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 چکیده 

 ، سنتی خودتبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و
باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر  ناظر به عملی حقوقی می

عد و احکام فقه با توجه به نقش خاصی که قوا.  وارد شده است،کشورها، از جمله ایران
بدیل تعهد در فقه ن دارد، سؤاالتی در رابطه با تقانون مدنی ایرا در تدوین ،امامیه

آورد؛ خألها و  عرفتی قابل توجهی را به دنبال میشود که خألهای م امامیه مطرح می
.  در مورد آنها بحث نشده است، به صورت مضبوط و مبسوط،سؤاالتی که تاکنون

قی متقن و  زیرا اصول حقو است؛تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده
مطلوبی تأمین  نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق ،مترقی فقه امامیه و حقوق اسالمی

 در فقه امامیه ،ابط حقوقیای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر رو اما گونه. کرده است
 با ،شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد دیده می

را در این زمینه که غنای مکتب فقهی امامیه   عالوه بر این،عهدیل تتأسیس حقوقی تبد
 . تواند راهگشای پاسخ به سؤاالت موجود در این حیطه باشد دهد، می نشان می

 
   . متعهدله ـ متعهد ـ سبب تعهد ـ موضوع تعهد ـتبدیل تعهد حقوقی تأسیسها  کلیدواژه

  
 طرح مسأله

ه تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در نظام فقهی مکتب  بررسی جایگا،ی این مقالهمسأله
 در فقه ما ، با ساختار حقوقی خاصش،سؤال اول این است که آیا این عقد. امامیه است

 و اگر ؛مطرح شده است؟ اگر مطرح شده، به چه صورت و در کدام کتب فقهی است
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سالم و ی خاصی در نظام حقوقی اها  آیا معادل، علّت عدم طرح آن چیست؟مطرح نشده
که نیاز به تأسیس حقوقی تبدیل تعهد را مرتفع ای   به گونه؛فقه امامیه مقرر شده است

 در وضع و تدوین ، با توجه به جایگاه خاص فقه امامیه؟ یا علت دیگری وجود دارد؟کند
مدنی ایران و در نظر گرفتن این که بخش اعظم قانون مذکور را آراء مشهور  قواعد قانون

 آیا :؛ به این قرار کهشود  میال دیگری نیز مطرحؤدهد، س  می تشکیلفقهای امامیه
  با قواعد و احکام فقهی ما سازگار است؟ به عبارت دیگر،،پذیرش تبدیل تعهد رومی

 فقهی، عقد تبدیل تعهد را محقق کرد؟ای  توان با اصل یا قاعده می
 امامیه و وجود ما، عدم طرح تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه فرضیات مورد نظر

، که با ساختاری است  در نظام حقوقی اسالم و فقه امامیه،مناسب برای آنهایی  معادل
دیل تعهد عالوه براین، پذیرش تب. اند  مطرح شده،خاص و متفاوت از عمل حقوقی مذکور

برد و اعمال آن از طریق عقد  ی فقهی مسلمی را زیر سوال نمی رومی، هیچ اصل یا قاعده
 . میسر است،ط ضمن عقد و شروط ابتداییصلح، شر

ی تحقیق نیز باید توجه نمود که خاستگاه وضع تأسیس حقوقی  ابطه با تاریخچهر در
ی   سابقه، قانون مدنی و آثار شارحان در، لذا این بحثاست؛  حقوق مدنی،تبدیل تعهد
وع اصلی این اما در مورد جایگاه این بحث در فقه امامیه و آثار فقهی که موض ؛طرح دارد

 در تحقیق ،به همین جهت. شود، بحث خاصی صورت نگرفته است  میمحسوب تحقیق
 این مسأله مورد نظر قرار گرفته و به صورت مضبوط و مبسوط به تحلیل و تبیین ،حاضر

 این بحث ،بنابراین.  استجایگاه عمل حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه پرداخته شده
 .شود  می پژوهشی اصیل محسوب،اسالمیی فقه و حقوق  در گستره

ترین   مهم،اید توجه داشت که فقه امامیهجهت تبیین جایگاه و ضرورت بحث نیز ب
 بخش اعظم قواعد ،شود و آراء مشهور فقهای امامی  میمنبع قانون مدنی ایران محسوب

   باید تا حد ممکن،لذا جهت تحلیل مسائل حقوق مدنی. دهد  میقانون مدنی را تشکیل
ه با آن دسته از مواد  رابطدر رسد اگر به نظر می. به مبانی فقهی و نظر فقها توجه نمود

و ها  در مباحث فقهی نداشته است، تحلیلای  که موضوع آنها سابقه مدنی  قانون
شود که نظام حقوقی اسالم   میمضبوطی صورت پذیرد، مشخص ی روشمند وها پژوهش

تواند در جهت   میه نیز قواعدی را مقرر نموده که در این حیط،و مکتب فقهی امامیه
ی حقوقی اقتباس شده است، مفید ها جایگزین شدن یا اصالح قواعدی که از دیگر نظام

 که مستقیماًاست   تأسیس حقوقی تبدیل تعهد،یکی از این موارد. اثر بخش واقع شود و
قوقی در فقه امامیه اگر جایگاه این عمل ح.  اقتباس شده است،از قانون مدنی فرانسه
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بررسی شود، عالوه بر ثبوت غنای حقوق اسالم و مکتب فقهی امامیه در مبحث تعهدات، 
 نیازی به وضع این تأسیس حقوقی در قانون مدنی ایران که شود که اساساً  میمشخص

نیست و اگر هم تدوین آن را در قانون مدنی بپذیریم، باید  ،باشد  میمبتنی بر فقه امامیه
 . کنیم اصالح ،اند  آن را که قواعد فقهی تأمین کرده از نواقصبرخی

 ابتدا به اختصار از مفهوم و ماهیت تبدیل تعهد رومی و شرایط و آثار ،در این مقاله
، سپس )فصل اول( شود  میآن و جایگاه این عمل حقوقی در قانون مدنی ایران بحث

 در دو بخش ،می در فقه امامیه یعنی جایگاه تبدیل تعهد رو،تحلیل بحث اصلی تحقیق
 ).فصل دوم( گیرد  می مطمح نظر قرار،طرح تبدیل تعهد و پذیرش آن

 

 کلیات: فصل اول
میراثی از حقوق رومیان است که در حقوق بسیاری از ١1»تبدیل تعهد«تأسیس حقوقی 

                   شخص        ی حقوقی بین دو رابطه،در دورانی که تعهد. کشورها به یادگار مانده است
 به تغییر یا انتقال ،گاهبل انتقال به دیگران نبود، هرشد و قا  میتلقی) طلبکار و بدهکار(

 ناچار بودند ، همراه با سایر اشخاص ذینفع،شد، دو طرف تعهد  می نیازی احساس،تعهد
د هر  برای ایجابنشانند؛ بنابراین،که تعهد را ساقط کنند و تعهد دلخواه را به جای آن 

 :  به دو عمل حقوقی جداگانه نیاز بود،دگرگونی در وضع موجود تعهد
 .ایجاد تعهد جدید به جای آن) ٢سقوط تعهد موجود  ) ١
 به منظور ادغام این دو عمل حقوقی و ایجاد ارتباط بین آنها و ساده ،»تبدیل تعهد«

 به جای قرار که؛ به این ی حقوقی ایجاد شد و تحولی مفید بود کردن تغییر در رابطه
توانستند به   میسقوط تعهد در عملی جداگانه و ایجاد تعهدی دیگر، اشخاص ذینفع

در عمل حقوقی .  تعهدی را ساقط کنند تا جای خود را به تعهدی دیگری بسپارد،تراضی
  با هم موضوع تراضی قرار، به عنوان دو امر مالزم یکدیگر،جدید، سقوط و ایجاد تعهد

 ).١٩٨ ،ی عمومی تعهدات نظریهکاتوزیان، (دام سبب تحقق دیگری بود گرفت و هر ک می
تبدیل تعهد به .  به چهار صورت ممکن است محقق شود،عمل حقوقی تبدیل تعهد

کنند که موضوع تعهد   می از این طریق توافق،اعتبار تبدیل موضوع، که طرفین تعهد
مقداری که دهکار متعهد است به عنوان مثال، اگر ب.  به چیز دیگری تبدیل شود،موجود

.  عسل بدهد،تواند با توافق طلبکار، معادل آن  می به طلبکار بپردازد،،وجه نقد معین
 هنگامی ،تبدیل سبب تعهد. صورت دیگر، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب است

مثالً مستاجر، وجه نقد . گردد که طرفین، مبنای تعهد موجود را تغییر دهند  میمحقق
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 مبنای تعهد ،در اینجا.  در اختیار داشته باشد،ع عقد اجاره را به عنوان قرضموضو
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل . شود  می به عقد قرض تبدیل، از عقد اجاره،مستاجر

 ، بدین ترتیب که دو طرف و طلبکار جدیداست؛ عمل تبدیل تعهدطلبکار، صورت سوم 
در برابر اش  دار دین شود تا ذمه ، عهدهار جدید در برابر طلبک،متعهدکنند که   میتراضی

ت تبدیل رتبدیل تعهد به اعتبار تبدیل بدهکار نیز آخرین صو. طلبکار قدیم برئ گردد
شود تا او از طلب   میدار دین در برابر طلبکار عهد است که برای تحقق آن، ثالثی عهدهت

 . خود بر مدیون بگذرد
عملی حقوقی است «: توانیم تعریف کنیم  می صورترا به این» تبدیل تعهد «،بنابراین

 اسقاط شود تا تعهد دیگری که در ،کنند بر اینکه تعهد موجود  می توافق،که طرفین آن
 .» متفاوت از تعهد پیشین است، انشاء و جایگزین آن گردد،ی مذکوریکی از صور چهارگانه

 ، التزام جدید، طریق آنتعاقب دو التزام که از) ١: شرایط تبدیل تعهد عبارتند از
منظور از تعاقب دو تعهد این است که باید تعهدی موجود . شود  میجانشین التزام پیشین

باشد تا تعهد جدید جایگزین آن شود و تعهد جدید نیز انشاء شود تا بتوان تعهد قدیم را 
 ،یشین تعهد جدید باید با تعهد پ؛اختالف بین دو تعهد در یکی از عناصر) ٢. ساقط کرد

 مغایرتی با تعهد پیشین نداشته ،اما اگر التزام جدید. در عنصری مهم اختالف داشته باشد
 ،همچنین. نیست» دتبدیل تعه«شود و   میباشد، این امر اقرار به التزام پیشین محسوب

پس اضافه . شود  تبدیل تعهد محسوب نمی،م پیشینجوهری بر التزاادخال تعدیل غیر
پیشین، یا تمدید اجل موجود، یا الغای آن و تغییر مقدار دین به کردن اجل به تعهد 
اما تعلیق تعهد منجز . شوند  اینها تعدیل جوهری محسوب نمیهمگیزیادت یا نقص آن، 

به شرط واقف یا شرط فاسخ یا به عکس، الغای شرط واقف یا فاسخ، و در واقع منجز کردن 
شود   میبر آنها مترتب» تبدیل تعهد« و شوند  میالتزام، تعدیل جوهری در تعهد محسوب

 این است که ، منظور از قصد تبدیل تعهد؛قصد تبدیل تعهد) ٣ )٤٩٢، الوسیطسنهوری، (
 ایجاد تعهد جدید باید به منظور ثانیاً.  دو طرف باید قصد ایجاد تعهد را داشته باشنداوالً

ال تعهد پیشین و ایجاد تعهد  باید پیوند قراردادی میان زوثالثاً. زوال تعهد پیشین باشد
که قصد مشترک، این دو رویداد را پیوسته به هم انشاء کند ای   به گونه؛جدید برقرار شود

 ، از راه ایجاد تعهد جدید،به بیان دیگر، باید تعهد سابق. ناپذیر بسازد تجزیهای  و مجموعه
 انشاء همین شود،  میدر واقع، آنچه قصد تبدیل تعهد به معنای خاص نامیده. ساقط شود

 ).٢١٤ ی عمومی تعهدات، نظریهکاتوزیان، (رابطه و پیوند است 
 سقوط . شود  می آثاری در پی دارد که به صورت اجمالی به آنها اشاره،تبدیل تعهد
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 همان ؛به دنبال داردای   اولین اثر این عمل حقوقی است که خود، آثار ویژه،تعهد اصلی
در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد «: دارد  میرمقر. م. ق٢٩٣ی  طور که ماده

ی دین ها  با سقوط تعهد اصلی، توابع و تضمین،بنابراین. »... تعلق نخواهد گرفت ،الحق
 با سقوط دین او ،ول با مدیونؤشود، ضامنان مس  میی دین آزاد  وثیقه؛شوند مینیز زائل 

 به بقای توابع  ،البته، اگر طرفین معامله. رود  مییابند و امتیازهای تعهد از بین میبرائت 
 طبق توافق آنها ،گردد و تضمینات و توابع دین هد، تصریح کنند، دین پیراسته نمیتع

سقوط .  اما این امر خالف اصل است و نیاز به تصریح طرفین تعهد دارد؛ماند  میباقی
تواند ایراد و دفاعی را  نمی به این صورت که او ؛اثر دارد در دفاع مدیون نیز ،تعهد اصلی

 پس از تبدیل تعهد نیز مورد استفاده ،توانست به آن استناد کند  میکه در برابر طلبکار
 ثمن بوده باشد و از طریق تبدیل ،برای مثال، اگر دین اول). ٢٢٠ ،همان( قرار دهد

 به  به مشتری قرض داده شده باشد دیگر امکان استناد، به اعتبار تبدیل منشأ،تعهد
 ایجاد تعهد جدید است که تابع ،دومین اثر تبدیل تعهد. خیار تأخیر ثمن وجود ندارد

 موجل بوده است، ،ی قرارداد تبدیل تعهد است؛ در حالی که تعهد سابقشرایط ویژه
ل به جّؤتواند دینی م  می،برعکس، از انحالل تعهد حال. تواند حال باشد  میتعهد کنونی
  از نو و، مرور زمان آن،ماند و به همین دلیل  میز ایرادها مصونتعهد جدید ا. وجود آید

 نیز از گردد و گاه ادعای پرداخت به طلبکار سابق  میی خود آغاز متناسب طبیعت ویژه
س در اسناد تجارتی برای ادعای پرداخت به ظهرنوی(شود  مدیون کنونی پذیرفته نمی

 ٢ ١).حقی دارنده اثبات بی
 

 ی تبدیل تعهد در قانون مدنی ایرانجایگاه تأسیس حقوق
 مفهوم رومی خود را ندارد و اعم است از تغییر ،»تبدیل تعهد«در قانون مدنی، اصطالح 

 م،. ق٢٩٢ی  بند نخست ماده. قاط و تجدید تعهدتعهد به سبب تغییر ارکان آن، و اس
تر،  قیقبه بیان د. دارد ظهور در اسقاط تعهد پیشین و ایجاد تعهد دیگری به جای آن

به همین جهت، آنچه را به .  نه از تغییر آن؛گوید  میی تعهد سخن  از استحاله،گذار قانون
متعهد «: ی التزام پیشین تصریح کرده است و دربارهنامیده » تعهد جدید«ماند   میجای

: خوانیم  می٢در بند . که نشان سقوط آن است» شود  مینسبت به تعهد اصلی بریء
 التزام ، با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید،لثوقتی که شخص ثا«

                                                                                                                             
 .٣، ج سنهوری، الوسیط؛ ٣٣٣ الی ٢٩٨ ص  همان کتاب،:ـ کنتفصیل بحث ای  بر. ١
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متعهد ( پس، وقوع تراضی میان ثالث ».شخص ثالث باید با رضای طلبکار انجام شود
 ،ی نقش بدهکار در این تبدیل وضع، قانون ولی درباره. و طلبکار ضروری است) جدید

 منعی ندارد اما  دخالت بدهکار بدین معناست که،هیچ حکمی ندارد و سکوت قانون
: گوید  میدر بیان مفهوم تغییر طلبکار. م. ق٢٩٢ی   ماده٣بند . ضروری هم نیست

این عمل . »ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید الذمه افی م،وقتی که متعهدله«
یکی از . شود  می انتقال طلب است و سبب تغییر طلبکار، بدون هیچ ابهامی،حقوقی
ی   تبدیل تعهد به وسیله، مدنی ایرانقانون: نویسد  میی این بند  درباره،انحقوقدان

 اشتباه نموده و بدین ،تبدیل دائن را با انتقال طلب که تأسیس حقوقی جداگانه است
 ).٨٤، شهیدی، ١/٣٤ امامی،(ا در تحقق آن الزم ندانسته است  رضایت مدیون ر،جهت

 به پیرایش نهاد عاریتی ، با این اقدام،ن مدنی نویسندگان قانو کهرسد  میولی به نظر
تواند   میدر دورانی که طلبکار. مزاحم آن را به دور ریزند فایده و ی بیها اند تا بخش پرداخته

با ظهرنویسی ساده و گاه با تسلیم سند، حق خود را به دیگری واگذار کند، چه نیاز دارد که 
پیچ در پیچ تبدیل تعهد کند؟ پس، اگر قانونگذار، خود را گرفتار تأمین رضای بدهکار و نهاد 

 ابزاری است ، نهاد سنتی رومی را به کنار نهد و انتقال تعهد را که برای اروپاییان،با درایت
 برای انتقال ، نهادی است سنتی و مقتبس از فقه، برای رسیدن به هدفی کهن و برای ما،نو

 ).٢٠٢ عمومی تعهدات، نظریهکاتوزیان،  ( گذارد، باید اقدام او را ستودجای آن هحق، ب
 ؛ زیرا کهالبته آنچه در قانون مدنی ما در این رابطه مقرر شده، خالی از انتقاد نیست
باشد و   میهر چند تبدیل متعهد و متعهد له در این قانون، ناظر به انتقال دین و طلب

اند، اما باید توجه داشت  سازی کرده  به نحو مطلوبی این نهاد را بومی،لفان قانون مدنیؤم
. دهد  می رهزن است و ذهن را به سوی تبدیل تعهد رومی سوق،که عنوان تبدیل تعهد
 در کنار تدوین سایر ، باید تغییر یابد و عناوین انتقال دین و طلب،لذا عنوان تبدیل تعهد

 تغییر جا، با هاگر این بومی سازی شایسته و ب. قواعد الزم و مربوط، جایگزین آن شوند
شود، هم اختالفات حقوقدانان در   میعنوان همراه شود، هم جلوی انحراف ذهن گرفته

. م. ق٢٩٢ ی بنابراین بهتر است بندهای دوم و سوم ماده. گردد  میاین رابطه مرتفع
 مقرر گردند و ، تحت عنوان انتقال دین یا تعهد،حذف شوند و در موضع مناسب خود

با . ربوط به انتقال تعهدات نیز در ضمن آن مشخص شوندسایر شرایط و قواعد الزم م
شود و تبدیل   می به تبدیل موضوع و سبب تعهد منحصر، تبدیل تعهد،این اقدام اصالحی

ی خود   تعهد، جایگاه واقعی و اصالح شدهله نیز در مواد مربوط به انتقالمتعهد و متعهد
 .یابند  میرا
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 تحلیل بحث اصلی :فصل دوم
رر  در نظام فقهی امامیه مق، پیش از این نیز اشاره رفت، تبدیل تعهد رومیطور که همان

از تغییر ای  ولی، نوعی تبدیل موضوع تعهدات و گونه. اند نشده و فقها آن را مطرح نکرده
یین و تحلیل ماهیت خورد که تب  میروابط حقوقی در متون فقهی مکتب امامیه به چشم

احث علمی و منطقی مفیدی را در تبدیل تعهد رومی، مب با ،ی این موارد آنها و مقایسه
آورد و ضمن تبیین اتقان و کاربرد قوانین و قواعد فقهی مکتب امامیه در مبحث  می  پی

  کمک شایانی،حقوقی تعهدات، به روشن شدن جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه
 حقوقی، چهار شکل از آنجایی که مصادیق این دسته از تبدیل و تغییر روابط. کند می

گیرد، الزم است ابتدا به تحلیل و توضیح مصادیق مذکور و  را دربرمی٣ ١تبدیل تعهّد رومی
 سپس علت عدم طرح تاسیس ؛بیان موارد اختالف آنها با عقد تبدیل تعهد بپردازیم

 به این ترتیب، در این بخش از کنیم؛حقوقی تبدیل تعهد از جانب فقها را بررسی 
ترین مصادیق تبدیل موضوع تعهدات و تغییر  حصاء و تبیین برخی از مهم به ا،یقتحق

پردازیم و هر یک از این موارد را به صورتی  میروابط حقوقی در نظام فقهی امامیه 
 .کنیم  می با تبدیل تعهد رومی مقایسه،مختصر
شخصی، چیزی را در مقابل   اگر؛تبدیل موضوع تعهد از طریق تبدیل ثمن مؤجّل. ١

) ع(از طریق خاص از امام صادق . هم یا دینار در ذمه بفروشد، تبدیل آنها جایز استدر
غذایی را در برابر چند درهم  ایشان در مورد شخصی پرسیدند که نقل شده است که از

 رسد و از او تقاضای پرداخت ثمن  میل خریده و هنگامی که اجل آنجّؤبه صورت م
) ٥/١٨٦کلینی،  : نکـ( . آن غذایی از من بگیرجای به ؛گوید درهمی ندارم  میشود، می

متقدمان این ). ٥٤٤الترمذی، : نکـ (تبدیل ثمن مؤجل را پذیرفته است شافعی نیز  
پذیرند و استداللشان این است که بیع چیزی که قبض نشده، منهی است  مطلب را نمی

، متعلمینتبصرة الحلی، : نکـ  (شود  میو در صورت تبدیل، ثمن هم شبیه مبیع
  بلکه صرفاً است؛ چرا که بیعی رخ نداده؛اما این استدالل صحیح نیست). ١٢٦ـ١٢٣

 چیز دیگری ،ثمنکه به جای اند  توافق کردهچیزی با چیز دیگر تعویض شده و طرفین 
وانگهی، به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که آنچه در اینجا مهم . پرداخت شود

رفین بستگی  به توافق ط،، و اینکه به چه صورت محقق شوداست است استیفای حق بایع
ی مشتری را ابراء نماید، این اختیار را نیز  تواند ذمه  میطور که بایع بنابراین، همان. دارد

                                                                                                                             
 .عهد، تبدیل متعهد و متعهدلهتبدیل موضوع تعهد، سبب ت. ١
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بیع و ثمن و یا به طرفین یا مای  دارد که ثمن را با توافق او تبدیل کند و این هیچ لطمه
. شود  میسقوط دین مشتری نیز جب استیفای حق بایع و بلکه مو؛کند عقد بیع وارد نمی

  همین مورد مذکور،به این ترتیب، یکی از مصادیق تبدیل موضوع تعهد در فقه امامیه
  چیزی دیگر را جایگزین موضوع اصلی تعهد، با توافق یکدیگر،باشد که طرفین می
ه اسقاط و ن است ک ای، از تبدیل تعهد رومی،ترین وجه تمایز این مورد مهم. کنند می

 متفاوت از ساختار حقوقی عقد ،شود؛ یعنی ساختار حقوقی آن ایجادی در آن دیده نمی
  یک مصداق از تبدیل موضوع تعهد،عالوه بر این، تبدیل ثمن مؤجّل. تبدیل تعهد است

. شود  می در حالی که تبدیل تعهد رومی عنوانی است کلی که به چهار اعتبار محققاست؛
توان استفاده کرد و   می، این است که از مالک تبدیل ثمن مؤجّل،باشد  می توجهآنچه قابل

 یکی از ،چون که ثمن مؤجّل. تبدیل دین در فقه امامیه را به طور کلی جایز شمرد
 هم نیست که تبدیل را ای ویژهشود و دارای خصوصیت   میمصادیق مفهوم دین محسوب

قابل انطباق با دین است، از طریق توافق طرفین پس، هر موردی که . منحصر در آن بدانیم
ترین و بارزترین مصداق تبدیل  در نتیجه، تبدیل دین، کامل. باشد  می قابل تبدیل،آن

 .شود  میموضوع تعهد در فقه امامیه محسوب
شود   میاند، چنین استفاده  از مطالبی که برخی فقها مطرح کرده؛تبدیل سبب تعهد. ٢

بحثی که در . عتبار تبدیل سبب، در فقه امامیه مورد توجه بوده استکه تبدیل تعهد به ا
 عالم یا جاهل  ـوب را به مشتریص مال مغ،این رابطه بیان شده، این است که اگر غاصبی

وب به ملکیت بایع و به ص این بیع را اجازه دهد، مال مغ، بفروشد، سپس مالک ـبر غضب
شود؛ یعنی   میقدی نافذ و مشروع تبدیلتبع آن به ملکیت مشتری درمی آید و به ع

 ناظر به وقوع بیع به صورت نافذ نیست تا قائل شویم به  صرفاً،ی مالک در این مورداجازه
 ، بلکه با این اجازه؛شود  میجدید بین مجیز و مشتری محسوبای  اینکه اجازه، معاوضه

شود   میی تبدیل در ید غاصب که اکنون در اختیار مشتری است، به مبیع،وبصمال مغ
 ،این حالت). ٤٩ـ٤٧ روحانی،( مالک آن گشته است ،ا سببی مشروع ب،که گویی غاصب

مانند صورتی است که غاصب، مال را نفروخته و در اختیار خود داشته باشد و مالک و 
 در اختیار غاصب باشد و در عوض، ، به عنوان مبیع،وبص توافق کنند که مال مغ،غاصب

 تعهد ،در مورد قبل هم چنین حالتی وجود دارد و در واقع. لک بپردازدثمنش را به ما او
 سبب ،شود، و در حقیقت  میوب، به پرداخت ثمن مبیع تبدیلصغاصب به رد مال مغ

تبدیل رضای مالک به وقوع بیع برای غاصب که در منبع مذکور . شود  میتعهد دگرگون
 .باشد  می همین مورد بهمطرح شده است، ناظر
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 تبدیل سبب تعهد، در فقه امامیه مورد توجه بوده و  کهتوان گفت  مین ترتیب،به ای
چرا که اسقاط تعهد .  با عقد تبدیل تعهد تفاوت دارد، اما ساختار حقوقی آن؛مطرح شده است

 توافقی بر جایگزینی عقد  بلکه صرفاً؛شود جای آن اعمال نمی هپیشین و انشاء تعهد جدید ب
 . باشد  می تبدیل تعهد غاصب،ی آنگیرد که نتیجه  میجای غصب صورت هبیع ب

توان در سایر موارد مشابه نیز   می،ی قابل ذکر این است که از مالک این بحثنکته
ندارد تا تبدیل سبب تعهد را منحصر ای   خصوصیت ویژه،مورد مذکور؛ زیرا استفاده کرد
برای . تعهدات را تغییر دادتوان سبب   می لذا در هر عقد مالی دیگری هم؛در آن کنیم

 قرض  ثمن را به عنوان،توان عقد قرض را جایگزین عقد بیع نمود تا مشتری  میمثال،
شود، بحث تبدیل عقد به عقدی دیگر   میطور که مالحظه همان. در اختیار داشته باشد

  ).همان(هی امامیه به آن اشاره شده است شود که در برخی کتب فق  مینیز مطرح
مواردی که نوعی تبدیل تعهد در آن   یکی از؛له از طریق انتقال طلبیل متعهدتبد. ٣
در . فی ممکن است محقق شودکردن طلب است که به صور مختل دهد، منتقل  میرخ

. کند  می طلبش را به دیگری منتقل و او را جایگزین خود،طلب، شخص دائن  انتقال
 زیرا برای مدیون ؛ددگر  می مدیون محققانتقال طلب، در غالب موارد، بدون نیاز به اذن

  ادای دین، آنچه برای او مهم است؛کند که دینش را به چه کسی بپردازد تفاوتی نمی
 پرداخت به دائن اصلی، یا که بتوان آن را عملی کرد؛ یعنی حال از هر طریقی ؛باشد می

یون نیز برای البته اگر خالف این توافق شده باشد، اذن مد. کسی که او برگزیده است
 .انتقال طلب الزم خواهد بود

 به عنوان یک مال مستقل در ، در فقه امامیه و حقوق اسالمی،طلب که از دیرباز
ی که اکثر فقها به آن مورد. دارایی دائن مطرح بوده، از طرق مختلفی قابل انتقال است

که از طرق ) ١٢٦ـ١٢٣ تبصرة المتعلمین،حلی، : نکـ (باشد   می بیع دین،اند اشاره کرده
وقتی بیع دین امکان داشته باشد، هبه و صلح آن نیز . شود  میانتقال طلب محسوب

 به این صورت است که ،دهد  میتبدیل تعهدی که در انتقال طلب رخ. ممکن خواهد بود
 ساقط و در برابر شخصی که طلب دائن ،با وقوع آن، تعهدات مدیون در برابر دائن اصلی

 تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل ،بنابراین، در این مورد. گیرد  می است، قراربه او منتقل شده
ترین   کامل کهتوان گفت  میکه با توجه به ساختار خاص آن١٥شود  میمتعهدله محقق

 .رود  میی تبدیل متعهدله در فقه امامیه به شمار نمونه

                                                                                                                             
در صـورتی کـه شخـصی    . البته در مواردی ممکن است انتقال طلب، تبدیل متعهد را نیز به دنبال داشـته باشـد   . ١

 .  شود  میکند، تبدیل متعهد نیز واقع  میطلبش را به دائن خود منتقل
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رومی و این نوع از د ی بنیادین بین تبدیل تعهها با وجود این، باید دانست که تفاوت
 متفاوت از دیگری ، ساختار حقوقی هر یک؛ چنانکهی حقوقی وجود دارد تغییر رابطه

 به صرف توافق بین دائن اصلی و دائن جدید، تعهدات ،است؛ یعنی در انتقال طلب
اما در تبدیل . شود  می ساقط و در مقابل دائن جدید برقرار،مدیون در برابر دائن اصلی

به بیان دیگر، آنچه در .  اسقاط و تعهد دیگری انشاء شود،اید تعهد موجودتعهد رومی، ب
ی جدید ی حقوقی سابق و ایجاد یک رابطه  قطع رابطه،دهد  میعقد تبدیل تعهد رخ

 جابجایی یک طرف رابطه، ،دهد  می ولی در انتقال طلب در فقه امامیه، آنچه رخ؛است
عالوه بر این، در .  دستخوش زوال شود، رابطهکه اصل  بدون این؛باشد  مییعنی متعهدله

 ولی در ؛الزم است٦ ١ رضایت هر سه طرفـ به اعتبار تبدیل متعهدله  ـتبدیل تعهد رومی
 شرط شده  مگر اینکه خالف آن قبالً؛ اصوالً رضایت مدیون شرط نیست،انتقال طلب

  منتقل،دادی با همان وضعیت قرار،ی دیگر اینکه در انتقال طلب، دیننکته. باشد
 ،ماند  می آنچه باقی،اما در تبدیل تعهد. ماند  می باقی، لذا تضمینات و توابع آن؛شود می

در نتیجه، به لحاظ بقاء تضمینات دین نیز بین انتقال طلب و . دین پیراسته از توابع است
 . تفاوت اساسی وجود دارد،تاسیس حقوقی تبدیل تعهد

د دیگری که پرداختن به آن بسیار ضروری مور: عقد ضمانتبدیل متعهد در . ٤
 تبدیل ،دهد  می آنچه رخ،در عقد ضمان. باشد  میاست، تبدیل تعهد از طریق عقد ضمان

شود تا دین او را ادا کند   می ضامن مدیون اصلی، به این صورت که شخصی؛متعهد است
 له بریء مون، در برابر مضاست  ناقل ذمه، به اعتبار این که عقد ضمان،و مدیون اصلی

 ،عقد ضمان از چند جهت با تبدیل متعهد در تأسیس حقوقی تبدیل تعهد. شود می
الذمه شدن او در ء اول اینکه غرض در هر دو، ایفای دین دیگری و بری؛همسانی دارد

 نیازی ،دوم اینکه در هر دو عمل حقوقی، جهت تبدیل متعهد. باشد  میمقابل متعهدله
له  ور که عقد ضمان بین ضامن و مضمونط  یعنی همان؛تتعهد اصلی نیسبه رضایت م

ی مدیون اصلی اثری در تحقق آن ندارد، تبدیل متعهد در  شود و اجازه  میمنعقد
 شود و متعهدله  میتأسیس حقوقی تبدیل تعهد نیز بین متعهد جدید و متعهدله محقق

جدید با شخص ای  ی او را ابراء کند و رابطه  ذمه،تواند بدون رضایت متعهد اصلی می
ی مهم است، توافق بنابراین، آنچه برای تحقق هر دو عمل حقوق. جایگزین او برقرار کند

از دیگر وجوه اشتراک دو . باشد  می)لهمتعهد(له   مضمونو) متعهد جدید(و رضایت ضامن 
                                                                                                                             

 .متعهد، متعهدله اصلی، متعهد جدید. ١
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ی مدیون اصلی آمده   باید دینی به ذمه،تبدیل تعهد این است که در هر دو عقد ضمان و
 از طرف دیگر، سبب این دین نیز باید ؛عهده بگیرند آن را بر،تا ضامن و متعهد جدید باشد

لذا اگر ثابت شود که سبب دین، نامشروع بوده است، دین باطل . مشروع و قانونی بوده باشد
برخی، این ویژگی . شوند  می عقد ضمان و تبدیل تعهد هم باطل،خواهد شد و به تبع آن
). ٢١١باقری، : نکـ (اند  مطرح کرده»  بودن عقد ضمانتبعی«ان عقد ضمان را تحت عنو

ویژگی چهارم که بین عقد ضمان و تبدیل تعهد مشترک است، ناظر به زوال تضمینات و 
شهید ثانی،  :نکـ  (رود  می نظر مشهور به شمار،باشد که در عقد ضمان  میتوابع تعهد اصلی

 ؛شود  میدیل تعهد هم یک اصل محسوبو در تب  )٢٣٠ـ قمی، ٢٦/١٥٠نجفی،   ـ١/٢٥٧
 عقود الزم ءعالوه بر این موارد، عقد ضمان و تبدیل تعهد جز. مگر آنکه خالف آن توافق شود

 .باشند  میهستند و از این جهت نیز مشترک
 به صورت و ،ترین آنها ن دو عمل حقوقی وجود دارد که مهمنیز بین ایهایی  اما تفاوت

 جابجایی و انتقال ،دهد  میدر عقد ضمان، آنچه رخ. شود  میساختار هر یک مربوط
ی حقوقی  رابطه،به عبارت دیگر. همان دینی است که مدیون اصلی بر عهده داشته است

باشد که در   میی پیشین مدیون اصلی با دائن خودله، همان رابطه بین ضامن و مضمون
تحلیل مذکور این است ی نتیجه.  شخص دیگری جایگزین او شده است،ی جدید رابطه

ه ی مدیون بود و جنس، تابع دینی است که بر عهدهکه دین ضامن از حیث مقدار، وصف 
 کند و فقط یک طرف آن تبدیل به شخص دیگری لذا اصل رابطه، تغییری نمی. است
ی اولیه که بین  شود این است که رابطه  می آنچه محقق،اما در عقد تبدیل تعهد. شود می

دیگر بین متعهد جدید و متعهدله ای  شود و رابطه  می قطع،و متعهدله بودهمدیون اصلی 
 یا اینکه تعهدی ؛تواند همان تعهد پیشین باشد  میدر نتیجه، تعهد جدید. گردد  میایجاد

 عقد ،بنابراین.  متفاوت از تعهد سابق باشد،کیف  وجدید ایجاد شود که به لحاظ کمّ
عالوه بر این، تبدیل . باشند  میوی متفاوت از یکدیگر به لحاظ ماه،ضمان و تبدیل تعهد

 اما عقد ؛ابل اعمال است ق، در تمامی تعهدات مالی غیر قائم به شخص،تعهد رومی
 بین فقها اختالف وجود دارد ، در مورد ضمان از غاصب،برای مثال. گونه نیست ضمان این

در مورد ضمان در اعیان ٨ .١)٤٤٢قمی، : نکـ (پذیرند   آن را نمی، مشهور طبق نظرو
زیرا . پذیرد این است که آن را نمیمشهور نظر نیز بین فقها اختالف وجود دارد و مضمونه 

                                                                                                                             
 سببی است برای دیـن، و بـا وجـود دیـن،             ،استدالل کرد که ضمان و تعهد غاصب      توان چنین     می با وجود این،  .  ١

 . امکان اخذ رهن نیز وجود خواهد داشت، و در صورت جواز اخذ رهن، ضمان از راهن نیز مجاز خواهد بود
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شخص امین ی   که باطل است؛ یعنی دینی بر عهدهشود  میضمان مالم یجب محقق
 امکان ضمان وجود ،البته در صورت تعدی و تفریط. نیست تا از آن بتوان ضمانت کرد

تفاوت دیگر این دو نهاد در آن است که ). همان کتاب( قبل از آن صحیح نیست  اما؛دارد
 در حالی که در معوض بودن ضمان ؛عمل حقوقی تبدیل تعهد، عقدی است معوض

) ٢٤ و ٢٣باقری، : نکـ (دانند   می عقد معاوضیاختالف وجود دارد و برخی آن را مسامحتاً
  تبرعی، معاوضی و نسبت به ضامن،له  دیگر عقد ضمان را نسبت به مضمونو برخی

 ). ٢٥سنهوری، : نکـ (شمارند  می
 ،باشد  می عقد ضمان که نوعی تبدیل متعهد کهتوان گفت  میبه عنوان نتیجه

شود که به لحاظ   میی تبدیل متعهد در فقه امامیه محسوب ترین و بارزترین نمونه کامل
 با عمل ، ولی به لحاظ اثراست؛ د متفاوت از تأسیس حقوقی تبدیل تعه،ساختار حقوقی
از تغییر روابط ای  با وجود این، این مورد هم گونه.  انطباق کامل دارد،حقوقی مذکور

  ٩ ١.شود که ساختار خاص خود را دارد  میحقوقی در فقه امامیه محسوب
 

 دیل تعهد در فقه امامیه و علت آنعدم طرح تأسیس حقوقی تب
 بر نوعی تبدیل موضوع تعهدات و تغییر  مواردی دالّ،هر چند در متون فقهی امامیه

 از ،ی این موارد  همه،شرح آن گذشتطور که  شود، اما همان  میروابط حقوقی دیده
 با تبدیل تعهد رومی تفاوت دارند؛ یعنی عمل حقوقی ،جهت مفهوم و ساختار حقوقی

 باشد و چهار ،عهد منطبق بر معنای خاص تبدیل تمستقلی در فقه وجود ندارد که کامالً
بنابراین، تأسیس حقوقی تبدیل تعهد از جانب فقها مطرح ١٠. ٢   صورت آن را شامل شود

 زیرا براساس مبانی فقهی اسالم و در نظر داشتن مصادیق و مواردی که از ؛نشده است
چنین تبدیل موضوع و تغییر روابط حقوقی ذکر شد، هرگز نیازی به طرح و تأسیس 

طور که پیش از این اشاره شد، تأسیس حقوقی تبدیل  همان. ته استعقدی وجود نداش
 قائم به شخص ،عهدات مالی و غیرمالی ت، یادگار دورانی است که به طور کلی،تعهد
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 زنگنه، جایگاه تبدیل تعهـد در       : آنها رک  آگاهی بیشتر نسبت به    برای   ون، انتقال عقد اجاره، عقد حواله؛     مال مره 
 .٩٠ـ ٨١فقه امامیه، ش 

 صـحرانورد،  :رک (انـد  وقی تبدیل تعهد دانـسته با وجود این، برخی عقد ضمان و حواله را از مصادیق تأسیس حق . ٢
نطبق بر  ت اینکه فقها دو نهاد مذکور را م        علّ آنها،به نظر   . ١٤٠ر حقوق مدنی ایران،     تبدیل تعهد و مصادیق آن د     
 .یس حقوقی تبدیل تعهد بوده استاند، عدم آشنایی آنها با تأس انتقال دین و طلب دانسته



 ٤٧ )بخش مدنی  (جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه 

 

داد و این پیوستگی بین دین  می وصف اساسی دین را تشکیل ،یت مدیونشخص. اند بوده
داد برای رسیدن به طلب خود،   میبود که به دائن حقای   تا اندازه،و شخصیت مدیون

 حتی حق شکنجه و کشتن او را نیز ،مدیون را به بیگاری بکشد و جهت استیفای طلبش
 عبد در برابر سان بهی دائن بود و با او   مانند برده،در نتیجه، مدیون در آن زمان. داشت

الم  در نظام حقوقی اس،شد؛ در حالی که چنین رفتاری با مدیون  میموالیش برخورد
 .هرگز جایگاهی نداشته است

شد که منطبق   می باید عملی تأسیس،ی چنین وضعیتی، جهت انتقال تعهدات در نتیجه
. بر اصل مذکور باشد و تعهد مدیون را از اساس ساقط کند تا تعهد دیگری جایگزین آن شود

هد اصلی و به عبارت دیگر، تنها راه تبدیل تعهد و منتقل کردن آن به شخص دیگر، اسقاط تع
 وصف اساسی و ،جای آن بود و از آنجایی که شخصیت دائن و مدیونه ایجاد تعهدی دیگر ب

شد، لذا در هر شرایطی رضایت آنها الزم بود و فقط دائن در   میمهم طلب و دین محسوب
 بدون ،توانست جهت تبدیل متعهد  می از آزادی نسبی برخوردار بود و،اسقاط دین مدیون

البته این اختیار دائن نیز . شودجایگزین او اش را بریء کند تا شخص دیگری  رضای او ذمه
در هر . شد  میکرد، مجاز شناخته  میبه جهت اینکه شرایط را برای استیفای حق او فراهم

 برای ، در چنین شرایطی تاسیس شد و حقوقدانان آن زمان،حال، عمل حقوقی تبدیل تعهد
 .جز این نداشتندای   چاره،اشداینکه انتقال دین و طلب ممکن ب

 بدون اینکه ، از همان ابتدا امکان انتقال تعهد،اما در نظام حقوقی اسالم و فقه امامیه
 بدون اینکه دستخوش تغییر یا تبدیل ، یعنی انتقال اصل تعهد؛ وجود داشت،اسقاط شود

اله  از طریق عقد ضمان و حو از یک طرف به طرف دیگر ممکن بوده و مخصوصاً،شود
 چرا که بر مبنای اصول حقوقی اسالم، ؛علت آن نیز روشن است. شده است  میانجام

ی مدنیات، قائم به شخص نبودند و با رعایت شرایط خصوص در حیطهه  ب،تعهدات مالی
، شخصیت دائن و  مذکورلذا طبق اصل. خاصی امکان انتقال آنها وجود داشته است

 ،ده و در هر زمانی که دائن و شخص جدیدش  وصف اساسی تعهد محسوب نمی،مدیون
 .اند، امکان انتقال دین و طلب میسر بوده است کرده  میاراده 

 اصل بوده و ،لیت انتقال تعهدات قاب،به این ترتیب، چون در نظام حقوقی اسالم
اند، نیازی به طرح و تأسیس عمل  دی مانند ضمان و حواله تأسیس شدهاساس آن عقوبر

. کند  میهد نبوده است؛ عملی که با پیچیدگی زیادی، تعهدی را منتقلحقوقی تبدیل تع
امروز هم با توجه به اینکه اصل شخصی نبودن تعهدات مالی و انتقال دین و طلب از 

جود تأسیس حقوقی طریق اعمال حقوقی مختلف پذیرفته شده است، دیگر نیازی به و
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 اقدام به حذف ،آلمان مانند ،شاید علت اینکه برخی کشورها. شود مذکور احساس نمی
  ١١ ١.اند، همین مطالب مذکور باشد این عقد کرده

 

 حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیهپذیرش تأسیس 
درست است که تبدیل تعهد رومی از جانب فقها مطرح نشده و چنین تأسیسی در فقه 

 میسر ،امامیهاساس قواعد و احکام فقهی  ندارد، اما پذیرش و اعمال آن برامامیه وجود
 در تواند  می،لذا تأسیس حقوقی تبدیل تعهد ١٢ ٢.کند را نیز نفی نمیای  است و اصل یا قاعده

توانند   می مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که اشخاص مایل باشند،،کنار سایر عقود
ب تراضی خود را جهت تبدیل موضوع یا سبب تعهد و یا تبدیل متعهد یا متعهدله، در قال

عقد صلح بگنجانند، یا از طریق شروط ضمن عقد یا شروط ابتدایی، تبدیل تعهد رومی را 
 ، در فقه امامیه،به این ترتیب، پذیرش و اعمال تأسیس حقوقی تبدیل تعهد. محقق کنند

 :پردازیم  میاز سه طریق ممکن است که به اختصار به توضیح هر یک
 عقدی است که به ،صلح: ق عقد صلحقوقی تبدیل تعهد از طریاعمال تأسیس ح. ١

توان تنازع و اختالف موجود را رفع کرد یا اینکه برای پیشگیری از اختالف   میموجب آن
محقق حلّی؛ عالمه : نکـ (کرد از آن استفاده  ،ای محتمل در آینده و یا تحقق هر معامله

ای  م هر معاملهتواند در مقا  میصلح .)م. ق٧٥٢ی  ؛ همچنین مادهقواعد االحکامحلّی، 
 ولی شرایط و احکام خاص آن معامله را ؛ی آن را داشته باشد واقع شود و نتیجه

تر   صلح وجود ندارد؛ قالبی است وسیعبه این ترتیب، هیچ محدودیتی برای مورد١٤ ٤.ندارد
 بنابراین، عقد صلح. ی عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده است از همه

ی آن را داشته باشد و در صورتی  عقد تبدیل تعهد واقع شود و نتیجهدر مقام تواند  می
با توجه به . که طرفین بخواهند، شرایط همان عقد نیز بر توافقشان حاکم خواهد بود

تواند برای رفع تنازع موجود یا دفع اختالف احتمالی یا تحقق هر  میاینکه عقد صلح 
قوقی تبدیل تعهد نیز ممکن است برای رفع ح واقع شود، انجام تأسیسای  معامله

اختالف موجود یا دفع اختالف احتمالی واقع گردد یا اینکه به عنوان صلح ابتدایی محقق 
                                                                                                                             

اند بـه اینکـه       شدهی بحث خود، چهل و هشت ماده در مورد عقد تبدیل تعهد ارائه کرده و قائل                   با این حال، برخی در نتیجه     . ١
 .)  به بعد٢٠٠آزاد، تبدیل تعهد، : نکـ (ای شوند که در قانون مدنی ذکر شده است  این مواد، باید جایگزین دو ماده

ی را  ایـن تأسـیس حقـوق   ،٢٩٣ و ٢٩٢ی  مدنی نیز به همین علت، در دو مـاده لفان قانون   ؤ م رسد که    می به نظر . ٢
 .  اند مقرر کرده و آن را ردّ نکرده

 .م. ق٧٥٨ماده . ٣
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 شخصی مقدار معینی وجه نقد از دیگری طلبکار است و شخص  برای مثال،.شود
١.کند  می آن را انکار،بدهکار

در . را اثبات کندتواند ادعای خود  طلبکار نیز به دالیلی نمی١٥
جای وجه نقد، کار معینی برای ه کنند بر اینکه بدهکار ب  مینتیجه، طرفین مصالحه

سپس . طلب خود بگذرد انجام دهد تا طلبکار هم از ،کند  میطلبکار یا کسی که او معین
در . کنند  میرا انشاء) کار معین(ی ی دیگر را ساقط و رابطه) وجه نقد(تعهد موجود 

این مورد، صلح برای رفع . دیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع صورت گرفته است تب،اینجا
  ١٦ ٢.باشد که ممکن است در مورد اختالف احتمالی هم واقع شود  میتنازع موجود

شهید ثانی، : نکـ ( عنوانی است مستقل از سایر عقود ،طبق قول مشهور، عقد صلح
که واقع شود نیز ای  در مقام هر معاملهلذا، . و قواعد خاصی بر آن حاکم است) ٤/١٧٥

به عنوان .  صحیح و جایز نخواهد بود، در غیر این صورت؛باید این قواعد مرعی باشد
 این است که نباید حاللی را حرام یا حرامی را حالل ،نمونه، یکی از شرایط عقد صلح

و تا زمانی که شود نیز چنین است   میکه در مقام تبدیل تعهد واقعای  مصالحه ١٧ ٣؛کند
 . جایز و نافذ خواهد بود،حاللی را حرام یا حرامی را حالل نکرده

ی مورد نظر را  داد و نتیجه  را در قالب صلح قرارتوان توافق اطراف عقد  میبنابراین،
ی عقود معین، و تمام اعمال حقوقی  تر از همه  قالبی است وسیع، چرا که صلح؛ کرداخذ

توان تأسیس   می،ن ترتیب، یکی از مواردی که با استناد به آنبه ای١٨ ٤.گنجد  میدر آن
باشد؛ قالبی که   میحقوقی تبدیل تعهد را پذیرفت و در عمل محقق کرد، عقد صلح

کاتوزیان، : نکـ  (.جلی حاکمیت اراده تأسیس کرده استحقوق اسالم و فقه امامیه برای ت
  )١/٣٥٥، درسهایی از عقود معین

 که در اصطالحات شرعی     شرط: ل تعهد از طریق شرط ضمن عقد      اعمال عقد تبدی  . ٢
شرط ضـمن   :  دو قسم است   ،دیدگاهیبرطبق  باشد،    می »الزام و التزام  «و  » عهد«به معنای   

  شروطی هستند که ضمن عقد گنجانده      ،منظور از شرط ضمن عقد    . عقد و شرط ابتدایی   
                                                                                                                             

 )١٥٥، تبصره المتعلمینحلی، : نکـ  ( هم با اقرار جایز است هم با انکار،صلح در فقه امامیه. ١
با طلبکـار   ) متعهد جدید (رای مثال، شخص ثالث     ب. توان تبدیل تعهد رومی را محقق کرد        می با صلح ابتدایی هم   . ٢

هکار اصلی را اسقاط  کند      شروط بر اینکه طلبکار، تعهد بد      م کند؛کند تا دین متعهد اصلی  را پرداخت           می توافق
  تبـدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل متعهـد صـورت              ،در این مـورد   . ی دیگری را با متعهد جدید انشا نماید        و رابطه 

ای  ی اصلی اسقاط و رابطـه   مصالحه کنند بر اینکه رابطه،جدیداگر متعهد و متعهدله اصلی و متعهدله     . پذیرد می
 .شود  می تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله محقق،له جدید برقرار شودتعهد اصلی و متعهدبین م

 . ٢، حدیث ٣الوسائل، کتاب الصلح، باب . ٣
 .شوند فالت و رهن در قالب صلح محقق نمی ک،البته ضمان. ٤
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ای عقد باشـد، یـا اینکـه         ممکن است مرتبط با محتو     ،مفاد این دسته از شروط    . شوند می
شـرط  :  سه قـسم هـستند     ،شروط ضمن عقد  . هیچ ارتباطی با محتوای عقد نداشته باشد      

شـود    مـی   مقـرر  ،به موجب شرط صفت، در ضـمن عقـد        . صفت، شرط نتیجه، شرط فعل    
شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک      ٢٠ ١.عوضین یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد         

از نظـر  . شـد یـا ایقـاع    عقـد با ، از این که آن عملد است؛ اعمّ در ضمن عق  ،عمل حقوقی 
اعمـالی کـه بـرای      : انـد  اعمـال حقـوقی دو دسـته      ) ١/٢٨٣انـصاری،   : نکــ   (برخی فقهـا    

 و  ؛ ماننـد ازدواج و طـالق      ؛ اسباب و طرق مشخصی در شرع معین شده اسـت          ،تحققشان
رط کـردن آثـار     شـ . وصـایت   ماننـد وکالـت و     ؛که اسباب شرعی خاصی ندارنـد     ای    دسته
محقق داماد،  (ی دوم صحیح است     ی اول در ضمن عقد، باطل و اشتراط آثار دسته          دسته

 ؛باشـد   می طبق این نظر، اشتراط تحقق تبدیل تعهد رومی در ضمن عقد صحیح           ). ٢/٤٢
ماننـد اینکـه    .  اسباب و طرق خاصی را جهت تحقق آن مقرر نکرده اسـت            ،چرا که شارع  

 مقرر شود که مشتری معادل ثمن، مقدار معینی         ،رط نتیجه  به صورت ش   ،ضمن عقد بیع  
 تا مـدتی مـشخص در       ،یا بایع، مبیع را به عنوان عاریه      . ی باغش را به بایع دهد     ها  از میوه 

  بـا تحقـق عقـد بیـع، موضـوع و سـبب تعهـد تبـدیل                 ،در این موارد  . اختیار داشته باشد  
از شرط فعل این است که منظور .  است،قسم سوم شرط ضمن عقد، شرط فعل. شوند می

 بر یکی از متعاملین و یـا        ،در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی            
 با عمل حقـوقی تبـدیل تعهـد مـرتبط           ،آنچه در این مورد   . بر شخص خارجی شرط شود    

 این است کـه مفـاد شـرط،         ،منظور از شرط فعل حقوقی    . است، شرط فعل حقوقی است    
 مانند اینکه ضمن عقد بیـع بـر یکـی از طـرفین              ؛ افعال حقوقی باشد   انجام دادن یکی از   

اگر ضمن عقـد  .  هبه کند،شرط شود که مال معینی از اموال خود را به شخصی مشخص    
ی  ن ابراء نماید و در مقابل، رابطه      ی مشتری را نسبت به ثم      ذمه ، شرط شود که بایع    ،بیع

 بـه لحـاظ     ،دهـد   مـی  ه در اینجـا رخ    دیگری بین مشتری و طلبکار بایع انشاء شود، آنچـ         
 اسقاط و تعهد دیگری به      ،چرا که تعهد اصلی   .  تأسیس حقوقی تبدیل تعهد است     ،ماهوی

ــا قــصد انــشاء تعهــد جدیــد صــورت گرفتــه  ،جــای آن انــشاء شــده و اســقاط تعهــد  ب
بنابراین، یکی از طرق پذیرش و انجام عمل حقوقی تبدیل تعهـد در فقـه امامیـه،                 ٢١ ٢.است

                                                                                                                             
 . ارتباطی با تبدیل تعهد ندارد،شرط صفت. ١
ود که  شرط ش،حال، اگر ضمن عقد بیع. ر تبدیل متعهدله صورت گرفته است      به اعتبا  ،در این مورد، تبدیل تعهد    . ٢

ی دیگری بین بایع و شخص ثالث برقـرار شـود تـا ثمـن                ا نسبت به ثمن ابراء کند و رابطه       ی مشتری ر    ذمه ،بایع
 .گیرد  میمشتری را بپردازد، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد صورت
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توان بـه     می باشد که با تمسک به شرط نتیجه و شرط فعل حقوقی،            می  عقد شرط ضمن 
 .  تبدیل تعهد رومی را محقق کرد،صورتی مطلوب

هایی  شروط ابتدایی، الزام و التزام: اعمال عقد تبدیل تعهد از طریق شرط ابتدایی. ٣
ها  التزامگونه  برخی فقها این. ه عقد مرتبط نیستاست که در ضمن عقد مندرج نشده و ب

، شامل ی شروط ادلهکه  معتقدند دانند و  می از مفهوم شروط خارج،را به نحو تخصص
ل بر اغلبیت را حم٢٢ ١لغت ، تعریف اهل  از جمله شیخ انصاری،زرگانولی، ب. شود نمیآنها 

: نکـ (شود   می شامل شروط غیر مرتبط با عقد نیز،ی شروط  ادله کهکرده و معتقدند
اند که آنچه از  ی خود بیان کرده  در تأیید نظریه،این گروه از فقها). ١/٢٧٥انصاری، 

و کاربرد این واژه در عرف ) همان: نکـ (شود، مطلق التزام است   میی شرط متبادر واژه
.  این ادعاستمسلمانان و به ویژه مجامع گوناگون حقوقی در معنای مطلق التزام، مثبت

: نکـ (در معنای مطلق به کار رفته است  ،ایات بسیاری در رو،ی شرط عالوه بر این، واژه
لزوم شروط ابتدایی و به تعبیر دیگر، قراردادهای آزاد، اختصاص به  دلیل نفوذ و). همان

  هر الزام و التزامی از مصادیق عقود محسوب، بلکه عالوه بر آن؛دالیل نفوذ شروط ندارد
به آنها ٢٣ ٢»اوفوا بالعقود«بنابراین، عموم گردد و   میشود و تعریف عقود شامل آنها نیز می

کند و به عقود   میی عموم  افاده،ی عقود در کلمه» الف و الم«ابد؛ زیرا ی  مینیز تسری
  بلکه هر عهد موثق عقالیی را شامل؛شود اخته شده در زمان شارع محدود نمیشن
   ٢٤ ٣. زیرا عقد به معنای عهد موثق است؛گردد می

 با تمسک به مبانی فقهی و ،عهدات ابتدایی و آزادی قراردادیبه این ترتیب، ت
لذا از .  در ضمن عقد گنجانده شود ضرورتاً،نظریات فقها پذیرفته شده و الزم نیست تعهد

توان تحقق تاسیس حقوقی تبدیل تعهد را در فقه امامیه   میطریق شرط ابتدایی نیز
بر یکدیگر هستند، در قالب شرط  اگر دو شخص که ملتزم به تعهداتی در برا؛پذیرفت

 موضوع یا سبب تعهد خود را به چیز دیگری تبدیل نمایند و  کهابتدایی توافق کنند
 آن انشاء کنند، به جایتعهد اصلی را اسقاط و تعهد دیگری را با موضوع یا سبب جدید 

همچنین، . شود  می از طریق شرط ابتدایی محقق، تبدیل تعهد رومی،در این صورت
                                                                                                                             

 )٧ج ابن منظور،  (»نحوه الشرط الزام الشیء و التزامه فی البیع و «:اند ریف کردهگونه تع اهل لغت شرط را این. ١
 .١/مائده. ٢
. ٥١ و   ٥٠، بخش مـدنی،     ٢نقل از محقق داماد، قواعد فقه،       : ١٠٤،  )تقریرات درس آیت هللا نائینی    (منیه الطالب   . ٣

 طباطبایی یزدی،. رک: اند الوفاء دانسته زمج از عقود را الگذشته از این، برخی فقها صراحتا شروط و التزامات خار     
 .١١٨، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب
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توانند در قالب شرط ابتدایی، تبدیل متعهد یا متعهدله را نیز محقق    میاف عقداطر
 از آنجایی که شروط، نوعی توافق بین طرفین محسوب و با تراضی آنها محقق. کنند
١لذا، عالوه بر شرایط صحت شروط،. شوند، مانند عقود هستند می

باید شرایط صحت ٢٥ 
 خواه به صورت  ـنابراین، اگر شرط تبدیل تعهدب. عقود نیز در مورد آنها رعایت شود
 باعث جهل به عوضین شود یا خالف مقتضای ذات ـضمن عقد باشد یا شرط ابتدایی 

 ،همچنین، اگر جهت عقد تبدیل تعهد. عقد باشد، باطل و مبطل عقد خواهد بود
یل لذا صحت اشتراط عقد تبد. نامشروع باشد، صلح یا اشتراط آن نیز باطل خواهد بود

 .تعهد، منوط به رعایت شرایط مقرر در مورد صحت عقود و شروط خواهد بود
 
 نتیجه

باشد، در فقه امامیه مقرر   میتأسیس حقوقی تبدیل تعهد که میراثی از حقوق رومیان
 عالوه بر اینکه نیاز ، ولی وجود برخی عقود و نهادهای حقوقی در فقه امامیه؛نشده است

ای  کند، مبین گونه  مید رومی را به نحوی مطلوب مرتفعبه تأسیس حقوقی تبدیل تعه
از تبدیل موضوع تعهدات و تغییر روابط حقوقی است که از ساختاری مطلوب و برتر از 

ی فراوان، به لحاظ مفهوم و ساختار ها تبدیل تعهد رومی برخوردارند و با وجود شباهت
ند عقد تبدیل تعهد از هر چ. حقوقی، متفاوت از تأسیس حقوقی تبدیل تعهد هستند

اساس مبانی فقهی امامیه میسر  بر، آنجانب فقهای امامیه مطرح نشده است، اما پذیرش
لذا از طریق عقد صلح، . برد اعده ی مهم فقهی را زیر سوال نمیاست و هیچ اصل و ق

 .توان تبدیل تعهد رومی را پذیرفت و محقق کرد  می،شرط ضمن عقد یا شرط ابتدایی
 با ؛توان اصالحاتی را اعمال کرد  میقانون مدنی نیز ربوط به تبدیل تعهد درمواد م در

قانون مدنی ایران   به اعتبار تبدیل متعهد و متعهدله در،توجه به اینکه تبدیل تعهد
بلکه  ؛نیازی به طرح آن با عنوان تبدیل تعهد نیست باشد،  میهمان انتقال دین و طلب

با عنوان انتقال دین و انتقال طلب مقرر  ر قواعد الزم، ضمن تدوین سای،باید این موارد
توان چنین  نمیأ، ار تبدیل موضوع و تبدیل منشاما در رابطه با تبدیل تعهد به اعتب .شوند

زیرا که نهاد مستقلی برای مورد مذکور در نظام حقوقی ایران و فقه  نظری ابراز داشت؛
                                                                                                                             

مخـالف کتـاب و سـنت       . ٣دارای منفعت عقالیی باشـد      . ٢مقدور نباشد   غیر. ١: شرایط صحت شروط عبارتند از    . ١
 مـورد اخیـر   اکثر فقها. منجّز باشد. ٦) مقتضای ذات عقد(خالف مقتضای عقد نباشد    . ٥باشد  مجهول ن . ٤نباشد  

 . ٧٤ـ٦٧، بخش مدنی، ٢محقق داماد، قواعد فقه، . دانند برای تفصیل بحث رک میرا جزء شرایط صحت شروط ن
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 تعهد به اعتبار تبدیل موضوع و تبدیل  بقاء تبدیل،بنابراین. امامیه مقرر نشده است
 .موجه تلقی شود تواند مفید و  می،منشأ
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