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چکیده
تا به امروز، در فقه کالسیک امامیه و حقوق تعّهدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفـی و فـاحش 

دانسته شده اسـت » غبن«میان ارزش مالی تعّهدات دوسویه قراردادی، گونه سّنتی و آشنای پدیده حقوقی ـ اقتصادی 
کـه زوال متـأّخر عـدالت شود. این پرسش مطرح است کیل قرارداد) تعبیر می(در زمان تش» غبن مقارن«که از آن، به 

معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعّهدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان 
های ران و نیز قرائتتعّهدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خأل نّص خاّص قانونی در مقّررات ای

مرزی و سو و نیاز روابط تجاری دروناز متون و منابع حقوق مدنی اسالم از یک» غبن حادث«مجمل و گاه نافِی نفوذ 
مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هسـتند، از سـویی برون

آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متـون و به بازخوانی اصل مشروعیت و پیدیگر، نگارندگان را بر آن داشت که
منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تالش بـرای بـازتعریف مطلـق واقعـه غـبن و شناسـایی 

عامالت موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در م
آمد متناسب و عادالنه معاَوضی مغاَبنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعالم شده، پی

التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیـار فسـخ عقـد آن نیز تعدیل قضایی تعّهدات از راه الزام غابن به بذل مابه
برای مغبون معّرفی شده است.

قرارداد، غبن حادث، ضرر، شرط ضمنی، تعدیل تعّهدات.:هاکلیدواژه
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مقدمه

رسد متون فقهی قراردادهای معاوضی مغابنی، جای اصلی اجرای احکام پرسمان غبن بوده، به نظر می
ـ حقوقِی در دست در این زمینه، از غنای الزم برخوردارند؛ اّما دگرگونی شرایط اقتصادی و تجاری حاکم بر 

اند کـه تری بـه مفـاهیم حقـوقی بخشـیدهاشخاص در زمانه حاضر، گستره و نیز تنّوع بیشروابط اجتماعی
گویی به نیازهای اجتماعی، دارند تا در راستای پاسخگون در جهان را بر آن میها و مکاتب حقوقی گونهنظام

و احـوال حـاکم بـر زمـان ها ـ افزون بر تغییر اوضـاعتر این تغییرات بپردازند. این دگرگونیبه مطالعه ژرف
دهند و این پدیده، تا انـدازه تشکیل قرارداد ـ شرایط زمان اجرای تعّهدات قراردادی را نیز تحت تأثیر قرار می

های اقتصادی روزگار اخیر است. از سوی دیگر، منابع فقـه امامیـه، ویژه بحرانبسیاری معلول تحّوالت و به
اند. پرسمان وار متعّرض شدهاند و یا به صورتی بسیار گذرا و اشارهنسبت به صور نوین واقعه غبن، یا ساکت

هـای پرسـرعت و فـراوان دنیـای اقتصـاد این جستار، شکلی نوین از واقعه یادشده است که در بسـتر تحّول
قـه رو، به بررسی پرسمان برشمرده، با عنایت به منبع مبنایی قوانین ایران، یعنی فزند. ازاینکنونی، سرباز می

امامیه پرداخته خواهد شد.
بر آشنایان با نظام حقوق قراردادهای امامیه، پوشیده نیست که اگر دو عوض قراردادی، در زمان انعقاد با 

شـود و در پوشـی میانشـان باشـد، معاملـه، غبنـی شـناخته میچشمیکدیگر متعادل نبوده، تفاوتی غیرقابل
که از وجود غبن متضّرر خواهد شد (مغبون)، هی، برای آنصورت وجود ارکان و شرایط مضبوط در متون فق

آید. اّما این وضعیت، ظاهر مأنوس غبن است و در حقیقت، یکی از َاشکال آن اختیار فسخ معامله پدید می
ش نامید. شکل دیگر غبن، این است که در هنگام » غبن قدیم«یا » غبن مقارن«توان رود که میبه شمار می

دو عوض یا دو تعّهد قراردادِی متقابل، به لحـاظ ارزش مـاّدی از برابـری عرفـی برخـوردار تشکیل قرارداد،
اند و در آن زمان، غبنی در کار نبوده است؛ ولی پس از انعقاد و در مرحله اجرای تعّهـدات قـراردادی و بوده

ی حاکم بر عقـد، دچـار اجتناب، شرایط اقتصادناپذیر و غیرقابلبینیاغلب به عّلت بروز رویدادهایی پیش
ها یا یکی از دو تعّهد، در مقابل دیگری افت فاحشی یابد. در پـی ایـن دگرگونی گشته، ارزش یکی از عوض

غـبن «گـردد. از ایـن پدیـده، بـه ریخته، غبن، پس از تشکیل قرارداد حادث میهمتغییرات، تعادل پیشین به
نیز توان نامید. پرسشی » غبن متجّدد«) که آن را ١٠٧-١٠٠و ٨٧-٨٤/ ٣تعبیر شده (کاتوزیان، » حادث

قرار است: کدام مبانی و مستندهای مقبول و معمـول در نظـام که در این جستار پاسخ خواهد یافت، از این
را دارنـد و تـأثیر حـدوث ثـانوِی غـبن بـر » غبن حادث«حقوقی امامیه، توان اثبات مشروعیت و اثربخشی 

فین، از منظر فقه اجتهادی امامیه کدام خواهد بود؟ ضرورت و اهمیت بحـث از معامله و روابط حقوقی طر
ای حقوقی که منشأ آثار خواهد بود، در ضرورت و اهّمیِت بحث پیرامـون َاشـکال و عنوان واقعهنهاد غبن به



49غبن حادثآمدیو پتیدر مشروعیفقهيبازنگر1397بهار
های ِاعمال اصل بنیادین عدالت و انصاف در روابط خصوصی اشخاص با یکـدیگر نهفتـه و غیرقابـل حوزه

انکار است.

موضوع شناسی
با توّجه به اهّمیت شناخت درست و جامع از موضوع در فرآیند استنباط فقهی و برای درک ژرف مفهـوم 

شود.این فرضیه، نخست به بررسی لغوی و اصطالحی غبن و سپس تبیین مفهوم غبن حادث پرداخته می
د، ـ در یک وجه ـ بـا خریـدوفروش ارتبـاط معنایی که اهل محاوره برای تفهیم با این واژه در نظر دارن

/ ٦؛ طریحـی، ٦٠٢؛ راغـب اصـفهانی، ٢١٧٢/ ٦(جـوهری، » خدعه«له غبن، معانِی دارد. ریشه موضوع
و (صاحب بن عباد، پیشین؛ راغب اصفهانی، پیشین؛ ابن منظور، پیشـین)» غفلت، نسیان و جهل«)، ٢٨٩

است. جملگی این معـانی بـا یکـدیگر پیونـد داشـته، ) ٨٨/ ٥؛ قرشی، ٤٤٢/ ٢(فّیومی، » نقصان و قّلت«
نماید. ولی تر میتر و اصیلای دارند. هرچند که معنای خدیعه از دیگر معانی، قویخاستگاه نخستیِن یگانه

کنـد رود، عرف ـ غالبًا ـ این معنـا را اراده میکه غبن در مورد خریدوفروش یا مطلق تجارت به کار میآنگاه
عاقدها، با نیرنگ و سوءاستفاده از ناآگاهی یا غفلت طرف مقابل، ـ از لحاظ ارزش اقتصـادِی که یکی از مت

دیده، با غفلت از شرایط اقتصـادی که فرد زیانموضوع قرارداد ـ به دیگری نقصان و خسرانی وارد کرده؛ یا آن
معقودعلیه، دچار نقصان و زیان مالی گشته است.

ف شده است:غبن در اصطالح فقهی چنین تعری
گـاهی طـرف مقابـل بـه او تملیـک تر از آنچه میکه شخصی مال خود را با بهایی بیشاین« ارزد، با ناآ

که بهـای غبن آن است که کسی ـ درحالی«) و یا به دیگر سخن: ٢٣٨؛ مشکینی، ١٥٧/ ٥(انصاری، » کند.
گونـه کـه مـردم تـر از آن بخـرد؛ آنبیشالمثل بفروشد و یـا بـه تر از ثمنداند ـ چیزی را به کمواقعی را نمی

؛ نیـز ر.ک: موسـوی ٩٧(عّالمـه حّلـی، تبصـرة المتعّلمـین، » کننـد.پوشـی نمیمعموًال از آن مقدار چشم
).٣٤٨اصفهانی، 
م ذات غبن و گوهر اصـلی صرف ای عنوان واقعـهــ بـه» تحّقـق غـبن«نظر از تعریف منطقی، آنچه مقوِّ

نسبت به ارزش معاَملِی عوضین قرارداد معاَوضی اسـت کـه بـر » ی مالینقصان و خسران«حقوقی ـ است، 
کاری طـرف تر موارد، این نقصان، ناشی از فریب یا پنهانشود و ازآنجاکه در بیشیکی از متعامالن وارد می

اند که ریشه لغویش، خدعه است (انصاری، پیشین).مقابل بوده، واژه غبن را برایش برگزیده
به این معناست که نه در مرحله انعقاد عقد، بلکه پس از تشکیل صـحیح قـرارداد و در اما غبن حادث،

مرحله تنفیذ عملی و اجرای تعّهدات، غبن ـ یعنی همان نقصان و خسران مـالی و یـا نـابرابری اقتصـادی و 
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عدم تعادل میان تعّهدات ـ حـادث و عـارض گـردد. چگـونگی ایجـاد نقصـان و خسـراِن وارد بـر یکـی از 

ای ویـژه پـس از شود کـه بـا بـروز حادثـهگونه بیان میمتعامالن در زمان متأّخر از انعقاد عقد، معموًال این
تشکیل قرارداد، اجرای تعّهدات مالی برای یکی از دو طرف، ـ بیش از اندازه عادی و رایج ـ گـران و موجـب 

میان تعّهدات یـا عوضـین، نـابرابری و خسران سنگین و برای طرف دیگر، بسیار ارزان تمام شود؛ در نتیجه، 
عدم توازن حادث گردد. اطالق واژه غبن بر این وضعیت، به دلیل صدق عرفِی ایـراد خسـران و نقصـان بـر 

کارگیری صفت حادث نیز به دلیل طروِء ثانوی و متأّخر غبن، پس از تشکیل قرارداد است.متعّهد و به
نوانی ناصحیح است و بـین صـفت و موصـوف تعـارض عنوان غبن حادث، ع«برخی بر این نظرند که 

که مفهوم شود، درحالیجهت که غبن از عدم تعادل قیمت به هنگام عقد ناشی میمفهومی وجود دارد؛ ازآن
زمـانی بـا هم«). بر پایه ایـن سـخن ١٤٨-١٤٦(شهیدی، » حادث، پیدایش عدم تعادل پس از عقد است.

األعم ـ بـه وجـود تعـارض رو، ـ به نحو لزوم بّین بالمعنیاست؛ ازایندر مفهوم غبن مأخوذ» انعقاد قرارداد
حکم کرده است. در نقد این دیدگاه باید گفـت: اگـر » حدوث آن پس از عقد«و مفهوِم » غبن«میان مفهوم 

شده، الزامی خواهد بـود؛ گیرِی موردنظر در عبارت گزارشاخذ قید یادشده در مفهوم غبن را بپذیریم، نتیجه
اش گفته شد، بطـالن آن تصـّور روشـن لی از آنچه درباره مقّوم ذات غبن و گوهر اصلی معنای اصطالحیو

شود. زیرا باید میان مفهوم اصل غبن یا تحّققش و میان خیار غبن، تمایزی کامل قائل شـد کـه در ذهـن می
ـ کـه ایـن تحّقـق، یـک اند. ذات غبن، همانا نقصان و خسران مالی و تحّقق غبن اشکال کننده، خلط شده

واقعه حقوقی است ـ ایراد نقصان و خسران بر یکی از متعاقدان است، نه ایجاد اختیـار فسـخ. در حقیقـت، 
زمـانی غـبن بـا زمانی با عقد مقّید است، خیار غبن است، نه خود غبن یا تحّققش. لزوم همآنچه به قید هم

احکامی است که در فقه مقّرر شده است. (انصـاری، عقد، یکی از شرایط ثبوت خیار غبن برای مغبون و از 
) بنابراین، میان مفهوم دو عنوان غبن و حادث، هیچ تعارضی وجود ندارد و از ٤٦٤/ ٣؛ شهید ثانی، ١٦٧/ ٥

این حیث، اشکالی بر نظریه غبن حادث وارد نیست.
کـه خوذ بـدانیم ـ چنانکه اگر قید جهل به قیمت را در تحّقق مفهوم غبِن اصطالحی مـأنکته دیگر این

توان بر تغییرات حادثی که ـ پس از انعقاد ـ، آیا بازهم میبرخی از فقیهان بر همین باورند (انصاری، پیشین)
اند، اصطالح غبن اطالق و مسّلمًا پس از علم متعاقد به قیمت زمان عقد ـ تعادل قیمِی عوضین را برهم زده

شود، مگر با جهل و این جهل هم از حیث زمانی، به تصـادف بـا میکرد. اگر پذیرفته شود که غبن محّقق ن
شود، مگر در زمان تشکیل عقـد؛ پـس تشکیل قرارداد مقّید است، نتیجه این خواهد بود که غبن محّقق نمی

رسد دیدگاه درست، ایـن اسـت کـه جهـل، مقـّوم غبن حادث، اصًال غبن اصطالحی نیست. اّما به نظر می
عنوان لکه علم به قیمت و وجود عدم توازن اقتصادی میان عوضین، مانع ثبوت خیار بهماهیت غبن نیست؛ ب
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گونه که گذشت ـ چیزی جز نقصان و خسران مـالی نیسـت. حکم متعّلق به غبن است و مفهوم غبن ـ همان

وینـد کـه گتر از ارزش واقعی اقدام کند، عرف عقال میاگر کسی عالمانه به خرید مالی به بهایی بسیار گران
که اطالق غبن به غـبن وی در نظر ما مغبون شده است؛ هرچند به داللت قاعده اقدام، خیار ندارد. نتیجه آن

حادث، صحیح است.

تحلیل حکمی
پیش از پرداختن به مباحث مورد اختالف و گزارش و ارزیابی ایرادات وارد بر مشـروعیت و نفـوذ غـبن 

ن بر پرسمان مورد بحث، تبیین شود.حادث، الزم است نخست چگونگی تطبیق آ

هاي اثبات نفوذ غبن حادثروش
کـه وضـعیت حـدوث نـابرابری و عـدم اثبات نفوذ غبن حادث به دو صورت ممکن است: نخست این

توازن اقتصادی میان تعّهدات دو طرف پس از انعقاد را هم غـبن بشناسـیم و بـا الغـای خصوصـیت از قیـد 
، به الحاق حکمِی غبن حادث به »تفاوت عوضین در ارزش مالی با انعقاد عقدزمانی هم«معروف و مألوِف 

غبن مقارن حکم کنیم. در صورت پذیرش وجاهت فقهی این روش، هر موضعی کـه در برابـر غـبن مقـارن 
که مستقیمًا از مبانی و ادّله عاّم غبن برگزیده شود، در غبن حادث نیز همان اعمال خواهد شد. روش دوم این

عنوان مدرک فقهی غبن حادث بهره جسته، ـ بدون الحاق یا قیاس غبن حادث با غبن قدیم ـ حکـم ت، بهثاب
عنوان موضوعی مستقل برای آن ادّله ـ تأثیر حدوث غبن بر روی حیات قرارداد و یا بر تعّهدات قراردادی، ـ به

با قواعد یادشده توجیه گردد.
و صورت نخستین، با این توضیح اسـت کـه زوال تعـادل توجیه استداللی فرضیه غبن حادث در روش 

صـورت حقیقـی، غـبن شـمرده عوضین و حدوِث متجّدد نابرابری اقتصادی میـان دو تعّهـد، موضـوعًا و به
شود. اینک و پس از ثبوت موضوِع غبن، حکمی که در ادّله شرعی به این موضوع تعّلق یافته، بر این فـرد می

شود؛ آن حکم نیز در دیدگاه مشهور و رایج فقهی، چیزی جـز ِی غبن است ـ بار مینیز ـ که یکی از افراد کلّ 
) یـا ابـرام و اقـرار آن (خمینـی، ١٨٩/ ٦و ١٦و ١١/ ٥خیار فسخ عقد {خیار: ملک فسخ عقـد (انصـاری، 

) و امضایش (خویی، مصـباح ١٢-٨و سبحانی تبریزی، ٣٢٦و ١٧٠/ ٤، ٤٨٠/ ٣الله، کتاب البیع، روح
)} برای مغبون نیست. در مطالب پیشین، صدق لغوی ـ عرفی واژه غبن بر موضوع بحـث، ٤٧١/ ٧قاهة، الف

تبیین و اختیار شد. بنابراین از حیث موضوعی، تفاوتی میان غبن مقارن و حادث نخواهـد بـود؛ ولـی بایـد 
اند، فـرض دهنگریست که آیا قیود حکمی که در متون فقه امامیـه در ثبـوت خیـار بـرای مغبـون لحـاظ شـ
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رانند. بررسی کنند یا آن را بیرون مییافته به کّلِی غبن ابقا میموردبحث (غبن حادث) را در دایره حکم تعّلق

گیری نهایی، مغفول نخواهد ماند.های فراروی، خواهد آمد و درنتیجهاین امر در بخش ارزیابی اشکال
اند، عنوان مـدرک فقهـی خیـار غـبن دانسـته شـدههای که بـاّما در اثبات غبن حادث با روش دوم، ادّله

توانند فرد حادث را شامل شده، اثر مقتضی خود را بر آن بار کنند. در جستار حاضر، روش دوم برگزیـده می
شـود کـه آیـا بـر شده و در ادامه، ادّله خیار غبن در متون و نیز منابع مقبول فقه امامیه بررسی و مشّخص می

روی قرارداد هم داللتی دارند یا خیر.تأثیر غبن حادث بر 

سنجی تعمیم مستندات غبن قدیم به غبن حادثامکان
صورت خـاص توان چنین اّدعا کرد که خیار غبن جزو خیارات منصوص نیست؛ یعنی ادّله نقلی، بهمی

، نصـوص بر ثبوت حّق فسخ در شرایط غبنی داللت ندارند. (شهید ثانی، پیشین) بنابراین، مدرک این خیـار
توان ادّله ابرازی از سوی فقها را در شـش دسـته گنجانـد: عام یا قواعد فقهی خواهد بود. به گونه فراگیر، می

)، اخـالل در ٢٠٥/ ٥)، تخّلف از شـرط ضـمنی (موسـوی بجنـوردی، ١٦١/ ٥قاعده نفی ضرر (انصاری، 
رکبـان (عالمـه حلـی، تـذکرة )، روایات نـاهی از تلّقـی ١٥٨/ ٥تراضی (آیه تجارت عن تراض) (انصاری، 

؛ نیز ر.ک: ٤١٧/ ٤و سرانجام سیره عقال (خمینی، کتاب البیع، ١)، قاعده نفی عسر و حرج٥٢٢/ ١الفقهاء، 
که از میان مدارک برشمرده، سه دلیـل شود، این). آنچه از کنکاش در منابع فقهی دریافته می٦٣/ ١الرسائل، 

تـرین هـای اخیـر، بـا بیشنی و بنای عقال، در میان فقیهان دورهقاعده نفی ضرر، نظرّیه تخّلف از شرط ضم
اند.رو گشتهاقبال روبه

. قاعده نفی ضرر١
در خصوص بررسی پیرامون تحّقق مقتضی اجرای الضرر در غبن حادث، باید گفت به همان مـالک و 

ن حادث نیز تنها چیزی شود، در غبتوجیهی که در غبن مقارن، ضرر، برخاسته از لزوم عقِد غبنی شمرده می
گذارد متعّهد، خود را از زیر بار ضرر برهاند، همان حکم شرعی وضعِی لزوم عقد است که بایـد در که نمی

دوره اجرا نیز تا پایان آمد، بدان احترام گذاشت و به مدلولش وفا ورزید. پـس اگـر در غـبن ثابـت، انتسـاب 
ر غبن حادث هم باز عرف عقالست که رابطـه سـبب و ضرر به لزوم عقد، مورد پذیرش عرف قرار گرفت، د

بی میان لزوم و ضرر را تأیید می گونه که گذشت ـ باره نیست؛ زیرا ـ همانکند. اّما این، همه سخن دراینمسبَّ
ل و منقول) برای ثبوت خیار به سبب غبن، بـه اشـتراط  » زمـانی غـبن بـا عقـدهم«فقیهان (به اجماع محصَّ

اند و افزایش یا کاهش قیمت پس از عقد را صراحتًا در ایجاد یا را مقّید به این قید دانستهتصریح کرده، خیار 

.١١٤و ٢/١٥اند: . ظاهرًا تنها میرزای قمی، خیار غبن را به قاعده نفی حرج مستند کرده١
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/ ١٤؛ نراقـی، ٢٠٣/ ٣؛ شـهید ثـانی، ٧٠/ ١١تذکرة الفقهاء،، اند (عّالمه حّلیاثر شمردهازاله خیار غبن، بی

های مطـرح در شکال). این تقیید، جزء ا٣٤٩؛ موسوی اصفهانی، ١٦٨-١٦٧/ ٥؛ انصاری، ٣٩٢-٣٩١
برابر غبن حادث است و در زیربخش مربوط بررسی خواهد شد؛ اّما در اینجا نیز الزم است از این باب کـه 

رسد فقیهان امامیه، ایـن قیـد را تواند مقتضی اجرای الضرر را معدوم کند، موردنظر قرار گیرد. به نظر میمی
و مسـّلمًا تغییـر ٢اند که عقدی است آنـیـ مطرح کردههم غیر از بیع سلف و مانند آندر خصوص بیع ـ آن

قیمت عوضین پس از انعقاد بیع عادی، هیچ تأثیری بر روی عقد از حیث ایجاد یا ازاله خیار نـدارد. اّمـا در 
بر نیست و دفعتًا با انجـام اعمـالی مـاّدی (ماننـد صورت زمانها، بهعقودی که اجرای تعّهدات ناشی از آن

یابد، امکان التزام به تأثیر غـبن حـادث شوند و عمر حقوقی عقد پایان می) تعّهدات اجرا میقبض و اقباض
شـود تـا گوییم که بیان داریم این تقّیـد، منجـر نمیجهت میوجود ندارد. این مطلب را در اینجا، تنها ازاین

دهـا (ماننـد اجـاره، قـرارداد گونـه قرارداای مستقل برای اجـرا ندارنـد، در غیـر آنمانند عقود آنی که مرحله
فروش ساختماِن ساخته نشده) نیـز ضـرر حاصـل پـس از انعقـاد کاری، ساخت و مشارکت و یا پیشپیمان

قرارداد، ناشی از حکم لزوم، به شمار نیاید؛ زیرا تا مرحله اجرای قرارداد باقی است، لزوم عقد هم هسـت و 
شـود، در به سبب اجرای تعّهد قراردادی متوّجه متعّهـد میبنابراین، ضرری که پس از انعقاد و در دوره آمد،

خیزد و رابطه سببّیِت موردنیاز قاعده، همچنان پابرجاست. پس مقتضی اجرای نگاه عرف، از لزوم عقد برمی
قاعده نفی ضرر در صورت حدوث متأّخر غبن، در قراردادهای مستمر و در حکـم مسـتمر یـا عقـودی کـه 

با مّدتی معّین برای اجرای تعّهدات هستند، موجود است.ای مستقلدارای مرحله
پس از احراز مقتضی تمّسک به قاعده الضرر برای مستندسازی غبن حادث، نوبت به بررسی وجود یـا 

گاهانه شخص مکّلف به انجام عملی است عدم مانع اجرای قاعده موصوف می رسد. یکی از موانع، اقدام آ
.) حّتی به سقوط خیار غبن، در صورت ٢٢٩/ ٥؛ جزائری، ١٦٠/ ٢حرالعلوم، انجامد؛ (بکه به ضرر وی می

؛ ٢٠٤و ١٦٧-١٦٦/ ٥اقدام متعامل به انعقاد عقد غبنی با علم به غـبن، تصـریح شـده اسـت (انصـاری، 
/ ٢؛ نـائینی، المکاسـب و البیـع، ٤٢/ ٢؛ طباطبایی یزدی، حاشـیة المکاسـب، ٥٣٢و ٤٠١، ٣٩٩رشتی، 

بینـی یـا عـدم امکـان عـادی فرض حدوث غبن پس از انعقاد، شرط ضروری عـدم پیش). در١٤٥-١٤٤
شـوند، بینِی بروز حوادثی که موجب زوال تعادل زمان انعقاد میان عوضین یا دو تعّهد در زمان اجرا میپیش

ان در هنگـام تردید در مـوردی کـه متعاقـدرو، بیشود. ازایندقیقًا برای دفع مانع مزبور گنجانده و اعتبار می
به عندالعقال، امکان بروز غبن در دوره اجرا هسـت بینی میتشکیل قرارداد، پیش کنند که بنا بر احتمال معتدٌّ

) و عقد آنی یـا فـوری، ٦٤٢(جعفری لنگرودی، » عقدی است که تعّهد طرفین به اجزاِء زمان بستگی دارد؛ مانند عقد اجاره«. عقد مستمر، ٢
آید و طرفین، باید تعهدات خود را دفعتًا ایفا کنند؛ یعنـی خالف مستمر، اثر عقد آنًا و به فوریت پس از انعقاد عقد، پدید میعقدی است که بر

تعهد، به اجزای زمان بستگی ندارد.
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واحوال مالی قرارداد را دگرگون کرده، به پدیدآیی غبن حادث و متعاقبًا تحمیل ضـرر یـا حـرج بـر که اوضاع

ای در حّق طرفین (یا تنها طرفی که بینیعی چنین پیشکم امکان عادی و نومتعّهد خواهد انجامید، یا دست
بعدها در معرض ضرر قرار خواهد گرفت)، وجود داشته است، ـ به دلیل اقدام متعاقدان به پـذیرش غـبن و 
ضرر مالی ـ امکان اجرای مفاد قاعده الضرر وجود ندارد و در چنـین مـواردی، نظریـه غـبن حـادث، اجـرا 

شود.نمی
صورت صحیح منعقد شد، انتقال مالکیت که قرارداد بهم، این اشکال است که هنگامیمانع احتمالی دو

ها در این برهه، مانند این است که شخص، مـالی عوضیِن موضوع قرارداد، واقع شده است و تغییر قیمت آن
آن های اقتصـادی، بهـای بـازاری در ملکیت خویش دارد و به دلیل نوسانات مالِی ناشی از تغییـر شـاخص

معنا و لغو اسـت، گونه که تأثیر الضرر بر مورد اخیر بیآنکه به انتقال مال اقدام کند. همانکند؛ بیتغییر می
گونه خواهد بود.فیه نیز همیندر مانحن

ها پس از عقد در ایجاد یـا ازالـه خیـار در برخی متون فقه استداللی امامیه، برای نفی تأثیر تغییر قیمت
؛ رشتی، ٣٠/ ٢؛ ایروانی نجفی، ١٦٨-١٦٧/ ٥عنوان دلیل استناد شده است (انصاری، ه بهغبن، به این نکت

وچرای غبن حـادث در فقـه مـا تعبیـر چونبه بعد) و شاید در نگاه نخست، این دیدگاه فقهی، نفی بی٤٠١
بـه تفصـیل رو، در زمره انتقادهای اساسی بر مبنای موردبحث بوده، باید در زیـربخش مربـوط، شود. ازاین

مورد بررسی قرار گیرد. ازآنجاکه در این مقام، مبنای غبن حادث را قاعده الضرر ـ به معنای نفی جعل حکم 
ایم، تنها باید نگریست که این مانع، توان جلوگیری از تأثیر قاعده را دارد یا ندارد؛ زیرا ضرری ـ در نظر گرفته

که در عقود عهـدِی مسـتمر، موجود است. قدر متیّقن آنفیه، مقتضی اجرای الضرر اثبات شد که در مانحن
واسـطه اجـرای بدون تردید ایراد موردبحث وارد نیست و تنها لزوم اجرای تعّهِد برخاسته از عقد است که به

عینی تعّهد، ضرر مالی سنگینی را بر متعّهد تحمیل خواهد کرد؛ پس هنوز هم مالک مـذکور، وجـود دارد. 
مانند بیع عادی و صلح در مقام آن ـ نیز قدر متیّقن از شمول اشکال موردبحث هستند آنی ـ٣عقود تملیکی

که موضع بحث فقیهان امامیه در مورد خیار غبن شود. نکته مهم اینگونه قراردادها نمیو الضرر، شامل این
یـارات)، همانـا مانند دیگر مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و ازجمله طرق انحالل عقـود و خ(به

های فقهی نیز حتمًا باید در چـارچوب همـین فضـا و عقد بیع عادی است. پس عبارات موجود در استدالل

که در متـون حقـوق این. منظور از اصطالح عقود تملیکی و عقود عهدی در این جستار، مفهوم مورد نظر حقوقدانان است (به ویژه با توجه به٣
در «اند) کـه بـه تعبیـر برخـی از نویسـندگان برجسـته حقـوقی، تری یافتهتر و منضبطموضوعه ایران، ـ نسبت به متون فقهی ـ تعاریف مشخص

که اثـر مسـتقیم آن، نامند. برعکس، قراردادهایییمواردی که نتیجه قرارداد، ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد است، عقد را به این اعتبار عهدی می
(تعریف از آقایان کاتوزیان، امامی، شهیدی؛ به گزارِش محقق داماد ـ » شود.انتقال مالیکت یا سایر حقوق عینی است، عقد تملیکی نامیده می

-٢٤اللهی، ـ نعمـتتر درباره تفاوت مفهوم این دو دسته از عقود در فقه و حقوق، ر.ک. به: محقق داماد ) برای مطالعه بیش٢٤اللهی، نعمت
٢٥.
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موقعیت تحلیل شوند و معقول نیست که به اطالق لفظِی عبارات یادشده تمّسک کـرد و اشـکال را بـه همـه 

ار (مانند اجاره اموال و بیع سـلف و مـواردی دهای قراردادها سرایت داد. اّما درباره عقود تملیکِی مّدتگونه
که قبض شرط صّحت است) بازهم در دید عرف، ضرِر ناشی از غـبن حـادث، قابـل اسـناد بـه لـزوم عقـد 

انـد ـ هایی از این تفکیک را حّتی در عبارت شیخ انصاری ـ که خود اشکال را مطـرح فرمودههست. نشانه
ری مرتفع شدن تفاوِت موجب غبن را در اسقاط خیار، در عقودی که تأثیتوان یافت؛ با این توضیح که بیمی

کـه مبنـای ) بنـابراین، هنگامی١٦٧/ ٥اند. (شیخ انصاری، قبض، شرط انتقال ملکیت است، مشکل دانسته
ها پس از انعقاد عقد و حصول غبن حادث، که تغییر قیمتاصل خیار غبن قدیم را قاعده الضرر بدانیم، این

. صدق عرفی عنوان ضرر بر وضعیت ایجادشده بـرای ١گذارد یا نه، تنها تابع دو عنصر است: میبر عقد اثر
کـه: . ضرر مالِی پدیدآمده، عرفًا قابل انتساب به لزوم عقـد باشـد. پـس چکیـده ایـن بحـث این٢متعّهد و 

ی مسـتمر، کم در قراردادهـاقاعده نفی ضرر، ـ برفرض تمامیت اسـتدالل بـه آن در غـبن ثابـت ـ دسـت«
تواند حکِم لزوم عقد را در صورت پدیدآیی غبن حادث ـ البته منوط به حصول دیگـر شـرایط عمـومی و می

»معتبر برای جریان قاعده ـ نفی نماید.
. تخّلف از شرط ضمنی٢

گونه است که در معامالت تجـاری ـ کـه نوعـًا و تقریب استدالل به این مبنا برای توجیه خیار غبن این
ورزند ـ تساوی عرفی میان ارزش اقتصـادی عوضـین قـرارداد، ها تسامح نمیعقال، در شرایط مالی آنغالباً 

صورت صریح و لفظی و نه به شکل بنایی، که از نـوع شرط است؛ اّما اشتراط این شرط در ضمن عقد، نه به
کـه در ازای صورت ضمنی، مفروض است شرط ضمنِی ارتکازی است؛ یعنی به داللت عرف، این شرط به

آید و ازآنجاکه بنای قطعی عقالیی به این سّنت تعّلق یافتـه، ارزش به تمّلک درمیتملیک یک مال، مالی هم
بینند. بنابراین، اگر پس از تشکیل قرارداد، کشف شـود کـه در هنگـام نیاز میمتعاقدان خود را از ذکر آن، بی
مورد پذیرش دو طرف بوده، بـه زیـان مغبـون تخّلـف اند، از شرطی که ضمناً انعقاد، عوضین متساوی نبوده

کنند. در این اسـتدالل، خیـار غـبن صورت گرفته، ادّله خیار تخّلف شرط، برای مغبون حّق فسخ ایجاد می
/ ٥شود (موسوی بجنوردی، دهد و مصداقی از خیار تخّلف شرط محسوب میاستقالل خود را از دست می

٢٠٥.(
دهـد، اّتفـاق نظـر هسـت و له حـّق فسـخ میف از شرط ضـمنی، بـه مشـروطبر سر این گزاره که تخلّ 

اختالف، عمدتًا به این گزاره بازگشت دارد که توازن عرفی میان ارزش عوضین (غبنی نبودن)، شرط ضـمنِی 
عرفی و ارتکازی در همه عقود معاوضِی غیر مساَمحی یا در خصوص عقـد بیـع اسـت یـا خیـر: اختالفـی 

) در هر نوع قراردادی که احراز شود عقالی عصر ٤٠٢-٤٠١/ ٤خمینی، کتاب البیع، صغروی (نیز ر. ک:
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و عرف تجاری، به اشتراط نوعی تعادل معاَوضـی و تـوازن میـان ارزش عوضـین یـا میـان ارزش اقتصـادی 

کـه نپیشـینه ایتردید خیار غبن، ثابت است. اّما مطلِب ـ شـاید ـ بـدیع و بیاند، بیتعّهدات طرفین ملتزم
که مثًال در قراردادهای بیع در زمانه حاضر، بپذیریم که چنان شرط ضمنِی ارتکازی، معهود اسـت، هنگامی

اگر نیک نگریسته شود که غرض و عّلت غایِی اهل تجارت و عرف بـازار از انـدراج و اشـتراط ضـمنی ایـن 
ادی نیست؛ زیـرا تـاجر و های اقتصشرط در عقد چیست، درخواهیم یافت که چیزی جز جلوگیری از زیان

اندیشد که دچار ضرر نشود. اشتراط تدریجی و ارتکـازی کاسب، به دنبال سود است و همیشه تمهیدی می
کارهای عقالیی برای دفع ضرر شرط تساوِی مذکور نیز ـ برفرض وجود خارجی چنین اشتراطی ـ یکی از راه

قیهان امامیه، ضمانت اجرای غـبن ـ حّتـی در است. از همین رو، خواهد آمد که برخالف دیدگاه مشهور ف
تواند بذل تفاوت به گونه الزامـی (کـه مصـداقی از تعـدیل تعّهـدات قـراردادی نوع ثابت در زمان عقد ـ می

)؛ زیرا محور اساسِی تـأثیر وجـود غـبن بـر معاملـه، ٥١-٥٠/ ٢٣؛ نجفی، ٣٩١/ ١٤نراقی، (است) باشد
. لزوم اکتفا به حّداقل در خـروج از قاعـده ١ند دلیل دیگر، ـ یعنی: همین عنصر ضرر است که به انضمام چ

المیسـور . «٣)، ٥٨/ ٤(ابن ابی جمهور احسـایی، » ما ال یدرک کّله، ال یترک کّله. «٢نخستیِن لزوم عقود، 
الضـرورات «. قاعـده ٤، )١٠١/ ٨١(ابن ابی جمهور احسایی، پیشین؛ مجلسـی دوم، » .ال یسقط بالمعسور

. ٥) و ٢١٢/ ٤و ١٩٠/ ٣؛ وحیـد خراسـانی، ٣٩٩/ ٤(خویی، محاضرات فی أصول الفقـه، » قدرها.تقّدر ب
؛ ٣٨٠٦، ح ٢١٨-٢١٧/ ٣؛ صـدوق، ١، ح ١٩٥/ ٥السالم ـ (کلینـی، ـ علیه٤روایت حلبی از امام صادق

دهـد. التفاوت را نتیجـه می)، عدم ایجاد خیار و صرفًا ثبوت حـّق درخواسـت مابـه٤٢، ح ٥٦/ ٧طوسی، 
که در اغلب مـوارد، رعایـت مصـلحت طـرفین، جمـع میـان حّقـین، اراده واقعـی و مسـتمّر مضاف بر این
ویژه در قراردادهای کالن ـ و نیز جلوگیری از دفع ضرر با اضرار به دیگری نیز چنـین اقتضـایی متعاقدان ـ به

دارند.
ان که گذشـت، مـالک کـارایی اینک هنگام بررسی شمول این دلیل نسبت به غبن حادث است. همچن

مبنای شرط ضمنی برای تأثیربخشی به غبن، تنها ثبوت صغرای یادشده، یعنی تعّلق بنای عقـال بـه اشـتراط 
ضمنی لزوم تعادل میان تعّهدات دوسویه است. حال اگر احراز شد که عقال، ـ احتماًال در انـواع خاصـی از 

ر زمان تشکیل قرارداد، بقای تعادل مزبور تا پایان آمد عقـد قراردادها ـ عالوه بر ارزش تعّهدات یا عوضین د
دانند، آنگاه قهرًا، غبن حادث نیز موجد همان اثِر غبن مقارن خواهـد بـود و یا تا زمانی معّین را نیز شرط می

گوید از امام صادق (ع) پرسیدم: شخصی لباسی خریده و هیچ شرطی هم بین او و بایع نبوده است. پس از خرید، پشیمان شده حلبی می. «٤
که پول را یک مقـدار گیرم؛ مگر اینام و دیگر پس نمیو پیراهن را به صاحبش برگرداند؛ اما مالک از پذیرش آن سرباز زد. گفت: مالی را فروخته

ایـن کم کنید، تا جنس را پس بگیرم. آیا این درست است یا نه؟ امام (ع) فرمود: حق ندارد که از پول یک مقدار کم کند. حاال اگر جاهل بـود و 
»تر از قیمتش فروخت، این مازاد را هم باید به همان مشتری اول برگرداند.لباس را گرفت و به بیش
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مفاد نظریه غبن حادث بر مبنای خیار تخّلف از شرط (ِـ ضمنی) اثبات شده است. نباید از یاد برد کـه نـوع 

د ـ از حیث تملیکی یا عهدی و آنی یا مستمر بودن ـ در تشخیص مالک یادشده در بـاال، کـامًال دخیـل عق
است.
. بنای عقال٣

اند برخی از فقیهان، با اعتقاد به عدم تمامیت مستندات خیار غبن، عمده دلیل آن را بنای عقـال دانسـته
با این استدالل که خیار غبن بـا همـین عنـوان، ).٦٣/ ١؛ نیز ر.ک: الرسائل، ٤١٧/ ٤(خمینی، کتاب البیع، 

ق بنای عقال قرار گرفته است. یعنی شیوه مسـتمر و رفتـاری عقـال بمـاهم عقـال، در به صورت مستقل، متعلَّ
معامالت بر این امر استوار است که اگر یکی از دو طرف قرارداد مغبون گشت، اختیار رد یا امضای معاملـه 

که این حق از مبنای دیگری برخیزد. این صـغرا، بـا پیوسـتن کبـرای کّلـِی حّجیـت را داشته باشد؛ بدون این
دهد که غبن، نزد شارع نیز یکی از اسباب خیار است. ولی اثبات خیار گونه نتیجه میهای عقالیی، اینسیره

غبن با دلیل سیره، ـ برخالف دیدگاه برخی (خمینـی، سـّید مصـطفی، پیشـین) ـ از مبنـای شـرط ضـمنی 
دشوارتر است؛ زیرا در مورد سیره، هم در صغرا (تعّلق سیره به سببیت غبن برای اختیار فسخ) و هم در کبـرا 

نظـر و پراکنـدگی آرا وجـود ) اختالف١٠٤-٨٥الّلهی، ؛ فخلعی و ولی١٢٦–٩٧(حّجیت سیره: فخلعی، 
که در شرط ضمنی، اختالف تنها صغروی بود.دارد؛ درحالی

بررسی قراردادها و نیز مقّررات مربوط به حوزه حقوق تعّهـدات قـراردادی و تجـارت در اگر با دّقت، به
روزگار حاضر بپردازیم، درخواهیم یافت که دیگر مسئله غبن، در درازای زمان از وابستگی به دیگر عناوین و 

قرار گرفته است؛ جز مبنای دفع ضرر) خارج شده و مستقّالً موضوع حکم خیار یا تعدیل تعّهدات مبانی (به
ترین داعِی عقال برای به رسمیت شناختن اثرگذارِی غبن، عامـل اساسـی در تجـارت، هرچند هنوز هم مهم

یعنی اصل جلب سود و لزوم دفع زیان است.
اینک باید دید که آیا عقال و عرف تجاری ـ بماهم عقال ـ، غبن حادث را نیز رافع لزوم قرارداد و موجـب 

) ١٥٩و ١٢٧/ ٢؛ خمینی، سّید مصطفی، ١٥٢و ٦٢/ ٢و ٤٩/ ١ی (نائینی، منیة الطالب، پدیدآیی جواز حّق 
که چنین نیست. داوری عقال در این خصوص، نسبت به همـه دانند یا آنیا منشأ تعدیل قضایی تعّهدات می

یی کـه کـه در قراردادهـاتوان مـّدعی شـد، اینهای قراردادی یکسان نیست. آنچه ازلحاظ صغروی میگونه
شوند در یک دوره زمانِی مستمر، مالی تسلیم کنند یا کاری را انجام دهند، ـ هرچند انعقـاد طرفین ملتزم می

قرارداد تمام شده است، ولی ـ عقال تغییرات ایجادشده در اموال یا تعّهداِت موضوع قرارداد در این بـازه را در 
دیم ـ که دفع ضرِر نامتعارف و ناروا از متعّهد است ـ حکم غبن مقارن یافته، به همان داعِی اصلی در غبن ق
کنند و مانعی برای تعّلق بنای عقال به اثرگـذاری غـبن حکم عرفی غبن موصوف را بر غبن حادث نیز بار می
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ای انکارناپذیر میان سیره و نفی ضرر وجود دارد. نشانه تحّقق ایـن شود. در حقیقت، رابطهحادث دیده نمی
المللـی (شـریفی و در قراردادهـای بین٥نشـده و هاردشـیپبینیط مربوط به حـوادث پیشسیره، درج شرو

) مانند قراردادهای نفتی یا تعّهدات عمرانِی بلندمّدت است. قـرار دادن ٧٦-٧٤/ ٣؛ کاتوزیان، ١٥صفری، 
سلطه باال بر الحصول، ـ به عّلتتواند گواه بر این باشد که سیره تدریجّی این شروط ضمن برخی عقود، می

صورت شرطی همیشگی درآمده است. نشانه دوم، قبول محتـوا قواعد عرفی حاکم بر قراردادها ـ سرانجام به
٦های حقوق عرفی تواند بود.و اثر غبن حادث در روّیه قضایی و نیز مقّررات برخی از نظام

تحلیل ایرادها بر مشروعیت غبن حادث
یاد شده است. فقهـا » معیار زمانی تأثیر غبن بر قرارداد«از آن، به ای است کهنخستین اشکال، نکته.١

که غبن باید در هنگام انعقاد قرارداد وجـود انداز آغاز طرح خیار غبن در باب بیع، به این نکته تصریح کرده
داشته باشد و برخی هم صراحتًا تأثیر افزایش یا کاهش قیمت عوضین پس از عقد را در پدیدآیی یـا از میـان 

مالک در غبن، بهای زمان عقد است؛ بنابراین اگر «اند. این ایراد به این شرح است که رفتن خیار انکار کرده
شود و اگر پس از عقد، بها کاهش یابد، خیار پدیـد یش یابد، خیار پدیدآمده، ساقط نمیپس از عقد بها افزا

غبن حادث نیز تغییر بهای کاال یا تعّهد موضوع قـرارداد ) ١٤٥الله، زبدة األحکام، (خمینی، روح» آید.نمی
پس از انعقاد است و از همین رو، تأثیری در ثبوت خیار ندارد.

که در فقه، ثبوت حکم وضعِی خیـار بـرای پدیـده باید گفت آنچه روشن است ایندر تحلیل این ایراد، 
ـُد َینتِفـی إذا انتفـی قیـُده«زمانی با تشکیل قرارداد مقّید شده است و مسـّلمًا تجاری غبن، به قیِد هم » المقیَّ

توّجـه رو، بـا جلـب). ازایـن١٦٩/ ١؛ المعالم الجدیـدة لألصـول، ٩٩/ ١(صدر، دروس فی علم األصول، 
کنیم که بـه دلیـل خواننده به تقسیمی که در مورد دو شیوه اثبات نظریه غبن حادث گذشت، چنین حکم می

نقش اساسی همین قید در اثبات خیار، شیوه نخست (یعنی الحاق حکمِی غبن حادث بـه غـبن مقـارن بـا 
زمـان انعقـاد، قیـد زمانی) در اثبات مطلوب، عقیم است؛ زیـرا مصـادفت بـاالغای خصوصیت از قید هم

ملحوِظ حکم بوده، با انتفای آن، ثبوت حکم نیز منتفی است. اّما در مورد شیوه دوم (یعنی رجوع مستقیم به 
ویژه قاعده نفی ضـرر) گذشـت، مدارک عاّم غبن مقارن) با لحاظ همه مطالبی که در ذیل هر یک از ادّله (به

ت اثر غبن حادث باشـد. اگـر عـرف، ضـرِر ناشـی از غـبن تواند مانع اثباشود که قید مزبور نمیروشن می
حـال، آن را ـ های معمـول در تجـارت) و نـاروا بدانـد و درعینحادث را ضرری نامتعارف (بیرون از زیان

5. Hardship Terms
بینـی و حـوادث غیرمترقبـه در حقـوق کشـورهای ) و نظریه عـدم پیش٥ال (ر.ک: شریفی و صفری، . مانند نظریه هاردشیپ در حقوق کامن٦

).١٠٦داماد، ؛ محّقق٦٢٩عربی؛ مانند مصر (ر.ک: السنهوری، 
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زمانی هیچ تأثیری کم در عقودی خاص، مانند عقود عهدِی مستمر ـ به لزوم عقد نسبت دهد، قید همدست

چنین اگر عقال (مثًال در قراردادهای تعّهد بلندمـّدت بـه سـاخت و د داشت. همبر اجرای مفاد قاعده نخواه
های عمرانِی کالن) در عرف روِز جامعه ما، لزوم بقای تعادل میان ارزش تعّهدات طـرفین مشارکت یا طرح

ّق الـزام بـه االجرا بیابند، کبرای ثبوت خیار یا حـدر دوره اجرا تا هنگام تکمیل تعّهد را نیز شرط ضمنِی الزم
زمانی، کـارایی نخواهـد داشـت؛ ایفای شرط در صورت تخّلف، قهرًا بر مورد، مترّتب خواهد شد و قید هم

زیرا ـ مطابق مبنای تخّلف از شرط ضمنی ـ معیار زمانِی وجود غـبن، بـه داوری عقـال در تعیـین محـدوده 
شود. اجرای تعّهدات قراردادی نیز میاشتراط ضمنی تساوی وابسته است که بنا برفرض، شامل غبن در دوره 

کـه چنانتنهایی مقبول نیست (آنبرای غبن حادث، به» العقدتحّقق تفاوِت قیمی حین«درواقع، مانعیت قیِد 
اند)؛ بلکه پاسخ را باید در امتداد داللت مبنـای خیـار غـبن نگریسـت (نیـز مستشکالن تنها بدان نگریسته

) امری که یکی از فقیهان، با هوشمندی بدان دسـت یازیـده اسـت. ٣١٠/ ٦ر.ک: خویی، مصباح الفقاهة، 
سـخن در ایـن بـاب، بـا «... نویسـند: می» ...ثّم إّن المعتبر القیمة حـال العقـد«وی، ذیل این عبارت که 

درستی به موضعی کـه در ) این فقیه، به١٥٦/ ٢(مظّفر، » گون خواهد بود.گونی مدرک خیار غبن، گونهگونه
تار، گزینش شده، اشاره کرده است. برخی از بزرگان فقه نیز بر عـدم تـأثیر حصـول تسـاوی و زوال این جس

انـد و عنوان مبنای خیار ـ اشـکال نمودهصورت مطلق، به دلیل از میان رفتن ضرر ـ بهتفاوت پس از عقد به
).١٦٧/ ٥اند (انصاری، احتمال زوال حّق فسخ داده

)، (افزون بـر ٢٠٣/ ٣؛ شهید ثانی، ٧٠/ ١١ّالمه حّلی، تذکرة الفقهاء، اجماعی نیز که حکایت شده (ع
رو گشته است) دلیل اجتهادی حکم نیست و های متأّخر، با مخالفت و یا احتمال خالف روبهکه در دورهآن

ه ـ ک)، نکته بدیع این١٣٣-١٣١؛ فّخارطوسی، ١٠١–١٠٠/ ٣به معنای تسالم و اّتفاق نظر بوده (کاتوزیان، 
زمانی غبن با انعقاد بیع عادی در ثبوت خیـار غـبن به داللت قراین مقالی و مقامی ـ معقد آن، تنها لزوم هم

است و نه مخالفت با اثربخشِی هرگونه تغییر قیمت پس از انعقاد هرگونه عقد. از سویی دیگـر، میـان لـزوم 
مقارن و انکار قطعِی اثربخشی حدوث تفاوت زمانی تفاوِت قیمی با انعقاد قرارداد برای ثبوت خیار غبن هم

ای وجود ندارد.پس از عقد، مالزمه
کـه ریشه مقاومت فقها در برابر کارایی تغییر قیمی پس از عقد نیـز در نـوع عقـد نهفتـه اسـت؛ چـه آن

گذشت که شیخ انصاری در بیع سلف، حکم را اشکل یافتند. نیز درسـت اسـت کـه فقیهـان امامیـه قواعـد 
اند، ولی این بدان معنا نیست که همه احکام مذکور در آن بـاب، اردادها را در باب بیع طرح کردهعمومی قر

کـه اعمال در هر عقد دیگری باشد. بلکه در هر مورد باید عمومیت حکم احراز شود. گواه این مّدعا اینقابل
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قود جاری است یا در خصـوص اند که آیا در همه عحّتی در مورد خود خیار غبن قدیم نیز به بحث پرداخته

بیع و مانند آن.
، محّقق قمی در پاسخ به یک پرسش، عباراتی دارند »جامع الّشتات فی أجوبة السؤاالت«در کتاب .٢

). در اینجا مناسب است که ١٠٠/ ٣که رّد فرضیه غبن حادث شمرده شده است (شفائی، پیشین؛ کاتوزیان، 
عین پرسش و پاسخ آورده شود:

های قبل از اجـاره طایفـه [ای] از متـرّددین سرایی از عمرو اجاره نموده و سالرگاه زید کاروانسؤال: ه«
سرا وارد، و در آنجا ساکن و برخی از منفعت اند که به آن کاروانبالد دیگر (از مکاری و تاجر) عادت داشته

و تّجار به عادت سـابق بـوده و سرای مستأجره از ایشان عاید مستأجر و حین عقد اجاره همان طایفه کاروان
سرای جدیدی در آن والیت بنا نمـوده و همـان طایفـه از مکـاری و شخصی دیگر از ارباب مناصب کاروان

نمودند و از ایشـان سرای قدیم منزل میتّجار را که قبل از اجاره و در حین اإلجاره به عادت سابق در کاروان
چنـین تّجـاری را کـه سـاکن سـرای خـود بـرده و هماروانشـد، کوچانیـده بـه کمنفعت عاید مسـتأجر می

سرای خود برده، به این جهـت نقصـانی در منفعـت عـین اند، کوچانیده و به کاروانسرای قدیم بودهکاروان
شود. بیان فرمایند که زید مستأجر در بین مّدت اجاره اختیار فسـخ مستأجره کًال أو بعضًا حاصل شده و می

تواند نمود و باید مال اإلجاره را بـه که در صورت معروضه فسخ نمیضرر منفی؟ یا ایناجاره دارد به جهت
که بیان فرمایند که در صـورت مزبـوره آیـا غـبن در موجر کارسازی نماید و متحّمل ضرر شود؟ و دیگر این

اوجوداین کـه بـشود در بین مّدت به سبب تدریجی بودن منفعت مقصوده از اجـاره؟ یـا ایناجاره ثابت می
نقصان باید وجه اجاره بالتمام کارسازی موجر نماید و متحّمل این ضرر شود، و عموم ضـرر منفـی شـامل 

»چنین مستأجری نیست؟ جواب مراتب مذکوره را بیان فرمایند.
کند. تقصیری نـه جواب: دلیلی از برای خیار فسخ در اینجا نیست و عموم نفی ضرر در اینجا کار نمی«

صل شده و نه عّلتی در عین مستأجره حاصل شده که منشأ قّلـت انتفـاع شـود و ایـن از آن قبیـل از موجر حا
است که دکانی اجاره کند از برای بّزازی و متاع او را دزد ببرد، یا زمینی را اجاره کند از برای زرع و زراعـت و 

ه را بعـد از قـبض، غاصـبی به سبب تگرگ یا زنگ یا چرانیدن قشون بر تلف رود. بلکه هرگاه عـین مسـتأجر
شود. اّما سؤال از خیار غبن: پس بدان کـه در اینجـا نـه خیـار عیـب غصب کند نیز موجب خیار فسخ نمی

هست و نه خیار غبن. اّما خیار عیب پس وجه آن سابقًا مذکور شد و اّما خیـار غـبن پـس آن نیـز در اینجـا 
گنجایش اجرت مسمات را داشته و تدّرج حصول العقد شود؛ زیرا که مفروض این است که حینجاری نمی

).٤٨٧-٤٨٦/ ٣(میرزای قمی، » شود.منفعت منشاء تدّرج انعقاد عقد نمی
در تحلیل فرض پرسش، باید توّجه کرد که دو موضوِع مستقل مطرح گشته است: نخست فرع پدیـدآیی 
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ـه حـّق عذر مانع انتفاع یا کمال انتفاع از عین مستأجره که فقیهان امامیه،  عذر عمومی یا عذر شرعی را موجِّ

اند؛ برخالف عذر شخصی (خاص). (طباطبایی یزدی، العروة الوثقی المحّشی، فسخ برای مستأجر دانسته
اند. ) در اینجا نیز میرزای قمی بر پایه همان دیدگاه مشهور در باب اجاره، به پرسش پاسخ داده٥٠-٤٩/ ٥

اند ـ در خصـوص امکـان اجـرای حّقق قمی جریان الضرر را نفی فرمودهباره، باید گفت: ـ هرچند مدراین
گونه که اگر فسخ از سوی مستأجر، به تحمیل ضرر به مـوجر قاعده نفی ضرر، باید به تفصیل قائل شد؛ این

/ ١؛ موسـوی بجنـوردی، ٣٣٨-٣٢٥/ ١بیانجامد، باید قواعد عاّم تعارض ضررین (ر.ک: حسینی مراغی، 
ا اجرا نمود. ولی اگر در پِی فسخ اجاره، ضرری قابل توجه به موجر تحمیل نشـود، بـه نظـر ) ر٢٤٢-٢٣٨

رسد امکان استفاده از عموم نفی ضرر برای تثبیت حّق فسخ برای مستأجر وجود دارد؛ زیـرا عرفـًا ضـرر می
قدام خود او نیست بها بدون استیفای منفعت) که مستند به رضا یا اهنگفتی به وی وارد آمده (پرداخت اجاره

دارد، لزوم پایبندی به قرارداد اجاره (مشّخصًا تعّهد به کارسـازی و نیز آنچه او را از رهایی از این زیان بازمی
بها) است؛ پس شرعًا منفی است. از میان رفتن لزوم نیز با جـواز حّقـی یـا همـان ایجـاد خیـار فسـخ اجاره

).٢٥٦-٢٥٤مالزمه دارد (صدر، قاعدة الضرر و الضرار، 
گر دقیقًا از اعتبار شرعِی غبن حـادث که پرسشموضوع دوم که با مقام حاضر ارتباط مستقیمی دارد این

باید پذیرفت که پاسخ محّقـق در ایـن بخـش، »). در بین مّدتشود آیا غبن در اجاره ثابت می(«پرسد می
ن این عبـارت نتـوان یافـت. ولـی نفی صریح غبن حادث است و شاید در متون فقهی، نمونه دیگری همسا

ضمن احترام به دیدگاه و استدالل آن فقیه فرزانه ـ به بررسی دلیل ایشان در رّد اثربخشی غبن حادث پرداخته 
شود.می

العقد گنجایش اجرت مسـمات مفروض این است که حین«اند، این عبارت است: دلیلی که اقامه کرده
این گزاره، معادل این سخن است که در » شود.تدّرج انعقاد عقد نمیرا داشته و تدّرج حصول منفعت منشاء 

المسّمی تعادل وجود داشته و غبنی در کار نبوده، مرحلـه تشـکیل هنگام انعقاد اجاره، میان منفعت و اجرت
قرارداد پایان پذیرفته است و تدریجی و مستمر بودن مرحله اجرای تعّهـدات، سـبب ادامـه مرحلـه تشـکیل 

جاکه در فقه اثبات شده غـبن نیست. بنابراین در هنگام انعقاد، هیچ غبنی وجود نداشته است و از آنقرارداد
تنها هنگامی در ایجاد خیار کاراست که در زمان انعقاد پدید آمده باشد، نتیجـه ایـن خواهـد بـود کـه غـبن 

ه استدالل مستدل، بـر مسـئله شود کروشنی دیده میپدیدآمده در زمان اجرا، در ایجاد خیار مؤثر نیست. به
زمانی با انعقاد عقد مبتنی است. بنابراین پاسخ این استدالل، مطالب مفّصلی است که تقّید خیار به قید هم

گر، تالش کرده به مبنای خیـار غـبن ـ یعنـی در خصوص اشکال نخست بیان شد. ناگفته نماند که پرسش
و ١٥/ ٢دانند (میرزای قمی، ک را مبنای خیار یادشده میقاعده نفی ضرر که محّقق قمی نیز خود همین مدر

) ـ برای اثربخشِی غبن حادث جلب توّجه کند؛ ولی ظاهرًا در پاسـخ، نقـش آن قاعـده، مغفـول مانـده ١١٤
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است.

چنین نامناسب نخواهد بود اگر در اینجا به استفتا و فتوایی از یکی از فقیهان معاصر اشاره شـود کـه هم
اند:نافذ شناختهغبن حادث را 

) در عقود معاوضی مستمر همچون اجاره، اگر پس از اجرای عقـد، تعـادل اقتصـادی و ١٩٤٥سؤال «(
بینی از قبیل جنگ، توّرم ناگهانی و غیـره پیشنشده و غیرقابلبینیموازنه مالی عوضین، درنتیجه عوامل پیش

رف ضرر فاحش به دنبال داشـته باشـد و بـرای طکه اجرای قرارداد برای یکطوریبه شّدت به هم بخورد، به
طرف دیگر عقد، سود بیش از حّدی که در حین انعقاد قرارداد قابل تصّور نبود عاید گردد، آیا قاضـی دادگـاه 

انـد، اقـدامی بینی خاصی را در عقد نکردهتواند درزمانی که حّتی طرفین در این مورد پیش(حاکم شرع) می
دیگر، آیا تعدیل قضایی با توّجه به مغـایرت عبارتل اقتصادی عقد انجام دهد؟ بهبرای حفظ و برقراری تعاد

پـذیر هسـت یـا خیـر؟ اگـر االجرا بـودن قراردادهـا امکانآن با آیه شریفه َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد و یا اصول اّولیه الزم
ق را نادیـده بگیـرد و بـدون پذیر است، بر چه مبنایی قاضی چنین اختیاری را دارد که اصول اّولیـه فـوامکان

یـا » ال ضرر«توافق طرفین قرارداد، قراردادی را که تعادل آن از بین رفته است، تعدیل نماید، بر مبنای قاعده 
»یا قواعد دیگر؟» عسر و حرج«قاعده 
جواب: بین بیع و اجاره فرق است. در بیع، ثمن در برابر نفـس عـین اسـت و زمـان مقـّوم آن نیسـت. «

مالک قیمت عین است در وقت معامله، و ترّقی قیمت بعد از معامله هرچند زیاد باشد، متعّلـق بـه بنابراین
اإلجاره در برابر منفعـت عـین اسـت، برحسـب مشتری است و موجب خیار بایع نیست. ولی در اجاره مال

گفتـه شـود: آن امتداد زمان معین ـ مثًال ده سال ـ و در حقیقت زمان، مقّوم معّوض است. پس بعید نیسـت
مقدار از ترّقی قیمت منفعت که طبیعی و به لحاظ تفاوت ازمنه و امکنه است، موجب خیـار نیسـت؛ ولـی 

نشده است و طبعًا برای موجر یـا طـرفین مجهـول بـوده بینیآنچه مربوط به حصول شرایط غیرعادی و پیش
است با جهل مالک نسـبت است، موجب خیار هست. زیرا مالک خیار غبن، تفاوت فاحش قیمت معّوض

ای کـه زمـان در آن لحـاظ گونهبه آن؛ و فرض این است که در اجاره، معّوض منفعت حال و آینده است، به
شده است و با فرض ثبوت خیار غبن در اجاره و وجود غبن نسبت به معّوض در آینده خیار ثابت است برای 

ا ثبوت اختالف و تنازع بین طرفین هست. و ادّله شخص مغبون، و نیاز به حکم قاضی نیست؛ زیرا مورد قض
).٢٩١-٢٩٠/ ٢، (منتظری» نظایر آن هست.خیارات، مخّصص َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد و 

آمد برگزیده غبن حادثپی
تنها غبن حادث، بلکه غبن مقارن با زمان تشـکیل قـرارداد نیـز مفیـد ایجـاد حـّق رسد که نهبه نظر می

ن (یا دو تعّهد) برای مغبون در مرحله نخست و در صورت عدم امکان الـزام غـابن درخواست تعدیل عوضی
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التفاوِت میان عوض قراردادی و ارزش واقعی معّوِض مورد غبن (: بذل تفاوت در اصالح فقه به پرداخت مابه

ن مطلـق کـه اثـر نخسـتیسّنتی)، ایجاد خیار فسخ یا ابرام عقد برای مغبوِن در معرض ضرر باشد. دلیـل این
عنوان مـدرک تر با بیانی فشرده گذشت. قاعده نفی ضـرر ـ بـهغبن، نه خیار، که تعدیل عوضین است، پیش

کند. لزوم، حکم و قاعده نخستین و حاکم در عموم افراد عقود اسـت، إّال تأثیر غبن ـ لزوم قرارداد را نفی می
الضـرورات «، ...»ما ال یـدرک کّلـه «، ...»ر المیسو«حکم قواعد عقلی یا عقالیِی ما خرج بالدلیل. ولی به

قدر متیّقن و قدر حاجت در خروج از قاعده اّولی، باید در رفع ید و نیز اصل معمول لزوم اکتفا به...» تتقّدر 
اندازه ضرورت دسـت کشـید. حـّد اندازه مورد یقین و نیاز، بسنده کرد و از لزوم عقد، تنها بهاز اصل لزوم به
ط تصّرف در مفاد تراضی برای حفظ حیات قرارداد است. چراکه کّل عقد را اگـر نتـوان درک ضرورت نیز فق

کرد، کّل آن را هم نباید ترک کرد. نیز آنچه معسور شده، تنها اجرای عینی تعّهدات قراردادی با همان میزان و 
یا با تأخیر ـ درجایی که تر شرایطی است که در عقد ذکر شده است؛ پس میسور که ایفای تعّهد با میزانی کم

شـود. دشواری یا ضرر اجرا، موّقتی باشد: شیوه تعلیق اجرای تعّهـدات بـرای تعـدیل ـ اسـت، سـاقط نمی
چنین تعدیل تعّهدات، مناط فسخ به استناد غبن قدیم یا حادث را ـ که بنا بر مفروض، ضـرر اسـت ـ از هم

ای که در اینجا برای تعدیل قضایی مّدعی شد که ادّلهتوانشود؛ پس میبرد و رافع موضوع خیار میمیان می
تعّهدات اقامه گردید، بر ادّله خیار در عقد غبنی، وارد بوده، رافع موضوعشان هستند. افزون بـر ایـن دالیـل، 

اند از: رعایـت مصـلحت طـرفین در قراین و مؤّیدهایی نیز برای تقویت اثر تعدیل اقامه شده بود که عبارت
ویژه در قراردادهـای ّق ناشی از قرارداد، جمع میان حّقین، اراده واقعی و مستمّر متعاقـدان ـ بـهرسیدن به ح

تر به ادامه رابطه قراردادی تمایل دارند و نیز جلوگیری کالن ـ که با عنایت به اغراض تجاری میان عقال، بیش
رار به زیان متعّهدله (غابن) باشد. تواند موجب اضکه فسخ عقد، میاز دفع ضرر با اضرار به دیگری؛ چه آن

اّما اگر در بحث اختالفی مدرک خیار غبن ثابت و حـادث، دیـدگاه تخّلـف از شـرط ضـمنی یـا تخّلـف از 
نمایـد؛ زیـرا وصف برگزیده شود، اثر حقوقی، خیار خواهد بود و التزام به تعدیل در این صورت، دشوار می

فسخ است. هرچند که سیره عقال در مورد اشتراط ضمنی ضمانت اجرای فقهی تخّلف شرط یا وصف، حّق 
تعادل دو عوض یا دو تعّهد، ریشه در جلوگیری از ضرر دارد و از همـین روی مبنـای شـرط ضـمنی، رنـگ 

گردد. دو گواه قوی دیگر نیز بر تقویت اثر تعدیل تعّهدات یا الزام غـابن بـه بازد و مدرک اصیل تلّقی نمیمی
اند: نخست گرایش برخی فقیهان به پذیرش بذل الزامی تفاوت در غـبن مقـارن بل اقامهبذل تفاوت دو بها قا

تـر تعـدیل بـا ) و دوم، سـازگاری بیش٥١-٥٠/ ٢٣؛ نجفی، ٨٤؛ کاشف الغطاء نجفی، ٣٩١/ ١٤(نراقی، 
د که در بسیاری از موارِد تحّقق غبن حادث، طبـع سـلیم و خـر؛ توضیح آن٧قاعده بنیادین عدالت و انصاف

هـا در دادن رأی مقتضـی اسـت. انصـاف در قاعده انصاف، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضـاع و احـوال قضـیه و دخیـل کـردن آن. «٧
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ناشدنی را ـ که موجـب تحمیـل ضـرر یـا بینیناب بشری، نفی نفوذ غبن حادث براثر حوادث قهری و پیش

تواند بـه ایـراد ضـرر بـر غـابن تابد و از سوی دیگر، فسخ قرارداد غبنی نیز میحرج بر مغبون است ـ برنمی
ه میـان دو امـر یادشـده، تعـدیل بیانجامد. از همین رو، با داوری عقالیی، یگانه راه جمع عادالنه و منصـفان

التفاوت خواهـد بـود. تعّهدات از راه افزایش تعّهدات طرف مقابـل، از طریـق الـزام وی بـه پرداخـت مابـه
که در شرایط عدم امکان عادی یا امکان حقوقِی اجرای تعدیل، تنها راه برای دفع ضرر یا حـرج سرانجام این

شود. همچنـین در تبیـین نسـبت ثانوی غبن حادث، پذیرفته میعنوان اثراز مغبون، همان خیار است که به
میان تعدیل قضایی تعّهدات قراردادی و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده بایـد گفـت هرچنـد از یـک 

شـود کـه های گذشته روشن میتواند محدودیت و استثنایی بر اصل یادشده باشد، ولی با توضیحمنظر، می
تری با آن اصل دارد.اسب و هماهنگی بیشنسبت به فسخ عقد، تن

گیرينتیجه
، تام نیسـتند و بـه داللـت مبـانِی عقالیـی »مشروعیت غین حادث«. ایرادهای مطرح در برابر فرضیه ١

جهـت (در مـوارد غـبن موجـب ضـرر علیـه موجود در منابع فقهی، یعنی به گونه مشّخص: نفـی ضـرر بی
) و تخّلـف از شـرط ضـمنِی تعـادل ٨ِن موجب حـرِج غیـر ضـرریمغبون)، نفی عسر و حرج (در موارد غب

هـا بـا معاوضی (در قراردادهای خاص با احراز شخصی ـ موردی و با معیار داوری عرف) و پیوند عمیق آن
های قراردادی، منحصر به غبن مقارن سیره و اغراض عقالیی و اهداف تجاری، تأثیر وجود غبن در همه گونه

شـوند (: ن دسته از قراردادهایی که تعّهدات، در یک پروسه زمـانی بلندمـّدت اجـرا میکم در آنبوده، دست
شرط ایراد ضرر سـنگین، نامتعـارف و ناخواسـته یـا تحمیـل عسـر و حـرج عقود مستمر)، غبن حادث ـ به

بینی ـ نافذ و مشروع بوده، معیار احراز شرایط یادشده نیز داوری عرف است.پیشغیرقابل
نخستین غبن حادث در حوزه قراردادهای مشمول، پدیدآیی حّق درخواسـت تعـدیل قضـایی آمد . پی٢

تعّهدات برخاسته از قرارداد از دادرس برای مغبون، یا ـ با تعبیر سّنتی ـ الزام غابن به بذل تفاوت بهای بازاری 
خواهـد بـود. و عادله موضوع غبن (عین، منفعت و یا حّق مـالِی موضـوع عقـد) بـا بهـای مسـّما در عقـد

ها شده و به معنای رأی بر مبنـای وجـدان قاضـی اسـت. در ال مفهومی است که از گذشته وارد این نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و کامننظام
نوان یک قاعده بیـان نشـده و برخـی رود؛ با این حال انصاف در حقوق ایران به عال انصاف به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار مینظام کامن

). همچنین ادلـه چهارگانـه ١٣٥(مظاهری و آل اسحاق خوئینی، » اند.حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده
).٨-٥اند (ر.ک. اصفری، استنباط و نیز سیره عقال را به عنوان مدارک قاعده فقهی ـ حقوقی عدالت برشمرده

بر این مبنا که ضرر و حرج دو مفهوم مستقل و متشّخص از یکدیگرند و نسبت مفهومی و مصداقی میان دو عنـوان ضـرر و حـرج، عمـوم و ٨.
خصوص من وجه است.
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که اجرای تعدیل، به هر دلیل موّجه ـ ازجمله عدم توافر شروط اعمال قواعد ثـانوِی نفـی ضـرر و درصورتی

نفی حرج ـ ممکن نباشد، نهایتًا مغبون اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
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ق.١٤٠٧میة، چاپ چهارم، ، تهران، دارالکتب اإلسالتهذیب األحکامطوسی، محّمد بن حسن، 
، تهران، مؤّسسه چاپ و نشـر وابسـته بـه وزارت تبصرة المتعّلمین فی أحکام الدینعّالمه حّلی، حسن بن یوسف، 

ق.١٤١١فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، 
ق.١٤١٤السالم، چاپ اول، ، قم، مؤّسسه آل البیت علیهمتذکرة الفقهاء_________________، 

المعـارف ، مؤّسسـه دائرة٢٧، شـماره السالمبیت علیهمفقه اهل، »پژوهشی در تعدیل قرارداد«ی، جواد، فّخارطوس
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.١٣٨٠، پاییز ٢٧السالم، قم، شماره بیت علیهمفقه اسالمی بر مذهب اهل

مطالعـات ، »بررسـی شـرط معاصـرت سـیره عقـال بـا عصـر معصـومان«الّلهی، فخلعی، محّمدتقی و مجتبی ولی
، ١٣٨٩، دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، پاییز و زمسـتان فقه و اصولاسالمی:

.١/٨٥شماره پیاپی 
، مطالعات اسالمی: فقه و اصول، »پژوهشی در چیستی سیره عقال و نسبت آن با حکم عقل«فخلعی، محّمدتقی، 

.١/٨٤، شماره پیاپی ١٣٨٩شهد، بهار و تابستان دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد، م
یب الشـرح الکبیـر للرافعـیفّیومی مقری، احمد بن محّمد،  ، قـم، منشـورات دار الرضـی، المصباح المنیر فی غر

تا.چاپ اول، بی
ق.١٤١٢، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ ششم، قاموس قرآناکبر، قرشی، علی

.١٣٧٦، شرکت انتشار ـ بهمن برنا، چاپ دوم، واعد عمومی قراردادهاحقوق مدنی قکاتوزیان، ناصر، 
ق.١٤٢٢، نجف، مؤّسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، أنوار الفقاهة ـ کتاب البیعالغطاء، حسن بن جعفر، کاشف

ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب اإلسالمّیة، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محّمد بن یعقوب، 
، قم، مجمع الذخائر اإلسـالمّیة، چـاپ اول، نهایة المقال فی تکملة غایة اآلمالمحّمدحسن، مامقانی، عبدالله بن

ق.١٣٥٠
، بیـروت، السـالمبحار األنوار الجامعة لـدرر أخبـار األئّمـة األطهـار علیهممجلسی، محّمدباقر بن محّمدتقی، 

ق.١٤١٠مؤّسسة الطبع و النشر، چاپ اول، 
، ٢، ج نامه حقوقی مفیـد، »عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص«اللهی، یل نعمتداماد، مصطفی و اسماعمحّقق
.١٣٨٥، قم، ٢شماره 
ق.١٤٠٦، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم، قواعد فقهداماد، مصطفی، محّقق

یقة کتب الفقهمشکینی، علی،  .١٣٧٧نا،بی، مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموسوعّیة علی طر
فصلنامه مطالعـات فقـه و حقـوق ، »قاعده فقهی، حقوقی انصاف«مظاهری، معصومه و زهرا آل اسحاق خوئینی، 

.١٣٩١، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، بهار اسالمی
تا.، قم، حبیب، چاپ اول، بیحاشیة المظّفر علی المکاسبمظّفر، محّمدرضا، 

تا.نا، چاپ اول، بی، قم، بیرساله استفتائاتعلی، منتظری، حسین
، تهران، مؤّسسـه کیهـان، چـاپ اول، جامع الّشتات فی أجوبة السؤاالتمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محّمدحسن، 

ق.١٤١٣
، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعـة مدّرسـین حـوزه علمیـه قـم، المکاسب و البیعنائینی، محّمدحسین، 

ق.١٤١٣چاپ اول، 
ق.١٣٧٣، تهران، المکتبة المحّمدّیة، چاپ اول، نیة الطالب فی حاشیة المکاسبم___________،
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یعةنراقی، احمد بن محّمدمهدی،  السالم، چـاپ اول، ، قم، مؤّسسه آل البیت علیهممستند الشیعة فی أحکام الشر

ق.١٤١٥
ء ـ چاپ صـداقت)، چـاپ ، قم، الحقائق (مرکز تحقیق و ترجمه و نشر آالتحقیق األصولوحید خراسانی، حسین، 

.١٣٨٣دوم، 


