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چكیده
در اين مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن ،که بحث تداخل يا عدم تداخل اسباب و
مسبّبات است ،در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسي قرار گرفت .هدف از انجام اين تحقیق،
عالوه بر رفع تعارض میان جمالت شرطیهاي که در آنها شرط متعدد و جزا واحد ميباشد ،تعیین
حکم جمالت شرطي مزبور از حیث تداخل يا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق
موضوعه بود .نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که اصوالً اسباب و مسبّبات تداخل نميکنند ،خواه
جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار ،مگر اينکه دلیلي بر تداخل وجود داشته باشد .در قوانین نیز
به عنوان قاعده بايد گفت :هرگاه در مواد مختلف قانوني شرط متعدد و جزا واحد باشد ،هر شرط به
طور مستقل و بدون نیاز به شرط ديگر ،موجب ايجاد جزا ميگردد؛ مگر آنکه خالف آن ثابت شود.
کلیدواژهها :تعدد شرط ،وحدت جزا ،اسباب ،مسبّبات  ،جزاي قابل تکرار ،جزاي غیر قابل تکرار.

 -2استاديار دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري تهران.
 -2دانشجويکارشناسي ارشد حقوقخصوصي دانشگاه علوم قضايي تهران
 -9دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي تهران
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 -1مقدمه
يکي از مباحثي که در اصول فقه مطرح ميگردد ،باب مفاهیم است .مفهوم در برابر
منطوق قرار ميگیرد .منطوق معنايي است که مستقیماً از کالم فهمیده ميشود .اما مفهوم،
مدلول غیرمستقیم و بیان نشده کالم است .مفهوم يا موافق است يا مخالف .مفهوم موافق
مفهومي است که از حیث سلب و ايجاب با منطوق خود سنخیت دارد .اما مفهوم مخالف
يعني مفهومي که از حیث سلب و ايجاب با منطوق مخالفت دارد .دانشمندان اصول در
قسمت مفهوم مخالف بحث ميکنند که چه جمالتي داراي مفهوم مخالف هستند .يکي از
جمالتي که مورد بررسي قرار گرفته ،جملۀ شرطیه است.
جملۀ شرطیه مرکب از ادات شرط ،جمله شرط و جمله جزاست .به جمله شرطیه ،شرط يا
مقدم و به جمله جزا ،جزا يا تالي ميگويند .2مشهور اصولیین معتقدند که جمله شرطیه در
صورت وجود شرايطي ،مفهوم دارد .تعدد شرط و وحدت جزا بهعنوان تتمه بحث مفهوم
شرط ،مطرح شده است .2بدين مضمون که گاهي اوقات جمالت شرطي متعدد است به
نحوي که در آن شرط متعدد و جزا واحد ميباشد .مثالً اين دو جمله شرطي که «اذا خفیت
الجدران فقصر» و «اذا خفي االذان فقصر» .علت طرح اين بحث در ذيل مفهوم شرط اين
است که اگر به مفهوم داشتن جمله شرطیه قائل باشیم ،گاهي بین جمالت شرطي متعدد
تعارض ايجاد ميشود .درحاليکه اگر بپذيريم که جمله شرطیه مفهوم ندارد ،تعارضي بین
آنها به وجود نميآيد.
بنابراين سؤال اين است که چگونه ميتوان اينگونه جمالت را با هم جمع نمود و
تعارض میان آنها را برطرف ساخت .اگر پذيرفته شود که جمالت شرطي متعدد ،هريک
شرط مستقلي هستند ،اين بحث مطرح ميشود که وقتي که شرط متعدد شد آيا جزا هم
 -2بنابراين ،منظور ما از شرط آن جملهاي است که در قضیه شرطیه ،مقدم قرار ميگیرد ،نه آنچه بهعنوان سبب ،مقتضي يا شرط در
منطق ،فلسفه ،کالم ،فقه ،حقوق و ادبیات مطرح است.
 -2نخستین فقیه شیعي که بحث تداخل اسباب را بهعنوان قاعده مطرح کرده ،شهید اول در القواعد و الفوائد است (شهید اول،
القواعد و الفوائد2،11 ،و .)261پس از وي ،فقها اين مسئله را در شمار قواعد فقهي مطرح کردهاند (حسیني مراغي ،عناوين الفقهیه،
 )2،291و اصولیون متأخر آن را در ضمن مبحث مفهوم شرط تحت عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آوردهاند (آخوند خراساني،
کفايه االصول921 ،2 ،؛ فیّاض ،محاضرات في اصول الفقه.)213 ،1 ،

تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه

291 

متعدد ميشود يا خیر؟ بر فرض که جزا متعدد شود ،آيا ميتوان به انجام يک عمل اکتفا کرد
يا بايد در مقابل هر شرطي ،امتثال جداگانهاي صورت گیرد؟
بدين منظور ،ابتدا راهحلهاي ارائهشده براي رفع تعارض جمالت شرطي مزبور مورد
تجزيه و تحلیل قرار مي گیرد و سپس حاصل آن که تداخل يا عدم تداخل اسباب و مسبّبات
است ،بررسي ميشود .اما از آنجا که علم اصول يک علم ابزاري و مقدمي است و قواعدي
که در آن به کار ميرود ،خود حکم شرعي نیست ،بلکه در طريق استنباط احکام فقهي و
حقوقي مورد استفاده قرار ميگیرد ،پس شايسته است آنچه را که از تتبع در آراي علماي
اصول بهعنوان قاعده استخراج کرديم ،با برخي از قوانین کنوني انطباق دهیم و ببینیم در
قوانین فعلي ،همان قاعده جاري ميشود يا خیر.
 -2تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات از دیدگاه علمای اصول
تداخل يا عدم تداخل اسباب و مسبّبات که معلول تعدد شرط و وحدت جزاست ،از ديرباز
مورد توجه اصولیین قرار گرفته و اختالف نظر پیرامون آن ،به ويژه از نظر شیوه استدالل
بسیار زياد است .به منظور بررسي عقايد علماي اصول ،ابتدا تعدد شرط و وحدت جزا و رفع
تعارض جمالت شرطي مزبور مطرح ميشود و سپس به بحث اصلي پرداخته ميشود که آيا
اسباب و مسبّبات تداخل ميکنند يا خیر.
 -2-1تعدد شرط و وحدت جزا

ممکن است با دو يا چند جمله شرطیه مواجه باشیم که در اين جمالت شرط متعدد و جزا
واحد است ،مثالً «اذا خفیت الجدران فقصر» و «اذا خفي االذان فقصر» 2.در اينگونه موارد
جزا يکي است ولي شرط متعدد است .جمله شرطیه ظهور در انحصار دارد ،يعني شرط علت
منحصر جزاست (مظفر ،اصولالفقه .)2،262 ،در اينصورت ،اگر بین جمالت شرطي فوق
تعارض پیدا شود ،چگونه بايد آن را حل کرد؟
 -2يا اينکه اگر کسي مرتکب زناي محصنه شود ،کشته ميشود و اگر کسي مرتکب محاربه شود ،کشته ميشود و اگر کسي پیامبر
اسالم را سب کند کشته ميشود .يا اين دو جمله که اگر مبیع حیوان باشد مشتري خیار دارد و اگر مبیع معیوب باشد مشتري خیار
دارد.
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قبل از اينکه دنبال راه حل باشیم ،بهتر است ببینیم که تعارض در چه فرضي مطرح
ميشود :مسلماً بین منطوق دو جمله تعارض وجود ندارد .چون منطوق يک جمله ميگويد
که اگر ديوار شهر ناپديد شود قصر واجب است و منطوق جمله ديگر اين است که اگر صداي
اذان شنیده نشد قصر واجب است .مفهوم جمله اول،که اگر ديوار شهر ناپديد نشد قصر
واجب نیست ،و مفهوم جمله دوم ،که اگر صداي اذان شنیده شد قصر واجب نیست ،هم با
هم تعارضي ندارند .بین منطوق يکي و مفهوم ديگري هم تعارضي نیست .در همین مثال،
منطوق جمله اول اين است که اگر ديوار شهر ناپديد شد قصر واجب است و مفهوم جمله
دوم مي گويد که اگر صداي اذان شنیده شد قصر واجب نیست .تعارض بین منطوق يکي و
اطالق مفهوم ديگري است .منطوق جمله اول ،يعني «اگر ديوار شهر ناپديد شد قصر واجب
است» ،با اطالق مفهوم جمله دوم ،يعني «اگر صداي اذان شنیده شد قصر واجب نیست،
خواه ديوار شهر ناپديد باشد ،خواه پیدا باشد» ،تعارض دارد .منطوق جمله دوم نیز با اطالق
مفهوم جمله اول تعارض دارد .زيرا طبق منطوق جمله دوم« ،اگر صداي اذان شنیده نشد
قصر واجب است» و طبق اطالق مفهوم جلمه اول« ،اگر ديوار شهر ناپديد نشد ،قصر واجب
نیست ،خواه صداي اذان شنیده شود ،خواه شنیده نشود».
دانشمندان علم اصول در مقام رفع تعارض و ارائه راه حل ،احتماالت گوناگوني را مطرح
کرده و مورد نقد و بررسي قرار دادهاند .در کفايهاالصول و اجودالتقريرات پنج احتمال مورد
بررسي قرار گرفته است (آخوند خراساني ،کفايه االصول212 ،؛ خويي ،اجودالتقريرات)129 ،
و برخي ديگر دو احتمال را طرح کردهاند (مظفر ،اصولالفقه261 ،2 ،؛ سبحاني ،الموجز في
اصول الفقه .)276-279 ،2 ،تمامي احتماالت مطرح شده مورد بررسي قرار ميگیرد تا زمینه
مناسب براي ارائه راهحل مناسب فراهم گردد.
 )2با اينکه جملۀ شرطیه مفهوم مخالف دارد ،ولي در اينگونه موارد که شرط متعدد
است ،جملۀ شرطیه مفهوم ندارد .يعني از ظهور جملۀ شرطیه در داشتنِ مفهوم رفع يد
ميکنیم .در اينصورت هريک از دو شرط خفاء اذان و خفاء جدران مستقالً شرط وجوب
قصر هستند ،ولي نفْي ثالث نميکنند و ممکن است عامل ديگري نیز وجوب قصر را اقتضا
کند .بهعبارتديگر ،اين موارد علت منحصر نیستند ،بلکه هريک علت مستقل هستند .مضافاً
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اينکه عوامل ديگري نیز ممکن است چنین اثري داشته باشد.
 )2از ظهور هر يک از دو جملۀ شرطیه در استقالل رفع يد کنیم و بگويیم در اينگونه
موارد شرطها مستقل نیستند ،بلکه هرکدام جزء علت هستند و مجموعاً موجب قصر هستند.
در حقیقت طبق اين نظر ،دو جملۀ شرطیه به يک جملۀ شرطیه ،که شرطش مرکب از دو
جزء باشد برميگردد .نتیجۀ اين احتمال اين است اگر هر دو شرط با هم محقق شوند ،جزا
تحقق مييابد.
 ) 9از ظهور دو جمله شرطیه در انحصار رفع يد کنیم .به اين معني که خفاء اذن علت
منحصر وجوب قصر نیست و خفاء جدران نیز علت منحصر آن نیست .بلکه هرکدام شرط
مستقلي هستند .در نتیجه وجود هريک از آنها براي ثبوت جزا کافي است .تفاوت اين
احتمال با احتمال نخست در اين است که اوالً بر اساس احتمال اول جمله شرطیه در
اينگونه موارد داراي مفهوم مخالف نیست درحاليکه در طبق احتمال اخیر جمله شرطیه
مفهوم مخالف دارد .ثانیاً در نظر اول ممکن است موارد ديگري نیز در تحقق جزا دخیل باشد
اما در نظر سوم شرط ديگري در پیدايش جزا تأثیري ندارد.
 ) 1اطالق مفهوم هريک از دو جمله را با منطوق ديگري مقید کنیم ،به اين ترتیب که
اگر خفاي اذان نشد ،قصر مطلقاً واجب نیست؛ مگر درصورتيکه خفاء جدران شود و نیز اگر
خفاء جدران نشد ،قصر مطلقاً واجب نیست؛ مگر اي که خفاء اذان شود .بنابراين ،اين دو
شرط نسبت به ثالث و رابع علت منحصره هستند و نفي ثالث و رابع ميکنند.
 )1از ظهور دو جملۀ شرطیه در خصوصیت رفع يد کنیم و بگويیم که خصوص خفاء
اذان ،موضوعیت ندارد و شرط نیست .خصوص خفاء جدران نیز موضوعیت ندارد .بلکه اين
دو ،مصداق يک قدر جامع و کلي هستند و آنکه در حقیقت موضوعیت دارد و شرط است
همان کلي است .نتیجه اينکه با انتفاء يکي از دو شرط و دو فرد ،وجوب قصر منتفي
نميشود ،بلکه صرفاً اگر جامع منتفي شد ،وجوب قصر هم منتفي ميشود (حکیم،
حقايقاالصول .)161 ،2 ،قدر جامع خفاء اذان و خفاء جدران ،دور شدن فيالجمله از شهر
است (فاضل لنکراني ،اصول فقه شیعه.)61 ،6 ،
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 )6احتمال ديگري که توسط برخي مطرح شده ،اين است که در اينگونه موارد بايد يک
جمله را مفهوماً و منطوقاً حفظ کنیم و جمله ديگر را مفهوماً و منطوقاً کنار بگذاريم (به نقل
از :محمدي خراساني ،شرح کفايهاالصول.)261 ،9 ،
در مقام ارزيابي راهحلهاي ارائهشده ،بايد گفت که بعضي از اين احتماالت ارائهشده
خالي از اشکال نميباشند و برخي نیز به احتماالت ديگر بر ميگردند :در مورد احتمال اخیر،
وقتي دلیلي بر ترجیح يکي از جمالت شرطي نداشته باشیم ،نميتوانیم آن را بر جمله ديگر
ترجیح دهیم .اين امر ترجیح بالمرجح محسوب و ممنوع است.
احتمال پنجم که معیار را جامع شروط قرار داده ،معیار واضح و روشني نیست .چون يا
بین دو يا چند شرط ،جامع انتزاعي عرفي وجود ندارد يا پیدا کردن آن مشکل است و اگر هم
بتوان جامعي پیدا کرد ،شايد خیلي دقیق نباشد .مثل اينکه جامع خفاء اذان و خفاء جدران را
دور شدن از شهر بدانیم که معلوم نیست که چقدر بايد از شهر دور شويم تا قصر واجب شود.
راه حل چهارم هم به نظر ميرسد که به احتمال سوم برگردد .چون نتیجه رفع يد از
انحصار ،در عمل اين است که مفهوم جملۀ شرطیه را با منطوق ديگري تخصیص زدهايم.
مرحوم خويي در رد اين احتمال ميگويند« :اين وجه غیر معقول است .چون مفهوم مدلول
مستقلي براي کالم نیست تا بتوانیم در آن به وسیله تخصیص تصرف کنیم ،بلکه مفهوم
تابع منطوق است و اگر تصرف در منطوق ممنوع باشد ،در مفهوم هم ممتنع است» (خويي،
اجودالتقريرات .)129 ،احتمال اول که بیان ميدارد در اين جمالت ،جملۀ شرطیه مفهوم
ندارد نیز بايد به وجه سوم يعني رفع يد از انحصار برگردد.2
بنابراين ،امر داير بین تقیید اطالق شرط مقابل ،با عطف به (واو) يا با عطف به (يا) است.
نتیجۀ تقیید به (واو) اين است که با حصول هر دو شرط جزا محقق ميشود و نتیجه عطف
به (يا) تحقق جزا با هريک از شروط مي باشد .انتخاب هريک از اين دو راه حل موجب
تصرف در جملۀ شرطیه ميگردد .اگر با عطف به (واو) آنها را با هم جمع کنیم ،برخالف
 -2مرحوم خويي در اين زمینه مينويسند« :فهو ايضاً يرجع الي التصرف في منطوق کل من القضیتین باثبات العدل له فیرجع الي
وجه الثالث».
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ظهور جملۀ شرطیه در استقالل عمل کردهايم و اگر با عطف به (يا) اين تعارض را رفع
کنیم ،برخالف ظهور جملۀ شرطیه در انحصار عمل کردهايم .اما به نظر ميرسد که راه حل
اخیر ترجیح داشته باشد ،زيرا علت به وجود آمدن تعارض ،ظهور جملۀ شرطیه در انحصار
است؛ يعني جملۀ شرطیه ظهور در اين امر دارد که فقط همین شرط علت جزاست .در
نتیجه ،بايد از اين ظهور دست برداريم تا بین دو يا چند جمله شرطیه جمع کنیم.
مرحوم مظفر در تأيید اين نظر مينويسند« :ناچار از رفع يد از ظهور هريک از آن دو در
انحصار هستیم به مقداري که منطوق جمله شرطیه ديگر بر آن داللت دارد ،چون ظهور
منطوق قويتر است .اما ظهور هريک از دو جمله شرطیه در استقالل معارضي ندارد که از
آن رفع يد کنیم» (مظفر ،اصولالفقه .)261 ،2،برخي ديگر از اصولیین نیز معتقدند با توجه به
اينکه وجود مفهوم متوقف بر علیت تامه و علیت منحصره شرط براي تحقق جزاست ،تصرف
در علیت انحصاري ،با بقاي علیت تامه مقدم بر تصرف در علیت تامه است .به اين دلیل که
علیت انحصاري در هر حال و با پذيرش هريک از دو نظر مذکور از بین ميرود ،ولي در زوال
علیت تامه شک و ترديد وجود دارد .در نتیجه ،از انضمام اين دو مطلب ،همان تصرف در
علیت انحصاري ثابت ميشود .پس ،هريک از شرطها علت تامهاي براي حصول جزاست
(سبحاني ،الموجز في اصول الفقه.)271 ،2 ،
 -2-2تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات

شايسته است ابتدا مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و همچنین تداخل و عدم تداخل
مسبّبات شناخته شود تا زمینه مناسب براي بحث اصلي که آيا اسباب و مسبّبات در هم
تداخل ميکنند يا خیر ،فراهم گردد.
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 -2-2-1مراد از تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات

مراد از تداخل اسباب اين است که اجتماع اسباب متعدد ،موجب ايجاد جزاء واحد ميشود.2
يعني اسباب ،همانطورکه در حالت انفراد موجب ايجاد جزاء واحد ميشوند ،در فرض اجتماع
نیز مقتضي ايجاد جزاء واحد هستند ،نه اينکه هر سبب اقتضاي جزا داشته باشد ،به نحوي
که بر حسب تعدد اسباب جزا نیز متعدد شود .در اين امر فرقي نميکند که اسباب از يک نوع
باشند يا از چند نوع (کاظمي خراساني ،فوائداالصول113 ،2 ،؛ سبحاني ،الموجز في اصول
الفقه .)271 - 277 ،2 ،اما مراد از عدم تداخل اسباب اين است که در صورت اجتماع شروط
و اسباب ،جزا هم متعدد ميشود و به تعداد هر شرط ،جزائي وجود دارد .بهعبارتديگر ،در
صورت تعدد شرط ،احکام متعددي از سوي شارع وضع شده است .بنابراين تداخل يا عدم
تداخل اسباب مربوط به جعل شارع است.
مراد از تداخل مسبّبات اين است که با اينکه ذمه فرد به چند تکلیف مشغول شده است،
اما انجام و امتثال جزاء واحد کفايت ميکند .بهعبارتديگر ،با اينکه واجبات متعددي متوجه
انسان شده ،او در مقام عمل ميتواند به انجام يکي از آنها اکتفا کند .اما عدم تداخل مسبّبات
يعني اينکه بعد از متعدد شدن تکالیف ،مکلف نميتواند به يک امتثال اکتفا کند ،بلکه به
ازاي هر امري ،عملي هم وجود دارد و مکلف بايد تمام آنها را انجام دهد .بنابراين تداخل يا
عدم تداخل مسبّبات مربوط به امتثال و عمل مکلف است.
ثمرۀ بحث تداخل اسباب و مسبّبات اين است که اگر اسباب با هم تداخل کنند ،ايجاد
جزاء متعدد تشريع و حرام است .به عنوان مثال ،اگر دو زلزله آمد و فرد دو نماز اقامه کرد و ما
قائل به تداخل اسباب شويم ،نماز دوم تشريع ميباشد و حرام است .چون ذمه فرد فقط به
جزاء واحد مشغول بوده و زايد بر آن تشريع محسوب ميشود .ولي اگر اسباب تداخل نکنند،
احکام متعددي از سوي شارع متوجه مکلف ميشود که در اينصورت ،اگر بپذيريم که
مسبّبات با هم تداخل ميکنند ،مکلف در مقام عمل بايد به امتثال واحد اکتفا کند؛ ولي اگر

 -2اسباب واژه عربي است و مفرد آن سبب است؛ اما همانگونه که گفته شد ،مفهووم منطقوي ،فلسوفي و فقهوي ايون واژه در اينجوا
مدنظر نیست ،بلکه اصولیین آن را در معني شرط در جمله شرطیه به کار بردهاند.
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قائل به عدم تداخل مسبّبات شويم ،مکلف بايد به ازاي هر سببي امتثال جداگانه انجام دهد
(همان.)131 ،

2

 -2-2-2تداخل یا عدم تداخل اسباب

درباره تداخل اسباب فقها سه دسته شدهاند )2 :مشهور معتقدند که اصوالً اسباب با هم
تداخل نميکنند؛  )2عده کمي از آنها اعتقاد به تداخل دارند؛ )9 2برخي ديگر میان اسبابي که
از جنسهاي مختلفاند ،مانند کفّارههاي حنث قسم و ظهار و افطار ،و اسبابي که از يک
جنساند ،مانند چندين کفّارۀ يمین ،قائل به تفکیک شدهاند :در اسباب نوع نخست ،اصل
عدم تداخل و در اسباب نوع دوم ،اصل تداخل آنهاست (ابن ادريس حلي ،سرائر.)72 ،9 ،
طبق قول مشهور ،در اينکه آيا اسباب در هم ادغام ميشوند يا خیر ،دو حالت کلي وجود
دارد :متعلق حکم در جزا گاهي اوقات قابل تعدد و تکرار است و گاهي اوقات غیرقابل تعدد و
تکرار .برخي از علماي اصول ،از عبارت «قابلیت تعدد» استفاده کردهاند (خويي،
اجودالتقريرات121 ،؛ کاظمي خراساني ،فوائداالصول 132 ،2؛ آخوند خراساني ،کفايه
االصول .)216 ،درحاليکه بعضي ،اصطالح «قابل تکرار» را به کار بردهاند (مظفر،
اصولالفقه .)269 ،2 ،ولي مقصود واضح است و اختالفي در مصداق وجود ندارد .جزاي قابل
تکرار يا تعدد يعني اينکه امکان اتیان دوباره يا چندباره متعلق حکم در جزا وجود دارد ،مثل
غسل کردن و دادن کفاره .هريک از دو حالت بهطور جداگانه مورد بررسي قرار ميگیرد.
الف) آيا در جزاي قابل تکرار ،اسباب تداخل ميکنند يا خیر؟ يعني وقتي شارع ميگويد
که اگر خواستید نماز بخوانید وضو بگیريد ،اگر خواستید مس کتابت قرآن کنید وضو بگیريد
و شخص بخواهد هم نماز بخواند و هم مس کتابت قرآن کند ،دو حکم وجوب متوجه مکلف
 -2فرض کنید شخصي پنج بار عمره مفرده انجام داده و در هر مرتبه طواف نساء را فراموش کرده است .حال ،آيا يک طواف نساء
بر او واجب است يا اين که چون هر عمرهاي خودش سببي مستقل براي وجوب طواف نساء است ،بايد به تعداد هر عمرهاي
طواف نساء انجام دهد؟ اگر عدّۀ وطي به شبهه با عدّۀ طالق يا وفات تالقي پیدا کند ،مانند آنکه زني در عدّۀ وفات يا طالق وطي
به شبهه شود يا برعکس ،بايد يک عده نگهدارد يا دو عده؟ اگر کسي نذر کند به حج برود ،سپس مستطیع شود ،انجام يک حج
کفايت ميکند؟
 -2دربارۀ پیروان اين نظر رجوع کنید به( :شهید اول ،القواعد و الفوائد 11 ،2 ،و .)266
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ميشود؟ يا اينکه اسباب در هم ادغام مي شوند و فقط يک حکم متوجه انسان ميشود؟
اگر قائل به مفهوم نداشتنِ جملۀ شرطیه باشیم يا راه حل رفع تعارض جمالت شرطیه را
رفع يد از ظهور آنها در استقالل بدانیم ،مشکلي به نظر نميرسد .اما اگر بپذيريم که راه حل
رفع تعارض آنها ،رفع يد از ظهورشان در انحصار است ،همین سؤال مهم مطرح ميشود.
دانشمندان اصول در اين مورد بسیار بحث کرده و مشهور به اين نتیجه رسیدهاند که اصوالً
اسباب تداخل نميکنند مگر اينکه دلیلي بر تداخل وجود داشته باشد.
شايد بیشترين بحث را در اين زمینه مرحوم فاضل لنکراني در دروس خارج اصول خود
مطرح کرده باشند (فاضل لنکراني ،اصول فقه شیعه .)61 ،6 ،ايشان بهطور مبسوط به نقل و
نقد نظريات متقدمین خود پرداخته و خود در نهايت به اين نتیجه رسیدهاند که راهي غیر از
عدم تداخل وجود ندارد و در توجیه نظر خود ،از انضمام اصالهاالشتغال به عرف کمک
ميگیرند (همان .)211 :برخي نیز مسئله را مبتني بر اين امر کردهاند که اسباب شرعي
معرفات هستند يا مؤثرات (به نقل از :خويي ،اجودالتقريرات127 ،؛ آخوند خراساني ،کفايه
االصول .)211 ،اما عدهاي ديگر به اين نظر جواب داده و آن را توهم و فاسد دانستهاند
(خويي ،اجودالتقريرات127 ،؛ آخوند خراساني ،کفايه االصول.)211 ،
پارهاي از فقهاي امامیه معتقدند مقدّمه اوّل براي تداخل و عدم تداخل اين است که
بگويیم دو تا شرط و دو تا سبب داريم .مقدّمه دوّم آن که اثبات کنیم شرط و سبب دوّم
اثري غیر از اثر شرط اوّل دارد .بعد از اثبات اينها ميگويیم بین اين دو ،اصل عدم تداخل
است (عالمه حلي ،مختلف الشیعه.)222 ،2،
برخي بر اين باورند که ظهور خود تعدّد شرط ،عدم تداخل است ،ولي ظهور اطالق جزا،
تداخل است و از آنجا که ظهور اطالقي در جايي است که بیاني برخالف نباشد ،اينجا ظهور
تعدّد شرط در تعدد حکم ،بر ظهور اطالقي مقدّم ميشود (شیخ انصاري ،مطارح االنظار،
.)277
عدهاي ديگر معتقدند دو ظهور داريم :يکي ظهور جمله شرطیه و ديگري ظهور جزا؛ اين
دو ظهور با هم تعارض مي کنند و ظهور جمله شرطیه بر ظهور اطالقي جزا مقدّم است.
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بهعبارتديگر ،ظهور جمله شرطیّه در تعدّد ،جلوي اطالق ظهور جزا در وحدت را ميگیرد و
اين به نحو ورود است.2
از نظر برخي ديگر ،ظهور شرط در سبب مستقل بودن ،بر ظهور جزا در اينکه متعلق
حکم در آن صرف الوجود است ،مقدم است و ظهور در تعدد ،ظهور در وحدت را از بین
ميبرد .زيرا با وجود ظهور در تعدد ،ظهور در وحدت منعقد نميشود (مظفر ،اصولالفقه،2،
.)261
امام رضواناهلل علیه بعد از آن که نظرات مختلف را مورد مناقشه قرار ميدهند،
مينويسند :نظر ما نیز نظر مشهور است؛ يعني اصل ،عدم تداخل اسباب است؛ اما دلیل
ايشان هیچکدام از ادلّه گذشته نیست؛ بلکه دلیل ايشان فقط مسئله عرف است .ايشان
معتقدند که فهم عرف در چنین مواردي مساعد با اين است که بگويیم هرکدام از اين اسباب
يک اثر مستقل دارند و بین آنها تداخلي بهوجود نميآيد (موسوي خمیني ،مناهج الوصول،2 ،
 .)229پارهاي از اصولیین معاصر نیز براي عدم تداخل اسباب به عرف استناد کرده ،معتقدند
عرفاً از هر شرطي اين مطلب متبادر ميشود که شرط علت مستقل براي حدوث جزاست
(سبحاني ،الموجز في اصول الفقه.)273 ،2 ،
به عنوان نتیجه بحث بايد گفت که اگر از دلیل مستقل يا ظواهر و قراين نتوان حکم
مسئ له را پیدا کرد ،بايد حکم به عدم تداخل اسباب داد .چون جمله شرطیه ظهور در اين دارد
که جزا مترتب و منوط به شرط است .وقتي که شرط متعدد شد ،جزا هم که از شرط تبعیت
ميکند بايد متعدد شود .در تأيید اين نظر ميتوان گفت که بحث ظهور ،بحث عرفي است و
عرفاً وقتي شرط متعدد باشد ،جزا هم متعدد خواهد شد.
ب) در جزاي غیرقابل تکرار يا تعدد ،برخي بحث را بدينگونه طرح کردهاند که آيا بايد از
 -2هنگاميکه اين جمالت را به عرف ميدهیم ،پس از تحلیل به همین نکته ميرسد .عرف زماني که ميبیند سبب متعدّد است،
اصالً توجهي به ظهور جزا نميکند؛ اگر جزا را بدون در نظر گرفتن شرط ،به عرف بدهیم و بگويیم معناي «فتوضّأ» چیست؟
ميگويد« :فتوضّأ» در وحدت متعلّق (يعني ايجاد ماهیت) ظهور دارد؛ و ايجاد ماهیّت با اولین وجود ماهیت محقّق ميشود .امّا
هنگاميکه ببیند سبب متعدد است ولو اينکه در جمله ،متأخر هم ذکر گردد ،ديگر به ظهور جزا توجهي نميکند؛ و در حقیقت ،با
وجود ظهور شرط در تعدد ،از نظر عرف مجالي براي اطالق در جزا نیست.
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ظهور جملۀ شرطیه در انحصار دست برداريم يا از ظهور آن در استقالل (مظفر ،اصولالفقه،
 .)261 ،2طرح بحث ايشان دو ايراد دارد :اول اينکه متعرض حالت قابلیت تقیید جزا نشده
است و ايراد دوم آنکه رفع يد از ظهور شرط در انحصار يا استقالل را مختص جزاي غیرقابل
تکرار دانسته است.
عدهاي ديگر بین دو فرض قائل به تفکیک شدهاند -2 :جزاي غیرقابل تعدد ،قابل تأکید
هم نیست .در اينصورت ،اسباب با هم تداخل ميکنند -2 .جزاي غیرقابل تعدد ،قابل تأکید
است .در اين حالت مسبّبات با هم تداخل ميکنند (خراساني ،کفايه االصول .)216 ،ايراد
نظر ايشان در اين است که در اين دو فرض ،مقتضي ،يعني قابلیت تعدد متعلق حکم در جزا
وجود ندارد تا ما بگويیم که اسباب يا مسبّبات تداخل ميکنند يا خیر .جاييکه امکان تکرار و
تقید حکم جزا وجود ندارد ،بحث تداخل يا عدم تداخل بيمعني است.
به نظر ميرسد ،همانطورکه برخي از علماي اصول گفتهاند ،اگر جزا قابل تعدد باشد،
مثل وضو و غسل ،داخل بحث تداخل يا عدم تداخل اسباب قرار ميگیرد (خويي،
اجودالتقريرات121 ،؛ کاظمي خراساني ،فوائداالصول132 ،2 ،؛ سبحاني ،الموجز في اصول
الفقه .)273 ،2 ،گاهي متعلق حکم در جزا قابل تعدد نیست مثل قتل و خیار .2در اينجا دو
حالت وجود دارد :گاهي اوقات متعلق حکم در جزا قابل تقید به سبب است ،مثل خیار و قتل
داراي اسباب مختلف به جهت حقوقالنّاس .يعني خیار داراي اسباب مختلف ،قابلیت تقیّد به
هريک از اسباب را دارد .مثالً اگر مشتري به سبب عیب و حیوان بودن مبیع يا ساير اسباب
خیار ،داراي خیار باشد ،خیار مقید به هر سبب ميشود .در نتیجه با اسقاط يک سبب ساير
اسباب باقي ميمانند .قتل براي حقوقالنّاس نیز چنین است .بهعنوان مثال اگر زيد ،عمر و
خالد را به قتل برساند ،متعلق حکم در جزا ،يعني قتل زيد ،مقید به هريک از اسباب ميگردد.
پس اگر ورثه عمرو ،زيد را عفو نمايند ،حق قصاص ورثه خالد ساقط نميشود .اين وجه از

 -2اگر دو جمله شرطیه داشته باشیم به اين نحو که اگر کسي مرتکب قتل شود کشته ميشود ،اگر کسي زناي محصنه انجام دهد
کشته ميشود؛ يا اينکه اگر مبیع حیوان باشد مشتري خیار دارد ،اگر مبیع معیوب باشد مشتري خیار دارد ،قتل و خیار قابلیت تعدد
و تکرار ندارند .يعني نميتوان فردي را دوبار به قتل رساند و نميتوان خیار را دو بار اعمال کرد .چون با اعمال خیار نخست،
موضوعي براي خیار دوم باقي نميماند.
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جزاء غیرقابل تعدد نیز ،در ذيل همین بحث قرار ميگیرد .يعني هر حکمي که درباره تداخل
يا عدم تداخل اسباب در جزاء قابل تعدد برگزينیم ،در اين مورد نیز جاري است .چون براي
قول به عدم تداخل ،به اعتبار قابلیت اسقاط از جهت خاص ،در صورت بقاء جزا از ساير
جهات ،اثري مترتب ميشود.
اما اگر جزاي غیرقابل تعدد ،قابل تقید به سبب نباشد ،مثل قتل داراي اسباب مختلف و
متعدد به خاطر حقوقاهلل تعالي ،از محل بحث خارج است .بهعنوان مثال اگر زيد هم مرتکب
زناي محصنه شود و هم مرتکب لواط توأم با دخول گردد ،در اين حالت با اينکه در صورت
اجتماع اسباب مختلف ،حکم مؤکّد ميشود ،ولي تأکید غیر از تقیید است.2
 -2-2-3تداخل یا عدم تداخل مسبّبات

تداخل يا عدم تداخل مسبّبات فرع بر عدم تداخل اسباب است .يعني در صورت عدم تداخل
اسباب ،اين سؤال مطرح ميشود که آيا مسبّبات درهم ادغام ميشوند يا خیر؟ به حکم عقل
واجبات متعدد با فعل واحد ساقط نميشود ،اگر چه به قصد امتثال براي جمیع آنها باشد .اين
قاعده عقلي ،اقتضاي عدم تداخل مسبّبات را دارد ،مگر اينکه دلیلي داللت بر سقوط جمیع
واجبات با فعل واحد کند ،مثل سقوط اغسال متعدد به غسل جنابت .اما اگر دلیلي نباشد ،هر
وجوبي امتثال خاص خود را اقتضاء دارد( 2مظفر ،اصولالفقه2،267،؛ خويي ،اجودالتقريرات،

 -2مرحوم خويي در اين زمینه ميگويند« :المناص من التزام بالتداخل فیه» (خويي ،اجودالتقريرات .)121 ،برخي ديگر در توجیه
خارج بودن اين فرض از محل بحث ،مينويسند« :قتل زيد مقید به اين اسباب نیست .چون اثري به تقیید آن مترتب نیست.
حقوق اهلل تعالي ،قابل اسقاط نیستند تا اثري براي تقیید به سبب ظاهر شود .در اينجا وجوب قتل زيد از جهت اجتماع آن اسباب
مؤکّد ميشود ولي تأکید غیر از تقیید است» (کاظمي خراساني ،فوائداالصول .)132 ،2
 -2اگر بر فرض ،هیج دلیلي نه لفظي و نه عقلي ،بر تداخل يا عدم تداخل نداشتیم ،اقتضاي اصل علمي در مورد اسباب ،تداخل است.
چون با تحقق شرط اول ،تکلیف بر عهده مکلف ثابت ميشود و شک ميکنیم که آيا با تحقق شرط دوم ،تکلیف دومي بر عهده
او ثابت ميشود يا خیر .اصل برائت ،اقتضاي برائت مکلف از تکلیف دوم را دارد .در نتیجه اسباب با هم تداخل ميکنند و او فقط
يک تکلیف بر عهده خواهد داشت .اگر در مورد تداخل يا عدم تداخل اسباب ،به اين نتیجه رسیديم که اسباب تداخل نميکنند،
اقتضاي اصل عملي در باب مسببات ،در احکام تکلیفي ،عدم تداخل است .چون اشتغال ذمه يقیني برائت ذمه يقیني ميخواهد و با
ترديد نميتوان حکم به سقوط تکلیف داد .اما در مورد احکام وضعي ،ضابطه کلي وجود ندارد و در هر مورد بايد به اصل علمي که
آن را اقتضاء ميکند رجوع کرد (خويي ،اجودالتقريرات  126،و 121؛ مظفر ،اصولالفقه 261 ،2،؛ کاظمي خراساني ،فوائداالصول،2،
.)131
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192؛ سبحاني ،الموجز في اصول الفقه.)212 ،2 ،
برخي از اصولیین يک مورد خاص را از اين قاعده استثناء کرده و معتقدند :اگر نسبت دو
واجب ،عموم و خصوص منوجه باشد ،عمل به مورد اجتماع هر دو ،موجب سقوط هر دو
تکلیف ميشود (خويي ،اجودالتقريرات199 ،؛ مظفر ،اصولالفقه .)2،267 ،مثالً کسي به
ديگري بگويد« :اکرم هاشمیاً و اضف عالماً» که دو عنوان و دو امر جداست و مأمور ميتواند
هر تکلیفي را بهطور جداگانه امتثال کند يعني سیدي را گرامي بدارد اما نه به نحو ضیافت ،يا
به نحو ضیافت باشد ولي عالم نباشد و عالمي را ضیافت کند ولو سید نباشد .ولي الزم نیست
دو امتثال انجام دهد بلکه ميتواند مجمع هر دو عنوان را بیابد و يک دانشمند سید را
ضیافت کند به نیت هر دو تکلیف (محمدي خراساني ،شرح کفايهاالصول .)279 ،9،در
اين صورت با اين عمل هر دو امر امتثال شد و امتثال امر موجب سقوط امر است.
به نظر ميرسد که اين گفته ،استثنايي بر قاعده نباشد .زيرا اکتفاء به يک عمل در مقام
امتثال ،از اين باب است که اين عمل واحد ،مجمع هر دو عنوان و ماده تصادق هر دو
تکلیف است و مثل اين است که مکلف هر دو تکلیف را بهطور جداگانه انجام داده است ،نه
اينکه يک تکلیف انجام شده و جاي تکلیف ديگر را هم گرفته است ،بلکه هر دو تکلیف
انجام شده و امتثال نسبت به هر دو حاصل شده است.
 -3تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قوانین
آيا در قوانین کنوني در صورت تعدد شرط و وحدت جزا ،اسباب يا مسبّبات تداخل ميکند يا
خیر؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال ،قوانین مدني ،تجارت و آيین دادرسي مدني را مورد
بررسي قرار ميدهیم .پیش از ورود به اين بحث ذکر دو نکته ضرورت دارد:
نکته اول اينکه ،معموالً در قوانین کنوني جمله شرطیه واحد است؛ به اين معني که اگر
قانونگذار شرطي براي حکم خود الزم ببیند ،ضمن حکم ذکر ميکند .در نتیجه ،در مواد
قانوني براي يک حکم ،چندين شرط ذکر ميشود و خود قانونگذار معموالً مشخص ميکند
که اين شروط با (واو) به هم عطف شوند و استقالل نداشته باشند ،يا با (يا) به هم عطف
شوند و انحصار نداشته باشند .بهطور مثال ،ماده  216قانون مدني مقرر ميدارد« :هر گاه آب
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نهر کافي نباشد که تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضي در تقدم و
تأخر اختالف شود و هیچ يک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعايت ترتیب هر زمیني
که به منبع آب نزديکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پايینتر خواهد داشت».
قانونگذار با حرف عطف (واو) اين شروط را به هم عطف ميکند؛ همچنانکه در مواد 112
قانون مدني 2و ماده  212قانون دريايي ايران نیز بدينگونه عمل نموده است .2در ماده 911
قانون مدني شروط متعدد با (يا) به هم عطف شده است.9
پس اين بحث مطرح ميشود که اگر يک جمله شرطیه داشتیم و فردي دو بار متعلق
حکم در جزا را انجام دهد ،آيا داخل در موضوع بحث است؟ مرحوم فاضل لنکراني اين بحث
را مطرح کردهاند .ايشان ميفرمايد اگر ما يک قضیه شرطیه داشته باشیم مثل «اذا بلت
فتوضّأ»  ،اگر کسي دو بار بول کند آيا به حسب قاعده اولیه بايد دوبار وضو بگیرد؟ ايشان
پس از داخل دانستن اين فرض در موضوع بحث ،در نهايت نتیجه ميگیرند که «نظر عرف
اين است که شرط ،افراد ماهیت است و هر فردي شرطیت براي ترتب جزا دارد و الزمه
اينکه فردي شرطیت داشته باشد عبارت از عدم تداخل است .پس ما قائل به عدم تداخل
ميشويم» (فاضل لنکراني ،اصول فقه شیعه.)216 ،6،
نکته دوم اينکه ،قانونگذار گاهي از جمله شرطیه استفاده نميکند .اما همانگونه که در
اجودالتقريرات آمده است ميتوان جملۀ حقیقیه را به جملۀ شرطیه برگرداند .ايشان ميگويند:
«اشکالي ندارد که هر قضیه شرطیه به قضیه حقیقیه برگردد .همانطور که هر قضیه حقیقیه
به قضیه شرطیه منحل ميشود .مقدم آن وجود موضوع و تالي آن ثبوت محمول براي آن
است» (خويي ،اجودالتقريرات.)123 ،
 -2هرگاه مبیع عین خارجي و يا درحکم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسلیم مبیع متبايعین اجلي معین نشده باشد اگر سه روز از
تاريخ بیع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبیع را تسلیم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ
معامله ميشود.
 -2اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام يا قسمتي از بار تنها به وسیله فرمانده کشتي مجاز است مشروط بر اين که وام براي تعمیر يا
ساير مخارج فوقالعادهکشتي يا بار آن و يا براي تعويض اشیايي باشد که بر اثر يک حادثه دريايي از بین رفته است و نیز منحصراً
براي تعقیب سفر کشتي به بندر مقصد باشد. ...
 -9بیع چیزي که خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چیزي که مالیت و يا منفعت عقالئي ندارد يا چیزي که بايع قدرت بر
تسلیم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد.
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با توجه به نکات فوق ،قوانین مختلف را مورد بررسي قرار ميدهیم تا ببینیم که اگر
شرط متعدد و جزا واحد باشد يا اگر کسي متعلق حکم در جزا را دو بار يا بیشتر انجام داد،
آيا اسباب يا مسبّبات با هم تداخل ميکنند يا خیر؟
 -3-1تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون مدنی

يکي از بحث برانگیزترين مباحثي که مربوط به تعدد شرط و وحدت جزاست ،ارتباط ماده
 921قانون مدني با ماده يک قانون مسئولیت مدني است .طبق ماده يک ،هرکس بدون
مجوز قانوني ،عمداً يا در نتیجۀ بياحتیاطي به مال ديگري لطمهاي وارد نمايد ،مسئول
جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد .2به موجب ماده  921قانون مدني« :هرکس مال
غیر را تلف کند ضامن آن است اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد.» ...
همانگونه که مالحظه ميشود ،بین منطوق ماده  921و مفهوم ماده يک تعارض وجود
دارد :2بر اساس منطوق ماده  ،921هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است ،چه تقصیر
کرده باشد و چه مرتکب تقصیري نشده باشد و طبق مفهوم ماده يک ،هرگاه کسي بدون
تقصیر خسارتي به مال غیر وارد کند ضامن نیست .در جمع بین اين دو ماده بین حقوقدانان
اختالف نظر وجود دارد .نظر مشهور اين است که ماده يک قانون مسئولیت مدني
مصوب ،2993ماده  921قانون موني مصوب 2917را نسخ نکرده است (کاتوزيان (الف)،
الزامهاي خارج از قرارداد :مسئولیت مدني227 ،2 ،؛ صفايي و رحیمي ،مسئولیت مدني
(الزامات خارج از قرارداد)11 ،؛ قاسمزاده ،مباني مسئولیت مدني )921 ،و براي ادعاي خود
عالوه بر استناد به رعايت مصالح اجتماعي و اجراي عدالت و انطباق ماده  921با فقه
اسالمي ،ماده  921را خاص سابق و ماده يک را عام جديد دانستهاند که بنا بر اصل ،عام
 -2هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتیجه بياحتیاطي به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حیثیت يا شهرت تجارتي يا به هر
حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول
جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.
 -2تعارض دو ماده در صورتي است که خسارت يا لطمه وارد به مال را نیز مشمول قاعده اتالف بدانیم .اما اگر اتالف را منحصر به
اتالف کل مال بدانیم ،مثل کشتن حیوان متعلق به غیر ،و شکستن دست يا پاي آن را از شمول قاعده اتالف خارج بدانیم،
تعارضي بین اين دو ماده وجود نخواهد داشت .زيرا در اينصورت ،موضوع مادۀ  ،921اتالف مال و موضوع ماده يک خسارت وارد
بر آن است.
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ناسخ خاص نميشود.
پذيرش استدالل اخیر بسیار دشوار مينمايد .چون ماده يک در صورتي عام بود که مقرر
ميکرد «هرکس عمداً يا در نتیجۀ بياحتیاطي به هر حق ديگري خسارتي وارد نمايد
مسئول است» و مادۀ  921که اختصاص به خسارت وارد بر اموال دارد ،خاص محسوب
مي شد .اما ماده يک به صراحت از اموال نام برده است .بنابراين بحث عام و خاص مطرح
نیست ،بلکه براي جمع آنها بايد به اصل عدم تداخل اسباب استناد نمود .در نتیجه هرکس به
مال غیر خسارتي وارد کند ،خواه مرتکب تقصیر شده باشد (مادۀ يک) خواه تقصیري از او سر
نزده باشد (مادۀ  )921ضامن خسارات وارده ميباشد.
يکي ديگر از مواردي که در قانون مدني ما ميتواند مصداقي براي تعدد شرط و وحدت
جزا باشد ،مواد  112و  911است .بر اساس ماده  ،112اگر عقد بیع به جهتي از جهات،
نسبت به بعضي از مبیع باطل باشد ،مشتري حق دارد بیع را فسخ کند و طبق ماده 911
« اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ
کند» .اينکه نقص به چه معني است و ارتباط آن با عیب چیست ،بحثهاي مفصلّي صورت
گرفته و بین حقوقدانان نیز اختالف نظر وجود دارد (کاتوزيان (ب) ،حقوق مدني :معامالت
معوض -عقود تملیکي  .)211 ،2اگر بپذيريم که نقص به معني تلف جزئي است ،چون
هنگام انعقاد عقد موضوع معامله وجود داشته ،ولي بعد از عقد و قبل از قبض قسمتي از آن
تلف شده ،طبق ماده  917قانون مدني عقد نسبت به قسمت تلف شده منفسخ ميشود و
نسبت به قسمت باقيمانده نیز ،طبق ماده  911مشتري از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ
دارد .2بنابراين طبق اين ماده ،اگر بیع نسبت به بخشي از مبیع منفسخ شود ،مشتري از باب
خیار تبعض صفقه ،حق فسخ دارد و طبق ماده  112اگر بیع نسبت به قسمتي از مبیع باطل
باشد ،مشتري از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد .در نتیجه با دو شرط و يک جزا
مواجه هستیم.
 -2ماده  917قانون مدني مقرر ميدارد :اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بايع تلف شود بیع منفسخ و ثمن بايد
به مشتري مسترد گردد مگر اينکه بايع براي تسلیم به حاکم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت تلف از مال
مشتري خواهد بود.
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اگر قضیۀ حقیقیه را به قضیۀ شرطیه برگردانیم :طبق ماده  171اگر قدرت بر تسلیم عین
مستأجره وجود نداشته باشد ،اجاره باطل است و طبق ماده  172اگر انتفاع از عین مستاجره با
بقاي عین ممکن نباشد ،اجاره باطل است و طبق ماده  172اگر مورد اجاره مجهول يا مردد
باشد ،اجاره باطل است .در اين حالت هم با تعدد شرط و وحدت جزا مواجه هستیم .مورد
ديگر ،ماده  911و ماده  112اين قانون است .طبق ماده  911اگر خريد و فروش مبیع قانوناً
ممنوع باشد يا مبیع مالیت يا منفعت عقاليي نداشته باشد ...بیع باطل است و طبق ماده 112
«اگر براي خیار شرط مدت معین نشده باشد ...بیع باطل است».
از مهمترين موادي که در قانون مدني مربوط به بحث تداخل اسباب و مسبّبات است،
مواد  227و  223است .بهموجب ماده « :227متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه
خسارت ميشود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است که
نميتوان مربوط به او نمود» .ماده  223مقرر ميدارد« :اگر متعهد به واسطه حادثهاي که
دفع آن خار ج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محکوم به تأديه خسارت
نخواهد بود».
از ظاهر مواد چنین بر ميآيد که قانونگذار دو سبب جداگانه براي معافیت متعهد از
جبران خسارت پیشبیني کرده است )2 :سبب خارجي که نميتوان به متعهد مربوط نمود؛ )2
حادثهاي که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است .از آنجاييکه در بحث تداخل اسباب
به اين نتیجه رسیديم که با تعدد شرط ،جزا هم متعدد ميشود ،بايد گفت که وجود هر يک
از دو شرط براي ايجاد جزا يعني عدم مسئولیت متعهد کافي است؛ اما هیچيک از حقوقدانان
اين نتیجه را نپذيرفته و معتقدند که معافیت متعهد از جبران خسارت منوط به تحقق هر دو
شرط است (کاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها212 ،1 ،؛ امامي ،حقوق مدني211 ،2 ،؛
شهیدي ،آثار قراردادها و تعهدات61 ،9 ،؛ صفايي دوره مقدماتي حقوق مدني :قواعد عمومي
قراردادها .)226 ،2،علت اين امر اين است که در صورت خارجي بودن حادثۀ مانع اجراي
تعهد و امکان دفع آن ،آگر متعهد از دفع آن خودداري کند ،مرتکب تقصیر شده و بنابراين
مسئول جبران خسارت وارده ميباشد .در صورت مقاومت ناپذير بودن مانع اجراي تعهد ،اگر
آن حادثه مربوط به متعهد و ناشي از تقصیر او باشد ،باز هم متعهد مسئولیت دارد.
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از مواردي که بهعنوان نمونه ذکر شد ،معلوم ميشود که در قانون مدني ،اسباب و
مسبّبات تداخل نميکنند و هر سببي کارگزار ميشود و جزاي مختص به خود را ميآفريند.
يعني از ظهور شرط در انحصار رفع يد ميکنیم و در نتیجه هر شرطي جزاي خود را ميطلبد.
چون شرط متعدد شد ،جزا هم به تبعیت از آن ،متعدد ميشود و در نتیجه اسباب و مسبّبات
تداخل نميکنند.
 -3-2تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون تجارت

يکي از مصاديق مرتبط به بحث تداخل يا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون تجارت،
مواد  212 ،212و  1اليحۀ اصالح قسمتي از قانون تجارت سال 2917ميباشد .ماده 212
اين قانون مقرر ميدارد« :در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحالل شرکت را از دادگاه
بخواهد -2 :درصورتيکه تا يک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ،هیچ اقدامي جهت
انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز درصورتيکه فعالیتهاي شرکت در مدت بیش
از يک سال متوقف شده باشد -2 .درصورتيکه مجمع عمومي ساالنه براي رسیدگي به
حسابهاي هريک از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي که در اساسنامه تعیین شده است
تشکیل نشده باشد.» ... -1 .... -9 .
بدين ترتیب موارد انحالل شرکت سهامي که منوط به صدور حکم قطعي دادگاه است،
در ماده  212پیشبیني شده است و به ظاهر مفهوم مخالف دارد و نفي خامس و سادس
ميکند .درحاليکه مورد ديگر انحالل در ماده  1اليحه اصالحي آمده است .2مورد ديگر
انحالل شرکت سهامي به حکم دادگاه ،در ماده  212اين اليحه آمده است 2.همانگونه که

« -2در موقع تأسیس ،سرمايه شرکتهاي سهامي عام از پنج میلیون ريال و سرمايه شرکتهاي سهامي خاص از يک میلیون ريال
نبايد کمتر باشد .درصورتيکه سرمايه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در اين ماده کمتر شود بايد ظرف يک
سال نسبت به افزايش سرمايه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شرکت به نوع ديگري از انواع شرکتهاي مذکور در
قانون تجارت تغییر شکل بايد وگرنه هر ذينفع ميتواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند»...
« -2اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از میان برود ،هیئتمديره مکلف است بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده
صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود .هر گاه مجمع مزبور رأي به انحالل
شرکت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده  6اين قانون ،سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد .در
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مالحظه ميشود چهار مورد انحالل شرکت بهصورت جمله شرطیه در ماده  ،212يک مورد
در ماده  1و مورد ديگر در ماده  212بهصورت جملۀ شرطیه بیان شده است.
مورد مرتبط ديگر مواد  112 ،112و  113قانون تجارت است .طبق ماده  112اين قانون:
«تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصیر اعالن ميشود -2 :درصورتيکه محقق شود مخارج
شخصي يا مخارج خانه مشارالیه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است.
 -2درصورتي که محقق شود که تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معامالتي
کرده که در عرف تجارتي موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است -9 .اگر به قصد
تأخیر انداختن ورشکستگي خود خريدي باالتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز کرده باشد يا
اگر به همان قصد وسايلي که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهي نمايد اعم از
اينکه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد -1 .اگر يکي از طلبکاران را پس
تاريخ توقف بر ديگران ترجیح داده و طلب او را پرداخت کرده باشد».
در ماده  112نیز مواردي تحت عنوان ورشکستگي به تقصیر اختیاري پیشبیني شده
است .طبق ماده  672قانون مجازات اسالمي ،که جانشین ماده  119قانون تجارت شده:
«مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است» .حال اگر تاجر مرتکب دو
يا چند عمل از بندهاي ماده  112يا  112شود ،اين بحث به میان ميآيد که آيا بايد چند
مجازات براي او تعیین شود يا يک مجازات کفايت ميکند؟ همین بحث در مورد ماده 113
قانون تجارت و ماده  671قانون مجازات اسالمي وجود دارد .ماده  113مقرر داشته« :هر
تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي کرده و يا به
طريق مواضعه و معامالت صوري از میان برده ...ورشکسته به تقلب اعالن و مطابق قانون
جزا مجازات ميشود» .ماده  671قانون مجازات اسالمي مجازات ورشکسته به تلقب را
حبس از يک تا پنج سال مقرر کرده است .اگر تاجر مرتکب دو مورد از موارد مذکور در ماده
 113شود ،بايد براي هريک از موارد مذکور ،مجازات جداگانه براي او تعیین شود يا براي
مجموع آنها يک مجازات تعیین ميشود؟
صورتي که هیئتمديره بر خالف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي که دعوت ميگردد
نتواند مطابق مقررات منعقد شود ،هر ذينفع ميتواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند».
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آنچه از ظاهر مواد  112 ،112و  113به ذهن متبادر ميگردد ،اين است که هريک از
اين موارد ،جداي از موارد ديگر ،در جزا مؤثر هستند و رفع يد از ظهور آنها در انحصار،
اقتضاي تعیین مجازاتهاي مختلف براي تاجر دارد .چون مسلّم است که براي صدور حکم
ورشکستگي به تقصیر يا تقلب ،نیازي نیست که تمام موارد مذکور در مواد فوق جمع شود و
تحقق هر يک از موارد مذکور براي صدور حکم به ورشکستگي به تقلب يا تقصیر ،بسته به
مورد ،کفايت ميکند .حال که تحقق هر شرط کفايت ميکند ،اگر دو شرط محقق شود جزا
هم بايد متعدد شود .اما اين نظر را نميتوان پذيرفت؛ نه از اين باب که چنین ظهوري وجود
ندارد ،بلکه از اين جهت که آنچه جرم است ،عنوان ورشکستگي به تقصیر يا ورشکستگي به
تقلب است؛ ولي هرکدام از بندهاي اين مواد ،جرم نیستند تا به تعدد آنها جرم و در نتیجه
مجازات متعدد شود.2
از مواد  212 ،1و  212قانون تجارت استفاده ميشود که قانونگذار قانون تجارت نیز از
ظهور هريک از جمالت شرطي در انحصار دست بر ميدارد تا هر شرطي در جزا مؤثر باشد و
جزاي متناسب با شرط به وجود آيد .البته نتیجهاي که از قانون مدني و قانون تجارت گرفته
شد به معني حجت دانستن استقراء ناقص نیست؛ بلکه بدين معني است که عدم تداخل
اسباب و مسبّبات مبتني بر ظهور و حکم عقل و عرف است و قانونگذار نیز ،اصوالً به اين
بناي عرفي و عقلي و ظهور احترام ميگذارد و آن را به کار ميبندد.
 -3-3تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در قانون آیین دادرسی مدنی

در قانون آيین دادرسي مدني مصوب  2973ميتوان مواد زير را از باب نمونه ذکر کرد :به
موجب تبصره ماده  27اين قانون« :درصورتيکه اختالف صالحیت ،بین دادگاههاي دو حوزه
قضايي از دو استان باشد ،مرجع حل اختالف  ....ديوان عالي کشور است» و طبق ماده :21
«هرگاه بین دادگاههاي عمومي ،نظامي و انقالب در مورد صالحیت اختالف محقق شود...
 -2در حکم شماره  911مورخ  2921 ،29،2آمده است که «موارد مذکور در مواد  112و  112قانون تجارت ،هريک جرم مستقلي
نیستند تا به تعدد آنها جرم متعدد شود ،بلکه موارد مزبور ،بدون فرقي بین حالت اجتماع و انفراد ،جرم واحدي که عبارت از
ورشکستگي به تقصیر باشد تشکیل ميدهد»( :به نقل از :صقري ،حقوق بازرگاني :ورشکستگي.)162 ،
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پرونده براي حل اختالف به ديوان عالي کشور ارسال خواهد شود» و بر اساس ماده :91
«هرگاه بین ديوان عالي کشور و دادگاه تجديدنظر استان در مورد صالحیت اختالف شود...
نظر مرجع عالي (ديوان عالي کشور) الزم االتباع است» .در اينجا با تعدد شرط و وحدت جزا
مواجه هستیم.
اگر قضیه حقیقیه را به قضیه شرطیه برگردانیم ،ميتوان مصاديق بیشتري در اين مورد
ذکر نمود :بدين ترتیب ،اگر دعوا ،راجع به ورشکستگي ،اصل نکاح ،فسخ آن ،طالق و نسب
باشد ،قابل ارجاع به داوري نیست (ماده  .)136از ماده  171هم فهمیده ميشود که اگر دعوا،
عمومي باشد ،قابل ارجاع به داوري نیست .از ماده  117نیز استنباط ميگردد که اگر دعوا
راجع به اموال عمومي و دولتي باشد قابل ارجاع به داوري نیست مگر پس از تصويب هیئت
وزيران و اطالع مجلس.
همین طور ،بر اساس ماده  126قانون فوق الذکر ،اگر جهات ذيل وجود داشته باشد،
ميتو ان اعاده دادرسي خواست .در اين ماده جهات اعاده دادرسي در هفت بند مطرح شده،
اما نسبت به اثبات اصالت سند چیزي گفته نشده است .در نتیجه چون جهات اعاده دادرسي
استثناء محسوب ميشود و اين موارد هم نفي ثامن ميکنند ،نبايد جهت ديگر موجب اعاده
دادرسي شود .اما ماده  227مقرر کرده است که اگر اصالت سند ثابت شود ،ميتوان اعاده
دادرسي خواست (شمس ،آيین دادرسي مدني.)111 ،2 ،
در نتیجه ،از قانون آيین دادرسي مدني نیز استفاده ميشود که هر شرط ،جزاي خاص
خود را ايجاد ميکند و اسباب و مسبّبات تداخل نميکنند .بنابراين از اين حیث بین اين
قانون و قانون تجارت و همچنین قانون مدني شباهت کامل وجود دارد.
 -4نتیجهگیری
در جمالت شرطیهاي که در آنها شرط متعدد و جزا واحد باشد ،اين سؤال مطرح ميشود که
اگر قائل به مفهوم داشتن جمله شرطیه باشیم ،چگونه بايد اينگونه جمالت شرطي را با هم
جمع کرد؟ علت ط رح سؤال اين است که بین منطوق يکي و اطالق مفهوم ديگري تعارض
وجود دارد .اين تعارض ناشي از اين امر است که جملۀ شرطیه مفهوم دارد و مفهوم داشتن
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جملۀ شرطیه بهخاطر ظهور شرط در انحصار است .يعني اين ظهور در شرط وجود دارد که
شرط علت منحصر جزاست .براي رفع تعارض بايد از ظهور شرط در انحصار رفع يد کنیم .در
نتیجه هرکدام از شروط ،شرط مستقلي هستند و وجود هريک از آنها براي ثبوت جزا کافي
است.
با پذيرش نظر فوق ،اين سؤال مطرح ميشود که آيا اسباب و مسبّبات تداخل ميکنند يا
خیر .در جزاي قابل تکرار يا تعدد ،اسباب تداخل نميکنند .چون جملۀ شرطیه ظهور در اين
امر دارد که جزا مترتب و منوط به شرط است .پس وقتي شرط متعدد شد ،جزا هم که از
شرط تبعیت مي کند ،بايد متعدد شود .در جزاي غیرقابل تکرار يا تعدد ،اگر متعلق حکم در
جزا قابل تقیید به سبب باشد ،ملحق به جزاي قابل تکرار يا تعدد است .اما اگر قابل تقیید
هم نباشد ،از محل بحث خارج است ،چون اثري بر آن مترتب نميشود .درصورتيکه اسباب
تداخل نکنند ،مسبّبات نیز تداخل نميکنند .چون به حکم عقل واجبات متعدد با فعل واحد
ساقط نميشوند ،مگر اينکه دلیلي بر سقوط واجبات متعدد با فعل واحد وجود داشته باشد.
همان گونه که اگر دلیلي بر تداخل اسباب وجود داشته باشد ،اسباب تداخل ميکنند.
در حقوق موضوعه کنوني ،بحث تعدد شرط و وحدت جزا و بالتبع تداخل اسباب و
مسبّبات مطرح ميشود .در پژوهش حاضر قانون مدني ،قانون تجارت و قانون آيین دادرسي
مدني مورد بررسي قرار گرفت و به اين نتیجه رسیديم که اصوالً اسباب و مسبّبات تداخل
نميکنند ،مگر اينکه دلیلي بر تداخل وجود داشته باشد .پس بهعنوان قاعده بايد گفت:
« هرگاه در مواد مختلف قانوني شرط متعدد و جزا واحد باشد ،هر شرط بهطور مستقل و
بدون نیاز به شرط ديگر ،موجب ايجاد جزا ميگردد؛ مگر اينکه خالف آن ثابت شود».
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