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(تاریخ دریافت مقاله 94/4/13 :ـ تاریح پذیرش مقاله)96/4/13 :

چکیده

قواعد فقهی در یک تقسیمبندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم میشوند .در
قواعد اصطیادی برخالف قواعد منصوص ،نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را
دربر بگیرد و جامع و مانع باشد ،وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعهای از آیات
و روایات که من حیثالمجموع مفاد قاعده را ثابت میکند ،اصطیاد میکنند .پژوهش
حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسننیت با فقه امامیه و امکان سنجی
اصطیاد قاعده فقهی حسننیت است .برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل
حسن نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود ،قائل به وجود این اصل در فقه هستند.
در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه میرسیم در خصوص حسننیت امکان
اصطیاد قاعده فقهی حسننیت به صورت کلی وجود ندارد.
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مقدمه
برای حکم به انطباق کامل اصل حسننیت با فقه امامیه و سپس اصطیاد قاعده فقهی
حسننیت از مبانی و نصوص فقهی ،باید در ابتدا مصادیق معارض و منطبق با اصل
حسننیت در فقه امامیه استخراج و بررسی شود و مشخص شود مفاد آنها حکم تکلیفی
است یا حکم وضعی؟ اگر امکان اخذ وحدت مالک از مصادیق نهی از سوءنیت باشد،
نتیجه چنین وحدت مالکی صرفا نهی شارع از انعقاد و اجرای قرارداد همراه با سوءنیت
است و هنوز برای اصطیاد قاعده حسننیت کافی نیست .این مساله هنوز انطباق اصل
حسننیت با فقه امامیه را اثبات نمیکند و نمیتوان به طور مطلق اصل حسننیت را
مطابق فقه امامیه دانست .برای اثبات این تطابق عالوه بر وحدت مالک ،باید مساله
رابطه حسننیت و سوءنیت و داللت نهی بر فساد در حاالت مختلف نهی از سبب،
مسبب ،تسبیب و  ...بررسی شود .زیرا اصل حسننیت اثر وضعی بر قراردادها دارد و
اثبات نهی شارع از سوءنیت ،و اخذ وحدت مالک از مصادیق نهی از سوءنیت ،پایان
استدالل در اصطیاد این قاعده نیست.
اولین گام در امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسننیت ،موضوع شناسی است .بر
این اساس الزم است ابتدا اصل حسننیت در حقوق خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
اصل حسننیت از اصول مهم حقوقی (و شاید مهمترین اصل) در نظام حقوقی رومی
ژرمنی است به گونهای که در صورت تزاحم با اصول دیگر ،اصل حسننیت حاکم است.
هرچند حسن نیت مفهومي اساساً اخالقي است و آن را براي «اخالقي نمودن» حقوق
موضوعه به کار بردهاند ،امروزه دیگر این مفهوم یک ایده اخالقی صرفا الهام بخش انصاف
نیست ,بلکه عبارتست از یک ایده اخالقی ـ حقوقی توجیه کننده قواعد پراکندهای که به
تدریج به منظور تعدیل قواعد خشک حقوقی در زمنیههای مختلف فراهم آمده است.
قانونگذاران فرانسوی در سال 1804میالدی در بند  3ماده  1134قانون مدنی فرانسه
رعایت حسننیت را در اجرای قراردادها الزم دانستهاند و پس از آن اصل حسننیت به
انعقاد و تفسیر قرارداد نیز تعمیم داده شد.
امروزه حسن نیت به عنوان یکي از اصول اخالقي ،در حقوق قراردادها جایگاهي
شگرف یافته است ،به گونهاي که در برخي از نظامهاي حقوقي ،به عنوان یک قاعده
الزمالرعایه در مراحل انعقاد ،اجرا و تفسیر قرارداد شناخته ميشود که حتی توافق
متعاقدین برخالف آن فاقد اثر است .در حقوق جدید ،این اصل مبنای برخی از
تئوریهای نوین حقوق قراردادها مثل تعهد به همکاری را تشکیل داده است.
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در کشور ما قانونگذار هنگام تدوین قانون مدنی نظر صریحی در خصوص اصل
حسننیت ارائه نکرده است .همین مساله باعث شد که حقوقدانان نظرات کامال متفاوتی
نسبت به آن داشته باشند و مطالب متضادی به فقه امامیه نسبت داده شود .بررسی
دیدگاه قانونگذار در خصوص اصل حسننیت از ابتدا تاکنون نشان میدهد گرایش به
پذیرش آن در حقوق ایران در مجموع یک روند صعودی را طی کرده است ،چنانکه در
قانون تجارت الکترونیکي در سال  1382به صراحت از آن نام برده است.
در خصوص نظریه حسننیت در حقوق خارجي خصوصا حقوق رومی ژرمنی
تحقیقات بسیاري انجام شده است .در حقوق ایران نیز پژوهشهایی بویژه در چند سال
اخیر در این حوزه انجام شده که در ادامه حسب مورد از آنها یاد خواهد شد .با این حال
پژوهشهای فقهی بایستهای در این خصوص انجام نشده است و به همین خاطر
همچنان این سوال مطرح است که آیا میتوان به صورت مطلق قائل به سازگاری اصل
حسننیت با فقه امامیه شد؟ در غالب تحقیقات انجام شده با ذکر مصادیقی از اصل
حسننیت در فقه ،آن را نشانه پذیرش این اصل در فقه امامیه دانستهاند که نیاز به
بررسی بیشتر دارد.
 .1موضوع شناسی
حسننیت دارای دو مفهوم مستقل است .به تبع این دو مفهوم ،دو بعد حمایتی (حمایت
از تصور خالف واقع مثل آنچه در وطی به شبهه وجود دارد) و الزامی (الزام اشخاص به
درستی و صداقت در انعقاد و اجرای اعمال حقوقی) اصل حسننیت وجود دارد که هر
بعد ،ناظر به یک مفهوم حسننیت است.
حسننیت در قوانین هیچ یک از کشورهاي عضو نظام رومي ژرمني تعریف نشده است.
علت این امر ممکن است دشواري تعریف باشد تا جایي که بعضي حقوقدانان عنوان مقالۀ
خود دربارۀ حسننیت را «تعریفي از تعریف ناپذیرها» گذاشتهاند ،38[ .ص]125
به هر حال این کشورها ترجیح دادهاند تعریف را به حقوقدانان و شارحین قانون
واگذارند .تنها کشوري که در قوانین خود حسننیت (البته حسننیت در اجراي قرارداد)
را تعریف کرده است ،آمریکا ميباشد .در ماده 201ـ 1قانون متحدالشکل تجاري آمریکا
حسننیت به عنوان «صداقت واقعي در رفتار یا معامله» 1تعریف شده است .تعریف
1. Honesty in fact.
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دیگري از اجراي با حسن نیت قرارداد در ماده « 205بازنویسي حقوق قراردادهاي
آمریکا» 1آمده است عبارت است از« :وفاداري در یک هدف مشترك مورد توافق و در نظر
گرفتن توقعات بحق طرف دیگر».
تعاریف فوق تنها یک بعد از حسننیت را پوشش ميدهد .حسننیت در اصطالح
حقوقدانان شامل دو مفهوم مجزا ميشود :مفهوم نخست ،اعتقاد خالف واقع که یا ناشي
از جهل است (مثل وطي به شبهه) یا ناشي از ظاهر فریبنده (مثالً در وکالت ظاهري) .و
مفهوم ثانوی ،صداقت در عمل که بیانگر بعد الزامی حسننیت است .مطابق با این دو
مفهوم ،اصل حسننیت دو بعد متمایز پیدا میکند .یکي بعد حمایتی در فرض اشتباه از
جانب متصرف ،مشتري و یا شخصي که با دارنده ظاهري حق معامله ميکند .و از طرف
دیگر بعد الزامی حسننیت در انعقاد ،اجرا و تفسیر اعمال حقوقي ،37[ .ص ]195
 .1 .1حسننیت به معناي تصور خالف واقع
در تعریف حسننیت به این مفهوم گفته شده« :رفتار حاکي از اعتقاد یا اراده رعایت
قواعد حقوقي که سبب ميشود ذینفع از خشونت قانون دور بماند ،20[ ».ص ]46
حسننیت به این مفهوم داراي عناصر سه گانه زیر است :فعلي از افعال (مادي یا حقوقي)
مثل تصرف مغرور در مال ،مورد فعل مذکور مال منقول یا غیرمنقولي باشد و نهایتاً فعل
مذکور ظاهري داشته باشد که با واقع مطابقت ندارد ،9[ .ص ]266
در حقوق فرانسه ،تصور اشتباه ،اشتباهکننده را قادر ميسازد که دعواي احتمالي
اقامه شده توسط دارندۀ حق عیني یا دیني را با شکست مواجهه سازد ،36[ .ص ]203
این امکان در صورتي براي اشتباه کننده وجود دارد که اشتباه همراه با یک باور قابل
پذیرش باشد؛ ارزیابي چنین باوري (که امري موضوعي است) بسیار حائز اهمیت است.
مسلماً نميتوان بر اشتباه فاحش که به سهولت آشکار ميشود ،تکیه کرد ،همچنان که
نباید توقع داشت اشتباه غیرقابل اجتناب باشد .قوانین فرانسه اثبات رعایت جوانب
احتیاط و توجه را الزم نميداند و اشتباهکننده فقط باید اشتباه خود را ثابت کند .این
مسأله با انتقاد حقوقدانان فرانسوي مواجه شده است .به اعتقاد آنان یک باور معقول در
ارتباط با موضوع ،حداقل چیزي است که ميتوان آن را انتظار داشت .یک اشتباه توأم با
تقصیر نميتواند به موجب قواعد عمومي مورد پذیرش واقع شود ،37[ .ص ]204
1. Restatment of the low second contracts 2d. adapted at washingten. D.C.on may 17; 1979.
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شخص نميتواند به اشتباهي که خود منشأ آن است استناد جوید؛ استناد به اشتباه
در موردي که منشأ آن عدم درستکاري طرف مقابل باشد ،مسموع است .سوءنیت در
فرض احراز ،موجب انتساب خسارات به شخص داراي سوءنیت شده و اثبات اشتباه طرف
دیگر قرارداد را تسهیل ميکند ،37[ .ص ]205
در حقوق فرانسه اشتباه حکمي مانند اشتباه موضوعي مورد پذیرش واقع ميشود.
البته اشتباه حکمي بسیار سختتر از اشتباه موضوعي پذیرفته ميشود ،زیرا در موردي
که قانون روشن است ،قابل توجیه نخواهد بود که شخصي نسبت به حق خود دنبال
کسب اطالعات نباشد .برخي حقوقدانان فرانسوي اشتباه حکمي را عذر موجه نميدانند،
زیرا طبق قاعده کلي جهل به حکم رافع مسئولیت نیست 1.امّا دیگران و دیوان عالي
فرانسه فرقي میان شبهۀ موضوعیه و حکمیه قائل نشدهاند و مثال در نکاح تشخیص
وجود حسننیت در زمان وقوع نکاح را به قضاوت ماهوي واگذار کردهاند ،37[ .ص ]206
آثار حسننیت به معناي تصور خالف واقع همیشه یکسان نیست؛ برخي مواقع تصور
اشتباه دعواي مطروحه را رد و اثر خود را به طورکامل ایجاد ميکند و یک واقعیت عیني را
زیر سؤال ميبرد .در مواقع دیگر با برقراري امتیازات فرعي اثر محدودي را ایجاد ميکند .این
آثار متفاوت در قلمروهاي مختلف حقوقي پدید ميآیند :در قلمرو حقوق اشخاص ،اموال و
تعهدات .این آثار ،گاه متضمن تسهیل تحصیل حق ،گاه ابقاء اعمال حقوقي منعقد شده و
حتي گاه موجب اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقي است ،37[ .ص ]206
 .1 .2حسننیت به مفهوم صداقت و درستي در قرارداد
متعاقدین باید در تمام مراحل قرارداد از انعقاد و حتي مذاکرات پیش از آن گرفته تا
اجراي کامل و تفسیر و تکمیل قرارداد ،صادقانه و بدون نیرنگ و حیله رفتار نمایند.
حسننیت به این معنا بیانگر بعد الزامی حسننیت است و قاعده اي آمره است که توافق
طرفین در حذف اصل آن تأثیري ندارد .در بسیاری از تحقیقات مفاهیم دوگانه
حسننیت لحاظ نشده است و صرفا به یک مفهوم اشاره شده است .مثال حسننیت
مطابق ماده 2ـ )1( (UCC)103اینگونه تعریف شده« :رعایت استانداردهاي تجاري
متعارف رفتار منصفانه در تجارت» [ ،3ص  ]26یا در تعاریف پژوهشگران داخلی گفته
شده که «حسننیت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا
1. Nomo Censefur Lgnorare Legam.
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اشخاص مرتبط با آن ،انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه ،منصفانه و
معقوالنه به آن پ ایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر
گونه سوءنیت و فریبکاری بپرهیزد» [ ،36ص .]39
مفهوم دوگانه حسننیت (تصور خالف واقع و صداقت در عمل) عنوان جامعی هم
ندارند تا بتوان حداقل آنها را مشترک معنوی دانست و بهتر است آنها را مشترک لفظی
بدانیم .وقتی گفته میشود دارنده با حسننیت سند تجاری یا متصرف با حسننیت،
صرفا جهل دارنده یا متصرف مطرح است نه بیش از آن ،جهلی که قانونگذار با شرایطی
از آن حمایت میکند .اینجا بعد حمایتی حسننیت مطرح است (نه بعد الزامی).
حسننیت به مفهوم ثانوی بر افراد الزام میشود ،حال آنکه معنا ندارد آنها را ملزم به
جهل و حسننیت به مفهوم نخست کنیم .این مساله یکی از آسیبهای اصل حسننیت
در نظام حقوقی مبدا است .بکار گیري جهل ،حسن فاعلي و حسن فعلي تحت یک اصل،
مشکالتي را بوجود آورده است .بسیاري از اختالفات حقوقدانان ایراني و ایرادات آنان به
یکدیگر ناشي از این مسأله است .این آسیب باعث شده برخي با تمرکز بر کلمة «نیت»
در اصطالح حسن نیت ،حسن فاعلي را براي تحقق آن کافي بدانند .اینان ميگویند
حسننیت یک کیفیت غیرملموس و انتزاعي و فاقد هر گونه معناي تخصصي یا تعریف
قانوني است و از جمله شامل یک اعتقاد صادقانه ،فقدان سوءنیت و فقدان نقشهاي براي
گول زدن طرف مقابل یا طلب امتیازي مخالف با وجدان ميشود و حسننیت شخصي
یک فرد ،مفهومي در ذهن و درون خود اوست و از اینرو نميتوان آن را به طور قطعي
با ظواهر بیروني آن شخص تعیین کرد .صداقت در قصد و بري بودن از آگاهي نسبت به
اوضاع و احوالي است که ممکن بود منجر به این شود که دارندۀ حسننیت ،موضوع شک
و تردیدي واقع شود .در استفادۀ متعارف ،این اصطالح به نظر معمول ،توصیفکنندۀ
وضعیت ذهني هستند که بیانگر صداقت در مقصود ،بري بودن از قصد تقلب و گول زدن
و به بیان عام ،به معني وفادار بودن به وظیفه یا تعهد هستند.
برخي اطالق حسننیت را در «اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسننیت
سند تجاري» نادرست ميدانند ،31[ .ص ]143
حسننیت در اینجا به معني جهل است نه به معني صداقت و درستي .هر چند
اطالق «حسننیت» به فرد جاهل مرسوم شده است ،اما ایراد مزبور نیز بياساس نیست و
در آسیب شناسي اصل حسننیت ،جاي طرح دارد.
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 .2مصادیق مثبت و نافی اصل حسننیت در فقه امامیه
یکی از حلقات مقدماتی در امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسننیت ،بررسی مصادیق
مثبت و نافی نظریه حسننیت در فقه امامیه است تا در صورت وجود مصادیق مثبت و
نبود مصادیق نافی اصل حسننیت ،راه برای اخذ وحدت مالک و گامهای بعدی اصطیاد
قاعده هموار شود .در ابواب مختلف فقه مصادیق ایجابی (آنچه به مقتضای اصل حسننیت
باید انجام شود) و سلبی (آنچه به مقتضای اصل حسننیت نباید انجام شود) اصل

حسننیت در قرارداد بررسي شده است ،4[ .ص6؛  ،32ص 261؛  ،22ص5؛  ،16ص7؛
 ،15ص ]3نتیجۀ تقابل آنها با یکدیگر و به بیاني دیگر ،انجام دادن افعال نوع نخست و

پرهیز از افعال نوع دوم از سوي طرفین عقد ،حسننیت در قرارداد را پدید ميآورد.
سوال اساسی در اینجا این است که آیا میتوان به صرف وجود برخی مصادیق اصل
حسننیت در فقه ،به طور مطلق گفت «اصل حسن نیت از اصول پذیرفته شده در نظام
حقوقي شیعه و ایران است»؟ [ ،25ص ]126همچنین آیا «با استقراء در مصادیق

حسننیت در حقوق موضوعه میتوان به وجود این اصل در حقوق ما به خصوص در
قراردادها دست یافت»؟ [ ،28ص  ]185در غالب تحقیقات انجام شده با ذکر مصادیقی

از اصل حسننیت در فقه ،آن را نشانه پذیرش این اصل در فقه امامیه دانستهاند .در
حالیکه باید مشخص شود اوال آیا مصادیق ناسازگار با اصل حسننیت نیز در فقه امامیه
وجود دارد یا خیر؟ ثانیا از مصادیق موجود میتوان وحدت مالک اخذ کرد یا خیر؟ ثالثاً
بر فرض وجود وحدت مالک ،باید مشخص شود این احکام ناظر بر اثر تکلیفی است و با
ضمانت اجرای اصل حسننیت در حقوق رومی ژرمنی متفاوت است .لذا باید بررسی
شود رابطه بین اثر تکلیفی نقض حسننیت و اثر وضعی آن چیست؟ همچنین
نویسندگان طرفدار پذیرش اصل حسننیت ،تنها به مصادیق موافق این اصل در فقه
امامیه توجه نمودهاند تا سریعتر مطلوب آنها ثابت شود و از بررسی مصادیق معارض
غفلت کردهاند .اینکه برخی مسائل در حوزه حقوق اموال ،حقوق اشخاص و حقوق
قراردادها فیالجمله با اصل حسننیت سازگار است ،مورد قبول است ،لکن مساله این
است که مصادیق معارض نیز وجود دارد که در امکان سنجی اصطیاد قاعده حسننیت از
آنها نباید غفلت نمود.
از یک سو مباحثي نظیر پرهیز از غش ،تدلیس ،نجش ،تطفیف ،تغریر و ...در بادی
امر ظهور در سازگاري اصل حسننیت با فقه امامیه دارد .فقه امامیه در عین اینکه به
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اراده و تراضي طرفهاي قرارداد احترام میگذارد ،در کنار آن از افزون خواهيهاي
طرفین قرارداد خارج از حدّ اعتدال و متعارف جلوگیري کرده است .مباحث مربوط به
تدلیس و نجش در فقه امامیه مبین لزوم رعایت حسننیت در انعقاد قرارداد است.
مبحث غش و تطفیف حسننیت در قرارداد را الزم ميشمرد .و قاعدۀ لزوم حمل افعال و
گفتار مسلمین بر صحت ،لزوم حسن نیت در تفسیر را بیان ميکند .فقها نیز افعالي را
که ممکن است به صداقت و حسننیت در قراردادها آسیب رساند ،بیان کردهاند و به
عدم جواز افعالي همچون تدلیس ،غش ،نجش ،تطفیف ،تغریر و غبن حکم دادهاند.
ضمانت اجراي این مقررات در فقه ،عدم نفوذ ،حق فسخ در قالب خیار تدلیس ،خیار
غبن و ...یا حق ارش است .برخي از نویسندگان اصل دیگري را به فقه امامیه نسبت
دادهاند که عبارت است از «اصل اعتماد» و براساس آن اگر طرفي مورد اعتماد واقع شد،
نباید از آن سوءاستفاده کند ،24[ .ص ]56احکام مربوط به وطي به شبهه و حمایت از
تصور خالف واقع طرفین رابطه یا یکی از آنها از نمونههاي بارز حسننیت به مفهوم اولی
و بعد حمایتی آن است ،10[ .ص206؛  ،2ص]214
از سوی دیگر در کنار مصادیق فوق در هر دو بعد حمایتی و الزامی اصل حسننیت،
مصادیق معارض یا اختالفی وجود دارد .تغایر یا عدم تغایر مساله ضمان طبیب در فقه
امامیه با اصل حسننیت اختالفی است و مطابق نظر مشهور فقها ضمان طبیب فرع بر
سوءنیت او نیست و طبیب با حسننیت نیز ممکن است ضامن باشد .به موجب رأي
مشهور فقها ،پزشک در تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است .زیرا تلف مستند به فعل
اوست .این گروه در برابر دالیل قائالن به عدم ضمان پزشک چنین استدالل کردهاند که
تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بالوجه است .زیرا در این مورد اصل
جاري نميشود؛ بعالوه اذن در معالجه و درمان است نه در تلف .از اینرو اذن ولي در
سقوط ضمان مؤثر نبوده ،بین اذن و ضمان نیز منافاتي نیست .همچنانکه عدم مسؤولیت
کسي که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگري ميگردد ،پذیرفته نیست .درباره
این رأي بدون توجه به نظر ابن ادریس ادعاي اجماع شده است ،19[ .ج  ،2ص498؛
 ،35ج ،42ص ]49مهمترین ادله نظر مشهور ،روایت سکونی [ ،13ج  ،19ص ]238و
قاعده اتالف است ،8[ .ص]37
مهمترین مساله بعد حمایتی اصل حسننیت در نظام حقوقی مبدا ،حمایت از تصرف
با حسننیت است تا آنجا که در کشوهاي رومي ـ ژرمني ،تصرف با حسننیت یکي از
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اسباب تملک است( .م  932ق.م آلمان ـ م  3379ق.م فرانسه ـ م  933ق.م سوئیس)
در حالیکه در مساله رابطه متصرف با حسننیت و مالک ،به اجماع فقها مالک مقدم است
و بنابراین این مساله که با فقه امامیه مغایرت آشکار دارد ،11[ .ص 150و  ]374در
حقوق اسالمي ،متصرف با حسن نیت غیر مالک در حکم غاصب قرار دارد ،29[ .ص]81
فقه امامیه در اینجا راه حل اصل حسننیت را نميپذیرد و نميتوان در حمایت از
متصرف با حسن نیت آنچنان افراط کرد که حق مالکیتي را که با عقد نخست بدست
آمده ،قرباني تئوري حسن نیت شود .در این مسأله دو بيگناه در معرض ضرر و زیان
قرار دارند :آنکه براي بار اول به موجب عقد صحیح تحصیل مالکیت کرده است و شخص
دوم که با حسننیت مال را که متعلق به دیگري بوده ،خریده است .اصل حسننیت
اینجا به نفع شخص دوم حکم میکند!
مطابق فقه امامیه که در ماده  391قانون مدنی منعکس شده است «در صورت
مستحقللغیر برآمدن کل یا بعض مبیع ،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت
جهل مشتري به وجود فساد ،بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشتري نیز برآید» در حقوق
ایران مشتري با حسننیت مالک مبیع مستحق للغیر نميشود و فرق او با مشتري بدون
حسننیت فقط در اخذ غرامات است .بنابراین مالحظه شد که در کنار مصادیق مثبت،
مصادیق معارض اصل حسننیت نیز در فقه امامیه وجود دارد .بنابراین مالحظه شد که در
کنار مصادیق مثبت ،مصادیق معارض اصل حسننیت نیز در فقه امامیه وجود دارد.
 .3بررسی امکان الغای خصوصیت از مصادیق اصل حسننیت

هرگاه در قیاس ،وحدت مناط بین مقیس و مقیس علیه احراز شود ،قیاس مقبول
همگان است و از موارد قیاس باطل نیست ،27[ .ص ]85فقها در چنین موقعیتی
اصطالح الغای خصوصیت و تنقیح مناط را بکار میبرند نه قیاس ،23[ .ص ]254به
تعبیر مرحوم وحید بهبهانی اگر علت حکم به صورت یقینی و قطعی استنباط شود،
تنقیح مناط نامیده میشود ،اما اگر به صورت ظنی و بدون نص شارع باشد ،قیاس
مستنبطالعلّة و اگر استنباط علت بر پایۀ نص باشد ،قیاس منصوصالعلّة خواهد بود،6[ .
ص ]147در الغای خصوصیت ،مخاطب حکم برای موضوع مذکور در دلیل خصوصیتی
نمیبیند ،مثالً در روایت «مردی بین رکعت سوم و چهارم شک میکند »...عرف قطعاً
خصوصیتی برای مرد نمی بیند ،امّا در قیاس ،حکم مذکور در دلیل به موضوع خاصّی
تعلق گرفته و هدف جریان آن حکم در موضوع مشابه با اعتماد به حدس و گمان است.
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در بعد حمایتی اصل حسننیت ،مساله تقدم متصرف با حسننیت بر مالک ،راه را
برای تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از مصادیق سازگار با بعد حمایتی حسننیت و
تسری به سایر موارد سد می کند .در بعد الزامی نیز ،اگر بنا بر التزام به قول مشهور فقها
یاشد ،مالحظه شد که در برخی مصادیق مثل ضمان طبیب ،مغایرت با اصل حسننیت
وجود دارد ،لکن در این مساله اختالفی عدول از نظر مشهور و لحاظ حسننیت ممکن
است ،چنانکه گرایش فقهای جدید نیز چنین است ،33[ .ص ]5با لحاظ مصادیق اصل
حسننیت میتوان گفت مالک واحد شارع در نهی از سوءنیت در انعقاد و اجرای قرارداد
قابل استخراج است.
در خصوص بعد الزامی حسننیت در انعقاد و اجرای قرارداد که راه اخذ وحدت مالک
فی الجمله هموار است دو نکته مهم را باید در نظر داشت :نتیجه چنین وحدت مالکی
نهی شارع از انعقاد و اجرای قرارداد همراه با سوءنیت است .این مساله انطباق اصل
حسننیت با فقه امامیه را اثبات نمیکند ،امری که بسیاری از نویسندگان را به اشتباه
انداخته است .برای اثبات این مساله عالوه بر وحدت مالک ،باید مساله رابطه حسننیت
و سوءنیت  ،اینکه آیا نهی از شئ اقضای امر به ضد دارد یا خیر؟ و داللت نهی بر فساد
بررسی شود .زیرا اصل حسننیت اثر وضعی بر قراردادها دارد و اثبات نهی شارع از
سوءنیت ،آغاز استدالل است نه انتهای آن.
 4اصطیاد قاعده حسننیت در گرو اقتضای نهی از شئ بر امر به ضد
رابطه سوءنیت و حسننیت ضرورت پرداختن به عنوان فوق را مشخص میکند .رابطه
حسننیت با سوءنیت نه تنها در نوشتههاي حقوقي داخل کشور بلکه حتي در کشور
فرانسه که حسننیت جایگاه فوقالعادهاي در حقوق آن دارد ،درست تبیین نشده است.
لذا از برخي عبارات رابطه تناقض فهمیده ميشود و از عبارت دیگري ،رابطه تضاد .آیا
صرف نداشتن سوءنیت  ،طرف قرارداد را مشمول احکام متعامل با حسننیت میکند یا
اینکه فراتر از نبود سوءنیت  ،متعامل باید دارای جهات ایجابی هم باشد تا متعامل با
حسننیت باشد .مثالً گفته شده «تقصیر سنگین تقصیري است که مظهر عدم مهارت یا
غفلت شدید در حدي شگفت انگیز است .نه قصد اضرار هست و نه خباثت (سوءنیت)
ولي آن چنان بيمباالتي وجود دارد که گوئي کار عمداً انجام گرفته است» [ ،21ص444
به نقل از کاربونیه] برخي حقوقدانها تقصیر سنگین را نقض حسننیت ميدانند و
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معتقدند در این حالت نه سوء نیت وجود دارد و نه حسن نیت و عدهاي معتقدند شخص
ممکن است با حسننیت باشد و در عین حال مرتکب تقصیر سنگین شده باشد،21[ .
ص ]437دیدگاه اول حاکي از رابطه تضاد و دیدگاه دوم حاکي از رابطه تناقض میان
حسننیت و سوءنیت است .بر اساس دیدگاهي سنتي در فرانسه حسننیت ،نبود
سوءنیت دانسته شده است ]39[1.امّا حسن نیت معموال به نبود سوءنیت محدود نشده،
بلکه ضوابط عیني را نیز ایجاد کرده است]39[ .
از عبارات برخی حقوقدانان نیز استنباط ميشود که ایشان رابطه حسننیت و
سوءنیت را تناقض ميدانند و صرفاً تجاوز به عمد را خارج از دایره حسننیت ميدانند.
[ ،30ج ،4ص ]327ایشان هم چنین وکیلي که سوء نیت نداشته ولي بياحتیاطي او به
ضرر موکل تمام شده است را داراي حسننیت دانسته و اقدامات او را در حق موکل نافذ
ميدانند ،30[ .ص ]328از رأي  16ژانویه  1861دیوان تمیز فرانسه رابطه تضاد
استنباط ميشود .بر اساس این رأي ،از آنجا که از شهروندان فرانسوي انتظار نميرود از
قوانین کشورهاي دیگر آگاه باشند ،در صورتي که اهمال و بياحتیاطي نکرده باشند و
معامله را با حسننیت انجام داده باشند ،عدم اهلیت طرف خارجي موجب ابطال معامله
نميشود ،5[ .ص]167
در مقابلِ حقوقدانانی که حسننیت را مساوي با فقدان سوءنیت ميدانند ،دیدگاهی
است که میگوید متعهد باید هم حسننیت به معیار ذاتي داشته باشد و هم حسننیت
به معیار موضوعي ،34[ .ص ]324حسننیت به معیار ذاتي یعني اینکه در جهت اضرار
طرف دیگر عمل نکند ،بدین صورت که از خطاي عمد و هم چنین اهمال فاحشي که
قانون آن را دلیل عمد یا حداقل اثرش را معادل آن بداند ،اجتناب کند .حسننیت به
معیار ذاتي تنها از نیت مباشرت در اضرار غیر باز نميدارد ،بلکه هم چنین از هرگونه
فعل یا ترك فعلي که ضرري مالزم آن باشد ،باز ميدارد .در کنار حسننیت به معیار
ذاتي ،حسننیت به معیار موضوعي هم الزم است ،به عبارت دیگر اینکه اراده او آلوده به
سوءنیت نباشد کافي نیست ،بلکه واجب است بصیرتي که غرض متعاقدین از عقد را
تامین مي کند نیز داشته باشد .لذا مدیون نباید نسبت به چیزهایي که دانستن آنها الزم
است و هم چنین شرایط و موانع موثر در اجرا و احتیاطات و تدابیر الزم براي جلوگیري
از عقیم شدن قرارداد ،بياطالع باشد ،34[ .ص]326
1. "In a traditional French view reducing good faith to the absence of bad faith".
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نتیجه مهم تمیز بین حسن ن یت به معیار ذاتي و موضوعي را امکان توافق طرفین
علیه آن ميدانند :به این معني که متعاقدین نميتوانند با توافق یکدیگر ،مسئولیت
اخالل به حسننیت به معیار ذاتي را اسقاط کنند ،در حالیکه توافق بر اعفاء مسئولیت
اخالل به حسننیت به معیار موضوعي (مسئولیت ارتکاب خطاي غیرعمد و بياحتیاطي
غیرسنگین) ممکن است .بند  2ماده  259ق.م عراق نیز به همین نتیجه رسیده است.
[ ،34ص]333
به نظر میرسد رابطه حسننیت و سوءنیت در مرحله اجراي قرارداد تضاد است و
صرفِ نبودِ سوءنیت ,حسننیت نیست .این نظر ميتواند توجیهکننده اصطالح
«قراردادهاي با (حداکثر) حسننیت» باشد ،در حالیکه وجود نسبت تناقض ،این اصطالح
را توجیه نميکند .زیرا اگر حسننیت امري عدمي (عدم سوءنیت) باشد حداکثر و
حداقل در آن معني ندارد.
با توجه به اینکه رابطه حسننیت و سوءنیت حداقل در مرحله اجرای قرارداد تضاد
است ،نهی شارع از سوءنیت داللت بر اصل حسننیت ندارد ،مگر آنکه نهی از شئ
مقتضی امر بر ضد باشد .موضوع بحث این است که اگر شارع مقدس امر به شیای کرد
این مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ مثال شارع میگوید ازل النجاسه فی المسجد
چنانچه شخصی با وجود وسعت وقت و علم به نجاست مسجد نماز بخواند آیا این امر
ازاله مقتضی نهی از آن نماز و در نتیجه بطالن نماز هست یا نه؟ البته در بحث ضد دو
بحث هست :یکی این که آیا امر به یک شیئ ،مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ یک بحث
هم عکس این است که آیا نهی از یک شیئ ،مقتضی امر به ضد هست یا نه؟
شیخ انصاری(ره) و به تبع ایشان؛ امام خمینی (ره) مالزمه مذکور را قبول ندارند.
ممکن است اشکال شود اگر گفتند امساک مال غیر ،حرام است ،آیا اینها معتقدند
حرمت امساک مال غیر ،مالزمه با امر به رد و وجوب الرد ندارد؟! امام(ره) میفرماید ما از
راه این کبری و این قاعده نمیتوانیم این کالم را بگوییم ،بلکه میگوئیم «لفهم العقالء
من حرمته وجوب ردّه علی صاحبه»؛ وقتی به عقال بگوئیم که نگهداشتن مال غیر ،حرام
است ،از حرمة االمساک؛ وجوب ردّ به مالک را میفهمد ]26[ .یعنی اینکه امر به شیئ
مقتضی نهی از ضد باشد ،کلیّت ندارد ،اما منافات با موجبهی جزئیه ندارد ،یعنی در
بعضی از موارد یک ظهور عرفی خاص باشد در اینکه بین امر به یک شیئ و نهی از آن
ضد ،مالزمه باشد.
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مشهور فقها و اصولیون هر دو مالزمه را انکار میکنند ،نه امر به شیء مقتضی نهی از
ضد است (نه ضد خاص و نه ضد عام) و نه نهی از یک شیئ ،مقتضی امر به ضد است.
(همان) برخی از فقها نیز معتقدند امر به شی تنها مقتضی نهی از ضد خاصش است.
مثال امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از ترک ازاله (ضد عام) نیست بلکه تنها مقتضی
نهی از نماز است( .سبحانی ،درس خارج اصول3 ،دی  )86بر مبنای مشهور حتی اخذ
وحدت مالک از مصادیق نهی از سوءنیت در انعقاد و اجرای قراردادها ،مفاد اصل
حسننیت را در فقه امامیه ثابت نمیکند.
 .5اصطیاد قاعده حسننیت در گرو اقتضای نهی از معاملهی با سوءنیت بر فساد معامله

الغای خصوصیت از مصادیق نهی شارع از سوءنیت در معامالت ،مستقیما مثبت امکان
اصطیاد قاعده فقهی حسننیت نیست .غالب کساني که دربارۀ نقش حسننیت در
قراردادها اظهار نظر کردهاند ،در همین جا متوقف شدهاند و همین حرمت را براي اثبات
مدعا یعني تطابق اصل حسننیت با فقه امامیه و حقوق ایران کافي دانستهاند،28[ .
ص185؛  ،25ص ]126در حالیکه نهایت چیزی که با اخذ وحدت مالک ثابت میشود
نهی شارع از سوءنیت در معامالت و حرمت آن است و این با اصل حسننیت که آثار
وضعی دارد متفاوت است .بنابراین موقعي این تطابق کامل است که مالزمهاي میان
حکم تکلفي و حکم وضعي و به عبارتي حرمت سوءنیت در قرارداد با فساد قرارداد مزبور
وجود داشته باشد .به عبارت دیگر ،حرمت سوءنیت در قرارداد ،صغراي قیاس است و
کبراي آن مالزمۀ میان حرمت و فساد است .در نتیجۀ این قیاس سوءنیت در قرارداد
مالزمه با فساد آن پیدا مي کند .و آنگاه مباني فقهي ما شباهت تام با این اصل کلي در
حقوق روم و فرانسه پیدا ميکند که «تقلب هر عمل حقوقي را فاسد ميکند» 1در
حالیکه در خصوص نهي مولوي تحریمي مشهور اصولیون معتقدند چنین نهیي مقتضي
فساد نیست ،27[ ،ص160؛  ،1ص335؛  ،12ص157؛  ،17ص162؛  ،18ص72؛ ،7
ص134؛  ،14ص ]115و بنابراین نمیتوان از نهی از سوءنیت در فقه امامیه ،پذیرش
اصل حسننیت را نتیجه گرفت.

1. Fraus omnia corrumpit.
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پذیرش امکان اصطیاد قاعده حسننیت نتایج زیادی در فقه مدنی و حقوق مدنی خصوصا
فقهالعقود دارد و کاربرد قضایی بسیاری نیز دارد .در معامالت اضراریه ،سوءاستفاده از اضطرار،
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شده با نقدهای بسیار مواجه شده و مقبول جامعه فقهی حقوقی قرار نگرفتهاند ،این قاعده
کاربرد دارد و مشگلگشاست .مثالً از آن ميتوان در اجرا و تفسیر قراردادهاي الحاقي (به
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حسننیت از مبانی فقهی باید در ابتدا مصادیق تعهدات ایجابی و سلبی اصل حسننیت (نهی
شارع از سوءنیت در معامالت) استخراج شود و از آن مصادیق وحدت مالک گرفت .با لحاظ
مصادیق اصل حسننیت ،میتوان گفت مالک واحد شارع در نهی از سوءنیت در انعقاد و
اجرای قرارداد قابل استخراج است.
در بعد حمایتی حسننیت یعنی حسننیت به مفهوم حمایت از تصور خالف واقع،
علیرغم وجود مصادیقی مثل وطی به شبهه ،وجود مصادیق مهمتر معارض مثل
حاکمیت مالکیت بر تصرف باحسننیت در فقه امامیه (برخالف فرانسه) ،مانع اخذ
وحدت مالک میشود .در خصوص بعد الزامی حسننیت در انعقاد و اجرای قرارداد که
راه اخذ وحدت مالک فیالجمله هموار است دو نکته مهم را باید در نظر داشت :نتیجه
چنین وحدت مالکی نهی شارع از انعقاد و اجرای قرارداد همراه با سوءنیت است .این
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