
کراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت؟مهع؟  ثار وضعی ا آ
نفیسه سادات هاشمی1

چکیده
کراه در عقد ن���کاح از منظر فقه اهل بی���ت؟مهع؟در محدوده آراء   در ای���ن مقال���ه اثر وضعی ا
برخ���ی از معروف ترین فقهای ش���یعه و با هدف پاس���خ گویی به نیاز منطقه ای نویس���نده 
و تأثیرگ���ذاری بر قوانین، بررس���ی می ش���ود. این تحقیق از ن���وع نظری-توصیفی بوده و با 
کراه  که ا گردآوری ش���ده اس���ت. دس���تاوردهای این پژوهش این است  کتابخانه ای  روش 
گرچه محقق  در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره ا
می ش���ود، ول���ی نافذ نیس���ت و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ ش���ده و هم���ه آثار وضعی و 
تکلیف���ی عق���د صحیح ب���ر آن مترتب می ش���ود، مانند زوجی���ت، حلیت اس���تمتاع، تحقق 

نسب، حق میراث، صحت مهر و. . . . 
کراه، اضطرار، نکاح، آثار وضعی.  کلیدی: ا گان  واژ

1. مقدمه
که آثاری وضعی  کراه  که از صیغه، شرایط و ارکانی تشکیل می شود. ا نکاح یکی از عقود اساسی بوده 

ک���راه در نکاح از منظر  و تکلیف���ی اس���ت در هر یک از آنها متصور می ش���ود. در ای���ن مقاله، اثر وضعی ا

کراه در فقه، مس���ئله رضا و  گس���ترده مرتبط با ا فقه اهل بیت؟مهع؟ بررس���ی می ش���ود. یکی از مباحث 

گرچه رضای  کراهی، ا که در معامله ا که از ش���رایط متعاقدین اس���ت. برخی از فقها برآنند  قصد بوده 

کراه ش���ونده منتفی اس���ت، ولی قصد انش���ای او باقی اس���ت. به همین دلیل این عقد نکاح از انواع  ا

عق���د فضولی اس���ت. بنابراین، این عق���د از نظر آنان صحیح بوده و با لحوق رض���ا، همه آثار وضعی بر 

کراه را مانع از قصد انش���اء دانس���ته و بدین ترتیب عقد  آن مترتب خواهد ش���د. برخی دیگر از فقها، ا

کراه در عقد نکاح اس���ت. در  کراهی را باطل می دانند. یکی از مس���ائل مهم خانواده در امر ازدواج، ا ا

کراه را باطل دانسته و برخی آن را صحیح می دانند. ثمره  این خصوص بعضی از فقها عقد ناش���ی از ا

این اختالف در آثار وضعی و تکلیفی آن ظاهر می شود، مانند تحقق نسب، حق میراث، تعلق مهر و 

کراهی منطقه ای و ناآشنایی مردم با آثار وضعی نکاح  کثرت ازدواج های ا عدم آن و غیره. با توجه به 

1 . دانش پژوه دکتری فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان.

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 41-23/1398
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که پرداختن به چنین مس���ئله ای ضرورت و  کراهی و اثرگذاری آنها بر قوانین، بس���یار روش���ن اس���ت  ا

اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این نوشتار،پاس���خ گویی به نیاز منطقه ای نویسنده، روشن شدن آثار 

گاه سازی مخاطبان و تأثیرگذاری بر قوانین است. پرسش اصلی در این مقاله  کراهی، آ وضعی عقد ا

کدام اس���ت؟ این پرس���ش، شامل پرسش های فرعی  کراهی در نکاح  که آثار وضعی عقد ا این اس���ت 

کراهی از  کراه در عقد نکاح چیست؟ عقد نکاح ا که عبارتند از: ماهیت و ش���رایط تحقق ا نیز می ش���ود 

کراه���ی از دیدگاه قائالن به بطالن آن، چه  دی���دگاه قائ���الن به صحت آن، چه آثاری دارد؟ عقد نکاح ا

آثاری دارد؟

کتاب بیع در ضمن  کنده در البه الی مباحثی مانند  گذرا و پرا در برخ���ی از منابع فقهی به ص���ورت 

شروط متعاقدین و سایر کتب فقهی معامالت مانند نکاح، طالق، نذر و. . . به این مطلب اشاره شده 

کمتر پرداخته  کراه در عقد نکاح و مهر و ش���رایط ضمن عقد  و پایان نامه ه���ا و مق���االت، به آث���ار فقهی ا

کام���ل در این زمینه ضروری به  ان���د و بیش���تر جنبه اجتماعی دارند. بنابرای���ن، ارائه تحقیقی جامع و 

که از منظر فقه اهل بیت؟مهع؟  نظر می رس���د. این مقاله از دسته پژوهش های نظری-توصیفی است 

کتابخانه ای انجام می ش���ود. در این مقاله،  در مح���دوده آراء برخی فقهای معروف ش���یعه و ب���ا روش 

کراهی از نظ���ر فقه اهل بیت؟مهع؟، ماهیت و  ک���راه، اضطرار، نکاح، آثار وضعی نکاح ا مفاهیم���ی مانند ا

کراهی، بیان ادله و قائلین  کراه در عقد نکاح، اقوال و دیدگاه های فقها در صحت عقد ا شرایط تحقق ا

کراهی و ادله آنها اشاره شده است.  به این قول و سپس به اقوال قائلیین به بطالن عقد ا

2. مفهوم شناسی 

کراه 2-1. ا

کاف آمده  کره، به فتح و ضم  کلمه ای عربی و از مصدر باب افعال بوده و از ریش���ه  کراه از نظر لغوی  ا

ج به انسان رسیده و  که از خار کره با فتح، مش���قتی اس���ت  اس���ت. )راغب اصفهانی، 1362، ص431( 

که از ذات انس���ان به وی س���رایت  کره با ضمه، س���ختی اس���ت  آن را با تنفر و بی میلی تحمل می کند. 

کراهت  ک���ه از نظر طبعی مورد  که این معنا بر دو قس���م اس���ت. اول، چیزی  ک���رده و او را آزرده می کند 

ع ناپسند و مکروه است )بقره: 216؛ توبه: 32؛ نور: 33(. از نظر  اس���ت، دوم، آنچه از منظر عقل و ش���ر

کراه یعنی »َحمُل الَغیُر َعلی ما ُیکرُهُه« )یزدی، 1410، ص122؛ خویی، 1377، ص297؛  اصطالح���ی ا

خوانساری، 1376، ص385؛ محمدی خراسانی، 1394، 367/2(، یعنی وادارکردن دیگری بر عمل 

گروهی از فقهای اسالمی می گویند:  کراهت دارد.  که برای او ناخوش���ایند اس���ت و از آن  یا ترک عملی 

»رضایت مکره در اثر تهدید، زائل شده و اختیارش معیوب می شود« )عوده، 1438، 272/2(. نکاح 
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ب���ه معنی وطی )قرش���ی، 1371، ص225، معی���ن، 1387، ص3469( و عقد ن���کاح به معنای وطی و 

تزویج است )ابن منظور، 1374، 625/2(. 

کراه 3. آثار وضعی ا
ب���رای تعری���ف مفهوم آث���ار وضعی ابتدا حک���م تکلیفی و حکم وضعی تعریف می ش���ود. حکم ش���رعی 

که از س���وی خداوند متعال، برای تنظیم و توجیه حیات انسان صادر شده  عبارت اس���ت از: قانونی 

و ش���امل حکم تکلیفی و حکم وضعی می شود. )خوانساری، 1376، 1/6-6( به عبارت دیگر احکام 

ع تشریع شده اند، مانند وجوب، حرمت،  که به طور مستقل از جانب شر تکلیفی احکامی هس���تند 

که تکلیف و مشقتی بر انسان تحمیل می کند، آنها را احکام  کراهت و اباحه. از این جهت  استحباب، 

ع مقدس تشریع  که به طور مستقل از جانب شار تکلیفیه می گویند. احکام وضعی احکامی هستند 

گاهی به ذات مکلف تعلق  نشده اند و برخی تکوینی و برخی به تبع احکام تکلیفیه اند. احکام وضعی 

که دخیل در حیات انس���ان هست، مانند ملکیت، و  گاهی به اش���یاء خارجی  دارد مانند زوجیت، و 

گاه���ی به افعال مکل���ف تعلق می گیرد، مانند صحت و بطالن. احکام وضعی در بیش���تر اوقات، برای 

حکم تکلیفی، موضوع واقع می ش���وند، به طوری که حکم تکلیفی بر حکم وضعی مترتب می ش���ود، 

مانند زوجیت که نسبت به وجوب نفقه، موضوع واقع می شود و گاهی از حکم تکلیفی، حکم وضعی 

که مرکب از اجزای ده گانه است، واجب می کند، آن گاه از  ع، نماز را  انتزاع می ش���ود، مانند وقتی شار

که  گفت  وجوب مرکب، جزئیت رکوع و س���جود دانس���ته می شود )شهید صدر، 1406، ص162(. باید 

گر انجام نشود و تخلفی صورت  گر احکام تکلیفی انجام شود، بر آن ثواب و پاداش مترتب می شود و ا ا

گی���رد، برخ���ی آثار تخلف آن با توبه برطرف می ش���ود. برای مثال در قیامت عذاب نخواهد ش���د، ولی 

که با توبه برطرف نمی شود. برای مثال  قضای آن همچنان واجب است. بر خالف آثار حکم وضعی 

بطالن عمل با توبه تبدیل به صحت نمی شود. 

که حکم وضعی به اعتبار جعل شرعی  حکم وضعی عبارت است از هر قرارداد شرعی به نحو عموم 

که قابلیت جعل مستقل شرعی دارد مانند زوجیت و ملکیت  به دو قس���م تقسیم می ش���ود: حکمی 

و غیره و حکم انتزاعی از حکم تکلیفی، مانند س���ببیت و شرطیت. )خویی، 1377، 38/2( هر حکم 

که حکم وضعی اس���ت و احکام  تکلیف���ی، ی���ک یا چند حکم وضعی را ب���ه دنبال دارد، مانند زوجیت 

تکلیفی مانند وجوب نفقه، مهریه، ارث برای زوج و برای زوجه تمکین و عدم نش���وز. حکم تکلیفی 

و حکم وضعی، هر دو ممکن اس���ت اثر وضعی داش���ته باش���د، مانند دوری از خدا یا رفتن در جهنم 

که اثر وضعی فعل حرام اس���ت و حرمت تکلیفی اس���ت و نیز مانن���د محرمیت و ارث بردن  در قیام���ت 
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که اثر وضعی زوجیت اس���ت و زوجیت یک حکم وضعی اس���ت. اثر وضعی، اعم از حکم وضعی است 

که اثر وضعی زوجیت  و ممک���ن اس���ت یک اثر وضعی حکم وضعی نیز باش���د، مانند ارث و محرمی���ت 

که اثر وضعی ش���راب خواری است و دوری  اس���ت و ممکن اس���ت حکم وضعی نباش���د، مانند مستی 

کار حرام اس���ت و این دو، حکم نیس���تند؛ زیرا یکی فعل اس���ت و دیگری انفعال،  که اثر انجام  از خدا 

که در هر  کراه با مفاهیم دیگری مانند اضطرار و اجب���ار از آن جهت  و فع���ل و انفعال حکم نیس���تند. ا

کارى می شود، مشترک است، اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند.  سه، انسان وادار به انجام یا ترک 

اضطرار، احتیاج به ش���یء بوده و به معنای س���وء حال و ش���دت حال تعریف ش���ده اس���ت )اردبیلی، 

گرس���نگی  که صبر بر آن ممکن نباش���د، مانند  1379، ص363(. اضط���رار در اصطالح، چیزی اس���ت 

که از تلف نفسش بترسد )حلی، 1385، ص162(  کس���ی اس���ت  )فیروزآبادی، 1415، 75/2(. مضطر، 

که ش���خص به دلیل عامل درونی، ناچار به انجام عمل ش���ود و تحت ش���رایط و موقعیت تهدیدآمیز 

که خروج از آن، مقتضی ارتکاب فعلی است.  است 

کراه و اض�طرار ک ا 3-1. وج�وه اش�ترا

ک هست. هم  م�ضطر  و ه�م  مکره، تحت نوعی فشار و ضرورت، به  ک�راه  و اض�طرار، سه وجه اشترا در  ا

کدام، شوق و رغبت درونی به نتیجه ع�قد، داعی انشاء  انجام معامله اقدام می کنند، یعنی در ه�یچ  

عقد ن�یست. ه�مان گونه  که مکره در تصمیم گیری برای ان�جام م�عامله، آزادی متعارف را ندارد مضطر 

کراه،   نیز باید یکی از دو ضرر را برگزیند و نتیجه معامله با رضای واق�عی او م�وافق نیس���ت. اض�طرار و ا

که به خوردن م�ردار  کس���ی  ه���ر  دو اث���ر حکم تکلیفی، یعنی وجوب و حرمت را برمی دارند. برای مثال 

کراه شده ب�اشد.  کار او در حد ضرورت  ح�رام  ن�یس���ت، درس���ت م�ثل آن�که ب�ر  آن ، ا کرده،  اض�طرار پیدا 

)طباطبایی یزدی، 1410، ص116( 

کراه و اضطرار  3-2. وجوه افتراق ا

3-2-1. تفاوت در ماهیت 

که در جهت حفظ حیات، مال و عرض و آبرو، فرد را  اضطرار، نیاز ش���دید و غیر قابل مقاومت اس���ت 

که خوشایند او نیست، می کند. درحالی که هم واجد قصد است و هم اراده.  ناچار به ارتکاب عملی 

گزیر به  کراه ش���ده ندارد، ولی در اضطرار، اراده وجود داش���ته و فرد نا ک���راه، ف���رد رضایت به عمل ا در ا

کراه و هم  که هم ا گفت  که بیان شد، می توان  انتخاب یکی از دو امر است، پس با توجه به مطالبی 

کدام وجود ندارد. از نظ���ر اراده و اختیار، فرد مجبور،  اضط���رار در مع���رض تهدیدند و رضایت در هیچ 

فاقد آن اس���ت، اما مکره و مضطر، صاحب اراده و اختیار هس���تند، البت���ه اراده در مکره، محدودتر از 

مضطر است. 
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 3-2-2. تفاوت در اثر 

کراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است. اینکه مکره می خواهد با   معامله ا

کند، تأثیری در اصل موضوع ندارد.  کند، و مضطر می خواهد ضرری را رفع  کراهی ضرری را دفع  کار ا

ع اسالم معامالت اولی را باطل دانسته و معامالت دومی را صحیح  که شار تفاوت حال مکره و مضطر 

کراه، نیاز فوری پیدا می کند و مضطر هم نیازی فوری،  می داند در جای دیگری اس���ت. مکره در اثر ا

ولی نیاز مکره، به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مکره به معامله صورت می گیرد. 

3-3. اجبار

کار واداش���تن و مجبور  کاری، به س���تم به  کس���ی به   اجبار در لغت به معنای جبر و به زور واداش���تن 

کردن است. )عمید، 1375، 84/1( در اصطالح عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص 

کار، به سبب فشار عامل مادی یا معنوی.  مجبور در انجام 

کراه و اجبار 3-3-1. وجوه تشابه و تفاوت ا

کراه، ش���خص  هر دو از عناوین ثانویه هس���تند، هر دو تغییردهنده  عنوان یا حکم فعل هس���تند در ا

مکره، اراده دارد، ولی اراده اش به جهت تهدید از س���وی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و 

محدود اس���ت. )امامی، 1386، 35/4( ش���خص مجبور، هیچ اراده  ای برای ارتکاب فعل ندارد بلکه 

کار انجام شده، مستند به او نیست )محقق داماد،  مانند ابزارى در اختیار مجبورکننده است، پس 

که از س���وی اش���خاص  کراه  کم و حکومت باش���د، برخالف ا 1406، 126/4(. اجبار، باید از س���وی حا

کم و حکومتی نیز قابل تحقق اس���ت. امام صادق؟ع؟ در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار  غیرحا

ِب؛ اجبار از س���وی 
َ أْ
ِ َو ال

ماّ
ُ أْ
َجِة َو ال وأْ َراُه ِم���َن الزاَّ کأْ ِ

أْ
َطاِن َو َیُکوُن ال ���لأْ َباُر ِمَن الساُّ جأْ ِ

أْ
ک���راه می فرمای���د: »ال و ا

کراه محقق نمی شود مگر از سوی زن، مادر و پدر« )کلینی، 1407، 442/7(.   سلطان است، اما ا

کراه  کراه از نظر شخصی یا نوعی بودن ا ک ا 3-4. مال

گیرد. برای  کراه، ش���خص مکره باید با خصوصیات ش���خصی خود، مورد توجه قرار  برای تش���خیص ا

کراه به  ک نوعی؛ زیرا ا کراه، باید به ویژگی ها و ش���رایط نوعی انس���ان متعارف ش���ود، یعنی مال تحقق ا

که مؤثر در هر شخص باش���عوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی  اعمالی حاصل می ش���ود 

که قابل تحمل نباشد.  کند به نحوی  خود تهدید 

کراه در عقد نکاح 3-5. ماهیت تحقق ا

کراه، اتفاق نظر ندارند. این اختالف بیش���تر به این  فقه���ا و صاحب نظران اس���المی در مورد ماهیت ا

کراه را فاقد قصد  که بعضی از مشاهیر و شارحان اسالمی مانند شهید اول و شهید ثانی، ا دلیل است 
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کراه شده را به  و اختیار دانسته اند. )انصاری، 1415، 120/2( برخی دیگر هم عدم مسئولیت شخص ا

گروه دیگر از متاخرین فقها و  کرده اند )گرجی، 1386، ص122(.  ع و قانون گذار بیان  اعتبار حکم شار

کاظم یزدی در حاشیه مکاسب )یزدی، 1370، 119/1؛ خمینی، 1378،  صاحب نظران مانند س���ید 

کراه، خلل���ی به قصد وارد نمی کند بلکه تنها  که ا 77/2( و ام���ام خمین���ی؟هر؟ در بیع خود معتقدند 

موجب فقدان رضاس���ت؛ زیرا تحقیق در زمینه انواع وادارش���دن های انسان، اعم از اجبار، اضطرار و 

گانه و  که بحث و بررس���ی آنها نیازمند تحقیق جدا گس���ترده و دامنه دار اس���ت  کراه در فقه به قدری  ا

تألیفات متعدد است. 

کراه 3-6. شرایط تحقق ا

کراه چند چیز معتبر است. یکی تهدید مکره به، یعنی امر وادارکننده، همراه با تهدید باشد.  در صدق ا

کراه صدق  که در غی���ر این صورت، ا )نراق���ی، 1415، 267/14( باید همراه با امر، تهدید صریح باش���د 

کرده اند )یزدی، 1370، ص122؛ خویی، 1417، ص297؛  نمی کند. بعضی از فقها این شرط را تصریح 

گر ضرر از ناحیه غیر آمر متوجه مکره باش���د، ولی تهدید صریح وجود  خوانس���اری، 1418، ص385(. ا

کراه صدق می کند )خمینی، 1378، 63/2(. شدت تهدید، یعنی غیر  نداشته باشد در این صورت ا

کند )نجف���ی، 1362، 11/32؛ نراقی،  قاب���ل تحمل  بودن، یعنی مکره قادر باش���د تهدی���دش را عملی 

کراه ش���امل آن می ش���ود. قابل رفع نب���ودن تهدید، یعنی  1415، 267/14(. در ای���ن ص���ورت احکام ا

کند )مکی عاملی، 1395، 19/6(.  که مکره، تهدید خود را عملی  کند  گمان پیدا  کراه شونده، علم یا  ا

کس���انی صدق می کند؟ از دیدگاه فقها، مکره و وابستگان او اعم از  کراه در صورت متضرر ش���دن چه  ا

که ضرر  که ضرر آنها در واقع ضرر و رنج مکره است در صورتی  کسانی  مال، آبرو و خویشاوندان، یعنی 

کراه صادق است )نجفی، 1404، 11/32(.  ببیند ا

کراهی در نکاح 4. آثار وضعی عقد ا
گر  که ا کراه زوجه و ی���ا زوج برای ازدواج ص���ورت می گیرد، تهدیدها این گونه اس���ت  ک���ه ا در مناطق���ی 

که از ارث محروم شده و  ازدواج را قبول نکنند، مورد ضرب و جرح قرار می گیرند و یا تهدید می شوند 

کراه شده برای حفظ امنیت و آرامش  باعث بیرون-کردن فرزند از خانه و فامیل می ش���ود و ش���خص ا

گ���ی خاصی را در فعل مکلف  کراه، ویژ کراهی می ش���وند. ا خان���واده و یا آبروی فامیل، حاضر به عقد ا

که به واسطه آن آثار تکلیفی و وضعی فعل تغییر می یابد.  ایجاد می کند 

کراهی در نکاح 4-1. بررسی صحت و بطالن عقد ا

کراهی می توان به فساد و بطالن عقود و ایقاعات اشاره کرد. از شرایط صحت عقود   از آثار وضعی عقد ا
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کراه انجام شود، باطل است و اثر صحت لزوم یا  که با ا و ایقاعات، اختیار و رضایت است. معامله ای 

که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامش���روع  کس���انی  جواز بر آن بار نیس���ت. »اى 

گیرد« )نساء: 29(. در آیاتی از قرآن، خداوند متعال  نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام 

َباِطِل« )نساء:  َنُکمأْ ِبالأْ َواَلُکمأْ َبیأْ مأْ
َ
ُکُلوا أ

أْ
از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نهی می کند: »اَل َتأ

نأْ َتُکوَن ِتَجاَرًة َعنأْ 
َ
اَل أ 29( و س���پس تملک بر پایه تجارت، همراه با رضا و رغبت را اس���تثنا می کند: »ااّ

که به قصد سود انجام شود، ولی فقها مدلول آیه را  َتَراٍض« )نساء: 29( تجارت، خرید و فروشی است 

گفته اند براساس این آیه در صحت عقد اجاره )نجفی، 1404،  به بسیاری از معامالت سرایت داده و 

11/32(، جعال���ه )نجفی، 1404، 187/35(، قرض )نجف���ی، 1404، 67/25(، مضاربه )نجفی،1404، 

339/26(، مزارعه )نجفی، 1362، 10/27( و مس���اقات نیز اختیار و رضا ش���رط است. بنابراین، مفاد 

کراه و بدون رضایت انجام شود، نافذ نیست.  گر معامله ای با ا که ا آیه این است 

4-2. نظریه بطالن عقد مکره و ادله آن 

کرک���ی، 1408، 62/4؛ نجفی، 267/22(  گروه���ی از فقها )مق���دس اردبیل���ی، 1379، 155/8؛ محقق 

گروه، علت بطالن عقد مکره را عدم وجود قصد در شخص  که عقد مکره باطل است. این  معتقدند 

مک���ره می دانن���د و چون رکن رکین در تحقق عقد اس���ت و مکره فاقد چنین رکنی اس���ت، عقدی از او 

تحقق نمی یابد. فقها، رضایت و طیب نفس را مرادف با قصد دانس���ته و می گویند، مکره چون فاقد 

رضاست، فاقد قصد است و منتفی بودن رضا، مالزم با انتفای قصد است. در واقع، علت عدم تحقق 

گروه، مرحوم مقدس اردبیلی است )ر.  قصد در مکره، به عدم وجود رضا در او برمی گردد از جمله این 

َباِطِل  َنُکمأْ ِبالأْ َواَلُکمأْ َبیأْ مأْ
َ
ُکُلوا أ

أْ
ک. ، مقدس اردبیلی، 1379، 155/8(. وی با استناد به آیه شریفه »اَل َتأ

نأْ َتُکوَن ِتَجاَرًة َعنأْ َتَراٍض« )نساء: 29( می فرماید: 
َ
 أ

ِإالاَّ

پس ظاهر، بطالن عقد مکره اس���ت؛ زیرا در مکره، قصد حاصل نمی ش���ود بلکه قصد مکره 
ع قصد از روی  از روی رضا واقع نش���ده اس���ت. درحالی که بنابر ظاهر آیه، این ش���رط، یعنی وقو
ع، اعتباری به ایجاب مکره داده نمی شود و ایجاب او به منزله عدم  تراضی شده و از نظر شار

است. 

مرحوم مقدس اردبیلی، علت بطالن عقد مکره را ابتدا عدم وجود قصد دانس���ته و س���پس عدم 

وجود آن را معلول عدم رضا و طیب نفس مکره می داند. از نظر ایشان، مراد از رضا در آیه مذکور قصد 

کرکی نیز از جمله قائلین به بطالن عقد مکره اس���ت. ایشان می فرماید: »اعلم  اس���ت. مرحوم محقق 

کانت اجماعیه - فالبحث و اال فلنظر فیها مجال النتفاء القصد أصال و راس���ا مع  ان هذه المس���اله ان 

کرکی، 1408، 62/4(.  عدم الرضا و الیتحقق العقد المشروط اذا لم یتحقق الرضی« )محقق 
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کی از اعتقاد ایشان به بطالن عقد مکره است، به دلیل عدم وجود  کرکی، حا کالم مرحوم محقق 

که معلول فقدان رضایت اس���ت. به نظر ایش���ان با ع���دم رضایت به عقد، قص���دی در عاقد  قص���دی 

که به عدم نفوذ عقد مک���ره معتقد بوده  کس���انی  پدی���د نیامده و عقدی محقق نمی ش���ود. برخالف 

که عقد به ط���ور ناقص به وجود آمده و با لحوق رضایت بعدی تکمیل می ش���ود. از نظر  و می گوین���د 

که مک���ره، فقط به لفظ  دس���ته اول، رض���ا باید مقارن با عقد باش���د. صاحب جواهر نیز معتقد اس���ت 

مکره بوده و به قصد، مکره نیس���ت. »ضروره عدم اندراجه )عقد مکره ( فی العقود بعد فرض فقدان 

کص���دوره من الهازل و المجنون. . . و من المعلوم انتفاء أراده معنی  القصدی���ه و ان صدور اللفظ فیه 

العقد من المکره« )نجفی،1404، 267/22(. 

4-3.  ادله قائلین بطالن عقد مکره

4-3-1. قرآن 

ْن َتُکوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُکْم. 
َ
 أ

َ
ْمَواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلَباِطِل ِإاّل

َ
ُکُلوا أ

ْ
ِذیَن آَمُنوا اَل َتأ

َ
َها اّل ّیُ

َ
َیا أ

اى کس���انی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامش���روع نخورید، مگر 
گیرد. )نساء: 29(  اینکه تجارتی با رضایت شما انجام 

کرده و س���پس تجارت را از روی تراضی  کل مال به باطل، نهی  در ای���ن آیه، خداوند مؤمنین را از ا

کل مال به باطل اس���ت،  کراه، مصداقی از ا کرده اس���ت. تجارت از روی ا کل مال به باطل اس���تثنا  از ا

که ب���اء در بالباطل، افاده  گفت  پ���س حرام بوده و در نتیجه باطل اس���ت. در توضیح بیش���تر آیه باید 

نأْ َتُکوَن ِتَجاَرًة َعنأْ َتَراٍض« به 
َ
 أ

س���ببیت می کند. )کلینی،1408، 122/5( قس���مت دوم آیه، یعنی »االاَّ

که خداوند متعال در مقام تمیز اسباب صحیح از فاسد  قرینه قسمت اول آیه، مبین این نکته است 

که سبب صحیح تجارت، وقوع آن از روی تراضی بوده و سبب بطالن تجارت، وقوع آن از روی  است 

کراه و اجبار اس���ت. نتیجه اینکه تملک اموال مردم، به س���ببی از اسباب معامالت جایز نیست، جز  ا

اینکه سبب ملکیت، تجارت از روی تراضی باشد و عقد مکره از مصادیق بارز تجارت، )عن غیر تراض( 

بوده و فاسد و باطل است )حر عاملی، 1364، 424/3(. 

4-3-2. سنت و اخبار 

ک���رم؟ص؟ در حدیث���ی فرمود: »الیحل مال امرء مس���لم اال عن طیب نفس���ه؛ تص���رف در مال  پیامب���ر ا

کراه است، حالل نیست«. )مفید، 1372، ص140( از این روایت استفاده می شود  که از روی ا دیگران 

که تصرف در مال دیگران، بدون رضایت آنان، حالل و جایز نیس���ت بلکه حرام اس���ت و چون مکره، 

کراه به دیگری منتقل شده، حرام  که از روی ا به عقد واقع ش���ده راضی نیس���ت، پس تصرف در مالی 
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اس���ت. به عبارت دیگ���ر، حرمت تصرف در اموال م���ردم به جهت عدم رضایت و طیب نفس اس���ت. 

کرم؟ص؟ در حدیث دیگری فرمود:  بنابراین، آثار شرعی و قانونی بر آن بار نمی شود. پیامبر ا

کرهوا علیه و ماالیعلمون و ما اضطروا الیه  رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطاء والنسیان و ما ا
و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطقوا بشفیته. 

کراه دارند،  از امت من، )مواخذه( نه چیز برداشته شد: خطا، فراموشی، آنچه نسبت بدان ا
آنچه نمی دانند، آنچه در آن مضطر و ناچار شده اند، حسد، طیره، تفکر در مورد وسوسه خلق، 
که زبان به آن نگشایند. )حرعاملی،1364 295/3؛ مجلسی، 1382، 303/5(  البته مادامی 

کلیه احکام اعم از  که شامل  کرهوا عام است  محل شاهد و مورد استناد در بطالن عقد مکره، ما ا

تکلیفی و وضعی می ش���ود. به عبارت دیگر، تمام احکام تکلیفیه و وضعیه مترتب بر مکره، منتفی و 

بی اثر است. امام خمینی؟هر؟ فرمود: 

نسبت رفع به خود موضوعات در روایت، جزء حقایق ادعایی بوده و مصحح این نسبت، 
که بیشتر آنها  گر رفع تمام آثار را پذیرفته نشود، باید گفت  رفع تمام آثار آن موضوعات است و ا
گر چیزی از آنها باقی باش���د، مانند عدم است و شکی نیست که  مرفوع هس���تند به نحوی که ا
گر عدم آن نسبت به احکام وضعی باشد،  احکام وضعیه نیز مش���مول این خبر می شوند؛ زیرا ا

مصححی برای انتساب رفع به خود موضوعات پیدا نمی شود. 

4-3-3. اجماع 

مق���دس اردبیلی بعد از بطالن عقد مکره می فرمای���د: »والظاهر عدم الخالف فیه« )مقدس اردبیلی، 

که به نظر می رسد ایشان قائل به اجماع هستند، البته مرحوم خویی نیز پس از ذکر   )100/8 ،1362

گرچه این امر مسلم است، ولی نمی توان مطمئن شد به اینکه اجماع، تعبدی  اجماع می فرماید: »ا

ک مجمعین، وجوه دیگری باش���د«. )خویی، 1417، 37/3( به نظر  که مال باش���د؛ زیرا احتمال دارد 

که ادعای اجماع در خصوص بطالن عقد مکره، صحیح نباشد؛ زیرا مسئله، محل اختالف  می رسد 

است و بیشتر فقها، به عدم نفوذ معامله مکره قائل هستند، نه بطالن آن.

4-3-4. بنای عقال

که به  که برای بطالن عقد مکره به آن اس���تناد می ش���ود، بنای عقالس���ت. هنگامی  یک���ی از مواردی 

ش���یوه عق���الی عال���م و توده های میلیونی جه���ان در تمام اعص���ار و امصار، اعم از مؤمنی���ن و غیر آنها 

که آنها ب���رای عقد مکره، ب���ه دلیل فقدان طیب نف���س عاقد آن،  مراجع���ه می ش���ود، دیده می ش���ود 

ع مقدس نیز از  کراهی ملزم نمی دانند. شار اعتباری ندانسته و مکره را به عمل کردن مقتضای عقد ا

این نظر با عقال متحد المس���لک اس���ت؛ زیرا خودش رئیس عقالست و نه تنها ردعی از او وجود ندارد 
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ع اقامه ش���ده اس���ت. )خویی، 1417، 37/3(  بلکه ادله زیادی مبنی بر امضای این بنا از طرف ش���ار

سید حسن بجنوردی نیز از قائلین به بطالن عقد مکره است. ایشان می فرماید: 

هویت عقد، به قصد عاقد اس���ت نه لفظ و تا قصدی محقق نشود، عقدی نیز تحقق پیدا 
نمی کن���د؛ زی���را مکره قصدی ن���دارد، به خصوص اینکه هویت عقد، به انش���ا موجب اس���ت و 

حقیقت انشا، به قصد است، نه لفظ. )بجنوردی، 1377، 142/3( 

4-4. نظریه صحت و عدم نفوذ عقد نکاح مکره و ادله آن 

که عقد  ک���ه قائل به بطالن عقد مکره به طور مطلق هس���تند، ع���ده ای معتقدند  کس���انی  در مقابل 

گروه، قصد و رضا دو امر جدای از  کامل می شود. به نظر این  مکره، غیر نافذ بوده و با رضایت بعدی 

یکدیگرن���د و مالزمه ای بین فقدان رضا و عدم تحقق قصد نیس���ت. )انصاری، 1415، ص117؛ حلی، 

گروه، عقیده خود را به دو  726، ص124؛ خویی، 1371، 313/3؛ شهید ثانی، 1388، 226/3( این 

کرده اند.  شکل بیان 

4-4-1. نظریه اول: عدم نفوذ عقد مکره 

که مکره، فاقد رضا و طیب نفس بوده، ولی واجد قصد اس���ت. آنها معتقدند   مش���هور فقها می گویند 

کافی  که طیب نفس با اجرای عقد مقارن باشد بلکه الحاق آن نیز بعد از عقد  که دلیلی وجود ندارد 

اس���ت. )ر.ک.، انصاری، 1415، ص117؛ حلی، 726، ص124؛ خویی، 1371، 313/3؛ ش���هید ثانی، 

1388، 226/3( شیخ انصاری یکی از شرایط متعاقدین را اختیار دانسته و می گوید: 

منظور از اختیار این اس���ت که قصد وقوع مضمون عقد از روی طیب نفس و رضا باش���د، بر 
کراه که در آن با وجود اینکه مکره قصد انشا دارد، ولی قصد وقوع مضمون عقد از روی  خالف ا
کراه لطمه ای به قصد وارد نمی کند بلکه رضا را از بین  طی���ب نفس و رضا را ندارد. بنابرای���ن، ا
می ب���رد و عق���د بدون رضا، به ص���ورت غیر نافذ تحقق پذیرفته و در ص���ورت الحاق رضا به آن 

کامل می شود. )انصاری، 1415، 119/2( 

مرحوم مامقانی می گوید: 

گرچه قصد، ناشی از اختیار نیست. آنچه مفقود است،  کراهی، قصد وجود دارد، ا در عقد ا
کراهی با  ج اس���ت. بنابراین، عق���د ا طی���ب نفس و رضا نس���بت به وقوع مضم���ون عقد در خار

کامل می شود. )مرعشی، 1415، ص115(  رضای بعدی مکره، 

کرده و می گویند: کراه در امور مادی تشبیه  کراه در عقد را، به ا بعضی از فقها ا

کراه برمی خیزد یا می نشیند، تردیدی نیست که  کراه شراب می نوشد یا به ا شخصی که به ا
این امور بدون قصد از طرف او به وجود نمی آید. عقد نیز همین طور اس���ت و مکره، نسبت به 
عقد، قاصد است، ولی عقد را از روی طیب نفس و رضا انشا نمی کند. )نایینی، 1410، 186/1( 
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کراه قصد را از بی���ن نمی برد. بنابرای���ن، این عقیده به  کراه���ی، مکره قصد انش���ا دارد و ا در عق���د ا

که قصد ناش���ی از اختیار نبوده، و او نس���بت به عقد  واس���طه وجود قصد محقق می ش���ود، اما از آنجا 

ناراضی بوده و معامله را از روی طیب نفس انش���ا نکرده اس���ت، عقد او نافذ نیست و نفوذ آن متوقف 

که برای تحقق عقد، بی���ش از این مقدار قصد لفظ و  بر رضای بعدی مکره اس���ت. بعض���ی می گویند 

که در عقد قصد، لفظ و معنا  گفته جای نقد دارد  معنا الزم نیست. )نایینی، 1410، 223/1( البته این 

گر این طور باش���د، باید عقد صوری و هازل  که ا کافی اس���ت و در قصد، نتیجه و مدلول الزم نیس���ت 

گر صرف قصد لفظ و معنا بدون قصد  کرده، ا که صاحب جواهر بیان  صحیح باش���د؛ زیرا همان طور 

کامل باشد؛ زیرا هازل این مقدار قصد را دارد )نجفی، 1404،  کند، باید عقد هازل نیز  کفایت  نتیجه 

ع،  227/22(. مرح���وم خویی می فرماید: »حقیقت بیع را انش���ای طرفین ایجاد می کند و حکم ش���ر

ع به وج���ود آورد« )خویی،1417،  بر حقیقت ایجادش���ده مترتب می ش���ود نه اینکه عقد را حکم ش���ر

286/3(. وی در ج���ای دیگ���ر آورده اس���ت: »حقیقت بیع عبارت از اعتبار نفس���انی ب���ه مبرز خارجی 

ع وجود داشته باشد،  کند، خواه امضا نکند، خواه در عالم شر ع آن را امضا  اس���ت، خواه عرف یا ش���ر

و خواه وجود نداشته باشد«. 

که مکره فاقد قصد نتیجه است،  بعضی از معتقدین به عدم نفوذ عقد مکره در پاسخ این اشکال 

ک���ه عقد مکره، مانن���د بقیه افعال تکوینی اس���ت. همان طور که در افعال���ی مثل خوردن و  می گوین���د 

کراه واقع شد در عین حال این اعمال از روی قصد واقع می شود و هیچ  کس���ی مورد ا گر  آش���امیدن، ا

کس منکر این مطلب نیست در عقد مکره نیز همین طور است. فقط در عقد مکره، رضا و طیب نفس 

کند؛ زیرا او به این تفکیک التفات  کند، ولی قصد مضمون آن را  نیست و مکره قادر نیست قصد لفظ 

کن���د در اینجا عقد محقق  کس���ی قدرت این تفکیک را داش���ته و قصد لفظ  گر  و دق���ت ن���دارد. آری، ا

که در مقام توریه اس���ت، ولی این محل بحث فقها نیست. )خویی،1417،  کس���ی  نمی ش���ود، مانند 

که مکره فقط رضایت و طیب نفس ندارد، ولی قصد  426/3( مرحوم محقق یزدی نیز معتقد است 

که مکره  گر به طریقی ثابت ش���ود  که ا مضمون آن را دارد، البته ایش���ان هم به این نکته اذعان دارد 

که مکره قصد دارد،  ج ننماید، عقدش باطل است، ولی اصل این است  قصد مضمون عقد را در خار

ولی فاقد رضاس���ت )طباطبایی یزدی، 1424، ص119(. یکی از فقهای معاصر نیز در پاس���خ اش���کال 

مطرح شده می فرماید: 

گر به امری مکره ش���وند، نمی توانن���د بین الفاظ و معانی، آن الفاظ را تفکیک  اصوال عوام ا
کراه بر الفاظ به معنا و مضمون هم س���رایت می کند. ایش���ان می فرماید مکره  کنند. بنابراین، ا
دو گونه اس���ت: کس���ی که فقط رضایت به عقد ندارد، ولی قصد مضم���ون دارد که عقد چنین 
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شخصی واقع و غیر نافذ است. دیگری کسی که فاقد مضمون عقد است که عقد چنین فردی 
صحیح نیست. )مکارم شیرازی، 1415، 257/1( 

امام خمینی؟هر؟ می فرماید: 

ک���ه معلول  کراه���ی، مس���بوق ب���ه التف���ات و اراده قبلی بوده  تمام���ی افع���ال اضط���راری و ا
که فرد با ش���وق و میل باطنی  انتخاب ش���خص هس���ت، تنها تفاوت بین این افعال با افعالی 
ک���ه افعال اختیاری مح���ض، مالیم و موافق با خواس���ته های فاعل  انج���ام می دهد آن اس���ت 
کرده و وجودشان را بر عدمشان ترجیح  کرده، انتخابشان  اس���ت. بنابراین، به آنها شوق پیدا 
که فعل یا افعالی مخالف با امیال فاعل و  داده اند، پس اراده انجامش را می کند، ولی در آنجا 
کراه یا  ایجادش مبغوض باش���د، باز هم اراده و قصد ایجاد آن افعال یا فعل در مواردی مانند ا
اضطرار وجود دارد؛ زیرا عقل، صالح را در آن می یابد که برای دفع فاسد به افسد، مرتکب فعل 
ک عقلی مخالف با تمایالت نفسانی، موجب ترجیح جانب فعل  مبغوض خود شود و این ادرا
کرده و انجامش را قصد  ع فعلی نفرت دارد، اما آن را اختی���ار  می ش���ود. بنابراین با آنک���ه از وقو

می کند. )خمینی، 1378، 93/2( 

که ب���ر او تحمیل ش���ده و بعد آن را به جا م���ی آورد، هر  کرده  پ���س مک���ره نی���ز فعل و عمل���ی را قصد 

که در صورت ترک فعل  که مبدأ انجام آن و داعی او از ایجاد آن فعل به خاطر رفع ضرری باشد  چند 

کامل بازگشت نکند. اصل در افعال ارادی این است  متوجهش می شود و مبدأ آن، قصد به رضایت 

که در غیر حاالت مس���تی، ش���وخی، غفلت و اش���تباه، قبل از تحقق فعل، قصد محقق می ش���ود و در 

که  کرده و این مطلب  کم  مکره هم تحقق قصد بیع امری ممکن اس���ت. بنابراین، همین اصل را حا

که دلیل با  مبدأ قصد بیع با رضایت و استقبال نباشد، ضربه ای به اصل قصد نمی زند، آری در آنجا 

که این هم به  قرینه ای برای عدم تحقق قصد وجود داشته باشد، حکم به عدم انعقاد بیع می شود 

کراه، اختصاص نداش���ته و هر جا قصدی صورت نپذیرد، حکم به عدم ثبوت عقد و معامله  صورت ا

می ش���ود، پس عدم طیب نفس در بیع مکره، مالزمش با انتفای قصد ندارد و منشأ حکم به بطالن 

کرکی،  بی���ع مکره هم همین قول تالزم اس���ت، چنانچه برخی بزرگان به آن ملتزم ش���ده اند. )محقق 

1408، ص8؛ص23؛ بحرانی، 1186، 374/18؛ طباطبایی،1424 5111/1؛ نجفی، 1362، 267/22( 

که عقد مکره نیز قابل قبول نیس���ت. برخی از  گر این مالزمت رد ش���ود، پس الزمه آن این می ش���ود  ا

کراه و  که مالزمه بین ا کالم آن دس���ته از علما را  کرده اند. بنابراین، ظاهر  فقها نیز این تالزم را مطرح 

کرده اند. بنابرای���ن از نظر این فقها آنچه مورد قطع  انتف���ای قصد را در بیع مکره دانس���ته اند، توجیه 

گرچه آن قصد ناش���ی از  که در عقد مکره، قصد تحقق مضم���ون عقد وجود دارد، ا اس���ت این اس���ت 

رضایت و طیب نفس نباشد و قول به لزوم تقارن رضایت با انتفای قصدی است که شرط تحقق عقد 
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کرده اند  که قائل به بطالن بیع مکره هس���تند، به این تالزم تصریح  اس���ت. چنانکه برخی از فقهایی 

کرک���ی، 1408، ص8؛ص23، بحرانی 1186، 18 /374؛ طباطبای���ی، 1424 511/11؛ نجفی،  )محق���ق 

1362، 267/22(. این تالزم مردود شناخته شد، پس اعتبار تقارن رضایت با عقد نیز مردود است. 

ع  4-4-2. نظریه دوم: عدم نفوذ به خاطر حکم شار

کراهی، هم قصد انشا  که در عقد ا که به عنوان عدم نفوذ عقد مکره ابراز شده این است  دومین نظر 

که می گفت قصد وجود دارد، ولی  وجود دارد و هم رضایت به آن موجود اس���ت، بر خالف قول قبل 

که  طیب نفس وجود ندارد، البته منظور از رضا، رضای معاملی یا رضای ثانوی اس���ت، به این معنا 

کرده و دس���ت به انتخاب می زند. او برای رهایی از خطر،  کراه، بررس���ی و چاره جویی  مکره با وجود ا

کمتر را انتخاب می کند. مکره در اینجا مثل مضطر، اختیار و انتخاب  کرده و ضرر  دفع فاسد به افسد 

گرچ���ه در بدو امر رضایت و طیب  کاظم طباطبایی یزدی، مکره ا دارد. ب���ه نظر مرحوم س���ید محمد 

کراهی را برداشته، ولی  که آثار ناشی از عقد ا ع اس���ت  نفس ندارد، اما دلیل عدم نفوذ آن، حکم ش���ار

کراه به  که ا به خاطر رهایی از مخمصه به آن عمل، رضایت ثانوی پیدا می کند و بر این اساس است 

کراهی، حدیث رفع اس���ت  کم صحیح باش���د، دلیل اصلی حکم عدم نفوذ عقد ا کراه حا حق، مانند ا

و می توان به آیه »ِتجاَرهٍ َعن َتراض« )نس���اء: 29( و »الیحل مال امرء مس���لم« )مفید، 1413، ص140( 

کرد؛ زیرا مکره، رض���ا دارد. )طباطبایی یزدی، 1424، ص106( در  برای عدم نفوذ عقد مکره اس���تناد 

که عقد مکره به طور مطلق  که قائل به صحت عقد مکره هستند، عده ای معتقدند  کس���انی  مقابل 

باطل است. 

5. نقد و بررسی
که آیا عقد مکره باطل است یا غیر نافذ، و یا  گفت  پس از بیان ادله مثبتین و مبطلین عقد مکره، باید 

رضای بعدی تکمیل می شود؟ مسلم است که سرنوشت عقد مکره از جهت صحت و بطالن در مورد 

که آیه مکره قصد مضمون عقد دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش و رسیدن به  این نکته است 

کجاست.  کار در  نتیجه نهایی، باید مراحل تکوین اراده و قصد انشایی بررسی شود تا دید اشکال 

6. مراحل اراده انشایی
که  مرحله اول، تصور یا خطور به ذهن اس���ت. اولین و مهم ترین مرحله در اعمال ارادی این اس���ت 

کند یا آن چیز به ص���ورت دفعی و ب���دون انتخابی خاص به  انس���ان چی���زی را از روی انتخ���اب تص���ور 

که هیچ فعل  ذهن���ش می رس���د. تصور و خطور به ذهن، مهم ترین مرحله اس���ت، هم از ای���ن جهت 
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که تمام مراحل بعدی به آن وابسته است. معامله مست  ارادی قبل از آن نیست، و هم از این جهت 

که تحقق مرحله مذکور در آنها واقع نش���ده و آنها نمی توانند هیچ  و دیوانه از این جهت باطل اس���ت 

کنند. مرحله دوم، بررسی و تصدیق است. شخص انگیزه های مختلف  امر حقوقی را در ذهن ترسیم 

و منافع و مضار احتمالی را بررسی می کند. نحوه تحقق این مرحله مهم است؛ زیرا بررسی و انتخاب 

گاهی انسان تحت تأثیر  کراه و اجباری انجام پذیرد.  شخص باید در شرایطی آزاد و به دور از هرگونه ا

عوام���ل درون���ی و مربوط به خودش تصمی���م می گیرد، یعنی از روی اضطرار، اق���دام به عملی می کند 

ک���ه از اضط���رار، منافاتی با آزادی ندارد؛ زی���را مضطر در مرحله تدبیر و س���نجش، آزادانه عمل می کند 

ک���راه وجود دارد، چون فرد براس���اس انتخاب و  و براس���اس مصلح���ت خود اق���دام می کند، اما وقتی ا

کراه ناش���ی از عمل دیگری، وادار به انجام عمل  س���نجش خود عملی را نمی گزیند بلکه تحت تأثیر ا

می ش���ود، چنین اراده ای معلول و غیر نافذ اس���ت. مرحله سوم، تصمیم است. در این مرحله، تمام 

تردیدها از بین رفته و ش���خص به یک قطعیت رس���یده است. شور و اش���تیاقی در وجود انسان پیدا 

ش���ده و مترصد انجام عمل مورد نظر می ش���ود. این مرحله را حکما اراده )کاتوزیان، 1374، 223/1( 

و حقوق دانان، رضا )امامی، 1340، 180/1( و فقها، ش���وق موکد )کاظمی، 1368، 131/1( می گویند، 

البت���ه تا ای���ن مرحله هنوز هیچ عملی صورت نگرفته و در نهاد انس���ان نوعی رغبت و ش���وقی حاصل 

که به اتحاد قصد و رضا معتقدند، این مرحله را  کس���انی  ش���ده، ولی به مرحله اظهار نرس���یده است. 

آخرین مرحله از س���یر روانی یک فعل اختیاری می دانند. مرحله چهارم، انجام قصد اس���ت. در این 

که برای انجام آن رضایت درونی ایجاد ش���ده است )امامی،  مرحله، اجرا و ایجاد امر متصوری اس���ت 

کرده، وجود اعتباری می دهد و آن را در وعاء  که رغبت پیدا  1340، 180/1(. در واقع، شخص به امری 

گفته اند )کاظمی، 1368، 132/1(.  اعتبار خلق می کند. این مرحله را حمله نفس یا تصدی نفس نیز 

که مکره از مراحل چهارگان���ه اراده، فاقد مرحله دوم و  ب���ا توج���ه به مراحل اراده، به نظر می رس���د 

س���وم و در نتیجه، فاقد مرحله چهارم اس���ت؛ زیرا مکره، تصدیق به فایده ندارد. او اعتقاد به چنین 

عملی ندارد و متأثر از تهدید و ارعاب مکره است و در اثر فقدان تصدیق به منفعت عمل حقوقی مورد 

ج نمی کند؛ زیرا  کراه در او شوق و رغبت ایجاد آن واقع نمی شود در نتیجه، قصد وقوع آن را در خار ا

که یک امر باطنی اس���ت. از نظر آیت اهلل بجنوردی،  مکره، فقط به لفظ مکره اس���ت نه به قصد انش���ا 

ک���ه امری باطنی  بطالن عقد مکره به دلیل فقدان انش���ا اس���ت نه عدم رضا؛ زیرا انش���ا توس���ط قصد 

کار ببرد در  است، واقع می شود به طوری که در عقد بیع، بایع یک لحظه قبل از اینکه لفظ بعت را به 

کرده است. در این صورت در مکره، انشایی صورت نگرفته و عقدی واقع نمی شود  افق نفسش انشا 
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کار می برد، اراده اس���تعمالی دارد و نه اراده جدی.  گر مکره لفظی به  کرد و ا تا حکم به عدم نفوذ آن 

کراه آمیز می تواند قصد نکند و لفظی را به  گر مکره به این مطلب التفات داشته باشد که در شرایطی ا ا

کند در این صورت در اثر فقدان قصد، عقدی در او محقق نش���ده و قول به  طور لقلقه بر زبان جاری 

کراه آمیز قصد مدلول  گر به این معنی التفات نداشته باشد و در اثر شرایط ا بطالن راجح است، ولی ا

کند و توان تفکیک قصد لفظ و معنی را از قصد مدلول عقد نداشته باشد در این صورت، قصد  عقد را 

او واقع شده و عقد به طور غیر نافذ تحقق می یابد. 

7. آثار مترتب بر بطالن عقد نکاح

 7-1. بی تأثیر بودن عقد باطل

که عقد باطل است، به این معنا   عقد با قطع نظر از امور دیگر، دخیل در آن اثر ندارد. وقتی می گویند 

که می گوید عقد نافذ نیست؛ زیرا در  که عقد وجود دارد، ولی باطل است، به خالف نظریه ای  نیست 

آن، عقد وجود دارد و صحیح است، ولی نافذ نیست. بنابراین، عقد باطل، عقد نیست، تحقق نیافته 

که عقد باطل عقد است، ولی فاسد است، معنای سخن او این است  کسی بگوید  گر  و وجود ندارد. ا

که عقد موجود باشد و هیچ تأثیری نداشته باشد. بنابراین، مشمول المؤمنون عند شروطهم نیست. 

در حقیقت، تعهدى حاصل نشده تا الزم الوفا باشد. )انصاری، 1415، 117/8( عقد صحیح، اثری در 

روابط اجتماعی به جای می گذارد، ولی عقد باطل آن اثر را ندارد. بنابراین در حکم هیچ است، یعنی 

که در واقع هی���چ تغییری در حقوق و تکالیف طرفین عقد به وج���ود نمی آورد. برای  پدیده ای اس���ت 

که نکاح فاس���د، هرگاه  گفت  نمونه، بیع فاس���د اثری در تملک ندارد. در مورد زناش���ویی نیز نمی توان 

همراه با س���وء نیت نباشد در ایجاد نسب مؤثر اس���ت و یا زن باید برای اعالم بطالن نکاح، عده طالق 

نگه دارد. همچنین است ضمان و الزام به پرداخت اجرت المثل در عقود فاسد. 

7-2. غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطالن عقد

که در ارکان عقد باعث بطالن آن می ش���ود، قابل جبران نیس���ت و دو طرف نمی توانند به  فس���ادی 

که به اش���تباه با خواهر رضاعی خود عقد بس���ته، زمان  کس���ی  کنند. برای مثال  تراض���ی آن را اص���الح 

کانه عقدی به  اطالع، عقد باطل ش���ده و آن دو به هم حرام می ش���وند؛ زیرا عقد از ابتدا فاسد بوده و 

وجود نیامده است. 

7-3. اثر بطالن نسبت به طرفین عقد

که نس���بت به طرفین عقد نیز اثر ندارد. عقد باطل نه تنها در آینده  احراز بطالن عقد نش���ان می دهد 
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گذشته نیز نفوذ نمی کند و همه  اثر نمی کند، وقتی عقد باطل باش���د ارث محقق نمی ش���ود بلکه در 

چیز به حال نخستین بازگشته و محرمیت بین زوجین از بین می رود. 

 7-4. ضمان مهرالمثل در صورت مقاربت 

گون مشکالتی پیش می آید که پاسخ قائالن به بطالن عقد با قائالن  کراهی در موارد گونا در عقد نکاح ا

کره ای را عقد  کراهی دختر با به صحت آن ممکن اس���ت متفاوت باش���د. برای نمونه کسی به صورت ا

که در خانه شوهر زندگی  کرد. برای مثال مدت سال هایی  کرده و می توان آن را در چند صورت مطرح 

کرده و ش���وهر او از هنگام عقد در س���فر بوده و برای او نفقه داده و زن پیش از هم بستر شدن با او عدم 

کراهی  گر عقد ا که ا کراهی باید دید  رضای خود را اعالم می کند. در این صورت، پیش از بررس���ی عقد ا

گرفته باشد، حکم چیست؟ در این فرض قول مشهور  نباشد و او نیز راضی باشد، ولی به علتی طالق 

فقها این است که باید نصف مهر را به او بدهد و مالک نفقات گذشته و نمو و نتایج آینده آن می شود، 

گفت؟ براساس آنچه در آثار  کراهی باش���د در صورتی قائل به بطالن عقد باش���د، چه باید  گر عقد ا اما ا

گذشته و نه آینده. بنابراین، مالک  کراهی بیان ش���د، عقد باطل هیچ اثری ندارد، نه نسبت به  عقد ا

گر تلف شده، ضامن آنهاست.  نفقات مفروض و نمو و نتایج آنها نمی شود و ا

 7-5. بطالن نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد 

بط���الن، نتیج���ه فس���اد در ارکان اصلی عقد و برخورد مف���اد آن با مصالح اجتماعی اس���ت. به همین 

که بطالن، مدت ها پس از آن اعالم ش���ود. باید فرق  دلیل نیز از آغاز، آن را بی اعتبار می کند، هر چند 

که موجب و س���بب فس���اد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می ش���ود. مثل اینکه  گذاش���ت بین موردی 

که در این صورت عقد منفسخ می شود و نه باطل. باید  کافر شود  همسر زن مسلمان، بعد از نکاح، 

کار می روند، مانند مواردی  که در بسیاری موارد، انفساخ و بطالن به جای یکدیگر به  توجه داش���ت 

که منظور از بطالن در اجاره در واقع انفساخ است.  در اجاره 

8. نتیجه گیری
کراهی، بطالن و صحت عقد مکره است. در این باره سه نظریه وجود دارد:  از جمله آثار وضعی عقد ا

که عقد مکره، فاقد رضایت، و رضایت نیز مرادف با قصد  که دلیل اصلی آنها این است  بطالن مطلق 

بوده، و مقارنت قصد با عقد شرط است و چون مکره فاقد رضاست در نتیجه فاقد قصد است و عقد 

فاقد قصد و انش���ا باطل اس���ت. عقد مکره، صحیح است، ولی غیر نافذ است و با رضایت بعدی نافذ 
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که قصد و رضا دو امر جدای از یکدیگرند، مکره  می ش���ود. اینان دو دس���ته اند، دس���ته اول معتقدند 

فقط فاقد رضا، ولی واجد قصد برای تحقق مضمون عقد است مقارنت رضا با عقد را شرط ندانسته 

کراهی، هم قصد انش���ا  که در عقد ا کافی می دانند. دس���ته دوم معتقدند  و لح���وق آن را بع���د از عقد 

کرده است.  ع، منع از نفوذ آن  وجود دارد و هم رضایت بدان موجود است، ولی نافذ نیست؛ زیرا شار

ع و تبیین ضعف  پس از نقد نظریه بطالن عقد مکره و نیز نظریه عدم نفوذ آن به خاطر حکم شار

کراهی و عدم نفوذ آن، به خاطر عدم  آن دو و تفصیل در مس���ئله، نظر مورد قبول صحت عقد نکاح ا

رضا هنگام عقد اس���ت و با الحاق آن، عقد نافذ می ش���ود. در بررسی آثار مترتب بر بطالن عقد نکاح، 

که عق���د باطل در حکم هیچ بوده و هیچ تغیی���ری در حقوق و تکالیف  ای���ن نتیجه به دس���ت می آید 

طرفین عقد به وجود نمی آورد. نکاح فاسد در ایجاد نسب مؤثر است و یا زن باید برای اعالم بطالن 

نکاح، عده طالق نگه دارد. فس���اد ناش���ی از بطالن عقد، غیر قابل جبران است و در صورت مقاربت، 

ضامن مهرالمثل است. 
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