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 حقوقی اکراه در معامالت در ایران  -مطالعه فقهی

 2ابراهیم فریادیان ،1دکتر مصطفی ملکی

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور. گروه فقه 11استادیار پایه -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه پیام نور-2

 چکیده

اوقات در معامالت طرفین از  گاهییكی از شرایط درستی و صحت هر معامله ای رضا و قصد از سوی طرفین معامله است. 

ممكن است شخص دیگری با تهدید نسبت به جان، آبرو و مال،  یگاه.جهت ناراضی اند که ناگزیر به انجام معامله بودند این 

گفته  معامالت اکراهیو معامله، قرارداد نوع این ی موردنظر خود وادار نماید. به  معاملهبه انجام رغم میل باطنی  علیفرد را 

همواره از  معامالت بوده وعقود و  در ی اساسیاراده عنصر  ت.شده اس ی مشخصلیفاشود که در قانون برای آن تك می

انجام برای  گرفته است.مورد بررسی قرار ن آ و شرایط صحت قرار گرفته استهای مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان  دریچه

الزم است که طرفین قصد انشای آن قرارداد را داشته و معامله ای که بین دو و یا چند نفر به عنوان طرفین معامله، قرارداد  هر

تحقیق  اشكال و ایراد حاصل گردد. هرگونه فشار بیرونی وبه بیانی دیگر بایستی بدون این قصد و اراده باید بدون وباشند

 -فقه -: اکراهکلمات کلیدیاکراه در معامالت در ایران را از نظر فقه و حقوق داخلی بررسی کند. تاثیرحاضر می کوشد تا 

 معامله -حقوق
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 قدمهم

 ،و نیازهای متعدد و رو به افزایش انسان و عدم توانایی وی در تهیه ی کلیه وسایل مورد نیاز مطمئنا در دنیای پرتالطم امروزی

باعث شده است تا انسان به معامله وخرید و فروش وسایل مورد نیاز خود و دیگران روی بیاورد. این عمل انسان که از آن به 

جام معامله شرایطی برای هرکدام از طرفین وجود دارد که اهلیت . برای انمعامله و انجام معامالت با دیگران نام برده می شود

طرفین دارای اهلّیت، در انعقاد عقد آزادند و میتوانند هر نوع تعهّدی را که بخواهند در مقابل طرفین یكی از آنهاست. 

 .افراد در سطحی باالتر است یكدیگر قبول نمایند. این آزادی تنها توسط قانون مقّید خواهد بود؛ قانون خود برآمده از ارادة

اخالق نیز مقوله ای ناشی از ارادة افراد در سطح جامعه و عرف بوده و مقوله ای نسبی است؛ به عبارتی افراد برای ایجاد تعهّد 

به هر نحوی که خود بخواهند آزادی مطلق دارند مگر آنكه قانون فرم خاصّی را الزم بشمرد یا موضوع تعهّد خالف قانون 

  .  (23ص 1862)الرومبیر:  دة اراده است، تعهد قدرت الزام و اقتدار خود را از اراده میگیردباشد. تعهد در واقع صورت ابرازش

باعث بروز یكی از موضوعاتی که می تواند و همیشه و در همه جا به خوبی و با حسن نیت انجام نمی گیرد. عقود و قراردادها 

می باشد که این اختالفات شخصی گاه با یكدیگر  اختالفات شخصی و جمعی افراد گرددبشری  مشكالتی در این معامالت

جهت انعقاد  شخص تهدیدگاه اعمال فشارو  می کند تا طرف مقابل را به پای معامله بكشاند.اعمالی انسانها را وادار به 

 عقد راضی شود تااگر شخصی تحت تأثیر تهدید موثر و غیر مجاز قراردادی آزادی اراده انسان را تحـت تاثیر قرار می دهد. 

اما نمی توان گفت که آن قرارداد باطل  بی اعتبار خواهد بود و قرارداد و آن را امضاء کند آن معامله و معامله ای را انجام

اصل حاکمیت اراده در جهان  .سری شروط می توان آنرا به یک قرارداد صحیح ودرست تبدیل نموداست و با رعایت یک 

مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسانی در حجیت و مشروعیت تعهدات و عقود است؛ اما در فقه عقد اصوالً امری شرعی است 

ید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به که شارع آن را جعل نموده و حجیت آن به دست خداوند است و هم او با

صحّت معامله بحثی در مورد اصل آزادی  در کتب معاصر حقوق ایران قبل از ورود به شرایط اساسی .مكلفین ابالغ نماید

؛  144ص1383کاتوزیان، ، ؛45ص1383اصل حاکمیت اراده منعقد نموده و در مورد آن بحث میكنند )صفایی، ، اراده یا

 که انسان به خاطر آن وارد معامله و قرارداد شده است در قانون مدنی به این تهدید (. 199ص 1379د و همكاران، ،محقق داما

اکراه گفته می شود و به کسی که تهدید شده و معامله را انجام دهد، مكره و شخصی که دیگری را تهدید می کند اکراه 

عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخصی که مورد اکراه واقع شده است در مقابل  « اکراه«کننده اطالق می شود. 

اراده شخص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر او عارض می شود. به عبارت دیگر، اکراه یعنی وادار نمودن فرد بر انجام 

)جمعی از  نبود آنرا انجام نمی دادکاری که اگر ترس از زیان مادی، معنوی و جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده 

 .  (1426پژوهشگران، 
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 کند و این توانایی تصمیم گیری شخص نتواند به راحتی و آزادی برای انجام معامله ای باشد که  اندازهاگر تهدید و اکراه به 

بی فقط نمی توان گفت که معامله و را از فرد سلب نماید در این حالت دیگر معامله به لحاظ فقدان قصد باطل خواهد بود 

می توان گفت که اکراه و اجبار اگرچه تشابهات و تفاوت هایی با هم دارند. در اقع اجبار بیشتر ناظر به موارد  .اعتبار است

 و ... است که نظر شرعی والیت دارند صورت می گیرد و اکراه بیشتر در موارد اکراه اکراه به حق از سوی حاکم شرع، موال

 ( 1426)جمعی از پژوهشگران،  به ناحق به کار می رود.

و خریدار و فروشنده حالت قبل از انجام  نیامدهاصوالً آن معامله از ابتداء بوجود به این معنی است که  بطالن یک معامله

، معامله شكل می شخص معامله ای با از بین رفتن مانع و تحقق رضایت بودن  ولی هنگام غیر نافذ باشند، میدارا را معامله 

باطل نیست بلكه  ی که در آن انسان طرف قرارداد به صورت اکراهی آنرا انجام داده استعقد غیرنافذبه بیان ساده تر گیرد.

اما هر نوع ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یكی از طرف

بی اعتباری معامله می شود که در شخص با شعور مؤثر ی باعث تهدیدتهدید و فشاری را نمی توان موثر در معامله دانست. 

را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود یا خانواده اش تهدید کند.  شخصعادتًا قابل تحمل نباشد و  بوده بنحوی که این تهدید

در مورد تهدید باید دانست که دادگاه سن، شخصیت، اخالق، مرد یا زن بودن شخص تهدید شونده و تهدید کننده را در نظر 

 برای همان تهدید و به همان شكل و اندازهولی  نبودهر تهدیدی نسبت به یک فرد جوان موث بطوریكه گاهی اوقات ،می گیرد

پیر زن موثر باشد. برای اینكه اکراه و تهدید محقق شود الزم است که تهدید در شخص تهدید شونده نیز موثر پیر مرد یا یک 

دفع آن است، آن شخص باشد. و اگر تهدید شونده بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدیدش را اجرا کند یا خودش قادر به 

وسایلی که برای تهدید شخص به کار  اکراه می تواند به دو صورت مادی . معنوی باشد.اگر .مكره محسوب نخواهد شد

 شخص به ورود رنجی در آینده تهدید شود ، ولی در صورتیكه فیزیكی و مادی داشته باشد اکراه مادی است رود، جنبهمی

د مانند ضرب و جرح و قتل؛ یا اخالقی باشد مانند تهدید به افشای اسرار خانوادگی؛ یا مالی این رنج ممكن است بدنی باشکه 

 .اکراه معنوی است  باشد مانند تهدید به آتش زدن کارخانه

کتب حقوقی و فقهی )فقه امامیه( و مجالت و مقاالت حقوقی  در به روش کتابخانه ای و با بررسی تاریخچه موضوع مقالهاین 

 دادخواهد  را نشانر تحقیقات جدید حقوقی در سایت های اینترنتی صورت می گیرد و به این نتیجه داین موضوع وبررسی 

چیست و آیا معامله با اکراه باطل که یک طرف آن در اثر اکراه به معامله روی آورده تاثیر اکراه بر عقود و معامالت  که

 کند. تنفیذغیر نافذ که بعد از برطرف شدن اکراه شخص می تواند آن معامله را یا است و 

 

 مفهوم شناسی 

 اراده
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(. برخی اربابان لغت اراده را به 478، ص1، ج1382ای عربی است که از لفظ »رود« گرفته شده است )جوهری، اراده واژه

اند ( و برخی اراده را با مشیت مرادف دانسته726ص ،10، ج1425اند )ر.ک به: الفراهیدی، طلب و اختیار معنا کرده

(. دهخدا نیز معادل اراده در زبان فارسی را خواستن، خواسته، میل و قصد کردن دانسته است 478، ص1، ج1382)جوهری، 

 (. 1605، ص1، ج1337)دهخدا، 

حاکمیت و تحدید اراده می باشد؛ منشا  قانون منشادر حقوق، عالوه بر قانون، اراده از مبانی اعتبار قرارداد شمرده شده است و 

 (. 55، ص 1395اراده، روان انسان است و مقصود از اراده در اصل حاکمیت اراده، اراده انشایی است)شهیدی، 

 نویسد: باره میداند و دراین شیخ طوسی نیز اعتقاد به وجود اراده در انسان را امری وجدانی و فطری می

ما را به انجام دادن یک کار از چند کار وادار کند و همه آن کارها در رساندن ما به مقصد مساوی باشند، ای »هرگاه انگیزه

دهیم، خود را دارای مانند برداشتن یک سكه از چند سكه که از هر جهت مساوی است، هنگامی که یكی از آنها را انجام می

کند، پس هرکس که داشتن این صفت را انكار میتی را نداشتم. یابیم که پیش از انجام دادن آن کار چنین حالصفتی می

 (. 104، ص1358سخن گفتن با او در این باب روا نیست؛ زیرا این قضیه انكار شدنی نیست« )طوسی، 

 گوید:مذهب است، در مورد اثبات اراده انسان میعبدالجبار معتزلی که از متكلمان برجسته معتزلی

الشاهد إنّما هو الضرورة؛ بدان که روش شناخت اراده در ما، بداهت آن است« معرفة هذه الصفة فی  »واعلم أنّ الطریقة إلی

 (. 292، ص1422)عبدالجبار معتزلی، 

شمارد که نیازمند تفكر و تكلف و برهان نیست، الوجود و بدیهی میرا امری ضروری مالعبداهلل زنوزی نیز پس از اینكه اراده

باشد دارد و معتقد است که از جمله غوامض و مشكالت میو نظری محسوب می را جزو مسائل خفیاز لحاظ ماهیت آن 

 (. 381ص، 1361)ر.ک به: زنوزی، 

گوید: »اراده شوق شدید صدرالمتألهین شیرازی بیش از دیگر حكما به این مطلب پرداخته است. وی در مورد معنای اراده می

 (.  323، ص8، ج1428است« )صدرالدین شیرازی،  به کسب مراد و جزء اخیر علت تامه

تفكیک شده است  )قصد انشاء  )جداگانه رضاء درونی و قصد قانون مدنی، اراده بـه دو حالـت 190بر اساس بند یک ماده 

بنابر این بخاطر روشن شدن (. 55، ص 1395می باشد)شهیدی،  رضاء و گاه منحصر به قصد انشاء  اراده؛ گاه مجموع قصد و

 ضوع و مفهوم اراده معنی قصد و رضا را باتوجه به بیان بزرگان می آوریم.مو

 

 مفهوم قصد
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نظر، عزم و توجه به سوی چیزی به  هدف، آوردن شی مـورد در لغت به معنای در پیش گرفتن راه، برخورد دقیقتر به قصد

انشای التزام و تعهد و منظور از عزم به شی، اراده و است از عزم متوجه به  کار رفته است در؛ مفهوم اصطالحی قصـد عبـارت

 . (90، ص 1378)نقل از قنواتی، «  است عقد قلبی بـرآن

همگی فقها قصد متعاقدین را بر تحقق مدلول عقـد، امـری مـسلم مـی داننـد لـیكن خطای برخی این است که قصد را از 

در  ؛گرفته انـد (4/61/؛ جامع المقاصد  18/327ه/کتاب المكاسب الحدائق الناضره فـی حكام العتره الطاهر)شرایط متعاقدین 

؛ 423و 3/418/مـصباح الفقاهـه .)نه ای که مفهوم عقد بدون قصد محقق نمی شـودبه گو حـالی کـه از مقومـات عقـد است ؛

 (. 2/37/38البیع/

رم شیرازی معتقد است که اعتبار قصد چه در شـرایط متعاقـدین و چـه درقوام مفهوم عقد، هر دو صحیح است و اهلل مكاآیت 

 ) 1/249اهه، کتاب البیع/انوارالفق .(مراد از قصد، قصد جدی بر انشای مفهوم عقـد اسـت 

 

 مفهوم رضا

هنگامی که منافع و مضار مورد  معامله کننده به انجام دادن عمـل حقـوقی اسـت؛ اشتیاقرضا در اصطالح حقوقی میل و 

پدید باشد، در نفس انسان اشتیاق و تمایل به ایجاد ملكیت آن کاال  معامله سنجیده میشود و منافع بر مضـار برتـری داشـته

؛ قنواتی، 92، ص 1378)قنواتی، که همان مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی است، رضا گفته می شـود  میآید؛ به این اشتیاق

 (. 231-230، صص 1396عبدی پور و وحدتی شبیری،

فرد  رضایت بر دو قسم است: یک نوع رضایت، مطلوب است و آن همین است که شهید مطهریبه اینصورت بیان می کند که

به سهم خود راضی باشد، زیرا باالخره هر فردی حق معین و سهم معینی دارد. هیچ کس نباید فكر کند که همه چیز باید به 

قسم دوم  (برگرفته از دعای کمیل)به حق خود راضی باشد )وَ اجْعَلْنی ِبِقسْمِکَ راِضیاً قانِعاً شخص من تعلق بگیرد، باید

ظلم است. اینجاست که عصیان و نارضایتی کمال است. از نظر دین، رضایت در این گونه موارد نه رضایت دادن به تجاوز و 

 ( 769، ص23شهید مطهری . ج ).تنها مطلوب نیست بلكه گناه است

 

 در معـامالت  اکراه سـتندات فقهـی وحقـوقی م

 مستندات فقهی 

بار  40که بیش از و مشتقات آن «کره «واژه ها و تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جملهاز اکراه با واژه قرآن

 ه است؛ مانند: تر موارد معنای لغوی آن قصد شدکار رفته و در بیش به قرآن در
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أَنْ ُتحُِبّوا شَْیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنُْتْم  أَنْ تَكْرَهُوا َشْیئاً وَ هُوَ خَْیرٌ لَكُمْ وَ عَسى کُِتبَ عَلَْیكُمُ اْلِقتالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَُكمْ وَ عَسى

 (216بقره آیه   )ال تَعْلَمُونَ

مقرّر شد، در حالى که براى شما ناخوشایند است و چه بسا چیزى را ناخوش دارید، در حالى که خیر شما در آن جهاد بر شما 

داند و شما است و چه بسا چیزى را دوست دارید، در حالى که ضرر و شرّ شما در آن است. و خداوند )صالح شما را( مى

 .دانیدنمى

ان از درون خود احساس کند، مانند ترس از جنگ. و »کَره« به مشقتى گویند که از شود که انسکلمه »کُره« به مشّقتى گفته مى

 سوره فصلت( 11)آیه اْئِتیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَْینا طائِعِیَن«  » ىخارج به انسان تحمیل شود، مانند حكم اجبارى در آیه

و در برخی آیات به معنای اصطالحی آن  .آییمها و زمین گفتیم: یا با رغبت بیایید یا با اکراه، گفتند: ما با رغبت مىبه آسمان 

 آمده است؛ مانند: 

من کفر باهلل من بعد اِیمنه ِاال من أکره و قلبه مطمئن باالیمن و لكن من شرح بالكفر صدرا فعلیهم غضب من اهلل و لهم عذاب 

 .(106نحل آیه )یمعظ

و هر که از پس ایمان آوردنش منكر خدا شود، نه آنكه مجبور شده و دلش به ایمان قرار دارد، بل آنكه سینه به کفر گشاید، 

در آغاز اسالم کّفار مّكه، پدر و مادر عمّار یاسر را بخاطر اسالم آوردن با . غضب خدا بر آنها باد و عذابى بزرگ دارند

خواستند به زبان جارى کرد و جان خود کردند، همین که نوبت شكنجه به عمّار رسید او کلماتى که کّفار مىشكنجه شهید 

کنان نزد پیامبر اکرم صلى را نجات داد، عمّار مورد سرزنش بعضى قرار گرفت که او از اسالم دست برداشته است، عمّار گریه

کشید و فرمود: اگر باز هم جانت در خطر افتاد این کلمات را بگو و اهلل علیه و آله آمد و حضرت دست نوازش بر سر او 

گویند که در اسالم احكامى را به دنبال این عمل را در اصطالح تقیه مى .خودت را نجات بده، تو سر تا پا ایمان هستى

 )تفسیر نور(.دارد

 و نیز تعبیراتی مانند: ال تَعضُلوُهن  

 ۖ  وَلَا تَْعضُُلوُهَنّ لَِتْذهَُبوا بَِبعِْض مَا آَتْیُتمُوُهَنّ إِلَّا أَنْ یَْأتِیَن ِبَفاحَِشةٍ مَُبِیَّنٍة  ۖ  یَا أَیُّهَا الَّذِیَن آمَُنوا لَا َیحِلُّ َلكُْم َأنْ تَرِثُوا الِنّسَاَء کَرْهًا 

 .(19آیه  نساء )أَنْ تَكْرَُهوا َشْیًئا وَیَجْعَلَ اللَّهُ ِفیِه َخْیرًا َکِثیرًا ۖ  سَىفَإِنْ کَرِهُْتمُوهَُنّ فَعَ ۖ  وَعَاشِرُوهَُنّ بِالْمَعْرُوفِ 

اید! براى شما حالل نیست که زنان را به اکراه به ارث برید و بر آنان سخت نگیرید تا بعضى از ى کسانى که ایمان آوردها

ء آشكار شوند و با آنان به نیكویى رفتار کنید و اگر از اید، خود ببرید، مگر آنكه مرتكب فحشاآنچه را به آنان بخشیده

که به  .همسرانتان خوشتان نیامد چه بسا شما چیزى را خوش نداشته باشید، ولى خداوند، خیر فراوان در آن قرار داده باشد

و پیامدهای دنیوی و اخروی این عمل  آثار ، از فقهی اکراه احكام ضمن بیان برخی آیات نوعی، به اکراه اشاره دارد. در این 

 .نیز یادآوری شده است اسالم که برخی مصادیق اکراه در امتهای گذشته ونیز سخن به میان آمده، چنان
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سوره نحل)اال من اکره و قلبه مطمئن باالیمان(. آیه به این حقیقت اشاره دارد که اکراه بر کار حرام، حرمت را بر می  106آیه 

مل دارد. در جریان شان نزول این آیه، عمار بر تبری از رسول خدا)ص( اکراه می شود و تبری از رسول خدا)ص( یک ع

 (. 388و6/387-5حرام است لكن چون عمار بر عمل حرام اکراه شده بود آیه شریفه صورت اکراه را استثنا می کند) طبرسی، 

مه در کتاب قواعد به دست می آید که عقد مكره به علت نبودن اختیار و عقد افراد مست، غافل، خواب و ال از عبارت ع

همچنین در کتاب نهایة االحكام، فاقد قصد را شامل افراد (. 17، ص،1413، حلّی)کننده به علت عدم قصد باطل است شوخی

إِلّا أَنْ تَُكونَ ِتجارًَة َعْن تَراٍض »ن معامله آنها و معامله اکراهی را آیه ال کننده دانسته و مستند بط خواب، غافل و شوخی

د قابل تحقق میشمارد. بیع مكره را نیز از آن جهت قابل تنفیذ بیان کرده و تراضی را با اختیار و قص سوره نساء( 29)آیه مِنْكُْم« 

میداند که به عبارات وی اطمینان وجود دارد. وی در این کتاب بیع تلجئه را نه در معنای بیع اکراهی که تنها به خاطر عدم 

 (. 456، ص، 1419، حّلی)کننده، باطل میداند قصد، بلكه همچون با بیع شخص شوخی

آن است که رضایت در کسی که لفظ و نه مدلول آن را قصد  (به صحت)نویسد: »نزدیكتر می اب دروس شهید اول درکت 

کرده، کافی باشد. پس اگر به اندازهای اکراه وجود داشت که مانند شخص بیهوش، به لفظ هم قصدی نداشت، رضایت 

 (. 192، ص، 1417، عاملی) کفایت نمیكند

قصد به عقد را جداکننده مكره و سایر اشخاصی میداند که عقد ایشان باطل است و به  ماالسال شهید ثانی در حاشیه بر شرایع 

وی در کتاب الروضة البهیة در بیان توجیه صحت ( 331، ص،1422، عاملی)همین دلیل، عقد او را پس از تنفیذ، صحیح میداند

رد. و تنها عدم رضایت است که آن هم با زوال عقد مكره میگوید: »زیرا او قصد لفظ را دارد، هرچند قصد مدلول آن را ندا

 عاملی )مانع رفع میشود. همانند عقد فضولی که فی الجمله قصد به الفاظ وجود دارد، ولی رضای صاحب مال مفقود است«.

 (. 226، ص، 1410،

است؛ زیرا به هیچ ثانی در بیان قصد مینویسد: »پس اگر عقد را شخص غافل، خواب یا شوخی کننده جاری کنند، باطل شهید 

کننده وجود دارد، زیرا وی فرد عاقل و بالغی است و قصد  اما اشكال در شوخی ،وجه قصدی به لفظ ندارند، بر خالف مكره

 ( 227،ص 1410،عاملی )به لفظ دارد، ولی مدلول دیگری را اراده کرده است«. 

مجلسی اول در بیان شرایط متعاقدین از قصد بحث نكرده، میگوید: »دوّم بایع و مشتریست و شرط است در ایشان بلوغ و عقل 

معنای این سخن آن است که از نظر وی هم رضایت ( که بنظر میرسد  81،ص ه ق 1400،صفهانی )او اختیار و مالكیت«. 

 .همان قصد است

متعاقدین آورده است: »سیم: باید هریک از ایشان قصد خرید و فروش داشته باشند. پس خرید و فروش نراقی در بیان شرایط 

کسی که قصد نداشته باشد صحیح نخواهد بود، مثل کسی که در خواب یا کسی که غافال خرید و فروش کند یا کسى که از 

 آن تجویز آن، از بعد و بگوید را معامله ە  هزاء صیغروی استهزاء یا شوخی خرید و فروش کند. و هرگاه کسی به شوخی یا است
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 علماء کالم ظاهر دارد؟ احتیاج و نیست صحیح یا ندارد دیگر ە  صیغ به احتیاج و است صحیح معامله آن آیا بكند، را معامله

هارم: باید هریک از چ... شود گفته صیغه دوباره که است این  احوط امّا نیست، اشكال از خالی این و دارد احتیاج که است این 

ایشان به اختیار خود باشند و به رضا و رغبت خود آن خرید و فروش را بكنند. پس هرگاه کسی را دیگری اکراه کند بر 

 ( 73،ص 1425،نراقی  )خرید و فروش، آن خرید و فروش صحیح نخواهد بود.« 

دارد که آنرا با اجازه بعدی وی صحیح میداند  ن عقد مكره را ایجاب میكند، اما اجماعی وجودال صاحب میگوید: »اصول، بط

و آنرا اینگونه تحلیل میكند که مكره، بالغ و رشید است و قصد لفظ را دارد ولی قصد مدلول را ندارد و رضایت بعدی وی 

دارد. قصد به لفظ وجود "الآن را جبران میكند. همانند عقد فضولی که قصد به آن عقد از جانب مالک مفقود است، اما اجما

کننده قصد به لفظ دارد و باید حكم مكره و فضول به آنان هم سرایت کند... اجماع وجود دارد  با وجود آنكه شخص شوخی

که منظور از عقودی که وفای به آنها واجب است، عباراتی است که از نگاه شرع معتبر است و از جانب کسی صادر شده که 

 ( 219ـ218،ص1418،طبایی حائری طبا)اهلیت آنها را به طور خاص دارد«. 

از شهید ثانی نقل میكند: »بدان که اینجا سوالی مطرح میشود و آن اینكه مكره اگر قصد کند، نیازی به  الكرامة نویسنده مفتاح

رضای بعدی ندارد و اگر قصد نكند، رضایت بعدی وی اثری نخواهد داشت؛ مانند شخص غافل. پاسخ آن است که معتبر، 

حسینی عاملی )ست نه معنای آن و شخص مكره این قصد را دارد، برخالف غافل که اصالً قصدی ندارد«. قصد لفظ ا

 ( 559،ص1419،

کاشف الغطاء از جمله کسانی که به تفكیک میان قصد ماهیت عقد و رضای معاملی باور داشته است. وی در بیان قصد معامله 

ند، زیرا آنچه قصد میشود، مقدمه عقد است و همان است که عرفاً و شرعاً از میگوید: »قاعده اول: عقود از قصدها تبعیت میكن 

عملی نیست مگر به نیت و این قصد  .عقد متبادر میشود و لفظ عقد و لفظ انواع آن، اعم از بیع و اجاره، منصرف به آن است

باشد، مانند عقد شخصی که به  همان تراضی است که تجارت بر اساس آن انجام میشود. پس اگر عقدی از قصد لفظ خالی

کننده و خواب و مست و کسی که اختیار خود را از دست  اشتباه بیان کرده یا قصد معنا نداشته است، مانند شخص شوخی

داده مانند شخص عصبانی، عقد باطل است. و این قصد باید از ابتدای ایجاب تا تمام شدن قبول برای موجب و از ابتدای 

وی سپس در توضیح . (118ـ117،ص 1422،کاشف الغطاء )ن قبول برای قابل استمرار داشته باشد«. ایجاب تا تمام شد

 حاللرضایت مینویسد: »دوم تراضی شرط میشود در عقد، زیرا عقد در لغت و عرف منصرف به آن است و مال مسلمانی 

. و در اینجا "تجارتی از روی تراضی مگر"نیست، مگر اینكه از روی طیب نفس راضی باشد و به خاطر سخن پرودگار که 

شرط استمرار رضایت از ابتدای ایجاب تا تمام شدن قبول وجود ندارد، بلكه اگر ایجاب را شخص مكره انشاء کند و در زمان 

 . (118ـ117،ص  1422، کاشف الغطاء )قبول یا بعد از آن راضی شود، عقد صحیح است«. 
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با قصد و رضای دو طرف، مطالب زیادی نوشته شده است. برخی از نویسندگان از ماهیت درباره ایجاب و قبول و ارتباط آنها 

، ص 1377،اسماعیلی)اند قصد و رضا بحث نكرده و با پذیرش تعریف رایج، تنها به بیان احكام ایجاب و قبول بسنده کرده

ره رضایت و ارتباط آن با ایجاب و های مختلف دربا در برخی دیگر، هرچند نظریه(  179-157، ص1386، قنواتی؛  75-99

خورسندیان ؛ ؛ 165-149، ص  علی آبادی) قبول مطرح شده است، اما در نهایت دیدگاه رایج در اینباره پذیرفته شده است

سرانجام، در برخی از آثار نظریه مرحوم امام خمینی درباره ماهیت رضایت و تأثیر آن در ( 99-73ص 1388نیا،  ذاکری

فقها مفهوم اصطالحی . (98-83ص، 1375، پیک ه؛ را122-107، ص 1391انصاری ، ائری)حو تحلیل شده استایجاب تبیین 

اکراه را به مفهوم لغوی و عرفی آن واگذار کرده اند و فرموده اند: برای فهم معنای اکراه مانند الفاظ دیگری که موضوع 

برای لفظ اکراه وضع شرعی وجود حكم شرعی واقعی می شوند به عرف و لغت رجوع می شود چرا که 

 (.636ص ق،1403ندارد)اردبیلی،

(  118، ص 1418، حلّی) محقق حلی همچنین در کتاب مختصر، در کنار مالک بودن، کمال عقل و اختیار را شرط میداند

 حلّی)تحریر األحكام الشرعیة ( 360ص 1410،  حلّی)مه حلی نیز در بعضی از آثار خود، از جمله إرشاد األذهانال ع

همین رویه را در پیش گرفته و به ذکر اختیار متعاقدین در انعقاد  (94، ص1421، حلّی)و تلخیص المرام( 275،ص 1420،

 .قرارداد، در کنار سایر شروط بسنده کرده است

به عنوان مستند اختیار اشاره میكند. سرانجام در پایان  (سوره نساء  29)آیه «إِلّا أَنْ َتكُونَ ِتجارَةً َعْن تَراضٍ مِْنكُمْ»  عالمه حلی 

 (. 13، ص، 1414، حلّیا به اجماع شرط معامله می داند)این بحث، قصد ر

 

 مستندات حقوقی

توان گفت: »فشار غیرعادی و در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است اما از جمع مواد قانون مدنی در تعریف اکراه می

گیرد که برای نجات دادن خود یا تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار مینامشروعی است که 

 دانانحقوق شود.الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین مینزدیكانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب

 که ، مبحثینمونه عنوان اند. بهکرده را دنبال فقهی در منابع از مباحث ، برخیمدنی در قانون اکراه مواد مربوط به تفسیر در

 بوده مطرح باره در این  فقهی در منابع که است ، عماًل بر پایه مباحثیشده گشوده اکراه شروط تحقق عنوان تحت

 .( 196، ص1353)امامی،است

یكی از شرایط اساسی صحت قراردادهاست. بر همین مبنا حقوقدانان  قانون مدنی » قصد و رضای طرفین« 190بر اساس ماده

 نیز نخستین شرط صحت هر معاملـه را قصـد و رضای طرفین دانسته اند.
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ای در اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. سرنوشت چنین معامله گوید: رضای حاصل در نتیجهقانون مدنی می 199ماده 

تواند پس از زوال کره، معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند. در صورت وقوع اکراه، میل و رضای دست مكره قرار دارد؛ او می

کند و در رغم میل باطنی خود عقد را انشا میآید و مكره علیشده( به وجود نمیکراهآزاد به تشكیل قرارداد، در مكره )فرد ا

 نتیجه معامله انشاشده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود.

قانون مدنی چنین می گوید: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخصی با شعوری بوده و او را نسبت  202ماده 

همچنین بر اساس این ماده، در مورد اعمال  آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.به جان یا مال یا 

آمیز سن، شخصیت، اخالق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. برای تحقق اکراه، یعنی ورود فشار غیرقابل اکراه

،  می خواهد تهدیدطرف مقابل و با تهدیدکننده، تشكیل آن را از  ای کهتحمل، الزم است تناسبی بین مورد تهدید و معامله

را تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید، معامله  بصورت عادیوجود داشته باشد، به طوری که 

اما اگر فردی دیگری را تهدید کند مانند حالتی که کسی با اسلحه دیگری را به امضای سند معامله ای وادار کند.  .انجام دهد

که اگر خانه ات را به من نفروشی تو یا فرزندانت را در یک فرصت مناسب با اتومبیل خواهم کشت که در این حالت انجام 

 .این معامله به لحاظ نداشتن رضا باطل نیست، ولی غیر نافذ و نتیجتاً غیر معتبر می باشد

وجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. قانون مدنی اکراه م 203مطابق ماده 

بنابراین هر گاه شخص خارجی با اطالع یا بدون اطالع و دستور طرف معامله، مكره را تهدید کند و ترس ناشی از آن تهدید، 

  او را وادار به انجام معامله سازد، این عقد نافذ نیست.

نون مدنی، اگر تهدید نسبت به جان، مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله قا 204مطابق ماده 

نیستند یا نسبتی با او ندارند، اما به دلیل دوستی چنان نزدیكند که جان و مالشان در حكم جان و مال دیگری است، اکراه 

افذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی است که هر گاه نقص گوید: عقد غیرنقانون مدنی نیز می 204ماده  تأثیر است.بی

شود و آثار آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعالم رضای او پس از انشای عقد برطرف شود، عقد نافذ و کامل می

اعتباری نیز نابود  کند و اگر شخص ناراضی، عدم رضایت خود را بعدًا اعالم کند، آن موجود ناقصقانونی آن جریان پیدا می

 خواهد شد.

»هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد ویا خود 205ماده

شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمی 

 .« شود

اضطراری  اضطرار، اقدام به معامله کند، مكره محسوب نشده و معامله کند: اگر کسی در نتیجهقانون مدنی بیان می 206 ماده

 معتبر خواهد بود.
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شود. مورد دارد: ملزم شدن به انشای معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیقانون مدنی مقرر می 207ماده 

با  و غیرمجاز و نامشروع باشد موارد ستیبای شخص موضوع تهدید .در حقیقت نوعی تهدید به امر مجاز است این ماده نیز

 شود.تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز اکراه محقق نمی

تواند سبک و سنگین  منظور از عقد غیرنافذ این است که پس از اینكه اکراه برطرف شد، مكرَه می  قانون مدنی 209ماده در

قانون   209بر اساس ماده  کرده و تصمیم نهایی خود را اعالم کند. یعنی یا معامله را تنفیذ )تایید( نماید و یا آن را رد کند.

 له است.مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معام

 .شود و اکراه کننده، به حبس ابد محكوم می گردداکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتكب، قصاص می : 375ماده 

 .اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محكوم به قصاص است -1تبصره 

اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میپردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محكوم می  -2تبصره 

 .شود

صاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی ق: 376ماده 

باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل 

 .محكوم می شود

 .اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است: 377ماده 

ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص،  :378ماده 

 .مباشر قصاص می شود

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه : 379ماده 

مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینكه این اکراه نوعاً موجب جنایت  کننده قصاص می شود

 .بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محكوم می شود

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اکراه کننده شود یا : 380ماده 

 .رد کند، قصاص، دیه و تعزیر نداردآسیبی به او وا

های تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار قانون مجازات اسالمی آمده است: در جرایم موضوع مجازات 54در ماده 

نخواهد شد. در این مورد، اجبارکننده به مجازات فاعل  مجازات نباشد مرتكب جرمی شود،که عادتا قابل تحمل  اکراه یا

و تهدید و درجات تعزیر  توبیخ و وعظ جرم با توجه به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از

 .شودمحكوم می
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 است.اجازه کند نافذ قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال کره، عقد را  1070 ماده

قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، » نكاح« غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا  1070بنابر مفهوم ماده 

 .دهدشخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می

 .از اکراه در این ماده، اکراه معنوی است منظور .صلح به اکراه نافذ نیست :۷۶۳ماده 

قانون مجازات اسالمی »هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا  668موجب ماده  به

ز سه ماه تا دو سال و امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشتهای که متعلق به او یا سپرده به او میباشد را از وی بگیرد، به حبس ا

  «.ضربه شالق محكوم خواهد شد 74تا 

قانون مجازات اسالمی است که به موجب آن »هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا  669ماده 

یا تقاضای انجام امر یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه 

 .« ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد 74ترک فعلی را کرده یا نكرده باشد، به مجازات شالق تا 

سارق به حد بلوغ شرعی  : میشود گفته حدی باشد ذیل شرایط دارای که سرقتی اسالمی مجازات قانون 198 ماده مطابق

 . سارق قاصد باشد . سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . ت عاقل باشدسارق در حال سرق رسیده باشد

( ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: »اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با 43ی ) ماده

هر   :دید و درجات تعزیر، تعزیر می شوندتوجه به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و ته

ی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب  کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتكاب جرم نماید و یا به وسیله

 .شود وقوع جرم 

سندی بدهد یا نوشته یا هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به این که نوشته یا  - 112ماده 

ای را که مال خود اوست یا سپرده به اوست به وی بدهد به حبس از دو ماه تا دو سند یا نوشتهسندی را امضاء یا مهر کند و یا

 .سال محكوم خواهد شد

هر مال هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و ق - 61ماده 

بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به کس دیگر کند، به سه ماه تا یک سال حبس منقول کسی را بخرد یا

و باید آنچه را گرفته عینًا و اگر عین آن نباشد مثل یا قیمت آنرا به گرددضربه شالق در مالء عام محكوم می 74و یا تا 

 .صاحبش رد کند

 

 

  نتیجه
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قاعدهای وجود دارد به نام  در فقه اسالمی و حقوق ایران،. می باشدقرارداد  عنصربه عنوان مهم ترین  قرارداد اراده طرفین 

داشته ندلیلی برعدم صحت آنها وجود  تا زمانیكه  موجب آن قراردادهای بین افراد صحت که به یا اصل« اصاله الصحه»قاعده 

( 190ماده )دانست که ثابت شود فاقد یكی از شرایط صحت  صـحیحقراردادی را میتـوان غیـربر این بنا، صحیح هستندباشد 

  .قـانون مـدنی باشـد

هرگاه شخص به انعقاد عقد یا از بررسی مستندات فقهی و مواد قانونی جمهوری اسالمی ایران چنین بدست می آید که 

قرارداد و معامله بدلیل نبودن رضا در برقرار کننده آن نافذ نیست وآن  نافذ استقراردادی اکراه شود، چنین قراردادی غیر

وشخص می تواند آنرا رد و باطل اعالم کند و یا اینكه آنرا بپذیرد و تنفیذ نماید. اکراه می تواند بصورت جرح و زخمی 

ترس ند و نیز می تواند بصورت نمودن مكره برای ایجاد عقد و معامله باشد که در اینصورت آنرا اکراه مادی و فیزیكی می نام

کند که آنرا اکراه از وی سلب  را شود و آزادی عملشده وارد  فشار روانی به شخص اکراه و ناشی از اجرای تهدید در آینده

تهدید طرف  اکراه و تهدید در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که تهدید عادتًا قابل تحمل نباشد. معنوی می نامند.

معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اوالد موجب اکراه است. تشخیص نزدیكی درجه 

معامالت بدون نفوذ عقد، بنابراین  برایطرفین  ت داشتن رضای با توجه به. داردبه نظر عرف  گیبرای مؤثر بودن اکراه بست 

 باشد.می رضای یكی از طرفین، غیرنافذ 

قرارداد با دو این ، عقد به حیات خود پایان نمیدهد و در حالت ناقص قرار میگیرد که می باشدغیر نافذ زمانیكه عقد و قرارداد 

کند و صحت با اجازه خود عقد را تكمیل می تواند معامله  طرف می شود به این معنی کهروبرو  (تنفیذ)عنوان رد و اجازه 

 باطل می شود.و عقد  می کندرد  را و یا اینكه آن آنرا نشان دهد
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 .ش1353، ، تهران196، ص1، جمدنی حقوق ،، حسن امامی 

قم، جماعه المدرسین فی الحوزه مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد االذهان، ق(.1403، احمد بن محمد)اردبیلی)محقق(

 .العلمیه بقم، موسسه النشر االسالمی

«. مجله االالمللی ک »ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین(. 1377)اسماعیلی، محسن 

 9ـ75،زمستان، ص.  9مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 

 .. یک دوره فقه کامل فارسی در یک جلد. تهران، مؤسسه و انتشارات فراهانی(ه ق 1400)صفهانی، محمدتقی ا

 انصاری، محمد علی)خلیفه شوشتری(؛ الموسسه الفقهیه المیسره، قم، انتشارات شریعت، چاپ اول.

انصاری، محمد علی)خلیفه شوشتری(؛ فرائداالصول، اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ االعظم، قم، مجمع الفكر االسالمی، 

 ق. 1419

 .1427، قم، مجمع الفكر االسالمی ،7،چ3، جالنصاری، مرتضی؛ کتاب المكاسبا

 .32و نجفی، محمد حسن؛ جواهر الكالم،ص 448و خویی، سیدابولقاسم؛ مبانی تكلم المنهاج، ص 119انصاری، مكاسب، ص 

انتشارات  ،3، چ18جالحدائق الناضره فی احكام العتره الطاهره، بـا تعلیقـات محمـد تقـی ایروانـی، ،بحرانی، یوسفال

 ق.1412، دارالضوء 

، ص 1ن زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)علیهم السالم(، ج جمعی از پژوهشگرا

 .ق1426، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی، چاپ اول، 630

 .1382، تهران: مؤسسة الصادق، 1، تحقیق عبدالسالم هارون، جاللغة تاج وهری، اسماعیل بن حماد،ج

» پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و (.1391)ی حقیقی، محمد حسین ائری، محمد حسین؛ انصارح

،تابستان، ص.  5می رضوی، شماره ال های فقه مدنی، دانشگاه علوم اس قبول و آثار فقهی و حقوقی آن«. مجله آموزه

 .122ـ107

،قم، دفتر انتشارات اسالمی  12جلد  .اعد العالّمة. مفتاح الكرامة فی شرح قو(ه ق 1419)حسینی عاملی، سید جواد بن محمد 

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

می ال ،قم، دفتر انتشارات اس 1جلد  .. إرشاد األذهان إلی أحكام اإلیمان(ه ق 1410)حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

،قم، دفتر انتشارات  2ل و الحرام. جلد ال قواعد األحكام فی معرفة الح ه ق(. 1413)حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 

 .می وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمال اس
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 مال ،قم، مؤسسه آل البیت علیهم الس 10تذکرة الفقهاء. جلد  (.ه ق 1414)حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 

،قم، مؤسسه آل البیت علیهم  2حكام. جلد االحكام فی معرفة االنهایة  ه ق(.1419)حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلّی، 

 .مال الس

،قم، مؤسسه امام صادق  2تحریر األحكام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة. جلد  (.1420)حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 

 .مال الس علیه

می ال تلخیص المرام فی معرفة األحكام. قم، انتشارات دفتر تبلیغات اس (.1421 ه ق)دی حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اس

 .حوزه علمیه قم

 ، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة 1. المختصر النافع فی فقه اإلمامیة، جلد (ه ق 1418)حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن 

می و حقوق ایران«. مجله ال راده، قصد و رضا در فقه اس»واکاوی ا(. 1388)نیا، حانیه  خورسندیان، محمدعلی؛ ذاکری

 9ـ73زمستان، ص.  ،1،شماره  1می، دانشگاه سمنان، سال ال مطالعات فقه و حقوق اس

 1337، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، نامه دهخدالغت  اکبر،دهخدا، علی

قرارداد«. فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشگاه علوم »عیوب اراده و رضا، قسمت دوم: اکراه در (. 1375)پیک، حسن  هرا

 .98ـ83قضایی و خدمات اداری، شماره سوم، ص. 

الدین آشتیانی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه مقدمه و تصحیح سید جالل الهیه،لمعات  نوزی، مالعبداهلل،ز

 .1361تهران، 

 قم، انتشارات علمیه. شهید اول، محمد مكی عاملی؛ اللمعه الدمشقیه،

 .ق1428، قم: طلیعه نور، 2، چ9و8و6و4ج الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعه، درالدین الشیرازی، محمد بن ابراهیم،ص

 .1358تمهید االصول، ترجمه عبدالحسین مشكوةالدین، تهران: انجمن حكمت و فلسفه،  طوسی، محمد بن حسن،

 مال ،قم، مؤسسه آل البیت علیهم الس 8. ریاض المسائل. جلد (ه ق 1418 )طباطبایی حائری، سیدعلی بن محمد 

 طبرسی، ابوعلی الفضل؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح سید هاشم رسولی محالتی، تهران، مكتبه العلمیه االسالمیه.

 .،قم، کتابفروشی داوری 3لنتر، جلد ال البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. حاشیه ک. الروضة (ه ق 1410)عاملی، زینالدین بن علی 

 .می حوزه علمیه قمال سالم. قم، انتشارات دفتر تبلیغات اساالحاشیة شرائع ه ق(. 1422)عاملی، زینالدین بن علی 

می وابسته به ال م، دفتر انتشارات اس، ق 3مامیة. چاپ دوم، جلداال. الدروس الشرعیة فی فقه (ه ق 1417)عاملی، محمد بن مكی

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 1422هاشم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، شرح االصول الخمسة، تحقیق احمد بن حسین ابی عبدالجبار معتزلی ،
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كده الهیات و معارف و بررسیها، دانش االت»قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد«. فصلنامه مق (1381)علی آبادی، علی 

 165ـ149،تابستان، ص.  71می دانشگاه تهران، دفتر ال اس

تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامری، تصحیح اسعد الطیب، المنظمة االوقاف و  العین، الفراهیدی، الخلیل بن احمد،

 . ق1425االسوة،  ، قم: المطبعة10االمور الخیریه، ج

 ش، چاپ یازدهم 1383مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، :تهران تفسیر نور،محسن  قرائتی ،

  77می، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ال »نظریه ایجاب ملزم در آیینه تطبیق«. فصلنامه مطالعات اس(. 1386)قنواتی، جلیل 

 .179ـ157،پاییز، ص. 

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی)ره(، روش شناسی علوم انسانی،  (،1378قنواتی، جلیل)

 .20شماره

قـوق قراردادهـا در فقـه امامیه، تهران: انتشارات ح (،1396پور، ابراهیمو وحدتی شبیری، سید حسن) قنواتی، جلیل؛ عبدی

 .سمت

. نجف، مؤسسه (لكاشف الغطاء (ـ کتاب المكاسب  . أنوار الفقاهة(ه ق1422)کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر نجفی 

 .کاشف الغطاء 

 ق.1411بیروتدار احیاء التراث العربی،  ،4،ججامع المقاصد فی شرح القواعد (،محقق ثانی)کرکی، علی بن حسین  

 ،قم، انتشارات صدرا.مجموعه آثار (، 1376مطهری، مرتضی،)

 ، 10،،چ31و22ججواهرالكالم فی شرح شرایع االسالم ، تحقیق علی آخونـدی، (،جواهرصاحب )نجفی، محمدحسن 

 .1368، دارالكتب االسالمیه

 ق.1415(؛ مستندالشیعه، مشهد، موسسه آل البیت الحیاء التراث، 1245نراقی، محقق )م

 .می حوزه علمیه قمال ات اس. حاشیه أنیس التجار. قم، انتشارات دفتر تبلیغ(ه ق 1425)نراقی، محمدمهدی بن ابیذر 
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