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Abstract 

According to well-known or unanimous view in jurisprudence and Iran's civil law, mortgage of debt 

is null and void, however; mortgage of considerable part of commercial documents, is mortgage of 

debt which is considered in force and binding based on banking system’s, economic and commercial 

practice. In case of not application of nullity of mortgage of debt to mortgage of commercial 

documents, we encounter this problem that mortgage of commercial documents could not be 

examined and analyzed based on civil and Islamic mortgage contract. Therefore, the questions are 

what the solution of this problem is and based on what Islamic and civil institution the mortgage of 

commercial documents could be analyzed and to what extent such action is true and legal. Present 

research considers this case from jurisprudence and statute law and provide the proper solution based 

on Islamic and Iran's law. 
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 نقش دين در رهن اسناد تجاری
 2اصلسعیده باقری  ،1حیدر باقری اصل

 استاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 1

، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی خصوصی گروه حقوق استادیار. 2
 رانتبریز، تبریز، ای

 (61/89/6933 تاریخ پذیرش:ـ  61/80/6931 )تاریخ دریافت:

 چکیده

که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری  درحالی؛ استرهن دین باطل  قانون مدنی ایران،نیز  و مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان
داند و اگر قرار باشد بطالن رهـن   می ری را صحیحو تجاری رهن اسناد تجا ،داری، اقتصادی که عرف مسلم بانک  طوری رهن دین است، 

رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهـی و مـدنی قابـل     کهبا این مشکل مواجه خواهیم شد ، دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم
را تحلیـل و تفسـیر کـرد و    توان رهن اسـناد تجـاری    حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می راه. تحلیل و تفسیر نباشد

این حل  راه کند و میبررسی حقوق امامیه و موضوعة ایران از منظر را  موضوعاین چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، 
 .دهد ایران ارائه میموضوعة و  مامیهمنطبق با حقوق ا رامشکل 
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 مقدمه

طبا  واو    شااارهد    یکی از شرایط صحت عقد رهن را عین بودن ماا  مرهوهاه مای   امامیه  فقیهان

)شهید ثااهی  یا اجااعی فقیهان  (112، 14 ج :4311بحراهی ؛ 134، 5 ج: 4141حلی عالمه ) مشهور

محقا   ) دهاد  می مقابل رهن دین ورار عین را ( این ویژگی و شرط عقد رهن رهن14ِ، 1 ج: 4143

، 1و  4 ج :4145محقا  حلای   )کناد   مای ( و رهن دین را باطل اعاال   334 ،1و  4 ج :4145حلی 

( و رهان  1، 1 ج: 4394(  بنابراین، رهن عین صحیح )اما  خاینای  442، 15 ج :4991هجفی ؛ 334

 ( 412، 1 ج: 4144)خویی  استدین باطل 

تصاریح کاردا اسات:     111یهان پیروی و در مااد   از هظر فقزمینه واهون مدهی ایران هیز در این 

بنابراین، طب  هظر مشهور یا اجااعی فقیهان  « استو رهن دین باطل  مرهون باید عین معین باشد»

مقصاود از اساناد   اسات   و هیز واهون مدهی ایران، رهن اسناد تجاری هیز به دلیل دین بودهشان باطل 

 لیل دین بودن این هوع اسناد تجااری نن اسات کاه     داستبرات و چك  و تجاری عبارت از سفته

 سازوکاردر  زیرا  ورار دارد کش براتیا سفته یا  صادرکنند  چكهزد مثالً  تجاری مزبور محل اسناد

سافته و  و  بارات  ةراهن در واوع چیزی جاز برگا  سفته و چك،  و برات هظیر ،توثی  اسناد تجاری

 کاش  سافته و بارات  و  صاادرکنند  چاك  ن هازد  دهد و محل ن را در تصرف مرتهن ورار های چك

و تجااری رهان اساناد تجااری را صاحیح       ،داری، اوتصادی با این حا ، عرف مسلم باهكماهد   می

گذارهاد    را باه رهان مای   تجاری اشخاص حقیقی و حقووی بخش وابل توجهی از اسناد  داهد و می

شاود و کادا     توجیه حقاووی مای  رهن اسناد تجاری چگوهه » شود که میمطرح سؤا  این بنابراین، 

 ،حل برای تصحیح رهن اسناد تجاری از منظر حقوق ایران، اعم از فقه امامیه و موضاوعة ایاران   راا

 «وابل ارائه است؟

)بااوری اصال و    «هقش جواز و لزو  عقاد رهان در توثیا  اساناد تجااری     »هرچند محققان به 

اهاد   هیاز پرداختاه  « رهن اساناد تجااری  »به « رهن دین»اهد یا در  ( پرداخته21ا   19: 4311هاکاران 

پاژوهش  مربوط هیست و تحقی  هخست به موضوع این  پژوهش، (19ا   23: 4311)علوی وزوینی 

حال   چهاار راا ، هکاردا اسات  ماثالً   حل درستی برای هقش دین در رهن اسناد تجاری ارائه  دو  راا

را « با حا  اساترداد  معامله »و  ،«وریاهتقا  ص»، «وکالت در تالك و اهتقا »، «ضااهت در پرداخت»



 681  نقش دين در رهن اسناد تجاری

حل اخیر را اختیاار کاردا و ایراداتای     برای حل مشکل رهن اسناد تجاری ارائه دادا و در ههایت راا

ی بار  ّ جاد اما، ایرادهای (؛ 11ا   15: 4311علوی وزوینی ها وارد کردا است ) حل ی بر سایر رااّ جد

حال رهان اساناد     نن است که اوالً، این رااایرادها این جالة از   وارد استپژوهشگر حل مختار  راا

ثاهیااً،   ،شود ن راضی هایداچیزی که هیچ تاجری ب، کند   میدتجاری را به ماهیت معاملة شرطی مب

زیارا اساناد تجااری باه معناای        با ماهیت تجریدی بودن اسناد تجاری هاسازگار اسات  حل راااین 

کاه    طاوری  اهد،  ابط خصوصی اشخاص جدا شدایعنی از رو ؛خاص دارای وصف تجریدی هستند

؛ 33: 4311وابل تاسك در روابط خصوصی اشخاص بر این اسناد حاکم هیستند )کاویاهی ایرادهای 

مناسب ایان اساناد را    حل رااو کرد هظر  هیز صرف حل راارو، باید از این  (  ازین11: 4311نبادی  اهلل

هقاش دیان در   » زمیناة  تحقیا  در شود که  تیب روشن میبدین تر  از حقوق ایران یافت و ارائه داد

 ضرورت دارد « رهن اسناد تجاری

، عد  امکان رهن دین را به عد  امکان وبض هانیفقداهان، به پیروی از هظر مشهور  برخی حقوق

وااهون مادهی شارط     111و مااد    هاان یفقکه طب  وو  مشاهور   اهد بر ننکنند و  این دو استدال  می

زیارا نههاه در اثار      هن وبض عین مرهون است و امکان وبض در دین وجود هادارد صحت عقد ر

و حتای باودن    اسات شود دین هیست، بلکه یکی از مصادی  کلی نن  ایفای تعهد در دین حاصل می

 111یکی از دالیل تنظایم مااد      کند هایکلی در ضان فرد اشکا  عد  وابلیت وبض دین را مرتفع 

ما  مرهون باید به وبض مرتهن یا به تصرف کسا  کاه   »نمدا است:  ننا در زیر  است یادشدادلیل 

از لحان و    «ول  استارار وبض شرط صاحت معاملاه هیسات     گردد دادا شود بین طرفین معین م 

یکی اینکه عقد رهن پیش از تسالیم وثیقاه    ؛شود واهون مدهی دو مطلب استفادا می  مادترکیب این 

و دیگری اینکاه ماورد رهان بایاد عاین       (493 :4311 موسوی بجنوردیشود ) به طلبکار واوع ها 

 گذاری هیست  باشد و طب  این مادا دین وابل رهن

به هظر ما، عد  امکان رهن دین را به عد  امکان وبض این دو استدال  کردن مطاب  فقاه امامیاه   

اجاااع   ،هخسات  لیا دلد: اها  دادا هیارا نیدر بطالن رهن دعادا  لیدل دو هیامام هانیفق، بلکه یسته

 یربط لزو  وبض مورد رهن ن،یبنابراهستند   هنر تیو روا هیهصوص، اعم از ندو   لیلو د است؛

، بلکاه  هداهستهفقیهاهی که وبض را شرط صحت رهن ی حت که است نیا  هدارد نیبه بطالن رهن د
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 ا  142، 1 ج :4141زهارا   ابند )داهن هیز رهن دین را باطل می اهد وبض را شرط لزو  نن اعال  کردا

 ( 449ا  441، 1 ج: 4144 حلی هعالم ؛141

شاود  توضایح    در رهن دین، مشکل رهن اسناد تجاری نشاکار مای  یادشدا با عنایت به مطالب 

توثی  اسناد تجاری بر پایة رهن دین استوار شدا است و اگر در مورد یا مواردی عنوان رهان   اینکه

 ،زیرا در سازوکار توثی  اسناد تجااری   ارد استثنا از این اصل است، نن مورد یا مودشوهدین محق  

دهاد   را در تصرف مرتهن ورار های چكیا سفته یا  برات ةبرگمثل برات، راهن در واوع چیزی جز 

 گیارد؛ ماهد و حتای ماکان اسات محال هیاز در اختیاار او وارار ه        گیر باوی می و محل نن هزد برات

  ما  مرهون شارط صاحت رهان اسات     عین بودنواهون مدهی  111  که طب  صراحت ماد درحالی

این ساؤا  کاه چاه    به و برای پاسخ  استتوثی  اسناد تجاری با عقد رهن مدهی متعارض  بنابراین،

هاا صاحیح و    هاا باه وباو  نن    د تا اودا  باهاك دا ارائهتوان برای توثی  اسناد تجاری  توجیهی را می

  تحقی  کردباید  واهوهی تلقی شود

بینای   پایش « ظهرهویسای بارای وثیقاه   »گذاران بسیاری از کشورها رهن اسناد تجاری را با ههاد  واهون

گذارهد  این ههاد در تنظیم و تصویب وااهون   اهد و اسناد تجاری را با استفادا از این روش به رهن می کردا

در  ،چاك  در زمیناة  ،وو واهون متحدالشاکل ژها   ،4934در سا   ،برات و سفته در زمینة ،متحدالشکل ژهو

ایاران  وااهون تجاارت   متأسافاهه     اماواهون متحدالشکل ژهو( 49هیز گنجاهدا شدا است )ماد   ،4931سا  

ث شادا وااات   باع موضوعاین  واست  داکربینی ه اسناد تجاری پیشههاد خاصی را برای رهن و توثی  

عقاد  حقاووی   ا ههااد فقهای  ی و در والب با توجه به واهون مدهرا رهن اسناد تجاری  مسئلةداهان  و حقوق

کنایم، سا م مشاکل     بنابراین، ابتدا ادلة بطالن رهن دین را طرح و هقد و ارزیاابی مای    کنندرهن تحلیل 

 اصاالح  و موسَّاع  تفسیر های حل راا به در ادامه، کنیم بررسی میتفسیر رهن اسناد تجاری با عقد رهن را 

 کنیم  مختار تحقی  را ارائه و اثبات می لح رااو در ههایت  ،پردازیم می واهون

 ها ادلۀ بطالن رهن دين و نقد و ارزيابی آن

 و از هصاوص، اعام از نیاة وارنن و روایات،      اسات  عبارتمشهور فقیهان در بطالن رهن دین  ادلة

از این ادله به شرح ذیل ابتدا طارح و سا م هقاد و    یك  اجااع یا شهرت فتوایی و دلیل عقلی  هر

  شود یارزیابی م
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 و ارزيابی آن «ضَهمَقْبُوفَرِهَانٌ »ظهور و انصراف آيۀ 

وَ اِن کُناتُم  »سور  بقرا است و متن کامل نن چنین اسات:   113بخشی از نیة  «ضَهفَرِهَانٌ مَقْبُو» متن

ثبات ساند    ای ]بارای   هویسندا و و اگر در سفر بودید؛ «ضَهمَقْبُوفَرِهَانٌ عَلَی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا کَاتِباً 

هوشتن ورارداد به شدا ]جایگزین سند و شاهد  است  نیة پیش از این نیه  های دریافت هیافتید، وثیقه

ساور    113نیاة     اماا (111/ ورض توسط شخص عاد  و شهود گرفتن به نن امر کردا است )بقرا

 شادا  های دریافت قهای ]برای ثبت سند  هیافتید، وثی هویسنداو دارد اگر در سفر بودید  بقرا مقرر می

 شدا ]جایگزین سند و شاهد  است  و وبض

 مرهاون، باودن  معاین  در عاین   ،«شادا  های وابض  : وثیقهضَهمَقْبُوفَرِهَانٌ » منطوق این بخش نیة

تنها عین معاین وابلیات وابض و اوبااض را دارد و دیان       این استدال  که؛ با ظهور داردیا اهصراف 

امر کلی است و خاود کلای در خاارج     زیرا دین  (514، 4 ج :4141)طباطبایی  چنین وصفی هدارد

 ظااهر   پاردازد  داد و نههاه را مادیون مای   کسی توان نن کلی را به وبض  های   بنابراینوجود هدارد

و ویاس  نندر ذمة غیر خود مرتهن باشد یا ذمة که دین بر هیست  فرو  بین اینمسئله این است که 

عاد  صاحت    ة در ذمه هیاز اظهر و اشهر در هب اینکه ةاضاف به؛ اردذمه دلیل  هدة در به هب رهن دین

: 4311کند )حرعاملی  داللت میصحیح معاویه بن عاار بر نن روایت است و هبه در ذمة متهب که 

دلیال     پام، (111، 1 ج: 4144)میارزای واای    منصارف اسات   ذمه، یبه ابرا (333 ا  331، 43 ج

 وجود هدارد بر جواز رهن دین  روشنی

مشاهور   نیة شریفه در رهن عین معاین  ظهوریا اهصراف استدال  به منطوق نیة مزبور از طری  

فقیهان امامیه را واهع کردا است که رهن دین را باطل بداهند و عین بودن مرهاون را شارط صاحت    

 رهن تلقی کنند 

جواب هقاای داد  توان  مییادشدا به استدال  ، اوالً توان گفت میدر ارزیابی تاسك به ظهور نیه 

صاحت  وابض را در تحقا    اگار  نن است که  استدال  و تاسك به نیة مزبورن ایقتاای و گفت م

؛ هرچناد  سات اصحیح  رهن دین بلکه وبض را شرط لزو  عقد رهن تلقی کنیم، داهیم،هرهن شرط 

کاه   انالوفا بداهیم، چنا  شویم و عقد رهن را بعد از وبض الز وائل تا زمان وبض به جواز عقد رهن 

ای از  کاه عادا   درحاالی   (113: 4141ابان زهارا   )برخی از فقیهان امامیه بر این هظر عقیادا دارهاد   
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به ( 449 ا  441، 1 ج) وواعدحلی در  هعالمو ( 141 ا  142، 1 )ج سرائردر  ،ابن زهرامثل  ،فقیهان

ی ، بلکه وابض را شارط لازو  عقاد رهان تلقا      اهد هشدال ئوا برای صحت عقد رهن شرطیت وبض

 شود بار  ، اگر دینی که به رهن گذاشته میثاهیاً  اهد داهستهرا صحیح ه رهن دین ؛ با این حا ،اهد کردا

چاون دیان در وابض مارتهن وارار        خواهد داشتخود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربرد ه  عهد

ن باین  که وائالن به بطالن رهن دیا  درحالی ؛باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد   پمدارد

باه  نیاة یادشادا   باه ظهاور   استدال  ثالثاً، بعای از فقیهان  گذارهد  این فرض و غیر نن تفاوتی های

به این هتیجه  ( در ههایت 441، 15 ج) جواهر الکال هجفی در ،   مثالًاهد شاردا ضعیفشرح فوق را 

را در ا  ایان احتاا   او  شاهید  هناین ها  شدوائل رسد که باید بدون شك به صحت رهن دین  می

رهان    با اینکه شهید وبض را شرط صاحت  ،(311ا   311، 3 ج :4141 او  )شهید استمسئله دادا 

 یادشادا گوهه اشکاالت بر استدال  باه ظهاور نیاة     رابعاً، این  (113 ،3 ج :4141 او  شهیدداهد ) می

کال  شارع دین در  ید و استثنانبه دلیل عقالیی بودن رهن دین تاسك کنسبب شدا برخی فقیهان 

  (33، 19 ج: 4149حسینی شیرازی د )ه ذیره را از این اصل عقالیی 

 و ارزيابی آن «اًضَوبَقْا مَلّإِ نَهْا رَلَ»روايت و انصراف ظهور 

)حرعااملی  « شاود  اای : هیچ رهنی به غیر وبض محق  هاًضَوبَقْا مَلّإِ نَهْا رَلَ»ظهور و اهصراف روایت 

بان وایم    محاد  در بطالن رهن دین مورد تاسك واوع شدا استهیز  (411ا   413، 43 ج :4311

  روایات کاردا اسات    )ع(و در هقال دیگار از اماا  صاادق     )ع(در یك هقل از اما  بااور را  روایت این

اضافه یادشدا های  شود و اگر روایت عیاشی را هم به هقل این متن دو روایت محسوب می بنابراین،

ا لَا »ظهور و اهصراف روایات  گویند  میایت است  برخی فقیهان کنیم روایت سه هقل دارد و سه رو

ایان  باا   ؛(31ا   33، 19 ج :4149دارد )حساینی شایرازی    مرهاون در عین باودن   «اًضَوبُقْا مَلّإِ نَهْرَ

  اهد استدال  که رهن را تنها در وبض نن رهن داهسته

در هر زیرا   ضعیف است دایادشروایت ، سند اوالًدر ارزیابی تاسك به ظهور روایت باید گفت 

بین ثقه و ضاعیف  و سااعه ویم سه هقل این روایت محاد بن ویم و سااعه حاور دارهد و ابن 

در هار   ، این روایتثاهیاً  (43، 1 ج :4143)شهید ثاهی  هد و از این جهت وابل استناد هیستا مشترک

رساد باا      معصاو  مای  ابه ام نخرین سند روایت را که انزیرا راوی  است مشتال بر اضاار سه هقل



 616  نقش دين در رهن اسناد تجاری

، یعنای  باشاد  صورت گرفته باشد: یکای تقیاه  احتاا   سهبه  کار ماکن است و این اهد ضایر نوردا

و دیگاری جهال باشاد، یعنای      ،اهاد  به علت تقیه به جای ذکر ها  اما  معصو  ضاایر نوردا  انراوی

و  ،اهاد  اماا  معصاو  ضاایر نوردا   و به این دلیل به جای ذکر اسم  هدا هداهست اما  را های ماس انراوی

که احتاا  هخسات و   گرددها باز نناستادان ضایر به و  هقل کردا باشنداستادان سومی روایت را از 

  (144، 5 ج :4141حلی  هعالم) سازد خارج میت یحجاخیر روایت را از 

احتااا   زیارا از یاك طارف      بهتر باشاد  ،کنیمبر تقیه حال رسد اگر این روایت را  به هظر می

رود این روایت در فاای تقیه صادر شدا باشد و راوی نن را به این دلیل اضاار نوردا باشاد و   می

از این احتااالت برای یك  و هر استدر وبض جاهور عامه وو  مطاب  روایت متن از طرف دیگر 

ه با شود و این حال هوعی جاع و حل مشکالت این روایات هیز  حال بر تقیه ترجیح محسوب می

  رود شاار می

 و ارزيابی آناجماع فقیهان 

گروهی از فقیهان و از جالاه شاهید ثااهی بطاالن رهان دیان را هظار اجاااعی و اتفااوی فقیهاان           

ن را بای مان اختالفای   » هویساد:  مای  جواهر الکاال  مؤلف (  14، 1 ج: 4143)شهید ثاهی  شاارهد می

، 1 ج :4144ابان ادریام   ) غنیههای  ز عبارتبسا این گفتار ا ا ، بلکه چه این شرط هدیدادر فقیهان 

  (442، 15 ج :4991)هجفی «  شود میاستشعار  هیز (111 :4141ابن زهرا ) سرائرو  (141

فقهی فقیهااهی  ل ئمسارا که مبنای برخی  یلطف ، ما اجااعاوالً :توان گفت ارزیابی دلیل اجااع میدر 

اجاااع  ثالثااً،   ؛اجاااع منقاو  حجات هیسات     یااً، ثاه ؛هظیر شیخ طوسی و ابن زهرا است وبو  هداریم

«  اثبات اجااع محصل بسایار ساخت اسات   » فرماید: ماکن هیست  این است که هجفی می هیز محصل

این اجااع مدرکی است و اجااع مادرکی حجیات هادارد       رابعاً، ؛(449ا   441، 15 ج :4991)هجفی 

  (33، 19 ج :4149د )حسینی شیرازی نداه وجود اجااع را وطعی هایکه برخی فقیهان این است 

 دلیل عقلی و ارزيابی آن

مشاهور فقیهاان   یکی از ادلة مشهور فقیهان در بطالن رهن دین تاسك باه اساتدال  عقلای اسات      

وثیقه رهن    بنابراین،الذمه اطاینان هیست  اهد دلیل وجودی رهن نن است که به استیفای ما فی گفته

پم چطور ماکن است دین دیگری را   طلب و برای ادای دین استبرای اطاینان خاطر از وصو  
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  باه  (141، 1 ج :4144؛ ابان ادریام   114 :4141)ابان زهارا    ؟دین او  وبو  کرد ةبه عنوان وثیق

( 112، 14 ج :4311بحراهای  ) استوار اسات  مبنا اینبر  دینرهن  بطالنی عقلتحلیل عبارت دیگر، 

 و وجاودی بارای نن در عاالم خاارج هیسات      اسات ر کلی دین امچون   دین وابل وبض هیست که

 ( 331، 4 ج :4355خواهساری ؛ 42، 1 ج :ب /تا بی ،حلی هعالم؛ 311، 3 ج: 4141)شهید 

بر اساس اساتدال  باه منتهای شادن     یادشدا اوالً، تحلیل عقلی  در ارزیابی دلیل عقلی باید گفت

؛ بارای اطایناان ادای دیان اسات     وثیقاه  ْ هقض غرض در رهن دین است  به ایان بیاان کاه رهان    

یادشادا  رهن دین موجب هقض غرض   بنابراین، الذمه اطاینان هیست  به استیفای ما فیکه  درحالی

وابض نههاه را   زیارا    جای تأمل و هظر است شود؛ ولیکن پدید نمدن هقض غرض از رهن دین یم

  بناابراین، رهان   شاود    میمحق یادشداکند و با تعیین مدیون شرط  کند کفایت می مدیون معین می

جاواب هقاای در    یادشادا ثاهیاً، اساتدال     اشتراط رهن به وبض ماهعی هدارددین حتی در صورت 

تعیاین  هم وجود دارد؛ ولیکن  هالذم  اشتراط وبض در هبه ما فی وبض مورد هبه دارد  توضیح اینکه

را شرط صحت رهن دین هیز  اگر وبض   بنابراین،سازد وبض را ماکن می ْ مورد هبه از سوی واهب

  (511، 4 ج :4141)طباطباایی   شاود  داهستیم، وبض با تعیین عین مرهون از سوی مدیون ماکن می

 هویساد:    ایان اسات کاه بحراهای مای     را دارهاد رهن دین اوتاای جواز  ةاصل و عاومات ادلثالثاً، 

به گفتاار   ،فاضل خراساهی و (411، 9 ج: 4143) ای از محققان متأخر الاتأخرین، هظیر اردبیلی عدا»

رو، شهید در دروس دو وجاه را در     ازین(112، 14 ج: 4311بحراهی )«  اهد مذکور تاایل پیدا کردا

زیرا رهن باه وابض تکیاه      وجه هخست این است که رهن دین جایز هیست  کند رهن دین بیان می

رهن دین، مثل صاحت  وجه دو  این است که صحت   کردا است و دین در ذمه وابل وبض هیست

کناد   کند برای ایان امار کفایات مای     هبة در ذمه، احتاالی است و نههه مدیون برای وبض معین می

 ووبض را شرط رهن هداهساته  » الشیعهمختلف حلی در عالمه هاهنین (  311، 3 ج: 4141)شهید 

رابعااً،    (114، 4 ج: 4141حلی عالمه « ) هبة ذمة شخصی را برای شخص دیگر جایز شاردا است

خاود مارتهن باشاد      عهددین به  مثالً اگرکند؛  را به طور کلی ثابت های این دلیل بطالن رهن دین

حسابی و اعتباار   خوش ، اًخامس  (449ا   441، 15 ج :4991کاربرد هخواهد داشت )هجفی این دلیل 

گوهه دیان را باه    الوصو  تلقی شود و این بسا دیون بعای افراد حتای چه  مالی مرد  یکسان هیست
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در مورد بعای دیگر امیدی به بازپرداخت دیان هیسات و وثیقاة       اما،توان پذیرفت عنوان وثیقه می

  شود صورت اخیر را شامل می فقطتوان وبو  کرد و دلیل مذکور  گوهه افراد را های این

 مشکل رهن دين در اسناد تجاری در حقوق موضوعۀ ايران

سازهد، ماا را مقابال واو  مشاهور      رهن دین را موجه می حل رااادشدا یهرچند هقد و ارزیابی ادلة 

ها  و استدال  ننهد ا لئواشهرت علای فقیهاهی که به بطالن رهن دین رو،  دهند  ازین فقیهان ورار می

هویسندگان واهون مدهی را واهع ساخته است که رهن دین را باطل بداهند و این هظر خودشاان را در  

و تنظیم شدا اسات   فقیهاناین مادا بر اساس هظر مشهور  بنابراین،  مدهی بگنجاهند واهون 111ماد  

 « ما  مرهون باید عین معین باشد و رهن دین باطل است» دارد: اعال  می

شاود   تحلیل توثی  اسناد تجاری با ماد  مزبور و عقد رهن مدهی اولین گزینه تلقی مای با این وصف، 

 زیارا   مواجاه اسات   مشکل لزو  عین بودن مرهون اچنین عالی ب   اما،ستمقبو  ا یو از این جهت امر

را در عقاد رهان شارط     واهون مدهی عاین باودن مرهاون    111و هیز ماد   فقیهانیا اجااعی مشهور وو  

چیزی جز برگ یاا   راهنسفته و چك،  و برات هظیر ،در توثی  اسناد تجاریکه  درحالی؛ داهند صحت می

   پام، ماهاد  بااوی مای  گیار   بارات هزد راهن و  دهد و محل نن رف مرتهن ورار هایدر تص را سند تجاری

 شود و باید به دهبا  راا دیگری بود  با مشکل مواجه میتوثی  اسناد تجاری با عقد رهن مدهی 

 های مشکل رهن دين در اسناد تجاری حل راه

در بساتر وااهون    هاا  حال  راایان  اتوان ارائه داد   اسناد تجاری میرهن دین در را در  حل رااچندین 

دو  از  حال  راا  نیاد  واهون به دسات مای  موسع تفسیر  روشاز هخست  حل راااهد   وابل طرحمدهی 

مناساب توثیا  و رهان اساناد      حال  راااز نهجا که ایان دو     اما،نید اصالح واهون مدهی به دست می

و  دهایم  مای  طلاوب ارائاه  م حال  رااتحقیا  حاضار را باه عناوان      حال  رااشوهد،  تجاری تلقی های

  نید در ادمه توضیحاتی میجهت اثبات این ادعا   داهیم های موجود را مردود می حل راا

 و ارزيابی آن تفسیر موسّع عین معیننخست:  حل راه

و   اصاالی  ةداهند، ما  را به دو دست الز  می مرهون رابودن   داهان، هرچند عین معین بعای از حقوق

توان ماا    که مورد رهن الز  هیست از مصادی  ما  اصالی باشد و می اهد بر ننند و کن تقسیم می  نلی
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داهان ما  اصالی را  گوهه حقوق این  (44 ا  44 :4319)جعفری لنگرودی  نلی را هیز به رهن گذاشت

 زمین و اشایای مناز  را   و خاهه و البسه و اغذیه و ارزش و مالیت دارد و طال داهند که ذاتاً مالی می

ارزش و مالیات هادارد، بلکاه     داهناد کاه ذاتااً    را مالی می  شاارهد و ما  نلی های ما  اصالی می مثا 

ما  است و اسکناس را که الاول در هظر بعای باه اعتباار اینکاه معارف پشاتواهه و ارزش        هاایند

هیز ما  نلی و  اسناد خزاهه را یادشداداهان  داهند  حقوق مقدار سیم و زر است مثا  برای ما  نلی می

هاا ساها     نن هاهناین   کنناد  نن به دریافت مقداری پو  رایج تلقای مای    حاکی از استحقاق دارهد

باه   و لفاان ؤمشاارهد  به هظر این  اوراق ورض و تابر را از این هوع اموا  می و های سهامی شرکت

بار ایان     «معاین  عاین »  چون تعریف ندتوان گفت این اموا  وابل رهن گذاشتن هیست طور کلی های

خصوص تابر پست که ماهند یك کاال وابل خرید و فروش است  اسناد خزاهه  کند؛ به اشیا صدق می

وجه هقاد   اما است ، وابل خرید و فروش 4314 مصوب ،واهون اهتشار اسناد خزاهه 44هیز وف  ماد  

شاود  بادین    ق میتوان رهن داد و عین معین در اصطالح حقوق مدهی بر غیر وجه هقد اطال را های

دهند که  کنند مفهو  نن را به هوعی توسعه می داهان با تعبیری که از عین معین می ترتیب، این حقوق

اسناد در وجاه حامال    گذاشتن  بر مبنای این هظر، وثیقه شودالاول برخی از اسناد تجاری را شامل 

درسات   ،به طور مسلم امکان داردشان  ها که فروش ارزش مالی ویژا نن ها، به ها  شرکت یا سها  بی

ها چنان با عین سند مخلاوط شادا کاه اهتقاا  و وابض       زیرا در دید عرف ارزش موضوع نن  است

پم هیچ ماهعی هدارد که عین این اساناد ماورد رهان      هاست اهتقا  و وبض اموا  نن ةاسناد به منزل

و اوراق با ها  در حکم سند طلب سها   ،شود  برعکم واوع می هیز که موضوع بیع  ورار گیرد؛ چنان

ها با توجه به لزو  عاین باودن    اموا  غیر مادی است و رهن نن  است و ارزش محتوای نن در زمر

 زیرا در هظر عرف بین سند و موضوع نن یگاهگی وجود هدارد   هیست درست  مرهون

تهاد در مقابل هاص  اج را حل رااگوهه  اینداهان  برخی حقوقهخست باید گفت  حل راادر ارزیابی 

اهد کاه   شدال ئواداهان  که بعای از دیگر حقوق چنان ؛(443 :4311)اسکینی  اهد هصریح واهون داهست

ای از اعاا  تجااری مزاحاات فاراهم     و تسهیل پارادادن واهون مدهی برای اهجا   111و  111مواد 

  (143 :4311 ناوردی موساوی بج  ؛341: 4319جعفاری لنگارودی   و بایاد تیییار یابناد )    اهد نوردا

 اهد  بعدی را مطرح کردا حل راارو،  ازین
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 و ارزيابی آناصالح قانون دوم:  حل راه

واهون مدهی وضع شود تاا   111اهد در واهون تجاری مخصّص برای ماد   ادپیشنهاد دا برخی محققان

وااهون   هیاز پیشانهاد اصاالح    محققاان بعای   (443 :4311)اسکینی  یداواهوهی پیش هی قصچنین ه

در مااد    مرهونوبض رهن و عین بودن   در زمینةو خواستار اصالحات و تیییراتی  اهد مدهی را دادا

 111اهاد باه مااد      پیشانهاد دادا و ( 341 :4319)جعفری لنگرودی  اهد واهون مدهی شدا 111و  111

«  توبض رهینه شرط صحت رهان هیسا  » :شودشرح اصالح  دینبواهون مدهی یك تبصرا اضافه و 

تابار و اوراق بهاادار و   »: شرح اصالح شاود  دینب هیز 111و ماد   (341 :4319جعفری لنگرودی )

تواهد رهیناه واواع    اسناد خزاهه و دستور پرداخت و اوراق ورضه و به طور کلی نههه مالیت دارد می

 «داردو به طور کلی نههاه مالیات   »در این پیشنهاد اصطالح   (341 :4319جعفری لنگرودی « )شود

  شود شامل اسناد تجاری هیز می

گذار با کدا  مبنا دسات باه    مشکل مسئله این است که واهونباید داهست  دو  حل راادر ارزیابی 

، 11)واهون اساسای، اصاو    بنا شدا است  مامیها فقه، واهون ایران بر زیرا اوالً  اصالح این مواد بزهد

بلکاه   مواجه با تاااد واو  مشاهور    111و  111اد شدا در مو و اصالح خواسته( 441 ،92، 91، 94

کند  میگذار در واهون مدهی با وو  مشهور مخالفت    هرچند گاهی واهوناستامامیه فقیهان  اجااعی

جنباة اساتثنایی   موضاوع  این  رساهد، میو گاهی موادی را که مخالف هظر مشهور است به تصویب 

ودن ما  مرهوهه منوط باداهیم و ایان هظار را واو      دارد  بنابراین، اگر صحت عقد رهن را به عین ب

( بر این 112، 14 ج :4311) بحراهی( و 134، 5 ج: 4141حلی )عالمه که  مشهور تلقی کنیم، چنان

ولیکن اگر عین باودن ماا      در حد خروج از هظر مشهور خواهد بودیادشدا هظرهد، اشکا  اصالح 

( بار  14، 1 ج: 4143که شاهید ثااهی )   چنان، دمرهوهه شرط صحت عقد رهن با اجااع فقیهان باش

، ثاهیااً   ما را مقابل وو  اجااعی فقیهان امامیه ورار خواهد دادیادشدا این هظر است، پیشنهاد اصالح 

از روابط  ،سفته و چك و براتبودن  تجریدیوصف اوصاف اسناد تجاری، هظیر برخی  حل راااین 

اسناد تجاری با ههادهای مدهی  فسیراجاز  ت یادشدا اوصاف وگیرد  میرا هادیدا خصوصی اشخاص 

 دیگری بود  حل رااباید دهبا    پم، دهد را به ما های
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 آنادلۀ سوم: نظريۀ مختار تحقیق و  حل راه

اصاطالح مساتحدثه    این تحقی  توثی  اسناد تجاری را یك عقد هامعین و از هوع عقود هوپیادا و باه  

کند  این عقد توثی  تجاری هامعین و مساتحدثه در مقابال    تعبیر می داهد و نن را به توثی  تجاری می

هم هاسازگارهد  مقررات عاومی عقاود   ها با نن   بنابراین،گیرد مدهی ورار می ا عقد رهن معین فقهی

و خصوصی عقد رهن معین هاان مقررات عاومی و اختصاصی عقاد رهان معینای اسات کاه در      

  کنناد  اهد و این مقررات عقد رهن مدهی را تفسیر مای  طرح شداحقوق اسالمی و واهون مدهی ایران 

مقررات حاکم بر عقد مستحدثه و هامعین توثی  تجااری عباارت از مقاررات حقاوق تجاارت      اما، 

تار   و از هااه مهام   ا الاللی وواهین یکنواخت بین ،ها ها، کنواهسیون اعم از پیاان ا الاللی داخلی و بین

رهان  در هتیجه عقاد    کنند را تحلیل و تفسیر می ها معامالت هستند و ننحاکایت و نزادی ارادا بر 

  مااد وف  نن  و ندنک نن داللت می رواهون مدهی ب 191تا  114 وادی است که معقدعبارت از  معین

است که به موجب نن مدیون ماالی را بارای وثیقاه باه دایان       معینی عبارت از عقد این واهون 114

توثی  تجاری عبارت از یك هوع عال حقووی است که طرفین مستحدثة عین و عقد هام  اما، دهد می

یا شخصی ساند   ،کنند و طب  این عال حقووی باهك، تاجر عقد نن را بر اساس اراد  خود ایجاد می

یا شخص دیگری برای تااین دیان، تعهاد خساارت احتااالی، تعهاد       ،تجاری را هزد باهك، تاجر

گاذار تعهاد خاود را اهجاا  هدهاد،       گذارد تا اگر وثیقه ر به وثیقه میو کسب اعتبا ،حسن اهجا  کار

 گیر طلب خود را از سند تجاری مذکور وصو  و طلب خود را از نن برداشت کند  وثیقه

؛ هساتند  و اصال نزادی واراردادی   حاکایت ارادا بر عقودمباهی  حل رااحقووی این  ا ادلة فقهی

الَّاذِیْنَ نمَنُاوا لَاا تَاأْکُلُوا اَمْاوَالَکُمْ       یَا اَیُّهَا»( و 4/ )مائدا«  نمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ الَّذِیْنَ یَا اَیُّهَا»هظیر نیات 

 وااهون مادهی   44ماد   ( در حقوق امامیه و19/ )هساء«  عَنْ تَرَاضٍتِجَارَا بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ 

 در حقوق موضوعه 

بندهد که فاالن   یات چنین است: زماهی که دو شخص حقیقی یا حقووی عقد میهحو  استدال  به ن

سند تجاری را برای دین نیند  یکی هزد دیگری به توثی  بگذارهد و عرف جامعاه یاا تجااری چناین     

چنین تعهد و تراضی طارفین  « عَنْ تَرَاضٍتِجَارَا »شاارد، عاو  و اطالق نیة  عالی را هوعی ورارداد می

، یادشادا عال به عهاد و عقاد   کند  بنابراین،  میکند و نن را صحیح اعال   به باطل استثنا می را از اکل
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تجارت از روی تراضی است و تجارت از روی تراضی، به علت اینکه از اکل به باطل هیست، صحیح 

هار عهاد و عقادی و از جالاه توثیا  تجااری را        «اوفوا بالعقود»که عاو  و اطالق نیة  چنان است؛

طب  این نیه، عال به توثی  مذکور وفا به عهد و عقد اسات و وفاا باه عهاد و      ،زیرا  کند الوفا می ز ال

زیرا این نیه امر به وجوب وفای عاو  عقاد، یعنای هار عقادی و از جالاه عقاد         عقد واجب است

، 4 ج: 4141واای  )اسات    وارد شادا  سانان  ابنکه در روایت صحیح  کند و چنان می، مذکور ا هامعین

(  مراد از عقد در این نیه مطل  عهد است یا مقصود از عقد در نیه عقدی اسات کاه در لیات و    424

عقد در این نیه به معنای مطل  عهد و عقاد     بنابراین،(145: 4315)اهصاری شود  عرف عقد هامیدا می

 شود  عرفی است و شامل عقود معین و هامعین )یا مستحدثه( و از جاله توثی  تجاری می

یان  اواهون مدهی در هفوذ یا صحت توثی  اسناد تجاری چناین اسات:    44هحو  استدال  به ماد  

مادا اصل مباح بودن وراردادها یا اصل نزادی وراردادی و حاکایت ارادا بار عقاود را باه رساایت     

را باه   هدثمساتح  ساازد و عقاود هاامعین و    شناسد و عقود را از اهحصار عقود معین بودن رها می می

( و به ایان ترتیاب ایان ماادا     31: 4313 و 12ا   15 ش، 4 ج: 4311شناسد )کاتوزیان  رسایت می

مخالفات  »ویاژا اینکاه ویاد     باه ؛ شناساد  کند و نن را واهوهی می توثی  تجاری را به عنوان توجیه می

وراردادهای خصوصی هسبت به کسااهی کاه نن را منعقاد    »گوید:  که می ،در این مادا «صریح واهون

هاظر بار عقاود معاین و شاروط      ، «اهد، در صورتی که مخالف صریح واهون هباشد، هافذ است وداها

ضان عقد معین است و در حیطة مقررات عاومی و اختصاصی عقود معین کاربرد دارد و این ویاد  

شاود و از   عقد هامعین توثی  تجااری از ایان ویاد رهاا مای        بنابراین،گیرد عقد هامعین را در بر های

کند  به این معنا که ماد   الاللی تبعیت می ررات عاومی و اختصاصی حقوق تجارت داخلی و بینمق

شرط هیز  ؛ اما،سازد رها می ،که ضان عقد معین واوع شود ،واهون مدهی هفوذ شرط را از این وید 44

ز  اسات  ، الیادشادا طب  ماد     لیکن،نور باشد تواهد جدای از عقد الزا  خود وراردادی است که می

: یکی اینکه چنین شرطی یا باه واراردادی مرباوط باشاد کاه      کنیمرعایت زمینه دو شرط را در این 

کاتوزیاان  و بعد از نن عقاد امااا شاود )   شود شود یا متام نن ورارداد محسوب  پیشاپیش شرط می

مااور   ،541عااالی کشااور، شاااار   ؛ رأی وحاادت رویااة دیااوان554 ا  519 ،15 ش، 4 ج: 4311

( و شرط دیگر اینکه این کار وسیلة تجاوز به احکا  نماری نن عقاد هشاود )کاتوزیاان     34/3/4331
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( و مقررات عاومی و اختصاصی نن عقد را هادیدا هگیارد؛ وگرهاه چناین واراردادی باه      31: 4313

واهون مدهی مخالف با صریح واهون خواهد  44نن عقد و به تعبیر ماد  نمر  علت مخالفت با احکا  

وراردادهاای  »کناد:   واهون مدهی که بیان مای  44ماد     بنابراین، درین وراردادی باطل استبود و چن

اهد، در صورتی که مخالف صاریح وااهون هباشاد،     خصوصی هسبت به کساهی که نن را منعقد هاودا

کاه   چنان؛ هاظر بر شروط ضان عقود معین است« مخالف صریح واهون هباشد» عبارت «هافذ است 

زیارا تراضای طارفین بار وااهون        هه تکایلای ، در این عنوان واهون امری است« واهون»ژ  مراد از وا

 ( 19 ش، 4 ج: 4311کند )کاتوزیان  تکایلی حکومت می

واهون مدهی را هباید با شرط عد  مخالفت هظم عاومی و اخالق حسانه   44پم این شرط ماد  

بر هر عقاد، اعام از    915این دو شرط ماد  زیرا   این واهون نمدا است مقایسه کرد 915که در ماد  

(  در حقیقت، تشبیه و ویاس عقد 95، ش 4: ج 4311کاتوزیان معین و هامعین، هاظر و حاکم است )

که از عقود هامعین است، این اشاکا  را ایجااد کاردا اسات  توضایح       ،رهن معین به توثی  تجاری

ا از دو بحث متاایز فقهی و فقیهان اتخاذ کاردا  واهون مدهی ر 44بیشتر اینکه واهون مدهی ایران ماد  

/ )مائادا  یکی اینکه این مادا را از ادلة حاکایت ارادا بر اهعقاد عقود و اصل نزادی واراردادی   است

ین شارح گنجاهادا اسات:    داست و نن را در بدهة اصالی ایان ماادا و با    کردا اتخاذ  (19/ ؛ هساء4

و دیگری اینکاه ایان     «اهد هافذ است را منعقد هاوداوراردادهای خصوصی هسبت به کساهی که نن »

، 3 ج: تاا  بای  ،؛ شهید ثااهی 111 ا  111، 44 ج :ب/ تا بی ،حلیعالمه مادا را از شروط اتخاذ کردا )

گنجاهادا اسات:   مااد  یادشادا   ین شرح در استثنای د( و ب111 ،1و  4 ج: 4145؛ محق  حلی 541

اهد( در صورتی که مخاالف صاریح    را منعقد هاودا وراردادهای خصوصی هسبت به کساهی که نن»)

  «واهون هباشد هافذ است

وراردادهای خصوصی هسبت به کساهی کاه نن را  »بنابراین، بخش هخست این مادا، یعنی جالة 

   اماا، شاود  را شاامل مای   ،و هر عقد، اعم از معاین و هاامعین  است عا   « اهد هافذ است منعقد هاودا

 فقاط خاص اسات و   « در صورتی که مخالف صریح واهون هباشد» ی جالة، یعنابخش دو  این ماد

یعنی ورار دادن شرط مخالف عقد معاین اصالی در عقاد      شود شروط ضان عقد معین را شامل می
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تبعی موضوع استثنای این مادا است و عقود هامعین از این مقاررات عااومی و اختصاصای عقاود     

 اهد  ارجاصطالح، تخصّصاً و موضوعاً خ به ،معین

 نتیجه

 111  مادصراحت و طب   رهن استعقد شرط صحت  بودن مرهون عین، هظر مشهور فقیهانطب  

 بارات  هظیر ،در توثی  اسناد تجاری   اما،مرهون باید معین باشد و رهن دین باطل استواهون مدهی 

محل نن  دهد و در تصرف مرتهن ورار های را سند تجاریچیزی جز برگ یا  راهنسفته و چك،  و

باا مشاکل   توثی  اسناد تجاری با عقد رهن مدهی    بنابراین،ماهد باوی می کش براتمثالً راهن یا هزد 

 شود  بطالن رهن دین مواجه می

در و  ،اعم از نیه و روایت رهان  ،ظهور هصوص و اجااع حقوق امامیهبطالن رهن دین در  ادلة

 باطل است رهن دین ادله، ب  این مطا  استمدهی واهون  111و  111 وادم حقوق موضوعه

شدت مورد اهتقاد ماست، بایاد باداهیم ماا     به بطالن رهن دین استناد به این ادله برای اثباتهرچند 

هظار   باا  و مخالفات ایام   وارار گرفتاه  در این صورت در مقابل هظر مشهور فقیهان و هص واهون مدهی 

گذر گاهی در تصویب برخی از ماواد   و واهون کند عالی ایجاد های حل رااواهون  مشهور فقیهان و هصّ

مشکل این است که ماهیت توثی  اساناد تجااری    حل راابهترین    بنابراین،استاودا  کردا به این کار 

فقهای و عقاد توثیا  تجااری فارق و       ا را عقد هامعین و مستحدثه تلقی کنیم و میان عقد رهن مادهی 

 191تاا   114عقد رهن معین باداهیم و نن را باا ماواد     مدهی را ا شویم و عقد رهن فقهیوائل تفکیك 

کنایم  و عقد توثی  تجاری را عقد هامعین و هوپیدا و مستحدثه اعاال   کنیم واهون مدهی تحلیل و تفسیر 

 الاللی و حاکایت ارادا بر معامالت تفسیر کنیم  حقوق تجارت داخلی و بین و نن را با مقررات

در حقاوق   عقود و براصل حاکایت ارادا در حقوق امامیه  ظریهحقووی این ه ا مبنا و ادلة فقهی

 هستند  واهون مدهی 44  مادایران 

زیرا رهن دین را طب  ههااد توثیا  تجااری صاحیح و       کند را حل مییادشدا این هظریه مشکل 

ون وااه و  کند  ویژگی این هظریه نن است که اوالً، مبنای نن منطب  با حقوق امامیاه  واهوهی اعال  می

ساز تدوین وواهین تجاارت   الاللی است و ثاهیاً، این هظریه زمینه مدهی و حقوق تجارت داخلی و بین

 برای تأسیم ههاد توثی  تجارت در رهن دین است 
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محااد   :، تعلیا  الروضه البهیه فای شارح اللاعاه الدمشاقیه    (  تا عاملی )بی  الدین جبعی شهید ثاهی، زین
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 ی کالهتری، بیروت، دار العالم االسالم

، وام، مؤسساه   مسالك االفها  الای تنقایح شارائع االساال       (ق 4143)اااااااااااااااااااااااااااااا 

 الاعارف االسالمیه 

محادتقی کشفی، تهران، الاکتبه  :تصحیح و تعلی ، الابسوط ( ق 4311بن حسن ) ، محادشیخ طوسی

 الارتاویه الحیاء اآلثار الجعفریه 

جاواد تهراهای و    ساید و  علی خراساهی سید :، تحقی الخالف(  ق 4141)اا ااااااااااااااااااااااااا

 محادمهدی هجفی، وم، دفتر هشر اسالمی 

 ن  البیت مؤسسة ، وم، بالدالیل حکا اال فی بیان ریاض الاسائل ( ق 4141) علی سیدطباطبایی، 

، مشهد، موسساة  حکا تحریر اال(  الف/ تا حلی، حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی اسدی )بی  عالمه

 ن  البیت 

النشار  مؤسسة ، وم، وواعد االحکا   (ق 4144)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 االسالمیه 

، تهاران، الاکتباه   الفقهااء  اتاذکر (  ب/ تا )بیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 لجعفریه الرضویه الحیاء التراث ا

لجناه   :، تحقیا  الشایعه  مختلاف  ( ق 4141)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 وم، دفتر هشر اسالمی  التحقی ،

  19ا  23 صص(، 1)4، «رهن دین»(  ش 4311علی ) علوی وزوینی، سید

 الکتاب مؤسسة ، وم، 3 چ طیب جزائری، سید :، تصحیحتفسیر القای ( ق 4141) براهیماعلی بن وای، 

حسین حسنی بیرجنادی،   :، تحقی جامع الخالف و الوفاق(  ش 4319) ، علی بن محاد بن محادوای

 سازان ظهور  وم، زمینه

مؤسساة  ، وام،  ایاااح الفوائاد  (  ق 4311بن حسن بن یوسف بن مطهار حلای )   فخرالاحققین، محاد

 مطبوعاتی اسااعیلیان 

 ایران واهون اساسی جاهوری اسالمی 

  4314 مصوب ،واهون اهتشار اسناد خزاهه

 واهون مدهی ایران 
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  4934 مصوب ،برات و سفته در زمینةواهون متحدالشکل ژهو 

  4931 ، مصوبچك در زمینةواهون متحدالشکل ژهو 

 ، تهران، میزان 9 ، چواهون مدهی در هظم حقوق کنوهی(  ش 4313کاتوزیان، هاصر )

  مدرس، تهران، 1 چ، وواعد عاومی وراردادها ( ش 4311)ااااااااااااا 

دکتارا، تهاران،    ةهاما  ، پایان«اصل عد  استناد به ایرادات در اسناد تجاری»(  ش 4311کاویاهی، کورش )

 داهشگاا تهران 

 ن  البیت مؤسسة ، وم، فی شرح القواعدجامع الاقاصد (  ق 4141محق  ثاهی، علی بن حسین )

 الاعارف االسالمیه مؤسسة ، بیروت، شرائع االسال (  ق 4145محق  حلی، جعفر بن حسین )

 ، هجف، نداب 1 ، چتحریر الوسیله(  ق 4394اهلل ]اما  خاینی  ) موسوی خاینی، روح

ا   419 صاص ، 3، فقاه اهال بیات   ، «عقد رهان  دروبض هقش »(  ش 4311موسوی بجنوردی، محاد )

142  

 ، تهران، کیهان 1 ، چتجامع الشتا(  ق 4144میرزای وای، ابوالقاسم )

، بیروت، دار اإلحیاء 1 محاد ووچاهی، چ :تحقی  و تعلی جواهر الکال ، (    4991هجفی، محادحسن )

 التراث العربیه 
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