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مجله حقوقی دادگستری
سال  /74شمارهی  /72زمستان  /1389صفحات  57تا 89

تفسير قواعد حقوقي
در راستاي حفظ تعادل در روابط زوجين
عبداهلل خدابخشي
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نيره عابدينزاده شهري

2

چكيده
به هر ميزان كه قلمرو اخالق و حقوق به هم نزديكتر ش�ود ،به همان
اندازه ،رعايت منطق حقوقي و دستيابي به عدالت نيز دشوارتر خواهد شد.
هرگاه اين امر به خانواده منتهي ش�ود ،به واقع ،مرز اخالق و حقوق ،احساس
و عدالت ،انصاف و جانبداري و س�اير مفاهيمي كه سر سازگاري با هم ندارند،
تاریکتر ش�ده و منازعات مرزي ميان آنها شدت ميگيرد .اين نزاع تنها به
هنگام تقنين و وضع قاعده نيس�ت ،بلكه دادرس را نيز با س�ردرگمي مواجه
ميس�ازد؛ زيرا ،عالوه بر كش�ف «حكم» ،احراز «موضوع» دعوا نيز با اوست؛
امري كه در نتيجهي همراه شدن با احساسات و عواطف ممكن است دادرس
را به بيراهه كش�اند؛ در اين راس�تا دادرس بايد به اين قاعدهي اساسي توجه
داش�ته باش�د كه افزون بر احراز موضوع و كش�ف درس�ت قاعده ،تفسيري
متعادل از قواعد داشته باشد؛ اين وظيفهاي دشوار است كه به شهود قضايي
نزديكتر است تا استدالل زباني و مكتوب.
واژگان كليدي:
تعادل ،تفسير ،قاعده ،همسران ،دعوا.
 .1دكتري حقوق خصوصي ،دادرس دادگستري مشهد.
 .2داديار دادسراي عمومي و انقالب مشهد.
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 .1درآمد
عدال��ت و مفاهيم وابس��ته ي��ا در ارتباط با آن مانند تع��ادل در رفتار و
عملكرد منصفانه و مش��ي بر اس��اس معروف ،مفاهيمي هستند كه براي ا ِعمال،
بايد در ظرف زماني و مكاني ريخته شده و براي آنها مصاديقي فراتر از باورهاي
زودگذر و احساس��ي را در نظ��ر گرفت 1.هنگاميكه اي��ن مفاهيم وارد حوزهي
حقوق ميشوند ،بايد با قواعدي ديگر مانند منع سوءاستفاده از حق يا حمايت از
شخصي كه از نظر قواعد ،در حالت ضعف است ،تلفيق و مجموعاً در نظر گرفته
ش��وند .بيگمان سهم انديشههاي انس��اني در اين «اختالط حقيقي -حقوقي»
بس��يار اس��ت و اغراق نيست اگر گفته ش��ود كه بس��ياري از نظرات عادالنه يا
منصفانه ،در واقع برداش��ت ،انگيزه و عالقهي ش��خصي است كه آن را ابراز و از
آن دفاع ميكند؛ اما اگر از اين «آسيب» عدالت كه حذف آن نيز ممكن نيست،
بگذريم ،ميتوان گفت كه برآيند مجموع نظرات و انديش��ههاي حقوقي ،كمتر
اش��تباه ميكند و اگر امري را ظلم يا عدل بداند ،از حيث حقوقي و نه واقعي و
تكويني ،بايد آن را ظالمانه يا عادالنه دانست.
يك��ي از زمينههاي تحقق عدال��ت در نظامهاي حقوق��ي ،در مرحلهي
 .1يك��ي از خصايص كار دادرس��ان در هنگام قضاوت كه اس��تقالل رويهي قضايي را نش��ان
ميده��د ،توجه به ويژگيهاي هر رابطهي حقوقي در «موقعيت خاص» خود ميباش��د؛ امري
كه ممكن اس��ت از «موقعيت كلي» كه قانون مقرر ميكند ،متفاوت باش��د .به عبارت ديگر،
قاضي در ملموسترين و عينيترين وضعيت طرفين قرار ميگيرد و بهتر از احكام كلي قانون
ميتواند جنبههاي غيرقابل پيشبيني رابطهي حقوقي را كش��ف كند .جنبههايي كه به تعبير
ارس��طو به انصاف تعبير ميش��وند .به اين معني كه «اگر پس از وضع يك قاعده عام ،موردي
پيش آيد كه به نحوي در چهارچوب الگوي عام نگنجد ،در اين صورت چنانچه اجراي فرمان
قانونگذار در اين مورد موجب بروز خطا ش��ود ،درس��ت اين است كه كاستي مزبور را طوري
اص�لاح كني��م كه اگر قانونگذار حاضر بود و يا اگر به هن��گام وضع قانون از اين مورد آگاهي
داش��ت همينگونه عم��ل ميكرد»( .كلي ،1382 ،ص  )70در م��ورد تفاوت انصاف و عدالت،
بحث بس��يار اس��ت ،مطابق يك نظر ،عدالت در مرحلهي «كلي» قضيه و انصاف در «جزئي»
آن اس��ت .عالوه بر نظر ارس��طو كه مالحظه نموديم ،ريپر نويس��ندهي فرانسوي نيز در مورد
اهمي��ت انص��اف و اخالق و تعديل قاعدهي كلي حقوقي ،در زمان دادرس��ي ميگويد« :مقنن
دوست ندارد كه خود را به صورت معلم اخالق درآورد .به عالوه ،انجام اين كار براي او مشكل
اس��ت؛ زيرا جنبهي مجرد ،كلي و دايمي قانون ،جز به س��ختي ،ام��كان نميدهد كه تكاليف
متنوع اخالقي مورد توجه او قرار گيرد .برعكس ،قاضي كه در ميان منافع متضاد و تمايالت و
گرايشهاي رقابتآميز قرار گرفته و به صورت داور جلوه ميكند ،بايد ارزش اخالقي متداعيين
را به حساب آورد و مورد توجه قرار دهد» ()Ripert, 1949, P. 34
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قانونگذاري ظاهر ميش��ود؛ قانونگذار ميتوان��د با پيشبيني قواعدي كلي ،از
برخ��ي تبعيضها پرهيز كند ،راه را براي تحق��ق عدالت هموار نمايد و الهامگر
مجريان در توس��عهي اهداف خود باشد؛ اما به باور ما تحقق زمينهي عدالت در
مرحلهي دادرس��ي ،بيشتر و مهمتر اس��ت؛ زيرا اوالً ،تحوالت جامعه ،سريعتر از
حركت كند قانونگذار عمل مينماي��د .ثانياً ،با فرض پيشبيني قواعد كلي در
قانون نيز ،اين مجريان و به ويژه قضات و انديشمندان حقوق هستند كه قانون
را برحس��ب تعاريف و قلمرو مورد نظر خود تبيين و در بسياري از موارد قاعده
را از هدف اصلي منحرف مينمايند .بنابراين ،تفسير قواعد ،از وضع آن ،مهمتر،
دشوارتر و مؤثرتر است ،همين نكته كافي است تا غبار از اهميت رويهي قضايي
برداشته و آن را نشان دهد .بسياري معتقدند كه حقوق واقعي را بايد در رويهي
قضايي جستجو كرد ،اما كمتر كساني هستند كه اين سخن را باور داشته باشند
و مظاهر آن را نش��ان دهند؛ زيرا اين مهم ،صرفاً با تجربهي رسيدگي به دعاوي
و در مقام حقگذاري به دست ميآيد و بر بسياري پوشيده است.
روابط همسران يكي از زمينههايي است كه در آن رفتار به معروف را نه
از مقنن ميبينيم و نه از مفسران قانون؛ همگان ،به قواعد خانواده كه ميرسند
از ظلم دم ميزنند و از وضع يا تفسير قاعدهي حقوقي گاليه دارند و حتي بسيار
ديده ش��ده كه در مورد قاعدهاي واحد و در زمان واحد ،هر دو طرف ادعا ناالن
هس��تند؛ علت چيست و چه بايد كرد تا س��طح نارضايتي از قواعد خانواده و به
ويژه آنچه مربوط به همس��ران اس��ت ،كاهش يابد يا حداقل نفع يكي ،ترجيحاً
طرفي كه از نظر حقوقي ضعيف اس��ت ،را در برداشته و به ديگري زيان رساند؟
پاسخ دشوار است .تالشهايي كه به منظور ارائهي برنامه يا چارهانديشي صورت
ميگيرد ،اغلب با افراط و تفريط توأم اس��ت .زيرا ،در س��طح پايين مسأله ،زنان
كارشناس در پاسخ به حقوق زن ،مهريه و نفقه و  ..را مطرح مينمايند و مردان
كارش��ناس نيز از اعس��ار ياد ميكنند؛ در اين نزاع آن كس كه اقبال بيش��تري
داشته باشد ،موفق خواهد شد ،نه كسي كه عدالت با او همراه است .اين انحراف
تنها در اين س��طح باقي نميماند و وارد حوزهي عمل و تفسير نيز ميشود؛ در
اين جاس��ت كه زخمهاي عميق ديگري بر صدمات روحي و جس��مي همسران
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وارد ميآي��د و لجاجت ،عن��اد ،افراط و بياخالقي ،با اعمال نادرس��ت قاعدهي
حقوقي تقويت ميشود.
نبايد داعيه داش��ت كه در مرحلهي تفس��ير قواع��د ،ميتوان به گونهاي
صحي��ح و ع��اري از عيب عمل نمود ،ام��ا ميتوان اميدوار ب��ود كه اگر اهميت
مس��أله و راههايي براي جبران نقصها و تقويت محاسن ،پيشبيني شده و آغاز
رسيدگي با انديشهاي حقوقي وتوجه به آثار تصميمها همراه باشد ،تصميم ،به
صواب نزديكتر و با عدالت همس��وتر خواهد بود .انتخاب عنوان «تفسير قواعد
حقوقي در راس��تاي حفظ تعادل در روابط زوجين» براي اين اس��ت كه ضمن
اشاره به برخي از تصميمها و نظرات حقوقي كه در برخي دعاوي اعمال شدهاند،
اهميت رويكرد تفسيري به قواعد مربوط به همسران و برخي از وجوه عادالنهي
آن نشان داده شود.
 .2جايگاه قاعدهي حقوقي در روابط همسران
قواعد حقوقی برای اس��تقرار نظم و رسیدن به هدف واالی عدالت وضع
میشوند( .كاتوزيان ،1380 ،ج  ،1صص  )505-513با اين وجود ،گاه ميان این
دو امر تع��ارض به وجود میآید؛ به نحويكه قاعدهاي عادالنه ،مغایر نظم تلقی
میشود و یا به بهانهي ایجاد نظم ،عدالت را کنار میگذارند .این ویژگی ،بهویژه
در روابط ناش��ی از ازدواج وجود دارد و حقوق��دان را در انتخاب راهحل عادالنه
یا منظم دچار تردید مينمايد؛ او احس��اس میكند باید با آرايش جامعهشناسی
همراه شده و از حقوق و قواعد آن پیراسته شود.
ازدواج و خان��وادهای که از آن تش��كيل ميش��ود ،ویژگیهایی دارد که
برخالف ادعای جس��ورانهي قواعد حقوقی ،موقعیت مناس��بی برای اعمال این
قواع��د ،به وج��ود نمیآورد؛ تنها در صورتی میتوان از حقوق س��خن گفت که
اهداف ازدواج به بنبست رسیده باشند و رابطهي همراه با عشق ،تولد ارزشمند
و تس��کین و آرامش انس��انی ،به جبههگیریهای سرد و خشن ،بهانهجوییها و
تحمل کردن اجباری و دیگر علل نامطلوب تبديل ش��ود .ا ِعمال حقوق تنها در
چنین حالتی ،با اهداف اصلی آن ،متصور است؛ زیرا ،حقوق از الزام ،التزام ،تعهد
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و تکلیف سخن میگوید و نمیتواند اختیار ،گذشت و مدارا کردن را تحت قاعده
درآورد .چگونه میتوان میزان عش��ق به خانواده را با قاعدهي حقوقی به حالت
الزام و تکلیف درآورد؟ چگونه میتوان جانفش��انی همسران را معادل احسان در
حقوق دانس��ت؟ درست است که بر اساس قاعدهي احس��ان ،میتوان قاعدهي
حقوقی وضع کرد ،اما فداکاری و ایثار همسران ،از احسان نیز باالتر است؛ زیرا،
احسان ،مانع از دریافت حقالزحمه نیست ،اما چگونه میتوان با حفظ فداکاری
و با بقای عشق به خانواده ،از حقالزحمه سخن گفت.
به موجب هیچ قراردادی نمیتوان احساس و هستی انسان را واگذار کرد
یا مورد تعهد قرارداد؛ اما ازدواج دقیقاً برای چنین امری مقرر ش��ده است 1،اگر
هدف همس��ران ،ایثار جسمی و روحی نباش��د ،از همان ابتدا ،نقطهي شکست
خانواده رقم خورده است .بسیار مشاهده میشود ازدواجهایی که در اندک زمان
(حت��ی در مواردی یک روز) به دلیل اموری مانن��د فریب در ازدواج به جدایی
منتهی ش��دهاند؛ زیرا طرفی که احس��اس شکس��ت میکند ،با خود میاندیشد
که اگر هدف همس��ر او گذش��ت ،ایث��ار و واگذاری تمام احس��اس و روان بود،
موضوع مهمی را که از نظر او فریب محس��وب میشود ،بیان مینمود و رابطهي
کام ً
ال انس��انی را با فریب یا کتمان واقع هم��راه نمیکرد .حقوقدان میداند و
جامعهشناس میبیند که ازدواج از حقوق گریزان است و با دخالت حقوق ،سهم
ارزشهای واقعی کمتر میش��ود؛ هنگاميكه به س��يطرهي كامل حقوق برسد،
نوبت مرگ آن ارزشها فرا رسیده و اگر از نظر حقوقدان هم طالق واقع نشود،
از نظر جامعهشناس در چنین طالقی تردید نیست 2.بر اين اساس ،میان طالق
حقوقی و طالق جامعهشناس��ی ،فاصله بسیار است و رقم واقعی طالق را باید از
جامعهشناس پرسيد.
رابطهي زوجین حتی با رابطهي فرزندان با والدین ،قابل مقایسه نیست؛
زی��را ميتوان مي��ان گروه اخیر ،قاع��دهي حقوقی را به آس��انی تصور و اعمال
 .1برای مالحظهي توجيهات کانت ،فیلس��وف مش��هور عقلگرا ،پیرامون رابطهي زوجین در
توافقی که برای ازدواج دارند ،ر.ك( :کانت ،1380 ،صص .)124-128
 .2اگ��ر طالق به معنی انحالل ازدواج اس��ت ،از نظر واقعیت اجتماعی ،بس��یار پیش از صدور
حکم دادگاه و اجرای صیغهي ش��رعی آن ،تحقق مییابد؛ در واقع نفرت و کراهت زوجین ،به
حکم دادگاه وابسته نیست.
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نم��ود؛ به نحوي كه ،بقای اين رابطه با حقوق منافات ندارد ،اما رابطهي زوجین
اینگونه نبوده و با حقوق س��ازگار نمیباش��د؛ با اس��تقرار چنين حاکمیتی بر
رابطهي مذکور ،تنها در نتيجهي تجدید حیات واقعی و ارزشهای اخالقی است
ک��ه حالت لطیف زندگی دوباره غلبه میکند و حقوق را به کنار میزند؛ در غیر
ای��ن صورت اگ��ر همچنان بر قاعده و اجبار اصرار نماین��د ،هیچ تضمینی برای
1
بقای خانواده باقی نمیماند.
یکی از اساتید حقوق در ابتدای کتاب حقوق خانواده ،یعنی هنگاميكه
در مقام تعیین و تفسیر قواعد حقوقی است ،نیز نمیتواند اخالق را کنار گذارد؛
وي معتقد اس��ت« :این کتاب تنها حقوق نیس��ت؛ آمیزهای از حقوق و اخالق،
از آنچه هس��ت و از آنچه بایستی باشد .نویس��نده حقوق ،همین که به خانواده
میرسد فنونی را که از پیش آموخته نارسا میبیند و پای استداللیان را چوبین.
ح��ق نیز همین اس��ت زیرا به دش��واری میتوان عواطف انس��ان و بازتابهای
طبیعی او را در قالب قواعد محصور کرد( ».كاتوزيان ،1378 ،ج  ،1پيش��گفتار)
در ادام��ه میگوی��د« :نقش حق��وق را در تنظیم خانواده نباید ان��کار کرد زیرا
هس��تند کسانی که جز به زور ،به هیچ منطقی تسلیم نمیشوند و درباره اینان
تنها حقوق میتواند حداقلی از نظم و عدالت را مستقر سازد»( .همان) این گفته
اگر به معنی تعیین راهحلهای الزم برای ترمیم رابطهي زوجین باشد ،بیگمان
پذیرفتنی اس��ت؛ اما اگر مقصود تعیین راهکاری باشد که با احساس و عاطفهي
زوجین همراه اس��ت ،راه ب��ه جایی نخواهد برد؛ زیرا ،ب��ا هیچ قاعدهي حقوقی
ن را افزایش داد.
نمیتوان از این عاطفه کاست یا آ 
بنابرای��ن ،اگر چه قانون مدن��ی یا مقررات دیگر از ن��کاح یاد نمودهاند،
ی��ا فق��ه امامیه آنرا یک��ی از مباحث دقیق خ��ود میداند ،اما ای��ن امور تنها
هنگامي جریان دارند که اوالً ،مربوط به عاطفهي زوجین و حریم اخالق نباشند
و زوجین در اجرای آن توافق داش��ته باش��ند؛ 2ثانیاً ،اگر به مس��ائل انس��انی و
 .1عبارت باري تعالي درآيهي  187سورهي بقره با اين تعبير كه« :هن لباس لكم و انتم لباس
لهن» ،به زيبايي ،رابطهي حقوقي همس��ران را نيز عالوه بر ديگر امور نشان ميدهد .بيگمان
هر قاعدهاي كه تعادل ميان همسران را برهم زند ،به چاك خوردن ،كثيف شدن و يا مندرس
شدن لباس ميانجامد؛ در اين صورت هيچ كس تمايلي به پوشيدن آن ندارد.
 .2مقصود آن اس��ت که زوجین ،ناچار هس��تند واقعیت تلخ حقوق را میان خود اجرا نمایند.
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ارزشهای اخالقی مرتبط هس��تند ،در زمان طرح اين مسائل ،پایههای زندگی
مش��ترک ،متزلزلشده و ممکن است منجر به طالق شود .در این هنگام است
که حقوق ،تکلیف هر یک از زوجین را که دیگر مانند دو شخص بیگانه هستند،
تعیین میکند .ادعای ما آن اس��ت كه نشان دهیم ازدواج و رابطهي زوجین در
ص��ورت رضایتمندی متعارف یکدیگر ،موفق اس��ت و نیازی به حقوق ندارد و
تنها هنگامي حقوق حضور خواهد داشت که سخن از بیگانگی و تعارض و عدم
رضایتمندی باش��د؛ اينكه كس��اني ،از طریق قواع��د مختلف حقوقی ،درصدد
حل مشکالت همسران بوده و رضایتمندی را در آن جستجو كنند ،سخت در
اشتباه هستند.
 .3معناي تعادل
اف��زون بر اينكه مفهوم تعادل در روابط حقوقي مبهم اس��ت ،به همان
اندازه در روابط همس��ران ،شكننده و مبهمتر به نظر ميرسد؛ زيرا اگر احساس،
انگيزه و تجربيات ش��خصي ،دش��من قاعدهي حقوقي و عدالت باشند ،چارهاي
نيس��ت جز اينكه در روابط همس��ران ،گونهاي از اين امور را قبول كنيم و اگر
ادعا ش��ود كه دادرس ،به آنها بيتوجه اس��ت ،ادعايي اس��ت كه در محكمهي
وجدان مردود خواهد ش��د .ما درصدد نفي تأثيرات مذكور نيس��تيم ،اما هرگز
اين تأثير را در حدي قبول نميكنيم كه سبب انحراف قاعدهي حقوقي شده و
حفظ تعادل در روابط همس��ران را غيرممكن س��ازد .عالوه بر موضوعات مطرح
ش��ده در هر دعوا ،ميتوان قواعد كلي ديگ��ري را نيز در اين رابطه اعمال نمود
و تمام خصايص موجود در آن را با اين قواعد درهم آميخت و معجوني ساخت
كه گوياي تعادل ميان همسران باشد .قواعدي مانند «دستهاي پاك»« 1،منع
برای مثال ،آگاه از بطالن ازدواج نیستند و با تمام عشق و عالقهای که با یکدیگر دارند متوجه
میش��وند كه باید از یکدیگر جدا ش��وند تا مسائل غیرشرعی در رابطهي آنها به وجود نیايد؛
در مواردی که زن پس از غیبت طوالنی ش��وهر ،ب��ه ناچار ،حکم موت فرضی او را میگیرد و
با نگهداشتن عدهي شرعی ،ازدواج دوم مینماید و شوهر اول پیدا میشود ،زن میان دوراهی
انتخاب است و قانون برخالف خواست او سخن میگوید و اگر تصمیم به جدایی از همسر اول
باشد ،این امر از روی کینه و نفرت و اختالف نیست.
« .1هيچكس نميتواند از ش��رارت خود اس��تفاده كند»Nemo auditur proprian( .
)turpitudinem allagansب��راي مالحظ��ه اين قاعده و بررس��ي جاي��گاه آن در قواعد
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سوءاستفاده»« ،اعتماد به رفتارهاي سابق»« ،منع اضرار» 1و «اميد به آينده در
حقوقي ر.ك:

)( Tourneau, 1970.

 .1آيات متعددي از قرآن به اين اصول اشاره دارند :از اين جمله است آيات  19تا  21سورهي
نساء« :زنان را تحت فشار قرار ندهيد تا قسمتى از آنچه را كه به آنها دادهايد (از مهر) تملّك
كنيد»؛ «اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى ،به جاى همسر ا ّولى خود انتخاب كنيد و مال
فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداختهايد ،چيزى از آن را پس نگيريد ،آيا براى بازپس گرفتن
متوسل مىشويد؟ و چگونه آن را پس مىگيريد؟ در حالى
مهر زنان ،به تهمت و گناه آش��كار
ّ
كه ش��ما با هم تماس داشتهايد و آنان از شما پيمان محكمى گرفتهاند»؛ با دقت در اين آيات
معلوم ميش��ود كه الف) زن ،به اميد و اعتماد به طرف مقابل اس��ت كه وارد زندگي مشترك
ش��ده و بناي زندگي خود را بر آن اساس قرار داده و فرصتهاي بسياري را فداي آن ميكند.
بنابراين بايد اعتماد او را به اين صورت پاس��خ داد كه در منافع زندگي نيز ش��ريك باشد (من
له الغنم فعليه الغرم)؛ ب) در مورد احراز بخشش يا ابراي مهر و ساير حقوق مالي زن ،بايد با
احتياط و دقت عمل كرد و اگر ترديد معقولي در ميان باشد ،آن را غيرمحقق دانست .در آيهي
عطيه به آنان بپردازيد و
 4سورهي نساء نيز در اين خصوص آمده است« :مهر زنان را به عنوان ّ
اگر آنها چيزى از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند ،حالل و گوارا مصرف كنيد»؛ ج) در
تفسير قواعد و اسباب سقوط تعهدات مرد و از بين رفتن حقوق مالي زن ،بايد قواعد عمومي
قرارداده��ا و تعهدات را تا حدي كه با طبع روابط زوجين هماهنگ اس��ت ،اعمال نمود .براي
مث��ال ميداني��م كه هبه در برخي از روابط معمولي ،قابل رجوع نيس��ت و هبهي دين ،مطلقاً
قابلي��ت رجوع ندارد؛ اما اگر زن مهريهي خود را بذل نم��ود ،نبايد تنها در محدودهي مادهي
 806قانون مدني كه بيان ميدارد« :هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخش��د حق رجوع
ندارد» ،به آن نگاه كرد و قيد بخش��ش را از ياد برد .ابراي ذمه يا بذل يا بخش��ش حقوق مالي
از س��وي زن ،داراي «قيودي» اس��ت كه با منتفي شدن آن قيود ،اصل اين عناوين نيز منتفي
خواهد بود .ش��عبهي دهم دادگاه عمومی حقوقی رش��ت به موجب دادنامهي شمارهي ،322
مورخ  1384/3/8موضوع پروندهی ش��مارهي  19-83-10در اين مورد بيان ميدارد ...« :نظر
به اینکه مهریه حس��ب قانون مدنی ماهیت خاصی دارد و دین عادی محس��وب نمیش��ود تا
پس از هبه و بخش��ش قابل مطالبه به طور کلی نباش��د ،به همین دلیل مقنن در قانون مدنی
رج��وع به مهریه در صورت بذل اولیه حتی پس از اجرای صیغه طالق تا انقضای زمان عده را
از س��وی زوجه مجاز و قانونی دانس��ته و این امر از مفهوم و منطوق بند  3ماده  1145قانون
مدنی کام ً
ال مش��هود است و به صراحت در دادنامهی شمارهی  763مورخ  13شهریور 1382
که منتهی به صدور گواهی عدم امکان س��ازش فیمابین طرفین دعوا گردیده ،مقید اس��ت .از
ای��ن رو هب��ه در بذل مهریه مص��داق قانونی ندارد و زوجه قبل از ط�لاق و حتی بعد از آن با
سپری شدن زمان عده حق رجوع به مابهالبذل از بابت مهریه را دارد که خواهان قبل از صدور
حکم طالق طی الیحهی کتبی به ش��مارهی ثبت  23/2250مورخ  22تیر  1382آن را اعالم
داش��ته اس��ت .از این رو بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و وارد
تش��خیص میدهد  .»...اين رأي در شعبهي س��وم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن ،به موجب
دادنامهي ش��مارهي /1212ح مورخ  1384/10/11موضوع پروندهي شمارهي /3ت ،84/637
تأييد ميشود ...« :صرف نظر کردن زوجه از بقیه مهر (نصف مهریه) به نرخ روز در مقابل وقوع
و اجرای طالق بوده اس��ت .حال که طالق داده نش��ده است ،این امر ابراء محسوب نمیشود و
یک هبهی قابل رجوع اس��ت (مفاد نظریه شماره  7/716مورخ 1382/4/1ادارهی حقوقی قوه
قضاییه مفید افاده به همین معناس��ت) دادنامهی معترضعنه در حدی متضمن این معناست
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رابطهي حقوقي مس��تمر» 1از اين موارد است .بايد با كمك گرفتن از اين قواعد
مضار برخورد كرد ،حمايت
و قرار دادن آنها بر س��ر قواعد فرعيتر ،با ش��خص
ّ
حقوقي را از او برداشت و قواعد دادرسي را به سود طرف ديگر چرخش داد؛ روح
حاكم بر روابط همس��ران و منعطف ب��ودن قواعد حقوقي در اين روابط ،قابليت
اين را دارد كه با كس��ي كه درصدد سوءاستفاده است ،خواه زن يا مرد ،برخورد
كرد و از اين راه به تعادل در روابط همس��ران كمك نمود .ممكن است قاعدهي
حقوقي به س��ود مس��تقيم يكي از طرفين نباش��د ،بلكه فرزندان را در بر گيرد؛
در اين موارد نيز بايد به تفس��ير متعادل اقدام نمود و سوءاس��تفاده را در مقابل
قواعد حقوقي ،اسير نمود .براي نمونه در صورتي كه ولي قهري از پرداخت نفقه
به فرزند خود امتناع كند ،آيا مادر كه حضانت او را عهدهدار اس��ت ،ميتواند از
جانب طفل اقامهي دعوا كرده و الزام پدر را خواس��تار ش��ود؟ رويهي قضايي در
که به استناد صدر مادهي  803قانون مدنی واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع
کند .بنابراین ،با عنایت به اینکه هبه عقد جایز اس��ت ،زوجه مستحق دریافت ما بقی مهر به
تعدى كردن،
نرخ روز است»...؛ ج) آيهي  231سورهي بقره« :هيچگاه به خاطر زيان رساندن و ّ
زنان را نگاه نداريد»؛ د) آيهي  229سورهي بقره« :طالق (طالقى كه رجوع در آن جايز است)
دو مرتبه اس��ت (و در هر مرتبه) بايد بهطور شايس��ته همسر خود را نگه دارد يا با نيكى او را
رها سازد»؛ هـ) آيهي  6سورهي طالق« :به زنان زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ سازيد و
مجبور به ترك منزل ش��وند» .مقصود اين اس��ت كه نبايد از طريق ندادن نفقه ،فراهم نكردن
محل س��كونت و عدم حسن معاشرت و بدخلقي ،زن را اذيت كرد( .راوندى ،1405 ،ج  ،2ص
168؛ جرجانى ،1404 ،ج ،2ص 354؛ حلّى ،بيتا ،ج  ،2ص .)781
 .1ازدواج نهادي مس��تمر است و بس��ياري از اقدامات «فعلي» به اميد «آينده» و با اعتماد به
همس��ر ،تحقق مييابند .اين ويژگي در دعاوي همسران بسيار اثرگذار است؛ براي نمونه :الف)
معي��ار و داليل اثبات متفاوت از ديگر روابط ميش��ود؛ ب) اعمال حقوق��ي مانند هبه يا ابراء
حقوق مالي با اين قيد همراه هس��تند كه در مقابل ،وفاداري و صداقت ،س��رلوحهي همسران
باش��د و به همين دليل اس��ت كه در صورت ابراء مهريه توس��ط زن ،نميتوان اين س��خن را
پذيرف��ت كه ميت��وان او را طالق داد و همزمان نصف مهريه را نيز از او اخذ كرد .ج) اگر قرار
اس��ت كه اجرتالمثل ،در روابط طرفين باش��د و زن اس��تحقاق دريافت آن را داش��ته باشد،
توجيهي براي اين نيست كه چنين حقي تنها در فرض درخواست طالق از سوي مرد ،به زن
تعل��ق گيرد .به باور ما تصويب تبص��رهي الحاقي به مادهي  336قانون مدني ()1385/10/23
كه مقرر ميدارد« :چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار
اجرتالمثل باشد ،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت
ش��ود ،دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاس��به و به پرداخت آن حكم مينمايد»،
حك��م تبصرهي  6ماده واحدهقانون اصالح مقررات مربوط به طالق كه مطالبهي اجرتالمثل
را در صورت درخواس��ت طالق از س��وي زوج و با شرايطي به رسميت شناخته است ،از روابط
زوجين كنار گذاشته است.
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اين موضوع اختالفنظر دارد .برخي معتقدند كه مادر س��متي در دعوا ندارد و
در مقاب��ل ،برخي ،طرح دعوا را قانوني و از ل��وازم حق حضانت ميدانند .اگر با
ديدي منطقي و همراه با مصالح كودك به اين موضوع نگريسته شود ،بيگمان
بايد طرح دعوا را پذيرفت؛ زيرا ،اين موضوع حسبي را هر فردي ميتواند دنبال
نمايد و مادر ،به دليل حق حضانت و به عنوان يكي از نزديكترين افراد به طفل
اين اولويت را دارد تا از حق طفل دفاع نمايد .اين موضوعي است كه در برخي
1
از آراء نيز انعكاس يافته است.
 .1دادنام��هي ش��مارهي  ،9009975110100323م��ورخ  ،1390/2/26موض��وع پروندهي
ش��مارهي  ،9009985110100322ش��عبهي اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد« .راجع به
پيش��نهاد ش��ماره  ....مورخ  .....اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب مشهد و درخواست
خانم سعیده  ...برای تعيين و نصب خانم سعیده به عنوان قيم موقت برای اداره امور فرزندان
ايشان به نامهای «آ» و «ب» به اين استناد كه چون حضانت فرزندان با مادر است و هر دو در
حال حجر به س��ر میبرند و پدر از پرداخت نفقهی آنها امتناع میكند و جهت طرح دعوی،
الزم اس��ت سمت قانونی مانند واليت و قيمومت وجود داش��ته باشد كه به دليل حضور پدر،
واليت منتفی و قيمومت دائمی هم مورد پذيرش نيس��ت؛ زيرا سلب واليت از پدر نشده است
و همچنين با اين استناد كه شعبهی  16دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی سمت مادر
را در طرح دعوی مطالبه نفقه نپذيرفته اس��ت؛ نظر به اين كه هرچند بر اس��اس مادهی 73
قانون امور حس��بی اگر محجورين دارای اوليای خاص باش��ند ،دادستان و دادگاه حق دخالت
در ام��ور آنه��ا را ندارد و در واق��ع حق دخالت در اختيارات ولی خاص وج��ود ندارد؛ اما اين
مقررهی قانونی در پرتو اصول حاكم بر حمايت از كودكان و اطفال تفسير میشود و اطالق يا
عموم آن در هر وضعيتی قابل اعمال نيس��ت و نظر به اين كه هر كس��ی حق حضانت فرزند را
داش��ته باش��د در اجرای لوازم آن نيز محق میباشد و مادر كه وظيفهی مراقبت از فرزندان را
به عهده دارد ،برای اعمال حق آنها در مواردی بايد طرح دعوی كند و از جملهی اين موارد،
خودداری از پرداخت نفقه توس��ط ش��خص مكلّف میباشد و نظر به اين كه اموری مانند نفقه
محجوران از زمره مس��ائل حس��بی است كه نه تنها در قانون (مادهي  96قانون امور حسبی )
بلكه در فقه نيز شرايط طرح دعوی يا درخواست آنها تسهيل شده و به نحوی است كه حتی
به س��مت قانونی مانند واليت يا وصايت نياز ندارد و به همين جهت گفته ش��ده كه در امور
حس��بی میتوان دعوی را از س��وی كس��ی كه حق تصدی امور مذكور را دارد پذيرفت به اين
شرط كه نتيجه دعوی ،به حق تصدی شخص در امور حسبی مرتبط باشد (موسوی بجنوردی،
القواع��د الفقهيه ،جلد  ،3ص 86؛ محمدكاظم يزدی ،تكلمه العروه الوثقی ،جلد  ،2ص  )37و
الزمهی منطقی اين سخن آن است كه نوعی سمت كلی برای مادر در مورد نفقه فرزند تحت
حضانت پيشبينی كنيم كه هرچند با عناوين معينی مانند قيمومت دائمی س��ازگار نيس��ت،
اما تحت يكی از عناوين مش��ابه قرار گيرد و نظر به اين كه وجود اختالف در مس��ائل حسبی
برخالف آنچه تصور میشود سبب انقالب دعوی نمیشود و همانطور كه برخی از حقوقدانان
گفتهاند (دكتر جعفری لنگرودی ،دانشنامه حقوقی ،جلد اول ،ص  744الی  749و جلد سوم
 ،ص  286الی  ) 289صرف اختالف به معنی خارج شدن موضوع از امر حسبی به امر ترافعی
نخواهد شد و مواد  47و  96قانون امور حسبی نيز مؤيد اين معنی است و به طور كلی رويكرد
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 .4تحقق برخي جرايم در رابطهي همسران
ارتب��اط حقوقي همس��ران در كان��ون خانواده ،به طور معم��ول ،از ديد
ديگران پوشيده است؛ همين امر بر دشواري بحث اثباتي آنها ميافزايد؛ ممكن
اس��ت طرفي كه فرصت و قدرت بيش��تري داشته باش��د ،از اين امكان طبيعي
سوءاس��تفاده نموده و مرتكب جرايمي مانند ايراد صدمات بدني ش��ود؛ در اين
موارد توسل به قسامه حداقل براي ثبوت ديهي مقرر ،امري ضروري است.
معي��ار متفاوت اثبات در حقوق مدني و كيفري ،در بحث جرايم ارتكابي
عليه همس��ران نيز ديده ميش��ود .ممكن اس��ت مجازاتهايي مانند قصاص يا
حب��س را نت��وان در برخي از دعاوي م��ورد حكم قرار داد ،اما اي��ن امر مانع از
جنبههاي ديگر دعواي جزايي نخواهد ش��د .ب��راي مثال ،در مورد يك بار اقرار
فقهی مربوط به امور حس��بی بر اين اس��ت كه انجام آن امری به مصلحت باشد و صرفنظر از
داش��تن يا نداشتن طرف دعوی ،اجرا و اعمال گردد و نظر به اين كه بر اساس ماده  19قانون
اجازه الحاق دولت جمهوری اس�لامی ايران به كنوانس��يون حقوق كودك ( )1372كشورهای
طرف كنوانس��يون باي��د همه اقدامات از جمله اقدامات قانون��ی را جهت حمايت از كودك به
عمل آورند و تفس��ير منطقی مقررات به س��ود محجوران يكی از اين موارد است و نظر به اين
ك��ه به عقي��دهی دادگاه ،از ميان عناوين معين مربوط به نمايندگان قضايی يعنی امين و قيم
موقت و قیم اتفاقی و مانند آن ،نزديكترين عنوان برای تطبيق با پيشنهاد ادارهی سرپرستی
محجوران و درخواس��ت متقاضی ،قیم اتفاقی اس��ت به نحوی كه بتواند در محدودهی «حق -
تكليف» خود (حضانت) تمام امور را انجام دهد و از جمله مالك ماده  72قانون آئين دادرسی
كيفری (دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری) نيز مؤيد اين امر میباش��د و سرتاس��ر
قانون مربوط به كنوانس��يون حقوق كودك نيز از عنوان كلی «قيمهای قانونی» ياد میكند و
به عقيدهی دادگاه ،تطبيق اين عنوان ( )legal guardianبا عناوين مصرح در قانون (ديگر
قوانين) بسته به مورد و با توجه به طبع وظايف و نوع اقدامات میباشد و قيم موقت يا امين بر
خالف قیم اتفاقی ،به مواردی منصرف اس��ت كه اين سمتها ،مستلزم دخالت در جميع امور
محجور باشند ،در حالی كه صفت اتفاقی بودن نشان میدهد اين سمت ،ويژه مورد يا حاالت
خاص اس��ت و مانع از دخالت ساير اولياء در موارد قانونی نيست و در اين پرونده نيز كه برای
لوازم حق حضانت پيشنهاد تعيين نماينده قضايی شده است ،قیم اتفاقی میتواند مناسبترين
نهاد حقوقی باش��د و نظر به اين كه هرچند ادارهی سرپرستی با عنوان قيم موقت درخواست
تعيين نماينده را دارد ،اما به جهت اختيار دادگاه در توصيف درخواست اين اداره (مبانی فقهی
آئين دادرسی مدنی و تأثير آن در رويهی قضايی ،جلد اول ص  80الی  128كه داليل چنين
توصيفی به تفصيل مذكور است) ،دادگاه بدون ضرورت اعادهی پرونده ،درخواست مذكور را به
صورت قدر جامع سمت قيمومت موقت و اتفاقی قابل توصيف به قيمومت اتفاقی میداند؛ لذا
با اجازه حاصل از مبانی مذكور و مقررات قانونی و با اخذ مالك از مادهی  1222قانون مدنی،
حكم به نصب خانم را به عنوان قيم اتفاقی جهت اعمال حق حضانت خود در تمام اموری كه
با اين حق مرتبط هستند صادر و اعالم میدارد .تصميم دادگاه قطعی است».
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ش��خص به ارتكاب زنا ،بهرغم تصريح به فقدان اثبات ركن جزايي (حد) ،راجع
به اثبات جنبهي مدني آن و ترتّب مس��ؤوليت پرداخت ارشالبكاره يا مهرالمثل
مي��ان فقها اختالف نظر اس��ت .برخي پس از ثابت دانس��تن اصل زنا ،حكم به
تحق��ق ارش يا مهرالمث��ل مينمايند و گروهي ديگر اي��ن دو بخش را تفكيك
نموده و عدم اثبات حد (مجازات) را مانع از اثبات خسارت (ارش يا مهرالمثل)
نميدانند .گروه اول به وحدت اثبات ،معتقد هستند و گروه دوم به تعدد و تمايز
اثبات در حقوق مدني و كيفري .به نظر ميرس��د حق با گروه اخير است( .براي
آگاهي بيشتر ر.ك :معاونت آموزش قوه قضاييه ،ج  ،2صص )53-60
يكي ديگر از مواردي كه تفسير منطقي و متعادلي از روابط همسران را
میطلبد ،جرم ترك انفاق اس��ت؛ مش��هور است كه براي نفقه گذشته نميتوان
ش��كايت جزايي مطرح نمود؛ اما اين گم��ان را بايد در محدودهي خود قرار داد
تا موجب سوءاس��تفاده نش��ود .بهرغم اجماع دكتري��ن و رويهي قضايي بر اين
مس��أله ،علت آن به درس��تي تحرير نشده اس��ت و آنچه از ظاهر مادهي 642
قانون مجازات اس�لامي در توجيه اين رويكرد اس��تفاده ميشود ،كافي نيست؛
زيرا ،ن��ه تنها متن اين ماده داللت صريح يا ضمني بر جرم نبودن اين وضعيت
ندارد ،بلكه اطالق آن ميتواند راهحل مخالف را القا كند.
ب��ه نظر ميرس��د تمايز مي��ان مفهوم «دي��ن» يا تعه��د پرداخت دين
(مس��ؤوليت) از يك سو و مفهوم «نفقه» ،از س��وي ديگر ،تعيينكنندهي علت
اصلي جرم ندانس��تن عدم پرداخت نفقهي گذش��ته اس��ت .اين تمايز افزون بر
توجي��ه منطقي راهكار م��ورد نظر ،آثار مفيد ديگري ني��ز دارد؛ حقوق كيفري
در مقام تضمين «حق ديني» زوجه نيس��ت و ه��دف ديگري دارد كه متفاوت
از رابطهي مدني اس��ت .حفظ كيان خانواده و جلوگيري از ايجاد ش��قاق ميان
همس��ران از اهداف برتر حقوق كيفري اس��ت؛ هرگز از چنين هدفي ،نميتوان
به عنوان ضمانت اجراي دين يا حق مالي ديگر اس��تفاده كرد .اس��تمرار زندگي
خانوادگي و به ويژه حفظ اعتماد زوجه به داش��تن وضعيت مناس��ب و از دست
رفتن بس��ياري فرصتهاي مفي��د ،در اثر ازدواج و حف��ظ ارزشهاي مهم زن،
اقتضاء دارد به حمايت كيفري از عدم تأمين نفقه پرداخته شود؛ اما هر اقدام يا
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تضمين اضافه بر اين امر ،خروج از اهداف مذكور است؛ امري كه حقوق كيفري
به دنبال آن نيس��ت .با تحقق نكاح به عنوان س��بب اصلي نفقه و تحقق تمكين
به عنوان ش��رط (در مرحلهي ثبوت) و عدم تحقق نشوز ،به عنوان مانع آن (در
مرحل��هي اثبات)،حقي ديني براي زن به وجود ميآيد .زندگي به حالت عادي
استمرار دارد و گاه زن از دارايي خود مصرف ميكند يا متعرض حداقل نفقهي
خود نش��ده و از ش��ؤون خود پايينتر عمل ميكند ،اما تا هنگاميكه اين حالت
وجود دارد و تسالم ميان زوجين برقرار است ،مجال حقوق كيفري نبوده و تنها
بر اساس قواعد مدني است كه ميتوان حق مالي نفقه يا دين را مطالبه كرد ،اما
هنگامي كه سوءاستفاده شوهر ،لغزش عمدي از اصل اعتماد و به سخره گرفتن
وضعيت زن مطرح شود« ،حق ديني» ،خود را با مفهوم «نفقهي كيفري» نشان
ميدهد و عدم پرداخت آن جرم خواهد بود .چنانچه در اين حالت زن از طرح
شكايت كيفري چشمپوشي كرده و ارزش انساني خود را با تالش مضاعف ،حفظ
نم��وده و آن را در راهروهاي عدالتخانه مخ��دوش نكند ،آيا حق مالي وي كه
به نفقهي كيفري تبديل ش��ده است ،از بين ميرود؟ پاسخ منفي است؛ اما اين
عنوان تا هنگامي اس��ت كه زندگي خانوادگي به ساحل آرامش دوباره بازنگردد
و كدورتها كنار نرود؛ زيرا ،با تحقق تسالم دوباره و پذيرش استمرار زندگي ،با
تمسك به نفقهي گذش��ته ،هيچ محملي براي بر هم زدن وضعيت آرام زندگي
نميباشد .آنچه از نپرداختن نفقهي گذشته و جرم نبودن آن گفته ميشود ،به
اين معني اس��ت كه يا از ابتدا حق مالي و دين بوده يا حق مالي بوده و تبديل
به نفقهي كيفري ش��ده و بار ديگر وصف حق مالي صرف را بازيافته اس��ت .اما
اگ��ر به دليل نپرداختن نفقه و ضرورت دخالت حق��وق كيفري ،تعقيب جزايي
شروع يا در آستانهي شروع شدن باشد و مستنكف ،براي پرهيز از تعقيب،اقدام
به پرداخت نفقهي جاري كند ،نميتوان به بهانهي تعلق نفقه به گذش��ته ،عمل
را فاقد وصف مجرمانه دانس��ت؛ زيرا ،نفقهي كيفري وضعيت دين مدني صرف
را مجددا ً بازيافت ننموده و هنوز در قلمرو حقوق كيفري اس��ت 1.تمايز مفهوم
 .1قرار مجرمیت شمارهي  ،882-45مورخ  ،1386/10/20موضوع پروندهي شمارهي 782/86
شعبهي ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،نمونهاي از اين تحليل است ...« :نظر
به اینکه پس از طرح شکایت کیفری ،ادعای پرداخت نفقه آینده از سوی متهم ،قابل پذیرش
نیست و مسؤولیت کیفری او را در جهت عمل مجرمانه سابق مرتفع نمیکند و برخالف آنچه

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

69

تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ ...

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

70

نفق��هي كيف��ري و دين يا تعهد مالي افزون بر اين اث��ر ،در موارد ديگري مانند
انتقال حق نفقه از اقارب به ش��وهر نيز مؤثر اس��ت؛ ضمن آنكه ،مبناي تعيين
صالحيت متفاوت در حقوق مدني و كيفري و دعاوي وابس��ته به آنها ميشود.
(ر.ك :خدابخشي ،1384 ،صص )177-180
 .5صالحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي همسران
مطاب��ق اصل ،مراج��ع قضایی محل وقوع جرم ،صالحیت رس��یدگی به
عمل مجرمانه را دارند؛ بنابراین برای رس��یدگی باید مشخص شود که جرم در
چه مکانی تحقق یافته اس��ت؛ تعیین این مکان در بس��یاری از جرایم ،چندان
دش��وار نیس��ت .با این حال ،در برخی موارد تعیین محل ارتکاب جرم و دادگاه
صالح ،آسان نیست؛ جرایم مرکب که عنصر مادی جرم از اجزاء مختلف تشکیل
شده است ،مانند جرم كالهبرداري ،جرایمی که ماهیت استمراری دارند ،مانند
جرم ترك انفاق ،جرایمی که به حسب عناصر مادی آنها ،در مکانهای مختلف
منتشر میشوند و آثار خود را نشان میدهند ،مانند جرايم نشر اكاذيب و توهين
از طريق تلفن و جرایمی که تعیین ش��روع اقدامات مجرمانه دارای ابهام است،
مانند جرم خيانت در امانت ،از این قس��م است .پرسشی که در همهي جرایم و
به ویژه در این موارد مطرح میش��ود ،اين اس��ت که آیا برای تعیین محل وقوع
جرم معیاری وجود دارد؟ این معیار چیس��ت؟ آیا جرم تنها در یک مکان واقع
میش��ود یا میتوان گفت که جرم واحد ،در زمان واحد میتواند در دو یا چند
اظهار میشود که نفقه گذشته قابلیت شکایت کیفری ندارد؛ در حالتی که پس از تحقق جرم،
متهم برای فرار از مجازات و بس��ته ش��دن فرایند تعقیب ،چنین ادعایی داشته باشد ،منصرف
از قاعدهی مربوط به جرم نبودن ترک نفقهی س��ابق میباش��د و نظر به اینکه ماهیت نفقه در
حالتی که صرفاً مربوط به گذش��ته است و زندگی مسیر طبیعی و تسالم خود را طی میکند،
در واقع تبدیل به «دین» صرف و تعهد مدنی میگردد و بدین جهت ،ضمانت اجرای کیفری
همراه نخواهد داش��ت ،ولی تا زمانی که تس��الم و همراهی مش��ترک بر فضای خانواده مستقر
نش��ده باش��د ،تمام نفقههای گذشته و مربوط به زمان ش��کایت تا زمان حضور متهم و ادعای
پرداخ��ت نفق��ه در آینده ،هنوز به تعهد مدنی صرف یا «دین» خالص تبدیل نش��ده و عنوان
و ماهی��ت «نفقه» به معنی حقوق کیفری را دارا میباش��ند و بنابرای��ن اظهار متهم مبنی بر
پرداخت نفقه در آینده برای فرار از مس��ؤولیت کیفری و بس��ته ش��دن فرایند تعقیب و نوعی
سوءاس��تفاده از حق محسوب میش��ود و قابل ترتیب اثر نیست ،لذا  ...به استناد مادهی 641
قانون مجازات اسالمی قرار مجرمیت متهم را صادر و اعالم میدارد.»...
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محل واقع گردد؟ در این صورت آیا میتوان در جرایمی مانند توهین ،تهدید و
مزاحمت از طریق تلفن چنین گفت که مراجع قضایی ،در هر يک از مکانهای
تماس تلفنی (مکان مرتکب) و ش��نیدن (مکان ش��اکی) صالحیت رسیدگی به
جرم را دارند؟
تش��خيص دادگاه صالح در هر يك از مصاديق فوق ،موضوعي اس��ت كه
کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنين به رغم آنكه ،در عمل ،بسیاری از
دادگاهها و دادس��راها با صدور قرار عدم صالحیت ،علت صدور چنين قراري را
وقوع جرم در مکانی دیگر میدانند ،معیار روشنی برای تصمیمهای خود مطرح
ننمودهان��د .اين موضوع در فرض تحق��ق جرايمي چون ترك انفاق ،توهين و يا
مزاحمتهاي تلفني ميان زوجين كه داراي محل زندگي متفاوت ميباشند ،به
معضلي اساس��ي به ويژه براي زنان بدل ش��ده است؛ چرا كه در بسياري موارد،
ش��كايات آنها با صدور قرار عدم صالحيت مواجه ش��ده و ب��ه ناچار بايد براي
پيگيري دعواي خود به حوزهي قضايي ديگري مراجعه نمايند ،اين امر زمينهي
بروز مش��كالت ديگري را فراهم ميآورد .به نظر ميرسد در اين موارد ميتوان
براساس منطق حاكم بر قواعد حقوقي ،بهگونهاي مقررات را تفسير نمود كه در
عين احترام به قاعدهي حقوقي ،از دشواريهاي مذكور نيز اجتناب شود.
ميداني��م كه در نظ��ام علّي و معلولي واقعی این امر ممکن نیس��ت که
یک موجود ،همزمان در دو مکان باش��د( .طوس��ى ،1417 ،ص  )759برخی در
خصوص امور اعتباری ني��ز اینگونه نظر دادهاند .برای مثال ،در مورد تضامن و
ای��راد به ايجاد دو تعهد برای یک دین ،معتقدند که دو ذمه نمیتوانند همزمان
حاوی یک دین باشند (نائينى ،ج  ،2صص  283و  284و 296؛ مروج جزائرى،
 ،1416ج  ،5ص )570؛ در حال��ی که برخی دیگر ،تصور همزمانی در دو مکان
را ممک��ن و درس��ت میدانن��د( .طباطبايى حكي��م ،1416 ،ج  ،13ص .)273
همچنين در خصوص علل ش��رعی معتقدند که این علل ،واقعی نیس��تند بلکه
معرفات میباش��ند( 1جبع��ي عاملى،  ،1413ج  ،14ص��ص 286-287؛ نراقى،
معرفات ال أن ّها علل
 .1در مقاب��ل برخي فقها براين اعتقادند كه« :الجواب ّ
بأن العلل الش��رعية ّ
حقيقي��ة ففيه أن ّه��ا بعد الجعل كالعلل العقلية»( .ي��زدى ،ج  ،2ص )47؛ همچنین در رد این
أن العلل الشرعيه معرفات و يجوز اجتماع معرفات كثيره بالنسبه
قاعده بیان میدارند« :دعوىّ :
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 ،1415ج  ،19ص 196؛ عاملى كركى ،پیشین ،ص 88؛ حسيني عاملى،1419 ،
ج  ،4ص  .)553هرچند برای تعیین موضوعات حقوقی مانند محل وقوع جرم،
اص��والً نمیتوان قواعد عقلی و واقعی را کنار نهاد ،اما میتوان با احراز انتس��اب
عرفی به دو یا چند معیار یا علت ،بدون آنكه س��بب بینظمی در نظام حقوقی
ش��ود ،از صالحیت دو محل دفاع نمود .تعیین صالحیت براس��اس محل وقوع
جرم ،سبب رسیدگی مراجع مربوط میشود ،اما اگر رابطهي جرم یا ارکان آن با
چند مرجع بس��یار نزدیک باشد ،بهگونهايکه بتوان انتساب محل جرم به تمام
ای��ن مراجع را تصور و تصدیق نمود ،میت��وان از صالحیت آنها نیز دفاع كرد؛
ای��ن امر موجبات بینظمی را نیز فراهم نميآورد؛ زیرا ،هر يك از این مراجع بر
اس��اس شکایت زیاندیده رسیدگی میکنند و از این نظر نیز آثار مفیدی دارد.
در عین حال ،در هر مورد که در انتساب محل وقوع جرم به بیش از یک مرجع
تردید ش��ود ،باید مرجعی را که «س��بب» جرم در آن محل تحقق یافته است،
صالح دانست.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان در جرایمی مانند مزاحمت ،توهین،
تهدید از طریق وس��ایلی مانند تلفن و جرایمی دیگر از این قبیل ،چنین گفت
ک��ه هر يک از مراجع مربوط به محل تماس تلفنی و محل ش��نیدن ،صالحیت
تعين
رس��یدگی دارند و اگر یکی از آنها ش��روع به رس��یدگی نمود ،صالحیت ّ
میياب��د .این رویکرد میتواند نقش مهم��ی در کمک به زیاندیده در رجوع به
دادگاه محل و پرهیز از دش��واري حضور در محل تماس تلفنی که ممکن است
فاصلهي بس��یار داشته باشد ،ایفاء کند .ضمن آنكه ،رسیدگی مراجع قانونی را
إلى ش��يء واحد (مردود) :أوال :بأن ّه ال فرق بين العلل الش��رعيه و غيرها فتكون حقيقه تاره و
معرفه أخرى .و ثانيا :على فرض الصحة فكل علة معرفه لشيء خاص و جهه مخصوصه ال تكون
تلك الجهه في معرفيه العله األخرى فراجع ما ذكرناه في األصول» .همان ،ص )372؛ «از نظر
فلسفه حقوق ،اصل و قاعده نخستین این است که نظام امور عینی و واقعی ،در امور اعتباری
و حقوقی نیز حاکم اس��ت ...در مباحث حقوقی ...مفاهیم فلس��فی عینی نظیر علت و معلول و
س��بب و مس��بب و شرط و مش��روط و اصول حاکم بر جهان طبیعت مانند لزوم تقدم علت بر
معلول و س��بب بر مسبب و شرط بر مشروط و امثال آن ،برای استنباط و تعیین وضعیتهای
حقوقی مورد اس��تفاده قرار میگیرد»( .ش��هیدی ،1379 ،ص .)53نظی��ر چنین رویکردی را
میتوان در مباحث حقوقی بس��یاری مشاهده کرد .برای مالحظه بحث معاملهي فضولی و اثر
تنفیذ (کشف یا نقل) ر.ك( :کاتوزیان ،1376 ،ج  ،2ص.)124
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نیز تس��هیل میکند؛ زیرا ،با نزدیک بودن به محل تماس تلفنی یا شنیدن آن،
به کشف سریعتر دلیل اقدام میکنند .از نظر عرفی انتساب محل تحقق جرم به
هر يک از این مکانها ،دور از ذهن نیست و انتسابی حقیقی به نظر میرسد؛ به
جه��ت اعتباری بودن آن ،ایراد عقلی در مورد ناممکن بودن تحقق یک ماهیت
1
در دو مکان مطرح نخواهد شد.
با اين وجود بايد توجه داش��ت كه رويهي قضايي از اين رويكرد حمايت
نميكند؛ نگاهي به برخي تصميمهاي اتخاذ شده بيانگر آن است كه محاكم در
چنين فروضي براس��اس محل جرم واحد عمل ميكنند؛ اما به باور ما در همين
م��وارد ني��ز ميتوان جانب انص��اف را رعايت نمود و ب��دون اينكه در اصل حق
2
اثرگذار باشد همت گمارد.
 .6منع سوءاستفاده
يكي از اولويتهاي رويكرد تفسيري دادرس اين است كه با سوءاستفاده
از حق برخورد حقوقي نمايد؛ يعني آثار مورد خواس��ت شخص را نپذيرفته و او
را در اقدام خود نااميد س��ازد .طرح اختالف همس��ران در محاكم ميتواند يكي
از زمينههاي اصلي سوءاس��تفاده باش��د .در اين وضعيت ،دعاوي از پي دعاوي
 .1برای مالحظهی تفاوت امر واقعی و اعتباری که سبب احکام متفاوتی بین آن میشود ر.ك:
(خوي��ى ،ج  ،4پيش��ين ،ص 311؛ همو ،ج  ،7ص 330؛ كوهكم��رى ،1409 ،ص )19؛ با اين
وجود ،البته تمس��ک به امور اعتباری نباید به تضاد و تناقض منتهی ش��ود( .مروج جزائرى ،ج
 ،5ص .)270
 .2در همي��ن خص��وص ميتوان به قرار عدم صالحیت ش��مارهي  759م��ورخ ،1387/8/14
صادره از ش��عبهي نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب زاهدان اشاره نمود که در خصوص
ش��کایت ش��اکی دایر بر ترک انفاق به این دلیل که محل زندگی مشترک زوجین پیش از بزه
مذکور خارج از آن حوزهی قضایی بوده ،قرار عدم صالحیت به شایس��تگی دادس��رای عمومی
و انقالب مش��هد صادر نموده است .ش��عبهی  226دادیاری دادسرای شهرستان مشهد نیز با
این اس��تدالل که جرم ترک انفاق دارای ماهیت مس��تمر اس��ت و هر بخش از اجزای مادی
آن که ش��امل امتناع از دادن مخارج متعارف اس��ت ،در لحظه لحظهی زمان تحقق مییابد و
برای تحقق آن ،آخرین محلی که قبل از ترک انفاق ،برای زندگی طرفین وجود داش��ته هرگز
تأثی��ری در تحقق جرم ندارد و بدین دلیل که در حال حاضر ش��اکی در زاهدان حضور دارد،
ب��ا صدور قرار عدم صالحيت ش��مارهي  8709975121200690مورخ  1387/9/4پرونده را
برای حل اختالف به دیوانعالی کش��ور ارس��ال کرده است؛ شعبهی یازدهم این دیوان نیز به
موجب دادنامهی ش��مارهی  846/87مورخ  1387/10/3در پروندهي کالسهي 1296/11/18
نظر شعبهی دادیاری مشهد را تأیید نموده است.

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

73

تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ ...

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

74

است كه مطرح ميشود و روان و جان همسران را تهديد ميكند .برخي از اين
دعاوي ،نوعي دفاع مش��روع اس��ت و مقبول؛ اما برخي نيز تنها براي مقابله به
مثل نامش��روع و به دور از هدفي اقامه ميش��وند كه قانون براي افراد در رجوع
به عدليه مقرر نموده است؛ دادرس بايد مراقب باشد كه در دام اين دعاوي قرار
نگيرد .در همين راس��تا برخي آراء صادره از مراجع قضايي مبين توجه دادرس
به اي��ن امر و تالش در جهت جلوگيري از سوءاس��تفادهي برخي اصحاب دعوا
است .نمونهاي از سوءاستفادهی يكي از همسران را ميتوان در برخي آراء صادره
1
مشاهده نمود.
 .7دليل اثبات در روابط زوجين
اثبات دعاوی در روابط همس��ران دارای خصوصیاتی اس��ت که آن را از
س��ایر امور متمایز میکند .در عمل ،رویهي قضایی در روابط زوجین با دعاوی
گوناگونی مواجه میشود؛ از اين جمله است مواردي که یکی از طرفین (معموالً
شوهر) دارای اسناد تعهدآوري مانند سفته یا چک از طرف دیگر است و به ويژه
به هنگام بروز اختالف ،از اين اسناد استفاده میکند؛ هرگاه در چنين وضعيتي
با اختالف مطروحه ،رفتاري به مانند ساير دعاوي شود ،نتيجهاي جز بيعدالتي
آشكار به دنبال نخواهد داشت .به طور معمول مراجع قضایی در برخورد با این
دعاوی ،تالش ميكنند كه تا حد امکان با بیعدالتی مقابله نمايند؛ به نحويكه،
از این اس��ناد كه براس��اس اعتماد در روابط مالي اخذ شده است ،برای تضییع
حقوق زن اس��تفاده نش��ود؛ مانند آنكه با قرار دادن مبالغی در اس��ناد مذکور،
 .1از اي��ن جمله اس��ت قرار من��ع تعقيب ش��مارهي  961/61م��ورخ  ،1386/11/30موضوع
پروندهي ش��مارهي  916/86ش��عبهي ششم دادیاری دادس��رای عمومي و انقالب مشهد « ...
س��ابقاً ش��کایتی دایر بر خیانت در امانت مطرح شد ،ش��اکی هیچ سخنی از مموری یا حافظه
تلفن همراه نداشته و پس از گذشت مدت زمان طوالنی و شکست در ادعای سابق خیانت در
امانت ،به یاد آورده که میتواند کاالی جزئی دیگری را نیز مورد ادعای جدید قرار دهد  ...در
وضعیت فعلی دادگستری که شکایات واهی و غرضورزی متداول شده است ،حضور مردم در
این مرجع ،ممکن اس��ت منافی با حیثیت اجتماعی آنها باش��د و هنگام تعیین قلمرو حقوق
کیفری ،باید به نحوی عمل کرد که کمترین گس��تردگی و الزام و اجبار اشخاص را در تحمل
آثار ناخواس��تهای مانند لزوم پاسخگویی و مس��ؤول بودن در مقابل طرح شکایات دیگران ،به
وجود آورد  ...لذا  ...قرار منع تعقیب صادر و اعالم میدارد .»...
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مهریه یا سایر حقوق مالی زن ،پایمال شده و یا از سفتهای با مبلغ گزاف ،برای
س��لب ديگر حقوق زن مانند حضانت فرزند اس��تفاده شود .در اين ميان برخي
محاكم بدون توجه به اين امر و با توسل به قواعد مرسوم قادر به مبارزه با ظلم
پنهان نمیباشند.
در چنين مواردي مسأله اين است كه آیا وجود اسناد مالی در تصرف یکی
از همسران ،همانند سایر موارد ،دلیل بدهی صادرکنندهي سند یا اقرارکنندهي
به آن اس��ت و همانگونه که معروف است كه داش��تن چک ،ظهور در اشتغال
ذم��هي صادرکننده دارد ،در این روابط نیز ظهور در اش��تغال ذمهي زن دارد؟
بس��یار دیده شده اس��ت که یکی از همس��ران ،در زمان زندگی مسالمتآمیز،
س��ندی را برای امور مختلف مانند ضمانت ،خرید کاالیی مش��ترک و برداشت
وجه��ی ناچیز از حس��اب بانکی صادر نموده و به همس��ر خ��ود داده ،اما به هر
دلیل از آن اس��تفاده نشده است؛ با حدوث اختالف بین آنها ،دارندهي سند با
درج مبلغي کالن یا از طرق دیگر ،از آن سوءاس��تفاده نموده اس��ت؛ در مواردی
مبلغ س��ند از مهریهي زن نیز فراتر رفت��ه و موجبات تضییع حقوق او را فراهم
م��يآورد .زن دلیلی برای اثبات سوءاس��تفاده ن��دارد و نمیتواند دعوای جزایی
مطرح کند ،دارندهي سند نیز به اصل صدور سند اشاره دارد .در این موارد حق
با چه کس��ی است؟ دارندهي سند به اعتبار تصرف و صدور سند از ناحیهي زن
یا صادرکنندهي به اعتباری که ما درصدد بیان آن هستیم؟
ارتب��اط حقوقي اش��خاص هميش��ه در حالت تعادل قرار ن��دارد؛ علل و
انگيزههاي بس��يار ،س��بب تفاوت جايگاه و وضع يكي از طرفين ميشود؛ گاهی
یک طرف ،به عملك��رد ،تعهدات ،وعدهها و رفتار اجتماعي و فردي طرف ديگر
اعتماد و بر اس��اس آن ،اقدام ميكند 1.ممكن است اين ارتباط ،آزادانه به وجود
آمده باش��د؛ به طور معمول ازدواج دو ش��خص اينگونه اس��ت .همچنین اين
ارتباط ميتواند ناشي از اضطرار اوليه باشد ،مانند كارگري كه براي امرار معاش
ناگري��ز به پذيرش كار اس��ت ،ام��ا ،در هر حال ،آنچه مهم اس��ت ،وضعيت اين
 .1براي مالحظهی آثار ويژهی روابط مبتني بر صداقت و اعتماد ر.ک:

( Glusman, Daniel , Ciociola, 2006, pp. 4-15; Mueller, Kirk)patrick, 1995, pp. 438, 487

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

75

تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ ...

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

76

اش��خاص پس از تحقق ارتباط مذكور است .در اين وضع ،طرف ضعيف و تحت
س��لطه و يا شخصي كه از نظر عرف ،اخالق و حس��ن ّنيت ،در معرض پذيرش
اقدامات طرف ديگر اس��ت ،به اين شخص اعتماد کرده و صادقانه ،آنچه را مقرر
ميدارند ،انجام ميدهد .براي مثال ،در رابطهی همس��ران ،به طور معمول ،زن
در چنين وضعي قرار دارد ،اقدامهایی مانند امضاء كردن اسناد تعهدآور ،ضمانت
وام ،تهيهی منزل به نام شوهر از محل اموال شخصي از این قسم است .در تمام
اي��ن موارد ،ويژگي ديگري نیز وجود دارد كه معي��ار اثبات را متفاوت ميكند؛
معموالً طرف ضعيف ،زيردس��ت ،تحت سلطه و پذيراي دستورات ،در اقداماتی
که انجام ميدهد ،به دنبال دليل اثبات نيست و اگر هم بخواهد چنين کند ،به
داليل مختلف مانند ترس ،تهديد به اخراج ،شرم و حيا ،عرف عام و جلوگيري از
اختالف ،قادر به تهيهی داليل و فراهم آوردن زمينهی اثبات معقول و متعارف
نخواهد بود .مانند آنکه زوجه به درخواست شوهر ،چك يا سفته امضاء ميكند
تا لوازم منزل را تهيه كنند و پس از مدتي ،با تصرف ش��خص ديگري بر چك و
س��فته مواجه ميش��ود يا در هنگام اختالف با شوهر و مطالبهی مهريه ،با دفاع
تهاتر و بدهي آن اسناد روبهرو میشود .مطابق اصل ،تصرف دارنده ،دليل است
مگر خالف آن ثابت ش��ود و برای زن در این مثالها امکان اثبات خالف وجود
ندارد.
ه��رگاه قرار باش��د اين روابط با هم��ان قواعدي ك��ه در حالت متعارف
اشخاص وجود دارد ،بررسي شود ،احقاق حق صورت نميگيرد و بيعدالتي آن
آشكار است؛ زيرا ،طرف ضعيف قادر به اثبات خالف آنچه در گذشته واقع شده،
نيس��ت و دع��وا به زيان او خاتمه مييابد .به اين جه��ت ،در برخي از نظامهاي
حقوق��ي ،قواعدي براي تبديل بار اثبات دعوا يا دش��وار ك��ردن اثبات از جانب
ش��خص و تس��هيل اثبات در طرف مقابل پيشبيني شده است 1.با اندکی تأمل
میت��وان گف��ت در چنین مواردی که بحث اعتماد و صداق��ت وجود دارد ،باید
به حمایت از طرف ضعیف و اعتمادکننده همت گماش��ت و قواعد حقوقی را با
 .1در برخ��ی نظامهای حقوقی ،قواعد اثبات بین زن و ش��وهر تفاوتهای��ی دارد .برای مثال
چنانچه از پيش از ازدواج ،قراردادی بین آنها منعقد ش��ده باشد ،پس از ازدواج نمیتوان با
ادعای نقض قرارداد ،طرح دعوا کرد:

See: (Sanders, 2009, P. 571).
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رویکرد حمایتی و با نگاهی که مقتضیات جدید را برآورده نماید ،تفسیر نمود.
این مس��أله ب��ه بحث اثب��ات در رواب��ط زوجین و تش��خیص مدعی و
مدعیعلیه مربوط میش��ود و اگر با معیار عرفی به آن نگریس��ته شود ،میتوان
گف��ت که ع��رف در وضعیتهای مختلف ،نگرش��ی متفاوت نس��بت به دعاوی
مختلف دارد .برای مثال ،در م��ورد ادعای پرداخت مهریهی زن ،روایاتی وجود
دارد ک��ه قول مرد را پذیرفتهاند 1،حال آنکه بدون تردید ،اصل بر عدم پرداخت
آن است .در این مورد گفته شده است که در سابق عرف و عادت بر این بود که
تا مهریهی زن پرداخت نمیشد ،به خانهی شوهر نمیرفت و به این جهت ،پس
از ش��روع زندگی مشترک ،زن ،مدعی محسوب میش��د (مكى عاملى،1400 ،
ج،1صص151-152؛ طوس��ی ،ج  ،3ص116؛ مغنیه ،1421 ،ج  ،5ص 284؛
شوش��تری ،1406 ،ج  ،9ص  .)190در ای��ن خصوص تفاوتی ندارد که اختالف
بین زن و شوهر یا بین وراث مرد و زن باشد؛ زیرا ،وراث ،قائممقام تلقی میشوند
(طرابلسی ،1411 ،ص .)193بنابراین ،مهم آن است که عرف به اظهارات یکی
از زوجین توجه کند یا به طور کلی ،الزم بداند سخن و ادعايي ،در برابر دیگری
پذیرفته ش��ود؛ اگر طرفین ادعا در وضعیتی باش��ند که ظاهر عرفی قوی وجود
داش��ته باشد مبنی براین که یک طرف ،به دیگری اعتماد دارد و اسناد مالی را
نه ب��ه جهت معامله ،بلکه به جهات دیگری که دالل��ت بر بدهی ندارد ،تحویل
دیگ��ری میدهد ،عرف ،به اظهارات صادرکنندهی س��ند توجه میکند و صرف
تصرف دارندهی س��ند را در این وضعیت ،دلیل بدهی تلقی نمیکند .هرگاه به
این موضوع توجه داش��ته باشیم که اصوالً ميان زوجین ،معاوضات مالی ،کمتر
مطرح میش��ود؛ بهنحویکه ،موارد ق��رارداد خرید و فروش و ی��ا هر معاملهی
دیگر میان زوجین ،بس��یار اندک است ،بهتر میتوان به لزوم توجه به اظهارات
صادرکنندهی س��ند و عدم وجود تعهد ،پی برد 2.این مس��أله در رویهي قضایی
« .1اذا دخ��ل الرجل بامرأَته ثم ادعت المهر و قال قد أَعطيتك فعليها الْبينه و عليه الْيمِين».
(طوسى ،1407 ،ج  ،7ص360؛ كلينى ،1407 ،ج ،5ص .)386
 .2هرگاه مرد مالی را به زن بدهد و پس از بروز اختالف ،مرد ،مدعی پرداخت به عنوان مهریه
و زن ،مدعی دریافت به عنوان هدیه باش��د ،در پذیرش قول هر یک از ایش��ان ،اختالف است.
مش��هور فقها با این اس��تدالل که مرد به نیت خود آگاهتر اس��ت ،قول او را میپذیرند و زن را
مدع��ی میدانن��د( .مغنيه ،1421 ،ج  ،2ص354؛ طوس��ى ،1387 ،ج،4ص)302؛ عدهای از
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نیز انعکاس یافته است.

1

ایش��ان ضمن نقد استدالل مش��هور ،به تداعی معتقدند (فاضل لنكرانى ،1421 ،ص )453یا
از لزوم تأمل بس��یار در این خصوص یاد نمودهاند (موس��وى خمينى ،بيتا ،ج  ،2ص )301؛
به نظر میرس��د با توجه به اینکه در روابط زوجین اصل بر اعتماد و دوس��تی و ابراز محبت
است ،باید قول زن را پذیرفت و آن را هبه و هدیه تلقی کرد ،به ویژه ،با توجه به عرف جامعه
که اگر قرار باش��د مهریه داده ش��ود ،به هر نحو ممکن آن را ابراز میکنند و اساس��اً از آن جا
كه پرداخت مهریه ،پرداخت بدهی اس��ت ،متضمن نوعی معاملهی مالی و خالف محبت آنها
تلقی میش��ود و در بیش��تر خانوادههای امروزی ،مرسوم نیست و همین امر ،عرف را به سمت
توجه به اظهارات زن سوق میدهد .از دیگر مؤیدات این بحث ،نفوذ یا عدم نفوذ اقرار شخصی
است که در حالت مرض منتهی به موت قرار دارد؛ برخی معتقدند اگر شخص مریض «مأمونا
غيرمتهم» باش��د ،اقرارش نافذ اس��ت ،حتی بیش از ثلث ترکه ،اما ،اگر متهم به این باشد که
اقرار او بیجهت اس��ت ،ورث��ه باید اجازه دهند .یکی از اماراتی که نش��ان میدهد هدف مقر،
مقرله است (موس��وى خمينى ،پيشين ،ص23؛
بدهی واقعی نیس��ت ،عالقهی مقر نس��بت به ّ
موس��وى گلپايگانى ،1413 ،ج  ،2ص 98؛ س��بزوارى ،1413 ،ج  ،21ص 188؛ سيس��تانى،
 ،1422ص .)506
 .1ق��رار مجرمي��ت ش��مارهی  ،8809975121200667م��ورخ  ،1388/9/29در پروندهی
ش��مارهی  ،880/609ش��عبهی  226دادياري دادس��راي عمومي و انقالب مش��هد« :راجع به
ش��كايت خانم  ...با وكالت  ...عليه  ...داير بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول موضوع ساختن
هش��ت فقره س��فته  ...دادياري  ...جهات زير را در نظر دارد -1 :هرچند شاكي و متهم در قيد
رابطه زوجيت هس��تند اما به ش��هادت مطلعين و اقرار طرفين ،اختالف عميقي دارند  ...اخذ
س��فتهها با فرض صحت ادعاي متهم ،در حالت و زماني بوده اس��ت كه طرفين دچار اختالف
شديد شده بودند؛  -3 ...روابط حقوقي اشخاص بنا بر سير متعارف امور ،شخص را در جايگاه
مدعي و منكر قرار ميدهد؛ در مواردي به صرف ادعا ،بايد حرف ش��خص را پذيرفت (ال يعلم
ا ّال م��ن ق َِبل��ه) و در مواردي بايد دليل ارائ��ه داد و در مواردي نيز قانون ،فرض صحت ميكند
يا ظواهري را اماره بر واقع ميداند و ش��خص را از بار اثبات معاف ميكند ،اما در روابط مبني
بر صداقت و امانت ( )Fiduciary Relationshipبار اثبات معكوس ميشود يا با دشواري
ديگ��ري از حيث معيار اثبات و ارائه داليل قويتر ،اثبات منش��اء دين و عدم قابليت اس��تناد
تعهد و عمل حقوقي ،همراه ميش��ود  ...در اين روابط حقوقي ،به دليل اعتماد يكي از طرفين
يا ضعف حقوقي و اقتصادي ،كس��ي كه طرف قويتر و معتمد اس��ت بايد از عهده اثبات برآيد
و صرف ارائه س��ند دين ي��ا پرداخت دين ،طرف ديگر را ملتزم نميكن��د؛ زيرا براي مثال در
رابطه زن و ش��وهر ،اوالً تحقق قرارداد و اس��تقالل در معامالت ،خالف اصل ميباشد هر چند
از نظ��ر قانوني اين امكان وجود دارد ... ،ثانياً در صورت تحقق نيز اصل اعتماد حاكم اس��ت و
طرفي��ن به فكر ارائه دليل يا اثبات در آن زم��ان نميافتند يا كمتر تصور اختالف را ميكنند
بنابراين در اين روابط به صرف ارائه سند تعهدآور نميتوان يكي از طرفين را متعهد دانست یا
طرف ديگر را منكر محسوب نمود  -5 ...بر اساس اظهارات متهم  ...نميتوان منشأ دين قابل
قبولي را براي تعهد ش��اکی در صدور س��فتهها با اثر انگشت به دست آورد و تحقيقات دادسرا
نش��ان ميدهد كه س��فتههاي مورد اختالف بدون اراده حقيقي شاكي و در حالت بيتوجهي
كامل اخذ شدهاند و نقش شاكي فراتر از يك وسيله براي درج اثرانگشت ذيل سفتهها نيست.
اظهارات مطلع ،داللت بر زمينهچيني و اقدام توأم با س��بق قصد متهم در اخذ س��فتهها دارد؛
ش��هود مورد ادعای متهم ،در جاي ديگر به دروغ متوس��ل ش��دهاند و عليرغم وضعيت كام ً
ال
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 .8شرط استطاعت در مورد مهريه
چندي است كه در روابط مالي زوجين ،سخن از شرطي است كه بر اساس
آن ،پرداخت مهريه به استطاعت مرد منوط شده و عباراتي مانند عنداالستطاعه
و عندالمطالبه به همين منظور مورد استفاده قرار ميگيرد؛ صرف نظر از صحت
و سقم چنين شرطي به دليل مجهول بودن زمان پرداخت ،پرسش اين است كه
آيا درج چنين ش��رطي بدين معنا است که زن نمیتواند مهريه را مطالبه نماید
مگر اینکه در زمان دادخواس��ت ،اس��تطاعت مرد را ثابت نماید یا اینکه دادگاه،
دعوای مطالبهي مهريهي را پذيرفته و بدان حکم میدهد ،اما به هنگام اجرای
رأی زن بای��د اموال مرد را معرفي كن��د و الاّ نميتواند مادهي  2قانون نحوهي
اجرای محكومیتهای مالی (بازداش��ت م��رد) را اعمال نماید؟ در اين خصوص
میتوان بدين نحو استدالل كرد كه از آن جا كه دین مرد به «استطاعت» مقید
شده ،باید شرط آن تحقق یابد تا مطالبه صورت گيرد؛ بنابراین زن مکلف است
که در زمان اقامهي دعوا ،این ش��رط را ثابت کند .در مقابل ،ميتوان گفت که
مقصود طرفین آن اس��ت که پرداخت دین (مهریه) موکول به اس��تطاعت شود؛
زیرا ،اصل دین ثابت اس��ت و اعس��ار نیز خالف اصل میباش��د و تنها بار اثبات
اعسار و ایسار در زمان اجرای رأی تغییر نموده است؛ به این صورت که زن باید
مالئ��ت مرد را ثابت نماید .نظر اخی��ر با عرف جامعه ،مقصود طرفین و هدف از
درج چنین ش��رطی در سند ازدواج مطابقت بیشتری دارد و اگر تردید شود که
این ش��رط ،قید «مطالبه» است یا قید «پرداخت» ،اصل بر قید پرداخت بودن
آن اس��ت؛ زیرا ،هنگامي كه دین ثابت اس��ت ،میتوان آن را مطالبه نمود و قدر
مناس��ب متهم ،در مورد اعس��ار متهم ش��هادت دادهاند كه همين امر امكان تمسك به آنها
را م��ردود ميكند  ...ب��ا عنايت به اصل داليل آزاد در حقوق كيفري و اصل ارزيابي مس��تقل
ش��هادت افراد ،نه تنها كمكي به ادعاي متهم نميشود ،بلكه به نظر دادياري ،شاهد پرونده ...
با هدف كمك غيرقانوني به متهم ش��هادت داده اس��ت  ...نتيجهی تحقيقات دادياري به اين
داللت دارد كه س��ند منتس��ب به شاكي نيس��ت و قرائن و داليل متعدد بر اخذ اثر انگشت از
شاكي در حالت خواب يا بيهوشي وجود دارد و در آخرين مرحله تحقيق نيز متهم حاضر به
كارشناسي سفتهها جهت احراز اين مسأله كه آيا سفتهها در حالت عادي امضاء شده يا خير،
نش��ده اس��ت  ...لذا دادياري به استناد اصول و مواد پيشگفته ،قرار مجرميت متهم را به اتهام
جعل و استفاده از سند مجعول (سند عادي) صادر و اعالم ميدارد .» ...شعبهي هفتم دادگاه
تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامهی شمارهی ،8809975132702047
مورخ  1388/12/24رأی را تأیید نموده است.
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متیق��ن ممنوعیت نیز همین اس��ت 1.لذا ،در صورت تردی��د در دو ممنوعیت و
تغییر بار اثبات ،باید متیقن را در نظر گرفت .ممکن اس��ت ایراد شود که تردید
در مطالب��ه ،در واق��ع تردید در این اس��ت که آيا مرد باید دی��ن را بدون اثبات
استطاعت پرداخت نماید؛ در این مورد ،اصل بر عدم است و زن باید خالف آن
را اثبات نماید؛ اما این اس��تدالل که در واقع به معناي استصحاب عدم حقانیت
زن ميباشد ،با این ایراد مواجه است که با انعقاد نکاح ،اصل تغییر میکند و حق
مطالبهي زن و تکلیف مرد به این دین به وجود میآید و لذا آنچه اس��تصحاب
میش��ود ،بقای دین و قابل مطالبه بودن است و تنها ،پرداخت آن با محدودیت
مواجه ش��ده اس��ت؛ به این صورت که زن باید در زمان اجرای حکم ،استطاعت
را مدلل کند .اين مسأله همچنین در خصوص اعمال حق حبس از سوي زوجه
مطرح میش��ود؛ به این صورت که آیا زوجه برای اعمال این حق (عدم تمکین)
باید اس��تطاعت مرد را ثابت کند یا آنكه میتواند از حق حبس خود اس��تفاده
2
كند و اين مرد است که باید عدم استطاعت خود را مدلل نماید؟
 .9فريب در ازدواج و اثر آن در حقوق مالي همسران
يكي از معضالت كنوني جامعه ،موضوع فريب در ازدواج اس��ت كه از آن
با عنوان «تدليس» نيز ياد ميش��ود ،با آشكار ش��دن اين امر ،دعاوي متعددي
 .1در فقه نيز راجع به دعوای مربوط به دین مؤجل بحث شده است؛ برخي آن را قابل استماع
دانس��ته (حلى ،1410 ،ج  ،2ص143؛ انصارى ،1415 ،ص 171؛ اس��دي حلي ،1413 ،ج ،3
ص 485؛ جبع��ي عاملي ،1417 ،ج  ،2ص 86؛ فاض��ل هندي ،1416 ،ج  ،10ص  )240و يا
معتقدند مطالبهي طلب مؤجل پذیرفته نیس��ت (قمي سبزوارى ،1421 ،ص  )301اما دعوای
اثبات دین مؤجل ،مس��موع اس��ت (مقدس اردبيلى ،1403 ،ج  ،12صص 122-123؛ نراقي،
 ،1415ج )17
 .2پرس��ش و پاسخ زیر در این خصوص قابل توجه است« :زن مىتواند ممانعت كند شوهر را
از دخول تا مهر خود را بگيرد يا نه؟ جواب  :بلى هر گاه مهر حال باشد -يعنى موعد معين از
براى آن قرار نداده باش��ند و شرط هم نكرده باشد كه عنداالستطاعه بدهد ،و منعى از دخول
هم نباشد -مىتواند منع كند ...و بعضى علما در صورت اعسار زوج گفتهاند كه «مانع نمىتواند
شد» .و اشهر بلكه اظهر جواز ممانعت است در اين صورت نيز و تحقيق اين مسأله مبتنى است
بر اين كه نكاح از عقود معاوضات باش��د نه محض «تعبد» و دور نيس��ت كه چنين باشد .و در
«عقود معاوضه» جايز اس��ت ممانعت از اقباض هر يك از طرفين قبل از اخذ عوض .و هر گاه
صداق مؤجل باش��د ،جايز نيس��ت ممانعت هر چند دخول نكرده باشد تا اجل منقضى شود».
(گيالني( ،ميرزاي قمي) ،1413 ،ج  ،4ص .)418
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در محاكم مطرح ميش��ود .از اين جمله است دعواي فسخ نكاح از سوي مرد و
مطالبهي مهريه از جانب زن مس��ألهاي كه مطرح ميشود اين است كه اوالً ،در
مق��ام اثب��ات فريب ،بايد از چه ادله يا چه معيار اثبات��ي تبعيت نمود و ثانياً آيا
كتمان اموري مانن��د ازدواج اول ،واجد وصف مجرمانه بوده و همچنين منتفي
شدن مهريه را موجب ميشود يا آنكه بايد به نحو ديگري اتخاذ تصميم نمود؟
هرچند ارزش ازدواج و غيرمالي بودن آن به نحوي است كه نميتوان در مقابل
بدن انس��ان ،وجهي را تعيين نمود ،اما براس��اس رويكرد فقهي و حقوقي قضيه،
نميتوان منكر اهميت مهريه به عنوان يكي از امور مالي نكاح شد .اين اهميت
به حدي اس��ت كه يكي از اعاظم فقها نزديك��ي با زن و عدم پرداخت مهريه را
سبب جمع شدن عوض و معوض در يك محل ميداند( 1.نجفي ،ج  ،3ص )117
ايش��ان حتي براي جلوگيري از اين امر ،در فرض زناكار بودن زن معتقدند كه
ميتوان مهرالمس��مي را فسخ و در صورت نزديكي ،به جاي آن مهرالمثل مقرر
نمود( .همان ،ص  )119با توجه به مجموع رويكردهاي فقهي و حقوقي ،به نظر
ميرسد در هر مورد كه ترديدي در خصوص ساقط شدن تمام يا اكثر مهريه در
ميان باش��د ،چه از نظر حكمي و چه از نظر موضوعي و تش��خيص تدليس ،بايد
اين نكته را در نظر داش��ت كه به جمع شدن عوض و معوض يا رويدادي شبيه
به اين وضعيت منتهي نش��ود؛ از بين رفتن مهريهي زن مس��تلزم دليل اس��ت.
(منتظري نجفآبادي ،1413 ،ص  )462بنابراين ،در موردي كه تدليس توسط
خود زن صورت گرفته اس��ت ،چند حالت را بايد جداگانه بررسي نمود :نخست
آنكه ،پيش از آميزش ،تدليس آش��كار ش��ود؛ چنين امري سبب ساقط شدن
مهريهي زن ميش��ود؛ 2ديگر آنكه ،تحقق تدليس بعد از آمیزش آش��كار شود؛
در اين صورت اگر مدلِّس ،خود زن باش��د ،اختالف نظر فقهی موضوع میتواند
راهگشای رویهی قضایی باشد در اینکه نسبتسنجی نموده و بخشی از مهریه
را ساقط کند؛ فرض سوم آن است كه اگر مرد با وجود حق فسخي كه ناشي از
 .1رواي��ت صحيحهاي نيز نقل ش��ده و داللت بر اين دارد ك��ه حليت نزديكي ،بدون ارتباط با
مهريه نيست و نميتوان آن را از عقد نكاح حذف كرد (كليني ،1407 ،ج  ،5ص .)355
 .2مطابق مادهي  1101قانون مدني« :هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فس��خ شود،
زن حق مهر ندارد» ،به طريق اولي در صورت تدليس اين حكم جريان دارد.
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تدليس زن اس��ت ،از اعمال آن منصرف ش��ده و رابطهي زوجيت را باقي بدارد،
چنين فردي ميتواند نس��بتي از مهريه را كسر نمايد (گلپايگاني ،1409 ،ج ،2
ص  .)200فرض آخر ،آن اس��تكه حتي در صورت عدم تدليس نيز ،چنانچه
ش��رطي مانند بكارت يا فقدان س��ابقهي ازدواج ،مطرح شده باشد و ثابت شود
كه زن با آگاهي از اينكه فاقد شرط مذکور است ،آن را پذيرفته ،بهترين ضابطه
همان است كه ميان مهرالمثل او در حالت دارا بودن موضوع شرط و نيز حالت
فقدان آن ،نسبتس��نجي شده و از مهرالمسمي كسر شود .در حالتي كه عامل
تدليس ،ديگري (غير از زن) باش��د ،اين نسبتس��نجي رعايت نميشود و تمام
مهريه را ميتوان از مدلِّس دريافت نمود.
به نظر ميرسد از نظر مسؤوليت جزايي نيز نبايد سختگيري نمود؛ در
بس��ياري از موارد ،زن ،طرف خود را از موضوع ازدواج س��ابق خود يا مشكالتي
ك��ه داش��ته و به طور نوعي در رابط��هي طرفين مهم اس��ت ،آگاه مينمايد اما
ب��ه جه��ات مختلف از تهيه و تدارک دليل براي اين ام��ر ،خودداري نموده و يا
آنك��ه صرفاً برخي نزديكان مرد مانند مادر وي را در جريان قرار ميدهد .پس
از بروز اختالف ،ممكن اس��ت مرد با ادعاي عدم آگاهي از ازدواج س��ابق زن و با
ط��رح دعواي فريب در ازدواج ،به دنبال منتفي نمودن مهريه باش��د .هرگاه در
اين موارد ،ترديد معقولي وجود داش��ته باشد كه صداقت زن را نشان دهد ،بايد
مس��ؤوليت جزايي را منتفي دانست و مرد را به طرح دعواي مدني هدايت نمود
تا حداقل موضوع مجازات زوجه منتفي ش��ده و عدالت را در دعواي مدني و به
دور از دشواريهاي دادرسي كيفري كه همراه با انواع تحميلها و محدوديتها
است ،بررسي و اعمال نمود.
توجه به قرائن مختلف حاكم بر دعوا و صداقت در گفتار از سوي طرفين
را ميت��وان ،يك��ي از نكات مهم در احراز واقع دانس��ت .امري كه در برخي آراء
صادره نيز انعكاس يافته است.
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 .10برآمد
در رواب��ط حقوقي همس��ران ويژگيهايي وجود دارد ك��ه آن را از ديگر
رواب��ط متمايز ميس��ازد .حقوقدان و ب��ه ويژه قاضي ،بايد در مقام دادرس��ي و
تفسير مقرراتي كه براي ساماندهي به اين روابط تصويب شدهاند ،نهايت دقت
را داش��ته باشد و به سمت تعادل در تفسير اين قواعد حركت كند؛ مظاهر اين
تعادل بسيار است ،ميتوان به حمايت از طرف ضعيف ،منع سوءاستفاده از حق،
توس��عهي قواعد آيين دادرس��ي در جهت پذيرش بيتكلف دعاوي نظير قواعد
صالحيت ،خارج كردن دعاوي از قلمرو حقوق كيفري و مانند آن اش��اره نمود.
بيگمان در اين راه نيز ممكن است انديشهها و انگيزههاي فردي مؤثر باشند و
تصميم دادگاه ،ناخواس��ته به بيراهه رود ،اما اگر اين امر با مطالعات حقوقي و
اجتماعي الزم همراه باش��د ،ميتوان اميد داشت كه درصد بااليي از تصميمها،
درست و متعادل خواهند بود.
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جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم ،چاپ اول ،قم 1416 ،ه ق.
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اول 1413 ،ه ق.
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 -9حس��ينى سيستانى ،س��يدعلى ،المس�ائل المنتخبه ،دفتر حضرت آيهاهلل
سيستانى ،چاپ نهم ،قم 1422 ،ه ق.
 -10حس��ينىعاملى ،ج��واد ب��ن محمد ،مفت�اح الكرامه في ش�رح قواعد
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المه ،جلد چهارم ،دفتر انتش��ارات اس�لامى وابس��ته به جامعهي مدرسين
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حوزهي علميهي قم ،چاپ اول 1419 ،ه ق.
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 -12خدابخشي ،عبداهلل ،استقالل و پيوند حقوق مدني و كيفري ،انتشارات
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مرعشى نجفى ،چاپ دوم 1405 ،ه ق.
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 -27عاملي ،محمد بن مكي (شهيد اول) ،الدروس الشرعيه في فقه اإلماميه،
جلد دوم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي
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با همکاری بهمن برنا ،چاپ پنجم ،تهران.1378 ،
 -30کاتوزی��ان ،ناص��ر ،حقوق مدنی ،قواعد عموم�ی قراردادها ،جلد دوم،
شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ،چاپ چهارم ،تهران.1376 ،
 -31کاتوزیان ،ناصر ،فلس�فه حقوق ،جلد اول ،ش��رکت سهامی انتشار ،چاپ
دوم ،تهران.1380 ،
 -32كان��ت ،ایمانوئ��ل؛ مترجم :صانع��ی درهبیدی ،منوچهر ،م�ا بعد الطبیعه
اخالق ،مبانی مابعدالطبیعی تعلیم حق (فلس�فه حقوق) ،انتش��ارت نقش
و نگار ،چاپ اول.1380 ،
 -33كلي ،جان؛ مترجم :راس��خ ،محم��ود ،تاریخ مختصر تئوری حقوقي در
غرب ،انتشارات طرح نو ،چاپ اول.1382 ،
 -34كلين��ى ،ابوجعف��ر ،محمدب��ن يعقوب ،الكاف�ي ،جلدپنج��م ،دارالكتب
اإلسالميه ،چاپ چهارم ،تهران 1407 ،ه ق.

عبداهلل خدابخشی /نیره عابدینزاده شهری

 -35كوهكمرى ،س��يدمحمد ،كتاب البيع ،دفتر انتش��ارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم ،قم 1409 ،ه ق.
 -36گرجي ،ابوالقاس��م و ديگران ،ديات ،مؤسس��ه انتش��ارات و چاپ دانشگاه
تهران ،چاپ دوم.1382 ،
 -37گيالنى ،ابوالقاس��م (ميرزاى قمى) ،جامع الشتات في أجوبه السؤاالت،
جلد چهارم ،مؤسسه كيهان ،چاپ اول ،تهران 1413 ،ه ق.
 -38مؤمن قمى ،محمد ،مباني تحرير الوسيله ،جلداول ،نرم افزار جامع فقه
اهل بیت.
 -39مجموع�ه قانون مجازات اسلامي ،معاونت پژوه��ش ،تدوین و تنقیح
قوانین و مقررات ریاست جمهوری ،چاپ ششم ،تهران.1384 ،
 -40محم��د بن مك��ى عاملى (ش��هيد اول) ،القواع�د و الفوائ�د ،جلد اول،
كتابفروشى مفيد ،چاپ اول ،قم 1400 ،ه ق.
 -41مروج جزائرى ،س��يدمحمد جعفر ،هدى الطالب في ش�رح المكاسب،
جلد پنجم ،مؤسسه دارالكتاب ،چاپ اول 1416 ،ه ق.
 -42معاونت آموزش قوه قضاييه ،مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور
كيف�ري ،جل��د دوم ،معاونت آموزش و تحقیقات ق��وه قضائیه ،مرکز تحقیقات
فقهی ،چاپ اول.1382 ،
 -43مغنيه ،محمد جواد ،الفقه على المذاهب الخمس�ه ،جل د دوم ،دارالتيار
الجديد -دار الجواد ،چاپ دهم ،بيروت 1421 ،ه ق.
 -44مغني��ه ،محم��د جواد ،فقه اإلم�ام الصادق عليه السلام ،جلد پنجم،
مؤسسه انصاريان ،چاپ دوم، قم 1421 ،ه ق.
ن على ،األحكام الشرعيه على مذهب أهل
 -45منتظرى نجفآبادى ،حسي 
البيت عليهم السالم ،نشر تفكر ،چاپ اول ،قم 1413 ،ه ق.
 -46موس��وى خمينى ،سيد روح هَّ
الل ،تحرير الوس�يله ،جلد دوم ،مؤسسه دار
العلم ،چاپ اول ،قم ،بیتا.
 -47موس��وى خويى ،سيدابوالقاسم ،المستند في شرح العروه الوثقى ،جلد
چهارم ،نرمافزار جامع فقه اهل بیت.
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 -48موسوى خويى ،سيدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه (المكاسب) ،جلد ششم،
مؤسسه احیاء آثار امام خویی.1384 ،
 -49موس��وى خويى ،سيدابوالقاس��م ،موس�وعه اإلمام الخوئي ،جلد هفتم،
نرمافزار جامع فقه اهل بیت.
 -50موسوى گلپايگانى ،سيد محمدرضا ،مجمع المسائل ،جلد دوم ،دارالقرآن
الكريم ،چاپ دوم ،قم 1409 ،ه ق.
 -51موس��وى گلپايگانى ،س��يد محمدرضا ،هدايه العباد ،جلد دوم ،دارالقرآن
الكريم ،چاپ اول ،قم، 1413ه ق.
 -52نائينى ،ميرزا محمد حسين ،المكاسب و البيع ،جلددوم : ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول ،قم 1413 ،ه ق.
 -53نجفى ،محمد حس��ن بن باقر ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم،
جلد سيام ،دار إحياء التراث العربي ،چاپ هفتم ،بيروت ،بیتا.
 -54نراقى ،احمد ،مستند الشيعه في أحكام الشريعه ،جلد نوزدهم ،مؤسسه
آلالبيت عليهم السالم ،چاپ اول ،قم 1415 ،ه ق.
 -55نراقى ،احمد ،مستند الشيعه في أحكام الشريعه ،جلد هفدهم ،مؤسسه
آلالبيت عليهم السالم ،چاپ اول ،قم  1415ه ق.
 -56يزدى ،سيد محمد كاظم ،تكمله العروه الوثقى ،جلد دوم ،نرمافزار جامع
فقه اهلبیت.
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