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چکیده
به رغم اینکه مسائل فقهی باب معامالت عرصههای پیگیری اغراض عقالیی در سطح معیشت و به منظور تقأمین
منافع مالی فردی و اجتماعیاند و در نگاه نخست ،گمان میرود که همه چیز تقابعی از منقافع و مصقالح تجقاری
آدمیان است و تنها قید محدودکنندۀ گزارههای حقوقی این باب ،اصل تعادل و توازن در معاوضقات اسقت ،امقا بقا
ژرفنگری در این موضوع ،زمینههای وسیعی از آمیختگی فقه و اخالق در این حیطه میتوان یافت .در ایقن مقالقه
به روش توصیفی۔ تحلیلی و با تعم و تدبر در اصول اخالقی و احکقام فقهقی معقامالت گونقههقای متعقددی از
تأثیرگذاری اخالق در فقه را برجسته شده و مجموعهای از احکام معامالت که برخوردار از جنبقه اخالققی هسقتند
شناسایی و دستهبندی شده است و از این رهگذر ،تالش شده تا با ارائۀ تصقویری جقامع و منسقجم از گقزارههقای
حقوقی فقه ،شبهۀ مغایرت فقه و اخالق نیز زدوده شود.
لیدواژهها
اخالق ،فقه ،رابطه فقه و اخالق ،تأثیر اخالق در فقه ،ابواب معامالت ،ابواب عقود.
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در نسبتسنجی فقه و اخالق در ابواب معامالت ،در نگاه نخست ،به نظر مقیرسقد معقامالت کقه
جنبۀ اجتماعی دارند و در تعامل بین افراد معنا پیدا میکنند ،عرصه رقابت بر سر منافع و مزایا هسقتند
و از همینرو ،ارتباط فقه ،حققوق و اخقالق بقیمعناسقت در حقالیکقه در نگقاه ثقانوی و پقس از
ژرفاندیشی ،پیمیبریم که بخش مهمی از مسائل فقهی باب معامالت ،ماهیتی اخالقی دارند ،بقر
بنیانهای اخالقی بنا نهاده شدهاند و افزون بر این ،تأمینکنندۀ اهداف و اغراض اخالقیاند.
بحث از آداب تجارب و مکاسب محرمه در کتقب معتبقر فقهقی کقه بخقش قابقل تقوجهی از
فقه معامالت را دربر میگیرد و در دل خود بحث از حرمت غیبت ،دروغ ،نمیمه (سخنچینقی) و
بسیاری از مسائل اخالقی را جای داده است (شیخ انصقاری ،1۴11 ،ج  ،1ص  8۲امقام خمینقی ،1۴1۵ ،ج ،1
ص  ،)۴1۴اهمیت فراگیری احکقام و اخالقیقات پقیش از پقرداختن بقه تجقارت (نها الاالغاه ،ج ،3
ص  ۲۵9شیخ حر عاملی ،بیتا ،ج  ،1۲ص ۲8۲۔ ۲83شیخ صدوق ،1۴13،ج  ،3ص 19۵۔ ،)19۶بهترین دلیقل بقر
اتکای فقه به اخالق و همگرایی این دو حوزۀ معرفتی در باب معامالت است ،اما فققه حتقی اگقر
در ماهیت و مضامین ،رابطۀ آشکاری با اخالق داشته باشد ،در طول تاریخ و در فرایند اسقتنباط و
در اندیشه استنباطی فقیه آن چنان جایگاه روشنی پیدا نکرده و این نقش به درستی شناسایی نشقده
است و امروزه ضروری است که این نحوه ارتباطات بیشتر شناسایی و تحکیم شوند.
بر همین اساس ،مقابله با جریان منتققدی کقه بیرحمانقه بقه فققه هجمقه و حملقه میکنقد و
فقه موجود را به نوعی فقه غیر اخالقی میانگارد ،باید دغدغه فقهپژوهان معاصر باشد ،تقا پقس از
بررسققی و جسققتوجوی حقیقققت موضققعی اتخققاذ نماینققد تققا هققم از قضققاوتهای ناعادالنققه و
مبالغهآمیز دور باشد و هم حقیقت را تا حد ممکن نمایان سازد.
الزم به ذکر است که ظهور و بروز مسائل اخالقی در فقه معامالت به یک صقورت نبقوده و در
هر کدام از احکام معامالت به شکل خاصی نمایان میشود .گاهی آموزههای اخالقی به صقورت
پیشینی ،مبنا و علت احکام شقرعی میشقوند ،گقاهی بقه صقورت پسقینی غایقت احکقام فقهقی
میشوند ،گاهی ماهیت مشترک با فقه معامالت دارند ،گاهی فقه با وضع احکامی بقه حمایقت از
گزارههای اخالقی برخاسته و گاهی اصول اخالقی با وجه تربیتی در معامالت جلوهگر میشوند.
در این مقاله در صدد برآمدهایم تا با انسجامبخشی و ساماندهی گزارههقای اخالققی و احکقام
فقهی در ذیل یکی از انحای رابطه فقه و اخالق ،که بر اساس جستوجوی انجام شقده ،در کتقب
علمای اخالق و اندیشمندان فقه بدین نحو بیان نشده و با برجسته ساختن جنبههقای اخالققی در
فقه معامالت و یادآوری ضرورت توجه به آموزههای اخالقی در استنباط احکام معامالت ،اثبقات

کند که در هر دورهای و با هر مقتضیات زمانی و مکانی ،با آمیختن احسقاس اخالققی بقا اهقداف
معیشتی ،میتوان معضالت و مشکالت معیشتی و اقتصادی آحاد مردم را بهتر حل و فصل کرد.
 .1مفهوم شناسی
 .1 .1اخالق

 .۲ .1معامالت

معامالت ،در فقه چند معنا دارد :الف) «معامالت بمعنی االعم» که مراد از آن قراردادهایی است
که صحتشان متوقف بر قصد قربت نیست چه متوقف بر انشاء باشد و چقه نباشقد ،و توققف بقر
انشاء ،چه از یک طرف باشد و چقه از دو طقرف (نقائینی ،1373 ،ج  ،1ص  ،33شقیخ انصقاری ،1۴1۵ ،ج ،1
ص  .)۲99ب) «معامالت بمعنی االخص» که مراد از آن قراردادهایی است کقه متوققف بقر انشقاء
هستند حتی اگر توقف ،یکطرفه باشد که شامل عقود و ایقاعات میشود (موسوی خو یی ،بیتقا ،ج ،1
ص  ۴8تبریزی ،1387 ،ج  ،1ص  8مرتضوی لنگرودی ،1۴1۲ ،ج  ،1ص  .)109ج) معامله به لحاظ لغقوی کقه
در معنای تجارت ،داد و ستد و خرید و فروش  -در معنایی اخص از دیگر معقانی  -بقه کقار رفتقه
است (دهخدا ،1377 ،واژه معامله) .د) معامالت ،به یک معنا عبارت است از احکام شرعی متعلق بقه
امور دنیوی به اعتبار بقای شخص مانند بیع ،رهن ،اجاره ،نکاح و بالجمله آنچقه مقصقود عمقده
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در نگاه علمای اخالق مسلمان« ،اخالق» عبارت است از ملکهای نفسانی که بر اثر تکقرار یقک
عمل به وجود آید( ،نک :ابن مسکویه ،بیتا ،ص  .)۵1از دیدگاه فیلسوفان اخالق جدید« ،فعل اخالقی»
فعلی است که پس از تفکر و اندیشه و با اختیار انسان انجام گرفته و در معرض قضقاوت و داوری
اخالقی قرار میگیرد و ستایش یا نکوهش میشود چنانچه عملی ارزشمند شناخته شقد ،عمقل
اخالقی است و اگر عاری از ارزش بود ،غیر اخالقی شمرده میشود (نک :هیر ،1383 ،ص 38۔.)37
موضوع فقه معامالت« ،فعل مکلفین» است و بر این اساس ،اگر دامنه اخالق را فعل و حالت
بگیریم ،بین فقه معامالت و اخالق  -از جهت موضوع  -تناسبی وجود خواهقد داشقت بقه ایقن
معنا که هر دو از فعل مکلف بحث میکنند .از همقینرو ،مبنقا در پقژوهش حاضقر« ،صقفات و
ملکات نفسانی» و «اعمال و رفتار» توأماناند و این همان معیار کلقی ارزشگقذاری اخالققی در
اسالم است که در آن «نیت و انگیزه عمل» و «حسن عمل» ،هر دو مبنا و مورد توجه هستند.

آن امر دنیا باشد ،معامله است (سجادی ،بیتا ،ج  ،3ص .)18۲0
ً
البته ،در قانون مدنی و آثار اندیشقمندان علقم حققوق« ،معاملقه» کلمقهای اسقت کقه عمقدتا
به عنوان مترادف« ،عقد» و «قرارداد» به کار میرود .شایان ذکر است ،قلمرو معامالت در پژوهش
حاضر  -چنانکه در حقوق نیز مرسوم است  -کلیه عقودی و قراردادهقایی اسقت کقه جنبقه مقالی
دارند و از همینرو ،معامالت به معنای اعقم کقه ایقاعقات و عققود غیقر مقالی ماننقد نکقاح را در
1
بر میگیرد ،در اینجا محل و موضوع بحث نیستند.
 .۲گونههای متعدد رابطه فقه معامالت و اخالق

۵۴

اخالق ،به انحاء گوناگون میتواند در احکام فقهی معامالت بقروز پیقدا کنقد .البتقه ،بایقد توجقه
داشت که نحوه استقرار هر یک از این اصول اخالقی در فققه معقامالت ،بقدین معنقا نیسقت کقه
گزارههای اخالقی و احکام فقهی تنها در ذیل همین نوع از گونههای رابطه فقه و اخالق قابل طقرح
اند ،بلکه ممکن است یک اصل اخالقی در چند موضع جای گیرد.
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 .1 .۲اخالق ،غایت احکام فقهی

اخالق ،در این گونه از رابطه فقه و اخالق ،غایت احکام فقهی معامالت است ،به این شقکل کقه
نقش پسینی دارد و هدف احکام فقهی بهحساب میآید.
متفکران اهل سنت ،بیش از دیگران در بسط مقاصد و غایات شرعی سهم داشقتهانقد ،افقرادی
چون« :طاهر بن عاشور»« ،عالل الفاس »« ،طاها عبدالرحمن»« ،جمالالدین عطیه» و «احمد
ریسون » به بازنگری در شمار مقاصد شریعت و توسعه آن قائل هستند و مواردی همچون حفقظ
فطرت ،آزادی ،حقوق فردی ،کرامقت ،امنیقت ،وحقدت ،اخقالق ،صقلح و عقدالت را از جملقه
مقاصد شریعت برشمردهاند (ریسونی ،۲003 ،ص  107عطیه ،۲001 ،ص  )9۶از میان این مؤلفهها ،نقش
و تأثیر غایت و مقصد عدالت را در سطح مسائل معامالت ،ردیابی میکنیم.
 .1 .1 .۲عداگت

لغتشناسان برای «عدالت» معانی مختلفی از جمله ،دادگری و انصقاف ،اسقتقامت ،میانقۀ بقین
 .1برای مطالعه بیشتر در باره معنای معامالت ،نک :صفایی ،139۴ ،ص .18

افراط و تفریط ،جزا (ثقواب ،سقزای اعمقال) و حکقم بقه حق

 ،بیقان کقردهانقد (ابقن منظقور ،1۴1۶ ،ج ،11

 .1 .1 .1 .۲مقابله با أطفیف

یکی از شاخصههای عدالت ،به عنوان غایت احکام معاملی ،پرهیز از کمفروشی اسقت از آنجقا
که کمفروشی در اندیشه و کالم فقها ظلم شمرده شده است (هاشقمی شقاهرودی ،1۴3۲ ،ج  ،۵ص ۲0۲
سبحانی تبریقزی ،138۲ ،ص  ۴17منتظقری ،1۴1۵ ،ج  ،3ص  13صقاحب جقواهر ،1۴۲1 ،ج  ،1ص  .)383مقراد از
ظلم ،عدم تناسب مالی و اعتدال بین عوض و معقوض اسقت کقه بقا منقع صقریح شقارع اسقالم
روبه رو شده است .در آیات نخست سورۀ مطففین 2پس از تهدید کمفروشقان بقه ریشقه اخالققی
کم فروشی اشاره شده است .این واقعیت که کسانی از آدمیان هقر گقاه از دیگقران پیمانقه بگیرنقد
کامل میگیرند و هر گاه به ایشان پیمانه دهند یا برایشان (کقاالیی را) وزن کننقد ،کقم مقیگذارنقد
 .1برای مطالعه و آگاهی از اهم دیدگاههای ارائه شده در باب مفهوم عدالت ،نک :قرباننیا ،1381 ،ص .31-21
ٌ
« .2و یل للمطففین * الذین إذا اکتالوا علی الناس یستوفون * و إذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون» وای بر کمفروشان ،آنهقا
که چون از مردم کاالیی را با پیمانه و وزن میستانند ،تمام و کامل میستانند ،و چون برای آنان پیمانه و وزن کنند ،کقم
میدهند (سوره مطففین ،آیه 1۔.)3
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ص ۴3۶۔ ۴30فیروزآبادی ،1۴۲۶ ،ج  ،۴ص  13زبیدی ،بیتا ،ج  ،1۵ص  .)۴71در اصطالح فقهقا و فیلسقوفان
نیز «عدالت» مترادف با «مساوات و انصاف» انگاشته شده و برخی نیز آن را هممعنا بقا «تقوازن و
تناسب» دانستهاند در حالی که برخی آن را به «نهادن هر چیز در جای خود» (نه الاالغاه ،حکمقت
1
 )۴37یا «دادن ح هر ذیح » (طباطبایی ،بیتا ،ج  ،1ص  )371معنا کردهاند.
عدالت ،به مثابه یک اصل اخالقی در بعد اجتمقاعی آن بقه معنقای تسقاوی ،تعقادل ،تقوازن،
به عنوان هدف به عقود و معامالت نزدیک است.
در واقع ،هدف از عقود معاوضی ،به دست آوردن عوض و معوض ،بقا ارزش برابقر و مسقاوی
است و این همان عدالتی است که به معنای حد وسط و اعتدال در هر چیز ،در علم اخقالق از آن
صحبت به میان میآید و نقص در عوضقین ققرارداد در ارکقان ایقن موازنقه خلقل ایجقاد میکنقد.
بنابراین ،عدالت در فقه معامالت ،به معنای ایجاد توازن ،برابری و تساوی بین عقوض و معقوض،
یکی از غایات احکام فقهی معامالت است که شهید صدر به طور مستقل به آن پرداخته و دیگران
به این بحث ورود پیدا نکرده اند (صدر ،1۴۲9 ،ج  ،۵ص ۴7۔.)۵3
در ادامه ،شواهد و نمونههایی از دخالت اصل تعادل در عوضین در معاوضات ذکر میشود.

اشاره به رذیلت خودپسندی کمفروشان دارد گویی اینان همقه مزایقا را از آن خقود مقیخواهنقد و
چشم بر مزایای دیگران فروبستهاند .این اخذ تقام و پرداخقت نقاقص ،تعقادل را بقه هقم میزنقد.
به عبارتی ،گرچه تعادل در ماهیت «تطفیف» مالحظه نشده است ،اما غایت منقع از تطفیقف ،آن
گونه که در اندیشه فقها آمده ،دوری از ظلم و تحق عدالت است و همانگونه که ذکر شد ،اصقل
اخالقی «عدالت» در مفهوم اجتماعیاش به معنای برقراری تعادل و تقوازن اسقت .در برابقر ایقن
رذیله اخالقی ،قاعده زرین اخالقی «آنچه بر خود مقیپسقندی بقرای دیگقری بپسقند و آنچقه بقر
دیگری نمیپسندی بر خود مپسند» قرار دارد و تربیت اسالمی و قرآنی در صدد است تا در عرصه
تعارض منافع مادی ،این احساس لطیف اخالقی را به آدمی ببخشد.
ً
در همین راستا ،یکی از آداب بیع ،بیشتر دادن و کمتر گرفتن معرفی شده است که دقیققا نقطقه
مقابل کمفروشی است و مقتضای رعایت ح الناس و فرار از مشغولیت ذمه است و به نحوی بقا
اصل «عدالت» که تضمین کننده حقوق آدمیان است ،ارتباط دارد (شقهید ثقانی ،1۴10 ،ج  ،3ص ۲91
۵۶

وجققققدانی فخققققر ،138۴ ،ج  ،۶ص  3۲3مرعشققققی ،1۴0۶ ،ج  ،۲ص  ۶ذهنققققی تهرانققققی ،1373 ،ج  ،۲ص 1۵۶
حسینی عاملی ،1۴19 ،ج  ،11ص  9۴شیخ انصاری ،1۴1۵ ،ج  ،8ص )1۴
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قابل توجه است که برخی مواردی که امروزه در حقوق تجارت بقینالملقل ،بقا عنقوان قیمقت
شکنی یا دامپینگ 1مطرح میشود ،از مصادی مخالف اصل عدالت است.
فقها در تحلیل ماهیت حقوقی «خیار» به این نکته توجه دادهاند که عقود معاوضقی مبتنقی بقر
یک شرط ضمنی ارتکازیاند و آن عبارت است از تعادل بین عوضین به طوری کقه اگقر یکقی از
دو عوض دچار نقصان شود ،این تعادل و توازن به هم میخورد و با ایقن شقرط ضقمنی ارتکقازی
ً
مخالفت صورت میگیرد و مآال «خیار فسخ» برای شخص متضرر پدید میآید (سقند ،1۴۲9 ،ج ،۲
ص  3۴1موسوی خویی ،1۴۲۲ ،ج  ،1ص .)۶۲۲
ممکن است در پذیرش به هم خوردن تعادل به عنوان مبنای خیارات ،اشکال شود و ناصقحیح
تلقی شود ،اما در پاسخ میتوان گفت که این شالوده ،آشکارا و بیواسطه در کالم فقها ذکقر شقده
است .یکی از نویسندگان در این باره تصریح کرده است:
تساوی عوضین  -به لحاظ مالیت داشتن  -بر حسب عرف ،از جمله شروط عقالیی و
ارتکازات نزد عقال و از ارکان اساسی عقد به شمار میرود .بنابراین ،مبادرت ورزیقدن
به انجام معاملهای که در آن تفاوت چشمگیری بین عوضین باشد که نتوان از آن چشم
1. dumping

پوشید ،سبب بطالن معامله میشود( 1سند ،1۴۲8 ،ص .)73

بدیهی است که این موارد ،مشمول مصادیقی که در آن جواز اقدام به ضرر وجود دارد ،نخواهد شد.
َ
 .۲ .1 .1 .۲خیار غبن

 .3 .1 .1 .۲خیار عیب

اندیشمندان فقه و حقوق در رابطه با مبنای «خیار عیب» اختالف نظقر دارنقد .البتقه ،از آنجقا کقه
« .1من الشروط العقالئیة و ارتکازات العقالء اعتبار تساوي العوضین ف المالیة بحسب العادة ،و هذا یعتبر مقن مقومقات
العقد ،فاإلقدام علی المعاملة الت یکون فیها تفاوت ال یتسامح به موجب لبطالن تلك المعاملة».

۵7
آمیختگی فقه و اخالق در گزارههای فقهی باب موامال

غبن ،به زیانی در معامالت اطالق میشود که در اثر بر هقم خقوردن تعقادل ارزش عوضقین و یقا
نابرابری فاحش ارزش معوض و عوض به یکی از طرفین ققرارداد کقه جاهقل بقه قیمقت عادالنقه
معوض در بازار است ،وارد میشود زیرا هدف هر یک از متعاملین در عقد بیع ،رسیدن به عوض
و معوضی است که از لحاظ مالیت با یکدیگر برابری کنند .از اینرو برای ثبقوت خیقار در وققت
ظهور غبن ،به تخلف از شرط ضمنی و اراده ارتکقازی عققال مبنقی بقر تسقاوی بقین عوضقین در
مالیت ،استناد میشود (محق داماد ،1۴1۶ ،ص  ۶۶عمید زنجقانی ،138۲ ،ص  183موسقوی بجنقوردی،1377 ،
ج  ،۵ص  30نائینی ،1373 ،ج  ،۲ص .)۵7
توجیهی که شیخ انصاری از عالمه حلی برای خیار غبن نقل کرده اسقت ،نقابرابری در مالیقت
عوضین است که به سالمت اراده لطمه میزند (شقیخ انصقاری ،1۴11 ،ج  ،۲ص  )371زیقرا داعقی هقر
شخص از انعقاد عقد بیع آن است که به عوض مساوی بقا آنچقه کقه بقه طقرف مقابقل میدهقد،
دست یابد و نقصی در مالیت برابر یکی از عوض و معوض حاصل نیایقد ،حقال اگقر ایقن نققض
پدید آید و تعادل در مالیت به هم بخورد ،انگیزه و داعی فرد از انعقاد ایقن عققد مخقدوش شقده و
گویی راضی به انجام چنین معاملهای نیست.
همراستا با خیار غبن« ،بیع محاباتی» است که در آن به لحاظ دخالت امقری عقاطفی و ماننقد
ً
آن از روی علم و عمد ،تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نمیگیرد و ارزش مبیع و ثمقن عرفقا
متفاوت است ،اما این خروج از تعادل میان تعهدات طرفین« ،غبن» خوانده نمیشقود و خیقاری
وجود ندارد (جعفری لنگرودی ،1388 ،ج  ،1ص .)۵99
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بحث به معامالت به معنای اخص اختصاص دارد ،از عیقوب مجقوز فسقخ نکقاح بحقث نشقده
است .برخی مبنای وضع خیار عیقب را قاعقده الضقرر و برخقی دیگقر شقرط ضقمنی ارتکقازی
دانستهاند .به نظر میرسد که استناد به شرط ضمنی ارتکازی به عنوان مبنای خیقار عیقب دقیق تر
است .در توضیح باید گفت که بنای عرف بقر ایقن اسقت کقه وقتقی کسقی کقاالیی را از دیگقری
خریداری میکند ،اصل را بر خرید کاالی سالم میگذارد و از همینرو ،تخلف از شرط مقذکور،
ایجاد خیار عیب را به همراه دارد (قبولی درافشان ،سید محمد هادی و همکاران ،1۴00 ،ص  109۔ .)110
همچنین از نظر عقال ،صفت صحت و سالمت عوضقین از هقر عیبقی جقزء شقروط ضقمنی
ارتکازی است که وجود آن موجب نقص در مالیت و به هم خوردن تعادل عوضین میشود (زارعقی
سبزواری ،1۴30 ،ج  ،8ص  170خالصی ،1۴1۵ ،ص  ۵9نائینی ،1373 ،ج  ،۲ص .)71
وقتی طرفین با این هدف که جزئی از ثمن در قبال صحت مثمن و همچنین جزئی از مثمن در
قبال وصف صحت ثمن قرار گیرد ،به بستن قراردادی مبادرت میورزند ،تعقادل ارزش عوضقین و
عدم زیادت یکی بر دیگری را الزم دانستهاند (روحقانی ،1378 ،ج  ،۲ص  )133و چقون ایقن هقدف بقه
دالیلی همچون معیوب بودن مبیع ،نقض شود ،فقهقا «خیقار عیقب» را تضقمینکننقده سقالمت
عوضین و تأمین عدالت معاوضی دانستهاند (روحانی ،1۴۲9 ،ص .)188
به رغم اینکه در اندیشه بیشتر فقهقا ،مبنقا و علقت پیقدایش خیقارات« ،قاعقده الضقرر» اسقت،

(امققام خمینققی ،139۲ ،ج  ،۴ص  ۴۵9حسققینی مراغققی ،1۴17 ،ج  ،۲ص  39۶حسققینی عققاملی ،1۴19 ،ج  ،13ص ۵۴7

صاحب جقواهر ،1۴۲1 ،ج  ،۲3ص  )۵0عدهای دیگر «الضرر» را مقدرک بقرای ثبقوت خیقار ندانسقته و
مبنای خیار را تخلف از شرط ارتکازی ثابت در معامالت عقالیی مبنی بر تسقاوی عوضقین در
مالیت معرفی کردهاند و بر این باورند که هر چیزی که سبب نقصان یکی از عوضین نسبت بقه
دیگققری شققود ،در تنققافی بققا ایققن شققرط ارتکققازی اسققت و سققبب پیققدایش خیققارات
میشود( 1موسوی خویی ،1۴۲۲ ،ج  ،1ص .)۶۲1
میتوان ادعا کرد که بین «قاعده الضرر» و «تعادل عوضین» به عنوان مبنای کثیری از خیارات،
ً
منافاتی وجود ندارد چون عدم رعایت تعادل عوضین عمال به ضرر و زیان یک طرف میانجامقد
 .1مرحوم محق خویی ،مبنای ایجاد «خیار عیب» را ـ به صراحت ـ تخلف از شقرط ضقمنی ارتکقازی مبنقی بقر سقالم
بودن مبیع دانسته و بیان داشتهاند که عدم تصریح به شرط مقذکور ،مبتنقی بقر «اصقل صقحت» اسقت .عبقارت ایقن
اندیشمند بزرگ بدین صورت است« :اذا ظهر عیب فی المبیع فیکون للمشتری خیار العیب لتخلف الشرط الضقمنی
االرتکازی الذی ترک التصریح به اعتمادا علی اصالة الصحة» (موسوی خویی ،بیتا ،ج  ،7ص .)94

و تعادل معاوضی را نیز مخدوش میکند .این پیوستگی بین «قاعده الضرر» و «تعقادل عوضقین» را
میتوان در اندیشه فقیهانی یافت که برداشت خود از «قاعده الضرر» را به «نفی ضرر غیقر متقدارک»
تعبیر کردهاند (فاضل تونی ،1۴1۵ ،ص 19۴۔ 193ایروانی ،1۴۲۶ ،ص  .)118گویا این دسقته از فقهقا خواسقتهاند
با تدارک و جبران ضرر ،تعادل به همخورده در اثر ضرر و زیان یکی از طرفین را به حالت اولقی خقود
بازگردانند .با این وجود ،میتوان ایجاد تعادل و توازن را به مثابقه اصقلی اخالققی مبنقای شقکلگیری
معاوضات دانست و عدالت را یکی از غایات و مقاصد شریعت در باب معامالت بقه حسقاب آورد.
از سویی ،فقها معیار «ضرر» را در «قاعده الضرر» را هر گونه نقصان در عقین و قیمقت کقه عقرف و
عادت از آن چشم پوشی نمیکند ،معرفی کردهاند (سقیفی مازنقدرانی ،1۴۲7 ،ص  177مقدنی کاشقانی،1۴09 ،
ص  ،8۲سبحانی تبریزی ،1۴1۵ ،ص  ۵9مکارم شقیرازی ،1370 ،ج  ،1ص  .)109بقه گفتقه یکقی از فقهقا« ،صقدق
ً
عنوان ضرر عرفا زمانی رخ میدهد که نقصان در یک طرف رخ دهد در حالی که ما بقه ازای آن کقه
مساوی با آن است ،چنین نقصی نداشته باشد» (نراقی ،بیتا ،ج .)۶۲
بر این اساس ،یکی از اهداف مهم و کاربردی «قاعده الضرر» ،حفظ تعادل و تساوی عوضین
1
در نقص و ایرادی است که به آنها وارد میشود.

اخالق ،گاه زمینهساز استداللهای فقهی است و در سلسله علل احکام معامالت از آن یقاد مقی
شود و بلکه خود دلیل استنباط احکام شرعی به حساب میآید.
 .1 .۲ .۲وفا

«وفاداری» از هنجارها و صفات نیکو و مهم اخالقی است که با دو عنوان «عهد» و «عقد» ققرین
 .1الزم به ذکر است که غایت ایجاد عدالت در مفاد «قاعده الضقرر» بقر پایقه قرائتهقای متعقدد از «الضقرر» یکسقان
نیست .بر اساس خوانشی که مفاد الضرر را نهی از ضرر دانسته( ،اصفهانی ،1410 ،ص  )18الضرر ،در صدد نهقی
از اضرار آدمیان است تا با زیان رساندن به یکدیگر ظلم را رواج ندهند و عدل را زیرپا نگذارند .در خوانش نفی ضقرر
غیر متدارک (فاضل تقونی ،1415 ،ص 194۔ 193ایروانقی ،1426 ،ص ) 118نیقز ارتبقاط نزدیکقی بقین الضقرر و
عدالت برقرار است زیرا تدارک ضرر ،راهی برای تحق عدالت است ،اما بنا به خوانش شیخ انصقاری و نفقی حکقم
ضرری (شیخ انصاری ،1411 ،ص  ،246نائینی ،1373 ،ص ،)144ارتباط «الضرر» با عدالت در عرصقه خیقارات
معلوم است بدین صورت که الضرر با نفی لزوم معاملهای که در آن شرط تعادل عوضقین رعایقت نشقده ،ضقمانت
اجرای نیرومندی برای رعایت عدالت معاوضی قرار داده است.

آمیختگی فقه و اخالق در گزارههای فقهی باب موامال

 .۲ .۲اخالق ،زمینهساز استدالل فقهی

۵۹
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شده است .این واژه هرچند در متون اخالقی و دینی نیز به کار میرود ،اما از آنجا که مفهقوم آن از
گستردگی بیشتری برخوردار است و شامل تمام روابط فردی و اجتماعی انسان با خقود و خداونقد
و دیگران میشود و عرصه قراردادها و تعاملهای حقوقی مالی و غیرمالی را نیقز در بقر مقیگیقرد.
سفارش به پایبندی به این اصل اخالقی در متون دینی ،همراه با دو عنوان «عهد» و «وعد» همراه
شده است« .عهد» و «وعد» مقارن با یکدیگر به کار میروند و مفهومی نزدیک بقه هقم دارنقد و
به لحاظ لغوی با یکدیگر مترادف هستند ،اما به لحاظ اصطالحی ،با یکدیگر متفاوت هستند.
عهد ،بر سه گونه است )1 :عهد با خدا  )۲عهد با مردم  )3عهد با خویشتن .عهد با خداوند ،در
آثار فقهی ،در مباحث مربوط به نذر میگنجد و از همینرو ،نهتنها از لحقاظ اخالققی الزم الوفقاء
است ،بلکه به لحاظ فقهی نیز شکسقتن نقذر ،مسقتلزم پرداخقت کفقاره از سقوی نقضکننقده آن
است (مغنیه ،138۵ ،ج  ،3ص .)10
عهد با مردم ،عبارت است از عملی که به موجب آن ،متعهد آنچه را که در قرارداد بر عهقده گرفتقه
است ،انجام میدهد .بنا براین ،وفای به عهد به معنای اجقرای ققرارداد اسقت و «وفقای بقه عهقد» -
به لحاظ حکم تکلیفی  -واجب است (فاضل مقداد ،1373 ،ج  ،۲ص  .)11۶البته ،این پیمان بقا مقردم ،گقاه
دو طرفه است و بر این مبنا ،واژه «عهد» و «عقد» مترادف با یکدیگر به کقار میرونقد (نقائینی،1373 ،
ج  ،3ص  )7و گاه عهد با مردم ،یک طرفه است که اینگونه عهدها« ،وعده»« ،عهد ابتدایی» و «شقرط
ابتدایی» نامیده میشوند که گرچه به لحاظ فقهی وفای به آنها واجب نیست و تنهقا مسقتحب مؤکقد
است ،اما به لحاظ اخالقی ،محترم و الزم الوفاء هستند هرچند در ایقن مقورد نیقز برخقی قائقل بقه
وجوب وفا هستند (طباطبایی قمی ،1۴۲۶ ،ج  ،7ص  303بحرانی ،13۶3 ،ج  ،۲0ص .)13۲
 .1 .1 .۲ .۲وفای به عهد

اصل اخالقی «وفای به عهد» و عقد در متون فقهی فراوان جلوهگری میکند به طوری که ترجیعبند
مسائل فقه معامالت واقع شده است .خداوند در ق آن ت یم به وفای به عهد امر کرده و وفقاداری بقه
ً
2
عهد و پیمان را تکلیفا ،امری الزم دانسته است 1و نسبت به نقض عهد و پیمان هشدار داده است.
« .1وأوفوا بعهدي» و به پیمانی که بستهاید ،وفا کنید (سوره بقره ،آیه  « )40وأوفوا بعهقد ٱللقه» و بقه عهقد خقدا وفقادار
باشید (سوره نحل ،آیه .)91
ً
« .2وأوفققوا بالعهققد إن العهققد کققان مسققئوال» و بققه پیمققان وفققا کنیققد کققه (در قیامققت) از عهققد و پیمققان سققؤال خواهققد
شد( .سوره اسراء ،آیه .)34

فقیهان با استدالل به آیات نازل شده در این رابطه و به ویژه آیۀ نخست سقوره مائقده ،از حکقم
تکلیفی وجوب وفای به پیمان نام بردهاند (عمیقد زنجقانی ،138۲ ،ص  ۲۴۶خقرازی ،1۴۲3 ،ج  ،7ص 1۶8
حسینی حائری ،1۴۲3 ،ج  ،1ص  )18۶زیرا هر عقدی را نوعی «عهد» به حساب آوردهاند( ،طریحقی ،بیتقا،
ج  ،3ص  ۲17نراقی ،137۵ ،ج  ،1ص  )1و از مدلول آیۀ کریمه نیز در استدالل برای اثبقات انگقاره اصقل
لزوم عقود و قراردادها بقه مثابقه حکقم وضقعی بهقره گرفتقهانقد (حسقینی عقاملی ،1۴19 ،ج  ،۴ص 1۲1
مقدس اردبیلقی ،بیتقا ،ج  ،8ص  ،38۲مققدس اردبیلقی ،137۵ ،ص  ۴۶۲صقاحب جقواهر ،1۴۲1 ،ج  ،۲۲ص .)۲۲0
همه این تأکیدات از آن روست که عرصه معامالت (عقود و ایقاعات) به عرصهای امن و اطمینان
بخش تبدیل شود و غدر و خیانت و نققض پیمقان رخقت بربنقدد و لطافقت اخالققی در روابقط
حقوقی و مالی سایه گستراند بدین معنا که گرچه با قواعد و قوانین خشک حقوقی مواجه هستیم،
اما باید سختی قواعد مذکور را به گالب قواعد اخالقی شستشو داد.
 .۲ .1 .۲ .۲وفای به وعد

 .۲ .۲ .۲احسان

از جمله اصول زرین اخالقی که همراه با عدالت در ق آن ت یم بقه آن امقر شقده اسقت« ،احسقان»
است 1و حتی میتوان گفت که مرتبه احسان از عدالت باالتر اسقت زیقرا بقا رعایقت عقدالت ،هقر
« .1إن الله یأمر بالعدل واإلحسان» خدا به عدالت و نیکی کردن فرمان میدهد (سوره نحل ،آیه .)90
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از دیگر مصادی «وفا»« ،وفای به وعد» است که مطلوبیت آن مورد توجه فقیهان ققرار دارد و گقاه
از آن با عنوان قبح «تخلقف از وعقده» (مجلسقی ،بیتقا ،ج  ،11ص  ،۲۵مازنقدرانی ،بیتقا ،ج  ،10ص  )۲۵در
علم اخالق یاد شده است.
ٰ
الوثقی ،دلیل وجوب وفای به وعد را همان دلیل اعتبار شروط ابتقدایی دانسقته و
صاحب ع وة
معتقد است که وعدههای پیشین که در محیط عقد مطرح نیست و حاصل گفتوگوهای پقیش از
عقد است ،به مثابه شرط ابتدایی  -همچون شقرط ضقمن عققد  -الزم الوفاسقت (طباطبقایی یقزدی،
 ،1370ج  ،۲ص  .)117در هرحال ،اصل وفای به عقد و عهد ،به مثابه یک قاعده سترگ حقوقی ،دلیل
بر حکم تکلیفی و وضعی انبوهی از عقود است ،ولی وجوب یا استحباب وفای به وعد ،گقزارهای
فقهی در فقه معامالت بهحساب میآید.

۶۱

صاحب حقی به ح خود نائل میشود ،ولی در احسان ،فرد محسن ،آن چه بقیش از وظیفقه و حق
اوست ،انجام میدهد و از ح خود در جهت منافع دیگری میگذرد (راغب اصفهانی ،بیتا ،ص .)۲3۶
مشهور فقها بر این اعتقادند که در عقد ودیعه و وکالت تبرعی ،به هنگقام اخقتالف در رد مقال،
بدین صورت که فرد ودعی و وکیل ،ادعای رد مال و مالک آن را انکار کند ،قول ودعی و وکیقل بقه
جهت احسانی بودن عمل او پذیرفته میشود (بحرانی ،13۶3 ،ج  ،۲1ص  ۶37حسینی عقاملی :1۴19 ،ج،۲1
 39۴محق کرکی ،1۴1۴ ،ج  ،8ص  31۶ابن فهد حلی ،1۴07 ،ج  ،3ص  )39و دلیل بر این حکم ،آیقۀ کریمقه
«ما علی المحسنین من سبیل» است که بازتابدهنده «اصل احسان» در فقه است.
 .3 .۲ .۲امانتداری
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ارزش اخالقی امانتداری  -به عنوان یک فضقیلت اخالققی در برابقر رذیلقت خیانقت و غقدر و
خدعه  -سبب شده تا در نظامهای حقوقی مختلف« ،امین» جایگاه ویژهای داشته باشقد گرچقه
در نگاه مشهور فقها ،اذن در تصرف مال ،سبب ایجاد وصف امانت اسقت (خوانسقاری ،13۵۵ ،ج ،3
ص  3۴1موسوی بجنوردی ،1377 ،ج  ،۲ص  )13و این وصف امانقت ،دلیلقی بقر عقدم ضقمان امقین در
صورت تلف شدن مال بدون تعدی و تفریط اوست (شقهید ثقانی ،1۴10 ،ج  ،۴ص  383بحرانقی،13۶3 ،
ج  ،۲0ص  ۲3۴طباطبایی ،بیتا ،ص  189محق حلی ،1۴18 ،ج  ،1ص .)1۵0
 .3 .۲نقش حمایتی فقه از اخالق

فقه با ایجاد ضمانت اجراهایی مانند قرار دادن ح فسخ ،با برخقی از رذایقل اخالققی بقه مبقارزه
برخاسته و گاه با رفع ضمان از کسانی که متخل به فضایل اخالقی شقدهانقد ،از اصقول اخالققی
حمایت کرده است .در ادامه ،برخی از جلوههای حمایتی فقه از اخالق پرداخته میشود.
 .1 .3 .۲احسان

میل و گرایش فطری انسان به احسان ،پایه و اسقاس یکقی از اصقول اخالققی در اسقالم و مبنقا و
مستند قاعده اخالقی است .در جهت ایضاح مفهوم «احسان» ،معانی متعددی ذکقر شقده کقه از
جمله آنها عبارتند از« :االتیان بالفعل الحسن( ،فیومی ،1۴18 ،ص  )7۴هو االتیان بالفعقل علقی وجقه
الحسن( ،آلوسی ،بیتا ،ج  ،۲۶0ص  )1۴اثبات الحسن و ایجاده» (رازی ،بیتقا ،ج  ،131ص  .)۲9همقه ایقن

معانی را در این معنا میتوان خالصه کرد که احسان به معنای صدور عمل نیک اسقت چنانچقه
شخصی با انجام عمل نیک قصد کمک کردن به شخص دیگری را داشته باشد و در صقدد باشقد
تا به او نفعی رساند یا ضرری را از او دفع نماید ،به او احسان کرده است (سرور ،1۴۲9 ،ج  ،1ص .)30
آیه  91سورۀ شریفه توبه را میتوان تأییدی بر خدمت فقه به اصل اخالقی احسان دانسقت .بقر
مبنای این آیۀ شریفه ،کسانی که تمام تالش خود را به کار میبندند و به رغم پشقتکار و پقایمردی،
نمیتوانند کارشان را به سرانجام برسانند و به اهدافشان نائقل شقوند ،رحمقت و عنایقت خداونقد
شامل حالشان شده و احسانشان پذیرفته میشود و در زمرۀ «محسنین» قرار میگیرند.
َّ
ُّ
«لیس عل الضعفاء و ال عل المرض و ال عل الذین ال یجدون ما ینفقون حر ٌج إذا
نصحوا ل َّله و رسوله ما عل المحسنین من سقبیل و اللقه غف ٌ
قور ر ٌ
حقیم» بقر ضقعفا و
بیماران و بر کسانی که چیزی برای خرج کردن ندارند  -در صقورتی کقه بقرای خقدا و
رسولش خیرخواهی کنند  -تکلیف و حرجقی نیسقت ،بقر نیکوکقاران طریققی بقرای
شماتت وجود ندارد و خدا آمرزنده و مهربان است (سوره توبه ،آیۀ .)91
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این آیه ،همانگونه که پیداست ،آنها را که صداقتشان در ایمان را نشان دادهاند و خیرخواهیشقان را
نسبت به دین خدا و رسولش ثابت کردهاند ،از «محسنین» میشقمارد هرچنقد آنهقا بقه دالیلقی
نمیتوانند در جهاد و مبارزه علیه مشرکین شرکت کنند و یا در این راه چیزی انفاق کنند .فقهقا ایقن
آیه را یکی از مستندات «قاعده احسقان» ذکقر کردهانقد کقه بنقا بقر آن عقذر کسقی کقه بقا انگیقزه
خیرخواهی و نیکی رساندن به دیگران ،اقدامی نماید ،لکن عمل محسنانه و خیرخواهانه او ،نفعی
به دیگری نرساند و ضرری از او دفع ننماید ،پذیرفته و مأجور است.
بر مبنای این معانی از احسان اخالقی ،فقه به حمایت از شخصی کقه قصقد احسقان و نیکقی
دارد ،برخاسته و بر آن شده تا هرجا عمل او طب میزان عقلی و عرفی احسان به حساب مقیآیقد و
اقدامکننده نیز در سنجش و بررسی عمل خود بدون هیچگونه تقصیر و تسقامحی ،تنهقا بقه قصقد
جلب منفعت برای دیگری و یا دفع ضرر ،اقدام کرده ،ولی قصد او با واقعیقت منطبق نشقده و در
اثر عملش به محس ٌن الیه ضرری رسیده ،ضمان از او برداشته میشود زیرا او نیت و قصد احسان
داشته است .این معنا به طری أولی برای شخصی که عمل مضر محسنانه او سبب جلب منفعت
و یا دفع ضرر در مورد شخص دیگر شود نیز ثابت است (کاشف الغطاء ،1۴۲۲ ،ج  ،۶ص  1۲۵اصقفهانی،
 ،1۴09ص  3۵فاضل لنکرانی ،1383 ،ص .)۲9۴
در مورد نفی ضمان از فرد محسن ،دیدگاههای گوناگونی مطرح شده اسقت .عقدهای ،بقر ایقن

۶۳
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باور هستند که عدم ضمان ،دائرمدار احسان واقعی و ماهیت واقعی فعقل محسقنانه اسقت کقه در
عالم واقع حاد شده است و از همینرو ،مقتضی دلیل احسان ،نفی سلطه بر فرد محسنی است
که به طور واقعی محسن است (محق داماد ،1۴1۶ ،ج  ،۲ص  30۶نجفی ،1387 ،ج  ،3ص .)33۲
برخی بر این باورند که بنا بقر انگقاره عقلقی بقودن حسقن و ققبح ،آنچقه معیقار حسقن و ققبح
بهحساب میآید ،ممدوح و یا مذموم بودن فاعل فعل است و تحق یافتن عمل در خقارج ،منقاط
مدح و ذم نیست .از اینرو ،فعلی که به قصد نیکی انجام میشود ،مصداق احسان است هرچند
در عالم واقع محق نشود (فرحی ،1۴30 ،ص  3۶سبحانی تبریزی ،1۴3۶ ،ج  ،1ص .)300
برخی نیز معتقدند که اگر شخص نیکوکار در تصرف کردن اموال قصد احسقان داشقته باشقد،
اما در واقع ،عمل او به زیان مالک باشد و یا عکس این مقورد ،در هقر دو فقرض ،احسقان محقق
نمیشود و در نتیجه ،متصرف ضامن خواهد بود (محقق دامقاد ،1۴1۶ ،ص  30۶حسقینی مراغقهای،1۴17 ،
ج  ،۲ص  ۴7۴خوانساری ،13۵۵ ،ج  ،3ص  ۵7کاشف الغطا ،1۴۲۲ ،ص .)1۲3
از آن جا که در نظام اخالقی اسالم تنها حسن فعلی برای ارزشگذاری به لحاظ اخالقی کافی
نیست و افزون بر آن ،انگیزه فاعل نیز باید نیکو و پسندیده باشد و از آن جهت که دیقدگاه سقوم در
بردارنده هر دو عنصر قصد و تحق واقعی فعل محسنانه است ،جنبقه اخالققی بقودن احسقان در
فقه معامالت و حمایت فقه از فرد محسن به صورت رفع ضمان ،در صورت توأم بقودن قصقد و و
وقوع عمل محسنانه ،نمایان است.
 .۲ .3 .۲امانتداری

اگر چه در منابع اخالقی ،به خصلت و فضیلت امانتداری عنوان مستقلی اختصاص داده نشقده
است ،اما به صورت پراکنده و در ضمن دیگر مباحث چون راسقتگقویی و پرهیقز از خیانقت ،از
صفات شریفه و ملکات فاضله و سبب عزت و رستگاری نزد خال و مخلوق شمرده است (نراققی،
بیتا ،ج  ،1ص  ۴۴9فیض کاشانی ،137۲ ،ج  ،۴ص .)۴17
آنچه در لغت ،عرف و اخالق «امین» بهحساب میآید بقا آنچقه در فققه« ،امقین» نقام گرفتقه
متفاوت است .فقها ،عقودی را که آخذ مال را با اذن و اجازه مالک قبض نموده« ،عقود امانی» نام
داده و عقودی همچون ودیعه ،عاریه ،رهن ،وکالت ،اجاره را در زمرۀ عقود امانی جای دادهاند.
با انکی تأمل ،میتوان دریافت که گرچه فقها تمامی عقود امانی را در کنار یقکدیگر آوردهانقد،
اما عقد امانی ودیعه و عقود تبرعی و احسانی از دیگر عقود امانی متمایز هستند .در عققد ودیعقه،

 .3 .3 .۲صداقت

فطرت پاک انسان ایجاب میکند که انسان سالم و متعادل ،دل و زبقانش یقکسقو و هماهنقگ و
ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه باور دارد را بر زبان جاری کند .صداقت در گفتار ،رفتار ،نیقت و
عمل ،در همه شئون زندگی ،یک ارزش اخالقی و انسانی مهم به شمار میرود.
مال محمد مهدی نراقی« ،صداقت» را  -در کتاب جممع السعمدات  -از شریفتقرین صقفات
مورد رضایت الهی برشمرده و در بخشی بقه اقسقام آن پرداختقه ،امقا بقه صقورت لغقوی تعریقف
مستقلی از آن ارائه نداده است (نراقی ،1390 ،ج  ،۲ص .)3۴۴
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مأذون نهتنها ح تصرف در مال را ندارد ،بلکه ماهیت عقد ودیعه ،محافظقت و نگقهداری از مقال
در جهت مصالح مالک و بدون هیچ منفعتی از سوی آخذ است و این اقتضای ذاتی عقد ودیعه با
مفهوم اخالقی «امین» سازگار است .از اینرو ،چنین نیست که «امانت» اخالقی و فقهی به طقور
کامل متمایز و متفاوت باشند.
فقیهان  -در ساحت فقه معامالت  -با استناد به قاعده «استیمان» ،به حمایت از کسی پرداخته
اند که متصف به این فضیلت اخالقی شده است بدین شکل که ضمان و مسئولیت جبران تلقف
و خسارت را از فرد امین  -در صورت عدم تعدی و تفریط  -بر داشتهاند (حسینی مراغقهای ،1۴17 ،ج ،۲
ص  ۴8۲موسوی بجنوردی ،1377 ،ج  ،۲ص  1۶محق داماد ،1۴1۶ ،ج  ،1ص .)9۴
از بسیاری از اسناد فقهی چنین برمیآید که فقها مفهومی وس یعت از آنچ ه ر اال ب ا ا
«امانت» مط ح است ا ا گزیدهاند و ید قابض را در کثیری از عقود که در آن عنصر اذن در ققبض
از سققوی مالققک وجققود دارد ،یققد امققین بققه حسققاب آوردهانققد (خوانسققاری ،13۵۵ ،ج  ،3ص 3۴1
موسوی بجنوردی ،1377 ،ج  ،۲ص  )13و از این جمله است ید مستأجر ،وکیل ،عامل مضاربه ،و ایقن در
صورتی است که بنا به برخی دیگر از دیدگاهها ،تنها عقودی چون ودیعه و عقود تبرعی و احسانی،
«عقد امانی» اطالق میشود و ید ققابض در آنهقا یقد امقین بهحسقاب میآیقد (صقدر ،1۴3۲ ،ج ،3
ص  9۲بحرانی ،13۶3 ،ج  ،۲1ص  .)۶37در این دیدگاه ،اعتقاد بر این است که ضروری است امین مال
ً
را صرفا از روی احسان و نیکی و در جهت رعایقت مصقالح و یقاری رسقاندن بقه مالقک ،بقدون
دریافت اجرتی صیانت کند .در هر صورت ،حمایت فقه در این دو دیدگاه ،به شکل رفقع ضقمان
از فرد امین تجلی یافته است با این تفاوت که برخی تردیدها در توسعه و تضیی دایقره مصقداقی
امین پدید آمده است.
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پشتیبانی اصل اخالقی «صداقت» در فقه معامالت به صورت مقابله با رذیلتهقای اخالققی
فریب و نیرنگ در مصادیقی چون دروغ ،تدلیس ،غش ،تبانی ،سقوء نیقت ،عیقبپوشقانی و کقم
فروشی ،نمایان شده است.
اعمال ضمانت و تحمیل خسارت بر فردی کقه بقا نیقت سقوء و بقا قصقد فریقب دادن طقرف
مقابل وارد معامله شده و همچنین ایجاد ح فسخ برای کسی که فریب ترفند مکارانه فرد دیگقری
را خورده است ،از جمله واکنشهای فقه در حمایت از شخصی است که قربانی رذیلت اخالققی
عدم صداقت شده است .این حمایت ،به دو صورت ابراز شده است :ا) فسخ معامله با استفاده از
خیار تدلیس  )۲ایجاد ضمان به واسطه قاعده غرور.
«تدلیس» و «غرور»  -به لحاظ مفهومی و مصقداقی  -یکقی هسقتند و ایقن دو در بسقیاری از
موارد ،امر واحدی شمرده شدهاند (امام خمینی ،139۲ ،ج  ،۲ص  ،۴۵1محقق کرکقی ،1۴1۴ ،ج  ،13ص ۲83
تسخیری ،1۴31 ،ج  ،۲ص  ،)۲01اما «تدلیس»  -در فقه  -موجب خیار فسخ است زیرا کتمقان عیقب
از آن جهت که سبب بروز و اثبات ح فسخ میشقود« ،تقدلیس» میگوینقد ،امقا خسقارت وارد
شده ،از جهت لزوم جبران ،موجب ح فسخ نمیشود و تحت قاعده غرور قابل بررسقی اسقت.
بققر ایققن اسققاس ،نقققش حمققایتی فقققه از صققداقت را در دو حالققت متفققاوت «خیققار تققدلیس» و
«قاعده غرور» قابل بررسی است.
 .1 .3 .3 .۲خیار أدگیس

خیار تدلیس ،تضمینی است برای برای کسی که در هنگام بستن عقود با او صادقانه رفتار نشده است.
آنچه به «تدلیس» جنبه غیر اخالقی داده« ،قصد تدلیس» است که همراه با «اعمال فریبکارانقه
و متقلبانه» موجبات خیار تدلیس را فقراهم کقرده اسقت .از ایقنرو ،هقر گونقه مخفقی سقاختن و
پوشاندن عیوب« ،تدلیس» نیست و تا زمانی که با «قصد فریب» همراه نشقود ،رذیلقت اخالققی
به شمار نمیآید و مورد حمایت فقه واقع نمیشود.
در نگاه بسیاری از فقها ،وجود «عنصر معنقوی و روانقی فریقب و نیرنقگ» در تحقق تقدلیس
به روشقنی نمایقان اسقت (موسقوی سقبزواری ،1۴13 ،ج  ،1۶ص  7۵سقیفی مازنقدرانی ،1۴۲7 ،ج  ،3ص ۲08
شیرازی ،1370 ،ج  ،1ص  8۶منتظری ،1۴1۵ ،ج  ،۲ص  ،۴8۴یزدی ،1۴10 ،ج  ،1ص .)1۵
برای نمونه ،شهید ثانی  -در باب «تدلیس ماشطه»  -معتقد است کقه اگقر ایقن کقار از سقوی
زوجه نسبت به زوج واقع شود ،تدلیس قلمداد نمیشود (شهید ثانی ،1۴10 ،ج  ،3ص  ،)۲1۶زیرا قصد

 .1 .3 .3 .۲ضمان ناشی از قاعده غرور

«قاعده غرور» در متون فقهی فراوان آمده است .جانمایه این قاعده این است که هر گقاه فقردی از
کار یا سخن کسی ،فریب خقورد و از ایقن راه بقه او زیقانی برسقد ،فقرد فریقبخقورده مقیتوانقد
برای گرفتن خسارت به فرد فریبدهنده ،مراجعه کند و شقخص «غقار» بایقد خسقارت شقخص
زیقققاندیقققده را بپقققردازد (موسقققوی بجنقققوردی ،1377 ،ج  ،1ص  ۲۶9حسقققینی مراغقققهای ،1۴17 ،ج  ،۲ص ۴۴1
صاحب جواهر ،1۴۲1 ،ج  ،۲۲ص .)301
آیا غرور از عناوین قصدیه است که حصول آن در خارج جز بقا قصقد محقق نمیشقود یقا از
ً
عناوین غیر قصدیه است و صرفا با فعل فاعل حاصل میشود چه قصد فریب داشته باشد و چقه
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فریب وجود ندارد.
واکنش فقه در حمایت از قربانی تدلیس (فریب خقورده) کقه گرفتقار عقدم صقداقت و فریقب
ً
طرف مقابل شده ،ح فسخ یا اصطالحا «خیار تقدلیس» اسقت کقه برخقی آن را در بقاب خیقار
عیب (طوسی ،1387 ،ج  ،۲ص  1۲9عالمه حلی ،1۴18 ،ج  ،۵ص  )19۲و برخقی دیگقر بقه عنقوان خیقاری
مستقل مورد بحث قرار دادهاند (بحرانی ،13۶3 ،ج  ،19ص  ،97صاحب جواهر ،1۴۲1 ،ج  ،30ص .)3۶۵
در آرا و انظار فقیهان میتوان از سطحی از تدلیس یاد کرد که به مغایرت مبیقع بقا معققود علیقه
بیانجامد و مشمول قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» شود و در نتیجه ،حکم بقه بطقالن
عقد داده شود زیرا مقصود از بیع ،عقدی است که مغشوش نباشقد ،از طرفقی در بیقع مغشقوش
آنچه واقع شده مقصود از بیع نیست (مامققانی ،13۲3 ،ج  ،1ص  9۵موسقوی خقویی ،1۴۲9 ،ج  ،1ص 30۲
روحانی ،1۴۲9 ،ج  ،1ص .)۴11
در چنین برداشتی از تدلیس ،در حکم به بطالن معامله ،جنبه اخالققی مسقئله مالحظقه نمقی
ً
شود و عنصر معنوی ،دخالت مؤثری نیافته و بطالن عقد صرفا از حیث قاعده عدم تابعیقت عققد
از قصد تحلیل شده است ،اما سطح دیگری از تدلیس را نیز میتوان یاد کرد که به مغقایرت کلقی
معقود با مقصود نینجامیده و برخی از اوصقاف مقورد معاملقه را تحقت تقأثیر ققرار داده و در ایقن
صورت ،ضامن اجرای عدم تدلیس ایجاد «خیار فسخ» است .در هر صورت ،ورود نیرومند فققه
در این عرصه در قالب ابطال معامله یا ایجاد ح فسخ ،بیقانگر رویکقرد پشقتیبان فققه از اخقالق
است و این که بنای شارع مقدس این بوده تا فضای معاملی را به لحقاظ اخالققی تلطیقف کنقد و
طرفهای معامله را به صدق و راستی توصیه و پایبند سازد.

قصد فریب نداشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش ،عدهای تحق غرور و ثبوت ضمان را منوط بقه
وجود قصد نیرنگ و فریب دانسته و معتقدند که اگر «غار» عالم به واقع باشد و قصد تغریر داشقته
باشد و فریب خوردن مغرور به واسطه فعل او انجام شود ،بدین معنا که او در اعتقادش و اققدامش
علت تامه باشد ،بدون هقیچ بحقث و گفقتوگقویی او «غقار» اسقت (حسقینی مراغقهای ،1۴17 ،ج ،۲
ص  ۴۴1قائنی ،1۴۲۴ ،ج  ،۲ص .)111
در مقابل ،شماری از فقها معتقدند که در صدق غرور ،قصد تغریر معتبر نیست و بدون آن کقه
غار قصد تغریر داشته باشد هم غرور محق میشود همانگونه که فعقل غقار در حالقت جهقل،
سهو و نسیان هم موجب تحق غرور میشود (الری ،1۴18 ،ج  ،۲ص  1۲0موسوی بجنقوردی ،1377 ،ج ،1
ص  ،۲79موسوی اردبیلی ،1379 ،ص .)393
از آن جا که در ورای فعل فریبکارانه ،قصد نیرنگ و فریب نهفته است و تا زمانی که فقرد قصقد
فریب نداشته باشد ،دست به فعل مکارانه نمیزند ،میتوان گفت که فقه در حمایت از کسقی کقه
هم از ناحیه فعل و هم قصد «غار» متضرر شده است ،حکم به ضمان کرده است.
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 .4 .۲گزارههای فقهی با ماهیت اخالقی

گاهی اصول اخالقی با احکام فقهی به گونهای ممزوج شدهاند که گقویی موضقوعات مشقترک بقا
محمولهایی متفاوتاند .گویا اصل اخالقی پا به دنیای فقه نهاده و تنها چهرهای فقهی یافتهاند.
 .1 .4 .۲أعاون

تعاون و همکاری ،یکی از فضایل و صقفات پسقندیده اخالققی اسقت کقه داشقتن جامعقهای بقا
اشخاصی همدل و همکار و مهربقان بقدون ایقن صقفت اخالققی ممکقن نیسقت .در واققع ،بقا
متخل شدن به زینت اخالقی تعاون و همکاری ،روحیه ایثقار ،محبقت ،دگرخقواهی و عطوفقت
تقویت میشود.
آن دسته از عقود تبرعی که در کتب فقهی از مصقادی ایقن عققود تحقت عنقوان عاریقه ،هبقه،
ضمان ،کفالت ،ودیعه ،قرض و وقف یاد شده اسقت (حسقنی ،بقیتقا ،ص  108حمقاد ،1۴۲9 ،ص )3۲8
جملگی بر مبنای «تعاون بر نیکی»اند .در ادامه ،به مصادیقی از اعانقه بقر «بقر» بقودن برخقی از
عقود در اندیشه فقها ،اشاره میشود:

 .۲ .4 .۲قرض
تعاون بر «بر» قرض دادن اسقت (مکقارم شقیرازی ،1390 ،ج  ،۲ص  ،۲3۲فاضقل مققداد،

از جمله مصادی
ً
1
 ،1۴0۴ج  ،۲ص  .)1۵3عموماتی چون« :وتعاونوا علقی البقر والتققوی» نیقز مضقافا بقر مشقروعیت
قرض الحسنه ،رجحان شرعی استحباب آن را نیز به اثبات میرساند (عمید زنجانی ،138۲ ،ص .)۲۲۶
 .1 .۲ .4 .۲امهال و ابراء مدیون

از جمله مصادی تعاون بر «بر» ،امهقال مقدیون (مکقارم شقیرازی ،1390 ،ج  ،۲ص  )۲3۲و در صقورت
تمک قن ،اب قراء ذمققه مققدیون از پرداخققت دیققن اسققت زی قرا در عمومققات اعانققه بققر «بققر» جققای
دارد (شیخ انصاری ،1۴1۵ ،ج  ،1ص .)1۵۵
 .۲ .۲ .4 .۲عاریه

« .1و باید با یکدیگر در نیکوکاری و تقوا کمک کنید» (سوره مائده ،آیه .)۲
 .2مراد از «قرینۀ صارفه» عبارت است از وقوع امر به تعاون بر بر و تقوی پس از نهی از اعتداء و ظلم و دشمنی به عقداوت
عده ای از کفار که مانع از دخول به مسجد الحرام شدند و حقال آن کقه ققول او سقبحانه «و ال تعقاونوا علقی اإلثقم و
َّ
َّ
العدوان و قول او و اتقوا الله إن الله شدید العقاب» و یکدیگر را بر گناه و ستمکاری کمک نکنید و از خدا بترسید کقه
عقاب خدا سخت است (سوره مائده ،آیه  ،)2قرینه است که مراد از امر به تعاون وجوب است ،پس صرف ظهور امقر
از وجوب به استحباب ،محتاج اقامۀ برهان ست (جرجانی ،1362 ،ج  ،۲ص .)187
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عاریه ،دارای طبیعت تعاون و همیاری است زیرا معیر بدون اینکه بابت عاریه مالی یقا عوضقی را
دریافت کند ،به قصد تبرع منفعت استفاده از شیء را بقه مسقتعیر واگقذار مقیکنقد .از ایقنرو ،از
جمله مصادی «بر» است کقه در آیقۀ کریمقه «و تعقاونوا علقی الب َقر و َّالتققوی» بقدان امقر شقده
است (قطب راوندی ،1۴0۵ ،ج  ،۲ص  ۶۲عالمه حلی ،بیتا ،ج  ،1۶ص  ۲3۲ابقن فهقد حلقی ،1۴09 ،ج  ،3ص 10
ابن براج ،1۴0۶ ،ج  ،1ص  ۴۲9مقدس اردبیلی ،137۵ ،ص  .)۴۶۵به گفته نویسقنده کتقاب فقاه المعاممالت
(مصطفوی ،1۴۲3 ،ص  )379استناد به این آیه برای اثبات مشروعیت عاریه ،بقه شقیخ طوسقی نسقبت
داده شده است و ایشان «عاریه» را از مصادی «بر» دانسته است (طوسی ،1387 ،ج  ،3ص .)۴9
به باور برخی ،وجه داللت آنست که امر به مطل تعاون بر نیکقی ،عاریقه را شقامل میشقود و
صیغۀ امر اگر داللت بر وجوب نکند بنا بر قرینه صارفه 2داللقت بقر افضقلیت و ارجحیقت مقی
کند (جرجانی ،13۶۲ ،ج  ،۲ص .)187

 .3 .۲ .4 .۲عقد ضمان

ً
عقد ضمان ،ذاتا از این ویژگی برخوردار است که نمایانگر نوعی همکاری و احسقان بقین اشقخاص
است و جنبه وثیقه بودن آن منافاتی با طبیعت همیاری و همکقاری آن نقدارد .چقه بسقا ضقمانت بقا
انگیزههای شخصی صورت گیرد ،اما ایقن مسقئله منقافی ماهیقت و طبیعقت تعقاون و همیقاری در
عقد ضمان نیست.
مشهور فقهای شیعه ،در مقام تبیین ماهیت ضمان ،ضمان را نقل ذمه به ذمقه دانسقتهانقد (ابقن زهقره
حلبی ،1۴17 ،ص  ۲۶1شهید ثانی ،1۴13 ،ج  ،۴ص  18۲بحرانقی ،13۶3 ،ج  ،۲1ص  1۵صقاحب جقواهر ،1۴۲1 ،ج ،۲۶
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ص  .)1۲7ضمان ،بنا بر این مبنا ،نوعی تعقاون و همکقاری بقا فقرد طلبکقار اسقت .بقه گفتقه یکقی از
نویسندگان حقوقدان ،این مفهوم از ضمان با نظامهای حقوقی و دینیای هماهنقگ اسقت کقه در آن
به تعاون و همبستگی اجتماعی ،بیش از حفظ سرمایهها و حمایت از تعهدات حقوقی توجقه شقده و
به مسامحه ،دستگیری و گاه ایثار تمایل دارد .همچنین این مفهقوم از ضقمان بقا روابقط حققوقی در
جوامع قبیلهای و تکیه بر شخصیت پیشوا سازگار است (کاتوزیان ،137۴ ،ج  ،۴ص  .)۲۲۶در مقابل ،عقده
ای دیگر ماهیت عقد ضمان را ضم ذمه به ذمه دانستهاند .در این نگرش نیز که دیدگاه اکثریت فقهقای
عامه را تشکیل داده (ابن قدامه ،1387 ،ج  ،۵ص  .)81باز هم ضمان صورتی از تعقاون ضقامن بقا بقدهکار
است.
در هر صورت ،چه ماهیت ضمان را نقل ذمه به ذمه یا ضم ذمه به ذمه بدانیم ،ضامن  -با قبقول
ضمان  -در صدد همکاری و همیاری با فرد طلبکار و بدهکار برآمده است.
 .3 .4 .۲انصاف

«انصاف» یکی از فضایل اخالقی و به معنای مراعات ،برابری و مساوات در رفتار است .با همقین
عنوان ،قاعده فقهی انصاف نیز تأسیس شده و از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده است.
 .1 .3 .4 .۲قاعده انصاف

انصاف  -در حوزه فقه معقامالت  -بقه معنقای مسقاوات و برابقری اسقت و اینکقه سقهم و قسقط
هر کسی به او داده شود .همچنین ناظر به تقسیم بالمناصفه مال بین دو نفر در فرض مشقتبه شقدن
مالکیت است (مصطفوی ،1۴۲3 ،ص  ،1۵9بهبهانی ،1۴0۵ ،ج  ،1ص .)۴۵
با این که از این قاعده ،در آثار فقهی متأخران نام برده شده ،اما مصادی آن را در آثقار و دیقدگاه

از این روایت (روایت درهم) ،این حکم روشن میشود که اگر کسی اقرار کنقد بقه ایقن کقه
این مال میان ما دو نفر مشترک اسقت ،حمقل بقر توزیقع عادالنقه میشقود و از آن جقا کقه
امام (ع) در این روایت در مقام استدالل بر حکم به نصف است ،از ایقن روایقت قاعقدهای
کلی استفاده میشود .بر این اساس ،که اگر وصیت یا وقفی منسقوب بقه دو نفقر یقا بیشقتر
باشد ،به طور مساوی میان آنان تقسیم میشود (حائری یزدی ،1۴18 ،ص .)307
ً
همچنین ،در بحث مال حالل آمیخته به حرام ،اگر مقدار حرام معلوم باشقد ،امقا صقاحبان آن تعیینقا
نامعلوم باشند و در میان عدد محصوری قرار داشته باشد ،فقها  -بر اساس قاعده عدل و انصاف  -بقه
لزوم توزیع بالسویه معتقد شده وحکم بر اساس قرعه را نپذیرفتهاند (طباطبایی یزدی ،1۴19 ،ج  ،۴ص .)۲۶
 .5 .۲ار رد أربیتی اخالق در اجرای احکام فقهی

رعایت اخالق در هر موردی ،فرد را در رعایت حقوق افراد اجتماع یاری میرساند .به بیان دیگقر،
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های فقهای دورههای مختلقف مقیتقوان دیقد« .صقاحب جقواهر» از جملقه کسقانی اسقت کقه
«انصاف» را به عنوان قاعدهای فقهی پذیرفته و در مسئلهای که دو شخص در یقک درهقم ادعقای
ملکیت میکنند و بینهای برای آن دو نیست ،حکم به نصف کردن مال و فصقل خصقومت از راه
عدل و انصاف کرده است (صاحب جواهر ،1۴۲1 ،ج  ،۲۶ص .)۲۴۴
از دیگر مواردی که در شرع از این قاعده استفاده شده ،جایی است که دو نفر مقال خقود را نقزد
شخص دیگری به امانت بسپارند ،یکی دو درهم و دیگری یک درهم و پس از مدتی یک درهقم از
این سه درهم نزد شخص امین بدون افراط یا تفریط و تلف شود و در این مورد یقین وجود دارد که
آن یک درهم یا از آن مالک دو درهم و یا متعل به صاحب یک درهم بوده است ،با این حقال ،بقه
مقتضای این قاعده ،حکم شده که یک درهم و نیم به صاحب دو درهم و نصف درهقم بقه مالقک
یک درهم داده شود (مروج جزائری ،بیتا ،ج  ،۶ص .)۶۴۵
اگر چه روایات متعددی موجود است که در مواردی که موضوع تقسیم مال یا حقی پیش آمقده
و مالققک اصققلی مققال مشققخص نیسققت ،مققال را بققه شققیوهای منصققفانه آن را تقسققیم کققرده
اند (شیخ حر عاملی ،بیتا ،ج  ،13ص  .)170بسیاری از فقها ،چنقین قضقاوتهایی از جانقب معصقوم را
مقتضای رعایت عدل و انصاف دانسته و آن را به عنوان قاعده پذیرفتهاند ،یکی از اندیشمندان فقه،
در این باره میگوید:
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آن کس که فضیلتهای اخالقی را بقهخوبی شقناخته و آنهقا را در درون خقود نهادینقه کقرده و در
اجرای آنها تمام همت خود را به کار بسته ،سبب شده از هرج و مقرج و نقاامنی و ققانونگریقزی و
تخلفات حقوقی دوری کند و در جهت ایجاد نظم عمومی و مصالح همگقانی و رعایقت حققوق
دیگران گام بردارد.
به عبارتی ،رعایت عدالت ،صداقت ،امانتداری و وفای به عهد  -از جنبه تربیتقی  -جامعقه را
تا حد زیادی از جنبههای حقوقی بینیاز میکند زیرا آن کس که بقه فضقایل اخالققی پقیشگفتقه
آراسته شده و ملکات نفسانی در او رسوخ کرده و به صقفای روح و بقاطنی نایقل شقده باشقد ،بقه
بسیاری از تخلفات و جرایم حقوقی و منافی با عدالت رو نمیآورد شخصی غصقب نمقیکنقد،
مرتکب خیانت در امانت نمیشود ،با سوء نیت وارد معامله نمیشود ،احتکار نمیکند ،از کتمان
عیوب کاال و تدلیس خودداری میکند ،در تبانی علیه دیگران شرکت نمیکند و در کل بقه اصقول
اخالقی پایبند است و در نتیجه ،آشفتگی و نابرابریها و خیانتهای مقالی و جقرم و جنایقت در
جامعه کاهش مییابد و نیاز به مجازات کمتر میشقود و آنگقاه مقیتقوان زمینقه سقالمت روانقی
عمومی و پیشرفت جامعه را نظارهگر بود و همه اینها حاصل تربیت اخالقی و اعتدال قوای درونی
و آراستگی اخالقی است.

 .3نتیجهگیری

بدون تردید ،علوم مختلف مشترکاتی با هم دارند که یافتن این مشترکات و چگونگی ارتباط بقین آنهقا
در تکمیل و پیشرفت علوم نقش و تأثیر به سزایی دارد .سقامان دادن بقه مسقائل مقرتبط بقین دو علقم
مستلزم ارائه الگوها و مدلهایی است که این مشترکات را بتوان در ذیل آن جای داد .علم فققه و علقم
ٰ
مستثنی نیستند و در تمام ابواب فقهی ،مسائل اخالقی یافت میشود .معقامالت
اخالق از این قاعده
که ابواب حقوقی فقه را تشکیل میدهند ،گاه به صورتهای گوناگون  -اعم از پیشینی و پپسقینی  -بقا
گزارهها و اصول اخالقی پیوند خوردهاند .درنگ در این جنبهها تصویری تحسینبرانگیز از گزارههقای
فقهی در اختیارمان قرار میدهد و شبهه مغایرت فقه و اخالق را تا حد زیادی میزراید.
نیکوست اگر به هنگام بررسی مسائل ناظر به معقامالت و از جملقه خیقارات ،قواعقد فقهقی،
عقود تکافلی و تعاونی ،تنها به به جنبه فقهی /حقوقی بسنده نکرده و مالحظات اخالققی را نیقز در
نظر آوریم .بیشک ،در نظر گرفتن ابعاد اخالقی این احکام ،پقذیرش عمقومی آنهقا را دو چنقدان

خواهد کرد و اگر اشخاص به هنگام عقد قرارداد ،افزون بر دانستن احکقام تکلیفقی و وضقعی آن،
به حسن و قبح و ضمانت اجراهای اخالقی آن نیز آگاه باشند ،چه بسا با دقت بیشقتر و احتیقاطی
افزونتر وارد عرصه معامالت و عقد قراردادها شوند.

فهرست منابع

* ق آن ت یم.
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ابن بابویه ،محمد بن علی( .شیخ صدوق) 1۴13( .ق) .تام من الیحض ه الدقياه( .چقاپ دوم).
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن زهره حلبی ،حمزه بن علی 1۴17( .ق) .غنيه النزوع الی علمی االرول و الد وع .قم :مؤسسقة
االمام الصادق( .ع).
ابن قدامه ،عبدالله ابن احمد .)1387( .ال ح الکاي  .قم :مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان.
ابن مسکویه ،احمد بن محمد( .بیتا) .تهذیب االخالق و تطهي االع اق ،بیجا :مکتبة الثقافة الدینیة.
ابن منظور ،محمد بن مکرم 1۴1۶( .ق) .لسمن الع  .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
ابن براج ،عبدالعزیز بن نحریر 1۴0۶( .ق) .المهذ  .قم :جماعة المدرسین فقی الحقوزة العلمیقة
بقم ،مؤسسه النشر االسالم .
ابن فهد حلی ،احمد بن محمد 1۴07( .ق) .المهذ الاامرع فاش شا ح المراصا النامفع .ققم:
جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم .مؤسسه النشر االسالم .
ابن فهد حلی ،احمد بن محمد 1۴09( .ق) .ال سمئل الع (جوابمت المسمئل ال ممية األولای).
قم :کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی.
اصفهانی ،شیخ الشریعه 1۴10( .ق) .قمعده الض ر .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته بقه جامعقه
مدرسین حوزه علمیه قم.
اصفهانی ،محمد حسین 1۴09( .ق) .بحاو فاش الدقاه( .اصقفهانی)( .اإلجقارة) .ققم :جماعقة
المدرسین ف الحوزة العلمیة بقم .مؤسسة النشر اإلسالم .
انصاری ،محمد علی( .خلیفه شوشتری) 1۴1۵( .ق) .الموساوعة الدقهياة الميسا ة .ققم :مجمقع
الفکر اإلسالم .

انصاری ،مرتضی بن محمد امین( .شیخ انصاری) 1۴11( .ق) .المکمسب .قم :دار الذخائر.
ایروانی ،باقر 1۴۲۶( .ق) .القواعد الدقهيه .قم :دار الفقه للطباعه و النشر.
آلوسی ،سید محمود( .بیتا) .روح المعمنی ،بیجا.
بحرانی ،یوسف .)13۶3( .الحدائق النمظ ه فی احکم العا ه الطمه ه .قم :جماعقه المدرسقین فقی
الحوزه العلمیه بقم .مؤسسه النشر االسالمی.
بهبهانی ،سید علی 1۴0۵( .ق) .الدوائد العليه( .چاپ دوم) .قم :المطبعه العلمیه.
تبریزی ،جواد .)1387( .تنقيح مامنش الع وة( .چاپ دوم) .دار الصدیقه الشهیده.
تسخیری ،محمدعلی 1۴31( .ق) .القواعاد األراولية و الدقهياة( .تسقخیری) .تهقران :المجمقع
العالم للتقریب بین المذاهب االسالمیة.
جرجانی ،ابوالفتح بن مخدوم .)13۶۲( .تدسي شمهی .ته ان :نوید.

7۴
فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | سال چهارم | شماره دوم | تابستان ۱۴۰۰

جعفری لنگرودی ،محمد جعفر .)1388( .دای ة المعمرف حقوق مدنی و تجمرت .تهران :گنج دانش.
حائری یزدی ،مرتضی 1۴18( .ق) .الرمس( .چاپ اول) .قم :مؤسسقة النشقر االسقالم التابعقة
لجماعة المدرسین.
حر عاملی ،محمد بن حسن( .بیتا) .وسمئل ال يعه ،بیروت :دار احیاء الترا العربی.
حسنی ،هاشم معروف( ،بیتا) .نظ یة العقد فش الدقه الجعد ی ،بیروت :مکتبة هاشم.
حسینی حائری ،کاظم 1۴۲3( .ق) .فقه العقود .قم :مجمع الفکر اإلسالم .
حسینی عاملی 1۴19( .ق) .مدامح الک امة فش ش ح قواعد العالماة .ققم :جماعقة المدرسقین فق
الحوزة العلمیة بقم .مؤسسة النشر اإلسالم .
حسینی مراغی ،عبد الفتاح بن علی 1۴17( .ق) .العناموین الدقهياة .ققم :جماعقة المدرسقین فق
الحوزة العلمیة بقم .مؤسسة النشر اإلسالم .
حماد ،نزیه 1۴۲9( .ق) .معجم المصطلحمت المملية و االقاصمدیة فش للة الدقهمء ،دمش  :دارالقلم.
خالصی ،محمدباقر 1۴1۵( .ق) .رفع الل ر عن قمعدة ال ض ر .قم :جماعة المدرسین ف الحقوزة
العلمیة بقم .مؤسسة النشر اإلسالم .
خرازی ،محسن 1۴۲3( .ق) .الاحو الهممة فش المکمسب المح مة .قم :مؤسسه در راه ح .
خواجه نصیر الدین طوسی ،محمد بن محمد 1۴13( .ق) .اخالق نمر ی .تهقران :انتشقارات علمیقه
اسالمیه.
خوانساری ،احمد .)13۵۵( .جممع المدارک .تهران :مکتبة الصدوق.
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دهخدا ،علی اکبر .)1377( .للت نممه دهردا( .چاپ دوم) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
ذهنی تهرانی ،محمد جواد .)1373( .عنموین األحکم  .قم :وجدانی.
رازی ،فخر الدین محمد بن عمر( .بیتا) .مدمتيح الليب( .التفسقیر الکبیقر) .بیقروت :دار االحیقاء
الترا العربی.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد( .بیتا) .مد دات الدمظ ق آن( .چاپ اول) .بیروت :دارالقلم.
روحانی ،محمد صادق 1۴۲9( .ق) .منهمج الدقمهة .قم :أنوار الهدی.
روحانی ،محمد صادق 1۴3۵( .ق) .فقه الصمدق .قم :آیین دانش.
روحانی ،محمد .)1378( .الم تقی إلی الدقه األرقی( .الخیارات) .تهران :دار الجل .
ریسونی ،احمد .)۲003( .قضامیم االساالميه معمرا ه مان اعاال الدکا المقمرادی ،بیقروت:
دارالهادی للطباعه و النشر و التوزیع.
زارعی سبزواری ،عباسعلی 1۴30( .ق) .القواعد الدقهية فش فقه اإلمممية .قم :جماعقة المدرسقین
ف الحوزة العلمیة بقم .مؤسسة النشر اإلسالم .
زبیدی ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق( .بی تا) .تمج الع وس من جواه القمموس ،دار الهدایة.
سبحانی تبریزی ،جعفر .)138۲( .المواهب فش تح ی أحکام المکمساب .ققم :مؤسسقة اإلمقام
الصادق( .ع).
سبحانی تبریزی ،جعفر 1۴1۵( .ق) .ال سمئل األربع :قواعد أرولية و فقهية( .قاعدة ال ضرر) .ققم:
مؤسسه امام صادق( .ع).
سققبحانی تبریققزی ،جعفققر 1۴3۶( .ق) .اإلیضاامحمت الساانية للقواعااد الدقهيااة .قققم :مؤسسققة
اإلمام الصادق (ع).
سجادی ،سید جعفر( .بیتا) .فرهنگ معارف اسالمی .تهران :کومش.
سرور ،ابراهیم حسین 1۴۲9( .ق) .المعجم ال اممل للمصاطلحمت العلمياة و الدینياة ،بیقروت:
دار الهادی.
سند ،محمد 1۴۲8( .ق) .فقه المصمرف و النقود .قم :محبین
سند ،محمد 1۴۲9( .ق) .سند الع وة الوثقی( .النکاح) .قم :باقیات.
سیفی مازندرانی ،علیاکبر 1۴۲7( .ق) .دليل تح ی الوسيلة( .النکاح) .قم :مؤسسة تنظیم و نشقر
آثار اإلمام الخمینی( .قدس سره).
شریف رضی ،محمد بن حسین .)137۲( .نه الاالغه .تهران :بنیاد نهج البالغه.
شهید ثانی ،زینالدین بن علی 1۴10( .ق) .ال وضة الاهية فش ش ح اللمعة الدم اقية .ققم :مکتبقة
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الداوري.
شهید ثانی ،زینالدین بن علی 1۴13( .ق) .مسملک األفهم إلی تنقيح ش ائع اإلسال  .قم :مؤسسة
المعارف اإلسالمیة.
شیرازی ،محمدکاظم .)1370( .بللة الطملب( .شیرازی) .تهران :مطبعة بوذرجمهري.
صاحب جواهر ،شیخ محمد حسن نجفی 1۴۲1( .ق) .جواه الکال  .قم :مؤسسه دائرة المعقارف
فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت( .علیهم السالم).
صدر ،محمد 1۴۲9( .ق) .االسال یقود الحيمه .قم :مرکز االبحا والدراسقات التخصصقیة للشقهید
صدر.
صدر ،محمد 1۴3۲( .ق) .تام الايع( .صدر) .قم :محبین.
صفایی ،سید حسین .)139۴( .قواعد عمومی ق اردادهم .تهران :نشر میزان.
طباطبایی قمی ،تقی .)1۴۲۶( .مامنش منهمج الصملحين .قم :قلم الشرق.
طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم .)1370( .حمشيه المکمسب .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم 1۴19( .ق) .الع وه الوثقی .قم :انتشقارات اسقالمی وابسقته بقه
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی ،سید محمد حسین( .بیتا) .الميزان .تهران :انتشارات اسماعیلیان.
طباطبایی ،محمد( .بی تا) .المنمهل .قم :مؤسسه آل البیت (ع) الحیاء الترا .
طریحی ،فخر الدین( .بیتا) .مجمع الاح ین ،بیجا.
طوسی ،محمد بن حسن .)1387( .الماسوط فش فقه اإلممميه .تهران :مکتبة المرتضویه.
عطیه ،جمال الدین .)۲001( .نحو تدعيل مقمرد ال یعه .دمش  :دار الفکر.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف 1۴18( .ق) .مرالف ال يعة فی احکم ال یعة .قم :مؤسسة النشر
اإلسالم التابعة لجماعة المدرسین بقم.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف( .بی تا) .تذت ة الدقهمء.تهران :مکتبة المرتضویه.
عمید زنجانی ،عباسعلی .)138۲( .آیمت األحکم  .تهران :دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسالمی.
فاضل تونی ،عبدالله 1۴1۵( .ق) .الوافيه فی االرول .قم :مجمع فکر اسالمی.
فاضل لنکرانی ،محمد .)1383( .القواعد الدقهية .قم :مرکز فقه األئمة األطهار (ع).
فاضل مقداد ،مقداد بن عبدالله .)1373( .تنز الع فمن فش فقه الق آن .تهران :مرتضوی.
فاضل مقداد ،مقداد بن عبدالله 1۴0۴( .ق) .الانقيح ال ائع لمراص ال ائع .قم :مکتبقة آیقة اللقه
العظمی المرعش النجف .
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فرحی ،علی 1۴30( .ق) .تحقيق فش القواعد الدقهية .قم :جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.
فیروزآبادی ،مجد الدین 1۴۲۶( .ق) .القمموس المحيط( .چاپ هشتم) .بیروت :مؤسسقة الرسقالة
للطباعة و النشر و التوزیع.
فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی .)137۲( .راه روشن (ت جماه المحجاة الايضامء) .مشقهد:
مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
فیومی ،احمد بن محمد بن علی 1۴18( .ق) .المصامح المني  ،بیروت :المکتبة العصریه.
قائنی ،محمقد ،محقق مرکقز فقهقی ائمقۀ اطهقار (ع) 1۴۲۴( .ق) .الماساوط فاش فقاه المسامئل
المعمر ة( .المسمئل الطاية) .قم :مرکز فقه األئمة األطهار (ع).
قبولی درافشان ،سید محمد هادی و همکاران 1۴00( .ق) .عقاود معاين .)1( .مشقهد :انتشقارات
دانشگاه فردوسی مشهد.
قرباننیا ،ناصر .)1381( .عدالت حقوقی( .چاپ اول) .تهران :انتشارات دانش و اندیشه معاصر.
قطب راوندی ،سعید بن هبة الله 1۴0۵( .ق) .فقه الق آن .قم :کتابخانه عمومی حضقرت آیقة اللقه
العظمی مرعشی نجفی.
کاتوزیان ،ناصر .)137۴( .عقود معين( .چاپ چهارم) .تهران :شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.
کاشف الغطاء ،حسن1۴۲۲( .ق) .أنوار الدقمهة( .کاشف الغطاء) .نجف اشرف :مؤسسقة کاشقف
الغطاء العامة.
الری ،عبدالحسققین بققن عبداللققه 1۴18( .ق) .الاعليقااة علاای المکمسااب( .الری) .قققم :مؤسسققة
المعارف اإلسالمیة.
مازندرانی ،مالصالح( .بی تا) .ش ح ارول تمفی .تهران :المکتبه االسالمیه للنشر و التوزیع.
مامقانی ،محمد حسن بن عبدالله .)13۲3( .غمیة اآلممل فش ش ح المکمسب و الايع .ققم :مجمقع
الذخائر االسالمیة.
مجلسی ،محمد باقر (عالمه مجلسی)( .بیتا) .م اة العقول( .بیجا) :دار الکتب االسالمیه.
محق حلی ،جعفر بن حسن1۴18( .ق) .المراص النمفع فی فقه االمممياه( .چقاپ سقوم) .ققم:
مؤسسه المطبوعات الدینیه.
محق داماد ،سید مصطفی1۴1۶( .ق) .قواعد فقه( .چاپ دوازدهم) .تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
محق کرکی ،علی بن حسین1۴1۴( .ق) .جممع المقمراد فاش شا ح القواعاد .ققم :مؤسسقة آل
البیت (ع) إلحیاء الترا .
مدنی کاشانی1۴09( .ق) .تعليقة ش یدة علی بحث الريمرات و ال وط من تام المامج  .ققم:
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مکتبة آیة الله العظمی المدن .
مرتضوی لنگرودی ،سید محمد حسن1۴1۲( .ق)ّ .
الدر النضيد فش االجاهمد و االحايمط و الاقليد.
(چاپ اول) .قم :مؤسسه انصاریان.
مرعشی ،شهاب الدین1۴0۶( .ق) .منهامج المانمنين .ققم :کتابخانقه عمقومی حضقرت آیقة اللقه
العظمی مرعشی نجفی.
مروج جزائری ،سید محمد جعفر( .بیتا) .مناهی الدرایه( .بیجا) :تهران ،قم ،موسسه دار الکتاب.
مصطفوی ،محمد کاظم .)138۴( .القواعد الدقهية .قم :المرکز العالم للدراسات االسالمیة.
مصطفوی ،محمد کاظم 1۴۲3( .ق) .فقه المعممالت .قم :جماعة المدرسین فی الحقوزة العلمیقة
بقم .مؤسسة النشر االسالم .
مغنیه ،محمد جواد .)138۵( .فقه االمم الجعد الصمدق (ع)( .چقاپ هفقتم) .تهقران :انتشقارات
انصاریان.
مقدس اردبیلقی ،احمقد بقن محمقد .)137۵( .زبادة الايامن فاش أحکام القا آن .تهقران :مکتبقة
المرتضویه.
مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد( .بیتا) .مجمع الدمئدة و الا همن فش ش ح إرشامد األههامن .ققم:
جماعة المدرسین ف الحوزة العلمیة بقم .مؤسسة النشر اإلسالم .
مکارم شیرازی ،ناصر .)1370( .القواعد الدقهية( .مکارم) .قم :مدرسة اإلمام عل بن أب طالب (ع).
مکققارم شققیرازی ،ناصققر .)1390( .موسااوعة الدقااه اإلسااالمش المقاامرن .قققم :دار النشققر اإلمققام
عل بن أب طالب (ع).
منتظری ،حسینعلی 1۴1۵( .ق) .دراسمت فش المکمسب المح مة .قم :نشر تفکر.
موسوی اردبیلی ،عبد الکریم .)1379( .فقه المضمربة .قم :جامعة المفید .مؤسسة النشر.
موسوی بجنوردی ،حسن .)1377( .القواعد الدقهية( .چاپ اول) قم :نشر الهادی.
موسوی خمینی ،روح الله( .امام خمینی) .)139۲( .تام الايع .تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثقار
اإلمام الخمینی( .قدس سره).
موسوی خمینی ،روح الله( .امام خمینی) 1۴1۵( .ق) .المکمساب المح ماه( .چقاپ اول) .ققم:
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خو یی ،سید ابوالقاسم 1۴۲۲( .ق) .مصامح االرول( .چاپ اول) .قم :مؤسسه احیاء آثار
االمام الخوئی.
موسوی خو یی ،سید ابوالقاسم 1۴۲9( .ق) .محمض ات فش الدقاه الجعدا  .ققم :مؤسسقة دائقرة
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معارف الفقه االسالم .
موسوی خو یی ،سید ابوالقاسم( .بی تا) .مصامح الدقمهة .بیجا.
موسوی خو یی ،سید ابوالقاسم( .بیتا) .موسوعة اإلمم الروئش .قم :مؤسسه الخوئی االسالمیه.
موسوی سبزواری ،عبد االعلی 1۴13( .ق) .مهذ األحکم فش بيمن الحالل و الح ا  .قم :السقید
عبد االعلی السبزواری.
نائینی ،میرزا محمد حسین غروی ،خوانساری نجفی ،موسی .)1373( .منية الطملاب فای حمشايه
المکمسب .تهران :المکتبة المحمدیه.
نجفی ،هادی .)1387( .اآلراء الدقهية ،اصفهان :مهر قائم.
نراقی ،احمد بن محمد مهدی .)137۵( .عوائد االیم  .قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
نراقی ،احمد بن محمد مهدی( .بیتا) .مع اج السعمده ،بیجا :انتشارات هجرت.
نراقی ،محمد مهدی .)1390( .جاممع الساعمدت( .چقاپ چهقارم) .بیقروت :مؤسسقه االعلمقی
للمطبوعات.
وجدانی فخر ،قدرت الله .)138۴( .الجواه الدر یة فش ش ح ال وضة الاهية .قم :سماء قلم.
هاشمی شاهرودی ،محمود 1۴3۲( .ق) .موسوعة الدقه اإلسالمش المقمرن( .هاشمی شاهرودی).
قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت (ع).
هیر ،ریچارد مروین .)1383( .زبمن اخالق( .ترجمه :امیر دیوانی) .تهران :نشر طه.
یزدی ،محمد کاظم بن عبد العظیم 1۴10( .ق) .حمشية المکمسب .قم :اسماعیلیان.

