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 سطوح و مراتب حکومت دینی

 
 
 

 طباطباییمدرسی استاد استاد راهنما: 
 
 

 نویسنده:
 1مهدی جهانشاهی  

 چکیده
در حالی که عمدۀ اندیشمندان اسالمی از حکومت دینی به عنوان یک مفهوم ثابت ذیل 

توان به گسترش افق دید به خارج از فضای دین اسالم، میاند، با حاکمیت دین اسالم بحث کرده
شناسی حکومت دینی، مراتبی برای آن استخراج کرد که دینی بودن همه یا بخشی از جای مفهوم

ها قابل بحث باشد. در آن صورت تعدد و تعالی مراتب، متأثر از ابعاد دخالت دین در سیاست آن
محوری در دینی بودن حکومت باشند و برخی شرط خواهد بود. برخی ابعاد ممکن است رکن 

 یکمال آن. مقالۀ حاضر با یک نگاه جامع و استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه

                                                             
 99-411،سال تحصیلی سیاسیدانش پژوه گروه فقه  .0
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ای، امکان مطالعۀ معانی گوناگونی از حکومت دینی را در ذیل ادیان گوناگون، فراهم کتابخانه
 کند.می

دینی است و حکومت دینداران یا  هایمسلمًا مشروعیت دینی عنصر محوری حکومت
افت توان دریتوان به قول مطلق حکومت دینی دانست. با اندکی تأمل میحکومت مشروطه را نمی

که صفت مشروعیت از حکومتی که حتی عدالت عرفی را هدف خویش قرار ندهد، به دور است؛ 
طی که د )در شرایهمچنین حکومتی که نسبت به دستورات دینی در قبال حکومت بی اعتنا باش

دین دستوراتی در این زمینه داشته باشد(. با این حال دخالت دین و مقدار آن، در شرایط زمامدار، 
اهداف اجتماعی دینی و نظامات سیاسی، ذیل ادیان گوناگون قابل مطالعه است و به این لحاظ 

جهت، حکومت گیرد: )حکومت فاقد این سه ای برای حکومت دینی شکل میگانهمراتب چهار
واجد یک جهت، یا دو جهت، یا هر سه جهت(. البته دینی بودن هنگامی وصف واقعی ذات 

 های دینی باشدداری نیز برآمده از آموزهحکومت خواهد بود که نظام سیاسی و آئین حکومت

 واژگان کلیدی
 حکومت دینی، سطوح و مراتب، مشروطه، مطابقت یا عدم مخالفت 

 مقدمه
م پردازند و از منظر دین اسالنوعًا به تحلیل حکومت دینی ذیل دین اسالم میمیاندیشمندان اسال

های عرفی یا سکوالر چیست. نیز بحث ز حکومت دینی از حکومتکنند که فصل ممیبحث می
ترین معنای آن با نظر به ترین و دقیقتواند جامعکنند که چه معنایی از حکومت دینی میمی

های دین اسالم باشد. از این منظر کسانی که حکومت را به وصف دینی و غیر دینی بودن واقعیت
کنند که دین در چه زوایایی در امر حکومت ن اسالم بحث میدانند، در خصوص دیقابل تقسیم می

دخالت به خرج داده است و چه عناصری در معنای منتخب حکومت دینی از منظر دین اسالم 
دینی، با نظر به ادیان پیشین و گسترش افق دید به دخیل است. در حالی که در همان نگاه درون

شناسی حکومت دینی، مراتبی برای آن مفهوم توان به جایخارج از فضای دین اسالم، می
یان های عینی ادها قابل بحث باشد و در واقعیتاستخراج کرد که دینی بودن همه یا بخشی از آن

ای، به پیشین نیز قابل مشاهده باشد. این نوشتار با روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه کتابخانه
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ها بعاد حسن و کمال دینی بودن حکومتها و ابررسی عناصر مؤثر در دینی بودن حکومت
 های دینی دست یابد.ای از مراتب طولی در باب انواع حکومتپردازد تا به سلسلهمی

ی هاهای دینی را در دوراناستخراج سطوح و مراتب این متغیر، امکان مطالعۀ و مقایسۀ حکومت
 هم خواهد کرد.های آن ادیان فرامختلف و ذیل ادیان مختلف، با توجه به واقعیت

 اریمع ،یحکومت اسالم»و  «ینیحد نصاب حکومت د»به جز مقاالت مستقلی که با عنوان 
اند، در به عناصر مؤثر در دینی بودن حکومت همت گماشته «یعمل یهاو شاخصه صیتشخ

اند، مبادی کتبی که با موضوع فقه سیاسی یا رویکردهای فقه حکومتی، به رشتۀ تحریر در آمده
ها شود و در این مقاله از تعدادی از آنباحثی مرتبط با آنچه ما به صدد آن هستیم یافت مینیز م

طور که توضیح داده شد، همۀ منابع معطوف به بستر دین اسالم استفاده شده است. با این حال آن
نی را یاند و و نهایتًا سه یا چهار معنا از حکومت دبوده و در صدد استخراج مراتب گوناگون نبوده

اند. تمایز مقالۀ حاضر نسبت به تحقیقات پیشین معطوف به وسعت دید آن مورد ارزیابی قرار داده
 نسبت به ادیان مختلف است.

شود و در مورد دینی بودن هر یک از مراتب و در مجموع به شش مرتبه از حکومت دینی اشاره می
هایی که ذیل هر مرتبه قابل مطالعه آید.به عالوه، حکومتها، دقت به عمل میرتبۀ طولی آن

 گیرد.خواهند بود، مورد اشاره قرار می

 مفهوم حکومت
 2، یا کار محکم و استوار0به معنای منع کردن و بازداشتن« َحَکَم »حکومت و حکم دو مصدر فعل 

شایع  5و رّد ظلم 4و فصل خصومت 3ها در معنای داوری کردنهستند و به این لحاظ استعمال آن

                                                             
لْ . 0  (.90، ص2، ج0414)ابن فارس،  مالحاء و الکاف و المیم أصٌل واحد، و هو المْنع. و أّول ذلك الُحکم، و هو الَمْنع من الظُّ

ْتَقَنُه، و  .(0910، ص5، ج0376)جوهری،  و الَحِکیُم: المتِقن لألمور... َحَکَم بینهم َیْحُکُم أی قَضی. 2
َ
ْحَکَمُه إْحکامًا: أ

َ
و أ

جاُرب ْحَکَمْتُه التَّ
َ
 (.060، ص06، ج0404)زبیدی،  منه قْوُلهم للرُجل إذا کان َحِکیمًا: قد أ

 ،(248، ص0، ج0402)راغب اصفهانی، ء: أن تقضي بأّنه کذا، أو لیس بکذا، سواء ألزمت ذلك غیره أو لم تلزمهُحْکُم بالشيالْ . 3

ی الُحُکومات و َیْفصل الُخُصومات. 4  .(061، ص06، ج0404)زبیدی،  َجْمُع الُحکوَمِة ُحُکوماٌت، یقاُل: هو َیَتولَّ

 (.69، ص4، ج0420)ازهری،  رُجل عن الظلمقال األصمعي: أصل الُحکومة ردُّ ال. 5
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واژۀ حکومت به اجمال و در یک هستۀ معنایی مشترک، عبارت است از مدیریت و تولی » است.
 (030، ص0390، فر یائیض)«امر یک جامعه

ری داری در آن ابزادر تلقی دینی بر خالف تلقی رایج، سیاست ُبعد آلی و ابزاری دارد و حکومت
 دانداین جهت میاز  را به حکومت هاامت ازین یفارابشود. برای هدف تربیت اجتماعی دانسته می

و  ابدیمیمردم رواج  انیدر م یو َمَلکات اخالق ستهیشا یهاکه در پرتو اقتداِر آن، مجموعه سّنت
از طرفی تلقی دینی، حکومت را متکی به حق سرپرستی الهی  .(017، ص0380)فارابی،  گرددمیمستقر 

های صورت آن را ماهیتًا از حکومتند و بدینداـ در کنار مساعدت و همراهی جمعی مؤمنین ـ می
ت جریان بخشیدن قدر»بخشد. با این توضیح مناسب است حکومت را به استبدادی تمایز می

الیزال الهی در سطح اجتماع به کمک جمعی از مؤمنین با هدف تربیت نفوس انسانی و اصالح 
 تعریف کنیم. « اجتماعی

 حکومت دینی و سطوح آن
از دین در این مجال هر آئین و مسلکی نیست تا حکومت دینی با معنای حکومت مشخصًا مراد 

ایدئولوژیک تطبیق پیدا کند، بلکه مراد از دین خصوص آئین الهی و ماورائی است که خدای یکتا 
وسیله سلوک مادی و معنوی آنان را به سمت کمال به واسطۀ پیامبرانش به مردم ابالغ کرده و بدین

است. بنا بر این اجمااًل حکومتی مراد است که در سایۀ دین الهی باشد و از جهت  ترسیم فرموده
های سکوالر ـ که ها مشهور نیست ـ و حکومتهای عرفی ـ که صبغۀ دینی در آناز حکومت

 نسبت به دخالت دین موضع سلبی دارند ـ متمایز باشد.
سالم نیستیم ـ معنایی موسع از با این وجود در این مجال ـ چون در صدد تحلیل خصوص دین ا

گیریم که مراتب مختلفی ـ از حیث مقدار دخالت دین در حکومت این حکومت دینی در نظر می
 ـ برای آن قابل تصّور باشد و در تلقی اهل ادیان مختلف قابل توصیف به دینی بودن باشد.

ن، وابسته به چه های دخالت آهای دینی و حوزهاینکه مقدار دخالت یافتن دین در حکومت
طلبد؛ لکن باید توجه داشت که متغیراتی بوده است، مجال مستقلی برای بحث و بررسی می

دخالت نداشتن فعلی دین در شکل حکومت یا دخالت حداقلی آن، به معنای سلب صفت دینی 
نیز در اجرای دین در سطح  همچون امیرالمؤمنین میبودن از حکومت نیست! چه آنکه معصو
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هایی مواجه بوده است و این خللی در مشروعیت و دینی بودن ه در مقام عمل با محدودیتجامع
 حکومت ایشان ایجاد نکرده است.

ی کنیم تا تفصیل مراتبای به مراتب مختلف آن میبرای روشن شدن مراد از حکومت دینی، اشاره
 که ذیل آن قرار خواهند گرفت، روشن شود.

 دارانحکومت دین -1
 دارانقلی از حکومت دینی، نوعی از حکومت عرفی است که هدایت آن به دست دینمعنای حدا

اند، بدون اینکه نحوۀ های خاص دینی در آن صاحب قدرتجامعه است و افرادی با گرایش
 های خاص دینی متأثر باشد. مدیریت جامعه از آموزه

درت منبعث از مردم ، قدهدنمی مردمحکومت دینی حکومتی است که از پیش خود چیزی به 
یشه حکومت از جامعه را که مردم دارند متجلی می آنچهاست، و فقط  کند، چون همه رگ و ر

 (375ص ،0386 سروش،) است.

مسئولیتی که حکومت دینی دارد این است که وظیفه دارد مشکالت و حاجات اولیه آنان را حل 
ف ازند که البته یکی از این حاجات لطیکند تا خود آنان بتوانند به حاجات لطیف ثانوی خود بپرد

 (370)همان، ص نیازهای دینی آنان است.

 ته بودشکل گرف ینیاز حکومت د یتلق نیاساس ا قرون وسطا بر یدر اروپا ینیتجربۀ حکومت د
تلقی ناصوابی که از جانب اربابان کتب مقدس بین مردم القا شده بود، نوعی  .(28، ص0383واعظی، )

شد: خدا ین کسب قدرت، و مشروعیت الهی بود که طی آن به مردم القاء میمالزمۀ قهری ب
شود که خودش حکومت را به حاکمان ارزانی داشته و طبعًا حکومت او جلوۀ رحمانی دارد و نمی

داری او فاقد صفت مشروعیت باشد! نتیجۀ قهری این تلقی ناصواب از حکومت دین حکومت
 (.052، ص0390،  فر یائیض)از حاکمان وقت بود  وچرا و کورکورانهچوناطاعت بی

های مستقر در برخی کشورهای عربی را در این دوران نیز ذیل این نوع از شاید بتوان حکومت
 یهادهاها و نلاز تشک یاریبس ۀیامروزه پاحکومت دینی دانست. همین تفسیر از حکومت دینی، 

انک و بمیاسال یکشورها المجالسبین هیحادات ،یاز جمله سازمان کنفرانس اسالم ،المللیبین
 (.20، ص0382)فیرحی.  استمیاسال المللیبین
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دار بودن حاکم قابل اغماض نیست و حکومت حاکم غیر متدین به هیچ وجه ذیل که دینبا این
رسد این شرط، شرط کافی برای دینی بودن میگنجد، با این وجود به نظر های دینی نمیحکومت

دن ها را از وصف دینی بوگونه حکومتست و به لحاظ توقعات متشرعه بهتر است اینحکومت نی
عاری بدانیم، همچنان که به لحاظ مشروعیت الهی ممکن است چنین حکومتی حتی فاقد 

 های طاغوتی بگنجد!مشروعیت باشد و در ذیل حکومت

 حکومت مشروع -5
ت الهی در آن رعایت شده باشد و تر، از حکومت دینی، آن است که قید مشروعیمعنای کامل

مشروعیت خویش را از جانب خدا داشته باشد )اعم از اینکه منصوب خاص از میحاکم اسال
جانب خدا باشد یا اینکه واجد اذن شرعی نسبت به امر حکومت باشد یا اینکه اصاًل اذن صریح 

در این شکل از حکومت (. با این حال دینی بودن حکومت 0را در تصدی امر حکومت الزم ندانیم!
های حاکم ای در شکل حکومت ایجاد نکرده است و حتی شاخصهمالحظهتأثیر قابل

 تمایز چندانی با حاکم عرفی ندارد.میاسال
داری دخالت داده است، از این منظر که چنین حکومتی دین را در اصل حکومت و مسئلۀ حکومت

ین جهت که دینی بودن آن تفاوتی در شکل و کند، لکن از ابا حکومت سکوالر تمایز پیدا می
ساختار آن ایجاد نکرده است، شبیه حکومت سکوالر است. خواهیم گفت که ذیل شریعت اسالم 

بررسی فرض تحقق چنین حکومتی دور از ذهن است، لکن تحقق آن در ادوار تاریخی گذشته قابل
 است.

 که حتی بر مدار موازین عرفی به ظلم و هاییاین نکته قابل تذکر است که تأیید الهی از حکومت
کنند به دور است و مشروعیت بخشیدن به یک حکومت الاقل وابسته به این است جور رفتار می

)عالوه بر اینکه اشاره شد حاکم باید دیندار باشد(. با این  2پسند باشدکه حکومتی عادالنه و مردم
ختلط و دوگانه از جانب شریعت مأذون در ها با رفتار محال این امکان هست که برخی حکومت

                                                             
و خداوند  باشد که مشروعیت حکومت به معنای اهمال و واگذاری امر حکومت به خود مردم یرسد در فرضبه نظر می .0

 را از اقسام حکومت دینی برشمرد. چنین حکومتی، نتوان باشدآن انجام نداده  یا ردّ  جعل و تشریعی در تأیید
یرا توقع عدالت توان از عناصر دینی بودن حکومتها نمیدخالت شریعت را در محتوای حکومت این مقدار از .2 ها دانست! ز

 های عرفی نیز مشترک است.در حکومت
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ر ها را در بها شود و رفتارهای ظالمانۀ آنحکمرانی باشند و تأیید شرعی شامل اصل حکمرانی آن
ر.ک: )های عرفی در سابقۀ کشور ما که تحت نظریۀ سلطان عادل نگیرد. برخی از انواع حکومت

تواند داخل اند، میب فقها مأذون در حکومت بودهیا از باب ضرورت، از جان (047، ص0388ساداتی نژاد، 
در این معنا باشد. مشروعیت در چنین حکومتی در حد مأذون بودن به نحو مشروط، خالصه 

 شود.می
بخشد، جنبۀ ترین ُبعد این حکومت که از منظر عرف و عقال به آن ماهیت دینی میبرجسته

تی منبع مشروعیت و حق اعمال قدرت را از حاکمیت الهی آن است؛ به این معنا که چنین حکوم
 دهد که در نفوس انسانیتعالی به خود حق میجانب خدا دارد و با تکیه بر قدرت برتر ذات باری

)ر.ک: محور است های سکوالر و انسانتصرف کند. این فصل ممیز حکومت دینی از حکومت

 (.34و  31، ص0393ارسطا و بهادری جهرمی، 

م است فرضی که دخالت دین را در عرصۀ شرایط حاکم و قوانین حکومت و ملحق به همین قس
ساختار آن، در حد امضاء و تأیید بالجملۀ رویکرد عرفی بدانیم. یعنی دین در تعیین حاکم و شکل 

گیری دارد، لکن موضع آن نسبت به شکل عرفی حکومت کاماًل ایجابی است. حکومت موضع
ران شرایع سابق را ـ که شریعت شکلی بسیط داشته و دین های عدل عرفی در دوشاید حکومت

دخالت چندانی در شکل حکومت نشان نداده است ـ از این نوع بدانیم. در این صورت به یک 
کند، به وصف مشروعیت قابل توصیف است و معنا جزئیات تصمیماتی هم که حاکم اتخاذ می

عت است، گرچه تأیید آن به نحو کلی و کند، چون مورد تأیید شریبرچسب دینی بودن پیدا می
 اجمالی است.

 نظارت دینی بر حکومت -1
فرض دیگری که در این بین محط نظر برخی علما بوده و گاهی با فروض آتی مورد مقایسه قرار 

گرفته است، فرضی است که دخالت شرع تنها در حد نظارت در اجرای عدالت یا نظارت بر می
ون اینکه دخالتی در شخص حاکم، طبق موازین شرع، صورت اجرای احکام شریعت باشد، بد

یشه. )در این زمینه ر.ک: جعفر پگرفته باشد یا حتی قید مشروعیت در تصدی حکومت لحاظ شده باشد! 

 (0378-0377؛ و شریف زاده، 0382
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ا ب های دینی دربردارندۀ دستورها و رهنمودهایی برای پیروان خود است که آنان را به مبارزهآموزه
سال  051خواند. این معنا در استبداد و فساد در جامعه و دخالت در سرنوشت سیاسی خود فرا می

از سوی رهبران این میعلیه ظلم و فساد سالطین در جوامع اسالمیهای اسالاخیر در نهضت
أن . گاهی حتی چنین حکومتی، که ش(051، ص0390،  فر یائیض) ها در بین مردم تبلیغ شده استنهضت

علمای دین در آن شأن نظارت بر اجرای قوانین شریعت از سوی حاکم عرفی است، بر والیت 
 0ها مقدم دانسته شده است.مستقیم آن

با اینکه چنین حکومتی وجود شریعت دینی و ملزم بودن حکومت را در قبال اجرای آن مفروض 
ه جهت دینی بودن است و بالذکر معلوم است که فاقد صفت گرفته است، لکن با توضیحات فوق

توان آن را حکومت دینی دانست. در کتاب تنبیه األمه و تنزیه نمی نادیده گرفتن عنصر مشروعیت
الملة نیز که از باب ضرورت و ترتب از چنین حکومتی دفاع صورت گرفته، نامشروع بودن آن 

 از این کتاب(. 76)ر.ک: صمفروض انگاشته شده است 

 بررسی است.یان پیشین از جمله در اوایل قرون وسطی قابلتحقق این الگو در اد

 حکومت حاکم دینی -4
ای اشاره کرد که دین در خصوص شرایط توان به مرتبهپس از احراز مشروعیت الهی حکومت، می
با شرایط خاص )مثل منصوب بودن، یا فقاهت و میزمامدار دخالت به خرج داده است و حاک

های عرفی معتبر نیست( را مشروع دانسته است، بدون در حکومتای عالی از عدالت که درجه
 اینکه دخالتی در کیفیت حکومت عرفی ـ جز در حد تأیید ـ صورت گرفته باشد.

هاست و جایگاه او ـ به عنوان مشخصًا شخصیت زمامدار عنصری محوری در دینی بودن حکومت
ات شریعت است. گذشته از این، مجری بالواسطه ـ ضامن اجرای عدالتی است که حداقل توقع

ری آن توان توقع داشت که مجکه اعتقاد و پایبندی به یک ایدئولوژی نداشته باشد نمیمیاز حاک
ایدئولوژی باشد. در نتیجه دخالت شرع در این جهت مقدم بر دخالت در محتوای حکومت و 

عریف دار بودن در تتوقعات اجتماعی شریعت است. عالوه بر اینکه گذشت که صفت حداقلی دین

                                                             
 .به توضیح و نقد این نظریه پرداخته است« ی؛ علیرضا جوادزادهآخوند خراسان دگاهیاز د هانیفق یاسیس تیحاکم»کتاب  .0
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های دینی قابل اغماض نیست، و از این جهت نیز دخالت دین در حکومت دینی مفروض حکومت
 است.
های دینی و برآمده از جا ممکن است تمایزاتی در حاکم لحاظ شود که فراتر از آموزههمین
ر میت معتبهای خاص مذهبی باشد. مثاًل ممکن است در مذهب تشیع قید افضلیت یا اعلآموزه

ی در نظر ترپایبند به آن نباشند یا برای آن درجۀ اولویت کم میدانسته شود که دیگر مذاهب اسال
 داشته باشند.

خواهیم گفت که تحقق چنین حکومتی در ذیل شریعت اسالم دور از ذهن است و موافقین یا 
با این حال  0اند.ندادهمخالفین حکومت دینی معمواًل نسبت به این مرتبه از حکومت دینی رضایت 

ها ـ این امکان هست که در حکومتی، عناوین ثانویه موجب شود که احکام اولیه ـ یا بخشی از آن
 شود همین سطحاز اجرا باز بمانند و در نتیجه آنچه در مرحلۀ فعلیت و عینیت خارجی مشاهده می

شود و حکومت می از حکومت دینی خواهد بود که این برای آن حکومت نوعی نقص محسوب
 های اجرای احکام الهی را در جامعه فراهم کند.باید تالش داشته باشد تا بسترها و زمینه

 حکومت ملتزم به حدود شریعت -2
ریعت کند که تقید به حفظ حدود شدر سطحی باالتر، حکومت دینی بر حکومتی تطبیق پیدا می

غایات اجتماعی مورد نظر شرع بداند.  داشته باشد و خود را ملزم به اجرای احکام شرع و تحقق
یعنی عالوه بر تصرف در تعیین حاکم، دین در احکام اجتماعی نیز دخالت یافته است و وظایف و 
غایاتی را برای حکومت ترسیم کرده است. در نتیجه این معنا از حکومت دینی از دو جهت با 

 حکومت عرفی تمایز یافته است.
 حکومت»وجود شریعتی است که واجد ابعاد اجتماعی باشد. این نوع از حکومت مبتنی بر 

ـ به طور مثال ـ حکومت شریعت اسالم بر مردم است و در چنین حکومتی فرمانروایان و میاسال
. البته (43، ص0423)موسوی خمینی ـ امام ـ ،« بران، همه باید خود را مقید به شریعت اسالم بدانندفرمان

اگر حکومت خود را ملزم به تبعیت از شریعت نداند، دینی بودن  در فرض وجود چنین شریعتی،

                                                             
استای مبارزه با استبداد و بی عدالتی، با مبارزات انقالبی ملت ایران با رژیم شاهنشاهی همراهی کردند، و کسانی را که در ر .0

دینی  توان طرفدار این معنا از حکومتمیندای تفکیک بین دیانت و سیاست سر دادند، میپس از پیروزی و تشکیل نظام اسال
 (.051، ص0390، فر یائیضدانست )
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در وصف امامان حق  آن ـ از جهت تزلزل رکن مشروعیت ـ محل اشکال خواهد بود! امام باقر 
 و باطل فرمودند:

ِبیِه »
َ
ٍد َعْن أ ِه ِإَماَماِن  َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ُة ِفي ِکَتاِب اللَّ ِئمَّ ُه َتَباَرَك  َقاَل َقاَل: اْْلَ َقاَل اللَّ

ْمِرنا»َو َتَعاَلی 
َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ِئمَّ

َ
ْمِرِهْم َو  «َو َجَعْلناُهْم أ

َ
ِه َقْبَل أ ْمَر اللَّ

َ
ُموَن أ اِس ُیَقدِّ ْمِر النَّ

َ
ََل ِبأ

ِه َقْبَل ُحْکِمِهْم َو َقاَل  ارِ »ُحْکَم اللَّ ًة َیْدُعوَن ِإَلی النَّ ِئمَّ
َ
ْمَرُهْم َقْبَل ُیَق  «َو َجَعْلناُهْم أ

َ
ُموَن أ دِّ
ِه  ْهَواِئِهْم ِخاَلفًا ِلَما ِفي ِکَتاِب اللَّ

َ
ُخُذوَن ِبأ

ْ
ِه َو َیأ ِه َو ُحْکَمُهْم َقْبَل ُحْکِم اللَّ ْمِر اللَّ

َ
د، )شیخ مفی.«أ

 (206، ص0، ج0417؛ مشابه آن در کلینی، 20، ص0403
ناحق، معرفی شده است. ز امامان بهدر این روایت اهتمام به اوامر شریعت فصل ممیز امام حق ا

در حقیقت در این نوع از حکومت دینی حکومت ابزاری در دست شریعت است تا اهداف خویش 
 را به دست آن در جامعه پیاده کند.

ب که دخالت حداکثری در ابوامیبا اینکه شکل فوق از حکومت دینی ـ به خصوص ذیل فقه اسال
های عرفی دارد، ولی با این حال این معنا موداری با حکومتاجتماعی دارد ـ تمایز محسوس و ن

ترین معنا برای حکومت دینی باشد. ممکن است در چنین حکومتی ظواهر تواند کاملهم نمی
شریعت به مقداری که در تعارض با حکومت عرفی نبوده است، بر احکام حکومت عرفی ضمیمه 

شود ایجاد نکرده باشد. نهایتًا آنچه مشاهده می شده باشد، و این تأثیری در ماهیت احکام عرفی
ای از موازین عرفی است که محدود به حدود شریعت شده و عدم مخالفت آن با شریعت تنها دسته

 مورد لحاظ قرار گرفته است.
ه: کنند کنامند و این نقص را به آن متوجه میاز این منظر گاهی فقه سنتی را فقه موضوعات می

اه، خسروپن«)سازدکند، اما نظام نمیکام ناظر به ساختار ندارد؛ نظامات را تهذیب میفقه موجود اح»

دولت  یقدرت و ساختار درون تیدربارۀ ماه یخاص یبدون آنکه داور فیتعر. این (01، ص0399
. با این شیوه بسیاری از (23، ص0382)ر.ک: فیرحی،  دارد یداشته باشد، نسبت به دولت نگاه ابزار

گیرند، عینی وارداتی و بیگانه از فرهنگ مذهبی، در چارچوب احکام رساله قرار مینظامات 
 (.56، ص0396)میرباقری،  ها دگرگون شده باشدآنمیآنکه ماهیت و جوهرۀ سیستبی

ار ساخت ی از قبیل:امور»شود: گاهی نیز در مقام دفاع از این تعریف حکومت دینی، گفته می
امور  ،ریگدکیگوناگون قدرت با  یارتباط نهادها تیفیقدرت و ک عیتوز تیفیک ی،اسیقدرت س
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 تیفیتوانند نوع و کیم شیخو یهاها به خواست و ارادهاست و انسان یمدن و کامالً  ینید ریغ
 «حکومت است تیفقط در جنبه آمر نیکنند. حوزه دخالت د اریرا اخت شیخو یاسینظام س
 (. 26ص، 0378)واعظی، 

کند و به هر جهت دخالت شریعت خالت شریعت در ساختار سیاسی را رد نمیاین بیان امکان د
در این جهات امری غیر مستبعد و معقول است. در نتیجه فراتر از مرتبۀ سابق، این سطح نیز برای 

ترین امور مانند احکام تخلی دخالت داشته حکومت دینی قابل تصّور است. دینی که در عرفی
شاید اگر کسی با ذهن  0در امور عامه مسلمین نیز ارشاداتی داشته باشد.است، محذوری ندارد که 

خالی از شبهه و دور از هیاهوها به واقعیت امر نظر کند، دخالت شریعت در نظامات اجتماعی را 
 تر از ارشادات فردی آن ببیند!برای سعادت بشر اولی و به مراتب ضروری

مْ »گاهی در این مجال به آیۀ شریفه: 
َ
شود و به مقتضای تکیه می (38)شوری:  «ُرُهْم ُشوَری َبْیَنُهْم َوأ

شود که امور عرفیۀ مردم به خودشان محول شده است و شریعت بنای دخالت در امور آن ادعا می
رسد که شور در این آیه ـ با توجه لکن این استدالل هم مخدوش است و به نظر می 2مردم را ندارد؛

ها ـ تکلیفی متوجه مردم، در زمینۀ اموری که به طور طبیعی در شأن آن به فقرات قبل و بعد آیه
است، بوده باشد و نه توسعه در حق دخالت در امور اجتماعی. معنای آیه این است که مردم باید 
در کارهای خویش راه مشورت در پیش بگیرند، و معنایش این نیست که تصمیم دربارۀ امورات 

 ت!ها به خودشان محول اسآن

                                                             
های بشری نیز بوده اند و شأن آنها در ارشاد و انذار ئط فیض الهی در ادبیات قرآن و روایات، معلم دانشپیامبران و وسا .0

تواند شاهدی کلی برای این می« علم آدم األسماء کلها»(. آیه ی 26، ص0369شده است )رک: مؤذن جامی، خالصه نمی
 ادعا باشد.

ْمُرُهْم ُشورٰی َبْینَ ـ  ۀمبارک ۀو آی. »2
َ
یاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن داللتش بر آنکه  ـ ُهْم َو أ هم اگر چه فی نفسه بر ز

 (.84، ص0424)غروی نائینی، .«وضع امور نوعّیه بر آن است که به مشورت نوع، برگزار شود، در کمال ظهور است
به دوران غیبت، بدون استدالل  (، همین نتیجه را نسبت098، ص0399در کتاب اساس الحکومة االسالمیه )حسینی حائری، 

اند که: آنچه در اسالم ذکر شده است تنها اصل مسئله ی والیت فقیه است و جزئیات به آیۀ شریفه و به این بیان به دست آورده
 سنجی شخص حاکم، محول شده است.ساختار حکومت همه به مصلحت

ضای این آیه اساسًا دخالت حاکم دینی در امر حکومت ( نیز به مقت052و  82، ص 0996)حائری،  حکمت و حکومتدر کتاب 
 اند!را نفی کرده
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برخی علمای مشروطه نیز استدالالتی ناظر به حیطۀ تصرفات شریعت در حکومت، مطرح 
اند که نسبت به خارج از فضای مشروطه و فرض تمکن فقها از تصدی حکومت، و حتی کرده

تعمیم است. در رسالۀ اللئالی المربوطه فی وجوب نیز قابل نسبت به دوران حضور معصوم 
گذاری و اینکه چرا این مسئولیت به فقها موکول نشده، از نهاد قانونالمشروطه در صدد دفاع 

 آمده است:

رسد که من عندی به ارادۀ شخصیۀ خود در آن امور رفتار نماید بلکه آن حاکم شرعی را نمی»
بایست که بر طبق آنچه نظر عقالی مملکت اقتضا دارد عمل کند و این امور ملکیه را به 

که در صدور اسالم ها در تحت میزان درست در آورد و به موقع اجرا گذارد. چنانآندید صواب
معمول بوده که در کلیۀ امور سیاسیۀ مملکت بایست به مشاورت عقالی بزرگ رفتار نمایند. 
اگر چه خلیفه و رئیس اجرا یکی بوده؛ و سر این مطلب آن است که حاکم شرع مالک شخصی 

اختیار شخصی استقاللی خود،  ها بنماید بهه بتواند تصرف در آنامور مسلمین نیست تا ک
و وَلیت در مجرد نگهبانی حقوق «... کتصرف المالک فی أمالکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم»

یاده بر این اقتضا ندارد که در مقام عمل و موقع اجراء، ولی و صاحب اختیار  و ایصالش به اهالی، ز
ها نیز تعیین حقوق و تمییز دادن حق از غیر حق و اثبات و َلاثبات آن باشد ... نه اینکه در مقام

ولی و صاحب اختیار شود. ... تمیز دادن شخصیات مصالح نوعیه مسلمین ... بایست که به 
 (267-266ص 2، ج0387)زرگری نژاد،  «نظر نوع عقال از ذوی الحقوق موکول باشد

رموده: آنچه در شریعت بیان نشده به شیوۀ عقالیی این کالم در این جهت قابل مساعدت است که ف
موکول شده است و مدار بر مصلحت عموم خواهد بود؛ لکن در این جهت که تشخیص این 
مصلحت نیز باید به دست خود عقال باشد، تهی از استدالل است و روشن است که در زمان 

 بوده است.بسیاری از تصمیمات اجتماعی به تشخیص خود ایشان  حضور معصوم 
ا سخن اشکال این کالم ب« شریعت نباید دخالتی در امور عقالئی داشته باشد»در این جهت نیز که 

های دخالت شریعت، اهمال در پیشین مشترک است و ثمرۀ طبیعی این نگاه حداقلی به حیطه
 های وحیانی در دسترس است. توجهی نسبت به ظرفیتکشف نظامات حکومتی و کم
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 های شریعتبر گزاره حکومت مبتنی -6
ترین معنای حکومت دینی آن است که ماهیتی یکپارچه دینی با توضیحات فوق معلوم شد که کامل

داشته باشد و نظام یکپارچه و ساختار حکومتی دینی، کارآمدی آن را برای رسیدن به اهداف دینی، 
 تأمین کند.

کند... در اسالم، حکومت، است که در حکومت، اسالم و قانون اسالم حکومت  نیمقصود ا
حکومت قانون است؛  نیالمؤمن ریحکومت رسول الله و حکومت ام یحکومت قانون است. حت

به حکم قانون واجب اَلطاعه هستند. در مملکت  هاآنکرده است.  نییخدا آن را تع قانون یعنی
موسوی خمینی ـ امام ) ندارد. یحکومت زیچ چیقانون خدا ه ریقانون خدا حکومت کند و غ دیبامیاسال

 (2-0، ص7، ج0379ـ ، 
به تعبیر رایج در این شکل از حکومت انطباق با شریعت ـ عالوه بر عدم مخالفت ـ لحاظ شده 

های مطابقت با شریعت و تمایزات آن با منطق عدم مغایرت، از زوایای متنوعی است. جلوه
 کنیم:برخوردار است که به برخی جهات آن اشاره می

کمان دینی در چنین حکومتی در پیگیری اغراض شریعت اخالص دارند و آلوده به حا الف(

اند و از کسب اغراض شخصی و انانیت نیستند. صاحبان قدرت در آن خادم اهداف شریعت
نفع نیستند. نیز در چنین حکومتی اهداف شریعت به صورت فعاالنه و حداکثری قدرت ذی
 شود. سنده نمیشود و به حد رفع تکلیف بپیگیری می

شود که دین در ساختار سیاسی و الگوی در این شکل از حکومت دینی، فرض گرفته می ب(

اینکه  گیرد. بسته بهواسطۀ خود حکمرانی قرار میمدیریت جامعه نظر دارد و دینی بودن صفت بی
دینی مقدار دخالت دین در ابعاد حکومتی چه مقدار باشد، مراتبی برای این معنا از حکومت 

 کند:تصور است که گاهی به صورت گرایشات مختلف در دل همین معنا خودنمایی میقابل

ه ساختار کند کدر گرایش حداقلی، دین فقط اصول کلی و اهداف معینی برای سیاست تعیین می
د. کناندازها همخوانی داشته باشد، محدود میسیاسی را به شکلی که با آن اهداف کلی و چشم

 (68، ص0377ضی زاده، )ر.ک: قا
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در گرایش دیگر جزئیات الگوی سیاسی برای مدیریت کالن جامعه تحت قالب قوانین و ضوابط 
 49، ص0386)ر.ک: سروش،  گیرد.اند و علم سیاست دینی مبنای تدبیر جامعه قرار میعملی بیان شده

رات فقهی نباشند، به عنوان های دین حتی اگر دستوبرخی آموزه (055-053، ص0390، فر یائیضبه بعد؛ و 
های سیاسی و اقتصادی و امنیتی های ارشادی قابل پیشنهاد، کارآمدی جامعه را در عرصهآموزه

ها متفاوت از چیزی باشد که عقل بشری فهمیده کنند و ممکن است این آموزهو ... تضمین می
 هد کرد.است. از این منظر حکومت دینی تمایز ماهوی با حکومت عرفی پیدا خوا

فراتر از این، در موارد نادری دخالت شریعت از بیان کلیات نیز فراتر رفته و در سطح داوری و 
قضاوت در تعیین موضوعات نیز نمود پیدا کره است! یعنی حتی تعیین موضوعات از قواعد عرف 

کومت ح طور که در وصفشود؛ آنکند و بلکه شریعت با ابزار وحی وارد این میدان میپیروی نمی

یُد »مهدوی وارد است: یَح ِمْن ُکلِّ َواٍد َتُقوُل َهَذا اْلَمْهِدی یْحُکُم ِبُحْکِم َداُوَد َو ََل یِر ُه الرِّ یْبَعُث اللَّ
 (305، ص0397)نعمانی، «.َبیَنةً 

اشته های عرفی داین به این معنا نیست که حکومت دینی نباید هیچ نقطۀ اشتراکی با حکومت
ای است که اجزای آن با هم هماهنگی درونی داشته ارائۀ نظام منسجم و یکپارچه باشد. بلکه مراد

شده کمال کارآمدی را داشته باشد؛ و البته روشن شد که دخالت باشند و در مسیر اهداف ترسیم
 تواند بسته به شرایط مختلف باشد.دین در جزئیات چنین حکومتی می

نگری است. در حالی که عقل ماورائی بینی و ژرف، عاجز از دور«هوا»عقل بشری تحت تأثیر 
شاید  0ها غایب بوده است.نگاهی جامع و دقیق دارد و شاهد تجربیاتی است که عقل بشری از آن

ه به رود کحتی بتوان ادعا کرد عقل بشری از جانب خدا دچار تضییق شده است و از آن توقع نمی
مندان حدوحصر اندیشیابد و این سر اختالفات بیای مثل تدبیر جوامع ره ژرفای حقایق پیچیده

ن اْلِعْلِم ِإَلَّ َقِلیالً »غیر الهی است. این معنا از آیۀ  وِتیُتم مِّ
ُ
 برداشت است.قابل (85)اسراء:  «َوَما أ

ممکن است در پی انقطاع از مزیت وحی و اتصال به منبع علم الهی، حاکمان دینی دسترسی  ج(

اشته باشند. در آن صورت مطابقت با شریعت در سطح مطابقت با به الگوی دینی حکومت ند

                                                             
برنامۀ جامع کمال دنیوی »)ذیل آیه ی: عّلمتم ما لم تعلموا(. تعریف دین به  277-276، ص7، ج0391ر.ک: طباطبائی،  .0

 فردی و اجتماعی دارد. که در عبارات بسیاری از حکما مطرح است، ناظر به این حد از دخالت دین در زندگی« و اخروی
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برداشت است، عملیاتی خواهد های کالن شریعت که از مجموع شریعت قابلمصالح و اولویت
 بود.

رای اند و بصراحتًا منعکس شدهمیهای حکومتی در فقه اسالتوضیح مطلب اینکه برخی گزاره
نیاز به تدوین مقررات بیشتری دارد که به میحاکم اسال االجرا هستند. لکنالزممیحاکم اسال

ها امور اجتماعی را سامان دهد و شریعت نسبت به این موارد دست حاکم را باز گذاشته کمک آن
ار را با این کمیگیری کند. حاکم اسالها تصمیمتا بسته به شرایط و مقتضیات زمانه در مورد آن

 دهد.حکم حکومتی انجام می

خارج از دو قسم  ... امور اّمت وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست ۀکه، مجموعبدان 
آن بالخصوص معّین و حکمش  ۀعملیّ  ۀنخواهد بود؛ چه، بالضروره یا منصوصاتی است که وظیف

 عدم ۀآن به واسط ۀعملیّ  ۀمطّهره مضبوط است، و یا غیر منصوصی است که وظیف یعتدر شر
غیر معّین و به نظر و ترجیح ولّی نوعی موکول  ،ط خاّص و میزان مخصوصاندراج در تحت ضاب

 (034، ص0424)غروی نائینی،  .است
در میلزوم تأمین مصالح عمو»ای تحت عنوان توجه به شرایط و ضوابط حکم حکومتی قاعده

د تصرفات حکومتی بایمیمحور تما»را به ارمغان آورده است که به موجب آن « تصرفات حکومتی
ا، )ارسط «نهفته استمیمین مصلحت عموأیت تدر مفهوم وال باشد. اصوالً میمین مصالح عموأت

ی عقالئی دارند و البته گاهی . با این وجود باید توجه داشت که معمواًل مصالح جنبه(081، ص0391
 رساند.ای متفاوت از مصالح عقالئی به نتیجه میسنجی با نگاه دینی نتیجهمصلحت

دام کهای مختلفی ممکن باشد که هیچقوانین و احکام حکومتی ممکن است به صورتتدوین 
مخالف شریعت تلقی نشوند، لکن اگر حاکم دینی شناخت باالیی از شریعت داشته باشد، 

کند. اگر در مسئلۀ خاصی های مدنظر دین، اجرایی میترین قانون را به اغراض و اولویتنزدیک
دوین قانون وجود داشته باشد، حکومت دینی از بین صور مفروضه های مختلفی برای تایده

 میدانیم. نمیاحکام متعدد دار یدر موارد»کند. سازگارترین ایده را با اغراض شریعت پیگیری می
را اجرا  نیا دهدیبه شما اجازه م نیآن را. مصلحت اسالم و مسلم ای میرا اجرا کن نیدر مقام عمل ا

ه ب شتریب یکیوقت تزاحم ندارند اما  کیبا هم تزاحم دارند.  هااینوقت  کینه آن را.  دیکن
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شود که چطور باید قانون را طراحی کرد که با نظام مثاًل بحث می 0.«مصلحت نظام و جامعه است
 منافات نداشته باشد؟میتولید و توزیع ثروت اسال

های عرفی و متناقض رایج سنجیتوان در کشف مصالح، از مصلحتدر این زمینه که چطور می
، تر شدسنجی دینی با رنگ و بوی شرعی نزدیکدر دنیا فاصله گرفت و به یک مصلحت

تصویرهای مختلفی ارائه شده است که اینجا مجال بسط آن نیست. از جمله برخی بر شناخت 
خی با رکنند؛ بها تأکید شده تکیه میاهم اغراض و مصالح شریعت که در لسان ادله بر اهمیت آن
ب کنند و قائلند که ترکیتأکید میمینگاه کالن به مجموع احکام بر تأمین اهداف حکومت اسال

« مبانی»شناسی مبتنی بر رابطۀ میان ی اهداف باشد؛ و برخی بر مصلحتقوانین باید تأمین کننده
های قواعد فقه سیاسی آیت الله فصلبه بعد؛ و سر 51، ص0396)در این زمینه ر.ک: میرباقری،  کنند.تأکید می« غایات»و 

 کعبی(

ای منحصر در احکام حکومتی نیست و گاهی اثر آن در احکام د( تاثیر منطق مطابقت در نظر عده
شود؛ مثاًل ممکن است منطق مطابقت در تعیین فتوای معیار در تدوین قانون اولیه نیز ظاهر می

ای شناسی و تعیین مرجع برابقت، بر موضوعشود که منطق مطمیاثر گذار باشد؛ نیز گاهی ادعا 
تشخیص موضوعات حکومتی اثرگذار است و مجموع این زوایا فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز 

 )ر.ک: میرباقری، همان(. کند می

سی به را دارد، طبیعتًا باید دستر« مطابقت با شریعت»ه( با توجه به اینکه چنین حکومتی داعیۀ 
واقعیه داشته باشد تا ناچار به استفاده از احکام ظاهری نباشد. بنا بر این مطابقت احکام و مصالح 

ه تحقق ک رفتیپذ دیالجرم بابا شریعت به معنای مطابقت با احکام واقعی شریعت خواهد بود. 
 تاً ینها انگریو د ستیممکن ن یاله یمتصل به منبع وح ّی جز از ول ینیاز حکومت د یاتبهمر نیچن

 شانیبه ا انیکه ب یو به مقدار اورندیرا به اجرا در ب ینیحکومت د نیاز ا یتوانست اجزائخواهند 
. در عین حال به باور برخی (240ـ 241، ص0377جمشیدی، )ر.ک:  واصل شده به سمت آن حرکت کنند.

محققین تفاوتی بین منطق مطابقت و عدم مخالفت متصور نیست و عقالئی بودن احکام حکومتی برای 
 (.204، ص0383)علیدوست،  تصف شدن به صفت مطابقت با شرع کافی است م

                                                             
 nezamvelaei0399917https://iict.ac.ir/9/مصاحبه با حجة االسالم و المسلمین خسرو پناه  .0

https://iict.ac.ir/1399/07/nezamvelaei/
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 جمع بندی
ررسی گیرند، به بها ذیل حکومت دینی قرار میدر پاسخ به این پرسش که: چه سطوحی از حکومت

د که ها بودند. نتیجه این بوعناصری پرداختیم که شرط مقوم دینی بودن حکومت یا شرط کمال آن
شرایط »، «هدف»، «منبع مشروعیت»تواند در ابعاد چهارگانه ومت میدینی بودن یک حک

. مراد از هدف، غایاتی است که (012، ص0396)ر.ک: ورعی،  متجلی شود«  کارآمدی»و « زمامدار
دارد؛ و مراد از کارآمدی کاربست نظام ها گام بر میحکومت به عنوان یک ابزار در مسیر تحقق آن

 وژی برای نیل به اهداف است.سیاسی برآمده از ایدئول
بندی صور مفروض برای حکومت دینی، برای تحقیق بیشتر اشاره ای نیز به واقعیت در جمع

 کنیم.میموجود آن 
، رکن اصلی «منبع مشروعیت»از منظر خود شریعت روشن شد که حاکمیت الهی به عنوان 

ِإِن اْلُحْکُم ِإَلَّ )است میو مورد اتفاق مذاهب اسالمیحکومت دینی است و این یک اصل کال
شود، خالصه سخن آنکه: میهایی اما اینکه مشروعیت الهی شامل چه حکومت (؛41)یوسف: (ِلّله

گام بردارد و ملتزم به غایات دین باشد، « اهداف»ناچار باید در مسیر در چنین حکومتی والی به
ی عرفی نباشد! اما اگر حکومت هاکه البته ممکن است این غایات فراتر از عدالت در حکومت

مایۀ همین مقدار از التزام را هم نداشته باشد دینی بودن حکومت او در حد ادعا، و از درون
 مشروعیت دینی تهی است. 

دار بودن در تعریف حکومت دینی نیز روشن شد که شرط حداقلی دین« شرایط زمامدار»در مورد 
م دخالت حداکثری در شرایط زمامدار نیز مسلم نهفته است؛ و البته در خصوص شریعت اسال

، 0382)ر.ک: جعفرپیشه، های عرفی است است و رویکرد اسالم در این جهت کاماًل متمایز از حکومت

ْتَمْمُت َعَلیُکْم ِنْعَمِتی ا». این معنایی است که از آیۀ شریفه (208ص
َ
ْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َوأ

َ
ْلیْوَم أ

برداشت است. با این حال، در مورد دیگر ادیان، پس نیز قابل (3)مائده: «اإِلْساَلَم ِدیناً َوَرِضیُت َلُکُم 
ها به قضاوت خواهیم نشست؛ ممکن است نظر به آیاتی های جاری در آناز بررسی تفصیلی سنت

ِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبواْ »مثل 
َ
ُسوًَل أ ٍة رَّ مَّ

ُ
اُغوَت  َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُکلِّ أ ادعا شود که  (36)نحل:  «الطَّ

 ها مطرح بوده است.دخالت در شرایط زمامدار نیز اجمااًل در تمام حکومت
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دلیلی بر عدم دخالت دین در ساختارهای حکومتی وجود ندارد. بلکه « کارآمدی»نیز از منظر 
ورد حکمرانی گروهی دارند که خداوند در مبیان می« حکم الهی»آیاتی از قرآن کریم با اشاره به 

از  نماید، و این خود نشاناز پیامبران، نسبت به ایشان رهنمودهایی دارد و به ایشان ارائۀ طریق می
 دخالت اجمالی شریعت در کیفیت تدبیر جامعه نیز دارد:

َراَك الّلهُ 
َ
اِس ِبَما أ نَزْلَنا ِإَلیَك اْلِکَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُکَم َبیَن النَّ

َ
ا أ  (015)نساء:  .ِإنَّ

ِذیَن َهاُدوْا َوالرَّ  ْسَلُموْا ِللَّ
َ
ِذیَن أ ِبیوَن الَّ ْوَراَة ِفیَها ُهًدی َوُنوٌر یْحُکُم ِبَها النَّ نَزْلَنا التَّ

َ
ا أ اِنیوَن بَّ ِإنَّ

ا  َس َواْخَشْوِن َواَْلْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِکَتاِب الّلِه َوَکاُنوْا َعَلیِه ُشَهَداء َفاَل َتْخَشُوْا النَّ
ْوَلِئَك ُهُم اْلَکاِفُروَن  َوََل َتْشَتُروْا ِبآیاِتی َثَمناً 

ُ
نَزَل الّلُه َفأ

َ
ْم یْحُکم ِبَما أ  (44)مائده:  .َقِلیاًل َوَمن لَّ
دار هدایت توحیدی شده و متکفل رشد البته خداوند در سایۀ فیض ولی مورد تأیید خویش، عهده

ُلَماِت ِإَلی )گردیده است  و هدایت تکوینی آن به سمت نور َن الظُّ ِذیَن آَمُنوْا یْخِرُجُهم مِّ الّلُه َوِلی الَّ
ُورِ  و این کمال معنای کارآمدی در یک حکومت دینی است. تشریع الهی هم در راستای  0(النُّ

شده، بخشی از پازل هدایت تکوینی خداست و در این جهت خداوند به مقداری که هدف ترسیم
 دهد. ممکن استطباق بیشتری داشته باشد در احکام حکومتی دخالت به خرج میبا آن هدف ان

داری صالح بداند و به طرح توقعاتی در حداقلی از دخالت دین را در رویکرد عرفی حکومت
داری را جهات خاص بسنده کند، و ممکن است با ارائۀ یک نظام دینی منسجم، شیوۀ حکومت

 رفی متمایز کند.نیز به حکمت خود، از رویکرد ع
که دخالت حداقلی شریعت ممکن است به بساطت جوامع یا بساطت ادیان مستند باشد؛ همچنان

ر تداران ظرفیت پذیرش دخالت حداکثری شرع را نداشته باشند، مراتب نازلاگر جامعۀ دین
 در نتیجه برای حد دخالت دین در محتوای 2آید.ها به اجرا در میحکومت دینی در حق آن

 ارائه نیست.حکومت الگوی ثابتی قابل

                                                             
یفه به والیت ولّی اله 375و  246، ص0، ج0417ر.ک: کلینی،  .0 ی و هدایت در سایۀ روایت در تفسیر والیت الله در آیۀ شر

 آن.

دارند حضرت داوود مدتی بدون بینه قضاوت کرد و سپس این رویه تغییر کرد )کلینی، میمانند اینکه برخی روایات بیان  .2
 (.404، ص7، ج0417



 

 

 ماهیّت سهام
 تحقیق درس استاد عندلیبی)حفظه الله(

 
 
 

 استاد راهنما: استاد نجفی بستان
 
 

 نویسنده:
 1ابوالفضل حسنی

 

 مقدمه
را در رشد اقتصادی میعام نقش بسیار مهمیهای سهاامروزه شرکتهای تجاری خصوصًا شرکت

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و میکت سهاکنند. شریک جامعه ایفا می
( فلسفه شکل 0باشد.)قانون تجارت، ماّدهمیسرمایه آنها میمسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اس

گیری این شرکتها جذب سرمایه های اندک و راکد سرمایه داران جزء و پراکنده و جمع آوری آنها 
در حقیقت به کار انداختن سرمایه های مردم در مقیاس  برای فعالیت های اقتصادی بزرگ است.

دنبال یموسیع تر برای حفظ سرمایه افراد و کسب سود بیشتر مهمترین هدفی است که شرکت سها
در راستای سهیم شدن توده وسیع نیروی کار در مالکیت موسسه میکند. ایده شرکتهای سهامی

 ا، نیروی کار از هیچ گونه حقی در کارخانجاتصورت گرفت؛ زیرا پیش از شکل گیری این شرکته
و موسسات تولیدی و تجاری و خدماتی برخوردار نبود. بر این اساس افراد با اختصاص سرمایه 

                                                             
 99-411،سال تحصیلی اقتصاددانش پژوه گروه فقه  . 0
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در مالکیت شرکت شریک  -و در قالب سهامدار شرکت -خود به شرکت و دریافت سهام آن عمالً 
 وردار خواهند شد.شده و متناسب با آورده خویش از برخی حقوق و مزایا برخ

وند. شمیتقسیم « خاصمیشرکت سها»و « عاممیشرکت سها»به دو دسته میشرکتهای سها
عام شرکتهایی هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق میشرکتهای سها

خاص شرکتهایی هستند که تمام سرمایه میکنند. شرکتهای سهافروش سهام به مردم تامین می
وم شود. این شرکتها قابلیت عرضه به عممیها در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تأمین آن

را ندارد و مالکیت آن در اختیار گروه محدودی است. یکی از دالیل عمده برای عام شدن 
سهام( گردآوری پول برای توسعه است. در این صورت بیشتر از میشرکت،)عرضه عمو

توان به گردآوری پول امید داشت؛ زیرا میداران معددی است خاص که دارای سهاممیسها
افزایش سرمایه مالکین موجب بهبود شرکت برای پرداخت تعهدات و بدهی ها و در نتیجه کاهش 

عام شدن راه مناسبی برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت میریسک مالی شرکت خواهد شد. سها
بازار سرمایه موجب جلب توجه محافل، جراید مالی  است. معامله شدن اوراق بهادار شرکت در

 شود.و مردم به سوی شرکت می
از مهم ترین ویژگی های شرکتهای سهامی، قابلیت نقل و انتقال سهام اینگونه شرکتهاست؛ اوراق 

شوند تا از این طریق حقوق سهامداران تامین گردد. میسهام به صورت اوراق قابل معامله منتشر 

شود. روزانه میترین و رایج ترین ابزار مالی بازار سرمایه محسوب مهم 0«ام عادیسه»امروزه 
حجم وسیعی از سهام عادی شرکتهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت 

 شود. میآن از سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگر منتقل 
ی بر بحث از ماهیت حقوقی انتقال است. بی شک بررسی تحّقق آثار مطلوب بر این انتقال، مبتن

توان اگر بتوان این انتقال را در قالب عقود شناخته شده ای مانند بیع، قرض و ... تعریف کرد می
                                                             

 0 .Common stock :دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت عادی ورقه بهاداری است که نشان سهام

توانند در مجامع و جلسات سالیانه شرکت کنند، حق رأی دارند ادی میهای آن است. دارندگان سهام ع دارایی و درآمدها و

ها هم بخشی بین سهامداران تقسیم شود، آن سود مدیره شرکت کنند و اگرها و انتخاب اعضای هیئتگیریتوانند در رأیو می
یافت خواهند کرد. درواقع سهامداران عادی با انتخاب هیئت مدیره و حق رأی در مجامع، سیاست شرکت را  از آن سود را در

یرا شرکت تعهدی برای پرداخت میخریدار این نوع سهام ریسک نهایی شرکت را  .تعیین و بر شرکت خود کنترل دارند پذیرد ز
ذاری ریسک داری است و اگر شرکت نتواند انتظارات سهامدار را برآورده وجه ندارد. سرمایه گذاری با این نوع سهام سرمایه گ

 سازد اقدام به فروش خواهند کرد و با عرضه گسترده قیمت بازاری سهم شرکت سقوط خواهد کرد.

https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-2/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-2/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%88%d8%af-2/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%88%d8%af-2/
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آثار مناسب با هر یک را بر این انتقال تطبیق داد اما در صورتی که این انتقال را نوعی جدید از عقد 
ال کرد. آن چه در این میان حائز اهمیت است بحث از موضوِع این بدانیم باید آثار خاص آن را دنب

انتقالها و قراردادها یعنی سهام است. بنابراین از باب شناخت موضوع باید سخن از ماهیت سهام 
 به میان آورد تا بتوان به قضاوت درباره ماهیت حقوقی این انتقالها پرداخت. 

حقوقی و آثار حقوقدانان میّسر است گر چه یکی  شناخت ماهیت سهام از طریق رجوع به منابع
از مشکالت این مسیر اختالف آراء حقوقدانان در ماهّیت سهام است که وجوه مختلفی برای تبیین 
این پدیده در کتابهای حقوقی مطرح شده است. از این رو باید به تبیین فروض مطرح شده در 

 رجی سهام را به دست آورد.ماهیت سهام پرداخت و تفسیر منطبق با واقعیت خا
پیش از ورود به بحث از ماهیت سهام و بررسی آراء ارائه شده بیان چند نکته ضروری به نظر 

 رسد:می
. موضوع شناسی از یک پدیده در دو سطح قابل پیگیری است؛ نگاه کالن و کلی به مسأله که 0

قی اط با سائر اجزاء نظام تحقیدر این سطح از کنکاش، پدیده مد نظر در بستر تاریخی و در ارتب
گیرد. نگاه کالن به موضوع سهام مستلزم بررسی سیر تاریخی آن و کنکاش مورد بررسی قرار می

درباره ارتباطات آن با سائر اجزاء نظام تجاری و بازارهای مالی و تاثیر آن در نظام مالی است. در 
یل شرکت سهامی، پاسخی به این راستا ممکن است ادعاء شود با وجود آنکه فلسفه تشک

درخواست منطقی نیروی کار عنوان شده است اما بنیانگذاری آن نه در جهت برآوردن 
های نیروی کار بلکه در راستای تامین اهداف اصحاب سرمایه صورت گرفته است. با این خواسته

هن غالب تحلیل، نگرش به موضوع سهام بسیار متفاوت از آن چیزی خواهد بود که امروزه در ذ
افراد وجود دارد. بی شک تحقیق در این مساله نیاز به واکاوی بحث های تاریخی به صورت 

 تفصیلی دارد و از موضوع این نوشتار خارج است.
سطح دیگر از شناخت موضوع سهام، نگرش خرد و جزئی به این پدیده و در قالب قانون تجارتی 

تعامالت اقتصادی و تجاری اجتماع نقش ایفا است که به عنوان معیار در روند قانونی سازی 
گیرد بر اساس نظارت بر قانون تجارت است؛ کند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار میمی

بر اساس این قانون مدنظر این نگارش است میواقعیت سهام و فرآیند شکل گیری شرکتهای سها
یجاد ارتکاز در میان کنشگران اقتصادی و اّدعاء نگارنده بر این است که قانون تجارت، سبب ا

شود؛ زیرا تاسیس کنندگان شرکت که به دنبال تاسیس شرکت هستند، کلیه مراحل ثبت شرکت می
درصد مبلغ تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف  35مندرج در قانون اعم از پرداخت 
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سنامه و طرح اعالمیه به ضمیمه طرح اسامیتاسیس، تسلیم اظهار نامه ثبت شرکت های سها
پذیره نویسی به اداره ثبت شرکتها، صدور اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام توسط اداره 
ثبت شرکت ها، انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام، پذیره نویسی سهام توسط خریداران طی مدت 

ازار ب»وان اّدعاء کرد در تکنند. از این رو میتعیین شده و ... را با محوریت قانون پیگیری می
شوند، ذهنیت تاسیس کنندگان شرکت میکه در آن اوراق بهادار برای اولین بار منتشر « اولیه

اما  0متاثر از قانون و با در نظر گرفتن محدودیت ها و اختیاراتی است که قانون به آنها داده است.

ده ق منتشر شده در بازار اولیه تاسیس شکه به منظور داد و ستد قرار گرفتن اورا« بازار ثانویه»در 
است و وجود آن صرفًا برای افزایش دادن نقد شوندگی این اوراق است، مشارکت کنندگان در این 

توان متاثر از قانون دانست. از این رو بازار به دنبال بدست آوردن سود هستند و رفتار آنها را نمی
ز افراد در بازار اولیه پرداخت و به شناخت درست از توان به تحلیل ارتکابا مراجعه به قانون می

 2واقعّیت سهام دست یافت.
بحث موضوعی از سهام به معنای تحلیل واقعیتی است که در جامعه امروزی تحقق یافته است. 
بی شک دخالت دادن دستورات شریعت مقدس برای ارزیابی این تحلیل دارای اشکال خواهد 

ام از جهت ناسازگاری آن با شریعت نادرست است؛ زیرا این اشکال بود. بنابراین اشکال به سه
ناظر به حکم است و سازگاری سهام با اسالم یا ناسازگاری آن مبتنی بر فهم درست از ماهّیت و 
چیستی سهام است که در این نوشتار به دنبال آن هستیم. اگر چه پرداختن به سهام به عنوان 

شود، از جهت شناخت موضوع حکم شرعی میبر آن مترتب  موضوعی که برخی از احکام شرعی
حائز اهمّیت است اما دخالت دادن شرع در شناخت آن و با وجود عرفی بودن موضوع، قابل 

                                                             
یرا موضوع مورد ب. ارتکاز شکل گرفته ارتکاز مستحدثی است که در مقام موضوع شناسی می 0 ث حتوان از آن استفاده کرد؛ ز

موضوع جدیدی است که برای شناخت آن نیاز به ارتکاز جاری پیرامون این موضوع داریم. بنابراین مستحدث بودن این ارتکاز 
یرا از این ارتکاز در مقام استنباط حکم شرعی نیستیم تا اشکال شود که مستحدث بودن آن نیاز خللی در بحث ایجاد نمی کند ز

 به امضاء شرعی دارد.
ست ادعاء شود که پس از استقرار این ارتکاز در بین معامله گران و عادی شدن روابط تجاری در مورد سهام، عرف . ممکن ا 2

اقدام به دخل و تصّرف در این روابط نموده و ارتکاز جدیدی که متفاوت از متن قانون باشد به وجود آمده باشد. این احتمال 
و بررسی است اما اثبات این مطلب بر عهده کسانی است که ادعای این اگر چه به عنوان یک احتمال عقالئی قابل طرح 

توان بحث را دنبال کرد اگر چه نگارنده تا کنون این ارتکاز را میارتکاز جدید را دارند و در صورت وجود چنین ارتکاز ثانوی 
 برای خود ثابت ندانسته است. 
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اشکال است بلکه روند منطقی بحث آن است که در ابتدای امر به کنکاش از ماهّیت سهام 
ن آن بر اساس احکام شریعت مقدس پرداخته، در مرحله بعد سخن از باطل بودن یا صحیح بود

 اسالم به میان آورد. 
با ویژگی های قانونی خود در مقابل شرکت فقهی )مدنی( قرار دارد؛ زیرا می. شرکتهای سها2

جوهره شرکتهای سهامی، اعتبار بخشیدن به شرکت به عنوان شخصیت حقوقی و مستقل از 
ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکا  سرمایه گذاران و سهامداران است. در این گونه شرکت

شود و تا زمانی که و صاحبان سهام از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می
در شرکت  گردد. اماتصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شرکت )شخص حقوقی( تلقی می
اصالت حقوقی خود مدنی که فاقد شخصیت حقوقی است، سهم الشرکه هر یک از شرکاء بر 

 یابد بلکه ملکیت شریک پس از شرکتباقی است و با انعقاد شرکت، این مالکیت انتقال نمی
 تبدیل به ملکیت مشاع با سائر شرکاء خواهد شد.

با وجود آنکه یکی از فروض مطرح شده درباره ماهیت سهام، رابطه شرکت فقهی )مدنی( میان 
به میشده از سوی حقوقدانان با پذیرش شرکت سهاسهامداران است اما عمده نظرات مطرح 

عنوان عقدی متفاوت از شرکت مدنی است که در آن به اعتبار شرکت به عنوان یک شخص حقوقی 
 اذعان شده است.

رسد اعتبار شخصیت حقوقی شرکت امری مسلم و مفروغ عنه در نزد حقوقدانان می. به نظر 3 
حقوقی در نگاه عرفی به عنوان یک شخصّیت است در حالیکه پذیرش اصل مبحث شخصیت 

مستقل باید مورد دّقت و بررسی قرار گیرد. این نوشتار با پذیرش این مطلب و مسلم دانستن آن به 
عنوان اصل موضوعی نگاشته شده است گو اینکه پذیرش آن از جهت شرعی و مشروعّیت  

 عاصرین است.شخصّیت حقوقی نیز محّل اختالف میان فقهاء خصوصا در میان م

و « عینی». بسیاری از آراء حقوقدانان در زمینه ماهیت سهام با پذیرش مبنای تقسیم حق به 4

است. با توجه به اینکه این اصطالح به صورت مکرر در کلمات حقوقدانان مطرح شده « دینی»
تواند در فهم سخنان ایشان رسد توضیحی مختصر از این اصطالح حقوقی میاست به نظر می

 راهگشا باشد.

 حق عینی و دینی

 ود:شمی)مدنی( تقسیم  غیر سیاسیو  حقوق سیاسیحقوق به اعتبار موضوع، به دو قسم 
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حقوقی است که برای انسان به لحاظ وابستگی به یک جامعه سیاسی مقرر  حقوق سیاسی

 )غیر حقوق مدنیشود مثل حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن. می
شود و دارای شاخه هایی میسی( حقوقی است که برای انسان به لحاظ انسان بودن اومقرر سیا

. حقوق مالی: حقوقی که در 3. حقوق خانوادگی؛ 2. حقوق مربوط به شخصیت؛ 0است: 
 راستای منافع مادی افراد و جامعه مقرر شده است و خود شعبه هایی دارد:

انسان از یک شی یا منافع آن شی و یا انتفاع حقی است که  (:Right in Remحقوق عینی )
از آن شی دارد؛ مثل حق مالک بر عین منزل، حّق مستاجر در خصوص سکنای در منزل و حق 

 ها.ها و پلها، جادهعابر در عبور از خیابان

حقی است که انسان بر دیگری دارد و به موجب آن  (:Right in Personam) حقوق دینی
انجام یا خودداری از کاری الزام کند؛ مثل حق بستانکار بر بدهکار و حّق کارفرما  تواند او را بهمی

 بر پیمانکار. 

حقی است که بر آثار معنوی و غیر مادی مترتب  (:Intellectual Propertyحقوق معنوی)
 قتواند باشد؛ مثل حمیچه اصالتا جنبه معنوی دارد، دارای آثار مادی نیز  شود. این حقوق اگرمی

التألیف و حق اختراع و اکتشاف. بعد معنوی این حقوق قائم به شخص است و قابل واگذاری به 
 (  64-5،  ص0392)دانش پژوه، غیر نیست ولی بعد مادی آن قابل اسقاط و واگذاری است.

آید که به موجب این حق، میدر حق عینی رابطه ای میان صاحب حق و شیء مستحّق به وجود 
 کند بدون آنکه شخص دیگری در سلطهورت مستقیم بر آن شیء سلطه پیدا میصاحب حّق به ص

 توانیافتن او دخالت داشته باشد. حق ملکّیت، حق سکنی، حق انتفاع، حق رهن و ... را می
 0نمونه هایی از حق عینی بر شمرد.

 اندتومیشود و به موجب آن صاحب حق ای است که میان دو شخص برقرار میحق دینی رابطه
 تواند از شخصمیاش را از طریق فرد دیگر محقق سازد. به عبارت دیگر سلطه خود بر خواسته

                                                             
ی، حق مالکیت است که به اعتبار مزبور و انحصاری بودن آن در : مصداق بارز و کامل حق عین5: 4.حقوق مدنی )امامی( 0

گویند: خانۀ من و نمیگویند من بر خانه حق مالکیت دارم، بر خالف حقوق عینی باشد، چنانکه ميعرف با مال متحد مي
فاع، ای حق ارتفاق، انتگویند فالن دارباشد، چنانکه ميدیگر که باعتبار کامل و انحصاری نبودن آن در عرف با مال متحد نمي

 .باشدحق تحجیر و امثال آن مي
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گری کند مانند مطالبه دین یا عمل از سوی قرض دهنده دیگر نسبت به آنچه استحقاق دارد مطالبه
 تواند آن شخص دیگر را ازمیو مستاجری که فردی را برای عمل اجیر کرده است، همانطور که 

تواند اجیر میعملی باز دارد مانند حق مستاجر بر اجیر در اجاره اعمال که به موجب آن، مستاجر 
اي است که مالي را به طور کامل یا ناقص در بنابراین حق عیني سلطه 0را از ادامه عمل باز دارد.

شي نااختیار شخصي قرار میدهد و از رابطه مستقیم و قابل استناد در برابر هر شخص دیگر 
ال تواند از او انتقکند و ميشود، درحالیکه حق دیني حقي است که شخص بر دیگري پیدا ميمي

 (24-5، ص0374)کاتوزیان، و تسلیم مال یا انجام دادن کاري را بخواهد. 

رسد تقسیم بندی حقوق به عینی و دینی قرائت دیگری از تفکیک حقوق اموال از حقوق ه نظر میب
یک شخص « تعهد و التزام»عبارت از « دین»ا طبق مفاهیم حقوقی غرب، تعهدات است؛ زیر

 قرابتمیدر فقه اسال« عهده»در برابر شخص دیگر است. این معنای از دین)طلب( با مفهوم 
بیشتری دارد که بیانگر رابطه انسان با انسان دیگر است بخالف حق عینی که بیانگر رابطه انسان 

 با مال است. 

 لیل سهام رویکردهای تح
یافته های نگارنده حاکی از آن است که مجموع آثار نگاشته شده در این موضوع با توجه به دو 

 رویکرد صورت گرفته است:

بسیاری از حقوقدانان با پذیرش تقسیم حقوق به دینی و  رویکرد حق عینی و دینی: -الف
 اند. بررسی صحت و سقمعینی، به بحث از ماهیت سهام در چارچوب این تقسیم بندی پرداخته 

توان این تقسیم بندی بحثی است که خارج از موضوع این نوشتار است. اما به صورت اجمال می
گفت که این تقسیم بندی با توجه به مبانی حقوق غربی شکل گرفته است و در کلمات حقوقدانان 

که  است به طورینیز وارد شده است در حالیکه اصل این تقسیم بندی مورد تردید جدی میاسال
برخی از حقوقدانان نیز درباره ماهیت سهام بر اساس این چارچوب دچار تردید شده اند و ماهیت 
سهام را بر هیچ یک از حق دینی و عینی منطبق ندانسته اند و از این رو قائل به حق خاص بودن 

نقل و انتقال سهام است از مهم ترین اشکاالت این تقسیم،  (23-22، ص0374)کاتوزیان، .سهام شده اند
ی قابل ، انتقال آن نیز به سادگ«تعهد»که بر اساس این رویکرد و با توجه به تحلیل سهم بر مبنای 

                                                             
و موسوعة الفقه  52: 0شده است. ر. ک فقه العقود « حق شخصی». در برخی از کتب فقهی معاصرین از این حق تعبیر به  0

یر نظر آیت الله شاهرودی ره میاألسال  .  04: 4طبقًا لمذهب اهل البیت علیهم السالم ز



 
 32 ...................................... 0411های تخصصی، بهمن ماهنامه داخلی گروه

 

 

تحلیل نیست؛ زیرا تعهد که ریشه در حقوق روم دارد یک رابطه کاماًل شخصی محسوب شده و 
ت اساس تغییر و تحوالشد. بر میانتقال آن حتی به واسطه مرگ نیز امکان پذیر نبود و ساقط 

صورت گرفته، انتقال قهری با مرگ مورد پذیرش قرار گرفت اما انتقال ارادی نفس تعهد)حق 
باشد امکان پذیر نبود. در دورانی که تعهد میشخصی( به دلیل جوهره تعهد که رابطه شخصی 

یر یا انتقال تغیشد و قابل انتقال به دیگران نبود هر گاه به میرابطه حقوقی بین دو شخص تلقی 
گردید دو طرف تعهد ناچار بودند تعهد را ساقط کنند و تعهد دلخواه میتعهد نیازی احساس 

 (098، ص0389)کاتوزیان دیگری را به جای آن نشانند. 

توان بحث از سهام را در چارچوب حق و میبر اساس مبانی فقهی  رویکرد ملک و حق: -ب
تواند مالک یا صاحب حق تعریف شود و میرد سهامدار ملک بررسی کرد. مطابق با این رویک

متناسب با هر یک، آثاری بر دارا بودن سهام وی مترتب شود. گروهی از محققین نیز در چارچوب 
 این رویکرد به تبیین ماهیت سهام پرداخته اند.

 پردازیم.میبا در نظر گرفتن دو رویکرد فوق به بررسی وجوه مطرح شده در ماهیت سهام 

 پیشینه تحقیق
برمبنای « سهم و حقوق ناشی از آن در شرکت های سهامی»(در مقاله 0380شعاریان و تفرشی ) -

دانسته اند وحق مالکیانه برای « حق دینی»تقسیم بندی حقوق عینی و دینی، ماهیت سهم را 
 سهامداران در نظر نگرفته اند.

تنها به تحلیل بیع سهام « سهامی بیع سهام شرکت های»( در مقاله 0383تفرشی و سکوتی ) -
پرداخته اند و به ماهیت آن اشاره ای نداشته اند. از نظر نویسندگان این مقاله انتقال سهام از طریق 

 عقد بیع با هیچ منع قانونی یا عرفی مواجه نیست.
پس از تحلیل عرفی « ماهیت سهم و بازخرید آن توسط صادر کننده»( در مقاله 0385باریکلو ) -

دانسته است. از دیدگاه وی سهم، مال « مال عینی»هم و بر اساس تقسیم بندی مزبور آن را س
 مستقل و تجاری است و قابلیت معامله و تملک را دارد.

امکان سنجی وقف سهام وپول؛ مدل صندوق »( در مقاله 0388مصباحی مقدم و همکاران ) -
ل وقف در نظر گرفت زیرا چهار شرط عین توان جزءاموامیسهام را « وقف سهام و پول در ایران

 بودن، در ملکیت واقف بودن، صحت اقباض آن و بقاء پس از انتفاع را داراست.
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به بررسی ماهیت حقوقی « ماهّیت و قواعد توثیق سهام»( در مقاله 0390سلطانی و اخوان )-
ع برخی از نظرات راج توثیق سهام و قوانین و مقررات حاکم بر آن پرداخته اند. در بخشی از مقاله

 به ماهیت حقوقی سهام را تشریح کرده اند. 
بدون تحلیل « ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس»( در مقاله 0390)میو ابراهیمیغما -

اند. برای سهام قائل شده ایماهّیت دو گانهفقهی و بر اساس تقسیم بندی حق دینی و عینی 
ئیده حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و نتیجه مقاله آن است که سهم زا

شود اما پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل میتعهد تلقی 
 خواهند شد. 

بدون در نظر گرفتن تقسیم « مباحث تحلیلی از حقوق تجارت»( در کتاب 0390عبدی پور فرد) -
نی و دینی به تحلیل ماهیت سهام پرداخته است. شرکت به عنوان یک مفهوم بندی حقوق به عی

شود. سهامداران شرکت های میذهنی و اعتباری متعلق سلطه مالکانه سهامداران محسوب 
به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش میسها

 مالک اموال و دارایی هایش است. 
در ابتدا ماهیت « هدیه سهام و ابعاد فقهی و حقوقی آن»( در مقاله 0392رزا خانی و کریمی)می -

ی توان آن را عین معّین تلقمیاند که سهام، مالی است که سهام عادی را مطرح کرده و نتیجه گرفته
 کرد.  

و  حقوقی اوراق سهام -بازپژوهی فقهی»( در مقاله 0394جعفری خسرو آبادی و شهیدی ) -
با نقد تقسیم بندی رایج حقوق به دینی و عینی و مبتنی دانستن تحقیقات بر « قرارداد واگذاری آن

نوان گیرد که شرکت به عمیاساس این دیدگاه،با ارائه تحلیل مساله بر اساس حق و ملک نتیجه 
ت کشود. سهامداران شرمییک مفهوم ذهنی و اعتباری متعلق سلطه مالکانه سهامداران محسوب 

به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی میهای سها
 خویش مالک اموال و دارایی هایش است. 

تحلیل سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس »( در مقاله 0394موسویان ره و همکاران ) -
نظر مختارشان آن است که « امامیه اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه

باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این میشرکت سهامی، موجودی مستقل و اعتباری 
شی اعتباری است. بر اساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی 
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ا ی است و از آنجعام )شخصیت حقوقی( است یک موجود اعتبارمیدر مشاع نیز که شرکت سها
که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است بنابراین بر اساس نظر مختار، 

 تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.میتواند از نظر همه فقهاء میسهام عادی 

 سهام عادی از دیدگاه حقوق موضوعه
( مطرح 0347ح قسمتی از قانون تجارت)بحث راجع به سهام به طور عمده در الیحه قانونی اصال

تعریفی از  24شده است اما قانون اصالح شده به ماهیت حقوقی سهم نپرداخته و تنها در ماده 
سهم ارائه داده است. در سایر متون قانونی نیز قانونگذار موضع خود را در خصوص ماهیت 

شود مشخص که عین تلقی میحقوقی سهم از این جهت که آیا سهام در زمره دیون بوده یا این
ماده  3. در بند 0ننموده است بلکه تنها در دو مورد سخن از ماهّیت سهام به میان آورده است: 

شمسی( در بحث  0285قمری) 0329قانون اصول محاکمات حقوقی )منسوخ( مصوب  631
 ون اگر چهراجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته است. این قان

نسخ شد ولی از حیث اینکه دیدگاه  0308بعدها به دلیل قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب 
 تواند قابل استفاده باشد. میقانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است 

است که در آن نیز سهم را در زمره  09890356قانون اجرای احکام مدنی مصوب  67. در ماده2
با وجود آنکه از این موارد نمیتوان به  (47، ص0383)تفرشی، سکوتی نسیمی، ه است. اموال منقول آورد

توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حقوق موضوعه، ماهیت سهام در نگاه قانونگذار دست یافت اما می
 گیرد. میسهم در دسته اموال منقول قرار 

 ه است: قانون اصالحی تجارت، سهم را اینگونه تعریف کرد24در ماده 

است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و میسهم قسمتی از سرمایه شرکت سها»
ای است که معاملهباشد. ورقه سهم، سند قابل میمیمنافع صاحب آن در شرکت سها

پیرامون این عبارت قانونی، « دارد.میاست که صاحب آن در شرکت سهامینماینده تعداد سه
 آراء ماهّیت سهام سخن به میان خواهد آمد.در البالی دیدگاه و 
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 وجوه حقیقت سهام

 وجه اول: مالک بودن سهامدار
یکی از وجوه بیان شده در تفسیر ماهیت سهام، مالک بودن سهامدار است. نسبت به مملوک در 

 توان بیان کرد:این رابطه مالکانه دو احتمال را می
ما اسهامداران مالکان شرکت خواهند بود . مملوک، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است و 0

به عنوان یک ماهیت حقوقی مجزا و مستقل  مالک دارائی واموال شرکت که متعلق به شرکت
اند و مالک اموال شرکت نیستند. بر اساس است، نیستند.در حقیقت سهامداران مالک شرکت

ه ، خود شرکت است و ناست که موضوع آن« ملکیت»دیدگاه رابطه سهام دار با شرکت نوعی  این
خاصی است که ویژه شرکت تجارتی است. شرکت یا  اموال و دارائی آن. این وضعیت مالکیت

 اموال و دارائی خویش بنگاه تجاری در حالی که از یک سو خود شخصیت حقوقی داشته و مالک
ه دوم و دارنده حق است، از سوی دیگر خود، موضوع حق و مملوک سهامداران است. اما در رابط

مال عینی و ملموس نیست. بلکه شرکت به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری  موضوع مالکیت
سهامداران شرکت به نسبت میزان سهام خود  گیرد و هر یک از اعضاء یامیموضوع مالکیت قرار 

که  ابدیمیدر این مالکیت سهیم و شریک هستند. به این ترتیب نوعی مالکیت مشاع تحقق 
نه یک عین مادی خارجی بلکه یک مال اعتباری است. مالی که وجود آن در عالم  موضوع آن

)عبدی پور، .شودمیبراساس تجارتی در جریان آن تقویم و محاسبه  شود و مالیت آنمیاعتبار فرض 

 (030، ص 0390
 ایران خودرو یا ذوب آهن جزء جزء شده و به سهام متعدد مانند صدمیبه عنوان مثال شرکت سها

اعتباری به سهامداران فروخته شده است و هر میشود. شرکت سهاهزار سهم مساوی منقسم می
از آن را خریداری کرده است مانند آن که ده نفر یک عبدی را خریداری مییک از سهامداران سه

کرده باشند که در این صورت عبد مملوک ده نفر به نحو مشاع خواهد بود و هر کدام یک دهم 
با فروش کاالها و خدمات خود، سرمایه به دست میالبته شرکت سها هند داشت.سهم خوا

آورد که ملک خود او خواهد شد. ثمره این مطلب آن است که هر گاه شرکت با این مبلغ به می

 .دست آمده کار کند، باید سودی به سهامداران بدهد
ک ه عین مادی خارجی بلکه ییابد که موضوع آن نمیتحقق « مالکّیت مشاع»بدین ترتیب نوعی 

 ارزش»شود و مالیت آن بر اساس میمال اعتباری است. مالی که وجود آن در عالم اعتبار فرض 



 
 36 ...................................... 0411های تخصصی، بهمن ماهنامه داخلی گروه

 

 

ارزش معامالتی هر سهم نیز به عنوان ( 038ص  همان )شود. میتقویم و محاسبه « تجارت در جریان
ارنده سهام، سهام خود را منتقل شود و آنگاه که دجزئی از ارزش این کل، در بازار سهام تعیین می

کند، در واقع، مالکیت خود بر شرکت را با اوصاف یاد شده کال یا بعضًا به دیگری و واگذار می
دهد. بنابراین اگر مطابق با این تحلیل، سهم را نوعی رابطه مالکانه تلقی کنیم، خود انتقال می

ّلق این حق عینی، هیچ شی مادی و در مفهوم مدرن است؛ بدین معنا که متع« حق عینی»نوعی 
خارجی نیست بلکه سهامدار نسبت به کل شرکت و بنگاه به عنوان یک مفهوم ذهنی و یک مال 

با توجه به شخصیت ( 41، ص0393موسویان،  -037)همان، صاعتباری، حق عینی و رابطه مالکیت دارد.
ده خود مفروض گرفته ش حقوقی و مستقل شرکت، مالکیت شرکت نسبت به اموال و دارایی های

است  «ملکّیت طولی»است. در این صورت مالکیت سهامداران نسبت به خود شرکت بیانگر 
 0باشد.مییعنی ملکیت سهامداران در طول ملکّیت شرکت نسبت به دارایی ها و اموال خود 

 .اشکالی که ممکن است در این زمینه مطرح شود تعّلق ملکّیت به یک امر اعتباری محض است
تواند اموال و اشیائی باشند که هیچ مصداق میتوان قائل شد که مملوک میآیا از نظر فقهی 

یرا متعلق مالکیت در حقوق اسال ن یا عیمیخارجی نداشته و کامال اعتباری و ذهنی باشند؟ ز
 شوند و نه منفعت.میاست یا منفعت و اشیاء غیرمادی و اعتباری محض نه عین محسوب 

سوال آن است که اعتبار ملکّیت از جانب عقالء به دلیل وجود اغراضی است که بر  پاسخ از این
کنند. اگر اعتباری بودن مملوک منافاتی با اغراض عقالئی اساس آن اقدام به اعتبار ملکّیت می

 اگرچه به صورت کلی و نوعی باشد و نه به صورت عین-نداشته باشد بلکه تامین کننده آنها باشد 
منعی برای اعتبار ملکّیت نسبت به آنها وجود نخواهد  -شخص که متعارف در فقه استخارجی مت

                                                             
عین ممیبه اجزای ریز مساوی با مبلغ اسمیتوان تحلیل نمود: از یک زاویه، سرمایه شرکت سهامیز دو زاویه . واژه سهم را ا0 

سهام که از پذیره نویسان میشود و سرمایه اولیه شرکت از مجموع مبالغ اسمیشود که هر جزء آن سهم نامیده میتقسیم 
یافت  آن در یمبیانگر مبلغی پول است که به عنوان ارزش اسمیت: هر سهتوان گفمیشود و از این رو میشود تشکیل میدر

شود. از سوی دیگر و با زوایه متفاوت، سهم عنوانی است که برای تعریف و شناسایی حق سهامدار در شرکت مینظر گرفته 
در ذهن شنونده مفهوم سهم تواند غلط انداز و گمراه کننده باشد و میشود؛ این عنوان و واژه که فی نفسه میبه کار گرفته 

صاص که پذیره نویسی نموده و به او اختمیمالکانه و مالکیت مشترک را تداعی کند بیانگر آن است که دارنده سهم به تعداد سها
یافته، آورده داشته و به آن میزان در تشکیل سرمایه شرکت مشارکت داشته است و از آن پس تعهدات و منافع او بر مبنای تعداد 

 (037ص  0390شود. )عبدی پور میام وی تعریف و مشخص سه
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دانند و با وجود آنکه تحقق خارجی بالفعل میداشت. همانطور که عقالء کلی در ذمه را مملوک 
 کنند. ندارد برای آن اعتبار ملکّیت می

سهامداران که مالک شرکت  . مملوک، شرکت همراه با دارائی های آن است. طبق این احتمال،2
طبق این فرض ملکیت  .در طول ملکیت شرکت مالک اموال آن نیز خواهند بود شوند،می

خواهد بود که مولی مالک عبد بوده و در عین حال عبد « موالی و عبید»سهامداران شبیه رابطه 
هد بود، در دارای اموالی است که مولی مالک اموال عبد در طول ملکیت نسبت به عبد خوا نیز

بود که مالک اول عبد و مالک دوم مولی است که ملکیت او  نتیجه اموال دارای دو مالک خواهد
بوده و میدر طول ملکیت عبد است. در مورد سهام نیز سهامداران بالواسطه مالک شرکت سها

که بالواسطه تحت ملکّیت شرکت است، مملوک با واسطه سهامداران نیز میاموال شرکت سها
 واهند بود.خ

 اشکال بر دیدگاه مالکّیت
 الف: ناسازگاری با اساسنامه ها

سرمایه »قسمتی از شرکت نیست بلکه قسمتی از « سهم»از قانون تجارت، 24مطابق ماده 
است و خالف قانونی  غلط« مالکیت شرکت»است، از این رو داشتن سهم به معنای « شرکت

میان مالکّیت سهامدارن نسبت به خود شرکت و  شود. تفاوتیاست که دهها سال بدان عمل می
مالکّیت آنان نسبت به شرکت و اموال آن از جهت مخالفت با قانون وجود ندارد. یکی از مواد 

ها این است که سرمایه شرکت مثاًل مبلغ یک میلیارد است که منقسم به هزار سهم اساسنامه
.. است. این مطلب اگر در همه اساسنامه فالن وزارت خانه، دولت و. شود که همگی متعلق بهمی

شود، سرمایه میچیزی که سهم  ها وجود نداشته باشد، در نوع اساسنامه ها وجود دارد. بنابراین
 شود که خود شرکت مستقل بوده و سرمایه اومیشود و لذا گفته میاست و خود شرکت سهم ن

 .سرمایه شرکت سهام دار خواهد بودشود و صاحب سهم به میزان سهم خود از میمنقسم به سهام 
هام کنند، سرمایه سهام بین سمیبنابراین طبق قانون و اساسنامه ای که شرکت ها بر اساس آن کار 

شود. این مطلب که گفته شود سهام به معنای خود شخص حقوقی است که میداران منقسم 
ی اید در هیچ از مکاتب حقوقشود، امر بسیار قابل تاملی است که شمیشرکت منقسم به سهام ها 

 . نشانه ای از آن وجود نداشته باشد
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 ب: عدم وجود حاصل برای نظریه ملکیت طولی 
ای به همراه ندارد. البته این اشکال مربوط به صورتی چنین طرح شرکتی از نظر عقالئی نتیجه

موال می، اشرکت سها است که شرکت دارای اموالی است که سهامداران در طول ملکیت نسبت به
  .آن را نیز مالک شده باشند که این مطلب از سوی عقالء قابل درک نیست

ه دنبال ای ببه این اشکال در برخی از مباحث بیع نیز اشاره شده است که ملکیت طولی نتیجه
بر اساس ملکیت طولی که فاقد نتیجه بوده و برای مینخواهد داشت و لذا تحلیل شرکت سها

و بر خالف مرتکز عرفی در امر سهام و مالکیت به نظر « غیرعقالئی»نیست،  عرف نیز قابل درک
شود که موالی عبد مالک خود او و اموال او محسوب میرسد. از این رو در مورد عبد نیز گفته می
  شود.می

 ج: ناسازگاری با برخی آثار

طول شرکت  دارای اموال بوده و سهامداران مالک اموال درمیطبق فرضی که شرکت سها
شوند، با توجه به  باشد، در صورتی که عده ای یا اکثر سهامداران مفلس شده و محجورمیسها

شود، با محجور شدن سهامداران باید تصرف در اموال شرکت میاینکه اموال برای آنان محسوب 
ی اآن است که بدون توجه به پیشامدهای مختلف برمیحالیکه از آثار شرکت سها متوقف شود در

 .سهامداران، شرکت به کار خود ادامه خواهد داد
از جهت دیگر این نظریه با محدود بودن مسؤولیت نیز ناساگار است؛ چون اگر سهامداران مالک 

تواند میشرکت بوده و محجور شوند، شرکت مملوک افراد محجور خواهد بود و با این فرض دیگر ن
در فرض محجور شدن سهامداران نیز به کار خود  به کار خود ادامه دهد، در حالیکه شرکت حتی

 .دهدمیادامه 
در طول خود شرکت مملوک سهامداران باشد، مینکته دیگر آن است که اگر اموال شرکت سها

چون اگر سهامداران بخواهند چیزی از شرکت خریداری  اتحاد بایع و مشتری رخ خواهد داد؛
حالیکه خود  کنند، درمیخودشان خریداری  کنند، در عین اینکه خودشان مالک هستند، از

 شرکت ها و حقوقدان ها منکر این اّتحادند.
اشکال دیگر در آثار مربوط به تهاتر مدیون است که باید طبق نظریه اول تهاتر رخ دهد، در حالیکه 

 ( 1188)عندلیبی، .نسبت به این مطلب وجود نداردمیالتزا
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   مینسبت به شرکتهای سهاوجه دوم: صاحبان حق بودن سهامداران 
ها به شخص در این دیدگاه با تأسیس شرکت و تولد شخص حقوقی، مالکیت آورده

از مال مشترک ندارند و مالک خود بنگاه نیز مییابد و سهامداران سهحقوقی)شرکت( انتقال می
شوند بلکه حداکثر توصیف حقوقی رابطه آنها با شرکت این است که آنها حق محسوب نمی

برخورداری از سود سالیانه سهم و حق تملک باقیمانده سرمایه و دارایی شرکت پس از انحالل و 
تصفیه شرکت را دارند. بنابراین سهم، بیانگر حق یا امتیاز خاصی برای سهامدار است که در ادبیات 

شود؛ حقی که دربردارنده امتیازهای گوناگون از جمله حق نامیده می« حق سهامدار»حقوقی 
برخورداری از سود ساالنه سهام، حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی، حق استرداد بخشی 

 از دارایی و اموال باقیمانده شرکت پس از انحالل و ...است.
نظرهایی که در زمینه ماهیت حقوقی حقوق سهامداران مطرح شده است حول دو محور عمده 

سندگان حقوقی که به تبیین ماهیت حقوقی قرار دارد و در میان نوی« حق خاص»و « حق دینی»
ود. شباشد مشاهده نمی« حق عینی»حقوق سهامداران پرداخته اند نظری که مبتنی بر پذیرش 

ق ح»البته در برخی از تحقیقات حقوقی پیرامون ماهیت سهام سخن از ( 42، ص0380)تفرشی و شعاریان، 
که در ادامه به تبیین این آراء پرداخته خواهد  (028-9، ص0390)غمامی، به میان آورده شده است« ترکیبی

 شد.

 . حق دینی1
 شخص نسبت به شخص دیگر دارد توصیف در دیدگاه کالسیک حق دینی به عنوان حقی که یک»

یست ن شده است. البته این توصیف با انتقاد و ایراد روبرو بوده است که سهامدار طلب کار شرکت
که از این باید جواب دهیم که حق دینی اختصاص به دین و طلب  و حق مطالبه آورده خود را ندارد

 (032، ص0390)عبدی پور، «.شودمیشامل همه حقوق  به مفهوم خاص آن ندارد و

های مالکیت شخصیت»آیت الله سّید کاظم حائری)حفظه الله( در مقاله خویش با نام 
ت ه صورت مستقیم بر مال شرکطلبکاران شرکت، ب»فرماید: میدر توضیح این دیدگاه « حقوقی

حق خود را از مال  -بی آن که طلبکاران شخصی شرکا مزاحم آنها شوند -توانندحق دارند و می
شرکت استیفا کنند؛ درحالی که اگر فرض شود مال شرکت، ملك شایع شرکاست نه ملك شخصیت 

 یگر طلبکارانشود و با او همانند دحقوقی شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا می
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شود؛ بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار و سایر شخصی شرکا رفتار می
طلبکاران فرقی نخواهد بود؛ بلکه تمام دارایی شخص مفلس چه در شرکت و چه در غیر شرکت، 

بودن در البته دیان  (09، ص20)مجله فقه اهل البیت،  «.شودبه طور مساوی برسهم طلبکاران تقسیم می
ل شود و مفاد حقوقی آن که شاممی« طلبکار»این نظریه به معنای عرفی است که از آن تعبیر به 

 .شود، مقصود نیستمیملکیت هم 
تواند به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع شود و در میبر اساس این دیدگاه، صاحب سهم  

، 24ه نماید. در تایید این امر به مواد صورت انحالل، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالب
الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت به عنوان مبین رابطه حقوق دینی  38، 35، 34، 33، 27

بین صاحبان سهام با شخص حقوقی)شرکت سهامی( استناد شده است. این دیدگاه از آنجا که 
حیات شرکت و حق تملک حقوق سهامدار شرکت را ناظر بر حق سهیم شدن در سود در زمان 

قسمتی از سرمایه شرکت بعد از انحالل دانسته است آن را بیشتر با حق دینی سازگار 
 (043، ص0390)سلطانی، داند.می

قابلیت انطباق بیشتر حقوق سهامداران با حق دینی موجب تعریف رابطه شرکت تجاری و شرکا 
عتقدند که قانون مدنی غیر از حقوق به یک رابطه حقوق دینی شده است. بعضی از حقوقدانان م

شناسد و بنابراین تقسیم بندی حقوق به عینی و دینی را مطلق میدینی و عینی حق دیگری را ن
اند لذا حق شریک را در شرکتهای دانند و چون عینی بودن حقوق سهامداران را مردود دانستهمی

نیز یمید نظر اخیر درباره شرکتهای سهابا مسئولیت محدود حق دینی دانسته اند که علی القاعده با
گروه دیگری از حقوقدانان نیز سهم را طلب شریک از شرکت  (43، ص0380)تفرشی، صادق باشد. 

شود؛ میمحسوب « منقول»قانون مدنی، طلب طلبکار از مدیون،  21دانسته و چون مطابق ماده 
   (002، ص0377)اسکینی،اند.لذا سهام شرکت را جزء اموال منقول قرار داده

 بر-اگر حق سهامدار را نوعی طلب از شرکت بدانیم، تحلیل ماهیت سهام و نقل و انتقال آن 
 طلب،میمانعی نخواهد داشت؛ زیرا در حقوق اسالمیبر اساس حقوق اسال -خالف حقوق غربی

س تاسیمیماهیت متفاوتی نسبت به حق شخصی و طلب در حقوق غربی دارد. در حقوق اسال
به معنای مال کلی در ذمه است و دین یکی از مصادیق اموال است البته یک مال اعتباری و دین 

کیت مال»گیرد. بر اساس مبانی فقه امامیه، میتواند متعلق رابطه مالکّیت قرار نه خارجی و می
بلکه از اعتبارات عقالئی است و لذا مانعی از اعتبار کردن آن در یک « عرض خارجی نیست
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عتباری دیگر وجود ندارد. دین و یا مال کلی بر ذمه معدوم مطلق نیست بلکه موجود به موضوع ا
شود میوجود اعتباری است و این موجود اعتباری گاهی در ذمه و گاهی در خارج از ذمه اعتبار 

دانند. تردیدی در قابلیت نقل و انتقال دین میو با این وصف، عقالء آن را ملک و قابل تمّلک 
و در صورت تحلیل سهام بر مبنای  0دارد و بیع و حواله دین با هیچ مشکلی مواجه نیستوجود ن

دین و طلب )دین و طلبی که پس از انحالل قابل وصول است( سهامدار بدون هیچ مانعی حق 
( بر اساس تفسیر آن Debtواگذاری طلب خود به غیر را دارد. اما دین در حقوق غربی)تاسیس 

گیرد و تحلیل سهم بر مبنای تعهدات از جمله موانع قابلیت نقل و انتقال میصورت « تعهد»به 
شود. اگر چه برخی به صراحت اسناد با نام از جمله سهام با نام شرکتها را جزء دیون میمحسوب 
 (094ص 0389)الماسی کنند. میمحسوب 

 د را ندارد کهممکن است اشکال شود که سهامدار طلبکار شرکت نیست و حق مطالبه آورده خو
در پاسخ باید گفت: حق دینی اختصاص به دین و طلب به مفهوم خاص خود ندارد و شامل همه 
حقوقی است که یک شخص نسبت به شخص دیگر دارد. سهامدار نیز اگر چه بستانکار شرکت 

اما دارای  -تواند آورده یا ارزش سهام خود را از شرکت مطالبه کندمیاز این جهت که ن -نیست
حقوق و امتیازاتی بر عهده شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است و در صورت نادیده گرفته 

تواند مدیریت شرکت را از طریق مراجع قضایی به رعایت میشدن این حقوق و امتیازات، سهامدار 
    (038-039، 0390)عبدی پور، آنها الزام کند. 

 اشکال بر حق دینی
اساسنامه و آثار نظریه نادرستی است؛ زیرا قانون سهم را بر ذمه این نظریه نیز بر اساس قانون، 

داند بلکه سهم قسمتی از سرمایه شرکت است. در شرکت ندانسته و سهام دار را طلب کار نمی
اساسنامه ها نیز بیان شده است که سرمایه شرکت به تعدادی سهام تقسیم شده و متعلق به دولت، 

                                                             
. نسبت به بیع دین صور مختلف و آراءمختلفی وجود دارد که در بحث های فقهی به صورت مفّصل به آنها پرداخته شده 0 

ر فقهی محّل ظاست. به صورت اجمال باید بیان داشت که اگر بیع دین در مقابل دین باشد بیع کالی به کالی خواهد بود که از ن
شود  اگر یمبحث است. همچنین اگر بیع دین به پول نقد و به صورت اقل از مقدار دین باشد که اصطالحًا به آن تنزیل گفته 

چه مشهور فقهاء قائل به جواز آن هستند اما گروهی از فقهاء قائل به باطل بودن تنزیل و فساد معامله هستند. اما سایر صور 
حاّل به نقد حال یا بیع دین مإجل به نقد حال به همان قیمت دین اشکال فقهی ندارد. با وجود این صور  دین مانند بیع دین

توان گفت که دین بما هو دین مانع از انتقال نیست کما اینکه در برخی از صور بیع دین اشکالی میمختلف به صورت اجمالی 
 وجود ندارد.
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باشد. در نتیجه بر اساس قانون و اساسنامه خود سرمایه منقسم میوزارت خانه ها و یا اشخاص 
شوند و سهام دار نیز صاحب همان قسمت است و بحث دین بر ذمه میشده و سهام محسوب 

  .شخصیت حقوقی مطرح نیست
اشکال دیگر اینکه این نظریه خالف مقتضای عرفی در بین معامله گران در بورس و بازار سهام 

کنند، خطور میبه ذهن مردم عام و حتی به ذهن افرادی که در بورس معامله است؛ چون اساسا 
 ( 0399)عندلیبی، شوند.میکند که سهام داران طلب کار محسوب مین

توصیف ماهیت حقوقی سهم به عنوان یک طلب، بیشتر ناظر به رابطه شریک با شرکت و نه رابطه 
غیرمادی که در ازای سرمایه گذاری در شریک با خود سهم است. سهم مالی است اعتباری و 

حقوق و میگردد و وی را مالک بخشی از سرمایه شرکت با تمامیشرکت به سهامدار اعطا 
سازد. این حق سهامدار بر یک مال است نه بر شخص دیگر تا مشمول عنوان حق میتعهداتش 

 دینی گردد. 
ید: طلب سهامدار از شرکت آیا طلب شود باید پرسدر رابطه با طلبی که در این نگاه مطرح می

قانون مدنی که یکی از  091ماده  3احتمالی است یا طلب مسلم؟ اگر طلب احتمالی باشد، با بند 
داند، مخالف خواهد بود. در میشرایط اساسی صحت معامالت را وجود موضوع معلوم و معّین 
د فروش یا انتقال سهام)طلب( حالی که رعایت آن در هر قراردادی الزم است. بنابراین قراردا

 باطل خواهد بود.
تا زمانی که شرکت منحل نشده و دیون آن  -که قبول آن دشوار است-اما اگر طلب مسلم باشد 

معّرف چه میزان از دارایی شرکت است و چه بسا میپرداخت نشده است معلوم نیست که هر سه
زی از دارایی شرکت به سهامداران شرکت در وضعیت بد مالی قرار داشته باشد که نه فقط چی

رسدبلکه همچنان شرکت مدیون باقی خواهد ماند. در عقودی مانند بیع و ... مقدار هر یک مین
از عوضین باید در زمان انعقاد عقد معلوم و مشخص باشد اما در مورد سهام چنین چیزی امکان 

ار مورد معامله، باطل خواهد بود. پذیر نخواهد بود و در نتیجه قرارداد به دلیل مجهول بودن مقد
 (32، ص0393( )موسویان، 50-51، صص0383)تفرشی و سکوتی نسیمی، 

 . حق خاص 5
دکتر کاتوزیان در این خصوص حقي که شریکان در شرکتهاي تجاري دارند را با ساختمان هیچ 

ژه ای یسهم شرکت ]تجاری[ نیز دارای اهمیت و»بیند: مییک از حقوق دینی و عینی یکسان ن
وی در ضمن نظری (. 317، ص 0379)کاتوزیان، « توان آنرا در زمره اعیان آوردمیاست و به دشواری 
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دیگر با تفکیک میان سهام با نام و بی نام و پذیرش صحت رهن سهام بی نام )به خالف سهام با 
ر وجه حامل و زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها ]اسناد د»کند: مینام( اینگونه علت را بیان 

سهام بی نام[ چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض 
اموال موضوع آنهاست. پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار بگیرد 

 ون درگیرد. برعکس، در مورد سهام و اوراق تجاری با نام چمیهمچنانکه موضوع بیع نیز قرار 
نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد این گونه اسناد در حکم سند طلب است 
ارزش محتوای آن در زمره اموال غیرمادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست 

 (540-541، ص4، 0376)کاتوزیان، «.رسدمیبه نظر ن

اگر اجتماع مالکان از نظر حقوقی شخصیت »د که: دارمیاموال و مالکیت بیان وی در کتاب 
خاصی پیدا کند، در قبال شخصیت فقهی، سرمایه شرکت خواه منقول باشد و خواه غیر منقول، 

تواند یمبه این شخصیت تعلق دارد و هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است، ن
ه حق مالکیت دارد. در شرکت های تجارتی که به طور مشاع در هر یک از اجزای سرمای ادعا کند

منحصر به مطالبه منافع حاصل در زمان بقاء  که دارای چنین شخصیتی هستند حق شرکت
ه ب شرکت و تملک باقی مانده سرمایه پس از انحالل آن است. این حق به طور مستقیم مربوط

یکان در مقابل مالک س رمایه یعنی سرمایه و اموال شرکت نیست، حق خاصی است که شر
شخصیت حقوقی دارند. پس باید قبول کرد که در اثر قرارداد حقوق عینی شرکاء بر سرمایه تبدیل 

جهت به تابعیت از  شود که موضوع آن درآمد منافع سالیانه است و به همینمیبه حق خاصی 
 (23-22، ص0374)کاتوزیان،  «.موضوع آن باید منقول حساب شود

 . حق ترکیبی1
فته شده در بورس اموالي در نوع خاص خودشان هستند که از یک سو در رابطه با ناشر سهام پذیر

 «حقوق اموال»)قراردادها( و از سوي دیگر در مقابل اشخاص ثالث تابع « حقوق تعهدات»تابع 
است. به عبارتي سهم از یک دیدگاه حقي دیني و از دیدگاهي دیگر در زمره اموال عیني است؛ 

ال داراي ویژگیهاي منحصر به فردي است که آن را کاماًل با حق عیني و دیني البته در عین ح
منطبق نمیکند. بنابراین هرچند سهام مخلوق قراردادي است که یک یا چند نفر به موجب آن 
توافق میکنند سرمایه و شخصیت حقوقي مستقلي را ایجاد کنند، اما این مخلوق از لحاظ ماهیت 
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یابد. اوراق بهادار به طور اعم و سهام به طور شود و ماهیت مستقلي مياز خالق خود متمایز مي
 هاي نوین تجارتاخص اموالي هستند که توسط مشارکت کنندگان بازار و در پي پیشرفت چهره

سازد تا از طریق عموم مردم تأمین مالي اند. سهام ناشران را قادر ميایجاد شده و تکامل یافته
اند و به دنبال صرفه جویي در ر سهام براي تسهیل این هدف طراحي شدهکنند. مقررات حاکم ب

هاي گردش آنها هستند. این مسئله منجر به وضع مقرراتي در بورس شده است که در برخي هزینه
موارد با قواعد عمومي حاکم بر قراردادها در نظام حقوقي ایران همسویي ندارند و بیشتر برگرفته 

، 0390)غمامی، اند. ه توسط مشارکت کنندگان در بازار اعمال و تثبیت شدهاز عرف هایي هستند ک

 (028-9ص

ای است که حقوق مربوط به سهام در آن منعکس شده است و در این منظر، ورقه سهام ورقه
تواند بر طبق مقررات حاکم بر اموال عینی انتقال داده شود. لذا اگر ورقه سهام انتقال داده شود می

ّق حقوق مربوط به سند محمیآورد بلکه نسبت به تمامیه تنها مالکّیت سند را به دست خریدار ن
شود و سند را یک دارایی میشود با سند ادغام میشود. حقوقی که به سند اوراق بهادار مربوط می

سازد. از این رو تمام آثار یک حق عینی که کامل ترین آن حق مالکّیت است به ورقه میعینی 
 گیرد.میار تعّلق بهاد

 اشکال بر حق بودن سهام 
مواردی از قبیل حق داشتن سهام دار نسبت به سود، تقسیم سرمایه بعد از انحالل شرکت و داشتن 

که وجود دارد، میحق برای شرکت در مجمع، به معنای سهام نیست، بلکه با توجه به سه
ه اموال سهامدار در صورت انحالل سهامداران حق دارند که در مجمع شرکت کنند و الزم است ک

به  (0399)عندلیبی،.شرکت به او داده شود. همچنین سهامداران حق دارند که به آنها سود داده شود
ود و شمیعبارت دیگر خود سهام، حق سهامدار در شرکت نیست بلکه بر سهم، حقوقی مترتب 

 راین سهم به معنای حقوق وتواند حقوقی در شرکت داشته باشد بنابمیکسی که سهامدار است 
( 06، ص0385)باریکلو، امتیازات سهامدار نیست بلکه منبع حقوق و منافع سهامدار در شرکت است. 

 (33، ص0393)موسویان، 
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 0وجه سوم:مال اعتباری
شرکت مالک بوده و اموال مردم شده است، میدر این تحلیل که ادعاء انطباق آن بر فهم عمو

طرف دیگر خود شرکت نیز ملک کسی نبوده و موجود اعتباری مستقل از  .متعلق به او است
سهام امر اعتباری دارای مالیت است و  است، اما سهامداران ذو حق یا طلبکار نیستند بلکه

شود. در نتیجه همان طور که شرکت موجود اعتباری است که میسهامدار مالک سهم محسوب 
ری و ملکی خواهد بود که دارای مالیت است، اما وجود خارجی ندارد، سهام نیز موجود اعتبا

بنابراین طبق این احتمال سهامداران در قبال شرکت حق یا طلب نخواهند  .عین خارجی نیست
که قابل خرید و فروش خواهند  هستند داشت بلکه مالک مالی خواهند بود که موجود  اعتباری

 ( 0399)عندلیبی، شود. میبود و خود سهام سرمایه محسوب 

 وجه چهارم: مال عینی
 - 26-23، 0385)باریکلو مطابق این دیدگاه سهام مالی مستقل است و در زمره اموال عینی قرار دارد.

البته چنانچه عین را به مال محسوس و مادی  (71، 0388مصباحی مقدم و همکاران،  -017، 0375، 2ستوده تهرانی
را که سهم وجود مادی ندارد و برگه سهم شود چمیحمل کنیم در آن صورت سهم عین تلقی ن

معّرف سهم است ضمن اینکه امروزه اصوال صدور سهم بر روی برگه سهم ضرورتی ندارد و سهم 

                                                             
سهام مال نیست. در این نگاه، سهام مال نیست چرا که هر چه که حاکي از واقعیتي  . برخی از حقوقدانان بر این باورند که0 

باشد آن واقعیت مال است نه آن حاکي. از کسانی که این نظر را برگزیده اند جعفری لنگرودی است؛ وی ابتدا سهام شرکتها 
داند میین نظر سهام را به طور مطلق مال نحساب کرده است اما با عدول از امیرا تا قبل از انحالل شرکت، مال منقول حک

(. بر اساس نظر وی مال یا اصالی است یا آلی.مال اصالی 47، ص0368نه مال مادی و نه مال معنوی)جعفری لنگرودی، 
ذاتا دارای ارزش است مانند اغذیه و البسه و فرش و خانه. اما مال آلی،خود فاقد ارزش ذاتی است بلکه نماینده مال است 

ند اسکناس که در نظر برخی به اعتبار حاکی بودن آن از مقدار معین از طال و نقره دارای مالیت است.سهام شرکتهای مان
 ( 42تجاری نیز حاکی از مال است و خودشان مال نیستند. )همان، ص

وی دیگر سهام کند و از سمیاشکال بر این سخن آن است که ایشان از یک طرف مال را به دو بخش اصالی و آلی تقسیم 
دهد و سپس به همان دلیل، انها را مال میشرکتها را به دلیل حاکی بودن و فاقد ارزش ذاتی بودن در زمره اموال آلی قرار 

شوند. )تفرشی، سکوتی نسیمی، میکند در حالی که به نظر مولف، اموال آلی نیز از اقسام مال محسوب میمحسوب ن
 ( 49،ص0383

باشد اما معتقد است با ایجاد برگه سهم حق سهامدار به یک حق مینکه قائل به دینی بودن حق سهامدار . ایشان با وجود آ2 
 شود و مالیت سهم و مالک بودن سهامدار اصطالحی رایج و عادی در حقوق تجارت است. میعینی تبدیل 
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ه خارجی مال ن« اصل»بدون وجود برگه سهام نیز قابل تصور است. بنابراین با حمل مفهوم عین بر 
 ( 044، ص0390)سلطانی، نی قرار دارد. توان اظهار داشت که سهام در زمره اموال عیمیبودن آن 

شود از خود سهم متفاوت است. اثر اصلی مالکیت هر میزان از سهام میآثاری که از سهم ناشی 
شرکت، حق بر اداره، دریافت سود و نیز دریافت وجوه پرداختی برای سهم پس از انحالل شرکت 

که سهامدار بر سهم خویش دارد باشد. حق دریافت سود به تنهایی حق دینی است اما حقی می
متفاوت از این حق و سایر آثار سهامداران بودن است. سهم بنابر تعریف قانونی، بخشی از سرمایه 

توان مید رسد. با این دیمیشرکت است و توصیف این حق به عنوان حق عینی گمراه کننده به نظر ن
رار دارد. محدود دانستن عین به اجسام اظهار داشت که سهام مالی مستقل بوده و در زمره اعیان ق

نماید بلکه با واقعیت ها و تحوالت اقتصادی نیز سازگار میمادی خارجی نه تنها منطقی ن
نیز باید با تحوالت اقتصادی همگام باشند بنابراین « عین»باشد. پدیده های حقوقی مانند مین

بر عین بار شده مینا که هر جا حکاجماال در نظر گرفتن سهم در گروه اموال عینی، به این مع
 ( 046، ص0390)سلطانی، رسد.میاست بر سهم نیز قابل تطبیق باشد، منطقی به نظر 

رسد در بازار سهم و عرف تجارت، سهم به عنوان یک مال تجاری مینویسد: به نظر میباریکلو 
. واه بر این مطلب استگیرد و وجود بورس سهام در اکثر کشورها گمیعینی مورد داد و ستد قرار 

مقایسه سهام با حق ناشی از ان خلط بحث است زیرا حق ناشی از سهم بعد از سهامدار شدن 
گیرد.در نتیجه با توجه به اینکه در عرف بازار، مال بودن میاست و این حقوق به سهامدار تعّلق 

وع معامله سهم، حق گیرد؛ موضمیسهم مسّلم است و آن در باز خاص خود مورد داد و ستد قرار 
سهامدار در شرکت یا آورده سهامدار به شرکت نیست بلکه طرفین معامله، بدون توجه به حقوق 
ناشی از سهم و آورده سهامدار به شرکت، با توجه به ارزش و قیمت خود سهام که در بورس اوراق 

 دهند.میبهادار، عوامل تعیین کننده دارد، سهم را مورد داد و ستد قرار 
ر مورد عین بودن ماهیت سهم، اگر عین به مال مادی و محسوس حمل شود در این صورت نیز د

گردد زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهم معّرف سهم است مضاف بر میسهم، عین تلقی ن
اینکه در عرف تجارت، سهم بدون ورقه سهم نیز به وجود آمده است لکن حمل عین بر مال 

استعمال و غلبه مال محسوس بر مال غیر مادی در عرف سنتی تقسیم  محسوس ناشی از کثرت
اموال است ولی امروزه که اموال غیر مادی مانند اطالعات، دانش فنی، سهام و ... به صورت 
گسترده و زیادی رایج شده است نباید با توجه به این انس سنتی، عین را تعریف کرد. با این بیان، 

 یک لفظ« عین»شود. اصوال کلمه میمعامله قرار گیرد، عین تلقی هر چیزی که خود آن مورد 
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است که نقطه مقابل آن منفعت است. بنابراین به « خود یا اصل»عربی است که معادل فارسی آن 
رسد که امروزه، در عرف تجارت، سهم به عنوان یک مال عینی پذیرفته شده و مورد داد و مینظر 

عرف، سهم مال عینی است که با صرف نظر از آورده سهامدار یا  گیرد. از دیدگاهمیستد قرار 
گیرد با وجود اینکه منشأ وجود سهام، آورده سهامدار میحقوق ناشی از آن مورد داد و ستد قرار 

 ( 26-25، صص0385)باریکلو، باشد. میاست و حقوق سهامدار در شرکت، موثر در ارزیابی و قیمت ان 
شود به طوری که امور اعتباری میداده « عین»ای که در معنای توسعهبه رسد با توجه میبه نظر 

توان این تفسیر از سهام را بازگشتی به نظریه مال اعتباری که مطرح شد میگیرد، را نیز در بر می
دانست. بر این اساس سهام مال مستقلی است که از طریق اعتبار عقالء مالیت یافته و مورد داد 

گیرد. در اعتبار عقالء برای این دارنده این مال حقوقی وضع شده است که بر اساس میرار و ستد ق
قانون، حق اعمال این حقوق و مطالبه آنها از شرکت در صورت تحقق نیافتن را دارد. برداشت 

گیرد حاکی از مطابقت این نظر با میعرفی از داد و ستدهایی که پیرامون موضوع سهام صورت 
خارجی سهام است. از این رو اشکالی که در برخی از مقاالت نسبت به این نظر مبنی بر واقعّیت 

 رسد. ناتمام به نظر می (38، ص0393)موسویان، عرفی نبودن این نظر مطرح شده است

 وجه پنجم: شرکت فقهی )مدنی(
ود قصو سهم و ... نامگذاری غلط است و ممیتعابیری همچون شرکت سهابر اساس این دیدگاه 

شرکت فقهی است؛ یعنی سهامداران که در شرکتی سهم دارند، به نسبت سهم خود سهیم در اموال 
عین اموال دارند. در نتیجه مال صرفا برای سهامداران بوده و غیر از آنان کسی  بوده و شرکت در

یب آثار تکه استفاده از این تعابیر برای تر نیز صرفا عنوان استمیمالک نیست. تعابیر شرکت سها
خاص بوده است. بر این اساس اگر شرکت یک میلیون سهام داشته باشد و صد نفر شریک باشند، 

اران سهامدنفر یک میلیون سهم را به صورت مشاع شریک در اعیان خواهند بود یعنی  صدمیتما
به نسبت سهامشان در سرمایه یا دارایی های شرکت شریک هستند و سهام، سند این شراکت 

 شود. طبق این دیدگاه مال مشترک، سرمایه یا دارایی های شرکت است.میب محسو
ی عام مبتنی بر تعریف شرکت عقدمیرسد این دیدگاه ناشی از تعریف شرکت های سهامیبه نظر 

در کتب فقهی یا شرکت در حقوق مدنی است. شرکت عقدی قرار دادی است بین دو یا چند نفر 
ه و داد و ستد انجام شود. ثمره چنین قرار دادی آن است که طبق تا با مال مشترک آنها معامل

باشد و سود و زیان میقرارداد، تصرف در مال مشترک و کار با آن به هدف کسب سود جایز 
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شود.شرکت عقدی به چهار صورت مطرح است که میحاصل به تناسب سرمایه بین شرکا تقسیم 
 «شرکت در اموال»یا « شرکه العنان»ل که به آن به اعتقاد مشهور فقهای شیعه تنها صورت او

قانون مدنی شرکت  570همچنین بر اساس ماده ( 232، ص0391)موسویان، باشد. میگویند صحیح می
طبق این دیدگاه مال «. اجتماع حقوق مالکین در شی واحد به نحو اشاعه»عبارت است از 

 .مشترک یا شی واحد، سرمایه یا دارایی های شرکت هستند

 اشکال بر شرکت فقهی
مطابق آنچه در بازار بورس رایج است، شرکت فقهی که سهامداران شریک در اموال شرکت 
باشند، در ذهنشان نیست؛ مثاًل طبق شرکت فقهی در مورد شرکت ایران خودرو، باید سهامداران 

، داراندر تک تک خودروها سهم داشته باشند، در حالی که این مطلب خالف مرتکز عرفی سهام
  .حقوقدانان و مالکان شرکت ها است

آورد، یمبنابراین واضح است که شرکت فقهی صحیح نیست. تنها چیزی که این وجه را به ذهن 
سهم قسمتی »آمده است:  24منشأ شبهه شده است. در ماده  قانون تجارت است که24ماده 

منافع صاحب آن در که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و میسها است از سرمایه شرکت
قسمتی از آن سهم سهامدار  یعنی اگر سرمایه شرکت یک میلیارد باشد،« است.میشرکت سها

خواهد بود که ظاهر این تعبیر این است که شرکت فقهی وجود دارد و صرفا نام آن را شرکت حقوقی 
  .قرار داده اند و در حقیقت تفاوتی با سایر شرکت ها ندارد

ی است که صرف شریک بودن سهامدار در سود و زیان به معنای شرکت ذکر این نکته ضرور
فقهی نیست؛ زیرا ممکن است سهامدار نسبت به اموال شرکت حق داشته یا اینکه مالی داشته 

 باشد اما صرف سهیم بودن باشند که حق آور باشد و موجب مشارکت در سود سرمایه شرکت شده
فقهی و مالکیت اشخاص  کند، به معنای شرکتیمسهامدار در سود شرکت که مجمع تصویب 

 بوده و با توجه خریداری حق یا مالمینسبت به اموال شرکت نیست، بلکه اموال از آن شرکت سها
  سوی سهامدار، شریک در سود خواهد بود اعتباری از

 ضررمیشود، سهامدار در تمامیقرینه بر این مطلب آن است که اگر ضرری متوجه شرکت سها
یک نیست، بلکه صرفا به مقداری که پرداخت کرده و سهام خریداری کرده است، مشارکت شر

در ضرر داشته و امر اعتباری او از بین خواهد رفت. به عنوان مثال در صورتی که سرمایه شرکت 
به مقدار پنج میلیارد تومان بوده و کاالی ده میلیاردی خریداری کند و این کاال در دریا غرق شده 
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مام سرمایه از بین برود، سهامداران که پنج میلیارد سهام خریداری کرده اند، صرفا به مقدار و ت
شریک در ضرر خواهند بود، اما پنج میلیارد دیگر ربطی به سهامداران نخواهد داشت  سهام خود

دانند، میاهالی بورس سهامداران را بدهکار ن و هیچ کسی اعم از خود سهامداران، حقوقدانان و
بلکه خود شرکت متحمل این ضرر خواهد شد. در حالی که در موارد شرکت فقهی، اگر افرادی 
شریک بوده و با فرض سرمایه دو میلیاردی، کاالی ده میلیاردی خریداری کنند و در بین راه از 

های کاالی خریداری شده را پرداخت کنند. بنابراین در شرکت  بین برود، شرکاء باید تمام هزینه
 مسؤولیت محدود استمیی مسؤولیت مطلق وجود دارد، در حالیکه یکی از آثار شرکت سهافقه

  .که خود سهامداران نیز متوجه این نکته هستند
بنابراین سهامداری مسلمًا به معنای مالکیت اموال نیست. مالکیت خود شرکت نیز با قانون 

مخالف است. البته اصل و مالکیت خود شرکت است،  تجارت که صریح در عدم ربط سهم به
ده جمع آوری کر همان شرکت فقهی بوده است که مبالغ خرد رامیریشه تشکیل شرکت های سها

و با ایجاد سرمایه، شرکتی مانند شرکت هواپیماسازی و کشتی سازی تأسیس کند، اما به مرور 
ده شحقوقی شده است که خود آن شخصیت حقوقی مالک اموال  زمان تبدیل به یک شخصیت

بخش یک که مربوط به تعریف  از0قانون تجارت در این امر است. در ماده  24است که ظهور ماده 
شرکتی است که سرمایه آن به سهام میشرکت سها»است، آمده است: میو تشکیل شرکت سها

ان یعنی سهامدار «سهام استمیتقسیم شده است و مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اس
م خود مسؤولیت ندارند و لذا در صورتی که مقدار سهام صد هزار تومان باشد، بیش از سها

ار مقد سهامدار بیش از صدهزار تومان مسؤولیت ندارد و در صورتی که شرکت ضرر کند، همین
 0و 24شود و ربطی به سایر اموال او نخواهد داشت. بنابراین ظاهر ماده میضرر به سهامدار وارد 

در حالیکه در شرکت  -به صورت شرکت فقهی محدود-ر اموال شرکت استشرکت سهامداران د
تواند میشرکت »از قانون تجارت نیز آمده است: 060فقهی مسؤولیت محدود نیست. در ماده 

ن اضافه سهم، به عنوامیاس بفروشد یا اینکه مبلغی عالوه بر مبلغمیسهم جدید را برابر مبلغ اس
تواند عوائد حاصل از ارزش سهام فروخته شده میکند. شرکت  ارزش سهم از خریداران دریافت

اندوخته اضافه کند و یا نقدا در بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن سهام  را به
با مالکیت اموال سازگار نیست؛ چون تعبیر شده  این ماده اساسا «جدید به سهام سابق بدهد.

تومان را  هزار بفروشد، یعنی مثال صدمید را در برابر مبلغ استواند سهام جدیمیاست که شرکت 
به صد هزار تومان بفروشد و یا اینکه مبلغ اضافه تری دریافت کند که صدهزار تومان سهم داده و 
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دریافت کند که مبلغ اضافه را به عنوان اندوخته قرار داده و یا به عنوان  صد و پنجاه هزار تومان
شرکت در اموال باشد، در صورتی که سهام دار صد  کند در حالیکه اگرمیخت سود به دیگران پردا

و پنجاه هزار تومان پرداخت کرده باشد، باید به مقدار صد و پنجاه هزار تومان شریک در اموال 
 گردد و نباید صرفا در صد هزار تومان شریک باشد. 

کت شود، اما در شرمیبه کار برده است که در مورد سهام « فروش»نکته دیگر استفاده از تعبیر 
نکته دیگر در تفاوت خرید  .دهدمیشود بلکه شرکت رخ میفقهی اساسا فروش و معامله محقق ن

در  رود،میسهام و شرکت فقهی این است که در مورد سهام تغییر قیمت رخ داده و باال و پایین 
  (0399)عندلیبی، .رائی ها شرکت نداردحالی که این تغییر در قیمت سهم هیچ ارتباطی به اموال و دا

عام با ویژگی های خاص خود پدیده جدیدی هستند و سابقه دیرینه ندارند و میشرکت های سها
شود تفاوت های زیادی دارند. همه این تفاوتها موجب میبا شرکت عقدی که در کتب فقهی بحث 

دی در کتب فقهی عام از نظر ماهوی متفاوت از شرکت عقمیشود که شرکت سهامی
 (392،ص 0390)موسویان، باشد.

بنابراین در شرکت مدنی )شرکت عقدی( حق شریک در جزءجزء مال یا اموال موضوع شرکت 
ی آن شود و بر مبنامیشیوع و اشاعه دارد و یک حق عینی است که از آن به مالکیت مشاع تعبیر 

رضایت همه شرکاست و همه هر گونه تصرف مادی در اموال موضوع شرکت منوط به اذن و 
ها در مورد شرکت باید به اتفاق آرا انجام گیرد.شرکت مدنی شخصیت حقوقی مستقل از تصمیم

عام میشرکا ندارد و صرفا بیانگر یک نوع رژیم مالکیت است. اما جوهره و اساس شرکت سها
دان اند. این بداشتن شخصیت حقوقی مستقل و متمایز از اشخاصی است که آن را به وجود آورده 

ت عام پیوسته تغییر کنند، شرکت، هویمیمعناست که حتی اگر شرکاء یا مدیران شرکت های سها
کند و الزم نیست فعالیت های تجاری آن،هر چند گاه با تغییر شرکاء متوقف و میخود را حفط 

 عام، یک موسسه یا سازمان دارای شخصیت حقوقی است ومیاز سر گرفته شود. شرکت سها
یابد و در طول حیات شرکت، دارایی شرکت مستقل و میمالکیت آورده شرکاء به شرکت انتقال 

 (   034، ص0390)عبدی پور، مجزا از دارایی شخصی شرکاست. 

 نظر مختار
بحث از موضوع شناسی سهام، در حقیقت تحلیل یک واقعّیت است؛ از این رو باید آنچه را که 

وجود دارد، با همه آثار و تبعات در فقه وارد ساخته و  عاممیسهادر عالم خارج به عنوان شرکت 
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ت با چه شود که این واقعیّ  حقیقت و واقعیت آن را با توجه به آثار و  تبعات بررسی کرد تا مشخص
م ای از عالای در این زمینه که بهرهعنوان و عقد و ایقاعی در فقه سازگاری دارد. اما ابداع فرضیه

به این صورت خاص باشد صحیح خواهد میه باشد مبنی بر اینکه اگر شرکت سهاواقع را نداشت
بود، خروج از فرض بحث است؛ زیرا این فرض تطابقی با عالم واقع نداشته و حکم کردن پیرامون 

 آن نفعی نخواهد داشت. 
 مکه حکایت از واقعیت و ارتکاز ذهنی معامله گران سها -با در نظر گرفتن متن قانون تجارت

رسد قانونگذار در صدد ایجاد نظام حقوقی جدید درباره شرکت در مقابل شرکت میبه نظر  -دارد
ت بدسمیکه از البالی قوانین مختلف شرکتهای سها -فقهی است. در این نظام حقوقی جدید

شود. از این رو تصّرفات میشرکت به عنوان یک شخصّیت حقوقی مستقل تعریف  -آیدمی
وع عام ممنمیشود، نسبت به شرکت سهامیدر شرکت فقهی از سوی شرکا اعمال ای که مالکانه

ساالنه و فوق العاده و تعیین هیأت میشود و تصّرفات آنها تنها در قالب تشکیل مجمع عمومی

 «حقوق سهامدارن»شود که درادبیات حقوقی از آن تعبیر به مدیره و داشتن حق رأی خالصه می

ه و تعریف وی ب« مالک شرکت»د ابای قانونگذار از تعبیر سهامدار به رسمیشود. به نظر می

گویای آن است که بر خالف شرکت فقهی، مطلوب قانونگذار در شرکت « مالک سهام»
 عام تحفظ بر مالکیت مستقل شرکت در فعالّیت های اقتصادی است.میسها

در نظر گرفته شده میی سهااین ادعاء از طریق بررسی آثار خارجی که در قانون برای شرکتها
است قابل برداشت است: محدودیت مسئولّیت سهامداران، نقش نداشتن محجورّیت سهامداران 
در معامالت شرکتهای سهامی، عدم تاثیر صغیر یا مجنون بودن ورثه سهامداران در معامالت 

، اجرا شرکتهای سهامی، متحد نشدن بائع و مشتری در فرض خرید سهامدار از اموال شرکت
شدن نظر اکثریت و ... گویای آن است که قانونگذار با یک نگاه استقاللی به شرکت او را مالک 

داند و نقش سهامداران در این زمینه تنها به عنوان افراد صاحب حقی هستند میدارایی ها و اموال 
د بدون شونیکه با توجه به دارا بودن سهام از برخی حقوق وضع شده نسبت به شرکت بهره مند م

آنکه مالکیتی برای آنان در قانون تعریف شده باشد و حّتی سخن و لفظی از مالک بودن آنان در 
رسد که سهام به عنوان مال اعتباری است که قانونگذار متن قانون نگاشته شده باشد. به نظر می

افس و رقابت بین داند. تنمیآن را اعتبار کرده است و دارنده آن را صاحب برخی مزایا و حقوق 
 عقالء برای به دست آوردن سهام حاکی از مالّیت آن است. 
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استناد به قوانین حقوق غربی در این مجال جای تأمل دارد؛ زیرا حقوق غرب در راستای ضابطه 
عید پردازد از این رو بمیانگاری واقعیت ایجاد شده است و پس از تحقق واقعّیت به قانونمندی آن 

ن حقوق ماهیت سهام به گونه ای تصویر شود که با واقعیت موجود همخوانی داشته نیست که در ای
باشد و الزمه آن ماهیت مرکب از حق و ملکّیت باشد تا منطبق با این واقعّیت باشد. یعنی گونه 

ا و هم بمیشود که هم با ملکّیت مد نظر در فقه اسالمیجدیدی از ملکّیت در این حقوق تعریف 
گاری دارد. اثبات قوی این احتمال مستلزم پیگیری منابع غربی است و به عنوان حق بودن ساز

 یک پیشنهاد میتواند مد نظر پژوهشگران قرار گیرد.
های عام بود، اما راجع به شرکتمیالبته باید توجه داشت که آنچه مطرح شد ناظر به شرکتهای سها

ط ایه آنها در هنگام تاسیس منحصرا توسخاص بعید نیست که در این نوع شرکتها تمام سرممیسها
شود و با محدودیت خاصی مواجه هستند بحث از مالکیت قابل طرح و دفاع میموسسین تأمین 

 باشد.
ع میتوان اینگونه احتمال داد که شارمیاز سوی دیگر در رابطه با ارزیابی مساله حاضر با فقه اسال

است هر عقدی را با توجه به کارکرد خاص مقدس به دنبال اغراض خاصی که مد نظر وی بوده 
آن عقد تشریع کرده است.مثاًل عقد شرکت را برای سهیم شدن در جهت فعالیت اقتصادی تشریع 
کرده است که در این راستا افراد با آوردن آورده های خویش برای انجام فعالیت اقتصادی اقدام 

. از این رو احکام صادر شده در کرده و در سود و زیان این فعالیت مشارکت خواهند داشت
بر این موضوع خاص مترتب شده است و بی شک این موضوع شامل بحث سهام میشریعت اسال

شود که سهامداران با آوردن سرمایه های خویش در صدد مشارکت در یک فعالیت میهم 
ص ااقتصادی هستند. توجیه بحث سهام بر این اساس که نظام حقوقی جدید با کارکردهای خ

مد نظر قانونگذار است محل تامل است؛ زیرا کارکرد عقد شرکت که بیان شد در مبحث سهام 
شود یعنی موضوع عقد مشارکت در این بحث نیز جاری است و با این وجود، مینیز مشاهده 

تأسیس نظام حقوقی دیگر در قالب عقد جدید در حالیکه موضوع عقد شرعی شامل این مساله 
غوّیت تشریع شارع خواهد شد. تاسیس نظام جدید تنها در صورتی خواهد بود نیز است، موجب ل

که عقدی به صورت مستقل مطرح شود که نظیری از آن در زمان تشریع نبوده و داخل در هیچ 
یک از موضوعات عقود شرعی نباشد و دارای کارکردی مستقل از کارکردهای عقود شرعی 

 -در صورت تمام بودن استدالل به آن -انند اوفوا بالعقودباشدکه در این صورت بنابر ادله ای م
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بتوان آن را تصحیح کرد. تحقیق در این موضوع نیاز به دقت بیشتر و پژوهش وسیع تر دارد و آنچه 
 بیان شد به عنوان مقدمه ای برای تحقیق در این زمینه است.     

 جمع بندی
ی از احکام شرعی واقع شده است. قضاوت سهام به عنوان واقعیتی از حقائق عالم، موضوع برخ

درباره صحت و سقم این احکام مبتنی بر شناخت این موضوع است. سطح موضوع شناسی در 
این نوشتار، نگاه خرد و جزئی و با تکیه بر مفاد و متن قانون تجارت است که بررسی آراء ارائه 

که سهام به عنوان مالی اعتباری  شده در این زمینه و بازنگری متن قانون ظاهر در این امر است
است که قانونگذار برای ترتب برخی آثار اعتبار کرده است. این اعتبار قانونی دارای مالیت بوده و 

نون گیرد. روححاکم بر قامیبر این اساس میان افراد تنافس و رقابت برای داد و ستد سهام شکل 
ن ن شخصیتی مستقل تلقی کرده و سهامداراتجارت گویای آن است که قانونگذار شرکت را به عنوا

را نه به عنوان مالکان آن و دارایی های آن بلکه به عنوان صاحبان حقی در برابر این شخصیت 
حقوقی برخوردار از پاره ای از حقوق دانسته است. آنچه در برخی از تحقیقات مبنی بر مال عینی 

ّیت و تطبیق بر امور اعتباری همراه شده بودن سهام مطرح شده است که با توسعه در معنای عین
 تواند تفسیر دیگری از نظریه مال اعتباری بودن سهام باشد.میاست 

 
 



 

 



 

 

 اقسام حق و احکام آن
 
 

 استاد راهنما: استاد نجفی بستان
 
 

 نویسنده:
 1محسن یوسفی

 چکیده
 بکارحق در اصطالح فقهی به معنی سلطه ضعیف یا اعتباری خاص در مقابل ملک و حکم 

رود و در اصطالح حقوقی، امتیازی حمایت شده توسط قانون است، شناخت حق و اقسام و می
کمک کند تا از امتیازی « من علیه الحق»و « صاحب حق: من له الحق»تواند به احکام آن می

که متلعق به اوست بهتر استفاده کند همچنین بسیاری از روابط اجتماعی بر اساس همین حقوق 
های سه گانه )اسقاط و نقل و انتقال( توجه شده و گیرد؛ از نظر فقهی بیشتر به قابلیتشکل می

ها در معامالت مورد بررسی قرار گرفته است لکن در احکام و اقسام حق به لحاظ این قابلیت
 اند که مورد توجه فقهایحقوق خصوصی، حق را به لحاظ مالی بودن و معنوی بودن تقسیم کرده

گرفته و تا حدودی به حکم فقهی آن اشاره شده است، در این تحقیق، اقسام مختلف  معاصر قرار
حق در فقه و حقوق خصوصی برشمرده شده و احکام هر یک از این اقسام فی الجمله مورد اشاره 

 قرار گرفته است.

                                                             
 411-410،سال تحصیلی معامالتدانش پژوه گروه فقه  .0
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 کلید واژه
 حق، حکم، اسقاط حق، نقل و انتقال حق، حق معنوی، حق مالی.

 مقدمه
که بر آن مترتب است تأثیر زیادی در زندگی اجتماعی بشر میوق و اقسام آن و احکاآشنایی با حق

های اجتماعی غالبًا بر پایه حقوق فردی و اجتماعی نه تکالیف و احکام، پیدا کرده است و نظام
شود. از نظر فقهی حق معنایی خاص داشته که دایره محدودی از حقوق را در بر پایه ریزی می

ر تر است؛ لذا تقسیمات فقهی که برای حق بیان شده بیشتن اصطالح حقوقی آن وسیعگرفته لکمی
ناظر به احکام فقهی آن در معامالت بوده است اما در حقوق خصوصی تقسیمات جدیدی برای 

اند که این تحقیق به دنبال آشنایی بیشتر با این تقسیمات فقهی و حقوقی و احکام آن آن ارائه کرده
 خواهیم بود.

ها در روابط اجتماعی خصوصًا در معامالتشان ناگزیر از توجه به حقوق با توجه به اینکه انسان
 باشند، آشناییهای حقوقی و قضایی در موارد اختالف و منازعه میخود هستند و نیازمند حمایت

 یابد.با اقسام حقوق و احکام آن ضرورت می
است از نظر فقهی تا قبل از مرحوم شیخ، خیلی کم  تحقیقات و مباحثی که در این زمینه ارائه شده

اشاره شده بود اما بعد از اینکه مرحوم شیخ در بحث بیع مکاسب به مناسبت « حق»به مباحث 
اشاره کرده، محشین و شارحین و دیگر فقها بعد از ایشان، « حق»در بحث عوض به اقسام 

ق خصوصی نیز در قرون اخیر، به اند. در حقوهای مختلفی بر روی اقسام حق داشتهبررسی
هایی که سعی در جمع آوری اقسام اند، برخی از تحقیقتقسیمات حق از نظر حقوقی اقدام کرده

 های حقآثار و ویژگی»اند از طرف فضالی حوزوی و دانشگاهی انجام شده است مثاًل حق داشته
و اقسام حق؛ محمد مهدی حقوق، حق « »از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی، علیرضا فروغی

 «نیامیکری
های و بررسی فقهی جدید و وجه تمایز این تحقیق در نحوه دسته بندی و ارائه برخی از تحلیل

نگاه جامع به همه تقسیمات فقهی و حقوقی است البته برخی از تقسیمات حقوقی صرفًا در حد 
 مستقل است. شود و بررسی فقهی آن نیازمند مقاله و تحقیقیآشنایی بیان می
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حلیلی های تای و گردآوری از منابع مربوطه است البته بررسیروش تحقیق به صورت کتابخانه
 نیز تا حد امکان صورت گرفته است و این تحقیق بیشتر جنبه ترویجی دارد.

شود و در ادامه تقسیماتی که در کالم در ابتدا مباحثی جهت شناخت دقیق حق از حکم طرح می
شود و بعد از آن تقسیمات حقوقی و مطالب مرتبط با آن مورد توجه خواهد ده ارائه میفقها بیان ش

 بود.

 کلیات و مفاهیم

 (حکم1
تعاریف مختلفی برای حکم در کلمات فقها آمده است که یکی از معانی مهم آن مربوط به قضاوت 

م که شامل حکم شود در معنای عاکه در مقابل حق، در مباحث به آن اشاره میمیاست اما حک
 تکلیفی و وضعی است به بیان ذیل است:

خطاب خداوند که به اقتضا یا تخییر و یا وضع به فعل مکّلف تعّلق گرفته است. مراد از وضع، »
؛ الفصول الغرویة، ۹۳، ص ۱القواعد و الفوائد، ج  )0«احکام وضعی از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است.

مرحوم شهید صدر در اینکه خود خطاب شارع،  (582، ص 0لفاظ الفقهیة؛ ج ؛ معجم المصطلحات و األ۹۹۳ص 
تشریع صادر شده از طرف »کند حکم باشد اشکال کرده، لذا تعریف را به این صورت بیان می

؛ االصطالحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ۱۰۱، ص ۱دروس فی علم االصول، ج  ) «خداوند برای ساماندهی زندگی بشر.

بنابراین تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است نه خود حکم. بیشترین تشابه حق به حکم  (70ص 
ییر خطاب شرعی که به اقتضا یا تخ»تکلیفی جواز )اباحه( است در تعریف احکام تکلیفی آمده 

به فعل مکلف تعّلق گرفته است. مراد از اقتضا، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از 
های ذکر شده در ادامه به تفاوت (582، ص 0معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة؛ ج  )«است. تخییر، اباحه

 برای حق و حکم اشاره خواهد شد.

                                                             
همه اقسام حکم اعم از تکلیفی و وضعی بر آمده است لکن اشکالی که به آن مطرح شده این است  این تعریف، در صدد جمع .0

که اینگونه نیست که احکام وضعی، همیشه به فعل مکلف تعلق بگیرد بلکه ممکن است رابطه بین اعیان یا اعیان افراد یا افراد 
کن از آنجا که این تعاریف به عنوان مبادی تصوری شده اند از و اعیان باشد؛ مرحوم اصفهانی بیانی در رفع این اشکال دارد ل

 شود.میبیان تفصیلی اشکال و جواب در این مقام پرهیز 
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 ( حق5

 الف: تعریف لغوی
و  است« نقیض باطل»ترین معانی آن حق در معنای لغوی به معانی متعددی آمده است، از رایج

 )«وجوب« »امر ثابت« »ثبوت»همین معنی دانست مثاًل  توان برگرفته ازبرخی معانی دیگر را می

؛ حق با تعریف لغوی معنایی بسیار عام و گسترده دارد که شامل حکم و  (49، ص 01لسان العرب؛ ج 
 .(40، ص 0منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج )ملک و منفعت و حق اصطالحی است

 ب: اصطالح فقهی

ق ح»شده است لکن تعریف مشهور از آن این است: حق در اصطالح فقهی، تعاریف مختلفی 
؛ حاشیة المکاسب 40، ص 0منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج  )«عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت.

 (55، ص 0)للیزدی(؛ ج 
ه حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه ب»گویند: میسید یزدی توضیح بیشتری ارائه کرده، 

رد; مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت; و گاهی به غیر عین گیعین تعلق می
گیرد; مانند حق خیار متعلق به عقد; گاهی سلطنت متعلق بر شخص است; مانند: حق تعلق می

حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت 
 (27های حقوقی در حقوق اسالم( ص ؛ حقوق فطری )مکتب55، ص 0 حاشیة المکاسب )للیزدی(؛ ج )0«است.

اظ دانند لذا شدت و ضعف به لحنکته: با توجه به اینکه مشهور فقها، ملکیت را امری اعتباری می
خود ملکیت در آن راه ندارد، از طرفی در تعریف ملک آن را سلطنت در جمیع جهات که مجعول 

ن صورت از این حیث که سلطنت ناشی از حق نیز مجعول در ای 2اندشرعی است لحاظ کرده
                                                             

اند داند، مثاًل مرحوم امام خمینی، ماهیت حق را غیر از ملک و سلطنت میبه تعاریف مذکور از حق، برخی فقها اشکال کرده 0
(؛ هم چنین مرحوم آخوند، سلطنت و ملک را از آثار حق 40ـ  39، ص 0البیع، ج و تعریف دیگری برای آن دارد. )کتاب 

 (4داند )حاشیة المکاسب )لآلخوند(؛ ص داند و خود حق را اعتباری خاص میمی
ر خفإنه عبارة عن إضافة ضعیفة حاصلة لذي الحّق و أقواها إضافة مالکیة العین و أوسطها إضافة مالکّیة المنفعة و بتعبیر آ .2

الحق سلطنة ضعیفة علی المال و الّسلطنة علی المنفعة أقوی منها و األقوی منهما الّسلطنة علی العین فالجامع بین الملك و 
ل ء بیده من جعالحّق هو اإلضافة الحاصلة من جعل المالك الحقیقي لذي اإلضافة المعّبر عنها بالواجدّیة و کون زمام أمر الشي

درة و هذه اإلضافة لو کانت من حیث نفسها و من حیث متعّلقها تاّمة بأن تکون قابلة األنحاء التقلبات له و کونه ذا سلطنة و ق
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شرعی و امری اعتباری است که شدت و ضعف در خود آن معنی ندارد؛ لذا ظاهرًا مراد از شدت 
 های دیگریو ضعف به لحاظ متعلق و مورد مسلط علیه هست. )البته میان حق و ملک تفاوت

 ها این است که ازاند، یکی از تفاوتن کردهمورد بیا پنجنیز شمرده شده است که مرحوم امام تا 
ویژگیهای حق، تعلق آن به افعال است بر خالف ملک به معنای اصطالحی که به طور مستقیم به 

گیرد. لکن برخی علما از جمله آیه الله حائری در این زمینه اشکاالتی اعیان و منافع تعلق می
 (020ـ  009، ص 0فقه العقود؛ ج  )دارند(

 الح حقوقیج: اصط
در اصطالح حقوقی تعابیر مختلفی در تعریف حق آمده است، حقوقدانان غربی نیز از نگاه حقوق 

 ویندشاید و ساوینی دو حقوقدان غربی در تعریف اند، مثالً خصوصی، برای حق تعاریفی ذکر کرده

ار حق عبارت است از قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قر»اند: گفته« حق»
 حق عبارت از امتیازی است»کند: دابین حقوقدان بلژیکی، حق را اینچنین تعریف می «دهد.می

ه شبی «که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است.

حق عبارت از مصلحتی است که »گوید: این تعریف از حقوقدان آلمانی اهرنج بیان شده، می
 (304ـ  302اصول القانون، ص  )«کند.ز آن حمایت میقانون ا

بیان نشده است و در تعریف « حق»های قانونی در تعریف اول، حیث تضمین اجرایی و حمایت
ه آید همان گونتعریف کرده در حالیکه به نظر می« مصلحت»و « امتیاز»را به « حق»دوم و سوم، 

است که « سلطنت»و « قدرت»همان حیث که در تعاریف فقهی و تعریف اول آمد، ذات حق 
تر از ملک در اینجا وجود دارد و ثمره و اثر این قدرت همان تر و ضعیفالبته به صورت خفیف

 صاحب حق خواهد بود.« مصلحت و امتیاز»

                                                             
و لو کانت ضعیفة إّما لقصور نفس اإلضافة کحّق المرتهن بالّنسبة إلی العین المرهونة و إّما لقصور في متعّلقه کحّق فتسّمی ملکا

عقد الغیر القابل لما عدا الفسخ و اإلجارة و حّق االختصاص بالنسبة إلی األشیاء الغیر التحجیر و حّق الخیار بناء علی تعّلقه بال
المتمّولة کالخمر القابل للتخلیل فتسّمی حقا و علی هذا فلو لم یکن المجعول الّشرعي مستتبعا لإلضافة و الّسلطنة فلیس إال 

مرحوم نائینی، حق مرتبه ای ضعیف از ملک هست که .( مطابق نظر 40، ص 0حکما )منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج 
ماهیت آن، اضافی و نوعی سلطنت است لکن برخی فقها مثل مرحوم امام خمینی )همانطور که در باال به آن اشاره شد( ماهیت 

 دانند.میحق را نیز جدای از ملک 
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« حق»همچنین مرحوم جعفری لنگرودی تعریفی در این زمینه بیان کرده است که تا حدودی شبیه 

حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون »گویند: یممصطلح در فقه هست، 
بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد; 

  (02علم حقوق، ص میمقدمه عمو )«مانند خانه، یا نباشد; مانند طلب.
انون مرتبط با آن هست از هر نظر من مالک قراردادن ق« حق»نکته اساسی در تعریف حقوقی 

جمله مکان و زمان و شرایط و ارکان آن، مثاًل اگر حقی مربوط به روابط بین الملل است قوانین 
مصوب بین المللی مالک خواهد بود یا اگر قانونی مربوط به ناحیه یا شهر یا کشور خاصی است 

هست قانون خانواده، حقوق مرتبط  همان لحاظ خواهد شد، یا مثاًل اگر حقی مربوط به زوجین
کند و اگر مربوط به کارگر و کارفرما باشد قانون کار و مانند اینها؛ لذا مایز اساسی با آن را بیان می

نسبت به تعریف شرعی آن، قانونی بودن این حقوق است در « حق»در تعریف اصطالح حقوقی 
از نظر قانونی خصوصًا در قوانین کند که در نتیجه که حقوق شرعی را شارع بیان می حالی

سکوالر، ضمانت اجرایی ندارد البته از حیث شرعی قابل مطالبه باشد. البته در صورت ایجاد 
حقوق شرعی امکان پیگرد قانونی دارد و حتی میبه معنای کامل خودش، تمامیحکومت اسال

 0ود.ین دو حق نخواهد بیابد که در نتیجه تفاوت اساسی بین احقوق قانونی نیز جنبه شرعی می
مال »اند بخالف اصطالح فقهی که آن را متعلق به ضمنًا در اصطالح حقوقی، متعلق را بیان نکرده

لحاظ کردند؛ در نتیجه در « عین، غیر عین )امور اعتباری مثل عقد( یا شخص»یا « یا منفعت
لق اطالق ند و از حیث متعکتر پیدا میمعنایی بسیار گسترده« حق»آید اصطالح حقوقی به نظر می

دارد، لذا ممکن است در تعریف فقهی، حق معنوی به گستردگی موجود در حقوق امروز ثابت 
ند و نهایتًا نبود« حق»های نباشد؛ البته به نظر نگارنده تعاریف فقهی مذکور در مقام تحدید متعلق

                                                             
یرا میبنظر  .0 حق در اصطالح فقهی به معنای خاص، یقینا آید تعریف حقوقی حق تفاوت ماهوی با تعریف فقهی آن دارد ز

گیرد هر چند در حکم وضعی و ملک بودن آن بین فقها اختالف شده است اما در اصطالح حقوقی میمقابل حکم تکلیفی قرار 
شود حتی در مقابل برخی از اموری که جنبه ی حقوقی ندارد میهر حقی که جنبه قانونی پیدا کرده به آن اصطالح حق اطالق 

ه عنوان حق طبیعی یا حق اخالقی نیز اطالق شده است که در برخی مصادیق شامل احکام تکلیفی هست؛ لذا حق به معنای ب
حقوقی صرفا از باب توسعه و ازدیاد مصادیق همان حق مصطلح فقهی نیست بلکه ماهیت آن با توجه به مبتنی بر قانون بودن، 

 متفاوت با حق فقهی است.
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ی قهی مقید به مورد خاصدر اصطالح ف« حق»اشتباه از ناحیه تعریف کننده هست و گرنه متعلق 
نیست هر چند ممکن است در زمانهایی به لحاظ عرفی و عقالیی به برخی موارد آن توجه نبوده 

 است.

 (ارکان حق1
دارای سه رکن اساسی است و بخالف ملک که به صرف وجود مالک و ملک، رابطه « حق»

ارای سه عنصر است؛ شود و دملکیت قابل تحقق هست اما در حق یک طرف مقابل نیز لحاظ می
یک: صاحب حق، کسی که حق برای اوست؛ دو: کسی که حق علیه اوست )من علیه الحق(; 

 0سه: آنچه متعلق حق است )موضوع حق(.

 (تفاوت حق و حکم4
ترین تفاوت در امکان که مهم 2بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، بین حق و حکم تفاوت هست

های دیگری ، البته آثار و ویژگی (56، ص 0لمکاسب )للیزدی(؛ ج حاشیة ا)اسقاط حق بخالف حکم هست
شود مثل قابلیت نقل و انتقال؛ بنابراین تفاوت حق در برخی حقوق هست که در احکام پیدا نمی

توان در سه مورد خالصه کرد: الف: اسقاط پذیری حق؛ ب: نقل پذیری حق؛ ج: و حکم را می
و انتقال پذیری در این است که انتقال به اسباب قهری مثل  انتقال پذیری حق. تفاوت نقل پذیری

البته فقیه و حقوقدان معاصر،  3موت و وراثت است اما نقل باید به یکی از اسباب مملک باشد.
سید مصطفی محقق داماد، تفاوت دیگری را نیز به عنوان یکی از فارق های اساسی حق و حکم 

 (287، ص 2قواعد فقه، بخش مدنی  )«به سلب حقامکان تعهد »بیان کرده است به عنوان 

                                                             
 (020، ص 0بینند. )فقه العقود، ج . البته آیه الله حائری تفاوتی در این جهت بین حق و ملک نمی43، ص 0کتاب البیع، ج  .0
دارد که یکی از اقسام آن، احکام قابل میداند به این بیان که حکم معنای عامرحوم خوئی، حق را یکی از اقسام حکم می .2

والفرق بینه وبین سائر االحکام ان من له »د که همان حق است. رواسقاط هست که در مقابل معنی مصطلح رایج بکار می
، ص 2)مبانی العروة )النکاح( ج « الحق له اسقاطه إذا شاء وهو بخالف سائر االحکام، وإال فلیس هناک أی فرق بینهما.

385.) 
صّح ما فإّن الخیار ینتقل إلی الوارث و ال یإن منها ما یکون قابال لالنتقال إلی الغیر و ال یکون قابال للّنقل إذ ال تالزم بینه» .3

نقله إلی الغیر فإّن المدار فی قابلیته للّنقل علی عدم تقّومه بشخص خاص و المدار فی انتقال الحّق إلی الوارث علی دخوله 
 .42، ص 0منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج « تحت ما ترکه المیت
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 اقسام حق
 بیان کرد که بیان هر یک« حق»توان برای های مختلف میتقسیمات متعددی با توجه به مالک

 که بر هر یک مترتب است به شرح ذیل است.میهای آن و آثار و احکااز تقسیمات و تفاوت

 (به لحاظ قابلیت اسقاط و نقل و انتقال1
های اساسی حق و حکم است که که برای حقوق شده است با توجه به تفاوتمیسیمات مهاز تق

سه تفاوت در قابلیت نقل و انتقال و اسقاط بود، از نظر ثبوتی و در مقام تصور، تقسیم حق به 
 تواتند داشته باشد که به تفصیل ذیل است:میلحاظ این احکام هفت صورت 

 . حقوق قابل اسقاط فقط؛2    تقال؛حقوق قابل اسقاط و نقل و ان. 0 
 . حقوق قابل انتقال فقط؛4                     . حقوق قابل نقل فقط؛3 
 . حقوق قابل اسقاط و انتقال فقط؛6        . حقوق قابل اسقاط و نقل فقط؛5 
 .(5های حقوقی در اسالم، ص مکتب). حقوق قابل نقل و انتقال فقط7 
های حق و حکم لحاظ شود که در هر قسم حداقل یکی از تفاوت البته در این تقسیم سعی شده 

های حق و حکم در آن نباشد ذکر نشده است زیرا به عقیده آقای و فرضی که هیچ یک از تفاوت
های سه گانه را نداشته باشد در حقیقت از احکام که هیچکدام از قابلیتمیجعفری لنگرودی، قس

 شده است. است و از نظر لغوی اطالق حق بر آن
 3اما ایرادی که به این تقسیم وارد است این است که ایشان در برخی از این صور ثبوتی )صورت 

اند که قابلیت اسقاط حق وجود ندارد، در حالیکه فارق اساسی، ( فرضی را لحاظ کرده7و  4و 
ور صحق و حکم در همین حکم است و اگر قرار بر صرف تصور سه صورت مذکور است مانعی از ت

حالتی که هیچ یک از سه قابلیت را ندارد نیست، بلکه حتی برخی مصادیق در مقام اثبات برای 
این صورت، ذکر شده است بخالف سه صورت مذکور. )در ادامه فرضی که حق، قابل اسقاط 

 نباشد بررسی بیشتر خواهد شد(

 تقسیم مرحوم شیخ
ر کالم های متفاوتی دمتصور در حق، تقسیم های سه گانهبه لحاظ مقام اثبات با توجه به قابلیت

فقها بیان شده است که بیان برخی از این تقسیمات به به شرح روبروست؛ مرحوم شیخ انصاری 
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قابلیت  «حقوق»در بحث ثمن بیع، به مناسبت به بررسی اقسام حق پرداخته تا مشخص کند که 
 :کندا به سه قسم تقسیم میعوض و ثمن قرارگرفتن در بیع دارند یا خیر؟ ایشان حقوق ر

انه های سه گحقوق غیرقابل معاوضه با مال )مراد حقوقی که است که هیچکدام از قابلیت یک: 

 ."اسقاط، نقل و انتقال" را ندارند( مانند حق حضانت و حق والیت
 حقوق غیرقابل نقل، اما قابل اسقاط و انتقال، مانند حق شفعه و حق خیار. دو: 

ل انتقال و قابل نقل و اسقاط، مانند حق تحجیر که قابل معاوضه با مال و قابل حقوق قاب سه: 

 .(316، ص 0کتاب المکاسب، ج )نقل هستند
تواند قرار بگیرد زیرا قابلیت نقل ندارند اما قسم دو قسم اول روشن است که عوض در بیع نمی

عوض قرار گرفتن آنها در بیع  سوم هر چند قابلیت نقل در قالب صلح و مانند آن را دارند لکن در

فی جواز »گوید در آن لحاظ شده از نظر مرحوم شیخ، اشکال دارد، می« مال»ای که و هر معامله
وقوعها عوضا للبیع إشکاَل من أخذ المال فی عوضی المبایعة لغة و عرفا مع ظهور کلمات 

 (316، ص 0کتاب المکاسب، ج  )«الفقهاء

ر قابل معاوضه با مال، عدم قابلیت اسقاط و نقل و انتقال( : به قسم اول )حقوق غیاشکال

باشد بلکه از احکام است، زیرا از قواعد پذیرفته « حق»تواند اشکال شده است که این قسم نمی
تواند حق خود را اسقاط کند و این، بارزترین شده نزد عقال این است که هر صاحب حّقی می

آن است؛ بنابر این، حق بودن چیزی با عدم امکان اسقاط آن ترین مرتبٔه ویژگی حق، بلکه بدیهی
، 2؛ مصباح الفقاهة، ج 42، ص 0منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ج )ناسازگار است و کاشف از حکم بودن آن دارد

 .(39ص 

دانند، اصل کالم )قابلیت اسقاط برای هر : در مقابل کسانی که قسم فوق را صحیح میجواب

ل ک»اند، لذا قاعده دانند و مشخصه اساسی حق را امکان اسقاط آن ذکر کردهمی حقی( را صحیح
، زیرا حق بر حسب طبع و فی  (324ـ  323، ص 2کتاب المکاسب، ج )اندرا پذیرفته« حق قابل لالسقاط

تواند در حّد نفسه قابلیت اسقاط دارد لذا اصل در حق، امکان اسقاط آن هست اما شارع می
خاص تعبدا برای امکان اسقاط مانع ایجاد کند و این قابلیت را ممنوع کند مثل حق  برخی موارد
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بأّن الحّق بحسب طبعه یقتضی جواز »گویند: میحضانت یا حق والیت پدر بر فرزند؛ مرحوم امام 
ز مرحوم سید یزدی نی (46، ص 0کتاب البیع )لإلمام الخمینی(؛ ج  )«إسقاطه و نقله لو َل المنع التعّبدی

فنقول َل یخفی أّن طبع الحّق یقتضی جواز إسقاطه و نقله ْلّن المفروض کون صاحبه »اند: گفته
حاشیة  )«مالکا لألمر و مسّلطا علیه فالمنع إّما تعّبدی أو من جهة قصور فی کیفیته بحسب الجعل

ل: أّن الحاص»مرحوم همدانی نیز سخنشان مؤید همین مطلب است  (55، ص 0المکاسب )للیزدی(؛ ج 
ها علی التصّرف فی متعّلقها بمقدار اقتضائها، و الحقوق أمور واقعیة موجبة لسلطنة صاحب

یث  )0«لیس وجود أشخاص المالکین من مقّومات وجودها، و لذا یقبل اَلنتقال و اَلسقاط و الّتور

 (452حاشیة کتاب المکاسب )للهمدانی(؛ ص 
ق جمع کنند و مواردی مثل حق حضانت را هم حق اند بین دو نظر فوآقای کاتوزیان، سعی کرده

حق از آن حیث که قابل مطالبه »گویند: میاند لکن به دو حیثیت متفاوت، و هم حکم دانسته
رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست، مانند حضانت که حق و تکلیف والدین است و تکلیف از آن

 (۷۳۲ـ  ۷۳۲، ص ۱مبانی حقوق عمومی، ج  )«است.

لق باشد، زیرا حکم متعآید تفاوت اساسی حق و حکم در همان تعریف این دو میبنظر میسی: برر

فإّن الحکم الّشرعی هو المجعول المتعّلق »گیرد خطاب شارع است که به افعال مکلفین تعلق می
ولی حق، نوعی از سلطنت جعل شده برای صاحب حق بود  2«بعمل المکّلفین اقتضاء أو تخییرا

واز أّنهما متباینان سنخا فإّن الج»گیرد ؛ لذا مرحوم نائینی نیز نتیجه می«ا سلطنة و قدرةکونه ذ»
لذا  (42، ص 0منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ج  )«فی اْلّول حکم شرعی بخالف الّثانی فإّنه ملک و إضافة

مقوم  ابلیتهر چند به مقتضای سلطنت بودن حق، اصل اولیه بر قابلیت اسقاط هست اما این ق
 توان گفت حکم است، ضمناً مفهوم حق نیست؛ لذا اگر عقالء یا شارع، مانع اسقاط حقی شد نمی

 اینکه اجتماع حق و حکم با توجه به ماهیت آنها در یک چیز صحیح نیست.

                                                             
دانند در اصل امکان قابل اسقاط نبودن حق با هم مشترک هستند لکن حق، جایز میفقهایی که نبود قابلیت اسقاط را برای  .0

 در مصادیق آن با هم اختالف دارند.
بیان این تفاوت بر این مبنی است که تفاوت اساسی حق در اصطالح فقهی با حکم جواز تکلیفی است این تعریف که صرفا  .2

 شامل حکم تکلیفی است بیان شده است.
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 تقسیم مرحوم سید یزدی
ه به شرح رساند کمورد می 5های سه گانه را به مرحوم سید یزدی، تقسیم حق از لحاظ قابلیت

 0ذیل است.

: حقوقی که قابل اسقاط، نقل و انتقال نیستند، مانند حق پدر بر فرزند )ابّوت( و حق یک

 استمتاع از زوجه برای زوج.

حقوقی که اسقاط پذیرند، لیکن قابل نقل و انتقال نیستند، مانند حق غیبت و اهانت و  دو:    

ا اهانت و تحقیر و آزار و اذیت برای طرف مقابل آزار دیگران؛ یعنی حّقی که به سبب غیبت کردن ی
 شود، بنا بر اینکه جلب رضایت طرف مقابل شرط باشد.پیدا می

شوند؛ قابل اسقاط نیز : حقوقی که با مرگ صاحب حق به طور قهری به ورثٔه او منتقل میسه 

 هستند؛ لیکن قابل نقل نیستند، مانند حق شفعه بنابر قول مشهور و حق رهانت.

حقوقی که اسقاط، انتقال و نقل پذیرند؛ خواه رایگان یا در مقابل عوض. بسیاری از  چهار: 

 .اند، مانند حق خیار، حق قصاص و حق تحجیرحقوق چنین
حقوقی که اسقاط و نیز نقل آنها تنها به گونٔه مجانی صحیح است، نه در مقابل عوض،  پنج: 

کند  تواند آن را اسقاطد( بنابر نظر برخی که زن میمانند حق َقْسم )تقسیم شبها برای زنان متعد
 یا به هووی خود ببخشد.

کند که مربوط به مواردی است که محل شک و ذکر می ایشان قسم دیگری را در ذیل این اقسام

و منها ما هو محّل الّشک فی صّحة »گوید: های سه گانه هستند، ایشان میشبهه از حیث قابلیت
أو اَلنتقال و عّد من ذلک حّق الّرجوع فی العّدة الّرجعیة و حّق الّنفقة فی  اإلسقاط أو الّنقل

البته این قسم آخر در واقع جزء  2«اْلقارب کاْلبوین و اْلوَلد و حّق الفسخ بالعیوب فی الّنکاح

                                                             
. البته شبیه این تقسیم را برخی دیگر از فقها مانند مرحوم بحر العلوم و مرحوم 56، ص 0المکاسب )للیزدی(؛ ج  حاشیة .0

 نائینی نیز دارند.
 همان. .2
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آن اقسام نخواهد بود بلکه بهر حال در صورت رفع شک با ادله عام یا اصل اولی و اصول عملیه 
 از اقسام پنج گانه برخواهد گشت.به یکی 

در این تقسیم بندی، قسم دوم )حقوق قابل اسقاط ولی غیر قابل نقل و انتقال( و قسم بررسی: 

پنجم )حقوقی قابل اسقاط و نقل نه انتقال به صورت مجانی( در کالم مرحوم شیخ ذکر نشده بود، 
ر گرفت، زیرا در آن قسم )حقوق غیر توان در ذیل قسم اول مرحوم شیخ در نظالبته قسم دوم را می

های شود البته مثالقابل معاوضه به مال( را بیان کرده بود که این عنوان شامل این قسم هم می
ان توان به عموم عنوایشان صرفًا منحصر در حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال بود لکن می

 تمسک کرد.
داند، لکن مصداقی برای قسم اول )عدم قوم حق نمیمرحوم امام نیز هر چند قابلیت اسقاط را م

های مذکور در کالم فقها از این شود و همه مثال و نمونهقابلیت اسقاط و نقل و انتقال( قائل نمی

حرز کونه حّقا، و مع ذلک لم یکن قاباًل »داند. قسم را حکم می
ُ
و کیف کان: لم یثبت مورد أ

شود، ایشان متعرض قسم دوم نمی (47، ص 0البیع )لإلمام الخمینی(؛ ج کتاب  )«لإلسقاط و النقل و اَلنتقال
داند لذا حق شفعه و حق ضمنًا منکر قسم سوم هستند و موارد آن را داخل در قسم چهارم می

ق گرداند و حداند، قسم پنجم را نیز به قسم چهارم بر میخیار را قابل اسقاط و نقل و انتقال می
 .(49، ص 0، ج همان)داندنقل و انتقال به غیر و مع العوض صحیح میقسم را قابل اسقاط و 

اند توآید که قسم دوم، همانطورکه در کالم مرحوم شیخ و امام به آن اشاره نشده بود نمیبنظر می
از اقسام حق باشد، زیرا حق غیبت و امثال آن که از حقوق الناس در مقابل حق الهی است ظاهرًا 

است نه اصطالحی، لذا این موارد از احکام است یعنی بر عامل وجوب  حق به معنای لغوی
د بر که خداونمیتکلیفی راضی کردن و جبران خسارت معنوی بر فرد مقابل است شبیه احکا

افرادی نسبت به افراد دیگر قرار داده مثل وجوب اطاعت والدین، وجوب پرداخت خمس و زکات 
ق الزام شرعی )امر و نهی( اعم از فعل و ترک است که الزام به آن به سادات و فقرا؛ حق اهّٰلل متعلَّ 

نه به لحاظ منافع و مصالح دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی مالکات احکام 
باشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترک شرب خمر، زنا و لواط اما از حق الّناس می

ی به آن به لحاظ مصالح و منافع دیگران است، مانند حرمت تصرف چیزهایی است که الزام شرع
در مال دیگری بدون اجازٔه وی، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهی 
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فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم )دیگری در صورت مطالبٔه او و وجوب ادای زکات و خمس

یر الوسی ،323، ص 3السالم؛ ج  . بر فرض هم قبول کنیم در این (609القضاء و الشهادات؛ ص  -لة مبانی تحر
شود مقتضی برای صحت نقل و انتقال آن موجود و مانع موارد حقی برای فرد مقابل ثابت می

 مفقود است.
اما قسم سوم )حقوق قابل اسقاط و انتقال اما غیر قابل نقل( که در کالم مرحوم شیخ نیز آمده  

مصادیق آن مثل )حق رهن( اختالف بود اما فی الجمله در نظر مشهور فقها  بود هر چند در برخی
، در مورد 0توان مصادیقی برای آن یافت مثل )خیار شفعه بنا بر برخی مبانی( و )خیار مجلس(می

قسم پنجم )قابل اسقاط و نقل مجانی( که حق قسم را برای آن مثال زده بودند نیز مبنایی خواهد 
 خی از مبانی موردی نخواهد داشت.بود و بنا بر بر

 به لحاظ صاحب حق(5
صاحب حق ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. در حق متعلق به شخصیت حقیقی، 

باشند که امکان استفاده از صاحب حق، فرد یا افرادی دارای صالحیت و واجد شرایط آن حق می
امکان تعلق حق برای آن( حق  آن حق به دست آنهاست اما در شخصیت حقوقی )بر فرض قبول

باالصاله برای شخصیت حقوقی است اما استفاده از آن توسط دست اندرکان و مسؤولینی است 
توانند حد و میاند و اشخاص حقیقی سهامدار آن شخصیت حقوقی، که بر آن گمارده شده

 حدودی برای نحوه استفاده اشخاص گمارده شده وضع کنند.
ای شخص مادام که شرایط را دارا باشد پابرجاست اما در شخصیت در شخصیت حقیقی، حق بر

که در آن منصب باشد برقرار خواهد بود و به محض میحقوقی، حق برای مسؤولین مربوطه مادا
 عزل از مسؤولیت با فرض بقای حق برای شخصیت حقوقی از آن شخص زائل خواهد شد.

چند حق تعلق گرفته گستردگی زیادی ضمنًا همان طور که گفته شد در شخصیت حقوقی، هر 
داشته باشد و امکان معامله و انتقال آن یا اسقاط آن باشد اما همان طور که اعمال آن محدود به 

                                                             
هل للموکل تفویض حق الخیار إلی الوکیل[ و األقوی اعتبار االفتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه ثم هل للموکل » .0

 .303، ص 3مکاسب، ج « األقوی العدم -الخیار له تفویض األمر إلی الوکیل بحیث یصیر ذا حق خیاریبناء علی ثبوت 
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اختیاراتی است که برای او تعیین شده، اسقاط و انتقال آن نیز ممکن است منوط به اجازه فرد یا 
 افرادی از آن مجموعه باشد.

آید، لذا مباحث مطرح در ملکیت ت حقوقی، مباحث ملکیت جهت میدر حقوق متعلق به شخصی
های حقوقی )معنوی( با اقسام آن که یا متعلق به اعیان خارجی یا مشیر به گروه خاصی شخصیت

از مردم یا اعتباری محض است در اینجا نیز مطرح خواهد بود، و احکام اختصاصی هر جهت در 
 .(001ـ  78، ص 0فقه العقود، ج )اشتتعلق حقوق به آن نیز جریان خواهد د

 به لحاظ نوع سلطنت(1
به عنوان شاخصه اساسی ذکر شد، این ضعف « سلطنت ضعیف»در تعریف اصطالحی حق 

 منیة)سلطنت ناشی از جهت خاصی است، مرحوم نائینی، دو صورت برای آن فرض کرده است

قصور خود رابطه بین صاحب حق و ؛ الف: به جهت ضعف و  (40، ص 0الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج 
)حق  0مثل حق مرتهن نسبت به عین رهنی« إّما لقصور نفس اإلضافة»عین متعلق حق هست 

در صورت خودداری بدهکار از  -مرتهن تنها سلطنت او بر استیفای دین خود از مال رهنی
(؛ ب: یگر بکندتواند آن را ببخشد یا وقف نماید و یا در آن تصرفی داست و نمی -پرداخت بدهی

، مثل حق تحجیر )از این رو، کسی که زمین «إّما لقصور فی متعّلقه»به جهت ضعف متعلق حق 
یجه گردد و در نتکند، اما مالک آن نمینماید، نسبت به آن حق اولویت پیدا میمواتی را تحجیر می

ک آثار ملمیگردد و تماشود؛ لیکن اگر آن را احیا کند، مالک آن میاغلب آثار ملک بر آن بار نمی
شود(، حق خیار در عقود الزم )تنها سلطنت بر فسخ یا امضای معامله است( بر بر آن بار می

تواند در مملوک خود هر نوع تصرفی )اعم از فروختن، بخشیدن، خالف ملک که مالک می
 مصالحه کردن، وقف کردن و جز آن( بکند.

یم ق نیز ارائه شده است مثاًل سید یزدی اینگونه تقسبه لحاظ متعلق حق، تقسیمات دیگری برای ح

گاهی متعلق آن عینی خارجی است، مانند حق تحجیر نسبت به زمین موات و حق » کردند:
مرتهن نسبت به عین رهنی و حق طلبکار نسبت به اموال میت؛ یا انسانی معین، مانند حق 

یة حاش)«باشدکه متعلقش عقد میقصاص که متعلق آن جانی است؛ و یا عقدی، مانند حق خیار 

                                                             
 این قسم محل اشکال است.« حق»بنا بر اعتباری بودن  .0



 
 69 ............................................................ آن احکام و حق اقسام

 

. تقسیم دیگری از مرحوم بحر العلوم بیان شده که حق را نسبتی اضافی (55، ص 0المکاسب )للیزدی(؛ ج 
تسلیطی بین صاحب سلطنت و مسلطه علیه معنی کرده که این رابطه یا مستقل نفسی است مثل 

لی یا ترکیبی از دو رابطه قبحق تحجیر؛ یا غیر مستقل و متقوم به غیر است مثل حق قصاص؛ 

قد یتحدان فی المورد، و إنما یختلفان »است و بستگی به اعتبار دارد مثل حق انسان بر خودش 
ما به ف«. اإلنسان أملک بنفسه من غیره»باَلعتبار کسلطنة اإلنسان علی نفسه و لذا قیل: 

مرحوم حکیم نیز ابتدا  (04، ص 0قیه؛ ج بلغة الف )«التعلق عین ما إلیه اإلضافة، و انما یختلف باَلعتبار.
متعلق سلطه را یا عین یا معنی لحاظ کرده و هر یک از آنها را به سه قسمت تقسیم کرده و حقوق 
را در قسم سوم هر یک تصویر کرده است، حقوقی که متعَلِق آنها عین است )مانند حق جنایت و 

مانند حق خیار، حق شفعه، حق َتْحجیر( حق زکات( و حقوقی که متعلِق آنها َعَرض و معناست )
 .(6نهج الفقاهة؛ ص )که اعتبار آنها وابسته به وجود اموری مانند عقد، مبیع و زمین است

توان مصادیق حق از حکم و ملک را بهتر تشخیص داد، زیرا حق با شناخت اقسام فوق، می
اشی از وجود مالکیت ضعیف در جهت خاص است بخالف ملک؛ ضمنًا حق همانند ملک، ن

و علی هذا فلو لم یکن المجعول الّشرعی »رابطه اعتباری اضافی وضعی است بخالف حکم 
منیة  )«مستتبعا لإلضافة و الّسلطنة فلیس إال حکما و تسمیته بالحّق إّنما هو بلحاظ معناه الّلغوی

قسیمات فوق مترتب البته از حیث احکام فقهی، اثر خاصی بر ت (40، ص 0الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج 
 نیست.

 تقسیمات حق در حقوق خصوصی
تری که حق در حقوق دارد در مباحث حقوق خصوصی با توجه به نیازهای جدید و معنای وسیع

تقسیمات دیگری برای حق ارائه شده که برخی از تقسیمات در کالم فقها ذکر نشده بود و بر برخی 
شود و برخی از تقسیمات نیز بصورت تب نمیاز این تقسیمات احکام خاصی از جهت فقهی متر

اشاره وار و گذرا در کالم فقها مطرح شده است. در این تحقیق چون بنا بر تبیین تقسیمات فقهی 
ثار شود و تفصیل آن و بررسی آحقوق است لذا به صورت اجمالی، برخی از این تقسیمات بیان می

، یکی به به لحاظ مالی یا غیر مالی بودن فقهی آن نیازمند تحقیق مستقل هست. دو تقسیم مهم
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شود و در ادامه متلعق حق است و دیگری به لحاظ معنوی یا مادی بودن حق، در ابتدا بیان می
 بیان برخی تفسیمات دیگر اشاره خواهد شد.

 بودن متعلق حق« مال»به لحاظ  .1
ی است و هر ترین تقسیمات در حقوق خصوصاز مهم« غیرمالی»و « مالی»به « حق»تقسیم  

حق »یک از این دو قسم خود مقسم برای تقسیمات دیگر هستند. در تعریف حق مالی گفته شده: 
 )«دهد.ها میمالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازهای مالی اشخاص به آن

 که اجزای حق مالی آن است»گوید: است که میمیتعریف بهتر از سید حسن اما (23فلسفه حقوق، ص 
آن مستقیمًا برای دارنده، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد؛ مانند: حق مالکیت 
نسبت به خانه که مستقیمًا برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا، قابل 

هد ایفای تع باشد. چنان که کسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد، پس ازتقویم به پول می
 .(035، ص 0حقوق مدنی، ج )«باشدآید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول میآنچه به دست می

حقوق مالی از نظر عقالیی قابلیت نقل و انتقال به دیگری را دارد و قابلیت اسقاط نیز اصل اولی 
و انتقال و اسقاط دارند  که مانعی بر آن نیاید، لذا این حقوق قابلیت نقلمیدر حقوق است مادا

 مگر اینکه در موارد خاصی از نظر شرعی منعی برای آن ثابت شود.

حق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیمًا »گوید: در تعریف غیر مالی میمیدکتر اما
ی زن انماید. مانند: حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیمًا برقابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی

شود کند، ولی غیرمستقیم حق نفقه برای او ایجاد میایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی
 (035، ص 0حقوق مدنی، ج  )«برد.و در صورت فوت زوج، از او ارث می

که مانعی نداشته باشد ثابت است اما میدر مورد احکام حقوق غیر مالی، قابلیت اسقاط مادا
برخی از این حقوق به شخص خاص بما هو، تعلق گرفته است لذا امکان نقل و انتقال آن نیست 
مثل حق پدر و جد پدری بر دختر باکره در اجازه ازدواج، برخی دیگر نیز ممکن است قابلیت نقل 

ر مقابل مصالحه نفقه چیز دیگری داشته باشد مثاًل ممکن است به زوجه این حق داده شود که د
از شوهر بخواهد، البته در صدق فقهی حق در بسیاری از مصادیق حق غیر مالی امکان مناقشه 
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هست زیرا بسیاری از موارد ذکر شده از احکام هستند ولی در صورت حق بودن، حکم هر مورد 
 باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

 تقسیم حق مالی به عینی و دینی
حق مالی به لحاظ متعلق به دو قسم قابلیت تقسیم دارد؛ الف: حق عینی، حقی است که متعلق 

یعنی حقی که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد؛  (94القاموس الفقهی لغة و اصطالحًا؛ ص )به عین است
ب: حق دینی، در مقابل حق عینی است حقی است که متعلق به دین است یعنی مالی که بر ذمه 

حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است ولی « حق عینی»تواند آن را مطالبه کند. یگری دارد و مید
ه فلسف)دهددهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او میبه شخص اختیار می« حق دینی»

 . در مباحث حقوقی آثار مختلفی در ابواب و مواد مختلف بر این تقسیم بندی بار(453، ص 3حقوق، ج 
 شده است اما از حیث آثار فقهی مختص این تقسیم بندی، تحقیق مستقل نیاز است.

از باب نمونه یکی از آثار حقوقی این تقسیم، در حمایت قانونی از صاحب حق است، در حق عینی 
این حمایت به دو صورت است، یک: جلوگیری از تعدی به ملک مالک با اعمال قانون و وضع 

لکین؛ دو: مجبور کردن متعدی به رفع تجاوز، اگر تعدی به ملکی عینی رخ قوانین حمایتی بر ما
دهد مثاًل به آن خسارتی وارد یا اتالف یا غصب گردد، قانون را مجبور به جبران ضرر رساننده را 

. در حق دینی، حمایت قانون از (027 – 026، ص 0حقوق مدنی، ج )کندمجبور به پرداخت خسارت می
هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به  طلبکار هست یعنی

 .(027، ص 0حقوق مدنی، ج )نمایدانجام آن می

 به لحاظ معنوی یا مادی بودن حق .2
کنند مطرح است؛ یک: حقوق دو دسته حقوق برای اشخاصی که آثار مورد حمایت تولید می

حقی است « حق معنوی. »Moral Rightsوی ، دو: حقوق معنEconomic Rightsمادی 
ق آن امور اعتباری و معنوی است و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و  که متعلَّ

دهد در مقابل حق مادی، متعلق آن امور اقتصادی و مادی است و منافع فکر و ابتکارش را می
اصطالح خاص از مسائل مستحدثه است کند. حق معنوی، به این مادی برای تولیدات را بیان می

وده موجود بمیشده است البته مصادیقی از آن در فقه اسالمیکه از غرب وارد ادبیات حقوقی اسال
است. مصادیق حقوق معنوی این است: حق انتساب اثر، حق افشای اثر، حق اعراض از اثر، 
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یع، حق تکثیر، حق نمایش حق حرمت اثر؛ از مصادیق حقوق مادی نیز این موارد هست: حق توز
 عمومی، حق تولید محصوالت اشتقاقی، حق پخش رادیو، تلوزیونی، اینترنتی.

معادل )اکونمیک رایت( ترجمه دقیقی نیست، زیرا حق امری معنوی « حقوق مادی»البته ترجمه 
حقوق »شد. شود، بلکه بجای آن باید حقوق مالی یا اقتصادی مطرح میاست و مادی نمی

هم صحیح این است که حقوق اخالقی ترجمه شود و گرنه با بسیاری از حقوق دیگر « معنوی
حق »گیرد مثل سهام که به آ شود، مثل مواردی که حق به امور خارجی تعلق نمیاشتباه می

شود، ضمنًا یکی از معانی که حقوق معنوی دارد حقوق مالکیت فکری هم اطالق می« معنوی
 است.

نوی در مالکیت فکری )مثل محتوای کتاب بخالف اموال فیزیکی مثل ها بین حق معحقوقدان
 ها به شرح ذیل است.اند، چهار مورد این تفاوتهایی بیان کردهاوراق کتاب( با حق مادی تفاوت

یک: محدودیت زمانی در حقوق مادی بخالف معنوی، مثاًل، حق انتساب اثر بعد از اتمام حقوق 
د، کنثر از حقوق معنوی است که حاکمیت از شخص حمایت میمادی باقی است، حق انتساب ا

 دو: حقوق مادی محدودیت مکانی دارد بخالف حقوق معنوی، بنا بر مثاًل آثار سعدی و حافظ.
شود و در هیچ اثر تنها در جایی که خلق شده حمایت می« حقوق مادی»اصل سرزمینی بودن 

لیت انتقال به غیر دارد بخالف حقوق شود. سه: حقوق مادی قابکشور دیگری حمایت نمی
ر ای بخاطمعنوی. چهار: قابلیت توقیف حقوق مادی بخالف حقوق معنوی، مثاًل اگر نویسنده

شود اما حقوق معنوی آن غیر قابل توقیف اموالش توقیف شود، حقوق مادی آن توقیف میمیجر
 است.

ق ورندٔه اثر، حق طبع برای ناشر و حاعتبار شرعی حقو ق معنوی: در اینکه حق تألیف برای پدید آ
اختراع برای مخترع از نظر شرع معتبر است یا نه، اختالف است. بنابر قول نخست، نویسنده 

تواند دیگران را از چاپ و پخش کتاب خود منع کند. دیگران نیز بدون اجازٔه صاحب اثر حق می
نشر را به ناشری واگذار کرده باشد،  ندارند کتاب او را چاپ و توزیع کنند؛ چنان که اگر مؤلف حق

دیگران  تواندتوانند بدون اجازٔه آن ناشر، کتاب را منتشر کنند. و نیز مخترع میدیگر ناشران نمی
را از نمونه برداری از اختراع خود و تکثیر آن منع نماید؛ بنابر این قول، مؤلف یا مخترع مالک 

آن را بفروشد یا ببخشد و یا در آن سایر تصرفات تواند محصول فکر و اندیشٔه خود بوده و می
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مالکانه داشته باشد. در مقابل، برخی برای چنین حقوقی از نظر شرعی اعتبار قائل نبوده و چاپ 
اند: در صورتی اند. البته برخی گفتهکتاب یا نمونه برداری از اختراع دیگری را بدون اشکال دانسته

ه مند شده باشد و به تأیید حاکم شرع برسد، اعتبار پیدا که این گونه حقوق، قانونی و ضابط
 .(342، ص 3فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم؛ ج )کندمی

 تقسیمات دیگر .3
برخی تقسیمات دیگر از حق در حقوق خصوصی بیان شده که از نظر فقهی خیلی کار نشده است 

یم اما بررسی مشروعیت این حقوق و اثرات کنکه در اینجا توضیح مختصری از هر کدام ارائه می
 گنجد.فقهی آن در این مجال نمی

 حق طبیعی
کند. برای مثال کسی که حق طبیعی، حقی که در واقع وجود دارد ولی قانون از آن حمایت نمی

انون باشد گرچه قطلبکار است ولی مدرکی برای اثبات طلب خود ندارد این حق، حق طبیعی می
کند ولی مدیون از نظر اخالقی موظف به پرداخت آن است و تا زمان ت نمیاز این حق حمای

ماند. حق طبیعی، حقی مابین حق اخالقی و حق حقوقی قانونی است پرداخت ذمه او مشغول می
در حق حقوقی، شخص امکان پیگرد قانونی برای احقاق حق خود را داراست اما در حق اخالقی، 

ه شخص هست و هیچ گونه الزام حقوقی برای شخص ایجاد صرفا یک وظیفه اخالقی بر عهد
کند، حق طبیعی، حقی اخالقی است که از نظر عرفی و عقالیی انجام آن بر شخص الزم مین

، 0است اما به حدی قوی نشده که جنبه قانونی و حقوقی پیدا کند مثل کمک به برادر ناتوان خود
کمک کرد درست است که مدیون او نبوده و برادر در این موارد گفته شده اگر کسی به برادر خود 

تهی دست، حق مطالبه قانونی نداشته لکن بعد از بخشش به او امکان بازگشت و مطالبه مال 
 پرداخت شده نخواهد بود. 

هر چند چنین حقی به عینه در فقه نیامده است اما شاید بتوان موارد مشابهی برای آن در شرع 
ه به خویشاندان نسبی یا سببی درجه دو که وجوب نفقه ندارند یا مثال مثال زد، مثال اعطای نفق

شخصی با توجه به جایگاه اش مجبور به اعطای صدقه به مستمندی شود، این موارد در صورتی 

                                                             
 البته در مصادیق آن در خود حقوق غربی نیز اختالف هست لکن مناقشه در مثال نیست. .0



 
 74 ...................................... 0411های تخصصی، بهمن ماهنامه داخلی گروه

 

 

است که عمل او ظهور در قصد هبه و هدیه نداشته باشد و گرنه از نظر شرعی در صورتی که بتوان 
با بقای عین مال موهوب، جواز رجوع برای واهب هست، همچنین این کار او را بر هبه حمل کرد 

موارد باید به گونه ای فرض شود که امکان کمک به نحو دیگری من جمله دادن قرض یا معامله 
 دیگر نباشد یا حداقل انجام معامالت دیگر سخت باشد.

 مطلق و نسبی
افراد مکّلف به احترام به این میماافراد جامعه است و تمیحق مطلق حقی است که در مقابل تما

افراد مکّلفند آن را رعایت نموده، و به میحق هستند برای مثال، حق مالکیت حقی است که تما
آن تجاوز نکنند. حق نسبی حقی است که در مقابل یک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص 

ای ند که فقط محدود به عدهحقوق دینی از این قبیل هستمیکند. تمامعینی ایجاد تکلیف می
تواند انجام تعهد خود خاص هست برای مثال حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می

 شود.را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی

 مّنجز و معّلق 
ا عدم امر ی حق مّنجز آن است که پس از پیدایش سبب، بالفاصله موجود گردد و بستگی به وجود

دیگری نداشته باشد برای مثال حقی که خریدار پس از عقد بیع نسبت به خودرو دارد. حق معّلق 
آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد 

ی له د، موصمثاًل، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی له هم آن را قبول کن
گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی له نسبت به باغ مورد وصیت، مالک آن نمی

 معّلق بر فوت موصی است.
ظاهرا اساس تفاوت قسم فوق، راجع به ملک هست یعنی در واقع این ملک هست که منجز یا 

 اهد بود.معلق هست و به تبع آن، حقوق متعلق به این ملک نیز منجز و معلق خو

 حاَل و مؤّجل 
حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بالفاصله آن را اعمال نمود )مثل حق مطالبه(، مثل 

شوند. حق مؤّجل حقی است که پس انجام معامله بصورت نقدی که در همانجا کاالها مبادله می
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که اتومبیل دو ماه دیگر از مدت معّینی بتوان آن را اعمال کرد. مثل اینکه در معامله شرط شود 
 شود.تحویل داده می

 حق مربوط به شخصیت
حق مربوط به شخصیت حقی است که به هر انسان )با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی 

کند تا منافع مادی او. به دیگر سخن، تر از شخص انسان حمایت میخاص( تعّلق دارد و بیش
و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت میسحقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت ج

 0کند.می

 جمع بندی
تعدد ترین تقسیم که اثرات فقهی مبه اصطالح فقهی سه دسته تقسیم ارائه شد که مهم« حق»برای 

قسیمات شد، تهای سه گانه )اسقاط، نقل، انتقال( تقسیم میبه لحاظ قابلیت« حق»بر آن بار بود 
ها را هیچ یک از قابلیت« حق»که مین اعتبار از فقها نقل شده بود، قسمختلفی برای حق به ای

نداشته باشد از نظر ما هر چند مشکلی از حیث اطالق حق بر آن نداشت لکن مصداقی متیقن 
برای آن یافت نشد، حقوقی که قابل اسقاط و انتقال بودند اما قابلیت نقل نداشتند فی الجمله 

یق آن محل مناقشه بود، در مصادیق حقوقی که صرفًا قابلیت اسقاط پذیرفته شد اما برخی مصاد
های دارند و حقوقی که قابلیت اسقاط و نقل مجانی دراند نیز مناقشه شد، اما حقوقی که قابلیت

د؛ در شسه گانه را دارا بودند بدون اشکال بسیاری از حقوق به حسب مقتضای اولیه را شامل می
معنوی به عنوان حقی که قابلیت اسقاط و انتقال آن فی الجمله تقسیمات حقوق خصوصی، حق 

شد معرفی شد البته اعتبار شرعی این مورد پذیرش حقوقدانان بود اما نقل آن جایز شمرده نمی
حقوق محل بحث بین فقهای معاصر بوده و فی الجمله برخی از این حقوق در فقه ما معتبر شمرده 

غالبًا قابل نقل و انتقال نبودند اما قابلیت اسقاط برای آنها  شده است. حقوق غیر مالی نیزمی
بدون مانع بود. تقسیمات دیگری از حقوق خصوصی نیز ارائه شد که بررسی احکام فقهی آن 

 نیازمند مقاله مجزا بود.

                                                             
. برگرفته از ۱۰، ص ۱؛ حقوق مدنی )طاهری(، ج ۱۱۹، ص ۹فه حقوق، ج ؛ فلس۱۹۱، ص ۱حقوق مدنی )امامی(، ج  .0

 «حق و اقسام آن، شعبانعلی جباری»مقاله 



 

 



 

 

 بررسی فقهی مشروعیت  عقد اذعان یا قرارداد الحاقی
 
 
 

 استاد راهنما: استاد امینی
 

 نویسنده:
 1ظفريمحمد م

 

 مقدمه
های قدیم, به طور معمول در معامالت, طرفین از خصوصیات و اختیارات و امتیازات در زمان

و کم و بیش میزان آزادی ارادة طرفین مساوی بوده است  ،اندبرابر یا نزدیک به هم برخوردار بوده
ای ههای تازتصادی پدیدهاّما در شرایط جدید اق ،یافتهافق دو ارادة آزاد تحقق میو قراردادها با تو

ای که در برخی موارد, یک به گونه ،به وجود آمده است که این تعادل نسبی را به هم زده است
از  حتی ،طرف تمام قدرت و امتیازات را در اختیار دارد و طرف دیگر در وضعیت بسیار متفاوت

تی است که حکم معامالترین امتیازات و آزادی برخوردار نیست. پس این مطلب قابل بررسی کم
که در آن آزادی ارادة یک طرف کاماًل مخدوش شده و نسبت به انجام معامله مضطر 

 چیست.،گردیده
در زمان حاضر برخی از نیازهای ابتدایی زندگی در انحصار یک شرکت یا شخص حقوقی است و 

د. این طرف ممکن همه ناچارند برای استفاده از آن و رفع نیازهای خود با او وارد معامله شون
است دولت یا اشخاص حقوقی خصوصی باشد که در وضعیت اقتصادی بسیار باالتر نسبت به 

 کند.طرف دیگر قرار داشته و تمام شروط را معّین می

                                                             
 99-411سال تحصیلی  ،معامالتدانش پژوه گروه فقه  . 0
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به عنوان مثال, در قرارداد استفاده از آب و برق و یا تلفن که میان شرکت آب و برق و مخابرات و 
ای از مفاد قرارداد و شرایط آن و تکالیف طرفین تهیه و نویس آمادهشود, پیشمشترکین منعقد می

که هرکس نیاز دارد, مجبور است با این شرایط موافقت کند و حق ،گرددبه عموم مردم عرضه می
تغییر یا تعیین شرایط جدیدی را ندارد او  باید قرارداد را با همین شرایط قبول کند و یا به طور کلی 

 طبعًا مجبور به پذیرش ،جا که این امور از ضروریات زندگی استمنصرف شود و از آن از این معامله
باشد. این قراردادها را در حقوق فرانسه و سایر کشورها حتی حقوق شرایط موجود می

قرارداد »نامیده و در حقوق ایران نیز بنام «  قرارداد الحاقی»یا « قرارداد انضمامی»انگلیس
تذکر این نکته الزم است که محتوای .(31ص  0قراردادها)کاتوزیان(، ج میقواعد عمو)شوندشناخته می« الحاقی

ر اقای ی اثاعتبار قرارداد الحاق یزانو م یتماهای با عنوان اصلی این نوشته بر گرفته از نوشته
 ود. شباشد که با تغییرات و اصالحاتی ارائه میمی (2شماره  0383فقه و حقوق )مجله حسین قافی 

 تعریف و ماهیت  
وگوی آزاد چندان منشأ اثر در حقوق ایران تقسیم قراردادها به قرارداد الحاقی و قرارداد با گفت

اند. برخی حقوقدانها این مسئله را مطرح ها نیز زیاد متعرض این مسئله نشدهداننبوده و حقوق
دانان هم . برخی از حقوق(31ص  0زیان( جقراردادها)کاتومیقواعد عمو)کرده و دربارة آن بحث نموده اند

 ،اندنامیده« عقود تحمیلی»مثاًل بعضی آن را  ،اندهای دیگری را برای این قراردادها برگزیدهنام
دها و تشکیل قراردا)شود و او مجبور به پذیرش آن استزیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می

چون شخص یا باید آن را تصویب  ،اندخوانده« عقود تصویبی» ای دیگر, آن را؛ و عّده (91تعهدات ص 
 .(546ترمینولوژی حقوق ص )کند و یا به طور کلی رد نماید

به  ،تر مؤلفین در این زمینهارایه تعریف جامع از قراردادهای الحاقی کار دشواری است که بیش
 ت ظهور این پدیده و نیز ارایهفقط به بیان کیفی ،اند و معمواًل در این بابسختی آن اقرار کرده

 .(71نظریة العقد )الصده( ،ص )انداند اّما تعریفی جامع برای آن بیان نکردههای آن پرداختهویژگی
 اند به اینکه : کردهبرخي قرارداد الحاقي را تعریف 

قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه  ،قرارداد الحاقی»
پذیرد. و نیز متعلق قرارداد, کاال یا خدمت ضروری است ده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را میش

یا رقابت در آن خیلی محدود  ،که در عمل یا به طور قانونی در انحصار عرضه کننده آن است
 .(77نظریة العقد )الصده( ،ص  )«است
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 دهیم. مورد بررسي قرار ميبراي عقد اذعان چهار ویژگي ذکر شده که در ادامه انها را 

 رکن اول : ضروري بودن متعلق قرارداد
های قرارداد الحاقی آن است که متعلق این دسته از قراردادها از امور ترین ویژگییکی از مهم

است که دارای فواید بزرگ و حیاتی میضروری زندگی عادی مردم و یا دست کم از امور مه
گیرد که از اولّیات و ضروریات حیات تعلق میمیها و خدمات عموبه کاال ،باشد؛ یعنی قراردادمی

اضطرار دارند. مانند حق اشتراک آب  ،روزمره انسانی است و افراد نسبت به پذیرش این قرارداد
 گردد.الحاقی محسوب می ،و برق که قرارداد مربوط به حق اشتراک آن

قرارداد الحاقی نخواهد بود؛ بنابراین  ،باشدبه هرحال اگر متعلق قرارداد از کاالهای غیر ضروری 
ها مقطوع است و امکان چانه که در آن قیمت ،گیردهای بزرگ انجام میمعامالتی که در فروشگاه

شود که آن فقط در صورتی قرارداد الحاقی محسوب می ،زدن و مناقشه در قیمت وجود ندارد
لتزام مصادراال)جاری هم در آن وجود نداشته باشدکاالها از اولیات و ضروریات زندگی باشد و رقابت ت

 (50)العدوي( ص 
فهو مضطر الی اَلذعان و القبول... و  ،و لّما کان فی حاجة الی التعاقد علی شیء َل غناء عنه»

لما یشعر به هذا التعبیر من معنی  ،بعقود اَلذعان ،هذه العقود فی العربیةمینحن نؤثر ان نس
 ؛  (229ظریة العقد الوسیط )سنهوري( ، ص ن )«اَلضطرار فی قبول

 رکن دوم : داشتن قدرت برتر اقتصادی و انحصار طرف پیشنهاد دهنده
در قراردادهای الحاقی یک طرف قرارداد که پیشنهاد کننده شرایط  ،گونه که قباًل بیان گردیدهمان

صادی بته عدم توازن اقتاز موقعیت اقتصادی بسیار قوی و برتر برخوردار است. ال ،و مفاد آن است
تساوی و توازن  ،ای که در بسیاری از معامالتبه گونه ،در معامالت امری عادی و متعارف است

های قدیم نیز سابقه داشته و خللی و این امر از زمان، اقتصادی میان دو طرف قرارداد وجود ندارد
ت قراردادها نیست و چون توازن قدرت اقتصادی شرط صح ،کندهم در صحت عقود وارد نمی

 شرط است. ،فقط داشتن اراده آزاد برای طرفین
وجود اختالف رتبه اقتصادی بسیار شدید  ،جدیدی که در دوران اخیر متداول گردیده اّما پدیدة

به واسطه انحصار در تولید کاال و خدمت به  ،که این برتری و تفّوق یک طرف ،میان طرفین است
و همین انحصار موجب گردیده که اختیار امر به دست او باشد و تنها  وجود آمده و تشدید گردیده
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طرف دیگر به خاطر نیازی که  ،گیری شرایط و مفاد قرارداد مؤثر باشد. در مقابلاراده او در شکل
 به استفاده از آن کاال یا خدمت انحصاری دارد مجبور به پذیرش تمام شرایط پیشنهادی است.

ای هبه گون ،دانندترین خصلت ویژگی قرارداد الحاقی میین ممّیزه را اصلیها ادانبرخی از حقوق
به هیچ وجه عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق  ،وجود نداشته باشد که اگر در قراردادی این ویژگی

نداشته  ها وجوداگر این ویژگی وجود داشته باشد ولی برخی دیگر از ویژگی ،و برعکس ،کندنمی
 .(65نظریة العقد )الصده( ،ص )قرارداد الحاقی صادق استباشد باز 

 رکن سوم : ویژگی مفاد قرارداد : پیچیده بودن مفاد قرارداد
ها به نفع طرف قراردادهای الحاقی معمواًل حاوی شروط تفصیلی زیادی هستند که اکثر آن

بارة ای درو مناقشه پیشنهاد کننده و بعضی نیز اجحافی و ظالمانه است و در آن جای هیچ مذاکره
این شروط و قیمت کاال وجود ندارد. این شروط ممکن است مسئولیت طرف پیشنهاد کننده را 

یعنی او را کاماًل از مسئولیت معاف  ،یا اصواًل شرط عدم مسئولیت قراردادی باشد ،تخفیف دهد
 ای احتمالی اوکه مسئولیت طرف مقابل را افزایش دهد؛ مثاًل برای تقصیرهو یا این ،گرداند

دارای پیچیدگی خاصی است که فهمیدن آن  ،چنین مفاد و شروط قراردادمجازات معّین کند. هم
رو هستند که فقط آن ای روبهها با فرم آماده شدهو آن ؛(036) همان، ص برای مردم عادی دشوار است

 ل آن توجهی داشته باشند.که مفاد آن را مطالعه کنند یا به تعهدات داخکنند بدون اینرا امضا می

 : یکسان بودن شکل قرار دادرکن چهارم
شود که در آن تمام ایجاب به صورت یک فرم چاپی و نمونه عرضه می ،در قراردادهای الحاقی

شروط و مفاد قرارداد وجود دارد و در تنظیم آن دقت زیادی صورت گرفته و در عین حال, از 
ه به که فهم آن برای اشخاص عادی مشکل است و یا اینپیچیدگی زیادی نیز برخوردار است ک

کنند ولی مجبور به پذیرش آن قدری ریز نوشته شده که معمواًل افراد رغبت به خواندن آن نمی
 شود.ارایه می ،که این پیشنهاد, برای همه مردم به یک شکل و با شروط یکسانهستند. ضمن این

 ،تمرار آن است. یعنی محدود به زمان کوتاهی نیستطول مّدت و دوام و اس ،خصوصیت دیگر آن
مّدت  و این طول ،گرددبه صورت یکسان و مستمر عرضه می ،بلکه این پیشنهاد برای عموم افراد

شود چون پیشنهاد توّسط کسی ارایه می ،و شکل ایجاب, به واسطة طبیعت قرارداد الحاقی است
واند تی است که عرضه کننده کاال یا خدمت میکه دارای قدرت انحصاری است. از این رو طبیع

های خاصی را معّین کند که معمواًل با شروط و تعرفه ،با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی
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 ،دوام و پایدار بوده و تا مّدت طوالنی نیازی به تغییر و تعدیل آن نیست. به ویژه اگر پیشنهادکننده
را به طور انحصاری در اختیار داشته میال و خدمت عموبه حکم قانون امتیاز تولید و عرضه کا

عموم مردم  برای ،شرایطی معّین کند که مانند قانون ،تواند با بررسی کامل جوانب مسئلهمی ،باشد
 ) همان(و به صورت مستمر قابل اجرا و اعمال باشد

 بررسي ارکان عقد اذعان 
تواند مقوم عقد اذعان باشد. این مطلب را ميرسد انچه در رکن دوم و سوم ذکر گردید نبه نظر مي

اند فهمید. پیچیده بودن قرارداد یا شکل قرار اي که براي بطالن عقد اذعان ذکر کردهمیتوان از ادله
داد هرگز علت بطالن عقد نبوده است و در حقیقت این اوصاف از اموري است که دخالتي در 

 صحت یا بطالن عقد ندارند. 
روري و مورد احتیاج بودن متعلق عقد و نیز انحصاري بودن تولید کاال توسط انچه مهم است ض

 کند. فروشنده است که زمینه را براي سوء استفاده از اضطرار اشخاص فراهم مي

 بررسي صحت عقد اذعان
انند ددانند و انرا مشمول حدیث رفع نميعلماي امامیه باالتفاق عقد از روي اضطرار را صحیح مي

نانچه حکم به بطالن عقد شود، این بطالن خالف امتنان بر فروشنده یا خریدار خواهد بود زیرا چ
 در حالي که حدیث رفع حدیثي امتناني است و حکم به بطالن معامله خالف است. 

دهد. ایا راهي اي است که از این اضطرار رخ مياما انچه در اینجا مورد بحث است سوء استفاده
 هاي احتمالي وجود دارد یا خیر؟ وء استفادهبراي جلوگیري از س

مقتضاي قاعده اولیه در این مساله هم صحت عقد اذعان است زیرا ایات شریفه : "احل الله البیع" 
و "اوفوا بالعقود" و "تجارة عن تراض"، که مستند قواعد عمومي باب معامالت هستند به عموم یا 

د توان از قواعد و تنها در صورت وجود دلیل خاص ميکنناطالق صحت و نفوذ معامله را اثبات مي
 عمومي و اولیه باب معامالت دست برداشت. 

 در این مقام میتوان به برخي ادله اشاره کرد که البته نتیجه برخواسته از  این ادله یکسان نیست. 

 خیار غبن :دلیل اول
وا برداری ناروضعیت او بهرههایی که مطرح شده این است که شخص مضطر که از حلیکی از راه

حق دارد معامله را به استناد خیار  ،برای جبران خسارت خود ،شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته
یرا در  ،دانان واقع شده. این راه حل مورد انتقاد حقوق(029دوره مقدماتی حقوق مدنی ص )غبن فسخ کند ز
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قانون مدنی( و به  408له است؛ )ماده حقوق ایران شرط اعمال خیار غبن, جهل به قیمت عاد
 اقدام به ضرر، معامله را انجام داده باشد عبارت دیگر, اگر مغبون با وجود علم به قیمت واقعی,

حفظ  ،مبنای قاعدة غبن ،خود کرده و خیار فسخ ندارد. علت این امر این است که در حقوق ما
یار فسخ به مغبون اخت ،از ضرر و جبران آنبلکه صرفًا برای جلوگیری  ،تعادل میان عوضین نیست

 شود.معامله داده می

 قاعده َلضرر: دلیل دوم
ه ولی مدرک عمدة آن ک ،جا خیار غبن قابل استناد نیستبرخی از مؤلفین معتقدند هرچند در این

مال مقتضی اع ،تواند کارگشا باشد؛ چون در موارد سوء استفاده از اضطرارقاعده الضرر است می
و نیز مضطر به اختیار و رضایت خود  ،موجود است ،اعده الضرر که ورود خسارت و ضرر باشدق

هم  پس مانعی ،اقدام به ضرر خود نکرده بلکه برای نجات از وضعیت درماندگی به معامله تن داده
به خصوص در موردی که طرف به عمد وضعیت اضطراری  ،برای اعمال قاعده الضرر وجود ندارد

نموده تا مضطر را مجبور به پذیرش معامله غیر عادالنه کند؛ زیرا ایراد ضرر در این فرض  را ایجاد
و این عمل هم از جهت تکلیفی حرام است و هم از جهت وضعی دارای اثر  ،کاماًل مشهود است

 0گرددبوده و موجب بطالن و عدم نفوذ حق می

 الحاق اضطرار به اکره: دلیل سوم
اکراه در این موارد است زیرا انچه مهم است از بین بردن اثار اکراه است نه  ملحق کردن اضطرار به

تواند منشا اثر باشد. انچه زمینه ساز اکراه است. در موارد اکراه اراده شخص معیوب است و نمي
اي معیوب دارد. اگر گفته شود که حکم به بطالن معامله خالف امتنان بر شخص مضطر نیز اراده

توان پاسخ داد که با حدیث رفع که در ان تعبیر " رفع ما اضطروا الیه " هم وارد شخص است مي
کنیم تا خالف امتنان بر شخص باشد اما براي او حق خیار قرار شده، حکم به بطالن معامله نمي

دهیم. در نتیجه هم خالف امتنان پدید نمیاید و از سویي جلو سوء استفاده از شرایط خاص مي
 شود. هم گرفته مي

شیخ طوسي ره هم ظاهرا به دلیل اکراه تمسک کرده و در فرضي که فردی برای سّد رمق خویش 
مجبور به خوردن غذای غیر مضطر گردد، چه تکلیف و به عبارتی چه اختیاری دارد، فرموده است: 

                                                             
 . بررسی تطبیقی مفهوم اضطرار و آثار آن در حقوق مدنی 0
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ارد، دالمثل بفروشد و مضطر هم توانایی خرید در چنین حالتی اگر مالک، کاَل را به بیش از ثمن»
باید کاَل را به عقد فاسد از مالک بخرد که در این صورت به دلیل بطالن عقد تنها به اندازه ثمن 
المثل ضامن خواهد بود؛ ولی اگر حتمًا باید به عقد صحیح بخرد، دو نظر ابراز شده است: برخی 

یرا مضطر عقد را با اختیار خمیعقیده دارند که کل ثمن المس ده ود منعقد نمورا باید بپردازد؛ ز
یدار در پرداخت بیش است و برخی دیگر معتقدند، بیش از ثمن یرا خر المثل را نباید پرداخت کند، ز

از ثمن المثل مضطر بوده و در حکم آن است که به پرداخت بیش از ثمن المثل اکراه شده است. در 
 .(286، ص: 6إلمامیة؛ جالمبسوط في فقه ا)«داندتر مینهایت مرحوم شیخ طوسی، قول دوم را قوی

اگر مالک حاضر به فروش مال اند:  و لکن مشهور علما با این کالم شیخ ره مخالفت کرده و گفته
تواند آن را به هر قیمتی بفروشد و اقوی این است که پرداخت زاید بر ثمن المثل نیز خود باشد، می

مسک ت« س مسلطون علی اموالهمالنا»بر مضطر واجب است. ایشان در توجیه نظر خود، به دلیل 
 0.اندجسته

 اقتضای قاعده عدل و انصاف: دلیل چهارم
کند در موارد سوء استفاده از دانان معتقدند قاعده عدل و انصاف اقتضا میبرخی از حقوق

 ،عدالتی را داشته باشد. به عبارت دیگرمضطر حق مراجعه به دادگاه برای رفع این بی ،اضطرار
اید ب ،ه این معامله اضطراری نافذ است و کسی که این همه خسارت دیده استنباید گفت ک»

به  عدالتی دستبرخالف موازین عدل و انصاف, آن را تحمل کند. کسانی که برای تحمل این بی
یگر غفلت از آیة د ،دانندزنند و طرفین عقد را مکّلف به وفای به قرارداد میمی“ اوقوا بالعقود”آیة 

                                                             
  . به عنوان مثال صاحب جواهر در نقد کالم شیخ میفرماید: 0

: نعم لو امتنع صاحب الطعام و الحال هذه أي بذل المضطر الزیادة  438، ص: 36جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
 جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب ال کما ذکره الشیخ من جواز القتال بدون دفع الزیادة.

خ کما سمعته من عبارته ال یلزمه إال ثمن المثل، ألن الزیادة و لو واطأه فاشتراه بأزید من الثمن کراهیة إلراقة الدماء قال الشی
لم یبذلها اختیارا، و فیه إشکال، ألن الضرورة المبیحة لإلکراه ترتفع بإمکان االختیار و لما عرفت من وجوب بذلها علیه، و اهّٰلل 

 العالم.
 شهید ثاني نیز در شرح لمعه میفرماید : 

: و األقوی وجوب دفع الزائد مع القدرة ، ألنه غیر مضطر حینئذ ، و  382، ص: 8لبهیة؛ جالزبدة الفقهیة في شرح الروضة ا
 الناس مسلطون علی أموالهم )و إال( یکن کذلك بأن لم یبذله مالکه أصال، أو بذله بعوض یعجز عنه )أکل المیتة( إن وجدها.
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ن کند طرفیچنان که ا مر میخداوند هم ،“ان الله یأمر بالعدل و االحسان”ه گفته است: اند ککرده
بند عدل و احسان باشند کند که در همان قرارداد پاینیز امر می ،بند عقد باشندیک قرارداد پای

 .(79ترمینولوژی حقوق ص  )«بند آن باشندپای ،که عقود ولو ظالمانه هم باشدنه این
ه اي ثابت نیست تا بتوان بل قابل نقد است زیرا اوال اصل خالف عدل بودن چنین معاملهاین دلی

این ایه شریفه تمسک کرد و در واقع تمسک به ایه شریفه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه 
 است. از سویي چنین نیست که فقط هر انچه که مطابق احسان است صحیح باشد. 

 ل مال به باطلاکقاعده دلیل پنجم : 
نیت برای مضطر ایجاد نموده تا از آن در موردی که متعامل وضعیت اضطراری را با سوء

و مشمول حکم « اکل مال به باطل»شاید بتوان عمل او را از مصادیق  ،برداری ناروا نمایدبهره
گونه این نیز از« تجارة عن تراض»که حکم دانست. ضمن این« ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»

چون با قصد  ،باشدکه گفته شد, مشمول عموم الضرر نیز میچنانمعامالت انصراف دارد و هم
از لحاظ وضعی نیز  ،و از این رو عالوه بر حرمت تکلیفی ،اضرار به غیر به این عمل دست زده

 ای نفوذ واقعی را نخواهد داشت.چنین معامله
م است و چنانچه قاعده الضرر در اینجا جاري شود بازگشت این دلیل به همان دلیل اول و دو

اي حکم کرد اما تمسک به دو ایه شریفه در مقام صحیح توان به خیاري بودن چنین معاملهمي
تواند به معناي سببیت باشد نه مقابله و از سویي اصل باطل نیست زیرا   "باء" در "بالباطل" مي

سک به ان از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه بودن سبب هم در این موارد ثابت نیست و تم
 سبب باطل است. اگر هم " باء" براي مقابله باشد که عدم جواز تمسک به ایه شریفه روشن است. 
ایه شریفه " تجارة عن تراض " هم در مقام قابلیت استناد ندارد زیرا انچه در صحت معامله مهم 

ا رضایت ب ءه این معنا که شخص باید هنگام انشااست رضایت انشائي است نه رضایت معاملي ب
، اینکه به معامله راضي هست یا خیر موثر ءخود را بیان کند اما بعد از رضایت به اصل انشا ءانشا

 در صحت معامله نیست. 

 دلیل ششم : مصلحت حفظ عدالت و جلوگیری از تجاوز اشخاص به یکدیگر
ها در زندگی روزمره افراد بسیار زیاد ی که تعداد آنمبنای اصلی اعتبار و نفوذ معامالت اضطرار

جامعه است. اما در جایی که متعامل با میاصل ثبات و پایداری قراردادها و مصالح عمو،است
 ،برداری ناروا کندخواهد از شرایط اضطراری پیش آمده یا خود پیش آورده بهرهنیت میسوء
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یعنی مصلحت حفظ عدالت  ،تریبا مصلحت مهممصلحت حفظ نظام قراردادی و ثبات معامالت 
 ،کند و در این مقابلة دو مصلحتتعارض پیدا می ،و جلوگیری از تجاوز اشخاص به یکدیگر

 (505قراردادها)کاتوزیان( ص میقواعد عمو )شود مقدم است؛میمیمصلحت دوم چون مربوط به نظم عمو
دن یا خالف عدالت بودن چنین این سخن نیز قابل نقد است زیرااصل خالف مصلحت بو

قراردادهایي خود محل بحث است و تمسک به این ادله از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه 
 است. 

 با محتکران و گرانفروشانمیبرخورد حکومت اسال: دلیل هفتم
له یرا موظف دانسته با افرادی که به وسمیحکومت اسال ،فروشیچنین در موارد احتکار و گرانهم

و بنا به اتفاق  ،به شدت برخورد کند ،دهندمردم را در مضیقه قرار می ،احتکار اجناس ضروری
اولین اقدام این است که آنان را مجبور به فروش  ،فقهای امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت

 ،ام فروش اجناس؛ و اگر در هنگ(76تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسالم ص )اجناس احتکار شده نماید
 ،فروشی کردند بنا به نظر بسیاری از فقهاعدل و انصاف را رعایت نکرده و اجحاف و گران

ها تعیین نماید. و حتی سایر فقها که به ای را برای آنوظیفه دارد نرخ عادالنهمیحکومت اسال
 ،امدر این هنگیماند حاکم اسالبه صراحت گفته ،اندگذاری فتوا ندادهطور صریح به جواز قیمت

سازد قیمت را پایین آورد تا به نرخی برسد که کاماًل عادالنه باشد ولی فروش را مجبور میفرد گران
برخی قایل به مجازات  ،که در این موردکند؛ ضمن اینقیمت قطعی و مشخصی را تعیین نمی

 اند.بدنی از باب تعزیر هم شده
معامالت باید سهل و آسان و مطابق با »فرماید: در نامه خود به مالک اشتر میحضرت علی

ین عدل و انصاف صورت گیرد و قیمت ه و یک از فروشندای باشد که به هیچها باید به گونهمواز
یدار ستم و اجحافی روا نگردد . برخی از محققین این کالم را دلیل صریح (53البالغه, خطبة )نهج ؛«خر

الحیاة ص )شمارنداف دانسته و آن را از احکام اّولیه اسالم میگذاری در موارد اجحبرای جواز قیمت

426). 
 توان گفت : در نقد این دلیل مي

گندم، جو، خرما، کشمش و روغن جایز اوال: احتکار به نظر مشهور فقها فقط در اجناسي مثل 
نیست و از سویي هر نوع احتکاري هم حرام نیست چنان که شیخ اعظم در مکاسب احکام 
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تواند مستحب، مباح یا مکروه و یا حرام لفي را براي احتکار ذکر کرده اند و لذا احتکار ميمخت
 . (370، ص: 4الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )باشد

 شود. ثانیا: احتکار حرمت تکلیفي دارد اما باعث بطالن وضعي معامله نمي
 قیمت گذاري صورت نگرفته باشد.ثالثا: فرض بحث جایي است که از سوي حاکم 

رابعا: در فرضي که قیمت گذاري هم صورت گرفته باشد تخلف از قیمت مصوب باعث فساد 
 شود. معامله نمي

 دلیل هشتم: روایات نهي از بیع با مضطرین
ممکن است با توجه به روایات نهي از بیع با مضطرین گفته شود که چنین معامالتي صحیح نیست. 

 روایات :  از جمله ان
ِه » ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اِس َزَماٌن َعُضوٌض  َعْن أ ِتي َعَلی النَّ

ْ
َیَعضُّ ُکلُّ اْمِرٍئ َعَلی َما ِفي َیِدِه  َو  -َقاَل: َیأ

ُه َو َل َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْیَنُکْم  -َیْنَسی اْلَفْضَل  قْ  -َو َقْد َقاَل اللَّ
َ
َماِن أ ُیَباِیُعوَن  -ٌم َواُثمَّ َیْنَبِري  ِفي َذِلَك الزَّ

یَن  اِس  -اْلُمْضَطرِّ وَلِئَك ُهْم ِشَراُر النَّ
ُ
 .(448، ص: 07وسائل الشیعة؛ ج)«أ
 روایت دیگر : 

َضا َعْن آَباِئِه َعْن َعِليٍّ » ِه  َعِن الرِّ َعْن َبْیِع اْلُمْضَطرِّ َو َعْن َبْیِع  َنْحَوُه َو َزاَد َو َقْد َنَهی َرُسوُل اللَّ
 .)همان(«اْلَغَرر

 فرماید : این روایات معارضند با روایات دیگري که مي
ِه » ِبي َعْبِد اللَّ یَد َقاَل: ُقْلُت ِْلَ اَس َیْزُعُموَن  َعْن ُعَمَر ْبِن َیِز ْبَح َعَلی  -ُجِعْلُت ِفَداَك ِإنَّ النَّ نَّ الرِّ

َ
أ

َبا یْ  -اْلُمْضَطرِّ َحَراٌم َو ُهَو ِمَن الرِّ
َ
َحدًا َیْشَتِريَقاَل َو َهْل َرأ

َ
ْو َفِقیرًا ِإَلَّ ِمْن َضُروَرةٍ  -َت أ

َ
َیا ُعَمُر  -َغِنّیًا أ

َبا َم الرِّ ُه اْلَبْیَع َو َحرَّ َحلَّ اللَّ
َ
ِبْه  -َقْد أ َبْح َو ََل ُتْر َبا -َفاْر َقاَل َدَراِهَم ِبَدَراِهَم ِمْثَلْیِن  -ُقْلُت َو َما الرِّ

 .(447، ص: )همان«ِبِمْثٍل 
روایات به این نکته باید توجه شود که نهي در باب معامالت مالزمه اي با فساد ندارد. در بررسي 

 دانند. و لذا مشهور علما بیع با مضطر را باطل نمي
و ظاهرًا مرحوم صاحب وسایل به مالحظه تعارضی که میان این روایت و روایت نبوی مشهور 

ا و ب ،ارد در مقام جمع میان این دو روایتوجود د «نهی النبی عن بیع المضطر و عن بیع الغرر»
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توان معامالت اضطراری را حرام و غیر نافذ دانست نهی از بیع مضطر را حمل که نمیتوجه به این
 به کراهت بیع مضطر و گرفتن سود از او فتوا داده است. ،بر کراهت نموده و در عنوان باب

 اند: کرده و گفته البته برخي احتمال دیگري در جمع بین روایات بیان
"شاید بتوان وجه جمع عرفی دیگری نیز میان این دو روایت پیدا کرد تا ظهور نهی در تحریم و 

بر موردی حمل  ،فساد معامله نیز حفظ شود. به این صورت که روایت داللت کنندة بر جواز
ر کاالی ه مضطکند بلکشود که فقط اضطرار ساده در کار است و کسی از آن سوء استفاده نمیمی

کند و طرف مقابل نیز سود المثل معامله میمورد نیاز و اضطرار خود را به قیمت متعارف و ثمن
نماید. شاهد این مطلب سخن امام در ذیل روایت یاد شده است که متعارف را از او دریافت می

ع مراد قطکه به طور  ،یعنی گرفتن سود از شخص مضطر جایز است ،«فاربح و ال تربه»فرمود 
امام سود منطقی و عادالنه است نه سود غیر عادالنه که فروشنده از اضطرار خریدار سوء استفاده 

 کند؛ چون ادله قطعی داللت بر حرمت ظلم و اجحاف دارد
به قرینه ادله حرمت اضرار و اجحاف, بر  ،روایت نبوی که از بیع مضطر نهی فرموده ،در مقابل

امل وضعیت اضطراری را برای مضطر ایجاد کرده و یا از آن سوء شود که متعموردی حمل می
ای را از او دریافت کرده است. در عین حال ظهور نهی در استفاده نموده و سود غیر منصفانه

تضا که وحدت سیاق نیز اقچنانهم ،باشدحرمت تکلیفی و فساد وضعی نیز به قّوت خود باقی می
حسین  مقاله عقد اذعان یا قرار داد الحاقي ، )موجب فساد باشد. ،یع غرریکند نهی از بیع مضطر مانند بمی

 "(2شماره  0383فقه و حقوق سال  ،مجله قافی
و لکن این مطلب در حد یک احتمال است و خود نویسنده هم انرا به عنوان "شاید" از ان نام برده. 

 مضاف بر اینکه شاهد ایشان فقط مربوط به باب بیع است نه سایر ابواب معامالت. 

 جدلیل نهم : تمسک به ادله َل حر
امام خمینی در کتاب البیع به تبعیت از سایر فقها، بحثی از سوء استفاده از اضطرار به میان 

اند که اضطرار ناشی از نیازهای افراد، اند و در بیان حکم معامالت اضطراری چنین فرمودهنیاورده
دیث رفع، گردد، زیرا ادله مربوط به بطالن معامالت اکراهی از جمله حموجب بطالن معامله نمی

باشد، مگر  اینکه از این اضطرار، تضییق و سختی برای فرد ایجاد شود، منصرف از موضوع می
زیرا که حدیث رفع برای گشایش و راحتی افراد و از باب امتنان است؛ پس معامالت مستند به 

http://ensani.ir/fa/article/author/85423
http://ensani.ir/fa/article/author/85423
http://ensani.ir/fa/article/author/85423
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/12829/%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-1383-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/12829/%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-1383-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
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بیع :  تاب الک)شودباشد، مگر در بعضی از موارد نادری که در ادامه بیان میاضطرار مطلقًا باطل نمی

 .(92: 2ج
گردد، موردی موجب بطالن معامله می« الحرج»ظاهرًا یکی از این موارد که اضطرار، از باب 

ان در اند. ایشاست که حضرت امام در تحریر الوسیله در انتهای کتاب اطعمه و اشربه بیان نموده
رمق خویش مجبور به  اند که اگر فردی برای سّد این کتاب، سؤالی را مطرح نموده 36مسأله 

خوردن غذای غیر مضطر گردد، چه تکلیف و به عبارتی چه اختیاری دارد. حضرت امام و بسیاری 
از فقها عقیده دارند که اگر مالک مال مضطر نباشد، بر او واجب است که از مال خود به شخص 

بته ل را از او بگیرد. التواند با قهر و غلبه مامضطر بذل نماید و اگر مالک امتناع نماید، مضطر می
تواند عوض مال خود، یعنی بر مالک هم واجب نیست که مال خود را مجانًا به مضطر بدهد و می

تحریر )است، قیمت یا همان ثمن المثل و اگر مثلی است، مثل آن را از مضطر بگیردمیاگر مال قی

 . (070، ص: 2الوسیلة؛ ج
مضطر بفروشد، مضطر حق استفاده از قهر و غلبه را  ولی اگر مالک حاضر باشد، مال خود را به

ندارد و بایستی مال را بخرد. بحث اختالفی که بین فقها وجود دارد، در خصوص تعیین قیمت 
تواند مال خود را به هر قیمتی به مضطر بفروشد؟ در مال است. سؤال این است که آیا مالک می

 این خصوص بین فقها اختالف نظر وجود دارد.
ا به نظر میرسد این برداشت از کالم امام ره صحیح نباشد زیرا این عبارت ناظر به حکم تکلیفي ام

هست نه بطالن وضعي. مضاف بر اینکه جریان ادله ال حرج در موارد حکم وضعي محل تردید و 
 توان قائل به صحت این بیع شد. اشکال بین فقهاست. و لذا با ادله ال حرج نمي

 جمع بندی
ادله مطرح شده دلیل مقبولي مبني بر بطالن عقد اذعان یافن نشد مگر اینکه کسي در این  در بین

شود. موارد ادله الضرر را جاري بداند که به مقدار ضرر، حق خیار براي شخص مضطر ایجاد مي



 

 

 

 جایگاه مجازات حدّی در سرقت الکترونیکی
 
 
 

 واعظیاستاد استاد راهنما: 
 
 

 :نویسنده
 1همصطفی درخشند

 مقدمه
کل از متشمیشود، از آنجا که هرجرایی شمرده میسرقت اینترنتی از جرائم رایج سایبری و رایانه

گانه روانی، مادی و قانونی است، در سرقت اینترنتی مراد از عنصر روانی علم و قصد عناصر سه
 ت که سارقسارق در برداشت مال از حساب دیگری و منظور از عنصر مادی رفتار و فرآیندی اس

 کند و مراددیده مطلع شده و اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی او میاز اطالعات حساب بزه
از عنصر قانونی روشن ساختن مجازات سرقت اینترنتی در قانون مجازات است، بدین ترتیب 

هر »ر داشته ایی مجازات سرقت اینترنتی را اینگونه مقّر قانون جرائم رایانه03گذار در ماده قانون
ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، های رایانهکس به طور غیرمجاز از سامانه

ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده
ک صاحب آن، به حبس از ی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رّد مال به

                                                             
 99-411سال تحصیلی  دانش پژوه گروه فقه الجزاء، . 0
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تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد 
 «شد.

تند های اینترنتی دارای مجازات تعزیری هسسرقتمیرو باید بررسی شود که آیا تمادر نوشتار پیش
ب بانکی دیگران از مصادیق هتک های اینترنتی مانند هک کردن اطالعات حسایا برخی از سرقت

حرز بوده و سرقت اموال الکترونیکی با وجود شرایط سرقت حّدی بوده و مجرم مشمول آیه 
گذار مجازات حّدی شود؟ عاملی که موجب شده قانونمی «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»

حرز و خروج مال از های الکترونیکی جاری نداند، مبهم بودن حقیقت حرز و هتک را در سرقت
حرز  ایی که هتکهای الکترونیکی است، بنابراین باید حقیقت معنای حرز و ادلهحرز در سرقت

 دانند، بررسی و تبین شوند.و خروج مال از حرز را شرط اجرای مجازات حّدی سرقت می

 تنقیح موضوع
نترنتی سرقت ایشناخت معنای حرز و فضای سایبری و پول الکترونیکی برای روشن شدن حکم 

 همراه با هک کردن اطالعات حساب بانکی و سرقت مالی حائز اهمیت است:

 تعریف حرز
)لسان  اندابن منظور و طریحی حرز را به معنای مکان استوار، محکم و غیرقابل دسترسی دانسته

در آن حفظ نیز حرز را به مکانی دانسته که اشیاء میفیو (05، ص4؛ مجمع البحرین، ج333، ص5العرب، ج
بنابراین حرز در لغت به معنای مکانی است غیرقابل دسترسی که  (029، ص2)مصباح المنیر، جشوند می

 اشیاء با قرار گرفتن در آن حفظ خواهند شد.
معنای اصطالحی حرز در فقه و حقوق به معنای لغوی آن نزدیک است، لذاست که برخی از فقها 

موسوعة، ص: 40)مباني تکملة المنهاج، جاند انساری حرز را معنا نکردهمانند آیت الله خوئی و آیت الله خو

و فقهائی مانند امام خمینی تنها به بیان مصادیق در حرز بودن اموال  (036، ص7؛ جامع المدارک، ج345
از مجموع کلمات فقها چهار ویژگی برای حرز اصطیاد  (485، ص: 2)تحریر الوسیلة، جاند اشاره کرده

 :شودمی
کافی )ال: مکانی که هر شخصی اجازه ورود به آنجا را نداشته و تنها با اجازه باید وارد آن مکان شد.0

 (704؛ النهایه فی مجرد الفتوی ص400فی الفقه ص

؛ 704)النهایه فی مجرد الفتوی ص: فضا و محیط بسته مانند مکان قفل شده یا دیوارکشی شده باشد.2

 (483، ص3السرائر،ج
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مالی در حیطه دید و نظر صاحب مال است مانند، گوسفندانی که تحت نظر چوپان : هرگاه 3
 (483، ص3)السرائر،جآیند. هستند، نیز محرز به حساب می

 (485، ص2)تحریر الوسیله، ج: مال محرز  باید مخفی بوده و در انظار نباشد.4
حرز عبارت از مکان »د کنحرز را اینگونه تعریف می 92ق.م.ا مصّوب سال  269مقّنن در ماده 

 «ماند.متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می

 تعریف فضای سایبری
 هایی ازبه مجموعه»فضای سایبر یا مجازی در تعریف برخی از نویسندگان عبارت است از  

ای یها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافارتباطات درونی انسان
لکترونیکی واقعی محیط ا»البته شاید بهتر باشد آن را اینگونه تعریف کنیم « شود.فیزیکی گفته می

ایی سریع و فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاِص خود به است که ارتباطات انسانی به شیوه
، مجازی مانع از این است که تصور شود« واقعی»قید « دهد.صورت زنده و مستقیم روی می

ت های تعامالبودن فضا به معنای غیرواقعی بودن آن است؛ چرا که در این فضا نیز همان ویژگی
انسانی در دنیای خارج وجود دارد، ضمن اینکه فضای سایبر در واقع یک محیط است که 

ی قهای حقیایی از ارتباطات باشد؛ از نشانهشود نه اینکه صرف مجموعهارتباطات در آن انجام می
مدنی و کیفری است، مثال هرگاه شخصی به دیگری  بودن فضای سایبر و مجازی وجود مسئولیت

بپردازد، به مجازات تعزیری یا حّدی  هتاکی کند یا به نشر اکاذیب یا سّب علیه نبی اسالم 
محکوم خواهد شد یا اگر خرید و فروشی با لحاظ شرایط شرعی انجام شود، طریفین نسبت به 

 ش مسئول هستند.تعهد خوی
ا امثال توانند از طریق ایمیل یایی از فضای سایبر است که کابران آن مییک سیستم آنالین نمونه

ست و کلیه های فیزیکی نیآن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، در فضای سایبری نیاز به جابجایی
 گیرد.اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها و حرکات ماوس صورت می

 پول اکترونیکیتعریف 
رزش و گذاری و نیاز به اپیدایش پول در گرو احساس به سه نیاز بود: نیاز به مبادله، نیاز به ارزش

رسد دیرینه پول با تشکیل جوامع نخستین مقارن باشد. امروزه سه نوع ذخیره ارزش. به نظر می
تی ی پول های سنهای طوالنپول سنتی، الکترونیک و مجازی به رسمیت شناخته شده، تا سال

برای رفع نیاز بشر کارساز بود، ابتدا به صورت تهاتر، سپس مسکوکات دارای ارزش ذاتی و امروزه 
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ور های بانکی کشها و نظامهایی که ارزش ذاتی ندارند و اعتبار خود را از دولتپول–های فیات پول
ند بیت کوین نیز دارای های مجازی ماندر معامالت اقتصادی کارامد هستند و پول -گیرندمی

های قدمتی یک دهه هستند و بحث از چیستی آنها خارج از حوصله این نوشتار است اما پول
الکترونیکی از اواسط قرن بیستم وارد عرصه اقتصادی شدند؛ جامعه اروپا پول الکترونیکی را 

 اند:اینگونه تعریف کرده
یره حافظه کامپیوتر به صورت الکترونیکی ذخبر روی قطعه الکترونیکی همانند تراشه کارت یا  -

 شده.
بدین منظور ایجاد شده که به عنوان جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و  -

 کنندگان قرار گیرد.اختیار مصرف
ولی است پ»مشاور امور مصرف کنندگان آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف کرده 

د تواند به صورت کارت هوشمنآید و میترونیکی حرکت کرده و به گردش در میکه به صورت الک
 «یا کیف پول الکترونیکی ارائه شود.

 حل مسأله فقهی
دهی به این سواالت های الکترونیکی منوط به پاسخجریان مجازات حّدی سرقت، در سرقت

ای حرز هستند و هک شوند، حقیقتا داراست که آیا اموالی که در فضای سایبری حفاظت می
های الکترونیکی و دستیابی بدون اجازه به اموال الکترونیکی حقیقتا هتک حرز کردن حساب

شود؟ آیا دلیلی شرعی مبنی بر شرطیت حرز وجود دارد که اطالق داشته باشد که هم شمرده می
ه شرعی شامل حرز مادی و غیرمادی شود تا آنجا که هتک حرز در فضای مجازی نیز مشمول ادل

باشد؟ آیا خروج مال از حرز دخیل در معنای سرقت است و آیا خروج اموال ظهور در خروج 
های الکترونیکی منوط به گذراندن، سه فیزیکی دارد؟ بنابراین اثبات مجازات حّدی در سرقت

 مقام است:

 های الکترونیکیمقامهای اثبات مجازات حّدی در سرقت
یقی شوند، استعمال حقه اموالی که در فضای سایبری حفاظت میمقام اول: استعمال حرز نسبت ب

 است.
ِی بیانگِر شرطیت حرز اطالق داشته و شامل حرز اموال در فضای سایبری نیز مقام دوم: ادله

 شوند.می
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مقام سوم: خروج اموال از حرز، دخیل در معنای سرقت نیست و اگر هم دخیل باشد، حقیقتا 
 الکترونیکی صادق خواهد بود.  هایخروج اموال در سرقت

 مقام اول: حقیقی بودن استعمال حرز نسبت به اموال در فضای مجازی 
داری و حفاظت شده و کسی متبادر از معنای حرز فضا و مکانی است که اشیاء و اموال در آن نگه

-ظ و نگهبدون اذن حّق دسترسی به آنجا را ندارد، بنابراین واژه حرز وضع شده برای آنچه محافِ 

یکی های الکتروندارنده است، لذا مادی و فیزیکی بودن دخیل در معنای حرز نیست؛ از این رو پول
شوند، دارای حرز حقیقی و متناسب با خود آنها هستند؛ به که در فضای سایبری محافظت می

ری از اعبارت دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مناسبات زندگی بشر را تغییر داده و در نتیجه بسی
تعامالت و معامالت از فضای خارجی به فضای مجازی و سایبری کشیده شده، جامعه بشری 

های اقتصادی در فضای سایبری به اختراع برای پاسخگویی به نیاِز انجاِم معامالت و فعالیت
 های سنتی دارایهای الکترونیکی همانند پولهای الکترونیکی روی آورده، از آنجا که پولپول

هایی متناسب با فضای مجازی و سایبری به حفظ زش و مالیت هستند، صاحبان آنها با روشار
د های الکترونیکی دارای حرز هستنپردازند، لذاست که پولهای الکترونیکی میو صیانت از پول

های مالی و جز صاحبان مال حق دسترسی به آنها را ندارند و به اتفاق عقال کسی که حساب
شود و با وجود سائر شرایط سرقت را هک کند، هتک حرز کرده و سارق شمرده می الکترونیکی

 حّدی مستحق حّد سرقت خواهد بود.
های الکترونیکی و رمز ارزها حقیقتا دارای حرز هستند، تنها فرق میان الزم به ذکر است که پول 

ود؛ شانک سرقت میهای الکترونیکی بانک هک شده و اموال بآن دو این است که در سرقت پول
شود از مصادیق های اینترنتی دروغین اموال مردم ربوده میالبته در مواردی که با ایجاد درگاه

شود ولی در رمز ارزها، از کالهبرداری است، چرا که طی مانوری متقلبانه اموال مردم ربوده می
ب رمز ارز، در واقع آید و با هک شدن حساب کاربری صاحآنجا که ارز دیجیتال مال بحساب می

های الکترونیکی بانک و در شود؛ بنابراین مسروق منه در پولاموال صاحب رمز ارز سرقت می
 رمز ارزها صاحب رمز ارز خواهد بود.

 ی شرطیت حرزمقام دوم: اطالق ادله
بصیر و موثقه اول و دوم سکونی به اطالق روایاتی چون صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه ابی

 توان استناد کرد:بات حرز الکترونیکی میبرای اث
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 الف: صحیحه محمد بن مسلم

ِد ْبِن » وَب َعْن ُمَحمَّ یُّ
َ
ِبي أ

َ
ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ُمْسِلٍم َقاَل ُقْلُت  ُمَحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ اِرُق فَ  ِْلَ ُبِع ِفي َکْم ُیْقَطُع السَّ ُبِع ِدیَناٍر َقاَل ُقْلُت َلُه ِفي ِدْرَهَمْیِن َفَقاَل ِفي ُر َقاَل ِفي ُر
ُبِع ِدیَناٍر َهْل َیَقُع َع  َقلَّ ِمْن ُر

َ
ْیَت َمْن َسَرَق أ

َ
 َرأ

َ
یَناُر َما َبَلَغ َقاَل َفُقْلُت َلُه أ  َسَرَق َلْیِه ِحیَن ِدیَناٍر َبَلَغ الدِّ

اِرِق َو َهْل ُهَو  ِه َساِرٌق ِفي ِتْلَك اْلَحاِل َفَقاَل ُکلُّ َمْن َسَرَق ِمْن ُمْسِلٍم َشْیئًا َقْد َحَواُه َو اْسُم السَّ ِعْنَد اللَّ
ُبِع دِ  ِه َساِرٌق َو َلِکْن ََل ُیْقَطُع ِإَلَّ ِفي ُر اِرِق َو ُهَو ِعْنَد اللَّ ْحَرَزُه َفُهَو َیَقُع َعَلْیِه اْسُم السَّ

َ
ْکَثَر َو أ

َ
ْو أ

َ
 یَناٍر أ

ِعیَن  اِس ُمَقطَّ َة النَّ ْلَفْیَت َعامَّ ُبِع ِدیَناٍر َْلَ َقلُّ ِمْن ُر
َ
اِق ِفیَما ُهَو أ رَّ ْیِدي السُّ

َ
 (222کافی، ص(«َلْو ُقِطَعْت أ

 سند روایت
نجاشی محمد بن یحیی، احمد بن محمد بن عیسی، ابراهیم ابی ایوب خراز و محمد بن مسلم را 

حسن بن محبوب نیز توسط شیخ طوسی  (324؛ ص21؛ ص59؛ ص353)رجال نجاشی، صتوثیق کرده دانسته
 باشد.هستند، روایت صحیحه میمیاز آنجا که تمام روات اما (334)رجال طوسی، صتوثیق شده

 دَللت روایت
از شروط اجرای حّد شرعی علیه سارق « السارق و السارقه فاقطعوا ایدهما»سائل با توجه به آیه 

یکی از شروط صدق سرقت حّدی را در حرز بودن مال مسروقه و  سوال کرده و امام صادق 
یت دینار باشد، بدین ترتیب رواشرط دیگر را این دانسته که ارزش مال مسروقه باید به اندازه ربع

داند، مجازات حّد سرقت را جاری می -هتک حرز و سرقت اموال بیش از چهار دینار –با دو شرط 
ُکلُّ »حقیقی حرز نسبت به حفاظت سایبری نسبت به اموال الکترونیکی، عموم  با قبول استعمال

ْحَرَزهُ 
َ
شود لذا هرگاه های الکترونیکی نیز میشامل سرقت «َمْن َسَرَق ِمْن ُمْسِلٍم َشْیئًا َقْد َحَواُه َو أ

ار رشخصی در فضای سایبری مالی که ارزش آن بیش از ربع دینار است و در حرز الکترونیکی ق
 دارد، سرقت کند، محکوم به مجازات حّدی سرقت خواهد شد.

 نقد دَللی
ناظر به کمیت مال مسروقه  سیاق روایت حاکی از آن است که سوال سائل و جواب معصوم 

ْحَرَزُه َفُهَو َیَقُع َعَلیْ » در سرقت حّدی است و فقره 
َ
ِه اْسُم ُکلُّ َمْن َسَرَق ِمْن ُمْسِلٍم َشْیئًا َقْد َحَواُه َو أ

ُبِع ِدیَنارٍ  ِه َساِرٌق َو َلِکْن ََل ُیْقَطُع ِإَلَّ ِفي ُر اِرِق َو ُهَو ِعْنَد اللَّ داللت دارد که سارق کسی است  «السَّ
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اند بپردازد و در صورتی که قیمت مال مسروقه به اندازه که به سرقت اموالی که دیگران تملک کرده
آید عطف به حساب می« حواه و احرزه»در « واو»لذا  ربع دینار باشد، دست او قطع خواهد شد؛

نه تفسیر، چرا که عرفا سرقت از حرز دخیل در معنای سرقت نیست و اینگونه نیست که هرگاه 
 ربودن از حرز نبود، سرقت صادق نباشد.

 بصیرب: صحیحه ابی

ِبي »
َ
ِبیِه َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ

َ
َبا َجْعَفٍر َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
ْلُت أ

َ
ِبي َبِصیٍر َقاَل: َسأ

َ
وَب َعْن أ یُّ

َ
 أ

ْن ُیْتَبُع َو َلِک  ََل ُیْقَطُع  َعْن َقْوٍم اْصَطَحُبوا ِفي َسَفٍر ُرَفَقاَء َفَسَرَق َبْعُضُهْم َمَتاَع َبْعٍض َفَقاَل َهَذا َخاِئٌن 
ُخوِل ِبَسِرَقِتِه َو ِخَیاَنِتِه ِقیَل َلُه َفِإْن َسَرَق ِمْن مَ  ُجِل ََل ُیْحَجُب َعِن الدُّ نَّ اْبَن الرَّ ِبیِه َفَقاَل ََل ُیْقَطُع ِْلَ

َ
ْنِزِل أ

ْخِتِه ِإَذا َکاَن َیْدُخُل َعَلْیِهْم 
ُ
ِخیِه َو أ

َ
ِبیِه َهَذا َخاِئٌن َو َکَذِلَك ِإْن َسَرَق ِمْن َمْنِزِل أ

َ
 ََل َیْحُجَباِنِه ِإَلی َمْنِزِل أ

ُخول  (228، ص7ی، ج)کاف.«َعِن الدُّ

 سند روایت
پیرامون وثاقت ابراهیم بن هاشم برخی  (261)رجال النجاشی، صنجاشی علی بن ابراهیم را توثیق کرده 

ث در داند که به نشر حدیاند ولکن با توجه به اینکه نجاشی او را اولین کسی میاز علما شک کرده
م بودن باالترین داللت بر عظمت و باید گفت: منشاء نشر حدیث در ق (06)همان، صقم پرداخته 

وثاقت ابراهیم بن هاشم را دارد، عالوه بر این کثرت نقل اجالئی چون علی بن ابراهیم و محمد بن 
-حسن صفار و محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری موجب اطمینان به وثاقت ایشان می

شیخ نجاشی ابراهیم ابوایوب ( 334)رجال طوسی، صشود، شیخ طوسی حسن بن محبوب را توثیق کرده 
کشی نیز لیث بن بختری معروف به ابوبصیر را توثیق کرده ( 21)رجال نجاشی، صخراز را نیز توثیق کرده 

هستند لذا میروات امامیبنابراین از آنجا که تما( 238)رجال کشی، صداند و از اصحاب اجماع می
 روایت صحیحه است.

 دَللت روایت
هر سه نوع ربودن را  پرسد و امام صادق ه نوع ربایش اموال سوال میبصیر از حکم سابی

 خیانت دانسته نه سرقت مستوجب حّد شرعی؛
الف: مالی که در سفر همراه انسان است، و توسط همسفران سرقت شود که مصداق سرقت حّدی 

 اند.نیست و خیانتی است که همسفران انجام داده
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ُجِل ََل ُیْحَجُب َعِن » اند فرموده امام صادق ب: در جریان سرقت مال از پدر،  نَّ اْبَن الرَّ ِْلَ
ُخوِل  العله تعمم و »لذا علت عدم قطِع دست را در حرز نبودن مال دانسته است و از آنجا که  «الدُّ

 پس هرگاه مالی در حرز نبود، مجازات حّدی سرقت جریان پیدا نخواهد کرد.« تخصص
ِإَذا َکاَن َیْدُخُل َعَلْیِهْم ََل »اند فرموده رادر یا خواهر، امام صادق ج: در جریان سرقت مال از ب

ُخول زمانی که صاحب مال، برادر و خواهرش را از ورود به مکانی که مال « َیْحُجَباِنِه َعِن الدُّ
مسروقه در آن قرار داشته منع نکرده باشند، دزد محکوم به مجازات حّدی سرقت نخواهد بود و 

داری مال لذا هرگاه صاحب مال سارق را از ورود به مکان نگه« العله تعمم و تخصص»ا که از آنج
مسروقه منع نکرده باشد، مال مسروقه در حرز نخواهد بود، بنابراین سارق محکوم به قطع دست 

 نیست.
تعلیل فراز دوم و سوم روایت عمومیت داشته لذا هرگاه مالی در حرز نباشد و سرقت شود، دست 

زد بریده نخواهد شد، مفهوم این حکم آن است که هرگاه مال مسروقه در حرز باشد، مقتضی د
برای قطع دسِت سارق وجود دارد، بنابراین هرگاه استعمال حرز در مورد اموالی که در فضای 

شوند، حقیقی باشد لذا سارقی که در فضای سایبری به هک کردن حساب داری میسایبری نگه
 پردازد و اقدام به سرقت اموال الکترونیکی کند، مستحق مجازات حّدی خواهد بود.مالی دیگران ب

 نقد
مفهوم تعلیل در روایت حجت نیست، با اینکه تعلیلی که ذکر شده عمومیت داشته و هرگاه مال از 
غیرحرز سرقت شود، سارق مستحق مجازات حّدی نیست اما تعلیل مفهوم ندارد، یعنی اینگونه 

اه مال از حرز سرقت شود، سارق مستحق مجازات حّدی باشد، مثال وقتی گفته نیست که هرگ
از هرچه که ترش مزه است باید اجتناب کرد اما مفهوم « التاکل الرمان النه حامض»شود می

ندارد که هرچه ترش مزه نیست باید خورده شود یا جائز است خورده شود، لذا استدالل به مفهوم 
توان گفت: سرقت از حرز مطلقا موجب قطع دست ت، چرا که نمیتعلیل روایت صحیح نیس

های الکترونیکی موجب های از حرز مانند سرقت از حرزسارق است زیرا شاید برخی از سرقت
 اثبات جرم سرقت حّدی نشود.
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 ج: موثقه اول سکونی

ُکونِ » ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ
َ
ِه َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  يِّ َعْن أ

َ
َقاَل َقاَل أ

 اَما اِرُق َفاَل َقْطَع َعَلْیِه َیْعِني اْلَحمَّ  َو ِت ُکلُّ َمْدَخٍل ُیْدَخُل ِفیِه ِبَغْیِر ِإْذِن َصاِحِبِه َفَسَرَق ِمْنُه السَّ
 (230، ص7)کافی، ج«اْلَخاَناِت َو اْْلَْرِحَیَة..

 یتسند روا
پیرامون وثاقت ابراهیم بن ( 261)رجال النجاشی، صدانستهمینجاشی علی بن ابراهیم را توثیق کرده و اما

ه به داند کاند ولکن با توجه به اینکه نجاشی او را اولین کسی میهاشم برخی از علما شک کرده
باالترین داللت باید گفت: منشاء نشر حدیث در قم بودن  (06)همان، صنشر حدیث در قم پرداخته

بر عظمت و وثاقت ابراهیم بن هاشم را دارد، عالوه بر این کثرت نقل اجالئی چون علی بن ابراهیم 
و محمد بن حسن صفار و محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری موجب اطمینان به وثاقت 

عده فی لشیخ طوسی در اشود، نوفلی و سکونی توثیق خاصی در کتب رجالی ندارند، ایشان می
طائفه به روایات حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن دراج و »فرماید اصول الفقه می

سی، طو )«کنند.سکونی و مانند آنها که از عامه هستند، هرگاه مبتال به معارض نباشند، عمل می

نوفلی رسیده و  غالب روایات سکونی از طریقاز آنجا که  (049، ص0محمد بن حسن، العده فی اصول الفقه، ج
کتاب او را نوفلی روایت کرده پس از عمل به روایات سکونی، معتمد بودن نوفلی هم ثابت 

 بنابراین روایت موثقه است.( 098، ص0)شبیری، کتاب نکاح، جگردد.می

 دَللت روایت
فرماید: هر مکانی که ورود به آن نیاز به اذن ندارد و می از قول حضرت علی  امام صادق

شود و مجازات سرقت حّدی منتفی است، اصطالحا حرز محسوب نمیمیسی به آنجا عمودستر
 شود وخواهد بود، بنابر مفهوم روایت مکانی که ورود به آنجا نیاز به اذن دارد، حرز محسوب می

 ها وشود؛ بدین ترتیب اطالق منطوق روایت شامل سایتورود بدون اجازه هتک حرز شمرده می
شود که دسترسی به آن برای همگان آزاد است، لذا سرقت اطالعات بانکی یصفحات مجازی م

نیز داللت دارد میو سرقت اموال در فضای سایبری، سرقت از حرز نخواهد بود و اطالق مفهو



 
 98 ...................................... 0411های تخصصی، بهمن ماهنامه داخلی گروه

 

 

که هک کردن اطالعات مالی و شخصی دیگران و سرقت اموال آنها هتک حرز شمرده شده و 
 مستوجب مجازات حّدی خواهد بود.

 د دَللینق
وصف  دار بودنپشتوانه استدالل قبول مفهوم وصف است و حال آنکه مشهور اصولیون منِکر مفهوم

توان گفت: سرقت از هر مکانی که باید با اذن وارد آنجا شد، مستوجب مجازات اند، لذا نمیشده
ها انمک حّدی خواهد بود، بله مفهوم فی الجمله برای وصف مقبول است، یعنی سرقت از برخی از

که با اذن باید وارد آنجا شد، مقتضی مجازات قطع دست سارق است ولی مدعا را ثابت نخواهد 
 کرد.

 د: موثقه دوم سکونی

ِبیِه َعْن َعِليٍّ »
َ
ُکوِنيِّ َعْن َجْعَفٍر َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ٍد َعِن اْلَبْرِقيِّ َعِن النَّ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
َقاَل: ََل  أ

ْو َکَسَر ُقْفال َنَقَب  ِإَلَّ َمْن  ُع ُیْقَط 
َ
 (243، ص4)استبصار فیما اختلف فیه االخبار، ج«َبْیتًا أ

 سند روایت
نجاشی  (83)رجال النجاشی، صاز اجالء اصحاب شمرده شدهمیاحمد بن محمد بن عیسی اشعری ق

طوسی ایشان را ولی شیخ ( 335)رجال النجاشی، صمحمد بن خالد برقی را ضعیف در حدیث دانسته
هم احتمال عدم توثیق و « ضعیفا فی الروایه»از آنجا که در معنای  (363)رجال الطوسی، صتوثیق کرده

شود، همانگونه که هم احتمال اعتماد به روایات مرسل و نقل روایات معتبر و غیر معتبر داده می
مل خواهد بود ولی توثیق شیخ لذا کالم نجاشی مج (93، ص0)رجال ابن غضائری، جابن غضائری نقل کرده

 صریح در وثاقت است، لذا تعارضی میان کالم شیخ طوسی و نجاشی وجود ندارد.

 دَللت روایت
 ایی را سوراخ کردهشود که دیوار خانهمطابق داللت روایت تنها در صورتی دست سارق قطع می

انی، قق حلی، شهید ثباشد یا قفلی را شکسته باشد، همانگونه که فقهائی چون عالمه حلی، مح
اند: سوراخ کردن دیوار یا شکستن قفل موضوعیت ندارند بلکه هرگاه سارق آیت الله خوئی فرموده

مثال قفل در را باز کند هتک حرز صادق خواهد بود، بنابراین روایت دارای معنایی عام هست و 
؛ 010، ص5؛ المهذب البارع، ج205، ص9)مختلف الشیعه، جباشد بیانگر شرطیت حرز در اجرای حّد سرقت می

بنابراین هرگاه مال مسروقه در حرز باشد ولو  (345، ص42؛ مبانی تکمله المنهاج، ج485، ص04مسالک االفهام، ج
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اینکه نه قفلی شکسته شود و نه دیواری سوراخ شود، مجازات قطع دست سارق جاری خواهد 
 داریمخصوِص صاحب مال حفظ و نگهشد، لذا اموالی که در فضای سایبری با کدها و رمزهای 

کننده حساب، مرتکب هتک حرز شده است؛ به عبارت دیگر شوند، دارای حرز بوده و هکمی
طبق ارتکاز عرفی حرز هر شیء متناسب با اوست، لذا هتک حرز به معنای انجام رفتار فیزیکی 

بود،  با آن خواهدمانند شکستن قفل یا تخریب دیوار نیست بلکه هتک حرز هر چیزی متناسب 
 ( 530)تفصیل الشریعه، صاند.فقهائی چون آیت الله فاضل به این فهم و ارتکاز عرفی اشاره کرده

ود که شکند، عرفا گفته میایی را هک میعالوه بر آنچه گفته شد، کسی که حساب مالی یا برنامه
مستحق مجازات  قفل حساب یا برنامه را شکسته است، لذا هکر حساب مالی و سارق اموال

 حّدی خواهد بود.

 نقد دَللی
باید توجه داشت که در الغا خصوصیت باید به قدرمتیقن اکتفا کرد، لذا الغا خصوصیت از شکستن 
قفل و خراب کردن دیوار به انجام سائر رفتارهای فیزیکی عرفی است ولی الغا خصوصیت به هک 

 .شود، عرفی نخواهد بودو خشن انجام نمیهای بانکی و مانند آن که رفتار فیزیکی کردن حساب

 :بررسی معنای موضوع له سرقتمقام سوم
در ادامه باید بررسی شود که آیا معنای موضوع له سرقت متضمن اخراج از حرز است و آیا اخراج 
مال هم ظهور در انجام رفتار فیزیکی دارد؟ روایاتی چون موثقه طلحه بن زید و موثقه سکونی 

 دانند:حرز را شرط تحقق سرقت حّدی میاخراج مال از 

ید  الف: موثقه طلحه بن ز

ْیٍد َعْن َجْعَفٍر » ِد ْبِن َیْحَیی َعْن َطْلَحَة ْبِن َز ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
َعْن  َو ِبِإْسَناِدِه َعْن أ

ِبیِه َعْن َعِليٍّ 
َ
اِرِق  َعَلی َقاَل: َلْیَس  أ ِرَقِة ِمَن اْلَبْیت َقْطٌع  السَّ ی َیْخُرَج ِبالسَّ ، 28)وسائل الشیعة، ج «َحتَّ

 (263ص: 
 سند روایت

آید؛ ابن داود همانگونه که گذشت، احمد بن محمد بن عیسی از اجال اصحاب به حساب می
و کثرت نقل اجالئی چون ( 519رجال ابن داوود، ص)دانسته استمیمحمد بن عیسی بن عبید را ثقه و اما

راهیم بن هاشم، احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد، موجب اطمینان به وثاقت اب
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اما طلحه بن زید  (359)رجال نجاشی، ص شود؛ نجاشی محمد بن یحیی الخزاز را توثیق کردهایشان می
و بتری شمرده شده ولی نسبت به توثیق یا تضعیف او بیانی خاص وجود میدر کتب رجال عامیشا

ایت شود، بنابراین رودارد، اما به علت نقل صفوان بن یحیی از او اطمینان به وثاقت او پیدا مین
 موثقه خواهد بود.

 ب: موثقه سکونی

ِه » ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  َعْنُه َعْن أ

َ
ِفي  َقاَل: َقاَل أ

َخَذ اْلَمَتاَع َو ُهَو ِفي اْلَبْیِت َلْم َیْخُرْج َبْعُد َقاَل َلْیَس َعَلْیِه اْلَقْطُع َحتَّ السَّ 
َ
ِخَذ َو َقْد أ

ُ
ُرَج ِبِه ی َیْخ اِرِق ِإَذا أ

ارِ   (262، ص28)وسائل الشیعه، ج.«ِمَن الدَّ

ید و سکونی  دَللت روایت طلحه بن ز
سرقت حّدی خروج مال مسروقه از حرز همچون روایات داللت دارند که شرِط اجرای مجازاِت 

 خانه است، لذا تا زمانی که اخراج از حرز صدق نکند، مجازات حّدی جاری نخواهد شد.
مشهور فقها با تکیه بر داللت موثقه سکونی و طلحه بن زید خروج از حرز را از شروط مجازات 

انساری شرطیت خروج مال اند اما در مقابل فقهائی چون آیت الله خوحّدی سرقت دانسته
 ( 037، ص7.)جامع المدارک، جاندمسروقه از حرز را در جریان حّد سرقت انکار کرده

در هر صورت داللت واضح روایات و شهرت قریب به اتفاق فقها داللت دارد که خروج مال 
های مسروقه از حرز، از شرایط مجازات حّدی سرقت است ولی اشکالی که شاید در سرقت

رونیکی به ذهن آید، این است که اخراج حقیقی در اموری معنا دارد که دارای ماهیتی فیزیکی الکت
هستند، لذا تنها در اموال سنتی مانند طال و نقره یا اسکناس مجازات قطع دست اجرا خواهد شد 
نه در اموال الکترونیکی یا مجازی بدین ترتیب سرقت در فضای سایبری، سرقت مستوجب 

 نیست.  مجازات حّد 
لکن در جواب باید گفت: از دیدگاه عرف پول الکترونیکی حقیقتا مالیت و ملکیت داشته لذا نقل 
و انتقال آن نیز حقیقی و متناسب با خود آن است، از این رو خروج مال از حساب شخصی و 
انتقال آن به حساب دیگر، حقیقتا مصداق خروج مال و انتقال مال است، لذا اگر خروج مال 

های الکترونیکی نیز سرقت خواهند بود، سروقه از حرز، شرط سرقت حّدی باشد، سرقتم
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بنابراین کسی که حساب بانکی را هک کرده و دسترسی به اموال نامشروع پیدا کرده است ولی 
 شود، بلکه متهم به شروع سرقت است.  هنوز پولی را انتقال نداده است، سارق شمرده نمی

 جمع بندی
های مالی کرده و اموال ی سرقت علیه کسی که اقدام به هک کردن حسابمجازات حّد 

کند جاری خواهد بود، چرا که از دیدگاه عرف حرز هر چیز متناسب با الکترونیکی را سرقت می
شوند حقیقتا دارای حرز هستند و کسی که داری میآن است لذا اموالی که در فضای سایبری نگه

ایی کند، حقیقتا هتک حرز کرده لذا مطابق اطالق ادلهای مالی میهاقدام به هک کردن حساب
چون صحیحه محمد بن مسلم و موثقه سکونی کسی که اقدام به هتک حرز کرده و سائر شرایط 

محکوم به مجازات  «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»سرقت حّدی را داشته باشد، مطابق آیه 
 قطع دست خواهد شد.

ن شد که از جمله شروط سرقت حّدی خروج مال مسروقه از حرز است و این خروج با اینکه روش
اعم از خروج فیزیکی و مادی و غیرمادی است و استعمال حرز نسبت به اموالی که در فضای 

شوند، استعمال حقیقی است، چرا که از دیدگاه عرف حرز هر داری و حفاظت میسایبری نگه
داری آن در گاوصندوق است، حرز اموال ر حرز سکه و طال به نگهچیز متناسب با آن است لذا اگ

ر های الکترونیکی در فضای اینترنتی و سایبری است ولکن دالکترونیکی به صیانت از آنها با داده
میان روایاتی که به عنوان مستند شرطیت هتک حرز در سرقت حّدی به آنها تمسک شده، تنها 

است که این روایت نیز اطالق ندارد، « حرز»بردارنده واژه صحیحه محمد بن مسلم است که در
تملک کردن مال است نه در حرز قرار دادن، لذا « احرزه»چرا که به قرینه سیاِق روایت مراد از 

اطالقی وجود ندارد که شامل حرز مادی و غیرمادی شود، از آنجا که هتک حرز به اجماع فقها 
؛ اسس الحدود و التعزیرات، 528، ص40لکالم فی شرح شرائع االسالم، ج)جواهر اشرط مجازات حّدی سرقت است

باید به قدرمتیقن دلیل لّبی همچون اجماع تمسک کرد و قدرمتیقن از حرز و هتک حرز،  (307ص
 باشد.حرزهای مادی و هتک حرزهای سخت و مادی می



 

 



 

 

 

 مخصوص نحو به تیرؤ اشتراط

 زنا بر نیشاهد شهادت در 

 

 راهنما: استاد واعظیاستاد 

 
 نویسنده:

 1سیدمحمدحسن نصراللهی
 دهیچک
 «زنا بر شهادت» ذیل مطرح مباحث جمله از. است آن بر شهادت زنا وقوع اثبات های راه از یکی

 ذیل مهم جهت سه. باشدمی زنا بر شاهدین شهادت در مخصوص نحو به رؤیت اشتراط بررسی
 رؤیت و مشاهده زنا بر شهادت در آیا که است این ولا جهت.است فراوان اهمیت دارای بحث این

 مشاهده طریق غیر از ولو زنا وقوع به علم حصول زنا، بر شهادت حصول در که آن یا است شرط
 نحو به مشاهده آیا رؤیت و مشاهده اشتراط فرض بر که است این دوم جهت.کندمی کفایت

 برای آن عرفیه مالزمات مشاهده که آن یا دباشمی اعتبار دارای دان سرمه در میل مانند مخصوص
 کلمات باید زنا بر شهادت در آیا است این هم سوم جهت.کندمی کفایت زنا بر شهادت حجیت

 وقوع بر حالیه قرائن با همراه ولو عرفی یا وضعی ظهور یا باشند دخول تحقق و زنا وقوع در نص
 .شودمی پرداخته بحث از جهت سه این بررسی به پژوهش این در.کندمی کفایت آن

                                                             
 99-411گروه فقه الجزاء،سال تحصیلی دانش پژوه  . 0
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 واژه دیکل
 شهادت حس، به متکی مخصوص،شهادت نحو به رؤیت زنا، عرفی زنا،مالزمات بر شهادت

 زنا بر شهادت بودن نص لزوم علم، به متکی

 مقدمه
 ناز است قائل زیادی ارزش ها انسان نسل حفظ و خانواده برای مقدس شارع که این به باتوجه

 یبرا و است کرده وممنوع حرام کندمی متالشی جامعه در را خانواده نیانب که عملی عنوان به را
 یوعش که آنجا از ولی  است داده قرار مختلف شرایط به بسته هم سختی گوناگون های مجازات آن
 ختیس شرایط هم آن اثبات برای شارع شودمی آن ازدیاد و شکنی قبح باعث خود گناه گسترش و

 در گناه نای اثبات شرایط از یکی.نشود اثبات جامعه در گناه این وقوع احتیر به تا است داده قرار
 زن شاهد دو و عادل مرد شاهد سه یا عادل مرد چهارشاهد حداقل شهادت قضایی های محکمه

 (207 ص ،0ج المنهاج، تکمله مبانی).باشدمی عادل زن شاهد چهار و عادل مرد شاهد دو یا و عادل

   زنا بر شهادت در مخصوص رؤیت اشتراط جهت از شاهدین شهادت کیفیت
 رؤیت اشتراط جهت از شاهدین این شهادت کیفیت در است نظر مد پژوهش این در که چه آن

 :دارد وجود بحث از جهت سه آن در که باشدمی  زنا بر شهادت در مخصوص

 است رطش احساس و شهود روی از شهادت آیا زنا بر شهادت در که است این بحث اول جهت
 و یترؤ به متکی شهادتشان شاهدین باید حتما باشدمی دیدنی امور از زنا چون که معنی این به

 .باشدمی کافی ها آن شهادت در زنا وقوع به شاهدین علم صرف که آن یا باشد مشاهده

 رؤیت آیا زنا بر شهادت در شهادت و رؤیت اعتبار فرض بر که است این بحث از دوم جهت
 باشند دیده را زنا عمل شاهدین دان سرمه در میل مانند که صورت این به است طشر مخصوص

 زنا بر شهادت در ببینند هم هست زن فرج در مرد آلت دخول با مالزم عرفا که افعالی که آن یا
  .کندمی کفایت

 لودخ تحقق و زنا وقوع در نص الفاظ باید زنا بر شهادت در آیا  که است این بحث از سوم جهت
 فایتک باشند؛ داشته زنا وقوع بر حالیه قرائن واسطه به ولو عرفی و وضعی ظهور که آن یا باشد

 . کندمی
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 زنا بر شهادت در مشاهده اعتبار: اول جهت
 در که است این هست فقها مشهور نظر که اول نظریه: دارد وجود نظریه دو بحث جهت این در

 رؤیت به متکی اگر ها آن وشهادت دارد ضرورت شاهدین مشاهده و رؤیت حتما زنا بر شهادت
 ص الحدود، شرح فی الشریعه تفصیل. 208 ص ،0 المنهاج،ج تکمله مبانی).ندارد اعتباری هیچ نباشد ها آن مشاهده و

 معاصر فقهای از وبرخی جواهر صاحب نظریه که دوم نظریه. ( 346 ص ، 0ج والتعذیرات، الحدود فقه ،020
 به اهدینش علم که شود گفته نیست بعید  شهادات سایر مثل زنا بر شهادت در است این باشدمی

 شاهدین شهادت اعتبار برای کافی هست، زن فرج در مرد آلت دخول همان که زنا وقوع
 (412 ص ،25 ج الصادق، فقه.299 ص ،40 الکالم،ج جواهر).باشدمی
 شهادت تحمل مقام در شاهد مستند آیا که هست فقها اختالف محل بحث این شهادات باب در
 علم مطلق که آن یا باشد شنیدن و دیدن از اعم معنای به مشاهده خصوص است الزم آن اداء و

 به محفوف خبر یا متواتر خبر از شخصی که این مثل کندمی کفایت مشاهده طریق غیر از ولو
 سته روایاتی و تآیا از برخی اطالق اخیر قول مستند.کند حاصل مخبربه به علم قطعیه قرینه

 یگرد برخی به استناد به برخی مقابل در ولی دانندمی الزم را شهادت مورد به علم شهادت، در که
 مستند او علم کهمیعال به ولذا هست حضور معنای به شهادت که اند فرموده روایات و آیات از
 فتهگ شهادت اشدنب حس به مستند اگر هم او خبر به لذا و شودمین گفته شاهد نیست حس به
 مه حس به مستند  باید شهادت مورد به علم بر عالوه شهادت در که اند شده معتقد لذا شودمین

 کتاب)تحریرالوسیله شرح فی الشریعه تفصیل.031_020 ،ص20 الکالم،ج جواهر.038_037 ص ،0 ج المنهاج، تکملة مبانی).باشد

 (464_455ص ،(الشهادات و القضاء

 رویت طاشترا نظریۀ ادله
 است ممکن زنا باب در باشیم معتقد ای نظریه چه به شهادات باب در که آن از نظر قطع با اما

 هست اهدهمش و رؤیت آن مستند که شهادتی فقط  شود باعث خصوصیت آن که باشد خصوصیتی
 بدین روایات آن. دارد وجود جا این در که هست روایاتی خصوصیت آن و. باشد حجت جا این در

 :هستند قرار
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ُد » :1(حلبی صحیحه)اول روایت -0 ِد  َعْن  َیْعُقوَب  ْبُن  ُمَحمَّ ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ
َ
 ْبِن  أ

ٍد  ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َو  ُمَحمَّ
َ
ِبي اْبِن  َعِن  َجِمیعاً  أ

َ
ادٍ  َعْن  ُعَمْیٍر  أ   َعْن  اْلَحَلِبيِّ َعِن  َحمَّ

َ
 ِبيأ

ِه  َعْبِد  ْجِم  َحدُّ : َقاَل   اللَّ ْن  الرَّ
َ
َبَعةٌ  َیْشَهَد  أ ْر

َ
ُهْم  أ نَّ

َ
ْوهُ  أ

َ
 (94ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ُیْخِرُج  َو  ُیْدِخُل  َرأ

ُد  عن عقوبی بن محمد» :5(بصیر ابی موثقه)دوم روایت -2 ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ
َ
 ْبِن  أ

ٍد  ِبي ْبِن  َعِليِّ َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُمَحمَّ
َ
ِبي َعْن  َحْمَزةَ  أ

َ
ِبي َعْن  َبِصیٍر  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ : َقاَل   اللَّ

ْجُم  َیِجُب  ََل  ی الرَّ َنةُ  َتُقوَم  َحتَّ ُهْم  اْْلَْرَبَعةُ  اْلَبیِّ نَّ
َ
ْوهُ  َقْد  أ

َ
 (95 ،87 ص ،28 ج الشیعه، وسائل.)«ُیَجاِمُعَها َرأ

ةٍ  َعْن  یعقوب بن محمد» :1(بصیر ابی روایت)سوم روایت -3 ْصَحاِبَنا ِمْن  ِعدَّ
َ
 َسْهِل  َعْن  أ

َیادٍ  ْبِن  ِد  َعْن  ِز ادِ  َعْن  اْلَبْصِريِّ  اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمَّ   َعْن  اْلَعَقْرُقوِفيِّ ُشَعْیٍب  َعْن  ِعیَسی ْبِن  َحمَّ
َ
 ِبيأ

ِبي َعْن  َبِصیٍر 
َ
ِه  َعْبِد  أ ْجِم  َحدُّ : َقاَل   اللَّ َنا ِفي الرَّ ْن  الزِّ

َ
ْر  َیْشَهَد  أ

َ
ُهْم  َبَعةٌ أ نَّ

َ
ْوهُ  أ

َ
 َو  ُیْدِخُل  َرأ

 (95 ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ُیْخِرُج 

                                                             
 .باشدمی صحیحه روایت ولذا هستندمیاما ثقه روایت این دوسند افراد تمام .1
 اختالف انایش وثاقت عدم یا  وثاقت درباره.است آن درسند بطائنی حمزه ابی بن علی وجود روایت این سند بودن موثقه دلیل .5

 کرده نقل فضال بن علی از مسعود ابن از کشی. باشدمی او احواالت در تعارضم شهادت دو  آن ریشه که دارد وجود نظر
 شیخ مقابل در ولی( 414 ص الرجال، معرفه اختیار الکشی، رجال)داندمی متهم و کذاب را  حمزه ابی بن علی که است

 عده،.)است امانت در اعتماد ردمو و روایت در گیر سخت که داندمی کسانی جمله از را حمزه ابی بن علی عده کتاب در طوسی
 و وثیقت تعارض به قائل برخی است شده پیدا نظر اختالف او توثیق در بزرگان بین شهادت دو این نتیجه در( 051 ص ،0ج

 استصحاب با  هم دیگر برخی( 226 ص ،00 الحدیث،ج رجال معجم)اند ندانسته ثابت را وی وثاقت نتیجه در و شده وی جرح
 (340 ص ،2 ج حج، کتاب.)اند کرده ثابت را او توثیق او وقف از بعد به نسبت

 را وا نجاشی چون نیست استناد قابل ولذا باشدمی ضعیف البصری الحسن محمدبن وجود خاطر به حداقل روایت این .1

 (335 النجاشی،ص رجال.)است کرده تضعیف
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ْیُخ  َرَواهُ »:1(کنانی ابوالصالح معتبره)چهارم روایت -4  ْبِن  اْلُحَسْیِن  َعِن  5ِبِإْسَناِده الشَّ
ِد  َعْن  َسِعیٍد  ْلُت ( : الکنانی الصالح ابی عن) اْلُفَضْیِل  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
َبا َسأ

َ
ِه  َعْبِد  أ ُجِل  َعِن   اللَّ  الرَّ

ةِ  َو 
َ
ْجُم  َیُکوُن  ََل  َو  َقاَل  ِماَئةً  ِماَئةً  اْجِلْدُهَما َقاَل  َواِحٍد  ِلَحاٍف  ِفي ُیوَجَداِن  اْلَمْرأ ی الرَّ  َتُقوَم  َحتَّ

ُهودُ  ُهْم  اْْلَْرَبَعةُ  الشُّ نَّ
َ
ْوهُ  أ

َ
 (88ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ُیَجاِمُعَها َرأ

 مشاهده و رؤیت شهادت اداء و تحمل در که دارد داللت صراحت به فوق روایت چهار این
 .دارد ضرورت

 شرط مشاهده و رؤیت زنا بر شهادت اداء و تحمل در که این اثبات در هم دیگر روایاتی به اما
 است نشده استفاده مشاهده و رؤیت کلمه از روایات آن در چون ولی است شده استدالل است

 :هستند قرار بدین روایات آن باشدمی تر ضعیف عیمد اثبات بر داللتشان

ِبیِه؛ َعْن  ِإْبَراِهیَم، ْبُن  َعِليُّ» :1(قیس بن محمد صحیحه)اول روایت -5
َ
ُد  َو  أ  ْبُن  ُمَحمَّ

ْحَمَد  َعْن  ،َیْحیی
َ
ٍد  ْبِن  أ ِبي اْبِن  َعِن  َجِمیعًا، ُمَحمَّ

َ
ِد  َعْن  ُحَمْیٍد، ْبِن  َعاِصِم  َعْن  َنْجَراَن، أ  ْبِن  ُمَحمَّ

                                                             
 ازدی ثیرک بن فضیل بن محمد بین مشترک فضیل بن محمد که چرا هست فضیل بن محمد وجود در حدیث این سند مشکل .1

 بن محمد و( 365 و 343 ص الطوسی، الشیخ رجال)است کرده تضعیف را او طوسی شیخ که هست الکوفی الصیرفی ازدی
 مراد یلفض محمدبن کدام نیست روشن روایت این در که این به توجه با.هستمیاما ثقه که هست البصری فضیل بن قاسم
 ضعیف سند جهت از روایت لذا باشندمی معاریف از هم دو هر و اند بوده عصر یک در ویرا دو این چون است

 مشایخ از ایشان چون را ازدی فضیل بن محمد معاصر فقهای از برخی ولی( 429 ص ،20 الخوئی،ج االمام موسوعه.)باشدمی
 او از هوازیا سعید بن حسین و بزیع نب اسماعیل بن محمد همچنین و باشدمی یحیی بن صفوان و بزنطی نصر ابی بن علی
یاد  جهت از را( 365 و 343 ص الطوسی، الشیخ رجال)طوسی شیخ تضعیف و اند کرده توثیق را او اند کرده حدیث نقل ز
 دروس).شودمی معتبره نظر این طبق روایت لذا ندارد اعتباری هیچ غلو جهت از تضعیف ایشان نظر به که اند دانسته غلو

 ( 661ص ،9 ج نکاح، خارج
 لحسینا و النعمان بن محمد بن محمد الّله عبد ابو الشیخ به اخبرنی فقد سعید بن الحسین عن الکتاب هذا في ذکرته ما و .5

 برنیاخ و الولید بن الحسن بن محمد ابیه عن الولید بن الحسن بن محمد بن احمد عن کلهم عبدون بن احمد و الّله عبید بن
 و سعید، نب الحسین عنابان بن الحسن بن الحسین عن الولید بن الحسن بن محمد عن القمي جید ابي الحسین ابو أیضا به

 تهذیب.)سعید بن الحسین عن محمد بن احمد عن الصفار الحسن بن محمد عن الولید بن الحسن بن محمد أیضا رواه
 (66-63 ص ،01 ج ،(المشیخه) االحکام

 .باشدمی صحیحه روایت ولذا هستندمیاما ثقه روایت این در موجود دوسند افراد تمام  .1
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ِبي َعْن  َقْیٍس 
َ
ِمیُر  َقاَل : »َقاَل  ، َجْعَفٍر  أ

َ
ةٌ  ََل  َو  َرُجٌل  ََلُیْرَجُم :  اْلُمْؤِمِنیَن  أ

َ
 َیْشَهَد  َحّتی اْمَرأ

َبَعةُ  َعَلْیِه  ْر
َ
یاَلِج  َعَلی ُشُهودٍ  أ ْخَراِج  َو  اإْلِ  (94 ص ،28 ج الشیعه، وسائل)«اإْلِ

ُد » :1(قیس بن محمد دیگر صحیحه)دوم روایت -6  5ِبِإْسَناِدهِ  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِليِّ ْبُن  ُمَحمَّ
ِد  َعْن  ُحَمْیٍد  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  ِبي َعْن  َقْیٍس  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
ِمیُر  َقاَل : َقاَل   َجْعَفٍر  أ

َ
 ََل   اْلُمْؤِمِنیَن  أ

ةٌ  ََل  َو  َرُجٌل  ُیْجَلُد 
َ
ی اْمَرأ َبَعةُ   َعَلْیِهَما َیْشَهَد  َحتَّ ْر

َ
یاَلِج  َعَلی ُشُهودٍ  أ ْخَراج َو  اإْلِ  ج الشیعه، وسائل).«اإْلِ

 (97 ص ،28

ِد  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ» :1(بصیر ابی معتبره)سوم روایت -7  ُیوُنَس  َعْن  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ
ِبي َعْن  َسَماَعةَ  َعْن 

َ
ُبو َقاَل  َقاَل  َبِصیٍر  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ ُجُل  ُیْرَجُم  ََل   اللَّ ةُ  َو  الرَّ

َ
ی اْلَمْرأ  َعَلْیِهَما َیْشَهَد  َحتَّ

َبَعةُ  ْر
َ
یاَلِج  َو  اْلِجَماِع  َعَلی ُشَهَداَء  أ ْدَخاِل  َو  اإْلِ  (95ص ،28 ج الشیعه، وسائل.)«اْلُمْکُحَلةِ  ِفي َکاْلِمیِل  اإْلِ

                                                             
 .هستندمیاما ثقه روایت این موجود سند افراد تمام .1
 إبراهیم عن الّله، عبد بن سعد عن -الّله رحمهما -الحسن بن محّمد و أبي؛ عن رویته فقد حمید بن عاصم عن فیه کان ما .5

 (477 ص ،4 یحضرالفقیه،ج ال من.)حمید بن عاصم عن نجران، أبي بن الّرحمن عبد عن هاشم، بن
 وسطت ایشان .بشود اشکال عبید بن عیسی بن محمد در است ممکن فقط. هستندمیاما ثقه روایت موجود سند افراد تمام .1

)  فهرست در طوسی شیخ چه اگر است شده توثیق(517ص الکشی، رجال)  کشی و( 333ص النجاشی، رجال)نجاشی
 این فهرست در طوسی شیخ عبارت. است کرده تضعیف را او( 500ص الطوسی، رجال) رجال و( 104 ص الطوسی، فهرست

 الأروی: »قال و الحکمة نوادر رجال من بابویه بن ابوجعفر استثناه ضعیف،: یقطینی عبید بن عیسی بن محمد: »است چنین
 شیخ تضعیف بین درتعارض رسدمی نظر به اام( 041ص الطوسی، فهرست) «الغالة مذهب یذهب إنه: قیل و بروایته یختص ما
 از بعیتت روی از و  وحدسی اجتهادی طوسی شیخ تضعیف است روشن  که چرا است مقدم نجاشی توثیق نجاشی، توثیق و

 در ولید ابن است ممکن چون باشدمین حجت عقالء سیره در حّسی امور در اجتهادی و حدسی شهادت و باشدمی ولید ابن
 ممکن ولید بنا استادش تبع به بابویه ابن استثناء اوالً  که چرا.باشد کرده اشتباه عیسی بن محمد تضعیف در خودش اجتهاد

 نب محمد ضعف بر دلیل این و ندارد قبول را نوادرالحکمه رجال در یونس از عیسی بن محمد نقل که باشد جهت این از است
 نقل یعیس بن محمد از مکرری روایات «الفقیه الیحضر من» رد صدوق شیخ که است این مطلب این شاهد باشدمین عیسی

 صص ، 3 ج ،079 ص ، 2 ج الفقیه، الیحضر من.)است نکرده روایت نقل یونس از عیسی بن محمد روایات آن در که کندمی
 از عیسی نب محمد نقل به بابویه ابن اشکال( 242 ، 235 ،233 ، 222 ، 221 ، 202 ، 216 ، 087 صص ، 4 ج ، 539 ، 293

 تحمل و دانسته موثر نقل، حجیت در را عنه مروی از راوی روایت تحمل زمان بزرگان از برخی که است بوده این هم یونس
 ولو کند ملتح دیگری از را روایتی خود بلوغ از قبل کسی اگر گفتندمی خاطر همین به دانستندمی الزم بلوغ زمان در را روایت

 از عیسی بن محمد روایات بابویه ابن بسا چه خاطر همین به نیست معتبر او روایت کند نقل بلوغ از بعد را روایت آن که این
یافت بلوغ از قبل یونس از را روایات این عیسی بن محمد چون داندمین حجت را یونس  اوی،ر است ممکن لذا و است کرده در
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 است ادخال و اخراج و ایالج کلمه خاطر به زنا بر شهادت در مشاهده اعتبار بر روایات این ظهور
 ودالحد شرح فی الشریعه تفصیل.)ندارند مشاهده و دیدن با جز مناسبتی دیدنی امور گونه این که چرا

 (82 ص التعزیرات، و الحدود اسس.208ص ،0 المنهاج،ج تکملة مبانی.022 تحریرالوسیله،ص

 :است طرح قابل اشکال دو روایات از دوم دسته به نسبت لکن و

 بن محمد دوم صحیحه و است شده وارد رجم و سنگسار درباره همگی فوق روایات :اول اشکال
 قیس بن محمد اول و دوم صحیحه نیست بعید ولی بود شالق حد بر مشتمل چند هر هم قیس
 و جمر کلمه با را قیس بن محمد صحیحه کلینی االسالم ثقه دیگر طرف از و باشد روایت یک

 جلد و رجم بین مردد روایت حداقل لذا  و( 35ص ،04 ج ،«دارالحدیث طبع»الکافی)است آورده سنگسار
 در رؤیت به متکی شهادت تا است آمده جلد حد مورد در روایت این که شودمین ثابت و است

 (49 ص الحدود، کتاب.022 تحریرالوسیله،ص حدود شرح فی الشریعه تفصیل.)بشود ثابت جلد حد

 الاشک این به توانمی است هآمد قذف باب در که حریز صحیحه به توجه با :اول اشکال جواب
 .داد پاسخ

ِبیِه  َعْن  َتْفِسیِرهِ  ِفي ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ» :1حریز صحیحه
َ
ادٍ  َعْن  أ یزٍ  َعْن  َحمَّ ِبي َعْن  َحِر

َ
ِه  َعْبِد  أ  اللَّ

 َبداً  َشَهاَدٌة  َلهُ  ُتْقَبُل  ََل  َو  َجْلَدًة  َثَماِنیَن  ُیْجَلُد  اْلَقاِذُف : َقاَل
َ
ْوَبةِ  ْعَد بَ  ِإَلَّ  أ ْو  التَّ

َ
 َشِهَد  ِإْن فَ  َنْفَسهُ  ُیْکِذَب  أ

َبی َو  َثاَلَثةٌ  َلهُ 
َ
اَلَثةُ  ُیْجَلُد  َواِحٌد  أ ی َشَهاَدُتُهْم  ُتْقَبُل  ََل  َو  الثَّ َبَعةٌ  َیُقوَل  َحتَّ ْر

َ
ْیَنا أ

َ
 يفِ  اْلِمیِل  ِمْثَل  َرأ

 (077ص ،28 ج الشیعه، وسائل. 96 ص ،2 ج القمی، تفسیر) .«اْلُمْکُحَلةِ 

 اعتبار در و است اشخاص به زنا دادن نسبت و قذف درباره روایت مورد است روشن که طور همان
 در میل مانند شهادت اداء و تحمل در باید آنها حتما که است آمده عادل شاهد چهار این شهادت

 ایترو این در زنا بر شهادت انواع بین فرقی و باشند کرده مشاهده و رؤیت را عمل دان سرمه
 زنای بین تفصیل که این بر عالوه. دارد اطالق روایت جهت این از لذا و است نشده گذاشته

                                                             
 چون باشدن صحیح اشتراط این رسدمی نظر به ولی. باشد کرده فراموش را آن یا و باشد نکرده دریافت صحیح طور به را روایت

یافت را روایتی اگر که است این از مانع بودنش ثقه باشد،  ثقه راوی اگر  را آن است هکرد فراموش یا و است نکرده صحیحی در
 اتمهخ. 020_004 ،ص07 الحدیث،ج رجال معجم. 97.4.26 دار، زنده شب الله آیت فقه خارج درس) .کند نقل

 (المستدرک
 فسیرت این اعتبار هست اهمیت دارای حدیث این سند در که چه آن ولی هستندمیاما ثقه حدیث این سند سلسله افراد تمام 1

 .باشدمی صحیحه حدیث تفسیر این اعتبار فرض بر که هست
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 فقهاء اجماع خالف شهادت اداء و تحمل کیفیت جهت از محصنه غیر زنای و محصنه
 (093 ص ،0ج درالمنضود،.023 ص الوسیله، تحریر حدود شرح فی الشریعه تفصیل).باشدمی

 در نیست بعید 0 شود دانسته معتبر را معتبر علم حصول فقط شهادات باب در اگر :دوم اشکال
 که نای و هست کافی شهادت اداء و تحمل برای زنا وقوع به علم نفس باز شود گفته هم زنا باب

 اهر و طرق از یکی آن که است جهت این از است شده کاربرده به رؤیت کلمه از روایات برخی در
 نرسید برای غالبی طریق مشاهده دیدنی امور در که آن مخصوصا هست علم به رسیدن برای ها
 . باشدمی علم و یقین به

 رطش اخراج و ایالج بر شهادت صرفا زنا بر شهادت باب دیگر روایات برخی در که این بر عالوه
 شده اخذ مشاهده و رؤیت آن بر شهادت اداء  تحمل در که آن بدون است شده معرفی زنا ثبوت
 ودوج باشد رؤیت به مستند شهادت روایات آن در شهادت از مراد که این بر دلیلی یچه و باشد
 (412 ص ،25 ج الصادق، فقه ،299 ص ،40 ج الکالم، جواهر).ندارد

 سنف که است روشن کامال مطلب این زنا بر شهادت باب روایات در دقت با :دوم اشکال جواب
 در شارع مسلک که آن خصوصا دارد موضوعیت ازن بر شهادت اداء و تحمل در مشاهده و رؤیت

 فوق اتروای در رؤیت کلمه ذکر است بعید بسیار  ولذا. باشدمی ها مجازات تخفیف بر حدود باب
 هک باشدمی هالل به شهادت در جا این در مطلب این به شبیه. باشد غالب مورد و مثال جهت از
 واسطه به و اند ندانسته کافی را هالل به علم مطلق هالل تحقق به شهادت در فقها جا آن در

 دهمشاه و رؤیت به متکی باید حتما هالل به شهادت اند داده فتوا هست مسئله در که روایاتی
 آن در هم که روایاتی لذا. (025 ص تحریرالوسیله، حدود شرح فی الشریعه تفصیل.096_095 ص ، 0ج درالمنضود،) .باشد
 که کنیممی شهادتی بر حمل مقید بر مطلق حمل جهت از را است نیامده دیدن و رؤیت کلمه

 (49 ص الحدود، کتاب).باشد دیدن و رؤیت آن مستند

                                                             
 لنکرانی فاضل الله آیت رحومم و خمینی امام مرحوم و جواهر صاحب مرحوم جمله از فقها از برخی گذشت که طور همان .1

 یکاف مسموعات و مبصرات به نسبت ولو درشهادات را علم حصول مطلق  روایی و قرآنی ادله برخی اطالق به استناد با
یرالوسیله شرح فی الشریعه تفصیل.031_020 ،ص20 الکالم،ج جواهر.)دانندمی  ،(الشهادات و القضاء کتاب)تحر
 (464_455ص



 
 000...................... زنا بر شاهدین شهادت در مخصوص نحو به رؤیت اشتراط بررسی

 

 هیچ است دانسته شرط را مشاهده زنا بر شهادت در شارع که این که است گفتنی نیز نکته این
 و جتماعا در مردم آبروی و احترام خاطرحفظ به مقدس شارع بسا چه که چرا ندارد  استبعادی

 .است کرده مشکل را آن و کرده سختگیری زنا اثبات در ها جان حفظ

 مخصوص صورت به مشاهده اشتراط: دوم جهت
 و تحمل در مشاهده و رؤیت اعتبار برفرض آیا که شودمی بحث مسئله این درباره جهت این در

 تحمل هنگام در دان سرمه در میل مانند به مخصوص نحو به مشاهده و رؤیت آیا شهادت، اداء
 دارد زنا در  اخراج و ایالج با مالزمه عرف نگاه از که افعالی دیدن که آن یا  است شرط شهادت

 .باشدمی کافی شهادت اداء و تحمل برای
 .هست اول نظریه شیعه فقهای از متاخرین اکثر و شیعه فقها از قدما از برخی عبارات ظاهر

 کتاب. 689 ص النهایه،.744ص المقنعه،.039 ص ،4ج االسالم، شرائع.)هستند معتقد اول نظریه به فقها مشهور

 ص الدمشقیه، اللمعه072 ص ،2 ج ارشاداالذهان،.204 ص المختصرالنافع،. 354ص ،04 ج االفهام، مسالک. 429ص ،3 ج السرائر،

 برخی و( 21 ص ،7ج مدارک،ال جامع.261 ص ،27 ج االحکام، ،مهذب311 ص ،40 ج الکالم، جواهر.207 ص انوارالفقاهه،.253
 ص ، 0ج الدرالمنضود،.299 ص ،40 ج المنهاج، تکمله مبانی).اندکرده انتخاب را دوم نظریه هم معاصر فقهای از

 ( 68 ص والتعزیرات، الحدود. 83 ص والتعذیرات، الحدود اسس ،096
 در هک است این آن و است شده مطرح بزرگ محدثین از برخی توسط هممیسو نظریه میان دراین
 موجب که زنایی در ولی است شرط مخصوص نحو به رؤیت است رجم حد موجب که زنایی
 و الحدود فقه.82ص ،06 االخیار،ج مالذ).باشدمین شرط مخصوص نحو به رؤیت است جلد و شالق

 ( 348ص ،0التعذیرات،ج
 :کرد تقسیم دسته سه به توانمی را فقها دیدگاه لذا

 مخصوص صورت به تیرؤ به اشتراط هب نیقائل: اول دگاهید
 ص ،4ج االسالم، شرائع). هستند نظریه این به معتقد شیعه فقهای از قدمای مخصوصا فقها مشهور

 ص المختصرالنافع،. 354ص ،04 ج االفهام، مسالک. 429ص ،3 ج السرائر، کتاب. 689 ص النهایه،.744ص المقنعه،.039
 ج االحکام، ،مهذب311 ص ،40 ج الکالم، جواهر.207 ص انوارالفقاهه،.253 ص لدمشقیه،ا اللمعه072 ص ،2 ج ارشاداالذهان،.204

 مشاهده و رؤیت زنا بر شهادت اداء و تحمل حجیت و اعتبار در و (21 ص ،7ج المدارک، جامع.261 ص ،27
 اننددمین معتبر زنا بر شهادت در را زنا عرفی مالزمات دیدن صرف و دانندمی الزم را زنا عمل دقیق

 دح مستحق را بدهد زنا نسبت شخصی به مخصوص صورت به زنا دیدن بدون که کسی لذا و
 .دانندمی قذف
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 نحو به مشاهده و رؤیت روایات آن در که است روایاتی فقها از دسته این دلیل :اول دلیل
 آوردیم بحث اول جهت در  که را روایات این. است شده شرط شهادت اداء و تحمل در مخصوص

 دسته و دبو شده برده کار به رؤیت کلمه روایات آن در که بودند روایاتی اول دسته بودند؛ دسته دو
 بر مطلق حمل باب از ولی بود نشده استفاده آنها در رؤیت کلمه از ها آن در که بودند روایاتی دوم

 از که چه نآ. شد گرفته دیدن و رؤیت روی از شهادت معنای همان به را روایات دوم دسته مقید
 شهادت تحمل مرحله در شاهدین باید که است این اندکرده استظهار فقها مشهور فوق روایات

 و اشدب معتبر زنا وقوع بر شهادتشان تا باشند دیده دان سرمه در میل مانند را زنا عمل باید حتما
 .بود نخواهد معتبر شهادتشان اال

 زدن در که است مسلم که جا آن از که این جمله از کرد ذکر هم مؤیداتی توانمی نظریه این برای
 نزد در دیگر طرف از و دارد قرار اهمیت از باالیی درجه در مومن های انسان آبروی و جان شارع
 قوانین در مطلب این دیگر طرف از باز و است نامطلوبمیاسال جامعه در گناهان اشاعه شارع
 جاری صورتی در حدی مجازات و شودمی داشتهبر شبهه با حدود که است مسلم اسالم جزایی

 ینا  زنا وقوع اثبات در شارع بسا چه لذا نباشد میان در ای شبهه و شک گونه هیچ که شودمی
 و بماند محفوظمیاسال جامعه در مردم آبروی و جان تا است کرده شدیدی سختگیری چنین

 .برسد مطلوبی امنیت و آرامش و ثبات بهمیاسال جامعه

 دانندمی الزم زنا بر شهادت در را مخصوص رؤیت که روایاتی قبول الزمه :اول قول دلیل نقد
 باشدن قبول شهادتش نداد شهادت اخراج به ولی داد شهادت ایالج به فقط کسی اگر که است این
 (84 ص والتعذیرات، الحدود اسس).نیست گفتنی فقهی جهت از مطلب این که حالی در

 و ادخال غالبا است بوده جهت این از اند کرده اشاره هم اخراج به روایات رد که این :نقد پاسخ
 .نداردمیلزو اخراج مشاهده و رؤیت ولذا. شوندمی مشاهده یکدیگر با اخراج
 ینا در شارع شاید که چرا باشد الزم زنا بر شهادت در دو هر دیدن نیست بعید که این بر عالوه

 (278ص ،23 العقول،ج مرآت).است داشته زنا قوعو اثبات در بیشتر حساسیتی باره

 زنا یعرف مالزم مقدمات تیرؤ تیکفا به نیقائل: دوم گاهید
 آن جودو با که زنا عرفی مالزمات به شهادت زنا اثبات برای هستند معتقد معاصر فقهای از برخی

 ص ،40 ج نهاج،الم تکمله مبانی). باشدمی کافی است کرده پیدا تحقق زنا عرف دید به مالزمات

 (.68 ص والتعزیرات، الحدود. 83 ص والتعذیرات، الحدود اسس ،096 ص ، 0ج الدرالمنضود،.299
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 بررسی به و کرده بیان ترتیب به را اند آورده خود مدعی اثبات برای قول این به قائلین که دالیلی
 .پردازیممی ها آن

 سیارب شودمی شمرده قبیح بسیار آن مانند و زنامیاسال جامعه در که این به توجه با :اول دلیل
 الزمه لذا. کنند مشاهده جزئیاتش تمام با را زنا عادل شاهد چهار حداقل که افتدمی اتفاق نادر
 جامعه در زنا حد تعطیلی بدانیم معتبر زنا اثبات در را مخصوص نحو به مشاهده که این

 (096ص ،0 ج درالمنضود،).باشدمین مطلوب شارع نزد در قطعا این و باشدمیمیاسال

 زنا آسانی هب که نیست این دنبال شارع شود گفته نیست بعید گذشت که همانطور :اول دلیل نقد
 رایب مقدس شارع ولذا بشود ثابت شودمی جامعه در فحشاء شیوع و انتشار باعث که آن مانند و

 چهاربار باید کننده اقرار صشخ که است داده قرار را شرط این اقرار طریق از حتی زنا اثبات
 مسلم مطلب این بر گواه خوبی به زیر روایت. شود جاری او بر حد تا کند اقرار زنا عمل به نسبت
 این. باشدمین مطلوبمیاسال جامعه در گناهان وقوع آسان اثبات مقدس شارع نزد در که است

 :است قرار بدین روایت

ِد  َعْن  ابراهیم بن علی عن یعقوب بن محمد» :1العباس ابی معتبره  ُیوُنَس  َعْن  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ
َباٍن  َعْن 

َ
ِبي َعْن  أ

َ
اِس  أ ُبو َقاَل : َقاَل  اْلَعبَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ َتی  اللَّ

َ
ِبيَّ أ ي َفَقاَل  َرُجٌل   النَّ  َفَصَرَف  َزَنْیُت  ِإنِّ

ِبيُّ َتاهُ  َعْنهُ  َوْجَههُ   النَّ
َ
اِلَثةَ  َجاَء  ُثمَّ  َعْنهُ  َوْجَههُ  َفَصَرَف  َقاَل  َما ِمْثَل  َقاَل  ُثمَّ  اْلَْخِر  َجاِنِبِه  ِمْن  َفأ  الثَّ

ِه  َرُسوَل  َیا َفَقاَل  ي اللَّ ْنَیا َعَذاُب  َو  َزَنْیُت  ِإنِّ ْهَوُن  الدُّ
َ
ِه  َرُسوُل  َفَقاَل  اْلِْخَرِة  َعَذاِب  ِمْن  أ   اللَّ

َ
 ِبَصاِحِبُکْم  أ

ٌس 
ْ
ةً  َیْعِني َبأ قَ  ََل  َفَقاُلوا ِجنَّ

َ
اِبَعةَ  َنْفِسِه  َعَلی رَّ َفأ َمَر  الرَّ

َ
ِه  َرُسوُل  ِبِه  َفأ ْن   اللَّ

َ
 ج الشیعه، وسائل)«...ُیْرَجم أ

 (012 ص ،28
 درمیان سیعیو بازدارندگی که هستند قوانینی جزایی قوانین بهترین است بیان به الزم هم نکته این

 (200 ص انوارالفقاهه،).ودنش هم مردم از بسیاری شامل حال عین در ولی باشد داشته مردم

 ازن بر شهادت که است افتاده اتفاق بسیار  المؤمنین امیر و  خدا رسول زمان در: دوم دلیل
 هدشا خود این و است شده جاری سنگسار یا شالق حد هم آن دنبال به و است کرده پیدا تحقق

 .باشدیمن شرط مخصوص نحو به مشاهده و رؤیت زنا بر شهادت در که است این بر

                                                             
 روایات ذیل در آن بحث که هست عیسی بن محمد در اشکال تنها هستندمیاما ثقه حدیث این سند در دموجو افراد تمام .1

 .گذشت سابقه
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 خدا رسول عصر در که زنا جهت از که حدودی بیشتر که نیست مسلم مطلب این :دوم دلیل نقد
 امیرالمؤمنین و  این در که روایاتی و است بوده شاهدین شهادت واسطه به است شده اجرا 

 ستا شدهمی ثابت اقرار با آن مانند و زنا بیشتر عصر آن در که هست آن از حاکی است آمده زمینه
 ابی موثقه و (013 ص ،28 ج الشیعه، وسائل)تمار یحیی بن میثم صحیحه به توانمی روایات آن جمله از

 ص انوارالفقاهه،).کرد اشاره (015 ص ،28 ج الشیعه، وسائل) بصیر ابی صحیحه و (017ص ،28 ج الشیعه، وسائل)مریم

204 ) 
 زنا یعرف مالزمات به شهادت که این تاثبا بر معاصر فقهای از برخی کهمیسو دلیل :سوم دلیل

 :است چنین این صحیحه آن باشدمی زراره صحیحه اند آورده کنندمی کفایت زنا اثبات در

ُد  عن یعقوب بن محمد»: 1زراره صحیحه ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ٍد  ْبِن  أ  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُمَحمَّ

َباٍن  َعْن 
َ
ِبي ْن َع  ُزَراَرةَ  َعْن  أ

َ
ُهودُ  َشِهَد  ِإَذا: َقاَل   َجْعَفٍر  أ اِني َعَلی الشُّ هُ  الزَّ نَّ

َ
 َمْجِلَس  ِمْنَها َجَلَس  َقْد  أ

ُجِل  ِتِه  ِمِن  الرَّ
َ
ِقیَم  اْمَرأ

ُ
ُهمَّ  َیُقوُل   َعِليٌّ َکاَن  َو  َقاَل  اْلَحدُّ  َعَلْیِه  أ ْمَکْنَتِني ِإْن  اللَّ

َ
هُ  اْلُمِغیَرةِ  ِمَن  أ  َْلَْرِمَینَّ

 (88ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«اْلِحَجاَرةِ بِ 
 رؤیت بر تصریحی گونه هیچ شاهدین شهادت در است روشن روایت مفاد از که طور همان

 . است شده شناخته معتبر آنها شهادت حال عین در ولی شودمین دیده زنا مخصوص
 اهدهمش مورد که مقداری که است این به روایت این در شاهدین قول بازگشت تر روشن عبارت به
 ننشست مثل زن روی بر مرد نشستن محل که است بوده مقدار همین است گرفته قرار رؤیت و

 .باشند دیده را اخراج و ادخال عمل که آن بدون است بوده اش زوجه روی بر زوج
 جاری او بر حد که کسی از مراد که آن یا و بگیریم تعذیر معنای به روایت این در را حد که این و

 لغوی ظاهر خالف حد از تعذیر اراده که چرا.هست ظاهر خالف شدیدا بگیریم شاهدین را شودمی
 هم و است مکسر جمع شهود که این به باتوجه هم شاهدین به ضمیر رجوع و است حد عرفی و

 هب مناسب چندان شود جاری آنها بر قذف حد تا اند نداده زنایی نسبت جمله این با آنها که این
 (84 ص والتعذیرات، الحدود اسس).رسدمین نظر

 نب مغیره داستان به دارد  اشاره  که هست روایت ذیل دارد وجود فوق روایت در که جالبی نکته
ِبي اْبُن »: است چنین این داستان آن  که علیه الله لعنة شعبه

َ
ِلي، ُدَررِ  ِفي ُجْمُهورٍ  أ نَّ  ُرِوَي  الآلَّ

َ
 ُعَمَر  أ

                                                             
 .هستندمیاما ثقه حدیث این سند درسلسله موجود افراد تمام .1
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ْسَفِل  ِفي َناِزًَل  َکاَن  َو  اْلَبْصَرةِ  َعَلی ُشْعَبةَ  ْبَن  َرةَ اْلُمِغی اْسَتْخَلَف 
َ
ارِ  أ ُبو َو  َناِفٌع  َو  الدَّ

َ
َیادٌ  َو  ِشْبٌل  َو  َبْکَرةَ  أ  ِز

َها ِفي ْت  ُعُلوِّ یٌح  َفَهبَّ ْتُر  ُرِفَع  َو  اْلَبْیِت  َباَب  َفَفَتَحْت  ِر ُوا السِّ
َ
ةٍ  ِرْجَليِ َبْیَن  اْلُمِغیَرةَ  َفَرأ

َ
افَ  اْمَرأ ْصَبُحوا َلمَّ

َ
 أ

َم  يَ اْلُمِغیَرةُ  َتَقدَّ ُبو َفَقاَل  ِلُیَصلِّ
َ
َنا َعْن  َتَنحَّ  َبْکَرةَ  أ ْن  َفَکَتَب  ُعَمَر  َذِلَك  َفَبَلَغ  ُمَصالَّ

َ
 َکَتَب  َو  َلْیِه إِ  َیْرَفُعوا أ

َث  َقْد  اْلُمِغیَرةِ  ِإَلی ْشَخَص  َلَك  َخْیراً  َکاَن  ْبَلهُ قَ  ُمتَّ  ُکْنَت  َلْو  ِصْدقاً  َکاَن  ِإْن  ِبَما َعَلْیَك  ُتُحدِّ
َ
 ِإَلی َفأ

ُبو َو  َناِفٌع  َفَشِهَد  اْلَمِدیَنةِ 
َ
ْوَدی ُعَمُر  َفَقاَل  َمْعَبٍد  ْبُن  ِشْبُل  َو  َبْکَرةَ  أ

َ
ُبَعهُ  ِإَلَّ  اْلُمِغیَرةُ  أ َیا َفَجاَء  ُر  َیْشَهُد  دٌ ِز

ُه ا َشاَء  ِإْن  ِباْلَحقِّ  ِإَلَّ  َیْشَهُد  ََل  َرُجُل  َهَذا َفَقاَل  ا َفَقاَل  للَّ مَّ
َ
َنی أ ْشَهُد  َفاَل  الزِّ

َ
ي َو  ِبِه  أ ْیُت  َلِکنِّ

َ
ْمراً  َرأ

َ
 ِبیحاً قَ  أ

هُ  ُعَمُر  َفَقاَل  ْکَبُر  اللَّ
َ
اَلَثةَ  َجَلَد  َو  أ ا الثَّ ُبو ُجِلَد  َفَلمَّ

َ
ْشَهُد  َقاَل  َبْکَرةَ  أ

َ
نَّ  أ

َ
  ُعَمُر  َفَهمَّ  َزَنی َقْد  اْلُمِغیَرةَ  أ

َ
 ْن أ

 (77 ص ،08 الوسائل،ج مستدرک).«اْلُمِغیَرةَ  اْرُجِم  َیْعِني َصاِحَبَك  َفاْرُجْم  َجَلْدَتهُ  ِإْن  ع َعِليٌّ َلهُ  َل َفَقا َیْجِلَدهُ 
 استفاده هگون این خود مدعی براثبات فوق داستان از هستند دوم نظریه به معتقد که فقها از برخی
 پایین در هک را علیه الله لعنة مغیره اند داشته قرار باالیی مکان در که  کسانی چگونه که اند کرده
 داخل خصوصیات آن تمام با زن آن  فرج در را خود نحس آلت که اند دیده را هست گرفته قرار
 لیو است نبوده پذیر امکان خاص مشاهده و رؤیت طبیعی صورت به واقعه این در لذا و کند؟می
 هست شاهدی خود این و. اند انستهدمی رجم حد مستحق را او  امیرالمؤمنین حال عین در
 (099 ص ،0ج درالمنضود،).باشدمین زنا وقوع بر درشهادت شرط مخصوص مشاهده و رؤیت که این بر

 و هست اصطالحی حد همان حد از مراد روایت این در که این قبول برفرض: سوم دلیل نقد
 نکته این بیان مقام در ایترو این که نیست روشن باز گرددمی بر علیه مشهود به هم ضمیر مرجع
 احتمال روایت این در که چرا باشدمین شرط مخصوص رؤیت شهادت تحمل مقام در که هست

 روایت که است این احتمال آن و شودمی مجمل روایت احتمال آن به توجه با که رودمی هم دیگری
 کنایه به راگ بلکه باشدیمن شرط زنا به تصریح زنا بر شهادت اداء در است بوده مطلب این بیان در
 نای طبق لذا. شودمی قبول شهادتشان بدهند زنا به شهادت عادل شاهد چهار کسی علیه بر هم

 یفیتک و شروط بیان مقام در بلکه نیست شهادت تحمل شروط بیان مقام در اصال روایت معنی
 این بدانیم طشر را مخصوص رؤیت ما شهادت تحمل مقام در که آن ولو باشدمی شهادت اداء

 در روایت این لذا و داندمی زنا ثبوت در کافی هم را زنا تحقق به کنایه شهادت اداء مقام در روایت
 (023 تحریرالوسیله،ص حدود شرح فی الشریعه تفصیل).شودمی مجمل مراد اثبات
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 داشته رارق او باالی در که افرادی نیست بعید هیچ هم علیه الله لعنة شعبه بن مغیره داستان اما و
 ناز شخص به نسبت را مخصوص مشاهده است بوده ای گونه به وضعیتشان مکان جهت از اند

 را عرفی مالزمات که کسانی نفع به را روایت توانمین احتماالت این با لذا و اند داشته کننده
 .آورد دلیل عنوان به دانندمی کافی زنا درتحقق

 وقتی که هست اموری از گیردمی قرار مشاهده مورد که وقایعی سایر مانند زنا :چهارم دلیل
 گفته عرف نزد در شود مشاهده دارد خارج در واقعه تحقق با مالزمه عرفا که ای قریبه مقدمات

 با مالزمه عرفا که افعالی وقتی عرف هم زنا مورد در لذا و است شده دیده واقعه آن که شودمی
 مرد نییع کردندمی زنا هم با نفر دو این دیدیم ما که گویندمی ببینند را زن فرج در مرد آلت دخول

 به و کندمین سرزنش اخبار این خاطر به را کسی عرف و است کرده زن فرج داخل را خود آلت
 الحدود اسس.69 التعذیرات،ص و الحدود).هست علم غیر به قول تو کالم که گویندمین مخبر شخص

 (84 ص والتعذیرات،

 شهادت دیدنی فعل یک عرفیه مالزمات بر شهادت عرف نزد در که این اصل :مچهار دلیل نقد
 است طور همین مطلب هم زنا مورد در و باشدمی صحیح نگارنده نظر به هست فعل همان بر

 دلیل به مقدس شارع که شودمی فهمیده زنا بر شهادت باب روایات از  نگارنده نظر به ولکن
 به جامعه در امور گونه این که ندارد بنا دارد جامعه در سیجن مسائل روی که هایی حساسیت

 کرده یسختگیر عقالء عرف از بیشتر آن مانند و زنا اثبات در مقدس شارع لذا و شود ثابت آسانی
 ودش گفته بسا چه که این بر عالوه. است داده قرار زنا اثبات شرط را مخصوص ومشاهده رؤیت و

 حجیتی برداشت این و است تسامح روی از برداشت یک اردمو گونه این در عرف برداشت که
 .ندارد

 و هست کافی جماع مشاهده و رؤیت زنا بر درشهادت دارد داللت که است روایاتی :پنجم دلیل
 ادقص امام از بصیر ابی موثقه آن و است نشده اخراج و ایالج مشاهده به روایت آن در تعرضی هیچ
 هست: 

ْحَمَد  َعْن  یعقوب بن محمد» :بصیر ابی موثقه
َ
ِبي ْبِن  َعِليِّ َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  أ

َ
 ْن َع  َحْمَزةَ  أ

ِبي
َ
ِبي َعْن  َبِصیٍر  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ ْجُم  َیِجُب  ََل : َقاَل   اللَّ ی الرَّ ُهودُ  َیْشَهَد  َحتَّ ُهْم  اْْلَْرَبُع  الشُّ نَّ

َ
ْوهُ  َقْد  أ

َ
 َرأ

 (95 ،ص28 ج الشیعه، وسائل).«ُیَجاِمُعَها
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ْیُخ  َرَواهُ »:1کنانی ابوالصالح معتبره ِد  َعْن  َسِعیٍد  ْبِن  اْلُحَسْیِن  َعِن  5ِبِإْسَناِده الشَّ  اْلُفَضْیِل  ْبِن  ُمَحمَّ
ْلُت (: الکنانی الصالح ابی عن)

َ
َبا َسأ

َ
ِه  َعْبِد  أ ُجِل  َعِن   اللَّ ةِ  َو  الرَّ

َ
 َواِحٍد  ِلَحاٍف  ِفي ُیوَجَداِن  اْلَمْرأ

ْجُم  َیُکوُن  ََل  َو  َقاَل  ِماَئةً  ِماَئةً  ْدُهَمااْجلِ  َقاَل  ی الرَّ ُهودُ  َتُقوَم  َحتَّ ُهْم  اْْلَْرَبَعةُ  الشُّ نَّ
َ
ْوهُ  أ

َ
 وسائل).«ُیَجاِمُعَها َرأ

 (88ص ،28 ج الشیعه،

 اخراج و ایالج مشاهده و رؤیت کلمه اصال زنا بر شهادت باب روایات برخی در که این بر عالوه
 :است چنین این بصیر ابی معتبره روایت مثال طور به است نیامده

ِد  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ» :1بصیر ابی معتبره ِبي َعْن  َسَماَعةَ  َعْن  ُیوُنَس  َعْن  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ
َ
 َبِصیرٍ  أ

ُبو َقاَل  َقاَل 
َ
ِه  َعْبِد  أ ُجُل  ُیْرَجُم  ََل   اللَّ ُة  َو  الرَّ

َ
ی اْلَمْرأ َبَعةُ  َعَلْیِهَما َیْشَهَد  َحتَّ ْر

َ
 َو  اْلِجَماِع  َعَلی ُشَهَداَء  أ

یاَلِج  ْدَخاِل  َو  اإْلِ  (95ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«اْلُمْکُحَلةِ  ِفي َکاْلِمیِل  اإْلِ
 اداء و تحمل در اخراج و ایالج مشاهده و رؤیت بر روایت این در است روشن که طور همان

 و ایالج بر شهادت باید شهادت اداء در که دارد فقط و است نشده ای اشاره گونه هیچ شهادت
 حساب به فعل همان بر شهادت فعل یک عرفیه مالزمات بر شهادت عرف نزد در و باشد اخراج

 .آیدمی
 بصیر بیا معتبره و موثقه که است این مقید بر مطلق حمل مقتضی کند اشکال کسی است ممکن

 .است شده شرط مخصوص نحو به رؤیت ها آن در که کنیم روایاتی بر حمل را
 مثبتی دلیل دو قبیل از مقید و مطلق جا این در شاید که شودمی گفته اشکال این از جواب در ولی

 ود بین مراد وحدت به علم که تقیید شرط لذا و است نشده احراز ها آن در مراد وحدت که هستند
 دو هر به اخذ الزمه که کنیم اخذ دلیل دو هر به باید ولذا ندارد وجود جا این در هست مثبت دلیل
 (096ص ،0 ج المنضود، در).باشدمی زنا بر شهادت در اجمالی رؤیت به شهادت به اکتفاء دلیل

                                                             
 .گذشت حدیث این سند بررسی .1
 لحسینا و النعمان بن محمد بن محمد الّله عبد ابو الشیخ به اخبرنی فقد سعید بن الحسین عن الکتاب هذا في ذکرته ما و .5

 برنیاخ و الولید بن الحسن بن محمد ابیه عن الولید بن الحسن بن محمد بن احمد عن کلهم عبدون بن احمد و الّله عبید بن
 و عید،س نب الحسین عنابان بن الحسن بن الحسین عن الولید بن الحسن بن محمد عن القمي جید ابي الحسین ابو أیضا به

 تهذیب.)سعید بن الحسین عن محمد بن احمد عن الصفار الحسن بن محمد عن الولید بن الحسن بن محمد أیضا رواه
 (66-63 ص ،01 ج ،(المشیخه) االحکام

 .گذشت حدیث این سند بررسی .1
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 بر حمل اند کرده اشاره شهادت اداء و تحمل در مشاهده و رؤیت کلمه به هم دیگری روایات ولذا
 ناسلیت آلت دخول و زنا وقوع با مالزم فاعر باشد ایگونه به باید حتما مقدمات که شودمی معنا این
 شهادت اداء و تحمل در دقتی بی و ایمسامحه باره این در نباید و باشد زن فرج در مرد

 (69 ص والتعذیرات، الحدود).بشود

 شرط مخصوص نحو به را رؤیت که ایادله بین مراد وحدت نگارنده نظر به :پنجم دلیل نقد
 آن مخصوصا هست محرز بودند دانسته شرط را رؤیت مطلق ورتص به که ایادله و دانستمی
 و اندبوده حد موضوع تحدید مقام در است آمده اخراج و ایالج رؤیت کلمه آنها در که روایاتی که

 یدمق بر حمل روایات این در مطلق بنابراین باشدمی حدود اجرای در تخفیف بر هم شارع بناء
 بر حمل را آمده دان سرمه در میل مشاهده و رؤیت کلمه آنها در که روایاتی که این لذا و شودمی

 .بود خواهد ظاهر خالف  بکنیم آن عرفیه مالزمات بر شهادت اداء و تحمل در دقت

 جلد موجب یزنا و رجم مورد یزنا نیب لیتفص احتمال: سوم دیدگاه
 دیگر برخی حتی و( 208ص ،4 ج استبصار،)اندکرده مطرح را تفصیل احتمال محدثین و فقها از برخی

 زنا برای که صورت این به.  ( 276ص ،23 ج العقول، مرآة.83ص ،06 مالذاالخیار،ج)اند شده ملتزم هم آن به
 شالق موجب زنای برای  ولی است شرط مخصوص نحو به مشاهده و رؤیت سنگسار موجب
 برای کافی هم زنا مقدمات رؤیت بسا چه بلکه.)باشدمین شرط مخصوص مشاهده و رؤیت
 (.باشدمی حد اجرای

 نحو به مشاهده و رؤیت که روایاتی که است این محدثین و فقها از دسته این دلیل : دلیل
 همان هم قیس بن محمد صحیحه و است رجم باب به مربوط همگی اند کرده شرط را مخصوص

 نب محمد ولا و دوم  صحیحه نیست بعید ولی بود شالق حد بر مشتمل چند هر  گذشت که طور
 رجم لمهک با را قیس بن محمد صحیحه کلینی االسالم ثقه دیگر طرف از و باشد روایت یک قیس

 جلد و رجم بین مردد روایت حداقل لذا و( 35ص ،04 ج ،«دارالحدیث طبع»الکافی). است آورده سنگسار و
 رؤیت به متکی شهادت تا است آمده جلد حد مورد در روایت این که شودمین ثابت و است

 .بشود ثابت جلد حد در مخصوص
 اثبات در مخصوص مشاهده و رؤیت است این اش عرفی ظهور که داریم روایاتی دیگر طرف واز
 یرز در اگر مرد و زن که هست این مفادش که هست روایاتی آن  دسته یک که باشدمین شرط زنا
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 آن از نمونه دو شودمی جاری آنها بر است شالق ضربه صد که زنا حد شوند دیده لحاف یک
 :هستند قرار بدین روایات

ِبیِه  َعْن  َعِليٌّ عن یعقوب بن محمد» :1(سنان بن عبدالله صحیحه)اول روایت
َ
 َمْحُبوٍب  اْبِن  َعِن  أ

ِه  َعْبِد  َعْن  ِبي َعْن  ِسَناٍن  ْبِن  اللَّ
َ
ِه  َعْبِد  أ نَ  ِفي اْلَجْلِد  َحدُّ  َیُقوُل  َسِمْعُتهُ  َقاَل   اللَّ ْن  یالزِّ

َ
 ِفي ُیوَجَدا أ

ُجاَلِن  َو  َواِحٍد  ِلَحاٍف  َتاِن  َو  َواِحٍد  ِلَحاٍف  ِفي ُیوَجَداِن  الرَّ
َ
 ج الشیعه، وسائل).«َواِحٍد  ِلَحاٍف  ِفي ُتوَجَداِن  اْلَمْرأ

 (85 ص ،28

 َعْن  َمْحُبوٍب  اْبُن  عن 5باسناده حسن بن محمد» (:مسکان بن عبدالله صحیحه:) دوم روایت
ِه  َعْبِد  ِبي َعْن  ُمْسَکاَن  ْبِن  اللَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ َنی ِفي اْلَجْلِد  َحدُّ  َیُقوُل  َسِمْعُتهُ  َقاَل   اللَّ ْن  الزِّ

َ
 ِفي ُیوَجَدا أ

ُجاَلِن  َو  َواِحٍد  ِلَحاٍف  َتاِن  َو  َواِحٍد  ِلَحاٍف  ِفي ُیوَجَداِن  الرَّ
َ
 ج الشیعه، وسائل).«َواِحد ِلَحاٍف  ِفي ُتوَجَداِن  اْلَمْرأ

 (91 ص ،28

یر که مردی و زن درباره مضمون این به شبیه هم دیگری روایات روایت دو این از غیر  حافل یک ز
 (90_84 ص ،28 ج الشیعه، وسائل).است آمده باشند خوابیده

 دهدی لحاف یک زیر در مردی و زن اگر که است صورت این به روایات این به استدالل تقریب
 در که این با شودمی جاری آنها بر زنا حد روایت مفاد طبق دهند شهادت آن به شاهدین و شوند

 دخو این و نیست پذیر امکان رؤیتش شاهدین برای اصال مخصوص صورت به زنا لحاف زیر
 نحو به مشاهده و رؤیت جلد حد خصوص در شهادت اداء و تحمل در که این بر است دلیلی

 ( 276ص ،23 ج العقول، مرآة. 83_82ص ،06 االخیار،ج مالذ).باشدمین شرط مخصوص

 :بود چنین این آن که  باشدمی زراره صحیحه روایات دوم دسته

ُد  عن یعقوب بن محمد»: 1زراره صحیحه  ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ٍد  ْبِن  أ  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُمَحمَّ

َباٍن  َعْن 
َ
ِبي َعْن  ُزَراَرةَ  َعْن  أ

َ
ُهودُ  ِهَد َش  ِإَذا: َقاَل   َجْعَفٍر  أ اِني َعَلی الشُّ هُ  الزَّ نَّ

َ
 َمْجِلَس  ِمْنَها َجَلَس  َقْد  أ

                                                             
 .هستندمیاما ثقه حدیث این سند سلسله در موجود افراد تمام .1
 بن الحسن عن ابیه عن ابراهیم بن علي االسانیدعن بهذه رویته ما محبوب بن نالحس عن ذکرته ما جملة من و .5

 االحکام تهذیب.)محبوب
 (54 ص ،01 ،ج(المشیخه)
 .هستندمیاما ثقه حدیث این سند درسلسله موجود افراد تمام .1
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ُجِل  ِتِه  ِمِن  الرَّ
َ
ِقیَم  اْمَرأ

ُ
ُهمَّ  َیُقوُل  ع َعِليٌّ َکاَن  َو  َقاَل  اْلَحدُّ  َعَلْیِه  أ ْمَکْنَتِني ِإْن  اللَّ

َ
هُ  اْلُمِغیَرةِ  ِمَن  أ  َْلَْرِمَینَّ

 (88ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ِباْلِحَجاَرةِ 
 رؤیت بر تصریحی گونه هیچ شاهدین شهادت در است روشن روایت مفاد از که طور همان

 .است شده شناخته معتبر آنها شهادت حال عین در ولی شودمین دیده زنا مخصوص
 هدهمشا که روایاتی که اند فرموده روایات از طائفه این بین جمع در محدث فقیهان  از برخی لذا
 آن مقابل روایات و است سنگسار موجب زنای به مربوط دانستمی رطش را مخصوص نحو به

 (83_ 82 ص ،06 ج مالذاالخیار،).است شالق موجب زنای به مربوط

 آن و کرد نقد را دلیل این توانمی است آمده قذف باب در که ای صحیحه به توجه با:  دلیل نقد
 :است چنین این صحیحه

ِبیِه  َعْن  َتْفِسیِرهِ  ِفي َراِهیَم ِإبْ  ْبُن  َعِليُّ» :1حریز صحیحه
َ
ادٍ  َعْن  أ یزٍ  َعْن  َحمَّ ِبي َعْن  َحِر

َ
ِه  َعْبِد  أ   اللَّ

َبداً  َشَهاَدٌة  َلهُ  ُتْقَبُل  ََل  َو  َجْلَدًة  َثَماِنیَن  ُیْجَلُد  اْلَقاِذُف : َقاَل 
َ
ْوَبةِ  َبْعَد  ِإَلَّ  أ ْو  التَّ

َ
 َلُه  َشِهَد  ْن َفِإ  َنْفَسهُ  ُیْکِذَب  أ

َبی َو  ةٌ َثاَلثَ 
َ
اَلَثةُ  ُیْجَلُد  َواِحٌد  أ ی َشَهاَدُتُهْم  ُتْقَبُل  ََل  َو  الثَّ َبَعةٌ  َیُقوَل  َحتَّ ْر

َ
ْیَنا أ

َ
 يفِ  اْلِمیِل  ِمْثَل  َرأ

 (077ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«اْلُمْکُحَلةِ 

 اعتبار در و است اشخاص به زنا دادن نسبت و قذف درباره روایت مورد است روشن که طور همان
 در میل مانند شهادت اداء و تحمل در باید آنها حتما که است آمده عادل شاهد چهار این ادتشه

 روایت این در زنا بر شهادت انواع بین فرقی و باشند کرده مشاهده و رؤیت را عمل دان سرمه
 .دارد اطالق روایت جهت این از لذا و است نشده گذاشته

 هادتش تحمل کیفیت جهت از محصنه غیر زنای و محصنه زنای بین تفصیل که این بر عالوه
 تاس کرده مطرح را تفصیل احتمال فقط هم طوسی شیخ جناب و. باشدمی فقهاء اجماع خالف

 ،0ج درالمنضود،.024 ص الوسیله، تحریر حدود شرح فی الشریعه تفصیل. 208.ص ،4 ج استبصار،).است نداده فتوا آن به و

 (093 ص

 اشاره  جلد حد در مخصوص رؤیت اشتراط عدم بر آن به مستدل که تیروایا به استدالل اما و
 که شودمی روشن آن ذیل گرفتن نظر در با روایات اول دسته در که چرا باشدمین صحیح  بود کرده
 زنا در شالق حد با مساوی که مقدری تعذیر منتها است تعذیر یا «زنا در شالق حد» از مراد

                                                             
 .گذشت حدیث این سند بررسی .1
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 ،40 ج الکالم، جواهر).اند فهمیده روایت از طور همین فقها از یبسیار که طور همان باشدمی

 به ارتباطی هیچ و باشدمی خود به مخصوص مستقل حد که آن یا و (66 ص والتعذیرات، الحدود.311ص
یر در مرد دو همخوابی قطعا که است این استظهار این دلیل. ندارد زنا حد  رب شاهد لحاف یک ز

 طهواس به لذا. باشد کشتن و قتل ها آن حد داشت جا بود چنین این اگر چون نیست دو آن لواط
 همخوابگی برای مقدری و مخصوص حد یا تعذیر روایت صدر از مراد شودمی روشن قرینه این

 .اشدب سازگار عقوبت این روایت فقرات تمام با تا باشدمی واحد لحاف زیر در  زن یک و مرد یک
 هک هست مقرر زنا برای که حدی که شودمی این گذشت اول تهدس در که روایتی دو معنای لذا

 وجود هم اند شده جمع واحد لحاف زیر در که ومردی زن برای هست شالق ضربه صد همان
 . شودمی جاری زن و مرد این بر زنا حد که باشد این روایت این معنای که این نه دارد

 :است آمده  باقر امام از که هست روایتی معنا این بر شاهد

ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  یعقوب بن محمد» :1عبیده ابی صحیحه
َ
ِبي َعْن  َمْحُبوٍب  اْبِن  َعِن  أ

َ
 أ

وَب  یُّ
َ
ِبي َعْن  أ

َ
ِبي َعْن  ُعَبْیَدةَ  أ

َ
 َواِحٍد  ِلَحاٍف  ِفي َرُجَلْیِن  َوَجَد  ِإَذا  َعِليٌّ َکاَن : َقاَل   َجْعَفٍر  أ

َدْیِن  اِني َحدَّ  َدُهَماَجلَ  ُمَجرَّ َتاِن  َکَذِلَك  َو  ِمْنُهَما َواِحٍد  ُکلَّ  َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  الزَّ
َ
 َواِحٍد  ِلَحاٍف  ِفي ُوِجَدَتا ِإَذا اْلَمْرأ

َدَتْیِن   (89 ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمْنُهَما َواِحَدةٍ  ُکلَّ  َجَلَدُهَما ُمَجرَّ
 دو برای را هست زنا  برای که حدی  امیرالمومنین است شنرو باال روایت از که طور همان
 اجراء آنها بر را زنا حد که این نه است کردهمی اجراء اند خوابیده واحد لحاف یک زیر در مردی
 !باشد کرده

 را  زن و مرد  آن مجازات روایات آن در که دارد هم معارضی روایات روایات، این که این بر عالوه
 تکمله مبانی).باشدمین زنا حد شالق ضربه ونه نود نیست شکی و است دانسته شالق ضربه ونه نود

 دوم دسته روایات به فقها مشهور هم روایات دسته دو این بین درتعارض و (296 ص ،40 ج المنهاج،
 دو بر که حدی که این بر  است دیگری قرینه خود این و (291 ص ،42 ج الکالم، جواهر).کردند عمل

 .باشدمین زنا حد خوابندمی واحد لحاف زیر در که شخصی
 مجمل صحیحه این نگارنده نظر به که گذشت سابق های بحث در زراره صحیحه از جواب اما و

 .باشدمی

                                                             
 .هستندمیاما ثقه سند در واقع افراد تمام .1
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 زنا بر شهادت الفاظ در حیتصر اشتراط: سوم جهت
 هب باشد زنا وقوع در نص الفاظ شهادت اداء در باید که اند شده معتقد نظر این به فقها مشهور 

 نز فرج داخل مرد تناسلی آلت که دهند گواهی زنا وقوع بر شهادت در صراحت به که صورت این
 مشهور مقابل در ولی( 097 ص ، 0ج الدرالمنضود،.261 ص 27 ج االحکام، مهذب.203 ص الفقاهه، انوار). است شده

 وقوع رد  حالیه قرائن واسطه به ولو الفاظ عرفی یا وضعی ظهور که اند شده معتقد فقها از برخی
 الحدود اسس. 413ص ،25 ج الصادق، فقه.299 ص 40 ج الکالم، جواهر).کندمی کفایت خارج در زنا تحقق و

 (84 ص والتعذیرات،

 به ولو رفیع یا وضعی ظهور اگر زنا بر شهادت در الفاظ که نیست اختالفی هیچ فقها بین در البته
 نخواهد اعتباری هیچ شهادت آن باشند نداشته زنا حققت و وقوع بر حالیه قرائن واسطه
 (299ص ،40 ج جواهرالکالم،).داشت

 :کرد تقسیم دودسته به توانمی زمینه این در را فقها دیدگاه لذا

 زنا بر شهادت اداء در الفاظ نصوصیت اشتراط به قائلین: اول دیدگاه
 که یا گونه به باشد زنا  وقوع در نص الفاظ باید زنا بر شهادت در که هستند معتقد فقها مشهور

 قرار زن فرج در مرد آلت دان سرمه در میل مانند که باشد داشته داللت ها آن شهادت صراحت به
 :است ترتیب این به اند کرده اقامه باره این در مشهور که دالیلی. است گرفته

 استعمال اخراج و ایالج از غیر دیگری امور در اوقات از بسیاری در زنا که آنجا از: اول دلیل
 نآ نباشد اخراج و ایالج در نص شهادتشان شاهدین زمانی تا لذا آن مانند و تفخیذ مثل شودمی

 (413ص ،25 ج الصادق، فقه.091 ص ،0درالمنضود،ج. 465ص ،05 المسائل،ج ریاض)0.بود نخواهد حجت شهادتشان

 لیلد شودمی استعمال ادخال و ازایالج رغی دیگری امور در گاهی زنا که این صرف :اول دلیل نقد
 ادخال و ایالج در ظهور زنا که آن از بعد لذا و بشود تخریب وادخال ایالج در زنا ظهور شودمین

 هورظ صرف یا هست شرط نصوصیت شهادت در آیا است بحث و کالم اول خود این دیگر داشت
 .باشدمی مطلوب به مصادره به شبیه مستدل دلیل  نگارنده نظر به لذا کندمی کفایت

                                                             
 بمار و کذلك، ُعویَن  إذا إاّل  به الشهادة تسمع فال ذلك، إاّل  حقیقةً  للزنا معنی ال و ُسِمع، أو ُعویَن  بما ُتسَمع إّنما دةالشها ألّن  .1

طلق
ُ
 .للحّد  الموجب في نّصاً  الشهادة تکن لم به الشهود یصّرح لم فلو نحوه، و التفخیذ من غیره علی أ
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 شهادت اداء در که دارد داللت روشنی به دارد وجود زنا بر شهادت باب در که روایاتی:دوم دلیل
 روایات آن از برخی. کنند بیان شهادتشان در را اخراج و ایالج وقوع صراحت به شاهدین باید

 :هستند قرار بدین

ُد » (:حلبی صحیحه)اول روایت ِد  َعْن  ُقوَب َیْع  ْبُن  ُمَحمَّ ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ
َ
ٍد  ْبِن  أ  َعْن  َو  ُمَحمَّ

ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ
َ
ِبي اْبِن  َعِن  َجِمیعاً  أ

َ
ادٍ  َعْن  ُعَمْیٍر  أ ِبي َعْن  اْلَحَلِبيِّ َعِن  َحمَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ : َقاَل   اللَّ

ْجِم  َحدُّ  ْن  الرَّ
َ
َبَعةٌ  َیْشَهَد  أ ْر

َ
  أ

َ
ُهْم أ ْوهُ  نَّ

َ
 (94ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ُیْخِرُج  َو  ُیْدِخُل  َرأ

ةٍ  َعْن  َو » (:بصیر ابی روایت)دوم روایت ْصَحاِبَنا ِمْن  ِعدَّ
َ
َیادٍ  ْبِن  َسْهِل  َعْن  أ ِد  َعْن  ِز  ِن اْلَحَس  ْبِن  ُمَحمَّ

ادِ  َعْن  اْلَبْصِريِّ  ِبي ْن َع  اْلَعَقْرُقوِفيِّ ُشَعْیٍب  َعْن  ِعیَسی ْبِن  َحمَّ
َ
ِبي َعْن  َبِصیٍر  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ  َحدُّ : َقاَل   اللَّ

ْجِم  َنا ِفي الرَّ ْن  الزِّ
َ
َبَعةٌ  َیْشَهَد  أ ْر

َ
ُهْم  أ نَّ

َ
ْوهُ  أ

َ
 (95 ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ُیْخِرُج  َو  ُیْدِخُل  َرأ

ِبیِه  َعْن  َتْفِسیِرهِ  ِفي ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ» ( :حریز صحیحه) سوم روایت
َ
ادٍ  َعْن  أ یزٍ  َعْن  َحمَّ ِبي ْن َع  َحِر

َ
 أ

ِه  َعْبِد  َبداً  َشَهاَدٌة  َلهُ  ُتْقَبُل  ََل  َو  َجْلَدةً  َثَماِنیَن  ُیْجَلُد  اْلَقاِذُف : َقاَل   اللَّ
َ
ْوَبةِ  َبْعَد  ِإَلَّ  أ ْو  التَّ

َ
 َنْفَسهُ  ُیْکِذَب  أ

َبی َو  َثاَلَثةٌ  َلهُ  َشِهَد  َفِإْن 
َ
اَل  ُیْجَلُد  َواِحٌد  أ ی َشَهاَدُتُهْم  ُتْقَبُل  ََل  َو  َثةُ الثَّ َبَعةٌ  َیُقوَل  َحتَّ ْر

َ
ْیَنا أ

َ
 اْلِمیِل  ْثَل مِ  َرأ

 0(077ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«اْلُمْکُحَلةِ  ِفي
 این رد که جمالتی این از تر صریح تعابیری اصال است روشن فوق روایات مفاد از که طور همان

 .ندارد وجود است شده وارد زنا وقوع بر روایات

 است این دانندمی الزم زنا بر شهادت در را صراحت که روایاتی قبول الزمه :دوم دلیل اول نقد
 حالی رد نباشد قبول شهادتش نداد شهادت اخراج به ولی داد شهادت ایالج به فقط کسی اگر که
 (84 ص والتعذیرات، الحدود اسس).نیست گفتنی فقهی جهت از مطلب این که

 است بوده جهت این از اند کرده اشاره هم اخراج به روایات در که این :دوم دلیل اول نقد پاسخ
 .نداردمیلزو اخراج مشاهده و رؤیت ولذا. شوندمی مشاهده یکدیگر با اخراج و ادخال غالبا

 در ارعش شاید که چرا باشد الزم زنا بر شهادت در دو هر  گفتن و ذکر نیست بعید که این بر عالوه
 (278ص ،23 العقول،ج مرآت).است داشته زنا وقوع اثبات در بیشتر حساسیتی باره این

                                                             
 . گذشت احادیث این همه سند بررسی .1
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 مجامعت بر شهادت صرف که داریم هم دیگری روایات روایات، این مقابل در: دوم دلیل دوم نقد
 کنیمیم معنی این بر حمل همگی را فوق روایات این لذا و است شده دانسته زنا اثبات برای کافی

 اشدب زنا تحقق در نص اگر زنا در شهادت هرچند کندمی کفایت زنا بر شهادت در عرفی ظهور که
 . هست بهتر

 :هستند قرار بدین روایات آن

ْحَمَد  َعْن  یعقوب بن محمد» (:بصیر ابی موثقه)اول روایت
َ
ِبي ْبِن  َعِليِّ َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  أ

َ
 أ

ِبي َعْن  َحْمَزةَ 
َ
ِبي َعْن  َبِصیٍر  أ

َ
ِه  ْبِد َع  أ ْجُم  َیِجُب  ََل : َقاَل   اللَّ ی الرَّ ُهودُ  َیْشَهَد  َحتَّ ُهْم  اْْلَْرَبُع  الشُّ نَّ

َ
 َقْد  أ

ْوهُ 
َ
 (95 ،ص28 ج الشیعه، وسائل).«ُیَجاِمُعَها َرأ

ْیُخ  َرَواهُ »:1(کنانی ابوالصالح معتبره) دوم روایت ِد ُمَح  َعْن  َسِعیٍد  ْبِن  اْلُحَسْیِن  َعِن  5ِبِإْسَناِده الشَّ  مَّ
ْلُت ( : الکنانی الصالح ابی عن) اْلُفَضْیِل  ْبِن 

َ
َبا َسأ

َ
ِه  َعْبِد  أ ُجِل  َعِن   اللَّ ةِ  َو  الرَّ

َ
 ِفي ُیوَجَداِن  اْلَمْرأ

ْجُم  َیُکوُن  ََل  َو  َقاَل  ِماَئةً  ِماَئةً  اْجِلْدُهَما َقاَل  َواِحٍد  ِلَحاٍف  ی الرَّ ُهودُ  َتُقوَم  َحتَّ ُه  اْْلَْرَبَعةُ  الشُّ نَّ
َ
ْوهُ  ْم أ

َ
 َرأ

 (88ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ُیَجاِمُعَها

 ازن بر شهادت در الفاظ داشتن یعرف ای یوضع ظهور اشتراط به نیقائل: دوم دگاهید
 رب درشهادت که الفاظی که هستند معتقد جواهر صاحب مرحوم جمله از معاصر فقهای از برخی

 اشتهد خارج عالم در زنا وقوع بر احوالیه قرائن  واسطه به ولو عرفی یا وضعی داللت دارد وجود زنا

 الحدود اسس. 413ص ،25 ج الصادق، فقه.299 ص 40 ج الکالم، جواهر) .کندمی کفایت زنا وقوع اثبات برای باشند

 (84 ص والتعذیرات،
 :از اند عبارت کرد بیان قائلین از دسته این برای توانمی که دالیلی 

                                                             
 . گذشت حدیث این سند بررسی.1
 لحسینا و النعمان بن محمد بن محمد الّله عبد ابو الشیخ به اخبرنی فقد سعید بن الحسین عن الکتاب هذا في ذکرته ما و .5

 برنیاخ و الولید بن الحسن بن محمد ابیه عن الولید بن الحسن بن محمد بن احمد عن کلهم عبدون بن احمد و الّله عبید بن
 و سعید، نب الحسین عنابان بن الحسن بن الحسین عن الولید بن الحسن بن محمد عن القمي جید ابي الحسین ابو أیضا به

 تهذیب.)سعید بن الحسین عن محمد بن احمد عن الصفار الحسن بن محمد عن الولید بن الحسن بن محمد أیضا رواه
 (66-63 ص ،01 ج ،(المشیخه) االحکام
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 کرده امضاء را آن هم شارع و هستند حجت امور همه در  عقالء زدن در ظهور و ظاهر :اول دلیل
 شهادت باب در که روایاتی و کنیم ید رفع ظواهر حجیت از  شهادات باب در ندارد وجهی و است

 واهرظ حجیت رادع لذا و دارند زنا بر شهادت در صراحت اعتبار به اشعار حداکثر دارد وجود زنا بر
 (412ص ،25 الصادق،ج قهف).شد نخواهند جا این در

 در که این در که این در دارند ظهور زنا بر شهادت باب روایات از برخی که این در: اول دلیل نقد
 لذا و نیست ای شبهه و شک جای است الزم زنا وقوع در نصوصیت و صراحت زنا بر شهادت

 . باشندمی زنا بر شهادت در ظواهر حجیت رادع روایات این که کند ادعا کسی است ممکن

 ونچ نیست روشن زنا بر شهادت در ظواهر حجیت بر فوق روایات رادعیت: اول دلیل نقد پاسخ
 جودو نیز دیگری روایات زنا بر شهادت در صراحت اعتبار بر فوق روایات ظهور قبول فرض بر

 در هکبل باشدمین شرط زنا بر شهادت در صراحت این که شودمی استفاده روایات آن از که داشت
 .است شده دانسته زنا اثبات برای کافی مجامعت بر شهادت فقط روایات آن

 رب اداء در تصریح دارد داللت روایات آن که دارد وجود زنا بر شهادت باب در روایاتی: دوم دلیل
 :هستند قرار بدین روایات آن نداردمیلزو زنا بر شهادت

ْحَمَد  ْن َع  یعقوب بن محمد» (:بصیر ابی موثقه)اول روایت
َ
ِبي ْبِن  َعِليِّ َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  أ

َ
 أ

ِبي َعْن  َحْمَزةَ 
َ
ِبي َعْن  َبِصیٍر  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ ْجُم  َیِجُب  ََل : َقاَل   اللَّ ی الرَّ ُهودُ  َیْشَهَد  َحتَّ ُهْم  اْْلَْرَبُع  الشُّ نَّ

َ
 َقْد  أ

ْوهُ 
َ
 (95 ،ص28 ج الشیعه، وسائل).«ُیَجاِمُعَها َرأ

ْیُخ  َرَواهُ »:1(کنانی ابوالصالح معتبره) دوم یتروا ِد  َعْن  َسِعیٍد  ْبِن  اْلُحَسْیِن  َعِن  5ِبِإْسَناِده الشَّ  ُمَحمَّ
ْلُت ( : الکنانی الصالح ابی عن) اْلُفَضْیِل  ْبِن 

َ
َبا َسأ

َ
ِه  َعْبِد  أ ُجِل  َعِن   اللَّ ةِ  َو  الرَّ

َ
 ِفي ُیوَجَداِن  اْلَمْرأ

                                                             
  .گذشت حدیث این سند بررسی.1
 لحسینا و النعمان بن محمد بن محمد الّله عبد ابو الشیخ به اخبرنی فقد سعید بن الحسین عن الکتاب هذا في ذکرته ما و .5

 برنیاخ و الولید بن الحسن بن محمد ابیه عن الولید بن الحسن بن محمد بن احمد عن کلهم عبدون بن احمد و الّله عبید بن
 و سعید، نب الحسین عنابان بن الحسن بن الحسین عن الولید بن الحسن بن محمد عن ميالق جید ابي الحسین ابو أیضا به

 تهذیب.)سعید بن الحسین عن محمد بن احمد عن الصفار الحسن بن محمد عن الولید بن الحسن بن محمد أیضا رواه
 (66-63 ص ،01 ج ،(المشیخه) االحکام
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ْجُم  َیُکوُن  ََل  َو  َقاَل  ِماَئةً  ِماَئةً  ِلْدُهَمااْج  َقاَل  َواِحٍد  ِلَحاٍف  ی الرَّ ُهودُ  َتُقوَم  َحتَّ ُهْم  اْْلَْرَبَعةُ  الشُّ نَّ
َ
ْوهُ  أ

َ
 َرأ

 (88ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«ُیَجاِمُعَها
ُد »(: زراره صحیحه)سوم روایت ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ

َ
ٍد  ْبِن  أ َباٍن  َعْن  َحَکِم الْ  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُمَحمَّ

َ
 أ

ِبي َعْن  ُزَراَرَة  َعْن 
َ
ُهودُ  َشِهَد  ِإَذا: َقاَل   َجْعَفٍر  أ اِني َعَلی الشُّ ُه  الزَّ نَّ

َ
ُجِل  َمْجِلَس  ِمْنَها َجَلَس  َقْد  أ  الرَّ

ِتِه  ِمِن 
َ
ِقیَم  اْمَرأ

ُ
 0(88ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«اْلَحدُّ  َعَلْیِه  أ

 شهادت یا مرد و زن مجامعت بر شهادت صرف به است شنرو فوق روایت سه این از که طور همان
 گیرندیم قرار هم روی شوهر و زن که بودند گرفته قرار یکدیگر روی ایگونه به مرد و زن که این بر

 .شودمی قبول ها آن شهادت

 روشن و است مجمل زراره صحیحه گذشت سابق های بحث در که طور همان :دوم دلیل نقد
 در مذکور شهادت  که این بر عالوه. هست شهادت اداء یا شهادت تحمل اممق به مربوط نیست

 در هم مطلب این و باشدمی زنا تحقق بر کنایه بلکه ندارد زنا تحقق بر عرفی ظهور زراه صحیحه
 هادتش آن باشد نداشته زنا تحقق بر وضعی و عرفی ظهور اگر شهادت که است مسلم  فقهاء نزد

 .ندارد اعتباری هیچ
 کندمی تکفای زنا بر شهادت در عرفی ظهور این بر که این بر دوم و  اول روایت که نیست بعید یول

 :است زیر روایت مسئله این بر شاهد باشد تمام داللتش

ِد  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ» :5بصیر ابی معتبره ِبي َعْن  َسَماَعةَ  َعْن  ُیوُنَس  َعْن  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ
َ
 َبِصیٍر  أ

ُبو َقاَل  َقاَل 
َ
ِه  َعْبِد  أ ُجُل  ُیْرَجُم  ََل  اللَّ ةُ  َو  الرَّ

َ
ی اْلَمْرأ َبَعةُ  َعَلْیِهَما َیْشَهَد  َحتَّ ْر

َ
 َو  اْلِجَماِع  َعَلی ُشَهَداَء  أ

یاَلِج  ْدَخاِل  َو  اإْلِ  ( 95ص ،28 ج الشیعه، وسائل).«اْلُمْکُحَلةِ  ِفي َکاْلِمیِل  اإْلِ
 در  ادخال و ایالج بر شهادت کنار در جماع بر شهادت است شنرو فوق روایت از که طور همان

 .است شده دانسته معتبر روایت

 یبند جمع
 .آمد دست به نتیجه سه شد انجام زنا بر شهادت باب ذیل که روایاتی بررسی به توجه با

                                                             
 .گذشت حدیث دو این سند بررسی .1
 .گذشت حدیث ینا سند بررسی .5
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 و حس به متکی شهادت این است الزم زنا بر شهادت واداء تحمل در که است آن اول نتیجه
 آن لوو ندارد حجیتی زنا وقوع و تحقق در باشد دیگری امور به متکی که شهادتی و باشد همشاهد

 .باشد آور علم امور آن شاهدین برای  که
 ایدب باشد مشاهده و حس به متکی باید شهادت اداء و تحمل که این بر عالوه که آن دوم نتیجه

 .شتگذ آن توضیح که باشد مخصوصی نحو به هم مشاهده و حس این
 در نصوصیت و کندمی کفایت زنا تحقق بر عرفی ظهور زنا بر شهادت در که آن هم سوم نتیجه

 .باشدمین شرط زنا وقوع بر شهادت
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