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برخالف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را  یقواعد اصطیاد
آیات  از یا مجموعه از را آنها و فقه پژوهان جامع و مانع باشد، وجود ندارد دربر بگیرد و

کنند. پژوهش  می کند، اصطیاد می المجموع مفاد قاعده را ثابت که من حیث و روایات
نیت با فقه امامیه و امکان سنجی  بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن حاضر درباره

ی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل است. برخ نیت حسناصطیاد قاعده فقهی 
نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند.  حسن
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 نیت به صورت کلی وجود ندارد. حسن اصطیاد قاعده فقهی
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 مقدمه
میه و سپس اصطیاد قاعده فقهی با فقه اما نیت حسنبرای حکم به انطباق کامل اصل 

ابتدا مصادیق معارض و منطبق با اصل  نیت از مبانی و نصوص فقهی، باید در حسن
رسی شود و مشخص شود مفاد آنها حکم تکلیفی نیت در فقه امامیه استخراج و بر حسن

نیت باشد، وحدت مالک از مصادیق نهی از سوء است یا حکم وضعی؟ اگر امکان اخذ
نیت اد و اجرای قرارداد همراه با سوءنتیجه چنین وحدت مالکی صرفا نهی شارع از انعق

اق اصل . این مساله هنوز انطبنیت کافی نیست ست و هنوز برای اصطیاد قاعده حسنا
را  نیت حسنتوان به طور مطلق اصل  نمی کند و را اثبات نمینیت با فقه امامیه  حسن

مطابق فقه امامیه دانست. برای اثبات این تطابق عالوه بر وحدت مالک، باید مساله 
و داللت نهی بر فساد در حاالت مختلف نهی از سبب،  سوءنیتو  نیت حسنرابطه 

اثر وضعی بر قراردادها دارد و  نیت حسند. زیرا اصل ب و ... بررسی شویمسبب، تسب
، پایان سوءنیت، و اخذ وحدت مالک از مصادیق نهی از سوءنیتاثبات نهی شارع از 

 استدالل در اصطیاد این قاعده نیست. 

، موضوع شناسی است .بر نیت حسناولین گام در امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی 
 در حقوق خارجی  مورد بررسی قرار گیرد.  نیت حسناین اساس الزم است ابتدا اصل 

از اصول مهم حقوقی )و شاید مهمترین اصل( در نظام حقوقی رومی  نیت حسناصل 
 حاکم است. نیت حسناصل  ،ای که در صورت تزاحم با اصول دیگر ژرمنی است به  گونه

حقوق  «اخالقي نمودن»را براي  و آن حسن نیت مفهومي اساساً اخالقي استهرچند 
الهام بخش انصاف  ااین مفهوم یک ایده اخالقی صرف ، امروزه دیگراند موضوعه به کار برده

ای که به  حقوقی توجیه کننده قواعد پراکنده ـنیست, بلکه عبارتست از یک ایده اخالقی 
های مختلف فراهم آمده است.  قواعد خشک حقوقی در زمنیهتعدیل تدریج به منظور 

قانون مدنی فرانسه  1134ماده  3میالدی در بند  1804نسوی در سالقانونگذاران فرا
به  نیت حسناصل  و پس از آناند  در اجرای قراردادها الزم دانسته را نیت حسنرعایت 

 و تفسیر قرارداد نیز تعمیم داده شد.  انعقاد
نیت به عنوان یکي از اصول اخالقي، در حقوق قراردادها جایگاهي  امروزه حسن

ي حقوقي، به عنوان یک قاعده ها اي که در برخي از نظام یافته است، به گونهشگرف 
که حتی توافق  شود الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته مي الزم

این اصل مبنای برخی از  ،ید. در حقوق جدمتعاقدین برخالف آن فاقد اثر است
 به همکاری را تشکیل داده است. های نوین حقوق قراردادها مثل تعهد  تئوری



  331 نیت امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن

 

در کشور ما قانونگذار هنگام تدوین قانون مدنی نظر صریحی در خصوص اصل 
 ارائه نکرده است. همین مساله باعث شد که حقوقدانان نظرات کامال متفاوتی نیت حسن

نسبت به آن داشته باشند و مطالب متضادی به فقه امامیه نسبت داده شود. بررسی 
دهد گرایش به  از ابتدا تاکنون نشان می نیت حسناصل ونگذار در خصوص دیدگاه قان

پذیرش آن در حقوق ایران در مجموع یک روند صعودی را طی کرده است، چنانکه در 
 به صراحت از آن نام برده است.  1382تجارت الکترونیکي در سال قانون 

نی خصوصا حقوق رومی ژرمنیت در حقوق خارجي  حسن نظریهدر خصوص 
هایی بویژه در چند سال  . در حقوق ایران نیز پژوهشتحقیقات بسیاري انجام شده است

ا این حال ب اخیر در این حوزه انجام شده که در ادامه حسب مورد از آنها یاد خواهد شد.
ای در این خصوص انجام نشده است و به همین خاطر  های فقهی بایسته پژوهش

توان به صورت مطلق قائل به سازگاری اصل  می یاهمچنان این سوال مطرح است که آ
با فقه امامیه شد؟ در غالب تحقیقات انجام شده با ذکر مصادیقی از اصل  نیت حسن
که نیاز به  اند دانستهدر فقه، آن را نشانه پذیرش این اصل در فقه امامیه  نیت حسن

 بررسی بیشتر دارد.
 

 موضوع شناسی .1

قل است. به تبع این دو مفهوم، دو بعد حمایتی )حمایت دارای دو مفهوم مست نیت حسن
از تصور خالف واقع مثل آنچه در وطی به شبهه وجود دارد( و الزامی )الزام اشخاص به 

وجود دارد که هر  نیت حسندرستی و صداقت در انعقاد و اجرای اعمال حقوقی( اصل 
 است.  نیت حسنبعد، ناظر به یک مفهوم 

یچ یک از کشورهاي عضو نظام رومي ژرمني تعریف نشده است. نیت در قوانین ه حسن
 ۀعلت این امر ممکن است دشواري تعریف باشد تا جایي که بعضي حقوقدانان عنوان مقال

 [125، ص38] اند. گذاشته« عریفي از تعریف ناپذیرهات»نیت را  حسن ۀخود دربار
نان و شارحین قانون تعریف را به حقوقدااند  به هر حال این کشورها ترجیح داده

د( نیت در اجراي قراردا نیت )البته حسن تنها کشوري که در قوانین خود حسنواگذارند. 
قانون متحدالشکل تجاري آمریکا  1ـ201 مادهدر  باشد. را تعریف کرده است، آمریکا مي

تعریف  تعریف شده است. 1«صداقت واقعي در رفتار یا معامله»نیت به عنوان  حسن

                                                                                                                                                                        

1. Honesty in fact.
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 بازنویسي حقوق قراردادهاي» 205 مادهاجراي با حسن نیت قرارداد در  دیگري از
وفاداري در یک هدف مشترك مورد توافق و در نظر »آمده است عبارت است از:  1«آمریکا

 .«گرفتن توقعات بحق طرف دیگر
نیت در اصطالح  حسن دهد. نیت را پوشش مي تعاریف فوق تنها یک بعد از حسن

اعتقاد خالف واقع که یا ناشي شود: مفهوم نخست،  مي فهوم مجزاشامل دو محقوقدانان 
و . از جهل است )مثل وطي به شبهه( یا ناشي از ظاهر فریبنده )مثالً در وکالت ظاهري(

مطابق با این دو  .است نیت حسنکه بیانگر بعد الزامی  صداقت در عمل مفهوم ثانوی،
در فرض اشتباه از  یحمایتبعد یکي  د.کن می دو بعد متمایز پیدا نیت حسناصل ، مفهوم

و از طرف  کند. مي جانب متصرف، مشتري و یا شخصي که با دارنده ظاهري حق معامله
 [195 ، ص37] نیت در انعقاد، اجرا و تفسیر اعمال حقوقي. حسن یالزام بعد دیگر
 

 نیت به معناي تصور خالف واقع حسن .1  .1

رفتار حاکي از اعتقاد یا اراده رعایت »شده:  گفتهبه این مفهوم نیت  در تعریف حسن
 [46 ، ص20] «ذینفع از خشونت قانون دور بماند. شود مي قواعد حقوقي که سبب

زیر است: فعلي از افعال )مادي یا حقوقي( سه گانه داراي عناصر این مفهوم نیت به  حسن
فعل و نهایتاً  شدمنقولي بامورد فعل مذکور مال منقول یا غیر، مثل تصرف مغرور در مال

 [266 ، ص9] مذکور ظاهري داشته باشد که با واقع مطابقت ندارد.
که دعواي احتمالي  سازد مي کننده را قادر اشتباه ،تصور اشتباه ،در حقوق فرانسه

  [203 ، ص36] با شکست مواجهه سازد.را حق عیني یا دیني  ۀتوسط دارند اقامه شده
کننده وجود دارد که اشتباه همراه با یک باور قابل  این امکان در صورتي براي اشتباه

سیار حائز اهمیت است. پذیرش باشد؛ ارزیابي چنین باوري )که امري موضوعي است( ب
ن که همچنا ،تکیه کرد ،شود مي توان بر اشتباه فاحش که به سهولت آشکار مسلماً نمي

جوانب ه اثبات رعایت قابل اجتناب باشد. قوانین فرانسنباید توقع داشت اشتباه غیر
کننده فقط باید اشتباه خود را ثابت کند. این  داند و اشتباه احتیاط و توجه را الزم نمي

مسأله با انتقاد حقوقدانان فرانسوي مواجه شده است. به اعتقاد آنان یک باور معقول در 
ا توأم بآن را انتظار داشت. یک اشتباه  توان مي حداقل چیزي است که ،ارتباط با موضوع

 [204 ، ص37] تواند به موجب قواعد عمومي مورد پذیرش واقع شود. تقصیر نمي

                                                                                                                                                                        

1. Restatment of the low second contracts 2d. adapted at washingten. D.C.on may 17; 1979.
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آن است استناد جوید؛ استناد به اشتباه  منشأتواند به اشتباهي که خود  شخص نمي
مسموع است. سوءنیت در  ،در موردي که منشأ آن عدم درستکاري طرف مقابل باشد

ص داراي سوءنیت شده و اثبات اشتباه طرف موجب انتساب خسارات به شخ ،فرض احراز
 [205 ، ص37. ]کند مي دیگر قرارداد را تسهیل

 شود. مي در حقوق فرانسه اشتباه حکمي مانند اشتباه موضوعي مورد پذیرش واقع
زیرا در موردي  ،شود مي تر از اشتباه موضوعي پذیرفته البته اشتباه حکمي بسیار سخت

یه نخواهد بود که شخصي نسبت به حق خود دنبال قابل توج ،که قانون روشن است
 ،دانند سوي اشتباه حکمي را عذر موجه نميبرخي حقوقدانان فران کسب اطالعات نباشد.

امّا دیگران و دیوان عالي  1.زیرا طبق قاعده کلي جهل به حکم رافع مسئولیت نیست
تشخیص نکاح  مثال درو اند  موضوعیه و حکمیه قائل نشده ۀفرانسه فرقي میان شبه

  [206 ، ص37] اند. ي واگذار کردهونیت در زمان وقوع نکاح را به قضاوت ماه وجود حسن
نیت به معناي تصور خالف واقع همیشه یکسان نیست؛ برخي مواقع تصور  آثار حسن

کند و یک واقعیت عیني را  مي اشتباه دعواي مطروحه را رد و اثر خود را به طورکامل ایجاد
کند. این  مي برد. در مواقع دیگر با برقراري امتیازات فرعي اثر محدودي را ایجاد مي زیر سؤال

آیند: در قلمرو حقوق اشخاص، اموال و  مي آثار متفاوت در قلمروهاي مختلف حقوقي پدید
تعهدات. این آثار، گاه متضمن تسهیل تحصیل حق، گاه ابقاء اعمال حقوقي منعقد شده و 

 [206 ، ص37] شیدن به اعمال حقوقي است.حتي گاه موجب اعتبار بخ
 

 در قرارداد نیت به مفهوم صداقت و درستي حسن .1  .2

متعاقدین باید در تمام مراحل قرارداد از انعقاد و حتي مذاکرات پیش از آن گرفته تا 
نیرنگ و حیله رفتار نمایند.  اجراي کامل و تفسیر و تکمیل قرارداد، صادقانه و بدون

قاعده اي آمره است که توافق  و است نیت حسنبیانگر بعد الزامی ین معنا نیت به ا حسن
در بسیاری از تحقیقات مفاهیم دوگانه طرفین در حذف اصل آن تأثیري ندارد. 

نیت  ک مفهوم اشاره شده است. مثال حسنلحاظ نشده است و صرفا به ی نیت حسن
استانداردهاي تجاري  رعایت»اینگونه تعریف شده:  (1)(UCC) 103ـ2مطابق ماده 

یا در تعاریف پژوهشگران داخلی گفته  [26 ، ص3]« متعارف رفتار منصفانه در تجارت
عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا  نیت حسن»شده که 

                                                                                                                                                                        

1. Nomo Censefur Lgnorare Legam. 
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اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و 
ایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر معقوالنه به آن پ

 .[39 ، ص36]« و فریبکاری بپرهیزد سوءنیتگونه 
)تصور خالف واقع و صداقت در عمل( عنوان جامعی هم  نیت حسنمفهوم دوگانه 

ندارند تا بتوان حداقل آنها را مشترک معنوی دانست و بهتر است آنها را مشترک لفظی 
، نیت حسنسند تجاری یا متصرف با  نیت حسنشود دارنده با  می م. وقتی گفتهبدانی

صرفا جهل دارنده یا متصرف مطرح است نه بیش از آن، جهلی که قانونگذار با شرایطی 
مطرح است )نه بعد الزامی(.  نیت حسنکند. اینجا بعد حمایتی  می از آن حمایت

شود، حال آنکه معنا ندارد آنها را ملزم به  می به مفهوم ثانوی بر افراد الزام نیت حسن
 نیت حسنهای اصل  خست کنیم. این مساله یکی از آسیببه مفهوم ن نیت حسنجهل و 

بکار گیري جهل، حسن فاعلي و حسن فعلي تحت یک اصل،  در نظام حقوقی مبدا است.
دات آنان به مشکالتي را بوجود آورده است. بسیاري از اختالفات حقوقدانان ایراني و ایرا

« نیت»باعث شده برخي با تمرکز بر کلمة این آسیب  یکدیگر ناشي از این مسأله است.
گویند  مي نیت، حسن فاعلي را براي تحقق آن کافي بدانند. اینان در اصطالح حسن

و انتزاعي و فاقد هر گونه معناي تخصصي یا تعریف نیت یک کیفیت غیرملموس  حسن
اي براي  نیت و فقدان نقشهمل یک اعتقاد صادقانه، فقدان سوءقانوني است و از جمله شا

نیت شخصي  شود و حسن مي گول زدن طرف مقابل یا طلب امتیازي مخالف با وجدان
توان آن را به طور قطعي  رو نمي مفهومي در ذهن و درون خود اوست و از این ،یک فرد

بودن از آگاهي نسبت به با ظواهر بیروني آن شخص تعیین کرد. صداقت در قصد و بري 
موضوع شک  ،نیت حسن ۀاوضاع و احوالي است که ممکن بود منجر به این شود که دارند

 ۀکنند توصیف ،این اصطالح به نظر معمول ،متعارف ۀو تردیدي واقع شود. در استفاد
بري بودن از قصد تقلب و گول زدن  ،وضعیت ذهني هستند که بیانگر صداقت در مقصود

  به معني وفادار بودن به وظیفه یا تعهد هستند. ،عامو به بیان 
نیت  ایرادات در برابر دارنده با حسن اصل عدم توجه»نیت را در  برخي اطالق حسن

 [143 ، ص31] دانند. مي نادرست« سند تجاري
داقت و درستي. هر چند نیت در اینجا به معني جهل است نه به معني ص حسن

اس نیست و اس اما ایراد مزبور نیز بي ،ل مرسوم شده استبه فرد جاه« نیت حسن»اطالق 
 نیت، جاي طرح دارد. در آسیب شناسي اصل حسن



  335 نیت امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن

 

 در فقه امامیه  نیت حسن. مصادیق مثبت و نافی اصل 2

، بررسی مصادیق نیت حسنیکی از حلقات مقدماتی در امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی 
است تا در صورت وجود مصادیق مثبت و  در فقه امامیه نیت حسنمثبت و نافی نظریه 

های بعدی اصطیاد  گام ، راه برای اخذ وحدت مالک ونیت حسننبود مصادیق نافی اصل 
 نیت حسنایجابی )آنچه به مقتضای اصل در ابواب مختلف فقه مصادیق قاعده هموار شود. 

اصل نباید انجام شود(  نیت حسنباید انجام شود( و سلبی )آنچه به مقتضای اصل 
؛ 7، ص16؛ 5، ص22 ؛261 ، ص32؛ 6، ص4] نیت در قرارداد بررسي شده است. حسن

تقابل آنها با یکدیگر و به بیاني دیگر، انجام دادن افعال نوع نخست و  ۀنتیج [3، ص15
 آورد. مي نیت در قرارداد را پدید حسن ،پرهیز از افعال نوع دوم از سوي طرفین عقد

توان به صرف وجود برخی مصادیق اصل  می ت که آیاسوال اساسی در اینجا این اس
اصل حسن نیت از اصول پذیرفته شده در نظام » در فقه، به طور مطلق گفت نیت حسن

با استقراء در مصادیق »همچنین آیا  [126، ص25]؟ «حقوقي شیعه و ایران است
توان به وجود این اصل در حقوق ما به خصوص در  می در حقوق موضوعه نیت حسن

در غالب تحقیقات انجام شده با ذکر مصادیقی  [185، ص 28]؟ «قراردادها دست یافت
اند. در  رش این اصل در فقه امامیه دانستهدر فقه، آن را نشانه پذی نیت حسناز اصل 

نیز در فقه امامیه  نیت حسنحالیکه باید مشخص شود اوال آیا مصادیق ناسازگار با اصل 
توان وحدت مالک اخذ کرد یا خیر؟ ثالثاً  می ز مصادیق موجودوجود دارد یا خیر؟ ثانیا ا

بر فرض وجود وحدت مالک، باید مشخص شود این احکام ناظر بر اثر تکلیفی است و با 
در حقوق رومی ژرمنی متفاوت است. لذا باید بررسی  نیت حسنضمانت اجرای اصل 

؟ همچنین و اثر وضعی آن چیست نیت حسنشود رابطه بین اثر تکلیفی نقض 
، تنها به مصادیق موافق این اصل در فقه نیت حسننویسندگان طرفدار پذیرش اصل 

از بررسی مصادیق معارض تر مطلوب آنها ثابت شود و  تا سریعاند  امامیه توجه نموده
حقوق اشخاص و حقوق  اند. اینکه برخی مسائل در حوزه حقوق اموال، غفلت کرده

لکن مساله این سازگار است، مورد قبول است،  نیت سنحالجمله با اصل  قراردادها فی
از  نیت حسناست که مصادیق معارض نیز وجود دارد که در امکان سنجی اصطیاد قاعده 

 آنها نباید غفلت نمود.  
در بادی  و... مباحثي نظیر پرهیز از غش، تدلیس، نجش، تطفیف، تغریرک سو یاز 

که به  . فقه امامیه در عین ایندارده امامیه نیت با فق سازگاري اصل حسن امر ظهور در
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هاي  ، در کنار آن از افزون خواهيگذارد می هاي قرارداد احترام اراده و تراضي طرف
مباحث مربوط به  طرفین قرارداد خارج از حدّ اعتدال و متعارف جلوگیري کرده است.

داد است. رارنیت در انعقاد ق فقه امامیه مبین لزوم رعایت حسن تدلیس و نجش در
لزوم حمل افعال و  ۀشمرد. و قاعد مي را الزم قرارداد نیت در مبحث غش و تطفیف حسن

ي را کند. فقها نیز افعال مي لزوم حسن نیت در تفسیر را بیان ،گفتار مسلمین بر صحت
و به اند  نیت در قراردادها آسیب رساند، بیان کرده که ممکن است به صداقت و حسن

اند.  جش، تطفیف، تغریر و غبن حکم دادهغش، ن مچون تدلیس،ي هعدم جواز افعال
عدم نفوذ، حق فسخ در قالب خیار تدلیس، خیار  ،ضمانت اجراي این مقررات در فقه

برخي از نویسندگان اصل دیگري را به فقه امامیه نسبت  غبن و... یا حق ارش است.
، ر طرفي مورد اعتماد واقع شدو براساس آن اگ« اصل اعتماد»که عبارت است از اند  داده

و حمایت از وطي به شبهه احکام مربوط به  [56، ص24]استفاده کند. نباید از آن سوء
به مفهوم اولی نیت  هاي بارز حسن از نمونهتصور خالف واقع طرفین رابطه یا یکی از آنها 

  [214، ص2 ؛206، ص10] .استو بعد حمایتی آن 
 ،نیت حسنوق در هر دو بعد حمایتی و الزامی اصل در کنار مصادیق فاز سوی دیگر 

مساله ضمان طبیب در فقه  تغایر یا عدم تغایریق معارض یا اختالفی وجود دارد. مصاد
اختالفی است و مطابق نظر مشهور فقها ضمان طبیب فرع بر  نیت حسنبا اصل امامیه 

موجب رأي به نیز ممکن است ضامن باشد.  نیت حسناو نیست و طبیب با  سوءنیت
مشهور فقها، پزشک در تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل 

اند که  اوست. این گروه در برابر دالیل قائالن به عدم ضمان پزشک چنین استدالل کرده
وجه است. زیرا در این مورد اصل ائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بالتمسک به اصل بر

رو اذن ولي در  ه و درمان است نه در تلف. از اینه اذن در معالجشود؛ بعالو جاري نمي
مسؤولیت عدم سقوط ضمان مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتي نیست. همچنانکه 

گردد، پذیرفته نیست. درباره  کسي که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگري مي
 ؛498، ص2ج ، 19]. شده استاین رأي بدون توجه به نظر ابن ادریس ادعاي اجماع 

و  [238ص، 19ج ، 13]مهمترین ادله نظر مشهور، روایت سکونی  [49، ص42ج، 35
  [37، ص8]قاعده اتالف است. 

در نظام حقوقی مبدا، حمایت از تصرف  نیت حسنمهمترین مساله بعد حمایتی اصل 
ت یکي از نی نژرمني، تصرف با حس ـدر کشوهاي رومي  است تا آنجا که نیت حسنبا 
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 ق.م سوئیس( 933م  ـق.م فرانسه  3379م  ـق.م آلمان  932اسباب تملک است. )م 
و مالک، به اجماع فقها مالک مقدم است  نیت حسنحالیکه در مساله رابطه متصرف با  در

در  [374و  150ص، 11]و بنابراین این مساله که با فقه امامیه مغایرت آشکار دارد. 
 [81ص، 29] در حکم غاصب قرار دارد.غیر مالک ا حسن نیت متصرف ب ،حقوق اسالمي

توان در حمایت از  يپذیرد و نم را نمي نیت حسندر اینجا راه حل اصل فقه امامیه 
نیت آنچنان افراط کرد که حق مالکیتي را که با عقد نخست بدست  متصرف با حسن

معرض ضرر و زیان  گناه در . در این مسأله دو بيشودآمده، قرباني تئوري حسن نیت 
یت کرده است و شخص قرار دارند: آنکه براي بار اول به موجب عقد صحیح تحصیل مالک

 نیت حسناصل  نیت مال را که متعلق به دیگري بوده، خریده است. دوم که با حسن
 کند! می اینجا به نفع شخص دوم حکم

ر صورت د» منعکس شده است دنیمانون ق 391ماده مطابق فقه امامیه که در 
للغیر برآمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت  مستحق

در حقوق « آیدغرامات وارده بر مشتري نیز بر ۀجهل مشتري به وجود فساد، بایع باید از عهد
شود و فرق او با مشتري بدون  نیت مالک مبیع مستحق للغیر نمي ایران مشتري با حسن

بنابراین مالحظه شد که در کنار مصادیق مثبت،  در اخذ غرامات است.فقط نیت  حسن
نیز در فقه امامیه وجود دارد. بنابراین مالحظه شد که در  نیت حسنمصادیق معارض اصل 

 نیز در فقه امامیه وجود دارد. نیت حسنکنار مصادیق مثبت، مصادیق معارض اصل 
 

 نیت حسن. بررسی امکان الغای خصوصیت از مصادیق اصل 3

هرگاه در قیاس، وحدت مناط بین مقیس و مقیس علیه احراز شود، قیاس مقبول 
فقها در چنین موقعیتی  [85ص، 27]همگان است و از موارد قیاس باطل نیست. 

به  [254ص، 23]برند نه قیاس.  اصطالح الغای خصوصیت و تنقیح مناط را بکار می
صورت یقینی و قطعی استنباط شود، اگر علت حکم به تعبیر مرحوم وحید بهبهانی 

بدون نص شارع باشد، قیاس  شود، اما اگر به صورت ظنی و می تنقیح مناط نامیده
، 6] العلّة خواهد بود. نص باشد، قیاس منصوص ۀعلت بر پایالعلّة و اگر استنباط  مستنبط

در الغای خصوصیت، مخاطب حکم برای موضوع مذکور در دلیل خصوصیتی  [147ص
عرف قطعاً « کند... مردی بین رکعت سوم و چهارم شک می»یند، مثالً در روایت ب نمی

بیند، امّا در قیاس، حکم مذکور در دلیل به موضوع خاصّی  خصوصیتی برای مرد نمی
 تعلق گرفته و هدف جریان آن حکم در موضوع مشابه با اعتماد به حدس و گمان است. 
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بر مالک، راه را  نیت حسنم متصرف با ، مساله تقدنیت حسندر بعد حمایتی اصل 
و  نیت حسنبرای تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از مصادیق سازگار با بعد حمایتی 

کند. در بعد الزامی نیز، اگر بنا بر التزام به قول مشهور فقها  می تسری به سایر موارد سد
 نیت سنحیاشد، مالحظه شد که در برخی مصادیق مثل ضمان طبیب، مغایرت با اصل 

ممکن  نیت حسنوجود دارد، لکن در این مساله اختالفی عدول از نظر مشهور و لحاظ 
با لحاظ مصادیق اصل  [5ص، 33]است، چنانکه گرایش فقهای جدید نیز چنین است. 

در انعقاد و اجرای قرارداد  سوءنیتتوان گفت مالک واحد شارع در نهی از  می نیت حسن
 قابل استخراج است. 

در انعقاد و اجرای قرارداد که راه اخذ وحدت مالک  نیت حسنبعد الزامی  خصوص در
فی الجمله هموار است دو نکته مهم را باید در نظر داشت: نتیجه چنین وحدت مالکی 

است. این مساله انطباق اصل  سوءنیتنهی شارع از انعقاد و اجرای قرارداد همراه با 
د، امری که بسیاری از نویسندگان را به اشتباه کن نمی با فقه امامیه را اثبات نیت حسن

 نیت حسنانداخته است. برای اثبات این مساله عالوه بر وحدت مالک، باید مساله رابطه 
، اینکه آیا نهی از شئ اقضای امر به ضد دارد یا خیر؟ و داللت نهی بر فساد سوءنیتو 

و اثبات نهی شارع از  اثر وضعی بر قراردادها دارد نیت حسنبررسی شود. زیرا اصل 
 ، آغاز استدالل است نه انتهای آن.سوءنیت

 
 در گرو اقتضای نهی از شئ بر امر به ضد نیت حسناصطیاد قاعده   4

ابطه ر کند. می ضرورت پرداختن به عنوان فوق را مشخص نیت حسنو  سوءنیترابطه 
ور ي در کشهاي حقوقي داخل کشور بلکه حت نیت با سوءنیت نه تنها در نوشته حسن

اي در حقوق آن دارد، درست تبیین نشده است.  العاده نیت جایگاه فوق فرانسه که حسن
آیا شود و از عبارت دیگري، رابطه تضاد.  مي لذا از برخي عبارات رابطه تناقض فهمیده

کند یا  می نیت حسن، طرف قرارداد را مشمول احکام متعامل با سوءنیتصرف نداشتن 
، متعامل باید دارای جهات ایجابی هم باشد تا متعامل با سوءنیتبود اینکه فراتر از ن

تقصیر سنگین تقصیري است که مظهر عدم مهارت یا »گفته شده مثالً باشد.  نیت حسن
نیت( ه قصد اضرار هست و نه خباثت )سوءغفلت شدید در حدي شگفت انگیز است. ن

 444ص، 21] «انجام گرفته است مباالتي وجود دارد که گوئي کار عمداً چنان بي ولي آن
و دانند  مي نیت ها تقصیر سنگین را نقض حسن برخي حقوقدان [به نقل از کاربونیه



  339 نیت امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن

 

اي معتقدند شخص  در این حالت نه سوء نیت وجود دارد و نه حسن نیت و عدهمعتقدند 
، 21] نیت باشد و در عین حال مرتکب تقصیر سنگین شده باشد. ممکن است با حسن

وم حاکي از رابطه تناقض میان یدگاه اول حاکي از رابطه تضاد و دیدگاه دد [437ص
نبود  ،نیت اساس دیدگاهي سنتي در فرانسه حسننیت است. بر نیت و سوء حسن

 ،نیت محدود نشدهءا حسن نیت معموال به نبود سو[ ام39ّ]1نیت دانسته شده است.سوء
 [39] .بلکه ضوابط عیني را نیز ایجاد کرده است

نیت و  شود که ایشان رابطه حسن مي نیز استنباط برخی حقوقدانانعبارات از 
 دانند. مي نیت اوز به عمد را خارج از دایره حسندانند و صرفاً تج مي نیت را تناقضسوء

احتیاطي او به  وکیلي که سوء نیت نداشته ولي بي ایشان هم چنین [327ص، 4، ج30]
نیت دانسته و اقدامات او را در حق موکل نافذ  ي حسنضرر موکل تمام شده است را دارا

دیوان تمیز فرانسه رابطه تضاد  1861ژانویه  16از رأي  [328ص، 30] دانند. مي
رود از  از شهروندان فرانسوي انتظار نمي از آنجا که ،شود. بر اساس این رأي مي استنباط

نکرده باشند و  اطياحتی که اهمال و بي قوانین کشورهاي دیگر آگاه باشند، در صورتي
طرف خارجي موجب ابطال معامله نیت انجام داده باشند، عدم اهلیت  معامله را با حسن

 [167ص، 5] شود. نمي
دیدگاهی دانند،  مي نیتنیت را مساوي با فقدان سوء که حسن یحقوقدانان در مقابلِ

نیت  حسنو هم نیت به معیار ذاتي داشته باشد  متعهد باید هم حسن گوید می است که
نیت به معیار ذاتي یعني اینکه در جهت اضرار  حسن [324ص، 34] به معیار موضوعي.

بدین صورت که از خطاي عمد و هم چنین اهمال فاحشي که  ،طرف دیگر عمل نکند
نیت به  معادل آن بداند، اجتناب کند. حسنرا دلیل عمد یا حداقل اثرش را  قانون آن

بلکه هم چنین از هرگونه  ،دارد ت در اضرار غیر باز نميمباشرمعیار ذاتي تنها از نیت 
نیت به معیار  دارد. در کنار حسن مي فعل یا ترك فعلي که ضرري مالزم آن باشد، باز

یگر اینکه اراده او آلوده به نیت به معیار موضوعي هم الزم است، به عبارت د ذاتي، حسن
ه غرض متعاقدین از عقد را نیت نباشد کافي نیست، بلکه واجب است بصیرتي کسوء

کند نیز داشته باشد. لذا مدیون نباید نسبت به چیزهایي که دانستن آنها الزم  مي تامین
است و هم چنین شرایط و موانع موثر در اجرا و احتیاطات و تدابیر الزم براي جلوگیري 

 [326ص، 34] اطالع باشد. بي ،از عقیم شدن قرارداد
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یت به معیار ذاتي و موضوعي را امکان توافق طرفین نتیجه مهم تمیز بین حسن ن
مسئولیت  ،توانند با توافق یکدیگر ند: به این معني که متعاقدین نميدان مي علیه آن

ق بر اعفاء مسئولیت در حالیکه تواف ،نیت به معیار ذاتي را اسقاط کنند اخالل به حسن
احتیاطي  ي غیرعمد و بياب خطانیت به معیار موضوعي )مسئولیت ارتک اخالل به حسن

 ق.م عراق نیز به همین نتیجه رسیده است. 259ماده  2بند  .سنگین( ممکن استغیر
 [333ص، 34]

اد است و تضدر مرحله اجراي قرارداد نیت نیت و سوء رابطه حسن رسد می به نظر
کننده اصطالح  تواند توجیه مي نیت نیست. این نظر صرفِ نبودِ سوءنیت, حسن

این اصطالح  ،در حالیکه وجود نسبت تناقض ،باشد« نیت ي با )حداکثر( حسنقراردادها»
نیت( باشد حداکثر و نیت امري عدمي )عدم سوء کند. زیرا اگر حسن را توجیه نمي

 حداقل در آن معني ندارد.

حداقل در مرحله اجرای قرارداد تضاد  سوءنیتو  نیت حسنتوجه به اینکه رابطه  با
ندارد، مگر آنکه نهی از شئ  نیت حسنداللت بر اصل  ءنیتسواست، نهی شارع از 

ای کرد  به شی امر مقدس شارع موضوع بحث این است که اگرمقتضی امر بر ضد باشد. 
ازل النجاسه فی المسجد  گوید آن هست یا نه؟ مثال شارع می ضد از نهی ضیاین مقت

امر  نماز بخواند آیا این چنانچه شخصی با وجود وسعت وقت و علم به نجاست مسجد
در بحث ضد دو البته هست یا نه؟ نماز از آن نماز و در نتیجه بطالن  نهی مقتضی ازاله

بحث  کینه؟  ایاز ضد هست  ینه یمقتض ئ،یش کیامر به  ایکه آ نیا یکیبحث هست: 
 نه؟  ایامر به ضد هست  یمقتض ئ،یش کیاز  ینه ایاست که آ نیهم عکس ا

 .ندررا قبول ندامذکور مالزمه )ره(  ینیامام خم شان؛ی)ره( و به تبع ایانصار خیش
معتقدند  نهایا ایحرام است، آ ر،یاست اشکال شود اگر گفتند امساک مال غ ممکن

ما از  دیفرما ی( مهندارد؟! امام)روجوب الرد و مالزمه با امر به رد  ر،یحرمت امساک مال غ
لفهم العقالء » میگوئ یبلکه م م،ییکالم را بگو نیا میتوان ینم عدهقا نیو ا یکبر نیراه ا

حرام  ر،یکه نگهداشتن مال غ میبه عقال بگوئ ی؛ وقت«صاحبه یمن حرمته وجوب ردّه عل
 ئیامر به شینکه یعنی ا [26. ]فهمد یاست، از حرمة االمساک؛ وجوب ردّ به مالک را م

در  یعنیندارد،  هیجزئ ی ندارد، اما منافات با موجبه تیّکل باشد،از ضد  ینه یمقتض
از آن  یو نه ئیش کیامر به  نیب نکهیخاص باشد در ا یظهور عرف کیاز موارد  یبعض

 ضد، مالزمه باشد.
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از  ینه یمقتض ءینه امر به ش کنند، یرا انکار ممالزمه هر دو  ونیو اصول امشهور فقه
. امر به ضد است یمقتض ئ،یش کیاز  یضد است )نه ضد خاص و نه ضد عام( و نه نه

 .خاصش است ضد از نهی به شی تنها مقتضی امر)همان( برخی از فقها نیز معتقدند 
 ضیله )ضد عام( نیست بلکه تنها مقتاترک از به ازاله نجاست مقتضی نهی از امر مثال

( بر مبنای مشهور حتی اخذ 86 دی3، درس خارج اصول، سبحانی. )از نماز است نهی
در انعقاد و اجرای قراردادها، مفاد اصل  سوءنیتوحدت مالک از مصادیق نهی از 

 کند. نمی را در فقه امامیه ثابت نیت حسن
 

 بر فساد معامله سوءنیتی با  نهی از معاملهدر گرو اقتضای  نیت حسن. اصطیاد قاعده 5

در معامالت، مستقیما مثبت امکان  سوءنیتالغای خصوصیت از مصادیق نهی شارع از 
نیت در  ۀ نقش حسننیست. غالب کساني که دربار نیت حسناصطیاد قاعده فقهی 

ي اثبات و همین حرمت را برااند  مین جا متوقف شدهدر ه ،اند قراردادها اظهار نظر کرده
، 28]اند.  امامیه و حقوق ایران کافي دانستهنیت با فقه  مدعا یعني تطابق اصل حسن

شود  در حالیکه نهایت چیزی که با اخذ وحدت مالک ثابت می [126، ص25 ؛185ص
که آثار  تنی حسندر معامالت و حرمت آن است و این با اصل  سوءنیتنهی شارع از 

اي میان  عي این تطابق کامل است که مالزمهوضعی دارد متفاوت است. بنابراین موق
نیت در قرارداد با فساد قرارداد مزبور و حکم وضعي و به عبارتي حرمت سوءحکم تکلفي 

صغراي قیاس است و  ،حرمت سوءنیت در قرارداد ،وجود داشته باشد. به عبارت دیگر
این قیاس سوءنیت در قرارداد  ۀحرمت و فساد است. در نتیجمیان  ۀکبراي آن مالزم

کند. و آنگاه مباني فقهي ما شباهت تام با این اصل کلي در  مي مالزمه با فساد آن پیدا
 در 1«کند مي تقلب هر عمل حقوقي را فاسد»کند که  مي حقوق روم و فرانسه پیدا

دند چنین نهیي مقتضي حالیکه در خصوص نهي مولوي تحریمي مشهور اصولیون معتق
، 7 ؛72، ص18 ؛162، ص17 ؛157، ص12 ؛335، ص1 ؛160، ص27]فساد نیست، 

در فقه امامیه، پذیرش  سوءنیتتوان از نهی از  نمی و بنابراین [115، ص14 ؛134ص
 را نتیجه گرفت. نیت حسناصل 
 

                                                                                                                                                                        

1. Fraus omnia corrumpit. 
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 گیری جهینت

حقوق مدنی خصوصا قه مدنی و نتایج زیادی در ف نیت حسنپذیرش امکان اصطیاد قاعده 
استفاده از اضطرار، ز دارد. در معامالت اضراریه، سوءالعقود دارد و کاربرد قضایی بسیاری نی فقه

های ارائه  حل ی کنونی نظام حقوقی ما است و راهها عقود الحاقی و... که همه از چالشتفسیر 
د، این قاعده ان هی قرار نگرفتشده با نقدهای بسیار مواجه شده و مقبول جامعه فقهی حقوق

توان در اجرا و تفسیر قراردادهاي الحاقي )به  مي گشاست. مثالً از آن کاربرد دارد و مشگل
استفاده از اضطرار )به جاي الحاق آن به اکراه( و  ، سوءجاي تشکیک در ماهیت عقدي آن(

ن توجیه تعدیل قراردادها )به جاي ابتناي آن بر شرط ضمني( مدد جست. لکن به رغم ای
نتایج، مقدمات اصطیاد کامل نیست و چنین امکانی وجود ندارد. زیرا برای استخراج اصل 

)نهی  نیت حسنابتدا مصادیق تعهدات ایجابی و سلبی اصل  از مبانی فقهی باید در نیت حسن
استخراج شود و از آن مصادیق وحدت مالک گرفت. با لحاظ معامالت(  در سوءنیتشارع از 

در انعقاد و  سوءنیتتوان گفت مالک واحد شارع در نهی از  می ،یتن حسنمصادیق اصل 
 اجرای قرارداد قابل استخراج است. 

به مفهوم حمایت از تصور خالف واقع،  نیت حسنیعنی  نیت حسندر بعد حمایتی 
علیرغم وجود مصادیقی مثل وطی به شبهه، وجود مصادیق مهمتر معارض مثل 

در فقه امامیه )برخالف فرانسه(، مانع اخذ  یتن حسنحاکمیت مالکیت بر تصرف با
در انعقاد و اجرای قرارداد که  نیت حسنخصوص بعد الزامی  شود. در می وحدت مالک

الجمله هموار است دو نکته مهم را باید در نظر داشت: نتیجه  راه اخذ وحدت مالک فی
است. این  ءنیتسوچنین وحدت مالکی نهی شارع از انعقاد و اجرای قرارداد همراه با 

برای اثبات این مساله  کند. نمی با فقه امامیه را اثبات نیت حسنمساله انطباق اصل 
، اینکه آیا نهی از شئ سوءنیتو  نیت حسنعالوه بر وحدت مالک، باید مساله رابطه 

 نیت حسناقضای امر به ضد دارد یا خیر؟ و داللت نهی بر فساد بررسی شود. زیرا اصل 
، و اخذ وحدت مالک از سوءنیتقراردادها دارد و اثبات نهی شارع از اثر وضعی بر 

، آغاز استدالل است نه پایان آن. با وجود اشکاالت در حلقات اصطیاد، نیت حسنمصادیق 
 وجود ندارد. نیت حسنامکان اصطیاد قاعده فقهی 
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