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Abstract 
The unfair terms are one of the most important issues regarding consumer 

rights and life today cannot be imagined without using various consuming 
products. Meeting consumer needs is dependent upon the conclusion of 
contracts that are often associated with provisos. Additionally, the 
promptness of the societies' economic move and emergence of class gap has 
led one party to imposing unequal terms and ultimately more or perhaps the 
absolute domination of one's will to collapse and undermine justice and 
fairness. European states have always attempted to control such terms. This 
query, through examining the concept and status of unfair terms in the 
European and Iranian laws and some of the examples of unfair terns 
stipulated in Directive No. 93/13 of the European Economic Community and 
considering the opinions of the Imamiyah jurisprudents as to justice and 
fairness, has come to this conclusion that given the dispersion of the 
opinions of Imamiyah jurisprudents regarding justice and fairness, these 
concepts are not an appropriate tool for controlling unfair contractual terms. 
In this regard, other jurisprudential grounds such as system disorder, 
unlawful ownership and impossibility of the terns could be employed. 
Paying attention to lack of a general rule in Iranian laws in controlling these 
terms highlights this significant issue. 
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گاه شروط غیرمنصفاهن رد حقوق اروپا و حقوق موضوهع اریان  ویکردی هب عدل و انصاف رد فقه امامیهبا ر: مفهوم و جای
 1سید عبدالمطلب احمد زاده بزار
 2مجید رضایی دوانی
 3سید محمد صادق قبولی درافشان

 
 چكيده 

ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی اصل حاکمیت اراده بنیادی
صل دلیل انظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معامالتی است. به همین 

 مزبور از اهمیت و قدمتی طوالنی در دو نظام حقوقی غرب و اسالم برخوردار است.
ز اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و ا

سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که 
ای جز تحول و نواندیشی در خاص تجاری چاره گسترش روابط اقتصادی و نیازهای

 چرایی طرح اینالمللی باقی نگذاشته است. الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین
زان پردااصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه
ن مقاله و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحوالت آن سه محور مهمی است که در ای

ه طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسالم ب
بات یکی از دستاوردهای این مطالعه، اث صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسالم است.
در  10گردد که وضع ماده خی استادان نیز پدیدار میضمناً نادرستی این گفته بر

ن پیش اند. چندین قرنسبت داده« به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا»قانون مدنی را  
، از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند

 .ودندبکرده  ای را ابرازغالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه
 

، عدل، انصاف، حقوق اروپا، فقه امامی، حقوق رمنصفانهیغشروط  :یدیواژگان کل
 .ایران

                                 
 a_ahmadzadeh@mofidu.ac.ir)نویسنده مسئول(: رایانامه:  استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید 1

 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید. 2

 کتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده الهیات، دانشگاه مفید. دانشجوی د 3
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 مقدمهمقدمه

و زندگی  زیست جمعی بوده ترین موضوعاتکننده یکی از مهمحقوق مصرف

تصور نیست. برآوردن نیازهای های مختلف مصرفی قابلفرآورده استفاده از  امروزی بدون

به انعقاد قراردادهایی است که غالباً همراه با شروط ضمن عقد است. سرعت  طمنومصرفی، 

قرارداد بر  طرفکیحرکت اقتصادی جوامع و ایجاد شکاف طبقاتی نیز سبب گرایش 

در جهت  طرفکیبسا مطلق اراده حاکمیت بیشتر و چه تیتحمیل شروط نابرابر و درنها

اصل چهلم  ،هت احتراز از چنین وضعیو شاید به جشده سقوط و تزلزل حق و عدالت 

اخیر در  یهادر سالاست.  قانون اساسی مصالح اجتماعی را برتر از اراده طرفین دانسته

 به  توانیمیان مآن که از شده  برای کنترل این وضعیت تالش  اروپا،حقوقی  یهانظام

غیرمنصفانه در  شروط یشورای جامعه اقتصادی اروپا درباره 93، 13دستورالعمل تصویب 

اشاره نمود که ناظر بر عدم پذیرش شروط قراردادی  هکنندقراردادهای منعقدشده با مصرف

مسئله شروط  ازآنجاکه. کننده استغیرمنصفانه با رویکرد حمایت از حقوق مصرف

 بر طرف ضعیفی هایاجحاف نیز باعث ایران جمهوری اسالمی در بازار رمنصفانهیغ

 هاآنکه ثمره  انجام چنین تحقیقاتیآسیب به نظم اقتصادی شده است ،  جهیدرنتقرارداد و 

 ی مناسب فقهی توسط فقیهان و دستیابی بهریگمیتصمروشن ساختن موضوعات برای 

.  چراکه بر دینمایماست، ضروری  وضعیت مذکورقانونی برای مبارزه با  های مناسبابزار

بر اطالق یا عموم همه قوانین و مقررات  موازین اسالمی ،اصل چهارم قانون اساسی اساس

کنندگان نیز نباید حمایت از مصرفی  نهیزم تدوین مقررات مناسب در و حکومت دارد

نیز ازآنجاکه اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسی  . مغایرتی با این موازین داشته باشد

ین مدونه به قاضی را موظف کرده است که در موارد سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوان

جستجوی با  سعی شده است تااین پژوهش در منابع و فتاوای معتبر اسالمی مراجعه نماید، 
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ی از عدل و انصاف ریگبهرهدر حقوق اروپا و ایران،   رمنصفانهیغمفهوم و جایگاه شروط 

ی شود. سنجامکاندر برخورد با شروط غیرمنصفانه  آورالزامابزاری  عنوانبهدر فقه را 

و بررسی جایگاه این شروط در حقوق  رمنصفانهیغار حاضر پس از تبیین مفهوم شروط جست

ایران، با مالحظه آراء فقیهان در زمینه عدل و انصاف و تطبیق فقهی برخی  حقوقو  اروپایی

جامعه اقتصادی اروپا   93، 13مندرج در ضمیمه دستورالعمل  رمنصفانهیغاز مصادیق شروط 

 در فقه امامی پرداخته است.به جایگاه این شروط 

 

 مفهوم شرطمفهوم شرط .1

از  ازینیبشرط را  «الشَّرْطُ معروفٌ»با عبارت  شناساندر زبان عربی برخی از لغت 

نیز شرط را عبارت  یبرخ (و329: 1414؛ ابن منظور،1136: 1410جوهری، )تعریف دانسته

. (395: 1414زبیدی، )دداننیمو الزم گرفتن آن در بیع و امثال آن  از الزم گردانیدن شیء

که در لغت به معانی: مدت، دوره،  Termی واژهدر زبان انگلیسی برای بیان معنای شرط از 

 Longman،: 448 BLAKS LAW) کاررفتهبهشرایط، جمله، شرط، نیمسال و مهلت 

DICTIONARY:1509 همچون  ی دیگرهاواژه( و برخیclause ،condition ،

stipulation رک: )است هشداستفادهOxford English Dictionaray,2007, 

vol1:483&424, vol2:30-31ی شرط ضمن دربارهقبل از ورود به بحث  (. یکی از فقیهان

عرفی   ازنظرعقد به معنای لغوی و اصطالحی شرط پرداخته و بر این اعتقاد است که شرط 

مصدر برای فعل  عنوانبه . شرط به معنای حدَثی و مصدری که در این معنا1در دو معنای: 

. شرط به معنای چیزی که نبودن آن موجب نبودن است بدون 2 رودیمبه کار  «شَرَطَ»

است  کاررفتهبهیا خیر؟  شودیمی به آن بشود که وجود آن نیز موجب وجود اتوجّهاینکه 

 .(11 :1415)انصاری، 

ط در روایات و متون بر این اعتقادند که علیرغم کاربرد وسیع شر برخی از محققین

دینی، تعریفی از آن توسط شریعت ارائه نشده و برای تصمیم در مورد معنای آن باید قبل از 

ی هاواژهرجوع به معنای لغوی آن به عرف مراجعه کرد با این استدالل که برای فهم 

م در قانون یا متون شرعی نخست باید به دنبال حقیقت شرعی بود و در فرض عد کاررفتهبه
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آن، باید به عرف عام رجوع کرد و بدون تردید معنای مطلق الزام و التزام است که توسط 

محقق داماد، رک: )برخی از اندیشمندان کهچنان تیدرنهاعرف عام برگزیده شده است. 

گفت که شرط، نوعی عمل حقوقی است که  توانیم، اندکردهنیز بیان  (87-63 :1388

صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف مانند هر عمل حقوقی دیگر 

بعضی از شرایط  کمدستآن است که  دینمایم انکاررقابلیغیا طرفین آن است و آنچه 

 صحت قراردادها مانند مشروعیت جهت در صحت شرط نیز معتبر است.

 

 بودنبودن  رمنصفانهرمنصفانهييغغمفهوم مفهوم . . 22

به  just، طرفیببه معنای  impartialی: هاواژهبه  fairی واژهدر انگلیسی، در ذیل 

، اشاره شده غرضانهیببه معنای  disinterested به معنای متساوی و equitable معنای عادل،

 میاادکردهی رمنصفانهیغکه ما از آن با تعبیر  UNFAIRی واژه( A.GARNER, :633)است

 و دارانهجانبی به معنا PARTIALITY به معنای ناعادالنه،  INJUSTICE یهاواژهبا 

DESEPTION به معنای فریب و تدلیس مترادف دانسته شده است (.www.merriam-

webster.com ،dictionary ،UNFAIR.) 

ناست که بودن شرط به این مع رمنصفانهیغ، 93، 13( دستورالعمل 3بر اساس ماده )

یز نا حسن نیت ب ردیگینممشخص مورد مذاکره قرار  طوربهعلیرغم اینکه شرط قراردادی 

ه و به ر شدمخالف بوده و به عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد منج

ین گردد و ی شرطی است که از پیش تعیامذاکرهباشد. شرط غیر  کنندهمصرفضرر 

در راستای تبیین مفهوم  (  نیز4ی بر آن را نداشته باشد. ماده )رگذاریتأثتوان  کنندهمصرف

 است که بودن شرط مفهومی رمنصفانهیغکه  داردیمبودن شرط چنین مقرر  نهرمنصفایغ

به  ای منجری رویدادههمهباید با توجه به ماهیت کاالها و خدمات، زمان انعقاد قرارداد و 

وجه به ترزیابی ین اانعقاد آن و نیز سایر شروط یا قراردادهای وابسته ارزیابی گردد که در ا

 نینجا که اتا آ بودن حائز اهمیت است و فهمقابلحیث روشن و کیفیت زبانی شرط از 

سبت قرارداد و ن یموضوع اصل فیباشند، تعر شدهانیفهم بشروط با زبان روشن و قابل

 .ردیر گموردتوجه قرا دیشده در مبادله نبافراهم یکاالها ایالمثل خدمات و اجرت متیق
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(Dean,1993:41-46 2005:95,؛ Weatherill) 

ی حقوقی رویکردهای هانظام کهنیابا توجه به  خی از نویسندگان هم معتقدندبر

ی کافی روشن اندازهبهبودن شرط دارند، این مفهوم  رمنصفانهیغمتفاوتی نسبت به مفهوم 

در  سئلهمنیست و رویکرد مصداقی در برخی از قوانین کشورهای اروپایی و ابهام این 

( 37: 9013اظم پور، ساردوئی نسب و کاند.)کردهر معرفی حقوق ایران را شاهدی بر این ام

 از قبیل عیارهایی نوعیی حقوقی در این زمینه بر مهانظامکه  اندداشتهچنین اظهار  ایشان

ا بوضعیت را  کرده و این دیتأکبودن شرط  طرفهکو یا ی سوءاستفادهظالمانه بودن و 

ه غم اینککه علیر اندکردهرارداد مقایسه وضعیت متعارف و معقول انسان در زمان انعقاد ق

 و صفانهرمنیغی دادرسان در تشخیص مصادیق شروط ریگجهتاین معیارها به روشن شدن 

از  اما برای احتراز کندیمی نظام حقوقی حمایت از طرف ضعیف قرارداد کمک دهسامان

ود شها ناشی ی نادرست از این معیارهابرداشتتشتت و آشفتگی قضایی که ممکن است از 

: 1390 ساردوئی نسب و کاظم پور،.)بودن ضروری است رمنصفانهیغارائه مبانی شفاف 

45-44) 

 

 در حقوق اروپادر حقوق اروپا  رمنصفانهرمنصفانهييغغجایگاه شروط جایگاه شروط . . 33

در راستای حمایت  در کشورهای اروپایی قوانینی 93، 13تا قبل از صدور دستورالعمل 

از  تیقانون حمابه  توانیممیان  به تصویب رسیده بود که از آن کنندهمصرفاز حقوق 

وکار و کسب یهاوهیقانون در مورد شدر استرالیا؛  1979مارس  8مصوب  کنندهمصرف

مصوب   یابیقانون بازاردر بلژیک؛  1991مصوب   کنندگاناطالعات و حفاظت از مصرف

در یونان؛  1991مصوب  کنندهقانون حفاظت از مصرف در دانمارک؛ 1974ژوئن  14

 یقانون حفاظت قانوندر ایرلند؛  1980مصوب فروش محصوالت و عرضه خدمات ون قان

قانون  (6:248-231؛ مواد ):لوکزامبورگدر  1983آگوست  25مصوب   کنندهمصرف

 25صادره در  186،446در نروژ؛ فرمان  1981مصوب  47مدنی هلند؛ قانون اصالح قانون

                                 
1. Decree 
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دسامبر  19مصوب   ر برابر رقابت ناعادالنهقانون فدرال د( 8پرتغال؛ ماده ) 1985اکتبر 

 ترروشنکه برای ترسیم دورنمایی  (:241HONDIUS-242.)سوئیس اشاره نمود 1986

خالصه به تحوالت قانونی کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان در این زمینه اشاره  طوربه

 خواهد شد.

 جایگاه در حقوق آلمانجایگاه در حقوق آلمان. . 33-11

تحمیل گارانتی یا ممنوعیت استفاده از شروط معاف در آلمان تالش شد که از طریق 

ی بین فروشنده و خریدار برقرار و حقوق بنیادینی برای زنچانهامکان  مجدداًکننده، 

 -AGB»ویژه قانون  طوربهبه رسمیت شناخته شود که در این راستا  کنندگانمصرف

Gesetez»  به کار  93، 13 دستورالعمل 1996و در سال  به تصویب رسید 1976در سال

 کنندهمصرفمنجر به حمایت از  کنندهمصرفی به قراردادهای اژهیوگرفته شد و با نگاه 

درک لزوم کنترل شروط استاندارد، این مقررات با  بر اساس 2002در سال ؛ گردید

درج شد. بر اساس این مواد،  طرف  BGB( قانون 310( تا )305تغییراتی اندک در مواد )

اد موظف است که در صورت صریح نبودن شروط قراردادی از طریق ایجاب قرارد

ی این شروط را برای مشتری شرح دهد و تنها در صورت کسب توافق وی این اهیاعالم

شروط بخشی از قرارداد محسوب خواهد شد. عالوه بر این موجِب موظف است که از 

،  مشتری را از صیتشخابلقی صورت بهی و قراردادتعادل  نیتأم قصد بهطریق مناسب و 

 ریپذانعطافمفاد قرارداد آگاه سازد. برای تحلیل مورد به مورد و در راستای قضاوتی 

که بر اساس آن شرط  شدهینیبشیپتوسط قضات، فهرستی از شروط نامعتبر در این مواد 

ه به فروشنده در قبال عیب کاال یا شرط الزام مشتری به مراجع تیمسئولسلب کلی یا جزئی 

عالوه بر این موارد، شروط  شخص ثالث در مورد این عیب باطل اعالم شده است.

با حسن نیت در تعارض هستند  جهیدرنتاستانداردی که به زیان نامتعارف طرفین قرارداد و 

تشخیص زیان نامتعارف، مصالح دو طرف  باطل اعالم و قضات موظف گردیدند که برای

در صورت عدم  ؛ وکل قرارداد و اهداف آن ارزیابی نمایندقرارداد را با در نظر گرفتن 

موفقیت در این موضوع باید اصل را بر وجود چنین زیانی بگذارند. بر اساس مفاد این مواد 

قانونی شروطی نیز که محدودکننده حقوق ضروری یا تکالیف ناشی از ماهیت قرارداد 
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ریسک عدم برآورده شدن چنین شروطی  چراکه گرددیممحسوب  رمنصفانهیغشوند، 

شروط معاف کننده در مواردی که به تعهدات  مثالعنوانبه .دارندرا به دنبال  قراردادهدف 

زیان ناشی از  کهیدرصورتتلقی خواهند شد. البته  رمنصفانهیغاصلی قرارداد آسیب بزنند، 

جبران  باشندیم کنندهمصرفچنین شروطی از طریق شروط دیگری که متضمن سود 

 خواهد شدنتلقی  رمنصفانهیغگردد، این شروط دیگر 

 (Zerres 8-5 :؛Tonner, 1994: 39-50رک:  )

 جایگاه در حقوق فرانسهجایگاه در حقوق فرانسه. . 33-22

یعنی  گرددیبازم 1978در فرانسه سابقه توجه قانونی به شروط غیرمنصفانه به سال 

ن مقررات در بخش چهارم این قانو تصویب شد.« Loi Scrivener» زمانی که قانون مشهور

مصرف  با سایر مقررات در قانون 1993آمده است و در سال  رمنصفانهیغراجع به شروط 

این قانون به مقررات راجع به شروط  L 132.5 تا  L 132.1مواد  اکنونهمتلفیق شد که 

است. این مقررات تنها در مورد قراردادهای منعقده بین  افتهیاختصاص رمنصفانهیغ

این مقررات،  بر اساس. گرددیماعمال  هایاحرفه ریغیا  کنندگانمصرفو  هایاحرفه

از قدرت اقتصادی طرف  سوءاستفادهکه با  شودیممحسوب  رمنصفانهیغشرط در صورتی 

بنابراین ؛ نامتعارف گردد ی تحمیل شده و منجر به جلب سودارحرفهیغی بر طرف احرفه

از قدرت  سوءاستفادهه سود نامتعارف، کیفیات متنوعی همچون: تحمیل شرط، منتج شدن ب

اقتصادی باید وجود داشته باشد.  عالوه بر این، کنترل به برخی از انواع شروط همچون 

شروط مربوط به مبلغ کاالها یا خدمات، شروط مربوط به موضوع اصلی قرارداد، شروط 

شروط مربوط مربوط به قبض و اقباض کاالها، شروط مربوط به انتقال ریسک در قرارداد، 

، شروط مربوط به کیفیت اجرا و نیز شروط مربوط به فسخ قرارداد یگارانتو  تیمسئولبه 

 ( همه این معیارهاEuropean Communities commission, 1984:9. )گرددیممحدود 

، با شودیممعیار بنیادین ارزیابی انصاف تلقی  اکنونهمی معیار سود نامتعارف که استثنابه

از بین رفت و در راستای اجرای صحیح این  1995در سال  93، 13 دستورالعملپذیرش 

باید  دستورالعمل، چنین مقرر شد که برای ارزیابی غیرمنصفانه بودن یک شرط،

قرار  موردتوجهزمان انعقاد قرارداد و نیز سایر شروط مندرج در قرارداد  واحوالاوضاع
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ی از فهرستی مشتمل بر شنهادیپ فانه،گیرد. گفتنی است که کمیسیون شروط غیرمنص

نبود اگرچه  آورالزامشروطی که پتانسیل غیرمنصفانه بودن را دارد ارائه نمود که این لیست 

در مورد منصفانه بودن یا نبودن یک شرط به این  اظهارنظرقضات معموالً در موارد 

حاصل از مداخالت . شایان توجه است که برای احتراز از ریسک کنندیمپیشنهادیه توجه 

افراطی قضایی معارض با آزادی قراردادی، قضات موظف شدند که بدون ورود به ارزیابی 

در قانون توجه نمایند که محدودیت ناشی این  شدهارائهمنصفانه بودن شروط، تنها به لیست 

بر اعالم دارد که حتی اگر شرطی   1991امر سبب شد که دادگستری فرانسه در  سال 

« Loi Scrivener»آن را بر مبنای قانون  توانیم، نباشدیست مذکور ممنوع ل اساس

که در راستای  کنندهمصرفغیرمنصفانه تلقی نمود. این مقررات، در نسخه جدید قانون 

قرار  موردتوجهبه تصویب رسیده است نیز  1995تطبیق با دستورالعمل در سال 

معیاری برای ارزیابی  عنوانبهت را ( این قانون، حسن نیNebbia,2007:27-28.)گرفت

ی را نسبت به دستورالعمل ترعیوسحمایت  درمجموعنمود و  حذف رمنصفانهیغشروط 

که  رمنصفانهیغی سیاه از شروط فهرستاصالح شد و  2010در سال  مجدداًفراهم کرد و 

ی خاکستری مشتمل بر فهرستو همچنین  شوندیمباطل محسوب  خودکار صورتبه

به آن اضافه شد و بار اثبات منصفانه بودن بر  رادارندبودن  رمنصفانهیغه پتانسیل شروطی ک

 The law commission; theScottish law)رک: .ی طرف قوی قرارداد گذاشته شدعهده

commission,2012:1-2) 

 جایگاه در حقوق انگليسجایگاه در حقوق انگليس. . 33-33

منابع قانونی  در انگلستان در سطوح مختلف رمنصفانهیغمقررات مربوط به شروط 

ی کامن لو  و برخی دیگر نیز هادادگاهی هاهیرودر  هاآناست که برخی از  شدهیبندطبقه

است. قواعد کامن لو، مشتمل بر قواعد  شدهمطرح 1977قانون شروط غیرمنصفانه  در

مربوط به پیوستگی شروط، قواعد تفسیر، قواعد مربوط به نقض اصول مشهور و قواعد 

تنها  1977. قانون شروط غیرمنصفانه مصوب ستض شروط بنیادین قرارداد امربوط به نق

ی شروط اثربخشمحدودیت قانونی در مورد  نیترعنوان مهمبهشروط سالبه مسئولیت را 

اعالم و  اثریبرا  تیمسئولمطرح ساخته است. این قانون انواع خاصی از سلب  رمنصفانهیغ
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 تیدرنها ؛ وردیگیمهای معیوب و خطرناک را پی همان رویه قوانین سابق در مورد کاال

و یا  دکنندهیتولی انگارسهلدر بخش پنجم، شرط سلب یا تحدید مسئولیت ناشی از 

. این تذکر الزم است دینمایمکتبی نفی  نامهضمانتکاال را از طریق الزام به  کنندهعیتوز

امی جامع در مقابله با شروط که این قانون تنها بر قراردادهای فردی حاکم بوده و  اقد

؛  Zerres:28-30 ، ؛Nebbia,2007:25-26. )رک: گرددینمغیرمنصفانه محسوب 

Miller,2007:88-110)  باهدف تحدید استفاده از  93، 13 دستورالعملتصویب پس از

دولت انگلستان بر آن شد تا با وضع  ،کنندهدر قراردادهای مصرف رمنصفانهیشروط غ

ا مقررات شروط ، ابتدرونیدستورالعمل پیروی کند و ازااین از  یاهمقررات جداگان

 رمنصفانهیمقررات شروط غ وضع نموده و سپس 1994را در سال  قرارداد رمنصفانهیغ

کنترل  ی نهیزم را جایگزین آن کرد؛ و سایر مقررات موجود در 1999مصوب   قرارداد

اتاق بازرگانی  استین را با رکنندگامصرف یهاانجمنو شروط قرارداد را منسوخ 

را در مقابل  یاها داد که اقدامات بازدارندهمنصفانه، به رسمیت شناخت و این حق را به آن

را  یایدینقش کلاین نهاد  ، اتخاذ نماید.کنندیتاجرانی که از شروط غیرمنصفانه استفاده م

ز طریق ایجاد واحد ا و دینمایدر اجرای قوانین مربوط به شروط غیرمنصفانه ایفا م

معموالً با تاجرانی که ، مخصوص رسیدگی به شکایات و انتشار اطالعات مربوط به قوانین

به استفاده از شروط غیرمنصفانه اقدام اقدام از طریق مذاکره، ترغیب و توافق عمومی 

با این توضیح که ابتدا از طریق صدور اخطاریه و اخذ تعهد  کندیبرخورد م ندینمایم

در راستای تغییر شروط و  ،تعقیب قضایی ا تهدید بهازآن از بو پس وارد شدهرسمی غیر

 House of Commonsرک: ) .کوشدیم رمنصفانهیتوقف استفاده از شروط غ

Library,1996:7-9) 

 

 در حقوق ایراندر حقوق ایران  رمنصفانهرمنصفانهييغغجایگاه شروط جایگاه شروط . . 44

یان شرایطی که در ب"در فصل چهارم از باب اول قسمت دوم قانون مدنی تحت عنوان 

( به شروط ضمن عقد اختصاص داده شده و 246( تا )232مواد ) " شودیمدر ضمن عقد 

ی امادهاقسام شرط و احکام آن در این قسمت مورد اشاره قرار گرفته است لیکن در هیچ 
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یا تعابیر مشابه آن یاد نشده و تنها اقسام شرط و  رمنصفانهیغاز این قانون از شروط 

 (232است. در ماده ) شدهارائه آن بر اساس شروط باطل و شروط باطل و مبطل یبندمیتقس

شروط مفصله ذیل باطل است لیکن  " شروط باطل چنین آمده است که .م در مقام بیانق

شرطی که در آن نفع و فایده  -2باشد  رمقدوریغشرطی که انجام آن -1مفسد عقد نیست: 

و  "عقد خالف مقتضای "( شروط 233در ماده )و  "باشد شرطی که نامشروع  -3نباشد 

شروط باطل و " عنوانبه "شود شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین "

 .اندشدهیمعرف "مبطل 

اصل " ز پذیرشو عناوین مشابه آن ا رمنصفانهیغکه عدم اشاره به شروط  رسدیمبه نظر 

 .ردیگیمنشئت  " یقراردادادی اصل آز"و برآیند حقوقی آن یعنی  "اراده حاکمیت 

بت به کسانی قراردادهای خصوصی نس " داردیم مقرر( قانون مدنی که 10از ماده ) چراکه

چنین  "ست امخالف صریح قانون نباشد نافذ  کهیدرصورت اندنمودهکه آن را منعقد 

ی شان تلقبط ایبودن روا رمنصفانهیغکه اراده طرفین قرارداد مبنای منصفانه یا  دیآیبرم

 .شودیم

 توانیمننی این تذکر الزم است که علیرغم چنین توجهی به اراده طرفین در قانون مد

بق میت ساکاسته شدن از اه جهیدرنتی اجتماعی پس از تصویب این قانون و هایدگرگون

و  گذارنونقای حمایتی هادخالتمواردی از  توانیماراده اشخاص را نادیده گرفت و 

، 1388 /7 /15مصوب  کنندگانمصرفت آمره ای همچون قانون حمایت از وضع مقررا

نون ر قادمقررات مربوط به حمایت از کارگران در قانون کار و قواعد حمایتی مندرج 

را گواهی بر این ادعا  بهااجارههمچون امکان تعدیل  1356مصوب  مستأجرروابط موجر و 

ت از ی در راستای حمایایقانونبا تصویب مواد ایران  گذارقانون، هاسالدانست. در این 

 واهد شد.ذیل به  این مواد اشاره خ لیتفصبهگام برداشته که  کنندهمصرف

 13431343    //66  //2222قانون دریایی مصوب قانون دریایی مصوب . . 44-11

قید هرگونه شرط یا توافق در قرارداد باربری  " ( این قانون54ماده ) 8بر اساس بند 

ری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد سلب مسئولیت متصدی بارب منظوربه

فقدان بار یا خسارت وارد به آن ناشی از غفلت و تقصیر یا تسامح در انجام وظایف و 
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به نفع  کهآنخواهد بود و مزایای بیمه یا شروط مشابه  بالاثردر این فصل  مصرحِتعهدات 

 ."بود  متصدی باربری نیز منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد

 13321332  //1111  //1111قانون تجارت الكترونيكی مصوب قانون تجارت الكترونيكی مصوب . . 44-22

ت الکترونیک در مبادال کنندهمصرفدر راستای حمایت از  1382این قانون در سال 

ی هاتگاهدساده از ی الکترونیکی و با استفاواسطهی آسان و ایمن اطالعات در مبادلهیعنی 

ز تعریف ا پسشاره نمود و ا -یرعبتبا همین  - رمنصفانهیغارتباطی جدید به شروط 

ی اقدام احرفهل ( به شخصی که به منظوری غیر از تجارت یا شغ2در ماده ) کنندهمصرف

جارت تخالف مقررات قانون  رمنصفانهیغ( ضمانت اجرای شروط 46، در ماده )کندیم

 شروط دانست. گونهنیا ریتأثاست، عدم  کنندهمصرفالکترونیکی را که به ضرر 

اصل آزادی قراردادی نموده  با این مقرره سعی در محدود نمودن گذارقانون هرچند

 " ریتأثعدم "ی مشخص نکرده است که منظور از ضمانت اجرای روشنبهاست لیکن 

. بطالن نسبی نیز انددانستهرا بطالن نسبی  ریتأثمنظور از عدم  ،دانانحقوقچیست؟ برخی از 

در نظر  قض قواعد مربوط به حمایت از اشخاص معینبرای ن گذارقانونوضعیتی است که 

اعالم  بالاثرگرفته که در صورت تقاضای ذینفع دادگاه قرارداد را از ابتدا باطل و 

که با توجه به این نکته که  رسدیم( که البته به نظر 26: 1394تقی زاده و احمدی، .)کندیم

سخن  کنندهمصرفعلیه  رمنصفانهیغدر ماده مزبور تنها از عدم امکان استفاده از شروط 

 گفته است، تعبیر بطالن نسبی، تعبیر مناسبی نباشد

 13361336  //33    //2323خودرو مصوب خودرو مصوب   کنندگانکنندگانمصرفمصرفقانون حمایت از قانون حمایت از . . 44-33

الزام  ازجملهیی را هاتیحما، کنندهمصرفاین قانون در راستای حمایت از 

 عهد به رفعتضمین و تبه رعایت استانداردهای کیفی در ساخت خودرو و  کنندهعرضه

ه استفاد راثربعیوب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل که در خودرو وجود داشته یا 

ا سی ییک سال  –ی مشخص دورهمعمولی و متعارف از خودرو بروز نموده است، در دو 

ی ناشی هاخسارتنیز جبران  و -که زودتر به پایان برسد( )هرکدام کارکردهزار کیلومتر 

 ز این عیوب مقرر نموده است.ا
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ی هاواسطهیا  کنندگانعرضهمحدود نمودن آزادی  درصددبدیهی است که این قانون 

ز ستفاده اا نبالددر این قانون به  مقررشدهالزامات  دوبندیقفروشی است که برای رهایی از 

هر »ه: ست کا( چنین مقرر داشته 7و به همین دلیل در ماده ) باشندیمآزادی قراردادی 

 موجببهکه  کنندهمصرفیا واسطه فروش با  کنندهعرضهبین  میرمستقیغتوافق مستقیم یا 

ر صادره ب نامهضمانتا بر طبق این قانون و ی کنندهعرضهآن، تمام یا بخشی از تعهداتی که 

، در ده شودی واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارعهدهعهده دارد ساقط نماید یا به 

 نعقاد هر نوعاو بر اساس تبصره همین ماده « است بالاثرباطل و  کنندهصرفمبرابر 

اد طرفین قرارد ( قانون مدنی و مواد مشابه که حقوق و تکالیف10قراردادی بر اساس ماده )

 و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود، از درجه اعتبار ساقط است.

هوری ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهووری توسعهتوسعهم م قانون اصالح موادی از قانون برنامه پنجقانون اصالح موادی از قانون برنامه پنج. . 44-44 ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم

 13361336  //1111  //33ی کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ی کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب هاهااستاستييسساسالمی ایران و اجرای اسالمی ایران و اجرای 

ضع و، قواعدی را ی فعال در امور اقتصادیهابخشی به دهساماناین قانون در راستای 

ان که این بی د بهاط زیادی دارارتب رمنصفانهیغنموده که برخی از این قواعد با مسئله شروط 

هم اتوافق یا تف ( این قانون هرگونه تبانی بین اشخاص از طریق قرارداد،44بر اساس ماده )

د یا ی خریهامتیقاعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی در راستای مشخص کردن 

دود ، محمیتقسرمیغمستقیم یا  طوربهفروش کاال یا خدمات و نحوه تعیین آن در بازار 

ار، باز کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در

کردن طرف  های تجاری، ملزم طرفبهدر معامالت همسان  زیآمضیتبعتحمیل شرایط 

، موکول هاآنمعامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به 

 ا بر عرفی دیگر که بنهاطرفد به قبول تعهدات تکمیلی توسط کردن انعقاد قراردا

ا ین دو یبدمت ختجاری ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد، تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا 

ار، باز بهچند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم 

راردادی خود، تحمیل شرایط ق 4بند  ( در45ممنوع است. عالوه بر این ماده، ماده )

ع ممنو واز وضعیت ضعیف اقتصادی طرف مقابل  سوءاستفادهرا از مصادیق  رمنصفانهیغ

 اعالم نموده است.



وق
حق هن رد 

منصفا غیر روط 
ش یگاه  و جا

وم 
مفه

ا 
 روپا

وق
حق و 

 
 اریا

ضوهع مو
: ن

نص ل و ا
هب عد

دی 
یکر با رو

میه فقه اما ف رد 
ا

 

 

 

15 

 
 13331333//11//1515مصوب مصوب   کنندگانکنندگانمصرفمصرفقانون حمایت از قانون حمایت از . . 44-55

، وظایف کنندهمصرفدر این قانون از برخی تعاریف مربوط به حوزه حقوق 

ی حمایت هاانجمن، تشکیل کنندگانمصرفو خدمات در مواجهه با  کاال کنندگانعرضه

نیز ضمانت  وو نحوه حمایت و رسیدگی به دعاوی در این زمینه  کنندگانمصرفاز 

 اجراهای نقض این مقررات سخن به میان آمده است.

شرایط »رت که علیرغم به کار رفتن عبا اندشدهچنین متذکر  سندگانینوبرخی از 

 ای مصرفردادهدر متن این قانون، ابزارهایی برای کنترل این شرایط در قرا« رعادالنهیغ

جرم انگاری شده  ( این قانون تبانی تعریف و1ماده ) 5در بند  نکهیا باو  نشدهینیبشیپ

م ر از بیاین ام رسدیممیان نیامده که به نظر  به رعادالنهیغاست، سخنی از ممنوعیت شروط 

ط نشئت غایرت با موازین شرعی دال بر لزوم وفای به شرنسبت به م گذارقانون

 (205تا: امینی، عابدیان و کرمی، بی.)ردیگیم

آمرانه  طوربه، کنندهمصرفاین تذکر الزم است که در این قانون در راستای حمایت از 

 هاآن برخالفکه توافق  شدهگرفتهکاال و خدمات در نظر  کنندهعرضهوظایفی برای 

از این قانون نامشروع و باطل خواهد  بر خواستهی هاتیحماوده و شروط نافی نادرست ب

کنندگان کاال و عرضه»است که:  مقررشده( این قانون چنین 3بود به همین دلیل در ماده )

را که در بردارنده مدت و نوع  یانامهضمانت -3-1اند:خدمات و تولیدکنندگان مکلف

فروش که در آن قیمت کاال یا اجرت خدمات و تاریخ ضمانت است همراه با صورتحساب 

اطالعات الزم شامل؛ نوع،  -3-2کنندگان ارائه نمایند.شده باشد به مصرفعرضه درج

های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار کیفیت، کمیت، آگاهی

جهت فروش در معرض نمونه کاالی موجود در انبار را  -3-3کنندگان قرار دهند.مصرف

باید ها در فروشگاه وجود ندارد کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آندید مصرف

فروش اجباری یک  -1تبصره  کنندگان برسانند.مشخصات کامل کاال را به اطالع مصرف

داشتن  -2تبصره  یا چند نوع کاال یا خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر ممنوع هست.

 -3استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است. تبصره نشان 

فهرست انواع کاال و خدمات، نوع اطالعات، نحوه اعالم آن، سقف ارزش کاال و خدماتی 
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نامه و صورتحساب دارد، ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت که نیاز به صدور ضمانت

شود. تعیین و اعالم می ربطیها و مؤسسات ذها، دستگاهبازرگانی و با همکاری وزارتخانه

وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقالم دارویی و تجهیزات  -4تبصره 

پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت 

 «.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعالم نماید

يه به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسوایل نقليوه   واردشدهواردشدهاجباری خسارات اجباری خسارات قانون بيمه قانون بيمه . . 44-66 سایل نقل به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از و

 13251325  //22  //2121مصوب مصوب 

ین قانون که ( ا11که بتوان بطالن و ممنوعیت مصادیق مطرح در ماده ) رسدیمبه نظر 

ر این دمزایای مندرج  که مزایایی کمتر از نامهمهیبدرج هرگونه شرط در  از: اندعبارت

در  گرمهیبلیق تعهدات یا درج شرط تع کندیممقرر  دهیدانیزیا  گذارمهیبقانون را برای 

 دهیدانیزاز  نامهتیرضانه و یا اخذ هرگو نامهمهیبیی و بدون آسیب به تنهابهقرارداد را 

نون را ر این قاو صندوق مبنی بر پرداخت خسارتی کمتر از مزایای مندرج د گرمهیبتوسط 

ی هایژگیوه ناد بسخنی به میان نیامده است را با است رمنصفانهیغوط از اصطالح شر نکهیباا

 تلقی نمود. رمنصفانهیغجزء شروط  رمنصفانهیغمشابه متصور برای شروط 

 

 در فقهدر فقه  رمنصفانهرمنصفانهييغغجایگاه شروط جایگاه شروط . . 55

از  اما در برخی اندنکردهاستفاده  رمنصفانهیغهرچند که فقیهان از اصطالح شروط 

ن از ایشا از به رعایت عدل و انصاف توجه نشان داده و حتی برخیابواب و مباحث فقهی 

: 41، ج تایبوئی، خ؛ 501و  497: 1416حکیم، اند.)نمودهتعبیر  "قاعده"عدل و انصاف به 

رای بلمرام ابر این باور است که سید محمد عاملی صاحب نهایه  (. یکی از نویسندگان67

 "افمقتضی العدل و االنص" م از عبارتنخستین بار در بحث تعدد زوجات و حق قس

 (202: 1425) سیفی مازندرانی، .استفاده نموده است

مواردی را  توانیم شدهاشارهبه عدل و انصاف  هاآناز میان مباحث فقهی که در 

و  72: 11و ج  482: 9، ج 1380برای مطالعه بیشتر رک: آملی، ) نمونه مطرح کرد. عنوانبه

در بحث تعدد زوجات، تسویه بین ایشان در  (223: 1410ید ثانی، ؛ شه244و  69: 12ج 
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یی را با استناد به رعایت عدل و روگشادهمورد انفاق مازاد بر میزان الزم، حسن معاشرت و 

و در مورد اختالف در مالکیت مال و عدم  (610: 1405.)بحرانی، انددانستهانصاف مستحب 

کم نموده و این حکم را به رعایت عدل و انصاف در وجود بینه یا اماره، به تنصیف مال ح

ی کشف مسئله( در 225: 26، ج 1404نجفی، اند.)نمودهراستای خاتمه دادن به دعوا معلل 

از ضمان  رفتبرونیی برای هاراهی از افراد نیز امجموعهمال و مردد بودن صاحب آن میان 

یع مساوی مال بین همه افراد مستند به حاصله محتمل دانسته شده که از آن میان راهکار توز

( در بحث ارث 150: 25، ج تایبی، .)خوئقاعده عدل و انصاف و موجه فرض شده است

خنثی مشکل نیز اختصاص نیمی از ارث در حالت تأنیث و نیمی از ارث در حالت مذکر 

باب و در همین  (380: 1415سبحانی، شده )بودن به وی، أوفق به عدل و انصاف دانسته 

زوجه  ازآنچهارث در بحث ادای دین قبل از تقسیم ترکه، توزیع دین بر مجموع ترکه اعم 

 . (36: تایبو غیر آن، مقتضای عدل و انصاف معرفی شده است )عراقی،  بردیماز آن ارث 

باید توجه داشت که میان فقیهان در مورد حجیت استناد به  الذکرفوقعلیرغم اشارات 

این بیان که  با (36: 1427ایروانی، دارد )وجود  نظراختالفایگاه آن، عدل و انصاف و ج

اثبات حجیت  درصدد و (463: 1409ی، دانسته )منتظرگروهی این قاعده را معتبر و عقالیی 

؛ سیفی 45- 59: 1405بهبهانی، اند.)پرداختهآن از طریق توضیح و بررسی مدارک آن 

 عنوانبه صرفاًی هم به عدل و انصاف اعده (159 :1421؛ مصطفوی، 202: 1425مازندرانی، 

اما  (182: 31، ج 1404؛ نجفی، 610: 1405بحرانی، اند.)کردهیک امر ترغیبی توجه 

حکیم، کرده )ی کلی اشکال اقاعده عنوانبهگروهی از فقیهان به استناد به عدل و انصاف 

یان به اعتبار قاعده عدل و ی هم علیرغم اینکه معتقدند جمعی از اعاعده و( 497: 1416

ی کلی را اقاعده صورتبهاثبات آن  (183: 1413سبزواری، اند )کردهانصاف تصریح 

که مشهور  انددادهاستناد به آن را به مواردی اختصاص  و (264: 1413)سبزواری،  رفتهینپذ

ن، چنین در مقابل برخی از فقیها (262: 1413فقیهان به آن عمل کرده باشند. )سبزواری، 

این قاعده به  دیتائی عقال در رهیسی را غیر تام پنداشته و بر این باورند که بناء و اقاعده

که  اندداشتهاثبات نرسیده چه برسد به اینکه از سوی شارع امضاء شده باشد و چنین ابراز 

وئی، ؛ خ255و  147ی، بیتا: .)خوئبه اثبات نرسیده است مطلقاًاین قاعده اساسی نداشته و 
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: 1423لنکرانی،  اند.)فاضلکردهاین قاعده را نامعتبر معرفی  صراحتاً و (67: 41، ج تایب

قاعده خیالیه و هی ما  "جائیکه برخی از نویسندگان از این قاعده تحت عنوان  تا (176

یکی از فقیهان  سرانجامو  (77: 1420 کریمی،اند )نامبرده "یسمونها قاعده العدل و االنصاف

اشاره به عدم اساس این قاعده و نقد و بررسی مستندات آن چنین ابراز داشته است که با 

و لذا کمی در  اندکردهفقیهان اهل سنت این قاعده را در تضعیف قاعده قرعه مطرح  ظاهراً

 ( 68: جلسه 1389، محمدجوادلنکرانی،  فاضل ).فقه شیعه راه پیدا کرده است

ز قیهان افشهور در زمینه عدل و انصاف و عدم پشتیبانی مبا توجه به تشتت آراء فقیهان 

حکام ا نباطاستچنین نتیجه گرفت که عدل و انصاف جایگاه مستقلی در  توانیم این امر،

ط شریعت نداشته و شاید به همین خاطر است که مخالف انصاف بودن در بحث شرو

نترل کبرای  اف توان الزمکه عدل و انص رسدیمو به نظر  فقیهان قرار نگرفته موردتوجه

مورد  فقهی قراردادی را ندارد و برای این امر باید، سایر بسترهای رمنصفانهیغشروط 

 نهنصفارمیغواکاوی قرار گیرد. در راستای تشخیص این بسترها، بررسی مصداقی شروط 

من ض قسمت بعدی در. به همین دلیل رسدیممندرج در دستورالعمل ضروری به نظر 

همچون؛  ی از بسترهای فقهیمندبهرهمعرفی اجمالی برخی از شروط مذکور، امکان 

ه ر گرفتبودن شرط مورد سنجش قرا رمقدوریغمال به باطل، غرر و  أکلاختالل نظام، 

 است.

 اختالل نظاماختالل نظام. . 55-11

مواردی را یافت که در تعلیل حکم، به اهمیت جلوگیری  توانیمدر برخی از روایات، 

به روایت حفص بن غیاث از  توانیمل نظام توجه داده شده است که از آن میان از اختال

ی ید اشاره نمود که در این روایت امام )ع(، در در توجیه قاعده السالمهیعلامام صادق 

توجیه اماریت ید برای تشخیص مالکیت، به لَْو لَمْ َیجُزْ هَذَا َلمْ َیقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوٌق استناد 

خوردن نظم آن  به همنموده که بیانگر توجه به اهمیت حفظ نظام بازار و جلوگیری از 

است. عالوه بر این در روایتی دیگر از امام صادق )ع(، ایشان توجه و اهمیت رعایت صالح 

ی دهندهنشانجایگزین معرفی نموده که این امر  رقابلیغی هاتیاولودر زندگی مردم را از 
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رک: ) ارع به اموری است که حفظ نظام حیات انسان منوط به آن است.ی شژهیواهتمام 

 (387 :1407 ،ینیکل

م و فقه به حفظ نظا یجایر جاصورت فراگیر و دفقیهان بهاین تذکر الزم است که 

ضوح اعتبار آن و. لیکن به علت (5: 1393رک: ورعی، اند )اختالل آن توجه نشان داده

صورت مستقل به این مهم به (11: 1425 ،مازندرانی ن )سیفىازنظر عقلی و متسالم بودن آ

از (. 84: 1395اعی، شر ان،یخورسند؛ 170: 1393امیدی فرد،  زاده، یاند )باقنپرداخته

 الل آنیک واجب شرعی است که اخ ،که حفظ نظام دیآین چنین برمفقیهابررسی آثار 

فظ حت که نظام عام اجتماع اسمورد نکوهش است. باید توجه داشت که منظور از نظام، 

مه حکم عقل مبنی بر وجوب مقداجتماعی است که به یهاآن متوقف بر حفظ خرده نظام

وی ها واجب و سامان معاش مردم و امنیت بالد و سعادت دنیوی و اخرواجب، حفظ آن

رده ین خادرگرو آن است؛ و به همین دلیل هر حکمی که منجر به اختالل در هر یک از 

 ،شودیاع مها گردد به علت اینکه در ادامه منجر به از بین رفتن نظام عام اجتمنظام

زاده،  یقبا؛ 149-148 و 141و  133: 1396 ملک افضلی اردکانی،به بطالن است )محکوم

رمت اختالل حبه همین علت بوده است که برخی از فقیهان  دی. شا(176: 1393فرد،  یدیام

: 2 ج ،1421خمینى، رک:)دانسته وجب واجبات أحفظ آن را از نظام را از احکام اولیه و 

م حفظ و در صورت تزاح (22الف: 1415 سبحانى،؛ 182: 1 ج ب، 1409،  منتظرى؛ 619

 ،یاردکان یاند )ملک افضلنظام با سایر احکام اولیه و ثانویه حفظ نظام را مقدم دانسته

1396 :142-141). 

 فقهی اختالل به آن را تحت عنوان یک قاعدهبرخی از فقیهان حفظ نظام و حرمت 

 ،ندرانیماز مطرح کرده و معتقدند که بسیاری از احکام مبتنی بر این قاعده است )سیفى

 دییعقالیی مورد تأ یرهیضرورت عقلی و س. ایشان در توجیه اعتبار این قاعده به(11: 1425

اعده را ارشاد ال بر اعتبار قو نصوص د (186 :1425، مازندرانی شارع استناد کرده )سیفى

که  شوندیرع متذکر مو با استدالل به مالزمه بین حکم عقل و ش دانندیحکم عقل مبه

-13: 1425 ،مازندرانی )سیفى ستیابتنای این قاعده بر حکم عقل منافی شرعی بودن آن ن

11). 
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 :3، ج1421رک: خمینی، نفی تکلیف تجار به فراگیری اجتهادی احکام تجارت )

 یى قمّى،جرح شاهد فاسق )طباطبالزوم ، (17: 1426تبریزی، (، ممنوعیت احتکار )590

صومت خ(، لزوم فصل 395: 9، ج1414 ،ی، لزوم معصومیت امام )عالمه حلّ(308: 1413

ختالف ا، لزوم تقدیم قول وکیل در صورت (59: 1401 طرفین دعوا توسط قضات )رشتى،

( ، 5355: 1419 ،یزنجان یری)شب هیحکمت تعیین مهر ،(434: 27،ج 1404 ،نجفیبا موکل )

قیهان در ففقهی است که  یهااز نمونه (455: 1425)مکارم شیرازى، یسازهیحرمت شب

 اند.توجه نشان داده و وجوب حفظ آن فتوای خود به حرمت اختالل نظام

 . غرر. غرر55-22

مام ان از اایش پدراندر رابطه با لزوم انتفای غرر، روایت معروفی از امام رضا )ع( از 

هی نز معامله غرری، وارد شده است که ایشان ا هیعلاهللصلواتع( از رسول خدا )یعل

ضعف سندی  باید توجه داشت که علیرغم (.81 :100ج، 1410 ،ی)رک: مجلس .اندنموده

 نادآن است اعده غرر بهقی یکی از ادله عنوانبهاین روایت، فقیهان مضمون آن را پذیرفته و 

تناد ه غرر اسب قوقیبرخی از موارد در توجیه بطالن اعمال ح اند. بسیاری از فقیهان درنموده

 رک:ار )المقدی مجهول تودهتوان به استیجار برای حمل از این موارد می ؛ کهاندنموده

 ،حلی سیوری) شیآزما، بیع ما یراد طعمه در فرض عدم (109: 7، ج1414محقق کرکى، 

( 68: 1421انصاری، ) منابذهو  بیع مالمسه ،(62تا: بی اول، دی)شه یفرارشتر  (، بیع28: 1404

 .( اشاره نمود322: 2،ج 1410)ابن ادریس حلّى، الضرعو بیع حلیب مع ما فی 

 دارندیمبرخی از فقیهان پس از ارائه معانی غرر از دیدگاه واژه شناسان، چنین اظهار 

ی نمود و از این موارد در ریگهره مستلزم خطر است که محصّل این عبارات را باید در آنچ

بحث غرر، سخن گفت. از دیدگاه ایشان خطر عبارت از احتمال ضرری است که 

و احتماالت ضعیفی که مردم به آن اعتنایی ندارند تحت  کنندیمخردمندان از آن اجتناب 

ان طرفین قرارداد یا . به دیگر سخن خطر عبارت است از عدم اطمینردیگینماین عنوان قرار 

، قابلیت معاوضه را داراست دیآیمها به اینکه آیا آنچه از رهگذر عقد به دست یکی از آن

 ینی)حسیا خیر؟ و در فرض قابلیت یا عدم قابلیت، آیا چنین عوضی محقق الحصول است؟

، (. این تذکر الزم است که از دیدگاه این فقیهان93: 1417 نراقى،؛ 314: 1417 ،یمراغ
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منشأ خطر بسته به موارد مختلف، متفاوت است و گاهی ناشی از عدم اطمینان به وجود مال 

و امثال آن و گاهی هم ناشی از عدم وثوق به امکان تسلیم و تسلّم و قبض و اقباض 

. برخی از اوقات نیز از عدم اطمینان به قابلیت معاوضه به دلیل جهل به مقدار، جنس باشدیم

 (94-93 :1417؛ نراقى، 314 :1417 ،یمراغ ینی)حس .ردیگیم نشئتو وصف عوض 

رر، ی که از اهمیت بسزایی برخوردار است این است که در صورت صدق غانکته

مبنای  راکهمعامله محکوم به بطالن است و اقدام متعاملین تاب تصحیح آن را ندارد؛ چ

 ضافاًمست. تشریع شده ا بطالن غرر، حکم تعبدی شرع است که بر وجوب انسداد باب نزاع

اد؛ درع نظر ز شابر اینکه بعید نیست در فرض رضایت طرفین قرارداد نیز بتوان به عدم تجوی

 شود که از سوی شارع به حرمت آن حکممورد از موارد اسراف محسوب می نیاچراکه 

ی بن ابوار بیشده و رضایت مالک دخلی در آن ندارد. عالوه بر این نباید از تفاوت آشکا

؛ نراقى، 316 :1417 ،یمراغ ینیبود )حسغافل  موردبحثنظیر هبه و امثال آن با فروض 

 (.379 :1ج، 1373،ینینائ ؛98-97 :1417

این تذکر الزم است که غرر و خطر، امری عرفی است که حسب مورد مصادیق 

ورت صهمچون سفه نیست که در  غرر (.95: 1417دهد )نراقى، متفاوتی را پوشش می

نضمام ر، ااز غرض مشروع، اثر حقوقی آن تغییر کند، به همین علت در فرض تحقق غراحر

ین طرف مصلحت به آن توان تصحیحش را ندارد و به همین دلیل در مواردی که یکی از

این  ر دارد،ر نظقرارداد در بیع چیزی که قدرت بر دستیابی به آن میسر نیست، مصلحتی را د

 استالن ه بطبد بود و به دلیل شمول غرر نسبت به آن محکوم امر باعث ارتفاع غرر نخواه

ن ز اسباب بطالبالجمله باید چنین معتقد شد که غرر یکی ا ؛ و(320 :1417 ،یمراغ ینی)حس

 ینید )حسباش داشته مگر اینکه دلیل خاصی بر صحت معامله وجود شود ومحسوب می

 (.313 :1417 ،یمراغ

 مال به باطلمال به باطل  أکلأکل. . 55-33

 یبرخ هیبطالن و توج م،یتحر لیتعل یدر راستا یدر مباحث مختلف فقه یماما هانیفق

 میبه تحر توانیموارد م نیاز ا. انداستناد نمودهممنوعیت أکل مال به باطل  از احکام به

)رک: شهید ثانى،  گرانی( و تصرف بدون اذن در مال د59 :1387غصب )رک: طوسى،
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 ییو فاقد غرض عقال هودهیب یبال انجام کارهاخذ اجرت در قأ(، حرمت 341 :7، ج 1410

( 112: 1، ج 1415و صنم )رک: انصارى،  بیصل عی(، بطالن ب9 : 1403)رک: بحر العلوم، 

 عیکه مب یدر فرض وبیاز ع ی(، بطالن شرط تبر302 :1380و مردار )رک: نجفى عراقى، 

 هی(، توج382 :1418اصفهانى،  :داده است )رکخود را ازدست ارزش یکلبه بیبه سبب ع

( و حق رجوع 390 :1407؛ رشتى، 35 :2، ج 1421، یزدیییغبن )رک: طباطبا اریخ

مقبوض  نضما هیو توج (236-235:  3، ج 1410فضول )رک: شهید ثانى،  عیبه با یمشتر

 (، اشاره نمود.290 :10، ج 1414به عقد فاسد )رک: عالمه حلّى، 

 نی، چن«اطِلِکُمْ بِالْبَبَیْنَ  ُکمْالَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَ»ح فراز االحکام، در شر اتیاز شارحان آ یبرخ

از  یهاز آن ن مراد ،یکیر اساس وجود دارد که ب دگاهیدو د نهیزم نیاند که در اابراز داشته

 دگاهید اساس راست که از راه ربا، قمار، بخس و ظلم حاصل شده است و ب یأکل اموال

قطب آمده است )رک: دستحق به ریاست که من غ یلاز أکل اموا یمراد نه گر،ید

ه است ک یاند که منظور از آن، أکل اموالمعتقد شده نیچنهم ی(. برخ40 :1405راوندى، 

 سد،عقود فا انت،یآن به غصب، سرقت، خ حیو در توض ستیمباح ن عتیشر دگاهیاز د

 :1425، سیوری حلی)رک: اند موارد، اشاره نموده نیامثال ا وقمار، اجرت در برابر زنا 

 :تایب اردبیلى، دانسته )رک: مقدس «یوجه شرع ریبغ»را « بالباطل»مراد از  زین ی(. برخ33

 یستحقاقاآن  که نسبت به یزیاعتقادند که منظور از باطل عبارت است از چ نی( و بر ا427

سبب موجب  صیچراکه تشخ ؛باطل ناشناخته است نیا قیمصاد کنیوجود ندارد؛ ل

 یمامتسبب استحقاق،  نییاز تب شیشارع است و پ یفهیاسباب وظ ریستحقاق از ساا

 نینچ شانیاموارد واجب االجتناب خواهد بود.  یمردم از زمره نیمؤاکالت اموال در ب

که  باشدیم تیجارت بر خواسته از رضاشارع ت دگاهیاند که سبب استحقاق از دتوجه داده

از  یاریبل بس(. در مقا361-362 :1316آن است )مامقانى، أکل مال حاصل از  تیّسبب حل

، 1415ارى، اند )رک: انصدانسته« بکلّ وجٍه یسمّى باطلًا عرفاً »مراد از بالباطل را  زین هانیفق

 (.171 :1، ج 1421؛ خمینى، 74 :1، ج 1421، یزدییی؛ طباطبا20 :5ج 



وق
حق هن رد 

منصفا غیر روط 
ش یگاه  و جا

وم 
مفه

ا 
 روپا

وق
حق و 

 
 اریا

ضوهع مو
: ن

نص ل و ا
هب عد

دی 
یکر با رو

میه فقه اما ف رد 
ا

 

 

 

23 

 
 بودن شرطبودن شرط  رمقدوررمقدورييغغ. . 55-44

 جهتو موردعمومی صحت شرط  طیشراهی مربوط به یکی از شروطی که در مباحث فق

ط در عمل به مفاد شر کهیدرصورتاست، مقدور بودن شرط است. ایشان  قرارگرفتهفقیهان 

: 1410لّى،عالمه حرک: ) کنندیمنباشد چنین شرطی را باطل معرفی  هیعلمشروطتوان 

 .(416: 4، ج 1414 کرکى، ؛ عاملی407: 1407حّلى،؛ ابن فهد 359

وانایی اد تخی از فقیهان در راستای توضیح این شرط به آنچه یکی از طرفین قراردبر

 ت؛رط صفمثال زده و از این حیث تفاوتی میان ش تسلیم آن به طرف مقابل را ندارد،

به  حیوان در آینده و شرط فعل؛ همچون شرط تبدیل کردن کشته باردارشدنهمچون 

ی در ین کارهایتمثیل در این است که تحقق چن و معتقدند که وجه اندنشدهخوشه، قائل 

راز از ، احتهامثالو نباید این شائبه پیش آید که غرض از این  قدرت طرف قرارداد نیست

 عقلی و عادی، صورتخردمندان به است؛ چراکه هیعلمشروطاشتراط کارهای محال بر 

الن ت یا بطورد صحدر م رنظراظهاقرار نخواهند داد و  مدنظراین امور را  الزام و التزام به

، یزدیییباطبا؛ ط15-65 :6، ج 1415انصارى، رک: ) ستینچنین اموری در شأن فقیهان 

 .(102 :1373 ،ینی؛ نائ107 :2، ج 1421

ه ست کدر حقیقت منظور از اینکه عمل به شرط باید تحت قدرت مکلف باشد، این ا

 1429، روحانى ؛301: 7تا الف، ج بی ،ییخو باشد ) هیعلمشروطزمام شرط باید در اختیار 

ر اختیا در . شایان توجه است که برخی از اندیشمندان، شروطی را که تحقق آن(234: 

ه که چیزی ب هیعلمشروطمشروط علیه نیست، به قمار مانند دانسته و در تحلیل بطالن الزام 

دن آن بو دهیفایبخارج از توان او بوده و بر محقق ساختنش قادر نیست، به بیهودگی و 

 (.97و  91: 1388 اند )محقق داماد،نمودهاشاره 

 

 تطبيق فقهیتطبيق فقهی. . 66

العمل دستور ی مندرج درکه بتوان در بطالن برخی از شروط غیرمنصفانه رسدیمبه نظر 

شرط  بودن وررمقدیغمال به باطل، غرر و  أکل، از بسترهایی همچون اختالل نظام، 93، 13

 بهره برد.
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که در  یشروطضمیمه دستورالعمل مذکور،  Bبند  زم است که بر اساساین تذکر ال

ها توسط ناقص آن یاجرا ایو  یاز تعهدات قرارداد یبرخ ایهمه  یصورت عدم اجرا

 یکننده نسبت به مطالبهمصرف یاز سو یی، هر ادعاشخص ثالث ای کنندهارائه ایفروشنده 

 نیکننده را از بارائه ایقصور فروشنده  از یهمچون جبران خسارت ناش ؛خود یحقوق قانون

، ملزم کنندهمصرفکه بر اساس آن علیرغم اینکه  Cو مطابق با بند  سازدیم دمحدو ایبرده 

از  کننده خدماتارائه ایفروشنده ی به قرارداد بوده و حقی برای فسخ آن ندارد، بند یپابه 

به شرایطی نماید که تحقق را منوط  تدارک خدماتکند که شرط، حق پیدا می رهگذر

، داردیمکه مقرر  Eبند  وی باشد و نیز با توجه به جانبهکها تنها تابع اراده یآن

کننده چنین شرط نماید که وی کننده خدمات علیه مصرففروشنده یا ارائه کهیدرصورت

بسیار زیادی باشد، شروط  در فرض نقض تعهدات قراردادی مکلّف به پرداخت مبلغ

مذکور باطل معرفی شده است که در این قسمت توجیه بطالن شروط  صفانهرمنیغ

ی خواهد شد. بر اساس سنجامکان، گفتهشیپغیرمنصفانه مذکور با توجه به بسترهای فقهی 

 مصداقی از شروط عنوانبهناشی از قصور  خسارت یمطالبهشرط عدم  ،Bبند 

که به نظر مورد  شدهیمعرفند مذکور، ب موردنظری قابل انطباق با شروط کلی رمنصفانهیغ

 تیاز مسئول ریدر صورت ارتکاب تقص یله حتاگر قرار باشد، مشروط تأمل است. چراکه

و  یاطیاحتیو در اثر ب هبسا دقت الزم در جهت انجام تعهد را به کار نبردچه ،معاف باشد

موجب  یتیوضع نیچن را به مخاطره اندازد که هیعلعدم انجام اقدامات الزم، حقوق مشروط

و  منجر به اختالل نظام خواهد بود قیو از مصاد عهجام انیز تیو درنها یاطیاحتیگسترش ب

و دانسته  هیحرمت اختالل نظام را از احکام اول هانیاز فق یبرخ طور که گذشتهمان

احکام  ریدر صورت تزاحم با سااست و  وجب واجباتأاز معتقدند که جلوگیری از آن، 

داشته شود. شایان توجه است که اگر بتوان مطالبه خسارات ناشی از قصور خود مقدم باید 

مال به باطل و اسراف و  أکلی تصرفاتی همچون زمرهخدمات را از  کنندهارائهفروشنده یا 

( از Bتوان چنین معتقد شد که بطالن مصداق مطرح شده در بند )تبذیر محسوب نمود، می

به استقالل مالک در الناس مسلطون علی اموالهم را  ثیحدداللت زاویه دید فقیهانی که 

است. با این  ریپذهیتوج، اندساخته محدود گرانید یتصرفات مشروع بدون توقف بر اجازه
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بر تسلط انسان  عتیخردمندان و شر یاز سو یاستثنائات متعدد ایشان معتقدند کهتوضیح 

نواع تصرفات را مشروع دانست و با استدالل به توان همه او نمینسبت به اموال وارد شده 

)مکارم  عموم و اطالق حدیث در موارد تردید، تصرف را مشروع تلقی نمود.

 عنوانبهرا  شارع یممضا ییعقال یرهیس دیدگاه فقیهانی نیز که ( از35-36 :1411،یرازیش

را مخدوش  هانیفق یاز سو یادله ابراز ریاند و ساکردهقاعده تسلیط معرفی مدرک تنها 

که به نظر ( 102: 1427 ،یروانیاکتفا نمود )ا قنیقدر متبه دیموارد با نیدر ا، دانندیم

الحق، در این قدر متیّقن جایگاهی نداشته علیهاسقاط حقوق ناشی از تقصیر مَن رسدیم

ر باشد. در نهایت، شاید بتوان با این استدالل که موارد شرط سلب مسئولیت ناشی از تقصی

که  یهانینظر فقازنقطهقرارداد خواهد شد،  موردنظری جهینتمنجر به عدم اطمینان به حصول 

عنصر اصلی غرر  عنوانبهع را دال بر احتساب خطر شار یاز سو یمنه یموارد غرر اقیس

 ، بطالن چنین شروطی را نتیجه گرفت.انددانسته

ه بطالن باشد؛ بفقهی نیز محکوم  نیز از دیدگاه c که شرط مندرج در بند رسدیمبه نظر 

 جانبهکیع اراده که تاب یو اوضاع و احوال طیشرا کننده بهمصرفزیرا در این فرض، 

 نیمنداخت. به هارا به مخاطره خواهد  یامر حقوق و نیجاهل است که ا ،له استمشروط

 ضافاًم. ه بطالن شرط مذکور نظر دادبجهالت  نیاز ا یتوان با تمسک به غرر ناشجهت می

 یطیاخود در هر شر تیولدرصدد سلب مسئ یشرط نیله با درج چندرواقع مشروطبر اینکه 

 کنندهمصرفآنکه حال .ردیتعلق نگ طیله به تحقق شرامشروط یبسا اصالً ارادهاست و چه

 ی باشرط نیچن مشخص است که کامالً موظف است به چنین قراردادی پای بند باشد و 

نین چذیرش عقد در تعارض بوده و بیشتر به ایقاع شباهت دارد و پ دنخصیصه طرفینی بو

 ویش ندارد.خنیاز مصرفی  نیتأم، توجیهی جز امید وی به کنندهمصرفشرطی از سوی 

بند  کننده مندرج درکه در تطبیق شرط وجه التزام سنگین علیه مصرف رسدیمبه نظر 

Eکه  داندیم لهمشروطد که در این فرض ، با شرط مقدور بودن شرط، بتوان چنین معتقد ش

ی پرداخت این مبلغ سنگین بر نخواهد عهدهکننده از طرف ضعیف قرارداد یعنی مصرف

 رسدیمبه نظر  رونیازاآمد و در چنین وضعیتی متعهد قادر به تسلیم موضوع شرط نیست. 

 بهممحکوکه شرط وجه التزام سنگین از جهت مفقود بودن این شرط عمومی صحت، 



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
غ    و 

ب
ر

   الس –
پنجم   – 

شماره
    

وم     
س

-  
ییز      پا

 
139

7
 

 

 

26 

 
بطالن چنین شرطی حتی در فرض  که رسدیمبطالن خواهد بود. مضافا بر اینکه به نظر 

تالی فاسد به  چراکهبه پرداخت وجه التزام سنگین نیز قابل دفاع باشد؛  هیعلمشروطقدرت 

آن، ممکن است به أکل مال به باطل و فراهم آوردن موجبات اختالل در  شناختنرسمیت 

ه منتج گردد. با این توضیح که در فرض صحت شرط وجه التزام نظام اقتصادی جامع

 سنگین، طلبکاری که به عدم توانایی بدهکار در پرداخت دین در سررسید، واقف است

فقیهان در  آنکهحال با شرط وجه التزام سنگین به مقصود ربوی خویش نائل گردد. تواندیم

، یزدییی؛ طباطبا404 :23ج ،1404، نجفی؛ 30:تای، برک: آل عصفورربا )حرمت 

طلبکاران  سوءاستفادهتردیدی ندارند و عدم جلوگیری از چنین وضعیتی،  (؛12 :1 ج،1414

 اختالل نظام اقتصادی خواهد بود. جهیدرنتاز این نهاد در راستای تحقق اهداف ربوی و 
 

 ییررييگگجهجهيينتنت

ط به این معناست بودن شر رمنصفانهیغ، 93، 13(دستورالعمل  4( و )3بر اساس ماده )

با حسن نیت  ردیگینممشخص مورد مذاکره قرار  طوربهکه علیرغم اینکه شرط قراردادی 

نیز مخالف بوده و به عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد منجر شده و 

باشد. این تذکر الزم است که در قراردادهای استاندارد اصل بر عدم  کنندهمصرفبه ضرر 

ی عهدهی بودن شرط بر امذاکرهچراکه بار اثبات ادعای  باشدیمی بودن شرط اکرهمذا

بودن شرط  رمنصفانهیغ . گفتنی است کهباشدیم کاال یا خدمات کنندهارائهفروشنده یا 

ی همهمفهومی است که باید با توجه به ماهیت کاالها و خدمات، زمان قرارداد و 

نیز سایر شروط یا قراردادهای وابسته ارزیابی گردد که در  رویدادهای منجر به انعقاد آن و

بودن حائز اهمیت است.  فهمقابلاین ارزیابی توجه به کیفیت زبانی شرط از حیث روشن و 

مباحث مربوط به فقه مدنی محسوب  نیترمهمعلیرغم اینکه مباحث مربوط به شرط از 

 شروط غیرمنصفانه به میان نیامده است. ، در کالم فقیهان و در منابع فقهی سخنی ازگرددیم

و تقنین قرار نگرفته و تنها برخی از قوانین  موردتوجهدر حقوق موضوعه ایران نیز این مهم 

وضع  کنندهمصرفاشاره شده است در راستای حمایت از  هاآنکه در پژوهش حاضر به 

 رمنصفانهیغشروط گردیده است که در این قوانین نیز هیچ قاعده عامی جهت مبارزه با 
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سخنی به میان  هاآنو احکام  رمنصفانهیغبه نحو شایسته و روشنی از شروط  نشدهینیبشیپ

توجه به تشتت آراء فقیهان در زمینه عدل و انصاف و عدم پشتیبانی مشهور  ؛ و بانیامده است

 استنباط چنین نتیجه گرفت که عدل و انصاف جایگاه مستقلی در توانیم فقیهان از این امر،

احکام شریعت نداشته و شاید به همین خاطر است که مخالف انصاف بودن در بحث 

که عدل و انصاف توان الزم برای  رسدیمو به نظر  فقیهان قرار نگرفته موردتوجهشروط 

قراردادی را ندارد و برای این امر باید، سایر بسترهای فقهی  رمنصفانهیغکنترل شروط 

مورد واکاوی قرار  بودن شرط رمقدوریأکل مال به باطل، غرر و غ اختالل نظام،همچون؛ 

ی معتنابهاقدامات کننده مصرفگیرد. علیرغم اینکه در حقوق اروپایی در جهت حمایت از 

ی تشخیص عدم موازنه بین حقوق و تعهدات و نیز دشواربهصورت گرفته لیکن با توجه 

بودن که زمینه  رمنصفانهیغومی و مصداقی احتراز از ابهام ناشی از عدم شفافیت کافی مفه

ای تسهیل بر، سازدیمی شخصی در این زمینه را فراهم هاقهیسلتشتت آراء قضایی و اعمال 

و جلوگیری از اختالفات احتمالی در برخی قوانین و  رمنصفانهیغتشخیص شروط 

و  شدهیمعرف رمنصفانهیغشروط  عنوانبهی غیر حصری شروطی صورتبه هادستورالعمل

در قراردادهای  رمنصفانهیغجامعه اقتصادی اروپا راجع به شروط  93، 13دستورالعمل 

ی عضو را ملزم به پذیرش و اعمال آن در تقنین داخلی هاکننده دولتمصرفمنعقده با 

بررسی فقهی این شروط ؛ که یی از این قوانین اشاره شدهانمونهبه  ؛ کهخود نموده است

فارغ از مفاهیمی همچون عدل و انصاف در راستای بهبود بخشیدن  اختصاصی و صورتبه

 .رسدیمبه نظم اقتصادی ضروری به نظر 

 

 منابعمنابع

و  وزارت فرهنگ ،المکاسب، تهران هی، حاشق1406آخوند خراسانى، محمدکاظم،  (1

 .چا یب ی،ارشاد اسالم

، ، ا ج یب ،یشرح العروه الوثق یف ی، مصباح الهدش1380 ،یمحمدتق رزایم ،یآمل (2

 .12و11و 9ج ،چا  یب
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وى، ، قم، الحاوی لتحریر الفتا السرائر ،1410ابن ادریس حّلى، محمد بن احمد، ق (3

 .3و2، ج1دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ

لنافع ،قم، ق، المهذب البارع فی شرح المختصر ا1407ابن فهد حلی، احمد بن محمد،  (4

 .2،ج1اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ دفتر انتشارات

 دار ، بیروت، ق، لسان العرب1414محمد بن مکرم، نیالدجمالابن منظور، ابوالفضل  (5

 .9و7،ج3الفکر للطباعه و النشر و التوزیع. ،چ

نتشارات اسالمى ادفتر ، قم، من ال یحضره الفقیهق، 1413، محمد بن على، هیبابوابن (6

 .2، چه جامعه مدرسینوابسته ب

ین(، لمسترشداتا، االجتهاد و التقلید )هدایة بن عبدالرحیم، بی یمحمدتقاصفهانى،  (7

 .1(، چعقم، مؤسسه آل البیت )

 .3،ج1، چقم، أنوار الهدى ، حاشیة کتاب المکاسبق، 1418، نیاصفهانى، محمدحس (8

 وقی باحق یهاظامنحوه مقابله ن»امینی، منصور، عابدیان، میرحسین و کرمی، سکینه،  (9

مجله ، «کنندگانشروط ناعادالنه قراردادی و سکوت قانون حمایت از مصرف

 .3، ش15تحقیقات حقوقی، دوره 

، مجمع ق، صیغ العقود و اإلیقاعات ، قم1421 ، نیبن محمدام انصاری، مرتضی (10

 .1اندیشه اسالمى، چ

 )فرائدو الید و الصحة و القرعة  الضرر قاعدة ب، تایب، __________ (11

 .1األصول(، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین، چ

ق ، کتاب المکاسب ،قم، کنگره جهانی بزرگداشت 1415،  __________ (12

 .6،ج1شیخ اعظم انصاری، ، چ

هب دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی علی المذق،1427ایروانی، باقر،  (13

 .3،ج2،چنایب، قم، الجعفری

ام و ضرورت حفظ نظ» ،ش1393 و امیدی فرد، عبداهلل، محمدجواد باقی زاده، (14

 (.47)12، ادیان، مذاهب و عرفان، شیعه شناسی،ش«اختالل به آن در فقه امامیه
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مکتبة  تهران، منشورات،بلغة الفقیهق، 1403، یبحر العلوم، محمد بن محمدتق (15

 .2،ج4، چالصادق

، لطاهره، افی االحکام العتره الحدائق الناضره  ق،1405یوسف بن احمد، ،بحرانی (16

 .24ج  ،1، چدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین، قم

 .1،ج2، دارالعلم،چاهواز، لقواعد الکلیها-الفوائد العلیه ق،1405بهبهانی، سید علی، (17

قم، ، رهانحاشیة مجمع الفائدة و البق، 1417،اکمل بهبهانى، محمدباقر بن محمد (18

 .1، چدد الوحید البهبهانیمؤسسة العالمة المج

 .1عج(، چالصالحین ، قم، مجمع اإلمام المهدی ) منهاج ق،1426 تبریزى، جواد، (19

ر د رمنصفانهیغجایگاه شروط »ش، 1394تقی زاده، ابراهیم، احمدی، افشین، (20

ژوهش حقوق پ، فصلنامه «قانون تجارت الکترونیکی 46حقوق ایران با نگاهی به ماده 

 .10، ش3خصوصی، دوره 

صحاح العربیه ،  تاج اللغه و -ق، الصحاح1410جوهری، اسماعیل بن حماد، (21

 .5و4و3، ج1بیروت،دارالمالیین،چ

 .5ق، منهاج الفقاهة، قم، انوار الهدى، چ1429، سید صادق،  روحانی (22

فتر انتشارات دقم،  ، العناوین الفقهیة،ق، 1417، بن علی حسینى مراغى، عبد الفتاح (23

 .1، چه مدرسیناسالمى وابسته به جامع

 .9ج ،1، قم،دارالتفسیر،چمستمسک العروه الوثقیق،1416،حکیم، سید محسن،  (24

 شر آثار امامق، کتاب البیع ، تهران، مؤسسه تنظیم و ن1421خمینی، سید روح اهلل، (25

 .3و2و1، ج1خمینى،چ

الل نظام مبانی قاعده نفی اخت» ،ش1395 ی و شراعی، الهام،محمدعلخورسندیان،  (26

 .1ش ، 49، فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال «می و حقوق موضوعهدر فقه اسال

 نا.جا، بییبح الفقاهة، تا الف(، مصبا)بی ابوالقاسم، دیس خوئی، (27

م االما مؤسسه احیاء آثار،قم، موسوعه االمام الخوئی(،تایب،  )__________ (28

 .41و25، ج1،چالخوئی 
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کتاب الخمس، -وثقیالمستند فی شرح العروه ال (،تایب ، )__________ (29

 .نایب، جایب

 ان.، تهران، دانشگاه تهرنامهلغتش، بی چا، 1342،اکبریعلدهخدا،  (30

ق، مفرادت الفاظ القرآن،  شام، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  (31

 .1دارالشام،چ -دارالعلم

رات، قم، ق، فقه اإلمامیة، قسم الخیا1407ی، محمدعلبن  اهللبیحبرشتى،  (32

 .1اورى، چکتابفروشى د

یروت، ق،  تاج العروس من جواهر القاموس، ، ب1414زبیدی واسطی، سید محمد، (33

 .10، ج1دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع،چ

 رمنصفانهیغی هامؤلفه»ش، 1390و کاظم پور، سید جعفر، محمدساردویی نسب،  (34

 .75، ش 75، مجله حقوقی دادگستری،  سال «بودن قرارداد

 .1(، چعق )، الرسائل األربع، ،قم، مؤسسه امام صادالف، 1415ق سبحانی، جعفر،  (35

وسسه م، قم، نظام االرث فی الشریعه االسالمیه الغراءق، 1415، __________ (36

 .1(،چع)االمام الصادق 

 ،  لحراممهذب االحکام فی بیان الحالل و ا ق، 1413سبزواری، سید عبداالعلی، (37

 .18، ج4،چمؤسسه المنار، قم

لفقهیه امبانی الفقه الفعال فی القواعد  ق،1425،اکبریرانی، علسیفی مازند (38

 .1، ج1،چدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین، قم،  االسالمیه

ع ، قم، ق، التنقیح الرائع فی مختصر الشرائ1404 سیوری حّلی )فاضل مقداد(، (39

 .2، ج1انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى، چ

ق، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشى 1419ى، سید موسى، شبیرى زنجان (40

 .1پرداز، چراى

، 1چ ی مفید،فروشکتابتا، القواعد و الفوائد، قم، شهید اول، محمد بن مکى، بی (41

 .2ج
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 الدمشقیه، الروضه البهیه فی شرح اللمعه ق،1410زین الدین بن علی، شهید ثانی، (42

 .6، ج1،چداوری  یفروشکتاب، قم

، قمة،فی شرح اللمعه الدمشقی ةالبهی ةالروض ق،1410 ، __________ (43

 .1، چداوری یفروشکتاب

ق، حاشیة المکاسب،قم، مؤسسه 1421  ،محمدکاظمی، سید زدیییطباطبا (44

 .2و1،ج 2اسماعیلیان، چ

 مکاسب ،ق، عمدة المطالب فی التعلیق على ال1413  طباطبایى قمّى، سید تقى، (45

 .1ی محالتى، چفروشکتابقم، 

کتبة ق، المبسوط فی فقه اإلمامیة ، تهران، الم1387محمد بن حسن،  طوسی، (46

 .3المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، چ

م، قق، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، 1414عاملی کرکی، على بن حسین،  (47

 .2(، چعمؤسسه آل البیت )

، بی نایب: جایب، معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیه، تایبعبدالرحمن، محمود،  (48

 .1چا ،ج

ه بابسته وت اسالمی دفتر انتشارا، قم، نهایه االفکار، ، تای، بنیاءالدیعراقی، آقا ض (49

 .4، ج1،چجامعه مدرسین

، قم،  نإرشاد األذهان إلى أحکام اإلیماق، 1410عالمه حلی، حسن بن یوسف،   (50

 .1،ج1، چدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین

چ  ،السالمهمیعلتذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت  ق،1414، __________ (51

 .10و  9،ج 1

الخمس  -تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ق،1423فاضل لنکرانی، محمد، (52

 .1(،چع)مرکز فقهی ائمه اطهار  قم ، و االنفال

،  کتاب البیع بر اساس درس خارج فقهش،1389فاضل لنکرانی، محمدجواد،  (53

.fazellankarani.com قم: تحریرالوسیله،
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فعی ، للرا ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرتافیومی، احمد بن محمد، بی  (54

 .2، ج1قم، منشورات دارالرضی،چ

ت کتابخانه آیة قم، انتشارا ، فقه القرآنق، 1405اللّه، هبه راوندى، سعید بن قطب  (55

 .2،ج2ی، چاهلل مرعشى نجف

 .1(،چع)مرکز فقهی ائمه اطهار ،القرعه، قم قاعدهق،1420کریمی قمی، حسین،  (56

 .4چ ق، الکافی،تهران، دار الکتب اإلسالمیة،1407کلینى، محمد بن یعقوب، (57

ش، غایة اآلمال فی شرح کتاب 1316بن عبد اللّه،  محمدحسنمامقانى،  (58

 .3،ج1المکاسب،قم، مجمع الذخائر اإلسالمیة، چ

قوق و التزامات در ح روطش یعموم هینظرش، 1388 ،یمصطف دیمحقق داماد، س (59

 .3ی،چمرکز نشر علوم اسالم،تهران ی،اسالم

ت اسالمی دفتر انتشارا،قم ، مائه قاعده فقهیه ق،1421،مصطفوی، سید محمدکاظم (60

 .4،چوابسته به جامعه مدرسین

ران، ته،  نزبدة البیان فی أحکام القرآتا، مقدس اردبیلی، احمد بن محمد،  بی (61

 .1، چاآلثار الجعفریة المکتبة الجعفریة إلحیاء

، قم، انتشارات کتاب النکاح -ق، أنوار الفقاهة 1425 مکارم شیرازى، ناصر،  (62

 .1چ (، عمدرسة اإلمام علی بن أبی طالب )

، )ع(ین قم، مدرسه امام امیر المؤمن ،القواعد الفقهیة ق،1411، __________ (63

 .3چ

ی شریعت در حفظ نظام مقصد اساس»، ش1396 ملک افضلی اردکانی، محسن، (64

ی علوم المللنیب، مجموعه مقاالت کنگره «ی در نظام حقوقی اسالمگذارقانونفقه و 

 .6انسانی اسالمی، دوره سوم، ش

فقیه و فقه ، دراسات فی والیة الب ق،1409، یعلنی، حسیآبادنجف منتظری (65

 .2الدولة اإلسالمیة، قم، نشر تفکر، چ

رکز جهانی مطالعات م، قم، کتاب الزکاهق،1409 ، __________ (66

.4، ج2،چاسالمی
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دار ،روتی، بم االسال عیشرح شرا ی، جواهر الکالم فق1404محمد حسن، ،ینجف (67

 .31و26ج ،7ی،چالتراث العرب اءیاح

حکام، قم، ق، عوائد األیام فی بیان قواعد األ1417نراقى، احمد بن محمد مهدى،  (68

 .1انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چ

، «قهفقاعده اختالل نظام؛ مفاد و قلمرو آن در » ،ش1393 ورعی، سید جواد، (69

 .1،ش19حکومت اسالمی، سال 
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