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Abstract
The purpose of this study is to analyze the position of good morals in 

Imami jurisprudence and the Iranian legal system, so the issue of the pres-
ent study is what is the place of good morals in Imami jurisprudence and 
the Iranian legal system; Based on the findings of the present study, which 
has been done analytically and descriptively, the results were obtained that 
good morality, based on nature and norm, is to limit the will of individuals 
to protect social interests and it should be the source of legal rule and legal 
propositions. He knew that in addition to a purely negative role, it also has 
a positive function and this source, like other sources, is affected by the ba-
sis of validity of rules in the legal system. Crimes against good morals are 
widely mentioned in the jurisprudential chapters and laws of Iran. These 
crimes are sometimes committed individually. If these crimes are commit-
ted in an organized manner, the issue of negligence and veiling will be 
removed and a serious confrontation will be put on the agenda, especially 
if this act is done with the intention of disrupting the Islamic system or 
overthrowing it, in which case It will be subject to titles such as corruption 
on earth. Also, in order to annul contracts that are against good morals, it is 
not necessary that there is a specific legal text, but it is enough for the judge 
to recognize the contract as against good morals and declare it invalid, even 
if the law is silent about it. This article analyzes the position of good morals 
in Imami jurisprudence and Iranian law.
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چکیده
هــدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخالق حســنه در فقــه امامیه و نظام 
حقوقی ایران اســت، بنابراین مســاله تحقیق حاضر این است که اخالق حسنه در فقه امامیه و 
نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت 
تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته اســت نتایجی حاصل شــد که، اخالق حسنه اخالق مبنی 
بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشــد وآن 
را باید منبع قاعدة حقوقي و گزاره هاي حقوقي دانســت تا عالوه بر نقش صرفا ســلبي، کارکرد 
ایجابي نیز داشــته باشد و این منبع، همانند ســایر منابع، متأثر از مبناي اعتبار قواعد در نظام 
حقوقي اســت. جرایم ارتكابي علیه اخالق حســنه به صورت پراکنده در ابواب فقهي و قوانین 
ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهي به صورت فردي ارتكاب مي یابندکه رویكرد 
اسالم به آنها پرده پوشي و اغماض براي جلوگیري از اشاعه فحشاء در جامعه اسالمي است، اما 
هنگامي که این این جرایم به صورت ســازمان یافته ارتكاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشــي 
کنار رفته و برخورد جدي در دستور کار قرار مي گیرد، بخصوص اینكه این عمل با قصد اخالل 
در نظام اســالمي یا براندازي آن،  انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد 
في االرض   خواهد شــد. همچنین برای ابطال قراردادهاي مخالف اخالق حســنه الزم نیست که 
نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلكه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخالق حسنه 
تشــخیص داده و باطل اعالم کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل 

جایگاه اخالق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می  پردازد.
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درآمد
در اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون 
این ارزشــها شكل می  گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسالم در مواجهه با این 
ارزشها، نقش اصلی دارند و باید راهكارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی 
گــردد. حقوقدانان و فقها در بررســی قواعد حقوقی و فقهي، مفهوم اخالق حســنه را 
شناســایی کردنــد و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد بــرای حفاظت از مصالح 
اجتماعــی می  دانند، اما در مورد ماهیت مفهوم اخالق حســنه اتفاق نظر ندارند و این 
بخاطر تكیه گاه این مفهوم اســت که شــناخت حقیقت آن را با دشواري مواجه کرده 
اســت؛ بنابراین چون جایگاه و کارکرد اخالق حســنه در فقه و نظــام حقوقي ایران از 
اهمیت بسزائي برخوردار است و با توجه به فقدان پژوهشي کامل و جامع در این زمینه، 

بر آن شدیم تا پژوهشي در مورد این موضوع انجام دهیم.

1. مفهوم اخالق حسنه
اصطالح اخالق حســنه ترکیب توصیفی و به معناي »خوي  هاي نیكو« اســت، 
چنانكه اخالق جمع ُخلق و حســنه هم مونث حسن است. حسنه از آن روي مؤنث ذکر 
شــده که وصف جمع مكسر واقع شده است.)انصاری؛ طاهری، 1384، 1: 137( اخالق 
حســنه را می  توان از منظر حقوق و حقوقدانان از یكســو و از دریچه فقه از سوی دیگر 

مورد بررسی قرار داد؛
در ارتباط با تعریف اخالق حسنه، حقوقدانان نظرات متفاوتی ابراز نموده اند، 

از جمله:
برخی از حقوقدانان، اخالق حسنه را اخالق پسندیده اجتماعی تلقی کرده اند که 
بر حســب زمان و مكان متغیر است و ممكن اســت با اخالق مذهبی تفاوت داشته باشد. 
)عابدیان،102:1387( بعضی دیگر از علماي حقوق، بیان داشــته اند که مقصود از اخالق 
حسنه، قواعدي است که در اخالق مقرر است و متعاقدین نمی   توانند برخالف آن قراردادي 
منعقد نمایند. مثال اگر در عقد نكاح، زن با شوهر شرط قطع ارتباط با مادرش را کند، این 
شــرط برخالف اخالق حسنه اســت و عرف و عادت و مذهب و عقل، این نمونه از اخالق 
حسنه را تایید می   کند.)جعفری لنگرودی، 1387: 215( یا در جاي دیگر، اخالق حسنه
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را حداقل موازین اخالقی که از نظر متعارف مردم یک قوم یا ســكنه یک کشــور، 
نقض آنها ناپســند شــمرده شود، بیان داشــته اســت.)همو، 1382، 3: 219( و 
همچنین در جای دیگر چنین تعریف کرده اند: قواعدی است که در زمان و مكان 
معین، توســط اکثریت یک اجتماع رعایت آن الزم شمرده می   شود یا عمل به آنها 
نیكو تلقی می   شــود و فاقد ضمانت اجراســت. بین اخالق به این معنی و مباحث 
علم اخالق از نســب اربع، عموم و خصوص من وجــه وجود دارد. مقررات اخالقی 
هم بدون ضمانت اجرا نیســت. )همو،20:1385( برخی گفته اند که اخالق حسنه 
بیشــتر مربوط می شود به رفتار و کردار افراد یا گروه ها در انطباق با استانداردها و 
معیارهــاي مورد احترام جامعه، مانند: دادن حق تقدم به بانوان و مردان مســن و 
پیر، یا حفظ حرمت و شــأن اشــخاص در نقدهاي اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی.(

امامی؛عبدی، 1378: 93( بعضی دیگر، اخالق حسنه را، منش و کردار محسنین و 
پرهیزکاران جامعه می دانند. )کاتوزیان،1384: 52(

آنچه در فقه امامیه در ارتباط با بحث اخالق حســنه می توان به آن پرداخت، به 
طور کلی اشاراتی است که در باب معامالت در معنای اعم آن به رعایت اخالق حسنه و 
در عین حال بطالن معامالت خالف اخالق حسنه شده است؛ مانند: فروش خانه جهت 
دایر کردن مرکز فحشا یا قمار خانه در صورت تصریح به آن در معامله و ... که در بخشی 

از مكاسب محرمه و فتاوای فقها در سایر مباحث قابل رویت است.
از ســوی دیگر داللت آیه »ال تاکلوا اموالكم بینكم بالباطل«)نســاء/29(، قاعده 
»الضرر و ال ضرار فی االســالم« و قاعده »علی الید مااخذت حتی تودیه« و امثال اینها 
در این بحث قابل توجه و تامل اســت. البته باید توجه نمود که صرف غیر اخالقی بودن 
یک فعل مثل قرارداد، موجب بطالن آن نمی شود و مانند قراردادی که جهت آن مكروه 
-نه حرام- باشــد، نفوذ حقوقی دارد، پس بررســی مصادیق قراردادهای مخالف اخالق 
حسنه نشان دهنده آن است که به طور کلی این گونه قراردادها مشمول حرمت هستند.

)حائری، 1373: 140 و 141(
در پایان این مطلب به این نكته اشاره می شود که با توجه به اینكه مفهوم اخالق 
حســنه از دیدگاه نگارنده همان اخالق مبتنی بر فطرت است، لذا از نقد نظرات مختلف 

در مورد تعریف اخالق حسنه خودداری شده است.
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2. معیار و مبنای اخالق حسنه
معیار و مبنای قواعد مربوط به اخالق حسنه میان حقوقدانان محل اختالف 
اســت: عده ای قواعد مربوط به اخالق حســنه را منحصر بــه قواعد اخالقی موجود 
در متــون قوانیــن می دانند و معتقدند که تنها منبع اخالق، قانون اســت. این عده 
به قواعد اخالقی صرف که به صورت قانون تدوین نشــده اســت، به لحاظ نداشتن 
ضمانــت اجرای حقوقی توجــه نمی کنند.)خدایاری ســیكان،1398: 7( از پذیرش 
این نظر نتیجه می شــود که اخالق حســنه به عنوان مفهوم مستقلی در برابر اصل 
حاکمیت اراده شناسایی نمی شود، به عبارت دیگر اگر اخالق حسنه محدود به قواعد 
اخالقی ای باشــد که در قوانین آمده است دیگر به منظور اثبات بی اعتباری شرط یا 
قرارداد ضرورتی به مراجعه به اخالق حسنه نیست و می توان با تمسک به مخالفت با 
قوانین آمره مربوط به نظم عمومی شــرط یا عقد را باطل دانست. حال آنكه از توجه 
به مواد 975 قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح استنباط می شود 
که قانونگذار اخالق حســنه را به عنوان مفهومی مستقل و در ردیف نظم عمومی به 
کار برده اســت؛ پس اعتقاد به محدودیت اخالق حسنه به متون قانونی چندان قابل 

قبول نیست.
دسته دیگر اخالق حسنه را همان عادات و عرف مورد قبول اجتماع می داند. 
به نظر این عده، ارائه قاعده ثابت برای تشخیص اخالق حسنه ممكن نیست و باید با 
رجوع به عرف، آنچه را که مورد پســند افكار و وجدان عمومی جامعه باشد، به عنوان 
اخالق حسنه تلقی کرد.)همان:8( در انتقاد از این نظریه، گفته شده است که: عادات 
جزء حقوق محسوب می شود ولی اخالق از محدوده حقوقی بیرون است؛ چرا که اگر 
منظور ازآن عادات بود، احتیاجی به ذکر اصطالح اخالق حســنه در قوانین موضوعه 
نبود. به همین جهت اســت که لغات عرف و عادت و اخالق حســنه هر کدام به طور 
مســتقل در قانون به کار رفته است. تفكیک کلی بین عادات عمومی و قواعد اخالقی 
صحیح به نظر نمی رســد زیرا عــرف و عادات عمومی در قواعد اخالقی موثر اســت 
اختالف عادات در جوامع، باعث تفاوت قواعد اخالقی می شود. اما قواعد اخالقی صرفا 
ناشی از عادات و افكار عمومی نیست و برخی از قواعد اخالقی در تمام زمانها و مكانها 

بدون تغییر باقی مانده است.
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بنابراین در مورد مالک تشــخیص اخالق حسنه در قلمرو حقوق موضوعه ایران 
باید گفت: با توجه به رواج دین مبین اسالم در اکثریت قاطع مردم و نفوذ عقاید مذهبی 
در آداب و رســوم و اخالق جامعه، مالک تشخیص در وهله اول موازین اخالق اسالمی 
اســت و در صورت تردید یا مشخص نبودن قواعد اخالقی مذکور، بایستی به عرف افراد 
متقی و پارسای جامعه رجوع نمود، و تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت قرارداد با اخالق 

حسنه بر عهده قاضی یا دادرس دادگاه است.

3. اخالق حسنه به عنوان منبع اصول و قواعد حقوقي
در نگاه اول، اخالق حســنه را می توان مجموعه اي از اصول و قواعدي دانست که 
اعتبار خود را از مبناي اعتبار خود اخذ می کند، بدین معنا که منبع اصول و قواعد حقوقی 
می باشد. با این حال، به نظر می رسد اخالق حسنه را نمی توان خود قاعدة حقوقي دانست 
)الماسي و همكاران،1395: 32(؛ شاید بتوان گفت که اخالق حسنه، هدف است که نظام 
حقوقي، با مجموعه اي از اصول و قواعد، در صدد تحقق آن می باشــد و با توجه به اینكه 
مبناي اعتبار قواعد حقوقي چه باشــد، هدف آن نظام حقوقي و به دنبال آن مفاد اخالق 
حســنه متفاوت خواهد بود. همة نظام هاي حقوقي، هدف خود را برقراري اخالق حسنه 
اعالم می کنند؛ اما، اینكه محتواي اخالق حســنه چه باشد را، مبناي اعتبار قواعد تعیین 
می کند؛ بــراي مثال در مكتب عقالنیت فطري، هدف نظام حقوقي، جلوگیري از برخورد 
 Rousseau; 1762 : 12; Waline, 2007 : 24 ; Bonnard;(آزادي هاي فردي اســت
44 : 1929( و برقراري اخالق حســنه به این معناســت که از برخورد آزادي هاي فردي 
جلوگیري شــود. اخالق حسنه، مجموعة اصول و قواعدي ـ و براي مثال قاعدة منع سلب 
حق به نحو کليـ  خواهد بود که این هدف را دنبال می کنند. با وجود این، و با تأمل بیشتر 
می توان پذیرفت اینكه محتواي اخالق حسنه قواعد و اصولي است، معنایي جز این ندارد 
که اخالق حسنه به مثابة منبع آن قواعد و اصول  می ماند. از نظر برخي حقوقدانان ایراني 
)مهرپور و همكاران،1380: 127؛ مدنیان و همكاران،1390: 13۶( اخالق حســنه جنبة 
ایجابي ندارد و کارکرد آن تنها ســلبي اســت؛ به عبارت دیگر، تنها مانع اجراي قراردادها 
یا قوانین خارجي مخالف اخالق عمومی  می شــود. به این ترتیب، اخالق حسنه نمی تواند 
نمی تواند منشأ مسئولیت حقوقي یا تعهد قراردادي یا منبع اصل یا  قاعدة حقوقي باشد. 



133
14

01
ار 

 به
/1

ره 
شما

م/ 
ده

یز
ل س

سا
 

مه
لنا

فص
 

ق،
قو
ی ح

عال
ت

 
                                  مهدیه حاج علی اکبر، ابراهیم یاقوتی

اما، از نظر نگارنده، اخالق حســنه، جنبة ایجابي و کارکرد ایجابي دارد چرا که 
منبع، اصل یا قاعده تلقي می شــود. منظور از منبــع، همان ابزار بیان یا محل ظهور و 
کشف اصول و قواعد حقوقي اســت. اخالق حسنه غیرموضوعه بوده و بنابراین منبعي 
غیرارادي اســت؛ به ســخن دیگر، اخالق حسنه محل ظهور و کشــف اصول و قواعد 
حقوقي است که هدف آنها براي مثال در مكتب عقالنیت فطري، جلوگیري از برخورد 
آزادي هاي فردي است. همان طورکه اشاره شد، محتواي منبع و اینكه این محتوا، چه 

هدفي را دنبال کند را، مبناي اعتبار اصول و قواعد تعیین می کند.  
شایان ذکر است که مبنا و منبع قاعدة حقوقي، گاهي به اشتباه، با یكدیگر خلط 
می شوند)کاتوزیان،1377، 2 :1و2(. بي تردید، نباید به اشتباه اخالق حسنه را به عنوان 
مبنــاي الزام آوري قاعدة حقوقي در نظر آوریم. در چارچوب همین نكته، نگارنده توجه 
دارد کــه  اخالق به عنوان نیروي ایجادکنندة حقــوق )Ripert, 1998: 84(، با اخالق 
حســنة منبع تفاوت دارد. اما، نگارنده نمی تواند بپذیرد که اولي کارکرد ایجابي داشته، 

دومي محدود به کارکرد سلبي باشد؛ چراکه منبع، ماهیتاً کارکرد ایجابي دارد. 

4. تحلیل جایگاه و کارکرد اخالق حسنه
با تحلیلي که از اخالق حسنه به عنوان منبع اصول و قواعد حقوقي آمرة ناموضوعه 
ارائه شد، می توان به کارکرد شایان توجه اخالق حسنه در قانون مدني نظام هاي حقوقي 
نوشته و از جمله ایران پي برد. واضح است که هیچ یک از منابع حقوق و حتي قانون به 
عنوان ابزاري دولتي، همیشه نمی توانند در بیان قواعد واصول حقوقي به طور کامل عمل 
کنند. به همین دلیل الزم اســت تا همین قانون، منابعي را معرفي کند تا از طریق آنها 
بتوانیم در تكمیل اصول و قواعد حقوقي بكوشیم. )شهابی،شهیدی،1397: 520و 521(

از طرفــي می دانیم که در مدل اصلي نظام حقوقي ایــران، و از آنجا که مبناي 
اعتبار قواعد ارادة تشریعي الهي است، قانون ـ به عنوان ابزاري دولتي ـ و حقوق یكسان 
نیست؛ اینكه همة قواعد در نظام حقوقي ایران از سوي اراده دولت و با ابزار دولتي قانون 
ایجاد شده اند، پنداري بیش نیست.)شهابي، 1393: 1۶9و 170( بنابراین، نیازي نیست 
تا تمامي قواعد حقوقي توسط قانون گذار دولتي بیان شوند تا قائل به وجود آنها باشیم. 
ارزش قانون درچنین مدلي، اصوالً به ابزاري براي انتخاب قواعد از میان انبوه قواعد
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برآمده از اجتهاد فقهي و بیان آنها و نه ایجاد قواعد حقوقي تقلیل می یابد.)همان: 154و 
155( پس، اگر ارادة الهي مؤید وجود اصل یا قاعده اي باشــد، هرچند آن اصل یا قاعده 
در قانون بیان نشــده باشــد، باید قائل به وجود آن در نظام حقوقي خود باشیم )همان: 

  .)1۶9 - 173
بنابر آنچه گفته شــد، قانون گذار دولتي نیز، در چارچوب همان کارکرد 
بیانــي خود، منابعــي را براي تكمیل و رفع نقص خــود در بیان تمامي اصول و 
قواعد حقوقي معرفي کرده اســت. نباید انتظار داشــت که قانون همیشــه بیان 
کننده قاعده یا اصل حقوقي باشــد؛ در برخي موارد نیز بیان کننده منبع است. 
گویــا قانون خود می داند که نمی توانــد همه قواعد و اصول حقوقي را بیان کند، 
بنابراین به ناچار منبع نیز معرفي می کند. اخالق حسنه نیز یكي از همین منابع 
اســت )مواد 975 و 9۶0 قانون مدني و مادة ۶ قانون آیین دادرســي مدني(؛ به 
همان ترتیب که عرف، منبع قواعد حقوقي و البته قواعد حقوقي تكمیلي اســت 

)مادة 220 قانون مدني(.  
به این ترتیب، اخالق حســنه، منبعي است که خود می تواند بخشي از نقص 
قانون در بیان اصول و قواعد حقوقي را جبران کند )کاتوزیان، 1380، ج1: 182( و 
این، همان نقش ایجابي اخالق حسنه است)Hauser, 2016 : 164( و این کارکرد 
را بایــد تبلور »اجراي حقوقي اخالق«Kent, 1995: 710( 1( دانســت. البته، نكته 
مهمي را باید در نظر داشــت. نگارنده، مفهــوم پوزیتیویته را در پوزیتیویتة دولتي 
خالصه نمی کند تا کارکرد اخالق حســنه تنها در رابطه با آن برجسته باشد؛ از نظر 
نگارنده، پوزیتیویته، یعني متني بودن و این متن می تواند در قالب کتاب و ســنت 

تبلور یابد.
اخالق حسنه دیني، در مدل اصلي، می تواند به تكمیل پوزیتیویتة شرعي کمک 
کنــد؛ همان طورکه خواهیم دید، حســن و قبح ذاتي یا عقلــي، بیان دیگري از اخالق 
حســنه دیني اســت که هم خأ پوزیتیویته دولتي و هم خــأ پوزیتیویتة متني را پر 
می کند. اما، به دلیل اعتبار هر دو نوع پوزیتیویتة شرعي و دولتي، و در صورت فقدان 

1. Legal enforcement of morality
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خأ، اخالق حســنه منبع، نمی تواند جایگزین اصل 1۶7 قانون اساســي1 شــود؛ گویا در 
صورت خأ در پوزیتیویتة دولتي، پوزیتیویتة متني مقدم اســت و سپس نوبت به اخالق 
حســنه می رسد. همچنین اخالق حسنه بر برخي گزاره هاي حقوقي، داللتي ندارد؛ براي 
مثال، اخالق حسنه داللت ندارد که آیا زوجه سهمی  در خیاري که به تملک زمین منتهي 
می شــود دارد یا خیر. براي رفع نقص قانون دولتي در این مورد، می توان از مســیري که 
اصل 1۶7 گشوده است، کمک گرفت. اما، پاسخ این پرسش که آیا می توان زنان موقت را 
داخل در چهار عدد همسر دانست یا خیر یا آیا می توان به زن مجوز خروج از منزل بدون 
اجازة شــوهر را در موردي که عدم امكان خروج مصداق ظلم اســت داد یا خیر با استناد 
به اخالق حســنة دیني مثبت است؛ به نظر می رســد اخالق حسنة دیني، همان طورکه 
گذشــت، می تواند منبع قاعده اي باشد که براســاس آن، زنان موقت نیز داخل در چهار 
عدد محسوب می شوند یا مرد نمی تواند در موردي که عدم اجازه برابر خروج مصداق ظلم 
اســت، زن را از خروج از منزل منع کند. براي احراز ایــن قاعده نیازي به ارجاع به اصل 
1۶7، نیست. شایان ذکر است که برخي حقوق دانان ایراني، مسیر ورود چنین قواعدي و 

براي مثال قاعدة اول را، اصل 1۶7 قانون اساسي می دانند.)کاتوزیان، 137۶: ۶4(
اما، نظام حقوقي ایران، محدود به مدل اصلي نیست، بلكه مدل مكملي نیز وجود 
 )Ripert, 1998: 84; Dabin, 1969: 11( دارد که براســاس مكتب اراده دولت معتدل
شكل گرفته، منطقه الفراغ را پوشش می دهد و مبناي اعتبار قواعد آن، همان اراده دولت 
اســت )شــهابي، 1393: 170 و171(. به این ترتیب، می توان قائل به تحول و گسترش 
مفهومی  نظم عمومي و اخالق حسنه در حیطة اقتصادي و اجتماعي آن در نظام حقوقي 
ایران شــد و از اخالق حسنة اقتصادي و اخالق حســنة اجتماعي سخن گفت که روزنه 
جبران خأ پوزیتیویسم دولتي اند.)شهابی،شــهیدی،1397: 523 -521( البته، باید در 
نظرداشت که در نظام حقوقي ایران، ورود متغیرهاي اجتماعي و اقتصادي به عنوان مكمل 
بوده، پذیرش اخالق حســنة اقتصادي و اجتماعي، سیاسي را در ذیل اخالق حسنة دیني 
به دنبال دارد و به عبارت دیگر، نوعي ارتباط سلسله مراتبي میان انواع مختلف اخالق

1. اصل 1۶7 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد که: »قاضی موظف است کوشش کند حكم هر دعوا 
را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی 

تواند به بهانه ی سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.«
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حســنه وجود دارد؛ منشأ این ارتباط سلســله مراتبي را باید در رابطه سلسله مراتبي در 
سطح مبناي اعتبار قاعدة حقوقي جست وجو کرد؛ اراده الهي در رأس و در ذیل آن ارادة 

دولت معتدل قرار دارد.

5. اخالق حسنه در حقوق جزا و فقه
با توجه به فقدان بخش یا باب خاصی در قوانین جزایی کشور در ارتباط با جرایم 
علیه اخالق حسنه، این جرایم در قوانین مختلف جرایی بعضا غیر جزایی پراکنده هستند 
و در فقه نیز به عنوان یک اصطالح فقهی مورد استفاده قرار نگرفته و جزء عناوین فقهی 
نمی باشــد.1 نكته دیگر در مورد این دسته از جرایم نوع ارتكاب آنهاست، که ممكن است 
به صورت فردی یا سازمان یافته ارتكاب یابند. سواالتی که مطرح است این می باشد که، 
آیا صورت های ارتكاب جرم علیه اخالق حسنه می تواند مشمول عناوین خاص فقهی قرار 
بگیرد یا خیر؟ و سوال دیگر اینكه در مورد مجازات ارتكاب جرایم فردی و سازمان یافته، 
رویكرد حقوقدانان و فقها چگونه اســت؟ برای پاسخگویی به این سواالت، باید به بررسي 
امكان تســري عناوین موجود که در مظان بحث هســتند، پرداخته شود. که آن عناوین 
عبارتند از: اشــاعه فحشــاء، بغی، محاربه و افساد فی االرض؛  که ابتدا  در زیر به بررسی 
هر یک از این عناوین پرداخت می شود و در مبحث بعدی، رویكرد حقوقدانان و فقها در 

مورد ارتكاب جرم فردی و سازمان یافته مورد بررسی قرار می گیرد.

5-1. بررسی عناوین
5-1-1. اشاعه فحشاء

»فاحشــه« و »فحشاء« در لغت به معنای کارهای زشت و بسیار ناشایست است 
و بیشــتر در مورد جرایم دارای حد، مانند  زنا2 و لواط3 به کار می رود. در مفردات راغب 
»فحشاء«، آن دسته از افعال و اقوال دانسته شده است که، زشتی آن بزرگ است:

1. البته منظور از اخالق حســنه در اینجا اخالق حســنه به صورت مصطلح اســت و گرنه بحث از اخالق و اخالق حسنه 
به صورت عام، به مناسبت، مورد اشاره حقوقدانان وفقها قرار دارد.

2. ســوره های مبارکه: اسراء/32؛ اعراف/33؛ انعام/151؛ نجم/32؛ نساء/15، 19، 22؛ طالق/1؛ احزاب/30 و ... که البته 
گاهی به صورت مفرد و گاهی جمع استعمال شده است.
3. سوره های مبارکه: اعراف/80؛ نمل/54 و عنكبوت/28.
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»الفحش و فحشــاء ما عظم قبحه من االفعال و االقــوال« )الراغب االصفهانی، 1412: 
۶2۶( یا درباره فحشاء گفته اند: آن قول یا فعلی که شارع برای آن حد مقرر کرده است 
و یا برخی گفته اند: فحشاء معاصی آشكار است، همچنین کبائر )گناهان کبیره( را برخی 

فحشاء دانسته اند.)غالمی، 1390: 279و 280(
برای اصطالح اشاعه فحشا چهار معنا متصور است که با تبیین آن معلوم می گردد 

که آیا می توان برخی جرایم علیه اخالق حسنه را مشمول این عنوان دانست یا خیر. 

5-1-1-1. اشاعه فحشاء به معنای آشکار کردن گناه
در روایات متعددی با اســتناد به آیه 19 ســوره مبارکه نور» إَِنّ الَِّذیَن یُِحُبّوَن 
نَْیا َواْلِخَرِة َوالَلّ یَْعلَُم َوأَنُْتْم اَل  أَْن تَِشــیَع الَْفاِحَشُة فِي الَِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم فِي الُدّ
تَْعلَُموَن« آشكار کردن زشتی های دیگران به عنوان اشاعه فحشا مورد مذمت قرار گرفته 

است. از جمله این روایات می توان به روایت امام صادق )ع( اشاره کرد، که می فرمایند:
»هر کس درباره مومنی چیزی را که ندیده و نشنیده است، بگوید، از جمله افرادی 

است که خداوند عزوجل درباره آن ها فرموده است: إَِنّ الَِّذیَن یُِحُبّوَن ...«)همان: 582(
ایــن حدیث و ســایر روایات ناظر به این بحث بر حفظ آبــرو و جلوگیری از بدنام 
کردن افراد در جامعه اســالمی داللت دارد. در بسیاری موارد آشكار نمودن گناه دیگران، 
قبح ارتكاب یک عمل زشت را از بین می برد و به اشاعه فحشا در جامعه کمک می کند. بر 
این اســاس حتی در مواردی که نسبت ارتكاب یک عمل زشت به فردی داده می شود، اما 
این نســبت دادن، از حیث تعداد و شــرایط گواهان مورد قبول نیست، فرد نسبت دهنده، 

مرتكب به جرم قذف و افترا و مشمول مجازات حد و تعزیر خواهد شد.1

5-1-1-2. اشاعه فحشاء به معنای تظاهر به گناه
تظاهر به گناه از این جهت که در واقع مخالفت علنی با قوانین حكومت اسالمی 
محســوب می شود، پاسخی متناسب با تأثیر آن می طلبد. نتیجه منطقی تظاهر به گناه، 

اشاعه فحشا است.
براساس آنچه در روایت آمده است، نباید در برابر تظاهر به گناه بی اعتنایی

1. نور/4
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ورزید. شیخ مفید)ره( در اختصاص از امام رضا)ع( نقل می کند که فرمودند: »کسی که 
کار نیک را پنهان می دارد، هفتاد برابر ثواب می برد و کسی که آن کار را آشكار می سازد، 
یک ثواب و کســی که در پنهان گناه مرتكب می شــود، مورد بخشش قرار می گیرد اما 

ظاهرا کننده آن شایسته مجازات است.« )المحدث النوری،1408، 11: 118( 
ابن محبوب از امام صادق)ع( نقل می کند: »امام علی)ع( یهودی و مســیحی را 
به واسطه شــرب خمر، در صورتی که این عمل را آشكارا انجام می دادند، هشتاد ضربه 
تازیانــه می زدند و اگر در عبادتگاه های خــود این عمل را انجام می دادند، متعرض آنها 

نمی گردیدند.«)الشیخ الطوسي،1401، 10: 107(
بر اساس روایات فوق می توان چنین نتیجه گرفت که مجازات اهل کتاب نیز که 
تظاهر به شــرب خمر می کنند، قطعاً به خاطر حرمت شرب خمر نیست بلكه به خاطر 

مخالفت علنی با قوانین حكومت اسالمی است.
پیامبر اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( می فرمایند: خداوند عزوجل، عموم مردم را 
به واسطه عمل گروهی خاص عذاب نمی کند تا زمانی که مردم، به صورت آشكار ارتكاب 
منكر را ببینند و در حالی که قادر هستند، از ارتكاب آن جلوگیری نكنند، در این صورت 
خداونــد هم گروه خاص و هم بقیه را عذاب می کند.«)ابن حنبل، 1411، 4: 192؛الحر 

العاملی،1409، 1۶: 135و 13۶(
این نكته بسیار مهم را باید در تحلیل این گونه روایات در نظر گرفت که تظاهر 

به گناه نوعی تعرض به حقوق عامه مردم تلقی شده است.

5-1-1-3. اشاعه فحشاء به معنای زمینه سازی برای ارتکاب گناه )افساد(
این قســم از »اشاعه فحشا« با مفهوم افساد هم معناست. مراد از افساد در کنار 
فساد )متضاد صالح( این است که شخص کاری کند که دیگران در فساد افتند. معنای 
فساد که خارج شدن از حد اعتدال دانسته شده است، اختصاص به فساد در امور دنیوی 
ندارد. افســاد در قرآن کریم به اندازه ای مورد نكوهش قرار گرفته اســت که از روی آن 
می توان یقین کرد که شارع مقدس به هیچ وجه به آن راضی نیست تا آنجا که تجسس 

و کاوش از آن برای حكومت اسالمی جایز بلكه الزم است. )غالمی،1390: 283(
می توان از افساد به عنوان یک عامل مهم تهدیدکننده نظام یاد کرد که البته
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در درجــه اول وجوه اخالقی و اعتقادی نظام یعنی امنیــت اخالقی جامعه را با تهدید 
مواجه می   ســازد و بنابراین همچنان که حفظ نظام از نظر عقلی و شــرعی واجب است، 

مقابله با افساد نیز به همین ترتیب واجب است.

5-1-1-4. اشاعه فحشاء به معنای رایج کردن گناه
به نظر می  رســد معنای محتمل دیگر در بحث »اشــاعه فحشاء« اقدام به 

رواج گناه باشد.
در نگاه اول ممكن اســت چنین به نظر آید که این تعبیر همان معنای آشــكار 
کردن گناه اســت ولی این طور نیست و در اینجا منظور عبارت است از اعمالی همچون 
پخش شــایعه و تــالش در ترویج بیش از پیش آن اگرچه بعد، صحت موضوع شــایعه 

مشخص گردد.)غالمی،1390: 284(
بیان صاحب تفسیر المیزان در موضوع اشاعه فحشاء یک بیان خاص و دربردارنده 
نظرات قابل تأمل در مورد بحث مورد نظر است که متفاوت از نظر سایر مفسرین بوده و 
در مورد دایره شــمول اشاعه فحشاء و مصادیق آن، نظر منحصر به فرد می  باشد، لذا از 

مجموعه بیانات ایشان در تفسیر المیزان می  توان چنین نتیجه گیری نمود:
الف- فاحشــه در معنای عام و لغوی دربرگیرنده همه انواع رفتارهای زشت 

و نفرت انگیز است.
 ب- گاهی از این واژه معنای خاص آن اراده می  شود، مانند: زنا، لواط، مساحقه و قذف.

پ- برقراری روابط نامشروع علنی و غیرعلنی از مصادیق فاحشه است.
ت- در آیه 19 سوره نور، منظور از فاحشه ، هر نوع گناهی است که شرع و عقل 

آن را ناپسند و زشت می داند. 
ث- گسترش ارتكاب فحشا، امنیت و بنیان جامعه را از بین می  برد.

ج- صرف »دوســت داشتن« انتشار خبر فحشــای ارتكابی توسط یک شخص، 
حتی اگر دوســت دارنده خود آن را منتشــر نكند، گناهی بزرگ است و اگر خود آن را 
افشــاء و منتشر کند، گناهی بزرگ تر به شــمار می  آید و گاهی از مصادیق قذف است. 

)طباطبائی، 1375، 15: 132و 133(
در مرسله ابن ابی عمیر، امام صادق )ع( فرمودند: »کسی که خطاها و لغزش های 
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مومنین را با دو چشم خود ببیند و با دو گوش خود بشنود، باز نباید آنها را برای دیگران 
نقل و پخش نماید، چــون در آن صورت از مصادیق آیه خواهد بود که می فرماید: »إَِنّ 
الَِّذیَن یُِحُبّوَن أَْن تَِشــیَع الَْفاِحَشُة ...« )الشــیخ الكلینی الرازی،13۶7، 2: 375( که این 
نظر به همان معنای اول از اشــاعه فحشاء، یعنی آشكار کردن گناهان می  باشد. با دقت 
در فرمایشــات فقها، مفسرین و همچنین در روایات معلوم می شود وجهی برای انحصار 
مفهوم فاحشــه در زنا نیست1 و مشــاهده می  شود که جرایم دیگری نیز مشمول عنوان 
فحشــاء قرار می گیرند که ابراز و اظهار و انتشــار آنها مصداق اشاعه فحشا خواهد بود و 
البته مثالی که بیشــتر در ادبیات فقها و مفسرین در تبیین اشاعه فحشاء به کار گرفته 
شــده است، بحث اشاعه عیوب مخفی مســلمانان و غیبت آنهاست که البته این از باب 

تمثیل است و مستلزم انحصار نیست.)غالمی،1390: 287(
بنابراین تسری عنوان اشاعه فحشاء به ارتكاب جرائم علیه اخالق حسنه ممكن 
و منطقی اســت و خیلــی از جرایمی که اعمال منافی عفت و عناوین مشــابه را یدک 
می  کشــند، جزء مصادیق اشــاعه فحشا تلقی شــده و با این عنوان قابل جرم انگاری و 

مجازات می  باشند.

5-1-2. بغی
مســتند حكم »بغی« در قرآن کریم آیه 9 ســوره حجرات2 می باشد. در مورد 
شــان نزول آیه، نظرات متعدد اســت که به طور عمده به اختالفات جزئی میان افرادی 
از مســلمانان که احیاناً به جنگ و درگیری های قومی و محلی منجر شده، اشاره نموده 
است،)الســیوطی،2001، 7: 48۶( هرچند برخی مفسرین)الســیوری،1343، 1: 38۶( 

معتقدند این آیه ارتباطی با بغی ندارد.
»بغی« از نظر لغوی به معنای ظلم و تعدی می باشد)ابن منظور،141۶، 14: 78( 
و از نظر اصطالحی در متون اســالمی به عنوان رفتاری بر علیه حكومت مستقر اسالمی 
استعمال شده است که در آن خروج بر حاکم یا حكومت اسالمی که رفتار مثبت مادی

1. این نظر در مقابل نظر مفسرینی همچون صاحب تفسیر مجمع البیان می باشد.
2. »َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا بَْیَنُهَما َفإِْن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَی اْلُْخَری َفَقاتُِلوا الَِّتي تَْبِغي َحَتّی تَِفيَء إِلَی 

أَْمِر الَلّ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا بَْیَنُهَما بِالَْعْدِل َوأَْقِسُطوا إَِنّ الَلّ یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن«
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مرتكبین اســت، ضرورت می  یابد.) الحسینی الشــیرازی،1414: 1۶7( البته باید توجه 
نمــود که صرف مخالفت سیاســی عــده ای و یا عدم اطاعت یک گــروه از حاکم 
اســالمی به خاطر شــبهات پیش آمده برای آنها، عنوان بغی نداشته و کشتن و قلع و 
قمع مخالفان را توجیه نمی  نمایند و در تحقق بغی، مقابله با حاکم یا حكومت اســالمی 
با تكیه بر زور، قوه و منعه شرط است. نتیجه آنكه حرکت قهری و خشونت آمیز و توسل 
به زور برای خلع حاکم یا سقوط حكومت اسالمی سبب تحقق جرم بغی و جواز قتل و 
کشتن باغیان است ولی قبل از این مرحله، آنچه در متون فقهی دیده می  شود، اقدامات 
بازدارنده و پیشــگیرانه اســت که مجازات قتل و کشتن در مورد آن مطرح نشده است؛ 
بلكه اگر افرادی که قصد خروج دارند در مكان اجتماع نمایند و امام بداند که ســالح و 
تجهیزات آماده کرده اند، می  تواند در راســتای پیشگیری از جرم شان آنها را دستگیر و 
حبس نماید تــا توبه کنند،)عوده،1994، 2: ۶89( اگرچه حنفی ها و زیدی ها معتقدند 

در همین مرحله هم بغی محقق شده و باید برخورد نمود.)همان(
با توجه به تعریف بغی و نكات مطرح شــده در آن مشــاهده می شود که از نظر 
فقهی جرایم اخالق حســنه، به طور معمول توان قــرار گرفتن در محدوده این جرم را 

ندارد اگرچه در این مورد نظر مخالف وجود دارد.

5-1-3. محاربه و افساد فی االرض
دلیل ذکر این دو عنوان در کنار یكدیگر و بحث از آنها به صورت مشــترک، 
واحــد بودن مبنای این دو عنوان مجرمانــه و نظرات مختلف در مورد ارتباط این دو 
عنوان با یكدیگر می  باشــد که انتخاب نوع ارتباط آنها، تأثیر مهمی در امكان یا عدم 
امكان تســری آنها از نظر فقهی به جرایم علیه اخالق حســنه خواهد داشت. مبنای 
جرم انگاری این دو عنوان، آیه 33 ســوره مائده1 می باشد. در تفسیر این آیه و بیان 
معنای محاربه و افســاد فی االرض و رابطه آنهــا با هم تفاوت های زیادی در نظرات 
علما مشــاهده می  شود که با توجه به ارتباط وثیق این عناوین با بحث اخالق حسنه 

مورد بررسی و تدقین قرار می گیرد.

َع أَیِْدیِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن  ُلوا أَْو یَُصلَُّبوا أَْو تَُقَطّ 1. »إنََّما َجَزاُء الَِّذیَن یَُحاِربُوَن الَلّ َوَرُســولَُه َویَْسَعْوَن في االرض   َفَســاًدا أَْن یَُقَتّ
نَْیا َولَُهْم فِي اْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم« ِخاَلٍف أَْو یُْنَفْوا ِمَن اْلَْرِض َذلَِک لَُهْم ِخْزٌي فِي الُدّ
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)ر. ک: غالمی،1390: 324-291( که در این پژوهش کوتاه مجالی به پرداختن 
آن نمی  باشد.

کلمه »محاربه« از ماده »حرب« گرفته شــده که در مقابل و نقیض کلمه »ســلم« 
می باشــد. )الراغــب االصفهانــی ،1412، 1: 112( اما در معنای محاربــه در این آیه و با 
توجــه به تعبیر آیه بر محاربه با خدا و رســول، باید گفت مراد از محاربه با خدا و رســول 
محاربه با مســلمانان است، ولی به منظور بزرگ جلوه دادن آن، توجه دادن به اهمیت امت 
اســالمی و اینكه جنگ با امت اســالم به منزله جنگ با خدا و رسول است؛ زیرا امت اسالم 
منتســب به خدا و پیامبر و تحت والیت آنهاســت. چنین معنایی به منزله مجاز در اسناد 
است.)الســیوری،1343، 2: 351( بر اساس این تحلیل، باید پذیرفت که هرگونه محاربه با 
مســلمانان در این معنای مجازی لحاظ شده است که ممكن است به صورت های متعددی 
اتفاق بیفتد؛ مثاًل گاهی کافران با مســلمانان می جنگند، گاهی گروهی از خود مســلمانان 
علیه حكومت اسالمی قیام می کنند و با آن می جنگند و گاهی گروهی از مسلمانان به قصد 
ایجاد ناامنی و ارعاب و غارت و خونریزی، با گروهی دیگر از مسلمانان به جنگ می پردازند 
که همه اینها را می توان مجازا محاربه با خدا و رسول و در نتیجه مصداق آیه شریفه دانست.

فساد از ریشــه »فسد« است. در مفردات آمده اســت: »الَفَساُد: خروج الشيء عن 
االعتدال، قلیال کان الخروج عنه أو کثیرا، ویضــاّده الّصالح« )الراغب االصفهانی،1412، 1: 
۶3۶( مشــاهده می شــود که در این تعاریف و همچنین تعاریفی که در سایر کتب مرتبط 
موجود اســت فساد در مقابل صالح به معنای تباه شــدن، از بین رفتن، خروج از اعتدال و 
فتنه و آشــوب آمده است. اما نكته اصلی این قســمت منظور از عبارت »افساد فی االرض« 
اســت که عبارت »افســاد« به عبارت »فی االرض« اضافه شده است و یک ترکیب جدید را 
ایجاد نموده است. در مورد افساد فی االرض یا همان فسادی که در زمین واقع شود نظرات 
مختلفی وجود دارد، که جامع ترین آن این اســت که افســاد فی االرض جهت تحقق، باید 
مشتمل بر عملكردی از سوی فاسد باشد که در نتیجه آن عمل، زمین صالحیت خویش را 

برای استقرار زندگی انسان ها از دست بدهد.
نتیجه ای که این می توان گرفت این اســت که، بحث افساد فی االرض در میان 
قیود چهارگانه که بدان پرداخته شد، بیش از سه قید دیگر در معرض تسری به موضوع 

بحث یعنی جرایم علیه اخالق حسنه از نظر حقوق جزا و فقه می باشد. 



143
14

01
ار 

 به
/1

ره 
شما

م/ 
ده

یز
ل س

سا
 

مه
لنا

فص
 

ق،
قو
ی ح

عال
ت

 
                                  مهدیه حاج علی اکبر، ابراهیم یاقوتی

5-2. اقسام ارتکاب جرایم علیه اخالق حسنه
جرم ممكن است به صورت فردی یا به صورت گروهی انجام شود، اما در جرایمی 
که به صورت جمعی انجام می  شوند، مجازات مرتكبین از سوی قانونگذار تشدید می شود و 
به عبارتی انجام جمعی و گروهی جرم که از آن تحت عنوان سازمان یافتگی یاد می  شود، 
با تشدید مجازات مرتكبین همراه است؛ مثال در ماده۶20 قانون مجازات اسالمی، قانون 
گــذار جرایم مذکور در مواد ۶1۶ و ۶17 و ۶18 را در صورت وجود توطئه قبلی و انجام 
دسته جمعی، مشــمول حداکثر مجازات مقرر در موارد فوق الذکر می  شمرد. البته توجه 
داشــت که همه جرایم امكان ارتكاب هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی را دارا 
نیســتند؛ مثل تخلفات رانندگی؛ پس بحث مربوط به جایی است که امكان ارتكاب جرم 
به هر دو صورت وجود داشته باشــد.)غالمی،1390: 2۶4و 2۶5( در جرایم علیه اخالق 
حســنه که موضوع بحث اســت، نیز امكان ارتكاب جرم به صورت فردی و سازمان یافته 
وجود دارد که رویكرد اسالم به آنها پرده پوشي براي جلوگیري از اشاعه فحشا در جامعه 
اسالمي است و موید آن، انحصار ادله اثبات دعوي در این جرایم، مجازات شهود کمتر از 
حــد نصاب در برخي از این جرایم، نمونه هاي متعدد توصیه به مرتكبین این اعمال براي 
توبه بین خود و خدا و عدم اشاعه و بیان عمل خویش و ... مي باشد. اما هنگامي که این 
جرایم به صورت سازمان یافته ارتكاب یابند، بحث اغماض کنار رفته و برخورد جدي در 
دســتور کار قرارمي گیرد، بخصوص این عمل با قصد اخالل در نظام اسالمي یا براندازي 
آن،  انجام گیردکه در این صورت مشــمول عناوین فقهي همچون افساد في االرض   مطرح 

خواهد شد، که از جمله جرایم داراي مجازات سنگین مي باشد.

6. اخالق حسنه در قراردادها
از آنجا که حقوق، نسبت به امور غیراخالقی واکنش نشان می  دهد و نظام حقوقی 
هیچ گاه بی نیاز از اخالق نبوده است پس قراردادها و شروطی که با اخالق حسنه منافات 
داشته باشــد نیز باطل است چون باعث بی نظمی جامعه اي می  شوند که طرفین قرارداد 

در  آن زندگی می  کنند.
ماده 975 قانون مدنی اخالق حســنه را یكی از منابــع نظم عمومی قرار داده 
است؛ ولی ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن را، در کنار نظم عمومی، در زمره موانع 
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نفــوذ قراردادها مــی آورد و می گوید: »عقود و قراردادهایــی که مخل نظم عمومی یا 
برخالف اخالق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.«

همان بحث ارتباط نظم عمومی و اخالق حســنه مطرح می گردد، که اســاتید 
حقوق خصوصــی معموالً اخالق حســنه را چهره خاصی از نظم عمومی دانســته اند.

)کاتوزیان،1380، 1: 180( افزودن اخالق حســنه به مفهوم نظم عمومی و قراردادن آن 
بــه عنوان یكی از معیارهای محدودیت اصل آزادی قراردادها، به دادرس اجازه می دهد 

تا برای اخالقی کردن قراردادها پا را از متون فرا گذاشته است.
ماده 190 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران مشروعیت جهت معامله را یكی از 
شرایط اساسی صحت معامله برشمرده است. ماده 217 همین قانون تصریح می کند: »در 
معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد 
و اال معامله باطل است.« مراد از نامشروع کلیه اموری است که مخالف اخالق حسنه باشد 

هرچند به موجب قانون به صورت صریح نهی نشده باشد.)کی نیا ،1348: 29(
افزون بر آن، ماده 975 قانون مدنی جمهوری اســالمی ایران مقرر داشــته است: 
»محكمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه 
بوده و یا واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی 

محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرا قوانین مزبور اصوال مجاز باشد.«
همچنین ماده ۶ قانون آئین دادرســی، در مجموع قوانین سایر کشورها نیز پیش 
بینی شــده و برخی تصریح نموده اند که محاکم هیچ کشــوری قراردادهای مغایر اخالق 
را اجــرا نخواهد کرد. ازجمله حقوق فرانســه و همچنین مطابق مجموعه قوانین تعهدات 
سوئیس و بسیاری از سیســتمهای حقوقی دیگر، موضوع یا مورد تعهد باید غیر مقدور و 

غیر مشروع و برخالف اخالق حسنه نباشد. )پرویزی ، 1395: 10۶(
مخالفت قــرارداد با اخالق ممكن اســت در اثر تعارض موضــوع آن با قوانین 
اخالقی باشد، مانند: خودفروشی یا پیمان مربوط به اداره قمارخانه که در بطالن چنین 
قراردادهایی تردید نیست، ولی در عمل کمتر اتفاق می افتد که اشخاص به طور مستقیم 
به اخالق حســنه تجاوز کنند و نفوذ تعهدهــای خویش را به خطر اندازند. بحث درباره 
غیر اخالقی بودن پیمان ها بیشــتر جایی به میان می آید که موضوع آن مشــروع است، 
ولی هدف از انعقاد آن نقض قوانین اخالقی است؛ مانند اینكه مالكی خانه خود را برای



145
14

01
ار 

 به
/1

ره 
شما

م/ 
ده

یز
ل س

سا
 

مه
لنا

فص
 

ق،
قو
ی ح

عال
ت

 
                                  مهدیه حاج علی اکبر، ابراهیم یاقوتی

ایجاد قمارخانه اجاره می دهد یا می فروشــد، قراردادی که موضوع آن مشروع است، اما 
هدف از آن غیر اخالقی اســت؛ بنابراین به دلیل مخالفت با اخالق حسنه باطل است و 
تشــخیص اینكه هدف قراردادي مخالف اخالق حســنه است به عهده قاضي یا دادرس 
می باشد. در این قسمت جهت شــفافیت بحث اخالق حسنه، مصادیقی از آن را مطرح 

می  نمائیم:
یكی از مصادیق اخالق حســنه، قراردادهاي مربوط به روابط جنســی نامشروع 
است. هر قراردادي که براي ایجاد روابط جنسی نا مشروع منعقد شود، به دلیل مخالفت 
با اخالق حسنه باطل است.)امامی؛ عبدی، 1378: 93( مانند تعهد پرداخت پول یا هبه 
یا قرض به عنوان پاداش به زنی که حاضر به هم خوابگی با مردي بیگانه شــده است، یا 
تعهداتی که به منظور راضی ســاختن او به برقراري روابط نامشروع یا الزام به حفظ آن 
انجام می  شود. همچنین تعهدات ی که زمینه ایجاد روابط جنسی بین دو فرد را تسهیل 

کند.)کاتوزیان،1380، 1: 18۶(
نمونه دیگر مصادیق اخالق حسنه، قراردادي است که براي ایجاد و حفظ اماکن 
فســاد منعقد می  شــود. این نوع قراردادها هم به دلیل مخالفت با اخالق حسنه، باطل 
هستند. مانند فروش و اجاره مال غیرمنقول به منظور دایرکردن قمارخانه، دادن قرض 
و عاریه براي اداره کردن آن، اجاره کردن اشخاص براي خدمت در فاحشه خانه. مصداق 
بارز دیگر اخالق حسنه، قراردادهاي مربوط به قمار و گروبندي می  باشد.)امامی؛ عبدی، 
1378: 9۶( قراردادهاي مربوط به قمار دو دســته اســت: یک دسته از آن ها به دلیل 
مخالفت با قانون امري، باطل اســت که عبارت از قراردادهایی اســت که به اصل قمار و 
گروبندي مربوط می  شــود؛ چون قانون در ایــن زمینه تصریح دارد. و موادي مانند۶54 
قانــون مدنی که مقرر می  دارد: » قمار وگروبندي باطل و دعاوي راجع به آنها مســموع 
نخواهد بود...« اما بطالن دســته دیگر به دلیل مخالفت با اخالق حســنه اســت، مانند 

قراردادهایی که به منظور تأمین وسایل قمار و تشویق به آن منعقد می  شود.
یكی دیگر از مصادیق مهم اخالق حســنه، عفت عمومی می  باشــد. مانند انعقاد 
قرارداد جهت انتشــار عكس و فیلم  هاي مستهجن در ســطح جامعه.)ره پیک، حسن، 

)41 :1388
مصداق دیگر اخالق حسنه، جهت مشروع در معامله، موضوع ماده 217 قانون
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مدنی می  باشد. مثال معامله اي براي انتقال یک خانه از طریق بیع براي تشكیل قمارخانه 
یا محلی براي قوادي1 شكل می  گیرد. توافق طرفین قبل از اینكه از عالم اعتبار در عالم 
خارج پیاده شود، و به نظم عمومی ضرر وارد سازد، در همان مرحله پیدایش به موجب 
حكم قانون در ماده فوق الذکر به دلیل تعارض با اخالق حسنه اي که طرفین قرارداد به 
هر دلیل »چه بخواهند و چه نخواهند« به آن ملتزمند، باطل خواهد بود. البته مشروط 
بــر اینكه این جهت در معامله تصریــح گردد وگرنه نمی  توان باطن افراد را دریافت و بر 
این اســاس در مورد قرارداد باطنی که فقط جنبه هاي مشروع آن بروز یافته است، نظر 

داد. )السان، مصطفی، 1385: 20(
یكی از حقوقدانان در ارتباط با اثر و مصادیق اخالق حسنه چنین می  گوید: باید 
دانست که اثراخالق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه رویدادهاي اجتماعی 
اســت. بسیاري از قواعد ســنتی اخالق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی 
که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز دارد. با وجود این، نباید چنین پنداشــت 
که اخالق در روابط مالی و تعهدهاي مدنی نقشــی ندارد. زشــتی خوردن مال دیگران 
از راه هاي نامشــروع و لزوم جبران ضرر2 و منع دست اندازي به مال دیگران3 و گرفتن 
پاداش و دســتمزد در برابر انجام دادن تكالیف اخالقی و اجتماعی)کاتوزیان،1380، 1: 
185(، قراردادي که براي رد امانت، اداي قرض و تسلیم مال سرقت شده در برابر مبلغ 
معینی بسته می  شود، قراردادي که موجب فریب دادن دیگري شود مانند مبادله اسناد 
صوري طلب بین بازرگانان، کسی نمی  تواند خیانت در امانت از طرف خود را در اثر صلح 
در باب معاف بودن از دادن صورتحســاب و نظایر اینها مباح ســازد یا در اثر شرط عدم 
مسئولیت مجوزي براي تقلب و اضرار عمدي به دیگري بدست آورد.)ریپر، قاعده   اخالقی 
در تعهــدات مدنی، ش 28؛ به نقل از همان( و ده هــا قاعده حقوقی دیگر در جامعه ما 
ریشــه هاي اخالقی و مذهبی دارد و همه مصداق هــاي آن را در قوانین نمی  توان یافت. 
پس براي ابطال قراردادهایی که برخالف این قواعد اســت باید به اخالق حسنه و نظم 

عمومی و اخالق روي آورد.

1. فردی که واسطه شهوت رانی دیگران است.
2. » ال تاکلوااموالكم بینكم بالباطل«...)سوره نساء/29؛ سوره بقره/ 188(

3. حدیث نبوی»ال ضرر و الضرار فی االسالم«؛ حدیث » علی الید ما اخذت حتی تودی«
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برآمد
اخالق حسنه همان طورکه مورد اشاره قرار گرفت، اخالقی است بیشتر اجتماعی 
و ناظــر بر ارزش های مورد قبول جامعه که به خودي خــود تابع قراردادهای اجتماعی 
است. به همین دلیل هنگامی که بحث از مبنا و مالک تشخیص اخالق حسنه به میان 
می  آید، نظراتی از قبیل اینكه منبع آن فقط قانون اســت، مالک آن پسند عموم است و 
اگرچه در واقع ناشایسته باشد و ... خودنمایی می  کند. البته نظر مختار در تعریف اخالق 
حســنه همان اخالق مبتنی بر فطرت است. برداشت سنتي حقوقدانان از اخالق حسنه، 
کارکردي سلبي براي آن  قائل است و نقش آنها را به تعیین حدودي براي روابط حقوقي 
و براي مثال رابطة قراردادي  تقلیل مي دهد. نگارنده در این نوشــتار تالش کرده تا با 
ارائة تحلیلي متفاوت از ماهیت اخالق حسنه، کارکردي ایجابي را براي آن تعریف کند، 
به ارتقاي جایگاه آن در نظام حقوقي کمک کند. اخالق حســنة منبع، متني نیســت و 
همین نكتــه، کارکرد ایجابي آن را تأثیرگذارتر مي کند؛ منبعي که فراتر از متن، محل 
ظهور و کشــف قواعد و اصول حقوقي اســت، هم خأ متني را جبــران مي کند و هم 
انعطاف پذیــري نظام حقوقي و خروج آن از تصلب را نتیجه مي دهد. زیرا منبع، متأثر 
از مبناست و اخالق حسنة دیني و تقدم سلسله مراتبي آن بر دیگر انواع اخالق حسنه، 
یعني اخالق حسنة اجتماعي و اقتصادي، نشان از رابطه سلسله مراتبي در مبناي اعتبار 

قاعده حقوقي و تأثیرپذیري از آن دارد.
جرایم ارتكابي علیه اخالق حســنه به صــورت پراکنده در ابواب فقهي و قوانین 
ایران مورد اشــاره قرار گرفته است، به دلیل نبود عنوان خاص در فقه یا قوانین جزائي، 
در فصول گوناگون قوانین یا فقه قابل جســتجو و یافت شدن هستند. عناوینی همچون: 
اشــاعه فحشاء، بغی، محاربه و افساد فی االرض. این مصادیق از اخالل در اخالق حسنه 
گاهي به صورت فردي ارتكاب مي یابندکه رویكرد اســالم به آنها پرده پوشــي و اغماض 
براي جلوگیري از اشاعه فحشاء در جامعه اسالمي است، اما هنگامي که این این جرایم 
به صورت ســازمان یافته ارتكاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشي کنار رفته و برخورد 
جدي در دســتور کار قرار مي گیرد، بخصوص اینكه این عمــل با قصد اخالل در نظام 
اســالمي یا براندازي آن،  انجام گیرد که در این صورت مشــمول عناوین همچون افساد 
في االرض   خواهد شد، که از جمله جرایم داراي مجازات سنگین مي باشد. این امر
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مویداتــي چه از روایات معصومین)ع( و چه نظــرات فقها و حقوقدانان دارد و لذا 
اعمال مجازات هاي این حدود در مــورد برخي مرتكبان این جرایم ممكن و بلكه 

الزامي مي باشد.
در خصوص آثار اخالق حسنه در قراردادها باید گفت، به استناد مواد 975 قانون 
مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرســی مدنی، توافقات مخالف اخالق حسنه باطل و بالاثر 
هستند و تشخیص مخالفت و عدم مخالفت قراردادی با اخالق حسنه به عهده قاضی و 

دادرس دادگاه می باشد.
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