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 مقدمه. 1

 جمعی و فردی زندگی در جاری واقعیتی اضطرار،

 کننده درتعیین عاملی ناخواه، خواه ها بوده وانسان

اضطرار،  گردد.می محسوب بشری برخی رفتارهای

به منظور رفع درماندگیِ  مال صرفاً شامل فروش

 بلکه ... نیست،و درمان از گرسنگی، قحطی، ناشی

صورت  به های روابط اجتماعی،الیه تمام در

نماید. نقش قابل توجهی را ایفاء می ملموس،

 به وابسته کامالً  که است نسبی اضطرار، موقعیتی

 و توان معیارخارجی است و نمی احوال و اوضاع

 وقایع و به منظور تشخیص حوادث نوعی ضابطه

 عرف نظر اضطرار، ارائه داد؛ بلکه بایستی به موجب

 ،1425 شیرازی، مکارم)نمود  رجوع عینی شرایط و

، بایستی گفت . فارغ از ضابطه تعیین اضطرار(91

ناشی از اضطرار،  رفتار اصلیِ که به طور کلّی، انگیزه

 مناسبات تولید است. اضطرار به دلیل خطر دفع

و به وجود آوردن آثاری تازه  اشخاص میان جدید

از موضوعات مهم و در حقوق و وظایف آنها، یکی 

باشد. با توجّه به اینکه مورد توجّه علم حقوق می

قرارداد، عنصری مهم و الینفک از هر نظام حقوقی 

است، تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای حقوقی و 

مورد توجّه بسیاری از چند و چون آن، همواره 

؛ 1391پور، ؛ کاظم1382نظران )باریکلو، صاحب

. از ( بوده است1396رآبادی، سعادت مصطفوی و نو

 تنگاتنگ ارتباط حقوقی ایران، دارای نظام که آنجا

 در برخی که نحوی فقهی است؛ به احکام و قواعد با

 از تبعیت به کامل طور به حقوقی قواعد موارد،

است و همچنین  گرفته شکل فقهی منابع و شریعت

با توجّه به مبانی نظری اضطرار و وضعیت 

اضطراری، در پژوهش پیش روی، بر آن شدیم تا با 

تحلیلی  -تکیه بر این دو مورد و با روش توصیفی 

به تبیین و ارزیابی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای 

  اقتصادی بپردازیم. 
 

 . مالحظات اخالقی2

در  یدارحفظ اصالت متون و امانت ،پژوهشاین در 

 ی،اخالق یهایستهبا یننقل گفتار، به عنوان مهمتر

 بوده است. یسندگانمورد نظر نو
 

 ها. مواد و روش3

نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار 

باشد. تحلیلی می -گرفته شده در آن، توصیفی 

ای و با استناد ها نیز کتابخانهروش گردآوری داده

های اینترنتی ها، اسناد و پایگاهها، مقالهبه کتاب

 خواهد بود.

 

 ها. يافته4

های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر یافته

اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطح 

: تأثیر اضطرار بر مفاد که عبارتند از باشدمختلف می

و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین تأثیر اضطرار 

 بر بقاء یا انحالل قراردادهای اقتصادی.
 

 . بحث5

عنوان بدنه اصلی پژوهش، پس از در این قسمت به 

بیان اختصاریِ مفاهیم کلیدی و همچنین ادلّه 

فقهی و مبانی نظری اضطرار، تأثیر آن بر نظام 

های گفته قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه

 شده را تبیین و ارزیابی خواهیم نمود.



 91 / و همکاران زادهرجب                                             تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ...

 
 

 مفاهیم .1-5

 است یامرشناسایی مفاهیم عمده در یک پژوهش، 

که ممکن است در بدو نظر واجد اهمیت چندانی 

نباشد؛ اما واقعیت این است که بدون درک درست 

تردید  از مفاهیم یک نوشتار و رها نمودن مفاهیم از

شناسی جامع، ورود در مباحث و دوپهلویی با مفهوم

ماهویِ پژوهش با اشکاالتی همراه خواهد بود. تأکید 

صرفاً به منظور  شناسی، نهنگارندگان بر مفهوم

گردآوردیِ برخی مفاهیم آشنا و در دسترس، بلکه 

 گذر به یک مفهوم شناسیِ کاربردی است.
 

 . اضطرار1-1-5

اضطرار در لغت عرب، به عنوان مصدر باب افتعال 

و به معنی محتاج بودن، درمانده و از ریشه ضرر 

ناچار بودن و مجبور شدن آمده است )ابن منظور، 

مفهوم اصطالحی، اضطرار را در  (.45، 8، 1414

 (275 ،1390نوربها، )توان حالتی از ضرورت می

 غیرقابل و تهدیدآمیز اثر شرایط تلقی نمود که در

کشاند نادرست می به سوی فعل را مرتکب تحمّل،

نحوی که در  (؛ به125، 4 ،1406)محقق داماد، 

این حالت، نگهداری حق و یا مالی، مالزمه با آسیب 

رساندن به مال غیر و به تبع اولی، ارتکاب جرم 

اضطرار، بایستی به مفهوم اکراه  مفهوم کنار دارد. در

 اکراه، با اضطرار تفاوت نیز توجه داشت. بارزترین

 در اضطرار، که است در اکراه مکرِه شخص وجود در

به  گیرد؛می قرار شرایط اضطراری آن، به جای

 به انتساب قابل شرایطی، چنین تحققکه  ایگونه

نیست )دانش نهاد و علیشاهی قلعه  خاصی شخص

نظام حقوقی و کیفریِ حال  (. در68، 1396جوقی، 

تعریف صریح و شفافی از اضطرار به حاضر ایران، 

صرفاً به تبیین احکام و آثار بعضی از  عمل نیامده و

قانون  206ماده . ال اضطراری بسنده شده استعماَ

اگر »: تعریف اضطرار، صرفاً مقرر داشته بدون مدنی

کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکّره 

محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد 

اضطرار به طور کلّی در عرصه حقوق مدنی،  «.بود

مجزا مورد طرح و بررسی  توان در دو بخشرا می

: نخست درخصوص اَعمال حقوقی مانند قرار داد

و  مانند اضطرار در معامالت و قراردادهابحث 

مانند اضطرار در  درخصوص وقایع حقوقیدیگری 

)آخوند خراسانی،  ضمان قهریو مسئولیت مدنی 

در حقوق کیفری نیز با اینکه  (.384، 1، 1417

 عمال اضطراریبه اَ برخی از آثار و احکام مربوط

تعریفی از مفهوم اضطرار لیکن  ،بیان گردیده است

همانگونه که  ارائه نشده استکیفری در قوانین 

پیشتر گفته شد، تأثیر عنصر اضطرار بر نظام 

قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادلّه فقهی و مبانی 

نظری اضطرار، موضوع بحث پژوهش پیش روی 

ین مفهومی و اصطالحیِ باشد؛ بنابراین، تبیمی

 رسد.قرارداد اقتصادی نیز ضروری به نظر می
 

 . قرارداد اقتصادي2-1-5

قانون مدنی،  183قرارداد یا عقد به موجب ماده 

 یک مقابل در نفر، چند یا یک اینکه از است عبارت

 قبول مورد و نمایند امری بر تعهد دیگر، چند نفر یا

« جهت معامله»مستفاد از ذکر عبارت  .باشد آنها

قانون مدنی، قرارداد اقتصادی  190ماده  4در بند 

ای از قرارداد تلقی نمود که جهت توان گونهرا می
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های مالی و اقتصادی )هدف( آن ناظر بر مؤلّفه

توان کثیری از قراردادهای باشد؛ بر این مبنا، می

منعقده میان اشخاص )اعم از عقود معین و 

یرمعین( در سطح خُرد و کالن را تحت عنوان غ

قرارداد اقتصادی، تبیین و تحلیل نمود که از جمله 

گذاری، قرارداد مالی، قرارداد سرمایهتوان به آنها می

قرارداد بانکی، قرارداد قرارداد مشارکت اقتصادی، 

... اشاره نمود. به موجب حکم عام مقرر گمرکی و

 نتیجه در انچه کسیقانون مدنی، چن 206در ماده 

 نشده محسوب مکره کند، معامله به اضطرار، اقدام

بود که این حکم  خواهد معتبر اضطراری معامله و

عام، در مورد قراردادهای اقتصادی نیز ساری و 

خالف اکراه که رضای  جاری است؛ بنابراین بر

سازد، معاملی را مخدوش و قرارداد را غیرنافذ می

سازد، ولی رد را مخدوش میاضطرار اگرچه رضای ف

آورد. عالوه بر به صحت و نفوذ عقد، خللی وارد نمی

های حقوقی نیز نظام حقوقی ایران، عمده نظام

شخص مضطر را صحیح و نافذ، تلقی قراردادهای 

 (.73 ،1383)قافی، نمایند می
 

 . ادلّه فقهی و مبانی نظري اضطرار2-5

 . ادلۀ فقهی اضطرار1-2-5

عناوین ثانویه مشهور در فقه، اضطرار است یکی از 

که با وجود آن، حرمت فعل، مرتفع و مجازات نیز 

که در فقه از آن تحت -اضطرار  گردد.منتفی می

و « کلّ حرام مضطر الیه، فهو حالل»عنوان 

از  -شودنیز یاد می« تبیح المحظورات الضرورات»

 مثال، بیان با فقها قواعد معروف فقهی است. بیشتر

 از یک هیچ در و اندردهـک ریفـتع را رارـاضط

 مورد در دقیقی تعریف توانفقهی، نمی هایکتاب

، 1395کرد )حیدری خورمیزی،  پیدا اضطرار قاعده

 (. در برخی تعاریف نادر و البته قابل تأمّل که از71

جانب برخی فقها به عمل آمده، اضطرار را امری 

کرد  توان صبرنمی آن بر کهاند تعریف نموده

 تحمل توانو یا عادتاً نمی( 245، 1403 اردبیلی،)

با وجود اینکه قاعده  .(427، 1407 نجفی،)نمود 

در سراسر فقه کاربرد داشته و دارای آثار  اضطرار،

عملی است، عالوه بر عدم تعریف جامع، مورد 

بررسی مستقل و منسجم نیز قرار نگرفته و حتی 

ای میرفتاح مراغهفقهای بزرگ متأخر همچون 

صاحب العناوین، مال احمد نراقی صاحب عوائد 

میرزا حسن بجنوردی صاحب االیام و همچنین 

القواعد الفقهیه، از این قاعده در کتب خود، به 

(. 188، 1381اند )وطنی، صورت مستقل یاد نکرده

وجود آنچه گفته شد، از مباحث مطرح شده فقها  با

پیرامون بیع مضطر و نیز جواز خوردن و آشامیدن 

توان به محرمات مانند اکل میته و شرب خمر، می

تعریفی از اضطرار از منظر فقهای امامیه دست یافت 

و آن عبارت است از وضعیت پیش آمده برای یک 

برای حوادث طبیعی یا درونی که شخص به واسطه 

ای ناپذیر آن، شخص چارهرهایی از مشقت تحمّل

)حکیمیان، جز اقدام به یک عمل حقوقی ندارد 

ادلّه فقهی ذکر  (. از مهمترین415-416 ،1396

یث رفع توان به حدشده برای حالت اضطراری، می

 ... اشاره نمود.و
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 . حديث رفع1-1-2-5

اینگونه ( ص)پیامبر  از ،(ع)صادق  از امام حدیثی در

الخَطَأُ و : امتی تسعۀٌ رفع عن»: استنقل قول شده 

 و ما یعلَمونَ  ال و ما علَیه اکرِهوا و ما النِّسیانُ

و الحسد و الطِّیرَةُ  إلَیه اضطُرُّوا و ما الیطیقونَ 

«. بِشَفَۀٍ ینطق   لم ما الخَلقِ  فی الوسوسۀِ  فی والتَّفکرُ 

 خطا،: است شده برداشته من امّت از چیز، نُه

 دانند،نمی آنچه شوند، مجبور بِدان آنچه فراموشى،

شوند،  ناچار بِدان آنچه است، بیرون توانشان از آنچه

 در آمیزوسوسه تفکر زدن و بد فال حسادت،

ای نکته .نشود آورده زبان به که زمانى تا آفرینش،

 وسیله است و بدان نظر مورد حدیث این در که

 «الیه ما اضطروا»عبارت  کند،می اثبات را قاعده

در  تکلیف شدن برداشته عبارت، این است و مفاد

 رفع به حدیث که حدیث . ایناست اضطرار موارد

 در که شده نقل نیز دیگری تعابیر با یافته، شهرت

 بحث ( از آن28، 2، 1422اصولیون )انصاری، کتب 

 در است، آنان عمدة وفاق و آنچه مورد شده

کیفر و مؤاخذه را  نفی فوق،گانه هنُ موضوعات

 اند.دانسته اقتضای مقام، ثابت به و برحسب مورد
  

 . قاعده الضرر2-1-2-5

که  یافت توانیهمچون قاعده الضرر را نم یاقاعده

 یو بررس یزان بحثم ینتا ا ،فقها درخصوص آن

قاعده هم در عبادات و هم در  ینباشند. به ا کرده

تا حدود و قصاص و ت صال کتاب از یعنیمعامالت 

همچون  یادیز یاست. فقها استناد شده یاتد

 یخ الشریعهش ی،عالمه مال احمد نراق یخ انصاری،ش

حسینی  و ینیخم امام ی،نآئین یرزایم ی،اصفهان

قاعده اختصاص  ینرا به ا یبحث مستقل سیستانی

های حقوقی معاصر، این . در اغلب نظاماندداده

« سوءاستفاده از حق عدم جواز»قاعده تحت عنوان 

 یکه برخ ای استاندازه بهآن  یتاهمشده و مطرح 

عنوان رمز  بهاین قاعده  از( 36، 1357)مطهری، 

 یادفرهنگ  توسعه ها ویشرفتپ با اسالم یهماهنگ

اند که بر دانسته یاند و آن را از قواعد حاکمکرده

 یلتعد و کار آن کنترل و دارد سرتاسر فقه حکومت

 فی الضرار و الضرر» عبارت مفاد. است یگرد ینقوان

 نفی همچون مختلفی معانی در فقها نزد «اإلسالم

 موسوی ؛19-20، 10، 1415 نراقی،) ضرری حکم

ضرری  موضوع نفی ،(182، 1 ،1413 بجنوردی،

 نفی ضرر ،(381، 1، 1417 خراسانی، آخوند)

 ؛460-461 ،2 ،1422 انصاری،) غیرمتدارک

 الشریعه شیخ) ضرر از نهی ،(305، 1429 ای،مراغه

 امام) حکومتی حکم و (28، 1407 اصفهانی،

 .است گردیده استعمال( 112 ،3 ،1381خمینی، 

 مقام در تنها را قاعده این فقها از بسیاری اگرچه

 تعداد در ولی آن، جعل نه و دانندحکم می نفی

 قاعده اثباتی جنبه به فقهی، مسایل از توجهی قابل

 قاعده مجموع فقها، در. شده است اشاره الضرر

 و دانندمی دیگر قواعد بر حاکم را الضرار و الضرر

آنچه  .اندقائل وتو حق آن برای امروزی، اصطالح به

قاعده الضرر را به مثابه دلیلی برای وضعیت 

نماید، وجود عنصر ضرر در اضطراری مطرح می

توان مدعی شد باشد. میتحقق وضعیت مزبور می

 با متناسب که ضررهاست تالقی محل که اضطرار،

 مورد دیگر بخش دفع برای از آن، بخشی شرایط

 با بزرگتر ضرر طریق، بدین تا گیردمی قرار استفاده
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 (.32 ،1388 آرامش،)گردد  دفع کوچکتر ضرر

 در وضعیت ضرر طبیعی است که به دلیل وجود

دارد بر مبنای مفاد قاعده  حق اضطراری، شخص

تر، و به منظور جلوگیری از تحقق زیان بزرگ الضرر

 . به عمل آورد را متعارفی اقدام هرگونه
 

 . مبانی نظري اضطرار2-2-5

 ها )تزاحم احکام(. تزاحم ضرورت1-2-2-5

آفرینی است که انسان برای راضطرار وضعیت ضر

بارِ دیگر دفع آن، گریزی جز ارتکاب عمل زیان

هایی مواجهه زیانندارد. شخص مضطر عمالً با 

است که گریز از یکی، مستلزم روی آوردن به 

دیگری است و انتظار معقول و متعارف از مضطر نیز 

آن است که ضرر اشد را با ضرر اخف دفع نماید؛ به 

عنوان مثال، نجات جان خود و حفظ نفس، یک 

شود و از ضرورت حیاتی و نیاز طبیعی محسوب می

ان و اجتناب از طرف دیگر، رعایت حقوق دیگر

تجاوز به مال غیر، یک ضرورت حقوقی و اجتماعی 

رود؛ در این حالت، چنانچه شخص به شمار می

مضطر بخواهد ضرورت اول را تحقق بخشد، ناچار 

به نادیده گرفتن ضرورت دیگر خواهد بود و اگر 

بخواهد ضرورت اخیر را جامعه عمل بپوشاند، جان 

ایستی گفت که خود را خواهد باخت؛ بنابراین ب

ها که اضطرار، ماهیاتاً عبارت است از تزاحم ضرورت

به مثابه مبنای نظری در مورد منشاء پیدایش 

نماید. نظریه تزاحم وضعیت اضطراری عمل می

ای است که فقها تحت ها، نزدیک به نظریهضرورت

اند؛ با این تفاوت مطرح کرده« تزاحم احکام»عنوان 

که مباحث فقها در باب تزاحم احکام، اساساً به 

منظور تعیین تکلیف مکلّفین در انجام وظایف دینی 

زاحم ـریه تـکه منظور از نظ است؛ در حالی

هایی ها و شاخصها؛ دستیابی به ضابطهضرورت

های ارجح به است که بتواند در تشخیص ضرورت

 کار آید. 
 

 گرايیِ حقوقی. اخالق2-2-2-5

 از اخالق، هایپایه بر حقوق نهادن بنیان سودای

 از فارغ. گیردمی نشأت آن هنجاریِ ذاتیِ  خصلت

 در باب حقوق فالسفه همیشگی نظرهایاختالف

 هایتفاوت همچنین و اخالق و قانون میان رابطه

 اذعان بایستی بشری، قوانین اخالقی و قواعد میان

 بیشتری جامعیت و ثبات از اخالق، که داشت

 نیکخواه) است حقوق برخوردار منابع سایر به نسبت

 گراییاخالق از منظور (.12 ،1394 عسگری، علی و

 خدمت در بایستی حقوق، که است این حقوقی،

 را مخالف اخالق اَعمال گذار،قانون و باشد اخالق

 و توانا نجفی)نماید  پیگرد اعالمقابل تنبیه و 

این مبنا و  ؛ بر(154، 1392 زاده،مصطفی

توان گفت که تئوری درخصوص اضطرار نیز می

 نیازمند مهم، بر اهم ها و لزوم تقدیمتزاحم ضرورت

 به تنهایی، صِرف قاعده این که چرا متممی است؛

 جواز وضعی نه کند،می اثبات را تکلیفی عمل جواز

، 1396)دانش نهاد و علیشاهی قلعه جوقی،  را آن

و در جستجوی جواز وضعی عمِل  (؛ بنابراین70

ز ـالقی نیـد مبانی اخـرار، نیازمنـاشی از اضطـن

توان به تقدم مصلحت که از جمله آنها میباشیم می

، 4، 1406فرد )محقق داماد، اجتماع بر مصلحت 
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( و نیز وجوب نجات جان دیگران ولو به بهای 150

 نمود. ( اشاره133، 10، 1415اضرار به غیر )نراقی، 

 

. تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهاي 3-5

 اقتصادي

پس از تبیین مختصر مفاهیم کلیدی پژوهش، ادلّه 

فقهی و مبانی نظری اضطرار، در این قسمت با تکیه 

بر موارد گفته شده، تأثیر عنصر مزبور بر قراردادهای 

 اقتصادی را تبیین و ارزیابی خواهیم نمود. 

 

شروط قرارداد  . تأثیر اضطرار بر مفاد و1-3-5

 اقتصادي

تواند وجود اضطرار و وضعیت خاص ناشی از آن، می

دهنده طرفین قرارداد یا یکی از آنها به عدم سوق

پا  اجرای تعهد، انجام نقصان یافته آن و یا زیرِ

گذاشتن شروط منصفانه قراردادی گردد؛ شاید 

بتوان مهمترین مصداقِ ناشی از تأثیر اضطرار بر 

قرارداد اقتصادی را سوءاستفاده از مفاد و شروط 

شرایط اضطراریِ طرف قرارداد تلقی نمود؛ مانند 

 وضعیت با اطالع از اینکه یک طرف قرارداد،

را  قیمتی یا خود، شروط مقابل طرف اضطراریِ

طرف  هیچ عادی حالت در که کند تحمیل

 آن نباشد. با وجود اطالق انعقاد به قراردادی، حاضر

 قانون 206و همچنین ماده  قهادیدگاه اکثریت ف

مضطر بدون تفاوت  قرارداد مبنی بر صحت مدنی

در فرض سوءاستفاده یا عدم سوءاستفاده از وضعیت 

اضطراریِ طرف مقابل، بایستی گفت این صحیح 

 به وادار وی را شخص، درونی است که اضطرار

غیرمشروع  نفسهفی که کندمی قرارداد انعقاد

دیگر  روی معامالت، این خشن یچهره نیست، ولی

 آن از اطالع صورت در طرف یک که است آن

 برداریبهره از آن و شودمی دچار وسوسه وضعیت،

 انسانی دانـوج هـک ریـام کند؛می غیرعادالنه

 آن به و باشد تفاوتآن بی به نسبت تواندنمی

 حکم به که واکنشی دهد؛می نشان قهری واکنش

 تنها نه قبح اَعمال، به نسبت عقل تشخیص ذاتیِ

بلکه  نیست، شرعی و اخالقی هایآموزه از جدا

-13، 1391پور، است )کاظم منطبق آن با دقیقاً

 (. در حالت سوءاستفاده یک طرف قرارداد از10

وضعیت اضطراری طرف مقابل، استناد به حدیث 

رفع، محلّی از اعراب نخواهد داشت؛ چرا که عدم 

مسئولیت بر مبنای اضطرار، ناظر بر شخص مضطر 

است و نه طرف مقابل وی در معامله؛ مضاف بر 

اینکه سوءاستفاده از وضعیت اضطراریِ طرف 

ه وی ـویه بـرر ثانـقرارداد، مترادف با تحمیل ض

اشد که صراحتاً به موجب مفاد قاعده الضرر بمی

نهی گردیده است. عالوه بر آنچه گفته شد، بایستی 

این مطلب را نیز اضافه نمود که سوءاستفاده از 

وضعیت اضطراریِ طرف قرارداد، مبانی نظری 

دهد؛ توضیح اضطرار را نیز مورد خدشه قرار می

مطلب اینکه شخص مضطر در مقام رفع تزاحم 

ها و با تقدیم اهم بر مهم، به دفع ضرر اشد ضرورت

پردازد؛ در این حالت چنانچه یک با ضرر اخف می

طرف قرارداد اقتصادی با سوءاستفاده از وضعیت 

اضطراریِ طرف مقابل، به تحمیل هزینه و شروط 

غیرمنصفانه قراردادیِ دوباره به وی مبادرت ورزد، 

چه بسا ضرر اخف تحمیل شده بر طرف مضطر، از 

لحاظ میزان و گستره به ضرر اشد نهی شده نیز 
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هیچ عنوان منطقی و عقالیی نیست. برسد که به 

تعارض آشکار وضعیت مزبور با موازین اخالقی نیز 

 نیازی به تفصیل ندارد.
 

. تأثیر اضطرار بر بقاء يا انحالل قرارداد 2-3-5

 اقتصادي

 استحکام یا ثبات اصل تعهدات، حقوق در امروزه

به  عمومی و قاعده کلّی یک عنوان به قراردادها را

 الزام اصل، این نتیجه عملی .ندشناسرسمیت می

 در تعهدات مندرج انجام به پایبندی به طرفین

 پایان برای راه تریناگرچه ساده. است قرارداد

 در اما است، آن مفاد به طرفین قرارداد، پایبندی

 گاه و دشوار به عهد دالیلی وفای به موارد، برخی

 اجرای قرارداد، امکان عدم. گرددمی غیرممکن

 تقصیر طرفین و مباالتیبی سبب به است ممکن

 این باشد؛ آنان به انتساب قابل ایبه گونه قرارداد یا

 در شرایط نقشی متعاقدین دارد که وجود نیز امکان

 انجام عبارت دیگر به باشند؛ نداشته آمده به وجود

باشد  آنان اراده و خواست از خارج تعهد، نشدن

که یکی از دالیل آن  (46 ،1391)بنایی اسکویی، 

اضطرار و وجود وضعیت اضطراری توان را می

 قانون 227 و 226قلمداد نمود. مستنبط از مادتین 

درخصوص قوه قهریه،  (.36، 1388)آرامش،  مدنی

 متعهد را به آن تواناضطرار وضعیتی است که نمی

 قلمرو با ارتباطی اینکه از اعم مربوط دانست؛

از عوامل  ناشی صرفاً  باشد یاداشته  متعهد فعالیت

 است ممکن اضطرار .باشد متعهد از جدای و بیرونی

تعلیق قرارداد اقتصادی،  حسب مورد، موجب

انحالل آن، سقوط تعهد و همچنین معافیت از 

مسئولیت قراردادی گردد که کامالً با مفاد حدیث 

ر، همگام و هم راستا ـرفع و معافیت طرف مضط

تی توجّه داشت که با توجّه به باشد؛ البته بایسمی

مفاد قاعده الضرر، چنانچه تعلیق قرارداد اقتصادی 

به موجب وضعیت اضطراریِ یکی از طرفین، موجب 

اضرار فاحش طرف مقابل گردد، پذیرفتنی نیست؛ 

گونه است درخصوص انحالل قرارداد، سقوط همین

تعهدات طرفِ مضطر و همچنین معافیت وی از 

ی. همچنین با توجّه به اینکه مسئولیت قرارداد

ها و با شخص مضطر در مقام رفع تزاحم ضرورت

تقدیم اهم بر مهم، به دفع ضرر اشد با ضرر اخف 

پردازد، چنانچه تعلیق یا انحالل قرارداد می

اقتصادی، ضرری همپای زیانِ اشد دفع شده را به 

طرف قراردادِ مضطر وارد آورد، این امر نیز از لحاظ 

 تواند چندان مورد پذیرش باشد. میعقالیی ن
 

 گیري. نتیجه6

تأثیر آن بر نظام  و اضطراری شرایط با مواجهه

قراردادها به طور عام و قراردادهای اقتصادی به طور 

دوران حاضر است که  مهم مباحث از خاص، یکی

به آن  تحلیلی - در این پژوهش با روش توصیفی

فقهی اضطرار پرداخته شد. نظر به مهمترین ادلّه 

)حدیث رفع و قاعده الضرر( و همچنین با توجّه به 

ها و رورتـزاحم ضـری آن )تـاهمّ مبانیِ نظ

گرایی حقوقی(، تالش نگارندگان در راستای القـاخ

تبیین و ارزیابیِ تأثیر عنصر اضطرار بر نظام 

های گفته قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه

های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ شده بود. یافته

عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو 
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: تأثیر اضطرار که عبارتند از باشدسطح مختلف می

تأثیر بر مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین 

یا انحالل قراردادهای اقتصادی. اضطرار بر بقاء 

مهمترین مصداق ناشی از تأثیر عنصر اضطرار بر 

توان در حالت مفاد و شروط قرارداد اقتصادی را می

سوءاستفاده یک طرف قرارداد از وضعیت اضطراری 

طرف مقابل مشاهده نمود که قابلیت بالقوه نقض 

قاعده الضرر و همچنین تحمیل زیان ثانویه به 

باشد. درخصوص طرف مضطر قرارداد را دارا می

دادهای تأثیر عنصر اضطرار بر بقاء یا انحالل قرار

اقتصادی نیز بایستی گفت که چنانچه انحالل 

قرارداد اقتصادی ناشی از وضعیت اضطراریِ یکی از 

طرفین، موجب اضرار فاحش طرف مقابل گردد، 

پذیرفتنی نیست؛ مضاف بر اینکه چنانچه انحالل 

قرارداد اقتصادی، ضرری همپای زیانِ اشد دفع 

این امر شده را به طرف مضطرِ قرارداد وارد آورد، 

نیز از لحاظ عقالیی مورد پذیرش نیست. در مجموع 

 و ساز بینیِپیش عدم صورت رسد دربه نظر می

 کنترل منظور به و قانونی الزم حقوقی کارهای

تأثیرات عنصر اضطرار بر مفاد، شروط، بقاء و  دامنه

همچنین انحالل قرارداد اقتصادی، تأثیرات مزبور 

هی و مبانی نظری اضطرار، فق ادلّۀ عالوه بر تعارض با

های اخالقی باعث دور شدن موازین حقوقی از انگاره

و قواعد مبتنی بر انصاف در معامالت خواهند گردید 

و جلوگیری از این وضعیت و آثار آن، مستلزم نگاه 

 گذاری کشور است. و تدبیر ویژه نظام قانون
 

 

 

 

 . سهم نويسندگان7

عنوان نویسنده در این پژوهش، نویسنده دوم به 

مسئول، نویسنده نخست به عنوان همکار اصلی و 

 باشند.نویسنده سوم نیز ناظر تحقیق می
 

 . تضاد منافع8

در پژوهش انجام شده، هیچگونه تضاد منافعی 

 وجود ندارد.
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