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چکیده
عفو از قصاص مورد پذیرش فقهای امامیه است .اولیاء دم میتوانند جانی را بدون هیچ چشمداشتی و یا به شرط اخذ دیه و یا حتی مبالغی بیشتر از دیهه
عفو کنند .اما شروط دیگری از قبیل عفو به شرط قطع برخی از اعضای جانی ،یا نفی بلد خانواده او و غیهره محهل تامهل و نیازمنهد بررسهی دامنهه حه
قصاص ،قلمرو نفوذ شرط در آن و ماهیت عفو است .بیشتر فقها عفو را ابراء و جریان شرط خیار در آن را ممنوع و برخی دیگر ماهیهت عفهو را بهه هل
تحلیل برده و بنابراین جریان شرط در آن را بالمانع دانستهاند ،که مختار مؤلف نیز همین نظر است .همچنین شرط قطع اعضا در ورتی کهه فاقهد رهرر
عمده باشد ،مانند ایراد جراحت یا کندن گوشت ،با توجه به حرمت نداشتن این امر ،حی است .در قطع اعضا با ررر عمده نامنتهی بهه قتهل م هل قطهع
انگشتان و دست ،دو نظر وجود دارد .اک ر فقها قائل به عدم نفوذ چنین شرطی هستند .با این وجود ،برخی با استناد به وجوب حفظ نفه

جهانی قائهل بهه

حت چنین شرطی شدهاند .همچنین حت شرط علیه خانواده جانی در ورتی که بتوان آن را تحصیل کرد ،م ل قبول خانواده یا تعهد جانی بهر آن یها
حصولش به تسبیب نیز حی و نافذ است.
کلیدواژگان
عفو ،قصاص ،شرط قطع اعضا ،شرط در عفو ،شرط علیه ثالث.

مقدمه
متعارف بین مردم این است که با قراردادن شروطی در اعمال حقوقی خود ،اختیاراتی را برای خود کسب میکنند .به همین دلیهل ،شهرط ،اثهر قابهل تهوجهی در
اعمال حقوقی دارد .اعمال حقوقی گسترهای وسیع دارند تاجایی که در برخی امور کیفری هم جاری هستند .م ال یکی از مباحث مطرح در بهاب قصهاص ایهن اسهت
که ولیّ دم میتواند ح قصاص را عفو کند ،ولی در برخی موارد ،مانند ماده  2 361قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392عفهو او بهه انجهام فعهل یها پرداخهت
مالی از طرف جانی مشروط میشود.
مسألهای که باید بدان پرداخت دو چیز است؛ اول اینکه به طور کلی گستره نفوذ شرط عفو چه میزانی اسهت آیها تمهام رهوابطی کهه شهرط در امهور
غیرکیفری از آن برخوردار است ،برای شرط عفو هم وجود دارد م ال آیا ولیّ دم میتواند برای خود خیار دهد آیا شرط فعل و یا شرط و ف نافهذ اسهت
اثر شرط فاسد بر عفو چیست دوم اینکه آیا شرط قطع اعضا و شرط علیه خانواده جانی نافذ است
 .1دانش پژوه مرکز آموزش های تخصصی فقه القضاء ولیعصر و طلبه سط سه حوزه علمیه قم.
 .2اگر مجنی علیه یا ّ
ولی دم ،گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهالمصاحله یا امر دیگری کند ،حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است.

1108185

اهمیت مسأله دوم از این جهت است که شرط مذکور از سویی میتواند سبب نجات جانی از اعدام شود .از سوی دیگر ،بدون تعدّی از حه قصهاص و
با عفو از آن ،عالوه بر گرفتن مال به عنوان جبران خسارت مالی ناشی از قتل ،راه دیگری برای تشفّی و جبران آسیبهای روحی اولیهای دم حا هل مهی
ی دم با عفو مواف است ،ولی مشهروط بهه اینکهه دسهت جهانی یها قسهمتی از
شود .از نظر کاربردی نیز برخی قضات با مواردی مواجه می شوند که که ول ّ
اعضای او قطع شود یا جراحتی بر او وارد کنند یا اینکه م الً جانی به تنهایی یا به همراه خانواده اش به شهر دیگری مهاجرت کنند .در چنین مواردی بایهد
روشن شود که آیا این نمونه شرایط نافذ هستند یا خیر اگر حی هستند تخلف از آن چه اثری بر عفو میگذارد و اگر باطل باشند چه اثری دارد
برای پاسخ به مسأله اول ،ابتدا باید مفهوم و ماهیت عفو مشروط از قصاص روشن شود تا ارتباط آن با قصاص و مفهوم شرط و نیز تمایز شرط بها تعلیه
تبیین شود .پ

از آن باید از قلمرو شرط در قصاص بحث کرد .در این بحث باید اوال مشخص شود که این شرط در کدامیک از قالهبههای ایقهاع ابهراء یها

عقد ل امکان تحق دارد .همچنین برای پاسخ به مسأله دوم ،ابتدا باید شرط قطع عضو بدون در نظر گرفتن مورد عفهو ،تحلیهل و بررسهی شهود کهه آیها
منتهی به ررر عمده می شود یا خیر .پ
حفظ نف

از آن باید مشخص شود که هر یک از فروض این شرط با در نظر گرفتن مورد عفو _ یعنهی بها در نظهر گهرفتن

جانی _ چگونه است .در نهایت نیز باید شرط علیه خانواده جانی را تحلیل و بررسی کرد.

.1مفهومشناسی عفو مشروط از قصاص
 _1الف) مفهوم عفو
برای روشن شدن مفهوم «عفو» ،باید معنای آن از نظر اهل لغت و فقها بررسی شود .کلمه «عفو» در کتابهای لغت به معنای «ترک یها محهو و هف »
آمده است .در لسان العرب آمده است« :فی أَسماءِ اهلل تعالى :العَفُوُّ ،و هو فَعُولٌ من العَفْوِ ،و هو التَّجاوُزُ عن الذنب و تَرْکُ العِقابِ علیه ،و أَ لُه المَحْو» (ابن منظهور
 )72 :15همچنین در معجم مقائی

گفته شده است« :العین و الفاء و الحرف المعتلّ أ الن یدلُّ أحدهما على ترکِ الشىء ،و اآلخر على طَلَبِه»(.ابن فهار :4

 )56در ادامه نیز مشتقاتی را ذکر میکند و همه را به همین معنا باز میگرداند مانند اینکه عفو الهی را به ترک و گذشت الهی از مجازات معنی کردهاند یا ایهن
که عفو الهی موجب محو عقاب میگردد»( .همان) در برخی کتابهای لغت« ،عفو» با حرف جرّ «عن» متعدی شده و به معنای «اسقاط» آمده است(« :عَفَها)
اللّهُ عَنْکَ أَىْ مَحَا ذُنُوبَکَ و (عَفَوْتَ) عَنِ الْحَ ِّ أَسْقَطْتَهُ کَأَنَّکَ مَحَوْتَهُ عَنِ الَّذِى هُوَ عَلَیْهِ؛ عفو الهی از گناهان یعنی محو آنها و عفهو از حه یعنهی اسهقاط آن
م ل اینکه ح را از ذمّهاش محو میکنی»( .فیومی ،مصباحالمنیر )419 :2
فقها نیز دو معنا برای عفو بیان کردهاند؛ معنی اول ،اسقاط یا ابراء است که عموم فقها این معنا را پذیرفتهاند( .عالمه حلی ،مختلف الشیعه 457 :9؛ شههید
اول ،القواعد و الفوائد 390 :1؛ سیوری ،التنقی 238 :3؛ فارل هندی ،کشف الل ام 461 :7؛ شهید ثانی ،مسهالک االفههام  )264 :8دومهین معنهایی کهه فقهها
برای عفو بیان کرده اند معنی ،عطا است .البته در حت معنی دوم اختالف نظر وجود دارد .برخی ،حت این معنا را به بیشتر ا هحاب نسهبت مهیدهنهد
(بحرانی ،الحدائ  )566 :24و برخی دیگر به ثبوت این معنا تصری کردهاند .این گروه علت ثبوت این معنا را دو چیز مطهرح کهردهانهد؛ اول اینکهه در کتهاب
العین این معنا آمده است .دوم هم اینکه در برخی آیات قرآن کلمه «عفو» به این معنا استعمال شده است .از جمله آیهه  219سهوره بقهره« :یَسْهََلُونَکَ مها ذا
یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ؛ از تو میپرسند چه چیز انفاق کنند بگو از مازادی که عطایش آسان باشد» و آیه  199سوره اعراف« :خُهذِ الْعَفْهوَ؛ عطهای مهردم را بگیهر».
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(طوسی ،المبسوط 307 :4؛ شهید ثانی ،مسالک االفهام 263 :8و 264؛ روحانی ،فقه الصادق 122 :22و 121؛ کاشف الغطاء ،أنوار الفقاهه  )248البتهه هحت
چنین معنایی در مورد عفو مهر از باب تعبد مطرح شده است( .بحرانی ،الحدائ 566 :24؛ اراکی ،کتاب النکاح 677؛ کاشف الغطاء ،أنوارالفقاه )248
در قرآن کریم آمده است« :إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَرْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَ ً فَنِصْفُ مَا فَرَرْتُمْ إِالَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَهدِهِ عُقْهدَاُ النِّکَهاحِ وَ
أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ الَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ؛ اگر آنان را پیش از آنکه با آنها تما بگیرید ،طالق دهید ،در حالى که مههرى بهراى
آنها تعیین کردهاید( ،الزم است) نصف آنچه را تعیین کردهاید (به آنها بدهید) مگر اینکه ببخشند یا آن ک که گره ازدواج به دسهت اوسهت ،آن را ببخشهد و
گذشت کردن شما به پرهیزکارى نزدیکتر است و گذشت و نیکوکارى را در میان خود فراموش نکنید؛ چون خداوند به آنچهه انجهام مهىدهیهد ،بیناسهت» 3.در
روایتی نیز آمده است که« :سَلت جعفر بن محمد ع عن قول اهلل «إِلّا أَنْ یَعْفُونَ» قال :المرأا تعفو عن نصف الصداق ... ،؛ از قول خداوند متعهال دربهاره «إِلّها أَنْ
یَعْفُونَ» از جعفر بن محمد ع پرسیدم .امام ادق ع جواب داد :زن از نصف مهر عفو میکند»( .عاملی وسائل الشیعه )317: 21
در تشری استدالل به آیه و روایت فوق برخی چنین گفته اند :این ادلّه داللت میکنند که مهر اعم از اعیان و ما فی الذمه مهیتوانهد بها لفهظ «عفهو»
منتقل شود .اگر این لفظ الحیت نداشت ،در قرآن کریم به این ورت وارد نمیشد( .زنجانی ،کتاب نکاح )7371 :23
به نظر میرسد که ادله مطرح شده برای حت این معنی تامّ نیستند .چرا که از سویی در کتابهای لغت به ویژه کتاب العین چنهین معنهایی در مهاده
«ع ف و» وارد نشده است .بلکه عموما همان معنای ترک و محو و ف ذکر شده است .همچنین در کتاب مصباح المنیر بهر معنهای «اسهقاط» تصهری
شده است .از سوی دیگر شواهد قرآنی بر مطلب داللتی ندارند؛ چون آیات مذکوره نهایتا داللت بر این دارند که «عفو» به معنای «میسور» است.
همچنین در مورد آیهای که در مهر آمده است ،مراد این نیست که این امور با لفظ «عفو» واقع گردد ،بلکه مهراد معناسهت کهه در ههر جهایی بهه ماهیهت
خودش مقیّد باشد و از الفاظ خا ی استفاده شود که بر آن داللت میکند یعنی مراد ،حصول ملک است و به لفظ عفو مقیّد نشهده اسهت( .نجفهی ،جهواهر :31
111و )112اگر مراد ،لفظ عفو بود ،بر اسا آیه در مورد حصول ملک با لفظ «هبه» و «تملیک» نیز باید لفظ «عفو» به کهار رود ،در حهالی کهه اجماعها آن را
نفی کردهاند( .روحانی ،فقه الصادق 275: 20؛ بحرانی ،الحدائ )568 _ 566 :24
بنابراین عفو عرفا حقیقت در اسقاط است( .بحرانی ،مختلف الشیعه 457 :9؛ شههید اول ،القواعهد و الفوائهد 390 :1؛ سهیوری ،التنقهی 238 :3؛ فارهل
هندی ،کشف الل ام 461 :7؛ شهید ثانی ،مسالکاالفهام  .)264 :8و این دلیل که گفته شد« :لفظ عفو باید برای هر دو معنا الحیت داشهته باشهد وگرنهه
معنا نداشت قرآن کریم این گونه به کار ببرد ».مدعی را اثبات نمیکند؛ چون از اراده یک معنا در کالم(،معنای مراد) نمیتوان به حقیقهی بهودن آن معنها و
استعمال پی برد .معنای مجازی که مراد آیه است ،اعم از اسقاط و هبه است( ،نجفی ،جواهر  )112 :31بلکه میتوان گفت از کاربرد برخی فقها نمهیتهوان
برداشت کرد که عفو به معنای اعطا به ورت مشترک لفظی باشد ،بلکه ممکن است به دلیل پذیرش این مبنا باشد که در عقود جایز ،اگر مهراد مشهخص
باشد ،ایجاب با هر لفظی اشکال ندارد( .زنجانی ،کتاب نکاح  71 :23و )73
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البته در کتاب المحیط ،ماده «ع ف ی» به یغه باب افعال به معنی «اعطا» آمده است « :أعْفهاه :أی أعْطهاه؛ او را عفهو کهرد یعنهی بهه او اعطهاکرد».
( احب بن عباد ،المحیط  )170 :2البته باید دانست در همین کتاب ،عفو به معنای ف آمده است و در یغه «افعهال» ،معنهای عطها را ذکهر کهردهانهد.
(همان) ثانیا در مقابل بیشتر کتابهایی که معنای عفو را بیان کردهاند ،نظری نادر به شمار میآید .در نتیجه ،عفهو بهه معنهای عطها نیسهت و معنهای آن
اسقاط یا ابراء است.
 _1ب) ماهیت عفو
معنای عفو از حقوق ،ابراء ما فی الذمه و اسقاط حقوق است .بنابراین برای روشن شدن ماهیت عفو باید ماهیت ابراء روشهن شهود .بسهیاری از هاحب
نظران ماهیت ابراء را ایقاع میدانند و قبول را در حت آن شرط نمیدانند( .محق حلی ،شرائع االسهالم 179 :2؛ عالمهه حلهی ،تحریراالحکهام 282 :1؛
شهید اول ،اللمع 101؛ شهید ثانی ،مسالکاالفهام 15 :6؛ کرکی ،جامع المقا د 137 :9و 138؛ نجفی ،جواهرالکالم  4)165 :28فقها در تشری دلیل عهدم
احتیاج ابراء به قبول چنین آوردهاند« :ا ل عدم اشتراط یا ا ل برائت ذمه از وجوب قبول است که در هر واجبی استصحاب میشود .ابهراء اسهقاط اسهت و
اسقاط به قبول نیاز ندارد» ( .یمری ،غای المرام  )398 :2همچنین گفتهاند« :اکتفا به مجرد عفو در مهر و سقوط حدود و جنایات موجب قصهاص کهه بهه
معنی ابراء هستند ،نزد فقها ثابت است و هیچ ک

مخالفت نکرده است .نیاز به قبول نیز در مسمّای عفو در عرف و لغت نیامهده و م هل «عته » اسهت».

(فیض کاشانی ،مفاتی الشرایع 161 :3؛ شهید ثانی ،مسالکاالفهام 15 :6و 16؛ بحرانی ،األنواراللوامع 461 _ 459 : 12؛ نجفی ،جواهرالکالم )165 :28
البته به برخی فقهاء همچون شیخ طوسی ،ابن ادری

و ابن زهره نسبت دادهاند که قائل به لزوم قبول در ابراء هسهتند .برخهی از ایهن اسهتنادها هحی

نیست؛ چون شیخ طوسی در بحث نیاز داشتن ابراء به قبول ،تردید دارد و ترجیحی نداده است( .المبسوط  )314 :3راونهدی نیهز م هل شهیخ ترجیحهی نهداده
است( .فقه القرآن  ) 295 :2شیخ طوسی در عفو از مهر به لزوم قبول تصری کرده است ،ولی در آن جا عفهو را بهه معنهای اسهقاط مها فهی الذمهه مهیدانهد.
(المبسوط  )307 :4اما استناد لزوم قبول به ابن ادری

و ابن زهره حی است( .غنی النزوع  301و السرائر  )176 :3از جمله ادلّهای که بهرای لهزوم قبهول در

ابراء بیان کردهاند ،این است« :ابراء نوعی منّت بر مبریء عنه است و به قبول منّت مجبور نمیشود .پ

اگر قبهول را معتبهر نهدانیم ،او را مجبهور کهردهایهم،

همان گونه که در هبه عین چنین است»( .همان)
البته دالیل مذکور حی نیستند چرا که از نظر عرفی و شرعی اسقاط و تملیک به دو دلیل با هم فرق دارند:
 .1برای نمونه ،اگر مالک ودیعه مالش را ابراء کند ،باعث تملیک آن نمیشود ،حتی اگر طرف مقابل آن را قبول کند .م ال دیگر این اسهت کهه اگهر مالهک
ح خود را از عین مملوکش اسقاط کند ،باعث نمیشود آن عین از ملکش خارج گردد .این امر بر خالف دیهن اسهت .دیهن ایهن قابلیهت را دارد؛ چهون شهیء
موجودی نیست و ابراء اسقاط است( .کرکی ،جامع المقا د 137 :9و138؛ شهید ثانی ،مسالکاالفهام )17_15 :6

4

 .و نیز :إرشاد450 :1 :؛ مختلفالشیعه 276 :6و277؛ تذكرةالفقهاء  236 ،101 :14و 327؛ حاشيه شرائع 537؛ مسالك 17 :6؛ غاية المرام 398 :2؛ اجلامع 365؛ كفايةاالحکام  237 ،27 :2و 238؛ مفتاح

الكرامة 108 :22و110؛ مفاتيحالشرایع 161 :3؛ األنواراللوامع . 461 _ 459 :12
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 .2اسقاط ح از روی اختیار و بدون درخواست ابتدایی مدیون عرفا منّتی ندارد تا تحمل آن بر کسی که ح بر عهده اوست ،ناگوار باشد .این امر بر خهالف
هبه اعیان است که قبول در آن اجماعی است .شاید اظهار قبول و مقارنت آن با ایجاب و رعایت شرایط حت م ل قبض و اقباض بعد از آن ،دلیل بهر تمایهل
شدید بر تملیک است که در بیشتر موارد ،موجب منّت است( .شهید ثانی ،مسالکاالفهام )17_15 :6
 _1ج) تعل عفو به ح قصاص
عفو ،ابراء ما فی الذمه است و به حقوق نیز تعل میگیرد و معنای اسقاط ح میدهد .ابراء نه تنها به حقوق مالی تعل میگیرد ،بلکه حقوق غیر مهالی را
نیز در بر میگیرد .با بررسی کاربرد فقها درمییابیم که ح اعم از مالی و غیر مالی است و به ح النا بودن قصاص تصهری شهده اسهت( .شهیخ طوسهی،
الخالف 467 :5؛ ابن ادری  ،السرائر 398 :2؛ محق حلی ،شرائعاالسالم 127 :4؛ ابن براج ،المهذب 326 :4؛ سیوری ،التنقی 486 :3؛ طبرسهی ،المؤتلهف :2
421؛ عالمه حلی ،تحریراالحکام225 :3 ،؛ سبزواری ،مهذباالحکام 110 :20؛ محق حلی ،نکت النهای  ) 173 :3همهان گونهه کهه بیهان شهد ،بهه عفهو از
قصاص برای اثبات عدم اشتراط قبول در عفو استناد کردهاند ،در حالی که معنای عفو در قصاص ،ابراء است( .نجفهی ،شهرائعاالسهالم 161 :3؛ شههید ثهانی،
مسالکاالفهام 15 :6و 16؛ بحرانی ،األنوار اللوامع )461 _ 459 :12
 _1د) مفهوم شرط و تمایز آن از تعلی
در لغت کلمه «شرط» به معنی الزام و التزام در بیع و اموری همانند بیع آمده است .در قامو  ،لسان العرب و تاج العرو چنین آمهده« :الشَّهرْطُ :إِلهزامُ
الشیء و التِزامُه فی البیعِ و نحوه؛ شرط ،الزام شیء و التزام آن در بیع و م ل آن است ».البته این معنای مصدری است( .ابن منظهور ،لسهانالعهرب 329 :7؛
زبیدی ،تاج العرو

)305 :10

یکی از شرطهایی که در حت ایقاعات و عقود بیان میشود ،شرط تنجیز و عدم تعلی است( .عالمه حلی ،مختلف الشیعه 48 :8؛ یمری ،غایه المهرام :3
360؛ نجفی ،جواهرالکالم  )117 :34تعلی موجب بطالن عقد و ایقاع است ،اما فقها شرط در عقود را تعلی محسوب نمیکننهد .در مهاده  101قهانون مجهازات
مصوب  92و تبصره  1آن 5نیز ،گذشت مشروط یا معلّ آمده و تنجیز معتبر شمرده شده است.
پرسش این است که شرط با تعلی چه فرقی دارد از نظر عرفی نیز شرط نوعی تعلی است ،همانطور که برخی فقها بر ماهیهت تعلیقهی شهرط تصهری
کردهاند( .تبریزی ،إرشاد الطالب  )152 :4به عقیده فقها تعلی در عقود باطل است ،اما شرط رمن عقد حی است .در تحلیل این بیان باید گفهت :در عقهد
یا ایقاع با دو چیز مواجهیم :یکی ا ل انشاء و دیگری منشاء .تعلی در ا ل انشا در عقود موجب بطالن است ،نه تعلی در منشأ .انشاء یا ایجاد مهیشهود یها
نمیشود و تعلی با این امر منافات دارد .م ال اگر فالن کار را انجام دادی ،خانهام را میفروشم که ا ل انشای بیع بر شرط متوقف شده است بر خهالف ایهن
که انشای بیع با شرط انجام کار ورت گیرد .انجام کار مستقل از بیع نیست ،ولی معلّ بر ا ل انشا هم نیست ،م هل« :بعهت الهدار مهع الشهرط؛ بها شهرط
فروختم» .به عبارت دیگر باید گفت التزام شرطی به اثر انشای عقدی رجوع میکند نه به تحق عقد و انشهاء( .سهبحانی ،المختهار 179؛ خهویی ،الشهروط أو

ٌ
 .5گذشت بايد ّ
منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتيب اثر داده میشود كه آن شرط يا معلق عليه حتقق يافته باشد .همچنني عدول از گذشت ،مسموع نيست.
ٌ
ٌ
محكوم عليه با قرار تأمني
تبصره  _1گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب ،رسيدگی و صدور حكم نيست ،ويل اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم حتقق شرط يا معلق عليه است .در اين صورت،
مناسب آزاد میشود.
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االلتزامات 111 :2؛ خویی ،مصباح الفقاهه  )275:6اما نسبت به ایقاعاتی همچون ابراء ،این سؤال مطرح است که آیا این نوع تعلی در آنها ممکهن و هحی
است و در ورت حت ،قلمرو آن تا چه حدودی است که در ادامه بحث به این دو سؤال پاسخ داده می شود.
 .2قلمرو نفوذ شرط در عفو از قصاص
شرط در عفو مشروط از قصاص به دو ورت ممکن است تصویر شود .اولین ورت آن است که شرط به ورت مستقیم در نف

عفو بررسی شهود.

اگر تصویر شرط در عفو به معنای ابراء ،ممتنع باشد ،برخی میگویند ماهیت شرط و عفو به ماهیت عقد ل یا هبه برمیگردد( .محق داماد ،قواعهد فقهه
 )265 :2در نتیجه ،شرط در عفو یا طرفی از عقد است یا به عنوان شرط در رمن عقد قرار میگیرد .بر این اسا  ،نفوذ انواع شهرط یعنهی فعهل ،و هف،
نتیجه ،خیار و نتیجه خیار در دو قسمت ابراء و عقد ،با بیان و بررسی آرای فقها تحلیل خواهد شد.
 _2الف) قلمرو نفوذ شرط در ابراء
در باره نفوذ شرط در ابراء ،بحث خا ی مطرح نیست؛ بلکه از آن جایی که ابراء نوعی از ایقاع است ،بحث ها و ادلّهه بهه هورت مسهتقیم بهه ایقهاع برمهی
گردند .در این بحث دو نظر مطرح است؛ برخی ،مطل شرط را نافذ نمیدانند( .عاملی ،مفتاحالکرامه 218 :14؛ نجفی ،جهواهرالکالم 117 ،11 :34و 118؛ شهیخ
انصاری ،المکاسب 149 :5؛ نائینی ،منی الطالب  55و 56؛ خمینی ،کتاب البیع 373 :4؛ افی ،استفتاء 95/8/16؛ سیستانی ،اسهتفتاء 95/8/25؛ تبریهزی ،هدایه
الطالب  450 :3و  )451برخی دیگر ،همه شروط را در ابراء نافذ میدانند ،ج ز شرط نتیجه خیهار کهه محهل اخهتالف اسهت( .یهزدی ،حاشهی المکاسهب 32 :2؛
شبیری ،استفتاء  95/8/15و 95/11/18؛ علوی در غیر شرط نتیجه خیار ،استفتاء 95/12/16؛ سبحانی ،استفتاء 95/12/16؛ قزوینی ،یغ العقهود  289و مکهارم،
استفتاء  .)95/12/28بنابر دیدگاه دوم که شرط در ابراء را نافذ میدانند؛ درباره اثر تخلف از شرط فعل در ابراء دو نظهر وجهود دارد؛ نظهر اول ایجهاد خیهار تخلهف
شرط است و مرجع تخلف و ف جعل خیار است .نظر دوم هم اینست که وفا نکردن به شرط در عفو و ایقاع سبب از بین رفتن ایقاع و منجهز نشهدن آن مهی
شود( .سبحانی ،استفتاء  95/12/16و قزوینی ،یغ العقود )289
 _2الف_  )1ادلّه نافذ نبودن مطل شرط در ابراء
همانطور که بیان شد درباره اینکه شرط در ایقاعات نافذ هست یا نه دو نظر وجود دارد .مطاب نظر اول مطل شرط در ابراء و عفو نافذ نیسهت .برخهی
فقها نادرست بودن شرط در ایقاعات جز در عت را به مشهور استناد دادهاند( .سبزواری ،مهذباالحکام  .) 279 :26این گروه از فقها دو دلیل برای مهدعای
خود اقامه کردهاند که در ادامه تبیین می شود.
دلیل اولی که برای منع نفوذ شرط در ایقاع بیان شده ،این است که مطاب مدلول روایت ،شرط آن چیزی است که بین االثنین محقه مهی شهود .در
روایتی از امام ادق ع چنین امده است« :عن أبی عبداهلل ع قال سمعته یقول من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب اهلل _ فالیجوز له و الیجهوز علهی الهذی
اشترط علیه والمسلمون عند شروطهم ممّا واف کتاب اهلل عزّوجلّ؛ از امام ادق ع شنیدم که میفرمود :کسی که شرطی مخالف کتاب اهلل کنهد ،شهرط
بر شرطکننده و بر کسی که بر او شرط شده است ،جایز نیست و مسلمانان نزد شرطهای خود هستند اگر آن شرطها با کتاب اهلل عزوجل موافه باشهند».
(عاملی ،وسائلالشیعه  )16 :18این در حالی است که ایقاع قائم به شخص واحد است(.عاملی ،مفتاحالکرامه 218 :14؛ نجفی ،جهواهرالکالم 64 :23؛ شهیخ
انصاری ،المکاسب  )148 :5در نتیجه ،ایقاع با معنای شرط تنافی دارد .تنافی بین مفهوم شرط و ماهیت ایقاع به دو گونه تبیین شده است.
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عدهای چنین تبیین کردهاند که :هر شرطی ناگزیر است که بین دو طرف باشد .ررای یک طرف به الزام شیء و ررای دیگری بهه التهزام بهه آن بهه
ورتی که اگر این تراری دوطرفه نباشد ،عنوان شرط بر آن منطب نمیشود .این بدین دلیل است که شرط ،قید مشروط اسهت .بهرای م هال ،اگهر یهک
مشروط م ل نماز فرض شود ،با توجه به معنای شرط که الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر است ،تصور قید و مقید در کنار یکدیگر عبارت اسهت از:
«نماز با قید الزام و التزام» .روشن است که الزام و التزام _ که به شرط تعبیر میشود _ قید برای نماز است .الزمه این سخن که گفته می شود قوام شهرط
به ررای دو طرف این است که ررایت مشروط علیه در مقید ساختن مشروط به شرط معتبر و مؤثر باشد ،به گونهای که اگر ررای مشروط علیهه نباشهد،
مشروط ،مقید به آن شرط نخواهد بود.
آنچه در تقیید چیزی به قید معتبر است ،همان شیء در اطالق آن شیء نسبت به آن قید نیز معتبر است .این در حالی است که اطالق ایقاع نسبت بهه ایهن
قید و شرط در اختیار مشروط علیه نیست .در نتیجه ،اطالق ایقاع ،قهرا موجب عدم ررایت مشروط علیه می شود .به عبارت دیگر ،اختیاری برای اطالق در ایقهاع
از ناحیه مشروط علیه نیست ،بلکه ایقاع به دست موجب است که به طور قهری بر مشروط علیه جاری میکند؛ که البته در غیر این ورت ،ایقاع نیسهت .ایهن در
حالی است که مفهوم شرط قید ررای مشروط علیه را اقتضا میکند و این تناقض است( .تبریزی ،هدای الطالب  450 :3و )451
دومین بیانی که برای تبیین تنافی بین ایقاع و شرط مطرح شده است مبتنی بر این است که شرط فاسد ،مفسد است .در این بیهان چنهین گفتهه مهیشهود:
زمانی که شرط در رمن ایقاع واقع گردد ،شرط یا بر مشروط علیه بدون توقف بر قبول و ررای او الزم الوفاء می شود یا اینکه به قبول و ررایت او نیهاز دارد
و بدون آن الزم و حی نیست .فرض اول ،چون منجر به ثبوت مال یا ح بر عهده فرد یا خروج مال بدون ررایت و توجهش میشود ،امکان التهزام بهه آن
نیست .در فرض دوم نیز در ورت نپذیرفتن و ررایت نداشتن مشروط علیه دو ورت فرض می شود :ورت اول ،بطالن شرط با ایقهاع اسهت کهه در ایهن
ورت ایقاع متوقف به قبول میشود .این در حالی است که مسلّما ایقاع به قبول نیاز ندارد ،نه در حت و نه در لزوم .ورت دوم هم ،حت ایقاع و بطهالن
شرط که البته خالف مبنایی است که شرط فاسد را موجب فساد عقد یا ایقاعی می داند که در رمن آن واقع شده است .همچنین خالف این اسهت کهه عقهود
تابع قصد است .بنابراین اگر ایقاع را به طور مقید قصد کند ،مطلقا واقع نمیشود .بنابراین با توجه به مبنای اشاره شده در باال ،شرط با وقوع ایقاع در تنافی اسهت.
(اراکی ،الخیارات 155و)154
دلیل دوم برای نافذ نبودن شرط در ایقاعات این است که معنای شرط در ایقاعات یا هادق نیسهت یها منصهرف اسهت( .انصهاری ،مکاسهب 149 :5؛
خمینی ،کتاب البیع  )373 :4این دلیل غیر از تنافی ایقاع با شرط است .این دلیل بر نکتههایی مبتنی است که از تعریف لغوی شهرط بهه معنهای مصهدری
برداشت میشود .در لغت ،شرط به معنای الزام و التزام در بیع و نحو آن آمده است .همان گونه که در قهامو  ،لسهان العهرب و تهاج العهرو مهیبینهیم:
«الشَّرْطُ :إِلزامُ الشیء و التِزامُه فی البیعِ و نحوه؛ شرط الزام شیء و التزام آن در بیع و م ل آن است»( .ابهن منظهور ،لسهانالعهرب 329 :7؛ القهامو
زبیدی ،تاج العرو

192؛

 )305 :10نکته اول در این تعریف آن است که شرط الزام و التزام در جایی است که چیزی را الزام میکنند یا بهه چیهزی ملتهزم مهی

شوند .نکته دوم این است که ظرف الزام و التزام ،بیع و نحو آن است .در نتیجه ،رمنیت و ظرفیت در شرط معتبر است .نکته دوم از عبهارت «بیهع و نحهو
بیع» به دست میآید که عقد مورد نظر است .در نتیجه ،شرط باید در ظرف عقود باشد .پ

شرط خارج از عقد حقیقتا شرط نیست .ههمچنهین اسهت اگهر
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خارج از عقد بنا بر آن گذاشته شده یا مقاوله بر آن شده باشد .در هر ورت ،شرط از نظر لغوی ،در این موارد ،شهرط ابتهدایی تلقهی مهیشهود .در هورت
اطالق ،معنای مجازی را در نظر میگیرند .در نتیجه ،مطل شرط در ابراء و عفو حی نیست.
 _2الف _  )2ادلّه نفوذ شرط در ابراء
همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد برخی فقها قائل به حت شرط در ابراء هستند( .شبیری ،استفتاء  95/8/15و95/11/18؛ علهوی در غیهر شهرط
نتیجه خیار ،استفتاء 95/12/16؛ سبحانی ،استفتاء 95/12/16؛ قزوینی ،هیغ العقهود 289؛ مکهارم ،اسهتفتاء  )95/12/28اسهتناد برخهی از فقهها بهه عمهوم
«المؤمنون عند شروطهم» (احسایی ،عوالی  )218 :1در بحث عت نشان میدهد که شرط در ایقاعات مانند ابراء اقتضای نفوذ دارد( .فارل هندی ،کشهف
االل ام 361 :8؛ اسدی ،المقتصر 305و 304؛ محق سبزواری ،کفای االحکام  )443 :2در نتیجه ،شرط در عفو اقتضای نفوذ را دارد.
این گروه معتقدند ادلّهای که برای منع نفوذ شرط در ایقاعات اقامه شده اند ،خالی از اشکال نیست( .شیخ انصهاری ،کتهاب المکاسهب 149 :5؛ یهزدی،
حاشی المکاسب 31 :2؛ ا فهانی ،حاشی کتاب المکاسب 218 :4؛ خویی ،مصباح الفقاه 266 :6؛ روحانی ،المرتقى 281 :1؛ خویی ،الشهروط أو االلتزامهات
93 :2؛ روحانی ،فقه الصادق 162 :17؛ خویی ،مبانی تکمل المنهاج  )39 :8چرا که بین شرط و ایقاع تنافی وجود ندارد .چون از سهویی معنهای شهرط مبهدأ
برای دو معنای متضایف است ،بنابراین آنچه در دق مفهوم شرط مهم است ،وجود مشروط و مشهروط لهه اسهت .از سهویی دیگهر ممکهن اسهت قبهول
مشروط علیه در شرط الزم باشد ،اما به این معنی نیست که ایقاع به آن متقوم باشد .از سویی دیگر نیز روایتی که برای بیان تنافی بدان استناد شده اسهت،
بر مدعی داللت نمیکند و بر مورد غالب حمل میشود .در نتیجه ،شرط ادق است و ایقاع هم به قبول نیاز ندارد .البته بر برخی ادلّه در مورد تنافی ایقهاع
و شرط نقد مبنایی وارد است چرا که سرایت فساد از شرط به عقد یا ایقاع حی نیست( .اراکی ،الخیارات  155و )154
عالوه بر این ،بسیاری از احبنظران در دلیل دوم یعنی عدم دق مفهوم شرط خدشه کردهاند( .ا فهانی ،حاشیه المکاسب 219 :4و218؛ روحهانی،
منهاج الفقاه 386 :5و387؛ روحانی ،فقه الصادق 163 :17؛ سبزواری ،مهذباالحکام 121 :17؛ خویی ،مبانی تکمله المنهاج 38 :8و 39؛ تبریهزی ،إرشهاد
الطالب 151 :4؛ سبحانی ،المختار  )179به عقیده این گروه از فقها در تحق شرط تنها چیزی که الزم و مهم است ،وجود آن در رمن یک التزام اسهت .از
سویی دیگر دلیلی وجود ندارد که گفته شود شرط باید در رمن دو التزام باشد .مضافا که شرعاً و عقالئاً نفوذ شرط اعم از اینست که در رمن یهک یها دو
التزام باشد.
بنابراین وار است که مفهوم شرط در ایقاع ادق است؛ چون عمل اشتراط عملی مخصوص به متشرعه نیست ،بلکه عملی است که عمهوم عقهالء
در زندگی خود به ورت فراوان انجام میدهند .نزد عقالء عمل اشتراط اختصا ی به عقود ندارد بلکه در ایقاعاتی همچون طالق ،به وفور اتفاق میافتهد.
باالتر اینکه عالمه مجلسی فی الجلمه ادعای اجماع بر حت شرط در عت را مطرح کردهاند( .مرآا العقول  )295 :21این خهود دلیهل بهر هدق مفههوم
شرط در ایقاعات است.
با این توریحات روشن شد که مانعی برای نفوذ شرط در ایقاعات نیست .پ مانعی برای نفوذ شرط فعل و و ف در ابراء و بهه تبهع آن ،شهرط در عفهو ،وجهود
ندارد .در ورت تخلف از انجام دادن شرط فعل ،ح خیار فسخ برای شرطکننده ثابت میشود .مرجع شرط و ف ،جعل خیار است کهه در شهرط خیهار از آن بحهث
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میشود .در ورت اعمال خیار ،آنچه ابراء شده است ،برمی گردد .در نتیجه ،در عفو مشروط از قصاص اگر بهه شهرط عمهل نشهود ،در هورت اعمهال خیهار ،حه
قصاص باز می گردد .البته برخی ،اثر تخلف شرط را کشف از عدم تنجیز و عدم تحق ابراء میدانند( .قزوینی ،یغالعقود 289؛ سبحانی ،استفتاء )95/12/16
در مورد شرط نتیجه ،اختالفاتی که در عقد موجود است ،در ابراء نیز جاری است .نفوذ شرط نتیجه مبتنی بر این است که در تحقه آن سهبب خا هی
در شرع قرار داده شده است یا نه و بین عقد و غیر آن فرقی نیست .اگر از دیدگاه فقیه ،سبب خا ی مورد نظر باشد ،با شرط نتیجه حا هل نمهیشهود .در
غیر این ورت ،با رعایت جهتهای دیگر شرط نافذ است( .شیخ انصاری ،مکاسهب 283؛ میهرزا حبیهباهلل ،کتهاباإلجهارا 54؛ خمینهی ،اسهتفتاء 91 :2؛
بجنوردی ،قواعد فقهیه  )417نفوذ ،نتیجه خیار یا فسخ از این موارد است .برخی ،انفساخ را دارای سبب شرعی خاص م ل ثبوت ح خیار میدانند و شهرط
نتیجه خیار را نافذ نمیدانند( .علوی گرگانی ،استفتاء  )95/12/16در مقابل ،برخی ،شرط نتیجه خیار را در شرع دارای سبب خا ی نمیدانند و نتیجه فسهخ
را نافذ میدانند( .شبیری زنجانی ،استفتاء 95/12/17؛ مکارم شیرازی ،استفتاء  )95/12/28در مورد شرط خیار در ابراء ،از هاحبنظهران در نفهوذ شهرط در
ابراء بیانی مستقل یافت نشد ،اما در بحث شرط خیار نظر خود را بیان کردهاند .بنابراین ،شرط خیار در ابراء به ورت مستقل بررسی میشود.
 _2ب) قلمرو نفوذ شرط خیار در ابراء
از دیدگاه بسیاری از فقها ،شرط خیار در ابراء حی نیست( .نجفی ،جواهرالکالم 64 :23؛ انصاری ،کتاب المکاسب 148 :5؛ نهائینی ،منیه الطالب 56؛ یهزدی،
حاشی المکاسب 32 :2و 31؛ امام خمینی ،تحریر الوسیل 520 :1؛ حکیم ،منهاجالصالحین 41 :2؛ خویی ،منهاجالصالحین 30: 2؛ تبریزی ،منههاجالصهالحین 34 :2؛
وحید ،منهاجالصالحین  6)39 :3در مقابل ،به باور برخی دیگر از فقها ،شرط خیار در ابهراء نافهذ اسهت( .شهبیری زنجهانی ،اسهتفتاء  95/8/15و 95/11/18؛ علهوی
گرگانی استفتاء  )95/12/16در نتیجه ،دو دیدگاه در نفوذ این شرط به عنوان شرط در عفو با ماهیت ابراء بین فقهاء مطرح است.
 _2ب_  )1ادلّه عدم نفوذ شرط خیار در ابراء
مهمترین دلیل برای عدم نفوذ شرط خیار در ابراء از نظر برخی فقها ،اجماع است( .اردبیلی ،مجمع الفائدا 411 :8؛ یزدی ،حاشی المکاسهب 32 :2و 31و
سبزواری ،مهذباالحکام  )124 :17در مباحث قبل گفته شد که برخی معتقدند به طور مطل شرط در ابراء نافذ نیست .بنابراین به همان دالیلی که شهرط
خیار در مطل ایقاعات نافذ نیست؛ شرط خیار در ابراء به عنوان یک ایقاع ،نافذ نیست( .انصاری ،کتاب المکاسب 149 :5؛ امام خمینی ،کتاب البیهع 373 :4؛
نائینی ،منی الطالب  55و )56البته ادله دیگری نیز مطرح شده است .برخی از فقها ،عنوان شرط را تنها بر شرط خیار ادق میدانند نهه بهر مطله شهرط.
(تبریزی ،إرشاد الطالب  )154 :4برخی از فقها همچون امام خمینی دلیل عدم نفوذ شرط خیار در ابراء را اینگونه بیان کرده اند :فسخ در ابهراء محهال اسهت،
چون ابراء از امور عدمی است و قابلیت بقا ندارد( .کتابالبیع  )375 :4محق کرکی به این دلیل که ابراء اسقاط اسهت ،شهرط خیهار را هحی نمهیداننهد.
(جامع المقا د  )304 :4گروهی دیگر هم فسخ را عقال ممکن میدانند ،ولی معتقدند که فسخ شرعا باید از ادلّه شرط ثابت خارج باشد .ادلّهه شهرط قابلیهت
ندارد مشروعیت فسخ را اثبات کند و شرط کردن سببیت اعطا نمیکند( .نراقی ،مشارق األحکام 330؛ شیخ انصهاری ،کتهاب المکاسهب  150 :5و شهریعت
ا فهانی ،نخب األزهار )151
6

 .و نیز در :شرائع 17 :2؛ إرشاد 375 :1؛ نضد القواعد الفقهية 353؛ الدروس 267: 3و268؛ حاشية المختصر 94؛ جامع المقاصد 304 :4؛ مفتاح الكرامة 218 :14؛ مشارق األحكام 330؛ كتاب البيع 373: 4؛ مصباح  269 :6و 271و 281؛ منهاج خویی 30: 2؛ إرشاد
الطالب 154 :4؛ صافی ،هداية العباد 315 :1؛ گلپایگانی ،هداية العباد 365 :1؛ منهاج سیستانی  44 :2؛ جامعالمسائل 551 :2؛ منهاج حکیم 62 :2؛ منهاج فیاض 147 :2؛ المختار يف أحكام 183؛ هداية الطالب .451 :3
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ادله دیگری نیز از جانب برخی فقهاء اقامه شده است .م ال برخی عموم «المؤمنون عند شروطهم» را ظاهر در شرط فعل میدانند( .احسایی ،عهوالی :1
 )218برخی دیگر معتقدند اگر شرط شامل شرط خیار شود ،این دلیل به عقد منصرف است .فررا بپذیریم در ایقاعات هم ادق هستند ،خصوص خیار ،بها
مفهوم ابراء منافات دارد( .خویی ،مصباحالفقاهه 269 :6و )270
 _2ب_  )2ادلّه نفوذ شرط خیار در ابراء
تمام ادلّهای که برای عدم نفوذ شرط خیار بیان شده است ،اشکال دارد .با توجه به فتوای بسیاری از فقها بر نافذ نبودن شرط خیار ،به نظر میرسد مهمترین
دلیل ،اجماع باشد .البته به نظر می رسد که اجماع محق نشده است .امر مؤید این مطلب است ،اوالً برخی فقها نافهذ نبهودن شهرط خیهار را بهه ثبهوت اجمهاع
موکول کرده و نسبت به نفی یا اثبات آن چیزی نگفتهاند .همین امر در ثابت نشدن اجماع کافی است .ثانیاً اقامه تعلیلهای متعدد از جانب فقها نشان می دههد
که اجماع مسلّمی وجود نداشته که سبب تردید و تعلیل شده است( .اردبیلی ،مجمع الفائدا 411 :8؛ کاشف الغطا ،مورد األنام 60 :4؛ روحهانی ،فقهه الصهادق :17
 )164عالوه بر این ،روایتی در باب عت نشاندهنده نفوذ شرط خیار است .موثّق إسحاق بن عمّار أو حیحته ،عن أبی عبد اللّه ع قال« :سهَلته عهن الرجهل
یعت مملوکه ،و یزوّجه ابنته ،و یشترط علیه إن هو أغارها أن یردّه فی الرقّ .قال له شرطه؛ از حضرت پرسیدم :مردی کهه مملهوکش را آزاد و دختهرش را بهه او
تزویج میکند و شرط میکند اگر ازدواج دیگری کند ،به رقیت برگردد ،تکلیفش چیست حضرت جواب داد :برای او شرطش است»( .عهاملی ،وسهائل الشهیع
)27 :23
 _2ب) قلمرو نفوذ شرط در ل
بنا بر برخی نظرها ،در ورت امتناع شرط در ابراء ،شرط و عفو از قصاص به ماهیت عقد هبه یا عقد ل رجوع میکننهد( .محقه دامهاد ،قواعهد فقهه )265 :2
بنابراین وقتی ولیّ دم میگوید عفو میکنم با شرط پرداخت مال ،این قول او عقد هبه یا ل است .با توجه به اینکه هبه در اعیان به کار میرود و با توجهه بهه ایهن
که ماهیت عفو و معنای عفو ،ابراء ح است ،رجوع ماهیت آن _ در مقابل پرداخت مال یا در مقابل عمل _ به هبه بسیار بعید است .ح قصاص قابلیت نقهل نهدارد
و سلطنت بر آن از طرف اولیای دم به دلیل تعبد است .برای اسقاط ح قصاص میتوان از ماهیت ل استفاده کرد .ترک مجازات از نظر عرف بخشهش اسهت .بها
این حال ،این موارد مجاز هستند و متعل آنها در حقیقت ،مال نیست .گویی محو معا ی به ورت مال هدیه داده شده است .پ ماهیت هحی بهرای تصهحی
عفو و شرط ،ل است.
اما در ورت امتناع شرط ،برای حفظ عنوان اسقاط ح یا ابراء ،چند ورت را می توان مطرح کرد؛ یا ل بر اسقاط واقع شهود و شهرط بهه هورت
معوّض باشد ،م ل ل بر اسقاط ح در مقابل دیه .یا اینکه ل بر اسقاط واقع شود و ل غیر معوّض است و شرط با حفهظ شهرطیت در رهمن آن
قرار بگیرد ،م ل ل بر اسقاط با شرط پرداخت دیه .یا اینکه ل معوّض باشد و شرط با حفظ شرطیت در رمن آن قرار بگیرد ،م ل ل بر اسهقاط بها
شرط انجام عمل .در تمام موارد ،ابراء جزئی از عقد است ،اما ماهیتش تغییر نمیکند .قلمرو نفوذ شرط اعم از شرط فعل ،و ف ،نتیجه ،فسخ و خیار در ایهن
زمینه بررسی میشود.
 _2ج _  )1نفوذ مطل شرط در ل
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فقها شرط در رمن ل بر اسقاط ح را نافذ میدانند .برخی دیگر همه شروط اعم از فعل ،و ف و نتیجه را در برخی موارد نافهذ مهیداننهد .برخهی
دیگر نیز شرط نتیجه فسخ را نافذ نمیدانند( .شبیری ،استفتاء 95/11/18و 95/11/21و95/11/23؛ مکارم شیرازی ،اسهتفتاء 95/11/22؛ سهبحانی ،اسهتفتاء
95/11/23؛ سیستانی ،استفتاء  95/11/26و 95/12/1؛ گرامی ،استفتاء )95/12/22
موانع دق شرط که در ایقاعات بیان شد و تنافی که بین عقد و شرط بیان شد ،در عقد وجود ندارد .در نتیجهه ،عمهوم «اوفهوا بهالعقود» (مائهده )1 /و
عموم «المؤمنون عند شروطهم» (احسایی ،عوالی  )218 :1شرط در عقد ل را در بر میگیرد .پ

در این زمینه بین ل معاوری و غیهر معاورهی بهر

اسقاط ح فرقی وجود ندارد و شرط در رمن آن ادق و نافذ است .یکی از آثار نفوذ شرط این است که در ورت تخلف ،خیهار بهه وجهود مهی آیهد .در
ورت اعمال خیار ،ح اسقاط شده برمیگردد و در شرط خیار نیز حکم مسأله همین است .در بازگشت ح اسقاط شده ،اشکال مشترکی بهین شهرط در
ل و شرط در ابراء وجود دارد که در بحث شرط خیار بیان میشود.
برخی فقها در مورد شرط نتیجه فسخ یا خیار معتقد به نفوذ آن هستند( .بهجت ،اسهتفتاء 264 :3؛ شهبیری ،اسهتفتاء 95/11/18؛ گرامهی ،اسهتفتاء  )95/12/22در
مقابل برخی دیگر معتقد به عدم نفوذ هستند( .مکارم شیرازی ،استفتاء 171 :1؛ منتظری ،رسهاله اسهتفتائات 230 :3؛ هافی ،اسهتفتاء 95/11/23؛ سهبحانی ،اسهتفتاء
95/11/23؛ سیستانی ،استفتاء  95/11/26و 95/12/1؛ علوی ،استفتاء  )95/12/26مطالبی که در مورد شرط نتیجه در بحث شرط در ابراء گفته شهد ،عینهاً در ایهنجها
نیز مطرح است.
 _ 2ج _  )2نفوذ شرط خیار در ل
در ل معاوری بسیاری از فقها معتقد به نفوذ شرط خیار به ورت مطل هستند .برخی دیگر نیز به حت آن در مقام ابراء تصری دارند( .حلی ،تحریهر االحکهام :2
293؛ کاشف الغطا ،مورد األنام 57 :4؛ سبحانی ،المختار فی أحکام 183؛ خوانساری ،منی الطالب 57؛ نجفی ،جهواهرالکالم 62 :23؛ بهجهت ،جهامعالمسهائل  551 :2و 552؛
شبیری ،استفتاء 95/11/18؛ گرامی ،استفتاء  )95/12/22با این حال ،برخی دیگر ،شرط خیار را در ل معاوری جاری نمیداننهد( .مفیهد ،المبسهوط 80 :2؛ امهام خمینهی،
کتاب البیع )385 :4
اگر ل بر حسب کاربرد شایع ،ابراء (یزدی ،حاشی مکاسب  )222 :4یا مفید فایده ابراء باشد ،بنا بر مبنای قدما کهه هل را عقهد مسهتقل نمهیدانسهتند( ،شههید ثهانی،
مسالکاالفهام 261 :4و260؛ بحرانی ،غای المرام  )221 :2ماهیت آن ابراء خواهد بود .در نتیجه ،شرط خیار در آن نافذ نیست و بحث در آن به مباحث ابرای مشهروط بهاز مهی
گردد .اما اگر ل را عقد مستقل بدانیم ،برخی ،شرط خیار را در ل مفید ابراء که معاوری نیست ،نافذ نمیدانند( .حلی ،تحریراالحکهام 293 :2؛ سهبزواری ،مههذباالحکهام
356و 354؛ کاشف الغطا ،منهلالغمام 131 :1و130؛ بحرانی ،غای المرام 44 :2؛ شیخ انصاری ،مکاسب  150 :5و خوانساری ،منی الطالب  )57در مقابهل ،برخهی دیگهر شهرط
خیار را در چنین لحی نافذ میدانند( .خمینی ،بیع 385: 4؛ یزدی ،حاشی مکاسب  223 :4و 222؛ بهجت ،جامع المسائل 551 :2و552؛ شبیری ،اسهتفتا 95/11/18؛ گرامهی،
استفتا )95/12/22
علت نافذ نبودن شرط در ل مفید ابراء غیر معاوری این است که اقاله و فسخ در آن مشروع نیست .عموم ادلّه شرط نمیتواند فسخ را مشهروع کنهد
و باید خارج از ادلّه شرط ثابت گردد .اگر شک در سببیتِ فسخ شود ،همین شک برای نافذ نبودن کفایت مهیکنهد( .نراقهی ،مشهارق األحکهام 330؛ شهیخ
انصاری ،مکاسب  )150 :5دلیل دیگر این است که حقیقتا این موارد ابراء است و چون در معاوره نیست ،میتوان گفت شرط خیهار ،شهرط ابتهدایی اسهت.
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(خوانساری ،منی الطالب  )57در مورد ل معاوری ،از بین بردن ابراء و اسقاط فرع اعتبار وجود آن دو بعد از عقد است و این امر محهال اسهت( .خمینهی،
بیع  )385: 4این سه دلیل در بحث ابراء نیز مشترک است.
ادلّه نافذ نبودن شرط در ل غیر معاوری تمام نیست .موانع خیار شرط که در ابراء گذشت ،در عقد وجود ندارد .عبهارات قهدماء در مهورد نفهوذ خیهار
شرط نه تنها بر عنوان عقد حمل شده است( ،حلی ،إرشاد األذهان 375 :1؛ حلی ،قواعد األحکام 68 :2؛ فارل مقداد ،نضد القواعد 352؛ شهید ثانی ،معهالم
الدین 351 :1؛ شهید اول ،الدرو

 267 ،3و شهید ثانی ،فوائد القواعد  )616بلکه ادعای اجماع بر نفوذ خیار شرط در عقهود و خصهوص هل معاورهی

شده است( .حلی ،تذکرا 63 :11؛ سبزواری ،مهذب األحکام 11:18؛ محق سبزواری ،کفای األحکام  470: 1و اردبیلی ،مجمهع الفائهدا )411 :8 :رجهوع از
ایقاع هم از نظر عقل و شرع همان طور که در برخی روایات آمده است 7،اشکالی ندارد .در عقد ،اقاله ثابت است و استمرار هم در آن وجود دارد .عموم ادلّهه
شرط ،این شرط را در بر میگیرد که در ورت اعمال خیار به حالت اولیه برمیگردد .در نتیجه ،در عفو مشروط از قصاص میتوان در رمن مصهالحه بهر
پرداخت دیه در مدت معین شرط خیار کرد .در ورت اعمال خیار ،ح قصاص برای اولیای دم ثابت میگردد و میتوانند آن را اجرا کنند.
 .3شرط فاسد در عفو از قصاص
از مباحث گذشته مشخص شد که برخی شروط به دلیل برخی نگرشها به آنها ،نادرست و باطل هستند .عالوه بر آن ،شرایطی در تحق شرط معتبهر
است که نبود آنها سبب بطالن شرط میشود( .بجنوردی ،قواعد فقهیه  497 _ 412 :2و مشکینی ،مصطلحات الفقه 312و )313از جمله این شروط مهی
توان به این موارد اشاره کرد :شرط جایز باشد یا مخالف کتاب و سنت نباشد؛ قدرت بر انجام شرط داشته باشد؛ غرض عقالیی داشته باشد؛ مجهول نباشهد؛
خالف مقتضی عقد یا ایقاع نباشد؛ در متن عقد به آن ملتزم شود و منجّز باشد.
حال سؤال این است آیا این شرط فاسد مانند شرط حرام یا غیر عقالیی یا نامقدور موجب بطالن عفو از قصاص میشود یا عفو بر حت خود باقی مهی
ماند شروط اگر از ارکان عفو از قصاص باشند ،م ال درباره یک شرط به گونهای تراری شده است که اگر شرط نباشد ،ا ال تراری بهر عفهو هورت نمهی
گیرد یا به ا طالح از موارد اتحاد مطلوب است؛ و یا خالف مقتضی عفو باشد ،در این ورت بطالن شرط ،سبب بطالن عفو میشهود .در غیهر ایهن مهوارد،
شرط باطل موجب بطالن عفو نمیشود .م ال در شرط علیه خانواده جانی یا شرط قطع اعضا یا شرط خیار یا شرط نتیجه خیار یا انفساخ در هورت بطهالن،
فقط شرط باطل است .پ

عفو حی است مگر اینکه کشف شود بدون این شروط ا الً اولیای دم حارر به عفو نیستند و این شهروط از ارکهان انشهای

عفو هستند .این مطلب با نظر برخی احبنظران سازگار اسهت( .شهبیری ،اسهتفتاء 95/11/18و95/12/17؛ مکهارم شهیرازی ،اسهتفتاء 95/12/15؛ گرامهی،
استفتاء 95/12/15؛ سبحانی ،استفتاء  95/12/16و علوی ،استفتاء )95/12/16
 .4حت شرط قطع اعضا و شرط علیه خانواده جانی در عفو از قصاص
 _4الف) شرط قطع اعضا در عفو از قصاص

ّ 7
ّ
ّ
يزوجه ابنته ،و يشرتط عليه إن هو أغارها أن ّ
ّللا؟ع؟ قال« :سئلته عن الرجل يعتق مملوكه ،و ّ
موثقة إسحاق بن ّ
يرده يف الرق .قال له شرطه؛ از حضرت پرسیدم :مردی که مملوکش را آزاد و
عمار أو صحيحته ،عن أيب عبد
.
دخرتش را به او تزویج میکند و شرط میکند اگر ازدواج دیگری کند ،به رقیت برگردد ،تکلیفش چیست؟ حضرت جواب داد :برای او شرطش است»( .عاملی ،وسائل الشيعة)27 :23 :
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در قتل عمد برای اولیای دم ح قصاص ثابت میشود و اولیای دم میتوانند با عفو ،مالی را به اندازه دیه یا بیشتر ،از جهانی بگیرنهد .اولیهای دم مهی
توانند عفو خود را به شروطی مانند پرداخت دیه مشروط کنند .با این حال ،آیا اولیای دم میتوانند عفو از ح قصهاص را بهه قطهع قسهمتی از بهدن جهانی
مشروط کنند
دلیل ررورت این بحث آن است که جانی برای رهایی از اعدام از این طری میتواند جان خود را حفظ کنهد .از طهرف دیگهر ،بهدون تعهدّی از حه
قصاص و با عفو از آن عالوه بر گرفتن مال به عنوان جبران خسارت مالی ناشی از قتل ،راه دیگری برای تشفّی و جبران آسیبهای روحی اولیهای دم بهه
دست میآید.
بررسی شرط قطع اعضا با قطع نظر از اینکه مورد عفو چه چیزی باشد ،در دو فرض مالحظه میشود .فرض اول ،شامل شهرط قطهع اعضها بها رهرر
عمدهی منجر به قتل و یا نامنتهی به قتل و فرض دوم ،شرط قطع اعضا بدون ررر عمده است .شرط قطع اعضا در خصوص عفو از قصهاص بها در نظهر
گرفتن ویژگی حفظ نف

تنها در یک ورت به بررسی نیاز دارد .آن ورت هم فرض ررر عمده نامنتهی به قتل است .در هر بحث ،حکم تکلیفی انهواع

قطع بررسی و نقد میشود .سپ

حکم ورعی مصالحه و شرط قطع اعضا بیان میشود.

 _4الف _  )1شرط قطع اعضا در مطل عفو
در این تحلیل ،شرط قطع اعضا در دو فرض ،از نظر حکم تکلیفی و ورعی بررسی می شود .فرض اول ،قطع اعضا بها رهرر عمهده اسهت .در رهرر منجهر بهه قتهل و
نامنتهی به قتل ،آراء و ادلّه حکم تکلیفی آن بیان میشود .فرض دوم ،شرط قطع اعضا بدون ررر عمده را در برمیگیرد که آراء و ادلّهه حکهم تکلیفهی در آن بررسهی مهی
گردد.
اول _ ادلّه نافذ نبودن شرط قطع اعضا با ررر عمده
شرط قطع اعضا با ررر عمده اعم از آن است که حیات متوقف بر آن باشد م ل قلب یا اینکه حیات متوقف بر آن نباشد م ل دست و پا و انگشهتان و
چشم و قرنیه یا یک کلیه .در حرمت قطع اعضایی که منجر به مرگ میشود ،اشکالی نیست .حرمت قتل هم بسهیار واره اسهت( .تبریهزی ،اسهتفتاء :1
471؛ منتظری ،رساله استفتائات 379 :2؛ مکارم شیرازی ،احکام پزشکى  )122با این حال ،آرای فقها بر حرمت قطع اعضایی است که موجب مهرگ نمهی
شود( .وحید ،تورهی المسهائل 612؛ شهبیری ،اسهتفتاء 95/11/27؛ مکهارم شهیرازی ،اسهتفتاء 95/11/27؛ علهوی ،اسهتفتاء 95/11/27؛ گرامهی ،اسهتفتاء
95/11/27؛ سبحانی ،استفتاء  95/12/2و سیستانی ،استفتاء )95/12/4
ادلّهای که بر حرمت اررار به نف

میتوان به آنها استناد کرد ،عبارتند از:

یک _ حکم عقل یا بنای عقال بر اینکه انسان از مضرات اجتناب کند و نسبت به آن هم ردعی نیست.
دو _ قاعده ال ررر و ال ررار که از برخی روایات به دست آمده است( .عاملی ،وسائل الشیع )428 _ 426 :25
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سه _ آیه  117تا  121سوره نساء که بر حرمت تغییر خلقت از طری قطع استدالل شده است 8.در این آیه گفته شده است« :اینان به جای خداونهد جهز
جمادی (مانند بتها) را نمیپرستند و جز شیطان سرکش را نمیپرستند .خداوند ،شیطان را گرفتار لعنت کرد و او گفت :از بنهدگان تهو سههمی معهین را مهی
گیرم .آن گاه آنان را به گمراهی میکشانم و به (دام) آرزوهای دور و درازی میاندازم و به آنان فرمان میدهم تا گوشهای چارپایهان را ببرنهد (تها عالمتهی
باشد که این حیوان نصیب بتهاست) و به آنان دستور میدهم که آفرینش الهی را دگرگون کنند .هر ک

به جای خداوند ،شیطان را ولیّ خهود قهرار دههد،

آشکارا زیانکار شده است و سرانجام ایشان جهنم است و گریزگاهی از آن ندارد».
چهار _ روایت :در این روایت راوی به امام باقر ع میگوید« :چرا خداوند مردار و خون و گوشت خوک و شراب را حرام کرده است » امام میفرمایهد:
«اگر خداوند اینها را حرام و جز آن را حالل کرده است ،برای میل کردن به چیزهای حالل و بیمیلی به چیزههای حهرام نیسهت ،بلکهه خداونهد په

از

آفرینش مخلوقات ،آنچه را میدانست مایه قوام بدن آنهاست و برایشان سودمند است ،حالل و مباح قرار داد و آنها را از آنچهه برایشهان زیهانبخهش
است ،باز داشت .آن گاه برای شخص مضطر در زمانی که بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود ،آن را به قدر نیاز حالل کرد».

9

پنج _ روایتی که از اذالل مؤمن نهی کرده و قطع اعضا نوعی اذالل است« :عن ابی عبداهلل ع قال :إنّ اهلل تبارک و تعالی فوض إلهی المهومن کهل
شیء اال إذالل نفسه؛ خداوند به مؤمن ،هر چیزی جز خوار کردن خود را واگذار کرده است»( .همان )157: 16
در نقد و بررسی این ادله باید گفت :از میان ادلّه ،حکم عقل یا بنای عقال و دلیل اذالل مؤمن بر حرمت داللهت مهیکننهد .عملهی را مهیتهوان مهورد
مصالحه قرار داد که امری جایز باشد .همچنین عملی را میتوان شرط قرار داد که امری جایز باشد .در نتیجهه ،در رهمن مصهالحه ،چنهین شهرطی بها دو
فررش نافذ نیست و مصالحه آن به گونهای که عوض قرار گیرد ،حی نیست .قاعده ال ررر و ال اررار نیز بر حرمت تکلیفی بر خهود شهخص داللهت
ندارد و بر اررار بر غیر داللت دارد .آیه هم داللت ندارد که هر تغییر خلقتی از اعمال شیطان باشد .روایت دیگر هم بر مهدعی داللهت نهدارد و بهر فهرض
داللت هم از نظر سندی قابل استناد نیست( .مؤمن ،پیوند اعضا )45_3
دوم _ ادلّه نفوذ شرط قطع اعضا بدون ررر عمده
نظرات مربوط به قطع اعضا بدون ررر عمده مانند قطع گوشت و پوست با ررای شخص بر جواز داللت میکنند( .امام خمینی ،توری المسائل 899 :2؛ وحیهد ،تورهی المسهائل
612؛ شبیری زنجانی ،استفتاء  95/11/18و 95/11/ 27؛ گرامی ،استفتاء 95/11/27؛ سبحانی ،استفتاء 95/12/2؛ سیسهتانی ،اسهتفتاء  95/12/4و مکهارم شهیرازی ،اسهتفتاء )95/12/21
عمل قطع ،عملی محترم و قابل دریافت اجرت است .در نتیجه ،بنا بر نظر بسیاری از فقها ،مصالحه بر این عمل و قرار دادن آن به ورت شرط ،حی و نافذ اسهت ههر چنهد غهرض
اهمی هم در این قطع نباشد.
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َّ ْ َ َ َّ ً ْ ُ
ُ ْ َ َُْ ْ 8
ّللا فقْد
ون ِ
ِ « .إن يدعون مِ ن دون ِِه ِإال ِإناثا و ِإن يدعون ِإال شيطانا م ِريدا لعنه ّللا و قال ألَّتِذن مِ ن ِعبادِ َ ن ِصيبا مفرو ا و أل ِ لنهم و ألمنينهم و َلمرنهم فليبتكن آذان األنع ِام و َلمرنهم فليغرِّين خلق ِ
ّللا و من يتخِ ذِ الشيطان ولِيا مِ ن د ِ
َ َ ُْ َ ًُ ً َ ُ ُ ْ َُ َ ِّ ْ َ َ َ ُ ُُ َّ ْ َ ُ َّ ُُ ًُ َ َْ َ ُ ْ َ َ َُّ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ً
خ ِسر خسرانا م ِبينا يعِ دهم و يمن ِيهم و ما ي ِعدهم الشيطان ِإال غرورا أولئِ ك مأواهم جهنم و ال َِيدون عنها محِ يصا»
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« .قال :قلت البی عبدّللا؟ع؟ اخربنی جعلنی ّللا فداک لم حرم ّللا اخلمر و المیته والدم و حلم اخلزنیر قال ان ّللا تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سواه من رغبه منه فیما (حرم علیهم) وال زهد فیما
(احل لهم) و لکنه خلق اخللق (فعلم) ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم فاحله لهم و اباحه تفضال منه علیهم به لمصلحتهم و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم ثم اباحه للمضطر و احله له فی الوقت الذی الیقوم بدنه
اال به»( .عاملی ،وسائل الشیعه )99 :24
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ادلّه حرمت این فرض نیز همان ادلّهای است که در فرض اول بیان شد .با این حال ،حکم عقل یا بنای عقال در مورد رررهای عمده ثابت اسهت ،امها
در مورد رررهایی که عمده نیستند و اغراض عقالیی دارند به ویژه با اغراض مهم یا اهم ،حکم عقل و بنای عقال در احتراز از آنها ثابهت نیسهت .دربهاره
اذالل مؤمن نیز هر قطعی موجب دق این عنوان نیست به ویژه در جایی که غرض عقالیی مطرح باشد .حتی در جایی هم که غرض مهم یا اهمهی در
کار باشد ،چنین است .همچنین در موارد ررر عمده با وجود اغراض اهم ،بریدن و قطع اشکالی ندارد ،مانند قطع دست بهرای حفهظ نفه

فهرد کهه آرای

فقهی این نظر را تأیید میکننهد( .شهبیری ،اسهتفتاء 95/11/18؛ گرامهی ،اسهتفتاء 95/11/27؛ سیسهتانی ،اسهتفتاء  95/12/4و مکهارم شهیرازی ،اسهتفتاء
)95/12/21
در نتیجه ،ل بر قطع و شرط قطع در رمن آن در قطع اعضایی که ررر عمده ندارد ،م ل قطع گوشت و پوستی که نقص دایمی نیست ،جایز است مگر اینکهه
عنوان ثانوی بر آن منطب شود م ل وهن دین.
 _4الف _  )2شرط قطع اعضا با توجه به حفظ نف

جانی

با توجه به مطالبی که بیان شد ،نافذ نبودن شرط قطع اعضای منجر به مرگ در عفو از قصاص بیان شد .حت شرط قطع اعضا بدون ررر عمهده در
عفو از قصاص نیز روشن شد .تنها یک فرض باقی میماند .آراء و ادلّه مربوط به فرض قطع اعضا با ررر عمده نامنتهی به قتل به این دلیهل کهه ویژگهی
عفو از قصاص ممکن است سبب حلّیت آن شود ،بررسی خواهد شد.
بیشتر نظرات بر نافذ نبودن شرط قطع اعضای با ررر عمده در غیر قتل تأکید دارند ،هر چند عفو ولیّ دم به آن مشهروط شهده اسهت( .شهبیری زنجهانی،
استفتاء 95/11/18و95/11/20؛ سبحانی ،استفتاء 95 /11/28؛ مکارم شهیرازی ،اسهتفتاء 95/12/1؛ علهوی ،اسهتفتاء 95/12/26؛ گرامهی ،اسهتفتاء  96/11/25و
سیستانی ،استفتاء  )96/12/8با این حال ،برخی دیگر با اینکه ررر عمده در این موارد وجود دارد ،به ورت مطل  ،به حت مصالحه با ولهیّ دم و نفهوذ ایهن
شرط معتقدند( .حکیم ،مسائل معا را )65
در مورد ادلّه نفوذ ،ابتدا در مورد لحی بحث میشود که شرط در آن عوض قرار میگیرد .تشریع ا ل مصالحه بسیار وسیع است و قابلیت دارد حتهی
مورد قطع اعضا را در بر گیرد( .همان) عالوه بر آن ،وقتی عقال بر رفع تخا م و توقف موقت آن تصال و تواف میکنند ،مانند آتهشبه هها ،مهی تهوان
اینگونه نتیجه گرفت که مصالحه در امور غیر مالی هم جریان دارد.
قطع اعضا از نظر عقالیی حی است وقتی عوض در ل باشد آن هم تا زمانی که شارع از آن ردع نکرده باشد ،هر چند حرمت اررار بهه نفه

در

این موارد وجود دارد .امّا حرمت در این مورد به دلیل تزاحم وجوب حفظ جان قاتل برداشته میشود .در نتیجه ،از نظر شرع نیز این عمل مباح خواههد بهود.
پ

هم ل مشروع است و هم عمل قطع مباح است.
اگر اشکال شود که ل بر امور مالی و حقوق مشروع است ،باز به قاعده عقالیی «النا مسلطون علی انفسهم» میتوان استناد کرد( .مومن« ،پیونهد

اعضاء» )1 :34 ،همچنین می توان اینگونه استدالل کرد که انسان بر اعضا و جوارح خویش مالکیت دارد .اگر مالکیت انسهان بهر اعضها و جهوارح خهویش
حی نباشد ،دست کم انسان بر اعضا و جوارح خویش ح اختصاص دارد .قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در برابر آن ه چه دیه باشد ،بهیش
تر یا کمتر ه بر این داللت دارد که اختیار هر یک از اقسام به مجنی علیه واگذار شده و این همان اعتبار ح نسبت به اعضا است ،به گونهاى که این حه
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اقتضا کرده است امر جنایت به او سپرده شود و این ابقاى ح ساب است نه تشریع امر جدید( .همان  )12:34اگر هیچ حقی بهر اعضها و جهوارح پذیرفتهه
نباشد ،وجوب حفظ نف

بر جانی ،حقی برای او در قطع اعضا ایجاد میکند تا در مقابل آن بر اسقاط ح قصاص مصالحه کند.

برخی از فقها در فرری که فردی سه نفر را کشته باشد و ولیّ دم فرد اول دو دستش را قطع کرده و ولیّ دم فرد دوم دو پایش را بریهده اسهت و ولهیّ
دم فرد سوم او را بکشد ،حکم کردهاند که سومین ولیّ دم ح قصاص را با کشتن استیفا کرده است و دو فرد دیگر مساوی حقشان را استیفا کهردهانهد .بهر
اسا این دیدگاه ،قطع دست و پا مورد نسبتسنجی با نف

قرار گرفته و باعث اسقاط ح قصهاص اولیهای دم مقتهول اول و دوم شهده اسهت( .فارهل

هندی ،کشف الل ام  )163 :11این امر نشان میدهد که اولیای دم بر اعضای جانی نیز ح دارند .ممکن است این امر به دلیل اطالق سهلطنتی باشهد کهه
خداوند به ولیّ دم اعطا کرده است که از این سلطنت برخی از اعمال غیر انسانی مانند م له کردن به دلیل تعذیب خارج شده است( .اسراء)33 /
شدت تعذیب با قطع برخی اعضا تا جایی که م له نباشد کمتر از تعذیب ناشی از قصاص نیست .بنابراین وقتی تعذیب قطع اعضا برای جلهوگیری از تعهذیب
باالتر یعنی قصاص انجام شود ،معلوم نیست که این نوع تعذیب منهی شارع باشد .احتمال دیگر آن است که دم و نف

قاتل نسبت به ولیّ دم مصهون نیسهت.

(عاملی ،مفتاح الکرامه  )210:11در فرری که قصاص از طری اعضا و مصون نبودن آنها جاری میشود ،برخی از فقها در مواردی که جهانی بها قطهع عضهو
خا ی از مقتول ،سبب قتل شده است ،تطاب قصاص را به همین کیفیت جایز دانستهاند آن هم به گونهای که قصاص را با قطع همان عضو شروع کنند .اگهر
اولیای دم راری بودند ،با جلوگیری از خونریزی مانع مرگ قاتل میشوند .در نتیجه ،در این فرض ،ح اولیای دم بر عضو جانی پذیرفته شهده اسهت( .علهوی،
استفتاء )94/2/11
اما اگر هیچ حقی را قائل نشویم ،ل در مقابل عوض دیگری م ل مال واقع میشود .در این ورت ،مصالحه اشکالی ندارد و قطع اعضا بهه هورت
شرط میآید .در اینجا تنها مانع ،حرمت قطع اعضاست که با توجه به مالک وجوب حفظ نف
دیگران ح ندارند این فرد را بکشند و خودش هم ح ندارد خود را بکشد .پ

بر جانی ،این حرمت نیز مانع نخواهد بود .بهه بیهان دیگهر،

جانی باید مقدمات ررهایت اولیهای دم را از بهاب وجهوب مقدمهه واجهب

نسبت به خویش تحصیل کند.
نقد ادلّه جواز
بر فرض حت مصالحه در موارد قطع اعضا ،به این نکته بسیار مهم توجه نشده است که ح اولیای دم فقط قصاص است .در نتیجه ،حقی بهر جهدا
کردن اعضا ندارند .در نتیجه ،عمل قطع توسط اولیای دم حرام است و اولیای دم نمیتوانند شرط حرامی را قرار دهنهد یها بهر آن مصهالحه کننهد .در ایهن
ورت ،مصالحه یا شرط باطل خواهد بود ،اگر چه این حرمت از طرف جانی برداشته میشود؛ چون حفظ نف

بر او واجب است.

انسان بر اعضا و جوارح خویش مالکیت تکوینی دارد؛ چون اقتضای آفرینش اوست .اثر این مالکیت تکوینی در شرع این اسهت کهه اگهر کسهی بهر او
جنایتی وارد کند ،دیه دارد .اما مالکیت اعتباری بر اعضا و جوارح خود ندارد بلکه ح اختصاص دارد ،ولی این ح اختصاص در زمانی که عضو حیهاتی بهه
بدن متصل است ،قابل اسقاط نیست .نظر برخی از فقها مؤید این مطلب است( .سهبحانی ،اسهتفتاء 96/2/5؛ گرامهی ،اسهتفتاء 96/2/12؛ علهوی گرگهانی،
استفتاء 96/2/20؛ سیستانی ،استفتاء  96/2/24و مظاهری ،استفتاء )96/3/1
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باید دانست در مورد قصاص و عفو اوالً احکام شرعی هستند و ثانیاً از این موارد ،ح قصاص برداشت و انتزاع میشود .اما انتزاع و برداشت ثبوث حه
اعتباری بر اعضا از ح قصاص که خود منتزَع از حکم شارع است ،بعید است .در مورد حقی که از وجوب حفظ نف
امر قطع از طرف ایشان است .اما وجوب حفظ نف

جانی برداشت کردهاند ،فقهط حلّیهت

با ثبوت ح مالزمه ندارد تا بتوان بر آن مصالحه کرد .در نتیجهه ،ادلّهه جهواز بهر نفهوذ ایهن شهرط و

مصالحه بر آن تمام نیستند.
حکم وجوب حفظ نف

از جهت ولیّ مقتول مورد نزاع است که برای جانی وجود ندارد .دیگران ح کشتن او را ندارند یا خودش ح خودکشهی نهدارد،

ولی بذل جان برای اولیای دم که نوعی خودکشی است ،برای جانی شرعا جایز است .در نتیجه ،حفظ نف  ،وجوبی اقتضایی است و از مسهتقالت عقلیهه بهه
شمار نمیآید ،بلکه حفظ بقا و حیات انسان عقال بر حفظ برخی اعضا ترجی دارد.
حتی اگر بنا بر این باشد که شرط قطع اعضا نافذ نباشد ،با روشی دیگر که محذور کمتری داشته باشد ،می توان مصالحه کرد .اگهر قطهع عضهو بهرای
اولیای دم مهم باشد ،ولی در مصالحه رکنیتی نداشته باشد ،با قائم مقام تاماالختیار جانی میتوانند بر اسقاط ح قصهاص در برابهر دیهه یها بهیشتهر از آن
مصالحه کنند .البته دیه و مال باید از رکنیت برخوردار باشند .در رمن مصالحه باید شرطی و فی را قرار دهند که با جانی به این شرط مصالحه مهیکنهیم
که در زمان مشخص فاقد عضوی باشد .جانی در زمان مشخص باید عمل قطع اعضا را انجام دهد و به اطالع برساند که در این هورت ،قطهع اعضها از
طرف جانی در ورت درخواست اولیای دم به دلیل حفظ نف  ،حرمتی ندارد.
اگر کشف شود که جانی دارای عضو است ،چون این شرط رکنیت ندارد ،خیار برای اولیای دم الزم میآید .اگر از شرط قصد رکنیت کهرده باشهند و کشهف شهود
که از ابتدا چنین و فی نداشته است ،مصالحه نیز باطل خواهد بود .برخی نظرها این مطلب را تأیید میکند( .شبیری ،اسهتفتاء 96 /2/11؛ گرامهی ،اسهتفتاء 96/2/11؛
سبحانی ،استفتاء 96/2/12؛ علوی ،استفتاء  96/2/20و مظاهری ،استفتاء )96/3/6
 _4ب) شرط علیه خانواده جانی در عفو از قصاص
در برخی موراد عفو ،اولیای دم عفو خود را بر انجام عملی از طرف جانی مشروط میکنند .شرط بر علیه طرف مورد مصهالحه امهری طبیعهی و غهالبی
است ،اما گاهی اولیای دم شرط علیه خانواده جانی را در نظر دارند ،م ل اینکه دیگر ح زندگی در فالن مکان را نداشته باشند .رهرورت ایهن مطلهب آن
است که در ورت حی بودن این شروط ،الزامات و محدودیتهایی برای خانواده جانی در پی دارد و در ورت تخلف برای اولیای دم ،خیار ایجاد مهی
شود .در نتیجه ،بررسی شرط علیه خانواده جانی با توجه به آرای فقها ررورت مییابد.
ابتدا شروط بیان شده برای حت شرط بیان میشود تا دریابیم کدام ویژگی از شرایط ایجاد یک شرط حی در شرط علیهه خهانواده جهانی نیسهت.
شروط حت شرط که فقها ذکر کردهاند ،اگر چه در برخی از آنها اختالف است ،به این شرح است :شرط جایز باشد یها مخهالف کتهاب و سهنت نباشهد؛
قدرت بر انجام شرط داشته باشد؛ غرض عقالیی داشته باشد؛ مجهول نباشد؛ خالف مقتضی عقد یا ایقاع نباشد؛ در متن عقد بهه آن ملتهزم شهود و منجهز
باشد.
اگر این شروط رعایت نشود ،شرط باطل خواهد بود .در نتیجه ،وفای به آن الزامی نیست و آثار شرط حی م ل خیار تخلف شرط را نخواهند داشهت.
شرط علیه خانواده جانی از مصادی شرط علیه ثالث است که مشروط علیه قادر بر انجام آن نیست .به دلیل نداشتن قدرت ،چنین شرطی از طرف خهانواده
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جانی الزم الوفا نیست ،اما اگر شرط بر نزدیکان جانی به گونهای باشد که عرفا شرط بر خود جانی تلقی شود ،این شرط از مصادی شرط علیه ثالهث خهارج
میشود .چون مالک نافذ نبودن شرط علیه ثالث ،نداشتن قدرت بر آن است ،اگر بتوان آن را حا ل کرد ،این شرط نیز حی خواهد بهود ،م هل ایهنکهه
جانی از باب تسبیب بتواند آن را تحصیل کند یا به انجام آن متعهد شود یا خانواده او این امر را قبول کند .در برخی آراء این مطلب بیان شده است( .مکهارم
شیرازی ،اسهتفتاء 95/12/15؛ علهوی ،اسهتفتاء 95/12/16؛ شهبیری ،اسهتفتاء 95/12/17؛ سیسهتانی ،اسهتفتاء  96/1/21و سهبحانی ،اسهتفتاء 95/12/16و
)96/2/11
در نتیجه ،شرط علیه خانواده جانی بر لزوم زندگی در مکان خاص غرض عقالیی دارد .زندگی در مکان دیگر به خودی خود عملی مباح است .خهالف
مقتضی عفو نیز در این مورد وجود ندارد و در ورت قدرت بر تحصیل آن ،نافذ است .در ورت تخلف از انجامش بعد از قبول ،خیهار الزم مهیآیهد .اگهر
شرط بر خانواده جانی از ارکان عفو باشد ،در ورت تخلف از آن ،عفو باطل میگردد.
نتیجه
نتایج به دست آمده از تحقی حارر عبارتند از:
 )1عفو عرفا حقیقت در اسقاط است .معنای ا طالحی عفو از حقوق ،ابراء ما فی الذمه و اسقاط حقوق است .ابراء به عقیده بسیاری از احبنظهران از جملهه
ایقاعات است و قبول در حت آن شرط نیست.
 )2با در نظر گرفتن تعریف ماهوی شرط و عفو ،دو نگاه ابراء و ل به ماهیت عفو مشروط از قصاص مطرح شده است .بیشتهر آرای فقهها بها نگهاه
ابراء به عفو ،نافذ نبودن شرط خیار را تقویت کرده اند .این در حالی است که این امر در عفو با نگاه ل متفاوت است .در شروط دیگر ،تفاوت زیهادی بهین
این دو دیدگاه مطرح نیست.
 )3شروط باطل در فرری که رکن در عفو نباشند ،بر حت عفو تأثیری ندارند برخالف شروطی که جنبه رکنیت در عفو دارند.
 )4شرط قطع اعضا در فرری که قطع عضو حرام نباشد؛ در قطع بدون ررر عمده مانند ایراد جراحت یا کندن گوشت ،حی است .اما در قطع اعضها
با ررر عمده نامنتهی به قتل م ل قطع انگشتان و دست ،دو نظر وجود دارد .عمده دلیل بر حت ،وجوب حفظ نف

جانی بود .از دیدگاه عدم نفوذ ،مهانع

عدم نفوذ ،نسبت به اولیای دم بر جای خود باقی است ،اما شرط فقدان عضو با در نظر گرفتن حرمت نداشتن قطع اعضا اشکالی ندارد.
 )5حت شرط علیه خانواده جانی در ورتی که بتوان آن را تحصیل کرد ،م ل قبول خانواده یا تعهد جانی بر آن یا حصهولش بهه تسهبیب ،هحی
شمرده شده است.
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