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 یکدیگر اموال از فرزند و پدر سرقت

 

 

 واعظی استاد: راهنما استاد
 
 

 :نویسنده
 7یمحمدجواد محمد

 مقدمه
یٌز َحِکیٌم »یفهشر یهاساس آبر  ُه َعِز ِه َو اللَّ ْیِدَیُهَما َجَزاًء ِبَما َکَسَبا َنَکااًل ِمَن اللَّ

َ
اِرَقُة َفاْقَطُعوا أ اِرُق َو السَّ  «َو السَّ

 یانخود ب یکه در جا یطیدر صورت اجتماع شرا -که دست به سرقت بزند  یزن یامجازات مرد  (31مائده، )
سارق و مالباخته رابطه پدر و  یانباورند که هر گاه م ینحال فقهاء بر ا ینت. با اقطع دست اس –شده است 

 شود.مین یوجود داشته باشد، حد قطع دست بر پدر جار یفرزند
 یادرد مو یعهش یهانمذکور در عبارات فق یاز استثنا یتبه تبع یزن 261در بند ج ماده میقانون مجازات اسال

 حد سرقت دانسته است.  یاتشده را از مستثن

 اول: سرقت پدر از اموال فرزند مساله
ت را سرق یمال –دخترش  یااعم از پسر  – یشهر گاه سارق پدر از اموال فرزند خو یهامام یهانفق یحبه تصر

 یوجود داشته باشد مجازات قطع دست بر پدر جار یزحد سرقت ن یاجرا یطاگر همه شرا یکند، حت
، 2ج(، براج)البن المهذب؛ 413ص، 3ج السرائر،؛ 251ص( الدیلمی)للسالر المراسم؛ 113 ص(، یدالمف یخالمقنعه)للش)دشومین

                                                             
 99-411. دانش پژوه گروه فقه الجزاء،سال تحصیلی 0



 
 6 ........................................ 0411های تخصصی، دی ماهنامه داخلی گروه

 

مانند  یبه ادله متعدد یهانمدعا در عبارات فق یناثبات ا یبرا .(دیگران و 431 ص(، زهره)البن النزوع غنیۀ؛ 544ص
 استناد شده است. یهاز احکام شرع یبرخ یسنت، اجماع و فحوا

 اول. سنت یلدل
 محمدبن مسلم یت.روا7
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن » یٍن َعْن ُمَحمَّ َیاٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعِن اْلَعََلِء ْبِن َرِز ِبي َجْعَفٍر َسْهُل ْبُن ِز

َ
ْلُتُه َعِن  أ

َ
َقاَل َسأ

ُکُل ِمْنُه َما َشاَء ِمْن َغْیِر َسَرٍف َو َقاَل ِفي ِکَتاِب َعِليٍّ 
ْ
ُجِل َیْحَتاُج ِإَلی َماِل اْبِنِه َقاَل َیأ ُخُذ الرَّ

ْ
ِإنَّ اْلَوَلَد اَل َیأ

ُخُذ ِمْن َماِل ابْ 
ْ
َیِة اْبِنِه ِإَذا َلْم َیُکِن ااِلْبُن ِمْن َماِل َواِلِدِه َشْیئًا ِإالَّ ِبِإْذِنِه َو اْلَواِلَد َیأ ْن َیَقَع َعَلی َجاِر

َ
ِنِه َما َشاَء َو َلُه أ

ِه  نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ِبیَك  َوَقَع َعَلْیَها َو َذَکَر أ ْنَت َو َماُلَك ِِلَ

َ
 .(036، ص: 5اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط )«َقاَل ِلَرُجٍل أ

ظر اختالف ن یمقدار یکه نسبت به و یاداز جهت سند، معتبر است و به جز سهل بن ز یتروا :یثسند حد
که  0یبا توجه به مجموع قرائن یزن یادثقه و مورد اعتماد هستند. سهل بن ز یثروات حد یرشود سامی یدهد

 وجود دارد، مورد اعتماد است.   یدر رابطه با وثاقت و
 یتصرف پدر در اموال فرزندش مجاز است. جواز تصرف پدر حاک ،یتروا ینبر اساس مفاد ا: یثداللت حد

 بر تصرف و جواز دست بردن یتوال ینداشتن پدر بر اموال فرزند است و روشن است که با وجود ا یتاز وال
قابل  یزن یتروا یلخواهد داشت. ذ یدر پ یشود و نه مجازاتمیدر اموال فرزند، نه عمل متصف به حرمت 

 مطرح خواهد شد. یبعد یتاستدالل است که در روا
است که  یشود. مورد سوال پدرمی یتمانع از اخذ به اطالق روا یتموجود در روا یودقنقد استدالل: 

 حضرت تصرف را منوط به عدم اسراف کردند. ینکرده است. عالوه بر ا یدابه مال فرزند پ یاجاحت
 یکنل آمده است، یدر سؤال راو یاجگفت که احت ینه اشکاالت مذکور چنتوان در پاسخ بمی یکن: لمناقشه

 یدانستند که تصرف و یننکردند و تنها مشروط به ا یاجحضرت در پاسخ جواز تصرف را منوط به احت
نقل کردند   یرالمومنیناست که حضرت از کتاب ام یتادعا ادامه متن روا ینمسرفانه نباشد. شاهد بر ا

ه . همچنان کیسترا دارا ن یحق ینرا دارد، بر خالف فرزند که چن یشتصرف در اموال فرزند خوکه پدر حق 
عام است، نه شرط خاص تصرف در اموال  یفیحکم تکل یکشود که عدم اسراف میاستفاده  یثحد یلاز ذ

 شیفرزندش پ یزاست با کن یزنقل کردند که بر پدر جا  ینؤمنیرالمروست که حضرت از ام ینفرزند. از ا
 یلور در ذمذک یلکنند. تعل یاجبه شرط احت یآنکه اشاره ا یمواقعه کند، ب یزکردن فرزند با کن یکیاز نزد

 مدعاست. ینبر ا یگریشاهد د یتروا

                                                             
 توان به کثرت نقل اجالء از وی اشاره کرد.می -عالوه بر توثیق شیخ طوسی در رجال-. از مهم ترین قرائن 0
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 نهیاست که قر ینکند و الاقل امی یبعد احتمال وجود اطالق در کالم امام را نف یاتحال روا ین: با اپاسخ
 سائل سوال لذا برد،می باال( یاجدر کالم امام را به لحاظ سوال سوال)فرض احت ییدال تقشود که احتممی یا

 .شودمی  امام کالم در اطالق انعقاد از مانع آمده، بعد روایات در آنچه به عنایت با اینجا در

 یابوحمزه ثمال یت.روا2
ِبي َجْعَفٍر »

َ
َماِليِّ َعْن أ ِبي َحْمَزَة الثُّ

َ
َیاٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ ِه  َسْهُل ْبُن ِز ْنَت  َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
ِلَرُجٍل أ

ُبو َجْعَفٍر 
َ
ِبیَك ُثمَّ َقاَل أ ُخَذ ِمْن َماِل اْبِنِه ِإالَّ َما َو َماُلَك ِِلَ

ْ
ْن َیأ

َ
ِحبُّ َلُه أ

ُ
َه  َو َما أ ا اَل ُبدَّ ِمْنُه ِإنَّ اللَّ اْحَتاَج ِإَلْیِه ِممَّ

 (035، ص: 5اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط  )«َعزَّ َو َجلَّ ال ُیِحبُّ اْلَفسادَ 
 معتبر است. یتسند روا

ما موصول همراه با حرف جار و  ینکهدر عبارت )مالک( دو احتمال وجود دارد: نخست ا: یتداللت روا
وه بر عال یت،صورت در فرض اطالق روا ینپدر توست. در ا یتوست برا یآنچه برا یعنیمجرور لک باشد، 

است که واژه مال باشد که اضافه به کاف خطاب شده است،  ینشود. احتمال دوم امی یزاموال شامل حقوق ن
 مال تو از آِن پدر توست. یعنی

و  ستیپدر نسبت به فرزند و اموال فرزند ن یاعتبار یتملک ینجادر ا یتت که مقصود از مالکالبته روشن اس
 یتروا ینو عبارات مشابه ا یتروا ینبرداشت فقهاء از ا 0.یستن یزیچ ینملتزم به چن یزن یهاناز فق یچیکه

)مثل اکتفاء به قدر ضرورت( حق تصرف در مال فرزند  یشروط یتاست که پدر با رعا ینا یاتروا یردر سا
 یلتفص)شودمیقطع ن یبه عنوان مجازات حد یدر فرض دستبرد زدن به اموال فرزند دست و ینکها یزرا دارد و ن

 .(491الحدود، ص یعه،الشر
مقصود از : یدگومی «یکانت و مالک ألب»در عبارت  یتملک یرحمه الله درباره معنا یزیالله تبر یۀآ

معنا که پدر به حسب نظام خلقت منشأ و سبب وجود فرزند است.  یناست به ا ینیهتکو یتملک یت،ملک
 عنییتناسب دارد. یبلکه با مالک بودن حکم شرع یست،ن یحکم شرع یکجمله باال متضمن  ینبنابر ا

 یهآ2ور است.نکته مذک یله دلب -اگر فرزند بزرگ باشد یحت –است پدر بدون اذن گرفتن از فرزندش  یزجا ینکها

                                                             
فإن کان المراد به الملکیة « أنت و مالك ألبیك»و ان کان المراد بها إثبات الحکم الشرعي فالکل قاصر عن ذلك، أما حدیث: » .0

إلی  الحقیقیة الواقعیة کملکیة العبد لمواله و ملکیة الشخص لماله فهو خالف الضرورة بین العقالء من هبوط أبیهم آدم 
 376، ص06، مهذب االحکام، ج«ة ان ینطق بما یستنکره العقالء أجمعینو حل مقام النبو انقراض العالم

أقول ظاهر الروایات المتقدمة و غیرها مما یوافقها کون مال الولد لوالده و الزم ذلك ان یکون المال الواحد لمالکین مستقلین  .2
الوالد علی ولده الکبیر ایضا کما هو مورد بعض  و حمل کون مال الولد لوالده علی والیة الوالد مع کونه بال قرینة الزمه والیة

ینة جلیة  تلك الروایات و ال أظن االلتزام کذلك من أحد خصوصا بمالحظة التفصیل الوارد في روایة صدقة الوالد لولده و هذه قر
أنت و مالك ألبیك لیس الملك االعتباري فإن الولد ال یکون مملوکا لوالده بهذا المعنی  علی ان المراد بالمال في مثل قوله 

بل المراد الملکیة التکوینیة بمعنی کون األب منشأ لوجود الولد و ماله بحسب نظام الخلقة و هذا لیس من  بال خالف و ریب. 
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 وقتی: یدگومی یتروا یندر فرض سرقت از ا یدقطع  ینحوه استفاده نف یحرحمه الله در توض یگانیالله گلپا
 یقتحق در که فرزند مال از برداشتن بخاطر را پدر دست توانمی چگونه بود، پدرش آِن  از مالش و خود انسان

 کرد؟ قطع اوست خود مال
پدر  یهاعتبار یتملک یبه معنا یکبه ألب یرشد، تعب یانب یزاستدالل ن یبهمانطور که در تقرنقد استدالل: 

در در شامل جواز تصرف پ یرتعب ینبدون شک ا یگر،د یاتو روا یتروا ینا یلذ یبه مقتضا یکن، لیستن
قدار نسبت به فرزند و اموالش محدوده جواز تصرف تا کجاست و پدر تا چه م ینکهشود. اما امیاموال فرزند 

گر آن است که تصرف تنها در فرض  یانب یتروا یلحال ذ یننشده است. با ا یانحق تصرف است ب یدارا
 مجاز است. یاجاحت
 یحب  إن الله ال» ینکهبه ا امام  یلتعل یکنظهور در الزام ندارد، ل ییاگرچه به تنها« ما أحّب »به  یرتعب

 یام حاکام یلالمضمون با تعل یبقر یقرآن یهدارد. تأمل در آ یدق ینبودن مراعات امیاز الزا یتحکا «الفساد
  . یستاز حرمت فساد است. بر فرض انکار، حداقل آن است که احتمال اراده حرمت فساد دور از ذهن ن

ارد، حرمت و کراهت د یاناشاره به قدر جامع م یفهشر یهالفساد در آ یحببه ال یرممکن است گفته شود تعب
د. شومین یدهاز کراهت فهم یشباال ب یتاز روا ینطور خواهد بود. بنابر ا ینهم یزن یتقهرا الأحب در روا

 یهه آاشاره ب یتروا یلذ یستن یدبع یراشود، زمیبله، ممکن است ادعا شود ظهور الاحب در کراهت منعقد ن
هور الاحب ظ یندارد. بنابر ا ینیتقر یبرا یتصالح یرتعب ینظهور در حرمت دارد، لذا ا یزن یهباشد و آ یقرآن

 عنیی یقنبه قدر مت یستیمذکور، با یروجود اجمال در تعب ینکهشود. هرچند از جهت امیدر کراهت منعقد ن
 شود.می یمقدار)نسبت به حرمت( برائت جار یناز ا یشکراهت اکتفاء کرد و در ب

 یزند مالاز اموال فر یازششود که اگر پدر به مقدار نمیاستفاده ن یناز ا یشب یزابوحمزه ن یتاز روا ینبنابر ا
الله به سند معتبر از عبد یطوس یخکه ش یتی، همچنان که از رواشودمیرا بردارد، مجاز است و دستش قطع ن

ِه ْبِن اْلُمِغیَرِة َعِن »: شودیشرط استفاده م ینا یزبن سنان نقل کرده ن اٍد َعْن َعْبِد اللَّ اْلُحَسْیُن ْبُن َسِعیٍد َعْن َحمَّ
ِه  َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُتُه َیْعِني أ

َ
ْحَسِن  اْبِن ِسَناٍن َقاَل َسأ

َ
ْنَفَق َعَلْیِه َوَلُدُه ِبأ

َ
ا ِإَذا أ مَّ

َ
َما َذا َیِحلُّ ِلْلَواِلِد ِمْن َماِل َوَلِدِه َقاَل أ

َف  ُخَذ ِمْن َماِلِه َشْیئًا...النَّ
ْ
ْن َیأ

َ
 .(51ص 3االستبصار، ج )«َقِة َفَلْیَس َلُه أ

                                                             
خذ الوالد من مال ولده بال استیذان منه و لو کان الولد الحکم الشرعي بل یناسب ان یکون مالکا للحکم الشرعي و هو جواز أ

 02، ص: 3کبیرا. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج
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 العَلء یبن اب ینحس یت. روا3
ِبي اْلَعََلِء »

َ
ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن أ ِه ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َعْبِد اللَّ ِبي َعْب ُمَحمَّ ِد َقاَل ُقْلُت ِِلَ

ِه  ُجِل ِمْن َماِل َوَلِدِه َقاَل ُقوُتُه ِبَغْیِر َسَرٍف ِإَذا اْضُطرَّ ِإَلْیِه َقاَل َفُقْلُت َلُه َفَقْوُل  اللَّ ِه  َما َیِحلُّ ِللرَّ  َرُسوِل اللَّ
 
َ
َما َجاَء ِبأ ِبیَك َفَقاَل ِإنَّ ْنَت َو َماُلَك ِِلَ

َ
َباُه َفَقاَل َلُه أ

َ
َم أ َتاُه َفَقدَّ

َ
ِذي أ ُجِل الَّ ِبيِّ ِللرَّ ِه َهَذا  ِبیِه ِإَلی النَّ َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ

ْنَفَقُه َعَلْیِه َو َعَلی َنْفِسِه َفَقاَل 
َ
ُه َقْد أ نَّ

َ
ُب أ ْخَبَرُه اِْلَ

َ
ي َفأ مِّ

ُ
ِبي َو َقْد َظَلَمِني ِمیَراِثي ِمْن أ

َ
ِبیَك َو لَ  أ ْنَت َو َماُلَك ِِلَ

َ
ْم أ

ُجِل َشيْ   َیُکْن ِعْنَد الرَّ
َ
ِه  ٌء أ َب ِلَِلْبِن  َفَکاَن َرُسوُل اللَّ  .«و سلم َیْحِبُس اِْلَ

سند، تنها  ینروات واقع شده در سلسله ا یانمعتبر است. از م یثحد ینا یاز لحاظ سند: یتسند روا
 یاالشعر یسیندارد. عبدالله برادر احمدبن محمد بن ع یحصر یق( توثیاالشعر یسیعبدالله بن محمد)بن ع

بن صفار، محمد یری،عبدالله بن جعفر الحم ی،سعدبن عبدالله القم یس،چون احمدبن ادر یاست. بزرگان
 از وثاقت اوست. یمتعدد دارند که حاک یاتروا یبن محبوب و... از و یالعطار، محمدبن عل یحیی

 گذشته است. یتاستدالل به روا یرنظ یزن یتروا یناستدالل به ا یوهش: یتداللت روا

طرار و اض یتاست. شرط یجار یزن یتروا ینشد، درباره ا یانب یشینپ یتآنچه در نقد روانقد استدالل: 
 .یستاز آن است که جواز تصرف پدر در اموال فرزند مطلق ن یعدم اسراف حاک

 زراره بن عبید روایت. 5
ِبي اْلَمْغَراِء َعْن »

َ
ِبي َنْصٍر َعْن أ

َ
ِد ْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َیاٍد َعْن أ ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٌة ِمْن أ  ُعَبْیِد ْبِن ُزَراَرَة َعْن ِعدَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِه اْلَحاِرِثيِّ  أ َیاِد ْبِن ُعَبْیِد اللَّ ي َلَذاَت َیْوٍم ِعْنَد ِز ِبیِه َفَقاَل  َقاَل ِإنِّ

َ
ِإْذ َجاَء َرُجٌل َیْسَتْعِدي َعَلی أ

ِذیَن ِعْنَدُه مَ  َیاٌد ِلُجَلَساِئِه الَّ َج اْبَنِتي ِبَغْیِر ِإْذِني َفَقاَل ِز ِبي َزوَّ
َ
ِمیَر ِإنَّ أ ُه اِْلَ ْصَلَح اللَّ

َ
ُجُل ا َتُقوُلوَن ِفیَما َیُقوُل َهَذ أ ا الرَّ

َجاُبوُه فَ َقاُلوا ِنَکاُحُه َباِطٌل َقاَل ثُ 
َ
ِذیَن أ ْقَبْلُت َعَلی الَّ

َ
َلِني أ

َ
ا َسأ ِه َفَلمَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْقَبَل َعَليَّ َفَقاَل َما َتُقوُل َیا أ

َ
ْلُت ُق مَّ أ

ْنُتْم 
َ
 َلْیَس ِفیَما َتْرُووَن أ

َ
ِه  -َلُهْم أ ِبیِه ِفي ِمْث  َعْن َرُسوِل اللَّ

َ
نَّ َرُجًَل َجاَء َیْسَتْعِدیِه َعَلی أ

َ
ِل َهَذا َفَقاَل َلُه َرُسوُل أ

ِه  ِبیِه َو اَل َیُجوُز  اللَّ ِبیَك َقاُلوا َبَلی َفُقْلُت َلُهْم َفَکْیَف َیُکوُن َهَذا َو ُهَو َو َماُلُه ِِلَ ْنَت َو َماُلَك ِِلَ
َ
ِنَکاُحُه ]َعَلْیِه[ أ

َخَذ ِبَقْوِلِهْم َو َتَرَك َقْوِلي
َ
 .«َقاَل َفأ

 یاشاست که نج یبن المثن یدالمغراء، حم یمعتبر است. مقصود از أب یبه لحاظ سند یتروا: یتسند روا
 کرده اند. یقهر دو او را توث یطوس یخو ش

شود که پدر نسبت به فرزند و آنچه از آِن فرزند است حق تصرف میاستفاده  یتز مضمون روا: یتداللت روا
دست  نیمشهور بوده که در ارتکاز متشرعه ثابت بوده و از آن مطلع بوده اند. بنابر ا یمطلب به قدر یندارد و ا



 
 01 ........................................ 0411های تخصصی، دی ماهنامه داخلی گروه

 

 ریگد یاننخواهد داشت. به ب یو قهرا مجازات قطع را در پ یستبردن در اموال فرزند مصداق سرقت محّرم ن
ُه َیُکوُن َهَذا َو ُهَو َو َمالُ : َفَکْیَف یعنیتکرار کرد:  یزتوان نسبت به حد سرقت نمیآمده را  یتروا یلآنچه در ذ
ِبیِه و ال

َ
 باالخذ من اموال ولده؟ یدهمال ولده بل تقطع  یالتصرف ف یجوزأِل

در اذهان  «یکانت و مالک الب» یثبودن حد یاز ارتکاز یهر چند به روشن یتروا ینا  نقد استدالل:
 یعنی ی،قبل یتمذکور در روا یهحضرت به قض یداست،پ متشرعه دارد. اما همچنان که از کالم امام 

گذشته درباره محدوده جواز  یتروا یلآنچه در ذ ینالعالء اشاره کرده اند. بنابر ا یبن اب ینحس یثحد
 شود.میتکرار  یزن یتروا ینشد در ا یانب -عدم اطالق جواز تصرف و مشروط بودن آن یعنی-تصرف

 یتاولو یاسدوم. ق یلدل
حکوم داده اند، پدر بخاطر قتل فرزند م یبه آن فتو یزن یعهش یهانکه فق« والد بولده یقادال» یتبه استناد روا
اهان است از گن ینقصاص نفس در برابر گناه بزرگ قتل فرزند که از بزرگتر یشود. حال وقتمیبه قصاص ن

 ینتففرزند متوان ادعا کرد که مجازات قطع دست از پدر بخاطر سرقت از مال می یقباشد، به طر یپدر منتف
 0است.

 یتاولو یباشد، حال آنکه ادعا یقطع یتمعتبر است که اولو یتنها در فرض یتاولو یاسقنقد استدالل: 
است، حال آنکه مجازات  یاتاعدام قاتل از صفحه ح یقصاص به معنا یرامخدوش است. ز ینجادر ا یقطع

صاص ق یعنیشارع حکم به مجازات سخت تر  یسرقت تنها قطع کردن انگشتان دست سارق است. حال وقت
ر صرف نظ یزآسان تر مانند قطع دست در فرض سرقت از فرزند ن یکه از مجازات ها یستداد، مستلزم آن ن

 2کرده باشد.
شود، می دهیفهم یعرف یتقسمت اولو ینشود، نسبت به امین یز)استاد: پدر در برابر فرزند قصاص عضو ن

نگاه  هیعرف به جنبه حق الله و حق الناس قض یعنی یر؟خ یااست  یکاف یعرف یتاولو ینا ینیمبب یدحال با
 کالم حجت یکند،  استاد: همه لوازم عرفمینگاه  یزجنبه ن ینعقل به ا یفهمد، ولمی یتکند و اولومین

                                                             
؛  مهذب األحکام )للسبزواري(، 417ص 40بل اإلجماع بقسمیه علیه، مضافا إلی فحوی عدم قتله به . جواهر الکالم، ج .0

 ؛ 66، ص: 21ج
دم ثبوت حّد القذف له بعدم ثبوت القصاص في حّقه یدّل علی عدم ثبوت القطع في المقام، بل لع فإّن استشهاد اإلمام 

یر الوسیلة   .491الحدود، ص:  -بطریق أولی، ألولوّیة القطع من الجلد کما ال یخفی.  تفصیل الشریعة في شرح تحر
ن صفحة الوجود بخالف القطع فإنه ابانة الید و إذا حکم و فیه أنه ال أولویة في البین و ذلك ألن القصاص هو القتل و إفناءه ع .2

عن قتله ابنه فهذا یستلزم عدم جواز إجراء الحد 50، ص: 3الدر المنضود في أحکام الحدود، جالشارع بعدم قتل األب قصاصا
ق الحد وجب ذلك رفع مطلعلی األب و الحال أنه عقوبة أسهل من القتل بال کالم فیمکن أن یقتضي تعظیم األب عدم قتله و ال ی

 50، ص: 3عنه.  الدر المنضود في أحکام الحدود، ج
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عتناء د اش یمتوجه احتماالت عقل یکه وقت یبشرط ین،ب یرغ یحت یااالعم باشد  یبالمعن یناست ولو ب
 نکند(

 یتخصوص یسوم. الغا یلدل
فرزندش را قذف کند، حد قذف بر او  یمعتبره معتقدند که اگر پدر یاتروا یبه استناد بعض یهامام یفقها
 :شودینم یجار

ِد ْبِن » یٍن َعْن ُمَحمَّ ِبیِه َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعِن اْلَعََلِء ْبِن َرِز
َ
َبا َجْعَفٍر  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
ْلُت أ

َ
 ُمْسِلٍم َقاَل َسأ

َنی َقاَل َلْو َقَتَلُه َما ُقِتَل ِبِه َو ِإْن َقَذَفُه َلْم ُیْجَلْد   .(203، ص: 7اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط  )«َلُه َعْن َرُجٍل َقَذَف اْبَنُه ِبالزِّ

باال تمسک کرده و فرموده  یتحد سرقت از پدر پس از اجماع به روا یانتفا یقدس سره برا ییالله خو یهآ
ل الله فاض یهشود. آمی یدهفهم یزحد بر پدر نسبت به سرقت ن یحکم به عدم اجرا یتعموم یتروا یناز ا

 0استدالل کرده است. یتروا ینبه ا یوهش ینبه هم یزقدس سره ن یلنکران
شد. با یحجت است که قطع یتنها در صورت یتخصوص ی)قذف هم حق الناس است( الغا  نقد استدالل:

سنخ قصاص متفاوت از  یگرد یحد سرقت اشاره شده است. از سو یقصاص و نف یبه نف یتروا یندر ا
دم قابل اسقاط است. به خالف حّد  یاءاست. قصاص جنبه حق الناس دارد و با عفو اول یسنخ حد شرع

نها به حدود ت یاناز م یتروا ین. در ایستن یزن یرتاخ یحت یااست که قابل اسقاط و  یالهمیکه حک یشرع
 در حد قذف یتداللت بر عدم خصوص یکه به شکل قطع یخاصه ا ینهحد قذف اشاره شده است. قر ینف

 یهانفق شتریرو ب ین. از ایستقابل قبول ن یزن یقطع یتخصوص یالغا یادعا ینشود. بنابر امین یدهکند د
 2را نادرست دانسته اند. یتروا ینبه صراحت استدالل به ا یتمسک نکرده اند، بلکه برخ یتروا ینبه ا
 چهارم. اجماع یلدل
 یرسد از فقهامیداند که به نظر میداند و تنها مخالف در مسأله را داود میمساله را بالخالف  یطوس یخش

 عامه است.
آن است که دست پدر به سبب سرقت  یزعامه ن یفقها یعکند که نظر جممیعامه نقل  یهانابن قدامه از فق

 3.شودیاز مال فرزند قطع نم
                                                             

عن بال خالف بین األصحاب، بل اّدعي علیه اإلجماع.و تدل علی ذلك صحیحة محّمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر .0
یث یستفاد منها عموم الحکم للسرقة أیضًا. الحدیث، ح« قال: لو قتله ما ُقِتَل به، و إن قذفه لم ُیجَلْد له»رجل قذف ابنه بالزنا 

 .350موسوعة، ص: 40مباني تکملة المنهاج، ج
 . 54، ص: 3الحق أن استفادة هذا مشکل... . الدر المنضود في أحکام الحدود، ج .2
َخَذ ِمْن َماِل  .3

َ
َلٌة: َقاَل: )َواَل ُیْقَطُع اْلَواِلُد ِفیَما أ

َ
 َمْسأ

َ
ُه أ نَّ

َ
َخَذْت ِمْن َماِل َوَلِدَها، َواَل اْلَعْبُد َوَلِدِه؛ أِل

َ
ْخُذُه، َواَل اْلَواِلَدُة ِفیَما أ

َ
َخَذ َما َلُه أ

ِرَقِة ِمْن َماِل  نَّ اْلَواِلَد اَل ُیْقَطُع ِبالسَّ
َ
ِدِه( َوُجْمَلُتُه أ ُب َو ِفیَما َسَرَق ِمْن َماِل َسیِّ

َ
ِإْن َسَفَل َوَسَواٌء ِفي َذِلَك اأْل مُّ َوااِلْبُن َواْلِبْنُت َوَلِدِه، َو

ُ
، اأْل
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ع اجما یدگومیسرقت از پدر به اجماع تمسک کرده و  یمجازات حد یدر استدالل بر نف یزصاحب جواهر ن
 .(417، ص: 40جواهر الکالم ، ج)حکم وجود دارد ینمحصل و منقول بر ا یعنیبه هر دو قسم آن 

ه گذشته، به ادل یتاست که با عنا ینرسد امیدر استدالل به اجماع به نظر  یاشکال ینمهم تر :ینقد و بررس
اجماع مذکور حجت  یننباشد، الاقل آن است که محتمل المدرک است، بنابر ا یاجماع مدرک یناگر ا

 ودوج با. است معصوم رأی از قطعی حدس معاصر، فقهای بیشتر نزد اجماع حجیت در مالک زیرا. یستن
 نحو به معصوم رای مدارک، این به اجماع استناد احتمال و شد خدشه آنها همه داللت در که مذکور مدارک
 .شودمین کشف قطعی

 یلقت یمفروغ عنه است که ضرورت فقه یحکم مذکور به قدر یرابتوان از اجماع دفاع کرد، ز یدشا یکنل
از  یو عامه حاک یهاعم از امام ینشود. ارتکاز عام مسلممیدر مسأله مشاهده ن یمخالف یچشود و لذا همی

 اسالم است. یعتحکم در شر ینمسّلم بودن ا
ازات مج یطاز شرا یکیشود میهمچنان که از عبارات فقهاء استفاده  یاستناد ضرورت فقهحاصل آنکه به 

 در سرقت آن است که سارق پدر مالباخته نباشد.  یدقطع 
راف( عدم اس یاج،)اضطرار، احتیدمقدار مق ینتنها ا یمدهمیاحتمال  یرااکتفاء شود، ز یقنبه قدر مت ید)با

 یتاولو اسیبه استناد ق یدشود، چون شامیثابت ن یمقدار ضرورت فقه ینا از یشتربوده اما ب یضرورت فقه
 نظر  یهاست( اقول: ف یمدرک یعنیمطلق گفته اند  یتخصوص یو الغا

 پدر اموال از فرزند سرقتدوم:  مساله
اء فقه یاست که سرقت از اموال پدر مجازات قطع دست را به دنبال دارد، برخ ینا یهامام یمشهور نزد فقها

: ص(، یالنجف ی؛ السرقة علی ضوء القرآن و السنة)المرعش 411، ص: 40جواهر الکالم ، ج)مسأله را بالخالف دانسته اند یزن

 )همان(.سارق دانسته است یدمساله را اطالق ادله قطع  ینا یل. صاحب جواهر دل(94.
مالک، ابوثور و ابن منذر موافق با  ی،مانند خرق یشود، برخمی یدهعامه اختالف نظر د یانحال در م ینبا ا

نان معتقدند همچ یگرانو د یثور ی،اسحاق، شافع ی،مانند حسن بصر یزن یهستند. برخ یهنظر مشهور امام

                                                             
ْو  ْهِل اْلِعْلِم؛ ِمْنُهْم َماِلٌك، َوالثَّ

َ
ِة أ ، َوَهَذا َقْوُل َعامَّ مِّ

ُ
ِب َواأْل

َ
ُة ِمْن ِقَبِل اأْل ُبو َواْلَجدُّ َواْلَجدَّ

َ
ِي. َوَقاَل أ

ْ
أ ْصَحاُب الرَّ

َ
اِفِعيُّ، َوأ ، َوالشَّ ِريُّ

ْوٍر، َواْبُن اْلُمْنِذِر: اْلَقْط  ِبيِّ  ثَ ْن ُیْجِمُعوا َعَلی َشيٍْء َفُیْسَتْثَنی. َوَلَنا َقْوُل النَّ
َ
ْنَت َوَماُلك : »ُع َعَلی ُکلِّ َساِرٍق، ِبَظاِهِر اْلِکَتاِب، إالَّ أ

َ
أ

ِبیك
َ
ِبيِّ « . أِل ِإنَّ َوَلَدُه ِمْن َکْسِبهِ »َوَقْوُل النَّ ُجُل ِمْن َکْسِبِه، َو َکَل الرَّ

َ
ْطَیَب َما أ

َ
ْواَلِدُکْم ". « . إنَّ أ

َ
َوِفي َلْفٍظ: " َفُکُلوا ِمْن َکْسِب أ

ِبيُّ  َمَر النَّ
َ
ْخِذ َما أ

َ
ْنَساِن ِبأ ِبيُّ َواَل َیُجوُز َقْطُع اإْلِ ْخِذ َما َجَعَلُه النَّ

َ
ْخِذِه، َواَل أ

َ
ُبَهاِت،  ِبأ  ِبالشُّ

ُ
نَّ اْلُحُدوَد ُتْدَرأ

َ
َمااًل َلُه ُمَضاًفا إَلْیِه؛ َوأِل

 
َ
ْکِلِه.َوأ

َ
ْخِذِه َوأ

َ
َمَرُه ِبأ

َ
ْرُع َلُه، َوأ ُجِل ِمْن َماٍل َجَعَلُه الشَّ ْخُذ الرَّ

َ
ُبَهاِت أ  ْعَظُم الشُّ

 . )مکتبۀ القاهره(033، ص9المغنی البن قدامه، ج



 
 03 ................................................ یکدیگر اموال از فرزند و پدر سرقت

 

 
 

 یهر گاه از اموال پدر سرقت کند حد سرقت جار یزشود، متقابال بر فرزند نمین یکه حد سرقت بر پدر جار
 0.شودینم

 نیتوان اقامه کرد، از امیبر سقوط حد سرقت نسبت به فرزند  یهدر فقه امام یشرع یلدل آنچه به عنوان
 قرارند:

 سنت. یکم یلدل
  یرابوبص یت.روا7

َبا َجْعَف »
َ
ْلُت أ

َ
ِبي َبِصیٍر َقاَل َسأ

َ
وَب َعْن أ یُّ

َ
ِبي أ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ

َ
َقْوٍم  َعْن  ٍر َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ِه َو ِخَیاَنِتِه ِقیَل ِرَقِت اْصَطَحُبوا ِفي َسَفٍر ُرَفَقاَء َفَسَرَق َبْعُضُهْم َمَتاَع َبْعٍض َفَقاَل َهَذا َخاِئٌن اَل ُیْقَطُع َو َلِکْن ُیْتَبُع ِبَس 
ُجِل اَل یُ  نَّ اْبَن الرَّ ِبیِه َفَقاَل اَل ُیْقَطُع ِِلَ

َ
ِبیِه َهَذا َخاِئٌن َو َلُه َفِإْن َسَرَق ِمْن َمْنِزِل أ

َ
ُخوِل ِإَلی َمْنِزِل أ ْحَجُب َعِن الدُّ

ُخوِل  ْخِتِه ِإَذا َکاَن َیْدُخُل َعَلْیِهْم اَل َیْحُجَباِنِه َعِن الدُّ
ُ
ِخیِه َو أ

َ
 .«َکَذِلَك ِإْن َسَرَق ِمْن َمْنِزِل أ

سوال کردم؟  یدنددیگران را دزدر مورد دوستان همسفري که بعضي متاع  از امام باقر  یدگومی یرابوبص
شود، اما  به سبب سرقت و خیانتش تعقیب چنین فردي خائن است و دستش قطع نمي»امام فرمودند: 

از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: دستش قطع نمي شود، زیرا  یسؤال شد اگر فرد شود از امام مي
از  یاست. و همین حکم جاري است اگر کسفرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است این فرد خائن 

منزل برادر یا خواهرش سرقت کند، البته به شرط بر اینکه وقتي بر آنان وارد مي شود او را از داخل شدن به 
 «منزل منع نکنند.

به منزل پدرش دستبرد  یهر گاه فرزند یتروا ینمتن ا یحاست. مطابق صر یحهاز جهت سند صح یتروا
 شود. مین یزدد حد سرقت بر او جاررا بد یبزند و مال

است که مقصود از سرقت از منزل پدر آن است که  یناز ا یحاک یتروا ینمذکور در ا یلتعلنقد استدالل: 
ارد ناظر به مو یتروا ین. بنابر ایدوارد شدن به آن مأذون بوده بربا یرا از داخل منزل پدر که برا یفرزند مال

آن است که سرقت از حرز باشد و هتک حرز انجام  یسرقت حد یطاز شرا یکی یراز یست،ن یسرقت حد
فرزند از دخول به خانه پدر  یتروا ینحال آنکه مطابق ا، (061، ص: 4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج)شود

                                                             
ِإْن َعاَل. َوِبهِ 7312) .0 ِإْن َسَفَل، ِبَسِرَقِة َماٍل َواِلِدِه َو ،  ( َفْصٌل: َواَل ُیْقَطُع ااِلْبُن َو ْوِريُّ ِإْسَحاُق، َوالثَّ اِفِعيُّ، َو َقاَل اْلَحَسُن، َوالشَّ

ُه َلْم َیْذُکْرُه ِفیَمْن اَل َقْطَع َعَلْیِه. نَّ
َ
ُه ُیْقَطُع؛ أِل نَّ

َ
ِي. َوَظاِهُر َقْوِل اْلِخَرِقيِّ أ

ْ
أ ْصَحاُب الرَّ

َ
ِبي ثَْوٍر، َواْبِن اْلُمْنِذِر؛  َوأ

َ
َوُهَو َقْوُل َماِلٍك، َوأ

ْجنَ ِلَظاهِ 
َ
ُیَقاُد ِبَقْتِلِه، َفُیْقَطُع ِبَسِرَقِة َماِلِه، َکاأْل َنا ِبَجاِرَیِتِه، َو ُه ُیَحدُّ ِبالزِّ نَّ

َ
نَّ َبْیَنُهَما َقَراَبًة َتْمَنُع ِر اْلِکَتاِب؛ َوأِل

َ
ِل: أ وَّ

َ
 َقُبوَل ِبيِّ. َوَوْجُه اأْل

َحِدِهَما ِلَصاِحِبِه، َفَلْم ُیْقَطْع ِبَسرِ 
َ
ِب اِلْبِنِه ِحْفًظا َلُه، َفاَل َیُجوُز إْتاَلُفُه ِحْفًظ َشَهاَدِة أ

َ
َفَقَة َتِجُب ِفي َماِل اأْل نَّ النَّ

َ
ِب؛ َوأِل

َ
ا َقِة َماِلِه َکاأْل

ُه اَل ُشْبَهَة َلُه ِفیَها، ِبِخاَلِف اْلَماِل. ا نَّ
َ
؛ أِل َنا ِبَجاِرَیِتِه، َفَیِجُب ِبِه اْلَحدُّ ا الزِّ مَّ

َ
. )المکتبۀ 034ص  9نی البن قدامه جلمغِلْلَماِل، َوأ
 القاهره(.
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 ینه همکردند ک یحمنع نشده است و داخل شدن او به خانه بالمانع بوده است. لذا در ادامه حضرت تصر
نوع او مم یبرا یشانورود به منزل ا ینکهاست مشروط به ا یجار یزنسبت به سرقت از خانه برادر و خواهر ن

 نشده باشد.
که پدر  یکه فرزند مال پدر را از حرز سرقت کند، مثال از گاوصندوق یمذکور نسبت به موارد یتروا ینبنابر ا

 کند.میحد سرقت ن یمنزلش قرار داده، نف یابر آن قفل زده و در مغازه  یگراننداشتن د یبه منظور دسترس
 عمیر ابی ابن روایت.2
ِبي)عل»
َ
ُه  َرِحَمُه ( یقم یهبن بابو ینبن حس یأ َثَنا َقاَل  اللَّ ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ  َحدَّ

َ
ِبي اْبِن  َعِن  أ

َ
 َعْن  َمْیٍر ُع  أ

ْصَحاِبَنا َبْعِض 
َ
ِبي َعْن  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ ِجیُر  ُیْقَطُع  اَل  َقاَل   اللَّ ْیُف  َو  اِْلَ ُهَما َسَرَقا ِإَذا الضَّ نَّ  .«ُمْؤَتَمَناِن  ِِلَ

 یحال مرسالت ابن اب ینمجهول است، با ا یرعم یپس از ابن اب یمعتبر است. راو یبه لحاظ سند یتروا
فلهذا أصحابنا یسکنون »...: یدگومی یدر حق و ینزد اصحاب مورد قبول واقع شده است. نجاش یرعم

 . (326ص ،یرجال النجاش )«إلی مراسیله
 یتبه روا استدالل

شده باشد تا در  یراج یامهمان باشد و  یگریدر خانه د یهر گاه فرد یتروا ینبر اساس امناط:  یحتنق-7
 یرا از صاحبخانه سرقت کند، حد سرقت بر او جار یاثناء مال ینانجام دهد و در ا یشرا برا یخانه او کار

ت حد سرقت نسب ینف یکنبه سرقت فرزند از اموال پدر نشده است، ل یاشاره ا یتشود. هر چند در روامین
ل به تعل یفو ض یربه اج نسبت  زیبدون شک فرزند ن یرااست. ز یجار یزشده است که در حق فرزند ن یلیمعلَّ

 رود.میبه شمار  ینبه ورود به منزل پدر و اموال او ام
مذکور  لیشود. تعلمیروشن  یزاستدالل ن ینقبل وارد شد، ضعف ا یتکه به روا یاز اشکالنقد استدالل: 

قدان ف ید،عدم قطع  یلشودکه دلمیمعلوم  یلکرده و از تعل یانحد سرقت را ب یوجه عدم اجرا یتروا یندر ا
 یدر منزل صاحبخانه سراغ اتاق یراج یا یفرو اگر ض ینهتک حرز است. از ا یعنیحد سرقت  یطاز شرا یکی

کند،  را سرقت یکه مقفول است و پس از شکستن قفل مال یگاوصندوق یابرود که بر در آن قفل زده شده 
ص ن یلشود. چرا که همچنان که تعلمیمشمول حد سرقت  م است، مخِصّ موارد  ینا در اهست. لذ یزمعِمّ

 شود.مین یحد سرقت منتف یست،که فرد موتمن ن
ر را که پد یاگر فرزند مال یعنیاست.  یکند، جارمیرا از پدر سرقت  یکه مال یمطلب در حق فرزند ینهم

در حرز قرار داده و او را نسبت به آن مأذون ندانسته، پس از هتک حرز سرقت کند، محکوم به حد سرقت 
 است.
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ل که شک ینشود به ا یانب یتاولو یاسگذشته ممکن است از راه ق یتاستدالل به روا: یتاولو یاسق-2
 ینسبت به اموال صاحبخانه مؤتمن هستند و در فرض سرقت حد سرقت بر آنان جار یرو اج یفض یوقت

ر شود. قهرا دمیصاحبخانه مؤتمن محسوب  ینتوان گفت فرزند نسبت به ایم یاول یقشود، به طرمین
 یبرا یرو اج یفاست که چرا که ض ینا یت. وجه اولوشودینم یبر او جار یدفرض سرقت، حد قطع 

 یازمنداذن ن یاست، حال آنکه فرزند برا موقت یشانا یاذن هستند و جواز دخول و بقاء برا یازمنددخول ن
 .یستدر منزل پدر موقت ن یزن یو یهمچنان که بقا یست،دخول ن

 یتوامذکور در ر یلوارد است و از تعل یزاستدالل ن ینوارد بر استدالل گذشته بر ا اشکالنقد استدالل: 
 توان عبور کرد.مین

 بندی جمع
 یک یچاست و ه یدمحکوم به مجازات قطع  یطشرا یرهر گاه فرزند از اموال پدر سرقت کند، با مراعات سا

 از ادله یاد شده برای استثنای فرزند از مجازات سرقت حدی تمام نیست.0
 

                                                             
شود و آن در صورتی است که فرزند واجب النفقه پدر باشد ولی پدر از انفاق بر او خودداری . تنها یک استثناء در اینجا دیده می0

. لنفقه ای جاری استکند. البته استثناء اختصاص به عنوان فرزند و پدر ندارد و ادله این حکم نیز عام است و در هر واجب ا
 بررسی این استثناء مانند سایر استثناءات نیازمند تحقیق دیگری است.

 داند: مرحوم اردبیلی دلیل بر این حکم را روایات می
فال قطع علیه : »جائر، من قولهم  أ . ما مّر من خبر یزید بن عبد الملك و المفّضل بن صالح فیمن سرق من البیدر من إمام

 حّقه ... إّنما أخذ
إّن أبا سفیان رجل شحیح، و إّنه ال یعطیني و ولدي ما یکفینا إاّل ما أخذت من ماله و : »ب. حدیث هند حیث قالت للنبيّ 

 «.: خذي ما یکفیك و ولدك بالمعروفهو ال یعلم. قال 
 ج. األخبار التي تدّل علی عدم القطع في عام المجاعة. 

 .69ص: ، 3فقه الحدود و التعزیرات، ج



 

 

 

 



 

 

 

 اثبات زنا از طریق ادله الکترونیک در سایه حجیت علم قاضی

 

 استاد راهنما: استاد واعظی
 
 

 نویسنده:
 7محسن کرانی

 مقدمه
با پیشرفت علم و فناوری و ابزارهای الکترونیک که امروزه در اختیار بشر قرار گرفته است، دست 

واند تتر بوده و یکی از مواردی که این ابزار نوین، مییافتن به حقیقت وقایع و کشف حقایق آسان
به کمک بشریت بیاید در رابطه با اثبات جرم است؛ زیرا در بسیاری از موارد با استفاده از دلیل 
الکترونیک اصل جرم و کیفت وقوع آن قابل اثبات است. باید دید آیا این ادله الکترونیک که در 

 یک لکترونهرنمادی از واقعه اطالعات یا مفهوم است که با وسایل ا» تعریف آن گفته شده است
 شود ومیفناوری و یا فناوری های جدید اطالعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش 

 (2)دلیل الکترونیک درنظام ادله اثبات دعوا ص«نماینداصحاب دعوا برای اثبات دفاع از دعوا به آن استناد می
ومیت و ی بر این امور به محکتواند نزد قاضی به عنوان دلیل اثبات پذیرفته شود و قاضی مبتنمی

گیرد و استفاده از ابزار نوین برائت حکم کند؟ از جمله جرم هایی که معمواًل در پنهانی صورت می
های منافی عفت است و از جمله جرایم منافی عفت جرم زنا تواند در اثبات آن کمک کند جرممی

نا ترونیک نسبت به اثبات جرم  زاست. به همین خاطر این نوشته در صدد بررسی حجیت ادله الک

                                                             
  99-411. دانش پژوه گروه فقه الجزاء،سال تحصیلی 0



 
 01 ....................................... 0411های تخصصی، دی ماهنامه داخلی گروه

 

 

، تواند ذیل عناوینی همچوناست. بدیهی است پذیرش حجیت ادله الکترونیک در اثبات زنا می
شهادت، قول اهل خبره، علم قاضی و... مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما این جستار فقط در 

 دیگر را مورد واکاوی قرارصدد بررسی حجیت ادله الکترونیک در سایه علم قاضی بوده و موارد 
نخواهد داد. و چناچه حجیت ادله الکترونیک در این زمینه پذیرفته شود پذیرش آن، از این جهت 

شود به همین خاطر در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقیهان نسبت خواهد بود که موجب علم قاضی می
عد از آن ادله حجیت به حجیت علم قاضی مطرح خواهد شد سپس مقتضای قاعده در مسئله و ب

اثبات زنا با استفاده از ادله الکترونیک و عدم حجیت اثبات زنا با استفاده از ادله الکترونیک مورد 
 واکاوی قرار خواهد گرفت در پایان نیز نتیجه واکاوی ادله به عنوان نتیجه تحقیق بیان خواهد شد.

 دیدگاه فقیهان نسبت به حجیت علم قاضی
قاضی در میان فقیهان دیدگاه های مختلفی مطرح شده است برخی به نسبت به حجیت علم 

اما مشهور آنان اصل حجیت علم قاضی را  0اندصورت مطلق منکر حجیت علم قاضی شده
اند ولی نسبت به محدوده حجیت نظرات متفاوت است. بیشتر فقیهان به صورت مطلق پذیرفته
و   3د.انالناس پذیرفتهاند و فقط در حقفصیل دادهالله و حق الناس تبرخی بین حق 2اند.پذیرفته

اند در مواردی که علم قاضی از مبادی حسی گروهی نیز با توجه به مبادی علم قاضی تفصیل داده
-اند اما در مبادی حدسی حجت ندانستهو قریب به حس بدست آمده باشد حجت دانسته

.  اما تعریفی که قانونگذار در ماده (.444دود و التعزیرات، ص شیرازی، ناصر مکارم ، أنوار الفقاهة: کتاب الح)اند

علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از »دهد این چنین استق.م.ا از علم قاضی ارائه می200
 .«شودمستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می

                                                             
و القول الثاني لإلسکافي فمنع عنه مطلقا علی »391، 2مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج . 0

 «.قل عنه جمع و منهم المرتضی ره و البن حمزة و الحليما ن
قوق الناس و في حقوق اهّٰلل تعالی من حدوده فیه هل لغیره أي لغیر اإلمام أیضا أن یقضي بعلمه في ح»319، 2همان، ج . 2

قوالن أظهرهما أنه کسابقه و هو أشهرهما بل علیه عامة متأخري أصحابنا و في صریح االنتصار و الخالف و الغنیة و نهج الحق 
 «.و ظاهر السرائر أن علیه إجماع اإلمامیة

حلی محقق،  201. الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص: 432الفقه، ص: ، الکافي في 690النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص: .3
سبحانه علی و في حقوق الله یقضي بعلمه في حقوق الناس»67، 4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام مع تعلیقات، ج 

 «.قولین
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 مقتضای قاعده
تواند کمک شایانی و عمومات می ای قبل از بیان ادله خاص، بیان مقتضای قاعدهدر هر مسئله

در بررسی مسئله داشته باشد؛ زیرا در صورت نبودن، اجمال و یا عدم شمول ادله خاص نسبت به 
تواند در یافتن پاسخ مسئله، راهگشا باشد. در صدور حکم برخی از موارد، مقتضای قاعده می

ندارد  ت به دیگری والیتعلیه دیگری مقتضای قاعده نافذ نبودن حکم است؛ زیرا هیچ کس نسب
مگر در مواردی که خداوند متعال والیتی نسبت به دیگری قرار داده باشد. در این میان فرقی 
نیست شک نسبت به نفوذ حکم صادره شده به خاطر شک در اهلیت داشتن صدور حکم نسبت 

ا است و یبه دیگران باشد همچون شخص فاسقی که خداوند متعال به او اجازه حکم کردن نداده 
اینکه اصل والیت برای شخصی ثابت شده باشد اما نسبت به محدوده والیت او شک داشته باشیم 

ات فقهیة )قراءهمانند شک در نفوذ حکم نسبت به محکوم علیه غائب و یا شک در مستند حکم باشد

ا اثبات زن. در مسئله مورد بحث نیز حجت بودن ادله الکترونیک نسبت به 0(271، ص: 0معاصرة، ج
ت اسمیی اصل عدم والیت عدم نفوذ حکمشکوک است و همانطور که بیان شد مقتضای قاعده

که خواستگاه آن ادله الکترونیک باشد. اما باید دید دلیل خاص در مقابل یا همسو با اصل عدم 
ادله والیت وجود دارد که در ادامه در دو بخش ادله حجیت اثبات زنا و عدم حجیت اثبات زنا با 

الکترونیک  به آن خواهیم پرداخت. برخی از این ادله عام بوده اختصاصی به باب زنا ندارد و برخی 
ود و شنیز مختص زنا است که در ابتدا ادله عام برای اثبات حجیت و اثبات عدم حجیت بیان می

 سپس ادله مختص به مسئله اثبات زنا مطرح خواهد شد.

 دلیل الکترونیکیادله حجیت اثبات زنا از طریق 
به ادله زیر  توانمیشود میبرای حجیت اثبات زنا از طریق دلیل الکترونیکی که سبب علم قاضی 

 استدالل کرد.

                                                             
ال إشکال في أّن مقتضی القاعدة عدم نفوذ حکم أحد علی أحد إاّل بدلیل، و هذا ال یفّرق فیه بین أن یکون الشك في نفوذ  .0

الحکم من ناحیة الشك في األهلیة، کما إذا شّك في اشتراط العدالة أو االجتهاد أو الذکورة في القاضي، أو من ناحیة الشّك في 
ا، کما إذا شّك في نفوذ حکم القاضي علی الغائب مثاًل، أو من ناحیة الشك في مستند الحکم، سعة دائرة نفوذ الحکم و ضیقه

کما في مسألتنا هذه؛ فإّنها جمیعًا من باب واحد، أي شك في نفوذ حکم القاضي بنحو الشبهة الحکمیة، و األصل فیه عند 
 نفوذ، و هذا واضح.هو عدم الحّجیة و عدم ال -و لو بإطالق و عموم -الشك و عدم الدلیل
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 ی بیان کننده جرمالف: اطَلق ادله
ای که جرم بودن زنا در آنان مطرح کنند همچون ادلهآیات و روایات فراوانی که جرائم را بیان می

اند مانند موثقه را بدون بیان هیچ گونه شرطی موضوع مجازات قرار داده شده است مطلق زنا

ِبي َعْبِد »سماعه
َ
ِد ْبِن ِعیَسی ْبِن ُعَبْیٍد َعْن ُیوُنَس َعْن َسَماَعَة َعْن أ َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

ِه  ُة ِإَذا َزَنَیا ُجِلَد ُکلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ  اللَّ ا اْلُمْحَصُن َو اْلُمْحَصَنُة  -َقاَل: اْلُحرُّ َو اْلُحرَّ مَّ
َ
َفأ

ْجُم  در این روایت مطلق زنا موضوع جرم قرار داده شده ( 077، ص: 7اإلسالمیة(، ج -) الکافي )ط «َفَعَلْیِهَما الرَّ
این جرم برای قاضی ثابت شود قاضی مکلف است حکم آن را اجرا کند اگر قرار است و زمانی که 

 شد بیان نشدنبود حصه خاصی از زنا مورد نظر شارع باشد حتما باید آن حصه خاص بیان می
حصه خاص، بیانگر این است که مطلق زنا موضوع حکم است و از هر طریقی این موضوع برای 

 (490) االنتصار في انفرادات اإلمامیة، ص: 0ال خواهد داشت.قاضی ثابت شود حکم را به دنب

 نقد
خطابهای بیان کننده مجازات مجرمان در شریعت همانند خطابهای بیان کننده تکلیف نیست که 
به وسیله آن تکلیفی بر مکلف ثابت شود و برای ثابت شدن آن تکلیف صرف تحقق موضوع کافی 

ها هستند واینکه در برخی از خطابها به کننده مجازات جرمباشد؛ بلکه این خطاب ها فقط بیان 
صورت امر بیان شده است چه بسا به ضرروی بودن اجرای آن اشاره دارد. اما نسبت به تعیین 

ه توان با تمسک بمجری مجازاتها و شرایط اجرای آن و کیفیت اثبات، در مقام بیان نبوده و نمی
صوصا نسبت به ادله اثبات در کیفیت اثبات جرم؛ زیرا در اطالق به نفی این موارد حکم کرد. خ

ند کمسئولیت های مدنی و کیفری چنین ارتکازی وجود دارد که صرف وجود واقعی کفایت نمی
 (210، ص: 0) قراءات فقهیة معاصرة، ج2بلکه مهم اثبات آن در دادگاه  از راه مورد پذیرش قانونگذار است.

                                                             
الّزاِنَیُة َو الّزاِني َفاْجِلُدوا ُکلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَة »و الذي یدل علی صحة ما ذهبنا إلیه: زائدا علی اإلجماع المتردد، قوله تعالی: .0

ْیِدَیُهٰما»، و قوله تعالی:«5« »َجْلَدةٍ 
َ
ه االمام سارقا أو زانیا قبل القضاء أو بعده ، فمن علم«0« »َو الّساِرُق َو الّساِرَقُة َفاْقَطُعوا أ
 ،«2»فواجب علیه أن یقضي فیه بما أوجبته اآلیة من إقامة الحد 

و نحوها مّما رّتب فیه الحکم علی واقع الزنی أو  -. إّن ما ثبت باآلیات و الروایات من األمر بجلد الزاني أو قطع ید السارق2
ی کّل مکّلف أو إلی القاضي بالخصوص بإقامة الحّد علی موضوعه الواقعي کّلما تحقق، لیس حکمًا تکلیفیًا راجعًا إل -السرقة

مثاًل، و إّنما هو تشریع وضعي للعقوبات في أنواع الجرائم بلسان األمر بها، و لعّل ذلك لإلشارة إلی « ال تشرب الخمر»کما في 
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ل بیان شده است حجیت قطع ذاتی بوده و قابل انفکاک نیست، نقد: همانطور که در علم اصو
قاضی نیز اگر نسبت به زنا علم پیدا کرده است حجیت این علم ذاتی بوده و موظف است مطابق با 

 علم خویش حکم کند.
شود بلکه باید موضوع آن مستند به شارع پاسخ: اوال: صرف علم به چیزی موجب حجیت نمی

موضوع حکم شرعی ( در این صورت است که معذریت و منجزیت را به باشد)قطع به حکم یا 
دنبال خواهد داشت، درحالی که دراینجا معلوم نیست مطلق زنا موضوع حکم شرعی باشد 

ای خاص زنا در نظر گرفته شده و از آن جهت که همانطور که بیان شد چه بسا مجازات برای گونه
 یتوان به اطالق کلمه زنا تمسک کرد و همهنیستند نمی آیات و روایات در مقام بیان راه اثبات

های آن را مستحق مجازات دانست بلکه باید نسبت به روش اثبات آن از ادله دیگر بهره گونه
 جست. 

ثانیًا: همانطور که در علم اصول بیان شده است علم طریقی است که حجیت آن ذاتی است اما  
ذ شود اعتبار آن نیز در اختیار شارع خواهد بود و شارع درصورتی که علم در موضوع دلیل اخ

تواند مثل بسیاری از ادله به آن اعتبار بخشد و یا از آن سلب اعتبار کند و گستره اعتبار آن نیز می
رسد برخی ادله برای موضوعی بودن . به نظر می(30ص 0)فرائد االصول جدر اختیار شارع خواهد بود
 .علم قاضی قابل طرح باشد

شود با توجه به اینکه اثر این علم برای شخص قاضی که برای قاضی حاصل میمی: علدلیل اول

را میتواند حکنیست بلکه برای متهم است؛ پس این علم، موضوع حکم دیگران است و شارع می
شود طریق اثبات آن را به مثل بینه و اقرار محدود کند و که برای دیگران توسط قاضی صادر می

 0(211، ص: 0قراءات فقهیة معاصرة، ج)علم قاضی را به عنوان دلیل اثبات این حکم نپذیرد 
                                                             

امة و من له حق اإلقامة و کیفیة إثبات الجرم علی المتهم بها لزوم إقامتها و عدم جواز تعطیلها في المجتمع، و أّما شروط اإلق
فهذه کّلها حیثیات اخری أجنبیة عن مفاد هذه األدّلة وجهة البیان فیها، فال یمکن التمّسك بإطالقها من تلك النواحي لنفي 

واء زیة أّن الحقوق و المسئولیات سء فیها کاشتراط البّینة أو الیمین مثاًل في اإلثبات، خصوصًا إذا الحظنا ارتکااشتراط شي
المدنیة منها أو الجنائیة بحاجة إلی إثبات في مقام المرافعة و المخاصمة إلجراء الحکم علی شخص، و ال یکفي ثبوتها الواقعي 

از حکم ومن دون إثبات إلدانته بها. فال إطالق ألدّلة تشریع العقوبات علی العناوین الواقعیة للجرائم لیتمّسك به إلثبات ج
 القاضي بعلمه بدعوی أّن ظاهرها ترّتب العقوبة و الحّد علی صدور الجرم واقعًا؛ فإّن هذا ترّتب و تشریع جنائي، و لیس قضائي

حّجیته القضائیة، بمعنی نفوذه علی المّدعي و المّدعی علیه و لزوم التزامهما به، و انتهاء الخصومة و سقوط حق الدعوی  .0
یکون علم القاضي موضوعًا فیه؛ ألّن األثر المترّتب و المنظور إلیه متعّلق بغیر من له العلم،فیکون موضوعًا  بذلك. و هذا األثر
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نقد: قاضی شرعًا ملکف است که به مجازات مجرم حکم کند و این وجوب حکم، اثری است که 
علم به زنا، منحصر به دیگران است و برای  برای شخص قاضی است. پس اینکه گفته شود اثر

 تواند طریقی برای اثبات آن باشد، صحیحقاضی هیچ گونه اثری ندارد و در نتیجه علم قاضی نمی
 تواند دلیل بر موضوعی بودن قطع باشد.نبوده و نمی

 دلیل دوم: مرفوعه احمدبن محمد بن خالد برقی
ْحَمَد »

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِه  ِعدَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِبیِه َرَفَعُه َعْن أ

َ
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن أ َقاَل: اْلُقَضاُة  ْبِن ُمَحمَّ

اِر َو َرُج  ِة َرُجٌل َقَضی ِبَجْوٍر َو ُهَو َیْعَلُم َفُهَو ِفي النَّ اِر َو َواِحٌد ِفي اْلَجنَّ َبَعٌة َثََلَثٌة ِفي النَّ ْر
َ
 ٌل َقَضیأ

اِر َو َرُجٌل َقَضی ِباْلَحقِّ َو ُهَو اَل َیْعَلُم َفُه  اِر َو َرُجٌل َقَضی ِباْلَحقِّ ِبَجْوٍر َو ُهَو اَل َیْعَلُم َفُهَو ِفي النَّ  َو ِفي النَّ
ِة َو َقاَل  ِه  َو ُهَو َیْعَلُم َفُهَو ِفي اْلَجنَّ  ُحْکَم اللَّ

َ
ْخَطأ

َ
ِة َفَمْن أ ِه َو ُحْکُم اْلَجاِهِلیَّ اْلُحْکُم ُحْکَماِن ُحْکُم اللَّ

ةِ   (.417، ص: 7اإلسالمیة(، ج -)الکافي )ط «َحَکَم ِبُحْکِم اْلَجاِهِلیَّ

شود مطابق این روایت قضاوتی مورد قبول است که درست باشد و برگرفته همانطور که مالحظه می
از علم باشد این بیانگر این است که علم داشتن قاضی موضوعیت دارد و صرف راه برای کشف 

کند باید مطابق با واقع نیز باشد. به هرحال از این واقع نیست. البته صرف علم نیز کفایت نمی
شود علم قاضی طریق رسیدن به واقع نیست بلکه به صورت موضوعی در نظر وایت استفاده میر

گرفته شده است. درعین حال که اطالق علم در این روایت بر حجیت علم قاضی از هر طریقی 
علم، اما باتوجه به موضوعی بودن ( 025آبادي(، ص: )کتاب القضاء )تقریرات، للنجمکه به دست آید داللت دارد

م، لتوان با استناد به ذاتی بودن حجیت عگستره حجیت آن نیز در اختیار شارع خواهد بود و نمی
 حجیت علم قاضی را اثبات کرد.

 
 
 

                                                             
له ال محالة. و من هنا تکون سعته و ضیقه بید المشّرع، فله أن یجعل مطلق علم القاضي موضوعًا للحجیة القضائیة، و له أن 

بخصوص ما إذا کان المستند البّینة و الیمین ال غیر، و ال یلزم من ذلك الردع  یقّیده بخصوص ما یحصل له من منشأ معّین أو
یبة غیر المتعارفة.  عن حجیة القطع الطریقي أصاًل. و لهذا لم یستشکلوا في عدم نفوذ حکم القاضي المستند إلی العلوم الغر
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 نقد
شود در نقل مرحوم کلینی روایت مرفوعه بوده و همچنین شیخ میاوال: همانطور که مالحظه 

.پس قابلیت (4، ص: 3)من ال یحضره الفقیه، جصدوق نیز این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است
 استدالل ندارد.

ثانیا: این روایت در مقام بیان علم قاضی نسبت به موضوعات نیست بلکه در مقام این است که 
قاضی که علم به احکام الهی در باب قضا ندارد نباید در مسند قضا بنشیند همانطور که کسی که 

وا دادن ندارد؛ زیرا اگر مقصود علم قاضی به موضوعات بود چه عالم به احکام دین نیست حق فت
بسا در موارد زیادی حکم قاضی مطابق با واقع نبوده در عین حال که مطابق موازین حکم شده 

توان گفت قاضی مستحق آتش است. پس معلوم است علم به احکام است. درچنین موارد نمی
 0.(315، ص: 0)قراءات فقهیة معاصرة، جه یادگیری آن است دراین روایت مورد نظر است که قاضی موظف ب

ویا اینکه گفته شود منظور از قضای به حق، قضای مطابق با موازین است هرچند مطابق با واقع 
 نباشد.

 ب: اقوی بودن علم از بینه
شکی نیست که یکی از ادله اثبات زنا بینه است و در صورت شهادت شهود احکام زنا نسب به 

لیل اثبات تواند دشود. وقتی جرم با بینه ثابت شود به طریق اولی علم قاضی نیز میجاری می زانی

                                                             
ة ال الموضوع المترافع فیه، فیکون المراد من العلم . فإّن المراد بالحّق في هذا الحدیث أیضًا هو الحّق بحسب الشبهة الحکمی0

فیه العلم باألحکام الشرعیة، و یکون وزانها وزان ما دّل علی حرمة اإلفتاء و القضاء بال علم باألحکام الشرعیة عن طرقها 
 مضافًا إلی ما -ظهارالمعتبرة، و لعّل هذا هو مقصود المحّقق العراقي قدس سره من مقاییس القضاء.و الشاهد علی هذا االست

تقّدم من ظهور عنوان الحکم أو القضاء بالحّق في کون الحکم بنفسه حّقًا ال من ناحیة تحّقق موضوعه خارجًا و عدمه، و مضافًا 
إلی أّن سیاق الحدیث یناسب الحّث علی التعّلم و لزومه، و من الواضح أّنه واجب بلحاظ األحکام الشرعیة ال الموضوعات؛ 

أّن صریح الروایة الحصر و أّن غیر من قضی بالحّق و هو یعلم یکون في النار، و  -هل بها و خطأها ال یکون موجبًا للنارفإّن الج
من الواضح أّن هذا ال یصّح لو کان النظر إلی الحّق من ناحیة الموضوع، إذ قد یخطئ القاضي الحّق من ناحیة موضوعه، کما إذا 

أو کان الیمین علی خالف الواقع، مع أّن عدم کونه في النار في أمثال ذلك التي تکثر في موارد  أخطأ في علمه أو أخطأت البّینة
أمر واضح ال یمکن أن یکون هو مقصود الحدیث،  -حیث إّن موارد علم القاضي بالموضوع الواقعي قلیل و لیس غالبیاً  -القضاء

حکمیة، أي الحکم الکّلي الذي ال بّد و أن یتعّلمه القاضي عن طرقه فال بّد و أن یکون النظر فیها إلی الحّق من حیث الشبهة ال
و أن یتعّلم الشرعیة قبل التصّدي للقضاء.و هذا هو المناسب مع التعبیر بالعلم، حیث إّن القاضي في الشبهات الحکمیة ال بّد 

یة من البّینة و االیمان، و حماألحکام، بخالف الشبهة الموضوعیة، فإّنه ال یجب علیه فیه ذلك، بل یکتفي بالموازی ل ن الظاهر
 العلم في الحدیث علی األعّم من العلم الوجداني و الحّجة الشرعیة کالبّینة و الیمین خالف الظاهر جّدًا.
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؛ زیرا بینه از آن جهت به عنوان دلیل اثبات مورد پذیرش  0(391، ص: 2القدیمة(، ج -) ریاض المسائل )ط باشد.
شتر بوده و بی قرار گرفته است که کاشف از واقع است درحالی که کاشفیت علم نسبت به بینه

، 0) قراءات فقهیة معاصرة، جاند به طریق اولی شامل علم نیز خواهند شد.ای که بینه را حجت دانستهادله

پس در مواردی که برای قاضی از طریق ادله الکترونیک زنا ثابت شود حجت بوده و 2(219ص: 
 مطابق آن حکم خواهد شد.

 نقد
ه وظیفه قاضی حکم کردن به واقع باشد و اینکه واقع از اوال: این استدالل متوقف بر این است ک

چه راهی اثبات شود دخیل در حکم نباشد در حالی که چه بسا وظیفه، حکم کردن به واقعی باشد 
و  3(447کتاب الحدود و التعزیرات )لمکارم(، ص:  -)أنوار الفقاهة که از طریق خاص همچون بینه ثابت شده باشد

همچون ادله الکترونیک حاصل شده است حجت نباشد. با وجود این احتمال که از راه دیگر میعل
 اولویت ظنیه خواهد بود و قابلیت استدالل نخواهد داشت.

رسد این اشکال مورد پذیرش نباشد؛ زیرا مستدل در استدالل خویش در صدد این فیه: به نظر می
فه کند در کنار بینه به ادله اثبات اضااست که به با استفاده از قیاس اولویت، دلیل اثبات دیگری 

به این معنا که همانطور که زنا به عنوان جرم معرفی شده است و یک راه اثبات آن بینه قرار داده 
یاس اولویت تواند به قشده است با توجه به اینکه کاشفیت در علم بیشتر از بینه است علم نیز می

ل کننده اثبات از طریق بینه را جزء ماهیت جرم فرض به دلیل اثبات پذیرفته شود. در واقع استدال
کرده است به همین خاطر اثبات از طریق علم را موجب تغییر ماهیت جرم دانسته است در حالی 
که بینه دلیل اثبات است و خارج از ماهیت جرم است و مالک حجیت بینه نیز کاشفیت اوست و 

مطرح شود  گونهز وجود دارد. بله چنانچه اشکال اینای باالتر نسبت به علم نیاین کاشفت در رتبه

                                                             
 منها أن العلم أقوی من البینة و جواز الحکم بها یستلزم جوازه بالعلم بطریق أولی .0
و من المعلوم أّن حجّیتها إّنما  -وده أّن البّینة إذا کانت حّجة في مقام القضاء و الحکم. و الظاهر من ذیل هذا التعبیر أّن مقص2

فالعلم الذي هو طریق و کاشف أقوی أولی بالحّجیة و القیام مقام  -تکون من باب الکاشفیة و الطریقیة ال الموضوعیة و الصفتیة
 اء.البّینة المأخوذة بما هي کاشف في موضوع جواز الحکم و القض

کّل ذلك فرع کون وظیفة القاضی األخذ بالواقع مطلقا، و من أّی طریق علمی أو ظنی معتبر حصل له، و هذا أّول الکالم بل  .3
 من المحتمل کون وظیفته األخذ بالواقع بقید الوصول إلیه بطرق خاصة کالبّینة و الیمین، 
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که معلوم نیست کاشفیت، مالک تام حجیت بینه باشد و چه بسا امور دیگری نیز در مالک حجیت 
 بینه، دخالت داشته باشد، در این صورت مانع شکل گرفتن قیاس اولویت خواهد شد.

ثر ست و در مواردی که علم منشا اثانیًا:کاشفیت علم نسبت به واقع برای شخص عالم بیشتر ا
برای شخص عالم است همانطور که در استدالل بیان شده است قوی تر از کاشفیت بینه برای او 
خواهد بود اما در مواردی که منشا اثر برای دیگران نیز باشد در اینجا کاشفیت بینه قوی تر خواهد 

. در باب قضا با توجه به اینکه اثر حکم بود زیرا در بینه چند شهادت برگرفته از علم وجود دارد
تواند کاشفیت بیشتری داشته باشد برای مدعی، منکر و حاکم برای دیگران است شهادت بینه می

پس  0(219، ص: 0) قراءات فقهیة معاصرة، جهمچنین شارع که برای او حکم مطابق با واقع اهمیت دارد.
معیار است قیاس اولویت نیز ثابت کننده  باتوجه به اینکه شک داریم کاشفیت نزد چه کسی

 حجیت علم قاضی نخواهد بود.

 ج: حکم نکردن بر طبق علم مستلزم فسق قاضی یا استنکاف از حکم
است: حکم نکردن قاضی گونه استدالل کردهابن ادریس در استدالل به حجیت علم قاضی این

)السرائر الحاوي لتحریر اهد شد؛مطابق با علم خویش سبب فسق قاضی یا استنکاف او از حکم خو

زیرا اگر خالف آن چیزی که برای او به وسیله ادله الکترونیک ثابت شده است  2(079، ص: 2الفتاوی، ج
شود و یا اینکه از حکم کردن حکم کند از انجایی که حکم او ظالمانه است موجب فسق او می

قت ضی مکلف است مطابق حق و حقیکند  این نیز برای قاضی جایز نیست بلکه قااستنکاف می
 قضاوت کند.

شود ترک واجب یا انجام فعل حرام است در صورتی که هنوز نقد: آن چیزی که موجب فسق می
مشخص نیست علم قاضی به عنوان دلیل اثبات مورد پذیرش است یا مورد پذیرش نیست. پس 

کردن  بت نیست ترک حکماز آنجایی که وجوب حکم کردن قاضی با پشتوانه علم شخصی خود، ثا

                                                             
سبة إلی نفس العالم و ما یرجع إلیه من األحکام الواقعیة التي یلتمس أّن العلم إّنما یکون أقوی کشفًا و أولی بالحّجیة بالن .0

یقًا إلیها، و لیس کذلك بالنسبة لآلخرین، کما هو الحال في باب القضاء؛ حیث یراد تنفیذ حکم القاضي علی الغیر، فإّنه  طر
و المنکر، بل البّینة العادلة أقوی من  عندئٍذ ال یکون علمه و هو شاهد واحد أقوی من البّینة عند الشارع و ال عند المّدعي

 ناحیة تعّدد الشهادة فیها، فقد ال یکتفي الشارع بعلم الواحد و لو کان هو القاضي.
 عندنا للحاکم أن یقضي بعلمه في جمیع األشیاء، ألّنه لو لم یقض بعلمه، أفضی إلی إیقاف األحکام، .2
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باتوجه به این، الزم نیست قاضی به استناد  0(291، ص: 0) قراءات فقهیة معاصرة، جشود.نیز سبب فسق نمی
علم حاصله از ادله الکترونیک حکم کند بلکه اگر دلیل دیگری همچون بینه و اقرار وجود داشت 

 به برائت خواهد کرد.کند و اگر وجود نداشت حکم مطابق آن حکم به ثبوت زنا می

 د:اجماع 
زنا  ی الکترونیکی که سبب علم قاضی بهتوان برای اثبات زنا به وسیله ادلهدلیل دیگری که می

شود به آن استدالل کرد؛ اجماع است. بزرگانی همچون ابن ادریس و ابن زهره حجیت علم می
. غنیة النزوع إلی 079، ص: 2لتحریر الفتاوی، ج)السرائر الحاوي دهدقاضی را در همه مسائل به شیعیان نسبت می

الحدیثة(،  -)ریاض المسائل )ط دانندصاحب ریاض نیز این اجماع  را حجت می2(436علمي األصول و الفروع، ص: 

واند تشود میبا توجه به اینکه اجماع مطلق بوده و شامل تمام مسائل قضائی می (32، ص: 05الحدیثة(، ج
 ترونیک باشد.دلیل اثبات زنا با ادله الک

رسد چنین اجماعی در مسئله وجود ندارد زیرا همانطور که پیشتر بیان شد بزرگانی اواًل: به نظر می
ز اند. ابن جنید نیهمچون شیخ طوسی،حلبی و ابن حمزه علم قاضی را در حقوق الهی نپذیرفته

. باتوجه (479اإلمامیة، ص: ) االنتصار في انفراداتاند.به صورت مطلق به عدم حجیت علم قاضی قائل شده
به اینکه زنا از حقوق الهی است قطعا ادعای اجماع نسبت به اثبات زنا از طریق علم قاضی مورد 

واند  تپذیرش نبوده و در صورتی که منشا علم قاضی ادله الکترونیک باشد حجیت این علم نمی
 سبب اجماع اثبات شود.

بودن اجماع مورد ادعای ایشان است زیرا بعد از ادعای ثانیًا: ظاهر عبارت ابن ادریس مدرکی 
ألّنه لو لم یقض بعلمه، أفضی إلی إیقاف األحکام، أو فسق  »کننداجماع در مقام تعلیل بیان می

تواند بیانگر این باشد که اجماع برگرفته از این دلیل ذکر این استدالل بعد از اجماع می« الحّکام
 است.

                                                             
المطلوب، فإّنه إّنما یکون الحکم علی خالف علمه فسقًا إذا ثبت في المرتبة . و یالحظ علی هذا االستدالل بأّنه مصادرة علی 0

 السابقة حجیة علمه في مقام القضاء
 عندنا للحاکم أن یقضي بعلمه في جمیع األشیاء، ألّنه لو لم یقض بعلمه، أفضی إلی إیقاف األحکام، أو فسق الحّکام .2
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نشود اجماع مدرکی است، با ادله فراوانی که برای حجیت علم قاضی در ثالثا: چنانچه احراز 
عبارات فقیهان بیان شده است احتمال مدرکی بودن این اجماع مطرح بوده و این خود مانع حجیت 

 خواهد شد.

 و: صحیحه سلیمان بن خالد 
ْضِر ْبِن ُسَوْیٍد َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن ُسَلیْ » ِه َعْنُه َعِن النَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َقاَل: ِفي  َماَن ْبِن َخاِلٍد َعْن أ

َر  ِکَتاِب َعِليٍّ 
َ
ْشَهْد َو َلْم أ

َ
ْقِضي ِفیَما َلْم أ

َ
ِه َفَقاَل َیا َربِّ َکْیَف أ بِّ ْنِبَیاِء َشَکا ِإَلی َر ًا ِمَن اِْلَ نَّ َنِبی 

َ
أ

ِن اْحکُ 
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإَلْیِه أ ْوَحی اللَّ

َ
ْفُهْم ِبِه َو َقاَل َهَذا َقاَل َفأ ِضْفُهْم ِإَلی اْسِمي َفَحلِّ

َ
ْم َبْیَنُهْم ِبِکَتاِبي َو أ

َنةٌ   .«ِلَمْن َلْم َتُقْم َلُه َبیِّ

 سند روایت
همانطور که مشخص است مرحوم کلینی در این سند صناعت تعلیق به کار برده است و راویانی 

، لعطاردرکافی شریف محمدبن یحیی ا روایت پیشین که قبل از نضربن سوید قرار دارند با توجه به
احمدبن محمد و حسین بن سعید هستند. به هر حال تمام راویان این روایت ثقه و از بزرگان 

فقط نسبت به سلیمان بن خالد هرچند ( 051،345، رجال الطوسی ص 434، 94، 353)رجال نجاشی ص هستند
رده ابی عمیر و صفوان از ایشان روایت نقل کنکه ابنتوثیق خاص بیان نشده است اما باتوجه به ای

 (054، ص: 0)العدة في أصول الفقه، جکننداند، و به شهادت شیخ طوسی این افراد فقط از ثقه روایت نقل می
وثاقت ایشان نیز از این طریق قابل اثبات است. پس از نظر سندی این روایت مورد پذیرش خواهد 

 بود.

 داللت روایت
شود پیامبری از پیامبران الهی به خداوند متعال شکایت کردند: چگونه ر که مالحظه میهمانطو

 اند. این شکایت، بیانگراند و واقعه را مشاهده نکردهتن به قضاوت بدهند در اموری که خود ندیده
این است قضاوت درباره قضایایی که دیده بودند مورد پذیرش ایشان بوده است و حجیت آن مفروغ 

دیدن  اند. از طرفینه بوده است و نسبت به قضاوت مبتنی بر مثل شهادت شهود شکایت کردهع
شود قضاوت و مشاهده واقعه مورد قضاوت موضوعیت ندارد بلکه از آن جهت که موجب علم می

توان گفت آن چه که نزد این پیامبر الهی مورد پذیرش بوده است در این موارد سخت نیست پس می
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نی بر علم شخصی قاضی است. توجه به این نکته نیز الزم است هرچند این روایت قضاوت مبت
و نقل کند اما وجود این سیره در کتاب امام علی سیره پیامبری از پیامبران پیشین را نقل می

. 0(90القضاء و الشهادات، ص:  -)مباني تحریر الوسیلة بیانگر پذیرش این سیره است. آن توسط امام صادق 

َنةٌ » صوصا اگر فقرهخ بینه را  بدانیم، امام  را کالم امام صادق « َقاَل َهَذا ِلَمْن َلْم َتُقْم َلُه َبیِّ
نیز در کنار راهکار بیان شده برای آن پیامبر الهی ذکر کردند این بیانگر پذیرش و تکمیل حکم 

توان گفت علم به به این روایت میپس باتوجه (305، ص: 0)قراءات فقهیة معاصرة، ج 2 پیامبر پیشین است.
 تواند مبنای حکم قاضی قرار بگیرد.دست آمده از ادله الکترونیک می

 نقد
بیانگر این است که حکم کردن به پشتوانه ادله اثبات، برای ایشان در اوال: این کالم پیامبر الهی 

گاهی ندارد سخت بوده است؛ چرا که در بسیاری از موارد درعین حال  اموری که به آنها علم و آ
که قاضی موظف است حکم کند اما واقعیت امر برای او روشن نیست. اما این داللت ندارد که 
قضاوت به پشتوانه علم شخصی مورد پذیرش بوده است و در واقع زمانی که قاضی به واقعیت امر 

لم حجیت قضائی ععلم داشته باشد آن اشکال حکم کردن بدون علم نخواهد بود اما این به معنای 
نیست؛ و در پاسخ به این دغدغه بوده است که خداوند متعال راهکار قسم را به عنوان طریق کافی 

اند در کنار این طریق اثبات، دیگر نیازی به علم اند و در واقع بیان کردهبرای قضاوت بیان کرده
د رت نبود ادله دیگر نخواهنخواهد بود اما این به معنای پذیرش علم به عنوان دلیل مستقل در صو

 3.(306، ص: 0)قراءات فقهیة معاصرة، جبود. 

                                                             
یة  .0 یته و شهوده، و معلوم: أّن الرؤ یدّل بالوضوح علی أّنه لو رآه و شهده لما کان بأس و مانع من القضاء، و إّنما المانع عدم رؤ

طریق العلم العادي؛ فیدّل علی جواز االعتماد بالعلم. و نقل أبي عبد اهّٰلل علیه السالم لهذا الکالم لم یرد به مجّرد النقل، بل هو 
یر له  محّل تصدیق ؛ فیدّل علی أّن الحکم في شریعة اإلسالم أیضًا کذلك.نعم، ما ورد في خبر الحسین بن خالد من و تقر

 قول أبي عبد الّله 
ال مّما أوحی اهّٰلل إلی بناًء علی أّنه من کالم اإلمام « هذا لمن لم تقم له بّینة»و کذلك ما ورد في ذیلها من التعبیر بقوله:  .2

کان غرضه من نقل هذه القضّیة تعلیم حکم القضاء في شریعة اهّٰلل عمومًا، فال یختّص خیر شاهد علی أّن اإلمام  ذلك النبيّ،
 بالشریعة السابقة

و إن کان یدّل علی أّن اإلشکال کان عنده فیما لم یَر و لم یشهد، إاّل « کیف أقضي فیما لم أَر و لم أشهد: »إّن قول النبيّ  .3
ّل علی جواز القضاء بالعلم؛ ألّن الظاهر أّن المحذور الذي کان في نظره إّنما هو محذور الحکم بما یکون علی أّن هذا ال ید

خالف الواقع، و الذي یکون القاضي في معرضه في موارد عدم العلم و االّطالع، فیکون اإلتیان بقید )فیما لم یَر و لم یشهد أو 
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رسد این بیان خالف ظهور روایت باشد؛ مفهوم این روایت این است که اگر پیامبر فیه: به نظر می
ت اند حکم کردن سخکرد؛ زیرا برای پیامبر در اموری که علم داشتهداشتند حکم میمیالهی علم 

نند کاند نزد خداوند متعال اظهار سختی مینسبت به مواردی که به واقع علم نداشتهنبوده است اما 
اند صرف قسم دادن برای حکم کردن کافی است هرچند که و خداوند متعال در پاسخ بیان فرموده

 وجود نداشته باشد. مینسبت به واقع عل
شان کلمه الهی بوده است در کالم ایثانیا: برفرض اینکه پذیرفته شود حجیت علم  در ارتکاز پیامبر 

به کار رفته است و دیدن و مشاهده کردن، علم حسی است و اگر الغاء « رویت و شهادت»
د شوخصوصیت پذیرفته شود فقط حجیت در امور حسی و قریب به حس که موجب علم می

القضاء في ) پذیرفته خواهد بود اما این روایت شامل علم حاصل شده از طریق حدس نخواهد شد.

 0(244الفقه اإلسالمي، ص: 

 ادله خاص
 پردازیم.همانطور که پیشتر بیان شد برخی از ادله مختص زنا است که در ادمه به آن می

 روایت حسین بن خالد
ِبیِه َعْن ُیوُنَس َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َخاِلٍد َعْن »

َ
ْحَمَد اْلَمْحُموِديِّ َعْن أ

َ
ِد ْبِن أ ٍد َعْن ُمَحمَّ ِبي عليُّ ْبُن ُمَحمَّ

َ
 أ

ِه  ْو َیْشَرُب اْلَخ  َعْبِد اللَّ
َ
َماِم ِإَذا َنَظَر ِإَلی َرُجٍل َیْزِني أ ْن ُیِقیَقاَل َسِمْعُتُه َیُقوُل اْلَواِجُب َعَلی اْْلِ

َ
َم ْمَر أ

ِه  ِمیُن اللَّ
َ
ُه أ نَّ َنٍة َمَع َنَظِرِه ِِلَ ِفي َخْلِقِه َو ِإَذا َنَظَر ِإَلی َرُجٍل َیْسِرُق َفاْلَواِجُب َعَلْیِه اْلَحدَّ َو اَل َیْحَتاُج ِإَلی َبیِّ

ُبَرُه َو َیْنَهاُه َو َیْمِضيَ َو َیَدَعُه ُقْلُت َکْیَف َذاَك قَ  ْن َیْز
َ
ِه َفاْلَواِجُب َعَلی َعَلْیِه أ نَّ اْلَحقَّ ِإَذا َکاَن ِللَّ اَل ِِلَ

اِس  اِس َفُهَو ِللنَّ َماِم ِإَقاَمُتُه َو ِإَذا َکاَن ِللنَّ  (263، ص: 7اإلسالمیة(، ج -) الکافي )ط .«اْْلِ

                                                             
ذا جاء الجواب عاّمًا و بیانًا لکبری کیفّیة القضاء، و مفهومه عندئٍذ أّنه في مورد العلم لم یسمع( إّنما هو بهذا االعتبار؛ و له

بالواقع ال محذور من هذه الناحیة، و هذا ال یالزم حّجیته القضائیة، فال یعلم أّن النظر إلیها، و قد تقّدم أّن الحّجیة القضائیة 
یقّیة المحضة إلی الواقع.یکون العلم مأخوذًا فیه علی نحو الموضوعّیة ال ال  طر

کما یحتمل فیه کونه ذکرا للرؤیة و الشهادة بما هي فرد للعلم الحّسي أو ما یقرب من « کیف أقضي في ما لم أر و لم أشهد؟ .0
 الحّس، کذلك یحتمل فیه کونه ذکرا لها بما هي فرد للعلم، فصحیح أّن المتیقن من ذلك هو العلم الحّسي، فلو أرید االستدالل
بهذا الحدیث علی حّجّیة علم القاضي لم یدّل علی أکثر من حجّیة العلم الحّسي أو ما یقرب من الحّس، و لکن لیست فیه داللة 

 علی عدم حّجّیة العلم الحدسيّ.
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 سند روایت
علی بن محمد در این روایت منظور علی بن محمد بن عالن کلینی است که نجاشی ایشان را 

یونس بن عبد الرحمن  (417)رجال الطوسی ص و شیخ طوسی مدح کرده است (460)رجال نجاشی ص توثیق
حسین بن خالد صیرفی هرچند  (413. رجال الکشی 316)رجال الطوسی ص نیز از بزرگان و ثقات هستند.

و به ( 399 ص 5)الکافی ج کنندتوثیق خاص ندارد اما با توجه به اینکه صفوان از ایشان روایت نقل می
سین کنند این دلیل بر وثاقت حشهاد کشی ایشان از افرادی هستند که فقط از ثقات روایت نقل می

 بن خالد خواهد بود.
نسبت به محمد بن احمد بن حماد محمودی و پدر ایشان احمد بن حماد محمودی مروزی در  

ند که ککتب رجالی توثیق خاص بیان نشده است اما کشی در ترجمه اسحاق بن اسماعیل ذکر می

ُه َعَلی اْلَمْحُموِديِّ َعافَ » فرمایندمی  مبعض از افراد ثقه نقل کرده در آن توقیع اما
ْ
ُه! َو اْقَرأ اُه اللَّ

ْحَمَدَنا َلُه ِلَطاَعةٍ 
َ
ر مقام کند بلکه بیانگمی این تعبیر در شان ایشان نه تنها داللت بر وثاقت «َفَما أ

واالی ایشان است البته این که بعض الثقات برای ما به صورت مشخص معلوم نیست مانع تمسک 
خود دلیل بر  طرف کشی در مورد ایشان به توقیع شریف نیست؛ زیرا تعبیر به کار بردن تعبیر ثقه از

یانگر کند چرا که این نوع تعبیر بوثاقت این فرد است همین مقدار برای حجیت این نقل کفایت می
اطمینان کشی به این توقیع شریف است خصوصا متن این توقیع و اهمیت اصحاب نسبت به 

د وثاقت محمد بن احمد ثابت شو تواند دلیل بر پذیرش این توقیع باشد. وقتی وثاقتتوقیعات می
شود به خاطر اینکه کشی از ابن مسعود از ایشان در باره پدرشان نقل کرده پدر ایشان نیز ثابت می

ُبو َجْعَفٍر »اند
َ
ُه َعْنُه َو َعْنَك، َو ُهَو ِعْنَدَنا َعَلی  َکَتَب أ ُبوَك َرِضيَ اللَّ

َ
ِبي: َقْد َمَضی أ

َ
ِإَليَّ َبْعَد َوَفاِة أ

این تعبیر خود گویای وثاقت و جاللت  (500) رجال الکشي، ص: «ٍل َمْحُموَدٍة َو َلْم َیَتَعدَّ ِمْن ِتْلَك اْلَحاِل.َحا
 0(340، ص: 0) قراءات فقهیة معاصرة، جقدر پدر محمد ابن احمد خواهد بود. 

                                                             
فیبقی الکالم من ناحیة السند في المحمودي، و هو محّمد بن أحمد بن حماد المحمودي المروزي و أبیه أحمد بن حماد، فقد 
یناقش في السند من ناحیتهما، حیث ال توثیق لهما في کتب الرجال. نعم، ذکر الکشي في ترجمة إبراهیم بن عبدة النیسابوري 

توقیع ... ثّم یذکر التوقیع، و فیه یأمر اإلمام  أّنه حکی بعض الثقات بنیسابور أّنه خرج إلسحاق بن إسماعیل عن أبي محّمد 
و اقرأه علی المحمودي عافاه اهّٰلل فما أحمدنا له »براهیم بن عبدة هذا الکتاب. کما أّن فیه: علیه السالم إسحاق أن یبلغ إ

 «.لطاعته
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 داللت روایت
 نیاز به اقامه بینه واجب استباتوجه به این روایت، اگر حاکم شخصی را درحال زنا ببیند بدون 

نسبت به او حد جاری کند. لزوم اجرای حد، بدون نیاز به اقامه بینه، بیانگر حجیت اثبات زنا از 
طریق علم شخصی است؛ زیرا دیدن صحنه زنا سبب علم شده و علم قاضی نیز در این روایت به 

ریق نخواهد بود که علم به زنا از ط عنوان دلیل اثبات زنا پذیرفته شده است. در این میان نیز فرقی
دیدن باشد و یا از راه دیگری همچون تشخیص پزشکی قانونی و ادله الکترونیک باشد. پس این 

 تواند دلیل برحجیت اثبات زنا از طریق ادله الکترونیک باشد.روایت می

 نقد
بدست «علیه السالم »یراوال: همانطور که از ظاهر عبارت برخی از فقیهان به خاطر به کار بردن تعب

اند منظور از امام در این و برخی نیز تصریح کرده (04، ص: 6)جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جآیدمی
هِ » هستند؛ زیرا در مقام تعلیل این حکم بیان شده است  روایت، معصومان  ِمیُن اللَّ

َ
ُه أ نَّ

َ
ِفي أِل

-شود به خاطر وجود چنین قرینهاطالق میعصومان و این صفت در لسان روایات بر م« َخْلِقهِ 

، ص: 0) قراءات فقهیة معاصرة، جای مشهور فقیهان این روایت را دلیل نفوذ علم امام معصوم قرار داده اند.

311)0 
 

                                                             
 .000: 2معجم رجال الحدیث 

فلعّله  -بعض الثقات بنیسابور و هو مجهول عندناو هذا یدّل علی جاللة قدره فضاًل عن وثاقته، و کون التوقیع ینقله الکشي عن
ال یقدح في المقام؛ ألّن هذا التعبیر ظاهر في وثوق الشیخ  -یکون فیه جرح من ِقبل اآلخرین لو کّنا نعلم باسمهینطبق علی من 

الکشي و اطمئنانه بصدور التوقیع، خصوصًا مع مالحظة متنه و ما فیه من قرائن الصدور، و اهتمام األصحاب بالتوقیعات. هذا 
 حّق المحمودي و ترجمته أیضًا تدّل علی جاللة قدره و تدّینه، فراجع و تأّمل.مضافًا إلی أّن مراجعة ما ذکره الکشي في 

و أّما أبوه فتثبت وثاقته بل جاللة قدره أیضًا إذا ثبتت وثاقة المحمودي؛ ألّن الکشيّ ینقل عن محّمد بن مسعود عن المحمودي 
عنك و هو عندنا علی حال محمودة و لن تبعد من تلك  قد مضی أبوك رضي اهّٰلل عنه و»کتب إلیه بعد وفاة أبیه أّن أبا جعفر 

  0«.الحال
الواجب علی اإلمام إذا نظر إلی رجل یزني أو یشرب الخمر أن یقیم »و نالحظ علی هذا االستدالل: بأّن الوارد في الروایة أّن  .0

فإّن هذا  «ألّنه أمین اهّٰلل في خلقه»بقوله:  و هذا التعبیر ظاهر في اإلمام المعصوم بقرینة ما جاء بعده من التعلیل«. علیه الحّد 
في ألسنة روایاتنا، و لهذا فهَم مشهور أصحابنا منه ذلك، فجعلوا الروایة دلیاًل علی نفوذ الوصف من مختّصات المعصومین 

 علم اإلمام المعصوم.
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 پاسخ
به نظر صحیح  اوال: نسبت دادن دلیل بودن این روایت نزد مشهور بر نفوذ علم امام معصوم 

وذ حکم اند این روایت در دلیل بر نفبسیاری از فقیهانی که به این روایت استناد کردهباشد زیرا مین
اند  وحاکم نیز در عبارات فقیهان اعم از معصوم و غیر معصوم است خصوصا اینکه حاکم قرار داده

اند و در آن مسئله بحث اختصاصی به این روایت را در مسئله حجیت علم قاضی مطرح کرده
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، 395، ص: 04)مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، جندارد معصومان 

. جواهر 526، ص: 05الحدیثة(، ج -. ریاض المسائل )ط 56، ص: 01. کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، ج41، ص: 03ج
 (479، ص: 0في أحکام الحدود، ج. الدر المنضود 366، ص: 40، ج الکالم

به کار رفته رسد هرچند در موارد فراوانی صفت امین الله درباره معصومین ثانیًا: به نظر می
است اما به این اعتبار است که ایشان خلیفه الهی و مورد اعتماد خداوند در روی زمین هستند به 

جری احکام الهی ا ست نیز به کار رود؛ زیرا تواند درباره امام عادلی که ماین اعتبار، این صفت می
او نیز فردی است که خداوند متعال به او اعتماد کرده است مدیریت جامعه را به او واگذار کرده 

، ص: 0اإلسالمیة(، ج -)الکافي )ط توصیف شده اند« امناء» است همانطور که در بعضی روایات علماء به

. 3(۷۸الدّرة الباهرة :  2 .۵۷۶۸۲)کنز العّمال : تعبیر شده است« امناءالله»و در برخی روایات از علماء به 0(33
 اند این تعلیل منافاتی با عمومیت معنایپس همانطور که آیت الله فاضل لنکرانی نیز اشاره کرده

البته پذیرش عمومیت معنای امام در  4(266الحدود، ص:  -) تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة امام ندارد.
این روایت به این معنا است که علم حاکم خواه معصوم باشد یا غیر معصوم نافذ خواهد بود اما این 

  5(311، ص: 0) قراءات فقهیة معاصرة، جروایت نسبت به قاضی غیرحاکم داللتی ندارد.

                                                             
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُمَحمَّ  .0 ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ِه ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َقاَل: اْلُعَلَماُء  ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َجاِبٍر َعْن أ

ْتِقَیاُء 
َ
ْخَری اْلُعَلَماُء َمَناٌر َو اأْل

ُ
ْوِصَیاُء َساَدٌة َو ِفي ِرَواَیٍة أ

َ
ْتِقَیاُء ُحُصوٌن َو اأْل

َ
َمَناُء َو اأْل

ُ
ْوِصَیاُء َساَدٌة. أ

َ
 ُحُصوٌن َو اأْل

 الُعَلماُء ُاَمناُء الّله ِ َعلی َخلِقهِ :رسوُل الّله ِ  .2
ُکِتَب في دیواِن الّله ِ العِلُم َودیَعُة الّله ِ في أرِضِه. و الُعَلماُء ُاَمناؤُه َعَلیِه. َفَمن َعِمَل ِبِعلِمِه أّدی أماَنَتُه. و َمن َلم َیعَمْل :عنه  .3

ُه ِمَن الخائنیَن   .َتعالی أنَّ
ألّنه : »و الّظاهر عدم کون المراد باإلمام فیها هو اإلمام المعصوم، بل اإلمام أو نائبه في جمیع األعصار، و التعلیل بقوله  .4

 ال ینافیه،« أمین اهّٰلل في خلقه
 اضي. األمر ال کّل ق و لو تنّزلنا عن ذلك و افترضنا إرادة مطلق اإلمام و الحاکم الشرعي فال ینبغي الشّك في أّن المراد منه ولي .5
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ز دو جهت در این روایت الغا ثانیا: درصورتی استدالل به این روایت کامل خواهدبود که ا
خصوصیت شود. اول: از واژه نظر در روایت به مطلق علم، الغا خصوصیت شود؛ زیرا در روایت 

ریق که از طمیواژه نظر به کار رفته است درحالی که چه بسا نگاه خصوصیت داشته باشد و عل
ا داللت این روایت ر ادله الکترونیک حاصل شود مورد نظر این روایت نباشد همانطور که برخی

دوم:  0(453کتاب الحدود و التعزیرات )لمکارم(، ص:  -.) أنوار الفقاهة اندبه علم به زنا از زطریق حس محدود کرده
این روایت درباره مرد است اگر بخواهد شامل زن زناکار نیز بشود نیازمند الغاء خصوصیت است 

اعم  یت کرد؛ چرا که اگر منظور امام صادق رسد از این جهت نیز نتوان الغا خصوصمیبه نظر
به کار ببرند؛ زیرا دیدن مردن زانی معموال همراه با « رجل»از زن و مرد بود وجهی نداشت تعبیر

دیدن زن زانی است اما دراین حدیث فقط مرد مستحق حد شناخته شده است و از اقامه حد بر 
اند در صورتی از لفظ ور که برخی بیان کردهبه میان نیامده است عالوه بر این همانطمیزن کال

رجل شک »شود که این لفظ موضوع حکم خودش باشد همچونالغاء خصوصیت می« رجل»
« همن اقتدی برجل فصالته صحیح»اما اگر موضوع حکم دیگران باشد مثل « بین الثالث و االربع
وع موض« رجل»نیز لفظتوان از لفظ رجل الغا خصوصیت کرد. دراین روایت در این صورت نمی

 2.(232، ص: 2) الصوم في الشریعة اإلسالمیة الغراء، جتوان الغا خصوصیت کردحکم حاکم است پس نمی
فیه: اینکه گفته شود موضوع روایت امور حسی است درست است و الغاء خصوصیت به امور غیر 

ر باشد؛ زیرا تعلیلی که دمیحسی وجهی ندارد اما اختصاص روایت به رجل زانی به نظر صحیح ن
پایان روایت آمده عام بوده و معیار حکم حق الله بودن است و از این جهت تفاوتی میان زن و مرد 

 وجود ندارد.
ثالثا: مرحوم شاهرودی موضوع این روایت را مربوط به مسئله قضاوت و پذیرش علم به عنوان 

ا ان یکی از اختیارات مخصوص ولی امر است باند بلکه این روایت، در مقام بیدلیل اثبات ندانسته
توجه به جایگاه خاصی که برای حاکم وجود دارد بر ایشان الزم است در صورتی که گناه را درمأل 

                                                             
 من جهة کون مبادئ علمه هو النظر و الحّس و من جهة کونه في حدود الّله فقط .0
. أّن مورد القاعدة عبارة عّما إذا اّتخذ الرجل موضوعًا لحکم شرعي کما إذا قیل رجل شّك بین الثالث و األربع، فحینئذ یحکم 2

ا کان الرجل بنفسه موضوعًا لحکم متعّلق بشخص آخر، کما إذا قیل یجوز بسعة الجواب و عدم اختصاصه بالرجل؛ و أّما إذ
 االقتداء بالرجل الثقة، فاّنه ال وجه للتعّدي،
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عام مشاهده کردند اجرای حد کرده و از کنار گناه به راحتی عبور نکنند به همین خاطر معیار 
شود و بعد حاکم نسبت به آن علم پیدا کند این مشاهده خارجی حاکم است و زنا در پنهانی انجام 

  0(311، ص: 0) قراءات فقهیة معاصرة، جشود.روایت شامل نمی
فیه: اینکه گفته شود این روایت در مقام بیان یکی از اختیارات ولی امر است کالم صحیحی است 

ندارد بلکه روایت به اما دلیلی بر مقید شدن موضوع روایت،  به ارتکاب گناه در  مألعام وجود 
تواند بر او حد کند چنانچه حاکم دیگری را در حال ارتکاب جرم دید میصورت مطلق بیان می

 جاری کند خواه مجرم به صورت آشکارا یا در پنهان مرتکب جرم شود.

 روایت اصبغ بن نباته
یٍف َعِن ا» ِبیِه َعْن َسْعِد ْبِن َطِر

َ
اِب َرَوی َعْمُرو ْبُن َثاِبٍت َعْن أ ِتيَ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ُ
ِْلَْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َقاَل أ

َها  نَّ
َ
َعی َبُنوُه أ ْن َواَقَعَها َماَت َعَلی َبْطِنَها َفَجاَءْت ِبَوَلٍد َفادَّ

َ
ا أ َجَها َشْیٌخ َفَلمَّ ٍة َتَزوَّ

َ
اَهُدوا َفَجَرْت َو َتَش ِباْمَرأ

ْن ُتْرَجَم 
َ
َمَر ِبَها ُعَمُر أ

َ
ِبي َطاِلٍب  َعَلْیَها َفأ

َ
وا ِبَها َعَلی َعِليِّ ْبِن أ ي  َفَمرُّ ِه ِإنِّ َفَقاَلْت َیا اْبَن َعمِّ َرُسوِل اللَّ

ُة تُ 
َ
ُه َفَقاَل َهِذِه اْلَمْرأ

َ
َتِك َفَدَفَعْت ِإَلْیِه ِکَتابًا َفَقَرأ ِتي َفَقاَل َهاِتي ُحجَّ ْوَم ْعِلُمُکْم ِبیَ َمْظُلوَمٌة َو َهِذِه ُحجَّ

َجَها َو َیْوَم َواَقَعَها َو َکْیَف َکاَن ِجَماُعُه لَ  ا َکاَن ِمَن اْلَغِد َدَعا َعِليٌّ َتَزوَّ َة َفَلمَّ
َ
وا اْلَمْرأ ِبِصْبَیاٍن  َها ُردُّ

ِعُب َفَصاَح ِبِه  ْلَهاُهُم اللَّ
َ
ی ِإَذا أ ْتَراٍب َو ِفیِهُم اْبُنَها َفَقاَل َلُهُم اْلَعُبوا َفَلِعُبوا َحتَّ

َ
اُموا َو َقاَم ْم َفَق َیْلَعُبوَن أ

ِذي ُهَو اْبُن  ِکئًا َعَلی َراَحَتْیِه َفَدَعا ِبِه َعِليٌّ  اْلُغََلُم الَّ ِة ُمتَّ
َ
ِبیِه َو َجَلَد ِإْخَوَتُه  اْلَمْرأ

َ
َثُه ِمْن أ َفَورَّ

ِة اْلُغََلِم َعلَ 
َ
ْیِخ ِفي ُتَکأ ًا َفَقاَل َلُه ُعَمُر َکْیَف َصَنْعَت َقاَل َعَرْفُت َضْعَف الشَّ ًا َحد  یَن َحد   یاْلُمْفَتِر

 (424، ص: 7اإلسالمیة(، ج -.الکافي )ط 24، ص: 3ال یحضره الفقیه، ج من) «َراَحَتْیِه.

این روایت در کافی و در فقیه نقل شده است. سند مرحوم کلینی به خاطر تضعیف محمدبن علی 
 )ابوسمینه و نسبت دادن غلو به او و دروغگو خواندن ایشان در کتابهای رجالی قابل اعتماد نیست

                                                             
أن یشاهد اإلمام وقوع المنکر و المخالفة في الخارج، ال مجّرد العلم « إذا نظر إلی رجل یزني»کما أّن الظاهر من قوله:  .0

، و عندئٍذ یکون هذا الحکم من األحکام المرتبطة بصالحیات ولي األمر بالخصوص و بصدوره من المّتهم في الخفاء مثاًل 
مسئولّیته تجاه المجتمع و الحیلولة دون وقوع المنکرات الظاهرة فیه، و لیس مربوطًا بمسألة القضاء و جواز االستناد فیه إلی 

 العلم.
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شیخ صدوق نیز این روایت به اسنادش از عمرو بن ثابت نقل  (333ال النجاشی ص، رج546رجال الکشی ص
اما شخص  (11ص :    03الحدیث ج : رجال)معجمکرده است طریق ایشان به عمرو بن ثابت صحیح است

درمقابل توسط ابن  (73ص 0)رجال ابن عضائری جعمرو بن ثابت توسط ابن غضائری تضعیف شده است
و کشی نیز روایتی در مدح ایشان از طرف امام معصوم  (411)رجال ابن داوود صاستداود توثیق شده 

رسد با توجه به اینکه منشا تضعیفات ابن غضائری غالبا میبه نظر  (392) رجال کشی ص اندنقل کرده
چه بسا با  (3432، ص: 01)کتاب نکاح )زنجانی(، جتواند مورد اعتنا باشدباتوجه به متن روایات است نمی

این بیان وثاقت ایشان ثابت شود اما باتوجه به اینکه راوی قبل از او پدرشان ثابت بن هرمز است 
از این جهت سند  (240)رجال کشی صو ایشان توثیق نشده است بلکه نقلهایی در مذمت او وجود دارد

ل ن روایت قابشیخ صدوق نیز همانند سند مرحوم کلینی مورد پذیرش نبوده و از جهت سندی ای
 اعتماد نیست.

 داللت
راهکاری به غیر از  راههای متعارف اثبات دعوی  در این روایت با توجه به اینکه امیرالمومنین 

گزینند درحالی که این روش سبب علم قاضی به صحت یا عدم را برای سنجیدن ادعای زن برمی
های دیگر به بازی همانند بچهشود و در صورتی که در این قضیه پسر بچه میصحت ادعای او 

دادند. این خود بیانگر این حکم به سنگسار می داد از طریق حصول علم، امام علیادامه می
است که زنا به وسیله علم قاضی که برگرفته از آزمایشات و ... باشد قابل اثبات است. از طرفی 

این  المومنین دانستد و امیررا معصوم نمی اند امام چون افرادی در آن قضیه حضور داشته
توان گفت حکم متکی بر علم، اختصاص به میکنند نکار را به عنوان راهکار قضایی مطرح می

تواند با استفاده از این روش حکم دارد بلکه تلقی افراد حاضر این است که هرکس میمعصوم 
 0(232)القضاء في الفقه اإلسالمي، ص: صادر کند

 نقد
 همانطور که بیان شد دو طریقی که برای روایت ذکر شده ضعیف بوده و قابل اعتماد نیست.اوال: 

                                                             
ألناس  و بیان وجه الحکم من قبله  -ام؛ ألّن الظاهر من القّصةإّن هذا یدّل علی نفوذ علم القاضي مطلقا ال خصوص اإلم. 0

یقه الحکم. -لم یکونوا یرونه وقتئذ إماما  أّن القضیة تستبطن تعلیم الناس ضمنا طر
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ای بیان شده است که به کمک علم و تجربه قابلیت راستی آزمایی دارد ثانیا: در این روایت نظریه
و اگر از نظر علم ضعیف بودن فرزند پدر پیر ثابت نشود حتی برفرض صحت سند نیز این روایت 

 0(232)القضاء في الفقه اإلسالمي، ص: ر نخواهد بود و باید روایت کنار گذاشته شود.معتب
ثالثا: برفرض اینکه پذیرفته شود فرزند پیرمرد، ضعیف خواهد بود. دراین قضیه شاید منشا ضعیف 
بودن پسربچه عامل دیگری باشد و حتی برفرض استناد به ضعف پدر چه بسا مادر او با پیرمرد 

 )توان عامل ضعف را به پدر بودن فرد متوفا منحصر کرد.رتکب زنا شده است پس نمیدیگری م

 2(230القضاء في الفقه اإلسالمي، ص: 
از علم خویش برای اثبات زنا بهره نجستند بلکه از این دلیل برای نفی زنا استفاده  رابعا: امام 

 کرد. درزانی بودن زن حکم میشد به کردند و این داللت ندارد ضعف بر پسر بچه عارض نمی
واقع این دلیل در مقام اثبات زنا نبوده بلکه در مقام نفی زناست در صورتی که این نوشته در صدد 

 بررسی امکان اثبات زنا از طریق علم قاضی است و در صدد نفی زنا نیست.
متیقن داللتی  هستند و نسبت به بیش از قدر خامسًا: این روایت در مقام نقل سیره امام علی 

به بی گناه بودن زن علم داشتند و این کار را فقط برای اقناع خلیفه ندارد پس چه بسا امام 
 3(220، ص: 0)نظام القضاء و الشهادة في الشریعة اإلسالمیة الغراء، جدوم انجام داده اند

 ادله عدم حجیت اثبات زنا از طریق دلیل الکترونیکی
گرفته نسبت به ادله حجیت اثبات زنا از طریق دلیل الکترونیک مشخص باتوجه به بررسی صورت 

وان در تشد دلیلی بر حجیت وجود ندارد. اما برفرض پذیرش حجیت ادله اثبات، باید دید آیا می
مقابل دلیلی به عنوان معارض بر نفی حجیت اثبات زنا از طریق ادله الکترونیک مطرح کرد؟ این 

 ه عام وخاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.قسمت نیز در دو بخش ادل

                                                             
أّما أّن ابن الشیخ الضعیف سیکون ضعیفا فهذا بحاجة إلی فحص علمي، فإن ثبت خطؤه سقط هذا الحدیث عن االعتبار  .0

 تاما سندا،حتی لو کان 
قد یقال أیضا بأّن مفاده غریب؛ إذ معنی صّحة هذه القضّیة علمّیا لیس هو عدم تطّرق احتمال ثبوت الزنا؛ إذ قد یکون ضعف  .2

أبیه غیر هذا الشیخ من شیخ آخر، أو شاب مبتلی بالضعف، أو ما شاکل الطفل مستندا إلی عّلة أخری فیه مباشرة، أو بالوارثة من
 ذلك

و لکن الظهور ممنوع و ذلك ألّن اإلمام عمل به في دفعه عن المرأة، ال في إثباته و ال یمکن لنا اإلذعان أّن اإلمام یعمل به  .3
 کان واقفًا علی صدقها و أراد بما فعل إقناع الخلیفة ببراءتهافي الجانب اآلخر، و لعّله 
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 ادله عام
ای که برای نفی حجیت علم قاضی مطرح شده است عام بوده و اختصاصی به مسئله برخی از ادله

 زنا ندارد که در ادامه بیان خواهد شد.

 دلیل اول: سیره پیامبر اکرم
یامبراکرم ی پباتوجه به اینکه رویهاند گونه استدالل کردهابن جنید برحجت نبودن علم قاضی این

همچون ارث، نکاح، حالل بودن ذبیحه و... در عین حال میاین چنین بوده است که در احکا
ام اند در احکاند اما طبق ظاهر، حکم اسالم بر آنان جاری کردهکه به کفر باطنی افراد علم داشته

حکم  تواند دلیل اثباتم کند و نمیقضائی نیز قاضی موظف است مطابق موازین همچون بینه حک
 0(321) مجموعة فتاوی ابن جنید، ص: علم شخصی قاضی باشد.

 نقد 
باشند. درست است   به باطن همه منافقین علم داشتهگونه نیست که پیامبر اسالم اوال: این

 کنندخداوند متعال نسبت به این افراد بیان می
اما  (31)محمد/«دادیمباطن کافر هستند به شما نشان می خواستیم این افرادی که درچنانچه می» 

این بدان معنا نیست که اراده مذکور در آیه شریفه محقق شده است بلکه آیه شریفه فقط قدرت بر 
ي انفرادات ) االنتصار فکنند اما نسبت به پیدایش آن در خارج داللتی ندارد.شناساندن کافر را بیان می

در میان متکلمین لبته قابل ذکراست نسبت به محدوده علم غیب معصومین ا 2.(494اإلمامیة، ص: 
 اختالف است که در جای خود مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

                                                             
 الّله تعالی قد أوجب للمؤمنین فیما بینهم حقوقا أبطلها فیما بینهموجدته یستدّل علی بطالن الحکم بالعلم بأن یقول: وجدت  .0

و بین الکّفار و المرتدین کالمواریث و المناکحة و أکل الذبائح و وجدنا الّله تعالی قد اّطلع رسوله علیه الّسالم علی ما کان یبطن 
 أحوالهم لجمیع المؤمنین فیمتنعوا من مناکحتهم و أکل ذبائحهم الی آخره الکفر و یظهر اإلسالم، و کان یعلمه و لم یبّین 

المنافقین و کل من کان یظهر اإلیمان و یبطن الکفر من أمته.فإن « 2»علی مغیب ال نسلم له أن الله تعالی قد أطلع النبي  .2
َرْیٰناَکُهْم َفَلَعَرْفتَ »استدل علی ذلك بقوله تعالی 

َ
ُهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل َو َلْو َنٰشاُء أَل ، فهذا ال یدل علی «3« »ُهْم ِبِسیٰماُهْم َو َلَتْعِرَفنَّ

ُهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل »وقوع التعریف، و إنما یدل علی القدرة علیه، و معنی قوله   أي: لیستقر ظنك أو وهمك من غیر ظن« َو َلَتْعِرَفنَّ
 و ال یقین.
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گاه بوده ثانیا: برفرض اینکه پذیرفته شود پیامبر اکرم  گاهی منشا اثر از باطن افراد آ اند و این آ
ف است در صورتی که موضوع حجیت علم قاضی، نبوده است؛ این علم از سنخ علم غیر متعار

علم متعارف، یا اعم از متعارف و غیر متعارف  است. پس نپذیرفتن قضاوتی که خاستگاه آن علم 
تواند دلیل بر نپذیرفتن مطلق حکم برگرفته از علم قاضی اعم از متعارف و غیر وحیانی است نمی

ت که میان حکم برگرفته از علم متعارف و متعارف باشد. مگر اینکه گفته شود مورد اجماع اس
 0(066، ص: 0الحدیثة(، ج -) کتاب القضاء )لآلشتیاني ط غیر متعارف نباید فرق گذاشت .

به علم ثالثًا: برفرض اینکه پذیرفته شود در اموری همچون طهارت و نجاست پیامبر اکرم 
نسبت به امور قضائی باشد؛ زیرا تواند دلیل عدم حجیت علم آنان کردند، نمیخویش عمل نمی

تیاني ط ) کتاب القضاء )لآلشتوانند احکام متفاوت نیز داشته باشند.هریک دو موضوع متفاوت بوده و می

  2(065، ص: 0الحدیثة(، ج -

 دلیل دوم: روایت هشام بن حکم 
ِبي ُعَمْیٍر َعْن َسْعٍد َو هِ »

َ
ِبیِه َعْن أ

َ
ِه َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َقاَل َقاَل  َشاِم ْبِن اْلَحَکِم َعْن أ

ِه  َما َرُجٍل   َرُسوُل اللَّ یُّ
َ
ِتِه ِمْن َبْعٍض َفأ ْلَحُن ِبُحجَّ

َ
ْیَماِن َو َبْعُضُکْم أ َناِت َو اِْلَ ْقِضي َبْیَنُکْم ِباْلَبیِّ

َ
َما أ ِإنَّ

َما ِخیِه َشْیئًا َفِإنَّ
َ
ار َقَطْعُت َلُه ِمْن َماِل أ  (229، ص: 6) تهذیب األحکام، ج.«َِقَطْعُت َلُه ِبِه ِقْطَعًة ِمَن النَّ

شود از طریق دو سند نقل شده است هردو سند نیز معتبر بوده میاین روایت همانطور که مالحظه 
رجال )راویان در کتابهای رجالی توثیق خاص نقل شده استمیو به جز ابراهیم بن هاشم برای تما

اما در مورد ابراهیم بن هاشم هرچند تعبیر ثقه در ،( 365. رجال طوسی ص 434، ص261، ص 079نجاشی ص
کتب رجالی نیامده است. اما وثاقت ایشان نزد متاخرین مورد پذیرش است و از بزرگان مورد وثوق 

لت بر عدم ند دالتوابرای ایشان مورد استفاده قرار نگرفته است نمی« ثقه»هستند و اینکه تعبیر 
توثیق داشته باشد؛ زیرا توثیق خاص، تنها راه کشف وثاقت نیست؛ بلکه یکی  از راههای کشف 
وثاقت اعتماد بزرگان بر شخص است. همانطور که در مورد صدوق نیز توثیق خاص وارد نشده 

                                                             
لیل اّلذي ذکره المستدل لعدم الجواز، أخص من المّدعی، حیث إّنه ال یمنع من عمل اإلمام ثّم ال یخفی علیك أّن هذا الد .0

 بعلمه فیما لو کان حاصاًل من األسباب المتعارفة إاّل أْن ُیتمسك باإلجماع علی عدم الفرق
مثل عدم حکمه بنجاستهم و أّما عدم حکمه بعلمه في حق من یظهر االسالم و یبطن الکفر في األحکام المذکورة و غیرها . 2

 و بعدم معاشرتهم فمسّلم، لکن ال داللة فیه علی عدم جواز الحکم فیما نحن بصدده.
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هیم بن ااست. اما اعتماد بزرگانی مثل شیخ طوسی خود بزرگترین توثیق صدوق است. در باره ابر
هاشم نیز اعتماد علما بر ایشان بیانگر توثیق است. مثل کلینی که کتابش را مشتمل بر آثار صحیحه 

در طریق حدود پنج هزار از روایات اصول کافی، ابراهیم بن هاشم  0داند،میاز اخبار صادقین 
ه نجاشی ن، تعبیری کقرار دارد که این بیانگر اعتماد کلینی بر ابراهیم بن هاشم است. عالوه بر ای

، رجال نجاشی، ابو الحسن، احمد بن علی)اول من نشرحدیث الکوفیین بقم»در مورد ایشان به کاربرده است 

« ؛ اولین کسی که احادیث اهل کوفه را به قم نشر داده است(.06، فهرست أسماء مصنفي الشیعة -النجاشي
 اند جزدادهبه حدیث اهمیت زیادی می داللت بر وثاقت دارد. زیرا در فضای شهر قم که نسبت

سی زنجانی، سید مو)توانستند نشر و ترویج حدیث داشته باشندافراد مورد اعتماد و مورد وثوق نمی

 .(.6135، ص 25، کتاب نکاح، ج شبیری
ات زنا از نپذیرفتن اثبتواند دلیل پس سند روایت مورد پذیرش بوده و در صورت پذیرش داللت می

 طریق ادله الکترونیک باشد.

 داللت
در صدر روایت راههای اثبات جرم را در بینه و قسم شود پیامبر اکرم همانطور که مالحظه می

منحصر کرده اند، این انحصار بیانگر این است چنانچه از راههای دیگر همچون ادله الکترونیک 
لقضاء و ا -لة ) مباني تحریر الوسیشده است.حکم بر آن مترتب نمیشده است جرم برای ایشان اثبات می

 (92الشهادات، ص: 

 نقد
اوال: این روایت ادله اثبات را در بینه و قسم منحصر کرده است در صورتی که اقرار نیز از ادله 

صر ح اثبات بوده و در این روایت بیان نشده است، این خود بیانگر این است که این روایت در مقام
  2(93القضاء و الشهادات، ص:  -) مباني تحریر الوسیلة نبوده است.

ای از شهادت توسط متهم علیه شود؛ زیرا اقرار گونهفیه: بینه در این روایت شامل اقرار نیز می

ْقَبُل َشَهاَدَة َفاِسٍق ِإالَّ » خویش است همانطور که در برخی از روایات این گونه تعبیر شده است
َ
 اَل أ

                                                             
  ینو العمل به باآلثار الصحیحة، عن الصادق»کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مقدمه . 0
یقضي باإلقرار أیضًا، و لیس في کالمه هذا   حصر دلیل قضائه في خصوص البّینة و الیمین؛ بداهة أّنه و لیس مراده  .2

 بصدد نفیه.
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واند ت. این تعبیر بیانگر این است واژه شهادت دراین روایت می(242، ص: 6) تهذیب األحکام، ج«َعَلی َنْفِسِه 
 0(322، ص: 0قراءات فقهیة معاصرة، ج )شامل اقرار نیز بشود.

گیرد و یمرسد اینکه گفته شود با این روایت اقرار نیز در کنار بینه و قسم قرار نقد: به نظر می
کند مورد پذیرش نباشد؛ زیرا بینه د راین وم این روایت حجیت را از غیر از این موارد نفی میمفه

روایت یا در معنای اصطالحی خویش به کار رفته است که در این صورت شامل اقرار نخواهد شد 
و یا اینکه در معنای لغوی به کار رفته است که شامل علم قاضی نیز خواهد شد. پس به هر حال 

 کند.توان گفت این روایت بر حجیت اقرار داللت دارد و حجیت علم قاضی را نفی میمین
ثانیا: این روایت در مقام شمارش ادله اثبات نیست بلکه همانطور که ادامه روایت داللت دارد در 

ر تغیی کند اما این حکم واقع رامقام بیان این است که هرچند قاضی به پشتوانه بینه و قسم حکم می
نداده و برفرض اینکه نتیجه فرایند دادرسی، به نفع کسی باشد اما در واقع حق با او نباشد صرف 

داند در دادگاه بر خالف واقع به نفع صحت فرایند موجب صحت برایند نخواهد شد و کسی که می
ویش خ او حکم شده است اجازه ترتیب اثر به این حکم را ندارد و اگر چنین کند آتش دوزخ را برای

 2(93القضاء و الشهادات، ص:  -) مباني تحریر الوسیلة انتخاب کرده است.

 ادله خاص
برخی از ادله نفی کننده حجیت اثبات زنا از طریق علم قاضی مختص مسئله زنا است که بیان 

 خواهد شد.

 دلیل اول: معتبره داود بن فرقد
وَب » یُّ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن َفَضاَلَة ْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ْن َع  ِعدَّ

ِه  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ِبيِّ  َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد َقاَل َسِمْعُت أ ْصَحاَب النَّ

َ
ْیَت  َیُقوُل ِإنَّ أ

َ
 َرأ

َ
َقاُلوا ِلَسْعِد ْبِن ُعَباَدَة أ

                                                             
و أّما اإلقرار فألّنه نحو شهادة من قبل المّتهم علی نفسه، و قد عّبر عن اإلقرار بالشهادة في بعض الروایات کروایة المدائني  .0

 «ال أقبل شهادة فاسق إاّل علی نفسه»أّنه قال:  عن أبي عبد الّله 
قضایاه علی البّینة و الیمین، إاّل أّن اعتماده علیهما  : أّنه و إن کان یعتمد فيو السیاق هاهنا ال یقتضیه؛ إذ الظاهر أّن مراده  2

ء من مال أخیه فهو قطعة من النار، و ال یحّل له بسبب أّن و قضاه بهما لیس محّلاًل لما حّرمه اهّٰلل، بل أّیما رجل قطع له شي
 رسول اهّٰلل قضی له.
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ْیِف َقاَل َفَخَرَج َر  ُبُه ِبالسَّ ْضِر
َ
ِتَك َرُجًَل َما ُکْنَت َصاِنعًا ِبِه َقاَل ُکْنُت أ

َ
وُل ُس َلْو َوَجْدَت َعَلی َبْطِن اْمَرأ

ِه  ِتَك َرُجًَل َما ُکْنَت َتْصَنُع ِبِه َفُقْلُت َفَقاَل َما َذا َیا َسْعُد َقاَل َسْعٌد َقاُلوا َلْو َوَجْدَت َعَلی بَ  اللَّ
َ
ْطِن اْمَرأ

ِي َعیْ 
ْ
ِه َبْعَد َرأ ُهوِد َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ ْیِف َفَقاَل َیا َسْعُد َو َکْیَف ِباِْلَْرَبَعِة الشُّ ُبُه ِبالسَّ ْضِر

َ
ِه  ِنيأ َو ِعْلِم اللَّ

ِه َبْعَد َر  ُه َقْد َفَعَل َقاَل ِإي َو اللَّ نَّ
َ
َه َعزَّ َو َجلَّ َقْد َجَعَل ِلُکلِّ أ نَّ اللَّ ُه َقْد َفَعَل ِِلَ نَّ

َ
ِه أ ِي َعْیِنَك َو ِعْلِم اللَّ

ْ
أ

اً َشيْ ی َذِلَك اْلَحدَّ َحد  ًا َو َجَعَل ِلَمْن َتَعدَّ  .«ٍء َحد 
 سند روایت

یم بن ابراهکنند در میان آنان بزرگانی همچون علی ای که از احمد بن محمد بن عیسی نقل میعده
شود که سبب می (41اإلسالمیة(، المقدمة، ص:  -)الکافي )ط بن هاشم و محمد بن یحیی العطار وجود دارد

از این جهت کاستی در سند وجود نداشته باشد. سایر روایان نیز در کتابهای رجالی توثیق 
 (051. فهرست شیخ طوسی ص  051،  13،300)رجال نجاشی صاند.شده

 داللت
همانطور که در جای خود بیان شده است در صورتی که مردی همسر خود را در حال نزدیکی با 

تاکید  تواند آن مرد رابه قتل برساند اما درعین حال در این روایت پیامبر اکرم دیگری ببیند می
کند بلکه در صورتی مجوز قتل وجود دارد که چهار دارند صرف دیدن و علم همسر کفایت نمی

د نسبت به انجام گناه شهادت دهند. شرط دانستن چهار شاهد بیانگر این است که برای شاه
کند بلکه چهار شاهد در اجرای حکم زنا موضوعیت دارد. اثبات زنا صرف علم به زنا کفایت نمی

ق البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که این روایت در مقام بیان راه اثبات زنا است و اطال
شود؛ زیرا به صورت مطلق راه اثبات زنا شهادت چهار آن شامل اثبات زنا در نزد قاضی نیز می

ات ) قراءکندشاهد دانسته شده است و صرف دیدن و علم پیدا کردن برای اجرای حد کفایت نمی

 0.(329، ص: 0فقهیة معاصرة، ج

                                                             
ي، و لکّنها قد جعلت األربعة الشهود حّدًا لثبوت الزنی، ال و أّما الداللة: فهي و إن کان موردها علم الزوج ال علم القاض. 0

إلجراء الزوج الحّد علی الزاني بزوجته، فیکون مقتضاها أّن الزنی ال یثبت إاّل بذلك سواء في ذلك الزوج أو القاضي، و أّنه ال 
 ت الزنی، و إّنما حّد ثبوته الشهود األربعة.أثر لعلم الزوج و ال لمعاینته و ال لعلم اهّٰلل أّنه قد فعل، و ال لغیر ذلك في إثبا
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 دلیل دوم:روایات منحصر کننده اثبات زنا در بینه و شهادت
ره ابی اند همچون معتبدین روایت با سند معتبر تنها راه اثبات زنا را شهادت چهار نفر بیان کردهچن

ِبي »فرماید:میبصیر که 
َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس َعْن َسَماَعَة َعْن أ َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

ِه  ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ةُ  َبِصیٍر َقاَل: َقاَل أ

َ
ُجُل َو اْلَمْرأ َبَعُة ُشَهَداَء  -اَل ُیْرَجُم الرَّ ْر

َ
ی َیْشَهَد َعَلْیِهَما أ َعَلی  -َحتَّ

ْدَخاِل َکاْلِمیِل ِفي اْلُمْکُحَلِة. یََلِج َو اْْلِ مفهوم این دسته از روایات این است حد زنا  «اْلِجَماِع َو اْْلِ
 موید این استدالل قول پیامبر اکرم0از راههای دیگر همچون علم قاضی ثابت نخواهد شد.

:َنٍة َلَرَجْمُتَها » است که در قضیه مالعنه فرمودند ، 3ج عوالي اللئالي العزیزیة، )«َلْو ُکْنُت َراِجمًا ِبَغْیِر َبیِّ

روایت  شود؛ زیرا ایناین کالم بیانگر این است که با اثبات از طریق علم،حکم به رجم نمی (501ص: 
نسبت به  مورد آن فرضی است که پیامبر اسالم  2ابع اهل سنت ذکر شده استآنطور که در من

                                                             
 . برخی روایات دیگر:0

ِبی
َ
ٍد َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ اٍد مَحمَّ ِبي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

َ
ِه َجِمیعًا َعِن اْبِن أ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْن َیْشهَ َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن أ

َ
ْجِم أ ْوُه ُیْدِخُل َو ُیْخِرُج.َقاَل: َحدُّ الرَّ

َ
ُهْم َرأ نَّ

َ
ْرَبَعٌة أ

َ
 َد أ

ِبي َنْجَراَن َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَمْیٍد َعْن ُمَح 
َ
ِبیِه َجِمیعًا َعِن اْبِن أ

َ
ْحَمَد َو َعْن َعِليٍّ َعْن أ

َ
ِبي َجْعَفرٍ َو َعْنُه َعْن أ

َ
ِد ْبِن َقْیٍس َعْن أ  مَّ

  ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن
َ
ةٌ    َقاَل: َقاَل أ

َ
ْخَراِج. -اَل ُیْرَجُم َرُجٌل َو اَل اْمَرأ یاَلِج َو اإْلِ ْرَبَعُة ُشُهوٍد َعَلی اإْلِ

َ
ی َیْشَهَد َعَلْیِه أ  َحتَّ

یاَلِج َو ِذْکِر ُجْمَلٍة  02« 5» ْرَبَعِة ُشَهَداَء َیْشَهُدوَن َعَلی ُمَعاَیَنِة اإْلِ
َ
َنا اَل َیْثُبُت ِإالَّ ِبأ نَّ الزِّ

َ
ْحَکاِمِهمْ َباُب أ

َ
 ِمْن أ

بِ « 6» -0 -34314
َ
ٍد َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ یِه َجِمیعًا َعِن اْبِن ُمَحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن أ ِبي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

َ
ْوُه ُیْدِخُل َو ُیْخِرُج. أ

َ
ُهْم َرأ نَّ

َ
ْرَبَعٌة أ

َ
ْن َیْشَهَد أ

َ
ْجِم أ  َقاَل: َحدُّ الرَّ

ِبي َنْجَراَن َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَمْیٍد َعْن ُمَح « 7» -2 -34315
َ
ِبیِه َجِمیعًا َعِن اْبِن أ

َ
ْحَمَد َو َعْن َعِليٍّ َعْن أ

َ
ِد ْبِن َقْیٍس َعْن َو َعْنُه َعْن أ مَّ

بِ 
َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  ي َجْعَفرٍ أ

َ
ةٌ َقاَل: َقاَل أ

َ
ْخَراِج. -اَل ُیْرَجُم َرُجٌل َو اَل اْمَرأ یاَلِج َو اإْلِ ْرَبَعُة ُشُهوٍد َعَلی اإْلِ

َ
ی َیْشَهَد َعَلْیِه أ  َحتَّ

بِ « 0» -3 -34316
َ
ْحَمَد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ِه َو َعْنُه َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِبي َبِصیٍر َعْن أ

َ
َقاَل: اَل  ي َحْمَزَة َعْن أ

ْرَبُع(
َ
ُهوُد اأْل ی )َیْشَهَد الشُّ ْجُم َحتَّ ْوُه ُیَجاِمُعَها.« 2» -َیِجُب الرَّ

َ
ُهْم َقْد َرأ نَّ

َ
 أ

ٍد  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْیُخ ِبِإْسَناِدِه َعْن أ  َقْبَلُه. َو َکَذا ُکلُّ َما« 3»َو َرَواُه الشَّ

بُ « 4» -4 -34317
َ
ِبي َبِصیٍر َقاَل: َقاَل أ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس َعْن َسَماَعَة َعْن أ هِ َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ  و َعْبِد اللَّ

ةُ 
َ
ُجُل َو اْلَمْرأ ْرَبَعُة ُشَهَداَء  -اَل ُیْرَجُم الرَّ

َ
ی َیْشَهَد َعَلْیِهَما أ ْدَخاِل َکاْلِمیِل ِفي اْلُمْکُحَلِة. -َحتَّ یاَلِج َو اإْلِ  َعَلی اْلِجَماِع َو اإْلِ

ْحَمِن ِمْثَلُه  ْیُخ ِبِإْسَناِدِه َعْن ُیوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ  «.5»َو َرَواُه الشَّ
ِد ْبِن « 6» -5 -34311 َیاٍد َعْن ُمَحمَّ ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٍة ِمْن أ اِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُشَعْیٍب  َو َعْن ِعدَّ اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َعْن َحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِبي َبِصیٍر َعْن أ

َ
ْوُه ُیْدِخُل َو ُیْخِرُج. اْلَعَقْرُقوِفيِّ َعْن أ

َ
ُهْم َرأ نَّ

َ
ْرَبَعٌة أ

َ
ْن َیْشَهَد أ

َ
َنا أ ْجِم ِفي الزِّ  َقاَل: َحدُّ الرَّ

ْح .2 َثَنا اْلُمِغیَرُة ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمٍرو َحدَّ ِبی َحدَّ
َ
ثَِنی أ ِه َحدَّ َثَنا َعْبُد اللَّ ُه حدَّ نَّ

َ
ٍد أ َناِد َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ ِبی الزِّ

َ
َمِن َعْن أ

ِه  اٍس َیُقوُل ِإنَّ َرُسوَل اللَّ ِتِه اَلَعَن بَ  َسِمَع اْبَن َعبَّ
َ
ِه َما َقَرْبُتَها ُمْنُذ َعَفْرَنا  -َقاَل  -ْیَن اْلَعْجاَلِنیِّ َواْمَرأ  -َوَکاَنْت ُحْبَلی َفَقاَل َواللَّ

ْیِن  ْقِی َبْعَد اإِلَباِر ِبَشْهَر ْن ُیْتَرَك ِمَن السَّ
َ
ْخُل َبْعَد أ ْن ُیْسَقی النَّ

َ
َعَرِة السَّ  2َقاَل َوَکاَن َزْوُجَها َحْمَش  -َواْلَعْفُر أ ْصَهَب الشَّ

َ
َراَعْیِن أ اَقْیِن َوالذِّ
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ادند داند؛ زیرا فرمودند اگر قرار بود با غیر بینه رجم شود حتما این کار را انجام میزنا علم پیدا کرده
از اقرار نیامده است پس منظور از غیر بینه علم است. اما در عین حال حکم به میدر روایت کال

 رجم نشده است. 
نقل شده است اقرار نیز از ادله  اشکال: همانطور در برخی از روایات در سیره حضرت علی 

اثبات زنا بوده است و در کنار بینه به عنوان دلیل اثبات پذیرفته شده است؛ پذیرش اقرار به عنوان 
 دلیل اثبات زنا بیانگر نبود مفهوم حصر در این روایات است. 

خواهد حصر ننقد: بیان نشدن اقرار به عنوان دلیل اثبات در این روایات، نفی کننده اصل مفهوم 
بود بلکه مفهوم حصر نسبت به اقرار تخصیص خواهد خورد اما نسبت به باقی موارد همچون علم 

 قاضی مفهوم حصر به عمومیت خویش باقی خواهد بود و نافی حجیت آن خواهد بود.

 جمع بندی
مقتضای اصل عدم والیت عدم نفوذ حکم قاضی در حق کسی است که علم به زنا از طریق ادله 

بیان شده  یای که به عنوان ثابت کننده حجیت علم قاض الکترونیک برای او ثابت شده است ادله
 روایاتتواند مخصص اصل عدم والیت باشد. عالوه بر این معتبره داود بن فرقد و میاست ن

منحصر کننده اثبات زنا در بینه و شهادت به عنوان دلیل خاص در نپذیرفتن حجیت علم قاضی 
رم ج در زنا مطرح شدند و داللت آنها مورد پذیرش قرار گرفت. پس باتوجه به این ادله باید گفت

زنا از طریق ادله الکترونیک در سایه حجیت علم قاضی  قابل اثبات نیست.

                                                             
ْحَماِء  ِذی ُرِمَیْت ِبِه اْبَن السَّ اِد ْبِن اْلَهاِد اِلْبِن  -َقاَل  -َوَکاَن الَّ َراَعْیِن. َقاَل َفَقاَل اْبُن َشدَّ ْجَلی َجْعدًا َعْبَل الذِّ

َ
ْسَوَد أ

َ
َفَوَلَدْت ُغاَلمًا أ

ُة الَّ 
َ
ِهَی اْلَمْرأ

َ
اٍس أ ِبیُّ َعبَّ َنٍة َلَرَجْمُتَها »  ِتی َقاَل النَّ ْعَلَنْت ِفی اإِلْسالَِم)مسند احمد «. َلْو ُکْنُت َراِجمًا ِبَغْیِر َبیِّ

َ
ٌة َقْد أ

َ
َقاَل اَل ِتْلَك اْمَرأ

 (017ص  7ج
  



 

 



 

 

 

 بررسی فقهی مصادیق زنای به عنف
 قانون مجازات اسالمی( 224ماده  2) با توجه به تبصره 

 
 

 استاد راهنما: استاد واعظی
 

 نویسنده:
 7سیدمحمدحسن نصراللهی

 مقدمه
مطرح شده است زنای به عنف میکه در فقه جزائی اسالم و قانون مجازات اسال یکی از مباحثی

موجب حد اعدام قرار میباشد که در فقه امامیه و قانون مجازات اسالمیو اکراه  از سوی زانی 
.ولی برخی از مصادیق در این بین وجود دارد که در این که از موارد اکراه یا عنف است 2گرفته است
 و محققین مورد اختالف قرار گرفته است . بین فقهاء

                                                             
  99-411.دانش پژوه گروه فقه الجزاء،سال تحصیلی 0
یر اعدام است:-224ماده  .2  حد زنا در موارد ز

 زنا با محارم نسبی -الف
 پدر که موجب اعدام زانی است.زنا با زن -ب
 زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. -پ
 زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. -ت
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توان به دو مصداق زنای مرد با زن در حال بیهوشی، خواب میاز مهمترین مصادیق مورد اختالف 
ماده  2ا اشاره کرد که در تبصره  0یا مستی و زناِی مرد با دختر نابالغ از طریق اغفال و فریب وی

 است:به آن اشاره شده میقانون مجازات اسال 220
در این پژوهش با بررسی مستندات روایی که در این مسئله وجود دارد به بررسی فقهی حد و کیفر 
دو مصداق فوق پرداخته شده است تا روشن شود که آیا زانی در این دو مصداق مستحق حد اعدام 

 باشد.مییا آن که فقط مستحق حد شالق 
مراجع معاصر شیعه شده است سه دیدگاه  در خصوص مصداق اول با توجه به استفتائاتی که از

 2فقهی وجود دارد که در مساله دوم مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مطلق زنا با دختر نابالغ را از طریق اغفال و میدر خصوص مصداق دوم هم قانون مجازات اسال

ته است. برخی از فریب وی را از موارد زنای به عنف دانسته است و زانی را مستحق اعدام دانس
فقها هم در پاسخ به برخی استفتائات هم زنای با دختر نابالغ غیر ممیز را چه از طریق اغفال یا 

اما درباره  (7495،  6967)گنجینه استفتائات قضایی، سؤاالت عدم اغفال را مصداق زنای به عنف دانسته اند.
 صر فتوا داده اند که کیفر زنای با دخترزنای با دختر نابالغ ممیز فقهای شیعه از جمله فقهای معا

ؤاالت )گنجینه استفتائات قضایی، سبالغ را دارد که در ادامه این پژوهش به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

4010 ،4015 ،1392) 

                                                             
هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای  -2تبصره  .0

 به عنف است.
و شود شدن ادادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیمدر زنا از طریق اغفال و فریب

 ست.نیز حکم فوق جاری ا
 باشد و شخص.دیدگاه اول این است که زنای با زن مست یا بیهوش یا خواب  زنای به عنف یا در حکم زنای به عنف می0 .2

 باشد.زانی مستحق حد اعدام می
باشد و به همین خاطر شخص زانی .دیدگاه دوم این است که  زنای مذکور زنای به عنف یا اکراه و یا در حکم آن دو نمی2

 شود و در برخی صور ممکن است مورد تعذیر هم قرار بگیرد.باشد بلکه فقط حد شالق بر او جاری مید اعدام نمیمستحق ح
ا شود بیهوش یا مست یا خواب باشد ب. دیدگاه سوم هم این است که برخی از فقهاء بین صورتی که شخصی که با او زنا می3

ب  بشود تفصیل قائل شده اند و فقط در صورت دوم معتقد شده صورتی که آن شخص توسط زانی بیهوش و مست و یا خوا
، 5719باشد. )گنجینه استفتائات قضائی، سؤاالت اند که زنای به عنف تحقق پیدا کرده است و زانی مستحق کیفر اعدام می

5102 ،1210 ) 
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در این پژوهش در ابتدا به اختصار مستند حکم قتل در زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی مورد 
گیرند تا در ادامه  شمول یا عدم شمول مستنداتی که در زنای به عنف و اکراه وجود میبررسی قرار 

 دارد بر دو مصداق فوق روشن بشود.
 فقهی زنای به عنف یا اکراه  اتمستند

 اجماع-7
به اتفاق آرای فقها در زنای اکراهی و به طریق اولی زنای به عنف و اجبار حد و کیفر زانی قتل 
است و  هیچ قول مخالفی در مقابل این فتوا دیده نشده است و برخی از فقها از جمله صاحب 
جواهر در این موضوع ادعای اجماع منقول و محصل کرده اند بلکه ادعا شده است اجماع منقول 

 (305، ص40)جواهر الکالم، ج باشد.میاین موضوع به صورت مستفیض هم در 

 روایات-2
عالوه بر اجماع فوق مستند روایی حد و کیفر موضوع مذبور روایاتی هست که از جهت سند و 

 باشد که آن روایات بدین قرار هستند:میداللت تمام 
ِبیِه َو َعْن » :0.صحیحه برید العجلی0

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِد ْبِن َیْحَیی  ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ُبو
َ
ْیٍد اْلِعْجِليِّ َقاَل: ُسِئَل أ وَب َعْن ُبَر یُّ

َ
ِبي أ

َ
ٍد َجِمیعًا َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ٍر َجْعَف  َعْن أ
 ْو َغْیَر ُمْحَصٍن  َب َعْن َرُجٍل اْغَتَص

َ
ًة َفْرَجَها َقاَل ُیْقَتُل ُمْحَصنًا َکاَن أ

َ
 (320، ص 21)وسائل الشیعه، ج .«اْمَرأ

ِبي َنْجَراَن َعْن َجِمیِل ْبِن »: 2.صحیحه زراره2
َ
ْحَمَد َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن أ ِد ْبِن ُمَحمَّ اٍج َو ُمَحمَّ َدرَّ

ِبي َجْعَفٍر  ُحْمَراَن َجِمیعًا َعْن  َة َنْفَسَها َقاَل ُیْقَتُل ُزَراَرَة َقاَل: ُقْلُت ِِلَ
َ
ُجُل َیْغِصُب اْلَمْرأ )وسائل .«الرَّ

 (019، ص 21الشیعه،ج 

                                                             
 هستند. راویان هر دو سند این روایت  ثقه امامی .0
هستند. ولی در سند دوم محمد بن حمران توثیق خاص ندارد ولی به هرحال سند اول راویان سند اول روایت همه ثقه امامی  .2

 باشد و این کافی در اعتبار روایت هست.روایت صحیحه می
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ِبي ُعَمْیٍر »: 0.صحیحه دیگری از زراره3
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب عن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ُمَحمَّ

َحِدِهَما َعْن َجِمی
َ
ًة َنْفَسَها َقاَل ُیْقَتُل  ٍل َعْن ُزَراَرَة َعْن أ

َ
، 21)وسائل الشیعه،ج.«ِفي َرُجٍل َغَصَب اْمَرأ

 (019ص

 روایات معارض
 در مقابل روایات مزبور دو روایت دیگر به شرح زیر وجود دارد:

اِر َعْن َعِليِّ ْبِن »:2روایت زراره ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ُبو َعِليٍّ اِْلَْشَعِريُّ َعْن ُمَحمَّ
َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب عن أ ُمَحمَّ

ِبي َجْعَفٍر 
َ
َبًة  َحِدیٍد َعْن َجِمیٍل َعْن ُزَراَرَة َعْن أ ًة َنْفَسَها َقاَل َقاَل ُیْضَرُب َضْر

َ
ِفي َرُجٍل َغَصَب اْمَرأ

ْیِف َبلَ   (019، ص 21)وسائل الشیعه، ج .«َغْت ِمْنُه َما َبَلَغْت ِبالسَّ
ِبي »:3معتبره ابی بصیر

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس َعْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب عن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َة َبِصیٍر َعْن أ

َ
ُجُل اْلَمْرأ ْیِف َماَت ِمْنَها َقاَل: ِإَذا َکاَبَر الرَّ َبًة ِبالسَّ َعَلی َنْفِسَها ُضِرَب َضْر

ْو َعاَش 
َ
 (019، ص21)وسائل الشیعه،ج .«أ

                                                             
 هستند.. راویان سند روایت همگی ثقه امامی 0
ه شیخ طوسی در تهذیب و استبصار او را تضعیف کرده است.)معجم علی بن حدید در سند روایت فوق توثیق خاص ندارد بلک .2

 (314ص  00رجال الحدیث،ج 
هستند. فقط ممکن است در محمد بن عیسی بن عبید اشکال بشود. ایشان توسط . تمام افراد سند موجود روایت ثقه امامی3

)  چه شیخ طوسی در فهرست (توثیق شده است اگر517) رجال الکشی، ص ( و کشی333نجاشی)رجال النجاشی، ص
( او را تضعیف کرده است. عبارت شیخ طوسی در فهرست این 500)رجال الطوسی، ص ( و رجال041فهرست الطوسی، ص 

الأروی »محمد بن عیسی بن عبید یقطینی: ضعیف، استثناه ابوجعفر بن بابویه من رجال نوادر الحکمة و قال: »چنین است: 
رسد درتعارض بین تضعیف شیخ ( اما به نظر می041)فهرست الطوسی، ص «یذهب مذهب الغالة ما یختص بروایته و قیل: إنه

و توثیق نجاشی، توثیق نجاشی مقدم است چرا که  روشن است تضعیف شیخ طوسی اجتهادی وحدسی  و از روی تبعیت از 
باشد چون ممکن است ابن ولید در باشد و شهادت حدسی و اجتهادی در امور حّسی در سیره عقالء حجت نمیابن ولید می

اجتهاد خودش در تضعیف محمد بن عیسی اشتباه کرده باشد.چرا که اواًل استثناء ابن بابویه به تبع استادش ابن ولید ممکن 
است از این جهت باشد که نقل محمد بن عیسی از یونس در رجال نوادرالحکمه را قبول ندارد و این دلیل بر ضعف محمد بن 

روایات مکرری از محمد بن عیسی نقل « من الیحضر الفقیه»باشد شاهد این مطلب این است که شیخ صدوق در یعیسی نم
، صص  3، ج 079، ص  2کند که در آن روایات محمد بن عیسی از یونس نقل روایت نکرده است.)من الیحضر الفقیه، ج می

( اشکال ابن بابویه به نقل محمد بن عیسی از 242،  235 ،233،  222،  221،  202،  216،  017، صص  4، ج  539،  293
یونس هم این بوده است که برخی از بزرگان زمان تحمل روایت راوی از مروی عنه را در حجیت نقل، موثر دانسته و تحمل 

کند ولو  دیگری تحملگفتند اگر کسی قبل از بلوغ خود روایتی را از دانستند به همین خاطر میروایت را در زمان بلوغ الزم می
این که آن روایت را بعد از بلوغ نقل کند روایت او معتبر نیست به همین خاطر چه بسا ابن بابویه روایات محمد بن عیسی از 
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 مناقشات
مناقشه اول: بر فرض صحت سند این روایات چون همه فقها از این روایات اعراض کردند از 

وم بزرگانی مثل مرحشوند لذا یا باید توجیه یا آن که طرح بشوند همان طور که میحجیت ساقط 
چرا که روشن است اعراضی  (236، ص40)مبانی تکملة المنهاج، ج آیت الله خوئی این گونه عمل کرده اند.

که از سوی فقهاء نسبت به این دو روایت تحقق پیدا کرده است باالتر از شهرت و به حد اجماع 
ی ق پیدا بشود. چرا که برخشود که قطع به عدم حجیت این دو روایت فومیباشد و این باعث می

از فقها از جمله مرحوم آیت الله خوئی معتقد هستند که به مقتضای اخباری که هر چه که مخالف 
 ...(05، 04، 02، 00، 01،ح 000_001، ص 27)وسائل الشیعه، جشماردمیکتاب و سنت را هست را مردود و باطل 

باشد چون مراد از میازحجیت ساقط هرخبری که با دلیل قطعی از کتاب و سنت معارض باشد 
رش باشد که صدومیباشد بلکه مراد هر خبری میسنت در روایات مزبور خصوص احادیث نبوی ن

باشد. و در این بحث سه روایت فوق همراه با اجماعی که در مسئله وجود میاز معصوم قطعی 
_ 332، ص7؛ بحوث فی علم االصول،ج495، ص 2)مصباح االصول، ج باشد.میدارد به منزله دلیل قطعی از سنت 

333). 
مناقشه دوم: نسبت به داللت این روایات است. در روایت اول برخی از فقهاء فرموده اند مراد 

این است « َبَلَغْت ِمْنُه َما َبَلَغْت »از ضرب به شمشیر همان حد قتل است چرا که مراد از  امام 
ت تا چه مقدار باشد و ترتب قتل بر این چنین ضربه که در ضربه شمشیر برش و نفوذ آن مهم نیس

 )مبانی تکملةباشد و لذا متفاهم عرفی از این حدیث همان قتل است.میای یک امر متعارف و عادی 

 (056؛تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیلة الحدود، ص 014، 91؛اسس الحدود والتعزیرات، ص 236، ص 40المنهاج، ج 
تصدی زانی به اجبار برای  برخی از فقها فرموده اند که شاید مراد امام  و در روایت دوم باز

 (015)اسس الحدود والتعزیرات، ص باشد و ظهوری در تحقق زنا ندارد.میتحقق زنا 
و  شودمیباشد چون معموال ضربت سیف منجر به قتل میولی این احتمال خیلی غیر عرفی 

 قتل نخواهد بود.صرف تصدی فرد برای زنای اکراهی موجب 
                                                             

یافت کرده است و لذا ممکن است راوی، یونس را حجت نمی داند چون محمد بن عیسی این روایات را از یونس قبل از بلوغ در
یافت نکرده باشد و یا آن را فراموش کرده باشد. ولی به نظر می روایت را به طور چون  رسد این اشتراط صحیح نباشدصحیح در

یافت صحیحی نکرده است و یا فراموش کرده است آن را  اگر راوی ثقه  باشد، ثقه بودنش مانع از این است که اگر روایتی را در
 . (020_004،ص 07. معجم رجال الحدیث،ج 7444269)درس خارج فقه آیت الله شب زنده دار،  نقل کند.
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بعد از روشن شدن مستندات حد و کیفر موضوع زنای به عنف یا اکراه الزم است به بررسی 
 که در موضوع بحث مدخلیت دارد پرداخته بشود.میمفاهی

 تعریف مفاهیم
 .اکراه7

لفظ اکراه مصدر متعدی باب ثالثی مزید از باب افعال هست  که به معنای واداشتن شخصی به 
که برخی لغویین این قید  ( 711)مفردات الفاظ القرآن،ص کاری است که برای وی ناخوشایند است.انجام 

 (532، ص 2)مصباح المنیر، ج باشد.میرا هم اضافه کرده اند که این واداشتن همراه با قهر و جبر 

 : وادار کردناما فقهاء در مقام بیان همان معنای اکراه عرفی این واژه را این گونه تعریف کرده اند
 دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن ناخوشایند است به شرایطی که عبارت اند از:

 (296، ص 3)مصباح الفقاهة، ج .وجود اکراه کننده در عالم خارج و علم اکراه شونده به وجود آن.0
 (300، ص3)کتاب المکاسب، ج .تهدید اکراه شونده از سوی اکراه کننده. 2
 (00، ص32)جواهرالکالم، ج ایی اکراه کننده بر عملی ساختن تهدیدات خود..قدرت و توان3
اسب، ج )کتاب المک. علم یا گمان اکراه شونده به تحقق تهدید از سوی اکراه کننده در صورت امتناع.4

3 ،300) 
رایع ش )مسالک االفهام الی تنقیح. ضرر بودن فعل مورد تهدید  نسبت به اکراه شونده و یا نزدیکان او. 5

 (07، ص9االسالم،ج
 (15، ص 2)کتاب البیع،ج. عدم توانایی اکراه شونده در دفع تهدیدات اکراه کننده.6

نکته ای که در حقیقت و ماهیت اکراه الزم به ذکر است این است که از عبارات فقها در بیان 
شود آن چه اکراه شونده در عمل اکراهی فاقد آن است رضا و میحقیقت و ماهیت اکراه استفاده 

طیب نفس است ولی در عین حال  قصد و اراده و اختیار او هم چنان باقی است لذا آن چه در 
کند فقط محدود شدن اراده و اختیار اکراه شونده تحت تاثیر اکراه کننده میاکراه تحقق پیدا 

لذا این که برخی از لغویین  (75، ص 2؛کتاب البیع، ج302،  3ب المکاسب، ج کتا62، ص 4)جامع المقاصد، جباشد.می
در معنای اکراه قهر و غلبه را داخل کرده اند اگر مرادشان همان قهر و غلبه ای هست که شخص 

 باشد.میاراده و اختیار خود را ازدست بدهد این معنا عرفی و مطابق با واقع ن



 
 50 ................................................ عنف به زنای مصادیق فقهی بررسی

 

 
 

 .اجبار و عنف2
، ص 4)لسان العرب، ج ادف با همان معنای اکراه از سوی لغویین دانسته شده است.اجبار در لغت مر

006) 
)معجم مقائیس اللغة،ج عنف هم در لغت عرب به معنای ضد رفق و مدارا، شدت و مشقت آمده است.

 (319، ص3؛ النهایه ج051، ص 4
مشقت است و هر  به طور مثال در لسان العرب آمده است: کلمه عنف به معنای شدت و سختی و

نهفته است مثل آن در عنف از شر و بدی وجود میچه از خیر و خوبی در معنای مدارا و نر
 (257، ص 9.)لسان العرب، جدارد

واداشتن کسی به انجام دادن یا »در اصطالح فقهاء و برخی حقوق دانان اجبار و عنف به  معنی 
ح فی شرح )التنقیباشدمی« ار از وی سلب شودترک یک فعل معین به صورتی که قدرت و اراده و اختی

ولذا در حقیقت ( 97؛ قواعد فقه_ بخش جزائی، ص 71، ص0؛ شرح قانون مجازات اسالمی؛حدود، ج 301، 0المکاسب، ج
شخص مجبور مورد فعل خواهد بود نه این که مصدر فعل باشد و لذا اجبار و عنف شدیدتر از 

 باشد.  میاکراه 
مهم بین اکراه و اجبار و عنف این است که در اکراه، اختیار و اراده اکراه شونده تنها فرق اساسی و 

ولو به صورت محدود در هنگام اکراه همچنان باقی هست اما در اجبار و عنف اراده و اختیاری در 
هنگام وادار کردن شخص مجبور کننده برای شخص مجبور شونده وجود ندارد مثل این که شخص 

 و پایش را ببندند و دهانش را به زور باز کنند و شراب  در دهان او بریزند. متدینی را دست
 ولی برای بیشتر روشن شدن معنای اجبار و عنف توجه به چند مطلب دیگر ضروری هست:

شود  برای تحقق اجبار و عنف باید شخص می. همان طور که با دقت در تعریف اجبار فهمیده 0
و عنف تحمیل شده بر او، دارای اختیار و اراده باشد و اختیار و  مجبور شونده قطع نظر از جبر

اراده او توسط شخص مجبور کننده از بین برود ولی اگر شخصی هیچ اراده و اختیاری از خود 
 باشد.مینداشته باشد مثل انسان مرده نسبت به او جبر و عنف قابل تحقق ن

و اراده شخص مجبور شونده به اجبار شخص  . برای تحقق اجبار و عنف نیازی نیست که اختیار2
مجبور کننده از بین برود بلکه اگر با رضایت مجبور شونده همراه با اغفال او این اختیار و اراده از 

 بین برود باز برای تحقق اجبار و عنف کافی هست.
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وان ت . برای تحقق اجبار و عنف الزم نیست حتما شخص مجبور شونده عالوه بر اراده و اختیار3
دفاع از خودش را هم در مقابل شخص مجبور کننده داشته باشد لذا اگر شخص مجبور کننده 
بسیار قوی و یا آن که شخص مجبور شونده بسیار ضعیف و توان دفاع از خود را نداشته باشد باز 

 کند.میجبر و عنف تحقق پیدا 
ورد اجبار کراهت و . برای تحقق جبر و عنف باید شخص مجبور شونده نسبت به فعل م4

نارضایتی داشته باشد و این کراهت و نارضایتی هم الزم نیست حتما به خاطر عدم میل و رغبت 
نفسانی باشد بلکه اگر به خاطر ترجیحات عقلی و عقالئی هم  باشد برای تحقق جبر و عنف کافی 

اداشتن ه اگر وباشد ولذا اگر شخصی میل و رغبت به تحقق فعلی داشته باشد به گونه ای کمی
داد اگر دیگران باز به قهر و غلبه او را وادار به آن کار کنند میدیگران هم نبود باز آن فعل را انجام 

 کند.میبه نظر نگارنده جبر و عنف تحقق پیدا ن
البته ممکن است کسی ادعا کند  اگر شخصی  میل و رغبت به تحقق فعل داشته است ولی این 

حد نبود که او را وادار به آن کار کند در این صورت باز اگر شخصی او را میل و رغبت او در آن 
کند. ولی به نظر نگارنده صدق جبر میوادار به آن کار کند در این صورت جبر و عنف تحقق پیدا 

 و عنف در مورد مذکور روشن نیست.
وی ارضایتی از س. برای تحقق جبر و عنف عالوه بر کراهت و نارضایتی واقعی اظهار کراهت و ن5

مجبور شونده الزم نیست بلکه عدم احراز رضایت مجبور شونده کافی برای تحقق جبر و عنف 
 است.

. برای تحقق جبر و عنف نسبت به یک فعل معینی نیازی نیست حتما جبر و عنف به قصد آن 6
ر نهایت دفعل معین تحقق پیدا بکند بلکه اگر جبر و عنف به قصد فعل دیگری تعلق بگیرد ولی  

 آن فعل معین تحقق پیدا کند عرفًا جبر و عنف به آن فعل معین هم تحقق پیدا کرده است.
 . غصب و اغتصاب3 

با توجه به این که در مستندات روایی از کلمه اغتصاب و غصب استفاده شده بود بررسی دقیق 
است و همان معنای این واژه ضرورت جدی دارد. اغتصاب مصدر باب  افتعال از ماده غصب 

 باشد.میمعنایی که برای غصب در نزد عرف است برای اغتصاب هم 
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ْخُذ الشي»غصب در لغت به معانی 
َ
)کتاب «ء ظلمًا و قهراً أخذ الشي»، (641، ص 0)لسان العرب،ج«ِء ُظْلماً أ

 آمده است. (371، ص 3)النهایه، ج «أخذ مال الغیر ظلمًا و عدواناً »، (374، ص 4العین، ج 

؛ 220)لمعة الدمشقیه، ص «االْسِتْقََلُل ِبِإْثَباِت اْلَیِد َعَلی َماِل اْلَغْیِر ُعْدَواناً »در عبارات فقها هم غصب به 

)روضة البهیه فی شرح المعة «اْلستیَلء علی حق الغیر عدواناً »(، 014، ص 3شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ج 

، 02؛ مسالک االفهام، ج 632، ص 2)کفایة االحکام، ج «ء علی حق الغیر بغیر حقاالستیَل»(،231، ص2الدمشقیه، ج

اْلستیَلء علی مال الغیر او » (046، ص2)منهاج الصالحین،ج«اْلستیَلء علی مال الغیر ظلماً » (،049ص 
اْلستیَلء علی ما للغیر من مال او حق »( 069، ص3)منهاج الصالحین_ وحید خراسانی، ج«حقه ظلماً 

 تعریف شده است. (076، ص2)تحریر الوسیلةج«واناً عد

همه فقها مثل لغویین در مقام بیان معنای عرفی غصب بوده اند و غصب در نزد آن ها حقیقت 
 (1؛ تفصیل الشریعه_کتاب الغصب؛ ص 9، ص 37)جواهر الکالم، ج شرعیه و متشرعیه ای نداشته است.

ت یکدیگر است و فقط در الفاظ با یکدیگر متفاوعلی رغم این که برخی از این تعاریف شبیه به 
باشند ولی برخی از آنها در معنی و مفهوم هم  با یکدیگر متفاوت هستند و لذا به نظر نگارنده می

 باشد.میدو تعریف اخیر از همه تعاریف در تبیین ماهیت غصب کامل تر 
 د حائز اهمیت است:در توضیح تعاریف فقهاء از جمله دو تعریف اخیر از غصب نکاتی چن

در تعریف فقها یک نحو تسلطی هست که « االستیالء»یا « االستقالل باثبات الید».مراد از 0
تواند در مغصوب تصرف بکند. البته این که برخی از فقها از کلمه میغاصب هرگونه که بخواهد 

ر که خودشان باشد همان طومیاستفاده کرده اند مرادشان همان قدرت بر هرگونه تصرف « ید»
، 4)المهذب البارع، ج هم به این مطلب تصریح کرده اند نه آن که مرادشان دست جوارحی انسان باشد.

 (310، ص3؛ بلغة الفقیه، ج 247ص 
لذا هرگونه تصرفی که بدون اذن مالک تحقق پیدا بکند ولو آن که مقرون به استیالء نباشد را عرف 

دون اذن مالک به لباس یا اتومبیل شخصی دست بکشد گویند. ولذا اگر کسی بمیعقال غصب ن
ک را گویند و یا آن که اگر کسی مالمیبدون آن که بر آن استیالء پیدا بکند به آن تصرف غصب ن

 کند.میاز تصرف در اموالش منع بکند باز این منع کردن او را غاصب ن
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خص نیست ولذا ممکن است شاز طرف دیگر استیالء بر مال مغصوب مستلزم تصرف بالفعل در آن 
غاصبی بر مالی استیالء پیدا بکند ولی بالفعل تصرفی در آن نداشته باشد.بلکه آن چه الزمه 
استیالء عدوانی و ظالمانه است این است که شخص غاصب قدرت بر هرگونه تصرفی که مالک 

و  ی استیالءدر مال خودش را دارد را داشته باشد. به طور مثال ممکن است کسی بر خانه شخص
تسلط مالکانه پیدا کند و هر کس را دلش بخواهد داخل کند و یا از آن خارج کند بدون آن که 

در  (3)کتاب الغصب)رشتی(، ص خودش در آن تصرف بالفعل داشته باشد.ولذا بر خالف برخی از فقهاء
ن مال خود آ استیالء عدوانی بر یک مالی تصرف بالفعل در آن شرط نیست مگر آن که استیالء بر

 (01؛ تفصیل الشریعة_ کتاب الحدود؛ ص 234_ 233)کتاب االجاره و الغصب و الوصیه، ص نوعی از تصرف در آن باشد.
البته این این نکته الزم به ذکر است که استیالء غاصب بر مال مغصوب و این که مال مغصوب در 
تحت ید و قدرت او قرار گیرد به اختالف مال های غصب شده دارای معانی مختلف 

 (017، ص 2)تحریرالوسیله، ج شودمی
استفاده  «استیالء»مه از کل« استقالل باثبات الید»و دلیل این که برخی از فقها به جای کلمه 

کرده اند این است اگر دو شخص و بیشتر غاصب باشند با این که هیچ کدام استقالل در تصرف 
در شی مغصوب را ندارند ولی باز هرکدام از آن ها چون استیالء بر شی مغصوب دارند بین عرف 

 (9)تفصیل الشریعه_ کتاب الغصب، صشوند.میعقال غاصب شناخته 

یف اخیر از هر دو کلمه مال و حق در تعریف غصب استفاده شده است  چرا که  به . در دو تعر2
قضاوت وجدان همان طور که اگر مالی کسی  مورد استیالء عدوانی قرار بگیرد غصب تحقق پیدا 

کند. اگر حق کسی هم مورد استیالء قرار بگیرد غصب تحقق پیدا کرده است. مثل این که حق می
د یا مدارس توسط شخصی استیالء شود که در این صورت در عرف عقال اولویت کسی در مسج

شود که حق طرف مقابل غصب شده است. بلکه در اشیائی که به نگاه عرف عقالء مالیت میگفته 
 کند. میو ارزشی ندارد باز ماهیت غصب تحقق پیدا 

ر رداشت است چون هالبته در تعاریفی که فقط از کلمه حق هم استفاده شده این مطلب قابل ب 
مالکی حق تصرفی در اموال خودش را دارد ولذا اگر مال او غصب بشود حق او هم غصب شده 

 (229، ص2)الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، جاست.
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آن چنان که اهل لغت گفته اند ریشه و اصل آن به معنای تجاوز و گذشتن از یک « عدوان»  .3
) مفردات باشد.میا ظاهرًا به معنای گذشتن از عدالت و ظلم به مردم چیزی آمده است که در اینج

هم در لغت به معنای وضع شی در غیر موضع « ظلم» (249، ص4، معجم مقائیس اللغة، ج553الفاظ القرآن، ص 
رسد این دو میبه نظر  (461، ص 3)معجم مقائیس اللغه، ج خودش به جهت ستم و ستم کردن آمده است.

دف باشند و داللت بر یک معنا داشته باشند اما این که چرا از کلمه ظلم و عدوان در کلمه مترا
تعریف غصب استفاده شده است به این علت بوده است که تصرفاتی که در مال غیر هستند ولی 

آید خارج شود مثل تصرفاتی که مرتهن یا میبه نگاه عرفی یا شرعی ظلم و عدوان به حساب ن
کند . دلیل این که در برخی از تعاریف از جمله میدر مال راهن یا موکل یا موجر وکیل یا مستأجر 

دو تعریف اخیر از کلمه ظلم و یا عدوان استفاده شده است این است غصب از افعال حرام در 
باشد و لذا در مفهوم آن علم به تصرف عدوانی و ظالمانه وجود دارد اما اگر کسی میشریعت 

تصرف باشد به نگاه عرف تصرفات او ظالمانه و عدوانی نیست و لذا غاصب هم جاهل به این نوع 
نیست هرچند ضامن است لذا تعبیر ظلم  و عدوان از تعبیر بغیر حق در تبیین مفهوم غصب گویا 

 (229، ص 2)الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، جتر است.
 بررسی مفاد غصب و اغتصاب در روایات

 گردیم.میبا روشن شدن معنای غصب به مستندات روایی در موضوع مورد پژوهش بر 
ًة َفْرَجَها اْغَتَصَب »در روایات مورد استناد عبارات  

َ
َة َنْفَسَها»یا   «اْمَرأ

َ
ه به کار رفت «َیْغِصُب اْلَمْرأ

 هست.
ارزشی مثل مال فرض شده در این روایات زن یا فرج او از باب مجاز و استعاره به منزله موجود با 

، ص 0)آیین کیفری اسالم، جاست و به همین خاطر سوال کننده هم از واژه غصب استفاده کرده است.

 (641، ص 0؛لسان العرب، ج410
 در این که مراد از غصب و اغتصاب در روایات فوق چیست سه دیدگاه بین فقها وجود دارد:  

ایات فوق استیالء غاصب و قاهریت او نسبت به دیدگاه اول: مراد از غصب و اغتصاب در رو
مغصوب است به صورتی که مغصوب در مقابل غاصب هیچ گونه اختیاری نداشته باشد. همان 

کند و اموال میطور که در غصب اموال، غاصب هرگونه که بخواهد در اموال غصب شده تصرف 
دگاه  زانی در صورتی حد قتل تحت اختیار او موجودات بی جان و اراده ای هستند. طبق این دی
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شود که که زانیه هیچ گونه اختیاری در مقابل فعل انجام شده بر خودش نداشته میبر او جاری 
باشد. چرا که روشن است میان اکراه اصطالحی با عنوان غصب تغایر وجود دارد زیرا در اکراه 

دهد و این گونه نیست میاصطالحی شخص اکراه شونده از روی قصد و اختیار عمل را انجام 
 شخص اکراه کننده استیالء تام بر اکراه شونده داشته باشد. 

شاهد بر این معنا  فتاوی قدمای از فقها هست که  در این مسئله از کلمه غصب و اغتصاب در 
و این حاکی از این است که فقها در به کار بردن این کلمه عنایت   0حد و کیفر قتل استفاده کرده اند

رود که مرادشان از غصب اکراه نبوده میجه خاصی داشتند و این احتمال به صورت عقالئی و تو
 (056)تفصیل الشریعه_کتاب الحدود، ص است. 

دیدگاه دوم: مراد از غصب و اغتصاب در روایات فوق به معنای اکراه یا معنایی جامع از اکراه و 
؛ مبانی 236، ص0؛مبانی تکملة المنهاج، ج277؛انوارالفقاهه_کتاب الحدود؛ص 305، ص40)جواهرالکالم،جباشد.میاجبار 

 ( 95؛الحدود و التعزیرات فی الشریعه االسالمیة، ص 212، ص 2تحریر الوسیلة، ج 
شاهد بر این دیدگاه عالوه بر فهم بسیاری از فقهاء معنایی است که برخی از لغویین از این عبارت 

 )لسانرا به مجامعت مرد از روی اکراه معنی کرده اند. «اغتصاب المرأة فرجها او نفسها»رده اند که ک

 (371، ص 3؛ النهایه، ج 441، ص 2؛ مصباح المنیر،ج641، ص 0العرب،ج
کند و خوفی که در شخص میطبق این دیدگاه در اکراه هم شخص زانی به خاطر تهدیدی که  

 کند و آن معنای لغوی و عرفی غصبمید یک نوع استیالء بر زانیه پیدا کنمیاکراه شونده ایجاد 
 کند.میدر این صورت هم تحقق پیدا 

نه ای باشد به گومیدیدگاه سوم: غصب و  اغتصاب در روایات فوق به معنایی اعم از اکراه و اجبار 
ی ستیالء عدوانی زانکه حتی برخی از مصادیق زنا که در آن به ظاهر اکراه و اجباری نیست ولی ا

به طور مثال زنا   ( 431، ص0)فقه الحدود والتعزیرات،جشود.مینسبت به زانیه در آن وجود دارد را نیز شامل 

                                                             
.  به طور مثال متن فتوای شیخ صدوق این چنین است: إن غصب رجل امرأة فرجها قتل محصنا کان أم غیر محصن) المقنع، 0

 ( یا متن فتوای محقق حلی در مختصر النافع هم گویای این است که از کلمه اغتصاب اکراه استظهار نکرده اند آن435ص 
کذلك امرأة األب. و کذا یقتل « الشیخ»عبارت این چنین است: یجب القتل علی الزاني بالمحرمة، کاألم و البنت، و ألحق 

 (.205، ص 0الذمي إذا زنی بالمسلمة، و الزاني قهرا.)مختصرالنافع،ج
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کند و آن مرد بدون توجه به اشتباه آن زن از میبا زنی که به اشتباه زوج خود را مرد دیگری تصور 
ز فقها این نوع زنا را داخل درمعنای اغتصاب کند که برخی امیروی علم و قصد با آن زن مجامعت 

 (  277)انوار الفقاهة_ کتاب الحدود، ص دانسته اند  با این که هیچ نوع اکراه و یا اجباری نیست.
برخی از فقها در کتب استداللی خودشان از جهت لغوی معتقد شده اند اغتصاب و غصب معنایی 

که به ظاهر در آن اجبار و اکراهی نیست ولی استیالء اعم از اکراه و اجبار دارد و شامل مصادیقی 
شود اما در روایات فوق معتقد شده اند که اغتصاب و غصب منصرف میعدوانی در آن وجود دارد 

به فرض اکراه و اجبار هست و از مصادیقی که در آن استیالء عدوانی هست ولی اجبار و اکراهی 
فهم  افتد شاهد بر این انصرافمیبسیار نادر اتفاق نیست منصرف هست چرا که این گونه مصادیق 

بسیاری از فقها هست که مصداقی جز اجبار و اکراه برای اغتصاب و غصب در روایات فوق بیان 
 (277)انوار الفقاهة_ کتاب الحدود،ص نکرده اند.

هد ابه نظر نگارنده معنای سوم از واژه غصب و اغتصاب در روایت نزدیک تر به واقع هست و شو
باشد چرا که اوال برای تحقق میو قرائنی که برای معنای اول و دوم اقامه شده است صحیح ن

استیالء الزم نیست حتما شخص غاصب به مغصوب خودش تسلط تام داشته باشد به صورتی که 
مغصوب مثل یک موم در دست تحت اختیار او باشد بلکه همین که شخص ولو به خاطر تهدید 

ارش در جهت  اختیار شخص اکراه کننده  قرار گیرد باز استیالء محقق غصب تحقق یا اغفال اختی
 پیدا کرده است.

ثانیا این که فقها از واژه غصب و اغتصاب در روایات معنای  اکراه را فهمیده باشند این فهم برای 
ما حجت نیست چون الزمه حجیت فهم فقها در این گونه موارد حجیت اجماع مدرکی هست که 
غالب فقها این اجماع را قبول ندارند عالوه بر این که بسیاری از قدما از فقهای از امامیه در بیان 
فتاوی خودشان در این مسئله از واژه غصب استفاده کرده اند و احتمال دارد مرادشان از غصب 

ن تر د تا روشکردنمیمعنای اکراه نبوده است واال چه بسا به جای این کلمه از واژه اکراه استفاده 
وبهتر مقصود خود را منتقل کنند. اما معنایی که برخی از لغویین کرده اند همان طورکه بسیاری 
از اصولیون فرموده اند  قول لغوی در تعیین موضوع له الفاظ اگر موجب علم واطمینان  به معنای 

له  تعیین موضوعموضوع له الفاظ نشود حجت نیست  و حداکثر به عنوان مؤید از قول لغوی در 
توان بهره گرفت چرا که لغوی در کتب خودشان فقط موارد استعمال یک لفظ در معانی میالفاظ 
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کنند و به هیچ وجه در مقام بیان تعیین موضوع له از بین  این معانی نیستند و اال میمتعدد را بیان 
ین بطالنش واضح شود که اکثر کلمات در زبان عربی مشترک لفظی باشد که امیالزمه آن 

 ( 409، ص 2، تهذیب االصول،ج053، ص 0)مصباح االصول، ج است.

ثالثا انصرافی حجت است که ناشی از ظهور باشد و این در صورتی است که این انصراف ناشی از 
کثرت یا قلت استعمال باشد وندرت در وجود باعث ظهور و انصراف یک لفظ مطلق از یک فرد 

 شود.میو مصداق ن
 پردازیم.میاینک با روشن مفاهیم مرتبط با بحث به بررسی فقهی دو مصداق مذکور 

 مسئله اول: زنا با زن بیهوش یا مست و یا خواب
همان طور که در مقدمه گذشت بین فقها در این که تعدی جنسی مرد زانی  به زن بیهوش یا مست 

 و یا خواب سه دیدگاه بین فقها وجود دارد:
باشد میزنای با زن مست یا بیهوش یا خواب زنای به عنف یا در حکم زنای به عنف دیدگاه اول:   

 باشد.میو شخص زانی مستحق حد اعدام 
دیدگاه دوم: در این گونه موارد زنای به عنف یا اکراه یا زنای در حکم آن دو تحقق پیدا نکرده است 

شود و در میباشد بلکه فقط حد شالق بر او جاری میو لذا شخص زانی مستحق حد اعدام ن
 برخی صور ممکن است مورد تعزیر هم قرار بگیرد.

واب شود بیهوش یا مست یا خمیدیدگاه سوم: برخی از فقهاء بین صورتی که شخصی که با او زنا 
باشد با صورتی که آن شخص توسط زانی بیهوش و مست و یا خواب  بشود تفصیل قائل شده اند 

فقط در صورت دوم معتقد شده اند که زنای به عنف تحقق پیدا کرده است و زانی مستحق کیفر  و
 0باشد.میاعدام 

                                                             
 ؟ت است، آیا موجب قتل زانی استهوشی یا معتقد به حلی. زنا با شخصی که در حال مستی یا خواب آلودگی یا بی0سوال:  .0
هوش . در بند اول در صورتی که موجب قتل زانی گردد، آیا تفاوتی میان حالتی که زانی، زانیه را برای ارتکاب زنا، مست یا بی2

اظهار  فهوشی زانیه نداشته باشد وجود دارد؟ )به عبارت دیگر آیا مراد از عننموده باشد و موردی که زانی نقشی در مستی یا بی
هوش ممکن نیست( که در این صورت در فرض فوق زنای به عنف صادق نارضایتی است ) که صدور آن از مست، نائم یا بی

 نخواهد بود یا صرف نبودن رضایت است که در این صورت بر چنین مواردی نیز عنف صادق است؟( 
بر زنا بکند و هر مورد که چنین صدقی مشکوک باشد حد  . باید عرفًا صدق اکراه2و0محمد تقي بهجت)ره(:  آیت الله العظمی

 قتل ثابت نیست.
 سید علي سیستاني:آیت الله العظمی
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ین شود تا دیدگاه حق از بین امیاینک به بررسی مستندات روایی زنای به اکراه یا عنف پرداخته 
 دیدگاه ها در ادامه روشن بشود.

اغتصاب و غصب  در روایات مورد بحث وجود داشت  با توجه به سه دیدگاهی که در معنای واژه 
توان این گونه برداشت کرد که میدر مورد تعدی جنسی به بیهوش یا مست یا خواب آلود جدی 

اگر کسی دیدگاه اول را را بپذیرد در تعدی جنسی به بیهوش یا مست یا شخص خواب رفته غصب 

                                                             
 کند مخصوصًا آخری.. مکابرة و اغتصاب و زنای به عنف صدق نمی0 

 کند.. در صورتی که زن از اول راضی نبوده و او را بیهوش کرد زنای به عنف صدق می2
 کند در مورد فوق.اغتصاب آمده که صدق میدر روایت مکابره و 

 لطف الله صافي گلپایگاني:آیت الله العظمی
ر شود و اگآلود از موارد قتل به شمشیر نیست بلکه اگر زانی محصن باشد رجم میهوش یا مست یا خواب. زنا با زن بی0  

 العالم.خورد واللهمحصن نباشد صد تازیانه می
شود و چنان چه آور به او داده عالوه بر حد زنا تعزیر میهوش کرده یا داروی خوابزن را مست یا بی . در فرض سؤال اگر مرد2

در اثراین امورنقصی بر زن وارد شود نقص را نیز ضامن است و مجرد عدم رضایت قلبی زن محقق اکراه نیست چون ممکن 
 العالم. ه زنا اقدام کند در عین آن که اکراه نشده است واللهاست در عین آن که رضایت قلبی ندارد جهات دیگری باعث شود که ب

 ناصر مکارم شیرازي:آیت الله العظمی
. در صورتی که با رضایت زن )نعوذبالله( با او زنا کند حد آن گاهی تازیانه و گاه رجم است واگربدون رضایت زن باشد حد  0 

 رآن.آن اعدام است خواه در حال خواب باشد یا مستی یا غی
. تفاوتی ندارد و توجه داشته باشید که درروایات مسأله عنف مطرح نیست بلکه عنوان غصب مطرح است که عدم احراز 2

 رضایت در آن کافی نیست.
 سید عبدالکریم موسوي اردبیلي:آیت الله العظمی

راین، شود بناباالختیار عرفی نیز می. حکم زنای به عنف، اختصاص به مورد اکراه و اجبار ندارد و شامل زنای به مسلوب 2و0 
 هوش جاری است، چه جانی سبب شده باشد و چه خودشان و یا دیگری.آلوده جّدی و بیحکم در مورد مست الیعقل و خواب

 حسین نوري همداني:آیت الله العظمی
 . در صورتی که امتناع زن، احراز نشود موجب قتل نیست.0 

 (5719نه استفتائات قضایی،سؤال . ازجواب قبل روشن شد .)گنجی2
احادیثی است که آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به استفتائی شبیه به استفتاء فوق فرموده اند: مدرک قانون مجازات اسالمی

 از معصومین در این باره وارد شده و طبق روایات صحیحه بین اکراه و اجبار فرقی نیست حتی زنا با زنی که خود را حالل مرد
داند اگرازناحیه مرد مورد اکراه و یا اجبار شود مرد باید کشته شود بنابراین اگردست و پای زنی را ببندند و مرد با وی زنا کند می

( آیت الله سبحانی هم در پاسخ 5102هوشی زن.) گنجینه استفتائات قضایی،سؤال باید مرد را کشت همچنین در خواب یا بی
اشخاص بیهوش یا مست یا خواب یا شخصی که هیپنوتیزم شده این گونه مرقوم فرموده اند: زنا با  به استفتاء درباره زنا با

 اند دو صورت دارد:اشخاص بیهوش و مست و خواب و کسانی که از طریق هیپنوتیزم بیهوش شده
 ارد.آورد تا مرتکب زنا شود، طبعًا حکم زنای به عنف دها را به وجود میاول: گاهی زانی این حالت

 کند، این زنا به عنف نیست والله العالم) گنجینهدوم: دیگری این حالت را به وجود آورده ولی زانی از این حالت سوء استفاده می
 (1210استفتائات قضایی، سؤال 
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شود یمکند چون در تعدی جنسی به این گونه افراد شخصی که با او زنا میو اغتصاب تحقق پیدا 
شود ندارد و مثل یک موجود بی جان در مقابل میهیچ گونه اختیار و قصدی در مقابل کاری با او 

 باشد و لذا معنای غصب و اغتصاب طبق این دیدگاه تحقق پیدا خواهد کرد.  میزانی 
ی غصب و اغتصاب در روایات استیالء تام را هم شرط بدانیم به همین خاطر اگر در تحقق معنا

باز هیچ شکی نیست که شرط این استیالء تام حتما این نیست که این استیالء به اجبار و عنف 
تحقق پیدا بکند  بلکه اگر این استیالء تام بدون اجبار و عنف هم تحقق پیدا بکند باز معنای غصب 

  و اغتصاب تحقق پیدا کرده است.
اگر کسی معنای دوم را در واژه اغتصاب و غصب که معنایی مساوی با اکراه یا اعم از اکراه یا اجبار 

رد تواند تحت عنوان زنا به اکراه قرار گیمیداشت را  قبول داشته باشد روشن است که  این نوع زنا ن
ل باقی باشد در چون در اکراه شرط است که شخص اکراه شونده اختیار و اراده او در هنگام عم

 حالی که در موارد فوق این چنین نیست. 
ولی آیا تعدی جنسی به بیهوش یا مست یا خواب مصداق به زنای عنف هست یا آن که مصداق آن 

 کند که باید همه این صورت ها به دقتمینیست به نظر نگارنده مسئله صورت های مختلفی پیدا 
 بررسی شود.

 ن است:صورت های مسئله فوق این چنی
 .اگر کسی به قصد زنا زنی را بیهوش را یا مست یا خواب کند و با او زنا کند.0
.اگر کسی به قصدی غیر از زنا زنی را بیهوش یا مست یا خواب کند ولی بعد از بیهوشی یا مستی 2

 یا خواب قصد زنا و با او مجامعت کند.
افته اشته باشد ولی او را این چنین ی. اگر کسی هیچ دخالتی در بیهوشی یا مستی یا خواب زن ند3

 باشد و با او زنا کرده باشد.
شود که در همه این صورت ها عنف تحقق میاز پاسخ استفتائات برخی مراجع این چنین استظهار 

 شود که در هیچ کدام از صور فوق عنفمیکند. و از پاسخ برخی دیگر این چنین استظهار میپیدا 
شود که میکند و از پاسخ برخی دیگر از مراجع معاصر این چنین استظهار میو اجبار تحقق پیدا ن

بین صورتی که زن بیهوش و یا مست و یا خواب بوده با صورتی که زانی زن را بیهوش و مست و 
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ه استفتائات )گنجیناند. یا خواب کرده تفصیل قائل شده اند و در صورت دوم معتقد به زنای به عنف شده

 (1392، 4015، 4010 قضایی، سؤاالت
شد کند ممکن است این بامیگویند در همه این صور عنف و اجبار تحقق پیدا میدلیل کسانی که 

که که در همه این صور زن در حال زنا یک موجود کامال بی اراده و اختیار بوده و نسبت به این 
دا کرده ین صور تحقق پیعمل هم قبل از بیهوشی هیچ گونه رضایتی نداشته است لذا زنایی که در ا

 زنا به عنف خواهد بود. 
گویند در هیچ کدام از این صور عنف و اجبار تحقق پیدا نکرده ممکن است میدلیل کسانی هم که  

این باشد که  برای تحقق اجبار و عنف شرط است شخص مجبورشونده اراده و اختیارش به اجبار 
همه این صور فرض این است که زن  به اغفال  شخص اجبار کننده از بین برود در حالی که در

شخص زانی، راضی به بیهوشی و یا مستی یا به خواب رفتن شده است و و یا آن که اصال در 
بیهوشی و یا مستی  ویا به خواب رفتن زن مزد هیچ گونه دخالتی نداشته است. لذا در هیچ کدام 

 از این صور عنف و اجبار تحقق پیدا نکرده است.
 اند باید در صورترسد که همان طور که برخی از فقها به این نظریه معتقد شدهمیبه نظر ولی  

های فوق تفصیل داد به این صورت که در صورت اول چون  زن به واسطه اراده مرد اختیارش 
سلب شده است و این که این  زن از جهت اغفال و فریب  شخص زانی، راضی به این بیهوشی 

باشد چون رضایت شخص زانیه در همه این صور میتحقق جبر و عنف در زنا نبود این مخل به 
مشروط به غیر زنا بوده است و از طرف دیگر این بیهوشی هم به قصد زنا از طرف زانی تحقق پیدا 

 کرده است  به همین علت زنا به عنف و اجبار در این صورت تحقق پیدا کرده است.
ول هست از این جهت که مسلوب االختیار شدن زن به اراده اما صورت دوم که شبیه به صورت ا

مرد تحقق پیدا کرده است و رضایت زن هم به بیهوشی یا مستی و یا به خواب رفتن مشروط  به 
رسد زنا به اجبار و عنف تحقق پیدا کرده است هرچند از این جهت میغیر زنا بوده است باز به نظر 

تامل  تردید ومینا نداشته است در تحقق اجبار به زنا  ککه شخص زانی در این بیهوشی قصد ز
 وجود دارد.

اما در صورت سوم به نظر نگارنده زنا به عنف و اجبار تحقق پیدا نکرده است چون در تحقق اجبار 
شرط است مسلوب االختیار شدن شخص مجبور شونده  به اراده شخص اجبار کننده تحقق پیدا 
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وم فرض این است که شخص زانی زن را در حال بیهوشی یا مستی بکند.در حالی که در صورت س
و یا خواب رفته یافته است و هیچ گونه دخالتی در بیهوشی یا مستی یا به خواب رفتن آن شخص 
نداشته است.  و اال اگر در این صورت زنا به عنف تحقق پیدا کرده باشد زنای به میت هم باید از 

دهیم در حالی که هیچ یک از فقها زنا به میت را از مصادیق زنای مصادیق به زنای به عنف قرار ب
 به عنف ندانسته است.

لذا در دو صورت اول که زنای به عنف تحقق پیدا کرده است حداقل به داللت اولویت این دو 
شود. ولی در صورت سوم که زنای به میصورت هم داخل در حد مذکور که همان قتل هست 

ه است گذشت که دلیلی بر تحقق زنای اکراهی هم در این صورت نیست ولذا عنف تحقق پیدا نکرد
 زانی فقط مستحق حد شالق خواهد بود.

که برای واژه غصب و اغتصاب در روایت شده است را قبول داشته میولی اگر کسی معنای سو
ن ن هماکند چومیرسد که در همه این صور این معنی تحقق پیدا میباشد  در این فرض به نظر 

طور که گذشت غصب در لغت و عرف استیالء بر مال یا حق غیر به عدوان و ظلم معنی شده 
است و ادعا شده است که در همه این صور فرج زن یا بدن او که در روایات مورد استناد بحث از 
باب مجاز و استعاره به منزله مال حساب شده است  استیالء عدوانی نسبت به آن ها تحقق پیدا 
کرده است. چون مفروض در همه این صور این است که زن قبل از بیهوشی یا مستی یا به خواب 
رفتن ولو به خاطر ترجیحات عقالئیه راضی به زنای با آن مرد نبوده است و بدون رضایت او این 
عمل بر او تحقق پیدا کرده است لذا ظلم و عدوان در معنای غصب هم در همه این صورت ها 

 (277؛ انوار الفقاهة_کتاب الحدود، ص 431، ص 0)فقه الحدود و التعزیرات، ج سوم وجود دارد. حتی صورت

به نظر نگارنده چون معنای سوم از واژه اغتصاب اقرب به واقع بود  ولذا در همه این صور سه گانه 
 باشد.میحد زانی اعدام 

 مسئله دوم: زنا با دختر نابالغ
به کار رفته بود این لفظ هرچند در لغت « المرأة»ف و اکراه، لفظ در مستندات روایی زنای به عن

 ( 056، ص 0؛ لسان العرب،ج304، ص 4) النهایة، ج باشد می)مرد( است و لذا معنای آن زن « المرء»در مقابل 
ولی مراد از این کلمه در روایات و فتاوی فقها جنس طبیعت زن است اعم از این که آن زن نابالغ 
یا بالغ باشد  و این به خاطر الغای خصوصیت در روایات از دختر بالغ به دختر نابالغ است نظیر 
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شود اگر مردی بین شک بین سه و چهار کند حکم شکش این چنین است که میآن چه که گفته 
هیچ یک از فقها مرد را در آن روایات به پسر بالغ معنا نکرده اند. البته برای کیفر زنای با دختر 
نابالغ به قیاس اولویت هم استدالل شده است که زنای اکراهی با دختربالغ موجب قتل است پس 

و  431، ص0، ج)فقه الحدود والتعزیراتزنای اکراهی با دخترنابالغ به طریق اولی موجب قتل خواهد بود.

البته برخی از فقها به الغای خصوصیت و قیاس اولویت در مسئله مورد بحث اشکال کرده  (430
اما به نظر نگارنده حداقل الغای  (292)انوار الفقاهة_کتاب الحدود؛ ص اند و آن را تمام ندانسته اند.

ست و احتمال خصوصیت در مسئله مورد بحث از دختر بالغ به دختر نابالغ کامال عرفی ه
 شود.میخصوصیت برای دختر بالغ در خصوص کیفر مزبور داده ن

 فروض مساله
 دختر نابالغ یا غیر ممیز است و یا ممیز، که هر کدام از این دو صورت باید جداگانه بررسی شود

 الف: حکم زنا با دختر نابالغ غیر ممیز
ر طبق استفتائاتی که از برخی مراجع معاصمصداق و فرد اول که زنا با دختر نابالغ غیر ممیز باشد 
  0شیعه شده است آن ها آن را زنای به عنف دانسته اند.

تواند این باشد که دختر نابالغ غیر ممیز ولو توان دفاع از خود را درمقابل میاستدالل: دلیل این فتوا 
ان ده توشخص زانی ندارد ولی برای تحقق معنای اجبار و عنف الزم نیست شخص مجبور شون

                                                             
یا صرف آ آمده است، بفرمایید معیار عنف بودن زنا،« الرجل یغتصب المرأة فرجها». سوال: با عنایت به روایاتی که در باب 0

که بتوان زنای با زن بیهوش یا در حال خواب یا زنای با صغیره یا زنای با مجنون، زنای به عنف عدم رضایت زن است به قسمی
 و مشمول روایات باب دانست؟

 شود.ناصر مکارم شیرازي: در حال خواب و طفل غیر ممیز زنای عنف محسوب میآیت الله العظمی
رده باشد هوش یا به خواب کغیر ممیزه باشد یا او را بی الکریم موسوي اردبیلي: اگر مزنی بها صغیرهسید عبدآیت الله العظمی

 (6967به قصد زنا در این حال، حکم زنای عنفی ثابت است واال ثابت نیست.) گنجینه استفتائات قضایی، سؤال 
آیا مورد مزبور از مصادیق تجاوز به عنف محسوب . چنانچه پدری به اقرار خود به دختر سه ماهه اش تجاوز نموده 0سؤال:

. اصواًل آیا تچاوز به بچه ای تا حدود سه سال از مصادیق تجاوز به عنف 2شود یا صرفًا از مصادیق زنای با محارم است؟می
 شود؟محسوب می

 آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سؤال از مصادیق زنای به عنف است.
شود ودر صورت اول عالوه بر تجاوز به عنف زنا به محارم در هر دو مورد، تجاوز به عنف محسوب میآیت الله موسوی اردبیلی: 

 کند یعنی دو عنوان بر او صادق است.هم صدق می
 (7495آید.)گنجینه استقتائات قضایی، سؤال آیت الله نوری همدانی: درفرض سؤال زنای به عنف به حساب می
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دفاع از خود را داشته باشد بلکه همین که راضی به عمل انجام شده نباشد و یا حداقل رضایتش 
احراز نگردد و از طرف دیگر اراده و اختیاری هم قطع نظر از جبر شخص مجبور کننده داشته 

ین هم باشد ولی در عین حال اراده و اختیار او حداقل به اجبار شخص مجبور کننده  از بین برود
باشد. و همه این خصوصیات در زنای با دختر نابالغ میکافی برای تحقق اجبار و عنف در خارج 

غیر ممیز حاصل است و لذا شکی نیست که زنا با دختر نابالغ غیر ممیز از موارد زنای به عنف 
 باشد.می

قتل است  جبتوان گفت که زنایی که مومیالبته طبق برداشت سوم از معنای اغتصاب بدون شک 
 در این صورت هم تحقق پیدا کرده است.

 ب: حکم زنا با دختر نابالغ ممیز
حد او اعدام میقانون مجازات اسال 224ماده  2زنای با دختر غیر بالغ ممیز طبق اطالق تبصره 

مقرر شده است ولی آن چه باعث تعجب است این است که  این ماده از قانون در این مورد مخالف 
چرا که هیچ فقیهی فتوا نداده  0باشد.میبا ظاهر فتاوی فقهای شیعه بلکه صریح برخی از آن ها 

                                                             
 إذا زنا الّرجل بصبّیة لم تبلغ و ال مثلها قد بلغ، لم یکن علیه أکثر سی در النهایه این چنین است:. به طور مثال فتوای شیخ طو0

( و یا فتوای شیخ صدوق در المقنع 695من الجلد، و لیس علیه رجم. فإن أفضاها، أو أعابها، کان ضامنا لعیبها.) النهایه، ص 
 (432جاریة دون الحد، و ضرب الرجل الحد تاما.)المقنع، ص إن زنی رجل بجاریة لم تدرك، ضربت ال این چنین است:

آیت الله خامنه ای در پاسخ به استفتاء درباره زنا با دختر نابالغ همراه با رضایت او این گونه فرموده اند: در مورد رضا عنف و 
 این است که فرقی در حد زانیاکراه نیست هر چند غیر بالغه باشد و در این صورت حد آن قتل نیست و مقتضای اطالق ادله 

( یا در 4010بین زنای به صغیره و کبیره نیست و اقسام حد در هر دو مورد یکسان است.)گنجینه استفتائات قضایی، سؤال 
پاسخ دیگری فرموده اند: مجرد صغیره بودن مزنی بها حجت شرعی بر تحقق عنف و اکراه از سوی زانی نیست و تا عنف شرعا 

 (4015شرعی زانی غیر محصن همان جلد و تازیانه است.)گنجینه استفتائات قضایی، سوال ثابت نشود حد 
 سوال: اگر شخص بالغی با اغفال و فریب دختر نابالغ، با وی زنا کند، حّد شرعی زانی چیست؟ 

جام گرفته یب انجعفر سبحاني: بلوغ زانی در حد شرعی کافی است هر چند طرف صغیر باشد ولی چون با فرآیت الله العظمی
 شود والله العالم. است زنای عنف )قهر و غصب و اکراه( محسوب نمی

ناصر مکارم شیرازي: اگر محصن باشد، حد زنای محصنه دارد و اگر محصن نباشد، یکصد ضربه شالق آیت الله العظمی
 خورد.می

شود و اگر در فرض وجود سایر شرایط رجم می سید عبدالکریم موسوي اردبیلي: اگر زانی بالغ محصن باشدآیت الله العظمی
شود و اگر بدون اکراه باشد، چنانچه دختر نابالغ ممیز باشد زانی با اکراه باشد، زانی اعدام می« زنا»محصن نباشد چنانچه 

 (1392شود.) گنجینه استفتائات قضایی، سؤال خورد و اگر ممیز نباشد، زانی اعدام میشالق می
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خی باری که در براست که زنای مرد بالغ غیر محصن با دختر نابالغ ممیز قطع نظر از اکراه یا اج
 از مصادیق آن در خارج وجود دارد موجب حد قتل است.

توضیح آن که فقها در زنای مرد بالغ با دختر نابالغ، زانی را مستحق حد قتل به خاطر زنای با دختر 
نابالغ ندانسته اند بلکه حتی در فرضی که مرد محصن باشد باز برخی از فقها حد رجم را از مرد 

سته اند و او را فقط مستحق حد جلد و شالق دانسته اند.  و اصال آیا ممکن محصن ساقط دان
است گفته شود نظر این فقها این بوده است که برای مرد محصن در صورت زنای با دختر نابالغ 

 شود؟ در حالی که گذشتمیحد جلد وشالق ثابت است ولی برای مرد غیر محصن حد قتل ثابت 
 ها حد و کیفر او قتل است.زنای اکراهی به اجماع فق

دهد که حد جلد و شالق در زنای مرد بالغ غیر محصن با دختر نابالغ یک امر میو لذا این نشان 
مسلم بین آن ها بوده است و اختالف در بین آنها در صورتی بوده است که مرد محصن باشد که 

از این مطلب است که در دانستند و این خود حاکی میبرخی او را هم مستحق حد و کیفر شالق 
نزد فقها زنای با دختر نابالغ مصداق زنای اکراهی نبوده است. ولو این که این زنا همراه با اغفال 
او باشد و اصواًل زنای با دختر نابالغ اگر اکراهی نباشد عادتًا از روی اغفال هست چرا که دختر 

 بدون اغفال مایل به این کار باشد.نابالغ  شهوت و میلی نسبت به امور جنسی ندارد که خودش 
 نظریات دربارۀ زنای مرد بالغ محصن با دختر غیر بالغ

توضیح بیشتر آن که در صورت محصن بودن مرد بالغ در زنای با دختر نابالغ دو قول بین فقها 
 وجود دارد:

الغ کند طرف مقابلش زن بمیشود و فرقی نمیقول اول این است که حد رجم بر آن مرد جاری 
 (004؛ اسس الحدود والتعزیرات،ص 240، ص 0)مبانی تکملة المنهاج،جباشد یا آن که دخترنابالغ باشد.

 ادله نظریه اول

 اطَلقات روایات حد و کیفر سنگسار -7
ن کنند و برای ایمیمعتقدین به نظریه اول به اطالقات روایات حد و کیفر سنگسار استناد  

اطالقات هیچ مقیدی را قبول ندارند. عالوه بر این که انصراف این مطلقات به زنای با دختر بالغ 
 دانند.میرا هم بدون دلیل 
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شود و حد سنگسار از او ساقط میقول دوم این است که حد جلد و شالق بر او جاری 
 (071ب الحدود، ص، تفصیل الشریعه_ کتا042، ص4)شرایع االسالم، جشود.می

 ادله نظریه دوم
 روایات-7

ِد ْبِن »: 0روایت اول )صحیحه ابی بصیر( ِبیِه َو َعْن ُمَحمَّ
َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ُمَحمَّ

بِ 
َ
وَب َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َخاِلٍد َعْن أ یُّ

َ
ِبي أ

َ
ٍد َجِمیعًا َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ي َیْحَیی َعْن أ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ٍة َقاَل ُیْجَلُد اْلُغََلُم  ُیْدِرْك  َصِغیٍر َلْم  ُغََلٍم  ِفي َبِصیٍر َعْن أ

َ
اْبِن َعْشِر ِسِنیَن َزَنی ِباْمَرأ

ِذي نَ  نَّ الَّ ُة اْلَحدَّ َکاِمًَل ِقیَل َفِإْن َکاَنْت ُمْحَصَنًة َقاَل اَل ُتْرَجُم ِِلَ
َ
َکَحَها َلْیَس ُدوَن اْلَحدِّ َو ُتْجَلُد اْلَمْرأ

 (321، ص 21)وسائل الشیعه، ج.«َو َلْو َکاَن ُمْدِرکًا ُرِجَمْت ِبُمْدِرٍك 
باشد که در این روایت آمده است که  زن محصنه حد میتقریب استدالل به این روایت این گونه 

شود علتی که برای آن در روایت ذکر شده است این است که میرجم و سنگسار بر او جاری ن
درکی نسبت به امور جنسی ندارد و این علت در جایی که مرد طرف مقابل او که پسر زانی باشد 

محصن با دختر نابالغی هم زنا کند وجود دارد و در علم اصول ثابت شده است که علت باعث 
 (069)تفصیل الشریعه_کتاب الحدود، ص شود.میتعمیم و تخصیص حکم نسبت به موضوعات مختلف 

که در روایت ذکر شده است به طور یقین و یا حداقل مناقشه: ولی به نظر بسیاری از فقها علتی 
به احتمال قوی مخصوص به مورد روایت هست و دلیلی ندارد که از آن تعدی کنیم ولذا تعدی از 
مورد روایت که زنای زن بالغ محصنه با پسر نابالغ است  به  زنای مرد محصن با دختر نابالغ است 

 مؤید بر این که این تعدی جایز نیست این است که لذتی بیشتر شبیه به قیاس خواهد بود. شاهد و
؛ 069اب الحدود،ص )تفصیل الشریعه_کتبرد.میبرد زن بالغ با پسر نابالغ نمیکه مرد بالغ با زنا با دختر نابالغ 

 (004اسس الحدود والتعزیرات، ص 
ر رجم و طرف دیگ بله اگر علت در روایت به این صورت بود که اگر یک طرف زنا فرد نابالغی بود

شود در این صورت تعمیم هیچ اشکالی نداشت و از جهت حجیت ظهور این تعمیم میسنگسار ن
 (293، ص 0)درالمنضود،جنسبت به مرد محصن بالغ هم حجت بود.

                                                             
 هستند.تمام افراد واقع در دوسند روایت ثقه امامی .0
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ُد ْبُن َیْعُقوَب َعن»: 0روایت دوم)موثقه ابی مریم( ِد ْبِن َیْحَیی ُمَحمَّ ْحَمَد َعِن  ُمَحمَّ
َ
اٍل َعِن َعْن أ اْبِن َفضَّ

َیَم( ِبي َمْر
َ
ِه  2اْبِن ُبَکْیٍر )َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
َلْم َیْبُلِغ اْلُحُلَم  ُغََلٍم  َعْن  ِفي آِخِر َما َلِقیُتهُ  َقاَل: َسأ

يُّ َشيْ
َ
ٍة أ

َ
ْو َفَجَر ِباْمَرأ

َ
ٍة أ

َ
ِة ٍء ُیْصَنُع ِبِهَما َقاَل ُیْضَرُب الْ َوَقَع َعَلی اْمَرأ

َ
ُغََلُم ُدوَن اْلَحدِّ َو ُیَقاُم َعَلی اْلَمْرأ

َیُة ُدوَن اْلَحدِّ َو ُیَق  َیٌة َلْم َتْبُلْغ ُوِجَدْت َمَع َرُجٍل َیْفُجُر ِبَها َقاَل ُتْضَرُب اْلَجاِر ُجِل اُم َعَلی الاْلَحدُّ ُقْلُت َجاِر رَّ
 (12، ص21)وسائل الشیعه، ج .«اْلَحدُّ 

روایت این است که ادعا شده است که مراد از حد در این روایت همان حد تقریب استدالل به این 
جلد و شالقی هست که برای زانی یا زانیه به صورت متعارف وجود دارد شاهد بر این معنا  کلمه 

که به معنای کمتر بودن « دون»در روایت هست که برای غالم و جاریه آمده است  و« دون الحد»
 (061)تفصیل الشریعه_ کتاب الحدود، ص ی ندارد.است نسبت به رجم تناسب

به تقریب دیگر صحیحه ابی بصیر به صراحت حد زنای زن زانیه با پسر نابالغ را حد جلد و شالق 
دانسته است و این صحیحه، صدر موثقه ابی مریم را که درباره زن زانیه هست  را به حد جلد و 

به معنای شالق باشد به قرینه وحدت سیاق حد  زند. و وقتی حد در صدر روایتمیشالق تقیید 
در ذیل روایت هم که در مورد زنای مرد بالغ با دختر نابالغ هم هست  همان حد شالق خواهد 

 (005)اسس الحدود والتعزیرات، صبود.

مناقشه: ولی این دو تقریب از استدالل در اثبات تقیید اطالق روایات باب رجم هم صحیح 
عید نیست که مراد از حد در این روایت مطلق حد اعم از حد جلد و رجم باشد چرا که بمین

برحسب حال و شرایط زانی و زانیه باشد و هیچ نوع اراده ای به حد جلد در هیچ کدام از فقرات 
روایت نداشته باشد. وفقط در مقام بیان این نکته بوده است که بین بالغ و نابالغ در اجرای حد و 

 (455، ص 0)فقه الحدود والتعزیرات،جآن ها تفاوت وجود دارد. عدم اجرای حد بین

                                                             
 باشند.. تمام افراد واقع در سند ثقه هستند هرچند حسن بن علی ابن فضال و عبدالله بن  ابن بکیر فطحی می0
ود شباشد ولی به هرحال اگر ابی مریم هم در سند نباشد اشکالی در سند ایجاد نمیدر مصدر اصلی روایت ابی مریم نمی .2

 باشد و از امام نقل روایت کرده است.میچون عبدالله ابن بکیر در طبقه امام صادق 
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 انصراف-2
البته قطع نظر از دو روایت فوق برخی از فقها ادعای انصراف در مطلقات را هم محتمل دانسته  

افتد یماند به این خاطر که زنا با دختر نابالغ مخصوصا در زمان های سابق خیلی به ندرت اتفاق 
شود میو اطالقات روایات را باید حمل بر مصادیق متعارف کرد و حداقل این احتمال باعث 

 (292، ص0)درالمنضود، ج مطلقات باب رجم در این مورد جاری نشود.
شود بلکه علت انصراف اطالق یک میمناقشه: ندرت در وجود باعث انصراف اطالق یک کالم ن

 باشد.میقلت استعمال آن مطلق در آن مصادیق مطلق از برخی مصادیقش عدم و یا 
ی هم از باشد و فرقمینتیجه آن که به اطالق روایات زنای مرد با دختر نابالغ مثل زنا با دختر بالغ 

 0این جهت بین فرض اغفال و عدم اغفال وجود ندارد. 
 ادله حد قتل زنای مرد بالغ غیر محصن با دختر نابالغ

توجیه آن که حد زنای مرد بالغ غیر محصن با دختر نابالغ قتل است برخی از محققین در  -0
فرموده اند که قانون گذار رضایت دختر نابالغ رادر فرض مذکور)اغفال( مانند عدم رضایت فرض 
کرده است زیرا غالبا دختران نابالغ درک درستی از جرم و آثار و تبعات آن ندارند و رضایت ظاهری 

اغفال است و لذا این رضایت ظاهری موجب خروج موضوع از عنف و  آن ها ناشی از فریب و
رح )ششود. این توجیه به عنوان یک احتمال از طرف برخی از فقها هم مطرح شده است.میاکراه ن

 (039، ص 3؛ التعلیقة االستداللیه علی تحریر الوسیلة، ج200، ص0مبسوط قانون مجازات اسالمی_ حدود،ج
باشد. چرا که همان طور که از مباحث سابق میگارنده این توجیه صحیح نمناقشه: ولی به نظر ن

باشد در زنای همراه با اغفال با دختر میگذشت هیچ کدام از خصوصیاتی که مقوم اجبار یا اکراه 
شود. لذا مینابالغ ممیز وجود ندارد ولذا زنای با او تحت زنای به عنف یا زنای به اکراه داخل ن

 شود.میین قسم از زنا داخل همان مطلقات باب زنا وارد بنابر قاعده ا

                                                             
به دالیل ضعیف استحسانی دیگری هم در کتب فقها برای تقیید مطلقات حد و کیفر رجم در مسئله مورد بحث اشاره شده  .0

ز نقد ا« اال أن الجمیع کما تری» ئل با عبارت بود ولی مرحوم صاحب جواهر به جهت ضعف شدید این ادله بعد از ذکر این دال
( فقهای دیگر هم مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی این گونه 321، ص 40تفصیلی آن ها گذشته است.)جواهر الکالم، ج 

 کنیم.( ما هم از ذکر و نقد آن ها صرف نظر می071عمل کرده اند) تفصیل الشریعه_ کتاب الحدود، ص
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_ادعا شود واژه اغتصاب که در روایات زنای به اجبار یا عنف به کار رفته بود این صورت را هم 2
شود به این دلیل که استیالء عدوانی و بدون حق در اغفال دختر نابالغ به زنا هم وجود میشامل 

ا توجه به این که او به عواقب این کار توجهی ندارد  در بین عقالء دارد و رضایت او به این کار ب
یالء عدوانی کند استمیبی ارزش هست و لذا استیالئی که مرد بالغ به فرج و بدن دختر نابالغ پیدا 

خواهد بود. به طور مثال اگر کسی در اموال فرد نابالغ با اغفال او تصرفاتی کند که به ضرر فرد 
ه عقالء تصرفات آن شخص در اموال فرد نابالغ را تصرفات عدوانی و ظالمانه و نابالغ هست هم

 دانند.میمصداق بارز غصب 
شاهد بر این ادعا عبارات برخی از فقها هست که در مورد زنا با زنی که به اشتباه زوج خود را مرد 

با آن زن مجامعت  کند و آن مرد بدون توجه به اشتباه آن زن از روی علم و قصدمیدیگری تصور 
کند را داخل در معنای اغتصاب دانسته اند. با این که در این مثال هیچ نوع اکراه و یا اجباری می

نیست ولی یک نوع تصرف عدوانی و بدون حق در فرج زن است که مصداق واژه غصب خواهد 
 ( 277)انوارالفقاهه_کتاب الحدود،ص بود.

فوق این بیان  در مورد زنای با دختر بالغ  همراه با بعید نیست در صورت صحیح بودن ادعای 
اغفال او  به این صورت که زانی به او وعده ازدواج بدهد ولی به وعده اش عمل نکند هم 
بیاید.چون رضایت زن به زنا در این صورت یک رضایت مشروط بوده است و زانی با حقه بازی و 

است. هرچند طبق این صورت چون به هرحال، خلف وعده بر بدن زن استیال عدوانی پیدا کرده 
 زن قصد زنا داشته است حد شالق یا سنگسار در صورت محصنه بودن بر او جاری خواهد شد. 

د رسمیمناقشه: به نظر نگارنده صدق واژه غصب در موارد اغفال و کالهبرداری مشکل به نظر 
مان طور که هیچ فقیهی در مورد زنای و باید در این موارد به اطالقات ادله باب زنا رجوع کرد  ه

با دختر نابالغ ممیز در صورت اغفال او فتوا به قتل مرد زانی نداده است لذا حکم قتل در این 
 رسد.میصورت مشکل به نظر 

 جمع بندی
قانون  224ماده  2نتیجه و جمع بندی این پژوهش به این جا رسید که  دو مصداقی که در تبصره 

 باشد. میده در همه صور خود مصداق زنای به عنف نآممیمجازات اسال



 
 71 ....................................... 0411های تخصصی، دی ماهنامه داخلی گروه

 

 

باشد برخی از صورت های میمصداق اول که تعدی جنسی یه بیهوش ویا مست یا خواب آلوده 
باشد ولی برخی دیگر از صورت های آن از جهت واژه اغتصاب ممکن میآن مصداق زنای به عنف 

زنای به عنف را داشته باشد ولی به نگاه است طبق برخی از برداشت ها از واژه اغتصاب حکم 
 باشد.میعرفی زنای به عنف ن

و اما مصداق دوم در تبصره مزبور دو فرد دارد که فرد اول آن که زنای با دختر نابالغ غیر ممیز 
زنای  باشد مصداقمیباشد ولی فرد دوم آن که زنای با دختر نابالغ ممیز میباشد زنای به عنف می

ی و زانیه رایط زانباشد و در این مورد باید به اطالقات ادله باب زنا بسته به شمیبه عنف یا اکراه ن
رجوع کرد. 



 

 

 منشأ خیار در تخلف وصف

 

 

 استاد راهنما: استاد امینی
 
 

 :نویسنده
 7مهدی فرهنگ دلیر

 مقدمه
مسئلۀ تخلف وصف در معامالت یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی است که در روابط اقتصادی 

 شود. یکی از احکام مهم تخلفو تجاری مردم مبتال به بوده، آثار و احکام فراوانی بر آن مترتب می
است. دربارۀ منشاء این خیار نظرات متفاوت و گاه « خیار تخلف وصف»وصف حق فسخ یا 

متناقضی مطرح شده، هنوز ابعاد آن کامال روشن نشده است. اصوال وقتی شیئ مورد معامله با 
ه ق و معامله بشود و بعد از معامله فقدان آن وصف مشخص شود، باید توافوصف خاصی معامله 

کنند و چه وجهی برای هم بخورد، اما چرا فقهاء حکم به صحت و ایجاد خیار برای مشتری می
ه گردد یا اینکوجود خیار در این موارد وجود دارد؟ آیا منشأ این خیار به یک نکتۀ عقالیی برمی

 رسی ادلۀ شرعی ودلیل شرعی عام یا خاصی دربارۀ آن وجود دارد؟ ما در این نوشته برآنیم با بر
 2فقهی، اسباب خیار تخلف وصف را استخراج کرده، تحقق آن را اثبات کنیم.

                                                             
  99-411ه فقه اقتصاد،سال تحصیلی . دانش پژوه گرو0
از نگاه فقه حق فسخ و برهم زدن معامله بر خالف اصل و قاعده است. لذا فقهاء قبل از پرداختن به مسئلۀ خیار، به بررسی  .2 

 رپردازند. به گفتۀ فقهاء اصل و قاعدۀ اولی در معامالت لزوم است. ادلۀ مختلفی هم برای اصل لزوم داصل در معامالت می
گوید: اصل در بیع لزوم است به خاطر اینکه شارع بیع را برای نقل ملک جعل کرده است فقه اقامه شده است. عالمه حلی می

و هدف از معامله و مالک شدن، قدرت یافتن طرفین معامله بر تصرف در ملک بدست آمده است و این غرض زمانی تامین 
 (0/505شود که معامله الزم باشد. )حلی، تذکره، می
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 خیار
است و آن یا ترجیح یکی از دو امر بر دیگری است و یا « اختیار»خیار در لغت، اسم مصدر از 

 طلب ترجیح و ارادۀ ترجیح است. خیار در اصطالح در کلمات بسیاری از فقهاء متاخر، به معنای
برای معنای « ملک»البته هر چند تعبیر به  (412/ 0)ایضاح الفوائد، آمده است.« ملک فسخ عقد»
به کار برده شده، ولی منظور حق خیار و حق فسخ عقد است. رابطۀ معنای لغوی و « خیار»

اصطالحی اعم و اخص است، یعنی خیار به معنای شرعی و اصطالحی عبارت است از سلطنت 
شود و ظاهرا در اخبار بر خصوص فسخ، ولی در معنای لغوی اعم است و همۀ کارها را شامل می

ص  2ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، ج )و روایات نیز به معنای لغوی آن بکار برده شده است

 «مالکیت بر اقرار )تثبیت( و از بین بردن عقد.». در تعریف دیگر خیار عبارت است از: (12و  19
باقی گذاردن عقد بر همان حالی که  «تثبیت عقد»اشکال این تعریف آن است که اگر مراد از 

هست، باشد، ذکر آن الزم نیست، چون قدرت بر فسخ عین قدرت بر ترک فسخ است، زیرا قدرت 
ن الزم کردن آ« تثبیت عقد»شود. و اگر مراد از حالتی است که هم بر فعل و هم ترک متعلق می

ت و بازگشت به اسقاط خیار اسباشد، به طوری که عقد قابلیت فسخ نداشته باشد، این در واقع 
توان آن را در تعریف خیار آورد؛ عالوه بر اینکه این معنا با خیار مشترک میان طرفین نقض نمی
. تواند الزم گرداندمیشود، زیرا در خیار مشترک هر کدام از طرفین عقد را تنها از ناحیۀ خودش می

 قها، خیار دو اطالق دارد: توان گفت در اصطالح فبا توجه به مطالب بیان شده می
. اطالق عام که عبارت است از تسلط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت حق 0

فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلط بر فسخ در عقود الزم همچون بیع و 
 از قبیل تسلطاجاره به شرط خیار در ضمن عقد باشد، یا به جهت حکم شارع به عدم لزوم عقد 

 بر فسخ در عقود جایز و نیز تسلط مالک بر رد عقد فضولی و غیر آن باشد. 
. اطالق خاص که عبارت است از تسلط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حق 2

متبادر از کاربرد خیار در  (02ص  5)انصاری، کتاب المکاسب، ج برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن. 
ه گردد؛ البته تعریفی کاخران، اطالق دوم است که موضوع این تحقیق بر محور آن میکلمات مت

 اند از لحاظ وضوح و روشنی بهتر است.جناب آخوند کرده

 ملک الفسخ
باشد که از سوی شیخ انصاری ره به آن سلطنت می« خیار»مراد از ملک در تعریف اصطالح 

سلطنت، قدرت بر فسخ در عقود جایز را نیز تصریح شده است. هر چند ممکن است تعبیر به 
شامل شود، ولی مورد نظر در حق الخیار، سلطنت حّقی و وضعی است، در حالی که در عقود 
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بنابراین هر چند این تعریف  (02ص  4)اصفهانی، حاشیۀ مکاسب ج جایز فقط سلطنت تکلیفی جود دارد. 
ه مانع اغیار نیست؛ اما تعبیر ب« و فضولیجواز فسخ در عقود جایز »در ابتدا به خاطر شمول بر 

از حقوق است نه احکام؛ زیرا معنا ندارد کسی را مالک بر « خیار فسخ»فهماند که می« ملک»
یک حکم شرعی دانست؛ بنابراین فسخ در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جایز از محل بحث 

 (02-00، ص 5)انصاری، کتاب المکاسب ج شود. خارج می
خراسانی معتقد است مراد از مالکیت بر فسخ عقد، سلطنت و جواز تکلیفی بر فسخ است  آخوند

کند: اوال سلطنت بر فسخ همان مینه حق وضعی اعتباری و اختصاصی حاصل از آن، لذا اشکال 
وان ترسد و میخیار نیست، بلکه از احکام خیار است، چرا که خیار جزء حقوق است، به ارث می

رد، در حالی که سلطنت قابلیت ارث و اسقاط را ندارد. ثانیا: برخی موارد موارد آن را ساقط ک
سلطنت بر فسخ وجود ندارد، ولی حق فسخ وجود دارد مثل محجور؛ گاهی نیز سلطنت هست، 

: نیست. ثالثا« خیار»دهد که سلطنت جزء ماهیت در حالی که حق فسخ نیست. این نشان می
یعنی چون در « ملک»است، نه « عدم فسخ»ر به خاطر عبارت خروج جواز فسخ از تعریف خیا

تواند جواز فسخ را از بین ببرد. به آن خیار عقود جائزه قدرت بر عدم فسخ وجود ندارد و کسی نمی
کند: خیار حق خاصی است و آن شود. لذا آخوند خراسانی خیار را اینگونه تعریف میمیگفته ن

عقد و اشخاص است که دارای آثاری از جمله سلطنت بر حق اعتبار و رابطۀ مخصوصی میان 
 ( 043)حاشیۀ المکاسب، ص باشد. فسخ می

های آخوند خراسانی بر تعریف فوق وارد نباشد، زیرا: اوال ملکیت همان رسد اشکالبه نظر می
سلطنت تکلیفی نیست، بلکه نشانگر ارتباط خاص میان مالک و مملوک است؛ ثانیا سلطنت از 

ا هاحکام شرعی حق فسخ بوده یکی دانستن ملک و سلطنت درست نیست. بنابراین اشکال آثار و
 که مبتنی بر مترادف بودن ملکیت و سلطنت است، به این تعریف وارد نیست. 

 اقسام خیار در معامَلت
 گردد که به طور کلیبا دقت در اقسام و احکام خیارات و توجه به تاریخ پیدایش آنها، روشن می

 توان به دو دسته تقسیم کرد:ها را از جهت منشاء پیدایش آن میخیار همۀ

 ( خیارات تأسیسی7
بخشی از اقسام خیار که جنبۀ تعّبدی داشته و از تأسیسات اسالم است و قبل از اسالم در 

 بین عرف و عقال وجود نداشته است از قبیل: خیار مجلس و خیار حیوان و ... 
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 ( خیارات امضایی2
عرف عقال وجود داشته و اسالم آنها را امضا و تأیید کرده  خیارهایی که همانند اصل معامالت در 

 است از قبیل: خیار عیب، خیار تخلف وصف که موضوع این نوشته است.

 مستند شرعی و عرفی خیار ناشی از اشتباه
علوم بودن عوضین یکی از شرائطی که در همۀ معامالت معتبر است و مورد اجماع علماء است، م

شود، در معامله است و هر یک از طرفین معامله باید آنچه را در قبال عوض پرداختی مالک می
که قبال میبشناسد، تا غرر منتفی شود. بنابراین معاملۀ کاالیی که در مجلس حاضر نیست مادا

ف شیء در توصی ای که جهالت را برطرف کند، باطل است. اما گاهرویت یا توصیف نشود، به گونه
شود که در واقع متصف به آن نیست. دهد و کاال توصیف به وصفی میمورد معامله اشتباه رخ می

ند که کنبه عبارت دیگر فروشنده و خریدار کاال را به گمان اتصاف به  صفت خاصی معامله می
 فاقد آن است. 

 در اینجا صور ذیل قابل تصویر است:
ص به شرط وصف خاصی انجام شود که بعدا خالفش آشکار : معامله بر روی عین مشخاول

 شود.
: معامله بر روی کاالی موصوف به صفت خاصی انجام شود ولی به صورت تقیید و توصیف دوم

 نه شرط
: معامله بر روی شیء خاص انجام شود بدون اینکه در متن عقد شرط شود و یا توصیف سوم

 .گردد، بلکه تنها اعتماد به گفته بایع شود
 اعتماد به توصیف شخص دیگری غیر از فروشنده شود.  چهارم:

 : معامله روی عین خاص به مالحظۀ مشاهدات قبلی انجام گیرد.پنجم
صورت اول مربوط به بحث خیار شرط بوده و از بحث خارج است و صورت چهارم و پنجم نیز به 

د. مهم این است که وصفی در گردد و تاثیر چندانی در بحث ندارنوعی به صورت دوم و سوم برمی
ا تواند بمعامله مد نظر طرفین قرار گیرد که بعدا خالف آن آشکار شود. همۀ این صور مذکور می

علم فروشنده به عدم اتصاف کاال به صفت مذکور انجام گیرد، یا اینکه از روی اشتباه باشد. 
ست یا اینکه آن وصف در همینطور باید دید هدف از توصیف، صرف خبر دادن از ویژگی کاال ا
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. از طرف سوم باید دید که وصف مزبور از اوصاف رکنی حساب 0انشاء طرفین دخیل بوده است
شود یا از اوصاف غیر رکنی. مسئله مورد نظر این نوشته جایی است که طرفین معامله شیئی را می

است و این صفت نیز اند، در حالی که شیء فاقد آن صفت با فالن وصف مورد معامله انجام داده
ای نیست که نبودش موجب تفاوت ماهوی در شیء شود؛ چرا که به نظر فقهاء تخلف در به گونه

 اوصاف رکنی و ذاتی موجب بطالن معامله است.

 تفاوت خیار تخلف وصف با خیار رویت
 وبا توجه به اینکه در کلمات فقهاء متاخر خیار تخلف وصف، ذیل خیار رویت قرار گرفته است 

آید که رابطۀ این دو خیار چیست. در جواب شود، سوال پیش میبه صورت مستقل از آن بحث نمی
توان اگر کاالیی غایب از مجلس معامله توصیف گردد و پس از معامله و رویت مبیع تخلف می

شود، خریدار دارای خیار است؛ اما این خیار از آن جهت که با رویت مبیع حاصل وصف آن آشکار 
ه، در میان فقهاء به خیار رویت )خیار هنگام رویت( معروف است و از آن جهت که سبب شد

باشد، به خیار تخلف از وصف معروف است. بنابراین فرقی میان خیار، تخلف از وصف مذکور می
خیار رویت و خیار تخلف وصف وجود ندارد و کسانی مثل شیخ انصاری ره این بحث را ذیل خیار 

صویر اند. البته خیار رویت تاند و برای خیار تخلف وصف مبحث مستقلی باز نکردههرویت قرار داد
عد خرد و بدیگری هم دارد و آن صورتی است که شخص کاالیی را با اعتماد به مشاهدۀ قبلی می

اش فرق دارد در اینجا نیز فقهاء برای مشتری بیند که آنچه قبال دیده با حالت کنونیاز خرید می
هاست؛ طبق این بیان، شوند. در این صورت خیار ناشی از اختالف رویتویت قائل میخیار ر

 )خمینی روح الله، کتاب البیع(توان خیار رویت و خیار تخلف از وصف را به یکجا برگرداند. نمی

 حکم تخلف وصف در معامله
 د:دربارۀ حکم شرعی تخلف وصف در معاملۀ شیء معین خارجی دو نظر عمده وجود دار

 اول( بطَلن معامله

دهد که آنها معتقدند در ظاهر برخی عبارات فقهاء متقدم از جمله شیخ مفید و سالر نشان می
. البته عبار شیخ 2صورت تخلف هر نوع وصفی در معامالت شیء معین، آن معامله باطل است

ته است: شیخ مفید گف کند.ای است که انتساب این قول به او را با تردید مواجه میمفید ره به گونه

                                                             
 . البته بحث صرف اخباری بودن توصیف نیاز به بررسی دارد که خارج از موضوع این نوشته است.0 
فال یجوز بیعها إال بالوصف لأللوان و المقادیر و الجودة، فإذا کان کذلك کان البیع مراعی أن یکون علی الوصف و إاّل بطل. . »2 

 (619( و )شیخ مفید، المقنعه، ص 011)المراسم، ص 
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ن با خیار داشت« بازگرداندن بیع»زیرا تعبیر به « 0شوددر صورت تخلف وصف بیع بازگردانده می»
گرداند. شاهد بر هم سازگار است، چون مشتری با فسخ معامله، بیع را به سر جای اولش برمی

تصریح  ،مزه نیز آوردهاین مطلب این است که عین همین تعبیر را فقهائی مثل ابن ادریس و ابن ح
؛ ابن حمزه، الوسیله 390)شیخ طوسی، النهایه . 2است« خیار داشتن مشتری»اند منظورشان از این تعبیر کرده

 توان. مرحوم عاملی و شیخ انصاری ره نیز معتقدند از این عبارت نمی(293؛ و ابن ادریس، السرائر 241ص 
مردود »اند، بلکه مراد از ئل به بطالن معامله بودهنتیجه گرفت که آنها در صورت تخلف وصف، قا

؛ 03/226.)عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، باشدقابل رد کردن آن و اثبات خیار برای مشتری می« بودن بیع

مرحوم محقق اردبیلی نیز معتقد است در معامالتی که تخلف وصف ( 253/  5شیخ انصاری، کتاب المکاسب،
مجمع )کند که حکم به بطالن معامله کنیم. ی قواعد باب معامالت ایجاب میصورت گرفته، مقتضا

 (013/  1البرهان،
 ادلۀ بطَلن معامله

در مجموع دو دلیل عمده برای بطالن معامله در هنگام تخلف وصف بیان شده که هر دو دلیل به 
 گردد.تحلیل ماهیت عقد و معامله برمی

 یع خارجی( عدم مطابقت شیء توافق شده با مب7
مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان گفته است: آنچه عقد بر آن واقع شده با شیء خارجی  

موجود مطابق نیست و عقد بر شیء مورد نظر خارجی واقع نشده است، لذا وجهی برای خیار 
ه آنچ باشد، موجود نیست و. در واقع آنچه عقد بر آن واقع شده و مقصود طرفین می3وجود ندارد

موجود هست مورد عقد طرفین نیست. بنابراین محل واحدی که توافق روی آن واقع شود وجود 
ندارد و طبق قاعده معامله باید باطل باشد. البته ایشان با توجه به اینکه بطالن بر خالف ارتکاز 

 یعرفی و اجماع فقهاءست و غیر از برخی فقهاء متقدم، کسی قائل به بطالن نشده است، فتو

                                                             
و ال بأس ببیع الموجود في الوقت بالصفة و إن لم یشاهده المبتاع في الحال فإن »گوید: . شیخ مفید در باب بیع مضمون می0 

 ( 594)المقنعه ص « قبضه و وجده علی الصفة التي ابتاعه علیها کان البیع ماضیا و إن کان بخالف الصفة کان مردودا.
أعدال محزومة، و جرب مشدودة، إال أن یکون له بارنامج، یوقفه منه علی صفة المتاع، في ألوانه، . و ال یجوز بیع المتاع في 2 

و أقداره، و صفاته، فإذا کان کذلك، جاز بیعه، فإذا نظر إلیه المبتاع، و رآه موافقا لما وصف له، و ذکر، کان البیع ماضیا، و إن 
یس، السرائر،کان بخالف ذلك، کان البیع مردودا إن اختار المشت  (293ري، و إن رضي به فله ذلك )ابن ادر

. محقق اردبیلی ره گفته است: اگر در معامله کسی که دربارۀ خیاری بودن معامله تامل کرده، محقق اردبیلی ره است. او در 3 
صف خاّص و الفرض عدم لي في أمثال هذا الخیار تأّمل، ألّن العقد إّنما وقع علی الموصوف بو»گوید: کتاب مجمع البرهان می

)مجمع  «وجوده في هذا المتاع، فلم یقع علیه العقد فکیف یصّح الخیار فیه؟ فمقتضی القاعدة بطالن هذا البیع ال ثبوت الخیار
 ( 013/  1البرهان،
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گوید: بنابر روایات متعدد و اجماع علما، دهد. شیخ انصاری ره در این باره میبه بطالن نمی
معامالتی که شیء مورد معامله فاقد اوصاف غیر مقوم باشد، باطل نیست، چه این اوصاف به 
صورت ارتکازی مقصود طرفین بوده و در خود معامله ذکر نشود و چه در متن معامله مذکور باشد. 

این عدم مطابقت یکی از اشکاالت ( 021ص  2؛ سید یزدی، حاشیه مکاسب ج5/256شیخ انصاری، مکاسب محرمه، )
 گردد. ای است که در تخلف وصف مطرح میسه گانه

 اشکاالت دلیل اول
که ما به خاطر اختصار دو مورد از  0های متعددی مطرح شده استدربارۀ استدالل اول اشکال

 آوریم. ر اینجا میترین آنها را دمهم

 عدم مغایرت عرفی معقود علیه با مبیع خارجی(7
د و عقد باشبا توجه به اینکه در این نوع معامالت شیء معین خارجی مقصود اصلی متعاقدین می 

شود، از طرفی تخلف صفات جانبی و فرعی موجب تفاوت ماهوی شیء هم روی همان واقع می
علیه و شیء وجود ندارد و معامله صحیح است. بنابراین بطالن نیست، لذا مغایرتی میان معقود 

معامله برخالف قاعده بوده، دلیلی برای بطالن وجود ندارد. به عبارت دیگر میان آنچه طرفین از 
اند با خود آن شیء وحدت عرفی وجود دارد و نبود صفات فرعی این کاالی معین قصد کرده

 شود و عرفا شیء موجود همان معقود علیه است. یموجب مغایرت موصوف با شیء موجود نم

 داشتن تعدد مطلوب دربارۀ شیء و صفات آن(2
طبق این بیان هنگام معاملۀ اشیاء خارجی با اوصاف خاص، در حقیقت دو مطلوب از سوی  

طرفین وجود دارد: مطلوبیتی که به خود شیء تعلق گرفته و مطلوبیت دیگری که به وصف موجود 
گیرد. لذا با فقدان مطلوب دوم، مطلوب اصلی که به ذات کاالی خارجی تعلق می در آن تعلق

 گرفته همچنان باقی است، بنابراین وجهی برای بطالن معامله وجود ندارد.
گوید: هر چند وصف مورد نظر به عنوان قید در انشاء مرحوم سید یزدی با بیان این مطلب می

شود، بلکه از باب تعدد مطلوب بوده و قید حساب نمی شود، اما از لحاظ عرفمعامله ذکر می
شود. تعدد مطلوب در این مورد یا به خاطر این است که انشاء کنندگان عقد احکام آن جاری می

اند، هر چند در ظاهر وصف را به عنوان قید های متعددی را اراده و قصد کردهدر واقع مطلوب
ن کند، هر چند قصد طرفیمواردی حکم به تعدد مطلوب میاند؛ یا اینکه عرف در چنین انشاء کرده

کند این است که غرض نوع معامله کنندگان در میمیچنین نبوده است. راز اینکه عرف چنین حک
                                                             

 جواب را مطرح کرده است. 1. آقای حائری در فقه العقود در جواب به این اشکال 0 
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آخوند خراسانی ره نیز از همین راه برای ( 2/021)سید یزدی، حاشیه مکاسب، این موارد تعدد مطلوب است. 
. به نظر ایشان در اوصاف غیر رکنی، همین رکن نبودن به صورت صحت معامله استفاده کرده است

نوعی و عرفی قرینه است بر اینکه آنچه از سوی طرفین انشاء شده، دو چیز است: اول طلب شیء 
)آخوند خراسانی، حاشیه دارای وصف مورد نظر؛ و در صورت نبودن طلب همان شیء بدون آن صفت. 

ری نیز به این اشکال داده شده که به خاطر خارج بودن از موضوع های دیگالبته جواب  (250مکاسب، 
 0شود.از ذکر آنها صرف نظر می

 ( عدم رضایت معامله در صورت تخلف وصف2
یعنی در صورتی که شیء مورد معامله داری وصف توافق شده نباشد، رضایت به معامله دچار 

وصف، مبتنی بر صدق اتصاف شود، زیرا رضایت مشتری به شیء موصوف به فالن خدشه می
 توان حکم به صحت معامله کرد.شود و نمیاست و با تخلف وصف این رضایت منتفی می

 اشکاالت دلیل دوم
 توان داد:از این استدالل نیز دو جواب می 

 تعدد مطلوب(7
جواب اول مبتنی بر همان تعدد مطلوب است که در جواب استدالل اول مطرح شد. در اینجا هم 

یء گیرد: رضایت به خود شوییم: در این معامالت به صورت نوعی رضایت به دو چیز تعلق میگمی
و دیگری رضایت به اوصاف. در اینجا هر چند به واسطۀ عدم وجود وصف رضایت متعلق به شیء 
موصوف منتفی است، ولی رضایت به خود شیء باقی است و از این جهت معامله صحیح است. 

د هر چند قصد معاملی به این شیء تعلق گرفته، ولی به خاطر نبود وصف، ممکن است اشکال شو
رضایت به معنای طیب نفس وجود ندارد. در جواب گفته شده: بنابر ارتکاز عرفی و نیز با توجه به 
عبارات فقهاء مراد از رضایت در معامالت همان، قصد و ارادۀ معاملی است و آن قصد در صورت 

ارد، اما چون اوصاف نیز در کنار شیء به صورت تبعی و فرعی مقصود تخلف وصف نیز وجود د
 اند. اند، مسئلۀ خیار برای مشتری را مطرح کردهبوده

 کفایت رضایت معاملی(2
به لحاظ مبنای مشهور در صحت معامالت به رضایتی عالوه بر رضایت معاملی نیاز نداریم و  

را ارادۀ معاملی به همان شیء خارجی معین تعلق رضایت معاملی هم در این عقود وجود دارد، زی

                                                             
 . حواشی بر کتاب المکاسب0 
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گرفته است و این مقدار از اراده نشانگر رضایت به آن است. البته در صورت وجود آن وصف مذکور 
یابد، ولی اینطور نیست که در صورت فقدان وصف، رضایت و ارادۀ معاملی به رضایت افزایش می

این مبنا  دهدایی است که ظاهر کالم فقهاء نشان میکلی از بین برود. بنابراین این یک جواب مبن
 اند.را پذیرفته

 ( صحت و خیاری بودن معاملهدوم
همانطور که مشخص شد، قریب به اتفاق فقهاء قائلند در صورت تخلف وصف غیر رکنی معامله 
باطل نیست، بلکه مشتری که کاال برای او توصیف شده، واجد خیار است. با توجه به قواعد 

باب معامالت و ارتکازات عرفی و اجماع فقهاء و ضعف ادلۀ بیان شده دربارۀ بطالن میوعم
توان نتیجه گرفت صحت معامله در صورت صحت معامله در صورت تخلف وصف جانبی می

رسد که منشاء خیاری بودن معامالت تخلف وصف مبیع امری مسلم است نوبت به این مسئله می
 هنگام تخلف وصف چیست؟

 نظریات دربارۀ خیار تخلف صف
 توانهایی وجود دارد که میدربارۀ ماهیت و منشا این خیار و اسباب آن میان فقهاء اختالف نظر

 آنها را به چند دستۀ مهم تقسیم کرد:

 نظریه اول: بازگشت توصیف به شرط
عتقدند مگردانند و مشهور فقهاء توصیف در موضوعات شخصیه و جزئیه را به اشتراط وصف برمی

گردد. دلیل ارجاع هم این است که اوال بنابر فرض، خیار تخلف وصف به خیار تخلف شرط برمی
های کاال نیست، بلکه این توصیف داخل در توصیف شیء مورد معامله صرف خبر دادن از ویژگی

ر وانشاء معاملی است. البته در اینجا فرقی ندارد اوصاف به صورت ارتکازی اخذ شود و یا به ط
صریح در معامله انشاء شود؛ مهم این است که عقد روی شیء خاص و صفاتش منعقد شود، به 

ه شود. ثانیا فرض این است کای که اگر اوصاف نباشد، معقود علیه به طور کامل محقق نمیگونه
که توصیف ماهیت ماند این است اوصاف شیء معین ماهیت قیدی ندارد، لذا تنها چیزی که می

 ( 252/ 5)انصاری، مکاسب محرمه، شته باشد.شرطی دا
قصد این شیء معین از سوی طرفین نه بی ربط به  بنابراین در صورت فقدان شرط مورد نظر چون

اوصاف مذکور است و نه ربط کلی به آنها دارد که اگر اوصاف نباشد قصد آن شیء معین به کلی 
کته گردد. این نخیار برای مشروط له میمنتفی گردد، لذا فقدان وصف از باب فقدان شرط موجب 



 
 11 ....................................... 0411های تخصصی، دی ماهنامه داخلی گروه

 

 

باشد؛ اما دربارۀ مناط این بازگشت و محور اصلی رجوع خیار تخلف وصف به تخلف شرط می
 نحوۀ آن چند مبنا وجود دارد:

: فقهاء در باب خیار شرط، شرط را به سه نوع: شرط فعل، شرط نتیجه و شرط وصف مبنای اول
انصاری ره شرط فعل و شرط نتیجه را کامال معقول و قابل  ، از این میان شیخ0کنندتقسیم می
یشان داند. اداند، ولی شرط وصف را به خاطر عدم معقولیت تحصیل آن قابل التزام نمیالتزام می

ن فقد الوصف المشروط؛ إذ »گوید: می ل إال  الخیار مع تبی  ه ال حکم للقسم اِلو  و ال إشکال في أن 
یعنی قسم اول )شرط وصف( هیچ  «معنی لوجوب الوفاء فیه ال یعقل تحصیله هنا، فَل

 شود، زیراندارد مگر اینکه با روشن شدن فقدان وصف برای مشروط له خیار ثابت میمیحک
علت نامعقول بودن ( 6/59کتاب المکاسب، تحصیل آن معقول نیست و وجوب وفاء به آن معنا ندارد. )

شرط وصف قابل عمل کردن و التزام نیست؛ یعنی شرط وصف نزد فقهاء به این خاطر است که 
برخالف شرط فعل و شرط نتیجه که التزام به عمل در آنها معنا دارد، در شرط وصف معنا ندارد؛ 
زیرا شرط صفت یعنی التزام به اینکه کاالی مورد نظر، بالفعل فالن صفت را دارد و این التزام دست 

ا آن صفت را دارد که در این حال، التزام به امر حاصل مشروط علیه نیست، چرا که آن شیء معین ی
باشد، در حالت نیز التزام به وجود آن وصف لغو است و یا اینکه شیء مورد نظر فاقد آن صفت می

با توجه به این مبنا، شیخ  2معقول نخواهد بود چرا که ایجاد آن وصف تحت اختیار شخص نیست.
گرداند و معتقد است ر در صورت تخلف وصف برمیانصاری ره شرط وصف را به اشتراط خیا

کنند، به این معناست که اگر این وصف را نداشت، وقتی طرفین وصفی را در شیء معین شرط می
 مشروط له حق فسخ دارد. 

داند، ولی بر خالف شیخ انصاری : مرحوم خویی هر چند شرط وصف را نامعقول میمبنای دوم
ه همۀ اقسام شرط، )شرط فعل، شرط نتیجه و شرط وصف( به ره و دیگر فقهاء معتقد است ک

-گردد و جعل هر نوع شرطی به معنای جعل خیار در صورت تخلف شرط میخیار اشتراط برمی

به طور مستقیم در خود معامله توافق شده نه اینکه الزمۀ تخلف « خیار»باشد. طبق این دیدگاه 

                                                             
أّن الشرط إّما أن یتعّلق بصفٍة من صفات المبیع الشخصي، ککون العبد کاتبًا، ... و إّما أن یتعّلق بفعٍل من أفعال أحد . »0 

 «المتعاقدین أو غیرهما، کاشتراط إعتاق العبد، .... و إّما أن یتعّلق بما هو من قبیل الغایة للفعل، کاشتراط تمّلك عیٍن خاّصةٍ 
 (7/359( )خویی، مصباح الفقاهه، 6/59سب، )انصاری، کتاب المکا

و الکالم في شرط الوصف في موارد: أحدها: في أصل معقولیة االلتزام الجدي به، و قد مّر غیر مرة أّن االلتزام به من دون . »2 
ده و وء و ال في تحصیله غیر معقول، فإّن وجود الوصف في الشخصي ال حصولي و ال تحصیلي، بل وجتأثیره في حصول شي

 2و سید یزدی، حاشیه بر مکاسب ج 076، ص: 5)اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب ج« عدمه تابعان لتحقق سببه و عدمه
 (66ص  7و مرحوم خویی )مصباح الفقاهه ج ( 021ص  
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روشد، یعنی از فرا به شرط فالن وصف به مشتری میوصف باشد. بنابراین وقتی مثال بایع کاالیی 
گذارد که در صورت تخلف وصف، خریدار خیار دارد. به نظر مرحوم همین ابتدا با او قرار می

لق معمیگردد: اولی تعلیق که معنا ندارد و دوخویی تحلیل شروط در ضمن عقد به دو امر برمی
ص. بنابراین هیچ معنایی برای اشتراط چیزی، چه بودن التزام یکی از دو طرف به عقد بر شیء خا

وصف و چه فعل، در عقد نیست مگر تعلیق یا ثبوت خیار برای مشروط له در صورت تخلف شرط 
البته آقای خویی ره  0و چون تعلیق معنا ندارد، بنابراین به معنای اشتراط ثبوت خیار خواهد بود.

 . 2ی بیان کرده استتراین مطلب را دربارۀ شرط وصف به صورت واضح
هایی فرار از اشکال عدم معقولیت شرط وصف، برگرداندن آن به خیار تخلف بنابراین یکی از راه

شرط است که این مطلب را شیخ انصاری تنها در شرط وصف ملتزم شده است، ولی مرحوم خویی 
ر شرط وجود صفت ددر همۀ اقسام شرط آن را پذیرفته است. آقای ایروانی ره نیز معتقد است که 

مبیع معین و مشخص معنایی ندارد و یکی از توجیهات آن را بازگشت شرط وصف به جعل خیار 
بنابر این توجیه، معاملۀ شیء معین با شرط ( 2/66)ایروانی، حاشیه مکاسب،داند. هنگام تخلف وصف می

ود؛ با این تفاوت که شوصف، نظیر بیع الخیار است و در هر دو مورد از همان ابتدا خیار جعل می
 در بیع الخیار، فسخ منوط به برگرداندن ثمن و در شرط وصف منوط به تخلف وصف است.

قائل به این مبنا هر چند نتیجۀ تخلف در هر شرطی را ثبوت خیار برای مشروط له مبنای سوم: 
هر نوع   کند. آقای حائری معتقد است جعلداند، ولی این مطلب را از راه تقابل اثبات میمی

یگر باشد؛ به بیان دشرطی، چه وصف و چه فعل و چه نتیجه، به معنای التزام تقابلی در عقد می

                                                             
أحد  ما إذا باعء خاص ال أصل االلتزام بالعقد کالمعنی الثاني هو أن یکون التزام أحد المتعاقدین بالعقد معلقا علی شي. »0 

متاعا، و الشرط في ضمن العقد صفة خاصة أي کونه علی وصف خاص أو فعال بأن یشترط علیه خیاطة ثوب، و قد ذکرنا سابقا 
ء في العقد، ااّل التعلیق، أو ثبوت الخیار للمشروط له علی تقدیر التخلف، و حیث ال معنی لألول أنه ال معنی الشتراط شي

 (311/ 7)خویی، مصباح الفقاهۀ، « هو الثانيفیکون معنی االشتراط 
و قد ذکرنا في البحث عن خیار الشرط أن االلتزام بأوصاف المبیع ال معنی له ااّل ثبوت الخیار للمشروط »گوید: . ایشان می2 

صاف مبیع یعنی التزام به او« له علی تقدیر التخلف فإذا تخلف الوصف ثبت له خیار، و له أن یبقی العقد علی حاله أو یفسخ.
 خلف وصف ندارد. هیچ معنایی جز ثبوت خیار برای مشروط له در صورت ت

أما القسم الثاني و هو شرط الصفة فقد عرفت أن مرجع ذلك الی جعل الخیار و أن الشارط »گوید: ایشان در جای دیگری می
یشترط علی المشروط علیه الخیار و یکون االلتزام بالعقد مربوطا به بحسب التزام المشروط علیه، و أنه الزم الوفاء و أن مقتضی 

د شرطه هو أن یکون الخیار ثابتا علی المشروط علیه علی تقدیر التخلف، ألنه اشترط علی نفسه الخیار إذا کون المؤمن عن
تخّلف للوصف فال بّد و أن یکون عند شرطه و مقتضی کونه عند شرطه هو نفوذ خیار الشارط و کونه مسلطا علی فسخ العقد و 

گردد که یک از شروط که شرط صفت است به جعل خیار برمییعنی قسم دوم ( 360، ص: 7مصباح الفقاهة ج« )إمضائه
 «المومن عند شرطه»گذارد که در صورت نبودن آن شرط، ملتزم به عقد نباشد و آن را فسخ کند و طبق قاعدۀ طرف شرط می

 باشد.در صورت تخلف خیار علیه مشروط علیه ثابت است و شرط گذار مسلط بر فسخ و امضا عقد می
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در هر عقد متضمن شرط، التزام مشروط له به عقد در ازای التزام مشروط علیه به آن است و 
 مقتضای عقالیی این تقابل آن است که وقتی یک طرف به شرط عمل نکرد، طرف دیگر حق دارد
به آن ملتزم نماند و نتیجۀ آن ایجاد حق فسخ، حق حبس و حق عدم اجرا برای اوست. بنابراین 
در این مبنا دو پیش فرض وجود دارد: اول اینکه شرط به عقد ربط دارد و مستقل از آن نیست و 

یرا اگر این ارتباط فقط تعلیقی با د، شدوم اینکه ربط مورد نظر تعلیقی نیست، بلکه تقابلی است؛ ز
توان مشروط له حق الزام مشروط علیه را ندارد، در حالی که طرفداران این مبنا معتقدند می

مشروط علیه را الزام به اجرای شرط کرد. از طرف دیگر چون در شرط وصف، الزام مشروط علیه 
ود؛ شبه انجام شرط ممکن نیست، هنگام تخلف وصف برای مشروط له مستقیما خیار ثابت می

ن در سایر شرائط ضمن عقد، قابلیت الزام دارند، در صورت عدم التزام مشروط علیه، حق اما چو
 (0/490)حائری، فقه العقود، آید. فسخ به وجود می

 نظریه دوم: بازگشت شرط وصف به التزام عرفی )تعهد عرفی(
ظ اطبق این نظر نباید شرط وصف را از لحاظ عقلی محض بررسی کنیم، بلکه باید دید از لح

عرفی چنین شرطی قابل التزام هست یا نه. این امکان به ماهیت شرط وصف از لحاظ عرفی 
بستگی دارد. قائلین به این قول معتقدند، التزام عرفی به شرط وصف نه تنها ممکن است، بلکه 

شود. از نظر این فقهاء مراد از در خارج هم واقع شده است و عرف به چنین شرطهایی ملتزم می
-م به وصف برعهده گرفتن اتصاف مبیع به وصف مورد نظر است. به طور مثال وقتی بایع میالتزا

ارای گیرم که آن کتاب دفروشم، یعنی برعهده میگوید من این کتاب را با این ویژگی به شما می
چنین صفتی هست و این جایی است که شخص مطمئن به وجود آن ویژگی در شیء مورد نظر 

شود شیء متصف به آن صفت را با دادن همین مبیع معین خارجی به طرف دیگر هست و ملتزم می
 (2/021)سید یزدی، حاشیه مکاسب، تحویل دهد. 

توان گفت، توصیف به منزلۀ آقا رضا همدانی معتقد است که برای صحت خیار تخلف وصف می
 این است کهاشتراط است و اشتراط هم عبارت از تعهد به وصف است و معنای تعهد به وصف 

 0در صورت تخلف وصف، امر عقد به مشروط علیه واگذار شود که این همان معنای خیار است.
التزام  باشد و نتیجۀبا توجه به این دیدگاه شرط وصف امری کامال عرفی است که قابل التزام می

 این است که در صورت تخلف، طرف مقابل حق فسخ عقد را داشته باشد. 

                                                             
اّل أن یّدعی ... عدم الفرق بین موارد تخّلف الوصف عندهم في هذه األبواب. أو یقال اّن الّتوصیف بمنزلة االشتراط، اللهم إ. »0 

 «و االشتراط عبارة عن التعّهد بالوصف، و ال معنی للتعّهد بالوصف إاّل إیکال األمر إلیه في صورة التخّلف، و هذا معنی الخیار
 (504)همدانی، حاشیه مکاسب، 
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عتقد داند و مکاشف الغطاء نیز التزام به وصف را به معنای بر عهده گرفتن میمرحوم محمدحسین 
شود و تعهد به وصف یعنی بایع ضمانت است عهده و ضمانت در هر جا به حسب خودش معنا می

کند که صفت مورد نظر در خارج و در ضمن موصوف حاصل است و اثر این تعهد در جایی که می
حق فسخ داشتن مشتری است نه ارش؛ چرا که در مقابل اوصاف  وصف در خارج محقق نباشد،

ع یابد و این در واقشود هر چند به لحاظ اوصاف قیمت شیء معین افزایش میثمنی پرداخت نمی
 (46، ص2، قسم0. )تحریر المجله، ج از احکام عقالیی این التزام است

-رمیخیار به تحلیل خود معامله ببا توجه به مطالب گذشته روشن شد که طبق دیدگاه فوق منشاء 

گردد و نیاز به دلیل دیگری نیست؛ چرا که نتیجۀ انشاء شرط وصف در معامله، این خواهد بود که 
در صورت تخلف شرط، مشروط له داری خیار باشد. البته بنابر دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم 

ینصورت وجود خیار در گردد که در اخویی ره، جعل شرط وصف مستقیما به جعل خیار برمی
-معامله بنابر توافق و قرار طرفین است. ولی طبق نظر دوم خیار الزمۀ التزام به شرط وصف می

باشد، زیرا وقتی شخص متعهد به وصف شد، اثرش این است که در صورت تخلف، طرف مقابل 
بق هر دو ه طشود این است کحق فسخ معامله را داشته باشد. نکتۀ دیگری که در اینجا نتیجه می

ماهیت حقی دارد، لذا آثار حق بودن از جمله اسقاط حق را بر آن مرتب « خیار شرط وصف»نظر 
 تر است. هر چند بنابر نظر دوم به حکم نزدیک (5/251)انصاری، کتاب المکاسب، اندکرده

 نظریۀ سوم: استقَلل خیار تخلف وصف از خیار تخلف شرط و خیار رویت
گردد و لذا خیار تخلف وصف مستقل از خیار که توصیف به شرط برنمی دیدگاه سوم این است

داند و معتقد است گرشرط است. مرحوم اصفهانی ره هر چند شرط وصف را به عهده برمی
شود در صورت فقدان صفت، آن را جبران کند؛ اما چون شخص با پذیرش شرط وصف متعهد می

د و شوت خسارت و ارش به طرف مقابل محقق میبه نظر ایشان تدارک در تخلف وصف با پرداخ
توان مسئلۀ خیار تخلف وصف را درست گوید از این راه نمیکسی از فقهاء به آن قائل نشده لذا می

کرد. از نظر مرحوم اصفهانی هر چند انشاء شرط وصف به معنای التزام و تعهد امری معقول و 
اند و داین تفسیر از توصیف را درست نمی ممکن است، ولی به خاطر حکم فقهی و قطعی خیار،

البته در جواب از این  (076/ 5)حاشیه مکاسب، گردد.معتقد است که شرط وصف به خود توصیف برمی
اشکال ممکن است گفته شود که التزام و تعهد در هر جا آثار خاص خودش را دارد، لذا در جایی 

ین تعهد پذیرد که اشود، یعنی میی خاصی میکه فروشنده متعهد و ضامن به تملیک کاال با ویژگ
هر اثر حقوقی داشته باشد بر گردن اوست و در اینجا اثر تعهد، خیار داشتن طرف مقابل در صورت 

 تخلف است. 
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 منشأ خیار تخلف وصف بنابر نظریه سوم
یف توصحال سوال این است که از نظر فقهائی همانند مرحوم اصفهانی و مرحوم امام خمینی ره که 

 گردانند، منشاء خیار تخلف وصف چیست؟ را به شرط وصف برنمی
 قاعدۀ الضرر(7

 برای بررسی این دلیل چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: 
ود؟ شاوال ضرر در اینجا چطور حاصل است؟ یعنی به چه اعتباری در تخلف وصف ضرر محقق می

شود به حق خیار دست آیا از قاعدۀ ال ضرر می ثانیا: اگر تحقق غرض را در اینجا قبول کردیم،
ا طلبد و لذا ما نتایج این دو سوال ریافت؟ پاسخ به هر یک از این دو سوال تحقیق مستقلی را می

وال اول در پاسخ به س پذیریم، تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.اینجا به صورت اصل موضوعی می
 ت:دو معیار عمده در اینجا بیان شده اس

گوید: قول تحقیق این است که اگر ویژگی خاصی در یک : مرحوم اصفهانی مینقض الغرض 7-7
کاال مورد نظر شخص معامله کننده و یا نوع معامله کنندگان باشد، به طوری که عقد مبتنی بر آن 

شود، چرا که لزوم عقد موجب ضرر است و آن انجام شود، تخلف چنین اوصافی موجب خیار می
  0«قض غرض معاملی است، هر چند ضرر مالی نباشد.ضرر ن

را به عنوان یکی از وجوه « نقض غرض»مرحوم آغا ضیاء عراقی نیز به نقل از آخوند خراسانی 
گوید از نظر آخوند، ضرر منحصر در توفیت مال یا حق نیست؛ اما معتقد ضرر، بیان کرده، می

 باشد؛ چرا کهفهم عرف و عقال از ضرر میاست که این ادعای بدون دلیل است؛ بلکه بر خالف 
اگر ضرر بر نقض غرض هم صادق باشد، باید عدم سود و امثال  آن را نیز ضرر حساب کرد، در 

  2حالی که چنین نیست.

                                                             
و التحقیق: في وجه الخیار فیه و في أمثاله أّن خصوصیات المبیع تارة تکون متعلقة لألغراض الشخصیة ألشخاص .»0 

المتعاملین، ککون العبد کاتبا ...، و اخری یکون متعلقة لألغراض النوعیة لنوع المتعاملین کسکنی الدار ... فکونها کذلك 
في مورد العقد، فیکون کالتوصیف المذکور أو کااللتزام الضمني لها، فتخّلف مثل هذا نوعا بمنزلة القرینة النوعیة علی إرادتها 

الوصف أو االلتزام یوجب الخیار، ألّن لزوم العقد و الحالة هذه یوجب الضرر، و هو نقض الغرض المعاملي، و إن لم یکن ضررا 
 (5/379)اصفهانی، حاشیۀ کتاب المکاسب، « مالیا،

[؛ ألّنه ال ینحصر في تفویت المال أو الحّق 4أیضا ضرر ]« 0»ما عن األستاذ قّدس سّره: أّن هذا المقدار  الوجه[ الثاني. »]2 
[؛ بل علی خالف 0و أمثالهما بل نقض الغرض أیضا ضرر، کما تقّدمت اإلشارة إلیه في الجهة األولی و فیه: أّنه دعوی بال وجه ]

[ و أمثاله، بل ذلك من قبیل تخّلف المراد و لیس 2لزم الصدق بعدم االسترباح ]ما علیه أهل العرف في معنی الضرر، و إاّل ل
 (076)آغا ضیاء عراقی، قاعدۀ الضرر، « ضررا، و إّن کان کذلك ]في[ بعض الموارد؛ النطباق عنوان آخر
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که برای تحقق ضرر در تخلف وصف بیان شده، سلب الحق است. می: معیار دوسلب الحق 2 – 7 
وصف را یک حکم عقالیی دانسته، شرعی بودن آن را با آقای حائری پس از اینکه خیار تخلف 

کند و دلیل ثبوت ضرر در تخلف وصف را سلب حق عقالیی عدم ردع و یا قاعدۀ الضرر اثبات می
ن في المقام عدم اتصاف العین بالوصف المطلوب فقد »گوید: داند. آقای حائری میمی فإذا تبی 

ف عن الشرط و هذا یوجب الخیار  ا باْلمضاء وقع التخل  عقَلئیا و بالتالي یوجب الخیار شرعا إم 
)فقه  «المنکشف بعدم الردع أو بقاعدة نفي الضرر ِلن  سلب الحق  العقَلئي عنه یعتبر ضررا علیه.

 (490، ص: 0العقود؛ ج
البته آقای حائری توضیح ندادند که چه حقی در اینجا از مشتری سلب شده است. اگر منظور حق 

سد، رلوم نیست چنین حقی برای مشتری ثابت شده و یا نه. از طرف دیگر به نظر میخیار است، مع
در این استدالل یک دور باطل وجود دارد، زیرا تحقق ضرر وابسته به سلب الحق شده و وجود 
حق وابسته به تحقق قاعدۀ الضرر در بحث ماست. بنابراین نقد اصلی به کالم آقای حائری است 

ل پنداشت یک حقی است، در حالی که منشاء این حق معلوم نیست و چیزی که این ضرر در طو
 که حق بودنش معلوم نیست، چطور نبودنش موجب ضرر است.

با توجه به دو معیار مذکور، این فقها معتقدند که از لحاظ عقالیی، در تخلف وصف، ضرر محقق 
ودش نرسد، یا حقش سلب ای یکی از طرفین به همۀ اغراض خشده است، یعنی اگر در معامله

شود و اگر با عدم حصول غرض، یا سلب حق، شود، این به نوعی ضرر برای او محسوب می
گوید هر جا حکم ضرری محقق معامله الزم باشد، ضرر  برای مشتری است و قاعدۀ ال ضرر می

این  گردد وباشد، مرفوع است. بنابراین لزوم معامله در صورت تخلف وصف طبق قاعده رفع می
 همان حق فسخ و خیار برای مشتری است.

همانطور که بیان شد، تمسک به قاعدۀ الضرر در گروه دو نکتۀ مهم است: اول: تحقق ضرر در 
از قاعدۀ الضرر؛ و هر دو مطلب جای تامل و اشکال « خیار»تخلف وصف و دوم: نتجه شدن 

ظاهرا در عرف چنین ارتکازی دارد. اوال اینکه نقض غرض مصداق ضرر است، جای تامل دارد و 
وجود ندارد. ثانیا اینکه الزمۀ قاعدۀ الضرر، وجود حق خیار برای مشروط له است، جای تامل 

توان رفع کرد. یعنی قاعدۀ الضرر این معامالت هم، ضرر را میمیدارد؛ چرا که با جوازی بودن حک
ای ذو الخیار باشد. مگر اینکه تواند موجب حق برهر چند نافی لزوم باشد، ولی نافی لزوم نمی

معتقد باشیم یک سیرۀ عقالیی برای حکم خیاری برای مشروط له در اینجا وجود دارد؛ در این 
صورت این سیره یک سیرۀ مشرعه خواهد بود که نیاز به امضاء شرعی دارد. و این مطلب است 

 اند.که امام ره مطرح کرده



 
 16 ....................................... 0411های تخصصی، دی ماهنامه داخلی گروه

 

 

 حکم عقَلیی (2
نکه در معاملۀ شیء موصوف به وصف خاص، تبادل تنها میان خود شیء حضرت امام ره با بیان ای

گیرد، نه میان شیء و وصف و مال؛ پس وصف مورد نظر خارج از و مال )عوض( صورت می
شود، هر چند در قیمت شیء طرفین تبادل است و هیچ بهایی در برابر آن صفت پرداخت نمی

رف و عقال هستند و نزد عقالء تخلف لحاظ شده است. لذا در صورت تخلف وصف، مرجع ع
 0شود.وصف در شیء موصوف موجب خیار می

 جمع بندی
گردید که ماهیت و منشأ خیار تخلف وصف به حقیقت عقالیی  با توجه به مطالب گذشته، روشن

گردد. در رابطه با توصیف دو نظر عمده میان فقهاء وجود دارد: برخی توصیف را توصیف برمی
گیرد. نتیجه چنین دانند که مشروط علیه بر عهده مییک نوع التزام همانند التزام شرطی می

رت عدم عمل به التزام از ناحیۀ ملتزم، شخص مقابل از لحاظ عرفی این است که درصومیالتزا
-خیار خواهد داشت، بنابراین ماهیت خیار تخلف وصف در این دیدگاه به خیار تخلف شرط برمی

ار تخلف ای که خیباشد و در نتیجه ادلهگردد، بلکه تخلف وصف یکی از مصادیق تخلف شرط می
 ای معقتدند، شرطاست. در مقابل عده کند، برای اثبات تخلف وصف کافیشرط را ثابت می

الوصف در شیء معین و مشخص معنا ندارد، بنابراین توصیف عین مشخص امری مستقل از 
تواند منشاء حق خیار برای طرف مقابل باشد. و بهترین شرط بوده، تخلف آن از لحاظ عقالیی می

سیره و  ۀ عقالیی است. یعنیتواند شرعی بودن خیار تخلف وصف را اثبات کند، سیردلیلی که می
ارتکاز عقالیی از قدیم بر این قرار گرفته که هرگاه فروشنده یک کاالی مشخص و معینی را با ذکر 

فروشد و ملتزم به وجود آن صفات در شیء مورد نظر است، عقالء حکم اوصافی به خریدار می
 و دلیل حجیت این سیره، کنند که در صورت نبود آن صفات، مشتری حق فسخ معامله را داردمی

توان از باب نقض غرض و سلب حق، تخلف وصف را عدم ردع شارع است. عالوه بر این می
مصداق ضرر دانست و خیار را برای زیان دیده اثبات کرد. زیرا هر چند، قاعدۀ الضرر، تنها لزوم 

چون جواز معامله و حق الخیار است، ولی میدارد و عدم لزوم اعم از جواز حکرا برمی
شود جواز از ناحیۀ حق نیازمند دلیل است، در جایی که دلیل بر جواز نباشد، معلوم میمیحک

رسد از لحاظ عرفی و شرعی اشکالی در التزام به وصف در شیء الخیار است. بنابراین به نظر می

                                                             
 ال، و لهذا ال یقّسط الثمن،... وو ال شبهة: في أّن التبادل إّنما وقع بین العین و المال، ال بین العین و الوصف و بین الم. »0 

أّن تخّلف الوصف عندهم في العین الموصوفة، موجب  ء في مثل المقام، هو الرجوع إلی العرف و العقالء، و ال شبهة فيأسّد شي
 (645/ 4)امام خمینی ره، کتاب البیع، « للخیار.
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 یهای دیگر را داشته باشد؛ اما اگر کسخاص وجود ندارد و الزم نیست همۀ خصوصیات شرط
توان توصیف را مستقال دربردارنده التزام خاصی دانست که تخلف شرط الوصف را معقول نداند، می

آن موجب خیار برای مشتری باشد.



 

 



 

 

 در حقوق و فقه اهل تسنن قراردادیقصد و رضایت 

 

 

 امینی استاد استاد راهنما: 
 

 نویسنده:
 7محمد قدسی 

 مقدمه
شرع از اسباب ایجاد -حقوقی عقود و قراردادها اگرچه با اعتبار و جعل عقال و قانونهای در نظام

شود که شرایط اساسی و ضروری آیند، ولی موضوع این اعتبار زمانی محقق میتعهد به شمار می
 آنها موجود باشد.

این شود. در صحت معامالت یاد می« رضایت»عالوه بر قصد و اراده از شرط دیگری با عنوان 
 باشد یا نیاز به عنصر وجودیشرط اضافه، عنصر وجودی دیگری در افق نفس عالوه بر قصد می

دیگری برای معامله غیر از همان قصد به مضمون نیاز نداریم و فقط باید این قصد آزادانه و از 
 روی اختیار محقق شده باشد نه با اکراه. 

ای با هم دارند؟ فقدان هر کدام چه رابطه ماهیت سه عنصر اراده، اختیار و رضایت چیست؟ چه
 اثری دارد؟

گیرد؟ آیا اکراه، رضایت را معدوم اکراه بر معامله در مقابل کدامیک از این سه عنصر قرار می 
 باشد؟ میکند یا اینکه رضایت موجود و سالم و یا موجود و معیوب می

                                                             
 99-411. دانش پژوه گروه فقه اقتصاد،سال تحصیلی  0
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ایران از رضای حاصل از اشتباه و اکراه  ق.م. 099کند چرا در ماده میاگر اکراه، رضایت را معدوم 
 سخن به میان آمده و موجب عدم نفوذ معامله دانسته شده است. 

برای اراده است و میکند که اشتباه، عیب عامیاین مطلب است را القاء  099همچنین ماده 
مورد  یا ارزشبرد، خواه مربوط به موضوع معامله باشد میانواع اشتباه، نفوذ رضا را از بین میتما

 معامله یا انواع دیگر. آیا تفاوتی بین انواع مختلف اشتباه باید قائل شد.
شوند، حکم واحد عدم نفوذ برای میبا توجه به اینکه برخی از انواع اشتباه موجب بطالن قرارداد 

 چه وجهی دارد؟ 099اکراه و اشتباه در ماده 
 ظر علم حقوق و فقه اهل تسنن است.این نوشتار درصدد پاسخ به سواالت مذکور از من

 قصد و رضایت در حقوق
 موضوعات مورد بحث در علم حقوق سه قسم هستند: 

 گیرد.میمانند بلوغ، حجر و ... که تحت سلطۀ اراده انسان قرار ن«: حالت حقوقی» -اول
اعمالی که ترتیب آثار حقوقی بر آنها، مشروط به این است که فاعل، «: عمل حقوقی» -دوم

 نتیجه و اثر آن عمل را بخواهد یعنی قصد کند مانند عقد بیع.
شود چه فاعل خواستار میاعمالی که آثار حقوقی به حکم قانون مترتب «: واقعۀ حقوقی» -سوم

 ترتب آثار باشد و یا نباشد؛ بلکه حتی اگر خواستار عدم اثر باشد. مانند اتالف مال غیر.
 باشد دو نوع است:میباید توجه داشت که قصدی که شرط تحقق اثر حقوقی 

باشد. این نوع قصد را، میقصدی که صفت خالقیت دارد و اثر حقوقی، مخلوق آن قصد  -اول
 قصد انشاء نامیده و بالتبع اثر حقوقی، ُمنشاء است.

نکه آن قصد، صفت دهد بدون ایمیقصدی که مقنن آن را موضوع یک اثر حقوقی قرار  -دوم
خالقیت داشته باشد. این نوع قصد، شرط تحقق جرم و ترتب مجازات بر عمل مجرم است. مثال 
مقّر حین اقرار باید قاصد باشد لذا اقرار شخص مست و نائم، اقرار نیست. اما قصدی که شرط 

 تحقق اقرار است، قصد انشاء نیست.
سی دارد و از اینجا فاصلۀ قصد در حقوق پس قصد در عمل حقوقی و در جرائم عمدی فرق اسا

 شود.میجزا و حقوق مدنی آشکار 
بایسته است به چگونگی و سیر ایجاد ارادۀ معامله کننده از ابتدا تا تشکیل معامله و نقش آن در 
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قراردادها پرداخته شود واال در مسائل فرعی  بینش کافی وجود نخواهد داشت. مثال شخصی که 
 افتد تا زمان تشکیل عقد بیع چه فعالیتمیخواهد خانۀ خود را بفروشد از زمانی که به این فکر می

یر میهایی در روان او طی  شود. با تحلیل اراده و چگونگی شکل گیری آن در نفس به مراحل ز
 رسیم:می

 الف. مرحله تصور یا ادراک یا خطور

ت. لذا ابتدا تصویر فروش خانه در ذهن نقش هیچ کار ارادی پیش از تصور موضوع آن ممکن نیس
بندد. ادراک معنی فروش و پیش بینی امکان اجرای آن، وجه امتیاز کار ارادی از اعمالی است می

گیرد. وقایع و شرایطی که ذهن را میکه به عنوان واکنش طبیعی در برابر وقایع خارجی انجام 
نام دارد. البته در تحقق این مرحله، « داعی»، سازدمیمتوجه امکان انجام دادن عمل و آثار آن 

 شود.میاراده و اختیار نقشی ندارد و بطور قهری انجام 

 مرحله تأمل یا تدبر یا سنجش یا تصدیق .ب

 بندد. تصوارتی که روبرویمیدر مرحله تصور، در ضمیر انسان مسائل مختلف و متضادی نقش 
کند، او را به سویی میدر درون شخص ایجاد  گیرد و هر کدام با انگیزه خاصی کهمیهم قرار 

 کشاند. می
تا  کندمیپردازد و دواعی گوناگون را با هم مقایسه میدر این مرحله شخص به ارزیابی کار خود 

 شود. سنجش سودمییابد و برای رسیدن به آن هدف راضی به معامله میسرانجام یکی را مهم تر 
ایج اقتصادی و اخالقی آنها، مقدمۀ گزینش نهایی داعی برتر یا کار و اندیشیدن دربارۀ نت و زیان

 کند. در مثالمیهدفی است که سرانجام او را منصرف یا راضی به انجام معامله و اتخاذ تصمیم 
اده تواند از پول خود استفمیکند که آیا نمیخرید خانه، پس از تصور خرید آن به این مطلب فکر 

 ویش جهت خرید سکه طال، سرمایه گذاری کند بهتر نیست؟ بهتری کند؟ آیا از پول خ

 نام گرفته است. آقای دوگی «جهت»همین داعی که بر دیگر دواعی پیشی گرفته در علم حقوق 

انگیزه و داعی غالب را هدف تعیین کننده نامیده و معتقد است یک عنصر مجزا از عمل حقوقی 
. هدف تعیین کننده، (231-235، 0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جست بوده که بطور کامل از موضوع اراده متمایز ا

 شود. برایمیوضعیت حقوقی است که پس از انجام عمل حقوقی برای انشاء کننده آن ایجاد 



 
 92 ....................................... 0411های تخصصی، دی ماهنامه داخلی گروه

 

 

مثال شخصی که قصد فروش خانه اش را دارد تا با پول آن بیماری فرزندش را معالجه کند، پس 
 ده است.از فروش پولی که بدست آورده، هدف او بو

 ج. مرحله رضا، عزم و تصمیم 

پس از  کند. بعبارتیمیذهن پس از ارزیابی دواعی گوناگون، نیکو و مفید بودن یکی را تصدیق 
سنجش در صورتی که فروش خانه را به سود خود و مطابق خواسته خویش بیابد، بدان شوق پیدا 

و در اصطالح علم حقوق « شوق»شود. این مرحله در اصطالح علم معقول میکرده و مایل 
مالزمه دارد. خالصه آنکه تردیدها « تصمیم»شود. این تمایل و شوق با پیدایش مینامیده « رضا»

شوق »شود که در علم معقول به آن گرفته می« تصمیم»جانشین آن شده و « جزم»پایان یافته و 
خوانند. شوقی که پس از مرحله تصور می« اراده»نگی نفس را حکماء گویند. این چگومی« مؤکد

 خواند.میشود، شخص را به سوی طلب میو تصدیق بطور قهری در ذهن ایجاد 
رضا یکی از حاالت اثرپذیری ذهن است و بر خالف قصد انشا، جنبه خالقیت ندارد و سازنده 

. تصمیم (032، ص0)حقوق مدنی، شهیدی، ج عقد نیست. هر چند وجود آن برای نفوذ عقد الزم است
 باشد.میمذکور هم سازنده عقد نیست و فقط یک آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده 

ت و اس« اراده»فرماید، میعالمه طباطبائی در بحث کیفیات نفسانی اولین موردی که مطرح 
د رسد معنای اراده نزمیبه نظر گوید: میگوید فعل اختیاری، متوقف بر اراده است. مالصدرا می

عقل واضح بوده ولی تعبیر از آن بطوری که درک حقیقت آن شود، سخت است. اراده، مغایر 
است. لذا انسان « نفرت»)که مقابل اراده است( مغایر « کراهت»است همانطور که « شهوت»

ارد و گاهی اشتهاء دارد کند آنچه اشتهاء ندارد مانند نوشیدن دواء بدمزه که نفع دمیگاهی اراده 
. با (003، ص4األسفار، مالصدرا، ج )کند مانند خوردن غذای لذیذ که برایش ضرر دارد میبه آنچه اراده ن

که توسط حکیم سبزواری صورت گرفته، « شوق مؤکد»این بیان  مالصدرا، به تعریف اراده به 

ٌد یحصل عقیب داع»شود میاشکال   (014)شرح المنظومة، حکیم سبزواری، ص  «إن  اْلرادة فینا شوٌق مؤک 
پس مبادی فعل ارادی: علم، شوق، اراده، قوة محرک عضالت است که پس از آن، عضالت به 

فمبادئ الفعل اْلرادي  فینا هي العلم والشوق »شود حرکت در آمده و فعل مد نظر انجام می
کة. هذا ما نجده من أنفسنا ة العاملة المحر  ة واْلرادة و القو  )نهایة االحکام، طباطبائی،  «في أفعالنا اْلرادی 

 (.056ص 
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 مرحله اجرای تصمیم و اعَلن اراده .د

مراحل تصور، تدبر و تصمیم در عمل ارادی، که همگی در درون شخص بودند، مطرح شد. آیا 
تواند در عالم خارج موجد اثری شود؟ دوگی معتقد است یک میاینها فی نفسه ارزش دارد؟ آیا 

تصمیم باطنی و درونی ممکن است دارای ارزش اخالقی و وجدانی باشد ولی فاقد ارزش 
کند میگذرد، حکومت نمیاجتماعی یا حقوقی است. قواعد اجتماعی بر آنچه در درون شخص 

اعد اجتماعی بر هیأت اجتماعی بلکه حاکم بر اعمال خارجی انسان است. به دیگر سخن قو
کند( یمانسان )یعنی اعمالی که انسان بدان وسیله با سایر همنوعان خود در اجتماع رابطه برقرار 

 کند.میکند. پس قواعد اجتماعی بر آنچه که از طرف فرد اعالن شده حکومت میحکومت 

ام نشده و قصد انشای در مثال مذکور، تا قبل از مرحله چهارم، عمل حقوقی فروش خانه انج
معامله تحقق نیافته است. در این مرحله پس از طی مقدماتی مثل تعیین ثمن، مشتری و ... مثال 

صد کنند. این اراده و قمیبا امضای مبایعه نامه تصمیم خود را نسبت به ایجاد عقد بیع خانه اجرا 
باشد و در این مثال میعقد  طرفین در هنگام امضای مبایعه نامه، همان قصد انشاست که سازنده

 (203-206، ص0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جشود به وسیلۀ قراردادن امضا در ذیل مندرجات ورقه، ابراز می

 قصد و رضا در حقوق مدنی فرانسه 
کند به عنوان یکی از شرایط میطرفی که تعهد « رضایت»ق.م. فرانسه، فقط  0011ماده  0در بند 

یاد شده است. اما « اراده»اساسی معامله ذکر شده است و در نوشته های حقوقی گاهی با کلمه 
ر معوض حتی غی -از این جهت مورد انتقاد حقوقدانان فرانسه قرار گرفته که برای تشکیل هر عقد 

کمک رویه های قضایی  مسلما اراده دو طرف ضروری است. ولی این نقص قانون در عمل به -
 و تحلیل های حقوقی برطرف شده است. 

را به « Consentement»برخی حقوقدانان معتقد هستند در کتاب های فارسی و عربی، کلمۀ 
اند؛ در حالی که در اصطالح حقوقی  به معنی توافق دو اراده گرفته« رضا»معنی متعارف آن، یعنی 

 «قصد و رضا»یا « رضا»است که شرط اساسی عقد،  است. همین اشتباه در ترجمه باعث شده
. برای تحقق توافق، وجود اراده باطنی و اعالم (043، ص0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جدانسته شود « اراده»یا 
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مذکور در ماده « رضایت»آن از هر یک از طرفین و توافق اراده ها ضروری است. بنابراین عنوان 
 تحلیل کرد: وجود اراده باطنی، اعالم اراده و توافق اراده ها. ق.م.ف را باید به سه عنصر 0011

تواند سازنده عمل میشود که رضا نمیبا تحلیل مراحل  فعالیت روانی معامله کننده، معلوم 
حقوقی باشد و قصد اجرای رضا و میل، آن نقش را دارد. این مطلب با مراجعه به وجدان قابل 

ر کنار دوستش در بیرون مغازۀ موبایل فروشی، توجهش کنیم شخصی دمیتصدیق است. فرض 
شود. ولی بدون توجه به اینکه صاحب مغازه از داخل، میبه یک موبایل داخل ویترین جلب 

 5گوید از آن خوشم آمده و اگر میشنود؛ به موبایلی اشاره کند و به دوستش میحرف های او را 
ل اگر مالک بیرون آید و بگوید آن موبایل را به شما میلیون تومان بفروشد خواهم خرید. در این حا

قوق مدنی، )حتوان پذیرفت معامله موبایل منعقد شده است؟ پاسخ وجدان منفی است میفروختم، آیا 

در حقوق فرانسه به معنی رضا به کار رفته، « اراده». باید توجه داشت که کلمه (090، ص 0شهیدی، ج
 (. 092)همان، ص ان عنصر سازنده در حقوق ما شناخته شده است نه به معنی قصد انشا که به عنو

توان میتوان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد، لکن نمیرا  Volonteدر حقوق فرانسه واژۀ 
آن را معادل اراده به معنی قصد انشا یا به محموع قصد و رضا )چنان که در بعضی تالیفات آمده 

( دانست؛ زیرا تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه (010، ص 0امی، جحقوق مدنی، سید حسن ام)است
به عمل نیامده است و عنصر قصد انشا، جدای از رضا با آثار متفاوت حقوقی مورد توجه قرار 
نگرفته است. هر چند که به رضایت در بعضی نوشته های حقوق مدنی فرانسه، وصف ایجاد کننده 

 (56)همان، صنسبت داده شده است 
بدین جهت نویسندگان حقوق مدنی فرانسه در کنار اکراه برخی اشتباهات را که در سیستم حقوقی 

کند، از عیوب رضا به شمار آورده اند. اما بدون تحلیل کافی میما به طور مستقیم قصد را معیوب 
در مبنای حقوقی کشور فرانسه و ایران، در برخی از تالیفات حقوقی داخلی نیز مورد اقتباس قرار 

 (.221)همان، صگرفته است 
برخی حقوقدانان معتقدند که ایراد عدم توجه به عنصر قصد در معامالت در حقوق فرانسه وارد 

)حقوق مدنی، رضای جدا از قصد نیست « consentement»چون مقصود از این اصطالح  نیست

برخی از حقوق دانان فرانسوی  گفته اند این کلمه به معنی اراده و توافق اراده (. 74، ص 2صفایی، ج
 (.74، ص2نقل از حقوق مدنی، صفایی، ج 03، ش4)کاربینه، حقوق مدنی، ج است.
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را امری فردی دانسته اند که با مفهوم رضا « Consentement»، بعضی نویسندگان فرانسوی
 ( .043، ص0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جتر است در حقوق ما نزدیک

طرح م« اراده»نویسد در حقوق فرانسه معموال قصد و رضا را تحت عنوان میسید حسین صفایی 
وق، اکراه موجب معلول شدن گویند. در علم حقمیکنند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمی

 (.74، ص 2)حقوق مدنی، صفایی، جرضا و از عیوب آن است ولی در علم فقه، اکراه مانع وجود رضاست 

حاصل آنکه توسط حقوق دانان ایرانی تلقی واحد و صائبی از رضا و قصد در حقوق فرانسه وجود 
 نسوی نیز قابل توجه است.ندارد و این اضطراب در خود حقوق فرانسه و بین حقوق دانان فرا

 قصد و رضایت در کَلم سنهوری 
کند که هر یک به تعاقد رضایت دارند سپس ایجاب و قبول میعقد، وجود متعاقدین را فرض 

کنند. رضایت زمانی است که اراده به سمت امر خاصی حرکت کند و به آن متصل توافق پیدا می
. لذا شخصی که اراده اش معدوم است )مثل شودمیشود. در صورت وجود اراده، رضایت فرض 

مجنون، طفل غیر ممیز و کسی که از هوش رفته بخاطر سکر یا بیماری( رضایت از او صادر 
 (. 041، ص0)نظریة العقد، جشود. قرارداد مستلزم بیان دو ارادۀ متوافق است مین

ود با شمیهی رضا منتفی بین اختیار و رضا تفاوت قائل شده اند. در نظر آنها گامیفقهاء اسال
ت. اگر رود ولی اختیار باقی اسمیاینکه اختیار باقی است. یعنی رضا با اکراه غیر ملجیء از بین 

 )همان(.شود میرود و اختیار فاسد میاکراه، ملجیء باشد رضا از بین 

ۀ دمقوم عقد، اراده یعنی تراضی متعاقدین است. پس رکن عقد تراضی است. تراضی با دو ارا

 .«التراضی هو تطابق االرادتین»آید میمتوافق بوجود 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل طرفان التعبیر عن ارادتین متطابقین »گوید: میق. م. جدید  19ماده   
خواهد اثر قانونی مشخصی یعنی انشاء التزام، ایجاد میمقصود از اراده اینجا اراده ای است که  ..«

کند. اراده با این تعریف، عمل قانونی است و عمل قانونی اعم از عقد است. منظور از وجود 
ری، )الوسیط، سنهواراده، صدور اراده از دارندۀ اراده به نیت احداث اثر قانونی یعنی انشاء التزام است. 

 (071-072، ص 0ج
پردازد که شامل دو میدر وجود تراضی بود. در ادامه سنهوری به صحت تراضی  تا اینجا بحث

 نویسد:میبخش اهلیت و عیوب اراده )غلط، تدلیس، اکراه، استغالل( است.  ایشان در ادامه 
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اکراه، فشاری است که باعث شده اراده شخص متاثر شود و به سمت تعاقد برود ولی آنچه باعث 
شود. اکراه اگرچه باعث فساد رسی است که در نفس عاقد واقع میشود، تمیفساد رضایت 

رود. پس ارادۀ مکره موجود است ولو اراده از روی ترس میرضایت شود ولی رضایت از بین ن
منتزع شود؛ چون بین اراده معامله و واقع شدن در تهدید، ضرر کمتر را برگزیده و اراده معامله  

ده فاسد است چون به نحو آزادانه عمل را انتخاب و گزینش نکرده کرده است. البته اراده صادر ش
 است. 

کند اگر رضا به زور بدست آید نه از روی ترس. در این حالت عقد باطل میاکراه، رضا را معدوم 
 (.334، ص 0)الوسیط، سنهوری، جاست بخاطر انعدام رضا 

گوید در صورتی که اکراه به حد الجاء میبنابراین آقای سنهوری قائل به تالزم رضا و اراده است و 
نرسد رضای معاملی وجود دارد و لکن از طرفی بخاطر ترس، رضایت فاسد است و از طرفی 
دیگر، اراده فاسد است چون حّر مختار نبوده است. این قول به نظر برخی فقهای امامیه مثل 

 محقق اصفهانی و امام خمینی نزدیک است.

 ایران مدنی قصد و رضایت در قانون 

شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد و از  0ق.م. 091در بحث انعقاد و اعتبار عقد، ماده 
کند، مطرح کرده است. جمع آوری شرایط درستی عقد بدین مینظر درونی نفوذ عقد را تحلیل 

گونه در فقه سابقه ندارد و نویسندگان قانون مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه پیروی کرده اند. 
رکن اساسی عقد، توافق طرفین است و شرایط دیگر برای نفوذ این توافق ضرورت دارد. البته قصد 

لی کافی نیست. گذشته از اراده سالم، هم پیمانان باید یک مفهوم و رضا از ارکان این توافق است و
البته فقدان شرایط صحت ( 033-034، ص0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جو اثر را بخواهند تا عقد بوجود آید 

مذکور در این ماده همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست. گاهی باعث بطالن و گاهی موجب عدم 
 (69، ص)هماننفوذ معامله است 

                                                             
موضوع معین که  -۳اهلیت طرفین  -۵قصد طرفین و رضای آنها  - ۷معامله شرایط ذیل اساسی است: . برای صحت هر 0

 مشروعیت جهت معامله. -۴مورد معامله باشد 
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ق.م. قصد طرفین و رضای آنها به عنوان یک شرط در ردیف سایر شرایط  091در بند یک ماده 
 . 0اساسی عقد ذکر شده است. در مواد بعدی آثار و احکام متفاوت آندو بیان شده است

قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و  0011نویسندگان قانون مدنی ایران، مفاد این ماده را از ماده 
ق.م.ف  0011غییراتی متناسب با حقوق امامیه در آن به عمل آورده اند؛ مثال در بند یک ماده ت

شده از قصد انشا برده نمیکند، به عنوان شرط نخست مقرر گردیده و نارضایت طرفی که تعهد می
 (.  024، ص0)حقوق مدنی، شهیدی، جاست 

در قانون مدنی و به خصوص اختالف با مالحظۀ تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام  مذکور 
شود که عالوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا، هر یک میوضعیت عقد فاقد هر یک از آن معلوم 

از این دو در قانون یک شرط )بمعنی االعم که سبب و علت را نیز شامل شود( مستقل عقد 
 -شود میمعلوم باشد. همچنین میباشند. قصد، شرط صحت عقد و رضا، شرط نفوذ آن می

قصد انشای  -که تحقق عقد را به قصد انشا اعالم کرده  2ق.م. 090خصوصا با ضمیمه کردن ماده 
طرفین در حقیقت یک شرط به معنی حقیقی آن که فقط زمینه را برای پیدایش عقد فراهم کند 

 قشنیست، بلکه عنصر سازنده عقد است و بر اساس اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، ن
جدای از شرایط و پیش از آن در ماده جداگانه « قصد»ممتاز در تحقق عقد دارد. لذا جا داشت 

. به نظر (032، ص0)حقوق مدنی، شهیدی، جشد میمطرح « رضا»فقط  091ماده  0شد و در بند میای ذکر 
رسد علت درج دو عنصر قصد و رضا در یک بند رعایت بی جهت مطابقت در تعداد شرایط می

 ق.م. فرانسه بوده است. 0011ق.م. ایران با ماده  091اساسی صحت معامله )به تعداد چهار( ماده 

قصد و رضا متکی به مبنای فلسفی و اصولی است و ناشی از اصل حاکمیت اراده انسان در روابط 
تواند تحقق عمل حقوقی را بدون میاجتماعی و تحلیل این روابط است و هیچ وجدان سالم ن

رضا در عمل حقوقی عبارت است میل   (025، ص0)حقوق مدنی، شهیدی، جو رضای انسان بپذیرد قصد 
شود. در صورتیکه قصد انشا یا میبه انجام عمل و در مرحله تصمیم و پس از سنجش حاصل 

                                                             
ق.م. مبین قصد و رضا توضیح  093و  092ق.م. اثر خالقیت عقد را برای قصد انشا شناخته است. در مواد  090. در ماده  0

ق.م. عقد فاقد  095ق.م. تطابق ایجاب و قبول، شرط صحت عقد دانسته شده است. در ماده  094 داده شده است. در ماده
قصد را با ذکر مصادیق آن، باطل اعالم کرده است. اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مکره و موارد تحقق 

 ق.م. مطرح شده است. 219تا  099اکراه در مواد 
 شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.. عقد محقق می 2
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 شودمیاراده انشا، عنصر سازنده عقد است که در مرحلۀ بعدی یعنی مرحله اجرای تصمیم حاصل 

 .(031)همان، ص
نویسد: اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است. در اصطالح میمیسید حسن اما

توان، اراده را به خواستن معنی کرد. اما هنگام تحلیل حاالت روانی معامله میحقوق ایران نیز 
 کننده و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی، برای اراده دو حالت جداگانه درونی شناخته

اراده ق.م.(.  091ماده  0)بند شود: یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشا تعبیر شده است می
و زمانی فقط به قصد  (013، ص 0)حقوق مدنی، امامی، جرود میگاهی به معنی قصد و رضا با هم به کار 

 .(011)همان، ص شودمیانشاء اطالق 
این ماده با چنین ترکیبی ق.م.(.  099)رک ماده در حقوق ما، عیوب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است 

ق.م. فرانسه اقتباس شده است. با این تفاوت که  0019شود و از ماده میدر کلمات فقها دیده ن
گاهکه تدلیس در زمره عیوب رضا نیامده است. قانونگذار از آسیب این عامل به سالمت ا  راده آ

است منتها برای اینکه قراداد باطل نشود و اختیار انحالل بدست کسی باشد که از تدلیس زیان 
 (422و  394، ص 0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جبرد، به زیان دیده حق فسخ معامله را داده است می

است و برای اراده میق.م موهم این مطلب است که در علم حقوق، اشتباه، عیب عا 099ماده 
برد، خواه مربوط به موضوع معامله باشد یا ارزش مورد میانواع اشتباه نفوذ رضا را از بین میتما

معامله یا انواع دیگر. اما اینگونه نیست و برخی انواع اشتباه مثل اشتباه در ارزش مورد معامله 
بران ضرر )غبن( و در وصف صحت آن )عیب( در زمره خیارهای فسخ معامله آمده و وسیله ج

 (422، ص 0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جاست نه عیب اراده 

ق.م. مقید به اشتباه در خود  210و  211اطالق این ماده در مورد رضای حاصل از اشتباه، در مواد 
 ( 204)قانون مدنی، کاتوزیان، ص موضوع معامله و شخصیت طرف قرارداد شده است 

عدم »آید که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، ق.م. برمی 211با اینکه از ظاهر ماده 
عقد ترجیح دارد. اشتباه در شخصیت طرف معامله، « بطالن»عقد است، از نظر منطقی « نفوذ

از نظر ضمانت اجراء تابع اشتباه در خود موضوع معامله است و بطالن عقد، دست کم در بعضی 
 (.204-205)همان، صموارد منطقی تر است 
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بی اثر »ذکر شده است؛ در معنی اعم خود یعنی  211و عینا در ماده  099نفوذی که در ماده  عدم 
شود. با اینکه اشتباه در ماهیت میبه کار رفته و شامل بطالن و عدم نفوذ به معنی اخص « بودن

موضوع معامله و شخص طرف عقد )در موردی که علت عمده عقد باشد( عیب قصد بوده و 
قد است ولی چون اکراه، عیب رضا بوده و موجب عدم نفوذ به معنی اخص است موجب بطالن ع

باشد، ذکر اشتباه در کنار اکراه در یک ماده موجب شده است میو معامله مکره صحیح و غیر نافذ 
به آن دو نسبت داده شود و در ماده  099که یک حکم مشترک یعنی عدم نفوذ به معنی اعم در ماده 

تکرار گردد. زیرا عقد باطل نیز فاقد نفوذ و اثر قانونی است.  099تباط کامل با ماده به دلیل ار 211
بهتر بود حکم هر یک از اشتباه و اکراه در یک ماده جداگانه مقرر  211، 099بنابراین در تنطیم مواد 

 (.  064-065، ص0)حقوق مدنی، شهیدی، ج گردیدمی
گزارد مبنای عدم نفوذ ست و اثری که در اراده مکره میدر قانون مدنی اکراه در زمره عیوب رضا ا

معامله قرار گرفته است. البته در حقوق ما، رابطه ضمانت اجرای کیفری و مدنی اکراه از بین رفته 
است. پس صدور حکم برائت متهم )مکِره( از دادگاه جزا، اگر بر مبنای جرم نبودن عمل باشد، 

زیرا احتمال دارد امری نامشروع و تهدید کننده از لحاظ کیفری مانع از اقامه دعوای مدنی نیست. 
 (493، ص 0)حقوق مدنی، کاتوزیان، جنباشد « جرم»

ن  قصد و رضایت در فقه اهل تسن 
و  «عقود صوری»باعث تولد دو نظریۀ « اشتباه در اراده»و « انتفاء ارادۀ حقیقی عقد»دو حالت 

شود. در نظریۀ اول، اتفاق طرفین می)در اصطالح قانون عیوب رضا نامیده شده( « شوائب إرادة»
قی یدر عقد، فقط ظاهری بوده و ارادۀ باطنی حقیقی منتفی بوده است. اما در نظریۀ دوم ارادۀ حق

ۀ کنیم و آن نکته باعث تضعیف رابطمیمنتفی نیست اما بخاطر نکته ای ما شک در صحت عقد 
ا توان رضای او رمیعقدی شده است. یعنی آفتی به اراده عاقد اصابت کرده است و بنابراین ن

   صحیح کامل ملزم برشمرد.
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( یا بعد تحقق عقد عارض غلط -0ِخالبة -عیوب رضا یا همراه با تکوین عقد وجود دارند )اکراه
)اختالل در اجرای عقد(. نتیجۀ مشترک این چهار  2گذاردمیشود ولی در رضای سابق تاثیر می

کند توسط کسی که رضایش معیوب شده است. اکراه قسم این است که عقد را قابل ابطالل می
بطور مباشری وادار به باشد چون اراده را اسیر کرده و آن را میمیمهمترین عیب رضا در فقه اسال

 شود:میکند. جهت روشن شدن بحث سه واژۀ اراده، اختیار، رضا تعریف انجام عقد می
 اراده: مجرد عزم بر کاری و روی آوردن به آن. -
 اختیار: تمکن بر ترجیح انجام کار یا ترک. -
 رضا: رغبت به کار و روی آوردن به آن با خرسندی. -

ود حتما اراده و اختیار بوده است. شخص، مختار است ولو به خاطر اگر کاری از انسان صادر ش
 دهد. پس اختیار دو قسم است:میدوری از ضرر، اقدام بر کار کرده و ترجیح بر ترک 

 الف: صحیح سلیم: زمانی که فعل از ارادۀ آزاد )ارادة حرة( منبعث شود. 
ود ه است. در این قسم، رضایت مفقب. فاسد غیر سلیم: ترجیح کار بخاطر ضرر یا شّر کمتر بود

 است.
اگر فاعل، در قصد مستقل باشد و اختیار فعل کند، اختیارش در تعریف دیگری آمده است که 

 صحیح است واال فاسد است.
بنابراین اختیار مرتبه ای اخص از اراده است. چون اراده کننده گاهی مختار و گاهی مجبور است.  

رضا هم مرتبه ای اخص از اختیار است چون گاهی انسان با اینکه مختار در انجام کاری است 
ر کشد. دمیولی رضایت و رغبت به آن کار ندارد مانند کسی که برای دفاع از خودش کسی را 

اه شدید و ملجیء، رضایت مفقود و مفسد اختیار است ولی در اکراه ضعیف و غیرملجیء، اکر
 رضایت مفقود است ولی اختیار فاسد نیست. 

                                                             
ر شود. بعضی فقها تعبیصورت های خدیعه را شامل می. در لغت به معنای خدیعه است ولی عنوان خالبة، عام است و تمامی 0

)المدخل الفقهی العام، کرده اند. چهار صورت خالبه عبارت اند از: خیانت، تجانس، تغریر، تدلیس العیب « تدلیس»به 
 (459-460، ص 0زرقاء، ج

از مبیع قبل تسلیم آن. لذا رضایت مشتری به باقیمانده به تنهایی، در مقابل حصه آن از ثمن، مختل  . مانند تلف قسمتی 2
 شود. می



 
 010 .................................. تسنن اهل فقه و حقوق در قراردادی رضایت و قصد

 

 
 

اکراه بر اجراء عقد، مانع انعقاد عقد نیست چون ضرر در آن فقط متوجه عاقد است و برای 
؛ و چه بسا بعد زوال اکراه شودمیحمایت عاقد مستکره، خیار یعنی حق ابطال عقد به او داده 

بیند آنچه بر آن اکراه شده به مصلحت او بوده است. لذا در اکراه شرط نیست که ارادۀ حقیقی می
منتفی شود مثل عقد صوری؛ بلکه شرط است شبهه ای که باعث ایجاد شک در تحقق ارادۀ 

ره مخیر شود یعنی مکمی حقیقی شود. لذا در تاثیرش بر عقد به اندازۀ غیر ملزم بودن عاقد کفایت
 است بین تثبیت عقد و ابطال آن. البته این حکم محل اختالف است:

 الف. برخی فقها قائلند که اکراه بر عقد مانع انعقاد عقد شده ولذا باطل است. 
کند نه ابطال. لذا احکام عقد فاسد بار میب. ابوحنیفه قائل است که اکراه فقط عقد را فاسد 

شود )عقد فاسد به نظر ابوحنیفه، منعقد است نه باطل، اما متسحق فسخ است. البته اگر بعد می
شود چون فساد فقط بخاطر صیانت از میزوال اکراه، مکره اجازه دهد، عقد صحیح و الزم 

 مصلحت و حق شخص مکره بود نه مصلحت شرعی عام. 
لی، شود و مانند عقد فضومینفوذ عقد  ج. زفر شاگرد ابی حنیفه معتقد است که اکراه باعث عدم

به اختیار قول زفر اشعار  0مجلۀ عدلیه 0116صحیح ولی نسبت به مستکره موقوف است. ماده 
 دارد. 

 شود ولیمید.  مذهب مالکیه قولی نزدیک به نظر قول قبلی دارند: عقد مکره، صحیح منعقد 
ن مکره و مضطر  )االکراه المباشر و غیر ملزم است و مکره خیار در ابطال دارد. این حکم بی

 الضغط( یکسان است.
هـ. شافعیه قائل به بطالن شده و گفته اند: عقود و سائر تصرفات قولی که با اکراه بوده از اساس 

دانند و اختیار و رضا متالزم بوده میباطل است.چون شافعیه، رضا را محور اصلی انعقاد عقد 
 کند. کسی که تحتمیشود. اکراه هر دو را سلب میحقق نپس وجود یکی بدون وجود دیگری م

کند قصد انشاء عقد ندارد و فقط قصد رهایی خودش را دارد. پس الفاظ تعبیر میاکراه تصرف 

                                                             
ُة  0 یَجاُر َواَل اْلِهَبُة َواَل الْ 0116. )َمادَّ َراُء َواَل اإْلِ ِذي َوَقَع ِبِإْکَراٍه ُمْعَتَبٍر َواَل الشِّ ْبَر ( اَل ُیْعَتَبُر اْلَبْیُع الَّ ْقَراُر َواإْلِ ْلُح َواإْلِ اُء َفَراُغ َواَل الصُّ

ْفعَ  یِن َواَل إْسَقاُط الشُّ ِجیُل الدِّ
ْ
َجاَز اْلُمْکَرُه َما َذَکَر َبْعَد َزَواِل اإْلِ َعْن َماٍل َواَل َتأ

َ
ْو َغْیُر اْلُمْلِجِئ , َوَلِکْن َلْو أ

َ
ْکَراُه أ اِه ْکَر ِة , ُمْلِجًئا َکاَن اإْلِ

 (094ُیْعَتَبُر )مجلة األحکام العدلیة، هواوینی، ص
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دهند. این خالف نظر ابی حنیفه است که میکننده اراده در حالت اکراه داللتشان را از دست 
 (.431-457، 0)المدخل الفقهی العام، زرقاء، ج امکان انفکاک اختیار از رضا را قائل بود

طبق نظر فقهایی که رضا را به اختیار تفسیر کرده )و قائلند که ایندو یک چیز بوده و لذا انشاء 
آید که آیا قصد و رضا دو امر مختلف میعقد منوط به دو امر اراده و رضا است(؛ این سوال پیش 

 اند یا دو اسم برای مسمای واحد اند؟ 
جمهور فقیهان غیر از حنفیه معتقدند که مراد از رضا، قصد انشا عقد با عبارتی است که داّل بر 
آن است بغرض طلب آثار و از روی رغبت. این اثر برای اختیار عاقد است. به تعبیر دیگر: رضا، 

 ءالرضا اختیار العاقد إنشا»اختیار انشاء عقد توسط عاقد یا قصد انشا عقد توسط عاقد است 
بنابراین سه عنوان رضا، اختیار و اراده انشا عقد معنای واحد دارند یا « العقد أو قصده إلی ذلک

 شود ولی اصلمیشوند. اکراه منافی رضا است و باعث فساد اختیار میمنتهی به معنای واحد 
 شود هرچند شافعیه قائل به الغاء عبارات مکره مثل صبی و مجنونمیاختیار و قصد منعدم ن

االکراه  فینتفی به رضاه أو یفسد به اختیاره من غیر ان تنعدم به االهلیة في حق المکره »هستند 
فتأثیر االکراه عنده « » أو یسقط عنه الخطاب...ال ینعدم أصل القصد و االختیار باالکراه

الرضا  م)الشافعي( في الغاء عبارة المکره کتأثیر الصبي والجنون وعندنا تأثیر االکراه في انعدا
؛ المبسوط، 340، ص 0أحکام المعامالت الشرعیة، الخفیف، ج)« ال في اهدار القول حتی تنعقد تصرفات المکره

 (.077-076، ص6؛ ج39، ص24السرخسي، ج

اما حنفیه قائل به تغایر بین رضا و اختیار هستند. در این دیدگاه، اختیار دو قسم صحیح و فاسد  
فاعل در قصد خود و بدون آنکه تحت تاثیر دیگری قرار بگیرد،  دارد. اختیار صحیح آن است که

استقالل داشته باشد. با قصد عمل حقوقی ناشی از اکراه و برای رفع تهدید، اختیار فاسد است 
و این در صورتی است که اکراه شدید مثل تهدید به قتل یا جرح باشد. اکراه ضعیف )مثل تهدید 

امیه، )حقوق قراردادها در فقه امباشد مییار نبوده و فقط منافی رضا به ضرب خفیف یا حبس( منافی اخت

 (.90، ص2قنواتی، ج

 جمع بندی
قانون مدنی ایران با قصد طرفین و رضای آنها )به صورت تفکیک شده( به  091در بند یک ماده 

 نعنوان یک شرط در ردیف سایر شرایط اساسی عقد ذکر شده است. نویسندگان قانون مدنی ایرا
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قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و تغییراتی متناسب با فقه  0011تنظیم مفاد این ماده را از ماده 
امامیه )تفکیک قصد از رضا( در آن به عمل آورده اند. در حقیقت، قصد علت تحقق ماهیت عقد 

در  است و رضا، شرط نفوذ آن است که این شرط در معامله مکره وجود ندارد. اشکال این ماده،
 باشد که گویی اثر واحد دارند. میسیاق واحد قرار دادن قصد و رضا 

ارت از عب« رضا»در صورتی که رضا در این ماده، به معنای مصطلح فقهی آن نباشد و گفته شود 
آورد که نتیجه اکراه باید بطالن باشد نه مییا مالزم آن است، این اشکال را بوجود « قصد انشا»

 ق.م. اثر عدم نفوذ را پذیرفته است.  099که قانونگذار بطور صریح در ماده عدم نفوذ. حال آن
 باشد؟ میآیا با وجود اکراه، رضا معدوم است یا موجود و سالم و یا موجود و معیوب 

تواند عیب رضا یا اراده باشد بلکه از بین برنده رضای به معنای طیب نفس است. میماهیت اکراه ن
تبع حقوق فرانسه، عیب رضا و اراده را در مثل بحث اکراه مطرح کرده اند.  حقوقدانان ایرانی به

اند که فقیهاِن قائل به عدم نفوذ نخواسته اند بین رضای سالم و معلول برخی حقوقدانان انتقاد کرده
تفاوت بگذارند و همه بحث را محدود به این کرده اند که آیا رضایت وجود دارد یا قصد بدون میل 

و در  تواند موجودمیمحتوا ساخته است. در حال که رضا از امور کیفی است و صورتی بی باطنی،
عین حال معلول باشد. این نظر قابل قبول نیست چون رضا امری بسیط است. بنابراین رضا یا 

 موجود است یا معدوم.
ثر عدم ه پذیرش امشهور فقها معتقد به عدم نفوذ معامالت مکره هستند. قانونگذار ایران با توجه ب

ق.م.  099نفود معامله اکراهی، راه مشهور را برگزیده است. منتها اشکال این است که در ماده 
آمده یعنی با وجود اکراه، رضایت وجود دارد. برای رفع اشکال باید بین « رضای حاصل»تعبیر 

س طیب نفدو نوع رضایت تفکیک کرد. رضایت گاه به معنای رضای معاملی و گاه به معنای 
است. رضای مکره، رضای معاملی و نه طیب نفسی است. مکره به لحاظ فشار و زور وارده شده 

شود تا خود یا آشنایانش را از خطر مصون بدارد اما میل باطنی به معامله میراضی به انجام معامله 
 دهد ضرر کمتر را بپذیرد.میندارد. پس مکره قصد عمل حقوقی دارد و ترجیح 

ق.م. عیوب رضا را محدود به اشتباه و اکراه دانسته اند اما  099حقوقدانان ایران با توجه به ماده 
عنوان عیب رضا مبنایی ندارد. اشتباه اگر اساسی باشد )اشتباه در خود موضوع معامله و شخص 
طرف که علت عمده عقد باشد(، مانع قصد و موجب بطالن عقد است و نوبت به عیب رضا 
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قانون مدنی، عدم نفوذ  211در ماده « اشتباه در خود موضوع»سد. ممکن است گفته شود اثر رمین
بی »در معنی اعم خود یعنی  211و  099اعالم شده است ولی پاسخ آن است که عدم نفوذ در ماده 

در مورد  099شود. اطالق ماده به کار رفته و شامل بطالن و عدم نفوذ به معنی اخص می« اثر بودن
ق.م. مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و  210و  211ضای حاصل از اشتباه، در مواد ر

 شخصیت طرف قرارداد )در موردی که علت عمده عقد باشد( شده است.
با اینکه اشتباه در ماهیت موضوع معامله و شخص طرف عقد، عیب قصد بوده و موجب بطالن  

و موجب عدم نفوذ به معنی اخص است و معامله  عقد است و از طرفی اکراه، عیب رضا بوده
باشد؛ ذکر اشتباه در کنار اکراه در یک ماده موجب شده است که یک میمکره صحیح و غیر نافذ 

به  211به آن دو نسبت داده شود و در ماده  099حکم مشترک یعنی عدم نفوذ به معنی اعم در ماده 
زیرا عقد باطل نیز فاقد نفوذ و اثر قانونی است. بنابراین تکرار گردد.  099دلیل ارتباط کامل با ماده 

 یدگردمیبهتر بود حکم هر یک از اشتباه و اکراه در یک ماده جداگانه مقرر  211، 099در تنطیم مواد 
و بیان عدم نفوذ،  211وجه دیگر بر عدم بیان صریح بطالن در اشتباه در خود موضوع معامله ماده 

ق.م. فرانسه باشد. حال  0001خواسته چیزی شبیه بطالن نسبی در ماده  آن است که قانون گذار
آنکه بین این دو تفاوت وجود دارد. بطالن نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای 

باشند؛ زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطالن میمتفاوت 
باشد و از سوی دیگر در حقوق میعالم بطالن، از ابتدا دارای آثار قانونی نسبی، عقد پیش از ا

فرانسه در کنار بطالن نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو 
 باشد.ضمانت اجرا می

از قصد و رضایت در حقوق فرانسه توسط حقوقدانان ایرانی میبرداشت و گزارش واحد و منسج
بدست نیامد. در حقوق فرانسه قصد انشا به عنوان یک عنصر مستقل از رضا در بین شرایط 
صحت عقد در نظر گرفته نشده است. بعبارتی در حقوق فرانسه قصد و رضا از یکدیگر تفکیک 

شود نه رضا در میبه رضا یا  توافق اراده ترجمه  0011در ماده   consentementنشده و کلمه
ق.م. ایران مطرح شده است. اکراه به  091ت تفکیک شده که در بند یک ماده کنار قصد بصور

عنوان عیب اراده مطرح شده است البته مشروط به اینکه اکراه شدید نباشد. در اکراه مادی، اراده 
رود. قربانی اکراه، میمفقود است نه معیوب. اما در اکراه معنوی، اراده به طور کامل از بین ن
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پذیرد. اراده در چنین حالتی معیوب است واثر میبه خاطر فرار از ضرر تهدید شده، قرارداد را 
ق.م. فرانسه همین قسم اکراه را مطرح کرده است.  0000اکراه، بطالن نسبی قرارداد است. ماده 

عقد  ء و شخص متعاقد، موجب بطالنپوتیه اکراه و اشتباه را یکسان ندانسته و اشتباه در ذات شی
 راه فقط موجب معیوب شدن اراده دانسته است.اما اک

 دارد.میدر حقوق فرانسه اکراه دوجنبه دارد. هم به عنوان عیب اراده مطرح شده و هم جنبه جر
کسی که »ق.م. عراق تفاوت عملی بین دو نوع اکراه مادی و معنوی وجود ندارد:  005در ماده 

  0«.ن، عقد نافذ نیستاکراه کند به اکراه معتبر، به هر یک از دو نوع آ

در حقوق فرانسه و مصر، اکراه مانند اشتباه و تدلیس از موارد عیوب اراده است اما در اشتباه آنچه 
گاهی طرف قرارداد است ولی در اکراه میاراده را معیوب  کند غفلت، فراموشی، جهل و عدم آ

،  واحد است یعنی بطالن ترس ناشی از تهدید به ضرر. در قانون فرانسه حکم هر سه عیب اراده
نسبی )قابل ابطال(. در حالی که حقوق مدنی ایران با دخل و تصرف در حکم مساله، قراداد ناشی 

داند. این احکام بر اساس حقوق میاز اشتباه اساسی را باطل و قرارداد ناشی از اکراه را غیرنافذ 
 اسالم صادر است. 

( مطرح کرده consentementتحت عنوان اراده ) در حقوق فرانسه بطور معمول  قصد و رضا را
گویند. یعنی در حقوق فرانسه رضا جدای از قصد میاند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن ن

، عیب «vice di consentement»رسد ترجمه صحیح عبارت مینیست. بدین تریب به نظر 
 مقاله 24اراده و نه رضا است.  رک ص

گوید در صورتی که اکراه به حد الجاء نرسد تالزم رضا و اراده است و میآقای سنهوری قائل به 
رضای معاملی وجود دارد و لکن از طرفی بخاطر ترس، رضایت فاسد است و از طرفی دیگر، اراده 
فاسد است چون به نحو آزادانه عمل را انتخاب و گزینش نکرده است. این قول از جهت تالزم 

امامیه مثل محقق اصفهانی و امام خمینی نزدیک است. اما محقق  مذکور به نظر برخی فقهای
د داناصفهانی، اکراه را مانع صحت عقد دانسته و امام خمینی، عدم اکراه را شرط صحت عقد می

 داند.میو بطور صریح اختیار را شرط ن

                                                             
 .«من اکره اکراها معتبرا باحد نوعی االکراه علی ابرام العقد ال ینفذ عقده. » 0
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جمهور فقیهان غیر از حنفیه معتقدند، سه عنوان رضا، اختیار و اراده انشا عقد معنای واحد دارند 
صل شود ولی امیشوند. اکراه منافی رضا است و باعث فساد اختیار مییا منتهی به معنای واحد 
شود. حنفیه قائل به تغایر بین رضا و اختیار هستند. اکراه، قصد و اختیار اختیار و قصد منعدم نمی

برد. مگر در اکراه شدید مثل تهدید به قتل یا جرح که اختیار میکند بلکه رضا را از بین میرا زایل ن
کند. یمرا فاسد 



 

 

 

 نفقه زوجه حامل در عده وفات

 

 استاد راهنما: استاد فاضل
 

 نویسنده:
 7محمدحسین رحمتی

 مقدمه
زنی که شوهر خود را از دست داده در صورتی که بار دار نباشد وظیفه دارد مدت چهار ماه و د 
روزعده نگه دارد. وی در این مدت به اتفاق فقهاء، مستحق پرداخت نفقه از اموال همسر خود 
نیست. و در صورتی که زن بار دار باشد ابعداالجلین )چهار ماه و ده روز یا وضع حمل( زمان عده 
اوست. سوالی که در اینجا مطرح است اینست که آیا زن حامل در این مدت مستحق نفقه از اموال 

به  ای نسبتباشد و یا خیر؟ و در صورت منفی بودن پاسخ آیا اقارب زن وظیفههمسر خویش می
نفقه او داردند یا خیر؟ و یا اینکه مخارج زن در مدت حمل باید از سهم االرث جنین در شکم  زن 
تامین گردد. در این فرض، آیا نفقه برای خود زن است و یا برای جنین، و اگربرای زن است, آیا 
نفقه به علت باردار به او پرداخت می شود و یا به جهت عده وفات. چرا که اگر نفقه برای جنین 

ضع ن وباشد و یا برای زن، ولی به جهت باردار بودنش به او پرداخت گردد، این نفقه تنها تا زما
حمل ادامه می یابد و اگر برای زن و به جهت عده وفات باشد این نفقه با پایان یافتن عده، پایان 

ل پردازد، و با طرح ادله و نقد براهین قویابد. نوشتار حاضر به بررسی و پاسخ سواالت فوق میمی
 کند. مخالف، نظر مختار خویش را بیان می

                                                             
  99-411دانش پژوه گروه فقه خانواده،سال تحصیلی  .0
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 اقوال
وفات مرد و زوال رابطه زوجیت، وی موظف به پرداخت  نفقه نیست،  به اجماع فقهای امامیه، با

و زوجه از اصل ترکه همسر خود، ِدینی به عنوان نفقه طلبکار نیست، اما اینکه از سهم جنین خود، 
باشد. مشهور قدمای از فقها و برخی از فقهای متاخر، باشد یا خیر، اختالف میمستحق نفقه می

دانند، اما عدم استحقاق تا زمان وضع حمل، از سهم االرث جنین ثابت می نفقه را برای زن حامل،
ای برای زوجه، میان دانشمندان متاخر، شهرت دارد، چنانچه عده معدودی از قدما چنین نفقه

 .اند. در مجموع چهار قول در این مساله وجود داردنیز به این قول گرویده

 قول اول: عدم استحقاق نفقه مطلقا
 ردار در دوران عده مستحق نفقه نیست، نه از اصل ترکه شوهر خود و نه از سهم االرث جنین.زن با

 ( ۲۰، ص۹)مصنفات شیخ مفید، رساله احکام النساء، جمفیدشیخ  ) ۵۰۵، ص۵کشف الرموز، ج)این سخن را ابن عقیل، 
و از متاخرین محقق حلی، عالمه حلی،  (2/357)نظام النکاح/از قدما، ) ۸۳۷، ص۵السرائر، ج) و ابن ادریس

 (1/454)مسالک/اند. شهید ثانی و سایر متاخرین پذیرفته (2/49)ارشاداالذهان/

 قول دوم: پرداخت نفقه از سهم االرث جنین
شود، اما وی از سهم االرث از اصل ترکه همسر، به زن حامل در زمان عده، نفقه پرداخت نمی 

، ابوالصالح، و ۲۳۷، شیخ طوسی، النهایة  صو ۲۷۰، ص۳شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه،ج )باشد.جنین مستحق نفقه می

 ( ۳۳۴، ص۵۵فقه الصادق، جروحانی،۳۷۹، ص۵وابوالصالح، المهّذب، ج ۳۵۹، و ابن حمزه، الوسیلة ص ۳۷۳الکافی ،ص

 قول سوم: استحقاق نفقه از سهم االرث جنین در صورت نیاز
نیازمند باشد، اما  در صورتی که از زوجه در صورتی مستحق نفقه از سهم االرث جنین است که  

شود. این تفصیل بیانی است که محدث تمکن مالی برخوردار باشد به وی نفقه پرداخت نمی
عالمه مجلسی، در مرآة  (472)و یحیی بن سعید در الجامع للشرایع  (25/001)بحرانی در حدائق 

 اند.ذکر نموده (095، ص۵۷) جالعقول، 

 نفقه از سهم االرث جنین در صورت نعلق نفقه به حمل: استحقاق مقول چهار
در صورتی زن مستحق نفقه از سهم االرث جنین است که نفقه را متعلق به حمل بدانیم، اما اگر  

ز برد،همانطور که انفقه مربوط به خود زن باشد، در این صورت نصیبی از سهم االرث جنین نمی

http://lib.eshia.ir/10145/2/202/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
http://lib.eshia.ir/10023/2/738/%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8
http://lib.eshia.ir/11021/3/510/%D9%85%D8%B6%D8%AA
http://lib.eshia.ir/10054/1/538/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://lib.eshia.ir/10033/1/313/%D9%88%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9
http://lib.eshia.ir/10033/1/313/%D9%88%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9
http://lib.eshia.ir/10033/1/313/%D9%88%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15128/1/329/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85
http://lib.eshia.ir/15128/1/329/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85
http://lib.eshia.ir/10113/22/334/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9
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. این تفصیل را عالمه حلی در کتاب مختلف الشیعه باشداصل ترکه همسر خود مستحق نفقه نمی
  )   ۴۹۳، ص۸مختلف الشیعه، ج )است. بیان کرده

باردار در زمان عده وفات، ذکر این  بعد از بیان دیدگاه دانشمندان و آرای ایشان در مورد نفقه زن
ده، و همسراش قطع ش نکته ضروری است، با توجه به اینکه بعد از وفات شوهر، رابطه او با اموال

شد دیگر از عهده او خارج شده، لذا اثبات مخارجی را که وی در قبال تمکین زن باید متحمل می
نفقه است مگر اینکه خالف آن ثابت شود،  باشد چرا که اصل عدمنفقه برای زن نیازمند دلیل می

همچنین اگر منشا پرداخت نفقه، جنین در شکم هم باشد به علت اینکه، حالت سابق، عدم  است، 
ه آیا شود کای هم برای او نبود، با تشکیل شدن جنین شک میچرا که قبل از وجود جنین، نفقه

شود. لذا ان عدم سابق استصحاب میگیرد یا خیر؟ در این صورت همای به او تعلق مینفقه
که  )۸۳۷، ص۵اوی، جابن ادریس، السرائر الفت)باشد پرداخت نفقه پس از وفات شوهر نیازمند ارئه دلیل می

 اینک به بررسی این ادله خواهیم پرداخت.

 ادله 
 روایات  -الف

در اثبات یکی از چهار قولی که ذکر شد، آنچه بیشتر مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته، روایاتی 
 شوند.است که در منابع فقه امامیه گردآمده، این روایات به دو دسته تقسیم می

 دانندکه زن را مستحق نفقه نمیدسته اول: روایاتی 
 شوند.این دسته روایات خود به دو گروه تقسیم می 

 داند. روایاتی که در خصوص زن باردار است و خصوص او را مستحق نفقه نمی الف:

 روایاتی که به طور مطلق نفی نفقه از زن )اعم از باردار و غیر باردار( در عده وفات کرده اند. ب:

 عن ،عن حماد ،عن ابن ابی عمیر ،محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم, عن ابیه» روایت اول:
ه ،الحلبی ه ال نفقة لها  عن ابی عبدالل  ه قال فی الحبلی المتوفی عنها زوجها: ان  )کلینی، . «ان 

 (۷۷۴، ص۶الکافی، ج
 باشند.تمام افراد واقع در سند این روایت ثقه و مورد اعتماد فقها و رجالیون می

http://lib.eshia.ir/10148/7/493/%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://lib.eshia.ir/10148/7/493/%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://lib.eshia.ir/10023/2/738/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1
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محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل، » روایت دوم:
ه فی المرأة الحامل المتوفی   عن محمد بن فضیل، عن ابی الصباح الکنانی، عن ابی عبدالل 

 (۷۷۲)همان ص «عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: ال

و بعضی  اندل که برخی به وی اعتماد کردهاند، به جز محمد بن فضیراویان این حدیث نیز ثقه
بحث مربوط به این راوی ذیل روایات دسته دوم  .داننددیگر او را مشترک بین ثقه و غیر ثقه می

 آید.می

یاد، عن ابن» روایت سوم: ابی نصر، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من اسحابنا، عن سهل بن ز
ه اط عن زراره، عن ابی عبدالل  ی الحن  فی المرأة الحامل المتوفی عنها زوجها، هل لها   مثن 

 )همان( «نفقة؟ قال: ال

اند، در مورد سهل بن زیاد اگر چه اختالفاتی بین رجالییون واقع راویان این حدیث نیز همگی ثقه
 (۷۹۷) تعلیقه علی منهج المقال، صوحید بهبهانی، (317الطوسی، ص )رجال شده اما بزرگانی چون شیخ طوسی،

اند و عالوه بر آن قرائن دیگری ایشان را توثیق کرده ( 25، ص۳) بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، جه بحرالعلوم عالم
 کند.بر وثاقت و اعتماد به او وجود دارد، لذا وجود وی در سند، روایت را مخدوش نمی

الحسن محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی، عن » روایت چهارم:
ه ید بن ابی اسامة، قال: سأل ابا عبدالل  ال، عن الفضل بن صالح، عن ز عن   بن علی بن فض 

 (۷۲۵، ص۷التهذیب، ج )طوسی،«الحبلی المتوفی عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: ال 

مندان تر دانشفضل بن صالح یا مفضل بن صالح که در سند این روایت واقع شده به نظر بیش

و  حدیث مامقانی وی را کّذاب، جاعل (۵۷۸، ص۷۷معجم رجال الحدیث، ج )خویی،.استرجالی ضعیف 

کند؛ بلکه تضعیف می تضعیف او را نجاشی (۵۶۹، تلخیص مقباس الهدایة، ص، عبداللهنیمقاما ).داندضعیف می

او را  ابن غضائری و نیز )  ۳۷۷، ص۷۹خوئی، معجم رجال الحدیث، ج) .دانداو را مورد قبول همه اصحاب می
 )همان(.داندکّذاب و واضع حدیث می

https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
https://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
http://lib.eshia.ir/14036/19/311/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C
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محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، » روایت پنجم:
، قال: سألته عن المتوفی عنها زوجها،  عن محمد بن مسلم، عن احدهماعن صفوان، عن العَلء 

 (۷۲۵، ص۷التهذیب، ج ) طوسی،«ا لها نفقة؟ قال: ال، ینفق علیها من مالها

در این روایت احتمال دارد کلمه )ال( مربوط به ما بعد باشد؛ یعنی از مال خودش بر او انفاق 
شود( شاهد این احتمال جنین به اونفقه داده می شود،) پس از مال شوهر، یا سهم االرثنمی

 .و مانند آن فاصله نشده است« واو»ای از قبیل اینست که میان کلمه )ال( و کلمه )ینفق( کلمه
 (۵۸۶) اراکی، رسالتان فی االرث و نفقة الزوجه، ص

 نمایددسته دوم: روایاتی که پرداخت نفقه را برای زن اثبات می
شود، الف: یک گروه  از این روایات نفقه زن باردار را ز به دو گروه تقسیم میاین دسته روایات نی

 داند. ب: گروه دیگر نفقه وی را از مال شوهرقرار داده اند.از سهم االرث جنین وی می

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل » روایت اول:
هبن بزیع، عن محمد بن  قال: المرأة الحبلی   فضیل، عن ابی الصباح الکنانی، عن ابی عبدالل 

ذی فی بطنها  )۷۷۲، ص۶الکافی، کلینی، ج )کلینی، «المتوفی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها ال 
اند، به جز محمد بن فضیل که بحثهای فراوانی در مورد او تمام افراد واقع در سند این روایت ثقه

صحاب رجال وجود دارد، و از آنجا که این روایت نقش بسزایی در حل مساله دارد، لذا در بین ا
 .سزاوار است بحث جامعی در اعتبار سندی و داللی آن صورت گیرد

 کندشیخ در رجال خود از چهار نفر به این نام یاد می

 امام رضا و امام کاظم نجاشی محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدی را در زمره اصحاب
ای به توثیق و یا اند. وی هیچ اشارهقل کردهباشد و دارای کتابی است که جماعتی آن را نمی

اما شیخ در رجال خود از افراد ( ۵۲۹رجال النجاشی، ص )نجاشی،.کندتضعیف محمد بن فضیل نمی
از چهار نفر به این نام یاد  متعددی به این نام یاد کرده است. وی در میان اصحاب امام صادق

:محمد بن فضیل بن غزوان ضبی، محمد بن فضیل زرقی، محمد بن فضیل بن کثیر ازدی کندمی
کوفی صیرفی، محمد بن فضیل بن عطا مدنی کوفی. شیخ تنها فرد اول را به وثاقت توصیف کرده 

برد از فردی به نام محمد بن فضیل کوفی ازدی نام میاست. وی در میان اصحاب امام کاظم 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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کند:محمد نیز از دو نفر بدین نام یاد میرد و در میان اصحاب امام رضاشمو وی را ضعیف می
بن فضیل مدائنی و محمد بن فضیل ازدی صیرفی، و فرد دوم را این گونه توصیف 

رجال الطوسی،  )طوسی،اند و دارای کتابی استبالغلّو، له کتاب؛ به او نسبت غلو دادهمیکند:)یرمی

 .(365و  343و ۵۹۵ص
 ای بر تعیین اومحمد بن فضیل که در سند تعداد زیادی ازروایات نام وی آمده است، اگر قرینه

آورد است. چرا که شیخ در کتاب خود چهار نفر را با این نام می ثقه نباشد، مشترک میان ضعیف،
نماید از همین رو، جمعی از فقیهان و دانشمندان رجال و برخی را تتوثیق و برخی را تضعیف می

 )۷۴۸، ص۷۸) خویی، معجم رجال الحدیث، جدانند.روایات محمد بن فضیل را معتبر نمی
توان گفت مراد از محمد بن فضیل، در سند این روایت محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی اما می

داند. چرا که محمد بن ازدی است وهمان شخصی است که نجاشی وی را صاحب کتاب می

آمده است که دراکثر آنها، وی از ابوالصباح کنانی نقل حدیث  وایتر 311فضیل در سند بیش از 
 311از همین روایات را )میهمچنین نزدیک به نی (۷۴۰، ص۷۸)خویی، معجم رجال الحدیث، ج.کرده است

از روایات ابوالصباح است، محمد بن اسماعیل بن بزیع و حسین بن میروایت را( که بخش مه
 ترین قرینهاند. همین اشتراک در راوی و مروی عنه که مهمقل نمودهفضیل نسعید اهوازی از ابن

دهد این نقل این مجموعه احادیث مربوط به است، نشان می علم رجال برای تمییز مشترکات در
ایت مورد بحث ما نیز که محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن فضیل و یک فرد است ودر رو

کند این قرینه وجود دارد. و از آنجا که نقل شفاهی این مجموعه او از ابوالصباح کنانی نقل می
رسد، حجم زیاد روایات مشایخ از شخصی، نشان از وجود فردی دارد که دارای بعید به نظر می

وی نیز  در میان اصحاب و مشایخ روات شناخته شده است. و از افرادی  باشد، و کتابکتاب می
کند، تنها محمد بن فضیل صیرفی ازدی است که که شیخ آنها را با نام محمد بن فضیل یاد می

 دارای کتاب است.
نجاشی در رجال خود تنها محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدی، را ذکر کرده و در مورد او 

رجال  )نجاشی، .انددارای کتاب و مجموعه سؤاالتی است که جماعتی آن را نقل کرده نوسید: ویمی

 (۳۲۹نجاشی، ص

http://lib.eshia.ir/14027/1/292/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89
http://lib.eshia.ir/14027/1/292/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89
http://lib.eshia.ir/14027/1/292/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%82%D9%87
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http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
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 به نام او در کتبکند فردی که دارای کتاب است و روایات فراوان نیز تصریح می محقق خویی
حدیث وجود دارد، محمد بن فضیل ازدی صیرفی است که شخصیتی معروف میان محّدثان بوده 

 (۷۴۸، ص۷۸معجم رجال الحدیث، ج )خویی، .است

توان نتیجه گرفت، محمد بن فضیل که  در سند حدیث محل بحث واقع شده، از آنچه گفته شد می
وی  نماید اما قرائنی بر توثیقخ او را تضعیف میمحمد بن فضیل ازدی صیرفی است. اگرچه شی

 شود.و نیز اعتماد به روایات او وجود دارد که در ذیل برخی از این شواهد ذکر می
 شواهد وثاقت محمد بن فضیل 

ی عددیه، ایشان را از فقهای و رؤسای شیعه و از کسانی که از آنان مرحوم شیخ مفید در رساله -0
ها گیریم، شمرده است و از کسانی که هیچ جای طعن بر آنو احکام را می حالل و حرام و فتاوا

 (053، ص01)خویی، معجم رجال الحدیث، جبرای آنان نیست. مینیست و از کسانی که هیچ طریق ذ

 اند که در بین ایشان بزگانی چونروایات محمد بن فضیل را بسیاری از روات حدیث نقل کرده -2
خورد. این دو راوی از بزیع وحسین بن سعید اهوازی به چشم میمحمد بن اسماعیل بن 

های حسین بن سعید مورد عمل شیعیان و اند؛ تا جایی که کتابو اجالی اصحاب شیعه بزگان
بزرگان دیگری مانند احمد بن محمد بن  همچنین  ).۴۵نجاشی،رجال نجاشی، ص ).اصحاب بوده است

ابی نصر بزنطی، احمد بن محمد بن عیسی، اّیوب بن نوح، جعفر بن المثّنی، حسن بن علی وّشاء، 
حسن بن محبوب، عبدالعظیم بن عبدالّله حسنی، صفوان بن یحیی، عبدالّله بن مغیرة، علی بن 

محمد بن حسین بن ابی خطاب،  اسباط، علی بن حکم، علی بن مهزیار، محمد بن ابی عمیر،
محمد بن عیسی بن عبید، موسی بن قاسم بجلی، یونس بن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن ابی 

 خورند. فضیل به چشم مینجران در میان ناقالن احادیث از محمد بن

به او  اصحاب نقل اجال و بزرگان شیعه از او، حکایت از اهتمام مشایخ روات و اعتماد وجوه این
 (۴۵، ص۵۳فقه الصادق، ج )روحانی،.کندو روایاتش می

دلیل مشهور فقها بر اینکه زن باردار از سهم االرث جنین مستحق پرداخت نفقه است همین  -3

تواند کاشف از اعتماد آنان به سند روایت باشد چنانچه محدث می روایت است،و این استناد
اگر چه این احتمال نیز وجود دارد که ( ۷۷۷، ص۵۲الحدائق الناضرة، ج )بحرانی،بحرانی ذکر نموده است 

 اعتماد قدما بر این روایت بر اساس قرائنی بوده داللت بر صدور آن از ناحیه معصومین 
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نموده، نه بر اساس اعتماد بر راویان، ولی همین مقدار نیزبرای اعتماد به این روایت کافی می
 .است

خ از جانب خود به این راوی نسبت غلّو شیخ وجه ضعف این راوی را غلو مطرح کرده بود، شی -4
به یماند اما از آنجا که رگوید دیگران چنین نسبتی دادهخواند؛ بلکه میدهد و او را غالی نمیمین

بوده باشد، مبانی قابل قبولی های مختلف از دین و ائمهغلو ممکن است بر اساس برداشت
یه،ج )صدوق، من الیحضره الفق ارد غلّو برشمرده است.نیست، تا جایی که صدوق انکار سهو النبی را از مو

   (361،ص 0
در بحث نفقه زن باردار در عده  شیخ صدوق اند وکتب اربعه، روایات فراوانی از او نقل کرده -5

 (501،ص3)صدوق، من الیحضره الفقیه،جدهیم. گوید: ما به روایت ابوالصباح فتوا میوفات می
محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، از محمد بن  -6

نظر برخی از اصحاب  اند که بهاین مشایخ ثقات از اصحاب اجماع .اندفضیل حدیث نقل کرده
 کنند.رجال جز از افراد ثقه نقل روایت نمی

تواند شاهدی بر وثاقت محمد بن فضیل باشد. لذا این روایت از جهت سند همه این قرائن می
ریح باشد نیز صصحیح است، چنانچه داللت آن بر اینکه زن از سهم االرث جنین مستحق نفقه می

 شه نیست.است و از این جهت نیز قابل مناق

ه ابی مغیرة، » روایت دوم: محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن البرقی، عن عبدالل 
قال:نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها من جمیع  عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن علی 

 (۷۲۵، ص۷)طوسی، التهذیب، ج «المال حتی تضع
اند، ضعیف بعضی به دلیل وجود سکونی که ثقه عاّمیاین روایت حسنه و معتبر است، ولی به نظر 

 ( ۷۴۷، ص۵)فاضل هندی،کشف اللثام، ج .السند است

میراث زوج قرار داده است، مخالف اجماع است. چرا که میظاهر این روایت که نفقه را از تما
به  (32،ص7)مکارم شیرازی،کتاب نکاح،جای نسبت به نفقه زوجه خود ندارد،شوهر پس از مرگ وظیفه

و یا  تقّیه ، استحباب اند؛ همچوناین روایت را بر وجوه مختلفی حمل کرده فقها همین جهت،

تقسیم و تعیین حصه ولد است و سپس  زمان میراث تا هنگام وضع حمل کهمیپرداخت نفقه از تما
   ) ۳۵۲، ص۳۷نجفی جواهر الکالم، ج و،۷۲۵، ص ۷التهذیب، ج )طوسی،.قه از سهم االرث جنینکم کردن مقدار نف
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الحامل  :جعفر، عن ابیه، عن آبائه، عن علینوادر، باسناده عن موسی بن » روایت سوم:
ی عنها زوجها نفقتها من جمیع مال الزوج حتی تضع ، ۵۷جامع احادیث الشیعة، ج ) بروجردی،«المتوف 

 (۴۶۷ص
یات باسناده عن علی » روایت چهارم: ی عنها زوجها نفقتها  الجعفر انه قال:الحامل المتوف 

 )همان(«من جمیع المال حتی تضع
اند و اند، کمتر مورد گفت و گو و استدالل فقها قرار گرفتهروایت چون از نظر سند ضعیفاین دو 

اند و بر یکی از سه احتمالی که درروایت دوم گذشت، شیعه اجماع و معنا ، مخالف داللت از نظر
 .قابل حمل هستند

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن حکم، » روایت پنجم:
ی عنها زوجها ینفق علیها من ماله  ن احمدهماعن العَلء، عن محمد بن مسلم، ع  «قال: المتوف 

 (۷۵۰، ص۶الکافی، کلینی، ج ) کلینی،
اند و همین امر سبب شده است تا فقها سند این روایت معتبر و صحیح است و تمام راویان آن ثقه

 از دستدرباره داللت این روایت بحث کنند؛ زیرا ظاهر این روایت این است که برای زن شوهر 
در حالی که در بین فقهای  .گیردای از مال شوهرش تعّلق میداده، اعم از باردار و غیر باردار، نفقه
ای بر عهده او نیست تا الزم باشد اش مدیون زن نیست و نفقهامامیه مسلم است مرد پس از وفات

اع را به حمل ارج« ماله»از مال شوهر، نفقه زوجه تامین گردد. شیخ طوسی در استبصار ضمیر در 

ق امرأته ثم یموت قبل ان تنقضی »مرحوم کلینی این روایت را در باب  (345،ص3)جداده، الرجل یطل 
تها د اندهد ایشان روایت را حمل بر مطلقه قبل از وفات شوهر کردهآورده که نشان از این می «عد 

سبحانی، نظام الطالق فی الشریعة االسالمیة القراء، . و ۳۵۲، ص۳۷) نجفی، جواهر الکالم، جکه از مورد بحث خارج است. 

داشت یکی « مالها»برخی دیگر این روایت را با روایت دیگر محمد بن مسلم که کلمه ( ۳۳۶ص
عالمه مجلسی نیز فرموده در اینجا مجاز صورت گرفته  (336،ص22) روحانی،فقه الصادق،ج .دانندمی

 (.۵۹۴، ص۷۳مالذ االخبار، ج )مجلسی،.ن استومنظور از ماله،) مال میت( همان سهم جنی
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 جمع میان روایات
روایات دسته اول داللت بر نفی نفقه دارد و روایات دسته  دوم داللت بر اثبات  ،از میان این روایات

نفقه می کند. البته برخی روایات این دسته به طور صریح داللت بر نفی نفقه از زن باردار داشت 
 و برخی از آنها, نفی نفقه از مطلق زن بیوه می کرد.

که به طور صریح نظریه مشهور قدما را بیان می اما در روایات اثبات نفقه, تنها روایت اول است 
 کند اما روایات دیگر این دسته داللت بر پرداخت نفقه از تمامی مال شوهر دارد.

اکثر فقهای متأخر میان این دو دسته از روایات تعارض دیده اند و در مقام ترجیح, روایات نفی 
ندی روایت محمد بن فضل که مهم نفقه را به دلیل کثرت روایات معتبر در میان آن و ضعف س

، ه) بحرانی،الحدائق الناضرمقدم داشته و از جمع میان روایات پرهیز کرده اند. ،ترین دلیل مخالف است

 (۷۷۷، ص۵۲ج

توان گفت: میان این دو دسته از روایات تعارضی نیست و جمع میان آنها ممکن است، اما می
چنان که قدما نیز تعارضی میان روایات نمی دیدند. چنانچه در جای خود ثابت است، جمع 
عرفی، مقدم برترجیح برخی روایات به سبب تعارض است. به این نحو که منظور از روایات 

دانست، اینست که وی از مال ته اول که زوجه را در مدت عده مستحق پرداخت نفقه نمیدس
همسر خود حقی نسبت به نفقه ندارد. اما مراد از روایات دسته دوم که به اثبات نفقه برای زن 

 پرداخت، نفقه از سهم االرث جنین است. می
اره نکرده اند, اما برداشت ایشان از به نظر می رسد قدما اگرچه به صراحت به این جمع روایی اش

آید، به همین گونه بوده است. آنان نفقه را منصرف به جمع میان روایات با توجه به قرائنی که می
نفقه از مال شوهر می دانستند و با توجه به این انصراف حتی تعارض بدوی هم میان روایات نمی 

ترتیب, روایات دسته اول که به طور صریح یا ضمنی دیدند تا در مقام جمع میان آن ها برآیند. بدین 
 روایت پنجم ،حمل بر نفقه از مال شوهر می شوند. عالوه بر آن ،نفی نفقه از زن باردار می کنند

نی،نظام )سبحاکه نفی نفقه از مطلق زن است, قابل حمل بر فرد شایع )یعنی زن غیر باردار( است. 

حمل ،فقه که داللت بر پرداخت نفقه از تمامی مال دارندهمچنین روایات اثبات ن( 337الطالق،ص
شوند بر انفاق بر زن باردار از تمامی میراث و ترکه زوج تا زمان تولد کودک که زمان استقرار می
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ملکّیت کودک و تقسیم قطعی ارث است تا سپس آن مقدار نفقه ای که به زن داده شده است, از 
   )۷۴۷، ص۵هندی، کشف اللثام، ج ) فاضلسهم االرث کودک وی کم شود. 

احتمال دارد صورت تحریف شده روایت پنجم  ،روایت پنجم از دسته اول که از محمد بن مسلم بود
 ،و مروی عنه او ،عالء ،وی در دسته دوم باشد زیرا راوی از محمد بن مسلم در هر دو روایت

بعید است که محمد بن مسلم دو است و بسیار ( ( )یعنی امام باقر یا امام صادق)احدهما 
 نقل کرده باشد. روایت مختلف در این موضوع خاص به گونه مرّدد میان امام معصوم

هیچ یک از روایات طرد نشده و هر یک بر وجهی قابل قبول حمل می شود. لذا  ،با این بیان
یه خالف نظر بر ،توان ادعا کرد در نظریه قدما بهترین جمع میان روایات صورت گرفته استمی

مشهور متأخران که به صراحت گویای تعارض روایات و ترجیح روایات نفی نفقه و طرد روایات 
 اثبات نفقه است.

 ،ارتهذیب و استبص ،از قرائنی که داللت بر این جمع دارد، اینست که شیخ طوسی در دو کتاب
عنوان باب را نفی نفقه برای زن باردار و غیر باردار در عده وفات قرار داده و در ضمن همین باب 
روایت کنانی را که اثبات نفقه برای زن باردار از سهم جنین می کند، ذکر کرده است و این روایت 

ر داده قرا،را در هر دو کتاب، وجه جمع بین روایات نفی نفقه و روایت صحیحه محمد بن مسلم
و این مطلب گویای آن است که مقصود وی همچون  ،(345ص3واستبصارج050ص  1)طوسی، تهذیب جاست. 

سایر قدما از نفی نفقه، نفی آن از اصل ترکه زوج می باشد که منافاتی با اثبات آن از سهم جنین 
 ندارد. 

ات کند که فقهای گذشته تعارضی میان روایاز قراین روشن دیگری که داللت می
دیدند،گفتار شیخ صدوق در فقیه است. وی همچنان که گذشت، در بخشی از فقیه بعد از نمی

ه آن گوید: آنچه ما بنقل روایت کنانی که داللت بر اثبات نفقه از سهم جنین می کند، صریحًا می
گوید: زن در عده وفات دهیم، همین روایت کنانی است در حالی که چند صفحه قبل میفتوا می

 (517،ص3)صدوق،من الیحضره الفقیه،جه مستحق نفقه است و نه سکنا.ن

 بررسی تفصیل

عالوه بر دو قول مشهور در میان فقها ،تفصیلی از محدث بحرانی و عالمه مجلسی نیزذکر شد که 
زوجه در صورتی مستحق نفقه از سهم االرث جنین است که نیازمند باشد، اما  در صورتی که از »
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 ایشان این تفصیل را به عنوان نتیجه« شودردار باشد به وی نفقه پرداخت نمیتمکن مالی برخو
دانند. در حالی که شاهد و نشانه ای در میان روایات براثبات این جمع و تفصیل  جمع ادله می

 (  ۳۵۸، ۳۷جواهر الکالم، ج) نجفی،وجود ندارد و مقبول دانشمندان از فقها واقع نشده است.

در صورتی زن مستحق نفقه از سهم االرث جنین »همچنین تفصیلی که عالمه در مختلف آورده،
صیبی این صورت ناست که نفقه را متعلق به حمل بدانیم، اما اگر نفقه مربوط به خود زن باشد، در 

 «باشد.برد،همانطور که از اصل ترکه همسر خود مستحق نفقه نمیاز سهم االرث جنین نمی
توان این تفصیل را وجه جمع میان اخبار قرار همانند تفصیل سابق شاهدی از ادله ندارد. و نمی

ه را ات اثبات نفقداد و روایاتی را که نفی نفقه می کند, حمل بر نفقه برای زن باردار کرد و روای
حمل بر نفقه برای حمل کرد، چنان که عالمه حلی نیز قول به تفصیل خود را وجه جمع میان 

این گونه جمع میان  ،اخبار قرار نداده است، و همان طور که صاحب مدارک نیز اشاره کرده است
 (۴۷۳، ص۷المرام، ج ) نهایةاخبار را به دلیل نبود شاهدی در روایات بر اثبات آن نمی توان پذیرفت.

 دلیل عقلی -ب
کنند عالوه بر ترجیج روایات برخی از فقها که پرداخت نفقه زن را از سهم االرث جنین نفی می

کنند در دهند، این استدالل را که اولین بارشیخ مفید مطرح میدسته اول، دلیل عقلی نیز ارائه می
ق مدنی جنین فاقد تمام حقو ،در نتیجهواقع مبتنی بر نفی شخصیت حقوقی برای جنین است که 

 از جمله ملکّیت است.
 نگارد.شیخ مفید بنا به نقل ابن ادریس در این مورد چنین می

فرزند تنها زمانی دارای مال می شود که زنده به دنیا آید و برای جنین در حالتی که هنوز جنین 
و مال نمی شود. پس چگونه از مال است, زندگی و مرگ برای او معنایی ندارد و بهره مند از ارث 

 (۸۳۷، ص۵السرائر، ج )کسی که دارای مال نمی شود, به زن باردار انفاق شود؟
  :توان گفت اینست کهآنچه در نقد و بررسی نظر شیخ مفید می

توان او را معدوم دانست. و اگر در برخی کتب فقهی مشاهده جنین انسان کامل نیست اما نمیاوال:
این اطالق ( ۳۵۸، ص۲مسالک االفهام، ج )شهید ثانی،در زمره معدومین محسوب شده، جنینشود می

 )همان(لحق به معدوم شده است.م ،مجازی است و در واقع به به سبب فقدان وجود کامل انسانی

http://lib.eshia.ir/10088/31/327/%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%87
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جنین پس از دمیده شدن روح در بسیاری برخی احکام همانند انسان کامل است، از قبیل ثانیا:
تغسیل و تکفین و تدفین، وجوب غسل به جهت مس ّ جنین مرده، دیه جنین و این گویای این 

تزلزلی حقوقی م عالوه بر آنکه فقیهان شخصیتحقیقت انسانی است. حقیقت است که وی دارای
 شود، ازجملهحقوق مستقر می اند که با ورود به عرصه این جهان، اینرا برای وی در نظر گرفته

صحت وصیت برای جنین، وقف، و احکام دیگری که صالحیت جنین را برای ملکیت ارث،
تذکرة  ی،)حلاند.رساند. حتی برخی از فقها به صراحت از ملکیت جنین قبل از توّلد وی یاد کردهمی

جواهر )نجفی، اما زنده متولد شدن شرط متأخر حصول ملکیت است. (۷۴۷، ص۵جو  ۶۷۰، ص۷الفقهاء، ج

  )  ۷۵۴، ص۳۲الکالم، ج
توان به این نتیجه رسید که اثبات ملکیت برای جنین نمونه ها و شواهد فراوانی در فقه بنابراین می

 و کامل نیست بلکه دارد و دارای استحاله عقلی نیست، در عین حال، این شکل از ملکیت تامّ 
تحقق کامل این ملکّیت مشروط به زنده متولد شدن جنین است. بنابراین کالم شیخ مفید که هیچ 

 (360،ص2)سبحانی، نظام النکاح،جگونه ملکیتی را برای جنین ممکن نمی دانست, مخدوش است.

 نفقه حمل یا حامل
نین مستحق پرداخت نفقه است، این بعد از اثبات اینکه زن باردار در عده وفات از سهم االرث ج

سؤال مطرح می شود که آیا نفقه دراین  دوره به جنین تعّلق گرفته و به این علت نفقه به مادر داده 
شود که ارتزاق مادر راه بهره مند شدن جنین از سهم االرث خودش است و یا این نفقه حق می

 مادر است که می بایست از مال حمل به او پرداخت شود؟
اگر نفقه برای مادر باشد، باید آن را تحت عنوان نفقه اقارب جای دهیم، چرا که زن از اصل ماترک 
شوهر خود مستحق نفقه نیست، لذا او از سهم االرث کودک خود که از اقارب وی است ارتزاق 

ای مکند، و این نفقه در صورتی به مادر تعّلق می گیرد که او نیازمند باشد زیرا به اجماع علمی
 (۳۸۷، ص۳۷)نجفی،جواهر الکالم، جشیعه نفقه اقارب تنها در صورت نیاز واجب می گردد. 

ای به مبنای این نفقه نشده چرا که ایشان این نفقه را با ادله خاص روایی اما در کلمات فقها اشاره
یدی قکنند، و از آنجا که این روایت مطلق است و هیچ گونه همچون روایت ابوالصباح اثبات می

لذا این نفقه را از قسم نفقه اقارب قرار نداده  ،ندارد، و اعم از حالت نیاز و عدم نیاز مادر است
 پس می توان گفت که اطالق ادله گویای آن است که این نفقه حق جنین است. اند.

http://lib.eshia.ir/10182/2/148/%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83
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 و با پذیرش اینکه نفقه حق جنین است با تولد کودک نفقه مادر قطع می شود، زیرا اوال در صورتی
ای برای ارتزاق جنین باشد و ثانیا روایت مادر از این نفقه بهره مند می گردد که وی وسیله

ابوالصباح نفقه را برای زن باردار از سهم فرزندی که در شکم دارد، قرار می دهد و با تولد فرزند 
یر و مالی غ دیگر، نه او باردار است و نه فرزندی در شکم مادر است. البته اگر مادر نیازمند باشد

از اموال فرزنداش نباشد که بتواند زندگانی خود را از آن طریق تأمین کند، در این صورت بعد از 
 وضع حمل، نفقه از همان سهم االرث نوزادش به عنوان نفقه اقارب به وی پرداخت خواهد شد.

د و اهد شو در صورتی که جنین قبل از به دنیا آمدن سقط شود در این فرض نیزنفقه قطع خو 
مقدار مالی که به عنوان ارث برای او کنار نهاده شده بود به سایر ورثه می رسد، چرا که با سقط او 

یابد، لذا جای این سوال است، اموالی که مادر درطول مّدت ملکیت اموالش نیز استقرار نمی
 دارد.میبارداری از سهم االرث جنین مصرف کرده چه حک

این مقدار از مال بر ذّمه مادر است که باید به سایر ورثه بازگرداند و این اند برخی از فقها قائل
 (۵۸۷)اراکی، رسالتان فی االرث و نفقة الزوجه، صمنافاتی با رخصت شرعی در مصرف این مال ندارد. 

گویند: مادر بدهکار، نفقه ای که در طول زمان بارداری صرف وی اما بعضی دیگر از ایشان، می
 (۳۳۸، ص۵۵فقه الصادق، ج)روحانی، شود.و این اموال از سهم سایر ورثه کم می ،ستشده نیست،ا

ود که وی شعلت به مادر نفقه داده میاگر این مبنا را پذیرفتیم که نفقه حق جنین است، و به این 
راه وصول جنین، به سهم خود است  در این صورت آن مقدار مالی را که مادر در طول مّدت 
بارداری مصرف کرده است، برای خودش نبوده است; بلکه در واقع صرف جنین شده است. پس 

ود، یعنی اگرچه ملکیتی دلیلی وجود ندارد که بعد از سقط جنین، آن مقدار مال از مادر طلب ش
برای جنین حاصل نشده است، ولی مورد مصرف این مال نیز مادر نبوده است تا او بدهکار باشد، 

 بلکه به اذن شارع این مقدار مال صرف جنین شده است.

 جمع بندی
به اجماع فقهای امامیه، با وفات مرد و زوال رابطه زوجیت، وی موظف به پرداخت  نفقه نیست، 

از اصل ترکه همسر خود، ِدینی به عنوان نفقه طلبکار نیست، اما اینکه از سهم جنین خود،  و زوجه
باشد. در این موضوع چهار قول میان فقها وجود دارد، باشد یا خیر، اختالف میمستحق نفقه می

اما مشهور قدمای از فقها و برخی از فقهای متاخر، نفقه را برای زن حامل، تا زمان وضع حمل، 
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ای برای زوجه، میان دانشمندان دانند، اما عدم استحقاق چنین نفقهز سهم االرث جنین ثابت میا
اند. در اثبات یکی از متاخر، شهرت دارد، چنانچه عده معدودی از قدما نیز به این قول گرویده

منابع  رچهار قولی که ذکر شد، آنچه بیشتر مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته، روایاتی است که د
 :شوندروایات به دو دسته تقسیم میفقه امامیه گردآمده، این 

 دانند.دسته اول: روایاتی که زن را مستحق نفقه نمی
 نماید.دسته دوم: روایاتی که پرداخت نفقه را برای زن اثبات می 

 نتوان گفت: میان این دو دسته از روایات تعارضی نیست و جمع میان آنها ممکن است; چنامی
که قدما نیز تعارضی میان روایات نمی دیدند. به این صورت که مقصود از نفی فقه برای زن، نفی 
آن از اصل ترکه زوج می باشد و این منافاتی با اثبات آن از سهم جنین ندارد که دسته دوم  آن را 

 کنند.بیان می
تفصیلی از محدث بحرانی و عالمه مجلسی، همچنین ، شهور در میان فقهاعالوه بر دو قول م

توان این تفصیل را وجه تفصیلی از عالمه در مختلف بیان شده، که شاهدی از ادله ندارد. و نمی
 جمع میان اخبار قرار داد. 

فقها این نفقه را با ادله خاص روایی همچون روایت ابوالصباح اثبات می کنند، و از آنجا که این 
است و هیچ گونه قیدی ندارد، و اعم از حالت نیاز و عدم نیاز مادر است, لذا این  روایت مطلق

نفقه را از قسم نفقه اقارب قرار نداده اند.پس می توان گفت که اطالق ادله گویای آن است که این 
رش گیرد.و با پذینفقه حق جنین است. چرا که نفقه اقارب تنها در صورت نیاز به آنها تعلق می

ه نفقه حق جنین است با تولد کودک و یا سقط وی قبل از به دنیا آمدن، نفقه مادر قطع اینک
 ای که از سهم جنین بهره برده نیست.شود، و در هیچ صورتی مادر بدهکار نفقهمی
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