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 اشتباه در طرفین قرار داد کلی فی الذمه
 

 

 استاد راهنما: استاد امینی
 

 نویسنده:
 7محمدامین کبیری

 چکیده
 مقاله این است بحث اشتباه در طرفین قراردادها از مباحث مهم و محل ابتالء است. سوال اصلی

شود، اشتباه در طرفین قرارداد چه میکه در معاوضاتی که به صورت کلی فی الذمه انجام 
علوم آید معامله کند و ممیدارد، مثل این که بایع با تصور این که ثمن کلی به ذمه مشتری میحک

د که تعیین هیم رسیشود که مشتری وکیل از دیگری بوده است. در این مقاله ابتدا به این نتیجه خوا
ند. ادانند دارای اشکالمیمالک در معامالت کلی فی الذمه الزم نیست، و نظریاتی که آن را الزم 

در مرحله بعد، اثبات خواهیم کرد که معامالت کلی فی الذمه، با نکاح و وقف که شخصیت طرف 
این است که اشتباه در قرارداد اهمیت اساسی در آنها مهم است تفاوت دارند. نتیجه این مطالب 

شود، جز در مواردی که قرینه قوی بر میطرفین قرارداد کلی فی الذمه موجب بطالن معامله ن
 اهمیت طرف قرارداد موجود باشد.

                                                             
 99-044. دانش پژوه گروه فقه معامالت، سال تحصیلی  1
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 کلید واژه: اشتباه، طرف قرارداد، طرف معامله، کلی فی الذمه، تعیین مالک، اهمیت طرف قرارداد

 مقدمه
ه در اجزاء مختلف یک قرارداد قابل مطرح شدن است. در فقه و بحث اشتباه، از مباحثی است ک

حقوق، اقسام مختلفی برای اشتباه قراردادی مطرح است، مثل اشتباه در ماهیت قرارداد، اشتباه 
در سبب قرارداد، اشتباه در موضوع قرارداد و اشتباه در طرف قرارداد که هر یک دارای تقسیمات 

رداد، در اقسام معامالت مختلف باید به طور مستقل مورد بررسی فرعی است. اشتباه در طرف قرا
قرارد گیرد؛ زیرا ویژگی های عقدی مثل نکاح، متفاوت با ویژگی های عقود معاوضی، و ویژگی 
های عقود معاوضی کلی با عقود معاوضی عین معین متفاوت است. موضوع این مقاله وضعیت 

 است.اشتباه در طرفین معامالت کلی فی الذمه 
بحث اشتباه در طرف قرارداد کلی فی الذمه در فقه، بین دو ایجاب و سلب واقع شده است. در 
قراردادهایی مثل نکاح، وقف و هبه که شخصیت طرف قرارداد مورد اهمیت است، طبق قاعده 
اشتباه در طرف قرارداد باید موجب بطالن عقد باشد. از طرف دیگر در معاوضات، در مواردی که 

عین معین است، بسیاری از فقها به تبعیت از مرحوم شیخ انصاری فرموده اند اساسا تعیین  عوض،
مالک الزم نیست؛ زیرا با توجه به مفهوم و حقیقت معاوضه، الزمه صحت معاوضه در موارد عین 
معین این است که عوض داخل ملک کسی شود که معوض از ملکش خارج شده. حتی در نظر 

این فرض، این که عاقد مالک باشد یا وکیل مهم نیست، همان طور که مهم برخی از فقها در 
 1)المکاسب و البیع جنیست قصد وقوع معامله از طرف مالک را داشته باشد یا از غیر و یا هیچ کدام 

هرچند این مطالب جای بحث دارد، اما آن چه موضوع اصلی این مقاله است، این است (. 211ص
دارد، و به تعبیر دیگر آیا معامالت کلی میمه اشتباه در طرف قرارداد چه حکدر موارد کلی فی الذ

فی الذمه در حکم نکاح است که شخص طرف قرارداد اهمیت دارد، یا در حکم موارد عین معین 
 است.

مباحث مرتبط به اشتباه در طرفین معامله کلی فی الذمه، در دو جای فقه مورد بحث واقع شده 
ط عقد، بحث تطابق بین ایجاب و قبول که از اقسام آن، عدم تطابق در طرف است. یکی در شرو

قرارداد است. دوم در بحث شروط متعاقدین و ذیل عنوان لزوم تعیین مالک در عقد. هرچند دو 
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مساله مستقل هستند اما ارتباط بین آن ها قابل انکار نیست؛ زیرا بعد از بحث از این که تعیین 
رسد که اگر تعیین حاصل بود اما میی فی الذمه الزم است، نوبت به این مالک در معامالت کل

 دارد. و اگر تعیین مالک الزم نباشد، اشتباهمیطرف مقابل تصور دیگری پیدا کرد، معامله چه حک
هم موثر نخواهد بود؛ زیرا چیزی که اساسا الزم نیست، اشتباه در آن هم اثری ندارد. بنابراین ابتدا 

مالک در معامالت کلی فی الذمه و سپس اهمیت طرف قرارداد و تاثیر آن در اشتباه  بحث تعیین
 دهیم.میرا مورد بررسی قرار 

 لزوم تعیین مالک در معامالت کلی فی الذمه (7
چنان چه گذشت، از مباحثی که در فقه معامالت ذیل شرایط متعاقدین بحث شده است، بحث 

حوم شیخ انصاری به تبعیت از محقق تستری آن را مورد لزوم تعیین مالک در عقد است که مر
بررسی قرارد داده است. به گفته محقق نائینی، مناسبت این بحث با شرایط متعاقدین، از این 

 (. 218ص 1)المکاسب و البیع ججهت است که محقق تستری قائل به لزوم تعیین مالک در عقد شده است 

ند نباید در این بحث بین مقام ثبوت و اثبات خلط شود؛ همان طور که مرحوم خوئی تذکر داده ا
زیرا قطعا در صورت عدم وجود قرینه، مقتضای انصراف این است که کلی و بیع، به انشاء کننده 

. سّر مطلب به تعبیر (178ص 2)مصباح الفقاهه جشود میشود و معامله بر ذمه او واقع مینسبت داده 
امالت و حتی عبادات این است که تا زمانی که قصد غیر نشده محقق نائینی این است که طبع مع

است، از جانب انجام دهنده واقع شود لذا برای این که نماز از جانب ما واقع شود نیازی به قصد 
. بنابراین (211ص 1)المکاسب و البیع جآن نیست و عدم قصد غیر، کافی برای وقوع از شخص است. 

عالم ثبوت را کشف کرده باشیم که قصد ذمه هیچ شخصی نشده  شود کهمینزاع در جایی روشن 
 باشد، یا این که بگوید کاال را در ذمه غیر خریدم بدون این که مصداق غیر معلوم باشد.

توان دیدگاه های ناظر به این بحث را به چهار دیدگاه اصلی تقسیم کرد. دیدگاه میدر نگاهی کلی 
نوان شرط مستقلی در قراردادهاست، برخالف دیدگاه دوم و اول قائل به لزوم تعیین مالک به ع

بعا داند. طمیسوم که تعیین مالک در موارد کلی فی الذمه را از جهت تحقق شرایط عوضین الزم 
این دیدگاه ها حتی اگر در مواردی مشترک در نتیجه باشند، اما مدعی و استدالالتی متفاوت با 

کتب فقهی نیز در تقابل با یکدیگر قرار دارند. دیدگاه دوم عدم دیدگاه رقیب خود دارند، و لذا در 
وم و دیدگاه س« مالیت داشتن عوضین»تعیین مالک در موارد کلی فی الذمه را مانع تحقق شرط 
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داند. در نهایت دیدگاه چهارم قائل به این می« ملکیت داشتن عوضین»آن را مانع تحقق شرط 
 دادهای کلی فی الذمه الزم نیست. است که اساسا تعیین مالک در قرار

 پردازیم.میهای چهارگانه ما در این قسمت به بررسی این دیدگاه

 دیدگاه اول: لزوم تعیین مالک از باب شرط مستقل
توان اولین یا یکی از اولین قائلین به دیدگاه لزوم تعیین مالک در موارد کلی میمحقق تستری را 

ایشان، این مساله در نهایت اشکال بوده و کلمات فقها در این  فی الذمه معرفی کرد. به اعتقاد
بحث مضطرب است. در نظر ایشان، اگر معین بودن مالک متوقف بر تعیین مالک در زمان عقد 

شود( تعیین مالک در میباشد )برخالف موارد عین معین که عقد صحیح جز برای مالک واقع ن
جایی که عاقد از دو نفر والیت یا وکالت دارد و عوضین  لفظ یا نیت الزم است. به عنوان مثال در

قد اگر تعیین در زمان ع. شود را معین کندمیمعین نیستند، باید کسی که معامله برای او انجام 
شود و تغییر آن صحیح نیست. اما اگر تعیین انجام میانجام شد، معامله برای همان شخص واقع 

)مقابس شخص معینی وجود نداشت، معامله باطل است  نشد و وجهی برای انصراف اطالق به

.در مجموع چهار دلیل برای اثبات این دیدگاه اقامه شده است که برخی توسط خود ایشان (115ص
و برخی دیگر در کالم سایر فقها به نفع ایشان مطرح است. در ادامه به ذکر و نقد این ادله 

 پردازیم.می

 دلیل اول: بقاء مملوک بدون مالک
در نظر محقق تستری، اگر تعیین مالک الزم نباشد و معامله صحیح واقع شود، الزمه آن این است 
که در عالم نفس االمر، مملوک بدون مالک محقق شود و این مطلب باطل است. تقریب این 

این است که ملکیت اضافه ای است اعتباری، و شیء مبهم و  استدالل در نظر مرحوم امام
لم واقع تحققی ندارد تا بتواند طرف اضافه واقع شود. بنابراین الزمه عدم تعیین غیرمعین در عا

مالک، این است که مملوک بدون مالک واقعی باشد و این الزمه باطل است؛ زیرا مالک و 
 اند.مملوک از متضایفان

این استدالل خالی از اشکال نیست؛ زیرا نهایت اقتضای این برهان عقلی این است که در 
عامالت الزم است مال به مالک معینی منتقل شود، اما الزمه این بیان این نیست که ملکیت بعد م
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« فروختم از طرف یکی از دو موکل»از تعیین طرفین حاصل نشود. بنابراین اگر وکیل بایع بگوید 
ل عبا توجه به برهان مذکور، ملکیت بالف« از طرف یکی از موکل ها قبول کردم»و قابل هم بگوید 

بیان  شود ولی موقوف بر تعیین خواهد بود. نکته مطلب همان طور که مرحوم اماممیمحقق ن
فرموده، این است که الفاظ معامالت از قبیل علت تامه در تاثیر نیستند تا انفکاک اثر آنها ممکن 
نباشد، بلکه موضوع برای اعتبار عقالء هستند. لذا هیچ اشکالی نیست که حصول اثر آن ها 

توقف بر شرایط عقلی یا شرعی باشد، چنانچه تاثیر عقد مکره و فضولی متوقف بر رضایت و م
با این بیان برهان دیگری که ممکن است از کالم مرحوم شیخ  اجازه مالک است. مرحوم امام

دهند. حاصل برهان این است که در فرض عدم تعیین، معاوضه حقیقی میاستشمام شود را پاسخ 
واقعیتی ندارد تا عوض در ملک او واقع شود. لذا اگر معامله « واحد مردد»یرا معقول نیست؛ ز

این  آید. در نظر مرحوم اماممیصحیح باشد، تحقق اضافه بدون مضاف یا مضاف الیه الزم 
کتاب البیع )تواند ترتب اثر فعلی بر انشاء را نفی کند نه این که آن را از اساس لغو بداند. میبیان تنها 

 (55ص 1ج

داند؛ زیرا تعیین اگر کاشف باشد معلوم میسید یزدی نیز مملوک در این فرض را بدون مالک ن
شود که شخص از ابتدا مالک بوده و اگر ناقل باشد ملکیتی قبل از تعیین حاصل نشده تا بدون می

کند یمکند که اگر از ابتدا قصد وقوع بیع برای کسی که بعدا معین میمالک باشد. سپس اضافه 
داشته باشد، مطلب آسان تر است؛ زیرا از ابتدا تعین داشته و در علم خدا معلوم است هرچند 

برخی از فقهاء نیز احتمال مالک بودن کسی که به وسیله  (116ص 1)یزدی جعاقد به آن علم ندارد 
اقلیت ن شود را مطرح کرده و زمان تحقق ملکیت را مبتنی بر اختالف در کاشفیت یامیقرعه تعیین 

 .(217ص 2)منهاج الفقاهه جتعیین دانسته اند 
از طرف دیگر عده ای از فقهاء در مقام نقد محقق تستری فرموده اند که بقاء مملوک بدون مالک 
معین هیچ محذوری ندارد، خصوصا که نظیر آن در شرع واقع شده است. برای رفع استبعاد به 

ت به زکات، مالکیت عناوین کلی نسبت به اوقاف، مواردی مثال زده اند مثل مالکیت فقرا نسب
شخصی نذر یا وصیت کند که مالش برای فقیر باشد که قبل از تعیین، مالک آن جز کلی مردد بین 

، کتاب البیع اراکی 118ص 1، حاشیه مکاسب ایروانی ج 217ص 2)منهاج الفقاهه جافراد محصور یا غیر محصور نیست 

 (157ص 1ج
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دلیل این است که عقد فضولی باطل باشد حتی اگر شخص را معین کند و همچنین الزمه این 
حتی اگر عوض جزئی باشد؛ زیرا قبل از اجازه اثری بر عقد مترتب نیست و ملک بدون مالک 

دهد که طبق مبنایی که صحت میآید. سید یزدی این نقض را مطرح کرده و سپس پاسخ میالزم 
. اما (116ص 1)جداند این اشکال وارد نیست میدلیل خاص  عقد فضولی را خالف قاعده و از باب

یل خاص کند و دلمیرسد این پاسخ صحیح نیست؛ زیرا مستدل به برهان عقلی تمسک میبه نظر 
 تاب مقاومت در برابر برهان عقلی را ندارد.

 دلیل دوم: عدم جزم به عقد و آثار آن
 زم نباشد، جزم به عقد و احکام و آثار مترتبمحقق تستری بیان کرده است که اگر تعیین مالک ال

 شود. میبر عقد، حاصل ن
این استدالل عالوه بر این که ابهام داشته لذا برخی از فقهاء آن را به دلیل قبل ارجاع داده اند 

استدالل صحیحی نیست. اگر مراد لزوم جزم  (156ص 1، کتاب البیع اراکی ج116ص 1)حاشیه مکاسب سید یزدی ج
ل شیء معین در مقابل شیء معین باشد، این استدالل مصادره به مطلوب است و دلیلی بر به نق

اعتبار این جزم نیست، و اگر مراد تردید و عدم جزم در انشاء باشد، پاسخ این است که این تردید 
 در متعلق انشاء است نه خود انشاء و آن چه باطل است، تردید در انشاء است. 

ند مراد این باشد که چون ممکن است تعیین انجام نشود یا در ضمن عنوان برخی احتمال داده ا
 1)حاشیه مکاسب ایروانی جمشترک انجام شود، عاقد در هنگام عقد، جزم به ترتب اثر بر معامله ندارد 

اما این احتمال هم باطل است چون اوال دلیلی بر اعتبار جزم به این معنی نیست و همان  (118ص
در کار نیست چون ممکن است میفرموده در عقد فضولی هم چنین جز امام طور که مرحوم

ثانیا جزم حاصل است؛ زیرا نهایتا تعیین، از یکی از سه طریق (  57ص 1)کتاب البیع جمالک اجازه نکند 
انجام ( 118ص 1)حاشیه مکاسب ایروانی جیعنی اجبار عاقد بر تعیین، تعیین حاکم یا تعیین به وسیله قرعه 

 شود. می
ثانیا برخی فرموده (  57ص 1)کتاب البیع جدر مورد جزم به احکام و آثار نیز اوال دلیلی بر اعتبار آن نیست 

اند در این فرض، احکام تکلیفی عقد مثل حکم به وجوب وفاء بالفعل متوجه کسی نیست و 
بات ت مثل واجشود که بعدا تعیین شود، یا این که بالفعل متوجه همه افراد اسمیمتوجه کسی 

 (118ص 1)حاشیه مکاسب ایروانی جکفائی و یا این که متوجه متصدی بیع است اگر والیت داشته باشد 
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 دلیل سوم: انصراف ادله و عدم دلیل بر صحت تعیین آینده
آخرین استدالل محقق تستری این است که از آن جایی که ادله امضاء عقد انصراف به موارد 

شرعی دارند، لذا دلیلی بر صحت عقد مبهم و همچنین صحت تعیین متعارف و شایع عرفی و 
 آینده و تاثیر آن وجود ندارد. 

این دلیل نیز قابل مناقشه است. همان طور که عده ای از فقهاء فرموده اند تنها نکته انصراف در 
حاشیه  217ص 2)منهاج الفقاهه جمحل بحث، ندرت است و ندرت و عدم شیوع از عوامل انصراف نیست 

فرماید حتی اگر اطالق ادله امضاء شامل چنین می بلکه مرحوم امام( 118ص 1مکاسب ایروانی ج
 1ع ج)کتاب البیتوان به آن سرایت داد میای نشود، حکم صحت را به مناسبات حکم و موضوع معامله

 ( 58ص

 وجه است:اما در مورد دلیل بر تاثیر تعیینی که در آینده انجام شود، نکات ذیل قابل ت
با توجه به صحیح نبودن ادعای انصراف ادله امضاء از فرض عدم تعیین، اطالق این ادله را  :ولا

توان دلیل بر تاثیر تعیین دانست. لذا محقق نائینی نیز فرموده که اگر از شبهه مالیت نداشتن و می
.  (171ص 1ب ج)منیه الطال عقد نبودن صرف نظر کنیم، دلیل تاثیر تعیین آینده عموم اوفوا بالعقود است

البته این اشکال ایشان طبق مبنای صاحب مقابس است که عقد بودن را پذیرفته است، اما طبق 
مبنای خود ایشان از آن جایی که عوضین رکن معاوضه بوده و کلی فی الذمه قبل از تعیین مالیت 

 (211ص 1لمکاسب و البیع ج)اتوند موجب تحقق رکن معاوضه شود میندارد، تطبیقات بعد از عقد ن
برخی فقها احتمال داده اند که وکالت شخص از افراد متعدد، همان طور که اختیار تعیین  :ومد

حاشیه )دهد، داللت بر این دارد که امر تعیین بعد از بیع هم در اختیار او باشد میهنگام بیع را به او 

 (.118ص 1مکاسب ایروانی ج
 تی اگر دلیلی بر تاثیر تعیین نداشته باشیم، نتیجه بطالن بیع. به عقیده محقق ایروانی حوم:س

 )همان(کنیم مینیست، بلکه بیع را صحیح دانسته و به وسیله قرعه مالک را معین 
محقق ایروانی اضافه کرده است که در برخی موارد اصال احتیاجی به تعیین نیست. همان  :مچهار

ست و تعیین اشخاص به وسیله قبض انجام طور که حق سادات یا فقراء ملک عنوان آن ها
شود، اگر حاکم شرع اموال آن ها را بفروشد، بدون این که نیاز به تعیین باشد عوض معامله می

 )همان(شود میحکم همان معوض را دارد و تعیین آن با قبض انجام 
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داند. یمسید یزدی محل بحث را مانند برخی از فروع فقهی که تعیین آینده صحیح است  م:نجپ
یا مولی یکی از عبد های « یکی از زن های خود را طالق دادم»به عنوان مثال اگر زوج بگوید 

خود را آزاد کند، از نظر فقهی حکم به صحت طالق و عتق شده و اگر زوجه یا عبد را بعدا تعیین 
 . (116ص 1)حاشیه مکاسب یزدی جکند یا قرعه بزنند اشکالی ندارد 

اند که از این نقض پاسخ دهند. محقق نائینی این مثال ها را احکام خالف کرده البته مخالفین سعی
. از ( 212ص 1)المکاسب و البیع جکند که باید به موارد منصوص اکتفاء شود میقاعده دانسته و بیان 

آید که اگر مقصود شخص، زوجه یا عبدی که در واقع و فی میکلمات محقق اصفهانی به دست 
. برخی دیگر این (21ص 1)حاشیه مکاسب جین است نباشد، عتق یا طالق باطل اساسا است علم الله مع

دانند، از این باب که در ما نحن فیه شرط صحت معاوضه یعنی مالیت و مینقض را صحیح ن
ملکیت وجود ندارد، اما عتق یا طالق یکی از زن ها یا یکی از بردگان صحیح است و نهایتا به 

 (51، الحاشیة األولی علی المکاسب )للخوانساري(، ص: 178ص 2)مصباح الفقاهه جشود می وسیله قرعه معین

 دلیل چهارم
کنند که ممکن است برای مدعی استدالل شود به این که بیع، جعل اضافه میبیان  مرحوم امام

 بین عوضین است و اضافه بین شیء و آن چه در واقع مردد است محال است؛ چون مستلزم اضافه
فرمایند اگر عنوان قابل تحقق و میبین موجود و معدوم )مالکین و عوضین( است. اما در پاسخ 

قابل صدق بر مصداق معین باشد، هیچ مانعی از تعلق انشاء وجود ندارد و الزمه مبهم بودن مفهوم 
دد راین نیست که مصداق آن هم مبهم باشد، لذا تعلق انشاء به عناوینی که صرفا به حمل اولی م

 (56ص 1)جاند اشکالی ندارد. 

 دیدگاه دوم: لزوم تعیین مالک از باب توقف مالیت کلی بر تعیین
دیدگاه دوم قائل به این است که کلی تا زمانی که به ذمه شخص معینی اضافه نشود، مال نیست. 

ست؛ ا لذا تعیین مالک در موارد کلی فی الذمه الزم است، و این لزوم از باب تحقق شرائط عوضین
 زیرا بیع مبادله بین دو مال است و کلی قبل از اضافه به شخص معین مصداق مال نیست.

البته قابل توجه است که عبارات برخی از فقها مثل مرحوم شیخ از این جهت مضطرب است که 
دانند، یا شرط تحقق ملکیت آن )دیدگاه سوم(، یا میآیا تعیین مالک را شرط تحقق مالیت کلی 



 12 ............................................. الذمه فی کلی داد قرار طرفین در اشتباه
 

. (178ص 2)مصباح الفقاهه جقق هر دو چنان چه برخی تصریح کرده اند که شرط هر دواست شرط تح
در  کند که ملکیت کلی فقطمیبه عنوان مثال مرحوم شیخ انصاری در بخشی از عبارت خود بیان 

 2)مکاسب جفرض اضافه به ذمه محقق است و اجرای احکام ملک در مورد ذمه مردد معهود نیست 

کند که کلی فی الذمه تا زمانی که به شخص معینی اضافه نشود، میجای دیگر بیان  اما در( 111ص
 . (211ص 2)مکاسب جاحکام مال را ندارد 

دهد که اعتبار میبه شیخ نسبت  لذا هر دو نسبت به مرحوم شیخ داده شده است. مرحوم امام
. در مقابل، (271تقریرات، للقدیري(، ص: )کتاب البیع )داند میملکیت برای ما فی الذمه را متوقف بر تعیین 

محقق ایروانی به مرحوم شیخ نسبت داده است که کلی قبل از اضافه به ذمه شخص معین مال 
شود، پس بیع آن باطل است چون بیع یعنی مبادله مال به مال مینیست و در مقابل آن بذل مال ن

یح نیست و با توجه به تصریحات موجود رسد این نسبت صحمی. اما به نظر (118ص 1)حاشیه مکاسب ج
در کالم مرحوم شیخ بر توقف اعتبار ملکیت کلی بر تعیین ما فی الذمه، الاقل باید ایشان را قائل 

 به هر دو نظر دانست.
به هر حال، ادله ای که برای مالیت نداشتن کلی فی الذمه قبل از اضافه به شخص معین، قابل 

 کنیم.میطرح است را ذکر 
نظر مرحوم شیخ انصاری کلی فی الذمه تا زمانی که به شخص معین اضافه نشود، عقالء احکام در 

 کنند. اگر شخصی که از دو طرفمیکنند، مثال آن را ثمن یا مثمن حساب نمیمال را بر آن مترتب ن
عبدی را به هزار »والیت یا وکالت دارد عوضین را به طور غیرمعین در ذمه قرار دهد و بگوید 

بگوید، هیچ یک از عوضین قابلیت وقوع بیع و شراء را ندارند « قبلت»و سپس « فروختممیدره
. برخی دیگر نیز بیان کرده اند (211ص 2)مکاسب جمگر این که آن ها را به شخص معینی اضافه کند 

کتاب )کنند میکه کلی قبل از اضافه به شخص معین، مال نیست و عقالء در مقابل آن بذل مال ن

 (227البیع للکوه کمری ص
اما محقق نائینی بیان دیگری دارد و معتقد است کلی فی الذمه تا زمانی که به ذمه شخص معین 
اضافه نشده، بیش از مفهوم نیست و مفهوم با قطع نظر از خارج مالیتی ندارد. مالیت کلی فی 

، مه شخص معین قرار نگیردالذمه به اعتبار انطباق آن بر مصادیق خارجی است و تا زمانی که در ذ
قابل انطباق بر مصداق خارجی نیست )منیه.......( هرچند مالیت داشتن عوض در رتبه عقد 
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هم کافی است )ولو قبل از عقد مال نباشد( اما مبهم بودن کلی و عدم اضافه آن به شخص معین، 
از آن جایی که موجب عدم انطباق آن بر مصداق شده و مالیت با توجه به مصداقیت آن است. 

واند موجب تیماند، تعیین و تطبیق متاخر نمالیت و ملکیت به رکن معاوضه یعنی عوضین مرتبط
 (212و  211ص 1)المکاسب و البیع جتصحیح رکن معاوضه شود

 نقد دیدگاه دوم
رسد دیدگاه دوم صحیح نیست و ثبوت مالیت برای کلی فی الذمه ارتباطی به تعیین میبه نظر 

ندارد؛ زیرا مالیت امری است که مالک آن، وجود رغبت و میل نوع مردم است. برای  مالک آن
بررسی صحت این ادعا که مالیت کلی فی الذمه متوقف بر تعیین ذمه است، الزم است در مورد 
عناصر مالیت در کلی فی الذمه با توجه به خصوصیات آن تحقیق بیشتری شود. در این جا به 

ورد مالیت داشتن کلی و مالک آن از کلمات فقهاء قابل استفاده است اشاره برخی نکاتی که در م
 کنیم.می

 . وجود مالیت در کلی به مالک رغبت نوعیه 7
برخی از فقهاء در نقد دیدگاه دوم بیان کرده اند که مالیت داشتن کلی هیچ توقفی بر اضافه شدن 

میل نوع مردم به آن است که موجود به ذمه شخص معین ندارد؛ زیرا معیار در مالیت رغبت و 
است. به تعبیر محقق اصفهانی یک من گندم مورد رغبت است چه در خارج موجود شود چه در 

و به تعبیر سید یزدی یک من گندم مالیت و صالحیت عوض واقع شدن دارد حتی  (21ص 1)جذمه 
 ( 117ص 1)جاگر معین نشده باشد که بر ذمه چه کسی است 

 ر بودن ذمه برای وجود مالیت. کفایت محصو3
به اعتقاد برخی فقها اگر تعداد کسانی که کلی مردد بین ذمه آن هاست معدود باشد، کافی است 

مالیت داشتن کلی فی الذمه، صرفا متوقف بر امکان  برای وجود مالیت. در نظر مرحوم امام
 وجب مالیت است،تحقق خارجی آن است، بنابراین اضافه شدن کلی به ذمه اشخاص محصور، م

. (61ص  1ج)بلکه حتی مالیت داشتن کلی در ذمه شخص معین نیز به همین نکته امکان تحقق است 
برخی دیگر از فقها نیز فرموده اند مالیت کلی فی الذمه معنایی ندارد جز قدرت بر تحصیل کلی 

ن قدرت به در صاحب ذمه و این معنی در ذمم محصوره وجود دارد. نهایت امر این است که ای
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ه کند؛ زیرا مقدور با واسطمیشود اما این واسطه اشکالی ایجاد نمیوسیله تعیین بعدی حاصل 
 (157ص 1)کتاب البیع اراکی جهم مقدور است 

 . کفایت منجر شدن به تعیین2
برخی مثل محقق ایروانی معیار در مالیت داشتن کلی در ذمه را این دانسته اند که صاحب ذمه در 

عین شود )به وسیله تعیین یا قرعه( و منشأ اشکال مرحوم شیخ انصاری را خلط بین نهایت م
شود دانسته اند. محقق ایروانی فرموده میشود و مواردی که منجرنمیمواردی که منجر به تعیین 

شود، ملتزم به عدم مالیت شویم هرچند در آن موارد میاست شاید در مواردی که منجر به تعیین ن
 (281ص  15، ایضا فقه الصادق ج118ص 1)حاشیه ایروانی جداریم  هم اشکال

 . کفایت وجود مالیت در طول بیع9
همه بیان های سابق مبتنی بر مالیت داشتن کلی قبل از زمان بیع بود، حال به مالک رغبت نوعیه، 

کن یا قدرت بر تحصیل در ذمم محصوره، یا معین شدن در آینده )به نحو شرط متاخر(. اما مم
است بگوییم اساسا دلیلی بر وجود مالیت در عوضین قبل از بیع نیست و حتی اگر بعد از تعیین 
مالیت حاصل شود، بیع صحیح است. از کالم برخی فقهاء این مبنی قابل استفاده است که به 

 کنیم:مینقل سه مورد اکتفاء 
االضافة الی ذّمة و ال ینافی ذلك  المّن من الحنطة الکّلی لیس ماال و اّنما یصیر ماال عند»اول: 

ألولی علی )الحاشیة ا« صّحة بیعه اذ یکفی في ذلك کونه ماال عند البیع و ال یلزم کونه ماال قبل البیع

 (51خوانساری ص المکاسب

أّن المعتبر في البیع بل سائر الّتملیکات لیس إاّل کون المتعّلق مّما یتمّول في حّد نفسه و إن »دوم: 
کونه ماال عرفّیا للمملك و من المعلوم أّن ألف مّن من الحنطة مال بهذا المعنی بمعنی أّنه  لم یعّد 

یصّح أن یقابل بالمال و ال یعتبر أن یکون ماال عرفّیا قبل البیع بل أقول إن کان المراد بیان حقیقة 
ا فلو بهذا المعنی أیضالبیع أعّم من الّصحیح و الفاسد کما هو الّظاهر فال یعتبر فیه المالّیة حّتی 

باع مّنا من الّتراب أیضا یقال إّنه باعه و إن لم یکن صحیحا في نظر العرف أیضا کما أّنه ال یعتبر فیه 
الملکّیة أیضا فإّن بیع مال الغیر بیع حقیقة و إن لم یتعّقبه اإلجازة و من هذا یظهر مسامحة أخری 

ه بل و أخری حیث إّن ظاهره اعتبار کونه ماال في تعریف المصباح حیث اعتبر المالّیة في حقیقت
 (52) حاشیه المکاسب للیزدی ص« فعلّیا قبل البیع و قد عرفت عدم اعتباره
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و یرد علیهما: أّنه ال دلیل علی لزوم الملکّیة و المالّیة بالمعنی المّدعی في المعامالت، فلو » سوم: 
فصارت العشرة بالقبول « قبلت»نهما: و قال واحد م« بعت هذا بعشرة في ذّمة أحدکما»قال: 

بعت مّنًا من الحنطة من ذّمة »ملکًا و مااًل و مضافة إلٰی ذّمة معّینة، صّح البیع. و کذا لو قال: 
فأجاز أحدهما صّح؛ لکون المعاملة عقالئّیة. نعم، لو لم ینته إلی التعیین أبدًا لم « أحدکما بکذا

بمال أو تملیك عین بعوض، إّنما هو في المعاملة المسّببیة ال  یصّح. و بعبارة اخرٰی: إّن مبادلة مال
بب، الذي هو جزء الس -اإلنشائّیة، و المبادلة الحقیقّیة ال تکون بصرف اإلیجاب، و مع ضّم القبول

أو شرط لتمامّیة السبب للتبادل تحصل الملکّیة و المالّیة، فالتبادل الواقعي إّنما هو بین المالین و 
 (51ص 1تاب البیع امام ج)ک« الملکي

نتیجه این که باید بین تقرر مالیت و تحقق مالیت تفکیک قائل شد. تقرر مالیت کلی فی الذمه، 
ثابت است و ارتباطی به اضافه شدن به ذمه معین ندارد. نهایتا ممکن است گفته شود که تحقق 

ل مال و که قابلیت تحصی مالیت کلی فی الذمه، متوقف بر اضافه به ذمه معین است، به این معنی
این که چنین مالی موجود شود یا نه محرز نیست. به تعبیر دیگر، مالیت و رغبت به مال موجود 

 است، و آن چه موجود نیست رغبت به معامله است به علت خطر و ریسک در تحقق مال.

 دیدگاه سوم: لزوم تعیین مالک از باب توقف ملکیت کلی بر تعیین
به این است که هرچند ممکن است مالیت داشتن کلی فی الذمه متوقف بر تعیین  دیدگاه سوم قائل

صاحب ذمه نباشد، اما اعتبار ملکیت برای آن توقف بر تعیین دارد. از آن جایی که شرط صحت 
بیع ملکیت داشتن عوضین است، نتیجه این است که بیع در مواردی که صاحب ذمه کلی معین 

 پردازیم.میه ذکر ادله و نقد آن ها نیست باطل است. در ذیل، ب
کند که ملکیت عوض و مترتب شدن آثار ملکیت بر آن در موارد کلی میمرحوم شیخ انصاری بیان 

فی الذمه متوقف بر تعیین مالک است. ملکیت عقالئی متوقف بر تشخص است و اعیان خارجی 
مه شخص معین تشخص اند، اما کلی فقط در صورت اضافه به ذبه خودی خود دارای تشخص

کنند که از عرف و شرع معهود نیست که احکام ملک را در مورد میکند. سپس اضافه میپیدا 
 (111ص 2)کتاب المکاسب جذمه واحد مردد بین چند شخص، جاری کنند 

محقق اصفهانی نیز از جمله کسانی است که ملکیت کلی )نه مالیت( را متوقف بر اضافه شدن به 
کند، این یمکند معنای این که کلی به وسیله اضافه به ذمه تشخص پیدا میابتدا بیان داند. میذمه 
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یلو گندم یک ک»و « یک کیلو گندم در ذمه زید»شود. به تعبیر دیگر میاست که تبدیل به حصه 
حصه های گوناگونی برای یک کیلو گندم کلی هستند، لذا کلی به وسیله اضافه تبدیل « در ذمه بکر

شود. در نظر محقق اصفهانی علت احتیاج به اضافه شدن کلی به ذمه، لغویت میحصه ها  به این
اعتبار ملکیت برای آن است. جعل ملکیت برای کلی که به ذمه ای اضافه نشده لغو محض است؛ 

ه کنند که معین بودن ذمه الزم است و اضافمیزیرا هیچ فائده ای بر آن مترتب نیست. سپس اضافه 
به ذمه مردد بین چند نفر یا به نحو تخییری کافی نیست. وجه مطلب این است که  کردن کلی

افه تواند طرف اضمینه وجودا و نه ماهیتا ثبوت و تحققی ندارد، و چیزی که ثبوت ندارد ن« مردد»
گیرد، از باب میاعتباری مثل ملکیت یا زوجیت واقع شود. بنابراین این که ملکیت به مبهم تعلق ن

لیل بر صحت عقد بر مبهم نیست، بلکه از این باب است که ملکیت باید به چیزی تعلق عدم د
بگیرد که ثبوت و شیئیت دارد. اما مقوله تردید و تخییر ارتباطی به محل بحث ندارند؛ زیرا تردید 
ساحت اخباریات مطرح است به لحاظ جهل به واقع معین، و تخییر هم مناسب با انشائیات طلبی 

 (21تا  21ص 1)حاشیه مکاسب اصفهانی جانشاء ملکیت است نه 
ه توان تفصیل داد بین این که بیع را مبادلمیشود که میاز کالم برخی فقها در این بحث استفاده 

مال به مال بدانیم یا تملیک عین در مقابل مال. اگر بیع را مبادله مال به مال بدانیم، تعیین مالک 
را مالیت در طول بیع برای صدق بیع کافی است. اما در نظر ایشان در موارد کلی الزم نیست؛ زی

حقیقت بیع انشاء تملیک عین در مقابل مال است، لذا عالوه بر مالیت که مصحح معاوضه بودن 
است، ملکیت هم الزم است. اما وجه این که کلی باید به ذمه معین اضافه شود، این است که 

طنت بر کسی که مال در ذمه اش ثابت است، و ثبوت معنای ملکیت کلی عبارت است از سل
 (58)الحاشیة األولی علی المکاسب )للخوانساري(، ص: سلطنت با مبهم بودن مسلط علیه قابل جمع نیست 

 نقد دیدگاه سوم
 در نقد دیدگاه سوم )توقف ملکیت داشتن کلی فی الذمه بر تعیین( نکات ذیل قابل طرح است:

 بیع . کفایت ملکیت در طول7
گذشت معین شدن ذمه بعد از عقد، موجب حصول مالیت و چنانچه در کالم مرحوم امام 

ملکیت برای کلی شده و همین مقدار کافی برای صحت بیع است و بیش از آن دلیلی ندارد. لذا 
ز شود. در نظر برخی دیگر امیاین معامله عقالئی است و آثار و احکام بیع صحیح بر آن مترتب 
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ز مملوکیت قبل از بیع شرط عوضین نیست و صدق معاوضه توفقی بر اضافه ذمه به فقهاء نی
 (117ص 1)حاشیه مکاسب یزدی جشخص معین ندارد 

 . کفایت ذمه مردده بین چند شخص و مثال تردید بین عوضین3
مرحوم سید یزدی در ادامه فرموده است حتی اگر مملوک بودن و اضافه به ذمه را در عوض الزم 

م، اما این که ذمه مردد بین چند شخص کافی نباشد، صحیح نیست. لذا این که ادعا شد بدانی
کنند، ادعای ناصحیحی است. سپس ایشان اضافه میعقالء احکام ملک را در این موارد جاری ن

کند که فرقی بین عدم تعیین مالکین با عدم تعیین عوضین نیست، در حالی که عرف در موارد می
کنند و ما به خاطر اجماع قائل به بطالن در موارد میین نیز احکام ملکیت را جاری تردید در عوض

. البته چنانچه گذشت جواب از این نقض در کالم محقق (117ص 1)جشویم میتردید عوضین 
اصفهانی مطرح شد که در این موارد مثل عتق یکی از دو برده، اگر مقصود آن چه تعین واقعی دارد 

قرعه( باشد، دلیل بر صحت شرعی آن نداریم و اگر همین مقدار از تعین هم مقصود  )ولو به عنوان
 (21ص 1)حاشیه اصفهانی ج نباشد چیزی جز لقلقه لسان نیست

 . عدم امکان ممّلک بودن اضافه به ذمه2
اساسا اضافه شدن کلی به ذمه، از نظر عقلی محال است که موجب  به عقیده مرحوم امام
د نکته رسمیدر عبارت ایشان توضیحی برای این مطلب داده نشده و به نظر  حصول ملکیت شود.

. بلکه در تقریرات کتاب البیع بیان شده 1استحاله این است که اضافه امری ذهنی و تصوری است
طباق برد؛ زیرا کلی عقلی قابل انمیتوان ادعا کرد که اصال اضافه، ملکیت و مالیت را از بین میکه 

رسد این اشکال عقلی وارد می. البته به نظر (272)کتاب البیع )تقریرات، للقدیري(، ص: ست. بر خارج نی
نیست؛ زیرا سخن مخالفین مثل مرحوم شیخ، در مقام اعتبار عقالئی است و ادعای آن ها این 

ه ذمه کنند که کلی اضافه بمیاست که عقالء در صورتی اعتبار ملکیت کرده و احکام آن را مترتب 
 ده و مبهم نباشد. ش

                                                             
 قهرًا؟!  مع أّن اإلضافة إلی الذّمة ال تعقل أن تکون موجبة للملکّیة، و کیف تکون اإلضافة التصّوریة ممّلکة 1.
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 دیدگاه چهارم: عدم لزوم تعیین مالک
ز شود، با توجه به این که مانعی امیبعد از نفی استدالالت سه دیدگاه قبل، دیدگاه چهارم اثبات 

شمول اطالقات ادله امضاء در بین نخواهد بود نسبت به فرض عدم تعیین مالک در کلی فی الذمه. 
توان از میمحقق ایروانی، مرحوم اراکی و محقق روحانی را ، مرحوم سید یزدی، مرحوم امام

 قائلین به دیدگاه چهارم قلمداد کرد.
کند که کلی فی حد نفسه قابلیت عوض واقع شدن را دارد حتی اگر به ذمه میسید یزدی بیان 

فرمایند که اگر بپذیریم که کلی برای اعتبار میهیچ شخصی اضافه نشده باشد. در مرحله بعد 
لکیت نیاز به اضافه به ذمه دارد، اما اضافه شدن به ذمه مردد بین چند نفر کافی است و این ادعا م

کند یمکنند، باطل است. در نهایت اشکالی نقضی مطرح میکه عقالء احکام ملکیت را مترتب ن
که اگر فضولی مالی را به ذمه زید خریداری کند، به عقیده خود شما مشکلی از جهت عوضین و 

شناسد، پس چگونه در میمعاوضه وجود ندارد در حالی که نه زید اطالع دارد و نه فروشنده او را 
 (117ص 1)جدانید. میجایی که ذمه مردد بین عاقد و موکل است معاوضه را صحیح ن
صحیح  گیریم که دیدگاه چهارممیبنابراین با توجه به این که ادله سه دیدگاه اول تمام نبود، نتیجه 

ت و تعیین مالک در معامالت کلی فی الذمه الزم نیست، نه به عنوان شرط مستقل و نه با اس
رسد که آیا در معامالت میارجاع آن به شرط مالیت و ملکیت. اکنون نوبت به مرحله دوم بحث 

کلی فی الذمه، شخص طرف قرارداد مورد اهمیت است تا مثل عقد نکاح اشتباه در آن موجب 
 د، یا خیر.بطالن عقد باش

 اهمیت شخص طرف قرارداد در معامالت کلی فی الذمه (3
کند که در طرفین قرارداد، تطابق بین ایجاب و قبول در معامالت کلی فی میمرحوم خوئی بیان 

الذمه الزم است، لذا اگر بائع مشتری را مخاطب قرار داده او حق ندارد معامله را از طرف شخص 
شود که این مطلب با حقیقت میطل است. در این جا اشکالی مطرح دیگری بپذیرد واال عقد با

بیع منافات دارد؛ زیرا بیع عبارت است از تملیک عین بعوض، لذا وجود بائع یا مشتری خاص در 
تعریف آن لحاظ نشده است. وجه صحت معامالت فضولی نیز همین است که در نظر عرف مهم 

ک ثمن باشد. آقای خوئی این اشکال را فقط در نیست که بائع، مالک مبیع و مشتری، مال
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پذیرند، اما در کلی فی الذمه از آن جایی که ذمه اشخاص از جهت میمعامالت اعیان خارجی 
ه دانند و در حقیقت اشتبامیوثاقت مختلف است، عدم تطابق در این ناحیه را موجب بطالن عقد 

. (72و  71ص 2)مصباح الفقاهه جدهند میبازگشت  در طرف قرارداد معامله کلی را به اشتباه در عوضین
شود که تفاوت افراد، موجب تفاوت مقدار مالیت مال میهمچنین از برخی عبارات ایشان استفاده 

تومان در ذمه موسر  11تومان در ذمه شخص معسر ارزش مالی مساوی با  11شود، لذا میدر ذمه 
 (122، ص: 1)مباني العروة الوثقی، ج ندارد

در نقد فرمایشات ایشان، مطالبی قابل ذکر است. شکی نیست که اگر تصریح یا قرینه خاصی 
)اعم از قرینه مقالی و حالی( بر اهمیت شخص طرف قرارداد در نظر عاقدین وجود داشت، انجام 

فروشم یممعامله از طرف شخص دیگر اثری ندارد، مثل این که بائع تصریح کند که جنس را به تو 
ری از طرف شخص دیگر قبول کند. اما این مطلب مخصوص معامالت کلی فی الذمه و مشت

نیست و در اعیان خارجی نیز جاری است. چه بسا با این که عوضین جزئی خارجی هستند، اما 
داند و فقط حاضر به معامله با مخاطب خود میطرف قرارداد، دیگری را مورد وثوق در پرداخت ن

توان گفت تعلق اغراض متعاقدین به شخص خاص، تخلف از این میاست نه دیگری. همچنین 
غرض لزوما موجب بطالن قرارداد نیست، بلکه از حد داعی بیشتر نیست. بنابراین تفصیل بین 
معامله کلی یا عین معین، موضوعیتی ندارد و باید از این بحث کرد که آیا قرینه ای بر این که 

 اساسی طرفین است، وجود دارد یا خیر. شخص طرف قرارداد، مورد غرض مهم و
رسد در معاوضات مالی )حتی کلی فی الذمه( قاعده اولیه این است که غرض اصلی میبه نظر 

متعاقدین به تبادل و انتقال اموال تعلق گرفته و شخصیت طرف قرارداد اهمیتی ندارد، مگر این که 
وجود تصریح یا قرینه، واضح است که به آن تصریح شود یا قرینه قوی در کار باشد. در صورت 

رود و فرقی بین معامالت میکه حقیقت عقد است، از بین « توافق و تعاهد بر امر واحد»عنصر 
 کلی با عین معین نیست. اما در سایر موارد، اشتباه در طرف قرارداد تاثیری ندارد. 

له که مشتری )کسی که معامفرمایند الزم نیست بائع بداند میلذا برخی مثل مرحوم آقای حکیم 
شود( کیست، همان طور که الزم نیست مشتری بداند که بائع کیست. دلیلی بر میبرای او واقع 

مانع بودن چنین جهالتی نداریم و ادله نفی غرر، فقط جهالت به خصوصیات عوضین که مورد 
لی خارجی باشند یا کداند. در این مطلب، فرقی بین این که عوضین میاختالف رغبت اند را مانع 
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حتی لزوم شناخت و علم به اوصاف طرفین  . بلکه مرحوم امام(187)نهج الفقاهه ص در ذمه نیست 
زوجین در نکاح به منزله عوضین در سایر عقود »داند، و این مطلب که میدر نکاح را هم الزم ن

ا ر« ید معلوم باشندشود، طرفین بامیاند، و از آن جایی که اختالف آن ها موجب اختالف غرض 
دهند. در نظر ایشان آن چه الزم است معین بودن در مقابل تردید و ابهام واقعی میمورد نقد قرار 

است، اما صفات و خصوصیات طرف قرارداد نه در بیع و نه در نکاح اهمیتی ندارد. اما اختالف 
گر معامله ابهام واقعی داشته اغراض نیز اهمیتی ندارد، لذا در عوضینی که از همه نظر مساوی اند ا

باشد، باطل است با این که اختالف غرض در کار نیست، همچنین در نکاحی که مردد است بین 
 . (275، کتاب البیع قدیری ص 71و  71ص 1)کتاب البیع جدو زنی که از همه نظر عین هم اند. 

 جمع بندی
 الت کلی فی الذمه وجود ندارد. برخیاز نظر فقهی دلیل قابل قبولی بر لزوم تعیین مالک در معام

 داند. برخی دیگر از آنمیداند، آن را شرط مستقل در قرارداد مینظریاتی که تعیین مالک را الزم 
 دانند. اما هیچ یکمیها، تعیین مالک را از باب تحقق شروط عوضین )مالیت یا ملکیت( الزم 

 کلی فی الذمه الزم نیست.  از این نظریات صحیح نیست و تعیین مالک در معامالت
از طرف دیگر، این که طرفین قرارداد کلی فی الذمه در حکم عقودی مثل نکاح اند یا در حکم 

بود که کمتر به آن پرداخته شده است. به نظر نگارنده، در میمعامالت عین معین، بحث مه
لیه این است که غرض معامالت مالی چه بر کلی فی الذمه واقع شوند چه بر عین معین، قاعده او

اصلی متعاقدین به تبادل و انتقال اموال تعلق گرفته و شخصیت طرف قرارداد اهمیتی ندارد، مگر 
این که به آن تصریح شود یا قرینه قوی در کار باشد. بنابراین اشتباه در شخص طرف قرارداد 

 نه بر اهمیت شخصتاثیری در صحت و بطالن قرارداد ندارد. اما در صورت وجود تصریح یا قری
رود، معامله باطل است و میطرف قرارداد، از آن جایی که در فرض اشتباه، عنصر توافق از بین 

 باز هم فرقی بین معامالت کلی و عین معین نیست.
 
 
 
 



 



 

 

 

 قرداد اختیار معامله

 

 استاد راهنما: استاد امینی 

 
 نویسنده:

 7احمد موالئی
 

 چکیده
قرادادها و تحلیل عقالیی قرداد اختیار معامله میکلمات فقها ، ادله عمونوشتار حاضر با الهام از 

را مورد بحث قرداد داده و با تبیین ماهیت حکم فقهی آن را بیان کرده است . در ماهیت این قرداد 
دیدگاههای مختلفی وجود دارد که در این نوشتار مهمترین آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و 

ت یکی تواند تحمیاستناد به دلیل عقلی اثبات شد که قرداد مذکور به لحاظ ماهیت ندر نهایت با 
 از عقود متعارف قرار گیرد بلکه یک عقد مسقل بوده و به تبع آثار و احکام خاص خود را دارد . 

 
 
 
 

                                                             
 99-044دانش پژوه گروه فقه معامالت، سال تحصیلی .  1
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 عقد االختیار، حق خرید، حق فروش قرداد اختیار معامله، کلید واژه : 

 مقدمه 
در زندگی اجتماعی بشر که نقش تعیین کننده ای در معاش آنها دارد، قرارداد یکی از امور مهم 

. از آنجا که نقل قطعی گیردمیاموال در بین آنها صورت  هایی است که به منظور نقل و انتقال
اموال در بسیاری از موارد همراه با ریسک است عقال برای جلوگیری یا کاهش ریسکهای 

 کنند که یکی ازمیامالت اصلی اقدام به یک سری قرادادهای مقدماتی احتمالی قبل از انجام مع
خرید یا حق فروش صورت مهمترین آنها قرداد اختیار معامله است که در قالب قرداد حق 

 . گیردمی

 تعریف
عقد اختیار عبارت است از : عقدی که متضمن واگذاری حق فروش یا خرید یک شیء معین با 

ای که هنگام معامله آن گونه ن معین در مقابل عوض معلوم باشد بهقیمت مشخص در مدت زما
ه ق ،  1215، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ، ن مؤمن قمی)شودمی، این عوض جزئی از ثمن آن محسوب نشیء

 . ( 121چ اول ، ص 

 ارکان قرارداد اختیار معامله 
علیرضا ، مقاله قرارداد اختیار معامله در فقه ، پژهشنامه فقه و حقوق امینی علیرضا و سلیمی (:این قرار داد داراي ارکاني است

 )7، شماره  11، بهار و تابستان اسالمی

 قیمت اختیار( 7
ه ، بای به دست آوردن حق خرید یا فروششود که خریدار حق اختیار بربه مبلغي گفته مي 

 . کنـدي آن پرداخـت مـيفروشنده

 ابل اعمالقیمت توافقي یا قیمت ق (3 
تواند موضوع اصلي قرارداد را در شـود کـه بـا پرداخـت آن خریدار اختیار ميبه مبلغي اطالق مي 

  .ه یا نسبت به فـروش آن اقدام کندآینده خریداري کرد
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 سر رسید(2 
  .رسدله منقضـي شده و به پایان مي، قرارداد اختیار معامماني اطالق مي شود که در آن زمانبه ز 

 حجم قرارداد (9
قرر به م شود که اختیار خرید یا فروش آن با قیمـت توافقي تا سر رسیدبه مقدارهایي اطالق مي 

. در هنگام انعقاد قرارداد اختیـار معاملـه باید مقدار و نوع کاالیی که خریدار حق اعطا شده است
 .، به طور دقیق مشخص شودفروش استمتعّلق حق خرید یا 

 ارماهیت عقد اختی
 .پردازیممیا نسبت به حقیقت عقد اختیار چند احتمال وجود دارد که در ذیل به بررسی آن ه

 : 1ـ وکالت 
مت دهد که کاالی معینی را با قیمیبر اساس این تفسیر فروشنده حق اختیار به خریدار آن وکالت 

دش را برای او توافق شده در مدت زمان معین به وکالت از او به خودش بفروشد و یا کاالی خو
 بخرد .  

 این وکالت دارای دو ویژگی است : 
 . خردمیفروشد و یا مال موکل را برای خود میـ وکیل یا مال خودش را به موکل 

، کندجرت وکالت از موکل دریافت میـ بر خالف وکالت های متعارف که وکیل مبلغی را به عنوان ا
 . پردازدمیتوکیل به موکل  در این وکالت وکیل مبلغی را به عنوان اجرت

ت . اولی که خیلی واضح اسکندمیفسیر ایجاد نهیچ یک از دو ویژگی مذکور اشکالی بر این ت
ه . ویژگی دوم هم درست است کاساس توافق بین وکیل و موکل است چون همیشه مفاد وکالت بر

جهت است که  برخالف وکالت های متعارف است اما چون علت پرداخت اجرت به وکیل به این
، ولی در اینجا چون مفاد وکالت به نفع وکیل است زیرا بر باشدمیمفاد وکالت به نفع موکل  غالبا

ک ناحیه او ی کند در نتیجه پرداخت مبلغی ازمیاساس آن او حق خرید یا فروش کاالیی را پیدا 
 . باشدمیامر عقالیی 

                                                             
 .  71، جلسه  11ـ  211، درس خارج معامالت مستحدثه ، سال تحصیلی . شوپایی جویباری 1
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 ، زیرا قوام وکالتین تفسیر دارای اشکال استمایند افرمیمؤمن هم آیت الله همان طور که مرحوم 
ر ، به عنوان مثال اگسبت به انجام مورد وکالت حق داردبه این است که موّکل هم در عرض وکیل ن

توانند به صورت مستقل آن را بفروشند به این میمورد وکالت فروش خانه باشد هر کدام از آن دو 
 ،ماند و در صورت اقداممیی باقی نبرای حق دیگرصورت که هر کدام زودتر اقدام کند موضوعی 

،  فروشنده بعنوان موکل در طول زمان وکالت حق خرید یا عقد اختیارباطل خواهد بود . ولی در 
یار . بنابراین تفسیر عقد اختخریدار ) وکیل ( منتقل کرده است فروش را از خود سلب کرده و به

 . (  122، ص  ، همانمؤمن قمی)باشدمیبه وکالت صحیح ن
الیکه باشد در حمیدر جواب گفته شده که این مناقشه فقط نسبت به مبیع یا ثمن شخصی وارد 

متداول در عقد اختیار این است که مبیع و ثمن به صورت کّلی هستند و در امور کلی حتی اگر 
ال تواند مثکیل میموّکل قبل از وکیل معامله را انجام دهد )مثال صد ُتن آهن را بفروشد(، باز هم و

و هنوز باقی صد ُتن آهِن کّلِی را از طرف موّکل به خودش بفروشد، چون مورد وکالت کّلی بود 
تواند با وکالتی که از طرف مقابل دارد متاع می، وهمینطور در اختیار فروش که صاحب متاع است

رض از عقد غ ین با این تفسیر. بنابراالة( و برای او بخرد )بالوکالة (خودش را به او بفروشد)باالص
 . ( 81شوپایی جویباری ، همان ، جلسه )شودمیاختیار تأمین 

 ،تیار را از طریق وکالت توجیه کردتوان صحت عقد اخمیجواب مذکور صحیح نبوده و در نتیجه ن
 : زیرا
ح ض: همان گونه که در متن جواب هم بیان شده اشکال نسبت به مبیع شخصی وارد است و وااوالً 

 . قد اختیار اعم از کلی و شخصی استاست مورد معامله در ع
دار تواند وکیل ) خریمیثانیًا : وکالت عقد جائز است و موکل هر لحظه قبل از انجام معامله اصلی 

حق اختیار ( را عزل کند و در نتیجه حق معامله را از او سلب کند در حالیکه در عقد اختیار 
 .ن مدت معین شده به آن ملزم باشدافروشنده حق باید تا پای

ه چ: همان طور که بیان شد عقد وکالت به لحاظ ماهیت قابل تطبیق بر قرداد اختیار نیست ثالثاً 
 . در امور کلی و چه شخصی
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 ـ بیع : 
، زیرا در باب معامالت غیر از اصطالح باشدمیختیار داخل در عنوان بیع ، عقد اطبق این تفسیر 

ز باشد و امیاصی در شرع وجود نداشته و شأن شارع تنفیذ اصطالحات آن ها عقالء اصطالح خ
آنجا که در نزد عقالء عین بودن مثمن در بیع شرط نیست بلکه در موارد نقل حقوق در مقابل 
عوض هم عنوان بیع صادق است و به همین خاطر اگر کسی حق اشتراک خطی تلفنی را در مقابل 

شود که او حق مذکور را خریده و حق فروش میات دریافت کند گفته مبلغ معینی از شرکت مخابر
. بنابراین نقل حق خرید یا فروش باشدمیآن را هم دارد ، و واضح است که مبیع در این مثال عین ن

. و در نتیجه عمومات عقد و بیع ( 125، همان ، ص مؤمن قمی)باشدمیهم در نزد عقالء از مصادیق بیع 
  .شد شامل آن خواهد

 نسبت به این وجه اشکاالتی بیان شده است : 
ـ به اجماع فقهاء قوام بیع به این است که مثمن از اعیان ) در مقابل منافع و حقوق ( باشد و به  1

شیخ انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، کتاب  )«انشاء تملیک عین بمال» همین خاطر مرحوم شیخ بیع را به 

. بنابراین تفسیر عقد اختیار به بیع تعریف کرده است ( 217، ص  1ق ، چ اول ، ج  1211 المکاسب ) القدیمه ( ، ن
 . باشدمیزیرا متعلق عقد در آن حق با اجماع فقها منافات دارد 

از این اشکال جواب داد شده که بیع بر همان معنای عرفی خود باقی مانده و هیچگونه حقیقت 
بیین همشان تجود ندارد و تعریف فقهاء هم از آن به حسب فشرعیه یا متشرعیه ای نسبت به آن و

از  ، کاشفنان بر أخذ خصوصیتی در حقیقت بیع. بنابراین اتفاق آهمان معنای عرفی است
 .   (126، همان ، ص مؤمن قمی)ا وجود روایت معتبری باشد، نیستاجماعی که حاکی از رأی معصوم ی

تیار، مبیع باید قابلیت انتقال به مشتری را داشته باشد ـ با فرض صدق عنوان بیع بر عقد اخ 1  
ه دلیل اختیار محرز نیست ب زیرا قوام حقیقت بیع به انتقال مبیع از بایع است و این شرط در عقد

: اواًل احتمال دارد اختیار خرید یا فروش از قبیل حکم شرعی باشند و در نتیجه تحت اینکه
ز قبیل . و ثانیًا با فرض اینکه اختیار خرید اال را نداشته باشندو قابلیت انتقسلطنت انسان نبوده 

راین . بنابل انتقال باشد مثل حق حضانت مادرحقوق باشد، احتمال دارد از قبیل حقوق غیر قاب
با وجود این دو احتمال امکان تمسک به عمومات جهت تصحیح بیع اختیار خرید یا فروش وجود 

  .قیه مخصص خواهد بود که جایز نیستبه عام در شبهه مصداندارد چون در این صورت تمسک 
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 :   دو صورت ممکن است پاسخ داده شود از این اشکال به
 فرمایند:میکه طبق برخی روایات از جمله موثقه سماعه از امام صادق  ( 121، ص همان )الف:

موره کّلهاإّن الّله عّزوج»
ُ
حرعاملی ، وسائل  )« یذّل نفسه ... ، و لم یفّوض إلیه أنّل فّوض إلی المؤمن أ

، تمام امور انسان به خودش واگذار (212ص  11ج  2و  1من أبواب األمر و النهي من کتاب الجهاد الحدیث  11الشیعة: الباب 
شده است و مقصود از امور هم عبارت از هر چیزی است که مرتبط با انسان بوده به نحوی که 

. و واضح است که از لوازم این تفویض، حق نقل ( متوجه اوست) اعم از نفع و ضرر نتیجه آن 
این امور به دیگری است بنابراین در عقد اختیار هم اختیار فروش یا خرید کاالی معینی در مقابل 

، حق دارد هر جه به مقتضای واگذاری امور به اوعوض معلوم از امور مربوط به انسان است در نتی
 . ا آن انجام دهدای که بخواهد بلهنوع معام

: اقتضای تفویض امور به انسان این است که هم به ین جواب گفته شوداگر در مقام اشکال به ا
د کنمیلحاظ حدوث و هم به لحاظ بقاء، امور به او واگذار شود در حالیکه وقتی اقدام بر بیع 

 . شود و این منافات با تفویض امور به او دارد میزمام امر از دست او خارج 
توان اینگونه جواب داد که وقتی واگذاری امر به دیگری ناشی از اراده انسان باشد این تأکید می

اراده و اختیار داشتن انسان نسبت به امور خودش است نه اینکه منافات با آن داشته باشد و لذا به 
ه ه و ... کردمقتضای اینکه امور اموالش به دست خودش بوده اقدام به نقل آن از طریق بیع، هب

است و بعد از آن زمام آنها از دست او خارج شده که عرف آن را منافات با تفویض امور به او 
. نتیجه اینکه از این روایات یک قاعده کلی در باب حقوق داندمیداند بلکه تأکید بر آن مین

آن  قل یا اسقاطشود و آن اینکه اصل در آن ها نفوذ اراده صاحبش نسبت به هرگونه نمیاستفاده 
هست نه عنوان حق تا اینکه نیاز به احراز حق باشد « امر » هاست . بلکه موضوع اخبار عنوان 

بلکه مجرد احراز ارتباط یک شیء به انسان جهت صدق موضوع و حکم به تفویض آن کافی است 
ض به هستند، تفویو از آن جا که قبول یا ترک بیع، قبول یا رد شراء و ... از امور مربوط به انسان 

. بنابراین هر چیزی که او هست او شدند که الزمه آن هم امکان انتقال آنها به دیگری با اراده
ه از چع از نقل آن به دیگری منع کرده )گردد ولی شارمیمربوط به انسان بوده و نتیجه آن به او بر 

اشد و بمیعموم مذکور  (، مخصصچه از قبیل حقوق غیر قابل انتقالقبیل حکم شرعی باشد و 
باشد نه از میشود زیرا از موارد شک در تخصیص زائد میدر غیر آن موارد به همان عموم مراجعه 
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. زیرا عنوان حقوق یا امور غیر قابل انتقال مسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصمصادیق ت
کند یمبرای مواردی انتزاع عنوان انتزاعی هستند که عقل آن را از حکم شرع به عدم قابلیت انتقال 

نه اینکه آن عناوین، عنوانی برای مخصص باشند بلکه آنچه که از عام خارج شده خصوص برخی 
موارد هستند بنابراین شک در خروج موارد دیگر شک در تخصیص زائد است که مرجع در آن 

ه عام ک بص باشد که تمسعموم است نه اینکه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخص
 .  جائز نیست

 : سخ به اشکال دّوم تمام نیست زیرااین کالم در پا 
: طبق این روایات، شئون مربوط به اشخاص به خودشان واگذار شده و آنها در تصّرف امور اوالً 

مربوط به خود آزاد هستند، به این معنا که تصرف در آن ها وابسته به اجازه دیگران نیست و به 

 ،است «اس مسّلطون علی اموالهم و انفسهمالن»ین روایات همان لسان روایات عبارتی لسان ا

. اشخاص  به آن ها واگذار شده است ، انفس و شئونتیار تصرفات مشروع نسبت به اموالیعنی اخ
ای ونهگذاری داشته به گبنابراین روایات مذکور هیچ داللتی بر اینکه مومنین حّق تشریع و قانون

 ، ندارند . انجام بدهند مشروع استه هر کاری ک
 ، مفاد این روایات یک حکم امضاییتشریع به مؤمنین واگذار شده باشد: بر فرض اگر حق نیاً ثا

تدایی شریعت مخالفت نداشته است و همه احکام امضایی مقّید به این هستند که با احکام اب
ن به اطالق یا عموم ادله امضایی تواای نمی. بنابراین در صورت شک در مشروعّیت معاملهباشند

 . عام در شبهه مصداقیه خود عام استتمّسک کرد چون از قبیل تمّسک به 
بیان  ، وجوه مختلفیدم مخالفت با احکام ابتدایی شارعنسبت به مقّید بودن احکام امضایی به ع

، 1ق، چ اول، ج  1211البیع، ن  تاب، ک، سید روح اللهموسوی خمینی)توان به کتاب البیعمیشده که برای این منظور 

 آقای خوئی ( 117، ص 16، ج ق، چ اول 1218ن موسوی خوئی، )، موسوعهحضرت امام خمینی  ( 51ص 
 .  مراجعه کرد ( 121و  121،  72، ص 7ج آقای صدر  و بحوث

 «المؤمنون عند شروطهم»،«أوفوا بالعقود»ادله امضایی مثل : از آنجا که ممکن است اشکال شود
، لذا در هیچ موردی از موارد شک در لفت با احکام ابتدایی شارع هستندو .... مقّید به عدم مخا

 . توان به این ادله تمّسک کردنمی صحت و فساد عقود
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توان گفت که درست است ادّله امضائی مقّید به عدم مخالفت با احکام ابتدایی شارع میدر جواب 
ید نیست بلکه باالزمه آن عدم صحت تمسک به عموم ادله امضایی در موارد مشکوک  هستند ولی

 ل، به این صورت که آن مواردی که مشروعّیت مضمون معاملی مسّلم است )مثقائل به تفصیل شد
، ولی شک در  سببیت مورد خاصی ) مثل بیع فارسی یا بیع (تملیک مجانی یا تملیک مع العوض

. اما نسبت به مواردی که اصل مشروعّیت توان به عمومات تمّسک کرد، میدمعاطاتی( وجود دار
، یف(لمضمون معاملی مشکوک باشد )مثل تملیک عین به شخصیت حقوقی یا بیع حق التا

 . تمسک به عمومات جایز نیست
ق به مطل وثالثًا : اگر مفاد روایات تفویض این باشد که تمام امور انسان ) تکلیفًا و وضعًا ( به نح

آید زیرا قطعا موارد زیادی می، در این صورت تخصیص اکثر الزم خودشان واگذار شده است
ای که  تخصیص خورده است چون شارع مقدس واجبات و محرمات زیادی را جعل کرده به گونه

 ، بسیار کمتر از مواردیو روایات تفویض ناظر به آنها استمواردی که خارج از قوانین شارع بوده 
یم بیح بوده و از حکگیرند و از آنجا که تخصیص اکثر قکه داخل در قوانین شارع قرار می است

 . توان قائل به عموم مذکور شدنمی ، لذاشودصادر نمی
. ام امور مرتبط به خودش مختار است: ظاهر روایات تفویض این است که انسان نسبت به تمرابعاً 

ست، چون الزمه التزام به شریعت تقّید به دستورات آن ولی قطعًا این معنای مطلق مراد جّدی نی
است بنابراین مطلقات مذکور به طور مسّلم تقیید خورده است و از آنجا که حدود آن برای معلوم 

 .توان به آنها تمسک کردمینیست در نتیجه روایات مذکور مجمل بوده و در موارد مشکوک ن
که حق بودن و قابل انتقال بودن آن قابل احراز بوده، ب : اختیار خرید یا فروش از مواردی است 

شود، زیرا اختیار خرید و فروش در عصر حاضر و در نتیجه عقد االختیار به نحو صحیح واقع می
ارت . به عبکننده و در مقابل آن بذل عوض میاز حقوقی است که عقال نسبت به آن اهتمام داشت

 مقابل توان آن را درای که میاشخاص دانسته به گونه دیگر عقالی امروز اختیار معامله را حق
. و از آنجا که این عمل عقالء در شرع منع نشده است بنابراین به عوض به دیگران واگذار کرد

 .اهد شدلحاظ شرعی هم آثار حق بر آن مترتب خو
ی انسبت به این پاسخ اشکال شده که چون اختیار معامله یک حق مستحدث است بنابراین امض

 . شارع نسبت به آن قابل اثبات نیست
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رید و خ : برای اثبات امضای شارع نسبت به حّق اختیارتوان گفتمیر پاسخ به این اشکال د
 :فروش، چند راه وجود دارد

راه اول : درست است که سیره عقال در محل بحث یک سیره مستحدث است ولی همین مقدار 
. ع آن را امضا کرده استشود که شارمیشده کشف از آن منع ن که در زمان حضور معصوم 

زیرا شارع شریعتش را برای همه زمان ها جعل کرده است و لذا اگر این سیره مورد امضای او نبود 
 . کردمیآن را بگونه ای ردع 

مورد ابتالء مردم نبوده عدم ردعش،  ای که در زمان معصوم این راه صحیح نیست چون سیره
 از امضای شارع باشد.  تواند کاشفمین

اگر چه در تمام مصادیقش تبدیل به  : تمّسک به ارتکاز عام عقالء در زمان معصوم راه دوم
از آن منع  دسیره نشده باشد، یعنی همان طور که اگر سیره عملی عقالء مورد تأیید شارع نباشد بای

عقالء هم اگر ردعی از سوی  ، در مورد ارتکازباشدمیکرده باشد و عدم ردع، کاشف از امضای او 
منشأ شکل گیری بنای  شارع نباشد کاشف از امضای آن هست چون همین ارتکازات است که

وجود داشته که عبارت است از می. و چون در مورد حق اختیار معامله ارتکاز عاشودمیعملی 
رتکاز این ا ، و ردعی هم ازه تمام شئونات و خصوصیات مال خودسلطنت و ملکیت انسان نسبت ب

. و واضح است که اختیار خرید و فروش از باشدمییجه در نزد شارع هم حّجت نشده است در نت
شئون اموال بوده و انسان همانطور که نسبت به خود اموال و منافع آن حق دارد نسبت به شئون آن 

 .(126، ص2صدر، محمدباقر، همان، ج)هم حق دارد 
از امضای شارع در حقوق عقالیی مستحدث وجود نظیر آن در زمان راه سوم : یکی از راههای احر

. و از آنجا که حق اختیار معامله نظیر حق شفعه بوده و امضای آن توسط شارع است معصوم 
یرا . زنسبت به این حق را هم احراز کرد توان امضای شارعمیکه مشروعیت آن اثبات شده است، 

یکی از شریکین سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، همان طور که بر اساس حق شفقه اگر 
تواند سهم او را در مقابل همان ثمن معین برای خودش بخرد در حق اختیار میشریک دیگر 

 .االی خود را به دیگری واگذار کندتواند اختار خرید کمیمعامله هم صاحب کاال 
 : این پاسخ هم ناتمام است زیرا
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اختیار معامله در نزد عموم عقال در عصر حاضر ثابت نیست زیرا  : به لحاظ صغری حق بودناوالً 
گاهی دارندفقط متخصصین و اقتص  . اددانان از ماهیت آن آ

ّلم آن مس : در مورد خود حّق شفعه، اگرچه اصل حّق بودن آن مسّلم است ولی قابل نقل بودنثانیاً 
حقوق غیر قابل انتقال نام برده هر . مرحوم نائینی حّق شفعه را در زمره نبوده و محل اشکال است

، 1ه. ق، چاپ اول، ج 1272نائینی، میرزا محمدحسین ، منیةالطالب فی حاشیة المکاسب، ن )باشدمیچند که قابل اسقاط 

تواند حّصه مشتری را بگیرد و به ملک . چون معنای حّق الشفعة این است که شریک می( 22ص 
که "حّق أخذ حّصة المشتری" را به دیگران، خصوصًا  خود ضمیمه کند. در اینجا معقول نیست

 .که همان مشتری هست، واگذار کنیم «الحقعلیهَمن»
موسوی )دانندمیالحّق( جایز علیهانتقال حق شفعه را به غیر )حتی به َمنالبته حضرت امام  

ضمیمه »ست. به این معنا که . چون حّق شفعه قائم به عین مبتاع ا( 28خمینی، سید روح الله، همان، ص 
اع . حال این حّق )ضمیمه کردن مبتحّقی برای شریک )شفیع( است« شفیعکردن مبتاع به ملک 

تاع را به تواند مب، به این معناست که او نیز می( به دیگری یا مشتری واگذار شود به ملک شفیع
 ملک شفیع ضمیمه کند، لذا مشکلی وجود ندارد.

: احتمال دارد کالم مرحوم نائینی بر اساس گفته شودحضرت امام ممکن است در جواب  
کمپانی اصفهانی، محمدحسین، رسالة فی تحقیق الحق و الحکم، ن )ای باشد که محقق اصفهانی ارائه داده اندضابطه

ای رای که در ثبوت حق ب؛ با توجه به نکات عقالیی. زیرا ایشان فرموده اند( 28ه.ق، چ اول، ص  1218
آن وجود دارد، اگر در ثبوت حّق یک خصوصّیتی اخذ شده باشد که متقّوم به صاحب آن است، در 

باشد. بر اساس این نکته در مورد حّق شفعه گفته میاین صورت چنین حّقی قابل نقل به دیگری ن
شود جعل حق الشفعة برای شریک به این جهت است که جلوی تضرر شریک )شریک شدن می

دیگری  باشد، هیچ کس( گرفته شود و از آنجا که ثبوت چنین حّقی فقط برای شریک میبا أجنبی
تواند با نقل دادن این حّق، موضوع این حّق قرار بگیرد چون این نکته در مورد دیگری جاری نمی

 .شودمین
نتیجه این که اگرچه نقل حق شفعه به غیر ثبوتًا معقول است، ولی چون قابلیت نقل حقوق در 
مقام اثبات تابع دلیل ثبوت آن است لذا اگر تناسب حکم و موضوع به نحوی باشد که در ثبوت حق 
برای صاحب آن یک ویژگی لحاظ شود که به نظر عقالئی مقّوم ثبوت حّق برای او باشد و آن 
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. بنابراین وقتی در قابلیت نقل خود حق شد، این حّق قابل نقل نخواهد بودویژگی در غیر او نبا
 . توان محل بحث را به آن تنظیر کرد، نمیعه اختالف وجود داردشف

بلیت نقل اثالثًا : بر فرض که حق شفعه قابل نقل به غیر باشد و حق اختیار هم نظیر آن باشد، ق
. چون در حق شفعه فقط حق خرید مطرح است در حالی که در حق شودبرای آن اثبات نمی

 .استر بحث اعم از حق خرید و فروش اختیا
رابعًا : اگرچه حّق شفعه یک حق شرعی و عقالیی است ولی از آنجا که احتمال دارد وجود یک 

ن به ی حکم آخصوصیتی در آن موجب ثبوت و جعل چنین حّقی برای شریک شده است، توسعه
ه توان امضای یک نکتموارد دیگر و الغاء خصوصیت ممکن نیست. همچنین از مشروعیت آن نمی

. به تعبیر دیگر توسعه دادن نحوی که شامل حق اختیار هم بشود ی را احراز کرد بهعام ارتکاز
ارتکاز در چنین مواردی، از قبیل توسعه در نفس ارتکاز است )که حّجت نیست( نه از قبیل توسعه 

 در مصداق ارتکاز.
ال  » ـ هیچ شکی در اشتراط معامالت مالیه بر رضایت طرفین نیست همان طور که آیه شریفه 2

هم بر این مطلب داللت دارد . و این شرط در بیع یا شراِء بعد از عقود اختیار « تأکلوا اموالکم ... 
وجود ندارد . زیرا رضایت مالک به بیع اختیار تعلق گرفته ولی نسبت به بیع کاال که متفرع بر عقد 

بسا  نیست زیرا چه اختیار است رضایت او معلوم نیست بلکه در اغلب موارد نسبت به آن راضی
قیمت کاال در زمان بیع نسب به قیمت تعهد شده برای فروش افزایش یافته و یا قیمت آن در زمان 

اطل . و در نتیجه معامله مذکور به در عقد اختیار کاهش یافته باشدشراء نسبت به قیمت تعهد شد
 .  شده استود چون اثر مطلوب مترتب نبوده و بالطبع عقد اختیار هم باطل خواهد ب

: حقیقت عقد اختیار اخذ رضایت فروشنده آن به معامله توان گفتمیدر جواب از این اشکال  
معامله  تراضی به آینده است زیرا ماهیت آن طریق به معامله متأخر بوده و حقیقتی غیر از توافق و

اشد و بمیقد الزم . بنابراین عقد اختیار به منزله قبول مقدم بوده که در قالب عمعین شده ندارد
 . و به عبارت دیگر رضایتباشدمیعقد متأخر هر موقع واقع بشود براساس همان رضایت قبلی 

باشد بلکه یک امر عقالیی بوده و شارع هم آن را میمتعاقدین در عقد یک امر شرعی محض ن
ند دانمیامضا کره است و واضح است که عقالء معامالت ناشی از عقد اختیار را فاقد رضایت ن
ور ت مذکزیرا رضایت معتبر در نزد آن ها اعم از رضایت فعلی و رضایت معاملی است و در معامال
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. و به همین خاطر است که اگر کسی طبق شرطی در ضمن عقد الزم رضایت معاملی وجود دارد
رط ش کند و بیع او به سببمیملتزم به بیع مالی شده باشد در صورت امتناع، حاکم او را مجبور 

 .      بالفعل راضی به آن نباشدباشد هر چند میکه ملتزم شده واجد رضایت معاملی میالز
رد گیمیـ عقد اختیار از عقود مستحدث بوده و تحت هیچ کدام از عقود شرعی متعارف قرار ن 2
شد یز با، نه منفعت و نه از حقوق مالی که انتفاع از آن جایرا معقود علیه در آن نه مال استز

 .  باشدمیبنابراین مشروع ن
 : جواب داد توانمیاز این اشکال هم  

 . باشدمیختیار داخل در عنوان بیع ، عقد ااواًل: همان گونه که بیان شد
یرا باشد زمی: بر فرض بپذیریم که عقد جدیدی است باز هم مشمول عمومات صحت عقود ثانیاً 

بوده و چه بسا انتقال آن به کسی که در مقابل آن  از آنجا که معقود علیه در آن از حقوق مالی
کند منافع زیادی را به دنبال داشته باشد بنابراین عقال در مقابل آن مال پرداخت میپرداخت عوض 

قود شرعی مقرر برای ع کنند . در نتیجه عقد اختیار یک عقد عقالیی بوده و واجد تمام شرائطمی
 .باشدمیهم 

 ـ صلح :
شهور فقها، صلح عقدی مستقل بوده و مشروعیت آن هم فقط براي رفع نزاع سابق از دیدگاه م 
و از آنجا که عالوه  ( 111،ص 16، ج7ه.ق، چ  1212نجفي، محمدحسن، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، ن )باشدمین

 516،ص 1، همان، جسید روح الله، موسوی خمینی)توانند متعلق آن واقع شوندمیبرعین، دین، منفعت و حق هم 

 توان در قالب صلح انجام داد . میبنابراین قرداد اختیار معامله را  (
این تقریب درست نیست زیرا اواًل بحث از ماهیت قرداد اختیار است و همین که طبق دیدگاه غیر 

تواند میمشهور رجوع صلح به یکی از عقود دیگر است و قبل از این معلوم شد که قرداد مذکور ن
به لحاظ ماهیت در قالب هیچ یک از عقود متعارف باشد بنابراین صلح دانستن ماهیت آن بی 

لح ماهیت آن را صمیتوان به صورت جزمیمعناست . ثانیًا بر فرض عقد مستقل بودن صلح هم ن
کنیم که طرفین یک معامله میدانست زیرا با مراجعه به عرف این نوع قردادها بالوجدان درک 

دهند در حالیکه نوع مردم ملتفت به صلح هستند اما هیچ اثری از صلح بودن میجام جدیدی ان
 .     شودادها در حین معامله دیده نمیاین نوع قراد
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 ـ جعاله : 
جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص حقیقي یا حقوقي بـه پرداخـت اجـرت معـین در برابر 

است که در این قسم توجه اصلي به انجام « عام»گاهی  . جعاله( 528،ص  1همان، ج)انجام کار معین
کـه کارفرمـا « خـاص»کار است و انجام دهنده ي کار هر فردي باشد تفاوت نمیکند و گـاهی 

. و از آنجا که در جعاله، عامـل بعد ( 111،ص 25نجفي، محمدحسن، همان، ج)بـا عامل معیني سروکار دارد
لذا مقداري جهـل در جعاله پذیرفته  ( 571،ص 1هـ. .ق، ج1216میني، خ)شوداز انجام کار مالك اجرت مي

  .تروش در قالب جعاله قابل تفسیر اسشده است بنابراین قرارداد اختیار و تعهد به خرید یا ف
این تفسیر دارای اشکال است زیرا جعاله از هر دو طرف جایز است در حالیکه عقد االختیار الزم 

 .شودمیاز عقد اختار با این تفسیر تأمین نباشد بنابراین هدف می
 ـ عقد مستقل:   

عام  قراردادهای عرفی تا زمانی که به صورتمیاز دیدگاه مشهور عقود توقیفی نیستند بنابراین تما
باشند و از این لحاظ فرقی بین عقود جدید و مییا خاص از طرف شارع رّد نشده باشند، مشروع 

و از آنجا که قرداد اختیار هم در عرف امروز عقد محسوب شده و  (112ص، 1خمینـي، ج)غیر آن نیست
هیچ کدام از نواهی شارع در باب معامالت هم بر آن صادق نیست لذا مشمول عموماتی مثل آیه 

 . شودمیواقع  «أفوا بالعقود » شریفه 

ح نباشد، صحی برای مشروعیت عقد مذکور «أوفوا بالعقود » رسد تمسک به آیه شریفه میبه نظر 
زیرا شمول مطلقات نسبت به موارد مختلف مشروط بر این است که مخالف با شرع نباشند و از 
آنجا که با قطع نظر از آیه شریفه موافقت یا مخالفت این عقد با شرع معلوم نیست لذا تمسک به 

  .اشدبمیآیه شریفه برای مشروعیت آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است که جایز ن
 تمسک به سیره عقال 

امروزه در بازار بورس قرارداد اختیار یکی از عقود رایج و پذیرفته شده در بین عقال است زیرا 
معامالت قطعی در بسیاری از موارد همراه با ریسک است بنابراین عقال در معامالت خود به جای 

حق خرید یا فروش کاالی مشخصی اقدام به معامله بکنند میاینکه از همان ابتدا به صورت جز
، خریدار حق خرید یا فروش با کنند که طبق آنمیرا طی قراردادی تا زمان مشخص مبادله 

پرداخت مبلغی این حق را پیدا میکند که در زمان معین شده بتواند اقدام به خرید یا فروش کاالیی 
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ورت اشته باشد و از طرفی در صبه این کار دمیمشخص با قیمت تعیین شده بکند بدون اینکه الزا
و هیچ تردیدی نیست که رجوع این .باشدمیاقدام او فروشنده عقد اختیار ملزم به فروش یا خرید 

رفتار عقال به عقل آنها است زیرا هر عاقلی به حکم عقل همیشه به فکر حفظ خود از ضررها و 
ها که به تحلیل عقلی نگونه سیرهریسک های احتمالی است بنابراین طبق بیان استاد علیدوست ای

ه باشند به دلیل اینکمی، حجت به احراز امضای شارع داشته باشندرسند بدون اینکه نیازی می
 .لکه کاشف از یک دلیل معتبر هستندخودشان دلیل مستقلی نیستند ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 براي اثبات حرمت اعانه بر اثم ک به حکم عقل و ادله نهی از منکرتمس

 

 

 استاد راهنما: استاد امینی
 

 نویسنده:
 7محمد مظفري

 مقدمه
براي اثبات حرمت اعانه بر اثم به ادله مختلفي از جمله برخي ایات قران کریم، روایات ، عقل و 
اجماع تمسک شده است. بررسي همه این ادله، نیازمند مجال گسترده تري است اما در این مقال 

نهي از منکر و نسبت آن با ادله عقلي مطرح در این باب به بررسي تمسک به دلیل وجوب 
پردازیم. بنابراین ابتدا به بررسي حکم عقل و سپس بررسي دلیل نهي از منکر با تقاریب مختلفي مي

 پردازیم. که ذکر شده مي
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 تقریب حکم عقل بر حرمت اعانه
سب محرمه  آمده در مکا نمونه روشن استدالل به حکم عقل در کالم مرحوم امام خمیني

بر نظر ایشان همان طور که اتیان منکر و مبغوض موال از نظر عقلي قبیح است و همان است. بنا
طور که امر به اتیان منکر و اغراء به منکر عقاًل قبیح است؛ تهیه اسباب منَکر و اعانه فاعِل منَکر 

. یعني عقل، (112، ص1الخمیني(، جالمکاسب المحرمة )لإلمام )نیز قبیح است و موجب استحقاق عقوبت است
داند. لذا در قوانین عرفي، براي کمک کردن و مساعدت به دیگري در انجام منکر را قبیح مي

دهند. مثال اگر کسي که سارقي را در سرقت کمک کند و اسباب ُمعیِن جرم نیز کیفر قرار مي
در نظر عقلي و در قوانین عقالء، سرقت کردن را براي او فراهم کند مثال نردباني به او بفروشد، 

دهند. نظیر این مطلب در شرع نیز آمده است در جایي عملش قبیح است و برایش کیفر قرار مي
که یک نفر شخصي را نگه داشته و دیگري اورا به قتل رسانده و شخص سوم هم ناظر ودیدباني 

 شودیدبان کور ميو چشمان د ود ونگهدارنده محبوس به حبس ابدکرده، قاتل قصاص مي ش
 .(51، ص11وسائل الشیعة، ج)

بنابراین حکم عقل به قبح ایجاد منکر، اختصاص به مجرم و عاصي ندارد، بلکه شامل کسي که 
 شود.اي از مقدمات آن جرم و عصیان را انجام بدهد نیز ميمقدمه
دمة ي عدم حرمت مق، منافاتي با قاعدة اصولي معروف یعنه ایشان، حرمت عقلي اعانه بر اثماز نگا

حرام ندارد زیرا بنابراین قاعده، بین حرمت شیئ و حرمت مقدمات آن مالزمه نیست. ولذا اگر 
شخص، مقدمات عصیان را فراهم کند، اتیان آن مقدمات براي او، جرم و معصیتي زائد بر معصیت 

خود داراي  شود. اّما کمک کردن فرد دیگر به عاصي در ایجاد معصیت،ذي المقدمة حساب نمي
کند که کمک کردن و تهیه مقدمات انجام معصیت مناط مستقل است؛ عقل مستقاًل درک مي

. به عبارتي در جایي که مقدمات عصیان را (115و  112، ص1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج)قبیح است
دمات اگر مقکند. ولي خود شخص انجام دهد، عقل حکم به قبحي زائد بر قبح اصل معصیت نمي

عصیان توسط شخص دیگري به عنوان کمک و مساعدت به عاصي انجام شود، عقل حکم به 
 کند. قبح مي

از طرفي، این حکم عقل منوط به صدق عنوان اعانه یا تعاون بر اثم نیست، بلکه مناط حکم عقل 
، 1همان، ج)کنداین است که هر جا مساعده و انجام مقدمات حرام صدق کند، عقل حکم به قبح مي
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؛ إّن حکم العقل بالقبح في تلك الموارد ثابت و لو لم یصدق علی بعضها عنوان اإلعانة علی  (115ص
اإلثم و التعاون و نحوهما، فإّن العقل یدرك قبح تهیئة مقّدمات المعصیة و الجرم، صدق علیها تلك 

 العناوین أم ال.

 مناقشه در استدالل به حکم عقل
إرشاد الطالب إلی  )مورد ایراد برخي فقیهان معاصر قرار گرفته است؛ خمیني اسندالل مرحوم امام

با این بیان که عقل تنها در صورتي که تمّکن از منع وجود داشته  (11و   81، ص1التعلیق علی المکاسب، ج
باشد حکم به وجوب منع منکر مي کند. و در صورتي که فرد تمّکن از منع منکرداشته باشد، جایز 

تفاوت باشد، بلکه باید جلوي آن را بگیرد. اما در مواردي که توانایي ت نسبت به وقوع آن بينیس
منع منکر نداشته باشد، منع از منکر واجب نیست. آنچه نزد عقالء و قوانین آنها نیز قبیح است و 

اني بعقوبت دارد، این است که با فرض تمّکن از منع منکر، جلوي منکر را نگیرند. اگر کسي نرد
خرید، این کار فروشنده فروخت، آن دزد نردبان را از دیگري ميرا به دزدي بفروشد. و اگر او نمي

ده کند؛ ولي اگر فقط او فروشنقبیح نیست؛ چون با ترک فعل او، در عمل منکر تحقق پیدا نمي
رت این صوتواند نردبان بخرد، در نردبان باشد به طوري که اگر او نفروشد، این دزد دیگر نمي

فروش نردبان قبیح خواهد بود. چون در این فرض فروشنده مي تواند در منع منکر مؤثر است. لذا 
مطلق اعانه بر اثم حرام نیست. البته نسبت به برخي موارد، به خاطر وجود دلیل خاص، اعانه بر 

 .و ظالماثم حرام است و فرقي بین مقدمات منحصره و غیر منحصره نیست، مثل اعانه به ظلم 
 شاهد بر این ادعا برخي روایات از جمله روایت موثقه ابن فضال است: 

اٍل َقاَل: َکَتْبُت »  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن اْبِن َفضَّ ُمَحمَّ
ُلُه َعْن َقْوٍم ِعْنَد 

َ
ْسأ

َ
َضا ع أ ِبي اْلَحَسِن الرِّ

َ
وَن َو اَل َیُصوُموَن َشْهَر َرَمَضاَن  -َناِإَلی أ  َو  -ُیَصلُّ

َما اْحَتْجُت ِإَلْیِهْم َیْحُصُدوَن ِلي بَّ ْطِعَمُهْم  -ُر
ُ
ی أ  -َفِإَذا َدَعْوُتُهْم ِإَلی اْلَحَصاِد َلْم ُیِجیُبوِني َحتَّ

ِضیُق ِمْن ِإْطَعاِمِهْم ِفي َشْهِر  -ِإَلْیِهْم َو َیَدُعوِني َو ُهْم َیِجُدوَن َمْن ُیْطِعُمُهْم َفَیْذَهُبوَن 
َ
َنا أ

َ
َو أ

ْطِعْمُهْم َفَکَتَب ِبَخ  -َرَمَضاَن 
َ
ْعِرُفُه أ

َ
ِه أ  .(262، ص11وسائل الشیعة، ج )«طِّ

کند خواري ميحکم کردند به جواز اطعام به کارگري که در ماه رمضان روزهدر این روایت امام 
 شود.عام ميو اگر او اطعام نکند، توسط افراد دیگر اط
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خوار در ماه ممکن است ایراد شود که مورد روایت، فرض اضطرار است. یعني اطعام به روزه
 رمضان، في حد نفسه جایز نیست، بلکه به دلیل وجود اضطرار حکم به جواز شده است.

اما با دقت در روایت معلوم مي شود که وجهي  براي حمل روایت بر فرض اضطرار وجود ندارد؛ 
در روایت آمده این است که راوي، به تعدادي کارگر احتیاج دارد. و روشن است که احتیاج آنچه 

یق إرشاد الطالب إلی التعل)غیر از اضطرار است، پس دلیلي بر حمل روایت بر فرض اضطرار وجود ندارد

 .(11، ص1علی المکاسب، ج
 پاسخ مناقشه

ه برآمده و استدالل ایشان را تمام دانسته اند: برخي دیگر از فقیهان در مقام دفاع از امام خمیني ر
که گفته شود در نزد عقالء انجام دادن برخي مقدمات جرم، قبیح نیست و معین استحقاق ذّم این

. بلکه استدالل به حکم عقل براي قبح (226، ص1دراسات في المکاسب المحرمة، ج)ندارد را قبول نداریم
. البته اگر مقدمه، از مقدمات (222، ص1همان، ج)قوي است اتیان مقدمات مبغوض موال، استداللي

 منحصره باشد، قبح بیشتري دارد.
اما این ادعا که مجازات ُممِسک و دیدبان در اعانه بر قتل از این باب بوده که این دو نفر تمّکن از 

 زجلوگیري قتل داشتند و این کار را نکردند، نیز قابل مناقشه است. چون مجازات هر یک ا
اند مجازات شوند. ُممِسک و ناظر به دلیل یک فعل وجودي است، نه اینکه چون ترک فعل کرده

مجازات ممسک، این است که مقتول را بسته و او را نگه داشت. مجازات ناظر نیز این است که 
دهد، نه اینکه چون صرفا نگاهش به صحنه قتل افتاد براي کمک به قاتل، دیدباني و مراقبت مي

 نع از قتل را ترک کرد.و م
، نه اینکه شودشود که باید بر احتیاج و اضطرار عرفي حمل در مورد موّثقه ابن فضال نیز گفته مي

 نفسه جایز باشد.خوار فياطعام به روزه
 ارزیابي دو دیدگاه فوق

 ادعاي اول که عالوه بر معصیت، انجام مقدمات آن را نیز قبیح مي داند، را نمي توان بصورت
مطلق پذیرفت، بلکه باید بین مقدمات قریب و بعید، و نیز بین مقدمات منحصر و غیر منحصر 
تفصیل داد. این حکم عقل و عقالء در جایي است که آن مقدمه از مقدمات قریب و منحصر 
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شوند و در باشد، چون در این موارد اتیان مقدمات، مصداق ترغیب و اغراء غیر به حرام مي
 ا غیر منحصر، عقل حکم به قبح نمي کند.مقدمات بعید ی

در مورد دیدگاه دوم نیز که جلوگیري از منکر را در صورت تمّکن از آن الزم دانستند، باید گفت 
لزوم جلوگیري از وقوع منکر حتي در فرض تمّکن، به نحو مطلق قابل قبول نیست. بلکه چنانچه 

 ه است، مانند قتل نفوس، هتک اعراض.قبال پذیرفتیم، وجوب دفع منکر فقط در منکرات مهمّ 
اما تسمیل عین ناظر که در موّثقه سکوني آمده ، به دلیل عدم جلوگیري از قتل نیست، بله، ظاهر 

این است که این فرد فعل وجودي در مورد قتل انجام « َو اْلآَخُر َیَراُهمآ »روایت به لحاظ تعبیر به 
نیم باید حکم موجود در این روایت را تعّبدي بدانیم؛ اما نداد. لذا اگر بخواهیم به این روایت أخذ ک

اگر بخواهیم علي القاعده بررسي کنیم، این حکم قابل التزام نبود. محقق اردبیلي ره  نیز در این 
 فرماید: بحث مي

-و قد دّل علیهما )مجازات قاتل و ُممِسک( و علی األخیرة و هو سمل عین الناظر »
لسکوني ... و سندها ضعیف ااّل أّنها محمولة و مشتملة علی ما ا روایة -أي فقأ عینه

. و لکّن األصل عدم عقوبة علی الناظر، و ما فعل ما 7اشتمل علیه الصحیحة المتقدمة
یوجبها بحسب الظاهر، فالحکم األخیر لو لم یکن ُمجَمعًا علیه، فهو محّل التأّمل، 

 .(211 و 211، ص12مجمع الفائدة و البرهان، ج )«فتأّمل

البته بر اساس نقل دعائم مي توان فعل شخص ناظر را حمل بر فعل وجودي کرد زیرا در این 
ُظُر َلُهَما»روایت موقعیت شخص ناطر اینگونه ترسیم شده است:  ِذي َکاَن َینآ َنا الَّ َمُل َعیآ دعائم  )«ُتسآ

مورد این قضیه پیش امیر  . مضافًا به اینکه خود این تعبیر که سه نفر را در(211، ص1االسالم، ج
دهد که این فرد نیز فعل و کمکي به در قتل داشته است. شاهد دیگر بردند، نشان مي المومنین

ِفي  َفَقَضی»کند: قضیه نیز این است که مرحوم شیخ طوسي نیز همین حدیث را چنین نقل مي
ْن ُتْسَمَل َعْیَناهُ 

َ
ِبیَئِة أ  ، واژه ربیئة به معناي دیدبان و ناظِر مراقب است.  (111، ص11تهذیب االحکام، ج )«الرَّ

                                                             
ُحَس 51و  21، ص11وسائل الشیعة، ج. 1 ِن الآ ُن َعِليِّ بآ ُد بآ ِه : ُمَحمَّ ِد اللَّ ِبي َعبآ

َ
َحَلِبيِّ َعنآ أ اٍد َعِن الآ َناِدِه َعنآ َحمَّ ِن ِبِإسآ  یآ

ی َیُموَت َغّمًا کَ  َقاَل: َقَضی َعِليٌّ  َبُس اْلآَخُر َحتَّ َقاِتُل َو ُیحآ َتُل الآ َحُدُهَما َو َقَتَل اْلآَخُر َقاَل ُیقآ
َ
َسَك أ مآ

َ
ِن أ َما ِفي َرُجَلیآ

ی َماَت َغ   ّمًا.َحَبَسُه َحتَّ
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به هر حال همین که در این روایت این احتمال وجود دارد که ناظر یک فعل وجودي انجام داده 
 توانیم حکم مطلق )ولو دیدبانباشد، و این حکم به همین دلیل بوده باشد، لذا از این روایت نمي

 کالم مرحوم تبریزي در مورد موّثقه سکوني قابل التزام نیست.نباشد( را استفاده کنیم. در نتیجه 
به این حدیث نیز ناتمام است. چون مورد روایت قتل  البته استشهاد حضرت امام خمیني

، در حالیکه مورد بحث مطلق اعانه بر ر مهّمه واز مصادیق بارز ظلم استاست. قتل نفوس از امو
 اثم است.

قه ابن فضال براي جواز اعانه بر اثم، که صاحب کتاب دراسات، استشهاد محقق تبریزي به موثّ 
آن را بر صورت اضطرار حمل کردند، استشهاد صحیحي است. چون عنواني که در روایت ذکر 
شده عنوان احتیاج به ِحصاد است، و احتیاج، عرفًا غیر از اضطرار است. عنوان اضطرار از حرج 

ي، در جایي که اندک احتیاجي وجود داشته باشد، نیز نیز شدیدتر است، در حالي که حاجت عرف
کند. احتیاج به یک کارگر براي درو کردن گندم، از مصادیق اضطراري که موجب رفع صدق مي

تکلیف بشود نیست. بعالوه، اضطرار و حرجي رافع تکلیف است که موجب حرج در کّل زندگي 
 شود، نه در خصوص یک فعل.

ت به نحو مطلق صحیح نیست، بلکه حکم این روایت در مورد مقدمات بله، استشهاد به این روای
 ند.کنغیر منحصره است. چون راوي فرض کرده که اگر من اطعام نکنم، دیگران به آنها اطعام مي

 نتجه اینکه قبح و حرمت اعانه بر اثم صرفا در مقدمات قریب و منحصر است. 

 استناد به ادله نهي از منکر 
 دله نهي از منکر براي حرمت اعانه دو تقریب ذکر شده. براي تمسک به ا

 استناد به ادله نهي از منکر  تقریب اول
 این تقریب را شیخ در مکاسب محرمه آورده است:

.... دفع المنکر کرفعه واجب، و ال یتّم إاّل بترك البیع، فیجب. و إلیه أشار المحّقق 
ع العنب في المسألة بعد عموم النهي األردبیلي رحمه الّله حیث استدّل علی حرمة بی

 (121، ص: 1الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )عن اإلعانة بأدّلة النهي عن المنکر
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این استدالل از دو مقدمه تشکیل شده  است:  اول، دفع منکر واجب است  دوم، دفع منکر متوقف 
 بر ترک بیع است. 

از منکر است که در آیات قران و روایات بیان شده است. کساني  مستند مقدمه اول همان ادله نهي
که نهي از منکر را به نحو مطلق واجب میدانند مستندشان همان ادله نهي از منکر است.  درعین 

شود، کلمات فقها مختلف میحال در این که وجوب دفع منکر چگونه از ادله نهي از منکر استفاده 
حاشیه مکاسب استفاده میشود که داللت ادله نهي از منکر براي  است. از عبارت سید یزدي در

 دفع منکر بالفحوي هست نه داللت مطابقي: 

و ذلك لوجود المناط في األّول أیضا ألن الّظاهر أّن المناط عدم وجود المنکر في 
ي(؛ دحاشیة المکاسب )للیز)الخارج و إال فاألدّلة ظاهرة في الّرفع کما ال یخفی علی من الحظها

 (7، ص: 1ج
اراده شارع بر آن است که منکر در خارج محقق شود و شارع مؤمنین را ملزم به نهي از منکر کرده 
و این مناط همان طور که موجب وجوب رفع منکر و نهي از منکر میشود، باعث وجوب دفع منکر 

 الم األردبیليینبغي أن یحمل ک»دهند. میهم میشود. این نظر را به محقق اردبیلی هم نسبت 
 .(7، ص: 1همان، ج )«أیضا علی ما ذکرنا من داللتها بفحواها أي بمناطها

در مقابل از منظر امام خمینی ره، ادله نهي از منکر به داللت مطابقي داللت بر وجوب دفع منکر 
دله نهي ازمنکر و حتي اگر قائل به وجوب شرعي ا .(115، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(؛ ج)کنندمي

شود؛ بلکه در حقیقت آنچه در شویم، این ادله همانطور که شامل رفع است شامل دفع هم مي
اصل واجب است همان دفع است. چرا که منع و زجر از منکری که قبال محقق شده معنا ندارد؛ 

بارت ب عاگر ادله را به حس. بعالوه حتی )همان(بلکه عملي که به هنوز محقق نشده تعلق میگیرد
شامل دفع ندانیم اما به مناسبت حکم و موضوع و الغاء خصوصیت ما در نهایت به این نتیجه 

. تا اینجا توضیح مقدمه اول بود و مقدمه (116، ص: 1همان، ج)رسیم که دفع منکر هم واجب استمي
 . حرام استدوم هم این بود که دفع منکر متوقف بر ترک اعانه هست و نتیجه انکه اعانه بر اثم 

اند: برخي روایات از اینکه مردم در جماعت شیخ اعظم برای این تقریب شاهدي را هم اضافه کرده
بني امیه لعنهم الله حاضر شده اند و به نحوي کمک کرده اند بني امیه را در غصب حق اهل بیت 

  .مورد مذمت واقع شده و این روایت خود شاهد بر حرمت اعانه بر اثم است 
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مّیة وجدوا من یجبي لهم الصدقات و یشهد جماعتهم ما سلبونا حّقنالو»
ُ
 .«ال أّن بني أ

مّیة، فدّل علی دّل علی مذّمة الناس في فعل ما لو ترکوه، لم یتحّقق المعصیة من
ُ
 بني أ

 کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط ).ثبوت الذّم لکّل ما لو ترك، لم یتحّقق المعصیة من الغیر

 (121، ص: 1ة(، جالحدیث -
 بررسي تقریب اول

به این تقریب از جهاتي ایراد شده است؛ هم به مقدمه اول و نیز به مقدمه دوم و برخي هم استشهاد 
اند. مقدمه اول هم دو تقریب عقلي و شرعي داشت که باید به هر شیخ ره را مورد ایراد قرار داده

 دو تقریب ان توجه شود. 
فرموده اند نمي توان دفع منکر را مطلقا الزم دانست صحیح نیست؛ این  ایراد اول: محقق خویي

 (181، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(؛ ج )ادعا في الجمله صحیح است اما نه در همه موارد.

إّن دفع المنکر إنما یجب إذا کان المنکر مما اهتّم الشارع بعدم وقوعه، کقتل النفوس »
محترمة، و نهب األموال المحترمة، و هدم أساس الدین و المحترمة، و هتك االعراض ال

یج بدع المضلین و نحو ذلك، فان دفع المنکر في هذه  کسر شوکة المسلمین، و ترو
األمثلة و نحوها واجب بضرورة العقل و اتفاق المسلمین، و قد ورد االهتمام به في 

فال دلیل علی وجوب بعض األحادیث و أما في غیر ما یهتم الشارع بعدمه من األمور 
 .«دفع المنکر، و علی کال الوجهین فالدلیل أخص من المدعی

بنابراین در همه جا دفع منکر واجب نیست. بالشک نهي از منکر الزم هست اما روایات نهي از 
منکر داللت بر دفع نمیکند. زیرا در این روایات امده است که شما نهي کنید که دیگران به اختیار 

 ود. ش، از این روایات استفاده نميدفع منکر به معناي تعجیز دیگران ا ترک کنند. اماخود منکر ر
اگرچه به مقتضای دقت عقلي همان گونه که امام ره ادعا کردند رفع منکر همیشه مستلزم دفع 
منکر است اما بیش از این نیست که مردم باید به اختیار خود منکر را ترک کنند نه اینکه انها را 

 یز کرد. تعج
و أما النهي عن المنکر فإنه و إن کان سبیل األنبیاء و منهاج الصلحاء و فریضة عظیمة 
بها تقام الفرائض و تحل المکاسب و ترد المظالم، إال أنه ال یدل علی وجوب دفع 
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المنکر، فان معنی دفع المنکر هو تعجیز فاعله عن اإلتیان به و إیجاده في الخارج سواء 
ختیاره أم لم یرتد، و النهي عن المنکر لیس إال ردع الفاعل و زجره عنه ارتدع عنه با

 علی مراتبه المقررة في الشریعة المقدسة. 
 نتیجه این که: اوال رفع به معناي دفع نیست و ثانیا: دفع در همه موارد واجب نیست. 

که متعلق تکلیف  -هم آمده بود که در کالم مرحوم امام  -ایراد دوم: محقق ایرواني این ادعا 
باید دفع منکر باشد چون از نظر عقلي رفع منکر معنا ندارد، بخاطر اینکه نهي که عبارت است از 

گیرد چون الشیئ ال ینقلب عّما هو علیه( را مورد زجر از اتیان منکر به شيء موجود تعلق نمي
ول داریم که رفع منکر معنا ندارد، ما هم قب (16، ص1) حاشیة المکاسب )لالیرواني(، جدهند:میمناقشه قرار 

و مراد از حکم عقل به نهي از منکر دفع منکر است. ولي نه مطلق دفع منکر، بلکه دفع آن منکري 
جوب در وکه مسبوق به تحّقق و وقوع است و در سابق مورد ارتکاب واقع شد یعني شروع در حرام 

قرار نگرفت حکم وجوب دفع منکر آنرا . ولذا آن منکري که هنوز مورد ارتکاب دفع مدخلیت دارد
 . شودشامل نمي

الرفع هنا لیس إاّل الدفع فمن شرع یشرب الخمر فبالّنسبة إلی جرعة شرب ال معنی »
للّنهي عنه و بالّنسبة إلی ما لم یشرب کان الّنهي دفعا عنه إاّل أن یکون للشروع في 

وجوب دفع المنکر عموما و الحرام مدخلّیة في وجوب الّدفع إذ ال یمکن االلتزام ب
وجوب تعجیز الناس عن المعاصي بسّد باب المأکل و المشرب علیهم إاّل بقدر رمق 

  .)همان(«الحیاة و وجوب ترك الّتناکح و الّتناسل کي ال یوجد مرتکب ذنب
وجوب دفع منکر به نحو مطلق لوازمي دارد که قابل التزام نیست. چون الزمه وجوب دفع منکر 

طلق این است که باب مأکل و مشرب نسبت به افراد عاصي، سّد شود مگر به اندازه رمق به نحو م
داشتن آنها. و همچنین باید باب تناکح و تناسل نیز بسته شود، چون با بستن باب تناسل، بسیاري 

 شود.هایي که بعدا محقق خواهند شد، دفع مياز منکرات و ذنب
که به صورت  شود که بیان دیگر مرحوم امام، روشن ميبا توجه به این اشکال مرحوم ایرواني

. چون تعمیم حکم براساس تعّدي یک حکم به و موضوع بیان شد نیز ناتمام است مناسبت حکم
دلیل مناسبت حکم و موضوع، در جایي است که حکم ثابت در دلیل با موضوع خاص مناسبت 
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اگر در مورد دلیلي که حکم را براي  نداشته باشد و مناسبت آن فقط با موضوع عام باشد ولي
دلیل بدهیم یا موضوع خاص داللت مي کند احتمال خصوصیت براي موضوع خاص مذکور در 

 ، تعمیم حکم وتعّدي از مورد دلیل  ممکن نیست.احراز خصوصیت کنیم
بررسی: اصل این ادعا که حکم شرع به وجوب دفع  نسبت به منکري است که مسبوق به تحقق 

کم ح رد قبول است؛ ولي در جایي که آن منکر مسبوق به تحقق نیست، معلوم نیست کهاست، مو
 ، چون احتمال خصوصیت وجود دارد.به وجوب دفع منکر ثابت باشد

اما این ادعا که درکالم مرحوم ایرواني بیان شد مبنی بر اینکه التزام به برخي از لوازم وجوب 
ست؛ زیرا مأکل ومشرب وتناکح وتناسل از مقدمات مطلق دفع منکر ممکن نیست، قابل قبول نی

در پاسخ بگوید که وجوب دفع منکر که به حکم  بعیده هستند. لذا ممکن است مرحوم امام
 اي.عقل یا به حکم شرع ثابت است در مقدمات قریبه حرام ثابت است  نه در هر مقدمه

هي از منکر بیان شد و اکنون مناقشات نسبت به مقدمه اول در تقدیر شرعي بودن ن ایراد سوم:
 رسد. حضرتنوبت به مناقشه در تقدیر عقلي بودن نهي از منکر براي اثبات حرمت اعانه مي

در عقلي بودن وجوب دفع منکر بیاني دارند که این بیان نیز مورد مناقشه واقع شده. بیان  امام
شارع  نحوي هستند کهایشان این است که مبغوضات شارع دو دسته هستند. برخي مبغوضات به 

به هیچ وجه راضي به وقوع آن نیست و باید دفع شوند. اعّم از اینکه این منکر توسط مکلفین باشد 
. اما برخي دیگر از مبغوضات به نحوي هستند که فقط وقوع آنها توسط مکلفین 1یا غیر مکلفین

دفع منکر در  گوید از نظر حکم عقل همان طور کهمبغوض است، مثل شرب خمر. ایشان مي
 مبغوضات قسم اول به نحو مطلق واجب است، در مبغوضات قسم دوم نیز همین گونه است.

 . 1این بیان، توسط مرحوم منتظری مورد مناقشه قرار گرفته است

                                                             
 اي را ببلعد یا بکشد.¬مثل اینکه حیواني بخواهد پسر بچه. 1

1 من أّن العقل کما یحکم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض المولی بنحو اإلطالق یحکم أیضا « ره»ما ذکره األستاذ  
کما  -ن یفّصل و یقولبوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المکّلفین، فیمکن أن یناقش فیه ...... فألحد أ

: إن کان المنهي عنه من األمور المهمة التي ال یرضی الشارع بوقوعها کیف ما کان، کتقویة الشرك و قتل النفوس و تقویة -مّر 
الظالمین، حرمت اإلعانة علیها بأّي نحو کان. و أّما إذا لم یکن کذلك فال بأس بإیجاد بعض المقدمات البعیدة لها إذا لم یکن 

صد و لم یسلب اختیار الفاعل و لم تعّد الفائدة المترتبة علیها منحصرة في الحرام عرفا کمثال إعطاء العصا للظالم، و لم عن ق
تکن المقدمة منحصرة أیضا بنحو یعّد إیجادها سببا لوقوع المعصیة ال محالة بل عّد وقوعها مستندا إلی المباشر فقط، و ذلك 
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از دیدگاه ایشان چون دنیا دار امتحان است. خداوند احکامي را قرار داد و از مکلفین خواست که 
د به این احکام عمل کنند. بر این اساس، نسبت به مبغوضات قسم اول، که آزادانه و با اراده خو

کند ما هو المبغوض، اصل تحقق آن منکر است )و لو از غیر مکلف صادر شود(، عقل حکم مي
به وجوب دفع منکر مطلقا. اما نسبت به قسم دوم مقتضاي حکمت این است که او با اراده خودش 

اینکه دیگران با تعجیز تکویني او را از آن مبغوض دفع کنند. بنابراین از آن مبغوض منزجر شود، نه 
گوییم که معلوم نیست که عقل در این موارد نیز به نحو مطلق حکم به با وجود این توضیح مي

دانیم شارع اهتمام به عدم وقوع آنها دارد، عقل وجوب دفع منکر بکند. بله، در امور مهّمي که مي
 کند. مثل قتل نفوس و هتک اعراض.منکر ميحکم به وجوب دفع 
مقدمه دوم تقریب اول این بود که در مثال معروف، دفع منکر متوقف بر بیع  ایراد به مقدمه دوم:

فرمایند این مقدمه در جایي است که بیع عنب است. مرحوم نائیني نسبت به این مقدمه مي
ه شد ولي اگر بایع دیگري وجود داشتشخص، مقدمه منحصره باشد وبایع دیگري وجود نداشته با

باشد، در این صورت دفع منکر متوقف است بر اینکه هیچ کس بیع العنب نکند واال به ترک 
، واز راه وجوب کفایي هم شود تا وجوب پیدا کندخصوص آن شخص دفع منکر محقق نمي

کفایي  قبیل وجوب توان وجوب ترک بیع بر اشخاص را اثبات کرد ، چون حکم ثابت در بین ازنمي
نیست بلکه بحسب فرض بحث از باب وجوب دفع منکر است که از وجوب نهي از منکر استفاده 

 .(21، ص1المکاسب و البیع، ج)شد
چنانکه گذشت، مرحوم شیخ براي وجوب دفع منکر به روایت علي بن ابي حمزه تمّسک 

محقق خویي عالوه بر ضعف سندي .(121 ، ص:1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )کردند
)ابراهیم بن اسحاق احمري و علي بن ابي حمزه بطائني(، این روایت را اجنبي از بحث دفع و رفع 

دانند. مفاد این روایت مذّمت کمک به ظلم و ظالم است، و حال آنکه موضوع بحث، میمنکر 
 .( 181ص، 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج)اعانه به مطلق اثم است

                                                             
ه خمرا و الخشب ممن یعلم أّنه یتخذه برابط مع عدم االنحصار، کما دّلت علی جواز ذلك کبیع العنب ممن یعلم أّنه یجعل

.1و قد عرفت أّن الغالب في مواردها عدم االنحصار فلیحمل إطالقها علیه -کما مّرت -األخبار الصحیحة  
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 استناد به ادله نهي از منکر تقریب دوم 
پذیریم که مفاد ادله نهي از منکر، وجوب رفع منکر میبر  اساس این تقریب ادله نهي از منکر، ما 

وان تپذیریم که دفع منکر واجب نیست مگر در امور مهّمه. ولي ميمیبعد از شروع آن است. و نیز 
ي مؤمن جایز نیست کاري کند که دیگران را به سمت منکر ترغیب از همین ادله استفاده کرد که برا

کند و به آن سوق دهد. یعني همان طور که ترغیب کردن به صورت گفتار جایز نیست، ترغیب 
عملي )مثل بیع العنب مّمن یعلم أّنه یصنعه خمرا( نیز حرام است و جایز نیست. به تعبیر دیگر از 

شود که ترغیب به حرام جایز نیست، و م و موضوع استفاده ميادله نهي از منکر به مناسبت حک
 فرقي بین ترغیب لفظي و ترغیب عملي نیست.

اي که از قبیل مقدمات قریبه تحقق حرام و مقدمه منحصره باشد،چون ایجاد آن بنابراین اعانه
 ، )مثل تقدیم غذاي حرام به شخصادن او به ایجاد معصیت وحرام استترغیب عاصي وسوق د

دیگر درصورتیکه از راه دیگر نمي تواند آنرا تهیه کند با علم به اینکه قصد خوردن آن غذا را دارد( 
مثل تناکح وتناسل که موجب تولد مرتکب ذنب  -جایز نیست. اما اگرمقدمه از مقدمات بعیده بود

صیت مع یا مقدمه منحصره نبود بطوري که ایجاد آن مقدمه سوق دادن دیگري به ارتکاب -مي شود
حساب نمي شود بلکه وقوع  معصیت وارتکاب حرام به خود مباشر نسبت داده مي شود مثل بیع 

ایجاد چنین مقدماتي محذور ندارد همانطور  -کند میداند آنرا تبدیل به خمر میعنب به  کسی که 
ار انحصکه روایات معتبره سابق داللت بر آن داشته اند چون غالب درموارد آن روایات فرض عدم 

است ودر آنها انحصار مقدمه فرض نشده ولذا اگر اطالق هم داشته باشند حمل بر صورت عدم 
انحصار مي شوند.  بنابراین تقریب دوم تمسک به ادله نهي از منکر بر حرمت اعانه بر اثم مورد 
پذیرش است. همچنین حکم عقل بر حرمت اعانه بر اثم در مقدمات قریبه و منحصره مورد 

 ش است. پذیر
 
 

 
 
 



 

 

 بررسی فقهی و حقوقی معاملۀ به قصد فرار از دین

 

 راهنما: استاد امینیاستاد 
 
 نویسنده:

 7مهدی فرهنگ دلیر
 چکیده

د، دهنمعاملۀ به قصد فرار از دین که بدهکاران برای حفظ اموال خود از دست طلبکاران انجام می
وق دانهاست. از لحاظ حقوقی قوانین از جملۀ معامالت مورد بحث و مناقشه میان فقهاء و حق

ود، شموجود، توان ابطال و عدم نفوذ آنها را ندارد و لذا حقوق طلبکاران به طور کامل استیفاء نمی
قانون جدید نحوۀ اجرای  ۱۲توان به استناد به آن حقوق دّیان را حفظ کرد، ماده ای که میتنها ماده

تواند حقوق طلبکارات را استیفاء عزیر جریمه میکه از باب ت 1212های مالی مصوب محکومیت
نماید. به لحاظ فقهی هر چند ادلۀ متعددی از روایات و قواعد فقهی دربارۀ حکم این معامالت 
اقامه شده، ولی بیشتر آنها یا ناظر به حکم تکلیفی بوده، یا با موانعی در استدالل روبروست. از 

 تواند، برای عدم نفوذ و حتیتفویت و تضیع حق غیر میو حرمت « الضرر»میان این ادله، قاعدۀ 
بطالن این گونه تصرفات مورد استناد قرار بگیرد و به همین خاطر فقها معاصر در جایی که انجام 
این معامالت قدرت ادا دین را از مدیون بگیرد، به طوری که قادر به پرداخت آن نباشد، قائل به 

 عدم صحت این معامالت شده است.

                                                             
 99-044دانش پژوه گروه فقه اقتصاد، سال تحصیلی  . 1
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 دین، فرار از دین، معامله به قصد فرار کلید واژه:

 مقدمه
امروزه برخی از بدهکاران، برای اینکه اموالشان توسط طلبکاران توقیف یا مصادره نشود، اقدام 

کنند، تا بعدا بتوانند آنها را به خودشان برگردانند و به فروش اموال خود به دوستان و آشنایان می
ان نیز رها شوند. قانون برای اینکه حقوق طلبکارها حفظ شود قوانین از طرفی از دست طلبکار

 ،ترین قوانین در این بارهمله مهممتعددی برای جلوگیری از این معامالت وضع کرده است و از ج
ت. رفقانون مدنی بود. طبق این ماده معامالت به قصد فرار از دین غیر نافذ به شمار می 118مادۀ 

نیز  1271قانون مدنی حذف گردید و در اصالحات سال  1261الح دی ماه مادۀ مزبور در اص
مکرر وضع گردید که هرگز نتوانست  118جدید و  118احیاء نشد و به جای آن ماده، دو ماده 

قانون مدنی  65جای خالی مادۀ سابق را پر کند. قوانین دیگری که در این باره وجود دارد، مادۀ 
همین قانون مصوب  2و مادۀ  1251ای محکومیت مالی مصوب تیر ماه قانون نحوۀ اجر 2و مادۀ 

 سابق تفاوت اساسی دارد. 118باشد که البته با مفاد قانون می 1277سال 
انتقال مال به »آمده:  1212های مالی مصوب قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت ۱۲در ماده  

ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از
پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل 

شود و در صورتی که منتقٌل الیه نیز با علم به موضوع اقدام مینصف محکوٌم به یا هر دو مجازات 
ن آن مال و در صورت تلف یا انتقال، کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عی

مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد 
 (1212)قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب  .شد

 در این قانون اخیر نیز هر چند از راه جریمه و أخذ مال فروخته شده و یا قیمت آن، حقوق
باز حکم  رود، ولیتواند استیفاء شود و از یک نقطۀ مثبتی در این قانون به شمار میطلبکاران می

 به بطالن و یا عدم نفوذ این معامالت نشده است.
در هر حال طبق حقوق موضوعه و کالم فقهاء محترم این نوع معامالت تنها از جهت تکلیفی حرام 

ند. ایت برخی فقهاء قائل به مشکل بودن صحت شدهدانسته شده ولی دربارۀ صحت آن در نها
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ای برای آن ذکر شده، به طور کامل بررسی نشده ولی دالیل این مسئله یا بیان نشده و یا اگر هم ادله
 است.

در برخی کتب فقهی از جمله: مهذب االحکام سبزواری و مشارق االحکام محمد نراقی و نیز 
» و  «تفویت حق الغیر»و  « الضرر و الضرار»جمله، دلیل برخی آثار سید یزدی، بعضی ادله از 

برای عدم صحت « حرمت معامله به جهت نامشروع»و یا روایات « اقتضاء نهی از معامله بر فساد
معامله ذکر شده است، اما یا این ادله شرح و بسط داده نشده و تنها به ذکرشان اکتفاء شده و یا 

 داده نشده است. اینکه به طور مفصل تبیین و توضیح
در برخی مقاالت که در این باره نگاشته شده به همین ادله اشاره شده ولی از جهت فقهی تبیین و 
نقد و بررسی نشده است. لذا الزم است که اوال حکم تکلیفی و وضعی این نوع معامالت و اقسام 

 ز ادلۀ هر کدام نقد و بررسی شود.آن و نی

 مفاهیم
 قصد

گیرد، یکی از مفاهیم مهم و مورد مناقشه که به انگیزۀ فرار از دین انجام می در بررسی معامالتی
همان انگیزه است؟ « قصد»باشد. سوال این است که آیا منظور از می« قصد»میان فقهاء، مفهوم 

 یا منظور مبتنی کردن معامله بر فرار؟ و یا توافق قبل از معامله، بدون ابتناء معامله بر آن؟
معنای دوم و یا سوم باشد؛ یعنی طرفین معامله خارج از عقد توافق کنند که عقد را به اگر منظور 

قصد فرار از دین انجام دهند، یا عقد را مبتنی بر فرار از دین منعقد کنند، این به معنای آن است 
اند و معامالت صوری به طور که قصد طرفین معاملۀ جدی نیست و به طور صوری انجام داده

اطل است و اختصاصی به فرار از دین ندارد. لذا این موارد از بحث ما خارج است، هر مسلم ب
قانون مدنی، صوری بودن معامله را معیار برای بطالن معامالت به قصد فرار  118چند در مادۀ 

 رود.اند که همین یکی از نقاط ضعف همین قانون به شمار میذکر کرده
ب فقهی و حقوقی ذکر شده، منظور از قصد در این بحث همان رسد همانطور که در کتبه نظر می

غرض و انگیزه باشد. در واقع فروشنده قصد دارد تا با فروش محاباتی، یا هبه و یا صلح با دیگران، 
رس طلبکاران حفظ کند و بعدا به خودش برگرداند و همین مورد محل اختالف اموالش را از دست
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ا معامله ب»است. به گفتۀ حقوق دانها نیز واژۀ قصد در عبارت و بحث میان فقهاء قرار گرفته 
ه هنگام ای است که ببه معنای قصد انشای نیست، بلکه معنی آن نیت و انگیزه« قصد فرار از دین

 .شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ج اول )تشکیل قراردادها و تعهدات()معامله شخص مدیون در سر دارد
توجه به اینکه طرفین معامله شرائط دخیل در صحت آن را رعایت کرده ای بر این باورند که با عده

اند، پس این معامالت صحیح است و وجهی برای و با قصد و انشاء جدی عقد را منعقد کرده
دهد به خاطر فرار ای را انجام میبطالن آن وجود ندارد، هر چند شخص مدیون که چنین معامله

. در مقابل برخی دیگر از فقهاء (221ص  2جت، محمد تقی، استفتائات، ج به)از پرداخت دین معصیتکار است
دانها قائلند که این معامالت صحیح نیست و یا دارای اشکال است؛ به خاطر اینکه و اکثر حقوق

د محمد یزدی، سی)شودصحت چنین معامالتی باعث تضییع حقوق طلبکاران و متضرر شدن آنها می

  .(127کاظم، سوال و جواب، ص 

 فرار از دین 
معنای واضح و روشن دارد و در کتب فقهی و روایی به همان معنای لغوی « فرار از دین»اصطالح 

؛ یعنی  (15باب جواز بیع المدبر ح  2طوسی، االستبصار، ج )به کار رفته است« گریز از پرداخت دین»خود یعنی 
استیفاء کنند؛ به همین خاطر در کتب بدهکار کاری کند که طلبکاران نتوانند دین خود را از او 

فقهی نیز تفسیر خاصی دربارۀ آن ارائه نشده است. در منابع حقوقی نیز به همان لغوی تعریف 
فرار از دین عبارت است از هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از »شده است: 

پس از توضیح واژگان و مفاهیم مسئله به  .(216)جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، « پرداخت دین باشد.
یم. گیرد، میین انجام میبررسی احکام فقهی معامالتی به قصد فرار از د  پردز

 حکم تکلیفی بیع به قصد فرار از دین
 :توان در دو صورت کلی بررسی کردحکم تکلیفی معاملۀ به قصد فرار از دین را به طور کلی می

داق فرار از دین است. دوم: معامالتی که خودش مصداق فرار از اول: معامالتی که فی نفسه مص
 دین نیست.

 معامالت فر ار از دین تکلیفی حکم
 این معامالت بر دو قسم است



 52 .................................... دین از فرار قصد به معاملۀ حقوقی و فقهی بررسی
 

 

در این معامالت شخص بدهکار اموال خود را به (  معامالتی که مصداق بارز فرار از دین است: 1
ند، کقیمت خیلی ناچیز، از ملک خود خارج میشکل هبه یا صلح و یا به صورت بیع محاباتی و با 

تا طلبکاران نتوانند طلب خود را از او استیفاء کنند. با توجه به اینکه چنین معامالتی مصداق بارز  
فرار از دین هستند، حرمت تکلیفی آنها مسلم و قطعی است و ادلۀ فراوانی از عقل و نقل به این 

قل، نپرداختن دین را ظلم و ستم نسبت به طلبکار دانسته، مطلب داللت دارند. زیرا از یک طرف ع
شمارد، از طرف دیگر قرآن و روایات سفارش به پرداخت بدهی مّیت قبل از تقسیم آن را قبیح می

. البته عنوان 1شماردو ترک، تأخیر و معطل کردن پرداخت دین را حرام و گناه کبیره می1کندارث می
ده، ولی چون فرار از دین مصداق بارز تاخیر و معطل کردن ادای دین فرار از دین در روایات نیام

 است لذا همان حکم را دارد. 
حتی بنابر روایات، نیت اداء دین امری واجب است و اگر کسی نیت پرداختن آن را نداشته باشد 

 لبه منزلۀ دزد و سارق است و یا کسی که در پرداخت دین معطل کند مانند عّشار است یعنی مث
  2گیرد.میکسی است که به زور از مردم باج و خراج 

                                                             
ُهَما »  .1 ٍة ُیوصیَفِلُکلِّ واِحٍد ِمنآ ِد َوِصیَّ ُلِث ِمنآ َبعآ َثَر ِمنآ ذِلَك َفُهمآ ُشَرکاُء ِفي الثُّ کآ

َ
ُدُس َفِإنآ کاُنوا أ َر ُمَضارٍّ َوِصیَّ  السُّ ٍن َغیآ وآ َدیآ

َ
ًة ِبها أ

ُه َعلیٌم َحلیم ِه َو اللَّ ش از این باشند در [ است و اگر آنان بیپس برای هر یك از آن دو، یك ششم ]ما ترك» 11نساء آیه « ِمَن اللَّ
[ پس از انجام وصّیتی که بدان سفارش شده یا دینی که ]باید استثنا شود، به شرط آنکه [ مشارکت دارند، ]البتهیك سوم ]ما ترك

یانی ]به ورثهاز این طریق  [ نرساند. این است سفارش خدا، و خداست که دانای بردبار است.[ ز
َحاِبَنا، عَ  1 صآ

َ
ٌة ِمنآ أ هآ . ِعدَّ

َ
یِم ِمنآ أ َکِر ِد الآ ِن َسِعیٍد، َعنآ َعبآ َماَن بآ ِن ِعیسی، َعنآ ُعثآ ِد بآ ِد الّلِه، َعنآ ُمَحمَّ ِبي َعبآ

َ
ِن أ َمَد بآ حآ

َ
ِل َهَمَداَن، نآ أ

اِني  َفٍر الثَّ ِبي َجعآ
َ
ُت أِل ِبي ثَُماَمَة، َقاَل: ُقلآ

َ
َمِدیَعنآ أ ِو الآ

َ
َة أ َزَم َمکَّ لآ

َ
نآ أ

َ
ِریُد أ

ُ
ي أ ٌن َفَما َتُقوُل ؟ َفَقاَل: : ِإنِّ ِه ِإلی »َنَة َوَعَليَّ َدیآ دِّ

َ
ِجعآ َفأ ارآ

ِمَن اَلَیُخوُن  ُمؤآ ٌن؛ ِإنَّ الآ َك َدیآ َس  َعَلیآ َقی الّلَه َتَعالی َوَلیآ نآ َتلآ
َ
ُظرآ أ ِنَك، َوانآ َحَسِن 582ص  1)کافی، ج «. ُمَؤّدی َدیآ ُن الآ ُد بآ ( ُمَحمَّ

دِ  َناِدِه َعنآ ُمَحمَّ ِد ال ِبِإسآ َقاِسِم َعنآ َعبآ ِن الآ ِه بآ ِد اللَّ َبٍد َعنآ َعبآ ِن َمعآ َحاَق َعنآ َعِليِّ بآ ِبي ِإسآ
َ
َیی َعنآ أ ِن َیحآ َمَد بآ حآ

َ
ِن أ  بآ

َ
ِن ِسَناٍن َعنآ أ ِه بآ ِبي لَّ

ِه  ِد اللَّ ِبيُّ  َعبآ ِن  َقاَل: َقاَل النَّ َتیآ ِرُضَها َمرَّ قآ
ُ
َهٍم أ ُف ِدرآ لآ

َ
َحبُّ ِإَليَّ  -أ

َ
ةً أ َق ِبَها َمرَّ َتَصدَّ

َ
نآ أ

َ
ُطَلَك  -ِمنآ أ نآ َیمآ

َ
یِمَك أ َو َکَما اَل َیِحلُّ ِلَغِر

ِسٌر. )وسائل الشیعه ج  -َو ُهَو ُموِسٌر  ُه ُمعآ نَّ
َ
َت أ ِسَرُه ِإَذا َعِلمآ نآ ُتعآ

َ
 ( 222ص  18َفَکَذِلَك اَل َیِحلُّ َلَك أ

ِه 2 ِد اللَّ ُتُه َعنآ َرُج . أبی َعبآ لآ
َ
ٌن َقاَل: َسأ ِه َدیآ ِر َفَسادٍ  -ٍل َماَت َو َعَلیآ ِه ِمنآ َغیآ ِتيَ َعَلی َیَدیآ

ُ
ُه ِإَذا َعِلَم  -َقاَل ِإنآ َکاَن أ ُه اللَّ َلمآ ُیَؤاِخذآ

ِتهِ  َماَنِتهِ  -ِمنآ ِنیَّ
َ
َي َعنآ أ نآ ُیَؤدِّ

َ
یُد أ اِرِق  -ِإالَّ َمنآ َکاَن اَل ُیِر ِزَلِة السَّ یآضاً َو َکَذِلَك الزَّ  -َفُهَو ِبَمنآ

َ
َهَب  -َکاُة أ نآ َیذآ

َ
َتَحلَّ أ َو َکَذِلَك َمِن اسآ

َساِء. )کافی ج  ِبي 511ص  1ِبُمُهوِر النِّ
َ
َحاِبِه َعنآ أ صآ

َ
ِض أ اٍل َعنآ َبعآ ِن َفضَّ اٍد َعِن ابآ ِبي َحمَّ

َ
ِن أ ٍد َعنآ َصاِلِح بآ ِن ُمَحمَّ (  َو َعنآ َعِليِّ بآ

ِه  ِد اللَّ َتَداَن  َعبآ اِرِق. )همان( َقاَل: َمِن اسآ ِزَلِة السَّ ِو َقَضاَءُه َکاَن ِبَمنآ نًا َفَلمآ َینآ هُ « 2»َو َمنآ َمَطَل »َدیآ َو ُهَو  -َعَلی ِذي َحقٍّ َحقَّ
اٍر )وسائل الشیعه ج  ٍم َخِطیَئُة َعشَّ ِه ُکلَّ َیوآ ِه َفَعَلیآ َداِء َحقِّ

َ
ِدُر َعَلی أ  (222ص  18َیقآ
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 و قائلند اگر کسی فقهای محترم نیز با توجه به ادله مزبور، فرار از پرداخت دین را حرام شمرده
مکارم )برای فرار از انجام کار واجب مثل پرداخت بدهی به مسافرت برود، باید نمازش را تمام بخواند

 .(115ص شیرازی ، توضیح المسائل، 
برخی از فقیهان فرار از دین را حرام و از گناهان کبیره شمرده، دلیل آن را ادلۀ وجوب پرداخت دین 

 دلیل حرمت تکلیفی»گوید: دانند. عبداالعلی سبزواری میو حرمت مماطله در پرداخت دین می
یق اولویتی است که از ادلۀ حرمت معطل کردن و تاخیر اد ای دین فرار از دین، فحوی و طر

بنابراین طبق ادلۀ بیان شده چنین  1 .«فهمیم و اینکه تاخیر در ادای دین از گناهان کبیره استمی
شود، حرام است و هیچ شبهه و اشکالی در حرمت معامالتی که مصداق فرار از دین حساب می

-مین تکلیفی معامالت بدون عوض و یا مبادالت همراه به عوضی که مصداق فرار از دین هستند،

فقهاء معاصر نیز از جمله آیت  1دانند.ماند. حتی برخی فقهاء این حکم را از ضروریات دین می
 221، ص: 2استفتاءات )بهجت(؛ ج)اندالله بهجت و آیت الله مکارم شیرازی صریحا حکم به حرمت کرده

 .(111، ص: 1؛ استفتاءات جدید )مکارم(؛ ج
ین نیست؛ اما هدف و انگیزۀ شخص از این معامله فرار معامالتی که خودش مصداق فرار از د(1

از دین است، به این نحو که اموال غیر منقول را به اموال منقول تبدیل کرده، بتواند آنها را مخفی 
فروشد و آنها را تبدیل به های خود را به قیمت واقعی میکند. مثال شخص بدهکار ملک و زمین

 دفش مخفی کردن آنهاست. کند، ولی هپول نقد و یا طال می
در این حالت خود معامله مصداق فرار از دین نیست، اما به قصد فرار از دین صورت گرفته است. 

شود در این موارد نیز صریحا حکم به حرمت معامله کرد. زیرا بر خود معامله عنوان فرار لذا نمی
، به قصد منفعت حرام داخل کرد. توان آن را ذیل معاملۀ اشیاء حاللکند ولی میاز دین صدق نمی

 اند،مثل فروش انگور به قصد شراب سازی که در آنجا نیز مشهور فقهاء حکم به حرمت کرده
 البته حرمت در این حالت از باب اعانه بر اثم و یا مقدمه برای حرام است. 

                                                             
ن الدین، فیدل علیها بالفحوی ما دل علی حرمة المماطلة في أداء الدین و انها من المعاصي أما الحرمة التکلیفیة للفرار ع. »1

 (152، 11)مهذب االحکام ؛ «  الکبیرة. )مهذب االحکام
. بل ینبغي أّن یعّد هذا من ضرورّیات الدین، فال یحتاج إلی ذکر اْلیات و األخبار علی لزوم ذلك و أّن المماطلة في أداء حّق  1
 185، ص: 7ناس حرام . القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(؛ جال
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 حکم وضعی 
قصد فرار از دین  اما جهت مهم مسئله حکم وضعی، یعنی بحث بطالن و عدم بطالن معامالت به

و یا نفوذ و عدم نفوذ آنها است. چرا که اگر این معامالت نافذ و یا صحیح نباشد، حقوق طلبکاران 
توانند طلب خود را از مدیون استیفاء کنند؛ اما اگر این معامالت صحیح باشد، محفوظ مانده، می
 ها نیز تنها در صورتادگاهتوانند حق خود را از این شخص استیفاء کنند و دافراد طلبکار نمی

توانند، معامالتش را غیر نافذ کرده، مانع خروج اموال این شخص ممنوع التصرف بودن بدهکار می
و حق طلبکاران شوند. ولی وقتی شخص همۀ این تصرفات را قبل از حکم حاکم شرعی انجام 

این معامالت  شود. لذا حکم وضعیدهد، به خاطر خروج اموال، حقوق طلبکاران تضییع می
قانون مدنی معامالت شخص برای فرار از دین نافذ  118اهمیت زیادی دارد. در گذشته طبق مادۀ 

نبود و احتیاج به اجازۀ دیان داشت، ولی پس از اینکه فقهاء این ماده را بر خالف حکم فقهی 
 یافتند، آن را اصالح کرده، تنها حالت صوری بودن آن را باطل اعالم کردند. 

شود که فقهای قرون گذشته در خصوص این مساله بحثی مراجعه به منابع فقهی مشخص می با
توان رد پای آن را پیدا کرد. به عنوان مثال می« حجر»و « دین»اند؛ هر چند در باب مطرح نکرده

 اند.دربارۀ بیع و هبۀ اموال به خاطر فرار از حج و خمس بحث کرده
وید: گدر این باره اظهار نظر کرده ، مرحوم ابن جنید است؛ وی میشاید یکی از اولین کسانی که  

اگر کسی مفلس شود و فهمیده شود که او بعد از افالس و قبل از اینکه حاکم مالش را به نفع »
طلبکاران بگیرد، چیزی از اموالش را بدون عوض مثل صدقه یا عتق یا مانند آن تلف کرده؛ این 

 ( 111مجموعه فتاوی ص)اسکافی، کارها باطل است؛ 

مسئلۀ معامله به قصد فرار از دین در میان فقهای متقدم تقریبا بحث نشده و بنا بر ادعای محمد 
نراقی، در مشارق االحکام ایشان و پدرش اولین کسانی بودند که دربارۀ این موضوع بحث کرده 

، (152، ص: 11ج)حکاماند. پس از ایشان مرحوم سید یزدی و عبد األعلی سبزواری در مهذب األ
اند. فقهاء معاصر نیز قائلند که اگر تصرفات مدیون، ای را برای فساد این معامالت بیان کردهادله

، هر  (1/11گلپایگانی، هدایه العباد، )مثل صلح و هبه به قصد فرار از دین باشد، معامله دارای اشکال است
 اند.چند ادلۀ آن را ذکر نکرده

 ۀ حکم وضعی معاملۀ به قصد فرار از دین دو نظر و رأی عمده وجود دارد:به طور کلی دربار
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قول اول: عدم صحت و بطالن. کسانی مثل سید یزدی ره، مال محمد نراقی و صاحب کفایه 
 اند.االحکام صریحا حکم به عدم صحت کرده

)کتاب حجر « ۀالنجا وسیله»قول دوم: اشکال در صحت. این قول را اولین بار مرحوم اصفهانی در 

و مرحوم گلپایگانی و آیت الله  و اکثر فقهاء معاصر از جمله، حضرت امام  1بیان کرد (288ص 
توان به همان عدم صحت حمل . البته این قول را می1اندسیستانی و دیگران همین قول را پذیرفته
 کرد، چون اصل در معامله فساد است. 

ن قول مطابق با قاعدۀ در این مساله دانست؛ زیرا تواقول سوم: صحت: قول به صحت را می
تواند هر تصرفی می« الناس مسلطون علی اموالهم»شخصی که مالک اموالی است، طبق قاعدۀ 

را به هر قصدی در اموالش انجام دهد و دلیلی برای فساد معامالتش وجود ندارد. زیرا حرمت 
تواند موجب فساد و یا عدم نفوذ معامله یانگیزه و قصد انجام معامله، مگر در موارد خاص، نم

 شود.
مرحوم  (221، ص: 2)استفتائات جدید،؛ جاین قول را مشهور فقهاء معاصر از جمله مرحوم آقای بهجت  

اند. بیان کرده (111ص  1)استفتائات جدید، ج ،آقای مکارم شیرازی( 127ص  1)استفائات جدید، ج آقای تبریزی، 
ی دهد ولمبهم است و صریح نیست؛ ایشان در ابتدا حکم به صحت می کالم مرحوم آقای فاضل

که از طرف به طور کلی مدیون مادامی»گوید: داند. ایشان میدر ادامه صحت را دارای اشکال می
حاکم شرع محجور و ممنوع از تصرفات در اموالش نشده، کلیۀ تصرفات و نقل و انتقاالتش نافذ 

از اموالش باشد. بلی اگر صلح یا هبه و مانند آن به منظور فرار از است. هر چند که دیونش بیش 
ادای دین باشد، حکم به صّحت مشکل است. خصوصا اگر امید نباشد که بعدا بتواند از راه کسب 

 (218ص  1)جامع المسائل، فارسی، ج « و غیره پولی بدست آورد و دیونش را بدهد.

 ادله فساد معامالت مصداق فرار از دین
 توان مطرح کرد.دو دسته دلیل دربارۀ مسالۀ مورد بحث می

                                                             
. من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله، یجوز له التصّرف فیها بأنواعه و نفذ أمره فیها بأصنافه... نعم لو کان صلحه  1

إذا لم یرج حصول مال آخر له باکتساب و نحوه. عنها، أو هبتها مثاًل ألجل الفرار من أداء الدیون یشکل الصّحة، خصوصًا فیما 
 ( 288)اصفهانی، وسیله النجاه، مع حواشی االم الخمینی ص 

 . همان، و وسیلۀ النجاۀ مع حواشی الگپایگانی و حواشی السیستانی 1
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 روایات :اولدلیل 
 (روایات باب تدبیر7

همانطور که در قبل اشاره شد، دربارۀ خصوص مورد بحث نص و روایت خاصی وارد نشده، اما 
 ان از آنها در این بحث بهره برد.تودر بحث تصرفات مدیون دو روایت وارد شده که می

ِبي َبِصیٍر : »روایت اول
َ
ِد ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن ُوَهْیِب ْبِن َحْفٍص َعْن أ ْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن أ ُمَحمَّ
ِه  َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ْیِن َقاَل اَل َتْدِبیَر َلُه َو  َقاَل َسأ َر ُغاَلَمُه َو َعَلْیِه َدْیٌن ِفَرارًا ِمَن الدَّ ِإْن َعْن َرُجٍل َدبَّ

اِن َعَلْیِه  یَّ ٍة ِمْنُه َو َساَلَمٍة َفاَل َسِبیَل ِللدُّ َرُه ِفي ِصحَّ این حدیث ( 2/112)صدوق، من الیحضره الفقیه،  «َکاَن َدبَّ

موثق است و از حیث سندی قابل اتکاء  بیان کرده« مالذ االخبار»همانطور که عالمه مجلسی در 
 است.

ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ »روایت دوم: 
َ
ِخیِه اْلُحَسْیِن َعْن أ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َیْقِطیٍن َعْن أ

َبا اْلَحَسِن 
َ
ْلُت أ

َ
َس ِبِه َو ِإْن َکاَن  َعِليِّ ْبِن َیْقِطیٍن َقاَل َسأ

ْ
ِذَن ِفي َذِلَك َفاَل َبأ

َ
ِر َقاَل ِإَذا أ َعْن َبْیِع اْلُمَدبَّ

ٍة َو َساَلَمٍة َفاَل َسِبیَل َعَلی َمْوَلی اْلَعْبِد  َرُه ِفي ِصحَّ ْیِن َفاَل َتْدِبیَر َلُه َو ِإْن َکاَن َدبَّ َرُه ِفَرارًا ِمَن الدَّ  َدْیٌن َفَدبَّ
اِن َعَلْیِه َو َیْمِضي َتْدِبیُرهُ  یَّ  (2/18)طوسی، االستبصار، « ِللدُّ

 دارد. اما از جهت مضموناز این حدیث نیز تعبیر به صحیح شده است و مشکلی از جهت سندی ن
 حدیث، نکته نظرات متفاوتی دربارۀ آنها مطرح شده است.

« نهایه»اولین کسی که برای حکم معامالت مدیون به این احادیث استدالل کرده، شیخ طوسی در 
است. وی قائل است، در همه جا دیون مّیت، مقدم بر وصیت اوست؛ اّما بنابر روایات فوق در 

بنابراین اگر تدبیر  (252)نهایه ص تدبیر، مقدم بر حدوث دیون باشد، صحیح است  جایی که وصیت به
 را در حالتی که دیون مستغرق دارد، انجام دهد و منظورش فرار از دین باشد، تدبیر باطل است.

کند: مقتضای این روایایت مرحوم صاحب مدارک، پس از صحیح دانستن این احادیث بیان می
ز کند، اگر به قصد فرار ا« تدبیر»بابی، بردۀ خودش را به قصد فرار از دین این است که اگر ار

پرداخت بدهی باشد، تا دست طلبکاران به این عبد نرسد، طبق این روایات صحیح نیست و با 
نهایة )توانند با فروش او، طلب خود را استیفاء کنند.شود و طلبکاران میمرگ مالک، برده آزاد نمی

 (111ص: ، 1المرام؛ ج



 58 ....................................... 1211های تخصصی، آبان ماهنامه داخلی گروه

 

و ان کان تدبیره في صّحة و سالمة فال »برخی از فقهاء معتقدند معنای ذیل حدیث که فرمود: 
وانند مانع تها باشد، طلبکاران نمیاین است که اگر تدبیر عبد مقدم بر بدهی« سبیل للدّیان علیه

ت. ین انجام نشده اساین تدبیر شوند و آن عبد را به جای بدهی خود بردارند، زیرا به قصد فرار از د
دوث بر ح« تدبیر عبد»شود، آن است که صرف مقدم بودن ای که از این سخن گرفته مینتیجه

 بدهی مالک نیست، مهم آن است که تدبیر به قصد فرار از دین صورت نگرفته باشد.
نظر اکثر فقهاء و بلکه اجماع اصحاب دربارۀ تدبیر این است که، به منزلۀ وصیت یا وصیت 

بر وصیت در فقه مسّلم و روشن است و هیچ « َدین«. از طرف دیگر تقدم (22ص  2)السرائر ج باشد می
اختالفی در آن وجود ندارد. اما در باب تدبیر به خاطر وجود دو روایت فوق جناب شیخ طوسی و 

تدبیر کردن،  زاند که اگر تدبیر مقدم بر دیون باشد و بعد ا، بیان کردهابن بّراج قائل به تفصیل شده
شخص دارای دیونی شود و با آن حال بمیرد، در اینصورت، طلبکاران راهی برای منع این تدبیر 

شود هر چند دیونش بیشتر از اموالش باشد. اما غیر از شیخ طوسی و ندارند. و آن عبد آزاد می
و  بر وصیت استاند: در هرحال دیون مقدم ابن بّراج، دیگران نظر شیخ را نپذیرفته، قائل شده

قرآن و سنت بر این مطلب داللت دارد، لذا این دو روایت دربارۀ تدبیر را یا بر تدبیر واجب به نذر 
اند و حتی محقق و ابن یا اینکه به طور کلی از این دو روایت اعراض کرده و غیر نذر حمل کرده

 2؛ سرائر ج 87ص  1النهایه، ج  )نکتادریس معتقدند که شیخ طوسی نیز به این روایت عمل نکرده است. 

 (22ص 

َدین در هر حال مقدم بر تدبیر است، چه قبل از »گوید: فاضل آبی بعد از ذکر روایات مذکور، می
 ( 212ص  1)کشف الرموز ج  «تدبیر باشد یا بعد از آن

 رشود، که تدبیاین دو روایت به موردی حمل می»گویدس از آوردن این دو حدیث میعالمه حلی پ
با نذر و شبه نذر واجب شده باشد، یعن اگر در حالتی که بدهی ندارد، نذر کند عبدی را تدبیر کند، 

توانند مانع آن شوند. اما اگر در حالتی که بدهی کاران نمیاین نذر و تدبیرش صحیح است و طلب
ت ون قصد اطاعشود، چدارد، نذر کند عبدی را تدبیر کند، به خاطر فرار از دین، نذرش منعقد نمی

 (17ص  8)حلی، المختلف ج . «نکرده است
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حت سازد، ثانیا صرسد این حمل و تأویلی که عالمه حلی بیان کرده، با ظاهر روایت نمیبه نظر می
و عدم صحت نذر ارتباطی به بدهکار بودن و نبودن نذر کننده، ندارد؛ زیرا معنایش این است که 

ی که چنین قائلی نداریم و لذا شهید ثانی این حمل را بعید تواند نذر کند، در حالبدهکار نمی
مرحوم سبزوای روایت مذکور را حمل بر حال حیات مولی ( 216ص  11)مسالک االفهام، ج دانسته است. 

ولی معنای درستی برای این حمل وجود ندارد، چرا که  (262ص  1)سبزواری، کفایه االحکام ج کرده است. 
سایر فقهاء نیز این روایات را به ( 68ص  12)ریاض المسائل ج از مرگ مولی است.  زمان انجام تدبیر پس

، صریحا آنها را متروک و مطرود خاطر اینکه با اصول سازگار نیست، قابل عمل ندانسته
 (71)همان ص اند. دانسته

دبیر تصاحب جواهر ره با غیر قابل اتکاء بودن روایات فوق، معتقد است بدهی میت چه قبل از 
اشد بگردد و این مطلب موافق با مشهور، بلکه در حد اجماع میو چه بعد از آن، مقدم بر تدبیر می

الف توان به طور قطعی مخو تنها شیخ طوسی با این مطلب مخالفت کرده است؛ البته او را هم نمی
حب ت. صاتنها متن اخبار و روایات بوده و کتاب فتوی نیس« النهایه»دانست، چرا که کتاب 

« دهیباب ب»توانند با ادلۀ قطعی جواهر معتقد است هر چند این دو روایت صحیح است، ولی نمی
رود یا حمل بر تدبیری شود و لذا این دو روایت کنار میمقدم می« َدین»تعارض کنند و در هر حال 

عمل به این  گردد. اشکال بعدی هم که از نظر ایشان مانعکه با نذر و شبه نذر واجب شده، می
)نجفی، جواهر الکالم فی کند.مضمون انها را خدشه دار می روایات است، اجمال آنهاست که وثوق به

 (122ص  22شرائع االسالم ج 

 اگر طبق بیان امام علیه»گوید: آقای علیدوست از فقهاء معاصر، دربارۀ این دو روایت مذکور می
توان گفت فروختن عبد، یا بخشش و یا اشد، آیا میالسالم، تدبیر به خاطر فرار از دین، باطل ب

مصالحۀ آن هم به خاطر فرار از دین باطل است؟ جواب این مسئله متوقف بر صحت الغاء 
خصوصیت است و برای الغاء خصوصیت، باید مناط را بدست آورد و مناط و مالک در این مسأله 

دین  قربت دارد، اگر به انگیزۀ فرار ازنیاز به قصد « تدبیر عبد»قصد قربت است. بنابراین چون 
باشد، قصد قربت محقق نشده، تدبیر باطل خواهد بود؛ اما سایر عقود به خاطر عدم نیاز به قصد 
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قربت، به انگیزۀ فرار از دین هم باشند، صحیحند، لذا ایشان این سرایت و تعدی در حکم را دارای 
 (21/1/1286درس خارج مکاسب محرمه،  111[، جلسۀ http://a-alidoost.ir)سایت سلسبیل]. «دانداشکال می

درست نباشد؛ زیرا تدبیر عبد از « تدبیر عبد»رسد که حرف آقای علیدوست دربارۀ به نظر می
ی دهد که اگر کساعمال توصلی است و نیاز به قصد قربت ندارد و کسی از فقهاء هم فتوی نمی

توان مناط در عدم شود، لذا نمیعبد آزاد نمی بدون هیچ قصد قربتی عبدش را تدبیر کرد، آن
رسد که مناط اصلی در بطالن تدبیر به قصد صحت تدبیر را عدم قصد قربت دانست. به نظر می

دهد، تضییع حق و زیان طلبکاران است و این مناط در سایر معامالت و فرار از دین انجام می
دهد وجود دارد. حال باید دید که در ام میتصرفاتی که شخص مدیون به انگیزۀ فرار از دین انج

 توان حکم تدبیر را به سایر معامالت تسری داد یا نه.اینجا نیز می
 :دربارۀ تسری دادن حکم از یک موضوع به موضوع دیگر فقهاء، سه راه در فقه مطرح شده است

  الف( از طریق مناسبت حکم موضوع
 ب( از طریق الغاء خصوصیت به اولویت 

 غاء خصوصیت به مساوی. ج( ال
ظاهرا در این بحث بتوان از طریق الغاء خصوصیت به اولویت، حکم مسئله دربارۀ تدبیر را به 
محل مورد بحث تسری داد. زیرا طبق دو روایت مذکور، اگر شخصی برای فرار از دین، بردۀ خود 

رع اسالم به ینکه در شرا تدبیر کند، تدبیرش به خاطر تضییع حق طلبکاران باطل است، با وجود ا
ای وجود دارد، بنابراین سایر عقود به قصد فرار از دین که اسالم توجه آزادی عبد اهتمام ویژه

 ای به آنها ندارد به طریق اولی باید باطل و غیر صحیح باشد. ویژه
رر به ض بنابراین با توجه به اینکه مناط در بطالن تدبیر در روایات تدبیر، تضییع حقوق طلبکاران و

توان گفت که بطالن آنهاست و همین مناط در معامالت به قصد فرار از دین، نیز وجود دارد، می
ود. شو فساد عمل مدیون، اختصاصی به تدبیر ندارد و شامل همۀ معامالت مصداق فرار از دین می

صحت  و دیگران، برای همین برخی از فقهاء از جمله مرحوم اصفهانی و حضرت امام خمینی 
هاء اند. اما با توجه به اعراض فقگیرد را مشکل دانستهمعامالتی که به قصد فرار از دین صورت می

از این دو روایت و عدم عمل به آن حتی در موضوع خودش یعنی بحث تدبیر عبد، حجیت آن دو 
دبیر ت» شود. عالوه بر اینکه ممکن استدر سایر معامالت به قصد فرار از دین نیز خدشه دار می
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به خاطر توجهی که شارع به آزادی عبد دارد، خصوصیتی داشته باشد و شارع آزاد شدن « عبد
دیگر  به معامالت« تدبیر عبد»عبد را بر دیون طلبکاران ترجیح دهد. لذا تسری دادن این حکم از 

 بهمشکل است. شاید به همین دلیل هیچ کدام از فقهاء در بحث معامله به قصد فرار از دین 
فویت و تفقهی از جمله: قاعدۀ الضرر می، سراغ ادله و قواعد عموروایات تدبیر عبد استناد نکرده

 اند.وتضییع حق غیر رفته

 ( روایات وقف3
ای را وقف کند و بعد بمیرد و معلوم شود، دیونش اگر شخصی  عبد تدبیر شده 1طبق برخی روایات

دهد، اگر وقف باعث شود. ظاهر روایت نشان مییبیش از اموالش است، آن مال وقفی فروخته م
فرمود،  ضرر به طلبکاران شود، آن وقف نافذ نیست و نشانۀ عدم نفوذ وقف این است که امام 

توان فروخت. از آنجا که وقف باید مال وقف شده فروخته شود، در حالی که مال وقفی را نمی
 و باعث عدم توانایی مدیون در پرداخت بدهی ای کهخصوصیتی ندارد، بنابراین هر عقد و معامله

از بین رفتن حقوق طلبکاران شود، طبق این روایت نافذ نیست. اما ضعف استدالل به روایت فوق 
انیم ددر این نکته نهفته است که این روایت دربارۀ میتی است که دیونش بیش از اموال اوست و می

گردد و چون وقف عبد و مقدم بر وصایای او می که همۀ دیون میت هنگام مرگ حاّل و نقد شده
آید، حقوق طلبکاران بر آن مقدم است و این وقف نافذ نیست؛ اما مدّبر نوعی وصت به شمار می

ت بر عدم نفوذ آن داللت اگر شخص در زمان حیات خودش چنین وقفی را انجام دهد، این روای
 کند.نمی

                                                             
بِ . » 1

َ
َزَة ِإَلی أ ُن َحمآ َمُد بآ حآ

َ
ِديُّ َقاَل َکَتَب أ ُعَبیآ ُن ِعیَسی الآ ُد بآ َحَسِن َو َرَوی ُمَحمَّ ٌن اَل  ي الآ ِه َدیآ ٌر ُوِقَف ثُمَّ َماَت َصاِحُبُه َو َعَلیآ ُمَدبَّ

ِن  یآ ُفُه ِفي الدَّ  (5571ح  121، ص: 2)من ال یحضره الفقیه، ج« َیِفي ِبَماِلِه َفَکَتَب ع ُیَباُع َوقآ
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 روایات معامله به جهت نامشروع(2
ای که برای عدم صحت معامله به قصد فرار از دین اقامه شده، روایاتی است که دربارۀ ادلهیکی از 

. برای بررسی این دلیل ابتدا ادلۀ فقهی 1فروش انگور برای درست کردن خمر وارد شده است
 کنیم.معامله به جهت نامشروع را به طور خالصه ذکر می

ود. شلمات مشهور فقهاء به سه قسم تقسیم میبه طور کلی انعقاد عقد با جهت نامشروع در ک
گاهی انعقاد عقد به قصِد انگیزۀ حرام است و گاه انجام فعل حرام در عقد شرط شده، عقد مبنی 

شود و گاه فروشنده علم دارد که اگر کاال را بفروشد، مشتری آن را در جهت حرام بر آن منعقد می
 یا قصد کرده باشد.  به کار خواهد برد. بدون اینکه آن را شرط و

بنابر نظر مشهور فقهاء بلکه ادعای اجماع شده عقد در قسم اول و دوم حرام و باطل است. شیخ 
، عالمه حلی «غنیه»، ابن زهره در «خالف»حسن نجفی این ادعای اجماع را به شیخ طوسی در 

. (21ص  11لکالم، ج )جواهر ادهند و مقدس اردبیلی در مجمع البرهان نسبت می« منتهی المطلب»در 
دلیل فقهاء بر حرمت عقد در صورت اشتراط یا یا بنا گذاری بر منفعت حرام، عالوه بر اجماع 

و یا « نهی از منکر» و یا ادله « نهی از تعاون بر اثم و عدوان»اطالقات ادله عام از جمله: ادله 
؛جواهر الکالم، 16و  15: 12ند الشیعه، )مستباشد. می« اکل مال به باطل» باب معامالت مانند میقواعد عمو

 . اما در قسم سوم، بین فقهاء اختالف است.( 511: 1؛ ریاض المسائل، 21: 11
بنابر گفتۀ شیخ اعظم انصاری، دربارۀ حرمت و فساد قسم اول و دوم اشکال و اختالفی میان 

ادلۀ حرمت »از جمله:  کنندفقهاء وجود ندارد و ادلۀ عام و خاص فراوانی بر این مطلب داللت می
و ادلۀ خاص از جمله « ادلۀ وجوب نهی از منکر»و « ادلۀ اکل مال به باطل« »کمک بر گناه

این روایات در  1دانند.روایاتی که فروش و اجارۀ اشیاء به قصد منافع حرام را حرام و باطل می

                                                             
اب: اظهر عدم صحت است. إما جو» گوید: . مرحوم سید یزدی در پاسخ به سوالی دربارۀ صلح به جهت فرار از دین می 1

النصراف أدلة الصلح، و إما لقاعدة الضرر، و إما لألخبار الدالة علی النهي عن بیع العنب فیعمل خمرا )سید یزدی، سوال و 
 (127جواب، 

کن لیباع أو المسا« 1». االولی بیع العنب علی أن ُیعمل خمرًا، و الخشب علی أن ُیعمل صنمًا، أو آلة لهو أو قمار، و إجارة  1
یحرز فیها الخمر، و کذا إجارة السُفن و الَحمولة لحملها. و ال إشکال في فساد المعاملة فضاًل عن حرمته و ال خالف فیه. و 
یدّل علیه مضافًا إلی کونها إعانة علی اإلثم، و إلی أّن اإللزام و االلتزام بصرف المبیع في المنفعة المحّرمة الساقطة في نظر 

سألت أبا عبد الّله علیه السالم عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر، »ل و إیکال للمال بالباطل خبر جابر، قال: الشارع أک
جرته 

ُ
 قال: حرام أ
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ختن بت و موضوعات خاص مثل فروش انگور به قصد منفعت حرام و یا فروش چوب برای سا
شود ، ولی فقهاء آنها را به همۀ مواردی که به قصد منفعت حرام معامله می1صلیب بیان شده است

توان این ادله را در معامله به قصد فرار از دین تطبیق دهند. حال سوال این است که میتعمیم می
 کرد یا نه؟ 

ها را کاالتی وجود دارد که باید آنبرای تطبیق این دلیل بر مسئلۀ معامله به قصد فرار از دین، اش
 بررسی کرد. 

د؛ شواول: مورد این ادله در جایی است که فعل حرام بعد از انجام معامله و توسط خریدار انجام می
یعنی فروشنده کاالیی مثل انگور یا چوب را به قصد شراب سازی و یا مجسمه سازی به خریدار 

ود. شکند و مرتکب آن فعل حرام مین کاال استیفاء میفروشد و اوست که منفعت حرام را از آمی
اهد خواما در معامله به قصد فرار از دین، خریدار قصد انجام فعل حرام را ندارد، بلکه فروشنده می

با این فروش و معاوضه، اموال خود را پنهان کرده، از پرداخت بدهی فرار کند و لذا معاملۀ او 
ت. اما ظاهرا این فرق، تاثیری در استدالل به این روایات ندارد مقدمه برای کار حرام خودش اس

توان گفت که حرمت در اینجا شدیدتر است، به خاطر اینکه در فروش به غیر، احتمال داشت و می
خریدار کار حرام را مرتکب نشود، اما در معامله به قصد فرار از دین یا خود انجام معامله مصداق 

گردد و این در جایی است که مدیون اموال خود را به قیمت خیلی ن( میحرام )یعنی فرار از دی
فروشد؛ در این حالت حرمت فعل روشن است. پایین و یا محاباتی به اطرافیان و آشنایان خود می

اما اگر شخص امالک و دارایی خود را به قیمت واقعی بفروشد، تا آنها را به مال نقد تبدیل کرده، 

                                                             
 شود: . روایات خاص راجع به معامله به جهت حرام در فقه به طور کلی به پنج دسته تقسیم می 1
 از ابواب ما یکتسب به( 8. باب 71:  11ئل الشیعه روایات فروش سالح به کفار و محاربین. )وسا -1
 از ابواب ما یکتسب به (  16. باب 86:  11روایات مرتبط با ثمن مغنیه. ) وسائل الشیعه  -1
 ( 168:  11کند) وسائل الشیعه  روایات فروش انگور به کسی که آن را تبدیل به شراب می-2
 ( 117:  11کند.) وسائل الشیعه ه بت و یا صلیب میروایات فروش چوب به کسی که آن را تبدیل ب -2
از ابواب  21باب  115:   11شود ) وسائل الشیعه روایات عقد اجارۀ منزل و یا کشتی که در آن شراب فروخته و یا حمل می  -5

 ما یکتسب به(
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ن پنهان کند. در این صورت چون معامله به جهت و انگیزۀ فرار از بدهی از دسترس طلبکارا
 صورت گرفته، مصداق معامله به قصد حرام خواهد بود.

باشد، در حالی که در مسئلۀ دوم: ادلۀ فوق، دربارۀ استیفاء منافع حرام از کاالی مورد معامله می
لکه فروش و بهای نقدی اموال فروخته شود؛ باستیفاء نمیمیما از شیء مورد معامله منفعت حرا

گردد و این در همۀ معامالت امکان دارد. پس ای برای انجام فرار از ادای دین میشده وسیله
شود. نهایت چیزی که حرمت این معامله تنها از جهت مقدمه بودن برای فعل حرام محقق می

کم به بطالن و یا عدم نفوذ توان حقائلند، حرمت تکلیفی است و نمیمیفقهاء در حرمت مقد
معامالت مزبور کرد. با توجه به مطالب فوق مشخص شد که از ادله و روایات مربوط به معامله 

 توان عدم صحت معامالت به قصد فرار از دین را استفاده کرد.به جهت نامشروع، نمی

 دوم: قاعدۀ داللت نهی بر فساددلیل 
ت. اس« داللت نهی بر فساد معامالت»د اقامه شده، قاعدۀ ای که برای بطالن این عقویکی از ادله

واقع شده  مورد نهی« معامالت مصداق فرار از دین»وجه استدالل به قاعدۀ مزبور این است که 
و 1ودشای به خود معامله یا ارکان آن تعلق بگیرد باشد، مانع از صحت میاست و اگر نهی از معامله

« اضرار به غیر»الت مصداق فرار از دین شده ادّلۀ حرمت یکی از ادلۀ نهی که شامل معام
خارج از حقیقت معامله بوده « اضرار به غیر»اما با توجه به اینکه عنوان (  111.)مشارق االحکام ص است

گردد. بنابراین معامالت نهی موجب فساد یا عدم نفوذ آن معامله نمیو یک عنوان عارضی است، 
توان از قاعدۀ فوق برای بطالن مصداق فرار دین هر چند از لحاظ تکلیفی حرمت دارند، ولی نمی

ری تواند از باب تعزیر بر فعل حرام و برای جلوگییا عدم نفوذ آنها استفاده کرد. البته حاکم شرع می
 د. حقوق طلبکاران را استیفا نمایرا برای این نوع معامالت وضع کند ومییگران، جرایاز اضرار به د

                                                             
به ارکان عقد مثل ثمن و مثمن و شرائط  شود که ناظر. البته بنابر نظر مشهور فقهاء نهی از معامله زمانی موجب فساد آن می 1

؛( شهید اول: اگر نهی به یک عین خارجی و یا وصف الزم آن بخورد معامله فاسد 111ص  11اساسی معامله باشد. )تذکره، ج 
اوین ( العن121ص  1مثل بیع مالمسه، منابذه و بیع ربوی. )القواعد و الفوائد ج شود؛ اولی مثل بیع میته و خنزیر و دومیمی

 275ص  1الفقهیه ج 
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 قاعدۀ الضرردلیل سوم: 
. این 1است« قاعدۀ ال ضرر و الضرار»ای که برای عدم صحت اقامه شده؛ ترین ادلهیکی از مهم

رفع هر قاعده دو قسمت دارد: بخش اول )الضرر( طبق نظر مشهور فقهاء داللت دارد بر 
شود. و چون صحیح و نافذ بودن معامالت به قصد که در اسالم موجب ضرر برای دیگران میحک

گردد. بنابراین گردد، طبق قاعدۀ الضرر رفع میفرار دین، موجب ضرر برای صاحب دین می
 (همان)معامالت مصداق فرار از دین، باطل است. 

صد فرار از دین، دو امر است: اول، اضرار بر بنابر گفتۀ مرحوم نراقی، الزمۀ صحت عقود به ق
فی است، تنها حکم تکلی« اضرار به غیر»طبلکار و دوم تفویت حق غیر. با توجه به اینکه نتیجۀ 

توان به فساد معامله پی برد؛ عالوه بر اینکه این حرمت نیاز به قصد و از حرمت اضرار به غیر نمی
به دیگران بشود، حرام نیست. البته بنابر نظر  علم دارد و اگر کسی بدون قصد، موجب ضرر

نگارنده اگر متعلق حرمت اضرار یک عمل خارجی باشد، نتیجۀ آن حرمت تکلیفی است، ولی 
اگر متعلق آن یک عمل اعتباری مثل معامله و عقد باشد، نتیجۀ آن فساد و بطالن آن عمل است. 

در حفظ یا عدم حفظ حقوق میهاما امر دوم موجب بطالن معامالت مدیون شده، نتایج م
طلبکاران دارد. از طرف دیگر واضح است که عقود معاوضی و غیر معاوضی مدیوِن مفلس باعث 

 شود، مصداق تفویت حق طلبکاران است یا نه؟عدم توانایی در پرداخت دیونش می
 تواننمیمعارضه دارد و « الناس مسلطون علی اموالهم»اگر اشکال شود، قاعدۀ الضرر با قاعدۀ 

مقدم  «الناس مسلطون»شود قاعدۀ الضرر بر قاعدۀ به این قاعده تمسک کرد. در جواب گفته می
است، زیرا قاعدۀ الضرر در مقام بیان احکام ثانوی است و حاکم بر ادلۀ احکام اولیه است. یعنی 

 تواند درهر چند مدیون طبق قاعدۀ الناس مسلطون، بر اموال خودش سلطه دارد و هر تصرفی می
اموال خودش انجام دهد، اما در جایی که تصرفات او موجب ضرر به دیگران باشد، طبق قاعدۀ 

 الضرر، از دایرۀ تسلط او خارج است.

                                                             
. و أما بطالن الصلح و الهبة فیمکن أن یستدل علیه بأن عنوان الفرار عن الدین إذا انطبق علی عقد من العقود ینطبق علیه  1

ص  11قهرا تفویت حق الغیر و تضییعه و اإلضرار به، و ال ریب في فساد ذلك کله و بطالنه. )سبزواری، مهذب االحکام ج 
 (127،  سید یزدی، سوال و جواب ص 111نراقی، مشارق االحکام ص ، محمد 152
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معارض دیگری که قاعدۀ الضرر با آن روبروست، اطالقات ادلۀ این عقود است. مال محمد نراقی 
قتی نتوان اطالقات و عمومات ادلۀ عقود را در گوید، در نهایت، واین معارضه را پذیرفته، اما می

معامالت چنین مدیونی  محل بحث جاری کرد، مرجع اصالت الفساد است و نتیجۀ آن بطالن
 همان()خواهد بود.

اشکال سوم این است که طبق بیان فقهاء ممنوعیت تصرف شخص مفلس وابسته به حکم حاکم 
اکم، شخص هیچ نوع ممنوعیتی نداشته باشد؛ است و اقتضای تعلیق این است که قبل از حجر ح

اما اگر مدیون قبل از حجر حاکم نیز از تصرف کردن در اموالش ممنوع باشد، فایدۀ این حجر چه 
اند ممنوعیت ناشی از حکم حاکم، شامل هر نوع تصرفی حتی تصرفات خواهد بود؟ در جواب گفته

فقط شامل « الضرر»ن ناشی از قاعدۀ شود، در حالی که بطالغیر مضر به حال دّیان نیز می
   معامالت مضر به طلبکاران است.

در کبرای این دلیل و رفع حکم ضرری، با وجود اختالف در مضمون آن هیچ تردیدی وجود ندارد؛  
اما بحث اصلی در مصادیق آن است. آیا صحت معامالت مدیون که به قصد فرار از دین صورت 

رساند؟ آیا در جایی که با مدیون با صلح و هبه و یا بیع محاباتی، گیرد، به طلبکاران ضرر میمی
دهد، مخصوصا در اموال خودش را به رایگان و یا به قیمت ناچیز در اختیار نزدیکان خود قرار می

 ود؟شجایی که امید به کسب مال برای بدهکار وجود ندارد، مصداق ضرر به طلبکاران حساب می
هایی که در مجامعه قضایی راجع به این موضوع مطرح و نیز پرونده با توجه به حقائق جامعه

توان اطمینان داشت که از نظر عرف چنین معامالتی که موجب از بین رفتن حقوق شود، میمی
کند، کامال مصداق ضرر است. و طلبکاران شده، دست آنها را از رسیدن به اموال خود کوتاه می

د شود و باطل خواهمله است، بنابراین طبق این قاعده رفع میچون این ضرر، ناشی از صحت معا
 بود.

البته این استدالل در جایی است که خود معامله مصداق فرار از دین باشد. اما معامالتی که 
فروشد و تبدیل به پول نقد و یا طال و جواهر شخص در آنها اموال خود را به قیمت واقعی می

اش فرار کند، تحت قاعدۀ الضرر قرار ی کند و از پرداخت بدهیکند، تا بعدا آنها را مخفمی
گیرد، چون خود معامله فرار از دین نیست بلکه، عمل بعدی یعنی اختفاء و پنهان کردن ان نمی

اموال مصداق فرار از دین است. بنابراین در این موارد باید سراغ ادلۀ منطبق بر معامله اشیاء به 
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 باید دید در معاملۀ انگور به قصد شراب سازی، آیا فقهاء عالوه بر قصد منافع حرام رفت؛ مثال
 اند یا نه؟به عدم صحت نیز کرده حکم به حرمت، حکم

 تفویت و تضییع حق غیرقاعده دلیل چهارم: 
به معنای از بین بردن و معدوم کردن حق دیگری است؛ معموال « فوت»تفویت حق، از ریشۀ 

کنند که عمل شخص موجب از بین رفتن حق دیگری در استفاده می فقهاء در جایی از این تعبیر
آینده بشود. حرام بودن تفویت حق به لحاظ عقلی و نقلی، امری مسلم است و اختالفی در آن 

ای باعث تفویت حق دیگری بشود، آن معامله باطل وجود ندارد، اما سوال این است که اگر معامله
 است یا نه؟ 

گوید به داند و میعدم صحت فروش کاالی رهنی را تفویت حق مرتهن میعالمه حلی ره دلیل 
ام ج )نهایۀ اإلحکخاطر تفویت حق مرتهن تسلیم کاالی رهنی به دیگری شرعًا ممنوع و باطل است. 

داند که حرمتش موجب بطالن . اما مرحوم نجفی تفویت حق را امری خارج از عقد می(282ص  1
 ( 116ص  21)جواهر، ج . 1شودعقد نمی

تمسک به تفویت حق، وابسته به وجود حق نسبت به شیء مورد معامله است.  واضح است که
حال اگر حق غیر به عین کاالی خارجی تعلق بگیرد مثل تعلق حق مرتهن به کاالی رهنی؛ در 
اینصورت تصرف معاملی در آن شیء باطل و الاقل غیر نافذ است. و اگر حق غیر به ذمه شخص 

مثل حق طلبکاران بر ذمۀ مدیون، در اینصورت طبق قاعده، مدیون منعی برای فروش اموال  بیاید
خود ندارد و معامالت او صحیح است. اما اگر فروش، بخشش، مصالحه یا سایر تصرفات مدیون 
در اموالش، قدرت ادای دیون را از او سلب کند، چنین تصرفاتی قطعا موجب تفویت حقوق 

تواند، معامالت مدیون را باطل یا غیر نافذ قرار دهد . اما آیا تفویت حق میطلبکاران خواهد شد
 یا نه؟ 

همانطور که گذشت به نظر صاحب جواهر تفویت حق عنوانی خارج از معامله است و تنها موجب 
ه داند. بشود؛ ولی عالمه حلی تفویت حق غیر را مانع از صحت معامالت میحرمت تکلیفی می

رد، از گیدر همۀ معامالتی که حق غیر به آنها تعلق می ،ی منع از تفویت حق غیرنظر شیخ انصار

                                                             
 «إاّل أنه الیبطل به الطالق، لکونه محرما ألمر خارج هو تفویت الحق. » 1
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قبیل عقد فضولی، عقد راهن، عقد مفّلس و مریض و غیر آنها وجود دارد و مستفاد از روایات و 
بیان فقهاء این است که این ممنوعیت، مقتضی باطل بودن آنها نیست و تنها باعث نافذ نبودن آنها 

نیز معامالتی که  به نظر حضرت امام ( 151ص  2)کتاب المکاسب ج شود. صاحبان حق می بدون اذن
 گیرد، نافذ نیست و وابسته به اجازۀ صاحبان حق است. متعلق حق دیگران قرار می

رسد قول به عدم نفوذ معامالت مدیون، سخن درستی است، زیرا در جایی که فروش به نظر می
وذ شود و فقط مانع نفصاحبش به صورت فضولی، باعث بطالن عقد نمیمال دیگری بدون اجازۀ 

فروشد به طریق اولی آن است، در جایی که شخص اموال خود را که متعلق حق دیگران است، می
باطل نخواهد بود. بنابراین هرگاه معامالتی موجب تفویت حق دیگران شود، قطعا نافذ نیست. 

اموال  توان گفت مدیونی که دیونش بیش ازت حق غیر در فقه میبنابراین با توجه به مصادیق تفوی
یا به اندازۀ اموال اوست اگر بخواهد برای فرار از دین اموال خود را در قالب عقود معاوضی و یا 

ای که قدرت ادای دیون خود را نداشته باشد، غیر معاوضی از ملک خود خارج کند، به گونه
 طلبکاران نافذ نیست.تفویت حقوق  معامالتش به دلیل

 جمع بندی
با توجه به مطالب مذکور مشخص شد که اوال از لحاظ حقوقی با توجه به قوانین موجود وجهی 

گیرد وجود ندارد، زیرا مادۀ برای بطالن و یا عدم نفوذ معامالتی که به قصد فرار از دین انجام می
د که این اختصاصی به معامالت فرار داناصالحی تنها موارد صوری بودن معامله را باطل می 118

تواند حقوق طلبکاران را در معامالت به قصد فرار از دین تامین از دین ندارد. تنها قانونی که می
باشد که از باب می 1212های مالی مصوب قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت ۱۲کند، ماده 

تقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال تعزیر و جریمه عین مال فروخته شده و در صورت تلف یا ان
ز شود. اما به لحاظ فقهی و اگیرنده به عنوان جریمه اخذ و حق طلبکاران بوسیلۀ آن استیفاء می

ند به کجهت حکم تکلیفی دالیل فراوانی از روایات و ادلۀ دیگر بر حرمت فرار از دین داللت می
دند. از جهت حکم وضعی و بطالن و عدم نفوذ طوری که برخی فقهاء قائل به گناه کبیره بودن ش

معامالت مدیون بیان گردید که دلیلی بر عدم نفوذ معامالت مدیون قبل از اعالم محجوریت از 
سوی حاکم شرع وجود ندارد، ولی در جایی که معامالت مدیون منجر به عدم استطاعت او در 

 و تضییع حق غیر، باطل و یا الاقلو حرمت تفویت « الضرر»پرداخت دیونش شود، به خاطر ادلۀ 
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« وقف»غیرنافذ است. البته دربارۀ وصایای میتی که دیونش بیش از اموال اوست، روایاتی در باب 
توان از آنها در عدم نفوذ و بطالن وصایای مدیون استفاده کرد؛ هر ذکر شد که می« تدبیر عبد»و 

باشد. بنابراین به آنها قابل استناد نمی چند برخی از آن روایات به خاطر اعراض فقهاء از عمل
قانون مدنی را برای عدم نفوذ معامالت مدیون در  118الزم است که قانون گذار محترم، مادۀ 

 صورت ایجاد ضرر بر طلبکاران و تفویت و تضییع حق آنها احیاء نماید.
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 ماهیت و موارد تادیب فرزند
 
 

 میمقی استاداستاد راهنما: 
 

 ده:نویسن
 7حسین معصومی

 مقدمه
از جمله مباحث اثر گذار و پرکاربرد در مباحث تربیتی، تعیین ماهیت، شرایط و اولیاء تادیب 

یرا با کند، زمیو همچین موارد جواز آن است که نقش پر رنگی در نحوه تعامل مربی با متربی ایفا 
اد عه ندارد و باید برای تعیین مروجود ذکر تادیب فرزند در ادله، مفهوم آن حقیقت شرعیه یا متشر

از آن به لغت مراجعه نمود. بررسی شرایط تادیب و تعیین اولیاء آن نیز پر اهمیت است و موجب 
شود. بررسی ادله جواز تادیب و شمول آنها نسبت به میتشخیص موارد تادیب جایز از غیر آن 

 روش های مختلف تادیب، رسالت دیگر این نوشتار است.
ار حاضر بعد از بررسی مفهوم تادیب و تعیین رابطه آن با تعزیر، شرایط و اولیاء تادیب در نوشت

 مشخص شده و حکم گونه های مختلف آن تبیین شده است.

                                                             
  99-044دانش پژوه گروه فقه تربیت، سال تحصیلی  . 1
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 مفهوم تادیب
ماهیت تادیب را باید از دو منظر لغت و اصطالح روایات و فقها بررسی نمود. بدیهی است که 

ا متشرعیه نداشته باشد، در همان معنای عرفی و لغوی اگر یک عنوان فقهی، حقیقت شرعیه ی
اش استعمال شده است که در این صورت تبیین دقیق معنای لغوی آن عنوان اهمیت باالیی پیدا 

 خواهد کرد.
را امری معروف دانسته « ادب»است. برخی لغویین معنای « ادب»تادیب در لغت از ریشه 

و ظاهرا به همین جهت معنای ریشه را ذکر  (118ص  1س العلوم، ج و شم 277ص  1)المحیط فی اللغه، ج اند 
 «ادب»با این حال در کتب لغت حوزه های معنایی مختلفی برای  (85ص  8)کتاب العین، ج نکرده اند. 

رسد بیشتر آنها از قبیل موارد استعمال باشند میکه به نظر  1)به فتح و سکون دال( ذکر شده است

                                                             
باح )المصداند )به سکون دال( می «ادب»آن را اسم مصدر برای )به فتح دال(  که فیومی« اَدب»برخی از موارد استعمال  1

 از این قبیل اند:  (1، ص 1المنیر ، ج
 1و لسان العرب ؛ ج 127؛ ص 12)تهذیب اللغة ؛ ج 1آن چیزی است که ادیب با آن )اخالق( خود را بیاراید و بپیراید(1

 (116؛ ص
 (5؛ ص 1)مجمع البحرین ؛ ج 1اخالق نیکو(1
 (27؛ ص 1)القاموس المحیط ؛ ج 1کثرت (2
 (172؛ ص 1)الطراز األول ؛ جزیرکی (2
 (116؛ ص 1)تاج العروس ؛ ج دارد.ملکه ای است که دارنده آن را از اتصاف به هرچه مایه زشتی او شود مصون می(5

ب»برخی موارد استعمال  دآ
َ
 به سکون باء( بدین شرح اند:« ) أ

ٍب جاء ف»عجیب: صاحب تهذیب از اصمعی چنین نقل کرده است: (1 دآ
َ
 «مجزوم الّدال أي بأمر َعِجیٍب  الٌن بأمٍر أ

 که ظاهرا معنای ریشه را عجیب دانسته اند. (126؛ ص 12)تهذیب اللغة ؛ ج
ب الّدعاء»دعا: (1  (127؛ ص 12)تهذیب اللغة ؛ ج «.أصل األدآ
، 1للغه، جو معجم مقاییس ا  111؛ ص 1و شمس العلوم ؛ ج 861؛ ص 1)الصحاح ؛ جدعوت کردن به غذا (2

 (116؛ ص 1)لسان العرب؛ جیا مطلق ساخته شده ( 72ص: 
 (5؛ ص 1و مجمع البحرین ؛ ج 1؛ ص 1)المصباح المنیر ؛ ج 1آموزش ریاضت نفس و محاسن اخالق(2
، معنای اول و دوم )عجیب و دعا کردن( معنای  (127و  126؛ ص  12)جرسد با توجه به عبارت تهذیب اللغة به نظر می

ب»ضوع له مو دآ
َ
گردند زیرا باشند و معنای سوم و چهارم )دعوت کردن و آموزش ریاضت نفس( به معنای دعا کردن بازمی« أ

یرا چیزی که عجیب « عجیب»شود، و ممکن است در هردو نوعی فرا خواندن به امری دیده می تنهای معنای موضوع له باشد ز
 خواند.است دیگران را به سمت خود فرا می
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الهمزة و الدال و الباء أصل واحد تتفرع »  که صاحب مقاییس آورده است نه معنای ریشه چنان
 (72، ص: 1)معجم مقاییس اللغه، ج «مسائله و ترجع إلیه

ب»معانی که برای میتما دآ
َ
نیز به کار برد. با این حال « تادیب»توان برای میذکر شد را « أ

عنایی برای آن ذکر کرده که قبل از دقت به خرج داده و م« تادیب»در مورد خصوص واژه میفیو
ب»شود. وی که میاو در کتب لغت دیده ن دآ

َ
را به معنای آموزش ریاضت نفس و اخالق نیکو « أ

ِدیب»)داند، تادیب را )این آموزش( همراه با مبالغه و تکثیر دانسته و آورده است: می
آ
ُتُه( )َتأ بآ دَّ

َ
ًا( أ

َتُه »تازه را آن نقل کرده است: و در ادامه آن معنای « مبالغٌة و تکثیٌر  ِدیبًا( إذا عاَقبآ
آ
ُتُه( )َتأ بآ قیل )أدَّ

که عقوبت کردن به خاطر انجام یک بدی را به عنوان معنای تادیب ذکر نموده است.  «َعَلی إساءِته
و « تادیب»لغویین دیگری نیز به وجود مبالغه و تکثیر در میپس از فیو (1؛ ص 1)المصباح المنیر ؛ ج

)مجمع البحرین ؛ نین اینکه معنای آن، عقوبت به خاطر انجام عمل سوء است توجه نموده اند. همچ

 1(116؛ ص 1و تاج العروس ؛ ج 172؛ ص 1، الطراز األول ؛ ج5؛ ص 1ج
ارتباطی با بحث تادیب فرزند ندارند اما دو  1«تادیب»و « ادب»بیشتر معانی یا موارد استعمال 

مؤاخذه به خاطر انجام عمل »و « ریاضت نفس و محاسن اخالقتربیت و آموزش »معنای 
 با مباحث تربیت فرزند مرتبط است. « ناپسند

اب و و آدمییعنی یاد دادن احکام اسال« تادیب»توضیح اینکه در متون روایی و فقهی گاهی 
 اسنآموزش ریاضت نفس و مح»صفات پسندیده و به طور کلی تربیت فرزند که مناسب با معنای 

در لغت است.گاهی نیز به معنی تنبیه دیگری به ویژه تنبیه بدنی است که در مواردی  22«اخالق

                                                             
َته علی ِإَساَءِته 1. ِدیبًا، ِإذا َعاَقبآ

آ
ُته َتأ بآ دَّ

َ
 أ
 2ر ک: پاورقی  1.
 در عرف امروز است.« تربیت»با قدری تسامح  2.
یَد َو مُ »رسد در روایاتی نظیر به نظر می 2. ِن َیِز ُقوَب بآ َکِبیِر َعنآ َیعآ َرَجاِت الآ اُر ِفي َبَصاِئِر الدَّ فَّ َحَسِن الصَّ ُن الآ ُد بآ ِن ِعیَسی َح ُمَحمَّ ِد بآ مَّ

نآ َقاَل 
َ
ُتُه ِإَلی أ لآ

َ
ِن َیَساٍر َقاَل: َسأ ِل بآ ِن ُعَماَرَة َعنآ ُفَضیآ ِد بآ ِديِّ َعنآ ُمَحمَّ َقنآ َیاٍد الآ َب  َفَقالَجِمیعًا َعنآ ِز دَّ

َ
َه أ هُ  : ِإنَّ اللَّ دِ  َنِبیَّ

آ
َسَن َتأ حآ

َ
 «یَبهَفأ

(  111، ص: 16)بحار األنوار، ج 2«أدبني ربي فأحسن تأدیبي» سول خدا و مروی از ر  (266؛ ص 12)وسائل الشیعة ؛ ج
ِه » و ِد اللَّ ِبي َعبآ

َ
اِم َعنآ أ حَّ ٍد الشَّ یآ َناِدِه َعنآ َز ِن ِبِإسآ ُحَسیآ ِن الآ ُن َعِليِّ بآ ُد بآ وا ِفي  ُمَحمَّ اَلِقِهمآ َصلُّ خآ

َ
اَس ِبأ ُد َخاِلُقوا النَّ یآ ُه َقاَل: َیا َز نَّ

َ
أ

ِنیَن فَ َمَساِجدِ  ُمَؤذِّ َة َو الآ ِئمَّ
َ نآ َتُکوُنوا األآ

َ
ُتمآ أ َتَطعآ َهُدوا َجَناِئَزُهمآ َو ِإِن اسآ َضاُهمآ َو اشآ ُتمآ َذِلَك َقاُلوا ِهمآ َو ُعوُدوا َمرآ ُکمآ ِإَذا َفَعلآ َعُلوا َفِإنَّ افآ

ةُ  یَّ َفِر َجعآ َسَن َما -َهُؤاَلِء الآ حآ
َ
َفرًا َما َکاَن أ ُه َجعآ ُب  َرِحَم اللَّ َحاَبهُ  ُیَؤدِّ صآ

َ
ةُ  أ یَّ َفِر َجعآ ُتمآ َذِلَك َقاُلوا َهُؤاَلِء الآ َفٍر َما  -َو ِإَذا َتَرکآ ُه ِبَجعآ َفَعَل اللَّ
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، 2)شرائع اإلسالم، ج تنبیه زن توسط شوهر (552، ص: 2)قواعد األحکام؛ جهمچون تنبیه صبی توسط حاکم 

ه است و طبق آن استعمال شد (51، ص: 15)مسالک االفهام، ج و تنبیه فرزند توسط پدر و جد (171ص: 
المنیر  )المصباح که در لغت ذکر شده است.« مؤاخذه به خاطر انجام عمل ناپسند»تادیب فرزند یعنی 

َماَن از امام صادق  رسد در روایاتی نظیر میبه نظر  (1؛ ص 1؛ ج ِن ُعثآ اِد بآ َقاَل ُقْلُت : روایت َحمَّ
ِه  ِبي َعْبِد اللَّ ِبيِّ َو  أِلَ َدِب الصَّ

َ
ٌة َو اْرُفْق. -اْلَمْمُلوِك  ِفي أ ْو ِستَّ

َ
 (168، ص  7)الکافی، ج «َفَقاَل َخْمَسٌة أ

ُکوِنيِّ از امام صادق و  روایت  ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن :  سَّ
َ
نَّ أ

َ
اِب  أ ْلَقی ِصْبَیاُن اْلُکتَّ

َ
ْلَواَحُهْم َبْیَن  -أ

َ
أ

َها ُح  -َیَدْیِه ِلَیِخیَر َبْیَنُهْم  َما ِإنَّ
َ
َمُکْم ِإْن  -َو اْلَجْوُر ِفیَها َکاْلَجْوِر ِفي اْلُحْکِم  -ُکوَمةٌ َفَقاَل أ ْبِلُغوا ُمَعلِّ

َ
أ

َبُکْم  تادیب به معنی دوم  (168، ص  7)الکافی، ج «َفْوَق َثاَلِث َضَرَباٍت ِفي اأْلََدِب اْقُتصَّ ِمْنُه. -َضَر
دامه مورد نظر است تادیب به )مؤاخذه به خاطر انجام عمل ناپسند( مراد بوده است. آنچه در این ا

و میهمین معنی  است و بررسی ماهیت و موارد تادیب به معنی اول )آموزش آداب و احکام اسال
صفات پسندیده و به طور کلی تربیت( از عهده این نوشتار خارج است. ناگفته پیداست که  تادیب  

وزی، ویژه آموزش فرامین دین، به معنی مؤاخذه، هدف نبوده بلکه وسیله ای برای تربیت، ادب آم
 بازداری از اعمال ناپسند و نهادینه کردن صفات پسندیده در وجود کودک است. 

ه از شود چنانکمیبه مطلق تنبیه و کتک زدن دیگری اطالق « تادیب»در کتب فقهی گاهی 
)الروضة البهیة و دیگران  (165)اللمعة الدمشقیة، ص: و شهید اول  (526، ص: 5)تحریر االحکام ، جعبارات عالمه 

به معنی تعزیر شرعی به کار « تادیب»شود و گاهی میاستفاده  (212، ص: 11، کشف اللثام، ج252، ص: 1،ج
استفاده از تادیب به جای  (278، ص: 21، جواهر الکالم، ج157، ص: 2، شرائع اإلسالم، ج17، ص: 8)المبسوط، جرود می

شود چنان که در روایتی به صراحب تادیب به تعزیر معنا شده: میه تعزیر در روایات نیز مشاهد

ِة ِفي َثْوٍب َواِحٍد َفَمْن َفَعَل »
َ
ُة َمَع اْلَمْرأ

َ
ُجِل ِفي َثْوٍب َواِحٍد َو اَل اْلَمْرأ ُجُل َمَع الرَّ َذِلَك َوَجَب اَل َیَناُم الرَّ

یر ْعِز از تادیب در روایت إسحاق  و ظاهرا مراد امام  ( 621 ، ص:1)الخصال، ج«َعَلْیِه اأْلََدُب َو ُهَو التَّ

کل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم عن أبي عبد الّله »زیر است:بن عّمار نیز تع أّنه قال: آ

                                                             
ُب   َما ُیَؤدِّ

َ
َوأ سآ

َ
َحاَبهُ  َکاَن أ صآ

َ
ُب َکاَن َعِليٌّ »و  (221؛ ص 8)وسائل الشیعة ؛ ج .«أ َحاَبه ُیَؤدِّ صآ

َ
؛  1)مجمع البحرین ؛ ج «أ

 بوده است. معنای اول مراد اهل بیت ( 52ص



 75 ....................................................... فرزند تادیب موارد و ماهیت
 

 

ّدب. قلت: فإن عاد یؤّدب
ُ
، ص: 18وسائل الشیعة، ج)«؟ قال: یؤّدب، و لیس علیهم حّد أدب، فإن عاد أ

271)  

تعریف مشخصی از تادیب که قسیم تعزیر باشد در اصطالح فقها دشوار است چه بنابراین ارائه 
، مسالك األفهام إلی آیات 156)اللمعة الدمشقیة، ص: اینکه ایشان گاهی تادیب را در برابر تعزیر به کار برده اند 

وتی گویی تفا برند به نحوی کهمیو گاهی تادیب و تعزیر را در کنار هم به کار  (117، ص: 2األحکام، ج

قول القائل للمسلم أنت خسیس أو وضیع »بین آنها وجود ندارد. برای مثال شیخ مفید آورده است: 
و مرحوم شهید ثانی  (716)المقنعة، ص:  «أو رقیع ... یوجب التعزیر و التأدیب و لیس فیه حد محدود

 (252، ص: 12)مسالك األفهام ، ج «أن المرجع في تقدیر التأدیب و التعزیر إلی نظر الحاکم»آورده است: 
، 2)شرائع اإلسالم، جا مصداق تعزیِر جایز دانسته است.همچنین مرحوم محقق تادیب زن توسط شوهر ر

 (171ص: 

باید توجه داشت که فقها در موارد متعدد متذکر شده اند که تادیب باید قرین با مصلحت باشد 
 (661، ص: 1کفایة األحکام، ج 226، ص: 21، جواهر الکالم ، ج261، ص: 8م ، ج، مسالك األفها552، ص: 2)قواعد األحکام ، ج

د، تادیب نباش –گردد میکه به مؤَدب یا مؤِدب یا دیگران باز -بنابراین تادیبی که در آن مصلحتی 
شرعی نیست. همچنین همواره این نکته مفروض بوده است که تادیب باید توسط کسی صورت 

ر آن را داشته باشد مانند حاکم نسبت به صبی و مجنون، شوهر نسبت به زن، ولی گیرد که والیت ب
قوبة من ع»بنابرآنچه گذشت چه بسا بتوان تادیب فقهی را اینگونه تعریف نمود:  1نسبت به فرزند

 1«اساء بمن له الحق بشرط المصلحة

 مفهوم تعزیر
ر»تعزیر در لغت از  ؛  2)معجم مقاییس اللغه ؛ ج« ی از زدننوع»و « تعظیم و یاری»به معنی « َعزآ

)المحیط في « عتاب»است.  همچنین در معانی دیگری چون  (78؛ ص 1)تهذیب اللغة ؛ ج« رد»و  (211ص

نیز استعمال شده است.  (561، ص2)لسان العرب، ج «زدن کمتر از حد»و« سرزنش»و  (282؛ ص 1اللغة ؛ ج
که معنی تادیب و ( 561؛ ص 2)لسان العرب ؛ جدانسته اند  «منع و رد»برخی، معنی اصلی آن را همان 

« تعزیر»اما خصوص واژه  (118؛ ص 2)النهایة في غریب الحدیث و األثر ؛ جگردد. مییاری رساندن به آن باز

                                                             
 در این باره مطالبی خواهد آمد. « موارد تادیب از حیث مؤِدب»در قسمت  1.
 مؤاخذه شخصی که مرتکب خطا شده توسط کسی که حق عقاب دارد به شرط وجود مصلحت. 1.
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، معجم مقاییس اللغه ؛ 722؛ ص 1، الصحاح ؛ ج251؛ ص 1)کتاب العین ؛ جمعنا شده است. « زدن کمتر از حد»به 

 (562، مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص211؛ ص 2ج

، الروضة 712)النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص: تعزیر در روایات و اصطالح فقها گاهی به معنی تادیب 

 116، ص: 7)الکافي، ج« زدن )تادیب( کمتر از حد»و گاهی در برابر حد و به معنای  (125، ص: 1البهیه، ج

استعمال شده است. مرحوم شهید در تعریف تعزیر  (128، ص: 2، شرائع اإلسالم، ج 61، ص: 8المبسوط، ج 121و 

و قید غلبه  (215، ص: 12)مسالك األفهام، ج «عقوبة أو إهانة ال تقدیر لها بأصل الشرع غالبا»آورده است: 
در )الرا به این جهت آورده که در مواردی برای تعزیر مانند حد مقدار مشخصی وارد شده است. 

عقوبة ال تقدیر لها شرعًا و اّنما أمره موکول »و مرحوم گلپایگانی آورده است:  (11، ص: 1المنضود، ج
« لزوم مصلحت»و « نظر حاکم»و دو قید  )همان( «الی نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحة

تعزیر  و را اضافه نموده است. هرچند تعریف اخیر مانعیت بیشتری دارد )تعزیر توسط غیر حاکم
کند( اما تعریف شهید نیز قابل دفاع است زیرا الزم نیست میخالی از مصلحت را از تعریف خارج 

زیر ارتکاب حرام توسط تع»شرایط لحاظ شود و اال باید دیگر شرایط از قبیل میدر تعریف تما
ز مانند تادیب ر نیرا نیز بدان اضافه نمود. نکته ای که نباید از غفلت نمود این است که تعزی« شونده

 ،526، ص: 2)السرائر، جمنوط به مصلحت است و همواره باید حاکم جانب مصلحت را رعایت نماید. 

 (152، ص: 11، مهذب األحکام، ج ۴۸، ص ۲۱ریاض المسائل، ج 

 1رسد بتوان با توجه به قیود و شرایطی که برای تعزیر در عبارات فقها موجود است میبه نظر 
 « تادیب توسط حاکم به کمتر از حد»ی از آن ارائه نمود: چنین تعریف

 رابطه تادیب و تعزیر
، مسالک االفهام، 716)المقنعة، ص: شوند میچنان چه گذشت تادیب و تعزیر گاهی به یک معنا دانسته 

و یعزر »: بین این دو نموده و آورد است 1. اما مرحوم شهید ثانی سعی در فرق گذاری(252، ص: 12ج
صبي فاعال و مفعوال و یؤدب المجنون کذلك، و التأدیب في معنی التعزیر هنا )باب لواط( و ال

                                                             
 این شرایط ذیل عنوان بعدی )رابطه تادیب و تعزیر( خواهند آمد. 1.
ای معاصر نیز تالشهایی برای فرق گذاری بین تعزیر و تادیب داشته اند: از جمله مرحوم تبریزی: أسس الحدود برخی فقه 1.

التعزیر عقوبة بدنیة أمر بها الشارع و لم یبّین مقدارها بل فّوض » 77. و مرحوم مرعشی نجفی: ص: 276و التعزیرات، ص: 
حیث الزمان و المکان و حالة المعّزر، و في هذین یشترط التکلیف في األمر إلی الحاکم الشرعي بما یراه من المصلحة من 

 .77، ص 1ی ضوء القرآن و السنة، جالقصاص عل« الجاني، و اما التأدیب فهو عقوبة بدنیة لغیر المکّلف کالصبي لو أتی بجنایة
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 (125، ص: 1)الروضة البهیة ، ج «إن افترقا من حیث إن التعزیر یتناول المکلف و غیره، بخالف التأدیب

نشان فرق بی که ضمن اشاره به هم معنی بودن تادیب و تعزیر در باب لواط، در سایر ابواب این گونه
 رود اما تادیب در مورد غیر ملکفینمیگذاشته است که تعزیر در مورد مکلف و غیر مکلف به کار 

   1شود.میاز قبیل صبی و مجنون استعمال 
همچنین ادعا شده که مراد از تادیب در اصطالح فقها همان تعزیر است اما تعزیر صبی و 

اما به نظر این سخن ( ۵۸۳، صفحه ۷عة أحکام األطفال و أدلتها، ج )موسومجنون سبک تر از تعزیر بالغین است. 
صحیح نباشد زیرا تعزیر همواره به دست حاکم است در حالی که افراد دیگری از جمله ولی نسبت 

تلخیص  ، 66، ص: 8، المبسوط، ج1681، ص: 7)الکافی، جبه صبی و موال نسبت به عبد هم حق تادیب دارند 

 تواند همواره مراد فقها از تادیب همان تعزیر باشد.میبنابراین ن  (222المرام، ص: 
 رسد که رابطه تادیبمیبا دقت در موارد استعمال این دو واژه در روایات و عبارات فقها به نظر 

تواند توسط غیر میو تعزیر عموم و خصوص من وجه است. زیرا تادیب از جهاتی اعم است زیرا 
اما تصمیم گیری در مورد کم و کیف تعزیر تنها متوجه  (27، ص: 6لکافی، ج)احاکم هم صورت گیرد 

همچنین  (181، ص: 1، القواعد و الفوائد، ج176، ص: 2، شرائع اإلسالم، ج 217، ص: 5)الخالف، جحاکم شرع است. 
در  (۱۵۱، ص ۲۴ ، تذکرة الفقهاء،ج5، ص: 5)ر ک: الکافی، جتواند انسان باشد و هم حیوان میادب شونده هم 

حالی که استعمال تعزیر برای حیوان تنها در لغت یافت شده است که در همانجا هم به معنای 
وجه دیگر اینکه تعزیر در قبال انجام حرام صورت  2(722، ص: 1)الصحاح، جتادیب و زدن نیست. 

، 216، ص: 7، مسالک االفهام، ج 162، ص: 2ج ، غایة المراد في شرح نکت اإلرشاد، 218)ر ک: الکافي في الفقه، ص: گیرد می

)روضة المتقین اما تادیب در قبال انجام مکروهات  2(711، تفصیل الشریعة )الحدود( ص 17، ص: 16ریاض المسائل ، ج

و در صبی در قبال انجام  (212)تفصیل الشریعة )الحدود( ص و امور متعارف )غیر محرمات( ( 517، ص: 6، ج

                                                             
أّما  مل التعزیر في حّق المکّلف و غیره، وأّن التأدیب و التعزیر في باب اللواط بمعنی واحد، لکن في غیره من األبواب یستع. 1

یة ، ج   166، ص: 16التأدیب فیستعمل في حّق غیر المکّلف مثل الصبيّ و المجنون. الجواهر الفخر
َماَن َقاَل: ُقلآ  1. ِن ُعثآ اِد بآ ِن َعِليٍّ َعنآ َحمَّ َحَسِن بآ ٍد َعِن الآ ِن ُمَحمَّ ی بآ ٍد َعنآ ُمَعلَّ ُن ُمَحمَّ ُن بآ ُحَسیآ ِه الآ ِد اللَّ ِبي َعبآ

َ
َدِب  ُت أِل

َ
ِفي أ

. ُفقآ ٌة َو ارآ َسٌة او ِستَّ ُلوِك َفَقاَل َخمآ َممآ ِبيِّ َو الآ  الصَّ
ُته. 2. َقرآ وآ

َ
ُت الحمار: أ رآ  و َعزَّ

حّقق تعبارت مرحوم آقای فاضل صریح در مطلب است )الفرق بین تعزیر البالغ و تأدیب الصبيّ  ... أّن تعزیر البالغ إّنما هو ل 2.
الفعل المحّرم منه، بخالف الصبيّ، فإّنه إّنما هو لشناعة العمل( اما دیگران هرچند معموال تعزیر را در قبال انجام حرام استعمال 

 شود ندارند.کرده اند اما تصریحی به اینکه تعزیر تنها در برابر انجام عمل حرام انجام می
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رود. از میان وجوه یاد شده در اعمیت تادیب، تولی حاکم مینیز به کار  (711مان، ص )هعمل شنیع 
 بر تعزیر از اتقان بیشتری برخوردار است.

تواند اعم از تادیب باشد زیرا تعزیر نسبت به غیر ملکفین از جمله صبی میدر مقابل، تعزیر نیز 
اما تادیب تنها نسبت به غیر  1 (187ام الدین، ص: )تبصرة المتعلمین في أحکو مجنون هم استعمال شده است 

  (125، ص: 1)الروضة البهیة ، جپذیرد. میمکلفین صورت 
قابل تامل اینکه هرچند به وجوه مطرح شده در نسبت بین تادیب و تعزیر در عبارات فقها 

رد زیادی . همچنین در موا1شودمیتصریح شده و یا قابل اصطیاد اند اما موارد نقض نیز یافت 
. این یکسان انگاری 2(252، ص: 12، مسالك األفهام ، ج716)المقنعة، ص: این دو به یک معنی دانسته شده اند 

که در روضه اصرار بر فرق گذاری بین  2(252، ص: 12)مسالك األفهام، جحتی از شهید ثانی در مسالک 
ان اولین فقیهی است که سعی در تعزیر و تادیب دارد نیز رخ داده است. در عین حال ظاهرا ایش

تعیین فرق بین تادیب و تعزیر داشته و در استفاده از آنها در جایگاه خاص خودشان، دقت به خرج 
  5داده است. 

                                                             
، همچنین « یعزر الصبي و المجنون إذا قذفا»ا قذف کنند آورده است: عالمه در مورد صورتی که صبی و مجنون کسی ر 1.

و یعّزر الصبي و المجنون و المقّر دون » آورده است: 52مرحوم فیض در  النخبة في الحکمة العملیة و األحکام الشرعیة، ص 
وة، و المستمني بعضو منه أو من العدد، و المجتمعان تحت إزار واحد مجّردین من دون حّل و المقّبل بشهوة و المعانق بشه

« یبتاد»و برای مجنون از « تعزیر»شهید اول برای صبی از «. غیره المحّرم، و الواطئ للبهیمة، و تقدیر الکّل إلی الحاکم. 
ه هرچند شهید ثانی تادیب را در اینجا به معنی تعزیر دانست 156استفاده نموده است. اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیة، ص: 

 125، ص: 1است. الروضة البهیة ، ج
 216شود: تفصیل الشریعة )الحدود(، ص: حتی در مورد اختصاص تعزیر به حاکم نیز مورد نقض یافت می. 1
، 1این یکسان انگاری ممکن است ناشی از تسامح یا تساوی معنایی این دو در خصوص بحث لواط )الروضة البهیة ، ج .2

 رد باشد که باید با توجه به مورد استعمال، مراد از تادیب یا تعزیر را فهمید.( یا حتی مطلق موا125ص: 
 أن المرجع في تقدیر التأدیب و التعزیر إلی نظر الحاکم. و ال فرق بین کون سببه القذف و غیره من األسباب المقتضیة له.  2.
الزنا بدونه کالتفخیذ و غیره، و إن کان محرما یوجب  أحدها: اإلیالج فال یتحقق» ایشان در بحث قیود تحقق زنا آوده است:  5.

(  و در جای دیگر آورده است: 16، ص: 1)الروضة البهیة، ج« التعزیر. و ثانیها: کونه من البالغ، فلو أولج الصبي أدب خاصة
ث إن إن افترقا من حی و یعزر الصبي فاعال و مفعوال و یؤدب المجنون کذلك، و التأدیب في معنی التعزیر هنا )باب لواط( و»

( که معتقد اند تعزیر در مورد مکلف و غیر 125، ص: 1)الروضة البهیة ، ج« التعزیر یتناول المکلف و غیره، بخالف التأدیب
 شود.رود اما تادیب در مورد غیر ملکفین از قبیل صبی و مجنون استعمال میمکلف به کار می
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 شرایط تادیب 
شود. میاست که فقدان هر یک از آنها باعث عدم مشروعیت تادیب  1تادیب دارای شرایطی

 شرایط تادیب از این قرار اند:

 یت داشتن( وال7
به ویژه ( 182، ص: 21، جواهر الکالم، ج511)عوائد األیام، ص: از آنجا که اصل عدم والیت احد بر دیگری  

بر بدن او است، تنها کسانی حق تادیب فرزند را دارند که شارع چنین حقی به ایشان داده 
 هم ندارند. فل راباشد. بنابراین کسی که والیت بر صبی ندارد مانند دایی و عمه حق تادیب ط

 وجود قوه تمییز در صبی(3
ولی در صورتی حق تادیب فرزندش را دارد که او خوب و بد را بفهمد. مرحوم صاحب  

لو قذف )الصبُی( عزر مع تمییزه علی وجه یؤثر التعزیر فیه کفا عن » جواهر آورده است: 
ه وجود تمییز در او دانسته است و تعزیر صبی را منوط ب( 212، ص: 21)جواهر الکالم ، ج «مثل ذلك

که هرچند عبارت ایشان نسبت به تعزیر صبی است اما از آنجا که مانع تعزیر، عدم تمییز  در 
صبی است و این مالک در تادیب نیز جاری است، تادیب نیز منوط به وجود قوه تمییز است. 

شد. چنان که مرحوم عالوه که ممکن است مراد ایشان از تعزیر در عبارت مذکور، تادیب با
م لو قذف الصبيُ ل»استفاده کرده است: « تادیب»نیز در مساله قذف صبی از واژه امام 

مرحوم عالمه ( 272، ص: 1)تحریر الوسیلة، ج «یحد... نعم لو کان ممیزا یؤثر فیه التأدیب أّدب.

 ه لو... ضرب منال خالف في أنّ »درباره تادیب صبی توسط اجیر )مانند معلم( آورده است: 
و بر ضمان اجیر در صورت  (127، ص 18)تذکرة الفقها، ج  «ال عقل له من الصبیان، فعلیه الضمان.

زدن صبِی غیر عاقل ادعای عدم خالف نموده است و از آنجا که مناط در ثبوت ضمان، عدم 
ندش زقوه تعلق در صبی است، این عدم جواز ضرب به دیگر اولیا از جمله پدر نسبت به فر

                                                             
ب و یشترط في تأدیب الصغار ما یشترط في تأدیب الزوجة فیج»اینگونه آورده است: مرحوم موسوی اردبیلی شرایط تادیب را  1.

أن یکون التأدیب لذنب فعله الصغیر ال لذنب یخشی أن یفعله، و أن یکون الضرب غیر مبّرح مّتفقًا مع حالة الصغیر و سّنه، و أن 
بقصد التأدیب، و أن ال یسرف فیه، و أن یکون مّما یعتبر  ال یکون علی الوجه و المواضع المخوفة کالبطن و المذاکیر، و أن یکون

التعزیرات،  )فقه الحدود و« الفعل مباح له. مثله تأدیبًا للصغیر، فإذا کان الضرب في هذه الحدود فال مسئولّیة علی الضارب؛ ألّن 
 (216، ص 1ج 
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کند. همچنین مرحوم صاحب جواهر زمان شروع تادیب صبی را از هفت مینیز سرایت 
رسد وجه آن، ظهور قوه تمییز در این میکه به نظر  (111، ص 21)جواهر الکالم، جسالگی دانسته اند 

 سن است. بنابراین ولی بر تادیب فرزندی که ممیز نشده والیت ندارد.

 وجود مصلحت(2
، 552، ص: 2)قواعد األحکام ، جصلحت در تادیب همواره مورد نظر فقها بوده است لزوم وجود م

و طبق آن نباید  (211، ص 1، فقه الحدود و التعزیرات، ج226، ص: 21، جواهر الکالم، ج261، ص: 8مسالك األفهام ، ج
ه صورت بحاکم یا پدر یا معلم بیهوده صبی را کتک بزند. این مصلحت در عبارات فقها گاهی 

تواند به مصلحت مؤِدب یا جامعه باز گردد و در میکه   (552، ص: 2)قواعد األحکام ، جمطلق آمده 
، األنوار 261، ص: 8مسالک االفهام، ج)برخی موارد خصوص مصلحت مؤَدب مورد نظر بوده است 

که مصلحت  -رد تادیب صبی تا جایی که در موا (226، ص: 21، جواهر الکالم ، ج111، ص: 1قسم11اللوامع، ج
و صاحب جواهر در )همان( توصیه شده که از تادیب صرف نظر نشود  -گردد میبه خود او باز 

 1(225، ص: 21)جواهر الکالم، جفرض ترتب فساد بر ترک تادیب، آن را واجب دانسته است. 

 رعایت سالمت مؤَدب(9
و نباید سالمت او در اثر تادیب  ( 66 ، ص:8)المبسوط، جتادیب مشروط به سالمت مؤَدب است  

د ظاهرهم االّتفاق علی أن تأدیب الول»به مخاطره بیافتند تا جایی که شهید ثانی آورده است: 
و بر این اشتراط، ادعای اجماع نموده است. ( 51، ص: 15)مسالک االفهام، ج «مشروط بالسالمة

تب شود، عنوان تادیب صدق همچنین ادعا شده بر زدنی که در پی آن مرگ مضروب متر
 کند.مین

 رعایت اعتدال و دوری از افراط(5
( 127، ص 18)تذکرة الفقها، ج شود که این شرط مخالفی ندارد میاستفاده  1از عبارت مرحوم عالمه 

طبق این شرط، مؤِدب نباید در تادیب اسراف )افراط( نماید و بر او الزم است در صورت 

                                                             
 اد علی ترکه، و قد ورد األمر بالتأدیبمع عدم تنقیح أصل وجوب التأدیب، و الظاهر أنه کذلك مع فرض ترتب الفس 1.
ال خالف في أّنه لو أسرف في التأدیب و شبهه أو زاد علی ما یحصل به الغرض أو ضرب من ال عقل له من الصبیان، فعلیه » 1.

 «الضمان
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ف کند در غیر این صورت ضامن است. همچنین برخی فقها حصول غرض، تادیب را متوق
تعداد مشخصی را برای تادیب ذکر نموده اند از جمله مرحوم محقق و دیگران که تجاوز از ده 

، ص: 1،الروضة البهیة، ج218، ص: 5، تحریر األحکام، ج152، ص: 2)شرائع اإلسالم، جاند ضربه را مکروه دانسته 

تحریر  ، 222، ص: 21)جواهر الکالم، جدیگر با تعیین عدد مخالفت نموده اند  در مقابل عده ای( 112

و امر تادیب را موکول به نظر مؤِدب و ولی دانسته اما معتقد اند نباید در  (277، ص: 1الوسیلة، ج
یا میزانی  1(178، ص: 12)مجمع الفائدة، جشود میتادیب صبی از میزانی که ادب مطلوب از آن حاصل 

 تجاوز شود.  1(277، ص: 1)تحریر الوسیلة، جکه مصلحت در آن است 

 موثر بودن تادیب(6
، تحریر الوسیلة، 212، ص: 21، ج2)ر ک: جواهر الکالماین شرط از برخی عبارات فقها قابل اصطیاد است  

 مو طبق آن تادیب فرزند در صورتی جایز است که تاثیر گذار باشد. مرحرم اما  (272، ص: 1ج

 «لو قذف الصبيُ لم یحد... نعم لو کان ممیزا یؤثر فیه التأدیب أّدب.»در این باره آورده است: 
شود میکه طبق آن اگر صبی، شخصی را قذف کند در صورتی تادیب  (272، ص: 1)تحریر الوسیلة، ج

سط وکه عالوه بر ممیز بودن، این تادیب در او اثر گذار باشد و مثال باعث عدم قذف مجدد ت
صبی بشود. همچنین گفته شده که تادیب عملی است که بر آن بازداشت مضروب از عملش 
مترتب شود هرچند تنها امید وجود داشته باشد که اراده مضروب به تکرار عمل شکل 

که از آن اشتراط تاثیر گذاری قابل استفاده است.   (276)أسس الحدود و التعزیرات، ص: گیرد. مین
رسد تاثیر گذاری تادیب شرط نباشد زیرا از طرفی اطالقات جواز تادیب صبی میاما به نظر 

توسط پدر فراوان اند و تخصیص آنها نیاز به مقیدی درخور آن همه اطالق دارد. و از طرف 
اگر تادیب »دیگر اینگونه نیست که مصلحت تادیب تنها متوجه صبی باشد که ادعا شود که 

بلکه گاهی تادیب صبی به خاطر عمل سوئی که « دست کشیداو به حالش اثر نداشت از آن 

                                                             
 وز.ه، و دونه یجإّن التأدیب ینبغي أن یکون علی حسب ما یراه المؤّدب، فإّنه به یحصل األدب المطلوب منها فال یجوز فوق 1.
تقتضي  ، فربماتأدیبه بحسب نظر المؤّدب و الوليّ  علی عشرة أسواط، والظاهر أّن  قیل: إّنه یکره أن ُیزاد في تأدیب الصبيّ  1.

وربما تقتضي األکثر، وال یجوز التجاوز، بل وال التجاوز عن تعزیر البالغ، بل األحوط دون تعزیره، وأحوط منه  المصلحة أقّل 
 تفاء بسّتة أو خمسةاالک

 مرحوم صاحب جواهر آورده است: لکن لو قذف )الصبی( عزر مع تمییزه علی وجه یؤثر التعزیر فیه کفا عن مثل ذلك .2
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ود بچه شمیگردد مثال باعث میمرتکب شده دارای مصلحتی است که به دیگران و جامعه باز
های دیگر با مشاهده تادیب صبی خطاکار، مرتکب خطای او نشوند. همچنین الزم نیست 

ل گیری در بسیاری موارد در شک که تاثیر تادیب در شکل گیری رفتار صبی، آنی باشد بلکه
کات رسد این نمیرفتار آینده او به ویژه رفتارهای بعد از بلوغش اثر خواهد گذاشت. به نظر 

مورد نظر فقها نیز بوده است چنان که عالمه در بحث حد سرقت، مصلحت در تادیب صبی 
و شهید ثانی ( 552ص:  ،2)قواعد األحکام ، ج را مطلق آورده و به مصلحت صبی مقید ننموده است

إن األولی له أن ال یعرض عن ضرب التأدیب )تادیب صبی توسط ولی( عند »آورده است: 
که در صورت بازگشت  (261، ص: 8)مسالک االفهام، ج «الحاجة، لرجوع المصلحة إلی الصبي

داند و مشخص است که بازگشت میمصلحت به صبی، اولویت را در عدم ترک تادیب 
صبی الزم نیست در همان زمان باشد. صاحب جواهر نیز در فرض ترتب مفسده، مصلحت به 

در حالی که ترتب مفسده همیشه آنی نیست  (225، ص: 21)جواهر الکالم، جداند میتادیب را واجب 
کشد تا مفسده ای بر عدم تادیب صبی مترتب شود. عالوه که میبلکه گاهی مدت ها طول 

 ه قید کردن این شرط نیست.نیازی ب« مصلحت»با شرطیت 
 اولیاء تادیب

مانع از تادیب صبی توسط دیگران  (572، ص: 2)کتاب المکاسب، ج« عدم والیة احد علی احد»اصل 
است. اما عده ای از این اصل خارج شده اند که در ادامه جواز اعمال تادیب توسط ایشان بررسی 

 شود.می

 تادیب توسط پدر و جد
جمله اولیاء بر تادیب صبی هستند و جواز تادیب توسط ایشان در روایات پدر و جد پدری از 

ِه »مفروض و مسلم دانسته شده است. از جمله در موثقه غیاث بن ابراهیم  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
 عن أ

ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ُب ِمْنُه َوَلَدَك َقاَل: َقاَل أ ا ُتَؤدِّ ِب اْلَیِتیَم ِممَّ دِّ

َ
ْبُه  -أ ا َتْضِرُب ِمْنُه َوَلَدَك.َو اْضِر  «ِممَّ

که حضرت فرموده: یتیم را همانند فرزندت ادب کن، و آن گونه که فرزندت  (271، ص: 11)وسائل الشیعة، ج
کنی، او را نیز تنبیه کن. از حیث سند، همگی روات از اجال بوده و دارای توثیق را تنبیه بدنی می

 بودنشمیاست که هرچند امامیتنها غیاث بن ابراهیم تمی (252و 82)رجال النجاشی :صباشند میخاص 
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وایت در این رفوق، موثقه و قابل اعتماد است.  محرز نیست اما توقیق خاص دارد. بنابراین روایت
جواز تادیب و تنبیه بدنی توسط ولی که قدر متیقن آن پدر است مفروض و مسلم دانسته شده. 

ٍد َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعیَسی ر: همچنین در موثقه اسحاق بن عما ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِعدَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ اٍر َقاَل: ُقْلُت أِلَ ْبُت اْلُغاَلَم ِفي َبْعِض َما َیْحُرُم َفَقاَل َو َکْم  َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ َما َضَر بَّ ُر
بْ  َما َضَر بَّ ُبُه َفُقْلُت ُر َه َفُقْلُت َتْضِر ِق اللَّ َنی اتَّ َتْیِن ُثمَّ َقاَل َحدَّ الزِّ َعاَد َذِلَك َمرَّ

َ
ُتُه ِماَئًة َفَقاَل ِماَئًة ِماَئًة َفأ

ُبُه  ْضِر
َ
ي اَل أ نِّ

َ
ِه َلْو َعِلَم أ َبُه َفَقاَل َواِحدًا َفُقْلُت َو اللَّ ْضِر

َ
ْن أ

َ
ًا َما دِإالَّ َواِح ُجِعْلُت ِفَداَك َفَکْم َیْنَبِغي ِلي أ

 
َ
ْفَسَدُه َفَقاَل َفاْثَنَتْیِن َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َهَذا ُهَو َهاَلِکي ِإذًا َقاَل َفَلْم أ

َ
َماَتَرَك ِلي َشْیئًا ِإالَّ أ

ُ
ِکُسُه َزْل أ

ِقِم 
َ
ْجَرَم َفأ

َ
ی َبَلَغ َخْمَسًة ُثمَّ َغِضَب َفَقاَل َیا ِإْسَحاُق ِإْن ُکْنَت َتْدِري َحدَّ َما أ  اْلَحدَّ ِفیِه َو اَل َتَعدَّ ُحُدودَ َحتَّ

ِه. که در آن اسحاق در مورد میزان زدن پسرش سوال پرسیده و حضرت هم  (167، ص: 7)الکافی، ج اللَّ
در پاسخ از اصل کتک زدن نهی نفرمودند بلکه تنها کمیت آن را تعیین نموده است. بنابراین اصل 

 فهم او را نفی نفرموده است. جواز ضرب برای سائل مسلم بوده و امام نیز 
خورد از جمله شیخ میجواز تادیب فرزند توسط پدر در عبارات فقها نیز به کرات به چشم 

که  (66، ص: 8)المبسوط، ج «إن ضرب األب أو الجد ... تأدیبا فهلك منه فهو مضمون»آورده است: 

ّدب و لو أ»شابه آورده است: اصل جواز ضرب تادیبی را مفروض دانسته اند. و عالمه در عبارتی م
و مرحوم صاحب  (526، ص: 5)تحریر األحکام، ج «الّصبيّ أبوه أو جّده ألبیه فمات، فعلیه الّدیة في ماله

)جواهر جواهر بر ثبوت دیه در فرض موت صبی در اثر تادیب پدر و جد ادعای اجماع نموده است 

یشان بر وجوب دیه علیه ضارب منعقد شده است که هرچند اجماع ادعایی ا 1 (661، ص: 21الکالم ، ج
 اما کاشف از اصل جواز تادیب توسط پدر و جد نزد مجمعین نیز هست. 

 ماند.میبا توجه به آنچه گذشت شبهه ای در جواز تادیب فرزند توسط پدر و جد باقی ن

 تادیب توسط مادر
ر ست چرا که مترتب ببررسی تفصیلی جواز تادیب توسط مادر از عهده این نوشتار خارج ا

بحث از ثبوت والیت برای مادر و تصمیم گیری در مورد ماهیت و شئون حضانت است که خود 

                                                             
 اتفق أنه مات به فان علیه دیته في مالهاتفقوا علی أنه لو ضرب الصبي أبوه أو جده ألبیه الضرب السائغ لهما تأدیبا ف 1.
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در این مجال بنا بر این است که مادر در زمان حضانت اقال بر برخی شئون  1معرکه آراء فقها است.
والیت  دنی استفاده شود همفرزند والیت دارد. اما آیا بر تادیب به ویژه تادیبی که در آن از تنبیه ب

دارد یا نه نیاز به بررسی دارد زیرا با وجود تصریح بر جواز تادیب توسط پدر و جد پدری و معلم، 
در مورد جواز تادیب توسط مادر در عبارات فقهای ( 661، ص 21، جواهر الکالم، ج 66، ص: 8)المبسوط، ج

 مطلبی یافت نشده است.  1پیشین

ُد ْبُن » ای را اقامه نمود: از جمله روایت غیاث:ن برای اثبات آن ادلهتوامیبا این حال  ُمَحمَّ
ٍد  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِبي  َیْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن ِغَیاِث ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ َعْن ُمَحمَّ

ِه  ِمیُر اْلُم  َعْبِد اللَّ
َ
ُب ِمْنُه َوَلَدَك  ْؤِمِنیَن َقاَل: َقاَل أ ا ُتَؤدِّ ِب اْلَیِتیَم ِممَّ دِّ

َ
ا َتْضِرُب  -أ ْبُه ِممَّ َو اْضِر

 (278، ص: 11)وسائل الشیعة، ج «ِمْنُه َوَلَدَك.

مطلق است و شامل پدر و مادر « اّدب»توان چنین استناد کرد که خطاب میبه این موثقه 
نیز حق تادیب یتیم را دارد چنان که طبق فراز دوم روایت حق  شود. بنابراین عالوه بر پدر، مادرمی

قطعا شامل فرزندی که  «ادب الیتیم»در خطاب « یتیم»زدن فرزند خود را هم دارد. عالوه بر این 
شود بنابراین مادر از جمله کسانی است میپدرش را از دست داده ولی مادرش در قید حیات است 

را داده است. اما این وجه پذیرفته  -که فرزند خود اوست  -تیم به او مجوز تادیب یکه امام 

                                                             
وارد نشده است در فقه دو نحوه تعریف دارد: برخی در مقام تعریف، ماهیت آن را والیی ندانسته اند مثال  حضانت که در ادله 1.

الحضانة: تربیة الصبيّ و حفظه، و جعله في سریره، و أخذه منه، و کحله، و دهنه، و تنظیفه، و »مرحوم عالمه آورده است: 
الحضانة »( و مرحوم سبزواری در تعریفی مشابه آورده است:  12، ص: 2)تحریر األحکام، ج« غسل خرقه و ثیابه و أشباه ذلك

.  در مقابل بسیاری از فقها حضانت را نوعی  176، ص: 15مهذب األحکام )للسبزواري(، ج« هي حمایة الطفل و رعایته
یاض المسائل )ط  ، 15الحدائق الناضرة، ج ،258، ص: 5، الروضة البهیة، ج155، ص: 11الحدیثة(، ج -والیت شمرده اند)ر

 (228، ص: 2)المبسوط، ج« ان التربیة و الحضانة والیة»(  چنان که مرحوم شیخ آورده است: 82ص: 
شود اما برخی فقهای معاصر به بررسی این مساله هرچند مساله تادیب توسط مادر در عبارات فقهای پیشین یافت نمی 1.

تأدیب ال حّق  و لألمّ »مختصری آورده اند. از جمله مرحوم موسوی اردبیلی آورده است: پرداخته و برای تنقیح این مساله مطالب 
 في غیبة األب، و في ما عدا هذه األحوال فلیس لها حّق  علی رأي إذا کانت وصّیة علی الصغیر أو کانت تکّفله، و لها هذا الحّق 

المستفاد من نصوص »( و مرحوم سیفی مازندرانی : 216 ، ص1)فقه الحدود و التعزیرات، ج « التأدیب علی الرأي الراجح
. ولّما کانت الوالیة الشرعیة بحاجة إلی الحّجة الشرعیة وهي لم تقم، تنتفي المقام والیة األب والجّد علی التأدیب، دون االُمّ 

 2 )دلیل تحریر الوسیلة )النکاح( ج« مة.الضرب للتأدیب والتعلیم من قبیل الحکو ، ألّن . وال تنفذ إجازة األب لالُمّ والیة االُمّ 
 (681ص 
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نیست زیرا طبق آن، مادر از جهت مادر بودن والیت بر تادیب ندارد بلکه از جهت وصایت بر یتیم 
 1 چنین حقی به او داده شده است. چنان که ظاهر برخی کلمات، التفات به این نکته است.

به این روایت و سایر روایات جواز تادیب فرزند را با چالش اما آنچه بیشتر از هر چیز تمسک 
کند این است که هرچند فقها برای جواز تادیب فرزند توسط پدر و جد و حتی معلم و میمواجه 

ضمان مؤِدب در صورت افراط به روایات تادیب فرزند تمسک کرده اند اما ظاهرا هیچ فقیهی برای 
ها استناد نکرده است که با توجه به کثرت ابتالء تادیب فرزند اثبات جواز تادیب توسط مادر بدان
جواز تادیب توسط مادر، مفروض »رسد. این شبهه هم که میتوسط پدر و مادر، عجیب به نظر 

صحیح نیست زیرا جواز تادیب توسط « بوده و به همین جهت در روایات و عبارات فقها وارد نشده
شتر مسّلم بوده است و با این وجود نه تنها اصل آن مطرح شده پدر نیز به همان اندازه و بلکه بی

 بلکه احکام مترتب بر آن از قبیل ضمان و شرایط تادیب نیز در کلمات ایشان موجود است. 
 رسد:میبرای چرایی عدم تعرض فقها به تادیب فرزند توسط مادر دو وجه به نظر 

دانسته اند و او را در زمره اولیا از قبیل میر در روایات جواز تادیب را منصرف از ماد« ولی. »1 
 دیده اند.میحاکم و پدر ن

. بر فرض والیت داشتن مادر، فقها برای مادر حقی برای ضرب و تادیب فرزند قائل نبوده 1 
 اند )مادر تنها بر حفظ و نگهدراری فرزند والیت دارد نه بر تادیب(

و اثبات جواز در مادر  (271، ص: 18)وسائل الشیعة، جضمنا تمسک به روایت جواز تادیب توسط معلم 
علم در رسد چه اینکه استقالل ممیبا استفاه از قیاس اولویت یا تنقیح مناط نیز صحیح به نظر ن

والیت بر تادیب مشکوک است بلکه ادعای عدم خالب شده که تنها پدر بر جمیع امور فرزند 
بنابراین والیت  ( 88، ص: 15الحدائق الناضرة، ج 267، ص: 1هایة المرام، ج، ن652، ص  1)السرائر : ج  1والیت دارد.

تا بتوان با با آن والیت مادر را با  2معلم بر تادیب از باب اجیر بودن است و نه استقالل در والیت

                                                             
في غیبة األب. )فقه الحدود و  التأدیب علی رأي إذا کانت وصّیة علی الصغیر أو کانت تکّفله، و لها هذا الحّق  حّق  لألمّ  .1

 (216، ص 1التعزیرات، ج 
 قّیم بأموره. ال خالف أّن األب أحّق بالولد في جمیع األحوال، و هو الوالي علیه و ال .1
عدم الضمان إّنما هو في صورة ال یوجد من األجیر تعّد فیها، فإن وجد وجب الضمان  چنان که ظاهر کالم عالمه )اعلم أّن  .2

( و صریح عبارت مرحوم 121، ص 18فیموت.( )تذکرۀ الفقها، ج  قطعا، مثل ان یضرب األجیر علی التأدیب و التعلیم الصبيّ 
أّنه أجیر و األجیر یضمن بجنایته و إن  -مع أّنه یمکنه التأدیب من غیر ضرب -الوجه في ذلك )الضمان(عاملی همین است.)و 

 178( همچنین صریح عبارت مرحوم گلپایگانی: إرشاد السائل ، ص: 815، ص: 11لم یقّصر کالطبیب.( )مفتاح الکرامة، ج
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اولویت یا تنقیح مناط اثبات نمود. بلکه احتمال عدم استقالل نیز برای تخریب استدالل کفایت 
 . کندمی

توان برای جواز تادیب فرزند توسط مادر اقامه نمود ادله حضانت است. مینهایت دلیلی که 
، مسالک االفهام : 111، ص  2قواعد االحکام : ج )توضیح اینکه بسیاری از فقها حضانت را والیت دانسته اند 

دوران والیت دارد و از جمله . بنابراین مادر بر فرزند در این (155، ص: 11، ریاض المسائل، ج211، ص  8ج 
بر جواز تادیب فرزند توسط میمصادیق والیت، والیت بر جسم است. اما از آنجا که دلیل محک

مادر موجود نیست )والیت مادر بر بدن فرزند، مشکوک و محل احتیاط است( با در نظر گرفتن 
مورد گستره والیت مادر به  باید در (182، ص: 21)جواهر الکالم، جاصل عدم والیت احدی بر دیگری 

موارد متیقن اکتفا نمود و آن جایی است که حفظ و نگهداری از فرزند در دوران حضانت بدون 
تادیب و تنبیه بدنی فرزند ممکن نباشد برای مثال اگر مادر برای دور کردن فرزند از خطر نیاز به 

اجازه چنین کاری را دارد. ضرب و تادیب طفل دارد حتی اگر این نیاز به حد اضطرار نرسد، 
همچنین اگر تربیت را مصداقی از حضانت بدانیم و فرزند بدون مقداری متعارفی از تادیب و تنبیه  

 1قابل تربیت نباشد، مادر حق چنین کاری را دارد.

 تادیب توسط غیر والدین
علیه : امام )عالوه بر پدر و جد پنج دسته دیگر بر تادیب فرزند والیت دارند  1طبق عبارت شیخ

جواز تادیب توسط هریک از این  (66، ص: 8)المبسوط، جالسالم(، حاکم، امین حاکم، وصی و معلم. 
افراد یا بدون نیاز به اذن از پدر و جد است یا محتاج به اذن. مشخص است که امام و حاکم و 

الیت اذن پدر یا حاکم وامین حاکم برای تادیب فرزند نیاز به اذن از پدر ندارند برخالف وصی که با 
 کند. میبر امور ولد و از جمله تادیب او پیدا 

اما آنچه محل نزاع است و در امور تربیتی ثمره بیشتری دارد، تادیب فرزند توسط معلم است 
که آیا او مستقال بر تادیب طفل والیت دارد یا به جهت ماذون بودن والیت دارد؟ یکی از ثمرات 

                                                             
که بررسی آنها از عهده این مختصر خارج است. از جمله  ادله دیگری هم برای جواز تادیب توسط مادر قابل بیان است. 1

إن حکم العقل بحسن ضرب الیتیم تأدیبًا و لمصلحته باعتبار أنه إحسان له و عدل في حقه، إنما یرجع إلی حکم »حکم عقل : 
 18، ص: 22موسوعة اإلمام الخوئي، ج« العقل بحسن العدل و اإلحسان النطباقه علیه

أو ضربه اإلمام أو الحاکم أو أمین الحاکم أو الوصي أو ضربه المعلم تأدیبا فهلك  الجد الصبيِ تأدیبا فهلكإن ضرب األب أو  1.
 منه فهو مضمون، ألنه إنما أبیح بشرط السالمة
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یت مادر در صورت استقالل معلم بر تادیب فرزند با قیاس اولویت یا تنقیح این نزاع، اثبات وال
المبسوط، )مناط است. برخی عبارات نسبت به استقالل یا عدم استقالل معلم در والیت، ساکت اند. 

 ، مفتاح121، ص 18)تذکرۀ الفقها، ج در مقابل صریح عبارات برخی فقها   (272، ص: 1، السرائر، ج66، ص: 8ج

، تکملة العروة الوثقی، 661، ص: 21)جواهر الکالم، جو ظاهر برخی دیگر  (178، إرشاد السائل ، ص: 815، ص: 11الکرامة، ج

 اجیر بودن معلم و عدم استقالل او در والیت بر تادیب است.  (118، ص: 1ج
ئون ر جمیع شرسد با توجه به ادعای عدم خالف بر اینکه پدر، ولی بمیدر مقام بررسی به نظر 

و همچنین اصل  ( 88، ص: 15الحدائق الناضرة، ج 267، ص: 1، نهایة المرام، ج652، ص  1)السرائر : ج فرزند است 
ج  )تذکرۀ الفقها،در کنار تصریح و ظاهر عبارات فقها بر اجیر بودن معلم « عدم والیة احد علی احد»

، 1، تکملة العروة الوثقی، ج661، ص: 21، جواهر الکالم، ج178سائل ، ص: ، إرشاد ال815، ص: 11، مفتاح الکرامة، ج121، ص 18

شود که والیت معلم بر فرزند، استقاللی نیست بلکه او برای هرگونه تادیب فرزند میمعلوم  (118ص: 
 (118، ص: 1)تکملة العروة الوثقی، جنیاز به اذن از پدر یا حاکم شرع دارد 

  حکم گونه های مختلف تادیب 
امروزه عالوه بر روش های مختلف تنبیه جسمی، از شیوه های متنوع دیگری برای تادیب 

یشتر شود که بمیفرزند نظیر محروم کردن فرزند از تفریح و رسوا نمودن او نزد همساالن استفاده 
 بر رفتاریمبر روح فرزند اثر گذار است و چه بسا تاثیر مثبت یا منفی بیشتری نسبت به تادیب جس

 و روحی فرزند مستلزم بررسی ادله و کلماتمیفرزند داشته باشد. تعیین مشروعیت تنبیه جس
 فقها است که در ادامه، این مهم بررسی خواهد شد.

 تادیب جسمی
توان به دسته ای از روایات تمسک نمود. از جمله موثقه میمیبرای اثبات جواز تنبیه جس

ُد ْبُن یَ »غیاث بن ابراهیم:  ِد ْبِن َیْحَیی ُمَحمَّ دَعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  َعْن ِغَیاِث ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
ُب َقاَل: َقاَل أ ا ُتَؤدِّ ِب اْلَیِتیَم ِممَّ دِّ

َ
: أ

ْبُه مِ  ا َتْضِرُب ِمْنُه َوَلَدَك.ِمْنُه َوَلَدَك َو اْضِر یتیم را همان گونه که فرزندت  (278، ص: 11)وسائل الشیعة، ج «مَّ

ن زنی. صراحت ایمیکنی ادب نما و او را کتک بزن به همان نحو که فرزندت را کتک میرا تادیب 
 روایت در جواز تنبیه بدنی فرزند کامال روشن است و نیاز به توضیح ندارد.
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ُد ْبُن » توان به صحیحه حماد استناد نمود:میاثبات جواز تادیب فرزند  همچنین برای ُمَحمَّ
اِد ْبِن ُعْثَما ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َعْن َحمَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ َن َقاَل: َیْعُقوَب َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ُمَحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ َدِب الصَّ  ُقْلُت أِلَ
َ
ٌة َو اْرُفْق ِفي أ ْو ِستَّ

َ
؛  18)وسائل الشیعة ؛ ج«ِبيِّ َو اْلَمْمُلوِك َفَقاَل َخْمَسٌة أ

در مورد ادب کردن صبی و مملوک پرسیدم. ایشان گوید: از امام صادق میحماد ( 271ص
فرمودند: پنج یا شش )تازیانه( و مدارا کن. در این روایت حماد یا در صدد سوال از اصل جواز 

اهر ظچنان که  -بوده است و یا از کمیت آن. اگر در صدد پرسش از اصل جواز تادیب بوده  تادیب
با مفروض و مسّلم  تمام است زیرا امام میداللت آن بر جواز تنبیه جس –سوال همین است 

 توان بر بدن صبی و مملوک واردمیانگاری اصل جواز تادیب تنها کمیت آن )تعداد تازیانه ای که 
کامال واضح و روشن بوده و میرا مطرح نموده اند به نحوی که گویا اصل جواز تنبیه جس نمود(

نیاز به پاسخ نداشته است. اگر سوال حماد در مورد میزان )کمیت(  تادیب بوده است باز هم داللت 
 دهد اصل جواز تنبیه بدنی حتی نزد راوی نیز کامال مشخص بوده است.میتمام است زیرا نشان 

به روایت فوق موثقه سکونی است که در آن تنها کمیت تنبیه بدنی توسط معلم بیان شده مشا

 َعْن َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم »است که حاکی از مسّلم بودن اصل جواز تنبیه فرزند توسط معلم است: 
ِه  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
َبُکْم : ... أ َمُکْم ِإْن َضَر ْبِلُغوا ُمَعلِّ

َ
َفْوَق َثاَلِث  -أ

َباٍت ِفي اأْلََدِب اْقُتصَّ ِمْنُه.   (271ص :    18الشیعة ج : )وسائل« َضَر
ائل )وسهمچنین در روایات گاهی امر به کتک زدن فرزند به منظور آموزش احکام دین شده است 

یات نیز جواز تنبیه بدنی قابل اثبات است. بنابراین  تادیب که از این دسته روا( 272، ص: 11الشیعة، ج
فرزندی که خطایی انجام داده و لو با استفاده از تازیانه جایز است هرچند که نباید سالمت میجس

 ( 51، ص: 15)مسالک االفهام، جمؤَدب به خطر بیافتد. 
 انگاشته شده است. به عنوانفرزند در مقام تادیب در عبارات فقها نیز مسلم میجواز تنبیه جس

یکره أن یزاد في تأدیب »قها در عباراتی مشابه آورده اند:نمونه مرحوم محقق،عالمه و دیگر ف
، 151، اللمعة الدمشقیة، ص: 218، ص: 5، تحریر األحکام، ج152، ص: 2)شرائع اإلسالم، ج «الّصبي علی عشرة أسواط

صبی را در مقام تادیب امری مسلم پنداشته و تنها از حیث میجسکه تنبیه  (252، ص: 12مسالك األفهام، ج
 اند.  کمیت، زدن بیش از ده شالق را مکروه شمرده
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 تادیب روحی
 توان برای اثبات جواز تادیب روحی فرزند ارائه نمود از این قرار است:میادله ای که 

آن را  زند، نحوه اعمالاطالق ادله: اهل بیت در مقام توصیه به تربیت، تعلیم و تادیب فر (1

ُد ْبُن َیْعُقوَب »به مخاطب واگذار نموده اند. از جمله در موثقه غیاث بن ابراهیم:  ُمَحمَّ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن ِغَیاِث ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن  دَعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ َعْن ُمَحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن َقاَل  أ

َ
ُب ِمْنُه َوَلَدَك َو : َقاَل أ ا ُتَؤدِّ ِب اْلَیِتیَم ِممَّ دِّ

َ
: أ

ا َتْضِرُب ِمْنُه َوَلَدَك. ْبُه ِممَّ به صورت مطلق که امام  (278، ص: 11)وسائل الشیعة، ج «اْضِر
 القشود. اطمیتادیب فرزند را مسلم دانسه اند و این اطالق شامل تادیب روحی نیز 

محمد بن یعقوب َعْن »خورد: میجواز تادیب در موثقه یونس بن یعقوب نیز به چشم 
ْسَباٍط 

َ
ْصَحاِبَنا َعْن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ٍة ِمْن أ ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن ِعدَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ  ِعدَّ

ِبي َعْبِد اللَّ 
َ
ِتيَ َلُه ِستُّ ِسِنیَن  ِه َعْن ُیوُنَس ْبِن َیْعُقوَب َعْن أ

ْ
ی َیأ َك َحتَّ ْمِهْل َصِبیَّ

َ
َقاَل أ

َدِبَك َفِإْن َقِبَل َو َصَلَح َو ِإالَّ َفَخلِّ َعْنُه.
َ
ْبُه ِبأ دِّ

َ
ُه ِإَلْیَك َسْبَع ِسِنیَن َفأ شیعة، )وسائل ال «ُثمَّ ُضمَّ

اعمال آن را به تنها امر به تادیب صبی نموده و نحوه  که امام صادق  (272، ص: 11ج
این عبارات در کالم اهل بیت مشابه دستور مولی به عبدش   1 پدر واگذار نموده است.

در امر به آوردن آب است که بنده در نحوه تامین آب مخیر است که مثال از چاه آب 
تواند از شیوه های متعدد برای میبیاورد یا از چشمه و یا از رودخانه. بنابراین پدر 

 ند استفاده کند که از جمله آنها تادیب روحی صبی است.تادیب فرز
، ص: 2)قواعد األحکام، ج فقها نیز در موارد متعدد اصل تادیب را به صورت مطلق جایز شمرده اند

که مؤید خوبی برای اثبات جواز تادیب روحی از روایات است. بلکه  (221، ص: 1، القواعد و الفوائد، ج511

                                                             
ی یَ »خورد از جمله سپردن نحوه تادیب به مخاطب در روایات دیگر به چشم می. 1 َك َحتَّ ِهلآ َصِبیَّ مآ

َ
ِتيَ لَ عن ابی عبدالله: أ

آ
ُه ِستُّ أ

َدِبك
َ
ُه ِبأ بآ دِّ

َ
َع ِسِنیَن َفأ َك َسبآ ُه ِإَلیآ َع ِسِنین»، ...«ِسِنیَن ثُمَّ ُضمَّ ُب َسبآ َع ِسِنیَن َو ُیَؤدَّ َعبآ َسبآ َنَك َیلآ ِملآ َصبِ » ، «َدِع ابآ ِتيَ احآ

آ
ی َیأ َك َحتَّ یَّ

ِکَتاِب ِستَّ  ُه ِفي الآ بآ دِّ
َ
ِه ِستُّ ِسِنیَن ُثمَّ أ ٍم.»و « ِسِنینَعَلیآ ِف َصاٍع ُکلَّ َیوآ َق ِبِنصآ نآ َیَتَصدَّ

َ
ٌر َلُه ِمنآ أ َدُه َخیآ َحُدُکمآ ُولآ

َ
َب أ نآ ُیَؤدِّ

َ
وسائل  «أَل

 (276الی  272، ص: 11الشیعة، ج
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 1(121، ص 18)تذکرۀ الفقها، ج تواند بدون کتک زدن نیز واقع شود. میه تادیب عالمه تصریح نموده ک
، کشف 278، ص: 12)مسالك األفهام ، جهمچنین فقها تصمیم گیری در مورد نحوه تادیب صبی را به حاکم 

، تحریر 178، ص: 12)مجمع الفائدة، جیا مطلق مؤِدب و ولی  (278، ص: 21، جواهر الکالم ، ج568، ص: 11اللثام ، ج

توانند به صالحدید خود و با توجه به مصلحت میبنابراین ولی و حاکم  سپرده اند( 277، ص: 1الوسیلة، ج
نیز  1از تادیب روحی نظیر ترساندن و تهدید و سبمیمؤَدب، به جای کتک زدن و تنبیه جس

 استفاده نمایند. 
پدر حق کتک زدن صبی را قیاس اولویت نسبت به تادیب جسمی: مطابق روایات،  (1

دارد و حتی برای تادیب صبی مجازات سنگینی مانند شالق زدن جایز دانسته شده 
تواند هر تادیبی که در رتبه میبنابراین به طریق اولی  (271؛ ص 18)وسائل الشیعة ؛ جاست 

خفیف تر از تنبیه بدنی باشد را اعمال نماید. این دلیل هرچند جواز تادیب های شدید 
کند اما هرگونه تادیب روحی که عرفا خفیف تر از کتک زدن باشد میروحی را اثبات ن

 نماید.  میرا اثبات 
جواز تادیب روحی نسبت به غیر فرزند و تسری آن به تادیب فرزند با استفاده از الغاء  (2

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَز »خصوصیت: توضیح اینکه از طرفی ادله ای مانند آیه شریفه  ِعُظوُهنَّ َو ُهنَّ فَ الالَّ
 بر )جواز( تادیب زن توسط شوهر داللت دارد.  (22)نساء،  «اْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َو اْضِرُبوُهنَّ 

توسط « ترک بستر»و از طرف دیگر  (626، کتاب النکاح )أراکي(، ص: 281، ص: 11)ر ک: جواهر الکالم، ج
یب روحی است به ویژه اگر همراه با غلطت و شوهر و  موعظه کردن زن )فعظوهن( نوعی تاد

)اضربوهن( آیه در صدد اثبات جواز تادیب میشدت باشند. بنابراین عالوه بر تادیب جس
روحی نیز هست. حال که هجر و موعظه از مصادیق تادیب اند و در ادله دیگر مطلق تادیب 

                                                             
صبي لإن وجد )تعد( وجب الضمان قطعا، مثل أن... یضرب األجیُر علی التأدیب و التعلیم الصبيّ َفیموت؛ إلمکان تأدیب ا .1

 بغیر الضرب.
مرحوم شیخ انصاری یکی از مستثنیات حرمت سب را سب پدر خطاب به فرزندش دانسته و آورده است:  و یمکن أن یستثني  1.

لعبده  أو السّید من ذلك ما إذا لم یتأثّر المسبوب عرفًا، بأن ال یوجب قول هذا القائل في حّقه مذّلة و ال نقصًا، کقول الوالد لولده
، و نحو ذلك سواء لم یتأثر المقول فیه بذلك بأن لم یکرهه أصاًل «یا خبیث»، و عند غیظه: «یا حمار»مشاهدة ما یکرهه: عند 

، 1أم تأثر به؛ بناًء علی أّن العبرة بحصول الذّل و النقص فیه عرفًا.و یشکل الثاني بعموم أدّلة حرمة اإلیذاء. کتاب المکاسب، ج
 156و  155ص: 
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روحی فرزند نیز جایز است.  تادیب (27، ص: 6)الکافی، جنسبت به صبی مشروع دانسته شده است 
« هجر فی المضاجع»ضمنا احتمال اختصاص هجر برای تادیب زوجه مردود است زیرا تنها 

مختص تادیب زن است و دلیلی ندارد که مطلق دور شدن تنها برای تادیب زن به کار رود. 
بی ص مؤید عدم اختصاص هجر به تادیب زن نیز استعمال تادیب به هجر )دور کردن( نسبت به

ْبُه َو اْهُجْرُه َو اَل ُتِطْل.»در مرسله  ِبي اْلَحَسِن ُموَسی اْبنًا ِلي َفَقاَل اَل َتْضِر
َ
 )عدة «َشَکْوُت ِإَلی أ

نسبت به فرزندش شکایت کرد و  که طبق آن شخصی از امام کاظم  است (81الداعي، ص: 
 طوالنی شود.  ایشان فرمود: او را کتک نزن بلکه دورش نما اما نگذار این دوری

بر روح فرزند: هر گونه تادیب جسمی، بر روح و جان فرزند نیز اثر میتاثیر تادیب جس (2
گذار است. بنابراین همه ادله و روایات تجویز کننده تادیب جسمی، جواز تادیب روحی را نیز 

 کند. میاثبات 
 او جایز است.میبنابر ادله فوق تادیب روحی فرزند نیز مانند تادیب جس

 جمع بندی
 شود:میاز آنچه گذشت نتایج زیر حاصل 

زش آمو»در لغت معانی مختلفی استعمال شده که از میان آنها دو معنای « تادیب»برای  .1
با مباحث فقه تربیت « مؤاخذه به خاطر انجام عمل ناپسند»و « ریاضت نفس و محاسن اخالق

 مرتبط است.
توجه به استعمال فراوان آن به معنی  هرچند ارائه تعریف مشخصی از تادیب در فقه با .1

نزدیک  «عقوبة من اساء بمن له الحق بشرط المصلحة»تعزیر دشوار است اما به نظر تعریف آن به 
 به صواب است.

 که از جمله مهم ترین« تادیب مرتکب حرام توسط حاکم به کمتر از حد»تعزیر یعنی  .2
د ر به حاکم است اما تادیب توسط افرافرق های آن با تادیب اختصاص حق تصمیم گیری در تعزی

 تواند محقق شود.میمختلفی از جمله پدر و حتی مادر 
برای مشروعیت تادیب الزم است شرایط پنج گانه آن )والیت بر تادیب، وجود قوه تمییز  .2

 در مؤَدب، مصلحت، رعایت سالمت مؤَدب و عدم افراط( رعایت شود. 
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رار داده شده که والیت برخی از ایشان مانند پدر برای افراد مختلفی والیت بر تادیب ق .5
 و مادر استقاللی و والیت برخی دیگر مانند معلم به خاطر ماذون بودن است.

توان از ادله، جواز تادیب روحی فرزند توسط ولی را نیز اثبات میمیعالوه بر تادیب جس .6
 نمود.

 



 

 

 

 جایگاه مهرالمثل در زنا

 

 

 استاد واعظیاستاد راهنما: 
 

 نویسنده:
 7مصطفی درخشنده

 مقدمه
از دیدگاه فقه و حقوق اسالمی جرائم از یک سنخ نیستند، جرائمی مانند شرب خمر تنها دارای 

فری، ی کیجنبه کیفری هستند و جرائمی مانند تخریب اموال عمومی یا سرقت عالوه بر صبغه
 چنین جرائمی هم به بررسیباشند، نظام حقوقی اسالم در ی مدنی و خصوصی نیز میدارای جنبه

انان دپردازد، بدین جهت فقها و حقوقزوایای کیفر جرم ارتکابی و هم به جبران خسارت وارده می
اسالمی با ارتکاب جرم زنا از جهتی به مجازات زانی و زانیه در صورت زنای مطاوعی و اکراهی یا 

ِت دیگر بحِث از ضماِن زانی نسبت اند و از جهها پرداختهزنای محَصن و غیر محَصن و مانند آن
رو جایگاه مهر المثل در دو اند، در نوشتار پیشبه زانیه در وجوب پرداخت مهرالمثل را طرح کرده

 مقاِم زنای مطاوعی و اکراهی تبیین می شود. 
ردازند پی نامشروع با رضایت، به ارتکاب عمل مجرمانه میایی است که طرفیِن رابطهزنا یا به گونه

یا یکی از دو طرف یا هر دو نفر آنها رضایت به ارتکاب زنا ندارند، لذا جرم زنا به دو قسم، زنای 
شود؛ بنابراین در این تحقیق  بحث را در دو قسمت مطاوعی و زنای به غیرمطاوعی تقسیم می

                                                             
 99-044وه گروه فقه جزاء، سال تحصیلی دانش پژ . 1
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 زنای مطاوعی و زنای اکراهی دنبال کرده و حکم استحقاق دریافت مهریه یا ارش البکاره توسط
 .زن را در هردو قسمت بررسی می کنیم

 مفهوم مهرالمثل 
)شرائع باشد.مهریه عین یا مال یا منفعتی است که با عقد نکاح زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه می

بدین جهت نکاح بدون مهر در شریعت وجود ندارد، مهریه یا در ضمن عقد نکاح  (181ص 1االسالم، ج
شود و اگر مهریه در ضمن عقد ازدواج معّین یاد می« ر المسمیمه»شود که از آن به تعین می

خواهد بود؛ مراد از مهرالمثل، تعین مهریه براساس « مهر المثل»نشود، زوج ملزم به پرداخت 
جمال، بکارت، شرف، ثروت، عقل، ادب و حسن تدبیر در منزل و باالخره کلیه صفات و 

 باشد. واهد بود، میخصوصیاتی که دخیل در رغبت عقال به یک زن خ

 مساله اول: مهر المثل در زنای غیرمطاوعی
یکی از شروط حّد زنا، اختیار زانی و زانیه است، در صورت اکراه و اجبار عدم اختیار متهم روشن 
است و اما در صورت اضطرار نیز زانی یا زانیه میل و رغبت قلبی به ارتکاب جرم ندارد و اگر 

داد لذا هرگاه زانیه رضایت و میل به انجام جرم ارتکابی نداشته به زنا نمی اضطرار نبود، هیچگاه َتن
ود که شباشند اعم از اینکه زانیه مکره یا مضطر یا مجبور به انجام زنا باشد، این سوال مطرح می

 آیا زانیه مستحق دریافت مهریه خواهد بود؟ 

 دو نظریه اثبات و نفی مهر المثل
ام ایی که اختیار برای انجخوئی با قبول مشروعیت مهرالمثل برای زانیهصاحب جواهر و آیت الله 

 (117، ص21؛ مبانی تکمله المنهاج، ج167، ص21)جواهر الکالم، جاند زنا نداشته، ادعای شهرت در مسأله کرده

ا ایی از فقها زن رعده»فرمایند ولی فقهائی مانند شیخ طوسی در مبسوط و شیخ طبرسی می
یا یهفت مهرالمثل میمستحق در ی موافق مذهب عدم استحقاق مهرالمثل است، دانند ولی نظر

، 1؛ المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، ج212ص 5؛ خالف ج11، ص 8)مبسوط، ج «چرا که اصل برائت ذمه است.

نظریه شیخ طوسی موافق با اصل برائت ذمه از ضمان بوده و حال آنکه این دیدگاه در  (216ص: 
 ت نبود ادله اجتهادی وجاهت خواهد داشت، صور
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 ادله نفی استحقاق 
روایاتی چون صحیحه حلبی و محمد بن مسلم داللت دارند که به مجرد دخول، زن مستحِق 

 باشد.دریافِت مهریه خواهد بود اال در زنای مطاوعی که عمل شنیع زنا مانِع استحقاِق مهریه می

 الحلبیعلیبنالف: صحیحه عبیدالله
ُبو َعْب »

َ
ِه ْبِن َعِليٍّ اْلَحَلِبيِّ َقاَل: ُسِئَل أ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُعَبْیِد اللَّ ِه ِد الُمَحمَّ  لَّ

 َعَلْیِه ُغْسٌل َقاَل َکاَن َعِليٌّ 
َ
َة َفاَل ُیْنِزُل أ

َ
ُجِل ُیِصیُب اْلَمْرأ َتاُن اْلِخَتاَن َفَقْد َیُقوُل ِإَذا َمسَّ اْلِخ  َعِن الرَّ

َو َقاَل َیِجُب َعَلْیِه  اْلُغْسل َو اْلَحدُّ َیِجُب ِفیِه  اَل ُیوِجُب  َیُقوُل َکْیَف  َوَجَب اْلُغْسُل َقاَل َو َکاَن َعِليٌّ 
 (182، ص 1)وسائل الشیعة، ج.«اْلَمْهُر َو اْلُغْسُل 

شیخ  (121النجاشي، ص)رجالرده و امامی دانستهبی را توثیق کحلعلیبنسند روایت: نجاشی عبید الله
 ود:شحلبی دارد که به ذکر یکی از آنها اکتفا میعلیبنصدوق در مشیخه دو سند نسبت به عبیدالله

لّله رضي ا -و ما کان فیه عن عبید الّله بن عليّ الحلبيّ فقد رویته عن أبي؛ و محّمد بن الحسن
حمیرّي جمیعا عن أحمد و عبد الّله ابني محّمد بن عیسی، عن سعد بن عبد الّله؛ و ال -عنهما

 عن محّمد بن أبي عمیر، عن حّماد بن عثمان، عن عبید الّله بن عليّ الحلبيّ
ولید، سعد بن عبدالله القمی، عبدالله بن جعفر الحمیری، احمد بن بننجاشی محمد بن حسن

بن ابی عمیر و حماد بن عثمان را  محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری، محمد
 (122؛ ص217؛ ص228؛ ص77؛ ص111؛ ص178؛ ص252النجاشي، ص)رجالاست. توثیق کرده و امامی دانسته

-داللت روایت: لغت شناسانی چون ابن منظور و طریحی ختان را به معنای موضع قطع از فرج 
التقا ختانان کنایه از  (121، ص6مع البحرین، ج؛ مج128، ص12)لسان العرب، جاند زن یا مرد معنا کرده -آلت

که موضوع سه حکم وجوب غسل و پرداخت مهریه و اجرای حّد شرعی در صورت  1دخول است،
نامشروع بودن دخول توسط حاکم شرعی است؛ بنابراین به مجرد دخول پرداخت مهریه مطلقا بر 

                                                             
 صحیحه اسماعیل بن بزیع التقا ختانان را تعریف کرده:  .1

َن َبِزیعٍ  ِني ابآ َماِعیَل َیعآ ِن ِإسآ ِد بآ ِن ِعیَسی َعنآ ُمَحمَّ ِد بآ ِن ُمَحمَّ َمَد بآ حآ
َ
َحاِبَنا َعنآ أ صآ

َ
ٍة ِمنآ أ ُج َعنآ ِعدَّ َضا ع َعِن الرَّ ُت الرِّ لآ

َ
ِل  َقاَل: َسأ

ِخَتاَناِن فَ  َتَقی الآ ُل َفَقاَل ِإَذا الآ ُغسآ ِزاَلِن َمَتی َیِجُب الآ ِج َفاَل ُینآ َفرآ یبًا ِمَن الآ َة َقِر
َ
أ َمرآ ِخَتاَنیآ ُیَجاِمُع الآ ِتَقاُء الآ ُت الآ ُل َفُقلآ ُغسآ ِن ُهَو َقدآ َوَجَب الآ

. َحَشَفِة َقاَل َنَعمآ ُبوَبُة الآ  َغیآ
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)مباني تکملة ده باشد یا خیرمرد واجب است اعم از اینکه مهریه در ضمن عقد نکاح مشخص ش

اند که مهرالمسمی اصل است و مهرالمثل بدل از برخی از فقها پنداشته (168موسوعة، ص: 21المنهاج، ج
باشد لذا عنوان مهر در روایات انصراف به مهرالمسمی دارد ولکن انصراف ناشی از کثرت آن می

وشن نیست لذا اطالق مهریه شامل باشد و کثرت استعمال مهریه در مهرالمسمی راستعمال می
 مهرالمسمی و مهرالمثل خواهد بود.

 ب: صحیحه محمد بن مسلم
ِد ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعِن اْلَعاَل » ِد ْبِن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ ِء ْبِن ُمَحمَّ

ِد ْبِن ُمْسِلٍم  یٍن َعْن ُمَحمَّ َحِدِهَما َرِز
َ
ِة َفَقاَل  َعْن أ

َ
ُجِل َو اْلَمْرأ ْلُتُه َمَتی َیِجُب اْلُغْسُل َعَلی الرَّ

َ
َقاَل: َسأ

ْجُم  ْدَخَلُه َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل َو اْلَمْهُر َو الرَّ
َ
 (182، ص: 1)وسائل الشیعة، ج.«ِإَذا أ

ی، طاب، صفوان بن یحیسند روایت: نجاشی محمد بن یحیی العطار، محمد بن حسین بن ابی الخ
؛ ص 118؛ ص111؛ ص222؛ ص251النجاشي، ص)رجالعالء بن رزین و محمد بن مسلم را امامی و ثقه دانسته

 باشد.لذا روایت صحیحه می (212
داند، اطالق روایت دخول را سبب وجوب مهر، غسل و حّد شرعی میداللت روایت: معصوم 

نای مطاوعی هستند، تقیید خورده لذا در صورت زنای ایی که نافی استحقاق زن در زتوسط ادله
 به اکراه زن مستحق دریافت مهریه خواهد بود.

 ج: روایت نوادر
ِبي َنْصٍر ا»ُ

َ
ِد ْبِن أ َواِدِر أِلَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َراِئِر َنْقاًل ِمْن ِکَتاِب النَّ یَس ِفي آِخِر السَّ ُد ْبُن ِإْدِر يِّ ْلَبَزْنِط َحمَّ

ْوَجَب اْلُغْسَل  َضا َصاِحِب الرِّ 
َ
ْوَلَجُه أ

َ
ِة َفَقاَل ِإَذا أ

َ
ُجِل َو اْلَمْرأ ْلُتُه َما ُیوِجُب اْلُغْسَل َعَلی الرَّ

َ
َقاَل: َسأ

ْجَم   (185، ص1)وسائل الشیعه، ج.«َو اْلَمْهَر َو الرَّ
ته، خسند روایت: ابن ادریس حلی در آخر کتاب سرائر به ذکر روایاتی از روات خاص امامیه پردا

مد من نوادر أح و من ذلك ما استطرفته»فرماید مثال در مورد روایات منقول از ابی نصر بزنطی می
فقهائی چون آیت الله خوئی و آیت الله شیخ مرتضی حائری،  «بن محمد بن أبي نصر البزنطي

ات فداند، لذا روایاتی که در مستطرشهید صدر طریق ابن ادریس به جامع بزنطی را مجهول می
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، 1؛ حائری، شرح العروة الوثقی، ج116، ص11)خوئی، معجم رجال الحدیث، جداندسرائر ذکر شده را قابل اعتماد نمی

شاید بتوان گفت: از آنجا که ابن ادریس حلی قائل به  (162، ص: 2، بحوث فی في شرح العروة الوثقی، ج115ص: 
رینه بودن روایات مذکور در مستطرفات ابی به قعدم حجیت اخبار آحاد بوده، اطمینان به محفوف

نصر بزنطی و اعتبار آنها پیدا خواهد شد ولکن از آنجا که قرائن بر ما مشخص نیست و شاید 
اند، برای ما معتبر نباشد، لذاست که چنین اطمینانی پیدا قرائنی که برای ابن ادریس حجت بوده

 نخواهد شد. 
.)مصطفوی، التحقیق فی دخولی است که شی وارد محاط باشدداللت روایت: ولوج به معنای ورود و 

کنایه از دخول است لذا دخول منشاء ثبوت وجوب غسل  «اولجه»فقره ( 117، ص12کلمات القرآن، ج

 جنابت و پرداخت مهریه به زِن مدخوله و وجوب اجرای حدِّ زنا بر شخص مجرم خواهد بود.

 مساله دوم: مهر المثل در زنای مطاوعی
ی نامشروِع زنا بپردازد، مستحق دریافت مهریه نخواهد اه زن با میل و رغبت به انجام رابطههرگ 

نفی  به« المهر لبغی»بود اعم از اینکه زن باکره باشد یا خیر، فقها به پشتوانه قاعده فقهی 
 اند، استحقاق مهریه پرداخته

 استحقاق نظریۀ عدمادله 
 اتی است که به آنها اشاره خواهد شد:مدرک قاعده فقهی مذکور اجماع و روای

 دلیل اول: اجماع
اجماع فقها بر عدم استحقاق مهریه برای زانیه تعلق یافته، محقق اردبیلی و محقق خوئی اشاره 

، 21؛ مبانی تکمله المنهاج، ج521، ص11)مجمع الفائده و البرهان، جبه اجماعی بودن این قاعده در میان فقها دارند.

 (168ص

حجت نخواهد گاه مدرکی یا محتمل المدرک باشد،اجماع و تسالم میان اصحاب هر :مناقشه

بود لذا به واسطه روایاتی که بیانگر این معنا هستند که زانیه مستحق مهریه نیست، اجماع فقها 
 را بررسی کرد.« المهر لبغی»حجت نخواهد بود، بنابراین باید روایات مثِبت قاعده 
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 دلیل دوم: روایات
تی چون صحیحه برید عجلی، معتبره ریان بن شبیب، موثقه سکونی و مجموعه روایاتی که روایا

 اند، داللت بر عدم استحقاق زانیه دارند:مهر و اجرت زانیه را سحت دانسته

 صحیحه برید عجلی (7
ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن ِهَشاِم ْبِن  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ْیٍد اْلِعْجِليِّ َقاَل:  ُمَحمَّ َساِلٍم َعْن ُبَر

َبا َجْعَفٍر 
َ
ْلُت أ

َ
ْتَها ِإَلْیِه  -َسأ ًة َفَزفَّ

َ
َج اْمَرأ ْدَخَلْت َمْنِزَل  َعْن َرُجٍل َتَزوَّ

َ
ْکَبَر ِمْنَها َفأ

َ
ْخُتَها َو َکاَنْت أ

ُ
أ

ِتِه َفَنَزَعْتَها مِ 
َ
ِت َزْوِجَها َلْیاًل َفَعَمَدْت ِإَلی ِثَیاِب اْمَرأ ْخِتَها َو َنحَّ

ُ
ْنَها َو َلِبَسْتَها ُثمَّ َقَعَدْت ِفي َحَجَلِة أ

ْوُج اْلَحَجَلَة َفَواَقَعَها َم َفَدَخَل الزَّ ْن َتَتَکلَّ
َ
َیُة أ ْطَفِت اْلِمْصَباَح َو اْسَتْحَیِت اْلَجاِر

َ
َتُه َو أ

َ
َها َو ُهَو َیُظنُّ  اْمَرأ نَّ

َ
 أ

َجَها فَ  ِتي َتَزوَّ ُتُه الَّ
َ
ُجُل َقاَمتاْمَرأ ْصَبَح الرَّ

َ
ا أ ْجَت َو  َلمَّ ِتي َتَزوَّ ُتَك ُفاَلَنُة الَّ

َ
َنا اْمَرأ

َ
ُتُه َفَقاَلْت َلُه أ

َ
ِإَلْیِه اْمَرأ

ُجُل ِفي ْتِني َفَنَظَر الرَّ َخَذْت ِثَیاِبي َفَلِبَسْتَها َو َقَعَدْت ِفي اْلَحَجَلِة َو َنحَّ
َ
ْخِتي َمَکَرْت ِبي َفأ

ُ
ِلَك ذَ  ِإنَّ أ

َری َعَلْیَها اْلَحدَّ ِلَما َفَعَلْت َح فَ 
َ
َسْت َنْفَسَها َو أ ِتي َدلَّ ْن اَل َمْهَر ِللَّ

َ
َری أ

َ
اِني َوَجَد َکَما َذَکَرْت َفَقاَل أ دَّ الزَّ

َسْت  ِتي َدلَّ ُة الَّ ی َتْنَقِضيَ ِعدَّ َج َحتَّ ِتي َتَزوَّ َتُه الَّ
َ
ْوُج اْمَرأ َقَضْت َنْفَسَها َفِإَذا انْ َغْیَر ُمْحَصٍن َو اَل َیْقَرِب الزَّ

َتهُ 
َ
ُتَها َضمَّ ِإَلْیِه اْمَرأ  (211، ص: 5)کلینی، الکافي، ج.«ِعدَّ

سند روایت: محمد بن یحیی عطار، احمد بن محمد بن عیسی، حسن بن محبوب سراد، هشام 
، 252)رجال نجاشی، صآیند.بن سالم و برید بن معاویه عجلی از ثقات و اجال اصحاب به حساب می

 ( 111، ص222، ص 121، ص82ص
ناک بوده ولی از جانب زن رفتاِر ایی که انجام شده شبههداللت روایت: از جانب مرد رابطه

به عدم مسَتَحق بودن زانیه برای دریافت مهریه ی زنا محّقق شده لذاست که امام باقر مجرمانه
بنابراین هرگاه زن با میل و رغبت اند، و استحقاق او برای اجرای حّد زنای غیرمحصن اشاره کرده

 به انجام زنا بپردازد، مستحق مهر المثل نخواهد بود.
شود که عدم استحقاق مهریه ناشی از تدلیس زانیه نقد داللی: زانیه تدلیس کرده و احتمال داده می

تمال حتوان تمامی زنهای زانی مستحق دریافت مهریه نیستند، چرا که با وجود ابوده باشد، لذا نمی
 خصوصیت اطالق شکل نخواهد گرفت.
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یان بن شبیب (3  معتبره ر
ْشَیَم َقاَل َکَتَب ِإَلْیه»

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ اُن ْبُن َشِبیٍب  ُمَحمَّ یَّ  الرَّ

َبا اْلَحَسِن 
َ
ُج اْلَمْر  َیْعِني أ ُجُل َیَتَزوَّ َجٍل َمْعُلوٍم الرَّ

َ
َة ُمْتَعًة ِبَمْهٍر ِإَلی أ

َ
ْعَطاَها َبْعَض َمْهِرَها َو  -أ

َ
َو أ

َم  نَّ
َ
َیَها َباِقيَ َمْهِرَها أ ْن ُیَوفِّ

َ
َرْتُه ِباْلَباِقي ُثمَّ َدَخَل ِبَها َو َعِلَم َبْعَد ُدُخوِلِه ِبَها َقْبَل أ خَّ

َ
َجْتُه َنْفَسَه أ ا َو َلَها ا َزوَّ

 َیُجوُز َلهُ َزْوٌج ُمِقیٌم مَ 
َ
ْم اَل َیُجوُز َفَکَتَب  َباِقي َحْبُس  َعَها أ

َ
َها َعَصِت  َمْهِرَها أ نَّ اَل ُیْعِطیَها َشْیئًا أِلَ

َه َعزَّ َو َجلَّ   (261، ص: 5)کلینی، الکافي، ج.«اللَّ

( 252)رجال نجاشی، صآید سند روایت: محمد بن یحیی عطار از ثقات و اجال اصحاب به حساب می

مراد از احمد بن محمد با توجه به مروی عنه ایشان احمد بن محمد بن عیسی است که از اجال و 
علی بن احمد بن اشیم همانگونه که شیخ طوسی فرموده ( 82)رجال نجاشی، صثقات امامی است 

درصد روایات ایشان را احمد بن  17اما از آنجا که حدود ( 262)طوسی، رجال طوسی، صمجهول است 
بن عیسی اشعری را نقل کرده، اطمینان به وثاقت ایشان پیدا خواهد شد، آیت الله شبیری  محمد

است که به سبب شرایط زمانی روایاتی که از مقصود از ابی الحسن امام هادی »فرماید می
 (6118، ص: 11)شبیری، کتاب نکاح، ج«شود نوعا به صورت کتابت بوده است.ایشان نقل می

بعد از اثبات زناکار بودن زن، زانیه حق دریافت  «اَل ُیْعِطیَها َشْیئاً »طابق فراز داللت روایت: م

ایی که دریافت کرده دو نظریه میان فقها وجود مهریه نخواهد داشت، اما نسبت به مقدار مهریه
 دارد:

  هاند: سوال راوی در فقروجه اول: برخی از فقها مثل آیت الله سیدعبداالعلی سبزواری فرموده
راجع به قسمت اخذ شده مهریه نیست و در نظر او مفروغ عنه « أ یجوز له حبس باقی مهرها»

کند و از تقریر حضرت هم است که مقدار داده شده متعلق به زن است و از حکم بقیه سؤال می
 (81: ، ص15)سبزواری، مهذب األحکام، جشود که آنچه قبال به زن داده متعلق به خود زن است.فهمیده می

اند: زن هیچ استحقانی ندارد لذا آنچه را وجه دوم: مشهور فقها مانند آیت الله خوانساری فرموده
 ( 118، ص2)خوانساری، جامع المدارک، جکه دریافت کرده، اخذ به باطل بوده و باید پس دهد.
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ین امفید این معنی است که معصیت خدا مالك این حکم است و فرض  «النها عصت الله»تعلیل 
چون زن عالم بوده به اینکه شوهردار است نه اینکه جاهل باشد،  است که معصیت از اول بوده

 بنابراین هیچ استحقاقی ندارد و نظریه مشهور فقها صحیح خواهد بود.
شود که زانیه مدّلسه مستحق دریافت مهریه نباشد نقد داللی: زانیه تدلیس کرده و احتمال داده می

مانع دریافت مهریه نیست بلکه عصیانی ناشی از تدلیس است که مانع استحقاق لذا مطلق عصیان 
 مهریه خواهد بود، بنابراین روایت اطالق نخواهد داشت.

 موثقه سکونی (2
ِه  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
ِه َقاَل َقاَل َرُس  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ  وُل اللَّ

َباَحْت َفْرَجَها َو اَل َصَداَق لَ 
َ
َجْت َنْفَسَها َعْبدًا ِبَغْیِر ِإْذِن َمْواَلُه َفَقْد أ ٍة َزوَّ ٍة ُحرَّ

َ
َما اْمَرأ یُّ

َ
، ص: 5)الکافي، ج «َهاأ

271) 

پیرامون ( 161)رجال النجاشی، صسند روایت: نجاشی علی بن ابراهیم را توثیق کرده و امامی دانسته
اند ولکن با توجه به اینکه نجاشی او را اولین وثاقت ابراهیم بن هاشم برخی از علما شک کرده

باید گفت: منشاء نشر حدیث در قم  (16)همان، صداند که به نشر حدیث در قم پرداختهکسی می
ئی بودن باالترین داللت بر عظمت و وثاقت ابراهیم بن هاشم را دارد، عالوه بر این کثرت نقل اجال

چون علی بن ابراهیم و محمد بن حسن صفار و محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری 
شود، نوفلی و سکونی توثیق خاصی در کتب رجالی ندارند، موجب اطمینان به وثاقت ایشان می

طائفه به روایات حفص بن غیاث و غیاث بن »فرماید شیخ طوسی در العده فی اصول الفقه می
دراج و سکونی و مانند آنها که از عامه هستند، هرگاه مبتال به معارض نباشند،  کلوب و نوح بن

از آنجا که غالب روایات سکونی از  (121، ص1طوسی، محمد بن حسن، العده فی اصول الفقه، ج )«کنند.عمل می
طریق نوفلی رسیده و کتاب او را نوفلی روایت کرده پس از عمل به روایات سکونی، معتمد بودن 

 بنابراین روایت موثقه است.( 118، ص1)شبیری، کتاب نکاح، جگردد.نوفلی هم ثابت می
داللت روایت: عقد حّره با عبد بدون اذن موالی عبد صحیح نیست لذا زنی که علم به عدم اذن 

و ( 82، ص12)جامع المقاصد، جموال داشته و عالمانه به انجام عقد باطل بپردازد، مرتکب زنا شده است
؛ 12، ص8)مسالک االفهام، جایی نیست.ام به اباحه تبرعی فرج خویش کرده و مستحق هیچ مهریهاقد

 (.217، ص2جامع المدارک، ج
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 در زنای مطاوعی سحت بودن مهریه (9
کند، سحت است؛ دریافت می روایات متعددی داللت دارند که مالی که زانیه به عنوان مهریه

است که ذکر منشاء آن قبیح و موجب عار و سرزنش گیرنده سحت در لغت عبارت از مال حرامی 
 (21، ص1؛ لسان العرب، ج121، ص2)العین، جباشد.مال می

 : موثقه سکونی9-7
ِه ع» ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
ْحُت َثَمُن اْلَم  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْیَتِة َقاَل: السُّ

ْجُر اْلَکاِهِن  َو َثَمُن اْلَخْمِر َو َمْهُر اْلَبِغيِ َو َثَمُن اْلَکْلِب 
َ
ْشَوُة ِفي اْلُحْکِم َو أ  .«َو الرِّ

داللت روایت: اکتساب مال از طریق خرید و فروش میته و سگ و مشروب و رشوه به قاضی در 
ه حرام است، الزم به ذکر است ی زن باغیکند و مهریهحکم دادن و اجری که کاهن دریافت می

؛ فیومی، مصباح 252، ص2)العین، جدر لغت به معانی طلب، ظلم و فجور استعمال شده است « بغی»که 

اجر و مالی است که زن زانیه در « مهر البغی»مراد از فراز « مهر»ولکن به قرینه ( 57، ص1المنیر، ج
)مجمع ود.شبه زن زناکار نیز َبِغی گفته میکند لذاست که طریحی گفته برابر عمل زنا دریافت می

البته باید توجه داشت که عنوان باغیه صادق بر زنی است که با میل و رضایت تن  (52، ص1البحرین، ج
کار و گنه شود باغیبه انجام رابطه نامشروع داده است واال زنی که به اکراه مبتال به رابطه جنسی می

 نخواهد بود.

 : روایت سماعه3-9
بِ »

َ
ِه َعِن اْلَجاُموَراِنيِّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ي َحْمَزَة ِعدَّ

ِه  ُبو َعْبِد اللَّ
َ
اِم َعْن ُزْرَعَة َعْن َسَماَعَة َقاَل َقاَل أ ْنَواٌع َکِثیَرٌة ِمْنَها َکْسُب اْلَحجَّ

َ
ْحُت أ ِإَذا َشاَرَط  السُّ

ِه اْلَعِظیِم  َشا ِفي اْلُحْکِم َفُهَو اْلُکْفُر ِباللَّ ا الرِّ مَّ
َ
اِنَیِة َو َثَمُن اْلَخْمِر َفأ ْجُر الزَّ

َ
 (117، ص5)کافی، ج.«َو أ

عبدالله همان احمد بن محمد بن خالد برقی است که نجاشی سند روایت: منظور از احمد بن ابی
 (77)رجال نجاشی، صیراد او را نقل روایات ضعیف و مرسل دانسته است. او را توثیق کرده و تنها ا

-)ابن اندجاموراني را تضعیف کردهأحمدأبوعبداللهبنعبداللهغضائری و عالمه حلی محمدبنابن

حسن بن علی بن ابی حمزه از روسای واقفیه است و نجاشی او  (156؛ الخالصه، ص11، ص1غضائری، ج
نجاشی زرعه بن محمد حضرمی واقفی و سماعه بن مهران  (27)رجال نجاشی، صاند را تضعیف کرده
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بنابراین روایت از لحاظ  (112؛ ص176)رجال نجاشی، صظاهرا امامی دانسته و آنها را توثیق کرده است.
 سندی ضعیف و غیرقابل اعتماد است.

مالی که زانیه در داللت روایت: یکی از اقسام کسب حرام اجرت زن زانیه است، بنابراین هر 
راستای جرم زنا کسب کند حرام است اعم از اینکه اجرت قبل جرم تعیین شده باشد یا به صورت 

 مهرالمثل بعد از انجام زنا تعیین شود. 

 : صحیحه عمار بن مروان2-9
ٍد َعِن اْبِن مَ » ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َیاٍد َو أ ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٌة ِمْن أ اِر ِعدَّ ْحُبوٍب َعِن اْبِن ِرَئاٍب َعْن َعمَّ

َبا َجْعَفٍر 
َ
ْلُت أ

َ
ْکُل َماِل َعِن اْلُغُلوِل َقاَل ُکلُّ َشيْ ْبِن َمْرَواَن َقاَل: َسأ

َ
َماِم َفُهَو ُسْحٌت َو أ ٍء ُغلَّ ِمَن اإْلِ

ُجوُر 
ُ
ْنَواٌع َکِثیَرٌة ِمْنَها أ

َ
ْحُت أ ِبیِذ اْلُمْسِکِر َو اْلَیِتیِم َو ِشْبُهُه ُسْحٌت َو السُّ اْلَفَواِجِر َو َثَمُن اْلَخْمِر َو النَّ

ِه اْلَعِظیِم َو ِبَرُسوِلِه  َشا ِفي اْلُحْکِم َفِإنَّ َذِلَك اْلُکْفُر ِباللَّ ا الرِّ مَّ
َ
َنِة َفأ َبا َبْعَد اْلَبیِّ  (116، ص: 5)الکافي، ج«الرِّ

 سند روایت: روایت دارای دو سند است:
أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال الف: عدة من 

  ...عن الغلول قال سألت أبا جعفر 
ب: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال 

 ...عن الغلول قال سألت أبا جعفر 
جال )ریاد که نجاشی ایشان را تضعیف کردهتمام روات حدیث امامی و ثقه هستند اال سهل بن ز

و عمار بن مروان که اگر کلبی باشد در کتب رجالی مجهول است واگر یشکری ( 185نجاشی، ص

در اسناد روایات » فرمایدآیت الله خوئی می( 111)رجال نجاشی، صباشد، نجاشی ایشان را توثیق کرده
نصراف به شخص معروف یعنی یشکری عمار بن مروان مطلق و بدون قید ذکر شده و بالشک ا

 بنابراین سند دوم روایت صحیحه است. (158، ص11)معجم الرجال و الحدیث، ج «دارد.

داللت روایت: یکی از اموالی که سحت و نامشروع شمرده شده، اجرت شخص فاجر است، ماده 
؛ مصباح المنیر، 27، ص5ج)لسان العرب، هم به معنای فسق و گناه استعمال شده و هم به معنای زنا « فجر»

 کنددر هر صورت اجرتی که زانیه در مقابل رابطه نامشروعی که داشته دریافت می (261، ص1ج
 اکتساب مال از طریق زنا است.« اجره الفاجر»سحت و حرام است، چرا که قدرمتیقن از معنای 
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 استحقاق مهرۀ ادله نظری
 روایات

سله دعائم االسالم که زن زناکاِر عالم و راضی به زنا روایاتی چون صحیحه معاویه بن وهب و  مر
ردازند، پرا مستحق دریافت مهریه دانسته معارض با روایاتی هستند که به نفی مهریه برای زانیه می

 (6711، ص11)کتاب النکاح، جاند.فقهایی چون آیت الله شبیری به این تعارض اشاره کرده

 الف: صحیحه معاویه بن وهب
ُد » َبا َعبْ  ُمَحمَّ

َ
ْلُت أ

َ
َیَة ْبِن َوْهٍب َقاَل: َسأ ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُمَعاِو ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
 ِد ْبُن َیْحَیی َعْن أ

ِه  ًة َفَعِلَم  اللَّ
َ
َج اْمَرأ َها َکاَنْت َزَنْت َقاَل ِإْن َشاَء َزْوُجَها َعْن َرُجٍل َتَزوَّ نَّ

َ
َجَها أ ُخَذ  َبْعَد َما َتَزوَّ

ْ
ْن َیأ

َ
أ

َداُق ِبَما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها َو ِإْن َشاَء َتَرَکَها َجَها َو َلَها الصَّ ِذي َزوَّ َداَق ِمَن الَّ  (255، ص5)کافی، ج «الصَّ

سند روایت:بحث از وثاقت و امامی بودن محمد بن یحیی و احمد بن محمد بن عیسی گذشت، 
و شیخ نجاشی  (162)فهرست الطوسی، صو امامی دانسته شیخ طوسی علی بن حکم را توثیق کرده 

لذا حدیث مذکور صحیحه ( 211)رجال النجاشی، صمعاویه بن وهب بجلی را توثیق کرده و امامی دانسته 
 است.

عبدالرحمن  روایت به سندی صحیح نیز توسط شیخ طوسی نقل شده که راوی از امام صادق 
 (215، ص7کام، ج)تهذیب االحعبدالله بصری است.بن ابی

داللت دارد که زانیه مستحق دریافت مهریه نیست  «المهر لبغی»داللت روایت: اطالق روایات 
چه نسبت به همان رابطه نامشروع و هم نسبت به روابط جنسی بعدی اعم از اینکه روابط آینده 

ی شوهردار مشروع یا نامشروع بوده باشد، لذا مطابق داللت روایت هرگاه مردی جاهالنه با زن
یی اروی شوهر زانیه است یا مهریهازدواج کند، سپس متوجه شود که زن زناکار بوده دو راه پیِش 

که به زن زانیه داده از مردی که زانیه را به ازدواج زوج درآورده پس گرفته و زانیه نیز مستحق 

ارد که عالمانه خودش داللت د «انها کانت زنت»دریافت مهریه خواهد بود یا او را رها کند؛ فقره 
شود مانند را به ازدواج دیگری درآورده چرا که رابطه نامشروع جاهالنه وطی به شبهه شمرده می

پدری که دخترش را به عقد برادر رضاعی او درآورد یا قبل از انقضا ِعّده دختر را به تزویج دیگری 
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داللت  «ق بما استحل من فرجهالها الصدا»درآورد؛ عنوان زانیه بر زن صادق خواهد بود و فقره 
 دارد که زن در قباِل استحالل فرج خویش مستحق دریافت مهریه خواهد بود.

را  اشایی چون پدر دختر زانیهحل تعارض:  فرض روایت معاویه بن وهب زمانی است که واسطه
ین سوال شود، لذا اآورد و زوج بعد از ازدواج متوجه زانیه بودن زوجه میبه عقد مردی در می

ایی که به زوجه پرداخت کرده شود که آیا زوج حق فسخ دارد و آیا مرد نسبت به مهریهمطرح می
حق استیفا دارد؟ مشهور فقها قائل به عدم جواز فسخ و عدم استحقاق زوج نسبت به باز پسگیری 

ی ، پس تعارضبنابراین موضوع دو دسته روایت متفاوت است (117، ص21)جواهر الکالم، جمهریه هستند.
این است که زانیه نسبت به عمل مجرمانه « المهر لبغی»نیز در بین نیست، چرا که مفاد روایات 

زنا مستحق دریافت هیچ مالی نیست ولی مفاد روایت معاویه بن وهب مربوط به زنی است که 
آید می شقبال عمل زنا را انجام داده و در حال حاضر در عقد نکاح مشروع قرار دارد و سوال پی

 که آیا زنای قبل ازدواج مانع دریافت مهریه خواهد بود.

 ب: مرسله دعائم االسالم
ا َکاَن ِعْنَد  َو َعْن َعِليٍّ  ْخٌت َفَلمَّ

ُ
اَها َو َلَها أ ْمَلَکُه ِإیَّ

َ
ِبیَها َفأ

َ
ٍة َخَطَبَها َرُجٌل ِإَلی أ

َ
ُه َقَضی ِفي اْمَرأ نَّ

َ
أ

وَلَج َعَلْیِه اأْلُ 
َ
ِتي اْلِبَناِء أ ِبیَها َو الَّ

َ
ْوُج َعَلی أ ْو َیْرِجُع ِبِه الزَّ

َ
ِتي َدَخَل ِبَها أ َداَق ِللَّ نَّ الصَّ

َ
ْخَت َفَقَضی َعَلْیِه أ

ْخِتَها
ُ
َجُل أ

َ
ی َیْخُلَو أ ُتُه َو َلِکْن اَل َیْدُخُل ِبَها َحتَّ

َ
 (111ص 1)دعائم االسالم ج.َعَقَد َعَلْیَها ِهيَ اْمَرأ

 ل است لذا ارزش سندی ندارد.سند روایت:روایت مرس
را به حجله « ب»دختر « الف»داللت روایت:پدر دختری که زوج را فریب داده و به جای دختر 

فرستاده، مقدمات زنا را فراهم کرده و دختری هم که عالمانه به این رفتار پرداخته، مرتکب زنا شده 

د که خواهِر همسری که عالمانه داللت دار «ان الصداق للتی دخل بها»است، در عین حال فقره 
 به رابطه نامشروع پرداخته مستحق دریافت مهریه خواهد بود.

حل تعارض:الف: مقبوله عمرو بن حنظله بعد از فقدان رجحان یکی از روات نسبت به دیگری، 

ِذي َلْیَس ِبَمْشُهور»مطابق فقره  اذُّ الَّ المهر »شهرت را از مرجحات دانسته، روایات  «ُیْتَرُك الشَّ

هم شهرت روائی دارند و هم شهرت فتوائی بنابراین اخباری که داللت بر استحقاق مهریه « لبغی
 دارند را باید کنار گذاشت. 
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ب: احتمال دارد که خواهر زانیه جاهل به موضوع بوده باشد، لذا به پشتوانه روایاتی که در قسمت 
 اول گذشت، خواهر مستحق دریافت مهریه خواهد بود. 

روایت دعائم االسالم بیانگر قضیه فرماید:یری در مقام حل تعارض می: آیت الله شبج
اند و لذا با ها صادر شدهاست؛ چرا که این روایات به لحاظ شرایط موجود در آن زمانخارجیه 
ای ندارند؛ چرا که هم در آن عصر بسیاری از دختران در مقابل معارضه« ال مهر لبغّی »روایات 
اند و روشن است که تمکین زنی که اکراه شده، اشکالی ندارد و ود مسلوب االختیار بودهپدران خ

کننده است و هم در فرض نبودن اکراه، استحقاق مهر هم دارد، و غرامت مهر هم بر عهده اکراه
د ایاند که با والیت پدر، او الزم االطاعة بوده و دختر باند و گمان داشتهجاهل به حکم بوده هازن

کرده است، البته در عصر حاضر که دختران نه جاهل به حکم شرعی طبق دستور او تمکین می
 هستند و نه در برابر ولی خود مسلوب االختیار هیستند، چنین حکمی جریان نخواهد داشت.

ودن ایی بر خارجی بی خارجی اال قرینهی حقیقی است نه قضیهنقد: اصل در روایات بیان قضیه
ائی وجود داشته باشد، لذاست که اگر ضعف سندی و شذوذ داللی نبود باید مطابق مفاد مفاد رو

 شد.روایت فتوا داده می

 جمع بندی
هرگاه زنا همراه با تراضی میان طرفین باشد، مطابق روایاتی چون صحیحه برید عجلی، معتبره 

تحق اند، زن زناکار مستهریان بن شبیب، سکونی و روایاتی که مهریه و اجرت زانیه را سحت دانس
دریافت مهریه نخواهد بود و دریافت هر عین یا مال یا منفعتی خالف شرع خواهد بود ولی هرگاه 
زن رضایت به عمل مجرمانه نداشته باشد و به اکراه یا اجبار یا اضطرار مرتکب زنا شده باشد، 

ه زن مستحق دریافت مهری ایی چون صحیحه عبیدالله بن علی الحلبی به مجرد دخولمطابق ادله
ق البته اطالری، دارای مسئولیت مدنی نیز است،خواهد بود لذا زانی عالوه بر مسئولیت کیف

 خواهد بود.« المهر لبغی»صحیحه عبیدالله بن علی الحلبی مقید به روایات 



 

 



 

 

 

 میزان تعیین نفقه در فقه

 

 

 راهنما: استاد فاضلاستاد 
 

 نویسنده:
 7محمد حسین رحمتی

 قدمهم
از جمله حقوق مسلمی که مرد در قبال همسر خویش دارد و در شریعت اسالم موظف به انجام 

شود، آیا تنها آن است، پرداخت مخارج و نفقه زن است. اما اینکه نفقه شامل چه مواردی می
 گیرد، یا وسائلی که زن در زینت خود به آنها نیاز داردخوراک و پوشاک تحت عنوان نفقه قرار می

تواند مشمول نفقه شود؟ ثانیا بعد از معلوم شدن موارد های درمان و تحصیل نیز میو یا حتی هزینه
شود که مقدار و کمیت نفقه چه اندازه است، مثال در خوراک نفقه، فقیه با این پرسش روبه رو می

 مانند لبس مرد موظف به پرداخت چه مقدار نفقه در روز یا ماه است، یک مد طعام یا بیشتر و در
کرده  ای را معینآیا باید چه مقدار لباس برای زن تهیه کند؟  آیا قانون گذار برای مقدار نفقه اندازه

و یا خیر؟ و اگر قانون گذار تقدیری را معین نکرده، مالک او در کمیت نفقه چیست؟ مقاله پیش 
طرح ادله راه حلی را  های فوق است که با نقل اقوال ورو به در صدد بررسی و پاسخ به پرسش

 دهد.برای سواالت پیش گفته ارائه می

                                                             
 99-044اده، سال تحصیلی دانش پژوه گروه فقه خانو . 1



 118 ...................................... 1211های تخصصی، آبان ماهنامه داخلی گروه

 

 نفقهمسالۀ اول: مفهوم و مصادیق 
نفقه در لغت از ماده نفق به معنی خرج شدن و تمام شدن است و نفقه آن چیزی است که مصرف 

 (811ص)راغب اصفهانی، مفردات،گردد. و نیزبه معنای خرج، هزینه و مایحتـاج  معـاش  آمـده اسـت می

)فـراهیدی،  ،«ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»کند العین نیز نفقه را چنین تعریف می

 .العین، نفق(
اما نفقه در اصطالح، یک مفهوم کاماًل عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده 

. البته عریف و حدود آن بپردازنداند، نه آنکه به تاست، لذا فقها غالبا نفقه را با ذکر مثال بیان نموده
آنچه زن بدان نیازمند است و » (221، ص21)نجفی, جواهرالکالم،ج« مایحتاج زن »تعاریف کوتاهی مانند 

در کالم فقها وجود دارد. و اگر  (27، ص1)حّلی،تحریراالحکام،ج«. در شأن چنین زنی در آن شهر است
 ردد.گشود، سبب ابهام معنای نفقه نمیده میدر کالم فقها اختالفهایی در برخی مصادیق مشاه

 فقها  کالمدر  مصادیق نفقه
گیرد و زوج در قبال زوجه خود موظف فقها در پاسخ به این پرسش که نفقه چه مواردی را در برمی

باشد را باشد، با بیان مصادیق و ذکر مثال، آنچه بر عهده مرد میبه پرداخت چه مخارجی می
 اند.مشخص نموده

و  ،ددانمتکا و پتو را از مشمول نفقه می ،شانه ،پوشاک و روغن ،خوراک،یخ طوسی خدمتکارش
)شیخ دارو. طبیب و مخارج مثل دستمزد کندمی رخی موارد را نیز از نفقه استثناب

و صاحب جواهر به هشت  (112،ص1)جمحقق حلی در شرایع نیز به شش مورد  (2،ص6طوسی،المبسوط،ج
 (226،ص21)نجفی،جواهرالکالم،جاند.کرده قه اشارهمصداق از موارد نف

اما آنچه از عبارات فقیهان مشهود است، توسعه مصادیق نفقه است تا جایی که محقق و مرحوم 
ای کلی محدوه نفقه را مشخص کرده و آن را منحصر به آنچه از مصادیق در نجفی با تعیین ضابطه

 ،کتاب شرایع می نویسد: اما ضابطه در اندازه نفقهدر  ،دانند. مرحوم محققکالم فقها آمده نمی
 (112،ص1)جتأمین آن چیزی است که زن به آن احتیاج دارد 
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 مصادیق نفقه در آیات و روایات
به منظور پاسخ به اینکه نفقه شامل چه مصادیقی است، به طرح آیات و روایاتی که در ضمن  اینک

ی داللت آنها معلوم شود زوج در مقابل زوجه خود باید پردازیم، تا با بررسآنها نفقه بیان شده می
 متحمل چه مخارجی شود و وظیفه او در این مورد چیست. 

 آیات-الف
 ،ان نمایدای کلی بیتواند، قلمرو و مصادیق نفقه را مشخص کند ودر این باره ضابطهازآیاتی که می

اوند خطاب به مردان، ایشان را در این آیه خد «وعاشروهّن بالمعروف»سوره نساء است:  12آیه 
دهد تا با همسران خود به نحو متعارف و پسندیده، معاشرت داشته باشد، زندگی پسندیده فرمان می

های زندگی به زن، زوجه در گیرد، چرا که با ممانعت مرد از پرداخت هزینهنفقه را نیز در برمی
صادق نیست. همچنین اطالق آیه تنگنای قرار گرفته وبا عسر و حرج وی، معاشرت پسندیده 

دارد، مرد در انجام این تکلیف باید مراعات معروف را بنماید، یعنی صرف پرداخت مبارکه بیان می
خوراک و پوشاک، بدون در نظر گرفتن سایر مایحتاج زن و نپرداختن هزینه در این موارد، موجب 

هده این تکلیف برآمده که در حد شود، در صورتی از عخالصی ذمه مرد نسبت به این فرمان نمی
های دیگر زن را که به آنها نیاز دارد، تامین نماید. پس اطالق آیه، هر آنچه را که توان خود، هزینه

 .معروف و پسندیده باشد، تحت مصادیق نفقه داخل می کند

 روایات  -ب
ند، روایاتی کا معین میبرخی روایات نیز به بیان مصادیق نفقه پرداخته و با بیان مواردی حدود آن ر

ه دهد. روایات مربوط بای کلی در اختیار مخاطب قرار مینیز به ذکر مورد اکتفا ننموده و ضابطه
 توان به، سه دسته تقسیم کرد.نفقه را می

 نماید.روایتی که نفقه را به عنوان احسان و حق زن معرفی می -1

بدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن محمدبن یعقوب، عن ابی علی االشعری،عن محمدبن ع»
: ما حق المراه علی زوجها الذی اذا فعله کان محسنا؟ قال: عمار قال: قلت البی عبدالله 

 (161،ص11)عاملی،وسایل،ج «یشبعها و یکسوها و ان جهلت غفرلها
 .نیستتمام افراد واقع در سند این روایت مورد اعتماد بوده و از این جهت حدیث مواجه با ایرادی 
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نماید. در مفردات راغب درذیل در این حدیث احسان به زن را سیر کردن و پوشاندن او معرفی می

فأمسکوهّن بمعروف أو فارقوهّن »و آیه  «وللمطّلقات متاع بالمعروف»واژه معروف در آیه 
معروف را احسان معنا نموده است. و از آنجا که احسان داشتن و مراعات معروف در  «بمعروف

کرده که مرد خوراک و پوشاک زن را تامین کند، لذا ذکراین دو ن زمان بیش از این را اقتضا نمیآ
 توان نفقه را محدود کرده و آن را منحصر به این موارد کند.مورد روایت نمی

 پردازد.روایاتی که نفقه را به عنوان حق زن معرفی کرده و به ذکر مصادیق آن می -1

براهیم عن هاشم بن نوح بن شعیب عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : محمد بن الحسن بن ا»
یستر عورتها وال یقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد  ما حق المرأة علی زوجها؟ قال : یسد جوعتها و
یوما ال قال : قلت فاللحم؟ قال : في کل ثالثة  والله ادی إلیها حقها لت : فالدهن؟ قال : غبا یوما و

یکسوها ایام مرة  في الشهر عشر مرات ال اکثر من ذلك ، قلت : فالصغ؟ قال : في کل ستة اشهر ، و
في کل سنة اربعة اثواب ثوبین للشتاء وثوبین للصیف ، وال ینبغي أن تقفر بیتك من ثالثة اشیاء 
: الخل والزیت ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد فانی أقوت عیالي بالمد ولیقد ر کل انسان منهم قوته 
فان شاء اکله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ، وال یکون فاکهة عامة إال اطعم عیاله منها ، وال 
یدع ان یکون للعیدین من عیدهم فضال من الطعام ان ینیلهم من ذلك شیئاال ینیلهم في سائر 

 (257،ص 7وطوسی،تهذیب،ج 512،ص11) همان،ج.«االیام
محّمد بن یعقوب، »وم کلینی در کافی به این شکل: روایت دارای دو سند است، یك سند را مرح

ه، عن محّمد بن عیسی عّمن حّدثه )ارسال (عن  عن عّدة من اصحابنا، عن أحمد بن ابی عبداللَّ
 آورده که مرسله و ضعیف است. «شهاب بن عبد رّبه.

د بن إسناده عن محّم و رواه الشیخ ب »و سند دیگر را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بیان نموده.
 (257،ص7)تهذیب،ج« .عن ابراهیم بن هاشم، عن نوح بن شعیب عن شهاب بن عبد رّبهحسن الصّفار،

 نوح»اختالف است. دو شخص با این نام در کتب رجالی وجود دارد « نوح بن شعیب»در مورد 
گویند. است که گاهی نیشابوری هم می« نوح بن شعیب خراسانی»و دیگری « بن شعیب بغدادی

نکاح  )مکارم شیرازی،کتابن شعیب بغدادی ثقه ولی نوح بن شعیب خراسانی مجهول الحال است.نوح ب

 (22،ص7،ج
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مرحوم محّقق اردبیلی در جامع الروات در ذیل بحث، در شرح حال نوح بن شعیب خراسانی 
دو، این  به دو دلیلمحّقق اردبیلی  به نظر.شودکالمی دارد که اگر آن را بپذیریم روایت صحیحه می

 :نام یك فرد است
هستند و راویان او )ابراهیم بن هاشم و احمد بن محّمد بن خالد( از اصحاب امام جواد -1
است، بنابراین نوح بن شعیب خراسانی که راویانش و هم از اصحاب حضرت« بغدادی»

 .هستند، همان نوح بن شعیب بغدادی استخودش از اصحاب امام جواد 
شود، در حالی که ثقه است و بعید است که ح بن شعیب بغدادی دیده نمیدر اسناد روایات نو-1

شود که او همان نوح بن شعیب روایتی در هیچ یك از کتب روایات نداشته باشد، پس معلوم می
 .بغدادی است

د گویشود؟در جواب میگوید: چرا به او بغدادی و خراسانی گفته میمیدر ادامه مرحوم اردبیلی 
)مکارم  (117،ص1)ج.ر ابتدای کار در بغداد و در انتها در خراسان بوده و یا به عکسممکن است د

توان سند حدیث را صحیح پس با پذیرش سخن محقق اردبیلی می (22،ص7شیرازی،کتاب نکاح ،ج
 (221،ص21)جداند.دانست چنانچه صاحب جواهر این رایت را صحیح می

های متعارف در این روایت در مقام بیان هزینه ماماما در مورد داللت این روایت باید گفت: ا
در مقام حصر نفقه در آنچه بیان  در آن زمان بوده است و ظهور روایت چنین است که حضرت

ه اند. روایت فوق باند، چرا که برخی مصادیق را پس از سؤال راوی، ذکرنمودهاند نیز نبودهفرموده
تر از ظهور ابتدایی آن است،  تر عورت، معنایی وسیعرساند، مقصود از سد جوع و سروشنی می

 گیرد.که تحت آن مواردی غیر از خوراک و پوشاک نیز قار می
 هد.دروایاتی که به ذکر مصادیق نپرداخته بلکه معیار کلی را در اختیار مخاطب قرار می -2

یاد وأحمد بن مح، عن عدة من أصحابنامحمد بن یعقوب» -الف ، عن مد جمیعا، عن سهل بن ز
ین، عن الابن محبوب : إن لي : قال رجل البي جعفر ، عن محمد بن مسلم قالعالء بن رز

ضیعة بالجبل اشتغلها في کل سنة ثالث آالف درهم فانفق علی عیالي منها ألفي درهم وأتصدق 
یحتاجون  : إن کانت االلفان تکفیهم في جمیع ما منها بألف درهم في کل سنة ، فقال أبو جعفر 
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یت نفسك في حیاتك بمنزلة مایوصي به  إلیه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجر
 .1(521،ص11)همان،ج. «الحي عند موته

اند و یا راهی برای وثاقت آنها وجود دارد، سند روایت با اشکالی روبه رو نیست و تمام افراد آن ثقه
اند، مبلغی را که شخص در اختیار خانواده خود رسمی..« إن کانت االلفان » مفهوم جمله شرط 

دهد اگرنتواند همه مایحتاج ایشان را تامین کند، شخص دررشد خود موفق نشده و مانند قرار می
نماید و آن را مالک موارد بیان میپس آنچه امام .کسی نیست که در هنگام مرگ وصیت کند

. پس نفقه شامل مواردی است که زن به آنها دانند، تامین مخارج یک ساله خانواده استنفقه می
 نیاز دارد.

روی أنَّ هند جائت إلی رسول  :»نقل می کندروایت مرسلی که شیخ طوسی از رسول الله -ب
ه الیعطینی وولدی إاّل ما آخذ منه سّرًا  الله  فقالت: یا رسول الله إنَّ أباسفیان رجل شحیح وإنَّ

 1«ل: خذی مایکفیک وولدک بالمعروفوهو الیعلم فهل علّی فیه شیء؟فقا
دهد و آن اینکه نفقه تنها خوراک و پوشاک را این روایت نیز معیار کلی به مخاطب ارائه می

گیرد، بلکه تامین مخارج زن در آنچه به آن نیاز دارد، تحت عنوان نفقه است و زوج موظف دربرنمی
 به پرداخت و تامین آن است. 

 بندی جمع

ا چیزهایی است که بروایات به دست می آید که میزان در مصادیق نفقه ، تمام  از بررسی آیات و
کند. و باید گفت: معاشرت پسندیده، در معاشرت پسندیده، با زن صدق می ،تامین شدن آنها

ای مرد با پرداخت نفقه های مختلف و نسبت به افراد مختلف متفاوت است. گاهی در جامعهعرف
ای زن کفایت کند، معاشرت پسندیده را در حق زن روا  داشته، و در عرف به مقداری که ازنیازه

                                                             
الیته شاید نتوان از این روایت استفاده کرد که جمیع آنجه زن به آن نیاز دارد، تامین آن بر مرد واجب .1 

لرشدك  فقد نظرت لنفسك ووفقت»رساند،چرا که عباراتی نظیر باشد، بلکه روایت بیش از ااستحباب را نمی

ر با اینکه این موارد و این مقدار دادن نفقه ب« حی عند موته.وأجریت نفسك فی حیاتك بمنزلة مایوصی به ال

 توان به این روایت استدالل کرد.مرد مستحب باشد نیز سازگاری دارد.در این صورت نمی

 سند روایت به علت ارسال ضعیف است. .2 
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دیگر این مقدار کافی نیست بلکه عالوه بر آن باید شان زن نیز در نظر گرفته شود، چرا که شان 
کند، و مرد در این صورت، زمانی با همسر خود، معاشرت وی، بیش از مقدار نیاز را اقتضا می

ه زوجه خود را با مالحظه جایگاه، موقعیت، قدر و مرتبه وی به او پرداخت پسندیده دارد، که نفق
 باشد. نماید. پس آنچه مالک و معیار تعیین گستره است، معاشرت پسندیده می

برای استفاده این معنا از آیات و روایات، دو مقدمه الزم و ضروری است. اول اینکه مراد از 
یاری از فقها و مفسرین در مورد معنای معروف، همین معروف، پسندیده در نزد عرف است. بس

ابن ادریس در  (2،ص6)جاند، شیخ طوسی در المبسوط،برداشت را از آیه شریفه داشته
ما یتعارف  »معروف را  (112،ص15)ج( و از متاخرین سبزواری در المهذب،655،ص1سرائر،)ج

« ِف َو عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروقوله تعالی:»د:فرمایطباطبایی در المیزان می عالمهکنند.معنا می« الناس
إلی آخر اآلیة المعروف هو األمر الذي یعرفه الناس في مجتمعهم من غیر أن ینکروه و 

مقصود عالمه طباطبایی ازیعرفه الناس اینست که مردم آن را به خوبی  (155،ص2)ج.«یجهلوه
ی در کالم فقها نیز مشهود است، مقصود دانند. چنانچه از شواهددانند و آن را روش صحیح میمی

در تفسیر  (7/11/16)درس خارج فقه استاد سید جواد شبیریباشد.همین معنا می« ما یتعارف الناس» ایشان از
ها به طور شایسته معاشرت کنید. عاشروهّن بالمعروف دستور معاشرت نمونه نیز آمده است: با آن

 (211،ص2)جکند.را صادر میشایسته و رفتار انسانی مناسب به زنان 
امر « عاشروهن»که مراد از امر درمقدمه دوم که برای اثبات مالک مورد نظر ضروری است، این

مولوی باشد.شاید تصور شود که آیه شریفه عاشروهن بالمعروف به دلیل اینکه صدورش از سوی 
است و بر مخالفت  شارع مقدس به جهت ارشاد و راهنمایی به حکم عقل است، از اوامر ارشادی

توان حکم ارشادی را به حکم ارشادی مولوی باشد. در حالی که میآن ثواب و عقابی مترتب نمی
وحکم ارشادی غیرمولوی تقسیم کرد در ارشادی مولوی، مولویت وجود دارد، و دراوامری مانند 

، ص 6باح الفقاهه: ج ) مصاوفوا بالعقود، امضای عقد الزم، حکم مولوی و ثابت به جعل شرع نیز است 

در موضوع مورد بحث ما نیز معاشرت به معروف فقط ارشاد عقلی نیست، و وجوب مولوی  (17
 هور در مولویت دارد.اند ظشرعی نیزبر آن مترتب است بلکه همانطور که مفسران گفته

 ( 8/11/16) درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری،
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برداشتی است که « عاشروهن»و هم مولوی بودن امر در  لذا هم معنای پسندیده از واژه معروف،
اند، و با چنین تفسیری از آیات و روایات، اینکه معیار در بسیاری از فقها و مفسرین از آیه داشته

مصادیق نفقه، معاشرت پسندیده باشد، روشن و واضح است. فقهایی چون محقق حلی و مرحوم 
د مستند اند، احتمال دارو به ذکر مصادیق اکتفا نکرده مودهای کلی بیان ننجفی که در مقام، ضابطه

ایشان در این قول، توجه به واژه معروف و امر به معاشرت به معروف باشد، که در آیات و روایات 
به شان  ایرا معلوم کند و یا اشاره که موارد نفقهای بکار رفته است، چرا که د ر این منابع، ضابطه

 ه باشد، وجود ندارد.و یا نیاز زن داشت
توان گفت: اگرموقعیت اجتماعی و احتیاجات زن، تفاوت کرده باشد، با توجه به آنچه بیان شد می

)چرا که زمان ومکان در جایگاه اجتماعی و شان زن تأثیر دارد،( مثاًل بانوان در عصر کنونی 
های تای مجازی، و سایای دارند مانند تحصیل، دسترسی به کتاب، تلفن، فضنیازهای علمی تازه

کند که و تحصیل وپیشرفت علمی از اطالعاتی، زیرا عرف امروز در اکثر مناطق جهان حکم می
شود و اگر زنی مایل به ادامه تحصیل بود و این نیاز توسط جمله حقوق ضروری زن محسوب می

 برای همسر خود است.  های آنمرد موظف به تأمین هزینه عرف پذیرفته شد
ن درباره نفقه درمان زن، باید به عرف مراجعه کرد، اگر از نظر عرف مردم، مرد موظف به همچنی

کند و اگرعرف حکم پرداخت هزینه معالجه همسرش باشد، شرع  هم او را موظف به پرداخت می
های سختی که درصد بهبودی زن در آن بسیار های درمان زن، در مانند بیماریکند، تحمل هزینه

دور از انصاف است و تنها موجب در تنگنا قرار گرفتن مرد و نابودی زندگی وی  اندک است،
توان وی را ملزم به تامین هزینه درمان همسر خود کرد. البته دراین وضعیت مرد شود، نمیمی

 میتواند از باب عمل به احسان و انصاف،هزینه درمان زن را تقبل کند.

 مقدار نفقهمسالۀ دوم: 
لوم شد نفقه زن شامل چه مواردی است و مرد عهده دار تامین چه چیزهایی برای پس ازآن که مع

همسراش است باید به این پرسش پاسخ داده شود که وظیفه مرد در کمیت تامین مایحتاج زن 
چیست، مثال اگر مرد موظف است خوراک و پوشاک که از نیازهای زن است را در اختیار وی 

ک باید به چه اندازه باشد؟ آیا قانون گذار برای آن مالک خاصی قرار دهد، این خوراک و پوشا
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ارائه داده و یا مقداری را مشخص نموده، و یا اینکه آن را به زوجین و یا عرف محل زندگی آنها 
 واگذار کرده است. در این موضوع دو قول در بین دانشمندان از فقها وجود دارد.

 شارع نظریه اول: تعیین مقدار توسط 
اند که شارع اندازه نفقه زن را مشخص کرده است. مرحوم شیخ طوسی خی از فقها بر این عقیدهبر

نویسد شارع برای خوراک هر روز، یک مد طعام که برابر دو رطل و ربع آن در کتاب الخالف می
کند: اگرزوج از توانایی مالی است را مشخص کرده است پس از آن از شافعی نقل می

موظف به پرداخت دو مد برای هر روز، و اگر متوسط باشد، برای هر روز یک و برخوردارباشد، 
نیم مد و چنانچه فقیر باشد، یک مد طعام باید بپردازد. ابوحنیفه نیز معتقد است: اگر مرد ثروتمند 
باشد، باید بین هفت الی هشت مد در هر ماه و درصورتی که فقیر باشد، چهار الی پنج مد خوراک 

ود بپردازد. شیخ طوسی مستند خود را در این موضوع اجماع و اخبار امامیه به همسر خ
 (111،ص5)طوسی،الخالف،جداند.می

از اخباری که در کتب امامیه گرد آمده تنها خبر نویسد: مرحوم نجفی در مورد این دیدگاه چنین می
حباب فضیلت و است تواند داللت کند که آن را نیزباید حمل برشهاب بن عبدربه بر این نظر می

 (221، ص  21)نجفی، جواهرالکالم،ج . کرد
برخی از افرادی که برای اندازه نفقه، تقدیر شرعی قائل هستند، بر این باوراند که زن مقداری که 

باشد و این اندازه برعهده گردد را مستحق میبه عنوان کفاره در افطار روزه به فقیر پرداخت می
ای ارائه در صورتی که این قول نیز دلیل قانع کننده( 121، ص 1ح الکبیر، ج )ابن قدامه،شرمرد است. 

 دهد.نمی

 نظریه دوم: عدم تعیین مقدار توسط شارع
آنچه مقدارنفقه را مشخص می کند, میزان کلی )معروف( است که در آیات و روایات مطرح است. 

گردد. مثال اینکه مرد چه میشود اطالق معروف به ههمانچه در نزد عرف پسندیده شناخته می
و بیان شد  .مقدار نفقه در اختیار زوجه قرار دهد مالک اش همان معروف و پسندیده بودن است

زهای شود. مقصود از نیاز، همان نیابرای معاشرت بالمعروف تلفیقی از شان و نیاز در نظر گرفته می
به چه افرادی و چه محلی باید نسبت زوجه در زندگی است، اما اینکه مقصود از شان چیست و 
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درنظرگرفته شود، نسبت به آنچه متعارف محل زندگی زوجین است، یا نسبت به معمول و متعارف 
باشند، یا باید حّد متعارف زنانی که از نظر موقعیت خانوادگی افرادی که در حّد توان مالی مرد می

بین فقها اختالف وجود دارد که در باشند لحاظ گردد؟ در این مورد و اجتماعی در حد زوجه می
 :پردازیمها میذیل به تبیین آن

 الف: نظریۀ تاثیر شأن و موقعیت اجتماعی زن در مقدار نفقه
، 1، ذیل واژه؛ خلیل جر ،ج 1)دهخدا،ج شأن در لغت به معنای جایگاه، موقعیت، قدر و مرتبه آمده است 

ی زن به لحاظ وضع خانوادگی، جایگاه شغلی . منظور از آن در این باب، موقعیت اجتماع(1125ص
؛ سبحانی، نظام النکاح،  215، ص 1)خمینی،تحریرالوسیله ، ج باشد واوصاف شخصی مانند تحصیالت و غیره می

تواند در برخی موارد سبب توسعه و فزونی نفقه از مقدار متعارف این معنا از شان می( 261، ص 1ج 
وجین، مقدارمتعارف نفقه، رفع نیازهای ضروری زوجه است، گردد، مثل اینکه در محل زندگی ز

کند، در این صورت اگر شآن زوجه در مقدار نفقه لحاظ اما شآن زن، بیش از این مقدار را طلب می
شود، زوج موظف است عالوه بر دادن نفقه در مقدار متعارف و رفع نیازهای ضروری زوجه، 

توسعه دهد. اما مالحظه شآن و موقیت اجتماعی زن،  مطابق موقعیت اجتماعی او، در دادن نفقه
ردد، چرا گتر از مقدار متعارف محل زندگی زوج باشد، سبب کاستی نفقه نمیدر مواردی که پایین

که زوج دراین صورت موظف به رعایت معیار کلی )معروف( است، و مرد در صورتی که به مقدار 
این مالک را رعایت کرده. همچنین اگر بپذیریم  کند کهمتعارف محل زندگی نفقه دهد، صدق می

مالک مقدار متعارف، حّد متعارف و معروف, نسبت به متعارف مردانی که در حّد شرایط و توانایی 
باشد، در این صورت نیز مالحظه موقیت اجتماعی مرد در مواردی سبب مالی مرد هستند، می

گردد، اما در برخی موارد موجب کاستی نفقه افزایش نفقه از مقدار متعارف محل زندگی زوج می
است. مثل اینکه که وظیفه زوج اینست که، مایحتاج زوجه را با توجه به توانایی خود تامین کند، 

 تر از مقدار متعارف محل زنگی وی است. و توانایی و موقیعیت اجماعی مرد، کم
ار نفقه ر در مقدیتواند سبب تغیمی گی،، مالحظه موقیت اجتماعی و خانوادلذا  با توجه به اینکه

، به بررسی گفتار فقهاء و ادله ایشان در اینکه منظور از حد متعارف و مالک معروف نسبت شود
 پردازیم.به چه کسی باید لحاظ شود، می
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ند، معیار دراندازه نفقه، مراعات شأن زوجه است، و لحاظ اینکه میان برخی از فقها براین باور
توان اند میباشد.از کسانی که به این نظریه گرویدهو چه چیزی عرف و متداول میزنان هم سطح ا

و آیت الله  (215ص1)جامام خمینی (21ص2)ج،عالمه حلی (112ص1)ج،به  محقق حّلی
 اشاره نمود.خویی

 ه:دانند از جملای را مستند قول خویش میاند، ادلهکسانی که این نظریه را پذیرفته

مطابق این آیه معیار درتعیین ( 122)بقره/ « َوَعَلی اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهَنّ َوِکْسَوُتُهَنّ ِباْلَمْعُروِف » آیه: -1

 «هن»اند و نه مردان. زیرا در آیه شریفه که رزق و کسوه مطرح شده، به ضمیر اندازه نفقه، زنان
 ( 217، ص 5)مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه،ج گردد. باز میاضافه گردیده،و آن نیز به والدات در آغاز آیه 

نماید و این آیه نیز معیار را معاشرت بالمعروف معرفی می (11)نساء:  «عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف »آیه:  -1
معاشرت به معروف این است که زوج مایحتاج زوجه را با لحاظ وضعیت و شأن خانوادگی و 

 ماید.اجتماعی او تأمین ن

: این روایت «ُخِذی َما َیْکِفیِک َوَوَلَدِک ِباْلَمْعُروِف »به همسر ابوسفیان فرمایش پیامبر -2
 (62)بصری، نفقات الزوجه ،ص طور متعارف دارد. های زوجه و کفایت وی بهنیزداللت بر رفع نیازمندی

موقعیت اجتماعی و نفقه از این جهت واجب شده تا نیازهای زن تامین گردد، در حالی که  -2
خانوادگی زن در برآورده شدن نیازهای او معتبر است، بنابراین شان وی باید مراعات شود نه 

 شخصی که عهده دار نفقه شده است.
قرار داده « آنچه زن برای زندگی به آن احتیاج دارد» روایت محمد بن مسلم که در آن معیار را، -5

ن تناسب دارد، بنابراین، میزان در معروف، آنچه متعارف که با  نیازهای معمول و سطح زندگی ز
البته اما اگر مرد توانایی تأمین  .باشد و باید شأن وی لحاظ شودبین زناِن هم سطح زوجه است می

آنچه در شأن زن است را ندارد، در این صورت عالوه بر تامین نیازهای زن در حد توان خود، 
کند، به صورت دین بر عهده مرد است اما شان زن آن را اقتضا می هایی که از توان مرد بیرونهزینه

 باشد. و اگر خداوندآید و زمانی که وی از گشایش مالی برخوردار بود موظف به پرداخت آن میمی

ُه ۚ اَل ِلُیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِهۖ  َوَمْن ُقِدَر َعَلْیِه ِرْزُقُه َفْلُیْنِفْق ِمَمّ »در قرآن کریم فرموده:   ا آَتاُه الَلّ
ُه َبْعَد ُعْسٍر ُیْسًرا ُه َنْفًسا ِإاَلّ َما آَتاَها ۚ َسَیْجَعُل الَلّ ُف الَلّ در صورتی است که مرد در  (7)سوره طالق/ «ُیَکِلّ
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تنگنای اقتصادی قرار دارد، در این حال به میزان توانایی خود وظیفه دارد و نسبت به آنچه در توان 
باشد ذمه او مشغول است و در صورت توانایی مالی باید از عهده آن ان زن میاو نیست اما ش

 (222،ص21)جواهرالکالم،جبرآید.

 در مقدار نفقه مرد مالیتمکن  ب: نظریۀ تاثیر
( 1،225)مهذب،جبرخی از فقها توانایی مالی مرد را مالک دانسته اند، از جمله ایشان قاضی ابن البّراج 

 ترین دالیل این گروه عبارت است:مهمباشند. می (6،ص6،ج)المبسوطو شیخ طوسی 

ُف اللَّ » آیه شریفه:  -1 ُه ۚ اَل ُیَکِلّ ا آَتاُه الَلّ ُه ِلُیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه ۖ َوَمْن ُقِدَر َعَلْیِه ِرْزُقُه َفْلُیْنِفْق ِمَمّ
ُه َبْعَد ُعْس  مطابق این آیه شریفه مرد موظف است به  (7)طالق/ «ٍر ُیْسًراَنْفًسا ِإاَلّ َما آَتاَهاۚ  َسَیْجَعُل الَلّ

که از وسعت روزی بیشتری اندازه وسع و گشایش مالی خویش نفقه پرداخت نماید، فردی 
اش انفاق نماید. در این آیه برخورداراست مناسب حال خود و شخص فقیر نیزبه میزان توانایی

وسعت مالی مرد تعیین کننده مقدار انفاق است. وضعیت مالی مرد میزان قرار گرقته یعنی 

باشد، و عهده مرد به مقدار بهرهمندی وی از وسعت مالی می «الیکّلُف الله نفسًا إاّل ما آتیها»
هایی که مرد توانایی آن را ندارد اما مطابق شان زن اثبات مشغول شدن ذمه وی و دین بودن هزینه

 رساننده این نکته است «سیجعل الله بعد عسر یسراً »ت باشد. و عباراست, خالف مفاد آیه می
که سختی پایدار نیست و فراخی و وسعت به دنبال آن خواهد بود و ارشادی به اثبات دین بر عهده 

ب تناسب ندارد چرا که وجو «الیکلف الله نفسًا إال ما آتیها»مرد ندارد. بلکه اثبات آن با عبارت 
ر عهده مرد، تکلیفی است زاید بر آن چه خداوند اکنون در اختیار پرداخت نفقه زن به صورت دین ب

 انسان گذارده است.
 کند و او را ملزماش حکم نمیعرف در مورد مردی که توانایی مالی ندارد بیش از مقدار توانایی -1

گویند: اگر مرد از کند. همچنین عرف و عقال میای که در توان او نیست نمیبه پرداخت هزینه
مکن مالی برخوردار باشد باید مطابق شان خود انفاق کند چرا که مرد ثروتمندی که با زنی از ت

طبقه ضعیف جامعه وصلت نماید، اگر به میزان شان زن در رفع نیازهای وی بکوشد، مورد سرزنش 
،  15.)سبزواری، ، ج است و کاری خالف معاشرت بالمعروف انجام داده که عرفا خالف انصاف است

 (  211ص
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 تمکن مرد وموقعیت زوجه ج: نظریۀ تاثیر
گردد. چنانچه زن انفاق برای زوجه به لحاظ توانایی و شان مرد و موقعیت اجتماعی زن مقدر می

و شوهر از لحاظ موقعیت خانوادگی و طبقه اجتماعی اختالف دارند، نفقه به لحاظ حال هر دو 
ه آن رساند در باروه سابق نظر خود را به اثبات میشود، این دیدگاه که با جمع ادله دو گرمعین می

توان گفت: در هر صورت آنچه تعیین کننده مقدار انفاق زوج است و با د ر نظر گرفتن آن باید می
نفقه زوجه پرداخت شود، تمکن مالی مرد است. در فرضی که توانایی مرد در سطح پایینی قرار 

ای است که معروف و متعارف برای زوجه وی، همان اندازهدارد، باید به همان مقدار اکتفا شود و 
کنند. و در صورتی که مرد در زنان هم سطح او با توجه به وضعیت مالی همسرانشان دریافت می

گشایش اقتصادی قرار دارد معروف در حق او اینست که مراعات شان و جایگاه خود و موقعیت 
 زن را در نظر بگیرد.

الحسین في ) الخصال (:  محمد بن علي بنباشد. اهدی از روایات نیز میآنچه ذکر شد دارای شو
یس عن محمد بن أحمد، ععن أبیه علي بن إسماعیل، عن محمد بن عمر، عن ، عن ن أحمد بن إدر

، فقال: بین المکروهین، قلت: في النفقة علی العیال : استأذنت الرضا رجل، عن العیاشي قال
:) والذین إذا انفقوا لم یسرفوا ولم ه کره االسراف وکره االقتار فقالن الل، قال: إال أعرف المکروهین

 ( 556،ص11)حرعاملی،وسایل الشیعه،جیقتروا وکان بین ذلك قواما (

، عن أبي د بن سنان، عن محمن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عليوعن علي ب
یقتروا وکان بین ذلك قواما ( قوا لم یسرفوا ولم : ) والذین إذا أنففي قول الله عز وجل الحسن 

: القوام هو المعروف علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره علی قدر عیاله ومؤنته التي هي قال
  1)همان(. صالح له ولهم ، ال یکلف الله نفسا إال ما آتاها

                                                             
عیف لو ضافراد سلسله سند محمد بن سنان مورد اختالف است،ومحمدبن علی ابوسمینه هم به علت غ از.1

 شمرده شده 
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د شخص کننده حاین دو روایت به روشنی رساننده این مطلب است که توجه به مکنت مالی مرد م
)علی قدر عیاله اما توانایی مرد با رعایت حال و شان زوجه واسط میان اسراف و امساک است، 

 .و مئونته التی هی صالح له ولهم(

 ع بندیمج
گیرد، با بیان مصادیق آنچه بر عهده فقها در پاسخ به این پرسش که نفقه چه مواردی را در برمی

اما آنچه از عبارات فقیهان مشهود است، توسعه مصادیق نفقه  اند.باشد را مشخص نمودهمرد می
ای کلی محدوه از موارد اندک و محدود است تا جایی که محقق و مرحوم نجفی با تعیین ظابطه
دانند. از بررسی نفقه را مشخص کرده و آن را منحصر به آنچه از مصادیق در کالم فقها آمده نمی

معاشرت  ،یزان دراین باره آن چیزهایی است که با تامین آنهاآیات و روایات به دست می آید م
کند. پس ازآن که معلوم شد نفقه زن شامل چه مواردی است باید به این پسندیده، با زن صدق می

پرسش پاسخ داده شود که وظیفه مرد در کمیت تامین مایحتاج زن چیست، در این موضوع دو قول 
اند شارع برای اندازه نفقه مقداری را مشخص ارد. برخی معتقددر بین دانشمندان از فقها وجود د

دهد برخی دیگر نیز بر این باوراندآنچه ای ارائه نمیکرده در حالی که این قول دلیل قانع کننده
مقدارنفقه را مشخص می کند, میزان کلی )معروف( است و برای صدق معاشرت بالمعروف 

شود. مقصود از نیاز، همان نیازهای زوجه در زندگی است، میتلفیقی از شان و نیاز در نظر گرفته 
اما اینکه مقصود از شان چیست و نسبت به چه افرادی و چه محلی باید درنظرگرفته شود، در این 
مورد بین فقها اختالف وجود دارد، برخی شان زن و برخی توانایی مرد و گروه دیگر مراعات 

اند. البته نظریه سوم عالوه بر جمع بین ادله دو گروه قرار دادهموقعیت زن و توانایی مرد را معیار 
 دهد.سابق، شواهد صریحی از روایات نیز ارائه می
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