مطالعات فقهي و فلسفي
سال سوم ،شماره  ،9بهار 1991
صفحات  101ـ 39

بررسی رضایت تقدیری درفقه و حقوق


رضا عاملی الهی ،سید علیرضا حسینی

(تاريخ دريافت1931/12/12 :؛ تاريخ پذيرش)1931/11/11 :

چکیده
مسأله "رضايت تقديری" در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شايد شیخ انصاری اولین شخصی است (در
کتاب مکاسب) که به طرح اين بحث پرداخته است  .هماره در بین علمای معاصر در کفايت و عدم کفايت آن در دو بخش فقهه و ققهو
محل بحث واختالف نظر بوده است .مفهوم مذکور در مباقثی ازجمله :بیع فضولی ،ضمان ،نکاح ،رهن ،وصیت و . . .کهاربرد دارد در ايهن
پژوهش سعی گرديده است که مفاهیم و نهاد های مشابه با آن مورد بحث وبررسی قرار گیرد تا خلطی در مباقهث مطروقهه در راسهتای
تبیین موضوع لحاظ گرديده ايجاد نگردد .با بررسی های به عمل آمده پديدار گشته که پژوهش مستقل درغالب کتاب ،مقاله و پايان نامه،
همانند عنوان پژوهش يافت نگرديد .درپژوهش قاضر سعی گرديده است تا جايگاه بحث «رضايت تقديری» از نظر مبا نی شرعی وفقهی
به صورت تطبیقی در فقه و ققو مورد نقد و بررسی قرار گیرد .وسؤال اصلی پژوهش قاضر اين است که آيا صرف رضهايت تقهديری در
عبادات و معامالت ،دارای اثر فقهی و ققوقی می باشد ؟

کلیدواژگان
تقديری ،رضايت ،رضايت تقديری ،سکوت.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق – دانشگاه آزاد محالت – مدرس دانشگاه فرهنگیان قم ،قم ،ایران
رایانامهrezaelahi90@yahoo. com :

 عضو هیات علمی دانشگاه ،پژوهشگر مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا ،مدرس دانشگاه آزاد محالت ،مرکزی ،ایران
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مقدمه
بحث «رضایت تقدیری» یکی از مفاهیمی است که در قرن سیزدهم در زمان شیی اعمیم انریاری
مطرح گردیده است و از آن زمان به بعد مورد اقبال و توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفت هر چند
که مسأله مذکور ریشه های علمی طوالنی نداشته است لکن با رویکرد جدید که در فقیه و حقیوق
به صورت کاربردی مطرح گردیده است این بحث به مرور زمان به جایگاه بایسته خود نزدیک می
گردد یکی از مباحثی که در میان فقهای معاصر مورد نقد و بررسیی فراوانیی واقیر گردییده اسیت
بحث رضایت تقدیری در بیر فضولی است که از جایگاه ویژه ای در آن برخوردار می باشد.
در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است که مسأله مورد نمر در ابعاد مختلف میورد تحقییو و
بررسی واقر گردد تا آثار حقوقی و مسولیت مدنی مترتب بر آن بیه جلیوه فقهیی و حقیوقی خیود
متقارن گردد گفتنی است فقیهان وحقوق دانان در بحث رضایت تقدیری بیه طیور پراکنیده بحیث
کرده اند و به طور ویژه به آن نپرداخته اند .
آنچه که در خروص مفهوم «رضایت تقدیری» در فقیه بییان میی گیردد در عرصیه و سیاحت
حقوق نیز صادق است؛ بدین معنا که در حقوق هم ،هیر چنید محتوییات منیدر در متیون فقهیی
پذیرفته شده است؛ اما قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی مفهوم «رضایت تقدیری» بیان ننمیوده
است ؛ بلکه به صورت ضمنی می توان از متون حقوقی موجود برداشت هایی داشت که البتیه میی
بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد .
و مهم ترین پرسشی که مطرح است این است که آیا مجیرد رضیایت تقیدیری ضیمانت اجیرا
دارد؟ یا احتیا به ظهور و بروز خارجی می باشد تا موجد آثار حقوقی گردد.
برای پاس به این پرسش ،قائل به تفریل می شویم و بحث مورد نمر ازنمر قائلین بیه کفاییت
رضایت تقدیری و قائلین به عدم کفایت رضایت تقدیری در مباحث عقود و ایقاعات را به صورت
جداگانه و باتوجه به مبانی شرعی ،فقهی و حقوقی مورد استدالل آنان مورد نقد بررسیی قیرار میی
گیرد.
در این نوشتار ،ساختار اصلی آن از دو بخش تشکیل شده است ،در بحث اول به تبیین معنی و
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مفهوم رضایت تقدیری و مفاهیم و نقید و بررسیی و مفیاهیم و نهادهیای تاسیسیی مشیابه آن میی
پردازیم و در بخش دوم ،به استدالل های قائلین به کفاییت و عیدم کفاییت رضیایت تقیدیری بیه
صورت جداگانه می پردازیم قابل ذکر است در دو بخش مطرح شده سعی گردیده است مباحث به
صورت تطبیقی بررسی گردد.
کلیّات و مفاهیم
تبیین مفهوم رضایت تقدیری

1

معنی لغیوی«رضیا :»2رضیایت ،خشینودی ،موافقیت و تریویب اسیت (میروج  ،9731 ،ص 432؛
آذرنوش ،9737 ،ص.)472
وبه عبارتی دیگر این چنین مطرح گردیده اسیت «سرورالقلب وریبر ولقر و ورولسلق رالورلقیول بر »
:9

(عبدالرحمن]بی تا[ ،ح ،4ص 951؛انراری و طاهری ،4 ،9732 ،ص )9143وبه تعبیری اخص از
اختیار است (زحیلی ،9293 ،ص.)7127
درحقوق فرانسه ،هرعمل حقوقی که براساس توافو مبتنی بر رضای متعاملین در عقد و طیر
صاحب اراده ایقاع ،رضایی گفته میشود و ازاین اصطالح به « »CONSENUELLتعبیر می شود و از
مکتب رضایی گرایی به «»consensualismeتعبیر می گردد (انراری وطاهری ،همان ،ص.)9172
در اصطالح فقه 1وحقوق 1به خشنودی باطنی و و بدون اکراه شخص به انجام یک معامله گفتیه
می شود (همان.)9143 ،
و به تعبیری ،دررابطه با اعتبارات حقوقی (درعقود وایقاعات) نقطه او رضا همان قرد انشیا
1. Tacit acguiescence _ Tacit,incicental
2. Consentement, Volition

 .7برای اطالع بیشتر ر .ک  :برمه چی ،4111 ،ص912؛ جرجس ،9112 ،ص937؛ مجاهد ،9113 ،ص411؛ الرضا،9123 ،
ص .939
4. Figh
5. Civil
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است پس دراصل قردانشا نقطه پایان رضا است ولی عین قرد انشا نیست (جعفری لنگیرودی،
 ،9733ص ،731الکعبی ،9277 ،ص.)411
واژه «تقدیر :»1به معنای حدس ،گمان ،ترور و نمر می باشد و کلمه «تقدیری»:به طور ضیمنی
و به نحو تضمینی معنا شده است (آذرنوش ،9737 ،ص.)571
رضایت تقدیری

در اصطالح (فقه وحقوق) همان رضا دراعتبارات حقوقی (عقودوایقاعات)است که بیه مرحلیه او
هیجان منطقی رسیده است ولی هنوز ابراز نشیده اسیت یعنیی مکشیو

بیه کاشیف نشیده اسیت

(جعفری لنگرودی ،9733 ،ص .)739به تعبیری دیگرمفهوم «رضایت تقدیری»این چنین بیان شیده
است :در رضایت تقدیری این است که شخص بالفعل راضی نیست ولی وقتی دانست راضیی میی
شود به طور مثال :پسر در تاریکی به خانه وارد می شود وچون (پدر)اورا نمی بیند می گوید:خار
شو ابتدا ً راضی نیست [یعنی اگر می دانست پسرش است ،این جمله را نمیی گفیت و راضیی بیه
ورود آن بود ] (مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص.)33
اقسام رضایت

در یک دسته بندی«رضایت تقدیری»به دو قسمت تبدیل می گردد.
رضایت تقدیری

الف) قریب به فعلیت :گاهی توجه و رضایت فعلی نسبت به عقد وجود ندارد ولی اگر بیه مالیک
بگویند چنین عقدی انجام می شود احساس رضایت می کند در این صورت دیگیر حالیت منتمیره
ای غیر از ترور ،برای رضایت در کار نیست یعنی :به دنبال ترور ،رضایت هم حاصل میی شیود

2

(بهرامی ،9714 ،ص.)45
1. tagdir

 .4برای اطالع بیشتر ر .ک :مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص.33
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ب) بعید از فعلیت :در چنین حالتی اگرچه به شخص بگویند عقدی حیاد

شیده اسیت فیرد

مذکور می بایست نسبت به تمام جهاتش تأمل نمایید و جوانیب آن را بسینجد و امتنیاع و راضیی
گردد در این مقوله قرد به تنهایی کفایت نمی کند و احتییا بیه تفکیر و مریلحت اندیشیی دارد
(شبیری زنجانی ،درس خار فقه بیر فضولی.)17/91/41
رضایت فعلي

9

وقتی که فرد نسبت به عقدی که صورت پذیرفته است آگاه بوده است و در قبال آن اعالم رضایت
می نماید.
رضایت شأني

در همین اندازه که به شخص عرضه شود رضیایت او حاصیل میی گیردد کیافی اسیت( 9شیبیری
زنجانی ،درس خار فقه – بیر فضولی.)12/3/4
جایگاه رضایت تقدیری در حقوق

آشنایی کامل با مفهوم حقوقی رضایت تقدیری مستلزم آن است که این مفهوم را با مفیاهیم مشیابه
مقایسه نموده و آن را از عبارت و مرطلحات حقوقی مشابه جدا سازیم .در بحث حاضر به تبییین
جایگاه حقوقی و واژه هایی از جمله :اذن ،.اراده و اجازه خواهیم پرداخت.
اذن

1

همان طور که بیان گردید رضا ،میل قلبی به سوی یک عمل حقوقی که در گذشته انجام گرفته ،ییا
اکنون انجام می پذیرد و یا در آینده لحاظ خواهد شد و رضا به این معنیا در میاده 911ق .م مقیرر
گردیده است رضا در این معنا در تقابل با اکراه می باشد.
1. Acceptance by conduct
2. Presupmptive consent – would - beconsent

 .7برای اطالع بیشتر ر .ک:جعفری لنگرودی ،7 ،9719 ،ص.4475
4. Consent - Authorization
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در ماده 911ق .م ایران چنین مقرر گردیده است« :رضا حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجیب
نفوذ معامله نیست 1و طبو ماده 9131رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گیاه مکیره بعید از
زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه او به درجه ای بوده کیه عاقید فاقید قرید
باشد.
در قانون مدنی فرانسه مواد  9911و  9995موید و مکمل مطلب فوق می باشد (نیوری،9731 ،
ص.)99
با توجه به ماده مذکور ،رضا به معنای قرد انشا به کار می رود که قابیل ذکیر اسیت کیه ایین
اصطالح از حقوق فرانسه اخذ گردیده است .در مقام قیاس اذن بیا رضیایت بیه معنیای اول (میاده
 )911می توان گفت که رضا تا زمانی که به مرحله بروز و ظهیور نرسییده اسیت رضیا بیه همیان
رضایت باطنی گفته شود که در صورت ابراز و قرین با قرد انشا 2گردد اذن خوانده می شیودو تیا
زمانی که رضایت به وسیله کاشف (قول ،9فعل  ،1اشاره 1و  .) . .علنی نگردد از نمر حقیوقی دارای
تاثیر و قابل استناد نمی باشد
ماده  31قانون مدنی مرر مقرر می دارد « :با رعایت تشریفات یعنی آنچه که قانون برای انعقیاد
عقد مقرر می کند عقدی بود که دو طر

اراده های مشترک خود را مبادله نمایند واقیر میی شیود

(نوری ،9733 ،ص )41و موید این مطلب ماده 919قانون مدنی ایران میی باشیدکه تحقیو عقید را
منوط به قرد انشا که مقرون به چیزی می داند که داللت بر قرد نماید.
 .9برای اطالع بیشتر ر .ک :نوری ،9731 ،ص 23؛ انراری و طاهری ،9 ،9732 ،ص.951
2. Contractual
3. Word
4. Action
5. GestUre- point

 . . .« .2الرضا الباطنی لیست امضا العقد بل البدَّ من اظهاره باالذن و االجازه» (فریحی ،9733 ،ص29به نقل از غروی
اصفهانی  ،9ص9792
برای اطالع بیشتر ر .ک :الرضا ،9123 ،ص939؛ خمینی ،مرطفی ،4 ،9732 ،ص933؛ الباز ،4191 ،ص923؛ مختار
نوح ،4119 ،ص.724
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بیان اراده ضمنی نیز در جایی که قانون یا طر

ها ،بیان صریح آنرا مقرر نکرده باشند متعبرمیی

داند( 1نوری ،همان) که ماده 917ق .م ایران در جایگاه تبیین آن برمی آید.
در پایان از منمر گروهی ازفقها «رضا»در اصل همان اذن می باشد وهمان مییل قلبیی اسیت بیه
یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا االن انجام می شود و یا بعدا انجیام میی پیذیرد بیه

طر

عبارت دیگر ،رضا همان جنبه بیرونی اذن میی باشید .در رابطیه بیا اعتبیارات حقیوقی در (عقید و
ایقاعییات) نقطییه او هیجییان آن ،همییان قریید انشییا اسییت (جعفییری لنگییرودی،7 ،9719
ص4157؛نجفی]بی تا[ ،42 ،ص)242
اجازه

2

به استناد مواد  7423و 421ق .م ایران اجازه باید به لفظ وفعل باشد کیه بیه طورصیریح 2اضیمنی

5

داللت برامضا عقد کند سکوت مالک اصوال اجازه محسوب نمیی شیود هرچنید کیه ضیمن عقید
حاضرباشد (بهرامی9714 ،ص)44اجازه دراین صورت ،مانند عقید فضیولی 2بیه صیورت غیرنافیذ
تحقو یافته است.
با این ترور ،اجازه مالک ،کاشف از رضای تقدیری هنگام معامله اسیت و بیه تعبییری دیگیر،
اعالم می دارد که اگر مالک در هنگام عقد مقداری درنگ می نمود به انتقال رضیایت میی دارد .در
نتیجه تبعیت از اراده و اجازه مالک ،عقد فضولی را که بحث رضایت تقدیری در آن ،مییان فقهیا و
.9

برای اطالع بیشتر رک :الرضا ،9123 ،ص939؛ خمینی ،مریطفی ،4 ،9732 ،ص933؛ البیاز ،4191 ،ص923؛ مختیار
نوح ،4119 ،ص.724
2. Authorisation

 .7ماده 423ق .م ایران مقرر می دارد به «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ فعلیی کیه داللیت بیر
امضا عقد نماید» .
4. Express – palpabli – making apparent
5. I mpliedly .
6. Unauthorized
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حقوقدانان دارای قدمت و موجب نقد و بررسی فراوان بوده است عقدی کامل تلقیی کیرده اسیت
(الحسینی العاملی ،2 ،9245 ،ص .)935و طبو ماده ،423رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ
معامله کفایت نمی کند ،در رضای مالک باید بیه وسییله ای هرچنید بیه طورضیمنی ،معیین گیردد
(کاتوزیان ،9714 ،ص.)441-443
درنتیجه :اذن واجازه ،رضایت باطنی شخص را به طریقی بیان می نماید واین امر ،با توجیه بیه
ماده  1211و  2232ق .م ایران به صورت صریح و ضمنی می باشد .قابل تامل است که واژه اجیازه
به جای اذن در موارد  312 ،517 ،942و نیز در ماده  35قانون امور حبسی به کار رفته است .بنیابر
این گروهی از فقها و حقوقدانان دو واژه مذکور را در جایگاه مناسب خود به کار نبرده اند (عیدل،
9737ش ،ص33و.)731
در باب تفاوت اذن و اجازه ،امام خمینی (ره) میی فرماینید « :االجیازه و االذن یشیترکان الفیافی
التقدم والتفاخر» (امام خمینی ،4 ،9291 ،ص.)912
صاحب عناوین چنین می نویسد . . .«:و هوقد یکون قبل الترر

و هوالمسجیمی بیاالذن و قید

یکون بعدذلک و یسمجی باالجازه( 9مراغی حسینی ،9245 ،ص.)771
همان طور که گفته شد گروهی از فقها اجازه را به معنای اذن گرفتیه انید و بیه عبیارتی دیگیر
همان دستوری که در عرر حاضر به زبان فارسی معمول می باشید و در اصیطالح میدنی عبیارت
است از تاییدی که به صورت فضولی یا عقد مکره صورت پذیرفته است و یا چنانچه موصی زیاده
بر ثلث ترکه وصیت نماید و محتا به اجازه وار

است و یا معامله نسییه کیه بیدون اذن ولیی او

صورت پذیرفته است در این باب ،باید ولی اجازه نماید (جعفری لنگرودی ،9 ،9719 ،ص.)979
 .9ماده 211ق .م .ایران مقرر می دارد « :کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از
طر مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
 .4ماده  232ق م .ایران بدین شکل بیان می دارد که موکل باید تمام تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود کرده است
انجام دهد.
 .7برای اطالع بیشتر ر .ک:امامی ،9 ،9721 ،ص411؛ سنهوری [بی تا] ،2 ،ص543؛عبدالناصر ،4 ،9291 ،ص.774
4. Intention
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اراده

9

واژه غالبا در علم فلسفه و کالم کاربرد دارد و حقوقدانان در اسالم و ایران به جیای واژه «اراده» از
واژه «قرد» استفاده می نمایند و فالسفه بر این باورند که آدمی وقتی در ابتدا ،درباره احکام و آثیار
مادی و معنوی یک موضوع می اندیشد وهنوز در باب آن نمری نگرفته است این اندیشه او ،عنوان
ترور و پندار را دارد.
در اصول ،اراده انشایی که متوجه به نوعی رابطه حقوقی است میورد نقید و بررسیی قیرار میی
گیرد که در اصل همان میل و رضای باطنی افراد به تررف

است و تیا زمیانی کیه اراده میذکور بیا

مواردی از جمله :نوشتار یا گفتار و  . . .از آن پیرده برداشیه نشیود و در خیار ظهیور و بیروزی
نداشته باشد و اراده مورد بحث ،تنها یک قرد باطنی محسوب می گردد و منشا آثار حقیوقی نمیی
باشد.
در حقوق فرانسه از این اصطالح حقوقی به ( )volonted clareeتعبیرمی شود و آن را معلنه نییز
گفته اند یعنی اراده ای که قرد متعاقدین را بر انجام عمل حقوقی با شرایط قانونی بیه نحیوی کیه
آثار حقوقی بر آن مترتب است آشکار می سازد (انراری و طاهری ،9 ،9732 ،ص.)953
علی اکبر قرشی می گوید :رضا عین اراده است گرچه اراده به آن تعلو یافت رضا بیه آن تعلیو
می گیرد زیرا ،بر این باورند که اراده به کار غیر واقر تعلو می گیرد و رضا بعد از وقوع ییا بعید از
فرض وقوع آن جاری و ساری می گردد (قرشی ،7 ،9733 ،ص.)917
نزد گروهی از فقها رضایت باطنی به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید کالم 2باشد به طور مثال:
انشا عقد ازدوا به کالم است (مکارم شییرازی ،4 ،9731 ،ص31؛ هاشیمی شیاهرودی،9275 ،
 ،5ص.)75

1. Volition

 .4برای اطالعات بیشتر ر .ک :زحیلی ،5 ،9293 ،ص7711؛ عاملی ،93 ،9292 ،ص.51
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بنابراین رضایت تقدیری اخص از اراده است (زحیلی ،2 ،9293 ،ص )7127و واژه اختیار1که
در بحث رضایت تقدیری در (فقه -مدنی ،قابل اعتنا می باشد اخص از اراده می باشد.
کاربرد مفهوم رضایت تقدیری در فقه

«رضایت تقدیری» با تعابیر مختلف در متون فقهی به کار رفته است که میتوان به رضیایت قلبیی،2
باطنی ،9فرضی  ،1ضمنی ،1باطنی تقدیری  ،سکوت ،فحوی  ،و انشا باطنی 1اشاره نمود.
در فقه اسالمی می توان موارد زیادی برای مفهوم «رضیایت تقیدیری» برشیمرد ،امیا مهمتیرین
مرادیقی که فقه آمده است به شرح ذیل میی باشید .از جملیه :در ابیواب متیاجر ،3ضیمان ،11بییر
فضولی ،11مکان المرلی ،نکاح ،12مضاربه ،19وصجییت ،11غضیب ،11رهین  ،1عقید اداری ( ،1احکیام
 . 9اختیار:ترجیح انجام کاری بر ترکش و بالعکس می باشد.
 . 4مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص33؛ امام خمینی] بی تا[  ،4ص453؛ حسینی شیرازی]بی تا[ ،3 ،ص.45
 .7خویی 74 ،9293 ،ص495؛ هاشمی شاهرودی ،5 ،9275 ،ص72؛ حکیم ]بی تا[ ،92 ،ص . 419
 .2کاشف الغطا9734 ،ص945؛ نائینی ،4 ،9249 ،ص. 52
 .5انراری و طاهری ،9 ،9732 ،ص953؛ الحون ،9213 ،ص.242
 .2مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص 33به نقل از خویی ،کتاب النکاح ،4 ،ص .742
 .3خمینی] بی تا[  ،4ص.453
 .3الکعبی ،9277 ،ص.411
 .1جعفری لنگرودی ،9733 ،ص ( -433از منمر فقه ،قرد انشا تا زمانی که در ضمیر عاقید جیای دارد عبیارت ایجیاب و
قبول و مانند آنها ،نقاب از روی آن برنداشته است در فقه به انشا باطنی نامیده شده است.
 . 91مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص.33
 .99مروج  ،9731 ،ص 423؛ شی انراری ،4 ،9293 ،ص755؛ نجفی [بی تا] ،3 ،ص43؛حکیم [بی تیا] ،92 ،ص419
– .414
 .94الرضا ،9123 ،ص 939؛ مجاهد ،9113 ،ص.411
 .97خرازی ،9242 ،شماره ،21ص . 73
 .92انراری و طاهری ،9 ،9732 ،ص.34
 .95حکیم] بی تا[ ،94 ،ص .714-719
 .92روحانی ،2 ،9293 ،ص . 3
 .93الحون ،9213 ،ص 244؛الباز ، ،ص.923
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الرضا بالتفتیش) استعمال شده است البته قابل ذکر است عمده مباحث مطروحه مربوط بیه مبحیث
بیر فضولی می باشد.
جایگاه «رضایت تقدیری» از منظر فقیهان

بحث رضایت تقدیری از جمله مباحثی است که هماره مورد نقد و بررسیی فقهیای اسیالمی قیرار
گرفته است و فقهای معاصر در این راستا قائل به تفریل شده اند گروهی از آنان اعتقاد به کفاییت
رضایت تقدیری در ترتب آثار فقهی می باشند و از سویی دیگیر گروهیی از فقهیا قائیل بیه عیدم
کفایت رضایت تقدیری می باشند و بر این باورند که بر مجرد رضایت تقدیری ،آثار فقهیی بیر آن
ترتب نمی گردد و می بایست بروز داشته باشد در این راستا هر دو اندیشه را بیه تفکییک ییک بیا
مبانی استدالل هایشان مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
اندیشه اول:کفایت رضایت تقدیری

همانطور که در مباحث گذشته گفته شد بحث رضایت تقدیری در میان قدمای از فقها قابیل بحیث
نبوده است و این قول را ابتدا مرحوم شی انراری درکتیاب مکاسیب خیود مطیرح نمیوده اسیت
(مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص)33و دیگران به تبر ایشان ،این بحث را مورد نقد و بررسی قیرار
داده اند شی اعمم در فرازی از بیاناتش در مبحث بیر در مکاسب به این قیول تماییل پییدا کیرده
است البته نامبرده سعی نموده است در تایید این قول اصیحاب را موافیو خیودش لحیاظ نمایید و
ایشان علم به رضای واقعی مالک را در عقد بیدون اذن و انشیا کیافی میی دانید (شیی انریاری،
 ،4 ،9293ص )755ودر این زمینه گروهی که قائل به کفاییت رضیایت تقیدیری میی باشیند بیه
اموری استدالل نموده اند که به آن ا مور می پردازیم.
تمسک به آیات
الف) ا ستدالل به آیه « . . .اوفوا بالعقود» . . . .

یکی از مواردی که شی انراری به آن استدالل نموده اسیت سیوره مائیده ،آییه  9میی باشید کیه
خداوند می فرماید:
«یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود  » . . . . .؛ای اهل ایمان (هیر عهیدی کیه بیا خیدا و خلقیش
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بستید) به عهد و پیمان خود وفا کنید  .نکته ای در این آیه قابل بیان است این اسیت کیه عقید بیه
معنی قرار داد است قرارداد یعنی ،دو استثنایی که به هم گره خیورده انید ولیی رضیایت قلبیی بیه
تنهایی قرارداد و از امور اعتباری 1نیست ،بلکه انشا نیست و از امور تکوینی  2است پس در نتیجه
در اینجا تمسک به عموم «اوفوا بالعقود» تمسک به عام در شبه مریداقیه اسیت (مکیارم شییرازی،
،9731

 ،4ص.)33

ب) استدالل به آیه «  . . . .أن تَکونَ تجارةًعن تراضٍ» . . . .

خداوند تبارک در سوره نسا آیه  41می فرماید :یا ایها الذین امنوا ال تاکلوا اموالکم بینَکُم بالباطِلِ
إلفا أن تَکونَ تِجارةً عن تَراضٍ مِنکم وال تقتلوا أنفُسِکم إنِّ اللفهَ کَانَ بِکم رَحیماً ؛ ای اهل ایمیان میال
یکدیگر را به ناحو نخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده و یکدیگر را نکشید کیه
البته خدا بسیار بشما مهربان است.
استدالل قائلین به رضایت واقعی این است که مجرد این رضایت برای نقل و انتقال کیافی میی
باشد ،یعنی ،حتفی علم به رضایت الزم نیست و شخص مالک در صورت رضایت واقعیی بایید بیه
تجارت فرد دیگر ترتیب اثر بدهد (مکارم شیرازی ،همان).
چه بسا مراد شی از استدالل به این آیه این باشد که در قرآن ،رضایت مالک شرط در تجیارت
است و اگر کمی دقت صورت پذیرد متوجه می شویم که تجارت و رضایت مالک توامیان وجیود
دارد پس در نتیجه ،هر عقدی که ممزو به طیب نفس مالک باشد صحیح است در پاس می توان
گفت ،ظهور عبارت (در تراضٍ) در این است که تجارت از روی رضا باشد و رضایت علت بیرای
عقد باشد (عبدالرحمن ]بی تا[ ،4 ،ص 951؛ عمید زنجانی ،4 ،9731 ،ص919؛ دشیتی،9731 ،
ص .)722
 .9امور اعتباری :آفریده های ذهنی عقال ی جهان یا عقالی منطقه ای از جهان است و بیه اعتبیاری همیان ،اعتبیار عقالئیی
(وصیت ،مالکیت و .) . .است.
 .4امور تکوینی مانند :رضا و علم از امور تکوینی و حاالت نفسیانیه هسیتند و تیابر اعتبیار و انشیا نمیی باشیند و وجیود
خارجی دارند.
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در صورتیکه عقد به صورت فضولی صورت پذیرفته باشد و ثبوتا مالک بیه ایین عقید راضیی
باشد در صورتیکه عاقد آگاه به آن نباشد هیچ علیِت و معلیولیتی درکیار نیسیت (شیبیری زنجیانی،
درس خار فقه ،کتاب البیر.)17/7/5-
وگروهی از فقها در این راستا به قاعده« المومنو ن عند شروطهم» در کفایت رضیایت تقیدیری
تمسجک جسته اند (طوسی ،7 ،9711 ،ص .)971
تمسک به روایات
استدالل به روایت سکوت بکر و موالی عبد (فقه و مدني)

یکی از دالئلی که بر قول کفایت رضایت تقدیری لحاظ گردیده است روایت سکوت اسیت بیدین
صورت که اگر عبد بدون اجازه مولی ازدوا نماید سکوت مولی کاشف از رضا می باشید .یعنیی،
دیگراحتیاجی به قول و فعل نمی باشد و مجرد رضایت باطنی کفایت می کنید و ایین امیر انشیا
نمی خواهد ،زیرا در این روایت سکوت بمنزله اقرار می باشد.1
حرفعاملی روایت در باب سکوت را اینچنین بیان کرده اند . . . « :عن احمد بن محمد بین ابیی
نرر (بزنطی) قال :قال ابوالحسن علیه السالم فی المراة البکراذنها صماتها (سکوت) و الثییب امرهیا
الیها( 2.حر عاملی،9292 ،

 ،49ص .)77

در پاس می گوییم:طبو ماده 41ق .م سکوت مالک ولیو بیا حضیور در مجلیس عقید ،اجیازه
محسوب نمی شود و در شریعت اسالم فقط سکوت باکره منریوص و مقبیول اسیت و در میوارد
دیگر سکوت مطلقا مردود است و این قول ،منسیوب بیه مشیهورفقها اسیت (جعفیری لنگیرودی،
 ،9733ص)495
و طبو ماده 423ق .م اجازه مالک نسبت به معامله فضولی ،به لفظ یا فعلی که داللت بیر امضیا
1. consent presumed from silence

 .4بیرای اطیالع بیشییتر ر .ک :خیویی ،74 ،9293 ،ص415؛ خمینییی ،4 ،9293 ،ص919؛ موسسیه دائییرة معیار
االسالمی ،7 ،9242 ،ص22؛عالمه حلی ،3 ،9293 ،ص.943

الفقییه
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عقد نماید حاصل می شود .در فرهنگ های حقوقی انگلیس سکوت حالتی اسیت کیه فیرد سیخن
نمی گوید یا از سخن گفتن امتناع می ورزد( 1 .مارتین ،4112 ،ص .)232
در همین راستا کاشف الغطا عبارت «:الیُنسَبُ لساکت قولٌ» را به عنوان یک قاعده در کالم فقها
می داند (کاشف الغطا ،9751 ،ص25؛ عبدالرحمن]بی تا[ ،4 ،ص .)439بنابراین نمی تیوان هییچ
قولی را به ساکت نسبت داد (صفایی ،9759 ،ص.) 35
نکته ای که در این بحث قابل ذکر است گاهی با توجه اوضیاع واحیوال حیاکم بیرای شیرایط
ایجاد شده ،ما از سکوت ف رد پی به اراده درونی او می بریم و آنچه که می تیوان بیه عنیوان قرینیه
لحاظ گردد همان حجب و حیایی است که مانر از بیان شفا

و صریح در قبول شود.
2

9

در فقه از فرد سیاکت در بیاب معیامالت تحیت عنیوان« ممیاکس »ییاد کیرده اسیت (محقیو
سبزواری ،9247 ،ص.) 293
بنابر این سکوت همراه با قرینه انشا است یعنی ،سکوتی که در مقام بیان باشد و سکوت بکیر
در زمره این مقوله جای می گیرد و می توان ماده 914و  917ق .م موید این مطالب باشد.

1

استدالل به روایت صحیح زاره

در وسائل الشیعه آمده است«:محمد بن یعقوب . . . .عن زراره عن ابی جعفر علیه السیالم قیال. . .:
فقال ابوجعفر علیه السالم انه لم یعص اهلل ،و انفما عری سیجده ،فاذا اجاز فهوله جائز (عاملی،9292 ،
 ،49ص.)992
با توجه به مفاد روایت مذکور اینچنین برداشت می شود که ،عرییان بیه رضیای قلبیی مرتفیر

 .9برای اطالع بیشتر ر .ک :گارنر ،4111 ،ص 531؛ عبدالرحمن ]بی تا[ ،4 ،ص439؛ ابن منمور ،4 ،9291 ،ص.27
 .4مراد از واژه «مماکس» کسی است که با سکوت خود در بیر و ثمن تشویش ایجاد می کند.
 .7برای اطالع بیشتر رک:عاملی ،9297 ،ص931؛ کالنتر9291 ،

 ،4ص934

 .2افراد با سکوت خود می توانند قرد و اراده ضمنی خود رابه دیگران انتقال دهند و حقوق بعضا این امر را میی پیذیرد و
آثار حقوقی را مترتب بر آن می داند.
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گردد ودیگر نیازی به انشا نمی باشد پس در نتیجه ،عقد دائر مدار رفر عریان است و عریان نیاز
به انشا نداردو با توجه به مقدمات مطرح شده ،رضایت قلبی به تنهایی کفایت می کند.
در پاس می توان گفت :اگر عریان به ترر

در مال باشد با رضیایت ،عرییان برطیر

میی

گردد ،لکن اگر چنانچه عریان به خاطر انشا و عقد باشد می بایست انشیایی صیورت پیذیرد تیا
تعاقب آن رفر عریان باشد و در نتیجه با مجرد رضایت قلبی عقد حاصل نمی گردد.
گروهی دیگر در جهت کفایت رضایت تقدیری صر

به این روایت استناد نموده اند:

«  . . . .عن ابن ابی عمیر ،عن یحیی بن الحججا  ،عن خالد بن الحججا  :قال :قلت ألبیی عبیداهلل
علیه السالم الرجل یجی فیقول :اشتر هذا الثوب ،اُربحک کذا و کذا قیال . . . :ال بیأس انفمیا یحیل
الکالم و یحرُم الکالم» (عاملی ،93 ،9292 ،ص)51
خالد بن حججا می گوید :به امام صادق علیه السالم عرض کردم مردی می آیید و میی گویید:
این پیراهن را برای من بخر و به من بفروش من در عوض به تو سود می د هم و امیام در (پاسی )
می فرمایند :مشتری کار را تمام کرده است یا مختار است یعنی ،مشتری اگر چنانچه بخواهد بخیرد
و اگر نخواهد نمی خرد .به تعبیری دیگر ایشان هنوز قراردادی نبسته است و لذا اگیر قیراردادی را
قبل از خریدن تمام می کرد درست نبود ولی چون ،اقدام به فروش نکرده است عیب ندارد.
قابل ذکر است که در بحث کفایت رضایت تقیدیری اسیتثنائاتی از جملیه در بحیث «الشیروط
الرضا بالتفتیش » مطرح گردیده است که قابل اعتنا می باشد هم اکنون از ورود بیه آن بحیث خیود
داری می کنیم (الحون ،9213 ،ص .) 292و فقها در مبحث اباحه ترر  ،مجرفد رضیایت تقیدیری
را کافی و بال اشکال می دانند پس در نتیجه ،در این بحث دیگر احتیاجی به انشا اذن صریح نمیی
باشد( 1 .غروی اصفهانی ،9 ،9293 ،ص992؛ انراری ،4 ،9293 ،ص.)755

 .9برای اطالع بیشتر رک :روحانی ،2 ،9293 ،ص3؛ خویی ،74 ،9293 ،ص412
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عدم کفایت رضایت تقدیری

در بحث گذشته ،مبانی شرعی و روایی قائلین به کفایت رضایت تقدیری را بیان نمودیم و به نقد و
بررسی آن پرداختیم و شی اعمم بر این باور اسیت قیول اصیحاب  1بیر کفاییت مجیرد رضیایت
تقدیری است و اصحاب را دراین مقوله با خود همراه نموده است و شخص میگردد کیه میالک و
مفاد او همان کفایت رضایت باطنی است (مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص.) 33
و قابل ذکر است که به طور نمونه ،در عقد فضولی باید اسنادی به صاحب عقد بوجیود آیید و
این اسناد هویدا و ظاهر نمی گردد مگر این که انشایی صورت پیذیرد و حیر

رضیایت تقیدیری

انشا محسوب نمی گردد مگر این که ،به صورت قولی یا فعلی (لیزوم ابیراز رضیا) اجیازه صیادر
گردد و بسیاری از فقها بر این باورند( 2خمینی ،4 ،9732 ،ص.) 33
در باب عدم کفایت رضایت تقدیری به استدالل قائلین آن میی پیردازیم و در ایین مسیاله میی
بایست قائل به تفریل شویم.
نظریه اول :ظهور رضایت تقدیری با تاکید بر لفظ

گروهی از فقها بر این باورند که فقط اجازه لفمیه دارای اعتبار است واجازه لفمی گاهی به صورت
داللت مطابقی یا داللت التزامی 9به کار می رود (مکارم شیرازی ،4 ،9731 ،ص  )35و بعضیا بیه
 .9روحانی ،همان ،ص.3
 .4برای اطالع بیشتر ر .ک:حکیم] بی تا[ ،92 ،ص417؛ الرضا ،99123ص39؛ ؛ خوانسیاری ،4 ،9249 ،ص52؛ نیائینی،
 ،4 ،9249ص57؛ هاشمی شاهرودی ،5 ،9275 ،ص72؛ حسیینی شییرازی ]بیی تیا[ ،3 ،ص45؛ کاشیف الغطیا ،
 ،9734ص945-971؛ زحیلی ،5 ،9293 ،ص 7713؛ مکیارم شییرازی ،4 ،9731 ،ص33؛ الحیون ،9213 ،ص،242
حکیم] بی تا[ ،94 ،ص714-719؛ بهرامیی ،9714 ،ص44؛ لنگیرودی ،9733 ،ص( 433بیه نقیل از اراده بیر حقیوق
مدنی)ص  ،39شماره  923-922؛مجاهد ،9113 ،ص411؛ سبزواری ،9 ،9247 ،ص 293و 293و.) . .
 .7داللت مطابقی و تضمینی و الزامی که در علم اصول و معانی بیان و منطو طر
طر

حاجت است (جعفری لنگرودی.)9123-9123 ،7 ،9719 ،

توجیه اسیت و در تفسییراو پیی قیوانین
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صراحت و ظهور بیرونی و یا به صورت کنایه  1استعمال می شود (زحیلی ،5 ،9293 ،ص.)7711
شافعیه معتقد است که رضا امری مخفی است و در عقد شرط است که با الفیاظ صیریح ییا کناییه
باشد پس در نتیجه از نمر آنان آنچه را بر لفظ داللت می کند معتبر است البته گروهی از شافعیه از
جمله؛ نووی و متولی بر صحت انعقاد بیر معامالت نمر مساعد دارنید و مجیرد لفیظ را در اثبیات
عقد شرط نمی دانند (همان ،ص .) 7797
مرحوم خویی می گوید «:وقد ذهب جماعة الی اعتبار لفظ فیها (ای االجازه) تارةً بیدعوی اِنفمیا
بمنزلة العقود الجدید و اخر بدعوی ان االستقرار یقتضی اعتبار الفیظ فیمیا یقتضیی اللیزوم (مکیارم
شیرازی ،4 ،9731 ،ص 33به نقل از خویی ،کتاب النکاح ،4 ،ص .) 742
استدالل به روایت خالد بن حجّاج

در کتاب وسایل الشیعه چنین بیان شده است . . . «:عن یحیی بن الحججا عن خالد بن حججا قال:
قلت البی عبدهلل علیه السالم  . . . .قال ،ال باس به یحلف (یحلفیل) الکیالم و یحجیرم الکیالم (عیاملی،
 ،93 ،9292ص) 951
در باب متن حدیث امام صادق می فرمایند« :انفما یحلف الکالم و یحرفم الکالم» این عبارت مویجید
این می باشد که رضایت باطنی به تنهایی کفایت نمی کند وحلیت و حرمت عقود به کالم است بیه
طور مثال :انشا عقد ازدوا به کالم است پس در نتیجه انشا فعل کفایت نمی کند و تاکید بر لفظ
است .قابل تامل است که این روایت با روایت سکوت که مطرح گردید در تعارض است.
اندیشه دوم :ظهور رضایت تقدیری با تاکید بر لفظ و فعل

بسیاری از فقها در بحث کاشف از رضایت تقدیری ،قائل به لفظ و فعل می باشیند و صیرفا اجیازه
لفمیه را شرط نمی دانند و اعمی می باشند (حکیم]بی تا[ ،92 ،ص ) 417
اگر چنانچه قائل به استقرا ناقص گردیم و عقود الزم را مستلزم مجرد لفظ بدانیم و به عبیارت
دیگر انشا عقود الزم با لفظ لحاظ گردد قسم معامالت مورد غفلیت واقیر میی شیود زییرا انشیا
1. Antonomasia
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معامالت با لفظ انجام نمیی پیذیرد ،بلکیه انشیا آن فعلیی اسیت و معیامالت در زمیره عقید الزم
محسوب می گردد و معامالت معاطاتی از قدمت زیادی برخوردار می باشد؛ لکن آنچیه امیروز در
فقه اصل است بیر به صیغه است.
در روایات عدیده ای ،از جمله ،روایات سکوت بکر و ولی عبد مویجید ایین مطلیب اسیت کیه
اجازه منوط و منحرر به لفظ نمی باشد( 1عاملی ،49 ،9292 ،ص77و .)992و نیزد فقهیای اهیل
سنت بیر بر هر آنچه را که داللت بر رضایت نماید صحیح است (زحیلیی ،5 ،9293 ،ص 7711
به نقل از فتح القدیر ،5 ،ص) 33
در میان اهل سنت ،گروهی از شافعیه از جمله نووی و متولی و نجوی قائل به بیر معامالتی نیز
می باشند و شرط لفظ را در انعقاد و بیر الزم نمی دانند (زحیلی،9293 ،

 ،5ص.)7 779

بنابر این با توجه به مطالبی که مطرح گردید قول دوم ،قولی مطلوب به نمر می رسد.
نتیجه
نتایج این پژوهش به شرح زیر است:
 .9مسأله رضایت تقدیری در زمره مباحثی است که در میان قدما مطرح نبوده است و اولین بار
درزمان شی انراری به عنوان یک مساله فقهی به طور علمی مطرح گردیده است.
 .4اجازه عالوه بر لفظ و فعل ،شامل رضایت قلبی هیم میی شیود کیه اطیالع بیر آن از قیرائن
مشخص می گردد.
 .7محل نزاع در بحث از رضایت تقدیری در مقام ثبوت است یعنی اگر چنانچه در عیالم واقیر
فردی رضایت داشته باشد آیا عقد صحیح است یا نه؟!
 .2مسأله رضایت تقدیری در بیر فضولی یا مسأله رضا در اباحه ترر
اباحه ترر

متفاوت است زییرا در

رضایت کافی است حتی رضیایت تقیدیری کیافی اسیت .بنیابراین در اباحیه

 .9برای اطالع بیشتر ر .ک :خمینی ،4 ،9732 ،ص933؛ مجاهد ،9113 ،ص.414
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ترر

انشا نمی خواهد طیب نفس حاصل است ولی در بحث ما طیب نفس در انشا بیه

تنهایی کفایت نمی کند.
 .5رضایت تقدیری از منمر بیشتر فقهای اسالمی می بایست با جمله انشائیه ابراز گردد تا آثیار
حقوقی بر آن مترتب گردد.
 .2در بحث کفایت رضایت تقدیری ،مواردی از جمله روایت سیکوت بکیر و سیکوت میولی
برعبد و  . . .می باشد که مورد استناد فقها و حقوق دانان می باشد . .
 .3در بحث رضایت تقدیری ،آنچه را در متون فقها قابل ذکر است در عرصه و ساحت حقیوق
نیز به عینه مرداق دارد .
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منابع و مآخذ
قرآن کریم ،ترجمه مرحوم الهی قمشه ای
نهج البالغه ( ،)9731ترجمه محمد دشتی ،قم :موسسه فرهنگی تحقیقاتی امییر المیومنین علییه
السالم .
 .9آذر نوش ،آذر تاش ( ،)9737فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،تهران :نشرنی .
 .4ابن منمور االفریقی المرری ( ،)9291لسان العرب ،4 ،بیروت :دارالفکر .
 .7امامی ،سید حسن (9721ش) ،حقوق مدنی :9 ،کتابفروشی اسالمیه .
 .2انراری ،شی مرتضی ( ،)9293مکاسب :4 ،دارالحکمة .
 .5انراری ،مسعود ،محمد علی طاهری ( ،)9732دانشنامه حقوق خروصی9 ،و :4محراب فکر.
 .2بهرامی ،بهرام و زهرا بهرامی ( ،)9714معامله فضولی و انتقیال میال غییر ،موسسیه فرهنگیی و
اجتماعی نگاه بیجنه.
 .3الباز ،داوود ( ،)4191عقد تبرفع االشخاص للجهات الحکومیة :منشاة معار

باالسکندریة .

 .3برمه جی ،سائر ،)4111( ،معجم مرطلحات الفیاظ الفقیه االسیالمی؛ صیفحات للدراسیات و
النشر.
 .1جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)9719المبسوط در ترمینولوژی حقوق9 ،و ،7تهران :گینج
دانش.
 .91جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)9733دائرة المعیار

حقیوق میدنی و تجیاری :9 ،گینج

دانش.
 .99جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)9733وسیط ترمینولوژی در حقوق :گنج دانش.
 .94جرجس ،جرجس (9112م) ،معجم المرطلحات الفقهیة و القانونیه :الشرکة العالمیه الکتاب.
 .97حکیم ،سید محسن ،مستمک العروة الوثقی94 ،و92؛ قم :دارالتفسیر.
 .92حسینی شیرازی ،سید محمد]بی تا[ ،ایرال الطالب الی المکاسب :3 ،موسسه االعلمی.
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 .95الحسینی العاملی ،سید محمد جواد ( ،)9245مفتاح الکرامة فی شرح القواعد العالمییه ،2 ،قیم:
موسسه النشر االسالمی التابعه الجماعة المدرسین بقم المشرفة.
 .92حسینی شیرازی ،سید محمد ]بی تا[ ،ایرال الطالب الی المکاسب ،3 ،موسسه االعلمی.
 .93الحون ،صالح عبد الزهرا ( ،)9213الموسوعة القضائیه ،بیروت :دارالرائد العربی.
 .93خییرازی ،سییید محسیین ( ،)9242مضییاربه ( ،)4فقییه اهییل البیییت (فرییلیه فقهیییه متخرجرییه)،
العدداالربعون :موسسه دائرة المعار

الفقه االسالمی .

 .91خویی ،سید ابوالقاسم ( )9293المباین فی شرح العروة الوثقی،

 :74موسسه احییا آثیار االمیام

الخوئی (ره).
 .41خمینی ،روح ا  ،)9291( . .کتاب البیر ،4 ،قم :موسسه مطبوعات اسماعیلیان.
 .49خمینی رو ح ا ] . . .بی تا[ ،تحریر الوسیله ،4 ،قم :موسسه مطبوعات دارالعلم.
 .44خمینی رو ح ا  ،)9293( . .ترجمه تحریر الوسیله ،7 ،قم :انتشارات جامعه مدرسین وابسته به
حوزه علمیه قم.
 .47خمینی ،مرطفی ( ،)9732تحریرات فی الفقه کتاب البیر9 ،و ،4قم :موسسه تنمیم و نشر آثیار
امام خمینی.
 .42روحانی ،سید محمد صادق ( ،)9293انوار الفقاهه (التعلیو علی مکاسیب الشیی االعمیم)2 ،
[بی نا].
 .45الرضا ،حسین توفیو ( ،)9123االحوال الشخیره للمرریین غیر المسلمین :دارالنهضه العربیه.
 .42زحیلی ،وهبه ( ،)9293الفقه االسالمی وادلفة2 ،و ،5دمشو :دارالفکر.
 .43سنهوری ،عبدالرزاق احمید ]بیی تیا[ ،الوسییط فیی شیرح القیانون ،المیدنی الجدیید (االیجیار
واالعاریه) ،2 ،القاهره :دارالنهضه العربیه.
 .43شبیری زنجانی ،سید موسی ،درس خار فقه (کتاب البیر).
 .41صفایی ،سید حسین ( )9759حقوق مدنی ،تعهدات (قراردادها) تهیران :نشیریه موسسیه عیالی
حسابداری.
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 .71طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن ( )9711استبرار ،7 ،تهران :دار الکتب االسالمیه.
 .79عبدالرحمن]بی تا[ ،معجم المرطلحات و الفاظ الفقهیه :4 ،دارالفضیله.
 .74عدل ،مرطفی ( ،)9737حقوق مدنی ،قزوین :انتشارات بحر العلوم.
 .77عاملی ،یاسین عیسی ( ،)9297المرطلحات الفقهیه فی الرسائل العالمیه :دار البالغه.
 .72عاملی ،محمد بن حسن ( ،)9292وسایل الشیعه93 ،و ،49بیروت :موسسیه آل البییت الحییا
التفرا .
 .75عبدالناصر ،جمال ( ،)9291موسیوعة الفقیه االسیالمی ،4 ،قیاهره :المجلیس االعلیی للشیئون
االسالمیة.
 .72عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ( ،)9293مختلف الشیعه فی احکام الشریعه:3 ،مرکیز
النشر التابر لمکتب االعالم اال سالمی.
 .73غروی ،اصفهانی ( ،)9293حاشیه کتاب المکاسب :9 ،دار المرطفی صل اهلل علیه و آله وسلم
الحیا الترا .
 .73فریحی ،علیرضا ( ،)9733اذن و آثار حقوقی آن ،قم :موسسه بوستان کتاب ،مرکز چاپ و نشیر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
 .71قرشی ،سید علی اکبر ،)9733( ،قاموس قران ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .21کالنتر ،سید محمید ،)9291( ،شیرح کتیاب المکاسیب (تحقییو و تعلییو)  :4موسسیه النیور
للمطبوعات.
 .29کاشف الغطا ، ،محمد بن علی بن محمد رضا ( ،)9734الفردوس االعلی] :بی تا[.
 .24کاشف الغطا ،محمد بن علی بن محمد رضا ( ،)9751تحریر المجلفه ،5 ،نجف اشر  :المکتبه
المرتضویه.
 .27کاتوزیان ،ناصر ( ،)9714قانون مدنی درنمم حقوق کنونی ،تهران ؛ نشر میزان.
 .22کعبی ،محمد ( ،)9277المفاتیح الفقهیه ،بیروت :دارالمرتضی.
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 .25گواهی ،زهرا ( ،)9733فرهنگ واژگیان کیاربردی درمتیون فقهیی ،مشیهد :انتشیارات دانشیگاه
فردوسی مشهد.
 .22گیتی نورد ،محمو د ()9731فرهنگ حقوق بین الملل انگلیسی -فارس ،تهران :آثار اندیشه.
 .23مراغی حسینی ،میر عبدالفتاح ( )9245العناوین ،قم :موسسیه النشیر االسیالمی التابعیه لجامعیة
المدرسین بقم المشرفة.
 .23مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)9731کتاب النکاح ،قم :موسسه علی بن ابیطالب علیه السالم.
 .21مهند ،مختار نوح ( ،)4119االیجاب والقبول فی العقد اال داری (رسالة دکتورا قدمت الیی کلییه
الحقوق) :جامعه عین شمس.
 .51مروج  ،حسین ( ،)9731اصطالحات فقها ،دفتر انتشارات اسالمی .
 .59مجاهد ،امامة ابوالحسن ( ،)9113الوجیز فی االحیوال للمریریین غییر المسیلمین؛ دار الکتیب
القانونیه.
 .54موسسه دائره المعار

فقه االسالمی ( ،)9242المعجم الفقهی مکتب الشیی طوسیی ،7 ،قیم:

مکتب االعالم االسالمی للحوزة العلمیه فی قم.
 .57نجفی ،محمد حسن ]بی تا[ ،جواهر الکالم فی شرح الشرایر االسالم ،42 ،بییروت؛ دار احییا
الترا

العربی.

 .52محقو سبزواری ،محمد باقر ( ،)9247کفایة الفقه ،9 ،قم دفتر انتشیارات اسیالمی وابسیته بیه
جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 .55نوری ،محمد علی ،)9731( ،قانون مدنی فرانسه ،گنج دانش ،عقود و تعهدات قراردادی به طور
کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه
 .52نوری ،محمد علی ،)9733( ،قانون مدنی مرر :گنج دانش.
 .53نوری ،حسین قلی ( ،)9731قانون مدنی و تجاری و اولین پیش نویس قیانون میدنی در اییران:
انتشارات مجد.
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 .53نائینی ،میرزا محمد حسین ( ،)9249فیضیة الطالب فیی شیرح المکاسیب ،4 ،موسسیه النشیر
االسالمی.
 .51نجفی ،محمد حسن] بی تا[ ،جواهر الکالم فی شرح الشیرایر االسیالم ،3 ،دار احییا التیرا
العربی.
 .21هاشمی شاهرودی ،محمود ( ،)9275موسسه الفقه اسالمی :5 ،موسسه دائیرة المعیار

الفقیه

االسالمی.
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