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 . مقدمه1
 و» تعهد«در ادبیات حقوقی، معنا و مفهوم دو اصطالح  نیظاهربگرچه به دیده 

و شناخت مفهوم آن پژوهش و  دینمایمبه دلیل کثرت استعمال، امري ساده » التزام«
، خطاي این تأملو اندکی » ...نیظاهربل را خوار کند دیده عق«، لیکن طلبدینمتحقیق 

چرا  ؛ماندینمدیده را آشکار و ضرورت تحقیق بر متفکر و محقق عالم حقوق پوشیده 
که این دو اصطالح در حقوق اسالمی و متون فقهی، در معانی مختلفی مورد استفاده 

ي هاسیتأسیت، آثار و احکام ، در شناخت ماههاآنکه مفهوم شناسی دقیق  اندقرارگرفته
از این دو اصطالح در حقوق مدنی و کالم  است. به عالوه رگذاریتأثحقوقی مرتبط، 

که در کالم حقوقدانان این دو اصطالح به نحو  شودیمحقوقدانان نیز به وفور استفاده 
 )obligation(صحیح مفهوم شناسی نشده و بعضاً با اصطالح مشابه حقوق خارجی

قرار  ریتأثي حقوقی مرتبط را تحت هاسیتأسنداشته شده و شناخت برخی از یکسان پ
اصطالح تعهد در حقوق اسالمی به خصوص در  داده است. این در حالی است که

در حقوق خارجی ندارد. در » تعهد«کاربرد مصدري آن هیچ وجه مشترکی با اصطالح 
نیز چندان روشن نیست و این  این راستا مفهوم اصطالح تعهد و التزام در قانون مدنی

این دو اصطالح و خلط آن با مفهوم مشابه خارجی دامن  امر به عدم شناخت صحیح
تعریف اصطالحی  زده است. لذا در این تحقیق پس از بیان معناي لغوي، به شناخت

، استو در پایان بر مبناي فقه اسالمی که مهمترین منبع اقتباس قانون مدنی  میپردازیم
اخت صحیح مفهوم این دو اصطالح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و از این به شن

 .میسازیمرهگذر آثار شناخت دقیق مفاهیم حقوقی و ضرورت تحقیق را آشکار 
 

 . تعریف لغوي2
از این رو شناخت معناي  است؛ »عهد«تعهد، مصدر باب تفعل و ریشه آن واژه 

ي عرب به معناي هالغتنامهدر اکثر » هدع« .است» عهد« معنی لغوي آن در گرو شناخت
 ;112 :1414 ،آل یاسین و صاحب بن عباد ;102 :1409فراهیدي (، آمده است»وصیت«

 ;515 :1376 ،جوهري( ») امان، سوگند، ذمه و حفاظ (نگهدارنده)112 :1414طریحی 
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یک معناي واحد این لغت  انددهیعقاما برخی از لغتشناسان بر این )؛ 432 :1414فیومی 
حفظ « ). به بیان دیگر167 :1404 ،ابن فارساست(»  نگهداري از شی«دارد و اصل آن 

و یا ) 591 :1412 ،راغب اصفهانی(»و نگهداري از چیزي و مراقبت از آن در همه احوال
و  )59 :1412 ،قرشی بنایی(ندیگویمرا عهد   »نگهداري و مراعات پی در پی در شیء«

به معناي پایبندي به حفظ ایمان است و پیمان را نیز از آن  »اوفوا بالعهد«از این رو 
اند که مراعات و حفظ آن الزم است. به این مناسبت تعهد به معناي جهت عهد دانسته

چیزي و نو کردن نگهداري از آن(نگهداري و حفظ مستمر و  و حفظقبول نگهداري «
 آمده است.» پی)پی در 

. از اندکردهمعانی مختلفی ذکر » عهد«سرین قرآن نیز براي الزم به ذکر است مف
که چنان یکی به معنی عقد میثاق باشد،« نظر برخی از مفسرین این لغت چند معنی دارد

. چنان که استگویند: با فالنی عهدي کردم، یا به معنی رویت (دیدن و مالقات کردن) 
معنی وصیت باشد چنانچه گویند به  گویند: عهد من به فالن دیر است یا نزدیک و یا به

) در عین 183 :1371 ،ابوالفتوح رازي( ».دیگري عهد کردم، یعنی به او وصیت کردم
 ،طباطبائی» (التزام به چیزي و عقد قلبی بر آن« حال گروهی از مفسرین آن را به معناي

ي جواد» (التزام خاص در مقابل خداوند یا شخصی، بر امري مخصوص« )،651 :1378
و  و حفظالتزام خاص در مقابل شخص بر انجام امري دانسته «) یا 545 :1387 ،آملی

» دانندیمسوگند و ... را از مصادیق یا اسباب آن  نگهداري را از آثار و وصیت،
به معناي اختیار کردن و انتخاب کردن عهد و » تعهد«بنابراین ؛ )246 :1385 ،مصطفوي(

ظ و نگهداري آن الزم باشد. به بیان دیگر پذیرش ارادي و التزام و یا امري است که حف
در معناي اسمی)، تعهد است و معناي مترادف با التزام دارد چرا که التزام (اختیاري عهد

پذیرش مسئولیت و تکلیف،  دار شدن کاري،عهده«نیز در مفهوم مصدري به معناي 
 فرهنگ لغت عمید،. (است» و خویشتن را به انجام کاري مجبور ساختن موظف شدن

ثابت «به معناي » لزم«است که » لزم«از ریشه  »التزام«ذیل واژه التزام). الزم به ذکر است 
ي که جدا نشود و اگونه) و یا ثابت کردن به 552 :1414 ،فیومی( »کردن و واجب کردن

یز به ن» التزام«از این رو  )1420:6042 ،حمیري( .است» ي محکماگونهثابت کردن به 
ي که همراه و مالزم او اگونهمعناي ثابت کردن امري به نحو محکم به عهده خود به 
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 ،طریحیاست(» پذیرش و به ذمه و عهده گرفتن امري«) و یا 553 :1414 ،فیومی( باشد،
 یم.بریم). لذا در این تحقیق، دو اصطالح را در معناي یکسان به کار 162 :1414

 
 . تعریف اصطالحی3

 . تعریف تعهد در اصطالح حقوقدانان1.3
، بدون تفکیک معناي مصدري و اسم مصدري، تعهد را از حقوقدانانبرخی 

دانسته و بر این اساس به  obligation مترادف با اصطالح مشابه حقوق خارجی یعنی
متعهد را ملزم  تواندیمرابطه حقوقی بین دو شخص که به موجب آن متعهد له «معناي 

 ،یزدانیان ;5 :1389 ،جعفري لنگرودي( »ام کار یا ترك کار یا انتقال مالی بنمایدانج به
ي رابطهاز نظر این گروه، تعهد یک کاربرد دارد و به معناي  .اندنموده ) تعریف1392:71

که موضوع آن انجام یا ترك کاري است.  شودیمحقوقی بین دو شخص در نظر گرفته 
که شخص  انددانستهوضعیت قانونی «بهی تعهد را به معناي برخی نیز در تعریف مشا

». شودیممعین به انتقال دادن حق عینی یا اقدام یا عدم اقدام به عملی موظف و ملتزم 
 .)54 :1390 ،بهرامی احمدي(

» التزام« منابع عربی به و در» تعهد« که در منابع فارسی به obligationگفتنی است 
و  مشتق obligatioتین تأسیس حقوقی است که از واژه ال ترجمه شده،» موجب« و

تعهد یک رابطه حقوقی است که ما را ملزم به انجام « تعریف شده است: گونهاینعمدتاً 
) برخی نیز آن را به رابطه Helge, p1.»(دینمایمکاري به نفع دیگري بر اساس قانون 

از  سازدیمکه یک طرف را قادر  کنندیممیان متعهد و متعهد له تعریف  1حقوقی
تعهد «لذا از منظر ترمینولوژي رومی  ).Malaurie, 2007:30(چیزي بخواهددیگري 

و این رابطه  )Zimermann,1992:2دو طرفه بین دو شخص است(» یک رابطه حقوقی
عبدي (دهدیمجوهره و ماهیت اصلی تعهد را تشکیل  قانونی یا حقوقی شخصی،

 ).67: 1391پور،
اي تعهد دو معنا و کاربرد مصدري و در عین حال گروهی از حقوقدانان ایران، بر

و  اندنپرداختهلیکن به شناخت دقیق معناي مصدري آن  اندگرفتهاسم مصدري در نظر 
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ي همانند گروه اول، معنا و مفهوم تعهد در حقوق داخلی را به مفهوم اگونهبه 
obligation  تعهد در معناي مصدري را برخی اندساختهدر حقوق خارجی مرتبط .

رابطه میان دو شخص که به موجب آن، یکی از آن دو باید : «اندکردهونه تعریف گاین
مالی را به دیگري بدهد یا کار معینی را براي او انجام دهد و یا از انجام کار معینی 

) که این تعریف نیز با تعریف تعهد در حقوق 67: 1389(محقق داماد،» خودداري ورزد.
به معناي بر عهده گرفتن انجام یا «در این معنا را  اما برخی تعهد؛ غرب یکسان است

شهیدي، (دانندیم» ترك عملی در برابر دیگري، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد
 ).35–7 :1389نعمت الهی، ;16 :1384

این تعاریف، موضوع تعهد یکی از سه امر است: دادن مال،  بر اساسدر هر حال 
ودداري از انجام عمل معین، اعم از مادي و یا انجام عمل اعم از مادي یا حقوقی و خ

حقوقی و در واقع نتیجه تعهد به این معنا، تعهد به معناي اسمی مصدري آن است که 
 خواهیم پرداخت. فانیتعردر ادامه به 

تعهد به معناي اسم مصدري، عبارت از وظیفه و تکلیف حقوقی است که قانوناً بر 
ه در صورت خودداري از انجام آن، به تقاضاي متعهد له عهده متعهد ثابت شده است ک

به » تعهد). «42 :1384 ،شهیدي»(به وسیله مرجع قضائی، ملزم به انجام آن خواهد شد
این معنا ممکن است به اراده شخص، یعنی از طریق تعهد به معناي اول بر عهده او قرار 

ابت شود. در واقع تعهد به معناي گیرد و یا بدون اراده او و مستقیماً به حکم قانون ث
بنابراین در ؛ اسم مصدري گاه معلول عمل حقوقی و گاه ناشی از واقعه حقوقی است

این معنا التزام یا تعهد، به معناي تکلیف شخص به دادن مال، انجام عمل یا خودداري از 
 .)72:1391 ،پورعبدي(انجام عمل است

کلمه تعهد در حقوق کنونی به دو معنی « انددهیعقن نیز بر این برخی از حقوقدانا
که  معنی خاص -2 شودیممعنی عام که شامل تمام حقوق دینی  -1: رودیمبه کار 

» ردیگیمناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژه الزام خارج از قرارداد قرار 
ي قائل و ترگستردهدر قرآن و فقه معناي ) البته ایشان براي تعهد 19 :1389 ،کاتوزیان(

و  شودیمي به کار برده ترعیوسدر فقه و قرآن عهد و تعهد به معناي « :دارندیمبیان 
قانون  565. در ماده گرددیم(مرادف با عقد)  آوردیمشامل پیمانی که التزام را به وجود 
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 همان:»(به همین معنا است : جعاله تعهدي است جایز...، تعهدکندیممدنی نیز که اعالم 
) اما به تحلیل و مفهوم شناسی این معنا نپرداخته و آن را رها نموده و در نهایت 18

تعریف » ...رابطه حقوقی بین دو شخص «تعهد را همانند سایر حقوقدانان به معناي 
م . ناگفته نماند التزام نیز در اصطالح حقوقدانان داراي دو معنی مصدري و اساندکرده

مفعولی است و معنایی مترادف با تعهد دارد که از نظر برخی، در معنی دوم کمتر به کار 
) در معنی مصدري به معنی ملتزم شدن و بر عهده گرفتن و 1384:15 ،شهیدي. (رودیم

که بر عهده شخص ملتزم ثابت  شودیمدر معنی مفعولی به تکلیف قانونی اطالق 
 ).72 :1391 ،پورعبدي(شودیم

تا تعهد.  شودیمدر عین حال در کشورهاي عربی بیشتر از لفظ التزام استفاده 
) سنهوري 2: 1998 ؛ سعد،3؛ سلطان، بی تا: 8: 2009فرج توفیق،  ؛5 :1998(سعدي، 

و آن را براي بیان مقصود رساتر  دهدیمرا بر تعهد ترجیح  »التزام«لفظ در این باره 
در حالی  شودیمبه نظر او از لفظ تعهد، التزامات ناشی از قرارداد برداشت  زیرا داندیم

در فقه امامیه و  رسدیم)؛ ولی به نظر 3: 1975که التزام اعم از تعهد است(سنهوري، 
هر دو اصطالح معناي مترادفی دارند؛ لذا هردو عبارت را به یک معنا به  حقوق ایران

 .میدانیمو آن دو را یکسان  میبریمکار 
 

 . تعریف اصطالحی تعهد و التزام در حقوق اسالمی2.3
از دیدگاه فقهی نیز تعهد و التزام دو معناي مصدري و اسمی دارد. در کاربرد 
اسمی به معناي تکلیف شخص به انجام یا خودداري از انجام عملی است و لذا در 

که شرط یا ست، چنانبه التزام معنا شده ا ،»شرط فعل«ي فقها؛ هاعبارتبرخی از 
 :1417 ،حسینی مراغیاشتراط عدم تصرف به معناي التزام عدم تصرف تلقی شده است(

نیز به معناي تکلیف قانونی یا » التزام بایع و مشتري به تسلیم عوضین«یا  ؛)293
) که 580 :1416تبریزي،  ؛390 بی تا،، حسنیاست (به تسلیم عوضین  هاآنقراردادي 
  ن التزام، التزام در معناي اسمی آن است.منظور از ای

عهد بستن و به عهده گرفتن و یا ملتزم «تعهد و التزام در معناي مصدري به معناي 



 81                   ایران حقوق و امامیه فقه در »التزام و تعهد« مفهوم بر تأملی

است که در حقوق اسالمی در این معنا کاربرد بیشتري دارد و به اعتبار متعلق، » شدن
ا به امر اعتباري و انشایی تعلق گیرد . در این معنا التزام یشودیمتقسیم  خود به دو قسم
انجام و یا ترك کاري). در واقع به اعتبار متعلق التزام که امري اعتباري (یا عمل مادي

ي نمود. در قلمرو شروط و التزامات بندمیتقسالتزام را  توانیماست و یا امر مادي، 
، مصداق دومی عقدي، شرط نتیجه مصداق اولی و شرط فعل و یا این تعریف از کفالت

: 1385(امام خمینی، » علیه حق و هی التعهد و االلتزام لشخص باحضار نفس له« است:
 ).99: 1419، بجنوردي، 339: 1413، سبزواري، 34

مضمون انشایی و «تعهد و التزام در معناي مصدري در صورتی که موضوع آن یک 
مفهوم عقد  دهندهیل و بر عهده گرفتن موضوع اعتباري تراضی باشد، تشک »اعتباري
؛ از این رو هر عقدي مرکب از دو عهد یا دو التزام است، خواه موضوع عقد است

تملیک باشد یا نباشد و خواه حاصل عقد، تعهد (به معناي مسببی) براي هر دو طرف یا 
مرسوم از  که در این معنا هیچ ارتباطی با تعریف باشد یا نباشد کدامچیهیک طرف یا 
) بنابراین براي شناخت بهتر تعهد و 646: 1392الشریف، ( ق غرب ندارد.تعهد در حقو

 ، رجوع نمود.اندنمودهبه تعاریفی که فقها از عقد  توانیمالتزام در این معنا 
برخی، تعهد به این معنی را انشاء رابطه وضعی به صورتی که از نظر قانون یا شرع 

تعهد است و  در واقع از این منظر عقد،) 41تا: ، (شاهرودي، بیدانندیممعتبر باشد، 
العقد « سدینویم. نراقی صراحتاً در عوائد االیام استتعهد نیز انشاي رابطه اعتباري 

به عبارت دیگر عقد موجودي است اعتباري که در آن ) 1417:9نراقی، ( .»العهد الموثق
 ).62 :1379 ،پورقنواتی، وحدتی شبیري، و عبديالزام و التزام نهفته است(

تعهد شخصی با دیگري در امري از : «اندکردهگونه تعریف برخی نیز عقد را این
ی همانند نکاح، به رمالیغخواه امور  امور، خواه از امور مالی باشد همانند معاوضات،

عنوان مثال اگر زوجه تعهد کند که زوجه باشد و زوج نیز قبول کند، معاهده تمام 
 2».گرددیمبر آن مترتب  و آثارش شودیماعتبار حاصل  ر در عالمو آن ام شودیم

 ).146:  1419(بجنوردي،
ي تعهد به این ریگشکلتعهد به این معنا با مفهوم عقد رابطه تنگاتنگی دارد. با 

که بر اساس آن نسبت به یکدیگر داراي  ردیگیممحکمی بین طرفین شکل  علقهمعنا، 
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ر این معنا التزام به معناي بر عهده گرفتن یک امر اعتباري . دشوندیمحقوق و تکالیفی 
است که وفاي به این التزام به معناي پایبندي و عدم نقض آن است. در واقع نفس عقد 
التزام و تعهد به معناي بر عهده گرفتن امر اعتباري است، نه اینکه اثر آن تعهد به انجام 

. به عنوان شودیمتعبیر  مؤکدموثق یا عهد امري باشد؛ از این رو عقد به عهد یا عهد 
، »همسر مردي باشد نکهیاتعهد زوجه به « گونه تعریف شده است:مثال عقد نکاح این

). وفاي به این نوع التزام همانند وفاي به شرط نتیجه است به 387 :1419 :(بجنوردي
وي که این قرار این معنی که مثالً مال کذایی ملک مشروط له و طرف مقابل باشد به نح

 از او جدا نشود و به این قرار پایبند باشد.
الزم به ذکر است در فقه عامه نیز التزام و تعهد (به معناي مصدري آن) با مفهوم 
عقد ارتباط تنگاتنگی دارد و دو معناي عام و خاص براي عقد ذکر شده است. در 

. این شودیمه باشد عقد نامیده معناي عام هر گونه التزام و تعهد که انسان بر عهده گرفت
التزام و تعهد ممکن است در مقابل التزام و تعهد دیگر باشد مانند بیع و اجاره یا در 
مقابل التزام دیگر نباشد، مانند یمین و نذر و در معناي خاص التزام و تعهد صادر از دو 

 .)1379:63 ،قنواتی، وحدتی شبیري و عبدي پوربه نقل از است (طرف مقابل 
در تفسیر دیگري عهدي بودن عقد به معناي التزام به عقد و پایبندي به آن دانسته 

» مُنشاء«شده است. در واقع مدلول التزامی عقد، تعهد و التزام به نتیجه انشا و پایبندي به 
است و این مدلول التزامی همان عهد موثق و پیمان استوار است. محقق نائینی در 

: عقد به معناي عهد موثق یا پیمان استوار است زیرا در هر دیگویمتوضیح معناي عقد 
. انشاي مدلول عقد مثالً مبادله ثمن با مثمن که مدلول 1عقدِ الزم دو عنصر وجود دارد: 

به  اندنمودهانشا  آنچه. تعهد و التزام به 2.کنندیمعقد بیع است و متعاقدین آن را انشاء 
اول مدول مطابقی و جنبه دوم مدلول  جنبهل نکنند. این معنا که از انشاي خود عدو

) به بیان دیگر التزام به عقد در درجه اول به معناي 198: 1373التزامی آن است. (نائینی، 
پایبندي به عقد و عدم فسخ آن است. مدلول مطابقی در عقدي مانند بیع، مبادله مال به 

و پایبندي و » ي انشاجهینت«تزام به مال است، در حالی که مدلول التزامی آن تعهد و ال
است. این مدلول التزامی همان عقد و عهد موثق و پیمان استوار » مُنشاء«وفاداري به 

فقط به این جنبه خاص از » اوفوا بالعقود«است که ناشی از عرف و عقالست که آیه 
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قی، عنوان ؛ زیرا به صرف مدلول مطابکندیمعمل حقوقی، یعنی مدلول التزامی آن اشاره 
(قنواتی، وحدتی شبیري و عبدي پور و از موضوع آیه خارج است کندینمعقد صدق 

1379: 63(. 
مترادف  برخی اوقات به معناي پایبندي به عقد و »التزام و عهد«بنابراین، اصطالح 

گرفتن چیزي و یا تکلیف قانونی به انجام  بر عهدهبا وفاي به عقد است و به معناي 
 .ستینکاري، 

التزام و عهد در این معنا به مفهومی است که در قرآن کریم و منابع لغت آمده 
است. در مفهوم لغوي، عهد به معناي نگهداري و مراعات یا به معناي چیزي است که 

ندي به آن واجب است و عقد را نیز از آن جهت که الزم المراعات و مراعات و پاي ب
 .ندیگویمپایبندي به آن واجب است، عهد و التزام 

برخی فقها، عقود را به عهدي و  الزم به ذکر است بر اساس این تعریف از عقد،
 هاآن که عقود اذنی به دلیل اینکه هیچ التزام و پایبندي در دارندیماذنی تقسیم و بیان 

ایشان  ، عقد به معناي واقعی کلمه نیستند.ندنیست و حدوثاً و بقائاً نیازمند اذن هست
خارج » اوفو بالعقود«و تخصصاً از شمول آیه  دانندیمعقود اذنی را مسامحتاً عقد 

 :دهدیممرحوم بجنوردي توضیح . )285 :1373 نایینی، ؛1419:198 ،بجنوردي( .کنندیم
به عقد عبارت است از لزوم بقا مدلول عقد و عدم نقض آن و این معنی  وجوب وفاي«

عین لزوم عقد است نه اینکه لزوم از آن برداشت گردد و معناي عقد عرفاً همان التزام و 
است. در عرف و نزد خردمندان وفاي به عقد، بقا بر تعهد و » اوفوا« تعهد به مفاد امر

شارع مقدس نیز بر  است کههمان لزوم عقد عدم جواز حل و نقض عقد است و این 
) 177: 1419بجنوردي، (». همان لزومی که در اعتبار عقال وجود دارد تأکید کرده است

در واقع در اصطالح این گروه، مطلق ایجاب و قبول عقد نیست و عقد همان معناي 
 .)62 :1381 ،(محقق دامادلغوي و عرفی دارد
به (به خصوص بر اساس تفسیر اول) عقد نوعی تعهد(ز این منظردر هر حال ا

تعهد به معناي اسم (معناي مصدري) است اما نه تعهد به انجام کار یا ترك کار
مصدري) که موضوع تعهد به معناي سببی است، بلکه عهد بستن و ملتزم شدن به یک 

و حق فسخ و  ماندیمد امر اعتباري با این مضمون که ملتزم، به آن امر اعتباري پایبن
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فسخ آن است.  عدمي و بندیپانادیده گرفتن آن را ندارد و وفاي به این التزام به معناي 
بر این اساس وفاي به التزام که در حقیقت عمل کردن به مقتضاي عهد و متعلق التزام 

. اگر متعلق التزام، عملی از اعمال کندیماست، بر حسب مورد، معناي متفاوتی پیدا 
باشد، وفاي به این التزام، انجام دادن عمل است و اگر متعلق آن امري اعتباري همانند 
ملکیت یا زوجیت باشد، وفاي به آن، باقی نگه داشتن و عدم رفع یا فسخ، در همه 

بنابراین التزام در معناي مصدري به معناي  )44 :1419 ،اصفهانی( .هاستزماناحوال و 
و یا یک موضوع اعتباري است که حسب مورد وفاي به آن  گرفتن امر مادي بر عهده

 .نیز معناي متفاوتی دارد
گفتنی است از نظر گروهی از فقهاي معاصر، التزام به امر مادي تنها در صورتی 

اي عقد الزم الوفاست که در قالب شرط ضمن عقد باشد چرا که هر توافق دو جانبه
 شوندیماعتباري و وضعی باشد، عقد محسوب نیست و تنها توافقاتی که متعلق آن امر 

و عقد ربط چیزي به چیز دیگر و التزام یکی از طرفین به التزام طرف مقابل است و این 
 3امر جز در صورت ایجاد و انشا یک حق براي یکی از طرفین یا هر دو ممکن نیست

ید ابتدائاً امري ). به بیان دیگر طرفین با380: 1423(موسسه دائره المعارف فقه اسالمی، 
را انشا کنند و هر دو به آن ملتزم و پایبند شوند و  »ملکیت یا حق و یا زوجیت«نظیر 

وضعی بین طرفین شکل گیرد و عقدي  علقهالتزام خود را به یکدیگر پیوند زنند تا 
نیز باید امري اعتباري باشد. صرف التزام، هر چند در » ملتزم به«منعقد شود؛ از این رو 

 وضعی شکل گیرد، علقهل التزام طرف مقابل و به صورت توافق باشد بدون اینکه مقاب
غیر اعتباري) عمل (. به عنوان مثال التزام به انجام و یا ترك شودینممحسوب  عقد

تعهد به ( یشخص رابطهمانند تعهد به انجام کار و یا تعهد به فروش که ایجادکننده یک 
که صرف قول و وعده نباشد و در قالب ایجاب و معناي اسمی) است؛ حتی در صورتی 

 4.شودینم؛ عقد محسوب ردیقرار گطرف مقابل نیز  تیو رضاقبول و مورد قبول 
نتیجه گرفت که این گروه از فقهاي  توانیمدر صورت پذیرش این دیدگاه 

و هر  اندکردهمعاصر، در خصوص مفهوم عقد، یک دیدگاه کامالً موضوعی اقتباس 
ی نظیر قولنامه که از منظر و توافقات دانندیمنیازمند موضوعی اعتباري عقدي را 

و تنها به صورت شرط  دانندینمحقوقدانان اختالفی در صحت آن نیست، را الزم الوفا 
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 :1385 ،صافی ؛25 :1417 ،گلپایگانی ؛638، 1378خمینی (دانندیمضمن عقد صحیح 
بر پایه این فرض، عقد خصیصه عینی دارد و نه  ).25 :1385مکارم شیرازي  ;325

و چون با ایجاب و قبول به محض انعقاد عقد، اثر اصلی عقد(انتقال حقوق) در شخصی 
و محصول و مُنشاء  است، طرفین به رعایت آن ملزم و پایبند ابدییمعالم اعتبار تحقق 

زوجیت، اشتغال  اصلی عقد صرفاً ایجاد هر امر اعتباري و وضعی نظیر حصول ملکیت،
و  اندبرآمدهیشان خود در پی تعدیل این دیدگاه ذمه و ... خواهد بود. در عین حال ا

با این تفاوت که در این عقود  دانندیمتوافقاتی نظیر قولنامه، یا عقد استصناع را نیز عقد 
و نه حق وضعی  دانندیماثر عقد را ایجاد حقی از سنخ تعهد و التزام(به معناي اسمی) 

گر در صدق عنوان عقد، ایجاد هر ). به بیان دی381همان: (نظیر ملکیت و یا مدیونیت
صورت محصول و  نیدر انوع حقی اعم از حق عینی و یا حق شخصی را کافی است؛ 

ایجاد  تواندیممنشاء اصلی تعهد به معناي مصدري آن(بر عهده گرفتن و ملتزم شدن)، 
تکلیف و وظیفه حقوقی مبنی بر انجام یا ترك کار) باشد. (تعهد به معناي اسمی آن

این رویکرد، به معناي ورود دیدگاه شخصی به حقوق اسالمی(در خصوص پذیرش 
مفهوم عقد در  در خصوصي متفاوت دیگري هادگاهیدمفهوم عقد) است. ناگفته نماند 

اما عهد را به  دانندیمبین فقها وجود دارد. به عنوان مثال گروهی از فقها عقد را عهد 
) یا عقد را قرار مرتبط با قرار دیگر 8 :1409 ،اصفهانی(کنندیممعناي جعل و قرار تعبیر 

که در این معنا، معنی عقد و معنی عهد متفاوت است و  دانندیمو همان روابط اعتباري 
که شرح و تفصیل آن خارج از ) 104 :1421 ،خمینی(شودینمعقد عهد محسوب 

 5.میینمایم نظرصرفموضوع تحقیق است و بنابراین از آن 
 در قانون مدنی . معانی تعهد و التزام4

التزامات) در معانی (تعهدات) و التزام(در قانون مدنی از هر دو اصطالح تعهد
مختلف آن استفاده شده است که در برخی از موارد معناي تعهد و التزام روشن نیست و 
این امر موجب تشتت آراي حقوقدانان در خصوص برخی از مفاهیم و خلط تئوریک 

 با مفاهیم مشابه حقوق غرب شده است. هانآ
عقد عبارت است از اینکه « در تعریف عقد مقرر شده: 183به عنوان مثال در ماده 
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که » باشد هاآنیک یا چند نفر در مقابل دیگري تعهد به امري نمایند و مورد قبول 
: اندفتهگتا آنجا که  اندکردهو ایرادات مفصلی را بر آن وارد  هاشرححقوقدانان 

. در حالی اندختهیآمقانون مدنی اثر و مؤثر را در هم  183نویسندگان قانون مدنی ماده «
که تعهد اثر عقد است و نه خود آن و این اشتباه ناشی از اختالطی است که بین دو 

آنان را به بیراهه  و گاهمفهوم عقد و تعهد در ذهن نویسندگان قانون مدنی وجود داشته 
تعهد در معناي اسم مصدري به کار  از این منظر، .)16 :1372 ،کاتوزیان»(کشیده است.

 گرفته شده و معناي مسببی دارد.
قانون مدنی از ماده  183ماده  مییبگودر واقع این برداشت ناشی از این است که 

تباس قانون مدنی فرانسه و بدون تغییرات متناسب با سیستم حقوق ایران اق 1101
و  دهدیم) این دیدگاه، مشهور حقوقدانان را تشکیل 36 :1384 ،(شهیديگردیده است. 

؛ 213: 1378، جعفري لنگرودي، 18: 1351صفایی، (شودیمنظریه غالب محسوب 
). در این صورت، به درستی اشکاالتی بر این 79: 1386، امامی، 36: 1384شهیدي، 

ته تنها اثر محصور عقد، ایجاد تعهد است و بر زیرا در حقوق نوش شودیمتعریف وارد 
که به موجب آن یک یا چند نفر در  داندیماساس آن قانون مدنی فرانسه عقد را توافقی 

لیکن در حال حاضر با  شوندیممقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به انجام امري 
ت؛ چرا پذیرش تحقق مالکیت به محض وقوع عقد، نقص این تعریف آشکار شده اس

 .ردیگینمکه عقود تملیکی را در بر 
موضع قانون مدنی این چنین نیست و این تعریف از فقه گرفته  رسدیماما به نظر 

قانون مدنی تعریف نموده و عقد را  183شده است. چنانچه فقیهی عقد را به مانند ماده 
اشد خواه از امور تعهد شخص با دیگري در امري از امور، خواه این امر از امور مالی ب«
) که در این کاربرد، تعهد به 136: 1419بجنوردي،( 6»داندیمی (مانند نکاح) رمالیغ

و نه اسم مصدري. البته هیچ شکی نیست که از  استمعناي مصدري آن مورد نظر 
تعهد به معناي مسببی آن نیز باشد؛ همانند التزام بایع به تسلیم  تواندیمجمله آثار عقد 

اما مقتضی اصلی عقد، تعهد به این معنا ؛ تعهد به حفظ و نگهداري و ... مبیع و یا
 استنیست. الزم به ذکر است واژه تعهد در تعریف جعاله و کفالت نیز به معناي اخیر 

 و ارتباطی با تعهد به معناي مرسوم آن ندارد.
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گفتنی است تعریف عقد در قانون فرانسه، فارغ از اینکه شامل عقود تملیکی 
ه نگارش آن نیست؛ در حالی که برخی نحوبر  ، اشکال دیگري ندارد و اشکالیشودیمن

اثر و مؤثر را  گذارقانون: «اندداشتهاز حقوقدانان بدون توجه به معنی سببی تعهد، بیان 
. اندنمودهو از این رو بر نحوه نگارش ماده مزبور نیز اشکال وارد » ...به هم آمیخته است

در معناي مصدري و سببی آن در نظر گرفته شود، در واقع تعهد همان لیکن اگر تعهد 
بنابراین لفظ تعهد ؛ آمیختگی وجود ندارد گونهچیهعقد و مؤثر است نه اثر و از این رو 

قانون مدنی به هیچ وجه برابر و شبیه کلمه تعهد در حقوق فرانسه نیست  183در ماده 
به هیچ وجه  اندگرفتهقانون خود  1101ده و اشکاالتی که حقوقدانان فرانسوي بر ما

 قانون مدنی نیست. 183قابل سرایت به ماده 
، اشکال دیگري بر استدر صورت پذیرش این دیدگاه که منتخب نگارنده نیز 

 که کم از اشکال سابق نیست و آن اینکه این تعریف، دیآیمتعریف قانون مدنی وارد 
ائی نظیر مرحوم بجنوردي و نائینی که تعریف . از منظر فقهشودینمشامل عقود اذنی 

 گونهچیهقانون مدنی نیز شبیه به تعریف این گروه است، عقود اذنی، به دلیل اینکه 
وجود ندارد، عقد به معناي اخص نیستند و مسامحتاً عقد نامیده  هاآنالتزام و تعهدي در 

 ،(بجنورديشوندیمارج خ» اوفوا بالعقود« ؛ لذا تخصصاً از تعریف عقد و آیهشوندیم
) و این در حالی است که قانون مدنی صراحتاً عقود 285 :1373 نایینی، ;198 :1419

  جایز را عقد دانسته است.
توافقات صرفاً نوعی اذن  گونهنیانیز مسامحه کرده است و  گذارقانونآیا 
قانون مدنی را بر مبناي  183ه تعریف ماد گذارقانون؟ از یک طرف، شوندیممحسوب 

ی که در آن، عهد و توافقاتنظریات کسانی وضع نموده که قائل به عهد بودن عقد هستند 
نظیر ودیعه (و از طرف دیگر صراحتاً به این توافقات  دانندینمو پایبندي نباشد را عقد 

 عنوان عقد اطالق کرده است. )و عاریه و وکالت و مضاربه
؛ البته استقانون مدنی باز تعریف ناقصی است و نیازمند اصالح  از این رو تعریف

قانون مدنی فرانسه و نواقص بیان  1101نقایص و ایرادات آن ربطی به اشکاالت ماده 
ندارد. به بیان دیگر با فهم حقوقدانان، این تعریف  از حقوقدانانشده از سوي گروهی 

به (، تعهديهاآنامل عقود اذنی که در و با فهم حاضر، ش ردیگینمعقود تملیکی را در 
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 .شودینموجود ندارد، ) معنی پایبندي به مضمون اعتباري
ي مرتفع ساخت. یکی اگونهاین نقص و ایراد را توجیه و به  توانیمبا این وجود 

از فقهیان امامیه به منظور تعدیل دیدگاه فوق و سازش با دیدگاهی که عقد را مطلق 
قوام عقود به عهد است اما عهد مراتب مختلف دارد. : «دارندیم ، بیاندانندیمعهد 

موجود در » عهد«موجود در عقود اذنی و باالترین درجه آن » عهد«درجه آن  نیترنییپا
، مرتبه کامل و باالترین دانندیم مؤکدکسانی که عقد را عهد  عقود تنجیزي الزم است.

، کنندیمرا به مطلق عهد تعریف  و گروهی که عقد کنندیمدرجه عهد را اراده 
 7)201:  1413سبزواري،(»مرتبه آن است نیترنییپامنظورشان تمام مراتب عهد حتی 

به معناي مصدري آن  ستیبایماستفاده از واژه التزام یا تعهد در تعریف عقود،  نیبنابرا
 در نظر گرفته شود و نه اسم مصدري.

ه اسباب تملک، عقود و تعهدات ذکر قانون مدنی از جمل 140همچنین در ماده 
شده است که برخی حقوقدانان این امر را نیز از جمله اشتباهات نویسندگان قانون مدنی 

تعهد ایجاد یک رابطه شخصی و دینی است و به جا بود که « دارندیمدانسته و بیان 
وارد به ي ماپاره، (چرا که) ممکن است (تعهد) در ردیقرار گ(تعهدات) در شمار دیون 

 :1389 ،کاتوزیان(»شدن دین است دارعهدهتملیک انجامد ولی اثر شایع و طبیعی آن 
تعهدات که به دنبال عقود آمده است،  کلمه زیندر این ماده  رسدیم). لیکن به نظر 18

و  استدر معناي مترادف با عقد و التزام ارادي و یا همان تعهد به معناي مصدري خود 
هر امري  تواندیمو مُنشاء تعهد  رفته است که در این معنا اثراشتباهی صورت نگ

 (اعتباري) همچون تملیک باشد.
که از اجراي تعهد و یا خسارت عدم  226و  222در عین حال در موادي همچون 

در باب سقوط تعهدات،  264یا در فصل ششم و ماده  اجراي تعهد صحبت شده است،
اسم مصدري آن آمده است(تکلیف قانونی به انجام یا ترك کار)؛ چرا تعهد در معناي 

اجرا و یا ساقط شدن نیست و اجرا و عدم اجرا کردنقابلکه تعهد در معناي مصدري 
 .کندیمدر خصوص تعهد در معناي اسمی موضوعیت پیدا 

ر ماده التزام نیز در چند مقرره قانون مدنی به کار گرفته شده است. به عنوان مثال د
التزام شخصی به اداي «گونه تعریف شده است: قانون مدنی در معناي جعاله این 561
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مراد از التزام در این ماده نیز التزام به  رسدیمکه به نظر » اجرت معلوم در مقابل عملی...
آن هم التزامی که مضمون آن یک امر انشایی(تملیک جعل یا  استمعناي مصدري آن 
رداخت جعل) است. در واقع متعلق این التزام همانند عقد، امري اشتغال ذمه به پ

تعهدي «جعاله را  565در ماده  گذارقانونامري وضعی است.  جادکنندهیااعتباري و 
به کار ) دانسته که تعهد در این ماده نیز در معناي مصدري آن(بر عهده گرفتن» جایز

 گرفته شده است.
ایجاد شود که التزام جاعل، التزام به دادن  البته ممکن است این تردید در ذهن

عوض معلوم است و از این رو موضوع و متعلق این التزام امر غیر انشائی است و نه 
در واقع التزام جاعل همانند  التزام به امر انشائی همانند تملیک و یا انتقال و یا نقل ذمه.

و مُنشاء  ردیگیمبر عهده و جاعل پرداخت کردن جعل را  استالتزام از نوع شرط فعل 
اما دقت در کالم فقها، خالف این ؛ تعهد و التزام به معناي اسم مصدري آن است جعاله،

. از منظر فقها، متعلق جعاله، التزام به امر انشائی است که دهدیمدیدگاه را نشان 
. اگر جُعل، عین معین استموضوع آن یا تملیک و یا اشتغال ذمه به پرداخت عوض 

شد، التزام به تملیک این عوض معلوم است و اگر مال کلی باشد، متعلق التزام، اشتغال با
بر (بنابراین مراد از التزام، اوالً التزام به معناي مصدري آن استاست؛ ذمه به آن عوض 

عهده گرفتن و یا پایبند شدن) نه التزام به معناي اسم مصدري که مرادف تکلیف و 
باشد؛ ثانیاً متعلق این التزام یک امر انشائی است و  ناي رایج خودوظیفه و یا تعهد به مع

 جعاله«نه امر مادي. الزم به ذکر است در برخی از تعاریف صراحتاً بیان شده است: 
مشکینی اردبیلی »() یا تملیک عوض است415 :1426 ،بهجتالتزام انشائی به عوض (

 ).341: 1422، فاضل لنکرانی،98 :1419
ناگفته نماند این التزامِ انشائیِ به تملیک یا اشتغال ذمه یک التزام معلق همانند عقد 

آن یعنی تملیک یا اشتغال ذمه  منشأمعلق است، البته نه اینکه انشا معلق شده باشد، بلکه 
معلق به انجام عمل از سوي عامل است. از این رو در اثر جعاله اگر جُعل مال معین 

) و اگر ُجعل 503 :1418 ،خویی(ردیپذیمس از انجام عمل، تملیک جُعل تحقق باشد پ
 :2007 سند، ؛501 :1379 ،تجلیل تبریزي(شودیم مال معین نباشد، سبب اشتغال ذمه

مالی بر ذمه و یا مال معین  تواندیمبه بیان دیگر جُعل  .)77تا:بی، اول شهید ؛460
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که التزام جاعل، التزام به امر انشائی تملیک و یا ) 123 :2008 ،روحانیخارجی باشد(
گفت، جعاله  توانیمدر واقع  .)341 :1422 ،(فاضل موحدي لنکرانیاشتغال ذمه است

در هر حال تملیک است؛ تملیک مال معین یا تملیک مال کلی که این تملیک مال کلی 
نیز » لیک معلق بر انجام کاريتم« توانیمو بنابراین جعاله را  گرددیمسبب اشتغال ذمه 

 .تعریف کرد
اگر « نیز از اصطالح التزام استفاده کرده و مقرره داشته: 403در ماده  گذارانونق

بایع به نحوي از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع 
ابهامی، التزام به  گونهچیهکه در این مقرره بدون .» شودیمبوده است، خیار او ساقط 
 معناي پایبندي به عقد است.

، با 723و  699 از این اصطالح استفاده کرده، در ماده گذارقانوناز دیگر موادي که 
بر است که در هر دو مقرره معناي مصدري التزام و » دین دیگري هیتأدالتزام به «عنوان 
دید اثر التزام به این معنا، التزام . البته بدون تراست موردنظرگرفتن دین دیگري،  عهده

 .استبه معناي اسم مصدري آن نیز 
از مواد قانون مدنی التزام را در  کیچیهدر  گذارقانون رسدیمبنابراین به نظر 

به کار نبرده و از ) به معناي تکلیف قانونی به انجام یا ترك کار(معناي اسمی خود
 گذارقانونستفاده کرده است. به عنوان مثال اصطالح تعهد و یا الزام براي این معنا ا

و عنوان فصل اول » الزامات بدون قرارداد«عنوان باب دوم کتاب اول قانون مدنی را 
نام نهاده است که مراد از الزام در این دو مقرره تکالیف » در الزام به انفاق«کتاب نهم را 

مترادف با تعهد و التزام (در و معنایی  دهستنقانونی است که افراد موظف به انجام آن 
 معناي اسمی) دارد.

 يریگجهینت. 5
  ي ذیل قابل ذکر است:هاافتهی از آنچه در این تحقیق مورد مطالعه و قرار گرفت،

در کشورهاي عربی  و» تعهد«که در حقوق ما به  obligationدر حقوق خارجی -1
شخص است که بر مبناي آن ترجمه شده است، به معناي رابطه حقوقی بین دو » التزام«

 انجام کار یا ترك کاري را بخواهد. تواندیمیکی از طرفین از دیگري 
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از نظر گروهی تنها یک معنا دارد و معنایی مترادف با » تعهد«در حقوق ایران  -2
تعریف مرسوم در حقوق خارجی دارد و از نظر گروهی دیگر، تعهد دو معناي مصدري 

ناي اسمی به معناي تکلیف و وظیفه حقوقی است که در مع و اسم مصدري دارد.
شخصی در برابر دیگري بر عهده دارد و در معناي اسم مصدري به معناي بر عهده 

 گرفتن انجام یا ترك کاري است.
دو کاربرد معنایی دارد که در کاربرد مصدري به » تعهد یا التزام«در فقه امامیه نیز  -3

امر انشایی باشد و در مقابل  متعلقانت. در صورتی که اعتبار متعلق آن قابل تقسیم اس
این تعهد و التزام متقابل طرفین تشکیل دهنده  التزام انشایی طرف مقابل قرار گیرد،

مفهوم عقد است. تعهد در این معنا هیچ ارتباطی با تعهد به مفهوم مرسوم آن در حقوق 
همانند شرط فعل)، وفاي به آن خارجی ندارد. اگر متعلق التزام عملی از اعمال باشد (

انجام دادن آن عمل است و اگر متعلق آن امري اعتباري همانند ملکیت یا زوجیت 
باشد، وفاي به آن، باقی نگه داشتن آن و عدم رفع یا فسخ آن در همه احوال و 

 .هاستزمان
فته در مواد متعددي از قانون مدنی و با معانی مختلفی، به کار گر »تعهد«اصطالح  -4

 هاسیتأسسبب تحریف ماهیت  دیتردیبشده است که عدم توجه به معناي حقیقی آن 
، 183دیدگاه حقوقدانان، تعهد در موادي همچون  برخالفي حقوقی است. نهادهاو 

نیز امر انشایی  متعلقاندر معناي مصدري آن به کار گرفته شده است که  565و  561
در کاربرد اسم  264، 226، 222ي همچون است. در عین حال این اصطالح در مواد

اصطالح  رسدیماستفاده شده است. همچنین به نظر  )مصدري آن (وظیفه حقوقی
در قانون مدنی تنها در معناي مصدري (بر عهده گرفتن و پذیرفتن امري) مورد  »التزام«

 است. استفاده قرار گرفته و از این لغت در معناي اسمی استفاده نشده
 

هانوشتیپ
 

1.legal tie 
 کباب المالیه األمور من األمر ذلک کان أ سواء األمور، من أمر فی آخر مع الشخص تعهّد عن عباره العقد .2

 المعاهده تتمّ الزوج قبل فإذا زوجه، تکون بأن تتعهّد الزوجه أنّ حیث النکاح، باب فی کما آخر أمرا أو المعاوضات،
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 یترّتب ألن علیه تعاقدا و تعاهدا ما حصول العقد فنتیجه آثاره، علیه فتترتّب. االعتبار عالم فی األمر ذلک یحصل و

 .آثاره علیه
 موسسه: قم( السالم علیهم البیت اهل لمذهب طبقا االسالمی الفقه موسوعه اسالمی، فقه المعارف دائره موسسه.3

 التزام مع أو لآلخر بعمل الجازم االلتزام مطلق لیس العقد أنّ:.380 ،11ج ،)1423 االسالمی، الفقه عارفالم دائره
 أن التزم إذا کما به، الوفاء واجب عقداً  لآلخر بفعل جازم تعهّد کلّ کان إلّا و التعاهد، و التوافق بنحو و بعمل اآلخر
 أو صدیقه زیاره إلی یسافر أن أو آخر، یوم فی أو الیوم نفس فی أیضاً اآلخر یخرج أن قبال فی معین یوم فی یخرج
 فی هذا و به، إبرامه و آخر ءبشی ءشی ربط هو العقد بل. الواجب غیر الوعد من کونه فی إشکال ال ممّا ذلک غیر

 ألحد حقّ بإنشاء اإلّ  ذلک یتحقّق ال و آخر، إنشاء و بالتزام إنشاء و التزام بربط یکون اإلنشائیه االعتباریه االمور
 و الوالیه و الزوجیه و کالملکیه إنشائی اعتباري وجود نحو به الملتزم و للمنشأ یکون بأن لکلیهما، أو الطرفین
 بینهما التوافق بنحو و اآلخر التزام قبال فی کان لو و -به االلتزام مجّرد أمّا؛ و القانونیه االعتباریه الحقوق من غیرها
 بصنع الصانع التزام مجرّد فإنّ الفرض، هذا فی کما عقداً یکون ال فإنّه -البین فی وضعیه علقه حصول دون من
 البین فی حقّ إنشاء إلی یرجع لم ما العقد صدق فی کافٍ غیر الصنع بعد منه بشرائه المستصِنع التزام قبال فی ءشی
 اآلخر، االلتزام قبال فی االلتزام هو لمنشأا أنّ هنا المفروض و آخر، وضعی حقّ أو عمل أو منفعه أو عین تملیک من
 وضعی حقّ ال و الملکیه، حقّ ال
ء و إبرامه به، و هذا فی االمور االعتباریۀ االنشائیۀ یکون بشدّ التزام و انشاء بالتزام و ء بشیالعقد هو شدّ شی“ 4

تحقق  انشاء آخر، و هذا الشدّ بین االنشائین و االلتزامین ال یتحقق إّلا إذا کان المنشأ و الملتزم به له نحو وجود و
اعتباري انشائی، أي یکون حقّاً من الحقوق العینیۀ أو الشخصیۀ، و أمّا مجرد االلتزام بعمل من دون إنشاء علقۀ و 

محمود هاشمی شاهرودي، قراءات ”حق فی البین ال یکون عقداً و إن کان فی قبال التزام اآلخر و بنحو التوافق.
 .274، 2)، ج2003المی، فقهیه معاصره (قم: موسسه دائره معارف فقه االس

 1379براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به: قنواتی، وحدتی شبیري، و عبدي پور  5
 ذلک کان أ سواء األمور، من أمر فی آخر مع الشخص تعّهد عن عباره العقد:.136 ،3ج الفقهیه، القواعد بجنوردي،6

 تکون بأن تتعهّد الزوجه أنّ حیث النکاح، باب فی کما آخر أمرا أو المعاوضات، کباب المالیه األمور من األمر
 حصول العقد فنتیجه آثاره، علیه فتترتّب. االعتبار عالم فی األمر ذلک یحصل و المعاهده تتمّ الزوج قبل فإذا زوجه،

 .آثاره علیه یترتّب ألن علیه تعاقدا و تعاهدا ما
ۀ و ما بینهما متوسطات؛ أصل العقود متقومۀ بالعهد إال أن له مراتب متفاوتۀ ادنیها اإلذنیۀ، و أعالها التنجیزیۀ الالزم 7

المشترکۀ معها فی مطلق  و من قال: إن العقد هو العهد المؤکد أراد المرتبۀ الکاملۀ من العهد دون مراتبه الدانیۀ
 العهدیۀ.
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