
 
  



 
 

ص   صیمجله علمی تخ
 ه افرسری منطق کانون وکالی دادگست 

 31 شماره - دوره جدید
 5931بهار 



 
 فارس منطقه دادگستری وکالی کانون تخصصی علمی مجله

 زیر نظر کمیسیون انتشارات
 کانون وکالی دادگستری: امتیازصاحب 

 بهنام اکبری: مدیرمسئول
 نیامحمدباقر عامریدکتر : سردبیر

 :هیأت تحریریه

 شیراز دانشیار دانشگاه دکتر محمد امامی
 شیرازدانشگاه  استادیار  یعامر یزدکتر پرو

 آزاد اسالمی، واحد شیرازدانشگاه  استادیار دکتر کورش استوارسنگری
 شیراز استادیار دانشگاه دکتر نادر مردانی

 آزاد اسالمی، واحد شیراز استادیار دانشگاه اله عسکریدکتر حکمت
 آزاد اسالمی، واحد مرودشت استادیار دانشگاه دکتر رحیم مختاری

 کاشان استادیار دانشگاه عباسعلی فراهتیدکتر 
 وکالی دادگستری عضو کانون حسین مرادی

 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرونعضو  محمدرحیم بهبهانی
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، واحد خرامه مهرزاد مسیحی

 کانون وکالی دادگستریعضو  بهرام پناهنده

 ، غالمرضا قناعتحلیمه مرجانه، ، خدیجه زارعریحانه آشفته: ویراستاران
 ، آیدا نصیریسارا گودرزی: اجراییان مدیر

 غالمرضا قناعت: آراصفحه
 الهام کاتوزیان: طرح جلد

 آیدا نصیری: مسئول هماهنگی
 1200: شمارگان

 .منبع آزاد است نقل مطالب با ذکر
  . نیستمطالب مندرج بیانگر نظرات نویسندگان است و موضع رسمی کانون 



 راهنمای تدوین مقاالت

 (کلمه در نظر بگیرید 000صفحه را  )هر صفحه باشد 02از  یشترصفحه و ب 1کمتر از  یدمقاله نبا حجم. 

 ارسال کنید.  50و سایز  B Lutosها را با فونت مقاله

 باشد ذیل هایبخش شامل باید مقاالت : 

 . باشد کلمه 200تا  100حداکثر شامل مختصر نوشتار  یدهچک. 1

 . واژگان متن است ینکلمه که پرکاربردتر 7تا  3 ینب یدیواژگان کل. 2

 . باشد مقاله یاصل هاییهها و فرضروش، مقدمه شامل اهداف. 3

 . است یسندهنو هاییدگاهنظرات و دو  یرهاتفس، هایلتحل گریانکه ب یمتن اصل. 4

. منابع داخلی مقاله به صورت درون متنی و با فرمت )نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ: شماره صفحه( باشد. 0
 (. 113: 1371مثال: )کاتوزیان، 

 : ذیل شرح بهپایان مقاله  مآخذ و منابع. 6

، ناشر نام، نوبت چاپ، مصحح یانام مترجم ، عنوان کتابنام(  -ینام خانوادگ) یسندهنو نام: هاکتاب .1. 6

 . سال انتشار، محل نشر

ه مجموع یانام مجله ، (یومهداخل گ) عنوان کامل مقاله، نام( -یگنام خانواد) یسندهنام نو: هامقاله. 2. 6

 در خصوصمجله  یکیآدرس الکترون، شماره صفحات آغاز و انجام مقاله، سال انتشار، شماره، دوره یاجلد ، مقاالت
 . یکیمجالت الکترون

عنوان ، نام( -ینام خانوادگ) یسندهنو نام: )جهت درج در منابع پایانی مقاله( ینترنتیا منابع. 3. 6

استفاده  یخبا تار) ینترنتیدرج مطلب در منبع ا یختار، ینترنتمطلب در ا یمآدرس مستق، (یومهداخل گ) کامل مطلب
 . از آن مطلب(
. منابع اینترنتی )جهت درج در متن مقاله(: آدرس کامل سایت، تاریخ اخذ مطلب از سایت مذکور، 4. 6

 ساعت اخذ مطلب از سایت مذکور. 

 در موضوع مورد  یسندهنو هاییدگاهد گریانصفحه که ب 10حداکثر در ، کوتاه یمطالب: نظرات و نقدها، هااشتدیاد
 . یستن یمقاله در آن ضرور یشکل یطشرا یتبحث است و رعا

 شودیمسترد نم یزن یآزاد و مقاالت ارسال یاصالح و رد مقاالت و مطالب ارسال، یرشانتشارات در پذ کمیسیون ،
 . است هاآن یسندگانمطالب با نو یتولئمس

 باشد یکیترونو پست الک تلفن، آدرس، یعلم یا یعنوان شغل، یسندهنو یشامل نام و نام خانوادگ یدبا یمطالب ارسال کلیه . 

 هاآن یراب یززمان نو کتاب منتشر نشده باشد و هم یتسا، یهازجمله نشر یگرید یفرستاده شده در جا نوشته 
 . فرستاده نشود

 افزار با نرم صرفاً مقاله ارسال امکانMicrosoft Word  پست طریق ازبه بعد( و  یا 2010)نسخه 

 . وجود دارد entesharat@farsbar.org الکترونیکی

   



 مطالب فهرست

 

 7 ................................................................................................... / محمدباقر عامری نیاریسردب سخن

 3 ........ / غالمرضا قناعت1931 یاسالم مجازات قانون در عدوان نقش و استناد رابطه یبررس. 1

ش / قوام کریمی و اسماعیل درفثمن و عیمب در ناقله تصرفات عدم شرط یحقوق و یفقه لیتحل. 1

 .......................................................................................................................................... 93 

 39 .... / رحمت فرحزادی و حسینعلی حسنوندزوجه ارث لیتعد بر الضرر قاعده ریتأث یبررس. 9

 یهااتمجاز نییتع در یقاض اریاخت به ناظر یحقوق و یفقه یهانهیزمشیپ به کوتاه ینگاه. 9

 111 .......................................................................... / عباسعلی فراهتی و مریم فریدونییریتعز

 193 ........................................................... / کانون وکالی دادگستری منطقه فارسیانتظام یآرا

  



  



 سخن سردبیر
شت آن  هویت صنفی وکالت و چگونگی پاسدا

 

 

 

د باید ابتدا اصالت تاریخی خوای مستلزم آشنایی با آن است. وکیل میگام نهادن در هر حرفه

یخ کهن ای به بلندای تاراش سابقهجهت که حرفۀ انتخابیازاینرا بشناسد و به آن افتخار کند. افتخار 

ند ادهد که همواره کسانی بودهدارد. شواهد تاریخی مطالعات زندگی و مرافعات اقوام و ملل نشان می

ان ا عنوب حسینعلی کاتباند. )نک. مقالۀ که امر دفاع و احقاق حق ناتوانان در دادرسی را به عهده گرفته

مرکز(.  کانون وکالی دادگستریمجلۀ  1346سال  100منتشره در شمارۀ « وکالت در دنیای قدیم»

که منجر به تبرئۀ همسرش تین ددا شد )مربوط به  لوایناناحضور وکیل مدافع در پروندۀ ماجرای قتل 

بل هزار سال ق بر چهارقبل از میالد در سرزمین سومر(، پیشینۀ حرفه وکالت را در جهان بالغ 100سال 

در ایران باستان )نک. ویل دورانت، تاریخ تمدن، « گویان قانونسخن»نماید. همچنان که وجود می

، انتشارات علمی و فرهنگی، 164تا  141، ص 1ترجمۀ احمد آرام و ع. پاشایی و امیرحسین آریان پور، ج

گویان قانون گروهی ما دارد. سخن( نشان از دیرینگی این حرفه در کشور 1311چاپ هشتم، تهران، 

 کردند. بودند که اصحاب دعاوی را مشاوره داده و راهنمایی می

رب در دنیای غ« کانون وکالی دادگستری»گیری حرفۀ وکالت در قالب نهادی با عنوان شکل

یوۀ یی از شبه آغاز انقالب کبیر فرانسه و در ایران به عصر مشروطیت و مقارن با خروج دادرسی قضا

دار و دارای گردد. سابقۀ مزبور این حرفه را به نهادی ریشه( بازمی1331سنتی به شیوۀ جدید )سال 

ین ویژه خود وکال فرض عنظیری تبدیل نموده که پاسداشت آن بر همگان و بهجایگاه مدنی واال و کم

 است.

ی و عرفی آن در جامعه. صیانت از هویت صنفی وکالت عبارت است از حفظ جایگاه حقوق

های حرفۀ متبوع خود را بزرگ به شمار آورند و از تمامیت آن دفاع کنند؛ البته بایست خصیصهوکال می

نه بدین معنا که دچار تعصّب صنفی شوند و معایب کانون و مجموعۀ خود را نادیده بگیرند و سعی در 

 های عینی پاسداشت هویت صنفی وکالت است:های زیر نمونهها نمایند. گزارهتوجیه آن

 مدیره کانون وکال.شرکت در انتخابات هیئت . 1



بات کند که وکال در انتخاو اعتباربخشی به بُعد حقوقی آن، اقتضا می تحکیم جایگاه مدنی

کانون حضور جدی داشته و درواقع در تعیین سرنوشت جمعی و صنفی خود سهیم باشند. چنین نقشی 

 دهد. معی احتمالی در آینده را نیز مورد حمایت قرار میتصمیمات ج

 شرکت در جشن استقالل کانون. . 2

های وکال برگزار ساله در سالروز استقالل نهاد وکالت، مراسم یادبودی توسط کانونهمه

 ت. اس ازپیش آنگردد. این مراسم نماد عُلقۀ وکال به حفظ هویت صنفی خود و مایۀ آبرومندی بیشمی

 های علمی تحت مدیریت کانون.شرکت در همایش . 3

 -سیاسی –های علمی )حقوقی ازجمله اقدامات شایسته و بلکه ضروری، برگزاری همایش

نطقی شناسانه، م باید در چارچوبی موقعیتها میهای وکالت است. این همایشتوسط کانون (فرهنگی

 گزار گردد. های علمی برو با دعوت از شخصیت

 کسوتان.ویژه پیشاحترام به همکاران به . 4

ای است که در آن عضویت کردههای وکال، جمعیت انسانی تحصیلترین سرمایۀ کانونمهم

های علمی بر اعتبار آن افزوده است. احترام خصوص چهرهکسوتان و بهدارند. در این میان حضور پیش

 نماد فرهنگ باالی صنفی وکالت خواهد بود.متقابل وکال 

 پذیری ملی.مسئولیت . 0

عنوان نهاد مدنی بدون التزام به ملیت ایرانی معنا ندارد. وکال به لحاظ خصیصۀ مدنی نهاد 

شور خود کند نسبت به سرنوشت کوکالت، متعلق به کلیت ایرانی خود هستند. این خصیصه ایجاب می

ی های فرهنگمسئولیت کنند؛ همچنان که احترام به مذهب رسمی و ارزشو حفظ تمامیت آن احساس 

 ورسوم مردم آن را وظیفۀ خود بدانند. و آداب

 مردمی بودن. . 6

نار ها. وکال در کترند تا به دولتعنوان قشری برخاسته از میان مردم، به آنان نزدیکوکال به

فراد ویژه به اهای رایگان بهدهی لف از قبیل مشاورهمختی انحاباید بهاهتمام به امر معیشت خود، می

ها و مؤسسات خیریه و ... چهرۀ مردمی خود بضاعت، راهنمایی اصحاب دعاوی، کمک به سازمانکم

 را نشان دهند. 

 

 ای بهترهب امید آینده
 



 

  1931ات اسالمی . بررسی رابطه استناد و نقش عدوان در قانون مجاز1

 نادرابطه است تأثیر مشروعیت یا عدم مشروعیت فعل ارتکابی در احراز -قسمت سوم

 1غالمرضا قناعت

 

 

 چکیده

ترین بخش در تشخیص عامل ضامن در بروز حوادث و خسارات احراز رابطه استناد مهم

فقط یک عامل انسانی در وقوع جرم یا خسارت دخالت دارد، تشخیص رابطه  کهیهنگام. است

استناد یا بهتر بگوییم برقراری رابطه علت و معلولی بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله، کار 

شوند اثبات این رابطه پیچیده ای را حادث میچندین عامل، نتیجه کهیهنگاماما ؛ دشواری نیست

 حالت متصور است:  2گردد. زمانی که فقط یک عامل انسانی موجب نتیجه گردیده است می

نتیجه؛ با یک فعل واحد به وقوع پیوسته است. در این حالت احراز رابطه علیت یا استناد  -اول

مباشرت؛ با دست، طناب، کارد یا تفنگ دیگری را از  صورتبهای است. مثالً شخصی کار ساده

که چاهی را بر سر مانند این؛ ای گرددسببیت موجب حدوث واقعه صورتبهپای درآورد و یا 

عامل؛ با چند فعل مرتکب حدوث نتیجه شده است. در این حالت  -راه کسی حفر کند. دوم

 ولی چون افعال متعدد بوده، تشخیص فعلگرچه بدون تردید نتیجه منتسب به همین عامل است 

یا افعالی که نتیجه را تولید کرده در تعیین میزان مسئولیت فاعل اهمیت دارد. در این حالت 

 اختالف ماهوی افعال ارتکابی از جهت عنصر روانی موجب تغییر ماهیت جرم خواهد بود. 

مختلف به دو صورت در  . عواملاستاجتماع چند عامل  صورتبهحالت دیگر مداخله عوامل 

ند عرضی. این عوامل یا مباشر صورتبهطولی یا  صورتبهکنند، یا اجتماع می باهمبروز نتیجه 

اند یا ترکیبی از سبب و مباشر. شرط چون در حدوث نتیجه مؤثر نیست و ضمانی ندارد یا سبب

نتیجه اجتماع  عرضی در بروز صورتبهعوامل  کهیدرصورتلذا از حوزه بحث ما خارج است. 

_______________________________________________________________________________ 
 شناسی. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم -وکیل دادگستری. 1
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کنند، همزمانی در تأثیر دارند. توجه داشته باشید که همزمانی در تأثیر، لزوماً همزمانی در حدوث 

و کنند تقدم و تأخر در تأثیر )طولی در حدوث معلولی اجتماع می صورتبه. وقتی عوامل ستین

ن بنابرای؛ شته باشددانیم که عدوان دانه لزوماً در حدوث( دارند. سبب را در صورتی ضامن می

پرداختن به مبحث عدوان در رابطه استناد، از مباحث مهم تشخیص عامل ضامن در حدوث 

 .استاضرار 

 1932قانون مجازات اسالمی  625سببیت یا مباشرت در ماده  صورتبهاجتماع عوامل 

ی در نداریم ول 1931آمده است. اجتماع عوامل در طول یا در عرض هم را در قانون مجازات 

رغم ایراداتی که دارد از موارد آمده و علی 1932به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  696ماده 

 گذاری جدید است. مثبت قانون

 

   رابطه استناد، عرف، عدوان، عامل عرضی، عامل طولی. واژگان کلیدی:



  00 0131بررسی رابطه استناد و نقش عدوان در قانون مجازات اسالمی 

 

 ستناداتأثیر مشروعیت یا عدم مشروعیت فعل ارتکابی در احراز رابطه  -فصل چهارم

قبل از مطرح نمودن هر مطلبی در این مبحث به این نکته توجه داشته باشید که 

بودن است. ممکن است امری قابل سرزنش  رمجازیغعدوان، غیر از عدم مشروعیت و 

( باشد ولی عدوانی نباشد و برعکس ممکن است عملی عدوانی یرقانونیغ، یا رمجازیغ)

 نباشد. باشد ولی قابل سرزنش یا غیرمشروع 

مکان ندارد ا یطورکلبهقبالً گفتیم که ضمان متوقف بر احراز رابطه استناد است و 

یت نسبت به بنابراین مسئول؛ اش، ضامن بدانیمکسی را بدون استناد نتیجه به فعل ارتکابی

زیان )اعم از خسارت در حقوق مدنی یا صدمه و جرم در حقوق جزا( باید مستند به 

فعل شخص باشد تا بتوانیم فعل شخص را موجب ضمان بدانیم. پس عنصر اساسی در 

 امکان ثبوت ضمان، اثبات رابطه استناد است. 

از رابطه استناد، عدم حال این سؤال مطرح است که آیا شرط الزم برای احر

توان چنین مطرح نمود که مشروعیت یا عدم مشروعیت فعل ارتکابی است؟ آیا می

 مشروعیت فعل، مانع از احراز رابطه استناد نیست؟

 های فوق را بررسی و به آن پاسخ بدهیم. خواهیم سؤالدر این مبحث می

ل نامشروع نتیجه باید از فعاند که برای احراز رابطه استناد، ( گفتهاشتباهبهبعضی )

ناشی شود که این گروه متأثر از حقوق بیگانه )خصوصاً انگلیس( چنین استداللی را 

این گروه، مشروعیت فعل مانع برقراری رابطه استناد است و  زعمبهکنند. مطرح می

این گروه عدم  ازنظرکنند. هایی را نیز در توجیه و تأیید گفته خود مطرح میمثال

که قانون انجام عملی را منع کرده باشد و عالوه بر آن اسباب اباحه عیت این است مشرو

ها نیز موجود نباشد یعنی انجام آن عمل در شرایط اضطراری یا اکراه و اجبار و مانند این

رسند که اگر کسی در شرایط اضطراری عملی نباشد. با این استدالل به این نتیجه می
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ه شود! سخنی کصدمه و یا زیان شود، رابطه استناد برقرار نمی انجام بدهد که منجر به

 صحیح نبودن آن کامالً واضح است. 

شرط مجازات نشدن مکرَه، اکراه  19321قانون مجازات اسالمی  161در ماده 

است و نه هر اکراهی. همین ماده، شرایط مجازات قصاص مکرَه را در  تحملرقابلیغ

پذیرد که هر گذار نمیقانون درواقعدهد و وط ارجاع میحدود و قصاص به مقررات مرب

 اکراهی موجب جنایت گردد. 

در جرائم محاربه و »گوید: می 1932قانون مجازات اسالمی  212تبصره ماده 

سقط م ادعااغفال، صرف  یا یشعفت با عنف، اکراه، ربا یو جرائم مناف االرضیافساد ف

مشاهده  صراحتبه نجایادر « است. یقو تحق یو دادگاه موظف به بررس یستحد ن

داند و بررسی و تحقیق شرایط را گذار ما صرف اکراه را مسقط حد نمیکنیم که قانونمی

 حملترقابلیغدادگاه باید بررسی کند که آیا اکراه  درواقعبه دادگاه واگذار نموده است. 

 بوده یا نه. 

 یستاکراه در قتل مجوز قتل ن»د: گویمی 1932قانون مجازات اسالمی  936ماده 

 « .گرددیکننده، به حبس ابد محکوم مو اکراه شودیو مرتکب، قصاص م

اهلل التی حرموالتقتلوا النفس»سوره مبارکه انعام  11مستند شرعی این مطلب آیه 

. البته برخی فقها معتقدند که تأثیر اکراه بر سقوط کیفر، امری عقلی است است« اال بالحق

 هایمستنبط از ماده مذکور خصوصاً تبصره 2و در قتل هم مؤثر است. ستیناستثنا بردار و 

_______________________________________________________________________________ 
شود که طبق قانون  یقابل تحمل مرتکب رفتار یربر اثر اکراه غ یهرگاه کس»: 1332 قانون مجازات اسالمی 101ماده  .1

. در شودیکننده به مجازات فاعل جرم محکوم ماکراه یر،. در جرائم موجب تعزگرددیمجازات نم شود،یجرم محسوب م

 « .شودیجرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار م

 . 13، ص 2المنهاج، ج خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله .2
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و عمومات ادله قصاص و ضابطه قتل عمدی که قصد قتل است باید بین اقسام  1آن

 تفاوت قائل شد. لذا در استمختلف اکراه که در سایر جرائم رافع مسئولیت کیفری 

رسد و موجب زوال قصد و اراده مواردی که اکراه مادی باشد و به حد الجا و اجبار می

گردد چون مرتکب در حکم وسیله در ارتکاب جرم بوده است مستوجب مرتکب می

 منجر به زوال اراده و اختیار گردد به جهت کهیوقتبنابراین اجبار در قتل ؛ ستینقصاص 

سبب  اقوی بودن واسطهبهو  ستینمستوجب قصاص  تیدرنهامودن عمد و قصد منتفی ن

 . ستیناز مباشر، مباشر مسئول 

اجبار  واسطهبهبرخی از مصادیق قانونی منتفی شدن قصاص و یا مسئولیت کیفری 

و بند الف ماده  19322قانون مجازات اسالمی  169ماده  موجببهاز: خواب  اندعبارت

لغزش و علل قهری  واسطهبه، سقوط از بلندی 19329ات اسالمی قانون مجاز 232

_______________________________________________________________________________ 
کننده، به و اکراه شودیو مرتکب، قصاص م یستاکراه در قتل مجوز قتل ن» :1332 قانون مجازات اسالمی 370ماده  .1

 .گرددیحبس ابد محکوم م

 مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. یا یرممیزاکراه شونده طفل غاگر  1 تبصره

کننده به حبس ابد محکوم مورد اکراه ین. در اپردازدیمقتول را م یهباشد عاقله او د یزاگر اکراه شونده طفل مم 2 تبصره

 « .شودیم

شود که طبق  یها، مرتکب رفتارو مانند آن هوشییهر کس در حال خواب، ب»: 1332 قانون مجازات اسالمی 103ماده  .2

مرتکب  هوشییب یاکه در حال خواب که شخص با علم به اینمگر این گرددیمجازات نم شودیقانون جرم محسوب م

 « کند. هوشیخود را ب یاعمداً بخوابد و  شود،یجرم م

 :شودیمحض محسوب م یطاخ یردر موارد ز یتجنا: »1332 قانون مجازات اسالمی 232ماده  .3

 ...«  ها واقع شود.و مانند آن هوشیی. در حال خواب و بالف
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، برخورد دو وسیله نقلیه بدون اختیار 19321 قانون مجازات اسالمی 612ماده  موجببه

 1932.9 قانون مجازات اسالمی 6912ماده  موجببهها راننده

ر حالت ای که دگذار ما حتی مضطر را نسبت به صدمهتوجه داشته باشید که قانون

داند. این موضوع حتی در حقوق مدنی نیز اضطرار به دیگری وارد آورده است ضامن می

اضطرار،  جهیدرنتاگر کسی »گوید: قانون مدنی می 215صحت داشته تا جایی که ماده 

 «. نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بوداقدام به معامله کند مکرَه محسوب 

 رغمبهکند در قانون مجازات نیز در مورد اکراه، حتی گاهی مکرَه را مجازات می

 که شاید در مواردی شرایط اباحه فعل نیز وجود داشته باشد. این

شرطی برای احراز رابطه  عنوانبهاین گروه در توجیه عدم مشروعیت یک فعل 

علی این گروه ف زعمبهند: فعلی که با قانون معارض است، نامشروع است. گویاستناد می

گیرند انگاری شده است و با توجه به این توجیه، نتیجه مینامشروع است که در قانون جرم

که شخص در صورتی نسبت به نتیجه ضامن است که فعل ارتکابی او نامشروع باشد و 

 انگاری نشده باشد( ضمانی هم ندارد. رمعمل او مشروع باشد )در قانون ج چنانچه

اند که فعل ارتکابی باید قابلیت سرزنش ( مطرح کردهاشتباهبهگروهی دیگر )هم 

 را داشته باشد تا بتوان رابطه استناد را در مورد آن فعل احراز نمود. 

های بحث رابطه استناد در حقوق اند که عدم مشروعیت از ویژگیو گروهی گفته

در حقوق مدنی الزم نیست. شرط ضمان یا احراز رابطه مسئولیت در حقوق جزاست و 

_______________________________________________________________________________ 
ب و سب یفتدب یشخص یپرت کند و بر رو یبلند یخود را از جا یهرگاه کس: »1332 قانون مجازات اسالمی 002ماده  .1

زند و به از او سر ن یلکن اگر فعل شودیمحکوم م یهد یاحسب مورد به قصاص  یتانواع جنا یفشود بر اساس تعار یتجنا

 « .یستضامن ن یبخورد و صدمه به او وارد کند، کس یگریچون طوفان و زلزله پرت شود و به دهم یعلل قهر

 یلس مانند یبر اثر عوامل قهر یهنقل یلهوس یاچند نفر  یادو  ینهرگاه برخورد ب»: 1332 قانون مجازات اسالمی 030ماده  .2

 «است. یضمان منتف ید،و طوفان به وجود آ

 1370 قانون مجازات اسالمی 211م  1شکری سیروس، قادر رضا، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونی، حاشیه  .3

 . 1332 قانون مجازات اسالمیبا تبدیل مواد به 
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جزا، قابلیت سرزنش فعل ارتکابی است و بر همین اساس گاهی درجه شدت زشتی فعل 

ای دخالت داشته باشند( را برای ارتکابی )خصوصاً زمانی که چند عامل در حدوث نتیجه

ماع اسباب، در اجتماع مباشرین و یا یعنی در اجت؛ دهندتشخیص عامل ضامن دخالت می

در اجتماع سبب و مباشر، معیار تعیین عامل ضامن را سرزنش پذیری بیشتر فعل او در 

 گیرند. نظر می

واقعی است. )گرچه بعضی آن را به واقعی و قانونی تقسیم  درهرحالسبب 

بندی دیگر حقوقدانان اسالمی در جنایت سبب را به سه کنند یا در یک نوع تقسیممی

 کنند.(نوع قانونی، حسی و عرفی تقسیم می

در سبب قانونی تأثیری که سبب قانونی در واقعیت بروز نتیجه داشته، واقعی 

 بلیت تأثیر مترتب بر سبب قانونی به سبب قانون است. مثالً شهادتاست. این ظرفیت و قا

مرتکب قتل عمد شده، اثر این « الف»زور را در نظر بگیرید. اگر کسی شهادت بدهد که 

نفسه، کشتن نیست ولی این صورت خاص از بیان، قانوناً و شرعاً اثری بر آن بیان فی

جود تن کسی بشود. وقتی شرایط شهادت موتواند منجر به نتیجه یا کشمترتب شده که می

أثیر ای که نسبت به تگذار برای شهادت اثری اعتبار کرده و شاهد با آگاهیباشد و قانون

دهد پس فعل شاهد مؤثر است در حدوث اش دارد، شهادت میگذار بر گواهیقانون

کند لف مید یا مکانگیزیعنی فعل گواه، قاضی را برمی؛ ای که اثر آن نیز واقعی استنتیجه

 کند به اجرای آن. به صدور حکم و مجری حکم را مکلف می

اقعیت گذار، موجب نفی واعتباری بودن ترتب اثر بر شهادت به اعتبار بیان قانون

 شود و این مفهوم سبب قانونی است. تأثیر سبب در حدوث نتیجه نمی

ه سببیت . جایگاه رابطرابطه سببیت بخشی از رکن مادی جرائم مقید به نتیجه است

 در رکن مادی جرائم است. 
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 رغم برقراری رابطه استناد ضمانی وجود ندارد مواردی که علی -فصل پنجم

آیا ممکن است موردی را بیابیم که رابطه استناد بین نتیجه و فعل برقرار باشد 

ونه ارائه نم عنوانبهولی ضمان نباشد؟ پاسخ این سؤال مثبت است و در ذیل مصادیقی را 

 دهیم. می

 

 دفاع مشروع -مبحث اول

بعید نیست بتوان به این صورت توجیه نمود که سببیت دفاع را  1در دفاع مشروع

قانون مجازات  695و  696و  625قانون در مواد  موجببهمتجاوز فراهم آورده و لذا 

واهد بود ، در دفاع مشروع سبب، اقوی از مباشر و ضامن، خودِ متجاوز خ1932 اسالمی

که به دلیل تعدی و تجاوز سبب و غیر عدوانی بودن فعل مباشر، سبب اقوی از مباشر 

 است.

 

 رانندگی با رعایت قوانین  -مبحث دوم

_______________________________________________________________________________ 
 یاتن خود  یآزاد یاعرض، ناموس، مال  در مقام دفاع از نفس، یهرگاه فرد»: 1332 قانون مجازات اسالمی 106ماده  .1

نون جرم شود که طبق قا یمراحل دفاع مرتکب رفتار یتبا رعا الوقوعیبقر یا یخطر فعل یادر برابر هر گونه تجاوز  یگرید

 :شودیمجازات نم یرز یطدر صورت اجتماع شرا شود،یمحسوب م

 خطر ضرورت داشته باشد. یادفع تجاوز  یبرا ی. رفتار ارتکابالف

 . دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.ب

 صورت نگرفته باشد. یگریتجاوز خود فرد و دفاع د یا. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه پ

 مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. یابدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد  یدولت ی. توسل به قوات

دفاع کننده بوده  یکاناست که او از نزد یزجا یدر صورت یگریتن د یع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزاددفا 1 تبصره

باشد که  ییتدر وضع یا یدکمک نما یتقاضا یاناتوان از دفاع بوده  یابر عهده دفاع کننده باشد  یدفاع از و یتمسئول یا

 امکان استمداد نداشته باشد.

دفاع بر عهده مهاجم  یطشرا یتشرط آن محرز نباشد اثبات عدم رعا یترعا یرز باشد ولهرگاه اصل دفاع مح 2 تبصره

 « است.
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ای با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حال حرکت است که راننده

از فرعی و بدون رعایت حق تقدم وارد مسیر اصلی شده و موجب تصادف  یموتورسوار

سبب و اقوی از مباشر و ضامن  موتورسوار نجایاشود. در می موتورسوارو نهایتاً فوت 

 رغم وجود رابطه استناد( نیست. و هیچ ضمانی بر راننده )علی است

 

 اخذ برائت پزشک از بیمار و اجازه  -مبحث سوم

 ، فرع بر ثبوت ضمان است. 1برائت پزشک از بیمار پذیرش تأثیر

ه بتوان گونه نیست کاینکار برائت چیست؟ اسقاط ضمان ثبوت یافته است. پس 

گفت رابطه استناد نسبت به زیان و فعل شخص وجود دارد و ضمانی نیست بلکه تأثیر 

اریم. د در حدوث زیان مقتضی ثبوت ضمان است و برای عدم ثبوت ضمان نیاز به دلیل

اش را تواند اجازه باشد. مثالً یک نفر به دیگری اجازه بدهد که منزل کلنگییک دلیل می

وت کند و مانع ثباجازه و رضایت سابق، ضمان را ساقط و منتفی می نجایاخراب کند. در 

طه رغم وجود رابکه از همان ابتدا زیان و متعاقباً ضمانی )علیاین یعنی این و ضمان است

زیرا در صدق عنوان زیانی که ضمان مستلزم آن است ؛ نیامده است به وجوداستناد( 

 تردید وجود دارد. 

گوید خانه کلنگی مرا خراب کن، یعنی در تخریب این می« ب»به « الف»وقتی 

تخریب آن مستند است به مباشر تخریب ولی چون عرفاً زیان خانه کلنگی زیانی نیست. 

 شود ضمانی وجود ندارد. قلمداد نمی

الذکر، ایرادی ندارد بپذیریم که صرفاً با احراز رابطه های فوقبا توجه به مثال

یابد بلکه برای ثبوت ضمان شرایط دیگری عالوه بر استناد نیز استناد، ضمان ثبوت نمی

 الزم داریم. 

_______________________________________________________________________________ 
 . 1332مصوب  قانون مجازات اسالمی 437و  436و  430رجوع کنید به مواد  .1
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رای برقراری رابطه استناد و یا ثبوت ضمان به نکوهیده بودن، غیرمجاز یا ب

نامشروع بودن عمل مرتکب نیازی نداریم. در تمام موارد )چه فعل مشروع باشد و چه 

 گذار( هر جا که زیانی وارد شود، موجب ضمان است. نامشروع و ناهی قانون

گذار ارتکاب ، قانون1932 اسالمیقانون مجازات  163و  162در ماده  مثالعنوانبه

داند گردد در مواردی قابل مجازات نمیرفتاری را که طبق قانون جرم محسوب می

که این شرطبهتأدیب کودک را  1932 قانون مجازات اسالمی 162ماده « ت»بند  ازجمله

، دمتعارف و با رعایت حدود شرعی انجام بگیرد و اتفاقاً منجر به صدمه دیدن کودک بشو

آن را جرم در نظر نگرفته است. در این مثال، در احراز رابطه استناد و برقراری ارتباط 

بین نتیجه و فعل مرتکب، هیچ شکی نداریم و نتیجه مستند به فعل ولی کودک است و 

که عمل مشروع و با انگیزه احسان واقع شده در ضمان هم هیچ شکی نداریم رغم اینعلی

 دانیم. میو پدر را ضامن جبران 

توجه داشته باشید که در ثبوت مجازات قصاص عالوه بر احراز رابطه استناد، 

 عدم مشروعیت فعل مرتکب را هم الزم داریم که این بحث دیگری است. 

بنابراین مشروعیت و عدم مشروعیت که وصف فعل است در واقعیت تأثیر فعل 

 حدوث نتیجه( نقشی ندارد. )

کبود خواهد شد  هیعلیمجنمحکمی بزند، صورت اگر کسی به دیگری سیلی 

شکند خواه این سیلی مشروع باشد خواه نامشروع. اگر سنگی به شیشه بزنیم، شیشه می

 . شکستن شیشه هیچ تأثری از جواز یا عدمیرقانونیغخواه پرتاب سنگ قانونی باشد یا 

 ندارد بلکه یک رابطه علت و معلولی است.  کنندهپرتابجواز فعل 

میرد خواه عمل فاعل ر تیری به عضو حساس و حیاتی کسی بخورد، او میاگ

 مشروع باشد خواه نامشروع. 
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تواند در واقعیت خارجی پیوند مشروعیت و عدم مشروعیت فعل ارتکابی نمی

جزء( نقش و تأثیری داشته  2رابطه علت و معلولی یا رابطه سببی بین )عنصر  2میان 

 باشد. 

کنیم که برای ایجاد ضمان کیفری الزم است که نتیجه ایجاد مجدداً یادآوری می

شده ناشی از فعل نامشروع باشد وگرنه برای ایجاد ضمان، فعل ممکن است مشروع باشد 

 یا نامشروع. 

 

 موجبات مسئولیت -فصل ششم

در  لکهب ستینمحدود به حقوق جزا  تنهانهقبالً بیان شد که مبحث رابطه استناد 

ای را به عامل حقوق مدنی و حتی فراتر از آن در هر موردی که بخواهیم معلول یا نتیجه

های یا عواملی نسبت دهیم باید رابطه استناد را احراز کنیم. در بسیاری از موارد چهره

ان ها آسحقوقی و کیفری خسارت چنان در هم آمیخته که تشخیص مرز جدایی بین آن

از جرائم دارای دو جنبه کیفری و حقوقی یا عمومی و خصوصی بسیاری  همچنان ستین

 باشند. می

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن »قانون مدنی:  922ماده  موجببه مثالعنوانبه

از روی عمد تلف کرده باشد یا  کهنیاآن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از 

نفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن عین باشد یا م کهنیابدون عمد و اعم از 

مال دیگری موجب ضمان است.  یرعمدیغ، اتالف عمدی و «نقص قیمت آن مال است.

کند، در معرض اتهام جرم عمدی مال دیگری را اتالف می صورتبهدر حالتی که فاعل، 

 گیرد. نیز قرار می 1931 قانون مجازات اسالمی 533تخریب موضوع ماده 

به همین دلیل در ادامه بخشی را اختصاص به بررسی موجبات مسئولیت و بررسی 

 پردازیم با این تذکر که این مبحث جنبه حقوقی نیز خواهد داشت. این موضوع می
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سه عامل ممکن است موجب مسئولیت شود: فعل شخص، فعل اشیا، فعل 

 1اشخاص دیگر.

 

 فعل شخص -مبحث اول

 سئولیت کافی نیست بلکه این فعل باید یک تقصیرصرف یک فعل، برای ایجاد م

هر عمل انسان که به دیگری زیان »قانون مدنی فرانسه آورده است:  1922باشد. ماده 

را  کند که آن زیانبرساند، کسی را که بر اثر تقصیر او زیان به بار آمده است ملزم می

 2«جبران کند.

قانون مسئولیت مدنی  1و ماده  991و  923و  922قانون مدنی ایران نیز در مواد 

 به این مبحث پرداخته است. 

نابراین ب؛ شود که منشأ زیان باشدتقصیر در صورتی واقعاً موجب مسئولیت می

احراز رابطه استناد( میان تقصیر و زیان، شرط دیگر مسئولیت  همان)وجود رابطه سببیت 

با اثبات  تواندشود میبار به او نسبت داده میای که ارتکاب یک تقصیر زیاناست. خوانده

 یک عامل معافیت، از مسئولیت معاف شود. 

قانون مدنی فرانسه تقصیر را تعریف نکرده است و این دکترین حقوقی است که 

قصیر، ت»تر است: عریف تقصیر نموده است و تعریف پالنیول از همه معروفسعی در ت

ولی در حقوق ایران، قانون مدنی، مجازات و سایر قوانین، «. نقض تعهد پیشین است

 که در قانون مدنیاند چنانمورد بررسی قرار داده ینوعبهدر حیطه خود تقصیر را  هرکدام

_______________________________________________________________________________ 
 به بعد.  71ژردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، چاپ دوم، نشر میزان، مترجم: ادیب، مجید، ص  .1

 «. هر کس بر اثر تقصیر خود به دیگری زیان برساند باید آن را جبران کند»تر: و یا به بیان ساده .2
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قانون مجازات  995مجازات اسالمی، تبصره ماده و در قانون  3699، 3622، 3611مواد 

قانون  2، تبصره ماده 19326 قانون مجازات اسالمی 146، تبصره ماده 19314 اسالمی

، به این مفاهیم پرداخته 19955راجع به مجازات اخالل گران در صنایع نفت ایران مصوب 

 شده است. 

 

 تقصیر عام -مبحث دوم

هرگاه مسئله عدم اجرای قرارداد، مطرح نباشد، تقصیر، عام است. تکلیف نقض 

شده همواره دارای ماهیت یکسانی نیست بلکه ممکن است یک تکلیف معین و تصریح 

 شده توسط یک هنجار یا قاعده باشد یا یک تکلیف کلی باشد که ماهیت آن معین نباشد. 

 

 نقض تکلیف معین  -مبحث سوم

_______________________________________________________________________________ 
 « تعدی، تجاوز نموده از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.»قانون مدنی:  301ماده  .1

داد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار»قانون مدنی:  302ماده  .2

 « است.

 «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.»قانون مدنی:  303ماده  .3

 یتعدم مهارت، عدم رعا مباالتی،یب احتیاطی،یاعم است از بتقصیر : »1370 قانون مجازات اسالمی 336تبصره ماده  .4

 « .ینظامات دولت

است. مسامحه، غفلت، عدم  مباالتییو ب احتیاطییاعم از ب یرتقص»: 1332 المیقانون مجازات اس 140تبصره ماده  .0

 « .شودیمحسوب م مباالتییب یا احتیاطییب یقها، حسب مورد، از مصادو مانند آن ینظامات دولت یتمهارت و عدم رعا

مباالتی که منشأ بیه باشد اعم از اینبایست به آن اقدام نمودمباالتی، قادام به امری است که مرتکب میمنظور از بی» .6

. «یا غفلت، عدم اطالع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد

 302 قانون مدنی و غفلت را همان تفریط مورد نظر ماده 301مباالتی را همان تعدی مورد نظر ماده در واقع این قانون، بی

 داند. قانون مدنی می
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های خاص، رفتار مشخصی ای وجود دارد که در وضعیتواعد ویژههنجارها و ق

قانون راهنمایی و رانندگی، توقف در  کهیهنگاممانند ؛ کندرا بر شهروندان تحمیل می

 . داندبرابر عالمت ایست و چراغ قرمز راهنمایی و یا بستن کمربند ایمنی را الزم می

ت کافی اس کهیطوربهه است اثبات این تقصیر در موارد یاد شده بسیار ساد

 ، عدم رعایت مقررات را اثبات برساند.دهیدانیز

 

 نقض تکلیف کلی -مبحث چهارم

 تکلیف  -گفتار اول

ی بر کند یک تکلیف کلنامه تعیین میای که قانون یا آییندر کنار تکالیف ویژه

م را ای الزهدر رفتارش احتیاط کند و همه مراقبت نکهیاعهده هر شخصی است مبنی بر 

 ضعفهنقطپذیری تعریف و یک در نظر بگیرد. این تعریف دارای یک امتیاز که انعطاف

 باشد. که مبهم و نامعین بودن است می

 

 نقض  -گفتار دوم

است. نقض ممکن است هم فعل  دهیدانیزاثبات نقض تکلیف کلی، به عهده 

 بار باشد. بار و هم ترک فعل زیانزیان

کند زیرا کس، آزادی دیگران را در انجام دادن یا ندادن، محدود میحق ایمنی هر 

  1کند که در هر شرایطی، با احتیاط و هوشیار باشند.این حق به همه تکلیف می

_______________________________________________________________________________ 
که برای او یا برای شخص ثالث، خطری دربر داشته هر کس بدون آن»دارد: قانون جزای فرانسه مقرر می 223-6ماده  .1

باشد بتواند از ارتکاب یک جنایت یا جنحه علیه سالمت جسمی شخصی، جلوگیری کند عمداً از جلوگیری از آن خودداری 

که برای او یا برای شخص ثالث، شود. هر کس بدون آنیورو جریمه محکوم می 70،000پرداخت  کند به پنج سال حبس و

خطری در بر داشته باشد بتواند با اقدام خود یا آوردن کمک، به شخصی که در خطر قرار دارد کمک کند عمداً از انجام این 
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دانان معتقدند که باید خودداری در عمل و خودداری محض را برخی از حقوق

ب یک فعالیت و در از یکدیگر تفکیک کرد. خودداری در عمل آن است که در چهارچو

ای که از سرعت خود مانند راننده)گیرد ای از اعمال مثبت جای میمیان مجموعه

ن احتیاطی آبی کهیهنگامکس مخالف آن نیست که چنین ترک فعلی، کاهد(. هیچنمی

مشخص باشد خطاکارانه تلقی شود. از سوی دیگر، این ترک فعل، به یک فعل خطاکارانه 

 تند رفتن.  ازاندازهشیبنکاستن از سرعت، یعنی گردد زیرا بازمی

خودداری محض آن است که به فعالیت پیشین فرد، ارتباط ندارد مانند خودداری 

آورند که دانان تنها زمانی این خودداری را خطاکارانه به شمار میاز کمک کردن. حقوق

ه شخص، قصد زیان رساندن ب نکهیاای قانونی بر انجام دادن وجود داشته باشد یا وظیفه

  1دیگری را داشته باشد.

بار، تخطی از وظیفه قانونی باشد مانند خودداری از کمک هرگاه ترک فعل زیان

یا تخلف از مقررات الزام کننده به انجام دادن باشد  2که یک خطای کیفری است، کردن

یر ائل به وجود تقصها، در این صورت رویه قضایی همیشه قمانند مقررات بعضی از حرفه

انند م؛ شود، موجب مسئولیت مییرسانبیآسچنین انجام عملی با قصد بوده است. هم

نامه به همسرش خودداری ای که یک شوهر یهودی از دادن طالقدعوای مربوط به پرونده

_______________________________________________________________________________ 
هر کس بدون »دارد: نون جزای فرانسه مقرر میقا 223-7ماده «. شودها محکوم میکار خودداری کند به همین مجازات

که برای او یا برای شخص ثالث، خطری در بر داشته باشد عمداً از اتخاذ یا درخواست تدابیر الزم برای جلوگیری از آن

یورو جریمه محکوم  30،000اندازد خودداری کند به دو سال حبس و پرداخت ای که امنیت اشخاص را به خطر میحادثه

  «شود.می

روی جلوی آن یخ زده باشد به اعالنیه شهرداری که او را موظف اگر مالک ملکی که پیادهرأی دیوان عالی کشور:  .1

داند توجهی نکند و در این حال یک عابر پیاده به هنگام گذر از روی آن، سرنگون به ریختن شن یا خاکستر بر روی آن می

وم نکند که وی از کدام مقررات قانونی یا شود و دادگاه، مالک را به همین دلیل محکوم به جبران خسارت کند اما معل

 میالدی(.  2000آوریل سال  11نامه تخلف کرده است رأی دادگاه باید نقض شود. )شعبه اول مدنی، آیین

نیز مؤید همین  0/3/1304ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مصوب  .2

 بیان است. 
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ی شد که وکرد و بدین ترتیب، صرفاً با قصد آسیب رساندن به او، مانع از آن میمی

 واج کند.دوباره ازد

 طورهبتوان به این نتیجه رسید که تقصیر به شکل خودداری، از مباحث فوق می

 کامل در حکم تقصیر در عمل تلقی شده است. 

 

 های دخالت عوامل در حدوث نتیجهصورت -فصل هفتم

اند و در بحث مورد ها مادی و واقعیای )که این پدیدهعوامل در ایجاد هر پدیده

که  صورت خارج نیست. یا مباشرند 9از  دخالتشاننظر ما محدودند به حدوث زیان( 

ا شرط کند، یتر از مباشر دخالت میکه ضعیف اندسببوجه دخالت است، یا  نیترییقو

 هستند.

که در بحث ما تفاوتی  یرانسانیغانسانی باشد یا  این عوامل ممکن است عوامل

 کند از کدام نوع باشند.نمی

عبارات و  استبا توجه به محدوده مورد بحث که حقوق جزا و مبحث جنایت 

که  طورهماندر آن )جرم، جنایت، جانی، مجرم( حصری نبوده زیرا  کاررفتهبههای مثال

 .تسینگفتیم مبحث استناد منحصر به حقوق جزا 

  1:استیکی از اشکال زیر  صورتبهمراتب دخالت عوامل در حدوث زیان 

 مباشرت یا علت؛  -1

 سبب؛  -1

 شرط؛ -9

_______________________________________________________________________________ 
 به بعد.  73مد هادی، جرائم علیه اشخاص )صدمات جسمانی(، چاپ هیجدهم، ص صادقی، مح .1
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رت( سازد )مباشمرتکب گاه خود مستقیماً علت نتیجه را ایجاد می گریدعبارتبه

یا  شود )تسبیب( وو با ایجاد سبب، مرتکب حادثه می میرمستقیغ طوربهو در مواردی 

 کند. که شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول نتیجه فراهم میاین

جنایت در صورتی موجب »آمده است:  1932قانون مجازات اسالمی  432در ماده 

ه به نحو کقصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن

 « ها انجام شود.مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن

گذار متعرض معموالً عنوان سبب بر شرط نیز اطالق شده است قانون ازآنجاکه

شرط  کهیدرصورتنیاز از بیان شرط دانسته است. شرط نشده و با ذکر سبب خود را بی

ین ناگزیر از تفصیل او سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده و 

 دو موضوع از یکدیگر هستیم. 

 در این نوشتار مباشرت و علت مترادف همدیگر به کار رفته است.

 

 مباشرت  -مبحث اول

 1مباشر کسی است که نسبت اتالف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است.

اند: علت هر امری است و در تعریف علت آورده 2اندمباشرت را ایجاد علت گفته

که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول الزم آید مانند قتل با شمشیر و 

ها مصادیق علت تام و مستقیم که همه این کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آن

  9واسطه و یا قتل بالمباشره است.و بی

_______________________________________________________________________________ 
 ، کتاب الدیات. 43، ص 42نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .1

 . 03، ص 42نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .2

 . 133، ص 1پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج  .3
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در قتل، عاملی است که عدم آن مالزم با عدم وقوع جنایت بنابراین منظور از علت 

است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به 

 آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بالوجه است. 

 

 مباشرت در حکمت و فلسفه  -گفتار اول

حکما و فالسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده کرده و در تعریف علت 

اند: آن شیئی که شیئی دیگر )در وجود و هستی خود( به او احتیاج دارد علت نامیده گفته

ها ناقص هستند و بعضی مستقل )تام( و شود و شیء دیگر معلول، بعضی از آن علتمی

 بعضی داخل آن. و  اندمعلولچنین بعضی خارج از هم

باید توجه داشت که این تعریف، تعریف علت به معنی عام است که شامل همه 

 امهرکدبنابراین حکما ؛ شود و به این معنی هر جزء نیز علت کل استها میاقسام علت

 باشند علتحقیقت جسم می دهندهلیتشکها دو جزء از ماده و صورت را که به عقیده آن

 هآنچکند و تنها به خوانند ولی گاهی علت مفهوم اخص از این مفهوم پیدا میجسم می

 شود. خوانند اطالق میحکما آن را علت فاعلی می

یعنی آن چیزی که دیگری در وجود خود به او ؛ علت یا ناقصه است و یا مستقله

یا به نحوی است که معلول فقط به او محتاج  ایمنیازمند است و ما به او نام علت داده

ود یا وجود او برای وج گریدعبارتبهاست و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و 

پیدا کردن معلول کافی است و یا کافی نیست. اولی را علت مستقله یا علت تامه و دومی 

د از حتیاج دارد به امور متعدنامیم. مثالً تحقق کتابت ارا علت ناقصه یا غیر مستقله می

چیزی شبیه به آن( و حرکت انگشتان دست )چیزی شبیه به آن( و قلم )قبیل کاغذ 

چیزی شبیه به آن( و اراده نویسنده و وجود ماده مدادی و نبودن مانع بر روی )نویسنده 

 ها که مجموعاً مقدمات وسایل کار هستند. صفحه و امثال این
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ارت است از مجموع این مقدمات و وسایل که از آن جمله علت تامه یا مستقله عب

عدم برخورد به مانع است. البته اگر همه این وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول 

 ضروری و حتمی خواهد بود. 

علت ناقصه عبارت است از بعضی از این مقدمات و وسایل که اگر وجود پیدا 

پیدا کند ولی سایر مقدمات و وسایل موجود  شود اما اگر وجودنکند کتابت موجود نمی

ها نباشد برای تحقق کتابت کافی نیست. امروزه اصطالح خوبی شایع است که همه این

 کنند به شرط الزم و شرط کافی. نامند و شرط را تقسیم میرا شرط می

گفتند که ذاتش شرط الزم همان است که در قدیم آن را علت ناقصه می

روط الزم است ولی کافی نیست. شرط الزم و کافی همان است که )وجودش( برای مش

که وجودش شد که عالوه بر ایندر اصطالح قدیم علت مستقله یا علت تام نامیده می

ند و به کیعنی تحقق آن شرط برای تحقق مشروط کفایت می؛ الزم است کافی هم هست

توان جزء آخر علت تامه را می یگذارنامچیز دیگری احتیاج نیست. بر طبق این شیوه 

 شرط کافی نامید. 

در تقسیم دیگری که از ارسطو به ارث مانده است علت منقسم شده به چهار نوع: 

 علت صوری.  -4علت مادی؛  -9علت غایی؛  -2علت فاعلی؛  -1

الوجود، یعنی آن چیزی که وجود معلول به سبب علت فاعلی عبارت است از مابه

که در مثال خط شخص و آورنده وجود معلول است. چنان ندهعطاکنیعنی او ؛ اوست

بخشد برد و خط را وجود مینویسنده که قوه و علم و هنر و مهارت خود را به کار می

 1شود.فاعل نامیده می

 

_______________________________________________________________________________ 
، انتشارات حکمت، صص 1361استاد شهید مرتضی مطهری، شرح منظومه حاج مالهادی سبزواری، جلد دوم، چاپ اول  .1
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 علت در حقوق اسالمی  -گفتار دوم

ای سبب قتل شود یا بالواسطه مانند جراحات کشنده بال واسطهعلت ممکن است 

 1که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد.

گردند که از علت های مذکور هریک علت مستقلی محسوب میبنابراین واسطه

 . استپیشین ناشی شده و موجب پیدایش علت مابعد خویش 

زیرا فعلی که جانی ؛ نیستقتل خالی از مسامحه  بال واسطهاصوالً بیان علت 

ترین علت به مرگ است. وقتی جانی موجب پیدایش نزدیک درواقعگردد، مرتکب می

، بالفاصله مرگ را سبب نشده است بلکه جراحت کندیفروم هیعلیمجنکاردی را در قلب 

و به همین ترتیب همه افعالی  وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس

تل باشند. پس قمولد علت می درواقعگردند قتل تلقی می بال واسطهکه مسامحتاً علت 

بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل ؛ ممکن است دارای علت قریب و یا علت بعید باشد

 وجود هر کهینحوبهآیند علت قریب مرگ را موجب گردد مختلفی که به دنبال هم می

ک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر یک عدم وجود علل بعد از خود را سبب ی

 ؛شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود

 زیرا فعل او اولین علتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است. 

 یتناج هرچنداست  یه فعل جاندر مباشرت صدق انتساب قتل ب هضابط رونیازا

نتسب به قتل را م یلیتأو چیهیبعرف  کهینحوبهو ابزار صورت گرفته باشد،  یلبا وسا

 چیدگییاز مباشرت که هرگونه ابهام و پ یفتعر ینترو روشن ینبهتر یدشا .2قاتل بداند

است  یاضابطه نمایدیم یریضامن جلوگ یصتشخ دررا رفع و از تداخل سبب و مباشر 

 که در جواهرالکالم آمده است:

_______________________________________________________________________________ 
 . 13، کتاب القصاص، ص 41نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم، ج  .1

 . 060، ص 2امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج  .2
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 .1ابتدا یهال المودیهیا الزهقیالعلل الاقرب یجادالمراد بها اان الظاهر

 ازد.علت قتل را فراهم س ترینیککه نزد شودیگفته م یمباشر به کس بنابراین

 و گیردیفعل مباشر به کمک آالت و ابزار مختلف مانند سالح صورت م گاهی

 .نمایدیمباشرت در قتل م یگراستعمال ادوات د بدون یگاه جان

سم بدون دخالت  یدنبدن، خفه کردن با دست، خوران یاعضا یدنبر بنابراین

 لیمضروب کردن با سنگ و وسا ،هیعلیمجنسموم به بدن  یقمقتول در تناول آن، تزر

ردن خراب ک یا یوارپرتاب کردن از د ی،گذارمختلف، بمب یهابا سالح یراندازیت یگر،د

و ... قتل بالمباشره خواهند  آتش انداختن رمقتول، غرق کردن در آب، د یبر رو یوارد

 بود.

مباشرت »مباشرت آورده است:  یفدر تعر 1932 یقانون مجازات اسالم 434 ماده

 «واقع شده باشد. یتوسط خود جان یماًمستق یتآن است که جنا

عل ف بال واسطهوقوع  «... یجانخود توسط  یماًمستق یتجنا»... از عبارت  منظور

 یتناج کهیطوربهاست  یتعل یمبلکه مقصود وجود رابطه مستق یستن یجانتوسط 

 هایتیخصوص برحسب یاشده و بتوان گفت نوعاً  یناش یاز نفس فعل جان یماًمستق

ه است که وقوع تلف عرفاً ب یمباشر کس گریدعبارتبهمورد، تلف از لوازم آن کار است. 

 منسوب است و نه به اثر آن. ینفس کار و

 

 مباشرت از دیدگاه قانون -گفتار سوم

مباشر عاملی است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول الزم 

 آید.

_______________________________________________________________________________ 
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کسی  گردد. ممکن استتوجه داشته باشید که همواره رابطه استناد به مباشر برنمی

 نتیجه به او مستند نباشد. مباشرت بکند ولی

مستقیم و بدون دخالت عامل یا عوامل دیگر،  طوربهمباشر کسی است که عملش 

 گردد. موجب زیان می

 ترین یا آخرین علت به خسارت است.نزدیک جادکنندهیا مباشر،

که در بحث ما همان زیان است، حاصل  که علت واقع شود، معلولاین مجردبه

 ترین شکل مداخله در وقوع معلول )زیان( است.مباشرت، قویشود. پس می

تواند در حدوث یک پدیده مدخلیت داشته باشد. هیچ عاملی به قوت علت نمی

 است. 1ترین نحوه دخالت در حدوث معلولمباشرت، ایجاد علت است و علت قوی

فاده مورد است دهد. ابزارمباشر مستقیماً )و نه لزوماً بدون وسیله( عملی را انجام می

کند. پس اگر کسی دیگری را هل توسط مباشر انسانی، علت بودن مباشر را نفی نمی

، زیرا شوندهپرتاباست نه  کنندهپرتاببدهد بر روی ثالث و گردن ثالث بشکند، مباشر، 

ی به سر که اگر کسی سنگاست. یا این کنندهپرتابابزاری در دست  مثابهبه شوندهپرتاب

 گوید که سنگ، مباشر شکستن سر استکس نمیو سنگ سر را بشکند، هیچ کسی بزند

چنین است اگر کسی از مجنون، صغیر دانند. همسنگ را مباشر می کنندهپرتاببلکه همه 

 گذار در اکراه در جنایتقانون همچنانیا حیوان برای ارتکاب جرم استفاده کند.  زیرممیغ

اگر اکراه شونده »چنین مقرر داشته:  1932 ات اسالمیقانون مجاز 963ماده  1و در تبصره 

 « مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. یا یرممیزطفل غ

اگر کسی دیگری را با دست خفه کند و یا با طناب، در هر دو حالت، خودش 

مباشر است. برای تشخیص مباشر و مباشرت، باید تعاریف فوق و خصوصاً رابطه علت 

_______________________________________________________________________________ 
و قبالً هم گفتیم که این زیان مشترک است در  در بحث ما معلول همان زیان یا خسارت است خواه مادی، خواه معنوی .1

 حقوق کیفری و مدنی. 
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ا دست خفه کردن ب اشتباهبهجداگانه بررسی کنیم. بعضی  طوربهو معلولی را در هر مورد 

ند طناب مان کهیدرحالاند، را مباشرت و خفه کردن با طناب را سببیت در نظر گرفته

 963ماده  1گذار در تبصره که قانون طورهمانابزاری در دست مرتکب استفاده شده و 

هم آورده، استفاده ابزاری از عاملی دیگر، مباشرت  1932 قانون مجازات اسالمی

 کند. را نفی نمی کنندهاستفاده

مانند گاوی که شاخ بزند و شکم کسی را ؛ تواند غیر انسان هم باشدمباشر می

ند مباشر توانعوامل طبیعی( می یطورکلبه، طوفان، بهمن )و فشانآتشبدرد. زلزله، سیل، 

 باشند.

 

 سبب -مبحث دوم

 ای بدون وجود علت، امکان وجود ندارد.توجه داشته باشید که هیچ پدیده

 تواند انجام بدهد.سبب، بدون وجود مباشر، کاری نمی

 

 تعریف سبب  -گفتار اول

آید ولی از عدمش سبب عامل مؤثری است که از وجودش وجود معلول الزم نمی

 آید و در حدوث نتیجه مؤثر است. عدم معلول الزم می

 ب عامل مؤثر در حدوث نتیجه است و تأثیرش هم مادی است.سب

اگر سبب در حدوث نتیجه اثر نداشته باشد )مؤثر نباشد( دلیلی ندارد آن را ضامن 

 بدانیم.

سبب عامل مؤثری است که علیت علت منوط به وجود اوست. اگر سبب نباشد، 

 باشد، ضامن نیست.اما اگر سبب باشد ولی مؤثر ن؛ کندهمان مباشر( اثر نمی)علت 
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تواند عامل کند و همین پرت کردن میرا از بلندی پرت می« ب»، «الف»مثال: 

« ج»کشد، در این حالت در میان راه سقوط، با تیر او را می« ج»باشد ولی « ب»مرگ 

 مباشر قتل است.

را با انگیزه و « ج»، «ب»)بدون قصد( و  داشتهنگهای در دست ، دشنه«الف»مثال: 

 قاتل است.« ب»دهد تا بمیرد، در این حالت قصد روی دشنه هل می

از این فرصت استفاده کرده و « الف»را هل بدهد و « ج»، «ب»در مثال قبل، اگر 

 قاتل است.« الف»دشنه را در مسیر افتادن ج قرار بدهد، 

، «الف»انندگی در حال حرکت است و ماشینی با رعایت قوانین راهنمایی و ر

که راننده به رانندگی رغم ایندهد تا زیر ماشین برود. در این حالت علیرا هل می« ب»

 قاتل است.« الف»مباشرت دارد ولی 

کنیم که گاه سبب از چنان قدرتی برخوردار است های فوق، مشاهده میدر مثال

ده نیل به نتیجه )خواسته یا ناخواسته( استفاسبب از مباشر مانند ابزاری برای  درواقعکه 

 کرده است و در چنین صورتی )اقوی بودن سبب از مباشر( سبب ضامن است.

شرط و  جادکنندهیامداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامات  یموارد در

 یماًستقکه خود مبدون آن یتسبب جنا یجادبا ا یکه جان یاگونهبهاز علت است  تریفضع

  .گرددیمرتکب جرم م یددر آن مباشرت نما

د. در انحقوقدانان اسالمی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختالف کرده

برای او باشد تلف حاصل نشود لکن علت  اگرنهنویسد: مختصر نافع درباره سبب می

تلف نه آن سبب باشد. مفاد این تعریف از سوی بسیاری از نویسندگان تکرار شده و 

 رازآنیغداد ولی علت تلف عاملی بود تلف روی نمیاند که اگر نمیبب را چیزی دانستهس
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. 2اندبرخی آن را مانند علت در ایجاد جنایت نیز مؤثر شمرده وجودنیباا. 1است

اند: سبب هر امری است که موجب تلف به آن در تعریف سبب گفته گریدعبارتبه

آید مین به وجوداگر آن سبب نباشد علت هم  کهینحوبهحاصل شود ولی به علتی دیگر 

الجمله اند که سبب آن چیزی است که آن را فیشود و برخی دیگر گفتهو یا مؤثر واقع نمی

علت  یرتأث یتلف با چگونگ یجادسبب در ا اما موقعیت؛ 9هست مانند علت دیدر تولاثری 

ثر که وقوع تلف عرفاً به ا یکار یجادا یعنیدر تلف  یبتسب چراکهدر آن متفاوت است 

آن کار منسوب است برخالف مباشرت که وقوع تلف عرفاً به نفس کار مستند است. با 

ت که از اس لیگفت: سبب عام توانیکه از سبب شده است م یمختلف یفتوجه به تعار

الزم  یتوجود جنا یزلکن به وجود آن ن یدالزم آ یتعدم آن عدم وقوع تلف و جنا

 اما مؤثر در وقوع آن است. یستن یتگرچه آن عامل علت جنا ینبنابرا؛ آیدینم

که موجب لغزش رهگذران در  یزیکندن چاه در معبر مردم، انداختن چ مانند

  به سم و ... هیعلیمجن یگذاشتن سنگ در راه، آلوده کردن غذا گردد،یم یرمس

 ارییو قرابت بسمفهوم شرط و سبب، تشابه  گردد اگرچهکه مالحظه می طورهمان

قوف مؤثر مو یرندارد هرچند تأث یتدر وقوع جنا یریتأث یچدارند اما شرط ه یکدیگربا 

 علت. صورتبهنه  یکناست ل یتسبب خود مؤثر در جنا کهیدرحالبر آن است 

آن است  یتدر جنا یبتسب»: 1932ی قانون مجازات اسالم 615ماده  موجببه

رتکب م یماًرا فراهم کند و خود مستق یگرید یهعل یتجنا یاکه انسان سبب تلف شدن 

 یسبکند و ک یکه چاهمانند آن؛ شدیحاصل نم یتاگر نبود جنا کهیطوربهنشود  یتجنا

 «.یندبب یبو آس یفتددر آن ب
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آن از شرط، اختالف  یکسبب و تفک یقمصاد یصدر تشخ یاسالم دانانحقوق

 آمده یعدر کتاب شرا آنچهخود از سبب، درباره  یفپس از تعر یثان یداند. شهکرده

ب متفاوت است. در باب غص یسندهنو یاننه ب یاکه چاه کندن سبب است : ایننویسدیم

 یکاست که هر  ین. اظهر اداندیآن را سبب نم نجایادر  کهیدرحالآن را سبب قرار داده 

 است. یتاز اعمال کندن، سنگ گذاشتن و نشاندن کارد مصداق سبب

بات در باب موج یبتحت عنوان تسب یاز کتب فقه یتگذار در تبعقانون آنچه

شرط و سبب هر دو  یراضمان مورد توجه قرار داده است اعم است از شرط و سبب ز

 مانند سبب محکوم به پرداخت یزمشترک بوده و ممکن است شرط ن یهدر تحقق ضمان د

)سبب و دو  ینا یزبر تم یاتد تابدر ک در مبحث موجبات ضمان رونیازا 1گردد. یهد

 نشده است. یدتأک یکدیگراز شرط( 

 

 یبسبب و شرط ضمان در تسب انواع -گفتار دوم

 بودن سبب یلزوم عدوان -بند اول

ول مسئ یبودن سبب است و سبب در صورت یعدوان یب،ضمان در تسب شرط

 یعرف و عادت فعل و ازنظر یابوده  یرقانونیو غ یرشرعیکه غ گرددیقلمداد م یتجنا

 .2شرع حرام شمرده نشده باشد ازنظرقلمداد گردد هرچند  یاقدام عدوان یک

 یواگذار شده و شامل هر نوع تعدعرف  یبودن فعل به داور یعدوان تشخیص

 یطیرو تف یتعد یچسبب در اقدامات خود ه کهیدرصورت ینبنابرا؛ گرددیم یطو تفر

 .9نخواهد داشت یتیواقع شده مسئول یتنداشته باشد نسبت به جنا
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 یاتجاوز نمودن از حدود اذن » یمنظور از تعد یقانون مدن 361ماده  موجببه

 .«یگریحق د یامتعارف است نسبت به مال 

ت عبارت اس یطتفر»آمده است:  یزن یطتفر یفدر تعر یقانون مدن 362ماده  در

پس اگر « الزم است. یرحفظ مال غ یمتعارف برا یاقرارداد  موجببهکه  یاز ترک عمل

 یرغ یا یفعل قانون یکدر انجام  یارا انجام دهد که مجاز به آن نبوده و  یعملفاعل، 

 گرییعدم وقوع صدمه بر جان و تن د یبرا کهرا ترک کند  یخود اعمال یطبا تفر یعدوان

 یزیاگر مرتکب در راه عبور و مرور مردم چ ینبنابرا؛ است ضامن خواهد بود یضرور

محسوب نشود  یطو تفر یعرف تعد ازنظرکند که نسبت به آن مجاز بوده و  یجادرا ا

 .1متوجه سبب نخواهد بود یتیمسئول گونهیچگردد ه یتاتفاقاً موجب جنا یول

هرگاه »آمده است:  1932 قانون مجازات اسالمی 613در ماده  چنانچه لکن،

 ایحفر کند  یبدون اذن مالک، گودال یگریملک د یا یمعابر و اماکن عمومدر  یشخص

گردد،  یگرید یبانجام دهد که سبب آس یهر عمل یادر آن قرار دهد و  یالغزنده یزچ

با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن  دیدهیبکه فرد آساست مگر این یهضامن د

  .«یدبرخورد نما

فوق را انجام  یاز کارها یکیو با اذن او  یگریدر ملک د کهیدرصورت بنابراین

ه و ب ستینخسارت  یا یهدار دخسارت شخص ثالث شود، عهده یا یبدهد و موجب آس

 یو یابرا در خانه خود قرار دهد و در غ یطعام مسموم یکس چنانچه یبترت ینهم

تناول کرده منجر به مرگ گردد، سبب  رامسموم  یپس از ورود به منزل غذا یسارق

 در ملک یرانشده است ز یطو تفر یمرتکب تعد یو یاز طرف یراضامن نخواهد بود ز
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 صرفبهمقتول بدون اذن اقدام  یگرمجاز بوده و از طرف د یخود بر انجام هر تصرف

 .1صورت گرفته است یاز جانب و یمسموم نموده و تعد یغذا

هرگاه شخصی »است:  آمده 1932مصوب  یاسالم قانون مجازات 612ماده  در

را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار  613یکی از کارهای مذکور در ماده 

 که شخصی را کهاوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر این

 «آن، جنایتی به وی وارد گردد. استنادبهبخواند و  آنجاآگاه به آن نیست به 

را به نحو مجاز  ییاست بنا یدار احداث ملککه عهده یکس یااگر مالک  چنینهم

نا الزم که در استحکام ب یو ضوابط فن یمنینکات ا یتبالکن و مانند آن را با رعا یابسازد 

 .یستخسارت گردد، ضامن ن یا یباست در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آس

 (1932 قانون مجازات اسالمی 613)ماده 

هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و  یزن و

کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر بداند که به جایی سرایت نمی

سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت 

 ( 1932 قانون مجازات اسالمی 621است. )ماده  ضامن

 یتدر معبر عام بدون رعا یابدون اذن صاحب آن  یگریهرگاه در ملک د لکن

خسارت گردد ضامن خواهد  یارا روشن کند که موجب تلف  یمصلحت رهگذر آتش

 قانون مجازات اسالمی 966اضرار را نداشته باشد. )ماده  یابود گرچه او قصد اتالف 

1931) 

را در معرض تلف قرار دهد  یگراند یاتدر برافروختن آتش ح یاگر اقدام و اما

ند روشن ک یاگر آتش ینبنابرا؛ باشد ضامن است یازشهرچند در ملک خود و به مقدار ن

و  خواهد کرد یتسرا یگرد یبداند که به جا یا نمایدیم یتسرا یگرکه عادتاً به محل د
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و  یطبا تفر یرادار آن خواهد بود زعهده شودت خسار یاموجب تلف  یتدر اثر سرا

شن رو یدر ملک خود آتش یهرگاه کس»را فراهم کرده است:  یتسبب جنا یشخو یتعد

به او استناد داشته باشد ضامن تلف و  یتو سرا یدنما یتسرا ییکند و آتش به جا

قانون  964)ماده « خود روشن کرده باشد. یازگرچه به مقدار ن استوارد  یهاخسارت

 (1931 مجازات اسالمی

 یتسرا یگردر ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل د یکس هرگاه»

 ایموجب تلف  یتخواهد کرد و در اثر سرا یتسرا یگرد یبداند که به جا یا نمایدیم

« ن کرده باشد.خودش روش یازدار آن خواهد بود گرچه به مقدار نخسارت شود عهده

 (1931 قانون مجازات اسالمی 969)ماده 

منوط به وجود قصد تجاوز از حدود مجاز و متعارف و  یطو تفر یتعد تحقق

ظن  ایبدون علم  یجان یاست اعمال ارتکاب یبر آثار فعل خود نبوده و کاف یالتفات جان

ندارد  یضرورت گریدانیببه .1بر آن مترتب شود یتباشد که جنا ینآن در معرض ا یربه تأث

ب آن را مرتک شودیمحسوب م یطو تفر یکه کار انجام شده تعدبا علم به این یکه جان

 2دهدینم ییریتغ یطو تفر یمربوط به تعد یعلم و جهل او در آثار حکم وضع یراشود ز

توجه  یعرف یارو مع یصبه تشخ یدبا یبودن فعل جان یدر احراز عدوان درهرحالو 

 .9التفات بر آن نداشته باشد یلید مرتکب به دالداشت هرچن

که  یمحل یاکه حق اذن دارد، وارد منزل  یبا اذن کس یهرگاه شخص جهتنیبد

که در آن مکان است صدمه و خسارت  یئیش یا یوانح یهدر تصرف اوست، گردد و از ناح

عداً ب یاقبل از اذن در آن محل بوده  یوانح یا یءدهنده ضامن است، خواه آن ش اذن یند،بب
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واه آن علم داشته باشد خ یرسانبیآسبه  نسبتدهنده  در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن

 ( 1932 قانون مجازات اسالمی 629)ماده  نداشته باشد.

 ینمأذون را تأم یتکه امن یبه منزل، بدون توجه به امور یراذن به ورود غ زیرا

 .گرددیمحسوب م یطکند خود تفر

ود را مرتکب ش یبودن فعل خود عمل یبر عدوان یبدون آگاه یاگر کس بنابراین

باشد ممکن است نسبت به آن ضامن قلمداد گردد.  یتسبب مؤثر در جنا عنوانبهکه 

است  شده یامر یتبر خصوص یعرفاً منوط به آگاه یطتحقق تفر یدر موارد وجودنیباا

 دهد.یقرار م یدض تهدرا در معر یگرانکه نفس د

 یتمسئول 1932 قانون مجازات اسالمی 622ماده  موجببهگذار قانون چنانچه

آن واقع شده است متوقف بر اطالع از  لهیوسبهکه  یرا نسبت به صدمات یوانصاحب ح

ت ثبو یطقصد اتالف را از شرا یدانسته است. برخ یوانرساندن ح یانخطر حمله و ز

 ین مادرک ینتکو یرا در چگونگ یرکن روان یاجزا یبترت ینضمان سبب دانسته و بد

ر و ترتب ضمان بر آن معتب یتدر تحقق سبب تواندیقصد نم کهیدرحالاند. دخالت داده

 .1باشد

سبب ممکن است مانع ثبوت  یجاددر ا یرخواهانهو خ یکن یزهانگ وجودنیباا

 عبور و مرور یراگر با قصد خدمت و جلب مصلحت عموم در مس کهیطوربهضمان شود 

تحقق  یبرا یراز؛ 2شود ضامن نخواهد بود یتکند که اتفاقاً سبب جنا یمردم اقدام

. مبنای چنین اسقاط 9باشد الییو عق یحمقرون به اغراض صح یدسبب نبا یتمسئول

 .استضمانی قاعده احسان 
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در معابر  یهرگاه کس»: 1932ی مصوب قانون مجازات اسالم 613ماده  موجببه

به مصلحت عابران انجام  یعمل یمنی؛و نکات ا یمقررات قانون یتبا رعا یاماکن عموم یا

 .«یستخسارت گردد، ضامن ن یا یتدهد و اتفاقاً موجب وقوع جنا

 یلهوس یا شودیعرضه م دوفروشیخر منظوربهرا که  ییکاال یهرگاه کس بنابراین

دار آن خواهد بود مگر را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده اییهنقل

 ها را موقتاً در معبر قرار دهد.کرده باشد که آن یجابکه مصلحت عابران اآن

به همراه خود آورده از وسط جاده بردارد و به  یلرا که س یزیاگر چ چنینهم

 :ستین یزیدار چد عهدهمصلحت عابران قرار ده یبرا یاگوشه

 یبو موجب آس یدآ به وجود یو زلزله مانع یلمانند س یهرگاه در اثر علل قهر»

 ها راتمکن برطرف کردن آن یاشخاص یاگرچه شخص  یست،ضامن ن کسیچگردد، ه

 ییآن را جا یکس لکنرا به همراه آورد  یزیمانند آن، چ یا یلداشته باشند و اگر س

دار شود، عهده یبدهد که موجب آس رقرا یبدتر یدر جا یااول  ینامناسب مانند جا

 یدر جا یننامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابر یاست و اگر آن را از جا یهد

 (1932 قانون مجازات اسالمی 614)ماده  .«یستقرار دهد ضامن ن یترمناسب

دد و رمصلحت عابران بتواند مانع از تلف گ یتاست اگر سبب ضمن رعا بدیهی

شود، ضامن خسارت و تلف حاصل است اما در  یتبه جنا یاقدام نکند و منته ذلکمع

 .1عدم ضمان خواهد بود یصورت نفس مصلحت مقتض ینا یرغ

 

 سبب انواع -بند دوم

با توجه به تنوع فعل جانی در ایجاد سببیت در جنایت حقوقدانان اسالمی سبب 

 اند: را به سه نوع متمایز به شرح زیر تقسیم کرده
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 یسبب قانون -1

ام به اعتبار احک باوجودآنسببی است که  جادکنندهیادر این نوع جنایت، جانی 

؛ ابدینسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می هیعلیمجنقانونی و شرعی، 

مانند شهادت زور بر قتلی که مستوجب قصاص است یا گواهی کذب بر وقوع جرم 

بینه اقامه شده اقدام به صدور حکم  استنادبهشنیع زنای محصنه که در این موارد قاضی 

 نماید. قتل و یا کمتر از آن می

 درواقعشده مبتنی بر حکم قاضی است اما  جنایت واقع هرچنددر این صورت 

قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم کرده است. در  حکمبهاین شهادت کذب است که 

 بنا برگونه تأثیر مادی در اعمال مجازات ندارد، اما که ادای شهادت هیچاین موارد با آن

و کمتر از آن  ها موجب ثبوت مجازات مرگگونه شهادتاینموازین شرعی و قانونی 

است. پس اگر شهود در شهادت کذب خود تعمد در قتل داشته باشند محکوم به قصاص 

 هرچند گواهان خود مباشرت در قتل نکرده باشند.  1گردندمی

بدیهی است اگر قاضی با آگاهی بر کذب بودن گواهی شهود اقدام به صدور 

 حکم کند محکوم به مجازات خواهد بود. 

 

 یسبب حس -1

از دیگر انواع  یرمادیغدخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامات 

 یاما جان؛ است یگریفعل د یتموارد علت جنا گونهینا جنایت بالتسبیب است. در

 یق،وتش لهیوسبهکه مانند آن؛ به خدمت گرفته است یاحساس و اراده مباشر را تا حدود

راده ا کهینحوبه یدنما یتتقو یگریرا در د یتبه جنا یلم یداکراه و تهد یاو  یکتحر

_______________________________________________________________________________ 
 . 1، از ابواب الشهادات، ج 12الشیعه، باب وسائل .1
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ر این د گردد. یتواقع شده مرتکب جنا یرتحت تأث یکاتتحر ینا جهیدرنت یآزاد جان

شرایط اکراه کننده سبب روانی الزم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جرم است 

 در دیگری ایجاد کرده است. 

 

 یسبب عرف -9

گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی فعل وی را سبب 

 علت جنایت امر دیگری است.  کهیدرحالشناسد. جنایت می

ود خ ینقتل است. هرچند که ا یعرف یقمسموم از مصاد یبا غذا هیعلیمجن اطعام

آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است، اما  یمقتول است که با مباشرت در تناول غذا

 .شناسندیم یزبانعرفاً سبب قتل را م ی،با توجه به جهل و یطیشرا یندر چن

 

 شرط -مبحث سوم

تعریف شرط مانند تعریف سبب است با این تفاوت که شرط در حدوث نتیجه 

 مؤثر نیست.

 

 تعریف شرط -گفتار اول

آید ولی از عدمش عدم شرط عاملی است که از وجودش وجود معلول الزم نمی

 معلول الزم آید و در حدوث نتیجه مؤثر نیست. 

توان گشت، بلکه تأثیر مؤثر شرط، عاملی است که برای آن هیچ اثری قائل نمی

 منوط به وجود شرط است و مؤثر ممکن است مباشر )علت( باشد یا سبب.

 تأثیری در حدوث نتیجه نداشته باشد، شرط است.اگر عاملی، هیچ 



11  01شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

، در کالس درس، استاد در حال درس دادن است و دانشجویان مثالعنوانبه

نویسند. در موضوع نوشتن، آیا مطلب گفتن استاد، شرط است یا مطالب استاد را می

 نسبب؟ توجه داشته باشید بدیهی است تدریس استاد هیچ ارتباطی به مباشرت در نوشت

 ندارد. 

، زجملهاکه دانشجویان بتوانند مطلب بنویسند باید شرایطی مهیا باشد برای این

ایر و س وجود نور کافی، داشتن کاغذ، خودکار )حتی خودکار هم باید جوهر داشته باشد(

ها شرایط نوشتن هستند زیرا در حدوث نتیجه )که همان نوشتن است( شرایط دیگر. این

 کند. اگر نباشند، مؤثر اثر نمیتأثیری ندارند گرچه 

زیرا اگر استاد نگوید، دانشجویان هم ؛ اما گفتن مطلب توسط استاد، سبب است

این نکته را در  نویسند.نویسند. البته حتی با گفتن استاد هم بعضی مطلبی نمیچیزی نمی

 وسطتتعریف سبب بگنجانید. عدم فعل استاد )مطلب گفتن( باعث عدم نتیجه )نوشتن 

هم  شود. در تعریف سببشود ولی صرف گفتن استاد موجب نتیجه نمیدانشجویان( می

آید ولی از عدمش داشتیم که سبب عاملی است که از وجودش وجود معلول الزم نمی

 آید. عدم معلول الزم می

در این مثال کامالً واضح است که فعل گفتن استاد، در حدوث نتیجه مؤثر است 

دانشجویی بعضی از شرایط نوشتن را نداشته باشد، مثالً خودکار  )سبب است( ولی اگر

یا کاغذ برای نوشتن نداشته باشد یا حتی حوصله نوشتن نداشته باشد، در عمل نوشتن 

دهند. تأثیری نخواهد داشت زیرا سایر دانشجویان عمل نوشتن مطالب استاد را انجام می

ط، برای ننوشتن اعالم نماید؟ خیر. پس شرای تواند نبودن شرایط را دلیلیآیا دانشجویی می

گوییم شرط، ضمان ندارد تأثیری در حدوث نتیجه ندارند و به همین دلیل است که می

 که معلول به وجود آید، شرایط باید موجود باشند. ولی برای این
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 ارتباط شرط با نتیجه -گفتار دوم

ی خود شرط علیت علت، یا سببیت سبب، متوقف بر وجود شرط است ول

دانیم. در مثال باال، ، اثری ندارد و چون اثر ندارد، هرگز شرط را ضامن نمیییتنهابه

پذیرد که صرف خودکار یا کاغذ یا حوصله نداشتن باعث کس از دانشجویی نمیهیچ

حوصلگی را علت عدم ننوشتن مطالب استاد گشته است. کسی خودکار و کاغذ و بی

 شود. نوشتن انجام می بازهمرغم این شرایط، داند زیرا علیمینوشته شدن مطالب استاد ن

کنند که صحیح است زیرا شرط در هیچ صورتی فقها راجع به شرط صحبتی نمی

که بالمباشره باشد یا گوید: جنایت اعم از آنگذار هم میضامن نیست. خود قانون

ماده نکرده است. ) در این بیان، هیچ صحبتی از شرط ؛ وبالتسبیب، موجب ضمان است

 1(1932 قانون مجازات اسالمی 432، م 1931 قانون مجازات اسالمی 915

ود. شدهد و این سقوط نوعاً منجر به قتل نمیرا از بلندی هل می« ب»، «الف»مثال: 

، «ب»دهد طوری که ای در پایان مسیر سقوط قرار میاز فرصت استفاده کرده و دشنه« ج»

باشر م کنندهپرتابمیرد. شاید در وهله اول به نظر آید که به سبب برخورد با دشنه می

؛ ب استسب« الف»قاتل و « ج»یابیم که در این حالت دقیق درمیقتل است ولی با کمی ت

، «الف»شود ولی از عدم تأثیر ، حاصل نمی«ب»، نتیجه، یعنی مرگ «الف»زیرا از هل دادن 

 آید.الزم می«( ب»عدم معلول )مرگ 

دهد. راننده سبب را به جلوی ماشینِ در حال حرکت هل می« ب»، «الف»مثال: 

رفاً از زیرا ص؛ نباید اشتباهاً بگوییم راننده مباشر است نجایار. در مباش« الف»است و 

_______________________________________________________________________________ 
 به اجتماع مباشر و یا یببه تسب یاکه به مباشرت انجام شود اعم از آن یتجنا»: 1370 اسالمی قانون مجازات 316ماده  .1

 « سبب موجب ضمان خواهد بود.

حاصله مستند به رفتار  یجهاست که نت یهد یاموجب قصاص  یدر صورت یتجنا»: 1332 قانون مجازات اسالمی 432ماده 

 « ها انجام شود.به اجتماع آن یا یببه تسب ایکه به نحو مباشرت مرتکب باشد، اعم از آن
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آید ولی هل دادن به زیر وسیله در حال ، الزم نمی«ب»رانندگی راننده، نتیجه، یعنی مرگ 

 حرکت، علت مرگ و مباشر است.

عامل مباشر،  9رسیم که باید در هر مورد جایگاه های فوق به این نتیجه میاز مثال

 بررسی کنیم. فشانیتعرو شرط را با توجه به سبب 
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The Function of Forcible in Citation Relation and Examination of it in 
The Islamic Penal Code Approved in 1392 (2013) 

Gholamreza Ghanaat 
M.A Condidate of Penalty Law and Criminology 

 
Abstract  

The most important part in diagnosing the guarantee factor in a 
result of incidents and losses, is to identify citation relation. When 
there is just one human factor in creating crimes or losses, diagnosing 
of citation relation or in another word making connection between 
cause and effect of doing and it’s result, is not hard. But it becomes 
complicated when there are several factors to bing about result. 

When it is just one human factor it makes two states. First: There 
is just one single action to make events. In this situation the 
identification of the casualty or citation is easy. For example when an 
individual kills another soul abetting his hands, a thread of rope, a 
knife, or a firearm or when someone makes iccasion, for example he 
(or she) digs pit in other’s pathway.  

Second: agnet with several acts that make incidents. Although in 
this situation, with any doubt, the result arises from this agent, but 
because of multiplicity of actions, diagnosing of action or actions 
making result is important to nominate the degree of responsibility the 
doer of the matter. In this situation the nature differences of acts, 
psychically changes the nature of crimes. Consider that sithout private 
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motive abetting, has been mentioned in article 526 of The Islamic 
Penal Code. The combination of linear and cross factor is not in The 
Islamic Penal Code approved in 1370 but this has been included in 
article 535 and its following articles of The Islamic Penal Code 
approved in 1392 and in spite of finding fault it is the positive case of 
ne lawmaking (legislation).  

 
Keywrods: citation relation, Custom, ill will, Crosslinking agent, Factor 
Longitudinal. 
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 فقهی و حقوقی شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن . تحلیل1

 1کریمیقوام دکتر 

 2اسماعیل درفش

 

 

 

 چکیده 

از مباحث مهم عقد بیع قابل فسخ، وضعیت حقوقی تصرفات طرفین در مبیع و ثمن و 

کی از حقوقی، ی فعل ترک شرط اثر متعاقب فسخ بر این تصرفات اعم از مادی و حقوقی است.

 عمل یا و بیع یا اجاره همچون حقوقی اعمال ندادن انجام آن از اقسام شرط فعل است و مقصود

قانون مدنی شرط عدم تصرفات  .است شده هاآن ترک شرط عقدی در ضمن که و ... است فسخ

عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از به 464ناقله در مبیع را در ماده 

پژوهش به بررسی نوع شرط مذکور از جهت  داند. در اینگرفته میآن را بطالن تصرفات انجام

لف از این شروط شرط فعل یا نتیجه بودن آن، مفهوم بطالن و همچنین ضمانت اجرای تخ

پرداخته شد. در خصوص اعتبار شرط مذکور در بین فقهای امامیه سه دیدگاه؛ بطالن عقد و 

و صحت شرط و عقد وجود دارد. در این خصوص نیز  شرط، بطالن شرط و صحت عقد

 ضمانت، شروط نوع این در که است آمده تحقیق های متفاوتی دارند. در اینحقوقدانان دیدگاه

است و در بررسی حقوقی مسئله  فعل شرط با متفاوت امری دارد که وجود صیخا اجرایی

غیراز مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته مذکور وجود ضمانت اجرای خاص، به

است. در خصوص ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای تخلف از این شروط، پس از تحلیل ضمانت 

نی بر که مبت بل ابطال و انفساخ، درنهایت دیدگاه موردنظراجراهای مختلفی نظیر عدم نفوذ، قا

_______________________________________________________________________________ 
 یاسوج واحد اسالمی آزاد عضو هیأت علمی دانشگاه .1

 یاسوج واحد اسالمی آزاد خصوصی دانشگاه حقوق دکترای دانشجوی .2
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 قابلیت فسخ است، مطرح شده است.

 

  یر نافذ غ –بیع  –قابل ابطال  –بطالن  -تصرفات ناقله در مبیع -شرط واژگان کلیدی:



  10 ثمن و مبیع در ناقله تصرفات عدم شرط حقوقی و فقهی تحلیل

 

 . مقدمه1

 عقد بیع، یکی از عقود رایج و متداول در جامعه و در رأس عقود تملیکی است؛

 یعب اهمیت بسیار زیادی در میان سایر عقود و در جامعه برخوردار است. عقدبنابراین از 

 نهجداگا آن آثار و انعقاد شرایط مدنی قانون در تنهانه که است معین قراردادهای از یکی

 دارد خود با نیز را قراردادها عمومی قواعد از سو بسیاریاز یک بلکه، است شده مطرح

 هاراد باید طرف دو عقد در این. قراردادهاست سایر کلی شرایط تابع دیگر سوی از و

 وجود به منوط قراردادها انعقاد. باشند دارا را تصرف و تملک اهلیت و سالم و جدی

 ماده) .داندمی اثربی قانون را نامشروع هدف به رسیدن برای تبانی و است معین موضوع

 یا و خریدوفروش در هرکس، اراده حاکمیت اصل بر طبق( قانون مدنی بعد به 131

 را آزادانه عقد آثار و و شرایط خود معامله طرف تواندمی و است آزاد آن از خودداری

قراردادهای روزمره  هایی را درمحدودیت اشخاص گاه امروزی جامعه در .کند انتخاب

قراردادهای ها ناشی از قوانین، نظم عمومی و آورند. این محدودیتبرای خود به وجود می

گذار به لحاظ اهمیت شروط ضمن عقد، یکی از فصول خصوصی میان افراد است. قانون

باطل و مبطل »ها را به سه دسته: مربوط به عقود را به این شروط اختصاص داده و آن

و  299و  292تقسیم نموده و ضابطه تشخیص هرکدام را در مواد « عقد، باطل و صحیح

ر مصادیق ها باما مهم بکار بردن این ضابطه یب تعیین نموده است؛به ترت قانون مدنی 294

فقط از شرط عدم تصرفات  قانون مدنی 464گذار در ماده شروط مذکور است. قانون

اما در جایی که  ناقله در مبیع سخن گفته و ضمانت اجرای آن را مشخص کرده است؛

دو عین معین باشند، درنتیجه از  مبیع و ثمن هر دو شرایط واحدی دارند، مانند اینکه هر

توان این شرط را به ثمن نیز تسری داد و شرایط احکام یکسانی برخوردارند. لذا می

گذار در موارد متعددی ازجمله ماده که قانونطوریمشابهی برای آن در نظر گرفت. به

از حیث احکام عیب ثمن شخصی را مثل مبیع شخصی دانسته است.  قانون مدنی 493
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قتضای عقد بیع مبادله مبیع و ثمن است و شرط عدم تصرفات ناقله به معنای این نیست م

مجرد وقوع ، بهقانون مدنی 952ماده  1 بندای صورت نگیرد. بلکه بر اساس که مبادله

گردد. البته ظاهر ماده مذکور همه اقسام مبیع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می

 قانونشود، اما از دقت در سایر مواد معین، کلی در ذمه( را شامل می)عین معین، کلی در 

گذار حکم فوق را در مورد همه اقسام مبیع نپذیرفته است. شود که قانونمعلوم می مدنی

...اگر ثمن یا مبیع عین معین باشد و » مقرر داشته است: قانون مدنی 959چنانچه در ماده 

مفلس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد قبل از تسلیم آن، احد متعاملین 

گذار حکم این ماده را منحصر در مبیع یا ثمن معین دانسته است. علت قانون« داشت.

مجرد وقوع بیع در مواردی که مبیع یا ثمن عین اختالف در موارد فوق این است که به

است که در غیر عین شوند. این در حالی معین باشد، خریدار یا فروشنده مالک آن می

معین بودن مبیع یا ثمن، تنها پس از وقوع عقد بیع، انتقال مالکیت با تعیین مبیع و ثمن یا 

گیرد. فقها و حقوقدانان در خصوص انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن ها صورت میتسلیم آن

ر نها دنظر دارند. تمجرد وقوع بیع، اجماع و اتفاقعین معین به خریدار و فروشنده، به

های خصوص قابل فسخ بودن عقد با توافق طرفین و یا ناشی از حکم قانون، دیدگاه

از دیدگاه مشهور که وجود حق فسخ را  954و  959متفاوتی دارند. قانون مدنی در مواد 

پیروی نموده است. گروه دوم از فقهای امامیه معتقدند  ،داندمانع از انتقال مالکیت نمی

مبیع یا ثمن به خریدار یا فروشنده منوط به انقضای خیار است. گروه  که انتقال مالکیت

سوم از فقهای امامیه میان موردی که حق فسخ مخصوص خریدار باشد و یا فروشنده؛ 

مجرد قائل به تفاوت شدند. به این صورت که اگر حق فسخ مخصوص خریدار باشد، به

مخصوص بایع و یا هر دو باشد، گیرد و اگر وقوع عقد بیع انتقال مالکیت صورت می

 یداریخر که مالی در که دهد تعهد کسی اگر انتقال مالکیت منوط به انقضای خیار است.

ا ی ندهد، معین شخص به اجاره به را آن موضوع معینی مدت تا فروشنده نفع به نموده
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بیع ماست؟ اگر مشروط علیه  چگونه تعهد اجرای اینجا آن را تا مدت معینی نفروشد؛ در

طورکلی برخالف شرط عمل نماید، حکم چنین تصرفاتی چه است؟ یا ثمن را منتقل و به

یم، در ها را غیر نافذ تلقی کنگونه تصرفات غیر نافذند، یا باطل هستند؟ آیا اگر آنآیا این

ارد؟ له حق فسخ دله واجد آثار حقوقی هستند؟ آیا مشروطصورت تنفیذ از ناحیه مشروط

 بحث، پژوهش این اصلی ال تصرفات بعدی را از دادگاه تقاضا نماید؟ موضوعیا باید ابط

 پرسش درواقع. است شروط این از تخلف اجرای ضمانت همچنین و حقوقی وضعیت از

 در آیا ؟چیست و حقوقی فقهی ازنظر شروطی چنین با اثر مخالفت که است این اصلی

 برای یا؟ نمود اعمال را فعل شرط از امتناع اجرایی ضمانت عمومی احکام باید موارد این

  ؟نظر گرفت در خاصی اجرایی ضمانت باید شروط نوع این

 

 . شروط ضمن عقد1

شرط در لغت به معنای الزام به چیزی و التزام به چیزی آمده است. شروط جمع 

، 1925شرط و شرایط جمع شریطه است که این نیز به معنی شرط آمده است )شهیدی، 

 گاه و معین عقود مانند، گیردقرار می عقد و قرارداد مورد مستقالً اهیگ (. تعهد13ص

 بعیت جنبه امر این اثر در و آیدمی وجود به دیگری مستقل و تعهد قرارداد در ضمن دیگر

 قانون (231ص ،1933 ،امامی) .گویند عقد شرط ضمن را آن که گرفت خواهد خود به

 بنا بر امامیه در حقوق. است نموده اقتباس امامیه از حقوق را عقد ضمن شروط مدنی

 را نآ باید بنماید، تعهدی بخواهد کسی هرگاه و نیست آورالزام مشهور تعهد بدوی نظر

رط ش .قرار بدهد عقد ضمن در شرط صورتبه یا و درآورد معینه عقود از یکی صورتبه

قراردادها شامل شروط ضمن آن  1بنابراین اصل صحت ای از عقد و تابع آن است؛پاره

_______________________________________________________________________________ 
  «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.: »قانون مدنی 223. ماده 1
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 معامالت در اراده آزادی بر مبتنی که 11ماده  وضع با ایران شود. در قانون مدنینیز می

 و نباشد، صحیح تلقی نمود قوانین صریح مخالف که تعهدی هرگونه توانمی 1است؛

 رطش صورتبه یا و معینه عقود از یکی صورتبه را خود معامله نیستند ملزم متعاملین

، دارد امامیه حقوق مقررات به عمومی افکار که انسی به نظر ولی، درآورند عقد ضمن

 عهداتیت نیز رسمی اسناد دفاتر و نمایندمی پیروی مزبور را روش نیز در اجتماعات اکنون

و چندان اصرار  دهندقرار می عقد ضمن شرط صورتبه نیست معینه از عقود ناشی که

 آن ضمن را شرط که نباشد در خارج حقیقتاً هم معینی عقد هرگاه که امر دارند بر این

)همان،  .گردید شرط الزم خارج عقد در ضمن نویسندمی تنظیمی در اسناد دهند، قرار

 (231، ص1933

 شود. و یا غیر معوض قرار داده معوض عقد ضمن است ممکن عقد ضمن شرط

 نزدیکی هرابط و بستگی( اصلی تعهد) شده آن ضمن شرط که عقدی با (تبعی تعهد)شرط 

 از جهات جهتی به اصلی تعهد دهند. هرگاهمی تشکیل را واحدی عقد و کندمی پیدا

 وجود به منوط شرط حقوقی وجود زیرا ،بود خواهد باطل آن ضمن شرط ،باشد باطل

 صلیا باشد، تعهد باطل عقد ضمن شرط هرگاه بالعکس، ولی است. اصلی تعهد حقوقی

 اساسی شرایط از در یکی اخالل موجب شرط وجود کهدرصورتی مگر، شودنمی باطل

 جایزی عقد هرگاه .است مستقلی حقوق موجود اصلی تعهد زیرا ،گردد عقد صحت

 خود ضمن شرط در اصلی عقد لزوم ،شود داده قرار الزم عقد ضمن شرط صورتبه

 به تعهد ود بستگی. گرداندمی فسخغیرقابل الزم مانند عقد را جایز و عقد نمایدتأثیر می

، یردگ دیگر قرار تعهد ضمن شرط صورتبه دو از آن یکی که است یکدیگر در صورتی

 و مستقل است ،دو تعهد از آن هر یک تعهد شود، بعدازآن یا از انعقاد قبل وگرنه هرگاه

_______________________________________________________________________________ 
 یحصر مخالف کهدرصورتی، اندنموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای: »قانون مدنی 10. ماده 1

 «.است نافذ نباشد قانون
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 اند؛اوتیکدیگر متف با عقد و شرط رابطه .نمود نخواهد پیدا دیگری به وابستگی یکهیچ

 فرع هب اصل رابطه، شرطبه عقد رابطه و اصل به فرع رابطه عقد به شرط رابطه یعنی

. اشدب داشته جهت مخصوصی مگر نماید،نمی سرایت اصل در فرع بطالن اصوالً. است

 لذا شود.نیز می آن شامل، عقد کل به وفای لزوم است قرارداد از جزئی شرط ازآنجاکه

 ودوج شروط مفاد انجام از امتناع برای اجرایی ضمانت چه که شودمی مطرح پرسش این

 روطاین ش احکام و اقسام از کلی ابتدا به تحلیل نمای اصلی، سؤال تبیین جهت دارد؟

 متقسی صحیح شروط و باطل شروط قسمت دو به را شروط مدنی قانون .پردازیممی

 .نموده است

 1یست.ن عقد مفسد هستند که باطلی اول؛ شروط دسته :انددو دسته باطله شروط

 از اقسام که شرطی هر 2.است عقد مفسد هستند که باطلی شروط دوم؛ دسته

شرط  .بود خواهد شرط صحیح نباشد، قانون مدنی 299و  292 مواددر  مذکور گانهپنج

 9و شرط فعل است. در ضمن عقد بر سه قسم؛ شرط صفت، شرط نتیجه

 

 294شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. )ماده  صفت: . شرط1. 1

 ضمن در دو آن از یکی یا دو عوض در خاصی وصف ( در این شرط وجودقانون مدنی

ت. اس مربوط معامله در موضوع صفتی، نه در ایجاد، بلکه وجود شود و بهمی شرط عقد

_______________________________________________________________________________ 
. باشد غیرمقدور آن انجام که شرطی. 1:نیست عقد مفسد ولی است باطل ذیل مفصله شروط: »قانون مدنی 232 ماده. 1

 .« باشد نامشروع که شرطی. 3.نباشد فایده و نفع آن در که شرطی. 2

 مقتضای خالف شرط. 1:است عقد بطالن موجب و باطل ذیل مفصله شروط: »داردمی مقرر قانون مدنی 233 ماده. 2

 .«نشود عوضین به جهل موجب آن به جهل که مجهولی شرط. 2.عقد

.. شرط .نفیاً یا اثباتاً فعل . شرط3 و نتیجه . شرط2، صفت . شرط1قسم است:  سه بر شرط: »قانون مدنی 234 . ماده3

صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط 

 «شرط فعل که اقدام یا اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. شود. در
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توان است و نمی فسخ خیار از آن، تنها اثر تخلف نیست و پذیر الزام صفت شرط لذا

 1.خاص واداشت صفت آن ایجاد را به الزامم مشروط علیه

 

 ،ایقاع عقد یا از اعم حقوقی عمل یک اثر آن است که تحقق نتیجه: . شرط1. 1

 صورت در نمود. اثر الزام آن انجام به را علیه مشروط تواندر خارج شرط شود. لذا نمی

 اجتماع عدم صورت در شود ومی حاصل عقد تحقق با نتیجه شرط ،الزم شرایط وجود

 مشروط عهده به عملی دادن چون انجام لذا 2.شودنمی نتیجه محقق شرط، مزبور شرایط

 حق فقط نماید و او را به انجام شرط تقاضا الزام تواندنمی لهمشروط است، نبوده علیه

ود ولی شخیار تخلف از شرط صفت و نتیجه با عقد ایجاد می .را دارد اصلی معامله فسخ

 شود.خیار تخلف از شرط فعل بعد از عقد ایجاد می

 

بر  ای متعاملین از یکی بر فعلی به اقدام عدم یا اقدام که آن است فعل: . شرط9. 1

فعل اقسام گوناگونی نظیر؛  ( شرطقانون مدنی 294)ماده  .شود شرط خارجی شخص

مادی، شرط ترک فعل مادی، شرط فعل حقوقی و شرط ترک فعل حقوقی شرط فعل 

 دارد و آثار حقوقی هریک از دیگری متفاوت است.

 به را عملی انجام عقد در ضمن علیه مشروط مثبت(:) مادی فعل الف. شرط

 بایع هب خود را اتومبیل نماید تعهد مشتری ،خانه بیع ضمن در آنکه مانند گیرد؛می عهده

له ابتدا باید الزام به وفای شرط در موارد تخلف از شرط فعل، مشروط .کند هبه مجاناً

رأی ) کند و تا زمانی که امکان الزام میسر باشد، حق فسخ وجود نخواهد داشت

_______________________________________________________________________________ 
ی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود هرگاه شرط: »قانون مدنی 230. ماده 1

 «نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن شرط به نفس شرط نتیجه درصورتی: »قانون مدنی 236. ماده 2

 «شود.اشتراط حاصل می
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بنابراین در صورت تخلف  دیوان عالی کشور(؛ 1 شعبه 16/5/1915، مورخ 1923شماره

 ابتدا هلمشروط بلکه، کند فسخ را معامله تواندنمی لهمشروط ،فعل شرط از علیه مشروط

 علیه مشروط اجبار کهدرصورتی .نماید شرط اجرای به ملزم را علیه مشروط باید

نه باشد، به هزی ممکن علیه غیر از مشروط دیگری شخص وسیلهبه آن انجام غیرممکن و

ن انجام شرط گردد و در صورت عدم امکامشروط علیه، شرط توسط دیگری انجام می

 له حق فسخ معامله توسط دیگری، مشروط

 .1(قانون مدنی 293،292293، مواد) کنداصلی را پیدا می

انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر  منفی(:) ترک فعل مادی ب. شرط

در زمان مشخصی و  عمل از انجام که نمایدمی یعنی تعهد شود؛شرط می علیه مشروط

 که شودمی استنباط شرط از گاهی .خودداری کند استمراری و نامحدود مدت برای یا

 انجام بار هم اگر یک کهطوریبه ندهد، انجام را شرط مورد گاههیچ علیه، باید مشروط

 است؛ فعل مستمر ترک گاهی هم منظور. شودمی ایجاد فسخ حق لهمشروط برای دهد

ی، )شهید .نمود فعل انجام عدم وادار به را او توانمی ،کرد تخلف اگر مشروط علیه یعنی

هایی از له نشانه( اگر شرط تنها انجام یک عمل مادی باشد و مشروط143، ص1925

تواند از دادگاه اجبار او را به ترک تخلف بخواهد. ولی اگر تخلف مشروط علیه ببیند، می

ه کرتیله خیار تخلف شرط خواهد داشت. درصوتخلف صورت گرفته باشد، مشروط

ه لشرط شود و مشروط علیه تخلف نماید، مشروط ترک یک عمل مادی حدوثاً و بقائاً

_______________________________________________________________________________ 

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده » دنی:قانون م 092ماده . 1

تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام » قانون مدنی 092ماده  «نماید.

 093ماده « تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میآن به

شروط هم ازجمله اعمالی نباشد هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل م» :قانون مدنی

 «که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
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له تواند از دادگاه اعاده وضعیت سابق را بخواهد. لذا در فرض عدم امکان الزام، مشروطمی

حقوقی،  عمل یک ندادن انجام ،منفی فعل شرط خیار تخلف شرط خواهد داشت. هرگاه

 مذکور معامله کند، عمل آن مشروط علیه برخالف و باشد ساختمان ندادن اجاره مثل

 مشروط معامله و او کرده ایجاد ،لهمشروط سود حقی به ،اجاره عدم چون اما نیست؛ باطل

 خفس را معامله تواندمی، شرط تخلف صورت در، است کرده انشا این شرط لحاظ با را

ه نتیجه منفی باشد، مثل اینک صورت شرطکه چنین شرطی بهکند؛ برعکس درصورتی

ضمن فروش یک دستگاه آپارتمان شرط شود که خریدار حق اجاره دادن آپارتمان مذکور 

وسیله شرط نتیجه، حق را نداشته باشد و او برخالف شرط عمل کند. چون اصوالً به

 ذاجاره دادن از خریدار سلب شده، درنتیجه اجاره آپارتمان مذکور غیر نافذ بوده و تنفی

 (.161، ص1925همان، ) له استآن در اختیار مشروط

در ضمن عقد انجام یک یا چند عمل حقوقی،  پ. در شرط فعل حقوقی )مثبت(:

همانند شرط فعل  گردد.مثل صلح مال معین به فردی خاص بر مشروط علیه شرط می

ضمانت تواند در صورت تخلف، به دادگاه مراجعه نماید. درواقع له میمادی مشروط

 اجرای آن همانند تخلف از شرط فعل مادی است.

ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط  انجام منفی(:) یحقوقت. در شرط ترک فعل 

 شرط خود قرارداد در یامغازه اجاره هنگام در مستأجری مثال گردد. برایعلیه شرط می

موجر  ولی دهد؛ رهاجا اوصنف هم به راخود  یگرد مغازه مدتی تا موجر نباید کند کهمی

 رد لهمشروط چیست؟ این شرط از تخلف اجرای نماید. ضمانتمی تخلف شرط این از

شرط به این معنی است  اسقاط است؟ برخوردار حقوقی چه از علیه مشروط تخلف قبال

 است، شده او سود به که یبه شرط از عمل تواندمی هر وقت بخواهد، لهکه؛ مشروط
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 عقد آن از ازاله شرط، از اسقاط منظور 1تواند به لفظ یا به فعل باشد.کند و می نظرصرف

 رجد عقد از ابتدا، ضمن شرطی که بود خواهد آن مانند از اسقاط، پس کهینحوبه است،

 قانون مدنی 244 است. چنانچه ماده فعل شرطبه محدود امکان اسقاط، تنها .است نشده

 هرچند. ستنی اسقاط قابل نتیجه شرط و است اسقاط قابل فعل که تنها، شرط داشته مقرر

 اسقاط لقاب صفت شرط که گفت باید ولی نبرده، نامی صفت شرط مذکور از اسقاط ماده

 .کرد بررسی توانمی فعل شرط در مورد فقط را شرط اسقاط قابلیت لذا نیست.

 

 . مبانی اعتبار شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن9

حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در  اصل عقود: در اراده حاکمیت اصل. 1. 9

تواند طرف معامله خود را انتخاب آید. مطابق این اصل هر کس مییمحقوق به شمار 

ی اهگکند و شرایط و آثار عقد را با یکدیگر تعیین کنند. امروزه مردم در ضمن قرارداد 

 از گاهی ناشی این اصل هایمحدودیت آورند.هایی برای خود به وجود میمحدودیت

نظیر دخالت دولت در امور اقتصادی و وضع قوانین محدودیت  عمومی نظم و قوانین

 قراردادهای از ناشی گاهی و 2کننده خاص، مثل فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم است.

 قواعد بر را هایتمحدود گونهمعتقدند که اگر این دانانحقوقبرخی  .است خصوصی

 دودمح اندازه چه تا خریدوفروش آزادی اصل که شودمی معلوم یخوببه بیفزاییم امری

 که در مواردی قانون، حکم از گذشته. شودمی افزوده هایتمحدود این بر هرروز و شده

 مال فروش به مجبور را شخصی تواندمی دادگاه کندمی ایجاب عمومی آسایش و نظم

_______________________________________________________________________________ 
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که داللت بر اسقاط : »قانون مدنی 240. ماده 1

  «شرط نماید.

که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است ورتیدرص»قانون امور حسبی:  317. ماده 2

آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می

 « طریق مزایده درخواست کنند
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 یشانا انحصار به جنسی فروش و ساختن دولت طرف از مثال، کسانی که برای .کند خود

 خود مشتریان بین در «قراردادی آزادی اصل» استنادبه توانندنمی است، شده واگذار

 -24ص، 1935،)کاتوزیان .ورزند امتناع معین گروه یا شخص با معامله کنند یا از تبعیض

22)  

 

 هب فروش قراردادهای از ناشی تعهد . نفوذ قرارداد و قانون در روابط طرفین:1. 9

 زیان حسنه اخالق و عمومی نظم به که جایی تا فروش از خودداری یا معین اشخاص

 نساخت محدود اجاره یا فروش حق اسقاط کردن جزئی هایراه از یکی .است نافذ نرساند

 نادیاس سایر مانند قولنامه. است عرف با زمان بودن محدود تمیز و است معین زمان به آن

 آن مفاد اجرای به مکلف طرف و دو معتبر است دادگاه در، تعهد ایجاد تنظیمی برای

 دهما) .است فروشنده و خریدار قرارداد به متکی شده آن ضمن که تعهدی زیرا، هستند

 هنوز که دارند را ایمعامله قصد فروشنده و خریدار که مواردی در (قانون مدنی 11

 شرایط با را معامله که کنندمی تعهد و بندندمی قراردادی است نشده فراهم آن مقدمات

 و بیع وعده شودمی تنظیم باب این در که را سندی دهند انجام خاص مهلت در و معین

 طرف دو برای که است این قولنامه تنظیم از هدف لذا .نامندمی «قولنامه»عرف  زبان در

 هاولنامهق گونهاین محاکم است. بیشتر بیع عقد یانشا آن موضوع که آید وجود به دینی

 ار وخرید نیز طرفین و شده پرداخته بیعانه عنوانبه از ثمن مبلغی آن در که هرچند ،را

 .ندنمود محکوم را مقابل طرف و انددانسته بیع به تعهد، باشند شده نامیده فروشنده

 ( 26 -25، ص1935)همان، 

 

 شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن. ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای 9

ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن را به 
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گذار و قانون) )فقهای امامیه( و سپس از دیدگاه حقوقیترتیب از دیدگاه فقهی 

 کنیم. حقوقدانان( بررسی می

 

 قله از دیدگاه فقهی. ماهیت، اعتبار و ضمانت اجرای شرط عدم تصرفات نا1. 9

 طور مستقل مطرح نشده ودر مباحث فقهی شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع به

تنها در بحث شروط ضمن عقد، در قالب شرط عدم فروش مبیع آن را مطرح نمودند. 

لذا باید موضوع را در ابواب فقهی جستجو کرد و مبانی فقهی آن را از میان آرای فقها 

ه ها اشارترین آنهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که به مهمهاستنتاج نمود. دیدگا

 شود.می

فقهای امامیه به دالیل مختلفی این شرط را باطل و  الف. بطالن شرط و عقد:

گروهی شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را مخالف با مقتضای  اند.مبطل عقد دانسته

دانند. ازنظر این گروه مقصود اصلی عقد میذات عقد بیع و درنتیجه آن را باطل و مبطل 

از بیع و انتقال مالکیت، مطلق تصرفات است. لذا وقتی در عقد بیع شرط محدودیت برای 

ها شرط شود، چنین شروطی با مقتضای برخی از تصرفات ناقله شود و یا عدم همه آن

باشند. یع میکند. درنتیجه چنین شروطی باطل و مبطل عقد بعقد بیع منافات پیدا می

( دسته دوم، چنین شروطی را به علت مخالفت با کتاب و 214ق، ص1414)شهید اول، 

دانند. این گروه مخالفت شرط با مقتضای سنت یا احکام شرعی، باطل و مبطل عقد می

دانند، لذا آن را از جهت مخالفت با کتاب ذات عقد را سببی مستقل برای بطالن شرط نمی

برخی دیگر از فقهای امامیه  (52و  62ق، ص1414اند. )شهید ثانی، هو سنت باطل دانست

بطالن شرط و عقد را به دلیل مخالفت با مقتضای بیع را به مشهور فقهای امامیه نسبت 

( در این خصوص نظرات مختلف دیگری نیز وجود 46، ص1923دادند. )شیخ انصاری، 

 ین شرطی باطل است، لذا بحث از ضمانتدارد. البته با توجه به اینکه ازنظر این گروه چن
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 اجرای آن نیز منتفی است.

مطابق این نظریه فقهای امامیه عقد بیع را صحیح  ب. بطالن شرط و صحت عقد:

اند. فقهای امامیه علت صحت عقد را و شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را باطل دانسته

 اما علت بطالن را مخالفت دانند؛می« الرِّبواحَرَّمَاهللُ البیعَ و اَحَلَّ»ه: سوره بقر 236آیه شریفه 

گونه استدالل کردند که در این خصوص قصد و اند و اینشرط با کتاب و سنت دانسته

متنع ها )شرط( متراضی به هر یک از شرط و عقد تعلق گرفته است. لذا وقتی یکی از آن

 ( 142، ص1923سی، شود، دیگری )عقد( که مورد قصد بوده باقی است. )شیخ طو

ها پیروی برخی فقهای امامیه که قانون مدنی هم از آن ج. صحت شرط و عقد:

نموده است، هم عقد را صحیح دانسته و هم شرط عدم تصرفات ناقله را جزء شروط 

صحیح قلمداد نمودند. صاحب جواهر از فقهای بزرگ امامیه وجود اجماع در خصوص 

ذیرفته و در مورد شروط عدم فروش، هبه و توارث، بطالن شرط عدم فروش مبیع را نپ

شرط عدم فروش هبه را جایز و صحیح دانسته و تنها شرط عدم توارث را باطل و منع 

را اند، زینمودند. همچنین این شرط را مخالف با مقتضای بیع و احکام شرعی ندانسته

شده خودداری کند تواند از فروش یا هبه مال خریداری مشروط علیه بدون شرط نیز می

شود که از فروش یا ... نیز خودداری کند. )نجفی، و با این شرط فقط ملتزم و متعهد می

امامیه تنها اجاره را صحیح دانسته و عدم ضمان خریدار  فقهای از ( برخی211، ص1956

د. دانناند و خریدار را ملزم به پرداخت غرامت به بایع نمیدر قبال منافع را پذیرفته

 ( 944، ص1925مینی، )خ

 

 حقوقی دیدگاه از ناقله تصرفات عدم شرط اجرای ضمانت و اعتبار، . ماهیت1. 9

گذار شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن را جزء شروط صحیح و معتبر قانون

عنوان ضمانت آن را به رسمیت شناخته و بطالن را به قانون مدنی 464دانسته و در ماده 
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هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و »کرده و مقرر داشته است: اجرای آن مشخص 

شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر بیع فسخ شود اجاره باطل نمی

 هماد در« که در این صورت اجاره باطل است. مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد

 را عمبی از قسمتی یا تمام مشتری بیع دعق از پس اگر» :است آمده قانون نیز همان 466

 حق زوال موجب معامله فسخ گذارد رهن کسی نزد اینکه مثل دهد، غیر قرار حق متعلق

 ماده دو این از چنانچه« .باشد شده خالف شرط اینکه مگر شد، نخواهد مزبور شخص

 ت.اس بطالن تخلف در صورت حقوقی عمل ترک شرط اجرای ضمانت شودمی استفاده

 دادن اجاره حق ،بایع خیار اعمال مدت تا شده که خریدار شرط بیعی عقد اگر در لذا

 در او اجاره عقد و نیست حقوقی اثر دارای عملش، تخلف در صورت ندارد، را مبیع

 درباره شرط ترک سایر تصرفات حقوقی ماده دو حکم این آیا. کندنمی پیدا تحقق خارج

 حقوقی عمل دو این در پاسخ باید گفت، ذکر ؟است صادق نیز غیراز اجاره و رهنبه

 هاآن در ممتازی خصوصیت هیچ ( بیانگرقانون مدنی 466و  464)اجاره و رهن در مواد 

 موارد به ریتس قابل را این حکم تواندنمی استداللی هیچ و بوده مثال باب از بلکه نیست،

 این کمح بایستمی سابق در شده مطرح ادله و قطعی مناط تنقیح باب از لذا نداند. دیگر

، شروط این از تخلف موارد در و دانست جاری حقوقی فعل ترک شروط همه در را مواد

سؤال دیگر این است که آیا شرط  .شد مذکور اعمال بودن باطل )قابل فسخ( به معتقد

 عدم تصرف ناقله در مبیع، صریح است یا ضمنی؟ 

شد و ممکن است پس از ایجاب و شرط صریح شرطی است که در عقد آمده با

ضمن عقد بیع بر خریدار شرط شود تا مدت معینی  مانند اینکه در قبول هم ذکر شود؛

صورت مبیع را به دیگری نفروشد. شرط ضمنی، شرطی است که در ایجاب و قبول نه به

شود ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط معهود در طور اشاره ذکر نمیصریح و نه به

ا شود، وجود طور مطلق هم انشای که اگر عقد بهگونهعرف و مورد شناسایی است، به
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مانند اینکه در ضمن فروش  یابد؛شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می

حکم شود، ولی بهای نامی از ابزار و وسایل مکانیکی موجود در کارخانه برده نمیکارخانه

 ( 41، ص1925عرف این وسایل داخل در معامله خواهند بود. )شهیدی، 

ندارد. ولی در مورد شرط ضمنی هرچند  در مورد شرط صریح تردیدی وجود

ابهاماتی وجود دارد، اما باید گفت شرط ضمنی عدم تصرفات ناقله در مبیع، مصادیق 

 1نیز دارد. قانون مدنی 611و  451متعددی در مواد قانونی نظیر مواد 

خیار »در خصوص  قانون مدنی 611دانان معتقد است که ماده یکی از حقوق

دیگر در عقد خیاری عدم تصرفات عبارترا تخصیص زده است؛ به 464صدر ماده « شرط

 به مبیع ( انتقال222، ص1932شرط شده است. )بیات، « ضمناً»ناقله در مبیع بر مشتری 

 شود آن خریدار مالک که است این مال فروش مقتضای. است بیع عقد اصلی اثر خریدار

. دبکن خود مال در بخواهد که صرفیت هرگونه تواندنیز می مالک 2،قاعده تسلیط حسب و

 توانیم آیا، شود گرفته خریدار از ملک انتقال یا اجاره یا فروش حق قراردادی اگر در پس

از قسمت  ؟است مخالف بیع عقد مقتضای با درنتیجه و او مالکیت با شرط این که گفت

زیرا تصرف خریدار  توان صحت اجاره موجود در این ماده را تأیید کرد؛می 464اول ماده 

در مبیع و اجاره دادن آن قانونی و معتبر بوده است. عالوه بر این با توجه به اینکه مطابق 

_______________________________________________________________________________ 

در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و غیره تواند در بیع شرط، مشتری نمی» :قانون مدنی 062. ماده 1

تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد بیع شرط مشتری می در» قانون مدنی: 122 ماده «بنماید.

ی با تا حدی که منافوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد واال اجاره و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به

 «حق بایع باشد باطل خواهد بود.

 ونقان که مواردی در مگر دارد انتفاع و تصرف گونه همه حق خود مایملک به نسبت مالکی هر: »قانون مدنی 30 ماده. 2

 .« باشد کرده استثنا
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وجود حق فسخ مانع از انتقال مالکیت نیست؛ لذا هر  1قانون مدنی 954و  959مواد 

موجب قاعده تسلیط مالکی حق هرگونه تصرف در اموال خود اعم از اجاره، بیع و... را به

نسبت به عین و منافع آن دارد. بدیهی است در خصوص عدم بطالن اجاره قبل از فسخ 

کند و اثر آن نسبت به آینده و بعد از زیرا فسخ در گذشته اثر نمی تردیدی وجود ندارد؛

اما مشکل در خصوص تصرف مالک در مبیع پس از عقد و سپس  انحالل عقد است؛

شود و سبب اعاده وضعیت عقد بیع فسخ میطرف یعنی ازیک فسخ عقد اولیه است؛

گردد که خود مستلزم بازگشت مالکیت عین و منافع آن به بایع است و از طرف سابق می

این امر خود نیز  2المنفعه تبدیل شده است.صورت مسلوبدیگر مالکیت بایع بر مبیع به

کیت که مالرحالیمستلزم این است که منافع عین مستأجره در اختیار موجر قرار گیرد، د

افع نیز تبع آن مالکیت او بر عوض منموجر بر عین مستأجره با فسخ بیع از بین رفته و به

 قانون مدنی 464گذار ضمانت اجرای فسخ بیع در ماده از بین خواهد رفت. هرچند قانون

را بطالن اجاره دانسته است، ولی مشخص نکرده است که منافع عین پس از فسخ بیع 

ه فروشنده یا خریدار است. اگر منافع را متعلق به بایع بدانیم، با این اشکال مواجه متعلق ب

گونه مالکیتی بر مبیع نداشته است. ثانیاً؛ شویم که بایع در زمان عقد اجاره، اوالً؛ هیچمی

وجر( م) توانیم منافع را متعلق به خریداربایع طرف قرارداد اجاره نیست. از طرفی نمی

را اوالً؛ با فسخ بیع، مالکیت او بر عین مستأجره از بین رفته است. لذا زی بدانیم؛

_______________________________________________________________________________ 

 ثمن تأدیه ای مبیع تسلیم برای اجلی وجود یا متبایعین برای فسخ خیار وجود بیع عقد در» :قانون مدنی 969 ماده. 1

 دیگر طرف شود مفلس متعاملین احد آن تسلیم از قبل و بوده معین عین مبیع یا ثمن اگر بنابراین شود؛نمی انتقال از مانع

 .«داشت خواهد را عین آن مطالبه حق

 قبض هک بیعی در و خیار یانقضا تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت خیاری بیع در» :قانون مدنی 960 ماده

  «بیع وقوع حین از نه است شرط حصول حین از انتقال صرف بیع مِثل است صحت شرط

گویند عین مال مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آن طورمعمول، وقتی میدانان معتقدند؛ بهبرخی حقوق .2

یگری منتقل شود. در این صورت عین را مسلوب است. ولی گاه نیز ممکن است منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص د

 (12، ص1376گویند. )کاتوزیان، المنفعه می
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افع را پس که مناولی مالکیت او بر منافع نیز از بین خواهد رفت. ثانیاً؛ درصورتیطریقبه

که ص وقتیخصواز فسخ متعلق به خریدار بدانیم؛ مستلزم ایراد ضرر به فروشنده است، به

رسد بهتر این است که بدل مبیع به فروشنده داده به نظر میمدت اجاره طوالنی باشد. 

طرف اجاره توسط مشتری در زمانی انجام یافته که مالکیت وی نسبت زیرا ازیک شود؛

به منافع عین مستقر و چنین حقی را واجد بوده که آن را به دیگری منتقل سازد و از 

ت، بلکه دائم و مطلق بوده اسطرف دیگر ملکیت مشتری نسبت به منافع عین نه محدود، 

بنابراین فسخ بیع و انتقال عین به بایع تأثیری در اجاره نخواهد گذاشت و وجهی برای 

بطالن اجاره وجود ندارد. ضمن اینکه تزلزل مالکیت عین مالزمه با تزلزل مالکیت منافع 

 رفینبها و رابطه حقوقی طندارد. عالوه بر این قانون مدنی در خصوص وضعیت اجاره

توضیحی نداده و لذا بایستی با توجه به منابع قانون و اصول و موازینی که  464در ماده 

 کند، یعنی منابع معتبر فقهی و فتاوای فقها بررسی و اعالم نظر نمود. از آن پیروی می

 جزء ار ثمن و مبیع در ناقله تصرفات عدم شرط، ماهیت لحاظ به دانانحقوق اکثر

 اجرای ضمانت جهت به. ندارند تردید آن اعتبار خصوص در و نددانمی صحیح شروط

 با، قانون مدنی 954 ماده اساس بر که شودمی مالحظه. دارند مختلفی هایدیدگاه آن

 و آیدرمید مشتری ملکیت به بیع انعقاد از پس مبیع، بیع عقد بودن تملیکی به توجه

 تواندمی مشتری لذا. نیست انتقال از مانع بیع بودن خیاری مذکور قانون 959 ماده حسب

 اقدامات معامله فسخ صورت در و نماید اجاره جملهمن تصرفی هرگونه خود ملک در

 اماتاقد و نموده تصرف خود ملک در معامله فسخ از قبل که زیرا؛ نیست باطل مشتری

 و باشد هداشت مغایرت بایع حقوق با که تصرفاتی مگر، است محترم حقوقی دیدگاه از او

حوم مر. است باطل نیز مبیع اجاره صورت این در که باشد ممنوع فسخ خیار مدت برای

 از خلفت اثر که معتقدند آورندمی عمل به منفی فعل شرط از که تعریفی در دکتر امامی

 لذا نمود جستجو فعل شرط در مندرج عمومی مواد در بایستمی را شروط این
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، یامام. )کنندمی معرفی مواد این مصداق عنوانبه را حقوقی فعل ترک شرط صراحتبه

 رد متفرقه مواد به مراجعه با معتقداست که دانانحقوق از دیگر یکی( 231ص، 1933

 رکت شرط اجرای ضمانت گذار در رابطه باکه قانون گرفت نتیجه توانمی، قانون مدنی

 تخلف عمومی احکام اجرای از مانع که است گرفته نظر در را خاصی حلراه حقوقی فعل

 در، دانانیکی دیگر از حقوق نظر به (45ص، 2ج، 1935، داماد محقق) .شودمی شرط از

. ندارد وجود منفی یا مثبت، حقوقی یا مادی فعل شرط بین تفاوتی فعل شرط اسقاط

 به هعلی مشروط که زمانی تا و شود اجرا علیه مشروط وسیلهبه باید فعل شرط موضوع

، 1925، شهیدی. )کند نظرصرف خود حق از تواندمی لهمشروط، نکرده عمل خود تعهد

 هلمشروط اجبار، ابتدا حقوقی فعل ترک شرط اجرای ضمانت هرحالبه (126 -125ص

 رطش از تخلف هاینشانه لهمشروط هرگاه که صورت این به است حقوقی فعل ترک بر

در  لیو کند. اجبار تخلف ترک به را علیه مشروط بخواهد که دادگاه از تواندمی ببیند، را

 تخلف خیار لهمشروط، است شده شرط آن ترک که عملی ارتکاب و تخلف صورت

 عزل عدم شرط بحث در نظریه این طرفداران یآرا بارز هاینمونه .داشت خواهد شرط

 حق از که کند تعهد موکل الزم عقد ضمن در ها معتقدند؛ اگراست. برخی از آن وکیل

 شرط برخالف هرگاه و رودنمی بین از عزل حق حالت این در، نکند استفاده خود عزل

 شرط که کسی ولی .سازدمی منحل را وکالت و دارد خود را نفوذ، عزل کار برد به آن

 یگریبه د کسی مثال برای کند. فسخ را الزم عقد تواندمی است شده او سود به عزم عدم

 قدع ضمن سپس بفروشد، خود به افراز از پس او را به متعلق زمین که دهدمی وکالت

 توکال از را وکیل که کندمی تعهد موکل شودمی بسته دو آن بین که صلحی یا اجاره

 از خانه فروش در او نیابت کند عزل را وکیل موکل اگر فرض این در نکند. عزل فروش

 آن در عزل عدم شرط که را صلحی یا اجاره کندمی پیدا حق هم وکیل ولی رود،می بین

 صرمنح حقوقی فعل ترک شرط اجرای ضمانت آیا حقوقی منظر از. کند فسخ است آمده
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ان، )کاتوزی .گرفت در نظر آن برای دیگری اجرای ضمانت توانمی یا است مواد همین به

 عدم شرط دانانحقوق ( یکی از162، ص4، ج 1933( و )امامی، 215، ص4، ج1935

 با مقتضای مخالف را آن دانسته و معتبر و نافذ را مبیع در مدت تعیین بدون ناقله تصرفات

به نظر برخی دیگر شرط مزبور در ( 23ص، 1921، شهیدی. )داندنمی بیع عقد ذات

؛ 233 -221، صص1، ج1935صورتی صحیح است که مدت آن معین باشد. )امامی، 

 (911، ص1922صفایی، 

 ار عرف داوری باید نیز مورد در این؛ این باورند کهمرحوم دکتر کاتوزیان بر 

 ستا داده دست از شرط اثر در خریدار آنچه که دید باید یعنی پذیرفت؛ معیار عنوانبه

 اختیار از تنها شرط یا، نباشد مالک خریدار دیگر عرف نظر در که دارد اهمیت چنان

 ایمقتض با شرط است مالکیت عدم همان که نخست فرض در تنها؟ است کاسته مالک

 .نیست قبیل این از اجاره یا انتقال یا فروش حق کردن محدود و دارد مخالفت بیع

 (91ص، 1935، کاتوزیان)

 وعن از کهدرصورتی تنها را ناقله تصرفات عدم شرط دانانحقوق یکی دیگر از

 با رتمغای دلیل به را آن باشد نتیجه شرط نوع از اگر و داندمی صحیح، باشد فعل شرط

 از و ریمشت توسط غیر به انتقال جواز را نتیجه شرط زیرا اند؛دانسته باطل شرع احکام

 نظر به اما (64و 141، صص1922، داماد محقق. )دانندمی مالکیت شرعی آثار و احکام

 و گیردبرمی در را نتیجه شرط هم و فعل شرط هم مذکور شرط مرحوم دکتر کاتوزیان

ازنظر  (249 -246صص، 9ج، 1925، کاتوزیان. )بود خواهد صحیح صورت دو هر در

فرقی بین شرط عدم  قانون مدنی 464 مادهدر  گذارقانون دانان،حقوق از یکی دیگر

صورت شرط فعل و شرط نتیجه قرار نداد و شرط فعل مزبور موجب تصرفات ناقله به

وانتقال مبیع گردیده دم نقلایجاد تعهد و التزام برای خریدار گردیده و او متعهد به ع

اما شرط نتیجه موجب سلب و سقوط حق انتقال مبیع گردیده و خریدار با این  است؛
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( 195 -193، صص1939شرط حق انتقال مبیع را از خود سلب نموده است. )سکوتی، 

 این ،ندهد اجاره دیگری به را مبیع که شده بر خریدار شرط بیع عقد ضمن که جایی در

 منافات 1قانون مدنی 363 ماده موضوع حق کلی اسقاط بوده و با جزئی حق اسقاط نوع

 مزبور عقد و کرد شرط عقد ضمن توانمی را حقوق از بعضی اسقاط درنتیجه .ندارد

 بوطمر هرگاه، حق اسقاط شرط معتقداست که مرحوم دکتر شهیدی .است نافذ و صحیح

 ،باشد (حق طالق اسقاط مثل) حکم اسقاط یا مدنی حقوق اجرای کلی حق اسقاط به

 و است مالک اختیار در و ملک به وابسته حق که مواردی در حق اسقاط اما، است باطل

 (191 -194ص، 1925، شهیدی. )است صحیح، باشد فعل ترک بر تعهد مصادیق از یا

 شده منع «طورکلیبه» مدنی حق اسقاط 363 ماده اند که؛ دربرخی دیگر بر این عقیده

 فراوانی هاینمونه و قراردادهاست آزادی الزمه« جزئی طوربه» حق سلب وگرنه است

 مرور حق اسقاط و 2قانون مدنی 222 ماده در شفعه حق اسقاط چنانکه؛ دارد قوانین در

 4،قانون مدنی 442 ماده در خیار حق اسقاط و 9قانون مدنی 355 ماده در زمان

، 4ج، 1933، امامی) و( 212 -219ص، 4ج، 1935، کاتوزیان)شده است. بینیپیش

 (162ص

 ودنب محدود تمیز. بدانیم معین زمان به محدود باید را حق اسقاط، رسدمی نظر به

 انزممدت برای را اجاره یا انتقال یا فروش حق ملکی خریدار اگر لذا. است عرف با زمان

_______________________________________________________________________________ 
 ودخ از را مدنی حقوق از قسمتی یا تمام اجرای یا و تمتع حق طورکلیبه تواندنمی کسهیچ» قانون مدنی 303 ماده. 1

 .«کند سلب

 ورمزب حق از کردن نظرصرف بر داللت که چیزی هر به اسقاط و است اسقاط قابل شفعه حق» قانون مدنی 122 ماده. 2

 «شودمی واقع نماید

 لیهک، باشند داده خاتمه صلح به را خود فرضیه و واقعیه دعاوی تمام طورکلیبه طرفین اگر» قانون مدنی 766 ماده. 3

 شامل قرائن حسببه صلح اینکه مگر، نباشد معلوم صلح حین در دعوی منشأ اگرچه است محسوب صلح در داخل دعاوی

 «نگردد آن

  «نمود شرط عقد ضمن توانمی را خیارات از بعضی یا تمام سقوط: »قانون مدنی 441 ماده. 4
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 ولی. ندارد منافات قانون مدنی 363 ماده حکم با شرط این، کند سلب خود از محدودی

 زیرا ،پنداشت موقت را آن نباید دیگر، باشد یک صدسال مثالً نامحدودی زمان برای اگر

شرط عدم تصرفات ناقله هم شامل مبیع و هم شامل  .داندمی «دائم» را حکم آن عرف

تفاوتی ندارد که حق فسخ از آن فروشنده بوده  464شود. در خصوص فسخ ماده ثمن می

نظر اختالف قانون مدنی 466دانان در تفسیر معنای بطالن ذیل ماده یا خریدار باشد. حقوق

رخی به معنای قابلیت ابطال و که برخی بطالن را به معنای عدم نفوذ و بطوریدارند. به

ای هم آن را بطالن اصطالحی قلمداد نمودند. در گروهی هم به معنای انفساخ و عده

 های مختلف به بیان و تحلیل نظر خود که مبتنی برادامه ضمن تحلیل نظریات و دیدگاه

 پردازیم.قابلیت فسخ است، می

را به معنی  قانون مدنی 464دانان بطالن ماده گروهی از حقوق الف. عدم نفوذ:

قانون  466طور صریح بطالن ذیل ماده دانان بهاند. یکی از حقوقعدم نفوذ تفسیر کرده

اند، بدون اینکه تحلیل خاصی در این زمینه ارائه دهد. را به معنای عدم نفوذ دانسته مدنی

ماده دانان معتقدند؛ در این ( یکی دیگر از حقوق234، ص1933)جعفری لنگرودی، 

توان با تحصیل رضایت بایع معامله دوم را تنفیذ بطالن به معنای مطلق آن نیست و می

( 234 -236، صص 1922کرد و بطالن را به معنای عدم نفوذ دانست. )محقق داماد، 

زلزل به طور متاند که ملکیت مبیع در اثر بیع خیاری بهمرحوم دکتر امامی بر این عقیده

تواند با حفظ حق بایع، هرگونه تصرفی در مبیع مشتری تنها می شود.مشتری منتقل می

طور مطلق عین یا منافع مبیع را به بنماید و اگر حقوق فروشنده را رعایت نکند و به

د، که بایع بیع را فسخ کندیگری انتقال دهد، عمل مزبور فضولی خواهد بود. درصورتی

را اجازه ندهد و رد کند عقد دوم تا  عمل مشتری منوط به اجازه بایع است و هرگاه آن

که بایع از حق فسخ آنجایی که منافات با حق بایع دارد باطل خواهد بود. درصورتی

، 1933زیرا از طرف مالک منعقد شده است. )امامی،  استفاده نکند، عقد دوم صحیح است؛



  10 ثمن و مبیع در ناقله تصرفات عدم شرط حقوقی و فقهی تحلیل

 

 (691ص

 گونه دلیلی جهت صحت معامله دوم در صورت عدم فسخدر این تحلیل هیچ

نیامده است. درواقع وضعیت حقوقی معامله دوم از ابتدا معلوم نبوده و تعیین وضعیت 

توانیم فسخ معامله را آن بستگی به حق فسخ فروشنده خواهد داشت. درواقع ما نمی

کاشف از غیر نافذ بودن معامله دوم و عدم فسخ آن را کاشف از صحت معامله دوم 

سخ توان عدم فک فعل به معنای تنفیذ نیست و نمیبدانیم. چراکه در نظام حقوق ما تر

منزله تنفیذ معامله دوم تلقی کرد زیرا اجازه ایجابی است که باید به لفظ یا به بایع را به

نظر از اینکه در صورت عدم نفوذ اختیار تنفیذ معامله با چه صرف 1فعل حاصل گردد.

گذار طورکلی قانوننافذ است. به کسی است؛ باید گفت اصوالً، معامله یا نافذ و یا غیر

ع یعنی اگر بای را ناظر به فسخ معامله دانسته است؛ قانون مدنی 466حکم بطالن در ماده 

معامله را فسخ ننماید، معامله دوم صحیح خواهد بود. ولی اگر بطالن را به معنای عدم 

ر نافذ خ نکند غینفوذ تلقی کنیم، عقد اعم از اینکه فروشنده معامله را فسخ کند یا فس

توان معامله را در صورت عدم فسخ صحیح دانسته و خواهد بود و به لحاظ حقوقی نمی

 در صورت فسخ غیر نافذ تلقی کرد.

 وسیله اشخاصعقد قابل ابطال عقدی است که از آغاز انعقاد به ب. قابل ابطال:

مار عقدهای حذف است و به همین جهت نیز آن را در شگذار قابلموردحمایت قانون

 قابل ( معامله455، ص 1922اند، هرچند که بطالن آن نسبی است. )موسوی، باطل آورده

 ثارآ دارای و گرفته قرار قانون حمایت تحت که است معتبری و صحیح معامله ابطال

 از، شود صادر دادگاه طرف از معامالت گونهاین ابطال حکم که زمانی لذا .است حقوقی

 در ناقله تصرفات عدم شرط از خریدار اگر معامالت این در. شوندمی منحل انعقاد زمان

_______________________________________________________________________________ 
عقد  یشود به لفظ یا فعلی که داللت بر امضااجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می: »قانون مدنی 241. ماده 1

  «نماید.
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اتوزیان مرحوم دکتر ک .است ابطال قابل فروشنده وسیلهبه مزبور معامله، کند تخلف مبیع

توان به دو صورت شرط فعل منفی معتقدند که شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را می

هرکدام ضمانت اجرای متفاوتی دارند. در شرط که  و سلب کلی حق در قرارداد آورد

فعل منفی التزام مشروط علیه یک التزام شخصی است و از حق مالکیت مدیون چیزی 

شود که حق خود را اعمال نکند، ضمانت اجرای کاهد. لذا چون خریدار متعهد مینمی

لف از شرط ر تخاستناد خیاتواند بهله میتخلف از شرط، بطالن انتقال نیست. تنها مشروط

عقد اولیه را فسخ کند و فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرط 

نیست. در صورت دوم مشروط علیه حق انتقال را از خود سلب و ساقط و حق عینی 

کند. درنتیجه محدودیت مزبور نسبی نیست و اگر مشروط علیه خود را بر مال ناقص می

تواند ابطال آن را از له میاز شرط تخلف بنماید، مشروط تقال دهد ومال را به دیگری ان

 (23 -39، صص1932دادگاه درخواست کند )کاتوزیان، 

 نایمع ولی، دارد هاییشباهت حالت دو هر میان هرچند باال تحلیل رسدمی نظر به

 گذاراثر صحیحی معامله هر مانند ابطال قابل معامله. است دانسته ابطال قابل را بطالن

. شودمی منحل ابطال روز از نه و انعقاد روز از معامله، ابطال صورت در و بود خواهد

وجه اشتراک عقد خیاری با عقد قابل ابطال در این است که در هر دو عقد نافذی موجود 

شده است. چنانچه به حال خودشان رها شوند تمام آثار یک عقد الزم را خواهند داشت، 

شود که عقد موجود دیده است به او حق داده میاز شخصی که زیان ولی برای حمایت

وسیله خیار از زمان فسخ است، ولی بطالن نسبی مربوط نافذ را برهم زند. اثر انحالل به

توان از دادگاه درخواست کرد که از آغاز آن به گذشته است و برای از بین بردن آن می

حکم قد باطل هیچ تفاوتی ندارد، اما خیار فسخ بهاثر سازد و پس از صدور حکم با عرا بی

زند و اگر حکم دادگاه دیده یا ذینفع عقد را بر هم میدادگاه نیازی ندارد و به اراده زیان

 ظاهر صورت تنها باطل ( عقد455، ص1922باشد حکم آن اعالمی است. )موسوی، 
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. دارد را وصف همان یذتنف از پیش نافذ غیر عقد و است معدوم حکم در و دارد را عقد

 قدع اعتباریبی و کندنمی پیدا حقوقی وجود عقد آن در که است حالتی بطالن درواقع

 و است اعتباربی و ندارد حقوقی اثر عقد، بطالن مانند نفوذ عدم در ولی، است مطلق

درواقع هم در عدم  (233 -911صص، 1925، کاتوزیان. )است نسبی عقد اعتباریبی

ا تواند عقد رگذار قرار گرفته و مینفوذ و هم در قابل ابطال، شخص موردحمایت قانون

تنفیذ کند و از آغاز عقد را مؤثر سازد. ولی عقد قابل ابطال قراردادی است نافذ و پیش 

پیش  شود، ولی عقد غیر نافذاز تنفیذ اثر حقوقی دارد و تنها به درخواست ذینفع باطل می

شود. قابلیت ابطال از اجازه، مانند عقد باطل اثری ندارد و درنتیجه اجازه از آغاز نافذ می

در حقوق ما متداول نیست و سابقه فقهی نیز ندارد، زیرا اگر ما قابلیت ابطال را بپذیریم 

این امر مستلزم انحالل عقد از روز انعقاد است و با حقوق خریدار در تضاد است. چراکه 

 دار بعد از عقد مالک بوده و تصرفات ایشان تا زمان فسخ معتبر است.خری

 464دانان بطالن موجود در ماده برخی حقوق پ. بطالن به معنای اصطالحی:

دو صورت  در 466اند و معتقدند ماده را به بطالن اصطالحی تفسیر کرده قانون مدنی

فات ناقله در عین و منفعت اجاره را باطل دانسته است: یکی موردی است که عدم تصر

بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد. دیگری در مورد بیع شرط است که اجاره 

( بیان ایشان مبتنی بر بطالن به معنای 292، ص1932منافی با حق بایع باطل است. )عدل، 

ول اخاص و یا اصطالحی است. از این تعبیر بطالن معامله دوم اعم از اینکه بایع معامله 

 شود.را فسخ کند یا فسخ نکند، استنباط می

 انفساخ به را قانون مدنی 464 ماده در موجود بطالن حقوقدانان برخی :انفساخ. ت

 که( الطرح من اولی امکن مهما الجمع) قاعده استنادبه دانانحقوق از یکی. اندکرده تفسیر

 دانانحقوق و فقها میان در معروف قواعد ازجمله و اشخاص بین جمع خصوص در

 طرفازیک یعنی است؛ بهتر انفساخ به قانون مدنی 466 ماده تفسیر که باورند این بر، است
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 ادهم) مدنی قانون پذیرش مورد که مشهور نظر اساس بر بیع عقد وقوع مجردبه خریدار

 هر( قانون مدنی 91 ماده) تسلیط قاعده طبق و شودمی مبیع مالک، بوده( 959 و 952

 حقوق اقتضای درنتیجه. دهد انجام تصرفی هرگونه خود مایملک در تواندمی مالکی

 قوقح دیگر طرف باشد و از معتبر و صحیح مبیع در تصرفاتش که است این خریدار

 و کند پیدا یدسترس مبیع به بتواند، نماید فسخ را بیع وی اگر که کندمی اقتضا فروشنده

 به دوم معامله اینکه مگر، نیست پذیرامکان امر این که درآورد خود مالکیت به را آن

 تصرفات آنکه ولو، شود خارج متصرف مالکیت از مال و گردیده منحل انحا از نحوی

 یا طالنب واژه از انفساخ اراده ایشان ازنظر. باشد بوده معتبر و نافذ بیع فسخ زمان تا وی

 522 و 433، 433، 421 مواد) متعددی مواد در و نیست سابقهبی مدنی قانون در باطل

 قدع انفساخ این بر عالوه. است کرده اراده را انفساخ، بطالن از گذارقانون( قانون مدنی

 ازجمله مدنی قانون از متعددی مواد در و شده پذیرفته امری ما حقوقی و فقهی نظام در

، 1939، نسیمی سکوتی. )است گرفته قرار تصریح مورد 364 و 522، 522، 923 مواد

 (166 -165صص

 ملع به نیاز بدون و خودخودیبه، عقد که معنا بدین است قهری انحالل انفساخ

 البته .ماندنمی باقی دادگاه یا طرفین برای انتخاب حق و رودمی بین از، اضافی حقوقی

 بودن رادیا دهندهنشان، طرفین اراده توافق و تراضی از ناشی انفساخ که کرد تصور نباید

 اتیمناف، انحالل بودن قهری لذا. شودمی منحل عقد طرفین اراده بدون زیرا، است انفساخ

 حصول از پس که است این، است مهم انفساخ در آنچه ندارد و آن سبب بودن ارادی با

 هریق تواندمی انفساخ منشأ. گرددمی منفسخ خودخودبه و طرفین اراده بدون عقد، شرط

 شرط .باشد فاسخ شرط نظیر تراضی به یا و جایز عقود در طرفین از یک هر حجر مانند

 کنند رطش طرفین مثالً. است آینده در عقد احتمالی انفساخ درباره طرفین تراضی فاسخ

 فاوتمت فاسخ شرط با شرط خیار. شود فسخ طرفین اراده بدون و معین زمان در عقد که
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، کند فسخ را عقد تمایل صورت در که دهدمی حق لهمشروط به شرط خیار زیرا است؛

 .نیست دخیل آن در کسی اراده و است عقد خودخودبه انحالل، فاسخ شرط نتیجه اما

 یا نفساخا. است عقد مبطل وگرنه باشد داشته مدت باید( فاسخ شرط) بیع انفساخ شرط

 یک سال مدت پایان از پس که ایاجاره مانند، است عقد طرفین صریح اراده از ناشی

 که است ایگونهبه ولی، است گذارقانون حکم از ناشی یا. رودمی بین از خودخودبه

 کمح از ناشی که انفساخی. کندمی اجرا را عقد طرفین مفروض و ضمنی اراده گذارقانون

 قراردادهای همه مانند انحالل است؛ تراضی و اراده پایگاه تأمین هدفش، است گذارقانون

 املش گذارقانون حکم از ناشی انفساخ متعاقدین. از یکی حجر یا فوت صورت در جایز

قانون  923 ماده) قبض از قبل مبیع تلف مثل، انتقال مورد مال تلف یکی: است مورد سه

 اراده زا ناشی انفساخ این. شودمی فسخ عقد شود تلف قبض از قبل مبیع اگر(، مدنی

 مورد الم تلف .رودمی بین از تعهد دیگر، رفت بین از مبیع اگر که است طرفین ضمنی

 تسلیم از پیش قرض موضوع مال تلف(، قانون مدنی 429 ماده) تسلیم از پیش اجاره

 مواد) مساقات و مزارعه عقد در انتفاع قابلیت رفتن بین از (قانون مدنی 542 -543 مواد)

 125 مواد) جایز عقود در طرفین از یکی حجر و مرگ؛ دوم... و( قانون مدنی 623 و 612

 هر جانب از باید عقد که گفت باید جایز عقد خصوص در(. قانون مدنی 532 و 364 و

 از تنها از که رهن مثل عقودی در وگرنه، گردد حاصل انفساخ باشد تا جایز طرف دو

. بود نخواهد عقد انفساخ موجب راهن جنون یا سفه یا مرگ، است جایز مرتهن جانب

 انفساخ اینکه به نظر( قانون مدنی 1162 و 222 مواد. )است کفر و لعان خصوص در، سوم

قانون  466 ماده حکم رسدمی نظر به نیست دخیل آن در ایاراده و است قهری انحالل

 . نیست سازگار انفساخ با مدنی

از آنچه درباره مبنای عدم تصرفات ناقله در مبیع گفته شده،  ث. قابلیت فسخ:

های ارائه شده بخشی از حقیقت را با خود دارد. ضمانت آید که تمام نظریهچنین برمی
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اجراهای مختلفی نظیر، عدم نفوذ، قابل ابطال، بطالن اصطالحی و انفساخ نیز در مباحث 

به  قانون مدنی 464واژه بطالن در ماده رسد، تفسیر حقوقدانان آمده است که به نظر می

حق فسخ برای بایع بهتر باشد. به این صورت که معامله اول را کامالً صحیح، ولی از 

ناحیه فروشنده قابل فسخ دانست و معامله دوم میان خریدار و مستأجر را نیز صحیح 

سخ ایقاعی رد. فتواند بدل را بگیدانسته و در صورت فسخ از ناحیه فروشنده تنها بایع می

است به معنی برهم زدن معامله و عقد، بر اساس مجوز قانونی که یکی از دو طرف معامله 

زیرا که یک طرف معامله در آن مؤثر بوده برخالف عقد که اراده دو طرف  در دست دارد؛

سازد و همه آثار آن را از در آن سهیم است و استفاده از خیار فسخ عقد را بیهوده نمی

کند و در برد. درنتیجه از هنگام اجرای آن ارتباط حقوقی موجود را قطع مینمیبین 

سخ که کند. فگذشته اثر ندارد. لذا این امر مشکل تصرفات خریدار در مبیع را برطرف می

شود، در اصطالح حقوقی عبارت است از پایان به آن انحالل ارادی قرارداد نیز گفته می

وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است. فسخ از دادن حقوقی به قرارداد به

مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است و اختصاص به عقود الزم دارد و آثار 

 قانون مدنی 223و  463عقد یا ایقاع را نه از زمان شروع عقد یا ایقاع بلکه بر اساس مواد 

وعی حق است و هر حقی قابل اسقاط برد. عالوه بر این فسخ ناز زمان فسخ از بین می

تواند است. لذا حق فسخ نظیر خیار عیب و غبن نیز قابل اسقاط است. در فسخ یک نفر می

طور مستقل حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر به

باشد،  تشود. مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوکه به این عمل ایقاع گفته می باشد

ده است وسیله توافق طرفین ایجاد شیعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به

وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا و یا به

 هردو یا شخص ثالث است. 

ر ای هتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برطرفین قرارداد می الف. توافق طرفین:
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یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مثل اینکه شخصی 

ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هرکدام از طرفین یا شخص ثالث 

هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق که در 

 گویند. ن اشاره شده است، خیار شرط میبه آ 1قانون مدنی 411و  933مواد 

ر طوقانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به ب. حکم مستقیم قانون:

طور مستقیم به او حق ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به

دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. درنتیجه چون فسخ می

ر و همچنین اثر آن ناظارادی و ناشی از حکم مستقیم قانون و یا به تراضی طرفین است 

 ترینمناسب فسخ حق به آینده است و تلف موضوع عقد مانع اعمال حق فسخ نیست، لذا

  حل است. راه

_______________________________________________________________________________ 
عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص در : »قانون مدنی 333. ماده 1

  «خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است واال تابع قرارداد : »قانون مدنی 400 ماده

 « متعاملین است.
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 گیرینتیجه

داد دار در قرارصورت مدتتواند به. شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن می1

ست. افذ و معتبر اصورت شرط فعل باشد و یا شرط نتیجه، نذکر شود و اعم از اینکه به

 ریدارخ آنچه که دید باید یعنی پذیرفت؛ معیار عنوانبه را عرف داوری باید مورد مدت در

 مالک خریدار دیگر عرف نظر در که دارد اهمیت چنان است، داده دست از اثر شرط در

 دمع همان که نخست فرض در تنها؟ است کاسته مالک اختیار از تنها شرط یا، نباشد

 یا قالانت یا فروش حق کردن محدود و دارد مخالفت بیع مقتضای با شرط است مالکیت

 .نیست قبیل این از اجاره

مجرد . مبنای عدم بطالن اجاره در اثر فسخ بیع، انتقال قطعی مبیع به خریدار به2

وقوع عقد بیع و حصول مالکیت مطلق خریدار و همچنین قواعد مختلفی ازجمله قاعده 

 است. قانون مدنی 91تسلیط در ماده 

حصری نیست؛ به این صورت که اوالً؛ حکم ماده  قانون مدنی 464. حکم ماده 9

 ر اختصاص به اجاره مبیع ندارد و در صورت عین بودن اجاره ثمن را نیز درمزبو

 اقلهن تصرفات سایر شامل، اجاره بطالن عدم بر عالوه مذکور ماده گیرد. ثانیاً؛ حکمبرمی

 ها با هم متفاوت باشد.شود؛ هرچند که آثار بقای تصرفات آنمی نیز... و بیع نظیر

 رهاجا شود فسخ بیع و شود داده اجاره مبیع اگر نیمد قانون 464 ماده . بر اساس4

 ضمناً یا اًصریح مشتری بر منفعت و عین در ناقله تصرفات عدم اینکه مگر شودنمی باطل

 به توجه با که شودمی مالحظه. است باطل اجاره صورت این در که باشد شده شرط

 و آیددرمی مشتری ملکیت به مبیع قانون مدنی 954 ماده حسب بیع، عقد بودن تملیکی

 واندتمی مشتری لذا نیست، اجاره یا انتقال از مانع بیع بودن خیاری 959بر اساس ماده 

 نیست باطل مشتری اقدامات فسخ صورت در و بنماید هر نوع تصرفی خود ملک در

  است. نموده تصرف خود ملک در معامله فسخ از قبل که زیرا
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بنا بر قوانین حقوقی، اثر تخلف از شرط ترک فعل . هم بنا بر مبانی فقهی و هم 6

 464 مواد در رهن و اجاره) حقوقی عمل دو این حقوقی بطالن یا عدم نفوذ است. ذکر

 ثالم باب از بلکه، نیست هاآن در ممتازی خصوصیت هیچ بیانگر( قانون مدنی 466 و

 باب زا لذا. نداند دیگر موارد به تسری قابل را حکم این تواندنمی استداللی هیچ و بوده

 وطشر همه در را مواد این حکم بایستمی سابق در شده مطرح ادله و قطعی مناط تنقیح

 حقوقی جاری دانست. فعل ترک

 صریح شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع و ثمن در خصوص شرط مورد . در5

 باید اما، دارد وجود ابهاماتی هرچند ضمنی شرط مورد در ولی. ندارد وجود تردیدی

 ظیرن قانونی مواد در متعددی مصادیق، مبیع در ناقله تصرفات عدم ضمنی شرط گفت

 .دارد نیز قانون مدنی 611 و 451 مواد

 ارهاج دیگری به را مبیع که شده بر خریدار شرط بیع عقد ضمن که . درجایی3

 قانون مدنی 363 ماده موضوع حق کلی اسقاط با و بوده جزئی حق اسقاط نوع این، ندهد

 دعق و کرد شرط عقد ضمن توانمی را حقوق از بعضی اسقاط درنتیجه. ندارد منافات

 معین زمان به محدود باید را حق اسقاط، رسدمی نظر به. است نافذ و صحیح مزبور

 . است عرف با زمان بودن محدود تمیز. بدانیم

 خصوص در. شودمی ثمن شامل هم و مبیع شامل هم ناقله تصرفات عدم . شرط2

 . باشد خریدار یا بوده فروشنده آن از فسخ حق که ندارد تفاوتی 464 ماده فسخ

 برای فسخ حق به قانون مدنی 464 ماده در بطالن واژه تفسیر رسدمی نظر . به3

 قابل ندهفروش ناحیه از ولی، صحیح کامالً را اول معامله که صورت این به. باشد بهتر بایع

 صورت در و دانسته صحیح نیز را مستأجر و خریدار میان دوم معامله و دانست فسخ

 توسط اجاره طرفازیک زیرا بگیرد؛ مبیع را بدل تواندمی بایع تنها فروشنده ناحیه از فسخ

 را حقی ینچن و مستقر عین منافع به نسبت وی مالکیت که یافته انجام زمانی در مشتری
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 به نسبت مشتری ملکیت دیگر طرف از و سازد منتقل دیگری به را آن که بوده واجد

 عالوه .گذاشت نخواهد اجاره در تأثیری بیع فسخ لذا، است بوده مطلق و دائم عین منافع

 464 ماده در طرفین حقوقی رابطه و بهااجاره وضعیت خصوص در مدنی قانون این بر

 پیروی نآ از که موازینی و اصول و قانون منابع به توجه با بایستی لذا و نداده توضیحی

 . نمود نظر اعالم و بررسی فقها فتاوای و فقهی معتبر منابع یعنی، کندمی

 

 منابع

 چاپ، اسالمیه فروشیکتاب ششم، ، چاپ1جلد  مدنی، حقوق سیدحسن،، امامی . 1

 ، تهران 1933نوزدهم،

، 1933،نوزدهم چاپ، اسالمیه فروشیکتاب، ششم چاپ، 9 جلد، مدنی حقوق، ________ . 1

 تهران

، 1933،نوزدهم چاپ، اسالمیه فروشیکتاب، ششم چاپ، 4 جلد، مدنی حقوق، ________ . 9

 تهران

 بوستان ،1923 سوم، چاپ ،شرح مبحث شروط، جلد ششم، مکاسب مرتضی، شیخ، انصاری . 9

 کتاب، قم

 ، تهران1932شیرین، شرح جامع قانون مدنی، انتشارات ارشد، چاپ دوم،  -فرهاد بیات، . 1

لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج  جعفری . 6

 دانش، تهران

 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه، دوم چاپ، 2ج، تحریرالوسیله ترجمه، اهللروح سید، خمینی . 7

 تهران، 1925(، س)

حقوقی،  هایفصلنامه دیدگاه سکوتی نسیمی، رضا، شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن، . 3

 1939، 53 شماره

 ق، مکتبه المرتضویه، تهران 1923، 9 و 2شیخ طوسی، مبسوط، جلد  . 3

اول،  چاپ ،مجد انتشارات، چهارم جلد (،عقد ضمن شروط) مدنی حقوق مهدی،، شهیدی . 11
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 ، تهران1925

 ق، قم1414شهید اول، الدروس، جلد سوم، چاپ اول، مؤسسه نشر اسالمی،  . 11

 ق، قم 1414شهید ثانی، مسالک االفهام، جلد سوم، چاپ اول، مؤسسه معارف اسالمی،  . 11

 ، تهران1922میزان، ، چاپ اول، نشر2 جلدحسین، قواعد عمومی قراردادها،  صفایی، سید . 19

 ، قزوین1932عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات طه،  . 19

 تهران، 1935، اول چاپ، آگاه انتشارات مؤسسه، مدنی قانون . 11

 چهارم چاپ( ایقاع -قرارداد -حقوقی اعمال) مدنی حقوق مقدماتی دوره ناصر،، کاتوزیان . 16

 مدرس انتشارات ،1935

 چ ،اول ج ،(معین عقود هایی ازدرس) مدنی حقوق مقدماتی دوره ناصر،، کاتوزیان . 17

 دانش، تهران گنج ،1935اول،

 دانش، تهران گنج انتشارات -1932 اول، چاپ، چهارم ج ،معین عقود ناصر،، کاتوزیان . 13

 تهران، 1935، انتشار سهامی شرکت، 2 جلد، قراردادها عمومی قواعد، _________ . 13

، 1925، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 9 جلد، قواعد عمومی قراردادها، _________ . 11

 تهران

مصطفی، نظریه عمومی شروط در حقوق اسالمی، نشر علوم اسالمی،  سید محقق داماد، . 11

 ، تهران1922چاپ اول، 

 تهران، 1935، اسالمی، چاپ علوم نشر مرکز، قواعد فقه، مصطفی سید، داماد محقق . 11

اپ امیرکبیر، چ موسوی، سید محمدصادق، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر...، نشر . 19

 ، تهران1922اول، 

 ، چاپ هشتم، قم 93 و 29 جلد ،ش1956نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم،  . 19
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Legal and juridical analysis  the Condition of possessions transporter 
in sales and the price 

Dr. Ghavam Karimi 
Mr. Esmaeil Derafsh 

Abstract 

Termination of the contract of sale is an important issue, the 
legal status of the parties possessions in sales and the price and 
consequent impact   termination on the possessions both material and 
legal. Renounce legal action, a variant of the current condition and the 
purpose of doing legal acts such as rent or sale or operation is 
terminated that the contract is a condition for leaving them. 

Civil law condition of possessions prayers in sales as one of the 
conditions in Article 454 were correct and sanction violations took 
possession of invalidity knows it. In this study, the condition of the 
body to act condition with the result that the concept of invalidity and 
infringement of these provisions has also sanction. The validity of the 
clauses in the Shiite jurists three perspectives: invalidity of contract 
and condition, condition and authenticity of the marriage, and there is 
a health condition or signing. Here too, the lawyers have different 
views. The study said that in such conditions, there are certain 
sanctions that something different is conditional verbs and In judicial 
review of the question of the existence of specific sanction, other than 
material breach of condition of the omission, has been stabilize. The 
nature, validity and enforcement violation of these provisions, after 
analyzing various sanctions, such as lack of penetration, voidable and 
termination , finally desired view, which is based on the ability to 
terminate, has been proposed. 

 
Keywords: condition, seizing prayers in sales - Btlan- voidable-sale-
blunt 
 



 

 بررسی تأثیر قاعده الضرر بر تعدیل ارث زوجه. 9

 1دکتر رحمت فرحزادی

 2حسینعلی حسنوند

 

 

 چکیده 

حقوقدانان است که به علت  قاعده الضرر یکی از قواعد مهم فقهی و موردتوجه فقها و

ن اما پیرامون ای ورداراست؛زیان از جایگاه باالیی برخ نقش برجسته آن در رفع هرگونه ضرر و

شده است. این در حالی است که قاعده و تأثیر آن بر تعدیل ارث زوجه کمتر تحقیقی انجام

ظرفیت فقهی قاعده الضرر، در جهت حمایت از حقوق زوجین و رفع خألهای قانونی از کارایی 

 قاعده الضرر به بررسیماهیت  در این مقاله، ضمن بازخوانی مبانی و باالیی برخوردار است لذا

شده است وسعی شده است ظرفیت و نقد نظرات مختلف فقها در خصوص ارث زوجین پرداخته

هم دیگر رسیدن به این مبیاننقش آن در رفع اضرار زوجه تبیین گردد. به فقهی قاعده الضرر و

جین، ز زوکه ظرفیت فقهی قاعده الضرر آن است که عالوه بر نفی ضرر، بر رفع هرگونه ضرر ا

کند. هدف از تدوین این نوشتار، تبیین قاعده الضرر تأثیر آن بر ازجمله ارث زوجه داللت می

ارائه راهکارهایی  زیان ناشی از روابط زوجین و تعدیل ارث زوجه جهت رفع هرگونه ضرر و

ایجاد تساوی حقوق زوجین است، گرچه قاعده الضرر تا  االرث زوجه وزمینه تعدیل سهم در

ی، دکترین حقوق شده، اما میزان کاربرد این قاعده در زمینه وضع قوانین،ی در قوانین منعکسحد

کند. لذا جهت رفع خألهای قانونی، پیرامون رویه قضایی خاصه ارث زوجین کفایت نمی

 بایست تأثیر قاعده الضرر بر تعدیل ارث زوجه مورد بازخوانی قرار گیرد.االرث زوجه میسهم

 

  قاعده الضرر، ارث، زوج، زوجه، اموال منقول، اموال غیرمنقول :یدیواژگان کل

_______________________________________________________________________________ 
 ره() استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام ،. دکتری فقه و حقوق اسالمی1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراکخصوصی کارشناسی ارشد حقوق آموختهدانش. 2
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 مقدمه

نکاح یک رابطه حقوقی، اخالقی و اجتماعی است. مسائل حقوقی آن از قبیل 

شده است. برخی از مسائل المثل، ارث و... در شرع و قانون مدنی، بیاننفقه، اجرت

الضرر تعارض دارد که ضروری  حقوقی زوجین بسیار مشکل و پیچیده است و باقاعده

 است مورد بازبینی و بازخوانی قرار گیرند؛ که یکی از این موارد بحث ارث زوجین است.

 اسالم یگذارقانون نظام در وسیعی قلمرو از فقهی، قواعد میان در الضرر قاعده

( ص) پیامبر زمانو از  دارد اسالم صدر در ریشه قاعده، این کاربردچراکه  برخورداراست،

 از ت،اسشده واقع ضرری احکام نفی منشأ معاصرین، تا متقدمین فقه در مستمرطور به

 نپیرامو که است( سالماالفی و الضرار الضرر) نبوی حدیث قاعده، این مهم مستندات

 زا جلوگیری یا و زیان رفع بر مبنی انصاری، فردو خواسته  جندب بن سمره قضیه

 بیان مقتضای که استصادرشده  انصاری مرد حقوق از حمایت جهت در آن استمرار

 انصاری مرد خانه به جندب، بن سمره مأذون غیر ورود از ناشی زیان به ناظر حدیث،

 است. بوده

ها دائمی بوده و زوجین که زوجیت آن: »داردیمقرر م 341قانون مدنی در ماده 

هر یک از  تنهازوجیت سبب توارث «. برندیممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث م

 254، ماده برندییکی از آن دو از دیگری ارث نم یشاوندانزوجین از دیگری است و خو

هر یک از  برندیموجب سبب، ارث مازجمله اشخاصی که به: »گویدیقانون مدنی م

؛ بنابراین شرایط توارث زوجین این «زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد

 :ست کها

عنی یفوت در مدت زوجیت واقع شود  ؛نکاح بین زوجین دائمی باشد. ثانیاً ؛اوالً

 ؛(911 ،9ج  ،1922 ی،. )امامآیدیدو شرط شرایط توارث به سبب فراهم م ینا وجود با

 (912 ،1922 ،)کاتوزیان
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با توجه به قوانین موضوعه، سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در 

 عبارت است از: که خوردیی به چشم مقانون مدن

شوهر نصف و در صورت وجود اوالد  ؛ارث شوهر دو برابر زن است میزان. 1

از  هشتمیکو باوجود اوالد  چهارمیک؛ فرض زن بردیاز ترکه زن را ارث م چهارمیک

 اموال شوهر است.

، بردیشوهر وارث منحصر زن باشد، تمام ترکه زن را به ارث م کهیدرصورت .2

 .بردیارث نم چهارمیکولی زنی که تنها وارث شوهر است بیش از 

و از  بردیزن از زمین ارث نم کهی، درحالبردیشوهر از تمام اموال زن ارث م .9

برد که با عنایت یها متملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آن

قانون مدنی زوجه از عین اموال منقول و از  345ماده  1923/ 5/11به اصالحیه مورخ 

بین فقهای امامیه و  حالنیباا. بردیمقیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث 

یمت از ، از جهت عین از طرفی و قیرمنقولعامه در مورد ارث زنان از اموال منقول و غ

گذار قانون رسدیمتفاوتی وجود دارد، بنابراین به نظر م ی، نظرات و فتاوادیگر طرف

قاعده الضرر؛ بسیاری از مشکالت زوجین را در این و تمسک به یریگبا بهره تواندیم

 رب عالوه الضرر قاعده که استمسئله  این اثباتدرصدد  حاضر مقاله زمینه حل نماید.

 در اندتویماین قاعده  بنابرایناست؛  آن به جبران حکم صدور مبنای ضرری، حکم نفی

 ماهیت و مفهوم پیرامون ابتدا جهت همین به شود گرفته بکار زوجه ارث تعدیل راستای

االرث هرکدام از سهم بررسی میزان و ضمن شودیمگفته  سخن الضرر قاعده و مبانی

 را زوجهاالرث سهم خصوص در فقها مختلف نظرات ،و قانون زوجین ازنظر فقه

 زوجه االرثسهم تعدیل جهت راهکارهایی الضرر قاعده از یریگبهره و با بیان لیتفصبه

  .شد خواهد ارائه زوجین حقوق تعادل حفظ راستای در
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 بخش اول: مفهوم و ماهیت قاعده الضرر

  مفهوم الضرر. 1 .1

 نظر ندارند:فقیهان امامیه در مفاد قاعده اتفاق

گوید: معنای الضرر و الضرار نفی حکم ضرری در شرع است می 1انصاریشیخ 

 ،خواه این حکم تکلیفی باشد و معتقدند: که هیچ حکم ضرری در اسالم وضع نشده است

اعم از اینکه ضرر ناشی از خود حکم؛ مانند لزوم عقد یا به اعتبار  حکم وضعی؛ خواه

 (32، 2، ج 1931داماد،  ز محققا. )به نقل متعلق حکم؛ مانند وضو یا حج باشد

اند، دانسته «نفی موضوع لساننفی حکم به » یآخوند خراسانی نفی را به معنا

یعنی موضوع ضرری در اسالم حکم ندارد؛ مانند بیع غبنی یک موضوع ضرری است که 

 (921و  931ه ق، 1413آخوند خراسانی، در اسالم هیچ حکمی بر آن مترتب نیست. )

نفی ضرری است که جبران نشده  الضررمعتقدند: مقصود از  تونیمرحوم فاضل 

در احکام اسالم، یا هیچ حکم ضرری وجود ندارد یا اگر دارد، ، ایشانبه عقیده باشد. 

شده است و از جهات دیگری آن ضرر برای مکلفان جبران شده بینییشپجبران آن نیز 

 1412فاضل تونی. ) .آیدینم حساببهاین اعتبار که عرفاً ضرر جبران شده ضرر  بهاست 

اهلل شریعت اصفهانی نفی را حمل برنهی الهی کرده است که شیخ فتح (134-139ه ق. 

مدلول حدیث الضرر حکم تکلیفی است نه وضعی، یعنی ضرر زدن افراد به یکدیگر حرام 

ه علیه( مفاد قاعد اهللرحمة) امام خمینی (.24ه ق، ص  1415)شریعت اصفهانی، است.

ل نموده است، یعنی در حوزه حکومت و سلطنت حاکم مالضرر را برنهی حکومتی ح

 (113، ص 9تا ج )امام خمینی، بی کس حق ندارد به دیگری ضرر بزند.اسالمی هیچ

، نفی مشروعیت اعمالی است الضرراهلل مکارم شیرازی معتقدند: مفاد قاعده یتآ

عمل ضرری و اضرار به غیر،  تنهانهاین شود؛ بنابریمکه باعث ضرر مردم بر یکدیگر 

_______________________________________________________________________________ 
 421ص  ،1731رسائل، وصل  االفرائد شیخ انصاری، .1
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جایز نیست، بلکه هر قانون و حکمی که باعث ضرر مردم بر مردم شود، فاقد اعتبار 

بنابراین به بعد(  63. ص 1ه ق. ج  1411)مکارم شیرازی. حقوقی و شرعی است. 

شود تمامی این توضیحات درزمینه معنای عرفی ضرر است و گونه که مالحظه میهمان

رسد که رساترین تعریف و تعبیر چنین باشد: نداشتن و از دست دادن هر یک ه نظر میب

. شویمیم منداز مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که از آن بهره

  (139 ،1934 ،)محمدی

 

 ماهیت قاعده الضرر .1 .1

واعد یکی از قشود عبارت است از؛ الضرر تعریفی که برای قاعده الضرر بیان می

یم مستق طوربهی که گذارقانون، )هرگونه فقهی است که بر اساس آن هرگونه ضرر زدن

 ،جنوردیاست. )ب اثریب غیرمجاز و یا غیرمستقیم ضرر به دیگران را در پی داشته باشد(

ر طو( این تعریف شامل سه بخش عمده است که مفهوم هرکدام باید به215 ،1ج  ،1933

  ت قرار گیرد.دقیق مورد دق

 ضرر زدن .1 .1 .1

 ل تواند به اشکاعبارت )هرگونه ضرر زدن( در بخش اول بکار رفته است؛ زیرا ضرر می

؛ صورت یک عمل استضرر زدن گاهی به مثال طورگوناگون به وقوع بپیوندد. به

صورت یک ترک فعل و گاهی ضرر زدن به خود است؛ گاهی به دیگر؛ به فرد گاهی به

تواند ضرر مالی یا جانی یا مادی یا معنوی باشد. همچنین ضرر یا به جامعه که ضرر می

ون و انتواند در قالب وضع یک قانون به وقوع بپیوندد یا در قالب اجرای یک قزدن می

صورت انجام یک عمل حقوقی مانند وصیت و معامله و مانند آن؛ نحوه اجرای آن؛ یا به

شده ضرر زدن به هر صورتی که باشد بنا بر قاعده الضرر غیرمجاز بر اساس تعریف ارائه

  است. اثریب و
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 غیرمجاز .1 .1 .1

آن است عبارت غیرمجاز در بخش دوم تعریف آمده است. مقصود از این عبارت، 

یا دستگاهی مجاز نیست و حق ندارد عملی انجام  فردکه بر اساس قاعده الضرر هیچ 

دهد یا قانونی وضع کند که باعث ضرر باشد و ضرر زدن به هر شکلی ممنوع و شرعاً 

  (52 ،1ج  ،ه ق 1411 ،حرام است. )مکارم شیرازی

 اثربی .9 .1 .1

تنها امضای آن باشد نه حقوقی دیگریشده یک معامله یا هر عمل اگر عمل انجام

بودنش حرام و غیرمجاز  یمعامله یا انجام آن عمل حقوقی در صورت آگاهی از ضرر

 ذاردگن لم یکن تلقی شده و هیچ آثار حقوقی بجای نمیأشدن، کاست، به فرض واقع

سازد بلکه لزوم آن را بدین معنا که ضرری بودن معامله به صحت آن خللی وارد نمی

ای غیر الزم نسبت به کسی که حق فسخ دارد یا اجازه او برای رداشته و آن را به معاملهب

لح مثالً تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و ص کندتنفیذ معامله شرط است تبدیل می

ماده  ،)قانون امور حسبی یوننافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکار و یا ادای د ...و هبه و

223) 

 

 و فقهارث زوجین در قانون وم: بخش د

 زانی، جزء ماترک متوفی است؛ و مماندیهر آنچه از اموال شخصی متوفی باقی م

عنوان و نسبت وی با شخص متوفی دارد، مانند برخورداری هر فرد از ارث، بستگی به

و...  زوجیت )زوج و زوجه(وت )فرزند بودن(، بنابوت )پدر بودن(، اموت )مادر بودن(، 

طبقه وراث به سه یطورکلان سهم هر یک از وراث را شرع تعیین نموده است. بهمیز

 :شوندیتقسیم م

داد به پایین و اج خواهر و برادر ؛طبقه دوم به پایین، والدین و فرزندان ؛طبقه اول
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روه سه گ هر زوجین با قرار دارند و به پایین عمه، خاله، دایی، عمو ؛طبقه سوم و به باال

بنابراین در عرض ارث بران قرار دارند.  برندیچون زوجین به سبب ارث م ،همراه هستند

  دهیم.یمی قرار موردبررسرا سهم معین هر یک از زوجین در قانون مدنی در اینجا 

 

 و زوجه االرث زوجسهم .1 .1

زوجه  و بردیزوج از تمام اموال زوجه ارث م»قانون مدنی  345موجب ماده به

از قیمت اموال  هشتمیکاز عین اموال منقول و  هشتمیکودن زوج بدر صورت فرزنددار 

زوج هیچ فرزندی نداشته باشد  کهیدرصورت بردیارث م یاناعم از عرصه و اع یرمنقولغ

طور که قبالً گفته شد همان« از کلیه اموال به ترتیب فوق است چهارمیکسهم زوجه 

ن قرار دارند یعنی هم در کنار طبقه اول وهم طبقه دوم وهم ازوجین در عرض ارث بر

 یبرقانون مدنی در زمان ارث 319؛ بنابراین مطابق ماده برندیطبقه سوم فرض خود را م

فرض عبارت  ینو ا بردیهر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را م»...)طبقه اول( 

میت، اوالد یا اوالد  کهیزوجه درصورتربع آن برای  نصف ترکه برای زوج و :است از

، اوالد میت کهیدرصورت ،و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه ؛اوالد نداشته باشد

راث تقسیم و رسای ینترکه بر طبق مقررات مواد قبل ماب ییا اوالد اوالد داشته باشد؛ و مابق

 «.شودیم

کنار طبقه دوم زنده باشند  و اما چنانچه در زمان فوت متوفی زوج یا زوجه در

هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل »...  دارد:یقانون مدنی مقرر م 323ماده 

نصف اصل ترک برای زوج و ربع آن برای زوجه.  عبارت است از ینو ا بردیترکه م

ه . هرگابرندیمتقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کالله، فرض خود را از اصل ترکه م

داد ابوینی یا ابی یا بر اج هکالل واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد، نقص بربه

 .«شودیابی وارد م

قرار بگیرند. میزان  یبرهمچنین چنانچه زوج یا زوجه در کنار طبقه سوم ارث
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هر یک از زوجین که »...  .داردیقانون مدنی که مقرر م 392ها مطابق ماده االرث آنسهم

 فرض عبارت است از نصف اصل ترکه ینو ا بردیشد فرض خود را از اصل ترکه مبا

 «.و ربع آن برای زوجه برای زوج

زوجه بمیرد و اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد، زوج ربع از  کهیبنابراین درصورت

اصل ترکه او را خواهد برد )خواه اوالد زوجه از زوج مزبور باشد یا از مرد دیگری( و 

قواعد  نانچه زوجه اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشد، زوج نصف از ترکه را خواهد برد.چ

موازین شرعی دارد و حقوقدان، به دلیل اعتقاد به همین  بریهارث در حقوق ایران تک

 ،ان. )کاتوزیپردازدیها مفراوان به تعدیل آن یاطحرمت واال یا منع قانون اساسی، بااحت

1922، 121) 

 صوص ارث زوجه، چهار نظر بین فقهای شیعه وجود دارد:در خ

 که است این نظر مربوط به فقهایی مانند ابن جنید و صاحب جواهر ؛نظر اول

 (21 ،9ج  ،1952، )بحرالعلوم« بردیزوجه از عین تمام ماترک شوهر ارث م»معتقدند: 

این نظر از جانب فقهایی مانند سید مرتضی ابرازشده، ایشان معتقد  ؛نظر دوم

« بردیشوهر ارث م یرمنقولاموال غ یمتزوجه از عین اموال منقول و ق» ؛است که

 (626 ،ه ق 1416 ،الهدی)علم

از  ملهالجیزوجه ف» ؛این نظر به مشهور فقها تعلق دارد، مبنی بر اینکه ؛نظر سوم

 «.بردینم برخی اموال شوهر ارث

در صورت نبودن هیچ : »داردیقانون مدنی مقرر م 343ماده  ؛نظر قانون مدنی

ن ، لیکبردیخود را م یزوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفا یرازغوارث دیگری به

شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده  هترک یهخود را و بق نصیبزن فقط 

  .«قانون مدنی خواهد بود 255
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 زوج یا زوجه تنها وارث .1 .1

 یرازغدر صورت نبودن هیچ وارث دیگری به»قانون مدنی:  343موجب ماده به 

، لیکن زن فقط نصیب خود را بردیخود را م یزوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفا

 «.خواهد بود 255شوهر در حکم مال اشخاص بال وارث و تابع ماده  هترک یهو بق

در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم : »داردیمقرر م 255ماده 

 «.است

نسبی از خود باقی نگذارد، تمامی ترکه به  یبنابراین هرگاه زوجه بمیرد و اقربا

که زوج نصف ترکه را به فرض و نصف  شودیاصطالح حقوقی گفته م. بهرسدیزوج م

 .بردیدیگر را به رد م

باقی نگذارد، زوجه فقط  خود نسبی از یج بمیرد و اقربازو کهیو درصورت

بال وارث  همانند ترک یهو بق بردیاز ترکه را که نصیب معینه او است به فرض م چهارمیک

 .شودیبه خزانه دولت داده م

ارد از خود باقی نگذ ینند که چنانچه زوج بمیرد و وراثآامامیه بر یبعضی از فقها

چهارم دیگر را عنوان فرض و سهبه چهارمیک شودیه او داده ممگر زوجه تمامی ترکه ب

 (913 ،9ج  ،1922 ،. )امامیبردیبه رد م

که زوجه  یی: در مورد توارث زوجین، خصوصاً درجاگویدیمحقق سبزواری م

 شده: تنها وارث باشد، بین فقها سه نظر مطرح

در حکم اموال بدون  یو مابق بردیرا ارث م چهارمیکزوجه فقط  ؛اولنظر 

 وارث است.

، مثل زوج که در چنین حالتی تمام بردیزوجه تمام اموال را ارث م ؛دومنظر 

 .بردیاموال زوجه را به ارث م

، اما در زمان بردیدر زمان غیبت امام، زوجه از تمام اموال ارث م ؛سومنظر 
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 (.259-254 ،2ج  ،قه  1429 ،. )محقق سبزواریبردیحضور فقط سهم خود را به ارث م

اما چنانچه شوهر تنها وارث باشد، گفته شد که وارثان به سبب تنها به فرض ارث 

، ولی این قاعده در موردی که شوهر وارث شودینان رد نمآو مانده ترکه به  برندیم

قانون  316و تمام ترکه از آن اوست؛ چنانکه در پایان ماده  شودیمنحصر باشد اجرا نم

 یرازغهلیکن، اگر برای متوفی وارثی ب: »... خوانیمیبیان استثنا بر قاعده، چنین م مدنی و در

خواندن این استثنا ذهن را منوط این نکته «. شودیزوج نباشد، زائد از فریضه به او رد م

 وارث منحصر کهیکه شوهر درصورت کندیکه اگر منطق و عدالت چنین حکم م سازدیم

؟ آیا مستند این شودیاست بر تمام ترکه دست یابد، چرا این حکم در مورد زن اجرا نم

 تبعیض حکم شرع است یا استنباط گروهی از فقیهان؟

درباره رد به سبب در فقه امامیه پنج نظر ابرازشده و هر یک مستند به اخبار 

وراث به همسر، مانده ترکه متعددی است: نظر مشهور این است که در صورت انحصار 

م، بحرالعلواز امام است. ) یهو بق بردی، ولی زوجه تنها فرض خود را مشودیبه زوج رد م

 (213، 4، ج 1952

آورده است. ولی دو نظر  316قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته و در ماده 

 دیگر نیز به سود رد به زن ابرازشده است:

برابری زن و شوهر که مستند به روایت ابی بصیر از  و قیدوشرطیرد به زن ب .1

 ظاهر کالم شیخ مفید در مقنعه نسبت دادهاز آن به یاست و طرفدار السالمیهعل رامام باق

 است. شده

 یخرد به زن در صورت غیبت امام که شیخ صدوق در من ال یحضره و ش .2

تحریر و ارشاد، برای جمع  حلی در هعالمو اول در لمعه  یدطوسی در کتاب اخبار و شه

 (925. 1922 ،کاتوزیانبه نقل از ) اند.بین اخبار از آن طرفداری کرده

برابری زن و شوهر  از گذاربدین ترتیب، در بحثی مورد اختالف، اگر قانون
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در زمان غیبت امام مانند عصر کنونی( طرفداری کند و با فقیهان و محدثان  یژهو)به

 انتویم یدشوارهمراه شود، به یگرانعالمه و د ید،شه ،شیخ ،قهمانند صدو یابرجسته

 در ادامه به بررسی و نقد برخی .گفت از موازین و منابع اسالمی تخلف کرده است

 پردازیم.یمی زوجه برارثروایات و نظرات فقها در خصوص 

 

 ی زوجهبرارثنظرات فقها در خصوص  .9 .1

قیمتاً  عیناً و برد و از چه اموالییمارث  در اینکه زوجه؛ از چه اموالی بین فقها

 ، اختالفبردیو ازنظر قیمت ارث م بردیو از چه اموالی فقط عیناً ارث نم بردیارث نم

 نظراتی وجود دارد.

 ارث از عین کلیه ماترک :نظر اول

 نصف شما مردان)برای  1:فرمایندیم 12خداوند در قرآن کریم سوره نساء آیه 

ماترک زنانتان است، اگر بدون فرزند باشند، ولی اگر ذات ولد باشند، سهم شما ازآنچه 

 است؛ البته پس از پرداخت دیون متوفی و عمل به وصیت ایشان و گذارند ربعیبجای م

برد اگر شما فرزند نداشته باشید و یارث مچهارم یکزوجه غیر ذات ولد از ماترک شما 

 (برد.هشتم از ماترک شما را به ارث مید داشته باشید زوجه یکاگر فرزن

، لذا اختصاص آن شودیاسم موصول و شامل تمام اموال م «ماترک»در  «ما»کلمه 

 اقیاین کلمه؛ چهار مرتبه تکرار شده و س ینچنبه برخی اموال، نیازمند دلیل است. هم

حر ) و بدون دلیل است. حیکی است و تفاوت قائل شدن میان برخی، ترجیح بالمرج

 (.219ص  ،5ج ه ق،  1414عاملی، 

 یرمنقولاموال غ یمتنظر دوم: ارث از عین اموال منقول و ق

_______________________________________________________________________________ 
نَ رُّبُعُ مِمّا تَرَکنَ مِن بَعدِ ووَصِیّةٍ یلوُصیالفَاِن کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُوَ لَکُم نِصفُ ماتَرَکَ اَزواجُکُم اِن لَم یَکُن لَهُنَّ وَلَدٌ  .1

 ...رُّبُعُ مِمّا تَرَکتُم اِن لَم یَکُن لَکُم وَلَدٌالبِهآ اَودَینٍ وَلَهُنَّ
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زوجه تمام یا سهم خود را از عین برخی ماترک و از »سید مرتضی معتقد است: 

در نظریه سید مرتضی از سهم زوجه چیزی کم «. بردیقیمت برخی دیگر به ارث م

، ی. )سید مرتضشودیاز جهت قیمت به وی پرداخت م یه، منتهی از اراضی و ابنشودینم

 درسی(. وی معتقد است راه جمع بین حفظ ظاهر کتاب که به زن، ارث م622 ،ه ق 1416

ه سهم زن را از محروم ساخته، این است ک یرمنقولو روایاتی که زن را از برخی اموال غ

طور که در مسئله )حبوه( )ارث ؛ هماننمایندیپرداخت م یرمنقولقیمت اموال غ

 تر از برخی اموال( چنین استدالل کرده است.اختصاصی پسر بزرگ

 نظر سوم: محروم نبودن زوجه از عین اشجار

برد. پیروان این نظر را شیخ طوسی در یمطبق این نظر، زن از عین درخت، ارث 

هید . )شانددانستهالبراج و ابن حمزه و ابوصالح و شهید اول در لمعه ایه و قاضی ابننه

که زن از عین درخت ارث  اندنکردهتصریح  هاآن( البته بسیاری از 952، 1415ثانی، 

یمت و برای ق اندننمودهقدر که به محروم بودن او از عین اشجار تصریح ینهمبرد ولی یم

، باید گفت طبق اصل، نظر آنان بر این بوده که زن از اندنبردههم از قیمت درخت اسمی 

عین اشجار محروم نیست، مستند این قول نیز همان روایات وارده در خصوص محرومیت 

 و بردنبه محروم بودن زوجه از عین اشجار  هاآنزوجه از زمین است که در بعضی از 

 (.953همان: )حی ندارد. قیمت آن، تصری

 :: محروم بودن زن از زمین خانه و اماکن مسکونی نه از زمین باغ و کشتنظر چهارم

 و آالتساختمان  و ازمطلقاً محروم است  و ساختمانمطابق این نظر، زن از زمین خانه 

 گونه محرومیتی ندارد. اینیچهبرد ولی از زمین باغ و مزارع یمآن، قیمتش را  و ادوات

هم  حلی و عالمهالرموز است کشف و صاحبعقیده شیخ مفید، ابن ادریس، محقق حلی 

( از میان فقهای 1411،952در کتاب مختلف به آن تمایل نشان داده است )شهید ثانی، 

المسائل خود اهلل منتظری متمایل به این نظر هستند زیرا در رساله توضیحیتآمعاصر نیز 
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ولی بنا بر احتیاط » گویند:یمیانی، و اعوجه از زمین پس از بیان حکم محرومیت ز

اهلل یتآهمچنین  (.662، 1921)منتظری، « مستحب در زمین غیر خانه، با ورثه صلح کنند

 اندداشتهالمسائل خود بیان از رساله توضیح 2321صافی گلپایگانی نیز در مسئله  اهلللطف

از  و نهبرد نه از خود زمین ینمه ارث زنی که از میت فرزند ندارد از زمین خان) که:

ین از حرمان یعنی زمین خانه مسکونی متق قدربهدهد ایشان نیز یم( که نشان ...قیمت آن 

 .اندکرده اکتفا

 مطلق طوربهنظر پنجم: محرومیت زوجه 

 وکه زوجه را مطلقاً چه صاحب فرزند باشد یا نباشد از زمین  فقهااین دسته از 

گویند اخباری که داللت بر حرمان زوجه دارد یمدانند یممحروم  اشجارو ین ابنیه ع

یلی ندارد که محرومیت و دلغیر ذات ولد است  زوجهعام شامل زوجه ذات ولد و  طوربه

مورد  مطلق طوربهها، زوجه را به زوجه غیر ذات ولد، اختصاص دهیم زیرا در تمام آن

هام االفی که شهید ثانی در مسالکطورهمانه است، طرفداران این نظری قرارگرفتهحکم 

: شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در استبصار، ازجملهبیان کرده است جمعی از فقها 

النافع و شاگرد او شارح آن کتاب، ابوصالح، ابن ادریس، محقق حلی در کتاب مختصر

(. 144، 1953محمدی، است )هستند حتی ابن ادریس بر این عقیده ادعای اجماع کرده 

و علت محرومیت زوجه از زمین  عنوانبههمچنین حکمتی هم که در بعضی روایات 

که زوجه قرابتی نسبی با شوهر ندارد و ممکن است بعد از فوت او  ذکرشده ساختمان

مرد دیگری را بر خانه و امالک خانواده شوهر سابق مسلط نماید، در مورد هردو زوجه 

، 1413ی، حر عامل(. از طرف دیگر روایت ابن اذینه )255، 1411شهید ثانی، است )جاری 

یل است و داللت بر ارث بردن زوجه ذات ولد از جمیع ماترک دارد تفصبه( که قائل 622

همه یناابتواند ینمحجیت ندارد و  و لذا متصل به امام نیست و سندشنیز مقطوعه است 

 د معارضه کند.مطلق هستن طوربهاخبار که حاکی از حرمان زوجه 
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 نظر ششم: اختصاص حرمان به زوجه غیر ذات ولد

که حرمان زوجه از ارث بردن بعضی از اموال،  معتقدندبسیاری از فقهای عظام 

ذات ولد از همه اموال شوهر متوفی خود  زوجه واختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد 

اذا کان للزوجه ) :گویدیماالسالم چنین برد، مرحوم محقق حلی در شرایعیمارث 

(. همچنین عالمه حلی در 1321،211( )نجفی، ...المیت ولد ورثت من جمیع ماترک من

 ...)دارد که: یمکند، بیان یمرا بیان  و خانهمحرومیت زن از زمین  ازآنکهپسمختلف 

نه ولد المیت فان کان لها مالذی ذکرناه انما یکون اذا لم یکن للمراة ولد منالحکموهذا

حرمان )الضیاع والعقار والدور والمساکن(. این حکم اعطیت حقّها من جمیع ما ذکرناه من

وقتی است که زن از شوهر متوفی فرزندی نداشته باشد ولی اگر  و خانه(زوجه از زمین 

 و و خانهاو از جمیع آنچه گفتیم از مزرعه، باغ  االرثسهمفرزندی از وی داشته باشد 

 (.62، 1419شود )عالمه حلی، یمداده  مسکن

. است شدهدادهی به مشهور نسبت و حتاین نظر پیروان زیادی بین فقها دارد 

فقهای بزرگی چون شیخ صدوق، شیخ طوسی در نهایه، قاضی ابن براج، ابن  هرحالبه

که این حرمان  اندقولبر این  متأخرحمزه، عالمه حلی، شهید اول و بسیاری از فقهای 

 (. 255، 1411ه زوجه غیر ذات ولد دارد )شهید ثانی، اختصاص ب

شوهر بوده و  و مددکارنیز اقتضا دارد زنی که همواره یار  و عدالتالبته انصاف 

 هاو قناعتکشیده  هازحمتخانه  و ساختنی مال آورجمع و درفرزندانی برایش آورده 

و نمودن ا و محرومیبی داشته باشد و نصنموده است از ترکه شوهر، هر چه باشد، سهم 

ین از فقه اسالمی به دور است؛ بنابراین به نظر بسیاری و ااست؛  و عدالتدور از انصاف 

 واقعو بهتر یقودانند، به نظر یم برارثاز فقها که زوجه ذات ولد را از جمیع ترکه 

ن محرومیت به دارد؛ حکمت اییماالفهام بیان . شهید ثانی در مسالکاستتر یکنزد

رابطه خویشاوندی نسبی ندارند و زن وارد بر  و شوهرداللت روایات این است که زن 
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است پس از مرگ شوهر با دیگری که رقیب او بوده و بر او  و ممکنخانواده مرد است 

 و خشمکینه  و موجبدر خانه شوهر پیشین جای دهد  او را وبرده ازدواج کند یمرشک 

روی حکمت الهی اقتضا داشته که زن را از این کار منع کند و ینازاد شدید وارثان او شو

باید  هرحالبه(. 146، 1953محمدی، برود )بهای امالک را به او بدهد تا زیان او از بین، 

یرمنقول، فتوای و غدانست که نظریه ارث بردن زوجه ذات ولد از عین همه اموال منقول 

ه قولی است ک و لذاشده است یانبگونه کمتر یناه فقه ب و دراهلل شاهرودی است یتآ

ن به تأسیس آ انددادهمطالعات و تحقیقاتی که در این خصوص انجام  بر اساسایشان 

اند با توجه به اینکه بنای ما در اینجا اختصار و اجمال است لذا ایشان را یدهورزمبادرت 

مربوطه  توانند به منبعیممطالب جهت تفصیل  مندانو عالقهکنیم یممختصر بیان  طوربه

که در خصوص  (. ایشان پس از بیان اقوالی9، 1925هاشمی شاهرودی، ) یندنمامراجعه 

میراث زوجه در فقه وجود دارد نارسایی داللت روایات دال بر محرومیت زوجه را اثبات 

ت یابا جمع میان سه دلیل عمومات قرآنی، روایات دال بر محرومیت و روا و سپسکرده 

بر ه کند کیمفرزند، قول دیگری را تأسیس  و بدونتفصیل دهنده میان زوجه فرزند دار 

یرمنقول و غزوجه اگر دارای فرزندی از مورث باشد از عین همه اموال منقول ) :آن اساس

 یرمنقول ارثغقیمت اموال  و ازبدون فرزند باشد از عین اموال منقول  و اگربرد یمارث 

 برد.(یم

 مشهور فقهانظر : هفتمنظر 

شان . ایشودیاز عین ماترک زوج؛ محروم م الجملهیبیشتر فقها معتقدند: زوجه ف

 االرثکه سهم اییهظاهر و اطالق آ گویندیم به روایات در این خصوص استناد نموده و

روایاتی که به حد تواتر معنوی رسیده؛ تخصیص  یلهوسبه نمایدیزوجه را مشخص م

 :شودیشده. برخی از این روایات ذیالً بیان مزده

 روایت اول:



31  01شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

دارند، امام فرمود:  یا( پرسیدند: زنان از میراث چه بهرهالسالمیهاز امام صادق )عل

د. رن؛ اما میراثی در زمین و عقار ندابرندیارث م یراز قیمت آجر، ساختمان، چوب و حص

ه نات فالثیاب دارد کبفال یجاها بهپرسیدم: دختران چه؟ )در برخی نسخه گویدیراوی م

، برندی( امام فرمودند: دختران از زمین و عقار ارث مبرندیها ارث مامام فرمودند از لباس

زن از قیمت ساختمان  بردکه دختر از زمین و عقار ارث مییپرسیدم چگونه است. درحال

دارد که ن یم دارد؟ امام فرمودند: برای اینکه زن با این خاندان بیگانه است و نسبتو... سه

به سبب آن ارث ببرد. این حکم )محرومیت زن از زمین( بدان جهت است که شاید زن 

با فرد دیگری ازدواج کند و شوهر یا فرزندان وی که از قوم دیگری هستند، مزاحم زمین 

(. این حدیث را طوسی و صدوق نیز 191 ،3ج  ،ه ق 1922، و عقار ورثه شوند. )کلینی

 (.945 ،4ج  ه ق، 1951،؛ )صدوق(162-161 ،4ج  ،1959 ی،اند. )طوسروایت کرده

 روایت دوم:

جهت قیمت چوب و ساختمان قرار ( فرمود: برای زنان ازآنالسالمیهاما صادق )عل

ند. آنان را تباه ساز یراثوارد کرده و م را بر ورثه اییگانهب کرده وشده که مبادا ازدواجداده

(. همین روایت را 123 ،3ج  ،قه  1922 ،؛ )کلینی(213 ،25ج  ،قه  1414 ،)حر عاملی

 (.942 ،4ج  ،قه  1951 ،شیخ صدوق به سند دیگری نقل کرده است )صدوق

 

 نقد و بررسی ادله و روایات .9 .1

برخی از اشکاالت نسبت به داللت روایات بر محرومیت زوجه از ارث بردن عین 

 توان به شرح ذیل بیان نمود.یمرا  یمت برخی از ماترک زوجو ق

یزان داللت بر محرومیت زوجه، به چند دسته تقسیم و ممدلول  ازنظراین روایات 

 شوند:یم

زمین دارد، بدون آنکه  قو مطلبرخی داللت بر، محرومیت زوجه از ارث عقار  .1
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 متعرض کیفیت ارث از ساختمان شده باشد.

برخی داللت بر، محرومیت زوجه از ارث عقار، ضیاع وارث بردن از عین  .2

 ساختمان دارد.

که زوجه از خانه، عقار  انددادهدر بعضی روایات برای ارث زوجه تفصیل قرار  .9

 برد.یمآن ارث  و مصالحالت برد، ولی از قیمت ساختمان، آینمین ارث و زم

 لهمسئشده و این یانبروایات مخصص آیه به سه نحو  کهحال اشکال این است 

به داللت یک طایفه از روایات عمل شود؛ دو طایفه  و اگر شودیمروایات  اجمالبهمنجر 

داللت سه دسته قبول شود، اجمال در  و اگر است شدهگذاشتهدیگر بدون دلیل کنار 

آید، وقتی مخصص مجمل شود، چون اصل، عدم تخصیص است، باید یمزم تخصیص ال

زند یمی را تخصیص و حکم آیدیمدیگر مخصص چون یانببهکدام عمل نشود. یچهبه 

کند، باید کامالً گویا باشد، لیکن روایاتی که یمی از افراد را از حکم عام خارج و برخ

فاوت مت باهمبیان دارند که  و سه، کامالً گویا نیستند اندزدهآیه ارث زوجه را تخصیص 

ا هها بخواهیم عمل کنیم اجمال دارد ونمی شود؛ اگر به بعضی از آناست، اگر به همه آن

باید  ناچاربهتساوی مرجحات، ترجیح بالمرجح است. پس  برفرضبخواهیم عمل کنیم 

 یم.برداردستها از عمل به آن

یت و مالکین در آن زمان ارزش نداشته و زمخود خاک چون »نویسند: یمبرخی 

و اشجار و... به زوجه پرداخت  بناآورده، بلکه نوعی اختصاص بوده قیمت ساختمان، ینم

. تاسوتبار زوج متوفی یلاطور پرداخت قیمت برای قطع منازعات زوجه با ینهمشود 

ثهم( المواریث موارید علی اهلانما ذلک لئال یتزوجن فیفس)این تعلیل که در روایات آمده: 

زمین را در اختیار زوج جدید  ازجملهاست که شاید زوجه ازدواج کند و اموال خود  ینا

منازعاتی با سایر ورثه شود. لذا این شیوه پرداخت برای حفظ نسبت  و سببقرار دهد 

یلی، دب)ار« شود.ینممیراث سایر ورثه و زوجه به لحاظ اصل سهام است و تغییری در آن 
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تواند مصلحت وضع ینمین فلسفه ا توان گفت:یمدر پاسخ  (.461ص ، 11ج تا، یب

فامیلی هستند و زوجه  هاازدواجچنین حکمی به ضرر زوجه باشد: زیرا اوالً بسیاری از 

اکثر  توان گفتیمیگانه بر خانواده شوهر نیست. ثانیاً باست و  دخترخالهیا  دخترعمو

پس از فوت شوهرانشان یا به دلیل کبر سن یا داشتن فرزند یا نداشتن خواستگار  هازن

کنند از تعداد کسانی که یمکسانی که ازدواج  و تعدادکنند ینمشوهر جدیدی انتخاب 

و ا چراکهمانند کمتر است. ثالثاً همین حکم در مورد شوهر هم وجود دارد یمبیوه باقی 

از فوت زوجه ممکن  و پسو بر خانواده زوجه بیگانه است برد ینمهم از راه نسب ارث 

 و زن دیگرش بر امالک خانواده زوجه مسلط گردند.  و خوداست زن دیگری بیاورد 

بنابراین مجرد سکوت روایات، از تصریح به اعطای قیمت زمین به زوجه، 

ر بیان اگ یمت زمین باشد؛و قشایستگی آن را ندارد که دلیلی بر محرومیت زوجه از عین 

بیان  رو اگشود یممتصل  یبرد استثناینمیرمنقول ارث غشود زن از عین اراضی و اموال 

شود، چون اصل در استثنا متصل یممنقطع  یبرد؛ استثناینمشود از قیمت آنان هم ارث 

یست؛ لذا اوالً به قرینه ظهور، استثنا متصل است؛ ثانیاً در برخی از روایات ن و منقطعاست 

ین تأکید ظهور در عین زمین دارد و اسهم ارث زوجه از زمین داده نشود  کهید شده تأک

نه مالیت؛ ثالثاً تعبیر اعطای سهم زوجه از قیمت ساختمان که در برخی روایات آمده 

روی زمین  یبقا و استحقاقکه خانه است  جهتازآندهد که قیمت ساختمان یمنشان 

انه به این معنا همان قیمت زمین خصوصاً در آن زمان یمت خو قرا دارد به وی داده شود 

تواند شوهر جدید خود را سهیم در ینمکه در برخی روایات آمده زوجه ینااست؛ رابعاً 

ین برای و زمین سایر ورثه کند، ظهور دارد که مراد روایات، حفظ عین خانه و زمخانه 

. دشوینمیا منفعت زمین  تیمالمحرومیت زوجه از اصل حق خود در  و شاملورثه است 

 (.42-49، 43ش ، 1925شاهرودی، )
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 یگذارحول در قانونتزوجه و امکان  تفاوت ارث زوج و .1 .1

درستی سایر منابع  یارمنبع حقوق اسالمی و مع ینتردر قرآن مجید که مهم .1

از  12و استثنایی ندارد. در آیه  یدق یچو ه بردیاست، زن نیز از تمام ترکه شوهر ارث م

ترکه شما مردان چهارم( )یکاالرث زن ربع سهم» شده استصراحت اعالمبه 1سوره نساء

 «اهد بود.خو هشتم(یکاست اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن )

رای و مخصصی ب یداز فقیهان نیز در توضیح وبیان آیه هیچ ق یاپاره مفسران و

از  هشتمیکیا  چهارمیکاند و در تقسیم ترکه با وارثان دیگر نیز سهم زوجه را آن نگفته

که در داللت  دهدیکم نشان مل دستفاغسکوت و ت یناند و اتمام ترکه شوهر آورده

سخنی ندارند. تاریخ و حکمت نزول  بردیقرآن بر اینکه زن از تمام اموال شوهر ارث م

در مقام بیان حکم و خطاب به کسانی بوده  گرامی اسالم که پیامبر دهدیز نشان مآیه نی

و در این مقام بعید است که تمام  انددادهیاست که به زنان از میراث شوهران ارث نم

بنا و درخت گفته نشده باشد. اتفاق سایر  یانمین و اعزحکم و ازجمله حرمان زن از 

شدت ظهور و صراحت حکم را حکم قرآن هم دوشرطقییمذاهب اسالمی بر اجرای ب

 .کندیید میتأ

شوهر از جهت قلمروی  و در اخبار معصومان نیز بعضی داللت بر برابری زن .2

ابان و فضل بن عبدالملک که در پاسخ  ارث دارد؛ چنانچه در روایت ابن ابی یعفور و

 اسکافی و« ترکت ترک و ءترثه من کل شی یرثها و» ید:فرمایارث زن از زمین، امام م

و  دبریکه زن از تمام ترکه شوهر ارث م دهدیبر پایه همین خبر نظر م یز)ابن جنید( ن

نیز برای جمع بین اخبار زن را از تملک عین زمین محروم و از قیمت آن  2مرتضی یدس

 هاینیاند که اختصاص زمین به مردان ویژه زمنیز احتمال داده ی؛ و بعضداندیم مندبهره

_______________________________________________________________________________ 
 مکتُرَا تَمّمِ نُمُثُّالنَّهُلَفَ دٌلَم وَکُلَ ن کانَاِ، فَرُّبُعُ مِمّا تَرَکتُم اِن لَم یَکُن لَکُم وَلَدٌالوَلَهُنَّ .1

 164 ص ،االنتصار ،سید مرتضی .2
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، هانیمردان است و درباره سایر زم ینوة( باشد که پاداش جهاد و براعالشده )مفتوحفتح

 (991، 1922به نقل از کاتوزیان، . )بردیزن ارث م

ها یکسان نیست و هشت نظر در گفته هایشهها و انددر میان فقیهان برداشت .9

 نمایان است.

زن از قیمت . 2 1؛بردیبنا و درختان ارث م ینزن در تمام موارد از زمین و ع. 1

که از همان شوهر فرزند دارد از تمام ترکه  یزن .9 2؛بردیو اشجار ارث م یانزمین و اع

 .4 9ابنیه و اشجار محروم است؛ ینزنی که عقیم مانده است از زمین و ع و بردیارث م

 از عرصه خانه و مسکن زن .6 ؛بردییه و اشجار ارث نمبنا ینزن مطلقاً از زمین و ع

و از قیمت  بردیاز زمین ارث نم فرزندیزن ب .5 4؛بردیمحروم است و از زمین ارث م

ابنیه و اشجار  ینشوهر نیز مانند زن از ارث زمین و ع .3 6؛بردیاشجار ارث م ینابنیه و ع

 همان(( است. )ةالعنوشده )مفتوحهفتح هایینحرمان ارث زن ویژه زم .2محروم است؛ 

دو نظر سوم و چهارم مشهورتر از سایر نظرها است و نگاه اجمالی به شمار 

 دهدینشان م دانندیم مندفقیهانی که زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام ترکه او بهره

مادر فرزندان متوفی  هقانون مدنی دربار 345که در تأیید مشهور فقیهان از حکم ماده 

دار تمایل که مشهور بزرگان به وراثت زن بچه رسدیبه نظر م یشدت تردید است و حتبه

 (991همان، ص دارند. )

_______________________________________________________________________________ 
 203 ، ص73 اخبار، ج هسالم درباراالکالم و او هم از دعائمالنقل از جلاهر .1

 سید مرتضی؛ همان کتاب .2

؛ تحریر و 153ص  5 کرامه، جالرجلع کنید، عالمه حلی، قلاعد مفتاح ؛ همچنین،574 محقق، شرایع، ص .7

متقین، ص الکرامه، شیخ عبداهلل مامقانی، مناهجالو بسیاری دیگر: نقل از: مفتاح لمعه ومختلف و تبصره و ایضاح 

163 

 130 ص ،4رائع، ج النقل از: فاضل مقداد، التنقیح شیخ مفید و ابن ادریس .1

و  725، ص 7شرایع، ج النی، مفاتیحفیض کاشا ؛157، ص 5رجلع کنید. شهید او ، لمعه، شرح لمعه، ج  .4

723 
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با برابری  یحکم الهی و قرآن یقینبه .1بدین ترتیب ما با وضعی روبرو هستیم که 

درباره احتمال تخصیص  .2زن و شوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است 

 .9 اندشدهیمبیشتر از آن تقس یدندان به هفت گروه و شاقرآن به اخبار و مفاد آن اندیشم

 .کندیو شهرت آن را تأیید نم خوردیاجماعی بر سر راه تحول حکم حرمان به چشم نم

  (همان)

ماده اول کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در راستای محو کلیه اشکال تبعیض  .6

 از مصادیق ...جنسیت و  بر اساسیت و محدودتمایز، استثنا  هرگونهدارد که یممقرر 

خواهد که کلیه اشکال تبعیض علیه یمی عضو هادولتماده دوم از  و درتبعیض است 

 و و عاداتمناسب را در جهت لغو یا تغییر کلیه قوانین  و اقداماتزنان را محکوم کرده 

اتخاذ  و بایرند کارگبهگردد یمیی که باعث به وجود آمدن تبعیض علیه زنان عملکردها

مناسب، کسانی را که به برابری و تشابه میان زنان و مردان گردن  و اقداماتقوانین 

 (114، 1931گذارند به مجازات برسانند. )فهیمی،ینم

شوند تا حقوق مردان یمی عضو متعهد هادولت چهاربنددر ماده پانزدهم نیز طی 

یکسان تأمین و از آن حمایت کنند. این حمایت قانونی شامل امور مدنی،  طوربهو زنان را 

 شود. )همان( یممشابه  و امورآئین دادرسی، قراردادهای تجاری 

 صورتبهسخنی از ارث نگفته، اما  و آشکارصریح  صورتبه هرچنداین مواد 

ن هرچند مبنای بنابرای؛ ارث داللت دارد ازجملهیز چهمهدر  و مردضمنی بر تساوی زن 

، قرآن است و مورد اتفاق فرق اسالمی است االرثسهماصلی حکم ارث و نصف بودن 

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مخالفت دارد. )همان(  16و  2و  1ی با مواد روشنبهاما 

 در این وضع، آیا پاسخ نگفتن به ندای عدالت دریغ و ظلم نیست؟

 

 زوجه االرثسهمراهکار جهت رفع تفاوت  .6 .1
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 ماندهیباقیی که در حوزه ارث زوجین وجود دارد، تفاوت در هاتفاوتیکی از  .1

 فردمنحصربه. به این صورت که اگر شوهر وارث است« رد»فقهی آن  اصطالحبهترکه و 

شوهر  دفرمنحصربهبرد اما اگر زن وارث یم، مابقی ترکه را به رد برفرضزن باشد. عالوه 

یه بق وبرد یمباشد از تملک تمام ترکه شوهر محروم است، یعنی زن فقط نصیب خود را 

 گیرد.یماختیار حاکم قرار  و درترکه شوهر در حکم اموال اشخاص بال وارث است 

های وارده در این خصوص نیز یتروااین تفاوت مبتنی بر نص قرآنی نبوده و 

یخ ش ازجملهدارد که  و شوهرت بر برابری زن ی برخی روایات داللو حت استمختلف 

 316بنابراین تغییر ماده ؛ ین باور هستندا برصدوق، شیخ طوسی، شهید اول، عالمه حلی 

با نظر فقیهان یادشده اخیر، خالف موازین شرعی نیست. لذا  و مطابقت قانون مدنی

از  و شوهری زن ی برای برخوردارگذارقانوندر حوزه  الذکرفوقپیشنهاد اصالح ماده 

ی و ضرورمنافاتی با قواعد اسالمی ندارد بلکه امری الزم  تنهانهمساوی،  االرثسهم

 است.

دومین تفاوت در این حوزه مربوط به حرمان زن از عین عرصه یا تمام اموال  .2

برد ولی یمشوهر است به این معنی که در صورت فوت زن، شوهر از همه اموال او ارث 

یمت و قبرد تنها از اموال منقول ینمشوهر، زن از همه اموال او ارث  در صورت فوت

 برد.ینمبرد و از عین زمین ارث یمو زمین ارث  و اشجارابنیه 

به این  و ناظرق. م که حاکم  345در پاسخ به این ایراد، باید اذعان داشت ماده 

سوره  12آیه  شوهر وی تقسیم ترکه بین زن و مبناموضوع است فاقد مبنای قرآنی است 

از ماترک همه اموال متوفی اعم از زن  و منظورکه واژه )ماترک( را بکار برده  استنساء 

اهلل یتو آکه اسکافی  گونههمانندارد.  و مردی به زن و اختصاصید و قاست  و مرد

 وبرد یمموسوی بجنوردی معتقدند زوجه مانند زوج از همه ارقام ترکه حتی زمین ارث 

؛ اندتهیرفپذید ثانی این نظر را با قیدی و شهفقهای دیگر مثل صاحب شرایع  یبرخ
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ریعت اسالم ش برخالف تنهانهبنابراین پیشنهاد تغییر قانون مطابق نظر برخی از فقیهان 

 ماید.نیمنیست، بلکه ضمن تأمین عدالت اجتماعی، برخی از شبهات وارده را نیز رفع 

 است و اشجارمربوط به حرمان زن از عین ابنیه سومین تفاوت در این حوزه  .9

تواند یمتواند از عین اموال متعلق به زن ارث ببرد ولی زن فقط یمبه این معنی که شوهر 

 (112، 1931، زاده)کاظمارث ببرد.  و اشجاراز قیمت ابنیه 

این ه قرآن ب چراکهرسد، یمایراد در این مسئله نیز مانند مورد پیشین، وارد به نظر 

ه ک گونههمانفقیهان نیز در این خصوص،  و برداشتموضوع تصریح ندارد و روایات 

بنابراین اگر قانون به نحوی اصالح شود که است؛ در مبحث مربوطه آمده است، مختلف 

ارث ببرد به عدالت اجتماعی و تساوی  و اشجارزن نیز بتواند همانند مرد از عین ابنیه 

ین اصالحی منافاتی با منابع اسالمی ندارد. و چنیم اشدهدیک در ارث نز و مردحقوق زن 

 (119ص همان، ) .استبه این دیدگاه نزدیک  قانون مدنی 343کما اینکه ماده 

ناشی از ادله دیگر یا استنباط  و شوهردر فرض زن  باید اذعان داشت که تفاوت

ی یعنی آیات قرآن حکمبهی برای تغییر آن بود بلکه مستند حلراهفقیهان نیست تا دنبال 

، پس امکان تغییر آن وجود ندارد، لذا برای جلوگیری از اضرار زوجه و استسوره نساء 

توان رد به یمی فرعی بود که از آن جمله هاحلراهاالرثش باید به دنبال تعدیل سهم

 ین وسیله برای شوهری کهترسادهزوجه در زمام غیبت و فرض وصیت را نام برد البته 

مایل است همسر او بیش از فرض خود از ترکه ببرد استفاده از وصیت است. شوهر 

ه بر میزان وسیلینو بدتواند ثلث ترکه خود یا کمتر از آن را به سود همسر وصیت کند یم

تواند با ایجاد )فرض حقوقی( این وسیله را تکمیل یمنیز  گذارقانونفرض او بیفزاید. 

که زن همراه با طبقه دوم یا یدرصورتتواند اعالم کند: یم گذارونقان، مثالعنوانبهکند: 

شود که شوهر ثلث خود را به سود زن وصیت یمبرد، چنین فرض یمسوم وارثان فرض 

ای یلهسوتواند به هر یمشود و او ینمبدین ترتیب، وصیت بر شوهر تحمیل  ...کرده است
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بیان کند،  خود راخصوصی( اراده مخالف نامه یا یادداشت یتدارد )وصکه در اختیار 

زیرا چنین وصیتی واجب نیست، مفروض است. از سوی دیگر چون پس از انتشار قانون 

شوند، سکوت شوهر در برابر این فرض حمل بر رضای ضمنی یمهمه آگاه بر آن فرض 

شود، همچنان که سکوت در برابر متعارف حمل بر رضای ضمنی به پذیرش یمبه وصیت 

شروط »این فرض در فقه  و مانندقانون مدنی(  221ماده است )اد آن در برابر قرارداد مف

، 1922ای روشن دارد. )کاتوزیان، یشینهپ «رضای تقدیری»و  «شروط بنایی»و  «ضمنی

924-926) 

)اگر پذیرفته شود( همان نقشی را دارد که قوانین  «وصیت مفروض»دیگر یانببه

همین دلیل هم باید آن را جانشین اراده  و به دارندعهدهدر قراردادها بر  و عرفتکمیلی 

موصی غافل یا فرصت نیافته شمرد. این فرض با حکم قرآن مجید در تعیین فرض زن 

 برعکسکند، یمآن را حذف  و نهدهد یمنیز مخالفت ندارد، زیرا نه تغییری در آن رخ 

ردن تکلیف یا ترغیب اخالقی قرآن به در راستای حقوقی ک (تمهید )وصیت مفروض

خویشان است، زنان را نیز راضی و دلبسته به  و مادروصیت کردن معروف به سود پدر 

 سازد.یمخانواده و ترغیب به حسن معاشرت با شوهر 

د آن است و نبای استفادهقابلدر هر مورد که عدالت اقتضا کند  «وصیت مفروض»

در موردی که یکی از فرزندان خانواده پیش  مثالعنوانبهرا ویژه ترمیم ارث زن پنداشت: 

د( االبعیجه اجرای قاعده )االقرب یمنعدرنت( هانوادهاست و اکنون فرزندان او ) مرده پدراز 

مانند، فرض وصیت معادل سهمی که به پدر آنان در صورت یممحروم  پدربزرگاز ترکه 

کند و یمالت وجود فرزندان متوفی جبران را در ح هانوهی مقامقائمرسد منع یمحیات 

 گیرد. )همان(یموسیله اجرای عدالت قرار 

یی که به دلیل مرگ پدر هانوهکردن  مندبهرهبرای  کشورهاکه برخی از  گونههمان

 .اندکرده، از ارث محروم بودند از وصیت مفروض استفاده پدربزرگدر زمان حیات 
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 (115، ص 1931، زادهکاظم)

آنچه در قانون مدنی آمده، نظر برخی از فقها است و با توجه به اینکه  صفالومع

به ضرر زوجه طبق قاعده الضرر  ینکرده و راضقانون مدنی مطابق روایات متعارض عمل

 قرار دادن قاعده مدنظربا  گذارقانونبرای جلوگیری از ضرر زوجه الزم است  نشده است؛

در راستای تعدیل ارث لذا  ق زوجین بردارد.الضرر گامی مؤثر در جهت تعدیل حقو

 زوجه بهتر آن است که:

که یدرصورتاعالم نماید « وصیت مفروض»با به رسمیت شناختن  گذارقانون .1

شود که شوهر ثلث یمین فرض چن برد،یمزن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان ارث 

 خود را به سود زن وصیت کرده است.

باقیمانده ماترک زوج را سهم امام دانسته است، در حال حاضر آنجا که روایت،  .2

حاکم شرع وضعیت همسر را در نظر بگیرد و بعد از رد سهم او بقیه ماترک را از باب 

 مصلحت به همسر رد نماید.

 

 گیرییجهنت

نظر به اینکه موضوع این مقاله بررسی تأثیر قاعده الضرر بر تعدیل ارث زوجه 

االرث زوجه را موردبررسی قراردادیم تا به فقها در مورد سهمبود، نظرات مختلف 

راهکارهایی جهت تعدیل ارث زوجه دست پیدا کنیم، لذا ازآنجاکه شارع مقدس هر گز 

چنانچه  قوانین را، مجرای اضرار به افراد قرار نداده است و اجرای احکام و وضع و

ر به خود یا دیگران را اجرای آن موجبات اضرا حکمی از جانب شارع صادر شود و

شود؛ بنابراین در بررسی تأثیر قاعده فراهم آورد مطابق باقاعده الضرر حکم منتفی می

 الضرر بر تعدیل ارث زوجه به نتایج زیردست یافتیم.

ه رسد کبر تعریفی که درزمینه معنای عرفی ضرر ارائه شد. به نظر می بنا .1
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یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت  از دست دادن هر رساترین تعریف نداشتن و

 مبنای خود، شویم باشد و قاعده الضرر در اصل ومیمند هر چیز دیگری که از آن بهره و

مورد اتفاق فریقین است، ولی در چگونگی تفسیر مفاد آن نظرهای متعددی  مسلم فیه و

نا که به این مع وجود دارد، مطابق قاعده الضرر، روابط زوجین مبتنی بر نفی ضرر است؛

ای منجر به ایراد ضرر به یکی از زوجین گردد، قاعده چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده

حکم دیگری که مانع اضرار است،  درنتیجه آن، حکم اولیه، نفی و الضرر جاری و

بنابراین در باب ارث نیز این قاعده جاری است لذا جریان قاعده  شود؛جایگزین می

متعددی برخورد کردیم که  به نظرات مختلف و حکام آن بررسی نمودیم والضرر را در ا

ای میان احکام ارث زن و شوهر به چشم های عمدهنهایتاً به این نتیجه رسیدیم که تفاوت

به  ینکرده و راضبا توجه به اینکه قانون مدنی مطابق روایات متعارض عملخورد که می

بنابراین برای جلوگیری از ضرر زوجه ؛ ضرر زوجه طبق قاعده الضرر نشده است

قرار دادن قاعده الضرر گامی مؤثرتر در جهت تعدیل حقوق  مدنظرتواند با می گذارقانون

 زوجین بردارد.

 توجه با است، غیبت عصر که حاضر زمان در زوجهاالرث سهم خصوص در .2

 «ترکتم مام ثمنالفلهن ولد لکم کان فان ولد لکم یکن لم ان ترکتم مما ربعالو لهن» آیه به

 آهنگ همان با شوهر، ارث از بعد سیاق وحدت یک در متعال خداوند که( 12 نساء،)

 زا یبرارث مستحق شوهر، همانند نیز زوجه گفت توانیم دارند،یم بیان را زوجه ارث

 یرمنقولغ اموال برخی از را زن که آحادی و اخبار باشد یرمنقولو غ منقول اموال تمام

 وایاتر برخی و در ندارد را فوق آیه اطالق تقیید قدرت است، کرده منع زمین رقبه مانند

 الح است، اختالف و بروز ازدواج ریسک خاطر به محرومیت شده، تعلیل صراحت با که

رخالف ب که امروز دنیایو در  گرددیم منتفی قاعدتاً هم معلول گردد، منتفی علت این اگر

 و مدیریتکنترل قابل عارضه این دارد، حکومت قانون زمان، آن عرب اییلهقب زندگی
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 است.

قرار دادن  مدنظربا  در راستای جلوگیری از ضرر زوجه الزم است گذارقانون .9

تواند یمگذار قاعده الضرر گامی مؤثر در جهت تعدیل حقوق زوجه بردارد. لذا قانون

اوالً: آنجا که روایت، باقیمانده ماترک زوج را سهم امام دانسته است، در حال حاضر 

حاکم شرع وضعیت همسر را در نظر بگیرد و بعد از رد سهم او بقیه ماترک را از باب 

ماید اعالم ن« وصیت مفروض»مصلحت به همسر رد نماید. ثانیاً: با به رسمیت شناختن 

ه شود کیمین فرض چن برد،یمه با طبقه دوم یا سوم وارثان ارث که زن همرایدرصورت

ه بنابراین وصیت مفروض )اگر پذیرفت؛ شوهر ثلث خود را به سود زن وصیت کرده است

 و به دارندعهدهدر قراردادها بر  و عرفشود( همان نقشی را دارد که قوانین تکمیلی 

 ل یا فرصت نیافته شمرد.همین دلیل هم باید آن را جانشین اراده موصی غاف

 قولغیرمن اموال و عرصه از زن توارث منع عدم ویژهبه شد ذکر که دالیلی به بنا .4

 دیگر، هقبیل به قبیله یک از ثروت انتقال ازجمله توارث منع تاریخی علل زوال قرآن، در

 امروزی زندگی در سوم و دوم طبقات ویژهبه خویشاوندان به نسبت زن بیشتر استحقاق

 تجویز و خصوص این در روایات اختالف شوهر، به وفاداری علت به ارث، مورد در

 برابری جهت در و روایات از ایپاره در غیرمنقول اموال و عرصه از زن توارث حق

 غیرمنقول اموال از زن توارث تجویز و مدنی قانون 345 ماده اصالح شوهر، و زن حقوق

 غیرمنقول و منقول اموال از اعم زوجه اموال تمام از زوج: »شودمی پیشنهاد ذیل نحو به

 «.بردمی ارث غیرمنقول و منقول از اعم زوج، اموال تمام از زوجه همچنین. بردمی ارث

 دیگر وارث نبود صورت در زوجه به ترکه باقی رد مدنی، قانون 343 ماده در .6

 12 آیه و نیامده میان به سخنی رد خصوص در قرآن در ازآنجاکه لیکن. است شده منع

 تصور در ترکه مابقی رد بر دال نیز روایاتی و دارد اطالق خصوص این در نساء سوره

 نفی اجتماعی، تحوالت و تغییر با طرفی از و دارد وجود زوجه به دیگر وارث نبود
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 یرچشمگ نقش مرد، و زن تفاوت خصوص در رایج هایحساسیت زوال ای،قبیله زندگی

 عدم و خویشاوندی زندگی ضعف اقتصادی، و فرهنگی اجتماعی، هایعرصه در زنان

 تزامال و وفاداری و خانواده در زن مهم نقش و دور نسبی خویشاوندان بین نزدیک ارتباط

 ارث مابقی رد که گرددمی سبب هاآن به شدید دلبستگی و علقه و خانواده و شوهر به او

 سبین خویشاوندان به نسبت او و بوده پذیرتوجیه دیگر وارث نبود صورت در زن به

 آتی شرح به مدنی قانون 343 ماده اصالح لذا باشد، برخوردار بیشتری استحقاق از دیگر

 هرشو یا زن زوجه، یا زوج غیرازبه دیگر وارث هیچ نبود صورت در: »گرددمی پیشنهاد

  .«بردمی ارث به را شدهفوت همسر ترکه تمام مورد برحسب
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The Principle of no Harm Effect on Adjusting the Wife Inheritance 
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ABSTRACT 

Principle of no harm is one of the important jurisprudential 
principles which is attended by canonists and jurists and because of its 
prominent role in preventing any loss and harm it is in a high position. 
But there is little research about this principle and its effect in 
adjusting wife inheritance while the jurisprudential capacity of this 
principle in preventing spouses rights and obviating legal gaps is great 
so in this article besides to review the fundamentals and nature of this 
principle the author researches and criticizes the different views of 
canonists about spouses inheritance and tries to explain the legal 
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capacity and role of this principle in obviating wife harm. In another 
word to research about this important point that the capacity of this 
principle besides negation any harm indicates any loss of spouse and 
wife inheritance. The purpose of compilation this article is to explain 
this principle and its effect in adjusting wife inheritance   and equalize 
spouse rights. Though this principle approximately is projected in the 
laws but amount of its application in enact, legal doctrine, juridical 
precedent especial in spouses inheritance is not sufficient so for 

obviating legal gaps about wife inheritance should be reviewed. 
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های فقهی و حقوقی ناظر به اختیار قاضی در تعیین زمینهنگاهی کوتاه به پیش. 9

 های تعزیریمجازات

 1دکتر عباسعلی فراهتی

 2مریم فریدونی

 

 چکیده

کند، می قصاص متمایز و حدود را از هاکه آن های تعزیریهای مجازاتویژگی از یکی

شارع به حاکم اختیار داده است که نوع و مقدار مجازات  هاست.بودن آننامعین  نبودن و مقدر

نابراین ؛ ببیند، انتخاب کندگونه که برای تأدیب مجرم مصلحت میرا متناسب با جرم و مجرم آن

اند؛ دهبرای اجرای مجازات تعزیری بیان کر شرایطی را نیز فقهای امامیه طبق روایات و ادلۀ فقهی،

 امور تمام در اسالمی حاکم معتقدند مصلحت و هالکت مجرم و وجود و عدم اضرار ازجمله

همچنین  اند.کرده غیره استناد و مقدار تعزیر تعیین زمان، در اختیار و به ادله، است اختیار دارای

 ندمعتقد و دانندمصلحت می مشروط به عدم هالکت مجرم و را اجرای تعزیر سنت اهل فقهای

ت مصلح که صورت هر به خود اجتهاد طبق تواندمی و او است شده واگذار حاکم به تعزیر، امر

اینکه  اند. باالخرهکرده ادعای اجماع و غیره استناد ادله، قول و فعل خلفا، به و کند تعزیر دید،

 ضروری موارد در که است داده اختیار قضات به ها، قانونبودن مجازات طبق مفاد اصل قانونی

مواردی که  در 1932مصوب  قانون مجازات اسالمی 13طبق ماده  را مجازات استثنایی، میزان و

 کنند. قانون اجازه داده است، تخفیف دهند یا تشدید

   جزا. حقوق مجرم، و جرم تعزیری، مجازات قاضی، اجرای اختیارات :کلیدی واژگان

_______________________________________________________________________________ 
  ت علمی دانشگاه کاشانهیأعضو . 1

 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی. 2
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 مقدمه

های دیگر هم هست، مجازات با مجازاتخصیصه دیگر تعزیر که وجه تمایز این 

است. البته مقصود از اختیارات حاکم در  قاضی به تعزیری مجازات اختیار تعیین دادن

 لکهب دهد، انجام را آن خود نفسانی میل تواند طبقاجرای تعزیر این است که حاکم نمی

 یت، کیفیت،کم دمور در اجتماعی شرایط بینیپیش و بزهکار حال و ارزیابی تحقیق با باید

 تضااق مردم دیگر و بزهکار مصلحت کهنحویبه مجازات، از عفو یا تخفیف و مقدار نوع،

 سالمیا هایمجازات بنابراین بگیرد؛ تصمیم مجازات و جرم بین تناسب با رعایت دارد،

  :شودمی دسته تقسیم سه به هاآن در حاکم اختیارات اعتبار به

 ندارد ضعیف و قوی مرتبه هااین نوع مجازات: حدود یا مقرره هایمجازات -یک

 ور گستردهطبه جرم انجام و نیز شودمی اجرا یکسان افراد کلیه به نسبت وجود شرایط با و

 کند. ایجاد نمی تفاوت هاآن محدود در اجرای یا

 است و معین مقدر حدود نیز همانند قسم این :و دیات قصاص هایمجازات -دو

 و تاس ناسالحقوق از و دیات قصاص که تفاوت این با ندارد؛ و ضعیف شدید مرتبه و

 آن اجرای به تواندنمی نکند، حاکم مطالبه را خود حق خصوصی شاکی که تا زمانی

 دارای آن از و عفو تخفیف و آن اندازه و نوع تعیین در حاکم قسم دو این در. بپردازد

 .است مجازات اجرای به ملزم جرم اثبات از و بعد نیست اختیار

 اندازه، مقدار، در حاکم اول، قسم برخالف :غیرمقدر یا تعزیری هایمجازات -سه

 و اسالم مصالح طبق باید و است اختیار دارای هاآن و تشدید تعلیق تخفیف، نوع،

 را بداند، بزهکار مصلحت که صورت هر به جرم ارتکاب از پیشگیری هدف با مسلمانان

 یزانم تعیین شود که آیامی مطرح سؤال این قاعده، این به نظر با هرحالبه .کند مجازات

ا تعیین توان ببستگی دارد یا اینکه می قاضی محکمه نظر حاکم یا به کامل طوربه تعزیر

صالح، او را در یک چارچوب معین و محدودی بین اقل و اکثر از طریق مراجع ذی



  001تعزیری  مجازات تعیین در قاضی اختیار حقوقی و فقهی هایزمینهپیش به نگاهی

 

 درهرحال مجازات میزان تعیین آیا دیگرعبارت؟ بهاعمال مجازات اقل و اکثر مخیر نمود

 با ردمو هر در که و اوست دارد پرونده به کنندهرسیدگی دادگاه قاضی نظر به بستگی

 دهدیم را الزم حکم مختلفه، و جهات مرتکب وضعیت و آن نوع و جرم کیفیت به توجه

 کند؟ می و اجرا

 

 تعزیریطرح کلی اختیار قاضی در اعمال مجازات 

کردن  نظران حقوق جزا اصل فردیای از صاحباز اوایل قرن نوزدهم عده

ها باید متناسب با خصوصیات روحی ها را مطرح کردند؛ به این معنا که مجازاتمجازات

و نیازهای مختلف فردی مجرم اعمال شود. با توجه به این اصل، دو مجرمی که مرتکب 

به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم  شوند، ممکن است یکیجرم مشابهی می

گردد یا قاضی در مورد یکی قائل به وجود کیفیات مخفف شود و در مورد دیگری قائل 

به وجود این کیفیات نشود؛ زیرا افراد، به دلیل قصد مجرمانه متفاوت و داشتن شرایط و 

گیرند )صانعی، یهای مختلف نظام جزایی جامعه قرار منیازهای مختلف، مشمول واکنش

ها، جرائم تعزیری مجازات به نظر کردن مجازات (؛ لذا با توجه به اصل فردی142: 1935

ین شود. بر همحاکم وابسته است و با هدف تأدیب و بازداشتن بزهکار از گناه انجام می

گردد و برای همه مجرمان، حتی های تعزیری متفاوت میاساس، نوع و مقدار مجازات

ود؛ شکه نوع واحدی از جرم را مرتکب شوند، عقوبت واحد در نظر گرفته نمیدرصورتی

شده در تعزیرات، اجرای عدالت مقتضی تفاوت بین بینیچراکه با توجه به اهداف پیش

ی، اند )گرجمجرمان است؛ هرچند همه افراد جامعه در برابر قانون خداوند متعال مساوی

(. به تعبیری دیگر، چون افراد در عادات، رسوم، تربیت، اخالق، فرهنگ و... 311: 1956

فردی با  بساها به تأدیب و تربیت نیز متفاوت است؛ چهاند، نوع و مقدار نیاز آنمتفاوت

که دیگری آمیز تأدیب شود و آن را برای خود مجازات بداند، درحالییک جمله توهین
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هم این احساس را نداشته باشد، بااینکه هر دو جرم واحدی را مرتکب  با زندان و شالق

اند. این تفاوت بدان علت است که تأثیر مجازات تعزیری بر افراد یکسان نیست و شده

حاکم باید متناسب با خصوصیات روحی، شرایط و سوابق مجرم، او را تعزیر نماید 

. 1زیرات باید بر دو چیز استوار باشد: بنابراین نقش حاکم در تع (؛192: 1926)انصاری، 

 . تعیین مجازات تعزیری مناسب.2تعیین جرائم تعزیری، 

توضیح اینکه تعداد کمی از جرائم تعزیری در نصوص شرعی آمده است و تعیین 

ها به حاکم واگذار شده است. اقدام حاکم در این زمینه اجتهادی و استنباطی است بقیه آن

وص و ادلۀ شرعی و در چارچوب احکام شرعی و مقاصد شریعت که باید مستند به نص

(. درواقع تعیین جرائم تعزیری وظیفه دولت اسالمی است؛ 136: 1922باشد )ساجدی، 

ها زیرا الزم است جرائم تعزیری، مشخص و به مردم اعالم شود تا همگان از ممنوعت آن

جازات نیز تعزیرات وضع اطالع یابند و بدانند که مشمول مجازات است. در زمینه م

ای دارد و برخالف حدود و قصاص، بر عهده حاکم قرارگرفته است تا موافق مصالح ویژه

عمومی و هماهنگ با شرایط زمان و مکان برای هریک از جرائم تعزیری، مجازاتی مناسب 

های تعزیری از سوی شارع تعیین شده نیز تعیین نماید. حتی در مواردی که مجازات

طور قطعی معین باشد، نیست؛ بلکه غایت این واحد و ثابتی که مقدار آن به مجازات

تناسب جرم ارتکابی و وضعیت مجرم، متفاوت ها مورد تأکید شارع است که بهمجازات

کند با توجه به شرایط مذکور، مجازاتی را برگزیند که خواهد بود و قاضی سعی می

داشته باشد. تعیین و اختیارکردن مجازات  بیشترین تأثیر را در اصالح و تأدیب مجرم

به فرد  تواندهای قضایی امام است که میمناسب، یک نقش قضایی و مربوط به صالحیت

دیگری که دارای شایستگی قضاوت است، تفویض نماید. ازآنجاکه نقش امام در تعیین 

ایی دارد، لذا ها به ترتیب یادشده، ماهیت اجتهادی و قضها و اعمال آنجرائم و مجازات

وی باید مجتهد بوده و شرایط اجتهاد و قضاوت را مطابق موازین شرعی دارا باشد. 
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عالوه چون اجتهاد، امری ظنی است و احتمال خطا در آن راه دارد، حاکم در انجام این به

ها باید از کمک و مشاوره علما بهره گیرد. با توجه به اختیارات فوق، امام در مسئولیت

خدا و مردم مسئول است؛ او موظف به پاسداری از شریعت و نیز حفظ مصالح برابر 

(. 135: 1922باشد )ساجدی، عمومی از طریق دفاع از حقوق و تأمین عدالت می

کند، ها را از حدود و قصاص متمایز میهای تعزیری که آنطورکلی ویژگی مجازاتبه

م اختیار داده است که نوع و مقدار شارع به حاک هاست.بودن آن نبودن و نامعین مقدر

بیند، گونه که برای تأدیب مجرم مصلحت میمجازات را متناسب با جرم و مجرم آن

تعزیر به معنای عدم الزام حاکم به مجازات معینی برای  نبودن معیندرنتیجه  ؛انتخاب کند

 این زمینه)مجتهد( در  ، شارع برای اقدام حاکم و قاضیحالدرعینجرائم تعزیری است؛ 

عبارت است از اینکه باید بین مجازات با وضعیت جرم و  کهای قرار داده است محدوده

های مختلف تناسبی باشد تا تأدیب و اصالح مجرم که غرض ها و مکانمجرم در زمان

بنابراین مکارم شیرازی در کتاب پیام نور  ؛های تعزیری است، امکان تحقق یابدمجازات

مقصود از اختیارات حاکم در اجرای تعزیر این است که دست »ویسد: نباره میایندر

 قاضی باز باشد تا بتواند تناسب بین جرم و جریمه در تمام جهات در نظر بگیرد و در

حقیقت قاضی ظاهراً مخیر است؛ ولی درواقع مخیر نیست؛ زیرا برای هر جرمی مقدار 

 (. 216: 1934، )مکارم شیرازی« کندخاصی از مجازات را تعیین می

)قاضی( نوع مجازات متناسب را که به مصلحت  ، در مرحله اول، حاکمهرحالبه

که همان حفظ امنیت جامعه و  -کند؛ مجازاتی که اهداف مجازات راانتخاب می ،بیندمی

ای برای تأدیب و بازدارندگی است که با وسیله ،تأمین کند و این -اصالح مجرم است

آن چیزی  بساچههای مختلف متفاوت خواهد بود. ها و مکانتوجه به اشخاص و زمان

قاضی پس از تعیین نوع  که در یک شهر اهانت است، در شهر دیگری چنین نباشد.

به میزانی که معتقد است برای تحقق . کندمجازات، مقدار آن را نیز مشخص می
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کند که روی کند. شارع تأکید میبدون اینکه زیاده ،کندرندگی و تأدیب کفایت میبازدا

مقدار مجازات باید در تحقق اهداف آن و به میزانی که برای بازدارندگی الزم است، کافی 

 کند برای تأدیب و بازدارندگی کافیفکر می ازآنچهاست. پس قاضی حق ندارد به کمتر 

برای تحقق اهداف این مجازات الزم  ازآنچهکه برای زیادتر طور انحکم کند؛ هم ،است

، شرط اول مجازات در تعزیر این است که در تحقق درهرصورت داند، مجاز نیست.می

با شخص مجرم کافی باشد و به همین دلیل مجازات تعزیری  بودن متناسببازدارندگی و 

 معین نیست.

ت این است که قاضی اختیار های اساسی تعزیرایکی از ویژگیطور خالصه هب

مجازاتی را  ،وسیعی در اجرای مجازات دارد که باید با رعایت اصول و مبادی شرعی

ها اعمال نماید که بیشترین تناسب با جرم و شخصیت مجرم دارد. در این دسته از مجازات

ها و بر تنبیه، اهتمام شارع در اصالح مجرم است و اشخاص با توجه به وضعیت افزون

لذا انتخاب نوع و میزان مجازات در  ؛اندهای گوناگون، از این حیث متفاوتوقعیتم

را که با توجه به شخصیت مجرم  هرکداممورد  حسببهاختیار قاضی قرار داده شده تا 

ساجدی، دهد، اعمال نماید )تر و مؤثرتر تشخیص میدر تأدیب و اصالح او مناسب

1922 :122.) 

 

  انواع آن در نظم حقوق جزای فعلی ایرانتعریف مفهوم تعزیر و 

ردن ک کردن و نیز سرزنش کردن، بازداشتن، رد به معنای منع« عزر»تعزیر از ریشه 

اصطالح فقهی، عقوبت و تأدیبی است بر انجام گناهان و تخلفاتی که از  آمده است و در

مقدار آن به حاکم ای تعیین نشده است و ها در اغلب موارد، اندازهطرف شارع برای آن

/ کریمی 165: 1415واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید )محقق اردبیلی، 

قانون مجازات اسالمی مصوب  12(. در اصطالح حقوقی نیز طبق ماده 21: 1412جهرمی، 
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نون موجب قاتعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به 1932

گردد. محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میدر موارد ارتکاب 

نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر 

(. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با 26: 1932شود )منصور، موجب قانون تعیین میبه

 دهد:رار میرعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه ق

الف. انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ ب. شیوه 

 بار آن؛ پ. اقدامات مرتکب پس از ارتکابارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان

 جرم؛ ت. سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی؛

های تعزیری به مجازات 1932ن مجازات اسالمی مصوب قانو 13بنابراین طبق ماده 

 شود:هشت درجه تقسیم می

سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره  26)حبس بیش از  1درجه 

 کل اموال، انحالل شخص حقوقی(.

سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون  26تا  16)حبس بیش از  2 درجه

 ریال(. ریال تا یک میلیارد

سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت  16تا  11)حبس بیش از  9درجه 

 میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال(.

صد و هشتاد سال، جزای نقدی بیش از یک 11تا  6 )حبس بیش از 4درجه 

 میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی(.

جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا  سال، 6تا  2)حبس بیش از  6درجه 

سال،  16تا  6صد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از یک

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت 

 اص حقوقی(.دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخ



011  01شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال  2ماه تا  5)حبس بیش از  5درجه 

ضربه در جرائم منافی عفت،  33ضربه و تا  34تا  91تا هشتاد میلیون ریال، شالق از 

ها، سال، انتشار حکم قطعی در رسانه 6ماه تا  5محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 

الیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ممنوعیت از یک یا چند فع

سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر  6

سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی  6تا مدت 

 سال(. 6حداکثر تا مدت 

بیش از ده میلیون ریال تا بیست ماه، جزای نقدی  5روز تا  31)حبس از  3درجه 

 ماه(. 5حقوق اجتماعی تا  ضربه، محرومیت از 91تا  11میلیون ریال، شالق از 

ضربه(  11ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شالق تا  9)حبس تا  2درجه 

 (.22-25: 1932)منصور، 

 

 های تعزیریهای فقهی شیوه فعلی اعمال مجازاتخاستگاه

 اجرای مجازات تعزیری در فقه امامیهالف. شرایط 

مجازات تعزیری نیز شرایطی بیان گردیده  اجرای فقهی برایۀ در روایات و ادل

 پردازیم:ها میاست که در ذیل به آن

 عدم اضرار و هالکت مجرم .1

هدف از تعزیر، تأدیب و اصالح مجرم و بازداشتن وی از گناه است. این مقصود 

 بنابراین در مواردی که اجرای تعزیر ؛آیدمجرم نیز به دست میبا حداقل ضرر برای 

 باشد، اجرای آن جایز نیست نیاز معمول وازحد بیشمجرم  بر موجب هالکت یا ضرر

ی امامیه به همین جهت فقها (.154: 1415فاضل لنکرانی،  /143: 1414)صافی گلپایگانی، 

 زیرا موجب با ضرب جایز نیست؛ در گرما و سرمای شدید اجرای حد و تعزیر معتقدند:
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: 1953)نجفی،  شود و خوف هالکت و ضرر بر او وجود داردتشدید عقوبت بر مجرم می

یعنی اگر زندان یا تبعید در  ؛(. این حکم در مورد حبس و تبعید نیز جاری است949

مناطق بسیار گرم یا سرد یا در بعضی اوقات خاص برای مجرم خوف هالکت یا  رخیب

معمول داشته باشد، باید به تأخیر افتد یا در مناطق دیگر انجام شود.  ازحدبیش ضرر به

)انصاری،  الضرر است که مورد توافق فقهاست ۀدلیل این حکم در تمام موارد قاعد

1926 :449.) 

 وجود مصلحت .1

تواند مدهای مختلفی که مجازات بر او میاحاکم باید با ارزیابی حال بزهکار و پی

گیری کند ای تصمیمگونهگرفتن موقعیت اجتماعی به نظر دنبال داشته باشد و نیز با دربه 

که نفس انجام تعزیر در جهت مصلحت بزهکار و دیگر مردم باشد. این شرط در بین 

همان، ) یک اصل مسلم پذیرفته شده است و نسبت به آن توافق نظر دارند عنوانبهفقها 

ین وقت و مقدار تعزیر، پذیرش شفاعت در آن، جواز عفو اختیارات حاکم در تعی (.444

اجرای آن با شدت و سختی یا اغماض  ،(994: 1415صدوق،  /231: 1415از آن )بیهقی، 

و راحتی دلیل این مدعاست و اصوالً فلسفه مهم و دلیل وضع حدود الهی که در معنای 

برای  ،ها اشاره شده استنگونه که در روایات به آهمان، هاستعام، تعزیر نیز جزء آن

این است که به فرد و جامعه نفع برساند. تعبیراتی همانند اینکه اجرای حد در زمین بیشتر 

، عاملی حر) اشاره به همین معناست، کند، آن را پاکیزه میروزشبانهاز باران در چهل 

ی شود که تعزیر داراروشن است که این مقصود در صورتی حاصل می .(912: 1922

 باشد. مصلحت

 و نهی از منکر بر تعزیر معروفامربهتقدم  .9

برخی از فقها معتقدند: اجرای تعزیر در غیر موارد منصوص مشروط به زمانی 

و نهی از منکر وجود نداشته باشد. فاضل  معروفامربهاست که امکان جلوگیری از گناه با 
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وجوب تعزیر در ارتکاب کلیه محرمات و ترک واجبات، »گوید: باره میاینهندی در

با نهی و توبیخ و مانند آن دست از انجام گناه  کارمعصیتمشروط به زمانی است که 

یز تعزیر جا ،)نهی از منکر( امکان جلوگیری از گناه باشد اما اگر با غیر ضرب برندارد؛

(. 416: 1416)فاضل هندی، « صادر شده باشد نیست، مگر در موردی که دلیل بر جواز آن

المسائل نیز این ریاض عالمه طباطبایی در المدارک وجامع همچنین محقق خوانساری در

 (.194: 1412طباطبایی،  /121: 1954)خوانساری،  نظریه را قبول دارند

ظاهراً دو دلیل سبب شده است که این دسته از فقها به این مسئله فتوا دهند: 

 پذیرد و نهی و توبیخ و سرزنش ازضرب صورت می وسیلهبهت آنکه تعزیر فقط نخس

مصادیق آن نیست؛ دیگر اینکه تعزیر منحصر به موارد منصوص است و در مواردی که 

 (.446: 1926)انصاری،  دلیل خاص وارد نشده، جایز نیست

 مقدار تعزیر از حد بودن کمتر .9

 مانند حد زنا، شرب خمر و... کمتر باشد.تعزیر با ضرب باید از حدود مصطلح 

 لزوم رعایت سلسله مراتب تعزیر .1

یعنی تا زمانی که امکان  ؛های تعزیری باید با رعایت مراتب انجام شودمجازات

جلوگیری از گناه و تأدیب مجرم با اجرای مجازات خفیف وجود دارد، تحمیل مجازات 

های گناهان دارای تعزیر در روایات مجازات البته برای بعضی از شدید بر او جایز نیست.

تعیین گردیده است که از ظاهر  ،شالق و ضرب است با مقدار معین که عمدتاً خاص

 (445 همان،شود که در اجرای تعزیر رعایت مراتب الزم نیست )ها استفاده میآن

  امامیه اختیارات قاضی در اجرای مجازات تعزیری در فقه

 شده بحث اجمالبه تعزیری در اجرای مجازات حاکم اختیارات فقها کلمات در

 اندهنکرد اظهارنظر مسئله این در -استثنایی موارد در مگر -جانبههمه و صریح طوربه و

 مقدار در آن، اجرای وقت و عقوبت نوع تعیین در دارد؟ اختیار موردی چه در حاکم که
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 هب هرحالبه. آن اجرای در تعلیق یا باألخره و آن از و عفو شفاعت قبول در آن، اندازۀ و

ت، اس رسیده حکومت به شرعی مقررات و ضوابط به توجه با که اسالمی حاکم ما نظر

 اثبات است. برای اختیار غیره( دارای و عقوبت، مقدار و اندازه آن )نوع موارد تمام در

 مجموع به توجه با. است روایات هاآن ترینکه مهم دارد وجود مختلفی ادله مدعا این

 و مقدار در حاکم نظر که گفت طورکلیبه توانمی شد، خواهد ارائه بارهایندر که ایادله

  از: اندعبارت ادله آن از برخی. است مؤثر تعزیر نوع

 دهش وارد روایاتی باطل، به شهادت باب در :تعزیر زمان در تعیین . اختیار1

 در ازجمله است؛ شده داده اختیار تعزیر زمان تعیین در حاکم به هاآن که در است

 وقت له و لیس حداَ یجلدون زورالشهود»کند: می نقل (ع) صادق امام از سماعه ای،موثقه

 وقت آن و برای شوندمی دهند تعزیرمی شهادت باطل به که افرادی ؛... ماماالذلک الی

 از مونمض همین به دیگری روایت .«است واگذار شده امام به وقت تعیین. نیست معینی

 (.224: 1922عاملی،  است )حر روشن مدعا بر هاآن داللت است و شده سنان نقل عبداهلل

فقها ازجمله شیخ طوسی در الخالف، محقق حلی در  از بسیاری جهت همین به

 تواف هاآن البهیه طبقاالحکام و شهید ثانی در الروضهالنافع، عالمه حلی در قواعدمختصر

 / شهید243تا: / حلی، بی231: 1415/ محقق حلی، 511: 1412اند )طوسی، داده

 (.163: 1419ثانی،

در اجرای مجازات  حاکم اختیارات از متیقن قدر :تعزیر مقدار در . اختیار1

: گویدمی هبارایندر طوسی شیخ. است تعزیر مقدار و تعیین کمیت در وی اختیار تعزیری،

 و محقق حلی. (55: 1961)طوسی، « بزند شالق از حد کمتر به را مجرم تواندمی حاکم»

« است هشد واگذار حاکم به تعزیر اندازه تعیین» :گویندمی دیگر جواهر با بیانی صاحب

 کلمات در مختلف با تعبیرات مضمون (. همین442: 1953/ نجفی، 152: 1923)حلی، 

خوئی  الوسیله وادریس حلی در السرائر، امام خمینی در تحریر ازجمله ابن فقها از بسیاری
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: 1413/ موسوی خمینی، 695: 1411ادریس حلی،  شود )ابنمی المنهاج دیدهدر تکمله

 بن حماد صحیحه در ازجمله است؛ روایات نظریه این مستند (.943: 1955/ خوئی، 443

 فرماید بایدمی حضرت آن .کندیم سؤال تعزیر مقدار مورد در( ع)صادق  امام از عثمان

 را عزیرت دقیق مقدار مجدداً تعیین و شودنمی قانع پاسخ این به راوی. حد باشد از کمتر

 بدنه؛ و قوه رجلالذنب من والیالیراه ما قدر علی»فرماید: می( ع)امام  شود.جویا می

 هک مقدار هر به سپس و کند مالحظه او را بدنی قوت و بسنجد را مجرم جرم باید حاکم

  (.241: 1953)کلینی، « تعزیر نماید را او داند،می مصلحت

 تاس شده وارد مختلف مضامین با روایاتی و آیات :حاکم برای عفو . تجویز9

 را عفو هاآن و بپوشد افراد چشم معصیت و لغزش از تواندمی حاکم و امام اینکه بر مبنی

 تیجهن باید داند،می الزم موارد بعضی در را تعزیر حداقل اجرای ای کهادله با مالحظۀ. کند

 ملع دانست، مصلحت نحو که هر به شده است تا واگذار حاکم تعزیر به امر که گرفت

 دسته در (.231: 1415است )بیهقی،  شده عفو به امر مطلق طوربه ادله از بعضی در. کند

 و (262: 1953است )کلینی،  آمده حساب به حاکم مناصب جزء مجرم عفو از دیگری

 (. از653: 1415است )صدوق،  شده شمرده رعیت حقوق از عفو سوم، دسته در باألخره

 ضیبع و در واجب موارد بعضی در تعزیر اجرای حاکم و امام بر روایات استنادبه طرفی

 تعزیر مرا که رسید نتیجه این ادله به و آن عفو ادلۀ بین جمع مقتضایبه. است جایز موارد

 مایدن عفو را مجرم تواندمی کند اقتضا مصلحت که جایی هر و در است حاکم اختیار در

  (.991: 1926بپردازد )انصاری،  تعزیر اجرای به یا

 جرم برای موارد بعضی در اینکه از :واحد جرم برای مختلف های. مجازات9

 وبتعق نوع تعیین در حاکم اختیار توانمی است، شده تعیین مختلف هایمجازات واحد

 طوربه تروایا در بعض حیوان، با شهوت دفع و نزدیکی برای مثالً کرد؛ استفاده را تعزیر

املی، ع )حر« تعزیراً یضرب و لکن حد علیه لیس» :است شده تعزیر جواز به حکم مطلق
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 است: شده مشخص شالق ضربه 26 به مقدار تعزیر آن دیگر بعضی ( و در631: 1922

( ع)صادق  امام دیگری روایت در«. الزانیحد سوطاً ربع خمسۀ و عشرین هو و ضرب»

تعزیر  حد از کمتر به غیرها؛ الی بالده من ینفی الحدثمغیر حداً یجلد ان علیه»فرماید: می

 است شده معین قتل مجازات روایات از دیگر برخی در«. گرددتبعید می سپس شود ومی

 در باطل به شهادت مورد در همچنین. گردد ضرب شدت یا تهدید بر حمل باید که

 و مردم به شالق، معرفی»را  آن مجازات( ع) صادق امام که کندمی نقل سماعه ایموثقه

 (ع)اقر ب امام دیگری، موثقه و در فرمودند تعیین« توبه از قبل مجرم شهادت پذیرش عدم

 در که هاییمجازات بر را عالوه جرم این مرتکب امیرالمؤمنین حضرت که کندمی نقل

/ 244ساخت )همان، می آزاد سپس نمود ومی زندانی مدتی است، شده ذکر قبل روایت

های مختلف حاکی از این است که در بنابراین بیان مجازات (؛991: 1926انصاری، 

ا توان بهایی که استحقاق تعزیر دارد، مجازات خاصی مدخلیت ندارد و میعقوبت جرم

  مختلف مجرم را تعزیر نمود.های مجازات

( ع) امیرالمؤمنین و( ص)اکرم  رسول عملی سیره :تعزیر در تخفیف و . تشدید1

 و دندکرمی مجازات سختیبه را تعزیر مستحق افراد موارد بعضی در که بوده است این

( ع)امیرالمؤمنین  زمان در مثالً نمودند؛می برخورد تخفیف و تساهل دیگر با مواردی در

 شاکی به آن حضرت. است نموده توهین من به وی که کرد شکایت دیگری از مردی

 (.462: 1922عاملی،  نیازارد )حر را مسلمانان بعدازاین تا زنممی سختیبه او را: فرمود

 بود، نموده شهوت دفع خود از و کرده نزدیکی حیوان با که مردی درباره حضرت آن

 ندارد حد و رجم عمل موجعه؛ این عقوبه یعاقب لکنو  حد ال و علیه ال رجم»: فرمود

 مسیحی مورد در مضمون همین شبیه«. شود مجازات شدتبه مجرم باید و لکن

 . فردشده است گرفته کار به کند، استفاده خوک گوشت از داشت قصد که مسلمانتازه

 زا بعد و کن توبه فرمود او به آن حضرت. آوردند( ع)باقر  امام حضور به را رباخواری
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 از هک گونههمان کرد؛ توبه درخواست از رباخوار باید فرمود سپس. نمود توبه، رهایش

  (.621-639شود )همان، درخواستی می چنین مشرک

 

 ب. شرایط اجرای مجازات تعزیری در فقه اهل سنت

دانند؛ زیرا فقهای اهل سنت نیز اجرای تعزیر را مشروط به عدم هالکت مجرم می

تعزیر برای تأدیب و اصالح مجرم است. به همین جهت تعزیر به قتل، جرح و تشریع 

قطع اعضا جایز نیست، مگر در موارد استثنایی؛ مثل اینکه ولی امر تشخیص دهد فساد 

(. همچنین ایشان 463و  431: 1416توان از بین برد مگر با قتل مجرم )زیدان، را نمی

و  523: 1419گردد )عوده، شد، وگرنه اجرا نمیاند: باید تعزیر دارای مصلحت باقائل

کند؛ لذا قبل از اجرای آن، نهی ( و مجرم بعد از ارتکاب جرم استحقاق تعزیر پیدا می25

از منکر الزم نیست؛ هرچند اگر کسی مجرم را در حین ارتکاب جرم دید، الزم است 

( 36: 1413ست )کاسانی، ها شرط اجرای تعزیر نینهی از منکر نماید. نهی از منکر نزد آن

 (.424تا: اند )اندلسی، بیها نهی از منکر را از مصادیق تعزیر دانستهو فقط برخی از آن

 سنت اهل فقه در تعزیری اجرای مجازات در حاکم اختیارات

 بقط تواندمی و او است شده واگذار حاکم به تعزیر امر سنت اهل فقهای اتفاقبه

 ننماید )اب تعزیر را مجرم عقوبت نوع هر با دید، مصلحت که صورت هر به خود اجتهاد

 یمعین اندازۀ شرع ازنظر تعزیر» گوید:می بارهایندر صغیر شافعی. (133تا: عابدین، بی

 مقدار و نوع تعیین در باید جهت بدان. است شده واگذار امام و اجتهاد نظر به و ندارد

: 1414)شافعی صغیر، « کند عمل بود، مصلحت و هرچه گیرد کار به را خود کوشش آن

 معصیت مرتکب کسی اگر» :نویسدمی حجاوی مقدسی در کتاب االقناع (. همچنین22

)حجاوی  «گردد اجرا حاکم نظر طبق و باید دارد تعزیر ببوسد، را نامحرمی اینکه مثل شود،

 هشد گذاروا حاکم به تعزیر اندشده معتقد بعدازآنکه دیگر برخی .(624تا: مقدسی، بی
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 صلحتم تعزیر ترک که برسد نتیجه این به حاکم کهدرصورتی: کنندمی اضافه است،

(. شبیه این تعبیرات در کلمات بسیاری 152: 1413گردد )جمل، می واجب آن دارد، ترک

 برای سنت اهل فقهای بنابراین (؛121: 1413شود )نووی، از فقهای اهل سنت دیده می

 هاآن اهم که جویندمی استناد ایادله به تعزیری در اجرای مجازات حاکم اختیارات اثبات

 و حاالت معاصی . چون2(؛ 143: 1419مسئله )عوده،  در اجماع ادعای. 1: از اندعبارت

 نمود تعزیر دارد، که موقعیتی و جرم تناسب را با بزهکاری هر است، باید متفاوت مردم

 قیاس به استناد .4خلفا؛  فعل و قول به استناد. 9 طلبد؛را می حاکم اختیار ویژگی، و این

 .(611 و 421: 1415مرسله )عبداهلل،  و مصالح

 

 شرایط اجرای مجازات تعزیری در حقوق جزا

برای مجازات تعزیری اوصاف و شرایطی تعیین گردیده است که  حقوق جزادر 

 اند از:ها عبارتاهم آن تواند اعمال گردد.می ها مجازات صحیح است وآن با وجود

، تساوی در بودن قانونیدر اجرای مجازات باید اصول حاکم بر آن، یعنی  .1

بنابراین دادرس  (؛195: 1931)صانعی،  ها رعایت گرددمجازات بودن شخصیمجازات و 

کند، باید مجازاتی را معین کند که طرز اجرا و مدت آن که صادر می کیفری در حکمی

 (.62: 1953آبادی، )علی معین شده باشد گذارقانوناز طرف قبل از عمل ارتکابی 

مجازات ذاتاً آزاردهنده است و باید مجرم با تحمل آن احساس درد و ناراحتی  .2

 .(932و  43: 1936)نوربها،  کند

گردد  مجازات باید موجب تحقیر و رسوایی مجرم در اذهان و افکار عمومی .9

 )همان(.

ی باشد که بتواند در بزهکاران آینده و مجرمان فعلی ایجاد باید مجازات به نحو .4

 (.442: 1926)انصاری،  ترس نماید
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 .(32: 1933)گلدوزیان،  باید بتواند جامعه را متنبه و مجرم را اصالح نماید .6

علیه وارد آمده است، باید با مجازات، ضرر و زیان ناشی از جرم که بر مجنی .5

 (.935: 1936)نوربها،  اینکه ضرر مادی باشد یا معنویجبران گردد، اعم از 

)صانعی،  گرددباید در اعمال مجازات تناسب بین جرم و مجازات رعایت  .3

1931 :193.) 

کاب هر قانون، ارتازنظر  رسدمی به نظر ،بنابراین با توجه به شرایطی که بیان شد

 رعی گناه تلقی شود، قابلش ازنظررفتاری هرچند مضر، خطرناک و غیراخالقی باشد یا 

جرم معرفی و مجازاتی برای آن  عنوانبهمجازات نیست، مگر آنکه قبالً از طرف قانون 

ورد بینی قانون در میک مجازات، منوط به پیش عنوانبهتعیین شده باشد. اعمال تعزیر 

بع ناتواند با استناد به مپس قاضی کیفری نمی ؛قانون جرم است ازنظررفتاری است که 

ی مشهور فقهی، عنوان مجرمانه جعل کند و به مجازات تعزیری ایا فتاو معتبر اسالمی

جرم و مجازات است که مورد  بودن قانونیمخالف اصل  تنهانه حکم دهد. چنین اقدامی

قبول قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفته است، بلکه دخالت در وظایف قوه 

شود محکوم به بطالن است ه بر این اساس صادر مینیز ک گذاری است و حکمیقانون

قانون  153ولیت کیفری به اصل ئطورکلی قاضی باید برای اعمال موارد رافع مسو به

قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در » ایران، یعنی اساسی جمهوری اسالمی

تبر، حکم قضیه فتاوای مع یا قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی

تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از را صادر نماید و نمی

 عمل کند نه برای ایجاد جرم و مجازات «رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

 (. 29-22: 1931)زارع، 

 

 حقوق جزا در قضایی محاکم اختیارات
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 میل به تواندنمی قاضی که است شده پذیرفته جزایی هاینظام در مسئله این 

 را آن میزان یا کند تعیین مجازات بزهکار برای صریح قانونی متن وجود بدون و خود

 اصول رعایت به و داشتند کامل ها آزادیمجازت اجرای در قضات گذشته در. دهد تغییر

 در قاضی -دانمارک مثل -کشورها از تعدادی در نیز اکنونهم و مقید نبودند ضوابطی و

 رد ولی دارد؛ آزادی جزا حقوق مشخص و غیر کلی معیارهای به توجه با مجازات تعیین

 اندملزم هاو مجازات جرائم بودن قانونی اصل رعایت به قضایی محاکم کشورها اکثر

 هامجازات ها، تعیینمجازات بودن قانونی اصل مفاد طبق. (193-195: 1935)صانعی، 

 مجازات تعیین عملی برای گذارقانون اگر و است گذارقانون انحصاری وظایف از صرفاً

 رعایت و عمومی نظم حفظ یا اجتماعی مصلحت بهانه به ندارد حق قاضی است، نکرده

 به تواندنمی قاضی همچنین بپردازد. مجازات تعیین به امور این امثال و حسنه اخالق

 بکاریا، .ببرد باالتر است، کرده تعیین گذارقانون ازآنچه را مجازات میزان مختلف هایبهانه

 نتعیی را جرم هر مجازات تواندمی قانون فقط»: است معتقد کالسیک مکتب مؤسس

 مقرره مجازات میزان از مصلحت عمومی عنوانبه ولو عنوان، هر به قاضی و اگر نماید

 اینکه (. ضمن921: 1936)محسنی، « است کرده تخطی خود وظیفه از نماید، تجاوز

 یقانون جرم، ارتکاب از پس هرگاه و باشد شده وضع جرم ارتکاب از قبل باید مجازات

 قابل بلیق ارتکابی جرائم به نسبت مجازات این تصویب شود، مجازات تشدید بر مشتمل

 جزا حقوق در قضایی محاکم اختیارات بنابراین (؛225: 1936نیست )شامبیاتی،  انطباق

 : از اندعبارت

 رعایت با جرائم برای گذارقانون موارد، اغلب در . تفویض اختیارات محدود:1

 در کند.می تعیین مجازات خفیف، و شدید مرتبه و حداکثر و حداقل دو بین و مراتب

 شخصیت به توجه با تا است شده داده اختیار قضات به محدود، طوربه موارد گونهاین

 مسئولیت و تقصیر میزان جرم، ارتکاب شرایط واحوال واوضاع مجرم، اخالقی و روحی
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پردازند ب کیفر تعیین به مجازات و جرم بین تناسب رعایت و با کنند ارزیابی را مجرم

 مجر که شود واقف باید قاضی مقصود این به دستیابی برای. (995: 1926)انصاری، 

 عوامل چه که نماید تحقیق نیز و است یافته تحقق شرایطی چه تحت و چگونه ارتکابی

 ینیبواقع با بتواند تا است گردیده مجرم وسیلهبه مجرمانه عمل موجب معنوی یا مادی

 ها رعایتمجازات بودن قانونی اصل از هدف چون البته. بپردازد مجازات تعیین به بیشتری

 جزا حقوق هایهدف از یکی دیگر، طرف و از اوست هایآزادی به احترام و متهم حال

 ار مجازات دادگاه قاضی که ندارد مانعی است، هیچ مجرم شخصیت با مجازات تطبیق

 قانونی اصل و فردی هایآزادی برخالف تنهانه موردی چنین در. دهد تنزل حداقل به

است  گردیده اقدام نیز متهم منافع جهت در بلکه است، نشده اقدامی هامجازات بودن

 موارد در که است داده اختیار قضات به قانون جهت بدان. (921: 1936)محسنی، 

 بینیپیش طشرای طبق را مجازات میزان مخففه، کیفیات به استناد با استثنایی و ضروری

 دارند اجازه محاکم این بر (. عالوه126-196: 1935دهند )ولیدی،  تخفیف قانون در شده

 ضاییق مخففه کیفیات اعمال البته کنند. تعلیق را مقرره هایمجازات موارد از بعضی در

 رعایت و سنگین جرم مرتکب برای را قانونی کیفر اجرای دالیلی به قاضی که است زمانی

 در مجازات تشدید در قضایی محاکم نظر همچنین بداند؛ ضروری را خفیف مجازات

 کیفیات این اعمال هرچند صورت هر به. است )همان( داده، مؤثر اجازه قانون که مواردی

 هتج دادرس که نیست معنا بدان این ولی دارد؛ محکمه قاضی تشخیص به بستگی

 اعمال حدود قانون نیز موارد این در بلکه باشد، برخوردار تام اختیارات از هاآن اجرای

  سازد.می مشخص را کیفیات

 تفویض قضات به در حقوق جزا که دیگری مورد بیشتر: اختیارات اعطای .2

 قانونی اصل اجرای موارد بسیاری در .است معیننا هایمجازات نظام در شده، اختیار

 مجازات تعیین نداشت؛ زیرا مجازات، مطابقت اجرای در آن اهداف با هامجازات بودن
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 از ایعده لذا کرد،می فرق مختلف مجرمان مورد در صحیح تربیتی روش و اتخاذ

 عنیی تر،انسانی هایهدف تأمین برای کردند پیشنهاد و انتقاد بدان شدتبه حقوقدانان

 این مطابق. شود استفاده نامعین هایمجازات نظام از اجتماعی، دفاع و مجرم حال اصالح

 هب باشد، شده تعیین مجازات قطعی میزان آنکه بدون محکومیت، از پس را مجرم نظام

 صالحا کامالً که زمانی تا رودمی بیمارستان به که مریضی مانند او و فرستندمی زندان

 زا پس قاضی. ماندمی باقی زندان در است، جامعه برای خطر مستلزم خروجش و نشده

 دانزن قطعی مدت ولی کند؛می صادر را محکومیت حکم مدارک، و ادله کلیه به رسیدگی

 او حال اصالح در متخصص افراد موفقیت میزان و زندان در مجرم حالت و به وضع را

 هک معنا باشد؛ بدین مطلق است ممکن نظام این در مجازات بودن نامعین .سازدمی منوط

 آن در که باشد نسبی یا نشود زندان مدت به ایاشاره گونههیچ محکومیت حکم در

 رعایت با زندان قطعی مدت و شودمی ذکر حکم در مجازات حداکثر و حداقل صورت

 آمریکا، ازجمله کشورها از تعدادی در امروزه. گرددمی تعیین حداکثر و حداقل این

 بالغ بزهکاران مورد در نامعین هاینظام مجازات اسکاندیناوی کشورهای و انگلستان

 رند.بمی کار به بزهکار اطفال مورد در را نظام این کشورها همه و در است شده پذیرفته

است  کرده پیروی نظام این از زندانیان برای 53 و 53 مواد پرتغال، جزای قانون در

 (.992: 1926/ انصاری، 142-145: 1935)صانعی، 

 امنظ محققان، از نامعین: بعضی هایمجازات نظام بر تعزیرات نظام امتیازهای .9

. (66: 1952اند )فیض، پذیر دانستهانطباق نامعین هایمجازات با نظام را اسالمی تعزیرات

 این طفق و است نامعین هایمجازات نظام تر ازکامل بسیار تعزیرات، نظام رسدمی نظر به

الف.  :از اندعبارت تعزیرات نظام هایامتیاز بنابراین دارد؛ تعزیرات به شباهت نوعی نظام

 زندان در را خود محکومیت از مقداری مجرم بعدازآنکه نامعین هایمجازات نظام در

 در حقیقت و در ندارد حقی چنین آن، قبل از و گیردمی را نهایی تصمیم گذراند، قاضی
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 یقاض تعزیرات، در خیر؟ یا کندمی اصالح را او زندان دهد نشان باید نظام، بزهکار این

 تفاوت نای نتیجه. است اختیار دارای نیز کند تحمل را کیفر از مقداری متهم آنکه از قبل

و  داردن تعزیر به نیاز مجرم که دهد تشخیص حاکم اگر اسالمی تعزیرات در که است آن

مجرم  اهلل حقوق در که است شده داده حق حاکم گردد، بهمی اصالح مجازات از عفو با

 اب بزهکار اگر است؛ یعنی مراتب رعایت به ملزم حاکم تعزیرات در ب. نماید. عفو را

 به ار ندارد بزهکار حق دارد،برمی دست گناه انجام از مدتکوتاه زندان و توبیخ و تهدید

 هایمجازات نظام در کهدرحالی بزند؛ شالق را او یا کند محکوم مدتطوالنی زندان

 کمک با قاضی زندان، مقداری تحمل از بعد و برود زندان به محکوم باید ضرورتاً نامعین

 نظام چون پ.. خیر یا است شده واقع مؤثر او در زندان دهد تشخیص تربیتی کارشناس

 نوع این بر وارد ایرادات است، شده طراحی زندان مورد در فقط نامعین هایمجازات

 اما در گردد؛می آن متوجه شد، اشاره آن به هامجازات در تعمیم بحث در که مجازات

 ایرادات سبتن همین به است، تأکید شده و شالق ضرب بر بیشتر اینکه دلیل به تعزیرات

 هاآن دوری و دیگران و مجرم تهذیب در ضرب اثر شود؛ یعنیآن می متوجه کمتر زندان

 شوند )انصاری،می جرم مرتکب کمتر بزهکاران آن از ترس و با است بیشتر گناه از

1926 :993-941) . 

 

 گیرینتیجه

های شده در مورد اختیار قاضی در تعیین مجازاتبا توجه به مباحث مطرح

یت موقعیت و شخصبا توجه به ها در گذشته رسیم که مجازاتتعزیری به این نتیجه می

بسا شد، چههای گذشته اگر فردی مرتکب جرم می؛ یعنی در زمانها متفاوت بودندانسان

ا ام کرد؛علیه یا وارث او به جان، مال، ناموس، بستگان و قبیله مجرم تجاوز میمجنی

داند که مرتکب جرم حقوق جزای عرفی و مدون امروز تنها کسی را مستحق مجازات می
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گناه که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است، جایز هرگز مجازات فردی بیشده و 

ند و اجرای کیفر اهمه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساویحقیقت  شمرد. درنمی

بدون توجه به شخصیت مجرم باید اجرا شود؛ به تعبیر دیگر جرم مجرم مورد توجه قرار 

ه مجازات گردد. عوامل تشدیدکنندیفر تعیین میک ،گیرد و به نسبت شدت بزه ارتکابیمی

 قانونی اصل مفاد طبق. همچنین دکنآن را قانون مشخص می دهنده تخفیفو نیز کیفیات 

 اگر و است گذارقانون انحصاری وظایف از صرفاً هامجازات ها، تعیینمجازات بودن

 مصلحت بهانه هب ندارد حق قاضی است، نکرده مجازات تعیین عملی برای گذارقانون

 مجازات تعیین به امور این امثال و حسنه اخالق رعایت و عمومی نظم حفظ یا اجتماعی

 گذارقانون ازآنچه را مجازات میزان مختلف هایبهانه به تواندنمی قاضی همچنین بپردازد.

 عایتر با جرائم برای گذارقانون موارد، اغلب ببرد؛ البته در باالتر است، کرده تعیین

 در د.نمایمی تعیین مجازات خفیف، و شدید مرتبه و حداکثر و حداقل دو بین و مراتب

 شخصیت به توجه با است شده داده اختیار قضات به محدود، طوربه موارد، گونهاین

 مسئولیت و تقصیر میزان جرم، ارتکاب شرایط واحوال واوضاع مجرم، اخالقی و روحی

پردازند. ب کیفر تعیین به مجازات و جرم بین تناسب رعایت و با کنند ارزیابی را مجرم

های تعزیری به فقهای امامیه و اهل سنت نیز در مورد اختیار قاضی در تعیین مجازات

 اند که قاضی در صورت مصلحت با هر نوع عقوبت مجرم را تعزیر کند. این نتیجه رسیده
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A short-glance on super vied legal and juridical backgrounds  on 

judges authority in determining discretionary punishments 

 

Abstract  

The uncertainty as one of discretionary punishments draw a 

distinction among this category indefinite punishments "retaliation" 

and "Islamic punishment" the lawyer delegates this authority to the 

governor for choosing the type and the rate of punishment in 

proportion with crime and guilty (as far as it compromises for the 

discipline of guilty). Then, according to the juridical reasons and 

narrations, imam's jurists address some conditions for … performance 

are the lack of infliction, the death of guilty and expediency. They 

believed that the Islamic governor has this authority in all affairs. They 

cited to the reasons, the authority in determining the time, the rate of 

discretionary punishment and etc.  

Also, the Sunnah's jurists believed that the lack of the death of 

guilty and expediency are some conditions for performance of 

indefinite. They added that the has been delegated to the governor. 

The governor can punish according to his ijtihad whatever he has an 

expediency. He cites to the reasons of promise, activity of caliphs, 

claims of consensus and etc. in any way, according with the contents 

of punishments legality, the law delegates this authority to the judges 

decrease and increase the rate of punishment according to article 19 

(Islamic punishment lap proved in 2013) Legally.  

 

Keywords: Of discretionary  punishment, crime, guilty, penalty's  
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 کانون وکالی دادگستری منطقه فارس آرای انتظامی

 

 

 

 

 اند. آرا به ترتیب تاریخ )از قدیم به جدید( مرتب شده

 

دادگاه شعبه اول صادره از  24/3/1936مورخ  36موجب دادنامه شماره به .1

 یرزاممحمدمهدی آقای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، انتظامی کانون وکالی دادگستری 

الیحه قانون وکالت دادگستری مصوب  61از ماده  9بند به استناد با وکیل دادگستری،  زاده

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و با اعمال آیین 21ماده  1و بند  1961

 به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. یک درجه تخفیف 

صادره از شعبه اول دادگاه  2/2/1936مورخ  33موجب دادنامه شماره به .1

یل آقای مهدی فروهی وکفارس، کهگیلویه و بویراحمد، انتظامی کانون وکالی دادگستری 

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی آیین 21ماده  1بند به استناد با دادگستری، 

 هدادگستری و با التفات به گذشت شاکی، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجل

 کانون محکوم شده است. 

صادره از شعبه سوم دادگاه  11/2/1936مورخ  624موجب دادنامه شماره به .9

 33ماده  4بند به استناد با عالی انتظامی قضات، آقای امین حق دل وکیل دادگستری 

نامه آیین 35از ماده  9نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری ناظر به بند آیین

مرقوم، ضمن تأیید دادنامه مورد اعتراض در این قسمت و لزوم انطباق مجازات انتظامی 

أت نامه مذکور، با اصالح مجازات انتظامی مقرر در رأی هیآیین 35ماده  4در حدود بند 

دادگاه انتظامی کانون، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده 

 است. 
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صادره از شعبه ششم دادگاه  19/2/1936مورخ  21دادنامه شماره  موجببه .9

انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، آقای عسکر کرمی وکیل 

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی آیین 21اده م 1دادگستری با استناد به بند 

دادگستری نظر به اعالم رضایت شاکی و فقد سابقه محکومیت انتظامی، با یک درجه 

 تخفیف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 

صادره از شعبه اول دادگاه  12/2/1936مورخ  641موجب دادنامه شماره به .1

 21ماده  1اله قیصر وکیل دادگستری، با استناد به بند عالی انتظامی قضات، آقای فضل

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و لحاظ یک درجه تخفیف به آیین

دلیل فقدان سابقه انتظامی، به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم 

 شده است. 

شعبه اول دادگاه صادره از  5/3/1936مورخ  33ادنامه شماره موجب دبه .6

ان آقای علیرضا سجادیکهگیلویه و بویراحمد،  انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس،

نامه اجرایی الیحه قانون استقالل کانون آیین 21ماده  1استناد به بند  اب، وکیل دادگستری

درج در روزنامه رسمی و مجله توبیخ با با یک درجه تخفیف، به وکالی دادگستری، 

 کانون محکوم شده است. 

صادره از شعبه اول دادگاه  19/3/1936مورخ  32موجب دادنامه شماره به .7

انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، آقای نوازاله احمدی 

نامه الیحه قانونی آیین 21ماده  1و بند  33ماده  9وکیل دادگستری، با استناد به بند 

استقالل کانون وکالی دادگستری و با رعایت یک درجه تخفیف به مجازات انتظامی 

 توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 

صادره از شعبه اول دادگاه  21/3/1936مورخ  119موجب دادنامه شماره به .3

گیلویه و بویراحمد، آقای محمود زمانی وکیل انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس، که

نامه الیحه قانونی استقالل آیین 33ماده  4و بند  32ماده  2، با استناد به بنددادگستری

کانون وکالی دادگستری با یک درجه تخفیف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله 

 کانون محکوم شده است. 
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صادره از شعبه اول دادگاه  4/11/1936مورخ  112موجب دادنامه شماره به .3

زاده انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، آقای خیبر بهتری

کارآموز وکالت، با یک درجه تخفیف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 

 محکوم شده است. 

ه ششم دادگاه صادره از شعب 3/11/1936مورخ  119موجب دادنامه شماره به .11

انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، آقای حمید امینی وکیل 

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی آیین 33ماده  4و  9دادگستری با استناد به بند 

 دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 

صادره از شعبه اول دادگاه  12/11/1936مورخ  114مه شماره موجب دادنابه .11

انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، آقای امیرحسین فالح 

نامه الیحه قانونی استقالل کانون آیین 21ماده  1قهی وکیل دادگستری، با استناد به بند 

ن درج در روزنامه رسمی و مجله کانووکالی دادگستری با یک درجه تخفیف به توبیخ با 

 محکوم شده است. 

صادره از شعبه اول دادگاه  26/11/1936مورخ  112موجب دادنامه شماره به .11

خانی انتظامی کانون وکالی دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، آقای وحید عیسی

استقالل کانون وکالی  نامه الیحه قانونیآیین 21ماده  1وکیل دادگستری، با استناد به بند 

دادگستری با اعمال یک درجه تخفیف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 

 محکوم شده است. 

  



011  01شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 
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