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و بدون رضایت از شخص واقع شود می پردازد و  اکراه این تحقیق به بررسی عقدی که از روی

مباحث خود را در چند محور مطرح می کند تحلیل مساله اکراه عناصر و شرایط تحقق آن و 

مطالعه فقهاء قرار  چگونگی تاثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد

داشته است تحقیق حاضر به بررسی ادله بطالن عقد اکراهی و احکام آن به طور خاص عقد بیع 

به عنوان مهمترین عقد از عقود میپردازد.در این تحقیق بیشتر ادله بررسی شده.و در خصوص 

فضولی معتقد زمان ترتب آثار بر بیع مکره نیز میتوان به استناد وحدت مالک این عقد با عقد 

ها و بود که پس از تنفیذ عقد آثار عقد صحیح بر آن مترتب میشود. مباحثی ممکن است سال

ها و فکرها ارتقا ها باید نوشتهها به یک حال بمانند اما به هر حال با برخورد اندیشهبلکه قرن

شجویان و محققان ی منبعی مفید برای طالب و دانیابند. هدف از انتخاب موضوع این رساله، ارائه

که فصل است، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در این زمینه آسان و قابل دسترس کند

. قرآن 1اول درباره مفاهیم  کلیات میباشد و فصل دوم ادله اختیار متعاقدین میباشد که شامل 
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احادیث در باب طالق اکراهی ت و احادیث دیگر و فصل سوم درباره تحقق عدم اختیارو احکام 

آن که شرایط تحقق اکراه و آیا تفصی شرط است یا نه و فرق اکراه با اجبار و اضطرار و همچنین 

  ار دادیم.احکام رضایت بعد اکراه و اینکه این رضایت ناقله میباشد یا کاشفه مورد بررسی قر

نتیجه این مقاله این میباشد که اگر در معامالت رضایت و طیب نفس وجود نداشنه باشد معامله 

معامله صحیح میباشد. باطل میباشد و اینکه اگر بعد اکراه نسبت به معامله رضایت داد

 


