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چکیده
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معامالت، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صـحت یـا بطـالن 

انجامد. در شود که به تضییع حق الناس یا حق الله میای گفته میمعامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله
این نوشتار تالش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیـر قصـدی در 
معامالت، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگـاه انـواع معـامالت 

سد در معامالت دارای جهت نامشروع، تنهـا معـامالتی کـه ردارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می
و نیـز » اعانه بر اثم و عدوان«صرفًا تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معامالت به دلیل صدق عنوان 

باطل هستند.» ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع«محذور 
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مقدمه

واسطه وجود دارد که جهت پذیرد، همواره علتی غایی و هدفی بیدر معامالتی که میان افراد صورت می
شود. این جهات بسیار گسترده و قابل احصا نیستند و مثًال در معامله خرید خودرو ممکن معامله نامیده می

مواد مخّدر، به عنوان جهت معامله لحاظ شده باشد. در است مسافرکشی، رفت و آمدهای روزانه و یا حمل
توانند مشروع و یا نامشروع باشند؛ جهـت نامشـروع بـه جهتـی یک تقسیم بندی کلی جهات معامالت می

شود که به وسیله شرع یا قانون مورد نهی قرار گرفتـه باشـد. حـال پرسـش اینسـت کـه آیـا جهـات گفته می
شوند یا خیر؟ز مینامشروع موجب بطالن معامله نی

قانون مدنی، در این مورد دارای ابهام است تا جایی که برخی از محققان، اصل مواد قانونی مربـوط بـه 
اند. نظر دانسـتهجهت معامله را برگرفته از قانون مدنی فرانسه دانسته و فقه امامیه را در این مورد ساکت و بی

ای ناآشـنا نبـوده و سئله جهت معامالت برای فقها مسئلهها، مرغم برخی کاستیاین درحالی است که علی
های فراوانی را که مستقیم یا غیر مستقیم اشاره به این مسئله توان بحثدر البالی مباحث مختلف فقهی می

دارند، مشاهده کرد. در این نوشتار تالش شده است مسئله تـأثیر جهـت بـر صـحت و فسـاد معـامالت از 
به قواعد فقهی و اصولی مورد تحقیق قرار گرفته و نتیجه نهایی با مـواد قـانونی مربـوط دیدگاه فقها و با توجه

اند از:ها است، عبارتگویی به آنمقایسه شود. سواالتی که این پژوهش در پی پاسخ
جهت معامله به چه معنایی است و تفاوت آن با مفاهیم مشابه در چیست؟-١
و انواع آن کدامند؟جهت نامشروع به چه معنایی است -٢
دالیل بطالن یا صحت معامالت دارای جهت نامشروع کدامند و با توجه به قواعد فقهی و اصـولی -٣

کدامیک درست است؟

تعریف جهت
از نظر لغوی به معنای روی کردن است و معنای آن عبارت است از موضـع و محلـی کـه بـه » جهت«

؛ ٥٥٦/ ١٣؛ ابـن منظـور، ٨٨/ ٦گیرد (ابـن فـارس، ار میشود یا مورد قصد و توجه قرسمت آن حرکت می
نیز که توسط فقها و حقوقدانان معاصر بیـان شـده » جهت معامله«). تعریف اصطالحی ٣٦٥/ ٦طریحی، 

ای است کـه موجـب انجـام معاملـه نزدیک به همین معناست و در بیان آنان جهت به عنوان داعی و انگیزه
). ٢١٥/ ١؛ امـامی، ٢٦٥/ ٢معامله نیز تعریف شده است (موسوی بجنوردی، واسطه شود و به هدف بیمی

هـا بـا آن برای روشن شدن موضوع نیاز است که مفاهیم مشابه بـا جهـت تعریـف شـده و وجـه تفـاوت آن
مشخص گردد. در معامالت صحیح سه عنصر باطنی و مربوط به نیت متعاملین وجـود دارنـد کـه عبـارت 
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است از:

قصد از امور قلبی و از ارکان معامالت است؛ بدین معنا که طرفین عقد باید ماهیت عقد را الف) قصد: 
به گونه جدی قصد کنند؛ مثًال در عقد بیع، بایع و مشتری باید تملیک متقابل مبیع و ثمـن را اراده کننـد؛ در 

راد مسـت و هـازل و... غیر اینصورت عقد باطل خواهد بود. بنابراین عقودی که از دیوانگان (مجـانین)، افـ
).١٣٣/ ٣؛ بجنوردی، ٤٨/ ٢شوند، صحیح نیستند. (مراغی، صادر می

یک امر ماّدی و نسبتًا ثابت در عقود است و بـا ماهیـت عقـد رابطـه » علت معامله«ب) علت معامله: 
حب مستقیم دارد. مثًال در عقد بیع علت معامله از سوی بایع به دست آوردن ثمن و از سـوی مشـتری تصـا

). به طور کلی در عقود مغابنی نوعـًا هـدف متعـاملین کسـب سـود اسـت و از ٢٢٢/ ١مبیع است (امامی، 
هـا علـم باشد. بر خـالف عقـود غیـر مغـابنی کـه در آنها شرط میهمین روست که علم به عوضین در آن

؛ سـؤال و ٥١٦/ ٤طـاهری، ؛ ١١٥/ ٤ها راه دارد (شهید ثانی، اجمالی نیز کافی شمرده شده و غرر نیز در آن
). این تقسیم بندی که در کتب فقهی به آن اشاره شده حاکی از توجه فقیهان بـه مسـئله علـت ٢٣٥جواب، 

گـردد. از آنجـا کـه علـت معامالت است؛ چرا که تفاوت بارز این دو نوع معامالت به علت معامله بـر می
اند. عقالیی و شرعی ندارد سفاهتی دانسته شـدهها توجیهمعامله یک امر مادی است، معامالتی که علت آن

بها را به بهای بسـیار انـدک چنین فردی که عادتًا علت معامالتش توجیه عقالیی ندارد و مثًال کاالی گرانهم
؛ امـامی، ٥٠٥/ ٨فروشد و علم به متضرر شدن خود ندارد، سفیه و معامالت او غیر نافذ است (صـدر، می

» علـت معاملـه«وق کالسیک فرانسه به عنوان جهت تعریف شده تقریبـًا مطـابق بـا ). آنچه در حق٢٥٧/ ٥
).٤٩است (صفایی، 

ج) جهت معامله: جهت معامله امری معنوی و تصوری است که موجـب اقـدام نمـودن متعـاملین بـه 
برای نیل منعقد نمودن معامله است؛ یعنی هر یک از متعاملین قبل از معامله هدفی را در ذهن تصور کرده و 

دهند. به عنوان نمونه هر گاه کسی خانه خود را بفروشد تا قرضش را ادا کند، جهت به آن معامله را انجام می
ای شخصی است و مسئله-بر خالف علت آن-). جهت معامله ٢١٥/ ١معامله او ادای دین است. (امامی، 

تواند اضـرار بـه طلبکـاران، ه از سوی بایع میای ندارد؛ مثًال در عقد بیع جهت معاملبا نوع معامالت رابطه
که علت معامله از سوی بایع به دسـت تادیه دیون، کمک به مؤسسات خیریه و دیگر جهات باشد، در حالی

آوردن ثمن است. مباحثی مانند معامله و وقف به قصد اضرار به طلبکاران، معـامالت مـریض مشـرف بـه 
با قاضی به قصد تأثیر گذاشتن بر حکم او، اجـاره دادن سـاختمان موت به قصد ضرر زدن به وراث، معامله 

به قصد تأسیس قمارخانه، فروش انگور به قصد تبدیل شدن به شراب، وقف نمودن بر گناهکاران بـه عنـوان 
گناهکار بودن و... در کتب فقهی اشاره به این معنا دارند. این معنا از جهت بـا آنچـه در حقـوق فرانسـه بـه 
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).٥٩ی تعریف شده مطابقت دارد (صفایی، عنوان داع

مورد بحـث » المقصود بالمحّرم«و » اباحه منافع«در کتب فقهی مسئله جهت،، ذیل عناوینی همچون 
؛ ٦٥٧/ ١؛ محقـق سـبزواری، ٢٥٥/ ٢قرار گرفته و گاه نیز از خود واژه جهت استفاده شده است (انصاری، 

شود به عنوان جهت آن ای که نوعًا از برخی معامالت حاصل میجه). البته در کالم فقها، گاه نتی٧١پیک، ره
اند؛ مثًال در بحث فروش اسلحه به دشمنان دین، جهت نامشـروع ایـن معاملـه عبـارت معامله معرفی شده

است از تقویت دشمنان دین علیه مسلمانان؛ خواه این نتیجه قصد شده باشد یا نه. بنابراین در نگـاه فقیهـان 
به عنوان انگیزه متعاملین و یا نتیجه قطعی معامله مورد بحث قرار گرفته است (محقـق حلـی، شیعه، جهت

٣/ ٢.(
تواند امـری حـالل یـا حـرام باشـد. در گونه که بیان شد، جهت معامالت در معنای ذکر شده میهمان

نظـم های مخـالف شـرع، مخـالف قـانون و مخـالف های حقوقی عبارت جهت نامشروع، به جهتنوشته
). از آنجا که مخالفت با قانون کشور اسالمی و اختالل در نظـم عمـومی ٥٧عمومی اشاره دارد (گلستانی، 

نیز مخالف با شرع هستند، عمًال تفاوتی میان جهت حرام و جهت نامشروع به معنای یاد شده وجود ندارد. 
شود؟تواند منجر به بطالن معاملهحال پرسش اینجاست که آیا جهت نامشروع می

بندي جهات نامشروعدسته
از آنجا که در کتب فقهی همه مباحث مربوط به جهت نامشروع تحت یک باب خـاص مطـرح نشـده 

بندی شـوند. مـواردی را کـه در ها الزم است ابتدا این مباحث گردآوری و سپس دسـتهبرای بررسی دقیق آن
توان چهار دسته دانست:میبیان فقیهان به عنوان جهت نامشروع بیان شده از نظر موضوع

شوند؛ مانند فروش انگـور بـه جهـت تبـدیل الف) جهات نامشروعی که مربوط به مسائل حق الله می
).٢٨٥های حرام (ابن زهره، شدن به شراب، فروش آالت موسیق به جهت استفاده در آهنگ

حق دیگـران اسـت؛ ها تضییع ب) جهات نامشروعی که مربوط به حق الناس هستند و دلیل حرمت آن
مانند وقف نمودن به جهت اضرار به دّیان، فروش دارایی به جهت معسر شدن و و عدم توانایی در پرداخـت 

؛ ١١٩؛ نراقـی، ١٠٦/ ٤بدهی، تصرفات مریض در شرف مرگ به جهت اضرار بـه ورثـه و... (شـهید ثـانی، 
).٣٢ایزدی فرد، 

نـاس هسـتند؛ ماننـد فـروش اسـلحه بـه دشـمنان ج) جهات نامشروعی که مرّکب از حق الله و حق ال
ها که از جهتی تضییع حق طرف دیگر دعوا و از اسالم، معامالت با قضات به جهت تأثیر گذاری در رأی آن

).١٣٣/ ١؛ آشتیانی، ٣١/ ٤٠اند (نجفی، جهتی در حکم رشوه
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بـوط بـه نظـم عمـومی د) جهات نامشروعی که افزون بر دارا بودن وجه حق اللهی یا حـق الناسـی، مر

شود؛ مانند اجاره دادن محلی به منظور ایجـاد قمارخانـه یـا مراکـز فسـاد و ایجـاد بانـدهای جامعه نیز می
).٤٢٢/ ٥سرقت، فروش کاالهای کمیاب به محتکران (ترحینی عاملی، 

بندی نمود:توان از نظر قصدی یا غیر قصدی بودن نیز طبقههمچنین جهات نامشروع را می
اند؛ چه آن مفسده قصد شود یا نشود؛ مانند نامشروع غیرقصدی: جهاتی که نوعًا موجب مفسدهجهات

فروش سالح به دشمنان اسالم، معامالت محاباتی مّیت مشرف به موت، معامله با قضات در حال رسیدگی 
ل خاصـی نیسـت؛ به پرونده فرد معامله کننده. در این گونه معامالت برای احراز جهت نامشروع نیاز به دلی

بلکه خالف آن نیاز به دلیل دارد.
درباره معامالت واقع بر کاالهایی که هیچ استفاده حاللی ندارند (مانند فـروش آالت قمـار) اخـتالف 
شده که آیا بطالن این معامالت به دلیل جهت نامشروع است یا به دلیل مالیت نداشتن موضوع معاملـه. در 

خواهد » نامشروِع غیر قصدی«ین معامالت پذیرفته شود، جهت یاد شده صورتی که نامشروع بودن جهت ا
بود؛ چرا که نوعًا این معامالت موجب مفسده و ارتکاب حرام خواهند بود. در ادامه به این پرسش پرداختـه 

خواهد شد.
جهات نامشروع قصدی: جهاتی که نوعًا موجب مفسده نیستند و بـا ضـمیمه شـدن قصـد، نامشـروع 

مانند وقف ساختمان بر شاربان خمر که اگر منظوِر واقف، کمک نمودن آنان بر گناه باشد جهـت شوند؛می
زا و تشـویق نمـودن های جرماین وقف نامشروع است و اگر منظور او دور نگهداشتن این مجرمان از محیط

م را دارد آنان به ترک شرب خمر باشد، وقف مذکور صحیح خواهد بود. وقف بر اهل کتاب نیز همـین حکـ
). همچنین تمام معامالت واقع بر وسایلی که استفاده حالل و حرام دارند، اگر به قصد ١٨٠/ ٣(شهید ثانی، 

اند.استفاده حرام باشند از همین سنخ
در مورد برخی مصادیق جهات نامشروع مانند فروش انگور به کسی که از آن شراب خواهـد سـاخت، 

شنده انگور در تحقق جهت نامشروع دخیل هست یـا نـه؛ در واقـع ایـن اختالف شده است که آیا قصد فرو
اختالف نظر بازگشت به این مسئله دارد که آیا فروش انگور به سازنده شـراب از جهـات نامشـروع قصـدی 

). هر چند برخی فقها مسـئله مـذکور را ٥٥٢/ ٢١؛ بحرانی، ٦٥٧/ ١است یا غیر قصدی (محقق سبزواری، 
اند. اما این سؤال بدون توجـه آیا قصد در تحقق اعانه بر اثم دخیل هست یا نه، مطرح نمودهبا این عنوان که 

). حتـی در ٣٦٨/ ١؛ بجنـوردی، ٢٤٣/ ٢به تقسیم بندی گفته شده پاسخ دقیقی نخواهد داشت (منتظـری، 
معـامالت طـرفین توان مشاهده کرد که آنان فروش سالح به اعداء دین و نیزبیان این دسته از فقیهان نیز می

). چه فروشنده قصد شکست خوردن مسلمانان یا تأثیر بـر ٣٧٠/ ١اند (همان، دعوا با قاضی را باطل دانسته



111شمارةفقه و اصول74
رأی قاضی را داشته باشد چه نداشته باشد. بنابراین در ذهن آنان نیز تفکیک یاد شده وجـود داشـته اگـر چـه 

ر هر یک از این جهات بر معامالت چیست؟اند. حال باید دید تأثیصراحتًا به آن اشاره نداشته
الف) تأثیر جهت نامشروع منجر به تضییع حق الناس بر معامالت

ها تضـییع حـق گفته شد که یکی از انواع جهات نامشروع موردی است که قصد متعاملین یا یکی از آن
یدن زمان ادای دین بـه دیگران است. به عنوان نمونه کسی که دین مؤجلی به گردن اوست، اگر قبل از سر رس

منظور مفلس شدن تمام دارایی خود را به فرزندان خود انتقال دهد، جهت معامله او نامشروع و از نوع حـق 
پـذیرد. الناسی است. همچنین است معامالتی که برای فرار از مالیات و مانند آن به نحو صـوری انجـام می

ری مربوط به صـنف کتابفروشـان واقـع شـده بـرای همچنین اگر کسی مغازه خود را که در یک مجتمع تجا
ایجاد مزاحمت نسبت به سایر فروشندگان، به یک آهنگر یا مکانیک و مانند آن اجاره دهد، جهت معامله او 

ها تضییع حق الناس دانسته شـده بـه سـه توان معامالتی را که جهت آناز همین نوع است. به طور کلی می
دسته تقسیم کرد:

ها صغروی و وجود حق دیگران در آن مشـکوک اسـت، بـرای صـدق ه اختالف نظر در آن) مواردی ک١
توان به موجب قاعده بطـالن عنوان تضییع حق الناس، نخست باید حقی برای دیگران ثابت باشد وگرنه نمی

گ معامالت دارای جهت نامشروع، برای آن موضوع سازی کرد. مثًال هر گاه شک شود که آیا ورثه قبل از مـر
توان معامالت محاباتی او را در مرض مشرف به مـوت بـه مورث، دارای حقی در اموال او هستند یا نه، نمی

موجب جهت نامشروع، غیر نافذ دانست. همچنین است هرگاه شک شود که آیا طلبکـاران قبـل از رسـیدن 
زمان باز پرداخت دیون نسبت به دارایی بدهکار دارای حقی هستند یا ندارند.

الف نظری که میان فقیهان در مورد نافذ بودن معامالت محاباتی و منّجـز بـدهکار وجـود دارد بـه اخت
). در مورد چنین معامالتی هرگاه ٦٢؛ گلستانی، ٢١٠؛ یزدی، ٣٦/ ٥گردد (شهید ثانی، همین مسئله باز می

ماند بـه دلیـل قاعـده از ادله فقهی دلیلی بر وجود حقی برای دیگران ثابت نشد یا وجود حق، مشکوک باقی
شود. البته این بحث منصرف از مـواردی اسـت کـه ها میسلطنت و اصل صحت حکم بر صحیح بودن آن

ها دلیل خاصی نظیر روایت وارد شده باشد.درباره آن
) مواردی که سلطنت مالک بوسیله دلیل دیگری تخصیص خورده است: گاه سلطنت مالک بر امـوال ٢

ی تخصیص خورده و محدود شده است؛ مانند سلطنت مفّلس بر اموال خـود و نیـز خود بوسیله دلیل دیگر
). در چنین مواردی معـامالتی کـه بـر ایـن امـوال واقـع ١٠١/ ٤سلطنت راهن بر عین مرهونه (شهید ثانی، 

). چـه ٤٠٠/ ١١شوند، دخالت در حق دیگری و تابع احکام معامالت فضولی خواهد بود (عالمه حلی، می
عامل تضییع حق دیگری باشد چه نباشد. چرا که تضییع حـق دیگـران از عنـاوین قصـدی نیسـت و قصد مت
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چنین معامالتی نوعًا در جهت تضّرر به طلبکاران و مرتهن است. همچنان که کسانی که بـه بـرای ورثـه در 

فیـذ ورثـه اموال مورث مشرف به موت حقی قائل هستند، معامالت زائد بر ثلث او را فضـولی و نیازمنـد تن
). حکم این دسته از معامالت نیز غیر اختالفی و مورد اتفاق اسـت و علـت ١٠٦/ ٤اند (شهید ثانی، دانسته

گردد نه اصل مسئله.برخی اختالف نظرها به نزاع صغروِی وجود مخّصص برای سلطنت مالک باز می
یلی بر سلطنت مالـک بـر حاکم محدود شده است: هرگاه دل) مواردی که سلطنت مالک بوسیله دلیِل ٣

ای بر آن مال انجام دهد که منافی با دلیل حاکم باشـد، چنـین اموالش حکومت داشته باشد و مالک معامله
ای صحیح نخواهد بود. این مسئله عمومًا ذیل بحث حکومـت قاعـده الضـرر بـر قواعـد اولیـه، بـه معامله

ندارد با اسـتناد بـه سـلطه بـر امـوالش، شود که به موجب آن مالک حق مطرح می-خصوص قاعده تسلیط
). چـه ٩٤/ ١؛ مکارم شیرازی، ٢٤٢/ ١تصرفاتی را انجام دهد که نسبت به دیگران ضرری باشد (بجنوردی، 

این ضرر رساندن بوسیله خود مالک انجام شود و چه در قالب عقود صورت پذیرد. پس همانگونه که مالک 
های مجاور را فراهم کنـد، حـق زمین خود زمینه تخریب ساختمانحق ندارد با گود برداری غیر اصولی در 

ندارد که چنین کاری را به موجب عقودی نظیر اجاره اشخاص، جعاله، صلح و... به دیگران واگـذار کنـد و 
چنین عقودی غیر نافذ هستند؛ همچنین است در مواردی کـه مـثًال فـردی مغـازه خـود را در یـک مجتمـع 

های نظیر آهنگری و مانند آن اجاره دهد یا با ساخت ساختمان چند طبقه حریم خانهفرهنگی برای کارهایی 
). بلکه از آنجا که قاعده تسـلیط امـری عقالیـی اسـت و ١٩٨/ ١مجاور را مورد تعرض قرار دهد (طاهری، 

دانند چنـین عقـودی غیـر نافـذ خواهنـد بـود (موسـوی عقال در چنین مواردی تصرفات مالک را جایز نمی
). در این موارد نیز تفاوت ندارد که متعاملین اضرار به دیگران را قصد کرده باشند یا خیر؛ ١٥٦/ ١جنوردی، ب

چرا که اضرار از عناوین غیر قصدی است. نهایت امر اینکه اگر متعاملین چنین غـایتی را بـه عنـوان جهـت 
آن را قصد نکرده باشند از آنجا کـه معامله قصد کرده باشند جهت نامشروع معامله قطعی خواهد بود و اگر 

جهت چنین معامالتی نوعًا نامشروع است و در اینگونه موارد احراز جهت نامشروع شخصی لزومی ندارد، 
حکم به نامشروع بودن جهت معامله خواهد شد.

١٣٢در قوانین فعلی نیز حکومت قاعده الضرر بر قاعده تسلیط پذیرفته شده و حقوقدانان منشـاء مـاده 
تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود، کسی نمی«دارند: قانون مدنی را که بیان می

، برگرفتـه از همـین مسـئله »مگر تصرفی که به مقدار متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد
دارد؛ ماننـد اینکـه اگـر ). البته در این خصـوص اخـتالف نظرهـایی نیـز وجـود١٩٨/ ١دانند (طاهری، می

تصرفات مالکانه موجب ضرر دیدن دیگران شود و در عین حال عدم تصرف نیز موجب متضرر شدن مالک 
تـوان گفـت: گردد، حکم مسئله چیست؟ این مسئله، مسئله دامنه دار و مفصّلی است اما به طـور کلـی می
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نماید که منجر به تضرر دیگران شـود، ای در اموال خود تصرفی غیر ضروریهرگاه مالک به موجب معامله

این تصرف غیر نافذ خواهد بود. هرچند این بحث به طور کامل و منّقح در کتب فقهی متاخران مورد بحـث 
توان قرائنی بر پذیرش این سخن پیـدا کـرد. بـه عنـوان مثـال قرار گرفته، ولی در کتب فقهی متقدمان نیز می

ز هست، ولی حق فروش شیر حیوان را در فرضـی کـه موجـب ضـرر مالک حیوان اگرچه مالک منافع آن نی
).٢٠٣/ ٣دیدن به بچه حیوان شود، ندارد (شهید ثانی، 

تـوان انجامـد، میدر جمع بندی ازحکم معامالت دارای جهت نامشروعی که به تضییع حق الناس می
گفت: عموم این گونه از معامالت از دو جهت غیر نافذند:

. به موجب قاعده الضـرر، ٢ه تصّرف در حق دیگران است، لذا عقد غیر الزم است. . به جهت این ک١
گیرد، مشـمول حکـم لزوم چنین معامالتی نفی شده است؛ معامالتی که به انگیزه اضرار بر غیر صورت می

تحریمی نیز است. طبق مبنای شیخ الشریعه در باب قاعده الضرر، هرحکمی مانند بیع غبنی در معـامالت 
باشند، نفی شده است. در باب خیارات به اقتضای عرف معـامالت، شـرط ضـمنی در مستلزم ضرر میکه

بیع، اگر مشتری عبدی را با شرط وصف مهارت نویسندگی بخرد؛ التزام مشروط به کتابت در ضـمن عقـد، 
سالمت در صورت فقدان شرط -صرف نظر از حکم شرع-در واقع التزام به ذات عقد بیع است. لذا عرف 

نیـز » َأْوُفـوا ِبـاْلُعُقودِ «کند و شارع نیز همین روش عرفی را امضا نموده است؛ عموم مبیع، حکم به خیار می
صالحیت ردع حکم به خیار را نـدارد، زیـرا عمـوم آن بـر مبنـای اصـل لـزوم عقـدی اسـت کـه ملتـزم بـه 

د شرط، غرض عقالیی نـدارد و خصوصیات و شروط عرفی و عقالیی مذکور است و گرنه اقدام بر عقود فاق
).٣١-٢٥اقدام و تصرف بر طبق چنین عقدی حرام و موجب ضمان است (شیخ الشریعة اصفهانی، 

ب) معامالت مربوط به حق الله و دارای جهت نامشروع
ای نوعًا به ارتکاب حرام گاهی انگیزه متعاملین از معامله وقوع امری حرام است و یا اینکه چنین معامله

نجامد؛ مانند فروش انگور به قصد تبدیل شدن به شراب و فروش ادوات موسیقی غنا. در چنین مواردی امی
هـا بـار شـده و اند یـا تنهـا حکـم تکلیفـی حرمـت بـر آناختالف شده است که آیا معامالت مذکور باطل

معامالت صحیح هستند؟
محقق شوند:توانندنخست باید توجه داشت که معامالت یاد شده به سه صورت می

الف) نیت و انگیزه طرفین معامله وقوع امری حرام است؛ مانند اینکه فـردی سـاختمانی را بـر شـاربان 
خمر، به عنوان شاربان خمر، وقف کند و آنان نیز به منظور شرب خمر این وقف را قبول کنند.

دام به معاملـه نمایـد، ب) یکی از طرفین عقد نیت نامشروعی داشته و دیگری نیز با علم به آن هدف اق
اما قصدش وقوع آن امر نباشد؛ مثًال هدف خریدار از خرید انگور تبدیل آن به شراب باشد و بایع نیز به ایـن 
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مسئله آگاهی دارد اما قصدش از معامله وقوع این امر حرام نیست.

قصـد کننـد یـا ج) معامالتی که نوعًا موجب ارتکاب حرام خواهند بود؛ چه فروشـنده و خریـدار آن را 
های غیر اخالقی، فروش ادوات شنود مکالمات تلفنی، فروش وسـایل مخصـوص نکنند. مانند فروش فیلم

ریش تراشی و...
اند. حال باید دید ادله مبطل اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه چنین معامالتی را حرام و باطل دانسته

گیرد یا خیر؟ته را فرا میبودن چنین جهاتی در معامالت چیست و آیا هر سه دس
١دلیل اول: حرمت اعانه بر اثم و عدوان

اند، نخستین دلیلی که قائالن بر بطالن معامالت دارای جهت نامشروع (مربوط به حق الله) ذکر نموده
؛ ٥٤/ ١٠؛ مقـدس اردبیلـی، ٢٤٤/ ١٦استناد به قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان اسـت (عالمـه حلـی، 

). بدین معنا که انجام چنین معامالتی، مقدمه و از علل ناقصه وقوع امر حرام بوده و خود ٢/٢٢٩منتظری، 
اند. اگرچه برخی محققان، مصداق بودن چنین معامالتی را برای عنوان اعانه بـر اثـم و نیز منهی عنه و حرام

اشت که اعانه بر اثم امـری عرفـی و اند، اما باید توجه دمورد تردید قرار داده-با توجه به آیه مربوطه-عدوان
). بـه عـالوه ٤٥٧توان با جمود بر الفاظ، مصادیق آن را تعیین نمود (فاضـل لنکرانـی، عقالیی است و نمی

نیز دلیل عقلی است و آیه مربوطه ارشاد به حکم عقل است (منتظری، » حرمت اعانه بر اثم و عدوان«دلیل 
شود؟ امالت قطعی است اما آیا این حرمت موجب بطالن عقد نیز می). بنابراین حرام بودن این مع٢٣٧/ ٢

ها موجب بطالن نیست و این امر اختصـاص بـه عبـادات شاید گفته شود که نهی در معامالت و حرمت آن
دارد. اما باید توجه داشت که هرگاه نهی به شرایط صـحت یـا صـالحیت عوضـین بازگشـت داشـته باشـد، 

به ویژه آنکه در برخی روایات اجرت چنین معامالتی حرام دانسـته شـده و ایـن مقتضی فساد معامله است. 
؛ بحرانـی، الحـدائق ٥٦/ ١٠مسئله جز معنای بطالن عقد معنای دیگری نخواهد داشت (مقدس اردبیلـی، 

).٥٥٢/ ٢١الناضرة، 
گیـرد. امـا ر بـر میاگر این دلیل پذیرفته شود مسلمًا مورد اول و سوم از مصادیق سه گانه گفته شـده را د

نسبت به مصداق دوم (که فرد علم به وقوع امر حرام دارد اما قصد و نیت آن را ندارد) تردیـد شـده و برخـی 
). کسـانی کـه چنـین معـامالتی را جـایز ١٧٤/ ١٧انـد (حـر عـاملی، روایات چنین معامالتی را اجازه داده

ین معامالت پـای فشـرده و روایـات را توجیـه و تأویـل اند بر صدق عنوان اعانه بر اثم و عدوان بر اندانسته
).١٤٣/ ١٢؛ بحرانی، األنوار اللوامع، ٤٢٥/ ١٩؛ محقق کرکی، ١٠٦/ ٣اند (فیض کاشانی، نموده

.٥٦٣/ ١؛ مراغی، ١٧١/ ٤؛ محقق داماد، ٤٥٧فاضل لنکرانی، -١



111شمارةفقه و اصول78
اشکال بر عنوان اعانت مقتضی فساد عقد

اسـت؛ های بسیاری واقع شـده سوره مائدة مورد مخالفت۲استفاده حکم وضعی (فساد معامله) از آیه 
دانیم به طور عـادی نویسد: اگر صدق اعانت بر اثم (بیع چیزی را که میمحقق ثانی در حاشیه بر ارشاد می

گردد)، صحیح باشد باید بیشتر معامالت مردم را باطل بدانیم و در صورت شـک وسیله رسیدن به حرام می
متأخر با مرحوم محقـق در اعتبـار در اصل جواز و منع چنین بیعی، اصل بر اباحه است. جماعتی از فقهای 

کنند، یا باشند. بنابراین صدق اعانت بر بیع عنبی که از آن شراب درست میقصد در مفهوم اعانت موافق می
سازند؛ چون در بیع قصد حرام نکرده است، طبـق اخبـار صـحیح و چوبی را که از آن بطور معمول بت می

)١٣٩-١٣٥/ ١فتوای اکثر فقها بر جواز بیع است (انصاری،
کند و علم ما بـر مـورد کـاربرد و اسـتفاده از غایـت از نگاه محقق یزدی صدق عرفی اعانت کفایت می

معامله در حکم اعانت است، هرچند قصد نکرده باشیم؛ لذا اگر کسی را به داخـل آتـش بیندازنـد علـم بـه 
تـوان ادعـا کـرد نـابراین میاحتراق مستلزم قصد قهری است هرچند غرض و قصد احتـراق نکـرده باشـد، ب

).٧-١٠/ ١به قصد ارتباط ندارد (یزدی، » اعانت بر اثم«
نویسد: بیع عنب بر کسـی کـه آن را داند و در این باره میمرحوم ایروانی عنوان واقعی اعانت را الزم می

ر خرد، حرام است ولی این حرمت مقتضی فساد نیست؛ زیـرا صـرف انشـای عقـد بـبرای ساختن خمر می
عنوان اعانت منطبق نیست؛ بلکه اعانت به سبب قبض و اقباض و تسلیم مبیع حاصل است، اعم از این کـه 
بیع را انشا کرده باشد یا نه؛ گویا اعانت، مالزم عرفی اقباض است. بیع عنب بدون شرط مقدمه حرام (شرط 

حرم لتحریم ما یقصـد منـه شـأنا ما ی«تخمیر) امر حالل و مباح است، و قابلیت دارد مقدمه امر حرام باشد 
). بـه اعتقـاد مرحـوم ایروانـی عنـوان واقعـی ٣١/ ١(نایینی، » بمعنی أنه یحتمل أن یترتب علیه غایة محرمة

داند انجام یک کار سبب اعانت، نفس انجام و فعل مقدمات فعل غیر برای غیر است، بنابراین اگر کسی می
اعانت تحقق یافته است و نیـازی بـه قصـد و داعـی نیسـت (أن وصول به اتیان و انجام کاری است، عنوان 

دانیم فـروختن عنـب بـه مفهوم اإلعانة عبارة عن فعل ما یتمکن به الغیر من إیجاد ما هو مطلوبه). اگـر مـی
؛ ١٦-٣/ ١انجامد، حرام است و طبق این قاعـده مقتضـی فسـاد در بیـع اسـت (ایروانـی، ساختن خمر می

).٢٧/ ١نایینی، 
٣»شروط«و قاعده ٢»العقود تابعه للقصود«دلیل دوم: قاعده 

العقـود تابعـه «دلیل دومی که برای بطالن معامالت دارای جهت نامشروع بیان شده ترکیبـی از قاعـده 

.١٧١؛ مصطفوی، ٤٧/ ٢؛ مراغی، ١٣٣/ ٣بجنوردی، -٢
.٢٥/ ٢؛ مراغی، ٢٤٧/ ٣؛ بجنوردی، ٣٥/ ٢؛ موسوی بجنوردی، ٢٦٣مصطفوی، -٣
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است. بدین معنا کـه هرگـاه مـثًال کسـی » المومنون عند شروطهم اال ما خالف الکتاب«و قاعده » للقصود

جاره دهد یا وقف کند و جهت این معامله آن باشد که خریـدار در آن محـل کارخانـه ای را به دیگری اخانه
توان خریدار را مجاز به انجام این شرط نمود، چـرا کـه امـر حـرام بـا مشروب سازی بنا کند، از سویی نمی

ریـدار شود. بنابراین اگر عقد مزبور صحیح باشد، ناچـار بایـد خدهد و مباح نمیاشتراط تغییر ماهیت نمی
تصرفات دیگری در آن کند که در این صورت چنین تصرفاتی مورد قصد نبوده در حالیکه عقـد تـابع قصـد 
است. به بیان دیگر اگر مستأجر بخواهد از منافع حالل عین مورد اجاره استفاده کند، چنین تصرفاتی بـدون 

صرفات از سوی شارع مورد منـع اذن مالک است و اگر بخواهد تصرفات مورد اذن مالک را انجام دهد این ت
مانـد تـا عقـد اجـاره نسـبت بـه آن محقـق شـود اند. بنابراین برای آن عین هیچ منفعتی باقی نمیقرار گرفته

).٦٥٧/ ١؛ محقق سبزواری، ١٤٦/ ٧؛ بجنوردی، ٣٠٧/ ٢٧؛ نجفی، ٣٦/ ١٠(طباطبایی، 
از مصادیق سه گانه را در بر بگیرد، چرا که در تواند دسته اولالبته باید توجه داشت که این دلیل تنها می

دو مورد دیگر اصوًال طرف عقد قصد محقق شدن امر حرام را نداشته تا گفته شود آنچـه واقـع شـده خـالف 
قصد طرفین است.

از طرف دیگر ادعا شده است که این دلیل با قبول یـا عـدم قبـول مفسـدیت شـروط فاسـد پیونـد دارد. 
شود مگر این کـه به معنای تبعیت در لوازم و احکام عقد است، اصل عقد محقق نمیتابعیت عقد بر قصد، 

قصد انتقال ثمن و مثمن را به دنبال دارد. اقتضای عقد وقفی، حبس اصل عین و استفاده از منافع آن اسـت. 
ی ای که جهـت معاملـه آن بـراقصد اولی از بیع، سالمت عین از عیب است؛ معامله مغشوش، اجاره خانه

مشروب سازی است، اگر مستأجر بخواهد از منافع حالل عین مورد اجاره استفاده کند، تصـرف بـدون اذن 
انـد. بنـابراین مالک است و اگر بخواهد همراه با اذن مالک انجام دهد، از سوی شارع مورد منـع قـرار گرفته

؛ کاشف ٥٣-٤٩/ ٢ود (مراغی، ماند تا عقد اجاره نسبت به آن محقق شبرای آن عین هیچ منفعتی باقی نمی
ــایی، ١٣٨/ ٣؛ انصــاری، ١٣الغطــاء،  ــوردی، ٣٠٧/ ٢٧؛ نجفــی، ٣٦/ ١٠؛ طباطب ؛ محقــق ١٤٦/ ٧؛ بجن

تواند دسته اول از مصادیق سه گانه را در بـر ). البته باید توجه داشت که این دلیل تنها می٦٥٧/ ١سبزواری، 
قد قصد محقق شدن امر حرام وجود نداشته تا گفته شـود آنچـه بگیرد، چرا که در دو مورد دیگر، از طرف عا

واقع شده خالف قصد طرفین است. از طرف دیگر ادعا شده اسـت کـه ایـن دلیـل بـا قبـول یـا عـدم قبـول 
مفسدیت شروط فاسد پیوند دارد.

حکم شرط فاسد در عقود
بدست زوجه باشد، یا در شرط در عرف نوعی الزام به مفاد و نتیجه عقد است، اگر شرط شود که طالق

؛ نجفی گیالنـی، ١٤٤-١٤٠بیع مسلط بر اموال خود نباشد، و... شرط مخالف کتاب و سّنت است (نراقی، 
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کننـد، زیـرا ). کسانی که اذعان دارند شرط فاسد مفسد عقد نیست، رجوع به عموم صّحت بیع می٥٥-٥٢

و ارتبـاطی بـین وجـود شـرط و بیـع از عقد در ذات خود به دلیل عموم وجوب وفای به عقد صحیح اسـت 
جهت صحت و فساد وجود ندارد و هیچ گاه فساد شرط موجب فساد مشروط نیست. اگر کسی اشکال کند 

گـردد؟ در که شرط در قبال جزئی از ثمن است، چگونه در این صـورت فسـاد آن موجـب فسـاد عقـد نمی
گیرد وجود شرط فقط موجب مبیع قرار میجواب گفته شده است که در اغلب معامالت ثمن در مقابل ذات 

-١٠٩؛ مصـطفوی، ٣٢/ ١شـود (شـهیدی تبریـزی، زیادی قیمت است ولی در مقابل اصل مال واقـع نمی
موجب فسـاد عقـد نیسـت، بلکـه -در متن عقد یا خارج از عقد-). از نظر شیخ انصاری، فساد شرط ١١١

ت مّحرمه است، لذا معاوضه بر وسایل و ادوات حرام فساد عقد به حقیقت اکل مال به باطل در مقابل منفع
به دلیل فقدان منفعت محلله عقالئی و عدم تمّلک ثمن موجب فساد است. بنابراین از نظر شـیخ انصـاری، 

١٥٥-١٢٥/ ١باشد (انصاری، باشد؛ زیرا عموم ادله جواز سالم از معارضه میقول به صّحت دارای قّوت می
چه برخی از فقها مانند اسکافی، شـیخ، قاضـی، عجلـی و ابـن سـعید و ... قائـل بـه ). چنان ٥١-٥٠/ ٣و 

اند؛ زیرا برای شرط فاسد، غرضـی در عقـد بیـع بـر آن مترّتـب نیسـت (جمعـی از صّحت بیع مذکور شده
). صاحب جواهر قائل به صّحت بیع با شرط فاسد هستند، مگر ایـن کـه جهالـت در ٣٨٧/ ٣پژوهشگران، 

هل در ثمن و مثمن گردد، در این صورت هر شرط باطلی مستلزم نفی شرطی از شرائط عقد شرط موجب ج
گردد. اگر بدانیم شرط در عقد، صرف الزام بـدون تعلیـق اسـت معلوم یا وجود مانعی سبب بطالن عقد می

باشد و اگر صحت عقد بر ملکیت شرط هست در این صورت غرضی بـر فساد شرط موجب فساد عقد نمی
).٣٨٨/ ٣شرط در ضمن عقد تعلق گرفته، فساد شرط مقتضی فساد عقد است (همو، وجود 

دلیل قائالن به فساد
شـود موجـب گیرد و وقتی شرط به جهـت فسـادش سـاقط می. شرط در مقابل جزئی از ثمن قرار می١

ورد شود. جواب از دلیل اول اینست که این دلیل دارای جـواب نقضـی اسـت در مـمجهول بودن عوض می
عقد نکاحی که شرط به منزله جزئی از صداق است که فساد عقد را در پی نـدارد و رجـوع بـه مهـر المثـل 

شود. در عرف و شرع، شرط مقابل هیچ یک از ثمن و مثمن نیست، زیرا مدلول عقد همان وقوع معاوضه می
لذا در صورت فقـدان بین ثمن و مثمن است، سرانجام وجود شرط دخالت در زیادی و کاستی قیمت دارد. 

تواند عقد را فسخ و یـا امضـای مجـانی نمایـد. فسـاد شـرط موجـب شرط، مشتری با اعمال حق خیار می
باشد، لذا اگر در مجهول بودن عوض نیست، زیرا عوض در معامله ضمیمه شرط است و مجرد از شرط نمی

عقد.اند و نه بطالن بیع مملوک عتقی صورت نگیرد، قائل به وجوب آرش شده
. رضایت متعاقدین بر عقد خاصی واقع است و وقتی تراضی حاصل نشد، در واقع عقدی برقرار نشده ٢



81جهت نامشروع در صحت و فساد معامالتریتأثیبررس1396زمستان
است لذا معاوضه بین ثمن و مثمن نیازمند به تراضی و انشای جدید است و بدون آن، تصرف اکل مـال بـه 

و نوع التزام مستقل است، اند: عقد و شرط د). در جواب به این دلیل گفته٥٣-٥١/ ٣باطل است (انصاری، 
لذا گفته شده است شرط به نوعی التزام در التزام است. بر این اساس، فساد شرط به دلیل این کـه دخیـل در 

گردد، شرط فاسد در محل نزاع، فساد نفسی است و ایـن غیـر از ماهیت عقد نیست، موجب فساد عقد نمی
است که از محل نزاع خارج است (مصـطفوی، شرط فاسدی است که ناشی از غرر یا به دلیل نص خاصی

). رأی مشهور فقها در باب شرط فاسد، صّحت معامله است، به دلیل قاعـده بـاب تعـدد مطلـوب، از ١٤٧
جهت این که دو نوع انشا و التزام جمع شده است. آنچه باطل است، شرط فاسد است اما بر انشـای اصـل 

اند به این ، فتوی به فساد عقد بیع ربوی به جهت شرط فاسد دادهعقد، آثار ملکّیت مترّتب است؛ اینکه فقها
شود و ربا محسوب جهت است که شرط طلب زیادی و هر منفعتی در قرض، موجب بطالن اصل قرض می

).٣٨١-٣٧٩/ ٢؛ همو، ١٢٢-١١٩گردد (مکارم شیرازی، می
ریق اولی بطالن چنـین معـامالتی را اند در این موارد به طکسانی که مفسدیت چنین شروطی را پذیرفته

ای برای مـثًال توان بین دو این قضیه به تفاوت قائل بود؛ چرا که بین اجاره دادن خانهخواهند پذیرفت. اما می
رسد، مـورد تعلیم موسیقی حرام و اجاره دادن به شرط تعلیم موسیقی حرام تفاوت وجود دارد و بظه نظر می

ه اباحه منفعت از شروط صحت چنین عقودی است و حتی قائالن به عـدم نخست قطعًا باطل است؛ چرا ک
دهنـد مفسدیت شروط فاسد نیز بر مفسدیت شروطی که شرایط صحت معامالت را مـورد خدشـه قـرار می

).٢٣٧/ ٢اتفاق نظر دارند (منتظری، 
دلیل سوم: عدم ملکیت منافع حرام

ابلیت استفاده حالل و نیز عقود دارای جهت نامشروع و این دلیل در مورد عقود واقع بر کاالهای فاقد ق
واقع بر منفعت است؛ بدین بیان که منافع حرام اشیاء، در تملیک مالـک آن اشـیاء نیسـت و چیـزی کـه بـه 

).٣١/ ٢؛ مرعشی نجفی، ١٤٦/ ٧تمّلک در نیامده، قابل تملیک نیز نخواهد بود (بجنوردی، 
وع زمانی درست است که مثًال کسی خودش را برای کار حرامـی در مقابل گفته شده است که این موض

ها نخواهد بـود. اجاره دهد و از آنجا که در چنین مواردی اجیر مالک آن منافع نیست، مستأجر نیز مالک آن
اما در مواردی مانند اجاره دادن خانه برای ساخت شراب، حرمت استفاده از منفعت مربوط به فعل مستأجر 

مورد اجاره و دلیل ذکر شده در اینجا کامل نیست (خویی، المستند فی شـرح العـروة الـوثقی، است نه عین 
). در جواب این استدالل گفته شده است که حرمت برخـی از ٣٩/ ٣٠؛ همو، موسوعة اإلمام الخوئی، ٤٣

دون اجازه او ). چنانکه اگر کسی از عین دیگری ب٧٨ها نیست (خلخالی، منافع، مستلزم نفی مالکیت از آن
-تواند عوض آن منافع را بگیرد (خویی، المسـتند فـی شـرح العـروة الـوثقیاستفاده حرامی ببرد، مالک می
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).٤٥اإلجارة، 

توان گفت: حتی اگر مالکیت مالک بر منافع محرمه نیز پذیرفته شود، چنین منافعی قابل با این حال می
کند که قائل به عدم ملکیـت منـافع شـویم یـا بـا وجـود یتملیک نیستند و در استدالل مورد بحث فرقی نم

ها نفی شود. در هر دو صورت قطعًا منافع حرام به ملکیـت طـرف مقابـل قابلیت تملک، قابلیت تملیک آن
توان گفت: در نهایت طرفـداران عقد در نیامده و بنابراین اصًال عقدی صورت نپذیرفته است. با این بیان می

تحقق عقد اتفاق نظر دارند: اگرچه وجـه ایـن عـدم تحقـق را گروهـی عـدم تملـک و هر دو نظریه بر عدم
اند. زیرا خرید و فروش مثل مردار، منفعت محللـه نـدارد و عمـوم گروهی دیگر عدم قابلیت تملیک دانسته

به شود، مگر این که منفعت غالبی داشته باشد. مالک در جواز و منعنهی از اکل مال به باطل، شامل آن می
ترتیب، به وجود منفعت غالب محلله و غلبه حرمت محرمه بر منفعت نادر وابسته است، لـذا معاوضـه بـر 

و ٣٢-٣١/ ١وسایل و ادوات حرام به دلیل فقدان منفعت محلله عقالئی موجب فساد عقد است (انصاری، 
باطـل را، بـر جـواز تصـرفات ). برخی داللت آیه نهی از اکل مال بـه٥١-٥٠/ ٣و ٢٠/ ٥و ١٢٥-١٥٨/ ١

دانند و نه ملکّیت و شناسایی سبب استحقاق مالکانه، نیازمند بیان دیگری از سوی شارع است، لـذا آیـه می
تاکید بر تجارت دارد که منشأ آن، تراضی طرفینی است که سبب حلیت تصرف است، اما دلیل بـر مصـداق 

). نفـس ٥٢٧/ ١؛ جزایـری، ٣٦١/ ٣مامقـانی، ؛٣٠-٢٩حلیت ناشی از تملک و تملیک نیست (همدانی، 
تجارت ناشی از تراضی برای خروج از اکل مال به باطل، کافی است، زیرا اکل مال به باطل در عرف از نوع 

کنـد، بلکـه تجارت نیست، تجارت ناشی از تراضی مورد امضای شارع است، اما داللت بر لزوم عقـد نمی
ا وجود غبن فاحش و تراضی از طرف متبایعین و عدم برابری ثمن و مـثمن کند. لذا بداللت بر عدم لزوم می

در قیمت، عقد غیر الزم است و در صورت تراضی به نفس عقد، معامله با وجود غبن در عقد صحیح و غیر 
). بنابراین، آیه اکل مال به باطل، مالک تجارت را بر اساس تراضی طرفین ١٤٨-١٤٧/ ٢الزم است (مظفر، 

کند، لذا آیه از جهت داللـت بـر فسـاد عقـد خاصـی سـاکت ند اما داللت بر اباحه عقد خاصی نمیدامی
ترین دالیل بطالن معامالت دارای جهت نامشروع (مربـوط بـه رسد دالیل یاد شده از مهماست. به نظر می

اشـت تمـام ایـن حق الله) است، و توان اثبات بطالن چنین معامالتی را دارا هستند. همچنین بایـد توجـه د
شـوند جریـان دالیل در مواردی که نامشروع بودن جهت مربوط به حقوق مشترک حق الله و حق الناس می

دارد و روایتی که در مورد حرمت معامالت در جهت فرار از زکات بیان شده، مؤید این سـخن اسـت (حـر 
).١٦٣/ ٩عاملی، 

نظم عمومیج) معامالت دارای جهت نامشروع مربوط به حق الناس و
ها به دلیل تضییع حق الناس مرتبط با اخالق ونظم تر گفته شد که معامالتی که جهت نامشروع آنپیش
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گیرد و به عمومی جامعه است حکومت و دولت اسالمی به نمایندگی از جامعه در چنین مواردی تصمیم می

/ ١، امـامی، ٤٨ذ هستند (صفایی، رسد، اصل اولی آنست که چنین معامالتی باطل و غیر قابل تنفینظر می
). و ادله بطالن معامالت دارای جهـت محرمـه در ایـن ٤٦، ایزدی فرد، ٢٦٩/ ٢؛ موسوی بجنوردی، ٢٢٧

موجـب -که در صورت نیاز مردم -موارد نیز جاری خواهد بود. حبس و احتکار طعام برای افزایش قیمت 
زیرا سهل انگاری در این امور از سوی امـور اجرایـی و گردد جایز نیست،اختالل در امور معیشتی مردم می

). و فقها اتفاق ٣٠/ ١؛ حر عاملی، ١١٩/ ٢حاکمیتی، موجب اختالل در نظم عمومی جامعه است (کابلی، 
بر حرمت تحریم احتکار هر چیزی را دارند که مورد نیاز مردم است، بلکه احتکار به قصد اضرار به غیر بـه 

).١٤٣/ ٣ند مورد نیاز مردم نباشد نیز حرام است (مغنیه، جهت گران شدن، هرچ
مالک و دلیل حفظ نظام

بخشی از افعال به دلیل مستقالت و غیر مستقالت عقلی، داللت بر حسن و قبح دارد، که بقـای نـوع و 
). اما لعب و لهو، زنـدگی مصـرفی و اشـتغال صـرف ٢٤٦ها ممکن نیست (انصاری، حفظ نظام بدون آن

تنبلی و بیکاری از جمله اموری است که هیچ گونه ثمره و آثـار دنیـایی بـرای حفـظ نظـام و بقـای خواب و
جامعه بشری ندارد. مالک اختالل نظام اموری است که در نزد عقل، مفاسد آن اکثر از مصـالحش اسـت و 

از نگـاه عقـال بـه گونه فائده و نفعی ندارد، بنابراین اولین دلیـل موجبـات بقـا و انگیـزه اخـتالل نظـامهیچ
گردد، که بـه های حسن و قبح فاعل افعال مثل احسان وحسن عدل، قبح ظلم و نافرمانی مولی بر میمالک

سبب نافرمانی استحقاق مذّمت و عقاب را به دنبال دارد، لذا ظلم به نوع بشر و حقوق اجتماعی، منجـر بـه 
پـذیری، موجـب بقـا و حفـظ نظـام و طاعتگردد. از سـوی دیگـر عـدالت، فرمـانبری و ااختالل نظام می

). مالک کلی در اختالل ١٢٠/ ٣؛ اصفهانی، ٥٦/ ٥؛ مازندرانی، ٥٦سازکارهای اجتماعی است (مرعشی، 
ها از مندی نظام به نحو واجب کفایی است که ترک همه امور واجب و ضروری و عدم اشتغال به آنو سامان

). مصلحت تسـهیلی در شـریعت ١٧٧-١٧٦/ ٢(بجنوردی، گرددسوی همه مردم موجب اختالل نظام می
اسالمی بخشی ازمصلحت نوعی مردم است که به خاطر رعایت سهولت عمـل بـه احکـام شـرعی منظـور 
گردیده است. این نوع از مصلحت بطور عمده، در موارد رفع ضرر و حرج و توسـعه قلمـرو مباحـات دیـده 

برد لکن مصالح تقویـت شـده بـه خصی افراد را از بین میشود. مصلحت تسهیل، بسیاری از مصالح شمی
گردد. مالک مصلحت نوعّیه در حق عالم و جاهل و اثـر واقعـی وسیله مصلحت تسهیلی جمعی جبران می

علیـه –آن تسهیل در حق مکلف است و در این مصلحت تسهیل فرقـی بـین زمـان حضـور و غیبـت امـام 
گیری و معـذور بـودن در جاهل به حکـم نـوعی سـهولت و آسـاننیست، لذا در سلوک اماره برای-السالم

مخالفت با واقع است و الزام به سلوک طرق علمی و تحصیل واقع به نحو قطع و یقین نوعی مشقت و حرج 
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است و در صورت رفع جهل، حکم عقل در حق مکلف امتثال واقع است. قاعده مصلحت تسهیل هماننـد 

قه امامیه حجت ظاهری هستند، وقتی که حکم واقعی بـرای مکلـف پنهـان سایر قواعد و اصول معتبره در ف
؛ ٩١-٩٠های قاعده تسهیل، قاعـده مـورد ابـتال و فراگیـر تجـاوز اسـت (آشـتیانی، باشد. از جمله مصداق

). قواعدی کـه در فقـه بـرای احکـام ثـانوی مـورد اسـتفاده قـرار ٢٣٥-٢٢٤/ ٨؛ همو، ٣٣٩/ ٤سبزواری، 
اگـر اطـالق ». تقدیم امر اهـّم بـر مّهـم«و » تقدیم فاسد بر افسد«بر مصلحت است مانند گیرد، مبتنی می

حکمی، مستلزم اختالل نظام و حـرج نـوعی در افـراد و جمـاعتی بشـود، چنـین اختاللـی را شـارع جـایز 
د کـه شـوانجامد، به کمک ادله ثانویه اسـتفاده میداند، لذا هر حکمی که نتیجه آن به اختالل نظام مینمی

). دلیل ١٨٩-١٨٦؛ عمید زنجانی، ١٣٤گذاری شریعت نیست (بحرانی، چنین اطالقی مورد تشریع و قانون
). ٢/٤٦٢باشـد (بروجـردی، و مستند اجرای اصل صحت در عمل غیر، به جهت تسـهیل امـر مکلـف می

گردد موجب همان طوری که اگر شهادت بر اثبات دعوای سابق که مستند به اصل استصحاب است، قبول ن
گردد؛ زیرا در بسیاری از امور، مثـل عـدالت، ملکیـت، زوجیـت، عسر و حرج بزرگ و اختالل در نظام می

ها تا آن لحظه الحق دشوار است و رشد و... علم قطعی (بدون مستند به اصل استصحاب) حکم به بقای آن
ذا اگر بیّنـه مسـتند بـه استصـحاب تردید قوام نظام بشری به قطع و فصل خصومات وابستگی تّام دارد، لبی

های مقبول محکمه قاضی نباشد، تبعات منفی از جمله رایج شدن و فتح باب ابطال دعاوی صادقه بـا قسـم
). عقل به طور مستقل بر ضرورت توسعه صناعات جهت رفع نیازهـای ٢٨٠-٢٧٩دروغ است (انصاری، 

های تبرّعی موجـب تسـهیل بـرای ن هدف با انگیزهداند. لذا وصول به ایمادی و معیشتی مردم را واجب می
مکلف، موجب رغبت در تولید وفن آوری و شکوفایی صنعت است و بدون اخـذ اجـرت موجـب اخـتالل 

-١٣٨/ ٢؛ انصـاری، ٩١/ ١گردد (نجفـی گیالنـی، نظام فردی و اجتماعی و ابتالی اکثریت به معصیت می
گردد، حکم به اعاده اعمال سـابق از عبـادات و معـامالت ). از جمله اموری که موجب حفظ نظام می١٣٩

ماند و معقول نیست امور است، زیرا در صورت عطف به گذشته هیچ گونه داد و ستدی پایدار و پابرجا نمی
اجتماعی مسلمانان تعیین تکلیف نشود و خدا راضی بـه هـرج و مـرج و اخـتالل نظـم نیسـت و همچنـین 

/ ٢؛ همو، ٣١٥/ ١باشد (خمینی، و حفظ نظم و رفع سلطه اجانب میضرورت حکومت برای بسط عدالت 
). تصدی برای رفع مشکالت نظام اجتماعی در اولویت اول از آن ولی فقیه است که به امور حسبیه نام ٦١٩

)٣٣٩/ ٢برند (نائینی، می

گیرينتیجه
و نیز میان امـور قصـدی و در بحث از معامالت دارای جهت نامشروع، عدم تفکیک میان انواع جهات 
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شود. در این نوشتار چند گونه از جهـات نامشـروع، غیر قصدی منجر به خلط مبحث و پراکندگی گفتار می

ها بحث گردید. از خالل این مباحث به خوبی پیداست که مباحث جهت معـامالت مشخص و پیرامون آن
های ذکـر اند. با توجـه بـه اسـتدلآشنایی داشتهدر فقه شیعه دارای پیشینه طوالنی است و فقها با این مفهوم 

توان گفت: بطالن معامالت دارای جهت نامشروع مربوط به حق الله و نیز غیر نافذ بودن معامالت شده می
دارای جهت نامشروع مربوط به حق الناس قوت و اسـتحکام بیشـتری دارنـد؛ در سـایر مـوارد نیـز بطـالن 

تر است.معامالت موجه
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یاض المسائل،طباطبائي کربالیي، علي بن محمدعلي،  ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السـالم، چـاپ اول، -قم ر

ق.١٤١٨
ینطریحي، فخرالدین بن محمد،  ق.١٤١٦کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ایران، -، تهران مجمع البحر
ایران، دفتر انتشارات اسـالمی، چـاپ -قم مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّالمة،عاملی غروی، جواد بن محمد، 

ق.١٤١٩اول، 
ق.١٤١٤ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ اول، -قم تذکرة الفقهاء،عالمه حّلی، حسن بن یوسف، 

ق.١٤١٦ایران، چاپخانه مهر، چاپ اول، -قم القواعد الفقهیة،انی، محمد، فاضل لنکر
تا.نا، بیجا، بی، بیمنهاج الصالحینفیاض کابلی، محمد اسحاق، 

ایـران، انتشـارات کتابخانـه آیـة اللـه مرعشـی -، قم مفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
ق.١٢٣٥نجفی، چاپ اول، 
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، مؤسسه کاشف الغطـاء، نجـف اشـرف، چـاپ اول، کتاب الوقف-أنوار الفقاهة الغطاء، حسن بن جعفر، کاشف
ق١٤٢٢

، ١٣٥١، بهـار ١١٩، شـماره مجله کانون وکـال، »مشروعیت جهت معامله و منجزات مریض«گلستانی، اسماعیل، 
.٦٨-٥٥ص 

ق.١٣٨٢المیة، تهران، چاپ اول، ، المکتبة اإلسشرح الکافیمازندراني، محمد هادي بن محمد صالح، 
ق.١٣١٦، مجمع الذخائر اإلسالمیة، قم، چاپ اول، غایة اآلمال فی شرح کتاب المکاسبمامقانی، عبد الله،

ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چـاپ -، قم شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحراممحقق حّلی، جعفر بن حسن، 
ق.١٤٠٨دوم، 

ق.١٤٠٦ایران، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم، -، تهران قواعد فقه، محقق داماد، مصطفی
ایـران، دفتـر انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول، -، قـم کفایة األحکاممحقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، 

ق.١٤٢٣
ره، چـاپ -عشـی نجفـی ایران، انتشارات کتابخانه آیة الله مر-، قم منهاج المؤمنینمرعشی نجفی، شهاب الدین، 

ق.١٤٠٦اول، 
ق.١٤١٨، نشر مرصاد، قم، چاپ اول، خیر الکالم فی الغناء الحراممرعشی، محمد حسینی، 
، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم، چـاپ فقه المعامالتمصطفوی، محمد کاظم، 

ق.١٤٢٣اول، 
ق.١٤٢١قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ چهارم، ، مائة قاعدة فقهیة______________، 

تا.، حبیب، قم، چاپ اول، بیحاشیة المظفر علی المکاسبمظفر، محمد رضا، 
ق.١٤٢١، مؤسسه انصاریان، قم، چاپ دوم، فقه اإلمام الصادق علیه السالممغنیه، محمد جواد، 

ایـران، دفتـر انتشـارات -، قـم إرشاد األذهانمجمع الفائدة و البرهان فی شرحمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 
ق.١٤٠٣اسالمی، چاپ اول، 

، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السـالم، قـم، چـاپ الربا و البنک اإلسالمیمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.١٤٢٢اول، 

ق.١٤١١چاپ سوم، علیه السالم، قم،-، مدرسه امام امیر المؤمنین القواعد الفقهیة_____________، 
ق.١٤١٥ایران، نشر تفکر، چاپ اول، -، قم دراسات فی المکاسب المحرمةعلی، آبادی، حسینمنتظری نجف

ق.١٤٠١ایران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، -، تهران قواعد فقهیموسوی بجنوردی، محمد، 
ق.١٤١٣ول، ، دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ االمکاسب و البیعنایینی، محمد حسین، 

ق.١٤٢٢ایران، کنگره نراقیین مأل مهدی و مأل احمد، چاپ دوم، -قم مشارق األحکام،نراقی، محمد بن احمد، 
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١٤١٧، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، چـاپ اول، عوائد األیام فی بیان قواعد األحکامنراقي، احمد بن محمد مهدي، 

ق.
ق.١٤٢٠، قم، چاپ اول، اسبحاشیة کتاب المکهمداني، رضا بن محمدهادي، 

ق.١٤٢١، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، حاشیة المکاسبیزدي، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 
ق.١٤١٥تهران، مرکز نشر العلوم اإلسالمی، چاپ اول، سؤال و جواب،____________________، 


