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Abstract
There is an important discussion among jurists on how to order about
postponing debtor that requires a careful look at the prorogation, an
examination of the correct meaning and an explanation of its judgments and
effects. Proposing a critical-descriptive method and stating a clear definition,
the present article seeks to approach this view that a postponing debtor is the
one who postpones his debts by hiding his property and not presenting it to
the judge for sale and payment of his debts. This definition does not apply to
the debtor with an overt property who only refuses to pay his debts. After
expressing the exact meaning of postponing debtor, the study divides
prorogation into three types of prorogation in real estates, property and
rights. However, by prorogation in the words of jurists, it is meant financial
debt. Therefore, in order to punish a postponing debtor, the ruler should first
blame him in language. The next step is to punish him with beatings. And
then if he continues to insist on prorogation, he should be imprisoned until
he pays his debts. The ruler or the judge can also add some additional effects
to this matter such as his legal privation, prevention of his traveling, not
accepting his testimonies, and receiving damages due to prorogation.
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تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع ،احکام و آثار آن
سید ابوالقاسم حسینی زیدی* ،1احسان شهسوار

2

 .1استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،فقه جزایی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت1398/ 10/08 :؛ تاریخ پذیرش)1399/03/18 :

چكیده
در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله ،واکاوی مفهووم
صحیح و تبیین احکام و آثار آن است .نوشتار پیشرو تالش دارد با ارائۀ روشی تحلیلی و توصیفی و بیان تعریفوی گویوا
به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل ،کسی است که دربارۀ اموال پنهانش و ارائۀ آن بوه قاضوی بورای فوروش و
پرداخت دیونش ،تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِور

امتنواع

از پرداخت ،مماطل ،خوانده شود .در این جستار ،پس از بیان مفهوم دقیق مماطل ،مماطله به سه نوع مماطلوه در اعیوان،
اموال و حقوق تقسیم شده است ،اما مراد کالم فقها در مماطله ،مماطلوه در دیوون موا ی قلموداد مویشوود؛ ازایونرو در
راستای عقوبت مدیون مماطل ،حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحلۀ بعد ،تعزیرش کند و پس از آن
اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد ،میبایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخوت دیونش منجور شوود.
همچنین حاکم شرع یا قاضی میتواند آثاری از قبیل حَجر ،منع از سفر ،قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشوی
از مماطله او را بر این مسئله ،بار کند.

واژگان كلیدی
آثار ،احکام ،حبس ،مدیون مماطل ،مماطله.

* نویسنده مسئول:

Email: Abolghasem.6558@yahoo.com
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 .1پیشینۀ پژوهش و بیان مسئله
از جمله مباحث مرتبط با فقه و حقوق ،بحث مماطلۀ مدیون و احکام و آثار مترتو

بور آن

است که در نهایت به حکم وجوب یا جواز حبس او ختم مویشوود .در خصوو

حوبس

مدیون حداقل دو مقا ه یکی با عنوان «حبس مدیون در فقه و قوانین موضووعه» و دیگوری
«جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت ما ی او از منظر فقه امامیه» منتشور شوده
است ،اما هیچ یک نگاه این نگاشته را در خصو

مفهوم مماطلۀ مدیون و چگونگی حبس

او نداشتهاند.
بهنظر می رسد تعریف مدیون مماطل باید دقیقتر واکاوی شوود ،چوه اینکوه تعریوف و
مفهوم یک گزارۀ فقهی بهحدی اهمیت دارد که میتواند در فرایند استنباط و فتوا مؤثر واقع
شود .بر این اساس زمانیکه به عبارات برخی فقها نظر مویافکنویم ،بوا ایون مسوئله مواجوه
خواهیم شد که متأسفانه نسبت به مفهوم مدیون مماطل ،کمتوجه بووده ،چنانچوه در بحوث
اقوال خواهد آمد ،صر

امتناع از دفع مال و دین را مماطله قلمداد کرده و بر همان اسواس

نیز اقدام به فتوا و ترت

احکام و آثار آن کردهاند.

اگرچه ممکن است بین اموال از نظر اطا ه در اعیان ،اموال و حقووق ،تفواوت باشود ،از
آنجا که موضوع سخن فقها در دیون ،صرفاً دیون ما ی بوده است و کالم هم از دین ،تبوادر
و انصرا

به دیون ما ی دارد ،در این جستار نیز به مماطله در دیون موا ی و بحوث مودیون

مماطل و احکام و آثار مترت

بر مماطله او پرداخته شده است؛ افزونبر اینکوه ددددوۀ بوه

درازا نکشیدن بحث را هم مدنظر داشتهایم.
نکته ای که ممکن است متوجه عنوان مقا ه باشد ،افزودن عبارت «احکام و آثوار» اسوت
که در توضیح باید گفت منظور از احکام ،احکام تکلیفی و مراد از آثار ،آثار وضعی مترتو
بر مماطلۀ فرد مدیون است که در نگاشته بهتفصیل در مورد آن سخن رفته است .همچنوین
به مفهوم شناسی مماطل ،انواع مماطله ،بررسی حکم حبس و نظریات مطرح در ایون زمینوه
پرداخته شده است.
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 .2مفهومشناسی
 .2.1دین ،دائن و مدیون

از نظر غوی بین دو کلمۀ دَین و دِین تفاوت وجود دارد؛ فظ دِین در غت به معنای جزا و
پاداش آمده است (فیروزآبادی1415 ،ق ،ج ،)215 :4اما بسیاری از غتشناسان هر آنچوه را
که برای آن مدتی در نظر گرفته شوود (طریحوی ،1375 ،ج2502 :6؛ فیروزآبوادی1415 ،ق،
ج215 :4؛ زبیدی1414 ،ق ،ج )214 :18و اکنون حاضر نباشد (فراهیودی1409 ،ق ،ج73 :8
؛ صاح 1414 ،ق ،ج359 :9؛ ابنسیده1421 ،ق ،ج ،)397 :9دَین دانستهاند.
در قرآن کریم ،فظ دَین و با پنج مرتبه تکرار ،استعمال شده است ،آنجا که مویفرمایود:
«يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ؛ اى اهل ایمان! چنانچه وامو بوه
یکدیگر تا سر آمد معین دادید ،الزم است آن را بنویسید» (بقره )282 :یا «مِننْ بَْْندِ صَيِنٍ ٍ
يُويِي بِهَا أصْ دَيْنٍ؛ پس از وصیت است که م کند ،یوا پپوس ازد دِیىنو اسوت» (نسوا)11 ،،؛
برخی معتقدند که دَین در دو آیۀ مذکور به معنای قرض و ثمون مبیوع اسوت و از دیودگاه
غت ،شامل موارد مهریه ،دص

و مانند آن نمیشود ،اگرچه از نظر شرعی میتووان بور آن

اطالق دَین کرد ،زیرا بر ذمۀ فورد ثابوت شوده اسوت (طریحوی ،1375 ،ج250 :6؛ فیوومی،
1414ق.)205 :
بر این اساس برخی فقها ،دَین را به مال کلی ثابت در ذمۀ فرد نسبت به دیگری تعریف
کرده و سب

آن را امور اختیاری و دیراختیاری دانستهاند ،امور اختیاری مانند اشوتغال ذموۀ

قرضگیرنده به عِوض قرض ،اشتغال ذمۀ مستأجر به اجرت اجیر ،اشتغال ذمۀ خریودار بوه
ثمن در خرید نسیه ،اشتغال ذمۀ فروشنده به مثمن در پویشفوروش ،اشوتغال ذموۀ زوج بوه
مهریه در نکاح و اشتغال ذمۀ زوجه به عِوض در طالق خلوع و اموور دیور اختیواری ماننود
اشتغال ذمۀ فرد در موارد ضمانآور (مثل دیه یا تلف) و اشتغال ذمۀ زوج به نفقۀ زوجوه در
نکاح دائم (خمینوی ،بویتوا ،ج ،647 :1سوبزواری1413 ،ق ،ج ،5 :21هاشومی شواهرودی،
1426ق ،ج.)679 :3
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به بدهکار« ،مدیون» یا «مَدین» و به طلبکار« ،دائن» یا «دریم» گفته موی شوود (خمینوی،
بیتا ،ج .)647 :1برخی هم معنای عامی از دین به دست دادهاند و آن را به آنچه ذمّه بوه آن
مشغول شود تعریف کرده اند چه از اموال باشد و چه از حقوق ،و ذا طبق این نگاه ،حقوق
ا هی از قبیل ،نماز ،روزه و حج هم از جمله دیون خواهد بود (نجفی1404 ،ق ،ج299 :28؛
هاشمی شاهرودی1426 ،ق ،ج .)679 :3ا بته پرواضح است که موضوع سخن فقها در دیون
ما ی است (ر.ک :سبزواری1413 ،ق ،ج)6 :21
ُ .2.2ماطل ،مُماطله

مماطل ،اسم فاعل و مماطله بر وزن مفاعله ،مصدر از ریشۀ «مطل» و در غت به معنای پس
زدن و دور کووردن (فراهیوودی1409 ،ق ،ج433 :7؛ ازهووری1421 ،ق ،ج244 :13؛ صوواح ،
1414ق ،ج185 :9؛ ابوونمنظووور ،ج624 :11؛ زبیوودی1414 ،ق ،ج ،)694 :15طووول دادن
(ابن درید1988 ،م ،ج1299 :3؛ ابن فارس1404 ،ق ،ج ،)331 :5تسوویف یوا اموروز و فوردا
کردن (ابنسیده1421 ،ق ،ج182 :9؛ ابنمنظور1414 ،ق ،ج624 :11؛ فیروزآبوادی1415 ،ق،
ج616 :3؛ طریحوووی ،1375 ،ج473 :5؛ زبیووودی1414 ،ق ،ج ،)694 :15تعلووول و توووأخیر
(طریحی ،1375 ،ج )473 :5نسبت به پرداخت دین آمده است.
از منظر فقها مماطل ،کسی است که وجود دَین بر ذمهاش را پذیرفتوه اسوت و توانوایی
پرداخت هم دارد ،اما از ادای دین خود به طلبکار سرباز میزنود و تعلول و اموروز و فوردا
میکند (کاشفا غطا17 :1359 ،،؛ خمینی ،بیتا ،ج416 :2؛ سبزواری ،بویتوا355 :؛ بهجوت،
1426ق ،ج14 :5؛ مغنیه1421 ،ق ،ج12 :4؛ بحرانی1413 ،ق ،ج13 :6؛ هاشمی شواهرودی،
 ،1417ج.)417 :3
برای مدیون در حا ت تمکن ،سه تصور وجود دارد که قسوم سووم آن ،فورض مماطلوه
خواهد بود:
ا ف) موسر است و مال ظاهر دارد که از نقود هوم اسوت :در ایون صوورت بوه او امور
می کنند که از مال ،دین را ادا کند و اگر انجام نداد ،از مال ظاهر او برداشت و دینش تأدیوه
میشود.
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ب) موسر است و مال ظاهر دارد ،اما از نقود نیست :در این صورت به او امر مویشوود
که مال را بفروشد و دین را بدهد و اگر امتناع کند ،حاکم اجبار مویکنود و اگور اسوتنکا
کرد ،حاکم مال او را با تشریفات مزایده و  ...میفروشد و دین ادا میشود.
ج) موسر است و مال پنهان دارد ،اما نسبت بوه آشوکار سواختن آن و پرداخوت دیونش
تعلل میورزد ،این نوع از مدیون را مماطل میگویند (فاضل نکرانی1420 ،ق123 :؛ و نیوز
ر.ک :حبیبی تبار .)48 :1397 ،در این صورت چون مال ظاهر ندارد کوه حواکم ،امووا ش را
بفروشد یا او را ملزم به فروش کند ،نقد بودن یا نقد نبودن اموال ،دیگر موضوعیتی ندارد.
اگرچه در نگاه کلی ،ممتنع و مماطل ،مفهوم یکسانی دارند ،بهنظر میرسد که از منظری
دقیقتر ،می توان حا ت اصرار بر امتناع را مماطله نامید؛ یعنی چنانچه مدیون موسر با داشتن
اموال ظاهر در پرداخت دین ،تعلل کند ممتنع نامیده می شود ،اما اگر تعلول او شودت پیودا
کند و طوالنی و به امروز و فردا کردن تبدیل شوود ،چنوین فوردی مودیون مماطول نامیوده
می شود که این حا ت با فرض سوم که مدیون دارای اموال پنهوان اسوت ،مصوداق بهتور و
بیشتری می یابد .چه اینکه در این فرض ،تعلل و تأخیر در پرداخت دیون ،شودت بیشوتری
دارد ،ضمن اینکه با معنای غوی مماطله هم تناس

بهتر و دقیقتری خواهد داشوت (ر.ک:

فاضل نکرانی1420 ،ق.)123 :
بر این اساس دو فرض اول و دوم ،مربوط به حا ت امتنواع از پرداخوت دیون و فورض
سوم ،مرتبط به حا ت مماطله از پرداخت دین است .احکام و آثاری بر فرض سوم مترتو
میشود که در ادامه میآید.
 .3انواع مماطله
اگرچه در حقوق امامیه ،اموال دارای اقسامی چون عین ،منفعت ،دین ،حوق موا ی (عینوی و
دیرعینی) و عمل است (امامی ،بیتا ،ج ،)31-33 :1با توجه به موارد و مصادیق مماطله ،از
نگاه ما مماطله به دو نوع اعیان و دیون مرتبط است که دیون ،خود به اموال و حقوق ،قابول
بخش است .پس در نهایت سه نوع مماطله به شرح زیر ،قابل فرض خواهد بود:
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 .3.1مماطله در اعیان

عین عبارت است از شیئی مادی که قابل مس باشد ،مانند زمین ،میز ،صند ی (امامی ،بیتا،
ج .)31 :1بر این اساس برخی از موارد مماطله در اعیان را میتوان اینگونه برشمرد:
 .1مماطلۀ مشتری نسبت به رد عین در صورت فسخ عقد :در این مورد ،مشتری کاالیی
را خریده اما از سوی خودش یا فروشنده ،عقد بیع فسخ شوده اسوت ،اموا مشوتری هنگوام
برگرداندن کاال به فروشنده مماطله دارد (نائینی ،1373 ،ج.)11 :2
 .2مماطلۀ مشتری در رد مورد شفعه به شفیع :در موارد شفعه ،چنانچه شخص ،اخذ بوه
شفعه کند و سهم شریکش را با پرداخت مبلغی که مشتری به او داده بخورد ،مشوتری بایود
عین مورد شفعه را به شفیع بدهد ،اما نسبت به این امر ،مماطله میکند (امامی ،بویتوا ،ج:3
.)56
 .3مماطلۀ امانتگیرنده در رد امانت :چنانچه امانتگذار ،ما ی را نزد ودعوی بوه امانوت
بگذارد ،هر زمانیکه بخواهد میتوانود اموانتش را پوس بگیورد (بنوی هاشومی ،1424 ،ج:2
 ،)434اما در این مورد ،امانتگیرنده در رد امانت ،مماطله میکنود (خمینوی1422 ،ق ،ج:2
.)550
 .4مماطلۀ داص

در رد عین موقوفه :چنانچه فردی در عینی مثل زمین که وقف موورد

عام یا خاصی شده تصر

داصبانهای انجام دهد ،ضامن است و باید هرچه سریعتور آن را

به متو ی وقف یا حاکم شرع برگرداند (ر.ک :خامنهای ،1392 ،ج ،)246 :2حال فرد در این
مورد نسبت به رد عین مماطله میورزد (خمینی1425 ،ق ،ج.)143 :4
 .3.2مماطله در اموال

مماطله در اموال ،شامل موارد مختلفی میشود که عبارتاند از:
 .1مماطلۀ مشتری نسبت به پرداخت ثمن :در این مورد ،مشتری کواالیی را از فروشونده
خریداری کرده است اما نسبت بوه پرداخوت مبلوا کواال مماطلوه مویکنود (ر.ک :تبریوزی،
1416ق ،ج.)543 :4
 .2مماطلۀ زوج از پرداخت دین زوجه (مهریه ،نفقه و :)...به محض جاری شدن صویغۀ
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عقد نکاح چه دائم و چه موقت ،مهریه زوجه بهعنوان یک دین به عهدۀ زوج میآید و باید
آن را عنداالستطاعه یا عندا مطا بۀ زوجه بپردازد و تا زمانیکه پرداخت صورت نگیورد ،بور
ذمۀ زوج خواهد بود ،مگر اینکه از جان

زوجه بخشش صورت بگیرد؛ همچنین در نکواح

دائم ،پرداخت نفقۀ زوجه نیز بور عهودۀ زوج اسوت و نفقوه شوامل موواردی از قبیول تهیوۀ
خوراک ،پوشاک و مسکن متعار

و مناس

شأن همسر میشود (خمینی ،بیتا ،ج-315 :2

.)313
 .3مماطلۀ مستأجر در پرداخت اجرت اجیر :در این مورد اجیرکننده (مسوتأجر) ،فوردی
را اجیر کرده که مثالً خانهاش را بسازد یا تعمیر کند ،اما زمان پرداخت اجرت او نسبت بوه
تحویل آن مماطله میکند (بجنوردی1419 ،ق ،ج93 :7؛ بجنوردی1401 ،ق ،ج.)51 :2
 .4مماطلۀ مستأجر در پرداخت اجارۀ موجر :در این مورد ،کسی که خانوه یوا مغوازه یوا
ماشین را اجاره کرده (مستأجر) در پرداخت مالاإلجارۀ ما ک یا کسی که از او اجاره کورده
(موجر) مماطله دارد (گیالنی1413 ،ق ،ج.)498 :3
 .5مماطلۀ راهن در پرداخت دیون مورتهن :در ایون موورد راهون (گروگوذار) در قبوال
بدهیای که به فرد دارد ،مثالً ماشینش را در نزد مرتهن (گرو گیرنده) به گرو میگوذارد توا
زمانیکه بدهیاش را بپردازد و مال مرهون را پوس بگیورد .در ایون حوال ،بوا اینکوه زموان
پرداخت بدهی هم رسیده است ،اما راهن نسبت بوه پرداخوت دیونش بوه مورتهن ،مماطلوه
میکند (کاشفا غطا ،1359 ،ج310 :1؛ کاشفا غطا ،1366 ،ج.)24 :3
 .6مماطلۀ محال علیه از پرداخت دین محیل :چنانچه فردی ،طلبکار خود را حوا ه دهود
که طل

خود را از دیگری بگیرد و هر دو آنها (محتال و محالعلیه) هم قبول کننود حوا وه

صورت گرفته است 1.فرد بدهکار یا حوا هدهنده «محیول» ،طلبکوار «محتوال» و فوردی کوه
طلبکار به او حوا ه میشود« ،محوالعلیوه» نوام مویگیورد (ر.ک :خمینوی ،بویتوا ،ج31 :2؛
 .1قبول محالعلیه درصورتیکه به محیل بدهکار نباشد بنابر فتوا و در صورت بدهکار بودن ،بوه احتیواط واجو
شرط است (بنی هاشمی ،1424 ،ج.)407 :2
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بنیهاشمی1424 ،ق ،ج .)406 :2در این مورد با اینکه محالعلیه پرداخت دین محیل به فرد
طلبکار را به عهده گرفته است ،اما از پرداخت آن مماطله دارد (یزدی1415 ،ق.)254 :
 .7مماطلۀ شفیع در پرداخت ثمن شریک :چنانچه دو نفر با هم شوریک باشوند و یکوی از
شرکظ سهم خود را به شخص سومی بفروشد ،در اینجا با حاظ شرایط ،شریک دیگر نسوبت
به سهم شریکش او ویت پیدا میکند و میتواند اخذ به شفعه کند .در این مورد ،شفیع اخذ به
شفعه کرده است ،اما نسبت به پرداخت مبلا و خرید سهم شریکش مماطلوه مویورزد (ر.ک:
تبریزی1427 ،ق243 :؛ بهجت1426 ،ق ،ج14 :5؛ طاهری1418 ،ق ،ج.)17 :5
 .8مماطلۀ وکیل از تسلیم مال به موکل :در این حا ت ،ممکون اسوت بوه موجو

عقود

ال آن را بوه شخصوی برسواند یوا
وکا ت ،ما ی از سوی موکل به وکیل سوپرده شوده توا موث ً
بهصورت امانت در دست او باشد ،اما پس از پایوان وکا وت یوا در زموانیکوه موکول آن را
مطا به میکند ،وکیل در تسلیم مال به موکل ،مماطله دارد (خراسانی ،بیتا ،ج.)122 :2
 .9مماطلۀ زوجه از دفع عوض در طالق خُلع و مُبوارات :خلوع ،طالقوی اسوت کوه زن
نسبت به شوهر ،مایل نیست و کراهت دارد و مَهر یا مال دیگر خود را به او میبخشود کوه
طالق بگیرد ،اما در مبارات این کراهت و میل نداشتن دوطرفوه اسوت و زن موا ی بوه مورد
میدهد که او را طالق دهد (بنی هاشمی ،1424 ،ج .)533-535 :2در این مورد از مماطلوه،
زن نسبت به آن مال و عوضی که باید به شوهر بپردازد تا از او طالق
 .3.3مماطله در حقوق

حق عبارت از سلطنت و اقتداری است که برای فرد ،نسبت به انجام دادن یوا انجوام نودادن
امری ایجاد میشود (امامی ،بیتوا ،ج 32 :1؛ ر.ک :هاشومی1426 ،ق ،ج .)317-318 ،3بور
این اساس ،مماطله در حقوق در موارد زیر قابلیت تصور دارد:
 .1مماطلۀ برادر بزرگ نسبت به تقسیم ارث ورثه :در مواردی پیش میآیود کوه بعود از
اینکه پدر خانواده فوت میکند ،وظیفۀ عمل طبق وصیتنامه و تقسیم ارث پودر بوه عهودۀ
فرزند بزرگتر میافتد که ا بته صرفاً از نظر احترام و رعایت اخوالق اسوت وگرنوه از نظور
شرع مقدس ،حکمی در این زمینه وجود ندارد که حتماً میبایست او ایون کارهوا را انجوام
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دهد .در این حا ت ،سایر ورثه از باب رعایت احترام ،سالهای سوال منتظور اعموال نظور و
تقسیم اموال از سوی برادرند ،اما او نسبت به این امر مماطلوه دارد (نراقوی1415 ،ق ،ج:17
462؛ گیالنی1413 ،ق ،ج.)143 :3
 .2مماطله در پرداخت ما یات به دو ت :به موج
پرداخت ما یات واج

قوانون و مقوررات دو وت اسوالمی،

است (خمینی1422 ،ق ،ج373 :1؛ بنی هاشومی ،1424 ،ج.)992 :2

حال در این مورد فرد از پرداخت ما یات به دو ت مماطله دارد (طبسی ،بیتا.)397 :
 .3مماطلۀ کفیل از احضار مکفول برای مکفول ه :در عقد کفا ت ،کفیل متعهد مویشوود
که هر زمان که طلبکار (مکفوول وه) بخواهود ،بودهکار (مکفوول) را بورای او حاضور کنود
(بنیهاشمی1424 ،ق ،ج .)427 :2در این صورت ،کفیل نسبت به احضوار مکفوول مماطلوه
میکند (نجفی1404 ،ق ،ج.)205 :26
 .4مماطلۀ ما ک نسبت به اجازه یا رد در بیع فضو ی :در بیع فضو ی که شخص فضول،
مال دیگری را میفروشد ،ما ک بعد از اطالع ،اختیار دارد که معامله را رد یا اجازه کند کوه
اگر اجازه کند عقد بیع صحیح است و اگر رد کند بیع باطل خواهد بود (خمینوی1421 ،ق،
ج .)127 :2حال در این صورت که ما ک باید یکی از دو امر را اعمال کنود ،نسوبت بوه آن
مماطله میکند (نائینی1413 ،ق ،ج.)143-144 :2
 .5مماطلۀ ذوا خیار نسبت به اعمال حق خیار :خیار یک نوع از حقِ فسخ عقد است که
بر اساس شرایطی انجام میگیرد (خمینی ،1421 ،ج .)12-13 :4در این صورت از مماطلوه،
کسی که دارای حق خیار است نسبت به اعموال ایون حقوش مماطلوه مویکنود (سیسوتانی،
1417ق ،ج.)51 :2
 .6مماطله در ادای حج :کسی که انواع اسوتطاعت چهارگانوه (موا ی ،بودنی ،طریقوی و
زمانی) بهویژه عمدۀ آنها که استطاعت ما ی است را دارد و باید به حج برود اما نسوبت بوه
انجام این فریضۀ ا هی مماطله میورزد (نجفوی1404 ،ق ،ج299 :28؛ هاشومی شواهرودی،
1426ق ،ج.)679 :3
 .7مماطله در پرداخت خمس و زکات :کسی که به اموا ش خمس یا زکات تعلق گرفته
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است اما نسبت به پرداخت آن مماطله میکند (مغنیه1421 ،ق ،ج132 :2؛ خمینوی1425 ،ق،
ج.)143 :4
چنانکه پیش از این نیز ذیل بحث دین گذشت ،ادلو

موراد و موضووع کوالم فقهوا از

دیون ،فقط دیون ما ی است و شامل موارد اعیان و حقوق نمیشود .بر این اسواس ،نوشوتار
حاضر به مماطلۀ مدیون و احکام و آثار آن میپردازد.
 .4احكام مترتب بر مماطله
احکام مترت

بر مماطله در نظر فقها عبارتاند از:

 .4.1حرمت مماطله

حکم تکلیفی مماطلۀ مدیون و معطل گذاشتن دائن ،حرمت است (مغنیه1421 ،ق ،ج12 :4؛
شووهید ثووانی1410 ،ق ،ج315 :2؛ اردبیل وی1423 ،ق ،ج274 :9؛ بحرانووی1405 ،ق ،ج13 :6؛
هاشمی شاهرودی18 :1417 ،؛ عاملی1409 ،ق ،ج.)332 :18
 .4.2مجازات با تغلیظ به قول

براساس روایت نبوی « َیُّ ا ْوَاجِدِ بِا دَّیىنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ ( »...مجلسوی1403 ،ق ،ج)147 :100
او ین مرتبه نسبت به مماطلۀ مدیون این است که او را بهوسیلۀ درشتی در سوخن و گفتوار،
توبیخ و سرزنش کنند تا متنبه شود و دست از مماطله بوردارد و دیونش را ادا کنود (شوهید
ثانی1410 ،ق ،ج128 :4؛ فاضول نکرانوی1420 ،ق .)123 :ایون مرحلوه از مراتو
معرو

امور بوه

و نهی از منکر است و دیر از حاکم و دائن ،سایر مردم نیز مویتواننود ایون کوار را

انجام دهند .در این نگاه میتوان کلماتی مانند ای ظا م ،ای فاسق و  ...بوهکوار بورد (فاضول
نکرانی1425 ،ق209-210 :؛ طبسی ،بیتا.)385-387 :
 .4.3مجازات با ضرب و کتک

بعد از مرحلۀ سرزنش زبانی ،اگر همچنان مدیون نسبت بوه مماطلوه اصورار داشوته باشود؛
برخی فقها در مرحلۀ دوم ،کتک زدن مدیون مماطل ،توسط حاکم را جایز دانستهاند (شهید
ثانی1410 ،ق ،ج128 :4؛ حلی1414 ،ق ،ج.)66 :14
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 .4.4حكم به حبس و تعزیر

در میان کالم فقها ،دربارۀ حبس و تعزیر مدیونی که اموال دارد و متمکن از پرداخت دینش
نیز است ،اما امتناع و مماطله میکند ،چهار نظریه مطرح است:
 .4.4.1اقوال در مسئله
ا ف) حبس مدیون ممتنع بههمراه ا زام به پرداخت (حوبس ابتودایی) :در ایون نظور ،حواکم
بهعنوان و یّ فرد ممتنع ،ابتدا مدیونی را که نسبت به پرداخت دینش امتناع میورزد ،حوبس
میکند و بعد از محبوس کردن ،او را اجبار به فروش اموال و پرداخوت مویکنود یوا اینکوه
خودش اقودام بوه فوروش مویکنود (ر.ک :طوسوی1400 ،ق305 :؛ حلوی1405 ،ق ،حلوی،
1414ق283-284 :؛ حلی1414 ،ق ،ج12 :13؛ حلی1414 ،ق ،ج113 :9؛ بحرانی1405 ،ق،
ج194 :20؛ حلی1410 ،ق ،ج400 :1؛ طوسی1407 ،ق273 :؛ خوئی1422 ،ق ،ج.)28 :41
ب) امر مدیون ممتنع به فروش اموال و سپس حبس :در این نگاه ،حاکم ابتدا مدیون را
نسبت به فروش اموا ش و پرداخت حق دائن ،امر میکند و در صورت امتناع ،او را حوبس
میکند تا مجبور به پذیرش شود (حلی1413 ،ق ،ج.)451 :5
ج) تخییر بین حبس مدیون ممتنع یا فروش اموال او :در این نظر ،بعد از امتناع مودیون
نسبت به پرداخت دینش به دائن ،حاکم بین حبس یا فروش اموال او مخیر است و هر کدام
را که بخواهد میتواند انجام دهد؛ یعنی می توانود ابتودائ ًا او را حوبس کنود توا مجبوور بوه
پرداخت شود یا اینکه اساساً پیش از حبس مدیون ممتنع ،او را ا زام به فروش اموا ش کنود
و در صورت امتناع دوباره ،خودش اقدام به فروش اموا ش کند تا دیگور نوبوت بوه حوبس
نرسد (ر.ک :حلّی1408 ،ق ،ج 83 :2و349؛ فاضل نکرانی1420 ،ق125 :؛ حلوی1413 ،ق،
ج143 :2و153؛ حلووی1414 ،ق ،ج14 :14؛ حلووی ،بوویتووا ،ج216 :1؛ حلووی1410 ،ق ،ج:1
398-399؛ کرکووی1414 ،ق ،ج225 :5و299؛ شووهید ثووانی1413 ،ق ،ج128 :4؛ بحرانووی،
1405ق ،ج382 :20و397؛ نجفی1404 ،ق ،ج279 :25؛ حلوی1405 ،ق363 :؛ ابونادریوس،
1410ق ،ج33-34 :2؛ شهید ثانی1410 ،ق ،ج.)41 :4
قائالن به این نظر از آنجا که د یلی برای تقدیم یک حا ت بر دیگوری و وزوم رعایوت
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ترتی

بین این دو وجه نیافتهاند تخییر را برگزیدهاند ،اما بهنظر میرسود بوا فوروش امووال،

دائن سریعتر به حقش میرسد ،اما با دستور به حبس معلوم نیست چه زمانی دین پرداخت
شود (ر.ک :فاضل نکرانی1420 ،ق .)125 :اگر این نگاه را به مسئله داشته باشیم ،مویتووان
به نظر چهارم که در ادامه میآید نزدیکتر شد.
د)حبس مدیون مماطل تا روشن شدن وضوعیت :عودهای از فقهوا و در فرضوی کوه حواکم
میداند که مدیون اموال پنهانی دارد با این حال نسبت به پرداخوت دیونش مماطلوه مویورزد و
قائلاند حاکم بعد از اجبار او به قضای دین و ظهور مماطله ،باید او را از باب تعزیر ،حبس کند
و آنقدر این حبس و تعزیر را ادامه دهد تا فورد ،امووال پنهوانش را ظواهر و دیونش را بپوردازد
(طوسی ،1378 ،ج231 :4؛ حلّی ،1414 ،ج68 :14؛ کرکی ،ج468 :12؛ ابنادریس ،ج.)34 :2
 .4.4.2ادلۀ اقوال
قائالن به نظرهای اول ،دوم و سوم در مورد حبس مدیون از عموموات روایوات ایون بواب
استفاده کردهاند و چهبسا همۀ روایاتی را که در ادامه آورده شده است ،موورد اسوتناد قورار
میدهند و بین آنها از نظر دال ت تفاوتی ندیدهاند و ظاهراً مهم برای آنها این بوده که بورای
حکم به حبس ،صرفاً نص و د یلی بیاورند:
ا ف)روایت سکونی« :أنَّ عَلٍِّاً «علٍهالسّالم» كَانَ يَحْبِسُ فِي الديْنِ ثُم يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
أَعْطَى الْغُرَمَاءَ صَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ دَفََْهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فٍََقُولُ لَهُمْ ايْنَُْوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَنججِرُصهُ
صَ إِنْ شِئْتُمْ فَاسْتَْْمِلُوهُ» (طوسی 1390 ،ج.)47 :3
ب) روایت عمار« :كَانَ أمٍِرُالْمُؤْمِنٍِنَ «علٍهالسّالم» يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُم
يَأْمُرُ فٍَُقْسَمُ مَالُهُ بٍَْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَنمَهُ بٍَْننَهُمْ يَْْنِني مَالَنهُ» (کلینوی ،ج102 :5؛
طوسی 1390 ،ج.)7 :3
اما در مورد د یل قول چهارم باید گفت :اگر بین مدیون ممتنع و مدیون مماطل تفواوت
بگذاریم ،باید بین حکم به حبس این دو مدیون هم تمییز قائل شویم .از جملۀ اد ه بر قوول
چهارم عبارتاند از:
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روایت نبوی« :لَيُّ الْوَاجِدِ بِالديْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ صَ عُقُوبَتَهُ» (طوسوی1414 ،ق520 :؛ عواملی،
1409ق ،ج )334 :18و روایت دیاث« :أَنَّ عَلٍِّاً «علٍهالسّالم» كَانَ يَحْبِسُ فِي الديْنِ فَإِذَا تَبَنٍنَ
لَهُ إِفْلَاسٌ صَ حَاجَ ٌ خَلَّى سَبٍِلَهُ حَتَّى يَسْتَفٍِدَ مَالًا» (طوسوی ،1390 ،ج47 :3؛ عواملی1409 ،ق،
ج )418 :18مربوط به مدیونی است که وضعیت اموا ش برای حضرت معلوم نبوده است و
چه بسا اموال پنهانی داشته که نیاز بووده دربواره اش تحقیوق شوود و وذا توا روشون شودن
وضعیتش او را حبس میکردند (فاضل نکرانی1420 ،ق131 :و231؛ اردبیلی1423 ،ق ،ج:2
.)91
روایت زراره« :كَانَ عَلِيٌّ «علٍهالسّالم» لَا يَحْبِسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَ ً الْغَايِنََ صَ مَننْ أَكَنلَ
مَالَ الٍَْتٍِمِ ظُلْماً صَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَ ٍ فَذَهَََ بِهَا صَ إِنْ صَجَدَ لَهُ شٍَْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَصْ شَناهِداً»
(طوسی ،1390 ،ج47 :3؛ عاملی1409 ،ق ،ج )248 :27ظاهراً مراد این اسوت کوه حضورت
برای هر چیزی حبس ابتدایی و طوالنی را قرار نمیداد ،مگر اینکه یکی از ایون سوه موورد
باشد؛ در مورد دین هم ،چون حبس باید برای روشن شدن وضعیت مدیون یا بورای اجبوار
او به پرداخت دین باشد ،حبس ابتدایی و طوالنی مدت معنوا نودارد (طوسوی ،1390 ،ج:3
48؛ اردبیلی1423 ،ق ،ج.)91 :2
 .4.4.3نظر برگزیده (قول چهارم) و دلیل آن
از آنجا که در عبارات بیشتر فقها ،مماطله ،صر

نپرداختن دین و تعلل نسبت به پرداخوت،

معنا شده و تقسیماتی را که دربارۀ انواع اموال افوراد ،مودنظر نگارنوده قورار گرفتوه اسوت،
منظور نداشتهاند ،اساساً پس از تعلل مدیون در خصو

پرداخت دینش ،حکوم بوه حوبس

دادهاند و این همان حبس ابتدایی است.
ظاهر عبارت برخی فقها هم این بود که حاکم را بین صورت ا زام مدیون به فروش مال
یا فروش توسط حاکم و صورت حبس مدیون ،مخیر گذاشتهاند ،اما بوا تعریفوی کوه موا از
مماطله داشتیم ،اساساً مدیون مماطل ،ما ش پنهان است و ظاهر نیست که حاکم بین فروش
مال و حبس او ،مخیر باشد ،چنانکه در صورت داشتن اموال ظاهر و امکان ا زام مدیون بوه
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فروش یا فروش توسط حاکم ،حبس ابتدایی هم معنا ندارد ،یعنی اساساً در امتنواع صِور ،
نمی توان سریع حکم به حبس داد و پس از آن ،سراغ اموا ش رفت که دارا اسوت یوا نودار!
وافی به دینش است یا خیر؟! و اگر نداشت یا وافی نبود تصمیمگیری دربارۀ او را به دائنین
واگذار کرد! ا بته برخال

شیخ طوسی که قائل است حبس مدیون مماطل صرفاٌ میبایست

برای روشن شدن وضعیتش باشد و نباید طوالنی و ابتدایی انجام گیورد ،شویخ حور عواملی
تارک ادای دین را درصورتی کوه تمکون پرداخوت داشوته باشود ،هوم جوز ،یکوی از افوراد
شمردهشده در روایت زراره میداند و قائل است که حبس ابتدایی و طوالنی مدت آنها هوم
مثل سه قسم مذکور در روایت اشکا ی ندارد (ر.ک :عاملی1409 ،ق ،ج.)248 :27
بهنظر می رسد این کالم صاح

وسائل حداقل دربارۀ فرد داص  ،بیراه نباشود ،یعنوی

مدیونی که تمکن از پرداخت دارد اما دینش را ادا نمیکنود هوم ماننود داصو

اسوت کوه

حضرت فرمودند او را حبس میکنند .اما نکته این است که دربارۀ چگونگی حوبس او کوه
ابتدایی باشد یا بعد از طی مراحلی و موقتی ،چنانکه در برخی از روایوات دیگور از جملوه
روایت دیاث ،تبیین شد ظاهر این است که نمی توان چنین مدیونی را جوز ،یکوی از افوراد
سهگانۀ این روایت دانست و حکم حبس ابتدایی و طوالنی مدت او را صادر کرد.
اساساً نگارنده قبل از صدور حکم حبس مدیون مماطل ،مراحلی را قائل است ،چنانکوه
در نوع حبس هم نگاه شیخ طوسی را دارد .از نگاه ما چنانچه پوس از صودق مماطلوه (کوه
مدیون موسر است ،مال ظاهر ندارد و فقط مال پنهان دارد اما نسبت به آشکار ساختن آن و
پرداخت دینش تعلل میورزد) و کارساز نبودن تغلیظ در قول یا ضورب ،مودیون همچنوان
اصرار بر مماطله داشته باشد حاکم او را حبس میکند تا زمانیکه وضعیتش آشکار شود یوا
دینش را بپردازد.
دربارۀ چگونگی حبس او ،عمدۀ د یل ما همان روایات بیانشوده بورای قوول چهوارم از
جمله روایت دیاث و روایت زراره است .از ظاهر روایت دیاث ،چنین استنباط میشود کوه
چون وضعیت اموال مدیون برای حضرت مشخص نیست و شواید صواح

امووال پنهوانی

باشد ،میبایست صرفاً تا روشن شدن وضعیتش آن هوم بوهصوورت موقوت ،حوبس شوود.
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همچنین ظاهر روایت زراره این اسوت کوه حضورت فقوط در سوه چیوز اقودام بوه حوبس
میکردند :دص  ،اکل مال یتیم و خیانت در امانت .در دیر از این سه نمونه مثول موضووع
این نگارش ،امیرا مؤمنین(ع) اساساً حکم به حبس نمی دادند یا اگر هم حکم بوه حوبس را
براساس روایات دیاث ثابت بدانیم حداقل این است که حبس طوالنی و ابتدایی مراد نبوده
و صرفاً حبس موقت و برای روشن شدن وضعیت مدیون ،صورت میگرفته است.
د یل دیگری که میتوان برای نهی چنین حبسی اقامه کرد عمومات حرمت ایذا ،موؤمن
و مسلمان است ،از جمله این روایت هشام به سا م« :سَمِعىتُ أَبَا عَبىدِ ا لَّهِ  یَقُولُ قَوالَ ا لَّوهُ
عَزَّ وَ جَلَِ :یَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ آذَى عَبىدِیَ ا ْمُؤْمِن( »...ر.ک :عاملی1409 ،ق ،ج-265 :12
.)264
 .5آثار مترتب بر مماطله
آثار مترت

بر مماطله عبارت است از:

 .5.1ارتكاب کبیره

او ین اثری که بر مماطله نسبت به پرداخت دین مترت

میشود این است که مدیون مماطل

با مماطله و اصرار بر آن معصیت کرده است و براسواس روایوات ،ایون عمول ،گنواه کبیوره
محسوب میشود (فاضل نکرانی1425 ،ق210 :؛ سبزواری ،بیتا355 :؛ گلپایگانی1413 ،ق،
ج70 :2؛ خمینی1422 ،ق469 :؛ سبزواری1413 ،ق ،ج30 :21؛ بحرانوی1413 ،ق ،ج13 :6؛
صافی1416 ،ق ،ج )93 :2سه روایت نبوی «مَطْولُ ا ْغَنِویظ ظُلْوم» (ابونبابویوه1413 ،ق ،ج:4
380؛ حوور عوواملی1409 ،ق ،ج )333 :18و « َ ویُّ ا ْوَاجِ ودِ بِا ودَّیىنِ یُحِ ولُّ عِرْضَوهُ وَ عُقُوبَتَ وهُ»
(طوسی1414 ،ق520 :؛ حر عاملی1409 ،ق ،ج )334 :18و «مَنْ مَطَلَ عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّنهُ -
صَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ  -فََْلٍَْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطٍِئَ ُ عَشَّنارٍ» (حور عواملی1409 ،ق ،ج)334 :18
دال ت بر ظلم ،باجگیری و گناه کبیره بودن کار مدیون مماطل ،همچنین حالل شدن آبورو و
مجازات او دارد .ا بته حضرت امام در تعلیقۀ وسویلۀ ا نجواۀ نسوبت بوه گنواه کبیوره بوودن
مماطله ،تأمّل دارند( .ر.ک :خمینی1422 ،ق.)469 :
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 .5.2بطالن نماز

براساس نظر برخی فقها ،بعد از مطا به دائن و رضایت ندادن به تأخیر در پرداخت حتی بوه
اندازۀ ادای نماز ،نماز مدیون مماطل در وسعت وقت باطول خواهود بوود .طرفوداران ایون
نظریه ،به قاعدۀ احتیاط و قبیح بودن ایجاد مانع برای یک واج
زیرا به نظر آنها قضای دین بعد از مطا به دائن ،یک واج
اول وقتش یک واج

موسع است و نباید مانع انجام واج

مضویق ،اسوتناد مویکننود،

مضیق میشوود و ادای نمواز در
مضویق شوود (ر.ک :حوائری،

بیتا.)18 :
 .5.3قبول نبودن شهادت

برخی فقها در مورد مدیونی که اصرار بر مماطله دارد ،قائل اند که چنین فردی فاسق اسوت
و شهادتش پذیرفته نمیشود (ر.ک :حلی1414 ،ق ،ج12 :13؛ حوائری ،بویتوا .)19 :ظواهراً
باید د یل این دیدگاه روایت ذیل باشدَ « :ا تَجُوزُ شَهَادَۀُ ا ْمُتَّهَمِ إِ َ أنْ قَوالَ وَ َوا مَونْ مَطَولَ
دَرِیماً و هو واجد» (مغربی ،1385 ،ج512- 513 :2؛ نوری1408 ،ق ،ج.)397 :13
 .5.4محجور بودن

براساس روایت دیاث و اسحاق بن عمار« :أنَّ عَلِیّاً «علیها سّالم» کَانَ یُفَلِّسُ ا رَّجُلَ إِذَا ا ْتَوَى
عَلَ دُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَا َهُ بَیىنَهُمى بِا ْحِصَصِ فَإِنْ أَبَ بَاعَهُ فَقَسَومَهُ بَیىونَهُمى یَعىنِوی مَا َوهُ»
(طوسی1407 ،ق ،ج299 :6؛ عاملی1409 ،ق ،ج )416 :18میبایست گفت :از جهت اینکوه
این مدیون مال ظاهری ندارد تا دین دائن را پرداخت کند و نسبت بوه امووال پنهوانش هوم
مماطله میکند؛ حاکم می تواند حکم به ورشکستگی این فرد کند و در نتیجه حکم حجر او
صادر و از تصر

در اموا ش ممنوع شود ،اگرچه برخی با این دیدگاه موافق نیسوتند (ر.ک:

حلی1414 ،ق ،ج.)68 :14
 .5.5منع از سفر

برخی فقها قائلاند درصورتیکه ترس از بین رفتن حق دائن وجود داشته باشود و وکیول و
ضامنی هم نداشته باشد که جان

حق محفوظ بماند ،میتوان مدیون مماطل را از سفر منوع

کرد (ر.ک :مغنیه1421 ،ق ،ج.)113 :5
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 .5.6نبود تفاوت بین زن و مرد

تمامی فقهایی که نسبت به مدیون مماطل ،نظر وجوب یا جواز حبس را مطرح مویکردنود،
نسبت به آن و سایر احکام و آثار مترت

بر آن تفاوتی در جنسیت مودیون نمویدیدنود کوه

مرد یا زن باشد (ر.ک :یزدی1414 ،ق ،ج 55 :2؛ فاضل نکرانی1420 ،ق.)128 :
 .5.7دریافت خسارات ناشی از مماطلۀ مدیون

بهواسطۀ مماطلۀ مدیون ممکن است خساراتی به دائن وارد شده باشد ،از جمله اینکه دائون
برای طرح دعوایش به دادگاه مبا غی را پرداخته است یا برای آمدن به محل مدیون و طورح
دعوا مجبور به مسافرت شده است یا بهسب

اینکه مدیون مماطل دینش را به او نپرداختوه،

اقساط بانکی دائن تأخیر افتاده و از سوی بانک ،جریمه شده است؛ در این مووارد چوهبسوا
دائن بتواند از مدیون خسارات و هزینههایی را که بهسب

مماطلۀ او متحمول شوده اسوت،

بخواهد اگرچه برخی فقها با این دیدگاه مخا فاند و در رجوع بوه مودیون در ایون زمینوه
احتیاط دارند (ر.ک :حسینی حائری ،بیتا.)277 :
 .5نتیجهگیری
 .1با نگاه به اد ۀ روایی باید بین انواع مدیون از نظر امتناع و اطا ه تفاوت گذاشت و مدیون
مماطل را به کسی اطالق کرد که موسر است و توانایی پرداخوت دیونش را دارد ،اموا موال
ظاهری ندارد که حاکم او را امر به فروش کند یوا خوودش از امووا ش تقوا

کنود ،بلکوه

اموا ش پنهان است و نسبت به آشکار کردن اموال و پرداخت دیون ،تعلل میکند.
 .2سه نوع مماطله قابل فرض خواهد بود :مماطله در اعیان ،مماطله در اموال و مماطلوه
در حقوق ،اما انصرا

کالم فقها از مماطله به مماطلۀ در دیون ما ی و اموال است.

 .3با تفسیر مدنظر این نوشتار از مماطله میتوان آن را در همۀ انواعش تسری داد ،یعنی
مثالً در مماطله در حقوق هم امکان دارد که شخص موسر و توانایی پرداخت داشته باشود،
اما مال ظاهر نداشته باشد و دربارۀ آشوکار کوردن امووال پنهوانش و پرداخوت دیون خوود،
مماطله کند.
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 .4با اثبات مماطله از جان

مدیون ،حاکم باید مراحلی را طی کنود :ابتودا بوا زبوان بوه

سرزنش او بپردازد ،سپس او را با کتک زدن تعزیر کند و از او بخواهد که اموا ش را ظواهر
و دینش را بپردازد و در مرحلۀ بعدی اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزید ،نوبت به حوبس
او میرسد.
 .5از نگاه این تحقیق ،درصورتی که مدیون اموال ظاهر دارد اموا اقودامی بورای فوروش
اموال و پرداخت دیونش نکند ،خود حاکم باید اقدام کند و حوبس چنوین مودیونی دیور از
اینکه سب

شود طلبکار ،دیرتر بوه حقوش برسود ،اثور دیگوری نخواهود داشوت ،ازایونرو

نمیتوان حکم به حبسش داد.
 .6از نگاه برخی فقها ،مماطله از معاصی کبیره است و موج

بطالن نماز هم میشود و

قاضی می تواند حکم به حجر ،منع از سفر و قبول نکردن شهادات او کند .همچنوین حواکم
میتواند دستور به دریافت خسارات ناشی از مماطلۀ او را بدهود و در ایون احکوام و آثوار
تفاوتی میان زنان و مردان نیست.
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کتابنامه
و قرآن کریم.
 .1ابن ادریس ،محمد بن احمد (1410ق) .السرائر الحاصي لتحرير الفتاصي (ص المستطرفات)،
تحقیق :حسن موسوی و ابوا حسن ابونمسویح ،چ دوم ،قوم :دفتور انتشوارات اسوالمی
وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .2ابنبابویه ،محمد بن علی (1413ق) .من اليحضره الفقٍه ،تصوحیح و تحقیوق :علویاکبور
دفاری ،چ دوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .3ابن درید ،محمد بن حسن ( .)1988جمهرۀ اللغ  ،بیروت :دارا علم لمالیین.
 .4ابن سیّده ،علی بن اسماعیل (1421ق) .المحكم صالمحٍط األعظنم ،تحقیوق :عبدا حمیود
هنداوی ،بیروت :دارا کت

ا علمیه.

 .5ابن حمزۀ طوسی ،محمّد بن علی (1408ق) .الوسٍل إلني نٍنل الفضنٍل  ،قوم :کتابخانوۀ
آیتاهلل مرعشی.
 .6ابنفارس ،احمد (1404ق) .مْجم مقايٍس اللغ  ،تحقیق :عبدا سالم محمد هوارون ،قوم:
مکت

األعالم اإلسالمی.

 .7ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1414ق) .لسانالْرب ،چ سوم ،بیروت :دار صادر.
 .8اردبیلی ،احمد (1403ق) .مجمع الفائدۀ ص البرهان في شنر إرشناد األذهنان ،قوم :دفتور
انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .9اردبیلی ،سید عبدا کریم موسوی (1423ق) .فقه القضاء ،چ دوم ،قم :بینا.
 .10ازهری ،محمّد بن أحمد (1421ق) .تهذيَ اللغ  ،بیروت :دار إحیا ،ا تراث ا عربی.
 .11امامی ،سید حسن (بیتا) .حقوق مدني ،تهران :اسالمیه.
 .12آذرنوش ،آذرتاش ( .)1387فرهنگ مْاير عربي فارسي ،نهم ،تهران :نشر نی.
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 .13بجنوردی ،سیدحسن (1419ق) .القواعد الفقهٍه ،مهدی مهریوزی ،محمدحسون درایتوی،
قم :ا هادی.
 .14بجنوردی ،سید محمد (1401ق) .قواعد فقهٍه ،چ سوم ،تهران :عروج.
 .15بحرانی ،یوسف (1405ق) .الحدائق الناضرۀ في احكام الْترۀ الطاهرۀ ،قم :دفتر انتشوارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .16بصری بحرانی ،زینا دین محمد امین (1413ق) .كلم التقوى ،چ سوم ،قم :وداعی.
 .17بنی هاشمی ،سید محمدحسین (1424ق) .توضٍح المسائل مراجنع (محشني) قوم :دفتور
انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،هشتم.
 .18بهجت فومنی ،محمدتقی (1426ق) .جامع المسائل ،چ دوم ،قم :دفتر معظلم ه.
 .19تبریزی ،جواد (1427ق) .المسائل المنتخبه ،چ پنجم ،قم :دار ا صدیقۀ ا شهیدۀ.
 .20وووووووووووووو (1416ق) .ارشاد الطالَ الي التْلٍق علني المكاسنَ ،قوم :اسوماعیلیان،
سوم.

 .21جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی (1426ق) .فرهننگ فقنه
مطابق مذهَ اهل بٍت(ع) ،قم :مؤسسۀ دائرۀا معار

فقه اسالمی.

 .22جمعی از پژوهشگران زیر نظر سیّد محمود هاشمی شواهرودی (1417ق) .مْجنم فقنه
الجواهر ،بیروت :ا غدیر.
 .23حائری ،سید محمد مجاهد طباطبایی (بیتا) .كتاب المناهل ،قم :آل ا بیت(ع).
 .24حبیبیتبار ،جواد ( .)1397جزصۀ بايستههاي فقه القضاء ،مشهد :دانشوگاه علووم اسوالمی
رضوی.
 .25حسینی حائری ،سید کاظم (بیتا) .ا فتاوى ا منتخبۀ (مجموعۀ إجابات فی فقه ا عبادات
و ا معامالت) .قم :بینا.
 .26حلّی ،یحیی بن سعید (1405ق) .الجامع للشرائع ،قم :مؤسسۀ سیدا شهدا ا علمیه.
 .27خامنهای ،سید علی ( .)1392رساله آموزشي (مْامالت) ،بیجا :مؤسسۀ فرهنگی هنری امین.
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 .28خراسانی ،علی محمدی (بیتا) .شر تبصرۀ المتْلمٍن ،بیجا :بینا.
 .29خمینی ،سید روح اهلل موسووی (1422ق) .اسنتفتائات ،چ پونجم ،قوم :دفتور انتشوارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .30ووووووووووووووووووووووووووو (بیتا) .تحرير الوسٍله ،قم :دارا علم.
 .31ووووووووووووووووووووووووووووو (1425ق) .تحريرالوسننٍله ،ترجمووه علووی اسووالمی ،چ
بیستویکم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .32ووووووووووووووووووووووووووو (1421ق) .كتاب البٍع ،تهران :مؤسسه تنظویم و نشور آثوار
امام خمین (ره).
 .33ووووووووووووووووووووووووووو (1422ق) .صسٍل النجاۀ (مع حواشي االمام الخمٍنني) ،قوم:
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 .34خوئی ،سید ابوا قاسم (1422ق) .مباني تكمل المنهاج؛ قم :مؤسسۀ إحیا ،آثار اإلمام ا خوئی.
 .35زبیدى ،محمّد بن محمّد مرتضی (1414ق) .تاج الْرصس من جواهر القناموس ،بیوروت:
دار ا فکر.
 .36سبزواری ،سید عبداألعلی (بیتا) .جامع االحكام الشرعٍه ،چ نهم ،قم :ا منار.
 .37ووووووووووووووووووووووو (1413ق) .مهذب االحكام ،چ چهارم ،قم :ا منار.
 .38سیستانی ،سید علی حسوینی ( .)1417منهناج الصنالحٍن ،چ پننجم ،قوم :دفتور آیوتاهلل
سیستانی.
 .39شهید ثانی ،زین ا دین بن علوی عواملی (1410ق) .ا روضوۀ ا بهیوۀ فوی شورح ا لمعوۀ
ا دمشقیۀ (ا محش  -کالنتر) ،قم :داوری.
 .40وووووووووووووووووووووووووووووووووو (1413ق) .مسالک األفهام إلي تنقٍح شرائع االسالم،
قم :مؤسسۀ ا معار

اإلسالمیه.

 .41شیخ حرّ عاملی ،محمّد بن حسن (1409ق) .تفصٍل صسائل الشٍْه إلي تحصنٍل مسنائل
الشريْه ،قم :مؤسسۀ آل ا بیت(ع).
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 .42ووووووووووووووووووووووووووووووو (1412ق) .هداي األم إلى أحكنام األئمن  -منتخنَ
المسائل ،مشهد :مجمع ا بحوث االسالمیه.
 .43شیخ طوسی ،ابوجعفر محمّد بون حسون (1407ق) .تهنذيَ األحكنام ،تحقیوق :حسون
موسوی خرسان ،چ چهارم ،تهران :اسالمیه.
 .44وووووووووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1390االستبصار فٍمنا اختلنم منن األخبنار،
تهران :دارا کت

اإلسالمیه.

 .45وووووووووووووووووووووووووووووووووووو (1414ق) .األمالي ،قم :دارا ثقافه.
 .46وووووووووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1387المبسوط فني فقنه اامامٍنه ،چ سووم،
تهران :ا مکتبۀ ا رضویۀ..
 .47وووووووووووووووووووووووووووووووووووو (1400ق) .النهاي في مجرد الفقنه ص الفتناصي ،چ
دوم ،بیروت :دارا کتاب ا عربی.
 .48وووووووووووووووووووووووووووووووووووو (1407ق) .تهذيَ األحكنام ،چ چهوارم ،تهوران:
دارا کت

اإلسالمیه.

 .49صاح  ،اسماعیل بن عباد (1414ق) .المحٍط في اللغ  ،تحقیق :محمد حسن آل یاسین،
بیروت :عا م ا کت .
 .50صافی گلپایگانی ،طفاهلل (1416ق) .هدایۀ ا عباد ،قم :دارا قرآن ا کریم.
 .51طبسی ،نجما دین (بیتا) .حقوق زندانى ص موارد زندان در اسالم ،گوروه مترجموان ،قوم:
بوستان کتاب.
 .52طاهری ،حبی

اهلل (1418ق) .حقوق مدني ،چ دوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسوته

به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .53طریحی ،فخرا دین بن محمد ( .)1375مجمعالبحرين ،تحقیق :احمد حسینی اشوکوری،
چ سوم ،تهران :مرتضوی.
 .54عالمه حلّی ،حسن بن یوسف (1410ق) .إرشاد األذهان إلي احكام اايمنان ،قوم :دفتور
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انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

 .55ووووووووووووووووووووووووووو (بی تا) .تحرير األحكام الشرعٍ على مذهَ اامامٍ (ط -
القديم ) ،مشهد :آلا بیت(ع).
 .56ووووووووووووووووووووووووووو (1413ق) .مختلم الشٍْ في أحكام الشريْ  ،چ دوم ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .57ووووووووووووووووووووووووووو (1414ق) .تذكرۀ الفقهاء (ط  -الحديث ) ،قم :آلا بیت(ع).

 .58فاضل نکرانی ،محمّود (1420ق) .تفصٍل الشريْه في شر تحرينر الوسنٍله  -القضناء ص
الشهادات ،قم :مرکز فقهی أئمۀ أطهار(ع).
 .59ووووووووووووووووووووووووو (1425ق) .تفصویل ا شوریعۀ فوی شورح تحریور ا وسویله -
ا مضاربۀ ،ا شرکۀ ،ا مزارعۀ ،ا مساقاۀ ،ا دین و ،...قم :مرکز فقهی أئمه أطهار(ع).
 .60فراهیدی ،خلیل بن احمد (1409ق) .كتابالٍْن ،چ دوم ،قم :هجرت.
 .61فیروزآبادی ،محمّد بن یعقوب (1415ق) .القاموس المحٍط ،بیروت :دارا کت

ا علمیه.

 .62فیومی ،احمد بن محمّد (1414ق) .المصبا المنٍر في غريَ الشنر الكبٍنر للرافْني ،چ
دوم ،قم :دار ا هجره.
 .63قاسمی ،محمدعلی (1426ق) .فقٍهان امامي ص عريههاي صاليت فقٍنه ،مشوهد :دانشوگاه
علوم اسالمی رضوی.
 .64کاشفا غطا ،،محمدحسین ( .)1359تحرير المجله ،نجف :ا مکتبۀ ا رضویه.
 .65ووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1366صجٍننزۀ األحكننام ،چ دوم ،نجووف :مؤسسووۀ
کاشفا غطا.،
 .66کلینی ،محمّود بون یعقووب (1407ق) .الكنافي ،تحقیوق :علوی اکبور دفواری و محمود
آخوندی ،چهارم ،تهران :دارا کت

اإلسالمیه.

 .67گیالنی ،میرزای قمی ،ابوا قاسم (1413ق) .جامع الشتات في أجوب السنؤاالت ،مرتضوی
رضوی ،تهران :کیهان.
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 .68گلپایگانی ،سید محمدرضا (1413ق) .هداي الْباد ،قم :دارا قرآن ا کریم.

 .69مجلسووی ،محمّوودباقر (1403ق) .بحننار األنننوار الجامْ ن لنندرر أخبننار األئم ن األ هننار
«علٍهمالسّالم» ،سوّم ،بیروت :دار إحیا ،ا تراث ا عربی.
 .70محدث نوری ،میرزا حسین (1408ق) .مستدرک الوسائل ص مسنتنبط المسنائل ،بیوروت:
آلا بیت(ع).

 .71محقق حلّی ،نجم ا دین جعفر بن حسن (1408ق) .شرائع ااسالم في مسنائل الحنالل ص
الحرام ،چ دوم ،قم :اسماعیلیان.
 .72محقق کرکی (ثانی) .علی بن حسین عاملی (1414ق) .جامع المقايد في شر القواعند،
چ دوم ،قم :آلا بیت(ع).
 .73مغربی ،ابوحنیفه ،نعمان بن محمّد تمیمی ( .)1385دعائم ااسالم ،قوم :آلا بیوت(ع) ،چ
دوم.
 .74مغنیه ،محمدجواد (1421ق) .فقه اامام الصادق(ع) ،چ دصم ،قم :انصاریان.
 .75مکارم شیرازی ،ناصر (1426ق) .احكام النساء ،قم :مدرسۀ امام علیبنابیطا .
 .76نائینی ،میرزا محمدحسین دروی ( .)1373منٍ الطالَ في حاشٍه المكاسَ ،خوانساری،
موسی ،تهران :ا مکتبۀ ا محمدیه.
 .77ووووووووووووووووووووووووووووووووو (1413ق) .المكاسَ ص البٍع ،میرزا محمدتقی آملوی،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .78نجفی ،محمدحسن (1404ق) .جواهر الكالم في شر شرائع ااسالم ،چ هفوتم ،بیوروت:
دار احیا ،ا تراث ا عربی.
 .79نراقی ،مو ی احمد (1415ق) .مستند الشٍْه في أحكام الشريْه ،قم :آلا بیت(ع).

 .80یزدی ،سید محمدکاظم طباطبایی (1414ق) .تكمل الْرصۀ الوثقى ،قم :داوری.
 .81وووووووووووووووووووووووووووووووو (1415ق) .سؤال ص جواب ،سید مصطفی محقق ،سید
محمد مدنی بجستانی ،سید حسن وحدتی شبیری ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
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