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 مقدمه

 اجتماعی روابط تنظیم و جامعه یبقا برای قانون ضرورت نام به واقعیتی اهمیت امروزه
 نظران صاحب و دانشمندان ربیشت ت،مناسب مینه به ؛نیست پوشیده کسی بر ها انسان
 نظامات و قوانین هدف و مبنا ،أمنش ۀدربار که خاصی عقاید و افکار از نظر صرف

 برای اجتماعی نظامات و قوانین وجود که ندا القول متفق همسئل این در ،دارند اجتماعی
  .است یضرور اجتماعی و فردی مصالح و منابع حفظ

 توسل شیوع و باب فتح ای جامعه هر در اخالقی انحطاط عوامل از یکی دیدتر بی
 از ناشی یها محدودیت آثار کردن اثر بی برای اجتماعی مسائل در نیرنگ و حیله به

 که آید وجود به امکان این ای جامعه در چنانچه زیرا ؛است اجتماعی نظامات و قوانین
 یا ءشی مثالً صوری عقد به متقلبانه توسل و نیرنگ و حیله به تظاهر با بتوانند افرادی
 امثال و صلح یا قرض یا بیع عقد قالب در آن واقعی قیمت برابر صدها به را چیزی

 .کنند خالی اجتماعی نظامات و تکالیف بار زیر از شانه راه این از و نمایند مبادله ها آن
 خواهد قرار خطر معرض در را جامعه فرهنگ و حقوقی اصول و مبانی تنها نه امر این
 خواهد فراهم مردم بین در را قانون به نسبت  احترامی بی و شکنی قانون موجب بلکه داد
 و ممنوع را قانون به نسبت تقلب و حیله انحقوقدان غالب دیرباز از لحاظ بدین .کرد

 ها دولت که اند کرده معرفی جامعه اخالقیات و نظم مخل را آن شیوع و دانسته مردود
 به رسیدن برای افراد صحیح آراسته ظاهر به اعمال نوع هر پدیده این با مقابله برای باید
 های مجازات بینی پیش با و نمایند تلقی مجرمانه را قانونیغیر و نامشروع نتیجه یک

 فراهم جامعه در را کیفری عدالت اجرای ۀزمین متقلبانه عملیات گونه این برای متناسب
 و صداقت منادی باید دیگری هرچیز از بیش که اسالم حقوقی نظام در ویژه به ؛نمایند
 زیرا ؛شود می شناخته مردود شرعی ۀحیل و قانون به نسبت تقلب ۀمسئل ،باشد درستی

 چنانچه و شد خواهد ارزشیابی آن ۀدهند انجام قصد و نیت براساس اسالم در کاری هر
 گرفته صورت قانونی یها محدودیت از فرار برای باطناً ولی صحیح ظاهر به اعمالی
 .(2ص ،0931 ،یدیول) است باطل و حقوقی ارزش  بدون ،باشد

 ،شده مطرح تر گسترده صورت به ربا بحث در هرچند ،شرعى ىها چاره و ها حیله
 ،نکاح ،طالق ،طهارت در .است جارى فقه سراسر در بلکه ندارد ربا به اختصاص ولى
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 ما فقهاى جهت بدین است. مطرح نیز عبادات ابواب در حتّى و ،قضا ،اجاره ،بیع ،شفعه
 بحث معموالً هرچند ،اند پرداخته بدان ،مناسبت به فقهى ىها کتاب مختلف ابواب در

 .(09ص ،0939 ،شیرازی مکارم) اند نموده مطرح طالق کتاب ذیل در را آن عمده

 قانون به نسبت تقلب و شرعيه حيل تاريخي سير .2

 و وضع دنبال به قانون به نسبت تقلب که دهد می نشان حقوق تاریخ مطالعه دیدتر بی
 در و گرفته قرار توجه مورد و مطرح جامعه در آن اجرای و قوانین شدن  الزامی
 قابل موضوع قانون به نسبت تقلب (حمورابی )قانون قوانین مجموعه ترین یقدیم

 به رسیدگی که اروپا سیزدهم قرن دادرسی سیستم در دیگر طرف از .است بوده تعقیب
 در مذهبی ناروحانی ارتکابی جرائم و عرفی یها دادگاه صالحیت در اشخاص جرائم

 مطرح قانون به نسبت تقلب خاصی نوع ،بود کلیسا اختصاصی یها دادگاه صالحیت
 به محکومیت و تعقیب از فرار برای جرم مرتکبان از برخی که معنی بدین ،است بوده

 ملبس و استفادهوءس با جرم ارتکاب از پس عرفی یها دادگاه در شدید یها مجازات
 عمل این و آمدند برمی قانون به نسبت تقلب درصدد مذهبی ناروحانی لباس به شدن
 ،یدیول) است بوده کیفری تعقیب قابل زمان آن در ،ودب حقیقت کتمان نوعی که ها آن

 .(4ص ،0931
 و نیست سابقه بی  اسالم حقوق در اسالمی نظامات به نسبت تقلب و حیله ۀمسئل

 و مقررات به نسبت تقلب از نظام این بیزاری دیؤم کریم قرآن در تسب اصحاب قصه
 صوری عقد به توسل عالوه به .است مذهبی تکالیف از سرپیچی برای  اسالمی موازین

 مردود  اسالمی فقه در ربا حرام و نامشروع هدف به رسیدن برای معامالت جریان در
 البیع اهلل احل» ۀشریف یه آ به استناد با سنت اهل و امامیه فقهای مشاهیر از برخی و است
 اعالم باطل و نموده منع را اعمال گونه این  ،هشدوارد اخبار و احادیث و «الربا وحرم
 ،معامالت در صوری عقد وسیلۀ به حیله بطالن ۀنظری این مقابل در نماند ناگفته ؛اند کرده
 این بطالن )دالئل اند شده معامالت انجام در شرعی حیله جواز به معتقد فقها از بعضی
  .کنیم( می مطالعه بعداً را نظریه
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 صورت به قانون به نسبت تقلب اینکه با گذشته در نیز ایران حقوق در ،رحاله به
 رانود کیفری نظام در حال، بااین ،نیست سابقه بی ربا حرمت از ارفر قصد به شرط بیع

 به متقلبانه توسل زمینه در 0914 سال  عمومی مجازات قانون در متعاقباً و مشروطیت
  .است نداشته وجود خاصی کیفری مقررات ،ربا ممنوعیت کردن اثر بی برای صوری عقد

 شرعيه حيل اصطالحي و لغوی معنای .1
 لغوی معنای .1-2

 :کنیم می  نقل را لغت اهل علمای از نفر چند گفتار ،حیله لغوی معنای شدن روشن برای

  :گوید می ،ستا نیز تفسیری معانی شامل که «مفردات» در اصفهانی راغب الف(

 تعبیر به ؛باشد پنهانی شکل به که است ییها راه گرفتن کار به معنی به ،حیله»
 در گرچه ،دارد منفی بار معموالً و است پنهانی جویی چاره معنای به دیگر

 «دارد نیز مثبت بار که شود می استفاده آن از حکیمانه راه عنوان به  هم مواردی
 0.(093ص ،0932 ،اصفهانی راغب)

 گرفتن کار به معنی به ،حیله» :گوید می رابطه این در «البحرین مجمع» مؤلف ب(
  .(474ص ،0 ج ،0933 ،بابری داراشکوه) 2«باشد پنهانی شکل به که است ییها راه

 و شده گرفته نظر در حیله برای دیگری معنای نیز دیگر کتب از بعضی در ج(
 و مصلحت ،فریب ،نیرنگ ،استادی ،نظر تیزی ،تصرف بر قدرت معنای به را حیله
 ،دیگران و ابراهیم مصطفی ؛427ص ،0ج ،0977 ،سیاح) اند نموده معنا دید صالح
  .(213ص ،2-0ج ،م0333
 نظر در را زیر معنای سه حیله برای لغت اهل علمای از بعضی همچنین د(
 و اسباب وسیلۀ به هدف به رسیدن .2 ؛تحول و دگرگونی ،تغییر هرگونه .0 اند: گرفته
 ،مذموم و منفی جویی چاره .9 و منفی چه و باشد مثبت هدف چه ،پنهانی علل
 .(4ص ،0933 ،دار ابلق) رود می کار به امروز فارسی که طور نهما

 یها شیوه بر واژه این» که شده بیان طور این نیز واژه این عرفی معنای مورد در
 که ای هگون به ،گیرد می قرار استفاده مورد هدف به رسیدن برای که شود می اطالق پنهان
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  ،بحیری) «کرد کشف و تدریاف را ها آن توان می تیزهوشی و زیرکی نوعی با تنها
 .(94ص ،0973

 اصطالحي معنای .1-1

  :از ستا عبارت فقها مصطلح در «حیله»
 ،آن به رسیدن راه اینکه چه ،مشروع هدف و شرعى مطلوب یک به رسیدن»

 حیله چیزى چنین ،باشد غیرمشروع خود مذکور راه یا ،باشد حاللى امر
 .(03ص ،0939 ،شیرازی مکارم) 9«است

  فقه مختلف ابواب در دیگران کلمات از بندی جمع عنوان به را تعریفی فقها برخی
 هرچند شریعت قوانین ظواهر حفظ از اند عبارت حیل» :که است این آن و اند کرده ارائه
 ،بنابراین .(04ص ،0931 ،شیرازی مکارم) 4«باشد تعارض در شریعت روح با عمل آن با

 بسا چه ولی  ،شده رعایت آن در قانون ظواهر گرچه که است ییها راه بستن کار به حیله
  .است مخالف قانون روح با

 ،است مشروع و ممدوح ،نباشد متعارض شرعی کامحا با که حیلی فقها نظر به
 است حرام آن به توسل و مذموم ،باشد داشته منافات سنت و کتاب با که حیلی ولی
 .(21-03صص ،4ج ،0933 ،صدوق شیخ)

 ،ربا حرمت از فرار برای شخص  که است آن ربا شرعی های حیله ،نتیجه در
 اصلی هدف به ،دارند شرعی ظاهری  که معامالت و عقود از بعضی طریق از کوشد می
 در ،پیموده را شرعی های راه ،شخص  این چون ؛برسد ،است سود دریافت که خود
  تحریم فلسفه و روح با است  ممکن ولی ،است نکرده شرع با مخالفتی ظاهر
  34 مسئله (رهطوسی) شیخ  خالف کتاب در ،نمونه برای ؛باشد کرده مخالفت ربا

 :است آمده

 پیدا کاهش مقرر حد از لحظه یک مدت به حتی سال اتمام از قبل مال نصاب اگر
 از فرار قصد به و عمد به ،کاهش این اگر حتی ؛نیست شخص عهده بر چیزی ،کند

  .است زکات تعلق عدم اقوی ،باشد  زکات
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 حوایج رفع» که مقدس شارع غرض با «جواز» این است ممکن که درحالی
 که وجوهی پرداخت برای کسی اگر همچنین نباشد. سازگار « است زکات  نامستحق
 به ،خمس و زکات مستحق به را ارزشی کم کاالی ،است بدهکار زکات و  خمس بابت
 عهده از زکات و خمس ،کند حساب وجوهات بابت را آن ثمن و بفروشد  گزاف قیمت

  .شود می  ساقط او

 برخی در بلکه باشد ناسازگار قانون روح با حیله همیشه که نیست چنین البته
 گندم « من نیم» اگر ،« متماثلین بیع» در مثال ؛نیست تعارض در گذار قانون غرض با موارد
 ،هستند مساوی تقریباً قیمت نظر از که گردد معاوضه بد گندم « من یک» با  خوب
 را کبریتی قوطی توان می نتیجه در کرد. حل ضمیمه حیله طریق از توان می را ربا مشکل

 ربای عنوان به ربا این از نشویم. ربوی معامله دچار تا کرد ضمیمه گندم « من  نیم» به
 را حیله این ،هستند ربا حیل مخالف که هم امام)ره( حضرت حتی و یادشده تعبدی
 در بحث محل تبیین برای .(7 مسئله ،443ص ،0 ج ،0933 ،خمینی )امام دانند می جایز

 :باشیم پاسخگو را سؤال دو این  که 4است کافی ،نزاع محل توضیح

 ربا حیل که این از نظر صرف یعنی ،چیست خود خودی به ربا حیل حکم .0
  دارند؟  حکمی چه ،هستند الزامی حکم از فرار برای  ای وسیله

 در چیست؟ گیرند می قرار ربا گرفتن برای ای وسیله عنوان به وقتی ،ها آن حکم .2
 شد  بیان حیله اصطالحی تعریف در که ای نکته به توجه با گفت: باید اول سؤال پاسخ
 .است آن اعم معنای به جواز ربا حیل همه حکم ،باشند قانونی باید ربا حیل که

 یکی حرمت مدعی کسی اگر و 3باشد حرام ،خود خودی به تواند نمی ربا حیله ،بنابراین
  .کند اثبات را آن باید باشد ها آن از

 در یاآ که است این  نکته آن و کنیم می آغاز را دوم سؤال پاسخ ای نکته تذکر با
 رد گفت باید دارد؟ وجود « وسیله در هدف ثیرأت اصل» نام به اصلی ،مقدس  شریعت

  این  زیرا ؛شود می دیده « المحظورات تبیح الضرورات» قاعده مثل در ،اصل این از پایی
  نجات مثل ؛کرد استفاده ممنوع وسیله از صحیح اغراض در توان می» گوید: می قاعده
 مصلحت یک فدای توان می را حرام امر یک یعنی ،غصبی زمین طریق از غریق دادن

 عکس در که است این پرسش حال است. قبیل همین از نیز تزاحم باب و کرد عالی 
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 کارگیری به در اشخاص هدف و غرض اگر یعنی ،است چگونه مسئله ،قبل فرض 
 عمشرو ذاتاً که ای وسیله در تواند می قانون روح آیا ،داشت تنافی قانون روح با وسیله
 ،وسیله در هدف ثیرأت یعنی ،مطلب این کند؟ حرام و ممنوع را آن و بگذارد ثیرأت ،است
 منزل تخلیه به مستأجر اجبار اگر مثالً ؛است شده پذیرفته ای اندازه تا مدنی قوانین در

 قانونی و مشروع عملی اًذات که اجاره مبلغ کردن برابر چند راه از توان نمی ،باشد ممنوع
 امام مبنای است؟ چگونه شرعی قوانین در حال ،کرد تخلیه به مجبور را او است
  که ای وسیله در شارع اغراض که است نکته  این گویای ،بحث این در )ره(راحل

 این مشهور که درحالی وسیله( در هدف ثیرأت) باشد می گذار ثیرأت ،است مشروع ظاهر به
  .پسندند نمی را سخن

 حکم یک از مکلف خروج که کرد اشاره نکته این  به باید بیشتر توضیح  جهت
 مورد که است صورتی در این حکمی: خروج .0 :است ممکن راه دو از ،شرعی  الزامی
 وارد استثنا ،الزامی شرعی حکم به ،دیگر تعبیر به بدانیم. خارج شرعی حکم از ،را خود
 .(یرخب نظر بر بنا) فرزند از پدر وسیله به ربا گرفتن مثل ،کنیم

 بتوان تا کنیم ایجاد تغییر ای هگون به حکم موضوع در یعنی :موضوعی خروج .2 
  قرض اگر اند: گفته بعضی مثالً ؛نیست صادق  الزامی حکم موضوع ،ما مورد بر ،کرد ادعا

  .نیست صادق ربوی قرض ،مورد این بر موضوعاً ،کنیم تبدیل بیع به را ربوی

 این  گرچه ؛ندارد مانعی ،باشد  دومی قبیل از مکلف خروج اگر قسم دو این میان از
  .(آید می که) دارد تفصیلی  کالم

 قبیل از ربا حیل که هستند مدعی ،است جایز ربا حیل گویند می که کسانی بیشتر
 وجود ها آن برای تصرفی هیچ و ندا خارج افراد سلطه از ذاتاً احکام زیرا ؛است دومی
 خروج قبیل از ها این گویند می ،نیست جایز ربا حیل معتقدند که ها آن و 7ندارد

  .نیستند موضوعی 

 ،موضوعی خروج در زیرا ؛داد تفصیل باید موضوعی خروج یعنی ،دوم قسم در
 طور به ،باشد موضوعی خروج صورت به  الزامی حکم از مکلف خروج که جایی یعنی
 حکم  به رهایی این  بلکه کرده پیدا رهایی تکلیف قید از او که گفت توان نمی مطلق
 مطهری شهید نباشد. تعارض در گذار قانون غرض با که است صورتی در شرع و عقل
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 از را خود که معنا این  به کند می حیله ،شخص وقت یک گوید: می رابطه این در
 روزه و کند قصر را نماز تا کند می سفر مثال ؛کند می خارج دیگر موضوع به موضوعی

 .است نکرده عمل شارع غرض خالف بر حقیقت در زیرا ؛است جایز این ،کند افطار را
 سفر و دیگری حکم سفر مورد در و کرده وضع  حکمی حضر مورد در خودش شارع

 ماه در بگوید توانست می خواست می اگر که درحالی ،است  نکرده منع را اختیاری
  .است نخواسته را این ولی نکنید سفر رمضان

 قانون متأهل اشخاص برای اگر که است این مدنی قوانین در حیله نحو این مثال
 به اقدام کسی اگر ،نباشد معافیت ،متأهلغیر برای و باشد سربازی خدمت از معافیت 
 هم مقنن غرض با و است کرده خارج دیگر موضوع به موضوعی از را خود ،کند تأهل 
 آن منفی معنی به قانون به نسبت تقلب حیل از نوع این پس ؛است نورزیده مخالفت 
  .ستا جایز کامالً و ستنی

  شارع سر بر گذاشتن کاله حقیقت در و مقنن غرض با مبارزه ،حیله وقت یک ولی
 نوع این مثال ؛دانست قانون به نسبت تقلب توان می را حیل این رسد می نظر به .است
 انجام دفتر تنظیم در مالیات از فرار برای تجار که است هایی حیله بشری قوانین در
 وصول مقنن  غرض که نیست شکی زیرا ؛است مقنن غرض با مبارزه که دهند می

 و بگیرند ایراد او بر توانند نمی ،است قانونی وی کار صورت چون ولی ؛است مالیات
 این امثال بگیرند. را مالیات از فرار جلوی شاید تا دهند می تغییر را قوانین همواره لذا
 هزیاد رباگیر خواسته  شارع که است واضح .استرب همین شرعی احکام در حیله نوع

 مبارزه شارع غرض با پس ،شود می انجام کاری چنین حیل وسیلۀ به که درحالی ،نگیرد
 حیل حرمت یعنی ،ایشان موردنظر نتیجه توان می .(941-993صص ،همان) است شده
 قاعده نام به ای قاعده ما اینکه آن و رساند اثبات به دیگری استدالل قالب در را ربا
 این طبق است. عقلی ای قاعده و آمده علما از بعضی  کالم در که داریم « غرض نقض»

 جدی صورت به امری عدم یا وجود به عاقلی شخص مقصود و غرض وقتی ،قاعده
 که نیست معقول ،کند اعالم عقاب موجب را آن از سرپیچی  که ای هگون به ،بگیرد تعلق
 صاحب اوست. مبغوض آن ضد اًمسلم و دهد قرار تأیید و قبول مورد هم را آن ضد

 احکام در شارع غرض نقض ۀدربردارند که چیزی هر» :گوید می  رابطه این در جواهر
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 مرحوم .(212ص ،92 ج ،0933 ،نجفی) 3«بود خواهد بطالن به محکوم ،باشد شرعیه
 گرفتن کار به ایشان ؛اند نبوده غافل ربا حیل بحث در قاعده این از نیز اردبیلی محقق
 نیز )ره(راحل امام نظر  چنانچه داند. نمی سازگار ربا تحریم از شارع غرض با را ربا حیل
  3.آمد خواهد آن تفصیلی بیان که است چنین

 حیل با موافق مقدس شارع که کرد حکم باید ،غرض نقض قاعده طبق ،بنابراین
 .(047ص ،0934 ،سعیدی) باشد نمی ،نیست سازگار او غرض با که ربا

 قانون به نسبت تقلب و حيله ماهيت .8
 حيله مفهوم .8-2

 که دهد می انجام عملی حیله فاعل .شود می معنی خدعه و مکر ،عرف و لغت در حیله
 و مذموم کار به اختصاص لغت در حیله نیست. او توجه مورد و مقصود عمل آن ظاهر
 تعریف در همچنین ؛است شده استعمال مذموم امر مورد در بیشتر ولی ،ندارد ناپسند
 هدف به وصول برای پنهانی یها روش از است عبارت حیله شود: می گفته حیله لغوی
 غالباً و برساند را فرد تفطن و زیرکی نوعی هب ها روش آن دادن انجام که یطور به معین

 نظر در که کند می امری دادن انجام به موفق را شخص که است ییها روش بر منصرف
 شوند می چیزی مرتکب حیله وسیلۀ به ،حقیقت در و است ممنوع عرف و عقل یا مقنن
 و اصطالحات در لغت این است. ممنوع عقل و عادت یا عرف یا گذار قانون نظر در که

 حرام از فرار» اصطالح ،اخبار از برخی در فقط و است نشده ذکر اسالم مقنن تعبیرات
 ذکر «حالل به حرام از فرار» از تعریفی ولی ،است شده ذکر مورد همین در «حالل به

 از .اند ننموده معین را آن سامان و حدود و اند نکرده تعریف را آن هم فقها و است نشده

 مستقالت ةاالجار مال تعدیل نامۀ نییآ 03 ماده در فرار عنوان اینکه تصادف حسن
 یا مستقیم طرق کلیه» است: چنین مذکور مادۀ ؛است شده ذکر هم 0924 مصوب

 اثبات از پس ،نمایند اتخاذ نامه نییآ این مقررات از فرار منظور به طرفین که غیرمستقیمی
 قانون 24 مادۀ در «فرار» کلمۀ ذکر بدون مضمون همین و «بود خواهد باطل و بالاثر
 :است شده آورده صورت این به 0993 خرداد دهم مصوب مستأجر و مالک جدید

  .«باشد می اثر بی قانون این مقررات مخالف سند یا و قرارداد هرگونه»
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 حدود ،نیست روشن حقوقی اصطالحات در حیله مفهوم حدود که طور همان
 «مستأجر و مالک قانون با مخالف قرارداد» مفهوم حدود و «مقررات... از فرار» مفهوم
 آن اشباه و مستأجر و مالک قانون 24 ماده در مخالفت از مقصود یعنی ؛نیست معلوم هم
  چیست؟ ثبت( قانون 93 مادۀ مانند)

  گیریم: می نظر در را ذیل نمونۀ دو الؤس این توضیح برای 
 به جنس معامله از فرار برای ،دیگر عبارت به و) ربا از فرار برای شخصی ،اول
 دویست به سیگار نخ یک ضمیمۀ به را گندم من صد گندم( به گندم مانند مشابه جنس
 ،ندارند شباهت هم با معوض و عوض بیع این در اینکه یاتکا هب و فروشد می گندم من
  مورد: این در ؛کند می فرار ربا منع قانون از ،ترتیب این به و داند نمی ربوی بیع را آن

 عبارت آن و دارد صوری ۀجنب کامالً که است گرفته صورت قانونی عمل یک یک،
 مبادله به نظری حقیقت در معامله طرفین چه گندم بیع ضمن در سیگار فروش از است
  .است میان به اسمی فقط سیگار از غالباً و ندارند سیگار

 شق دارند. را قانون به نسبت تقلب قصد آن انجام ضمن مزبور معامله طرفین دو،
  .آن معنوی عنصر دوم شق و است حیله مادی عنصر اول

 ذیالً که را ای نمونه و اند نامیده «Simulation» را نمونه این اصطالحات از برخی در
 در ما اینکه حال و (0949 ،لنگرودی جعفر) نامند می «La Loi Fraude A» کنیم می ذکر
  .مییگو می حیله ها آن دوی هر به خود فعلی حقوق زبان

  برای وی است. شده منع آن در طالق که است کشوری تابع شخصی ،دوم 
  که کند می قبول را کشوری تابعیت و دهد می تابعیت تغییر خود زوجه دادن طالق
 ؛گردد میباز خود کشور تابعیت به طالق انجام از پس و است مجاز آن قانون در طالق
  :مورد این در

 صوری عمل عقالء عرف نظر در که است گرفته صورت قانونی عمل یک یک،
 تابعیت تغییر که کسی .است بدیهی تابعیت تغییر از عبارت عمل آن .شود نمی محسوب

 او متوجه ،است پذیرفته را آن تابعیت که کشوری ۀناحی از جدیدی تکالیف ،دهد می
  قبلی تابعیت به دوباره که مادام تکالیف آن انجام برای را خود کم، دست و شود می
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 صوری عمل یک آثاری چنین با تابعیت تغییر ؛است کرده آماده ،بازنگشته خود
  باشد. تواند نمی

 هم را قانون به نسبت تقلب قصد ،است داده تابعیت تغییر که شخصی چنین دو،
 روزه از فرار منظور به رمضان ماه در مسافرت امثال این نظیر شرعی یها مثال در دارد.
 خالی ،دوم ۀنمون اما است قانون به نسبت تقلب و حیله مصداق قطعاً ،اول ۀنمون .است
 مورد این در ما .دارد وجود نظر اختالف آن در که است این کم، دست و نیست اشکال از

  :که کنیم امر این متوجه را اذهان خواهیم می فقط و کنیم نمی نظراظهار فعالً
 قانون آن با مخالفت آیا (آن امثال و) مستأجر و مالک قانون 24 ماده مورد در مثالً

 که الیؤس است این شد؟ خواهد قرارداد بطالن موجب شدهذکر طریق دو از هریک به
 .(0949 ،لنگرودی جعفری) داشت خواهد عملی ۀثمر آن حل

 قانون به نسبت تقلب مفهوم .8-1

 زبان به تازگی به که است خارجی حقوق از ترجمه قانون به نسبت تقلب عبارت 
 در .است قانون به نسبت نیرنگ نوع هر شامل آن عام معنی ؛است یافته راه فارسی
 ،لنگرودی جعفری) بعضی شود: می دیده فن اهل بین عمیق نظر اختالف آن تعریف
 که قانونی حکم از احتراز از است عبارت قانون به نسبت تقلب گویند: می (0949
 که کسی .کند می فرار قانون آن از تقلب ارتکاب راه از که است فردی مصلحت مخالف
 ولی است مشروع ذاتاً که شود می متوسل وسائلی به ،کند می تقلب قانون به نسبت
  دارد. تعارض الزامی قوانین از یکی با اغراض آن که است اغراضی به وصول او منظور

 یک اجرای از فرار قصد به که عملی هر از است عبارت قانون به نسبت تقلب
 از فرار یا و حرام از تخلص به آن از فقها که است همان این و شود می انجام تکلیف

  .(93ص ،0942 ،کاشانی) اند کرده تعبیر رامح
 از است عبارت تدلیس زیرا است؛ مورد همین از ناشی تدلیس با آن تفاوت و
 .(441-493 مواد مدنی، قانون) رود می کار به عقد انعقاد در که معامله طرف فریب

  که معنی این به ،است تقلب قصد قانون به نسبت تقلب و تدلیس عنصر
  :عمل مرتکب
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  ؛دهد می تشخیص ،دارد تماس او مصلحت با که موردی در را مقنن غرض یک،
 جهت برخالف که کند می سعی ،بیند می خود هدف مخالف را غرض آن چون دو،

 در را خود قانون مجریان بر امر ساختن مشتبه برای و کند فراهم تجهیزاتی غرض آن
 بعضی .دهد قرار (است قانونی عمل صورت جهت از فقط که) قانونی عمل یک پناه

 ارتکاب از عبارت قانون به نسبت تقلب گویند: می (0949 ،لنگرودی جعفری) دیگر
 اصول آن خواهد می مقنن که است قانونی اصول شمول از فرار قصد هب قانونی عمل

 فرض و است آن لغوی معنی به حیله مصادیق از قانون به نسبت تقلب شوند. رعایت
 مقررات و قوانین متون در تعریفی گذاران قانون از یک هیچ حیله مورد در که است این

 محاورات در مفهوم این و داد اثر ترتیب آن لغوی مفهوم به باید ،بنابراین ؛اند نکرده
 تعریفات آن به نیاز و اید کرده مشاهده باال در که است تعریفاتی از تر روشن خیلی عرف

  گویند: می حیله موافقان از برخی نیست. دیگر تعریف یا
 تعریف مانع و جامع طور به توان نمی را قانون به نسبت تقلب مفهوم ازآنجاکه

 اجراء ضمانت آن برای و کرد باز قوانین به را مفهوم این پای توان نمی ،بنابراین ،نمود
  شد. قائل

 و ییقضا زندگی در چه حیله گفتیم که طور همان و است خدشه مورد سخن این
 به نیاز و است بدیهی عرف محاورات در زندگی دیگر جهات در چه و قوانین قلمرو
  :که است این گرفت باید گذشته سخنان از اینجا تا که ای نتیجه ندارد. تعریف

 همان و است روشن افراد( به نسبت یا قانون به )نسبت تقلب و حیله مفهوم یک،
 آن تعریف در دانشمندان اختالف و ندارد تعریف به نیاز و است مالک عرفی مفهوم
  باشد. آن عرفی معنی به توجه از مانع نباید

 حیله مرتکب که است این ،دارد اهمیت تقلب و بحث قلمرو در آنچه دو،
 این اینکه ،نهایت در .نماید تجاوز و تخطی آور الزام قانون یک حریم به خواهد می

 صورت این آیا دهد. می انجام قانونی ظاهر هب صورتی در و غیرمستقیم طور به را تخطی
 متقلبانه نیت به و شود؟ ییدأت کشور موضوعه قوانین و مقررات حسب به باید قانونی
  نمایند؟ ییدأت خوب صورت سبب هب را بد سیرت باید ها دادگاه آیا زد؟ تأیید مهر باید
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 شرعي حيل و قانون به نسبت تقلب تمايز .1

 ،0942 ،)کاشانی است قانون به نسبت تقلب از یتر وسیع مفهوم دارای حیله فقه در
 تکلیف یک از فرار برای فقط که شود می هم مواردی شامل حیله ،نتیجه در (.41ص

 تکلیف یک از فرار مستلزم تقلب همیشه که کرد توجه باید ولی است. نگرفته صورت
 است. قانونی

 است. قانون به نسبت تقلب همان نامشروع حیلۀ که کرد بیان طور این توان می
 مشروعغیر و حرام حیله» ؛کرد اشاره قدامه ابن تعریف به توان می سخن این تأیید برای

 حرام ۀداار واقع در ولی ،دهد  انجام را مباحی عقد ظاهر به کسی اینکه از است عبارت
 حرامش خداوند که را عملی و کرده تقلب حیله به توسل با که است این هدفش .رددا

 اعتقاد دانانقحقو از ادی عدت .(2ص ،4ج ،ق0419 ،قدامه ابن) «کند حالل و مباح ،کرده
 گفت توان می و است نامشروع قصد و سوءنیت همراه غالباً تقلب کلی طور به که دارند
 .(74ص ،0942 ،)کاشانی دارد مالزمه سوءنیت با تقلب که

 ق َُل ّب و است دیگر حالت به حالتی از تغییر و برگشتن معنی به تقلب لغوی نظر از 
 به کلک و دوز و نقشه ،دسیسه معنای به مَقلب و چندپهلو ناقالی شخص معنای به نیز
 و حقوق کتب در حیله کلمه .(440-443صص ،ق0934 ،باقیال عبد) است رفته کار

 به عرب حقوق کتب و فقهی کتب در تقلب لغت ولی ،است رفته کار به زیاد فقهی
 الهی احکام از سوءاستفاده و تقلب نیز امامیه فقه در و است نرفته کار به مزبور معنای
  .است هشد بررسی محرمه مکاسب باب در و عدوان و اثم بر تعاون حرمت عنوان تحت

 ؛است رفته کار به قانونی موارد در قانون به نسبت تقلب اصطالح ایران حقوق در
 حکومتی تعزیرات اول فصل از 9 ماده ،اسالمی مجازات قانون 371 مواد جمله از

 و تجارت قانون 442 ماده ،نظام مصلحت تشخیص مجمع 0937 اسفند 29 مصوب
  .قبیل این از دیگر موارد
 نسبت تقلب اصطالح که گرفت نتیجه توان می ایران در موجود قوانین در دقت با

 01است. رفته کار به نیز حیله کلمه با گاهی قانون به
 را آن ۀدهند تشکیل عناصر ،قانون به نسبت تقلب نظریه ۀدربار موجود کتب در
 نظر از مؤثر ۀوسیل سه، و متقلبانه قصد دو، ،قانون الزام وجود یک، عنصر سه شامل
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 تحقق برای ،واقع در .(42ص ،0949 ،کاشانی ؛003ص ،0933 ،دار ابلق) داند می قانون
  .است الزم عنصر سه این وجود قانون به نسبت تقلب
 واجب همگان بر آن رعایت که اخالقی تکالیف از غیر قانون: به الزام وجود .0
 یک، :کرد تقسیم دسته دو به را ها آن توان می که دارد وجود نیز دیگری الزامات ،است

 و زن ۀقفن پرداخت مانند است؛ شده بینی پیش قانون طرف از مستقیم طور به که الزاماتی
 دیگران به نسبت که تعهداتی طریق از شخص خود ۀاراد از ناشی که الزاماتی دو،
  .شود می واجب افراد بر ،نماید می

 قامصد تنها ؛ستنی موجود قوانین در دقیق تعریف تقلب برای متقلبانه: قصد .2
 عنصر که کرد توجه باید .است شده بیان مدنی قانون 203 ماده ۀجمل از مفهوم این

 قانون به نسبت تقلب ارکان ینتر مهم فرار قصد و تقلب قصد همان یا سوءنیت
 متقلبانه قصد هومفم حقوقدانان از بعضی .(021ص ،0933 ،دار ابلق) شود می محسوب

 ،نجفی) اند گرفته نظر در اصلی ۀانگیز عنوان به تقلب یا و اضرار قصد معنای به را
 .(273ص ،24ج ،0933
 وسایلی از استفاده قانون به نسبت تقلب سازنده عناصر از یکی متقلبانه: ۀوسیل .9
 هدف یک حصول به منجر آن بردن کار به و بوده مؤثر حقوقی نظر از که است
 قواعد جهت از یک، باشد: داشته را زیر شرایط باید بودن مؤثر این .شود می قانونیغیر

 موجب بودن صوری و باشد حقیقی باید دو، و باشد ناپذیر خدشه و صحیح حقوقی
 .(049ص ،0933 ،دار ابلق) است وسیله تأثیری بی

 را حقوقی اصل یک قانون به نسبت تقلب کردن خنثی برای حقوقدانان از رخیب
 یک عنوان به توان می 00اساسی قانون 41 اصل از که اند کرده بیانطور  این و داده پیشنهاد
  الضرر فقهی ۀقاعد بر مبتنی که حقوقی اصل یک و کلی اجرای ضمانت
 ،دار ابلق) نمود استفاده اعم طور به قانون به نسبت تقلب کردن خنثی برای است،

 .(047ص ،0933 

 شرعيهال حيل باب در فقهاء های هنظري .1

  کنیم: می تقسیم دسته سه به حیل به راجع فقهاء های هنظری
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 از حتی ؛دانند می حقوقی اصل را حیله دسته این :حیل طرفداران های هنظری ،اول
 ،است ساکت قانون و نشده تجویز حیله که مواردی در و نموده تجاوز وصصن مورد
  کنند. می تجویز را حیله

 و دارند مخالف تمایالتی حیله صحت به تمایل وجود با که کسانی آن نظریه ،دوم
  اند. کاسته حیله قلمرو وسعت از وبیش کم

  هستند. حیل مخالف کلی طور به که کسانی آن نظریه ،سوم
 از برخی ،ثانیاً ؛ندارد وجود فقهاء بین اجماع حیله جواز مورد در ،اوالً نتیجه: در

 از را آن و داده نسبت اسالم مقنن به را حیله تجویز که (0949 ،)لنگرودی نویسندگان
 و شده مرتکب را تری بزرگ خطای ،اند دانسته اسالمی فقه ناپذیر یتخط و مسلم اصول
  اند. کرده اظهارنظر تحقیقات تکمیل از قبل

 حيل طرفداران های هنظري .1-2

  کنند: می تقسیم دسته دو به را حیل ،دانند می درست را حیله که فقهاء از دسته آن
  :که است ای حیله حیله از مقصود :زیجا ۀحیل ،اول
 باطل و خورد نمی لطمه حیله ناحیه از حقوقی عمل یعنی ،ندارد قانونی آثار ،کی
  ؛شود نمی

  بیند. نمی مجازات گونه هیچ و شود نمی کیفری عناوین مشمول حیله مرتکب ،ود
 فرزند دارای اول زن ،بگیرد دیگری زن خواهد می زن یک داشتن با شخصی :مثال

 مورد زن با ازدواج به وادار را پسرش ،خود شوهر اقدام از جلوگیری برای و است کبیر
 ازدواج به را زن آن تواند نمی او پدر دیگر ازدواج این اثر بر و نماید می پدرش عالقه
 شاید و ندارد اشکال هم ما مدنی قوانین نظر از ای حیله چنین است بدیهی .درآورد خود
 حیله از نوع این و باشد نداشته ایرادی کسی حیل گونه این به نسبت دنیا جای هیچ در
  است. خارج تخصصاً مقاله این بحث موضوع از

  :که است ای حیله غیرجائز حیلۀ فقهاء از دسته این نظر هب :غیرجائز حیله ،دوم
 مخصوص قانونی آثار دارای و کند نمی باطل را حیله متضمن حقوقی عمل ک،ی
  .است خود
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 ،مثال ؛شود مجازات باید و شده جرم مرتکب انحاء از نحوی هب حیله مرتکب و،د
 ،کند پدرش ۀعالق مورد زن با زنا به وارد را پسرش زوجه اگر ،باال مثال همان در
 وقوع علت هب ،مدنی قانون نظر از ولی ،دید خواهد کیفر زنا جرم در شرکت علت هب

 قانون) نیست جائز ،است شده واقع زنا مورد که زنی با زانی پدر ازدواج مزبور زنای
 حقوقی عمل ضمن حیله هم مورد این در البته .(0147-0144 ادوم مدنی،

«actejuridique» عمل بطالن و صحت در بحث برای موردی تا) است نگرفته صورت 
 0144 ماده در که) خود مخصوص قانونی آثار دارای ولی کند. پیدا وجود مزبور حقوقی
 زیرا ؛است خارج مقاله این محل از هم حیله قسم این .است ،(شده ذکر مدنی قانون

 0209 ماده -ایقاع و عقد یعنی) حقوقی عمل یک ضمن که است ای حیله ما مقصود
 تحقق شرط حیله یک قبلی ارتکاب که حقوقی عمل یا و گیرد می صورت مدنی( قانون
 آن ۀحیل که است این بحث هدف و تابعیت تغییر از پس دادن طالق مانند ؛باشد آن

 حقوقی عمل یک ضمن که ای حیله ،کلی طور به و نه یا کند می باطل را حقوقی عمل
 را عمل آن آیا ،شود( می واقع حقوقی عمل یک مقدمه در یا و) گیرد می صورت
 از و کنند می بحث هم حقوقی عمل ضمن حیل از فقهاء البته ؟سازد می مخدوش

 بحث از تر وسیع ای دامنه فقهی کتب در حیل بحث که دوش می معلوم باال یها نمونه
 کتب به نامراجع برای نکته این به توجه دارد. خارجی حقوق و جدید حقوق در حیل
 موافقان از باید را شرائع صاحب حال هر به و .ستنی دهیفا از خالی تحقیق طالبان و

 از ،داند نمی عمل آن نفوذ و صحت به مخل را حقوقی عمل در حیله او دانست. حیل
 حاوی انبار هرگاه او نظر از .است قمی محقق حیل جانبه همه و جدی بسیار موافقان
 و نمودن وزن بدون را آن تواند می گندم مالک ،نباشد معلوم گندم وزن که باشد گندم
 و کند جدا آن از گندم من یک قدر به که صورت این به ،بفروشد آن مقدار کردن تعیین
 تلقی مبیع ضمیمه را انبار در موجود یها گندم بقیه و دهد قرار مبیع خود قصد در را آن

 انبار در موجود گندم باقی ضمیمه هب را من یک این که بگوید مشتری به سپس و نماید
 واقع صحیح بیع یک مشتری قبول از پس .فروختم تو به تومان هزار یک مبلغ به
 وارد ،است تسلیمال مقدور آن از مقداری که مبیعی به نسبت را حیله این عین ،شود می
 مدنی قانون 243 و 942 مواد در که) امری قانون دو از ،واقع در حیل این با داند. می
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 و معلوم مبیع باید که است این ،باال مثال دو در حیله مبنای کند. می فرار ،شود( می دیده
 02.مبیع ضمیمه نه ،باشد تسلیمال مقدور

 جواز ۀپای بر مورد این در ضمیمه ۀمسئل :(0949 )لنگرودی، گوید می قمی محقق
 برای او .است ناشدنیانکار اصول از شرعی حیل صحت و گرفته قرار شرعی ۀحیل

 خود نوع در که نگاشت باب این در اختصاصی ای رساله 0217 سال در خود نظر اثبات
 وی منظور شاید و است سودمندتر و تر جامع حیل به راجع مقاالت و رساالت ۀهم از
 بوده (0949 ،)لنگرودی بهبهانی باقر آقا خود استاد نظریه بر رد رساله آن نوشتن از

  است. نوشته حیل انواع رد در مختصر ای رساله که است

 تفکيک به قائل و ميانه نظريات .1-1
  جواهر صاحب نظر .1-1-2

 مبحث در است. حیل موافقان ردیف در بیع( بحث در) ربا باب در جواهر صاحب 
 را غرض نقض ۀنظری بالفاصله ولی (0949 ،لنگرودی) نموده موافقت اظهار هم طالق
 نظر فهمیدن برای است. نموده تنگ ای مالحظه قابل حد تا را حیل میدان و کشید پیش

 آن از حیل ابطال برای هم مقاله این در که) را غرض نقض نخست جواهر صاحب
  م:یینما می تعریف کنیم( می استفاده

 یا صریحاً آن وضع از را خود غرض و کند وضع قانونی مقنن هرگاه :غرض نقض
 اجازه نباید و است خود غرض پابند ،نکرده نسخ را آن که موقعی تا دارد اعالم ضمناً
 آن برخالف هم او خود است بدیهی گیرد. صورت عملی غرض آن برخالف دهد

 این بر فرض زیرا ؛کند نقض را غرض آن نباید یعنی ،دهد انجام کاری نباید غرض
 قانون آن وضع غرض وجودی علت ،است نشده نسخ قانون آن که وقتی تا که است
 خود رفتار یا گفتار در که کسی باشد. داشته وجود هم آن معلول باید پس ؛دارد وجود
  گردد. می واقع ایراد و سرزنش مورد ،شود می غرض نقض مرتکب

  :است نموده تقسیم دسته دو به را حیل جواهر صاحب
 معین قانون تشریع در گذار قانون غرض با تصادم ها آن ارتکاب که ییها حیله .الف

 حقوقی عمل یعنی است؛ بطالن به محکوم ها حیله این جواهر صاحب نظر از دارد.
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 يءش كل» است: کرده تعبیر چنین او را معنی این است. باطل ای حیله چنین متضمن
 «.االساطين من واحد غير اليه وماء كما ببطالنه يحكم الحكم ۀمشروعي اصل غرض تضمن

 حیل مانند ؛ندارد گذار قانون غرض با تصادم ها آن ارتکاب که ییها حیله .ب
 بلکه نیست مقنن غرض با تصادم عدم به علم حیله صحت شرط مورد این در مذکور
 توجه مورد باید اسالم مقنن غرض اینکه وجود با کند. می کفایت تصادم به علم عدم
 نظریه مطابق و است مقنن غرض نقض مستلزم ،قانون این به نسبت حیله و گیرد قرار

 گونه این او اما ،باشد باطل ای حیله چنین متضمن حقوقی عمل باید جواهر صاحب
 خود نظر بر وی که رسد می نظر به چنین است. دانسته صحیح ربا مورد در را اعمال
  است. داشته بیم اکثریت نظر با مخالفت از یا ندارد قدم ثبات چندان

 حدائق صاحب نظر .1-1-1

 از و است دانسته حقوقی اصل یک را حیله که قمی محقق خالف بر حدائق صاحب 
 همین به و است دانسته اصل خالف را حیله ،نماید می موسع تفسیر حیله مقررات
 را آن نباید و است متبع ،باشد حیله جواز بر نصی که مورد هر در که دارد عقیده جهت
 از ،است اصل خالف حیله اینکه اعالم نمود. قانون سکوت موارد شامل و داد توسعه
 .(0949 ،)لنگرودی رسد می نظر به تحسین قابل حدائق صاحب جانب

 حيله مخالفان نظريات .1-8
  اردبيلي محقق .1-8-2

 اردبیلی مقدس به ییپارسا و زهد غایت از که ارشاد شرح کتاب صاحب اردبیلی محقق
 حیله با کلی به ،است نموده جمع خود در را مقدس و محقق عنوان دو و شده معروف
 که است دانسته چنین ،دارد وجود ربا مبحث در که اخباری از او است. ورزیده مخالفت

 سایر در چه و ربا بحث در چه کلی و ندارد سودی ربا منع مقررات از فرار برای حیله
 قبول را «شرعی حیله» یعنی ؛است دانسته شریعت مخالف را حیله ،حقوقی مباحث
 ۀچشم از که او عبارت عین کند.  می بحث «متشرعه حیله» از تلویحاً آن جای هب و نداشته
  است: این ،دارد اثری ییپارسا زالل



 233     خصوصي حقوق در شرعيه حيل و قانون به نسبت تقلب مقايسۀ

 ارتکاب به اضطرار کسی اگر نمود. دوری حیله از باید مقدورال حتی یعنی»
 مایه خدا نزد که اندیشد تدبیری و برد کار هب ای حیله ،کرد پیدا حیله

 علت در عکس رب و ننگرد آن فریبنده رهظا و حیله جانب به ،باشد رستگاری
 09.«بیندیشد ربا تحریم

 بهباني آقاباقر .1-8-1

 جداگانه رساله باب این در که است بهبانی آقاباقر به معروف اکمل محمد بن محمدباقر
  .است دانسته باطل اردبیلی محقق از پیروی به را حیل اقسام تمام و نوشته

 ناصريات صاحب ناصر .1-8-8

 سید اجداد از ناصر نام هب شخصی ،امامت خانواده از ،اسالم صدر یفقها از یکی 
 حیله با کلی به ،«ناصریات» نام هب خود فقهی کتاب در وی است. هدیال علم مرتضی
 معامالت سایر در چه و شفعه در چه حیله هر» 04است: نوشته چنین و نموده مخالفت

 این .«کنم نمی تجویز را آن من و است باطل من نظر از ،دارد وجود مردم بین که باشد
 بیشتری تعداد بر بیشتر تتبع با رود می احتمال که حیله مخالفان عقائد از ای خالصه بود
 .(0949 ،)لنگرودی داینم پیدا وقوف حیل مخالفان از

 خميني)ره( امام نظريه .1-1

 سپس ولی ،بودند مشهور نظر موافق وسیلهال تحریر اولیه های چاپ در امام)ره( حضرت 
 نامشروع حیل با که فقیهی تنها معاصر فقهای از .گرفتند قرار ربا حیل نامخالف زمره در
 وی نظر به است. )ره(خمینی امام ،کرد مقابله آن با شدت به و برافراشته مخالفت علم

 و سند لحاظ از ،دارد قرض و ربا باب در حیله به توسل صحت بر داللت که روایاتی
 و کتاب با ،باشد داشته وجود آن جواز بر نصی اگر و است مناقشه و خدشه قابل متن
 .(419ص ،2 ج ،0933 ،خمینی) است رد و طرح قابل و داشته تناقض مستفیضه سنت

 داشته منافات  اسالمی قوانین روح با حیل به عمل (ره)خمینی امام نظر به ،واقع در
 هرگونه به توسل اینکه از پس وی ،کند حالل به تبدیل را حرام موضوع تواند نمی و

 در ییها راه ربا حکم از رهایی برای» گوید: می ،کند می رد را ربوی معامالت در حیله
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 رهایی که یافتم چنین و کردم تجدیدنظر مسئله این در من که است شده ارائه ها کتاب
 برابر در هم مثل کاالی نوع دو مبادله در که آنچه ،نیست جایز وجه هیچ به ربا حکم از

 ،گردد تبدیل حالل به حرام از اینکه تا افزایند می طرف آن در چیزی ،اضافی مقدار
 «نیست جایز شرعی یها کاله سایر و رهایی نوع این و نیست ربا از واقعی رهایی

 04.(243ص ،2ج ،0933 ،)خمینی
 «تظلمون وال تظلمون ال اموالکم رؤوس فلکم تبتم وان» فرماید: می شارع اگر

 توان می ،داند می ظلم را زیادی گرفتن ،شارع وقتی که است این سؤال حال ،(273:بقره)
 را آن قرآن که را چیزی و شد خارج « ظلم» عنوان از ،صوری تغییر و ظاهرسازی با
 یک با توان می ،«رسوله و اللّه من بحرب فاذنوا تفعلوا لم فان» :کرده مذمت ،شدت به

 تجویز و شود می  لئقا تفاوت کالم دو این بین ،عرف مسلماً کرد. حالل سازی ظاهر
 03.ستدارا را ربا مفاسد همان زیرا ؛داند می ربا بودن ظلم مناقض را ربا حیل

 تحریم در قطعی و محکم ادله همه آن با مقدس شارع که است این  شبیه ما مسئله
 زیرا ؛ندارد مانعی بخورید و بریزید کپسولی داخل را آن اگر بگوید ،خمر شرب 

 آن در گرچه ،است آن آشامیدن ،است حرام که آنچه و است آشامیدن از غیر ،خوردن
  صرف به ،بنابراین .نیست گفتار در تناقض این آیا دارد. وجود فساد و مستی ،هم

  .کرد تجویز را سازی ظاهر این توان نمی نبودن علت و فساد و مستی بودن حکمت

 قرآن که است این علتش و است حرام کافر به قرآن فروش گوییم: می وقتی مثالً یا
 هبه زیرا ؛دهد می را آن هبه اجازه شارع بگوییم است صحیح آیا ،نباشد او سلطه زیر
 مسئله رد 07.آن علت نه ،است حکم حکمت ،نبودن کافر سلطه تحت و است بیع از غیر
  .کردیم پیدا نجات قرضی ربای حرمت از گفت توان نمی سازی ظاهر با هم ما

 ايران خصوصي حقوق در قانون به نسبت تقلب و حيله .1

 کلی طور به که قانونی ایران جمله از جهان ممالک سایر در کشورها از بعضی در جز
 موارد مقنن کشوری هر در عکسرب و ندارد وجود ،باشد کرده محکوم را حیله

 ضمانت و داده قرار توجه مورد حیله نظر از ،رسید می نظر هب حساس که را مخصوص
 عدم صورت به گاهی و بطالن صورت به گاهی که است داشته مقرر ها آن برای ییاجرا
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 این غالب در دادرسان که است این مهم همسئل شود. می دیده دیگر صور هب گاهی و نفوذ
 کلی اصل یک استخراج و مذکور موارد هب مربوط قانون نمودن موسع تفسیر از ممالک

 دیده وضوح هب ها آن کار رد احتیاط ۀجنب و دارند بیم ،کند وممحک را حیل ۀهم که
 واال است نشده روشن کافی قدر به هنوز حیل بحث مبانی که است این علت شود. می

 کیست ؛است کافی حیله بطالن به تصمیم اخذ برای خود هخودب حیل از صحیح تصور
 ،باشد صریح اگر را آمره قوانین با تمخالف که کیست کند؟ تجویز را غرض نقض که
 و ننماید منع را آن ،باشد نگرنی و حیله یک ضمن در مخالفت این اگر ولی ،نماید منع
 بین در نیز «معامالت در قانونی حیله» واژه کند؟! تحمل را نیرنگ طریق این از

  اند: کرده تقسیم دسته دو به را آن و شده مطرح نیز حقوقدانان
 را آن دیگری عقد صورت به ولی دارند را ممنوع معامله ایجاد قصد نیمتعامل .الف

 وجود انشائی قصد زیرا ؛است باطل مزبور عقد صورت این در که سازند می واقع
  .است نداشته
 کردن محروم برای ،مثال رایب شود؛ می عقد ایجاد انگیزه قانونیغیر امر یک .ب
 صلح خویش نظر مورد فرزند به را خویش اموال تمام ،مورث ،ارث از فرزندان دیگر
 ،فرد انگیزه و داعی بودن مشروعغیر و است صحیح معامله حالت این در ،کند می

 .(214ص ،0ج ،0933 ،امامی) ندارد عقد در تأثیری
 ذکر هب ،کنیم بیان حیل هب راجع را فعلی و جدید قوانین مشی خط اینکه از پیش

 از ای پاره و ندارد ما مردم ییقضا زندگی در زیادی سابقه که جدید حیل از هایی نمونه
  م:یینما می مبادرت ،اند کرده ابداع را ها آن افراد

  گوید: می که ثبت قانون 93 ماده مورد در .الف
 از قبل» ،«است مقرر دهنده انتقال برای 93-97 و 94-99 مواد در که حقوقی»
 و باطل ترتیب این مخالف قرارداد هر» ،«نیست اسقاط قابل استرداد حق مدت یانقضا
 طرف هب انتقال موقع در دهنده انتقال که است این معمول ،«بود... خواهد یکن لم کان

 یا )کالً را دهنده انتقال حقوق ،استرداد حق مدت یانقضا از بعد که دهد می وکالت
  نماید. اسقاط بعضاً(
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 قانونی ربح از بیشتر ربح اخذ منظور به رهنی( )و شرطی اسناد تنظیم مورد در .ب
 التزام وجه و فرع و اصل مقابل در را معامله دوازده صدی از بیشتر التزام وجه تعیین
 ثمن موعد رأس در هرگاه که کنند می شرط عقد ضمن و دهند می انجام خود نظر مورد
 همان مبلغ آن واقع در که) ثمن از معینی مبلغ به نسبت که باشد وکیل ،نمود پرداخت را

 گاه و کند. بری را خود ذمه ،بود( خواهد خیرأت خسارت بر عالوه که است التزام وجه
 ای هنجداگا ای ذمه سند در ،است تعهد انجام حسن ضامن و التزام وجه که را مبلغ این
 رأس در مسمیال ثمن پرداخت صورت در که شود می شرط عقد ضمن و کنند می درج
 گاهی نماید. بری اخیر سند موضوع دین از را خود ذمه که باشد داشته وکالت موعد
 ،کند تحصیل تواند نمی را سن از معافیت گواهی که را صغیری دختر اولیاء از بعضی

 که شود می متعهد شوهر و ورندآ درمی ازدواج عقد هب عادی سند با و خصوصی طور به
 برای نماید. تنظیم ازدواج سند و شده حاضر ازدواج دفتر در بعداً مقتضی موقع در

 ولی به غیررسمی ازدواج حین در رسمی ای ذمه سند شوهر ،تعهد این انجام حسن
 و نماید بری آن از را خود ذمه دارد حق معینی مدت سند مدیون البته و دهد می صغیر
 قانون در که حیل از خاصی موارد نرود. بین از مهریه که است این کار این از مقصود
  است: شده بینی پیش

 از ،است شده استقراء و است گرفته را حیله جلوی خاص طور به قانون که مواردی
  است: قرار این

  گوید: می که مدنی قانون سابق 203 ماده .اول
 نافذ» «معامله آن ،شده واقع دین از رارف قصد هب معامله که شود معلوم هرگاه»

 .«نیست
 نامشروع و «دین وفای وجوب» اصل و «ضرر ال» قاعده دلیل به قانون این گرچه

 آبان 04 اصالحیه مدنی قانون 203 ماده ،نبوده شرع مخالف «دین از فرار قصد» بودن
 صوری طور به دین از فرار قصد به معامله که شود معلوم هرگاه دارد: می مقرر 0971
  .است باطل معامله آن ،شده انجام

 باطل معامله ،ندارد وجود آن در انشاء قصد اینکه به توجه با ،صوری معامله در
 شخص و باشد انشاء قصد دارای و نباشد صوری معامله که صورتی در ولی است.
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 طبق تواند می طلبکار ،باشد داده انجام را معامله این خود دیون ادای از فرار برای مدیون
  .نماید مطالبه را مدیون اموال توقیف ،مدیون متقلبانه قصد اثبات با مکرر 203 ماده

 فروش ویژه مکرر 203 ماده ،حقوقدانان از برخی نظر طبق که نمود توجه باید
 که عاملهم هر که کرد بیانطور  این توان می کلی طور به ،حقیقت در و نیست اموال

 مانند بود؛ خواهد قاعده آن مشمول ،ببرد بین از طلبکاران زیان به را مدیون مالکیت
 ضمانت توضیح در .(200ص ،0934 ،کاتوزیان) دین از فرار قصد به اموال صلح یا رهن

 مقررات به توجه با ،حقوقدانان از برخی نظر در دین از فرار قصد به معامله اجرای
 ،0977 مصوب مالی های محکومیت اجرای ۀنحو قانون 4 ماده جمله از دیگر خاص

 از متفاوت  میمفهو که گرفت نظر در را استناد قابلیت عدم یا نسبی وذفن عدم توان می
  .(049ص ،0937 ،صفایی) است سابق 203 ماده در سنتی نفوذ عدم

  گوید: می مدنی قانون 34 ادهم .دوم
 جازها به منوط ،باشد شده واقع واقف اندی اضرار علت هب که وقفی صحت»

 .«است دیان
 منظور به) حیله متضمن حقوقی عمل یاجرا ضمانت باال مورد دو از هریک در

  است. نفوذ عدم (آن از جلوگیری
  گوید: می تجارت قانون 429 ماده .سوم

 خواهد اثر بال و باطل ،بنماید را ذیل معامالت ،توقف از بعد تاجر هرگاه»
  بود:

  ،بالعوض... انتقال و نقل هر کلی طور به و هبه یا محاباتی صلح هر .0
  قرض... هر تأدیه .2
 طلبکاران ضرر به و نماید مقید را تاجر ...اموال از مالی که معامله هر .9
  .«شود تمام

 ره به و نه یا باشد رفته کار هب تقلب و حیله که کند نمی فرق ماده این مورد در
 عدم نه ،است «بطالن» که یواکنش هم آن ،نیست واکنش بدون مورد این در حیله ،حال
 تقلب مبنای بر مزبور معامالت که است این بر قوی ظن موارد این در زیرا ؛نفوذ

 .(34ص ،0933 ،اسکینی) استوارند
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  :گوید می که تجارت قانون 424 ماده .چهارم
 اشخاصی )بر طلبکاری یا یهسوت مدیر طرف از دعوی ۀاقام ۀنتیج در هرگاه»
 تاجر شود ثابت (ها آن قانونی مقام قائم بر یا بوده معامله طرف تاجر با که

 ربع از بیش ضرری متضمن که نموده خود توقف تاریخ از قبل متوقف
 فسخ دعوی است... فسخ قابل معامله آن ،است  بوده معاملهال حین قیمت
  .«شود می پذیرفته محکمه در ملهمعا وقوع تاریخ از سال دو ظرف

 حیله( ضد واکنش بهتر: عبارت هب و) حیله اجراء ضمانت هرچند مورد این در
 مدنی وننقا 203 ـ34 ماده در که دارد خاصی کیفیات ولی ،است «نفوذ عدم» همانا
 حسب به حیل ضد مقنن واکنش که است آن نکات این ذکر از مقصود و ،ندارد وجود
 است. نشده عنوان حیله ضد واکنش در فرق همین شاید و کند  می فرق مختلف موارد

 گاهی آن شمار بی جزئیات بر احاطه اشکال و کلی بسیار قانونی مواد تنظیم صعوبت
 باید جهت این از و بپردازند ،کلیات هب پرداختن جای هب گذاران قانون که کند  می ایجاب

 موارد همان هب ،حیله منع اختصاص بر قرینه را امر این نباید و داد. حق ها آن به
  دانست. مخصوص و منصوص
  :گوید می که تجارت قانون 423 ماده .پنجم

 بوده تبانی به مسبوق یا صوری طور به معامله که شود ثابت محکمه در اگر»
 معامله موضوع که مالی منافع و عین و باطل خود هخودب معامله آن ،است
  ...«.مسترد بوده

 مقررات وجه هیچ به مدنی قانون جدید 203 ماده مقررات که است ذکر به الزم
 تجارت قانون زیرا ؛کند نمی نسخ را تجارت قانون 423 لغایت 424 مواد در مندرج
 .(39ص ،0933 ،اسکینی) است خاص قانون

  گوید: می 0993 مصوب مستأجر و مالک قانون 24 ماده .ششم
 «باشد. می اثر بی قانون این مقررات مخالف سند یا و قرارداد هرگونه»

 که است ییها حیله علیه العمل عکس است بطالن که مذکور ییاجرا ضمانت
  .شود برده کار هب مستأجر و مالک قانون علیه

  :گوید می که ثبت قانون 93 ماده .هفتم
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 از قبل است مقرر دهنده انتقال برای 93 و 94 ،99 مواد در که حقوقی»
 ترتیب این مخالف قرارداد هر ،نیست اسقاط قابل استرداد حق مدت یانقضا
  .«...بود خواهد یکن لم کان و باطل

 03 مصوب ارضی اصالحات قانون اصالحی الیحه دوم ماده پنجم تبصره .هشتم
  گوید: می که وزیران هیئت 0941 دی

 مقررات اجرای از فرار برای که اقدامی هرگونه قانون این تصویب تاریخ از»
 غیره و وقف و صلح و انتقال و نقل عنوان هب ولو ،آید عمل هب قانون این

  .«بود خواهد یکن لم کان انجام صورت در و ممنوع ،بدهد نسبت
  گوید: می که مدنی قانون 493 ماده .نهم

  .«...داشت خواهد را بیع فسخ حق مشتری ،باشد نموده تدلیس بایع اگر»
 او عمل ،کند حیله و تدلیس فرد یک ضد کسی ناچیز معامله یک در که وقتی

  عامه( مصالح ضد یعنی) قانون هب نسبت که شخصی پس ؛نیست واکنش بدون
 اولویت یک این ،باشد یدنبا واکنش بدون او حیله اولی طریق هب ،کند تدلیس و حیله
  است. قطعی
 اعاده اسباب از یکی سابق مدنی دادرسی نییآ قانون 432 ماده پنجم بند .دهم 

  است: کرده بیان صورت این هب را دادرسی
 تقلبی و حیله دادرسی اعاده کننده درخواست مقابل طرف که صورتی در»

  .«است بوده مؤثر حکم در که باشد نموده
 ،ثانیاً ؛است رفته کار هب قانون در صراحت هب تقلب و حیله غتل ،اوالً مورد: این در
 شد معلوم خوبی هب ها نمونه این بررسی در است. دادرسی اعاده تجویز حیله ضد واکنش

 ضمانت وجود با کلی ماده یک تنظیم و ،باشد تواند نمی یکسان حیل ضد واکنش که
 به ای ماده اجماالً اینکه مگر ،باشد انستتو نمی مقنن مقصود هب وافی گوناگون ییاجرا
 نظائر و باهتاش از آن حکم مورد هر در و ممنوع حیله» :که شود تنظیم صورت این

  .«شود می دانسته کشور جاری قوانین در موجود
 با آوردیم. باال در را آن مورد ده که است منصوص موارد ،نظائر و اشتباه از مقصود

 کمک منصوص موارد از توان نمی حیل از جلوگیری برای موارد از برخی در حال، این
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 ؛اندیشید ای چاره آن برای و نمود حل را همسئل گذاری قانون طریق از باید و گرفت
 بعد اجراء چنگ از فرار برای مدیون ،ثبت ییاجرا عملیات جریان مرحله در ،لامث برای
 محاباتی صلح خود خویشاوندان به را خود اموال ،آن ابالغ از قبل و هییاجرا صدور از
 حیله تماشاچی اینکه جز ،بکند تواند نمی کاری ثبت اجراء دایره صورت این در ؛کند می

 ،هرحال به ثبت. اجراء ابزار نه ،است دادگاه ابزار هم مدنی قانون 203 ماده و باشد!
  مشکالت از بسیاری آن از بهتر صورتی هب یا فوق صورت به کلی ماده یک تدوین
 ای هماد چنان وجود گذاری قانون عالی افق در و نمود خواهد حل را حیل به راجع

  دارد. ضرورت
 نظریه این است. عمومی نظم خالفم ،قانون هب نسبت تقلب» گوید: می بوآیه نی

 صیانت برای منحصر عالج خصوصی مللال بین حقوق در قانون( هب نسبت تقلب یعنی)
 قلمرو و سیطره از را خود حیله راه از اشخاص که موقعی در ،است امری قوانین حریم
 نظر ،بنابراین ؛«دهند می قرار جدید قانون سیطره تحت و کنند می خارج قوانین آن

 باید ،داده قرار کشور آن قانون طرهسی تحت را خود متقلب شخص که کشوری دادگاه
 ولی ؛کند محکوم ،است( نگرفته صورت دادگاه آن کشور هب راجع آنکه )ولو را تقلب
 برای و دهند می قرار توجه مورد را فرانسه قانون به نسبت تقلب فقط فرانسه یها دادگاه

 ضمانت خارجی قوانین هب نسبت تقلب برای اما ؛شوند می قائل اجراء ضمانت آن
  نیستند. قائل ییاجرا

 نفع صاحب ،دارد تصادم اجتماعی نفع با فردی نفع تقلب و حیله مورد در ،نتیجه
 فعلیت هم تا بپوشاند قانون لباس را خود نفع ،انحاء از نحوی هب ،کند می کوشش فردی

 در که بادی کشتی مانند درست ؛گردد برخوردار قانون حمایت از هم و بخشد آن به
 مقصد هب حرکت در خود نفع هب مخالف باد از و کند می حرکت باد مخالف جهت
 داند می باطل را لغو شرط که خردمند مقنن ،صورت این در نماید. می استفاده خویش

 فردی مصلحت فدای را  میعمو مصلحت تواند ینم (مدنی قانون 292 ماده دوم ند)ب
 معامالت در تزلزلی حیل از جلوگیری شود. نقض امری قانون که دهد اجازه و نماید
 معامالت استحکام در ،است دادرسی شغل الزمه که احتیاط و حزم و کند نمی ایجاد
  گویند: می اینکه ،دارد عمده نقش
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 از را اطمینان و ثبات ،متعاملین متقلبانه نیت مرحله در قضات دخالت»»
 که است حیله این :گفت باید بلکه نیست بیش ای بهانه ،«گیرد میبر معامالت
 .(0949 ،لنگرودی) «سازد می متزلزل خود حد در را ییقضا یتامن و اطمینان

  بندی جمع

 با بسیاری یها شباهت مفهوماً شرعیه حیل و قانون به تقلب رسد می نظر به .0
 .دانست فمتراد را ها آن توان می گاهی و دارند یکدیگر

 حیل مورد در حتی شرعیه حیل مشروعیت ۀدربار سنت اهل و امامیه فقه در .2
  .دارد وجود اختالف الرباء

 حیل توان مین ،اسالم یگرا غایت و منسجم فقهی نظام در رسد می نظر به .9
 این مضیق تفسیر با خاص و منصوص موارد در مگر ،دانست مشروع و مقبول را شرعیه
 ثانویه متعارض حکم صدور و خاص موضوع یک در شارع تشریع خصوص به موارد.
 زیر را مقدس شارع حکمت و علم ،نتیجه در و ودش می غرض نقض ایجاد موجب
 در است الزم ،بنابراین ؛باشد می ابدی و کامل دین اسالم دین ،خصوص به ؛برد می سؤال

 در که شود می پیشنهاد .گیرند قرار مدنظر کامالً نیز عقلی نکات این احکام استنباط
 موارد در جز مقنن حتصری با قانون به نسبت تقلب و شرعیه حیل موضوع خصوص
  .شود گرفته نظر در یکسانی و واحد موضع شارع توسط استثناءشده

 و مقاصد و منافع همه که جامع نظام بر مبتنی و گرا غایت و مقاصدی فقه  .4
 زیرا ؛نپذیرد را قانون زدن دور و حیله ،نیرنگ است الزم ،کند می تأمین را بشری اهداف

 مبانی با امام)ره( نظریه ،اینبنابر ؛شد نخواهد تأمین تشریع از او اهداف ،حال هر به
  .دارد بیشتری سازگاری فقه  میکال و فلسفی

 ؛شود می بحث امامیه فقه از متفاوت عامه فقه در استصالح و ذرایع سد ۀقاعد .4
 ،باشد مکلف مدنظر شارع غرض خالف یا سوء اهداف اگر عامه فقه در ،بنابراین
 در شارع غرض با اینکه علت به ،باشد مباح و صحیح نفسه فی مقدماتی عمل هرچند
 فعل دو مکلف فرد ،بنابراین ؛شود می تلقی حرام فعل یک ،است تعارض در نهایت
 و است ثرؤم نیز صحیح ۀمقدم در فاسد هدف ،نتیجه در .است داده انجام را حرام
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 ،مباح فعل هرچند امامیه فقه در اام .است حرام نیز حرام ۀمقدم واقع در گفت توان می
 حرام به تبدیل مباح فعل ،حال هر در ،گیرد انجام نامشروعی هدف به رسیدن برای

 نامشروع هدف ،بنابراین است؛ داده انجام حرام فعل یک صرفاً مکلف و شود مین
  .شود مین ،اند گرفته انجام مقدمه عنوان به که مباح اعمال حرمت موجب

 نگرفته قرار پذیرش مورد نیز دیگر حقوقی یها نظام در قانون به نسبت تقلب .3
 از ها آن تجویز صورت در و است تعارض در تقنین از گذار قانون اهداف با زیرا ؛است
 مللال بین ،کیفری قوانین در جهت این از ؛ودش می بیهوده و لغو تقنین ،مقنن سوی

 لیفصت به که است نگرفته قرار حقوقدانان پذیرش مورد خصوصی حقوق و خصوصی
  .شد تشریح

 ها يادداشت

                                           
 قد و خبث  تعاطيه في فيما استعمالها واكثر خفيۀ في ما حالۀ الي به يتوصل ما والحويلۀ: الحيلۀ .0

 المحال(. شدید )وهو :عزوجل اللّه وصف في قيل ولهذا حكمۀ فيه فيما تستعمل

 آمده نیز دیگری کتاب در «خفيۀ فيه بما حالۀ الي به يتوصل ما وهي بالحيلۀ الحول يفسر وقد» .2

 واصلها المقصود الي يهتدی حتي الفكر تغليب وهو االمور تدبير في الحذق والحيلۀ:» :است
 را حیله کتاب، این ؛(907-903صص ،0 ج ق،0403 مصطفوی) «الحيلۀ طلب واحتال: الواو،
 .است  کرده معرفی مقصود به رسیدن برای امور تدبیر در زرنگی نوع یک

 .«حرام أو حالل طریق من شرعی أمر إلى التوصل» .9
 .غيرموجودة روحها كانت وان الشرع قوانين ظواهر حفظ هي الحيلۀ .4
 چنین که: است این آن و کنم می اضافه ربا، تعریف با بیشتر آشنایی جهت را دیگری نکته .4

 برای بسا چه بلکه باشد، قانونی الزام یک از فرار برای لزوما حیله، کارگیری به که نیست
 مبلغ کردن قرض وسیله به و نیست مستطیع که شخصی مثل رود. می کار به حکم یک اثبات
 آن که یشرط به بخشم می تو به را مبلغ این گوید: می دیگر شخص به آن معوضه هبه و حج
 .شود الحج واجب ببخشی، من به را
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 مثالً ؛نکنیم تلقی ربا نفس را ربا حیله که است صورتی در مطلب این که است ذکر به الزم .3
 عین نسیه صورت به تومان دویست و هزار به تومان هزار بیع گویند: می خویی اللّه آیت

 .(407 و 403 ص ،0 ج الصالحین، منهاج) آن حیله نه رباست
 الي بالنسبۀ متحقق هو انما الشرعيۀ الحيلۀ ان فاعلم» گوید: می باره دراین بهبهانی وحید مرحوم .7

 ؟فيها لنا حيله فای الشارع  به حكم ما حسب علي النها االحكام النفس االحكام موضوعات
 .44 ص ربا، باب تجارت، آداب محاباتی، معامله شرط به قرض ییخط رساله

  .ببطالنه يحكم الحكم مشروعيۀ اصل غرض نقض تضمن ء شي كل .3

 .بالربا يؤخذ ما بها ياخذون فانهم المتعارف هو كما الحيلۀ باب بفتح تنعدم انها تعلم وانت .3
  .کالهبرداری و اختالس و ارتشا مرتکبین مجازات تشدید قانون یک ماده .01
 یا غیر به اضرار وسیله را خویش حق اعمال تواند نمی کس هیچ اساسی: قانون 41 اصل .00

 .دهد قرار عمومی منافع به تجاوز
12. E may, vao day coi co con nho nay ngon lam   
     http://www.freewebtown.com/gaigoisaigon     

 باشد. آن غیر و ضمیمه از ای مجموعه واقع در مبیع دیگر عبارت هب یا   
 الی ینظر وال اهلل عند ینجیه ما یستعمل اضطر اذا و امکن. مهما الحیل عن االجتناب وینبغی .09

 .(0949 )لنگرودی، الربا تحریم عله من عرف لما ظاهراً جوازها صوره و الحیل
 .«اجیزها وال ابطلها فانی الناس بین المعامالت من غیرها و الشفعه فی حیله کل» .04
 ادله زیرا ؛نیست جایز قسم این در ربا حیل کارگیری به گوید: می رابطه این در صدر شهید .04

  .نیست موارد این شامل حیل، تجویز
 قرضی ربای در حیل، تجویز بر هم ای صحیحه اخبار اگر حتی است: آمده البیع کتاب در      
 برد تاویل به را آن باید باشد، داشته وجود داند می ربا را آن عرف که دوم قسم از معاملی و
 نه است، سنت و کتاب مناقض  اخباری چنین زیرا ؛کنیم رد صاحبش به را علمش یا و

 بین عرفی جمع لذا نیست، سازگار  سنت و کتاب با اخبار این یعنی ،آن مقید و مخصص
  (.413ص البیع، کتاب) ندارد وجود دو این
 فابيعه اربحک وانا بها اخرني فيقول: دراهم الرجل علي لي يكون ع(:) الحسن البي قلت قال:      

 الباس :قال بالمال. واؤخره الفا بعشرين قال: او درهم آالف بعشرة درهم بالف علي تقوم جبۀ
 .(4ج العقد، احکام ابواب از 3 باب ،03 ج الشیعه، وسائل)
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 سود با ساله یک دادن قرض که شود فرض اگر گوید: می البیع کتاب 413 ص در ایشان .03
 بیست و صد  مقابل در دینار صد فروش و ربا حیل کارگیری به با مسلماً باشد، ظلم 21%

 مقدار فروش اگر یا شود. نمی برداشته ظلم این یکسال، مدت به و نسیه صورت به دینار
 با خصوصیات نظر از  که حالی در یکسال، مدت به و آن برابر دو مقابل در گندم از معینی
 طرف به اینکه  به ربا،  حیل کارگیری به با مسلما باشد، فساد و ظلم هستند مساوی هم

 .داشت خواهد وجود فساد و ظلم همان باز کنیم، ضمیمه دستمال یک مثل را چیزی ناقص
 مستفیضه  سنت و کتاب مناقض باشد، شده وارد حیل این تجویز در نصوص اگر بنابراین

 .باشد آن مخصص و مقید اینکه  نه ،شود می محسوب
 ؛است آن دایرمدار حکم که است چیزی «حکم علت» احکام: حکمت و علت بین فرق .07

 بود، نخواهد هم حکم نباشد، علت جا هر و بود خواهد هم حکم ،باشد علت جا هر یعنی
 جدا آن از هم گاهی و هست حکم همراه غالباً که است چیزی «حکم حکمت» ولی
 باقی خود قوت به حکم ندارد، وجود حکمت که این رغم علی اوقات بعضی یعنی شود، می

 حیل، این تجویز عرفاً گفت: باید و دارد وجود مفاسد همان و حکمت همان اولی است.
 الخمر تشرب ال» مثل ؛بود خواهد  هم آن لغویت موجب قانون، و جعل در تناقض بر عالوه
 طالق در عده حکمت مثل  دومی و «است کننده مست زیرا ؛نخور شراب» یعنی ؛«مسکر النه
 ولی است. حاملگی وضعیت شدن روشن و «امیاه اختالط» از جلوگیری برای  که است

 و اند شده داده طالق سپس و اند بوده جدا شوهر از زیادی مدت که زنانی برای «عده  لزوم»
 را شدن دار بچه قابلیت دیگر و دارند برمی را خود «رحم» جراحی، وسیله به که کسانی حتی

  .دارد وجود ندارند،

 کتابنامه

 انتشارات تهران: ،حقوق و فقه در شرعی حیل و تقلب نظریه بررسی (،0933) صدیقه دار، ابلق
 اول. چاپ مجد، امید

 مشهدى. محمدرضا :قم ،2 ج الرضا)ع(، اخبار عیون ،(0939) على بن محمد ،بابویه ابن
 دارالزهراء. :بیروت ،4 ج ،المناقب فی الثاقب ،ق(0400) علی بن محمد حمزه، ابن
 محیس، سالم محمد تعلیق و تحقیق المغنی، ق(،0419) محمد بن احمد بن عبداهلل قدامه، ابن

 التراث. دارالحیاء بیروت: اسماعیل، محمد شعبان

 نا. بی :جا بی ،0 ج ،ةالروا جامع ،(0994-0990) على بن محمد حائری، غروی اردبیلی
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 سمت. تهران: ورشکسته(، امور تصفیه و )ورشکستگی تجارت حقوق (،0933) ربیعا اسکینی،

  اسالمیه. انتشارات تهران: ،9 و 0 جلد مدنی، حقوق (،0933) سیدحسن امامی،
 مشهد: صابری، حسین ترجمه ،فقه با ناسازگار شرعی های حیله (،0973) عبدالوهاب بحیری،
 اول. چاپ رضوی، قدس آستان های پژوهش بنیاد

  :وبگاه از منقول قانون، به نسبت تقلب ،تا( )بی امیرحسین ستاری، ور پیله
 http://dadnegar.blogfa.com 

 .www. Ghavanin.ir ،قانون به نسبت نیرنگ (،0949) جعفرمحمد لنگرودی، جعفری

 قم، علمیه حوزه  اسالمی تبلیغات دفتر قم: فقه، اصول نامه فرهنگ (،0931) محققین از جمعی
  اسالمی. فرهنگ و علوم پژوهشگاه

 مكتبۀ :تهران البیع، کتاب ،2 و 0 ج الوسیله، تحریر ،(0933) الموسوی اهلل روح سید خمینی،
 .االسالميۀ العلميۀ

 نقره. :تهران ،0 ج البحرین، مجمع ،(0933) محمد بابری، داراشکوه

 کتابفروشی :تهران القرآن، الفاظ مفردات ،(0932) محمد بن الحسین القاسم ابی ،اصفهانی راغب
  .مرتضوی

 ،بیت اهل فقه مجله ،ربا حیل در خمینی)ره( امام مبنای از دفاع (،0934) محسن سید سعیدی،
 .34 پاییز ،47 شماره

 چاپ اسالم، انتشارات تهران: المنجد، ترجمه نوین، جامع بزرگ فرهنگ (،0977) احمد سیاح،
 نوزدهم.

 صدوق. نشر قم: ،4ج ،الفقیه الیحضر من (،0933)  قمی بابویه بن محمد ابوجعفر صدوق، شیخ
 .الجعفريۀ االثار الحياء المرتضويۀ المكتبۀ ،ميّۀاإلما فقه فی المبسوط ق(،0937) طوسی شیخ

 للمطبوعات. دارالتعارف :بیروت ،2 ج ،الصالحین منهاج علی تعلیقه ،(.م0331) محمدباقر ،صدر
  تهران: قراردادها(،  عمومی )قواعد مدنی حقوق مقدماتی دوره (،0937) حسین صفایی،
 میزان. نشر

  :از منقول آن، با مقابله راهکارهای و شکنی قانون عوامل تا(، )بی اصغر عباسی،
/http://www.ensani.ir 

 ۀمطبع :ةقاهر ،الکریم القرآن لاللفاظ المفرس المعجم ق(،0934) محمدجواد عبدالباقی،
 .ۀيالمصر دارالکتاب

 میزان. تهران: ،کنونی نظم در مدنی قانون (،0934) ناصر کاتوزیان،

http://dadnegar.blogfa.com/
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 .نا بی ،«حیل» قانون به نسبت تقلب نظریه (،0942) محمود سید کاشانی،

  الدعوه. دار نشر ترکیه: ،الوسیط المعجم م(،0373) دیگران و ابراهیم مصطفی

 .طالب)ع( ابی بن علی االمام مدرسه :قم ،ربا از فرار ،(0931) ناصر شیرازی، مکارم

 االمام مدرسه قم: ،اسالمی فقه در صحیح های جویی چاره و شرعی های حیله (،0939) همو
  (.ع)طالب ابی بن علی

 سسهؤم تهران: ،ّمۀالمحر المکاسب کتاب تحریرالوسیله، شرح فی الفقاهه انوار (،0933) همو
 .ره(الخمینی) االمام تراث نشر و تنظیم

 قم، ۀلعلميا ةالحوز فی المدرسین ۀعجما قم، ،نجاشی رجال ،ق(0403) علی بن احمد نجاشى،
 االسالمى. النشر سسهؤم
 و 24ج ،االسالم شرایع فی الکالم جواهر ،(0933) جواهر( )صاحب محمدحسن شیخ نجفی،
  االسالمیه. الکتب دار ،92 

  http://j-janpoor.persianblog.ir :از منقول ربا، (،0931) محمدصالح ولیدی،

 


