
-- Journal of Private Law Research------ 
Fall 2022, 11 (40), 39-66 
Jplr.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/jplr.2022.65244.2636 
 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

 
 

 
R

ec
ei

v
ed

: 
0

7
/D

ec
/2

0
2

1
 

 
 A

cc
ep

te
d

: 
1

3
/N

o
v

/2
0

2
2

 
IS

S
N

: 
2

3
4

5
-3

5
8
3

 
eI

S
S

N
: 

2
4

7
6

-6
2

3
2

 
 

  

A Comparative Study on Cheating the Law in Positive 

Law and Islamic Jurisprudence; With an Emphasis on 

the Verdict of Trickery 

Mostafa Daneshpajouh   

Associate Professor, Department of Law 

and Social Jurisprudence, Research 

Institute of Islamic Sciences, Research 

Institute of Hawzah and University, Qom, 

Iran 

Abstract 
One of the most controversial issues about which there are different ideas is 

the issue of cheating the law and its effects in both domestic law and private 

International law. In Iranian law, there is no a legal article that explicitly states 

the verdict of cheating, so the judge in the face of cheating, based on Principle 

One Hundred and Sixty Seven of the Constitution, must refer to valid sources 

or jurisprudential Fatwas (Sharia and Islamic jurisprudence) and rule. One 

issue that can be documented to some extent is the issue of trickery. In this 

article, after mentioning cheating in customary law and explaining trickery in 

Islamic jurisprudence, the author compares these two concepts thematically 

and jurisprudentially, and in an attempt to infer the verdict of cheating from 

the verdict of trickery, concludes that according to the issue of trickery, it is 

impossible to consider one verdict for cheating, but depending on the different 

types of cheating, various verdicts will be ruled on cheating. 

Keywords: cheating the law, types of cheating, trickery, types of 

trickery, legitimate and illegitimate trickery, effective and ineffective 

trickery. 
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 با اسیمي قهف و موضوعه حقوق در قانون به نسب  تقلب تطبیقي مطالعة
  حیله حکم بر تأکید

   پژوهمصطفی دانش
 و حوزه پژوهشگاه اسالمی، علوم پژوهشکده اجتماعی، وفقه حقوق گروه استاد

 ایران قم، قم، اهدانشگ

 چکیده 
 از ییک خصااویاای، المللبین حقوق در هم و داخلی حقوق در هم آن، آثار و قانون به نساا ش تقلب مسئلة

 المللبین حقوق در جمله از دارد، وجود گوناگونی هابدی گاه آن بارۀ در که اساااش چالشااای م احث

 اربخودد خارجی قانون اجراب از تقلب، داستنا به توانمی آیا که دارد وجود اساسی پرس  این خصاویی 

 قاضی پس ن ارد، وجود باش  کرده بیان یراحش به را تقلب حکم که قانونی ابماده ایران، حقوق در کرد؟

 یا معت ر منابع به اساسی، قانون هفتموشاصاش  ویکصا   ایال  اساتناد  به بای  ناگزیر تقلب، پ ی ۀ با مواجده در

 جمله زا حیله بحثا کن  دریانش را مساائله حکم و مراجعه( اسااالمی نقه و شااریعش) نقدی معت ر نتاواب

 پس مقال، این در نویسن هاا گیرد قرار تقلب حکم تعیین مستن  ابان ازه تا توان می  که اساش  نقدی م احث

 وممفد دو نای حکمی و موضوعی مقایسة به اساالمی،  نقه در حیله ت یین و عرنی حقوق در تقلب به اشااره  از

 حیله، به تناداس با که اسش رسای ه  نتیجه این به حیله، حکم از تقلب حکم ایا یاد   براب تالش در و پرداخته

 حکاما متقل انه، عمل مختلف انواع به بساااته بلکه گرنش، نظر در را اح بو حکم تقلب براب تواننمی

 ابود خواه  حاکم تقلب بر متفاوتی

 مشروع،نا و مشروع حیله  حیله، ارکان حیله،  تقلب، ارکان قانون، به نسبت تقلبها: کلیدواژه
 .نامؤثر و مؤثر حیلة
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  مقدمه
هاب ها و شاخهتقلب نس ش به قانون که عمرب به درازاب خود قانون دارد، در همة عریه

الملل خصویی اهمیش بیشترب ، اما به چن  دلیل از منظر حقوق بین0حقوق قابل طرح اسش
ی براب استناد به قانون خارج الزم طییکی از شراعنوان به «ع م تقلب»نکه ؛ ازجمله آ5دارد

عنوان یکی تر، بهو به ع ارت دقیق 3داخلی قاضی ةوسیلدار و اجراب قضایی آن بهیالحیش
ال ته هم دربارۀ ایل  ام رح ش ه اسش 3از شرایط شناسایی نتیجة اجراب قانون خارجی

نظر وجود  اختال  -که خواه  آم چنان -مرو اعت ار آنقل ۀو هم درباراین شر   اعت ار
 ادارد

کلی و یا در طور یراحش و بهاب قانونی که حکم تقلب را بهدر حقوق ایران، ماده
، و 2الملل خصویی بیان کرده باش ، وجود ن اردخصوص حقوق داخلی یا حقوق بین
 ایرانی ش ه اسشا بررسی داناننظر در میان حقوق همین سکوت، س ب پی ای  اختال 

حکم حیله از منظر نقدی، انزون بر داشتن نای ۀ علمی و نظرب، از نظر عملی و حقوقی هم 
، در 1قانون اساسب و هفتم و شصش  یک ضرورت اسش؛ زیرا به استناد ایل یکص 

                                                            
القواع  ؛ مکارم شیرازب، 530(، ص 0382، )تدران  بنیاد حقوقی میزان، الملل خصوییحقوق بینباقرب، ا شریعش0

، )العین )االمارات(  جامعه القانون ال ولی الخاص؛ سالمه، 357(، ص 0332مومنین، ، )قم  م رسة االمام امیرال0، ج الفقدیه

 ا080(، ص 0353العربیه المتح ه، 

 ا091م(، ص  5113، )بیروت  منشورات الحل ی الحقوقیه، القانون ال ولی الخاصا بستانی، 5

 ا319م(، ص  5119 راسات و النشر و التوزیع، ، )بیروت  مج ، مؤسسة الجامعیه للالقانون ال ولی الخاصا بیار مایر، 3

 ا525(، ص 0335، )عمان  دار الثقانه للنشر و التوزیع، القانون ال ولی الخاص، تنازع القوانینا داودب، 3

حقوق  نظریة تقلب نس ش به قانون در»ا اگرچه یکی از نویسن گان پیشکسوت، در کتاب خود، بحثی را زیر عنوان 2

هاب تاریخی از اعمال متقل انه و احیاناب چاونای ه، اما در ذیل این عنوان، یرناب به بیان برخی گزارشم رح کرد« ایران

برخورد با آندا سخن گفته و به دلیل نق ان نص قانونی، حتی به یک مادۀ قانونی از حقوق جارب ایران که در آن از 

شااه ملی ایران، ، )تدران  داننظریة تقلب نس ش به قانون استفاده ش ه باش ، استناد نکرده اسش )کاشانی،« تقلب»عنوان 

 (ا37-35(، یص 0323

قاضی موظف اسش کوش  کن  حکم هر دعوب را در قوانین م ونه بیاب  و اگر نیاب  با استناد به منابع معت ر اسالمی » 1

نه، از مال یا تعارض قوانین م وتوان  به بدانة سکوت یا نقص یا اجیا نتاواب معت ر حکم قضیه را یادر نمای  و نمی

 «ارسی گی به دعوا و ی ور حکم امتناع ورزد
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( رمواقع سکوت قانون، بای  با مراجعه به شریعش اسالمی )منابع معت ر نقدی یا نتاوب معت 
 حکم مسئله را دریانشا

رو، نویسن ه در این مقاله در تالش اسش تا با م العة ت  یقی تقلب با یکی از  این از
، حکم تقلب را «هحیل»مفاهیم و عناوین نقدی نس تاب قابل ت  یق با مفدوم تقلب، یعنی عنوان 

  اب روشن سازداتا ان ازه

 : تقلب در حقوق عرفيفصل اول

 عریف تقلبمفهوم و تالف( 
 اقعدرو و نیسش دور سازبدگرگون معناببه آن لغوب مفدوم از تقلب ای الحی مفدوم
 موضوع نری کارانة سازبدگرگون یعنی سازب،دگرگون از خاص نوعی آن، از مراد
 نچهآ مجموع ازا اسش گریزان آن از متقلب شخص که اسش حکمی دگرگونی منظوربه
 تعریف ونهگ این کلی طوربه را آن توانمی ، اسش ش ه گفته آن تعریف و تقلب توضیح در
 انجام ای نتیجه به رسی ن براب قانونی، کامالب یورتبه مشروع و جایز عملی انجام  »کرد
 ملةمعا مانن  ؛«آن دادن نشان قانونی و مشروع و میرقانونی، و نامشروع حاضر حال در عملی
 شوربک از تابعیش قانونی تغییر و داخلی، حقوق در دین پرداخش از نرار قص  به واقعی
 ممنوع ازدواج یا و اسش، مجاز آن در طالق که کشورب به اسش ممنوع آن در طالق که
 المللینب حقوق در که بیاانه، کشور در اقامش کارت گرنتن منظوربه بیاانه یک با

 حقوق و داخلی حقوق عریة دو در قانون به نس ش تقلب روشن هابمثال از خصویی
 ا0ان خصویی المللبین

عنوان مثال تأکی  بر تغییر تابعیش، بهالملل خصویی )با لیل تقلب در حقوق بینحدر ت
نوان خواه  عشخص متقلب میتوان گفش  می(، آشکار در قضیة معرو  خانم دوبو نرمن

« دولش نرانسه ةت ع»خواه  با تغییر تابعیش، عنوان ، مثالب میحقوقی را تغییر ده یک راب ة 
نوعیش ممنعالب یالح )مادب  از شمول قانون بتوان  تا تغییر ده  «ت عة دولش آلمان»را به 

 قانونجواز طالق در نعالب نایالح )مادب و از قانون  نرار (دولش نرانسه قانونطالق در 

                                                            
، )تدران  الملل خصوییحقوق بین؛ نصیرب، 039(، ص 0319مرکز نشر دانشااهی،  ، )تدران تعارض قوانینا الماسی، 0

(، 0393خانة گنج دان ، ، )تدران  کتابالملل خصوییحقوق بیناالسالمی، ؛ شیو21(، ص 0375مؤسسة انتشارات آگاه، 

 ا 009(، ص0398، )تدران  نشر دادگستر، 5، ج الملل خصوییحقوق بین؛ نظیف، 508ص 
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 طالق( دسش) ، تا به ه   ایلی و ندایی نعالب نامشروع خوداستفاده کن  (دولش آلمان
 جلوه ده امشروع و آن را قانونی و مشروع گردان  یا  ب یا

نرار »د  گونه تعریف کربر این اساس، شای  بتوان در یک ع ارت مختصر، تقلب را این
 «اقانونی از اجراب قانون

 ارکان و عناصر تقلب( ب
   0ضرورب اسشبه شرح زیر  ا سه رکنیوجود سه عنصر  تقلب،براب تحقق 
ترین رکن تقلب، عنصر معنوب یا قص  تقلب مدم ا)قص  تقلب( عنصر معنوبنخس ، 
 ایلی ۀم انایزکانایزۀ انحصارب یا دسشیاب  که قص  تقلب، تحقق میآنااه تقلب  ااسش
  اباش وجود داشته  ،عمل اجراب ناعل از
تقلب  شنیّداشتن ر  یِ .= انجام عمل متقل انه( مؤثر و قانونی ة)وسیل عنصر مادب دوم،
نیز بای   شود وقیعنوان حق نیسش، بلکه عملیات متقل انه، یعنی کارب که س ب تغییرکانی 
 ةلنظر از مسئمدم این اسش که انجام آن عمل، ذاتاب و ایالتاب و یر  نکتةاما  ادگیرانجام 
 ا5جایز و مشروع باش  ، بای تقلب
ب تقلب ص مرتکه نی را که شخ ا)الزام قانونی به نعل یا ترک نعل( عنصر قانونی سوم،

وع لحاظ قانونی ممن ده ، بای  در زمان انجام تقلب بهبه خاطر آن عمل متقل انه را انجام می
آن  −هاط ق برخی نظریه −متقل انهعمل گرچه ممکن اسش پس از انجام  ؛و نامشروع باش 

 ه   مشروع گرددا

  های مختلف دربارۀ اثر تقلب و استناد به آنج( دیدگاه
گذارد؟ این اسش که آیا سوء نیش و قص  تقلب، بر عمل متقل انه اثر منفی می پرس  اساسی
اثر اطل و بیطور کامل یا نس ی بتوان به استناد سوء نیش متقلب، عمل متقل انه را بهو آیا می

کرد؟ یا آنکه چنین استناد و استنتاجی درسش نیسشا در پاسو به این پرس ، سه دی گاه 
 م رح ش ه اسش 

                                                            
نشر میزان،  ، )تدران 5، ج الملل خصوییحقوق بین؛ سلجوقی، 58ص  ،پیشین؛ قاسمی، 35ص پیشین،ا کاشانی، 0

القانون ؛ مم وح، 387م(، ص  5113لحقوقیه، ، )بیروت  منشورات الحل ی اتنازع القوانین؛ عکاشه، 510(، ص 0353
 ا358م(، ص  0873، )بغ اد  دارالحریه لل  اعه والنشر، ال ولی الخاص

 ا501ص  پیشین،االسالمی، ا شیو5
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ه دی گان یاح ان ای. (آثار ترتّب )یحش عمل متقل انه واستناد  دی گاه مخالفان، نخس 
ان ، چون عمل متقل انه کامالب قانونی واقع ش ه، پس عمل یحیحی اسش که بر این عقی ه

قل انه و گونه تأثیر منفی بر عمل متشود و انایزۀ متقل انه هیچهمة آثارش بر آن مترتب می
ر ساختن عمل اثد و در نتیجه، دیار جایی براب استناد به تقلب براب بیترتب آثار آن ن ار
مان  )یحش تغییر تابعیش و یحش طالق و نکاح مترتب بر آن(ا این گروه متقل انه باقی نمی

نانی گذار به جواز تقلب، تتصریح قانون ازجمله لی چن یبه دال براب اث ات دی گاه خود
اب شرعی، هبا ایل حاکمیش اراده، همانن ب تقلب با حیله ممنوعیش تقلب ۀقاع  ستناد بها
 ا 0ان ناد جستهناپذیرب تقلب استو نیز اث ات مضیق با ایل تفسیر ستناد به تقلبانی انت

 ةظرینه با استناد به دالیلی چن  ازجمله دی گااستنادا یاح ان این  دی گاه موانقاندوم، 
 ةنظم عمومی و نیز نظری ةفاده از حق، نظریاستءمنع سو ةجدش، نظری ةنیش، نظریحسن

ان  که عمل متقل انه اگرچه کامالب قانونی ، بر این عقی ه5ضمانش اجراب قواع  حل تعارض
واقع ش ه اسش، اما انایزۀ متقل انه به یکی از دو گونة زیر بر عمل متقل انه اثر منفی 

  3گذاردمی
تندا نهه یاح ان این دی گا اآثار( ع م ترتباثر منفی ح اکثرب )ب الن عمل متقل انه و ا 0
جدش » ةبلکه با استناد به نظریسازن ، را بر عمل متقل انه مترتب نمی عمل متقل انه آثار

یز )ب الن تغییر تابعیش و ن دانن باطل میهم نفس عمل متقل انه را هم ممنوع و  ،«نامشروع
 ا3ب الن طالق و نکاح مترتب بر آن(

وارد  شای  به دلیل انتقادات اآثار( ع م ترتباقلی )یحش عمل متقل انه و اثر منفی ح ا 5
به )را  عمل متقل انههمچون گروه نخسش، از یک سو،  ، برخی دیار،بر دو دی گاه پیشین

و از سوب دیار، ن  نکیحیح محسوب می (دلیل آنکه کامالب قانونی انجام ش ه اسش

                                                            
؛ 038، ص پیشین ؛ الماسی،083، ص پیشین؛ نصیرب، 82، ص پیشین؛ عکاشه، 551و  511، یص پیشین ا کاشانی،0

انتشارات  ، )تدران 5، ج الملل خصوییحقوق بیننیا، ؛ ارنع552، ص پیشین االسالمی،؛ شیو517، ص پیشینسلجوقی، 

 ا013(، ص 0371بدتاب، 

الملل خصویی، )تدران  مؤسسة انتشارات آگاه، ؛ عامرب، حقوق بین038ص  ،پیشین ؛ الماسی،82ص  ،پیشین ا قاسمی،5

 ا023(، ص 0315

م(،  0873، )کویش  م  وعات جامعه الکویش، قانون ال ولی الخاص الکویتیتنازع القوانین و احکامه نی الا ه اوب، 3

 ا018ص 

 ا27ص  پیشین، ا نصیرب،3
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ییر سازن  )یحش تغعمل متقل انه مترتب نمی اثر منظور متقلب را بر همچون گروه دوم،
 ا0تابعیش و ب الن طالق و نکاح مترتب بر آن(

 «حیله»با تأکید بر عنوان تقلب در فقه و حقوق اسالمي فصل دوم: 
قابل ان  اق نس ی با  5ش ۀترین عنوان و ای الح نقدی شناختهرس  حیله نزدیکنظر میبه

 که برخی از نویسن گان نیز براب ت یین بدترچنانعنوان و ای الح حقوقی تقلب اسش؛ 
تاب ان  و در عنوان کحکم تقلب در حقوق عرنی، به مقایسة آن با حیله در نقه پرداخته

و یا در مقالة  3ان هم استفاده کرده« حِیَل»یا « حیله»خود که دربارۀ تقلب اسش، از واژۀ 
یا ایوالب مقالة خود را به آن  3تهخود که دربارۀ تقلب نااشته ش ه، به حیل هم پرداخ

 یاح ان هریک ،مختلفی دارد و احکام انواع حیلها اما ازآنجا که در نقه، 2ان اختصاص داده
آن  هبنوعی بهتوانن  می تقلب ستناد بهداران و هم مخالفان اهم طر یعنی از دو دی گاه، 

 اباش که با م عاب آنان سازگار  کنن  استناد
له نخسش به تعریف حیبه یورت سریع و گذرا، ن حقیقش الزم اسش براب روشن ش  

 ةسدن ال آن با مقایو به شوداب حکم حیله از دی گاه نقیدان اشارهبه و سپس  ،و انواع آن
حکم تقلب در نقه اسالمی را از  ،هاب آن دوها و ناهمانن بتقلب و حیله و ت یین همانن ب

 حیله جستجو کردا ةدریچ

                                                            
 ا030و  031یص  پیشین،ا الماسی، 0

 ا500ا510(، یص 0315، 5، )تدران  دارالکتب االسالمیه، چ 35، ج جواهر الکالما نجفی، 5

 سی  محمود کاشانیا   ، نااشتة«نظریة تقلب نس ش به قانون )حیل(»ی و ، نوشتة رسول قاسم«حیله و تقلب نس ش به قانونا »3

، «ویی ایرانالملل خصم انی نظرب تقلب نس ش به قانون و آثار آن در پرتو نقه امامیه و حقوق بین»ا ق یر و کاظمی، 3

هاب بایسته»یر، و کاظمی و ق  551-553(، یص 0311) 5، سال هشتم، ش نصلنامة پژوه  ت  یقی حقوق اسالم ومرب

-18(، یص 0388، )نصلنامة تحقیقات حقوق خصویی و کیفرب، «نظرب تقلب نس ش به قانون از منظر حقوق ایران

 ا  70

 ی،پژوهشنامة حقوق اسالم، «مقایسة تقلب نس ش به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصویی»نرد و همکاران، ا اخوان2
 ا505-090ص (، ی0385( )39)پیاپی  5سال چداردهم، ش 
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 در فقه و حقوق اسالمي انواع حیلهارکان و ، هوممفبند یک: 
 مفهوم حیلهالف( 

م ه آحیله در لغش به معانی متفاوتی مانن  مکر، نریب، ت بیر، چاره، بدانه، سعی و کوش  
ی، با توجه به انواع مختلف حیله، تعاریف متع د و متفاوتی براب در ای الح نقدو  0اسش

چنین تعریف بن ب، ایندر یک جمعرا  وم عام حیلهمفد شای  بتوانا 5آن ارائه ش ه اسش
 رسی ن به یک مقصود نعالب حرام و ممنوع یا براب ۀحیله آن اسش که شخصی به انایز  کرد

ا ی انجام کارب نعالب حرام و ممنوع و یا برعکس براب واجب ساختن امرب م اح بر خوی 
کارب )اعم از حالل و م اح یا  ةبا انجام آگاهانحرام و ممنوع ساختن م احی بر دیارب، 

حرام و ممنوع(، بخواه  موضوع آن امر حرام و ممنوع یا آن امر م اح و جایز را دگرگون 
حکم آندا را از حرام و ممنوع به حالل و جایز یا از م اح و جایز به وجوب  ،و در نتیجه زدسا

 ادسازو الزام م  ّل 

 ارکان حیلهب( 
 یله داراب دو رکن ایلی اسش گفته، حبا توجه به تعریف پی 

اب یلهگر از انجام نعلِ حقص  و نیش دگرگونی حکما یعنی مقصود شخص حیلهنخس ، 
آن باش  که با تغییر موضوع، حکم نعلی آن را تغییر ده  و حکم م لوب خود را جایازین 

 آن کن ؛ اعم از آنکه چنین قص ب منفی و مذموم باش  یا مث ش و مم وحا

سازا یِر  نیش براب تحقق حیله کانی نیسش، بلکه شخص عمل دگرگونانجام دوم، 
بای  عملی انجام ده  که س ب تغییر موضوع و در نتیجه، تغییر حکم شود؛ بنابراین، با انجام 

 یاب ، چه آن عمل حالل و مشروع باش اب میرمؤثر و میرمغیّر، حیله تحقق نمیگونهعمل به

                                                            
 «احیله»ذیل واژۀ ، (0331)تدران  انتشارات دانشااه تدران، نامة دهخ ا،لغشا دهخ ا، 0

، )بیروت  دار ابن عفان، 0، ج الموانقات؛ شاط ی، 573(، ص 0315، )بیروت  دارالفکر، 3، ج کشا  القناعا بدوتی، 5

مسالک ؛ شدی  ثانی، 53(، ص 0353)حجاز  دار اقرأ، ، الحیل الشرعیه بین الحذر واإلباحه؛ العلوانی، 097(، ص 0307
بررسی طرق شیرازب،  ؛ مکارم513(، ص0303، )قم  مؤسسة المعار  االسالمیه، 0، ج االندام الی تنقیح شرایع االسالم

رعی هاب شحیلهشیرازب، ؛ مکارم 51ص  ،پیشین ؛ قاسمی،03(، ص 0392، )قم  م رسة االمام امیرالمومنین، نرار از ربا
هاب نقدی راه؛ نیاضی، 07-03(، یص 0398، 3طالب )ع(، چ ابی بن،)قم  انتشارات امام علیهاب یحیحجوییو چاره

و  08یص  پیشین،؛ قاسمی، 51(، ص 0383، )قم  انتشارات مرکز نقدی ائمه اطدار، رهایی از مخالفش با احکام شرع

 ا51
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ع عق  نکاح باطل پسر با زن خایی، س ب حرمش اب ب آن یا حرام و نامشروع؛ مثالب وقو
ن ب و –شود، همچنان که یِر  وجود راب ة نامشروع بین پسر و آن زنزن بر پ ر نمی

شودا اما اگر عق  نکاح یحیح باش  یا س ب حرمش ازدواج آن زن با پ ر نمی –تحقق زنا
 آی ا میراب ة نامشروع به یورت زنا تحقق یاب ، حرمش اب ب پ ی  

 حیله نواعاج( 
، «سازعملیات چاره» معناب اب، بدو انعال حیله 0«جوییچاره»عام آن، یعنی  معنابحیله به

  از جدات گوناگون قابل تقسیم اسش
لحاظ حکم  و به 5شودیورب تقسیم می ةواقعی و حیل ةحیل به ،کیفیش عمل جن ةاز 
 قلّبمهاب مؤثر و به حیله ،لحاظ حکم وضعی هو ب 3هاب مشروع و نامشروعبه حیله ،تکلیفی
موضوع از نظر و  2قلّبمهاب نامؤثر و میرحیله و 3موضوع و سپس حکم( ن ۀکن)دگرگون
موجب  ةتعد  و حیلة سالب به حیل ،نتیجه از جن ة ابزارب و ةذاتی و حیل ةبه حیل ،یا ه  
ب یدی اسش همة انواع  گرددام میمنقس 1منفی ةمث ش و حیل ةبه حیل ،لحاظ انایزه تعد  و به
و براب  خوبی روشن کردها با عنوان تقلب ان  اق ن ارن ، پس بای  موضوع بحث را بهحیله

 بایسش ابت ا حکم تکلیفی و حکم وضعی حیله را ت یین کردارسی ن به این منظور می

 بند دو: حکم تکلیفي حیله )حیلۀ مشروع و حیلۀ نامشروع(
یفی آن اسش که آیا توسل به حیله براب دستیابی به مقصود، مجاز و مقصود از حکم تکل

ه هاب متفاوتی ابراز ش مشروع اسش یا حرام و نامشروع؟ در پاسو به این پرس ، دی گاه
 اسش  

                                                            
 ا8، ص هاب یحیحجوییهاب شرعی و چارهحیلهشیرازب، ا مکارم0

 ا50-09ا همان، یص 5

 ا51و  03ا همان، یص 3

 ا12ا38، 52ا همان، یص 3

 ا98ا95و  58ا59ا همان، یص 2

 ا08ا همان، ص 1
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 الف( فقدان حکم واحد
هاب نقدی، بی  از پرداختن به حکم وضعی حیله، به حکم تکلیفی آن پرداخته در کتاب

از حکم وضعی آن هم سخن رنته اسشا در این میان، در متون نقدی،  شش ه و به مناس 
ویژه متون نقدی کدن امامیه، معموالب بحث مستقلی دربارۀ حیله م رح نش ه اسش که به
یورت کلی و یکجا دربارۀ حکم حیله سخن گفته باش ، بلکه نقدا در ابواب مختلف به

 ، به ت یین حکم آن پرداخته و آن را مشروع و اننقه، هر کجا که با مسئلة حیله مواجه ش ه
بسا یک نقیه حیله را در موردب مشروع و در ان ا چهحالل، یا نامشروع و حرام اعالم کرده

موردب دیار نامشروع، و یا یورت خایی از حیله را در موردب خاص مشروع و یورت 
رو، تقسیم و  میندیارب از حیله را در همان مورد نامشروع اعالم کرده اسشا از ه

بسا و چه رس نظر نمیبن ب نقیدان، به دو گروهِ موانقان و مخالفان حیله، من قی بهدسته
نقیدی مانن  یاحب جواهر )که به موانقش با حیله شدرت یانته اسش( از تقسیم حیله به 

یله ح قیم )که به مخالفش باو متقابالب نقیدی مانن  ابن 0مشروع و نامشروع سخن گفته اسش
 ا5هاب حالل و مشروع را برشمرده اسشمورد از حیله 001شدره اسش( 

آنچه من قی اسش، تقسیم حیله به دو دسته اسش  حیله مشروع و حیله نامشروع، و ی   
راین، نظر وجود ن ارد؛ بناباب خاص، همیشه اتفاق ال ته دربارۀ مشروع بودن یا ن ودن حیله

در  و ن ارد واح ب حکم ،واقعی، به لحاظ حکم تکلیفی ةیلویژه ححیله، بهتوان گفش  می
مشروع، حالل، مث ش و احیاناب  ةحیلا 0شود  تقسیم میبن ب کالن به دو دسته یک تقسیم
حالل و مشروع، یعنی  ةب یدی اسش حیلا 3منفی و مذموم ،نامشروع، حرام ةحیلا 5 ؛مم وح
واجب، مستحب،  ةحیل ةه چدار شاخخود ممکن اسش ب، ممنوع ةمجاز در برابر حیل ةحیل

چنین  توانمیه گفتاز مثال پی م لب، با استفاده م اح و مکروه تقسیم شودا براب ت یین 
دعایی، اگر براب رهایی از شرّ بستانکار ا ،گفش  شخصی که واقعاب به دیارب ب هکار نیسش

 ؛شو مشروع اسا ةاموال خوی  را به یورت واقعی یا یورب به دیارب منتقل کن ، حیل
اما اگر همین  اساز او، مجاز و مشروع اسشهم ه   او و هم وسیله و عملیات چاره زیرا

                                                            
 ا38، ص پیشینا قاسمی، 0

 ا11و  28، یص پیشین ا کاشانی،5

 ،شرعی در نقه و حقوق بررسی نظریة تقلب و حیلدار، ؛ ابلق38ص  ،پیشین ؛ قاسمی،09، ص پیشینشیرازب،  ا مکارم3

 ا31(، ص 0391)تدران  انتشارات امی  مج ، 
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 ةکار حیل به ی خود، دسشهواقعاب ب هکار باش  و براب نرار از پرداخش ب  ،شخص
ین، واجب و نرار از پرداخش آن پرداخش دِ ؛ زیرااو نامشروع اسش ةشود، حیل گفتهپی 

 حرام اسشا
یز یبیان معیار تم و براب دریانش حکم تقلب مفی  و مؤثر اسش،چه در اینجا مدم آن
اسش که به علش نق ان مجال براب ت یین آندا، به  هاب نامشروعهاب مشروع از حیلهحیله

 شودااشارتی بسن ه می

  ب( معیار تفاوت حکم
شروع م ، ، هردوهرگاه وسیله و ه  شود کهگونه مستفاد میاز بررسی سخن نقیدان این

که ی های)مثل حیله سشا حیله جایزو س ب نقض مرض شارع هم ن اشن ،  و حالل باشن 
محرمیش پسر بر مادرخوان ه و یا دختر بر یا براب محرمیش زن برادر بر برادرشوهر، 

اما اگر وسیله و ه  ، هردو نامشروع باشن  )مثل مسانرت با  (اپ رخوان ه م رح اسش
 ةب دزدب( یا وسیله مشروع و ه   نامشروع باش  )مثل مسانرت با وسیلمص ی برا ةوسیل

شخصی براب دزدب( یا آنکه اگرچه ه   مشروع اسش، اما وسیله نامشروع باش ، مثل 
براب ج ایی از شوهر )در نقه  واقعی زن ارت ادیا شدادت به دروغ براب دریانش حق، 

 ا0حیله نامشروع خواه  بود و یا اینکه حیله س ب نقض مرض شارع باش ، (حنفی
ها بر اساس دی گاه نقدا به لحاظ حکم تکلیفی، در یکی از انواع حیله بر این اساس،

 گیرن  این سه دسته قرار می
ه    وو  نعل حیله ، مانن  آنجا کهان نقیدان حالل و مشروع ةهایی که از نااه هما حیله0
یا آنکه شخص  شودم رح می اد محرمیشهایی که براب ایجحیله انن م، 5حالل باش آن 

ا طور واقعی یمیرب هکارب براب رهایی از م عی درومین بستانکارب، اموال خوی  را به
 کن امییورب به دیارب منتقل 

                                                            
-57یص  پیشین،؛ مکارم شیرازب، 019م(، ص  0831، )قاهره  م  عه المصر، المحظور مندا والمشروعا بحیرب، 0 -

ال الق، ، کتاب شرایع االسالم؛ حلی، 309-300م(، یص  0873، )بیروت  دارالجیل، 3قیم، اعالم الموقعین، ج ؛ ابن31

(؛ 0302، )قم  مؤسسة النشر االسالمی، 10، کتاب ال الق، مسئله الخال ق(؛ طوسی،  0398اآلداب، ،)نجف  م  عه3ج 

 ا05ص  ،پیشین؛ قاسمی، 531و  538(، یص 0313)تدران  انتشارات ی را،  ربا، بانک و بیمه،م درب، 

هاب حیلهشیرازب، ، به نقل از مکارم81-82یص  تا(،، )تدران  المکت ه المرتضویه، بی2ج  ،م سو ا طوسی، 5 -
 ا52و  53، یص هاب یحیحجوییشرعی و چاره
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اب و هم نعل حیله ، مثالب آنجا کهان نقیدان حرام و نامشروع ةهایی که از نااه هما حیله5
نرار از مجازات  آنکه شخصی براب انن م ؛حرام اسش ق عاب باش ، هم ه   از حیله حرام

 ابرس خوارب کن  تا در مستی بدتر به ه   خود مشروب عم ، قتل
یش و حل معیارلحاظ ک روب و تعیین به ایش و حرمش آندا، یحلّ ۀهایی که دربارحیلها 3

ل مث ؛داردنظر وجود  لحاظ یغروب و وجود معیار حلیش و حرمش، اختال  حرمش و یا به
  ها براب نرار از ربااحیلهاز برخی 

 (بند سه: حکم وضعي حیله )حیلۀ صحیح و حیلۀ باطل
ثار اب و ع م ترتب آمقصود از حکم وضعی این اسش که آیا حیله س ب ب الن عمل حیله

کم س ب ع م ترتب اثر منظور )یحش عمل آن )ب الن عمل و ع م ترتب آثار( یا دسش
نفی اب(؟ یا اینکه انایزۀ حیله هیچ اثر مشود )نامؤثر بودن نعل حیلهور( میو ب الن اثر منظ

اب آثارش بر آن شود و همچون نعل میرحیلهاب یحیح محسوب مین ارد و نعل حیله
 اب(؟بخ  بودن نعل حیلهگردد )یحش عمل و ترتب آثار و مؤثر و نتیجهمترتب می

 يها به لحاظ حکم وضعبندی حیلهالف( دسته
  رشمرد توان بدر پاسو به این پرس  و با جستجو در سخن نقیدان، سه دسته حیله را می

اب حالل بخ  اسش، چه نعل حیلههایی که از نااه همة نقیدان، مؤثر و نتیجهحیلهنخس ، 
برادر بر برادرشوهر، محرمیش پسر بر  که براب محرمیش زنِهایی و جایز باش ، مانن  حیله

ا یا عق  نکاح پسر با زن خایی 0ا دختر بر پ رخوان ه م رح ش ه اسشمادرخوان ه ی
نوع اب حرام و مممنظور حرام اب ب ساختن ازدواج پ ر با آن زن، یا آنکه حتی نعل حیلهبه

تأخیر ان اختن مسل تا تناناب وقش براب نرار از انجام مسل واجب و باش ، مانن  به
ناب پسر با زن خایی براب اب ب کردن حرمش ، یا ز5جایازین کردن تیمم به جاب آن

 ازدواج پ ر با آن زنا

                                                            
 ا010-80، یص هاب یحیحجوییهاب شرعی و چارهحیلهشیرازب،  ا مکارم0

 ا39-33ا همان، یص 5
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ه اسش، و اثر نتیجهایی که تقری اب از نااه همه یا بیشتر نقیدان، میرمؤثر و بیحیلهدوم، 
ین هاب نراوانی در ابواب مختلف نقه براب اشودا مثالگر بر نعل او مترتب نمیمنظور حیله
 ش توان یانها میدسته از حیله

اش را عم اب ان ار کرده اسش با ا مسانرت کردن ق ل از ظدر، از سوب کسی که روزه0
 شوداانایزۀ نرار از حکم کفاره که س ب سقو  کفارۀ ان ار عم ب نمی

ا معامله براب نرار از پرداخش زکات کامل که س ب سقو  حکم وجوب پرداخش زکات 5
 ا0شودنمی
، به انایزۀ نرار از حج مستقر که س ب سقو  حکم االست اعها مصر  یا انتقال مال3

 ا5شودوجوب حج نمی
ا معامله و انتقال یورب دارایی به میر، به انایزۀ نرار از پرداخش دِین که موجب رنع 3

 شود؛حکم وجوب نعلی پرداخش دِین نمی
ا طالق همسر در یورت بیمارب منتدی به موت او، به انایزۀ محروم کردن وب از ارث 2
 شوداه این طالق در عین یحش، س ب محرومیش زن از میراث نمیک
موت، به انایزۀ تقلیل سدم وراث با انزودن  به منتدی بیمارب داشتن ( ازدواج در یورت1

من ب زن از ارث و تقلیل وارث ج ی  )همسر( که این ازدواج در عین یحش، س ب بدره
  ا3شودسدم دیار وراث از میراث نمی

، نامؤثر بخ  و از نااه برخی دیارهایی که از نااه برخی نقیدان، مؤثر و نتیجهحیلهسوم، 
ا نظر ک روب بر سر معیارهاب مؤثر ینظر، یا اختال   دلیل این اختال  نتیجه اسشاو بی

نظر یغروب بر سر وجود معیار مؤثر یا نامؤثر  اب اسش و یا اختال نامؤثر بودن نعل حیله
 هایی که در باب شفعهشود؛ مانن  حیلهاحث آین ه به آندا اشاره میبودن اسش که در م 
 ا3م رح ش ه اسش

                                                            
 ا33و  33ا همان، یص 0

 ا53(، مسئلة 0372، )تدران  نشر مشعر، مناسک حجا خمینی، 5

 ا511-529یص  ریة تقلب نس ش به قانون،نظا کاشانی، 3

 ا58و  59، یص پیشین شیرازب،ا مکارم 3
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 ب( معیار حکم وضعي حیله
ان ؛ گرچه تر اشاره ش ، نقدا بیشتر در مقام ت یین حکم تکلیفیِ حیله بودهطور که پی همان

ر ل، گاه بان ا در هر حابه حکم وضعی آن هم )که موضوع بحث این مقاله اسش( پرداخته
م اب، دربارۀ حکاساس نقض یا ع م نقض مرض شارع، یا ضررب بودن یا ن ودن نعل حیله

ت یین  توان  مستن  و م نابان ا ب یدی اسش این بخ  از سخنان نقدیان نمیآن سخن گفته
حکم تقلب قرار گیرد؛ زیرا حرمش نقض مرض و انجام نعل ضررب و احکام وضعی 

اناب نعل اب و حتی احیحیلهاب اختصاص ن ارد و نعل میرنعل حیله مترتب بر این حرمش، به
نا و توان  م شود؛ بنابراین، تندا آن قسمش از سخن نقیدان میمیرارادب را نیز شامل می

ا ع م سازب یمستن  حکم تقلب قرار گیرد که ت یین حکم حیله بر اساس دگرگون
ه کمی استوار باش  و اینکه نعلی را کاب نس ش به موضوع یا حسازب نعل حیلهدگرگون

 ه اسش، گرانه انجام شگرانه انجام ش ه، همچون نعلی که یادقانه و میرحیلهمتقل انه و حیله
مؤثر و تغییردهن ۀ موضوع یا حکم ب انن  )یحش عمل و ترتب آثار( یا به دلیل وجود سوء 

ن انن   کم، تغییر حکمو یا دسشدهن ۀ موضوع گرانه، آن را مؤثر و تغییرنیش و انجام حیله
 )ب الن عمل و ع م ترتب آثار، یا یحش عمل و ع م ترتب آثار(ا

رس ، ایل اساسی و قاع ۀ اولیه نزد نقدا در ت یین حکم وضعی حیله، قاع ۀ نظر میبه
ی تابع طور کلاب را بهاب و مسئلهاسش؛ یعنی حکم هر پ ی ه« ت عیش احکام از موضوعات»

ا طور استثنایی حکمی از موضوعی سلب ی انن ، مار آنکه به دلیلی خاص و بهعنوان آن ب
 ا0به آن اضانه شود

 شود،یگرانه انجام مگرانه همچون نعلی که میرحیلهحیله نعل ، اگربر اساس این معیار
ش ه  -شگر اسحیلهایلی ه    که -موضوع و درنتیجه تغییر حکم تغییرمؤثر و موجب 
وان نظریة تگونه تأثیر منفی بر عمل ن اشته، میآن اسش که حیله هیچاش باش ، نتیجه

گرانه یحش عمل و ترتّب آثار را از آن استنتاج کردا اما اگر به دلیل آنکه آن نعل، حیله
اش آن اسش انجام ش ه اسش، مؤثر ن اش  و موجب تغییر موضوع و تغییر حکم نشود، نتیجه

کم توان نظریة ب الن عمل و ع م ترتب آثار یا دسشه، میکه حیله تأثیر منفی بر عمل داشت
 نظریة یحش عمل و ع م ترتب اثر منظور را از آن برداشش کردا

 ع مب الن و ها و اب از حیلهپاره أثیرگذاربت یحش و نقیدان در ةهم ،تردی بی 
                                                            

 ا315-329(، یص 0391، )تدران  سمش، 0، ج قواع  نقه، بخ  حقوق خصوییا عمی  زنجانی، 0
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ع م الن و  بیا  أثیرگذاربتیحش و نظر دارن ، اما دربارۀ  دیار اتفاق أثیرگذارب برخیت
 ،به لحاظ ک روب و بی  از آن به لحاظ یغروب ،هااب دیار از حیلهدستهأثیرگذارب ت

مدم در بحث حیله این اسش که با تحلیل دقیق در نقه، نکتة و  وجود داردنظر  اختال 
اب همچون نعل توان به این حقیقش دسش یانش که در چه مواردب نعل حیلهمی نقدی
شود )یحش عمل و و مؤثر اسش و س ب تغییر موضوع و حکم میاب یحیح حیلهمیر

اب، باطل و میرمؤثر بوده، موجب ترتب آثار( و در چه مواردب، برخال  نعل میرحیله
ب شود )ب الن عمل و ع م ترتکم س ب تغییر حکم نمیتغییر حکم و موضوع و یا دسش

 آثار یا یحش عمل و ع م ترتب اثر منظور(ا

 آثار آن حیله وضعي حکم وتحلیل ج( 
اب هاب و نیز بسته به نوع موضوعی که نعل حیلحکم وضعی حیله، بسته به نوع نعل حیله

ناشی  شود، متفاوت اسشا این تفاوت یابراب تغییر آن و تغییر آثار مترتب بر آن انجام می
عال ناب و یا ناشی از تأثیرپذیرب موضوعاتی اسش که ااز تفاوت تأثیرگذارب انعال حیله

 شون  اب براب تغییر آندا انجام میحیله

دا استفاده اب از آنعنوان نعل حیلهرس  انعالی که بهنظر میابا بهانواع انعال حیله نخس ،
  هستن دوگونه گذارب بر موضوع، از جدش تأثیر شود،می
 شون ؛یمس ب تغییر موضوع و حکم مترتب  بر آن  تأثیرگذارن  و طور م لقبهکه انعالی ا 0

 ،ابراینبن و حتی چه با اراده و چه ب ون اراده انجام شون ا چه با حسن نیش و چه با سوء نیش
و  توان تفکیک کرد و تفصیل قائل ش بین دو یورتِ وجود حسن نیش یا سوء نیش نمی

ار که بر اراده و سوء نیش استو -توان حکم حیله راگونه انعال نمیدر نتیجه، از حکم این
تقل انه و گرانه و مکشف کرد و دی گاه ع م تأثیر منفی حیله و تقلب بر عمل حیله -اسش

ار آن را در مثال آشک ادر نتیجه، نظریة یحش عمل متقل انه و ترتب آثار را نتیجه گرنش
توان یانش که آمیزش پسر با زن خایی، چه مشروع باب حقوق خانواده و مسئلة نکاح می

با حسن نیش همراه باش  و چه با سوء نیش، در هر حال، س ب باش  و چه نامشروع و چه 
تغییر کن  و در نتیجه، حکم جواز « موطوئه»، به «موطوئهمیر»شود که عنوان این زن از می

 نکاح پ ر آن پسر با این زن، به حرمش اب ب تغییر یاب ا
کم، دسش −انعالی که تفکیک و تفصیل بین دو یورت وجود حسن نیش و سوء نیش ا5
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یحیح  اب، انعال حیلهکه در یورت وجود حسن نیش ا به این معنیپذیر اسشامکان −ث وتاب
وجود  باشن  و در یورت کنن ۀ حکمکنن ۀ موضوع و درنتیجه دگرگونو مؤثر و دگرگون

ظر را دگرگون ناب باطل و نامؤثر باشن  که درنتیجه نتوانن  حکم موردانعال حیلهسوء نیش، 
نظر از نوع حقایق شرعی و قانونی باش  که امکان نعل مورددر جایی اسش که و این  کنن 

گذار وجود داشته باش ا بیع و دخل و تصر  در ذات نعل و آثار آن براب شارع و قانون
ده و ب ون ارا ،مثال خوبی براب این دسته از انعال اسشا عق  معامله ،سایر عقود و معامالت

اب که با اراده و قص  ج ّب واقع ش ه نذ نیسش، اما معاملهقص  ج ب، ایوالب یحیح و نا
ین انجام شود که ث وتاب ا «سوء نیش»و یا  «نیش حسن»توان  به دو یورت با می، خود اسش

 تغییر موضوع باش  معامله یحیح و نانذ و س بِ ،امکان وجود دارد که در هر دو یورت
ر معامله ین معنی که اگه اب ،داشته باش یا آنکه تفصیل وجود  )یحش عمل و ترتب آثار(،

ا سوء ، اما اگر باسش تغییردهن ۀ موضوع و حکمبا حسن نیش همراه باش ، یحیح، نانذ و 
یک از موضوع و حکم نیسش و در نتیجه، در هیچیحیح  ایوالب نیش همراه باش ، معامله
یجه م یحیح و درنت)ب الن عمل و ع م ترتب آثار( و یا اگر عمل ه شودتغییرب حایل نمی

گردد )یحش عمل و ع م ترتب تغییردهن ۀ موضوع باش ، در حکم تغییرب حایل نمی
 آثار(ا 

ن قص  چه ب و ؛طور م لق یحیح دانسشم یون را به ةتوان ث وتاب معاملمی براب نمونه،
ئل اتوان قگونه که میهمان اینین باش  و چه با قص  نرار از پرداخش دِنرار از پرداخش دِ

ییردهن ۀ و تغ الزم ،به تفصیل ش ، معامله ب ون قص  نرار از پرداخش دین را یحیح، نانذ
دانسش، اما معامله به قص  نرار از پرداخش دین را باطل یا ح اقل میرالزم  موضوع و حکم
کرد کم س ب تغییر حکم محسوب نو س ب تغییر موضوع یا دسش شمار آوردو میرنانذ به

عین  در ا انه و ع م ترتب آثار یا یحش عمل و ع م ترتب اثر منظور()ب الن عمل متقل
تر، دلیل ایلی تفاوت این دو دسته انعال در حال، بای  توجه داشش که در تحلیلی عمیق

لکه به شود، بتأثیرگذارب و تغییر موضوع و حکم، در واقع، به خود این انعال مربو  نمی
گر و متقلب دری د آن اسش که با انجام نعل هشود که حیلتفاوت موضوعاتی مربو  می

آمیز، آن موضوع و درنتیجه حکم آن را نیز عوض کن  که در ادامه به آن اب و تقلبحیله
 شودااشاره می
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قرار  آمیزاب و تقلبرس  موضوعاتی که ه   نعل حیلهنظر میانواع موضوعاتا بهدوم، 
 شون  ب، به سه دسته تقسیم میاگیرن ، از جدش تأثیرپذیرب از نعل حیلهمی
ابع ت طور کلی و م لقگونه موضوعات ظاهراب حکم بها موضوعات یرناب واقعیا در این0

 یشکن ، چه این تغییر ب ون سوء نیش باش  و چه با سوء نعنوان اسش و با تغییر آن تغییر می
تیجة آمیزش در ن« ئهموطو»به « میرموطوئه»)ع م تأثیر منفی سوء نیش و تقلب(، مثل تغییر 

کنن ه با آن زن، به حرمش و ممنوعیش شود حکم جواز ازدواج پ رِ آمیزشکه س ب می
تغییر پی ا کن ؛ چه آمیزش با حسن نیش و مشروع انجام ش ه باش  و چه با سوء نیش و 

 نامشروعا
 نا موضوعات کامالب حقوقی و اعت ارب، مثل مالکیش و بایع و مشترب بودن، زوجیش و ز5

و شوهر بودن و تابعیشا تعیین تأثیرپذیرب و مق ار تأثیر یا ع م تأثیرپذیرب این موارد در 
قل انه اب و متتوان  زوجیش و مالکیش و تابعیش حیلهگذار اسش و میدسش شارع و قانون

را با تمام آثارش بپذیرد یا ایوالب نفس زوجیش، مالکیش و تابعیش را نپذیرد تا نوبش به 
ار آن نرس  و یا نفس زوجیش، مالکیش و تابعیش را بپذیرد، ولی آثار آندا را پذیرش آث

گذار اسش که به ع م تأثیر منفی قص  حیله نپذیردا پس در این موارد، این شارع یا قانون
ثار آندا( گرانه و متقل انه و ترتب آگرانه و متقل انه )یحش عمل حیلهو تقلب، بر عمل حیله

رعکس، بر تأثیر منفی قص  حیله و تقلب بر نفس موضوع و آثار مترتب کن  و یا بحکم می
گرانه و ع م ترتب آثار( و یا یرناب اثر منفی حیله بر ترتب اثر بر آن )ب الن عمل حیله
 کن اگرانه و ع م ترتب اثر منظور(، حکم میمنظور )یحش عمل حیله

مست یعا و معسر یا مست یع ومیرا موضوعات واقعی که عنوان حقوقی هم دارن ، مثل موسر 3
گذار رس  که از بُع  واقعی بودن موضوعات، شارع و قانوننظر میدر این موارد به

ت یع مست یع را همچنان مستوانن  آندا را انکار کنن  و مثالب معسر را همچنان موسر و میرنمی
وقی و عین حال، از بُع  حقاب ن ارن  که تغییر موضوع را بپذیرن ، اما در ب انن ، بلکه چاره
توانن  آندا را در حکم ق ل از تغییر ب انن  و همان احکام را بر آن مترتب اعت ارب می

ورن  و شمار آگردانن ؛ مثالب میرمست یع را در حکم مست یع و معسر را در حکم موسر به
براب  ها مستقر گردانن  و تالشدر نتیجه، وجوب انجام حج و پرداخش دِین را بر آن

تحصیل است اعش را الزم شمرن  و یا آنکه حکم میرمست یع و معسر و درنتیجه ع م وجوب 
 حج و ع م وجوب پرداخش دین را براب آنان تجویز کنن ا
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 حیله کمح بر اساس تقلب با حیله و دریافت حکمتقلب مقایسۀ : سومفصل 
 مي بند یک( مقایسۀ تقلب در حقوق عرفي با حیله در فقه اسال

ها و از جداتی ناهمانن ب و اشتراکات میان تقلب و حیله، هاهمانن ببا وجود برخی 
رد سادگی تقلب را با حیله قیاس کشود نتوان بههایی نیز وجود دارد که موجب میفاوتت

 ها از این قرار اسش ترین موارد تفاوتو حکم حیله را دربارۀ آن جارب ساخشا مدم
اب ممکن اسش یورب همیشه عملی واقعی اسش، اما نعل حیله حقوقدر  ا عمل متقل انه0

 ایا واقعی باش 
و  گاه منفی و همراه با سوء نیش ،ا تقلب، همیشه منفی و همراه با سوء نیش اسش، اما حیله5

 اگاه حتی مث ش و همراه با حسن نیش اسش
 استفاده از یک ا تقلب همیشه براب نرار از یک الزام قانونی، محرومیش و یا تعد  و3

ترخیص قانونی، امتیاز و آزادب اسش، اما حیله گاه چنین اسش و گاه برعکس براب نرار از 
 ایک الزام و تعد  اسش یجادآزادب در جدش ا و ترخیص قانونی، امتیاز

روع و اب گاه مشا عمل متقل انه بای  همیشه عملی ذاتاب مشروع و م اح باش ؛ اما نعل حیله3
 ااسش نامشروع یگاه

نرار از  یا براب یا با سوء نیش همراه ن وده هایی که یورب انجام یانتهبنابراین، حیله
، ذاتاب حرام ابان  و یا نعل حیلهگر انجام ش هترخیص قانونی و ایجاد تعد  و الزام براب حیله

قیاس  بعنوان م ناتوانن  بهان ، نارغ از هر حکمی که داشته باشن ، نمیو نامشروع بوده
 ه  توانن  م نا قرار گیرن  کهایی میبراب ت یین حکم تقلب قرار گیرن  و تندا حیله

 انجام ش ه باش ؛ -و نه یورب –اب به یورت واقعیاوالب، نعل حیله
منظور نرار از الزام قانونی و تعد  باش  و نه براب ایجاد اب بهثانیاب، انجام واقعی نعل حیله

 آن؛
 اب یادش ه، عملی ذاتاب حالل و مشروع باش ، نه حرام و ممنوعاهثالثاب، نعل حیل

ه و حقوق فقدر  بر اساس حکم وضعي حیلهحکم وضعي تقلب تبیین  بند دو(
 اسالمي

 نبی روشخوبه ،هاب حیله و تقلب گذششبا توجه به آنچه دربارۀ انواع حیله و نیز تفاوت
کشف  ،سادگی از حکم حیلهتوان بهاسش که حکم تقلب در نقه و حقوق اسالمی را نمی
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؛ زیرا انزون بر آنکه حیله انواع متع دب دارد که تندا یک نوع آن با تقلب و استن ا  نمود
من  ق اسش، همین نوع هم، حکم وضعی واح ب ن ارد تا بتوان به استناد آن، حکم واح ب 

حث دش ه در برا دربارۀ تقلب ای یاد کرد، بلکه براب هریک از سه دی گاه حقوقی یا
تر طور که پی هاب مشابدی در نقه نیز وجود دارد و به همین دلیل، همانتقلب، دی گاه

 توانن  براب اث اتهاب مختلف در بحث تقلب میاشاره ش ، هریک از یاح ان دی گاه
نوعی از حیله استناد کنن ، مثالب مخالفانِ اعمال قاع ۀ ممنوعیش تقلب )یعنی دی گاه خود به

داران داران دی گاه یحش عمل و ترتب آثار( و موانقان اعمال قاع ه )یعنی طر طر 
یکی از دو دی گاهِ یحش عمل و ع م ترتب آثار یا ب الن عمل و ع م ترتب اثر منظور( 

رح بینن ، به شتوانن  به مواردب از حیله که موانق رأب خوی  میدر یک نااه سریع می
 زیر استناد کنن ا 

سش گروهی براب اث ات یا ای یاد دی گاهِ یحشِ عملِ متقل انه و ترتب آثار، ا ممکن ا0
به حیلة ازدواج پسر با زن خایی به انایزۀ پیشایرب از ازدواج پ ر با او استناد کنن  که 
عمل متقل انه، هم یحیح اسش و هم موجب تغییر موقعیش آن زن )موضوع( از 

ثر این تغییر، یعنی ممنوعیش و حرمش اب ب نکاح شود و هم امی« منکوحه»به « میرمنکوحه»
دواج از« جواز»گرددا در نتیجه، حکم آن هم، از زن یادش ه با پ ر ناکح، بر آن مترتب می

 یاب اازدواج تغییر می« حرمش و ممنوعیش»پ ر با او به 
انه  ا همچنان که ممکن اسش گروهی دیار براب اث ات یا ای یاد دی گاهِ ب النِ عملِ متقل5

و ع م ترتب اثر منظور، به مؤثر ن ودن حیله براب نرار از پرداخش از زکات استناد کنن ا با 
تندا نروش بخشی از مالی که متعلق زکات اسش، موجب تغییر حکم وجوب این بیان که نه

بسا ایل نروش آن هم، به دلیل آنکه به انایزۀ نرار از شود، بلکه چهپرداخش زکات نمی
تر، ایوالب نروش و انتقال و ب شرعی انجام ش ه، باطل اسش  و به ع ارت دقیقانجام واج

نی برداشته گر )یعدر نتیجه، کاه  مالی یورت نارنته اسش تا در نتیجة آن، م لوب حیله
 ش ن حکم وجوب پرداخش زکات( تحقق یاب ا

ل عمگونه که ممکن اسش گروه سومی براب اث ات یا ای یاد دی گاه یحش ا همان3 
متقل انه و ع م ترتب اثر منظور، به حیلة طالق یا ازدواج در یورت داشتن بیمارب منتدی 
به موت استناد کنن  که با اینکه نفس طالق و نکاح یحیح اسش، اما اثر منظور، یعنی 

من ب زن از ارث )در نکاح( بر آن مترتب محرومیش زن از ارث )در طالق( و یا بدره
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ترتب آثار یادش ه بر طالق و نکاح، به دلیل خایی اسش و نتیجة  شود )هرچن  ع منمی
 (اشوداب واقع ش ن طالق و نکاح نیسش و طالق و نکاح یادقانه را نیز شامل میحیله

اش ، گفته یرناب وابسته به عنصر حیله بهاب پی بنابراین، اگر احکام یادش ه در مثال
ه حقوق اسالمی حکم واح ب یانش، بلکه بست توان بر اساس آندا براب تقلب در نقه ونمی

به مورد، هریک از سه قول یادش ه در م حث تقلب در حقوق عرنی، در نقه و حقوق 
توان توان  حضور داشته باش ؛ پس به استناد حیله و مقایسة آن با تقلب، نه میاسالمی نیز می

لب ش  و نه استناد به تق طور م لق موانق قول به تأثیر منفی تقلب بر عمل متقل انه وبه
 مخالف آن، بلکه بای  براب تعیین یکی از سه قول یادش ه به دلیل دیارب استناد جسشا

توان تغییر تابعیش، طالق و ازدواج او را یحیح هم می «خانم دوبو نرمن»مثالب در قضیة 
رد، کدانسش و هم تغییر تابعیش و در نتیجه، طالق و ازدواج پس از آن را باطل محسوب 

 و هم در عین پذیرشِ یحش تغییر تابعیش، طالق و ازدواج پس از آن را باطل انااششا

 نتیجه 
توان بر اساس حکم حیله در نقه و حقوق اسالمی ا حکم تقلب در حقوق عرنی را نمی0

کشف کرد، زیرا در نقه اسالمی حیله انواع مختلفی دارد که همة آندا با تقلب قابل مقایسه 
هایی که عنصر اراده در حکم آندا نقشی ن ارد ایوالب ستن ؛ براب نمونه، حیلهو ت  یق نی

توانن  م ناب کشف حکم تقلب قرار گیرن ؛ زیرا اراده و سوء انایزه، م ناب حکم نمی
 هستن ا ها ناق  آنان  و مفروض این اسش که این دسته از حیلهتقلب

لی و نظر نقیدان، حکم ک نظر از اختال ر ا در موارد قابل مقایسه و ت  یق هم، حتی ی5
واح ب براب م لق حیله وجود ن ارد، بلکه بسته به مورد، احکام مختلفی بیان ش ه اسش؛ 
بنابراین، با نرض م نا قرار گرنتن حکم حیله براب معیّن ش ن حکم تقلب، براب همة موارد 

، به شرح زیر، احکام توان حکم واح ب  یادر کرد، بلکه بسته به موردتقلب هم نمی
 تصویر اسش متفاوتی قابل 

اظ گذارد، به لحا اگر عمل متقل انه از اعمال مادب باش  که تأثیر واقعی در موضوع می3
 کن  حکم وضعی دو یورت پی ا می

شود، مثل آمیزش حالل یا حرام الف( عمل مادب موجب دگرگونی موضوع و حکم می
تیجه، و در ن« موطوئه»به « میرموطوئه»نوان موضوع از پسر با زن خایی که موجب تغییر ع

ة توان نظریشودا از حکم این مورد، میتغییر حکم جواز نکاح پ ر، به حرمش اب ب می
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را نتیجه گرنش؛ زیرا تغییر عنوان موضوع و درپی آن، « یحش عمل متقل انه و ترتب آثار»
سن دب اسش و کیفیش انایزه و حتغییر حکم جواز نکاح به ممنوعیش، نتیجة وقوع عمل ما

نیش یا سوء نیش ناعل و سرانجام، واقعی یا متقل انه انجام ش ن عمل مادب، تأثیرب در تغییر 
 موضوع و حکم یادش ه ن اردا

شود، اما موجب دگرگونی حکم که ب( اگرچه عمل مادب موجب دگرگونی موضوع می
ه، مصر  حالل یا حرام شود؛ براب نمونگر و متقلب اسش، نمیه   ایلی حیله

به « عمست ی»االست اعه به انایزۀ نرار از حج، اگرچه س ب تغییر عنوان شخص از مال
ود و شنمی« میروجوب»به « وجوب»شود، اما س ب دگرگونی حکم از می« میرمست یع»

حکم وجوب سابق، همچنان به قوّت خود باقی اسش؛ درحالی که اگر شخص ب ون انایزۀ 
این  کن ا از حکماالست اعه را به مصر  حالل برسان ، حکم هم تغییر می، مالنرار از حج
 را نتیجه گرنشا « یحش عمل و ع م ترتب آثار»توان نظریة مورد می

از  وسیلة م یون و به انایزۀ نراردر قیاس با مثال حج، شای  بتوان از مصر  دارایی به
ده ، تغییر می« معسر»به « موسر»را از  پرداخش دِین سخن گفش که اگرچه عنوان م یون

درحالی  شود؛نمی« ع م وجوب نعلی»پرداخش دین، به « وجوب نعلی»اما س ب تغییر حکم 
که اگر همین مصر ، ب ون انایزۀ نرار از پرداخش دین باش ، انزون بر تغییر عنوان، تغییر 

 شوداده  و ع م وجوب نعلی جایازین وجوب نعلی میحکم نیز رخ می
لحاظ ا اما اگر عمل متقل انه عمل حقوقی باش ، اگرچه ممکن اسش انایزۀ متقل انه به 3

 لحاظ حکم وضعی،حکم تکلیفی س ب حرمش عارضی انجام عمل حقوقی شود، اما به 
قل انه گونه تأثیر منفی بر عمل ن ارد و عمل متایل اولیه بر آن اسش که انایزۀ متقل انه هیچ

توان شود و نمیانه، یحیح محسوب ش ه، آثارش بر آن مترتب میهمچون عمل میرمتقل 
کم، جلو ترتب آثار آن را گرنش به استناد تقلب، عمل را نایحیح دانسش و یا دسش
را  طور کلی آنتوان  بهگذار من قاب می)یحش عمل و ترتب آثار(، اما در عین حال، قانون
( یا یحیح و ناق  اثر )یحش عمل و ع م باطل و ناق  اثر )ب الن عمل و ع م ترتب آثار

ترتب آثار( اعالم کن ، یا بسته به مورد، آن را یحیح و داراب اثر، یا یحیح و ناق  اثر و 
 یا باطل و ناق  اثر اعالم کن ا

ا از آنچه گذشش، روشن ش  که حیله، اعم از تقلب اسش و احکام متفاوتی دارد؛ بنابراین، 2
یله در نقه، حکم کلی و واح ب را براب تقلب در حقوق ای یاد توان به استناد حکم حنمی
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کلی نظریة یحش عمل و طور توان بهکردا نَه از مواردب که حیله جایز و مؤثر اسش می
 طورهتوان باثر اسش، میترتب آثار را استنتاج کرد و نه از مواردب که حیله ممنوع و بی

یله که از مواردب که حا نتیجه گرنش؛ همچنان کلی نظریة ب الن عمل و ع م ترتب آثار ر
توان براب اث ات کلی نظریة یحش عمل و ع م ترتب آثار اثر اسش نیز نمیجایز، اما بی
  سود جسشا

ا آنچه گفته ش ، یرناب از نااه تأثیر قص  تقلب بر انجام متقل انة عمل حقوقی اسش، وگرنه 1
ز حق استفاده اد ضرر یا نقض مرض یا سوء دریورتی که انجام متقل انة عمل موجب ایرا

اثر  کم ب ونباش ، ممکن اسش به آن دالیل )و نه به دلیل وقوع تقلب( باطل و یا دسش
اعالم شود که در آن یورت به بحث تقلب اختصاص نخواه  داشش و درنتیجه از موضوع 
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راجع تقلی ، ، م ابق با نتاواب امام خمینی و حواشااای ساااایر م منااساااک حج اهلل، خمینی، روح -
 (ا 0372)تدران  نشر مشعر، 

 (ا  0335، تنازع القوانین، )عمان  دار الثقانه للنشر و التوزیع، القانون ال ولی الخاصداودب، علی،  -

 (ا0331، تدران  انتشارات دانشااه تدران)، نامهلغشاک ر، هخ ا، علید -

رات(  جامعه العربیه المتح ه، ، )العین)االماالقانون ال ولی الخاصساااالماه، احما  ع ا الکریم،     -
 (ا 0353

 (ا 0353نشر میزان،  )تدران ، 5 ، جالملل خصوییحقوق بینسلجوقی، محمود،  -

 (ا 0392)تدران  کتابخانة گنج دان ، الملل خصویی، حقوق بینسدرابی، محم ،  -

 (ا 0307، دار ابن عفان  بیروت) ،0ج  الموانقات،، موسی  بنشاط ی، ابراهیم -

 (ا0382، )تدران  بنیاد حقوقی میزان، الملل خصوییحقوق بینباقرب، محم جواد، شریعش -

المعار   ةمؤسس  قم) ،0ج  ،مساالک االندام الی تنقیح شارایع االساالم    ،ال ینثانی، زین شادی   -
 (ا 0303ه، االسالمی
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 ا (0393، )تدران  کتابخانة گنج دان ، حقوق بین الملل خصوییاالسالمی، سی  محسن، شیو -

 تا(ا، )تدران  منشورات االعلمی، بی0، ج ایصال ال الب الی المکاسبشیرازب، سی  محم  ،  -

 (ا0383، )تدران  انتشارات چتر دان ، حیل شرعی در نقه و حقوقی رب ارحامی، محم ،  -

 (ا0302قم  مؤسسة النشر االسالمی،  ،3ج  ،الخال الحسن، طوسی، محم بن  -

 تا(ا، )تدران  المکت ه المرتضویه، بی2و  3 ، ج سو مالحسن، طوسی، محم بن  -

 (ا0315، )تدران  مؤسسة انتشارات آگاه، الملل خصوییحقوق بینعامرب، جواد ،  -

 (ا0353، دار اقرأ  حجاز)، هالحیل الشرعیه بین الحذر واإلباحعلوانی، نشوه،  -

 م(ا  5113قیه، ، )بیروت  منشورات الحل ی الحقوتنازع القوانینعکاشه، محم  ع  العال،  -

 (ا0391)تدران  سمش، ، 0 ، جبخ  حقوق خصویی ،قواع  نقهع اسعلی،  عمی  زنجانی، -

، )قم  انتشارات مرکز هاب نقدی رهایی از مخالفش با احکام شرعراهنیاضای، سای  محم رضاا،     -
 (ا 0383نقدی ائمه اطدار، 

ل و ، )تدران  انتشارات جنا)در حقوق ایران و نقه( حیله و تقلب نس ش به قانون، رسولقاسمی،  -
 (ا 0380جاودانه، 

 پرتو در ان آثار و قانون به نس ش تقلب نظرب م انی»ق یر، محسان و کاظمی نروشانی، حسین،    -
، ومرب اسالم حقوق ت  یقی پژوه  نصلنامة ،«ایران خصاویای   الملل بین حقوق و امامیه نقه

 ا551-553(، یص 0311) 5سال هشتم، ش 
 (ا 0323، )تدران  دانشااه ملی ایران، نظریه تقلب نس ش به قانون، ودمحم سی کاشانی،  -

 حقوق منظر از قانون به نس ش تقلب نظرب هاببایسته» کاظمی نروشانی، حسین و ق یر، محسن، -
 ا70-18(، یص 0388) 32، ش کیفرب و خصویی حقوق تحقیقات نصلنامة ،«ایران

 (ا 0379جا  انتشارت سازوکار، ، )بیایراندر  احوال شخصیه بیااناان، حم سی  م متولی، -

 (ا 0313، انتشارات ی را  تدران)، بانک و بیمهربا، ، ، مرتضیم درب -

، گردآورب  ابوالقاسم علیان هاب یحیحهاب شرعی و چاره جوییحیلهنایر، مکارم شایرازب،   -
 (ا 0398، 3طالب )ع(، چ ابی بننژادب، )قم  انتشارات امام علی

 (ا0392، )قم  م رسة االمام امیرالمومنین، بررسی طرق نرار از رباب، نایر، شیرازمکارم -

 (ا   0332، )قم  م رسة االمام امیرالمومنین، 0، ج القواع  الفقدیهشیرازب، نایر، مکارم -

 م(ا  0873، )بغ اد  دارالحریه لل  اعه والنشر، القانون ال ولی الخاصمم وح، ع  الکریم،  -

 م(ا 5112، )عمان  دار الثقانه للنشر و التوزیع، القانون ال ولی الخاص مم وح، ع  الکریم، -

 (ا0315، 5، )تدران  دارالکتب االسالمیه، چ 35ج ، الکالم واهرج ،نجفی، محم حسن -

 (ا 0375، )تدران  مؤسسة انتشارات آگاه، الملل خصوییحقوق بیننصیرب، محم ،  -

 (ا0398تدران  نشر دادگستر، ، )5، ج الملل خصوییحقوق بیننظیف، مجت ی،  -
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وعات ، )کویش  م  تنازع القوانین و احکامه نی القانون ال ولی الخاص الکویتیه اوب، حسن،  -
 م(ا 0873جامعه الکویش، 
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