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چکیذُ

اس مىَز ّلمبی فقٍ ي حقًق اعالمی ،درد َز ؽزىی در ممه ّقد ونـب مـٍ اس
ؽزایو ّمًمی فحت ثزخًردار ثبؽد ،ثالمبوِ اعت .امىًن ایـه رزعـؼ ميـز
اعت مٍ آیب سيرٍ مـیتًاوـد در مـمه ّقـد ونـب «تمنـیه محـديد» را ؽـزه
ومبید؟ ربعخ ثٍ ایه عـاا مغـتلشب ثزرعـی مبَیـت ي مقتنـبی قا ّقـد ونـب
اعت .وًؽتبر حبمز مٍ ثٍ ريػ تحلیلی ي تًفـییی مغـتىد اعـت مـیمًؽـد تـب
احجب ومبید مٍ تمنیه در قا ّقـد ونـب احـبً وؾـدٌ اعـت ،ثلنـٍ مقتنـبی
اىالق آن میثبؽد؛ سیزا آحبر ي مقبفد متْددی ثـز ونـب متزتـت اعـت مـٍ َـز
یل میتًاوىد مزًسی در فحت ّقد تلقـی ؽـًود؛ اس ایـه ري ،حـک تمنـیه در
ممه ّقد ونب قبثل تْدیل اعـت .امـب اس آوزـبیی مـٍ ؽـزه وجبیـد عـبات حـک
ثبؽد ،حذف َزگًوٍ تمنیه اس سودگی سوبؽًیی ،مؾمً مبدٌ  959قـبوًن مـدوی
ثًدٌ ي وبفی احز ميلًة ّقـد ونـب اعـت ي ثـب میُـًب ّزفـی اسدياد عـبسگبری
ودارد؛ مـِ ااًفـد در سوـدگی مْبفـز مـٍ ثزخـی اس سوـبن َماـًن مـزدان در
فْبایتَبی ارتمبّی ي اقتقبدی مؾبرمت فْب دارود ،گبَی ربعـخ ثـٍ ميباجـب
سيد در خقــًؿ تمنــیه در َــز سمــبوی میغــز ویغــت؛ اــذا ثــزای ریؾــگیزی اس
اختالفب مزثًه ثٍ تُْدا تمنیه ،سيرٍ میتًاود خًاعتٍَبی سيد را در ایـه
سمیىٍ ثب اعتیبدٌ اس ؽزه ممه ّقد محديد ومبید.
ٍاژگاى کلیذی

تمنیه ،مقتنبی قا ّقد ونب  ،ؽزه ّدب تمنیه.

 .1بیبن مسئلٍ
ّقد ونب َمًارٌ در تمبب مذاَت ي وَببَبی حقًقی مًرد تًرٍ دیه ،حنًمـت ي قـبوًن-
گذران ثًدٌ اعت .در متًن دیىی اعـالمی ویـش ّقـد ونـب ثـٍ ّىـًان ثـبثی اس ّقـًد سب اس
ربیگبٌ مُمی ثزخًردار اعتَ .ز چىد ونب اس رملٍ ّقـًد مْـیه ثـٍ ؽـمبر مـیآیـد ،ياـی
اَمیت ي اّتجبر يیضٌ ي مًقْیت حغبط ي ممتبس آن در میـبن عـبیز ّقـًد ثـز مغـی رًؽـیدٌ
ویغت؛ چًن ثىیبن ربمٍْ ثز خبوًادٌ ي ثىیبن خبوًادٌ ثز اسدياد عبام اعتًار اعت.
رظ اس يقًُ ّقد ونب  ،سن ي ؽًَز در ثزاثز ینـدیگز ،حقـًق ي تنـباید گًوـبگًوی (اّـم
اسمبای ي غیز مبای) ریدا مـیمىىـد .اس رملـٍ حقـًق ي رياثـو غیـز مـبایِ وؾـأ گزفتـٍ اس ونـب ،
«تمنیه سيرٍ» در قجب سيد اعت .امىًن ایه عاا ميز میؽًد مٍ «آیـب چىـیه حقـی را مـی-
تًان ثزاثز افل حبممیت ارادٌ ثب اعتیبدٌ اس ؽزه ممه ّقد وبدیدٌ گزفت؟»؛ ثـٍ ّجـبر دیگـز،
«آیب سن میتًاود ثز ؽـًَز ؽـزه مىـد مـٍ َـیا یـل اس يٍـبید سيریـت را اوزـبب ودَـد ي ثـٍ
افيال «تمنیه» (ّبب ي خبؿ) ونىد ي یب آن را محديد ثٍ سمبن خبفی ومبید؟».
آواٍ مزير ایه تحقیک را مغلم میعبسد ،ایه اعت مـٍ در سوـدگی مْبفـز اعـتییبی
حک تمنیه در َز سمبن ثزای سيد ممنه ویغت؛ چًن سوبن ّاليٌ ثز اییبی يٍبید وبؽـی اس
سيریت ،در فْبایتَبی ارتمبّی ي اقتقبدی مؾبرمت فّْب دارود ،اذا تزریح میدَىد مـٍ
مــمه حیــٌ سيریــت ،وقــؼ ارتمــبّی خــًیؼ را تًعــٍْ ث ؾــىد .ینــی اس عــبسيمبرَبی
تنمیه ایه امز ریؼثیىی «محديدیت تمنیه» در ممه ّقد ونب اعت .حـب  ،رـبی ىـز
ایه رزعؼ يرًد دارد مٍ «آیب چىیه ؽزىی وبفذ ي مْتجز اعت؟» .ثزای ربعـخ ثـٍ فـحت یـب
ّــدب فــحت چىــیه ؽــزىی ،درك ي فُــم فــحیح اس مقتنــبی قا ي اىــالق ّقــد ونــب
ارتىبةوبرذیز اعت.
فقُبی متقدب ي متأخز ثٍ عاا مذمًر ربعخَبی متْددی دادٌاود .قجل اس ثزرعـی ایـه
اقًا  ،سب اعت در اثتدا تْزید ريؽىی اس مبَیت ي میًُب «ونـب »« ،تمنـیه» ي «مقتنـبی
قا ي اىالق ّقد ونب » داؽتٍ ثبؽیم.
 .2مبَیتشىبسی وکبح
در ؽزُ مقدط ،ونب ّجبر اعـت اس ایَـی مـٍ مٔملکّـل يىـی ثبؽـد ي ایـه َمـبن مْىـی
مزبسی ي ّالقٍ عججیت اعت؛ یْىی عجت (ّقد) را ثٍ وبب مغجَّت (يىی) خًاودٌاود ،چـزا مـٍ
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ّقد عجت اثبحٍ يىی ي رًاس آن اعت (ىزیحی1365 ،ػ.)421 :2 ،

ونب در افيال دارای تْزید يامـح ي ريؽـىی اعـت ،وـشد ّـزف ثـٍ مْىـی اسدياد
مزدن اعت .ثٍ َمیه عجت در قبوًن مدوی ي اغبن فقُب تْزید مؾ قـی اس آن ارائـٍ وؾـدٌ

اعت .ثب ایه حب ّدٌای اس فبحتوَزان ،ونب را یل راثيٍ حقـًقی ثـیه سن ي مـزد مـی-
داوىد مٍ َدف افلی آن «اتحبد رىغی» اعت؛ ي ثزخی ویش ثزقـزاری حـک اعـتمتبُ را سمـٍ

ّزمی ایزبد راثيٍ سوبؽًیی داوغتٍاود (امـبمی268 :4 ،1363 ،؛ رْیـزی اىگـزيدی:1368 ،
 .)193دمتز ؽبیگبن ،ونب را ّقدی میداود مٍ ثٍ يعیلٍ آن ،مزد ي سن ثٍ ققد ؽـزمت در
سودگی ثب یندیگز َمنبری میمىىد (ؽبیگبن.)213 :1375 ،
تْبرید فًق اس ونب ثب اؽنب تی مًارٍ اعت ،سیزا مققًد اس اسدياد امـًر گًوـبگًوی

اعت مٍ ثٍ ىًر قيِ ومیتًان ینی اس آوُب را ثٍ ّىًان َدف افلی ثزگشیـد .راثيـٍ رىغـی
سن ي مزد ثدين ؽل اس مُمتزیه اغزاك ونب اعت ،يای َمنبری در سودگی ارتمبّی ي
تزثیت فزسودان را ویش وجبید در ایه اتحبد فزامًػ مزدَ .ماىیه اگز مققًد اس ونب فـزف
ؽزمت در سودگی ي یبری مزدن ثٍ یندیگز ثبؽد ،چـٍ مـزيرتی دارد مـٍ سن ي مـزد ایـه
مغئًایت عىگیه را ثز ُّدٌ ديػ گیزود (مبتًسیبن .)25 :1 ،1385 ،ثْنـی اس حقـًقداوـبن
ونب را وًّی راثيٍ ثیه سن ي ؽًَز ثزای تؾنیل خبوًادٌ میداوىد (امبمیَ ،مبن) ،يای ایـه
تْزید اس ونب ویش وبقـ اعت ،سیزا «ونب ِ مىقيِ» را در ثز ومیگیـزد .ثـزای رـی ثـزدن ثـٍ
حقیقت ونب ي َدف افلی آن ثبید دید چزا ارتمبُ خًد را ویبسمىـد ثـٍ ایـه وُـبد حقـًقی
دیدٌ اعت ي چٍ ّبملی عجت ؽدٌ مٍ راثيٍ رىغی ي ىجیْی سن ي مزد ثٍ يعیلٍ قًاویه مـىَم
ادارٌ ؽًد.
ثٍ وَز میرعد مٍ تْزید قیل تْزید ربمِ ي مبوْی اس ونب ثبؽد:
«ونب » ّجبر اعت سيریت مٍ ثٍ يعیلٍ ّقد ثـیه سن ي مـزد ایزـبد مـیؽـًد ي در آن
آحبر متْددی چًن محزمیت ،قًّامیت ،تمنیه ،ویقٍ ،مُز ي ارث يرًد دارد.
 .3تمکیه ي اقسبم آن
«تمنیه» در اغت ثٍ مْىی «قدر » ي «عليىت دادن» اعـت .در قـزآن مـزیم آمـدٌ اعـت«:يٓ اَقَـد
مٓنَّىَّبمم فی األرك» (اّزاف )10 ،ي «وُمنَّه أَُـم فـی األرك» (ققــ)6 ،؛ یْىـی مـب آوُـب را در
سمیه اعتقزار ث ؾیدیم ي مبال سمیه گزداویدیم؛ ایـه ياصٌ در افـيال فقُـب در ثـبة ونـب ثـٍ
مْىی امنبن دادن سيرٍ ثٍ سيد ثزای اعتمتبّب رىغی اعت؛ چىبنمٍ در تًمیح تمنـیه مبمـل
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گیتٍ ؽدٌ اعت« :ته در دادن ي ياگذاردن ویظ ثٍ ؽًَز ثزای ثُزٌ رىغی ثٍ ىًری مٍ مقیـد ثـٍ
سمبن ي منبن خبؿ وجبؽد ي اگز سن ته در دادن ثٍ ّمـل سوبؽـًیی را ثـٍ سمـبن ي منـبن دیگـزی
ياگذارد ،تمنیه حبفل وؾدٌ اعت» (ىًعی11 : 6 ،1388 ،؛ حلّـی ،رْیـز ثـه حغـه1409 ،ق،
292 :2؛ ّبملی ،سیهاادیه 1343 ،ق .)142 :2 ،ثزخی در تمنیهّ ،اليٌ ثز تغلیم ویـظ اس ىـزف
سن ،تْزیل ي ثذ ویظ ایَی را ویش سب داوغتٍاود؛ مخالً سن ثبید ثگًید «علمتٔ إایل ویغی فـی
مل سمبن ي منبن ؽئت» (وزیی ،ثیتب.)308 :31 ،
وقيٍ مقبثل تمنیه« ،وؾًس» اعت ي ثٍ سوی مٍ اس ؽًَز تمنـیه ومـیمىـد «وبؽـشٌ» گیتـٍ
میؽًد .اس رملٍ آحبر متزتت ثز وؾًس ،عقًه حک ویقٍ اعت .ااجتٍ در مًاردی مخل ريسَـبی
مبٌ مجبرك رمنبن یب ایّبب ّبد یب در حنًر وبٍز ي ّذرَبی رشؽنی مـٍ اىبّـت ؽـزّبً ي
ّقالً مزبس ویغت ،امتىبُ َمغز مىبفبتی ثب تمنیه ودارد.
در متت حقًقی ویش ثزای تمنیه دي مْىی ّبب ي خبؿ ثیبن ؽدٌ اعت .تمنیه ثـٍ مْىـی
خبؿ ،آن اعت مٍ سنْ وشدینی ثب ؽـًَز را رذیزفتـٍ ي رـش در مـًاردی مـٍ مـبوِ مـًرُی
داؽتٍ ثبؽد اس ثزقزاری راثيٍ رىغی ثـب اي عـزثبس وشوـد .ااجتـٍ ایـه يٍییـٍ ،يیـضٌ سن ویغـت ي
ؽًَز ویش منلد اعـت در حـديد متْـبرف ثـب سن راثيـٍ رىغـی داؽـتٍ ثبؽـد؛ در غیـز ایـه
فًر رفتبر يی ثزخالف يٍییٍ «حٔغه مْبؽز » تلقی میگزدد .تمنیه ثٍ مْىی ّـبب ،آن

اعت مٍ سن يٍبید خًد را وغجت ثٍ ؽـًَز اوزـبب دَـد ي اس اي در حـديد قـبوًن ي ّـزف
اىبّت ومبید ،امّب سن وغجت ثٍ خًاعتٍَبی وبمؾزيُ ي غیز قبوًوی ؽًَز ملـشب ثـٍ اىبّـت اس
يی ویغت (فیبیی ي امبمی131 :1383 ،؛ گزری.)198 :1378 ،
ثىبثزایه« ،ثداخالقی سن در خبوٍ»« ،افؾبء ومًدن اعزار خبوًادگی» ي «خـزيد اي اس مىـش
ثٍ گًوٍای مٍ ثب حقًق مزد تىبفی داؽتٍ ثبؽد» ي «اوزبب مبرَبیی مخـل ویبراعـته مـٍ مًرـت
تىیز ي ثیشاری سيد ؽًد» را میتًان اس مقبدیک م بایت ثب تمنیه ّبب ثزؽمزد.
 .4تعریف مقتضبی ذات عقد
مقتنبی قا َز ّقد ،وتیزٍ ي احز مغتقیمی اعت مٍ ىـزفیه ثـٍ ققـد حقـً آنّ ،قـد را
مىْقد میمىىد؛ ثٍ ّجبر دیگز ،مقتنی ّقـد ،مًمـًُ ي منـمًن افـلی ّقـد را تؾـنیل
میدَد ي مققًد افلی متْبقدیه اعت« :هب تتحمك هبهیة العمذ ٍ صحته ثهب ٍ ثئًتفبئهب تفَت
الوبهیة ثوعٌی إى سلت رلک الومتضی عٌه یکَى هسبٍلبً لٌفیه ٍ اثغبلهه» (حغـیىی مزاغـٍای،
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 1417ق.)250 :2 ،

مزحًب وبئیىی ّقیدٌ دارد مٍ مقتنبی قا ّقد ،امًری اعت مٍ قا ّقد اقتنـبی آوُـب را
دارد ي ثٍ د ات ميبثقی ثز آوُب د ات میمىد ي ثب اوتیبی آوُبّ ،قد ویش مىتیی میؽـًد« :ههَ له
أهش ال یتحمك العمذ ثذًٍِهِ ثحثِ لَ اًتفی رلک الومتضی الًتفی العمذ» (وبئیىی.)112 :2 ،1373 ،
مزحًب وزاقی ویش در ایه راثيٍ مْتقد اعت مٍ مقتنبی قا ّقد ،چىبن ثـٍ مبَیـت ّقـد

ياثغتٍ ي مالسب ثب آن اعت مٍ اگز ثٍ يعیلٍ ؽزه گزفتٍ ؽًد ،رًَز ّقد ویش اس دعـت مـی-
ريد ي در دید ّزف یب قبوًنْ مًمًّی ثز آن ثبقی ومیمبود (وزاقی ،احمـد 1417 ،ق.)152 :
اس ایه ري ،تمبب فقُب ي حقًقداوبن ،ثيالن ؽزه خالف مقتنبی قا ّقد را رذیزفتٍاود.
 .5مالک شىبسبیی مقتضبی عقد
َمبنگًوٍ مٍ قجالً گذؽت ،مقتنبی قا ّقد ،مًمًُ ي رـًَزٌ افـلی ّقـد اعـت ي ّقـد ثـٍ
خبىز آن ياقِ ؽدٌ اعت؛ ثىبثزایهَ ،ز ّقدی میتًاوـد تىُـب یـل احـز افـلی داؽـتٍ ثبؽـد؛ رـظ
ؽزىی مٍ ثزخالف آحبر ثزآمدٌ اس احز ّقد ثبؽد را وجبید ؽزه خالف مقتنبی احز ّقـد داوغـت؛
مخالً احز قا ّقد ثیِ« ،ملنیت» اعت ي «وقد ثًدن» اس آحبر تجْی ثزخبعتٍ اس آن اعـتَ .مـیه امـز
گبَی مًرت اؽتجبٌ در تؾ یـ مقتنبی ّقد در ثْنی اس ّقًد ،مخل ونـب  ،ؽـدٌ اعـت ،سیـزا
تؾ یـ مبَیت ّقًدی مخل ثیِ ي اربرٌ آعبن اعت ،امّب در ثزخی اس مًارد ویبسمىد دقت ثیؾـتزی
اعت .اختالف در فتًای فقُیبن گبَی وبؽی اس َمیه امز اعت .ثٍ ىًر ملّی مْیبر ي مـالك تمیـش
مقتنیب قا ي اىالق ّقد اس دیدگبٌ فقُیبن ثٍ ؽز قیل اعت:
 -1ثزخی اس فقُب مْیبر تؾ یـ مقتنبی َز ّقد را ىزس فنز خبؿ مزدب َز ارتمـبُ ي
ّزف میداوىد « :مَمب إ َّن ااجٓیِ ّٔزف ًب وَقل ااملـل إاـی ااغَیـز ثْـًك  ،فلـًام یٓىقـل ااجیـِ إاـی
اامٔؾتَزی  ،ي ااخمه إای ااجبیِ یٓنه ثیْبً ّٔزفبً» (َمبن .)152 :یْىـی ّـزفٕ ثیْـی مـٍ در آن
ملنیت ي اوتقب مجیِ فًر وگیزد را ثیِ ومیداود ،سیـزا عـبسودٌ قباـتَـبیی مـٍ مـزدب ثـز
اعبط آن ثٍ داد ي عتد میرزداسودّ« ،زف» اعـت ،اـذا ومـیتـًان دايری ّـزف را در تمیـش
مقتنبی ّقد اونبر مـزد؛ مـخالً ممنـه اعـت ربمْـٍ در سمـبوی خـبؿ ،تمتْـب رىغـی را
مقتنبی ّقد ونب ثداوـد ،ي در سمـبوی دیگـز آن را اس آحـبر فزّـی اسدياد ثـٍ ؽـمبر آيرد
(مبتًسیبن.)253 :1 ،1385 ،
 -2ثْنی دیگز اس فقُب مْیبر تؾ یـ مقتنبی ّقد را احزی میداوىد مٍ ؽبرُ یب قبوًن-
گذار ثز ّقد ثبر مزدٌ اعت« :ي اامزاد ثمب یىبفی فی مقتنبی ااْقد مب يمٍْ فی وَـز ااؾـبرُ
ا ان ینًن مییدٖ اُب ي اامزاد ثمب یىبفی قی مقتنی ااْقد مب یقتنی ّـدب تزتـت ا حـز ااـذی
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رْل ااؾبرُ ااْقد مه حیج ًَ ثحیج یقتنیٍ ي رتجٍ ّلیٍ اوـٍ احـزٌ ي فبیدتـٍ» (محقـک حـبوی،
 1411ق4 :1 ،ـ)6؛ یْىی آحبری را مٍ ؽبرُ مقدط ثـزای َـز ّقـدی مـه حیـج َـً يمـِ
ومًدٌ اعت ،رشء مقتنبی قا ّقد اعت ي ؽزه خالف آن ثبىل می ثبؽـد .ثزاعـبط ایـه
وَز ،ثزای تمیش مقتنیب َز ّقدی ثبید ثٍ ؽزُ مقدط ي قبوًن مزارْـٍ مـزد ي آحـبری مـٍ
ؽبرُ ي قبوًنگذار ثزای َز ّقدی يمِ ومًدٌ اعت را ثزرعی ومًد.
ّ -3دٌای اس محققبن ،مخل مزحًب وبئیىی ،ثزای تمیش مقتنبی ّقد ثٍ منمًن ي مًمـًُ
افلی ّقد ي آحبر مغتقیم حبفـل اس اوؾـبء ّقـد ريی آيردٌاوـد .يی آواـٍ را مـٍ مققـًد
ثباذا دي ىزف مْبملٍ اعت ي ّقد را ثٍ ققد آن (ققـد مؾـتزك) اوؾـبء مـیمىىـد ،رـشء
مداً ميبثقی ّقد یب مقتنبی قا آن میداود .ایؾبن مـٍ ثـز مغـلل ي مجىـبی اثـزاس اوؾـبء
اعتد میومبید ،آحبر ّقد را ثٍ دي قغم تقغیم میمىد :ااد :آن دعتٍ اس آحبر ّقد مٍ اي ً
ي ثباذا ي مغتقیمبً ایزبد میؽًد ي ثٍ د ات ميبثقی ثز آن د ات دارد ،مبوىد تملیل مىبفِ
در اربرٌ ي تملیل ّیه در ثیِ مٍ رشء مقتنبی قا ّقـد َغـتىد؛ ة :آن دعـتٍ اس آحـبری
مٍ ثٍ د ات ااتشامی ي تجْی ،فزُ ثز ّقد اعت؛ مخل وقد ثًدن حمه مٍ رشء مقتنبی اىـالق
ّقد ثیِ اعت (وبئیىی.)112 :2 ،1373 ،
 -4رمْی اس فقُب رُت تمیش مقتنیب ّقد ،تًأمبن ثـٍ دي مـالك ؽـزُ ي ّـزف متمغـل
ؽدٌاود .ؽیخ اوقبری را میتًان اس مْتقدیه ثٍ ایه وَز داوغت (اوقبری 1400 ،ق.)26 :3 ،
در ثبدی امز َز یل اس مجبوی مذمًر ثب ایزاداتی مًارـٍ اعـت؛ اس رملـٍ آنمـٍ مْیـبر ّـزف
ثیؾتـز ثٍ رُت مؾد ارادٌ ىزفیه مبرثـزد دارد ي درك سب اس مقتنبی قا ّقد را ثـٍ دعـت
ومیدَد ،سیزا خیلی اس آحبر ي مقبدیک ّقًد تًعو ؽبرُ ي قبوًنگـذار امنـب ؽـدٌ اعـت .رْـل
قبوًن ویش مبوِ حبممیت ارادٌ افزاد در ّقد ویغت .وَزیٍ اوؾبء ثب میـبد ققـد مؾـتزك مـٍ تًعـو
مزحًب وبئیىی ميز ؽدٌ ویش وقـ دارد ،سیزا متْبقدیه در َىگبب ّقد تىُب ثٍ آواـٍ ثیؾـتز اَمیـت
میدَىد تقزیح میمىىد ي ثغیبری اس امًر تجْی ي فزّی را وبدیدٌ میگیزود.
ثٍ وَز میرعد مٍ در تْییه مقتنبی قا ّقد اثتـدا ثبیـد ثـٍ خًاعـت مؾـتزك ىـزفیه
تًرٍ مزد ،امّب در ثزرعی ایه خًاعت مؾتزك ثبید ثٍ دايری ؽزُ ي ّزف ویش متًعل ؽـد.
ثٍ ّجبر دیگز ،در ثزرعی مقتنبی قا ّقد ،مٍ رًَزٌ افلی َز ّقدی ثٍ ؽمبر میآیـد
ي ّقد ثٍ عجت آن ياقِ مـی ؽـًد ،ثبیـد اـًاسب ّزفـی ي قـبوًوی خًاعـت مؾـتزك را مـًرد
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ثزرعی قزار داد .ثىبثزایه ،حک ایه اعت مٍ در تؾ یـ مقتنـبی قا ّقـدَ ،مـٍ قـزائه ي

ؽًاَد ثٍ مبر گزفتٍ ؽًد؛ یْىی اس تلییک ققد مؾتزك ىـزفیه ثـٍ اونـمبب ّىبفـز قـبوًوی ي
ؽزّی مًرًد میتًان ثٍ مقتنبی ّقد دعت یبفت ي در ایه مغیز ثیویـبس اس میـبَیم ّزفـی
و ًاَیم ثًد .سب ثٍ قمز اعت َزگبٌ ثیه مبثيٍَبی مذمًر تْبرك ثـٍ يرـًد آیـد ،حـک
تقدب ثب ؽزُ ي قبوًن اعت؛ یْىی ّزف ي مـبثي ققـد مؾـتزكٕ سمـبوی در تْیـیه مقتنـبی
قا ّقد مالك میثبؽىد مٍ ثب احنبب ؽزّی ي قبوًوی مغبیز وداؽتٍ ثبؽىد.
 .6رابطٍ تمکیه بب مقتضبی ذات عقد وکبح
گیتیم مٍ مقتنبی قا َز ّقد ،احزی اعت مٍ َدف ي منمًن افلی آن را تؾـنیل مـی-
دَد (مبوىد «ملنیت» در ثیِ) ،ثٍ گًوٍای مٍ علت آن اس ّقـد ثیـِ ،مغـبيی ثـب ثيـالن ّقـد
اعتَ .ز چىد آحبر اىالقی متْددی میتًاود ثز ّقًد متزتت ؽًد ،امّب یل ّقـد ومـیتًاوـد
احز قاتی متْدد داؽتٍ ثبؽد .ثب ایه تًمیح میگًییم مٍ مبَیت قاتی ّقد ونب تحقک راثيـٍ
«سيریت» اعت ي ایزبد محزمیت ي مؾزيّیت راثيٍ سوبؽًیی ي َماىیه مُـز ،ویقـٍ ي ارث
اس ملشيمب ي آحبر اىالقی ایه راثيٍ اعت ،اذا ؽزىی مٍ ثـزخالف ایـه آحـبر ثبؽـد ،ؽـزه
خالف احز قاتی ّقد ونب ویغت .امّب چـًن ثْنـی اس ایـه آحـبر ،مخـل تمنـیه ي مؾـزيّیت
راثيٍ سوبؽًیی ،اس آحبر ٍبَزی ي ميلًة ّقد ونب اعت ي ّقد ونـب ثـز آن اعـتًار ؽـدٌ
اعت ي ثزخی اس فقُب ؽزه خالف آن را ربیش ومیداود (مًعًی ثزىًردی185 :4 ،1377 ،؛
وبئیىی .)112 :2 ،1373 ،اس ایه ري ،در خقًؿ فحت ي ّدب فـحت ؽـزه ّـدب تمنـیه
میبن فقُب اختالف وَز يرًد دارد:
ّ -1دٌای اس فقیُبن چًن ؽـیخ ىًعـیَ ،ـدف ي حنمـت ثىیـبدی ونـب را اعـتیالد ي
فزسودآيری داوغتٍ ي رياثو رىغی را سمٍ ایه مققًد میداوىـد (ىًعـی)303 :4 ،1388 ،؛
اس ایه ري ،ؽزه ّدب تمنیه را مغبیز مققًد افلی ّقد ونب تلقـی مـزدٌ ي درد آن را در
ممه ّقد ثبىل ي مًرت ثيالن ونب میداوىد.
 -2وقيٍ مقبثل ایه دیدگبٌ ،مغبوی َغتىد مٍ تمتْب رىغی را تىُب ث ؾـی اس مزمًّـٍ
غبیب يآحبر ّقد ونب ي حقًق مزثًه ثٍ سيریه میداوىد ،اذا ؽزىی مٍ خالف آن ثبؽـد
را فحیح ي وبفذ تلقی میمىىد .اس ریؾگبمبن ایه دیدگبٌ در فقـٍ مـیتـًان ثـٍ :محقـک حلّـی،
ؽُید حبوی ي فبحت رًاَز ي مزحـًب مغىیـٍ اؽـبرٌ مـزد( .حلّـی 1409 ،ق273 :2 ،؛ ؽـُید
حبوی 1343 ،ق247 :؛ وزیی ،ثیتب100 :31 ،؛ مغىیٍ ،ثیتب.)188 :5 ،
در ادامٍ ایه ثحج ثٍ وقد ي ثزرعی اقًا ي اداٍ مًافقـبن ي م بایـبن ؽـزه ّـدب تمنـیه
میرزداسیم:
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ّدٌ ای اس فقُب ي حقًقداوبن ثز ایه ثبيرود مٍ سن میتًاود در ّقد ونب ؽزه ّدب تمنـیه
مىد؛ مخالً در ممه ّقد ّدب يىی را ؽزه ومبید .خالفٍ اداٍ ایؾبن مجىـی ثـز رـًاس ونـب ِ
مؾزيه ثٍ ّدب تمنیه ثٍ ؽز قیل اعت:
دلیل ًخست :استٌاد تِ رٍایت عوار اتي هرٍاى:

للتٔ جبءٓ سج إلی إهشأة فَسألهب أَى یضٍجهب ًفسه ،فمبلت أتضٍجک ًفسی علهی أى یضٍجههب
ًفسی علی أى تلوس هٌی هب شئت هي ًظش اٍ التوبس ٍ تٌبل هٌی هب یٌبل الشج هي اهله إال
إًک ال تُذخِ فشجک فی فَشجی ٍ تلزر ثوب شئت فبًی اخبف الفضیحة .لبل ال ثأس لیس لهٔ
1

هب ششط (حزّ ّبملی 1412 ،ق.)259 :21 ،
در ایه ريایت رايی اس امبب فـبدق درثـبرٌ فـحت ونـب ثـب سوـی عـاا مـزدٌ مـٍ
رذیزػ ّقد ونب را مؾزيه ثٍ «ّدب دخً » ومًدٌ اعت .امبب در ربعخ يی ثـز درعـتی
ایه ّقد تقزیح مزدٌاود.
ًقذ استذالل:

ثٍ وَز میرعد ثب تًرٍ ثٍ قید «إًّی أخبف الفضیحة» ،ريایت مـذمًر ثـٍ ونـب مًقـت اؽـبرٌ
دارد ،سیزا ونب متٍْ ،اعبعؼ ثز رىُبن ثًدن اعت ي آن سن میخًاعتٍ ایـه راثيـٍ مؾـزيُ،
م یی ثمبود ي ثب يىی ي تجْب آن ،مخل ثبرداری ،فبػ وگـزدد؛ ّـاليٌ ثـز ایـه ،در ريایـت
مذمًر َمٍ مىؼَبی رىغی اس مؾزيهٌ ّلیٍ علت وگزدیدٌ ،ثلنٍ تىُب ث ؾی اس تمتْب ثـب
اعتیبدٌ اس ؽزه ممه ّقد وبدیدٌ گزفتٍ ؽدٌ اعت.
دلیل دٍم :هقاصذ هتعذد از ًکاح

امبب خمیىی(رٌ) در متبة ااجیِ ،ؽزه ّدب ثزقزاری راثيـٍ رىغـی در مـمه ّقـد ونـب را
فحیح داوغتٍاود .اعتد ایؾبن ثز رًاس چىیه ؽزىی آن اعت مٍ اوگیشٌَبی رىغـی ،تىُـب
َدف ي حنمت اسدياد ویغتد ،ثلنٍ اغزاك ّقالیی ي ّزفی فزاياوی ثز ونب متزتت اعت،
مخل حقً محزمیت ،يفلت ثب خبوًادٌ ؽزید ي  ...مٍ تحقک َز یـل مـیتًاوـد مقـحح
ّقد ونب ثبؽد (مًعًی خمیىی ،ثیتب.)283 :5 ،
ًقذ استذالل:
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مغی مٍ ثٍ خبىز تحقک محزمیت ي يفلت ثـب خـبوًادٌ ؽـزید اسدياد مـیمىـد ،ثـٍ دایـل
غزك ّقالیی ي ّزفی مٍ مد وَز دارد خًد را ثیویبس اس تمنیه میثیىـد ،اـذا ایـه اعـتد
ومیتًاود مزًسی ثزای فحت ؽزه ّدب تمنیه ثبؽد؛ ّاليٌ ثز ایه ،تمتْب رىغـی ینـی

اس غبیب ميلًة ي اعبعـی ّقـد ونـب اعـت ي ؽـزه خـالف آن ثـب میُـًب ّزفـی ونـب
عبسگبری ودارد.
دلیل سَم :حکن تِ صحت ازدٍاج تا ًاتَاى جٌسی

مزحًب فـ بحت رـًاَز ،مقبفـد اسدياد را مىحقـز ثـٍ تمتْـب رىغـی ي تًااـد ي تىبعـل
ومیداود ي مْتقد اعت مٍ ثزای فحت ّقد رّبیت مقبفد ي احبً غبیب ٕ اّتجـبری وـدارد:
«ٍ لَ إى الَطء هي همتضیبت الٌکبح علی ٍجه یستلضم اشتشاط عذهه ثغالًه لن یجهض ًکهبح
الوتعزس ٍعئهب اٍ ٍعئه ٍ ،هَ هعلَم الفسبد ٍ ،اًوب الَطء غبیة هي الغبیبت» (وزیی ،ثیتـب:3 ،
 .)100محمدرًاد مغىیٍ ویش در تأیید وَز فبحت رـًاَز مـیگًیـد« :یصه الهضٍاب ثهئهشاة
یتعزس ٍعؤهب ٍ یص ایضبً أى تتضٍب هی هي سج عٌیي ٍ ،تشضی ثعیت العٌي» (مغىیٍ ،ثیتب،
)188 :5؛ ادسدياد ثب سوی مٍ يىی اي ثٍ ّلت مًاوْی رًن قزن امنبن رذیز ویغـت ،درعـت
اعتَ .ماىیه سن میتًاود ثب مزدی مٍ ثٍ ّیت ّىه دچبر اعت (مْذير ااًىی) دچبر اعت
اسدياد ومبید.
ًقذ استذالل:

ثٍ وَز میرعد در ایه فًر ویش ثبید ثیه مغی مٍ ّمل مجب ونب را ثز خًد تحزیم مـی-

مىد ثب مغی مٍ قدر ثزقزاری راثيٍ رىغی ودارد ،فزق وُبد .مجب ثًدن راثيٍ سوبؽـًیی را
می تًان اس ّىبفز اعبعی ونـب تلقـی مـزد ي ؽـزىی مـٍ ایـه حـک را اس َمغـز ثگیـزد ،اس
مقبدیک «تحزیم حال » ي «علت حک ثٍ ىـًر ملّـی» اعـت؛ ياـی امنـبنِ ّملـیِ سوبؽـًیی ي
يقًُ آن اس ّىبفز اسدياد ویغت ،اـذا ونـب ریـزان ي ثیمـبران رـبیش اعـتَ .ماىـیه افـزاد
مذمًر اگزچٍ مْذير اس يىی َغتىد ،امّب اس ثٍ ملّی اعتمتبُ ثیثُزٌ ویغتىد ي ؽبید ث ؾـی اس
اغزاك رىغی آوُب در ونب تأمیه گزدد.
دلیل چْارم «:توکیي» حقی قاتل اسقاط

ّدٌای اس فبحتوَزان درثبرٌ رًاس ؽزه ّدب تمنیه ایهىـًر اعـتد

مـزدٌاوـد مـٍ داؽـته

رياثو رىغی در سودگی سوبؽًیی اس حقًق مزد وغجت ثٍ سن اعـت ،وـٍ حنـم ؽـزّی ي چىبواـٍ
خزيد سن اس مىش ثب حک اعتمتبُ مزد تىبفی داؽتٍ ثبؽد ،ربیش ویغت (مامىی 1387 ،ػ.)24 :
آوبن در ایه راثيٍ ثٍ ريایبتی ویش تمغل رغتىد مٍ وؾبن می دَد «تمنیه» یـل حـکّ اعـت،
وٍ حنم ؽزّی؛ مخالً ريایت ؽدٌ اعت مٍ سوی اس رعـً امـزب (ؿ) عـاا مـزد حـک سيد ثـز
سيرٍ چیغت؟ ریبمجز فزمًدود ؽًَز را اىبّت مىـد ي اس خًاعـتٍَـبی اي دریـن ونىـد ،اگـز چـٍ
عًار ثز ؽتز ثبؽد (حزّ ّبملی 1412 ،ق .2)158 :20 ،در ريایت دیگزی آمدٌ« :اس حقًق سيد ثـز
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سيرٍ آن اعت مٍ سيرٍ َىگبب فجح ي ؽت خًد را ثز ؽًَز ّزمٍ مىد» (َمبن).
ایه قجیل ريایتَب ثیبوگز آن اعت مٍ در متًن دیىی مب تمنـیه یـل «حـکّ» تلقـی ؽـدٌ
اعت ي اس يیضگیَبی حکّ ویش قبثل اعقبه ثًدن اعت؛ ثىبثزایه حک تمنیه سيد را مـیتـًان
ثب اعتیبدٌ اس ؽزه ممه ّقد عبقو ومًد؛ یْىی حک تمنیه تبثِ ارادٌ سيریه اعت.
ًقذ استذالل:

ثٍ وَز میرعد مٍ ياصٌ «حکّ» مٍ در فدر ایـه دي ريایـت آمـدٌ اعـت ،در مقبثـل «حنـم»

ویغت ،سیزا گبَی ثزخی اس احنبب ثبامغبمحٍ «حک» اىالق میؽًود ،مخـل حـک اثـً  ،حـک
ي یت حبمم ي حک اعتمتبُ سيد اس سيرٍ؛ در حبای مٍ ایه دعتٍ اس حقًق در ياقـِ حنـم
َغتىد (ىجبىجبیی یشدی)56 :1 ،1378 ،؛ مـمه آنمـٍ ثزخـی اس فقُـب حـک اعـتمتبُ سيد اس
سيرٍ را وًّی حنم تلقی ومًدٌاود (مًعًی خمیىی ،ثیتب.)48 :1 ،
 )2-6تررسی دیذگاُ هخالفیي

در مقبثلِ دیدگبٌ قبئلیه ثٍ رًاس «ؽزه ّدب تمنیه»ّ ،دٌ مخیزی اس فقُیبن ي حقًقداوبن ثـز
ایه ثبيرود مٍ ؽزه ّدب تمنیه ثب مققًد افلی اس تؾزیِ ونـب در ؽـزُ مقـدط مغـبیز
دارد .اس ریؾگبمبن ایه ّقیدٌ در فقٍ میتًان ثٍ ؽیخ ىًعی ،اثه حمشٌ ىًعی ،اثه ادریـظ،
ّلّبمٍ حلّی ي ف زاامحققیه اؽبرٌ مزد (رك :وزیی ،ثیتب .)99 :31 ،ثزخـی اس حقـًقداوـبن
مْبفز ویش چىیه ؽـزىی را مغـبیز ّـزف ربمْـٍ ي م ـباد ثـب قـًاویه آمـزٌ تلقـی مـیمىىـد
(مبتًسیــبن225 :1 ،1385 ،؛ رْیــزی اىگــزيدی ،193 :1368 ،ؽــُیدی17 :1386 ،؛ محقــک
دامبد.)251 :1376 ،
در ادامٍ ثٍ ثزرعی د یل ایه گزيٌ مجىی ثز ّدب رًاس «ؽزه ّدب تمنیه» میرزداسیم:
دلیل ًخست :هغایرت تا سٌّت

در ريایتی اس امبب فبدق
فمَذ سٔئِ َ االهبم صبدق

آمدٌ اعت:
عٓي سج تضٍب علی أىّ فهی یهذهب الجوهب ٍ الغهالق ،لهبل

خبلفت السٌة ٍ ٍٔلیت حمّبً لیس لهب ،ثن لضی أىّ علیه الصذاق ٍ فی یذیه الجوهب ٍ الغهالق
(حزّ ّبملی 1412 ،ق.)290 :21 ،
در ایه محمد ثه قیـ اس امبب فبدق در مًرد مزدی مٍ سوی را ثٍ اسدياد خًیؼ در
آيردٌ ي سن ثز مزد ؽزه مزدٌ مٍ حک رمبُ ي ىالق ثٍ دعت سن ثبؽد ،عاا ومًدٌ اعت.
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ربعخ امبب ایهگًوٍ ربعخ میدَىد مٍ« :م بایت ثب عىّت مزدٌ ي متنیـل حقـی ؽـدٌ مـٍ
اَلؼ وجًدٌ اعت».

يرٍ اعتد م باییهِ ؽزه ّدب تمنیه ثٍ ريایت مذمًر آن اعت مٍ َمـبنگًوـٍ مـٍ
ياگذاری امز «رمبُ» ي «ىالق» ثٍ سن ،خـالف عـىّت اعـت ،ؽـزه ّـدب تمنـیه اس ربوـت
سيرٍ ثب سيد ویش ربیش ویغت.
ًقذ استذالل:

ثٍ وَز میرعد چىیه قیبعی درعت وجبؽد ،سیزا ياگذاری امز ىالق ي رمبُ ثـٍ دعـت مـزد،
مغتیبد اس قًّامیت مزد در آیٍ  34عًرٌ وغبء (اازرب  ،قًامًن ّلـی ااىغـبء) ي ريایـت وجـًیِ
«اايالق ثید مٓه أخذ ثباغبق» (ؽُید حبوی )149 :2 ،1372 ،اعتَ .ـز چىـد گـبَی سيد حـک
ىالق را ثٍ اختیبر خًد ثٍ سيرٍ يمبات میدَد.
دلیل دٍم :هغایرت تا هفَْم ًکاح

مْىبی ياصٌ «ونب » در اغت ثٍ مْىی «يىی» یب «وشدینـی مـزدن» اعـت ي ایـه مْىـب ثـب ؽـزه
«ّدب تمنیه» مغبیز دارد.
ًقذ استذالل:

در ربعخ ثٍ ایه اعتد

میتًان گیت مٍ ايّ ً ایٌ «ونب » در اغت ثٍ چىد مْىی آمدٌ اعـت مـٍ

اس رملٍ آوُب میتًان ثٍ تقبثل ،يىی ي ّقد اؽبرٌ مزد (ىزیحی .)421 :3 ،1365 ،اس عًی دیگـز،
مؾًُر فقُب مْتقدود مٍ ونب ثٍ احـبً ؽـزّی ي اغـًی ثـزای ّقـد يمـِ ؽـدٌ ي در خقـًؿ
«ونب » ثٍ حقیقت ؽزّیٍ تجدیل ؽدٌ اعت ،اذا اعتْمب آن ثزای يىی مزبس اعت ي ویبس ثـٍ قزیىـٍ
دارد؛ َماىیه ،ىجِ َز اوغبوی مٍ ققد چىیه مبر خیزی را دارد ومیرغىدد مْىـی «رمـبُ» را مـٍ
قمز آن در ّزف قجیح اعت در مًرد اسدياد ثٍ مبر ثزد (وزیی ،ثیتب.)7 :29 ،
حبویبً ،ثٍ مبرگیزی مْىی «يىی» در ّقد ونب اس ثبة اعـتْمب مزـبسی ي ّالقـٍ عـججیت
اعت؛ یْىی عجت (ّقد) مزبساً ثٍ وبب مغجت (يىی) خًاودٌ ؽدٌ اعت ي ایه ؽیًٌ در ادثیب
متداي اعت .حباخبً ،در متًن دیىی مب َز رب اعمی اس ونب آمدٌ ثٍ قَه اوغـبن مْىـی «ّقـد»
متجبدر میؽًد ،وٍ يىی .حتی در آیٍ  22عًرٌ وًر ( ...حتـی تـىنح سيرـبً) َـم مـٍ ثـٍ وَـز
میرعد ياصٌ «ونب » ثٍ مْىی «يىی» آمدٌ ،ثبس َم ثٍ مْىـبی «ّقـد» اعـت ،سیـزا اثتـدا ّقـد
مىْقد میؽًد ي عپظ يىی مؾزيّیت ریدا میمىـد ،چـزا مـٍ ّقـد عـجت حلّیـت «رمـبُ»
اعت .راثْبًَ ،مبنگًوٍ مٍ قجالً ثیبن ؽد ،ؽزه ّدب يىی در تمبب ّمز سوبؽـًیی اس مقـبدیک
علت حک ثٍ ىًر ملّی ي م باد قًاویه آمزٌ ثًدٌ ي در وتیزٍ وبمؾزيُ اعت.
دلیل سَم :هغایرت تا هقصَد ًکاح

در ثغیبری اس ريایـب َـدف ثىیـبدی اسدياد «ثقـبء وغـل» ثیـبن ؽـدٌ اعـت .چىـبنمـٍ وجـی
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میفزمبیىد:

امزب

تٌبلَحَٔا تٌَبسٓلَُا فَئًّْی أُثبهی ثِکُنٔ األهن یَٓمٓ المیبهة حتّی ثبلسهمظ (حـزّ ّـبملی 1412 ،ق،
.)23 :14
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اس آوزب مٍ غزك ؽبرُ اس تؾزیِ ونب  ،تًاید مخـل ثـًدٌ ،رـز يامـح اعـت مـٍ حـذف
رياثو رىغی مٍ مقدمٍ ي سمٍ ثبريری اعت ثب غزك ؽبرُ عبسگبری ودارد.
ًقذ استذالل:

حتی اگز فقُب «فزسودآيری» را ثٍ ّىًان مقتنبی ّقد رذیزفتٍ ثبؽىد ،چىیه ؽزىی در مـمه
ّقد ثب حنمت ونب مىبفبتی وـدارد ،سیـزا در ّمـلْ مـزد ي سن حـک ممبوْـت اس ثـبرداری را
دارود .حنم ثٍ رخقتک ممىی ّش ثدين رمبیت سن ي رـًاس ّـش ثـب ؽـزه مـمه ّقـد،
ماید ایه مدّب اعتَ .ماىیه ،حنم رًاس اعـتْمب داريَـبی مـد ثـبرداری اس عـًی سن،
ثدين رمبیت ؽًَز ،ایه دیدگبٌ را تقًیت میمىد.
 .7دیدگبٌ برگسیدٌ
ریؼ اس ایه اؽبرٌ ؽد مٍ آواٍ ثٍ ىًر مغتقیم اس قا ّقد ونب وبؽی مـیؽـًد «سيریـت»
اعت ،امب ثٍ تجِ آن آحبر متْـددی اس سيریـت ثزمـیخیـشد ،اس رملـٍ قیمًمیـت سيد ،ویقـٍ،
تمنیه ،مُز ،حنبوت ،حک قَغم ي  ...مٍ َز یل اس آوُب را مـیتـًان مقتنـبی اىـالق ّقـد
ونب ثٍ ؽمبر آيرد.
ّاليٌ ثز ایهَ ،مبنىًر مٍ ثیبوؼ ؽد «تمنیه» تىُب فبیدٌ ي حنمـت ملحـًً در ونـب
ویغت ،ثلنٍ غبیب ي مقبفد متْددی (َمبوىد «محزمیت ثـب ابّ سيرـٍ»« ،يفـلت ثـب خـبوًادٌ
ؽزید»« ،رزعتبری اس فزد ثیمبر» ي  )...ثز ّقد ونـب متزتـت اعـت مـٍ َـز یـل ثـٍ وـًّی
میتًاوىد ثٍ ّىًان یل غزك ّقالیی ي ّزفی ،مقحّح ي مزًسِ ّقد ونب ثبؽىد.
اس ایه ري ،ثب وقد دي دیدگبٌ م باد ي مًافک مٍ ؽز آن گذؽت ،دیدگبٌ عًمی تحت
ّىًان تعذیل در توکیي یب توکیي هحذٍد فحیح ثٍ وَز میرعد؛ چزا مٍ ؽزه ّدب تمنیه

ثٍ فًر ميلک یب حذف تمتْب رىغی اس سودگی سوبؽًیی ،در ربمٍْ مىًوی مب مٍ تـل-
َمغزی ثٍ ّىًان یل ااگًی ارتمبّی تلقی میؽًد ،خالف وَم ّمًمی ي مغبیز ثب قـًاویه
آمزٌ اعت ي مؾمً مبدٌ  959اس مقبدیک علت حکّ ثٍ ىًر ملّـی خًاَـد ثـًد5؛ ّـاليٌ ثـز
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ایه ،در ّزف رایذ ربمٍْ ،ریًود اسدياری مٍ در آن راثيٍ رىغی تحزیم ثبؽـد ،ثـب عـبسمبن
حقًقی ي ّزفی ونب ؽجبَتی ودارد؛ ثٍ ثیبن دیگزّ ،زفٕ سن ي مزدی مٍ ثدين مبوِ مؾـزيُٕ

تمتْب رىغی را ثیه خًد ممىًُ عبختٍاود ،سن ي ؽًَز ومیؽىبعد.
مِ ااًفد در سودگی مْبفز ثب تًرٍ ثٍ مقتنیب سمبن ي حنـًر سوـبن در ّزفـٍَـبی
ارتمبّی ي فْبایتَبی اقتقبدی ،ثزای رلًگیزی اس مؾبرزا سوبؽًیی ثْـد اس ّقـد ونـب
گبَی سيریه اس ريی مزير ثٍ تْدیلومًدن تمنیه در ممه ّقد ویبسمىد َغتىد.
در ایه راعتب مالب ؽیخ اوقبری در منبعت ویش ایه دیدگبٌ را تقًیت میمىد:
هزا لله هع تحمك االجوب علی ثغالى هزا الششط لکَى االثش لهبلومَم العشفهی للجیهع اٍ
غشضبً اصلیبً ،لبالشتشاط عذم التصشف اصالً فی الوجیع ٍ عذم االستوتب اصالً ثبلضٍجة حتهی
الٌظش ٍ ًحَ رلک» (اوقبری 1400 ،ق)291 :3 ،؛
ایؾبن ؽزيىی مخل ّدب تمنیه را مغبیز ثب غزك افلی ّقـد تلقـی مـیمىىـد ي تمتْـب
رىغیِ حبفل اس ونب را اس مقًّمب ّزفی آن میداوىد .گًیب چىیه ؽـزىی در مـمه ّقـد
ونب مبوىد آن اعت مٍ فزيؽىدٌ ثب خزیدار ؽزه مىد مٍ مؾتزی ثْد اس خزیدک مجیِ افالً در
آن تقزفی ونىد ،امب اس میًُب مالب ي اس قید «افالً» ي «حتی ااىَز» ایه امز ثزداؽت میؽـًد
مٍ محديد ومًدن تمنیه (مخالً محديد مزدن حک ااتذاق سيد در حـد وگـبٌ ثـٍ سيرـٍ) ویـش
میتًاود در فحت ّقد ونب میبیت مىد.
اس عًی دیگز ،اس میًُب م باد مبدٌ  959قبوًن مدوی ایزان ویش چىیه ثزداؽت مـیؽـًد
مٍ علت حک مدوی ثٍ ىًر رشئی ي مقید ومًدن آن ثٍ سمبن خبؿ ،ثب حبممیـت ارادٌ افـزاد
در ممه ّقد امنبنرذیز اعت.
 .8وتیجٍگیری
 -1اگز سيریه ّقد ونب را ثٍ ىًر ميلک مىْقد عبسود (یْىی ثدين ىز َیا ؽزىی اقـداب
ثٍ اسدياد ومبیىد) اىالق ّقد ونب اقتنبء میمىـد مـٍ سن در قجـب خًاعـت سيد ثـٍ ىـًر
متْبرف تمنیه مىد؛
 -2ؽزه ممه ّقد وجبید عبات حک ثٍ ىًر ملّی ثبؽد؛ اذا اگز سن ثز ؽًَز ؽـزه مىـد
مٍ َیا یل اس يٍبید سيریت را اوزبب ودَد (یب ثٍ ّجبرتی ؽزه ّدب تمنیه مىد) ،چىـیه
ؽزىی در ياق ِ احز ٍبَزی ي ميلًة ّقد ونـب را ویـی مـزدٌ ي مغـبیز ثـب ّـزف ارتنـبسی
ربمٍْ اعت؛ یْىی ّزفٕ چىیه ریمبوی مٍ ثدين دایل ّقالوی ي مًرٍ ،تمتْب رىغی را ثـیه
سيریه ممىًُ عبختٍ ،یب ونب ومیؽىبعد یب آن را ریًودی عغت ي متشاش تلقی میمىـد؛ اس
ایه ري ،ؽزه ّدب تمنیه در ّقد ونب اس مقبدیک ؽزيه خالف وَم ّمـًمی ي مغـبیز ثـب
قًاویه آمزٌ ثًدٌ ي وبمؾزيُ اعت؛
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 -3ثٍ وَز میرعد مٍ اگز سيرٍ ثٍ رُت مقلحتی ،در ممه ّقد ونب ؽزه مىـد مـٍ
سيد در یل ٍزف سمبوی خبؿ اس حک تمنیه خًد چؾم رًؽی مىد یب در سمبن خبفی ثـب
يی رياثو سوبؽًیی داؽتٍ ثبؽد ،چىیه ؽزىی فحیح اعت؛ ثٍ يیضٌ در سودگی مْبفز مٍ ثب
تغییــز ااگًَــبی ارتمــبّی ،سوــبن ویــش چــًن مــزدان در تــأمیه مْــبػ ي َشیىــٍَــبی سوــدگی
مؾبرمت فْب دارود ي ربعخگًیی ثٍ خًاعتٍ سيد در َز سمبن ثزای آوبن میغز ویغـت؛ اـذا
ثزای متْبد عبسی اؽتغب سن ثب سودگی سوبؽًیی ي ّدب تْـبرك آن ثـب حـک ؽـًَز در امـز
تمنیه ،سيرٍ میتًاود ثب اعتیبدٌ اس ؽزه ممه ّقد ،حک تمنیه سيد را محـديد ي تْـدیل
ومبید .ؽزه مذمًر اس احبً فقُی ي حقًقی َیا مىبفبتی ثب مبَیت ؽزّی ّقد ونب ودارد،
سیزا ؽزه اعقبه ثْنی اس ارشای مقتنیب ّقد مًرت ثيالن ؽزه ّقد ومیؽـًد؛ امّـب در
ًّك تًقْـب سيرـیه را اس ینـدیگز در حـد قـزارداد ي تًافـک تىـش مـیدَـد ي رياثيـی
متىبعت ثب ربمْ ردید ثٍ يرًد میآيرد ي ربیگبٌ خبوًادٌ در ربمٍْ ویش ،ثب يرًد تحً
ردید ،محیًً میمبود.
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پیوًشتَب:
ّ .1مبر ثه مزيان اس امبب فبدق

وقل میمىد مٍ ثٍ امبب ّزك مزدب مٍ مزدی ریؼ سوی رفتـٍ ي اس اي خًاعـت مـٍ

خًد را ثٍ ونب يی در آيرد .سن گیت مه خًدب را ثٍ حجباٍ ونب تً درمیآيرب ثٍ ایه ؽزه مٍ َز چٍ خًاعتی ،اّم
اس وگبٌ مزدن ،امظ مزدن ،ي َز مبری مٍ یل مزد ثب سوؼ اوزبب میدَد ،ثب مه اوزبب ثدَی ،رش ایـهمـٍ آاتـت را در
فزد مه داخل مىی  ،ي غیز اس آن َز چٍ خًاعتی اذ ثجز ،چزا مٍ مه اس رعًایی میتزعـم .امـبب

فزمـًد :اؽـنبای

ودارد [ي] مزد ثٍ رش آواٍ ؽزه مزدٌ حقی ودارد.
 .2هحوذ ثي یعمَة عي عذة هي أصحبثٌب عي أحوذ ثي هحوذ عي اثي هحجَة عي هبلک ثي عغیة عي هحوذ ثي هسهلن
عي أثی جعفش عي أحوذ عي الجبهَساًی عي اثي أثی حوضة عي عوشٍ ثي ججیش العضسهی عي أثی عجذاهلل
اهشأة إلى الٌجی

لبل جهبءت

فمبلت یب سسَل اهلل! هب حك الضٍب على الوشأة؟ فمبل لهب أى تغیعهٍ ،ال تعصیهٍ ،ال تصذق ههي ثیتهه

إال ثئرًهٍ ،ال تصَم تغَعبً إال ثئرًهٍ ،ال توٌعه ًفسهب ٍ إى لبًت على ظهش لتتٍ ،ال تخهشب ههي ثیتههب إالّ ثئرًهه ٍ ،إى
خشجت ثغیش إرًه لعٌتهب هالئکة السوبء ٍ هالئکة األسض ٍ هالئکة الغضت ٍ هالئکة الشحوة حتى تشجع إلهى ثیتههب (حـزّ
ّبملی1412 ،ق157 :20 ،ـ .)158
 .3عي أحوذ عي الجبهَساًی عي اثي أثی حوضة عي عوشٍ ثي ججیش العضسهی عي أثی عجذاهلل

لبل جهبءت اههشأة إلهى

سسَل اهلل (ص) فمبلت یب سسَل اهلل! هب حك الضٍب على الوشأة؟ فمبل ألثش هي رلک؛ لبلت فخجشًی عي شهیء هٌهه؛ لهبل
لیس لهب أى تصَم إال ثبرًه ،یعٌی تغَعبً ٍال تخشب هي ثیتهب ثغیش إرًه ٍ علیهب أى تغیت ثأعیت عیجههب ٍ تلهجس أحسهي
ثیبثهب ٍ تضیي ثأحسي صیٌتهب ٍ تعشض ًفسهب علیه غذٍة ٍ عشیة ٍ ألثش هي رلک حمَله علیهب (َمبن.)158 :
« .4ثب اسدياد مزدنْ فزسودانتبن را سیبد مىید .ثٍ درعتی مٍ مه در ريس قیبمت ثٍ افشيوی امت خًد افت بر میمىم ،حتّـی
ثٍ رىیه عقوؽدٌ».
 .5مبدٌ  959قبوًن مدویَ« :یا مظ ومیتًاود ثٍ ىًرملّی حک تمتِ يیب حـک ارـزاء تمـبب یـب قغـمتی اسحقـًق مـدوی را
اسخًدعلت مىد».
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