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 چکیده

حقوق و فقه اسالمی، مبنای بسیاری از  انصاف به عنوان دریچه اصلی نفوذ اخالق در
شود. انصاف، به عنوان رفتار خوشایند وجدان احکام و قواعد فقهی و حقوقی محسوب می

گردد. بر همین اساس، انصاف جامعه، موجب استقرار عدالت واقعی در جامعه اسالمی می
کند. اصوالً شود سکوت تواند در مقابل معامالتی که در وضعیت اضطراری منعقد مینمی

شوند، اما در برخی موارد )جایی که معامالت اضطراری معامالتی صحیح محسوب می
باشد، از این موقعیت یکی از طرفین خصوصاً طرفی که دارای موقعیت برتری می

شود؛ چرا که انصاف، نماید( نفوذ این معامالت دچار تردید میاضطراری سوءاستفاده می
پذیرد. همان گونه که، نظام حقوقی کامن ال، طبق قرارداد را نمی سوءاستفاده از موقعیت در

پذیرد و دهد، آن را نمینظریه دکترین نامعقول، که انصاف هسته اصلی آن را تشکیل می
 پذیرند.فقها نیز با دید منصفانه، در قالب قاعده الحرج و الضرر، آن را نمی
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 طرح مسئله
کند. در این راه انسان اگر حقوق مطابق با عدالت نباشد، در وجدان آدمی الزامی ایجاد نمی

-به عدالت نوعی هم قانع نیست و چهره زاللتری از آن را طالب است که همانا انصاف می

صاف فاقد معنای واقعی خود (. عدالت بدون لحاظ ان6/175ش، 6939باشد )کاتوزیان، 
ناپذیر قراردادها قلمداد شده است. در این مقاله انصاف به عنوان بخش ضروری و اجتناب

سیستمهای حقوقی  کند.کننده حقوق و تعهدات طرفین قرارداد عمل میو به عنوان تنظیم
مختلف از اصل انصاف در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت 

ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی انصاف با تخصیص اصل آزادی قراردادی از می
 شود. های غیرمنصفانه و ظالمانه جلوگیری میعدالتی و رویهبی

تواند وضعیت این مقاله در راستای پاسخ به این سؤال طرح شده است که آیا انصاف می
شود، تغییر دهد؟ که وءاستفاده میمعامالت اضطراری، که در آن از موقعیت اضطراری س

-چنین از نظر فقهای امامیه و اهلاین موضوع در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن ال و هم

 سنت )در قالب موضوع بیع مضطر و احتکار و تسعیر( بررسی خواهد شد.
 

 تعریف انصاف
شد )ابراهیم، بابا بیان این مقدمه که واژه انصاف، یکی از معانی واژه عدل )عدالت( می

 (، تعریف لغوی و اصطالحی واژه انصاف بیان خواهد شد.1/533ق، 6161
واژه انصاف از ماده نصف، که به باب افعال رفته و متعدی شده است، در لغت به معنای، 
داد دادن، احقاق حق کردن، نصف چیزی گرفتن، نصف کردن و برابر داشتن که بر هیچ 

بین دو طرف و معامله کردن با آنها به عدل، آمده است طرف زیادی نشود، برابر داشتن 
 )دهخدا(.

در بررسی انصاف این توضیح ضروری اسـت کـه انصاف به صورتی که متضمن تقسیم 
موازنه است، بالمناصفه باشد، از بحث خارج است، بلکه مراد ما، انصـاف به معنی برقراری 

کند (. انصاف، اقتضا نمی5ش، 6931 به طوری که وجدان آن را بپذیرد )محمودی یزدانی،
برابری مطلق حکمفرما  1های عدالت اجتماعی )از جمله عدالت قضایی(مام عرصهکه در ت

                                           
گردد. تحقق عدالت اجتماعی به این است که با . عدالت در دو حوزه فردی و اجتماعی مطرح می1

هریک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن 
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باشد، بلکه تحقق انصاف به این است که استحقاق افراد مالک قرار گیرد و آنچه به عنوان 
 شود با مقدار استحقاق صاحب حق برابر است.حق ادا می

رود، در تصمیم گیری برابر انصاف، خارج از محور برابری به کار می هلذا در این مقال
 (.6/133ش، 6973دهد )جعفری لنگرودی، وجدان و حق عواملی را دخالت می

احساس مبهمی است از عدالت که در مقام »چنین در بیان مفهوم انصاف آمده است: هم
یل و متناسب کردن آنها با آید و وسیله تعداجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می

 (.1/179ش، 6999)کاتوزیان، « شودموارد خاص می
توان بیان داشت این است که: انصاف یعنی، ترجیح اخالق اما تعریف نسبتاً دقیقی که می

بر قانون و احکام فقهی، به هنگام سایش اجرای قانون و احکام فقهی با اخالق. به طور 
قها معامله اضطراری صحیح است، اما در مواقعی که از این مثال، طبق قانون و نظر اکثر ف

پذیرد و آن را صحیح موقعیت اضطراری سوءاستفاده شود، آیا اخالق حکم قانون را می
 داند؟می

 
 مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد

( آن چنان که Unconscionability« )غیرمنصفانه»متأسفانه در حقوق ایران مفهوم 
در ایران اگرچه در مورد شروط غیرمنصفانه سخن ه قرار نگرفته است. باید، مورد توج

(، اما تعریفی از مفهوم 5قانون تجارت الکترونیکی 11گفته شده است )از جمله در ماده 
قانون دریایی ایران، مصادیقی  679شود و فقط در ماده غیرمنصفانه بودن قرارداد ارائه نمی

 قرارداد غیرمنصفانه شود، بیان شده است. از شرایط اضطراری را که ممکن است
برعکس در نظام حقوقی کامن ال، نظر به اهمیت این موضوع، حتی بـه قواعد عرفی هم 

 (.991ش، 6939بسنده نشده و به وضع قوانین مبادرت گردیده است )کاتوزیان، 

                                                                                                   
-19ش، 6935تراب، ابنشود )ر.ک: است، که عدالت قضایی یکی از مظاهر عدالت اجتماعی محسوب می

39.) 
غیرمنصفانه به ضرر  شروط استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال. »5

 «.کننده، مؤثر نیستمصرف
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 در سیستم حقوقی کامن ال، ریشه مفهوم غیرمنصفانه بودن را باید در محاکم انصاف
کردند ها از اجرای قراردادهای غیرمنصفانه خودداری میوجو کرد. این دادگاهجست

 (.69تا، )مدرسی، بی
در دادگاههای انگلستان، نظریه غیرمنصفانه بودن قراردادها، نخستین بار در قرن هفدهم 

ای که حتی برخی رسوخ (، به گونه3ش، 6936میالدی مورد توجه قرار گرفت )شیروی، 
 (.Teeven,1990, 314دانند )ریه را مربوط به قرن پانزدهم میالدی میاین نظ

و در دعوای ایاالت متحده علیه شرکت فوالد بتل هام قاضی پرونده این اصطالح را 
« سوءاستفاده از حالت اضطرار طرف دیگر به انجام معامله»چنین تعریف کرده است: 

 (.69تا، )مدرسی، بی
در وضعیت دو  نابرابریر قراردادهای غیرمنصفانه، نوعی د»چنین گفته شده است: هم

 ,Ellinghaus, 1968« )شودطرف وجود دارد، که این امر موجب زیان یک طرف می

808.) 
ای که در معامالت اضطراری نیز نوعی نابرابری در وضعیت طرفین وجود دارد، به گونه

 باشد.امر به زیان او میمعموالً شخص مضطر در موقعیت ضعیفتری قرار دارد و همین 

در همه این موارد تعریف محدود و مشخص حقوقی در مورد غیرمنصفانه بودن قرارداد 
توان بیان داشت، غیرمنصفانه بودن بندی ساده میبه عمل نیامده است و اما در یک جمع

 قرارداد، حالتی از قرارداد است که موجب سوءاستفاده یکی از طرفین قرارداد از موقعیت
گردد، وضعیت شود و یکی از موقعیتهایی که موجب سوءاستفاده میموجود قرارداد می

 اضطراری یکی از طرفین قرارداد است.
 

 سوءاستفاده از موقعیت
 ,Pad Field, 1989در نظام حقوقی کامن ال، اضطرار تأثیری بر اعتبار قراردادها ندارد )

که از این موقعیت، طرف مقابل  (، اما ممکن است اضطرار، موجب موقعیتی شود198
گونه معامالت در نظام حقوقی کامن ال تحت عنوان مضطر، سوءاستفاده کند، که این

شود. الزم به ذکر است که دادگاههای معامالت درنتیجه سوءاستفاده از موقعیت مطرح می
قی کامن انصاف در انگلستان، آغازگر مبارزه با نهاد سوءاستفاده از موقعیت، در نظام حقو

 ال بودند.
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 . مفهوم سوءاستفاده از موقعیت1
شود شخص بتواند در مفهوم سوءاستفاده از موقعیت، موقعیتی است که مانع از این می

معامله، نظر و اراده خود را به طور مستقل و آزادانه اعمال نماید، درنتیجه طرفی که در 
کند از طرف مقابل دریافت می موقعیت برتر قرار دارد یک امتیاز به طور غیرمنصفانه

(Martin, 1997, 481 به عنوان مثال، پدری فرزند خود را در حال غرق شدن در .)
نماید لیکن غریق نجات در این موقعیت مبلغ بیند، از غریق نجات استمداد میدریا می

یرد، در پذکند، پدر نیز که اراده آزاد ندارد میگزافی را به عنوان دستمزد کار خود طلب می
 این مورد سوءاستفاده از موقعیت محرز است.

اند. این نظریه دادگاههای انصاف موجب توسعه نظریه سوءاستفاده از موقعیت شده
مشمول مواردی است که یکی از طرفین، موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر دارد و این 

بار عقاد قرارداد زیانشخص از این موقعیت خود سوءاستفاده نموده و طرف دیگر را برای ان
 (.Blum, 2001, 364کند. در این مورد سوءاستفاده از موقعیت مطرح است )وادار می

توان نقش اضطرار، در ایجاد موقعیت موجب سوءاستفاده را با مالحظه مطالب فوق می
ای که مضطر به طرف مقابل مالحظه کرد، چرا که در موقعیت اضطراری، به جهت وابستگی

خص مضطر در موقعیت ضعیفتری قرار دارد و طرف مقابل در موقعیت قویتر، به دارد، ش
آورد. اما کند و حقوقی را برای خود به دست میهمین دلیل از این موقعیت سوءاستفاده می

تواند در برابر این قرارداد سکوت کند؟ به همین دلیل است که اصطالح آیا انصاف می
 رود.هها برای توصیف نظریه انصاف به کار میدادگا سوءاستفاده از موقعیت به وسیله

 
 . نقش اضطرار در ایجاد موقعیت موجب سوءاستفاده2

در حقوق ایران اضطرار ممکن است موقعیتهایی را به وجود آورد که اصوالً تأثیری در 
ن اعتبار قرارداد نداشته باشد. اما همین موقعیتها در قراردادها در نظام حقوقی کامن ال چو

شود، نهادی تحت عنوان معامالت نامعقول به وجود آورده، که در موجب سوءاستفاده می
 اعتباری عقد خواهد بود.اکثر موارد موجب بی

در نظام حقوقی کامن ال برای شناخت مفهوم دقیق ضعف در روابط قراردادی، نظریه 
هها برای شمول غیرمعقول بودن پیشنهاد شده است. تنوع قراردادها موجب شد تا دادگا

زنی نابرابر این نظریه را پیشنهاد تمام مصادیق سوءاستفاده از آزادی قراردادی در چانه
-دهند. اصل انصاف، منصفانه بودن و معقول بودن، بخشهای اصلی این نظریه را تشکیل می
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توانند در قراردادها دخالت کنند دهند. با تمسک به این نظریه قضات بهتر می
(Eisenberg, 1982, 741.) 

زنی نامعقول توسط دادگاهها تشریح شد. در پرونده سوپ نخستین بار مفهوم اولیه، چانه
کو علیه ونتز، دادگاه در رأی خود با استمداد از مفهوم نامعقول بودن، جهت رعایت انصاف، 

، نیازمند داندآور نمیهای نامعقول را الزامزنی، چانهانصافاینکه »... گونه استدالل کرد این
کننده اصلی نهاد معامالت انصاف حمایت در واقع (.Ibid) «باشد...استداللهای پیچیده نمی

 ,Birhsنامعقول است و علت اصلی این حمایت مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت است )

2000, 79.) 
شود طرف قوی بر کند، این است که موجب مییکی از موقعیتهایی که اضطرار ایجاد می

چنین اضطرار موجب طرف ضعیف سلطه داشته باشد و از این سلطه سوءاستفاده کند. هم
زنی کمتری داشته باشد. تعدادی از ای و توان چانهشود شخص مضطر، قدرت معاملهمی

آرای قضایی حاکی از این است که اگر شخصی از طرف دیگر نفعی غیرمنصفانه به دست 
ای ابطال شود ت وجود نابرابری قدرت معاملهآورد، ممکن است آن قرارداد به عل

(Treitel, 1995, 382.) 
در خصوص اثر سوءاستفاده از موقعیت بر معامالت در حقوق کامن ال باید بیان داشت 

 ,Furmston, 1991گونه معامالت بنا بر نظر قضات دادگاهها قابل ابطال است )این

320.) 
 

 انه در ایرانمعامالت اضطراری به همراه شروط غیرمنصف
تأثیر است. اما بسیاری از معامالت هستند اصوالً اضطرار در معامالت در حقوق ایران، بی

گیرند و از طرف شوند که داخل در مفهوم اکراه قرار نمیکه تحت تأثیر شرایطی منعقد می
د دیگر وارد نمودن آنها در قلمرو اضطرار راه را برای سوءاستفاده از موقعیت هموار خواه

کرد، در حالی که در نظام حقوقی کامن ال، دادگاههای انصاف از طریق تأسیس نهاد مبارزه 
 دهد.به طرف ضعیف قرارداد حق ابطال قرارداد را می -با سوءاستفاده از موقعیت 

در حقوق ایران معامله اضطراری صحیح است، اما آیا شخصی که از اضطرار ایجادشده 
مزبور صحیح است؟ و اینکه آیا انصاف، توان تغییر وضعیت  کند، معاملهسوءاستفاده می

 معامالت اضطراری را دارد؟
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قانون دریایی، در جهت به رسمیت شناختن،  679توان از ماده در حقوق ایران می
نظریه سوءاستفاده از موقعیت اضطراری و نقش انصاف در وضعیت آن استفاده نمود. ماده 

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و »دارد: میقانون دریایی ایران مقرر  679
تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادالنه باشد ممکن است به 

قید عبارت «. تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود....
مبین این امر است که هر شود( غیرعادالنه بودن )که به غیرمنصفانه بودن تفسیر می

شود احتمال دارد در معرض اتهام عدم رعایت قراردادی که در شرایط اضطراری منعقد می
انصاف قرار گیرد، چرا که طرفین قرارداد در شرایط یکسان و مساوی قرار ندارند و ممکن 
است یکی از طرفین در این شرایط اضطراری )حین خطر و تحت تأثیر آن( از قدرت 

کند و به عبارت دیگر از ری برخوردار بوده و شرایط خود را بر طرف دیگر تحمیل میبیشت
کند، لذا در این موارد نتیجه عدم رعایت انصاف، این است که این اضطرار سوءاستفاده می

 قرارداد باطل یا تغییر داده شود.

یاز به موضوع های غیرمنصفانه شدن قرارداد، اضطرار و میزان نبنابراین، یکی از مؤلفه
قرارداد است. در معامله اضطراری، ضرورت نیاز به موضوع قرارداد محرز است، طرفی که 

زنی بیشتری دارد، ممکن است از نیاز طرف مقابل به موضوع قرارداد، توان چانه
سوءاستفاده کرده و در این موقعیت نفع گزافی به دست آورد. اینجاست که انصاف از طرف 

 واهد کرد.ضعیف دستگیری خ
قانون دریایی ایران، یکی دیگر از منابع قانونی قابل توجه،  679عالوه بر ماده 

درخصوص قراردادهای غیرمنصفانه درنتیجه سوءاستفاده از موقعیت )اعم از موقعیت 
قانون  11اصل  1قانون اجرای سیاستهای کلی 15اضطراری و غیر آن(، قسمت ط ماده 

این ماده قانونی نیز، بر غیرمنصفانه شدن قرارداد، است. اساسی جمهوری اسالمی ایران 
 درنتیجه سوءاستفاده از موقعیت قراردادی تأکید دارد.

                                           
  شود، ممنوع است: اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می :15 ماده. 1
 سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط  .ط

 از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر: سوءاستفاده 
 ..................................................ـ 6
 .........ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، 1
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قابلیت ابطال یا تعدیل قراردادهای غیرمنصفانه ناشی از سوءاستفاده از 
 اضطرار

برخی حقوقدانان عقیده دارند، براساس قاعده انصاف موارد سوءاستفاده از اضطرار، از 
کند طرفین یک قرارداد چنان که امر میمول حکم وفای به عهد خارج است. خداوند همش

کند، در همان قرارداد پایبند عدل و احسان باشند، نه اینکه پایبند عقد باشند، نیز امر می
 (.6/79ش 6971ولو عقد ظالمانه هم باشد، پایبند آن باشند )جعفری لنگرودی، 

ان، داللت بر سوءاستفاده از اضطرار دارد و سوءاستفاده از قانون دریایی ایر 679ماده 
کند، موجب به وجود آمدن حق ابطال یا تعدیل اضطرار، که قرارداد را غیرمنصفانه می

 قرارداد دانسته است.
-شود که اصوالً وقتی افراد اقدام به انعقاد قراردادی میگونه توجیه مینظریه تعدیل این

ن بر این است که قیمت و نرخ بازار را به عنوان قیمت قراردادی نمایند، بنا و قصد آنا
تعیین نمایند. بنابراین اگر بر اثر سوءاستفاده یک طرف قرارداد از وضعیت ضعف و اضطرار 
طرف دیگر، قیمتی باالتر از قیمت روز را که قیمت منصفانه است، تعیین نمایند، مبنای 

رداد تا حدی که مازاد بر قیمت منصفانه است، کند که قراد طرفین اقتضاء میاولیه قص
 (.95ش، 6931تعدیل گردد )باریکلو، 

اند، تعمیم این حکم اگرچه از نظر مصالح اجتماعی قابل پذیرش است برخی بیان داشته
ولی با مبانی حقوقی سازگار نیست و این حکم را بایستی مخصوص موارد کمک دریایی 

 جا(.بدانیم )همان
توان مبنای این ر از حقوقدانان نظری مخالف داشته و عقیده دارند میاما برخی دیگ

ش، 6939حکم را در موارد مشابه نیز استفاده کرد و به عنوان قاعده به کار برد )کاتوزیان، 
6/561.) 

طور که سابقاً بیان شد آنچه در کامن ال تحت عنوان نظریه دکترین نامعقول مطرح همان
دهد، سوءاستفاده از موقعیت اضطراری این نظریه را تشکیل می شده و انصاف هسته اصلی

است که طرفین در وضعیت معاملی برابری قرار ندارند و طرف قرارداد بر شخص مضطر 
زنی کمتری دارد، درنتیجه طرف قوی امتیازی گزاف از سلطه داشته و مضطر توان چانه

ر این شرایط قرارداد غیرمنصفانه کند و نکته حائز اهمیت این است که دمضطر دریافت می
 شود؛ خواه قرارداد کمک دریایی باشد، خواه غیر آن.می
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لذا باید بیان داشت که قرارداد کمک دریایی ویژگی خاصی ندارد، که نتوان حکم ماده 
قانون دریایی ایران را در موارد مشابه نیز استفاده کرد و به عنوان قاعده به کار برد.  679

هر قرارداد اضطراری که یکی از طرفین از این موقعیت سوءاستفاده کند و  بنابراین در
کند. به عبارت امتیازی به طور غیرمنصفانه به دست آورد، دادگاه آن را تعدیل و باطل می

دیگر قانونگذار به قاضی اجازه داده است، اگر اضطرار موجب تحمیل گزاف شده است، آن 
نه باطل کند و یا با اداره عقد آن را با اخالق اجتماعی را به لحاظ مغایرت با اخالق حس

 سازگار سازد. 
بنابراین، اگر شخصی از اضطرار عارض شده بر مضطر سوءاستفاده نماید و از نظر 

قانون دریایی ایران بوده و از شمول  679دادگاه قرارداد غیرمنصفانه باشد، مشمول ماده 
 679صحیح دانسته، خارج است و به نوعی ماده قانون که معامله اضطراری را  111ماده 

قانون دریایی ایران در هر زمان که سوءاستفاده از موقعیت اضطراری و غیرمنصفانه شدن 
 قانون مدنی را جهت رعایت انصاف تخصیص زده است. 111قرارداد مطرح باشد، ماده 

 
 دیدگاه فقها در خصوص سوءاستفاده از موقعیت اضطراری 

اده از موقعیت اضطراری حداقل با چنین عنوانی در کتب فقهی سابقه ندارد. بحث سوء استف
 توان به صراحت پاسخی برای این سؤال یافت.لذا در کتب و نظریات فقها نمی

سنت هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، در فقه امامیه و اهل
اند المثل را پیشنهاد کردهاید بر ثمناما برخی فقها بطالن قرارداد در خصوص مبلغ ز

(. برخی از فقها، با استناد به قاعده 5/59ق، 6161عابدین، ؛ ابن116ق، 6116)خمینی، 
گردد، گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی مینفی عسر و حرج، این

نوعی تعدیل قرارداد به اند. این نظر به المثل باطل دانستهدر خصوص میزان زاید بر ثمن
-چنین در باب احتکار که معامله در یک موقعیت اضطراری منعقد میرود و همشمار می

 شود، با استناد به قاعده الضرر جهت دفع ضرر از مردم، نظراتی را بیان داشتند.
 

 . بیع مضطر1
 در این مبحث به بررسی نظر مشهور و نظر اقلیت فقها پرداخته خواهد شد.
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 نظر مشهور فقهای امامیه و عامه در خصوص بیع مضطر .1-1
با توجه به سکوت فقها در بیان حکم سوءاستفاده ار اضطرار چنین استنباط شده است که 

اند که معامالت اضطراری ولو از طریق سوءاستفاده از جمهور فقها امامیه بر این عقیده
ت و اصل لزوم نیز همین اضطرار منعقد شده باشد صحیح است. اصولی همچون اصل صح

 (.51ش، 6979نماید )موسوی بجنوردی، نظر را تقویت می
در اینکه اکراه و اضطرار، هر دو در »فرماید: سید محمد کاظم یزدى در این مورد مى

اند. اکراه، اند اشکالى نیست و اما به نسبت حکم وضعى متفاوترفع حکم تکلیفى مشترک
کند. بنابراین، حکم وضعى در اثر اضطرار مرتفع رفع مىبر خالف اضطرار، حکم وضعى را 

« شودشود؛ زیرا بر خالف امتنان و توسیع بوده، بلکه موجب تضییق و مشقّت مىنمى
 (.611، ق6161)طباطبایی یزدی، 

توان بیع با استناد به حدیث رفع نمى»فرماید: اللّه خویى در این زمینه مىچنین آیتهم
ش، 6971)خویی، « ؛ چرا که بطالن بیع مضطرّ خالف امتنان استمضطر را باطل دانست

1/171.) 
اما اگر واقعاً یکی از طرفین از این موقعیت اضطراری سوءاستفاده کند و در اثر این 
سوءاستفاده نفعی گزاف به دست آورد، در اینجا نیز رفع حکم وضعی خالف امتنان است؟ 

م وضعی را تغییر دهد؟ در حالی که مشقت تواند حکآیا سختی و مشقت شخص مضطر نمی
 و سختی شخص مضطر در اینجا محرز است.

 مضطرباطل نیست، چرا که منظور از  مضطر بیع»فرماید: اهلل مکارم شیرازی میآیت
فروشد ولى ضرورتى در زندگى او پیش آمده که کسى است که به میل خود اموالش را مى

اینکه فرزندى دارد که به بیمارى سختى مبتال شده و یا کند، مثل اقدام به فروش اموالش مى
اش را بفروشد و در تجارت ورشکست گردیده و براى حفظ آبروى خود ناچار است خانه

از  مضطرگونه معامالت قطعاً باطل نیست و اگر باطل باشد شخص به طلبکاران دهد. این
باید در مشکالت به یارى هم حال اضطرار بیرون نخواهد آمد. ولى از آنجا که مسلمانان 

که در بسیارى از موارد متاع خود را به ویژه اینبرخیزند چنین معامالتى مکروه است. به
)مکارم « ، مکروه شمرده شده استمضطرفروشند. به همین دلیل معامله با زیر قیمت مى

 (.65/116ش، 6931شیرازی، 
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اضطرار در صورت عدم صحت  برخی از فقهای مالکی نیز دلیل مذکور )عدم خروج از
 (.1/617ق، 6111بیع مضطر( را بیان کردند )جزیری، 

دانند اینکه، اگر معامله مضطر با توجه به نظر فوق، دلیلی که بیع مضطر را صحیح می
شود، که این نظر در خصوص موردی باطل باشد، مضطر از موقعیت اضطراری خارج نمی

رسد، اما در موردی که مشتری مضطر جه به نظر میکه بایع مضطر باشد، شاید منطقی و مو
 کند، پذیرش این نظر جای تأمل دارد.باشد، بایع از موقعیت او سوءاستفاده می

سنت، حنفیه بیع مضطر را که، اگر شخصی در موقعیت اضطراری مال خود از فقهای اهل
آن را کمتر از  شود، مگر اینکهای که مشتری راضی به خرید آن نمیرا بفروشد به گونه

(. حنابله نیز بیع مضطر را 1/666ق، 6161عابدین، داند )ابنالمثل بخرد، فاسد میثمن
(. اما ایرادی که برخی فقهای امامیه و مالکی 5/9191، ق6119داند )زحیلی، باطل می

شود که مضطر از بیان داشتند، در مورد اینکه اگر بایع مضطر باشد، بطالن بیع موجب می
یت اضطراری خارج نشود، در اینجا وارد است، لذا بطالن بیع در فرض مضطر بودن موقع

 افتد.بایع مقبول نمی
ق، 6113دانند )ساعی، اما اکثر فقهای عامه بیع مضطر را به جهت ضرورت صحیح می

935.) 
دانند شود این است که اکثر فقها بیع مضطر را باطل نمیآنچه از نظرات فوق برداشت می

تواند قابل پذیرش باشد، چرا ی اگر از این اضطرار سوءاستفاده شود نیز این نظر میو حت
االمکان سعی کرد از گسیختن که این نظر با اصل ثبات قراردادها مطابقت دارد و باید حتی

توان از شخص مضطر که از موقعیت اضطراری او قرارداد جلوگیری کرد. اما چگونه می
دچار مشقت کرده است، حمایت کرد، بدون اینکه قائل به بطالن  سوءاستفاده شده و او را

 معامله شد؟
 

 . نظر اقلیت و استناد به قاعده الحرج1-2
اند این است که اگر شخصی برای نجات جان خود مجبور به سؤالی که فقها مطرح کرده

د. خوردن غذای غیرمضطر گردد، اگر مالک مال حاضر باشد، مال خود را به مضطر بفروش
بحث اختالفی که بین فقها وجود دارد در خصوص تعیین قیمت مال است. سؤال این است 
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تواند مال خود را به هر قیمتی به مضطر بفروشد؟ در این خصوص بین فقها که آیا مالک می
 اختالف نظر وجود دارد.

ق، 6997دارند، اضطرار مبطل حقوق غیر نیست )سابق،  هعقیدسنت جمهور فقهای اهل
-تواند کاالی خود را به هر قیمتی بفروشد؟ آیا حقی زاید بر ثمنآیا بایع می (. اما9/113

 المثل دارد؟
مضطر بنا بر یکی از روایتی که از مالک نقل شده »قاضی عبدالوهاب بیان داشته است: 

(. اما در اینکه ضامن چه 6/191ق، 6191)قاضی عبدالوهاب، « است، ضامن قیمت است
 قیمتی است، سخنی به میان نیامده است.

یش از از فقهای امامیه، شیخ طوسی معتقدند، در چنین حالتی اگر مالک کاال را به ب
المثل بفروشد و مضطر هم توانایی خرید دارد، باید کاال را به عقد فاسد از مالک بخرد، ثمن

المثل ضامن خواهد بود، زیرا که در این صورت به دلیل بطالن عقد، تنها به اندازه ثمن
المثل مضطر بوده و در حکم آن است که به پرداخت بیش خریدار در پرداخت بیش از ثمن

 (.1/131ق، 6937لمثل اکراه شده است )طوسی، ااز ثمن
؛ نجفی، 1/753ق، 6119اند )محقق حلی، بیشتر فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت کرده

الناس مسلطون علی اموالهم: مردم »(. ایشان در توجیه نظر خود به دلیل 91/193م، 6936
 (.7/955ق، 6161اند )شهید ثانی، استناد جسته« بر اموال خود تسلط دارند

المثل تواند مال خود را به هر قیمتی ولو زاید بر ثمنامام خمینی عقیده دارند مالک می
به فروش برساند، به شرط اینکه منتهی به حرج نشود که در این صورت، حق اخذ بیش از 

(. ایشان عقیده دارند آنچه مانع نفوذ قرارداد در 116ق، 6116المثل را ندارد )خمینی، ثمن
ای تردید بر احکام اولیهای مانند الحرج است که بیشود ادله ثانویهالمثل میثمن زاید بر

 (.976ش، 6979چون قاعده تسلیط حکومت دارد )موسوی بجنوردی، 
کند؛ به اند که قاعده نفی عسر و حرج حکم حرجی را نفی میمشهور فقها براین عقیده

ش، 6935ضرری است )محقق داماد، عبارت دیگر منظور از این قاعده عدم تشریع حکم 
مطابق این قاعده، تکلیف و اجبار به اعمالی که دارای سختی و مشقت باشد، از (. 1/91

مَا »فرماید: سوره حج می 73خداوند متعال در آیه  باشد.سوی خداوند حکیم منتفی می
همراه با دشواری و  در دین اسالم هیچ حکم : خداوندجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِِّينِ مِنْ حَرَجٍ

 «گرفتاری تشریع نفرموده است.

http://wikifeqh.ir/عقیده
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خداوند هنگام ضرورت از »فرماید: البیان در تفسیر آیه فوق میشیخ طبرسی در مجمع
بندگان خود حکم اولیه را نخواسته، بلکه به آنان رخصت داده تا حکمی در خور آسایش 

کم نفی عسر و حرج (. ح7/651ق، 6939)طبرسی، « خودشان برگزینند مثل خوردن میته
( که 16ش، 6996باشد که بر احکام اولیه حکومت دارد )بیات، از اقسام احکام ثانوی می

 توان مبنای این قاعده را اصل اخالقی انصاف دانست.می
المثل از توان گفت در مسئله بیان شده نیز وجوب پرداخت زاید بر ثمنبر این اساس می

گردد. حکم بیان شده تناد به قاعده مذکور نفی میسوی مضطر حکم حرجی است که به اس
توان در تمام موارد سوءاستفاده از اضطرار تعمیم داد. غیرمنصفانه بودن در این مسئله را می

ثمن قراردادی، یکی از ارکان تحقق سوءاستفاده از اضطرار است که با توجه به نظر امام 
سیر کرد. طبق نظر امام، مضطر تعهدی توان آن را به منتهی شدن قرارداد به حرج تفمی

قانون دریایی ایران  679المثل ندارد، که با تعدیل قرارداد در ماده بیش از پرداخت ثمن
المثل، اگر موجب سختی و بندی، تحمیل ثمن زاید بر ثمنمطابقت دارد. در یک جمع

رداد غیرمنصفانه طور تفسیر کرد، اگر قراتوان اینمشقت خریدار گردد، به عبارت دیگر می
 المثل محکوم کرد.توان قرارداد را تعدیل نمود و خریدار را تنها به پرداخت ثمنگردد، می

 
 . احتکار2

-عالوه بر موارد فوق یکی از موضوعاتی دیگر که مشتری در وضعیت اضطراری قرار می

فزایش شود که تقاضا نسبت به عرضه کاال ااست. احتکار موجب می 7گیرد، زمان احتکار
به  3شود و چون مشتری با توجه به نیاز ضرورییافته و درنتیجه سبب افزایش قیمتها می

گیرد، فروشنده نیز از این این اجناس )خصوصاً مواد غذایی( در حالت اضطراری قرار می
کند. اما انصاف موقعیت سوءاستفاده کرده و قیمتی باالتر از قیمت واقعی اجناس اعالم می

پذیرد و به همین جهت فقها به استناد قواعد فقهی نظراتی را در فاده را نمیاین سوءاست
 خصوص جلوگیری از این سوءاستفاده بیان داشتند.

                                           
 احتکار عبارت از حبس و نگهداری اجناس به امید و انتظار گرانی قیمت.. 7
ق، 6116از شدید مردم به آن جنس است )خمینی، . یکی از شرایط احتکار از نظر امام خمینی نی3
991.) 
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 . حکم تکلیفی احتکار2-1
در اینکه احتکار عملی ناپسند »مرحوم انصاری در بیان حکم تکلیفی احتکار فرمودند: 

راهت و حرمت عمل است. در مبسوط، است، هیچ اختالفی وجود ندارد. اختالف در ک
اند و اما در تذکره، ایضاح، جامع المقاصد، سرائر، شرایع، مقنعه حکم بر کراهت آن داده

 (.1/919ق، 6111اند )انصاری، کتابهای شیخ صدوق بر حرمت آن فتوا داده
 ایشان با این شرط که کسی نباشد به اندازه کافی بذل طعام کند، حکم بر حرمت را قوی

 جا(.اند )هماندانسته
 سنت نیز در کراهت و یا حرمت احتکار اختالف نظر دارند.فقهای اهل

از نظر ابوحنیفه، احتکار مکروه است، مشروط بر اینکه محتکر کاال را از شهر دیگر 
انی، سخریداری کرده باشد، اما اگر از همان شهر خریداری کرده باشد، حرام است )کا

یه معتقد است که احتکار تمام اشیاء در بازار ممنوع است (. مالک5/619ق، 6913
(. شافعیه معتقد است، که احتکار به معنای خرید آذوقه 9/695ق، 6166)عبدالناصر، 

ق، 6957هنگام فراوانی است تا هنگام نایابی آن را به قیمت بیشتر بفروشد )رملی، 
(. شعرانی 1/111ق، 6917دامه، ق(. حنابله نیز اعتقاد به حرمت احتکار دارند )ابن9/151

)شعرانی، « ائمه چهارگانه بر حرمت احتکار در قوت مردم اتفاق نظر دارند»دارد: بیان می
 (.1/71ق، 6916
 

 . تسعیر در صورت احتکار2-2

در صورت احتکار، جوازِ اجبار محتکر بر فروش جنس احتکاری، مورد اتفاق فقهای 
، ق6119؛ زحیلی، 11/135م، 6936نجفی، سنت است )امامیه و اکثر فقهای اهل

1/1195.) 
اند )عبدالناصر، سنت، حنفیه اجبار محتکر به فروش کاال را پذیرفتهاز فقهای اهل

، مسلمچنین در صحیح مسلم نظری مشابه نظر فوق بیان شده است )(. هم9/697ق، 6166
 (.66/19ق، 6977

رد. نظر مشهورتر میان فقهای اما در مورد تعیین نرخ فروش، اختالف نظر وجود دا
ق، 6119گذاری بر اجناس احتکاری است )محقق حلی، سنت، حرمت نرخامامیه و اهل

 (.5/9199، ق6119؛ زحیلی، 1/16
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اما، پس از آنکه حاکم مقرر کرد محتکر موظف به فروش کاالی خود است، آیا محتکر 
ر آزاد باشد اجناس خود را به تواند به هر قیمتی کاالها را بفروشد؟ چرا که اگر محتکمی

 ای نخواهد داشت.هر قیمتی که بخواهد بفروشد اجبار کردن او بفروش هیچ اثر و فایده
( قائل به جواز 5/1191سنت )همان، شیخ مفید و سالّر دیلمی و برخی فقهای اهل

 9سنت، در مورد جواز تسعیر،اند. برخی ار فقهای اهلقیمت گذاری در این فرض شده
دارند اند که فروشندگان نسبت به مردم روا میرا پیشگیری از ظلمی دانسته علت

 (.1/711ق، 6931)حصکفی، 
حنفیه معتقدند، در صورت امتناع محتکر بر فروش، قاضی محتکر را به فروش جنس 

چنین مالکیه معتقد است (. هم1/1191، ق6119کند )زحیلی، المثل اجبار میبه قیمت
المثل به او شود و لذا به قیمتخصی که به آن نیاز دارد فروخته میاجناس محنکر به ش

 جا(.شود، نه زائد بر آن )همانفروخته می
المثل بفروشد، در غیر این اما حنابله معتقدند محتکر کاالی احتکارشده را باید به قیمت

سنت، ل(. برخی از فقهای اه9/693ق، 6166گیرند )عبدالناصر، صورت کاال را از او می
اند )نووی، المثل را به نوعی الزام او به رعایت انصاف دانستهالزام فروشنده به قیمت

 (.19/96ق، 6167
ای از المثل نمونهلذا در نظر این عده از فقها، تعیین قیمت کاالی احتکارشده به قیمت

 پذیرند.ای که زاید بر آن را نمیلزوم رعایت انصاف در معامله است، به گونه
شود این است که اگر محتکر کاالی خود را به قیمت بیشتر از سؤالی که مطرح می

المثل بفروشد و با توجه به اینکه خریدار در موقعیت اضطراری قرار دارد، این معامله قیمت
 چه حکمی دارد؟ 

از احتکار جلوگیری کن، »در عهدنامه خویش به مالک اشتر فرمودند:  امام علی
ای آسان و براساس کرد. معامله بیع باید معاملهاز آن جلوگیری می همانا رسول خدا

موازین عدالت و قیمتی باشد که به دو طرف معامله یعنی فروشنده و خریدار اجحاف 
 (.977)نهج البالغه، « نشود

                                           
 گذاری اجباری بر کاالی مورد معامله.. اصطالحی در فقه به معنای قیمت9
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توان یکی از ادله وجوب رعایت انصاف در قراردادها تلقی را می این سخن حضرت
این نظر که شخص محتکر بنا بر نیاز و ضرورت شخص نیازمند در کرد، چرا که حضرت با 

دهد و در حق )خریدار( شخص نیازمند زمان احتکار، قیمت کاالی خود را افزایش می
اند از ایجاد این موقعیت ای خواستهکند، به گونهدار میشود و انصاف را خدشهاجحاف می

 اند.وگیری از احتکار دادهاضطراری جلوگیری کنند، برای همین دستور به جل
تواند شخصی که احتکار کرده را مجبور کند اجناسش را به قیمت لذا حاکم شرع می

بسیاری از فقها  (.1/695ق، 6937عادالنه بفروشد، گرچه فروشنده ناراضی باشد )طوسی، 
ق، 6161عابدین، اند )ابننیز در صورت اجحاف شخص محتکر تسعیر را جایز دانسته

در کتابهای مختلف عالمه، ایضاح فخرالمحققین، دروس شهید اول، آمده است، . »(1/769
هرگاه احتکارکننده در فروش کاال قصد اجحاف داشته باشد حاکم برای او قیمت تعیین 

)حسینی عاملی، « کندکند، به خاطر ضرر مردم از زورگویی و ادامه کار او جلوگیری میمی
 (.5/196ش، 6971اند )خویی، نیز نظر فوق را پذیرفته اهلل خوییآیت (.1/619تا، بی

باشد، اما در صورتی که از مصادیق از دیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم می
تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده الضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ 

بوده و به رسمیت شناخته مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم ن
(. یکی از این موارد صورتی است که 6/151ش، 6979شود )موسوى بجنوردى، نمی

محتکر قیمت اجناس را افزایش دهد، اگرچه محتکر مالک مال خویش است اما از 
دهد در حالی که به ضرر موقعیت زمان کمبود کاال سوءاستفاده کرده و قیمت را افزایش می

ه است و لذا در این صورت قاعده الضرر بر قاعده تسلیط، از طریق خریدار یا جامع
 (.9/611، ش6931شود )سبحانی، گذاری توسط حاکم شرع، حاکم میقیمت
فروشی کند و نرخ امام خمینی معتقد است در صورتی که محتکر اجحاف و گران 

کند و آوردن قیمت میشده از سوی محتکر ناعادالنه باشد، حاکم او را وادار به پایین تعیین
که مصلحت کند تا کاال را به نرخ بازار بفروشد یا حاکم چناناگر نپذیرفت او را وادار می

-قیمتیکی از مواردی که (. لذا 6/516 ق،6116بداند برای او تعیین نرخ نماید )خمینى، 

گذاری توسط حاکم شرع مشروع دانسته شده است زمانی است که قیمت موجب اجحاف 
 عبارت دیگر انصاف نادیده گرفته شود. (. به1/619تا، )حسینی عاملی، بی شود
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 (.1/1195، ق6119سنت، بر اصل عدم تسعیر، اتفاق نظر دارند )زحیلی، فقهای اهل
جا(. اما مالکیه و حنفیه در زمان پذیرند )همانحنابله و شافعی به طور کلی تسعیر را نمی

عابدین، ن زمان مردم در حالت اضطرار قرار دارند( )ابناحتکار )حنفیه اعتقاد دارد در ای
گذاری برای اجناس مورد نیاز مردم، برای دفع ضرر از مردم را ( قیمت1/999ق، 6161

اند. لذا هرگاه از قیمت متعارف تعدی نمایند، به جهت مصالح برای حاکم جایز دانسته
گیرد. ایشان خبره صورت می گذاری منعی ندارد و قیمت با اخذ نظر اهلجامعه، قیمت

؛ 1/1195، ق6119اند )زحیلی، مستند حکم خویش را قاعده فقهی الضرر اعالم کرده
 (.1/111ق، 6161عابدین، ابن

تعیین کرد بفروشد معامله  نجیم معتقد است اگر محتکر کاال را به نرخی که امامابن
شود، اینکه اگر اشت می(. آنچه از نظر فوق برد6/75ق، 6169نجیم، صحیح است )ابن

محتکر مازاد بر نرخی که امام تعیین کرده، کاال را بفروشد، همانند نظر امام خمینی در بیع 
 .مضطر، معامله نسبت به مبلغ مازاد باطل است

سنت بیان داشتند اصل بیع صحیح است اما فروشنده مستحق برخی دیگر از فقهای اهل
 (.15ق، 6161اخوه، تعزیر است )ابن

(. 9/79ق، 6115اند )نووی، حتی برخی از فقهای شافعی حکم به بطالن معامله داده
چنین بیان شده است اگر مالک کاال را به قیمت ظالمانه )غیرمنصفانه( عرضه کند، هم

(. 95ق، 6111 کند )منتظری،میالمثل عرضه حکومت برای رفع مشکل، کاال را به قیمت
صورت عدم رعایت انصاف از سوی محتکر اجازه تعیین  گردد که فقها درلذا مالحظه می

جهت جلوگیری از اجحاف (. درنتیجه 151ش، 6931اند )محمودی گلپایگانی، نرخ داده
 (.156ش، 6916تواند تعیین قیمت عادالنه کند )مکارم شیرازی، حاکم می

 با توجه به مطالب مذکور در این مبحث باید بیان داشت که در صورت عدم رعایت
تواند نسبت به تعدیل آن اقدام کند، یعنی همان تعیین انصاف در تعیین قیمت، حاکم می

قانون دریایی ایران به آن اشاره شده  679المثل که در مبحث بیع مضطر و در ماده قیمت
 است.
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 نتیجه
انصاف به مفهوم ترجیح اخالق بر قانون و احکام فقهی، به هنگام سایش اخالق با قانون 

اقعی که قانون ناعادالنه است( با کارکرد تفسیر و تعدیل، تکمیل و تصحیح قوانین، با )درمو
باشد که عدالت واقعی را توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع خاص می

گذار معامالت اضطراری را صحیح دانسته است، اما این به کند. هرچند قانونمستقر می
عقده درنتیجه سوءاستفاده از اضطرار نیست. اگرچه مصالح معنای پذیرش قراردادهای من

کند قراردادهای اضطراری معتبر شناخته شود، اما همین مصالح، اجتماعی ایجاب می
دارد هنگامی که از این شرایط اضطراری سوءاستفاده شده و انصاف گذار را برآن میقانون

ای که عدم ه عمل آورد. به گونهشود، از طرف مضطر حمایت الزم را بزیر پا گذاشته می
شود. غیرمنصفانه رعایت انصاف، منتهی به غیرمنصفانه شدن و درنتیجه بطالن قرارداد می

ز بودن قرارداد، حالتی از قرارداد است که موجب سوءاستفاده یکی از طرفین قرارداد ا
 گردد.موقعیت موجود قرارداد می

اد سوءاستفاده از موقعیت )از جمله اضطرار( های غیرمنصفانه بودن قراردیکی از مؤلفه
است که به طور قطعی در حقوق کامن ال پذیرفته شده است، که این وضعیت، به جهت 

کند. در هر مورد که دادگاه دار میناسازگار بودن با انصاف، صحت قرارداد را خدشه
-خیص دهد، میبرداری غیرمنصفانه از قرارداد تشسوءاستفاده از موقعیت را موجب بهره

ای که هر شرط مخالف آن به جهت تواند به بطالن یا تعدیل قرارداد حکم نمایند، به گونه
آمره بودن قواعد انصاف باطل است. به عبارت دیگر قواعد انصاف، اصل آزادی قراردادها 

ای نکرده کند. اگرچه در فقه اسالمی فقها به صراحت به موضوع انصاف اشارهرا تحدید می
اند در خصوص موضوع عدل و انصاف، نه انصاف بوده است، اما در نانچه نظراتی دادهو چ

اند، چرا که با در نظر گرفتن اعالم نظرات فقهی خویش، این اصل مهم را مدنظر داشته
 شرایط در هر موضوع خاص، حکم ثانویه مطابق با انصاف صادر کردند.

عده الحرج در بیع مضطر، و به نوعی با فقها در موضوع مورد بحث نیز با استناد به قا
تعیین مصادیق غیرمنصفانه شدن قرارداد )تحمیل شروطی که موجب مشقت یکی از طرفین 

شود( و با استناد به قاعده الضرر در احتکار و ممنوعیت بایع به فروش اجناس قرارداد می
-قرارداد صحه گذاشته المثل، بر تعدیل قرارداد، در نتیجه غیرمنصفانه شدنبه بیش از قیمت
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سنت نیز آن را ز اهلاند. موضوعی که عالوه بر فقهای امامیه، فقهای حنفیه و مالکیه ا
 .اندپذیرفته
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