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 دهیچک

جمله مباحث داللت الفاظ است که اصولیان درباره آن دیدگاه  داللت نهی بر فساد عقود از
. آمدی از مشهورترین داردفقهی قابل توجهی  آثار در این مسئلهاختالف ندارند. واحدی 
بر آن است که هرگاه نهی، ناظر به ذات عقد یا  متکلم همچون جمهور اصولیاناصولیان 

ی مقتضصورت تعلق آن به وصف خارجی، اما در  داردبر فساد  داللتآن باشد الزم وصف 
 ؛ساد هستندف مبنایبودن پیروان این دیدگاه که قائل به لغوی بیشترفساد نیست. بر خالف 

فهوم و م عقلعنه را فساد منهی مبنایو لغوی،  عقلیبا استناد به مبانی کالمی و ادله  آمدی
داللتی بر فساد  خود به خودداند. شریف مرتضی از متقدمین امامیه بر آن است که نهی می

در نواهی شرعی،  با این حالدلیل خارجی است. ارائه ، نیازمند ادعای فسادندارد و عقد 
وجود دارد که مقتضی داللت دائمی آن بر فساد است مگر به نام عرف شریعت تی اصل ثاب

 هایینه. نشاو لغوی است عقلیثابت شود. مبنای اصلی شریف مرتضی، ادله  آن آنکه خالف
بر فساد و قول به تفاوت  نهی شود. داللت مطلقاز مبانی کالمی نیز در دیدگاه او دیده می

رسد . به نظر میدارد یطرفداراناست که هر کدام دگاه دیگر میان بطالن و فساد، دو دی
ترین دیدگاه در این زمینه، قول کسانی است که قائل به داللت لغوی نهی بر فساد در موجه
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ی بیشتری با ادله اهنگعقد هستند. این دیدگاه همالزم آن به ذات یا وصف  تعلقصورت 
 عرفی دارد. و عقلی و اقتضائات لغوی و شرعی

 نهی، آمدی، شریف مرتضی، فساد، بطالن، عقد. ها:لیدواژهک
 

 طرح مسئله
آیند. سابقه طرح و تحلیل آنها به ترین مباحث اصول فقه به حساب میامر و نهی از مهم

گردد. علت اهمیت این دو مبحث آن است که سالهای آغازین تدوین علم اصول فقه باز می
ا هر تکلیفی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آنه امر و نهی، اساس تکالیف شرعی هستند.

در ارتباط است و قسم معظمی از تشریعات بر مبنای این دو استوار است. از این رو علمای 
اصول از همان ابتدا نگاهی ویژه به این موضوع داشته و از جوانب مختلف به بررسی آن 

 .اندپرداخته
ت نهی بر فساد یک مسئله بحث برانگیز است. در میان مسائل متعدد این دو مبحث، دالل

داری است و از سوی دیگر از یک سو نظرات اصولیان درباره آن دربردارنده اختالفات دامنه
اختالف دیدگاه در این زمینه تبعات فقهی قابل توجهی دارد. اختالف در پذیرش فساد به 

 ت نیز مورد اختالف واقععنوان مدلول نهی سبب شده تا معنای حقیقی فساد در مقابل صح
 .گیری دیدگاههای موجود نقش قابل توجهی داشته استشود. همین اختالف خود در شکل

نکته مهم درباره فساد و صحت این است که این دو اصطالح تنها درباره افعالی قابل طرح 
عدم  وهستند که به تعبیر اصولیان دووجهی باشد؛ بدین معنا که فعل مورد نظر قابلیت تطابق 

د ای در فقه، عبادات و عقوتطابق با شریعت را داشته باشد. مصداق حقیقی چنین ضابطه
شود و است. هرگاه عبادت یا عقدی جامع ارکان و شروط شرعی باشد صحیح محسوب می

 (.1/147ق، 1420گردد )محلی، در صورت نقص در ارکان و شروط، حکم به فساد آن می
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-436) 5ق( و شریف مرتضی 631-551) 4الدین آمدیدر این میان دیدگاههای سیف
ق( در زمینه داللت نهی بر فساد همواره مورد توجه و نقد علما قرار گرفته است. آمدی 355

های اصولی او حلقه مهمی از تحوالت این پردازان مکتب متکلمین است که نوشتهاز نظریه
ل ر ویژه و قابل توجهی در اصوآید. شریف مرتضی نیز از جایگاه بسیامکتب به حساب می

فقه برخوردار است. مقاله حاضر در صدد بیان تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی در 
. این دو دانشمند 6زمینه داللت نهی بر فساد عقود و نقد و بررسی مبانی دیدگاه آن دوست

وه از برخی وجاصولی در زمینه داللت نهی بر فساد در عقود دیدگاه واحدی ندارند. نظر آنان 
                                           

سنت است. اگرچه شهرت اصلی ق( از مشهورترین دانشمندان اصولی اهل631-551الدّین آمدی )سیف .4
عنوان یکی از متکلمان آمدی برخاسته از کتب پرشمار و دیدگاههای وی در علوم عقلی است و غالباً به

لم ای در این عشود اما آثار ارزشمند و دیدگاههای مستقل او در اصول فقه، جایگاه ویژهبرجسته شناخته می
نیز به او بخشیده است تا جایی که برخی از محققان برآنند که آمدی صاحب مکتب اصولیِ مستقلّی است که 
از دل مکتب متکلمان برخاسته است. شخصیت اصولی آمدی تا حدّ فراوانی تحت تأثیر غزالی است. از طرفی 

ترین اثر اصولی آمدی، اإلحکام فی أصول حاجب داشته است. مهمخود نیز اثرگذاری قابل توجهی بر ابن
ق، 1413؛ سبکی، 3/94ق، 1398خلکان، آید )ابنترین کتب اصولی به حساب میاألحکام است که از جامع

 (. 79-81م: 2002؛ حسنات، 2/201ق، 1425خلدون، ؛ ابن8/307
ولی امامیه به ق( ازجمله آن دسته از پیشگامان تألیف و تدوین کتب اص436-355. شریف مرتضی )5

های بعد انعکاس یافته و اثرگذار بوده است. او شاگردان آید که دیدگاههایشان در آثار اصولی دورهحساب می
ترین اثر اصولی شریف توان به طوسی و سالر دیلمی اشاره کرد. مهمترین آنان مینامداری داشته که از مهم

ود. شستین کتاب جامع اصول فقه امامیه محسوب میمرتضی کتاب الذریعة إلی أصول الشریعة است که نخ
 هایسنت را بیان کرده، درباره آنها به داوری پرداخته و دیدگاهوی در این کتاب، دیدگاههای اصولیان اهل

ویژه خود را نیز ذکر کرده است. شریف عالوه بر اصول فقه در علوم دیگری چون کالم، تفسیر، فقه و فلسفه 
؛ 4/1728م، 1995و آثار پرشماری را به رشته تحریر درآورده است )یاقوت حموی،  نظر بودهنیز صاحب
 (.118ق، 1429؛ سبحانی، 2/162تا، سیوطی، بی

. چنانکه اشاره شد موضوع صحت و بطالن در فقه و اصول، مختصّ مسائل عبادات و معامالت است. 6
عبادات و معامالت دارند تا جایی که گروهی از اما نکته مهم آنکه بسیاری از علما نگاه متفاوتی به موضوع 

آنان موضوع داللت نهی بر فساد عبادات و عقود را در دو مبحث جداگانه بررسی نموده و درباره هرکدام 
اند. بنابراین مقاله حاضر با در نظرداشتن تفاوتهای وسیع و بارز میان مبحث عبادات دیدگاه متفاوتی ارائه کرده

لت نهی بر فساد آنها و با توجه به اینکه موضوع داللت نهی بر فساد عبادات، مستلزم و عقود ازحیث دال
انجام پژوهشی مستقل است تنها به موضوع داللت نهی بر فساد عقود از دیدگاه آمدی و شریف مرتضی 

 پردازد. می
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ی توان گفت هرکدام از آن دو براکامالً متفاوت با دیدگاه سایر اصولیان است به نحوی که می
اند. اولین بار چنین دیدگاهی را مطرح کرده و متعاقباً اصولیانی دیگر از آن جانبداری کرده

در این زمینه، بیان دالیل و وجوه اتفاق و اختالفشان از آن دو از این رو بررسی دیدگاه 
 ای برخوردار است )ضرورت انجام پژوهش(. اهمیت ویژه

اند اما اصولیان اگرچه در زمینه تبیین مفهوم صحت در عقود، عبارات مختلفی به کار برده
مرات در مورد معنای حقیقی آن اتفاق نظر دارند. گروهی از آنان صحت عقد را ترتّب ث

(. یعنی از نظر آنان 1/76ق، 1413؛ غزالی، 1/131تا، دانند )آمدی، بیمطلوب بر آن می
که مقصود اصلی از تشریع و انشای  صحت عقد، برابر است با ترتّب آن دسته از آثار شرعی

ن دانند نه عین اثر؛ از ایاند. گروهی دیگر از اصولیان، صحت را منشأ ترتّب اثر میعقد بوده
ارت صحت عب»گوید: اند. برای مثال سبکی میصحت را به نحوی دیگری تعریف کردهرو 

(. 14م، 2003)سبکی، « الوجهَین از حیث وقوع، با شریعتاست از موافقت افعال محتمل
الوجهین آن دسته از افعال است که موافقت و مخالفت آنها با شریعت مراد وی از افعال محتمل
بیع و نکاح. با صرف نظر از صورت تعاریف ارائه شده اصولیان بر قابل تصور باشد؛ مانند 

اند که عقد صحیح شرعاً عبارت است از عقدی که آثار مطلوب و مورد قصد این امر متّفق
متعاقدین بر آن مترتّب گردد. برای مثال تملیک و تملک مبیع و حلیّت انتفاع از آن و جواز 

عقد بیع و نکاح است؛ چه صحت را عین آثار آن استمتاع زوجین از همدیگر نشانه صحت 
؛ 140-1/141ق، 1420؛ محلی، 1/258تا، دو عقد بدانیم و چه منشأ آن آثار )بخاری، بی

 (. 1/160ش، 1383انصاری، 
از سوی دیگر به نظر جمهور علمای اصول فقه بطالن و فساد مترادف هستند و بر معنای 

اند. به ف بطالن و فساد تعبیرات مختلفی به کار بردهواحد داللت دارند. گرچه آنان در تعری
نظر گروهی از آنان بطالن یا فساد یک عقد، عبارت است از عدم ترتّب ثمرات مطلوب بر 

(. بر اساس این 3/108تا، ؛ بامیانی، بی1/76ق، 1413؛ غزالی، 1/131تا، آن )آمدی، بی
مورد قصد در عقد. در مقابل گروهی تعریف، فساد برابر است با عدم ترتّب آثار مشروع و 

ت فعل مخالف»اند: دانند؛ از این رو در تعریف آن گفتهدیگر فساد را منشأ عدم ترتّب آثار می
(. این اختالف هم لفظی 15م، 2003)سبکی، « الوجهَین از حیث وقوع، با شریعتمحتمل

طلوب یک عقد بر آن است و اثری عملی ندارد. چه آنکه بر اساس نظر جمهور هرگاه آثار م
مترتّب نشود عقد باطل یا فاسد است. اصولیان حنفی دیدگاه دیگری دارند، از نظر آنان 
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بطالن و فساد دو مفهوم متفات هستند؛ بطالن عقد در صورتی است که نهی شارع ناظر به 
اصل یا ذات آن باشد. یعنی اگر شارع عقدی را به سبب مضرات و مفاسد مقرّر در عین یا 

ت آن مورد نهی قرار دهد آن عقد باطل است؛ مانند بیع مجهول. در مقابل، فساد یک عقد ذا
د عنه فاسدر حالتی است که نهی متوجه وصفِ ذات باشد نه عین آن. در این حالت عقد منهی

(. به عبارت دیگر، باطل عبارت 146-1/147ق، 1420شود نه باطل )محلی، نامیده می
نامشروع است بر خالف فاسد که اصل آن مشروع و وصف آن است از عقدی که اصل آن 

(. تفاوتی که حنفیه میان عقد باطل و عقد 1/258تا، آید )بخاری، بینامشروع به حساب می
اند یک تفاوت حقیقی است؛ بدین معنا که در عالم عمل نیز اثر یا آثاری دارد. فاسد گذاشته

ست معنای آن این است که عقد انعقاد نیافته و برای مثال هرگاه گفته شود فالن بیع باطل ا
ین کار برود بدشود. اما اگر وصف فساد در مورد بیع بهدر نتیجه اثری بر آن مترتب نمی

معناست که بیع انعقاد یافته و مفید ملکیت است لکن قبل از تصحیح وصف، اباحه انتفاع بر 
دیگر امکان اصالح عقد باطل و  (. به عبارت1/264م، 2006گردد )فناری، آن مترتّب نمی

فراهم آوردن زمینه ترتّب آثار آن غیرممکن است بر خالف عقد فاسد که با اصالح وصف 
 توان زمینه ترتّب آثار آن را فراهم آورد.مورد نهی می

 
 دیدگاههای اصولی در باره داللت نهی بر فساد عقد

است و در باره آن دیدگاههای  ای خالفیچنانکه گفته شد داللت نهی بر فساد عقد مسئله
متفاوتی وجود دارد. پس از بیان اجمالی دو دیدگاه رایج در این زمینه به طرح و تحلیل نظر 

 پردازیم.الدین آمدی و شریف مرتضی میسیف
 

 . دیدگاه اول: داللت مطلق نهی بر فساد عقد1
بوهاشم معتزلی و گروهی از نظر مالک، احمد در یکی از روایات منقول از او، داود ظاهری، ا

عنه است. این دیدگاه به مذهب شافعی از پیروان هرکدام از آنان نهی مطلقاً مفید فساد منهیٌ
؛ زرکشی، 2/632ق، 1418؛ زرکشی، 2/188تا، شده است )آمدی، بی نیز نسبت داده

از (. از نظر این دسته از اصولیان هرگاه عقدی مورد نهی واقع شود فارغ 3/381ق، 1414
اینکه نهی متوجه ذاتِ عقد باشد یا وصف ذاتیِ آن و یا یک امر خارجی، داللت بر فساد و 
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اند که اهمّ آن به شرح دالیلی استناد کرده بطالن آن عقد دارد. پیروان این دیدگاه به مجموعه
 زیر است:

یح صحتوان آن را مشروع و عنه، قبیح و ارتکاب معصیّت است؛ از این رو نمیالف( منهی
(. این استدالل اگرچه در ظاهر از قوّت قابل توجهی 1/222ق، 1413قلمداد کرد )غزالی، 

توان وجوه ضعف آن را نشان داد. اوّالبه فرض پذیرش برخوردار است اما با اندکی تأمل می
رغم وجود نهی، بر صحت و ترتّب عنه، حاالتی وجود دارد که تمامی علما علیقبح منهی

اد عنه لزوماً به معنای فسدهد که قبح فعل منهیق نظر دارند. این مسئله نشان میآثار آن اتفا
و عدم ترتّب آثار شرعی نیست. ثانیا نهیی که به خاطر وجود وصف خارجی متوجه عقد 
شده است نهیِ حقیقی نیست، بلکه مجازی است؛ یعنی اگرچه لفظاً عقد را مورد نهی قرار 

ان تونا و مفهومی است که خارج از آن عقد است؛ در نتیجه نمیداده اما در حقیقت متوجه مع
ق، 1417)طوسی،  چنین عقدی را قبیح قلمداد کرد و بر اساس آن حکم به فساد آن نمود

واقع شدن عقد از یک سو و ترتّب آثار و احکام عنه منهیگوید (. ثالثاً چنانکه غزالی می256
ممکن نیست؛ آنان که مدعی عدم امکان چنین  آن از سوی دیگر از نظر عقلی و شرعی غیر

 (. 1/222ق، 1413تری ارائه دهند )غزالی، امری هستند باید دلیل روشن
عنه از دایره احکام ب( هرگاه شارع، عقدی را مورد نهی قرار دهد داللتی جز خروج منهی

مشروعیت است منزله خروج آنها از دایره شرع ندارد؛ برای مثال بیع یا نکاح موردِ نهی به
داند. از نظر او پیروان این جا(. غزالی این استدالل را نیز بعید و غیرقابل پذیرش می)همان

کند؛ دیدگاه دلیلی بر این ادعا ندارند و بالعکس ادله موجود، خالف دیدگاه آنان را اثبات می
 ثار خود هستندرغم وجود نهی، مفید ترتّب احکام و آزیرا عقود فراوانی وجود دارند که علی

 جا(.و این به معنای عدم خروج آنها از دایره شرع است )همان
 

 . دیدگاه دوم: تفکیک میان بطالن و فساد بسته به محل تعلق نهی2
بر اساس دیدگاه جمهور حنفیه به ویژه متأخرین آنان هرگاه نهی، ناظر به تمام ذاتِ عقد یا 

به وصف مالزم مفید فساد است. از نظر آنان  جزء آن باشد مفید بطالن و در صورت تعلق آن
بطالن و فساد عقدِ مورد نهی به علّت نهی و محل تعلّق بستگی دارد. هرگاه نهی متوجه ذات 
باشد عقد باطل است بدین معنا که آثار و احکام آن جاری نخواهد شد. اما در صورتی که 

ه بطالن؛ یعنی آثار طبیعی آن نهی معطوف به وصف مالزم ذات باشد، داللت بر فساد دارد ن
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مترتّب خواهد شد. مبنای حنفیه در این دیدگاه آن است که صحت اَجزاء و وجود شروط 
عقد برای صحت آن کافی است و ترجیح صحت عقد با استناد به صحت اجزاء بر بطالن آن 

م اما حک دانندبنا بر وصف خارجی اولویّت دارد. از این رو آنان بیع شیء مجهول را باطل می
چنین از نظر پیروان این دیدگاه هرگاه نهی ناظر به اند. همبه فاسدبودنِ ربا و بیع خمر کرده

؛ سهالوی، 1/422تا، یک وصف خارجی باشد داللتی بر بطالن و فساد ندارد )تفتازانی، بی
گیرد که هرگاه شارع (. دیدگاه حنفیه از این جهت مورد اعتراض قرار می1/428ق، 1423

نجام فعلی را طلب کند یا مجاز بشمارد و همزمان مکلف را از انجام آن مقرون به وصفی ا
پذیرد که مقرون به آن شود که فعل مذکور را تنها در صورتی میخاص باز دارد، معلوم می

وصف نباشد. بنابراین هرگاه مکلف، مأموربه را در حالت اتصاف به صفت مورد نهی انجام 
شارع عمل کرده و در نتیجه آثار مورد نظر شرع بر آن مترتّب  دهد بر خالف مطلوبِ

 گردد.نمی
 

 الدین آمدی. دیدگاه سیف3
عنه، میان حاالت مختلف ورود نهی بر عقود قائل به تفکیک آمدی در مورد فساد عقودِ منهیّ

یع ب شده است. از نظر وی نهیِ ناظر به امر خارجی داللتی بر فساد عقد ندارد مانند نهی از
در هنگام نماز جمعه. مستند دیدگاه وی آن است که در این حالت، نهی تنها از نظر لفظی 
متوجه بیع گردیده است و اال از جهت معنا آنچه مورد نهی واقع شده مشغولیت و انصراف از 

های آشکاری از آن در حضور در نماز جمعه است و این از قبیل مجاز عرفی است که نمونه
یا یک وصف  و اما عقودی که نهی ناظر به عینِ آنها یا ویژگی ذاتی 7وجود داردقرآن کریم 

 تا،مالزم از اوصاف آنهاست داللت بر فساد دارد؛ مانند بیع و شراء انسان آزاد )آمدی، بی
(. جمهور اصولیان در این مسئله با آمدی موافق 2/25ق، 1414عبدالسالم، ؛ ابن2/188

رغم اتفاق در اصل (. این گروه از اصولیان علی1/280ق، 1419هستند )شوکانی، 
اند. آمدی و جمعی از اصولیان دچار اختالف شدهعنه منهیدیدگاهشان، در مورد جهتِ فساد 

                                           
(، 102)آل عمران، « جز مسلمان نمیرید : و زینهارو َالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ». برای مثال در آیه 7

نهی لفظاً ناظر به مرگ است اما از حیث معنا ناظر به لوازم محرّمه آن است که عبارتست از کفر و شرک 
 (.2/25ق، 1414عبدالسالم، )ابن
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عنه از جهت معناست، اما گروهی دیگر قائل به لغوی بودن جهت فساد بر آنند که فساد منهیٌ
 (.2/633ق، 1414؛ زرکشی، 2/188تا، هستند )آمدی، بی

 
 عنه از جهت معنا. فساد منهی3-1ّ

عنه، مبتنی بر دالیلی کالمی، عقلی و لغوی بودنِ جهت فساد منهیّنظر آمدی مبنی بر معنایی
 است: 

الف( مبنای اصلی آمدی در چنین دیدگاهی در حقیقت یک مبنای کالمی است. وی 
بودن افعال خداوند از هرگونه حکمت و مقصدی را نظراً جایز همچون سایر اشاعره خالی

داند و اما معتقد است از حیث وقوع هیچ حکمی وجود ندارد که خالی از حکمت و می
مقصود باشد. به عبارت دیگر خلو احکام از حکمت و مقصود نظراً بالاشکال است اما از 

ود نی طلب ترک فعل ناظر به مقصحیث وقوع چنین نیست. بر اساس این قاعده کلی، نهی یع
؛ 2/189تا، و حکمتی است که شارع بر اساس آن ترک فعل را طلب کرده است )آمدی، بی

( و این حکمت عبارت است از حکم به 3/294ق، 1417؛ ایجی، 224ق، 1424آمدی، 
 ره. نقد این استدالل از چند جهت ممکن است: اوالً دیدگاه آمدی و سایر اشاععنهیٌمنهفساد 

در مورد عدم تعلیل افعال خداوند به مصالح و مقاصد، مورد اعتراض بسیاری از علما قرار 
و  ویژه احکام شرعی به حکمتگرفته است؛ آنان بر آنند که تعلیل برخی از افعال خداوند به

(. از 1/292ق، 1401؛ آلوسی، 1/328ق، 1402مصلحت، امری آشکار است )سفارینی، 
ر گذاری چه اثری میان دو حالت نظر و وقوع چیست؟ اساساً این فرقگذاطرفی مبنای فرق

ای داشته و طرح آن چه ضرورتی دارد؟ ثانیاً الزمه عدم خلوّ افعال خداوند از قابل مالحظه
اند حکمت و مصلحت، حکم به داللت نهی بر فساد نیست؛ چنانکه برخی از اصولیان گفته

عنه است اما تاثیری در احکام شرعی آن ندارد و نهی در حقیقت دلیلی بر قبح فعل منهیّ
، ممکن است بر چنین عقدی آثار شرعی مترتّب گردد )شریف عنهیٌمنهرغم وجود قبح علی

توان ادّعا کرد که مقصد و مصلحت مدّ نظر شارع گاه (. ثالثاً می185ش، 1376مرتضی، 
ق، 1413آن جاری گردد )غزالی،  کند که با وجود نهی، آثار عقد منهی عنه برچنین اقتضا می

 عنهیٌمنهتوان به صورت مطلق وجود نهی را مفید یا مستلزم فساد (؛ بنابراین نمی1/222
 دانست. 
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 عنهیٌمنهمبنای دیگر دیدگاه آمدی عقلی است. وی بر آن است که در مورد فعل  ب(
ر. در و ترتّب اثتوان دو مقصود را تصور کرد؛ یکی مقصودِ نهی و دیگری مقصود صحت می

توان در مورد ارتباط میان مقصود نهی و مقصود صحت و چنین شرایطی تنها حالتی که می
ترتّب اثر، متصور شد رجحان مقصود نهی است؛ زیرا حالت تساوی این دو مقصود یا رجحان 
مقصود صحت و ترتّب اثر بر مقصود نهی با عقل سلیم سازگاری ندارد. بنابراین از نهیی که 

توجه ذات یک عقد است امتناع صحت و امتناع جواز تصرف و جریان احکام مترتّب بر م
آید و اال حکم به صحت خالی از حکمت و مقصود خواهد بود و نهی کاری عبث آن الزم می

 (. 189-190/ 2تا، شمار خواهد آمد )آمدی، بیبه
 است. چنانچه شخصیدلیل دیگر آمدی عدم تناقض لغوی در صورت الغاء تأثیر نهی  ج(

به دیگری بگوید تو را از ذبح حیوان غیر بدون کسب اذن از او منع کردم با این حال اگر آن 
را ذبح کردی خوردنِ ذبیحه برایت حالل و بال اشکال است، از حیث لغت تناقضی در این 

م (. یعنی اگرچه اساساً این نهی داللت بر تحری2/441ق، 1407کالم وجود ندارد )طوفی، 
شمردن خوردن ذبیحه، از ذبح دارد اما ذکر عبارتی مخالف با آن که عبارت است از حالل

لغوی نیست. به فرض پذیرش  عنهیٌمنهکند. بنابراین جهت فساد حیث لغت تناقضی ایجاد نمی
توان گفت که این امر از نظر شرعی و مفهومی عدم تناقض از نظر لغوی در چنین عبارتی می

کند؛ توضیح مطلب آنکه از نظر شرعی اشکالی ندارد که شارع مکلف یجاد نمینیز تناقضی ا
خش توان دو برا از یک فعل نهی کند و در عین حال به ترتّب آثار آن تصریح نماید؛ زیرا می

کالم شارع را چنین جمع نمود که مقصد او آن بوده که این فعل، مکروه یا خالف اولی است 
واقع شدن آن در صورت وجود شرایط و ارکان الزم، آثار  عنهیٌهمنبدین معنا که با وجود 

 گردد.شرعی بر آن مترتّب می
 

 عنه از جهت لغت. فساد منهی3-2ّ
 اند:ای از نصوص، اجماع و دلیل معنایی استناد کردهقائلین به این دیدگاه به مجموعه

؛ 7349ق، 1422)بخاری، « مَن عَمِلَ عَمَالً لَیسَ عَلیهِ أمرُنَا فَهوَ رَدٌّ»نص: حدیث  الف(
هر کس عملی انجام دهد که در چارچوب تشریعات ما »(؛ 1718تا، مسلم بن حجاج، بی

وجه استدالل به این حدیث آن است که فعل مردود، صحیح و مورد «. نباشد مردود است
ت. آید؛ بنابراین مردود اسی که مورد نهی واقع شده مأمورٌبه به حساب نمیقبول نیست و فعل
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اند تمامی فرموده گویند پیامبرقائلین به این دیدگاه با استناد به حدیث مورد بحث می
افعال مورد نهی به دلیل عدم تطابق با امر ایشان مردود و فاسد هستند و این امر از جهت 

؛ شیرازی، 2/190تا، و نیازی به جهت دیگری ندارد )آمدی، بی لغوی قابل درک و فهم است
(. آمدی استناد به این حدیث برای 184ش، 1376؛ شریف مرتضی، 100-1/101ق، 1403

 شمارد. از نظر وی:را از چهار جهت مردود می عنهیٌمنهاثبات لغوی بودن فساد 
له ترتّب احکام بر آن است ازجمشده از جهتی که سبب توان پذیرفت که فعل انجاماوالً نمی

افعال دینی نباشد تا مردود به حساب آید. این استدالل محل اشکال است زیرا چنانکه آمدی 
خود برای اثبات دیدگاهش گفته است هیچ حکمی از احکام شارع خالی از حکمت و مقصود 

 ز این رونیست و اصل آن است که نهی شارع از یک فعل دلیل بر مردود شمردن آن است؛ ا
 گردد. سبب ترتّب احکام نمی عنهیٌمنهانجام 

شده در حدیث، مردود است. یعنی فعل توصیف دهندهثانیاً تقدیر حدیث آن است که انجام
ن آید. ایهر فاعلی فعلی را انجام دهد که مطابق با امر شریعت نیست مردود به حساب می

ای که او ذکر کرده نوعی یث به شیوهاعتراض آمدی نیز محل اشکال است؛ زیرا تقدیر حد
تحکم است و دلیل روشنی بر آن نه از حیث لغت و نه معنا و مفهوم، وجود ندارد. بنابراین 
اصل آن است که حدیث مورد استناد، همچون هر عبارت و کالم دیگری بر ظاهرش حمل 

 شمار آید نه فاعل. گردد و رد، ناظر به فعل به
مراد از آن غیرمقبول بودن به ، عنهیٌمنهوع مردود بودن به فعل ثالثاً به فرض پذیرش رج

آید. این معنای عدم ترتب ثواب است و از عدم ترتب ثواب، عدم ترتّب احکام الزم نمی
 اعتراض نیز فاقد دلیلی روشن و بر خالف قاعده و اصل است. 

« هو ردٌّف»رابعاً در صورت پذیرش داللت حدیث بر فساد، این فساد برگرفته از عبارت 
است نه ناشی از داللت نهی بر فساد که محل نزاع است. اگرچه این اعتراض آمدی نسبت 

یلی تواند دلبه اعتراضات سابق از قوّت بیشتری برخوردار است اما همین اعتراض نیز می
فهو »که از عبارت  عنهیٌمنهه مقابل باشد؛ زیرا مردود شمردن فعل برای تقویت دیدگاه گرو

دهد که هرگاه شارع از امری نهی کند مخاطب باید به مجرّد فهم گردد نشان میفهم می« ردٌّ
 (. 2/191تا، را مردود بشمارد )آمدی، بی عنهیٌمنهلغوی، 

شده و آن اینکه حدیث  استناد به حدیث مذکور از جهتی دیگر نیز مورد اعتراض، واقع
مورد بحث از احادیث آحاد است و استدالل به آن در مسائل اصول محل اشکال است. اما 
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گویند به فرض پذیرش آحاد بودن آن هم، از جانب علمای حدیث و اصول گروه مقابل می
ق، 1403مورد قبول واقع شده و از حیث حکم همچون حدیث متواتر است )بصری، 

1/101 .) 
وَالَ »و علمای سلف و خلف با استناد به آیاتی چون  ماع: اصحاب رسول خداب( اج

: وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا»( و 221)بقره، « : و با زنان مشرک، ازدواج نکنیدتَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ
کاح اند بر اینکه ن( اجماع کرده278)بقره، « آنچه از ربا باقی مانده است را فرو گذارید

گویند اصحاب و سایر علما به مشرکات و عقود ربوی فاسد است. پیروان این دیدگاه می
اند؛ بنابراین جهت فساد، لغوی است عنه را فهم کردهمجرد شنیدن این آیات، فساد فعل منهیّ
(. مخالفین در 1/381ق، 1351گویند )امیرپادشاه، نه عقلی چنانکه آمدی و امثال وی می

گویند: اجماع صحابه در موارد مذکور مبنای دیگری دارد و آنان استدالل می پاسخ به این
؛ عاملی، 78تا، اند )محقق حلی، بیحکم را از موضعی غیر از داللت لغوی دریافت کرده

(؛ این مبنا یا موضع از نظر آمدی و موافقین او معنا و مفهوم و از نظر 1/100ش، 1376
 (. 187ش، 1376؛ شریف مرتضی، 2/188تا، دی، بیشریف مرتضی، عرف شرعی است )آم

 دالیل معنوی ج(
اند بر اینکه بعضی از نواهی مانند نهی از بیع مجهول داللت بر فساد اول: علما اجماع کرده
مستقیم نهی نباشد برخاسته از یک امر خارجی است و اصل، عدم  دارد. اگر این فساد نتیجه

کند که در مورد استناد به ن استدالل، همان پاسخی را ذکر میآن امر است. آمدی در برابر ای
 اجماع ذکر شد. 

دوم: امر و نهی در مقابل یکدیگر قرار دارند و چون امر مفید صحت مأمورٌبه است نهی 
فساد باشد؛ زیرا این دو در تقابل با همدیگر قرار دارند و واجب است حکم  یمقتضنیز باید 

حکم دیگری باشد.  به نظر آمدی اگرچه امر در مقابل نهی قرار دارد یکی از متقابلین، مقابل 
پذیریم که امر لزوماً داللت بر صحت داشته باشد تا بر اساس آن نهی نیز مقتضی اما ما نمی

فساد محسوب گردد. حتی به فرض پذیرش ترتّب صحت بر امر و تقابل نهی با آن، تقابل 
عنی بالاشکال است اگر بگوییم: امر مشعر صحت است توان الزامی دانست. یحکمشان را نمی

اما نهی با وجود تقابل با امر داللتی بر فساد ندارد. زیرا ممکن است متقابالت در برخی از 
(. شریف 2/192تا، مالزمات اشتراک داشته باشند و در برخی دیگر اختالف )آمدی، بی
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دلیل منفصل، مقتضی اجزاء نیست  گوید امر بدون وجودمرتضی نیز در رد این استدالل می
 (.184ش، 1376و بنابراین قیاس نهی به آن مردود است )شریف مرتضی، 

 
 . دیدگاه شریف مرتضی4

از حیث لغت و عرف، نهی خود به خود داللتی بر فساد و  شریف مرتضی بر آن است که
این  کنند.صحت ندارد و مکلفین فساد را تنها به وسیله دلیلی منفصل و خارجی فهم می

قاعده کلی ناظر به عموم منهیّات است. در خصوص نهی شارع این عرف شرع است که 
ه اگر ه تمییز مطلب این است کعنه به حسب ظاهر فاسد تلقّی گردد. ضابطکند منهیٌاقتضا می

عنه را دچار اخالل کند داللت بر فساد دارد. خالصه دیدگاه شریف نهی، شروط شرعیِ منهیّ
شرع و عقل ذاتاً داللتی بر فساد  مرتضی این است که نهی نه از جهت لغت و نه از ناحیه

در منهیّات شرعی ندارد و اثبات ادعای داللت آن بر فساد به یک دلیل خارجی نیاز دارد. 
نامد. عرف شریعت، می« عرف شریعت»دلیل خارجیِ ثابتی وجود دارد که وی آن را 

ر عنه است مگر آنکه دلیلی دیگر مبنی بکننده آن است که اصل در نهی شارع فساد منهیّبیان
صحت، وجود داشته باشد. ضابطه وجود چنین دلیلی اخاللِ نهی به شروط شرعی یا عدم 

(. جمهور امامیه و اصولیان بزرگ دیگری 188و 180ش، 1376ریف مرتضی، آن است )ش
چون چاچی، باقالنی، غزالی و کرخی با اصل دیدگاه شریف مرتضی موافق هستند و بر آنند 
که نهی ذاتاً داللتی بر فساد ندارد و افاده فساد نیازمند یک دلیل خارجی است )محقق حلی، 

(. این دیدگاه به 100-1/101ق، 1403؛ شیرازی، 159ق، 1378؛ میرزای قمی، 77تا، بی
(. قائلین به این دیدگاه خود دو 1/140ق، 1418شافعی نیز نسبت داده شده است )سمعانی، 

گروه هستند؛ شریف مرتضی و اکثر پیروان این دیدگاه با وجود اختالف در تعبیر بر آنند که 
ارجی است که داللت آن را روشن نهی داللت مستقیمی بر صحت هم ندارد و تنها دلیل خ

کند. از نظر شریف مرتضی لفظ نهی هم در صحت و هم در فساد، استعمال شده و در هر می
کند دو حقیقت است؛ بنابراین تنها امری خارجی داللت آن بر یکی از این دو امر را تعیین می

د بن حسن (. این دیدگاه در برابر نظر ابوحنیفه و محم183ش، 1376)شریف مرتضی، 
داللت دارد )زرکشی،  عنهیٌمنهشیبانی مطرح شده است. آنان معتقدند که نهی بر صحت 

 (.1/280ق، 1419؛ شوکانی، 2/632ق، 1418
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 . دالیل شریف مرتضی4-1
 شریف مرتضی برای دیدگاه خود به دالیلی عقلی و لغوی استناد کرده است:

یک از احکام ندارد. چیزی که نه لفظاً  الف( نه لفظ نهی و نه معنای آن تعلّقی به هیچ
تعلقی به احکام دارد و نه معناً چگونه ممکن است فساد از آن مستفاد گردد؟ )شریف مرتضی، 

(. بر اساس این استدالل میان امر و نهی و احکام ارتباط مستقیمی 180-181ش، 1376
رد می شرعی را اثبات کتوان به صرف وجود امر یا نهی، حکگردد. بنابراین نمیمستفاد نمی

و برای ثبوت حکم و فهم آن همواره به یک دلیل خارجی نیاز دارد. این استدالل از چند 
 جهت با اشکال مواجه است:

اوّالً اگر امر و نهی داللتی بر صحت و فساد نداشته باشد پس اساساً مقصود شارع از بیان 
و نواهی به جز لفظ و ظاهر چه  احکام شرعی گوناگون در قالب امر و نهی چیست و اوامر

 تفاوت ماهویِ دیگری با یکدیگر و با دیگر روشها و صورتهای بیان مقاصد شرع دارند؟
دن کرثانیاً ضروری دانستن وجود یک دلیل خارجی برای فهم معنای امر یا نهی و مکلف

 دمخاطبین به جستجوی آن نوعی تحکم و تکلف است؛ زیرا دلیل روشنی بر این امر وجو
-ندارد و شارع هرگز از مخاطبان درخواستِ عدم برداشت احکام از اوامر و نواهی و جست

وجوی دلیل خارجی و اعتماد بر آن نکرده است. به عالوه این امر نوعی تحمیل مشقت زائده 
تواند به محض دریافت و درک توان گفت مکلف میشود؛ زیرا میبر مخاطبان محسوب می
بدون نیاز به توسل به دلیل خارجی، حکم شرعی آن را برداشت  صحیح امر یا نهی شرع

 کند. 
دهد که داللت امر و نهی بر ثالثاً استقرا در ادله جزئی و احکام مستنبط از آنها نشان می

یک معنای خاص یعنی صحت و ترتّب اثر یا فساد و عدم ترتّب آن، به صورت یک اصل 
رد امر و نهی موجود، حکمی را استنباط کرده و بر درآمده و در موارد بسیار مجتهدان به مج

اند بدون آنکه دلیل روشنی وجود داشته باشد که نشان دهد دلیلی خارجی آن اجماع نموده
وجو کرده و بنا بر آن دلیل خارجی معنای امر و نهی و لوازم و اقتضائات آن را را جست

 (. 2/190تا، اند )آمدی، بیدرک کرده
نصوص شرعی حاکی از آن است که امر یا نهی از حیث داللت بر صحت یا رابعاً برخی 

أمرُنَا فَهوَ  هِیعَل سَین عَمِلَ عَمَالً لَمَ»فساد خود به خود دارای معناست. برای مثال حدیث 



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

236 

دهد هرچه مطابق با امر شارع باشد نشان می 8که با الفاظ مختلفی روایت شده است« رَدٌّ
دارد و این همان صحت است. در مقابل هرچه مطابق با  ثار شرعیمقبول است و طبیعتاً آ

 تواند منشأ ترتب آثار شرعیامر شارع نبوده و مورد نهی قرار گرفته باشد مردود است و نمی
 است.  عنهیٌمنهباشد. این امر به معنی فساد 

ر ه از نظعنه، آن است که بگوییم در مواردی کب( الزمه قبول داللت نهی بر فساد منهیٌ
اجماع  شود، نهی حقیقی نیست و این خالفصحیح و مجزئ محسوب می عنهیٌمنهشرعی 

است. از باب مثال به اتفاق علما هرگاه شخص مکلف وقت اندکی برای ادای نماز داشته 
باشد حقیقتاً از بیع و شراء نهی شده است. با این حال بیع و شراء او صحیح و بالاشکال است 

 (. 182ش، 1376 )شریف مرتضی،
 این استدالل از چند جهت قابل نقد است: 

اوالً ادعای اجماع در مورد صحت بیع و شراء در چنین حالتی صحیح نیست. برخی از 
اصولیان چون مالک، احمد و بسیاری از پیروان او بر آنند که نهی در چنین شرایطی مفید 

بودن نهی، از این رو به حقیقت (؛3/384ق، 1414؛ زرکشی، 91تا، فساد است )عالئی، بی
 اشکالی وارد نخواهد شد. 

گردد توان گفت لزوماً نهی از حقیقت خارج میثانیاً به فرض پذیرش اجماع بر صحت نمی
و تر تاثیر آن لغچنان بر حقیقت خود باقی است اما با توجه به وجود دلیل قویبلکه هم

 عنهیٌمنهجود نهی و حقیقی بودن آن، آثار دهد که با وشود. یعنی دلیل خارجی نشان میمی
 به حکم دلیل خارجی بر آن مترتّب خواهد شد. 

یٌنهمثالثاً بسیاری از اصولیان بر آنند که هرگاه نهی ناظر به وصف یا امری خارج از ذات 
ق، 1423قدامه، ؛ ابن2/188تا، و غیرمالزم با آن باشد داللت بر فساد ندارد )آمدی، بی عنه

(؛ مثالی که شریف مرتضی ذکر کرده مصداق چنین حالتی است. حال آنکه هرگز 1/605
 کسی نگفته است که در چنین شرایطی نهی، حقیقی نیست. 

صحیح و گاهی فاسد است. یعنی لفظ نهی هم در موارد  عنهیٌمنهج( با وجود نهی، گاهی 
لفظ در دو معنای مختلف، شود و هم در موارد فساد آن. استعمال استعمال می عنهیٌمنهصحت 

                                           
توان به موارد زیر اشاره کرد: اند می. ازجمله منابعی که این حدیث را با عباراتی دیگر روایت کرده8

 و... . 24450ق، 1416حنبل، ؛ ابن14ق، 1430ماجه قزوینی، ؛ ابن4606ق، 1430بوداود سجستانی، ا
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ود توان گفت مقصبودن آن در هر دو معناست. بنابراین جز با اقامه دلیل نمیدال بر حقیقت
 (. 183ش، 1376کدام یک از آن دو معناست )شریف مرتضی، 

تواند محل اشکال باشد که معنای حقیقی هر لفظی معنایی این استدالل نیز از این جهت می
( 1/113ق، 1420؛ اسنوی، 1/125ق، 1418گردد )باقالنی، است که به ذهن، متبادر می

است نه صحت آن. اینکه در برخی شرایط  عنهیٌمنهکند فساد آنچه از نهی به ذهن تبادر می
تواند مقتضای یک دلیل خارجی باشد؛ دلیلی که مانع از تأثیر ندارد، مینهی داللت بر فساد 

صحیح و بالاشکال است. ناظربودن  عنهیٌمنهنهی و تحقق مقتضای آن شده است و در نتیجه 
نهی به وصف خارجی، نسخ حکم برگرفته از نهی، وجود دلیلی مساوی با نهی یا اقوی از 

تواند از دالیل صحت جمع ادله را ضروری گرداند میباشد و  عنهیٌمنهآن که مقتضی صحت 
گرداند و نشان بودن نهی در معنای صحت را باطل میباشد. این مسئله حقیقی عنهیٌمنه
دهد که معنای ابتدایی و اصلی نهی فساد است و تنها دالیل خارجی و شرایطی پیرامون می

 اند. آن را از عمل بازداشته و مانع از فساد فعل شده
دیدگاه شریف مرتضی از طریقی دیگر نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. معترضان 

باشد باید از ترتّب احکام آن نیز ممانعت کند. برای  عنهیٌمنهگویند نهی اگر مانع از انجام می
شود کند، مانع ترتّب احکام آن نیز میطور که انجام آن را منع میمثال نهی شارع از بیع همان

 (. 183ش، 1376معنایی جز فساد ندارد )شریف مرتضی،  و این
ای چیست؟ میان این دو مسئله تفاوت گوید دلیل چنین مالزمهوی در رد این اعتراض می

ردد. گواضحی وجود دارد. بدین شرح که نهی به دلیل تعلقی که به فعل دارد مانع از آن می
را دوست ندارد و شارع از چیزی جز  عنهیٌمنهزیرا نهی از فعل نشانه آن است که شارع 

منه است. اما احکام فعل به معنا و لفظ نهی، تعلقی ندارند قبیح متنفّر نیست و قبیح، ممنوعٌ
(. بر اساس این استدالل، وی بر آن است که 185بنابراین نهی مانع از آنها نیست )همان، 

 حکام و آثار فعل که ارتباطیمیان نهی و فعل، ارتباط مستقیمی وجود دارد بر خالف نهی و ا
داند. پاسخ می عنهیٌمنهدر میانشان برقرار نیست. او علت رابطه میان نهی و فعل را قُبح فعل 

 شریف مرتضی از چند جهت محل اشکال است:
بودن یک فعل لزوماً امری ذاتی اوالً به اعتقاد بسیاری از اصولیین از نظر شرعی قبیح

(. 1/82ق، 1420بخشد )محلی، ه به یک فعل قبح شرعی مینیست. این نهی شارع است ک
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شرعاً قبیح است و نباید انجام گیرد و در  عنهیٌمنه بنابراین نهی شارع نشانه آن است که فعل
 گردد. صورت انجام اثری بر آن مترتّب نمی

ار توان گفت که میان فعل و آثهم می عنهیٌمنهثانیاً به فرض پذیرش ذاتی بودن قبح فعل 
آن ارتباط مستقیمی وجود دارد. بدین معنا که هرگاه فعل، قبیح باشد آثار آن نیز قبیح خواهد 
بود. مقصود شارع از مورد نهى قرار دادن بسیاری از افعال این است که از آثار آنها جلوگیری 

نتایج  رکند به همان میزان بطور که نهی، اصل فعل را بنابر قبح آن منع میکند. بنابراین همان
آن نیز اثرگذار خواهد بود و منجر به فساد آن خواهد شد. زیرا فعل قبیح آثار و نتایجی قبیح 

 دارد. 
رسد. زیرا صحیح به نظر نمی عنهیٌمنهثالثاً ادعای عدم ارتباط میان نهی و احکام فعل 

 لاصل آن است که نهی متضمن مقصودی مشخص است و این مقصود غالباً با ممانعت از فع
شود و طبیعت نهی مقتضیِ همین امر است. اگر بگوییم و آثار آن به صورت همزمان محقّق می

نهی تنها ناظر به اصل فعل است و اثری بر احکام آن ندارد، تأثیر قابل توجهی بر مخاطب 
داند در هر صورت احکام و آثار مد نظر او بر فعل مترتّب نخواهد داشت. زیرا مخاطب می

باشد و چه مأمورٌبه. در چنین شرایطی نهی تا حد زیادی  عنهیٌمنهاصل فعل،  خواهد شد چه
 خاصیت منع و ردع خود را از دست خواهد داد.

 
 . دالیل طرفداران دیدگاه شریف مرتضی4-2

 اند:سایر قائلین به این دیدگاه نیز به شرح زیر به دالیلی استناد کرده
که نهی داللتی بر فساد یا صحت ندارد آن است الف( به نظر گروهی از اصولیان علت این 

التکلیف و صحت و فساد از زمره خطاب االخبار یا خطاب الوضع که نهی از جمله خطاب 
وجود ندارد بر این که یکی از این دو مقتضی یا مستلزم دیگری است.  است. دلیلی عقلی

ر آن را انجام دهی آثار و احکام کنم اما اگبنابراین اگر گفته شود تو را از فالن امر، نهی می
(. در پاسخ به این 1/607ق، 1423قدامه، پذیرم، تناقضی وجود نخواهد داشت )ابنآن را می

توان گفت که رابط میان این دو شرعی است. بدین معنا که شارع وجود حکم استدالل می
ع این دو از نوتکلیفی نهی را دال بر وجود حکم وضعی فساد قرار داده است. یعنی رابطه 

 دالالت وضعیه است نه مالزمات عقلیه. 
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است اما داللتی بر  عنهیٌمنهگویند اگرچه نهی، دال بر حرمت ب( بعضی از اصولیان می
ای میان حرمت و فساد وجود ندارد. حرمت فساد آن ندارد. زیرا اساساً در عقود مالزمه

لتی مقتضی فساد است که امکان جمع متعلق به نفس معامله یا مضمون آن است و تنها در حا
میان حرمت و صحت وجود نداشته باشد مانند نهی از تملک ثمنِ مبیع در موارد مخصوص 

(. در نقد این استدالل 1/187ق، 1409؛ آخوند خراسانی، 160ق، 1378)میرزای قمی، 
ه رد. بتوان گفت که دلیل روشنی بر عدم ارتباط و مالزمه میان حرمت و فساد وجود ندامی

اند که مقصود شارع در نهی از یک معامله و عالوه طرفداران این نظر با این پرسش مواجه
حرام اعالم کردن آن چیست؟ اگر پاسخ آنان قبح ذاتی معامله باشد اشکال آن این خواهد 
بود که تحریمِ قبیح بالذات و تصحیحِ آثار آن معقول نیست و با مقصود شارع منافات دارد. 

رع عملی را حرام اعالم کند منطقاً باید دواعی ارتکاب آن را تضعیف و موجبات اگر شا
اجتناب از آن را تقویت نماید. حکم به صحت آثار وضعی معامله محرّم، نوعی ایجاد انگیزه 
برای ارتکاب محرمات است و این معنایی است که انتساب آن به شارع بسیار دشوار 

 نماید. می
 

 آثار فقهی
ختالف دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره داللت نهی بر فساد عقد بیشتر به مبانی اگرچه ا

گردد و از حیث نتایج فقهی، تفاوت چندانی ندارند با این وجود از همین نظر نیز بازمی
 گیرد:های آن مورد اشاره قرار میاختالفاتی وجود دارد که در ذیل، برخی از نمونه

ازدواج زن بدون حضور ولیّ او صحیح است؛ زیرا خللی در . از نظر فقهای امامیه، 1
ولی، کسی است که مالک والیت »گوید: شروط شرعی آن وجود ندارد. شریف مرتضی می

(. اما 286ق، 1415)شریف مرتضی، « تواند ولی خود باشدعقد است بنابراین زن خود می
از نظر شافعیه عقد نکاح بدون حضور ولی به دلیل نهی شارع از ذات عقد، فاسد است 

 (. 4/244ق، 1415)خطیب شربینی، 
. ظاهر دیدگاه مذهب مالکیه آن است که عقدی که در نتیجه خواستگاری بر 2

از این مسئله،  جاری شود باطل است. زیرا پیامبر خواستگاریِ غیر )الخطبة علی الخطبة(
نهی کرده و نهی ایشان دال بر فساد است. اما از نظر سایر فقها، نهی موجود بر فساد، حمل 
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ش، 1365؛ کاظمی، 760تا، شود؛ بنابراین عقد، صحیح و بالاشکال است )ثعلبی، بینمی
3/316 .) 

اش به صورت مطلق، زن و عمه یا خاله سنت جمع میان. بر اساس دیدگاه فقهای اهل3
است  گردد. این حکم بنابر نهی رسول خداباطل است و آثار شرعی بر آن مترتّب نمی

تواند پس از کسب اذن همسرش با (. اما از نظر امامیه زوج می9/244ق، 1421)عمرانی، 
خاله همسرش ازدواج  برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کند حال آنکه اگر بخواهد با عمه یا

گوید: شرط رضا کند نیازی به رضای او ندارد. شریف مرتضی در تأیید این دیدگاه می
موجود است و خللی در دیگر شروط شرعی این عقد وجود ندارد؛ بنابراین صحیح است و 

 (. 278-279ق، 1415شود )شریف مرتضی، آثار فقهی بر آن مترتّب می
الق زوجه در زمان حیض، بدعت و معصیت است و واقع . براساس دیدگاه امامیه ط4
گوید: طالق در حیض به دلیل نهی شارع، صحیح نیست؛ زیرا شود. شریف مرتضی مینمی

نهی بر اساس عرف شرعی، مقتضیِ فساد و عدم اجزاء است. بنابراین طالق در زمان حیض 
سنت با سایر اصولیان اهل(. اما بر اساس دیدگاه آمدی و 306شود )همان، زوجه، واقع نمی

توجه به اینکه نهی شارع درباره طالق در حیض ناظر به وصف خارجیِ طوالنی شدن عده 
 (. 1/44ق، 1418شود )سمعانی، است با وجود حرمت، طالق صحیح است و واقع می

. بر اساس دیدگاه فقهای شافعیه هرگاه شخصی مال غیر را بدون کسب اذن یا والیت 5
د یا بدون وجود وکالت، مالی را برای غیر، خریداری کند )معامله فضولی( بیع بر آن بفروش

و شراء، باطل است و بر اجازه مالک یا کسی که شراء برای او انجام شده توقف ندارد. دلیل 
ال تبع »کند: روایت می اصلی این دیدگاه، حدیث حکیم بن حزام است که از رسول خدا

چیزی را نفروش که نزد تو نیست »(؛ 3503ق، 1430ستانی، )ابوداود سج« ما لیس عندک
ای املهعنه است بنابراین چنین معگویند: نهی، مقتضی فساد منهیآنان می«. و به تو تعلق ندارد

 ای فاسد نیست و بر اجازهمطلقاً فاسد است. اما از نظر حنفیه، مالکیه و امامیه، چنین معامله
انجام شده متوقّف است. حلی در تذکرة الفقهاء در پاسخ به مالک یا کسی که شراء برای او 
)عمرانی، « نهی در معامالت، مقتضی فساد نیست»گوید: استدالل به حدیث مذکور می

 (. 10/15ق، 1414؛ حلی، 5/66ق، 1421
یرا شود. ز. گروهی از فقهای امامیه برآنند که بیع و شراء در حالت اعتکاف، منعقد نمی6

عنه است. ای از جانب شارع، مورد نهی قرار گرفته و نهی، دال بر فساد منهیچنین معامله
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اما گروهی دیگر از امامیه برآنند که بیع و شراء معتکف، صحیح است. آنان نهی موجود در 
نت سکنند. این دیدگاه، موافق با دیدگاه اکثر فقهای اهلاین باب را بر عدم فساد، حمل می

 (. 6/530تا، ؛ نووی، بی1/176تا، ؛ غنیمی، بی3/590ق، 1413است )حلی، 
. بر اساس دیدگاه شافعیه فروختن برده فراری، باطل است؛ خواه مشتری بر یافتن و در 7

است. از نظر  اختیارگرفتن او قدرت داشته باشد یا خیر. این حکم بنابر نهی رسول خدا
شود یست و اثر شرعی بر آن مترتّب نمیآنان این نهی ناظر به ذات عقد است بنابراین صحیح ن

(. اما بر اساس دیدگاه شریف مرتضی، فروش برده فراری به 5/326ق، 1419)ماوردی، 
شرط قدرت مشتری بر او جایز است؛ زیرا خللی در شروط شرعی این عقد، وجود ندارد و 

 (. 435-436ق، 1415نباید نهی موجود را بر فساد، حمل کرد )شریف مرتضی، 
(. آنان نهی 460از نظر امامیه رجوع از عقد هبه بالعوض مطلقاً جایز است )همان، . 8

کنند نه حرمت آن؛ بنابراین از چنین عملی را بر ناپسندبودن رجوع، حمل می رسول خدا
(. اما از نظر شافعیه جز پدر و مادر، هیچ 464اند )همان، حکم به جواز و صحت آن داده

هبه را ندارد. آنان نهی موجود را بر فساد و عدم صحتِ رجوع واهب دیگری حق رجوع از 
 (. 8/407ق، 1428نمایند )جوینی، حمل می

 
 نتیجه

. دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره داللت نهی بر فساد با وجود تفاوت در دالیل و 1
 دمبانی از حیث نتیجه اشتراکاتی دارد. در خصوص نواهی شرعی هر دو بر اینکه نهی مفی

است، اتّفاق نظر دارند اما از نظر آمدی جهتِ فساد، معنا و مفهوم است ولی  عنهیٌمنهفساد 
نامد. از داند که او آن را عرف شریعت میشریف مرتضی فساد را مدلول دلیلی خارجی می

نظر آمدی فساد، محدود به مواردی است که نهی ناظر به ذات عقد یا وصف مالزم آن باشد 
شریف مرتضی آن است که نهی شارع در هر حال به اقتضای دلیل خارجی و اما دیدگاه 

 ایجاد خلل در شروط شرعی، ممکن است مقتضی فساد عقد باشد. 
. در نواهیِ غیرشرعی تفاوت دیدگاه آمدی و شریف مرتضی آشکارتر است. از نظر 2

وصف مالزم آمدی نهی غیرشرعی همچون نهی شرعی است و در صورتی که ناظر به ذات یا 
گردد. در حالی که شریف مرتضی بر آن است که نواهی غیر عقد باشد منجر به فساد آن می

عنه دارند محتمل صحت آن نیز هستند. بنابراین چنان که داللت بر فساد منهیٌشرعی هم
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توان استعمال نهی در هر دو معنا استعمال حقیقی است و تنها با توسل به دلیل خارجی می
 مقصود واقعی آن را تعیین کرد. معنا و 

ترین دیدگاه در این زمینه دیدگاه جمهور اصولیان است. از نظر رسد موجه. به نظر می3
آنان هرگاه نهی ناظر به ذات عقد یا وصف مالزم ذات عقد باشد مقتضی فساد است و در 

ه شرعی، ا ادلصورتی که ناظر به وصف خارجی باشد اقتضای فساد ندارد. این دیدگاه موافق ب
ا تر است، زیربودن جهتِ فساد به صواب نزدیکچنین لغویعقلی، لغوی و عرفی است. هم

از یک سو در عرف متشرعه همواره پس از ورود نواهی شرعی عمل مورد نهی بالفاصله 
ترک شده است و این برداشت محصول فهم متعارف لغوی بوده است. از سوی دیگر نواهی 

اند؛ بدون آنکه دلیلی بر سنت اجماعاً بر فساد عقدِ مورد نهی حمل شده متعددی از قرآن و
وجوی مبنا و مستند خارجی یا استدالالت معنویِ مورد نظر شریف مرتضی التزام به جست

و آمدی وجود داشته باشد. به عالوه بر اساس احادیث متعدد اعمال غیر منطبق با اوامر و 
اند و مسلم است که عقد مورد نهی تطابقی شمار آمدهبه غیر همسو با موازین شریعت مردود

با شریعت ندارد. پس باید آن را مردود دانست و مردودبودن عمل، معنایی جز بطالن یا فساد 
 آن ندارد. 

 
 پیشنهادها

تر قشود جهت بررسی بهتر و دقیشده در این مقاله، پیشنهاد میبا توجه به تمامی مطالب بیان
منظمی  بندیهی بر فساد عقود از دیدگاه علما و مکاتب اصولی، ابتدا تقسیمموضوع داللت ن

درباره تمامی عقود، انجام بگیرد آن گاه داللت نهی بر فساد در مورد هر کدام از این اقسام 
به صورت مستقل و مجزا مورد بحث واقع شود. البته با توجه به اینکه فقها، تقسیمات مختلفی 

 تواند مبنای پیشنهاد مذکور، قرار بگیرد.اند هر کدام از این تقسیمات میبرای عقود ذکر کرده
ا بندی قرار داد و بر این مبنا عقود رتوان مالیت معقودعلیه را اساس این تقسیمبرای مثال می

در سه دسته عقود مالی )مانند بیع(، عقود غیرمالی )مانند هدنه( و عقود مشتمل بر هردو 
گاه نواهی شرعی مربوط به هر باب را در ذیل آن بندی کرد آن، طبقهجانب )مانند نکاح(

قرار داد و داللت آن بر فساد یا عدم فساد را نقد و بررسی نمود. این مسئله عالوه بر ایجاد 
اند جهت تونوعی نظم و انضباط، از حیث تطبیقی و کاربردی نیز فواید پرشماری دارد و می

 لی و آثار فقهی در این باب، مفید واقع شود.تبیین رابطه میان قواعد اصو
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 ق.1413، ، ریاض، دار هجرالشافعية الكبرى طبقات، همو -
ن، ، دمشق، مؤسسة الخافقیو سواطع األسرار األثریة لوامع األنوار البهيةسفارینی، محمد بن احمد،  -

 ق. 1402
 ق. 1418بیروت، دارالکتب العلمیه، ، األدلة في األصولقواطع سمعانی، منصور بن محمد،  -
یروت، ، بفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في اصول الحنفيهالدین، سهالوی، محمد بن نظام -

 ق. 1423دارالکتب العلمیه، 
العصریة، تبة ، بیروت، المکو النحاة اللغویين طبقات في الوعاة بغيةبکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی -

 تا. بی
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، اإلنتصار في انفرادات اإلماميةحسین،  بن مرتضی، علی شریف -

 ق. 1415
 ش. 1376، ، تهران، دانشگاه تهرانعةالشری اصول الي الذریعة، همو -
بیروت، دارالکتاب ، ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم األصولشوکانی، محمد بن علی،  -

 ق. 1419العربی، 
 ق. 1403، دمشق، دارالفکر، التبصرة في أصول الفقهشیرازی، ابراهیم بن علی،  -
 . ق1417، بعثت، قم، الفقه اصول في العدة، حسن بن محمد، طوسی -
 ق. 1407مؤسسة الرسالة، روت، ی، بشرح مختصر الروضةبن عبدالقوی،  مانیسل، طوفی -
 ش. 1376مؤسسة الفقه، ، قم، و مالذ المجتهدین نیمعالم الدن، یالدنیبن زحسن ، عاملی -
 تا. یکویت، دارالکتب الثقافیة، ب، تحقيق المراد في أن النهي یقتضي الفسادالدین، عالئی، صالح -
 ق. 1421، دارالمنهاج، ه، جدالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالخیر، بیایحیى بن عمرانی،  -

 ق. 1413، بیروت، دارالکتب العلمیه، المستصفي من علم األصولغزالی، محمد بن محمد،  -
 ا. ت، بیروت، المکتبة العلمیه، بیاللباب في شرح الكتابطالب،  بن غنیمی، عبدالغنی -
 م. 2006، بیروت، دارالکتب العلمیه، فصول البدائع في أصول الشرائعفناری، محمد بن حمزه،  -
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 ش. 1365، تهران، مرتضوی، مسالک األفهام إلي آیات األحكامکاظمی، جواد بن سعد،  -
، نيالمز مختصر شرح هو و الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاويمحمد،  بن ماوردی، علی -

 ق. 1419، هبیروت، دارالکتب العلمی
 . تایبت، یآل الب ه، قم، مؤسسلاألصو معارجمحقق حلی، جعفر بن حسن،  -
 ق. 1420، فلسطین، جامعة القدس، شرح جمع الجوامعالدین، محلی، جالل -
 تا. حیاء التراث العربی، بیإ، بیروت، دارصحيح مسلم، حجاج بن مسلم -
 ق. 1378، تهران، المکتبة العلمیة اإلسالمیة، قوانين األصول، محمدحسن بن ابوالقاسم، قمی میرزای -
 تا. ، بیروت، دارالفکر، بیالمجموع شرح المهذبشرف،  بن نووی، یحیی -
 م.1995، بیروت، دارصادر، معجم البلدانعبداهلل،  بن حموی، یاقوت یاقوت -


