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 پیشگفتار
 
 
 

 ز نام خدا سازد آن را کلید خرد هر کجا گنجی آرد پدید
 سازهمان ناخردمند را چاره ردنوازـش بخــخدای خردبخ

 
دانشــجویان اســبادان و ویژه به ،حقوقی ایران ۀبه جامعرا  (3 یدن)حقوق م (1) ّینمععقود خرســندیم که کبا  

 .داریممیتقدیم ، های حقوق، فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمیمحبرم رشبه
جنا  آقای دکبر مصطفی بخبیاروند، دانشیار محبرم  ،ارجمندفاضـ  و دریغ همکار های بیتردید مسـاعد بی

ـــ ـــمند جنا  آقای محمدتقی نادی، هـای مجـد  گـاه قم و تال گروه حقوق مـالکیـت فکری دانش انه و ارزش
جانب را برای نوشب  حقوق خصـوصـی دانشگاه فردوسی مشهد که مشباقانه پیشنهاد ای  ۀفرهیخب ۀآموخبدانش

، در غنای علمی اثر کردندثمر رساندن ای  اثر مشبرک بیل کبا  حاضـر پییرفبند و توان علمی خویش را در به
 مؤثر و مطلوبی داشبه است.نقش 

ـــندگان را بر آن  معی  اهمیـت عقود  و لزوم توجـه بـه قوانی  راجب به آن با رویکردی فقهی و حقوقی، نویس
فص  مسبق  مباحث بیب، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض و صلح را بررسی و در مواردی واکاوی  3داشـت تا در 

ــابهی کنند ــر با آثار مش ــبار حاض ــده عالوه. وجه تمایز نوش ــبه ش ها با بر هماهنگی عنوانکه در ای  زمینه نگاش
ــعی کرده ــندگان س ــت که نویس ــجویان، ای  اس ــبدول دانش ــی و تقویت قدر  اس ــ  درس ــرفص اند تا مبانی س

گیری از مباحث مبناظر فقه اسبدولی که  فقه سابقه دارند با بهره ۀموضوعا  و مسائ  حقوقی را که در گنجین
قمح شحائع االسالمشهیدی ،  ۀلمع شرح و  لمعهثار برجسـبه و ارزشـمندی همنون کبا  و با تکیه بر آ ی، حل   ق 

های شیخ انصاری و حاشیه مکاسبکبا   شیخ محمدحس  نجفی، جواهح الکالمی، عالمه حل   قواعد االحکام
ق مصبا  الفقاهه ارزشـمند آن، های اندیشمندان فقه اهو اسبفاده از دیدگ )ره(خمینیامام یعکتاب البخوئی و  محق 

دان مدانحقوقامامی که در پرور   اد ناصر کاتوزیان و مرحوم اسبدکبر ق و فاضلی نظیر مرحوم اسباد ، مبخل  بعه 
که جزء  -دحسـی  صفایی دکبر سـی  اسـباد محمدجعفر جعفری لنگرودی و دکبر دکبر مهدی شـهیدی، اسـباد 

اند، برای سهم بسزایی داشبه -روندشمار میثار حقوقی بهاسـبادان پیشـکسـو  و نویسـندگان فرهیخبه و دقیق آ
 دانشجویان گرامی تبیی  کنند.

بر مباحث میکور در مب  کبا ، ر ای  نکبه ضـروری اسـت که در اثر حاضر تال  شده است تا افزونتیک  
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افق فکری خوانندگان  ۀبر توسعها درج شود تا عالوهطور دقیق و مسبند در پاورقیتوضیح مطالب وزم و مفید به
ل فقهی او  اساس و با توجه به ذکر ارجاعا  هدفمند و منابب دستبرای  عزیز، نهایت رفب ابهام نیز صور  پییرد.

دو حقوقی م ند مرتبط با موضوع یاری و مقاو  ارزشم هاکبا مأخیشناسی مخاطب را در  که هاپاورقیدر  بعد 
طب اسـبادان، پژوهشگران و دانشجویان مقا برایکبا  شـده در حث مطرحاز مبا بهبر ۀاسـبفاد ۀ، زمینرسـاندمی

از مبانی فقهی  شدهرو تال  جسـبار پیش. در هموارتر گردیده اسـتفقه و حقوق  ۀتحصـیال  تکمیلی عرصـ
ـــود برداریپردهمواد قانونی  در میدان مباحث فقهی و حقوقی  زمانهماثر، خود را  ۀخواننده هنگام مطالع تا ش

 .کند روشنی درکبهه و نقاط اشبراک فراوان مباحث یادشده را یافب
ــومی  ــت خالی از )ع(ازآنجاکه هیچ اثری جز کالم خداوند و معص ــاحب ،نقص نیس ــبادان و ص نظران از اس

تکمی  آن اثر  ۀنو زمی کنندفقه و حقوق خواسباریم که پیشنهادها و انبقادا  خود را به نویسندگان منبق   ۀعرص
 آورند.را فراهم 

 9311ماه ید 
 درافشان یقبول یدهادمحم   یددکبر س 

 مشهد یدانشگاه فردوس یعلم یئتضو هع 
 



 

 مهمقدّ
 
 
 

شــوند. منظور از عقود تقســیم می معی  یا غیر معی  و عقود نا معی  عقود  ۀبندی به دو دســبعقود در یک تقســیم
ها بیان شده است. در مقاب ، عقود ای برای آنژه، عقودی است که در قانون نام خاصی دارند و احکام ویمعی  

ها بیان خاصــی برای آن ۀ، حکم یا قاعددرنبیجهها برده نشــده و عقودی هســبند که در قانون نامی از آن معی  نا
نیامده  معی  عقد  عنوانبهیعنی اگر نام عقدی در قانون مدنی  ؛نشـده اسـت. منظور از قانون، قانون مدنی است

 هرچند که در بی  مردم نام و احکام خاصی داشبه باشد. ،شودمحسو  می معی  عقد ناباشد، آن 
، معروف به حقوق مدنی شش معی  عنوان عقود حقوق، درسی تحت ۀکارشـناسـی رشـب ۀدرسـی دور  ۀبرنام

ای  اهمیت آن اسـت که دانشجویان پ   ۀوجود دارد که از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. یکی از دوی  عمد
 ۀقانون مدنی آشــنا شــوند، نحو  معی  توانند با عقود ز فراگیری قواعد عمومی قراردادها )حقوق مدنی ســه(، میا

 طور جداگانه بشناسند.های خاص هر عقد را بهاعمال قواعد میکور را نسبت به ای  عقود بیاموزند و ویژگی
عقد بیب و  ۀدلی  اهمیت دیرینود. بهشـــدر شـــش فصـــ  ارائه می 9 معی  رو با عنوان عقود مطالب کبا  پیش

منظور رعایت ترتیب قانون مدنی، فص  نخست کبا  به ای  عقد اخبصاص یافبه است. عنوان با  سوم قانون به
ندر عقود »مدنی  ل  عنوان فصـ  و« مخبلفه ۀمعی  ل  اسـت. فصـ « در عقد بیب»آن او  بر کبا  حاضر مشبم او 

معرفی بیب، مفهوم لغوی و اصــطالحی آن را از دیدگاه فقهی و  شــش مبحث اســت. در مبحث نخســت، جهت
ل را به شرایط عقد ایم. مبحث سـوم فص  او  های عقد بیب پرداخبهو در مبحث دوم به ویژگی کردهحقوقی ذکر 

ایم. بیب نیز مانند عقد بیب مطالعه کردهدرمورد  بیب اخبصــاص داده و طی آن، شــرایط عمومی انعقاد قراردادها را
ازآنجاکه طرفی  ممک  اســت به هر اند.   بیان شــدهطور مفصــ  عقود دیگر، آثاری دارد که در مبحث چهارم به

ــمیم بگیرند که بیب را با توافق برهم زنند، مفهوم، ماهیت و آثار اقاله را در مبحث پنجم ذکر  . ایمردهکدلیلی تص
 درنهایت، موضوع مهم خیارا ، در مبحث ششم بیان شده است.

ــت. قانون مدنی فقط دو ماد  عق ــه اس ــده عقد معاوض ــی ش  ه را به ای  عقدد دیگری که در ای  کبا  بررس
ۀاخبصـاص داده و در  ص  ، در ای  کبا  نیز فبنابرای ، احکام بیب را نسبت به آن جاری دانسبه است. 733 ماد 

 بیب مبمرکز شده است.های آن با  و بر تبیی  تفاو  بودهراجب به معاوضه  ،دوم که حجم کمبری دارد
تردید یکی از پرکاربردتری  عقود در بی  مردم اســت ، عقد اجاره را که بیمعی  در فصـ  ســوم کبا  عقود 

ل، مفهوم، اقسام، شرایط، آثار و خیارا  را در عقد اجاره بیان ایم. در ای  فصـ  نیز مانند فص  او  بررسـی کرده
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ر  برعالوهایم. نظر به اینکه موردمطالعه قرار داده و در ادامه بطالن و زوال ای  عقد راکرده  ا  قانون مدنی، مقر 
ترتیب، قوانی  تصـویب رسیده است، در مبحث هفبم، بهروابط موجر و مسـبأجر به درخصـوصقوانی  مسـبقلی 

 ایم.طور جداگانه ذکر کردهرا به 73و  32، 33روابط موجر و مسبأجر 
ــ  چهارم ای  کبا  به عقد جعاله ــاص یافبه که به فص ــت از البزام » موجب قانون مدنی:اخبص عبار  اس

چهار  ای  فص  ذی «. معی  غیرباشد یا  معی  شخصی به ادای اجر  معلوم در مقاب  عملی، اعم از اینکه طرف 
 کند.ترتیب مفهوم، شرایط، احکام و آثار و روابط طرفی  در عقد جعاله را بررسی میمبحث به

بر چهار مبحث، از مفهوم، آثار، احکام و شرایط عقد قرض و وظایف مقرض   مشبم در فص  پنجم کبا
درنهایت، فصــ  شــشــم کبا  در چهار مبحث به مفهوم، شــرایط، اقســام و آثار و  و ایمو مقبرض ســخ  گفبه

 احکام عقد صلح اخبصاص یافبه است.

 
 


