردهیژه فقهای معاصر نیز از ای  نظریه پیروی وبهو  فقهای بعد از وی
؛ طباطبایی حکیم، سید محمد سعید، منهاج الصالحی ، 8187811صص هی. ق.(.  8481الله سیستانی، یتآانتشارات دفتر 

ی فقهیی معاصیر از هیاکتابی کیه در اگونیهبه بعید(،. بیه 811ص هی. ق.(.  8485 ، چاپ اول )بیروت  دارالصفوه،9چ 
 سیبزواری، سییددبدالادلی،اسیت )؛ یعنی مال مشاع یادشیده «یدقد یرن»و « دقد شرکت»یا « دقدی»شرکت به دو دنوان 

به بعد؛ سیستانی، سیید  81ص  (.8489دفتر حضرت آیة الله،  -قم  مؤسسه المنار ) ،چهارم، چاپ 92ج  مهذب الاحکام،
؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث فی الفقه، کتاب الشرکة، الطبعة الاولی، )قم  مؤسسةالفقة و 811ص دلی، همان، 

د محمود، منهاج الصالحی ، الطبعة السابعة، )قیم  مؤسسیةالفقة و ؛ هاشمی شاهرودی، سی2ص (. 8494یت، الباهلمعارف 
 (.868ص ( 8494یت، الباهلمعارف 
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و آثار قراردادها است وفصل سوم آن در حقیقت از بخش سوم از دنوان سوم از کتاب  احکام

تیا میاده  8894از میاده  1«در آثیار تعهیدات»سوم قانون مدنی فرانسه اقتبا  شده که با دنیوان 

 یجاکرده است. نویسنده قانون مدنی به بیان قراردادی را ق.م.ف. احکام و آثار تعهدات 8855

ویژه از ماده استفاده کرده است. قانون مدنی فرانسه با ایجاد ای  فصل، به« معامله»واژه ، از «تعهد»

مسیئولیت ناشیی از نقیض «)مسئولیت قراردادی»که به بیان احکام و آثار  8855تا ماده  8849

که « مسئولیت نیر قراردادی» و« مسئولیت قراردادی»شده، بی  تعهد قراردادی( اختصاص داده 

و دو نظام مسئولیت مدنی  قائل شده  تفکیک شده،بیان 8916تا ماده  8912مواد ن در احکام آ

 2)قراردادی و نیر قراردادی( ایجاد کرده است.

دو نظام مسئولیت  قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، خواسته، یا ناخواسته نویسنده
را بیا اقتبیا  از میاده  998و میاده  دهقراردادی و نیر قراردادی( را به تفکیک بیان کیر) یمدن

قانون مدنی فرانسه و با تغییراتی در جهیت انطبیاق بیا فقیه امامییه، بیرای بییان مسیئولیت  8849

به بعد بییان کیرده  922مواد های نیر قراردادی را در و احکام مسئولیت قراردادی وض  کرده

 است.

 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته  8849ماده 

نقض دهد کند، مسئول جبران  که متعهدهد به انجام فعل، یا ترک فعل، درصورتیدر هر تع»

 3«.خسارت است
 قانون مدنی ایران مقرر داشته  998ماده  اما

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در »  

کیه جبیران خسیارت ه ای مشیروه بی مقابیل اسیت، صیورت تخلیف، مسیئول خسیارت طیرف
 «.منزله تصری  باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشدشده و یا تعهد، درفاً بهتصری 

قانون مدنی فرانسه، قسیمت دوم را؛  8849نویسنده قانون مدنی ایران به هنگام اقتبا  ماده 

منزلیه تصیری  شده و یا تعهید درفیاً بیهکه جبران خسارت تصری مشروه به ای » یعنی دبارت 

                                                                                                   
1. De l’effet des obligation. 
2. Malurrie, Ph., Aynès, L. et Stoffel-Munck, Ph., Droit civil, Les obligations, (Paris: 

Defrénois, 2003). p 459 et s. 
3. Art.1142: “ Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoult en dommages 

intérêt, en cas d’inexecution de la part du débiteure”. 
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دنوان شره مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی، بیه آن افیزوده اسیت و را به« ...باشد

تصیری  در قیرارداد، ییا وجیود ظاهراً مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی را منیوه به
 کیردن که قانوناً از موجبات ضمان باشد. ادمال ایی  تغیییرات و مقییددرف کرده است، یا ای 

مطالبه خسارت ناشی از قرارداد به ای  قیود، موجب ابهام در مفهوم مسئولیت قراردادی در نظام 

برخی نویسندگان حقوقی را سبب شده که اگیر از نقیض ییک  حقوقی ما شده و حتی ادجاب

متعهد(، نسبت به تعهد )قرارداد به متعهدله خسارتی وارد شود، چرا برای تحقق مسئولیت  ناقض 
ان آن باید در قرارداد به آن تصری  شود، یا درف، یا قانونی در ای  خصوص وجود داشته جبر

انید. و در فقدان چنی  وضعی، او مسئول نباشد! بیه ایی  دلییل درصیدد تفسییر آن برآمده 1باشد

 کنیم.اختصار به آن شاره میبه طلبد امامجالی دیگر می بررسی تفصیلی ای  ماده

 تفسیر ایی  میاده توجه به نونایی که در بدون شارح اول قانون مدنی،مرحوم دکتر امامی، 

 2راحتی از آن دبور کرده و صرفاً به شرح مفردات و الفاظ آن بسنده کرده است.وجود دارد، به 

ای و بیه نکیات ابهیام آن هییچ اشیاره استاد دکتر لنگرودی هم بیه گیذرا از ایی  میاده رد شیده

 می در ان وجود ندارد.گویی اصلاً ابها3اند.نکرده

خیوبی بیه  نقد و تحلیل ای  میاده پرداختیه اسیت. ایشیانتفصیل به استاد دکتر کاتوزیان، به

وتحلیل زیاد رنم تجزیه شده باشد، اما بهاند که ای  ماده با ی  کیفیت، باید به هدفی وض دریافته

گذارند. می ام را همچنان باقیو ای  ابه رسند،آن، در کشف مبنای وض  آن به فرجامی قاط  نمی

 اند ایشان در نخستی  اظهارنظر ای  قید را زائد دانسته و اظهار داشته

شیود، حکیم نظر از مواردی که در قرارداد یا قانون به ضمان دهدشکنی تصیری  میقط  » 

رد ای آوتوان نمونهدشواری میلزوم جبران خسارت، چنان قطعی و دام است که به  درف درباره

سپس ایشان با  4«.که نقض دهد بشود و درف مدیون دهدشک  را مسئول جبران خسارت نداند

چیرا مسیئولیت قیراردادی در ایی  میاده چهیره اسیتثنایی »انید  کردهتعجب ای  سؤال را مطیرح 

                                                                                                   
 در قرارداد است؛ به ای  معنا کیه اگیر تصری  منزلهبهدر یک قرارداد،  و قانون قانون مدنی حکم درف 992مطابق ماد  .1

منزلیه بهمحسیوب شیده و  بداند آن امیر تعهید قیراردادی آن شیخص یکی از طرفی  قرارداد، امری را تعهد درف یا قانون
 تصری  در قرارداد است.

 به بعد. 946(. ص 8919، چاپ دوازدهم، )تهران  انتشارات اسلامیه، 8ج ، حقوق مدنی،حس  یدسامامی،  .2
 .829 – 829، مجموده محشای قانون مدنی، صص محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .3
 .926، قوادد دمومی قراردادها، ص ناصر یرامکاتوزیان، .4
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کنند ایشان در ادامه تلاش می 1«.و در قلمرو دمومی اتلاف و تسبیب قرار نگرفته است؟ پیداکرده

قانون مدنی در ای  ماده بوده، بیابند و با شگفتی  ی  سؤال را در قانون مدنی فرانسه که منب پاس  ا

 نویسند می

ق.م.  998اند و شگفتی در ای  است که ماده نداده هانویسندگان ما پاسخی به ای  پرسش»  

ا قیانون میدنی می کیه در مبحی  تعهیدات میورد اقتبیا  نویسیندگان در قانون مدنی فرانسه هم

را نتیجه تقلید پنداشت. حکمی است  998قرارگرفته است، همانندی ندارد، پس نباید مفاد ماده 

 ایشیان درنهاییت 2«.که بر اندیشه و هدفی استوار است و باید دید اندیشه و هدف کدام اسیت؟

 گونه اظهار داشته اند  ای 

یسندگان قانون میدنی در فقه مسئولیت قراردادی دنوان خاص ندارد، پس احتمال دارد نو» 

شده را به دو منب  اصیلی تعهیدات، یعنیی قیرارداد و ضمان استثنایی و اقتبا  خواسته باشند ای 

جبران خسارت مشروه بر ای  است که »...اند  قانون منسوب کنند و در اجرای ای  هدف گفته

 3«.تصری  باشد یا... منزلهیا تعهد درفاً به در دقد تصری  شود،

« مسئولیت قراردادی»مفهوم ن است که برای فهم ای  ماده و مبنای ای  تغییرات باید واقعیت آ

دانیم مسئولیت قیراردادی در مفهیوم خیاص حقوق قدیم فرانسه را بررسی کنیم. چنانکه می در

خود به مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی گفته می شده و منب  ای  مسئولیت نیز همان اراده 

دلاوه برای تحقق ای  نوع مسئولیت، اگرچه ورود ضرر به متعهد له شده؛  بهنسته میمتعاقدی  دا

شده و دارای دو جنبه بیوده اسیت  تلیف طور وسی  تفسیر مینیز شره بوده ولی مفهوم ضرر به

شد، ؛ یعنی منافعی که اگر به تعهد قراردادی دمل می4.م.ف.(ق 8842مال، یا فوت منفعت )م.

محیروم شیده  رسید و با نقض تعهید، از آنگرفت و به آن میموقعیت قرار می متعهد له در آن

 5است.

ددم وجود تقصیر و صرف نقض تعهد قراردادی و توسعه ضرر به ) یجوهرای  دو خصیصه  
                                                                                                   

 .921همان، ص  .1
 همان. .2
 .921همان، ص  .3

4. Art.1149: “ Les dommages et interest dus au créancier sont ,en general, de la perte qu’il a 

faite et de guan don’t il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-aprés “ 
5. Viney, G.,Traité de droit civil, Sous direction du Jacques Ghestin, Introduction à la 

résponsabilité, 2e éd.,(Paris: L.G.D.J,1995). P. 281, n˚ 166 et s. 
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محرومیت از نف  موقعیت قراردادی( بود که مسئولیت قراردادی را از مسئولیت مدنی به معنیای 

حقوقی  هایه ای  مفهوم از مسئولیت قراردادی در حال حاضر در نظامکرد. البتخاص متمایز می

 نرب هم دیگر طرفداری ندارد.

به ای  مفهوم وجود ندارد. به ای  معنا که نفس نقض « مسئولیت قراردادی»اما در حقوق اسلام 

که سبب تلف مال متعهد له گردد، یا خییر، از اسیباب ضیمان نظر از ای تعهد قراردادی، صرف

از موجبات ضمان دانسیته نشیده « نقض تعهد قراردادی»دیگر در حقوق اسلام دبارت نیست. به

از موجبات ضیمان باشید بایید در « نقض تعهد قرادادی»که نفس بر ای  اسا  برای ای  1است.

منزله تصری  در قرارداد باشد. ای  در موردی است که  نقض قرارداد تصری  شود، یا درف به 

اما اگر نقض تعهد سبب تلف مال متعهید لیه گیردد، ؛ سبب تلف مال  متعهد له نگرددقرارداد  

و تلف ایجاد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد، ناقض تعهد بر  ای که بی  نقض تعهدگونهبه

هرچند در قرارداد قید نشده باشد، یا درف هم است )ضام  جبران ضرر متعهد له  مبنای تسبیب

د(، اما ای  مسئولیت از باب مسئولیت قراردادی نیست، بلکه از مبتنی بر تسبیب وجود نداشته باش

یکی از مناب  ضمان قهری و یک نوع مسئولیت نیر قراردادی است. ثمره ایی  امیر در  است که

ناشی « ددم النف »بر مبنای نظر مشهور در فقه  است؛ به ای  معنا که« ددم النف »قابل جبران دانست  

یک از مناب  ضمان نیسیت )مصیداق جام تعهد قراردادی به ای  دلیل که مصداق هیچ از ددم ان

یست اگرچه ناشی از نقض تعهد نقابل جبران  گردد(،تسبیب نیست و مشمول ضمان ید هم نمی

اما اگر ای  امر در قرارداد ؛ نفسه از موجبات ضمان نیستفی« نقض تعهد قراردادی»زیرا ؛ است

موجب شره ضم  دقد( بهقرارداد )در قرارداد باشد، بر مبنای  منزله تصری بهشره شود یا درفاً 

 شود.قراردادی برای او ایجاد می ناقض تعهد، ضام  است و یک نوع مسئولیت
 

 گیرینتیجه

 شده باید گفت دنوان نتیجه از مباح  مطرحبه

رتند از فقه امامیه و قانون گرفته است که دباقانون مدنی ایران بر مبنای دو منب  دظیم شکل 

امیا تیأثیر ایی  دو منبی  در ؛ طور محیدود قیانون میدنی سیوئیس و بلژییک(مدنی فرانسیه )و بیه

                                                                                                   
 .44(. ص 8919ان، ، چاپ دوم )تهران  انتشارات دانشگاه تهر8گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج .1
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گیری و ساختار قانون مدنی یکسان نیست. نویسندگان قانون مدنی، برخی از مواد را دیناً از شکل

برخیی از  اند.ها را حفظ کرده قانون مدنی فرانسه گرفته و به دلیل ددم مغایرت با فقه امامیه آن

هیا تغیییر کیرده، شده، اما محتوای آن مواد قانون مدنی نیز اگرچه از قانون مدنی فرانسه اقتبا 

ویژه در بخش مربوه به  ای از مواد قانون مدنی بهاما بخش دمده؛ منطبق با فقه امامیه شده است

 شده است.دقود معی ، دیناً از فقه امامیه اقتبا 

کند که همّ نویسندگان قانون مدنی تهیه متنیی مطالعه تاریخچه قانون مدنی ایران ثابت می  

بندی، ابیواب و تقسییم میواد بنابرای ، فصیل؛ بوده که در درجه نخست منطبق با فقه امامیه باشد

شده تهیه شده، اما محتوای مواد بر مبنای فقه امامیهقانون مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه اقتبا 

 است. بر ای  اسا  در تفسیر قانون مدنی و رف  ابهام از آن، باید به مناب  فقه امامیه توجه داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی اییران تصیویب  4و  8ی  دیدگاه حتی قبل از انقلاب که اصل ا

 نشده بود، وجود داشت.

حیال اضل، با تقوی و دردی مرحوم سید محمد فاطمی قمی که از فقهای بزرگ و فردی ف 

ها قضاوت در دادگستری را داشته است، مت  اولیه قانون آگاه به مسائل روز بوده و تجربه سال

گیری و نقش مؤثری در شکل کرده استها قبل از تصویب، مطابق با فقه امامیه تهیهمدنی را سال

 و ساختار قانون مدنی بر اسا  آن داشته است.

گیذاری در اییران، از سیوی و تجربه نخستی  قانون سوقانون مدنی از یک  دوگانگی مناب  

دیگر، همچنی  تعجیل و شتابی که برای تصویب قانون مدنی، جهت الغای کاپیتولاسیون وجود 

ها در هایی در قانون مدنی ایران شده است. ای  نواقص و ابهامداشته، سبب ایجاد نواقص و ابهام 

 جود دارد.مباح  مختلف حقوقی و

« حق فس  قرارداد»که آیا ازجمله در خصوص ضمانت اجراهای نقض تعهد قراردادی و ای  

یا در طول آن و تا متعهد له  است،« اجرای دی  قرارداد»ویژه در درض سایر ضمانت اجراها به 

 س  کند.تواند قرارداد را فاجبارتعهد به اجرای دی  قرارداد را از دادگاه درخواست نکند، نمی

که آیا از دیدگاه های زیادی وجود دارد؛ ای ی  در مورد دقد شرکت در قانون مدنی ابهام همچن

نیام اسیت و دقیدی بیه « مال مشاع»منحصر به « شرکت»قانون مدنی دقد شرکت وجود دارد یا 

اللفظی کتیاب ق.م. تعریف مال مشاع است که ترجمه تحت 518ماده  وجود ندارد؟« شرکت»
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ی ول در دصر صاحب شرای  و قبل از آن( دقد شرکت وجود نداشت،) یمقداست. در فقه شرای  

 وجود دارد و اثر آن ایجاد اشاده است.« شرکت»فقها پذیرفتند که دقدی به نام  بعدها

که چرا ی ا هایی وجود دارد.یز ابهام( نق.م. 998مسئولیت قراردادی )ماده  دلاوه در مورد به 

تصیری  در قیرارداد ای  ماده مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهد را منیوه به گذار درقانون

..کرده است از سؤالاتی است که تاکنون پاس  قاطعی به آن داد نشده است. واقعیت آن است .و

که در  دنوان گذار در ای  ماده درصدد بیان ای  نکته بوده که مسئولیت قراردادی به آنکه قانون

که سبب ضرر متعهد لیه نظر از ای صرف« نقض تعهد»نفس رب وجود داشت و حقوق قدیم ن

 که در قرارداد تصری  گردد،گردد، موجب مسئولیت بود، در حقوق اسلام وجود ندارد مگر آن

 فصیل ای  مقال را باید در مقاله دیگر پیگیری کرد. یا درفاً در حکم تصری  باشد و...
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 عمناب
 وعربی فارسی

 (.8919تهران  انتشارات اسلامیه، ) چاپ دوازدهم،، 8ج  ،حقوق مدنی، حس ید س امامی، -

المعیارف ، چیاپ سیوم، ) تهیران  انتشیارت دائرهییراناتیاری  حقیوق امی ، سید حسی ،  -
 (.8928 شناسی، ایران

 (.8929، چاپ دوم، ) تهران  شرکت سهامی انتشار،  منطق حقوقالشریف، محمدمهدی،   -

مجله دلمی تخصصی حقیوقی ، درنگی درتاریخچه تدوی  قانون مدنی، ____________- 
 .6شماره  ،5، دوره اصفهان  دانشگاه

دانشگاه امام  فصلنامه پژوهشی بهرامی احمدی، حمید، تاریخچه تدوی  قانون مدنی ایران، - 
 (.8919، )94، شماره صادق

ن  انتشارات دانشگاه تهیران، ، چاپ اول، )تهرامباحثی از تاری  حقوقپاشا صال ، دلی،  - 
8941.) 

، چاپ اول، 8، ج المعارف دمومی حقوقدائرة، الفارقجعفری لنگرودی، محمدجعفر،   - 
 (.8916)تهران  گنج دانش،  

 (.8929، چاپ اول، )تهران  انتشارات گنج دانش، قوه قدسیه،  _________________ - 
 گنج)تهران   ، چاپ اول،یق دلم حقوقصد مقاله در روش تحق،  _________________ -  

 (.8919دانش،  
، جلید چهیارم، )تهیران  گینج دانییش، مبسیوه در ترمینولیوژی،  _________________ - 

8911.) 
، چاپ اول، )تهران  گینج دانیش،  مجموده محشای قانون مدنی، _________________ - 

8912.) 
السیلام، البییت  آل موسسه)قم   ،8ج ، تذکرة الفقهاحلی )دلامه حلی(، حس  ب  یوسف،  -

8484.) 
، چاپ 9، تصحی   محمددلی بقال، ج شرائ  الاسلام)محقق حلی(، نجم الدی  حس ، حلی - 

 (.8421دوم، )قم  مؤسسه اسمادیلیان،  
 دارالعلیم،  )قیم  مدرسیه اول، چیاپ، 8 ج ،الیوثقی العیروه مبانی  ابوالقاسم، یدس خوئی، - 

8422). 
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امک، مروری بیر منیاب  و مسیتندات قیانون میدنی اییران در قوادید دمیومی ره پیک، سی - 
 (.8914نامه حقوق،)، ویژهانسانی  دلوم فصلنامه مدر قراردادها، 

زاردی رشکوئیه، مسعود، برگی از تاری ، ددلیه نوی ، اصلاحات نظیام قضیائی در دصیر  -
 (.8919،)8914ار و به 8919بهار  9.9های شماره ،گواه یحقوق مجلهپهلوی اول، 

زندیه، حسی  و طلعت ده پهلوانی، جایگیاه روحانییت متنفیذ در مدرنیزاسییون قضیائی و  -
 (.8928، )4، شماره 42، سال های تاریخیپژوهشتدوی  قانون مدنی در دصر پهلوی، 

نقش دلمای شیعه در تدوی  قانون مدنی ایران، دصر پهلیوی ، _______________ -
سید محمد فاطمی قمی(، جسیتارهای سیاسیی معاصیر، پژوهشیگاه دلیوم  قشبر ناول )با تأکید 

 (.8929)، 9ش ، 4  انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 -جلدی، چاپ چهارم، )قم  مؤسسه المنار  92،مهذب الاحکامی، ددبدالادلیسسبزواری،  -
 .(8489دفتر حضرت آیة الله،

اللیه ، ) قیم  انتشیارات دفتیر آیت، چاپ پنجم9، ج منهاج الصالحی سیستانی، سید دلی،  -
 (.8481سیستانی، 

)قیم   اول، چیاپ، 9 ج ،التعلیقیات می  الیوثقی العروه، محمدکاظم یدس یزدی، طباطبایی -
 (.8491 دلی، امام مدرسه انتشارات
)بیییروت   اول، چییاپ، 9 چ ،الصییالحی  منهییاج  ،یدمحمیید سییع یدسیی یم،حکیی طباطبییایی -

 (.8485 دارالصفوة، 
، چاپ اول، )قم  مؤسسیه المعیارف 4، ج مسالک الافهام، الدی شهید ثانی(، زی داملی ) -

 .(8489 الاسلامیه، 
 (.8926 کلام، مهرانتشارات تهران  چاپ اول،  ،مدنی حقوق، یدل یدس یگان،شا -
قانون مدنی،  ، نویسندهخاطرات سیاسی سید محمد فاطمی قمی، محمدفاطمی قمی، سید  -

موزه و مرکز اسناد مجلس  ینی و حسی  زندیه، چاپ دوم، )تهران  کتابخانهبه کوشش  احمد نائ
 (.8924شورای اسلامی، 

ل، )تهیران  و، چاپ ا4، ج قوادد دمومی قراردادها -حقوق مدنی کاتوزیان، امیر ناصر،  -
 (.8961، به نشرانتشارات 

شیرکت ، چاپ دوم، )تهران  4ج  ، دقود معی ،حقوق مدنی، _______________ -
 (.8916انتشار، 
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، چاپ اول، )تهران  شیرکت شیوه تجربی تحقیق در حقوق  ،________________-
 (.8912سهامی انتشار، 

، چاپ دوم، )تهران  انتشارات دانشیگاه تهیران، 8ج ، مقالات حقوقی  گرجی، ابوالقاسم، -
8919.) 
، )تهیران  ری نیوی ها در تاریخچه آموزش دالی حقوق و دادگستچهرهمبارکیان دبا ،  -

 (.8911انتشارات پیدایش، 
 .(8929) ،2شماره  قانون، شهر ایران، ی قم بر قوان یفقها یراتمحمد، تأث مبلغی، -
 یهدلم هحوز یساز تأس هاناگفته(، 8929اشرف )دلی ی،فتح ی،مصطف یدداماد، س محقق -

 .8929، بهار 2ون شماره محقق داماد، شهر قان یمصطف سید دکتر  اللهآیتقم، در گفتگو با 
دوره ، مجله پیام بهارستانتهیه و تدوی  قانون مدنی،  نائینی، احمدرضا، نقش رضاشاه در -

 (.8911، )9ش ، 8سال ، 9
)بیروت   هفتم، چاپ، 96 ج ،الاسلام الشرائ  شرح فی الکلام جواهرمحمدحس ،  ی،نجف -
 .(8424 ی،التراث العرب یاءدار اح
)قیم   ی،الطبعیة الیاول ،الشیرکة کتیاب الفقیه، فی بحوث ،محمود یدس ی،شاهرود یهاشم -

 (.8494 البیت،اهل معارف ومؤسسةالفقة 
، الطبعة السابعة، )قم  مؤسسةالفقة و معیارف منهاج الصالحی   ، _______________-
 (.8494البیت، اهل
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