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چکیده
در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیھان امامی اختالف نظر وجود 
دارد؛ ھرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی ھستند اما بیشتر فقیھان قائـل بـه بطـالن و حرمـت     

میان قائالن به بطالن برخی آن را بـه عنـوان قاعـده و اصـل     اند. درعمل نامشروع موضوع قرارداد شده
اولیه در این قراردادھا پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حـرام، مالیـت نداشـتن آن، عـدم     

اند. برخی دیگر با قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده
ل، براساس روایاتی چون روایت تحـف العقـول قائـل بـه بطـالن چنـین قـراردادی        نقد دیدگاه گروه او

ھای مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمـامی  اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاهشده
بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقھی مطـرح شـده   ھا و رد دالئل اقامه شده، با جمعدیدگاه
ایم. بطالن و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رساندهاست 

بطالن، مالیت نداشتن، ملک نبودن، عدم قـدرت بـر تسـلیم، تنـاقض در شـریعت،      :ھاواژهکلید
روایت تحف العقول.

.١٨/١٠/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٢/٠٢/٢١٣٩خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

در فقه امامیه در ابواب مختلف، فقیھان به لـزوم مشـروع بـودن موضـوع قـرارداد تصـریح       
. از جمله در بحث مکاسب محرمه به فروش اموالی که شرع آن را حرام دانسته و بـرای  اندکرده

؛ ۱۸۸/ ۳؛ ھمو، المبسوط، ۱۸۶/ ۳آن ارزشی قائل نیست از قبیل خمر(طوسی، تھذیب االحکام، 
) پرداختــه و ایــن قبیــل ۱۲؛ کاشــف الغطــاء، ۳۹/ ۸) و نجاســات (اردبیلــی، ۵۲۵/ ۱طبرســی، 

چنین در باب شروط یکی از شروط صحت شرط را خالف شرع دانند. ھمیمعامالت را باطل م
) در بـاب اجـاره نیـز فقھـای     ۴۱۱؛ حسنی، ۶/۱۹؛ انصاری، ۲۳۷دانند. (خراسانی، نبودن آن می

کننـد (حسـینی   امامیه در بیان شروط منفعتِ موضوع عقد اجاره ابتدا شـرط اباحـه را ذکـر مـی    
؛ فقعانی، ۵/۴۲۲؛ عاملی، ۳۹۷، ةالنجاة؛ اصفھانی، وسیل۳/۱۰۶؛ فیض کاشانی، ۱۹/۱۱۹روحانی، 

داری خمـر و اجـاره وسـایط نقلیـه     ) و بر اساس آن اجاره خانه برای نگه۱۵۶؛ شھید اول، ۱۵۸
؛ حـائری،  ۱۲/۹؛ حکـیم،  ۲۷/۲۴دانند (اشتھاردى، برای حمل و نقل خمر را باطل و فاقد اثر می

؛ بحرانـی، األنـوار اللوامـع فـي شـرح      ۳/۱۰۶شانی، ؛ فیض کا۲۷۵؛ کیدرى، ۳/۲۵؛ حلی، ۲/۲۱۴
؛ شیرازى، قدرت اهللا انصارى و پژوھشگران مرکـز  ۳/۴۶۷؛ خوانسارى، ۱۲/۱۴۳مفاتیح الشرائع، 

) ھرچند در خصوص اشـتراط اباحـه در موضـوع    ۲۱۵؛ مصطفوى، ۳/۱۴۳فقھی ائمه اطھار(ع)، 
ین وجود در خصوص دلیل اشـتراط  خورد اما با اعقد بین فقیھان اختالف چندانی به چشم نمی

ھای زیادی وجـود  این شرط و وضعیت حقوقی قراداد دارای موضوع نامشروع اختالف دیدگاه
دارد تا جایی که برخی از فقھان بزرگ قائل به بطالن عقد به عنوان قاعده اولیه و برخـی دیگـر   

ه دیگری از فقھا قائـل  اند. در مقابل گروقائل به بطالن چنین عقدی به دلیل روایات خاص شده
) در این مقالـه  ۲۱/۵۵۲، ةرضآن ھستند. (بحرانی، الحدائق النابه صحت عقد و حرمت موضوع 

نماییم.ھای مزبور و نقد آن پرداخته و در پایان دیدگاه منتخب را بیان میما با بررسی دیدگاه

مراد از موضوع قرارداد
دن موضـوع معاملـه را بـه عنـوان یکـی از      معین بـو ۱۹۰ماده ۳ھرچند قانون مدنی در بند 

شروط اساسی صحت معامالت مطرح کرده است اما در ایـن قـانون تعریفـی از موضـوع ارائـه      
موضوع معامله یا قرارداد عبارت است از اموال (عین معین، کلـی در معـین، کلـی    «نشده است. 

رارداد مالـک و یـا   فی الذمه) یا عمل (مثبت یا منفی) حقوقی یا مادی که شخص بـر اسـاس قـ   
گونـه  ) برخی دیگر موضوع قـرارداد را ایـن  ۲۷۶(شھیدی، » شود.متعھد به انجام یا ترک آن می
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موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعھـد و بـه طـور کلـی     «اند: تعریف کرده

ر قـرارداد مـورد   ) بنابراین اگ۱/۴۲۵(کاتوزیان، » شوداعمالی که برای تحقق یافتن آن تراضی می
گیـرد،  نظر طرفین اجاره باشد موضوع آن تملیک منافعی است که در برابر عوض معین قرار می

و اگر قرارداد ایشان بیع باشد موضوع قرارداد عین خـارجی یـا مـال کلیـی اسـت کـه در برابـر        
ل یـا  جـا ھمـان مـا   شود. بنابراین مراد ما از موضوع قرارداد در اینعوض به دیگری تملیک می

) فقیھان در عقد بیع ۱۶۱/ ۲عملی است که نسبت به انجام یا ترك آن تعھد شده است (طاھرى، 
) و اجـاره (کرکـی،   ۲/۴۷۱از موضوع تعبیر به عوضین و در برخی دیگر مانند صـلح (خمینـی،   

اند.)تعبیر به متعلق کرده۷/۱۴۲

ھای موجود در خصوص قرارداد دارای موضوع نامشروعدیدگاه
ھـای مختلفـی مطـرح    خصوص سرنوشت قرارداد با موضوع نامشـروع فقیھـان دیـدگاه   در 

اند. برخی از ایشان ضمن باطل دانستن چنین قراردادی این بطالن را به عنوان قاعده اولیـه  کرده
؛ اصـفھانی،  ۲۹۰بیننـد (رشـتی،   نیاز از اقامه دلیل خـاص مـی  پذیرفته و خود را در اثبات آن بی

؛ محقـق حلـی، شـرایع    ۱/۵۷۲؛ خمینـی،  ۴/۴۴، العـروة یی، المستند فی شرح ؛ خو۲۴۵االجاره، 
؛ بجنـوردى،  ۲۱۵؛ مصـطفوی،  ۱۲/۱۰؛ حکـیم،  ۵/۱۱؛ یـزدی، العـروة الـوثقی،    ۲/۱۴۷االسالم، 

) برخی دیگر برای اثبات بطالن آن بـه  ۱/۱۵؛ نائینی، ۲۱/۵۵۳، الناضرة؛ بحرانی، الحدائق ۷/۱۴۶
ص اجاره یا سایر ابواب آمده است و برخی آیات قرآنی مانند روایاتی از معصومان که در خصو

) برخـی  ۲۱/۵۵۳، الناضرةاند. (بحرانی، الحدائق استناد کرده» ال تعاونوا علی االثم و العدوان«آیه 
ھـای مطـرح   دانند. دیـدگاه دیگر از فقھا نیز این قرارداد را صحیح ولی دارای حرمت شرعی می

امه مورد نقد و بررسی قرار خواھد گرفت.شده در این خصوص که در اد
صحت قرارداد و حرمت انتفاع از موضوع نامشروع-أ

از دید برخی قرارداد دارای موضوع نامشروع صحیح است زیرا ھرچند شارع از انجام عمل 
موضوع قرارداد یا استفاده از آن نھی کرده است اما این نھی فقط باعث حرمـت عمـل خواھـد    

راداد خللی وارد نخواھد آورد زیرا نھی در معامالت باعث بطالن نخواھد بود بود و به صحت ق
، الناضـرة و فقط در اعمال عبادی نھی شارع موجب بطالن عمل خواھد بود. (بحرانی، الحـدائق  

۲۱/۵۵۲(
در نقد این دیدگاه باید گفت نھی از معامله به دو صورت قابل تصـور اسـت؛ یـا نھـی بـه      
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رفته است که باعث بطالن آن خواھد شد و یـا بـه امـری خـارج از ارکـان      ارکان معامله تعلق گ

معامله تعلق گرفته مانند نھی از معامله در وقت نماز جمعه که باعـث بطـالن قـرارداد نخواھـد     
بود؛ باید ببینیم نھی شارع به کدام یک از این دو تعلق گرفته و بـا توجـه بـه آن حکـم معاملـه      

در پایان اثبات خواھیم کرد که نھـی بـه یکـی از ارکـان معاملـه کـه       مذکور را استنباط کنیم. ما
عوضین باشد، تعلق گرفته و صالحیت موضـوع نامشـروع را بـرای معـوض واقـع شـدن نفـی        

کند.می
بطالن عقد دارای موضوع نامشروع مطابق قاعده-ب

؛ ۴/۴۴، العـروة ؛ خـویی، المسـتند فـی شـرح     ۲۴۵برخی از فقھای امامیه(اصفھانی، االجاره، 
؛ حکـیم،  ۵/۱۱الـوثقی،  العـروة ؛ یـزدی،  ۲/۱۴۷؛ محقق حلی، شـرایع االسـالم،   ۱/۵۷۲خمینی، 

) ۱/۱۵؛ نـائینی،  ۲۱/۵۵۳، الناضرة؛ بحرانی، الحدائق ۷/۱۴۶؛ بجنوردى، ۲۱۵؛ مصطفوی، ۱۲/۱۰
فرمایند که در صورتی که موضوع قرارداد منفعـت حـرام باشـد قاعـده کلـی در معاوضـات       می

کند که این معامله باطل باشد و برای اثبات آن نیاز به دلیلی از آیات و روایات نداریم. اقتضا می
ھریک از این فقھا برای اثبات مدعای خود بیـان و دلیلـی ارائـه داده اسـت کـه بـه بررسـی آن        

پردازیم:می
عدم مالکیت انسان نسبت به منفعت حرام

فرمایند: منفعت حرام ملـک  ) می۲۹۰شتی، ؛ ر۱/۱۵؛ نائینی، ۱۲/۱۰برخی از فقیھان (حکیم، 
انسان نیست و یکی از شروط صحت ھر عقدی این است که شخص مـالی را کـه بـه دیگـری     

کـه عقـال   جا به دلیل ایـن ) اما در این۷/۱۴۶؛ بجنوردى، ۲۰۹دھد مالک باشد (رشتی، انتقال می
فعـت نامشـروع   نسبت به منفعت حرام بـرای شـخص ملکیـت قائـل نیسـتند و او را مالـک من      

؛ ۱۱/۸دانند وی توان انتقال این منفعت را نخواھد داشت و عقد باطل خواھد بود (حکـیم،  نمی
) به عقیده ایشـان اگـر ایـن اسـتدالل را     ۱/۷۴؛ البھبھاني، ۱۱/ ۵الوثقی(المحشی)، العروةیزدی، 

ـ       را در بپذیریم دیگر نیازی به اضافه کردن شرط لزوم اباحـه منفعـت احسـاس نخواھـد شـد زی
صورتی که موضوع عقد منفعت حرامی باشد به دلیل فقدان یکـی دیگـر از شـروط الزم بـرای     

باشد، عقد باطل خواھد بود.صحت قرارداد که لزوم ملک بودن موضوع آن می
گونه تنافیی بین حرمت تکلیفـی و ملکیـت   به عقیده ما این دلیل تمام نیست زیرا اوالٌ: ھیچ

فرماینـد:  گونـه کـه برخـی از بزرگـان فقھـا مـی      د ندارد زیرا آنکه یک حکم وضعی است وجو
) تنافی بین دو شی یا تنافی بالذات است و یا بالعرض؛ و تنافی بالذات ۲۴۵(اصفھانی، االجاره، 
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صورت تضاد، تناقض و تضایف خواھد بود. میان حرمـت تکلیفـی و ملکیـت    ۳ھم به یکی از 

تی وجود ندارد؛ وجود تنافی عرضی نیـز نیـاز بـه وجـود     گانه تنافی ذایک از این اقسام سهھیچ
عارضی خارج از ذات این دو دارد که یا باید حکم عقال باشد و یـا بیـانی از شـارع؛ در چنـین     

داننـد و بـرای او   مواردی بر خالف تصور این فقیھان، عقال شخص را مالک منفعت حـرام مـی  
ای را بـه منظـور اسـتفاده صـرف در     سـلحه کنند برای مثال درجایی که کسی ااعتبار ملکیت می

کند ھرچند عمل او مذموم است اما بازھم عقـال او را مالـک اسـلحه و    خودکشی خریداری می
دانند. اما اگر بگوییم شرعاً مالک نیست نیاز به دلیل خواھیم داشت که چنین دلیلـی  منافع آن می

از سوی مستدالن ارائه نشده است.  
اممالیت نداشتن منفعت حر

) اگر منفعتی از جانـب شـارع   ۳/۶۴؛ تبریزی، ۲۴۶از دید برخی فقیھان (اصفھانی، االجاره، 
شود اما این منفعت مالیت و ارزش نخواھد داشت و حرام شده باشد ھرچند انسان مالک آن می

که یکی از شروط صحت ھر قراردادی این است کـه موضـوع آن مالیـت داشـته باشـد      حال آن
دی که موضوع آن منفعت حرامی باشد بـه دلیـل عـدم وجـود شـرط مالیـت در       بنابراین قراردا

رسـد زیـرا ھرچنـد    موضوع آن باطل خواھد بود. این دلیل نیز چندان قابل قبـول بـه نظـر نمـی    
تواند دلیل بـر سـقوط   منفعتی ممکن است از دید شارع مقدس حرام شده باشد اما این امر نمی

ین ادعا ھم این است که در موارد زیادی اشیائی وجود دارد مالیت آن در دید عقال باشد شاھد ا
که دارای منفعت حرام است اما با این وجود عقال برای آن مالیـت قائـل ھسـتند از قبیـل مـواد      

کند حرام است با این وجود عقال برای مخدر که به دلیل ضرری که به سالمتی شخص وارد می
باشـد و منفعـت حـرام ھـم از دیـد      حکم تابع اعیان میآن مالیت قائل ھستند. منافع نیز در این 

شود و شارع مقدس اگر بخواھد این چنین منفعتـی را از مالیـت اسـقاط    عقال مال محسوب می
کند باید دلیل خاصی برای آن باشد و در فرض مسأله ما چنین دلیلی نداریم.

عدم قدرت بر تسلیم
ه موضوع آن نامشروع است به عـدم وجـود   ای از فقیھان برای اثبات بطالن قراردادی کعده

اند. به عقیده ایشان غـرض از عقـد بیـع دسـتیابی     قدرت بر تسلیم در این قراردادھا استناد کرده
ھریک از طرفین به عوض است و در صورتی که این عوض از جانـب شـارع ممنـوع و حـرام     

ط شارع مقدس منع چه که توسشده باشد شخص قدرت بر تسلیم آن را نخواھد داشت زیرا آن
(خـویی، المسـتند فـی شـرح     » الممتنع شرعاً کـالممتنع عقـالٌ  «شده باشد ممتنع شرعی است و 
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گونه جواب داده شده است کـه قـدرت بـر تسـلیم شـرط      ) از این استدالل نیز این۴/۴۵، العروة

د رود و اشتراط آن تنھا به این دلیل است کـه منفعتـی کـه متصـرم الوجـو     مستقلی به شمار نمی
آید در صورت فقدان امکان استفاده از دید شـرع، خـود بـه    است و لحظه به لحظه به وجود می

تواند آنرا به دیگری رود و وجود خارجی نخواھد داشت و بنابراین شخص نمیخود از بین می
)۴/۴۵، العروةانتقال دھد. (خویی، المستند فی شرح 

لزوم تناقض در شریعت
ھای مطرح شده توسط دیگر فقیھان، دلیل بطالن قـراردادی  داللآقای خویی پس از نقل است

را که دارای موضوع نامشروع است لزوم تناقض در شریعت در فرض صحت چنین قـراردادی  
فرماینـد: در صـورتی کـه موضـوع     ) ایشان می۴/۶۴، العروةدانند. (خویی، المستند فی شرح می

یع) و لزوم قراردادھا (أوفـوا بـالعقود) شـامل آن    قرارداد نامشروع باشد ادله صحت (احل اهللا الب
نخواھد شد چرا که صحت عقد یعنی ترتب آثار قانونی مانند تسلیم و تسلّم بر آن و در جـایی  
که مورد قرارداد نامشروع باشد این ادله بـا ادلـه دیگـری کـه تسـلیم مـورد نامشـروع را جـایز         

شخصی خودرو خود را بـه دیگـری اجـاره    داند تنافی دارد. به عبارت دیگر در صورتی کهنمی
دھد تا از منفعت حرام آن (حمل مواد مخدر) استفاده کند از یـک طـرف مطـابق عمـوم أوفـوا      
بالعقود باید خودرو را به مستاجر تسلیم کند و از طرفی به دلیل حرمت شرعی این کـار تسـلیم   

از یـک جھـت وفـای بـه     خودرو به مستاجر حرام خواھد بود و این مستلزم تناقض است زیرا 
)۴/۴۶، العروةمضمون قرارداد واجب شد و از طرف دیگر حرام. (خویی، المستند فی شرح 

این بیان با اشکاالتی مواجه است زیرا اوالً: در این فرض اصال تناقضی وجود ندارد زیرا مـا  
ع عقـد بـا   در اینجا سه امر مجزا از ھم داریم که عبارتند از وجوب وفای به عقد، تسلیم موضو

باشد و این سـه عنـوان بـا یکـدیگر     طرف مقابل، عمل طرف مقابل که شرعاً یا قانوناً ممنوع می
گونه تنافی ذاتی ندارند و آنچه که حرام است عمل مستأجر است و این حرمت بـه تسـلیم   ھیچ

عقـد  مال موضوع قرارداد به او سرایت نخواھد کرد. ثانیاً: وجود تناقض بین ادله وجوب وفا به 
و ادله حرمت عمل شخص و نتیجه حاصله از آن که حرمت تسلیم بـود نیـاز بـه دلیـل خـاص      

اند. این احتمال وجود دارد که مستند ایشان حرمت اعانه بر دارد. محقق خویی دلیلی ارائه نداده
اثم و عدوان باشد که اگر چنین باشد با این اشکال مواجه است که ایشان اصل حرمت اعانه بـر  

؛ ھمـو، مصـباح الفقاھـه،    ۳۵۸/ ۷االمام خویی، ةاند. (خویی، موسوعرا قبول نکردهو عدوان اثم 
) بنابراین به دلیل عدم وجود مخصصی برای خـروج چنـین قـراردادی از تحـت عمـوم      ۱/۱۶۲
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دانسته و قائـل بـه وجـوب وفـا بـه آن      »أوفوا بالعقود«وجوب وفای به عقد باید آن را مشمول 

باشیم.
تی در صورتی که دلیل وجوب وفای به عقد شامل آن نباشد و بگـوییم تسـلیم مـال    ثالثاً: ح

بنـدی بـه   حرام است ممکن است به وسیله سایر عمومات مانند آیه تجاره عن تراض لزوم پای
نیز امری ارشادی اسـت  »أوفوا بالعقود«عقد را اثبات کنیم. عالوه بر این امر به وفای به عقد در 

توان از آن وجوب شرعی را برداشت کرد تا مستلزم لزوم عقد دارد و نمیو داللت بر صحت و
تناقض در شریعت باشد.

توان در بـاب اجـاره اشـخاص بـه آن     رابعاً: حتی اگر این استدالل را صحیح بدانیم فقط می
گونـه کـه در رد اسـتدالل بـه     تمسک کرد ولی در اجاره اعیان این امکان وجود ندارد زیرا ھمان

بودن منفعت نامشروع بیان شد در جایی که موضوع قرارداد اجاره عینی باشـد آنچـه کـه    ملک ن
باشد. (ھاشمی شـاھرودی،  حرام است استفاده مستأجر است که در اختیار و مالکیت موجر نمی

۱/۱۰۲(
سلب احترام مال حرام توسط شارع

انـد کـه   استدالل کردهگونهبرخی از فقیھان برای بطالن قرارداد دارای موضوع نامشروع این
شود امـا شـارع   منفعت و عمل حرامی که موضوع قرارداد است اگرچه ملک و مال محسوب می

ھا را سلب کرده است و مالی کـه از دیـد شـارع احترامـی     مقدس با حرام نمودن آن، احترام آن
تحریـر  نداشته باشد مال نبوده و قابل معامله و معاوضه نخواھد بـود (سـبحانی، المواھـب فـی     

گونـه کـه برخـی از    ). در جواب این استدالل آن۲۴۶؛ اصفھانی، االجاره، ۲۹۲احکام المکاسب، 
توان گفت که باید بین مالیت و عدم احترام نزد شارع تفکیک قائل شده اند میفقیھان بیان داشته

اگر به شود وکه اموال کافر حربی ھرچند از دید شارع احترامی ندارد اما مال محسوب میچنان
دست مسلمانی افتاد خرید و فروش آن جایز خواھـد بـود بنـابراین محتـرم بـودن نـزد شـارع        

) عالوه براین باید گفـت  ۲۴۶تواند از شرائط نفوذ قرارداد شمرده شود. (اصفھانی، االجاره، نمی
دیگـر  سلب احترام از چنین مالی نیاز به ارائه دلیل دارد و اگر دلیل اثبات آن روایاتی باشـد کـه  

اند دیگر این بطالن مطابق قاعده نبوده بلکه مسـتفاد از آن روایـات   فقیھان نیز به آن استناد کرده
خواھد بود.

نبود سلطنت بر تصرف در موضوع نامشروع
استدالل دیگری که توسط فقیھان برای بطالن قرارداد دارای موضوع نامشروع مطـرح شـده   
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ر موضوع قرارداد که یکی از شرط نفـود معاملـه   است که در چنین عقدی سلطنت بر تصرف د

است وجود ندارد چراکه وقتی شارع آن را حرام کرده است از دید شارع انجام آن ممنوع شـده  
بنا براین قدرت و سلطنت شخص بر موضوع نامشروع از بین » المَمنُوعُ شَرعَاً کَالمَمنُوعِ عَقلَاً«و 

کالی که بر این استدالل وارد است این اسـت کـه در   ) اش۲۴۶خواھد رفت. (اصفھانی، االجاره، 
آن تفکیکی بین سلطنت وضعی و تکلیفی صورت نگرفته است. ھرچند سلطنت تکلیفی مالـک  
بر موضوع حرام توسط شارع نفی شده است اما این امر خللی به صحت قرارداد وارد نخواھـد  

دارد و سلطنت وضـعی نیـز در   ای نکرد زیرا سلطنت تکلیفی در صحت و نفوذ قرارداد مداخله
جا توسط نفی نشده است و نفی آن نیاز به دلیل دارد کـه مـا در پایـان مقالـه بـه آن اشـاره       این

خواھیم کرد.
دانسـتند  تاکنون دیدگاه کسانی که بطالن قرارداد دارای موضوع نامشروع را مطابق قاعده می

ھا از دید فقھی کامـل و تمـام   استداللیک از اینمورد نقد و بررسی قراردادیم و دیدیم که ھیچ
انـد نوبـت بـه    گونه که بسیاری از فقیھـان گفتـه  نبوده و با اشکاالتی مواجه است. بنابراین ھمان

توان برای اثبات بطالن چنین قراردادی به آن اسـتناد کـرد.   رسد که میبررسی دالئل خاصی می
اند کـه  رآن و برخی به روایات استناد کردهگروھی از فقیھان برای اثبات این مطلب به آیاتی از ق

پردازیم.در ادامه به بررسی و نقد آن می
بطالن عقد دارای موضوع نامشروع بر اساس آیات قرآن و روایات-ج

ھای مطرح شده توسط کسانی که بطالن قرارداد دارای گروھی از فقیھان پس از ردّ استدالل
تند برای اثبات این مطلب به آیـاتی از قـرآن و برخـی    دانسموضوع نامشروع را مطابق قاعده می

پردازیم.اند که در ادامه به بررسی و نقد آن میروایات استناد کرده
استدالل به آیه              :۲۹(نساء(

اکل «شود مصداق میمنفعت در اجاره باید حالل باشد وگرنه عوضی که در مقابل آن گرفته
) به این دلیل که عوضـی  ۵۷/۶۰بوده و عقد نیز باطل خواھد بود (شیرازی، الفقه، » مال به باطل

کند در مقابل منفعت حرامی است که به دیگری واگذار کرده است که بایع یا موجر دریافت می
خی از فقیھـان اھـل   و حرام شرعی مطمئناً یکی از مصادیق باطلی است که در آیه آمده است. بر

)۳/۱۸۳سید السابق، اند. (ھمین آیه استناد کردهسنت نیز برای اثبات بطالن چنین قراردادی به
گونه که برخی از فقیھان نیـز  ) زیرا آن۲۹۰این استدالل نیز با اشکاالتی مواجه است (رشتی، 

اموال یکدیگر را به اسـباب  در آیه شریفه بای سببیت است نه مقابله؛ یعنی » باء«اند مراد از گفته
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باطل نخورید و نسبت به موردی که عوض معامله باطل (نامشروع) باشـد بـه ایـن آیـه شـریفه      

) چـرا کـه در قـرارداد دارای موضـوع نامشـروع، اصـل       ۲/ ۱ایروانـی،  توان استدالل کرد. (نمی
در خصوصـی  تـوان باشد. به عالوه نمیقراردادی که سبب ایجاد ملکیت بوده است مشروع می

عملی یا منفعتی که صرفا حرمت تکلیفی دارد صراحتاً حکم به اکل به باطل بـودن عوضـی کـه    
شود نمود.در مقابل آن دریافت می

استدالل به آیه            :۲(مائده(
واقع او را بر انجـام ایـن کـار    ھرگاه کسی منفعت حرامی را در اختیار دیگری قرار دھد در

باشد و نھی ھم عنه است مییاری کرده است و این عمل مصداق اعانه بر اثم و عدوان که منھی
در اینجا بر فساد عمل داللت دارد و در نتیجه چنین قراردادی باطل خواھد بود. زیرا ایـن نھـی   

گوید کـه موضـوع نامشـروع    گونه میبه یکی از ارکان عقد که عوضین باشد متوجه است و این
) فاضـل نراقـی نیـز    ۱۰/۵۵که موضوع قرارداد باشد را ندارد. (اردبیلی، صالحیت الزم برای این

بعد از نقل اجماع برای اثبات بطالن ھر نوع قراردادی که موضوع یا ھدف طرفین آن نامشـروع  
ھـا بـه ایـن دلیـل اسـت کـه       فرماید: بطالن تمام این قراردادکند و میباشد به این آیه استناد می

) برخـی  ۱۴/۹۶مصداق اعانه بر اثم و عدوان است که درکتاب و سنت منع شده است. (نراقـی،  
از فقھای اھل سنت نیز برای اثبات حرمت اجاره برای انجـام فعـل حـرام بـه ایـن آیـه اسـتناد        

)۳/۶۵۷اند. (بھوتی، کرده
اوالً: در خصوص اصل حرمت اعانه بـر  توان خدشه کرد که گونه میدر این استدالل نیز این

اثم و عدوان به این معنا که فرد مقدمه ارتکاب گناه توسط دیگـری را فـراھم نمایـد، اخـتالف     
دانند امـا در  که برخی آن را مطلقاً حرام میرغم ایندیدگاه زیادی بین فقیھان وجود دارد و علی

آیه شریفه را تنھـا بـرای اثبـات حرمـت     مقابل گروھی این دیدگاه را قبول نداشته و استدالل به
داننـد زیـرا از   دانند و نسبت به اعانه بر اثم این دلیل را کافی نمیتعاون بر اثم و عدوان تمام می

دید ایشان تعریف تعاون بر فـراھم کـردن مقـدمات انجـام عمـل حـرام توسـط دیگـر صـادق          
فرماید: عبارتی از شیخ انصاری می) محقق ایروانی نیز در توضیح ۱/۱۲۹باشد. (مازندرانی، نمی

توان قرارداد بیع را به مجرد اعانه بر اثم بودن باطل دانسـت  فرمایند نمیکه مرحوم شیخ میاین«
)۱/۱۳(ایروانی، » باشد.صحیح می

تواند حرمت اعانه بر اثم و عدوان را اثبات کنـد.  طور که بیان شد آیه شریفه نمیثانیاً: ھمان
ای گونـه مالزمـه  ان را داشته باشد بازھم این اشکال اساسی باقی است که ھـیچ حتی اگر این تو
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بین حرمت که حکمی تکلیفی است و بطالن که حکمی وضعی است وجود نـدارد مگـر دلیـل    

)۱/۳۹۶خاصی این مالزمه را به اثبات برساند. (حائری، 
روایت جابر یا صابر از امام صادق(ع)

ای اثبات بطالن قرارداد دارای موضوع نامشروع بـه آن اسـتناد   یکی از روایاتی که فقیھان بر
اند روایتی است از امام صادق(ع) که راوی آن مردّد است بین صـابر و جـابر و در برخـی    کرده

گونه اسـت: عِـدَّةٌ   نسخ به صورت صابر و بیشتر به نقل از جابر آمده است. متن این روایت این
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْـنِ مُسْـکَانَ   مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ

الْخَمْـرُ قَـالَ   عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ فِیھَا
دھـد تـا در آن   اش را اجـاره مـی  از امام صادق(ع) در خصوص مردی کـه خانـه  «تُهُ. حَرَامٌ أُجْرَ

/ ۵(کلینـی،  » ای حرام استشراب فروخته شود، سوال کردم ایشان فرمودند: اجرت چنین اجاره
) در این روایت امام از اجاره دادن خانه برای فروش خمر نھـی  ۳/۵۶؛ طوسی، االستبصار، ۲۲۷
دانند.ت آن را حرام میاند و اجرکرده

آقای خویی در مستند با این استدالل که اگرچه در وسائل الشیعه راوی این روایت صـابر و  
) ۷/۱۳۴؛ ھمو، ھمان، ۳۷۲/ ۶مجھول الحال است اما شیخ در تھذیب (طوسی، تھذیب االحکام، 

ذکر شده اسـت و  روایت را به نقل از صابر آورده ولی جابر نیز در برخی از نسخ به جای صابر 
باشـد، ایـن   مراد از این جابر ھمان جابر جعفی است که ثقه و از اصحاب امـام صـادق(ع) مـی   

) بـا ایـن وجـود    ۴/۴۷، العروةدانند. (خویی، المستند فی شرح روایت را معتبر و قابل استناد می
داننـد  نمـی ایشان در مصباح الفقاھه استدالل به این روایت را به دلیل ضعف سند آن قابل قبول

داننـد چـون از   ) بنابراین ایشان این روایت را قابل اسـتناد نمـی  ۱/۱۶۵(خویی، مصباح الفقاھه، 
جا که این روایت در نسخ قدیمی و خطی کافی نیز حیث سند ضعیف است. عالوه بر این از آن

اد به ھر دو صورت صابر و جابر آمده است و صابر مجھول است روایت از نظر سند قابل اسـتن 
توانـد  ) اما درصـورتی کـه داللـت آن تمـام باشـد مـی      ۲۳۷نبوده و دچار مشکل است (مروی، 

مویدی بر بطالن چنین قراردادی باشد ھرچند از دید برخی فقیھان این روایـت دارای معـارض   
در تعارض اسـت و نتیجـه تعـارض دو روایـت تسـاقط ھـر دو از       ١اذینهبوده و با روایت ابن 

باشد اما این سخن درست نیست زیرا موضوع آن ومات صحت عقود میحجیت و رجوع به عم

1..قُوبعنُ یب دمحم  د بـإِلَى أَبِـی ع تنَۀَ قَالَ: کَتَبنِ أُذَینِ ابرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنِ إِبب یلنْ عع  ع ه اللـَّ
)3/56خَنَازِیرَ فَقَالَ لَا بأْس.(طوسی، أَسأَلُه عنِ الرَّجلِ یؤَاجِرُ سفینَتَه أَو دابتَه ممنْ یحملُ علَیها أَو فیها الْخَمرَ و الْ
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کند و بعـد از انعقـاد عقـد، از آن    ای را اجاره میروایت جایی است که شخص حیوان یا کشتی

کند. روشن است که در این فرض موضوع قرارداد نامشروع نبوده برای حمل شراب استفاده می
شروع بوده است اما درمورد روایـت اول موضـوع قـرارداد    ای که مستاجر نموده نامبلکه استفاده

)۲۳۹طرفین از ابتدا منفعت حرام بوده است. (مروی، 
روایت تحف العقول در خصوص منابع مالی مردم

) بـرای اثبـات بطـالن قراردادھـای     ۲/ ۱یکی از روایاتی که فقیھان (یزدي، حاشیه مکاسب، 
کننـد روایـت معـروف    ت حرام به آن اسـتدالل مـی  دارای موضوع نامشروع از جمله اجاره منفع

ابومحمـد حسـن بـن علـي بـن      «تحف العقول در خصوص معایش الناس است. این روایت را 
صاحب کتاب تحف العقول در این کتاب نقل کرده است. وی » حسین بن شعبه حلبي یا حرّاني

ای در بـر  قواعد کلـی این حدیث را مرسالً از امام صادق(ع) نقل کرده است. این روایت طویل 
توان در ابواب مختلف فقه از جملـه قراردادھـا از آن   دارد که اگر سند آن کامل و تمام باشد می

استفاده کرد. در این روایت راوی از امام صـادق(ع) در خصـوص منـابع مـالی مـردم (معـایش       
برای بطـالن اجـاره   دھند. آنچه که فقیھان پرسد که امام جوابی جامع و کامل به او میالعباد) می

کلُّ أمـرٍ نُھِـیَ عَنـهُ مِـن     «کنند این فقره از روایت است: دارای موضوع نامشروع به آن استناد می
ھر امـری کـه   » «٢ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ...جَھَهٍ مِنَ الجَھاتِ مُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِیهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَيْ

انسان را از انجام آن نھی کرده باشد اجیر شدن انسان برای انجام آن و یـا اجیـر   به دلیلی شارع 
ایـن  ». کردن کسی و یا اجاره دادن و اجاره کردن چیزی به منظور انجام آن عمـل، حـرام اسـت   
؛ ۱۷/۸۳روایت در برخی دیگر از کتب حدیثی و فقھی متـأخر نیـز آمـده اسـت (حـر عـاملی،       

ھا به نقل از تحف العقول بوده ) که تمام آن۶۷/ ۱۸، ةرضدائق الناح؛ بحرانی، ال۱۰۰/۴۴مجلسی، 
شود زیرا این کتاب تا قـرن دھـم از مجـامع علمـی     است و در کتب اربعه این روایت دیده نمی

دور مانده است اما بیشتر روایات آن در سایر کتب حـدیثی نیـز آمـده اسـت و تنھـا بخشـی از       
یات این کتاب بالجمله مرسل ھستند بنـابراین اسـتدالل بـه    روایات آن منحصر به فرد است. روا

این روایت با مشکل مواجه خواھد بود و باید ابتدا سند آن مورد بررسی قرار بگیرد.

وْ شُـرْبُهُ أَوْ لُبْسُـهُ أَوْ یُـؤَاجِرَ    فَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِیرِ أَنْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَی مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَکْلُهُ أَ«....2
أَوْ ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي ھَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً أَوْ قَتْلِ الـنَّفْسِ بِغَیْـرِ حِـلٍّ    نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّيْ

ذِي     أَوْ شَيْحَمْلِ التَّصَاوِیرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ ءٍ مِـنْ وُجُـوهِ الْفَسَـادِ الـَّ
مُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَـارَةُ نَفْسِـهِ   کَانَ مُحَرَّماً عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ جِھَةِ الْإِجَارَةِ فِیهِ وَ کُلُّ أَمْرٍ مَنْھِيٍّ عَنْهُ مِنْ جِھَةٍ مِنَ الْجِھَاتِ 

)100/47مجلسى، ...»(وْ لَهُءٍ مِنْهُ أَفِیهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَيْ
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دھـد کـه نـام مؤلـف در میـان      و مؤلف آن نشان مـی » تحف العقول«بررسی در مورد کتاب 

و منتجـب الـدین و معـالم    ھای قدیم از رجال و فھرست شیخ طوسی و فھرست نجاشیمیراث
در کتب روایی ھم نام مؤلف در سند ھیچ روایتی ذکر نشده ٣العلماء و کتب عالمه وجود ندارد

است. اولین کسی که از مؤلف نام برده، شیخ حسین بحرانی در قـرن دھـم در کتـاب اخالقـی     
) ۱/۱۸۷نوری، است که او را از مشایخ شیخ مفید دانسته است. (محدث » الطریق إلی اهللا«خود 

شود. شیخ حر عاملی نیز در بعد از این زمان است که مؤلف و کتابش در میان علماء مشھور می
دانند. (حـر عـاملی،   کتاب أمل اآلمل و آقا بزرگ طھرانی در الذریعه او را از بزرگان محدثان می

کتـاب دیگـر   کـه از  ھم بـا ایـن  » مستدرک الوسائل«) صاحب ۳/۴۰۰؛ طھرانی، ۲/۷۴امل اآلمل، 
و إنی «گوید: کند، اما در مورد مؤلف میروایاتی را نقل می» التمحیص«منسوب به مؤلف به نام 

)۱/۱۸۷(محدث نوری، ». العقولإلی اآلن ما تحققت طبقة صاحب تحف 
چه برخی از رغم آنای وجود دارد که علیدر خصوص سند این روایت نیز اشکاالت عمده

)، ۲۴۷انـد (اصـفھانی، االجـاره،    نمـوده » متلقاه بالقبول«این روایت تعبیر به اند و از فقیھان گفته
شود. اشکال اصلي این روایت مرسله بودن آن است. (خـویی، مصـباح   مانع از تمسک به آن می

) عالوه بر ارسال، این حدیث تنھا در دو کتـاب وسـائل و حـدائق    ۱/۸۹؛ منتظری، ۱/۶الفقاھه، 
شود که حدیثي این قدر مھم باشد شود، چطور ميوامع روائي دیده نمیذکر شده، اما در اکثر ج

امّا بزرگان گذشته از این حدیث اطالع نداشتند. گذشته از این متن این حدیث اضـطراب دارد،  
در حدیث تکرار وجود دارد، تھافت وجود دارد و به بیان دیگر به صورتی اسـت کـه شـخص    

یک معصوم نیست چرا کـه ائمـه مـا در نھایـت فصـاحت و      کند که این متن، متن یقین پیدا می
یـک از فقیھـان بـه آن فتـوا     اند. در متن این حدیث نیز مواردي وجود دارد که ھیچبالغت بوده

اند مثال حکمی که در خصوص منع ھر نوع استفاده و فروش پوست حیوانـات درنـده در   نداده
داننـد  که فقط نماز در آن را صـحیح نمـی  این روایت آمده است با سایر روایات و فتاوای علما

) بنـابراین در مجمـوع ھرچنـد ایـن روایـت در      ۱/۷متعارض است. (خویی، مصـباح الفقاھـه،   
داشت اما به دلیل اشکاالت صورت صحت سند، قواعد کلی و عامی در باب معامالت در بر می
باشد.مطرح شده سند آن از اعتبار الزم برخوردار نبوده و قابل استناد نمی

»ان اّهللاٰ اذا حّرم شیئاٌ حرم ثمنه«روایت نبوی 
اند در ابتدای کتاب مکاسـب (انصـاری،   شیخ انصاری این روایت را که نبوی مشھور نامیده

http://dorous.ir/farsi/p=58مددي،. 3
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کننـد. مـتن   توان از آن حکم کلی برداشت کرد ذکر مـی ) و به عنوان آخرین روایتی که می۱/۱۳

خداوند ھرگـاه چیـزی را حـرام کنـد     «، »شیئاً حرّم ثمنهإنّ اللَّه إذا حرّم «گونه است: روایت این
) اسـتدالل بـه ایـن    ۲/۱۱۰؛ احسـایی،  ۳/۷(الـدارقطني،  » نمایدعوض و ثمن آن را ھم حرام می

بخش از روایت به این صورت است که این جمله در مقام بیان علت برای عـدم جـواز معاملـه    
چیزی را بر انسان حرام کـرده باشـد و   دارای موضوع نامشروع است و در ھرجایی که خداوند 

تواند آن را به دیگری واگذار کند و عوض خودش حق استفاده از آن را شرعا نداشته باشد نمی
باشـد و ایـن خـود    آن را مورد استفاده قرار دھد چراکه این عوض نیز محکوم بـه حرمـت مـی   

برخی از فقیھـان ایـن   کاشف از بطالن عقدی است که دارای موضوعی نامشروع و حرام باشد. 
روایت را با این استدالل که کلمه شئ ظھور در اعیان دارد و ثمن ھم کـه در روایـت آمـده بـه     

انـد  شـود، ایـن روایـت را مخـتص بیـع دانسـته      شود اطالق مـی عوضی که در بیع پرداخت می
جملـه  گونه کـه بیـان شـد ایـن    ) اما آن۱/۱۹۷؛ خویی، مصباح الفقاھه، ۲۴۷(اصفھانی، االجاره، 

ظھور در تعلیل دارد و مناط عموم علت است نه خصوص مورد که مربوط به بیع اسـت. کلمـه   
شود عالوه بر این در روایات به عوضـی کـه   شئ نیز عام است و شامل عین و منفعت ھردو می

شود و تفاوتی بین بیع و سـایر عقـود معاوضـی وجـود     شود ثمن اطالق میدر مبادله گرفته می
ندارد. 

ای که در استدالل به این روایت با آن مواجه ھستیم سند روایت اسـت. ایـن   ل اساسیمشک
روایت در کتب شیعه سند قابل اعتنایی ندارد و ابتدا شیخ طوسی آن را درکتاب خالف در مقام 
اسکات مخالفان بیان داشته که داللت بر قابل اعتماد بودن روایت توسط ایشان نـدارد (طوسـی،   

) زیرا در کتب فقھی فتوایی شیخ اثری از این روایـت  ۶/۹۳؛ ھمان، ۴۶۶-۱۸۵-۳/۱۸۴الخالف، 
شود. ابن زھره نیز در مبحث بیع کالب برای اسکات مخالفانی که قائل به جـواز بیـع   دیده نمی

) شیخ مفید که مقدم بـر  ۲۱۳کالب مطلقاً ھستند به این روایت استدالل کرده است. (ابن زھره، 
است در کتاب المقنعه خود عبارتی دارد که احتمال دارد مستند ایشـان  شیخ طوسی و ابن زھره

و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و «ھمین روایت بوده باشد. این عبارت به این صورت است: 
(شـیخ  » ما أھل به لغیر اهللا و کل محرم من األشیاء و نجس من األعیان حرام و أکل ثمنـه حـرام  

کنـد.  تمال برای ما کارساز نبوده و مشکل سـند روایـت را برطـرف نمـی    ) اما این اح۵۸۹مفید، 
توانـد مـورد   بنابراین این روایت نیز مانند سایر روایاتی که بیان شد به دلیل اشکال سـندی نمـی  

استناد قرار بگیرد.
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اجماع

رغم قبول ھا علیھای مطرح شده توسط فقیھان و نقد آنمحقق اصفھانی پس از نقل دیدگاه
) در ۲۴۷(اصفھانی، االجاره، » بالقبولةالمتلقا«لعقول و تعبیر از آن به سند روایت تحف اصحت

نھایت با قبول تمام بودن ادله در خصوص قرارداد بیع دارای موضوع نامشروع، برای اثبات ایـن  
) ایـن  ۲۵۰انـد. (ھمـان،   حکم در سایر قراردادھا از جمله اجاره به اجماع فقیھـان اسـتناد کـرده   

ستدالل با این اشکال مواجه است که چنین اجماعی مدرکی و یا حداقل محتمل المدرک اسـت  ا
و از درجه اعتبار ساقط است.

»گرددحرمت استفاده از مالی که در برابر منفعت حرام پرداخت می«قاعده 
ای کـه  ) بـرای اثبـات بطـالن قـرارداد اجـاره     ۱/۱۰۹برخی از فقیھان (ھاشـمی شـاھرودی،   

انـد اسـتناد   ای که از جمع بین روایات اسـتخراج کـرده  نامشروع باشد به قاعده کلیموضوع آن
توان یک قاعده کلی استفاده کرد و با اسـتفاده از  فرمایند از برخی روایات میکنند. ایشان میمی

انـد دو  آن بطالن قرارداد دارای موضوع نامشروع را اثبات کرد. از سه دسته روایتی که ذکر کرده
اند که استدالل بـه آن دچـار   ه مورد قبول ما نیز ھست اما روایتی از وسائل الشیعه نقل کردهدست

ا أَنْ مَـرَّ   «گونه است: اشکال است؛ این روایت این عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:... فَلَمـَّ
ذِي حَـرَّمَ شُـرْبَھَا    -خَلْفِهِبِھَا الَّذِي یَبِیعُھَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فَقَـدْ  -یَا صَاحِبَ الرَّاوِیَـةِ إِنَّ الـَّ

کند که ایشان فرمودند:... زمانی کـه شخصـی   ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می» «حَرَّمَ ثَمَنَھَا...
که قرار بود شراب را به فروش برساند از نزد رسول خدا بیرون رفت حضرت او را صدا زده و 

دند: ای کسی که ظرف شراب را در دست داری ھمان خدایی که نوشیدن شراب را حـرام  فرمو
) ۱۷/۲۲۵(حرعاملی، » شود را حرام نموده استکرده است ثمنی که در برابر آن ھم دریافت می

خواھد شرابی را که خداوند شربش را حرام کرده است بـه دیگـری   در این روایت شخصی می
آورد که ھمان کسی که خمر را برتو حرام کرده اسـت ثمـن آن را ھـم    بفروشد که پیامبر ندا بر

) این بخـش از روایـت داللـت    ۱/۱۰۹حرام کرده است. به عقیده این فقیه (ھاشمی شاھرودی، 
عالوه بر ضعف سـند روایـت،   ». انّ اهللا اذا حرم منفعه شیئ حرم ثمنه«بریک حکم کلی دارد که 

کردنـد کـه   نھی دفع توھم برخی از مسلمین بود که خیال میرسد ھدف پیامبر از این به نظر می
داند و ایشان اشکال میخداوند فقط شرب خمر را حرام کرده است اما خرید و فروش آن را بی

به این دلیل شخص را از فروش شراب نھی کردند.
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بطالن قرارداد دارای موضوع نامشروع با استدالل به سه دسته از روایات

ا تمام دالئلی که از جانب فقیھان امامیه و در ابواب مختلف فقھـی بـرای اثبـات    تا به حال م
بطالن قرارداد دارای موضوع نامشروع اقامه شده را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و دیدیم کـه  

تواند بطالن برخی از عقود معین مانند بیع واقـع  دالئل مطرح شده توسط این فقیھان ھرچند می
را اثبات کند اما صالحیت الزم بـرای اثبـات ایـن حکـم در تمـامی قراردادھـا و       بر اعیان حرام

معاوضات مالی را ندارد در نتیجه باید حکم به صحت و بقای این قسم از قراردادھـا در تحـت   
عموم أوفوا بالعقود و سایر ادله صحت و لزوم قراردادھا نمائیم. اما به عقیـده مـا بـا اسـتفاده از     

بنـدی سـه دسـته از    اند و با جمعیک از فقیھان تاکنون به آن اشاره نکردهھیچشیوه جدیدی که 
توانیم به بطالن انواع قراردادھای دارای موضـوع نامشـروع اعـم از بیـع و اجـاره و      روایات می

صلح و... اطمینان پیدا کنیم. این سه دسته از رویات که در ابواب مختلف فقھـی اعـم از بیـع و    
اند عبارتند از:ر شدهاجاره و غیره صاد

که بیع جاریه مغنیه حرام و ثمـن  کند بر اینای که داللت میروایات مستفیضه:: دسته اولأ
آن سحت است. یکی از این روایات توقیع اسحاق بن یعقوب از امـام زمـان (عـج) اسـت.(حرّ     

ایـن  » سحتةیثمن المغن«در بخشی از این توقیع آمده است: ٤) ۱۷/۱۲۳عاملی، وسائل الشیعه، 
روایت از حیث سند معتبر است و تنھا اشکالی که نسبت به آن مطرح است ایـن اسـت کـه بـه     

تـوان  دلیل آمدن کلمه ثمن در متن روایت اختصاص به باب بیـع دارد و بـا اسـتفاده از آن نمـی    
در بطالن سایر قراردادھا از جمله اجاره را اثبات کرد که این اشکال نیز صحیح نیست زیرا اگـر 

ای ممکن است خرید و فـروش او حـرام باشـد در    بیع که تصور منافع حالل برای چنین جاریه
اجاره به منظور غناء به طریق اولی عقد باطل خواھد بود زیرا در این فرض تنھا منفعـت حـرام   

او موضوع قرارداد بوده و منفعت حاللی برای او متصور نیست.
وص کسب جاریه مغنیه وارد شـده اسـت. تعـداد    روایاتی است که در خص:ب: دسته دوم

ھـا  ھا با مشکل سندی مواجه ھستند اما ھمین که برخی از آناین روایات زیاد است و بیشتر آن
شود. یکی از این روایات روایت ابوبصیر از امام قابل اعتماد و صحیح باشند مشکل برطرف می

بن سعید که در سند روایت آمـده  صادق(ع) است که سند آن صحیح و کامل است زیرا حسین 

عْقُوبَ فِـي  إِسْحَاقَ بْنِ یَوَ فِي کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِيِّ عَنْ.4
هُ   التَّوْقِیعَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا  وَ -سَأَلْتَ عَنْـهُ أَرْشَـدَكَ اللـَّ

ا لِمَـا طَـابَ وَ طَھُـرَ    -نَا بِهِوَ أَمَّا مَا وَصَلْتَ-ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِي إِلَی أَنْ قَالَ وَ ثَمَـنُ الْمُغَنِّیَـةِ   -فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلـَّ
حَرَامٌ.
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رود ھرچند بعد از و از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام ھادی (علیھم السالم) به شمار می

شدن علی بن حمزه روایت را از او نقل کرده اما قرائنی وجـود دارد کـه ایـن روایـات از     واقفی
عقیـده او در ایـن کتـب وارد    شدن نگاشته شده است نقل شده و فسادکتب او که قبل از واقفی

عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَـالَ: سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ ع عَـنْ کَسْـبِ       «...) متن روایت: ۲۴۲نشده است (مروی، 
(کلینی، »...الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ الَّتِي یَدْخُلُ عَلَیْھَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَی إِلَی الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

فرمایند مـالی کـه زن آواز خـوان از طریـق آواز خوانـدن در      ) در این روایت امام(ع) می۵/۱۱۹
توانـد در آن  آورد حرام است و او نمیمجالس مختلطی که مردان ھم حضور دارند به دست می

تصرف کند و این حرمت کسب بدون شک بطالن اجاره در این فرض را به دنبال دارد.
از این روایات، روایتی است که شیخ طوسی به طریقش از حسین بن سعید نقل یکی دیگر 

أَجْرُ الْمُغَنِّیَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَیْسَتْ بِالَّتِي «کرده است. در این روایت آمده است: 
یت نیز از حیث سـند صـحیح اسـت.    ) این روا۶۲/ ۳(طوسی، االستبصار، » یَدْخُلُ عَلَیْھَا الرِّجَالُ.

در بخش اول روایت امام(ع) اجرتی را که زن بـرای آواز خوانـدن در عروسـی زنانـه دریافـت      
دانند و در مقابل دریافت اجرت در مقابـل آواز خوانـدن در   حالل می» البأس«کند با عبارت می

ابله بـین ایـن دو جملـه    کنند که این نفی به قرینه مقمجالسی که مردان حضور دارند را نفی می
شود که اجرت مطرح شده در قسم دوم روایت حرام است و این حرمت نیز دال بـر  استفاده می

ای خواھد بود.عدم جواز تصرف و بطالن چنین اجاره
ھا روایاتی که در موارد مختلف داللت بر تحریم ثمن در برخی از اقسام بیع:ج: دسته سوم

نماید. این روایات بذل پـول در مقابـل منـافع حـرام را نیـز      ھا میو اجرت برخی از انواع اجاره
گونه آمـده  کند. در یکی از این روایات اینمطرح کرده و به حرمت و سحت بودن آن حکم می

کُونِيِّ عَـنْ أَبِـي عَبْـدِ ا    «است:  هِ ع قَـالَ:   عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السـَّ للـَّ
ـ        رَةُ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْـرِ وَ مَھْـرُ الْبَغِـيِّ وَ الرِّشْـوَةُ فِـي الْحُکْـمِ وَ أُجْ

) به عقیده برخی از فقیھان سند این روایت و سایر روایـاتی  ۶/۳۶۵(طوسی، الخالف، » الْکَاھِنِ.
) از نظر داللـت نیـز   ۲۴۳شود صحیح و معتبر است. (مروی، نقل میکه توسط نوفلی و سکونی

ھـا مصـداق بیـع و    اند که برخی از آندر این روایت امام(ع) موارد مختلفی را کنار ھم قرار داده
برخی دیگر مصداق اجاره و.... است و در تمام این موارد یک حکم واحد صادر کـرده و بیـان   

شـود چـه ایـن    ئ حرام، عین حرام، منفعت حـرام پرداخـت مـی   اند عوضی که در برابر شداشته
عوض در قرارداد بیع یا اجاره یا.... گرفته شده باشـد سـحت و حـرام اسـت. از ایـن روایـات       
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شود حرام است و انسـان  شود که عوضی که در قرارداد دارای موضوع حرام اخذ میاستفاده می

اد باطل خواھد بود. دلیـل بطـالن قـرارداد در    حق تصرف در این مال را ندارد و در نتیجه قرارد
این روایات این است که نھی شارع در این موارد به یکی از ارکان معامله تعلق گرفتـه اسـت و   
در فرضی که نھی شارع به ذات و ارکان معامله تعلق گرفته باشد موجب بطالن قرارداد خواھـد  

بود.  
سه دسته از روایـات کـه در ابـواب مختلـف     که در ھریک از این در مجموع با توجه به این

ای که توسط ائمه مطرح شـده  فقھی اعم از اجاره و بیع و سایر قراردادھا وارد شده است و نھی
شک موجب بطـالن عقـد خواھـد    به یکی از ارکان عقد که عوضین باشند تعلق گرفته است بی

اکنـدگی روایـات در ابـواب    بود. این حکم اختصاصی به اجاره و بیع نداشته و بـا توجـه بـه پر   
مختلف فقھی، به عنوان قاعده عمومی در قراردادھای جریان خواھد داشت.

وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری منافع و اعیان حرام به غیر مسلمان 
شود اگر یکی از عوضین آن از تاکنون ثابت کردیم که قراردادی که بین دو مسلمان واقع می

گذار اسالمی محکوم به حرمت شده باشد، باطل است. حـال بایـد   جانب شارع مقدس یا قانون
تواند مـالی را کـه در اسـالم دارای ارزش و احتـرام و قابـل نقـل و انتقـال        دید آیا مسلمان می

داند واگذار کرده و از عوض آن اسـتفاده  باشد به غیر مسلمانی که استفاده از آن را مجاز مینمی
کند؟

اند. ایشـان در برخـی از مصـادیق    ان حکم واحدی بیان نداشتهدر خصوص این مساله فقیھ
) ۲/۳۲۸(احسـائی،  » ان اهللا اذا حرم شیئاً حرّم ثمنَه«چون خمر به دلیل برخی از روایات از قبیل 

اند و این نھی پیامبر اطالق داشته و شامل فـروش آن  که در آن پیامبر از فروش شراب نھی کرده
اند. عالوه بر شود، قائل به حرمت و بطالن چنین قراردادی شدهبه اشخاص غیر مسلمان ھم می

شود کـه اسـتفاده و   این در خصوص شراب روایات دیگری نیز وجود دارد که از آن استفاده می
گونـه  خرید و فروش آن مطلقا مبغوض شارع و حرام است. در بحار االنوار از معصوم(ع) ایـن 

(مجلسـی،  » خَمْرِ وَ عَاصِرَھَا وَ سَـاقِیَھَا وَ حَامِلَھَـا وَ الْمَحْمُـولَ إِلَیْـهِ    لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْ«نقل شده: 
کنـد، حامـل شـراب و    نوشد، کسی که شراب را تولید میخداوند کسی که شراب می)«۷۶/۱۴۹

ایـن روایـت نیـز اطـالق داشـته و      » شود را لعنت کرده است.کسی که شراب برای او حمل می
که توسط مسلمان به کـافر  ت بین جایی که به مسلمان فروخته شود و یا اینتفاوتی نگذاشته اس
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)۲۳۳/ ۴فروخته شود و ھر دو مورد را مبغوض شارع دانسته است. (طباطبایی قمّی، 

اگر خرید و فروش شراب یا ھر عین نجس دیگری بین دو نفر کافر انجام شـود و ثمـن آن   
که کافری برای ادای دینی که به مسلمانی دارد اقدام به نحوی به دست مسلمانی برسد مانند این

به فروش شراب و پرداخت ثمن آن به مسلمان نماید، بسیاری از فقیھان مطابق روایـاتی کـه در   
)، فتـوا  ۷/۱۳۷؛ طوسی، التھذیب، ۱۲/۱۷۱این خصوص وجود دارد (حر عاملی، وسائل الشیعه، 

؛ ھمـو،  ۲/۶۹؛ محقق حلی، شرایع االسـالم،  ۲/۲۲۳اند. (طوسی، المبسوط، به جواز اخذ آن داده
) اما ھمین فقیھان در فرضی که کافری ۱۳/۲۲الفقھاء، ة؛ عالمه حلی، تذکر۱۳۶صر النافع، المخت

چه که از دید اسالم حـرام اسـت و از   اسالم آورده و بخواھد شراب و یا گوشت خوک یا ھرآن
د و بـا پـول آن اقـدام بـه پرداخـت      گذشته در دست وی باقی مانده است را به کـافری بفروشـ  

دھنـد (حسـینی عـاملی،    ھای خویش به مسلمانی نماید، حکم به عدم جواز این عمل میبدھی
۱۵/۷۶(

به عقیده ما روایاتی که برای اثبات بطالن قـرارداد دارای موضـوع نامشـروع بـه آن اسـتناد      
ای نشده فین قرارداد اشارهیک به مسلمان یا غیر مسلمان بودن طرکردیم مطلق ھستند و در ھیچ

است و ھر دو مورد را شامل خواھند بود. روایاتی مانند آنچه در خصوص کسب جاریه مغنیـه  
به کار » سحتةثمن المغنی«(عج) که در آن تعبیر وارد شده است و یا توقیع شریف از امام زمان

سلمان ھم ممکن اسـت  چه که غیر مرفته است که کلمه ثمن در این روایات مطلق بوده و بر آن
در برابر این منفعت بپردازد صادق است.

گذشته از این اسالم دینی است جھـان شـمول کـه ھـدف آن کمـال مـادی و معنـوی بشـر         
چه که از دید این دین شریف حـرام و نامشـروع اسـت بـا مـذاق      باشد و کسب درآمد از آنمی

یاری از فقیھان و متکلمان امامی، که از دید بسشریعت و ھدف آن در تضاد است. مضاف بر این
چنان که به اصول عقاید تلکیف دارند، به فروع یـا احکـام   غیر مسلمانان ھم مانند مسلمانان ھم

) ۱۵۴؛ سـید مرتضـی،   ۵۲۹؛ ابـن زھـره،   ۲/۴۹۰شرعي نیز مکلف ھستند (محقق حلی، المعتبر، 
) بنـابراین  ۲/۱۸۸المطلـب،  اند. (عالمه حلی، منتھیحتي برخي بر این حکم ادعاء اجماع نموده

حکم حرمت استفاده از این موارد شامل کفار نیز خواھد بود و از این حیث تفاوتی بین ایشـان  
و مسلمانان که در بخش اول بطالن چنین قراردادی را در ارتباط با ایشان اثبات کـردیم وجـود   

خواھـد بـود کـه در    نخواھد داشت. عالوه براین، این عمل خود نوعی اعانه بـر اثـم و عـدوان   
) حتی در صـورتی کـه قائـل    ۴۲۵/ ۲روایات و کتب فقھی مذموم دانسته شده است.(خواجوئي،
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به صحت چنین قراردادی باشیم بازھم اکل عوض آن بـرای شـخص مسـلمان خـالی از شـبھه      

نخواھد بود.

گیرینتیجه
رای موضـوع  ھرچند در فقه امامیه مبحث خاصی به بررسی وضعیت حقوقی قراردادھای دا

نامشروع اختصاص داده نشده است اما در ابواب مختلفی از مکاسب محرمـه و بحـث شـرایط    
ھـای  انـد و دیـدگاه  منفعت در بحث اجاره فقیھان به بررسی وضـع چنـین قـراردادی پرداختـه    

اند. برخی قائل به صـحت قـرارداد در عـین حرمـت عمـل      مختلفی در این خصوص ارائه داده
عدم بطالن معامالت بواسطه نھی شارع شده و برخـی از ایـن فقیھـان بطـالن     نامشروع به دلیل 

چنین قراردادی را بر اساس قاعده کلی در معاوضات دانسته و برای ایـن امـر بـه ملـک نبـودن      
منفعت حرام، فقدان مالیت آن، عدم وجود قدرت بر تسلیم، لـزوم تنـاقض در شـریعت، سـلب     

اند. در سلطنت بر تصرف در موضوع نامشروع استناد کردهاحترام مال حرام توسط شارع و نبود 
ھـا صـحیح   یـک از آن ھا به این نتیجه رسیدیم که ھـیچ این مقاله ما با بررسی تمامی این دیدگاه

نیست و با اشکاالتی مواجه است.  
ھـای گـروه اول بـرای بطـالن قـرارداد      گروه دیگری از فقیھان پس از ناتمام دیدن اسـتدالل 

و » مـوالکم بیـنکم بالباطـل   أال تـاکلوا  «ز آیات قرآن از جمله وع نامشروع به برخی ادارای موض
و روایاتی از جمله روایت جابر یـا صـابر از امـام صـادق(ع)،     » وال تعاونوا علی االثم والعدوان«

ن اهللا اذا حـرّم شـیئاٌ حـرم    إ«ص منابع مالی مردم، روایـت نبـوی   روایت تحف العقول در خصو
باشد. برخی نیز با اسـتفاده  ھا با مشکل مواجه میاند که ھر یک از این استداللکردهاستناد» ثمنه

اند. از برخی روایات به تأسیس قاعده پرداخته و مطابق آن بطالن چنین قراردادی را اعالم کرده
بندی سه دسته از روایات معصومان(ع) کـه در برخـی در خصـوص    ما نیز در این مقاله با جمع

ی در مورد اجاره و برخی دیگر که در مورد تمام عقود اعم از اجاره و بیـع، وارد شـده   بیع، برخ
بود به این نتیجه رسیدیم که از دید معصومان(ع) عوضی که شخص در برابر عـین یـا منفعـت    

کند یا به عبارت دیگر عوض قراردادی که موضوع آن نامشروع است، سـحت  حرام دریافت می
تصرف در آن جایز نبوده و این امر داللت بر بطالن چنـین قـراردادی   و حرام است و در نتیجه

در دید ایشان دارد چرا که از دید ایشان امور نامشروع صالحیت موضوع و عوض واقـع شـدن   
در قراردادھا را ندارند. از این حیث بین قراردادھایی که دوطرف آن مسلمان بـوده یـا یکـی از    
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وجود ندارد و این حکم در ھر دو صورت جاری است.ایشان مسلمان و دیگری کافر باشد

منابع 
قرآن کریم.

، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چـاپ  غنیة النزوع إلی علمي األصول و الفروعابن زھره، حمزة بن علی، 
ق.۱۴۱۷اول، 

ق.۱۴۰۷، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، المھذب البارعابن فھد حلی، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۵، قم، دار سید الشھداء للنشر، چاپ اول، عوالي اللئالي العزیزیةی، ابن ابی جمھور، احسای

، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعـه مدرسـین، چـاپ    مجمع الفائدة والبرھاناردبیلی، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۳اول، 

ق.۱۴۱۷تھران، دار األسوة، چاپ اول، ، مدارك العروةاشتھاردى، علی پناه، 
ق.۱۴۰۹قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، چاپ دوم، ة،اإلجاراصفھانی، محمد حسین، 

ق.۱۴۲۲قم، مؤسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی، چاپ دوم، وسیلة النجاة،اصفھانی، ابو الحسن، 
، قم، کنگره جھانی بزرگداشت شیخ اعظـم انصـارى،  کتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

ق.۱۴۱۵چاپ اول، 
، تھران، وزارت فرھنگ و ارشـاد اسـالمی، چـاپ اول،    حاشیة المکاسبایروانی، علی بن عبد الحسین، 

ق.۱۴۰۶
، تھـران، وزارت فرھنـگ و ارشـاد اسـالمی،     حاشیة المکاسببن حسین، آخوند خراسانی، محمد کاظم

ق.۱۴۰۶چاپ اول، 
تا.، بیروت، دار االضواء، چاپ سوم، بییف الشیعهالی تصانةالذریعآقا بزرگ طھرانی، محمد حسن، 

، قـم، مجمـع البحـوث العلمیـة،     األنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائعآل عصفور، حسین بن محمد، 
تا.چاپ اول، بی

ق.۱۴۱۹قم، نشر الھادي، چاپ اول، ،القواعد الفقھیةبجنوردى، حسن، 
، دفتر انتشارات اسـالمی جامعـه مدرسـین، چـاپ اول،     قمالحدائق الناضرة،بحرانی، یوسف بن احمد، 

ق.۱۴۰۵
، تحقیق: أبـو عبـد اهللا محمـد حسـن محمـد حسـن إسـماعیل        کشاف القناعبھوتی، منصور بن یونس، 

ق.۱۴۱۸االولی، ةطبعالالشافعي، منشورات محمد علي بیضون، لبنان، دار الکتب العلمیة، 
، قـم، مؤسسـه امـام    ح الشـیعة بمصـباح الشـریعةإصـبابیھقی نیشابوری کیدرى، محمد بن حسـین،  

ق.۱۴۱۶صادق(ع)، چاپ اول، 
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، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسبتبریزى، جواد بن علی، 

ق.۱۴۱۶
ق.۱۴۲۷، قم، دار الفقه، چاپ چھارم، الزبدة الفقھیة في شرح الروضة البھیةترحیني، محمد حسن، 

، قم، انتشارات کتابخانه آیة اهللا مرعشی، چاپ اول، الشرح الصغیر في شرح مختصر النافعرى، علی، حائ
ق.۱۴۰۹

ق.۱۴۲۳، قم، مجمع اندیشه اسالمی، چاپ دوم، فقه العقودحائرى، سید کاظم حسینی، 
ق.۱۴۰۹آل البیت علیھم السالم، قم، چاپ اول، ة، مؤسسوسائل الشیعةحرّ عاملی، محمد بن حسن، 
تا.جا، بی، بیأمل اآلمل________________، 

لبنان، منشورات مکتبة ھاشـم، چـاپ   -، بیروت نظریة العقد في الفقه الجعفريحسنی، ھاشم معروف، 
تا.اول، بی

مدرسـه امـام صـادق(ع)، چـاپ اول،     -قم، دار الکتاب فقه الصادق(ع)،حسینی روحانی، سید صادق، 
ق.۱۴۱۲

، قـم، دفتـر انتشـارات    مفتاح الکرامة في شرح قواعد العّالمـةد جواد بن محمـد،  حسینی عاملی، محم
ق.۱۴۱۹اسالمی، چاپ اول، 

ق.۱۴۱۶، قم، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول، مستمسك العروة الوثقیحکیم، سید محسن طباطبایی، 
تا.اول، بیایران، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ -، قم تحریر الوسیلةخمینی، روح اللّه، 

ق.۱۴۱۱ایران، دار الکتاب اإلسالمي، چاپ اول، -، قم الرسائل الفقھیةخواجوئی، اسماعیل، 
، قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم،     جامع المدارك في شـرح مختصـر النـافعخوانسارى، احمد، 

ق.۱۴۰۵
تا.چا، بیجا، بی، بیالمستند في شرح العروة الوثقیخویی، ابو القاسم، 

ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسةإحیاء آثاراإلمام الخوئي، چاپ اول، موسوعة اإلمام الخوئي_________، __
تا.چا، بیجا، بیبیمصباح الفقاھة(المکاسب)،____________، 

، تعلیق وتخریج: مجدي بن منصور سید الشـوري، بیـروت، دار   سنن الدارقطنيدارقطني، علی بن عمر، 
ق.۱۴۱۷الکتب العلمیة، 

ق.۱۳۱۱نا، چاپ اول، ، بیکتاب اإلجارةی، میرزا حبیب اهللا، رشت
ق.۱۳۹۱االولی،ةطبعال-لبنان، دار الکتاب العربي –، بیروت فقه السنةسابق، سید، 

، چـاپ اول،  )ع(، قـم، مؤسسـه امـام صـادق     المواھب في تحریر أحکـام المکاسـبسبحانی، جعفر، 
ق.۱۴۲۴

، بیـروت، الـدار اإلسـالمیة، چـاپ اول،     مشقیة في فقـه اإلمامیـةاللمعة الدشھید اول، محمد بن مکی، 
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ق.۱۴۱۰

ق.۱۴۱۳، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، چاپ اول، مسالك األفھامشھید ثانی، زین الدین بن علی، 
، تھران، مجمع علمی فرھنگی مجد، چـاپ  تشکیل قراردادھا و تعھدات، حقوق مدنیشھیدی، مھدی، 

.۱۳۸۶ششم، 
، قـم، مرکـز فقھـی ائمـه     موسوعةأحکام األطفال وأدلتھـادرت اهللا، انصارى وپژوھشـگران،  شیرازى، ق

ق.۱۴۲۹اطھار(ع)، چاپ اول، 
تا.چا، بیلبنان، دار احیاء تراث العربی، بی-، بیروتالفقهشیرازی، سید محمد، 
چـاپ دوم،  ایران، دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه مدرسـین،      -، قم حقوق مدنیطاھرى، حبیب اهللا، 

ق.۱۴۱۸
ق.۱۴۱۸قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ،ریاض المسائلطباطبایی، علی بن محمد، 
، قـم، کتابفروشـی محالتـی، چـاپ اول،     الدالئل في شرح منتخب المسـائلطباطبایی قمّی، سید تقی، 

ق.۱۴۲۳
ق.۱۴۱۰، مشھد، چاپ اول، المؤتلف من المختلف بین أئمةالسلفطبرسی، فضل بن حسن، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته بـه جامعـه مدرسـین، چـاپ اول،     الخالفطوسی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۰۷
ق.۱۳۸۷تھران، المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، المبسوط فی فقه االمامیه،______________ ، 
ق.۱۳۹۰، تھران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، االستبصار______________ ، 
ق.۱۴۰۷، تھران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چھارم، تھذیب األحکام______________ ، 

ق.۱۴۰۵چا،دارالقرآن الکریم، بی، قم، الرسائلالھدی، علی بن حسین، علم
ق۱۴۱۴، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، تذکرة الفقھاءعالمه حلّی، حسن بن یوسف، 

ق.۱۴۲۰، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، الشرعیةتحریراألحکام ______________، 
ق.۱۴۱۳، مشھد، مجمع البحوث االسالمیه، منتھی المطلب______________، 

ق.۱۴۱۷، قم، دفترانتشارات اسالمی، چاپ سوم، کشف الرموزفاضل آبی، حسن بن ابی طالب، 
ق.۱۴۱۸، چاپ اول، ، قم، مکتبة إمام العصر(عج)الدر المنضودفقعانی، علی بن محمد، 

، قم، انتشارات کتابخانـه آیـة اهللا مرعشـی نجفـی،     مفاتیح الشرائعفیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 
تا.بی

، قم، زمینه سازان ظھور امام عصر علیه السالم، چاپ اول، جامع الخالف و الوفاققمی، علی بن محمد، 
ق.۱۴۲۱

، مؤسسـه کاشـف   علی قواعد العّالمة ابن المطھـرشرح الشیخ جعفرکاشف الغطاء، جعفر بن خضـر،  
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ق.۱۴۲۰الغطاء، 

ق. ۱۴۰۷تھران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چھارم، ،لکافياکلینی، محمد بن یعقوب، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی مباني الفقه الفعال في القواعد الفقھیة األساسیةمازندرانی، علي اکبر سیفی، 

ق.۱۴۲۵ل، جامعه مدرسین، چاپ او
ق.۱۴۱۰، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، بحار األنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

، قم، دفتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه      کفایة األحکاممحقق سبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، 
ق.۱۴۲۳جامعه مدرسین، چاپ اول، 

، چـاپ  ران، مؤسسه آل البیـت ای–، قم في شرح القواعدجامع المقاصد محقق کرکی، علی بن حسین، 
ق.۱۴۱۴دوم، 

ق.۱۴۱۳، قم، کنگره جھانی ھزاره شیخ مفید، چاپ اول، المقنعةمفید، محمد بن محمد،
، قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان،    شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحـراممحقق حلّی، جعفر بن حسن، 

ق.۱۴۰۸
، قم، المطبوعـات الدینیـة، چـاپ چھـارم،     ر النافع في فقه اإلمامیةالمختص________________، 

ق.ھ۱۴۱۸
ق.۱۳۶۴چا، ، قم، موسسه سید الشھداء، بیالمعتبر فی شرح المختصر________________، 

.۱۳۸۶، بحث اجاره، قم، تقریرات درس خارج فقهمروی، جواد، 
تشـارات اسـالمی جامعـه مدرسـین، چـاپ      قم، دفتـر ان ة قاعدة فقھیة،أممصطفوى، سید محمد کاظم، 

ق.۱۴۲۱چھارم، 
ق.۱۴۱۵، قم، نشر تفکر، چاپ اول، دراسات في المکاسب المحرمةمنتظرى، حسین علی، 
ق.۱۳۷۳، تھران، المکتبة المحمدیة، چاپ اول، منیة الطالب في حاشیة المکاسبنائینی، محمد حسین، 

، قم، مؤسسه آل البیـت علـیھم السـالم،    حکام الشریعةمستند الشیعة في أبن محمد مھدی، نراقی، احمد
ق.۱۴۱۵چاپ اول، 

ق.۱۴۱۷، قم، مؤسسه آل البیت علیھم السالم، چاپ اول، خاتمة المستدركبن محمد تقی، نورى، حسین
دائـرة المعـارف الفقـه االسـالمي،     ةایران، موسسـ -، قمکتاب االجاره، ھاشمی شاھرودی، سید محمود

ق.۱۴۳۳چاپ اول، 
، بیـروت، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات، چـاپ دوم،      العروة الوثقیبن عبد العزیز، یزدى، محمد کاظم

ق.۱۴۰۹
ق.۱۴۲۱قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، حاشیة المکاسب،____________________، 


