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چکیده
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و روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشـخص شـده اسـت کـه قاعـده آزادي عنـاوین       
مندرج در اصل آزادي قراردادي، ریشه در اصول و قواعد اخالقی همچـون اصـل عـام پایبنـدي بـه      
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مقدمه
. ه شـده اسـت  پذیرفتـ قـانون مـدنی  10ماده به موجب در حقوق ایران قراردادياصل آزادي 

انـد در  قراردادهاي خصوصی نسـبت بـه کسـانی کـه آن را منعقـد کـرده      «:داردمقرر میاین ماده
در مـا آزادي اراده  یحقـوق نظـام  در ،بنابراین. »صورتی که خالف صریح قانون نباشد نافذ است

اعتبـار  دانسـت کـه قـانون از راه   عنـوان اصـلی مسـلم و پذیرفتـه شـده      را بایـد بـه  انعقاد قراردادها 
حـاکم  اصـوال اشخاص، بخشیدن به قراردادهاي خصوصی به اراده اعطا کرده و درنتیجه تراضی

).58، ص 1384شهیدي، (استدر آمده هاي ایشان بر سرنوشت پیمان
10برخـی مبنـاي مـاده    . قانون مدنی اختالف نظر وجود دارد10ماده ء در رابطه با مبنا و منشا

فرانسـه مدنی قانون در تفسیر آن به دانسته وییدانان اروپاحقوقگاهدیداز محض پیروي را . م.ق
بیــان در مقابــل، برخــی. )47، ص 1382،؛ صــفایی271، ص 1382امــامی، (انــد تمســک جســته

ثمـره تقلیـد از حقـوق    صـرفاً  تـاریخی دارد و  ايکه مفاد این ماده در حقـوق مـا پیشـینه   اندکرده
برخـی نیـز بـا اینکـه قـانون مـدنی فرانسـه را        . )144، ص )لـف ا(1383کاتوزیان، (نیست اروپایی 

شناسند اما، منشـاء اصـل آزادي اراده را   طور کلی منبع اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران میبه
در نهایـت، برخـی نیـز    ).56، ص 1384شهیدي، (دانند می» العقود تابعه للقصود«به تبع فقه قاعده 

را بـا توجـه بـه عقـد صـلح و نهادهـایی همچـون        . م.ق10شاء، مـاده  بدون ورود به بحث مبنا و من
).190، ص 1378جعفري لنگرودي، (شمارند مراضات در فقه امري زائد می

سازد که در فقـه شـیعه و   ها و تفاسیر، این واقعیت را نمایان میهمین اختالف نظر در برداشت
صـلی بـا عنـوان اصـل آزادي قـراردادي      ، ا.م.ق10به تبع آن در حقوق ایران پیش از وضع مـاده  

امـا،  . دانان عجیب به نظـر آیـد  هاي فقها و حقوقاین سخن شاید با وجود بحث. شناخته شده نبود
باید به این نکته ظریف توجه نمود که هرچند مفهوم آزادي قراردادي یا اجـزاي مفهـوم آن و یـا    

ین اصل، در فقه و حقوق قابـل ردیـابی   هاي پیدایش اعنوان زمینهدو قاعده مندرج در این اصل به
تنهـا  . است و واقعیت داشت، با این وجود، اصلی با عنوان اصل آزادي قراردادي وجـود نداشـت  

از زمان تصویب قانون مدنی بود که این اصل از خاك ناآگاهی سر برآورد و شاخ و بـرگ پیـدا   
ابـواب مختلـف آن، گـرد و غبـار     با وجود این تولد میمون، نه در سایر مواد قانون مـدنی و  . کرد

نظر در مـورد ایـن   به1.دانانهاي حقوقنشسته روي این اصل پاك شد و صیقل خورد نه در نوشته
نهاد تراضی یا مراضات در فقه که تحت سیطره اصل توقیفی و انحصاري بودن عقود به وجود آمد، براي مشروعیت . 1

ها ن نیازمند آن تراضیرغم اینکه در سیره مسلمیعلی. هایی بود که نام و عنوان معینی نداشتندبخشیدن فقها به تراضی یا توافق
با وجود این، نویسندگان قانون مدنی بدون توجه به مبناي تاریخی و علت تأسیس نهاد تراضی یا مراضات عینا موضع . بود
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هـاي اسـتوار   اصل گرد گرفته حقوق ما، آنچنان که باید و شاید بحث در مبانی نشده است تا پایه
ایـن اثبـات و انکارهـا بـر ایـن      .هاي متضاد به خود نلـرزد آن شناخته شده و در پیچ و خم دیدگاه

. گیري اصل مزبور داردهاي شکلها و پایهپیکر نحیف تازه سر برآورده، ریشه در نشناختن زمینه
اي اسـت کـه اصـل آزادي    ها همان دو معنا و مفهوم و یـا بـه عبـارتی دو قاعـده    ها و پایهاین زمینه

خاص در انعقاد و عـدم انعقـاد عقـد و    قراردادي متضمن آنها است؛ اول قاعده آزادي و اختیار اش
.دوم قاعده عدم محدودیت این اختیار در قالب ها و عناوین معین

هاي آن در فقه نبایـد بـه دنبـال اصـل     بر این اساس، براي یافتن مبانی اصل آزادي قراردادي و ریشه
ن و بـه عبـارت دیگـر    ها و مشابهات آن بود بلکه باید به دنبال اجزاي معانی و مفـاهیم آ آزادي و معادل

هاي آن، در کتب فقها و آیـات و روایـات بـود و نشـان داد کـه چگونـه ایـن مفـاهیم و قواعـد و          زمینه
قانون مدنی تحت عنوان اصل آزادي قراردادي متولد شد و نـام و نشـان   10ها، در نهایت در ماده زمینه
اخالقـی اصـل آزادي قـراردادي    پس براي پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش یعنی یافتن مبانی .یافت

هاي دو معنا و مفهوم یـا قواعـد اصـل آزادي قـراردادي را در دو     در نظام حقوقی ما، باید مبانی و ریشه
قسمت جداگانه استنتاج کرد تا مبانی اخالقی اصل آزادي قراردادي در فقه و حقـوق ایـران مشـخص    

در یک مقاله بـه دلیـل گسـتردگی مباحـث     با این وجود، بررسی مبانی اخالقی دو قاعده مذکور . شود
تـرین قاعـده منـدرج    به همین دلیل در این گام ابتدائی، تنها به تحلیل مبانی اخالقی مهـم . ممکن نیست

.ها خواهیم پرداختدر اصل آزادي قراردادي یعنی قاعده آزادي عناوین و قالب
هـا ریشـه در اصـل    و قالبدهد که قاعده و مفهوم آزادي عناوین تحلیل و بررسی ما نشان می

اي عــام اخالقــی پایبنــدي بــه عهــد و پیمــان و همچنــین تبعیــت عمــل از نیــت دارد کــه بــه شــیوه 
اندازي و تعدیل در شکل و قـالبی واحـد یعنـی اصـل آزادي قـراردادي      غیرمستقیم پس از پوست
.اندوارد نظام حقوقی ما شده

وین، ابتدا باید به بررسی شرایط و زمینهپیش از بحث پیرامون مبانی اخالقی قاعده آزادي عنا
هـا و مبـانی   بنابر این، در این مقاله در دو قسمت به مطالعـه زمینـه  . پیدایش قاعده مذکور پرداخت

. پردازیماخالقی قاعده مذکور می

تکرار کردند درحالی که با پذیرش اصل 337و 336و حتی مواد 431، 382، 355سابق فقها را در مواد قانون مدنی همچون 
ه به این جابجایی تراضی و عقد دانان کبرخی از حقوق. دیگر نیازي به این تفکیک و نهادها نبود، 10آزادي در ماده 

برخی نیز مبناي این دوگانگی قانونی را فهمیدند در اندیشه تخطئه اصل تازه . اي ارائه دهندبردند نتوانستند دلیل قانع کنندهپی
ها براي مطالعه این دیدگاه. ر و جریان تاریخی اینگونه نهادها نداشتندافتادند و درواقع پردازش درستی از سی10متولد شده 

).513، ص 1382؛ 95-94، صص 1380؛ جعفري لنگرودي، )17-15، صص )الف(1383کاتوزیان،: (ك.ن
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هاپیدایش آزادي در عناوین یا قالبزمینه.1
تواننـد  اسـت کـه اشـخاص مـی    ن ایـ قراردادياصل آزادي مندرج در مفهوم قاعدهترین مهم
که مایل باشند منعقـد سـاخته، نتـایج و    یزیر هر عنواندر چارچوب قوانین امري، خود را تراضی

بینـی نهادهـاي   پـیش بـر ایـن اسـاس،   .کننـد آزادانـه تعیـین   را نام یا خصوصیاین قرارداد بیآثار 
د باشـن ملزماشخاص د کهشوشوند سبب نمیعنوان عقود معین شناخته میدر قانون که بهحقوقی

هر قالـب و طریقـی   از توانندمیبنابراین اشخاص. انتخاب نمایندتوافق خودیکی از آنها را براي 
کاتوزیـان،  (سـود جوینـد   خـویش  قـراردادي روابـط مـالی و  براي تنظیم اعم از معین و غیرمعین

آزادي «حث یعنی شود که مفهوم عنوان ببا این مقدمه مشخص می.)146، ص )1ج)(الف(1383
. هاي موجـود قـالبی را انتخـاب کننـد    به این معنا نیست که اشخاص مختارند که از قالب» عناوین

بلکه به این معنا است که اراده اشخاص براي نفوذ و اعتبار خود، نیاز به هیچ قالب و شـکل معـین   
.اي  نداردو از پیش تعیین شده

آزادي عناوین در فقه و حقـوق ابتـدائاً بایـد بـه دو     پیش از بحث پیرامون مبانی اخالقی قاعده 
نخسـتین پرسـش   . پرسش پاسخ داده شود تا راه براي درك مبانی اخالقی قاعده مذکور باز شـود 

اصـل آزادي  1این است که آیا با وجود عقد صلح و گستره کاربرد آن در رفـع تنـازع و غیـر آن   
و تکـراري اسـت؟ پـیش از پاسـخ بـه چنـین       قراردادي در مفهوم قاعده آزادي عناوین امري زائد

هاي حقوقی بدان پرداخته نشده است پاسـخ  در هیچیک از نوشتهپرسشی آنچه که اساسی بوده و
باشد که علت گستردگی دامنه عقد صلح در فقه و حقوق چیست؟ به این پرسش می

در آغـاز  و اصل تشـریع آن بـر اسـاس کتـاب و سـنت،      2از عقد صلحفقها تعریف با توجه به 
جایگاه عقـد صـلح نـزد    صلح تنها در رابطه با رفع خصومت و نزاع بین اشخاص کاربرد داشت و

اما، به مرور زمان محدوده آن گسترش یافـت  آنان براي فصل و قطع خصومت و نزاع بوده است
عنـوان صـلح ابتـدائی یـا در مقـام معاملـه نیـز       بر رفع خصومت موجود یا احتمالی آینده بهو عالوه

و رفع تجاذب و خصومت موجود در تعریف صلح، شـرط صـحت عقـد    3مورد استفاده واقع شد
ــد   ــداد نشـ ــلح قلمـ ــانی (صـ ــهید ثـ ــی، 259، ص )4ج(1414؛ 182، ص )4ج(1410، شـ ؛ بحرانـ

ورد صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیري از تنازع احتمالی در م«:داردمقرر می. م.ق752ماده . 1
.»معامله و غیر آن واقع شود

).367، ص )2ج(1409محقق حلی، (؛ )التنازع:أي(عقد شرِّع لقطع التجاذب«. 2
مکارم شیرازي، (دانند برخی از فقهاي معاصر صلح را مختص رفع خصومت سابقه یا دفع خصومت احتمالی آینده می. 3

).28، ص 1425
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ــی،  84، ص )21ج(1405 ــدس اردبیل ــی، 334، ص )9ج(1412؛ مق ؛ 407، ص )5ج(1429؛ کرک
).211، ص )26ج(1368نجفی، 

دم سازگاري و تعارض موجود میان تعریـف صـلح و کـاربرد وسـیع آن در     دیري نپایید که ع
هاي آنها رخت بر بست و تعریفی جدید از صلح ارائه شد که رفع خصـومت  از نوشته1کتب فقها

انصـاري،  (را جـایگزین آن نمـود   2را از ماهیت آن خارج و تسالم و تراضـی و بـا هـم بـر آمـدن     
طباطبـائی  ؛393، ص )3ج(1405، خوانسـاري ؛ 83ص ،)1ج(1413؛ نایینی، 13، ص )3ج(1415

وانگهی صلح در ابتدا تنهـا در مقـام   ). 362، ص )2ج(1403آل بحرالعلوم،؛62تا، ص حکیم، بی
، ص )2ج(1387طوسـی،  (شـد  برخی عقود همچون بیع، اجاره، عاریه و هبـه بـه کـار گرفتـه مـی     

، ص )4ج(1414عـاملی،  (انـد  ردهاما، فقها خود را در چارچوب ایـن عقـود، محصـور نکـ    ). 288
نجفـی،  (اند که صلح در مقام تمام عقود قابـل انعقـاد اسـت    و درنهایت به این عقیده رسیده) 259

گسترش عقد صلح به ایـن امـور خـتم نشـد     . )62، ص )2ج(1403خویی، ؛ 11، ص )26ج(1368
ج از قلمـرو عقـود   شـد کـه در خـار   ) تراضی و توافقی(بلکه این عنوان شامل تمامی قراردادهایی 

در واقـع،  3.توانستند تحت هیچ عنوان معینی در کتب فقها قرار گیرندشدند و یا نمیمعین واقع می
عنوان تراضـی و تسـالم، هرگونـه تراضـی مشـروع اشـخاص را صـلح        فقها با تعریف عقد صلح به

قـود معـین حتـی    یـک از ع به عبارت دیگر، تراضی و توافقی که عرفاً عنوان هیچ4.اندتلقی نموده
، ص )3ج(1415انصـاري،  (صلح را نداشته باشد صلح نامیـده و نافـذ و الزم قلمـداد شـده اسـت      

، )19ج(1363؛ مجلسـی،  575، ص 1414صافی، ؛525، ص )13ج(تا ؛ حسینی عاملی، بی13-90
بـه عقیـده اینـان عقـدي    . انددر مقابل برخی از فقها با این دیدگاه به مخالفت برخاسته5).211ص 

اند تنازع، حکمت تشریع صلح است نه علت تشریع آن، تعارض که بیان کردهبراي مطالعه تالش فقها براي رفع این. 1
؛ مقدس 85، ص )21ج(1405؛ بحرانی، 259، ص )4ج(1414، شهید ثانی(:ك.ن. باشددرنتیجه تنازع شرط تحقق صلح نمی

).12-11، صص )5ج(1419؛ بجنوردي، 407، ص )5ج(1429؛ کرکی، 334، ص )9ج(1412اردبیلی، 
، ییخو(اند دانان برخالف نظر مشهور، تسالم را به معناي سازش و گذشت متقابل قلمداد کردهاز فقها و حقوقبرخی . 2

).302، ص )1ج)(ب(1383؛ کاتوزیان، 62، ص )2ج(1403
) 2572، ص )4ج(1381؛ 403، ص 1382جعفري لنگرودي، (دانند به گفته برخی که عقد صلح را عقدي غیر معین می. 3

.نام شداقد عناصر و آثار اختصاصی عقود معین و تبدیل به یک عقد بیعقد صلح ف
، )2ج(1376الهدي، ؛ علم316تا، ص هاشمی شاهرودي، بی(در کتب فقها مراضات و مصالحه در کنار هم کاربرد دارد . 4

).498، ص 1417وحید بهبهانی، (گاهی مراضاة همراه با معاطاة آمده است ). 349ص 
ظام حقوقی ما در باب عقد صلح نظر اخیر در مورد صلح بودن شروط ابتدائی قابل پذیرش باشد پس یکی از اگر در ن. 5

صلح دانستن . م.ق10در حقیقت، مبناي قائلین به زائد بودن ماده . قانون مدنی باید تکراري باشد10نهادهاي صلح یا ماده 
چراکه براي انعقاد عقد صلح در خارج از قلمرو عقود معین . یستاما، در حقوق ما صلح آنقدر گسترده ن. نام استعقود بی

براي دیدن نظر . باید طرفین تراضی، قصد انعقاد عقد صلح را داشته باشند و اال چنین قراردادي صلح نخواهد نام داشت
).137، ص 1378جعفري لنگرودي، : (ك.مخالف که دلیلی عجیب ارائه نموده است ن
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طباطبـائی حکـیم،   (شود که طرفین تراضی، قصد انعقاد عقد صلح را داشته باشـند  صلح نامیده می
چراکه صرف اتفاق و تسالم بر امري صلح . )91، ص )1ج(1418؛ نایینی، 128، ص )13ج(1404

وانگهی چنین عقودي جزو عقود شـرعی  1.نیست وگرنه همه عقود داخل در عقد صلح می شوند
قرار گیرند و بـه ایـن معنـا باشـد کـه شـارع آنهـا را امضـا         » اوفوا بالعقود«تحت آیه باشند که نمی

2).185، ص )1ج(1418نایینی، (نموده است 

دلیلی که نایینی در رد صلح دانستن هرگونه تراضی خارج از عقود معـین آورده اسـت یعنـی    
نیست باطل اسـت، در  اي که از عقود معین خارج باشد چون دلیلی بر اعتبار آن در دستتراضی

بـه عبـارت دیگـر،    . حقیقت، همان سببی است که گسترش عقد صلح را میان فقها در پـی داشـت  
براي تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبـار  

قایـل بـه   آزادي عنـاوین و قالبهـا را نپذیرفتـه و    فقهـا  مشهور .آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد
عناوین عقود و معامالت شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالـب عقـود   و انحصاري بودن توقیفی 

عقد را حکمی شرعی قلمداد کرده و بـراي اثبـات آن، دلیلـی شـرعی را     چراکه. اندمعین پذیرفته
آن پس اگر در کتاب و سـنت و اجمـاع دلیلـی بـر اثبـات عقـدي وجـود نداشـت        . اندالزم دانسته

درنتیجه، تنها تراضـی و تـوافقی عقـد    ).571، ص )2ج(1410حلی، (شد تراضی عقد شناخته نمی
در زمـان شـارع  گرفـت کـه   قـرار مـی  » وفـوا بـالعقود  ا«نظیـر  ايادلهعموم شد و تحت قلمداد می

نجفــی، (نــام متــداول و یــا مضــبوط در کتــب فقهــا بــود نــه هرگونــه تراضــی و قراردادهــاي بــی  
، )1ج(1418؛ نـایینی،  8، ص 1408؛ نراقـی،  71، ص )5ج(1414؛ عاملی، 213، ص)22ج(1368

3).185ص 

ایـی نیرومنـد نظیـر    در این سیر و سلوك، اصل توقیفی بودن عقود با وجـود اسـتفاده از حربـه   
نـام در سـیره و   هـاي بـی  نتوانست در برابـر کـاربرد تراضـی   4شروط ضمن عقد در حد وسیع آن،

لـذا، برخـی بـراي جـواز     ). 108، ص )2ج(1417مراغـی،  حسـینی (مانـد  عرف مسلمین در امـان ب 

نایینی، (» امر ال یوجب دخوله فی عنوان الصلح واال کان البیع و االجاره و نحوهما ایضا داخال فیهمجرد اتفاق علی «. 1
.).185، ص )1ج(1418

آیه اوفوا بالعقود شامل عقود متداوال در زمان نزول آیه است و هرگونه تراضی که «:همچنین برخی با این عبارات که . 2
جعفري (اند پیرو دیدگاه مذکور را نایینی دانسته، »ر آن در دست نیست پس باطل استخارج از آن عقود باشد دلیلی بر اعتبا

).138-137، صص 1378لنگرودي، 
بر این مبنا که اصل در . به گفته برخی از فقها اصل توقیفی بودن عقود به اذن شارع در میان فقها حجت معظم است. 3

).302، ص )20ج(تا ، بیحسینی عاملی(معامالت فساد و بطالن است نه جواز
ألن «:کند که جالب توجه استشیخ طوسی در بحثی راجع به نفوذ شرط ضمن سلم، عبارت عام و مطلقی را بیان می. 4

).188، ص )2ج(1387طوسی، (»التراضی جایز بین المسلمین والمنع یحتاج إلى دلیل
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این نهاد در عین حـال کـه عقـد    1.هاي خارج از عقود معین نهاد مراضات را مطرح کردندتراضی
توانسـت  هرچند الزم تلقی نشـد و نمـی  . شد اما، به تراضی اشخاص مشروعیت بخشیدقلمداد نمی

؛ فخـرالحققین،  118، ص )9ج(1373؛ 252، ص )5ج(1374حلـی،  (تحت ادله لزوم قـرار بگیـرد   
برخـی  ). 129، ص )1ج(1385؛ یزدي، 113، ص )2ج(1404؛ فاضل مقداد، 212، ص )1ج(تا بی

انـد  پا را فراتر نهـاده و بـراي لـزوم چنـین تراضـی و مراضـاتی آن را نـوعی صـلح قلمـداد نمـوده          
اوفـوا  «نخسـت سـوره مائـده   یـه آاما در نهایـت فقهـا بـر اسـاس     ). 197، ص )3ج(1414عاملی، (

روایـت  و »الناس مسلطون علـی امـوالهم  «روایت ، »عن تراضهتجار«سوره نساء 29آیه ، »بالعقود
اصل توقیفی و انحصـاري بـودن   »العقود تابعه للقصود«و همچنین قاعده »المؤمنون عند شروطهم«

هـر  ر اذن شـارع تکیـه نکـرده و    عنوان عقـد بـ  عقود را زیر پا نهادند و براي نفوذ و لزوم تراضی به
صـحیح و  ،و سـیره مسـلمین قـراردادي مشـروع تلقـی شـود را      نوع توافق و تراضى که در عـرف  

قالـب و  شارع در معامالت ونیست و انحصاريعناوین عقود، توقیفیچراکه. اندهستدانالوفاالزم
. را امضـا نمـوده اسـت   جامعـه افرادمیانمتداولمعامالت صرفاً را اختراع نکرده وايویژهعنوان

طباطبائی حکـیم،  (درنتیجه از لحاظ مفهوم و ماهیت تفاوتی میان عقد شرعی و عقد عرفی نیست 
؛ 30، ص )3ج(1403؛ خـــویی، 17، ص )2ج(1417مراغـــی، ؛ حســـینی128، ص )13ج(1404

).14، ص )3ج(تا؛ مغنیه، بی139-29، صص )1ج(1410موسوي خمینی، 

ي عناوینمبانی اخالقی آزاد.2
پس از این مقدمه زمان آن رسـیده اسـت کـه بـه پرسـش اصـلی خـود بـازگردیم کـه مبنـاي           

عبـارت دیگـر آزادي عنـاوین چیسـت؟ بـا توجـه بـه        اخالقی اعتبار و لزوم هرگونه تراضی یـا بـه  
اند بـه بررسـی اصـل اخالقـی پایبنـدي بـه عهـد و        اي که فقها براي آزادي عناوین ذکر کردهادله

تـرین مبـانی اخالقـی    عنوان مهـم واي آیه اول سوره مائده و اصل تبعیت عمل از نیت بهپیمان در ل
.پردازیمآزادي عناوین و به تبع آن اصل آزادي قراردادي در دو قسمت جداگانه می

پیش از آغاز بحث توضیحاتی راجع بـه مفهـوم اصـطالحات عقـد، عهـد و وعـد و احکـام        
به امر ممکن الوقـوع و عـدم آن   2وعد یا وعده اخبار. ستشرعی و اخالقی وفاي به آنها الزم ا

روحـانی،  (اجماع قطعی قائم بر جواز خلف وعده اسـت  ). 247، ص )3ج(1418نایینی، (است 
تفکیک میان تراضی و . عقد در قانون مدنی نیز مشهود استشگفت آنکه نفوذ این تفکیک میان نهاد تراضی یا مراضاه و. 1

. این تفکیک هیچ وجهی ندارد. م.ق10اما، با وجود ماده . عقد به دلیل عدم پذیرش اصل آزادي عناوین در فقه متقدم بود
مجلسی، (دانند دانند نه نوعی خبر و بر این اساس داللت بر وجوب را اقرب میبرخی وعد را از اقسام انشائات می. 2

).30-29، صص )11ج(1363
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هرچنـد  . و لذا متضمن الزام و التزام نبوده و وفاي به آن واجب نیسـت ) 422، ص )14ج(1412
، )3ج(تـا مغنیه، بـی (اخالقی واجب است قیام به وعد با وجود امکان شرعا مستحب و از لحاظ 

ــاري، 10ص  ــص )3ج(1405؛ خوانسـ در 1).247، ص )3ج(1418؛ نـــایینی، 408و 147، صـ
در اصطالح فقها التزام به فعل غیرحرام یا الزام بـه تـرك فعـل غیرواجـب اطـالق      2مقابل، عهد

بایـد کفـاره   کار اسـت و  شود که وفاي به آن واجب بوده و هرکسی عهد خود بشکند گناهمی
عقد نیز در لغت در مقابل حل است که با عنوان عهـد موکـد   ). 10، ص )3ج(تامغنیه، بی(دهد 

، ص )3ج(1418نـایینی،  (و نیز عهد موثق از آن یاد شده است ) 186، ص )1ج(1418نایینی، (
کـار  انـد بـه  درواقع، عقد عنوانی است که براي ایجاد آنچه که موجب و قابل قصـد نمـوده  ). 7
آنچه که از تعاریف و احکـام  ). 11، ص )3ج(تامغنیه، بی(رود نه خود مقصود و معنی آنها یم

چراکــه اوالً . مــذکور مشــخص اســت وجــوب اخالقــی وفــاي بــه وعــد و عهــد و عقــد اســت  
ثانیـاً  . گونه که بیان شد بر وجوب اخالقی و نه شرعی وفاي به وعده تصـریح شـده اسـت   همان

ی واجب نبوده اما، از لحاظ اخالقی واجب دانسته شـده اسـت بـه    وقتی وعده که از لحاظ شرع
انـد تـابع حکـم    طریق اولی وفاي به عقد و عهد نیـز کـه از لحـاظ شـرعی واجـب دانسـته شـده       

انـد حسـن   گونه که برخی از فقهـا بیـان نمـوده   عبارت دیگر، همانبه. باشندوجوب اخالقی می
دلیل نیست کـه خـالف آن مسـتلزم کـذب اسـت      وفاي به عهد و وعد یا قبح نقض آنها به این 

کنـد  بلکه به این جهت است که عقل به حسن وفاي به عهد و وعد و قبح نقض آنها حکـم مـی  
). 30، ص )11ج(1363مجلسی، (

پایبندي به عهد و پیمان-1-2
ها و عـاملی در  اخالقی در روابط میان انسانلواصترینی از مهمبندي به عهد و پیمان یکپاي

اند و رود آن را به سه نوع تقسیم نمودهبرخی با وجود تعریف وعد به نوعی خبر که احتمال صدق و کذب در آن می. 1
ایشان قسم نخست وعده را اخبار شخص به ). 117-116، ص )2ج(1418روحانی، (اند حکم هریک را جداگانه بیان نموده

دهد که اند که خبر از امري نفسانی نظیر سایر صفات نفسانی همچون حب و بغض میم یا ترك چیزي دانستهعزمش بر انجا
قسم دوم وعده نوعی خبر . اگر متکم عازم بر آن خبر باشد راست و جایز است وگرنه به دلیل کذب بودن خبر حرام است

اتصاف صدق و کذب در این مورد دائر مدار تحقق . متکلمبر انجام امري یا ترك آن توسط متکلم است نه خبر از عزم مبنی
نوع سوم وعده التزام . یا عدم تحقق آن امر است و حرمت یا عدم حرمت آن دائر مدار علم متکلم به فعل و ترك آن است

ک کتاب اگر فالنی فالن کار را انجام دهد به تو ی«:متکلم به چیزي است که خودش بر زبان رانده است مثل اینکه بگوید
بر . کندچراکه متکلم الزامی را بر خودش بار می. این قسم ظاهرا نوعی انشاء است نه خبر دادن به اعطا و بخشش. »دهممی

.شود حتی اگر متکلم بر عدم وفا علم داشته باشداین اساس، متصف به صدق و کذب نمی
).422، ص )14ج(1412روحانی، (اند برخی یکی از معانی عهد را وعد بیان نموده. 2
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در تمامی جوامع بشـري وفـاي بـه عهـد و     . شودجهت رشد و تکامل و تعالی اشخاص قلمداد می
گونـه کـه حضـرت علـی علیـه      هاي مهم اخالقی و از فضایل آدمی است آنپیمان از جمله ارزش

که مردم با وجـود اخـتالف در آرا و عقایـد در    خداوند واجباتیک از هیچ«:السالم می فرمایند
).394، ص 1380رضی، (» تنیسو پیمان وفاى به عهد تر از ند بزرگاآن هم عقیده

و از چنـان اهمیتـی   تـرین فضـایل اخالقـی اسـت    اسالم از عـالی دین درپیمانوفاي به عهد و 
از نظـر قـرآن   1.برخوردار است کـه قـرآن کـریم در آیـات متعـددي بـر آن تاکیـد نمـوده اسـت         

سـوره  22آیـه ( ي ضد اخالقـی و شـیطانی اسـت    هرگونه عهدشکنی در هر شکل و عنوانی رفتار
آیـات  (دنبال خواهد داشت که از جمله آنها فسـق  چراکه آثار و عواقب خطرناکی را به). ابراهیم

عـالوه،  به).سوره توبه77تا 57آیات(و نفاق است ) سوره اعراف102سوره بقره و آیه 72و 62
عنوان یکـی  ن اصل مهم اخالقی در روایات بهای2.روایات بسیاري نیز در این باب وارد شده است

گانـه دیـن شـناخته شـده     هاي دین داري و اعتقاد به خداوند و از جمله اصول و شرایع سهاز نشانه
و تخطـی از  شـود وفاي به عهد، یکی از شرایط اساسی ایمان محسوب میعبارتی دیگر، به3.است

رعایت این اصل مهـم اخالقـی در رابطـه بـا     تا جایی که 4.ایمانی استدینی و بیآن در حکم بی
).187، ص 1384کرمی فریدنی،(کودکان نیز توصیه شده است 

ناشـی از  نقض عهد و پیمان ممکن است ناشی از نفاق و نیرنگ و دورویی اشخاص باشـد یـا  
دلشـاد  (از اخالق مذموم و منـافی بـا سـعادت انسـان اسـت     هر دوضعف اراده و سستی همت که 

سـوره انفـال پیمـان شـکنی مـداوم در همـه امـور        56خداونـد در آیـه   ). 456، ص 1373تهرانی، 
شـود تـا   چـه موجـب مـی   زیـرا آن .شـمارد تقـوایی برمـی  عنوان یکی از آثار مهم بـی زندگی را به

اصـل عقالنـی و اخالقـی    چراکـه  .سـت ااشخاص به قول و قرارهاي خویش پاي بند باشـند تقـوا  
از صـدق و راسـتی و عامـل اساسـی در اعتمادسـازي میـان  افـراد        پایبندي به عهد و پیمان حاکی

و 5کـه همـزاد صـدق و راسـتگویی    چنـان آن. جامعه و درنتیجه ثبات و قـوام و نظـم جامعـه اسـت    

.سوره روم6سوره حج؛ آیه27سوره رعد؛ آیه31سوره اعراف؛ آیه44سوره آل عمران؛ آیه194و 9آیات.1
بند بودن مسلمین به عهد پايبه گفته مورخان و مفسران یکی از دالیل گرایش وسیع مردم در صدر اسالم به دین اسالم، . 2

).383، ص 1362مکارم شیرازي، (دو مراعات سوگندهایشان بوخودو پیمان
قول الحق والحکم : أخبرنی بجمیع شرایع الدین، قال: لعلی بن الحسین علیهما السالم:فرمود) ع(امام سجاد. 3

).92، ص )72ج(1403مجلسی،  (بالعهدءوالوفابالعدل
آنکس که وفاي به عهد و پیمان نکند، دین )198، ص )69ج(1403مجلسی، (»الدین لمن ال عهد له«: فرمایندپیامبر اسالم می. 4

امام علی ). 94، ص1410تمیمی االمدي،(»اصل الدین اداء االمانه و الوفاء بالعهود«:فرموده است) ع(علی حضرتکه چنان. ندارد
).690، ص1410تمیمی االمدي،(» ما أیقن باللّه سبحانه من لم یرع عهوده و ذممه«: فرماینددر جایی دیگر می) ع(

).539، ص )7ج(1419نمازي شاهرودي، (»ایها النَّاس انَّ الْوفاء تَوأَم الصدقِ«.5
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درواقـع،  . شودو مالك و معیار سنجش شرافت مردم دانسته می1هابهترین و برترین خلق و خوي
بـا اصـول اخالقـی دیگـري همچـون پرهیـز از دروغ       این اصل مهم اخالقی خود مبتنـی و مـالزم   

همواره در معـرض نقـض عهـد    انسان دروغگو چراکه. گویی و اجتناب از نیرنگ و خیانت است
انـد تـا   در کنـار هـم آمـده   در برخی روایـات  راستگویی و وفاي به عهد همین دلیل،به. قرار دارد

صـدق و راسـتی و عـدم غـدر و     وانگهـی 2.دیگرنـد مکمل یکنشان دهند که این اصول اخالقی
پایبنـدي  رو،از ایـن . دیگـر اسـت  ترین عامل در اعتماد افراد جامعه نسبت به یکمهم3نقض عهد

به عهد و پیمان تاکیدي بـر حفـظ و رعایـت همبسـتگی اجتمـاعی و اعتمـاد متقابـل افـراد جامعـه          
مشـارکت و تعـاون میـان    عنوان یکی از ابعاد مهم روابـط انسـانی، زمینـه   چرا که اعتماد به4.است

درنتیجه، اگر افراد جامعه به عهد و پیمان خویش وفـادار نباشـند   . کنداعضاي جامعه را فراهم می
یابـد کـه سـنگ روي سـنگ بنـد نخواهـد شـد و دروغ و دغـل و         اعتمادي چنان گسترش مـی بی

رنـد تمـاد ندا دیگـر اع آن نسـبت بـه یـک   افراداي که جامعه.کشانددورویی جامعه را به فساد می
فقـدان اعتمـاد اجتمـاعی آثـار خـود را در همـه       . داشته باشندتوانند در کنار هم رابطه سالمینمی

درنتیجـه جامعـه فرصـت رشـد و شـکوفایی تمـدنی را       . گذاردجا میها ازجمله اقتصادي بهحوزه
هاي هماهنگ اصل اعتماد متقابل که پشتوانه فعالیتاین امر بدان دلیل است که . دهدازدست می

یـابی بـه آرامـش و    شود تا ضـمن دسـت  موجب میباشد اجتماعی و همکاري در سطح وسیع می
جامعـه را از  منـد شـوند  دیگـر بهـره  هاي متقابل براي آسـایش و امکانـات یـک   امنیت، از فرصت

مکـارم  (دهـد هـم پیونـد مـی   هـاي زنجیـر بـه   و همچون رشـته آوردهصورت آحاد پراکنده بیرون 
اى هـا در سـطح جامعـه   اگـر پیمـان شـکنى   ،در نقطه مقابل آن).382، ص )11ج(1362شیرازي، 

گردد شوند و رشته اتحاد آنها پاره مىاعتماد مىدیگر بدبین و بىگسترش یابد همه نسبت به یک
اذا «: آمـده اسـت  پیامبر اسـالم زنند، از همین رو در حدیثى از و به آسانى در برابر دشمن زانو مى

).186، ص1410تمیمی االمدي،(» اشْرَف الْخَالئقِ الْوفاء«: فرمود)ع(حضرت علی . 1
اسالم در وصیتی به پیامبربراي مثال : تکه در روایات پایبندي به عهد و پیمان در کنار این اصول اخالقی امده اسچنان. 2

، ص 1404حرانی، (» ...اوصیک بتقوى اهللا وصدق الحدیث والوفاء بالعهد وأداء االمانۀ وترك الخیانۀو... «:فرمایندمعاذ می
یوفی بالعهد و وعیده و هللایصدق فی قوله و یصدق وعد: اما عالمۀ الصادق فاربعۀ«:اندفرمودههمچنین در روایتی دیگر ).26

).20، ص 1404؛ حرانی، 120، ص )1ج(1403مجلسی، (»و یجتنب الغدر
غدر حتی با کفار پس از امان ). 288، ص )72ج(1403مجلسی، (ت اسن پیماو به معناي شکستنوفاي به عهدغدر ضد. 3

یجیء کل «: ه است که فرمودنداز پیامبر اسالم نقل شد). 19، ص )2ج(1387طوسی، (استحرامدادن یا صلح کردن با آنان
با قیامتهرپیمان شکنی در روز«). 70، ص )15ج(1409حر عاملی، (» غادر بامام یوم القیامۀ مائال شدقه حتى یدخل النار

.»وارد آتش جهنم شودشود تا اینکه برانگیخته میبا پیشوایشدهان کج، 
).324، ص 1404حرانی، (» یوفی بعهدهال تعتمد علی موده من ال «: فرمایندمی) ع(حضرت علی . 4
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ها عهـد و پیمـان را بشـکنند دشـمن بـر آنهـا       الْعهد سلَّطَ اللَّه علَیهِم عدوهم؛ هرگاه مسلماننَقَضُوا
قـرآن کـریم، بیشـترین زیـان ناشـی از پیمـان       ).46، ص )97ج(1403مجلسی، (» دگردمسلط مى

نْ  «:فرمایـد مـی سوره فتح 10در بخشی از آیه داند و شکنی را متوجه شخص پیمان شکن می فَمـ
هلی نَفْسنْکُثُ عهر کس پیمـان شـکنی کنـد در حقیقـت بـه زیـان خـویش پیمـان         «؛ »نَکَثَ فَإنَّما ی

نقض عهد و پیمـان موجـب محرومیـت از توجـه و عنایـت خداونـد       وانگهی . »شکنی کرده است
شـخص  . شـود می) سوره انفال85تا 65آیات (و دوستی و محبت وي ) سوره آل عمران77آیه (
از دهـد، در آخـرت نیـز    اعتبار و ارزش دنیوي خـود را از دسـت مـی   در کنار اینکه مان شکن، پی

آن را چنین ترسـیم مـی   » علیه السالم«سرنوشتی که امام علی .عذاب الهی بی نصیب نخواهند بود
لَه ما فیها یا امیر المـؤمنینَ؟  انَّ فی النّارِ لَمدینَۀً یقالُ لَها الحصینَۀُ أفَال تَسئلُونی ما فیها؟ فَقیلَ«:نماید

1).107، ص )2ج(1403مجلسی، (» قالَ فیها اَیديِ النّاکثینَ

داري بنیاد دین بر پایبنـدي بـه عهـد و پیمـان و وفـاداري و امانـت      در چنین نظامی اخالقی که 
شـود  برجستگی این اصل مهم اخالقی و استواري آن در آیات و روایات فراوان سـبب مـی  است

فقها اینگونه در برابر اصل توقیفی بودن عقود و انحصار لزوم وفـا بـه عهـد و پیمـان بـه عقـود       که
بـر لـزوم وفـا بـه     (بـالعقود  اوفـوا داللت آشـکار آیـه   دفع«: معین و شرعی موضع محکمی بگیرند

چه رسـد بـه   نیستیک متفقّه شایسته ، حتى اساسو دالیل بیبا احتماالت ) هرگونه عهد و پیمان
: و از آن احتماالت و دالیل به خدا پنـاه برنـد  ). 21، ص)2ج(1417حسینى مراغى،(» ...قیهیک ف

گونـه عمومـات، در معـامالت متـداول در زمـان وحـى و تشـریع، تحمیلـى         ادعاى انحصـار ایـن  «
چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمودگرایانه نسبت به این الفاظ عـام و شـامل،   . نادرست است

کنم به ذهن احـدى کـه آشـناى    گمان نمى. ریعت سمحه و سهله به دور استاز ساحت مقدس ش
کـه در  » أوفـوا بـالعقود  «ها، چنین مطلبى خطور کند که آیـه  به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه

هـاى متـداول آن زمـان    گذارى پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگناى عقدها و معاملـه مقام قانون
یـن اسـت و   دگونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهـم اصـل   جمودى از اینپیامد . محدود باشد

وانگهـی گسـتره ایـن اصـل     ). 24، ص 1374موسـوي خمینـی،   (» باید از آن، بـه خـدا پنـاه ببـریم    
اخالقی در قرآن و روایات شاید دلیلی بوده باشد که سبب تغییر موضع و درنتیجه تعـارض آراي  

پرسید که در آن شهر چیست؟ آیا از من نمی. گویندمی) دژ مستحکم(همانا در جهنم شهري است که به آن حصینه «. 1
بعید نیست اشاره به دست در این روایات، . »هاي پیمان شکناندست: اي امیر مؤمنان در آن شهر چیست؟ فرمود: سؤال شد

مکارم شیرازي، (شده استدیگر انجام میهاي طرفین در یکها با قرار گرفتن دستباشد که اغلب پیمانبه این خاطر
).46، ص )22ج(1362
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اي که در ابتـدا آیـه اوفـوا بـالعقود را بـه عقـود شـرعی و        به گونه. شدبرخی فقها در سخنشان می
ها و التزامات را فـارغ از هـر   و سپس تمامی وعده) 8، ص 1408نراقی، (دهند معین اختصاص می

).47، ص 1408نراقی، (نمایند الوفا قلمداد مینوع قالب و شکلی واجب

تبعیت عمل از نیت-1-2
» العقـود تابعـه للقصـود   «حاکمیـت آن در فقـه و حقـوق، قاعـده     یکی از مبانی آزادي اراده و

بر این اساس، آنچه کـه سـازنده عقـد اسـت قصـد طـرفین عقـد        ). 56، ص 1384شهیدي، (است 
از ایـن گفتـه دو نتیجـه بـه دسـت      . شوداست نه قالب و صورتی که این اراده از طریق آن بیان می

فقدان آن به معناي فقـدان قـرارداد اسـت و    آید؛ نخست اینکه عنصر موجد عقد قصد است ومی
دوم اینکه اگر اراده سازنده عقد باشد پس اصوالً باید به خودي خود بتواند قـرارداد را بـه وجـود    

عبارت دیگـر، قـرارداد نفـوذ و اعتبـارش را از     به. آورد بدون اینکه در قالب و عنوان خاصی باشد
تواننـد تحـت هـر قالـب و عنـوانی قراردادهـاي       یلذا اشخاص م. کنداراده و قصد طرفین اخذ می

در هرحال، پرسشی که بعد از این بحـث اجمـالی بایـد بـدان پاسـخ داده      . خویش را منعقد نمایند
شود این است که آیا آزادي اراده و عناوین و عدم صحت قراردادها بـه دلیـل فقـدان قصـد و یـا      

ی و حقوقی تابعیت عقـد از قصـد و اراده   عیوب رضا مبنایی اخالقی دارد؟ با مراجعه به کتب فقه
مـا  «و » العقود تابعـه للقصـود  «دانان صرفاً پیرامون قواعدي همچون هاي فنی فقها و حقوقو بحث

رسـد  با وجود درستی چنین استدالالتی بـه نظـر مـی   . زنددور می»وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع
تـرین اصـول و قواعـد    در یکـی از مهـم  که مبناي آزادي عناوین و تابعیـت عقـد از قصـد، ریشـه     

و » العقـود تابعـه للقصـود   «یعنی تبعیت عمل از نیت دارد که در پوشش قواعدي همچون اخالقی
.شودغیره عرضه می

و انسـان  و رفتـار  در اعمال یکی از اصول اساساً اخالقی است که نه تنها » تبعیت عمل از نیت«
گونـه کـه خـواهیم دیـد، در طـی مراحـل       لکه همـان اي دارد بسعادت وي اهمیت و جایگاه ویژه

همـین  بـه  .گیرداي نیز به خود میاندازي بسیار، رنگ حقوقی و فقهی برجستهگوناگون و پوست
سـیار ، بهاي فقهاي شیعه و سـنی در نوشتهو به تبع آن و روایات و احادیث 1، در قرآن کریمدلیل

انـد  اي دانسـته ز فقها آن را یکی از پنج قاعدهکه برخی ا، تا حدياز آن سخن به میان آمده است
تـا، ص  شـهید اول، بـی  (توان به آن ارجاع داده و بر آن مبنا استدالل نمـود  که احکام فقهی را می

سوره264آیهبینه،سوره5آیهلیل،سوره20و19آیاتدراما،استنشدهبردهکاربهکریمقرآندر»نیه«واژههرچند.1
.استاستنباطقابلمذکورقاعدهمفهومحجسوره37آیهوبقره
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روایـت شـده   یکی از مشهورترین احادیث قاعده مذکور، از 1.)13، ص 1361؛ فاضل مقداد، 74
ات و لکـلّ امـريء مـا نـوي     إنّمـ«حدیث یعنینیتبارهدراز پیامبر اسالم  گرفتـه  2»ـا األعمال بالنیـ

این حـدیث کـه از احادیـث    4).118، ص 1413مفید، ؛ شیخ 618، ص 1414طوسی، (3استشده
د دهنـ به فرزنـدان خـود تعلـیم مـی    حدیثنخستینعنوانبهمحدثین متواتر در معنا شناخته شده و 

ار اعمـال بـر حسـب نیـت فاعـل آن      به این معناست کـه صـحت و اعتبـ   ) 244، ص 1425نراقی، (
شود این اسـت کـه هرگـاه    آنچه که از حصر موجود در این روایت دریافت می. شودسنجیده می

بنابر ایـن  6).75تا، ص شهید اول، بی(5کسی فعلی را قصد نکند، عملش در نظر شارع معتبر نیست
تـا  دارد ايتعیـین کننـده  مهـم و نقـش   شدر اعمال و رفتـار انسان نیات و اغراضقاعده اخالقی، 

کـل عامـل یعمـل    الکافر شـر مـن عملـه و   هنی«: فرمایندجایی که پیامبر اسالم در روایتی دیگر می
).80، ص 1413محقق حلی، (»على نیته

کـه در عبـادات   چراکاربرد این اصل اخالقی در عبادات از گستره بسیار بیشتري برخـوردار اسـت  
بوده و بسیاري از اعمال و افعال عبادي بندگان بدون قصـد قربـت   نیت و قصد باطنی مورد توجه شارع

به اغـراض و نیـات اشـخاص توجـه     اصوالًدر علم حقوق اما، . و نیت خاص منظور شارع فاقد اثر است
و بـر ایـن   8مـذکور تمسـک کـرد   اعده اخالقیتوان به قمیدر برخی مواردبا این وجود، 7.شده استن

قاعدهپنجاینبرمبتنیرااحکامازبسیاريبلکهاحکامتمامنه»هالفقهیالقواعدضدن«کتاب13صفحهدرمقدادفاضل.1
در.»االحکاممنکثیراإلیهاردواخمساقواعدالمذکورةالمداركمنالعلماءاستنبط«:استچنینایشانگفتهمتن.انددانسته
عبارتقاعدهپنجاین.دهدمیارجاعقاعدهپنجاینبهرااحکامتمام»الفوائدوالقواعد«کتاب74صفحهدراولشهیدمقابل،

وعرفقاعده,5الضررقاعده,4یقینقاعده,3استآسانیویسرباعثسختیومشقت.2استنیتتابععمل,1:ازاست
).11-10صص،1390داماد،محقق(عادت

).48ص،)1ج(1409حرعاملی،(»نوىمامرىءالوإنمابالنیات،األعمالإنما«:استشدهروایتنیزگونهبدینحدیثاین.2
بیانگرکههستندانشائیهاییگزارهقضایااینواقعدرولیهستندحملیهقضایايظاهربهگرچهاخالقیهايگزارهازبرخی.3

).26ص،1368وارنوك،(استگزارهآندهکنناظهارخواستوطلب
).بعدبه46ص،)1ج(1409حرعاملی،(:ك.رارتباطایندرواردهروایاتسایردیدنبراي.4
استمعناهمینبهداردکاربردحنفیفقهدربیشترکه»المبانىولأللفاظاللمعانىاولمقاصدلالعقودفىالعبرة«قاعده.5

).199ص،1383رحمانی،(
رانمازحتیماعون،سوره6تا4آیاتدرکریم،قرآنکهجاییتا.استشخصباطنینیتتنهاعمل،سنجشمالك.6

نمازگزارانبروايپس«؛»یراؤنهمالذین.ساهونصالتهمعنهمالذین.للمصلینفویل«:دهدمیقرارتمذمموردگاهی
.»کنندمیخودنماییوریاکهنهاهماغافلندخدایادازدلدرکهآنان

،)2ج(1417مراغی،حسینی(:ك.رعباداتبهقاعدهایناختصاصعدمیااختصاصبهراجعمفصلبحثدیدنبراي.7
).52-50صص

هونعم«:گویدمیارادهفقدانوعقدبهآنسرایتوعباداتدرنیتازعملتبعیتقاعدهاعتبارمورددرجواهرصاحب.8
بدلیلله،القصدمقارنۀباراعتفیریبفالسلمولووقع،ماکیفعقدأنهالالعقد،إرادةعندبهیعقدأنهبمعنىالعقدلفظ
أکرهماحکمرفعمقتضىأیضاهوبلالعبادة،صحۀفیاعتبرلذلکونحوهاوبالنیاتاألعمالإنماوبنیۀإالعملال):ع(قوله
).268ص،)22ج(1368نجفی،(»واضحهووماککالعدمکونهوعلیه
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اصـلی  ینقشـ قراردادتحقق تکوین و در و قصد و رضاي آنهااراده اشخاص، زیرا1.مبنا استدالل نمود
اراده بـه تنهـایی و بـدون کاشـفیت     ناعـال ابزارهـاي لفاظ و افعال و سایر ااي کهدارد به گونهو اساسی 

، ص 1377کاتوزیــان، (باشــد موجــد هــیچ تکلیــف و تعهــدي نمــی 2متعاقــدان،و درونارادهازآنهــا 
گیـرد نـه شـکل و    دیگر، قرارداد نفوذ و اعتبارش را از اراده و درون طـرفین عقـد مـی   عبارتبه3).574

همین دلیل، انعقاد قرارداد توسط اراده طرفین عقد، به قالب و عنـوان خاصـی محـدود    به. قالب ارائه آن
نکـه  نیست بلکه هر قراردادي که ریشه در قصد و رضاي طرفین داشته باشد اصوالً نافذ است فـارغ از ای 

.در چه قالب و عنوانی قرار دارد
بر این، در حقوق برگرفتـه از مـذهب بـه دلیـل آمیختگـی احکـام بـا اصـول اخالقـی و          عالوه

اهمیت نفس و درون انسان، عدم مالحظه نیات اشخاص و توجه به ظـاهر گفتـار و کـردار بسـیار     
کـه قصـد و نیـت    گونـه بر همین اسـاس، همـان  ). 246، ص )الف(1383کاتوزیان، (دشوار است 

باشـد و کسـی کـه در    فاعل در عبادات عامل مهمی در تنویع فعل و ترتب حکم خاص بر آن می
حال خواب یا مستی به دیگري ناسزا بگوید همانند کسی نیست که در حالـت خشـم چنـین کنـد     

عبارت دیگـر،  به). 407، ص 1345تارا، (در اعمال حقوقی نیز قصد و اراده کارگزار اصلی است 
کنـد هماننـد کسـی کـه     ر قرارداد نیز کسی که با قصد و اراده و رضایت اقدام به انعقاد عقد مید

اجراي فقـدان قصـد و   بندي ضمانتبر همین مبنا است که درجه. قصد یا طیب نفس ندارد نیست
اي کـه کامـل و   چراکـه در اکـراه اراده وجـود دارد امـا، نـه بـه گونـه       . فقدان رضا متفاوت اسـت 

گونه که نیـت اشـخاص بـه اعمـال آنهـا      بنابراین، همان). 102تا، ص شهید اول، بی(دلخواه باشد 
ایـن  . بخشد در حقوق قراردادها هم عقد تابع قصد است نه قالـب و صـورت بیـان اراده   اعتبار می

سـوره  5و آیـه  4سـوره بقـره  286براي مثال آیـه  . برداشت با مراجعه به آیات نیز قابل تأیید است
عمومیقواعددراشخاصنیاتازکمترواندندادهقراربررسیموردارادهعیبعنوانبهرااشتباهعظامفقهاياگرچه.1

ویهتجزبهخیاراتوشروطیاقبولوایجابمظابقتبهراجعپراکندهولیمختلفمباحثدرامااندکردهبحثقراردادها
ازحکمرفعواکراهکناردرفراموشیواشتباهگرفتنقرارعالوه،به.اندگماردههمتعقوداعتباردراشتباهحقوقیاثرتحلیل

کاتوزیان،(کنندمیتغذیهنیتازعملتبعیتعدمیعنیمشابهمنبعیکازروانیپدیدهاياینکهدهدمینشاناموراین
).414ص،)الف(1383

استشدهپذیرفتهظاهريارادهبردرونیوباطنیارادهحکومتاصلفقهدرکهاستنیتازعملتبعیتقاعدهدلیلبه.2
والباطنیالرضاهوالعقودفیوالعمدة«:گویدمیارتباطایندرفوائدوقواعددراولشهید).226ص،)22ج(1368نجفی،(

).165صتا،بیاول،شهید(»معرفتهإلىوسیلۀاالنشاء
استعموممفیدکهدهدمینشانآن،معرفهالموالفبهتوجهبامذکوره،روایتدر»االعمال«واژهازظاهراین،برعالوه.3
استاسالمپیامبرازدیگرروایتیمطلباینموید).52ص،)2ج(1417مراغی،حسینی(شودمیاعمالمصادیـقتمامشاملو

).48ص،)1ج(1409حرعاملی،(»األکلوالنومفیحتینیۀشیءکلفیلکلیکنأباذریا«:فرمایندمیکه
حملْتَهکَماإِصراًیناعلَتَحملْالوربناأَخْطَأْناأَونَسیناإِنْتُؤاخذْناالربنااکْتَسبتماعلَیهاوکَسبتمالَهاوسعهاإِالَّنَفْساًاللَّهیکَلِّفال«.4

.»الْکافرینَالْقَومِعلَىفَانْصرْناموالناأَنْتارحمناولَنااغْفرْوعنَّااعفوبِهلَناطاقَۀَالماتُحملْناالوربناقَبلنامنْالَّذینَعلَى
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شـود همـان اثـري را    دهد که آنچه در نتیجه اشتباه و فراموشی و نسیان واقع مـی نشان می1احزاب
).414، ص )الف(1383کاتوزیان، (ندارد که فعل شخص عامد و قاصد دارد 

را که خود منشاء مبـاحثی همچـون آزادي   » العقود تابعۀ للقصود«مشهور قاعدهدرواقع، مبناي
، بطـالن قـرارداد بـه    آنهـا دم اراده باطنی در قراردادها بر ظواهر الفاظ ایجـاب و قبـول  تقعناوین، 

إنّمـــا  «تـوان در  مـی باشـد، دلیل فقدان قصد، عدم صحت قـرارداد مبتنـی بـر اشـتباه و اکـراه مـی      
، ص )2ج(1417؛ حسینی مراغـی،  268، ص )22ج(1368نجفی، (جستجو کرد »األعمال بالنیات

در لسـان  » نیـت «چراکه 2).68، ص 1386؛ عمیدزنجانی، 210، ص 1379و غیره، داماد؛ محقق52
، 199، صـص  )1ج(1413عالمـه حلـی،   (فقها به معناي اراده و قصد ایجاد فعل تعریف شده است

تا حدي کـه از نیـت در   ). 203، ص )1ج(تا؛ حسینی عاملی، بی184، ص )2ج(؛ 369، 354، 269
اي کـه خواهـان غایـت آن باشـند یـاد شـده اسـت        به گونه3یمعناي قصد تلفظ صیغه اعمال حقوق

در کنار این تعاریف، دقت برخـی از فقهـا راجـع بـه ارتبـاط نیـت و       ). 101تا، ص شهید اول، بی(
شـوق مؤکـدي کـه منشـاء عمـل خـارجی       «عنـوان مثـال نـایینی    به. قصد و رضا جالب توجه است

ر رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبـار پایـداري و   به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتباراشودمی
نیـت و  «:گویـد دراحیـاءالعلوم مـی  نیـز  غزالـی  ). 89، ص 1354نایینی، (نامد می»استقامتش، قصد

اینها حالت و صـفتی قلبـی هسـتند کـه دو امـر آنهـا را در       . اراده و قصد عباراتی با معناي واحدند
).368ص ، 1408، غزالی( » علم و عمل؛برگرفته است

امـا،  توجـه دارد،  اعمـال اشـخاص  بـه گونه که دیدیم هرچند قواعد حقوق قراردادها اصـوالً همان
ات درونـی    انسـان اقداماتو اعمالچراکه.نیستتفاوتبیو نیات نیز درونی نسبت به اندیشه  هـا از نیـ

سـتقیم در قواعـد   طـور م قاعده اخالقـی تبعیـت عمـل از نیـت نیـز، هرچنـد بـه       .گیردسرچشمه میآنها 
و »مـا وقـع لـم یقصـد و مـا قصـد لـم یقـع        «، »العقود تابعۀ للقصـود «حقوقی مرتبط با قصد و اراده یعنی 

اي دخالت ندارد اما، این قواعـد شـاخه  » المبانىلمعانى ال لأللفاظ ولمقاصد و االعبرة فى العقود ل«قاعدة 
ایـن قاعـده عـام نیـز بـه نوبـه       . شـود شناخته مـی »األمور بمقاصدها«تري هستند که با عنوان از قاعده عام

.باشدمیإنّمــا األعمال بالنیاتخود برگرفته از قاعده اخالقی تبعیت عمل از نیت و حدیث 

1.»موهعادهِمآبائلوطُهنْأَقْسعدفَإِنْاللَّهوالَملَمتَعمهآباءیفَإِخْوانُکُمینِفالدووالیکُمموسلَیکُملَیعناحفیماجأَخْطَأْتُمبِهو
.»رحیماًغَفُوراًاللَّهکانَوقُلُوبکُمتَعمدتمالکنْ

).145ص،)3ج(1419بجنوردي،(:ك.رمخالفنظردیدنبراي.2
کهباشدمی»والعقوداإلیقاعاتوالنیاتصیغمعرفۀفیالمنضودالدر«الفقعانیطیابنکتابعنوانکهاستتوجهجالب.3

.باشدمینیتمفهومدرطرفینرضايوقصدریشهبرمبنیمادیدگاهموید
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گیرينتیجه
و »اوفـوا بـالعقود  «نخسـت سـوره مائـده   آیـه گونه که دیدیم فقها در نهایـت بـر اسـاس    همان
اصــل تــوقیفی و » العقــود تابعــه للقصــود«قاعــده و همچنــین »المؤمنــون عنــد شــروطهم«روایــت 

عنوان عقد بر اذن شارع تکیـه  انحصاري بودن عقود را زیر پا نهادند و براي نفوذ و لزوم تراضی به
،و سیره مسـلمین قـراردادي مشـروع تلقـی شـود را     هر نوع توافق و تراضى که در عرف نکرده و 

بنیاد دین بـر پایبنـدي   امی اخالقی همچون اسالم که در واقع، در نظ. اندهستدانالوفاصحیح و الزم
برجستگی این اصـل مهـم اخالقـی و اسـتواري آن     داري استبه عهد و پیمان و وفاداري و امانت

شود که فقهاي معاصر در برابر اصـل تـوقیفی بـودن عقـود و     در آیات و روایات فراوان سبب می
شرعی موضع محکمی بگیرند و هرگونه عهـد و  انحصار لزوم وفا به عهد و پیمان به عقود معین و

. لزوم همچون آیه اوفوا بالعقود قرار دهندپیمانی را تحت ادله
گونه که نیت اشخاص به اعمال آنها اعتبار می بخشد در حقوق قراردادها هـم  همانوانگهی،

لعقـود تابعـۀ   ا«مشـهور  قاعدهدر حقیقت، مبناي. عقد تابع قصد است نه قالب و صورت بیان اراده
تقـدم اراده بـاطنی در قراردادهـا بـر     را که خود منشاء مباحثی همچـون آزادي عنـاوین،   » للقصود

، بطالن قرارداد به دلیل فقدان قصد، عدم صحت قـرارداد مبتنـی   آنهاظواهر الفاظ ایجاب و قبول
» تبعیت عمل از نیت«. جستجو کرد»إنّمــا األعمال بالنیات«توان در میباشد،بر اشتباه و اکراه می

و سـعادت وي اهمیـت و   انسـان  و رفتـار  در اعمـال  یکی از اصول اساساً اخالقی است که نه تنهـا  
اندازي بسیار، رنگ حقوقی و فقهـی  اي دارد بلکه در طی مراحل گوناگون و پوستجایگاه ویژه

و بـه تبـع آن   وایـات  و ر، در قرآن کریم و احادیث همین دلیلبه .گیرداي نیز به خود میبرجسته
کـه برخـی از   ، تـا حـدي  از آن سخن به میان آمده استسیار، بهاي فقهاي شیعه و سنیدر نوشته

توان به آن ارجـاع داده و بـر آن   اند که احکام فقهی را میاي دانستهفقها آن را یکی از پنج قاعده
.مبنا استدالل نمود
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.گنج دانش: ، تهرانسیفرهنگ عناصر شنا، )1382(، __________________-
.گنج دانش: ، تهرانفلسفه حقوق مدنی، )1380(، __________________-
: ، جلـد چهـارم، تهــران  مبسـوط در ترمینولـوژي حقــوق  ، )1381(، __________________-

. گنج دانش، چاپ دوم
، فصلنامه طلوع، شـماره هشـتم و   »نگاهی دوباره به قواعد فقهی«، )1383(رحمانی، محمد، -

.منه
، جلد اول، ترجمه محمد مهـدي فوالدونـد،   نهج البالغه، )1380(رضی، محمد بن حسین، -

.صایب:تهران
.انتشارات مجد، چاپ سوم: ، تهرانتشکیل قراردادها و تعهدات، )1384(شهیدي، مهدي، -
،)قواعـد عمـومی قراردادهـا   (دوره مقدماتی حقـوق مـدنی  ،)1382(، سید حسین،صفایی-

.ننشر میزا:تهرانجلد دوم،
: ، جلــد دوم، تهــران)بخــش حقــوق جــزا(قواعــد فقــه، )1386(عمیــد زنجــانی، عباســعلی، -

.انتشارات سمت
، جلـد اول،  )قواعـد عمـومی قراردادهـا   (حقـوق مـدنی   ، )الـف -1383(کاتوزیان، ناصـر،  -

.شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم: تهران
گـنج دانـش، چـاپ    : هـران ، ت)ها،صـلح مشارکت(حقوق مدنی، )ب-1383(، _________-
.ششم
.شرکت سهامی انتشار: ، جلد اول، تهرانفلسفه حقوق، )1377(، _________-
.حلم: ، قماز نهج الفصاحهبرگردانی، )1384(علی، ،رمی فریدنیک-
، »هـا هـا و روش هـا،حوزه مکتـب : تحوالت اجتهاد شـیعی «، )1390(محقق داماد، مصطفی، -

.56مجله تحقیقات حقوقی، شماره 
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قنــواتی جلیــل و وحــدتی شــبیري حســن و عبــدي پــور ابــراهیم، و دامــاد، مصــطفیمحقــق-
.سمتانتشارات :تهرانجلد اول، ،حقوق قراردادها در فقه امامیه،)1379(

دارالکتـب االسـالمیه،   : تهران، 22و 11جلد ،تفسیر نمونه، )1362(ناصر، ،مکارم شیرازي-
.چاپ چهارم

، تقریر محمد محمدى گیالنى، فصلنامه فقه اهل »بیمه«، )1374(موسوي خمینی، روح اهللا، -
.ماره اولبیت، سال اول، ش

:تهـران ترجمه صادق الریجانی،،حاضرقرندراخالقفلسفه، )1368(،جفري، وارنوك-
.کتابنشرومرکز ترجمه

عربی) ب
الطبعـه  مکتبـۀ الصـادق،   : الجزء الثانی، تهـران ، بلغۀ الفقیه،.)ق1403(سید محمد،،آل بحرالعلوم- 
.الرابعه
المنضود فی معرفۀ صـیغ النیـات واإلیقاعـات    الدر، .)ق1418(، زین الدین علیابن طی الفقعانی- 

.العلمیۀ) عج(مکتبۀ مدرسۀ إمام العصر : ، تحقیق محمد برکت، شیرازوالعقود
ع الفکـر  مجمـ : ، الجزء ثالث، قـم کتاب المکاسب، .)ق1415(انصاري، مرتضی بن محمد امین، - 

.االسالمی، الطبعه السادسه
الحــادي الجــزء، هالحــدائق الناضــرة فــی أحکــام العتــرة الطــاهر ، .)ق1405(بحرانــی، یوســف، - 

.النشر االسالمیهمؤسس:والعشرون، قم
تحقیـق مهـدي   الجـزء الثالـث، الخـامس،    ،القواعد الفقهیـۀ ، .)ق1419(، محمد حسن، بجنوردى- 

.نشر الهادي:قم،محمد حسن الدرایتیوالمهریزي 
ــد  -  ــدي عبدالواح ــی االم ــررالحکم و درر،.)ق1410(، تمیم ــمغ ــدي   ، الکل ــید مه ــحیح س تص

.، چاپ دومدار الکتاب اإلسالمی:قمرجائی،
آلموسسـه :قـم عشـر، الخـامس الجـزء ،الشیعۀوسائل،.)ق1409(حسن،بنمحمد،حرّعاملى- 
.الحیاء التراثالبیت
، الجـزء االول، تصـحیح و   تحـف العقـول عـن آل الرسـول    ،.)ق1404(، محمد بن شعبۀحرانی، - 

.الطبعۀ الثانیۀموسسه النشر االسالمی، : تعلیق علی اکبر غفاري، قم
و 13، جلـد  مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعـد العالمـۀ  ، )تابی(، حسینی عاملی محمدجواد بن محمد- 
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قـم،  به جامعه مدرسین حـوزه علمیـه  دفتر انتشارات اسالمی وابسته : ، تحقیق محمد باقر خالصی، قم20
.طبع جدید

مؤسسـۀ النشـر   :قـم الجـزء الثـانی،  ، العنـاوین الفقهیـۀ  ،.)ق1417(، فتـاح عبد الحسینی مراغی میر- 
.اإلسالمی

تحقیـق ،الرسـائل التسـع  ،.)ق1413(، )محقـق حلـی  (القاسم نجم الدین جعفر بن الحسنوباحلی - 
.المرعشیاهللا العظمى ۀمکتبۀ آی: قم،رضا االستادي

ــالم ، .)ق1409(، _____________-  ــرائع اإلس ــانی،  ش ــزء الث ــادق    ، الج ــید ص ــات الس ــع تعلیق م
.هالثانیهالطبعانتشارات استقالل،: ، قمالشیرازي

موسسـه آل  :، الجـزء التاسـع، قـم   تـذکرة الفقهـاء  ، )1373(، )عالمه حلی(حلی حسن بن یوسف- 
.د، الطبع جدیالبیت علیهم السالم الحیاء التراث

مؤسسـۀ النشـر   :قـم الجـزء االول، الثـانی،  ، قواعد األحکـام ،.)ق1413(، _________________- 
.اإلسالمی

:الخــامس، قــم، الجــزءمختلــف الشــیعۀ فــی أحکــام الشــریعۀ ، )1374(، _________________- 
.موسسه النشر االسالمی

بعـۀ مؤسسـۀ النشـر    مط: الثـانی، قـم  ، الجـزء کتـاب السـرائر  ،.)ق1410(حلی محمد بـن ادریـس،   - 
.الثانیۀالطبعۀ،اإلسالمی

، الجـزء  التنقیح الرائع لمختصر الشـرائع ،.)ق1404(، )فاضل مقداد(سیورىمقداد بن عبداهللاحلی - 
.مکتبۀ آیۀ اهللا العظمی المرعشی النجفی:قم،کمرىعبد اللطیف حسینى کوهالثانی، تصحیح 

ــۀ نضــد القواعــد ال، )1361(، _________________-  ــۀ علــى مــذهب االمامی ــق ، فقهی ــد تحقی عب
.مکتبۀ آیۀ اهللا العظمى المرعشی النجفی: ، قماللطیف الکوهکمري

: الجزء الثالـث، تهـران  ،جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، .)ق1405(خوانساري، احمد، - 
.هالطبعۀ الثانی،مکتبۀ الصدوق

ــو-  ــید ا،ییخ ــانی،  ،لفقاههاحمصبا، .)ق1403(م،لقاسابوس ــزء الث ــۀ اوري، لدامکتبه: قمالج الطبع
.الثانیۀ مطبعۀ سید الشهداء

موسسـه دارالکتـاب،   : قـم ، الجـزء الرابـع عشـر،   فقه الصادق، .)ق1412(روحانی، محمدصادق، - 
.چاپ سوم

.مطبع یاران، چاپ چهارم:، الجزء الثانی، قممنهاج الفقاهه، .)ق1418(، ___________- 
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.دارالقرآن الکریم: قم، توضیح المسائل،.)ق1414(لطف اهللا،،صافی- 
ــائی -  : ، الجــزء الثالــث عشــر، قــم مستمســک العــروة الــوثقى، .)ق1404(محســن،حکــیمطباطب

.نشورات مکتبۀ آیۀ اهللا العظمى المرعشی النجفیم
.بهمن22انتشارات : ، قمههنهج الفقا، )تابی(، ____________- 
چـاپ  : الجـزء الثـانی، تهـران   ، فـى فقـه االمامیـۀ   المبسـوط ، )1387(طوسی، محمـد بـن حسـن،   - 

محمدتقى کشفى
الروضـه البهیـه فـی شـرح اللمعـۀ      ،.)ق1410(، )شـهید ثـانی  (زین الدین بن علی بن احمدعاملی - 

.منشورات مکتبۀ الداوري:قمالجزء الرابع،،الدمشقیه
الرابـع،  الجـزء ، مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم،.)ق1414(،___________________- 

.مؤسسه المعارف االسالمیه:قمالخامس،
، الجـزء  فی الفقه واالصـول والعربیـۀ  لقواعد والفوائدا، )تابی(، )شهید اول(عاملی محمد بن مکی- 

.منشورات مکتبۀ المفید:، قمتحقیق عبد الهادى الحکیماالول،
تصـحیح ابوالقاسـم   دوم،جلـد ،الذریعۀ إلی أصول الشـریعۀ ، )1376(، الهدي علی بن حسینعلم- 

.دانشگاه تهران:گرجی، تهران
.مرکز االهرام للترجمه و نشر: ، قاهرهاحیاء علوم الدین، .)ق1408(غزالی، ابوحامد، - 
، تصـحیح علـی   ایضاح الفوائد فی شرح قواعـد العالمـه  ، )تابی(فخر المحققین محمد بن حسن، - 

.المطبعه العلمیه: اشتهاردي پناه، قم
: ، الجـزء الخـامس، قـم   جـامع المقاصـد فـی شـرح القواعـد     ، .)ق1429(ی علی بن حسین، کرک- 

.موسسه آل البیت الحیاء التراث
دارالکتـب  : ، الجـزء الثـانی، تهـران   االصـول مـن الکـافی   ، .)ق1388(کلینی محمد بـن یعقـوب،   - 

.الثالثهالطبعۀ االسالمیه، 
، 69، 2، 1جلـد  ،لدرر أخبار االئمۀ االطهاربحار االنوار الجامعۀ ، .)ق1403(مجلسی محمد باقر، - 

.الطبعۀ الثانیۀ المصححۀ، مؤسسۀ الوفاء: بیروت، 97، 72
تحقیـق هاشـم   ،19و 11، جلـد  مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، )1363(، __________- 

. دارالکتب االسالمیه: رسولی، مرتضی عسکري، تهران
، منبـع الکترونیکـی، موسسـه    3، جلـد  )ع(مـام جعفـر الصـادق   فقـه اال ، )تابی(مغنیه، محمدجواد، - 

www.lib.ahlolbait.com: ، موجود در سایت)ع(تحقیق و نشر اهل بیت
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مدرسـۀ اإلمـام علـی بـن ابـی      : قـم ،)کتاب البیـع (انوار الفقاهۀ ، .)ق1425(مکارم شیرازي ناصر، - 
.طالب علیه السالم

، تحقیـق محمـد   المسـائل الصـاغانیۀ  ، .)ق1413(، )شـیخ مفیـد  (مفید محمد بن محمد بن النعمان- 
.المؤتمر العالمی أللفیۀ الشیخ المفید: قاضی، قم

: ، الجـزء التاسـع، قـم   مجمـع الفائـده و البرهـان   ، .)ق1412(مقدس اردبیلـی، احمـد بـن محمـد،     - 
.مؤسسۀ النشر األسالمی

الطبعـۀ  ، اسـماعیلیان مؤسسه: ، الجزء االول، قمکتاب البیع، .)ق1410(موسوي، خمینی روح اهللا، - 
.الرابعۀ
تقریـرات  الجـزء االول، ، اجـود التقریـرات فـی علـم االصـول     ، .)ق1354(نایینی، محمدحسین، - 

.مطبعه العرفان): لبنان(ابوالقاسم خویی، صیدا
:قـم الجزء االول، تقریر محمد تقـی االملـی،   ، کتاب المکاسب و البیع، .)ق1413(، _________- 

.سالمیامؤسسه نشر 
تقریــرات توسـط شــیخ موســی  و الثالــث،الجـزء األول ، منیـۀ الطالــب ،.)ق1418(، _________- 

.مؤسسه نشر اسالمی:خوانساري، قم
الجــزء الســادس و ، جــواهرالکالم فــی شــرح شــرایع االســالم، )1368(نجفــی، محمــد حســن، - 

.چاپ نهمه،یالکتب االسالمدار: العشرون، الثانی العشرون، تحقیق و تصحیح علی آخوندي، تهران
. الطبعۀ الثالثۀمکتبه بصیرتی، : ، قمعوائد االیام، .)ق1408(احمد بن محمد مهدي، نراقی - 
.الطبعۀ الرابعۀاسماعیلیان، : قمالجزء الثانی،،السعادتجامع ، .)ق1425(نراقی محمد مهدي، - 
مؤسسـۀ  :قـم ، الجـزء السـابع،  مستدرك سـفینۀ البحـار  ، .)ق1419(شیخ علی،نمازي شاهرودي، - 

.النشر االسالمی
مؤسسـۀ العالمـۀ   :قـم ، حاشـیۀ مجمـع الفائـدة و البرهـان    ،.)ق1417(، وحید بهبهانی محمـد بـاقر  - 

.المجدد الوحید البهبهانی
موسسه دائـره المعـارف فقـه    : ، جلد اول، قمکتاب الخمس،)تابی(هاشمی شاهرودي، محمود،- 

. اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم
، الجـزء االول، شـرح   )کتـاب اإلجـارة  (فقه الشـیعۀ ، )1385(ي، محمد کاظم بن عبد العظیم، یزد-

.منیر: ، تهرانمحمد مهدي موسوي


