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مقدمه ويرايش دوم
  

 رو ه كتاب با استقبال شـايان اهـل نظـر روبـ           نگارش نخستينِ   را سپاس كه   خداوند منّان 
ــر  آن رااســاتيد عظــام دانــش حقــوق   .شــد ــابع درســي معتب ــوان يكــي از من ــه عن    و  ب

بـذل   .هـان تعرفـه فرمودنـد     پژو  دانـش براي   واجد طرحي نو نسبت به عرضه فقه مدني       
 مبـادرت بـه    موقتـاً بـه حـداقل نيـاز        ب شد كه ناشر چند بار     عنايت سروران كرام موج   

 بـراي   اكتفـا بـه حـداقل      .فـان باشـد   ؤلم انبوه منتظر تجديد نظـر     براي نشر  كند و  تكثير
ضـمن   بـدين جهـت   . شـد  مـي نـشر    تكثير حسب اطالع گاهي موجب نايابي در بـازار        

دانـشيان   نيـز  ناشـر محتـرم و     بـازنگري از   خير در أاز تـ  ،   عنايـت  سپاس از ارباب نظر و    
بزرگـواري   چنانچه قـصوري بـوده بـا        نه تقصير و   م كه مطمئناً  يطلب پوزش مي  بزرگوار
  .عفو فرمايند خويش

  :در بازنگري انجام شده
لـدي االقتـضاء از     كليه موارد تذكر سروران كرام مورد توجه قرار گرفتـه و   .1

  .عمال گرديده استآراستن اِ و  پيرايستن،رهگذر ويراستن
 »ضرورت بازنگاري حقوق اسالمي   « عنوان   با يك فصل    اولغاز بخش   در آ . 2

كه مشتمل بر پنج فـصل بـود بـه شـش فـصل افـزايش يافتـه                   اولبخش   افزوده شده و  
   . است

آن بود كه مابقي فـصول بخـش دوم ايـن دفتـر در               در نگارش نخستين بنابر   . 3
مـشاورت بـا    صـله و تجربـت حا  و ل ايام گذشتهـمأ ولي پس از ت    ،جلد دوم دنبال شود   

  مـصلحت ديـده شـد كـه بـراي دفتـر جديـد طرحـي نـو                  ،ان اهل مالطفت  نظر  صاحب
 كـه البتـه     آغاز گـردد  بندي نويني    فصل وبندي    مجلد جديد با بخش     و  شود درانداخته

  . »را حالوتي است دگر سخن نوآر كه نو «اند هگفت
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 خـي منـابع  فاصله نگارش نخـستين دفتـر اول تـا تـاريخ ايـن بـازنگري بر           در. 4
 )ع( خادمان تـراث اهـل بيـت عـصمت          و گزاران خدمت اهتمام اهل همت و   ه   ب كتاب

  بـود كـه تمـامي آنهـا     مـزين گـشته   جديد همراه با تحقيقزيور طبعه  مطلوبي ب  نحو به
  . نشان جديد جايگزين گشت ي با نام ويدر فهرست منابع نها و روزآمد شد

 نسبت به وجـود ، صيراي رفع نقارغم تالش در حد توان ب   ه  ب،  كالم آخر آنكه  
 كه عنايت كريمانـه اربـاب معرفـت و         اطمينان دارد  نيست و  هنوز جاي انكار   كاستيها

 گمان همتي است بدرقه راه ما، كه راهِ منـزل دراز           ادعيه خالصانه آنان بي    و رهنمودها
  .نوسفر راهرو است و

همــتم بدرقــه راه كــن اي طــاير قــدس
  

ن نو سـفرم  كه دراز است ره منزل و م   
  

  
  مؤلفان

  1390تابستان 
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پيشگفتار
  

حقوق اسالم به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتى كه از جانب شارع اسالم براى اداره               
جامعه اسالمى و تنظيم روابط اجتماعى مقرر گرديده، همواره و حتى در حكومتهـاى              

داده  تـشكيل مـى  معـه اسـالمى را   غيردينى، بخش قابل توجهى از قواعد حـاكم بـر جا     
 امروز كه با خواست ملت مسلمان ايران و لطـف ايـزد منـان، نظـام اسـالمى در                    .است

ه است، تبعيت كامل نظام حقوقى كـشور از نظـام حقـوقى اسـالم               شدجامعه ما برقرار    
انتظارى به حق و منطقى است كه خوشبختانه گامهاى بلندى نيز در اين مسير برداشـته      

  .شده است
دفتـر همكـارى   (اين امـر مهـم، پژوهـشكده حـوزه و دانـشگاه      در مساعدت به    

طرحهايى تهيه كرد تا به همت جمعى از محققان، تحقيقات جامعى           ) حوزه و دانشگاه  
در زمينه حقوق اسالمى و بر اساس فقه غنى و پوياى اماميه انجام گيـرد و حاصـل آن                   

  .دشو علمى عرضه به صورت كتب و منابعى ارزشمند به جامعه
حاضر جلد نخستين دوره حقوق قراردادها بر اساس فقه اماميه است كه            كتاب  

پـور و بـا مـساعدت و راهنمـايى           شبيرى، عبدى   محققان فاضل آقايان قنواتى، وحدتى    
دانشمند فرزانه جناب آقاى دكتر مصطفى محقق داماد كه خود نيـز تـأليف بخـشى از              

اين هدف كه مباحث حقوقى فقه       با   ده است شاند، تهيه و تدوين      آن را به عهده داشته    
اماميــه در قــالبى نــو و بــه شــيوه رايــج تأليفــات حقــوقى روز در دســترس محققــان و  

اين كتاب، عالوه بر آنكـه منبـع و مرجـع قابـل اعتمـادى در                . پژوهان قرار گيرد   دانش
، ستانـدركاران امـر قـضا      دست زمينه حقوق اسالمى براى عموم محققان، دادرسان و       

مقطع كارشناسى ارشد بـه عنـوان منبـع اصـلى درس             ن رشته حقوق در   براى دانشجويا 
  .ده استشتدوين » حقوق مدنى«
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فصل از بخـش اول جلـد حاضـر بـه قلـم دانـشمند       دومين  و گفتنى است اولين  
بخـش  پنجم  وم وسمحترم جناب آقاى دكتر محقق داماد نگارش يافته است و فصول     

   بخـش چهـارم فـصل  . پـور  اى عبـدى اول و نيز گفتار مقدماتى بخـش دوم توسـط آقـ           
 بخـش   شـشم   در اين جلد توسط آقاى قنواتى و فصل        ومداول و ديگر مباحث بخش      

بـا ايـن همـه تمـامى        . اول نيز توسط آقاى وحدتى شبيرى بـه نگـارش درآمـده اسـت             
بررسـى و اصـالح     ،   بحث نظر استاد دكتر محقق داماد به صورت گروهى        مباحث زير 

  .گرديده است
مؤلفان اين اثر و همه عزيزانى كه در حروفچينى، ويـرايش و نـشر              در پايان، از    
ان ارجمنـد   نظـر   صاحبكنيم و از استادان و       اند، تقدير و تشكر مى     آن ما را يارى داده    

شود با همكارى و راهنمايى و پيشنهادهاى اصالحى خود، مـا را در اصـالح              تقاضا مى 
ى و علمـى جمهـورى اسـالمى    كتاب حاضر و تدوين آثار مورد نياز جامعـه دانـشگاه     

  .ايران يارى دهند
  

  پژوهشكده حوزه و دانشگاه
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مقدمه
  

هـاى فقيهـان و انديـشمندانى اسـت كـه             و انديشه  ءاى از آرا   كرانه فقه اماميه درياى بى   
، يعنى منابع اصلى تعاليم و دستورات اسـالم،         »سنت«و  » كتاب«اند با توسل به      كوشيده

حنيــف را تبيــين و نظــام حقــوقى آن را در تنظــيم روابــط قواعــد و احكــام ايــن ديــن 
اين تالش در زمينه قـوانين و احكـام معـامالت بـه اوج      . اجتماعى انسانها تعريف كنند   

گيرى از  د رسيده است و فقيهان نامدار شيعه با استفاده از قواعد مسلم عقلى و بهره  خو
سيره مستمر عقال و اسـتناد بـه عرفهـاى پايـدارِ مـورد تأييـد شـرع، بـه توسـعه قواعـد                        

اى كـه در روابـط متنـوع         حلهـاى حقـوقى بـراى مـسائل پيچيـده          معامالت و يـافتن راه    
حـل مـسائل     ند و در اين خـصوص از ارائـه راه         ا آيد، همت گماشته   اجتماعى پديد مى  

  .اند نوپيدا و تعريف موضوعات جديد غافل نمانده
اينك كه با تحوالت ناشى از انقالب اسالمى، نظـام حقـوقى كـشورمان ايـران               

ى و هـم در     گذار  قانونبيش از پيش با نظام حقوقى اسالم عجين گشته و هم در زمينه              
اى يافتـه، شـناخت حقـوق     ع معتبـر آن جايگـاه ويـژه    فرايند قضايى، فقه اسالمى و مناب     

  .اسالمى و تبيين قواعد و احكام آن اهميت دو چندان يافته است
با وجـود ايـن، شـيوه مرسـوم نگـارش منـابع فقهـى كـه اسـتفاده از ايـن منـابع                        

پژوهان مجـرب منحـصر نمـوده اسـت، بـا همـه غنـاى                ارزشمند را به اهل فن و دانش      
اسخگوى اين نيـاز عمـومى باشـد و تـأليف منـابعى كـه بتوانـد                تواند پ  علمى خود نمى  

اى قابـل فهـم بـراى        گونـه   بـه حقوق اسـالمى را بـا حفـظ كيفيـت و غنـاى علمـى آن                 
  .پژوهان حقوق ارائه دهد، ضرورت دارد دادرسان، كارشناسان و دانش

عالوه بر ايـن، در شـيوه مرسـوم تـأليف و تـدوين كتـب فقهـى در زمينـه فقـه                       
قواعد و شرايط كلى عقد را به طور پراكنده و در ضمن مباحث مربـوط               معامالت كه   
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 قواعـد عمـومى و      سازد، خأل وجود كتابهاى جامعى كه منحصراً       عقد بيع مطرح مى    به
كلى عقد را بيان دارد، نمايـان اسـت و همـين امـر تـأليف كتابهـايى از ايـن دسـت را                        

  .سازد ضرورى مى
اند با تتبع در منابع معتبر فقهى، قواعد         شيدهبا درك اين نياز، مؤلفان اين اثر كو       

اى كه ضـمن حفـظ    گونه بهو احكام كلى عقد را استخراج و در قالبى نو بازگو كنند؛          
اصالت مطالب، به آنها نظم منطقى و عقالنى داده شود تا با روالى كـه شـيوه تأليفـات                   

حققـان و  حقوقى امروز اسـت، شـناخت حقـوق اسـالمى در زمينـه قراردادهـا بـراى م         
شيوه كار بر اين بوده است كه در بسيارى مـوارد           . اندركاران ميسر و آسان شود     دست
 كاملى به عمل آيد و در        و نظريات انديشمندان و فقيهان اماميه استقراى تقريباً        ءاز آرا 

بعضى موارد هم به داليل زير به ارائه نظريات و ديدگاههاى مهم و اصلى اكتفا شـده                 
اى موارد به منظور اطالع خوانندگان از ديدگاه ديگر مذاهب           در پاره به عالوه،   . است

  .اسالمى، نظريات فقيهان عامه هم بازگو شده است
. هدف مؤلفان، تأليف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبناى فقه اماميه اسـت            

اى باشد كه ضـمن تعميـق مباحـث و           گونه  بهاز اين رو، سعى شده است سطح مباحث         
اى مــوارد  ات عمــده، از ارائــه مباحــث پيچيــده فقهــى و اصــولى در پــاره بيــان نظريــ

روى داريد، جلد اول از اين مجموعه است كه در         كتابى كه در پيش   . خوددارى شود 
بخش اول آن مباحث مقدماتى و آغازين همانند تعريف عقـد و ماهيـت آن، مقايـسه                 

در بخـش   . ار گرفتـه اسـت    اين نهاد با نهادهاى مشابه و تقسيمات عقود مورد بحث قر          
دوم كه به شرايط انعقاد و اعتبار عقد اختصاص يافته است، مباحث مربوط به قـصد و                 
رضا و اراده در جلد اول و ادامه آن، يعنى مباحث مربوط بـه توافـق دو اراده، عيـوب                    

در جلد سـوم، مباحـث مربـوط بـه          . اراده و شرايط متعاقدين در جلد دوم خواهد آمد        
و شرايط آن، جهت معامله و ضمانت اجراى شرايط اساسـى عقـد مـورد               مورد معامله   

گيرد و جلد چهارم نيز به فصول مربـوط بـه آثـار عقـد و انحـالل عقـد                     بحث قرار مى  
  .اختصاص خواهد يافت

تأليف مزبور اگرچه به قلم چند نفر نگارش يافته، اما حاصل دقت عقل جمعى              
 ز روال منطقـى و انـسجام در نگـارش         است و تالش شده است كه مطالب ارائه شده ا         
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رود با وجود تنوع در نگارش، خطاهـا و اشـتباهات    از اين رو اميد مى    . برخوردار باشد 
محتوايى آن اندك باشد و توانسته باشيم حقوق اسالمى را آن گونه كـه هـست بيـان                  
كنيم و منبعى مفيد براى محققان و دانشجويان و نيز دادرسـان و وكـال و كارشناسـان                  

قوق فراهم كنيم و اميد داريم كه اثر مزبـور بتوانـد مرجـع معتبـرى بـراى مطالعـات                    ح
  .حقوق تطبيقى محققان غربى و جهان اسالم، در زمينه فقه اماميه باشد

در پايان سـپاس خـود را از مـسئوالن پژوهـشكده حـوزه و دانـشگاه، بـه ويـژه                
ــوذرى،  ت حجــمعاونــت محتــرم پژوهــشى جنــاب    كارشــناس االســالم والمــسلمين ن

  االسالم والمسلمين حـسنى، و همـه كـسانى كـه مـا را در تهيـه                 تحجمحترم پژوهشى   
  همچنين از ويراستار محتـرم جنـاب آقـاى        . داريم اند، بيان مى   و نشر اين اثر يارى داده     

زاده كه با سعى و اهتمام خـود، ايـن نوشـتار را ويـرايش و اصـالح كردنـد                     صفر بيگ 
ان ارجمند و خوانندگان گرامى اسـتدعا داريـم         نظر  احبصسپاسگزاريم و از اساتيد و      

كاستيها و خطاهاى احتمالى را به مؤلفان گوشزد كنند تا در چاپهاى آتى ايـن جلـد و      
  .مجلدات بعدى مورد توجه قرار گيرد

  
   مؤلفان




