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 چکيدُ

پؾ از اٌْلاد كؼارداد ىيکً اؿث کَ در ازؼای آن ىاٌْی پغیغ آیغ کَ ةاّخ گؼدد ایفای 

ةاجّزَ ةَ ایٍکَ ُؼ جِْغی ٌكان از انحؽام ىحِْغ ةَ ایفاؿث  جِْغات كؼاردادی ّلیو ةياٌغ

قغ. ىىافا ایٍکَ ٌيی ّلالیی ٌيی ةا صلّكی ٌُؼ در ٌحیسَ انحؽام ةَ كؼارداد  غیؼكاةم ازؼا از

 فلَ در جّان ًؼفیً كؼارداد را ىهؽم ةَ كؼاردادی داٌـث کَ اىکان ازؼا ٌغاقحَ وّلیو ةاقغ.

 ٌّّی ةَ کَ دارد وزّد "ةيىيٌَّ انّفاء ةحْػر ّلغ کم ةٌالن"ٍّّان  جضث ظامی كاّغه ی

 غه اگؼ پؾاؿث ةؼ اؿاس ایً كاّ گؼدیغه جتغیم فلَ در كؼاردادُا ّيّىی كّاّغ از یکی ةَ

 و كؼارداد ازؼای قّد ىيکً غیؼ ُيیكَ آن ةؼای از ٌاقی جِْغات ایفای ّلغ، اٌْلاد از

ىی ةاقغ و ةَ ىّزب آن، ادؼ جْػر ةؼ كؼارداد ةٌالن  ةاًم ىْاىهَ و ٌتّده الزم آن جِْغات

اؿث و از ؿّی دیگؼ، ةَ ىّزب ظیار جْػر جـهیو، ادؼ جْػر ةؼ كؼارداد، ظیار ةؼ ىحِْغنَ یا 

ىكؼوط نَ اؿث. در ایً ىلانَ ةؼرؿی جْارض فّق ٌكان ىی دُغ کَ ایً جْارض، َاُؼی 

اؿث. نػا در ىّاردی کَ كؼارداد ةٌّر کهی غیؼكاةم ازؼا وّلیو ةاقغ ةٌالن و درجْػری کَ 

 اىکان ةؼًؼف قغن داقحَ ةاقغ، ظیار فـط ةؼ كؼاردادُای غیؼكاةم ازؼا صاکو اؿث.

 .ظیار جْػر جـهیو، ایفای جِْغ، كؼارداد ّلیوجْػر ازؼا،  :يديکل ٍاصگاى
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 همدهِ   
 کٍغ؟ ىی پیغا ووْیحی چَ صلّكی و فلِی نضاظ از اؿث، ىحْػر آن ازؼای کَ كؼاردادی جضلیق، امهی ؿؤال

 كؼارداد اخاٌفـ یا ةٌالن ىّزب ازؼا جغػر ىّاردی چَ در -2 قّد؟ ىی ظیار ىّزب ازؼا جْػر ىّاردی چَ در -1: فؼّی ؿؤاالت 

 قّد؟ ىی

 گؼدٌغ ةؼرؿی جـهیو جْػر ظیار و «ةيىيٌَّ انّفاء ةحْػر ّلغ کم ةٌالن» فلِی كاّغة ةایغ ّلغ، ازؼای جْػر ىـئهَ ةؼرؿی ةؼای

ًم چؼا کَ از ایً كاّغه ایً ىٌهب اؿحفاده ىی قّد کَ در ةؼظّرد ةا جْػر در ازؼای كؼارداد، ّلغ ةا قّد. ىكعل یکغیگؼ ةا آٌِا راةٌة و

 اؿث در صانیکَ از ًؼف دیگؼ در ظیار جْػر جـهیو ةضخ از ظیار فـط ّلغ اؿث. ةٍاةؼایً،  ایً دو ىفِّم چگٌَّ كاةم زيِ ىی ةاقٍغ؟

 ّلغ، اٌْلاد از پؾ اىا قٌّغ، ىهحؽم و ىحِْغ چیؽی ةَ ىْاىهَ ًؼفیً ُؼگاه «ةيىٌَّ انّفاء ةحْػر ّلغ کم ةٌالن» كاّغة ىٌاةق

 ًؼفیً از یکی ةَ ىؼةّط جْػر ایً اّو از آٌکَ قّد، ىی ىٍفـط یا ةاًم قؼایي صـب ةَ ىْاىهَ آن قّد، ٌاىيکً یكَُي ةؼای آن ةَ وفای

 ّلّد داىٍگیؼ ةیكحؼ اىا اؿث، زاری( وکانث ىذم) اذٌی ّلّد صحی ّلّد، جيام در صکو ایً اگؼچَ. دو ُؼ ةَ ىؼةّط چَ و ةاقغ ىْاىهَ

 قّد. ىی ازاره ىذم ىـحيؼ

 در اٌناری قیط صحی. ٌکؼدٌغ اؿحلتال آن از ةْغی فلِای اىا  کؼد، ىٌؼح را «جـهیو جْػر ظیار» ةار اونیً نيَْ در اول قِیغ

 ىضلق و صهّی ّهّاىَ ىاٌٍغ فلِایی از جتْیث ةَ و ظّدداری ظیار ایً جفىیهی ةیان از داده، كؼار ةؼرؿی ىّرد را ظیارات جفنیم ةَ کَ ىکاؿب

 .اؿث کؼده ىٌؼح را ظیار ُفث جٍِا صهّی

 وكحی زیؼا اؿث؛ ىحىادی ىٍْای ةؼدارٌغة در جـهیو جْػر ظیار کَ ةاقغ آن ظیار ایً از فلِا اؿحلتال ّغم دنیم رؿغ ىی ٌُؼ ةَ 

 و اداىَ کَ اؿث اىؼ ایً ىـحهؽم ظیار ةَ قغن كایم کَ صانی در قّد، ىی غیؼّلالیی ّلغ ةلای و اداىَ قّد، ىحْػر ديً یا ىتیِ جـهیو

  کٍغ. فـط را ّلغ ىّْض، یا ّّض ةَ کاىم یاةی دؿث ّغم دنیم ةَ جّاٌغ ىی دیگؼ ًؼف ونی اؿث، ّلالیی ّلغ یةلا

 گؼدد:  ىی جتییً «ةيىيٌَّ انّفاء ةحْػر ّلغ کم ةٌالن» كاّغة اةحغا ّلغ، ازؼای جْػر ىـئهَ قغن روقً ةؼای 

 

 فمِ در هفهَم تعذر  -1

 ةَ اؿث. ةاًم ةاقغ، وٌاىيکً ىحْػر آن ىىيّن وفا ةَ کَ ّلغی ُؼ  "ةيىيٌَّ انّفاء ْػرةح ّلغ، کم ةٌالن"كاّغه ی  ىّزب ةَ

 .ةاًم اؿث كؼارداد آن کٍٍغ ّيم ه اٌغ، ٌيّد كؼارداد در کَ جِْغی ةَ ٌحّاٌٍغ كؼارداد ًؼف یا یك كؼارداد ًؼفیً چٍاٌچَ دیگؼ ّتارت

 جضّیم را ازاره ىّرد ٌحّاٌغ ىؤزؼ یا دُغ فؼوقٍغه را جضّیم ديً ٌحّاٌغ ظؼیغار یا دُغ ظؼیغار جضّیم را ىتیِ ٌحّاٌغ فؼوقٍغه چٍاٌچَ ةٍاةؼایً

ةّد  ةاًم ظّاُغ وکانث و ازاره و ةیِ ّلغ کٍغ، ّيم ظّیف ةَ وکانث ٌحّاٌغ وکانث ىّوّع رفحً از ةیً دنیم ةَ وکیم یا ةغُغ ىـحأزؼ

، 1388اؿث)ىضلق داىاد،  زاری ىْاىالت و ّلّد ُيیً و در ٌغارد حناصاظ ظامی ىْاىهَ ی ةَ كاّغه ایً (. ىفاد45، ص1388)زراّث، 

 اؿث. جِْغ اٌسام دائيی ةّدن ىحْػر آن ازؼای ( و ىالك265، ص5، ج1389؛ ىّؿّی ةسٍّردی،132، ص2ج

 ی ذىَ ةؼ ىحْاكغیً، ىیان مضث ةَ ٌضّ ّلغ جضلق ةَ واؿٌَ ی کَ اؿث جِْغی دادن اٌسام ّلغ، ىغنّل ةَ وفای از ىلنّد

ّیً  جـهیو ةا کَ گفث وٌيی جّان ٌغارد ىالزىَ ّلغ، ىغنّل ةَ وفا ةا انؽاىا   ّلغ جـهیو ىّوّع مؼف کَ اؿث ةغیِی اؿث. گؼفحَ كؼار ایكان

 دیگؼی اىّر ةَ واؿٌَ ی صامم از ّلغ، ایفای جِْغات اؿث ىيکً زیؼا  .اؿث قغه وفا ٌیؽ ّلغ ىفاد ةَ ّلغ، دیگؼ ًؼف ةَ جِْغ ىّوّع

 کاىم ًّر ةَ ٍُّز ّلغ اؿث، کؼده ّيم كؼارداد، ىّوّع ّیً جـهیو ةؼ ىتٍی جِْغ ظّد ةَ ىحْاكغ چٍغ ُؼ مّرت درایً  .قّد ىحْػر

 ّّاىم واؿٌَ ی ةَ آن از ةؼداری اىکان ةِؼه ونی ىیغُغ كؼار ىـحأزؼ اظحیار در را ىـحأزؼه ّیً ىؤزؼ کَ زىاٌی ىذال   .قّد ىضـّب ٌيی

ىٍْا  ةغان اىؼ ایً انتحَ  .داٌـث ّلغ ىىيّن ةَ وفای ىنغاق را وىّرد قغه ایفا را ّلغ ازاره ىّوّع جِْغ جّان یٌي اؿث، ىيکً غیؼ دیگؼی

 ىانکیث اٌحلال ىاُیحكان کَ ّلّد از ةؼظی در اؿث کَ ایً ىٍُّر ةهکَ ٌیـث، ّلغ ةَ وفا ىنغاق جٍِایی ةَ گاه ُیچ ىتیِ جـهیو کَ ٌیـث

 اىکان ةِؼه ةؼداری ةایغ انؽاىا   زیؼا  .ٌيیگؼدد ىضلق جـهیو مؼف ةَ ّلغ ىغنّل ةَ وفا دارد، ىالزىَ جـهیو ّیً اة آٌِا جضلق و اؿث ىال ىٍافِ

اؿث)  ّلغ ىىيّن ةَ وفای یا ّلغ ازؼای ةارز ىنادیق ّّویً از جـهیو ةیِ، ىاٌٍغ ّلّد از ةْىی در وگؼٌَ ةاقغ داقحَ وزّد ُو ىٍافِ از

 از ىحِْغ ٌيی جّان اؿحٍکاف ةاقغ، جِْغ اٌسام از ىحِْغ زدن ؿؼةاز واؿٌَ ی ةَ ّلغ ازؼای جْػر اگؼ . انتحَ(132، ص2، ج1388ىضلق داىاد،

 ّیً ایفای ةَ را او صاکو ةَ ىؼازَْ ًؼیق از ةایغ ةهکَ .داٌـث را ةاًم ّلغ آن، اؿحٍاد ةَ و کؼد ىضـّب ِّغ وفای ةَ جْػر ىنغاق را ایفا

 در کتّجؼ اگؼ ىذال  جـهیو، در جْػر  .ٌتاقغ ىحْاكغیً اظحیار در آن ارجفاع کَ اؿث جْػری ىا ةضخ ىّوّع ٌحیسَ در .انؽام ٌيّد و ازتار جِْغ،

(. ىفِّم ةٌالن در 249، ص3، ج1339گؼدد)قِیغداٌی،  ةاز ّادت ٌضّ ةَ آن کَ ىگؼ ةّد؛ ٌعّاُغ مضیش ىْاىهَ قّد، فؼوظحَ پؼواز صال

 اجفاق (. گاُی143، ص2، ج1388ىیتاقغ)ىضلق داىاد، اٌفـاخ ٌیؽ و اةحغایی و ةٌالن ذاجی قاىم و داقحَ ّاىی ىٍْای ةضخ ىّرد كاّغه ی

  .اؿث ةاًم آغاز از ّلغی چٍیً کَ اؿث واوش  .ةاقٍغ داقحَ اىؼ ّهو ایً ةؼ و ىحْاكغیً ةاقغ انّفا ىحْػر اٌْلاد زىان در ّلغ کَ افحغ ىی

 ّلغ ىغنّل کَ آیغ ّيم کاقف ةَ ّلغ اٌْلاد از پؾ ونی انّفاؿث ىيکً ّلغ ىغنّل کَ ةاقٍغ لیغهّ ایً ةؼ ّلغ زىان اٌْلاد در ىحْاكغیً اگؼ
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 در ّلغ ىغنّل و ىفاد کَ افحغ ىی اجفاق ٌیؽ گاُی.اؿث ّلغ اٌْلاد از نضَُ ی ةٌالن ةَ ىضکّم ّلغ ٌیؽ مّرت درایً اؿث ةّده انّفا ىحْػر

 ةاقغ،ّلغ غیؼكاةم دفِ و دائيی جْػر اگؼ درایٍنّرت گؼدد، ىيکً غیؼ قغه ّارض اٌْلاد از پؾ کَ ةَ ّهحی ونی ةاقغ انّفا ىيکً اٌْلاد زىان

قغ ونی اگؼ صاددَ ایساد قغه ىّكث و ىضحيم انغفِ ةاقغ دو صانث وزّد ظّاُغ داقث)ُيان  ظّاُغ ىٍفـط جْػر، جضلق نضَُ ی از

ىی قّد اىا اگؼ  ىٍفـط جْػر زىان ّلغ از ٌیؽ مّرت ایً در اقغ،ة ىٌهّب وصغت ًّر ةَ ظاص زىان در ِّغ ةَ وفای (. اگؼ141-143ص

-187، ص1387قغ) كاؿيی، ظّاُغ ایساد فـط ظیار ىحِْغنَ ةؼای مّرت ایً در ةاقغ، ىٌهّب جْغد ًّر ةَ ظاص زىان در ِّغ ةَ وفای

 (.313، ص1377؛ قِیغی، 188

 اٌسام زیؼا .داد رأی ّلغ اٌفـاخ ةَ ىیحّان فؼع آن در کَ اؿث کؼده فلِی جنؼیش فؼع یك ةؼرؿی ىّوّع، ويً کؼکی ىضلق

 اؿث. گؼیؽٌاپػیؼ ّلغ اٌفـاخ صانحی چٍیً در و ٌاىيکً قغه آن ىفاد

 

 ادلِ اثبات لاعدُ -2
 :كؼار داد ىـحٍغ ىیحّان را زیؼ دالیم کَ گفث جّان ىی ازيال ًّر ةَ كاّغه، ادتات درةاب

 دليل عمل -2-1

 اؿث ىهکَ و ّغم راةٌَ ی ووْیث ایً دو راةٌَ ی زیؼا ةاقغ، داقحَ را ویژگی دو ایً از یکی ةایغ نةٌال و مضث ٌُؼ از ّلغی ُؼ

 ٌغارد وزّد آن ایفای اىکان کَ ّلغی صال  .ةاقغ داقحَ را مفث دو ُؼ یا ةغُغ از دؿث را مفث ُؼدو واصغ زىان در ّلغ یك ٌغارد اىکان و

،ص 5ق، ج1389ظّاُغ ةّد)ىّؿّی ةسٍّردی،  ىضال ةَ جکهیف وگؼٌَ اؿث ظارج "ا ةانْلّداوفّ"ّلغ ىاٌٍغ آیَ ی  ادنَ ی مضث از قيّل

 و مضیش اؿث ایٍنّرت در ّلغ گفث جّان ٌيی ُيچٍیً ٌيّد، مضث ومف ةَ ىلیغ آٌؼا جّان ةاقغ، ٌيی ةاًم ّلغ یك وكحی (. پؾ267

 اؿتاب ایً از یك ُیچ کَ ةاقغ ىْاووَ یا جنؼف یا از ّلغ قیٌا ةایغ وياٌث زیؼا  .ةاقغ آن واىً اؿث، قغه جهف وی ٌؽد ىال کَ قعنی

 .ٌغارد وزّد ایٍسا در

 

 بٌاي عمال -2-2
 چٍیً ةلای و اؿث ةاًم ىٍْلغ ّلغ ّلغ ةاقغ، در ىٍغرج جِْغات ایفای ةؼ ىحْػر آٌِا از یکی یا ىحْاكغیً کَ زىاٌی ىیؼؿغ ٌُؼ ةَ

اؿث،  ةّده ّلغی چٍیً داٌـحً ةاًم ةؼ جاکٍّن گػقحَ از ّلال (. ةٍای154-152يی، صىی ٌيایغ)ًتاًتائی ك نغّ کاری ّلال ٌؽد در ّلغی

 دُغ، ىی رخ ّلغ اٌْلاد ىضه ةَ کَ اّحتاری و اٌحلال اؿث ظارج ّانو در آن اٌسام و اٌحلال و ٌلم ةاقغ، ىی ّلغ ُؼ اؿاؿی ُغف آٌچَ زیؼا

 زیؼا كؼارداد ٌيّد، اٌفـاخ ةَ صکو کؼده، ىلایـَ كته از كتم ىتیِ جهف زيهَ از ىّاردی ةا را ایً ىّارد جّان ٌيی ُيچٍیً .کٍغ ٌيی کفایث

 .اؿث قؼّی روایات ةَ ىـحٍغ و ةّده اؿحذٍایی ىّرد، آن

 

 اجواع -2-3
، 5، ج1389؛ ىّؿّی ةسٍّردی، 46، ص1388اٌغ)زراّث،  کؼده اؿحٍاد ٌیؽ ازياع دنیم ةَ كاّغه ایً ىكؼوّیث ادتات ةؼای فلِا

 (143-142، ص2، ج1388لق داىاد، ؛ ىض267ص

 

 هباًی فمهی لاعدُ  -3
 جّزیَ کؼده اٌغ: ذیم ًؼق از یکی ةَ اؿث ىحْػر آن ىغنّل ةَ وفای کَ را ّلغی ةٌالن اىاىیَ فلِای

 هااليطاق تکليف -3-1
-81، ص2، ج1388اد، ىی گّیٍغ)ىضلق داى ىاالیٌاق جکهیف اؿث، فؼد اؿحٌاّث و جّاٌایی ىافّق و ًاكث از ظارج کَ جکهیفی ةَ

 جكؼیِ جکهیف دارد درٌحیسَ را آن دادن اٌسام جّان ىکهف ّادجا   ٌَ و اؿث ىلغور ّلال   ٌَ کَ صکيی اؿث ىاالیٌاق جکهیف کَ ىٍْا (. ةغی82ً

 (.81اؿث)ُيان، ص ىْلّل غیؼ و ىضال اىؼی قارع ًؼف از ىاالیٌاق

 

 غزر لشٍم ٍ هاليت عدم -3-2

 ظّاه و ةاقغ ىانی چٍیً ىانیث آن ّغم فـاد دنیم ظّاه ٌیـث؛ مضیش ٌتاقغ، ىلغور آن جـهیو کَ چیؽی ةیِ جّزیَ، ایً ًتق

 (.142زِم)ُيان، ص ىـحهؽم غؼر وزّد
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 ًميضيي ارتفاع لشٍم -3-3

 دنةّ جيام ّلغ، مضث از زیؼا ىٍُّر اؿث، ىهکَ و ّغم ىلاةم ٌّع از آٌِا ةیً جلاةم ىحلاةم ُـحٍغ کَ اىؼ دو ّلغ فـاد و مضث

 ةؼ ّلغ از ىلنّد ادؼ کَ چیؽی ةَ ةاًم، جْؼیف آن در ةؼاةؼ و اؿث ىّاٌِ ّغم و و قؼایي ازؽا صیخ از آن ٌتّدن جيام فـاد، از ىلنّد و ىْاىهَ

 آٌِا ارجفاع کَ ُـحٍغ ٌلیه دو صکو اؿث، در ىهکَ و ّغم قکم ةَ آٌِا جلاةم کَ ىحلاةم قی دو دیگؼ ًؼف از  .ٌیـث ىحؼجب آن اؿث،

 ُؼ جْػر یا و ّلغ ًؼف دو از یکی جْػر ُؼگاه جؼجیب ایً ةَ  .قّد ىی ىّزّد دیگؼی قغ، نؽوىا   ىؼجفِ دو آن از یکی اگؼ پؾ  .ٌیـث ًىيک

 كتیش ىضال ةَ جکهیف زیؼا ةّد؛ ظّاُغ ظارج "اوفّا ةانْلّد"قيّل  از ٌحیسَ در و ةّد ظّاُغ ىيکً غیؼ ّلغی چٍیً ةَ وفا ةاقغ، دو دایو

 اؿث در ٌحیسَ مضث ّغم ةؼ دنیهی آن اىکان ّغم و اؿث ّلغ ةَ وفای وزّب مضث ُيان زیؼا قّد؛ ىی ىؼجفِ مضث ةؼایًةٍا  .اؿث

 (.144آیغ)ُيان، ص ىی الزم ٌلیىیً ارجفاع مّرت ایً غیؼ در زیؼا اؿث، ةاًم و فاؿغ ٌاگؽیؼ ٌتاقغ، ُؼگاه مضیش

 

 آى آثار ٍ تعذر اشکال -4

 جْػر ةَ جْػر جضلق زىان، اّحتار ةَ .ىیگؼدد جلـیو گٌّاگٌّی اٌّاع ةَ ىعحهف اّحتارات ةَ و اؿث ىحفاوجی اقکال دارای جْػری

 و کهی جْػر ةَ جْػر ىّوّّی، وؿْث اّحتار ةَ ىی قّد. جلـیو ىّكث و دائو ةَ جْػر جْػر دوام، اّحتار ةَ .ىی قّد جلـیو ًاری و امهی

 و واكْی جْػر ةَ جضلق، ىٍكا ةَ اّحتار  .ىی قّد جلـیو ٌـتی و ىٌهق جْػر ةَ جْػر قعنی، گـحؼه ی اّحتار ةَ .ىی قّد زؽئی جلـیو

 .ىی قّد جلـیو اّحتاری

 

 تعذر اصلی ٍفزعی -4-1

 یا امهی جْػر ٌّع ایً در ازؼای كؼارداد اىکان ّغم دارد، وزّد و اؿث قغه ىضلق جْػر كؼارداد اٌْلاد نضَُ ی در کَ ٍُگاىی

 و جـهیو ىذم اؿث؛ ٌاىيکً اٌْلادش نضَُ ی در كؼارداد جْػر،  ازؼای ٌّع (. در ای886ً، ص 1، ج1375ٍگؼودی، ىی قّد)ن ظّاٌغه ةغوی

 جْػر کَ دارد وزّد جْػر از دیگؼی ٌّع جْػر ٌّع ایً ىلاةم در .ٌيی ةاقغ ىیـؼ آن ىسغد ةازیاةی اىکان و اؿث افحاده دریا در کَ ىانی فؼوش

 آن در و ىی قّد ىٍْلغ مضث ٌضّ ةَ كؼارداد و ٌغارد وزّد كؼارداد اٌْلاد ٍُگام ةَ جْػر جْػر، ٌّع ایً در .ىی قّد ٌاىیغه آجی یا ًاری

 ٌغاقحَ، را ىحْاكغیً ةَ اٌحـاب كاةهیث کَ صّاددی صغوث ی واؿٌَ ةَ آن اٌْلاد از پؾ ونی اؿث، ىيکً ىٍْلغه كؼارداد ازؼای ٍُگام،

 کَ ىی قّد ةاّخ ةاقغ، ةغوی یا امهی ٌّع از جْػر اگؼ کَ ٌيّد اذّان ةایغ جْػرات ىػکّر اٌّاع ؼاتاد ةاب در اىا .ىی گؼدد ٌاىيکً ازؼایف

 ةحّان جا اؿث ٌكغه ایساد جِْغی امال   فؼض ایً در زیؼا .اؿث ٌكغه ایساد كؼاردادی امال   ةگّییو ةِحؼ یا ةاقغ ةاًم اةحغا ُيان از كؼارداد

 ىحْاكغیً، زِم و ّهو گؼفحً ٌُؼ در ةغون امهی جْػر کَ گفث ةایغ (.143، ص1377زیان، )کاجّاؿث گؼدیغه غیؼىيکً ازؼایف گفث

 اٌْلاد از پؾ گؼدیغ ةیان ًّر کَ ُيان جْػر ٌّع ایً  .اؿث ًاری جْػر ، جْػر ٌّع ایً ىلاةم در  .ىی گؼدد ىٍْلغه ةٌالن كؼارداد ىّزب

 صادث جْػر مضث، ٌضّ ةَ آن اٌْلاد از پؾ ونی ٌغارد، وزّد جْػری ّلغ ٌْلادٍُگام ا ةَ کَ ىٍْا ةغیً ىی گؼدد صامم ّلغ کاىم و مضیش

  .ىی گؼدد

 

 تعذر دائوی ٍهَلتی -4-2
.  جْػر ىّكحی دیگؼی و اؿث دائيی یکی جْػر  :ٌيّد جلـیو گٌَّ دو ةَ آٌؼا ىی جّان را قغه ىضلق جْػر زىاٌی، گـحؼه ی صیخ از

کَ  قّد ةاّخ و گؼدد جهف كؼارداد ىّوّع فی انيذم  .ةاقغ ُيیكگی كؼارداد از ٌاقی ؼای جِْغاتاز اىکان ّغم کَ اؿث ىّردی دائيی جْػر

 جْػر ایٍکَ یٍْی ةاقغ؛ داقحَ ىّكحی ازؼا، زٍتَ ی اىکان ّغم و جْػر اؿث ىيکً ًؼفی از  .گؼدد ٌاىيکً ُيیكَ ةؼای آن ةَ دؿحؼؿی

 ىذم ىّزّد ةاقغ؛ جِْغ ایفای اىکان آن گػقث از پؾ و ةاقغ زىان از ىضغودی ه یدور ةؼای ازؼا مؼفا   اىکان ّغم و ٌتّده ُيیكگی ىّزّد

 کهیَ ی ةاقغ، دائيی جْػر ٌّع از آىغه پیف جْػر کَ ٍُگاىی .ٌيایغ ىيٍّع را كؼارداد ىّوّع جسارت ىضغودی زىان ىغت ةؼای دونث ایٍکَ

 کَ ٍُگاىی ونی  .قغ ىٍضم ظّاُغ كؼارداد جْػری، چٍیً ٌحیسَ ی در و ىی ورزٌغ ظّدداری جِْغات اٌسام از وًؼفیً گؼدیغه ؿاكي جِْغات

 یٍْی ظّد ىی ةاقٍغ؛ جِْغات ایفای ةَ ىهؽم ًؼفیً کَ اؿث ایً ةؼ کَ امم گفث ةایغ ازياال  ةاقغ، ىّكحی جْػر ٌّع از قغه ىضلق جْػر

 در و ىی گؼدد ىْهق مؼفا  از كؼارداد ٌاقی جِْغ ازؼای ةهکَ قغ ٌعّاُغ ؿاكي جِْغ و ةّد ظّاٍُغ كؼارداد ازؼای ةَ دو ىـحهؽم ُؼ ىحْاكغیً

 ازؼای جأظیؼ کَ قغ ظّاُغ كؼارداد ازؼای جْهیق ىّزب زایی جا ىّكث جْػر (. انتح783َ، ش4قغ)ُيان، زهغ ٌعّاُغ ىٍضم كؼارداد ٌحیسَ

 از ٌاقی جِْغات ایفای اگؼ واال ةاقغ اؿث، ٌکؼده ةّده دكؼاردا اٌْلاد ٍُگام ةَ ىحْاكغیً ىغٌُؼ کَ آٌچَ از ىحفاوت اؿاؿی ًّر را ةَ كؼارداد

ٌيّده اٌغ،  اراده كؼارداد اٌْلاد ٍُگام ةَ ىحْاكغیً گؼدد کَ چیؽی آن از ىحفاوت ةَ ًّر ریكَ ای ازؼا آن کَ گؼدد ةاّخ ىػکّر كؼارداد

 مؼفا  ىحْاكغیً کَ ىٍْا ةغیً ةاقغ، وصغت ىٌهّب ٌضّ ةَ زىان ةا كؼارداد ازؼای راةٌَ ی اگؼ ىذال ؛  ىی قّد. فؼض قغه ؿاكي كؼارداد
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 اٌضالل كؼارداد ٌحیسَ در و ىحْاكغیً جِْغات زوال ىّزب ٌُؼ ىّرد زىان در ازؼا جْػر و الغیؼ، ٌيّده اٌغ اراده زىان آن در را كؼارداد ازؼای

 (115، ص2، ج1381قغ) ىضلق داىاد،  ظّاُغ ىٍْلغه

 

 تعذر کلی ٍجشئی -4-3
 گاُی قغه ىضلق جْػر یٍْی  .جلـیو ىی گؼدد زؽیی و کهی جْػر ٌّع دو ةَ ىّوّع گـحؼدگی صیخ از كؼارداد یازؼا در جْػر

 ایٍکَ قعنی اؿث ىذم ازؼا كاةم کياکان ىاٌغه ةاكی كـيث و ٌيی قّد كؼارداد قاىم ةاكیياٌغه ی و ىی گیؼد ةؼ در را كؼارداد از زؽیی مؼفا  

 قّد. جهف جِْغ ىّوّع ظّدروُای از یکی صاددَ، از وكّع پؾ و دُغ جضّیم ظّد ىلاةم ًؼف ةَ را روظّد دؿحگاه دو کَ ةاقغ قغه ىحِْغ

 دیگؼی ٌّع جْػر زؽیی، ىلاةم در .دارد ازؼا كاةهیث کياکان دیگؼ ظّدروی ةَ ٌـتث ونی ازؼاؿث، ظّدرو غیؼكاةم دؿحگاه یك ةَ ٌـتث پؾ

 ىیحّان فّق ىذال در گؼدد، ازؼا كاةم غیؼ كؼارداد از ٌاقی کم جِْغات جْػر جضلق ةا یٍْی ىی گؼدد؛ ٌاىیغه کهی جْػر کَ دارد وزّد جْػر از

 .ةّد ىٍحفی ظّاُغ جِْغ ىّوّع و كؼارداد از ةعكی ازؼای دیگؼ و اؿث کهی قغه صادث جْػر قٌّغ ظّدرو جهف دو ُؼ اگؼ گفث

 ىلامغ ٌحیسَ در و گؼدد ىضلق جْػر و ازؼا قغه غیؼكاةم ادكؼارد در ىٍغرج جِْغ ىّزب قّد صاددَ ای ُؼگاه کَ ٌيّد اذّان ةایغ

 دنیم جضلق ةَ ٌحیسَ ای چٍیً اؿث ىيکً صال  .قغ ظّاُغ ىٍضم ىٍْلغه كؼارداد قّد، كؼارداد ىٍحفی اٌْلاد از ىحْاكغیً اؿاؿی اُغاف و

 کَ ىٍْا ایً ةَ ىی قّد، جلـیو ةعف دو ةَ آن كؼارداد ىّوّع اٌضالل ةاب در زؽیی جْػر جضلق مّرت در  .ةیفحغ اجفاق ٌیؽ زؽیی جْػر

 زؽ ةؼ زؽیی آیا جْػر زؽیی جْػر جضلق مّرت در کَ اؿث ایً ىیگؼدد ىٌؼح کَ ؿؤانی ونی اؿث، ىحْػر انؽاىی زؽ ةَ ٌـتث كؼارداد اٌضالل

 كؼارداد ایٍکَ یا پػیؼ جسؽیَ اؿث یكؼارداد ىّمّف، كؼارداد ةایغ دیغ ؿؤال ایً ةَ پاؿط ةؼای ظیؼ؟ یا داقث ظّاُغ جأدیؼی ُو غیؼىحْػر

 ٌفْی ىحِْغنَ كؼارداد ةؼای زؽ ازؼای ٌحیسَ در اؿث ٌاپػیؼ جسؽیَ کَ ةاقغ كؼاردادی اگؼ ىػکّر كؼارداد کَ ایً ىٍْا ةَ .اؿث جسؽیَ ٌاپػیؼ

، 1364ةّد)مفایی،  ّاُیوظ كؼارداد کم اٌضالل صکو مغور ىهؽم ةَ ىا پؾ  .ىی ةاقغ ةیفایغه وی ةؼای زؽئی و ازؼای داقث ٌعّاُغ

 آن در کَ دیگؼی فؼض نیکً در  .كؼارداد ىّوّع زؽ ٌَ اؿث، ةّده دائً ٌُؼ ىٌهّب ظّد کهیث ومف ُيان ةا ازؼای كؼارداد (. زیؼا128ص

 اٌضالل كؼارداد زؽ ةَ ٌـتث مؼفا   ةهکَ داد ىٍْلغه كؼارداد کم اٌضالل صکو ةَ ٌيی جّان ىی ةاقغ، ىٌهّب دائً ةؼای ٌیؽ كؼارداد زؽ ازؼای

 .اؿث ةاكی كؼارداد ةاكیياٌغه، كـيث ةَ وٌـتث ىی قّد صادث

 

 تعذر هطلك ٍ ًسبی -4-4
 قعل ىحِْغ ةؼ ّالوه کَ ةاّخ ىی قّد قغه ىضلق جْػر کَ ٍُگاىی  .ٌيّد جلـیو ٌیؽ ٌـتی و ىٌهق جْػر ةَ ىی جّان را جْػر

 ایفای اىکان ىٌهق، جْػر در پؾ  .اؿث فؼاگیؼ و ىٌهق ىّمّف جْػر ٌيایغ، ای جِْغایف ةَ اكغام ٌحّاٌغ دانخ و ىحِْغنَ از اّو ٌیؽ دیگؼی

 ىيکً ّادجا   دیگؼان و ىحِْغ ةَ وؿیهَ ی جِْغ ایفای کَ ىی گؼدد اًالق ىّاردی ةَ جْػری چٍیً انتحَ ىی قّد؛ ؿهب افؼاد از جياىی جِْغ

 ةَ ًّر ظّد ویژگی ُای و جّاٌایی ُا از ةؼظی نضاظ ةَ افؼاد ةؼظی اؿث ًىيک ظّاُغ ةّد زیؼا ٌّّی جكعیل ىالك ىّرد ایً در پؾ .ٌتاقغ

ىی  ىحْػر جِْغ ایفای ُيچٍان و ةّد ظارج ظّاٍُغ ىا ةضخ از آٌِا ىالك ةّدن ٌّّی ةَ جّزَ ةا کَ ةاقٍغ ىػکّر جِْغ ایفای ةؼ ظاص كادر

ازؼای  اىکان ّغم جْػر ٌّع ایً در .ىی قّد ٌاىیغه ٌـتی جْػر کَ ىی گیؼد كؼار جْػر دیگؼی از ٌّّی ىٌهق جْػر ىلاةم در اىا و ةاقغ

 جْػر ٌّع ایً در .اؿث ىيکً کياکان وؿیهَ ی دیگؼان ةَ كؼارداد ازؼای کَ صانی در ىی ةاقغ ٌاىيکً كؼارداد ىحِْغ جّؿي مؼفا  كؼارداد

 ازؼای ىفاد در كؼارداد ىحِْغ ىـؤونیث ٌـتی، جْػر لقجض ٌحیسَ در  .اؿث ىيکً كؼارداد ةؼای ىحِْغ دیگؼان جّاٌایی از ةِؼه گیؼی اىکان

 ٌيی گؼدد. زایم آن

 

 تعذر ٍالعی ٍاعتباري -4-5

 قغه صادث جْػر .قغ ظّاُغ اّحتاری جلـیو و واكْی جْػر ةَ کَ اؿث ازؼا اىکان ّغم ّهم و چگٌّگی ىتٍای ةؼ جلـیو ةٍغی ایً

 كّه ی قغن ّارض ةَ واؿٌَ ی جِْغ ىّوّع قغن جهف ىاٌٍغ گؼدد؛ ٌاىيکً ىادی و فیؽیکی ةَ ًّر كؼارداد ازؼای کَ ىی قّد ةاّخ گاُی

 کَ اؿث ٍُؼىٍغی قعل فّت ایً ىّرد در دیگؼ ىذال  .اؿث ٌاپػیؼ جفّق کَ ُـحیو ىّازَ ىادی ازجْػر گٌَّ ای ةا واكْی درجْػر .كاُؼه

 از و ىادی ٌُؼ از ٌيی جّان جِْغ ىّوّع ةّدن جعننی دنیم ةَ وی فّت از پؾ و قغه اؿث ظامی ٍُؼی ادؼ ازؼای ةَ ىهؽم كؼاردادی ًی

 جْػر کَ دارد وزّد جْػر از دیگؼ واكْی، گٌَّ ای جْػر یٍْی جْػر ٌّع ایً ىلاةم در .ٌيّد درظّاؿث دیگؼی از را جِْغ ایفای ٌُؼ واكْی

كاٌٌّی  ٌُؼ از ونی دارد، اىکان کياکان فیؽیکی و ىادی ٌُؼ از كؼارداد ازؼای کَ رخ ىی دُغ ٍُگاىی اّحتاری جْػر .ىی قّد ٌاىیغه اّحتاری

 ٍُگاىی گفث ىی جّان ىذال ًّر ةَ .ىی ٌيایغ جِْغ ىٍِ ایفای از را ىحْاكغیً كاٌٌّگػار کَ ىٍْا ایً ةَ ىی گؼدد؛ روةؼو ىاٌِ ةا كؼارداد ازؼای

 ةا کكّر جسارت كاٌٌّگػار و ىی دُغ رخ زٍگ کَ زىاٌی یا ىی کٍغ اّالم غیؼكاٌٌّی و ٌيّده را ىيٍّع ىحْاكغیً جِْغ ىّوّع کَ كاٌٌّگػار

 ةا ىا ىی ٌيایغ ووِ وارداجی و مادراجی ظاص ىضغودیث ُای اكحنادی ووْیث دنیم ةَ كاٌٌّگػار ایٍکَ یا و ىی ؿازد ٌاىيکً را ىحعامو
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 و ّّاىم اٌحؽاّی در ریكَ اّحتاری، جْػر ونی رٌغ،دا فیؽیکی زٍتَ ی ّيغجا   واكْی و ىادی جْػر ّهم .ُـحیو روةؼو اّحتاری جْػر از گٌَّ ای

 ٌّع دو ایً كؼارداد ةؼ ادؼگػاری ٌُؼ از  .ُـحٍغ اّحتاری ظاص کَ کاالیی مغور ةؼای دونث جّؿي قغه ایساد ىيٍّّیث ىاٌٍغ دارٌغ؛ ظارزی

 را جفـیؼی کَ چٍیً ىی رؿغ ٌُؼ ةَ  .ؿثا ىحْاكغیً جِْغات ؿلّط ٌحیسَ در و كؼارداد اٌضالل ُيان داقث کَ ظّاٍُغ یکـان ادؼی جْػر

 .ٌيّد جأییغ كاٌٌّی ىّاد در جحتِ ةا ىی جّان

 

 ٍضعيت لزارداد بعد اس ٍلَع تعذر -5

ُؼ گاه پایتٍغی ةَ ىفاد كؼارداد در ٍُگام ّلغ آن ىحْػر قّد، جْػر امهی ٌام دارد.در ایً صانث اؿاؿا وكّع جْػر ىاٌِ جكکیم 

فلَ جضث ٍّّان قؼط كغرت ةؼ جـهیو ةَ ٍّّان قؼط ىّوّع جِْغ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث) صکیو، ّلغ ىی قّد. جْػر امهی در 

 (.395، ص1371

 ىكکم جِْغ ازؼای در ىّاٌِ، ؿتب ةؼوز ةَ اىا دارد؛ اؿحيؼار اكحىای و اؿث آىغه پغیغ جِْغ جْػر ًاری، در امهی، جْػر ظالف ةؼ

 ٌاىيکً جِْغ ازؼای اىکان ایٍکَ ىگؼ ىّاٌِ کّقیغ؛ ایً کؼدن ةؼًؼف ةؼای اىکان صغ جا ةایغ ٌیقؼای چٍیً اؿث در ةغیِی  .قّد ىی ایساد

جِْغ،  ایساد ؿتب ةَ ازؼا وياٌث ٍّّان ةَ و قّد ىی جِْغ قؼوع ةؼ جأدیؼ ةا گؼدد ىی جِْغ ازؼای ىاٌِ کَ جْػری غانب ىّارد، در .ةاقغ

 ةٌّر ىـحلیو جِْغ جِْغ، ازؼای اىکان ّغم ةا دیگؼ، ّتارت ةَ  .قّد آن ىی ظحیاریا یا كِؼی اٌضالل ىّزب و کٍغ ىی ؿؼایث ّلغ یٍْی

ىی  ّلغ ةّزّد اٌْلاد ىضه ةَ جِْغ ىـحيؼ، ّلّد در انتحَ  .قّد ىی ٌیؽ ؿاكي جِْغ ٌحیسحا  ّلغ، اٌضالل ةا ةهکَ قّد، ٌيی ؿاكي

 آیٍغه در اؿث ىيکً ٌیـث، ةهکَ جِْغ و ّلغ ایساد ٍُگام ةَ جٍِا جْػر امهی فؼض داقث کَ جّزَ ةایغ نکً (.84، ص1376، آیغ)کاجّزیان

 (. فؼض77، ص 1373ةاًم اؿث)نٍگؼدوی،  جْػر صغوث از پؾ جِْغات ةَ ٌـتث كؼارداد گؼدد، ةٍاةؼایً ىحْػر ٌیؽ ّلغ جكکیم از پؾ و

 رو، ُيیً از اؿث، جنّر كاةم ىـحيؼ ّلّد ا درجٍِ ةهکَ ٌیـث زاری ّلّد ُيَ در آن، ازؼای ادٍای در یا ایساد جِْغ از پؾ امهی جْػر

ه  كاّغ (. نیک412ً-332، ص1376آن ىی داٌٍغ) کاجّزیان،  ةٌالن ىّزب را ازاره كتیم از ّلّد، ةؼظی در جِْغ ىحْػرقغن ازؼای ةؼظی

 در ىْحلغ ةّد ّلغ از پیف ووِ اّاده ةَ ةایغ كؼارداد، ةٌالن پػیؼش دیگؼ، ةا ّتارت ةَ اؿث؛ ّلغ اٌفـاخ قغه پػیؼفحَ ایؼان صلّق کَ در ای

 ةَ ٌاَؼ جٍِا ادؼ اٌضالل و قّد ٌيی ظهم دچار پیكیً رواةي اؿحغام ٌغارد، ىغت، كاةهیث ادٍای در کَ ای ازاره ظنّص در ُیچ گاه صانی کَ

 اؿث. آیٍغه

ىّكث  اىا جْػر دایيی اؿث جْػر ووِ، ایً در ؿازد، ٌاىيکً را یا جـهیو جِْغ ُيیكَ ازؼای ةؼای صغوث، از پؾ جْػر اگؼ

 زىاٌی ةٍاةؼایً، ىضغودیث  .پػیؼ ةاقغ اىکان جِْغ ازؼای اىکان ّؼفی، ٌُؼ از و اؿث ىضغود زىان جْػر ىغت کَ ىی آیغ ةّزّد ٍُگاىی

 جْػر ةَ را آن فلِا ٌیـث ىٍحفی ّلال   و ّؼفا   ةؼ جـهیو، كغرت اصحيال کَ آٌسا از ًاری جْػر در ىتٍا، ُيیً ةؼ اؿث و ّؼفی ىضغودیث جْػر،

 ىّكث ةّدن، مّرت در یا ةاقغ، دایيی ةٌّر جْػر ُؼگاه کَ اقاره کؼد ٌیؽ ٌکحَ ایً ةَ (. ةایغ313، ص1375ٌيایٍغ)اٌناری،  انضاق ٌيی دایو

 درایً زیؼا د؛ىّوّّیث ٌغار فـط از ةضخ فؼاگیؼد، را ةاقغ ىی ٌُؼ ىّرد وصغت ىٌهّب ٌضّ ةَ آن، در جـهیو و جِْغ ازؼای کَ زىاٌی جيام

 .قّد ىی ىٌؼح اٌفـاخ از و ؿعً اؿث ىضال ُيیكَ ةؼای جِْغ ازؼای صانث،

 جـهیو ةی ىٍْی یا جِْغ، جْػر ظیار از ةضخ دیگؼ و قغ ظّاُغ ىٍفـط اؿث، ّلغ دایو و ىٌهق جْػر کَ صانحی ایؼان، صلّق در

 ةؼای جـهیو، مّرت جْػر در کاال، ةیً انيههی ةیِ کٍّاٌـیّن لؼراتى در ىذال، ةؼای .ٌیـث چٍیً صلّكی م ُای ٌُا از ةْىی در اؿث. انتحَ

  .اؿث قغه داده كؼار ىكحؼی ٌاراوی اظحیار در ٌِایی صم راه ٍّّان ةَ كؼارداد فـط ةٍاةؼایً .اؿث قغه گؼفحَ ٌُؼ در فـط صق دیگؼ ًؼف

 اراده از ظارج و كِؼی آدار از انيهم، کيحؼ ةیً جسارت زغیغ راتىلؼ در ٌحیسَ در  .ٌيی پػیؼد ىّارد ىضغود در زؽ را اٌفـاخ کٍّاٌـیّن، ایً

 كِؼی اٌضالل از ةایغ صغ ىيکً جا اؿث و اكحنادی واكْیث ُای ةا ىٌٍتق زغیغ ٌگاه ایً ىی رؿغ ةٍُؼ .ىی قّد ىكاُغه ه ای ىلؼر ًؼفیً

 در .ٌيایغ صفٍ را ّلغ ىی ةیٍغ، ٌاچیؽ ونّ ةلای ّلغ ةؼ ْیٌف کَ مّرجی در جا داد گیؼی جنيیو اظحیار ةَ ىحِْغٌنَ و ٌيّد ظّدداری كؼارداد

 ةؼای جْػر، ىّكث ةّدن مّرت در و ه اٌغ کؼد جنؼیش ظیار ایً ةَ ایؼان، صلّكغاٌان .اؿث ٌیاىغه زىؼه ظیارات در ظیار ایً ىغٌی، كاٌّن

 از ٌاقی جِْغ یٍْی جِْغات فؼّی، ىّرد در ٌیىغ (. كاٌّن331، ص1383ومفایی،  117ه اٌغ)کاجّزیان، ص  قغ كایم فـط ظیار ىحِْغٌنَ

 :آىغه ىغٌی كاٌّن 239 ىاده رو، در ایً (. از332، ص1383اؿث)مفایی،  داقحَ ةیان آٌؼا صکو گؼدیغه و ىـأنَ ىحْؼض ّلغ ويً قؼط

 واكِ او زاٌب از ةحّاٌغ یگؼید کَ اّيانی ٌتاقغ زيهَ از ُو ىكؼوط فْم و ٌتاقغ ىيکً ىكؼوط فْم ةؼای اٌسام ط ّهیَ ىكؼو ازتار ُؼگاه"

 اؿث ىكؼوط فْم ةَ ىحِْغٌنَ دؿحیاةی در جْػر اؿث، جضلق ىاده ایً صکو ىالك . آٌچَ"داقث ظّاُغ را ىْاىهَ صق فـط ىلاةم ًؼف ؿازد

رو،  ایً از .اؿث یافحَ جضلق یاةغ، دؿث قؼط ىّرد ةَ ط ّهیَ ٌيی جّاٌغ ىكؼو کَ زِث ایً از ىغٌی كاٌّن 239 ىاده در فؼض ىػکّر، و

داٌـحَ اٌغ)کاجّزیان،  ىاده فّق ىكيّل جفهیؾ ظّاه ةاقغ، اّـار ظّاه قؼط، ةَ وفای را در ط ّهیَ ىكؼو ىانی ٌاجّاٌی صلّكغاٌان، ةؼظی

 ويً قؼط ىّزب ةَ ط ّهیَ آٌچَ ىكؼو یٍْی فؼّی، جِْغ ةَ ىّكث، و ىٌهق جْػر اگؼ کَ ىْهّم ىی گؼدد فّق، ىاده (. از219، ص1376
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کٍغ)ُيان،  صفٍ را كؼارداد ٌيیحّاٌغ صانث، ىحِْغٌنَ ایً در .کٍغ فـط را كؼارداد دارد صق ط نَ ىكؼو ًاری گؼدد گؼفحَ، ِّغه ةؼ غّل

 (.225ص

 فؼّی جِْغ كؼارداد ةَ ٌـتث آٌچَ یٍْی ط ّهیَ، فْم ىكؼو ةَ کَ ٍُگاىی دارد صق ط نَ ىكؼو ىغٌی، كاٌّن ىّزب ةٍاةؼایً، ةَ

 .ٌكّد ىهحؽم اؿث ٌایافحٍی دؿث ىغجی جا آن، فؼّی جِْغات كؼاردادی کَ ةَ یٍْی .کٍغ فـط را كؼارداد ٌيی یاةغ، ؿثد ىضـّب ىی قّد

 فـط كؼارداد را داقث ظّاُغ صق یاةغ، دؿث اؿث او ىـحلیو ىٍُّر یٍْی آٌچَ امهی، جِْغ ةَ ٌحّاٌغ ىحِْغٌنَ اگؼ اونی ًؼیق ةَ ةٍاةؼایً،

 ؿلّط دایو، ىّزب و ىٌهق جْػر کَ داقث جّزَ ةایغ انتحَ  .یاةغ رُایی پغیغ آىغه او ةؼای ىّْض ؼاردادُایك در کَ جِْغاجی از و کٍغ

 وؼر دفِ ةؼای جٍِا وزّد دارد، ُيچٍان جِْغ ازؼای اصحيال اؿاؿا چّن ةاقغ، ىّكث ىٌهق و جْػر اگؼ اىا اؿث كؼارداد اٌفـاخ و جِْغات

 (.332، ص 1383ایی، اؿث)مف كؼارداد فـط ةَ ىعیؼ ىحِْغٌنَ
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 ًتيجِ گيزي
جْارض َاُؼی ةیً كاّغه فلِی ةٌالن كؼاداد ّلیو ةا جلییغ آن ةَ ىّرد جْػری اؿث کَ ةٌّر کهی كاةم ةؼگكث و كاةم ازؼا 

ىی رؿغ اصکام ایً ظیار ةا وزّد ّغم جنؼیش ٌتاقغ . ٍّّان ظیار جْػر جـهیو در كاٌّن ىغٌی ٌیاىغه اىا در فلَ ةضخ قغه اؿث. ةَ ٌُؼ 

كاٌّن ىغٌی ةؼ كؼاردادُای ىٍْلغ و ّلیو صاکو اؿث و در واكِ در جْػری کَ ّػر ایساد قغه اىکان ةؼًؼف قغن دارد ظیار فـط و اظحیار 

کً ؿازد ایً ظیار، ّلغ را ةؼُو زدن ىْاىهَ ىٌؼح ىی قّد در صانی کَ اگؼ جْػر ایساد قغه جغاوم ّلغ را ةٌّر کاىم و ىٌهق غیؼ ىي

 ىٍفـط ىی کٍغ. ةٍاةؼایً اصکام ظیار جْػر جـهیو صاکو ةؼ كؼاردادُای غیؼكاةم ازؼا ةّده و ةؼ آٌِا صکّىث دارد.
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 1376، 2ىسهغ، جِؼان، قؼکث اٌحكار، چ  5كّاّغ ّيّىی كؼاردادُا،  [8]

ادی، ، ٌكؼىكْم آز2537، جِؼان، اٌحكارات ؿپِؼ و1نٍگؼودی، ىضيغزْفؼ، دائؼه انيْارف صلّق ىغٌی و جسارت، ج [9]
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 1375، 1، جِؼان، ةٍیاد راؿحا، چ1دائؼه انيْارف صلّق ىغٌی و جسارت، ج [13]

 1388، 5، جِؼان، اٌحكارات ؿيث، چ2ىضلق داىاد، ؿیغىنٌفی،  كّاّغ فلَ ىغٌی، ج [11]

 ىٍاةِ ّؼةی _ب [12]

 ه.ق1371صکیو، ؿیغىضـً، ٌِر انفلاَُ، قؼح ةؼىکاؿب، چاپ ؿؼةی،  [13]

 ِادی نهيٌتّّات، داران3قِیغداٌی، انؼووَ انتِیَ، ج [14]

 ًتاًتائی كيی، جلی، االٌّار انتِیَ فی انلّاّغ انفلِیَ، ةی زا، ةی چا، ةی جا [15]

 1389ىّؿّی ةسٍّردی، ىضيغصـً، انلّاّغ انفلِیَ، ٌسف ىٌتَْ آالداب،  [16]
 


