 +صفحه آرايي شد

«قبح نقض غرض»
باتأکید بر نظر امام خمینی(س) در بحث حیلههای فرار از ربا
حميد انصاري
سيدحامدحسين هاشمی
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چکیده :در اين پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان يک قاعدة فقهي پرداخته شدد
است و مهمترين پیش فرضها و نتايج آن و پیشینة فقهي و گسدترة بدهکدارگیر آن
درمیان فقها مورد بررسي قرار گرفته است .جواز و تشريع احکامي همچون اسدتفاد
از حیله به منظور فرار از ربا ،پژوهشي در خور ،پیرامون امکان تشريع احکام منافي با
اهداف ديگر احکام را ميطلبد .جستجو ديرينة اين قاعد در منابع نخستین فقده و
آثار علما اين عرصه ،و نیز کنکدا در مفدردا قاعدد و مشدخم نمدودن پدیش
فرضها آن ،ساختار اصلي جستار حاضر را سامان داد است .وجود نشانههدايي از
التزام فقها متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض ،بخصوص امام خمیني کده بدا
بهر گیر از اين قاعد  ،قائل به ممنوعیت به کارگیر حیلهها فرار از ربا شد اند.
از پذير

همگاني آن در عین به کدارگیر محددود آن در فرآيندد اسدتنباب ،خبدر

ميدهد .همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلي ،غرضمند بودن خداوند متعال در
تشريع احکام ،مشخم بودن اغراض و حتمي بدودن نقدض آنهدا ،از جملده مدوارد
است که قاعدة قبح نقض غرض ،در کارکرد خويش بدانها نیازمند است.
کلیدواژهها :قبح نقض غرض ،عقل ،امام خمیني ،حیله ،ربا

E-mail:ansari@ut.ac.ir
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مقدمه
عقل و عقلگرايی از مهمترين مبانی و مؤلفههای تشكيل دهندة ييدين اسدالس اسد

هده دهواسدة

تأهيةهای ی شمار صاحبان اصلی شريع  ،از دير از مدورد توهده عالمدان و دانشدمنةان مندلمان و
خصوص فقيهان و عالمان عرص استنباط وده اس ؛ ينگونه هده در هندار آدرين و سدن  ،يكدی از
منا ع استخراج احكاس شرعی ،عقل شناخته شةه اس .
از سوی ديگر ،از همله اورهای اعتقادی شمار زيدادی از انةيشدمنةان مندلمان ،ضدر

مندةی

خالق هنتی ،در تمامی افعال و از همله دستورات خويش اس  .ر پاي اين اور ،خةاونة متعال ،در
يكايك فرامين خويش هةفی را دنبال میهنة و دستيا ی ه همين هةف يا اهةاف اسد

هده هعدل

ين آوانين را ه دنبال داشته اس .
ريينة اين دو مةلب ،ينان را ه آاعة عقلی ديگری ،تح
رهنمون گرديةه اس  .اين آاعةه نان اصل ضر

عنوان آاعة «آدب نقدغ ضدر »،

منةی شارع ،تأثيرهدای فراواندی در حدل مندائل

مختلف علوس اسالمی و خصوص در هالس اسالمی و منائل موهود در ين داشته اس  .پدارهای از
راهين اثبات صفات خةاونة متعال هه ر اساس اين آاعةه شكل گرفتهانة نمونهای از اين منائل ده
شمار میرونة (دهامی . )71 :1388

عرص ديگری هه از اين آاعةه اثر پذيرفته اس  ،فقه و آانونگدذاری اسدالمی اسد  .اگدر هده
همتر فقيهی را میتوان ياف هه از اين مةلب نان يك آاعة منتقل در فريينة استنباط ناس رده و
حث هةاگانهای را پيرامون ين ترتيب داده اشة ،اما ا اين وهود ،در ال ه الی يثار فقيهدان متقدةس
و متأخر ،نشدانه هدايی از تأثيرپدذيری اسدتنباط ،از ايدن آاعدةه ده هشدم مدیخدورد هده در ادامده ده
نمونههايی از ين اشاره خواهة شة.
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

در ميان فقيهان شيعه میتوان ه فقيه زمان شناس و هم نظيدر عصدر حا،در ،امداس خميندی اشداره
داش

هه ر اساس همين آاعةه ،استفاده از «حيل ر ا» در معامالت را نپذيرفته و رخالف مشهور ه

هارگيری اين حيلهها را ناآغ ضر

شارع داننتهانة (اماس خمينی  1421ج.)545 :2

اين همه ،اعث ه وهود يمةن سؤاالتی در اين زمينه میشود :نخن
و شرايط هرهگيری از آاعة آب نقغ ضر

ينكه مبانی ،پيشفر

ها

هةامنة؟ و ديگر ينكده هايگداه ايدن آاعدةه در ميدان

دانشپژوهان فقه شيعه و استنباطهای ينان هگونه اس ؟ و سرانجاس پذيرش اين آاعةه هده يثدار و
نتايجی را در منائل فقهی ه همراه داشته و خواهة داش ؟
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اين مقاله تالش شةه تا ا هنتجو در منا ع فقهی و هالمی و هره گيری از نظريات عالمان متقدةس و

مقاله

پاسخگويی ةين سؤاالت نيازمنة تحليل و ررسی اين آاعةه از زوايدای مختلدف اسد

هده در

متأخر اسالمی ،ين را ه انجاس رسانة .پژوهشی هه ر پاي هندتجوی انجداس شدةه ،ده رضدم نگدارش
يثاری هون «آاعةه آب نقغ ضر

در هالس اسالمی» در حوز منائل اعتقادی پيشين مندتقلی در

علم فقه رای ين وهود نةارد (دهامی .)71 :1388

معنای لغوی و اصطالحی نقض غرض
ضر  ،در لغ در اصل ه معنای هةفی اس

هه ه سوی ين تير پرتاب میگردد (هوهری  1410ج:3

1903؛ فيومی یتا ج  )445 :2هه ه مرور زمان تبةيل ه اسمی شةه اس هه رای مةلق هةف و ضاي
ه هار میرود (راضب اصفهانی  )605 :1412نا ر اين ،نقغ ضر
هةف و ضاي

ه معنای هيزی اس

هه اعث شدود

يك امر از ين رود يا مانع از دستيا ی ه ين گردد.

مفهوس اصةالحی نقغ ضر  ،اگر هه تفاوت هنةانی ا معندای لغدوی ين نةاشدته امدا در هدر
يك از علوس مختلف میتوانة ا انةهی تفاوت تفنير گردد .هنان هه در علدم هدالس ،و در مباحدث
هنتی از سوی خةاونة متعال در تقا ل اشة .ه عنوان مثال اصل وهوب آانونگذاری شرعی ،مةلبی
اس

هه ا رهان و آاعةه آب نقغ ضر

اثبات میشود هه اين هه اگدر آدانون و روش زيندتن و

تكامل در راه صحي از سوی خالق هنتی ،ارائه نگردد هر يينه ا ضر
سعادت اس  ،منافات خواهة داش

خلق

اننان هه تكامدل و

(عالمه حلی . )130-132 :1368

از ديگر سو ،هنگامی هه اين آاعةه پا ه عرص فقه میگذارد ،معنايی متفداوت پيدةا مدیهندة،
هنان هه استنباط و احكاس شرعی حاصل از ين را در مواردی منحصر میهنة هده دا اهدةاف هلدی
آوانين الهی و يا هةف خاص يك حكم شرعی ه تنهدايی در تندافی و تدداد نبدوده اشدة هده اگدر
اينگونه اشة ،هنين حكمی مورد آبول نبوده و حجيّ

خود را از دس

میدهة.

ادلة اثبات قاعدة نقض غرض
نقض غرض در قرآن
اگر هه در آرين هريم ،اثری از واژ «ضر » ده هشدم نمدیخدورد امدا هلمدات مشدا ه و متدرادف
ديگری ،همچون «عبث» و «لغو» در ين ه هار رفته اس

هه رخی از ينها از اين آرارنة:

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

توحية ،عموماً ه معنای شیء يا امری اس

هه ا اهةاف و نتايج پيش ينی شةه رای خلق

ههدان
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«أَ فَحَنِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاهُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا الَ تُرْهَعُونَ » (مؤمنون)115 :

«ييا گمان هردية شما را يهوده يفريةهايم ،و هسوى ما از نمىگردية؟»
«يَتَنَازَعُونَ فِيهَا هَأْساً الَ لَغْوٌ فِيهَا وَ الَ تَأْثِيمٌ » (طور)23 :

«ينها در هش

هاسهاى پر از شراب طهور را هه نده يهدودهگدويى در ين اسد

و نده گنداه ،از

يكةيگر مىگيرنة!»
شماری از اين موارد ،ه روشنی ه آاعة آب نقغ ضر
نخن

اشاره نةارنة .اما رخی همچدون ييده

هه صة و پانزدهمين ييه از سور شريف مؤمنون ه شمار میرود ،يكی از ارهان نخن

آاعةه هه همانا ضر

منةی خالق يكتا در خلق

عالم هنتی اس

يان میدارد و روی ديگر سؤال هه هةف دار ودن يفرينش اس
اما فراز دوس اين ييه ا تكيه ر آنم
و معاد را ثا
اس

نخن

اين

را در آالب پرسشی انكدار گونده
را ا ظراف

يان میدارد.

و ديگر ار ا پرسشی انكاری ،عدث و حنا رسدی

میهنة (عالمه طباطبدايی  1417ج  )73 :15گو اينكه حكدم ده نبدود عدث و معداد نقددی

ر ضر،ی هه در خش نخن

وهود ين اثبات گرديةه ود.

شاهةی هه ر اين رداش از هالس يفريةگار هندتی وهدود دارد ايدن اسد هده پدي از يدان
هةف دار ودن خلق  ،ر محال و آبي ودن تخلف خةاونة متعدال و افعدالش -هده از هملد ينهدا
خلق

اس  -از اضرا

و اهةاف تعيين شةه ،و ری ودن حدرتش از اين امر ،تأهية دارد هنانكه

یدرنگ در فراز پي از اين ييه میفرماية:
«فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَ الهَ إِالَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» (مؤمنون)116 :

«واالس

خةا ،فرمانروای ر حق ،خةايی هز او نين

[اوس ] پروردگار عرش گرانمايه»

ر اين پايه ،نخنتين مورد از موارد هار رد آاعة نقغ ضر
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

و از سوی خةاونة متعال اس  .گر هه پيش از اين نيز گذش

در منا ع اسالمی ،در آرين هدريم
هه اين آاعةه ،امدری عقلدی اسد

و

اشاره اين يي شريفه نيز ،ارشاد ه همان حكم عقل اس .
مورد ديگری هه در آرين هريم يمةه و ا مو،دوع نوشدتار پديش رو در ارتبداط اسد  ،اتفداآی
اس

هه در ميان آوس نی اسرائيل وآوع يافته و از ين ه داستان «اصحاب سب » ياد میشود.
اين واآعه پيرامون آومی اس

هه از سوی خةاونة متعال ملزس ه ترك صية ماهی در روز شدنبه

وده اما از ين رو هه در همين روز مقةار زيادی ماهی در سدة يب شدناور دوده اسد  ،رخدی از
ينان دس

ه اهرای حيلهای ه زعم خود شرعی میزنندة تدا هدم ماهيدان را در همدان روز شدنبه در
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ج )294 :8ةين ترتيب هه هویهای هوهكی در هنار نهر اصلی هشديةه و ماهيدان را در همدان روز
شنبه ةان سوی هةاي

مقاله

اختيار گرفته اشنة و هم ه طور صري ا حكم پروردگار مخالف

نكرده اشنة (عالمه طباطبايی 1417

و محصور میهردنة و در روز يكشنبه ه صية ينان مبادرت میورزيةنة.

آرين هريم از اين دسته ،ه گروهی فاسق و لعن

شةه هه مورد ضدب الهی آرار گرفته و منخ

گرديةهانة ،ياد میهنة (نناء154 ،47 :؛ اعراف )163 :اين همه از ين رو اس

هه ينان دس

ده هداری

زده هه اگر هه ه ظاهر امری مباح شمرده میشود اما موهب نقغ ضر،ی خاص از تشريع حكمی
معين اس .
بنای عقال
از همله ادلهای هه در هه

اثبات و صح

سيره و روش عقال ر اين استوار اس

اين آاعةه میتوان از ين هره هن  ،ندای عقالسد .

هه هر گاه دستور و فرمانی رای رسيةن ه هةف و ضر،دی
پا رهاس  ،حكمی مغاير ا ين ضر

خاص صادر هننة ،مادامی هه ضر

نخن

هه ،ين هنان هه پي از اين و تح

عنوان ريشه آاعةه خواهة يمة ،اين آاعدةه از مدةرهات عقدل

آاعةه ،هم عقل اس

و حاهم در ايدن

و هم عقال (مجلنی  1404ج191 :2؛ هاشمی و ديگران  1400ج.)40 :16

فقها و نقض غرض
ينچه از ررسی هتابهای متقةمان فقه اماميه هدس

میيية اين اس

هده اگدر هده يندان خدود را

ملتزس ةين آاعةه میداننتهانة و در مواردی از ين هره هنتهانة اما هيچ گاه ه طور هةاگانه دةان
و يثار پذيرش ين نپرداختهانة .اين رويه تا زمان فقيه و حةيث شناس زرگ شيعه ،مجلنی دوس نيز
ادامه دارد و اوس

هه ه آبي ودن نقغ ضر

از منظر عقال ين هم ه گونهای نيار فشدرده و در

ذيل حةيثی هالمی ،اشاره دارد (مجلنی  1404ج)191 :2

پي از او ،فقيه ديگری هه ه صراح
جواهر الكالم اس

از اين آاعةه ياد هرده اس  ،صاحب هتداب گرانندنگ

هه در حث عةس هواز هرهمنةی از «حيل» در فقه و احكاس شدرعی ،دا تكيده در

همين آاعةه اين هنين فرموده اس :
«هل شیء تدمن نقغ ضر

أصل مشروعية الحكم ،يحكم بةالنه» (نجفی  1404ج)202 :32

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

نظری ه شمار میرود ،اما اين مةلب ا عقاليی ودن ين نيز منافات نخواهة داش

نمیدهنة .اگدر
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«هر ينچه اعث و در رگيرنة نقغ ضر

اصلی تشريع يك حكم گردد ،حكم ده ةدالن ين

میگردد».
همچنين ايشان پي از يان اين هالس و یدرنگ يان میهنة هه نياری از زرگدان فقده اماميده
نيز ةين مةلب واآف وده اما تنها ةان اشاره هردهانة (نجفی  1404ج.)202 :32

شاية توان اين هالس صاحب جواهر را ورود روشن نقغ ضر

ندان يدك آاعدةه و اصدل در

عرص فقه و استنباط دانن .
متأسفانه پي از صاحب جواهر گويی اين آاعةه يك ار ديگر ده فراموشدی سدپرده مدیشدود و
گنتر هرهگيری از ين همچون گذشته محةودتر میشود .اين رويه تا زمان ظهدور فقيده نواندةيش
عصر حا،ر ،اماس خمينی ادامه ياف

و او ديگر ار ،هلو ديگری ه اين آاعةه خشية.

از ررسی يثار فقيهان و اصوليان ،ه اين نتيجه میرسيم هه حتی اگر نتوان اهمداعی دودن ايدن
آاعةه را ه طور صري ه علما و انةيشمنةان اسدالمی نندب

داد ،دسد

هدم مدیتدوان از ين نفدی

خالف نمود .تعبير رخی پژوهشگران هه از اين آاعةه ا لفظ « رهان» ناس ردهانة (صةر  1408ج32 :4؛

عراآی  1417ج ،)574 :2نشان از مورد آبول و همگانی ودن ين دارد.
بررسی کالم صاحب جواهر

هنانچه ذهر شة ،صري ترين هالس در ارائ
مةرح گرديةه اس

اين آاعةه ،از سوی نجفدی ،مؤلدف هتداب جوواهرالكالم

هه هنكاش و ررسی رخی مفردات ين ،راهگشای فهم هر هده يشدتر و هتدر

ين اس .
نخنتين واژه در هالس صاحب جواهر هه نيازمنة تأمل اس  ،هلم «شیء» اس

هده ايدن هده او

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

میگوية:
«هل شیء تدمن نقغ ضر

أصل مشروعية الحكم ،يحكم بةالنه»

اگر هه مراد نويننة جواهرالكالم ،از اين هلمه ،حكدم فدرار از پرداخد

زهدات دا اسدتفاده از

رخی حيلههای شرعی اس

اما اطالق «شیء» اعث میشود تا مفهومیعاستر از حكم ،شرط ،هدزء

و ديگر متعلقات ين را تح

اين آاعةه ةانيم و ههارگيری اين آاعةه در اين حث ،ين را منحصر

و مخصوص ةين منئله نمینماية.
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نقغ ضر

شارع از تشريع حكم گدردد ،نداگزير از حجد نةانندتن ين شدرط ،هدزء و

يا اضرا

مقاله

اين ةان معناس هه نه تنها يك حكم شرعی ،هه اگر متعلقات و لوازس يك حكم نيز منجر ده
متعلق خواهيم ود.
از سوی ديگر ،ه هارگيری واژ «تدمن» از ناحي مؤلف ،اين معنا را ه دنبال دارد هه حكدم و
هه حتی اگر ه طور ضير مندتقيم نيدز موهدب نقدغ ضدر

لوازس ين نه تنها ه صراح

آانونگدذار

گردد ،از هم سبب میگردد تا حكم ه ةالن ين گردد .اين هلمده خدود تأييدة ديگدری اسد
عمومي

در

داشتن واژ پيشين و اينكه شامل موارد ديگری ضير از حكم نيز میشود.

شكلگيری تصويری روشن تدر از ايدن مةلدب ،دا يدادهرد شدروط ،دمن عقدةی هده مخدالف
مقتدای عقة وده و ضر

شارع از تشريع عقة را زير پا میگذارد -همچدون شدرط عدةس اسدتمتاع

هننی و يا شرط عةس تكثير ننل در عقة نكاح -ممكن و سهلتر خواهة دود هدرا هده در اينگونده
های نخنتين مشروعي

شروط نيز ،پای نةی ةانها ،ا زير پا نهادن پيش فر

عقدة نكداح همدراه

خواهة ود.
از تعبير «ضر

اصل مشروعيه الحكم» میتوان هنين نتيجه گرف

اصلی تلقی گرديةه و در اليههای نخندتين

تشريع ين ريشه دارد؛ ماننة تكثير ننل در نكاح.
تو،ي يشتر تفاوت ميان اضرا

شارع و اضرا

ديگر در ادامه خواهة يمة.

اقسام غرض
هنان هه پيش از اين و در معنای ضر

روشن شة ،اين هلمده ده معندای هدةف و ضايد

از انجداس

هاری اس  .ر اين اساس ،هر فعلی میتوانة اهةاف و اضرا،ی را در ورای خود داشدته اشدة .ايدن
مةلب در تمامی تكاليف ،امور عبادی و ضير عبادی و نيز احكاس شرعی پيرامون ينها هريان دارد.
اما ينچه حائز اهمي

اس

اين اس

هه رخی از احكاس شرعی اسدالس عبدادی نبدوده و يدا تنهدا

خشی از ين عنوان عبادت را ا خود همراه دارد و آنم

اعظم ين مر وط ه زنةگی خود مكلفدان

و نةگان اس  .معامالت و ديگر اموری هه نقش شارع تنها تأيية و امدای اصل و ريش عمل وده
اس

و احكامی هه از سوی او صادر شةه اس

نيدز در راسدتای سدم

و سدو دادن و پيشدگيری از

متدرر شةن طرفين اس  ،از همله مواردی هنتنة هه اين منئله در مورد ينها صةق میهنة.

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

اين آاعةه ،تنها نقغ اضرا،ی اس

هه ه عنوان ضر

هه مدراد صداحب جوواهر از
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در اين گونه موارد ،در هنگاس تشريع حكم شرعی و متعلقات ين ،عالوه ر اهةافی هه از سدوی
شارع در خصوص همان حكم مورد توهه آرار می گيرد ،اضرا،ی هه مكلفين ينها را دنبدال نمدوده
و ه خاطر دستيا ی ةانها ةين عمل دس

زدهانة نيز ،لحاظ میگردد.

ه عنوان نمونه ،در خصوص عمل خرية و فدروش ،دا توهده ده ر،داي
امدايی ودن احكاس ين ،می توان هنين نتيجه گرفد
شناسايی اس  .نخن

شدارع دةين عمدل و

هده در ايدن مدورد دو دسدته از اضدرا

اضرا،ی همچون تأمين هاالی مورد نياز و يا هنب سدود و منفعد

آا دل
هده هدر

يك از طرفين معامله ا انجاس ين ،در هنتجوی يننة .و ديگری اضرا،ی هه شارع ا تشدريع احكداس
و آوانين شرعی آصة تحقق ينها را دارد.
هه آاعة آب نقغ ضدر  ،هدةاس يدك از اضدرا

پديش گفتده را

حال اين سؤال مةرح اس

مورد توهه آرار میدهة و اگر در فريينة استنباط حكمی شرعی ،ضر،ی از اضرا

مكلفين ،ناديةه

گرفته شةه و نقغ گردد ،از هم مجال طرح آاعة آب نقغ ضر
پاسخ ه اين سؤال ،نخن

نيازمنة روشن شةن اين مةلدب اسد

خواهة ود؟
هده ييدا امددايی دودن يدك

عمل ،اعث میگردد تا اهةاف ين را عالوه ر مكلفين ه شارع نيز ننب

دهديم يدا خيدر؟ ده تعبيدر

ديگر ،ييا ا تأيية عمدل مكلدف از ناحيد شدارع ،اهدةاف ين عمدل ،اضدرا

شدارع نيدز محندوب

میگردد؟
اگر پذيريم هه شارع ا تأيية عمل ،در واآع همدان اهدةاف مكلفدين را دنبدال مدی هندة ،ديگدر
هايی رای تقنيم اضرا

ه اهةاف شارع و اضرا

مكلفين اآی نمیمانة .حال ينكه اگدر امددای

شارع را تنها تأيية اصل عمل ةانيم و نه هيزی فراتر از ين ،تقنيم نةی فوق مةرح خواهة شة.
ر پاي پذيرش آول دوس و تقنيم اضرا
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

آب نقغ ضر

ه اهةاف شارع و اهةاف مكلفين ،و ا توهه ه آاعة

 ،اگر در فريينة استنباط يك حكم شرعی ،اضرا

مكلفين نيز زير پا گذاشته شود

و محقق نگردد ،از هم اين آاعةه پا ه ميةان خواهة گدذارد و از انتنداب ين ده شدارع هلدوگيری
خواهة نمود.
اين در صورتی اس
مشروعي

هه ضر

مورد اشاره از همله اضرا،ی اشة هه مورد تأيية شارع دوده و

خويش را پيش از اين و در خالل احكاس هلی ين عمل هنب نموده اشة.
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متعاآةين لحاظ شةه اس

ه گوندهای هده عدةس توهده دةان را «،درر مدالی» محندوب نمدودهاندة

(اصفهانی  ،)121 :1409مؤيةی ر دو گونه ضر،ی اس
شاهة ديگر ،استةاللی اس
«عين مال» آر

«ضدر

هه پيش از اين گذش .

هه رخی از فقيهان امامی رای اثبات عةس ،مان مقتر

گرفته شةه ،اآامه هردهانة .ر اساس گفت ايدن عدةه ،آدر

مال را ه خاطر استفاده و هره گرفتن از ين آر
ه دنبالش ود در تداد اس

مقاله

هالس رخی از زرگان فقه اماميه ،مبنی ر رعايد

معداملی» هده از سدوی هدر يدك از

ننب

ه

گيرندةه از ين رو هده

میگيرد ،مةالب عين مال از او ،ا ضر،دی هده او

و ه همين دليل ،تنها میتوان از او مةالبه «مثل» هدرد (خدويی دیتدا ج:2

 )68همانگونه هه مشاهةه میشود در اين مثال ،حكم ،مان عين ده خداطر نقدغ ضدر

شدخ

مكلف هنار گذاشته شةه اس .
نكتهای هه در پايان ذهر ين الزس ه نظر میرسة اين اس
اشاره ا ينچه در هالس صاحب جواهر مبنی ر اضرا

هه ممكن اس

تقنديم ندةی مدورد

اصلی تشريع حكم يمة ،مغداير ده نظدر ييدة.

حال ينكه اين تفاوت ،ا انةهی تأمل در هرايی احكاس مورد نظر در اين حدث ،آا دل رفدع خواهدة
ود هرا هه هنانچه پيش از اين نيز ةان اشاره شة ،اضرا

مكلفين نيز ،تدا دةانجا هده مدورد تأييدة

مكلف ناروا تلقی نماية ،در هنار امدايی ودن حكم ،دس
و زدودن اهةاف نادرس

ه اصالحاتی در راستای تصحي عمل

انجاس میدهة .اين مةلب در احكاس نكاح هه اضدرا

اصدلی ين توسدط

شارع تأيية و شكلهای نادرستی هه اهةافی نامشروع را ه دنبال داشتهاندة ،رد شدةهاندة ،ده خدو ی
آا ل تشخي

اس .

انواع نقض
ا ررسی موارد گوناگون فقهی هه فقها در ينها ةين آاعةه استناد نمودهانة ،ده دو گونده از نقدغ
ضر

رمیخوريم .نخن

ضر

از تشريع حكمی ديگر و يا همان حكم گردد هه در موارد نياری همين آندم هريدان دارد.

در اين موارد ،ضر

در مواردی هه تشريع يك حكم شرعی و يا لدوازس ين ،موهدب نقدغ

از ينِ شارع و يا مكلف اس

و نقغ احتمالی نيز د در صدورتی هده حكدم و

لوازس ين را ه شارع منتنب نماييم -از سوی شارع خواهة ود.

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

هلی شارع اشة ،پذيرفتنی اس  .در ضير اين صدورت ،در مدواردی هده شدارع ضر،دی را از سدوی
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هه در ينها ،ناآغ احتمالی ،شخ

اما گون دوس ،مواردی اس

مكلف اس

زدن

هه ا دس

ه اموری ،سعی در وارونه نمودن و يا تغيير دادن مو،وع دارد .در اين آنم ،خدود شدارع اسدالس دا
درك و پيش ينی نقغ شةن ضر

خويش ،ا صةور احكدامی هةاگانده ،از زيدر پدا گدذاردن ين

هلوگيری نموده اس .
نمونه های زير مواردی هنتنة هه در تمامی ينها ،اين مكلدف اسد

هده خواسدته اسد

ضدر

شارع از صةور حكمی را نقغ نماية:
طالق شخ

موت (نجفی  1404ج.)203 :32

يمار در مر

در اين منئله ،شارع مقةس هه سهم االرثی را رای زن در نظر گرفته اس  ،و هةف از تشدريع
حكم ارث زن ،حفظ حقوق او عة از فوت همندرش دوده اسد  ،درای هلدوگيری از نقدغ ايدن
ضر

توسط افرادی هه در انتهای عمر خواهان طالق زن ودهاندة تدا او را از سدهم االرث خدويش

محروس سازنة ،حكمی مبنی ر ارث ردن زنی هه در مر

موت طالق داده شةه اس تدا گذشد

يك سال – ه شرط عةس ازدواج مجةد -صادر نموده اس .
مورد ديگر ،آتل عمدةی مدورث توسدط وارث اسد
پيشگيری از فوت شةن ضر

هده در ايدن زمينده نيدز شدارع ،ده منظدور

خويش از تأسيي نظداس ارث و ميدراث ،يكدی از مواندع ارث را آتدل

معرفی میهنة (طباطبايی ی تا ج.)340 :2

نكته ديگری هه حائز اهمي

اس اين اس

هه اين آاعةه در اين معنا ارتباط نزديكی ا آاعدة

ديگری دارد ا اين مدمون« :يعامل المكلف نقيغ مقصوده»
« ا مكلف ،رخالف آصةش رفتار میگردد» اين آاعةه هه در منا ع اهل سن
مشاهةه اس

ده فرواندی آا دل

(زحيلی یتا ج490 :4؛ عليش  1409ج. )224 :9

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

رخی ديگر از اهل سن

 ،همچون سيوطی در االشواا

الظاوا ر ،تعبيدر زيدر را درای ايدن آاعدةه

رگزيةهانة« :من استعجل شيئا آبل أوانه عوآب حرمانه» (.)169 :1403
«هرهي در رسيةن ه هيزی آبل از ينكه زمان ين رسة ،عجله نمايدة ،دهوسديل محروميد

از

ين ،عقاب میگردد».
اين آاعةه در رخی منا ع اماميه نيز ،يمةه اس
اين در حالی اس

(هاشانی .)12 :1404

هه در شماری از منا ع اصلی فقه اماميه ،اين آاعةه ا انةهی تغيير و عموماً ا

تعبير «مقا له نقيغ مقصوده» ياف

میگردد (ا ن عقيل عمانی 384 :1413؛ عالمه حلی  1413ج.)230 :3
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«المعارضة نقيغ المقصود واقعة فی موا،ع» ( یتا ج )280 :1ذهر نموده اس .

مقاله

شهية اول از فقهای زرگ اماميه ،اين آاعدةه را در خدالل ديگدر آواعدة فقده اماميده دا واژگدان
از سوی ديگر ،ر مبنای نظر رخدی ديگدر از فقهدای امدامی مدذهب ،ايدن آاعدةه از سدوی فقده
هعفری ،تنها در موارد عمةی ودن فعل مكلف حج
منجر ه آياس و يا استحنان میگردد ،ه رسمي

وده و در ديگر مو،دوعات ،از ين رو هده

شناخته نمیشود (فخر المحققين  1387ج569 :3؛ نجفی

 1404ج244 :34؛ طبنی ی تا.)215 :

ه نظر میرسة تفاوتی نةارد هه هةاس يك از آواعدة پديش گفتده را مبندا آدرار دهديم؛ هدرا هده
ي شخور هر دو آاعةه ،و دليل اصلی رای استناد ه ين ،نقدغ شدةن ضدر
حكم اس

هه گاه از ين ه لغو ودن و يا نقغ گرديةن ضر

عمل ر خالف ضر

شدارع از تشدريع يدك

و گاه نيز ده معاملده دا مكلدف دا

او ،تعبير شةه اس  .نا ر ايدن ،هدر گونده ندزاع احتمدالی در ايدن دين ،لفظدی

خواهة ود.

مبانی و پیش فرضها
شكل گرفته اس

هه تنها در فر

پذيرش ينهاس

هه اين آاعدةه صدحي و آا دل اسدتناد خواهدة

ود .رخی از اين مبانی ،ريشه در صفات خةاونة متعال ه عنوان شارع و آانونگذار دارد و رخی نيز
ه ويژگیها و هزئيات موارد خارهی در هنگاس شبه نقغ گرديةن يك ضر

مرتبط میگردد.

حكمت خداوند متعال
از همله مهمترين مبانی پذيرش اين آاعةه ،حكيم و عاآل ودن شخ
تنها در صورتی هه فاعل يك عمل ،شخصی دارای آو عقل و حكم

فاعل اسد

دةين معندا هده

اشة ،نقغ هدردن ضدر

در مورد ين عمل و انجاس فعلی منافی ا ين از سدوی خدود او ،از منظدر عقدال امدری آبدي و ناپندنة
محنوب میگردد.

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

آاعة آب نقغ ضر  ،همچون نياری ديگر از آواعة و اصول عقلی ،ر پايهها و پيش فر

هايی
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حسن و قبح عقلی
از همله مو،وعاتی هه زمينه ساز ديگر مبانی و ارهان تشكيل دهنة اين آاعدةه ده شدمار مدیرود،
منئل حنن و آب عقلی اس  .اين مةلب هه موافقان و مخالفان نياری را نيز ه خود ديدةه اسد ،
عموماً توسط اماميه و معتزله پذيرفته و از ناحي اشاعره رد شةه اس

(مةهری  .)23 :1372وهدود يثدار

فراوان مكتوب در اين زمينه ،نگارنةه را از تو،ي اصل اين مةلب ،دینيداز مدیسدازد (مظفدر 1373؛
ر انی گلپايگانی .)1382

ينچه در اين حث مهم اس  ،اينكه اگر حنن و آب عقلدی را نپدذيريم و نفدي افعدال خةاوندة
متعال را مالك و معيار اين مو،وع ةانيم ،هرگز نمیتوان ا استناد ه آبي ودن عقلدی يدا عقاليدی
يك امر ،ذات اری تعالی را از ين منزه و مبری ةانيم هه اينكه در اين فر  ،هدر عملدی از ناحيد
حدرت حق حنن وده حتی اگر هيچ گونه همخوانی و هماهنگی ا احكاس عقل نةاشدته اشدة.اين
در حالی اس

هه ا پذيرش اين مو،وع ،معيارهايی ورای فعل خةاونة متعدال مشدخ

مدیگدردد

هه حنن و يا آبي ودن هر فعلی حتی اگر منتنب ه خالق هنتی اشة ،ا ين سنجيةه میشود.
غرضمند بودن افعال عقال
موردی ديگر از پيش فر
و حكم

های اين آاعةه اين اس

رخوردارنة ،هيچ گاه عملی فاآة ضر

اين ةان معناسد
ناهمخوان ا حكم

هه عاآالن و تمامی هنانی هه از نعمد

عقدل

و هدةف انجداس نخواهندة داد (مةهدری )22 :1372

هده انجداس هدر فعلدی دةون دنبدال هدردن هدةف مشدخ

از انجداس ين ،عملدی

و حكم عقل و يهوده آلمةاد مدیگدردد و از همدين رو تصدور اينكده شدخ

حكيم ،هنين عملی انجاس دهة ،امری محال محنوب میگردد.
گويی اين مةلب ريشه در عوامل نخنتين و سازنة اراده و حره

در وهدود هدر انندان اسد

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

هرا هه ر اساس گفت متكلمان منلمان ،تا هنگامی هه تصوری از يك عمدل و مندافع ين در ذهدن
فاعل شكل نگيرد و نيز تصةيقی ه همراه ين تحقدق نيا دة و از همدين رو شدوآی هده مولدة اراده و
تحرك اعدا گردد ،نباشة ،هيچ گاه فعلی ه وهود نخواهة يمة.
غرضمندی خالق متعال
از ديگر پيش فر

های اين آاعةه ،ضر

تنگاتنگ و معناداری ا مبنای نخن

منة ودن خةاونة متعال در افعال خويش اس

دارد و نتيج پيش فر

اگر هه از نظر مفهوس ا ينها تفاوت دارد.

هه را ةد

های نخندتين ،محندوب مدیگدردد،
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هه اين گوهر ناياب را در اختيار ديگدر عقدال آدرار داده اسد

عاآالن ه شمار میرود و اوس

و از

مقاله

ر اساس اين مبنا ،از ين رو هه خةاونة يكی از عقال و دارای ويژگی حكم

اس

لكه رئيي

ينجا هه گفتهانة« :معةی شیء فاآدة شدیء نخواهدة دود» (سدبزواری  1413ج )11 :2ندا راين او نيدز در
يكايك افعال خويش ،هةف و ضر،ی را دنبال مینماية.
اين منئله ،علیرضم پذيرش دو پيش فر

نخن  ،از هملده نقداط اخدتالف ميدان متكلمدين و

دانشمنةان اسالس ه شمار میيية هرا هه معتزله ضر

تلقی نموده و

منةی افعال الهی را امری ثا

ر ين استةالل مینماينة حال ينكه اشاعره ،ده محدال دودن ين داور دارندة (عالمده حلدی 119 :1368؛
مةهری .)22 :1372

ينچه روشن اس
هةف و مقصةی اس

اين اس

اما هيچ گاه اين هةف دار ودن ه معنا و مناوی ا نياز او ةانها نبوده اس

هرا هه اهةاف و اضرا
خةاونة متعال ،اضرا
الزس ه ذهر اس

هه ر اساس آول مشهور اماميه ،تمامی افعال خةاوندة متعدال دارای
فاعل و اضدرا

ه اضرا

مورد حث ،اضرا

عمدل ،تقنديم مدیگدردد هده در مدورد افعدال

عمل محنوب میگردد (عالمه حلی .)122 :1368

هه در اره اين منئله اآوال و نظرات ديگری مةرح شةه اس

هه طدرح ينهدا

هدفمند بودن تشريع
از همله مبانی آاعة آب نقغ ضر  ،هه ر پای ن

موارد پيشدين شدكل گرفتده اسد  ،هةفمندة

ودن تشريع اس .
را هلب ثواب و دفع ،رر رای شر عنوان میهنندة (عالمده

رخی از صاحب نظران ،اين ضر
حلی )123 :1368

ه نظر میرسة در عين صح
اضرا
ضر

در آنم های نخن
هةاي

اين ادعا ،توان اضرا

ديگری را ين هنان هه در تقنديم ندةی

اين پژوهش ةان اشاره شة ،مشاهةه نمود .ه ديگدر يدان ،افدزون در

و همال شر هه ضر

اصلی و پيشين تمامی احكاس شرعی اسالس اس  ،در ورای هر

حكم شرعی و ه طور خاص ،مقاصة و اضرا،ی نهفته اس

هه دسدتيا ی دةانهدا نيدز مدورد لحداظ

شارع مقةس اس .
شاهة اين مةعا ،رواياتی اس

هه از ناحي ائم معصوس(ع) وارد شةه و در ينها علد

رای تشريع حكمی خاص يان شةه اس

(شهيةثانی  1413ج.)324 :3

و يدا عللدی

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

ه نحو تفصيل ،نوشتار پيش رو را از اهةاف خويش دور خواهة ساخ .
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روشن بودن اغراض
عامل ديگری هه رای استناد ه آاعة آب نقغ ضر

ةان نياز اس

ودن ضر

مشخ

تشدريع

يك حكم اس  .احتياج ه اين امر از ينجا نشأت میگيرد هه تا هنگامی هه واآعدی و اصدلی دودن
ضر

تشريع يك حكم مشخ

ممكن اس

نگردد ،نمیتوان سخن از نقغ شةن ين ه ميان يورد هده اينكده
اما اين ضر

ا ينچده از تشدريع

گفته شود ،اگر هه ضر،ی خاص نقغ گرديةه اس

حكم دنبال میشةه اس  ،متفاوت اس  .هالس رخی محققين در عةس حجيّد

اضرا،دی هده از راه

شك و گمان ه دس

يمةه اس  ،ه همين مةلب اشاره دارد (گلپايگانی  1410ج.)11 :2

اين مةلب ما را ه حث ديگری پيرامون امكدان و يدا عدةس امكدان درك و دريافد
مالكهای مورد نظر شارع مقةس رهنمون می گردد هه خود حثی مفصل اس

اضدرا

و

و در هر دو روی

اثبات و نفی ،طرفةاران و مةعيانی دارد (حنينی مؤمنزاده .)129 :1388

اين حث از ين رو حائز اهمي
گرو مشخ

اس

نمودن مبنا ،در اين منئله اس

هه گنتر استناد ه آاعة آب نقدغ ضدر
هرا هه اگر نيل اننان ه اضرا

مندوط و در

و مالكهای احكداس

را امری ممكن ةانيم ،ين هنان هه شماری از متفكدرين معاصدر هدون اسدتاد شدهية مةهدری دةان
آائلنة (حنينی مؤمنزاده  )129 :1388در تمامی احكاس میتوان ا نقغ شةن هةف شناسايی شةه ر اين
آاعةه تكيه نمود حال ينكه در صورت محال داننتن اين امر ،نياری از احكاس اسدالمی از تيدررس
اين آاعةه هدور خواهة مانة.
ا صرف نظر از اين منئله ،در ميان احكاس شرعی مةدرح شدةه در فقده ،مدیتدوان دسدتوراتی را
ياف

هه ضر

تشريع ين از سوی خود شارع و يا فرستادگان از ناحي او ،يدان شدةه اسد

هده در

اصةالح از ينها ه عنوان احكاس «منصوص العله» ياد میهنندة (شدهيةثانی  1413ج .)324 :3همچندين در
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

خشی ديگر از احكاس شرعی ،ضر

تشريع ،از راه هارهای استنباطی ديگری همچون تنقي منداط،

حكم عقل و  ...آا ل شناسايی اس  .در تماس اين موارد ،ا توهده ده مشدخ
هرهمنةی از آاعة آب نقغ ضر

دودن ضدر  ،زميند

وهود دارد.

حتمی بودن نقض
يكی ديگر از عناصر مهم در راستای استةالل ه آاعدة آدب نقدغ ضدر  ،اثبدات نقدغ گرديدةن
ضر

اس  .البته در را ةه ا مو،وع پژوهش حا،ر ،نقغ ضر

همی متفاوت اس

هه اينكه دا

اصالح سوم 1394/4/23
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خواهة ود.
اين اس

هه اگر استنباط يدك فقيده دةين نقةده منتهدی

ه تعبير ديگر ،مفاد آاعة نقغ ضر

گردد هه حكم يا متعلقات حكمی را ه شارع ننب

دهة و مهر دستور شرعی ر ين زندة حدال ين

هه اين حكم ا ضر
ضر

مقاله

توهه ه مقةمات پيشين و ا توهه ه حكم

خةاونة متعال ،ايدن نقدغ تنهدا يدك نقدغ احتمدالی

از تشريع حكمی ديگر و يا خود همان حكدم در تدداد اشدة ،آاعدة نقدغ

پا ه ميان گذارده و در ننب

وهودی حكيم و نقغ ضر

ين حكم ه شارع مقةس تردية مینمايدة هده اينكده شدارع را

را از هانب او محال میدانة.

از همين رو ،نگارنةه مناسب ديةه اس تا ههای تعبير نقغ« ،احتمال نقغ» استفاده نماية هرا
هه نقغ ضر

ه خاطر استحال ين در ار خةاونة متعال هيچ گاه رخ نةاده و سخن از ين تنها در

مرحل امكان و احتمال اس .
اين استنباط ا حكم شدرعی واآعدی نگدريم،

اری؛ اگر تنها ه فقيه و استنباط او ،فارغ از ننب

میتوانيم از حتمی ودن نقغ و وآوع ين سخن گوييم.

يكی از منائلی هه اصوليان و فقهای اسالمی ةان پرداختهانة ،مراتب تشريع يدك حكدم اسد  .در
خالل اين حث ،مراتب صةور يك حكم شرعی از ناحي پروردگار عالم تدا مرتبد مكلفدين مدورد
حث آرار میگيرد.
رخی از زرگان علم اصول ،اين مراتب را در دو مرتبد انشدا و فعليد

خالصده مدیهنندة .شدماری

ديگر ،مرحل ديگری ا عنوان تنجز ةان ا،افه میهننة (خمينی  1418ج.)429 :3

ا توهه ةين تقنيم نةی ،از همله سؤاالتی هه ممكن اس
گردد اين اس

هه ا ورود آاعة آب نقغ ضر

پيرامون استناد ةين آاعةه مةدرح

هه مفاد ين هندار گدذاردن يدك حكدم شدرعی

اس  ،اين آاعةه حكم و لوازس ين را در هه مرحلهای نفی میهنة؟
پاسخ ةين سؤال نيازمنة توهه ه معنا و مفهوس آاعةه و همچنين عقلی ودن ين اسد
هه عقل هه حاهم اصلی در اين آاعةه اس  ،نقغ ضر

هده ايدن

را از يك آانونگدذار حكديم و دهواسدة

تشريع حكمی در تداد ا حكم نخن  ،آبي میدانة .اين ةان معناس

هه ممكن اسد

دو حكدم

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

قاعده نقض غرض و مراتب تشريع حكم
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اشة هه هر دو «اآتدای» هعل و انشا را دارا وده اما از ين رو هه آاعة آدب نقدغ ضدر

مدانع از

هعل حكم دوس میگردد ،تنها يكی از ين دو میتوانة ه مرتب انشا رسة.
اين پاسخ در صورتی میتوانة پاسخ مناسبی اشة هه مراد از مرتب اآتدا در ميان مراتب تشدريع
حكم را تنها ا توهه ه خود حكم شرعی و متعلقات ين در نظر گيريم .حال ينكه اگر هنين نبدوده
و اآتدای تشريع يك حكم پي از لحاظ تمامی لوازس و عوار
حكمی ناآغ احتمالی ضر

هانبی ين تحقق يا ة ،هنگامی هه

حكمی ديگر تلقی گردد ،هنين حكمی از همان ا تةا اآتدای انشدا و

هعل را نمیيا ة.

ريشة قاعده
میهنة ،توهه ه ريشه و يا ريشههای زمينهساز ين

ينچه يش از پيش عقلی ودن اين آاعةه را ثا
اس .

ه نظر می رسة هه ناروايی و نادرستی نقدغ ضدر  ،ين هندان هده از رخدی مندا ع رمدیييدة
(ايروانی  1370ج )175 :2ريشه در استحال اهتماع نقيدين دارد؛ زيرا هه هنگامی هه شخ
دنبال میهنة اين ةان معناس
حالی اس
ين اس

هدةفی را

هه ارادهای رای تحقق ين در درون او وهدود يافتده اسد  .ايدن در

هه دنبال هردن هةفی ديگر ،منافی ا ضر

نخن  ،ه معنای تحقدق ارادهای متغداير دا

و تحقق اين اراده ه معنای اهتماع دو امر متناآغ در زمان واحة اس

هده اسدتحال ين از

همله ةيهیترين آدايای منةقی اس .

تعارض قاعدة قبح نقض غرض با ديگر اصول و قواعد
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

همانگونه هه پيش از اين نيز ةان اشاره شة ،آاعة آب نقغ ضر  ،رهانی اس
عقل اس  ،عةس رعاي

هه حاهم در ين

ين از سوی اننان حكيم و دارای آو عقل آبي و در مورد خةاوندة متعدال

هه حكيم مةلق و رئيي عقالس  ،محال اس .
توهه فقيه و آانونگذار ةين مةلب اعث میگردد ،تا در فرييندة اسدتنباط و آانونگدذاری ،ايدن
آاعةه را سرلوحه هار خويش آرار داده و درستی انتنداب اسدتنباط خدود ده شدارع و نيدز تصدويب
آوانين را ا اين آاعةه محك زنة .ثمره اين توهه اين اس
داليل ،آواعة و اصول ديگری هه ممكن اس

هه آاعة آب نقدغ ضدر

در تمدامی

در هريان هشف يك حكدم شدرعی و يدا تصدويب

اصالح سوم 1394/4/23
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را هه ريشه در حكم

اشة از هم توان مقا له ا آاعةه آب نقغ ضر

ايدزد متعدال دارد نخواهدة

مقاله

يك آانون مةرح گردد ،مقةس خواهة ود هرا هه ه هر ميزان هده دليدل طدرح شدةه آدوی و معتبدر
داش .
شاهة اين مةعا ،هالس فقيه فرزانه ،اماس خمينی اس

هه علیرضم وهود روايات صحيحهای هده

ر هواز ههارگيری حيلههای ر ا تأهية دارنة ،ا استناد ه آاعة آب نقغ ضدر  ،در صدح
روايات خةشه نموده و ر فر

صح

ايدن

سنةی ،ينها را نيازمنة تأويل و تفنير از هانب اهل يد

(ع)

میدانة (اماس خمينی  1421ج.)544 :2

کاربردهای قاعدة قبح نقض غرض
همان گونه هه گفته شة ،موارد فراوانی از ههارگيری آاعة آب نقغ ضر
و عالمان حوز استنباط آا ل شناسايی اس  .در اين آنم

رينيم نمونههايی هنة از ايدن هار ند

را در حيةه فقه و اصول رشماريم .ذهر اين نكته الزس اس
هيفي

صح

در ميان يثار فقيهدان

هه دا يدان ايدن مدوارد ،در مقداس يدان

استةاللها نبوده لكه تنها شواهةی از هار ردهای اين منئله نان يك آاعةه فقهدی

 )1فقه
 )1-1خمس و زکات

از همله منائلی هه در اين اب ،مةرح اس
هننی هم ارزش ه شخ
هه در اين حال

حثی اس

فقير ا هايی نيار االتر و ه انةازه مقةار واهب خمي و زهات اس

ا مةيون گشتن فقير ،اين شخ

زهات ةو پرداخ
صاحب جواهر

هه درين فقهدا از روا يدا نداروايی فدروش

میتوانة مبلغی را هه اينتی ه عنوان خمي يدا

میهرد ،ه عنوان ةهی او محاسبه هنة.
ا اشاره ه اين گونه معامالت ينها را اطل دانندته نده از ين ههد

هده شدخ

آصة خرية و فروش حقيقی نةاشته اس  ،لكه از ين رو هه اين هار ا اصل تشدريع حكدم وهدوب
خمي و زهات در تنافی اس
خمي و زهات اس

و حكم ه هواز هندين معاملدهای ،نقدغ ضدر

(نجفی  1404ج.)202 :32

از تشدريع وهدوب

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

ذهر خواهة شة.
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 )1-2الفاظ عقود

در ذيل حث عقود و از همله مهمترين ينها يعنی يع ،سخن از صح

يا ةالن انعقاد يك عقدة دا

الفاظی فراتر از صيغههای رايج و ا صراحتی همتر از ينها ه ميان میيية .رخی فقها ،ا پيش فر
آلمةاد هردن اين مةلب هده ضدر

از تشدريع عقدود و معدامالت ،تنظديم امدور معيشد مكلفدين و

پيشگيری از روز نزاع و درگيری در خالل اين امدور اسد  ،صدحي دودن اهدرای صديغ عقدة دا
الفاظی ضير صري را مورد خةشه آرار دادهانة ،هه اينكه صري نبودن اين الفاظ موهب اختالف و
و لذا حكم ه هواز اهرای عقة ا اين الفاظ ا ضدر

مرافعه اس

از تشدريع عقدود در تقا دل اسد

(موسوی آزوينی  1424ج.)585 :2

 )1-3صلح

صاحب هتاب فقه االماميه ،در پاسخ ةين سؤال هه ييا در عقة صل نيز خيدارات هداری هندتنة يدا
خير ،اآوالی را از رخی زرگان فقه اماميه نقل میهنة (رشتی  .)384 :1407يكی از اين اآوال تفصديلی
اس

هه ميان انواع صل داده میشود ةين ترتيب هه اگر صل متعلق ه معاو،های اشة ،خيار در

ين هاری خواهة ود و در ضير اين صورت ،مثل موردی هه متعلق صل دعوايی هه در گذشته رخ
داده اس

اشة ،خيار هريان نةارد .استةالل اين آول ر اين مبناس

تشريع عقة صل  ،پايان دادن ه اختالف و منازعه اس
ضر

هده اسداس و ضدر

اصدلی از

و حكم ه هواز خيدار در آندم دوس دا ايدن

منافات دارد (رشتی .)384 :1407

 )1-4نبش قبر

يكی از احكاس مورد اختالف ميان رخی فقها ،هواز يا عدةس هدواز ندبش آبدر ميد مندلمان اسد .
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

استةالل رخی فقها ر ناروايی هنين حكمی ،منافات اين حكم ا ضر
مي اس
هنم مي

شارع از حكم وهوب دفن

هه اينكه شارع مقةس ا وهوب دفن ده دنبدال امدوری هدون حفدظ حرمد و سدالم
وده اس

اما نبش آبر او ،اين اضرا

را نقغ مینماية (الری .)299 :1418

 )1-5فروش سالح به کفار

از همله احكامی هه ا استناد ه آاعة آب نقدغ ضدر  ،انتنداب ين ده شدارع مدورد ترديدة آدرار
گرفته اس  ،حكم فروش سالح ه هفار اس  .يكی از استوانههای فقه در اين اره میگوية:

اصالح سوم 1394/4/23

آتالهم ،فبيعها منهم و لو فی حال الهدنة نقغ للغر  ،فال يجوز» (خويی یتا ج.)188 :1

مقاله

«أنه آة أمر فی اآلية الشريفة 1جمع األلسحةة و ضيرها ،لالستعةاد و التهيئة الدى إرهداب الكفدار و
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«امر در ييه شريفه ه همع اسلحه و ضير ين ،ه خاطر توانايی و يمادگی رای ارهاب و هنگ ا
هفار و دشمنان اس  ،نا راين فروش سالح ه هفار حتی در زمان صل  ،نقغ ضر
اس

[امر خةاونة]

و ه همين دليل هايز نين ».

 )2اصول
 )2-1حجیت قطع

از همله مو،وعاتی هه مورد مةاآه اصوليان آرار گرفته اس  ،حجي
اين مو،وع ،سخن از حجيّ
اثبات حج ّي

آةع اس  .در خالل مباحدث

آةع ه تكليف ه ميان میييدة .رخدی از اصدوليون محقدق ،در مقداس

آةعی هه ه يكدی از تكداليف تعلدق گرفتده اسد

از آاعدة آدب نقدغ ضدر

مدةد

گرفتهانة ةين صورت هه اگر مكلف آةع پيةا هنة ه لزوس انجاس يا ترك فعلی در واآدع علدم پيدةا
می هنة ه اين منئله هه ضر

شارع ر انجاس يا ترك ين فعدل مترتدب گشدته اسد

و از همدين رو

اعث اذن ه نقغ ضر

میگردد و اين اذن از هانب خةا محال اس

(گلپايگانی  1410ج.)11 :2

 )2-2احكام ظاهری

از همله محذوراتی هه دامنگير حجيّ
ينجا هه ضر

احكاس ظاهری شةه اس  ،اشدكال نقدغ ضدر

اسد  .از

اصلی شارع اسالس ا عمل مكلفين ه احكاس واآعی محقق مدیگدردد ،اذن شدارع ده

هواز عمل ر اساس احكاس ظاهری را نقغ ضر،ی از سوی او میداننة و از همين رو انتناب هواز
عمل ه احكاس ظاهری ه شارع ،امری محال و ناروا میگدردد (صدةر  1417ج189 :4؛ خميندی  1418ج:6
.)240

 .1وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
التَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ (انفال.)60 :

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

نمیتوان در همان حال او را مكلف ه عملی ر خالف آةعش دانن  ،هه اين هه در ايدن صدورت
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 )2-3اشتراط قدرت در احكام

در صورت مةلق ودن يك حكم شرعی نندب

ده شدرط دودن آدةرت ،نظدرات متفداوتی مةدرح

میگردد؛ از همله اينكه مةلق ودن يك حكم میتواندة ،نشدان عدةس اشدتراط آدةرت شدرعی 1در
مكلف ه اشة؛ زيرا اگر هنين هيزی دخيل در حكم اشة و شارع دةان اشداره نكندة ،مصدةاآی از
مصاديق نقغ ضر

اس

هه وآوع ين از سوی شارع حكيم محال اس

(خويی  1417ج.)82 :3

 )3حقوق

ا آاعة آب نقغ ضدر

از همله عرصههايی هه ممكن اس

آوانين مةنی نيز احتمال وهود آوانينی هه ا ضر

در ارتبداط اشدة ،حقدوق اسد  .در

آانونگذار ه صورت هلی و يا آانونی خداص ده

صورت هزئی منافات داشته اشة ،يشتر اس  .در ادامه ه رخی از اين مدوارد ده تفصديل و رخدی
ديگر ه اختصار اشاره میشود.
 )3-1در ماده  18آانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  1373هه ه مدوارد نقدغ
«حكم» يا «آرار» آا،ی میپردازد يمةه اس

هه در صورتی هده حكدم آةعدی شدةه اشدة ،امكدان

نقغ ين وهود نةارد مگر ينكه «خالف يّن آانون يا شرع» اشة.
در ادامه اين ماده و در تبصره يك ه تو،ي خالف يّن آانون و شرع اشاره دارد و هنين يمدةه
اس :
«مراد از خالف يّن ين اس

هه رأى ر خالف ن

صري آانون و يا در موارد سدكوت آدانون

مخالف منلّمات فقه اشة».
ر اساس اين تبصره ،هرگاه رأی صادره ر خالف ن

صري آدانون اشدة ،آا دل نقدغ اسد .

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

همچنين در مواردی هه از سدوی آدانون حكمدی صدادر نشدةه اشدة ،اگدر رأی صدادره در خدالف
منلمات فقه اشة ،اين رأی آا ل نقغ خواهة ود .اشكالی هه دامنگير اين تبصدره اسد  ،در فدراز
پايانی ين اس

هه مفهوس ين اين اس

هه اگدر در مدوردی آدانون سداه

نبدوده اشدة ولدی رأی

صادره ر خالف منلّمات فقه اشة ،اين رأی آا ل خةشده و نقدغ نيند  .و ايدن مةلدب همدان يدا
 .1قدرت شرعي در مقابل قدرت تكويني و عقلي است كه گسترهاي وسيعتر از قدرت شررعي دارد و نسربت بره
شرط بودن هر كدام در تكاليف بحث ميشود با اين تفاوت كه قدرت عقلي را نمريتروان برا قاعردب قربض نقر
غرض ،نفي كرد (ر.ك :خويي  1417ج.)82 :3

اصالح سوم 1394/4/23
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ين نموده اس هه ا در نظر گرفتن اين تبصره ،ين اهةاف ه سرانجاس هامل نخواهنة رسية.

مقاله

دس

هم يكی از مواردی اس

هه آانونگذار ا تصويب اين آانون سعی در پيشگيری و يا مقا له دا

 )3-2در ماده  808آانون مةنی ،پيرامون حق شفعه هه يكی از اسدباب تملدك اسد  ،سدخن ده
ميان يمةه اس  .اين آانون هنين اس :
«هر گاه مال ضيرمنقول آا ل تقنيمی ،ين دو نفدر مشدترك اشدة و يكدی از دو شدريك ،حصد
خود را ه آصة يع ه شخ
اسد

ثالثی منتقل هنة شريك ديگدر حدق دارد آيمتدی را هده مشدتری داده

دده او ةهددة و حصد مبيعدده را تملددك هنددة .ايددن حددق را حددق شددفعه و صدداحب ين را شددفيع

میگوينة»
نكتهای هه در متن اين آانون وهود دارد اين اس
ملك شريك خود ،تنها در صورتی ه رسمي
ةان معناس

هه اين آانون ،حق شدخ

را درای تملدك

میشناسة .هه شريك او آصة يع داشته اشدة .ايدن

هه اگر شريك ناخواسته يا مغر،دانه از راه ديگدری ضيدر از يدع ،خواهدان واگدذاری

مايملك خود ه ديگری اشة ،اين شخ
نخواهة شة .و اين همان هيزی اس
در اموال مشاع ،حفاظ

هه در نقة مقا ل اهةاف تأسيي آدانون حدق شدفعه در فقده و

از اين ماده آانونی ،هعل آانونی اس

نماية اما انحصار ين ه عقة يع ا اين ضر

در تداد اس .

 )3-3از ديگر مواد آانونی هه ه نظر میرسة ،موهب نقدغ ضدر
میگردد ،ماده  321آانون يئين دادرسی مةنی اس

تا از منافع هر يدك از شدرها
از تصدويب مدادهای ديگدر

هه در ين ه طرف دعوا اهدازه مدیدهدة تدا دا

فراهم هردن تأمين مناسب از دستور موآتی هه دادگاه ه نفع خواهان صادر هرده اس  ،هلدوگيری
نماية .اين ماده اگر هه در راستای هلوگيری از ،رر و زيان خوانةه تصويب گرديةه اس  ،امدا در
مواردی نيز ضر

اصلی از آانون دستور موآ

سؤال می رد .اين مةلب در مواردی مثل ساخ

را هه در ماده  310از همين آانون يمةه اسد  ،زيدر
و سازهای ضيرآانونی و نا جا هه موهدب خندارتی

هبران ناپذير ه خواهان میگردد ،ه روشنی مشاهةه میشود .در ايدن مدوارد خواندةه مدیتواندة دا
تأمين از دستور موآتی هه ه نفع خواهان صادر شةه اس  ،موآتاً رفع اثر نماية .البته شاية تدوان آيدة
«در صورت مصلح » را هه در ماده  321رای تأمين يمةه اس
مواردی عنوان هرد.

پيشگيری آانونگذار از روز هنين

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

حقوق آرار دارد .هرا هه ضر

هيچ حقی نةاشته و فرص

هيچ اعترا،ی نيدز دةو داده
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نقغ ضر

در آدانون ده مدوارد فدوق خالصده نشدةه لكده مصداديق ديگدری همچدون رخدی

محةودي های آانونی هه رای صادرات هاال و،ع میگردد و نيز حبي مجرمينی دا هدرايم خدرد
در هنار مجرمين زرگ و دارای سوا ق هيفری فراوان ،رای ين وهود دارد.

امام خمینی و قاعده قبح نقض غرض
منئل ه هارگيری حيله های فرار از ر ا ،يكی از موارد اختالفی ميان فقهاس  .اماس خميندی ،ضدر
از تشريع حكم حرم

ر ا را ظلم در ر ادهندةه مدیدانندة هده ايدن مو،دوع نيدز دهخدو ی از سدوی

آانونگذار اسالس ،مشخ

شةه اس

(اماس خمينی  1421ج.)542 :2

ايشان ا تقنيم هردن انواع ر ا و هايز شمردن هار ن

حيله در رخی افراد از ين رو هه عرف

و عقال اين موارد را ر ا محنوب نمیهنة ،استفاده از حيلده را در مدواردی هده ر دا دودن ين ثا د
ه طور هلی مردود میداننة و میفرماية:

اس

«و أمّا القنمان اآلخران؛ أی الر ا القر،یّ ،و المعاملیّ الذی يعامل ر ويّاً ،فلدم تدرد فيهمدا حيحةة»
(اماس خمينی  1421ج.)544 :2

ايشان ا اشاره ه رواياتی هه در اين زمينه وهود داشته و ه ظاهر استفاده از اين حيلهها را مجداز
میشمرد ،اين اخبار را ه لحاظ سنةی و محتوايی آا ل خةشه میداننة هه آا لي

و تقييدة

تخصي

حكم منتفيغ حرم ر ا را نةارنة:
هم ايشان ،پا را فراتر گدذارده و حتدی در صدورتی هده روايدات صدحي دال در هدواز هدار رد
حيلههای ر ا داشته اشيم ،ينها را نيازمنة تأويل و يا ارهاع ه معصومين(ع) میداننة:
« ل لو فر

ورود أخبار صةيةة دالّة عحى الةيحة فيهما ،ال دةّ مدن تأويلهدا ،أو ردّ علمهدا إلدى

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

صاحبها» (اماس خمينی  1421ج )544 :2

اين همه و ناروايی ههارگيری حيلههای ر ا و هنار گذاردن روايدات از ين روسد
فلنفه و ضر

اصلی از تشريع حكم حرم

ر ا را هه همانا ظلم و ستم ر ر ادهنةه اسد

هده ايشدان
حتدی در

صورت استفاده از ين حيلهها ،هاری و ساری میداننة:
«،رورة أنّ الحيل ال تخرج المو،وع عن الظلم و الفناد» (اماس خمينی  1421ج.)544 :2

ايشان همچنين در پاسخ ه اشدكالی هده ظلدم ده ر ادهندةه را در ايدن مو،دوع ،نده علد
حكم

تشريع حرم ر ا تلقی مینماية میفرماينة:

لكده

اصالح سوم 1394/4/23
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حيث ال يشذّ منها مورد ،للزوس اللغو فی الجعل» (اماس خمينی  1421ج )545 :2

اين ةان معناس

مقاله

«إذا هان

الةكمة في حرمة الر ا ما ذهر من المفاسة ،ال يجوز التخلّ

عنها فی هميع الموارد؛

هه حتی در صورتی هده ظلدم را حكمد حرمد ر دا دةانيم داز هدم هعدل

حكمی ديگر هه در تعار

هلی ا اين حكم

وده و ين را از اساس ردارد ،درس نخواهة ود.

اماس خمينی پي از يان مةالب فوق ،دا تأهيدة دو داره در اينكده تحدريم ر دا دهخداطر ظلدم در
ر ادهنةه اس  ،هواز استفاده از حيلههای ر ا مادامی هه معامله عنوان ر دوی خدود را حفدظ نمدوده
اشة از آبيل تناآغ و نقغ ضر

و در نتيجه لغو میشمرد هه در مورد خةاونة متعال ممتنع اس :

«فتحريم الر ا لنكتة الفناد و الظلم و ترك التجارات ،و تحليله جميع أآنامه و أفراده دد مع تغيير
عنوان ددال يوهب نقصاً فی ترتّب تلك المفاسة ،من آبيل التناآغ فی الجعدل ،أو الحغويةة فيده» (امداس

خمينی  1421ج .)545 :2
اين منئله يكی از احكاس مهم و دارای يثار فراوان شرعی ،اآتصادی و اهتماعی اسد
خمينی ا هرهگيری از آاعة آب نقغ ضر  ،ين را نادرس

هده امداس

میداننة.

از مجموع ينچه يان شة هنين ه دس

میيية هه آب نقغ ضر

از همله مةرهات عقلی اسد

هه عالوه ر تأيية از سوی خةاونة متعال در آرين هريم ،از ناحي فقهای اسالمی نيز مدورد پدذيرش
و توهه آرار گرفته اس  .هر هنة اين توهه در رهههايی از زمان ،ا فراز و نشيب همراه وده اس .
همچنين ،اين آاعةه ه پيش فر
افعال و تشريع و نيز ثا

هايی همچدون حكمد

و حتمی ودن اضرا

خةاوندة متعدال ،ضدر

مندةی او در

تشريع حكم و نقغ ينها ،نيازمنة اس .

ههارگيری اين آاعةه توسط فقها و علمای عرص استنباط نان اماس خمينی هه ا تمنك دةان
آائل ه عةس هواز استفاده از حيلدههدای ر دا گرديدةهاندة ،تدأثير ندزايی در تحدول اسدتنباط احكداس
اسالمی و نيز آانونگذاری و نظاس حقوآی دارد.

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

سرانجام
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پژوهشنامة متين

منابع
-

اصفهانی ،محمةحنين همپانی1409( .ق) االجار  ،آم :دفتر انتشارات اسالمی هامعه مةرسين حوزه علميه
آم ،هاپ دوس.

-

ا ن عقيل عمانی ،حنين ن علی1413( .ق) حياة ابن عقيل العمانی فقهه ،آم :مرهز معجم فقهی ،هاپ
اول.

-

اماس خمينی ،سية روح اهلل1421( .ق) كتاب الايع ،تهران :مؤسنه تنظيم و نشر يثار اماس خمينی ،هاپ اول.

-

ايروانی ،ميرزا علی )1370( .نهاية الظهايه ،آم :دفتر تبليغات اسالمی ،هاپ اول.

-

هوهری ،اسماعيل ن حماد1410( .ق) الصحاح ،يروت :دارالعلم للماليين ،هاپ اول.

-

حنينی مؤمن زاده ،سية امراهلل )1388( .ماانی نوآ ريهاي فقهی شهيد آيت اهلل مطهري ،تهران :انتشارات
صةرا ،هاپ اول.

-

(س)

خمينی ،سيةمصةفی )1418( .تحريرات فی االصول ،تهران :مؤسنه تنظيم و نشر يثار اماس خمينی  ،هاپ
اول.

-

خويی ،سيةا والقاسم1417( .ق) محاضرات فی اصول الفقه ،آم :انتشارات انصاريان ،هاپ ههارس.

-

ددددددددددددددددددددددد  ( .یتا) مصااح الفقاهه ،یها.

-

دهامی ،محمةهواد« )1388( .آاعةه آب نقغ ضر

-

راضب اصفهانی ،حنين ن محمة1412( .ق) مفردات الفاظ الفرآن ،لبنان-سوريه :دارالعلم -دارالشاميه،

در هالس اسالمی» ،آيظه معرفت ،شماره .20

هاپ اول.
-

ر انی گلپايگانی ،علی )1382( .حسن قاح عقلی يا پايههاي اخالق جا دان ،آم :انتشارات مؤسنه اماس
(ع)

صادق .
-

رشتی ،ميرزا حبيب اهلل1407( .ق) فقه االماميه (خيارات) ،آم :هتا فروشی داوری ،هاپ اول.

-

زحيلی ،وهبه ( .یتا) الفقه االسالمی ادلته ،دمشق :دارالفكر ،هاپ ههارس.

-

سبزواری ،عبةاالعلی1413( .ق) مهذب االحكام فی بيان حالل الحرام ،آم :مؤسنه المنار ،هاپ ههارس.

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

الظاا ر ،يروت :دار الفكر.

-

سيوطی ،ا و كر1403( .ق) االشاا

-

شهية اول ،محمة ن مكی عاملی ( .ی تا) القوا د الفوا د ،آم :هتا فروشی مفية ،هاپ اول.

-

شهية ثانی ،زين الةين ن علی1413( .ق) مسالك االفهام الی تظقيح شرايع االسالم ،آم :مؤلسسة المعارف
االسالميه ،هاپ اول.

-

صةر ،محمة اآر1408( .ق) مااحث االصول ،تهران :مقرر ،هاپ اول.

-

طباطبايی ،سيةعلی ( .ی تا) رياض المسا ل فی فقه االحكام بالدال ل ،آم :مؤسنه يل البي
هاپ اول.

عليهم النالس،

اصالح سوم 1394/4/23

اول.
-

عراآی ،يآا،ياء1417( .ق) نهاية االفكار ،آم :دفتر انتشارات اسالمی ،هاپ سوس.

-

عالمه حلی ،حنن ن يوسف )1368( .باب حادي عشر ،ا تحقيق و تصحي عبةالرحيم عقيقی خشايشی،

مقاله

-

طبنی ،نجم الةين ( .یتا) الظفی التغريب فی مصادر التشريع االسالمی ،آم :مجمع الفكر االسالمی ،هاپ
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آم :دفتر نشر نوية اسالس.
-

دددددددددددددددددددددددد 1413( .ق) قواعد االحكام فی معرفة الحالل الحرام ،آم :انتشارات اسالمی وا نته ه
هامع مةرسين حوز علميه آم ،هاپ اول.

-

عالمه طباطبايی ،سيةمحمة حنين1417( .ق) الميزان فی تفسيرالقرآن ،آم :دفتر انتشارات اسالمی هامع
مةرسين حوز علمي آم ،هاپ پنجم.

-

عليش ،محمة1409( .ق) مظح الجليل ،يروت :دارالفكر.

-

فخرالمحققين ،محمة ن حنن1387( .ق) ايضاح الفوا د فی شرح مشكالت القواعد ،آم :مؤسنه اسماعيليان،
هاپ اول.

-

قانون مدنی.

-

هاشانی ،حبيب اهلل1404( .ق) تسهيل المسالك الی المدارك ،آم :مطبعة العلميه ،هاپ اول.

-

گلپايگانی ،محمةر،ا1410( .ق) افاضة العوا د فی شرح درر الفوا د ،تهران :دارالقرين الكريم ،هاپ اول.

-

الرى ،سية عبة الحنين1418( .ق) التعليقة على المكاسب (للالري) ،آم :مؤلسسة المعارف اإللسالمية ،هاپ
اول.

-

موسوی آزوينى ،سية على )1424( .يظابيع األحكام فی معرفة الحالل الحرام ،آم :دفتر انتشارات اسالمى
وا نته ه هامعه مةرسين حوزه علميه آم ،هاپ اول.

-

مجلنی ،محمة اآر1404( .ق) مرآة العقول فی شرح اخاار آل الرسول ،تهران :دار الكتب االسالميه ،هاپ
دوس.

-

مةهری ،مرتدی )1372( .عدل الهی ،تهران :انتشارات صةرا ،هاپ هفتم.

-

مظفر ،محمةر،ا )1373( .اصول الفقه ،آم :انتشارات اسماعيليان ،هاپ پنجم.

-

نجفی ،محمةحنن1404( .ق) جواهر الكالم فی شرح شرايع االسالم ،يروت :دار احياء التراث العر ی ،هاپ
هفتم.

-

هاشمی حبيباهلل و حنن حنن زاده يملی و محمة اآر همرهای1400( .ق) مظهاج الاراعه فی شرح

نهجالاالغه ،تهران :مكتبة االسالميه ،هاپ ههارس.

«قبح نقض غرض» با تأكيد بر نظر امام خميني(س) در بحث حيلههاي فرار از ربا

-

فيومی ،احمة ن محمة ( .ی تا) المصااح المظير فی غريب الشرح الكاير ،آم :منشورات دار الر،ی ،هاپ اول.

