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 دهیچک

آور است با وجود این گاهی شرایط در همه نظامهای حقوقی، مفاد قرارداد برای طرفین الزام
به  پیوندد که تعادل و توازن اقتصادیبینی مانند جنگ، تحریم و... به وقوع میپیشغیرقابل

متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و دار شده و اجرای تعهد برای شدت خدشه
شود که برای ضرر زیادی همراه است در چنین مواردی تعدیل قضایی قرارداد مطرح می

اثبات آن به قاعده الضرر، نفی عسر و حرج، احادیث جائحه، فسخ اجاره به علت عذر 
ده سیهای انجام شتمسک شده است. با برر« العقود تابعة للقصود»مؤجر و مستأجر و قاعده 

توان نتیجه گرفت که احادیث جائحه و فسخ اجاره به علت عذر مؤجر یا مستأجر مورد می
سنت نیز حنفیها و شافعیها اعتقادی پذیرش امامیه قرار نگرفته است و در میان مذاهب اهل

ا ب به جوائح ندارند. مالکیها و حنبلیها هم در میزان جائحه اختالف دارند که قول مالکیها
چنین جمهور فقهای شافعی، حنبلی و مالکی اعذار تعدیل قضایی سازگاری بیشتری دارد. هم

 شود که دردانند، لکن در نظر حنفیها موجب فسخ میمستأجر و مؤجر را موجب فسخ نمی
هر صورت این اعذار قابلیت توجیه تعدیل قضایی قرارداد را ندارد زیرا حتی در صورت 

 قرارداد است نه تعدیل آن.پذیرش آن موجب فسخ 
 تعدیل قضایی، قاعده الضرر، احادیث جائحه، عذر مؤجر و مستأجر. ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
قرارداد زاییده توافق دو اراده انشائی متقابل است و اصل لزوم بر قراردادها در تمام نظامهای 

رای رفین نتوانند از اجیک از طکند که هیچحقوقی پذیرفته شده است و این اصل ایجاب می
تعهدات ناشی از آن سرباز زنند با وجود این گاهی به دلیل عدم پایداری شرایط و اوضاع و 

نشده در حین اجرای قرارداد، تعادل و بینیاحوال زمان انعقاد قرارداد و بروز حوادث پیش
و سختی  ای که اجرای مفاد آن موجب مشقتخورد به گونهتوازن اقتصادی آن، به هم می

 شود.فراوان برای متعهد و در مقابل موجب سود بادآورده و غیرقابل تصور برای متعهدله می
توان از تعدیل شده قرارداد میدر چنین حالتی برای متعادل ساختن نظم دگرگون

قانونی و قضایی استفاده کرد. در تعدیل قراردادی، متعاقدین به هنگام انعقاد قراردادی، 
الح گذار بنا به مصکنند. در تعدیل قانونی، قانونبینی میدیل و توازن را پیشقرارداد تع

آن در  بینیاجتماعی و منافع عمومی بازبینی در مفاد قرارداد را الزم دانسته و اقدام به پیش
 ای جز تعدیلکند. اما اگر قرارداد و قانون، موضوع را به سکوت برگزار کرده چارهقانون می

که قاضی به استناد قاعده الضرر، نفی عسر و حرج و... با هدف بازگرداندن  قضایی نیست
 دهد.توازن و برابری عرفی تعهدات آنان، عقد را مورد بازنگری قرار می

صراحت قایل به پذیرش تعدیل قضایی باشد وجود در حقوق ایران ماده قانونی که به
ه و برخی نیز آن را مخالف اصل ندارد و وجود چنین خأل قانونی موجب تشتت آراء شد

 147سنت است در ماده دانند. قانون مدنی مصر که برگرفته از فقه اهللزوم قراردادها می
آن، تعدیل قضایی را به رسمیت شناخته و اجازه تغییر در مفاد قرارداد را به قاضی داده است 

ان ند صریح قانونی بر امکتوان ماده مذکور را تعدیل قانونی نامید، زیرا گرچه مستلکن نمی
تعدیل وجود دارد اما مقرره مورد نظر بسیار کلی است و نحوه تعدیل و حدود و تعهدات و 

، شود. بنابراین در تعدیل قضاییشرایط آن در قانون مشخص نشده و توسط قاضی معین می
نها در هدات آدادرس به استناد مبانی فقهی، مفاد قرارداد بین افراد را پس از نابرابر شدن تع

 دهد.بینی مورد بازبینی قرار میاثر حوادث قابل پیش
 

 تعدیل قضایی قرارداد
قاضی به استناد حکمی کلی که در قانون آمده و به او »تعدیل قضایی عبارت است از اینکه 

ده، شچنین اختیاری داده و یا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته
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-رداد منعقده بین افراد را پس از نابرابر شدن تعهدات آنها در اثر حوادث غیرقابلمفاد قرا

(. برخی از حقوقدانان در 26ش، 1394)بیگدلی، « بینی، مورد بازبینی و تغییر قرار دهدپیش
ط ضمنی شود که قاضی با استناد به شرتعدیل قضایی به موردی گفته می»اند: تعریف آن گفته

عدالتی و ضرر یکی از دو طرف، مفاد قرارداد را تعدیل و متناسب با از بی عقد یا جلوگیری
قانون اساسی،  167چنین مطابق با ماده (. هم3/73ش، 1387)کاتوزیان، « سازدشرایط می
 تواند با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر نیز تعدیل را انجام دهد. قاضی می

ضایی عبارت است از ایجاد موازنه و تعادل تعهدات متعاقدین توسط به بیان دیگر، تعدیل ق
بینی، اجرای تعهد را برای متعهد با مشقت شدید پیشقاضی در شرایطی که حوادث غیرقابل

همراه کند و تصریح و تعیین تکلیف مستقیم قانونی یا توافق طرفین هم وجود نداشته باشد 
احراز شرایط و حدود تعهدات قراردادی بعد از  که در این صورت نحوه تعدیل قرارداد و

ده بعد از ششود و طرفین عقد ملزم به پذیرش شرایط تعیینتعدیل، توسط قاضی معین می
 تعدیل قرارداد هستند.

البته مسلم است که بحث تعدیل قضایی در عقود الزم )نه جایز( و در مواقعی مطرح 
ه و متعسر شدن متعهد از اجرای قرارداد، نشدبینیشود که بعد از حدوث حوادث پیشمی

متعهدله حاضر به توافق و سازش نباشد و در این صورت است که قاضی اقدام به تعدیل 
المدت و مستمر تحقق پیدا چنین تعدیل قضایی در قراردادهای طویلکند. همقرارداد می

متعهد در مورد  نشده و دشواری اجرای تعهد برایبینیکند؛ زیرا ایجاد حوادث پیشمی
عقودی که اثر و اجرای آن فوری است عقالً امکان وقوع چندانی ندارد؛ زیرا طرفین بر 

 اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد واقفند، مانند من به خانه رفتم.
ان تر است. به عنولکن در عقود با اجرای طوالنی مدت امکان بروز چنین وضعیتی معقول

ری ساخت یک مجتمع مسکونی، پیمانکار تعهداتی را به لحاظ میزان مثال، در قرارداد پیمانکا
و مدت انجام آن، بر عهده گرفته است که در حین اجرا با حوادثی مانند تحریم یا جنگ که 

رو شده که در این صورت اجرای شود، روبهموجب افزایش چندین برابر قیمت مواد اولیه می
تنها هیچ نفعی از  شود که نهچنان دشوار میاما آنقرارداد اگرچه غیرممکن و محال نیست، 

برد؛ بلکه متحمل خسارات فراوان خواهد شد که از آنجا که در متن قرارداد اجرای آن نمی
بینی نکرده بودند و از طرفی قانون هم این موضوع را به سکوت چنین وضعیتی را پیش

 رسد؛ زیرا از طرفی عقود الزممی گذاشته، تغییر مفاد قرارداد توسط دادرس ضروری به نظر
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ای جز تراضی مجدد طرفین قابلیت تغییر نداشته و از سوی دیگر، عدالت و به هیچ بهانه
کند که اجازه داده نشود متعهدله به قیمت مشقت و سختی فراوان متعهد، به انصاف حکم می

 ای دست یابد. سود غیرمنتظره و بادآورده
توان گفت حکم به تعدیل قرارداد در محاکم قضایی ایران می با بررسی در آراء صادره از

انیم به تونشده هیچ سابقه قضایی ندارد، اما با دقت در آراء صادره میبینیاثر حوادث پیش
مواردی دست یابیم که بر اساس عسر و حرج ناشی از تعهدات قراردادی یا بر اساس عدالت 

قانون مدنی  147سر صادر گردیده لکن ماده و انصاف از طرف قضات احکامی به نفع متع
ر صراحت قائل به پذیرش تعدیل قضایی دسنت است، بهکشور مصر که برگرفته از فقه اهل

 شود.ای در قوانین ما یافت نمیقراردادها شده است که چنین مقرره
 

 روشهای تعدیل قرارداد توسط قاضی .1
 عبارت است از:انواع روشهای تعدیل قرارداد توسط قاضی 

 تجدیدنظر در شروط قرارداد و تطبیق آنها با شرایط و اوضاع و احوال جدید؛ -1

 کاهش تعهدات متعهد؛ -2

 افزایش تعهدات متعهدله؛ -3

 تأخیر در اجرای تعهد یا تقسیط اجرای آن از موعد مقرر در قرارداد؛ -4

معینی به متعهدله  تغییر موضوع تعهد، در مواردی که موضوع تعهد رساندن ارزش -5
شود. در این صورت تعهد برابر می 5/1است؛ مثالً در اثر نوسانات بازار مالی ارزش دالر 

میلیارد تومان هزینه اجرای قرارداد به دالر از طریق ارز خارجی  10کارفرما به پرداخت 
 کند؛شود و با این تعدیل از ضرر حادث جلوگیری میدیگری مثل یورو انجام می

سخ قرارداد، که هرگاه تعدیل قرارداد به دالیل موجهی ممکن و عملی نباشد، قرارداد ف -6
شود؛ مانند اینکه قیمتها دائماً در حال افزایش باشد؛ به طوری که تعدیل مفاد قرارداد فسخ می

نیز نتواند آثار سوءبحرانهای شدید اقتصادی را از بین برده و زیانهای حاصله را به نحوی 
 عادالنه جبران کند؛معقول و 

 شود.روش ترکیبی تعدیل تعهد که با استفاده از دو یا چند روش قبلی، تعدیل انجام می -7
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 . تفاوت تعدیل قضایی با تعدیل قانونی2
شده برای تعدیل قضایی ممکن است گفته شود در این صورت تعدیل با توجه به تعریف ارائه

تفاوتی بین تعدیل قانونی و قضایی وجود ندارد، قضایی همان تعدیل قانونی خواهد بود و 
گذار، خود مستقیماً و به طور صریح و در لکن چنین نیست؛ بلکه در تعدیل قانونی قانون

 بینی چگونگی مداخله قاضی در قرارداد نموده است. مورد معین و مشخص اقدام به پیش
ه و وع معینی، با شرایط ویژاما در تعدیل قضایی قانونگذار اقدام به تعیین مصداق و موض

دهد که هر گاه تعادل بین کند؛ بلکه با حکمی به مجری قانون اجازه میکامالً معینی نمی
عوضین در قرارداد به طور اساسی دگرگون شده باشد، به تعدیل و برابر ساختن دو تعهد 

اده از مواد ستفاقدام نماید یا اینکه حتی چنین تصریح کلی نیز وجود ندارد؛ بلکه قاضی با ا
نماید ای کلی را استنباط میو احکام مختلفی که در ابواب مختلف قوانین وجود دارد، قاعده

قانون مدنی و  652و  277توان به مواد (. برای تعدیل قانونی می45ش، 1394)سلطانیان، 
ا عنوان قانون دادرسی مدنی ب 522با عنوان تعدیل مهریه و ماده  1082تبصره الحاقی به ماده 

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  4)تعدیل دین( و ماده « خسارت تأخیر تأدیه»
 اشاره نمود. 1356
 

 و تمییز آن از تعدیل قرارداد« ماژورفورس ». عدم امکان اجرای قرارداد 3
موجب غیرممکن شدن « ی قاهرهقوه»یا « قوه قهریه»یا « فورس ماژور»از جهت عملی 

نشده موجب دشواری بینیشود؛ در حالی که در تعدیل قرارداد، حادثه پیشمیاجرای تعهد 
 شود بدون آنکه اجرای تعهد را غیرممکن کند. اجرای تعهد می

نتیجه فورس ماژور بر حسب اینکه حادثه دائمی یا موقتی باشد، تعلیق یا فسخ اجرای 
ه، شود و تا زمان رفع حادثفسخ نمیقرارداد است. بدین معنا که چنانچه موقتی باشد، قرارداد 

 شوداجرای آن معلق است، ولی در صورتی که حادثه دائمی باشد، موجب فسخ قرارداد می
نشده موجب فسخ یا تعلیق قرارداد بینیو اما در حالی که در تعدیل قرارداد حادثه پیش

و شرایط جدید  شود؛ بلکه قرارداد بازنگری شده و مفاد آن منطبق با اوضاع و احوالنمی
قانونی  229توان به ماده شود. در رابطه با نتیجه حقوقی فورس ماژور یا قوه قاهره میمی

ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست اگر متعهد به واسطه حادثه»مدنی استناد کرد: 
فورس  هبنابراین نتیج«. نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود
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ماژور ناشی از تعذر وفا به مضمون عقد است در حالی که تعدیل قرارداد ناشی از تضرر 
 ناشی از عقد است. 

 
 مبانی تعدیل قضایی

هرچند مبانی فقهی تعدیل قضایی در فقه امامیه و عامه در بعضی مواد مشترک است، اما 
رو، در ادامه به بررسی مبانی سنت مستنداتی کامالً مستقل دارد، از همین گاهی در فقه اهل

 شود:تعدیل قضایی در مذاهب اسالمی پرداخته می
 

 . قاعده الضرر1
قاعده الضرر یکی از مهمترین قواعد فقهی مورد پذیرش همه مذاهب اسالمی و از جمله 
قواعدی است که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثری دارد. لکن تمسک به 

رو شده است که دو هایی روبهتوجیه تعدیل قضایی قرارداد با مخالفتقاعده الضرر جهت 
 اشکال عمده در این زمینه مطرح شده است که عبارت است از:

 
. تأثیر قاعده الضرر در قراردادهای طویل المدت موجب فسخ آن است نه تعدیل 1-1

 آن
لزوم آن برداشته  مخالفان معتقدند هرگاه قراردادی مستلزم ضرر شود به حکم این قاعده

شود، در این صورت به مقتضای این قاعده، تغییر شرایط و نامتعارف شدن میزان تعهدات می
یکی از طرفین عقد از مصادیق الضرر بوده و موجب برداشته شدن حکم لزوم قرارداد و در 

گردد که در این صورت قاعده الضرر حاکم بر نتیجه پیدایش حق فسخ طرف متضرر می
رود. به اعتقاد ایشان حداکثر وم قراردادهاست و لزوم و پایبندی به عقد از بین میاصل لز

د توان تعدیل قرارداتأثیر الضرر در احکام ضرری رفع آنهاست و به استناد این قاعده نمی
را اثبات نمود پس استخراج جبران خسارت توسط متعهدله یا دخل و تصرف در مفاد عقد 

تواند به وسیله الضرر توجیه شود، پس امکان تعدیل قرارداد به نمی برای رفع ضرر از متعهد
 وسیله الضرر منتفی است.

توان گفت که استدالل مذکور مخالفان، مبتنی بر عدم امکان استخراج احکام در پاسخ می
اثباتی از قاعده الضرر است و چنانچه بتوان جبران ضرر را از قاعده الضرر استنباط نمود، 

ار داد نه تنها استثنایی بر اصل لزوم قرارداد نیست بلکه در راستای اصل لزوم قرار تعدیل قر
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بدیل یگشای ایفای نقش بتواند راهداد است. بنابراین یکی از مسائل مهمی که پاسخ به آن می
ه باشد پاسخ بویژه تعدیل قضایی میدر حل مشکالت حقوقی حاضر و به« قاعده الضرر»

بر احکام عدمی حکومت دارد؟ به عبارت دیگر اگر « قاعده الضرر»آیا این سؤال است که 
از نبود حکم جبران ضرر، زیانی متوجه کسی شود این حکم عدمی یا عدم حکم به استناد 

ن گفت تواشود و نتیجه آن حکم به جبران ضرر است؟ به دالیل زیر میقاعده الضرر نفی می
 شود.شامل اثبات حکم نیز می عالوه بر رفع حکم ضرری،« قاعده الضرر»

 
 . دیدگاه فقها1-1-1

(، مکارم 291تا، (، حسینی سیستانی )حسینی سیستانی، بی373ق، 1375انصاری )انصاری، 
(، نراقی )نراقی، 574ق، 1417(، خویی )خویی، 3/295ق، 1428شیرازی )مکارم شیرازی، 

معتقدند قاعده الضرر هم ( از کسانی هستند که 492ق، 1417( و صدر )صدر، 55ق، 1417
 نفی حکم و هم مثبت حکم است.

به نام نظریه انصاری معروف است، « نفی حکم ضرری»اگرچه در مفهوم قاعده الضرر 
نیز  یعنی اثبات حکم« نفی ضرر غیر متدارک»رسد این نظریه شامل نظریه لکن به نظر می

رماید، فیینی که خود ایشان میالی مباحث ایشان و توجیه و تبشود و این مطلب از البهمی
گویند قاعده الضرر اثبات آید. وی پس از ذکر این احتمال که بعضی فقها میبه دست می

 گوید: کند چنین میحکم نمی
حکمی که به موجب قاعده الضرر نفی شده است، مخصوص مجعوالت شارع نیست؛ »

ود خواه وجودی باشد یا شبلکه مطلق چیزهایی است که در شریعت اسالم به آن عمل می
طور که در حکمت شارع نفی احکام ضرری واجب است، به همین عدمی. بنابراین همان

آید نیز واجب است؛ زیرا حکم ترتیب، جعل احکامی که از عدم آن احکام، ضرری پدید می
شود، مستلزم عدمی مستلزم احکام وجودی است، چون عدم ضمان آنچه از منافع فوت می

لبه و مقاصه و تعرض است و در این صورت اگر متعرض شود، مستلزم جواز حرمت مطا
توان این نتیجه را استنباط کرد؛ زیرا نیز می« سمره»دفع اوست. مضافاً اینکه از داستان 

 (.373ق، 1375)ر.ک: انصاری، « مرد انصاری را بر کندن درخت سمره مسلط کرد پیامبر
(، موسوی بجنوردی )موسوی 2/220ق، 1373ائینی، هر چند برخی فقها مانند نائینی )ن

کند نه اثبات حکم. لکن ( معتقدند که قاعده الضرر نفی حکم می1/199ق، 1419بجنوردی، 
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 اند.اکثریت آنها اثر اثباتی قاعده را پذیرفته
بررسی متون قواعد فقهی عامه نیز حاکی از پذیرش اثبات حکم به وسیله قاعده الضرر 

شود که یکی از آن قواعد ز آمده است قواعدی بر قاعده الضرر متفرع میاست. در الوجی
ضرر و رفع آن بعد از وقوع ضرر  باشد و براساس این قاعده ازالهمی« الضرر یزال»قاعده 

 (.258ق، 1416واجب است، مانند ضامن بودن متلف عوض آنچه تلف کرده است )بورنو، 
ائل فقه به پنج قاعده است که یکی از آنها گوید بازگشت همه مسچنین سیوطی میهم
داند. بنابراین در کتب می باشد و اصل این قاعده را روایت پیامبرمی« الضرر یزال»قاعده 

ضرر ال»قواعد فقهی عامه اثر اثباتی قاعده الضرر به عنوان یک قاعده مستقل یعنی قاعده 
 بررسی شده است.« یزال
 

 الضرر. رجوع به روایات قاعده 1-1-2
به صورت متواتر در کتابهای فقه و حدیث شیعه و عامه وجود دارد منتها « الضرر»روایات 

(. روایات مذکور در 2/48ق، 1387این تواتر لفظی نیست و معنوی است )فخرالمحققین، 
رر الض»کتب عامه نیز به یک لفظ نیامده ولی دارای مضمون و معنای واحدی هستند مانند: 

 (.4/385ق، 1418)زیلعی، « الضرر فی االسالم»و « ضرر و الضرورهال»و « و الضرار
 «قاعده الضرر»دهد که در بسیاری از این روایات توجه به روایات مستند قاعده نشان می

 کند.اثبات حکم می
و ارمِ به  فاقلعهااذهب »به مرد انصاری فرمود:  پیامبر« بن جندب سمره»در روایت 

: برو و درخت را از ریشه بکن و پیش روی او بینداز زیرا ضرر و الیه فانه الضرر و الضرار
(. این دستور پیامبر دلیل واضح و صریحی 5/292ش، 1365)کلینی، « ضرار وجود ندارد

 است که قاعده الضرر اثبات حکم کرده است.
کالء فقالَ الضرر  فضلماءٍ لیمنع الیمنع فضل »... فرمودند:  در روایت دیگری پیامبر

زیادی آب را نباید دریغ کرد تا از زیادی گیاهان دریغ شود. پس فرمودند: ضرر : و الضرار
(. این روایت با همین مضمون در کتب عامه نیز ذکر 5/292)همان، « و ضرار وجود ندارد

عده، مقتضی چنین با توجه به روایات این قا(. هم1/76ق، 1410رجب، شده است )ابن
 موجود است یعنی روایات اطالق دارند و هم مانع مفقود است.
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 . اثبات حکم در فتاوای فقها به استناد قاعده الضرر1-1-3

بدون ذکر نام فقیهی خاص موارد زیادی از « العناوین الفقهیه»ای در کتاب حسینی مراغه
تناد به قاعده الضرر اثبات حکم آراء فقها را ذکر کرده که در بیشتر این موارد فقها با اس

(. امام خمینی حکم تبدیل لزوم مثل به قیمت 1/305ق، 1417ای، اند )حسینی مراغهکرده
را در جایی که یافتن مثل بنا به دالیلی مشکل شده و خریدن آن جز به قیمتی چند برابر 

(، زیرا اجبار 1/360ق، 1415اند )خمینی، بازار میسر نیست را به قاعده الضرر استناد کرده
اد سنت نیز با استنضامن به خرید مال به چند برابر قیمت حکمی ضرری است. فقهای اهل

م، 2009رفعة، اند )ابنبه قاعده الضرر، در موارد زیادی حکم به تعدیل مثل به قیمت کرده
10/429-428.) 

 
 . اثبات حکم به وسیله قاعده الضرر در قوانین موضوعه1-1-4

، 1029، 252توان در مواد حکم به وسیله قاعده الضرر در حقوق ایران را می اثر اثبات
قانون مدنی و مواد دیگری مشاهده نمود که به جهت  1129و  485، 824، 821، 815، 808

 شود.رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می
 قانون مدنی آمده است: 1129در ماده 

و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به  در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه»
تواند برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق دادن نفقه، زن می

نتیجه اثر اثباتی این قاعده نیز «. چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقهنماید هممی
باشد نشده میبینید در اثر حوادث پیشقانون مدنی مصر که همان تعدیل قراردا 147در ماده 

جایز نیست مگر به  قرارداد، قانون متعاقدین است و فسخ یا تعدیل آن»ذکر شده است. 
-تراضی طرفین یا به اسباب قانونی و با وجود این هرگاه وجود حوادث استثنایی و غیرقابل

متعهد اگر نه غیرممکن بینی که جنبه عمومی دارد، اجرای تعهد ناشی از عقد را برای پیش
ه تواند با توجه بای گزاف تهدید کند، قاضی میولی به غایت دشوار سازد و او را به گونه

اوضاع و احوال و رعایت موازنه مصلحت دو طرف، تعهد گزاف را به حد معقول برساند. هر 
 (.4/704م، 1952)سنهوری، « گونه توافق برخالف این امر باطل است

 
 در قاعده الضرر« الضرر» . مفهوم1-1-5

در کتب قواعد فقهی امامیه نظرات مختلفی مطرح شده است؛ از « الضرر»در مورد مفهوم 
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(. با توضیحی که قبالً اشاره شد و نیز نفی 372ق، 1375جمله نفی احکام ضرری )انصاری، 
ی، (، نهی سلطانی و حکومتی )خمین70تا، حکم به لسان نفی موضوع )آخوند خراسانی، بی

( که نظر اخیر داللت 94ق، 1297ای، ( نفی ضرر غیرمتدارک )حسینی مراغه51ق، 3851
رسد این احتمال و نظر، بهتر از احتماالت دیگر بر اثباتی بودن قاعده الضرر دارد. به نظر می

باشد یا حداقل احتماالت مذکور نسبت به هم مساوی هستند بنابراین با توجه به احتماالت 
بات کند و نه اثتوان به صراحت گفت قاعده فوق فقط داللت بر نفی حکم میذکرشده نمی

حکم. مضافاً اینکه به حکم عقل و عرف ضرر باید جبران شود و از آنجا که از نظر عامه 
به عنوان قاعده مستقل است که از قاعده الضرر متفرع شده، اثباتی « الضرر یزال»قاعده 

بنابراین با توجه به اثر اثباتی این قاعده، استنباط تعدیل شود. بودن این قاعده تقویت می
پذیر است و از طرفی استنباط جواز فسخ قرارداد قرارداد توسط قاضی به وسیله آن امکان

آور بودن عقد منافات دارد و در صورت توسط متعهد در همان مرحله اول نیز با حکم الزام
رداد با اصل لزوم قرارداد منافاتی ندارد زیرا پذیرش اثبات حکم از این قاعده، تعدیل قرا
 امکان وقوع ضرر از متعهد فراهم شده است.

 
 . ضرر واردشده بر متعهد منتسب به شخص متعهدله باشد1-2

مخالفان معتقدند که استناد به این قاعده برای تعدیل قضایی و جبران ضرر متعهد توسط 
متعهد منتسب به شخص متعهدله باشد، در  متعهدله منوط به این است که ضرر واردشده بر

حالی که ضرر و خسارتی که ناشی از تغییر شرایط اوضاع و احوال است، نتیجه فعل متعهدله 
نیست و بنابراین چرا باید با حکم به تعدیل قرارداد او را مجبور به جبران ضرری کنیم که 

 هیچ دخالتی در وقوع آن نداشته است.
 توان گفت: میدر پاسخ به این عقیده 

اوالً: گرچه در روایت سمره، فاعل ضرر فرد است لکن در برخی دیگر از روایات مستند 
بن حمزه غنوی از امام  قاعده الضرر، فاعل ضرر شخص نیست، مانند روایت هارون

 (.18/285ق، 1414)حر عاملی،  صادق
دلیلی برخالف آن ( و تا 19ق، 1429ثانیاً: اصالة العموم اصلی است لفظی )سبحانی، 

توان از آن دست برداشت و مقتضای اصالة العموم این است که تمام ضررها نداشته باشیم نمی
نفی شده است، اعم از اینکه از ناحیه افراد باشد یا عواملی دیگر مانند تغییر شرایط اوضاع 
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 و احوال.
تعلیل به امر کلی  توان فهمید کهثالثاً: از ظاهر تعلیلی که در روایات الضرر آمد، می

شود که فاعل ضرر در روایات اعم است ارتکازی است و از تعلیل به عموم و کلی فهمیده می
از شخص و عوامل دیگر و نظیر همین مطلب برای عمومیت قاعده استصحاب در همه شبهات 
 اعم از حکمیه و موضوعیه توسط برخی اصولیون، از روایات استصحاب برداشت شده است.

 بر مؤیدی تواندمی زین یفقه و ییروا کتب در منقول یخیتار شواهد یبرخ وجود اً:رابع
 در مثال عنوان به ؛باشد یقرارداد نشدهینیبشیپ طیشرا در الضرر قاعده ریثأت تیقابل

 یرااج انیجر در یول باشد نیمع مبلغ به چاه کندن به موظف یفرد چنانچه آمده المبسوط
 متعارف لیوسا با آن دننک که شود مواجه مقاوم اریبس ای و یسنگ یهاهیال با ،تعهد نیا

 شودیم هبرداشت قرارداد از یناش الزام ،شود متعهد شدن متضرر باعث و ستین ممکن
 (.16/47ق، 1406 ی،سرخس)

 
 حرج و عسر ینف قاعده. 2

 نیا ادیز شابهت لیدل به که شده استناد نیز حرج و عسر ینف قاعده به ییاقض لیتبد اثباتدر 
 .شودیم یخوددار آن ذکر از الضرر قاعده با قاعده
 

 جائحه ثیاحاد. 3
 تاس آمده بزرگ فاجعه و ناگوار حادثه ،هالکت ،بتیمص ی،سخت یمعن به لغت جائحه در

 سخن آن به راجع ثیاحاد و کلمه نیا از هرگاه یفقه کتب در(. 79ش، 1378 ی،گیر بندر)
 را وهیم و زرع ،شدهها باغ و مزارع ریبانگیگر که است ییبال و آفت ،مقصود دیآیم انیم به

، م1973 ی،شوکان) گذاردیم ریثأت عقد سرنوشت در جهینت در و ندکیم یخراب و فساد دچار
5/177.) 

ق، 1388 ،قدامهابن) است باطل یاسالم مذاهب همه نظر از صالح وبدّ از قبل هثمربیع 
اند که ایشان از فروش میوه قبل از استناد کرده روایات پیامبر( و امامیه و عامه به 4/63

ق، 1414)حر عاملی، « نهی اَن تباع الثمار حتی تزهو»بدّو صالح نهی کردند؛ مانند روایت 
 رییتغ اعمال محل ،عامه دگاهید از نیبنابرا(. 2/618ق، 1406؛ مالک بن انس، 18/215

 دارد تیقابلعقودی  در تنهاو ثمار  یعب رابطه در جائحه ثیاحاد اساس بر نیطرف تعهدات
(. لکن از نظر امامیه 2/67، تایب ی،صنعان) باشد شده منعقد محصول «اصالح وبدّ» از بعد که
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 جائحه اعتباری ندارد.
 

 هحجائ اعتبار تیمشروع ادله. 3-1
 :اندکرده استدالل سنت و قرآنبه  جائحه هستند تحجی به قائل که یکسان

 ایمان که کسانى اى ...:بِالْبَاطِلِ بَيْنَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُوا الَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا» ( آیه:الف
 أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُوا الَ وَ: »هیآ( و 29)نساء، « ...مخورید ناروا به را همدیگر اموال !ایدآورده
]  و ، مخورید ناروا به خودتان میان را اموالتان و...: الْحُکَّامِ إِلَى بِهَا تُدْلُوا وَ بِالْبَاطِلِ بَيْنَکُمْ

 (.188)بقره، ...« مدهید قضات به را آن[  از قسمتى رشوه عنوان به
ان بعت من اخیک ثمراً فاصابته الجائحه فال یحل لک أن تاخذ منه : »ینبو تیرواب( 

ق، 1406؛ نسایی، 3/1191تا، بی)مسلم بن حجاج، « شیئاً بِم تأخذ مال اخیک بغیر حق
ق، 1430ماجه، ؛ ابن3/101ق، 1401)بخاری، « ان النبیٌ امر بوضع الجوائح»( و: 7/264
3/485.) 

 
 و عدم آن ائحوج اعتبار مورد در خمسه مذاهبهای دگاهید. 3-2
. ستینمبیعات  از آن رهیغ و هثمر نیب یفرق و پذیرفته نیستجائحه  ثیاحاد هیامام نظر از

 دعق و است یعبا مانض از ،باشد قبض از قبل تلف و بخرد الحص بدو از بعد را ثمره اگر
 مانند یسماو امر به فتل که کندینم هم یفرق و شودیم خورد و باطلخود به خود به هم می

 ثلث از کمتر تلف که کندینم هم یفرق و قیحر و سرقت مانند یرسماویغ ای باشد برف و باد
اما اگر تلف بعد از قبض باشد چیزی به عهده  (،1/507، تایبلی، ح) باشد ثلث از شتریب ای

 بایع نیست.
 وجود نظراختالف آن زانیممصادیق و  و هئحجا رشیپذ مورد در سنتاهل مذاهب در
 . دارد

 :که عبارت است از کرده استدالل زین یاتیروا به و ندارد ئحجوا به یاعتقاد فهیابوحن
آمد و گفت فرزند من، محصولی را از  زنی به نزد رسول خدا: »الف( روایت نبوی

شخصی خریده است اما جائحه آن را تلف کرده است. از او خواستیم که جائحه را معتبر 
فرمود که آن شخص از انجام خیری خودداری  بداند و اما قبول نکرد. رسول خدا

 (.11/408ق، 1414حبان، )ابن« کند...می
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اعتبار جائحه استدالل شده که اگر ضمان به سبب جائحه واجب بود، رسول برای عدم 
کرد؛ زیرا تخلیه سبیل بین مشتری و مبیع جواز تصرف فروشنده را بر آن اجبار می خدا

 (.4/80ق، 1388قدامه، گردد )ابناست و موجب ضمان می
ی که خریده مردی ثمار در زمان رسول خدا: »ب( روایت ابوسعید خدری از پیامبر

فرمود به آن مرد کمک کنید  بود تلف شد و دین آن مرد افزایش پیدا کرده بود. رسول خدا
به طلبکاران او گفت که  و مردم به او کمک کردند و اما به اندازه دین او نشد. رسول خدا

ن ب)مسلم « توانید چیزی برداریدیابید بردارید و غیر آن نمیاز اموال آن مرد هر آنچه می
 (.3/1191تا، حجاج، بی

از میزان  برای عدم اعتبار جائحه چنین استدالل شده که در این حدیث رسول خدا
 (.8/358تا، حزم، بیدین آن مرد چیزی را به سبب حدوث جائحه کم نکرد )ابن

 یمشتر هک را ثمنی کردن کم و دانسته معتبر را وائحج کردن کم درباره وارده متون نمالکیا
 ،اآسلیس باران آنها نظر از. انددانسته واجب را کرده پرداخت زراعت و هاوهیم دنیخر یبرا

 از را نندیچمی را محصول و شوندیم رد خرما درختان کنار از که انینظام وو...  باد ،تگرگ
 خسارت آنها (.590- 3/591 ،ق1415 کنند )مالک بن انس،یم جائحه محسوب قیمصاد

 برسد خسارت یمشتر محصول مسوکی به که انددانسته واجبمال  صاحب بر یوقت را
 .(586 ،همان)

 مانض از شود تلف جائحه واسطه به آنچه است معتقد و ردیپذینم جائحه را یشافع
 نشده اتاثب من یبرا جائحه مثبت ثیاحاد تیحج ستا گفته شانیا یع.باه ن ،است یمشتر
 (.3/57، ق1410 ی،شافع) است
 دمانن ؛باشد نداشته دخالت آن در یآدم که است یآسمان آفت جائحه هر ،حنابله نظر از

 یحنبل فقه(. 4/165، ق1418 ،مفلحابن) جائحه است قیمصاد از ی کهآبیب ،سرما ،گرما ،باد
 .ندارد را شتریب ای کمتر ای باشد سومکی نکهیا و شدهتلف ثمره متیق به یتوجه
 مگر ستین ادیز و کم انیم یتفاوت که است نیا مذهب ظاهر» :آمده یالکاف کتاب در

 .(2/45، ق1414 ،قدامهابن« )شودیم فتل معموالً که باشد کم قدرآن شده تلف مقدار نکهیا
 شود.مانند مقدار کمی از میوه درختان که توسط پرندگان خورده می

 رسدمی نظر به نلک ،ندارد را قرارداد لیتعد هیتوج تیقابل هیامام نظر جائحه از ثیاحاد
 با فتگر جهینت را قرارداد ییقضا لیتعد ثیاحاد این به استناد با توانیم سنتاهل منظر از
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 قیصادم شانیا نظر از رایز ،شود دادهترجیح  ئحجوا خصوص در نیامالک نظر که حیتوض نیا
 نظر نیا .شودیم یانسان عوامل شاملهم  و یعیطب عوامل شامل هم و دارد تیعمومجوائح 

 تیرسم به را قرارداد ییقضا لدیتع که است مصر یمدن قانون 147 ماده با قیتطب قابل
 رسدیم نظر به که ردیپذمی آن از شتریب و سومکی در را آن یمالک نیچنهم .است شناخته

 اما یو ا است یمشتر یبرا یدشوار و مشقت انگریب مقدار نیا رایز ،است معقول مقدار نیا
چنین خالف عدالت است که جبران هم. ستین یمشتر یبرا حرج موجب سومکی از کمتر

 سوم نیز به عهده بایع باشد.همه ضرر حتی کمتر از یک
 ردهک جائحه محسوب را متهایق متعارف ریغ و یناگهان شیافزا زین عرب حقوقدانان یبرخ

 طیراش قاتیتطب وها صورت نیآشکارتر جائحه کردن کم اگرچهاست  دقتعم شانیا .است
 اریسب موارد که ستین آن از مانع عتیشر یاصول قواعد اما ،است یاسالم فقه در ییاستثنا

 کرذ یقرارداد از خود دگاهید دشاه عنوان به شانیا .شوند داخل هینظر نیا تحت گرید ادیز
 نطقهم در یساختمان ساختن یبرا عربستان دولت با یسعود شهروندان از یکی که کندیم
 ستهب عقد هنگام در یساختمان مصالح جیرا متیق اساس بر قرارداد نیا. بود بسته نهراظ

 ربستانع به یساختمان مصالح انتقال و داد رخ سوئز کانالبه  گانهسه تجاوز یوقت. بود شده
 ،تافی شیافزا قرارداد زمان برابر سه به یساختمان مصالح متیق جهینت در و شد مختل

 ییفتوا زین داراالفتاء .خواست باره نیا در را اسالم شرع حکم هیالمصر داراالفتاء از مانکاریپ
-217م، 1999)معوض،  شود پرداخت مانکاریپ خسارت دیبارعاً ش نکهیا بر یمبن کرد صادر
216). 
 

 ذرع علت به آن فسخ و اجاره عقد. 4
 سنتاهل یفقه کتب در قرارداد لیتعد یمبنا با ارتباط در که یتوجه قابل مباحث جمله از

 نیا بر بنا است. جرأمست ای رموج عذر جهینت در ،اجاره عقد فسخ امکان است شده مطرح
تواند عربی بوده، سه نوع عذر قراردادی می یکشورها در نیقوان یبرخ وضع منشأ که دگاهید

. عذری که به خود عین اجاره مربوط 1به فسخ عقد اجاره بینجامد که عبارت است از: 
. عذر مؤجر. در مورد عذری که به خود عین اجاره مربوط 3. عذر مستأجر؛ 2شود؛ می
ن در مجوزات شود، لکشود اختالفی بین مذاهب اسالمی نیست که موجب لغو اجاره میمی

فسخ اجاره به واسطه عذر مستأجر و موجر اختالف وجود دارد. در فقه امامیه عذر مؤجر 
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چنین است اگر عذر مستأجر شخصی و خاص باشد؛ مانند تأثیری در عقد اجاره ندارد هم
ای را اجاره کند سپس کاالی او به سرقت رود و مستأجر نتواند به جای آن اینکه مغازه

جا که عین مستأجره سالم و قابل انتفاع است لزوم ری تهیه کند، بنابراین از آنکاالهای دیگ
شود و اما اگر عذر مستأجر عمومی باشد مانند برفی که مانع عقد اجاره استصحاب می

پیمودن مسیری شود که مستأجر برای پیمودن آن راه، چهارپایی را اجاره کرده است، طبق 
جر بالفاصله بعد از قبض موجب بطالن عقد است )خویی، نظر مشهور بروز عذر عام مستأ

(. البته علت بطالن این است که امکان استیفاء منفعت مورد نظر عقال وجود 175ق، 1414
توان گفت مرجع عذر عام، به عدم امکان انتفاع از عین مستأجره است که از ندارد و می

چ موضوعیتی در فقه امامیه شرایط صحت اجاره است و عذر عام مستأجر به تنهایی هی
 ندارد.

شود حزم، عقد اجاره با حدوث اعذار موجر و مستأجر فسخ میاز نظر حنفیها و ابن
( و تفصیلی که در فقه امامیه بین عذر شخصی و عمومی 197-4/198ق، 1406)کاسانی، 

ا وجود داشت در اینجا وجود ندارد. عذر مؤجر مانند اینکه مستأجر بخواهد حرفه خود ر
تغییر دهد و عذر موجر مانند مفلس شدن او، ولی اگر موجر بیمار شود یا بخواهد به سفر 
رود در این حالت عذری برای او وجود ندارد، زیرا منفعت با عدم حضور موجر هم قابل 

 (.1/368ق، 1393شحنه، استیفاء است )ابن
: لَيِِْإِ اضْطُرِرْتُمْ مَا إِالَّ عَلَيْکُمْ حَرَّمَ مَا لَکُمْ فَصَّلَ قَدْ وَ»حنفیها نیز برای نظر خود به آیات: 

 نموده بیان تفصیل به شما براى ایدشده ناچار بدان آنچه جز کرده حرام شما بر را آنچه[ خدا]
 نداده قرار سختى شما بر دین : درحَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْکُمْ جَعَلَ مَا»( و: 119)انعام، « است
 (.7/10تا، حزم، بیاند )ابن( استناد کرده78)حج،  «است

دانند. جمهور فقهای شافعی، حنبلی، مالکی اعذار مستأجر و مؤجر را موجب فسخ نمی
 اید!وردهآ ایمان که کسانى : اىبِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»ایشان برای نظر خود به آیه 

( و اینکه عقد اجاره عقد معاوضه است و مانند 1)مائده،  «کنید وفا[ خود ى] قراردادها به
 (.4/14ق، 1425رشد، اند )ابنبیع است و همان حکم را دارد، استناد کرده

توان به عنوان مبنای تعدیل قرارداد براساس آنچه بیان شد عذر موجر یا مستأجر را نمی
در نظر گرفت، زیرا در صورت پذیرش آن تنها نتیجه آن فسخ قرارداد است نه تعدیل آن، 

ست. بینی اعالوه بر این یکی از شرایط تعدیل قرارداد، عمومی بودن حادثه غیرقابل پیش
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انون مدنی مصر به این مطلب اشاره دارد در حالی که فسخ اجاره به ق 147که ماده چنان
 شود.واسطه عذر مستأجر با موجر شامل عذر خاص و شخصی نیز می

 
 «للقصود العقود تابعه»قاعده . 5

ی، اند )موسوی قزویننه تنها فقهای شیعه مکرراً به این قاعده در ابواب مختلف استناد کرده
سنت نیز همواره به این قاعده تمسک کرده و از آن به قاعده قهای اهل(، بلکه ف5/360تا، بی
العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی، ال »( و 1/19ق، 1411)حیدر، « األمور بمقاصدها»

 اند.( تعبیر کرده1/55ق، 1409)زرقاء، « لِاُلفاظ و المبانی
د دارد که تعهدات مدت یک شرط ضمنی بین طرفین وجودر تمام قراردادهای طوالنی

آنها در همان شرایط تعادل اقتصادی و وضعیتی که در هنگام انعقاد عقد حاکم بوده اجرا شود 
ضاع و بینی اوپیشو بنابراین اگر یک واقعه مهمی مانند جنگ یا بحران اقتصادی غیرقابل

داد که دیده حق خواهد احوال زمان تشکیل قرارداد را تغییر دهد، این شرط ضمنی به زیان
تعدیل آن را درخواست کند. در واقع طرفین به هنگام عقد قرارداد به طور ضمنی اوضاع 

اند )امامی، موجود را در نظر داشته و بر مبنای چنین اوضاع و احوالی عقد را منعقد ساخته
 (.1/132ش، 1370

 ربه عبارت دیگر مرجع شرط ضمنی حفظ اوضاع و احوال به این است که بنای طرفین د
( معتقدند 42/282ق، 1422معامالت و دریافت عوض متعال است و برخی فقها )خویی، 

 که چنین قصدی به طور نوعی وجود دارد. 
وهفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قاضی موظف صدوشصتمطابق مفاد یک

سالمی ااست در موارد سکوت یا نقص یا احمال یا تعارض قوانین با استناد به منابع معتبر 
سنت نیز و با فتاوای معتبر حکم هر دعوی را صادر نماید و این مطلب مورد پذیرش اهل

قانون مدنی مصر آمده است که اگر جایی برای  150واقع شده است. در پاراگراف دوم ماده 
تفسیر وجود داشته باشد قاضی باید به دنبال نیت مشترک بین متعاقدین بگردد بدون اینکه 

( و این بخش از قانون 171م، 1999ی ظاهری الفاظ را در نظر بگیرد )معوض، صرفاً معنا
 .همسو است« فاظ و المبانیلالعبرة فی العقود للمقاصد و المعانی، ال لال»مدنی با قاعده 

از آنجا که قاضی باید در کشف اراده واقعی طرفین بکوشد یکی از منابع مورد استناد 
قانون مدنی  224صراحت در ماده است که به« عرف»به  قاضی برای تفسیر قرارداد رجوع
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قانون مدنی مصر مورد توجه قرار گرفته است. فقها برای تشخیص مراد  150ایران و ماده 
اند و بین فقها نسبت به این اجماع وجود دارد )حکیم، متکلم رجوع به عرف را تجویز کرده

 (. 126، ش1363؛ نجفی، 376ق، 1418؛ محقق کرکی، 422م، 1979
المدت، شرط ضمنی حفظ اوضاع توان در قراردادهای طویلبنابراین با رجوع به عرف می

و احوال را کشف نمود و اینکه در زمان انعقاد قرارداد متعهد هرگز اراده نکرده است که خود 
رد یا کمتعهد کند وگرنه یا عقد را منعقد نمیرا تا حد دشواری و پرداخت هزینه غیرمتعارف 

 زد.با شرایط متعارفی دست به انعقاد قرارداد می
 

 جهینت
 با ،الضرر قاعده که گرفت جهینت توانمی ،قرارداد لیتعد یبرا شده ذکر یمبان یبررس با. 1

 از ،گرید نیابم رایز ،رسدمی نظر به مناسبتر گرید مبانی به نسبت آن یاثبات جنبه به توجه
 .است گرفته قرار یاسالم مذاهب همه رشیپذ مورد قاعده نیا و شده عرتفم قاعده نیهم

 و مالکیها همعامه  مذاهب انیم در ،نداشته حجیت هیامام فقه نظر از جائحه ثیاحاد. 2
 منظر از که دارند اختالف هم با آن مصداق و زانیم در که اندرفتهیپذ جائحه را حنابله

 . شودیم داده حیترج قرارداد لیتعد یبرا مالکیها نظر سنتاهل
 را جرأمست و جروماعذار  حدوث با اجاره عقدحنفیها  فقط ،خمسه مذاهب انیم در. 3

 ،روستهروب یجد دیدرت با لیتعد یمبنا عنوان به آن رشیپذ که دانندمی آن فسخ موجب
 .آن لیتعد نه است قرارداد فسخ آن میمستق اثر رایز

 رجوع با دیبا یقاض «للقصود تابعه العقود» قاعده اساس بر قرارداد لدیتع هیتوج یبرا. 4
 است «فعر» منابع نیا از یکی که گردد نیطرف یواقع اراده دنبالبه معتبر یاسالم منابع به
 یقراردادها همه در «احوال و اوضاع حفظ» یضمن شرط گفت توانیم آن به رجوع با که
 .دارد وجود مستمر و المدتویلط
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 منابع فهرست
 .قرآن کريم -
 تا.إلحیاء التراث، بی ، قم، مؤسسه آل البیتکفاية األصول آخوند خراسانی، محمدکاظم، -
 ق.1414، بیروت، مؤسسه الرسالة، الصحيح حبان، محمد بن حبان،ابن -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمحلي باآلثار حزم، علی بن احمد،ابن -
، الذهبيِ في المعامالت االسالمي الضرر و الضرارالقاعدة  رجب، عبدالرحمن بن احمد،ابن -

 ق.1410بیروت، دارالکتاب العربی، 
 ق.1425، قاهره، دارالحدیث، بداية المجتهد و نهاية المقتصد رشد، محمد بن احمد،ابن -
 م.2009، بیروت، دارالکتب العلمیه، کفاية النبيِ في شرح التنبيِرفعة، احمد بن محمد، ابن -
، بیمطبعة مصطفی البابی الحل، قاهره، لسان الحکام في معرفة االحکامشحنه، ابراهیم بن محمد، ابن -

 ق.1393
 ق.1414، ه، بیروت، دارالکتب العلمیالکافي في فقِ اإلمام احمد قدامه، عبداهلل بن احمد،ابن -
 ق.1388، قاهره، مکتبة القاهرة، المغني ،همو -
 ق.1430، بیروت، دارالرسالة العالمیة، ماجِسنن ابن یزید،ماجه قزوینی، محمد بن ابن -
 ق.1418بیروت، دارالکتب العلمیه،  ،المبدع في شرح المقنع بن محمد، مفلح، ابراهیمابن -
 ش.1370، تهران، کتابفروشی اسالمی، حقوق مدنيامامی، سید حسن،  -
 ق.1375ت، تبریز، اطالعا، کتاب المکاسب انصاری، مرتضی بن محمدامین، -
 ق.1401، بیروت، دارالفکر، صحيح البخاری بخاری، محمد بن اسماعیل، -
 ش.1378، تهران، حر؛ سبحان، فرهنگ جديد عربي بِ فارسيبندر ریگی، محمد،  -
، بیروت، مؤسسة الرسالة، الوجيز في ايضاح قواعد الفقِ الکليِبن احمد، بورنو، محمد صدقی  -

 ق.1416
 ش.1394، تهران، نشر میزان، تعديل قراردادبیگدلی، سعید،  -
ه آل ، قم، مؤسستفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة حر عاملی، محمد بن حسن، -

 ق.1414إلحیاء التراث،  البیت
تانی، ، نجف، مکتب آیةاهلل العظمی السید السیسقاعده الضرر و الضرارحسینی سیستانی، سید علی،  -

 تا.بی
 ق.1417، قم، دفتر انتشارات اسالمی، العناوين الفقهيِمیر عبدالفتاح بن علی، ای، حسینی مراغه -
 ق.1297نا، جا، بی، بیعناوين االصولهمو،  -
 م. ،1979قم، مؤسسه آل البیت، المقارن الفقِ في األصول العامة حکیم، سید محمدتقی، -
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 تا.تهران، المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة، بی، تذکرة الفقهاء حلی، حسن بن یوسف، -
 ق.1411، بیروت، دارالجیل، درر الحکام في شرح مجلة األحکام حیدر، علی، -
 ق.1385، قم، اسماعیلیان، الرسائل ،اهللخمینی، سید روح -
 ق.1415، قم، اسماعیلیان، کتاب البيع ،همو -
 ق.1422قم، مؤسسه احیاء آثار امام خویی، ، تکملة المنهاجمباني  خویی، سید ابوالقاسم، -
 ق.1414، به قلم مرتضی بروجردی، قم، لطفی، مستند العروة الوثقي، االجارههمو،  -
 ق.1417، به قلم حسن صافی اصفهانی، قم، مؤسسه صاحب األمر، الهدايِ في االصول ،همو -
 ق.1409، دارالقلم، ، دمشقشرح القواعد الفقهيِزرقاء، مصطفی احمد،  -
 ق.1418، بیروت، مؤسسه الریان، نصب الراية ألحاديث الهدايِزیلعی، عبداهلل بن یوسف،  -
 ق. ،1429، قم، مؤسسه امام صادقالموجز في اصول الفقِسبحانی، جعفر،  -
 ق.1406، ه، بیروت، دارالمعرفالمبسوط سرخسی، محمد بن احمد، -
 ،قضايي قرارداد بِ همراه مطالعِ تطبيقي با حقوق انگليس و مصرتعديل اهلل، سلطانیان، صحبت -

 ش.1394تهران، مجد، 
بیروت، داراحیاء التراث ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدسنهوری، عبدالرزاق احمد،  -

 م.1952العربی، 
 ق.1410، بیروت، دارالمعرفه، األمشافعی، محمد بن ادریس،  -
 م.1973، بیروت، دارالجیل، نيل االوطار من احاديث سيد االخيارشوکانی، محمد بن علی،  -
، قم، دائرة معارف الفقه االسالمی طبقاً لمذهب اهل بحوث في علم االصولصدر، سید محمدباقر،  -

 ق.1417البیت، 
، قاهره، امسبل السالم شرح بلوغ المرام من جميع ادلة االحکصنعانی، محمد بن اسماعیل،  -

 تا.دارالحدیث، بی
، قم، اسماعیلیان، القواعد مشکالت شرح في ايضاح الفوائد فخرالمحققین، محمد بن حسن، -

 ق.1387
 .قانون اساسي -
 .قانون مدني -
 ش.1387، تهران، شرکت سهامی انتشار، قواعد عمومي قراردادهاکاتوزیان، ناصر،  -
 ق.1406ة، ، بیروت، دارالکتب العلمیالصنائع في ترتيب الشرائعبدائع  کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -
 ش.1365، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیالکافي کلینی، محمد بن یعقوب، -
 ق.1406، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الموطأ مالک بن انس، -
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 ق.1415، بیروت، دارالکتب العلمیة، المدونة الکبری ،همو -
 ق. ،1418، قم، مؤسسه آل البیتجامع المقاصد في شرح القواعد بن حسین، محقق کرکی، علی -
 تا.، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیصحيح مسلم مسلم بن حجاج، -
 م.1999، قاهره، مطبعة الحلبی، دور القاضي في تعديل العقدمعوض، فؤاد محمود،  -
 ق. ،1428طالبم، مدرسه امام علی بن ابی، قالعروة الوثقي مع تعليقات مکارم شیرازی، ناصر، -
 ق.1419، قم، نشر الهادی، القواعد الفقهية موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، -
 تا.، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بیينابيع االحکامموسوی قزوینی، سید علی،  -
 ق.1373، تهران، مکتبة المحمدیه، منية الطالب في حاشية المکاسب نائینی، محمدحسین، -
 ش.1363، تهران، دارالکتب اإلسالمیه، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -
عوائد األيام في بيان قواعد األحکام و مهمات مسائل الحالل و  نراقی، احمد بن محمدمهدی، -

 ق.1417، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، الحرام
 ق.1406، حلب، مکتب المطبوعات االسالمیه، سنن النسائي نسائی، احمد بن شعیب، -


