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Legal Consequences of the Contracts' stimulus; Islamic moral 

principles and approach 

Mohammad Shokri

 

 

Abstract 
the moral consequences of approved laws and regulations are subject 

to reflection. This issue needs research and analysis to help the 

legislator in decision-making and legislation do it in accordance with 

ethical rules and ensuring an ethical approach to prevent the moral 

ineffectiveness of laws or their immoral approach. The fourth 

paragraph of Article 190 of the Civil Code introduces one of the basic 

conditions for the validity of transactions as "the legitimacy of the 

stimulus of transaction" and thereby considers the illegitimate motive 

to invalidate the contract. The means of concluding a contract is to 

carry out illegitimate goals, including committing sin and conduct that 

is prohibited and contrary to public order. Also, this legal measure is 

in line with the prohibition of the deputy in sin and committing a 

crime. On the other hand, the Islamic moral order observes the 

necessity of non-disclosure of guilt in this legal rule. According to the 

law, it is not necessary to specify the direction of the contract, but if it 

is specified, it should not be illegitimate. Creating grounds for lies and 

hypocrisy. The result of this is to pay attention to the approach and the 

moral and social effects of the legal conditions, leading to the 

formation of opinions in accordance with the moral teachings of Islam 

and the order of society, which can create an efficient and new look at 

legislative decisions. 
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 و رویکرد اخالقی اسالمی آثار حقوقی جهت قرارداد؛ مبانی

محمد شکری


 

 

 چکیده

آثار اختمی موانیو و مقررات، موضوعی درخور تأمال اسات. ایاو موضاوع نیا مناد 

گیری و تقنایو منی اق باا مواعاد  تحقیق و واکاوی اسات تاا مانونگاذار را در تصامیم

اختمی و متضمو رویکرد اختمای یااری دهاد و ا  ناکارآمادی اختمای ماوانیو یاا 

مانون مدنی، یکی ا   417ها جلوگیری کند. بند چهار  ماد   یکرد ضد اختمی آنرو

کناد و باه مارفای مای« مشاروعیت بارای مااملاه»شرای  اساسی صحت مااامتت را 

داند. هدف ا  ضمانت اجرای موجب آن، انگیز  نامشروع را باعث بیتن مرارداد می

رحه، خاااودداری ا  حقاااومی بیاااتن مااارارداد در ماااوارد جهااات نامشاااروع مصااا

کردن اهداف نامشروع، ا  جمله ارتکاِّ گناه و  مرارگفتو مرارداد برای اجرایی وسیله

رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جاماه، است. همچنیو، ایو تدبیر حقاومی باا 

تحریم مااونت در گناه و ارتکاِّ جر  و ختف، هماهنا  اسات. ا  ساوی دیگار، 

افشای گناه در ایو ماعد  حقومی رعایات  نی بر ضرورت عد دستور اختمی است  م 
                                                 

 نور، تهرانا یانشگاه ود یعلمتئیو عضو ه یحقوق خصوص یدکتر. 
mshokri.pnu@gmail.com 
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گردد. میابق مانون، تصریح باه جهات مارارداد ضاروری نینات؛ اماا در صاورت می

تصریح بدان، ن اید نامشاروع باشاد. رویکارد اختمای و اجتمااعی ایاو جن اه، یانای 

اج ار در تصریح جهت مااملاه، موجاد آثاار اختمای حفا  حاریم خصوصای،  عد 

نشادن  میناۀ دروغ و ریاا اسات.  های ونهانی اشاصاخ و فراهم تجنس در انگیزه  عد

های  نتیجۀ توجه به رویکرد و آثار اختمی و اجتماعی شروط مانونی، به طرح دیدگاه

تواند نگاه کارآماد و شود که می منی ق با تاالیم اختمی است  و نظم جاماه منجر می

 د کند.نوینی در تصمیمات مانونگذاری ایجا

 

 ها کلیدواژه

 جهت مرارداد، نامشروع، تصریح، حریم خصوصی، مااونت در گناه.

 

 مقدمه

منزلۀ یکی ا  مقوالت مهم اجتماعی، امری است که هماره موردتوجه باوده  اختق به

است. اوصاف اختمی همیشه میلوِّ افراد جاماه و بالاکس، رفتارهای ضاداختمی 

ظم باینتۀ جمای است. در تاریف اجمالی، اخاتق، منفور و موجد نوعی اختل در ن

مجموعه مواعد ال   برای رسیدن به نیکوکاری و کمال توصیف شده و آن را مایاار 

(. بر اساس م انی اختق، برتاریو 30، خ4633اند )کاتو یان، کار خوِّ و بد داننته

 سا د. اختق است که تکلیف افراد را مشصص می

ونندند، اختمی و غیر آن را غیراختمی عی، آنچه را میمیابق اید  اختق اجتما

نامند. در نظریۀ اختق دولتی نیز اختق یانی اطاعت ا  دولت و احترا  به مواعاد می

دهناده (. در مناب  استمی، اختق، دان  شناخت صفات نجات33دولتی )همان، خ

یل را ا  رذایال (. اختق، فضاا0، خ4636کننده تاریف شده است )نرامی، و هت 

( همچنایو، 003، خ4633کند )ط اط اایی،  و مایۀ کمال را ا  مایۀ نقص تفکیک می



 

 

 

می
سال

ی ا
الق

اخ
رد 

یک
رو

و 
ی 

بان
؛ م

داد
رار

ت ق
جه

ی 
وق

حق
ر 

آثا
 

69 

          التحصایل دانناته شادهاختق در  مر  اشارف علاو  و جازء علاو  آخارت، واجاب

« علم األخاتق الماارف لمنجیاات الانفس و مهلکاتهاا»و در تاریف آن آمده است: 

فضاایل اختمای موجاد سااادت ابادی و رذایال سا ب (. 410: خ4تا، ج)نرامی، بی

 1شقاوت ابدی است.

یکی ا  مصادیق کاربردی اختق، توجاه باه آثاار و رویکردهاای اختمای علاو  

مصتلف در نظا  اختمی جاماه است. اخاتق ننا ت باه حقاوق عاا  اسات و حاو   

منائولیت  توان به تفاوت در هدف و ها می های آن تری دارد. ا  جمله تفاوت گنترده

و ضمانت اجرا اشاره کرد؛ هدف اختق، تأمیو ساادت فرد و اجتمااع و در دیادگاه 

است ، حصول ساادت اخروی و دنیوی است، لکو هدف حقاوق باه مناائل دنیاوی 

محدود است. منئولیت اختمی فراتر ا  منائولیت حقاومی اسات و ضامانت اجارای 

طردشدن ا  جاماه است، لکاو نقض اختق، عذاِّ وجدان و سر ن  اجتماعی و یا 

در حقوق، ضمانت اجرا عینی و در مالب منائولیت مادنی، کیفاری یاا اداری تایایو 

شود. هرچند رابیۀ اختق و حقاوق ا  ناوع عماو  و خصاوخ ماو وجاه اسات،  می

 ارت اط مواعد اختمی و حقومی در موارد  یادی وجه غالب است. 

ضمو ماعد  اختمی نینت، اماا رویکارد منتقیم، مت نحو ال ته گاه ماعد  حقوق، به

ممانات ا  اختل نظم اجتماعی و حف  نظم عمومی خود س ب تحقق آثاری اختمی 

است. حقوق ا  علومی است که رابیاۀ ناگنناتنی باا اخاتق دارد؛ چاه در بنایاری 

موارد، هدف ا  مواعد حقومی حصول به نتایجی است که در حو   اختمیاات واما  

منزلۀ دو هدف کلی حقوق، در مصادیق متاددی متضمو  ت و نظم، بهگردد. عدالمی

تریو م انی مانونگاذاری اسات و تردید، اختق ا  مهم حصول نتایج اختمی است. بی
                                                 

 ةیو رذائلهاا ماو المهلکاات الموج اة للشاقاوة النارمد ةیااألبد النااادة یإلا الموصالة اتیاالمنج مو األختق فضائل. 1

 جابیبادونهما ماو المحااالت ف ةیاقیالحق اةیاالح یمو صهم الواج ات و الوصول إلا یباألول یو التحل ةیعو الثمان یفالتصل

و االجتنااِّ عاو  اةیو صااحب الشاراألوسااط المث تاة ما یه یاکتناِّ فضائل األختق الت یف جتهدیکل عامل صن  یعل

ر صدرکته الهتکة األبد یه یرذائلها الت  (.10: خ4ج تا، یب ،ی)نرام ةیاألطراف و لو مصه
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گاردد کاه منشاأ فیاری و عقتیای آن ث ات و جامایت ایاو م ناا  ماانی روشاو مای

 یادآوری شود. 

رایو، دولات در تصاویب ماوانیو اختق، وسیلۀ ار یابی موانیو حقومی است؛ بنااب

کنند. حقوق، رسوِّ تاریصی اختق است آ اد نینت و اختمیات در موانیو نفوذ می

(. 30، خ4633شاود )کاتو یاان،  و مواعد اختمی موجب تاادل مواعاد حقاومی می

اختق عامل تحدید حقوق است. مانونی که اخاتق در آن موردتوجاه مارار نگرفتاه 

   شاود و در نتیجااه، در اجاارای آن اشااکال واای     همااراه نمیباشاد، بااا وااذیرز عمااو

اسات )نیکصاواه و « منا  اضارار»آید. یکی ا  اهداف مشتر  اخاتق و حقاوق،  می

(؛ تا آنجا که گاه اجرای اختق را وظیفۀ واماای حقاوق 41، خ4611عنگری، علی

 (. 07اند )همان، خ داننته

را وضا  « الضارر»رو، هام ماعاد   شریات نیز هرگز با ضرر موافق نینات؛ ا ایاو

، 4177کرده و هم عدالت را ا  اهداف خود برشامرده اسات )وورسااید و دیگاران، 

نحوی که اصول  (. تأثیر اختق بر حقوق گاهی غیرمنتقیم و با واسیه است؛ به67خ

ای است کاه ا  منااب  منالم علام  شده اختمی ریشۀ بنیاری ا  عرف و عادات تث یت

شوند. به ع ارت دیگر، گااهی اخاتق باا ل ااس عارف و عاادت  حقوق محنوِّ می

 کند. یابد و در حقوق رسوخ می تجلی می

اصل حاکمیت اراده، یکی ا  اصول است که نظار باه جایگااه واالی انناان، ایاو 

شاود؛ اصال آ ادی ماراردادی، یکای ا  وجاوه  اعت ار را برای اراد  اشصاخ مائل می

گذار، حاکمیات آن را بار  ماعی است که مانوناصل حاکمیت اراده و یک اصل اجت

مانون مدنی شناسایی شده است،  47مراردادها طرح کرده است. ایو اصل که در ماد  

اناد، در مراردادهای خصوصی دربار  کنانی کاه آن را مناقاد کارده»دارد:  مقرر می

 «.صورتی که ختف صریح مانون ن اشد، نافذند

گیارد،  ار انناان بار سرنوشات خاوی  نشاأت میاصل آ ادی مرارداد که ا  اختی

مانون مدنی عاد  مصالفات صاریح  47میلق نینت؛ در همیو راستا، منمت دو  ماد  
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عنوان محدود  آ ادی مراردادی تاییو کرده است. عاتوه  مرارداد با مانون امری را به

 417مااد   1بر ایو، یکی ا  شرای  عمومی ماامتت، جهت مشروع است که در بند 

 040ق. . یکی ا  شرای  اساسی مرارداد ذکر شده است. همچنایو، باه موجاب مااد  

در ماامله ال   نینت جهت آن تصریح شود، لکو اگر تصاریح شاده »مانون مذکور، 

 «. باشد، باید مشروع باشد و اال ماامله باطل است

سااؤاالتی اساات کااه نویناانده را بااه تحقیااق در موضااوع حاضاار واداشااته اساات، 

اند ا : رویکرد اختمی و آثار کاربردی و عملی مواد مانونی مربوط به جهات  ع ارت

ماامله و آثار بیتن ماامله با جهات نامشاروع چینات؟ فلنافۀ حادود و شارای  آن 

موجد چه آثار اختمی است؟ تصریح به جهت مرارداد، اج اری اسات یاا اختیااری؟ 

مای اسات؟ ضامانت اجارای های اختبودن آن متضمو کدا  گزاره رویکرد اختیاری

یک ا  دساتورهای اختمای  بیتن مراردادهای با جهات مصارحۀ نامشاروع باا کادا 

 هماهن  است؟ 

هدف ا  وژوه  حاضر، بررسی نتاایج و رویکردهاای اختمای و اجتمااعی ایاو 

های اختمی استمی است. م انی تشاری  و انشااء ایاو  مقرر  مانونی با تأکید بر ار ز

د بیانگر فلنفۀ ایجادی آن و در نتیجاه، امکاان تایایو مصاادیق مشامول توانمانون می

 اجرای بیتن مرارداد باشد.  ضمانت

             جن ۀ ابتکاری ایو وژوه ، سرآغا ی بار توجاه باه آثاار اختمای ماوانیو اسات؛

          را در تقنایو ماواد  -ویژه اخاتق اساتمی  باه -تواناد رویکارد اختمای ایو نگاه مای

عنوان  گاذاری، باه جن اۀ کاارکردی اخاتق باه مانونی تامق ب صشد تا در سیاق مانون

             هااای اختماای در جاماااه  کااردن ار ز سااا ی و عملیای مهاام در فرهناا وساایله

 بیشتر توجه شود. 

و بررسی صرف حقومی آن، آثار متااددی وجاود « جهت ماامله»دربار  موضوع 

؛ 4610؛ اصغری آممشهدی و دیگاران، 4613و دیگران،  انقدارد )ر. : سلیمان کلو

و کتب حقوق مدنی در م حث شرای  اساسی صحت مااامتت(، اماا  4607صفایی، 
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ای ندارد و رویکرد اختمی ماعد  حقاومی موصاوف  موضوع وژوه  حاضر، ویشینه

ختمای باه دار باشد در نگاه ابا ابتکار نویننده بررسی گردید. امید آنکه آغا ی ادامه

 حقوق و لحاا رویکرد اختمی دیگر مواعد حقومی و موانیو.

ای است؛ در بررسی موضوع تحقیق، مناب  فقهای و شیو  وژوه  اصوالً کتابصانه 

دمت میالاه و بررسی شد. آنگاه برای دستیابی به نتایج عینی، میالاب  علمی مرت   به

وس ا  تشاریح مفهاو  جهات  آمده تحلیل شدند. در تدویو ساختار وژوه ، دست به

باا تأکیاد بار اخاتق اساتمی  -مشروعیت آن، رویکردهای اختمی  ماامله و مت  

ناظر بر مت  مشروعیت، بیتن مرارداد با جهات نامشاروع و رویکردهاای اختمای 

اختیار در تصریح به جهت  شرط تصریح جهت برای لزو  مشروعیت و همچنیو، عد 

 گردد.و میبررسی و ت یی -مراردادی 

 

 . مفهوم حقوقی جهت قرارداد و مالک مشروع بودن آن1

 . مفهوم حقوقی جهت قرارداد1-1

را یکای ا  « علات مشاروع تاهاد»ساابق فرانناه،  ماانون مادنی 4473بند چهار  ماد  

ماانون جدیاد ایاو شارط  4403شرای  اساسی ماامتت ذکر کرده بود، ولی در ماد  

داشات: مانون مادنی ساابق فرانناه مقارر مای 4464حذف شده است. همچنیو، ماد  

، «تواند داشته باشدتاهد بدون علت یا م تنی بر علت غل  یا نامشروع، هیچ اثری نمی»

وسیلۀ محتوا و  ، نقض نظم عمومی به4434لکو در مانون مدنی جدید به موجب ماد  

 هدف مرارداد غیرممکو است.

ت جهت ماامله صریحاً شرط داننته شاده در ایران، متأثر ا  فقه استمی، مشروعی

را یکای ا  شارای  « مشاروعیت جهات مااملاه»ماانون مادنی،  131ماد   4است؛ بند 

دارد:  مانون مذکور مقرر می 213کند. همچنیو، ماد  اساسی صحت ماامله مارفی می

در ماامله ال   نینت جهت آن تصریح شاود، ولای اگار تصاریح شاده باشاد، بایاد »

 «.و اال ماامله باطل است مشروع باشد
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(، انگیز  شصص ا  اناقاد مارارداد اسات. اشاصاخ در هار motiveجهت ماامله )

ای دارند؛ در تشاکیل و اناقااد مراردادهاا نیاز انجاا  دهند، انگیزهکاری که انجا  می

ماامله من وق به هدفی است. در نظرگاه حقومی، ایاو مفهاو  ا  علات تاهاد متماایز 

یکناان نینات؛ اولای، جن اۀ « علت مرارداد»با « علت تاهد»نظر برخی، است. ال ته به 

 نوعی دارد و دومی، شصصی است. 

ماانون مادنی اسات  417منظور ا  علت مراداد، همان جهت مااملۀ موضاوع مااد  

(. علت تاهد در هر ناوع ا  عقاود مانناد بیا ، اجااره یکناان 630، خ4611)هراتی، 

تف جهات مارارداد(، خاارج ا  مصاادیق حاریم است؛ بناابرایو، علات تاهاد )بارخ

 های حو   اختمی استمنزلۀ یکی ا  مقوله خصوصی به

های اشصاخ، موضوعی شصصی است و جن ۀ نوعی ندارد؛ بر ختف علت انگیزه

(. جهت 000: خ4، ج4630صورت نوعی است )امامی،  ماامله که هدف منتقیم و به

رارداد است. ممکاو اسات هادف کنای ا  ماامله، هدف و انگیز  شصص ا  اناقاد م

خریدن خودرو، منافرکشی باشد و شصص دیگر، برای حمل ماواد مصادر، خاودرو 

بصرد یا ممکو است انگیز  فروشند  خودرو، خریدن خودروی دیگر یا تامیار منازل 

 منکونی با استفاده ا  ثمو ماامله باشد. 

اد ا  اناقااد مااملاه اسات. آمده، منظور جهت ماامله و انگیاز  افار 1آنچه در بند 

هدف ا  انجا  ماامله ن اید مغایر با نظم عمومی و اجتماعی یا اختق حننه باشد. ایو 

ای علیاه اخاتق  من  ماانونی متضامو رویکردهاای اختمای اسات تاا مارارداد وسایله

 اجتماعی نگردد. 

عتوه بر ایو، نحوه و شرای  ممنوعیات و ضامانت اجارای حقاومی ایاو امار نیاز 

گاذار در وضا  مواعاد  موجد آثار اختمی است کاه تحلیال آن موجاب تأمال مانون

 حقومی خواهد شد. 
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 بودن جهت قرارداد . مالک نامشروع1-2

مشروع اصیتحی متضمو اصول و بایدهاست. در مفهو  عا  و لغوی، ایو اصایتح 

ه اماری تواند دیو یا ماانون باشاد و چنانچابه شریات اختصاخ ندارد. ایو بایدها می

 گیرد. منافی یکی ا  ایو مصادیق باشد، در  مر  امور نامشروع مرار می

              بودن یاک شارط اختمای و اجتمااعی اسات کاه هادف ا  آن  مشاروع در وام ،

        صاایانت ا  هنجارهااا و رفتارهااای اختماای اشااصاخ در جاماااه اساات تااا بااه موجااب

نند. رویکرد اختمای ایاو مقارر  ماانونی، مرارداد، اهداف نادرست خود را عملی نک

                  حمایت مااارارداد ا  جهاااات مغاااایر باااا ماااوانیو اماااری، نظااام عماااومی و عاااد 

 های اختمی است.  ار ز

مصالفت مرارداد با احکا  و مقاررات منادرج در کتااِّ و  در جاماۀ استمی، عد 

و اعت اار مارارداد اسات. مصالفت با مقررات شارع ا  شارای  نفاوذ  سنت و لزو  عد 

عتوه بر آن، باید موانیو و مقررات عرفی و عقتیی را نیز رعایت کرده، برختف آن 

 (. 041، خ4601توافق نکنند )منواتی و دیگران، 

مصالفت  همچنیو، در حقوق است  در لزو  رعایت اختق حننه و ضرورت عاد 

ینات؛  یارا در جامااۀ اساتمی، التزامات مراردادی با نظا  اختمی جاماه تردیادی ن

               مقااررات اختماای ا  دیااو اساات  نشااأت گرفتااه و بصشاای ا  احکااا  و مقااررات آن 

روند و اعت ار و نفوذ مرارداد منوط به رعایت احکا  و مقررات شرع است به شمار می

 (.040)همان، خ

مایااار  بنااابرایو، عناصاار شاارع، مااوانیو آمااره، نظاام عمااومی و اخااتق حناانه،

        بودن امااور را ساا ب  هااا نامشااروع طوری کااه مصالفاات بااا آن بودن اساات؛ بااه مشااروع

بودن در مناب  فقهای، انگیازه و جهات بارای اماور حارا  و  گردد. مت  نامشروعمی

محرمات است و تمامی جهاتی که مصداق گناه و حرمت اسات، مشامول ممنوعیات 

 گیرند. ایو ماعده مرار می
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ای کااه باارای تحصاایل حاارا  باشااد، نامشااروع اساات؛ ماننااد مااملااه در فقااه، هاار

دادن منکو و وسایل حمل و سواری برای ظلام، فاروز انگاور و خرماا بارای  اجاره

 ت دیل به منکر و فروز چوِّ برای ساخت بت یا وسایل غنا: 

ب ا للمحاره  کججاارة المنااکو و الحماوالت » اسجارة وال ی  ا بل کله مااملة و تکنه

ا یامل مناه للص مر و رکوِّ الظلمة و إسکانهم للظلم و بی  الانب و التمر و غیرهما ممه

: 41ق، ج4140)نراماای، « المنااکر لیاماال خماارا و الصشااب لیاماال صاانما صو بربیااا

 فقها دربار  حرمت ماامله برای مقصود حرا ، اجماع دارند:   (.10خ

منه ممها ال ختف فیها و علیاه و الحاصل: صن یکون المحره  هو غایة ال ی  و المقصود »

ما لما بیناا فای موضااه ة فیه م  کونه بنفنه فات محره « فی المنتهی اسجماع و هو الحجه

 . (13 -10)همان، خ

ا  نظر اسات ، حفا  نظاا  جامااه اعام ا  امتصاادی، سیاسای و حقاومی و دیگار 

و اساس، (. بر ای041، خ4601نظامات اجتماعی، ضروری است. )منواتی و دیگران، 

 بودن، نظم عمومی است.  یکی دیگر ا  مایارهای مشروع

             مفهااو  نظاام عمااومی بااه دالیلاای ماا هم اساات؛ ا  هماایو رو، تاریااف آن دشااوار

ای مارت   باا اخاتق، سیاسات، امتصااد و م اانی رسد. نظم عمومی، منائلهبه نظر می

ای باه جامااۀ دیگار اماهتمدن حاکم بر یک کشور است و ا  آنجا که ایو امور ا  ج

ت   مفهو  و مصادیق نظم عمومی نیز ا  کشاوری باه کشاور دیگار،  متفاوت است، به

مصتلف است. ایو نن یت هم مکانی است و هم  مانی؛ بدیو مانا کاه نظام عماومی، 

امر نن ی است که ا  مکانی به مکان دیگر متفاوت است و طای  ماان نیاز دگرگاون 

 شود.می

               مجموعااه عناصاار اساساای»ن فراننااوی، نظاام عمااومی را یکاای ا  نوینااندگا

  «هاسااتحقااوق هاار کشااور کااه مااورداحترا  بااوده و محدودکننااد  حقااوق آ ادی

(picard, 2001, p. 18-20)  .تاریف کرده است 
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امنیاات، آ ادی، »ای دیگاار، بااا ذکاار مصااادیق، نظاام عمااومی را شااامل نویناانده

(. 06ق، خ4140داننته است )منلم، « یا دیو مایودموکراسی و اعتقادات اجتماعی 

                      گاااذاری، آداِّ عماااومی و در انگلناااتان نیاااز ماااانونی کاااه باااا سیاسااات مانون

                                 مواعاااد اختماااای آن کشااااور مغاااایر باشااااد، مصااااالف نظااام عمااااومی تلقاااای

 .(Ellito, 2000, p. 455-456)شود می

ای را که مصالف نظم عمومی باشاند  صی، اعت ار مراردادهای مانونیحقوق خصو 

ها صرفاً نامشروع و مصالف نظم عمومی و اختق حننه باشد، به  یا جهت و انگیز  آن

داند و همچنایو، اجارای ماانون خاارجی مصاالف ها را باطل می رسمیت نشناخته، آن

 کند.نظم عمومی و اختق حننه را من  می

اختق حننه نیاز »تق حننه، من  و کردار ورهیزکاران جاماه است. منظور ا  اخ

چهر  خاصی ا  نظم عمومی است؛ آن بصا  ا  اخاتق کاه هناو  در ماوانیو نفاوذ 

(، 00، خ4636)کاتو یاان، « نکرده و ضامو اجرای آن تنها وجدان اجتمااعی اسات

ی کاه دهاد و شایو  عملا مثاباۀ یاک شاصص بهنجاار بارو  می رفتاری که هرکس به

موردتأیید خردمنادان جامااه اسات. حاو   اخاتق، نقیاه اشاترا  تماا  مکاتاب و 

(، ولاای مصااادیق اخااتق و 63، خ4611هاساات )شاهنااواری و وااورعزت،  دیدگاه

ضداختق، بنته به م نای دیدگاه، ممکو است متفاوت باشاد؛ در اخاتق لی رالینام، 

گرایی اختمی امر، انکار وام فهم عرفی جاماه  مینۀ مارفت اختمی است. منشأ ایو 

(. محصول ایاو 63و  07، خ4636ناتو،  های عینی است )مک و ارت اط آن با وامایت

گذاری، تصویب موانیو ط ق امیال و ذائقۀ جاماه است کاه باا  طر  تلقی در امر مانون

های منلم اخاتق خواهی غرایز اننانی، امکان محوشدن تدریجی ار زلحاا  یاده

 (. 414، خ4177مفروض است )ملکی و اسماعیلی، و عدالت 

گرایی اختمی، اختق استمی م تنی بار اصاول ثابات و بر ختف ایو تفکر نن ی

وذیری ناشی ا   ماان و مکاان و امیاال غریازی اسات.  منلم اختمی و فارغ ا  تزلزل

ت رانی و رفتارهای حیوانی همیشه و در هرجا مصالف فیر دروغ، ریا، تجاو ، شهوت
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طل ای جامااه، ها، به فراخور امیال نفنانی و لذت بودن آن اننان است و جوا  اختمی

 غیرعقتنی و موجد رویکردهای اختمی در سیح حیوانی است.

در امر اختمی، امناع عینی )نه شصصی( موجود اسات و همایو موضاوع، مابلیات 

سا د. باه ع اارت دهنده و عمل اختمی را ممکو می داوری دربار  نیت شصص انجا 

کنند  اند و ستیق و امیال اشصاخ تاییو دیگر، امور اختمی، اموری عینی و مشصص

طوری که امر اختمی ا  هرکس صادر شود، اختمای اسات و نقاض  ها نینتند؛ به آن

 آن ا  هرکس سر بزند، غیراختمی است. 

              فاااال اختمااای، موجاااد خاااوی نیاااک و فضااایلت اسااات و وجاااه ممیاااز آن 

خصوصیاتی مانند ماهوی، میلوِّ بالاذات و فراگیرباودن اسات )راساخ و دیگاران، 

(. فارابی نیز به افاال ارادی مان  و ناف  حصول ساادت و میلوبیات 00-03، خ4613

 کند: گونه اشاره می ذاتی ساادت، ایو

لاوِّ های الصیار المی و النااادة الناادة و ذلك صن مو األفاال االرادیة ما یاوق عو»

 الهیئات و هی األفاال الجمیلة و الناادة لذاته... و األفاال االرادیة التی تنف  فی بلوغ

هاذه خیارات های ال ألجال  التی تصدر عنها هاذه األفااال های الفضاائل و الملکات

هی الشرور  الناادة األفاال التی تاوق عو والناادة  ذواتها بل انما هی خیرات ألجل

الهیئات والملکات التی عنها تکون هذه األفاال های النقاائص  و هی األفاال الق یحة و

 (. 474تا، خ)فارابی، بی« الرذائل والصنائس و

کند و یاد خدا، در وام ، اننان را ا  خودل حیوانی تهی می»بینی استمی، در جهان

تواند خویشتو را ا  رذایل اختمای واان نمایاد و خاودل انناانی بدیو وسیله، اننان می

 (. 00، خ4616شهری، ری)محمدی « خوی  را بیابد

در گنتر  جهانی، تأکید بار اختمیاات، یکای ا  موضاوعات منالم بارای اشااعۀ 

ماانون جهات نامشاروع و ( که 3، خ4177حکمرانی خوِّ است )نامتی و دیگران، 

              گوناه اشاصاخ کناد، ایو هاای ولیاد اشاصاخ را در اناقااد مارارداد بتاثار میانگیزه

           گاذارد و بادیو ترتیاب، ماان را در رسیدن باه اهاداف ولیاد و غیرماانونی ناکاا  مای
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ترویج ایو عمل شده، به رسالت خییر حقوق کاه در نهایات توسااۀ عادالت اسات، 

 کند. کمک می

دادن بیات بارای فاروز خمار در آن،  میابق متون فقهی، درآمد حاصل ا  اجاره 

 حرا  است: 

محمد بو عینی عو محمد باو إساماعیل عاو علای باو الناماان عاو اباو صحمد بو »

عاو الرجال یاواجر بیتاه منکان عو ع د المؤمو عو جابر مال: سألت صبا ع ادالهِ 

 «. ی اع فیه الصمر فقال: حرا  صجره

ایو ع ارت بر اختصاخ حرمت به موارد مالو  داللات دارد و ا  جاوا  میروحاه 

 گردد: در موارد تردید استن اط می حرمت دربار  اجار  کشتی، عد 

         صنه یجو  صن یکون الص ر األول متوجها إلی ماو یالام صناه ی ااع فیاه الصمار و یاؤجر »

علی ذلك فجنه إذا کان کذلك کانت األجرة حراماا، و الص ار الثاانی یتوجاه إلای ماو 

ذلاك لام یکاو  یواجر دابته صو سفینته و هو ال یالم ما یحمل علیها صو فیها فحمال فیاه

علیه شئ، و الوجه اآلخر: انه إنما حر  إجارته لمو ی ی  الصمر الن بی  الصمار حارا  و 

                  صجااا  إجااارة الناافینة لمااو یحماال فیهااا الصماار الن حملهااا لاایس بحاارا  ألنااه 

)طوسای، « یجو  صن یحمل لیجالها خت و علی الوجهیو جمیاا التنافی بایو الص اریو

 (.03-00، خ4636

  المنفااهایاو دلیال کاه منالوِّ  میابق برخی مناب ، شرط استفاد  م ی  در حرا  به

          گاردد، باطال دانناته آیاد و ماال محناوِّ نمای است و در نتیجه، به مالکیت درنمی

 شده است: 

               شاارط االنتفاااع بااالمحر  و هااو باطاال فاات محالااة یکااون المشااتری محرومااا عااو»

ع بالم ی  میلقا شرعا و شرطا و هو المنظور مو المصالفاة لمقتضای الاقاد لاد  االنتفا

الصمینای، )موساوی « المنفاة میلقا ال یااد ملکاا و ال مااالالاقتء فجن الشئ المنلوِّ

 (. 440ق، خ4147

 ع ارت مذکور در مقا  توضیح شرط نامشروع است، نه جهت نامشروع.
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 ن قانونی جهت قرارداد. مبانی و رویکردهای اخالقی موازی2

در حقوق فراننه، تصریح به جهت نامشروع ال   داننته نشده و در ماامتت ماوض، 

، 4637اطتع مصاطب ا  جهت نامشروع برای بیتن عقد ضاروری اسات )شاهیدی، 

(؛ اما در عقود رایگان )بتعوض(، انگیز  نامشروع حتی بدون آگاهی طارف 660خ

(. ایو ترتیب، یانی عد  441-446، خ4631ت )دیانی، ماامله ا  آن، س ب بیتن اس

لزو  به تصریح و تفکیک بیو عقود ماوض و مجانی، وجه تمایز حقوق ایران اسات؛ 

مانون مدنی ایران، حکم مرارداد با جهت نامشروع را باطال دانناته و تاأثیر  040ماد  

د جهاات نامشااروع را منااوط بااه تصااریح آن کاارده اساات. ایااو ترتیااب مااانون واجاا

 رویکردهای اختمی است.

 

 . رویکرد اخالقی حکم بطالن قرارداد جهت نامشروع2-1

 . ممانعت از معاونت بر اثم2-1-1

مانون مادنی، مشاروعیت جهات مااملاه را در شامار شارای  اساسای  417ماد   1بند 

اند ای ا  تاارض ناآگاهانۀ ایو دو ماده سصو گفته صحت ماامتت آورده است. عده

منزلۀ یکی ا  شروط تشاکیل عقاد  تی به عد  امکان تلقی ا  جهت مشروع بهدرس و به

، 4611اند )هراتای، اند، لکو مشروعیت جهت را شرط نفوذ مارفی کردهاشاره کرده

یک ا  مواد ماانونی یاا  عنوان شرط نفوذ، بر هیچ (. احتناِّ جهت مشروع، به610خ

ق. . باید آن را مان  یا شرط منفی  040متون فقهی م تنی نینت، بلکه با توجه به ماد  

اجارای جهات نامشاروع، )آن هم در صورت تصریح( تلقی کرد؛ بنابرایو، ضامانت 

 بیتن مرارداد است، نه عد  نفوذ. 

ای البرو و  الت قوی ... در است  تااون در اثم و عدوان نهی شده است:  و  یعاونوا ع 

َِ و  الُع وا ا ی اْلَ نوا ع  (. در 0)مائاده،  ن و  ایقواللّ إن اللّ  شه یُ  العقهاِب و  ت ی عاو 

، منتند به کتاِّ و سنت و اجماع، به شامول عناوان مااونات در اثام بار منتند الشیاه

 ماامله با جهت نامشروع و در نتیجه، حرمت آن تصریح شده است: 
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هه مااونة علی ا» ل به إلی الحرا  محره  و م  صن سثم المحاره  صنه فال الم اح بقصد التوصه

هة و إجماعا و مد ینتدله بروایة جابر: عو الرجل یؤاجر بیته ی اع فیه الصمر،  .کتابا و سن

   (.13: خ41ق، ج4140)نرامی، « مال: حرا  صجرته

بودن جهات مااملاه باه ماواردی  مانون مدنی، ضرورت مشروع 040بر اساس ماد  

م نای تحریم مااونت در گناه،  مربوط است که بدان تصریح شود. ایو ماد  مانونی بر

دارد؛ توجیهی را دربار  حدود تأثیر جهت نامشروع در مااامتت بیاان مای طرح مابل

 کند. یرا تنها در موارد اتفاق متاامدیو است که تااون در گناه صدق می

تصریح به جهت نامشروع در مرارداد به چند نحو ممکو است؛ یا مرارداد بر م نای 

ت نامشروع مناقد گردد یا اینکه ایو موضوع در مارارداد شارط شاود استفاده در جه

وسیلۀ شرط ضمو عقد،  که در ایو صورت مرارداد، باطل است. مید جهت نامشروع به

صاورت شارط در  شود. در فقه، باه شامول حرمات بهنمونۀ بار  تصریح محنوِّ می

والظاهر صنه حرمته » عقد یا اتفاق متااملیو بر جهت نامشروع ماامله تصریح شده است:

هفامهما علیه     (.10)همان، خ« إذا شرطا المحره  فی الاقد ص  حصل ات

، در نحو  تصریح جهت در عقد اجاره، به مید جهت اجااره مکاسبهمچنیو، در 

 و داللت فحوی بر آن اشاره شده است: 

ا مقید بما إذا اساتأجره لاذلك صو یادله علیاه باالفحو  بنااًء علای » هه إمه            ماا سایجیء فجن

هه یصرف الماقود علیه فی الحارا  ق، 4140)انصااری،  .مو حرمة الاقد م  مو یالم صن

 (. 406: خ4ج

صورت شرط یا اتفااق بار آن، نمایاانگر م ناای  در ایو ع ارات، جهت نامشروع به

 مااونت بر اثم برای ممنوعیت ایو دسته ا  عقود است.

ابل بدون آنکاه باه جهات نامشاروع تصاریح دانان در مواردی که طرف مق حقوق

ماانون  040شود، ا  آن آگاهی دارد، نظرهای مصتلفی دارناد؛ برخای ماتقدناد مااد  

های ونهاانی در مااملاه ساختو طرف است تا انگیزه مدنی در مقا  بیان ضرورت آگاه

مؤثر ن اشد. تصریح تنهاا وسایلۀ ایاو اعات  نینات و ایاو مااده، ماورد غالاب )یانای 
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یح( را ذکر کرده است. لذا هرگاه طرف مقابل، ا  جهات نامشاروع آگااه باوده تصر

توانناته میلا  شاود، ن ایاد  نحوی بوده کاه طارف عقاد می است یا وضایت ماامله به

تصریح به جهت نامشروع صحیح داننت و اشصاخ را در ت انی  دلیل عد  ماامله را به

اشت. نظار دیگار م نای بار لازو  و مااونت برای رسیدن به مقاصد نامشروع آ اد گذ

تصریح باه جهات نامشاروع بارای بیاتن مااملاه اسات؛  یارا اگار منظاور و هادف 

آگااهی طارف »گذار ا  مید تصریح، آگاهی مصاطب بود، همایو شارط یانای  مانون

 کرد. را مقرر می« عقد

کند که مان  و اصل صحت، در صورت تردید امتضا می ا  طرف دیگر، اصل عد 

ارد تصریح، هرچند طرف مقابل به جهت نامشروع علم داشته باشد، مااملاه جز در مو

(. نظر اول، یانی کفایات اطاتع 616-610، خ4637را صحیح تلقی کنیم )شهیدی، 

طرف مقابل بدون تصریح برای بیتن عقد، به فلنفۀ ممنوعیات جهات نامشاروع در 

تر اسات، اماا نظار دو  باا مرارداد و جلوگیری ا  ماامتت با انگیز  نامشروع نزدیک

 مانون مدنی انی اق بیشتری دارد.  040اصول و نص ماد  

ای نظر منجر شده اسات؛ عادهبه ایو اختتف« تصریح»رسد تفنیر وا   به نظر می

کنند و منظور ا  آن را تصاریح و بیاان ا  ساوی طارفیو تفنیر می« مضیق»تصریح را 

دیگر، تصریح را باه ماناای اعام در نظار ای  ( و عده60، خ4630دانند )شهیدی، می

کدا  ا  طرفیو اذعان به انگیزه و جهت ماامله  گیرند. در ایو دیدگاه، چنانچه هیچ می

ها ا  هدف نامشروع طرف مقابل در انجا  ماامله میل  باشاد،  نکنند، لکو یکی ا  آن

 شرط تأثیر جهت و بیتن عقد محقق شده است. 

شاود، نی که علم دارد م ی  در حرا  صارف مای، حرمت بی  برای کمکاسبدر 

و کیف کان، فقد یناتدله »داخل در من  عمو  نهی ا  تااون در گناه و عدوان است: 

هه یصرف الم ی  فی الحرا  بامو  النهی عو التاااون علای  علی حرمة ال ی  ممهو یالم صن

ناای حکام بناابرایو، اگار بار م (. 460: خ4ق، ج4140)انصااری، « اسثم و الاادوان

تحریم مااونت در گناه اظهار نظر شود، باید به کفایت اطاتع طارف عقاد ا  جهات 
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نامشروع طرف دیگر مائل باشیم؛ چه تشکیل مرارداد با علم طرفیو به جهت نامشروع 

 مصداق مااونت در گناه است، حتی اگر بدان تصریح نشود. 

ها برای تأثیرگذاری  چنانچه جهت ماامله متادد باشد، عد  مشروعیت یکی ا  آن

و بیتن عقد کافی است. در وام ، در ایاو فارض نیاز م ناای ماعاد  حقاومی اعام ا  

مااونت در اثم یا استفاده ا  مراداد در جهت منافی نظام عماومی و یاا اخاتق حنانه 

 یابد. تحقق می

شده در مرارداد دچار اشات اه حکمای  در مواردی که طرفیو دربار  جهت تصریح

 -اند  بودن جهت ممار یا خرید خو  آگاهی نداشته برای مثال، ا  نامشروع -اند شده

چنانچه مصد را در جهت نامشروع ال   ندانیم، بایاد مارارداد را حتای در ایاو ماوارد 

باطل بدانیم؛ اما اگر مصد طارفیو بارای مانایات تشاکیل عقاد، ال   باشاد بایاد ایاو 

ورت حدوث اشت اه موضوعی درباار  ماامتت را صحیح تلقی کنیم. همچنیو، در ص

های نوشابۀ مجا   برای مثال، طرفیو جهت ماامله را خرید بیری –شده  جهت تصریح

های مزبور حاوی مشروبات الکلی بوده اسات  بیان کنند و سپس، مشصص شود بیری

 وجود مصد برای تحقق اعانت در گناه ضروری است:  -

             مااه فاای الکاات  علاای اآلیااة: الظاااهر صنه و مااال المحقهااق األردبیلاای فاای آیااات صحکا»

هها إعاناة مثال صن  المراد اسعانة علی المااصی م  القصد صو علی الوجه الذی یصدق صن

          ییلب الظالم الاصا مو شصص لضارِّ مظلاو  فیاییاه إیاهاا صو ییلاب القلام لکتاباة 

هاهلکاو صما»(، 460: خ4ق، ج4140)انصااری، « ظلم فیاییاه إیااه              ول: ال شاكه فای صن

ماة                إذا لم یکو مقصاود الفاعال ماو الفاال وصاول الغیار إلای مقصاده و ال إلای مقده

هااب علیااه الوصااول مااو دون مصااد الفاعاال فاات یناامهی إعانااة ماتااه باال یترت            « مااو مقده

 (. 463)همان، خ

م نااا حرماات تااااون در  بنااابرایو، در مااوارد حاادوث اشاات اه در مشااروعیت، اگاار

مانایت و در نتیجه، صحت مرارداد  ارتکاِّ گناه باشد، در صورت اث ات آن باید عد 

باشاند،   را تأیید کرد. بر همیو م نا، چنانچه طرفیو، جهت مصرحه را نامشروع دانناته
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ایاو ونادار غلا  خللای در  -دلیل عد  صدق مااونت در گناه  به -لکو مشروع باشد 

 کند. ایجاد نمی صحت مرارداد

گیرد. چنانچه تصریح تصریح به جهت ماامله اصوالً حیو تشکیل عقد صورت می

به جهت ماامله در حیو تشکیل عقد مناکوت ماناد، تشاکیل عقاد باا ماانای مواجاه 

بودن جهات تصاریح شاود یاا در  نینت؛ مگر اینکه م ل ا   مان تشکیل، به نامشاروع

د. چنانچاه بایو جهات مصارحۀ م ال ا  عقاد و مذاکرات م ل ا  عقد بر آن توافق شو

کننده است و اگار شده حیو تشکیل عقد تاییو الاقد تاارض افتد، جهت تصریححیو

دهد؛ حتای  جهت اخیر نامشروع باشد، مان  عقد است و در نتیجه، بیتن عقد رخ می

 اگر جهت ویشیو مشروع بوده باشد. 

ود. در صورتی که جهت ساابق شدر ایو فرض، رویکرد تااون در گناه محقق می

بر عقد، نامشروع و جهت حیو عقد، مشروع باشد، مان  م لی  ایال و در نتیجاه، عقاد 

صحیح است. حتی اگر ا  جهت نامشروع م لی در  مان تشاکیل صارفاً عادول شاود، 

بدون اینکه جهات مشاروعی ماورد تصاریح یاا توافاق مارار گیارد، وضاایت جهات 

گاردد؛ چاه تصاریح باه جهات د عقاد برطارف مایمنکوت حاکم است و مان  ایجا

مشروع، شرط تشکیل نینت، بلکه تصریح به جهت نامشروع، مان  عقد است. در ایو 

عنوان م ناا و رویکارد جهات  موارد، با عدول ا  جهت نامشاروع مااونات در اثام باه

 شود. مرارداد منتفی می

شده اسات، اثاری در ای که م ًت مناقد همچنیو، تصریح به جهت نامشروع ماامله

مرارداد ندارد؛ آنچه موجب بیتن است، اناقاد مارارداد توسا  طارفیو بارای تحقاق 

 هدف نامشروع است که در ایو فرض چنیو نینت. 

در وام ، هدف ایو بوده که مرارداد، مصداق اعانه در اثم و وسیلۀ حصاول نیاات 

ارداد، هدف منا  و نامشروع نگردد. در فرض اعت  جهت نامشروع وس ا  تشکیل مر

  دایی عقد در اجرای اهداف غیرمشروع موضوعاً منتفی است.رویکرد وسیله
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هاا  در مواردی که جهت نامشروع م ل ا  ایجاد عقد توس  طرفیو یاا یکای ا  آن

تصریح شده یا بر آن توافق گردیده است، چنانچه عدول ا  جهت نامشروع تا م ل ا  

الاقاد اسات؛  یارا باا منزلاۀ تصاریح حایو   نظر تأثیر بهاناقاد مرارداد به عمل نیاید، ا

استصحاِّ آن، باید جزء مرارداد تلقی شود. لکو چنانچه تاا هار  ماان م ال ا  وماوع 

منزلۀ رکو وایانی تشکیل عقد، طرفیو یا طرف مزبور ا  جهات  عقد و تا  مان م ول به

تواناد مای نامشروع عدول کنند، مان  تشکیل عقاد برطارف شاده اسات. ایاو عادول

شده باشد یا باا تغییار جهات و تصاریح باه  شده یا توافق صرفاً عدول ا  جهت تصریح

ا  شمول عنوان مااونت در گناه خارج  -با عدول ا  جهت نامشروع  -جهتی مشروع 

گردد. بنابرایو، وشیمانی و تغییر نظر طرف یا طرفیو ا  جهت نامشاروع باه مشاروع و 

ماؤثر اسات، لکاو واس ا   -صریح و م ل )حیو( عقاد و هرکدا  باد ا  ت –بالاکس 

 تشکیل عقد، مؤثر نینت.

 

 نبودن تصریح به جهت قرارداد . رویکرد اخالقی شرط تصریح و اجباری2-2

 . صیانت از حریم خصوصی و خودداری از تجسس2-2-1

یافته است. ایو های حقومی توساه حریم خصوصی یکی ا  ار شمندتریو مفاهیم نظا 

تریو حقومی است کاه ارت ااط تنگااتنگی باا کرامات انناانی دارد؛ مر  مهمحق در  

بنابرایو، حمایت ا  شصصیت اننانی مناتلز  حمایات ا  ایاو حاق اسات )انصااری، 

(. مفهو  و دامنۀ ایو حق بر حنب فرهنا  جامااه و حکومات موجاود 0، خ4636

و  باا تاأخیر (. در جوام  اروواایی، ایاو مفها404، خ4631شود )رحمدل، تاییو می

تار اسات )هماان، شناسایی شد، لکو مفهو  آن در ایو جوام  ا  دیگر جواما  وسای 

هااای اختماای، (. در بیااان م ااانی حااریم خصوصاای ا  مااواردی ماننااد ار ز406خ

حمایت ا  آ ادی و استقتل فردی، حف  کرامت، آبرو و حیثیت افراد و نیا  فیاری 

اللهای، میرحناینی و فاتح  ادهت )ماایواننان به حریم خصوصی ناا  بارده شاده اسا

 (.400-404، خ4610
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جهت مرارداد در هر عقدی و با توجه به هر طرف مااملاه ممکاو اسات متفااوت 

هاا و مصاادیق مشامول باشد؛  یرا انگیزه و هدف شصصای اسات و بناابرایو، ا  داده

عنوان حاریم خصوصای اسات. حاریم شصصای، یاک نیاا  اسات و چهاار عملکارد 

، حف  حریم و خلوت، امنیت و تایایو هویات شصصای در ورتاو آن محقاق استقتل

 شود. حف  حریم شصصی موجب آرام  اننان و رفاه و ستمت اوست )دهقاانیمی

( و عد  رعایت آن موجب ا دیاد اضیراِّ و استرس 1، خ4610م ارکه و دیگران، 

 (.47و رفتارهای خشو است )همان، خ

کند رد در برابر دسترسی دیگران محفاظت میبه نظر برخی، حریم خصوصی ا  ف

شود برختف میل خود، در دسترس افراد دیگار مارار نگیارد )راساخ و  و موجب می

هاایی هناتند  (. کرامت اننانی، خودآیینی و صمیمیت، ار ز00، خ4610دومانلو، 

(. منظور ا  خاودآیینی 06افتند )همان، خ که با نقض حریم خصوصی به مصاطره می

های خود  ت که هرکس اختیار دارد برنامه و سرنوشت خود را بر اساس آرمانایو اس

ساا د تاا بار نحاوه و تاییو کند. حریم خصوصی ایو امکان را برای فارد فاراهم مای

 جا(. مدیریت رواب  خود با دیگران منل  باشد و بر آن نظارت کند )همان

دارد که در مواردی مقرر می های نامشروع را صرفاً گذار م ار ه با ایو انگیزه مانون

ها، جن ۀ اجتماعی ویدا کنند و بدیو گونه، ا  حریم آ ادی فردی کاه  با تصریح به آن

اصوالً ا  حو   اطتع و تیررس آگااهی افاراد دیگار خاارج اسات، باه بهاناۀ انگیاز  

 040نامشروع سوءاستفاده نشود و ماامتت در مارض تزلزل مرار نگیرند. میابق ماد  

تصریح به جهت ماامله ضروری نینت و تصاریح باه هادف ا  اناقااد مارارداد،  ق. .

اختیاری است و فق  در صورت تصریح است که ن اید نامشروع باشد؛ چاون جهات 

وسایله مارارداد،  میناۀ  گذار نصواسته اسات به ماامله موضوعی شصصی است و مانون

 ورود به حریم خصوصی را ایجاد کند. 

ها نشاوند اد احترا  گذاشته تا افراد مج ور به تصریح انگیزهبه حریم خصوصی افر

شادن آن باه مصااطره  گونه، امنیت حریم شصصی افراد حفا  شاود و باا فاز و بدیو
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نیفتد. چنانچه به موجب مانون در مراردادها تصریح باه جهات مااملاه ضاروری باود، 

. حال آنکه جهت گردیدمرارداد س ب آشکارشدن انگیزه و هدف ا  مااملۀ افراد می

شود و افاراد حاق دارناد و انگیز  انجا  ماامله، مصدامی ا  حریم خصوصی تلقی می

هدف ا  ماامله را ونهان کنند. رویکرد اختمی ایو عد  الزا ، حف  حریم خصوصی 

 کنندگان است.ماامله

در مرآن کریم نیز بر ممنوعیات تجناس و تحناس و تفتای  حاریم خصوصای 

هِ  إنَّ ب عهِّ  اسات: اشصاخ تأکید شده  نوا ِاجت نِبوا ک ثیرا  ِمه  الظَّ یا أ یُّها الذی   آم 

سهوا س  ِ  إََ و  تی ج  ساور  ناور،  03و  00(. همچنایو، در آیاات 40)حجارات،  الظل

مراعات حرمت محل سکونت بیان شده و ورود باه مناکو غیار باه اذن صااحب آن 

فااهیم ماأخوذ ا  آن در مفهاو  منوط شده است. در مناب  فقهی، گااه ا  تجناس و م

خیانت به حکومت استمی استفاده شده است. در هر حال، حکم آن در ادلۀ احکاا  

 (. 30، خ4610فقه امامیه، حرمت است )صالحی و دیگران، 

ال ته مقنو استمی، جاسوسی نامشروع شامل تجنس در اسرار خصوصی مارد  و 

وسای مشااروع شاامل مرام اات ا  جاسوسای باه نفاا  دشامنان اساات  را ممناوع و جاس

داناد کارگزاران حکومتی و جاسوسای علیاه مصالفاان و اعادای اسات  را مجاا  مای

 (.  01-03، خ4610)مدسی، 

ا منکر ال   است که علم به صدور آن رسیده باشد، بدون  ماروف و نهی در امربه

و اینکه تفحص یا تجنس کند؛ اما در صورت احتمال یا مظنه، تجنس جاایز نینات 

(. تجناس ا  ویامادهای ساوءظو 167، خ4611ن اید درصدد فحص برآمد )نرامای، 

کند و گردد و میال ۀ تحقیق میتلقی شده است و در موارد ظو، ملب به ظو مان  نمی

 (. 30: خ1تا، جگردد )غزالی، بیفرد مشغول به تجنس می

و هو »ت: ا منکر، ظاهربودن آن بدون تجنس اس در حالی که یکی ا  شرای  نهی

، مالاو  کوناه منکارا بغیار تجناس کل منکر موجود فی الحال، ظاهر للمحتنب بغیر

 (. 60)همان، خ« اجتهاد
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بودن بیان جهت و انگیز  مرارداد و اختصاخ شرط مشروعیت  بنابرایو، با اختیاری

ها و  ندگی خصوصای افاراد منتفای جهت به موارد مصرحه،  مینۀ تجنس ا  انگیزه

نحو  وام ، تصاریح باه جهات و در نتیجاه، ضارورت مشاروعیت آن باهگردد. در  می

ن اودن  میلق، شرط صحت مرارداد نینت. رویکارد اختمای ایاو نظام حقاومی، ال  

تجنس برای ورود به اهداف شصصی طرف ماامله است؛ چه بر اساس مانون، جهت 

 نامشروع ونهان تأثیری بر اعت ار مرارداد ندارد.

 

 جاد زمینۀ دروغ و ریا. ممانعت از ای2-2-2

همۀ امنا  ریا شرعاً مذمو  و ا  گناهاان و مهلکاات بازرگ اسات و بار حرمات آن، 

، 4611اجماااع اماات مناقااد و آیااات و اخ ااار یکاادیگر را متااضااد اساات )نراماای، 

سور  نناء، ریا مذمت شده است.  410سور  ماعون و  3(؛ ا  جمله در آیات 040خ

، بدتریو بندگان در رو  میامت، انناان دورو اسات میابق روایتی ا  ویام ر اکر  

)یاناای « ذی اللنااانیو»در باااِّ  اصااول کااافی(. روایتاای در 060، خ4611)نراماای، 

 اشصاخ دو بان( آمده است: 

محمد بو یحیی عو صحمد باو محماد باو عینای عاو محماد باو سانان عاو عاون »

                   لمیومااال: مااو لقاای المنااالقتساای عااو ابااو صباای یافااور عااو صباای ع اادالهِ 

بوجهیو و لنانیو جاء یو  القیامة و له لنانان مو ناار؛ هرکاه باا منالمانان باه دورو و 

« دو بان رفتار کند، رو  میامت بیاید در حاالی کاه بارای او دو  باان ا  آتا  باشاد

 (.10تا، خ)کلینی، بی

  عوض شصص دو  بان و دورو برای جلب مناف  دنیوی خود در هر شرای ، رن

             کند و بارای رسایدن باه مقاصاد شصصای باا مصاطاب میاابق تماایتت او ساصو می

کشای و سالب اعتمااد اسات. اگار  گوید. آثار اجتماعی چنیو امری، تجااو ، حقمی

ای گردد، میااً روح اعتمااد ای شیوع یابد و جزء اوصاف فرهنگی جاماه چنیو ودیده

 گرداند. را بر جاماه حاکم می برد و مکر و حیله را ا  بیو می
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کناد. ت  ، ا  جامااه سالب مای نفاق، روح تاااون و همکااری را ا  شاصص و باه

هاست. در روایتی باه  همکاری چنیو افرادی دروغیو و صرفاً منوط به مناف  فردی آن

 ایو رویکرد اشاره شده است: 

عاو صبای شای ة  عدٌة مو اصحابنا، عو صحمد بو محمد بو خالد عو عثمان بو عینای»

هری عو صبی جافر ماال: بائس الا اد ع اٌد یکاون ذاوجهایو و ذالناانیو، عو الز 

-ای ای یری صخاه شاهداً و یأکله غائ اً صن اٌعیی حنده و إن ابتلی خذله؛ چاه باد بناده

ای که دارای دو رو و دو  بان است. در حضور بارادرز او را ساتای  ست آن بنده

رد، اگر دارا شود بر او رشاک بارد و اگار گرفتاار شاود، کند و در غیاب  او را بصو

 (. 16)همان، خ« دست ا  یاری او بردارد

آسیب روانی ریا، ایجاد وضایت ناخوشایند روحی و روانی است؛ شصص ریاکار 

در اوماتی که در حال برو  حالت غیروامای است، متحمل  حمت و خنتگی روحی 

دهاد؛  یارا نفااق نفس خود را ا  دست می به تدریج اعتماد شود. چنیو شصصی، بهمی

ت   آن اشتغال عملی است. اگر شصصی مج ور شود رفتاری  منتلز  اشتغال ذهنی و به

برختف آنچه اعتقاد دارد برو  دهد و خود را وادارد به غیرباور خود عمل کند، ایو 

عمال باه کند. ابرا  عقید  واماای و  تدریج آرام  روانی را ا  وی سلب می صفت به

 آن، س ب رسیدن به وحدت روانی و مان  ایجاد تاارض روانی است. 

                 ، دروغ بااادون عاااذر شااارعی را موجاااب لانااات هفتاااادهزارن ااای اکااار 

                انااد. همچناایو، ا  آن حضاارت مااروی اساات کااه دروغ درفرشااته بیااان فرمااوده

ن ک یاره مارار دارد )نرامای، عرض شر  به خداست و عقوق والدیو در شمار گناها

 (. 101، خ4611

ها مارار داده اسات؛ کلیاد  خدای تاالی برای بدی، مفل»فرمود: محمدبامر اما 

امیرمؤمنان در روایتای فرماود: «. ها شراِّ است و دروغ، بدتر ا  شراِّ است ایو مفل

اشد چشد تا دروغ را تر  کند، خواه ا  روی شوخی و هزل ببنده مز  ایمان را نمی»

بودن تصاریح باه جهات مااملاه، افاراد را وادار  جاا(. اج ااری )همان« یا ا  روی جاده 
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طور غیروامای، انگیازه و جهتای مشاروع )غیار ا  جهات واماای( را در  کند که به می

مرارداد تصریح کنند. رویکرد ایو مانون در عمل موجب ترویج اوصاف ریاکااری و 

رفیو مااملااه ا  اناقاااد، چیاازی اساات کااه شااود. در واماا ، انگیااز  طاا گااویی می دروغ

ای خصوصای کاه ممکاو غیرمنتقیم ماامله برای نیل به آن انجا  شده اسات؛ منائله

 است ا  شصصی به شصص دیگر متفاوت باشد. 

                  هاااای حقاااوق و ماااوانیو، توجاااه باااه آثاااار و رویکردهاااای یکااای ا  رساااالت

بدیو موارد توجاه نشاود، ممکاو اسات  اجتماعی و فرهنگی مواد مانونی است و اگر

              ناوااذیری باار جااای گااذارد. چنانچااه تصااریح بااه انگیاازه و جهاات ت اااات ج ااران

               گااذار الزاماای باشااد، ویامااد اجتماااعی و فرهنگاای آن، ایجاااد ماارارداد ا  سااوی مانون

                 اد  مینااه و ساا ب باارای رواج نفاااق و دورویاای اساات. بااا توجااه بااه اینکااه افاار

های گوناگونی دارند و در جوام  مذه ی، سیوح متفااوتی ا  ایماان مصتلف، اندیشه

وجااود دارد، ممکااو اساات هاادف ا  اناقاااد ماارارداد در باضاای مااوارد نامشااروع یااا 

 برختف نظم عمومی باشد.

 

 . منع اشاعۀ منکر 2-2-3

ح کارد، بایاد ایاو انگیازه چنانچه طرف ماامله به جهت ماامله و انگیز  خاود تصاری

شاود و بودن خارج می شود، ا  حالت شصصیمشروع باشد؛ ومتی که انگیزه ابرا  می

گیرد؛ در ایو صورت، انگیزه عااملی اسات کاه بار جامااه جن ۀ اجتماعی به خود می

هرکاه مرتکاب عمال »ماروی اسات: تأثیر خواهد گذاشت. ا  حضارت ویغم ار

)نرامای، « مردماان بپوشااند تاا خادا نیاز آن را بپوشااندناشاینتی گردد، باید آن را ا  

 (. 007، خ4611

چنانچه شصص به انگیز  نامشروع خود ا  اناقاد مااملاه تصاریح کناد، م احات و 

هاای  شکند و موجاب رواج انگیزهحرمت عمل نامشروع را در منظر عمو  جاماه می

ع و غیرمانونی در جامااه شود و در وام ، اهداف نامشرو نامشروع و ولید در جاماه می



 

 

ق/ 
خال

ا
وم

و د
ل 

چه
 /

ن 
ستا

تاب
14

00
 

90 

شوند. منظور ا  جهت نامشروع، هدفی است که مصالف شارع، ماانون، نظام  ت لیغ می

عمومی و اختق حننه باشاد. واس، چنانچاه کنای جهات مااملاه و بیا  را خریادن 

مشروبات الکلی یا مواد مصدر بیان کند یا منتأجری هدف و جهات اجااره مکاان را 

اعمال منافی عفت تصریح کند، ماامله باطال اسات. افشاای ان ار مواد مصدر یا انجا  

رضایت طارف مقابال  اسرار غیر، حتی اگر گناه ن اشد، ممنوع است و دلیل من ، عد 

است. افشای گناه خود نیز ممنوع و حرا  است؛ دلیال ایاو امار جلاوگیری ا  اشااعۀ 

 (.33، خ4613)درگاهزاده و دیگران،  فحشاست
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 گیریهنتیج

مانون مدنی(، جهت ماامله در مفهاو   040و ماد   417ماد   1میابق مواد مانونی )بند 

انگیزه و هدف ا  تشکیل مرارداد، اگار تصاریح شاود، بایاد مشاروع باشاد. رویکارد 

اختمی حاصل ا  مقررات ماانونی اماری درخاور توجاه اسات؛ اوالً رویکارد ماعاد  

بودن آن، حف  اهداف شصصی  رداد و اختیاریالزا  به تصریح جهت مرا حقومی عد 

و رعایت حریم خصوصی متااملیو است تا مرارداد موجب ورود باه حاریم شصصای 

، جلااوگیری ا  تجنااس دربااار  افااراد نشااود. رویکاارد اختماای دیگاار در ایااو راسااتا

 های ونهانی اشصاخ است.  انگیزه

     جلاوگیری ا بودن تصاریح جهات مااملاه،  همچنیو، رویکارد اختمای اختیااری

ایجاااد  مینااۀ برخاای اوصاااف اختماای مااذمو  ماننااد دروغ و ریاکاااری اساات؛ اگاار 

بودن آن را الزامای کناد، کنای کاه باا هادف  گذار تصریح به جهت و مشروع مانون

 -بارای فارار ا  ضامانت اجارای حقاومی بیاتن مارارداد  -کند نامشروع ماامله می

کناد. ایاو امار، فرهنا  دروغ و ریاا را برختف وام ، هدف مشروعی را اظهار مای

 دهد. طور رسمی رواج می به

ثانیاً با وجود عد  الزا  به افشای جهت مااملاه، چنانچاه جهات مارارداد تصاریح  

اجرای حقومی جهت نامشروع، بیتن مرارداد اسات. شود باید مشروع باشد؛ ضمانت

گرفتو مارارداد بارای مرار رویکرد اختمی ایو اثر حقاومی، ایاو اسات کاه ا  وسایله

ارتکاِّ عمل حرا  و جر  جلوگیری شود. ضمانت اجرای بیتن مارارداد باا جهات 

مصرحۀ نامشروع، در م نای اختمی استمی حرمت اتفاق یاا اظهاار گنااه و اضارار و 

 همچنیو، ممنوعیت و تحریم مااونت در گناه ریشه دارد. 

هاای  منافی نظم عمومی و ار زاتفاق بر اهداف نامشروع به اشاعۀ اعمال حرا  و 

شود. ا  سوی دیگر، ایو ماعده هماهن  با امری است که در شارع  اختمی منجر می

خواهاد ا  یاک بیان گردیده است. ایو ماعد  حقاومی، مای« ووشاندن گناه»با عنوان 
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طرف، امنیت حریم خصوصی افراد و ا  طرف دیگر، امنیت جاماه را با جلوگیری ا  

 های ولید تأمیو کند.  رواج انگیزه

گذار  نتایج و رویکردهای اختمی و اجتماعی باید ا  موضوعات موردتوجه مانون

باشد. ار یابی آثار اختمی و رویکارد فرهنگای هار مقارره، م ال ا  تصاویب ماانون، 

تاوجهی باادان باه تولیاد مااوانینی باا رویکارد ضااداختمی و ضارورتی اسات کااه بای

 ضداجتماعی منجر خواهد شد. 
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 نامه کتاب

 مرآن کریم.. 4
. اصغری آممشهدی، فصرالدیو، سیدمنیح حنینی و محمدبامر اصغری آمامشاهدی 0

، «بودن جهت ماامله در حقاوق موضاوعۀ ایاران و فقاه امامیاهلزو  مشروع»(، 4610)

 . 03-44، خ16، زهای فقه و حقوق استمیوژوه 

 ، تهران: استمیه.4، جیحقوق مدن(، 4630. امامی، سیدحنو )6

حریم خصوصی و حمایت ا  آن در حقوق است ، تی یقی »(، 4636. انصاری، بامر )1

 . 06-4، خ33، زمجلۀ دانشکد  حقوق و علو  سیاسی، «و ایران

، مام: الماؤتمر الااالمی 4، جکتااِّ المکاسابق(، 4140. انصاری، شایخ مرتضای )0

 لشیخ األعظم األنصاری، األمانة الاامة.بمناس ة الذکری المئویة الثانیة لمیتد ا

(، 4177واور )فغاان الهِ مهرافشان و صافی . وورساید، رامیو، نریمان فاخری، علیرضا3

ثابت و متغیر در نظا  کیفری ایران با رویکرد تاریصی بر متحظات اختمی وای  ا  »

 . 61-06، خنامۀ تأمتت اختمی و حقومی(اختق  ینتی )ویژه، «است 

میالاۀ تی یقی جهت و علت عقد در حقاوق ایاران و »(، 4631دیانی، ع دالرسول ) .0

 . 461-473، خ47، زفصلنامه علمی تحقیقات حقومی، «فراننه و فقه امامیه

امار »(، 4613. راسخ، محمد، مائده تنصیری، علیرضاا اساکندری و فاائزه عاامری )3

 . 10-41خ ،30، ز00، دورهفصلنامۀ تحقیقات حقومی، «اختمی و حق

ناانو فنااوری و حاریم خصوصای: نگااه »(، 4610. راسخ، محمد و فاطمه دوماانلو )1

 . 03-41، خ4، ز44، سالفصلنامۀ اختق و علو  و فناوری، «اختمی و حقومی

مجلۀ دانشکد  حقوق ، «حق اننان بر حریم خصوصی»(، 4631. رحمدل، منصور )47
 . 410-441، خ07، زو علو  سیاسی

ارائاه و تحلیال مادل »(، 4613ه، محمد، علی نامتی و اک ار سااجدی ). درگاهزاد44

، 60، ز47ساال ،ناماۀ اخاتقواژوه ، «اختمی است  در ورود به حریم خصوصای

 . 31-34خ
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واور تهرانای و محماد م ارکه، مریم، احمدرضا مقصاودی، افناانه ملاک. دهقانی 40

 کاادر دیادگاه ا  بیمااران خصوصای حاریم حفا  اهمیات»(، 4610مدینه )رحیمی

، مجله باالینی ورساتاری و ماماایی ،«شهرکرد وزشکی علو  دانشگاه مرام تی -درمانی

 . 40-1، خ4، ز0دوره

وژوهشای در »(، 4613. سلیمان کلوانق، امیو، محمدعلی راغ ی و احمد مرتاضی )46

ماانون  040مشروع: تصریح یا احرا ؟ )واکاوی م انی فقهی ماد  مت  تأثیر جهت نا

 . 031-060، خ 07، زهای فقه مدنیآمو ه، «مدنی(

هاای اخاتق واکااوی جلاوه»(، 4611اصغر واورعزت ). شاهنواری،  ینب و علی41

میالاات دولتی ، «ال تغهاستمی در سا مان: وژوهشی م تنی بر تحلیل مضمون در نهج
 . 03-60، خ0، ز6ل، ساایران

 ، تهران: مجد.تشکیل مراردادها و تاهدات(، 4637. شهیدی، مهدی )40

 ، تهران: مجد.4: عقود مایو3حقوق مدنی(، 4630. شهیدی، مهدی )43

بررسی »(، 4610. صالحی، سیدهادی، سیدمهدی صالحی و رضا نکیصواه سرنقی )40

، 44، دورهحقاوق اساتمی م انی فقهای، «فقهی حقومی تجنس و موارد استثنایی آن

 .13-00، خ04ز

                  نظریااۀ جهاات در مراردادهااا: میالاااۀ تی یقاای»(، 4607. صاافایی، سیدحناایو )43

، 3، مجلاۀ دانشاکد  حقاوق و علاو  سیاسای، ز«در حقوق است  و ایاران و فرانناه

 .30-10خ

رسایو حاو   ، مام: جامااۀ مدتفنیر المیزان(، 4633. ط اط ایی، سیدمحمدحنیو )41

 علمیۀ مم. 

، تهران: دار الکتب است صار فیما اختلف االخ ار(، 4636جافرمحمد ). طوسی، ابی07

 اسستمیة.

تحقیاق ع ادالرحیم باو حنایو حااف  ، الادیواحیاء علو  تا(، . غزالی، محمد )بی04

 عرامی، بیروت: دار الکتاِّ الاربی.

http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-122-fa.pdf
http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-122-fa.pdf
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، تحقیاق هل المدیناة الفاضالة و مضااداتهاآراء اتا(، نصر( )بی. فارابی، محمد )ابی00

 علی بومحلم، بیروت: دار و مکت ة لی اعة و نشر.

، م اانی فقهای حقاوق اساتمی، «م اانی فقهای جاسوسای»(، 4610. مدسی،  هرا )06

 . 36-30، خ44، ز3سال

حقاوق (، 4601واور ). منواتی، جلیل، سیدحنو وحدتی شا یری و اباراهیم ع ادی01

 ، تهران: سمت.امامیهمراردادها در فقه 

، تهران: شارکت ساهامی 0، جمواعد عمومی مراردادها(، 4636. کاتو یان، ناصر )00

 انتشار با همکاری بهمو برنا. 

، فصلنامه اختق در علو  و فنااوری، «اختق و حقوق»(، 4633. کاتو یان، ناصر )03

 . 33-30، خ 0و4، ز0سال

، ترجمه و شرح سیدهاشام رساولی، کافیاصول تا(، یاقوِّ )بی. کلینی، محمدبو00

 تهران: کتابفروشی علمیۀ استمیه. 

، تلصاایص ع اادالهادی کیمیااای عشااق(، 4616شااهری، محمااد )ری . محماادی03

 مناودی، ترجمۀ سیدحنو استمی، تهران: دار الحدیث.

، بیروت: القانون الدولی الصاخ المقارن فی مصر و ل نانق(، 4140. منلم، احمد )01

 لنهضة الاربیة.دار ا

حادود »(، 4610اللهای )میرحنینی، سیدامیررساول و سیدسایامک فاتح اده . مایو67

، انتظاامی-میالاات حقاومی، «وظایف دادگنتری در رعایت حریم خصوصی اماکو

 .414-440، خ6، ز4سال

سااا ی در فراینااد امکااان اخااتق»(، 4177. ملکاای، محمااد و محنااو اسااماعیلی)64

 . 070-436، خ0، ز04، دورهیالاات حقوق خصوصیم، «استدالل مضایی

، ترجماۀ حناو میاناداری، درآمدی به فلنافه اخاتق(، 4636ناتو، دیوید ). مک60

 تهران: سمت.
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، ماا  تااذییتت المکاسااب المحرمااةق(، 4147الهِ ). موسااوی الصمیناای، ساایدروح66

 لمجت ی طهرانی، مم: مؤسنۀ اسماعیلیان.

 سحیاء التراث.مؤسنة آل ال یت، مم: ةتند الشیامنق(، 4140. نرامی، احمد )61

 ، مم: ویا  مقدس.1، چماراج الناادة(، 4611. نرامی، احمد )60

، 1، تالیق و تصحیح محمادکتنتر، چجام  النااداتتا(، . نرامی، محمدمهدی )بی63

 بیروت: مؤسنة األعلمی للمی وعات.

 ان: مکت ة األعت  االستمی.، تهرعوائد األیا (، 4636. نرامی، محمدمهدی )60

     طراحاای الگااوی»(، 4177میرسپاساای ) فاارد و ناصاارالهِ داناا . نامتاای، مانااا، کاار 63

             ، 40، سااالتاااالی حقااوق، «ای ماادیران بااا رویکاارد حکمراناای خااوِّاخااتق حرفااه

 . 00-0، خ0ز

، «ر حقاوقنق  ونهاان اخاتق د»(، 4611عنگری ). نیکصواه، رضا و ابراهیم علی61

 . 61-44، خ40، ز0، سالاختق  ینتی

بررسی تی یقی جهت در حقوق مراردادهاای ایاران و »(، 4611. هراتی، مصیفی )17

 . 171-634، خ4، ز44، دورهمیالاات حقوق تی یقی، «حقوق نویو فراننه

41.Elliot, Chatherine and Frances Quinn (2000), English Legal Sistem, 

3ed, London: Longman. 

42. Picard, Etiene (2001), La fonction de 1, ordre public dans 1, ordre 

juridique, dans: L, ordre public, edite par: Marie-joelle Redor, 

Bruxelles: Bruylant. 
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