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ارزیابان علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:

سیدعلیجبارگلباغیماسوله)استادیارگروهحقوقدانشگاهآزاداسالمیالهیجان(
سیدمحسنحسینیفقیه)مدّرسخارجفقهواصولحوزهعلمیهمشهد(
حسینداورزنی)استادیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهتهران(

)محمدحسنربانیبیرجندی)عضوهیئتعلمیمرکزتخصصیآخوندخراسانی
عباسزراعت)استادگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهکاشان(
عادلساریخانی)دانشیارگروهحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهقم(

عباسعلیسلطانی)دانشیارگروهفقهومبانیحقوقدانشگاهفردوسیمشهد(
باللشاکری)پژوهشگرپژوهشکدۀاسالمتمدنی(

حمیدمسجدسرایی)دانشیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهسمنان(
محمدمحسنیدهکالنی)دانشیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهمازندران(

هادیمصباح)مدرسسطوحعالیحوزهعلمیهمشهدودانشگاه(
حسینناصریمقدم)دانشیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهفردوسیمشهد(

مرتضینوروزی)عضوهیئتعلمیجامعةالمصطفیالعالمیه(
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اولویت های جستارهای فقهی و اصولی 

1.فلسفۀفقهواصولفقه؛بهخصوص:ساختاروروابطدرونیاصولفقه،تعامالتو
کارکردهایبیرونیاصولفقه؛

2.فقهواصولفقهمقارن؛بهویژه:بازشناسیونقدفقهسلفیه،قواعدفقهیمقارن؛
3.فقهفرهنگوتمدن؛باتأکیدبر:فقهشهروشهرنشینی،فقهارتباطاتفرهنگی؛

تذکر:صرفًامقاالتیدریافتوارزیابیمیشودکهمطابق»ضوابطمقاالت«)صفحات
بعد(تدوینوارسالشدهباشد.

نقلواقتباسازمقالههایفصلنامه،باذکرمنبعآزاداست.
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ضوابط ارسال مقاالت علمی  پژوهشی

ضوابط محتوایی:
1.مقالهبایدنتیجۀتحقیقاتنوآمدنویسنده،وبرخوردارازمحتواویافتههایغنیعلمیدریکی

ازانواعزیرباشد:
الف(نظریۀجدید؛ب(تقریروتبیینجدیدازیکنظریه؛ج(اثباتواستداللجدیدبراییک
نظریه؛د(ارزیابیونقدجدیدازیکنظریه؛ه(مقایسهدویاچندنظریه؛و(کاربردوتطبیقاتجدید

براییکنظریه.
1.مقاله،فقطبراییکشمارهآمادهشودودنبالهدارنباشد.

2.مقاله،پیشتریاهمزمانبهمجلههایدیگرارائهنشدهباشدونویسندهبهنشرآندرجایدیگر
متعهدنباشد.

3.مسؤولّیتمقالهبهلحاظعلمیوحقوقیبهعهدهنویسندهاست.چنانچهمقالهایچندنویسنده
داشتهباشدونویسندهمسئولمشخصنشدهباشد،ارائهمقالهوتماممکاتباتومسئولیتمقالهبانویسنده
اولاست.درجنشانیالکترونیکدرپایینصفحهاصلیمقاله،فقطبهنویسندهاولاختصاصدارد.

ضوابط نشر:
ــهنشــانی: ــهب ــیمجل ــگاهاینترنت ــقپای ــۀخــودراازطری 1.نویســندۀمســئولالزماســتمقال

jostar-fiqh.maalem.irارسالنمایدواطالعاتضروری)*(راتکمیلنماید.
2.حققبول،رّدوویرایشمقالهبرایمجلهمحفوظاست.هرمقالهارسالیبهمجله،بهصورت
ناشناستوسطدوداورمتخصص،داوریهمتراز)peerreview(میشودودرصورتاختالفنظر
داوران،توسطداورسومارزیابیمیشود.تأییدنهاییمقالهبرایچاپدرفصلنامه،پسازنظرداورانبا

هیئتتحریریهاست.
3.ترتیبمقاالتهرشماره،براساساقتضائاتموردنظرفصلنامهصورتمیگیرد.

ضوابط نگارشی:
1.رعایتدستورخطزبانفارسیمصّوبفرهنگستانزبانوادبفارسی،الزامیاست.

2.حجممقالهحداکثر7500کلمهباشد.
ــمIRZAR13،و ــاقل ــنب ــتDocومت ــزارWordفرم ــانرماف ــذA4ب ــهرویکاغ 3.مقال
TimesNewRomanبــرایانگلیســی،چکیــده،پاورقــیومنابــعبــاهمــاننــوعقلمهــادرانــدازه
ــپو ــن3cm،چ ــاال5cmوپایی ــیهب ــیدارایحاش ــنصفحهآرای ــود.همچنی ــیش 11حروفچین

ــد. ــانســطور1cmباش راســت2.5cmومی
4.هرمقالهبایدبهترتیبشاملبخشهایاصلیزیرباشد:
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- عنوان:بهطورفشردهوگویا،مسئلۀتحقیقرامشخصکند.
- چکیده:حداکثردر300کلمهبهطورصریح،موضوع،هدف،ابعاد،روش،ونتیجۀتحقیقرا
بیانکندوفاقدجزئیات،جدول،شکلیافرمولباشد.وهمچنینارائۀچکیدهانگلیسیالزامیاست.
)بهنشانی: علوماسالمی اصطالحنامۀ اساس بر ترجیحًا و کلیدواژه تا7 3 بین کلیدواژه:  -

thesaurus.islamicdoc.org(باشد.
- مقدمه:بهترتیبشامِلبیانکلیاتموضوع،خالصهایازتاریخچهموضوعوکارهایانجامشده
وویژگیهایهریک،بیانفعالیتمتمایزمقالهوبرایگشودنگرههاوحرکتبهسمتیافتههاینوین.
- متن اصلی:مشتملبرمطالباصلییعنی:تعریفمفاهیمموردنیاز،طرحمسأله،استدالالتو

نقدها،بهصورتمرتبطودنبالهوار.
- نتیجه  گیری:یافتههاینهاییتحقیقوکاربردهایآن،واحیانًاطرحنکاتمبهموپیشنهادگسترش

تحقیقبهزمینههایدیگر.
- منابع: فهرستکاملمنابعموردارجاعدرمتناصلی،بهترتیبحروفالفبا)ابتدامنابعفارسیو

عربی،سپسانگلیسی(.
1.منابعدرانتهایمقاله،بهشیوۀزیر)بستهبهنوعمنبع(درجشود:

اثر شامل عنوان اصلی و فرعی  عنوان کامل  انتشار(. نام.)سال نامخانوادگی/لقب، - کتاب:
)ایتالیک(.ناممترجمیامصحح.نوبتچاپ.محلنشر:نامناشر.

- مقاله:نامخانوادگی،نام.»عنواناصلیوفرعیمقاله«، نام مجله )ایتالیک(،سالنشر،جلد/
دوره/سال،شمارۀمجله،شمارۀصفحاتمقالهدرمجله.

- پایان نامه:نامخانوادگی،نام.سالانتشار.عنوان پایان نامه )ایتالیک(.نامدانشگاهیاسایتاینترنتی
کهپایاننامهیادشدهدرآنقابلدسترسیاست.

- سایت اینترنتی:نامخانوادگی،نام.سالانتشارویاروزآمدشدن.»عنوان مطلب« )ایتالیک(.
آدرسسایتبهصورتکامل.

- همایش و کنفرانس ها:نامخانوادگی،نام.سالانتشار.»عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(،عنوان
کتابمجموعهمقاالت،محلنشر:نامناشر.

استناددهی:
1.ارجاعاتاستنادیمطالببهکتابیامقالهبصورتدرونمتنیودرپرانتز،بهترتیبشامل:)نام
مؤلف،سالانتشار،جلد/صفحه(آوردهشود؛مانند:)مطهری،40/2،1388(درصورتاستنادمقالهبه

دویاچنداثرازیکنویسنده،نامخالصۀاثرنیزآوردهشود.
2.ارجاعاتتوضیحی)مانندصورتالتینکلمات،شرحاصطالحاتومانندآن(درپانویسهر

صفحهآوردهشودومنابعمستندآنهانیز،مثلمتنمقالهروشدرونمتنیدرجشود.
3.درصورتتکرارارجاع،بایدمثلباراولبیانشودوازکاربردکلماتهمانوپیشینخودداریگردد.
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فهرست

9تحلیلجرمسازمانیافتهازدریچۀفقه
حمیدسلیمانی/عباسعلیسلطانی/محمدتقیفخلعی

41 بررسیایقاعفضولیبامطالعهموردیطالقفضولی
علیاکبرایزدیفرد/سیدمجتبیحسیننژاد

65 قاعدهانگاری»الَقودلَمنالُیقادِمنه«
محمدمحسنیدهکالنی/اماناللهعلیمرادی/رّزاقادبیفیروزجاه

حبسدرعقودمعاوضی 91بررسیفقهیحقوقیموجداتومسقطاتحِقّ
اعظمامینی/محمدحسنحائری/حسینناصریمقدم

113 ماهیتوقلمروقاعدۀ»الّزرُعِللّزارِعَوَلوکاَنغاِصبًا«
حمیدرضاموسویپور/غالمرضایزدانی

عملالمحّرم« 141 درنگیدرقلمرویقاعدۀفقهی»الّتعزیرفیکلِّ
حسینجعفری/مصطفیرجاییپور/غالمحسندالور

169تحلیلنظریۀدوگانگیطالقبهعوضوطالقخلعوآثارمترتببرآن
احمدمرتاضی/حسینحاجیحسینی/مهدیصفرخانی

199چکیدههایعربیوانگلیسی
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تحلیل 
جرم سازمان یافته

از دریچۀ فقه

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچۀ فقه1
حمید سلیمانی2

عباسعلی سلطانی3
محمدتقی فخلعی4 

چکیده
جرمســـازمانیافته،عملمجرمانۀگروهیبیشازدونفراســـتکهبرایمدتزمان
قابلمالحظهایاستمراریافتهوبهصورتهدفمندوازسرتبانیبرایکسبمنافعمادیصورت
میگیرد.دررهیافتفقهی،اینپرسشهامطرحاستکهآیاموضوعجرمسازمانیافتهباهمۀ
عناصرآندرمنابعفقهیقابلجستجوست؟آیادردیدگاههایفقهی،سازمانیافتگیجرمدر
مجازاتتأثیردارد؟آیاافسادفیاالرضمالکواثرجرمسازمانیافتهاست؟دراینپژوهش،
بهروشتحلیلی-توصیفیضمنبررســـیمفهوموعناصرجرمسازمانیافته،بهسؤالهای
مطرحشدهپاسخدادهومشخصمیگرددگرچهسازمانیافتگیجرمدرمعنایجدیدآن
درمنابعفقهیقابلجستجونیست،ولیرّدپایآنرامیتواندربرخیپدیدههایمجرمانۀ
صدراســـالمونیزبرخیعناوینمجرمانۀفقهییافت.بنابردیدگاهفقهی،سازمانیافتگی

1.تاریخدریافت:1396/09/16؛تاریخپذیرش:1397/02/20
h.soleymani@mail.um.ac.ir:2.دانشجویدکتریفقهومبانیحقوقاسالمیرایانامه
soltani@um.ac.ir:3.دانشیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمی،)نویسندهمسئول(؛رایانامه

fakhlaei@um.ac.ir:4.استادگروهفقهومبانیحقوقاسالمیرایانامه

سال سوم، شماره پیاپی نهم، زمستان 1396

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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وتشـــکیالتیبودن،موجبتشدیدمجازاتویاحتیتغییرعنوانجرممیشود.درجرائم
سازمانیافته،افسادفیاالرضبهمثابۀمالکعملمجرمانه،شدیدتربهچشممیخوردوالزم

استمجازاتجرمسازمانیافتهدرسایۀاینمالکتعیینشود.
کلید واژه ها: جرمســـازمانیافته،جرمتشکیالتی،توطئهافک،بغی،محاربه،افساد

فیاالرض.

مقدمه
بزهکاریبهعنوانپدیدۀنابهنجارضداجتماعیدرجامعهانســـانیهمیشهوجود
داشتهومبارزهباآننیزازدغدغههایمهمدولتهابودهوهست.البته،اشکالجرمبا
پیشرفتفّناوریوتحّولجوامع،متحّولگردیدهوازگونۀبسیطوعادی،بهپیچیده،
تغییرشـــکلدادهاســـتوبزهکاریهایخطرناکدرحوزۀداخلیوبینالمللی،
بیشتربهصورتسازمانیافتهواقعمیشود.امروزهجرائمسازمانیافتهبدوناستثناهمۀ
دولتهارادرگیرخودکردهوازبزرگترینتهدیدهادرحوزۀاقتصادی،اجتماعیو
غیرهبهشمارمیرود.اینشکلازجرم،بهخاطرعناصرخاصخودبهمراتبازجرم
عادیوفردیخطرناکتراست؛چراکهجرمسازمانیافته،بهصورتگروهیهدفمند
وبرنامهریزیشدهوبهطورمستمرفعالیتمیشود،بهطوریکهتشکیالتآن،گسترده
وپیچیدهاست.جرمسازمانیافتهبهتازگیدرحقوقکیفریداخلیواردشدهوبرای
نخستینبارازطریقموافقتنامۀهمکاریهایامنیتیانتظامیومبارزهباموادمخّدر
بینکشورجمهوریاسالمیایرانوکشوریونان،مصوب1379واردادبیاتحقوقی
ایرانگردیدهاست)ذاقلی،61،1394(.درحقوقداخلی،باوجودقوانینومقررات
کیفریعاموخاصومتفرقه،تعریفصریحیازجرمسازمانیافتهارائهنشدهاست
)جوانمرد،180،1396(.بدیهیســـتکهجرمسازمانیافتهدرفقهسابقهاینداشته
باشد،ولیایناصطالحبراینخستینباربهوسیلۀموسویاردبیلیازفقهایمعاصردر
کتاب»فقه الحدود و التعزیرات«باعنوان»الجرائم بشکل جماعی و تنظیمی«مطرح
گردیدوسازمانیافتگیجرمرامّدنظرقرارداد.البتهعدمطرحمستقیماصطالحجرم
سازمانیافتهدرفقهبهمعنایآننیستکهریشههاونشانههایآنرانتوانیمبیابیمویا
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درتحلیلماهّیتوآثارکیفریایندستهازجرائمعاجزبمانیم.
بااینتوصیف،دراینپژوهشبرآنیمتاضمنبررســـیماهّیتجرمسازمانیافته،
عناصرجرمســـازمانیافتهدرمنابعفقهیوتأثیرسازمانیافتگیوتشکیالتیبودندر
جرمومجازاتبراساسنظریاتفقهیودستیابیبهمالکومناطجرمسازمانیافته

رامورِدبررسیوتحلیلقراردهیم.

1. ماهّیت جرم سازمان یافته و عناصر آن
»جرمسازمانیافته«،معادلفارســـِیاصطالح»OrganizedCrime«درزبان
انگلیسیاست.»جرمسازمانیافته«مرّکبازدوواژۀ»جرم«و»سازمانیافته«است
کهواژۀ»سازمانیافته«بهصورتاسممفعولبهکاررفتهاستودرمقابلبسیطوساده
)عادی(استکهبهعنوانصفتجرمبهشـمارمیرودودرصـددتبیـینوتوصـیف
جـرماست.درمتونعلمیاز»جرمسازمانیافته«تعاریفمختلفوزیادیارائهشده
است.یکیازجرمشناســـانمیگوید:»جرمسازمانیافتهجرمیاستکهشاخص
تدارکوارتکابآن،تشکیالتیروشمنداستکهاغلببرایمباشرانآنامکانات
معاشفراهممیکند«)بوریکان،316،1376(.اینتعریف،بااینکهباقید»تشکیالتی
روشمند«،بهنظربرخی،ازاوصاِفاساسِیجرمسازمانیافتهراموردمالحظهقرارداده
است،ولیدرخصوصانگیزۀجرمسازمانیافته؛یعنیتحصیلمالبهطورنامحدود
سکوتکردهاست)سلیمی،32،1391(.بهعالوه،درمورداستمراراقداماتمجرمانۀ
اعضااشارهاینکردهاســـت.بنابراین،تعریفجامعومانعیبهشمارنمیرود.برخی
ازمحّققانخارجی،تعریفکوتاهیآوردهاند:»جرمسازمانیافته،فعالّیتمجرمانۀ
مستمّریاستکهباهماهنگیانجاممیگیرد)معّظمی،شهالودیگران،109،1395(
بهنظرمیرسدبهاینتعریفچندینایرادوارداست:اّواًل؛گروهیبودنجرمکهاز
عناصراساسیسازمانیافتگیجرماست،بهطورمشّخصذکرنشدهاست.هرچندبا
واژۀ»هماهنگی«داللتبرچندنفرمیکند،ولیبایدتعدادافراددقیقًامعلومگرددو
بهطورمطلقبیاننشود.ثانیًا؛انگیزۀتحصیلمنافعمالیازفعالیتمجرمانهمشّخص
نیستوهرگونهفعالیتمجرمانهایاعّمازانگیزۀمالیویاسیاسیراشاملمیشود.
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ثالثًا؛دایرۀتعریف،وســـیعوگستردهاستکهشاملدیگرجرائمازجملهمعاونتدر
جرم،مشـــارکتدرجرموجرائمگروهیوباندینیزمیشـــود.اّمانقطۀقّوتاین
تعریف،ذکراســـتمرارفعالّیتمجرمانهدرجرمسازمانیافتهاستکهبهعنوانمقّوم
جرمسازمانیافتهقلمدادشدهاســـت.یکیازحقوقدانانداخلیمیگوید:»جرم
سازمانیافتهاشارهبهَاعمالمجرمانۀارتکابیتوسطگروههاییازاشخاصداردکـه
بــــهشکلمنسجمومتشکلگردهمآمدهاندومعمواًلقصدآندارندکهازاعمـال
خــــودفوایـدمــــالیکسبنمایند«)میرمحمدصادقی،191،1377(.اینتعریف
هرچندازنظرتعدادمرتکباناعمالمجرمانهوتبانیافرادبایکدیگرسکوتکرده،
ولیبهنظرمیرسدباتوجهبهالفاظ»منسجم«و»متشکل«درتعریف،ایناوصاف
قابلجســـتجوباشد.درتعریفیادشدهبااینکهتحصیلمنافعمالی،بهعنوانیکیاز
مقّوماتجرمسازمانیافتهمالحظهشـــده،ولیبهاستمرارفعالیتمجرمانهبهعنوان
مقّوم،اشارهاینکردهاستکهبهعنوانمؤلفۀاساسیجرمسازمانیافتهبهشمارمیرود.
ســـازمانبینالمللیپلیسجنایی)اینترپل(بهعنوانیکنهادبینالمللیدرتعریف
»جرمسازمانیافته«آوردهاست:»جرمسازمانیافتهبهفعالّیتهایغیرقانونیگروهی
مجرمانهباســـاختاریکپارچهومّتحدگفتهمیشودکههدفاساسیآنهابهدست
آوردنپولازطریقفعالّیتغیرقانونیاستوغالبًاباایجادترسوفسادادامۀحیات
میدهند«)سیادتودیگران،56،1395(.دراینتعریف،باذکر»گروهیمجرمانه
باساختاریکپارچهومّتحد«بهنظرمیرسدبیشترعناصرسازمانیافتۀمجرمانهازجمله
وجودتشکیالتبیشازدونفروتبانیوبرنامهریزیبیناعضاقابلجستجوباشد،
ولیبهاستمرارفعالّیتمجرمانهاشارهاینشدهاستوانگیزۀاصلیوغاییدرجرم

سازمانیافته،کسبمنافعمالیبیانشدهاست.
همانطورکهاشارهشد،کنوانسیونپالرموکهازاساسیتریناسنادبینالمللیبهشمار
میرودوتعریفآنازجرمسازمانیافتهبهعنوانتعریفرسمیوبینالمللیبرشمرده
میشود،جرمسازمانیافتهرادرقالبگروهمجرمانۀسازمانیافته،چنینتعریفنموده
است:»گروهجناییسازمانیافته،یکگروهواجدساختارتشکیالتیمرّکبازسهنفر
یابیشتراستکهبرایمدتزمانیموجودیتمییابدوباهدفارتکابیکیاچند
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جنایتشدیدیاجرائممندرجدراینکنوانسیونبهمنظورتحصیلمستقیمیاغیرمستقیم
یکنفعمالییانفعمادیدیگربهطورهماهنگفعالیتمیکند«)سلیمی،1391،
35(.درتعریفیادشده،وجودگروهبیشازدونفر،تبانی،استمرارفعالّیتمجرمانه
وانگیزۀمالیدرجرمارتکابیبهعنوانمقّوماتوعناصرجرمسازمانیافتهقلمدادشده
است.الزمبهذکراست،منظوراز»نفعمادیدیگر«کهبعدازنفعمالیآمدهاست،
تأکیدبرتوسعهاینمفهومبوده،بهطوریکهمنافعدیگریازجملهلّذتجنسیرانیز
شاملمیگردد)سلیمی،39،1391(وشاملانگیزۀسیاسینمیشود.بنابراین،بهنظر

میرسدتعریفنامبرده،جامعومانعباشد.
بامطالعهوبررســـیاینتعاریفوتعاریفمتعدددیگریکهازجرمسازمانیافته
وجوددارد)اسعدی،33،1386؛بوریکان،316،1377؛شمسناتری،111،1383؛
معّظمی،29،1387؛جوانمـــرد،140،1396؛طغرانگار،6،1380(چندنکتهقابل

مالحظهوبررسیاست:
1.ســـازمانیافتگیدرجرم،بهعنوانصفتجرماســـتکهخوددارایعناصر
خاصیستوچنانچهآنعناصردرجرمقابلجستجوباشد،بهعنوانجرمسازمانیافته

قلمدادمیشود.
2.دربیشترتعریفها،ازجملهاسنادبینالمللی،استمرارفعالیتمجرمانهبهعنوان
مقّومجرمسازمانیافتهآمدهاست،درحالیکهدربرخیتعریفهاچنینمالکیقید
نشدهاست.بهنظرمیرســـداگراستمرارزمانیوجودنداشتهباشد،سازمانیافتگی
جرمبهمعنایواقعیمحققنمیشودوبلکهمیتوانگفت،جرمبهصورتگروهییا
باندیاستوبایکبارانجامتماممیشود.درحالیکهاینگونهجرائم،بایددردورۀ

قابلتوجهیادامهداشتهباشند.
3.تحصیلمنافع،بهعنوانانگیزۀجرمسازمانیافته،قدرمشترکهمۀتعریفهاست
وقلمروموضوعیجرمســـازمانیافته،فعالیتهایاقتصادیاســـت.دربرخیاز
تعریفهاقلمروجرمسازمانیافتهفراترازتحصیلمنفعترفتهوانگیزۀسیاسی)قدرت
سیاسیوبراندازیحکومت(همآمدهاستکهبایدگفتاواًل،برخیازحقوقدانان
وجرمشناسانقائلبهدخالتاینانگیزهدرجرمسازمانیافتهنیستند)شمسناتری،
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119،1383(؛همانطورکهدراســـنادبینالمللی،انگیزۀغایی،کسبمنفعتآمده
است.ثانیًا،براساساینقلمرو،جرائمتروریستیکهجرائمیسیاسیهستنددرزمرۀ
جرائمسازمانیافتهقرارمیگیرند،درحالیکهایندوازچندجهتباهمتفاوتدارند.
درجرائمســـازمانیافته،انگیزهذاتیآنمالیاست،ولیانگیزهدرجرائمتروریستی،
براندازیحکومتوحاکمشدنبرحکومتاست.عالوهبراین،تروریسمهمواره
باخشـــونتواعمالخرابکارانههمراهاست،ولیدرجرائمسازمانیافتهگاهیبا
ایناعمالاست)جوانمرد،190/1،1396؛سلیمی،52،1391-50(.اگرقائلبهاین
هدفدرجرمسازمانیافتهنیزبشویم،بایدبگوییماینازفرعیتریناهدافبهشمار

میرود.
4.تقریبًادرهمـــۀتعریفها،گروهیبودنجرموتبانیوبرنامهریزیبیناعضا

)تشکیالتیبودن(مشترکاست.
بنابراین،بامجموعتعریفهاوتحلیلهـــایانجامگرفتهوبهطورویژهباالهاماز
تعریفجرمســـازمانیافتهدراسنادبینالمللیمیتوانتعریفزیرراارائهنمودکهبه
نظرمیرســـدبتواندبهعنوانمالکیبرایتحلیلعناصروارکانجرمسازمانیافتهدر

فقهباشد:
»عملمجرمانۀگروهیبیشازدونفراستکهبرایمدتزمانقابلمالحظهای
استمراریافتهوبهصورتهدفمندوازسرتبانیدرجهتکسبمنافعمادیصورت

میگیرد«.
بامالحظۀتعریفیادشده،عناصرجرمسازمانیافتهعبارتانداز:گروهیبودن
جرم،تبانیبیناعضا،اســـتمرارفعالیتمجرمانهوانگیزۀمالی.عنصرآخردرکنار
علموعمدیبودنکهدرجرائمسازمانیافتهوجوددارد،بهعنوانعنصرمعنویتلقی
میشود.عناصردیگریچون:سلسلهمراتب،تقسیموظایف،توّسلبهخشونتوفساد

وغیرهدرجرائمسازمانیافتهوجودداردکهازمقّوماتبهشمارنمیروند.
دربینفقهایمعاصر،موسویاردبیلیدرمبحثجرمسرقت،ضمنتقسیمبندی
جرائمبهعادیوسازمانیافته،بهجرائمسازمانیافتهنیزتوجهنمودهاست.ازنگاهایشان
جرائمگروهیوسازمانیافتهبهجرائمیگفتهمیشودکههرفردازافرادگروه،وظیفۀ
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خاصیرابرحســـبتخصصوزیرکیاشبرعهدهمیگیرد،چنانکهدرشبکههای
تروریستیوسازمانهایجاسوسیوجودداردودرحقیقتاینشبکهبهمنزلۀزنجیرۀ
عظیمیاستکهتکتکاعضایآنبهمنزلۀیکحلقهازآنزنجیرهاست)موسوی
اردبیلی،53/3،1429(.بهنظرمیرسد،دراینتعریفهرچندبهبرخیازعناصرجرم
سازمانیافتهاشارهشده،ولیجرمسازمانیافتهبهطوردقیقتبییننشدهاست.بهعالوه،
باذکر»شبکههایتروریستی«و»سازمانهایجاسوسی«،انگیزۀجرمسازمانیافته
راکســـبقدرتسیاسیقلمدادکردهاستکهچنانکهگفتهشد،خودمحلنقدو

بررسیاست.همچنینبهادامۀفعالیتمجرمانهاشارهاینکردهاست.

2. نشانه های جرم سازمان یافته در منابع فقهی
جرمسازمانیافتههرچندعنوانحادثیاستکهبهطورمشخصومعیندرمنابع
فقهیبیاننشـــدهاست،ولیشایدبتوانبابررسیوجســـتجودربرخیازحوادث

تاریخیصدراسالمونیزعناوینمجرمانۀفقهیرّدپاییازآنراپیدانمود.
1-2. حوادث تاریخی صدر اسالم

یکیازموضوعاتقابلبررسیکهشایدبتوانعناصریازجرمسازمانیافتهرادر
آنریشـــهیابیکرد،برخیازحوادثتاریخیصدراسالم؛یعنیتوطئهافک،توطئه
مســـجدضراروجریانارتداددردورۀپیامبراست.ســـزاواراستبهبررسیاین

حوادثرویآوریمونشانههایجرمسازمانیافتهرادرآنهاپیجوییکنیم.
1- 2- 1. توطئه افک

توطئهافکدرآیاتشـــریفۀقرآنازآیۀ11تا26ســـورۀنورمطرحشدهومحور
بحثبهطورخاصدرآیات11و19اســـت.رویدادافک،یکیازموضوعاتمهم
قرآنوتاریخاســـالماستکهدردورهپیامبرباتوطئهمنافقانپیوندخوردهاست.
شأننزولآیۀافک،بینشیعهواهلسنتاختالفیاست)زمخشری،52/3،1385؛
طباطبایی،بیتا،89/15(.دراینماجرا،یکیازهمسرانپیامبربهوسیلۀگروهیاز
منافقان،باسردستگیورهبری»عبداللهبنابیسلول«مورددروغوتهمتنارواقرار
گرفتوهدفاینتوطئۀبزرگ،براســـاسدیدگاهمفّسرانشیعهوسنی،تخریبو
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تضعیفجایگاهپیامبروایجادفتنهدرجامعهودرنهایتتضعیفحکومتنبوی
بود.برایناساس،آیاتمبارکۀافکافرادیرامذمتمیکندکهافعالقبیحوزشت
رادربینمســـلمانانگسترشمیدهندتابدینسببدیناسالمواعتبارمسلماناناز
بینبرود.بابررسیآیاتودیدگاهمفّسران)نحاس،399/3،1409و507؛طباطبایی،
بیتا،93/15؛تیمیالبکری،بیتا،182/23-183؛زمخشری،52/3،1385و399(

نکاتیچندقابلتوجهاست:
نخست،مقصودازافک،دروغوتهمتنارواییبودکهگروهیازمنافقان،برای
تضعیفنمودنجایگاهپیامبروبهدنبالآن،تضعیفحکومتوجامعۀنبویجعل

کردهبودند.
دوم،کسانیکهافکراضدپیامبرطّراحیکردهبودند،یکتشکیالتوگروه
متحد،منسجم،بههموابستهوتبانیکنندهبودندکهدرقرآنبه»ُعْصَبه«تعبیرشدهو
بیانگرآناستکهجریاننامبردههدفمندانهوباهمفکری،طراحیوبرنامهریزیشده

عملشدهورفتاراوازرویغفلتنبودهاست.
ى ِكْبَرُه،عبداللهبنابیسلولبودهکهرهبریو ِذی َتَولَّ ســـوم،مقصودآیۀَوالَّ
سرکردگیتوطئهرابرعهدهداشتهاست.نقشتشکیالتکهدارایرهبریوشورای

مرکزیبودهبیانگرپیچیدگیوبزرگیاینرویداداست.
چهارم،آیۀ19سورۀنور،بهوضوحاشاعۀفحشاراناروادانستهوبهآنوعدۀعذاب

دادهواینبیانگرحرمتوجرمآمیزبودنآناست.
همانطورکهگفتهشد،مهمترینعنصرمادیسازمانیافتگیجرم،گروهیبودن
عملمجرمانهاســـت.درتوطئهافکباقید»عصبه«رّدپـــایاینعنصررامیتوان

شناساییکرد.
تبانیبینگروه،ازدیگرعناصرمادیجرمســـازمانیافتهاستکهبازدرتوطئه
افکمعلوماســـت؛چراکهدریکبرنامهریزیگروهیوبهصورتهدفمندوتبانی
بایکدیگر،زمینۀارتکابجرمرافراهمکردندوبهایندروغوبهتاندســـتزدندو
آنراگسترشدادندتاقداسترســـولخدارالّکهدارنمایندوحکومتایشانرا

تضعیفوبراندازینمایند.
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ازدیگرعناصرمادیجرمسازمانیافته،استمرارفعالیتمجرمانهاست.همانطور
کهپیشترگفتهشـــد،بیشـــترافراد،اینعنصرراازمقّوماتسازمانیافتگیجرم
قلمدادمیکنند.برایناســـاسبایدگفت:توطئهافککهتوســـطگروهیازافراد

سازماندهیشدهبودوتنهایکواقعهبودوتداومنداشت،فاقداینعنصراست.
گاهیوعمدیبودنعملمجرمانه، عنصرمعنویجرمسازمانیافته،عالوهبرآ
وجودانگیزهوداعیتحصیلمنافعمادیاستکهدرتوطئهافکاینمطلبروشن

است،ولیانگیزۀآن،تضعیفاجتماعیسیاسیبودنهکسبمنافعمالی.
بنابراین،اگرچهدراینتوطئهعناصریچـــونگروهیبودنوتبانیوهمچنین
قدرتمرکزیبهرهبریعبداللهبنابیسلولوسلسلهمراتبقابلجستجوست،ولی
نمیتواناینواقعهرابهعنوانجرمسازمانیافتۀتمامعیاربهمفهومامروزیقلمدادکرد.

1- 2- 2. توطئۀ مسجد ضرار
توطئۀمسجدضراردرآیۀشریفۀ107سورۀتوبهیادشدهاست.داستانازاینقرار
بودهکهدوازدهنفرازمنافقانبارهبری»ابوعامرراهب«،کهدشمنسرسختاسالم
بود،باتبانیوتوافقیکدیگر،پایگاهیدرلوایمسجد،برایضربهزدنبهپیامبرو
درپیآنکیاناسالموایجادتفرقهبینمسلمانان،تأسیسکردند.اینمسجدبناشد،
ولیقبلازاینکهتوطئهمنافقانمحققگردد،خداوندآنرابرمالکردوپیامبرچند
نفرازاصحابخودرافرستادکهآنمسجدراخرابکنندوبسوزانند.اینامرصورت
گرفتومحلآنمســـجد،زبالهدانگردید)بحرانی،بیتـــا،847/2؛قمی،1404،
305/1؛قرطبی،252/8،1405؛جصاص،200/3،1415؛سیوطی،387/2،1416(.
دراینتوطئهچندهدفقابلریشـــهیابیاســـت:1(زیانرساندنبهمسلمانان؛
2(تقویتکفرتاجاییکهمردمبهوضعقبلازاسالمبرگردند؛3(تفرقهافکنیدربین
مسلمانان؛4(ایجادمرکزوکانوننفاقبرایکسیکهباخداوپیامبرشازپیشمبارزه
کردهبودوسوابقســـوءاوبرهمگانروشنبود)منظوررهبرتوطئه؛ابوعامراست(
)مکارمشیرازی،بیتا،137/8-138؛طباطبایی،بیتا،389/9؛زمخشری،1385،

.)101/4
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بابررسیدیدگاههایمفّسران،بهطوراختصارنکاتیدراینتوطئهبهدستمیآید:
1(گروهیوتشـــکیالتیبودنتوطئهمسجدضرار،دراینجریان،دوازدهنفراز
منافقانبارهبریوهدایتابوعامرراهبدخالتداشتند)سیوطی،بیتا،77/3(.

2(علتتخریبمسجدضرار،ایجادکفروتفرقهبینمؤمنانوتبدیلمسجدبه
پایگاهضّداسالمبود.

3(هدفوانگیزۀمنافقاناینبودکهازاینراهبهقدرتبرسندودرپیآناقدام
بهبراندازیحکومتنوپایاسالمیکنند.

4(اقداممنافقانبهصورتنظاممندوباتبانیوتوافقیکدیگرطراحیشدهبود.
5(تهدیدبرضّدنظامنوپایپیامبرمنشأخارجیداشتوآنکشوررومبودکه
بارهبریابوعامرهدایتمیشدوایشانبهعنوانپشتوانۀمالیوانسانیاینتشکلو

همبستگیمنافقانبهشمارمیرفت.
6(بیشکاجرایتوطئهبرضدمصالحبنیادینوتمامیتجامعهاسالمی،هرچند

باجرمعینیخاصیهمراهنباشد،حراماست)حبیبزادهومؤمنی،140،1389(.
یکیازعناصرمادیجرمسازمانیافته،وجودگروهمجرمانهاستکهدراینتوطئه

بیشازسهنفرشرکتداشتند.
برنامهریزیوتبانیبیناعضاگروه،ازدیگرعناصرمادیجرمسازمانیافتهاست
کهبازدرتوطئهمسجدضرارقابلجستجوست.بدینصورتکهتوطئهگرهابهصورت
سازماندهیشـــدهوباتبانیوتوافقیکدیگروبامدیریتابوعامر،اقدامبهپایگاهی
درقالبمسجدزدندتاازاینراه،موجباختالفافکنیودرنهایتتقویتکفرو

براندازیحکومتاسالمیگردند.
ازدیگرعناصرمادیجرمسازمانیافته،استمراروتداومفعالیتمجرمانهاستو
قابلتوّجهآناستکهمالکاستمرارفعالّیتمجرمانه،استمرارفعلیوواقعیاست،
نهاستمرارشأنیوفرضی.بنابراین،درتوطئهمسجدضرار،اگرچهبنایمنافقانحفظ
وتثبیتاینپایگاهبرزیانپیامبرومسلمانانبودوقصدبراندازیحکومتاسالمی
راداشتند،ولیاینانگیزهبهطورفعلیوواقعیمحققنگردیدوبرهمیناساس،این

رکندرتوطئهمسجدضرارقابلجستجونیست.
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گاهیوعمدیبودنعملمجرمانه،انگیزۀ درجرائمســـازمانیافته،عالوهبرآ
مالیوجودداردکهدرتوطئهمسجدضراربهطورآشکاروجودنداشتوانگیزۀاصلی

توطئه،دستیابیبهقدرتسیاسیبود.
دراینتوطئـــهعالوهبرعناصرمطرحشـــده،اوصافیچونقـــدرتمرکزی،
سلسلهمراتبوتقسیموظایفقابلردیابیاست.بنابراین،اگرچهبرخیازعناصرجرم
سازمانیافتهدرتوطئهمسجدضرارقابلجستجوست،ولینمیتوانازآنبهعنوانجرم

سازمانیافتهباهمهعناصرآننامبرد.

1- 2- 3. جریان ارتداد یهودیان در عصر پیامبر
میتوانارتدادرادرزمرۀجرائمفرهنگیواجتماعیاسالموازمهمترینعوامل
تزلزلاعتقادیجامعهبهشمارآورد.آیۀشریفۀ72سورۀآلعمران،ازارتدادیسیاسی
درزمانپیامبر،کهیکعملتاکتیکیخطرناکومخّربازسویکفاربود،خبر
میدهد.مفّسراندرموردشأننزولآیهآوردهاندکهدوازدهتنازپیشوایانیهود،باهم
تبانیکردندکهصبحگاهانخدمترسولخدابرسندوبهظاهرمسلمانشوند،ولی
درروزآخرازاینآیینبرگردندوهنگامیکهازآنهاســـؤالشودچراچنینکردهاند
بگویند:ماصفاتپیامبرراازنزدیکمشاهدهکردیمودیدیمصفاتوروشاوبا
آنچهدرکتبماستتطبیقنمیکند،بنابراینبرگشتیم،وبهاینوسیلهموجبتزلزلو
سستیاعتقادمسلمانانگردند)طباطبایی،بیتا،272/3؛تیمیالبکری،بیتا،100/8؛
زمخشری،87/2،1385(.اینمسئلهنشانمیدهدکهجریانارتداددرآیۀموردنظر،
عملیگروهی،منســـجم،خطرناکوازرویتبانیوتوافقصورتگرفتهبودتابه

سببآن،اعتقادمسلمانانراتضعیفومتزلزلکند.
گروهیبودنعملمجرمانهبهعنوانیکیازعناصرجرمسازمانیافته،دراینتوطئه

کهمتشکلازدوازدهنفربودند،محققبود.
تبانیوبرنامهریزیاعضا،ازدیگرعناصرمادیجرمســـازمانیافتهدراینتوطئه
کهدارایتشکیالتیمنســـجموتوأمباتوافقوتبانییکدیگربودبهچشممیخورد.
بهطوریکهصبحگاهانخدمتپیامبرمیرســـیدندوظاهـــرًاایمانمیآوردندو
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مسلمانمیشـــدند،ولیدرآخِرروزازاینآیینبرمیگشتندوازاینطریقامنیت
جامعهاسالمیرامتزلزلمیکردندتابهکیاناسالمومسلمانانضربهبزنند.

ازدیگرعناصرمادیجرمسازمانیافته،استمرارفعالیتمجرمانهاستکهبهنظر
میرســـددراینتوطئهقابلردیابینباشد؛زیراعنصرمادیدرارتداد،خروجازدین

استکهیکامردفعیاستواستمراردرآناصواًلقابلتصّورنیست.
گاهیوعمدیبودنعملمجرمانه، عنصرمعنویجرمسازمانیافته،عالوهبرآ
وجودانگیزۀمالیســـتکهالبتهاینتوطئهفاقدآناســـت؛زیراکهگروهمجرمان
)مرتدان(انگیزهشـــانضربهزدنبهکیاناســـالموتزلزلامنیتجامعهوبراندازی

حکومتاسالمیبودومسائلمالیانگیزۀآشکارآنهاراتشکیلنمیداد.
بنابراین،درتحلیلنهاییازعناصرجرمسازمانیافتهدرحوادثتاریخیمطرحشده
میتوانچنینگفت:اگرقائلباشـــیمکهانگیزۀمالـــیازمقّوماتوعناصرالزامی
جرمسازمانیافتهاســـت،حوادثموردنظرنمیتوانندبهعنوانجرمیسازمانیافتهبه
مفهومامروزیقلمدادگردند،ولیاگراستمرارگروهمجرمانهبرایفعالیتمجرمانه
راعنصریاختیاریتلقیکنیموانگیزۀسیاسیرانیزازمقّوماتجرمسازمانیافتهدر
نظرآوریم،میتوانیمحداکثرمشابهتراباجرمسازمانیافتهدراینحوادثتاریخی
بیابیم.درهرحال،اینحوادثکهبهصورتگروهیوسازماندهیشدهوازرویتبانی
وبهکارگیریسلسلهمراتبانجامگرفتهبودند،جرمیتشکیالتیقلمدادمیشوندودر

آنهامیتوانرّدپاییازجرمسازمانیافتهراجستجوکرد.

2-2. نسبت برخی عناوین مجرمانۀ فقهی با جرم سازمان یافته
نسبتیابیمیانبرخیازعناوینمجرمانهفقهیازقبیل:بغی،محاربهوتواطؤبا

جرمسازمانیافتهنیزدراینجاقابلبررسیاست.
2- 2-1. بغی

بغیازجملهجرائمیاســـتکهبـــرایحفظوصیانتازحکومتاســـالمی
جرمانگاریشـــدهاســـت.بغیازلحاظلغویبهمعنایطلبهمراهباتجاوزآمده
است)قرشی،207،1412؛راغباصفهانی،136،1427(.دراصطالحفقهاتعاریف
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مختلفیشدهاست)طباطباییحائری،456/7،1415؛نجفی،322/21،1362؛ابن
بّراج،279/2،1406؛مقّدساردبیلی،524/7،1409؛کاشفالغطاء،404/2،1422(
کهازمجموعتعریفهاحاصلمیشود،کسانیکهبرضّدحکومتاسالمیویاحاکم
آن،قیاموشـــورشمیکنند،باغیهستندومقولۀبغیاختصاصبهخروجعلیهامام
معصومندارد.بسیاریازفقهایشیعهوحقوقدانان،گروهیبودنبغاتراشرط
تحققآندانستهاندوقائلاندمجازاتبغاتبهدلیلداشتنگروهوتشکیالتمنسجم
اشّداست)طوسی،بیتا،269/7؛مرعشیشوشتری،71،1373؛حبیبزاده،1370،
175؛ابنحمزه،205،1408(.فقهایاهلسنت،گروهیبودنراازویژگیتحققجرم
بغیدانستهاند)زحیلی،241/21،1411(.ازشروطدیگرجرمبغیکهدرسازمانیافتگی
آنمؤثراســـت،برخورداریشوکتوقدرتمادیکافیباغیاناست.عالمۀحلی
شرطداشـــتنقدرتمادیبغاتراضروریدانستهوتحققچنینچیزیرادرگرو
کثرتعددوقدرتوشوکتخروجکنندگانمیداند؛ازاینرو،تصریحمیکندکه
اگرافرادباغیتعدادشانکمباشـــد،مثلاینکهیک،دوویادهنفرباشند،درزمرۀ
قّطاعالطریققرارمیگیرند)عالمۀحلی،406/9،1419(.برخیدیگرنیزشـــرطباال
رابرایتحققبغیالزمیافتهاند)طوســـی،بیتا،264/7؛ابنادریس،15/2،1410(.
فقهایاهلسنتآوردهاندکهباغیبایددرموضعقدرتوشوکتودارایگروهی
باشدکهبرایدفعآنهانیازمندهزینهکردمالیونیرویانسانیباشد)زحیلی،1411،
241/21؛عالمۀحلی،410/9،1419(.سرخسیازفقهایحنفیمعتقداست،زمانی
کهاهلبغیازشوکتوقدرتمادیبرخوردارنباشند،ویکیادونفرازاهلشهر
بهزعمخودباداشتنتوجیهومجوزشرعیقیامکنند،درزمرۀباغیانبهحسابنمیآیند
)سرخسی،134/10،1406(.درمذهبشافعیبرایتحققجرمبغیوجودقدرتو
رهبریگروهمالکاست)گلدوستجویباری،1388،ص162(،درحالیکهفقهای
شیعه،برایبغاتذوفئه،وجودفرماندهورهبرراشرطمیدانند)عالمۀحلی،1368،
111(.پسازبیانمطالبیادشـــدهاذعانمیشـــودکهجرمبغی،یکجرمعادیو
فردینیستوبرایتحققجرمبغی،وجود»قدرتوشوکت«و»کثرت«دربغات

مالکاست.
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گرچهبرخـــیازفقها،قیاموخروجفـــردیرانیزمصداقبغیقـــراردادهاند
)شهیدثانی،407/2،1387(؛ولیبهنظرمیرسد:

اواًل،بنابرنّصآیاتوروایات،بغیبهصورتگروهیوجمعیواقعمیشود.
ثانیًا،باتوجهبهاینکهبغیبهبراندازیحکومتاسالمیمنجرمیشودوهمواره
براندازیباکارگروهیوتشـــکیالتیامکانپذیراست،امکانبغیبهصورتفردی

غیرممکناست.
ثالثًا،نظراکثریتفقهابرگروهیوتشکیالتیبودنبغیاستوازاینطریقنظر

گروهاقّلازقّوتمیافتد.
نکتۀحائزاهمیتدرمســـئله،انگیزهوهدفبغیاست.براساستعاریفیکه
برایبغیمطرحگردید،بدیهیاستکهانگیزهوهدفبغی،جنبۀمالیواقتصادی
نداردوذاتًادارایجنبۀسیاسیاستومقابلهباحکومتاسالمیوسرنگونکردن
آنمقصوداســـت)پوربافرانی،49،1391-48(.برایناساس،بغیازدیدگاهبیشتر
حقوقدانانوفقها،جرمسیاسیقلمدادشـــدهاست)مجیدی،166،1386-165؛
حبیبزاده،194،1379؛مرعشیشوشتری،62،1373-61؛زرگوشنسبودیگران،

.)117،1391
اکنونبهبررسیعناصرسازمانیافتگیدربغیمیپردازیم:

بنابرظهورآیات،روایاتونظربیشترفقهایامامّیهوحتیاهلسنتبیانشدکه
جرمبغینمیتواندیکجرمفردیباشدوبهصورتگروهیمحققمیگردد.

ازدیگرعناصرمادیجرمسازمانیافته،وجودتبانیوبرنامهریزیبیناعضاست
کهدرجرمبغیزمانیکهذوفئهباشد،بهچشممیخورد.

ادامۀفعالیتمجرمانۀگروه،ازدیگرعناصرمادیجرمسازمانیافتهاستکهدر
ذوفئهاستمراروتداومزمانیفعالیتمجرمانهوجوددارد.

گاهیوعمدیبودنعملمجرمانه، عنصرمعنویجرمسازمانیافته،عالوهبرآ
وجودانگیزۀمالیاست.درجرمبغیبدیهیاستکهانگیزهواهدافاساسیجرم
بغی،براندازیحکومتاسالمیودستیابیبهقدرتاست،بهطوریکهبرخیبغیرا

ازمصادیقجرمسیاسیقلمدادکردهاند.
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درجرمبغیباقیدذوفئه،عناصرغیرالزامیمانند:قدرتمرکزی،تقسیموظایف
وسلسلهمراتبنیزمشهوداست.

درهرحال،مالحظهمیشـــودکهجرمبغیباقیدذوفئه،دارایعناصرزیادیاز
جرمسازمانیافتهاست،ولیدرموردانگیزۀجرمبغیبایدگفتکهانگیزۀاصلیآن
سیاسیوکسبقدرتاست،درحالیکهانگیزۀجرمسازمانیافته،مالیاست.مگر
اینکهقائلشویمانگیزۀسیاسیهمازمقّوماتجرمسازمانیافتهاست.همانطورکه
برخیدرتعاریفشانکسبقدرتراازعناصرجرمسازمانیافتهدانستهاند،بنابراینبا
فرضقبولیانگیزۀسیاسیبهعنوانمقّومجرمسازمانیافته،جرمبغیبهعنوانبارزترین

جرمسازمانیافتهبهشمارمیرود.

2-2-2. محاربه
ازعناوینفقهیکهگویابرخیعناصرجرمسازمانیافتهراداراست،جرممحاربه
است.برایمحاربهتعاریفمختلفیبیانشـــدهاست)خمینی،492/2،1390؛ابن
ادریس،251/6،1410؛حبیـــبزاده،29،1379؛مؤمنقمی،20،1382و21(ولی
تعریفمشهورفقها،»تجریدالسالحالخافةالناس«؛یعنی»کشیدناسلحهبرایرعب
وترســـاندنمردم«)محققحلی،959/4،1409-958؛مکیعاملی،244،1411/
طباطباییحائری،28/13،1415(است.براساساینتعریف،شرایطتحققمحاربه،
بهکارگیریاسلحهوقصدبرهمزدنامنیتوآسایشمردماست.نکتۀمهماینکهآیا
تعّددمجرمانودارابودنشـــوکتوقدرتدرتحققمحاربهشرطاست؟ازتعریف
مشهورفقهایشیعهاستفادهمیشودکهتعددمجرمانوشوکت،مالکجرممحاربه
نیست)عالمۀحلی،568/3،1419(.اّمابرمبنایتعریففقهایاهلسنتوبرخیاز
فقهایشیعهکهبرایتحققمحاربهراهزنیراشرطدانستهاند،بهنظرمیرسدتحققآن
بهکارگروهیوتشکیالتیودارایشوکتوقدرتوابستهاستوبهصورتفردی
ممکننیســـت.براینمدعا،سرخسیازفقهایاهلسنتآوردهاستکهازشرایط
محاربه،تشکیلگروهاست؛چونراهزنانبهموجبنصقرآن،محارباندومحاربه،
طبیعتًاتوسطگروهیمحققمیشودکهبرایآنگروه،قدرتواقتداروشوکتباشد
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کهازاینطریق،خطرراازخودشاندفعکنندوبردیگرانغالبشوند.راهزنیچون
سببعنوانمحاربهاست،جزباوجودگروهوتشکیالتیکهدارایقدرتوشوکت
باشد،محققنمیشود)سرخسی،195/9،1406(.بهموجباین، وقتیکه برای تحقق 
محاربه، راهزنی و تسّلط بر عابران مالک باشد،وقوع اینعمل از سوی یکنفر ممکن 
نیســـت و باید افراددارای شوکت وقدرت و در قالب دسته و گروه عمل کنند تا هم 
بتوانند دیگران را موردحمله قراردهند و اموالشـــان را غارت کنند و هم از خودشان 
دفاع کنند)غالمی،154،1393(.بهعالوه،برخیازپژوهشگراندرخصوصعنوان
مجرمانۀمحاربهکهدرآیۀ33سورۀمبارکۀمائدهآمدهاست،سازمانیافتگیبودناین
عنوانمجرمانهبرضدامنیتواموالعمومافرادجامعهرااستنباطکردهاند)ساالرزایی،

.)182-181،1388
بنابراین،جرممحاربهازدیدگاهبیشـــترفقهایامامّیهممکناســـتبهصورت
فردییاگروهیواقعشـــود،ولیازدیدگاهفقهایاهلسنتوبرخیازفقهایشیعه
کهمحاربراقّطاعالطریقدانســـتهاندوبرخیازمحققانکهمبنایمجازاتآنرا
ســـازمانیافتهبودندرنظرگرفتهاند،وجودافراددرقالبگروهوتشکیالتودارای

شوکتوقدرتراشرطمیدانند.
ازعناصرمادیجرمسازمانیافته،گروهیبودناست؛بنابراین،وقتیبرای تحقق 
محاربه، راهزنی و تسّلط بر عابران شرط باشد،وقوع اینعمل هموارهبهصورتفردی
ممکننیست وبلکه باید افراددارای شوکت وقدرت و بهصورتگروهیوتشکیالتی

عمل کنندودراینحالتهمبیشازدونفرباشند.
تبانیوبرنامهریزیبیناعضاازدیگرعناصرمادیاست.باتوجهبهاینکهمحاربه
بهصورتگروهیمتشـــکلازچندنفروباشوکتواقعمیشـــود،گروهمجرمانه
بهصورتهدفمندوباتبانیوبرنامهریزیشدهزمینۀارتکابجرمرافراهممیآورند.
ازدیگرعناصرمادی،اســـتمرارفعالیتمجرمانهاســـت.شایدبتوانگفت:در
موردیکهراهزنیوتســـلطبرعابراندرجرممحاربهشـــرطاست،استمرارفعالیت

مجرمانهبهطورقابلتوجهیوجودداشتهباشد.
گاهیوعمدیبودنعملمجرمانه، عنصرمعنویجرمسازمانیافته،عالوهبرآ
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وجودانگیزهوداعیتحصیلمنافعمادیاســـتکهانگیزهوهدفاصلیدرجرم
محاربه،تحصیلمنافعمادی؛یعنیغارتوتجاوزنمودنبهاموالمردماست.اوصافی
دیگِرجرمسازمانیافتهمانند:استفاده از ترس،تهدید و گاهی خشونت درراه رسیدن 

به اهدافمجرمانهدرجرممحاربهقابلجستجوست.
نتیجهاینکه،براساسدیدگاهاهلسنت،جرممحاربه،جرمیسازمانیافتهقلمداد

میگردد.

2-2-3. تواطؤ
درفقهشیعه،تواطؤبهمعنایتوافقوتبانیافراددرعملارتکابیبهکاررفتهاست
کهدرمسائلگوناگونیبهاینموضوعپرداختهشدهاست.مثاًلدرمسئلهشهادت،
هنگامیکهچندنفربخواهندشهادتبدهند،قاضیشاهدانراازیکدیگرجدامیکند
تاتواطؤ؛یعنیتوافقوتبانیدرشهادتدادنرخندهد؛زیراحکمدراثرتواطؤوتبانی،
باطلوبیاثراست.بنابراین،باجداکردنشهودازهموعدمامکانتبانیآنها،در
صورتیکهشهادتآنهایکیباشد،شهادتشاهدانقابلقبولاستوبراساسآن،
حکمدادهمیشود)ابوالّصالححلبی،446،1403(.همچنیندرلوثشرطاستکه
تحّققآنباشهادتگروهیازبندگانوزنانباشدبهشرطیکهتبانیوتواطؤبینآنها
وجودنداشتهباشد)طوسی،214/7،1363؛شهیدثانی،200/15،1414(.تواطؤدر
اقرارهممبنایحکمبودهاست؛بدینصورتکهاگرشخصیبهقتِلعمدیدیگری
اقرارنماید)مقّراول(وشخصدیگریهمبهقتلهمانشخصکشتهشدهاقرارنماید
)مقّردوم(وســـپسمقّراولبهقتل،ازاقرارخودرجوعنماید،برمبنایقولمشهور
فقها،قصاصازهردوســـاقطمیشودودیهازبیتالمالپرداختمیشود)مقّدس
اردبیلی،163/14،1409؛خمینی،524/2،1390(.بهنظرمیرسدمبنایاینحکم
زمانیاستکهتبانیوجودنداشتهباشد.درمتونفقهیاهلسّنتهمتبانیدرجرم
دربحثشرکتدرجرمبهصورتتوافقوتمالؤآمدهاست.توافق،تبانیبرانجامفعل
بدونبرنامهریزیقبلیبرایفعلارتکابیگفتهمیشود،ولیتمالؤ،توافقوتبانیقبلی
شـــرکابرارتکابجرمبیانشدهاست)عوده،517/2،2001(بنابراین،توافقباتمالؤ
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متفاوتاست.درتوافق،هریکازشرکا،مسئولفعلارتکابیخودشانهستند،اّمادر
تمالؤ،همهمسئولفعلواقعشدهاندهرچندکهنوععملارتکابیشرکامتفاوتباشد.
بنابراین،باتوّجهبهماهیتتواطؤدرفقه،ارکانمتشکلهآنعبارتانداز:1.برای
تبانیدرعملمجرمانهحّداقلبایددونفروجودداشـــتهباشد.2.توافقوتبانیبین

اعضادرعملارتکابیوجودداشتهباشد.
ازعناصرمادیجرمســـازمانیافته،گروهیبودناست.الزمۀتواطؤ،تعّددافراد
اســـتکهحّداقلدونفربایددرارتکابجرموجودداشتهباشد،امابراساسماهّیت
جرمسازمانیافتهکهپیشتراشارهگردید،گروهمجرمانهبایدحّداقلسهنفرباشند.در
همینراستا،میتوانگفت:دربرخیازمصادیقتبانیدرارتکابجرمازجملهتبانی
برضدامنّیتکشوروبامبنایجرمانگاریتبانیکهدرجرائمشدیدمیباشد،گروه

مجرمانهبیشازدونفرهستندوگروهیبودنقابلاستنباطاست.
ازدیگرعناصرمادیجرمسازمانیافته،تبانیوبرنامهریزیگروهدرجهتفعالّیت

مجرمانهاستکهدرتواطؤمشهوداست.
اســـتمرارووجودانگیزۀمالیدرجرمارتکابیازدیگرعناصرجرمسازمانیافته
استکهدرتواطؤبهنظرمیرسدایندوعنصربهطوردقیقوقطعیدرهمۀمصادیق

قابلجستجونباشد.
درهرحـال،اگرچـهسـازمانیافتگیجـرمدرتواطـؤمشـّخصًابهدسـتنمیآید،
ولـیبـاتوّجـهبهارکاناساسـیتبانیوتوافـقدراینجـرمکهبرخـیازحقوقدانان،
بهطـورضمنـی،جـرمتبانـیراجرمـیسـازمانیافتهدانسـتهاند)میرمحّمـدصادقـی،
236،1377(وبرخـی،تشـکیلسـازمانمجرمانهویاسـازمانیکـههدفشارتکاب
جـرماسـترابهعنـوانتبانـی،جرمانـگاریکردهانـدوعلـلجرمانـگاریآنرا
بهخاطـرزمینهسـازبـودنبـرایارتـکابجرائـمشـدیدوافزایـشخطرناکـیجرائـم
گروهـیوسـازمانیافتهوپیچیدگـیمبارزهاجتماعـیباجرائمسـازمانیافتهمیدانند
بتـوان ودیگـران،28،1392(شـاید الهـام ودیگـران،149،1389؛ )حبیـبزاده
سـازمانیافتگیجـرمدرتواطـؤبـرایارتکابجرائمشـدیدراجسـتجوکـردوازآن

بهعنـوانرّدپـایفقهـینـامبرد.
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3. تأثیر سازمان یافتگی جرم بر مجازات  در منابع فقهی
درفقهوحقوقجزاعواملمختلفیوجودداردکهموجبتشدیدمجازاتمرتکب
است.پرسشاساسیآناستکهازمنظرفقهی،سازمانیافتگیویاتشکیالتیبودن،
جزءعواملتشدیدمجازاتاست؟بهتعبیردیگر،اگریکجرمبهصورتعادیانجام
شودوهمانجرمبهصورتســـازمانیافتهویاتشکیالتیارتکابیابد،آیابهتشدید
میانجامد؟بهنظرمیرسدکهچنیناست.برایتأییدایننظر،بهاقوالفقهااستشهاد

میشود:
الف(درموردبغیباقیدذوفئهبودنروایات،سیرۀپیشوایانمعصوموفتواهای
فقها،ازتشدیدمجازاتحکایتمیکند.بغاتذوفئه،بهگروهیسازمانیافتهگفته
میشودکهدارایتشکیالتونیرویهایذخیرهدرپشتجبههوبرخوردارازرهبر
باشند؛امابغاتغیرذوفئه،آندستهازباغیانیهستندکهفاقدتشکیالتونیروهای
سازمانیافتهاند.درروایات،سیرۀپیشوایانمعصومونظراتفقهاآمدهاستکه
اگرافرادباغیدارایگروهینباشـــندکهبهسویآنهابرگردند،فراریآنانتعقیب
نمیشودوکشـــتنمجروحانواسیرانجایزنیســـت.درحالیکهاگردارایگروه
سازمانیافتهباشند،جنگیدنباآنهاجایزوفراریانتعقیبواسیرانومجروحانآنها
اعداموکشتهمیشوند)نجفی،328/21،1362؛ابنادریس،16/2،1410؛طوسی،
بیتـــا،268/7-269(.صاحبجواهرمیگوید:درایـــنموضوع،هیچاختالفی
نیافتم)نجفی،328/21،1362(؛بنابراین،وجودگروهسازمانیافته،بهعنوانمالک
ومعیاریاساسیدرتشدیدمجازاتاست.درجرمبغی،اگرباغیاندارایتشکیالت
باشند،اشّدمجازات؛یعنیاعداموکشتناجرامیشودوعلتبرخورِدمتفاوتاین
اســـتکهبغاتبرخوردارازگروهسازمانیافتهتاوقتیکهتشکیالتوهستهمرکزی
دارندبهقوتخودباقیهســـتند،بایدباآنهاسختگیرانهبرخوردنمودتاسازمان

نظامیآنانمنحلشودوازبینبرود.
ب(درحیاتپیامبراسالم،دوگونۀارتدادوجودداشتهکهازحیثاحکامباهم
متفاوتاند.نخست،مرتدانیکهبهصورتفردیمرتدشدهوازگروهمسلمانانخارج
شدهاندکهبرخوردپیامبرباآنهاشدیدنبودهوبلکهتوبهآنهاراپذیرفتهاست.دوم،
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مرتدانیکهبهصورتگروهیوتشکیالتیازاسالمخارجشدندوبهکیاناسالمضربه
میزدندکهبرخوردحضرتباایشانشدیدبودهوحکمقتلرادرموردآناناجراکرده
است.مثاًلدرارتدادفردینقلشدهاستکه»حارثبنسوید«مرتدشدوبهمّکه
رفت؛ولیسپسپشیمانوبهمدینهبرگشتوباواسطه،ازپیامبرتقاضایتوبهکردو
پیامبرهمتوبهاشراپذیرفتواورابخشید)ابناثیر،بیتا،291/1-292؛طبرسی،
339/2،1415-338(.درحالیکه»عبهلةبنکعببنعوفعنسی«ملّقببه»اسود
عنســـی«کسیبودکهبااّدعاینبوت،مرتدشدهبودومردمراگمراهوبهسویخود
دعوتمیکردوگروهیهمبهاوپیوســـتهومرتدشدند.دراینحال،پیامبرچون
بهخاطرُبعدمسافتامکانلشکرکشیبرایشممکننبود،بهکارگزارانخوددستور
دادکهباسردستۀگروه،برخوردسختینمایندواورابهقتلبرسانند.اینعملتوسط
»فیروزدیلمی«انجامگرفتوسردســـتۀگروهکشتهشـــدودوبارهمردمرابهاسالم
دعوتکردوآنانگفتندکه»اسودعنسی«دروغگوبودهواکنونکشتهشدهاست
)ابـــناثیر،336/2،1399-341؛طبری،بیتا،247/2-253(.بااینتوضیحمعلوم
گردیدکهدرارتدادسازمانیافتهبرخالفارتدادفردی،چونموجبتعّرضوضربه
زدنبهکیانحکومتاسالمیوتضعیفروحیۀمسلمانانشدهوآسیبهایفراوانی

رابهجامعهاسالمیبهبارآورده،مجازاتشدیداجراشدهاست.
ج(مورددیگر،جرائمبرضداخالقاســـت.فقهابینحالتفردیوعادیبودن
جرائمبرضداخالقباحالتگروهیوتشـــکیالتیبودنآنقائلبهتفاوتمجازات
شـــدهاند.برخیمراجعمعاصرآوردهاند:ناامنیاجتماعیدرجامعهازقبیلباندهاو
گروههایفسادکهسعیدرافسادوسوءاستفادهازدخترانوجوانانپاکدرجامعه
دارند،اینچنینکانونهایناامناخالقی-اجتماعی،یکجرمعادیوفردینیست،
بلکهاینجرمازنوعجرمسازمانیافتهاست؛پسمجازاتچنینجرمیباجرمفردیو
عادیآنمتفاوتاست؛چراکهجرمسازمانیافتهمفاسداجتماعیبهدنبالدارد،امنیت
ناموسیجامعهراتهدیدمیکندومجازاتسختوسنگینتریداردوفقهاسالمیدر
اینجاچندضربهشالقوامثالآنکهدرحالتفردیوعادیاستراکافینمیداند
)هاشمیشاهرودی،388،1385-390(.برایناساسبرخیحکمسازمانیافتهآن
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راحکممحاربهوبرخیآنراحکمافســـادفیاالرضوبرخیدیگراشاعۀفحشاء
بهصورتگروهیوسازمانیافتهکهبهقصدبراندازینظاماسالمیباشدراحکمباغی
دانستهاند)مکارمشـــیرازی:پایگاهاینترنتیآن؛علویگرگانی:پایگاهاینترنتیآن(؛
بنابراین،جرائمبرضدامنیتاجتماعیبیشتربهصورتگروهیوسازمانیافتهشکل

میگیرندومستوجباشّدمجازاتهستند.
د(ازموارددیگریکهســـازمانیافتگیموجبتغییردرعنوانجرممیشـــودو
بهدنبالآنمجازاتشـــدیدترمیشودآناستکهبرخیازفقهادرموردجرمیکه
بهصورتسازمانیافتهوگروهیواقعمیشودوکسییاکسانیکهدرعملّیاتاجرایی
جرمدخالتنداشـــته،ولیازاعضایگروهبودهوبلکهبهعنوانمعاونیامعاونانو
کمککنندهدرجرمبودهاندرابهعنوانمشـــارکتدرجرمشناختهاستومجازات
شراکتدرجرمراشاملهمۀاعضاوگروهمیداند.برخیازعلمایمعاصرقائلاند
کهاگرجرمیبهصورتفردیوغیرگروهیانجامشودوهمانجرمبهشکلگروهی
وسازمانیافتهصورتگیرد،دراینصورتمجازاتاعضاوگروههمانندمجازات
مباشردرجرماســـت.بهتعبیردیگر،همۀافراد،شریکدرجرمقلمدادمیشوندو
مجازاتتشـــدیدمیشود.ایشـــاندربحثمحاربهمعتقدند،درصورتیکهمحاربه
بهصورتگروهیوسازمانیافتهمحّققشود،»ردء«1و»طلیع«2کهدرعناصرورفتار
مجرمانهبهطوردقیقدخیلنیســـتند،بهعنوانمشارکتدرجرمومحاربمحسوب
واشّدمجازاتجاریمیشود)موسویاردبیلی،532/3،1429(3بنابراین،بااینکه
»ردء«و»طلیع«شریکدرجرممحاربهنیستندوبلکهبهعنوانمعاوناندرجرمتلّقی
میشـــوند،ولیبهخاطرسازمانیافتگیدرجرم،عنوانمعاونتدرجرمآنهاتغییرو

1.»ردء«بهکسیگفتهمیشودکهبهمحاربکمکمیکند،بدوناینکهدرعملّیاتمحاربهدخیلباشد.
2.»طلیع«بهکسیگفتهمیشودکهبرایمحارباّطالعاتمیبرد.

جمعیویشکلتنظیمیکالشبکاتاالرهابیةالموجودةفیهذاالزمانحیثیقسمونالعمل 3.»فلوکانتالمحاربةیتصدٍّ
بینهموتکونعلیکلفردمنافرادالشبکةوظیفةخاصةبحسبتخصصهومهارتهوبعضهمیاخذونالسالحواآلخرون
یقصدونُامورًاُاخریففیهذهالحالةالکلمحاربونالنالمحاربةهناعبارةعنمجموعةمناالعمالالمختلفةالتیبعضها
یکونعماًلعسکریًاقتالیًاوالبقیةفیجوانبُاخریذاتعالقةبهغیرانجمیعهامترابطةفیمابینها...اذاکانتبشکل
الشبکاتوالعصاباتوحینئٍذفالیصحانیقال:انالردوالطلیعوامثالهمامنالمعاونینالیکونونمنمصادیقالمحارب

مستداًلبانهملمیقصدوااالخافةولمیجردواالسالح«.)موسویاردبیلی،532/3،1429(.
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مشارکتدرجرمقلمدادمیشوندواشّدمجازات؛یعنیمجازاتمحاربحکمداده
میشود.ایشاناینموضوعرادربحثســـرقتحّدیهمبیانکردهاندومعتقدند
سرقتحّدیکهبهصورتگروهیوسازمانیافتهصورتگیردویکنفرهتکحرز
میکندومالرامیبرد،دراینجابایدگفتکهاینهتکحرزمتعّلقبهتمامیاعضاو
گروهبودهاست،پسهمۀاعضامحکومبهقطععضوهستند،گرچهکسیکهمالرا
برده،هتکحرزنکردهباشدویاآنکسیکههتکحرزکرده،مالیرانبردهباشد.
دراینجاهمباوجودسازمانیافتگیدرجرمسرقتحّدی،همۀاعضابهعنوانمشارکت
درجرمشناختهمیشوندوتشدیدمجازات؛یعنیقطعجاریمیشود)همان،1429،
54/3-53(براســـاسایندیدگاه،هرجرمیکهبهصورتسازمانیافتهانجامگیرد،
همۀاعضابهعنوانشریکدرجرمقلمدادمیشوندومجازاتمشارکتدرآنجرم
جاریمیشود،هرچندکهبرخیازاعضاوگروهدرآنجرمبهصورتدقیقمداخله
نداشتهباشند.پسدراینمورد،سازمانیافتگیوتشکیالتیبودنجرم،عنوانمجرمانه

راتغییرمیدهدوبهدنبالآنمجازاتاشّدمیگردد.

4. جرم سازمان یافته به مثابۀ افساد فی  االرض
افســـادفیاالرضازعناوینیاستکهبهطورخاصدرآیات)مائده،32-33(و
روایاتمتعددبهکاررفتهوحکمجزاییخاّصیبرایآنذکرشدهاست.ولیدرمنابع
وکتبفقهی،بحثمستقلیازآنانجامنشدهبلکهبهمصادیقیازافسادپرداختهاند.
جامعتعاریفلغویافســـاد،تعریفراغباستکهمیگوید:»فساد،بیرونرفتن
ازحداعتدالاست؛چهکمباشـــدوچهزیادوصالح،ضدفساداستوفساددر
روحوروانوجسموچیزهاینامتعادلاستعمالمیشود.«)راغباصفهانی،1427،
379(.درموردمعنای»فیاالرض«دواحتمالمطرحشـــدهکهاحتمالمناسبتر
بابرداشتمفّســـرانوفقهاونیزفهمعرفیآناستکهافساد؛کنایهازتأثیرزیادو
گســـتردگیجغرافیاییعملمرتکبوگویایبرپاکردنفساددرمنطقهیاناحیهای
اززمیناســـت)بای،32،1385(.بیشترفقهامتعّرضمفهومآننشده،بلکهبهذکر
مصادیقآنبسندهکردهاند؛ازجمله:قصاصاشخاصمعتادبهکشتناهلذمهوعبید
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(مرعشـــینجفی،219/1،1415و265؛محققحلی،980/4،1409؛جبعیعاملی،
45/10،1378؛فخرالمحققیـــن،594/4،1379(؛قطعیدکفندزد)ابنادریس،
512/3،1410؛جبعیعاملی،274/9،1387؛شـــیخمفید،804،1410(؛آدمربایی
)ابنادریس،512/3،1410؛محققحلی،954/4،1409؛طوســـی،24/10،1365؛
مرعشینجفی،192،1424(؛قتلآتشافروز)طوسی،231/10،1365؛محققحلی،
419/3،1412(قتلساحر)طوســـی،331/5،1420؛تبریزی،426،1378(؛قطع
یدمحتال)طوسی،243/4،1363(؛قتلتکرارکنندگانمحرمات)ابنبراج،1406،
536؛ابنحمزه،417،1408(؛محارب)نجفی،569/41،1362-564(؛وبعضی
اقداماتیمانندتشکیلباندهایفحشاومنکرات،قاچاقموادمخدر،خانههایهرزگی
وبیعفتیوامثالاینهاکهسببخروجبخشیازجامعهازحالتاعتدالمیگردد،
ازمصادیقافسادفیاالرضذکرشدهاست)محمدیگیالنی،229،1361(.افساد
فیاالرضبهمعنایعامعبارتاســـتاز:هرعملیکهآثارتخریبیگستردهایجاد
کندوسبببروزفسادوفحشایوسیعیگردد.مثلتوزیعگستردۀموادمخدریادایر
کردنمراکزفحشاوفساددرسطحگسترده)مرکزتحقیقاتیفقهی،بیتا،کدسؤال
6484(؛بنابراین،مالکافسادفیاالرضاقداماتیاستکهموجبگسترشفسادو

ایجادفتنهوناامنیگستردهدرسطحجامعهشود.
اینپرســـشضروریاست:آیاافسادفیاالرضعنوانمجرمانهمستقلیاست؟
درپاسخ،فقهانظراتگوناگونیذکرکردهاند)موسویگلپایگانی،319/3،1412؛
محققحلی،بیتا،666؛فاضللنکرانی،639،1422(ولیبامالحظهوبررسیدرآیات،
روایاتودیدگاهفقهابهنظرمیرسدکهباوجودمطرحنشدنافسادفیاالرضدرکتب
فقهی،افسادفیاالرضهمانمحاربهنیستوبلکهافساِدعاممیباشد.بهگونهایکه
محاربهازمصادیقبارزوشـــدیدترافساداســـتوافسادفیاالرضمیتواندمالک

مستقلیبرایخیلیازجرائمباشد؛زیرا:
اوال،مصادیقیکهفقهادرخصوصافســـادفیاالرضبیاننمودهاند،بامفهوم
محاربمتفاوتاســـت.ازاینروی،افسادفیاالرضمستقلازمحاربهاستوبلکه
محاربهخودیکیازمصادیقافســـاداست؛همانطورکهبرخیازفقهامحاربرااز
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مصادیقافسادآوردهاند.
ثانیًا،کلمۀفســـادومشـــتقاتآنپنجاهباردرقرآنبهکاررفته)دامغانی،1361،
203/2(کههریکمصادیقومعناهایخاصیازجمله:آدمکشـــی)اســـراء،4(،
جادوگریوســـحر)یونس،81(،سرقت،محاربهوغیرهبهدستمیدهدواینخود

دلیلبرمجزابودنافسادفیاالرضاست.
ثالثًا،ازآیۀشـــریفه32سورۀمائدهکهبرجوازقتلبرایافسادفیاالرضداللت
دارد،بهدســـتمیآیدکهافســـادفیاالرضخودعنوانیمستقلازمحاربهاست

)بای،38-39،1384(.
باتوجهبهایننکاتمیتوانگفت:

الف-افسادفیاالرضیکعنوانعاموقابلتوسعهاست؛چراکهبرخیازجرائم
کهعنوانخاصیدرشرعندارندوفسادشاندرجامعهبیشترازجرائمیاستکهتحت
عنوانخاص)محاربه،زناوغیره(تعیینشـــدهاست،بایددردایرۀعنوانعامیمانند
افســـادفیاالرضبگنجدمانند:قاچاقموادمخدر،اشاعۀفرهنگابتذالوهرزگی،
تشکیلباندهایفسادوفحشا.نمیتوانگفتاینقبیلجرائمازبابتعزیراتیبوده
کهمجازاتآنکمترازحداست؛زیراچهبسااینادعاموجبوهننظامجزاییاسالم

گردد)حبیبزاده،23،1379(.
ب-افسادفیاالرضبهمانندمالکعملمجرمانهدرفقه،درجرائمسازمانیافته
بهطوراشـــّدوجودداردوبهنظرمیرسدافســـادفیاالرض،نتیجهواثربارزترجرم
سازمانیافتهاست؛زیراجرمســـازمانیافتهباعناصرخاصخود،موجباخاللدر
نظاماقتصادی،اخاللدرامنیتوسالمتنظاماجتماعیویااشاعۀفحشامیگردد
کهایننشـــانبرگستردگیفسادجرمسازمانیافتهاستومالکتباهیآوربودندر
جامعهشاملاینفسادگستردهمیشود.عالوهبرآن،براساسآیۀشریفۀ191سورۀ
بقرهبهوضوحفتنهرابدترازکشتنمیداندوفتنه،همبهحیاتمادیوهمبهحیات
معنویجامعهلطمهمیزند،درحالیکهباکشتنیکانسان،فقطحیاتیکنفرلطمه
میبیند)طباطبایی،بیتا،62/2(ازاینرو،بهنظرمیرســـدجرمسازمانیافتهازجمله
مواردفتنهومصداقافسادفیاالرضبرشمردهمیشودپیشتربیانگردیدکهفقهابین
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حالتفردیبودنجرمباحالتسازمانیافتگیآنقائلبهتفاوتمجازاتمیشدندو
برایسازمانیافتگیبودنجرمافسادفیاالرضراقائلبودند)مکارمشیرازی:پایگاه

اینترنتی،علویگرگانی:پایگاهاینترنتی،هاشمیشاهرودی،390-388/2،1385(.
نکتۀاساسیقابلاستنباطایناستکهباتوجهبهویژگیهاوعناصرخاصجرم
ســـازمانیافتهکهتمامیاعضاگروهمجرمانهدرارتکابجـــرمباهمدرارتباطاندو
مجموعهوگروهواحدیراتشکیلوهدفمشترکیرادنبالمیکنندوهریکانجام
بخشیازارتکابجرمرابرعهدهمیگیرندمیتوانگفت:مسئولیتومجازات،قابل
تسّریبههمهگروهاستهرچندکهبعضیازاعضادرارتکابجرموصحنۀجرمهم
حضورنداشتهباشند.ازاینرو،چنانچهافرادیبهصورتسازمانیافتهمبادرتبهارتکاب
جرمینمایندوبعضیدیگرازافرادشـــبکهدرارتکابجرمدخیلنباشند،افسادفی
االرضقابلتعمیمبههمۀاعضاگروهاست،البتهبارعایتاختالفمراتب.برایاثبات
مدعا،برخیازفقهایمعاصربیانکردهانددرخصوصارتکابجرائمیکهبهشکل
گروهیوسازماندهیشدهانجاممیپذیرد)بهصورتسازمانیافتهباشد(اعضایآن
نبایدجداگانهموردارزیابیقضائیقرارگیرند،بلکهکلمجموعهرابایدبهدیدهشخص
واحدینگریستودراینصورت،اگرعناصرتحققبزهکاملگردد،بایدحکمرا

روییکایکاعضااجرانمود)موسویاردبیلی،53/3،1429-54و532(.

نتیجه گیری
ازمباحثمطرحشدهدراینپژوهشمیتوانمواردزیررانتیجهگرفت:

1-بابررســـیوتحلیلماهّیتجرمســـازمانیافتهمعلومگردید،گروهیبودن،
برنامهریزیوتبانیدربیناعضا،استمرارفعالیتمجرمانهوانگیزۀمالیازمقّومات
جرمسازمانیافتهبهمفهومامروزینآناستودرصورتفقدانهریکازاینموارد،
سازمانیافتگیجرممحلاشکالاســـت؛بنابرایناگرعنصراستمراروتداومزمانی
فعالیتمجرمانهوجودنداشتهباشد،جرمتشکیالتیاست،نهسازمانیافته.همچنین
جرائمیکهباانگیزۀسیاسیعملمجرمانهانجاممیدهند،درردیفجرمسازمانیافته

قرارنمیگیرند.
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2-درمنابعفقهیاگرچههمۀعناصرومقّوماتجرمسازمانیافتهبهطورمشّخص
ومعّینقابلجســـتجونیستوبرایآندرمصادیقاعمالمجرمانۀگذشتهنمیتوان
مثالجامعوتمامعیارییافت،ولیتشـــکیالتیبودن؛یعنیوجودگروهمتشکلو
منسجموباتبانیکهازعناصرقطعیجرمســـازمانیافتهاست،قابلردیابیاستو
برهمیناســـاسمیتوانبهرّدپاییازجرمسازمانیافتهدرمنابعفقهشیعهاذعانکرد.
شایانیادآوریاستکهازمنظرفقهاهلسنتنیز،محاربهجرمیسازمانیافتهقلمداد

میگردد.
3-بهترآناستکهبهجایکوششدرراستایردیابیعناوینرفتارهایمجرمانه
امروزیندرگذشتۀفقهودرمیانمنابعومدارکفقهیبهماهّیتایندستهاعمالتوجه
شودوباشناساییمالکعملمجرمانهازدریچۀفقه،انطباقیاعدمانطباقمالکبر

رفتارهاینوظهورمجرمانهبررسیشود.
4-ازبحثهایگذشتهمعلومشدکهسازمانیافتگیویاتشکیالتیبودنجرمبر
جرموشّدتمجازاتتأثیرگذاراستوموجبتشدیدمجازاتویاحتیتغییرعنوان
جرموسنگینترشدنمجازاتمیشـــود.دراقوالفقهابهطورمشخصمیتوانبه
جرمبغیوجرائمعلیهاخالق)تشکیلباندهایفحشا-بیحجابیسازمانیافته(اشاره
کرد.نحوۀبرخوردومجازاتبابغاتبهاعتبارداشتنتشکیالتوعدمآن،متفاوت
است.فقهابینحالتفردیبودنجرائمبرضداخالقباحالتگروهیوتشکیالتی
بودنآننیزقائلبهتفاوتشدهاندودرصورتسازمانیافتگیبودنآن،عنوانافساد
فیاالرضیامحاربویاحتیباغیدادهاندکهبرایناساسعنوانجرمتغییریافتهو

مجازاتتشدیدشدهاست.
4-ازمنظرفقهومســـتفادازنصوص،افسادفیاالرضاصلیترینمالکعمل
مجرمانهاســـتواینمالکدرجرائمسازمانیافتهبهطورقویوجودداردوبهنظر
میرســـدافسادفیاالرض،نتیجهواثربارزجرمسازمانیافتهاست؛چراکهایندسته
جرائمبهطورگستردهبهایجادوگسترشتباهیوناامنیدرزمینمیانجامد،مصالح
پنچگانهراموردتهدیدقرارمیدهددرجرمسازمانیافتهچونهمۀافرادبهصورتیک
زنجیرهوشبکهمیباشند،میتوانهمۀاعضارابهعنوانمشارکتدرجرمقلمدادنمود
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وشـــایدبتوانعنوانمفسدفیاالرضرابههمۀاعضاتعمیمدادومجازاتکردویا
درصورتنپذیرفتنایندیدگاه،میتوانسردستهوآمرانجرمسازمانیافتهرابهعنوان

مفسدفیاالرضمجازاتکرد.
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بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی 
طالق فضولی1

علی اکبر ایزدی فرد2
سیدمجتبی حسین نژاد3

چکیده
دروقوِعایقاِعفضولی،ازجملهطالقفضولیبینفقهااختالفنظراست.گروهیاز
ایشانباتوجهبهادّلهایهمچوناجماعبرمنعایقاعفضولیوعدمصالحیتداشتِنایقاعات
برایتعلیق،وقوعایقاعاتازجملهطالقرابهصورِتفضولیجایزندانســــتهاند.گروهی
دیگر،تنهاجریانفضولیدرطالقوعتقراجایزندانستهاند،درحالیکهوقوعفضولیدر
سایرایقاعاتراصحیحشمردهاند.تعدادینیزدراینمسئلهمرّددشدهاندوبرخیدیگرنیز
جریانفضولیدرتمامیایقاعاتازجملهطالقراجایزدانستهاند.نگارندگانپسازنقد
وبررسیادلۀفقهادرنهایتبهایننتیجهمیرسندکهباتوجهبهوجودمقتضیبرایوقوع
ایقاعاتفضولیوفقدانموانع،منعیدروقوعایقاعاتفضولیازجملهطالقکهبهنوعی
بارزترینمصداقآنست،وجودندارد.اینمقالهبهصورتتحلیلیاستنادیبرمبناییافتهای

1.تاریخدریافت:1395/12/07؛تاریخپذیرش:97/02/20
ali85akbar@yahoo.com:2.استادگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهمازندران.رایانامه

ــه: ــئول(رایانام ــندۀمس ــر.)نویس ــا-بابلس ــیپارس ــوزشعال ــهآم ــوقاســالمیمؤسس ــهوحق ــروهفق ــتادیارگ 3.اس
mojtabahoseinnezhad4@gmail.com

سال سوم، شماره پیاپی نهم، زمستان 1396

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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کهبیانشدومستدلومبرهننمودنآنونیزجرحونقداقوالرقیبومستنداتایشان،
سامانیافتهاست.

کلید واژه ها:ایقاِعفضولی،طالق،اجماع،تعلیق،روایتحلبی.

1. طرح مسئله
اینتحقیقبرآناســــتکهبارویکردیجدید،وقوعایقاعفضولیراباتطبیقبر
یکیازمصادیقآنبهصورتمطالعۀموردیبررسینماید.الزمبهذکراست،اگرچه
فقهاجریانفضولیدرعقودبهخصوصبیعرابهصورتمفّصلبررســــینمودهاند،
ولیازکنارجریانفضولیدرایقاعاتبهویژهطالق،باوجوداهمّیتآنبهسادگی
گذشتهوتنهاتعداداندکیازآنها،آنهمبهصورتمختصربهنقدوبررسیدراین
زمینهبسندهکردهاند.بهطوریکهحتیشیخانصاریباوجوداینکهجریانفضولی
درباببیعرابهصورتمفّصلودقیقموردبررسیقرارداده،عدموقوعفضولیدر
ایقاعاتازجملهطالقرامفروغعنهقراردادهوتنهادراینزمینهبهذکراجماعشهید
اول)عاملی،37/3،1414(بربطالنایقاعاتفضولیاکتفانمودهاست)انصاری،

.)153/8،1415
درمنابعحقوقیایراننیز،مقّرراتیکهبطالنیاصحتایقاعفضولیرامشخص
کند،وجودندارد.حقوقداناننیزتنهابهصورتمصداقی،حکمبعضیازایقاعات
فضولیچونطالق،خیارات،شفعهرابیاننمودهاند،اماگذشتهازاینکهاینتحقیقات
بهصورتاجمالیوگذراتدوینشدهاست،درخصوصایقاعفضولیبرخالفعقد
فضولی،نظریۀعاّمیکهبهعنوانضابطۀایقاعاتفضولیدرنظرگرفتهشود،مطرح

نشدهاست.
بهتازگیمقاالتیبهصورتاجمالیارائهشدهاست،کهدراینمقاالت،بیشاز
هرچیزیبهنقدوبررسیقوانینموضوعهاکتفاشدهوبهصورتفقهیبررسیوتبیین
دقیقیارائهنشدهاست.برایناساس،الزماستبحثازجریانفضولیدرایقاعات
خصوصًاطالقکهبهنوعیازبارزترینمصادیقایقاعاتبودهودروقوعآنبهصورت
فضولیبیشازسایرمصادیقایقاعاتشبههوجوددارد،موردبحثوبررسیقرارگیرد.
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اثباتصّحتایقاعفضولیمتوقفبرنتیجهایاستکهازدومقدمۀزیربدستمیآید؛
مقدمۀ اول:آیامقتضیبرایتعمیمحکمصحِتعقدفضولیبهایقاعاتوجوددارد؟
مقدمۀ دوم:برفرضوجودمقتضی،آیاایقاعاتقابلیتتعلیقبهاجازۀمالکو
صاحبحقرادارامیباشند،بهطوریکههیچمانعیبرایجریانایقاعفضولیوجود

نداشتهباشدیاخیر؟
بااثباتدومقدمۀیادشدهبهراحتیمیتوانصحِتایقاعفضولیازجملهطالقرا

کهازجملۀایقاعاتاست،بهنحوفضولیجایزدانست.
البتهتوجهبهایننکتهالزماستکهدرصورتاستنتاجعدممقتضیدرتسّری
حکِمصحتازعقودفضولیبــــهایقاعاتفضولیازمقدمۀاول،بادرنظرگرفتن
رعایتطولیادّلهنمیتوانبهبحثازمقدمۀدومواثباتانتفایموانعپرداخت؛زیرا
بدیهیاستکهبحثازانتفایموانع،پسازمفروغبودنازوجودمقتضیستودر
صورتفقدانمقتضی،بهطورکلی،بحثازتسّریحکمصحتبهایقاعاتفضولی

منتفیست.
برایناساس،برایپیبردنبهجوازوقوعایقاعفضولیازجملهطالق،درابتدا
الزماستبهتبیینمفاهیمبنیادینواژههایایقاعوفضولیوطالقدراصطالحفقهاو
همچنیناقوالفقهادراینزمینهوسپسبهبررسیمقدمۀاولومقدمۀدومپرداخت.

2. مفاهیم بنیادین
ایقاعدراصطالحفقهاعبارتاستاز:انشایمستقلدرطرفایجابکهصّحت
ونفوذآن،برانشــــایقبولازطرفدیگریمتوّقفنیست)عاملی،767/2،1421؛
مجلسیاول،182/1،1414؛حسینیعاملی،بیتا،2/4؛مالکینجفی،5،1420(.بر
ایناساسهرنوعقراریکهیکجانبهانجامگیردونیازبهقبولطرفدیگرنداشته
باشد،مانند:طالقکهشرعًااحتیاجیبهقبولزوجهندارد،ازایقاعاتشمردهمیشود.
فضولیدراصطالحفقهادربابمعامالتعبارتاستازمعاملهایکهشخص
بدوناذنوداشتننمایندگی،مالغیررابهعنوانموضوعقراردادقراردهد)مجلسی
اول،81،1400؛نراقی،75/1425؛نجفی،273/22،1404؛انصاری،153/8،1415(.
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طالقنیزدراصطالحفقهاکهیکیازایقاعاتاســــت،عبارتازگسستنقید
وپیوندنکاحدائمباصیغۀمخصوص،همچون»أنتطالق«وشبیهبهآنمیباشد

)طباطبایی،195/12،1418؛نجفی،2/32،1404(.
باتوجهبهاینمطالب،طالقفضولیعبارتازآناستکهشخِصاجنبی،زوجۀ

شخصدیگریرابدوناذنواجازهونمایندگیاززوج،طالقدهد.

3. اقوال فقها در رابطۀ با طالق فضولی
گرچهمعروفبینفقهاعدمصحتایقاعاتفضولیاست)امامخمینی،1421،
127/2(،ولیمیتوانگفتکهاقوالفقهادراینزمینهمتفاوتاست:گروهیازفقها
همچونشهیداول)شهیداول،37/3،1414(،میرزایقمی)182/2،1413(،شیخ
انصاری)انصاری،153/8،1415(،طباطبایییزدی)یزدی،133/1،1421(معتقدند
کهجریانفضولیدرتمامیایقاعات،ازجملهطالق،باطلاست؛بهطوریکهشهید
اولدراینموردادعایاجماعکردهوشیخانصارینیزبرحسبظاهِرعبارتایشان
ایناجماعراحّجتدانســــتهاست.گروهینیزازجملهاصفهانی)76/2،1418(،
امامخمینی)خمینی،131/2،1421(،موسویخویی)خویی،بیتا،5/4(وسبزواری
)سبزواری،311/16،1413(،جریانفضولیدرتمامیایقاعاتحتیطالقوعتقرا
نیزجایزدانستهاند.تعدادینیزهمچونغروینائینی)نائینی،211/1،1373(،جریان
فضولیرافقطدرطالقوعتقجایزندانســــته،ولیقائلبهجریانفضولیدرسایر
ایقاعاتشــــدهاند.تعدادیدیگرنیزازجملۀشهیدی)شهیدی،365/2،1375-
366(،باتوجهبهظاهرعبارتاو،بهطورکلیدرجریانفضولیدرتمامیایقاعاتاز

جملهطالقمرّددشدهاند.

4. بررسی مقتضای ایقاع فضولی
دررابطهباوجودمقتضیبرایوقوعایقاعفضولیدرابتدابایدبهبررسیجریان
فضولیدرعقودپرداخت.آیاوقوعفضولیدرعقودموافقباقاعدهاستیانه؟زیرااگر
فقیهیقائلشودکهجریانفضولیدربابعقودبرخالفقاعدهاست،بیشکباید
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درمواردیکهبرخالفقاعدهاستبهآنمقداریکهدلیلوجودداردوقدرمتیقن
ازادّلهدرنظرگرفتهمیشود،اخذشود؛یعنیدرکّلمعامالتازجملهایقاعات،اگر
دریکموردیدلیلیبرجریانفضولیداشتهباشیم،براساسآندلیلعملمیشود.
اّمااگردلیلنداشتیم،نبایدوقوعآنمعاملهرابهصورتفضولیجایزدانست.بنابراین
جریانفضولیدرایقاعاتمحصوربهوجوددلیلمیشــــود)طباطبایییزدی،1421،

133/1؛شهیدی،264/2،1375؛مکارمشیرازی،244،1425(.
اگرچهبعضیازفقهاهمچــــوننجفیایروانی)117/1،1406(وطباطبایییزدی
)133/1،1421(اصــــلدرمعامالتفضولیرابهخاطرمخالفتآنباقواعد،باطل
دانستهاند،امامشهورفقهاصّحتجریانفضولیدرعقودراموافقبامقتضایقواعد
میدانند)امامخمینی،128/2،1421(حالبایددیدکهدالیلبراینموافقتچیست؟

4-1. وجوه موافقت معامالت فضولی با قواعد
امامخمینیدرمقاماثباتاینموافقتدرعقود،وجوهیرابیاننمودند؛

وجه اول:اجازۀزمانیکهازطرفمالکبهعقدیکهدرگذشتهبدوناذنوی
صورتگرفتهملحقشود،باعثتبدیلشدناینعقدبهعقدمجیزمیشودودیگر
بهعنوانعقدفضولیمحسوبنمیشود،بلکهدرزمرۀعقوداصیلقرارمیگیرد،پس
مشــــمولعمومآیۀأوفوا بالعقود)مائده،1(قرارمیگیرد.بنابراینکهمرادازاینآیه،
»وجوبالوفاءبعقودکم«باشد؛یعنیمرادوجوبوفانمودنبهتمامعقودیباشدکه

ازشماصادرمیگردد)امامخمینی،128/2،1421(.
نتیجۀاینمطلبدرایقاعدرضمنیکیازمصادیقبارزشهمچونطالقبهاین

نحواست:
اگریکمرِداجنبیزوجۀمرددیگریرابدوناذنشوهردرحضوردونفرعاقل
طالقدهد،آنگاهبهشوهرآنزنبگویدکهمنمدتیپیش،زوجۀتوراطالقدادم،
اینطالقفضولیاست،حالاگرشوهراینطالقرااجازهداد،آیااینطالقبهعنوان
طالقمجیزواصیلدرنظرگرفتهمیشودیانه؟نظرامامدراینجابرآناستکهاگر
مرادازآیۀأوفوا بالعقود،»وجوبالوفاءبعقودکم«باشد،دراینصورتملحقشدن
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اجازۀازناحیۀشــــوهربهاینطالق،باعثتبدیلاینطالقبهطالقمجیزواصیل
میشودوبهتبعآنمشمولآیۀشریفۀأوفوا بالعقودمیشود.

وجه دوم: درمعاملهفضولی،عقدجزءسبببراینقلعقالییوجزءدیگرآن
اجازهالحقمالکاست،لذاوقتیکهسببتمامباشد،مسببنیزحاصلمیشود،
همانطوریکهایجاببهعنوانجزییازسببنقلعقالییبودهوقبولجزءتمامکنندۀ

آناست)امامخمینی،128/2،1421(.
ماننداینبیان،دربابطــــالقنیزمیآید،بهاینمعناکهطالقفضولیبهعنوان
جزییازسببواجازۀشــــوهرجزءدومومتممآنبودهوباصدورآنطالقواقع

میشود.
وجه ســــوم: مرادازعقد،قراربینالفضولییناست؛بهاینمعنابینالفضولیین
یکقراریوجودداردکهبهصورتاعتباریتازماناجازهباقیاســــت.باآمدن
اجازهومحلقشــــدنآنبهاینقرار،عقدفضولیتمامودرشمارعقوداصیلقرار
میگیردوعموماتیهمچونعمومأوفوا بالعقودشاملآنمیشود)امامخمینی،

.)128/2،1421
وجـه چهـارم:اینکـهعمومـاتأوفـوا بالعقـودازآنچـهکـهفقهـاگفتهانـد،
وسـیعترباشـد،یعنیأوفوا بالعقودگرچهمعنایشظهوردر»أوفـوابعقودکم«دارد،
ولـیبعیـدنیسـتکـهحتیاگرعقـدبهعنـوانعقداصیلومنسـوببهشـخصنیز
نباشـد،بلکـهبهصورتفضولیبرقرارشـود،اماپـسازآناجازۀالحـقمالکبهآن
ملحـقشـود،داخـلدراینعمومـاتگـردد)امامخمینـی،128/2،1421(؛زیرااین
عقـدنـزدعقـال،پـسازملحقشـدناجازۀمالـکبهآنصحیـحوالزممیشـودو
چهبسـاچنینعقدیدربازارمسـلماناننیزمتعارفمیباشـد.برایاینکهدربیشـتِر
مـوارد،دالالنبـازارامـوالصاحبـانراازایـنطریـقبـهفـروشمیرسـانندوتنهادر
مـواردنـادریازبـابوکالـتاصطالحیاقـدامبهفـروشاموالموکلشـانمیکنند.
بنابرایـن،بـادرنظـرگرفتـنرواجایـنعقـددرنـزدعقالوعـدمدلیلبـرردعچنین
عقـدی،میتـوانچنیـنعقـدیراپـسازاجـازهمالـکازنظرشـرعنیـزصحیحو

الزمشـمرد)امامخمینـی،133/2،1421(.
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4-2. نقد و بررسی
دربارۀهریکازوجوهیادشدهاشکاالتیواردشدهکهبحثوبررسیپیرامونآن،

مقالۀمستقلیرامیطلبد،اماآنچهمیتوانگفت:
اوالً:درموردوجهاول،نمیتــــوانگفتکهمعاملۀفضولیرانمیتوانباامور
تکوینیمقایسهکردوآنرابراساسقاعدۀعقلی»الشیالینقلبعماهوعلیه«پساز
اجازهمالک،عقدمجیزندانست،بلکهپذیرفتناینقاعدهدراموراعتباریشرعیاز
بابتسامحاستوبنابراین،پسازاجازۀالحقمالک،عقدمنتسببهمالکوصادر

شدهازاوستدرنتیجهوجهاولمیتواندصحیحدرنظرگرفتهشود.
ثانیاً:درارتباطباوجهدومتحلیلارائهشــــده،بایدگفت:مصادرهبهمطلوبو
اولمدعاست؛زیرامادرصدداثباتاینمسئلهایمکهآیاعقالآنعقدصادرشدهاز

فضولیراجزءالسببواجازهرابهعنوانجزءدیگرسببقرارمیدهند؟
ثالثاً:باتوجهبهوجهســــوم،جریانفضولیدرایقاعاتمطابقباقاعدهنیست؛
چراکهدرایقاعاتقــــراروالتزامطرفینیوجودندارد؛زیرادرایقاعاتغیرازالفاظ
انشا،چیزدیگرینیســــتوالفاظنیزازآنجهتکهمتصّرمالوجودند،نزدعرفو
انشاکنندهنهمیتوانندبقایواقعیداشتهباشندونهبقایاعتباری.درنتیجهباتوجهبه
وجودمعاقدهوالتزامطرفینیدرعقود،میتوانمطابقباوجهسوموقوععقودفضولی
رامطابقباقاعدهدانست،درحالیکهبادرنظرگرفتنفقدانالتزاموقرارطرفینیدر
ایقاعات،وقوعایقاعاتمطابقباوجهسومبرخالفقاعدهاست،مگراینکهبگوییم:
آنچهدربابعقودبهاعتبارعقالبقادارد،چیزیاستکهباالفاظانشامیشود،نه

قراروالتزامبینطرفینمعاملۀفضولی.
رابعاً:درنقدوجهچهارمبایدگفت:بهنظرمیرسدکهجریاناینوجههرچند
درعقودیمانندبیع،ممکناستپذیرفتهشود،ولیجریانآندرایقاعیچونطالق
محّلتأملاست،یعنیاینطورنیستکهطالقصادرشدهازناحیهفضول،داخلدر
عمومات»أوفوابالعقود«شود،زیرابرحسبظاهرنمیتوانگفتکهطالقدرنزد
عقالپسازملحقشدناجازهزوجبهآنصحیحاست.چراکهاینطالقرانمیتوان
درمیانمسلمانانمتعارفبهشمارآوردواینطورنیستکهمردمدراکثرمواردازاین
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راهاقدامبهطالقکنند.گرچهدرایقاعاتدیگریچونشفعه،شایدبتوانجریاناین
وجهراممکندانست.

برایناساس،ازنظرنگارندگانصّحتوجهدومموردتردیدووجهسوموچهارم
ازوجوهمطرحشــــدهنیز،اگرچهممکناستدرعقودجریانیابند،ولیجریانآن
درایقاعاتیمثلطالق،محّلتأملاست.اماوجهاولگذشتهازصحتآن،جریان
آننیزدرایقاعاتازجملهطالق،چنانچهگذشت،ممکناست.بنابراین،بادرنظر
گرفتــــنوجهاولازآنجاییکهجریانفضولیدرمعامالتاعّمازعقودوایقاعات،
مطابقباقاعدهاست،مقتضیبرایجریانفضولیدرایقاعاتیچونطالقنیزوجود

دارد)ر.ک:غروینائینی،211/1،1373؛سبزواری،311/16،1413(.

5. بررسی موانع ایقاع فضولی
همانطوریکهگذشــــت،برایاثباِتوقوِعایقاعفضولی،پسازاحرازوجود
مقتضیایقاعاتفضولی،میبایستموانعآنرانیزبررسینمود.قائالنبهبطالنایقاع

فضولیادّلهایرامطرحنمودند:
1-5. اجماع

شیخانصاریدرکتاببیعخوددربحث»شروطمتعاقدین«بهنقلازشهیداول
درغایة المراد)شــــهیداول،37/3،1414(،ادعایاجماعبرعدمجریانفضولیدر
ایقاعاتنمودهوظاهرکالماواطمینانازبطالنایقاعفضولیاست)انصاری،1415،
153/8(.ظاهرعبارتشیخ-باتوجهبهاینکهدرمقامدلیلبربطالنایقاعفضولی،
مستندآنرامنحصردراجماعمیداند-میتواندمبّینآنباشدکهاجماع،مهمترین
وعمدهدلیلقائالنبهبطالنایقاعفضولیاست؛بنابراین،الزماستکهکمیبیشتر

ایناجماعراموردبررسیقراردهیم.
5-1-1. اشکال صغروی

درصورتیکهاجماعمزبورمحصلباشدوبهطورقطعینیزکاشفازرأیمعصوم
باشد،میتواندبرایفقیهیکهآنرابهدستآوردهحّجتباشد.منتهابایددانستکه
ظاهرًااجماِعادعاشده،گذشتهازانتسابنقلشبهشیخانصاری،نسبتبهشهیداول



49

بررسی ایقاع فضولی 
با مطالعه موردی 

طالق فضولی

نیزمنقولمیباشد؛زیرابعیداستکهشهیداولکهازمتأخراناست،خودشخصًابا
تفّحصوبررسیدرتاریخوآرایاقوالصحابۀرسولاللهیاصحابۀائمهیافقهای
نزدیکبهعصرمعصوممستقیمًاتحصیلاجماعکند؛چراکهباجستجودرعبارت
فقهامیتوانیافتکهحتییکفقیهدرزمانقبلازشهیداولگزارشیازایناجماع
ندادهاست،پسچهطورممکناستچنیناجماعیوجودداشتهباشددرحالیکه
قدماییهمچونشیخطوسیویاکسانیکهدررأسمتأخرانمیباشند،همچونعالمۀ
حلی،هیچگونهتصریحیبهایناجماعنکردهباشد؟بنابراین،محّصلبودناجماِع
مزبورازناحیۀشــــهیداولآنهمدرتکتکایقاعاتبعیداست(طباطبایییزدی،
133/1،1421؛مکارمشیرازی،244،1425(.وانگهی،برفرضاینکهاجماعمزبور
محّصلباشد،نمیتواندمفیدفایدهباشد.البتهبحثدرنقدوبررسیحجّیِتاجماع
محّصلبسیطوالنیاست،ولیبهصورتخیلیخالصهمیتوانگفت:دردوران
غیبتامامازراهاجماعمحّصلهرگزنمیتوانقطعبهرأیمعصومحاصلکردو
تحصیلاجماعدرایندورهها،نسبتبهعقایدعلمایمعاصر،برفرضاینکهامکان
عقلیداشتهباشــــد،بیگمانامکانعادیندارد)ر.ک:آخوندخراسانی،1409،
288؛مظفر،105/2،1375-113(؛چراکه،دسترســــیبهآرایقدمابرایتحصیل
اجماعبسیارسختاستومتوقفبرتحصیلهمۀکتبقدماست،وایننمیتواند
بهصورتعادیممکنباشــــد؛زیرابسیاریازآثارقدمابهدستمانرسیدهاست.از
براینمونه،مجموعۀتألیفاتشیخصدوقبه300اثرمیرسد)ابنشهرآشوب،1380،
12(،بهطوریکهنجاشیدرفهرســــتخویشحدود200اثرویرامیآوردکهدر
شاخههایمختلفعلومدینیبودهاست)نجاشی،389،1407-392(درحالیکه
بسیاریازاینآثاربهدستمانرسیدهاست)ربانیشیرازی،72،1361(.حتیبعضی
ازفقهاازجملهفرزندشهیدثانی)ابنشهیدثانی،بیتا،175(بهطورجزممعتقدندکه
تمامیاجماعاتیکهاززمانشیخطوسیتابهحالنقلشده،بیشترازهمه،بهشهرت
نزدیکتراستتااجماعاصطالحی.جزمبهفقداناجماعمحّصلدرمسئلۀحاضر
بهنحویاستکهتعدادیازفقهاهمچونامامخمینی)131/2،1421(وسبزواری
)311/16،1413(،اساسایناجماعرادرهمۀایقاعاتفضولیحتیدرطالقوعتق
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باطلدانستند. ـکهبهصورتخاصدرموردآندوادعایاجماعشدهـ
اماایناجماعاگربخواهدمنقولباشد،تنهادرصورتیمیتواندحّجتباشدکه
منقولبهخبرمتواتربودهوتنهادراینصورتارزشیهماننداجماعمحّصلخواهد
داشــــت)مظفر،114/2،1375(،منتهابرحسِبظاهر،چگونهایناجماعمیتواند
منقولبهخبرمتواترباشد،درحالیکهدرهیچیکازکتبفقهیقبلاززمانشهید
اول،ذکریبهمیاننیامدهاست.بنابراین،اجماعمزبوربهاحتمالزیادازنوعاجماع
منقولبهخبرواحداستکهحّجتنیست؛زیراادلۀحجّیتخبرواحد،تنهاشامل
مواردیمیشــــودکهراوی،قولوفعلمعصومراشنیدهویادیدهباشدوآنرا
باحسدرککردهباشــــد،واینادّلهشاملصورتیکهقولمعصومحدسویا
استنباطگردد،ماننداینمسئله،نمیشودوتنهاسّنتمعصوماستکهاگربهوسیلۀ
خبرواحدنقلشود،حّجتاست،ولیاگراجماعبهواسطۀخبِرواحدنقلگردد،

نمیتواندهیچگونهاعتباریداشتهباشد)ر.ک:مظفر،119-114/2،1375(.

2-1-5. اشکال کبروی
اجماعتنهادرصورتیمیتواندحّجتباشدکهتعّبدیباشدوآناجماعیست
کهبرایمســــئلۀمورداتفاقعلما،مدرکی،ماننِدعموم،اطالقیااصلیکهاحتمااًل
مورداستناداجماعکنندگانقرارگرفتهباشد،وجودندارد؛بلکهرأیونظرمعصوم
صرفًاازراهاتفاقواجماععلماکشــــفمیگرددکهدرواقع،اجماعتعّبدیهمان
اجماعمصطلحاســــت)حکیم،631،1418(.اّمادرصورتیکهاجماع،مدرکییا
محتملالمدرکیتباشد،نمیتواندارزشاستنادیداشتهباشد؛زیراممکناستدر
اجماعمدرکی،منشأکشفسخنمعصوم،همانمدرکیباشدکهاجماعکنندگانبه
آناستنادکردهاند،بایدبدونتکیهبرخوداجماعکنندگانبهآنمدركمراجعهکرد
تاازصحتسندومیزانداللتشبرمدعایآناناطمینانحاصلشود.ممکناست
اجماعکنندگاندراشــــتباهوازاشکاالتموجوددرسندیاداللت،دالیلیهمچون
روایاتغافلباشندومجتهدیکهبااجماعمدرکیروبرومیشود،درصحتسند
خدشهایواردکردهویاداللتآنبرحکِمیادشدهرانپذیرد،درنتیجهدراینگونه
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موارد،مجتهدنمیتواندبهاجماعاستنادکند،بلکهبایدبهمدرکایناجماعمراجعه
نمایدواگرآنرامعتبردانست،بهآنعملکردهودرصورتیکهبهاعتقاِداودلیلیاد
شدهداللتبرحکمموردنظرنداشتهباشد،بایدازآنصرفنظرکند)ابنشهیدثانی،
بیتا،173(.باتوجهبهآنچهخواهدآمد،احتمالدارددالیلیهمچونبطالنتعلیق
درایقاعاتویاروایاتواردهدربابطالقویاعتقکهبهعنواندلیلومدرکاین
اجماعدرنظرگرفتهمیشود،محلتأملوخدشهبودهودرنتیجهایناجماعحّجت
نباشد)شهیدی،211/2،1375؛طباطبایییزدی،133/1،1421؛موسویخویی،بیتا،

5/4؛مکارم،244،1425(. 

2-5. بطالن تعلیق در ایقاع
مستنددیگریکهطرفدارانبطالنایقاعفضولیبهآناستناددارند،معاملهبهنحو
فضولیبهعنوانیکامِرمعّلقبراجازهاســــت،پسدرنهایتبهعنوانیکمعامله
تعلیقیمحسوبمیشود،ازطرفیتعلیقدرایقاعاتراهندارد،بهخالفعقودکه
میتواننــــدمعّلقگردند،درنتیجهباتوجهبهبطالنتعلیقدرایقاعات،ایقاعفضولی
باطلاست)اصفهانی،75/2،1418؛موسویخویی،بیتا،5/4(.ایندستهازفقها
معتقدندکهاساسًایکیازفرقهایبینعقدوایقاعآناستکه،تعلیقدرعقودراه
دارد،درحالیکهدرایقاعاتراهندارد)موسویخویی،بیتا،5/4(.بااثباتمدرکی
یامحتملالمدرکیبودناجماع،بهنظرمیرسدکهمهمترینمدرکایناجماع،همین

مستندباشد.
توجهبهایننکتهالزماستکهدرمسئلۀتعلیق،تفاوتیبینعقودوایقاعاتنیست
وآنچهکهبهعنوانمشکلاساسیممنوعیتتعلیقهمدرعقودوهمایقاعاتبهشمار
میآید،دالیلیهمچوناجماعاست.بهطوریکهباتمامّیتادّلهممنوعیتتعلیق،نه

تنهاایقاعفضولیجائزنیست،بلکهعقدفضولینیزجایزنمیباشد.
البتهتحقیقدرمناقشۀاینمستند،همانندمناقشهدراجماعکهمستندقبلیطرفداران
بهبطالنایقاعفضولیاست،بسیطوالنیاستوخودنیازمندتحقیقمستقلیاست،

منتهابهصورتخیلیخالصه،بایدگفت:
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درمعاملـۀفضولـی،معامله،معّلقبرشـرط)اجازه(دربسـیاریازمواقعازاموری
اسـتکـهتنهـااحتمـالتحّقـقآنازمالـکمـیرود،بلکهچهبسـادرنظـرعاقدنیز
دربسـیاریازمصادیـقمعاملـهفضولـی،تحقـقیافتنآنشـرط،موردشـکوتردید

است.
بایددانستکهمقتضیدراینجاباتوجهبهشمولیتعموماتواطالقاتآیاتی
احلَّ الله البیعنساء،29(و(تجارًة َعْن َتراض،)1،مائده(أوفوا بالعقود:همچون
)بقره،275(واحادیثیمانند»المسلمونعنَدشروطهم«)کلینی،169/5،1407؛حر
عاملی،353/12،1409(،نسبتبهمعامالتتعلیقیموجوداست)بحرانی،1405،
47/21(.نکتۀمهماثباتمفقودیتموانعوقوعمعامالتتعلیقیاست.البتهبعضیاز
فقهاهمچونصاحبجواهربروجوداینمقتضیخردهمیگیرندومعتقدند،آنچه
کهدرشرعمقّدسمسّلماستاینکهصیغههایعقد،بهعنوانسببشرعیآنتلقی
میشــــوندوبهصرفاینکهعقدیتحققیافت،آثارشنیزهمچون؛نقلوانتقالو
ملکیتوتملیکو...تحققمییابد.درحالیکهدرعقودمعّلق،اگرچهانشایعقد
تحققیافته،ولیتحّققاثرآنبرایجادامردیگریوابستهاستکهدرزمانفعلیمفقود
باشد.درنتیجه،مفادعموماتیهمچونآیۀأوفوا بالعقودنمیتواندشاملاینعقود

شود)نجفی،50/33،1404(.
درجواباینمناقشهمیتوانگفت:مفادآیۀأوفوا بالعقودوجوبوفایبهعقد
استکهاینوجوبتابعکیفیتآنعقدوقرارداداست،بنابرایندرصورتیکهآنعقد
منّجزبود،وجوبوفایبهآنفوریاستواگرعقدمعّلقبود،وفایبداننیزبعداز
حصولشرطاست،مانند:وجوبوفایبهنذر،عهد،وصیتو...درنتیجهآنچهکه
بهعنوانمقتضایاینآیۀشریفهدرنظرگرفتهمیشود،آناستکهعقدبههرشکلی
اعّمازمنّجزومعّلق،درخارجاتفاقبیفتد،وفایبهآنواجباست)انصاری،1415،

121/7؛موسویخویی،بیتا،68/3(.
برایناساسمقتضیصحتمعامالتتعلیقیموجودوبااثباتمفقودیتموانع،
بهراحتیمیتــــوانصّحتمعاملهتعلیقیازجملهمعاملهفضولیرااثباتنمود.ادّله

بطالنتعلیقعبارتانداز: 
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1-2-5. اجماع
مهمترینمستندبربطالِنتعلیقدرعقودوایقاعات،اجماعاست.ایناجماعاز
ناحیۀفقهاییهمچونسیدمرتضیبربطالنطالقوظهارمعّلق)سیدمرتضی،1415،
127و141(وشــــهیدثانیبربطالنظهارمعّلق)عاملی،128/6،1410(،ادعاشده

است.
شیخانصاری)انصاری،117/7،1415(باتحقیقدقیقتمامیادّلهبطالقعقد
معّلقغیرازاجماعراناتماممیداندوهمچــــونحکیم)حکیم،432/12،1416
و221(،دلیلبطالنعقدمعّلقرامنحصردراجماعمیداند.ولیبرایناجماعیکه
بهعنوانمهمتریندلیلازناحیۀقائالنبهبطالنعقودوایقاعاتمعّلقشمردهمیشود،

مناقشاتزیادیواردشدهاست،ازجمله:
الف:بسیاریازفقهاازجملهمحققاردبیلی)230/10،1403(،فیضکاشانی
)بیتا،316/2(وبحرانی)13/22،1405و205/21(،ایناجماعرامحّلاشــــکال
دانستهاند،بهویژهفیضکاشــــانیکهدرطالقتعلیقی،اجماعسیدمرتضیراثابت

نمیداند.
ب:برفرضاینکهاجماعیادشــــدهرابپذیریموهیچخدشهایبرصغرایقضیه
واردنشود،همانطوریکهگذشت،اجماعفقطدرصورتیحجتاستکهتعّبدی
وغیرمدرکیباشد)ابنشهیدثانی،بیتا،175(.درحالیکهدراینجابهصورتقطعی
ویادستکمبهصورتاحتمالیممکناستکهادّلهدیگریهمچوندالیلعقلیو
لفظیکهخواهدآمد،بهعنوانمستنداجماعکنندگانباشدکهدراینصورتاجماع
نمیتواندکاشفازرأیمعصومباشد)غروینائینی،113/1،1373؛موسویخویی،

بیتا،66/3(.

2-2-5. محال بودن تعلیق
ازنظرعقلمحالاستکهانشایعقدیاایقاع،معّلقبرقیدباشد؛زیراانشابهمعنای
ایجادکردناستوعقاًلمحالاستکهایجادشیءبرامردیگریمعّلقگردد.برای
اینکهآنشــــیءیاایجادمیگرددویاایجادنمیشود؛درصورتاول،زمانیکهآن
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شیءایجادگردد،تعلیقآنبرامردیگریمحالبودهونمیتواندقابلتصّورباشد.اّما
درصورتدوم،زمانیکهآنشیءایجادنگردد،ازمحّلنزاعخارجمیباشد.پس
درهرصورتعقاًلممکننیستکهانشایعقدویاایقاعبرامردیگریمعّلقگردد
واینبدیهیستوجایهیچگونهشکوشبههایدرآننیست.ولینکتهایکهدر
اینجابایددرنظرداشتآناستکهایرادفوقدرصورتیوارداستکهتعلیقبهانشای
عقدبرگردد،نهمنشأ.بنابرایندرصورتیکهتعلیقبهمنشأبرگردد،نمیتواندمانعیکه
برحسبعقلذکرشدرابهدنبالداشتهباشد،درنتیجهدرعقدیاایقاعتعلیقی،انشای
عقدوایقاعمنجزاست،ولیمنشأ)قصدمتعاقدان(معّلقاستکهتعلیقدرمنشأنه
تنهاهیچگونهمشکلینمیتواندداشتهباشد،بلکهحتیبنابرادعایآیتاللهخویی،
چنینتعلیقیدراحکامشرعیوعرفیازجملهبدیهیاتنیزبهشمارمیآید)موسوی

خویی،بیتا،67-66/3(.

3-2-5. منافات داشتن تعلیق با جزمیت انشا
تعدادیازفقهاهمچونشهیداول)بیتا،66/1(وسیوری)53،1403(،یکیاز
شرایطصحتعقدراجزممتعاقدانبهقصددرانشادانستهاندوبهتبعآنازمنظرایندسته
ازفقها،عدمجزمدرانشا،بطالنعقدرابههمراهدارد.باحفظاینمطلب،ازآنجاییکه
متعاقداندرعقدتعلیقیبدونجزمعقدراانشامیکنند،لذاعقدتعلیقیباطلاست.

درمقامنقدایرادباال،بایدگفتکهجزمبهناچاربهیکیازسهمواردزیربرگشت
دارد:

1-جزمدرانشایعقد،
2-جزمدرمنشأ،

3-جزمبهحصولاثرعقد؛
درصورتیکهمرادازجزمنامبردهدرکالمایندســــتهازفقها،جزمدرانشای
عقدباشــــدبایدگفت:ازآنجاییکهدرمعاملۀتعلیقی،تعلیقدرآنبهمنشأ؛یعنی
قصدمتعاقدان،برمیگردد،پساصلانشایعقد،منجّزست،ازاینرو،نمیتوانعقد
تعلیقیراباطلدانست.امااگرمرادازاینجزم،جزمدرمنشأباشد،گذشتهازالزم
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نبودنآندرعقود،بلکهحتیاگرالزمهمباشد،بازهمتعلیقدرمنشأصحیحاست
ودربسیاریازاحکامشرعیوعرفیوجودچنینتعلیقیازجملهبدیهیاتاست.اما
درصورتیکهمنظور،جزمبهحصولاثرعقدباشد،بایددانستکههیچدلیلیبرلزوم

چنینجزمیدرعقدنیست)کرکیعاملی،17/12،1414(.

4-2-5. دیگر مستندات بطالن تعلیق در عقود و ایقاعات
طبقنظرقائالنبهبطالنتعلیقدرعقودوایقاعات،افزونبرمستنداتیادشده،به
مستنداتیهمچون:اصلدرمعامالت)ابنادریس،105/2،1410(،مسنوننبودنتعلیق
)سیدمرتضی،127،1415(،عدمدلیلبرصحتتعلیق)طوسی،9/3،1407و430(
تمسکجستهاندکهالبتهآوردناینمستنداتبههمراهنقدوبررسیآنطوالنیست،
ولیدرمقامتحقیقبایدگفتکه،هیچیکازاینمســــتنداتاستحکامالزمرابرای
اثباتمدعاندارند،درنتیجهباتوجهبهوجودمقتضیازاینکهعمومواطالقاتآیات
وروایاتیکهذکرشد،شاملمعامالتتعلیقینیزمیباشدـومفقودیتموانع،صحت
معاملهتعلیقیکهازجملۀآنهاایقاعاتتعلیقیهمچونطالقاست،ثابتمیشود
)اصفهانی،76/2،1418(.بهطوریکهحتیبعضیازفقهاهمچونسیدخوییادعای

عدمتعلیقدرایقاعاترابیپایهواساسخواندهاند)موسویخویی،بیتا،70/3(.

3-5. روایات وارده در باب طالق و عتق
دربابطالقوعتقروایاتیهمچون:»الطالقبیدمنأخذبالساق«)دارقطنی،
بیتا،37/4؛شــــیبانی،بیتا،143/2(و»العتقااّلفیملک«)سجستانی،بیتا،
258/2؛ترمذی،بیتا،486/3-1181؛بیهقی،بیتا،320/7(،واردشــــدهمبنیبر
اینکهحقطالق،تنهابرایزوجاســــت.همچنیناگرکسیبخواهددیگریراآزاد
کند،بایدمالکاوباشــــد)اصفهانی،75/2،1418؛غروینائینی،211/1،1373؛

موسویخویی،بیتا،4/4؛سبزواری،311/16،1413؛مکارم،245،1425(.
درنقدایناستداللبایدگفت:التزامبهظاهراینروایات،بطالنبیعفضولیرانیز
بههمراهدارد؛زیرانظیراینروایاتهمچون»البیعااّلفیملک«)احسایی،1405،
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247/2؛محدثنوری،230/13،1408(،درباببیعنیزواردشدهاست،اماباید
گفتکهنمیتوانملتزمبهظاهراینروایاتشــــد،بلکهمرادازایندستهروایاتآن
اســــتکهشخصحقنداردکهزوجۀدیگریرابدوناذنواجازهازاوطالقدهد
بهطوریکهطالق کهاینمنافاتباطالقصادرشدهازغیرزوجبااذنواجازهزوجـ
مستندبهزوجباشدنهمجریصیغهـندارد.نظیراینتحلیلدرعتقنیزجاریست
)اصفهانی،76/2،1418؛موســــویخویی،بیتا،5/4؛سبزواری،311/16،1413؛

مکارمشیرازی،245،1425(.

4-5. طالق اکراهی
برخیازفقهادربطالِنطالقفضولیبهبطالنطالقاکراهیاســــتنادکردهو
گفتهاند:اگرشــــخصیرابراینکهازهمسرشطالقبگیرد،اکراهکنندواووادار
بهطالقازاوکنند،بدونشکطالقاینشخصبهخاطرسلباختیارازاوباطل
است.بابیاناینمطلب،دراینفرض،باوجوداینکهزوجشوهرآنزناستوقتی
طالقویباطلباشد،پسبهطریقاولیطالِقصادرشدهازغیرزوج)فضولی(باطل

است)ر.ک:اصفهانی،75/2،1418؛موسویخویی،بیتا،4/4(.
درمقامنقدوبررســــیبایدگفتاواًل:بهنظربرخیازفقهابطالنایناولویت
روشناست؛زیرابهچهدلیلاگرطالقمکَرهباطلاست،بهطریقاولیطالقفضولی
باطلباشد؟چهبساممکناستدرطالقاکراهیبهخاطراکراهوسلباختیارزوج،
وضعیتحالیاشبهمراتببدترازطالقفضولیباشد؛زیرادرطالقفضولی،خود
زوجبعدًااجازهمیدهدوبامیلوارادۀخودشمیگوید:اینطالقیکهازطرفمن
فضولتًادادهشدهاجازهمیدهم.اّمادرطالقاکراهیچنیننیست)اصفهانی،1418،
76/2؛موسویخویی،بیتا،5/4(.ثانیًا:قیاسمعالفارقاست؛زیرادرطالقاکراه
قصدازطرفزوجاست،ولیرضایتنیست،درحالیکهدرطالقفضولیازطرف

زوج،نهقصداستونهرضایت.

6. تحلیل نهایی
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باتوجهبهمطالبیکهگذشت،بایدگفت:باوجودمقتضیبرایایقاعفضولی
برایموافقتآنباقواعدوفقــــدانمانعازجریانآن،وقوعایقاعفضولیدرخارج
ممکناستوصحتآنهمچونعقدفضولیمتوقفبراجازۀالحقمالکاست.
درنتیجه،طالقنیزکهیکیازمصادیقبارزایقاعاتاست،وقوعآندرخارجممکن

است.
دررابطهباخصوصطالق،فقهاییهمچونشهیداولگذشتهازادعایاجماع،
برعدمجریانفضولیدرایقاعات،درالقواعدوالفوائدنیزادعایاجماعبربطالن
طالقفضولینمودهاست)عاملی،بیتا،369(.گذشتهازشهیداول،فقهایمتقّدمی
نیزهمچونســــیدمرتضیهمانطوریکهگذشت،ادعایاجماعبربطالنطالق
تعلیقیمیکند)ســــیدمرتضی،141،1415(کهالزمهاینامربطالنطالقفضولی
بهخاطرمعّلقبودنآنبراجازهاســــت.اهمّیتایناجماعواجماعفاضلهندی
)342/8،1416(وشیخانصاری)172،1421(مبنیبربطالنعتقفضولی،بهحّدی
استکهحّتیگروهیازفقهاهمچوننائینیباوجوداینکهجریانفضولیدرتمامی
ایقاعاتراجایزدانستهاند،ولیدرطالقوعتقبااستنادبهایناجماع،وقوعآندو
رابهنحوفضولیباطلشمردهاند)غروینائینی،211/1،1373(.منتهاانعقادچنین
اجماعیبعیدبوده)موســــویخمینی،131/2،1421(وحتیبرفرضاینکهمحقق
باشدواشکالصغروینداشتهباشد،احتمالمدرکیبودنآنومستندبهدالیلیکه
گذشت،میرودوبهتبعآن،نمیتواندحّجتباشد)طباطبایییزدی،133/1،1421(.
گذشــــتهازاینکهاگرچهاجماعسیدمرتضیممکناستبهخاطرنزدیکبهعصر
معصومبودنوازقدمابودنش،اوراازاهمّیتخاّصیبرخوردارکند،ولیالتزام
بهایناجماعدرعباراتســــیدمرتضیصحیحنیست؛زیرابنابرادعایشهیدثانی،
اجماعاتادعاشدهازسیدمرتضیمحّلنظراست)عاملی،408/8،1413(.برای
اینکهاگرچهقبلازسیدمرتضیفقهاییهمچون:شیخمفیدبهاجماعاستنادنموده
وآنرابرمذهبامامیهتبییننمودند)مفید،التذکرة،45/9،1413؛مفید،تحریم
ذبائحاهلالکتاب،23/9،1413-24؛مفید،المسحعلیالِرجلین،20/9،1413و
24(منتهاسیدمرتضی،اولینکسیاستکهاجماعرامستنداحکامزیادیقرارداده
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کهباتوجهبهمنابعموجود،تقریبًاهیچیکازمتقدماناوچنیننظرینداشــــتهاند.
بهطوریکهمرحومخوانساریدراینموردمینویسد:»فاّنهالذی...أوضحطریق
االجماعواحتّجبهافیاکثرالمســــائل«)خوانساری،بیتا،300/4(.مبنایاودر
اجماعآنبودهکهاگرحکمیدریکمسئلهموافقباقاعدۀاجماعیباشد،درآن
مسئلهادعایاجماعمینمودکهدراینصورتقبلازهرچیزیمیبایستاعتبارآن
قاعدهموردبررســــیقرارگیردودیگراینکهآیاآنمسئلهازمصادیققاعدهبهشمار
میآیدیانه؟برایناســــاسالتزامبهایناجماعمحلاشکالاست)کاظمی،بیتا،
442(.بهخصوصاینکهبسیاریازاجماعاتسیدمرتضی،شهرتعظیمهبرخالف
آنوجوددارد)سبزواری،285/22،1413(.بنابراین،نمیتوانبهاجماعسیدمرتضی

تکیهنمود.
نکتـۀپایانـیایـنتحقیقکهازاهمّیتبهسـزاییبرخورداراسـت،اینکـهدررابطه
بـاوقـوعطـالقفضولـیروایتینیزواردشـدهاسـت.مطابقبـامضمونایـنروایت،
حلبـینقـلمیکنـدکـهازامـامصـادقدررابطـهبـابچهدهسـالهایکـهپدرش
اورادرکودکـیبـهازدواجزنـیدرآورد،سـؤالکـردمکهآیااودرسـن10سـالگی
میتوانـدزوجـۀخـودراطـالقدهـد؟امـامدرجـوابفرمـود:تزویـجایـنبچـه
توسـطولـیصحیحاسـت،امـادررابطهباطالقزنتوسـطبچـه،آنزنبایدتازمان
بلـوغبچـهصبـرکنـد،حالپـسازرسـیدناینکودکبهسـّنبلـوغبهاویـادآوری
میشـودکـهدرزمـانکودکیمیخواسـتزوجۀخـودراطالقدهد،پـساگراین
مطلـبراقبـولکـردوآنطـالقراامضـانمـود،دراینصـورتطـالقبائنشـکل
میگیـرد؛امـااگـرایـنمطلـبراانـکارنمـودوراضـیبهامضـایاینطـالقنبود،
پـسآنزنهمچنـانبهعنـوانزوجـۀاوباقـیمیمانـد)قمـی،310/4،1413؛حـر

عاملـی،221-220/26،1409(.
همانطوریکهمالحظهمیشودروایتداللتصریحبرصحتطالقفضولی
دارد؛زیراطالقیکهبچهدرســــّندهسالگیدادهاست،بیشکازمصادیقطالق
فضولیاست؛زیراویحقنداشتهدرسنکودکیزوجهخودراطالقدهدوحال
کهطالقداد،صحتآنمتوقفبراجازهایاستکهدرزمانبلوغاوصادرمیشود
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)شهیدی،264/2،1375؛موسویخمینی،131/2،1421(.
ممکناستاشکالشــــودکهدرطالقفضولی،شخصفضولهیچارتباطیبا
زوجهنداردوبااوبیگانهاست،امادرروایتباال،بچهکهفضولمحسوبمیشود،با
زوجهبیگانهنبوده،بلکهشوهروزوجاوبوده،ولیبهدلیلعدمبلوغحقطالقندارد؟
پاسخ:مالکدرتحققفضولیایناستکهشخصفضولبنابههردلیلیاجازه
طالقرانداشتهباشد،اماثمرۀاینبحثدرکشفونقلاست.بهاینمعناکهاگر
طالقدهندهشخصفضولیباشدکههیچارتباطیبازوجهندارد،اجازهالحقشوهر
ناقلهمحسوبمیشود،مگردلیلیخالفآنبیاید.امااگرطالقدهندهفضول،شرعًا
نسبتبهزوجبیگانهنباشد،اجازهاوکاشفهمیباشدواینبهلحاظآثارواحکامطالق
ثمراتمتعددیرابهدنبالخواهدداشت.همینبحثدقیقًادرطالقاکراهیپساز

اجازهزوج،قابلتطبیقاست.
سنداینروایتنیزدرکتابمن ال یحضره الفقیهعبارتاستاز:

محمدبنعلیبنالحسینعنالحسنبنمحبوبعنعلیبنالحسنبنرباط
...عنابنمسکانعنالحلبیقالقلتألبیعبدالله

طریقشیخصدوقبهحسنبنمحبوبصحیحاست)موسویخویی،1413،
98/6(.باحفظاینمطلب،حسنبنمحبوب)طوسی،بیتا،123؛طوسی،1427،
334و354(وعلیبنحسنبنرباط)نجاشی،251،1407؛طوسی،بیتا،269؛
حلی،239،1383(وعبداللهبنمســــکان)نجاشی،214،1407؛طوسی،بیتا،
294؛حّلی،106،1381(ومحمدبنعلیبنابیشــــعبهحرانی)نجاشی،1407،
98؛طوسی،بیتا،385؛حلی،143،1381(همگیازراویانامامیثقهمیباشند
بهطوریکهحتیحسنبنمحبوب-البتهبنابرقولی-)کشی،بیتا،556(وعبدالله
بنمسکان)کشی،375،1490(ازجملهاصحاباجماعنیزمیباشد.لذاسنداین

روایتصحیحاست.
باصحیحدانستنســــندروایتفوقوداللتآنبرمطلوب،درنهایتحتیبر
فــــرضاینکهنتوانمقدمهاول)مقتضیبرایجریانفضولیدرایقاعات(ویامقدمه
دوم)فقدانموانعجریانفضولیدرایقاعات(رااثباتنمود،بازهمباوروداینروایت
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صحیحهدستکممیتوانوقوعطالقفضولیرابهعنوانقدرمتیقنمستفادازروایِت
باالاستفادهنمود.
نتیجه گیری: 

صحتایقاعفضولیازجملهطــــالقفضولی،متوّقفبراحرازدومقدمهذیل
است:

مقدمۀ اول:مقتضیبــــرایتعمیمحکمصحتعقدفضولیبهایقاعاتوجود
داشتهباشد.

مقدمۀ دوم:هیچمانعیبرایجریانایقاعفضولیوجودنداشتهباشد.
باتوجهبهآنچهآمد،میتوانگفتکهوجوهمختلفیبرایوجوِدمقتضیبرای
تعمیِمحکِمصحِتعقِدفضولیبهایقاعاتوجودداردکهازآنجمله،تعّلقگرفتن
اجازهازطرفمالکبهعقدیکهبدوناذنویصورتگرفتهاستکهباعثتبدیل
اینعقدبهعقدمجیزمیشودوبهدنبالآن،اینعقد،دیگردرزمرۀعقودفضولیقرار
أوفوا بالعقودنمیگیرد،بلکهدرشمارعقوِداصیلقرارگرفتهومشمولعمومآیۀ
میشود،البتهدرصورتیکهمرادازاینآیه،»وجوبالوفاءبعقودکم«باشد.اینسخن
عینًادرایقاعاتنیزازجملهطالق،جاریست.لذامقدمۀاولرامیتواناحرازنمود.
موانعجریانایقاعفضولینیزچوناجماعبربطالنایقاعفضولیویابطالنتعلیق
درایقاعات،مفقوداست.بنابراین،بادرنظرگرفتندومقدمه،وجودمقتضیبرای
وقــــوعایقاعفضولیوفقدانمانعازجریانآن،میتواننتیجهگرفتکهوقوعایقاع

فضولی،ازجملهطالقفضولی،کهازبارزترینمصادیقآناست،مانعیندارد.
حتیاگرنتوانســــتیمایندومقدمهیایکیازآندورااحرازکنیم،بازهمباتوجه
بهورودروایتصحیحۀحلبیازامامصادقدرموردطالقفضولی،ازبابقدر
متقیِنمستفادازاینروایتصحیحه،حداقلمیتوانوقوعطالقبهنحوفضولیرا
جایزدانستوآنراپسازاجازۀالحِقشــــوهرصحیحوالزمالوفاشمرد.طالق

اکراهینیزباتوجهبهمبانیمطرحشده،پسازاجازۀشوهر،صحیحاست.
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منابع:
•قرآنکریم.

.1.آخوندخراسانی،محمدکاظمبنحسین.)1409ق(.کفایة األصول،قم:مؤسسۀآلالبیت

2.ابنادریسحّلی،محمدبنمنصوربناحمد.)1410ق(.السرائر،قم:دفترانتشاراتاسالمی.
3.ابنشــــهرآشوب،رشیدالدینمحمدبنعلی.)1380ق(.معالم العلماء،نجف،منشورات

المطبعةالحیدریة.
4.ابنشهیدثانی،حسنبنزینالدین.)بیتا(.معالم الدین و مالذ المجتهدین،قم:بینا.
5.احسایی،محمدبنعلی.)1405ق(.عوالی اللئالی العزیزیة،قم:دارسیدالشهداءللنشر.
6.اصفهانی،محمدحسینکمپانی.)1418ق(.حاشیۀ کتاب المکاسب،قم:أنوارالهدی.

7.انصاری،مرتضیبنمحمدامین.)1421ق(.صیغ العقود و اإلیقاعات،قم:مجمعاندیشه
اسالمی.

8.)1415ق(.کتاب المکاسب،قم:کنگرۀجهانیبزرگداشتشیخاعظمانصاری.
9.ربانیشیرازی،عبدالرحیم)1361ش(.مقدمۀ»معانی األخبار«،قم:انتشاراتاسالمی.

10.بحرانی،یوســــفبناحمدبنابراهیم.)1405ق(.الحدائق الناضرة،قم:دفترانتشارات
اسالمی.

11.بیهقی،ابیبکراحمدبنالحسینبنعلی.)بیتا(.السنن الکبری،بیجا:بینا.
12.ترمذی،محمدبنعیسیبنسورة.)بیتا(.سنن الترمذی،بیجا:بینا.

.13.حرعاملی،محمدبنحسن.)1409ق(.وسائل الشیعة،قم:مؤسسهآلالبیت
14.حسینیعاملی،سیدجوادبنمحمد.)بیتا(.مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالّمة،بیروت:

دارإحیاءالتراثالعربی.
15.حکیم،سیدمحسنطباطبایی.)1416ق(.مستمسك العروة الوثقی،قم:مؤسسۀدارالتفسیر.
16.حکیم،محمدتقیبنمحمدسعید.)1418ق(.األصول العامة فی الفقه المقارن،قم:بینا.
17.حّلی،حسنبنعلیبنداود.)1383ق(.رجال ابن داود،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.
18.حّلی،حسنبنیوسفبنمطهراسدی)عالمه(.)1381ق(.الخالصة،نجف:منشورات

المطبعةالحیدریة.
19.خمینی)امام(،ســــیدروحالّله.)1421ق(.کتاب البیع،قم:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامام

.خمینی
20.خوانساری،محمدباقربنزینالعابدین.)بیتا(.روضات الجنات،بیجا:بینا.

21.دارقطنی،علیبنعمر.)بیتا(.سنن الدار قطنی،بیروت:بینا.
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22.سبزواری،سیدعبداألعلی.)1413ق(.مهّذب األحکام،قم:مؤسسةالمنار.
23.سجستانی،ابوداودسلیمانبناشعثَازدی.)بیتا(.سنن ابی داود،بیجا:بینا.

24.سیوری،مقدادبنعبدالّله.)1403ق(.نضد القواعد الفقهیة،قم:کتابخانهآیةاللهالعظمی
مرعشینجفی.

25.شریفمرتضی،علیبنحسینموسوی.)1415ق(.االنتصار،قم:دفترانتشاراتاسالمی.
26.شــــهیدی،میرزافتاح.)1375ق(.هدایة الطالب إلی أســــرار المکاسب،تبریز:چاپخانه

اطالعات.
27.شیبانی،محمدبنحسن.)بیتا(.الجامع الصغیر،بیروت:عالمالکتاب.

.28.طباطبایی،سیدعلیبنمحمد.)1418ق(.ریاض المسائل،قم:مؤسسهآلالبیت
29.طباطبایییزدی،سیدمحمدکاظم.)1421ق(.حاشیة المکاسب،قم:مؤسسۀاسماعیلیان.

30.طوسی،ابوجعفرمحمدبنحسن.)1407ق(.الخالف،قم:دفترانتشاراتاسالمی.
ـــــــ.)1427ق(.الرجال،قم:دفترانتشاراتاسالمی. 31.ـ

ـــــــ.)بیتا(.الفهرست،نجف:المکتبةالرضویة. 32.ـ
33.عاملی،زینالدینبنعلی)شهیدثانی(.)1421ق(،رسائل الشهید الثانی،قم:دفترتبلیغات

اسالمی،مجلد2.
ـــــــ.)1410ق(.الروضة البهیة،قم:کتابفروشیداوری. 34.ـ

ـــــــ.)1413ق(.مسالك األفهام،قم:مؤسسةالمعارفاإلسالمیة. 35.ـ
36.عاملی،محمدبنمکی)شهیداول(.)1414ق(.غایة المراد،قم:دفترتبلیغاتاسالمی.

ـــــــ.)بیتا(.القواعد و الفوائد،قم:کتابفروشیمفید. 37.ـ
38.غروینائینی،میرزامحمدحســــین.)1373(.منیة الطالب فی حاشیة المکاسب،تهران:

المکتبةالمحمدیة.
39.فیضکاشانی،محمدمحسنابنشاهمرتضی.)بیتا(.مفاتیح الشرائع،قم:کتابخانهآیةالله

العظمیمرعشینجفی.
40.فاضلهندی،محمدبنحسن.)1416ق(.کشف اللثام،قم:دفترانتشاراتاسالمی.

41.قمی،محّمدبنعلیبنبابویه.)شیخصدوق()1413ق(.کتاب من ال یحضره الفقیه،قم:
دفترانتشاراتاسالمی.

42.کاظمی،اسداللهبناسماعیل.)بیتا(.کشف القناععن وجوه حجیة االجماع،بیجا:بینا.
43.کرکیعاملی،علیبنحسین)محققثانی(.)1414ق(.جامع المقاصد فی شرح القواعد،

.قم:مؤسسهآلالبیت
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44.کّشی،ابوعمرومحمدبنعمربنعبدالعزیز.)بیتا(.رجال الکشی،مشهد:مؤسسۀنشر
دانشگاهمشهد.

45.کلینی،ابوجعفرمحمدبنیعقوب.)1407ق(.الکافی،تهران:دارالکتباإلسالمیة.
46.مالکینجفی،جعفربنخضرکاشفالغطاء.)1420ق(.شرح الشیخ جعفر علی قواعد 

العالّمة ابن المطهر،قم:مؤسسةکاشفالغطاء.
47.مجلسیاول،محمدتقی.)1414ق(.لوامع صاحبقرانی،قم:مؤسسۀاسماعیلیان.

ـــــــ.)1400ق(.یك دوره فقه کامل فارسی،تهران:مؤسسهوانتشاراتفراهانی. 48.ـ
49.محدثنوری،میرزاحســــین.)1408ق(.مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،بیروت:

.مؤسسهآلالبیت
50.محققاردبیلی،احمدبنمحمد.)1403ق(.مجمع الفائدة و البرهان،قم:دفترانتشاراتاسالمی.

51.مظفر،محمدرضا.)1375ق(.أصول الفقه، قم:طبعاسماعیلیان.
52.مفیــــد،محّمدبنمحمدبننعمانعکبری.)1413ق(.تحریم ذبائح أهل الکتاب،چاپ

شدهدرمصنفاتالشیخالمفید،قم:کنگرهجهانیهزارهشیخمفید
53.ــــــــ.)1413ق(.التذکرة باُصول الفقه،چاپشــــدهدرمصنفاتالشیخالمفید،قم:

کنگرهجهانیهزارهشیخمفید
54..)1413ق(.المســــح علی الرجلین،چاپشدهدرمصنفاتالشیخالمفید،قم:کنگره

جهانیهزارهشیخمفید
55.مکارمشیرازی،ناصر.)1425ق(.أنوار الفقاهة - کتاب البیع،قم:مدرسةاإلمامعلیبن

.أبیطالب
56.موسویخویی،سیدابوالقاسم.)بیتا(،مصباح الفقاهة )المکاسب(،بیجا:بینا.

ـــــــ.)1413(،معجم رجال الحدیث،بیجا:بینا. 57.ـ
58.میرزایقّمی،ابوالقاسمبنمحمدحســــنگیالنی.)1413ق(.جامع الشتات فی أجوبة 

السؤاالت، تهران:مؤسسهکیهان.
59.نجاشی،ابوالحسناحمدبنعلی.)1407ق(.الرجال،قم:دفترانتشاراتاسالمی.
60.نجفی،محمدحسن.)1404ق(.جواهر الکالم،بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی.

61.نجفیایروانی،علیبنعبدالحسین.)1406ق(.حاشیة المکاسب،تهران:وزارتفرهنگ
وارشاداسالمی.

62.نراقی،مولیمحمدمهدیبنابیذر.)1425ق(.أنیس التجار )محّشــــی(،قم:دفترتبلیغات
اسالمی.
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رّزاق ادبی فیروزجاه2

محمد محسنی دهکالنی3
امان الله علیمرادی4

چکیده:
درمسئلهقتلعمدیدیوانهتوسطفردعاقل،فقیهانبرخالفقاعدۀاولیهدرقتلعمد،
حکمبهنفیقصاصولزومپرداختدیهنمودهاند.مستنداینرأیبهظاهراجماعی،خبری
ازامامباقراستکهبه»صحیحهابابصیر«معروفاست.نکتهقابلتوجهاینکهفقیهاناز
آنجاکهمفادخبر،خالفقواعداولیهبابقصاصاست،حدیثرامنحصربهموردخود-

دانستهوازتسّریآنبرسایرموارداجتنابنمودهاند. یعنیقتلدیوانهـ
نگارندهبرخالفنظرمشهورفقها،عبارتذیلروایتراکهفرمودهاند:»القودلمنال
یقادمنه«تعلیلحکممیداند.لذامضمونخبررانهقضیهایجزییومختصبهموردخود،
بلکهمبین»قاعدهایعام«و»کبراییکلی«میبیند.درنتیجهصاحباینقلمباتأســـیس
قاعدهایفقهی،ابتدامدارکومستنداتآنرابرشمرده،درادامهضمنتبیینمفادقاعدهبه

1.تاریخدریافت:1396/11/15؛تاریخپذیرش:1397/02/20.
radabi66@yahoo.com:2.دانشجویدکتریدانشگاهمازندران.رایانامه

mmdehkalany@um.ac.ir:3.دانشیاردانشگاهمازندران)نویسندۀمسئول(رایانامه
alimoradi1342@yahoo.com:4.استادیاردانشگاهآزاداسالمیایران-کرمانرایانامه

سال سوم، شماره پیاپی نهم، زمستان 1396

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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تحدیدقلمروآنپرداختهودرنهایتبااحراز»وحدتمالک«وبهاستناد»عمومتعلیل«
مواردیراکهمیتواندتحتشمولقاعدهقرارگیرد،احصاکردهاست.

کلید واژه ها: قود،مجنون،کودک،صحیحۀابابصیر.

1. طرح مسئله
درفقهاســـالمیقصاصبهعنوانمجازاتاصلیدرجرایمعمدیعلیهتمامیت
جسمانیاشخاصمقّررگردیدهاســـتوآیاتیهمچون178بقرهو45مائدهونیز
روایاتمتعددیبرمشروعیتقصاصداللتدارند.برمبنایعموماتواطالقات
ادّله،اصلاولیهدرجنایتعمدیعلیهجسمانسان،قصاصاستوهرکسازروی
عمد،دیگریرابهقتلبرساند،قصاصمیشود.بااینحال،درمواردیاینعمومات
واطالقاتتخصیصخوردهویامقیدشدهاندکهعدمقصاصپدردرقتلفرزندویا

مسلماندرقتلکافرازآنجملهاند.
یکیازمواردتخصیصادّلهقصاص،مجموعۀمســـتنداتیاستکهمیگوید:
»القودلمنالیقادمنه«.قبلازبررسیمضمونومفادآنادّله،الزماستاصلومتن

آندالیلذکرشود:

2.مستندات قاعده:
2-1. روایت »ابابصیر«

َراَدُه
َ
َباَجْعَفٍرَعْنَرُجٍلَقَتَلَمْجُنونًاَقاَلِإْنَکاَنأ

َ
ْلُتأ

َ
روایتچنیناست:»َســـأ

َفَدَفَعُهَعْنَنْفِســـِهَفَقَتَلُهَفاَلَشْیَءَعَلْیِهِمْنَقَوٍدَواَلِدَیٍةَوُیْعَطیَوَرَثُتُهِدَیَتُهِمْنَبْیِتَماِل
َراَدُهَفاَلَقَوَدِلَمْناَلُیَقاُدِمْنُه

َ
ْنَیُکوَناْلَمْجُنوُنأ

َ
اْلُمْســـِلِمیَنَقاَلَفِإْنَکاَنَقَتَلُهِمْنَغْیِرأ

َو َوَجلَّ َهَعزَّ َیَةِفیَماِلِهَیْدَفُعَهاِإَلیَوَرَثِةاْلَمْجُنوِنَوَیْسَتْغِفُراللَّ َعَلیَقاِتِلِهالدِّ نَّ
َ
َریأ

َ
َوأ

َیُتوُبِإَلْیهِ«)عاملی،71/29،1409(.
ابوبصیرمرادیازامامباقردربارۀمردیکهدیوانهایراکشـــتهمیپرسد،امام
میفرماید:اگردیوانهقصدکشتناوراداشتهواوازخوددفاعکردهاست،قصاص
ودیهبراونیســـتودیهازبیتالمالمسلمانانبهوارثاناودادهمیشود.واگردیوانه
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رابدونآنکهتهدیدیبهقتلکردهباشد،بکشد،پس»قصاصینیستبهخاطرکسی
کهقصاصنمیشـــود«وقاتلبایددیهاوراازمالخودشبهوارثاندیوانهبپردازدو

استغفارکند.
خبردارایشـــهرترواییاســـت؛چراکهمحمدونثالثایـــنخبرراروایت
کردهاند.وجهبرتریدیگراینروایتوجوددوتنازاصحاباجماع؛یعنیحسنبن
محبوبوابابصیرمرادیدرسلسلۀرواتآناست.وثاقتبرخیازراویانمانند:علی
بنابراهیم،پدرشونیزعلیبنرئابمورداتفاقاصحاباستودرموردسهلبن
زیاددرنقلجنابکلینی،گرچهمشهورمحققاناوراضعیفدانستهویاتوثیقشرا
ثابتندانستهاند؛امادرطریقنقلشیخصدوق،سهلبنزیادوجودندارد؛بلکهسعد
بنعبداللهواحمدبنمحمدبنعیسی،حضوردارندکههرکدامبرایاعتبارروایت
کافیاست.بنابرایناطالقصحیحه)شـــهیدثانی،164/5،1413؛اردبیلی،1403،
7/14؛مجلسی،488/16،1406؛نجفی،184/42،1404(بهروایتابابصیرمطابق

باضوابطدانشرجالمیباشد.
موضوعاینروایتمقتولیاستکهدیوانهاست.امامفرمودند:قاتلویکشته
نمیشود.ایشـــاندرمقامتعلیلمیفرمایند:»َفاَلَقَوَدِلَمْناَلُیَقاُدِمْنُه«اینعبارت
بیانکنندهضابطهایکلیاســـتکهاشـــخاصغیردیوانهـازکسانیکهقصاص
نمیشوندرانیزشاملمیشود؛چراکهمقتضایعموم»َفاَلَقَوَدِلَمْناَلُیَقاُدِمْنُه«این
استکههرکسیکه»اَلُیَقاُد«براوصدقکند،قاتلشقصاصنمیشود،خواهآن

کسدیوانهباشدیاغیردیوانه.
برخیازفقهابااشکالبهاطالقروایت،وجودقدرمتیقندرمقامتخاطبرامانع
تمسکبهاطالقکالمدانستهاند)خوانساری،236/7،1405(.برخیدیگردرمقام
اشکالگفتهاند،اینروایتوسؤالراویدرموردخاص؛یعنیجنایتبردیوانهبوده
وپاسخامامرانیزبایدبهخصوِصموردآنحملنماییمووجود»فاء«دراولفرازاز
عبارتونیزوجودنمونههاییبرخالفمضمونآندرواقع،مانعتمسکبهعموماین

کالممیباشد)شیرازی،189-190/89،1408(.
امابهنظرمیرسدهیچیکازایناشکاالتواردنیست؛چراکهاواًل:منعوجود
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قدرمتیقندرمقامتخاطبمبناییســـتکهبسیاریازاصولیانیامتعرضحکمآن
نشـــدهاندویاقدرمتیقنرامانعازانعقاداطالقنمیدانند)نائینی،530/1،1352؛

طباطباییقمی،397/1،1371(.
ثانیًا:درستاستکهسؤالسائلازموردخاص؛یعنیقتلشخصدیوانهاست،
ولیازسیاقروایتاینگونهبرمیآیدکهامامدرمقامبیانیکحکمکلیبودهاست
ودرمقامجواب،بهجایاستفادهازعبارتکوتاه»المجنون«کهنصدردیوانهاست،
بهبیانیکقانونکلیکهموردیبیشازدیوانهازآناســـتفادهمیشود،پرداخت.
بهبیاندیگر،عبارت»القودلمنالیقادمنه«عاماســـتوخصوصموردکهقتل
دیوانهباشد،موجبتخصیصعموماینعبارتنمیشود؛چوندرعلماصولمبرهن
شدهاستکهموردخاص،مخصصعمومعامنمیشودوبههمیندلیلگفتهاند:
»العبرةبعمومالجوابالبخصوصالسؤال«)یزدی،482/3،1426،روحانی،1382،

.)105/6
ثالثًا:درمانحنفیهنهتنهاخصوصمورد،مخصصعمومعامنمیشـــود،بلکه
عکسآن،بایدگفت:امامبرایقصاصنشـــدِنقاتِلدیوانهبهعموم»القودلمنال
یقادمنه«تعلیلآوردهاستوازبابقاعدۀاصولِی»العّلةُتعّمموُتخصص«میتوان

گفت:هرجااینعلتباشد،حکمعدمجوازقصاصنیزوجوددارد.
رابعًا:»فـــــاء«مانعاطالقکالمنیست؛چنانکهدرموارددیگریهمداریمکه
»فاء«پسازیکحکمجزییمیآید،اماجملۀپسازآن،معناییعامراارادهنموده
ْن ُتْشِرَك ِبى َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل 

َ
اســـت.برایمثال،درآیۀشریفۀَو ِإْن َجاَهَداَك َعَلى أ

ْنَیا َمْعُروفًا)لقمان،15(.اطاعتنکردنازوالدینیکهبرای ُتِطْعُهَما َو َصاِحْبُهَما ِفى الدُّ
خداشریکقائلمیشـــوند،تنهامخصوصفرزندلقمانیابرایزمانهایگذشته
نیست،بلکهاینحکمیکدستورکلیوعمومیاست،همچنانکهدرتفسیراینآیه

شریفهبیانگردیدهاست)لطفی،1389،ش153،22(.
بااینتوضیحاتبهنظرروشناستکهعبارت»القودلمنالیقادمنه«درروایت
ابیبصیرعمومیتداشتهوشاملغیردیوانهنیزمیشودوذکردیوانهدراینروایتدر

واقعمصداقیبرایعمومتعلیلیادشدهمیباشد.
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2-2. روایت »فضیل به یسار«
َمْجُنونًاَقَذَفَرُجاًل نَّ

َ
َعَلْیِهَیْعِنیَلـــْوأ ِلَمْناَلَحدَّ روایتچنیناســـت:»اَلَحدَّ

«)عاملی،1409، َوَلـــْوَقَذَفُهَرُجٌلَفَقاَلَلُهَیاَزاِنَلْمَیُکْنَعَلْیِهَحدٌّ َلْمَیُکْنَعَلْیِهَحدٌّ
.)42/28

امامصادقفرمودهاند:»بهخاطرکسیکهحدبراوجارینمیشودکسیرا
حدنمیزنند؛یعنیاگردیوانهایکسیراقذفنماید،بردیوانهحدجارینمیشودو

اگرعاقلیآندیوانهراقذفکند،براوهمحدجارینمیشود«.
کلمۀ»ال«درمتنروایت،الینفیجنسبودهوظهوردرنفیثبوتطبیعتو
جنسمطلقحددارد)فاضللنکرانی،23،1421(.مراداز»َمن«درروایت،مجنیعلیه
است؛یعنیاگرکسیکهفرضًامقذوفواقعشود،چونخوداگرمرتکبجرمیشود
حدیبراوجارینمیشود،اگردرمورداوشخصدیگریمرتکبجرمیشودکه

حدآوراست،براوهمحّدیجارینخواهدشد.
استداللبهاینروایتدراثباتقاعده»القود«درگرواثباتامکانتسریواژه

»حد«بهقصاصمیباشد.
بیتردیدحددرلسانفقهابهمعنایمجازاتمعّینومقّدرشرعیاستواینواژه،
شاملقصاصنمیشود.امامهم،فهممعنای»حّد«درلسانروایاتاست.ازاینرو،
اینپرسشمطرحمیشودکهآیااینلفظدرزمانصدورروایت،یعنیزمانپیامبر
وائمهدرهمینمعنادارایحقیقتشرعیبودهتادرصورتنبودنقرینه،حمل
برمعنایخاّصآنشـــودیاآنکهدرآنازمنهبهمعنایدیگریبودهوبهتدریجودر
عصرمتشـــرعهدرمعنایخاصآنحقیقتیافتهاستکهمرجعفهمآنمعنا،کتب

لغتقرارگیرند؟
آنچهازمجموعنقلهایلغتشناســـان)جوهری،462/2،1410؛زبیدی،1414،
411/4؛راغب،221،1412؛قرشی،112/2،1412؛طریحی،34/3،1416(بهدست
میآیدایناســـتکهحدبهمعنایمرز،منع،انتها،پایانوخاتمهآمدهاستووجه
تسمیهاقســـاممجازاتبهحّد،منعوبازدارندهبودنمجازاتهاازتکرارجرماست.

بنابراین،حدازنظرلغویبرمطلقمجازاتاطالقمیگردد.
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اماسؤالایناستکهآیالفظحددرزمانشارعازمعنایلغوی-مطلقمجازات-
بهمعنایمصطلحمیانفقهاـمجازاتمقّدرشرعیمنتقلشدهتاحقیقتشرعیهدر
اینمعناداشتهباشد؟یااینکهازانتقالمربوطبهعصرمتشرعهیاهمانحقیقتمتشرعه

میباشد؟
آنچهازبررسیدرروایاتبهدســـتمیآیدآناستکهصدقمعنایمجازات
مقّدرشـــرعیبرکلمۀحددرروایاتوانتقالازمعنایلغویواستعمالدرمعنای
دومعقوبتمعین،مسلمنیستوحقیقتشرعیهایدراینبارهثابتنیست.مثاًلدر
روایتی)عاملی،225/13،1409(امامصادقازمجازاتقتل-یاهمانقصاص-
تعبیربهحدنمودهاست،درحالیکههرگزازقصاصبهعنوانمجازاتجنایتقتل
تعبیربهحداصطالحینمیشود.یادرروایتیدیگر)عاملی،227/2،1409(امام
فرمودهاند:هرگاهشـــخصدرحرممرتکبجنایتشود،درهمانجابراواقامۀحد
میشود،چونحرمتیبرایحرمنگهنداشتهاست.معلوماستکهلفظحّددراینجا
درمعنیاعمازحّدمقّدرشرعیبهکاررفتهوشاملتعزیراتوحتیجنایاتیمانندقتل
وجنایاتبدنینیزمیشود. درروایتسوم)کلینی،248/7،1407(نیزامامباقر
ازمجازاترباخواریتعبیربهحدنمودهاست،درحالیکهدرشرعبرایرباخواری،
مجازاتمعّیندرنظرگرفتهنشـــدهاست،بلکهمجازاتچنینفردیتعزیریاست.
بنابراین،بامالحظۀاینروایاتوسایراخباربهنظرمیرسد،»حد«درلسانروایاتبه
معنایمطلقمجازاتبودهوبرداشتیکمعنایخاصاز»حد«،مثلمجازاتمقّدر

شرعی،وابستۀبهقرینهودلیلخاصاست.
باتوضیحاتباالروشنمیشـــودکهلفظ»حد«درروایت»الحّدلمنالحّد
علیه«بهمعنایمطلقمجازاتشرعیمیباشد.ازطرفیقصاصهمنوعیمجازات
شـــرعیبوده،پسعنوان»حد«برآنصادقاست.برمبنایاینروایت،کسیکه

قصاصنمیشود،بهخاطراونیزکسیراقصاصنمیکنند.
ذکرایننکتهالزماســـتکهاگرچهذیلروایِتیادشـــدهدرموردخاص؛یعنی
حّدبهمجازاتقذفوتخصیص قذفدیوانهاست،اماموجبانصرافمعنایاعِمّ
عمومصدرروایتبهخصوصمعنایحّدمقّدرشرعینمیشود؛چراکهاواًلمطابق
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قواعداصولی،خصوصموردمخصصعمومعامنمیشود.ثانیًاهمانطورکهبرخی
ازبزرگانفقهوحدیثمتذکرشدهاند)اردبیلی،309/2،1427؛مجلسیدوم،1406،
.161/16(،احتمـــالداردعبارتذیلروایتمربوطبهراویباشـــدنهکالمامام
شاهدبراینادعاتعبیربه»تفســـیرذلک«بهجای»یعنی«وآمدنعبارت»لمیکن
َرعلیهشیئًا«دربرخیازنقلهای)الکافی،254/7،1407(

ُ
علیهشـــیئًا«بجای»لمأ

اینروایتاست.
حاصلآنکههرچندبرخیازفقهاروایت»الحّدلمنالحّدعلیه«راتنهابهعنوان
مؤیـــدبرایحکمقاعدۀ»القود«وعدمقصاصبالغدربرابرکودکبیاننمودهاند
)طباطبایـــی،بیتا،513/2؛روحانـــی،61/26،1412(؛لیکنباتوضیحاتیکهارائه
شد،میتوانادعانمودکهروایت»الحّدلمنالحّدعلیه«میتوانددلیلیبراثبات
قاعدۀ»القود«باشد.بلکهشایدبتوانگفت:عبارتکلی»الحّدلمنالحّدعلیه«
قاعدهایفقهیبهشمارمیرودکهقاعدهالقودمصداقیازآنقاعدهدربارۀقصاص
میباشد.دراینصورت،شناساییدایرۀشمولوسایرمصادیقآنتحقیقیمستقلدر

اینزمینهرامیطلبد.

2-3. اجماع
تمامیفقهادرمســـئلۀقتلدیوانه،توسطعاقلبهمفادقاعدهعملنمودهوفتوابه
عدمقصاصدادهاند)نجفی،184/42،1404(.بنابراین،حجّیتاینقاعدهفیالجمله
اجماعیســـت.اگرچهدرتطبیقبرخیصغریاتمثلقتلکودکتوسطبالغبهاین
قاعدهملتزمنشدهاند.چراکهچنینمخالفتیمضّربهاصلاجماعنمیباشد.منظوراز
تحققاجماعبراعتباریکقاعدهایناستکههمهفقهابهآندلیلیاقاعدههرچند
دریکمورد،اســـتنادکنند،گرچهدرصغریاتومواردتطبیققاعدهباهماختالف
داشتهباشند.بههمیندلیلگفتهاند:اگرنسبتبهیکعنوانمطلق،اجماعمحقق
شـــود،میتوانبهاطالقآنعنواندرموردشکتمسکنمود،حتیاگرآنمورد،
محلخالفباشـــد؛زیراوقتیاعتباریکقضیۀکلیبادلیلیثابتشد)اگرچهآن
دلیل،اجماعباشد(قضیهنامبردهبرهمۀمواردقابلتطبیقاست،حتیاگربعضیاز



72

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

موارد،محّلخالفباشد)بجنوردی،12/1،1419(.
بااینحال،بهدلیلوجودنصوصشرعیدرخصوصاینقاعده،کاشفیتچنین
اجماعیروشننمیباشدوچنیناجماعیمستندومدرکیبودهودرعداددلیلمعتبر

قرارنمیگیرد.

2-4. قاعدۀ درأ
باوجوددالیلیادشدهاحتمالعروضشـــبههدرجوازقصاصدربرخیموارد
منتفینیســـتومطابققاعدۀ»الحدودتدرُءبالشبهات«درمواردیکهمسئولیتو
استحقاقمجازاتکسیمحّلتردیدباشد،بایدمجازاترامنتفیدانستوهمانطور
کهپیشترگذشتازآنجاکهاصطالح»الحدود«درلسانروایات،شاملقصاصنیز
میشود،ازاینروقاعدهدرأهمانطورکهبسیاریازفقیهانگفتهاند،)شیخطوسی،
98/7،1387؛ابنبراج،483/2،1406؛شهیدثانی،40/15،1413؛مرعشی،1415،
366/1(درقصاصنیزجاریشـــدهودرنتیجهدرمانحنفیهکهشکدرقصاص
وجودداردبااســـتنادبهاینقاعدهمنتفیمیشـــود.همچنیناحتیاطدردماءکهاز
مجموعهادلۀشـــرعیاستفادهمیشوداقتضایعدمثبوتقصاصدرمواردشکرا
دارد.چنانکـــهبرخیازفقها)طباطبایی،بیتا،513/2؛روحانی،62/26،1412(به

اینمطلب،اذعانداشتهاند.

3. مفاد قاعده
3-1. واژه شناسی »قود«

واژۀقودازباب»قاَدیقوُد«بهمعنای»چیزیرابابندوطنابکشیدن«است.به
طنابهممقودگفتهمیشـــود.چنانکهبهرییسورهبرگروه،قائدگفتهمیشود؛
چراکهآنهارارهبریمیکند.معنایلغویقصاصنیزمعادلمعنایلغویقوداست.
درلغـــتعرب،قصاصازمادۀ»قّص«مصدربابمفاعلهازقاّص،یقّص،قصاصًا
بهمعنایپیگیرینمودننشانهواثرچیزیاست.شخصنّقالوقصهگوراازاینرو
»قّصاص«میگویندکهازآثاروحکایتگذشـــتگانپیروینمودهوآنهارابرای
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دیگریتشریحمیکند.دربرخیمجامعدرمعنایقصاصآمده،قصاصکیفرگناه
راگویند،بامرتکِبجنایت،آنشودکهبردیگریکردهاست)معلوف،بیتا،621(.
همینمعنادرکتبدیگرنیزآمدهاســـت)طریحی،180/4،1416(.دراصطالح
فقهی،قصاصپیگیریودنبالنمودناثرجنایتکاراست.گویاقصاصکننده،جانی
رادنبالنمودهوبااوآنکندکهاوانجامدادهاســـت)نجفی،42/8،1404(ویابه
تعبیربرخیدیگرازفقها،قصاص،انجام»مثل«عملیاستکهفاعلآنانجامداده

است)شهیدثانی،396/2،1412(.
باتوجهبهمعنایلغوی»قود«ونیزمفهـــوملغویواصطالحیقصاص،قوداز
اینروبهمعنایقصاصآمدهاســـتکهجانیراباطنابیاامثالآن،بهسویاولیای
مقتولمیبرندتااگرخواستنداورامجازاتکنندویاعفونمایند)شهیدثانی،1412،

.)397/2
بااینتوضیحروشنمیشـــودکهمرادازقوددرقاعده،همانکیفِرخاّصیعنی
معنایاصطالحیقصاصاستوازآنجاکهکلمۀ»ال«درعبارتقاعدهازنوعنفی
جنسبودهومدخولآن»قود«بهمعنایقصاصمیباشد،اینقاعده،مطلققصاص
رانفیمیکندوباتوجهبهاینکهخبر»ال«عبارت»لمنالیقادمنه«اســـت،بهدلیل
عموماینعبارت،معنایقاعده،نفیثبوتقصاصدرموردهمهکســـانیاستکه

قصاصنمیشوند.

3-2. معنای عبارت »ال قود لمن ال یقاد منه«
درخصوصمعنایعبارتباالدواحتمالوجوددارد:

1-مراداز»َمن«جانیباشـــد؛کهطبقایناحتمال،معنایعبارتایناستکه
کسیراکهشرایطقصاصنداردوقصاصنمیشود،نبایدقصاصکرد.مثاًل:دیوانه

وکودکرانبایدقصاصکرد.
2-اگرکسینسبتبهافرادیکهازآنهاقصاصنمیشود،جنایتیانجامدهد
نبایدقصاصشود؛یعنیاگربهفرضدیوانهرابهقتلبرساند،نبایدقصاصشود؛زیرا

دیوانهخودشاگرکسیرابهقتلبرساند،قصاصنمیشود.



74

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

ازمیاندواحتمال،احتمالاول،نادرستاستوکلمۀ»َمن«نمیتواندبهمعنای
جانیباشـــد؛زیرا»الم«برایفایدهواختصاصبهکارمیرودوقصاصبرایجانی
فایدهوامتیازینیســـت.بنابراین،منظوراز»من«همان»مجنیعلیه«است.بنابراین

معنایمحتملدومصحیحخواهدبود.
نکتۀدیگراینکهکلمۀ»َمن«درعبارتقاعده،ظهوردرعمومداردومرادازآن
همهکسانیهســـتندکهازآنهاقصاصنمیشود.برهمینمبنادرهمۀمواردیکه
شخصیقصاصنمیشودعکسآننیزبایدچنینباشدواگربرآنشخصجنایتی

واقعگردد،جانینبایدقصاصشود.
باتوجهبهمعنایقاعدۀ»القود«بهنظرمیرسداینقاعدهازمصادیققاعده»منله
الُغنمفعلیهالُغرم«دربخشجزاباشد؛اگرکودک،جنایتیبرکسیواردنماید–بهدلیل
خصوصیتیکهدرکودک،مانعقصاصاوستـمجنیعلیهیااولیایدمنمیتوانداز
حقخویشبرایقصاصاستفادهنمایدواگرکسیهمبهآنکودکجنایتیبرساند،

اززیربارمسئولیتقصاصبیرونرفتهومجازاتنمیشود.

4. قلمرو و مصادیق قاعده
اکنونسؤالیکهمطرحمیگرددآناستکهقلمروقاعدۀ»القود«ودایرۀشمول
آن،چهمیزاناست؟آیامیتواندرهمۀافرادیکهازاصلاولیۀقصاصخارجشدهو

قصاصنمیشوند،حکمبهعدمقصاصنمود؟
برمبنایعامبودنقاعده،درهمۀمواردیکهافراد،قصاصنمیشونددرعکس
آننیزبایدچنینبودهکهقصاصمنتفیباشد؛لیکنچنیننیستوفرزندباقتلپدر،
کافرباقتلمســـلمان،عبدباقتلحربهطورقطعقصاصمیشوند.ازاینروممکن
استاشکالشودکهعمومّیتقاعدۀ»القود«مخدوشاستوافرادیچونپدر،
مســـلمان،حرو...دربرابرفرزند،کافر،عبدو...بااینکه»الیقادمنه«هســـتند،

بهخاطرآنهاازفرزند،کافروعبدقصاصمیشوند.
برایپاسخبهایناشکالودرجهترفعتعارضظاهریادلۀقصاصفرزند،کافر
و...باقاعدۀ»القود«میتوانگفت،اشخاصیکهازاصلاولیۀقصاصاستثناگشته



75

قاعده انگاری 
»القود لمن ال یقاد منه«

وقصاصنمیشوندبهدوگروهتقسیممیشوند:
گروهاول:افرادیکهمطلقًاودرهیچشرایطیقصاصنمیشوند.اینافرادکسانی
هســـتندکهقصدوعمدیندارندواگرهمعمدیداشتهباشند،شارعمقدسعمد
آنهاراخطابهشـــمارآوردهومسئولیتقصاصرابهکلیازآنهارفعنمودهاست.
چنینافرادیبهخاطرخصوصیتیکهدرخودشانهستبدونقصدوارادههستندو
اگرقصدیاارادهایهمداشتهباشند،شارعمقدسآنقصدوارادهراکالعدممیداند.
ازاینرو،اینافرادبهدلیلخللدرعنصرروانیجرمقابلیتقصاصشدنرانداشته
وازکیفرقصاصمعافهســـتند.بهعبارتدیگر،عاملعدممسئولیتدرایندسته
ازافرادبهشخصمرتکببرمیگرددکهدراینحالت،مرتکبوفاعلفعل،عمد
وادراکالزمراندارد.بنابراین،درهیچجنایتیقصاصنمیشـــوند؛چنانکهعمد
کودکودیوانهخطابهشمارآمدهوصرفًاپرداختدیهالزممیگرددوبنابرقولبیشتِر

فقها،عمِدنابینانیزخطابودهواوقصاصنمیشود.
گروهدوم:افرادیکهفینفسهوبهلحاظطبیعتجسمیوروحیوشرایطاجرای
تکلیفهمۀشرایطمسئولیتکیفریرادارابودهوقابلیتقصاصشدنرادارند،اّما
قصاصنشـــدنآنهامقیدبهوصفخاصیبودهوهرکدامبهدلیلیخارجازخود
جانیازکیفرقصاصمعافهستند.بهطوریکهنفیقصاصدرموردآنهاوتعبیربه

»الیقادمنه«برآنهابهنحومطلقصدقنمیکند.
بااینتوضیح،افراددســـتۀاخیرداخلدرعمومقاعدهنمیشوند؛چراکه»الیقاد
منه«درقاعدهمطلقبودهوبهمعنایکســـیاستکهقابلیتقصاصراندارد.پس
فردیمانندپدرکهبهخاطرعروضوصفوعنوانخاصوبهصورتمشروطومقید
قصاصنمیشود،داخلدرمفادقاعدهنیستواطالققاعدهمنصرفازدستهاخیر

است.
بااثباتعمومیتقاعدهوشـــمولآننسبتبهکودک،دیوانهونابینا،عمومات
واطالقـــاتادلهقصاصدرموردآنهاتخصیصوتقییددادهشـــدهوبدینترتیب
اشخاصازکیفرقصاصدرجنایتعمدیعلیهکودک،دیوانهونابینامعافخواهند
شد.البتهاگراجماعیادلیلدیگریبرجوازقصاصدرجنایتبرهریکازاینسه
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فردوجودداشتهباشـــدموجبتخصیصقاعدۀ»القود«وخروجآنفردازشمول
قاعدهخواهدشد.درادامههریکازمصادیققاعدهباتفصیلبیشتریبحثخواهد

شد:

4-1. قتل دیوانه
مفادقاعدهدرفرضدیوانگیمجنیٌعلیه،اجماعیستوهمۀفقهامعتقدند،اگر
کسینسبتبهفرددیوانهمرتکبجنایتیشودقصاصنمیشود.درمورددیوانهنهتنها
کهبیانآنقباًلگذشت دلیلخاصبرقصاصوجودندارد،بلکهصحیحهابیبصیرـ
ـوروایتابیالَوردبرعدمجـــوازقصاصعاقلدربرابرقتلدیوانهداللتمیکند.
ابیالوردمیگوید:بهامـــامباقریاامامصادقگفتم:خدابهتوخیردهد!مرد
دیوانهایبهمرددیگریحملهکردوضربهایبراوواردکرد،آنمردشمشیرراازدیوانه
گرفتوباضربهایاوراکشت،فرمود:حکمآنایناستکهقصاصودیهندارد.

دیهاوبراماماستوخونشهدرنمیرود)کلینی،295/7،1407(.
صاحبجواهرمینویسد:»خالفیدراینحکمنیافتموغنیهوغیرآناینحکم
راپذیرفتهاندوکشف اللثامحکمقطعیاصحابراچنیندانستهودرکشف الرموز
ادعایاجماعشـــدهواینحکمباوجودصحیحۀابیبصیرحجتاست.«)نجفی،

.)184/42،1404

4-2. قتل کودک
درخصوصقصاصیاعدمقصاصفردبالغدرقتلکودکدوقولوجوددارد.
مشهورفقهایامامیهمعتقدبهقصاصبالغدربرابرکودکبودهودرمقابلبرخیاز

فقهاقائلبرعدمقصاصهستند.
4-2-1- قول به قصاص

شیخطوسیدرکتاب النهایهمینویسد:»هرکسکودکیراعمدًابکشدبهسبب
آنکشتهمیشود«)شیخطوسی،760،1400(ابنحمزهطوسیهمینقولرااختیار
نموده)ابنحمزه،433،1408(وابنادریسحّلیبااستنادبهعموم»النفسبالنفس«
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قصاصبالغرااظهراقوالدانستهاست.)ابنادریس،369/3،1410(محققحّلیدر
شرائعاالسالمبنابر»اصح«)محققحّلی،200/4،1408(ودرمختصرالنافعباتعبیر
به»علیاالشبه«آنرااختیارنمودهاست)محققحّلی،297/2،1418(فاضلآبی
تعبیرمصنفبه»علیاالشـــبه«راتنبیهبهوجوداختالفدرمسئلهمیداند:)فاضل
آبی،611/2،1417(همچنینفاضلمقداددرالتنقیح الرائع لمختصر الشـــرائعوجه
اشبهیتقصاصرادوچیزمیداند:1-عمومآیهالنفسبالنفس2-ظهورآیۀو الحقنا 
بهم ذریتهم)طور:21(والحاقکودکبهپدر)فاضلمقداد،330/4،1404(عالمه
حّلیدرکتبمختلفخویش،تبصرة المتعلمین)عالمۀحلی،196،1411(،قواعد 
االحکام)عالمۀحلی،609/31413(ارشـــاد االذهان)عالمۀحلی،203/21410(،
تحریر االحکام )عالمۀحلی،464/5،1420(وتلخیص المرام)عالمۀحلی،1421،
342(گاهباعبارت»اصح«وگاهبهطورمطلق،نظرمشـــهوررااختیارنمودهاست

)عالمۀحلی،361/9،1413(.
ازدیگرقائالنبهاینفتوامیتوانبهشـــهیدثانیدرمســـالک االفهام)شـــهید
ثانـــی،64/15،1413(،صاحبجواهر)نجفی،184/42،1404(،امامخمینی)امام
خمینی،بیتا،523/2(،آیتاللهفاضللنکرانی)فاضللنکرانی،172،1422(،محقق

سبزواری)سبزواری،236/28،1413(اشارهکرد.

4-2-2. قول به عدم قصاص 
ابوصالححلبینخستینفقیهیاستکهقائلبهعدمقصاِصانساِنبالغدربرابر
کودکشدهاست،ایشانمینویسد:»وإنکانالمقتولصغیرًااومجنونًافعلیالقاتل

الدیهدونالقود«)ابوالصالححلبی،384،1403(.
ابوصالحبرایادعایخویشهیچدلیلینیاوردهاست.فقهاییکهمتعّرضقول
ایشانشدهاندهریک،مســـتندیبرایقولاوبیاننمودهاند.پارهایازفقهامستند
ایشـــانراحملکودکبردیوانهبهخاطرمســـاواتآندودرنقصانعقلدانستهاند
)فاضلمقداد،330/4،1404؛ابنفهدحّلی،429،1410؛195/5،1407؛شهیدثانی،
164/15،1413؛طباطبایی،255/16،1418(وازایندلیلجوابدادهاندکهکودک
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ودیوانهرانبایدمســـاویدانست؛بلکهبینآندوفرقوجوددارد،چنانکهشارعاذان
کودکرامعتبردانستهووصیتویراجایزونافذمیداندامااذانووصیتدیوانهرا
معتبرنمیداند.فرقدیگرآناستکهعذرکودکونقصعقلاومعلومالزوالاست

امادیوانهاینطورنیست.)عالمۀحلی،361/9،1413(.
برایناســـاسبایدگفت،مقایســـهکودکبادیوانهومساویدانستنآنهاودر
نتیجه،الحاقکودکبهدیوانهدرعدمقصاصقاتلاوصحیحنیســـت،بلکهحمل

کودکبردیوانهبهمالکنقصعقلدرآندو،قیاسیاستکهاعتباریندارد.
بااینحالبایدگفت،ازکجامعلومکهمســـتندابوصالحهمیندلیلباشـــد؟
ابوصـــالحاگرچهکودکرادرکناردیوانهآورده،امااورابهشـــخصدیوانهملحق
نکردهاست؛ازاینرو،بیاننقصانعقلکودکوحملاوبهدیوانهبهعنواندلیلقول
ابوصالحتوجیهیندارد؛هرچندکهاشکاالتواردشدهبهایندلیِلاحتمالی،موّجه

بهنظرمیرسد.
دلیلدیگریکهبرایابوصالحبداناستنادشدهاست،عموم»القودلمنالیقاد
منه«درروایتابیبصیرمیباشد)شـــهیدثانی،166/15،1413؛طباطبایی،1418،

.)255/16
شهیدثانیپسازبرشمردناینروایتبهعنواندلیلابوصالحمیگوید:»چون
کلمۀ»َمن«دراینعبارت،عامبودهوشاملکودکودیوانهمیشودوازآنجاکهاز
ایندوقصاصنمیشود،بهخاطرایندونیزازعاقلقصاصنمیشود.درنتیجهقیاس
بهدیوانهنمیشـــود.بلکههردوداخلدرعمومنصهستند.«)شهیدثانی،1413،

.)166/15
ایشانبدوناینکهجوابیبهایندلیلدادهباشدباسکوتازکنارآنمیگذرد.

آیتاللهخوییاولینفقیهیاستکهبعدازابوصالحبهصراحتبهعدمقصاص
بالغدربرابرکودکحکمنمودهاست.ویدرمبانی تکملةالمنهاجمینویسد:»آیا
بالغبهخاطرقتلکودکقصاصمیشود؟گفتهشده:بلهواینحکممشهوراست
ولیدرآناشکالاستبلکهبهکلینادرستاست.«)خویی،85/2،1422(ایشان
برایعدمقصاصبهعموم»القودلمنالیقادمنه«بهروایتابیبصیراستنادنمودهو
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پسازنقلاصلروایتمینویسد:»درستاستکهاینروایتدرمورددیوانهاست
اماقولامامبه»القودلمنالیقادمنه«تمسکبهکبرایکلیبرایصغریاستو

داللتبرعدمقصاصصغیرنیزدارد.«)همان(
پسازایشـــانبرخیازشـــاگردانوی،مختاراســـتادرافتـــوایخویشقرار
دادهاند)ر.ک:وحیدخراســـانی،523/3،1428؛فیاضکابلی،بیتا،363/3؛

روحانی،61/26،1412؛تبریزی،160،1426(.
درجمعبندیکلماتایندستهازفقهامیتوانگفت:عمدهدلیلیکهایشانبدان
استنادنمودهاند،عمومقضیه»القودلمنالیقادمنه«درصحیحۀابیبصیرمیباشد.
ازآنجاکهکودِکقاتلقصاصنمیشود)الیقادمنه(اگرمقتولهمواقعشودبهخاطر

اوکسیقصاصنمیشود)القودله(.

4-2-3. ارزیابی ادلۀ طرفین
4-2-3-1. صحیحه ابی بصیر

صحیحۀابیبصیربهعنوانمهمتریندلیلعدمقصاصمطرحاست.بدیهیاست
بعدازاثباتعمومعبارت»القودلمنالیقادمنه«وشـــمولآننسبتبهکودک،
عموماتواطالقاتادلۀقصاص-بهعنوانمهمتریندلیلقولمشهور–تخصیصو

تقییدخواهدخورد.
ممکناستاشکالشودروایتیکهبهکبرایآناستداللشدهشمولآن،مورد
اعراضمشـــهورفقهاقرارگرفتهاست.بنابراینبااینکهسندروایتابیبصیرصحیح

استولیقابلاعتمادوعملنیست.
درپاسخمیتوانگفت:

اواًل:عملنکردنمشهوربهصحیحۀابیبصیردرمسئلۀکودکبهمعنایاعراض
آنهاازاصلروایتیاقســـمتمورداســـتنادآننیست؛بلکهبهدلیلتخصیصزدن
اینفرازازروایتبهدلیلدیگر-یعنیروایتابنفّضال-است)مدنیکاشانی،1410،
102(.بهاینسبب،عدمعملفقهانهبهدلیلقراینحسّی،بلکهبهدلیلعناصروقراین

اجتهادیاست،ازاینرو،اعراضآنهااعتبارینخواهدداشت.
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ثانیًا:اینمبناکهاعراضمشهورموجبانکسارخبرگردد،موردنقدبلکهانکار
ایشاناست)خویی،237/1،1422؛مدنیتبریزی،368/2،1403(.چراکهاگردر
قباشد،اعراضآنهایکامارۀظنیخواهدبودکه مسئلهایاعراضاصحابمحقَّ
درنهایتموجبظنبهخللمیشودودلیلیبراعتبارچنینظّنیدردستنیست.
ثالثًا:اگربپذیریمکهاعراضاصحابکاسرصحتخبرباشد،مناطدروهنخبر
صحیحبهواسطۀاعراضونیزجبرخبِرضعیفبهسبباقبال،اعراضواقبالفقهای
متقدمآنهمبهاعتبارقربعهدآنهابهزمانمعصومیناست)مدنیتبریزی،1403،
367/2(درمانحنفیهاعراضهمۀقدماثابتنیســـت؛چراکهاواًلابوصالححلبی
بهصراحتوفقمضمونروایتفتوادادهاســـتوثانیًامطابقتتبعنگارندهبرخیاز
فقیهانچونصدوقاول،ابنابیعقیلعمانی،ابنجنیداســـکافیمتعرضمســـئله

نشدهاند.بدیهیاستاعراضفقها،بهمجردعدمفتواثابتنمیشود.

 4-2-3-2. روایت ابن فضال از امام صادق
شیخطوسیدر تهذیب االحکامروایترااینگونهنقلمیکند:»ابنفّضاٍلعن
بعضاصحابناعنابیعبداللهقال:کّلمنقتلشیئًاصغیرًااوکبیرًابعدأنیتعّمد

فعلیهالقود«)شیخطوسی،162/10،1407(.
اگرمراداز»شیئًا«انسانمقتولباشدو»صغیرًا«و»کبیرًا«راصفتشئدرنظر
بگیریم،معنایروایتچنینمیشـــود:»هرکسانسانیراچهکوچکباشدوچه
بزرگ،عمدًابکشدقصاصمیشـــود.«برایناساس،داللتروایتبرقصاصدر
قتلکودکروشناست،اماازنظرسند،شیخطوسیروایتراازعلیبنحسنبن
فّضالنقلمیکند.معلوماستکهشیخنمیتوانداینروایترابیواسطهازبنیفّضال
نقلکند.چونبینآنها،دههاسالفاصلهاستبااینحالمشکلیازایننظرپیش
نمیآید؛چراکهشیخدرمشیخهتهذیب األحکام،سندشراتاابنفّضالبیاننموده

است.1

1.»وماذکرُتفیهذاالکتابعنعلیبنحسنبنفضالفقداخبرنیبهاحمدبنعبدونالمعروفبابنالحاشرسماعًامنه
واجازةعنعلیبنمحمدبنزبیرعنعلیبنالحسنبنفّضال....«)طوسی،تهذیباالحکام،مشیخه،56(
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البتهبیتبنیفّضالوخودعلیبنحسنبنفّضالفطحیمذهببوده)مجلسی
اول،7/7،1414(وبعـــدازامامصادققائلبهامامتعبداللهبنجعفروبعداز
فوتعبداللهبهامامتموسیبنجعفرمنتقلشدهاندبااینحالتوثیقویدرکتب
رجالیونیزروایتیازامامعسکریدربارۀبنیفّضالکهمیفرماید:»ُخذوابمارَوْوا
ْوا«)عاملی،102/27،1409(،موجبپذیرشروایاتایشانازسویفقها

َ
َوذُرواماَرأ
شدهاست.

اماآنچهدرسندروایتقابلتاّملاستآناستکهابنفضالازبعضاصحابش
نقلمیکندلذامشخصنیستچهکسیروایتراازامامصادقنقلنمودهاست

بههمینجهتسندروایتبهواسطهارسالآن،دچارضعفاست.
برخیفقهامعتقدندارســـالخبربهواسطهعملمشـــهوراصحابجبرمیشود
)نجفی،184/42،1404؛فاضللنکرانی،172،1421؛مدنیکاشـــانی،102،1410(.
لکناواًلاستنادعملمشهوربهخبربنیفضالثابتنیست.ثانیًاهمانطورکهگذشت
جبرضعفخبربواسطهعملاصحابخودمبناییموردمناقشهاست)خویی،1422،

237/1؛مدنیتبریزی،368/2،1403(.
البتهصدوقدرالفقیهشبیهاینروایتراازابنبکیرازامامصادقنقلمیکند:
»وفیروایةابنبکیرقال:قالابوعبدالله:»کّلمنقتلبشیٍءصغیٍراوکبیٍربعدأن

یتعّمدفعلیهالقود«)شیخصدوق،112/4،1413(.
نقلصدوقبرخالفنقلشـــیخازجهتسند،مسندوصحیحاست.صدوق
درمشیخهکتابشسندروایتراذکرکردهاست.1بااینحالروایتصدوقازنظر
داللتبامرســـلهابنفضالمطابقتنداشـــتهوداللتیبرجوازقصاصبالغدربرابر
کودکندارد؛چراکهمطابقایننقل،معنایروایتچنیناست:»هرکسدیگریرا
باچیزکوچکیابزرگبهقتلبرساندچنانچهعمدًاباشدقصاصمیشود«.دوکلمه
»صغیر«و»کبیر«صفتبرای»شیء«هستندیعنیچیزیکهباآنقتلانجامگرفته
استکوچکباشدیابزرگ.دراینصورتروایت،بیگانهازمقامبودهومربوطبهما

1.»وماکانفیهعبداللهبنبکیرفقدرویتهعنابی-رضیاللهعنه–عنعبداللهبنجعفرالحمیریعناحمدبنمحمدبن
عیسی،عنالحسنبنعلیبنفضالعنعبداللهبنبکیر«)طوسی،منالیحضرهالفقیه،427/4(



82

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

نحنفیهنیستکهمقتولصغیریاکبیرباشد.)خویی،مبانیتکملةالمنهاج،86/2(.
بلکهداللتداردبراینکهاگرکسیقصدقتلداشتهباشدعامداستاگرچهقتلبا

ابزاریکهغالبًاکشندهنیست،اتفاقافتد)مجلسیاول،334/10،1406(
بهنظرمیرســـدایندونقلیعنینقلشیخطوســـیونقلشیخصدوق،روایت

واحدیباشندونقلدرستهماننقلصدوقباشد؛چراکه:
اواًل:سـندشـیخصـدوقبهحسـنبـنعلیبنفضـالوازاوبـهعبداللهبنبکیر
میرسـدوازطرفیسـندشـیخطوسـیدرتهذیبنیزبهابنفضّالازبعضاصحابش
میرسـد.بـامقایسـهایندوسـندمیتـوانحـدسزدکهروایـتواحدبودهومـراداز
بعـضاصحـاِبابـنفّضـالدرنقلتهذیبهمـانعبداللهبـنبکیراسـت.آنچهاین
احتمالراتقویتمیکند،تذکربزرگانفقهوحدیثبهاشـتباهاتشـیخطوسـیدر
اسـنادومتـونروایـاتتهذیـبونیزاضبطوادّقبودنکتـابمن الیحضره الفقیه در

مقایسـهباتهذیباست.1
ثانیًا:تعبیرنمودنازانسانبه»شیء«معهودومتداولنیست)روحانی،61/26،1412(.
ثالثـــًا:درنقلصدوقحرف»باء«آمدهاســـتودرَدَورانبینزیادهونقیصه
اقتضایاصلآناستکهبنارابروجودزائدقراردهیم؛چراکهدرحقیقتبازگشت
مسئلهبهَدَورانامربینکذبراوی)بااضافهنمودنبهمفادروایت(ونسیان)بافرض

کمنمودنازمضمونروایت(اوستونسیان،اولیازتکذیباست.
دراینصورت،اینروایتاگرچهازنظرسندیصحیحاست،امابهلحاظداللی
هیچارتباطیبهقتلکودکنداشتهوبهطورکاملازموضوعبحثخارجاستومانع

ازعمومقاعده»القود«نمیشود.

4-2-3-3. اجماع فقها
محققسبزواریدرمهذب االحکامدرمسئلهقصاصبالغدربرابرکودکادعای

1.بحرانی،الحدائقالناضره،60/12:الیخفیعلیمنلهانسبالتهذیبماوقعللشیخ)قدسسره(فیهمنالتحریفو
الزیادهوالنقصانفیالمتونواالسانید«نجفی،جواهرالکالم،295/10:»...معانالمرویعنالفقیهالذیهواضبطمن

التهذیبقطعًا«وهمان،170/43:»...اذعرفتخلوةفیروایةالفقیهالتیهیاضبطمنالتهذیب«.
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اجماعنمودهاست:»مضافًاالیدعویاالجماع«)سبزواری،236/28،1413(.
امابهنظرادعایاجماعدرمســـئلهازنظرصغریوهمازلحاظکبریمخدوش
میباشد.ازجهتصغریبهخاطرآنکهاینمسئلهمورداختالففقهابودهوفقیهانی
چونابوصالححلبی،آیتاللهخوییوبرخیدیگرازمعاصرانبهعدمقصاصبالغ

دربرابرکودکتصریحنمودهاندوبرخیدیگرمتعرضمسئلهنشدهاند.
اماازنظرکبری،اشکالایناجماعمدرکیبودنویاحداقلاحتمالمدرکیبودن
آناســـت؛درنتیجهکاشفیتایناجماعمحلتردیدبودهوچنیناجماعیحجیت
نخواهدداشت؛زیرااجماعاصطالحِیکاشفازرأیمعصومآناجماعیاست
کههیچگونهدلیلیازآیهیاروایتبروفقرأیُمجمعینوجودنداشـــتهباشد؛درغیر
اینصورتاحتمالمیرودمدرکمجمعینهمانآیهیاروایتباشد.درمانحنفیهنیز
دالیلیازآیاتوروایاتتوسطفقهامبنیبرقصاصبالغدربرابرکودکمورداستناد

قرارگرفتهاست.
حاصلآنکهعمومقاعده»القود«بهظاهرخودباقیماندهوروایتابنفّضالو

دلیلاجماعتوانمعارضهباعمومقاعدهراندارند.

4-3- جنایت بر جنین 
سؤالیکهدراینقسمتمطرحمیشودآناستکهآیاعمومقاعدۀالقودشامل
سقطجنیننیزمیشود؟بهطوریکهمرتکبسقطعمدیجنینقصاصنشود؟قابل
ذکراستکهچنانچهایرادجنایتعمدیبهجنینقبلازدمیدهشدنروحباشد،به
اتفاقفقهایامامیه،مرتکبجنایتمحکومبهقصاصنمیشود.امادرفرضجنایت
وسقطعمدیجنینبعدازدمیدهشدنروح،گروهیازفقهاقائلبهقصاصجانی
هســـتندوبرخیقائالنبهقصاص،اینقیدرااضافهکردهاندکهمرگجنینبایددر
بیرونازرحماتفاقافتدتاموجبقصاصگردد،»فماتعنهسقوطه«)محققحلی،
266/4،1408؛عالمهحّلی،699/3،1413؛شـــهیدثانی،487/15،1413؛فاضل

هندی،473/11،1416(.
عمدهدلیلقائالنبهقصاصآناستکهدرسقطجنین،موضوعقصاصیعنی
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ازبینبردنروحمحترممحّققشدهوعمومادّلهثبوتحققصاِصنفسکهموضوع
آنهاانســـانونفسمحترمهاست،شاملآنمیشـــود)نجفی،381/43،1404؛

سبزواری،324/29،1413(.
درمقابل،عّدهایازفقهاکهبیشترازمعاصرانهستند،قاتلجنینراسزاوارقصاص
نمیدانند)خویی،513/2،1422،گلپایگانی،295/3،1409؛فاضللنکرانی،بیتا،
516/1؛بهجت،504/4،1428؛مکارمشـــیرازی،403/1427،10؛روحانی،1412،

361/26؛تبریزی،بیتا،430/1،وحیدخراسانی،590/3،1428(.
برخیازفقهایمعاصردراستداللبهعدمقصاِصقاتلجنینبهکبرایکلی»ال

قودلمنالیقادمنه«استنادکردهاند.)خویی،همان؛روحانی،همان(.
ازآنجاکههیچوقتازجنینقصاصنمیشود،بعیدنیستبتوانگفت،جنیننیز
داخلدر»الیقادمنه«بودهودرنتیجهبااستنادبهداللتلفظیقاعدۀ»القود«حکم

بهعدمقصاصدرسقطجنیننمود.
البتهآنچهکهموجبتردیددرشمولقاعدهالقودنسبتبهجنینمیشودآناست
کهعبارت»القودالیقادمنه«انصرافبهکســـیداردکهقصاصدرحقاوممکن
ومتصّورباشدتابتواندرمورداوگفت:»کسیکهقصاصنمیشود،بهخاطراونیز
کســـیراقصاصنمیکنند«وازآنجاکهجنینقابلقصاصنبودهوتواناییانجام
فعلموجبقصاصراندارداطالقعبارت»القودلمنالیقادمنه«ازجنینانصراف
داشته)محسنی،62/1،1424(وجنینموضوعًاازعبارت»الیقادمنه«خارجاست.

درنتیجهقاعدۀالقودجنینرادربرنمیگیرد.
بااینهمه،بعدازاینکهعمومقاعدهوشـــمولآننســـبتبهکودکراثابت
نمودیم،جـــایتردیدباقینمیماندکهقاتلکـــودکوقاتلجنیندرحکمعدم
قصاصمشترکاند؛چراکهاگرچهداللتلفظیقاعدهنسبتبهجنینمحّلاشکال
باشـــدلکنمالکحکمقتلکودکبهطریقاولویت،شـــاملجنیننیزمیشود
وحکمعدمقصاصبهطریقاولیبرایســـقطجنیـــنثابتمیگردد؛زیراوقتی
قاتلکودکمحکومبهقصاصنشودمرتکبسقطجنینبهطریقاولیمحکومبه

قصاصنخواهدشد.
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4-4. قصاص عضو
فقهاکلیهشرایطمعتبردرقصاصنفسرادرقصاصعضونیزمعتبردانستهاند؛از
اینرو،کودکودیوانهدرجنایتبرعضونیزهمچونجنایتبرنفس،فاقدمسئولیت
کیفریقصاصبودهواعضایکودکودیوانهدربرابراعضایشخصبالغ،»الیقاد
منه«بودهوقصاصنمیشود.همچنینکلمه»ال«درابتدایقاعدهازنوعنفیجنس
بودهومطلققصاصرا–چهقصاصنفسباشدوچهقصاصعضو-دربرابرکودک،
دیوانهنفیمیکند.حاصلآنکهعمومقاعدۀالقودشاملقصاصعضونیزمیشود
وجنایتبراعضابرضّدافرادیادشدهقصاصندارد.برخیازفقهادربارهجنایتبر
دندانکودکمینویسند:مقتضای»القودلمنالیقادمنه«عدمقصاصدرجنایت
برکودکاســـتبهطورمطلق)خویی،210/42،1422(ویابرخیدیگردربارۀقطع
آلتتناسلیکودکمیگوید:»براساس»القودلمنالیقادمنه«درروایتابیبصیر
قصاصبالغبهســـببجنایتعمدیبرکودکجایزنیست،خواهآنجنایت،تلف

نفسباشدوخواهتلفعضو«)تبریزی،303،1426(.

5. نتیجه گیری
درروایتابابصیرازامامباقرازحکمقتلعمدیدیوانهتوسطفردعاقلسؤال
شـــدهاست؛امامدرمقامپاسخبهسؤالحکمبهعدمقصاصجانیدادهاند.ایشان
درمقامتعلیلفرمودهاند:»َفاَلَقَوَدِلَمْناَلُیَقاُدِمْنُه«.ظاهراینعبارتبیان»قاعدهای
عام«و»کبراییکلی«اســـت.بهنظرنگارندهاینخبربنابرمالکهایثابتشده
دردانشرجالمعتبربودهواطالق»صحیحه«برآنموّجهمیباشـــد.شـــمولاین
روایتبرموردخود)یعنیجنون(اگرچهمورداتفاقاســـت،امادرتســـّریعلتبر
سایرموارد،میانفقیهاناختالفنظروجوددارد.نگارندهبراساسآنچهدرمتنمقاله
گذشت،صحیحهابابصیررادلیلبرعدمقصاصمواردیمثلقتلکودک،جنایتبر
اعضایکودکونیزجنایتبرجنینمیداند.ضمنآنکهاعتبارقاعدهفوقمحدود
بهصحیحهابابصیرنبودهوروایاتدیگر،قاعدهدرءواجماعنیزبهعنوان»دلیل«ویا

»مؤید«قاعدهقابلبازشناسیهستند.



86

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

منابع
1.ابنبراجطرابلسی،عبدالعزیز،1406ق،المهذب،چاول،قم،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبه

جامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
2.ابنحمزهطوسی،محمدبنعلی،1408ق،الوسیلة إلی نیل الفضیلة،چاول،قم،انتشارات

کتابخانهآیةاللهمرعشینجفی.
3.ابنادریسحلی،محمدبنمنصور،1410ق،الســـرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،چدوم،قم،

دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
4.ابنزهرهحلبی،حمزةبنعلی،1417ق،غنیة النـــزوع إلی علمی األصول و الفروع،چاول،

.مؤسسهامامصادق
5.ابنفهدحّلی،احمدبنمحمد،1410ق،المقتصر فی شرح المختصر،چاول،مشهد،مجمع

اللبحوثاالسالمیه.
6.ابنفهدحّلی،احمدبنمحمد،1407ق،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع،چاول،قم

،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
7.ابوالصالححلبی،تقیالدینبننجمالدیـــن،1403ق،الکافی فی الفقه،چاول،اصفهان،

کتابخانهعمومیامامامیرالمؤمنین7.
8.اردبیلی،ســـیدعبدالکریم،1427ق،فقه الحدود و التعزیرات،چدوم،قم،مؤسســـةالنشر

لجامعةالمفید.
9.اردبیلی،احمدبنمحمد،1403هق،مجمع الفائدة و البرهان فی شـــرح إرشاد األذهان،چ

اول،قم،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
10.امامخمینی،سیدروحالّله،بیتا،تحریر الوسیلة،چاول،قم،مؤسسهمطبوعاتدارالعلم.

11.بحرانی،یوسفبناحمد،1405ق،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة،چاول،قم،
دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

12.بجنوردی،سیدحسن،1419ق،القواعد الفقهیة،چاول،قم،نشرالهادی.
13.بروجردی،آقاحسین،1429ق،جامع أحادیث الشیعة،انتشاراتفرهنگسبز.

14.بهجتفومنی،محمدتقی،1428ق،استفتاءات،چاول،قم،دفترحضرتآیةاللهبهجت.
15.تبریزی،جوادبنعلی،1426ق،تنقیح مبانی األحکام - کتاب القصاص،چدوم،قم،دار

.الصدیقةالشهیدة
16.تبریزی،جواد،بیتا،استفتاءات جدید،چاول،قم،بینا.

17.خوانساری،سیداحمدبنیوسف،1405ق،جامع المدارك فی شرح مختصر النافع،چدوم،



87

قاعده انگاری 
»القود لمن ال یقاد منه«

قم،مؤسسهاسماعیلیان.
18.خویی،سیدابوالقاسم،1422ق،مبانی تکملة المنهاج،چاول،قم،مؤسسةإحیاءآثاراإلمام

الخوئی.
19.ــــــــ،1422ق،مصباح األصول،چاول،قم،موسسةإحیاءآثارالسیدالخوئی.

20.جوهری،اسماعیلبنحماد،1410ق،الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیة(،چاول،بیروت،
دارالعلمللمالیین.

21.راغباصفهانی،حسینبنمحمد،1412ق،مفردات ألفاظ القرآن،چاول،لبنان-سوریه،
دارالعلم-الدارالشامیة.

22.روحانی،سیدصادق،1412ق،فقه الصادق علیه السالم،چاول،قم،دارالکتاب.
23.ــــــــ،1382،زبدة األصول ،چاول،تهران،بینا.

24.زبیدی،سیدمحمد،1414ق ، تاج العروس فی جواهر القاموس،بیچا،بیروت،دارالفکر.
25.سبزواری،سیدعبداألعلی،1413ق، مهّذب األحکام،چچهارم،قم،مؤسسهالمنار.

26.شهیدثانی،زینالدینبنعلی،1413ق،مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم،چاول،
قم،مؤسسةالمعارفاإلسالمیة.

27.ــــــــ،1412هق،الروضة البهیة فی شـــرح اللمعة الدمشقیة،چاول،قم،انتشاراتدفتر
تبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم.

28.شیخصدوق،محّمدبنعلیبنبابویه،بیتا ،علل الشرایع،چاول،قم،کتابفروشیداوری.
29.ــــــــ،1413ق،من ال یحضره الفقیه،چدوم،قم،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعه

مدرسینحوزهعلمیهقم.
30.شیخطوسی،محمدبنحســـن،1407ق،تهذیب األحکام،چچهارم،تهران،دارالکتب

اإلسالمیة.
31.ــــــــ،1387ق،المبسوط فی فقه اإلمامیة،چسوم،تهران،المکتبةالمرتضویةإلحیاءاآلثار

الجعفریة.
32.ــــــــ،1400ق،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی،چدوم،بیروت،دارالکتبالعربی.

33.شیرازی،سیدمحمد،1427،الفقه،چاول،بیروت،دارالعلوم.
34.طباطباییحائری،سیدعلیبنمحمد،بیتا،ریاض المسائل)ط-القدیمة(،چاول،قم،

.مؤسسهآلالبیت
.35.ــــــــ،1418ق ، ریاض المسائل)ط-الحدیثة(،چاول،قم،مؤسسهآلالبیت

36.طباطباییقمی،تقی،1371،آراؤنا فی أصول الفقه،چاول،قم،بینا.



88

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

37.طریحی،فخرالدین،1416ق،مجمع البحرین،چسوم،تهران،کتابفروشیمرتضوی.
38.عاملی،ســـیدجواد،1419ق،مفتاح الکرامه فی شـــرح قواعد العالمه،چاول،قم،دفتر

انتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
.39.عاملی،محمدبنحسن،1409ق،وسائل الشیعة،چاول،قم،مؤسسهآلالبیت

40.عالمۀحلی،حســـنبنیوسف،1413ق،مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة،چدوم،قم،
دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

41.ــــــــ،1413ق،قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام،چاول،قم،دفترانتشـــارات
اسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

42.ــــــــ،1410ق،إرشـــاد األذهان إلی أحکام اإلیمان،چاول،قم،دفترانتشاراتاسالمی
وابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

43.ــــــــ،1420ق،تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة)ط-الحدیثة(،چاول،قم،
.مؤسسهامامصادق

44.ــــــــ،1421ق،تلخیص المرام فی معرفة األحکام،چاول،قم،انتشـــاراتدفترتبلیغات
اسالمیحوزهعلمیهقم.

45.ــــــــ،1411ق،تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین،چاول،تهران،مؤسســـهچاپونشر
وابستهبهوزارتفرهنگوارشاداسالمی.

46.فاضلآبی،حسنبنابیطالب،1417ق،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع،چسوم،
قم،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

47.فاضللنکرانی،محمد،1422ق،تفصیل الشـــریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحدود،چ
.اول،قم،مرکزفقهیائمهاطهار

48.ــــــــ،1421ق، تفصیل الشـــریعة فی شرح تحریر الوسیلة - القصاص،چاول،قم،مرکز
.فقهیائمهاطهار

49.ــــــــ،بیتا،جامع المسائل )فارسی(،چیازدهم،قم،انتشاراتامیرقلم.
50.فاضلمقداد،مقدادبنعبدالّلهسیوری،1404ق،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع،چاول،

قم،انتشاراتکتابخانهآیةاللهمرعشینجفی.
51.فاضلهندی،محمدبنحسن،1416ق،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام،چاول،

قم،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
52.فیاضکابلی،محمداسحاق،بیتا،منهاج الصالحین )للفیاض(،چاول،قم،بینا.

53.قرشی،سیدعلیاکبر،1412ق،قاموس قرآن،چششم،تهران،دارالکتباإلسالمیة.



89

قاعده انگاری 
»القود لمن ال یقاد منه«

54.کلینی،محمدبنیعقوب،1407ق،الکافی )ط - اإلسالمیة(،چچهارم،تهران،دارالکتب
اإلسالمیة

55.گلپایگانی،محمدرضا،1409ق،مجمع المسائل،چدوم،قم،دارالقرآنالکریم.
56.لطفی،اسدالله،مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی،بررسیمبنایفقهیعدمقصاصبالغدر

قتلکودک،شماره22،زمستان1389.
57.لوییس،معلوف،بیتا،المنجد،چاول،بیروت،دارالمشرق.

58.مجلسیاول،محمدتقی،1414ق،لوامع صاحبقرانی،چدوم،قم،مؤسسهاسماعیلیان.
59.ــــــــ،1406ق، روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه،چدوم،قم،مؤسسهفرهنگی

اسالمیکوشانبور.
60.مجلسیدوم،محمدباقربنمحمدتقی،1406ق،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار،بی

چا،قم،انتشاراتکتابخانهآیةاللهمرعشینجفی.
61.محســـنی،محمدآصف،1424ق،الفقه و مسائل طبیة،چاول،قم،انتشاراتدفترتبلیغات

اسالمیحوزهعلمیهقم.
62.محققحلی،جعفربنحســـن،1418ق،المختصر النافع فی فقه اإلمامیة،چششـــم،قم،

مؤسسةالمطبوعاتالدینیة.
63.ــــــــ،1408ق،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام،چدوم،قم،مؤسسهاسماعیلیان.

64.مدنیتبریزی،یوسف،1403ق،درر الفوائد فی شرح الفرائد،چاول،قم،بینا.
65.مدنیکاشـــانی،حاجآقارضا،1410ق، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،چدوم،قم،

دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
66.مرعشینجفی،سیدشهابالدین،1415ق،القصاص علی ضوء القرآن و السنة،چاول،قم،

انتشاراتکتابخانهآیةاللهمرعشینجفی.
67.مکارمشیرازی،ناصر،1427ق،استفتاءات جدید،چدوم،قم،انتشاراتمدرسهامامعلی

بنابیطالب
68.یزدی،محمدکاظمبنعبدالعظیم،1426ق،حاشیة فرائد األصول،چاول،قم،بینا

69.نجفی،محمدحســـن،1404ق، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم،چهفتم،بیروت،
دارإحیاءالتراثالعربی.

70.نائینی،محمدحسین،1352،أجود التقریرات،چاول،قم،بینا.
.71.وحیدخراسانی،حسین،1428ق،منهاج الصالحین،چپنجم،قم،مدرسهامامباقر





91

بررسی فقهی حقوقی 
موجدات و مسقطات 

حِقّ حبس در عقود 
معاوضی

بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات 
حِقّ حبس در عقود معاوضی1

اعظم امینی2
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چکیده
حبس،حّقیامتناعیاســــتکههریکازطرفیِنمعاملهدرصورتعدمتسلیِم حقِّ
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حبسدرعقودمعاوضیپرداخته کتابخانهایواسنادیبهبررسیشرایطایجادواسقاِطحِقّ

1.تاریخدریافت:1395/10/21؛تاریخپذیرش:1396/10/06
amini.a@pnurazavi.ac.ir:2.استادیاردانشگاهحکیمسبزواری،رایانامه

haeri-m@um.ac.ir:3.استادگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهفردوسیمشهد)نویسندۀمسئول(رایانامه
naseri1962@um.ac.ir:4.دانشیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهفردوسیمشهد،رایانامه

سال سوم، شماره پیاپی نهم، زمستان 1396

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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اســــتونتایجبهدستآمدهحاکیازآناستکهدرپیدایشواسقاطاینحقدرفقهو
حقوقشرایطیدخیلهستندکهازجملهآنهاوجودعقدمعّوضصحیحمیانطرفینعقد،
وجودتعهدهایاصلیومتقابل،حالبودنمبیعوثمن،عدمتسلیمهیچیکازدوموردحق

وآمادهتسلیمبودنیکیازمتعاقدانرامیتواننامبرد.
مهمترینشــــرطپیدایشاینحق،وجودتعهدهایاصلیومتقابلمیباشدوازجملۀ
شرایطیکهموجباسقاِطاینحقدرعقودمعاوضیمیشوند،نیزمیتوانارادهصاحِب
حق)اســــقاطتوسططرفین(،تسلیمیکیازدوموردتوسطمتعاقدین،اخذضمانوحواله
نســــبتبهثمنومبیعکلی،تعیینمدتبرایمبیعیاثمن،ازبینرفتندْینمتقابلتعهدو
عرفرامیتواننامبرد،کهازمیاناینشــــرایطمیتوانگفت:کهاسقاطتوسطمتعاقدان
جزومهمترینواصلیترینشرایطاسقاطاینحقدرعقودمعاوضیبهشمارمیرود.تبیین
اینشرایطدرجهتکاربردیکردناینحقدرجامعهحقوقی،میتواندبسیارمؤثرباشد.

کلید واژه ها:حقحبس،عقودمعاوضی،تعهدمتقابل،قبض.

مقدمه
حبسدرعقودمعاوضی،بهحقیاطالقمیشــــودکهبهمتعاقدیناجازه حقِّ
میدهد،بعدازپایانعقد،مالیراکهبهطرفمقابلمنتقلکردهاست،بهاوتسلیم
نکند،تااونیزمتقاباًلحاضربهتســــلیمشودوبهتعّهدخودعملنماید.اینحق،
مختّصبیعنیستودرتمامعقودمعاوضی،ماننِداجارهوصلحمعاوضینیزجریان
دارد.هرچندقانونمدنیآنرابهعنواِنقاعدۀکلیمطرحنکردهاســــت،امامیتوان
گفتکهاینحق،ازجملهحقوقیاســــتکهمورداتفاقفقهاوحقوقداناناست
کهدرالبهالیمتونخودبهآناشارهکردهاند.مادۀ377قانونمدنینیزبهاینحق
تصریحداردکه»هریکازبایعومشتریحقداردکهازتسلیممبیعیاثمنخودداری
کندتاطرفدیگرحاضربهتسلیمشود،مگراینکهمبیعیاثمنمؤجلباشدکهدراین
صورتهرکدامازمبیعیاثمنکهحالاست،بایدتسلیمشود.«ازطرفینیزبیاناین
مادۀقانونیموجبانحصاربودناینحقدرعقدبیعنیست،بلکهدامنۀشمولآن،

فراترازاینعقداست.
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بیان مسئله
حبس«درفقهوحقوق،گاهبهانگیزهتعدیلوتنظیمروابطدو اصطالح»حِقّ
طرفۀیکتعهدونیزمقّررداشتننوعیضمانتاجرادرصورتامتناعیکطرفاز
اجرایتعهدخوداست)طوسی،170/2،1387؛کاتوزیان،87/4،1387(؛وگاه
درمنابعفقهی،بهجایایناصطالح،ازتعبیراحتباس)زرقاء،48،1967(ونیزحق
امتناع)نجفی،43/31،1404؛محققکرکی،355/13،1412؛شــــهیدثانی،1412،
حبسفقطدرماده371 370/5(استفادهشدهاست.درقوانینایراننیزتعبیرحِقّ
قانونتجارتآمده1ودرسایرقوانینبهجایآن،تعابیردیگریازجمله:حّقخودداری
ازتسلیممبیعیاثمن2،امتناعازایفایوظایفزناشویی،3امتناعازتسلیممالاالجاره4و
امتناعازاجرایتعهد5به کاررفتهاست.ودراصطالححقوقدانان،حقامتناعیاست
کههریکازطرفینمعاملهدرصورتعدمتسلیمموردتعهدازطرفدیگردارد.در
واقعحقیاستکهدرعقوِدمعّوض،هریکازطرفینبعدازختمعقدمیتوانندمالی
راکهبهطرفمقابلمنتقلکردهبهاوتسلیمنکند،تاطرفدیگرهممتقاباًلحاضربه
تسلیمشود،بهنحویکهدرآِنواحدتسلیموتسّلمانجامپذیرد)عدل،271،1342(.
بهعبارتیدیگر،حقخودداریازتسلیمکهبهبایعیامشتریدادهمیشود،دراصطالح

حقوقحّقحبسمیگویند)جعفریلنگرودی،221،1386(.
اماســــؤالاصلیایناستکهدرپیدایشواسقاطاینحقدرفقهوحقوقچه

1.ماده371قانونتجارتمیگوید:»حقالعملکاردرمقابلآمربرایوصولمطالباتخودازاونسبتبهاموالیکه
موضوعمعاملهبودهویانسبتبهقیمتیکهاخذکرده،حقحبسخواهدداشت.«

2.ماده377قانونمدنیمقررمیداردکه:»هریکازبایعومشتریحقداردکهازتسلیممبیعیاثمنخودداریکند،تا
طرفدیگرحاضربهتسلیمشودمگراینکهمبیعیاثمنموجلباشد.دراینصورتهرکدامازمبیعیاثمنکهحالباشد،

بایدتسلیمشود«.
3.ماده1085قانونمدنیمیگوید:»زنمیتواندتامهربهاوتسلیمنشدهازایفاءوظایفیکهدرمقابلشوهرداردامتناعکند،

مشروطبراینکهمهراوحالباشدواینامتناعمسقطنفقهتخواهدبود«.
4.ماده390قانونتجارتمیگوید:»اگرمرسلالیهمیزانمخارجوسایروجوهیراکهمتصدیحملونقلبابتمال
التجارهمطالبهمینماید،قبولنکند.حقتقاضایتسلیممالالتجارهرانخواهدداشت،مگراینکهمبلغمتنازعفیهراتاختم

اختالفدرصندوقعدلیهامانتگذارد«.
5.ماده532قانونتجارتمیگوید:»هرگاهکسیمالالتجارهایبهتاجرورشکستهفروختهولیکنهنوزآنجنسنه
بهخودتاجرورشکستهتسلیمشدهونهبهکسیدیگرکهبهحساباوبیاورد.آنکسیمیتواندبهاندازهایکهوجهآنرا

نگرفتهازتسلیممالالتجارهامتناعکند«..
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شرایطیدخیلهستند؟میتوانوجودعقدمعّوضصحیحمیانطرفینعقد،وجود
تعهدهایاصلیومتقابل،حالبودنمبیعوثمن،عدمتسلیمهیچیکازدوموردحق
وقابلیتمطالبۀهمزمانرابهعنوانشرایطایجاداینحقنامبرد.همچنینمیتوانارادۀ
صاحبحق،تسلیمیکیازدوموردتوسطمتعاقدین،اخذضمانوحوالهنسبتبه
حبس ثمنومبیعکلیوتعیینمّدتبرایمبیعیاثمنراازجملهشرایطاسقاطحِقّ
درعقودمعاوضینامبردکهدرادامهبهتفصیلهریکازاینشرایطرامیپردازیم.

1. شرایط ایجاد حق حبس
حبسازمنظرفقهوحقوقموضوعه همانطــــوریکهبیانکردیمدرایجادحِقّ

عواملیدخیلاند،کهمهمترینآنهاعبارتانداز:
1-1 .  وجود عقد معّوض صحیح میان طرفین عقد

حقِّحبس،نتیجۀپیوندارادیدوعوضمتقابلدرمعامالتاســــت.بنابرایندر
عقودرایگانکهیکیازدوطرفمالیرابــــهیکدیگرمیدهندویاتعهدیبهجا
میآورندودربرابر،چیزیازیکدیگرنمیگیرند،بدونشکجاییبرایایجادحقِّ
حبسنمیماند.هرچنددرعقودی،مانند:هبۀمعوضهکهعقدمعّوضناقصاست،
ایناحتمالوتوهمپیشمیآید.اماچونآنپیوندوهمبستگیکهالزمۀتحّققحق
حبسدراینعقدمیباشد،بهوجودنیامدهاست،نمیتوانآنراجزءعقودمعّوض
کاملبهشــــمارآوردوحقحبسرادرآنجاریساخت)کاتوزیان،243،1386-
242(.چوندرقصدمشترکآندوتعهدبهعنوانعوضدربرابرهمقرارنگرفتهاندو
حبساست،بهوجودنیامدهاست)امامی، آنپیوندوهمبستگیهاکهالزمۀتحققحِقّ
446/1،1375(.همچنین،درپیدایشاینحق،تفاوتیبینموردمعاملهمعینوکلی
نیست،چنانکهبهطورمثال:اگرمبیعیکُتنبرنجکلیباشد،بایعحقداردازتسلیم
فردیازکلیمزبور،تادریافتثمنیاحاضرشدنخریداربهپرداختآنخودداری
کندوخریدارنیزبهصورتمتقابلنسبتبهثمنحقحبسخواهدداشت)شهیدی،
154/4:1383(.چونمالکحقحبسرابطهمعاوضهبیندوموردعقدوتساوی
آندووعدمتقّدموتأّخرنسبتبهیکدیگردربرابرعقداستودراینضابطهتفاوتی
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بینعینکلیومعّیننمیباشد)طباطبایی،534/1،1418؛نجفی،144/23،1404(.
چنانکهبرخیازحقوقدانانحّقحبسراتنهادرعقودمعّوضمتصورمیشــــوند

)جعفریلنگرودی،132،1368(.
درحقیقــــت،آنراحّقیبرایعاقدعقدمعــــوضدربرابرطرفخودکه
دراقباضمعقوٌدعلیهیاشرطضمنیعقدبهصورتکلییاجزییتعّللومسامحه
میکند،میداندوآنرااصلتســــلیمدربرابرتسلیمکههمزمانمیباشد،بهشمار
میآورد)لنگرودی،291/2:1386(.چنانکهقباًلگفتیمبیعبدوناجرتجزءعقود
معاوضیبهشمارنمیآمدوعقدآنباطلبود.چوناصلدرعقودمعاوضی،وجود

عقدمعوضصحیحمیاندوطرفعقدمیباشد.

2-1.   وجود تعهدهای اصلی و متقابل
دردرونعقودمعوض،حقحبسدربــــارۀدوعوضاصلیومتقابلحاصل
میشودونبایداینطورتصورکردکهچوندراینقراردادهامجموععوضوشروط
وتعهدهاییکطرفدربرابرمجموعهایازالتزاماتطرفدیگرقرارمیگیرد،پس
اجرایهرجــــزءازایندومجموعهرامیتوانمنوطبهاجرایتمامتعهدهایطرف
دیگرکرد.چراکهحقحبس،ویژۀتعهدهایاصلیومتقابلمیباشد؛بنابراین،در
عقداجارهمیتوانپرداختاجارهبهارامنوطبهتســــلیمعینیمورداجارهکرد،اما
مستأجرنمیتواندتعهدخودراموکولبهانجامتعهدموجردرتعمیرجزییعیننماید.
اگردرعقدبیعشرطشودکهفروشــــندهبایدکاالیخریداررادرنمایشگاهخود
بگذارد،خریدارنمیتواندتسلیمثمنراموکولبهانجاماینتعهدنماید)کاتوزیان،

.)243،1386
اصلهمبســــتگیدوعوضمتقابل،بیانگراینمطلباستکهعقدرانباید
ترکیبیازدوایقاعمستقلبهشمارآورد،زیراتراضی،تعهداترابههمپیوندمیزند،
چنانکهمیتوانادعاکردکهدوطرفمجموعهایازتعهدهایمتقابلراباهمخلق
کردهاندودردروناینمجموعهنیزتعهدهایهرطرفبهصورتمجزامشخصو
معینمیشود.ازاینجهتتجزیهپذیراست،اماپیوندارادیتعهدهاآثاریداردکه
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ارادهنیزتوانبههمریختنوبههمزدنآنهاراندارد.براینمونه:اقتضایهرمعاوضه،
مبادلهوتســــلیمهمزمانثمنومثمناست)نجفی،144/23،1404(.وسرنوشت
عقدنبایدبهجاییبرسدکههردوعوضدرکیسهیکیازدوطرفعقدقرارگیرد؛
یعنیآنچهراکهطلبکاراســــت،بگیردوآنچهراکهدربرابرآنتعهدداردومکلف
بهپرداختوادایآنشدهاســــت،نپردازد.چونعدالتمعاوضیدرچنیندادو
ستدیبههممیخوردوآنچهاتفاقمیافتد،باهدفدوطرفقراردادموافقنیست

)کاتوزیان،79-80/4،1387(.
باوجوداین،همبســــتگیتنهابیندوعوضمتقابــــلواصلیوجودداردودر
تعهدهایفرعی،مانند:هبهباشرطعوض،چونقصدمعاوضیجایفرعیوکم
اهمیتتریدارد،نمیتوانگفتکهجزءعقودمعاوضیقراردارندونبایدآنهارا،
مانندعقدبیعبهشمارآورد،چونکهشرطهرچندارزشیمعادلیاافزونترازعوض
داشتهباشد،باموضوعاصلیمبادلهنمیشودودرتراضینیزمقابلآنقرارنمیگیرد

وبطالنشرطهمبهبطالنعقدمنجرنمیشود)کاتوزیان،80/4:1387(.
الزمبهذکراســــتکهاینهمبستگیدراجرایعقدومیاندوعوضمتقابل،

داراینتایجیمیباشدکهبدینشرحاست:
1.هریکازدوطرفعقدمیتوانداجرایآنچهراکهدرطولعقدداردموکول
بهاجرایتعهدمتقابلکند،بهعنواننمونه،فروشــــنده،تسلیمبیعرابهگرفتنثمنو
خریدار،دادنثمنرابهقبضمبیع،منوطمیکندکهاینحقگروکشیراکهبرای
تضمینمتقابلدوعوضبهکاررفتهاستدراصطالح،حقحبسمینامندکهمحل

بحثمانیزمیباشد.
2.اگرحادثهخارجیمانعازاجرایتعهدهرکدامازطرفینشود،دیگرینیزاز
آنچهکهبرعهدهدارد،برّیالذمهخواهدشدویامیتواندبافسخعقدخودراازآن
قیدرهاسازد،دراینفرضمسئلهبهاینبرمیگرددکهضمانمعاوضیبرعهدهچه

کسیاستکهمحلبحثمانیست)کاتوزیان،80/4،1387(.
درحقیقت،ازعواملوجودیحقحبسوجوبتقابضوتقابلدوتعهداصلی
میباشدکهاقتضایعقودمعاوضیاینچنینمیباشد.چنانکهصاحبجواهربه
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اینمطلبتصریحداردکهاقتضایعقدواطالقآن،پرداختوتسلیمهمزمانمبیع
وثمناست)نجفی،144/23،1404(.بنابراین،اگرعقدبیعصحیحیوجودداشته
باشــــد،دوالتزامبهتسلیمثمنومثمنخواهدبود.چراکهمنشأهردویآنهاعقد
بیعاستوهردوالتزاممتقابلومربوطبههممیباشند.پسصحتعقدبیعیکی
ازشرایطاساسیوالزمجهتایجادحّقحبساست،چنانکهدرمادۀ233قانون
مدنیشروطیکهخالفمقتضایعقدیامجهولبودهکهجهلبهآنموجبجهل

بهعوضینگرددراموجببطالنعقدمعرفیکردهاست.

3-1.  حال بودن مبیع و ثمن
ازجملهشروطدیگرحّقحبسکهبرایتحققآننیزالزماست،حالبودنمبیع
وثمناست،چونبرایتحققحقحبسالزماستکهمبیعوثمنحالباشند.در
صورتیکهیکیازایندو)مبیعوثمن(مؤجل)مدتدار(باشند،حقحبسمنتفیواز
بینمیرود،چنانکهمادۀ377قانونمدنیمقررمیدارد:»هریکازبایعومشتری
حقداردازتســــلیمیاثمنخودداریکندتاطرفدیگرحاضربهتسلیمشود،مگر
اینکهمبیعیاثمنمؤجلباشد.دراینصورت،هرکدامازمبیعیاثمنکهحالباشد،
بایدتسلیمشود.«بهطورمثال:هرگاهبرایتسلیممبیعاجلومدتیمعینشدهباشد،
دادگاهبراساسمادۀ277قانونمدنی1بالحاظوضعیتمدیونومتعهدعقدبیع،بهاو
مهلتمیدهد،یادیناوراتقسیطمیکند،طرفدیگرنیزحقحبسخواهدداشت،
اماموردیکهبرایتســــلیمیکیازدوموردعقداجلمعینشدهباشد،طرفدیگر
عقدنمیتواندازحقحبساستفادهکند.بهطورنمونه:هرگاهمبیعوثمنحالباشدو
مشتریقادربرپرداختثمنبهصورتیکدفعهنباشدودادگاهنیزنسبتبهدیناو،
مهلتدادهویاآنراتقسیطکند،آیابایعمیتواندمبیعراتازماندریافتحق،حبس
کندیانه؟آنچهبهنظرمیرسدایناستکهدراینصورتحقحبسمنتفینیست
ومیتواندرصورتتردید،بقایحقحبسرااســــتصحابکرد)شهیدی،1383،

1.ماده277قانونمدنیبیانگراینمطلبمیباشدکه:»متعهدنمیتواندمتعهدلهرامجبوربهقبولقسمتیازموضوعتعهد
نمایدولیحاکممیتواندنظربهوضعیتمدیونمهلتعادلهیاقراراقساطدهد.«



98

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

168-167؛امامی،458-459،1375(.
حبسبرایطرفینمعاملهدرصورتیجاریاستکهموعدی درحقیقت،حِقّ
درعقدبرایتسلیممبیعیاثمنمقّررنشدهباشدوپرداختآنحالباشددرغیراین
صورت،هرگاهمبیعیاثمنمؤجلباشد،حقحبسمنتفیاستوهرکدامازمبیعیا
ثمنکهحالباشد،بایدبهطرفدیگرتسلیمشودوانتظاررسیدنموعدانجامتعهد
طرفدیگررابکشد)امامی،459:1375-458(.چنانکهامامخمینینیزقائلبه
ایننظریهبودهودرحقیقت،حقحبسرااززمانتعیینمّدتثابتمیدانند،وبرای
هریکازآنهادرصورتامتناعطرفدیگرازتحویلکاال،حقامتناعراقائلاند،
برایاینکهاینحکممقتضایمعاوضهوبرحسبحکموبنایعقالاست)خمینی،
565/5،1412-564(.فقهانیزهمانندحقوقداناندرصورتشرطمدتیاتسلیمآن
قبلازدیگری،عقداطالقیبرتسلیممبیعوثمنویاعوضومعوضندارد،چنانکه
شهیدثانیدرمسالک االفهامبهاینمطلباشارهوبهصراحتآنرابیانمیکندکه
اطالقعقداقتضایتســــلیممبیعوثمنراداردودرصورتعدمپرداختوامتناع
اجباربهپرداختمیشــــوند.امااگریکیازطرفیناعّمازبایعیامشتریپرداخت
رامنوطبهمدتمعینیکنندوشــــرطتأخیرنمایند،جایزاست)شهیدثانی،1413:
273/3(.ودرجاییدیگر،عالمۀحلیدرتذکره،حّقحبسرادرصورتیکهثمن
حالباشد،برایبایعثابتمیداندودراینصورتقائلبهوجودحقحبسنمیباشند

)عالمۀحلی،111/10،1414(.
بنابراین،تعیینمهلت،قرینهبرمقدمهدانســــتنانجامتعهداتیکیازطرفینبر
طرفدیگراستوطرفقراردادیکهتعهدشحالاست،حّقاستفادهازحّقحبس
رانخواهدداشتوناگزیرازانجامتعهداتموردپذیرفتهشدهخواهدبود،زیراوجود
چنینحالتیمستندبهرضایتخوداوستوهمچنینطرفدیگرکهتعهدشبنابر
تراضیمؤجلاست،پسازانجامتعهداتطرفمقابلنمیتواندبهحّقحبساستناد
کند،زیراکهدرچنینموردیاصلحّقحبسوجودنداردوترسازعدمانجامیا
تعدیازانجامتعهداتطرفمقابلودرنتیجهاستفادهازحقّحبسنیزبیمورداست

)صفایی،287/2،1384(.
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خالصهاینکهبراســــاسمادۀ377قانونمدنیوبهتبعآندرفقهزمانیکهبیع
حالباشد،یازمانتســــلیممبیعوثمنکههردوهمزمانوواحدباشند،هیچگونه
تقّدمیدرالزامبهتسلیممبیعیاتأدیهثمنوجودنداردوبایدهردوهمزمانانجامشوند.
امااگربیعمؤجلباشددراینصورت،حقحبسدراینگونهعقودجارینیست،
مگراینکهموعدزماِنتسلیممبیعوتأدیهثمنیکزمانواحدباشند،دراینصورت

حّقحبسجاریاست.

4-1.  عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد عقد
درصورتیکهیکیازمتبایعینازحقّحبسخوداستفادهنکندومبیعیاثمنرا
بهطرفدیگرواگذارنماید،دیگرنمیتوانداســــتردادآنرابخواهدتاازحّقحبس
استفادهکند،چراکهسالبهبهانتفایموضوعشدهوحّقحبستازمانیجاریاست
کههریکازعوضهنوزتســــلیمنشدهباشد.زیراباتسلیمموردتعهد،حّقحبس
ساقطمیشود.بنابراین،هرگاهبههرطریقیغیرازتسلیم،مالموردتعهدبهتصّرف
متعهٌدلهدرآید،حقّحبسمتعهدساقطنمیشودومیتوانداستردادآنرابخواهد،
چنانکهمادۀ378قانونمدنیمیگوید:»اگربایعقبلازاخذثمن،مبیعرابهمیل
خودتسلیممشترینماید،حقاستردادآنرانخواهدداشت،مگربهموجبفسخدر

موردخیار«.
بنابراین،چنانچهبهحیلهیااکراهمبیعبهتصرفمشتریدرآید،بایعمیتواندبرای
استفادهازحّقحبساستردادآنراازمشتریبخواهد)امامی،447/1،1375(.پس
تسلیممبیعازطرفبایع،حّقحبساوراساقطمیکند،امااصلتسلیم،بهحالخود
باقیاست)جعفریلنگرودی،291/2،1368(.میتوانگفتکهبرایخودداریاز
تسلیمموردعقدتادریافتمورددیگربهاستنادحّقحبسیامقّرراتقانونیمربوط،
ضرورتنداردوهریکازطرفینعقدمیتوانندبااجتماعشــــرایطمربوطبهحقّ
حبس،ازتسلیمموردتعهدخودتادریافتموردتعهدطرفدیگرامتناعورزند.در
حقیقت،چوناعمالحققانونی،عملیرواومجازمیباشد،اگرچهدارندۀحق،
بهوجودآندرقانوناســــتنادنکندویاحّتیبهوجودحقدرزمانارتکابعمل
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موضوعآنتوّجهنداشــــتهباشد.پسهرگاهطرفعقدبهتسلیمموردتعّهدخودرا
موکولبهتسلیممورددیگرعقدنماید،آثارحّقحبسبرایاینخودداریازتسلیم
موردمعاملهثابتخواهدبود،بهطورمثال:طرفمزبورنسبتبهخساراتناشیاز
تأخیردرتسلیمموردمزبورمعاملهمسئولنخواهدبود)شهیدی،168:1383(.واز
دیدگاهفقهانیزحّقحبسووجوبتسلیمدرصورتعدمشرطتسلیمیکیپساز
دیگریاست.چوناطالقعقد،اقتضایتسلیمهمزمانثمنومثمنرادارد)شهید
ثانی،237/3،1413(.ودرصورتیکهشرطتقدیمیکیپسازدیگریشود،این
ازاطالقعقدخارجوحّقحبسشاملآننمیشود،زیرااصلدرعقودمعاوضی،

تبادلوتقابلمالیاست.

5-1.  قابلیت مطالبه همزمان
درحقیقــــت،ازجملهعناصرحّقحبسرامیتوانقابلیتمطالبههمزمانبیان
کرد.بنابراین،نخســــتاینکهدربیعمعّلق،پیشازحصولمعّلٌقعلیه،حقّحبس
وجودندارد.دوماینکه،اگرتسلیمیکیازعوضین،مّدتداشتهباشند،مانندنسیه،
حقّحبسنیســــت،امااگرمشتریازتسلیممبیعغفلتکندیاسرباززندتاموعد
سپریشود،حّقحبسبهوجودمیآید.سوماینکه،اگریکیازمتعاقدینمالرابه
طرفتسلیمکند،مطالبۀهمزمانمنتفیاستوحّقحبسوجودندارد.درحقیقت
تسلیمنادرستدرحکمعدمآنستوتسلیمبعضیازمعقوٌدعلیه،مانعجریاناین
حقنیســــت)جعفریلنگرودی،293/2،1386(.چوندرغیراینصورت،بنابر
نظرامامخمینیبااصلواقتضایمعاوضهمنافاتدارد،زیراتســــلیموتسّلم،از
احکامعقالییمترّتببربیعاســــتوحتیمیتوانآنراتوسعهدادوازبیعبهاخذ
وعطایادکرد،چونبیعراهیبرایرسیدنبهدوعوضمیباشد)خمینی،1405،
223/1؛همو،562/5،1412(.بدونشکهمزمانیانجامالزاماتناشیازبیعیکی
ازشرایطیاستکهدرتکوینپدیدۀحّقحبسدربیعضرورتداردودرواقعایدۀ
حّقحبسفکریمنتزعازهمزمانیدرتسلیموعدماولویتهریکازطرفیندر

انجامالزاماتخوداست.
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6-1.  آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین
همچنینیکیدیگرازشرایطایجادحّقحبسرامیتوانآمادۀتسلیمبودنیکی
ازمتعاقدیندرصورتیکهدیگریاقدامبهتسلیمنکند،دانست.درواقعبرایپیدایش
حّقحبسوجوددوالتــــزاممتقابلواجباالداءضرورتداردوتنهادراینصورت
اســــتکهازانجامدوتکلیفهمزمانبدوناولویتیکطرفپدیدهایبنامحّق
حبسسربرمیآوردودرصورتیکهیکیازالتزاماتناشیازبیعیاهردویآنهابه
دالیلیواجبالتسلیمنباشند،اساسًاتکلیفازعهدۀآنطرفبرداشتهشدهوتقابلو

همزمانیبیندوالتزاممعناپیدانمیکند.
پسدرحقیقتتمانعدرتســــلیم،عنصروشــــرطایجادحّقحبسنیست.
درصورتیکهیکیازمتعاقدینبهعلتتاخیردردادنثمن،اعمالخیارتأخیرکندو
عقدمنحلگردد،حّقحبسمنتفیاستوازبینمیرود،زیراعقدیباقینمانده
استتاحقّحبسدرآناعمالشود.پستازمانوجودعقد،حقّحبسهماعمال
میشــــود)جعفریلنگرودی،295/2:1386(.چنانکهآیتاللهخویینیزبهاین
مطلبصراحتدارندوعقدرادرزمانخیارعقد،متزلزلوجایزمیدانندوتسلیم
آنراواجبنمیدانند،همانطوریکهوفایبهاصلعقدبرایاوواجبنمیباشد
)خویی،بیتا،539/7(.درحقیقتشرایطیکهبیانکردیمشرایطایجادیحّقحبس
بهشمارمیرودکهدرصورتفقدانیکیازاینشرایطحّقحبسقابلاعمالواستناد
نیستکهازجملهمهمتریناینشرایطمیتوان:وجوددوعقدمعوضصحیح،مطالبه

همزمانوتعهدهایاصلیمتقابلرانامبرد.

2. شرایط اسقاط حّق حبس 
حبسموردعقدتادریافتمورددیگر،حقیاستکهقانونبرایطرفینعقددر
نظرگرفتهوتازمانیکهحقمذکوربهعلتیساقطنشود،بایدآنراباقیدانستوقابل

استنادبهاینحقمیباشد،مگراینکهبهیکیازاسبابزیرساقطشود.
ازجملهعواملیکهباعثاسقاطیاسقوطحّقحبسمیشود،عبارتانداز:

1.ارادۀصاحبحق؛
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2.تسلیمیکیازدوموردعقدتوسطمتعاقدین؛
3.عقدضمانوحوالهنسبتبهثمنومبیعکلی؛

4.تعیینمدتبرایمبیعیاثمنودیگرعواملکهدرادامهبهتوضیحهرکداماز
آنهاپرداختهمیشود.

1-2.   ارادۀ صاحب حق 
ازآنجاییکهحقّحبسازبنایدوطرفدرتراضینشــــئتگرفتهاست،باید
حکومتارادهرادرایجاداینحقنیزقبولوازشــــرایطآنبهشــــمارآورد.واگر
همدوطرفقرارداددربارۀنحوۀاجرایتعهدهایخودتوافقخاّصینمودهباشند،
بایدبهآنعملکرد.بنابراین،قانــــوننیزدراینخصوصچهرۀتکمیلیداردوبر
تراضیحکومتنمیکند.پساگرآنهابهطورصریحویاضمنیآنحقراساقط
کردند،هیچیکازدوطرفنمیتواننداجرایتعّهدرامنوطبهدریافتعوضکنند
ودارندۀحّقحبسمیتواندآنرااســــقاطکند.دراینصورتحقحبسازبین
میرودواسقاطکنندهنمیتواندتسلیمموردتعّهدخودراموکولبهتسلیممورددیگر
عقدکند)کاتوزیان،88/4،1387(.درواقع،حقّحبسیکنوعحقاســــتواز
قوانینتملیکیبهشــــمارمیآیدوبرایناساس،طرفینمیتوانندآنرااسقاطویااز
آنصرفنظرکنندکهدراینصورتحقحبسزایلشدهواسقاطکنندهنمیتواند
تسلیمموردتعهدخودراموکولبهتسلیممورددیگرعقدکند)شهیدی،169،1383(.
پس،دوطرفمعاملهمیتواننددرعقودمعاوضیومعّوضهروقتکهبخواهندآنرا

ازخودساقطویاازآنصرفنظرکنند)باقری،طباطبایی،112:1382(.
درحقیقتدرخواستاجرایتعهدازسوییکیازدوطرفقرارداد،بهمعنای
اسقاطحقحبسنیست،چونحبساجرایتعهدخودوسیلهواردآمدنفشاربهمنظور
اجرایتعهدمقابلآنهاستوازجملهشرایطاسقاطاینحقرامیتواناسقاطآن
توسططرفینمعاملهدرپسیاضمنانعقادقراردادبهشمارآورد،چونیکیازارکان
اصلیعقد،شرایطآنارادۀطرفینبودهوهرزمانطرفینمیتوانندبارضایتطرفین
اینحقراازیکدیگرسلبکنند)علیاحمدیجشفقانی،237:1375(.بنابراین،
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درصورتیکهیکیازمتبایعینازحقحبسخوداستفادهنکند،ومبیعویاثمنرابه
طرفدیگربدهد،دیگرنمیتوانداستردادآنرابخواهد،تاازآنحقاستفادهکند،

چونباتسلیمموردتعهد،حقحبسساقطمیشود)امامی،459/1:1375(.
واضحاستکهاسقاطحقحبس،ایقاعاستومانندهرعملحقوقیدیگرنیاز
بهقصدانشادارد،امانیازبهوسیلۀابرازقصددرمرحلۀثبوتنداردواظهارایقاع،فقط
برایمرحلۀاثباتالزماست.توافقصریحیاضمنیطرفیننسبتبهتقدمتسلیمیکی
ازدوموردنیزمانعپیدایشحقحبساینموردخواهدشد)شهیدی،169:1383(.
صاحبمسالک بیانمیداردکهاگربایعشرطتأخیرتسلیمرابرایزمانمعینیقید
کند،همچنیناگرمشتریتأخیرثمنراشرطکند،ماننداینکهبایعسکونتدرخانه

رابرایمدتیشرطکند،آنشرطجایزاست)شهیدثانی،237/3:1413(.

2-2. تسلیم یکی از دو مورد عقد توسط متعاقدین
درصورتیکهیکیازدوطرفعقدبهمیلخودآنچهکهبهعهدهداشتهاسترا
تسلیمکند،درواقعبهاینوسیلهازحقحبسصرفنظرکردهاست.بنابراین،بهاین
بهانهکهطرفمقابلازتسلیمامتناعورزیدهاست،حقنداردآنچهراکهدادهاست،
پسبگیرد)کاتوزیان،85/1:1386(.چنانکهمادۀ378قانونمدنیمقررمیدارد:
»اگربایعقبلازاخذثمن،مبیعرابهمیلخودتسلیممشترینمایدحقاستردادآنرا
نخواهدداشت،مگربهموجبفسخدرموردخیار«.درواقع،تسلیمقسمتیازمبیعیا
قسمتیازثمنموجبسقوطحقحبسنسبتبهقسمتتسلیمنشدهنیستوتسلیم
کننده،جزءثمنیاجزءمبیعمیتواندآنقسمتراکهتسلیمنکردهاست،تادریافت

عوضآنحبسکند)امامی،459/1:1375(.
امابهنظرمیرسدکهسقوطحقحبسدراثرتسلیمیکیازدوموردعقدمبتنی
برارادۀتسلیمکنندهاستکهموردتعهدخودراپیشازدریافتمورددیگرعقد،در
اختیارطرفعقدقراردادهاستودرتسلیمیکیازدومورد،بهخودیخود،حقوقی
وجودنداردکهاسقاطکنندهحقحبسباشد.بنابراینهرگاهیکیازدوطرفمورد
عقدرابدوناطالعبروجودحقحبسبرایاو،بهطرفدیگرتسلیمکند،میتواند
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آنرابرایحقحبساستردادکند.
شناساییهرحّقیبرایشخص،مســــتلزمامکاناعمالآنحقاستوبدون
گاهیبروجوداینحق،دارندۀحقنمیتواندآنرااعمالکند.بنابراین،برایاثبات آ
سقوطحقحبس،درصورتعدمازاطالعصاحبحقازوجودآننمیتوانبهمادۀ
گاهیبروجودحق 387قانونمدنی1استنادنمود،چراکهظاهراینماده،تسلیمباآ
حبسمیباشدواطالقاینمادهنسبتبهموردبیاطالعیازوجودحقحبسغیر
قابلاستنادبهنظرمیرسد.روشناستکهچنینتصرفی،تصرفغیرقانونیوموجب

سقوطحقحبسنخواهدشد)شهیدی،170-171:1383(.
پسدرصورتیکهتسلیممبیع)بدوندریافتثمن(بامیلوتصمیمخودبایعانجام
پذیرد،واضحاستکهموجبسقوطحقحبساومیشود،چراکهبایعبهطورعملی
ازحقحبسخوداعراضودورینمودهاست.)نوین،خواجهپیری،84/6:1382(
وقبضصحیح،قبضیاستکهدرآنمبیعراازرویاختیارتسلیمویااینکهمشتری
نیزثمنآنرابپردازد.چنانکهعالمۀحّلیدر تذکرهبهاینمطلباشارهکردهاست

)عالمۀحلی،105/10:1414(.

3-2.  اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی
یکیدیگرازاسبابیکهباعثساقطشدنحّقحبسدرعقودمعاوضیمیشود،
دادنضامنازطرفمشتریبرایثمنویاتحققحوالهازطرفبایعنسبتبهثمن،
مانندقبضثمناســــت.زیراانتقالدیندرموردضمانوحوالهدرحکمایفایتعهد

اقباضثمنازناحیۀبایعمیباشد)امامی،459/1:1375(.
بنابراین،اگرشــــخصثالثیدربرابرفروشندهازخریدارضمانتنمایدواواین
ضمانتراقبولکند،ذمۀمشــــتریدرمقابلبایعبریودرنتیجهحقحبسساقط
میشود.چونازدیدگاهشیخطوسی،ضماننقلذمهبهذمهمیباشدوموجببرائت

1.ماده387قانونمدنیبیانمیداردکه:»اگرمبیعقبلازتسلیم،بدونتقصیرواهمالازطرفبایعتلفشود،بیعمنفسخ
وثمنبایدبهمشتریمستردگردد،مگراینکهبایعبرایتسلیمبهحاکمیاقائممقاماورجوعنمودهباشدکهدراینصورت

تلف،ازمالمشتریخواهدبود.«
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ذمۀمضمونٌعنهمیشود)طوسی،323/2:1387(.مشروطبهاینکه،ضمانبدون
قیدوشرطباشدوتضامنینباشد.اگربایعبرایدریافتثمن،حوالهایرابهعهدۀ
مشتریصادرکردوموردقبولمحتالقرارگرفت،یابرعکسآن،ومشتریبایعرا
برایدریافتثمنبهشخصثالثیحوالهدهدوبایعآنراقبولکند،دیگرنمیتوانداز
تسلیممبیعبهبهانهعدموصولثمنامتناعوخودداریکنددرواقع،انتقالدیندرمورد
ضمانوحوالهدرحکمایفایتعهدواقباضثمنازناحیهبایعاست)امامی،1375:
459/1(.دادنوثیقهبرایثمنتااندازهایاجرایحقحبسرابیهودهمیکند،اماآن
راازبیننمیبرد.چونهیچگونهمانعینداردکهشخصیدوتضمینمختلفرابرای
وصولطلبدراختیارداشتهباشد)کاتوزیان،106/4:1387(.اماآیاصدوراسنادی،
همانند:چک،سفتهوبراتازطرفمشتریدروجهفروشنده،تأدیهثمنمحسوب

میشودوحقحبسراازبینمیبرد؟
دراینخصوصبرخیازحقوقدانانقائلبهتفکیکشدهاندوگفتهاندکهاگر
پرداختبهوسیلهاسنادمذکورموجبانتقالدین،مانند:حوالهوضمانباشد،باید
اینپرداختراتأدیهثمنبهحسابآوردوبرعکس،هرگاهایناسناد،وثیقهباشنداز
آنجاییکهتبدیلتعهدنیازبهتراضیمخصوصدربارهســــقوطدینداردوطبیعت
صدورایناسنادباعثاسقاطدیننمیشود،ظاهرایناستکهدوطرفمیخواستند
وسیلهجدیدیرابهعنوانتضمینطلبفروشندهدراختیاراوبگذارند،پسدراین

صورت،دینخریدارهمچنانباقیمیباشد)کاتوزیان،313-314/1:1352(.
درواقعتشکیلعقدضماننسبتبهدینخریدارمربوطبهثمنیادینبایعمربوط
بهمبیعکلی،براساسمادۀ684قانونمدنی1است،همچنینحوالۀثمنیامبیعکلی
پسازقبولمحالعلیه،براساسمادۀ724قانونمدنی2درحکمتسلیمثمنومبیع
اســــتکهموجبسقوطحقحبسمیشود)شهیدی،171:1383(.پسبهلحاظ

1.ماده684قانونمدنیتصریحداردکه:»عقدضمانعبارتاستازاینکهشخصیمالیرابرذمهدیگریاستبه
عهدهبگیرد.«

2.ماده724قانونمدنیتصریحمیکندکه:»حوالهعقدیاستکهبهموجبآنطلبشخصیازذمهمدیونبهذمه
شخصثالثیمنتقلمیگردد.«
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ایجاداطمینانازتسلیممبیعبهمشترییاثمنبهبایعممکناستکهطرفینتوافقکنند
کهیکطرفیاهردوطرفضامنبدهندکهاینشرایطجزءشرایطضمنیعقد
بهشمارآمدهوصحیحوالزمالوفاستوعملنکردنبهآنبرایمشروٌطلهحقفسخ

ایجادمیکند)نوین،خواجهپیری،84/6:1382(.
اینحکمعالوهبرماده379قانونمدنیکهبیانمیدارد:»اگرمشتریملزم
شــــدهباشدکهبرایثمن،ضامنیارهنبدهدوعملبهشرطنکند،بایعحقفسخ
خواهدداشــــتواگربایعملتزمشدهباشدکهبرایدرکمبیع،ضامنبدهدوعمل
بهشرطنکند،مشتریحقفســــخدارد.«درمادۀ241قانونمدنینیزآمدهاست:
»ممکناستدرمعاملهشرطشودکهیکیازمتعاملینبرایآنچهکهبهواسطهمعامله،
مشغولالذمهشود،رهنیاضامنبدهد.«ضمانتاجرایآننیزمادۀ243قانونمدنی
استکهمقررمیدارد:»هرگاهدرعقدشرطشدهباشدکهضامندادهشودواین
شــــرطانجامنگردد،مشروٌطلهحقفسخمعاملهراخواهدداشت.«اینحقفسخرا
نیزمیتوانبهموجب»خیارتخلفشرط«اعمالکرد)نوین،خواجهپیری،1382،
85/6(.مگراینکهشرِطزمانکردهباشدکهدراینصورت،بعدازفرارسیدنزمان

آن،حّقیبرایاووجودندارد)طوسی،324/2:1387(.

4-2.   تعیین مّدت برای مبیع یا ثمن
یکیدیگرازاسباباعالمسقوطحقحبس،تعیینمدتبراییکیازدوتعهد
)مبیعیاثمن(میباشــــد.درصورتیکهبرایتسلیمیاتأدیهثمنموعدیمقررشده
باشد،موجبسقوطحقحبسطرفدیگرخواهدشد؛زیرادرحقحبس،شرط
مدتنشانمیدهدکهدرآنرابطهاجرایتعهدمؤجلبهتأخیرمیافتدوتعهددیگر
کهحالاســــت،بیدرنگاجرامیشود،چنانکهپسازاعالمحقحبس،خریدار
وفروشنده،اعالممیکند:»مگراینکهمبیعیاثمنمؤجلباشد.دراینصورتکه
هرکدامازمبیعیاثمنکهحالباشد،بایدتسلیمشود.«)مادۀ377قانونمدنی(.اما
باوجوداین،وجودمدتوزماندرصورتیمانعازایجادحقحبسمیباشدکهدو

شرطزیردرآنجمعباشد:
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ألف. ناشیازتراضیدوطرفباشد.بنابراین،موعدیکهدادگاهبرمبنایانصاف
معینمیکند)مادۀ277قانونمدنی(.1یاقراراقساطیکهدرادارۀثبتمعینمیشود،

حقحبسطرفتعهدراازبیننمیبرد.
ب. باعثتقّدمیکیازدوتعهددراجراشود.اگرهردوتعهدمؤجلومدتدار
باشــــدودریکزمانموعدآنهافرارسد،حقحبسازبیننمیرودوآنزمانکه
درحققابلمطالبهشود،بایدهمزمانبهاجرادرآیدوهرتعّهدمیتوانداستفادهازحق
حبسراوسیلۀتأمیناینهمزمانسازد)کاتوزیان،247:1386؛کاتوزیان،1387:
89/4-88(.پساگریکیازآندومؤّجلودیگریحالباشدتاهنگامفرارسیدن
زمانتسلیمبهدلیلیانجامنشــــود،بازهمحقحبسوجودنداردودینیکهازآغاز
مؤجلنبودهاست،بایدابتداوفایبهعهدشود،چوندرتراضیاصلیاواجرایتعهد
خودرامعّلقبهوفایعهدمؤجلنکردهاستوبیهیچقیدیخودراملتزمبهتسلیم
آنکردهاست)کاتوزیان،245:1386-244؛سروی،179:1391(.زیراحقحبس
درعقدمؤجلجارینیست،مگراینکهموعدتسلیممبیعوموعدتأدیهثمنیکزمان
واحدباشند)نوین،خواجهپیری،83/6:1382(.زیراهمانطوریکهدرشرایطایجاد

حقحبسگفتیمیکیازشرایطایجاداینحق،حالبودنمبیعوثمنبود.
امادرفرضمزبور)هرگاهتسلیمیکیازعوضینمؤجلباشدولیطرفدیگراز
تسلیمامتناعکندتاپرداختعوضیکهمؤجلاستفرابرسد(اکثرفقهاازجملهمحقق
حّلیقائلبهعدمحقحبسشدهاند،چراکهمیگویند،کسیکهشرطتأجیلبرایاو
نشدهاست،تقدمدرتسلیمرانسبتبهطرفمقابلخودپذیرفتهاستوبهآنپایبند
اســــت،بدوناینکهتسلیمخودرامعّلقبرتسلیمعوضیکهمؤجلاست،کردهباشد
)عالمهحّلی،111/10:1414(ودرمقابلبرخیازفقیهانمعاصر،قائلبهحقحبس
شدهاندومیگویندکهاگرفرضکنیم،ثمنمؤجلوبایعمبیعراتسلیمنکردهباشدتا
اجلفرارسیدهاست،دراینصورت،برایهردوحقحبسوجودداردچونقبضو

اقباضیصورتنگرفتهاست)خویی،بیتا:564/7؛خمینی،564-565/5:1412(.

1.ماده277قانونمدنیتصریحداردکه:»متعهدنمیتواندمتعهدلهرامجبوربهقبولقسمتیازموضوعتعهدنمایدولی
حاکممیتواندنظربهوضعیتمدیونمهلتعادلهیاقراراقساطدهد.«
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همچنینبهایننحوبیانکردهاندکهاگرفرضکنیمثمنمؤجلمبیعراتسلیم
نکردهباشدتااجلفرارســــیدهاست،دراینصورتبرایهردوحقحبسوجود
داردوعلتوجودحقحبسبرایمشتریآناستکهبراساسبنایعقد،وجوب
تسلیمدربیعبهصورتشرطضمنی،مشروطبهتسلیمازطرفمقابلمیباشدودر
اینصورتمشتری،برههایاززمانراازشمولآنشرطضمنیبهوسیلهتفریحدر
هنگامعقد،خارجساختهاست.پسدرزمانباقیماندهمشمولشرطضمنیمیباشد
وعلتوجودحقحبسبرایبایعایناستکههرچنداوباپذیرشمدتداربودن
ثمن،خودراملزمبهتسلیمبیقیدوشرطمبیعنمودهاست،امااینالتزامرافقطدر
برههایاززمان،یعنیفاصلهعقدتاحلولاجلقبولکردهاست.بنابراینپسازپایان
یافتنآنمقطعزمانیوضعیتاو،مانندمشتریمیباشد.درنتیجهوجوبتسلیمبرهر
یکازمتبایعینمتوقفبرتسلیمطرفمتقابلحتیدربیعمؤجلپسازحلولاجل

میباشد)خویی،بیتا:564/7(.
برخیدیگرازفقها،ازجملهامامخمینیباپذیرشاستداللباالمیافزایندکه
حقحبس،حکمیثابتبرایمعاوضهیاتسلیممعاوضیمیباشدوازاینحکمکلی
تنهاموردیکهتسلیممؤجلمیباشد،تاحلولاجل،استثناشدهاستکهبنابراینسایر

مواردمشمولحکممزبورخواهندبود)خمینی،374/5:1412(.
گروهینیزحقحبسرادرفرضذکرشده،قبولدارندوبااستنادبهعرفبر
اینباورهستندکهرجوعبهعرفثبوتحقحبسراقطعیمیکند)روحانی،1376:
509/6(.چوناگرفرضکنیمپسازوقوععقد،بایعاطمینانیافتکهمشتریبعد
ازرسیدناجل،ثمنراپرداختنکند،آیابازهمعرفاوراملزمبهتسلیممیداند.که
دراینصورتجوابمنفیاستچوناینحکمعرفبهجهتالتزامضمنیمبنیبر

تسلیممعاوضیمیباشد)باقری،طباطبایی،110-111:1383(.
چنانکهقانونمدنیدرماده395میگویدکه:»اگرمشتریثمنرادرموعد
مقررتأدیهنکندبایعحقخواهدداشتکهبرطبقمقرراتراجعهبهخیارتأخیرثمن
معاملهرافسخیاازحاکماجبارمشتریرابهتأدیهثمنبخواهد«.چونعنوانامتناع
بیشتردرمورداوتحققیافتهاستوبهسببآنبرایطرفمقابلاینحقحاصلشده
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وحقمزبورمستصحباست)عبدهبروجردی،222-223:1380(.

5-2.   توان اسقاط حق به عرف
عرف،درمواردیبهعنوانســــاقطکنندهحّقحبسمحسوبمیشودوآنهم
زمانیاستکهبهحکمعرفبایدتعهدیکیازدوطرفزودترانجامشودوپیرویاز
آننیزالزماست.برایمثال:مرسوماستکهدستمزدکارگر،نقاش،معمار،پیمانکار
وبعضیازمتصدیانحملونقل،مانند:رانندگانتاکسیراپسازانجامکارداده
شــــود.اینعرفنیزبرقانونحکومتدارد،زیراسکوتطرفیندربرابرآننشانۀ
تراضیضمنیبررعایتمفادعرفاست.چنانکهصاحبجواهر،اقتضایعرف
راعدماستحقاقتســــلیمبرایزمانیکهبهطورمثال،بایعسکونتدرخانهراشرط
میکند،میداند)نجفی،148/23:1404(.درحقیقتمیتوانگفتکهعرفدر

برخیازموارد،ساقطکنندۀحّقحبسوحاکمبرقانونمیباشد.

6-2.  مقّدم بودن اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد
ازمواردیکهبیانشده،هنگامیاستکهاجرایتعهدیکیازدوطرِفعقد،
مقدمۀوسایلاجرایتعهددیگریباشد.دراینفرض،تعهِدمقدمبایدزودترانجام
شود،چونالزمۀاجراونفوذقراردادواحترامبهارادۀضمنیطرفینبرمبنایحسن
نّیتآنهااســــت)کاتوزیان،89/4:1387(.زیرادرصورتیکهبایعابتدایکیاز
عوضینراقبضنماید،دراینصورت،موجبازبینرفتنحّقطرفمقابلمیشود

وبرایاوحّقخیارتأخیرباقیمیماند)نجفی،145/23:1404(.

7-2.   از بین رفتن دین متقابل تعهد
درصورتیکهدینمتقابلتعهدبهدلیلیازبینرود،حّقحبسنیزمبنایخودرا
ازدستمیدهد،همچنیندرموردیکهدینشبهدیگریانتقالیابدوطرفقرارداد
نیزدربرابراستنادکنندهوبهحّقحبسبریمیشود.بهطورمثال،اگرفروشندهبرای
گرفتنثمــــن،حوالهایبهعهدۀخریدارصادرکندوموردقبولاوقرارگیرد،دیگر
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نمیتواندتسلیممبیعرابهبهانۀعدموصولثمنبهتأخیراندازد.همینصورتزمانی
رعایتمیشودکهفردثالثیازخریداردرمقابلفروشندهضمانتکندواواینضمان
رابپذیــــرد.برعکسدادنوثیقه،هرچندکهتااندازهایاجرایحقحبسرابیهوده
میکند،آنرانیزازبیننمیبرد،زیراهیچمانعینداردکهشخصدوتضمینمتفاوت
برایوصولطلبدراختیارداشتهباشد.فسخقراردادمعوض،هردوتعهدمتقابلرااز
بینمیبردوحقحبسموضوعخودراازدستمیدهدودرمقاماستردادوعوض
نیز،حقحبسیوجودندارد)شهیدی،169:1383(.چوندیگردینیوجودنداردتا

بااستفادهازحقحبسبهآندینعملکند.

نتیجه گیری
همانطوریکهبیانشدحّقحبسدرعقودمعاوضی،بهحّقیاطالقمیشودکه
بهمتعاقدیناجازهمیدهدبعدازپایانعقد،مالیراکهبهطرفمقابلمنتقلکرده
اســــت،بهاوتسلیمنکند،تااونیزمتقاباًلحاضربهتسلیمشودوبهتعهدخودعمل
نماید.درواقعحقحبس،اصطالحیفقهی-حقوقیاســــتکهبهمنظوروانگیزۀ
تعدیلوتنظیمروابطدوسویهیکتعهدونیزمقّررداشتننوعیضمانتاجرا،در
صورتامتناعیکطرفازاجرایتعهدخوداست. میتوانگفتکهدرایجادحق
حبسدرعقــــودمعاوضی،عواملمتعددیدخیلاندکهازجملهآنها:وجودعقد
معوضصحیحمیانطرفینعقد،وجودتعهدهایاصلیومتقابل،حالبودنمبیع
وثمن،عدمتســــلیمهیچیکازدوموردحق،قابلیتمطالبههمزمانوآمادهتسلیم
بودنیکیازمتعاقدینرامیتوانبیانکردوازمیاناینشرایطمیتوانگفت:وجود
تعّهدهایاصلیومتقابلجزومهمترینشرایطایجاداینحقدرعقودمعاوضیاست.
همچنیندراســــقاطحقحبسدرعقودمعاوضی،عواملمتعددیدخیلاندکهاز
جملهآنها:ارادهصاحبحق)اسقاطتوسططرفین(،تسلیمیکیازدوموردتوسط
متعاقدین،اخذضمانوحوالهنســــبتبهثمنومبیعکلی،تعیینمدتبرایمبیعیا
ثمن،ازبینرفتندینمتقابلتعهدوعرفرامیتواننامبرد،کهازمیاناینشرایط،
اسقاطتوسطمتعاقدینجزومهمترینواصلیترینشرایطاسقاطاینحقدرعقود
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حِقّ حبس در عقود 
معاوضی

معاوضیبهشمارمیرود.تبییناینشرایطدرجهتکاربردیکردناینحقدرجامعه
حقوقی،میتواندبسیارمؤثروکارگشاباشد.

منابع
1.امامی،سیدحسن،)1375(.حقوق مدنی. جلداول.چاپهفدهم.تهران:اسالمیه.

2.باقری،احمد.طباطبایی،محمدصادق.)1383( حقحبس، فصلنامه مطالعات اسالمی.
شماره67.مشهد.

3.خویی،سیدابوالقاسم.)بیتا(.مصباح الفقاهة. دوره7جلدی.بیجا:بینا.
4.خمینی،سیدروحالله.)1415(. المکاســــب المحرمة.دورهدوجلدی.چاپاول:قم:

.مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی
5.ـــــــــ.)1412(.کتاب البیع،دوره5جلدی.چاپاول.تهرن:مؤسسهتنظیمونشرآثارامام

.خمینی
6.جعفریلنگرودی،محمدجعفر.)1386(.دائرة المعارف عمومی حقوق.جلددوم.دوره

5جلدی.گنجدانش:تهران.
7.ـــــــــ.)1386(.ترمینولوژی حقوق،چاپهجدهم،تهران،گنجدانش.

8.زرقاء،مصطفی.)1967(.المدخل الفقهی العام،دمشق:دارالفکر.
9.سروی،محمدباقر.)1391(.حقوق مدنی کاربردی.چاپاول.تهران:فکرسازان.

10.شهیدثانی،زینالدینبنعلیجبعیعاملی.)1413(،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع 
االسالم. دوره15جلدی.چاپاول.قم:مؤسسةالمعارفاالسالمیه.

11.ـــــــــ.)1412(.الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه،دوره2جلدی،چاپاول،قم:
انتشاراتدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم.

12. شهیدی، مهدی . )1383(.  آثار قراردادها و تعهدات. جلد سوم. چاپ دوم. تهران:  مجد.
13.صفایی.حسین.)1384(.دوره مقدماتی حقوق مدنی.جلددوم.چاپسوم.تهران:نشر

میزان.
14.طباطبایی،علیبنمحمد.)1418(.ریاض المسائل فی بیان االحکام بالدالئل.چاپاول.

.دوره16جلدی.قم:مؤسسهآلالبیت
15.طوسی،ابوجعفرمحمدبنحسن.)1387(.المبسوط فی فقه االمامیه.دوره8جلدی.

چاپسوم.تهران:المکتبةالمرتضویالحیاءاآلثارالجعفریه
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16.عبدهبروجردی،محمد.)1380(.حقوق مدنی.چاپاول.تهران:انتشاراتگنجدانش.
17.عدل،مصطفی)1342(.حقوق مدنی،چاپهفتم،بیجا:امیرکبیر.

18.عالمهحلی،حسنبنیوسف.)1414(.تذکرة الفقهاء، دوره14جلدی.چاپاول.قم:
.موسسهآلالبیت

19.علیاحمدیجشفقانی،حسین. )1375(.  اجرای تعهد قراردادی. چاپاول:ورامین.
20.کاتوزیــــان.ناصر.)1386(.دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی؛ قرارداد-ایقاع، 

چاپدوازدهم.تهران:شرکتسهامیانتشار.
21.ـــــــــ.)1353(.حقوق مدنی: عقود معین،جلداول.چاپاول.تهران:دانشگاهتهران.
22.ـــــــــ.)1387(.حقوق مدنی:  قواعد عمومی قراردادها، جلد4.چاپپنجم.تهران:

شرکتسهامیانتشار.
23.روحانی،محمدصادق.)1376(.منهاج الفقاهة )تعلیق بر مکاسب(.چاپچهارم،قم:

انتشاراتعلمی.
24.محققکرکی،علیبنحسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،دوره13جلدی،چاپ

دوم،قم،موسسهآلالبیت،1412ق.
25.نجفی،محمدحســــنبنباقر.)1404(.جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم،دوره43

جلدی.چاپهفتم.بیروت:داراحیاالتراثالعربی.
26.نوین،پرویز،خواجهپیری.عباس.)1382(.حقوق مدنی: عقود معین.چاپدوم.تهران:

پیامنور.
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ماهیت و قلمرو قاعدۀ 
»الّزرُع ِللّزارِع َو َلو کاَن غاِصبًا«1

حمیدرضا موسوی پور2
غالمرضا یزدانی3

چکیده 
قواعـدفقهـیبـرایتبییـنواسـتخراجفـروعفقهـیوحقوقـیکاربـردفراوانـیدارد.
رُعِللـّزاِرعَولـوکاَنغاِصبـًامیباشـدکـهدرانتهـایمـادۀ33 ازجملـۀآنهـاقاعـدۀ»الـزَّ
قانـونمدنـیانعـکاسیافتـهاسـت.برابرقسـمتانتهاییمـادۀ33قانونمدنـی:»...مگر
اینکـهنمـاءیـاحاصـلازاصلهیاحّبهغیرحاصلشـدهباشـدکـهدراینصـورتدرختو
محصـول،مـالصاحـِباصلـهیـاحّبهخواهـدبود،اگـرچهبـدونرضایتصاحـبزمین
کاشـتهشـدهباشـد.«اگـرشـخصیبـذرمتعّلـقبهخـودیـادیگـریرادرملـکمتعّلقبه
دیگـریبـکارد،محصـول،متعّلـقبـهصاحـببـذراسـت،اگرچـهزمینراغصـبکرده
تحلیلـیبـهبررسـیفروعـاتایـن باشـد.درایـننوشـتهبـابهرهگیـریازروشتوصیفـیـ
قاعـدهمیپردازیـم.درنهایـتعـالوهبـرتثبیـتایـنقاعـده،درخصـوصمحصـوالت

1.تاریخدریافت:1396/02/16؛تاریخپذیرش:1397/02/20
h.mosavipur@yahoo.com:2.عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدسبزوار)نوسیندۀمسئول(؛رایانامه

ygholamreza1@gmail.com:3.استادیاردانشگاهعلوماسالمیرضوی،رایانامه

سال سوم، شماره پیاپی نهم، زمستان 1396

فصلنامۀ
علمی پژوهشی



114

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

بهدسـتآمـدهازحّبـهوتعمیـمآنبـهمحصـوالتبهدسـتآمـدهازاصلدرخـت،بهنظر
میرسـدنتـاجحیوانـاتوحّقزارعانهنسـبتبهغاصبازمواردیاسـتکـهازاینقاعده

تبعیـتنکردهوحکـممسـتقّلیدارند.
کلید واژه ها: زراعت،زارع،مزارعه،غاصب،حقزارعانه.

مقدمه
قاعدۀ»الزرعللزارعولوکانغاصبًا«جزوقواعِدناظِربهمالکّیتاموالاســــت.
کارکرداینقاعده،همســــانباکارکردقاعدۀیدبودهوبهموجبآن،مالِک»زرع«
تشخیصدادهمیشود.ازاینروســــتکهقانونگذارایران،اینقاعدهرادرکنار
قاعدۀیدوبحثاماراتمالکیت،بیاننمودهاست.اینقاعدهدرشبهاتحکمیو
موضوعیجریانداشتهومنبعومدرکآنروایاتیاستکهبراساسآن،اگرشخصی
بذرخودرادرزمینمتعّلقبهدیگریبکارد،محصولمتعّلقبهصاحِببذراســــت
اگرچهزمینغیرراغصبکردهباشــــد)کلینی،296/5،1407(.ایندیدگاهمورد
پذیرشمشهورفقهااست)عالمهحّلی،456/9،1412(.درحقوقایراناینبحث
باعنوان»مالکّیتتبعی«بیانشدهاست.مالکیتتبعیعبارتازحقوقیاستکه
مالكبرمنافعومتعّلقاِتمالدارد.برابرمادۀ33قانونمدنی:»نماءومحصولیکهاز
زمینحاصلمیشود،مالمالکزمیناستچهبخودیخودروئیدهباشدیابهواسطه
عملیاتمالک...«قانونمدنیفرانسه،محصولناشیازبذردیگریرابهتبعمالکّیِت
زمین،ملِکمالکزمینمیداندوقاعدۀتابعّیتمنافعازمالکّیتعین؛یعنیقاعدۀ
»الزرعللزارع«رانقضکردهاست)جعفریلنگرودی،130،1388(.قانونگذار
ایرانباتبعّیتازفقهامامّیه،مالکحّبهرامالکمحصولمیداندوقاعدهتابعّیترا
کهدرمادۀ32قانونمدنیآمده،پذیرفتهاست.اینمادهازآنجهتکهفقطحقوق
صاحِببذرواصلهراموردشناساییقراردادهونسبتبهحقوقمالکسکوتکرده
است،ناقصاست.مالکحقداردقلعمحصولودرخترابخواهد،ودرصورت
نخواســــتنقلع،استحقاقاجرتالمثلرادرمدتبقایمحصولودرختبرزمین

خوددارد)جعفریلنگرودی،132،1388(.
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مفردات قاعده 
الف( الَزرع : زرعدرلغت،کاشتن،رویاندنوتخمپاشیدناست)معین،1353،
1734/2؛دهخدا،1342،ش345/161(.مفهومزراعتدرعرفمعلوماســــت.
زراعتعبارتاستاز:کشتهرنباتکهاصِلثابتوباقینداشتهباشد،مانند:
پنبه،نیشکر،بادمجان،خربزه،گندم،جو،عدس،ماشوبهطورکلیبقوالت،خیار،
کدودرهمۀاقسامآن،کلمدرهرنوع،سیر،پیاز،توتفرنگی،کاهو،انواعگلها،
انواعسبزیها،ترهفرنگی،چغندروماننِدآن)جعفریلنگرودی،78/3،1388(.
بنابراینبادّقِتعرفیمیتواننتیجهگرفتکهدرامثالگندم،جووبرنج،بذرپس
ازکشتنابودمیشودوآنچهباقیمیماندمحصولاست.البتهبرخیمصادیقوجود
داردکهبهمدتچندســــالدرزمینماندگاراست،سپسخودبخودنابودمیشوند
مانند:پیاز،زعفرانویونجه.باتوجهبهاینکهاینگونهموارددرواقعبهمنزلۀدرخت
میباشــــند،بهطوریکهبقایاصلآنهادرزمینموجبسلطهبرآناست.بنابراین
اطالقعنوانزرعبراینموارد،خالیازاشکالنیست.البتهآنچهدرمادۀ33قانون
مدنیآمدهاست،نهخصوصزرعبلکه»حّبه«و»اصلۀ«متعّلقبهدیگریمیباشد.
»حّبه«بهمعنایبذریاستکهریشهدرزمیننداردو»اصله«بهمعناینهالدرختان
استکهریشهآندرزمینباقیاست.بنابراینمادۀ33قانونمدنیعالوهبرزراعت
شاملنهالدرختاننیزمیشودوازاینجهتعامترازقاعدۀزرعاست.اگرچهدر
عرفبهدرخت،زرعنمیگویندومنظوراززرعدرمزارعه،مطلقزراعتاســــت.
مغارسهودرختکاریخارجازشمولعقدمزارعهاست)معاونتقوهقضائیه،1386،
255/1(.شایانذکراست»الفوالمدرالـــزرع»استغراقوبهمعنایجمیعاست؛

یعنیهمۀزراعتهاملِکزارعاستاگرچهزارع،غاصبباشد.

ب( ِللّزاِرع:»الِم«درعبارت،بهمعنایاختصاصاست؛یعنیزرعمختّصزارع
اســــت.همچنینمیتواندالِمملکباشد؛یعنیزارع،مالکزرعاست.»زارع«در
اصطالِحعامیانهبهمعنایکشاورزودراصطالححقوقی،شخصیاستکهباانعقاد
قراردادبامالکیابدونقرارداد،اقدامبهکشــــتزراعتیدرزمینمینمایدوقصد
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اوتمّلکمحصولحاصلازاینزراعتاســــت.خواهقرارداِداجارهباشدکهدرآن
کشاورز،زمیِنمتعّلقبهغیررادرمّدتمشّخصوبااجرتمعّیناجارهمینماید)و
مالکمنافعموّقتزمینمیشود(ویاقراردادمزارعهکهبرابرآنمزاِرعملکخودرا
برایمّدتمعّینیامتعارفباتعیینحّصهمشاعازمحصولبهعاملواگذارمینماید

)جعفریلنگرودی،78/3،1388(.

ج( و لو کان غاصبًا: درتقابلقاعدۀضمانید)علیالیدماَاَخَذتَحّتیُتؤّدیه(با
رُعللّزاِرعوَلوکاَنغاِصبًا«میتوانگفت:قاعدۀزرعازاستثنائاتضمان قاعدۀ»الزَّ
یدورابطۀآندو»حکومت«است،بهطوریکهقاعدۀزرع،قاعدۀضمانرامحدود
میکند.بنابراین،اعمالوکارهایغاصبدرملکغصبیکهموجبافزایشارزش

ملکشدهاست،محترمنیست؛مگردرخصوصزراعت.
»کان«درقاعدۀباال،فعلناقصاست،اســــمآن»زارع«وخبرش»غاصبًا«

میباشد.
»غاصبًا«مصدربودهومتعّلق»غصب«بیاننشــــدهاست؛ودرمتعّلقآن،دو

احتمالوجوددارد:
رع«؛دراینصورتاگرشخصی،بذِر 1(متعّلِقغصب،زرعباشد،»غاصبًاللزَّ
متعّلــــقبهدیگریرادرزمینخودیادیگریبکارد،زارعتبهوجودآمدهازغاصب
میباشد،اگرچهبذرراغصبکردهباشد)طوسی،420/3،1407(.ایناحتمال،با
نظرمشهورفقهامخالفاست؛زیرادراینفرضمعتقدند؛محصولازصاحببذر
استنهغاصب)اردبیلی،176/9،1304(.همچنینباقواعدفقهیواصولیمخالف
است؛زیرامتقضیاســــتصحابملکآناستکهمحصولازصاحببذراست

)نجفی،198/37،1367(.
2(متعّلِقغصب،زمینباشد؛یعنی»الزرُعللزارعولوکانالزارُعغاصبًالألرِضو
َقدَزَرَعفیهاِلَنفِسه«باایناحتمال،زرعملِکزارعاست،اگرچهزمینراغصبکرده
باشد؛زیرازرعنتیجۀهمانبذریاستکهدرزمینکاشتهشدهومالغاصببوده

است؛پس،نتیجهاینبذرنیزبرایغاصباست)نجفی،198/37،1367(.
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مستندات قاعده
الـف( قـرآن: درقـرآنآیـهایکهبهصراحـتداللتبرمفادقاعـدهنماید،وجود
نـدارد.امـاازبرخـیآیـاتمیتـوانمفـادآنرااسـتنباطکرد.طبـقآیـات33تا35
سـورۀیـسو آَیة َلُهـم ااَلرُض الَمیَتـُة َاحَییناها َو َاخَرجنا ِمنهـا َحّبًا َفِمنُه َیاُكُلـون )33( و 
رنـا فیها ِمن الُعُیـون )34( ِلَیاُكلُوا ِمـن َثمِره َو  جعلنـا فیهـا جّنات من َنخیـٍل َو َاعناٍب َو َفجَّ
مـا َعِمَلتـُه َایدیِهم َافالَیشـُکرون ))35اسـتداللبهعبـارتو ما َعِملتُه َایدیِهم اسـت.
درصورتـیایناسـتداللصحیحاسـتکـه»واو«عاطفهو»مـا«یموصولهوترجمۀ
آیـهچنیـنباشـد:تـااینکـهآنهـاازمنافـعآن)درختـان(وآنچـهکـهبـادستانشـان
بهعمـلمیآورنـد،بخورنـد.«البتـهدرخصـوصتفسـیرایـنعبـارِتآیـهاختالف
نظراسـت.امیناإلسـالممرحومطبرسـیمیگوید:»تـااینکهازثمـرۀدرختانتناول
کننـدوازآنچـهدسـتانآنهـابـهعمـلآوردهازَغـرسوَسـقیوآباروماننـداینها
ازاعمالـیکـهمنتهـیبـهثمـرهدادندرختـانمیشـودوجایزاسـتکهحـرفمای
نافیـهومعنـیآیـهچنینباشـدواینمیوههارادسـتانآنهـابهعملنیاوردهانـدوقادر
بـهچنیـنکارینیسـتند.1هـرچندتفسـیردومبـهنظرعالمـۀطباطباییبهمعنـایآیه
نزدیکتـراسـت)طباطبایـی،86/17،1393(،امـامیتـوانبـاتوجـهبهسـیاقآیهاین
معنـارافهمیـدکهآنچـهماازثمراتدرختانمیرویانیموآنچهکهشـمابادسـتانتان
)عملتـان(بهوجـودمیآوریـد،همـهمتعّلـقبـهخداونداسـت؛زیـراآیـهدرمقامنفی
قـدرتانسـانهانیسـت،بلکـهدرمقـامبیـانایـناسـتکـهاگرچـهشـمادرزمین
کارمیکنیـد،امـامحصولـیکـهبهوجودمیآیدمنتسـببـهخداونداسـت.دراین
صـورتمعنـایآیهچنیناسـت:تامـردمازثمـراتدرختان)منافعطبیعـیکهبدون
دخالـتانسـانهابهوجـودمیآیـد(وازمنافعآنها)کـهبادخالتانسـانهابهوجود
میآینـد(تنـاولکننـدو ِلَیاكُلـوا من مـا َعِمَلتُه ایدیهمهـرچندمالکزمینـیکهدر
آنکشـتکردهانـدنباشـند؛زیـراآیـهاطـالقداردوناظربـههردوحالـتمیتواند

باشد.

ُمُرُمنتهاها.ویجوز قِیوااَلّباروغیِرذلکِمَناالعمالالیانیبلغالثُّ 1.»"منثمره"ومن"ماَعِملتُهَایدیِهم"منالَغرِسوالسَّ
مارایدیهموالَیقدرونعلیه.«)طبرسی،388/3،1371( انیکون"ما"فی"ماعملتهایدیهم"نافیًةایولمَتعملتلکالثِّ
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ب( روایات 
1-ازامامجعفرصادقسؤالشد،مردیدرزمینمتعّلقبهدیگریبدوناذن
اوزراعتمیکند،تااینکهبعدازرســــیدنمحصول،صاحِبزمینمیآیدوادعای
محصولمیکندومیگوید:بدوناذنمنزراعتکردی.بنابراین،محصولازمنو
هزینۀکشترابهتومیپردازم.ازامامسؤالمیشودکهآیاصاحِبزمینچنینحّقی
دارد؟اماممیفرماید:محصولبهزارعتعّلقداردومالکزمینمیتواندکرایهزمین

رامطالبهکند.1
2-ازاماممحمدباقرســــؤالشد،مردیخانهایراکهدارایباغاستکرایه
میکندوبدوناذنوامرمالکدرباغزراعتمیکندودرختخرمایادرختانمثمر
وغیــــرمثمرویاغیرآن،غرسمیکند؛اماممیفرماید:کرایۀباغبهعهدۀمتصّرف
است،امااومالکدرختانوزراعتکاشتهشدهمیباشدوبایددرختانوزراعترا

قلعکندوهرموقعمالکخواستآنهاراازباغبردارد.2

مصادیق قاعده 
الـف( محصـول و نمـاء حّبـه و اصلـه:برابـرقاعـدۀفقهی»النمـاءتابـعللملک«
محصـولحاصـلاززمین،متعّلقبـهمالِکحبهیااصلهاسـت؛بدینمعناکههرکس
مالـکمالـیباشـد،نمائـاتومنافعآنملـکنیـزازآِناوخواهدبـود.دراینبحث
نیـز،فـرضآناسـتکـهحّبـهازآِنغاصـباسـت،ازایـنرو،زرعحاصـلازاو،
میبایسـتمـالخـوداوباشـد،ولـیچـونزمیندیگـریراغصـبکرده،عـالوهبر
ارتـکابگنـاه،میبایسـتاجـرُتالمثـِلتصرفاتخـودرانیزبپـردازد)شـهیدثانی،
237/12،1413(.همیـنمطلـبدرقانـونمدنـینیـزآمـدهاسـت،برابـرمـادۀ32

ِهع-َعْن َباَعْبِداللَّ
َ
ْلُتأ

َ
ِهْبِنِهاَلٍلَعْنُعْقَبَةْبِنَخاِلٍدَقاَلَسأ ِدْبِنَعْبِداللَّ ِدْبِناْلُحَسْیِنَعْنُمَحمَّ ُدْبُنَیْحَییَعْنُمَحمَّ 1.»ُمَحمَّ

َما ْرِضَفَقاَلَزَرْعَتِبَغْیِرِإْذِنیَفَزْرُعَكِلیَوَلَكَعَلیَّ
َ
ْرُعَجاَءَصاِحُباأْل یِإَذاَبَلَغالزَّ ْرَضَرُجٍلَفَزَرَعَهاِبَغْیِرِإْذِنِهَحتَّ

َ
َتیأ

َ
َرُجٍلأ

ْرِضِه.«)کلینی،296/5،1407(.
َ
ْرِضِکَریأ

َ
اِرِعَزْرُعُهَوِلَصاِحِباأْل ْماَلَفَقاَلِللزَّ

َ
َلُهَذِلَكأ

َ
ْنَفْقَتأ

َ
أ

ِبیَجْعَفٍر
َ
ِدْبِنُمْسِلٍمَعْنأ َعْنُمَحمَّ َمْیِریِّ َکْیٍلالنُّ

ُ
ْبِنُعْقَبَةَعْنُموَسیْبِنأ اٍلَعْنَعِلیِّ ِبیِهَعِناْبِنَفضَّ

َ
ْبُنِإْبَراِهیَمَعْنأ 2.»َعِلیُّ

ِمْرِفیَذِلَكَصاِحَب
ْ
ْشَجارًاَوَفَواِکَهَوَغْیَرَذِلَكَوَلْمَیْسَتأ

َ
عِفیَرُجٍلاْکَتَریَدارًاَوِفیَهاُبْسَتاٌنَفَزَرَعِفیاْلُبْسَتاِنَوَغَرَسَنْخاًلَوأ

َمَرَفَعَلْیِهاْلِکَراُءَوَلُهاْلَغْرُس
ْ
ْرَعِقیَمَةَعْدٍلَفُیْعِطیِهاْلَغاِرَسَوِإْنَکاَناْسَتأ اِراْلَغْرَسَوالزَّ ُمَصاِحُبالدَّ اْلُبْسَتاِنَفَقاَلَعَلْیِهاْلِکَراُءَوُیَقوِّ

ْرُعَیْقَلُعُهَوَیْذَهُبِبِهَحْیُثَشاَء.«)کلینی،297/5،1407(. َوالزَّ
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قانـونمدنـی:»تمـامثمراتومتعّلقاتاموالمنقولهوغیرمنقولـهکهطبعًایادرنتیجۀ
عملـیحاصـلشـدهباشـد،بالتبـعمالمالـکامـوالمزبـورهاسـت.«مالکّیتتبعی
ممکـناسـتناظربهثمـرهیامتعّلقاتمربوطبهآنمالباشـد.مالکّیتتبعینسـبت
بـهمتعّلقـاتمـال)مانندبنـا(ازبحثخـارجاسـت)کاتوزیـان،158،1386(.بحث
اصلـیراجـعبـهمالکّیـتتبعـیبـرثمـرهومنافـعحاصـلازمـالاسـت.واژۀثمرهو
منفعـتونمـاءومحصـولکهگاهـیمرادفباهمبـهکارمیرونـد،درعرفمعانی
گوناگـوندارد:بـرایمثـالواژۀ»محصـول«اختصـاصبـهمنافعحاصـلاززمینو
بـاغدارد.درحالیکـهنمـاءومنفعتدرمورداموالمنقولوغیرمنقولیکسـانبهکار
مـیرود.همچنیـن»منفعتبهفایدهایگفتهمیشـودکـهبهتدریجازمالیبهدسـت
میآیـدوایجـادآنبـاازبیـنرفتناصلمـالمالزمهندارد؛مانندسـکونتدرخانهو
نتـاجحیوانـاتوبهرۀپـول.ولی»ثمـره«و»نماء«معنـایعامّتریدارنـد)کاتوزیان،
158،1386(.نتیجـۀتمیـزبهمعنـای»ثمـره«و»منفعـت«ایناسـتکههـرگاهدراثر
قـراردادیـابـهحکـمقانـون،مالکعیـنومنفعـتمالیکینباشـد،مالـکمنفعت
فقـطازفوایـدیمیتوانـداسـتفادهکنـدکهباازبیـنرفتنعینمالمالزمنیسـت.1از

ایـنرو،منافـعهـرمـالرامیتوانبهسـهدسـتهتقسـیمکرد:
1ـمنافعطبیعی؛کهبدوندخالتانسانازمالحاصلمیشود،مانند:بوتهها.

2ـمنافعمصنوعی؛مانندزراعتکهاززمینبدستمیآید.
3ـمنافععهدی؛منافعیاستکهدراثرقراردادوتوافقمالکبادیگراندربرابر
واگذاریمنافعبهمبلغمعّینبرایمالکایجادمیشود)کاتوزیان،1386،ش159(.
بنابراین،اگرمالکزمین،بذریدرزمینخودبکاردیانهالیراغرسکند،محصول
ودرختبهتبعملکازمالکزمیناست.اّمااگرمالک،حّبهیانهالدیگریرادر
زمینخودبکارد،آیامحصولبهاوتعّلقداردویابهمالکحّبهیانهال؟آیااینادعای

1.النماءعبارةعناألعیانالمستخرجةمنالمال،ایمایمکناالشارةالحسّیةالیه،لوجودمابحذاءلهفیالخارج؛سواء
کانقاباًللالنفصالکاللبنوالثمرةوالنتاجوالصوفونحوذلک.أولمیکنکالسمنونمّواالشجار.والمنافعماال
یکونبحذائهشیٌئفیالخارجکسکنیالدار،ورکوبالدابةوقدیطلُقکّلمنهماعلیاآلخر.فذهبالمشهورإلیاّنالنماء
المنفصلوالمنافع)مستوفاةکانتاوتالفة(ملٌکلمنانتقلالیهالمال،فالترّدبرّدالعین،والنماءالمتصلتابعللعین)نائینی،

محمدحسین،منیةالطالبفیشرحالمکاسب،230/1(.
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صاحبزمینپذیرفتهاستکه،محصولدراثروجودموادغذاییزمینبهوجودآمده
واوبهتبعاینمواد،مالکنتاجحاصلازآننیزهست،یااینکهمحصولیامیوه،نتیجه
وثمرۀنهالوحّبهاست،چوندرراهبهثمررسیدنآنملکغیراستفادهشدهاست،
صاحبزمینتنهاحقمطالبهاجرترادارد؟دراینموردسهاحتمالوجوددارد:

1ـحّبهایکهدرزمیندیگریمیرویدتلفشدهمحسوبشدهوکسیکهآن
راکاشته،موجباتالفآنشدهاست.بنابراین،هرگاهمالِکزمین،حّبهراغصب
نمودهودرزمینخودکاشتهباشد،بایدمثلآنرابهمالکحّبهبدهدوهرگاهمالک
حّبهخودرادرزمیِندیگریکاشــــتهباشد،مالخودراتلفنمودهاستوهرگاهبه
وسیلۀعملغیرانسانمانند:باد،آبیاحیوان،آنحّبهبهزمینغیرمنتقلشدهوبُروَید

مانندآناستکهحّبهبهخودیخودتلفشدهاست.
2ـمحصولیکهازحّبۀغیربهدستمیآید،بهوسیلۀدوامراست؛حّبۀغیرومواّد
غذاییکهدراثربقامّدتیدرزمیندیگریبهصورتمحصولدرآمدهاست.برایرفع
اختالف،محصولبهمالکزمیندادهمیشودومالکزمینبایدبدلحّبهرابهمالک

آنبپردازد؛دلیِلبرایناحتمال،جمعبینحّقیناست.
3ـمحصولیکهازحّبهغیردرزمیندیگریمیروید،همانحّبۀاولیمیباشد
کهپسازمدتیتغذیهاززمینبهاینصــــورتدرآمده،بنابراین،محصولمتعّلقبه
صاحبحّبهاست.مادۀ33قانونمدنیپسازبیانقاعدۀکلی»مالکیتصاحب
زمین«احتمالســــومراپذیرفتهودرختوثمرهومحصولرامالصاحبحّبهو
اصلهمیداند،اگرچهبدونرضایصاحبزمینکاشــــتهشدهباشد.بنابراینفرقی
نمیکندکهصاحبحّبهواصلهآنرادرزمینغیرکاشتهباشدویابرعکسصاحب
زمین،اصلهوحّبهغیرراغصبنمودهودرزمینخودکاشــــتهباشد.همچنانکه
فرقینمیکندکهکشتبااذنطرفدیگرباشدیابدوناذنقبلیاوباشد.اماراجع
بهاستفادهایکهاززمینشدهاست،صاحبحّبهخواهزمینراغصبکردهویابا
اجازۀمالکدرآنکشتنمودهاست،بایداجرُتالمثلآنرابهمالکزمینبپردازد،
مگراینکهاذندرانتفاعمجانیباشد.ولیهرگاهمالکزمینحّبهراغصبنمودهو
درزمینخودکاشتهاست،حّقیبرایاجرُتالمثلنخواهدداشت)امامی،1376،



121

ماهیت و قلمرو قاعدۀ 
»الّزرُع ِللّزارِع َو َلو کاَن 

غاِصبًا«

44/1و386(.1بنابراینچندفرضوجوددارد:
فرضاول:کسیبذرخودرادرزمیندیگریبکارد؛حالیابااذنصاحبزمین
کاشته)کهغاصبنیست(یابدوناذنصاحِبزمین)کهغاصباست(،درهردو
صورت،مطابققاعدهوذیلمادۀ33قانونمدنی،حاصلمتعّلقبهصاحببذراست؛
زیرامحصولزمینازحّبدیگریبهدستآمدهاست.امادرهردوفرض،مالک
محصولبایدازجهتاســــتیفایازمالوزمینغیراجرُتالمثلزمینرابهمالک
زمینپرداختنماید؛زیرااذندرکشتمالزمهبارایگانبودناستفادهنداردورایگان
بودنخالفاصلومحتاجبهصراحتکافیاست)جعفریلنگرودی،131،1380؛
جعفریلنگــــرودی،390/1،1388(وبرابرمادۀ314قانونمدنی:»اگردرنتیجۀ
عملغاصبقیمتمالمغصوبزیادشــــود،غاصبحّقمطالبهقیمتزیادیرا
نخواهدداشت،مگراینکهآنزیادتیعینباشدکهدراینصورتعینزائدمتعّلقبه
غاصباست.«دربیانحکماینمادهگفتهشده،اگردراثرعملغاصب،زیادی
مادیدرمالمغصوبحاصلشدهباشد،چنانچهگندمیااصلهدیگریراغصبودر
زمینخودبکاردوآنبذرمحصولدهدویااصلهدرختشود،آنمحصولودرخت
متعّلقبهصاحببذرواصلهخواهدبودوغاصبمستحقاجرُتالمثِلزمیِنخود
نمیباشد؛زیراغاصِببذرواصله،بدوناجازۀمالکاقدامبهکشتآنهادرزمین
خودنمودهومنافعزمینراتفویتکردهاستوهریکازمالکوغاصبمیتوانند
برداشتمحصولوقلعدرخترابخواهندوهزینهآنبهعهدۀغاصباست)امامی،
387/1،1376(.امامخمینیحکمنهالکارییازراعتیااحداثبنادرملکغیر
رابهشرحزیربیاننمودهاست:»اگرزمینیراغصبنمایدودرآنزراعتکندیا
نهالکاریکند...نماءهرکدام،مالغاصبخواهدبودوغاصببایداجرِتزمین
راتازمانیکهزراعتیانهالدرزمینباقیاست،بپردازد.غاصببایدنهالیازراعت
خودراازرویزمینبردارد،حتیاگرمتضررشــــود،وعالوهبرآنحفرههایروی
زمینرابایدپرنمایدوارشنقصزمینراکهزراعتموجبآنشدهاستبپردازد،

1.اذاغصبحّبًافزرعه...قبلالزرعللغاصبوقیلللمغصوبمنهوهواالشبه،لوغصبارضًافزرعهااوغرسها،فالزرعو
نمائهللزارع.)شهیدثانی،مسالكاالفهام،جلددوم،کتابغصب(.
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مگراینکهمالکبهبقایزراعتمجانًایادرمقابلاجرترضایتدهد...همچنین،
اگرزمیــــنراغصبنمایدودرآنبنااحداثکند،پسحکمآنمانندنهالکاری
درزمینغیراســــت،کهدراینصورت،اگرمصالحمالغاصباست،بنامتعلقبه
غاصباستومالکمیتوانداوراملزمبهقلعوقمعنماید.پسحکماینمسئلهدر

آنچهبیانشد،مانندحکمنهالکاریاست)موسویخمینی،186/2،1314(.
فرض دوم : مالِکزمین،بذِرمتعّلقبــــهدیگریرادرملکخودبکارد،بااذِن
صاحببذریابدوناذنصاحِببذر،کهدرحالتاول،محصولازآِنصاحببذر
است،ولیبایداجرُتالمثلرابهمالِکزمینبدهد.درحالتدوم،محصولمتعّلقبه
صاحببذراست،امااوملزمبهپرداختاجرتالمثلبهمالِکزمیننیست)امامی،
44/1،1376(،زیرامالِکزمینبهزیانخوداقدامکردهاستوبرابرحدیث:»َلیَس
ِلِعرِقظالٍمَحٌق)طوسی،294/6،1407(،غاصبجهتعملزراعتخودچیزیرا

مستحّقنمیباشد.
فرض سوم : کسیبذردیگریرادرملکثالثبکارد،بدوناذنمالِکزمین
وبدوناذنصاحِببذر،بازهممحصولمتعّلقبهمالکبذراســــتومالِکزمین

اجرُتالمثلراازصاحببذرمیگیرد.بهدودلیل:
1-محصولبوجودآمدهعینمالمالکاولیاستوفقطصورتآنتغییرپیدا
کردهاست.2-برابرقاعدۀ»النماءتابعللملک«محصولمتعّلقبهمالکبذراست،
اگرچهنماءبهسببفعلغاصببوجودآمدهباشد)شهیدثانی،236/2،1412(.همین
حکمدرصورتیاستکهبذردیگریتوسطبادیاسیلویاهرعاملغیرانسانی،وارد
ملکدیگریشودوبروَید،دراینصورتنیزبرابرقاعدۀ»الزرعللزارع«محصول

متعّلقبهصاحببذراست)بجنوردی،42/7،1388(.

ب( زراعت بنا و درخت احداث شــــده به وسیلۀ شریک مال مشاع بدون 
اذن شرکا:اگریکیازمالکانمشاعی،بدوناذنسایرشرکابهمیزانسهمیابیشازآن
مبادرتبهتصّرفواحداثبنادرملکمشاعنماید،آیایدمالکمشاع،نسبتبهکل
تصّرفات،غاصبانهاستوبایدازاووازهمۀتصرفاتشولوبهمیزانسهمخودخلعید
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نمود؟مسلمًاتصرفحقوقیشریکدرسهممشاعیخود،بهداللتمادۀ583قانون
مدنی،چونمستلزمتصّرفمادیدرمالمشاعنمیباشد،مجازاست)خواهناقلعین
یامنفعتباشد(.اّماتصّرفاتحقوقینسبتبهسهمشرکایدیگربهداللتمادۀ581
قانونمدنی،تابعمقرراتمعاملهفضولیاست.ولیتصّرفاتماّدیشریکدرملک
مشاعقبلازافراز)مثاًلیکیازشرکادرملکمشاعزراعتکندیادرآناحداثبنا
نماید(درقانونمدنیبهطورصریححکممســــئلهبیاننشده،اّماازمادۀ579قانون
مدنی،حکماینمســــئلهاستنباطمیشود.برابراینماده:»اگرادارهکردنشرکتبه
عهدۀشرکایمتعّددباشدبهطوریکههریکبهطوراستقاللمأذوندراقدامباشد،هر
یکازآنهامیتواندمنفردًااعمالیکهبرایادارهکردنالزماستاقدامکند.«مفهوم
مخالفماده،آناســــتکهاگرهریکازشرکامجازنباشدبهطوراستقاللدرمال
شریکیتصرفنماید،تصرفاتشغیرنافذاست.دلیلاینمطلب،ایناستکهاین
تصرفات،غاصبانهبودهواحکامتصرفاتغصبیبرآنبارمیشود.یکیازایناحکام،
هماناســــتکهاینمقالهدرصددبررسیآنمیباشد؛یعنیاگرشریک،حّبهایدر

ملکمشاعکاشت،محصولازآناوست،ولواینتصرف،غاصبانهمیباشد.
عالوهبرآنازمادۀ475قانونمدنیمیتوانحکماینموردرااســــتنباطنمود.
ازعبارتذیلاینمادهفهمیدهمیشودکهاجارهمالمشاعکهیکتصّرفحقوقی
استمجاز،ولیتسلیممورداجاره،یکتصرفمادیاستکهبدوناذنشریک
مجازنمیباشــــد.بنابراین،تصرفاتمادیشریکدرملکمشاعبایدبااجازهسایر
شرکاباشد،درغیراینصورتاستیالبرمالغیرومشمولاحکامغصبخواهدبود

)موسویخمینی،172/2،1314(.

ج( زراعت پس از بطالن یا انقضای مدت مزارعه: برابرمادۀ533قانونمدنی:
»اگرعقدمزارعهبهعلتیباطلباشد،تمامحاصل،ماِلصاحِببذراستوطرف
دیگرکهمالِکزمینیاآبیاصاحِبعملبودهاست،بهنسبتآنچهمالکبوده،
مستحّقاجرُتالمثلخواهدبود.اگربذرمشترکبینمزارعوعاملباشد،حاصلو
اجرتالمثلنیزبهنسبتبینآنهاتقسیممیشود.«بنابراین،اگرعقدمزارعهبههر



124

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

دلیلی،باطلباشد؛مسئلهچندحالتپیدامیکند:
الف(زراعتومحصولرسیدهباشــــد؛دراینحالتاگربذرازمالکباشد،
همۀمحصولازاوستبهعنوانتبعّیتدرمالکّیتبذر.منتهامالکبایداجرتالمثل
عملوعواملمؤثردرکشترابدهد.امااگربذرازمالکزمینوزارعهردوباشد،
هریکبهاندازهبذرخود،مالِکمحصولاســــتونسبتبهحّصۀمالکزمین
درتخم،اجرتالمثلزمیناوســــاقطاست،چنانچهنسبتبهحّصهزارعدرتخم،
اجرتالمثلعملوعواملساقطاست.اگربذرراثالثدادهباشد،همهمحصول،
ملکثالثمیشود،ولیاوملزماستاجرتالمثلزمینوعواملرابهذینفعآنها
پرداختنماید)جعفریلنگــــرودی،78/2،1390(.بههرحالاجرتالمثل،تابع
اجرتالمسمینیست.اگرعاقدیباعلمبهفسادمزارعه،وارددرعقدشود،استحقاق
اجرتالمثلراندارد،بهدلیلقاعدۀاقدام)جعفریلنگرودی،373/4،1388(.

ب(زراعتومحصولنرسیدهباشد؛مستفادازمادۀ540قانونمدنی،مزارعحق
داردزارعتراازالهکندیاآنرابااخذاجرتالمثلابقانماید.

اّمااگرمّدتمزارعهمنقضیشــــودوزراعتهمزمانباانقضایمدتیاقبلآن
رسیدهباشد،مطابقعقدمزارعهعملمیشود،ولیاگرزراعتقبلازانقضایمّدت
نرسیدهباشد؛برابرمادۀ540قانونمدنی،مالکمیتواندبرابرقاعدۀتسلیطزرعرا
قلعویاآنراباقیگذاردوبهنســــبتمدتاضافهاجرتالمثلدریافتنماید؛زیرا
یکیازشــــرایطعقدمزارعهتعیینمدتبرایکشتاست.بنابراین،مدتمجهول
عقدراغرریوباطلمیکند.مدتبایدطوریمعّینشودکهعادتًازراعتدرآن
مدتبهدستآید.پساگرزمینرابهمزارعهبدهد،براییکبارکشتگندم،مدت
کشتورسیدنمحصولمعلوماست.امااگردرمزارعهمدتتعیینشدهباشد،عقد
مزارعهباتمامشدنمدتآنپایانمیپذیرد.بنابراین،عاملمکّلفاستزمینرابه
مزارعتحویلدهدوازتاریخپایانمدت،اذنمالکخودبهخودازبینمیرودواز
آنتاریخعاملدرحکمغاصباستوبایستیاجرتالمثلبدهد،هرچنداستیفای

منفعتنکردهباشد)کاتوزیان،حقوقمدنی)مشارکتهاوصلح(،220،1386(.
حالســــؤالایناستکهآیادرایندوصورتقراردادمزارعهباطلاستیاباطل
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نیست؟اگرباطلباشد،برابرقاعدۀ»الزرعللزارع«زراعِتموجودازصاحِببذرو
اجرتالمثلزمینخوددرمدتزراعتمیباشد.برابرنظرمشهور مالکمســــتحقِّ
فقهــــا،مالکپسازانقضایمدتمزارعهمیتواندبهمقتضایقواعدیچونقاعدۀ
سلطهوقاعدۀحرمتتصّرفدرمالمسلمانبدونرضایتاو،بدونپرداخِتارش
ازالۀزرعراازحاکمبخواهد،تفاوتنداردکهعّلتنرسیدنزرعتفریطعاملیاحوادث
خارجیمربوطبهآبوهواباشد)شهیدثانی،293/1،1414؛طباطبایییزدی،1390،
289/2؛نجفی،16/28،1367(.ازطرفدیگر،باانقضایمدت،تعّهدمالکتمام
میشودوالزاماوبهابقایزرعبهضرراوستهمچنینقلِعزرعقبلازرسیدنبهضرر
زارعاست.بعدازتعارضدوالضرروتساقطآنها،برابراصلتسلیط،مالکمیتواند
زراعتراقلعوبهدادنارشالزامیندارد؛زیراباتردیددرضمان،اصلدرعدمضمان
است)شیرازی،221/54،1409(.قانونمدنیدرمادۀ540برخالفعقداجاره)ماده
504ق.م(ازنظرمشهورتبعّیتنمودهوهیچتعّهدیبرایمالکجهتابقایزرعباقی
نگذاشتهاست.بنابراینمالکحققلعزراعترادارد.اگرچهاینحکممطابقباقواعد
است،اماازلحاظمصالحعمومیزیانباراست؛زیرااگرنرسیدنزرعبهواسطۀتفریط
زارعباشد،میتوانبااستنادبهدالیلیادشدهحقازالۀزرعرابدوندادنارشپذیرفت؛
زیراضرردراینصورتبهفعلزارعمستنداست)قاعدهاقدام(.امااگرنرسیدنزرع
مستندبهعواملطبیعیمثلتغییرآبوهواباشد،نظرمشهورقابلنقداست؛زیراازاله
زرعبدونپرداختارشمستلزمضرربهزارعخواهدبود.بهخصوصاینکهاصلزرعبا
اجازهمالککاشتشدهاست.باوجودچنینضرریبرایزارعقاعدۀالضرربرقاعده
تسلیطمقّدماستواستداللمشهورصحیحنیست،زیراضررمالکبهگرفتناجرُت
المثلزمینجبرانمیشودوضررزارعنیزمنتفیخواهدشدودرتعارضدوضررنیز
ضرراقویمقّدماست.)اصغریآقمشهدیوهمکاران،19/9،1385(.بنابراین،با
توجهبهاصل40قانوناساســــیومواد17و504قانونمدنیومادۀ48قانوناجرای
احکاممدنیدرتفسیرمنطقیازمادۀ540قانونمدنیبایدحکممندرجدرآنرابه
موردیمحدودکردکهنرسیدنزراعتناشیازتقصیرزارعباشد.درغیراینصورت،
مالکحقازالۀزراعترانداردوبایدباابقایزرعاززارعاجرُتالمثلمطالبهکند.



126

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

حتیبرخیحقوقدانان)جعفــــریلنگرودی،364/4،1388(معتقدند،اگربه
عّلتطبیعی)قوۀقهریه(محصولدرمدتنرسد،زارعبابتابقایمحصولدرخارج
مدتمزارعهضامندادناجرتالمثلنیست.اگرنرسیدنمحصولدرمّدتمقّرر
ناشیازاضطرارزارعباشد؛مثاًلبهزندانافتادن،مالْکخیاِرفسخداردومیتواندبه
ابقایزراعتتازمانرسیدنرضایتدهدبااستحقاقاجرتالمثلزمینواگرزارع
نکاردتامدتسپریگرددمالکاستحقاقاجرُتالمثلزمینرابهنسبتحّصهخود

دارد)حسینیعاملی،313/7،1418(.
صاحبعروهمیگوید:اگربعدازانقضایمّدتمزارعه،اصلزرعدرزمینباقی
بماندودرســــالآیندهدوبارهبروَید،دراینصورتاگربذراّولیمتعّلقبههردوی
آنهابودهباشد،محصولازهردونفرستواگربذردرابتداازیکیازایشانبوده
باشــــد،محصولنیزازهمانشخصاست.مگراینکهاوازمحصولاعراضکرده
باشد.البتهسیدطباطباییاحتمالدیگریراقویمیداندوآنایناستکهدرصورت
عدماعراضمحصولمتعّلقبههردویآنهاباشد،خواهبذرمتعّلقبهیکیازآنها
باشدوخواهمتعّلقبههردوباشد1.ایشاندرکتاباإلجارهعروهچنینبیانمیدارند
کهاگربعدازمدتاجارهدرزمینمورداجاره،برایزراعت،اصولزرعباقیبماند،
سپسبعدًازراعتبروَید،اگرمستأجراززراعتاعراضنکردهباشدمحصولبرای
اوستواگراعراضکردهباشدومالکزمینقصِدتمّلکمحصولرانمایدمحصول
ازاوست.واگردیگریمبادرتبهتمّلکمحصولنمایدمالکمیشود،اگرچهبرای

اوواردشدندرزمینمالکبدوناجازهمالکجایزنیست2.

1.»إذابقیفیاألرضأصلالزرعبعدانقضاءالمّدةوالقسمةفنبتبعدذلكفیالعاماآلتی،فإنکانالبذرلهمافهولهما،و
إنکانألحدهمافله،إاّلمعاإلعراضوحینئٍذفهولَمنسبقویحتملأنیکونلهمامععدماإلعراضمطلقًا،ألّنالمفروض
شرکتهمافیالزرعوأصلهوإنکانالبذرألحدهماأوالثالثوهواألقویوکذا----إذاَبقیفیاألرضبعضالحّب
بأحدهمااختّصبهثّمالیستحّقصاحباألرض مختصٌّ فنبت،فإّنهمشتركبینهمامععدماإلعراضنعملوکانالباقیحبٌّ
جرةلذلكالزرعالنابتعلیالزارعفیصورةاالشتراكأواالختصاصبهوإنانتفعبها،إذلمیکنذلكمنفعلهوالمن

ُ
أ

معاملةواقعةبینهما.«)طباطبایییزدی،657/2،1390(.
2.اذابقیفیاالرضالمستاجرةللزراعةبعدانقضاءالمدةاصولالزرعفنبت،فانلمیعرضالمستاجرعنهاکانت
له،واناعرضعنهاوقصدصاحباالرضتمّلکهاکانتله،ولوبادرآخرالیتمّلکهاملک،وانلمیجزهالدخولااّل

باذنمالکها.)طباطبایییزدی،537/2،1390(.
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د( زراعت در اراضی وقفی؛ برابرقانونابطالاسنادفروشرقباتآبواراضی
موقوفهمصّوب1363/1/28؛کلیۀاسنادیکهبرایمتصّرفاناراضیموقوفهصادر
شدهبود،ابطالشودوادارۀاوقافمیبایستموقوفاتراابتدابهمتصرفآنبهاجاره
واگذارنماید.دربند3مادۀیکآییننامهاجراییقانونابطالاسنادفروشرقبات،
آبواراضیموقوفهمصّوب1374/2/3ازحقوقمکتسبمتصّرفازقبیلمالکّیت
اعیانبهتحجیروحقَنَسقزارعانهوحقچاهوحقَغرساشجارومانندآنذکرشده
است.دراینمادهقانونگذارحقوقمتصرفاناراضیوقفیوزارعانصاحبَنَسق
زراعیدراراضیموقوفهراجزوحقوقمکتسبتلقیکردهومتولیوادارۀاوقافرا
ملزمنمودهدرصورتخلعیدمتصرفیازارعصاحبنسقحقوققانونیاورابرابر
قانونپرداختنمایند.اگرطبقهاولازموقوٌفعلیهمدرزمینوقفزراعتکنندو
قبلازرســــیدنمحصولمنقرضشوند،محصولمالورثۀصاحِببذراست،ولی
بایدزراعتبماندتابرسدوطبقهبعداستحقاقاجرُتالمثلباقیماندهمدترادارند
)جعفریلنگرودی،78/3،1388(.البتهایشــــاندرجایدیگر،پسازبیانحکم
میگویدکهطبقۀثانیازموقوٌفعلیهمحقندارنداجرتالمثلزمانیراکهزراعت
درآنزمانباقیاستازورثهطبقهمنقرضشدهبگیرند)جعفریلنگرودی،حقوق

اموال،134،1388(.

هـ( بنا و درخت احداث شده به وسیلۀ خریدار مال مشاع پیش از اخذ به 
شفعه: برابرمادۀ819قانونمدنی:»)پسازاخذبهشفعهتوسطشفیع(نمائاتیکه
قبلازاخذبهشفعهدرمبیعحاصلمیشود،درصورتیکهمنفصلباشد،مالمشتری
ودرصورتیکهمّتصلباشد،مالشفیعاست،ولیمشتریمیتواندبناییراکهکرده
یادرختیراکهکاشتهقلعنماید.«اگرچهدراینماده،قانونگذارازبناودرختنام
بردهاست،اّمابهاعتقادبرخیحقوقدانان)کاتوزیان،گامیبهسویعدالت،1379،
297/2-308(،وضعزراعتیکهخریدارپیشازاخذبهشفعهدرسهمخودکاشته،
ازنظراصولیمانندوضعبناودرختاست.بااینوجود،تعدادیازفقهامعتقدند
کههرگاهزراعتنرسیدهباشد،شفیعبایدآنراتاهنگامدروبهرایگاننگاهدارد،زیرا
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مدتموردانتظاربرایرسیدنزرعدرحکممنفعتیاستکهبهوسیلۀخریدارپیشاز
اخذبهشفعهاستیفاشده،درحالیکهنسبتبهبناودرختچنینمدتیوجودندارد
ودائمیاست)محققحلی،784،1408؛حسینیعاملی،387/6،1418(.شایدبتوان
حکمفقهادراینموردراناشیازایناعتقاددانستکهزرعموجوددرزمیندرحکم
منافعمنفصلیاستکهبرابرقسمتاولمادۀ819قانونمدنیمتعّلقبهخریداراست.
گاهیازبیعباشد ایناســــتداللدرصورتیتوجیهمیشودکهزرعبااذنشفیعوباآ
ودرســــایرمواردبهدشواریازقواعداستنباطمیشود.بااینهمه،ازجهتمصالح
اجتماعیوحمایتازکشاورزیوجلوگیریازقلعغذایعمومی،مفیداست،منتها
باپرداختاجرتالمثلبهشفیعحقاونیزرعایتمیشودورویۀقضاییمیتوانددر

سکوتقانونازآنپیرویکند.

و( حقــــوق زارعانه: حقوقزارعانهحقوقیاســــتکهتحتعناویندسترنج
رعیتی،کارافه،تبرتراشی1،حقاولّویترعیتیوباالخرهحّقریشه2درشرایطخاّص
بــــرایزارعانیکهبراثریکیازعقوداجارهیامزارعهبهوجودآمدهبهطوریکهبراثر
زحماتچندینســــالهزارع،زمینازحالتبایروغیرقابلکشتبهزمینآبادتبدیل
شدهاست.ایجادآبادانیدرزمیندراثرگذشتزمانطوالنیصورتمیگیردکه
برمبنایعرفایجادشــــدهوپایهآنارزشرنجبردنزارعدرآبادکردنزمینوغرس
اشــــجاروداشتنحّقریشهدرسالهایمتمادیاستواینحقبستگیبهزحمات
مستمرزارعمیباشد.صرفتصّرفزارعباگذشتچندسالباعثمیشود،زمیِن
مالکدراثرخدماتزارعازنظرآبادانیحالتبهتریپیداکند.درواقع،زارعدرموقع
تخلیهآثاریدرزمینازنظرعمرانوآبادانیکهبرایکشتهایبعدی،برایمالک

1.»حقکارافه«مترادفبا»تبرتراشی«و»حقدسترنجرعیتی«است؛درمنطقۀشمالایرانکهغالبًاپوشیدهازدرخت
وجنگلاست،افرادیکهدرصددتهیهزمینیجهتکشاورزیهستند،بهناچاربهقطعدرختانوازبینبردنریشهآنها
میپردازندوباتالشفراوانزمینیراازوجوددرختانپاکسازیمیکنند.ایناقدامبرایآنهاحقیتحتعنوان»حق

کارافه«ایجادمیکندوچونایناقدامغالبًابهوسیله»تبر«انجاممیشود،گاهبهآن»حقتبرتراشی«نیزگفتهمیشود.
2.چنانچهکشاورزی،بیشازیکسالدرزمینیمشغولبهزراعتباشد،نسبتبهآنزمین،حقیپیدامیکندکهبهآن

»حقریشه«اطالقمیشود.
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گذاشتهوتحویلمالکمیدهد.بنابراینانصافحکممیکندکهزحماتزارعدر
زمانتخلیهمنظورشود.اینحقوقناشیازمساعیزارعومنشأعرفیدارد.برابرمادۀ
31آییننامهق.ث.»دسترنجرعّیتیوحّقاولویتوگاوبندیوغیرهکهدرامالک
معمولوبینرعایاخریدوفروشمیشودازحقوقراجعهبهعینامالکنبودهوقابل
درخواستثبتواعتراضثبتنیستوصدورسندمالکیتبهناممالکهمتغییری
دروضعحقوقمزبوردرهرجاکهمعمولاستنمیدهد.«بنابراینحّقزارعانهجزو
حقوقارتفاقینمیباشدودردفترامالکواسنادمالکّیتقیدنخواهدشد.هیئت
عمومیشــــعبحقوقیدرتأییداینماده،دررأیاصراریشمارۀ1-79/1/23بیان
داشتهاست:»چونحّقزارعانهناشیازمساعیزارعدرملکموردتصرفاستکه
منشأعرفیداردونظربهاستشهادیهمستنددادخواستومؤدایگواهیگواهاندائر
براینکهدرختانباغموردبحثراخواهانغرسوســــالهادرنگهداریواحیایآن
تالشکردهوباتوجهبهاینکهکارگربودنخواهانبنابهادعایخواندهفاقددلیلاثباتی
اســــتمؤیدًابهرأیصادرهازهیئتتشخیصمقرردرقانونکارمبنیبرزارعبودن
خواهاناعمالانجامشدهازناحیهویدرباغحاکیاززارعبودنخواهانمیباشد.بنا
بهمراتبوباموردلحاظقراردادنمادۀ31آییننامۀقانونثبتونیزتبصرۀ2مادۀ5
الیحۀقانونینحوۀخریدوتملکاراضیوامالکبرایاجرایبرنامههایعمومی،
عمرانیونظامیدولتبهنظِراکثریتاعضایهیئتعمومیدیوانعالیکشورآرای
صادرهازدادگاههایعمومیبیاشکالبودهوابراممیشود.)مذاکراتوآرایهیئت
عمومیدیوانعالیکشور،12/6،1380(.درتحلیلحقوقیبرابرمادۀ220قانونمدنی:
»عقودنهفقطمتعاملینرابهاجرایچیزیکهدرآنتصریحشدهاستملزممینماید،
بلکهمتعاملینبهکلیۀنتایجیهــــمکهبهموجبعرفوعادتیابهموجبقانوناز
عقدحاصلمیشودملزممیباشند.«بنابراینطرفیِنقراردادعالوهبرالزامبهتعهدات
قراردادیبهکلیهنتایجیهمکهبهموجبعرفوعادتازعقدحاصلمیگرددمتعهد
میباشند.چنانچهحّقَنَسقدرحالحیاتبرایزارعوبعدمماتبرایفرزنداناوجزو
عرفمحلباشد،ازقبیلشرطضمنعقددرقراردادهایمزارعهبازارعانمحسوب
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میشودواینحقبرایاووفرزندانششرعیخواهدبود1.وبرابرنظریۀمشورتیشمارۀ
7/1352-77/2/21ادارۀحقوقیمقّررداشتهاست:»درصورتیکهدرارتباطباالیحه
قانونینحوهخریدوتمّلکاراضیوامالکبرایبرنامههای...مصّوب58/11/27
زارعیدارایحقریشهواعیانیباشد)موضوعتبصرۀ2مادۀ5(ومرجعتمّلککننده
ازپرداختحقوِقیادشــــدهخوددارینماید،پذیرشدادخواستازناحیۀزارعدر
دادگاهبالمانعاست.«)مجموعهآییندادرسیمدنی،معاونتحقوقی،62/1(؛بنابراین
بامالحظهقوانینورأیاصراریمیتوانگفت،حقوقزارعانهاصواًلناشیازمساعی
زارعومنصرفازرابطهمبتنیبرغصباست.شایدبتوانازآیۀَو َان َلیَس ِلالنساِن ااّل 
ما َسعى)نجم،40(مشروعّیتاینحقوقراتوجیهنمود.بااینبیانکهسعیوتالش
انساندرصورتیکهموّلدثروتباشد،قابلاحترامودرنهایت،قابلتقویمبهپولاست.
ازطرفدیگرمالکمالّیتهرچیزیعرفاستووقتیچیزیازلحاظعرف،مال
باشدشرعًانیزقابلحمایتاست.بنابراین،میتوانگفت:حقوقزارعانهباتمامانواع
واقسامشگرچهمبنایشرعیدرمتونفقهینداردوجزءحقوقراجعبهمالکّیت
اشخاص)عینومنفعت(نیست؛اّماحّقدینیبهنفعزارعبرذّمهمالکایجادمینماید،
بهطوریکهخلعیدزارعازملکمستلزمپرداختحقوقزارعانهمیباشد؛زیراهدف
قانونگذارایناستکههرکسدرجامعهاعتمادیراجلبکند،صرفنظرازاینکه
متعّلقبهمکانخاّصویاتجارتخاّصباشدوایناعتمادموجبافزایشثروتدر
جامعهگرددوبدینوسیلهخریدوفروشزیادشود،ایننوعفعالیتازلحاظعرفیقابل
حمایتاستوفرقینمیکندکهمربوطبهحرفۀخاّصیباشدیانباشدوسکوتشارع
نیزدربرابراینعرفکشفازعدممخالفتاونسبتبهاینامردارد.بنابراین،کشاورز
یازارعیکهچندینسالدرملِکدیگریاقدامبهکشتوزرعنمودهوموجببارور
شدنزمینشــــدهاست،باتاجریکهملکتجاریرااجارهکردهوچندینسالدر
آنتجارتنمودهوموجبرونقبازاروخریدوفروششــــدهفرقیندارد.همانطور
کهتاجردارایحّق،حِقکسب،پیشهوتجارتمیباشد؛زارع،نیزدارایحّقزارعانه

1.پاسخآیتاللهمکارمشیرازی؛نقلازپرسمانفقهیقضایی)4(،جلد170-156،2.
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مطابقعرفمحّلمیباشدوبرابرقاعدۀ»الزرعللزارعولوکانغاصبًا«،درصورتیکه
زارعبدونتوافقبامالکاقدامبهزراعتنمودهومالکنیزچندینســــالدربرابر
اقداماتاوسکوتکردهباشــــدواجدچنینحّقیاستوچنینحّقیفقطاززارع

غاصبسلبشدهاست.

سایر مصادیق 
1( ضمان مقبوض به عقد فاسد:اگرکســــیبهموجبعقِدباطل،ملکیرا
خریداریویابهطورکلی،ملکیبهموجبعقدباطلبهاومنتقلگردد،سپسمنتقٌل
الیهدرآنملکزراعتنمایدیادرختیبکارد،پسازآنطرفینمتوجهبطالنعقد
گردند.دراینموردنیزبرابرقاعدۀ»الزرعللزارع«درختانوزراعتمتعّلقبهمنتقلالیه
است.اینفرعولودرکتابهایفقهیبهصراحتمورداشارهقرارنگرفتهاست،ولی
باتنقیحمناطمیتوانحکمغاصبرادراینخصوصســــرایتداد.عالوهبراین،
مفهوماولویتمقتضیآناستکههرگاهغاصب،مالکمحصولبهدستآمدهاز
حّبهواصلهاست،بهطریقُاولٰیکسیکهباعقدفاسدمتصرفزمینشدهاستو
عدوانیدرکارشنبودهاست،میبایستمالکمحصولبهدستآمدهازحّبهواصله

گردد.
2( ضمان درک: اگرشخصیملکمتعّلقبهدیگریرابهثالثبفروشدوخریدار
درآنملکزراعتنمایدیادرختیبکاردویاساختمانیبناکند،سپسکشفشود
کهملک،مستحّقللغیربودهاستومالِکآن،بیعفضولیرااجازهنکند.برابرقواعد
مقّرردربیعفضولی،رّدمعاملهموجببیاثرشدنعقدازابتدامیشود.بهنظرمیرسد
دراینصورتخریداربتواندمحصولرابرداشــــتکند)اگربذرمتعّلقبهاوباشد(
حتیاگرمالکزمینرضایتندهد.منتهابایداجرُتالمثِلایامتصرفرابهمالک

بپردازد.دلیلبراینمطلبرامیتوانتنقیحمناطومفهوماولویتبیانکرد.
3(درصورتیکهعقدمضاربهبهجهاتیباطلباشــــد،چیزیازربحبهعامل
تعّلقنمیگیرد،تعّلقربحبهاوناشیازتعّهدضمنعقدمضاربهصحیحاست؛در
مضاربۀفاسدچنینتعّهدیوجودندارد.اصلایناستکهعاملدرمضاربهفاسد
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اگربهتغریردهندهرأسالمالواردعملگردد،مستحقاجرتالمثلعملخویش
است،خواهمعامالتیکهکردهباشدسودداشتهباشد،خواهنه.)جعفریلنگرودی،
143/5،1388؛شهیدثانی،584/2،1414(.البتهدراینموردمیتوانسودحاصلاز
تجارتراناشیازفعالیتعاملدانستنهسرمایهمالک؛کهدراینصورتمیتوان
برابرقاعده،حکمبهتعّلقســــودبهعاملدادنهمالک؛زیراسرمایهبهخودیخود
سودآورنیست،بلکهدراثرعملعاملسودحاصلشدهاست.بنابراین،عملعامل
درمضاربۀفاسددرحکمعملزارعدرغصباست؛ازاینجهتاستکهتصرف
هردو،عدوانیوغیرمالکانهمیباشــــد.دراینصورت،عاملمتعهداستاجرُت
المثلرابپردازد.البتهایناحتمالنیزدورازواقعنیستکهسودحاصلناشیازدو
عاملمساویاست:سرمایهمالکوعملعامل؛وهیچیکبردیگریترجیحندارد،
بنابرایندوطرفملزمبهاجرایمفادقرارداد،نهبراساسصّحتآن،بلکهبراساس

بطالنآناند.
4( اگرشــــخصیاقدامبهحفرچاهدرزمینغیرنمایدوبهاینوسیلهآبیازچاه
بهدستآید؛صاحِبجواهر معتقداستآبیکهباعملغاصبدرملکغیرحاصل
شدهاستازغاصباست،امااوبایداجرتزمینمالکرابپردازد.یااگرشخصی
سگمتعّلقبهدیگریراغصبوبهوسیلهآنشکارکند،شکارمتعّلقبهغاصباست،

اماغاصببایداجرتبهکارگیریسگرابپردازد)نجفی116/29،1367و36(.
5( درصورتیکهزارعزمینیرابرایزراعتاجارهکند،پسازبرداشتمحصول،
حاصلراطبقشرطتقسیممیکنند.حالاگرزارعمحصولرادروکندوریشۀزرع
دوبارهسبزشــــود،اگرزارعاعراضنکردهباشد،طبققاعدۀ»الزرعللزارع«محصول
بهوجودآمدهازبذرمتعّلقبهخودزارعاست.امااگراعراضکردهباشدوصاحبزمین
قصدتمّلککند،محصولمالاوستواگرمالکزمینقصدتمّلکنکندودیگری

قصدتمّلکنماید،نسبتبهمحصولضمانندارد،ولیکارحرامیکردهاست.1

صولالزرعفنبتتفإنلمُیعرضالمستأجرعنهاکانت
ُ
1-الرابعة:إذابقیفیاألرضالمستأجرةللزراعةبعدانقضاءالمّدةأ

له،وإنأعرضعنهاوقصدصاحباألرضتمّلکهاکانتله،ولوبادرآخرإلیتمّلکهاملکوإنلمیجزلهالدخولفی
األرضإاّلبإذنمالکها.)طباطبایییزدی،127/5،1390(.
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6( درتصّرفعدوانی؛برابرمادۀ165قانونآییندادرسیمدنیمصّوب1379:
»درصورتیدرملکموردحکمتصرفعدوانیزراعتشــــدهباشد،اگرموقع
برداشتمحصولرسیدهباشــــدمتصرفعدوانیبایدفوریمحصولرابرداشتو
اجرُتالمثلراتأدیهنماید.چنانچهموقعبرداشتمحصولنرسیدهباشد،چهاینکه
بذرروییدهیانروییدهباشدمحکوٌملهپسازجلبرضایتمتصرفعدوانی،مخّیر
اســــتبیناینکهقیمتزراعترانسبتبهسهمصاحببذرودسترنجاوپرداخت
کندوملکراتصّرفنماید،یاملکراتاپایانبرداشتمحصولدرتصرفمتصرف
عدوانیباقیگذاردواجرُتالمثلآن}زمین{رادریافتکند.همچنینمحکوٌمله
میتواندمتصرفعدوانیرابهمعدومکردنزراعتواصالحآثارتخریبیکهتوسط

ویانجامگرفته،مکّلفنماید.«
7(هـرگاهزمینـیموردکشـتقرارگرفتهباشـدوزمینبهفروشبرسـد،زراعت
جـزومبیـعنیسـت)مـادۀ358قانونمدنی(خواهاززمینرسـتهباشـدخـواهنه،مگر
اینکـهدربیـع،تصریحکننـدکهزراعتازآِنخریداراسـت.بنابرایناگربایع،زمین
کشـتشـدهرابفروشـدوکشـتدرملکّیتبایعباقیبماند،بایعحّقداردتازمان
دروزراعـترابههمـانحـالنگـهداردوآبیاریبراوسـتواجرتیبهمشـتریبابت
زمیـننبایـدبدهـد.اگرپیشاززمـاندروزراعـترابهصورتخویدیـانحودیگر،
دروکنـدحـقکشـتجدیـدرانـدارد)جعفـریلنگـرودی،دائـرةالمعارفحقـوق

مدنی،466،1388(.

استثنائات قاعده
1( نتایـج حیوانـات: اگـرحیـواِننـرکسـیباحیوانمـادۀدیگـرینزدیکیکند
وحاملـهگـردد،چـوناعمـالقاعـدۀمالکّیتتبعـیدرمـوردنتایجحیوانـاتایجاد
اختـالفمیکنـدوممکـناسـتتوّهـمشـودکـهحمـل،درحقیقـتهمـاننطفه
اسـتکـهدراثـرقـرارگرفتـندرمحیـطمناسـببهصـورتبچـهحیـواندرآمـده،
قانـونمدنـیدرمـادۀ34بیـانداشـته:»نتایجحیوانـاتدرملکیت،تابعمادراسـت
وهرکـسمالـکمادرشـد،مالـکنتایجآنهمخواهدشـد.«عبـارتمادهمجمل
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اسـتوسـببایـنپندارمیشـودکـههرگاهحیـوانحاملهفروختهشـودبچـهآننیز
ازتوابـعمبیـعاسـت،ولـیمادۀ34فقـطناظربهفرضیاسـتکهپدرومـادرحیوان
ازیـکشـخصنباشـدوصاحبـانآنهـادرمالکّیتبچهبایکدیگـراختالفکنند
)کاتوزیـان،1386،ش162(.بنابرایـنقانونگـذاردرمادۀ34ازتئوریدوماسـتفاده
کـردهونتایجراتابعمادردانسـتهنـهصاحبنطفه)امامـی،46/1،1376(.بنابراین،
اگـرشـخصیحیـواننـریراغصـبکنـدوآنراباحیوانمـادهایکـهدرملکیت
خـودشاسـت،ارتبـاطدادودرنتیجهحیـوانمادهدارایبچهشـود؛بچهدرملکیت
تابـعمادراسـت؛هـرچندمربوطبهغاصبباشـد،غاصبچونمالکمادهاسـت،
بچـهایهـمکـهبهدسـتمیآیدازغاصباسـت.امـاغاصبضامناجـرتحیوان
نـراسـت)ازجهـتاسـتیفاینـاروا(.زیراحیـواننـردارایمنفعتاسـتومیتواند

مـورداجـارهواقعشـودواجرتبـهآنتعلـقمیگیرد.

2( حّق زارعانه غاصب: همانطورکهبیانشددرصورتیکهثابتشودتصّرفات
ریشه زارعدرملکغیرغاصبانهوبدونرضایتمالکبوده،زارعحّقزارعانهوحِقّ
ندارد.اصلدرحّقریشه،روایتیاستازپیامبراکرم:»هرکسزمینیرااحیاکند
آنزمینبرایاوستوبرایریشهفردظالمحّقیوجودندارد.«1بنابراینهرکجاامر
دایرشودبیناستیفایصاحبدرختانبرایمنفعتواستیفایمالکزمینوضایع
شــــدنمنفعتبدوناستیفا،اولیمتعّیناستواینموجبمنعمالکازتصّرفو
محدودیتسلطنتاواست)حکیم،510/9،1418(.بنابراینازروایاتوکلمات
فقهااستفادهمیشودحقریشهمربوطبهشخصیاستکهتصّرفاوغاصبانهنباشد
وعدماقداممالک،علیهمتصّرفبررضایتاوداللتندارد،ولیچنانچهمالک
سابقنسبتبهتصّرفاتاوهنوزهمسکوتاختیارنمودهوادعایینداردیادسترسی
بهمالکسابقممکننیستومتصرفنیزاقراربهغصبندارد،بایدتصرفاتاوبر
صّحتحملگردد.اگرثابتشــــودکهتصرفاتاودرزمینازابتداغاصبانهبوده

1-رویهشامبنعروةابیهعنسعیدبنزیدبننفیلانالنبیقال:»َمنَاحیاءارضًامیتًهفِهیَلهولیَسلِعرِقظالٍمحٌق«
)ابنابیالجمهوراالحسایی،عوالیاللئالیالعزیزیه،1405ق،480/3(.
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 حالیابهاقرارثابتشودیابهبّینهومانندآن؛دراینصورت،متصّرفغاصبحِقّ
ریشهندارد)پرسمانفقهیقضایی،164/4،1390(هیئتعمومیشعب زارعانهوحِقّ
حقوقیدیوانعالیکشورنیزدررأیاصراریشمارۀ12-78/6/30دررابطهبامادۀ
31آییننامهقانونثبت،اینمطلبراتأییدکردهاســــت:»اعتراضتجدیدنظرخواه
نسبتبهدادنامۀشمارۀ525-77/4/23شعبۀدهمدادگاهعمومییزدوارداست؛
زیرااواًلسبقصدورحکمخلعیدوقلعوقمعاعیانی،علیهآقای...مؤیداینمطلب
استکهدادگاهتصرفاتمشــــاٌرالیهراغاصبانهتشخیصدادهاستوبااینترتیب
صدورحکممحکومیتمالکزمینبهپرداختمبالغیتوجیهقانونیندارد.ثانیًابر
تقدیریهمکهثابتباشددیواراطرافزمینوهمچنینبیستاصلهدرختخشک
ونیمهخشککهحسباظهاِرنظرکارشناسمنتخبدادگاهدروسطزمینموجود
بودهتوســــطآقای...احداثوغرسشده،ازآنجاکهدرپروندهامردلیلیوجود
نداردکهاثباتنمایداقداماتنامبردهدراحداثدیواروغرسدرختمسبوقبهاذن
ورضایتمالکصورتگرفتهاست،مسئولیتوضمانیرامتوجهمالکنمیکند.
اولویت ثالثًامقرراتمادۀ31آییننامهق.ث.کهبهموجبآندسترنجرعیتیوحِقّ
وگاوبندیوعناوینینظیرآنهابهرســــمیتشناختهشده،ناظربهجاییاستکه
وجودچنینحقیبرایمتصّرفثابتباشدومنصرفازرابطۀمبتنیبرغصباست،
بنابراینمراتبوباعنایتبهضوابطمصّرحدربند3وشقوقپوتمادۀ1قانون
اصالحیقانوناصالحاتارضیمصّوب1340/10/19،درمقامتوصیفعناوین
گاوبندیوباغ،هیچیکازاینعناوینباموردمطروحهتطبیقنمیکند،لذابااکثریت
نزدیکبهاتفاقآرایدادنامۀتجدیدنظرخواستهناصحیحاستوغیرمنطبقبامدارک
پروندهوموازینقانونیتشخیصدادهشــــدکهبااستفادهازماده576قانونآیین
دادرسیمدنیوبهاستنادبند2مادۀ23وبندجمادۀ24قانونتشکیلدادگاههای
عمومیوانقالبنقضمیشــــودورسیدگیمجّددبهشعبهدیگردادگاهعمومی
شهرستانیزدارجاعمیگرددکهدادگاهمرجوٌعالیهباتوجهبهاستداللهیئتعمومی
دیوانعالیکشورحکممقتضیصادرنماید«)مذاکراتوآراءهیاتعمومیدیوان

عالیکشور،336-327/5(.
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نتایج:
1ـقاعده»الزرعللزارعولوکانغاصبًا«جزوقواعدفقهیمیباشدکهدارایفروع
فقهیوحقوقیزیادیمیباشد.اینقاعدهاستثنایقاعدهضمانیداستکهبرابرآن
درصورتیکهکسیدرملکدیگریزراعتنماید،اواًل:محصولمتعلقبهصاحب
بذراست،وثانیًا:اوملزمبهپرداختاجرُتالمثلبهمالکزمینمیباشد؛مادۀ32
ق.م.فقطیکیازایندوحکمرابیاننمودهاست،مسئولیتزارعنسبتبهپرداخت

اجرتالمثلدردوفرضقابلبررسیاست:
الف(زارعزمینمالکراغصبکردهاستوبدوناذناواقدامبهزرعنموده
باشدومحصولنرسیدهباشد،دراینصورتضمانغصبنسبتتحویلزمینبه
مالک)خلعید(ونسبتبهمنافعزمینمیباشد.بنابراینمالکدراینموردمیتواند

تقاضایخلعیدوقلعوقمعزراعتواجرتالمثلزمینرابنماید.
ب(اگربذربااذنمالکدرزمینکشــــتشدهباشد؛)سپسکشفشودکه
عقدیکهمبنایاذنمالکبودهباطلاستیامدترسیدنزرعبیشازمدتیباشد
کهدرقراردادمقّررشدهاست(دراینصورتالزامزارعبهپرداختاجرتالمثلنه
ازجهتقاعدهغصب،بلکهازجهتاســــتیفاینامشروعازمالغیرمیباشد)مادۀ
مان«تعبیرشدهاست.اّمابرخیضمان 336ق.م.(کهدرفقهامامیهبه»االباحةبالضَّ

راناشیازداراشدنبدونسبب)غیرعادالنه(میدانند.
2ـدرهرموردکهبذرمتعّلقبهکسیدرزمیندیگریکشتشدهباشد،خواه
توسطمالکبذریاملکزمینیاشخصثالثیابصورتقهریمانند:بادوسیلویا
نهالواصلهشخصیدرزمیندیگریکاشتشدهباشد،محصولودرختانبوجود
آمدهمتعلقبهصاحببذرونهالمیباشد،ولیبادرخواستمالکزمیناوملزمبه
قلعمحصولودرختانمیباشد.وازطرفدیگرنیزملزمبهپرداختاجرُتالمثل
زمینبهنفعمالکمیباشد،مشروطبرآنکهخودمالکبذردیگریرادرزمینخود

نکاشتهباشد.
ریشــــه«ازمصادیققاعدهمیباشد،بنابرایندر 3ـحقوقزارعانهازجمله»حِقّ
صورتیکهزارعصاحبَنَسقبهمدتچندینسالدرزمیندیگریبهصورتاجاره
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یامزارعهکشتوکارکردهباشد،خلعیدزارعتوسطمالکمستلزمپرداختحقوق
زارعانهاوبراساسعرفمحلمیباشد.درهرصورتاینحقوقجزءحقوقارتفاقی

نبودهوثبتآنهادراسنادمالکّیتودفترامالکقانونینیست.
4ـازمواردیکهازاینقاعدهاستثناشدهاست،نتایجحیواناتوحقوقزارعانه
غاصبمیباشد؛زیرافرزندحیواندرملکیتتابعحیوانمادراستوهرکسمالک
حیوانمادرباشدمالکفرزندمتولدشدهنیزمیباشد،خواهحیواننرمتعّلقبهاوباشد
یانباشد،همچنیندرصورتیکهرابطۀزارعبامالکزمینغصبباشد،زارعازحقوق

زارعانهمحروممیباشد.

منابع 
1.االحسایی،ابنابیجمهور،)1405هـ.ق.(،عوالی اللئالی العزیزیه،چاپاول،قم،دارالشهداء.
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قم،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
3.اصغریآقمشهدی،فخرالدین،ومحمدزاده،علی،)1385(، وضعیت زرع پس از انقضای 

مدت مزارعه،مجلهمقاالتوبررسیها،تهران،دانشگاهتهران.
4.امامی،سیدحسن،)1376(،حقوق مدنی،چاپ13،تهران،کتابفروشیاسالمیه.

5.انصاری،مرتضی،)1415هـ.ق.(المکاسب )البیع(،چاپاول،قم،باقری.
6.بجنوردی،سیدمحمدحسن،)1388(،القواعد الفقهیه،چاپچهارم،قم،انتشاراتدلیلما.

7.جعفریلنگرودی،محمدجعفر،)1388(الفارق،تهران،ایران،انتشاراتگنجدانش.
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12.حرعاملی،محمد،)1409هـ.ق.(وسائل الشیعه،چاپاول،قم،موسسهآلالبیت.
13.حکیم،سیدمحسن،)1416هـ.ق.(مستمسك العروه الوثقی،چاپاول،قم،دارالتفسیر.

14.عالمۀحلی،حسنبنیوسف،)1412هـ.ق.(،مختلف الشیعهفی أحکام الشریعة،چاپ
دوم،قم،نشراسالمی.
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15.دهخدا،علیاکبر،)1342(لغت نامه دهخدا،تهران،دانشگاهتهران.
16.طباطبایی،سیدمحمدحســــین،)1393هـق(المیزان فی تفسیر القرآن،چاپسوم،قم،

مؤسسهاسماعیلیان.
17.طباطبایییزدی،سیدمحمدکاظم،)1390(العروة الوثقی )المحشی(،چاپسوم،قم،

انتشاراتاالمامعلیبنابیطالب.
18.طبرسی،ابوعلیالفضلبنالحســــن،)امیناإلسالم(،)1371( جوامع الجامع،چاپسوم،

تهران،انتشاراتدانشگاهتهرانومرکزمدیریتحوزهعلمیهقم.
19.طوسی،محمدبنحسن،)1407ه.ق(،تهذیباالحکام،تهران،دارالکتباالسالمیه.

20.عراقی،اکبر،)1391(حق زارعانه یا اولوّیت در حقوق ایران،چاپاول،تهران،انتشارات
پردیسدانش.

21.قمی،میرزاابوالقاسم،)1314هـق(،جامع الشتات،چاپاول،تهران،مؤّسسهکیهان.
. www. lankarani.com،22.فاضللنکرانی،محمد،درس خارج فقه

23.شیرازی،سیدمحمد،)1409هـق(الفقه،چاپدوم،بیروت،دارالعلوم.
24.شهیدثانی،زینالدین،)1412ه.ق(،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه،قم،انتشارات

دفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم.
25.شــــهیدثانی،زینالدین،)1414ه.ق.(مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم،بیروت،

لبنان،مؤسسهالبالغ.
26.شهیدی،مهدی،وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع،فصلنامهحق،1365،

شمارهششم.
27.کاتوزیان،ناصر،)1386(حقوق مدنی عقود معین 2 مشارکتها و صلح،تهران،انتشارات

دانشگاهتهران.
ـــــــ.)1379(گامی به سوی عدالت،چاپاول،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران. 28.ـ

ـــــــ.)1386(حقوق اموال و مالکیت،چاپدوازدهم،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران. 29.ـ
ـــــــ.)1385(قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپسیزدهم،تهران،نشرمیزان. 30.ـ

31.کرکی،علیبنحسین)محققکرکی(،)1414هق(جامع المقاصد فی شرح القواعد،قم،
.موسسهآلالبیت

32.کلینی،محمدبنیعقوب،)1388(الکافی،چاپسوم،قم،دارالکتباالسالمیه.
33.محققحلی،)1408هـق(شــــرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام،چاپدوم،قم،

مؤسسهاسماعیلیان.
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34.معاونتقوهقضائیه،)1386(مجموعه نشست های قضایی،چاپاول،مسائلقانونمدنی،
قم،نشرقضا.

35.معین،محمد،)1353(فرهنگ فارسی معین،تهران،انتشاراتامیرکبیر.
36.روزنامهرسمیدادگســــتری، مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور،جلد5،

تهران،1380.
37.مؤسسهآموزشیوپژوهشیقضا،پرسمان فقهی قضایی )4(،جلد2،قم،1390.

38.موسویخمینی)امام(،سیدروحالله،)1374( تحریر الوسیله،قم،مؤسسهدارالعلم.
39.نائینی،محمدحسین،)1431هـ.ق.(منیة الطالب فی شرح المکاسب،قم،مؤسسهالنشر

االسالمی.
40.نجفی،محمدحســــن،)1367(جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم،تهران،دارالکتب

االسالمیه.
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درنگی در قلمروی قاعدۀ فقهی
»الّتعزیر فی کلِّ عمٍل الُمحّرم«1

حسین جعفری2
مصطفی رجایی پور3

غالمحسن دالور4


چکیده
عملمحّرم«دربیِنفقهاست. پژوهِشحاضر،بررســــیفقهیقاعدۀ»الّتعزیرفیکلِّ
اینقاعدهیکیازقواعدیاستکهدرنزِدفقهایاسالم،اعّمازمتقّدمانومتأّخراندارای
ُشهرتبودهویكقاعدۀاصطیادیازمضامیِنادّلهاست؛بهگونهایکههیچفقیهیبهطوِر

صریحآنرانفینکردهاست؛امااینقاعدهباوجوِدُشهرت،خالیازِاشکالنیست.
موضوعقاعده،تعمیِمتعزیربهجمیِعمعاصیومحّرماتاست،بدینگونهکهحاکِم
شرعطبِققاعدۀمذکورحّقدارددرمورِدجرایمیکهبهاصطالِحفقهی،حراماندوموجِب

حدنیستند،تعزیرنماید.

1.تاریخدریافت:1396/03/11؛تاریخپذیرش:1396/10/06
2.دانشـجویدکتـریفقـهومبانـیحقـوقاسـالمیدانشـکدهالهیـاتدانشـگاهآزادمشـهد.مشـهد.ایـران.رایانامـه:

h.jafari@yahoo.com
3.استادیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمی،دانشکدهالهیاتدانشگاهآزادمشهد،مشهد،ایران.)نویسندۀمسئول(.رایانامه:

mostafarajae@yahoo.com
hojafari1395@gmail.com:4.استادیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمی،دانشکدهالهیاتدانشگاهآزادمشهد،مشهد،ایران.رایانامه

سال سوم، شماره پیاپی نهم، زمستان 1396

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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هدفازاینپژوهش،نقدورّداستناِدقاضیبهاینقاعدهدرُجرمانگاریمعاصیفاقِد
بیاِنمجازاتدرشرعوبهطورکّلی،نقِدُجرمانگاریدوگانه)براساِسمتونشرعوقانون(

میباشد.
درنهایت،باذکِرادّلهوبررسیآنهابهدستمیآیدکهاستداللبراینقاعدهبهدلیِل
وجودنداشتِنمستنِدقابِلاعتمادتمامنبودهاستوقاعدهایبیپایهقلمدادمیشود؛مگر
اینکهُجرموگناهرایکسانومساویبدانیمکهچنینچیزیهمنمیتواندصحیحقلمداد

گردد،زیراهیچگونهتالزمورابطهایبیِنُجرموگناهنیست.
کلید واژه ها:تعزیر،حّد،مجازات،حرام،ُجرم.

مقّدمه
یکیازقواعِدفقِهجزاییکهدربخِشتعزیراتازُشهرِتویژهایبرخورداربودهو
مورِدقبوِلفقهایشیعهواهلسنتاست،قاعدۀ»الّتعزیرفیکّلعمٍلمحّرم«است.
اینقاعدهدرفقِهجزاییوسیاســــیازجایگاِهخاّصیبرخوردارست،عالوهبراینبه
سبِبایجاِدزمینۀمناسبدرکنترِلرفتاریافرادوبرایرسیدنبههدایتوکماِلفردی
واجتماعیدرسیاستهایجناییاســــالمنیزحائِزاهّمّیتاست؛امادارایِاشکال
اساسیاستوآناینکهآیاهرگناهیکهامروزهدرجامعهانجاممیشود،بایدبرایآن

درقوانیِنکیفریُجرمانگاریکردیاخیر؟
مفاِدقاعدهبراساسمشهوِرفقهاآناستکههرمعصّیتیاعّمازفعِلحرامیاَترِک
واجبچنانچهفاقِدمجازاِتمصّرحومعّیندرشرعباشد،مستوجِبتعزیراست.بر
اینمبنا،قانونگذاردرمادۀ214قانوِنآییِندادرسیکیفری،قاضیرامکّلفساخته
درمواردیکهدرقوانیِنمدّوندرمورِدعملیکهموضوِعدعواست،بیانینیامدهو
ُجرمانگاریصورتنگرفتهاست،بااستنادبهمنابِعمعتبِرفقهیبرایعملیکهحرام

میباشد،حکمبهمجازاِتتعزیریکند.

1- واژه شناسی قاعده
»قاعده«جمِعقواعدبهمعنایاصل،اساسوپایهمیباشد.»قواعدالبیت«،یعنی
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اساِسخانهوبهدیگرســــخن،یعنیاساسالبناء)ابنمنظور،361/3،1414؛زبیدی،
201/5،1414؛صاحببنعّباد،150/1،1414(.چنانکهدرقرآنآمدهاست:

ِتى اَل َیْرُجوَن ِنَکاحًا)نور،60(. َساِء الالَّ اْلَقَواِعُد ِمَن النِّ
َو ِإْذ َیْرَفُع ِإْبَراِهیُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْیِت)بقره،127(.

اینواژهازنظرلغویبرایاساِسهرشیئیخواهماّدییامعنوی،وضعشدهاست؛
بدینگونهکههرگاهاساسوپایۀآنشیءمعدومشود،شیءهممعدوممیگردد.

1-1-قاعدۀ فقهی و تمایز آن با مسئله فقهی
قاعدۀفقهیمشتملبرحکمشرعیعاماستوازتطبیقآن،احکامشرعیجزیی
حاصلمیشودکهمصداقیازآنحکمکلیمیباشد.قاعدهومسئلهفقهیهردو
حکمشرعیاندوتفاوتآنهافقطازجنبۀتوسعهوضیقمیباشد؛بااینبیانکهدایرۀ
شمولقاعدۀفقهیازمسئلهفقهیوسیعتراست؛بهبیانیدیگر،هرقاعدۀفقهیمسأله
فقهیهمهست،لیکنهرمسئلهفقهیقاعدۀفقهینیست.بنابراینقاعدهفقهیهمان
مسئلهفقهیاستبااینتفاوتکهموضوعمسئلهفقهیخاصوموضوعقاعدۀفقهی

عاماست)ایروانی،16-13/1،1426(.

1-2- معنا و مفهوِم تعزیر
درکتابهایلغتبرایواژۀتعزیرمعانیمتعّددیذکرشــــدهکهبعضیازاین
معانیمشابهوبرخیمخالِفیکدیگرند.درلساِنالَعَربآمدهاست:»تعزیرازریشه
عزربهمعنایسرزنشومالمتکردن،تازیانۀکمترازحد،یاریرساندنباشمشیر
اســــت؛لیکنمعنایاصلیآنمنعوبازداشتناستوعّلِتنامگذاریتعزیربهاین
خاطراستکهُگنهکارراازانجامدادِنگناهبازمیدارد«)ابنمنظور،561/4،1414؛
زبیدی،212/7،1414(.دربرخیازکتِبلغت،تعزیربهمعنایتأدیبوضرِبکمتر
ازحّدشرعی،نصرت)یاری(،احتراموتعظیمواجبارکردن1آمدهاست)فراهیدی،

1.ر.ک:)صاحببنعباد،382/1،1414(.
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351/1،1410(.درکتاِبمفرداتألفاظالقرآنسهمعنابرایاینواژهآوردهاست:
نصرت،تأدیب،ضربوزدن.البّتهمعنایسومبهمعنایدومومعنایدومبهمعنایاّول
بازمیگرددکهایشــــانهمانمعنایاّولرابرگزیدهاست)راغباصفهانی،1412،

.)564/1
ازمجموِعبررسیاقوالدرمییابیمکهبهطوِرکّلیدوگونهمعنابرایواژۀتعزیر

وجوددارد:
1-معانیایجابی:نصرت،تعظیموبزرگداشت.
2-معانیسلبی:منع،تأدیب،ضربوسرزنش.

ازتعزیرمعانیمنفیآنمراداســــتوجامِعهمۀاینمعانیوبسیاریازمعانی
دیگر،معنایَردعومنعمیباشــــد؛زیرامعنایاصلیواژۀتعزیر،َردعومنعاست.با
وجوِدچنینبرداشتیازواژۀتعزیر-بهمعنایمنع-بهنظرمیرسدهرکاریکهُمجرم

راازُجرمبازدارد،تعزیرنامیدهمیشود.

1-3- تعزیر در اصطالِح فقهای شیعه
تعزیرمجازاتوعقوبتیاســــتکهازناحیۀشــــارِعمقّدسمقداریبرایآن
مشّخصنشدهاســــتوتعییِنمقداِرآنبراساسمصلحتدردسِتحاکِمشرع
میباشد.ازگفتاِر)شــــیِخصدوق،432،1415-437(،)شیِخمفید،79،1413(،
)سّیدمرتضی،513،1415(،)شیِخطوسی،1407،الخالف،382/5و498(،)شیخ
طوسی،1387،المبســــوط،70/8-69(،)محّققحّلی،1412،نکتالّنهایهونهایة
نکتها،279/3(اینگونهبرداشتمیشودکهتعزیررابهضرِبکمترازحّدتعریف
کردهاند.ابوصالحالّدیــــنحلبیوابنادریسدرتعریِفتعزیرمیفرمایند:»تعزیر
عبارتازتأدیبکهخداوندآنراجعلنمودهاســــتبهمنظوراینکهتعزیرشوندهو
دیگرمکّلفانراازارتکاِبعمِلممنوعبازدارد،اینُحکمدرموردیکهبهامِرواجبی
اخاللواردشــــودیاامِرقبیحیازکسیسربزندودرشرعمجازاِتمعّینیبرایآن
وضعنشدهباشد،ثابتمیشود.«)ابوصالححلبی،416،1403؛ابنادریس،1410،

.)535-534
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محققحّلیتعـزیررااینگونهتعریفنمودهاست:»هرآنچهکهمجازاِتمعّینی
داشتهباشد،حدنامیدهمیشــــودوآنچهکهبهاینصورتنباشد،تعزیرنامدارد.«

)محققحّلی،1408،شرایعاإلسالم،136/4(.
فخرالمحققینمیگوید:»تعزیر،عقوبتیاستکهشارعکّمّیِتآنرامشّخص
ومعّیننکردهاست.«)فخرالمحققین،487/4،1387(.شهیدثانیدرکتاِبمسالك 
اإلفهام میفرماید:»معنایشــــرعیتعزیر،آنمجازاتونکوهشیاستکهغالبًااز

طرِفشرعتعییننشدهاست.«1)شهیدثانی،325/14،1413(.
بهترینتعریفازتعزیر،تعریِفاخیراست؛زیرادربعضیازتعاریفیکهفقها
ذکرکردهاند،قیِد»غالبًا«وجودنداشــــت،زیراباوجوِداینقید،گناهانیکهمقداِر
عقوبِتتعزیریآنهامعّینشدهاســــت،درتعریفواردمیگردندوضمنلحاظ
معنایلغویاصلیآن-منع-درتعریف،باقیِدتخّلفات،تعزیِراطفالوَمجانینرانیز

شاملمیشود.بههمینجهت،بهترینتعریفمیباشد.

2- بررسی مدارك و مستنداِت قاعده 
عمٍل پسازبیانمبادیقاعده،اکنونبهتبیینمستنداتقاعدۀ»التعزیُرفیکلِّ

ُمحّرم«میپردازیم:
2- 1- قرآن

-1اْلُحُرَماُت ِقَصاٌص...)بقره،194(.ماِهحرامدربرابِرماِهحرام!وتماِمحرامها
قابِلقصاصاندوهرکسبهشــــماتجاوزکرد،هماننــــِدآنبراوتعّدیکنید!واز
مخالفِتبافرماِنخداوندبپرهیزیدوزیادهرویننماییدوبدانیدخداوندباپرهیزکاران
است؛البّتهایندلیلبهعنواِنمؤّیداستنهدلیِلمستقلیکهداللتبرقـاعـدۀمزبور
کند.نحوۀاستداللبهآناینگونهاست؛»الـ«بهکاررفتهدرواژۀ»الـــــُحُرمات«
جمعمحّلیبهالفوالماستکهمفیِدعموممیباشد؛یعنیهمۀحرامهاراشامل
میشود.همچنیناستداللآیهبراینقاعده،مستلزِمایناستکهمعنایلغویقصاص

1.»عقوبةأوإهانةالتقدیرلهابأصلالّشرعغالبًا«)نجفی،254/41،1410؛مقدساردبیلی،156/13،1403(.
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منظورباشدنهمعنایاصطالحیآن؛زیراقصاص1درلغتازریشۀ»قص،یقص«
بهمعنایدنبالهرویوپیجویینمودناثِرچیزیاستوسرگذشترابهاینجهت
قّصهمیگویندکهگوینده،آنراتعقیــــبمیکندوبهمعنایتقاصدرجراحات
وحقوقوپیگیریخونباواژه»قود«نیزآمدهاســــت)فراهیدی،10/5،1410؛ابن
فارس،11/5،1404؛جوهری،1052/3،1410؛راغباصفهانی،1412،672؛زبیدی،
344/2،1414(.طریحیدررابطهبالغتقصاصمینویسد:»الِقصاصبالکسر،
اسماالستیفاءوالمجازاةقبل....«؛یعنیتالفیواستیفایجنایتیکهدرقتِلعمدی،
قطععضووجرحعمدیبرمجنیعلیهواردشدهاستواصلکلمهبهمعنایردیابی
وپیگیریاست،ماننداینکهقصاصکننده،جنایتکارراتعقیبکردهواورابهکیفر
عملشمیرساند)طریحی،180/4،1416(.همینعبارتدرکتابریاض المسائل
نقلشدهوبهنظرمیرسداینمعناییراکهطریحیبرایواژه»قصاص«بیاننموده
مّدنظرفقهانیزمیباشد)طباطبایی،181/16،1418(.وبرداشِتمعنایاصطالحی
قصاص)مقابلهبهمثلدرجنایتعمدیوانجامعملیمثلعملیکهفاعلانجامداده
ازحدودوقصاصو است(درآیهدرستنمیباشدوافزونبراین،واژۀقصاصاعمِّ
تعزیراتمیباشد.درنتیجهبادرنظرگرفتِناینموارد،آیهفیالجملهداللتبرقاعدۀ
َمعصیته«خواهدداشت؛اماازاینآیۀشریفه عمٍلُمحّرمأوفیُکِلّ »الّتعزیرفیکلِّ
تنهابهعنواِنمؤّیدمیتواناستفادهنمودووجهمؤیدبودنبدینصورتاستکهتمام
حرامهاقابلیتتعزیرراندارند؛زیراکهبرایبرخیازمحرمات،کّفارهمقّررشدهکه
عدمتعمیمتعزیررامیرســــاند؛چراکهکفارۀتعزیربهشمارنمیآیند.بااینوجود،

همانطورکهگفتهشدهکلیتقاعدهفیالجملهموردپذیرشاست،نهبالجمله.

2-2- روایاِت عام
روایاِتعاّمیبهعنواِن»بابانکّلَمنخالفالّشــــرعفعلیهحّدوتعزیر«وجود

1.درکتبتفسیریمفسرانتصریحنمودهاندکهمقصودازقصاصدرآیاتشریفهقرآن،مساواتاست.لیکنبایدتوجه
داشتکهاغلبمفسران»مساوات«راباتعابیریازاینقبیلتفسیرکردهاند:»باقاتلهمانکاریشودکهاوبامقتولکرده
است«،بادیگرانهمانرفتاریراکندکهدیگرانبااودراینبارهمیکنند.«)ر.ك:کیاهراسی،86/1،1405؛طبرسی،

1377،مجمعالبیان،479/1؛طبرسی،1372،جوامعالجامع،100/1(.
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داردکهدرکتاِبوسائل الّشیعهآمدهاستومضموِنآنهاایناست:خداوندبرای
هرچیزیحّدیقراردادهوبرایهرکسیکهازآنتجاوزکند،حّدومجازاتیقرار

دادهاست.دراینجابهذکِراینروایاتمیپردازیم:
ی... َشــــیٍءَحّدًاَوَجَعَلِلَمْنَتَعدَّ َهَقْدَجَعَلِلُکلِّ اللَّ وَب....ِإنَّ یُّ

َ
1-َفَضاَلَةْبِنأ

)حرعاملی،14/1409،28(.
داودبنفرقدمیگوید،ازامامصادقشنیدمکهمیفرمود:یاراِنپیامبربهسعد
بنعبادهگفتند:اگرشخِصبیگانهایرابررویشکِمهمسرتببینی،چهمیکنی؟
سعددرجوابگفت:اوراباشمشیرمیزنم،دراینهنگامبودکهپیامبرواردشدواز
سعدپرسیدند:پسشهادِتچهارنفردرزناچهمیشود؟سعدگفت:آیابعدازاینکه
گاهاست؛شهادتچهارنفر باچشمانمدیدموخداوندهمبهانجامگرفتِناینفعلآ
الزماست؟پیامبرفرمود:آری،هماناخداوندبرایهرچیزیحّدیوبرایکسیکه

ازآنحّدتجاوزکند،حّدیقراردادهاست.
َحّدًا…. َشــــْیٍءَحّداًَوِلَمْنَجاَوَزاْلَحدَّ 2-َعــــْنَعْمِروْبِنَقْیٍس...َوَجَعَلِلُکلِّ

)کلینی،240/7،1407(.
ایَعمروبنقیس!آیامیدانیکهخداوندرسولیرافرستادوبراوکتابینازلکرد
کهشاملتمامنیازمندیهای)انسان(است،ودلیلیبرایاوقراردادکهبرآنداللت
میکند.وبرایهرچیزیحّدیوبرایهرکســــیکهازآنحّدتجاوزکندحّدی
راقراردادهاست؛)وراویمیگوید(پرسیدم:چگونهبرایمتجاوزحّدیقرارداده
است؟فرمودند:خداوندتباركحّدیرادراموالقراردادکهتنهاازراهحاللبهدست
آیدوهرکسآنراازراِهغیِرحاللبهدستآورد،دستشقطعمیشود،زیراازحد
تجاوزکردهاست.اومقّررفرمودهکهنکاحتنهاازراِهحاللصورتپذیردوهرکس
غیِرآنراانجامدهد،اگرمجّردباشدحّدمیخوردواگرمتأّهلباشد،رجممیشود.

چونازحدتجاوزکردهاست.
ی....سماعهاز َشْیٍءَحّدًاَوَمْنَتَعدَّ ِلُکلِّ ِهَقاَل:ِإنَّ ِبیَعْبِداللَّ

َ
3-َسَماَعَةَعْنأ

امامصادقنقلمیکند:»برایهرچیزیحّدیقراردادهشدهوهرکسازآنحد
تجاوزکند،برایاوحداست(کلینی،175/7،1407(.
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2- 2- 1- نحوه استدالل به روایات عام و عدم داللت آن ها 
درصورتیمیتوانیمبهاینروایاتبرایاثباِتقاعدۀمذکوراســــتداللکنیمکه
عبارت»إناللهجعلکّلشیء...«رااینگونهمعناکنیم:خداوندبرایهرچیزی
ُحکمیقراردادهوبرایکسیکهازآنُحکِمشرعیتجاوزکند،مجازاتیرامعّین
کردهاســــت؛یعنیاینکهمنظورازواژۀ»حّد«درجملۀاّول،ُحکموقانوِنشرعی
ومقرراتالهیاســــتودرجملۀدومبهمعنایمجازاتمیباشــــدکهاعّمازحّد
مصطلحندارد.چرا؟زیرااگرمنظور مصطلحوتعزیراستوتنهااختصاصبهحدِّ
اصطالحیباشد،تخصیِصاکثرالزممیآیدواینگونهتخصیصمستهجنو حدِّ
 قبیحاست؛بهدلیلاینکهاحکاِمشرعیبسیاریداریمکهفقطمواردیازآنهاحدِّ
معّینوخاّصدارند.برایچگونگیاستداللبهروایاتبراثباِتقاعده،نمونهتطبیقی
روایتاّولرادرموضوعزنابیانمیکنیمکهتقریِرآناینگونهاست:خداونددرمورِد
اثباِتزناُحکمومقّرراتیرا-کهچهارشاهدباشد-قراردادهاست.اگرکسیازاین
ُحکمومقّرراتتعّدیومعصّیتکندوبااستنادبهعلِمخود،زانیرامجازاتکند،

کیفرمیگردد.
اشــــکالاول:اینکهروایاِتمذکورمجملاست؛زیراازکجامعلومکهحّددر
جملۀاّولودومبهترتیببهمعنایُحکمومجازاتباشــــد،همچنینمعلومنیست
کهجعِلتکوینیمنظوراســــتیاجعِلتشریعی.همۀایناحتماالتباعِثاجماِل
روایاتشدهاند؛چنانکهمحققخوانسارینیزاینروایاترامجملمیداند)موسوی

خوانساری،121/1405،7(.
بهعنواننمونه:صدروذیِلروایِتَعْمِروْبِنَقْیٍس،جمالتیهســــتکهاجماِل
روایترابرایماروشــــنمیکند.برایمثالقیِد»إرساِلُرُسلوإنزاِلُکُتب«مؤّید
تشریعومبّینآناستکهامامدرمقاِمتشریعمیباشدنهتکوین؛زیراهدفازارساِل

ُرُسلوانزاِلکتب،بیاِناحکاِمشریعتاست.
اشکالدوم:تعبیِر»کّلشئ«کهدرروایاتآمده،نمیتواندبهمعنایهمۀَاعمال
ورفتارباشد؛زیرامستحّباتومکروهاتومباحاتبخِشبزرگیازَافعالراشامل
میشودومعنانداردبرایتجـــــاوزوتخّلفازآنهاحـّدیجعلشدهباشد)آیتی،
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1387،ش25،1-26(.همینطوراینتعبیرشــــامِلهمۀمحّرماتنمیگردد.زیرا
بسیاریازمحّرماتمانند:دروغوغیبتوجوددارندکهبرایآنهامجازاتیَجعل

نشدهاست.
ِاشکالسوم:دراینروایاتآمدهکه:خداوندقراردادهاست،یعنیاینکهموارِد
منصوصوحّدیرا،مانندزنا،لواطومحـــــّرماتیکهمجـازاتآنها،شرعًاوقانونًا

مشّخصاست،شاملمیشود،نهمواردیکهموجِبتعزیرمیباشند.

2-3- روایاِت خاص و الغای خصوصّیت از آن ها
درکتِبروایی،گناهاِنبسیاریرادرابواِبمختلفمیبینیمکهپیامبروامام
علیمرتکباِنآنراتعزیرمیکردند؛کهبهعنواِننمونه:خوردِنمیتهوخونوخوك،
جماعباهمسِرحائضوموارِددیگریکهدرروایات،ُحکمبهتعزیرآنهاشدهاست.

2-3-1- نحوه استدالل به روایاِت خاص
نحوۀاستداللبهاینصورتاستکه:طیِفوسیعیازانواِعگناهانوجوددارد
درحالیکهماهمۀخصوصّیتهاجزویژگیمعصّیترامنتفیمیکنیم؛بااینبیان
کهروایاتاختصاصبهمورِدخودنــــداردوآنهاراتعمیمدادهوبههرمجازاتیکه
بهناحقموجِبآزارواذّیِتمسلمانیشــــود؛بهگونهایکهدرشرعبرایآنحّدی
معّیننشدهباشد،کیفریمشخصمینماییم.مقدساردبیلیوسّیداحمدخوانساری
بامالحظۀاخباروروایــــاِتخاّصمیگویند:»هرچیزیکهبهناحقموجِبآزارو
اذّیِتمسلمانیشود،بلکههرگناهیکهموجِبحّدنباشد،مستلزِمتعزیرخواهدبود.«
)اردبیلی،156/13،1403و118؛موسویخوانساری،95/7،1405-96و117(.از
مفاِداینگونهاخباربهدستمیآیدکهتفاوتیبیِنمعاصیکبیرهوصغیرهنیست.پس
بایدابرازداشتکهتعزیرشامِلهمۀگناهانمیشودودربارۀهمۀآنهاقابِلاجراست.

درنتیجهالغایخصوصّیتازروایاِتخاصکهدراصطالِحاصولبهاینعمل
»تنقیِحمناط«میگویند،میتواندبهعنواِنمستندیبرقاعدۀ»الّتعزیرفیکّلمعصیة

أوفیکّلعمٍلمحّرم«اقامهشود.
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2-3-2-عدم داللت دلیل و الغای خصوصّیت بر مدعا
الغــــایخصوصّیتنمیتواندبهعنواِندلیلبرعمومّیتقاعدۀباالداللتکند؛
زیراگناهانازنظِرُرتبهودرجهومیزاِنشّدتوضعفباهمبرابرنیستند،عالوهبر
اینکهالزمۀالغایخصوصّیتآناستکهتفاوتیبیِنکبائروصغائرنباشد،درحالیکه
تفاوتبیِنآندوآشکاراست.آیۀشریفهنیز،براینمطلبداللتداردومیفرماید:
ِإْنَتْجَتِنُبواَكَباِئر ََما ُتْنَهْوَن َعْنُه...)نساء/31(؛یعنیاینکهاگرازگناهاِنبزرگیکه
ازآننهیمیشویدپرهیزکنید،گناهاِنکوچكشمارامیپوشانیموشمارادرجایگاِه

خوبیواردمیسازیم.

2-3-3- ثمرۀ مجموِع روایاِت عام و خاص
درمجامِعرواییدلیلیبرثبوِتمجازاتهایدنیویبرهمۀگناهانوجودندارد،
زیراچونعبارت»لکّلمعصّیةتعزیر«درمجامِعروایینیست.عالوهبرخیازفقها
ازجملهصاحبجواهروامامخمینیودیگرانقیِدکبیرهبودنرااضافهکردهاندکه
نشاندهندۀایناستکهتعزیربرهرحرامومعصّیتیمطلقًا-چهکبیرهوچهصغیره-

داللتندارد.

2-4- اجماِع فقها و عدم داللت آن
درتعابیِرفقهامضموِنقاعدۀ»الّتعزیرفیکّلعملمحّرم«نیامدهاســــت.از
بیِنفقهایگذشتهفقطصاحِبجواهربراینمطلباّدعایاجماعکرده،آنهمبا
عبارت:»الخالفوالإشکالنّصًاوفتوًیفیأنکّلَمنفعلمحّرمًاأوتركواجبًا«
)نجفی،448/41،1410(،ضمناینکهمحققخوییبعدازاّدعایُشهرِتعظیمهدر
مورِداینقاعدهباعبــــارِت»الخالففیالجمله«اّدعایاجماعمیکنند)خویی،

407/41،1422باتلخیص(.
صاحِبکتاِبالّتشریع الجنایی االسالمی،دراثباِتاینمطلباینگونهمیگوید:
»هرمعصیتیکهحّدیبرایشمعّیننشدهباشدوکّفارههمنداشتهباشد؛خواهمعصیِت
خداوندباشدیاتضییعِحقوِقآدمی،موجِبتعزیراستودراینمسئلهبیِنفقهاهیچ



151

درنگی در قلمروی 
قاعدۀ فقهی»الّتعزیر 
فی کلِّ عمل المحّرم«

اختالفیوجودندارد«)عوده،190/1،1402(.
درمجموعبهدستمیآیدکهگسترۀتعزیربهدلیِلاجماعیادشده،همۀمعاصیرا
دربرمیگیرد؛لیکناجماعمخدوشاستونمیتواندعمومّیتاینقاعدهرااثبات
کند؛زیراازطرفیاجماِعمدرکیاســــتومستندبهروایاتوازطرفدیگر،کالِم
صاحبجواهر رابرکالِممحّققخوییکهمیفرماید:اینقاعدهُشهرتدارد،حمل

میکنیم.

2-5-اّدلۀ امِر به معروف و نهی از منکر
یکیدیگرازدالیلیکهدراثباِتاینقاعدهبهآناستنـادمیشود،عمـوِماّدلۀامِر
بهمعـــــروفونهیازمنکرمیباشدکهبراساساّدلۀاربعهثابتشدهاست.ایندو
فریضۀمهّمالهیدامنۀبسیاروسیعیداشتهبهگونهایکهتعزیراترادربرمیگیرند؛
ضمناینکهآیاِتقرآنهمبراینمطلبداللتداردکهامربهمعروفونهیازمنکر

ازفرائضبودهوازاهّمّیتبسزاییبرخورداراست.
دراینجابهذکِرچندآیهبرایاثباِتایندوفریضهازقرآنمیپردازیم:

َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر ...)آلعمران:104(.بایدمیاِنشــــما ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو
ْ
-1َیأ

جمعیدعوتبهنیکیوامِربهمعروفونهیازمنکرکنند!وآنهاهمانرستگارانند.
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِرَو...)آلعمران:110(.شمابهتریناّمتی

ْ
-2َتأ

بودیدکهبهسوِدانسانهاآفریدهشــــدهاید؛چهاینکهامربهمعروفونهیازمنکر
میکنیدوبهخداایماندارید.واگراهِلکتاب-بهُچنینبرنامهوآییِندرخشانی-
ایمانآورند،برایآنهابهتراست!ولیتنهاعّدۀکمیازآنهاباایمانند؛وبیشتِرآنها

فاسقند.
ُمُروَن ِباْلُمْنَکِرَو...)توبه:67(.مردانوزناِنمنافق،همه

ْ
-3َبْعُضُهْم ِمْن َبْعض ٍَیأ

ازیكگروهند!آنهاامربهمنکرونهیازمعروفمیکنندودستهایشانراازانفاق
میبندنــــد،خدارافراموشکردهاند،وخدانیزآنهارافراموشکردهورحمتشرااز

آنهاقطعنموده؛بهیقینمنافقانهمانفاسقاناند.
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو...)توبه:71(.مردانوزناِنباایمان

ْ
ْولیاُءَبْعٍض َیأ

َ
-4َبْعُضُهْم أ
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ولّیویارویاوریکدیگرند؛امِربهمعــــروفونهیازمنکرمیکنندونمازرابهپا
میدارندوزکاترامیپردازند،وخداوندورســــولشرااطاعتمیکنند.بهزودی

خداوندآنهارامورِدرحمِتقرارمیدهد؛خداوندتواناوحکیماست.
ُمــــُروَن ِباْلَمْعُروِف َو...)آلعمران:114(.بهخداوروزپســــینایمان

ْ
َیأ -5َو

میآورندوامِربهمعروفونهیازمنکرمیکنند؛ودرانجامدادِنکارهاینیكپیشی
میگیرند؛وآنهاازصالحاناند.

پسآیاِتقرآنکریممبّینامِربهمعروفونهیازمنکراست.

2-5-1- عدم داللت دلیِل امر به معروف و نهی از منکر
اشکال:هدفازامِربهمعروفونهیازمنکر،جلوگیریازوقوِعمعصّیتاست.
بهدیگرسخن،امِربهمعروفونهیازمنکردارایشرایطیومربوطبهمرحلۀپیشگیری
استوهیچداللتیبرتعزیرندارد.چراکهتعزیربعدازوقوعمعصیتاست)منتظری،
474/3،1409باتلخیص(.ازطرفیاگرمااطمینانداشتهباشیمکهدوبارهمعصّیتاز
تعّرضبهاورانداریم؛ عاصیسرنمیزند،بهعنواِنامِربهمعروفونهیازمنکرحقِّ
چونامِربهمعروفونهیازمنکرمنوطبهوجوِدمصلحتبودهاستوحاکمهر

زمانکهمصلحتببیند،تعزیرمیکند؛خواهکهاحتماِلتکراربدهیمیانه.

2-6- روایِت صحیحۀیوُنس 
 ِقیَمَعَلْیِهُماْلَحدُّ

ُ
َهاِإَذاأ ْصَحاُباْلَکَباِئِرُکلِّ

َ
یوُنساینگونهازامامنقلمیکند:»أ

اِلَثِة«)حرعاملی،19/16،1409(.استداللبهاینروایتازاینمنظر َتْیِنُقِتُلواِفیالثَّ َمرَّ
استکهارتکاِبهمۀکبایرمستلزِمحّدنیست،زیرابرایهمۀگناهاِنکبیرهکهحّد
مقّررنشدهاست.بنابراینمنظورازواژۀ»حّد«اعّمازحّداصطالحیوتعزیراست
)آیتی،1387،ش16،1-17(،ازباِباینکهدرارتکاِبکبایرمیتوانتعزیرراجاری
کرد.ولیاستداللبهاینروایتمستلزِمثابتشدِنقاعدهدرمورِدکبایراستوهمۀ

معاصیرادربرنمیگیرد.
بهطوِرکّلیعمومّیِتقاعدۀتعزیر،درهمۀمعاصیاســــتووجوِدمصلحت
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بهخاطِرقاعدۀ»الّتعزیربمایراهالحاکم«میباشد،نهقاعدۀمورِدبحث.
درنتیجه،اینروایتتنهاناظربهمجازاتهایحّدیاستوبهمجازاتهایتعزیرینظری
ندارد،ضمناینکهروایتمختّصکبایربودهوهمۀمعاصیومحّرماترادربرنمیگیرد.

3- محتمالِت قاعدۀ »الّتعزیر فی کّل عمل محّرم«
3-1- مخالفت و تضاد با قاعدۀ قبح عقاب بالبیان 

مفاِدایناصلآناستکههرعمِلزشتوقبیحومضّربهاجتماعتازمانیکه
درقانوِنمجازاتُجرمانگارینشدهباشد،قابِلمجازاتنیست.چوندادگاههادر
صورتیمیتوانندعملورفتاریراُجــــرمبدانندکهآنعملبهصراحتدرقانوِن
مجازاتُجرمانگاریمشّخصشدهباشد.بهدیگرسخن،تنهامنبِعصالحبرایتعییِن
ُجرمومجازاتها،قانوناستونمیتواناظهارنمودکهقاضیحّقداردبرایرفتارهای

حرامیکهعنواِنمجرمانهندارند،تعیینمجازاتکند)حبیبزاده،20-1381،17(.
فقهاازایناصِلحقوقی)قانونیبودنجرمومجازاتها(درفقهبهعنواِنقاعدۀ
»ُقبِحِعقاببالبیان«یادمیکنند؛ومفاِدآنایناستکهعقوبتومجازات،قبلاز
اینکهبیانیازجانِبخداونددرمورِدآنعملمأموٌربهیاَمنهٌیعنهآمدهباشد،قبیحاست.
اینقاعدهبااصِلقانونیبودِنُجــــرمومجازاتهامنافاتدارد؛زیرادرجامعه
کنونیگناهانومحّرماِتبســــیاریهماننددروغگویی،غیبتوبدحجابیوجود
دارندکهدرقانوِنمجازاتُجرمانگارینشــــدهاندوطبِقاینقاعدۀمذکوربایستی
قاضیبتوانددرمورِدَاعماِلحرامیکهدرقانونمجازاتیبرایآنهاپیشبینینشده
است،مجازاتکند.لیکنچنیناقدامیازسویقاضینهتنهامخالفبااصِلقانونی
بودِنُجرمومجازاتهاست،بلکهمداخلهدروظایِفقّوۀقانونگذاریوحوزۀآننیز

میباشد،درحالیکهتنهامالكوضابطۀتعییِنمجازات،قانوناست.

3-2- تعزیِر به عنوان مجازاِت کیفری، نمی تواند پاسخگویی به مفهوِم شرعی 
معصّیت باشد.

یکیازاحتماالتیکهمنطقیبهنظرمیرســــد،آناستکهتعزیر،یكمجازاِت
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کیفریبودهودرپاسخدهیبهُجرمکهیكمفهوِمحقوقیست،جریانمییابد.در
حالیکهمعصّیتیكاصطالِحدینیاست)کدخدایی،1389،ش143،61(،وفرد
درصورِتارتکاِبمعصیت،مستحّقمجازاِتُاخرویاست،نهمجازاِتدنیوی.بااین

وجود،خداونددراندکمواردیبرایآنآثاِرکیفِردنیوی،اعالمکردهاست.
ُجرموگناهدربعضــــیازمصادیقبایکدیگراّتحاددارند،اّماازابعاِدمختلف
متفاوتبودهواینتفاوتهامانِعاّتحادبیِنمفهوِمحقوقی»ُجرم«ومفهوِمشــــرعی
»معصّیت«وعدمجریانتعزیردرهمۀمعاصیشدهاست.درحالیکهمؤّدایقاعده

»الّتعزیرفیکّلمعصّیۀ«ایناستکهتعزیردرهمۀمعاصیجریاندارد.
درنتیجه،آندستهازمعاصیایکهویژگیومشّخصۀُجرمبودنراداراهستند،قابِل
کیفِردنیویمیباشند؛نهمطلِقمعاصی؛پسقاعدۀمزبورکهتعزیررادرهمۀگناهان
جاریمیداند،باطلومردوداست.ازطرفیهمۀگناهانمفسدۀفردیواجتماعی
ندارند،تاقابِلتعزیرباشند.لیکنتعزیردارایمراتباستومیتوانآنرابهمراتب
مادونمجازاتهایدنیویتعمیمدادوکلیتقاعدهراباحفظاینمراتبپذیرفت؛
همانطورکهگفتهشد؛کلیتقاعدۀمزبور،فیالجمله)دربرخیموارد(موردپذیرش

استونمیتوانکلّیتآنرادرهمۀمواردپذیرفت.

3-3- احتمال وجود مجازاِت دیگری غیر از تعزیر )صافی، بی تا، 135باتلخیص( 
درمعاصیحّدیکهتوّسطشــــخِصعاصیانجاممیگیرد،احتماِلمجازاِت
دیگریغیرازتعزیروجوددارد.بههمیندلیل،درصورِتعدممجازاِتحّدیـبه
جهِتاحتماِلمجازاتهایدیگرـنمیتوانقطعًاُحکمبهمجازاتهایتعزیریداد.
درحالیکهازمفادقاعدهآناســــتکههرکسیکهمرتکِبگناهکبیرهایشودکه
درشرعبرایآنحّدیمعّیننشدهباشد،مستوجِبتعزیرخواهدبود.بهدیگرسخن،
قاعدۀیادشدهتعزیررادرهمۀمعاصیـکهموجِبحّدنیستندـساماندهیمیکند؛
بهعنواِننمونه:حّدغصِبماِلدیگریایناستکهمالرابهصاحبشبرگرداندودر
صورِتتلف،مثلآنرادرصورِتمثلیبودنوقیمِتآنرادرصورِتقیمیبودن

بپردازد.
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3-4- احتمال تعارض قاعده با آیۀ قرآن
ْر...)نساء/31(؛یعنی درقرآنکریمآمدهاست:ِإْنَتْجَتِنُبواَكَباِئَرَما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَکفِّ
اگرازگناهانبزرگیکهازآننهیمیشویداجتنابکنید،گناهاِنکوچكشمارا

میپوشانیموشمارادرجایگاِهخوبیواردمیسازیم.
اینآیهدرمقاِمگذشتازصغایراستدرصورتیکهمرتکِبآنازکبایراجتناب
کند.بهدیگرسخن،اجتنابازگناهاِنکبیرهازبینَبرندۀصغایراست.پسدراین
آیهگناهاِنصغیرهرادرصورتعدمارتکابکبائرخارجمیکندومقّررمیداردکه
صغایــــرمجازاتندارد.درحالیکهقاعدۀمذکورعامبودهوحاکیازتعزیِرمطلِق

میباشد. اعّمازکبیرهوصغیرهـ معاصیـ
کههرگناهیدرشرع درنتیجه،باتوّجهبهاشــــکاِلباالاستداللبراینمطلبـ

مستلزِمحدنباشد،موجِبتعزیرخواهدبودـناتماماست.
محّققداماد)محققداماد،243/4،1406(وفاضل)فاضللنکرانی،206،1425(

نیزهمیننظررادارند،بااینبیانکهارتکاِبهمۀمعاصیموجِبتعزیرنیست.
چنیننیســــتکهبراساسآیۀقرآنصغایرقابِلمجازاتنباشد،زیرامخاطِبآیه
گذشِتازگناهاِنصغیره،کسانیاندکهازکبایراجتنـابمیورزند،نهآنهاییکه
صغـایروکبـایرراانجاممیدهند؛زیرامطابقآیه،مرتکباِنصغایروکبایرنهتنهابهخاطِر

کبایربلکهبهخاطِرصغایرهممجازاتمیشوند.

3-5- مجازات متجّری
ازدیگراشــــکاالتواحتماالتیکهبرقاعدۀمذکورمترّتبمیگردد،مجازاِت
تجّریاست.برایمثال:کسیکهبهقصِدارتکاِبگناه،عملیراانجامدهدوشراب
بنوشد،درحالیکهمعلومشود،مایعیکهنوشیدهآببودهاست،بایداظهارداشت
کهچنینفردیمجازاِتدنیوینمیشود،اّمادرآِخرتمجازاتمیشود.ولیقاعدۀ
مزبورمجازاِتدنیویرادرهمۀمعاصیراساماندهیمیکند.پسبااینِاشکال،قول

بهتعزیردرهمۀمعاصیومحّرماتباطلاست.
شایدمنظوِربرخیازاصولیان،ماننِدمیرزاحبیباللهرشتیدرکتابشبااینکهمعتقد
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اســــتتجّریمعصّیتوحراماست،اّمامجازاتوِعقابیرابرآنمترّتبنمیداندـ
اینباشدکهتجّریمجازاِتدنیویندارد،نهاینکههیچمجازاتینداشتهباشد)رشتی،

بیتا،333باتلخیص(.
محققنائینــــیدراینبارهمیفرماید:»اّدعایِعقابمتجّریازباِبمخالفتبا
خطاباتشرعینیست،بلکهعقلبهطورمستقلُحکممیکندکهمتجّریاستحقاِق

ِعقابراداردودرُحکِمعاصیمیباشد«)نائینی،46/3،1404(.
بحِثمانیست؛چون اّواًل:منظورازِعقاب،شایدِعقاِبُاخرویباشدکهمحلِّ
مؤّدایقاعده،تعمیِمتعزیر-مجازاِتکیفریدنیوی-بههمۀمعاصیمیباشد.حال
اگربگوییمتجّریبااینکهگناهومعصیتاســــت،مجازاِتُاخرویداردنهدنیوی،

همینامرسببمیشودکهقولبهمجازاِتدنیویدرهمهمعاصیباطلباشد.
ثانیًا:استحقاِقِعقاببهمعنایثبوتووجوِبمجازاتنیست،ضمناینکهبرخی
ازاصولیانبااینکهتجّریراحراممیدانند،اّمابهصراحتمیگویندکهمجازاتندارد.
نتیجهآنکه:تعزیردرهمۀمعاصیجارینمیشــــودونّصودلیلروشنیبرای

اثباتاینقاعدهوجودندارد.

4 - رابطه و نسبِت منطقی بیِن ُجرم و گناه
دراینجامناسباستازنسبتدومفهوم»جرم«و»گناه«سخنگفتهشودتا

معلومشودکههرگناهیلزومًاجرمنیستومستوجبکیفرنمیباشد؟
آیاهرحرامیگناهاست؟آیاهرحرامیُجرماست؟آیاهرگناهیُجرماست؟آیا

هرُجرمیگناهاست؟
پاسخدادنبهاینسؤاالت،مستلزِمبررسیاقواِلدوگروِهقائلبهتساویوعدِم
تساویُجرموگناهودالیِلآنهامیباشدکهنتیجۀقولبهتساویوعدِمتساویُجرم
وگناهدرقاعدۀ»الّتعزیرفیکّلعملمحّرم«ظاهرمیشــــود.پساختالفمبنایی
است؛بااینبیانکهاگربیِنُجرموگناهتفاوتقائلنباشیم،قاعدۀیادشدهدرست
بودهوتعمیِمتعزیررادرهمۀمعاصیســــاماندهیمیکند.اّمااگربهعدِمتساوی
بیِنُجرموگناهقائلشدیم،قاعدۀمذکورناتمامبودهومانعازتعمیِمتعزیربرهمۀ
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محّرماتمیشــــود.زیراگناهبودِنیكعملدرشرعباآنچهکهدرحقوقبهعنواِن
»ُجرم«ازآنیادمیشود،مساوینیست.

4-1- تساوی ُجرم و گناه
عدهایازفقهاقائلبهتســــاویُجرموگناهمیباشند.چنانکهازتعبیراِتآنها
فهمیدهمیشــــود،زیراعباراِتآنانُگسترۀمجازاترادرهمۀمعاصیومحرماتاز

انجامدادِنفعِلحرامیاترِكواجبشاملمیشود.
اینكبهعبارتفقهااشارهمیشود:

ابوصالححلبیکهنظرویگفتهشد)ابوصالححلبی،417-1403،416(.
شیخطوســــی:»هرکسمعصّیتیراانجامدهدکهحّدیبرایآنمقّررنشده
باشد،تعزیرمیشود«)طوسی،1387،المبسوطفیفقهاإلمامّیه،69/8(.ابنزهرهدر
کتاِبُغنیه)ابنزهره،1417،425(،ابنادریسدرکتاِبالّسرائر)ابنادریس،1410،
534/3-535(ومحققحّلیدرکتابشرایعاالسالم)محققحّلی،شرایعاالسالم،

155/4،1408(بااضافهکردِنقیودیهمانعبـارِتابوصالحراتکـرارکردهاند.
صاحِبجواهرهمدرمورِداینُحکمگفتهاســــتکهازنظِرنّصوفتواهیچ
ِاشکالواختالفیوجودندارد)نجفی،448/41،1410(وامامخمینینیزهمیننظر

رابرگزیدهاند)خمینی،بیتا،481/2(.
بیشترفقهایشیعهواهِلسّنتاّتفاقنظردارندکههرکسفعِلحرامیراانجام
دهدویاواجبیراَتركکندکهموجبحدنباشــــد،حاکموظیفهدارداورابهمیزاِن
کمترازحّدتعزیرکندتاآنجاکهعبدالقادرعودهدرکتابشاینُحکمرامورِداّتفاِق

علمایمسلماندانستهاست)عوده،190/1،1402(.

4-1-1- نحوه استنباط از تعبیراِت فقها برای اثباِت تساوی ُجرم و گناه 
اینگروهازفقها)بجزامامخمینی(هیچاشــــارهایبهکبیرهبودِنگناهنکردهو
ارتکابهرگناهیراکهمستلزِمحّدنباشد،موجِبتعزیرمیدانند.چونمیدانیمکه
ُجـرمقابلّیِتمجـازاترادارد،اّماگناهاختالفیاستونمیدانیمآیاقابلّیِتمجازاِت
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دنیویراداردیانه؟ازسخنفقهـاکههرگنـاهیرامستوجِبتعزیرمیدانند،معلوم
میشودُجرموگناهمساویهســــتندوهردوقابلّیِتمجازاِتدنیویرادارند؛زیرا

مستفادازعبارِتفقهاتعمیِمتعزیرومجازاِتدنیویدرهمۀگناهانمیباشد.

4-1-2- مستنداِت قائالن به تساوی ُجرم و گناه
قائالنبهتســــاویُجرموگناهبهروایاِتعاموخاصاستنادکردهوگفتهاندکه
تعییننشدِنکیفربرایبرخیازمعاصیازجانِبشارعدلیلبرآننیستکهازآن

معاصیبدوِناینکهکیفریانجامبگیرد،گذشتنماید.
محققخوییبعدازاّدعایُشهرِتعظیمهدرموردقاعدۀیادشدهبیانداشتهکه

اموریبراینُحکِممشهورداللتدارد)خویی،408/41،1422باتلخیص(.
1-آنچهکهدرروایاتبامضموِنعامآمدهودربحِثمداركومستنداِتقاعده

بهآناشارهشد،اینگونهروایاتبهدلیِلاجمال،داللتبرمّدعاندارند.
2-سیرۀپیامبروامامعلیدربرخوردباافراِدمرتکِبحراماینبودهکهتعزیر
میفرمودند،اّمابایدگفتکهفعِلحضرتدربعضیازمواردداللتبرمشروعّیِت

تعزیربرهمۀمحّرماتندارد.
3-اسالمبهحفِظنظاِمماّدیومعنویاهتماِمبسیاریداشتهوحاکمحقداردهر
کسیراکهبانظاممخالفتکندتعزیرنماید،اّمااینموردهمهیچگونهداللتیبرتعزیِر
هرفعِلحرامیندارد.چونمقتضایطبیعیاسالمایننیستکهحاکمهرمرتکِب
حرامیراماننِدتارِكسالم،تعزیرکند.لیکنکسیکهبانظاممخالفتمیکندحاکم
ازباباختیاراتیکهدارد،میتوانداوراتعزیرکند،اینمطلبفیالجملهمیتواندبه
کلیتقاعدهکمكکند،درحالیکهبحثازقاعده،پذیرشآندرتمامموارداست.
4-روایاِتخاّصیکهدراینمواردواردشدهاست،ماننِدروایاتیکهدرمورِدهجو

وتمسخروآزاِردیگراناست.
همچنینروایاتیکهباعنواِنباب»َمنخالفالّشرعفعلیهحّدًاأوتعزیرًا«وعنواِن
آزارواذّیِتمســــلمانانآمدهاست،چوندراینروایاتاشارهایبهکبیرهبودنویا
صغیرهبودننشدهوبهطورُکّلیهرگناهیراکهمستلزِمحّدنباشد،مستوجِبتعزیر
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میداند.آقایمنتظریهمدرکتاِب»مبانی فقِه حکومِت اسالمی«بهاینمواردی
کهذکرنمودیم،اشارهکردهاند)منتظری،472/1409،3-475(.»درادبّیاِتدینیاز
نقِضاوامرونواهیمذهبیباتعابیریازقبیِل:اثم،ذنب،خطیئه،سّیئه،ِوزر،منکر،

بغی،فاحشهونیزُجرمیادشدهاست«)آیتی،11/1،1387(.
اهللغتواژۀُجرمرابهذنــــبوگناهمعناکردهاندوهیچاختالفیدراینبین
نیست.پسازنظِرآنهابایدُجرموگناهمساویباشند)جوهری،1885/5،1410؛
فراهیدی،118/6،1410؛صاحببنعباد،99/7،1414؛ابنمنظور،91/1414،12(.

4-2- عدِم تساوی ُجرم و گناه و مستنداِت آنها
درمقابل،عّدهایقائلبهعدِمتساویُجرموگناهومنکِرُکّلّیِتتعمیِمتعزیربر

هرگناهوحرامیاند؛مهّمتریندلیِلآنهاعبارتاستاز:
4-2-1- عدِم وجوِد دلیِل معتبر بر مجازاِت هر گناه

بارجوعبهمنابِعفقهیدرمییابیمکهدلیِلمعتبریبرتعزیِرهرفعِلحرامیوجود
ندارد،چنانکهدربحِثمستنداِتقاعدهبهایننتیجهدستیافتیم.دراینجامختصرًا

بهمنابِعفقهیمراجعهمیکنیم:

4-2-2- کتاب 
قرآنهیچداللتیبرتساویُجرموگناه،وجوبوجواِزتعزیربرهرفعِلحرامی
نداردوفقهانیزدرکالمشاندررابطهباتعمیِمتعزیربرمطلِقمحّرماتبهقرآناستناد
نکردهاند؛چنانکهمرحومموسویاردبیلیگفتهاستکهازتفّحصدرآیاِتقرآنکریم
بهدستمیآیدکهتعزیرسهباردرقرآن،آنهمدرمعنـایلغویاشبهکاررفتهکهبیِن

معنایلغویواصطالحیارتباطیوجودندارد)موسویاردبیلی،43،1413(.
درقرآنشـواهـدیوجودداردکهبرعدِمتساویبیِنُجرموگناهوعدِمکیفـِر
دنیویبرهرگناهداللتمیکند؛همانطورکهروشناستبارهاصفِت»تّوابوغّفار
بودِنخداوند«درقرآنتکرارشدهوبهتوبهازگناهانونهیازیأسازرحمِتالهی
َئاِت یِّ تأکیدشدهاست.همچنیندرقرآنتصریحشدهکه:ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّ
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)هود/114(.
مقّررشدِنکّفارهبرایبرخیازمحّرمات،عدِمتعمیمِتعزیر)مجازاِتدنیوی(را

برایماساماندهیمیکند،چونکّفاراتتعزیربهشمارنمیآیند.
باتوّجهبهاینقرائنکهباتعمیِمتعزیردرمطلِقمعاصیمنافاتداردونیزاینکهدر
کتابنّصیوجودنداردکهبروجوبیاجواِزتعزیرداللتکند؛باقطعّیتمیتوان
اظهارنمودکهقولبهتعمیِمتعزیردرهمۀمعاصیومحّرماتباطلاستوبهتبِعآن،
قولبهتساویُجرموگناههمباطلمیباشد؛زیراوقتیکهنتوانبرهرگناهیمجازات

کرد،معلـوممیشودکهُجـرموگناهمسـاوینیستند.
ایندوتعمیموعدِمتعمیِمتعزیردرمطلِقمحّرماتوتساویوعدِمتساویُجرمو
الزموملزومیکدیگرند،بهگونهایکهقائلشدنبهتساویُجرموگناه،تعمیِم گناهـ
تعزیروقائلشدنبهعدِمتســــاویآندو،عدِمتعمیمتعزیررادرمطلِقمحّرماتو

معاصیبرایماساماندهیمیکندوبالعکس.

4-2-3- سّنت
درمنابِعحدیثیدلیلیکهبرتعزیِرهمۀمحّرماتداللتکند،وجودندارد.عالوه
براین،اگردرمجامِعروایِینخســــتینهمجستجوشود،عنوانیاز»تعزیربرمطلِق

معاصیومحّرمات«دیدهنمیشود.
بهاینترتیبآندستهازفقیهانیکهبهاینمسئلهاشارهکردهاند،یادلیِلنقلیدر
مورِداینمسئلۀتعزیررادرهمۀمحّرماتذکرنکردهاندیااگرذکرکردهاند،تعزیردر
محّرماترامشروطبهکبایرساختهاند؛ماننِدصاحِبجواهروامامخمینیکهدربحِث

مداركومستنداِتقاعدهگذشت.

2-2-4- اجماع 
قدِرمسّلمازگفتاِرفقهاپیداستکهبرمضموِن:»الّتعزیرفیُکّلمعصّیة«اجماع
واّتفاِقنظرندارند،زیراکالِمامامخمینیمبنیبراختصاصتعزیربهکبایروکالِم
دیگران،ماننِدشهیِداّولکهتعزیرراتابِعمفسدهمیدانستباعمومواطالِق»تعزیر
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برهرگناه«منافاتدارد.برفرض،اگراجماعهمثابتباشد،اعتباریندارد،چون
مدرکیاست.

هیچدلیِلاجتهادیوفقاهتیبراییکسانبودنوتطابِقُجرموگناهومشروعّیِت
تعزیردرهمۀمعاصیومحّرماتوجودندارد.ضمناینکهمحققخوانساریومحقق
دامادهمبهصراحتگفتهاندکهنّصودلیِلروشــــنیبراینقاعدهنیست)موسوی

خوانساری،1405،جامعالمدارك،114/7؛محّققداماد،243/1406،4(.

4-3- موانع و محذوراِت قول به تساوی مفهوِم حقوقی »ُجرم« و مفهوِم 
شرعی »گناه«

درحاِلحاضر،سیاسِتقانونگذاریدرجمهوریاسالمیایرانبهگونهایاست
کهعالوهبرَاعمالورفتارهاییکهُجرمانگاریشدهاند،محّرماِتشرعیهمقابِل
کیفردانســــتهشدهاست.چنانکهازاصل167قانوِناساسیوماّدۀ214قانوِنآییِن
دادرسیکیفریاستنباطمیشود،درنظاِمکیفریکنونیایران،مفهوِمُجرموگناه
یکیبودهوُجرمانگاریهمطبِققانونوهمبراساِسمتوِنشرعیانجاممیگیرد،و
منشأاینُجرمانگاریدوگانههمانقوِلمشهوِرفقهامیباشد.اّماقولبهیکساندانستِن
ُجرموگناهوبهتعبیریُجرمانگاریدوگانه،واکنشهاومخالفتهایبسیاریرادر

بیِنپژوهشگراِنحقوقبهوجودآوردهاست.
سّیدمحّمدحسینیدرکتاِبمجموعه مقاالتمینویسد:»ایننقدهایمکّررو
بعضًاِعتابآلودهیچتأثیروتغییریرادرنگاهقانونگذارنگذاشتهوبهَرغِمپیدایِش
تغییراتوتحّوالتمتوالیدرقوانینوآییِندادرسیکیفری،وحدِتتحریموتجریم
ثابتوپابرجاماندهاست؛زیراایننقدهاعمیقومبناییوبهزباِنقانونگذاربهعمل
نیامدهاست.دریكنظاِمدینیوقتیروّیهایتقنینیبرمبنایفقهیاستواراست،نقِد
آنبهزباِنشعارآلودورّدآنبهاستناِدعدِمانطباِقآنبامالکاِتحقوقیالئیكکاری

استعبثترازکوبیدِنآبدرهاون.«)حسینی،650،1383(.
همانطورکهاشارهشدوحدِتتحریموتجریموقائلبودنبهُجرمانگاریتوّسط
قانونومتوِنشرعیموانعومشکالتیرابهوجودآوردهکهبهآنهااشارهمینماییم:
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4-3-1- موجب الغای اصِل قانونی بودن ُجرم و مجازات ها در صورِت دو 
حیثیتی شدن ُجرم انگاری 

اصِلقانونیبودنُجرمومجازاتهادرهمۀنظامهایحقوقیبهعنواِناصلیمسّلم
یعنیُجرمانگاریتوّسط وموردپذیرشاست.حیثیِتحکومتیدادنبهاحکاِمشرعـ
بااصِلقانونیبودِنُجرمومجازاتهادرآندستهازکشورهاییکه متوِنشــــرعیـ
دارایسیستِمحقوقیمدّونهستند،سازگارنیست.«)حسینیتاش،201/1،1386(.
چوندراینکشــــورهاقانونجایگاِهبسیارواالومهّمیداشته،بهگونهایکهمعیار
منحصردرتعییِنجرایمومجازاتهامیباشد.اینامِرُجرمانگاریطبِقمتوِنشرعی
باعثشدهاستتااهتماِماینگونهکشورهابهقوانینشانکمرنگشود،بهگونهایکه
دیگرقانونبهعنواِنمنبـِعانحصـاریبرایتعییِنجرایمومجازاتهاتلّقـینشود.و
ازطرفیدیگـر،ُجرمانگاریمحّرماِتشرعیبراساِسمتوِنشرعیباعثمیشودکه
قاضییاحاکمبراساِسمنابعفقهیـمحّرماتیراکهدرقانوِنمجازاتُجرمانگاری
ُجرمانگاریکند،واینبرخالِفاصلقانونیبودنُجرمومجازاتهاست. نشدهـ

بدوِن  مجازات  شرعی  شارع،ُحرمت  تقنینی  حکمِت  با  منافات   -2-3-4
مجوز و موانِع اجرایی آن

اّواًل:همۀاحکاِمالهیتابِعمصالحومفاســــدمیباشند،وازآنجاییکهخداونِد
مقّرروضروریتشریعمیکند، متعالحکیماســــت،کیفرهایدنیویرادرحدِّ
بهگونهایکهدرخفیفترینشــــکلاجراگردد.بااینوجود،نمیتوانپذیرفتکه
شارِعمقّدسبرایهمۀمحّرمات،مجازاتمقّررکردهباشد،زیرامجازاتبهخودی
خودامرینامطلوباستوآثاِربدیبرشخصمیگذارد.پستشریِع»تعزیربرهر
فعِلحرام«باحکمِتتقنینیشارعمنافاتدارد،بهدلیِلغیِرقابِلاجرابودِنکیفردر

همۀمحّرماتباتوّجهبهوسعِتدامنۀآنها.
ثانیًا:دوحیثیتیبودِنُجرمانگاریبرمبنایقانونومتوِنشــــرعکهازمواد214
قانونآییِندادرسیکیفریو638قانوِنمجازاِتاسالمیواصل167قانوِناساسی

مستفادمیگردد،موانعومشکالتیرادرمقاِماجرابهوجودآوردهاست.
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طبِقاصل167قانوناساسیوماّدۀ214ق.آ.ك،قانونگذارقاضیرامکّلفساخته
تادرمواردیکهقانونسکوتکردهوبرایآنموردبیانینیاوردهاست،بهمنابِعفقهی
ویــــافتاوایمعتبررجوعکندوُحکِمهرقضّیهراصادرکند.ایندوماّدهونیزماّدۀ
638ق.م.ا-کــــهتظاهِرعلنیبهعمِلحرامدرَاماکنوانظاِرعمومی،مجازاتش
حبساز10تا12روزو74ضربهشــــاّلقمیباشد-حاکیازایناستکهمبنای
ُجرمانگاریفقطقانوننیست.وبهوضوحبراینمطلبداللتمیکندکهدرنظاِم
کیفریایراناســــالمی،مفهوِمُجرموگناهیکیبودهوتحریمهایشرعیهمماننِد

ُجرمانگاریتقنینیتلّقیمیشوند.
اینموانعکهبهنوعینقِدایندواصلوماّده167و214محسوبمیشود،عبارت

استاز:
اّواًل:بیشتِرُقضاتتواناییمراجعۀبهمنابِعفقهیرانداشتهوبیشترآنهاازتوانایی

علمیبرخوردارنیستند.
ثانیًا:مراجعۀبهمنابِعفقهی،اجمالداردکهآیاکتابوســــّنتاستیاُکتِب
فقهی؟اگرادّلۀفقهیمنظورباشد،چنینچیزیبعیداست،زیراالزمۀآنایناست
کهقانونگذارهمۀُقضاترامجتهدبهاستنباطِاحکامازادّلهفرضکند،ضمِناینکه
گاهاســــت.اّمااگرکتابهایفقهیمنظور قانونگذاربهعدِماجتهاِداکثِرُقضاتآ
باشد،دراینصورتقانونگذار،ُقضاترابهچیزیتکلیفکردهکهغالبًادرتواِن

همهآنهانیست.
ثالثًا:اگرمقصودازمنابِعفقهیمعتبر،کتابهایفقهیباشد،تعبیِر»فتاوای
فقهیمعتبر«درکنارآن،صحیحنبودهبهدلیلاینکهفتاوایفقهیفقطبامراجعۀبه
کتِبفقهیانجاممیگیرد.ضمناینکهقید»معتبربودن«نیزدارایاجمالاستو
معلومنیستفتاوایِاجماعیمنظوراستیافتاواییکهبهنظِرقاضیمستدلترباشد

)حسینی،669-666،1383(.
بعدازنقدایندوماّده،الزماستبهنقِدماّدۀ638ق.م.ا،پرداختهشود.

اینماّدهودوماّدۀپیشــــین،فرقنداشــــتِندومفهوِم»گناه«و»ُجرم«رادربر
میگیرد.بامراجعهبهماّدۀ638ق.م.اروشنمیگرددکهمنطوِقماّدهایناستکه
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هرعمِلحرامیکیفرداردوتظاهربهآن،مجازاِتدیگریرابهعنواِنمجازاتزائد
بهوجودمیآورد.قباًلهماشارهشدکهتعمیِمتعزیربههمۀمحّرماتالزمهاشتساوی
بیِنُجرموگناهاستوبهتعبیریالزموملزومیکدیگرند.چنانکهالزمۀاینماّدههم

همیناست.
میاِنمفهوِمحقوقی»ُجرم«ومفهوِمشــــرعی»گناه«تفاوتوجودداردورابطۀ
منطقیبیِنآنها»عموموخصوِصِمنوجه«میباشــــد؛زیراهرگناهیلزومًاُجرم
نیست،ماننِدتجّریوریاکهحراماست،اّماُجرمنیست؛وازآنطرف،هرُجرمیهم

ازدیدگاِهاسالمیلزومًاگناهنیست1)هاشمی،1386،ش151،37(.
رابطهونسبِتمنطقیبیِنُجرموگناه»عموموخصوصِمنوجه«است؛یعنی
تحّققُجرمهیچمالزمهایباگناهوتحّققگناههمهیچمالزمهایباُجرمندارد،به
عنواِننمونه:درمورِدغیبتکهحراماست،نمیتوانگفتُجرمهمهست.چونثابت
کردیمکهقولبهتساویُجرموگناهبهدالیلی،ازجمله:اختالِفُجرموگناه،فقدان
دلیلبرقاعدهوموانعومشکالِتوحدِتتحریموتجریمباطلاستوازطرفی،
نمیتوانآثاِرُجرمرابرگناهمترّتبساخت،مگراینکهحیثّیِتحکومتیُجرمباجعِل
حکومتثابتشود.بهتعبیریرساتر،هیچگناهیذاتًادارایحیثّیتمجرمانهنیست
مگربهجعِلحکومت؛یعنیدرصورتیآثارُجرمبرگناهمترّتبمیگرددکهگناه
نظموامنّیِتجامعهوَمنافیعّفِت دارایمعیاِرتحّققُجرمباشدبهگونهایکهمخلِّ
عمومیباشد؛ازطرفیدیگر،نمیتوانمطلقًاآثاِرگناهراکهمجازاِتُاخرویست،بر

ُجرممترّتبکرد؛زیراآثاِرگناه،امریواقعیوآثاِرُجرمامریاعتباریاست.

نتیجه گیری
بررسیومطالعاتنشانمیدهدکهاینقاعدهبهدلیِلنداشتِنمستندقوی،تمام
نیســــتوپذیرِشآندرجامعۀامروزیبامشکالِتعدیدهایروبهروست.تنهاراِه
اثباِتتمامّیِتقاعدۀمذکورآناســــتکهمفهوِمشرعی»گناه«ومفهوِمحقوقی

1.صاحبجواهردراینموردمثالیدارند.ر.ك:)نجفی،368/41،1410(.-
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»ُجرم«رایکســــانبدانیم.زیراتعمیِمتعزیرکهمفاِدقاعدهاست،الزمهاشمساوی
دانستِنُجرموگناهاست.لیکنُجرموگناهدوماهیتمتفاوتاند.بهدیگرسخن،
ایندواختالفمبناییدارند؛بااینتوضیحکهاگرُجرموگناهرایکساندانستیم،این
قاعدهتعمیِمتعزیررادرهمۀمعاصیساماندهیمیکند،اّمااگرُجرموگناهرامتفاوت
کهدرستهمهمیناستازقاعده،تعمیِمتعزیربرهمۀمعاصیومحّرمات دانستیمـ
عمٍلمحّرم«ناتماماستومانعاز برداشتنخواهدشد.پسقاعدۀ»الّتعزیرفیکلِّ

تعمیِمتعزیربرهمۀمعاصیومحّرماتمیگردد.
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19.صاحببنعّباد،اسماعیلبنعّباد.)1414ق(.المحیط فی اللغة .بهتحقیقمحّمدحسنآل

یاسین.چاپاول.بیروت-لبنان:عالمالکتاب.
20.صافی،لطفالله.)بیتا(.الّتعزیر، أحکامه و حدوده .قم:مؤّسسةالنشراالسالمیالتابعه.
21.ُطریحی،فخرالّدینبنمحّمد.)1416ق(.مجمع البحرین.بهتحقیقسّیداحمدحسینی.

چاپسوم.تهران:کتابفروشیمرتضوی.
22.طوســــی،محمدبنحســــن.)1407ق(.الخالف.بهتحقیقعلیخراسانی،سّیدجواد
شهرستانی،مهدیطهنجفومجتبیعراقی.چاپاول.قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبه

جامعهمدّرسینحوزهعلمّیهقم.
ـــــــ.)1387ق(.المبسوط فی فقه اإلمامّیه.محّققسّیدمحّمدتقیکشفی،چاپسوم. 23.ـ

تهران:المکتبهالمرتضوّیهإلحیاءاآلثارالجعفرّیه،1387ق.
24.طبرسی،فضلبنحسن.)1377ش(. تفسیر جوامع الجامع،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران

ومدیریتحوزهعلمیهقم.
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25.ــــــــ.)1372ش(.مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران:انتشاراتناصرخسرو.
26.علمالهدی،علیبنحســــین.)1415ق(. االنتصار فی انفرادات اإلمامّیه.بهتحقیقگروه
پژوهشدفترانتشاراتاسالمی،چاپاول.قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدّرسین

حوزهعلمّیهقم.
27.عوده،عبدالقادر.)1402ق(.الّتشــــریع الجنایی االسالمی فی المذاهب الخمسه مقارًنٌ 

بالقانون الوضعی.الّدراساتاالسالمّیهفیمؤّسسهالبعثه.بیجا.
28.فاضللنکرانی،محمد.)1425ق(.جامع المسائل.چاپاول.قم:انتشاراتامیرقلم.

29.فخرالمحققین،محمدبنحسن.)1387ق(. ایضاح الفؤائد فی شرح مشکالت القواعد.
مصححومحققسیدحسنموسویکرمانی.علیپناهاشتهاردی.عبدالرحیمبروجردی.چاپ

اول.قم:مؤسسۀاسماعیلیان.
30.فراهیــــدی،خلیلبناحمد.)1410ق(.کتاب العیــــن.تحقیقمهدیمخزومی،ابراهیم

سامرائی.چاپدوم.قم:نشرهجرت.
31.کدخدایی،محمدرضا.»پاســــِخاشکاالِتنظریبهقاعدةالتعزیرفیکّلعملمحرم.«

مجلّۀ فقه اهل بیت.)بهار1389ش(.ش61.ص197-137.
32.کلینی،محّمدبنیعقوب.)1407ق(. الکافی.بهتحقیقعلیاکبرغّفاری.چاپچهارم.

تهران:دارالکتباالسالمّیه.
33.کیاهراسی،ابوالحسنعلیبنمحمد.)1405ق(.احکام القرآن،بیروت:دارالکتبالعلمیه.
34.محققحّلی،جعفربنحسن.)1408(. شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام.بهتحقیق

عبدالحسینمحمدعلیبقال.چاپدوم.قم:مؤسسۀاسماعیلیان.
35.ــــــــ.)1412ق(.نکت النهایه- النهایه و نکتها .محّققگروهپژوهشدفترانتشــــارات

اسالمی.چاپاول.قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدّرسینحوزهعلمّیهقم.
36.محّققداماد،مصطفی.)1406ق(. قواعد فقه.چاپدوازدهم.تهران:مرکزنشــــرعلوم

اسالمی.
37.مرتضیزبیدی،محمدبنمحمد.)1414ق(. تاج العروس من جواهر القاموس .بهتحقیق

علیشیری.چاپاول.بیروت-لبنان:دارالفکرللّطباعةوالّنشروالّتوزیع.
38.مفید،محّمدبنمحّمد.)1413ق(.المقنعه.چاپاول.قم:ُکنگرهجهانیهزارۀشیخ

.مفید
39.مقدساردبیلی،احمدبنمحّمد.)1403ق(.مجمع الفائدة و البرهان فی شــــرح إرشاد 
األذهان .محّققآقامجتبیعراقی،علیپناهاشتهاردیوآقاحسینیزدیاصفهانی.چاپاول.
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قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدّرسینحوزهعلمّیهقم.
40.منتظری،حسینعلی.)1409ق(.مبانی فقهی حکومِت اسالمی،مترجم:محمودصلواتی،

محمود.شکوری.ابوالفضل.چاپاول.قم:مؤّسسهکیهان.
41.موســــویاردبیلی،سّیدعبدالکریمموســــوی.)1413ق(. فقه الحدود و الّتعزیرات.قم:

منشوراتمکتبهامیرالمؤمنین)دارالمفید(.
42.موسویخوانساری،احمدبنیوُسف.)1405ق(.جامع المدارك فی شرح مختصر الّنافع .

محّققعلیاکبرغّفاری.چاپدوم.قم:مؤّسسهاسماعیلیان.
43.موسویخویی،ابوالقاسم.)1422ق(.مبانی تکملة المنهاج.چاپاول.قم:موّسسهاحیاء

آثاراالمامالخویی.
44.نائینی،محمدحسین.)1404ق(.فؤائد االصول مقرر )محمد علی کاظمی(.بهتعلیقآقا

ضیاءالّدینعراقی.قم:مؤّسسهالّنشراالسالمیالّتابعهلجماعهالمدّرسین.
45.هاشمی،سّیدحســــن.»نقدیبرماّدۀ638ق.م.ادرُجرمانگاریبدحجابی«.فصلنامه 

شورای فرهنگی اجتماعی زنان،)پاییز1386ش(،ش37،ص133-75.
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تحلیل نظریۀ دوگانگی طالق به عوض و طالق 
خلع، و آثار مترتب بر آن1

احمد مرتاضی2
حسین حاجی حسینی3

مهدی صفرخانی4

چکیده
برخیازفقیهانامامیه،نوعیازطالقراتحتعنوانطالقفدیهاییاطالقبهعوض،
درعرضطالقُخلع،مطرحکردهانــــدومعتقدندکهچنینطالقینیزبهدلیلعمومات
واطالقاتادّلۀاولیههمچونآیه»اوفوابالعقــــود«واصلآزادیقراردادهاوقاعدۀفقهی
»المؤمنونعندشروطهم«ونیزصحتنظریۀایقاعمشروط،صحیحودارایاثرحقوقیبوده
وعوضوفدیهدریافتیدرفرایندآن،بهملکیتمرددرمیآید.بهلحاظماهویبایدگفت
کهبرخالفخلع،درطالقبهعوض،وجودکراهتنسبتبهشوهرواستفادهازکلمهُخلع
درصیغهطالق،شرطنبوده،فدیهوعوض،جزوماهیتآننیستوزنپسازجدایی،حق
رجوعبهعوضوبازپسگیریآنراندارد،امازوجمیتواندتاقبلازاتمامعّده،دوبارهبه
زندگیسابقبااو،برگرددوازهمینرو،ایننوعطالق،ازنظرساختارحقوقی،نوعیطالق

1.تاریخدریافت:1395/11/24؛تاریخپذیرش:1396/10/06.
a.mortazi@tabrizu.ac.ir:2.استادیارگروهفقهوحقوقاسالمیدانشگاهتبریز،)نویسندۀمسئول(،رایانامه

h.hosiny64@gmail.com:3.دانشجویمقطعدکتریفقهوحقوقجزادانشگاهخوارزمی،رایانامه
m.safarkhani777@gmail.com:4.دانشآموختهمقطعارشدرشتهفقهوحقوقاسالمیدانشگاهتبریز،رایانامه

سال سوم، شماره پیاپی نهم، زمستان 1396

فصلنامۀ
علمی پژوهشی



170

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

توافقیبهحسابمیآید،زیراکهطالقتوافقیبرخالفُخلع،ازاقسامطالقرجعیاست.
بدیــــنترتیب،باتوجهبهاصلاولیلفظیوعملیدرطالق،رجعیبودنطالقبهعوض
نیزثابتمیشود.بهلحاظفقهیوحقوقی،طالقبهعوضمیتوانددرقالبعقدمستقل
نامعین،اشتراطعوضدرضمنطالق،اشتراططالقدرضمنعقدالزم،جعالهبرطالق،

صلحوهبهمعوضهبرطالق،توجیهگردد.
کلید واژه ها: طالقبهعوض،طالقخلع،طالقفدیهای،فدیه،کراهت،بائن.

1. مقدمه
طالقومسائلمربوطبهآن،یکیازابوابمهمتألیفاتفقهیوحقوقیبهشمار
میآید.فقهاوحقوقدانان،طــــالقراازمنظرهایگوناگون،بهگونههایمختلفی
دســــتهبندیکردهوبهتحلیلابعادآنپرداختهاند.گاهازمنظرمرجعاجرا،آنرابه
طالقاختیاریوطالققضایی،گروهبندیکردهوگاهنیزبهاعتباربرگشتپذیرییا
غیرقابلرجوعبودن،بهدونوِعبائنورجعی،دستهبندینمودهاند.یکیازمصادیق
طالقهایبائن،طالقُخلعاستکهبهخاطروجودکراهتونفرتدرجانبزوجه
وباپرداختعوضومالبهشوهر،اجرامیگردد.دراینمیان،عّدهایازفقهاطالق
دیگریرابهنامطالقفدیهاییاطالقبهعوض،مطرحســــاختهاندکهبدوننیازبه
عنصرکراهتدرجانبزوجهولیباپرداختعوضبهزوج،قابلاجراست.تحقیق
حاضرباتکیهبرروشتوصیفیـتحلیلیوبهاســــتنادمنابعکتابخانهای،بهبررسی
حقوقیایننوعطالقدرمقایسهباطالقخلع،خواهد تفصیلیماهیتوآثارفقهیـ
پرداخت.درهمینراستا،الزماستابتدامعنایطالقبهعوضوتفاوتماهویآن
باخلع،روشنشود؛چراکهبدیهیاستنتیجهگیریدرستوصدورحکمصحیح،

متوقفبرموضوعشناسیدرستمیباشد.

2. معناشناسی طالق به عوض و تفاوت ماهوی آن با طالق خلع
طالقبهعوض)شهیدثانی،375/9:1413(یاطالقفدیهای)بحرانی،1405:
568/25(یاطالقبذلی)بحرانیآلعصفور،بیتا:367/1(،طالقیاســــتکه
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درآن،میانزنوشــــوهرتوافقاخالقیبرقراربودهوکراهتیازناحیۀزوجهوجود
نداشتهباشدودرعینحالطالقدربرابرعوضقراردادهشود.بدینمعناکهشوهر
مطلقهساختنهمســــرشرابهپرداختفدیهازجانبزوجه،متوقفمیسازد.خلع
نیزاســــممصدربودهودرلغتبهمعنایکندنوجداکردنچیزیمثللباسآمده
است)فراهیدی،86/1:1410؛ابنعباد،125/1:1414؛جوهری،1305/3:1410(.
حمیریبیانمیدارد:»طالقخلع؛یعنیجداییزنتوســــطزوجدرازایدریافت
عوضاززن)حمیری،1877/3:1420(.دراصطالحفقهاهمبه:»ازالهوبرداشتن
قیدنــــکاح،درازایفدیهوهمراهباکراهتزوجه1«)فاضلهندی،181/8:1416؛
نجفی،2/33:1404(یا»طالقگرفتنزنیکهاززوجخودنفرتوکراهتداشته
وازمهــــرشمیگذردیامالیرابهزوجمیدهدتااوراطالقدهد.«)امامخمینی،

255:1404؛فاضللنکرانی،221:1421(تعریفشدهاست.
دراصطالححقوقدانــــانوقانونمدنیایرانطبقمادۀ1146نیزچنینتعریف
شده:»طالقخلعآناستکهزنبهواسطۀکراهتیکهازشوهرخوددارددرمقابل
مالیکهبهشوهرمیدهدطالقبگیرد،اعّمازاینکهمالمزبورعینمهریامعادلآنو
یابیشتریاکمترازمهرباشد.«بااینتعریف،طالقخلعدارایارکانوشرایطیخاص
عالوهبرشرایطعمومیبابطالقخواهدداشت)امامی،47/5:1334؛کاتوزیان،
449/1:1385(.ازآنچهتاکنونگفتهشد،روشنمیگرددکهتفاوتطالقبهعوض
باطالقخلعدرایناستکهبرایوقوعطالقبهعوض،وجودنفرتوکراهتدر
زوجهبرایادامهزندگیواســــتفادهازکلمهُخلعدرصیغهطالقشرطنبوده،فدیه
وعوض،جزوماهیتآننیســــتوزنپسازجدایی،حقرجوعبهعوضوباز
پسگیریآنراندارد.بلکهتنهاشرطآن،عبارتستازتراضیوتوافقبرسرجدایی

باپرداختعوضتوسطزوجه)سبحانی،391:1414(.
حال،مّهمبررسیاینمسئلهمیباشدکهآیاطالقبهعوض،طالقیاستصحیح
ودارایاثرشرعیوقانونیکهنتیجهجداییبرایزنومالکیتنسبتبهعوضبرای

1.إزالةقیدالنکاحبفدیةمعکراهیةالّزوجة.
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مردرابهدنبالداردیاچنینطالقیبهدلیلنبودرکنکراهتوانزجارزوجه،طالقی
عادیمحسوبمیگرددکهتابعاحکامطالقُخلعنبوده،بلکهشرعًاوقانونًاطالقی
عادیاســــتکهفقطمنجربهجداییزوجهشده،امامردرامالکفدیهوعوض،
نمیســــازد؟ویاازاساس،باطلاست؟درپاسخبهاینپرسشبنیادین،دونظریهاز
جانبفقهاوحقوقدانانارائهگردیدهکهدرادامهبهطرحایندیدگاههاوبررسیادّله

پیروانآنهاپرداختهمیشود:

3. نظریه دوگانگی طالق به عوض و طالق خلع
گروهیازفقیهانامامیهطالقبهعوضراطالقیمســــتقلودرعرضطالق
خلعقلمدادکردهاندکههمصحیحبودهوهمموجبملکیتعوضوفدیهبرای
مردمیشود)شهیدثانی،90/6:1410؛شــــهیدثانی،375/9:1413؛میرزایقمی،
477/1:1427؛ســــلطانالعلماء،165/2:1412؛مراغی،454/2:1417؛خویی،
306/2:1410؛سیستانی،193/3:1417؛تبریزی،177/5:1427؛روحانی،1412:
116/23(.براینمونه،شــــهیدثانیبانگاهغیرّیتبهطالقفدیهایوطالقخلع،
مینویسد:»بااینکهخلعوطالقبهعوضدربرخیمواردمشترکاند،اماافتراقاتی
نیزباهمدارندبهاینکهخلع،اختصاصبهفرضکراهتزوجهدارد؛همانگونهکه
طالقمباراتبهکراهتهردوزوجوزوجهمختصاست،برخالفطالقبهعوض
کههیچیکازاینموارد،درآنشرطنیست«)شهیدثانی،375/9:1413(.اودر
کتابالروضة  البهیه نیزمیآورد:»اگرزوجباطالقبهعوض،همســــرشراطالق
دهدوبگوید:)أنتطالقعلیکذا(،چنینطالقیازلفظخلعبینیازاست،گرچه
بهلحاظشرعیفایدهآنرادارد.همچنین،نیازیبهآنشرایطمعتبردرطالقخلع،
یعنیوجودکراهتازجانبزوجهندارد،چراکهچنینطالقی،طالقبهعوضاست
نهخلع.«)شهیدثانی،90/6:1410(.ایشانرامیتواناولینفقیهیدانستکهحکم
بهغیرّیتودوگانگیخلعوطالقبهعوض،دادهوطالقبهعوضرانیزصحیحو

مفیدفایدهموردقصدطرفین،یعنیتملیکوتمّلکفدیهوعوض،میداند.
میــــرزایقمینیزبهعنوانیکیازپیرواننامدارایننظریه،معتقدندکهطالقبه
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عوض،درمعنایعامخودشاملطالقخلعهممیشود،چراکهدرخلعهمعوضو
همفدیه،گرفتهمیشود،ولیبهمعنایخاصآنطالقیاستدرعرضخلعومبارات
وغیرازآندو)میرزایقمی،477/1:1427(.فخرالمحققینوسیوریدرتوضیح
تعریفعالمهحّلیازخلعبه)إزالةقیدالنکاحبفدیة(،مینویسند:»مرادعالمهاز
قید)بفدیة(،فدیهوعوضیاستکهالزمماهیتآنطالقمیباشدوهدفازآوردن
اینقید،آنبودهکهطالقبهعوض،ازاینتعریفخارجگردد.«)فخرالمحققین،
375/3:1387؛سیوری،360/3:1404(.بهاینترتیب،ایشانطالقخلعراغیر
ازطالقبهعوضودرعرضهمدیگر،دانستهودرتفاوتآندواظهارمیداردکه
درطالقخلع،فدیهوعوض،جزولوازمماهیتآناست؛یعنیعوضدرخلع،جزو

مفهومخلعبوده،ولیدرطالقبهعوض،قیدالحقبهآنمیباشد.
همچنانکهپیشتراشارهگردید،ایندستهازفقهاطالقفدیهایرا»صحیح«و
»بائن«دانستهومعتقدند؛دلیلصحتچنینطالقیآناستکهتوسطفرددارای
اهلّیترخدادهوازاینرو،مشــــمولعموماتواطالقاتاولیهخواهدشدوعلت
بائنبودنآنهمایناســــتکهعملحقوقِیالزمبودهوزن،حقرجوعبهعوض
وبازپسگیــــریآنراندارد.اگرچهعــــّدهایازهمینگروه،آنراطالقیرجعی
محسوبمیکنند)خویی،306/2:1410؛سیســــتانی،193/3:1417؛روحانی،
116/23:1412(وروحقوانینمدنیوحمایتازخانوادهنیزهمیننظریهراتقویت
میکند،یعنیایننوعطالق،ازنظرساختارحقوقی،نوعیطالقرجعیبهحساب
میآید،زیراطالقتوافقیبرخالفُخلع،ازاقسامطالقرجعیاستوقانونمدنیبه
پیرویازمشهور،طالقبهعوضراازاقسامطالقهایبائنذکرنکردهاست)محقق

داماد،بیتا:432(.
بنابرآنچهتاکنونگفتهشد،آشکارمیگرددکهطالقبهعوض،تحتعمومات
واطالقاتاولیهقرارگرفتهودرنتیجه،صحیحودارایاثرحقوقیقلمدادمیشود.
البتهاینکهطالقیادشدهتحتکدامادّلهاولیهواقعمیشود،مسئلهایاختالفیبین
طرفداراننظریهدوگانگیاست،امابههرحال،مجموعاینعموماتواطالقاتو

نحوۀتطبیقآنهاازقرارزیراست:
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هبه معوضه بر طالق  .1-3
مقصودازهبۀمعوض،هبهباشرطعوضاست،بهگونهایکهمبادلهایصورت
نپذیرد)کاتوزیان،493:1388(؛یعنیهبۀمعوض،عبارتســــتازهبۀمشروطبه
هبۀدیگر،نهمبادلهمالبهمال)خوانســــاری،بیتا:283(.مثاًلمتهبمالیرابه
هبهکنندههبهکندیاعملمشروعیرامجانًابهجاآورد،یعنیدوهبه،یکیاصلی
ودیگریفرعیوبهصورتشــــرط،دریکعقدجمعشودوبههیچکدامازدو
هبهنتواناطالقعوضکرد)کاتوزیان،493:1388(.بهدیگرسخن،هبهیکیاز
عقودغیرمعّوضمیباشد؛یعنیداراییكموردوآنعینموهوبهاستکهبوسیلۀ
واهببهمتهبتملیكمیگردد،ولیماننِدتمامعقودغیرمعّوض،میتوانبهوسیلۀ
درجشــــرطعوضدرآن،بهصورتمعوضدرآورد.شرطضمنعقدهبهآنرا
حقیقتًاازعقودمعوضهنمیگرداند،بلکهازنظرتحلیلی،عقدمزبورعبارتازدو
تعهداست؛یکیهبهکهتعهداصلیمیباشدودیگریشرطعوضکهتعهدتبعی
استوآندوبهصورتعقدواحدکههبۀمعوض)عقدمشروط(استدرآمدهاند.
درحقیقت،عوضدرهبهمعوضدرمقابلمالموهوبقرارنگرفته،بلکهشرط
درتملیكمجانیاستومیتوانگفت:درواقعهبهدرمقابلهبهاست)امامی،

.)388-389/2:1334
درفرضموردبحثنیزعملیادشدهبهاینصورتاستکهزوجهازبابهبه
چیزیرابهزوجمیبخشدتاویدرعوضآن،زنراطالقدهد.درواقع،عوضهبه
دراینجاعملحقوقیطالق،استونوعیهبهمعوضهمیباشدوباتوجهبهاینکههبۀ
معوض،الزماستنهجایز)شیخمفید،658:1413؛عالمهحّلی،408/2:1413(؛
ازاینرو،زنبرخــــالفطالقخلع،حقرجوعبهعوضرانداردودرنتیجه،جزو

مصادیقطالقبائنخواهدبود.
درتأییداینمبنابایدگفتکهفقهابااســــتنادبهاطالقادله)سبزواری،1413:
273/21(،درهبهمعوضه،عوضرامشــــروطبهچیزخاصینکرده،بلکهمعتقدند
کهعوضمیتواندهرچیزیباشــــد،مثلاینکهمتهب،خودرابهانجامیاترکیک
چیزخاصی،ملتزمسازد)مغنیه،221/4:1421(.سیدابوالحسناصفهانیدراینرابطه
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مینگارد:»ظاهرایناستکهدرهبهمعوض،عوضمیتواندعملصلحباشد؛یعنی
شرطکندکهدرعوضهبه،بااوبرسرفالنحقیامال،مصالحهنمایدیادرازایآن،
واهبراازحقیکهبرگردنشدارد،ابراءکندیاکاریمثلخیاطییاساختانگشتر

رابرایاوانجامدهد.«)اصفهانی،526:1422(.
درنتیجه،میتواندرهبۀمعوض،فعلیمثلطالقرانیزبهعنوانعوض،شرط
کرد؛یعنیهمسر،مالیرابهشوهرشهبهنماید،مشروطبهاینکهشوهردرعوض،
اوراطــــالقدهدوطالقبهعوضنیزمیتواندبهاینصورتتوجیهگردد)میرزای
قمی،489/1:1427(وزوجاگردرپاسخدرخواستزوجه،هبهراقبولکندوطالق
دهددراینصورتطالق،حاصلشــــدهوایننوعطالقوهبۀمعوضه،صحیحو
الزمخواهدبود.چــــوندراینفرض،افتراقوجداییزوجین،حاصلهبۀمعوضه
بودهکهمقتضایآن،عدمجوازاستقاللطرفیندررجوعاستودرنتیجه،طالق
نسبتبههردوطرفالزممیگرددورجوعتنهابااقالهوتوافقدوجانبهممکناست
)همان،493(.برخالفخلعکهزنتاقبلازاتمامعده،حقرجوعداشتهومیتواند
بهعــــوضوفدیهایکهداده،رجوعکند)ابنادریس،725/2:1410؛محققحّلی،

42/3:1408؛کاتوزیان،449:1385(.
نکتهایکهبایدمورددّقتقرارگیرداینکه،گرچهبهاذعانفقهاوحقوقدانان،
شرطدرهبۀمعوضمیتواندافزونبرشــــرطفعل،بهصورتشرطنتیجهنیزقرار
گیرد)موسویگلپایگانی،41:1399؛امامی،389/2:1334(.اماباتوجهبهاینکه
برمبنایهبهمعّوضبودنطالقبهعوض،عوضوبهتعبیردقیق،شــــرط،عمل
حقوقی»طالق«استوطبقموازینفقهیوحقوقی،طالقباصیغهخاصیمنعقد
میگردد،ازاینرو،نمیتوانآنرابهنحوشــــرطنتیجه،درضمنعقدهبهمعوض
وطالقفدیهای،درجنمود،بلکهتنهامیتواندبهشکلشرطفعلباشد.برهمین
پایه،برداشتازاطالقمواد237و238قانونمدنیایناستکهچنانچهشوهراز
طالقدادناجتنابورزد،ابتداحاکمشرعاورابهوفایبهشرط،ملزممیسازدودر
صورتناممکنشدناجباراوبهایفایتعهد،خودحاکممیتوانددرقالبطالق

قضایی،زنراطالقدهد.
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3-2. صلح بر طالق
صلحعبارتستازتوافقوتراضیبریکچیز،اعّمازمبادلهیاگذشتازیکحق
یایکمال)خوانساری،بیتا:282(ویایکعمل)بجنوردی،10/5:1419(.صلح
بهنحومعاوضیوغیرمعاوضی،قابلانعقادمیباشد)فیضکاشانی،بیتا:121/3(
وازاینمیان،صلحمعّوضممکناســــتبهدوصورتمنعقدشود:یکی،مانند
عقدمعوضکهدارایدوموردباشدویکی،درردیفدیگریقرارگیرد،مثلبیع،
ودیگریآنکهداراییكموردباشــــدومانندهبۀمعوض،شرطعوضدرآنشود
)امامی،324/2:1334(.صلحمعاوضیمیتواندبدویوغیرمسبوقبردعویباشد
)امامی،315/2:1334(.برایناساس،طالقبهعوضرانیزمیتواندرقالبصلح
معوِضبدویتوجیهنمودودلیلآنعمومواطالقادّلۀصلحمیباشــــد.ازجمله
روایتنبوی:»الصلُحجائٌزبینالمسلمینإاّلصلحًاأحّلحرامًاأوحّرمحالاًل«
)حرعاملی،443/18:1409(.طبــــقاینروایتمادامیکهمصالحهافرادبرخالف
موازینشــــرعینبودهوحاللیراحرامیاحرامیراحاللنکند،جایزونافذاست.
ابنادریسحّلیدراینبارهمینویسد:»مفاداینروایتمورداجماعکلمسلمانان
بودهواصلیاستشرعیکهمخالفیباآننیستوصلح،عقدمستقلیمحسوب

میشود.«)ابنادریس،64/2:1410(.
بنابراین،وقتیصلحیخالفشــــرعنبودهوموازینشرعیدرآنرعایتشده
باشد،عقدصلحصحیحخواهدبودودرطالقبهعوضنیززوجهازبابمصالحهبر
طالق،مالیرابهمردمیدهدتارضایتاوراجلبکندوازحقیکهخداوندبهاو
داده،استفادهکندوزنراطالقدهد.برطبقعمومواطالقادّلهبابصلحواقوال
فقها،ایننوعازمصالحهبرطالق،صحیحخواهدبود.محققخوییدرخصوص
تطبیقطالقبهعوضباعقدصلح،میآورد:»اگرزوجهنسبتبهزوج،کراهتو
نفرتنداشتهباشد،طالقخلعصحیحنخواهدبود؛امااینکهطالقاوصحیحاست
یانه،مسئلهایاختالفیمیباشدوبهنظرماچنینطالقیباطلاست،مگراینکهمرد
فدیهوعوضراازطریقیکسببمستقل،مالکگرددکهطالقدادن،بهعنوانیک
شرط،درضمنآناخذشود.مثلاینکهزنبرسرمالیباشوهرشمصالحهکردهو
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بهاوشرطنمایدکهاورامطلقهسازد.بدینترتیب،مردآنمالرابوسیلهعقدصلح
مذکور،مالکشدهومیبایستهمسرشراطالقدهد.«)خویی،306/2:1410(.
براینمبنا،زنمیتوانددرقالبیکسببحقوقِیمستقلازطالقبهنامصلح،با
شوهرخودقراردادببنددودرضمنآن،علیهمردوبهعنوانعوض،شرطنمایدکهاو
رامطلقهسازد.دراینصورت،باتوجهبهاینکهصلِحبدوی،عقدالزمبودهوجزبا
اقاله،قابلفسخنیست،پسازانعقادآن،مرد،مالکمالوعوضگردیدهوموظف
بهطالقدادنهمسرشمیشود.درحقیقت،درصلحمذکور،مرددرازایدریافت
فدیه،برِاعمالواجرایحقخود،یعنیحّقطالق،ملزمگردیدهاست؛گرچهطالق
درایــــنفرضنیزبهاقتضایادّلهاولیهوبنابرقولحقکهتفصیلآندرادامهخواهد

آمد،رجعیوقابلبازگشتخواهدبود.

3-3. جعاله بر طالق
طبقمادۀ561قانونمدنی،»جعالهعبارتاستازالتزامشخصیبهادایاجرت
معلومدرمقابلعملی،اعّمازاینکهطرفمعینباشدیاغیرمعین.«جعالهعقدیاست
عهدیومعوضکهدارایدوطرفمیباشد)امامی،121/2:1334(وچنانچهطرف
آنیعنیعامل،فردیمعینباشــــد،جعالهخاصودرغیراینصورت،جعالهعام،
خواندهمیشود)کاتوزیان،397:1388(.برمبنایمادۀ570همینقانون:»جعالهبر
عملنامشروعویابرعملغیرعقالییباطلاست«حالمطابقتعریفجعاله،میتوان
گفتکهطالقبهعوضنیزتحتنهادحقوقیجعالهقرارمیگیرد،بدیننحوکه
زنبهشوهرشبهعنوان»طرفمعین«،بگوید:»اگرمراطالقدهی،اینمالرابهتو
خواهمداد«ومرددرصورتقبول،طالقراجاریساختهومستحّقعوضیاهمان
ُجعل)اجرت(،میگردد)میرزایقمی،506/1:1427(.شهیدثانیدرمسالکاألفهام،
طالقیراکهباروشجعالهبیانشود،داّلبرالتزاموصحتدانستهوایننوعطالقرا

کهازبابجعالهمیباشد،قبولنمودهاست)شهیدثانی،386/9:1413(.
فخرالمحققیننیزدراینرابطهمیگوید:»زمانیکهزنازشوهرشبخواهدکهاو
راطالقدهدوعوضیهمبرایخواستهخودقراردهدوزوجقبولکند،بایدگفت
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کهچنینطالقیازجهتی،معاوضهوازجهتیجعالهمیباشد.امامعاوضهبودنشبه
اینخاطراستکهدرطیآن،زنمالکُبضعخودشدهوملکیتمردنسبتبهآن،
بادریافتعوضوفدیه،زائلمیشــــود.جعالهبودنشهمازاینباباستکهمال
رادرمقابلفعلیکهاززوجمیخواهد-یعنیطالق-قراردادهواگرشوهرشاورا
طالقدهد،زوجهبهخواستهخودازبذلعوض،میرسد.«)فخرالمحققین،1387:

.)390/3
بنابراین،آشکارمیگرددکهجعالهشاملطالقنیزمیشود،چراکهعملیحالل
وعقالییبودهومخالفشرعنمیباشد.محققثانی،جعالهبرطالقراامریصحیح
دانستهومینگارد:»جواِزقراردادنُجعلبرایطالق،امریظاهروهویداست،زیرا
جعالهرامیتوانبرایهرعملمطلوبوحاللیبست،ازجملهاجرایصیغۀعقدو
همانندآن.هرگاههمجعالهبرطالقباشدمقصود،ازالۀقیدزوجیتبودهومقتضای
آننیزایناستکهتاحصولجدایی،مستحقدریافتُجعل)اجرت(نخواهدبود.«
)کرکی،236/2:1409(.چراکهدرجعاله،شرطپاداشگرفتن)ُجعل(،رسیدنبه
نتیجۀمطلوبجاعلاستوتعهدعامل،تعهدبهنتیجهاستنهفراهمکردنوسیله
)کاتوزیان،397:1388(،یعنیاجرتدرعقدجعاله،درمقابلنتیجهاست)امامی،

.)127/2:1334
شایانذکراستکهموضوعجعالهبایدفعلیباشدکهعامل،برایغیرانجاممیدهد
وطالقیهمکهزوجدرازایجعالهانجاممیدهد،عملیاستکهاوبرایغیر)زن(
انجاممیدهدنهازجانبغیر.پسنمیتواناشــــکالکردکهطالق،ازشئوناتو
اختیاراتزوجهنبودهوجعالهبرطالق،نادرستاست)میرزایقمی،509/1:1427(.
براینمبنا،همچنانکهشــــخصثالثمیتواندباشوهریکزن،عقدجعالهبستهو
بگویدکه»اگرهمسرتراطالقدهی،فالنمبلغپولرابهتومیدهم«خودزننیز
میتواندبهشوهرشبگویدکه»اگرمراطالقدهی،فالنمبلغپولرابهتومیدهم.«و
بدینترتیب،طالقبهعوضرادرقالبجعاله،محققسازد.اطالقادّلهجعاله،صحت
تعهدبهادایطالقرادرازایُجعل،تاییدمیکندوتفصیلبینطالقوغیرطالقدر

عوضُجعل،نیازمنددلیلمیباشدوظاهر،فقدانچنیندلیلیاست.
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3-4. اشتراط طالق در ضمن عقد الزم
مطابققاعدهمشهور»المؤمنونعندشروطهم«)بجنوردی،249/3:1419(که
برگرفتهازمتنروایاتاست)شیخطوسی،371/7:1407(،تمامیمؤمنانومسلمانان
بایدبهتمامیالتزاماتوتعهداتشانوفاداربودهوبرطبقشرط،عملکنند،مگراینکه
مخالفشــــرعبوده،حاللیراحرامیاحرامیراحاللکندیابرایمتعهد،مقدور
نباشد.شــــرطضمنعقد،یعنیالتزامیکهضمیمۀتعهدهایاصلیعقددیگرقرار
گرفته؛حدودوشرایطآنتعهدهاراکاملساختهیادگرگونکردهاست)کاتوزیان،
114/3:1387(.علتوجوبولزوموفاداریبهشــــروطضمنعقدنیزآناست
کهشــــروطضمنعقِدصحیحوالزم،ازتوابعآنعقدومرتبطباآناستوجزو
ملحقاتشبهحسابمیآید.ازاینرو،هماندلیلیکهبرلزوموفاءبهمفادآنعقد
وترتیباثردادنبدانداللتمیکند،بروجوبولزومپایبندیبهشرطملحقبدان
نیزداللتمینماید)بجنوردی،253/3:1419(.برپایۀاطالقاینقاعدهوروایت،
درصورتیکهزوجهبازوج،معاملهایالزممثلاجارهیابیعراانجامدهدودرضمن
قرارداد،شرططالقکند،بایدبهشرطمذکورپایبندبودهوبهآنعملنمایدکهدر
واقعاینجاهمانطالقبهعوضنمــــودداردوزوجباطالقدادنزوجه،مالکآن
عوضدراجارهیابیع،خواهدشد)میرزایقمی،506/1:1427(.اصلصحتشرط
)مجاهدطباطبایی،540:1296(نیزایننظریهراتاییدمیکند؛زیراایناصل،حاکیاز
آناستکهوقتیشرطیکهدلیلشرعیبرصحتیافسادآنواردنشده،درضمن
عقدیاایقاعیآوردهشوداصلبرصحتآناست.بهدیگرسخن،باتوجهبهاینکه
شرط،پارهایازعقدوتابعآناستبنابراین،اصلصحتقراردادها)ماده223قانون
مدنی(شاملشروطضمنآننیزمیشود)کاتوزیان،145:1387(.بنابراینبایدگفت
درصورتیکهطالقبهعوضبهصورتشرطدرمقابلعوضیباشداعمازاینکه
درضمنعقداجاره،بیع،صلحویاجعالهباشد،درصورتیکهزوجبخواهدعوض
رادریافتکندبایدبهشرطزوجهکههمانطالقاستعملکندودراینصورت

ملکیتشنسبتبهعوضاستقرارمییابد.
محققتبریزیدرپاســــخاینســــؤالکه:»هرگاهزوجهبدوناینکهکراهتو
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نفرتیازشوهرشداشتهباشد،درخواستطالقنمایدآیامردمیتواندمالیراازاو
دریافتکردهوســــپسطالقدهد؟اگرمیتواند،تحتچهعنوانی؟«؛میگوید:
»چنانطالقی،خلعبهحسابنمیآیدولیبرایاینکهدریافتعوضومالاززن،
توجیهگردیدهودرستباشد،میتواندچنینقصدکندکهمالمعینیرابهشوهرش

میپردازدبدینشرطکهویراطالقدهد«)تبریزی،177/5:1427(.
نکتهمهمیکهبایددراینمسئلهبداندقتداشتاینکه،چونطالقازشئونات
وحقوقزوجهنیست،شرططالقدرضمنعقدالزم،نمیتواندبهصورت»شرط
نتیجه«باشــــد.توضیحمطلباینکهطبقماده234قانونمدنیایران،»شرطبرسه
قسماست:1-شرطصفت؛2-شرطنتیجه؛3-شرطفعلاثباتًاونفیًا.شرطصفت
عبارتستازشرطراجعهبهکیفیتیاکمیتموردمعامله.شرطنتیجه،آناستکه
تحققامریدرخارج،شرطشود.شرطفعل،آناستکهاقدامیاعدماقدامبهفعلی
بریکیازمتعاملینیابرشخصخارجی،شرطشود«.مشاهدهمیگرددکهدرشرط
نتیجه،احتیاجبهعملارادیدیگریغیرازدرجشرطدرضمنعقد،نیست)امامی،
287/1:1334(.اماعلتاینکهشرططالقنمیتواندبهصورتشرطنتیجه،باشد
آناســــتکهبهاذعانحقوقدانانشرطنتیجه،ناظربهموردیاستکهموضوعآن
بهقصدانشاء،ایجادشودونیازبهکارمادیوخارجینداشتهباشدولیکارمادی
میتواندوســــیلهتمامکنندهقصدباشدمانندقبضدربیعصرف)کاتوزیان،1388:
223(.دکترکاتوزیاندرموردآثارونتایجاعمالحقوقیکهمیتوانبهعنوانشرط
نتیجه،درضمنقراردادآورد،مینویسند:»ازمیانایننتیجههاپارهایراکهنیازبه
سببخاصوتشریفاتیاضافهبرتراضی،داردبایداستثناءکرد.برایمثال،انحالل
نکاحجزدرمواردخاصفسخکهباارادهزنیاشوهرانجاممیپذیرد،نیازبهطالق
داردکهایقاعیاســــتتشریفاتی.نهادشرط،شوهرراازرعایتشرایطوتشریفات
طالق،معافنمیکند.پسنمیتوانجداییزنوشوهررابهصورتشرطنتیجه،
درآورد«)کاتوزیان،138/3:1387(.بهدیگرسخن،نتیجهکهبهصورتشرطقرار
دادهمیشود،بهسببعقدتبعیکهضمنعقداصلیتحققپیدامینماید،حاصل
میگردد.یعنیدوعقداصلیوتبعیبایکدیگرپیدایشمییابندوقصدانشایمعامله
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تبعیوهمچنینچیزیکهداللتبرآنمینماید،درضمنانشــــایمعاملۀاصلی
موجودمیشود.بنابراینهرگاهعقدتبعیکهبهصورتشرطنتیجهضمنعقداصلی
قراردادهمیشود،سببخاصینخواهدوبهوسیلۀارادۀحقیقیوانشائیکهضمن
معاملۀاصلیحاصلمیشود،محققگردد،نتیجۀآنناچارحاصلخواهدشد،مانند
بیــــع،اجاره،هبهوصلحکهمیتوانآنراضمنهرمعاملۀدیگریایجادنمود،ولی
طالقکهموقوفبهسببخاصیاستوطبقماده»1133«ق.م.وماده»1134«
وماده»1135«ق.م.بایدبهصیغۀطالقومنّجزواقعساخت،نمیتوانضمنعقد
اصلیبهصورتشرطنتیجهانشاءنمود،ناچارنتیجۀآنکهجدائیورهائیاست،

وجودپیدانمینماید)امامی،287/1:1334(.

3-5. اشتراط عوض در ضمن طالق
درصحتایقاعمشروطواینکهآیامیتواندرضمنایقاعاتنیزهمانندعقود،
چیزیراشرطکردیانه؟بینفقیهانوحقوقدانان،اختالفنظروجوددارد.گروهی
بهدلیلصحیحهابیجریر1)شیخطوسی،224/8:1407(وسایرروایاتمشابهآن،
درجشــــرطدرضمنایقاعرافقطدرعتق،پذیرفتهاند)نجفی،117/34:1404(.
صاحبجواهردراینرابطهمینویسد:»اولیآناستکهصحتشرطدرضمن
ایقاعرامنحصربهخصوصعتقوآزادکردنبرده،بدانیم«)نجفی،117/34:1404(.
دســــتهایازفقیهانهمدرتمامیایقاعاتاینامرراصحیحوموثرمیدانند)یزدی،
31/2:1421؛خویی،بیتا:226/6؛ایروانــــی،26/2:1406(وپارهاینیزچنین
چیزیرادرهیچیکازایقاعات-حتیعتق-نمیپذیرند)حسینیعاملی،1419:
218/14؛امامخمینی،375/4:1421؛جعفریلنگرودی،763/1:1378(.مؤلف
مفتاحالکرامۀدراینرابطهمیآورد:»درهیچیکازایقاعات،خیارشــــرطوسایر
خیارات،جارینمیشود؛زیراایقاع،مبتنیبرایناستکهبهمحضاجرایصیغه

1.»محمدبنیعقوبعنمحمدبنیحییعنأحمدبنمحمدعنمحمدبنخالدعنسعدبنسعدعنأبیجریرقال:
سألتأباالحسنعلیهالّسالمعنرجلقاللمملوکهأنتحّروِلیماُلك،قال:الیبدأبالحریةقبلالمال،یقول:لیمالكو

أنتحّربرضاالمملوك«.
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آن،نافذگرددوآوردنخیاردرضمنآنبااینامر،منافاتدارد.دلیلدومهماینکه،
همانطورکهازبرخیروایاتبرداشتمیشود،متفاهمازکلمهشرط،ایناستکه
شرط،چیزیاستدربیندونفردرحالیکهایقاع،قائمبهیکفرداست.مطابق
آنچهگفتهشدروشــــنمیگرددکهمنعشرطدرایقاع،مختصطالق،عتقوابراء

نبوده،بلکههمهایقاعاتراشاملمیشود«)حسینیعاملی،218/14:1419(.
همچنانکهدرکالمصاحبمفتاح الکرامةهمدیدهمیشود،دلیلعمدهقائلینبه
منعشرطدرضمنایقاع،ناسازگاریمفهومطرفینیشرط،باماهیتیکطرفیایقاع،
استیعنیمعتقدندکهآنچهازواژه)شرط(بهذهنمتبادرمیشودعبارتازچیزی
استبیندوطرفوازاینرودرعقودکهمبتنیبرایجابازیکطرفوقبولاز
طرفمقابلاست،کاربردپیدامیکندحالاینکهبهلحاظفقهیوحقوقی،ایقاع،
عملیاســــتقائمبهیکنفر.درجوابایناشکالبایدگفت:باتوجهبهروایات،
شرط،قائمبهدوشخصیعنیمشــــروطلهومشروطعلیه،استنهاینکهمتوقفبر
ایجابوقبولباشــــد)انصاری،149/5:1415؛خویی،بیتا:266/6(.یعنیآنچه
راکهمشــــروطعلیهدرایقاِعمشروط،قبولمیکند،خوِدشرطاستنهمفادایجاب
موِجبتاماهیتایقاععوضشودوتبدیلبهعقدگردد.پس،ایقاعنیزمانندعقد
میتواندمشروطگرددودرضمنآن،شرطیدرجشودوبرهمیناساس،درفرضی
کههمسرازشوهرشکراهتونفرتیندارد؛زوجمیتواندطالقزوجهرامشروطبه
پرداختعوضنمایدوبگوید»أنتطالقبکذا«وبدینترتیب،طالقبهعوض،

تحققمییابد.

3-6. طالق به عوض به عنوان عقد مستقل
آنچهتااینجاگفتهشــــد،نحوهگنجاندهشدنطالقبهعوضدرذیلعمومو
اطالقبرخیازنهادهایحقوقیبودامادراینقسمت،طالقبهعوض،بهعنوانیک
عقدنامعینومستقل،طرحوبررسیمیشود.برخیازفقیهانمعتقدندچنانچهزن
ازشوهرشکراهتینداشتهودرعینحال،بخواهدباپرداختعوض،طالقبگیرد،
چنینطالقیگرچهخلعنیستامابهعنوانیکعقدمستقلوتحتعنوانطالق
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فدیهاییــــاطالقبهعوض،وبهعنواننوعیمعاوضهتحتعموماوفوابالعقودقرار
گرفتهودرنتیجه،صحیحمیباشدومرد،مالکآنعوضمیگردد.دراینصورت،
طالق،یکیازعوضینعقدبودهوطرفدیگر،فدیهومالبذلشده،خواهدبودوبه

»طالقبهعوض«،ماهیت»عقدی«خواهددادنه»ایقاعی«.
ازنگاهموضوعشناختی،درصورتپذیرشنظریۀ»عقدومعاوضهمستقلنامیعن،
بودنطالقبهعوض«،آیهأوفوابالعقود)مائده،1(نیزکهبیانگراصلآزادیقراردادی
اســــت،صحیحودارایاثرحقوقیبودنطالقبهعوضرابهلحاظُحکمی،تایید
خواهدکرد.داللتأوفوابالعقودبدینصورتاستکهمادهأوفواداللتبرلزوموفا
داردومنظورازعقوددرواقعمطلقپیمانهامیباشــــداعمازعقد،نذر،عهد،حج،
روزهوغیره)شریفمرتضی،363:1415؛راوندی،195/1:1405؛شیخانصاری،

.)19/5:1415
قانونگذارایراننیزدرماده10قانونمدنی،اصلآزادیقراردادیرابهرســــمیت
شناختهاست.دراینمادهمیخوانیم:»قراردادهایخصوصینسبتبهکسانیکهآن
رامنعقدنمودهاند،درصورتیکهخالفصریحقانوننباشدنافذاست«.اینماده،
حاویاصلآزادیقراردادیاستوبهحکومتارادهنیزدامنهگستردهایمیبخشد
وآنراازحصارعقودمعین،خارجمیکنــــد.البتهطبقماده975قانونمذکور،
مخالفتبانظمعمومیواخالقحسنهرانیزبایدبرموانعنفوذقراردادهایخصوصی

افزود)کاتوزیان،31-32:1388(.
بههرروی،طبقایناصل،هرکسمیتواندبهارادهخودتعهداتوقراردادهای
الزامآوریراکهازلحاظقانونقابلاجراســــتوضمانتاجرائیدارد،قبولکندیا
ازقبولآنامتناعنماید.مهمتریننتیجۀاصلآزادیقراردادآناســــتکهاشخاص
میتوانندقراردادهایخودراتحتهرعنوانکهمایلباشــــندمنعقدساخته،نتایجو
آثارآنرابهدلخواهمعینکنند.بنابراینپیشبینینهادهایحقوقیوعقودمعیندر
فقهوقانونبدانمعنانیستکهاشخاصناچارباشندیکیازقالبهایپیشساختۀ

قراردادیرابرایهرپیمانبرگزینند.
حاصلسخناینکه،طالقبهعوضخودنوعیمعاوضهوعقدبهحسابمیآید
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ومطابــــقآیهبایدبهمفادآنیعنیجداییزناززوجوتملکعوضتوســــطمرد،
پایبندبود.میرزایقمیدراینرابطهمینویسد:»طالقبهعوض،صحیحاستزیرا
تحتعمومآیهأوفوابالعقود،قرارمیگیردچونایننوعطالق،عهدیاستموثق
وصحیح«.ایشانقائلنداینآیهبهصراحتبرصحتطالقبهعوضداللتدارد
)میرزایقمی،578/1:1427(.بدیهیاستاگررابطهبیندادنفدیهوطالق،مانند
رابطۀبیندوعوضدرمعامالتباشد،بطالنفدیهمانعازوقوعطالقمیشود.زیرا
رابطهعلیتیکهبینآندوموجوداستباتحققیکیازآنهابدوندیگری،منافات
دارد.پس،اگرفدیهمالدیگریباشدیاقابلواگذاردنبهشوهرنباشد،چونعوض
محققنشدهاست،طالقنیزواقعنخواهدشد)کاتوزیان،453/1:1385(.امااگر
برخالفدیدگاهمذکور،طالقبهعوضهمانندطالقخلعانگاشتهشودکهدرآن،
طالِقرخداده،بهدوعملحقوقی:)ایقاعیکهسببجداییزنومردمیشود(و
)قراردادیکهسببتملیکفدیهبهشوهرمیشودودربرابر،حقرجوعشوهررااز
بینمیبرد(،تحلیلمیگردددرآنصورت،بطالنفدیهتاثیریدرطالقنمیکند.

4. مخالفین نظریه صحت طالق به عوض
مخالفیننظریهدوگانگیطالقبهعوضوخلع،بردودستهاند.عدهایازآنان،
چنینطالقبهعوضراکهدرآن،علیرغمفقدانعنصرکراهتدرزوجه،عوضی
اززنگرفتهمیشود،اساسًاباطلمیدانندومعتقدندکهعوضدریافتی،بهملکیت
مرددرنمیآید)موسویعاملی،139/2:1411؛فاضلآبی،237/2:1417؛آقاجمال
خوانســــاری،بیتا:420(وگروهیهمخوِدطالقراصحیحورجعیدانستهولی
دریافتعوضراغیرمجازمیدانندکهزوجنمیتواندآنرادریافتکردهومالک
شود)محققحّلی،41/3:1408؛عالمهحّلی،157/3:1413؛فاضلهندی،1416:

188/8؛سیوری،363/3:1404(.
محققاولدربارهحکمطالقبهعوضمینویسد:»اگرمردهمسرشرادرحالی
کهازشوهرکراهتندارد،طالقخلعدهد،آنخلع،صحیحنبودهوزوجمالکفدیه
نمیشودوچنانچهدرهمینفرض،اورادرازایدریافتعوض،طالقدهد]طالق
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عادیبدونصیغهخلع[،مالکآنعوض،نشدهاماطالقرخداده،صحیحورجعی
است«)محققحّلی،41/3:1408(.

صاحبنهایة المرامکهطالقبهعوضراباطلمیدانددرمقاماستداللچنین
مینویسد:»اطالقآیهخلع1وروایاتباب،بیانگرآناستکهزوجبرایطالقدادن
زوجه،جزدرمواردیکهزنازشــــوهرشنفرتوکراهتداشتهوترسآنبرودکه
درنتیجهاینکراهت،حقوقزوجرابجانیاورد،نمیتواندعوضیدریافتنماید...
چنینطالقیچونخلعنیست،ازاینرو،بائننخواهدبودوعلتاینهمکهطالق
دراینفرض،رجعینیزنمیشود،آناستکهرجعیبودن،موردقصدطرفیننبوده
ولفظیهمدربیننیستکهبرآن،داللتنماید«)موسویعاملی،139/2،1411(.
درواقع،هردوگروهازاینمخالفان،معتقدندکهحلیتتصاحبعوضتوسطزوج

ومالکفدیهشدن،مبتنیبروجودکراهتونفرتدرزوجهاست.
شهیدثانیدرجوابایناشکالمیگوید:»اگراجماعیوجودداشتهباشدکههر
گونهطالقدارایعوض،اعمازخلعوطالقبهعوض)فدیهای(،مشروطبهوجود
کراهتونفرتدرزوجه،است؛میپذیریمدرغیراینصورت،ایننظریه،خالیاز
اشکالنیستچوننصوصفقطبرایننکتهداللتداردکهخصوصخلع،متوقفبر
کراهتاستحالاینکه،ظاهرطالقفدیهای)طالقبهعوض(نشانگرآناستکهبا
خلع،فرقداردهرچنددربرخیازاحکام،مشترکاند«)شهیدثانی،420/9:1413(.

5. ادّله مخالفان دوگانگی طالق خلع و طالق به عوض
دراینمبحثبهبررســــیتفصیلیادلهمخالفینغیریتطالقخلعوطالقبه
عوضپرداختهمیشودکهبهاستنادآنهادریافتعوضوفدیهاززوجهدرفرضنبود
کراهتراباطلدانستهوموجبملکیتنمیدانندگرچهطالقرخدادهراهمچون

طالقعادی،صحیحودارایاثرحقوقی،قلمدادمینمایند:

1.الطالقمرتانفامساكبمعروفاوتسریحباحسنوالیحللکمانتاخذوامماءاتیتموهنشیااالانیخافااالیقیماحدود
الّلهفانخفتماالیقیماحدودالّلهفالجناحعلیهمافیماافتدتبهتلكحدودالّلهفالتعتدوهاومنیتعدحدودالّلهفاولئك

همالظلمون)بقره/229(.
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5-1. آیه خلع
بهنظرمخالفیندوگانگیطالقخلعوطالقبهعوضدرصورتیکهکراهتی
ازناحیهزوجهنباشدزوجنمیتواندعوضرابهمالکیتخوددرآوردوعوضحالل
نمیباشــــدواولینومهمتریندلیلفقهیآن،آیه229سورهبقرهاستکهبرعدم
حلیتعوضدرصورتفقدانعنصرکراهت،داللتمیکند.خداوندمتعالدراین
ُخُذوا 

ْ
ْن َتأ

َ
یٌح ِبِإْحَساٍن َواَل َیِحلُّ َلُکْم أ ْو َتْسِر

َ
َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أ اَلُق َمرَّ آیهمیفرماید:الطَّ

ِه َفاَل ُجَناَح  الَّ ُیِقیَما ُحُدوَد اللَّ
َ
ِه َفِإْن ِخْفُتْم أ الَّ ُیِقیَما ُحُدوَد اللَّ

َ
ْن َیَخاَفا أ

َ
ا آَتْیُتُموُهنَّ َشْیًئا ِإالَّ أ ِممَّ

 اِلُموَن وَلِئَك ُهُم الظَّ
ُ
ِه َفأ ِه َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ َعَلْیِهَما ِفیَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اللَّ

طالق،]طالقیکهرجوعوبازگشتدارد،[دومرتبهاست]ودرهرمرتبه،[بایدبه
طورشایستههمسرخودرانگاهداریکندیابانیکیاورارهاسازد.وبرایشماحالل
نیستکهچیزیازآنچهبهآنهادادهاید،پسبگیریدمگراینکهدوهمسر،بترسندکه
حدودالهیرابرپاندارند.اگربترسیدکهحدودالهیرارعایتنکنند،مانعیبرای
آنهانیســــتکهزن،فدیهوعوضیبپردازد]وطالقبگیرد[.اینهاحدودومرزهای
الهیاستازآن،تجاوزنکنید!وهرکسازآنتجاوزکند،ستمگراست«.اینآیه
صراحتًابرعدمحلیتاخذفدیهاززن،داللتداردمگراینکهخوفعدماقامهحدود
الهیدرمیانباشد.یعنیدرزوجهحالتیازبغض،کراهتونفرتاززوجیتوزوج
باشدکهوجودآنکراهت،اینترسرابوجودآوردکهموجبنشوززنشدهومانعاز
ادایحقوقزوجورعایتاحکامالهیدرمورداوشود.دراینصورت،گرفتنفدیه
وعوضدرازایرهاساختنوطالقدادنزن،برزوجحاللخواهدشدوگرنهبانبود

کراهت،حلیتنیزمنتفیخواهدشد)بحرانی،570/25:1405(.
شیخطوسینیزدرکتابخالفبهاینامرتصریحکردهکهاگررابطهبینزوجین
خوببودهوباهمدیگر،خوشاخالقباشندامازنبخواهدبادادنچیزیبهعنوان
عوض،طالقخلعبگیرد،دراینصورت،چیزیازعوضحاللنخواهدبود.چرا
کهاجماعفقهابهعدمحلیتآناستچونشرایطوخصوصیاتطالقخلعدرآن
مراعاتنشدهاستوآنشرطعبارتستازعدمخوشرفتاریدرزوجهووجودنوعی

کراهتونفرتنسبتبهشوهر)شیخطوسی،421/4:1407(.
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درواقــــعفقهایمخالف،دراینآیهبهعبارت»إاّلانیخافاأالیقیماحدودالّله«
استنادکردهومعتقدندکهطبقاینقسمتازآیه،برایجوازدریافتعوضدرازای
طالق،بایدرابطهزوجینبهنحویباشــــدکهدرصورتعدمطالق،زنبهخاطر
کراهتاززوج،ناشزهمیشــــود.پسبایدکراهتیدرمیانباشدتاموجبترساز
اجرانشــــدنحدودخداوندگرددوفقطدراینصورتبادادنفدیهبهمردمیتواند

طالقبگیردودریافتعوض،منعشرعینخواهدداشت.
مخالفیندوگانگیطالقخلعوطالقبهعوض،بااســــتنادبهآیهفوقدرصدد
اثباتاینمطلبهستندکهطالقبهعوضتنهادرصورتیصحیحاستکهدرقالب
خلعباشــــدوآنهمدرصورتیاستکهزوجهکراهتیونفرتینسبتبهزندگیو
زوجداشتهباشدچراکهاینامرمنجربهرعایتنشدنحدودخداونددرامورزندگی
وعدماطاعتزنازشوهروحتینشوزوعدمتمکینزنازشوهرمیشودبههمین
خاطرخداوندایناجازهرادادهتازوجهمالیرابهعنوانبذلوفدیهدرعوضطالق
بهزوجبپردازدتاباطالقتوافقیطرفین،آسیبیبهحدودالهینرسداماطبقاینآیهاین
امرانحصاردرکراهتونفرتزوجهداردچراکهدرصورتیکهکراهتنباشددیگر
حدودالهیآســــیبنمیبیندوخداوند،جوازاخذوفدیهرادرآیهبهکراهتیمنوط

کردهکهمنجربهعدمرعایتحدودالهیشود.
دررّدایناستداللبایدگفتکهطالقبهعوضازنظرموضوعیومفهومی،باطالق
ُخلع،تفاوتداردوشرایطواحکاممستنبطازآیه229سورهبقره،اختصاصبهطالقُخلع
داردوشاملطالقهایدیگر،نمیشود.آری،اگربرعدمصحتدریافتفدیهوعوض
درمقابلطالق،درمواردفقدانکراهت،اجماعوجودداشتهباشدمیتوانبداناستنادکرد

اماوجودچنیناجماعینیزآنچنانکهبعدازاینخواهدآمد،موردتردیداست.

5-2. اخبار
درروایتمعتبرمحمدبنمسلمازامامباقرآمدهاستکهآنحضرتفرموند:
لهماأخذمنهاولیس ٍر،َحلَّ رًاأوغیرمفسَّ »إذاقالتالمرأة)والّلهالُاطیعلكأمرًا(مفسَّ
لهعلیهاَرجعٌة؛هرگاهزن،باتوجهیابدونتوجه،بهشوهرشبگویدکهدیگر،اوامر
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تورااطاعتنخواهمکرد،دراینصورتدریافتفدیهاززوجه،براوحاللاستو
ایننوعطالق،نسبتبهمرد،رجعینیست«)کلینی،141/6:1407؛شیخطوسی،
97/8:1407(.مضموناینروایتمعتبربدینصورتاستکهزوجهبهزوجخود
ازبابکراهتونفرتیکهازاودارد،میگویدکهدیگراوامرتورااطاعتنمیکنم
دراینصورتحاللاســــتکهزوجاززوجهخودچیزیرااخذکندودرعوض،
اوراطالقدهدوایننوعطالق،رجعینمیباشــــدچراکهنفرتوکراهت،راهرا
برایبازگشت،بستهوبهطالقبائنتبدیلمیکند.ناگفتهنماندکهبرخیازفقهادر
صورتیکهزوجهدرزندگیبازوجشکراهتداشتهباشدکهمنجربهعدمرعایت
حدودالهیگردد،طالقخلعاوراواجبدانستهاند)شیخطوسی،529:1400(چون
نهیازمنکرواجباستواینتمامنیستمگرباطالقخلعتاادامهزندگی،منجر
بهفسادبزرگویاناشزهبودنزننشود.بعضیازایشاننیزآنرامستحبمیدانند

)ابنادریس،724/2:1410؛سیوری،285/2:1425(.
بههرروی،روشــــنمیگرددکهداللتروایتبرحلیتاخذعوضوفدیهنیز
همانندآیهفوق،بامفهومشرط،درستاست.یعنیطبقمفهوممخالفاینجمله
شرطیهدرصورتیکهزوجهچنینقولیرانگویدوازاحوالاوعدماطاعتاززوج
وناشزهبودننمایاننشــــود،دریافتعوضوفدیهبرایطالق،حاللنخواهدبود
)بحرانی،571/25:1405(.بنابراین،بایدگفتکهبامفهومشرط،اینروایتداللت
داردکهدرصورتعدمسرکشیزنومطیعبودناو،فدیهایکهخداوندبرایطالق،
مجازکردهبود،منتفیخواهدشد.درواقع،باتوجهبهاینکهدربسیاریمواقع،کراهت
ونفرتدرزندگی،منجربهفسادبزرگوبیراههرفتنزنمیشود،ازاینرو،خداوند
متعالبهخاطرجلوگیریازاینفسادوپیشگیریازعدمرعایتحدودوحریمالهی،
بهزوجهاجازهدادهتافدیهوعوضیرابهزوجبدهدوبااخذطالق،خودوجامعهرا
ازاینخطر،نجاتدهد.پس،مناطاجازهشارعدراخذفدیهوعوضبرایطالق،
خوفازفسادوبیحرمتینسبتبهحدودالهیمیباشدکهباانتقاءآن،طالقبافدیه
وعوضهممنتفیاستواگرکسیحکمبرصحتایننوعطالقکندبایدباارائه

دلیل،اینتوسعهدرحکمشارعراتوجیهکند.
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درجوابایناشکالبایدگفت:بهاذعاناصولدانان،تعلیقحکمبهشرط،وقتی
بهمعنایانتفایحکمدرصورتانتفایآنشرط،استکهگویندهازذکرآنشرط
وقید،هدفدیگرینداشتهوآوردنآنشرط،فایدهدیگریجزبیانانتفایحکم
درصورتانتفایشرط،نداشتهباشد)مجاهدطباطبایی،209:1296؛ابنشهیدثانی،
بیتا:79؛نراقی،857/2:1388(.بنابراین،اگراحتمالدادهشــــودکهآنشرطو
قیدبرایبیانغالبیتیاخصوصیتدیگریآمده،مفهومشرط،دیگرحّجتنبوده
وبهتعبیردقیق،آنشرط،مفهومنخواهدداشتودرنتیجه،نمیتوانچنینبرداشت
کردکهدرفرضنبودآنشرطوقید،حکممذکوردرجملهنیز،منتفیخواهدشد.
صاحبمعالمدراینرابطهمیگوید:»تعلیقحکمبهیکشرط،مقتضیآناست
کهباانتفایآنشرط،حکمنیزمنتفیگرددالبتهایندرصورتیاستکهمعلومگردد

آوردنشرط،ثمرهدیگرینداشتهاست«)ابنشهیدثانی،بیتا:79(.
شهیدثانیدرشرحایننکتهاصولیوتطبیقاتفقهیآنازجملهدرتطبیقبامسئله
طالقبهعوض،مینویسد:»مفهومشرطووصففقطوقتیحجتاستکهآن
قید،فایدهوپیامدیگریغیرازنفیحکم،نداشتهباشددرغیراینصورت،برنفی
حکمازغیرمشروطوغیرموصوف،داللتنخواهدداشت.ازجملهفایدههایغیر
ازنفیحکم،ایناســــتکهآنچیزفاقدشرطیاصفتمذکور،نسبتبهمّتصف،
اولویتداشــــتهباشدیاقیدبرایایندرمتنحکم،ذکرشدهکهسوال،درموردآن
بودهاست.برایناساس،میتواندرصورتفقدانترسازعدماقامهحدودالهیو
نبودکراهتدرزوجهنیزبهجوازطالِقبادرخواستزن،حکمدادهرچندخداوند
متعالمیفرماید:)فإنخفتماالیقیماحدودالّلهفالجناحعلیهمافیماافتدتبه:اگر
بترسیدکهحدودالهیرارعایتنکنند،مانعیبرایآنهانیستکهزن،فدیهوعوضی
بپردازد(؛زیراغالبًاچنیناستکهطالِقبادرخواستزن،درحالتوجودکراهتدر
زوجهوترسازعدممراعاتحدودالهیدرموردشوهرش،واقعمیشودولیاینبدان
معنانیستکهدرصورتنبودکراهت،ایننوعطالق،منعشرعیدارد«)شهیدثانی،

.)112-113:1416
ازنظربرخیدیگرازاندیشمنداننیزمفهومشرطدراینآیه،حّجتنیستچون
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برایبیانغالبیت،آمدهاست)مقدساردبیلی،بیتا:119؛نراقی،213:1384(.مقدس
اردبیلیدرجایدیگرمینویسد:»اینآیهبیانگرآناستکهدریافتعوضاززوجه
برایطالقورهاســــاختناوفقطدرصورتوجودکراهتوترسازعدممراعات
حدودالهی،جایزاستامابیانگرایننیستکهآنهادرفرضفقدانکراهت،نمیتوانند

عقدیببندندکههمیننتیجهرابدنبالداشتهباشد«)مقدساردبیلی،بیتا،608(.

5-3. اجماع
گروهیازفقیهانامامیهادعایاجماعکردهاندکهطالقخلعمنحصرًادرصورت
کراهتزوجهقابلاجرابودهوباعدمکراهت،حلیتفدیهمنتفیمیشــــود)شیخ
طوسی،421/4:1407؛فاضلهندی،188/8:1416؛بحرانی،572/25:1405(.
صاحبریاضدراینبارهمینویسد:»اگرمرددرحالیکهنفرتوکراهتیدربین
نباشد،همسرشراطالقخلعدهد،بدیهیاستکهخلعمنجربهجدایی،صحیح
نخواهدبود؛زیراکراهتکهبهاجماعوروایاتمستفیض،شرطآناست،درفرض
مذکور،وجودنداردافزونبراین،درخصوصخودهمینمسئلهیعنیعدمصحت
خلعدرفرضفقدانکراهت،اجماعوجوددارد.ازفروعاتاینحکم،آناســــت
کهمرد،مالکآنفدیهوعوضنمیشــــود.دلیلآنافزونبراجماع،ایناستکه
مالکیتآن،مشــــروطبهصحتخلعاستکهآنهممشروطبهوجودکراهتدر
زوجهاســــتدرحالیکهدرفرضمذکور،چنینشرطیوجودندارد«)طباطبایی،

.)363/12:1418
مرحومطبرسینیزبراینامرادعایاجماعکردهومیآورند:اگربانبودکراهت،
قصدطالقخلعنمایندبهداللتاجماعفرقه،ایننوعخلعجایزنمیباشدمگراینکه
زوجهباجمالتیمانند)الاغتسللکمنجنابة(،)الاقیملکمدا(،کراهتخودرا
نمایانکندامادرطالقبااخالقمالئمه،چنینچیزیوجودندارد«)طبرسی،1410:

.)180/2
درپاسخبایدگفت:اواًلباوجوددستهایازفقهایمخالف،وجودچنیناجماعی
محلتردیدبودهوثابتنیست.ثانیًابرفرضوجودچنیناتفاقنظریبایدتوجهداشت



191

تحلیل نظریۀ دوگانگی 
طالق به عوض و طالق 
خلع، و آثار مترتب بر آن

کهایناجماع،منقولبودهوبهخاطراینکهمفیدظّناست،درحجیتآناختالف
نظروجوددارد.ثالثًااجماعمذکور،درفرضوجود،مدرکیبودهوقابلاســــتناد
نمیباشــــدچراکهبهاحتمالزیاد،براساسآیهخلعوروایاتباب،حاصلشدهو

کاشفازقولمعصومنیستتامعتبربهحسابآید. 

6. بائن یا رجعی بودن طالق به عوض
دراینکهطالقخلع،نسبتبهزوج،بائنبهحسابمیآیداختالفنظریبین
فقیهانامامیهوجودنداشــــته)بحرانی،608/25:1405؛نجفی،62/33:1404؛
سبزواری،197/26:1413(بلکهروایاتمعتبر1نیزبهصراحت،بربائنبودنآنتأکید
دارد)حرعاملی،294/22:1409(وماده1145قانونمدنیایراننیزهمیننظریهراتایید
میکند.امابائنیارجعیبودنطالقفدیهاییاهمانطالقبهعوض،دربینخود
طرفداراننظریهدوگانگیخلعوطالقبهعوضنیزاختالفیاست.توضیحمطلب
اینکه،بعضیازمخالفاندوگانگیایندوطالق،آنرااساسًاباطل)موسویعاملی،
139/2:1411؛آقاجمالخوانســــاری،بیتا:420(وغالبآنهانیزچنینطالقیرا
صحیحامارجعیمیدانند)محققحّلی،41/3:1408؛عالمهحّلی،157/3:1413؛
فاضلهندی،188/8:1416؛ســــیوری،363/3:1404(.ازبینموافقیننظریه
دوگانگیهمعدهایآنراطالقیرجعی)خویی،306/2:1410؛طباطباییحکیم،
327/2:1410؛سیستانی،193/3:1417؛روحانی،116/23:1412(ودستهایاز

ایشاننیزبائنقلمدادکردهاند)شهیدثانی،375/9:1413؛همو،90/6:1410(.
ازنگاهحقوقــــینیزباتوجهاینکهوفقماده25قانونحمایتخانوادهدرطالق
توافقی،خواهانمیتواندزوجیازوجهباشــــددرنتیجــــه،طالقفدیهایهمکهبه
درخواســــتزوجهوباجلبرضایتوموافقتزوج،صورتمیگیردنوعیطالق
توافقــــیبودهوچونطالقتوافقی،جزومصادیقحصریطالقبائندرماده1145
قانونمدنینیست،ازاینرو،بهلحاظحقوقی،رجعیقلمدادمیگرددوبهتبعآن،

علیهاماأخذمنها«. 1.»الَرجعةللزوجعلیالمختلعةوالعلیالمبارئةإاّلأْنَیبدوللمرأةفَیُردُّ
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طالقبهعوضیافدیهاینیزازمواردطالقرجعیخواهدبود.
ناگفتهنماند،مقصودآندستهازفقهاییکهحکمبهرجعیبودنطالقبهعوض
دادهاندایننیستکهدرهمهموارد،چنینطالقیرجعیمیباشدبلکهطبقاصلاولی
موردقبولایشان،طالقیادشدهمثلمطلقطالق،رجعیاستمگراینکهبهاقتضای
شرایط،جزومواردبائنباشدپسطالقبهعوضازنظرایشانبهاقتضایوضعیتو
شرایطزوجینمثلجداییقبلازنزدیکییادرصغرسّنیزوجهوهمانندآن،ممکن

استبائنشود.
بایدتوجهداشتکهطبقنظرمشــــهورفقها،اصلاولیدرطالقایناستکه
رجعیباشــــدنهبائنمگراینکهدلیلیخارجیبربائنبودنطالق،وجودداشتهوبا
آندلیل،طالقبائنمحســــوبگردد)طباطبایی،365/12:1418؛نجفی،1404:
66/33؛سبزواری،197/26:1414(.برهمینمبنا،بحرانیدرحدائقبرایردقولو
ادعایموافقیندوگانگیبهاینمطلباستنادکردهاستکهکسانیکهقائلندطالق
بهعوض،طالقبائناســــتوازاقسامآنبهشمارمیروددلیلیبراینادعایخود
ندارند.اینعدمدلیل،ازاصلرجعیبودنطالقدربابطالقنشأتمیگیرد.به
اینبیانکهچوناصلدرطالقایناستکهرجعیباشدبرایاینکهطالقبائنگردد
محتاجدلیلدیگریاستدرحالیکهقائلینبهدوگانگی،دلیلیبرثبوتطالقبه
عوضبدونکراهتبهعنوانطالقبائنندارند.بلکهدرصورتیکهطالقبهعوض
بدونکراهتواقعشودیاباطلبهحسابمیآیدویارجعیمیگرددواخباریکهبر
بائنبودنطالقداللتدارندمنحصراستبهطالقخلعومباراتوچیزیدراخبار
درموردطالقبهعوضوفدیهبیاننشــــدهوحتینامیازایننوعطالق،دراخبار

نیامدهاست)بحرانی،572/25:1405(.
درمقابــــل،برایاثباتبائنبودنطالقبهعوضیــــاهمانطالقفدیهای،به
)معاوضیبودنآن(و)اجماعفقیهانامامیه(،اســــتنادشدهاست.شهیدثانیدراین
رابطهمینویسد:»اصلدرعقودمعاوضی،لزوماستوسندآنعمومآیهاوفوابالعقود
وحدیثنبویالمؤمنونعندشروطهممیباشــــدکهازآن،فرضرجوعزوجه
بهعوض،اســــتثناءشدهوبههمینخاطر،رجعیمحسوبگردیدهاست.علیرغم
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اشتراکخلعوطالقبهعوضدراینحکمتفاوتهاییهمبینایندووجودداردوآن
اینکه،خلع،مختصحالتیاستکهزوجهازشوهرشکراهتداردبرخالفطالق
بهعوضکهچنینشرطیدرآنوجودندارد«)شهیدثانی،375/9:1413(.بدین
ترتیبروشــــنمیگرددکهازنظرایشانچونطالقبهعوض،ذیلعقودمعاوضی
هبهمعوضه،صلحمعاوضی،جعالهقرارمیگیردیادرقالبعقدمعاوضیمســــتقل
نامعین،توجیهمیشودوازسویدیگر،اصلدرعقودمعاوضی،لزوموعدمبازگشت
بهحالتسابق،استازاینرو،طالقبهعوض،بائنبودهوحقرجوعوبازگشت

درآنوجودندارد.
ابنادریسحلینیزباتمسکبهدلیلاجماعودرمقامارائهیکضابطهکلی،
بائنبودنایننوعطالقهارامطرحساختهومیگوید:»اگردرمقابلطالق،عوضی
قراربگیرد،بائنخواهدشدزیرافقهایامامیهبرایناعتقادندکههرطالقیکهزوجه
درازایآن،فدیهوعوضیپرداختنماید،طالقدهنده،حقرجوعپیدانمیکند1«
)ابنادریس،304:1429(.امااختالفآراییکهپیشتردرخصوصبائنیارجعی

بودنطالقبهعوض،طرحگردید،وجودچنیناجماعیرارّدمیکند.
برایرسیدنبهپاســــخدرستدرخصوصرجعییابائنبودنطالقبهعوض
بایددقتداشتکهاصلاولیلفظیوعملیدرطالق،رجعیبودناست.مطابق
اصللفظیوباتوجهبهاطــــالقآیۀو بعولتهَن أحّق برّدهّن)بقره،228(هرجاکه
موضوعیعنیطالقوجدایی،عرفًااحرازشــــدهوبرآنصدقنماید،حکمبهحق
رجوعزوجواولویتاوبهبازگشــــتبهزندگیباهمسرش،میشود.مقتضایاصل
عملیعدم،نیزرجعیبودناستزیراطالقوجداییزوجیندارایمراتبمختلفی
اســــتکهدرهرطالقی،مرتبهاقلوقدرمتیقنآنیعنیرجعیبودن،ثابتاستو
وقتیدرتحققمرتبهباالتریعنیبائنبودن،شککنیمبهاستناداصلعدم،بهعدم
تحققآن،حکممینماییم.اگرکسیچنیناشکالکندکهمقتضایاصلعدم،عدم
صحترجوعجزدرمواقعاحرازموضوع،میباشدوازاینرو،مقتضایاصل،بائن

1.»إذاکانفیمقابلةالطالقعوضفهوبائن،ألّنعندأصحابناأّیطالقکانفیمقابلتهمنالّزوجةعوضفالیملك
المطّلقالّرجعةمعه«.
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بودنطالقاست.درجوابمیگوییم:موضوعبرایحکمعدمرجوع،احرازبائن
بودنوجداییمطلق،اســــتوچنینچیزیدرفرضمامحرزنمیباشددرنتیجه،
اصلیادشدهدراینجانظیرشــــکدراصِلموضوع،استافزونبراینکه،اطالق
آیۀو بعولتهَن أحّق برّدهّن)بقره،228(پسازصدقعرفیموضوع)یعنیطالق(،
مقتضیآناستکهحتیدرمواردشکنیز،حقرجوعوجودداشتهورجوع،جایز
میباشد)سبزواری،197/26:1413(.برهمیناساسبایدگفتکهطالقبهعوض،
بهاقتضایشرایطعمومیطالق،رجعیاستمگراینکهبدلیلسومینطالقبودن،

وقوعآنقبلازنزدیکی،صغیرهیایائسهبودنزن،بهطوراستثنابائنگردد.

7. نتیجه گیری
عموماتواطالقاتادلۀاولّیههمچونآیۀاوفوا بالعقودواصلآزادیقراردادها
وقاعدهفقهی»المؤمنونعندشروطهم«وهمچنیناطالقادلۀخاّصهبه،صلحو
جعالهوصحتنظریۀایقاعمشروط،اثباتگرآناستکهطالقبهعوض،صحیح
ودارایاثــــرحقوقیبودهوعوضوفدیهدریافتــــیدرفرایندآن،بهملکیتمرد
درمیآید.بنابراین،طالقبهعوضدرقالبعقدمستقلنامعین،اشتراطعوضدر
ضمنطالق،اشتراططالقدرضمنعقدالزم،جعالهبرطالق،صلحوهبهمعوضه
برطالق،قابلتوجیهاست.برایوقوعایننوعطالق،برخالفخلع،وجودکراهت
درزوجهواستفادهازکلمۀُخلعدرصیغۀطالق،شرطنیستوعوض،جزوماهیت
آننمیباشد.زننیزپسازطالق،حقرجوعبهعوضراندارد،ولیطبقاصلاولی
لفظیوعملیرجعیبودنطالق،شوهرمیتوانددراثنایعّده،دوبارهبهزندگی

سابقبااوبرگردد.
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

دراسة الجریمة المنظمة من منظور الفقه
حمید سلیماني

عباسعلي سلطاني
محمدتقي فخلعي

الملخص
منشخصین اکثر تتألف بهجماعة تقوم إجرامی المنظمةهيعمل الجریمة
متواطئینعلیممارستهبشکلمبرمجوهادفخاللحیززمنيمتصلوطویل،من

أجلجنيمنافعمادیة.
یتوصلهذاالمقالبدراسةوصفیةتحلیلیةومنخاللتناولمفهومالجریمةالمنظمة
وأرکانهاإلیأنتنظیمالجریمةفیمعناهالحدیثالیتوافرفيالمصادرالفقهیة،إال
أنهمنالممکنالعثورعلیهفيبعضالظواهراإلجرامیةفیصدراإلسالممنهاحادثة
اإلفک،ومؤامرةمسجدالضرارإضافةإلیبعضالعناوینالفقهیةاإلجرامیةکالبغي

والمحاربةوالتواطؤ.
فيهذااالتجاهالفقهي،یعتقدکاتبواهذاالمقالأنعلیأساسوجهاتالنظر

الفقهیةتسّببتنظیمیةهذهالجرائم،تشدیدعقوبةالجریمةوحتیتغیرعنوانها.
وفينفسالسیاقیذهبالمقالاليأنالجرائمالمنظمةمنالجرائمالمستحدثة
التيالتتواجدکلارکانهافيالفقه.االانکشفالضابطوالمناطیمکننامنتحلیل
مثلهذهالجرائم.فمنهذاالمنطلق،االفسادفياالرضالذيیمکنعدهمناطافقهیا
التصافعملباالجرامي،یظهربشکلواضحفيالجرائمالمنظمةوذلكانهذه
الجرائمتشیعالفسادفيالمجتمعفیمکنوضعالعقوباتلهامعتمداعليهذاالمناط
وفرزهامنالجرائمالجماعیةوجرائمالتشکیالتالعصابیةوبالتاليوضععقوبةاشد

لهاقیاسالالخیرین.
الضرار، مسجد مؤامرة اإلفک، المنظمة،حادثة الجریمة الدلیلّیة: المفردات 

البغي،المحاربة،االفسادفياألرض.
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چکیدههای
عربیوانگلیسی

دراسة إیقاع الشخص الفضولي مرّکزة 
علٰی تناول طالق الفضولي

علي اکبر إیزدي فرد
 سیدمجتبی حسین نژاد

الملخص
هناکإختالفعندالفقهاءفیإمکانیةإیقاعالفضولیبمافیهمنطالقالفضولی.
لمیعتبربعضالفقهاءوقوعاإلیقاعاتصحیحةمنجانبالشخصالفضولیومنها
الطالق؛معتمدینعلیبعضاألدلةکاإلجماععلیعدمصحةاإلیقاعالفضولی،و
عدمقابلیةالتعلیقلإلیقاعات.فیماقدجّوزبعضهموقوعإیقاعالفضولیإالفیالطالق
والعتق.کماتوقفوترددعددمنهمفیالمسألةوعّممالبعضصحةإیقاعالفضولی

فیجمیعاإلیقاعات.
یعتقدکاتبواالمقالأنهالوجهلبطالنمثلهذهاإلیقاعاتومنهاالطالقنظرا
إلیوجودالمقتضیللصحة)اإلذنالالحقلصاحبالحقالذیکانقدتماإلیقاع
دونإذنه(وعدموجودالمانعبعدتوجیهالنقدإلیإجماعالفقهاءعلیبطالناإلیقاع
الفضولیونظریةبطالنالتعلیقفیاإلیقاعات؛وهذاجاءنتیجةدراسةأدلةالفقهاءو
نقدهاومناقشةاألدلةالمخالفةقائماعلیاألسلوبالتحلیلیواإلسنادیفیالبحث.
المفردات الدلیلّیة:إیقاعالفضولی،طالقالفضولی،اإلجماععلیعدمصحة

اإلیقاعالفضولی،التعلیقفیاإلیقاعات،صحیحةالحلبي.
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

اعتباُر »ال َقَود لَمن ال ُیقاد ِمنه« قاعدًة فقهیة
رّزاق ادبي فیروزجاه

محمد محسني دهکالني
امان الّله علیمرادي

الملخص
قدذهبالفقهاءفیمسألةقتلالمجنونعمدًاعلییدالعاقلإلینفیالقصاصو
وجوبدفعالدیةخالفًاللقاعدةاألولیة.دلیلهذاالرأیالمجمععلیهبظاهره،روایةمن

اإلمامالباقرمسماةبـ»صحیحةأبابصیر«.
بماأنمحتویالحدیثیناوئالمبادئالرئیسةلبابالقصاصفخصصالفقهاء

الحدیثلمورده-أيقتلالمجنون-مجتنبًاتسربهإلیقضایاأخری.
کاتبوهذاالمقالیعّدونعبارة»القودلمنالیقادمنه«فیذیلالحدیثتعلیال
للحکم،مخالفینللرأیالمشهورعندالفقهاء.ومنهذالمنطلقیعتبرونمفادالحدیث
قاعدةعامةغیرمخصصةلقضیةجزئیةدونأخری.فیقترحونعلیذلکتأسیس
قاعدةفقهیةعامة،فقاموافیالبدایةبدراسةمستنداتالقاعدةوأسنادها،ثمعملواعلی
توضیحمفادالقاعدةونطاقها.وینهونالمقالبعّدالمواردالتییمکندخولهاتحت

القاعدةمعتمدینعلی»إتحادالمناط«و»عمومالتعلیل«.
المفردات الدلیلّیة: قتلالعمد،القصاص،نفیالقصاص،قاعدة"القودلمنال

یقادمنه"الفقهیة،صحیحةأبابصیر.
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أسباب ثبوت حق الحبس وسقوطه في عقود المعاوضة 
.. دراسة فقهّیة قانونّیة

أعظم امیني 
محمدحسن حائري 

حسین ناصري

  الملخص
حقالحبسحققائمعلیاالمتناع؛بمعنیأنهیمکنلکلمنطرفیعقودالمعاوضة
بعداالنتهاءمنالعقد،االمتناععنتسلیمالمالالمنتقلإلیالطرفاآلخرخاللالعقد
إلیأنیقبلالطرفاآلخرتسلیمالمالإلیهحیثیتمالتسلیممنالطرفینفیآنواحد.
تتناولهذهالدراسةشرائطثبوتالحقوسقوطهفیعقودالمعاوضةاعتماداعلی
أن النتیجة إلیهذه المکتبةوتنتهي المعلوماتفی أسلوبوصفیتحلیلیوجمع
هناکعدةشروطلثبوتحقالحبسوسقوطها،منها:وجودعقدمعاوضةصحیحة
بینالطرفین،وجودالتزاماترئیسةومتبادلة،کونالمبیعوالمثمنحاّلین،عدمتسلیم
أيمنالمبیعوالثمنمنقبلالطرفینسابقا،واستعدادأحدمنالطرفینلتسلیمالحق

مؤکداعلیأهمیةشرطوجودالتزاماترئیسةومتبادلةلثبوتهذاالحق.
وأسبابسقوطهذاالحقفيعقودالمعاوضةهي:ارادةأیمنذویالحقین
)إسقاطالحقمنقبلالطرفین(،تسلیمأحدالعوضینمنقبلالمتعاقدین،أخذالضمان
والحوالةبالنسبةللمبیعوالثمنالکلیین،تحدیداألجللتسلیمالمبیعأوالثمن،زوال
الدینالذیقدوقعمقابلالمبیعأوالثمن،إعتبارالعرفالحقساقطا.وإسقاطالحق

بإرادةالطرفینیعّدالسبباألکثرأهمیةمنبیناألسباباآلنفذکرها.
المفردات الدلیلّیة:حقالحبس،شروطحقالحبس،شروطاسقاطحقالحبس،

عقودالمعاوضة،االلتزامالمتبادل.
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

ماهیُة قاعدة »الزرع للزارع و لو کان غاصبًا« و ِنطاقها
غالمرضا یزداني

حمیدرضا موسوي پور

الملخص
القواعدالفقهیةتؤدیدورًاواسعًافیاستخراجالفروعالفقهیةوالقانونیة.منهاقاعدة
»الزرعللزارعولوکانغاصبا«.تنصالعبارةاألخیرةمنماّدة33للقانونالمدنیعلی
أّن:»منقامبزرعبذورهأوبذورشخصآخرفیأرضآخرفالحصادیعودإلیمالک

البذروإنکانتاألرضمغصوبة«.
هذاالمقالیتناولفروعهذهالقاعدةمعتمداعلیاالسلوبالتحلیلیوالوصفی.
وفیالنهایةبعدأنیثبتالکاتبهذهالقاعدةللمحاصیلالناتجةمنالبذرویعّممها
علیالمحاصیلالناجمةمنالشجر،فیستخلصأننتاجالحیواناتوأجرةالزرعبالنسبة

للغاصبهیمنمستثنیاتالقاعدةوتتمیزبحکممستقل.
المفردات الدلیلّیة: الزراعة،الزارع،المزارعة،الغاصب،أجرةالزرع،قاعدة»الزرع

للزارعولوکانغاصبا.
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وقفة في حدود القاعدة الفقهیة
»الّتعزیر في کلِّ عمل المحّرم« 

حسین جعفري
مصطفی رجایي پور
غالمحسن دالور

الملخص
عملمحّرم«. تقومهذهالمقالةبدراسةآراءالفقهاءحولقاعدة»الّتعزیرفيکلِّ

تعتبرهذهالقاعدةمنالقواعدالمشهورةبینالمتقدمینوالمتأخّرینمنالفقهاء.
وهیقاعدةإصطیادیةمنمضامیناألدّلةالتیلمینفهاأحدمنالفقهاءبعُد.لکنها

بشهرتهاالتخلومناإلشکال.
موضوعالقاعدةهوتعمیمالتعزیرإلیجمیعالمحّرماتحیثیحّقلحاکمالشرع
وفقًالهذهالقاعدةأنیحکمبالتعزیرفیاألعمالوالجرائمالمحّرمةفقهّیًاالتیالحّد

لها.
الغرضمنهذاالبحثهوالنقدوالرفضإلعتمادالقاضیعلیهذهالقاعدةفی
تجریمالمعاصیالتیالعقوبةلهافیالشرعوبشکلعام،نقدالتجریمالمزدوج

)إستنادًاإلیالنصوصالشرعیةوالقانون.(
وفینهایةالمطافوبعدذکراألدلةودراستهایستنتجأنهالیمکناإلعتمادعلی
هذهالقاعدةلعدمالدلیلالموثقإاّلأننعترفبالتساویبینالجریمةوالمعصیة.االمر

الذیالیمکناعتبارهصحیحًالعدمالتالزموالعالقةبینالجریمةوالمعصیة.
المفردات الدلیلّیة:الّتعزیر،الحد،العقوبة،الحرام،الجریمة.
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال سوم، شماره پیاپی نهم 
زمستان 1396

دراسة نظریة إختالف الطالق بالعوض عن الطالق 
الُخلعي و اآلثار المترتبة علیها

مهدي صفرخاني 
 احمد مرتاضي 

حسین حاجي حسیني

الملخص
قدطرحبعضفقهاءاإلمامیةنوعامنالطالقبجانبطالقالخلعیسمیبالطالق
بالعوضأوالطالقبالفدیة.یقومهذاالمقالبدراسةمفصلةلماهیةهذاالنوعمنالطالق
وآثارهالفقهیةوالحقوقیةقیاساللطالقالخلعیاعتماداعلیأسلوبوصفیتحلیلیو
معلوماتقدتمالحصولعلیهامنالمصادرالمتواجدةفیالمکتبات.یؤدیالتمحیص
فیأدلةالموافقینوالمعارضینالکاتببأنهکذاالطالقصحیحویلیهاألثرالقانونی
فیملکالرجلالفدیةالتیتسلممنالزوجة.ویستدللذلکعلیعموموإطالقاألدلة
الرئیسةمنها:أوفوابالعقود،أصلحلیةالعقود،قاعدة»المؤمنونعندشروطهم«الفقهیةو
صحةنظریةاإلیقاعالمشروط.والنقطةاألخریهیأنهالیشترطفیماهیةهذاالطالق
وجودالکراهةبینالزوجینوإستعمالکلمةخلعفیصیغةالطالقخالفالمانریفی
الطالقالخلعی.کماالتعتبرالفدیةأوالعوضرکنالماهیتهوالیحقللمرأةالرجوعإلی
العوضبعداإلنفصالإالأنالزوجمسموحللرجوعالیالعالقةالزوجیةالسابقةقبلإنتهاء
العدة؛فیعدهذاالطالقمنالناحیةالقانونیةطالقاإتقاقیا.وذلکأناألصلاللفظیو
العملیاألولیفیالطالق،کونالطالقرجعیاوالطالقاإلتفاقیهومنأنواعالطالق
الرجعیخالفاللطالقالخلعی.فمنالناحیةالفقهیةوالقانونیةیمکنأنیندرجالطالق
بالعوضضمنعقدمستقلغیرمحدد،اشتراطالعوضضمنالطالق،اشتراطالطالق
ضمنعقدالزم،الجعالةعلیالطالق،الصلحالمعوضأوالهبةالمعوضةعلیالطالق.
المفردات الدلیلّیة:الطالق،الطالقبالعوض،الطالقاالتفاقي،الطالقالرجعی،

عقدغیرمحدد،طالقالخلع.
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An Analysis of Systematic Crimes through the Lens of 
Jurisprudence
Hamid Soleimani
Abbasali Soltani

Mohammadtaghi Fakhlaee

Abstract 
Systematic crimes are referred to a collective criminal act in which 

more than two people are involved and last for a noticeable period of 
time. Such a crime is committed meaningfully and through conspira-
cy to make financial interests. Utilizing a descriptive-analytical meth-
od, the researchers have studied the concept and elements of system-
atic crime. Clearly, systemacity of crime in its new sense cannot be 
explored in jurisprudential references; however, some traces of such 
a crime is seen in the criminal phenomena in early Islamic era such as 
Efk Plot, Zerār Mosque Plot and alike. Moreover, some other crimi-
nal titles are mentioned in jurisprudence such as rebellion, fighting, 
and conspiracy. The authors believe that according to jurisprudential 
views, systemacity and organizational identity of such crimes lead 
to the intensification of the penalty or the change in the cranial title. 
Moreover, the authors maintain that among the systematic crimes, 
corruption on the earth receive more severe penalties, as it is a criteri-
on for designating a criminal act and it is necessary that the penalties 
for systematic crimes are prescribed based on this criterion.        

Key words: Systematic crimes, Efk Plot, Zerār Mosque, rebellion, 
fighting, corruption on the earth. 
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Investigating Unauthorized Unilateral Obligation: A Case 
Study of Unauthorized Divorce

Aliakbar Izadifard
Seyyed Mojtaba Hosseinnejad

Abstract 
Jurisprudents differ on the occurrence of unauthorized unilateral 

obligation such as unauthorized divorce. Some of them believe that 
occurrence of unilateral obligations such as divorce could not take 
place by the virtue of indications such as consensus on the prohibi-
tion of unilateral obligation and illegibility of obligations for suspen-
sion. However, another group of jurisprudents are of the view that 
merely unauthorized unilateral obligation in divorce and emancipa-
tion is allowed and the occurrence of unauthorized obligation could 
be allowed for other obligations. Besides, some other jurisprudents 
doubt in this regard and other ones maintain that the unauthorized 
obligations are allowed for all of the unilateral obligations including 
divorce. Using an analytical-referential method, the authors have crit-
icized and investigated jurisprudents’ indications to document and 
stated them. Other opposing statements and their documentations 
have been criticized as well. The authors of this paper have come to 
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this conclusion that since there are some exigencies for the occur-
rence of unauthorized unilateral obligation (the necessity of permit-
ting the owner for the contract made without his permission), and 
lack of obstacles (consensus on the nullity of suspension in unilateral 
obligations), there is no prohibition for the occurrence of unauthor-
ized unilateral obligation namely divorce. 

Key words: unauthorized unilateral obligation, unauthorized di-
vorce, consensus on the prohibition of unauthorized unilateral obli-
gation, suspension of unilateral obligation, Aleppoian Sahihah.
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Formulating the Rule of "La qooda liman la yoqado minh"
Razzagh Adabi Firozjah

Muhammad Mohseni Dehkalani
Amanollah Alimoradi

Abstract 
In the issue of murdering an insane by a sound person, the juris-

prudents believe in nullifying retaliation and rule for the necessity for 
paying the blood ransom which is in contrast with the primary rule 
for murdering in jurisprudence. The reason for such a decree is ref-
erence to a hadith by Imam Baqir (A.S) - Aba Basir's Sahiheh -  con-
trary to its prima facie which seems to be issued based on consensus. 
As the contents of this tradition are in contrast to the primary rules 
of Qisas (retaliation) entry, jurisprudents maintain that such a hadith 
is merely applicable to its case (murdering an insane) and could not 
be applied to other instances of murdering. Contrary to the majority 
of jurisprudents, the authors of this paper cite to this section of the 
tradition "la qooda liman la yoqado mimh" as the reason for the rule 
and believe that the contents of the tradition is not a minor issue and 
pertinent to its limited case, but it indicates a "general rule" and "ma-
jor issue". Therefore, while a jurisprudential rule is formulated, the 
authors enumerate its pertinent documents and proofs to examine 
the documentation of the hadith and then they state the contents of 
the rule to narrow down its scopes and finally once a unified criterion 
is elucidated and by referring to "general reason", they study the cases 
could be investigated by this rule.       

Key words: Murdering, retaliation, nullifying retaliation, jurispru-
dential rule of  la qooda liman la yoqado mimh, Aba Basir's Sahiheh. 
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A Jurisprudential-Legal Study of Creators and Waivers for 
Lien on Goods in Exchange Contracts  

A'zam Amini
Muhammad Hassan Haeri

Hossein Naseri

Abstract 
Lien is a balky right in exchange contracts each of the parties has 

the right to seize the property after the contract is signed unless the 
other party fulfills his commitments. In such contracts, submission 
and receiving the goods matter. Using analytical-descriptive meth-
ods and collecting library data, the researchers have investigated the 
reasons for creation and waiving for lien in exchange contracts and 
have concluded that the conditions of creation and waiving in the fol-
lowing cases are met in jurisprudence: "existence of sound exchange 
contract between the parties", "existence of main and bilateral com-
mitments" "occurrence of  the good and price in the present time" 
"non-submission of the each of the two case of right", "submissiblil-
ity of  on the parties of contract", and the most important of such 
a right is the existence of main and bilateral commitments. Among 
the conditions of waiver are the following: "the will of the rightful 
owner (waving feasible by two parties)", "submission of one the two 
cases by parties", "providing security and bill for the price and goods", 
"determining time periods for the price or good", "waiver of bilateral 
obligations and debts", and " waiver of the right in custom".  Among 
the mentioned conditions "waiving by two parties" is the most signif-
icant condition of waiver in exchange contracts.  

   Key words: Lien, lien conditions, waiver conditions, exchange 
contracts, bilateral commitments. 
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The Rule of "Azzro lizzare' wa lou kāna ghāsiba": The Na-
ture and Scope  

Hamidreza Mousavipour
Gholamreza Yazdani

Abstract 
Jurisprudential rules are of many uses for stating and eliciting 

branches in jurisprudence and law. Among such uses and applica-
tions, is the rule of "Azzro lizzare' wa lou kana ghasiba" which is the 
same as the ending section of article 33 of the civil law which states: if 
a person seeds his own seed in another's farmland, the crop belongs 
to the one who has seeded the seed not the owner of the farmland, al-
though he has misappropriated the farmland. Using a descriptive-an-
alytic method, the present paper has investigated the branches of this 
rule. Eventually, it is concluded that given this rule is confirmed with 
respect to the yielded crop from this seed and generalizing the crop 
from the main tree, the animals' offspring and farming right for the 
misappropriator is an exception from this rule and receives a separate 
and independent rule.     

Key words: farming, farmer, misappropriator, farming right, the 
rule Azzro lizzare'. 
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A Reflection on the Scope of the Jurisprudential Rule of 
“Atta’zir fi kooli a’malil mooharam”

Hossein Ja’fari
Mostafa Rajaeepur

Gholamhassan Delawar

Abstract 
 The present paper investigates the jurisprudential rule of “Atta’zir 

fi kooli a’malil mooharam” as proposed by jurisprudents. This rule 
is one of the most famous ones among Islamic jurisprudents either 
the pioneer ones or the contemporary scholars and considered one 
of the extractive rules out of themes of reason that no jurisprudent 
could have rejected this rule clearly. However, this rule suffers from 
some drawbacks in spite of being famous. It is about generalization 
of all sins and forbidden acts so that based on this rule, the religious 
judge is authorized to execute ta’zir (discretionary punishment) for 
those crimes which are deemed unlawful according to jurisprudence 
but are not entitled to had (legal punishment). The present research 
aims at criticizing the inference of judge to this rule in determining 
crimes which do not have any punishment in shariah and generally, 
the authors are to criticize bilateral crime determination (based on 
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shariah and law texts). Finally, the indications and proofs show that 
reliance on this rule is not acceptable due to lack of authentic doc-
umentation. Thus, this rule is considered unsubstantial unless the 
crime and sin are considered equal that such a hypothesis could not 
be a correct one as there is no correlation between sin and crime.  

Key words: discretionary punishment, legal punishment, unlawful, 
crime.  
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An Analysis of Dichotomy Theory of Ransom Divorce and 
Khūl' Divorce and the Consequences pertaining to it

Ahmad Mortazi
Hossein Haji Hosseini

Mahdi Safarkhani

Abstract 
Some Imamiyeh jurisprudents have proposed a type of divorce 

in comparison to Khūl' divorce, known as Ransom divorce – divorce 
in return. Using a descriptive-analytic method and referring to li-
brary references, the present paper has investigated the nature and 
jurisprudential effects of such a kind of divorce compared to Khul' 
divorce in detail. Having investigated the agreeing and disagreeing 
arguments regarding ransom divorce, it leads to the generalizations 
of the primary arguments of the verse "ufu biloqood" (fulfill all con-
tracts) and the principle of "liberate of contractually" and the juris-
prudential rule of "almo'meno enda shorrotihim" (the believers fulfill 
their contracts and obligations); likewise, the validity of conditional 
unilateral obligation bears legal effects and the wife is owned by the 
husband in return of a paid ransom.  In contrast to the Khūl' divorce, 
in ransom divorce by nature, the reluctance of the wife to husband as 



implied by Khūl' divorce does not matter and using the word Khul' 
in divorce decree is not necessary. Thus, ransom is not part of it and 
the wife cannot reclaim her ransom after divorcing from his husband 
but the husband can reconcile her and resume living with her before 
Eddeh Period is terminated. Thus, such a divorce is a kind of divorce 
on agreement because such a kind of divorce is a revocable one and 
agreement divorce, contrary to Khul' one, is categorized under rev-
ocable divorces. Therefore, jurisprudentially and legally, ransom 
divorce could be justified by satisfying the following conditions: in-
dependent indefinite marriage contract, conditioning a ransom in re-
turn while signing the contract, conditioning the issue divorce while 
signing contract, Ji'aleh (reward in return of an a job) in divorce, and 
exchange peace and gift in divorce. 

Key words: divorce, ransom divorce, revocable divorce, indefinite 
marriage contract, Khul' divorce. 


