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 دهچکی
 مباحث از یکی است. یضرور یامر جامعه هر یجیتدر متعارف طیشرا و یمکان ،یزمان راتییتغ به توجه

 دییتأ مهر امر، نیا بر گذشته در زین جامعه عرف که است نجس انیاع نداشتنتیمال ه،یامام فقه در شدهمطرح
 و ستین یباق خود قوت به سابق دهمانن نظر نیا ،یاجتماع و یرهنگف ،یاقتصاد راتییتغ بهباتوجه بود. نهاده

 افتهی رییتغ انیاع نیا تیمال ۀدربار زین فقها نظر ،یاجتماع غالب نگرش رییتغ بر عالوه قیمصاد یبرخ در

 تیمال ،یاجتماع راتییتغ بهباتوجه گفت: دیبا است، نجس انیاع ازجمله که ینیتزئ یهاسگ به راجع است.
 موجب امر نیا و ستین متصور هاآن یبرا )مشروع( حالل منفعت دیق همچنان اما است، ثابت هاآن یعرف

 یآرا صدور ۀنیزم و شده ینییتز یهاسگ دارندگان حقوق به نسبت یتیحماغیر و یتیحما متفاوت   یکردهایرو
 نگاه از که انیاع نیا یعرف تیمال بهباتوجه رسدیم نظر به است. کرده فراهم زین را ییقضا یۀرو در یاختالف

 دهد،یم نجس انیاع نیا دارندگان به فقه که یاختصاص حق زین و است یدشدنییتأ یفقه منابع یبرخ و وقحق

 کرد. بار زین را (یفریک و یمدن تی)مسئول یتیحما کردیرو نیا آثار و کرد لحاظ را یتیحما کردیرو دیبا
 تیمسئول ،یمدن تیمسئول ،ینیتزئ یهاسگ اختصاص، حق نجس، انیاع یعرف تیمال ها:کلیدواژه

 .ییجزا

                                                 
 .42/84/8933:یینها بیتصو خی؛ تار42/80/8930وصول: خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 ویسنده مسئولن. 8
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Abstract 

Paying attention to the changes of time, place and gradual conventional 

circumstances of every society is necessary. One of the issues raised in Imamia 

jurisprudence is that the impure objects are not capable of being owned; previously 

confirmed by the custom of society as well. Due to economic, cultural and social 

changes, this view does not remain as strong as before and in certain cases, in 

addition to the change of the prevailing social attitude, the Islamic jurists have also 

changed their opinion as to the capability of these objects to be owned. As regards 

pet dogs which are among impure objects, it may be said that given the social 

changes, their customary capability to be owned is uncontroversial; however, the 

qualification of halal (legitimate) profit is not still imaginable for them and this has 

led to different approaches to protection and non-protection of the rights of owners 

of pet dogs and has also provided the basis for the issuance of controversial decisions 

in the jurisprudence of courts. It seems that considering the customary capability of 

these objects to be owned, which is verifiable from the viewpoint of law and some 

sources of Islamic jurisprudence, as well as Haghe Ikhtisas (a special right resulting 

for example from possessing something) that Islamic jurisprudence recognizes for the 

owners of these impure objects, the protective approach should be adopted and the 

effects of this protective approach (civil and criminal responsibility) should be 

accepted.  

Keywords: Customary Capability of Impure Objects to be Owned, Hahge Ikhtisas, 

Pet Dogs, Civil Responsibility, Criminal Responsibility.             
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 مقدمه

ها حکم شده استت. بته اعیتان نجتس، اعیان نجس مواردی است که در شریعت اسالم به نجاست آن
(. روشتن 51؛ خمینتی، 482شود؛ مانند سگ، خوک، کافر، شراب و... )شهید ثانی، نجاست نیز گفته می

های ختاص ژگیدلیل ویبه 1هاها نیز از مصادیق اعیان نجس هستند، لیکن چهار قسم از سگاست که سگ
ها و خریدوفروش جستن از آنو اهداف مورد استفاده، از حکم حرمت خارج هستند و به همین علت انتفاع

های تزیینی که محتل بحتث (. سگ58داشتن، مجاز شمرده شده است )کاشف الغطاء، دلیل مالیتها بهآن
اند و به همین دلیل تحت حکم  ه خارجشده در فقهای چهارگانۀ مجازشمردهاین پژوهش است از زمرۀ سگ

نداشتن باقی هستند. همچنین باید گفت راجع به برخی مصادیق اعیان نجس، حرمت اعیان نجس و مالیت
عالوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، حتی نظر فقها نیز بر مالیت این اعیان تغییر یافتته استت؛ چراکته در 

، بته مالیتدلیل تصورنداشتن مهای گذشته بهزمان نداشتتن ایتن نفعت حالل و عقالیی برای اعیتان نجتس 
در عصر کنونی برای برخی از این اعیتان، منفعتت عقالیتی و حاللتی  .اعیان در منابع فقهی حکم شده بود

ها نیز با اشکال فقهی مواجه نیست؛ مانند مالیتت ختون جهت حکم بر مالیت آنایجاد شده است و از این 
های تزیینی که در ایتن مقالته در خصوص برخی مصادیق دیگر اعیان نجس مثل سگ در مصارف پزشکی.

ها است، دو قید منفعت حالل و عقالیی در کنتار هتم وجتود نتدارد و بته همتین دلیتل مالیتت تمرکز بر آن
 شدنی نیست. صراحت بیانهای تزیینی بهسگ

نداشتتن مالیت های تزیینی که جنبۀگبه سبقۀ فقهی دربارۀ ستوجهبحث اصلی پژوهش این است که با
کنتد، های تزیینتی را تقویتت میشده که ُبعد مالیتت ستگدر آن برجسته است و تغییرات اجتماعی  حاصل

ها از چه حقوقی برخوردار هستند و در صورت تعرض از جانب سایر افراد چته ضتمانت دارندگان این سگ
های تزیینتی در فقته این در فراز اول این پژوهش حقوق دارندگان سگها وجود دارد. بنابرهایی برای آناجرا

امامیه و در فراز بعدی مسئلۀ موجود در حقوق ایران بررسی خواهد شد و در قسمت نهایی نیز بیتان خواهتد 
 ای حاصل خواهد شد. شد که از رویکرد فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به مسئلۀ حاضر چه نتیجه

 
 های تزیینیه امامیه نسبت به حقوق دارندگان سگ. رویکرد فق1

 توان به موارد زیر اشاره کرد: برای بررسی مسئله در فقه امامیه می
                                                 

 اند از: های چهارگانه عبارتسگ .8
 .کندشود و برای صاحبش صید میکلب صید )سگ شکاری(: سگی که تعلیم داده می أ.

 .کندلب زرع ) سگ زراعت( که از زراعت حفاظت می ب.
 .کنببببدکلببببب ماشببببیه ) سببببگ گلببببه(: ه ببببراه گوسببببفندها بببببا گلببببه بببببرای حراسببببت گوسببببفندا  حرکببببت مببببی    ج.
 کند.غ حراست میکلب حائط ) سگ نگهبا (: که از خانه، اطراف خانه و اطراف با د.
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 عدم مالیت اعیان نجس .1-1
های تزیینی مصداقی از مجموعۀ اعیان نجس هستند، به همین دلیل احکام کلی این اعیان دربتارۀ سگ

باید گفت: ازنظر  فقه امامیه اعیان نجس مالیت ندارنتد )فیتاض،  های تزیینی نیز جاری است. بنابراینسگ
گیرنتد و اموال جتای نمی (، در زمرۀ58؛ عراقی، 4/552؛ منتظری، 5/502؛ روحانی، 5/24؛ انصاری، 355

(. بتر ایتن اصتل روایتات 5/15؛ قمتی، 77جواهر، ها نیز حرمت است )صاحباصل راجع به انتفاع از آن
به مبانی فقهی ممکن است این اعیتان ازنظتر عقتال مالیتت )مالیتت شهود است. باتوجهدر فقه م 1متعددی

عرفی( داشته باشد، ولی فاقد امضای شارع هستند؛ چون منافع آن ازنظر شرع حرام است، پس مالیت ختود 
انواا  ی، شتیرازشود )مکارم یک از احکام مال مانند احکام بیع و... بر آن بار نمیدهد و هیچرا از دست می

 (. 30، الفقاهه
نداشتتن اعیتان نجتس و ای خالی از فایده نیست و بایتد گفتت در مقابتل مالیتدر این قسم، ذکر نکته

جوازنداشتن انتفاع، دو استثنا وجود دارد؛ اواًل برای مسلمان منوط به شرط منافع حالل و عقالیتی کته بیتان 
هتا مجتاز استت. بنتابراین مستلمان بایتد ن اموال برای آنشد، است؛ ثانیًا برای مستحلینی که استفاده از ای

توانتد بته آورند، محترم شتمارد و مستتحل ایتن امتوال میشمار میمواردی را که افراد سایر مذاهب، مال به
 در مقابل مسلمان استناد کند.  2مالیت اعیان نجس

الهتدی، ؛ علم255بابویته، ابنتوان گفت: بسیاری از فقهتای متقتدم )در مقام توضیح این دو استثنا می
( و متأخر قائل به جواز انتفاع از اعیان نجس برای مسلمانان در 1/407؛ بحرانی، 1/585؛ خوانساری، 500

امور غیرمشروط به طهارت؛ نظیر  موارد درمانی، صنعتی، آزمایشگاهی یا خوراندن به حیوانات دیگر و برای 
 طور مطلق هستند. به 3مستحلین

                                                 
 خورنده، قی ت، خورندۀ خوراننده، خریدار، و فروشنده افشرده، فشارنده، شراب، است؛ کرده خدا)ص( لعن رسول» علی)ع(:أ. موثقۀ زیدبن .8

 (.81/442)حر عاملى،  «را آ  گیرندۀتحویل و باربر
 (4/83حیو ، رد )ابنب. روایت از علی)ع( که حضرت فرمودند: در ث ن سگ شکاری اشکالی وجود ندا

کند که از حضبرت سبوال شبده: بیب      جعفر)ع( نقل میبنبا طریق معتبر از علی قرب االسنادجعفر)ع( مرحوم ح یری در بنج. صحیحۀ علی
توانبد  فر میشود. آیا کاها مسل ا  میای میا  دو کافر بر شراب یا خوک واق  شده است و قبل از دریافت ث ن و پول معامله، یکی از آ نسیه

(. ایبن فرمبایش   81/492ه انا ث ن برای او است، لذا گرفتن آ  ایرادی ندارد )حر عباملى،  »بعد از اسالمْ ث ن معامله را بگیرد؟ امام فرمودند: 
رسباند کبه   طور که داللت دارد که معامله بر خوک و اعیا  نجس بین دو کافر و قبل اسالم صحیح است، با مفهوم مخالفش مبی  امام)ع( ه ا 

 تواند معامله بر اعیا  نجس انجام دهد.نداشتن این اعیا  ن یدلیل مالیتمسل ا  بعد از اسالم حتی اگر مشتری از کفار و مستحلّین باشد؛ به
ایی بوده و بدهکار هکه نزد او، خ ر و خوکحالیای که اسالم آورده، دررضا)ع( دربارۀ نصرانیسعد از امامبنسعد؛ معاویۀبند. روایت معاویۀ

 (.5/498)کلینى، « خیر»ها را بفروشد و بدهی خود را بپردازد؟ حضرت فرمود: تواند خ ر و خوکنیز است، سؤال کرد که آیا وی می
های تزیینی که مصداق بحث این پژوهش هستند، مالیت مردار نزد مستحلین نیز در برخی مناب  بحث شده است )اصغری و . عالوه بر سگ4
  (.895زاده، یفلط
نیز عنوا  شده است:  81/84/8909مورخ  3588/1شود. در نظریۀ مشورتی ش ارۀ . احترام به اموال مستحلین در رویۀ قضایی نیز مشاهده می9
 «. الدم بوده مالشا  محترم است و لذا سرقت شراب، خوک و سگ آنا  جرم استکند، محقو غیرمسل انی که در ایرا  زندگی می»
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تف بته  1ختلفیروایات م در مقام دلیل که بیانگر جواز انتفاع از اعیان نجس توستط مستلمانان کته مو ب
عمدۀ بحث در اکثر روایات نا ر بر جتواز انتفتاع از رعایت شرایط خاص مثل طهارت هستند، وجود دارد. 

شتود؛ طور مطلق شامل همۀ اجتزای ختوک و ستگ میبهپوست و موی خوک و سگ است، ولی این جواز 
ای ندارد که روایات و بحث را منصرف به این دو کنیم و اصالة الحلیة را پوست و مو خصوصیت جداگانهزی

در همۀ اجزای این حیوانات جاری است. علت اینکه تنها این دو جزء در کالم فقیهان پیشین و روایات بیان 
ست و متوی ختوک متصتور شده است، شاید به این سبب باشد که در آن زمان منفعت حاللی در غیر از پو

کنتد انتفاع از اجزا را مطلقًا ثابت می جوازشده است. بنابراین روایات،  بسندهنبوده، لذا فقط به این دو مورد 
و بته استتعانت از مفهتوم  گفتتهپیشو فرقی بین اجزا نیست. در واقع به داللت روایات و الغای خصوصیت  

که همۀ اعیان نجس برای مسلمان در اموری که مشتروط بته اولویت، جواز انتفاع از خوک، سگ، خمر و بل
آیند شمار میدلیل وجود منافع حالل و عقالیی مال به رو، اعیان نجس بهاینطهارت نیست، جایز است. از
رف نجس دهد. افزون بر آناموال قرار می ها را در زمرۀو حلیت انتفاع از این اشیا، آن بودن، باید گفت که ص 

 (. 25شود )فاضل لنکرانی، مالیت و ملکیت نمیمانع 
 وجود حق اختصاص برای دارندگان اعیان نجس .5-4

در فقه امامیه برای دارندگان اعیان نجس تنها حق اختصاص وجود دارد و مالیتت و ملکیتت بترای ایتن 
اعیان در نظر گرفته نشده است. در تعریف حق اختصاص آمده است که حق اختصتاص عبتارت استت از: 

ای غیر از ملکیت بین او و آن چیتز. یکتی از متعلقتات سبب وجود علقهثابت برای شخص بر چیزی به حق
شمار نیاید؛ مانند فضوالت انستان یتا مالیتت حق اختصاص آن چیزی است که ازنظر شرع یا عرف مال به 

احب حق  عرفی داشته باشد، لیکن ازنظر شرع قابل تملک نباشد، همچون شراب تحت تصرف مسلمان. ص
اختصاص در استفاده از متعلق حق، سزاوارتر از دیگران است. بنتابراین، در متوارد ثبتوت حتق اختصتاص 
هرگونه مزاحمت و کنارزدن  صاحب حق و نیز تصرف در متعلق حق بدون اجتازۀ او حترام استت )هاشتمی 

 (. 3/330، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)ع(شاهرودی، 

                                                 
صادق)ع( پرسیدم که اگر از پوست خوک دلوى ساخته شود و با آ  از چباه آب کشبند، از آ  آب   گوید: از امامأ. صحیحۀ زراره؛ زراره می. 8
 (.8/815)حر عاملى، « اشکالى ندارد»توا  استفاده کرد؟ فرمود: مى

تبوا   یس انی از جنس موی خوک آب کشبند، از آ  آب مبى  صادق)ع( پرسیدم: اگر از چاه با رگوید از امامب. صحیحۀ دوم زراره؛ زراره می
سبؤال  »الحدیث این روایت، احت االتی مطرح است و برخی معتقدنبد:  (. دربارۀ فقه818)ه و، « اشکالى ندارد»وضو گرفت؟ حضرت فرمود: 

آب چاه است و چنانچه سبؤال راوی از  زراره از جوازِ وضوی با آب چاه است نه از آب دلو، لذا حکم به جواز وضو از سوی امام مربوط به 
لبو  وضوگرفتنِ با آب دلو باشد، در توجیه حکم امام)ع( به جواز گفته شده که ریس ا  با آب دلو بعد از انفصال از چاه مالقات نکرده یا آب د

 اند. س به این روایت استناد کرده(، اما فقیها  امامیه در مقام استدالل به جواز انتفاع از اعیا  نج718تا818)ه و، « به مقدار کرّ است
سازد. این ع ل گوید به امام باقر)ع( عرض کردم: یکى از شیعیا  ش ا از موی خوک، بند غالف ش شیر میج. صحیحۀ سوم زراره؛ زراره می
 (.84/861)حر عاملى، « بعد از فراغ از آ  ع ل، دستا  خود را بشوید»وی جایز است؟ حضرت فرمود: 
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( دربارۀ تصرف در چیتزی کته متعلتق 10/457، رة المعا ف فقه اسالمی اتالفهمراه با دایفقها )نک: 
اند که تصرف جایز نیست، گرچه مال افراد نباشد و حق دیگری است، با الغای خصوصیت مالیت بیان کرده

مصداق حق اختصاص باشد و )عرفًا یا شرعًا( مالیت نداشتته باشتد. در نگتاه فقهتا )هاشتمی شتاهرودی، 
( مزاحمت برای دارندگان اعیان نجس حرام است )وجود حکم تکلیتف(، 3/454، قه اإلسالمیماساعة الف

شود. در واقع تصترف لیکن دربارۀ اتالف این اعیان توسط مزاحم، حکم به ضمان )حکم وضعی( داده نمی
زی بودن موضوع در حکم ضمانت دخیل است و هر چیتدنبال ندارد؛ چراکه مالحرام است، اما ضمانتی به 

، دایورة المعوا ف فقوه اسوالمی اتوالف هموراه بواکه مالیت نداشته باشد، از موضوع ضمان ختارج استت )
اند که حق این است که ضمان ( بیان کرده322تا4/321(. در همین مسئله برخی از فقها )نایینی، 15/552

ختصاص صاحب ء مورد ضمان ملک نباشد؛ چون برای ثبوت ضمان، حق امطلقًا ثابت است، هرچند شی
تر از کند و برای ثبوت ضمان نیاز بته ملکیتت تتام نیستت، بلکته مرتبتۀ پتاییننسبت به آن شیء کفایت می

نداشتتن، دلیل مالیتت و ملکیتشود نیز کافی است. این ثبوت ضتمان بتهملکیت که از آن تعبیر به حق می
 کند. جواز خریدوفروش را ثابت نمی

 پذیرش مالیت عرفی اعیان نجس  .5-3
به تغییرات زمان و مکان )مالیت عرفی این اعیان( در نظر برختی فقهتا توجهداشتن اعیان نجس بامالیت

نمونه در کتب فقهی بیان شده است که در میان علمای پیشتین، ستخن از دخالتت خورد. برای به چشم می
ادیق و موضتوعات عنصر زمان و مکان در صدور احکام صراحت چندانی نداشته و اغلب در قالب بیان مص

آیتد، ایتن دستت می اند. آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان بهای داشتهمرتبط با این بحث به آن اشاره
اند. بزرگان فقهی )محقق نظر داشتهاست که آنان الاقل به اجمال بر توجه به زمان و مکان و تأثیرات آن اتفاق

یع اعیان نجس، مالک در جواز و عدم جواز فروش اعیان نجس ( در مسائلی نظیر حرمت ب54تا2/55کرکی، 
ر پیتدا میها و مکانلحاظ زماناند که بهرا مالیت و انتفاع و عدم آن دانسته )مکتارم  1کنتد های مختلف تغیب

(، لیکن باید در این موارد به وجود قیدی نیز توجته کترد و گفتت: 470، دائرة المعا ف فقه مقا نشیرازی، 
ها مالیت اعطا شده است اگتر همتراه بتا منتافع ردن مواردی که سابقًا در فقه مال نبوده و اکنون به آنشممال

ای که با تغییر زمان و مکان برای اعیان حالل و عقالیی باشد، صحیح است. در واقع منافع حالل و عقالیی
اموال مشروع است و  ا در زمرۀهشود، مالک مشروعیت بخشیدن به این اعیان و قراردادن آننجس یافت می

صرف وجود رغبت و نفع عرفی به این اعیان، مجوز شرعی برای مالیت این اعیان نیست. باید گفت عبارت 

                                                 
 (.858« )یجوز تغییر األحکام بتغیّر العادات ... »نویسد: ید اول نیز در قواعد ض ن تصریح به تغییرات و تأثیرات زما  و مکا  مى. مرحوم شه 8
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کنتد، تغییر زمان و مکان که در کالم فقها استفاده شده است، گرچه مالیت شرعی ایتن اعیتان را ثابتت نمی
 سازد. رد نمیای واولی به مالیت عرفی این موارد نیز خدشه

اند؛ ( در تعریف مال، نظر عترف بتر شترع را مقتدم دانستته553، عاائد األیام برخی از فقها نیز )نراقی،
چراکه مرجع معنای مالکیت، مالیت، ملک و مال، معنایی عرفی و لغوی است و شناخت آن منوط بته بیتان 

اند باید به عرف و که فاقد حقیقت شرعیه شرع یا دلیل شرعی نیست، بلکه در این زمینه همانند سایر الفا ی
لغت مراجعه کرد. افزون بر آن، منفعت معتبر در خصوص اموال منصرف به منفعت عقالیی است و وجتود 

توان گفت رغبتت عرفتی (. بنابراین می52/302، مستند الشیعةرغبت عقال مالک این منفعت است )همو: 
هتا نداشتتن آنبودن این اعیتان را نستبت بته مالیتور یقینی مالطهای تزیینی وجود دارد، بهکه دربارۀ سگ

 های تزیینی مالیت عرفی دارند. سازد و سگمرجح می
( نیز به شرح ذیل مؤید آن چیزی استت کته بیتان شتد:  553تا554عبارت برخی منابع فقهی )یوسفی، 

هتا از کردن آنپتذیرد، ستاقطگونه که وضع و اعتبار عناوین عرفی توسط عترف و عقتال صتورت می همان»
عنوان اعتبارکنندۀ اعتباریات شرعی( اعتبار نیز فقط توسط عرف و عقال ممکن خواهد بود. بنابراین شارع )به

که عرف و عقال با اسقاط شارع مخالفتت کننتد، کند؛ زیرا درصورتیآن عناوین را از اعتبار عرفی ساقط نمی
شود. در صورت موافقت عرف و عقال با اسقاط شتارع، عرفی ساقط نمیآن عناوین اعتباری عرفی از اعتبار 

این امر در واقع به اسقاط عرف و عقال برگشت دارد نه اسقاط شارع که به سبب این است که اعتبار و اسقاط 
گونه مصلحتی نهفته نیستت، باشد و در اسقاط عناوین عرفی و عقالیی هیچشارع تابع مصالح و مفاسد می

هایی آثار و پیامدهای آن عناوین مصالح و مفاسدی مترتب است و نهی شارع متوجته آثتار و پیامتد بلکه بر
ها مفاسدی مترتب باشد. اگر عرف و عقال نهی شتارع را پذیرفتته و بتدان عمتل کننتد، در آن است که بر آن

بودن گوشتت متالصورت ممکن است آن عنوان خاص از شیئی ساقط شود؛ مثاًل برخی از آثار و پیامدهای 
که خوک، خریدوفروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقال را از آن امور نهتی کنتد، درصتورتی

عرف مردم به نهی شارع عمل و از آن امور پرهیز کند، ممکن است گوشت خوک از مالیت ساقط شود، امتا 
کرده است، پرهیز نکنند، آن اشیا از  ها را نهیاگر عرف و عقالی مخاطب  نهی شارع، از اموری که شارع آن

شوند. مثاًل اگر عرف  مخاطب نهتی شتارع، همچنتان گوشتت ختوک را بترای ختوردن ساقط نمیآن عنوان 
 شود. "استفاده یا خریدوفروش کنند، گوشت خوک در نظر عرف و عقال از مالیت ساقط نمی

های تزیینی گفت: در نگتاه اول ایتن اعیتان  در این قسم و با تأمل در رویکرد فقه امامیه باید دربارۀ سگ
ها حق اختصاص وجود دارد و نداشتن است، ولی برای دارندگان آنها مالیتنجس مالیتی ندارند و حکم آن

 مالیت عرفی این اعیان نیز ثابت است. 
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 های تزیینی. رویکرد حقوق ایران نسبت به حقوق دارندگان سگ2

هتا بتودن آنصراحت حمایت از امتوال را بتر استاا طتاهر یتا نجسکه به ایدر قوانین موضوعه مقرره
مشخص کرده باشد، وجود ندارد. از سوی دیگر، اصل چهار قانون اساسی داللتت بتر ابتنتای تمتام قواعتد 

عدم صتراحت قتانون و تأثیرپتذیری 1قانونی حاکم با موازین اسالمی در نظام جمهوری اسالمی ایران دارد. 
های عرفی و حقوق مالی اشخاص از منابع فقهی از یک سو و توجه به مبانی اجتماعی، ارزش قواعد حقوقی

های تزیینتی بتا از سوی دیگر، سبب شده است تا رویۀ قضایی در برخورد با موضوع پتذیرش مالیتت ستگ
ان نداشتتن اعیتتردید جدی مواجه و زمینۀ صدور آرای متفاوت فراهم شود؛ چراکه توجته صترف بته مالیت

ساز این اعتقاد است کته آنچته متورد حمایتت نجس در شرع )به غیر از مواردی که استثنا شده است( زمینه
ها نیز مسموع نیست. البته روشتن استت کته شرع نباشد را نباید در قوانین حمایت کرد و پذیرش دعاوی آن

اند و ها منتع شتدهل و انتقال آنمنظور از اعیان نجس در این بخش، آن دسته از اعیانی هستند که در شرع نق
جزء استثنائات نیستند، در غیر این صورت رویکرد حمایتی از اعیان نجسی که در شرع نیتز متورد حمایتت 

 2اند، معلوم و بدیهی است. های چهارگانه( و مال تلقی شدهبوده )مانند سگ

در عدم حمایت حقوقی استت  رویکرد حقوقی نسبت به مسئلۀ حاضر دو ُبعد دارد. در ُبعد اول، سخن
های حقوقی استت و در ُبعتد شمردن شیئی و بارنمودن حمایتکه منشأ آن لزوم وجود مشروعیت برای مال

 های حقوقی است. بودن مالیت عرفی برای جریان حمایتدوم سخن از کافی
یان حمایت حقوقی از سگ. 2-1  های تزبینی عدم جر

ها با موازین شرعی و قانون و لزوم انطباق آن از احکام و مبانی فقهی اقتباا بسیاری از مقررات حقوقی
کردن مالی ضروری استت و سازد که مالیت شرعی نیز در مالیت تلقیاساسی این نکته را به ذهن متبادر می

کلتی طور قدری مهم تلقی شده است که در صورت فقتدان ایتن وصتف، بتهمعیار شرعی از مالیت مالی به
که گویی چنین شیئی اصاًل وجود ندارد و تعیین مجازات طوریبه 3ن شیء نادیده گرفته شده است. مالیت آ

                                                 
ها باید براساس کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این . اصل چهارم قانو  اساسی:8

اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا ع وم ه ۀ اصول قانو  اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهبدۀ   موازین
 فقهای شورای نگهبا  است.

که به اند، آرای متعددی صادر شده است های اربعه تلقی شدهعنوا  برخی مصادیق از سگمثال در خصوص سگ گله و نگهبا  که به. برای 4
در خصوص اتهام »دادگاه کیفری دو مشهد آمده است: 892صادره از شعبۀ  3283311539288453شود. در تص یم ش ارۀ یک ن ونه اشاره می

میلیو  توما  ارزش دارد( دادگاه ببزه انتسبابی را محبرز و مسبلم      4آقای... دائر بر سرقت یک قالدۀ سگ گله )که حسب اعالم شاکی معادل 
هم را به تح ل یک سال حبس و پنجاه ضربه شالق و رد اموال شاکی یک قالده سگ گله به مالباختبه و در صبورت فقبدا  عبین،     دانسته، مت

 «.گردد...باشد، محکوم و اعالم میمیلیو  توما  می 4قی ت آنکه حسب اعالم شاکی معادل 
در خصوص اتهام... دائر بر خیانبت  »دسرای مشهد آمده است: دادیاری دا 643شعبۀ  86/0/8935مورخ  358053در تص یم پروندۀ کالسۀ . 9

شاکیه در اظهارات خود اعالم ن وده که یک قالدۀ سگ نژاددار پاکوتاه را برای مدت چند روز جهت نگهبداری و ببه امانبت نبزد      در امانت...
امتناع ن وده است. در بزه خیانت در امانت چیزی  گرفتن سگ، ایشا  از مستردکرد  آ آقای... سپرده که پس از مراجعه به ایشا  جهت بازپس
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طور در همین راستا تعدادی از قضتات دیتوان عتالی کشتور بته 1بر اساا ارزش عرفی مخالف شرع است. 
ت بته ایتن متوارد اند که جرم قاچاق نسبنداشتن مشروبات الکلی نظر دادهمشابه با اعتقاد به مالیت شرعی 

عمال دلیل اینکه برای فهم مال باید به برختی متواد قتانون متدنی (، به5382،37پور، شدنی نیست )مهدیا 
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت »دارند: قانون مدنی رجوع کرد که مقرر می 451مانند مادۀ 

داشته باشد، باید هر دو شرط یادشده را داشته باشد  بنابراین برای اینکه شیئی مالیت«. عقالیی مشروع باشد
شدن است. بنابراین تنها اشیائی مال هستند که شرع و وجود مشروعیت در انتفاع، شرط الزم برای مال تلقی

ها را مال به شمار آورد و اموالی که مشروع نباشند، مورد حمایتت قتانون نیستتند. بته عبتارت دیگتر، نیز آن
منظور بتارنمودن اوصتاف متدنی و جزایتی آیند و تحت حمایت قانون بهشمار نمیمال به  های تزبینیسگ

 نیستند. 
یان حمایت حقوقی از سگ .4-4  های تزیینی جر

دانان مال چنین تعریف شده است که اموال اشیائی هستند که دارای ارزش مبادله باشتند، از نگاه حقوق
اند که مال ازنظر حقوقی به چیتزی اطتالق ( و برخی نیز گفته5/47اگرچه مالکی هم نداشته باشند )امامی، 

یافتن بته شود که مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز متادی باشتد یتا معنتوی و قابتل اختصتاصمی
شود: هر چیزی کته دارای ارزش شخص یا ملت معین باشد. در عرف جامعه و تعریف مرسوم مال گفته می

ز ایتن ارزش نتوعی رابر آن پول یا مال دیگر داده میاقتصادی باشد و در ب شود را باید مال دانست و معیار تمیب
دانتان (. بنابراین عمده شرایطی کته حقوق50و5، اماال و مالکیتاست و در اختیار عرف است )کاتوزیان، 

ن و ارزش داشتن به شخص یا ملت اند از: مفیدبودن، قابلیت اختصاصاند، عبارتبرای مال بر شمرده معتیب
دانتان دیگتر (. برختی حقوق510اقتصادی برای مبادله و قابلیت نقل و انتقال است )رجایی و محقق داماد، 

داشتن کاال در بتازار بتین متردم یعنتی رغم مالک نظر شرع، در باب مالیت شیئی معتقدند که رواجنیز علی
(؛ بنابراین مالیتت عرفتی 405حمد صادقی، داشتن آن است )میرمطور مطلق، شرط مالیتبودن آن بهمتقوم

شیئی همواره مقید به وجود مالیت شرعی آن نیست. عالوه بر این، تحلیل نتایج اجتمتاعی برختی اعمتال و 
های تزئینتی پذیرفتته شتود و بته بهانتۀ کند تا شکایات راجع به ستگلزوم برقراری نظم عمومی ایجاب می

                                                                                                                   
نوع از  که به امانت سپرده شده باید دارای مالیت باشد تا مورد ح ایت قانو  قرار داشته باشد و با عنایت به اینکه مطابق شرع اسالم تنها چهار

 ایت قانونگذار نبوده و ع ل مرتکب فاقد عنصبر  کدام از آ  موارد نیست، لذا مورد حسگ دارای مالیت است که موضوع شکایت شاکیه هیچ
البته دادیار محترم اظهارنظر در ابراز عقیدۀ خود در این پرونده «. گردد...باشد، فلذا قرار من  تعقیب صادر میقانونی جرم خیانت در امانت می

 «.در خصوص تک یل تحقیقات صورت گیرد با قرار صادره مخالفم؛ سگ مورد بحث مالیت دارد و بایستی اقدامات الزم»بیا  داشته: 
چو  مالیت شراب محل شببهه و   »...چنین رأی داده است: 40/0/8919مورخ  168/98موجب دادنامۀ ش ارۀ عالی کشور بهدیوا  98. شعبۀ 8

 44828524مبلغ  نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداختتردید است و درنتیجه تعیین جری ه بر اساس مشروبات کشف شده صحیح به 
 «.ریال جری ه نقض بالارجاع گشته...
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کته نظمی جامعته فتراهم نشتود؛ لتذا مادامیجاوز به حقوق افراد و بیگونه اشیا، وسیلۀ تنداشتن اینمالیت
لحاظ عتدم های تزیینی وضع نشده است، بتهممنوعیت قانونی در خصوص خریدوفروش و نگهداری سگ

ها باید تحت حمایتت نظر از بحث نجاست سگ، مالک آنگونه اشیا و صرفمنع قانونی خریدوفروش این
ات نپذیرش این نظر و حمایت از ناقضان این حق، نظم و امنیت اجتمتاعی جامعته را قانونی قرار گیرد و تبع

  .کنددچار اخالل می
قتانون  428بنتد التف متادۀ یکی از توجیهات قانونی لزوم پذیرش این ادعا، این است کته بتر استاا 

مالیتت  شود که شیء مسروقه شرعاً مجازات اسالمی )کتاب حدود(، در صورتی سرقت حدی محسوب می
داشته باشد، اما در سرقت تعزیری، مالیت شرعی مال مسروقه متالک نیستت، بلکته مالیتت عرفتی کتافی 

قانون مجازات بیان شده که سرقت عبارت از ربودن مال غیر است و مال غیتر  427است؛ زیرا اواًل در مادۀ 
جهت که در سرقت حدی بهصورت مطلق بیان شده و مقید به مالیت شرعی یا عرفی نشده است. درحالیبه

های تعزیری ایتن مقید به مالیت شرعی شده است، اما در خصوص سرقت 427اهمیت موضوع حد، مادۀ 
اطالق به قوت خود باقی است و مالیت شرعی مالک در تعقیب کیفری نیست و مالیت عرفی کافی استت. 

های متادۀ آن اگتر هریتک از شترطقانون مجازات اسالمی نیز مؤید این نظر است که بر استاا  472مادۀ 
نباشد، عمل ارتکابی مشمول سرقت تعزیری است. بنابراین سرقت سگ تزئینی و خانگی قطعًا سرقت  428

شود و مورد حمایت قانونگذار است. رویۀ قضایی نیز در این زمینه آرای شایان توجهی تعزیری محسوب می
ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه اشاره دارد کته  54/2/81مورخ  847/7حتی دربارۀ خمر نیز نظریۀ مشورتی  1دارد. 

                                                 
در »بازپرسی دادسرای ع بومی و انقبالب مشبهد آمبده اسبت:       680شعبۀ  45/1/8930مورخ  3083315841188613. أ. در تص یم ش ارۀ 8

مشبخص گردیبده ع بل     به توضیحات بعدی شاکی در این بازپرسبی شکایت... علیه... دائر به سرقت سگ و ملزومات آنکه باتوجه خصوص
انطباق است بدین شرح که شاکی سگ خانگی یا تزئینی خود را برای مدت کوتاهی جهت نگهداری به ارتکابی با عنوا  خیانت در امانت قابل

ت و بر عدم مالیعنه اقدام به تصاحب سگ ن وده است؛ بدواً در خصوص ایراد مطرح شده مبنیعنه سپرده و مدعی گردیده که مشتکیمشتکی
گردد. قابل توضیح است که اگرچه نجاست سبگ و عبدم   نجاست سگ موضوع پرونده که موجب زوال ارکا  تحقق بزه خیانت در امانت می

به مقتضیات زما  و مصالح جامعه پذیرش عدم مالیبت  جز کالب اربعه( در مناب  فقه اسالمی مورد تأیید قرار گرفته لیکن باتوجهمالیت آ  )به
دم تحقق بزه کافی نیست، چراکه بخشی از هدف مسئولیت کیفری، ح ایت از حقوق جامعه و بازدارندگی اع ال نامشروع است شرعی برای ع

ومرج را مبباح تلقبی کبرد و در قبوانین     توا  به استناد عدم مالیت شرعی و یا نجاست، حق تجاوز به حقوق افراد جامعه و ترویج هرجو ن ی
از کتاب حدود قانو  مجازات  460ود که عدم ش ول مالیت شرعی اگرچه موجب سلب شرایط حد است )مادۀ شکیفری نیز مواردی دیده می

از کتاب حدود قانو  مجازات اسالمی(. حتی مضباف ببر    460 416شود )مادۀ طور کلی ن یاسالمی(، لیکن موجب سلب مسئولیت کیفری به
به بود  رکن اساسی ش رده شده است؛ لیکن باتوجهشد  یک شیء مالیت شرعیل تلقیدانا ، برای مااین اگرچه در نگاه فقها و برخی حقوق

دانا ، نکتۀ اساسی در تلقی مالیت یک شی؛ ارزش عرفبی و اقتصبادی آ    تعاریف صورت گرفته در قانو  مدنی و در لسا  بسیاری از حقوق
بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی نیز قابل مورد عالوه است که در صورت وجود این خصیصه، در صورت وجود تلف یا نقص مال، حسب

تحقق است. نکتۀ دیگر در پاسخ به ایراد مطروحه، وجود حق اختصاص برای صاحب مال است که چنین حقی در اعیا  نجسه مورد ح ایت 
ئولیت مدنی موضوع را توجیه می و تأیید بسیاری از فقهاست؛ لذا ج ی  جهات یادشده وجود مسئولیت کیفری و حتی در مواردی وجود مس

عنبه و اینکبه   ببه گذشبت شباکی خصوصبی از مشبتکی     سازد، باتوجبه نظر از این جوانب که اصل رسیدگی را مخدوش ن ین اید؛ اما صرف
ایش فبراهم  جهت نبود  در منزل بربر تحویل سگ به شاکی ارائه ن وده است و اظهار داشته که امکا  تحویل بهعنه بعداً رسیدی مبنیمشتکی
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سرقت مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه استت، چتون دارای مالیتت »
در واقع وصف مجرمانه را منوط به داشتن مالیت عرفی کرده است. البته در مطالتب بعتدی «. عرفی هستند

های این پژوهش عمدتًا نا ر بر اعیان نجسی است که در عترف مالیتت تحلیلها و خواهد آمد که استدالل
های تزیینی و مالیت اعیانی مانند شراب که در عرف نیز مالیت آن محل تردید ها قطعی باشد؛ مانند سگآن

 است، قابل دفاع نیست. 
 

گان شده از فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به حقوق دارندد نتایج رویکرد بیان  -3

 های تزیینیسگ

های مذکور، ذکر ایتن نکتته ضتروری استت کته از دالیتل نپتذیرش دعتاوی قبل از بیان نتایج رویکرد
گرفته نسبت به سگ تزیینی و خانگی، قیاا آن با برخی از نجاسات دیگتر ازجملته ختوک و خمتر صورت

مالیت و دعتاوی راجتع بته ستگ  دانان برخالف  میل باطنی به پذیرشدلیل اینکه بسیاری از حقوقاست. به
مانند و معتقدنتد کته اگتر متالک، منفعتت عقالیتی تزیینی، با مقایسۀ آن با خوک و خمر از ادامۀ راه بازمی

ای برای سرگرمی و تفریح است و در آن نوعی منفعتت داشتن نباشد و بگوییم سگ تزیینی هم وسیلهشرعی
ک و مشتروب نیتز بایتد بپتذیریم و پتذیرش دعتاوی شود، همین استدالل را در خصوص خوعرفی دیده می
های تزیینی در محاکم، تأیید قابلیت طرح دعاوی مربوط به خمر و خوک است که پتذیرفتنی مربوط به سگ

نیست. در واقع باید گفت نباید منفعت عقالیی را به هر امری تسری داد؛ چراکه اگر بنتا در تفستیر منفعتت 

                                                                                                                   
 465ۀ به ماد مستنداًو حاک یت اصل کلی برائت نبوده که دفاع وی مح ول بر صحت تلقی می شود، تحقق ارکا  بزه محرز نیست و با لحاظ 

 «.گرددقانو  آیین دادرسی کیفری قرار من  تعقیب صادر و اعالم می
 یدادسبرا  فرخواسبت یموجبب ک ببه »آمده اسبت:   3683305841188800دادگاه کیفری دو مشهد در پروندۀ  888ب. در رأی صادره از شعبۀ 

 نبا یمتعلق به خبانم م  الیر و یلیم 9به ارزش  یسگ خانگ ۀقالد کیسرقت  :الف متهم به دوم فیرد ...4و ...8ا یو انقالب مشهد آقا یع وم
م محرز و مسلّ... ادگاهد یعلم برا حصول قیطردوم به فیبزه سرقت منتسب به متهم رد ....با چاقو یو جرح ع د بضر رادیشرکت در ا ب:

و متهم ردیف دوم را بابت سرقت به هشت ماه حبس تعزیری و سی ضربه شالق تعزیری و رد مال مسروقه یا مثل یا قی ت آ  در حبق  بوده 
 «.ن اید...شاکیه محکوم می

در خصبوص  »دیبده و آ  را تأییبد کبرده اسبت:     دادگباه تجدیبدنظر اسبتا  خراسبا  رضبوی نیبز ایبرادی ببه ایبن دادنامبه وارد ن           88شعبۀ 
موجبب آ   دو مشهد که ببه  یفریک 888 ۀاز شعبصادره  1/6/8936مورخ  3683315885688011 ۀش ار ۀبه دادنام... ا یآقا ینظرخواهدیتجد
آ  محکوم   تیق ایمثل  ایضربه شالق و رد مال مسروقه  98اه حبس و م 0به ... خانم تیقالده سگ موضوع شکا کیبه اتهام سرقت ی... آقا
 دأییب ت دنظرخواسبته یتجد ۀدادنامب  ...قانو  صبادر شبده   فقمطابق ادله و و أیر... ستیوارد ن ینظرخواهدیدر خصوص سرقت تجد ...دهیگرد
 «.گرددیم

بهی اتخبا   برای سرقت سگ خانگی تص یم مشا 3583311534288508دادگاه کیفری دو مشهد در پروندۀ  842ج: ه چنین در دادنامۀ شعبۀ 
مبتهم   ۀپرونبد  44 ۀصفحدر و انقالب مشهد مقدس  یع وم یدادسرا یصادره از سو فرخواستیبه شرح مندرج در ک»موجب آ : شده که به

تومبا  در شبب از داخبل منبزل موضبوع       و یب لیم 4قالده سگ به ارزش  کیبر سرقت  ریدا شاتهام ۀبه آدرس مندرج در پروند دیمج یآقا
ضبربه شبالق    یو سب  یریب ماه حببس تعز  6متهم موصوف را عالوه بر رد مال مسروقه به تح ل  ...دادگاه ...باشدیم ...نممالباخته خا تیشکا
 «.دین ایمحکوم م یریتعز
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چیزی نیست که فاقد منفعتت عقالیتی باشتد. ن باشد، در این صورت هیچ دادن مصادیق آعقالیی و توسعه
سبب اینکه در شرایط کنونی جامعه، نگرش نستبت افزون بر این، دو مقوله دارای وضعیت یکسان نیستند، به

به سگ تزیینی، خمر و خوک یکسان نیست و ارزش عرفی خمر و خوک در نگاه اجتماعی نیز محل شک و 
ف برای این دو شیء قبح بیشتری قائل است و از سوی دیگر واکنش اجتماعی و کیفتری در تردید است و عر

نداشتن و نامشروعیت آن استت و فرهنتگ عمتومی هنتوز در بتاب تلتف برابر خمر، موجبی برای مقبولیت
(. بته همتین جهتت دربتارۀ 454، حقاق دعواو پذیرد )خدابخشی، مشروبات الکلی این حمایت را نمی

نجتس  بخشیدن بته ایتن اعیتانبه متون فقهی و مبانی قانون، مشروعیتباتوجهزیینی باید گفت: های تسگ
( و 58؛ عراقتی، 552/ 4؛ منتظتری، 5/502؛ روحانی، 5/24؛ انصاری، 355مخالف  صراحت فقه )فیاض، 

 ولی از ارزش عرفی این اعیان نیز نباید مغفول ماند. 1برخی مواد قانونی است،
نداشتتن شترعی شود که دلیتل مالیتاکنون از فقه و مبانی قانونی بیان شد، دریافت میبر اساا آنچه ت

دیگر عدم تصور وجود منفعت مشروع این اعیتان، عبارتهای تزیینی، نداشتن منفعت حالل است. بهسگ
نحوی کته آن دستته از اعیتان نجستی کته منفعتت حتالل خاصتی ها بود، بهنداشتن آنعامل اصلی مالیت

شد که به مرور زمان و با تغییرات اجتمتاعی ها در شرع نیز پذیرفته میو مالیت آن شدندیافتند، استثنا میمی
مثال مالیت اعضای بتدن انستان در حتال و مبانی اقتصادی بر شمار این استثنائات افزوده شده است؛ برای 

های امداد و نجات در مالیت سگ( و کمتر تردیدی 521حاضر پذیرفته شده است )رجایی و محقق داماد، 
ها تغییری حادث نشده است. همان طور که در قسمت اول بیتان شتد، حتتی از وجود دارد و در نجاست آن

نگاه فقها نیز مالیت عرفی مغفول نمانده است و نکتۀ مهم در تشخیص منفعت، نیاز و رغبت عقتال استت. 
زوم استتفاده از برختی اعیتان در زنتدگی ضترورت یابتد، سمتی حرکت کند که لتبنابراین اگر نیاز جامعه به

ها موجب تضییع حقوق اشخاص است. البته باید توجه داشت که رغبت عرفتی کته در گرفتن این نیازنادیده
معنای اصالحی نیست، ولی باید گفت از عرف ختاص های تزیینی وجود دارد، عرف عام بهخصوص سگ

ارۀ بحث اصطالحی، عرفی که به این اعیان رغبتت دارنتد فراتتر از عترف نیز فراتر است و فارغ از سخن درب
گونته گیرد؛ به همین دلیل پتذیرش ارزش اقتصتادی اینهای خاص جای نمیخاص هستند و در زمرۀ عرف

ها در نظر عموم مردم و جامعۀ جهانی انکارشدنی نیست، مگر اینکه ارزش عرفی مالی دقیقًا منطبق بتا سگ
جهت عدم مشروعیت شرعی، ارزش عرفی آن نیز مفقود ن سنجیده شود که در این صورت بهارزش شرعی آ

های تزیینی مسکوت مانده است، ولی شود. در نگاه قانونی نیز موضوع حمایت از حقوق دارندگان سگمی
جهتت ستگ دانان از مال، صرفًا ارزش عرفی اقتصتادی لحتاظ شتده استت و ازایندر تفاسیر برخی حقوق

                                                 
 «.مورد معامله باید مالیت داشته و متض ن منفعت عقالیی مشروع باشد»دارد: قانو  مدنی که مقرر می 485. مانند مادۀ 8
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منظور نگهبانی از منتزل تواند ارزش داشته باشد. سگ تزیینی ممکن است عالوه بر تفریح، بهیینی نیز میتز
نیز استفاده شود که در این صورت تردیدی در مالیت آن ازنظر فقها نیست، اما اصتل بحتث ختارج از ایتن 

ارنتد و بیشتتر بترای سترگرمی ها، نوعًا قابلیت نگهبتانی ندبه جثۀ این نوع سگموضوع است؛ چراکه باتوجه
های تزیینتی به اینکه در شرایط کنونی، نگهداری بسیاری از حیوانات ازجمله سگشوند. باتوجهاستفاده می

دارنتدگان ایتن اعیتان نیتز  همراه نیستت، حتق 1منظور سرگرمی و تفریح با منع صریح اجتماعی و قانونیبه
رویۀ قضایی و آرای متعدد صادره  2ت متجاوز خواهد بود.شدنی است و تجاوز به آن مستلزم مسئولیحمایت

ها از تجاوز غیرمجاز را فراهم ها که بیان شد نیز زمینۀ حمایت از حق دارندگان این نوع سگاز شعب دادگاه
رستد نظتر میدهتد. بته کرده است و برخی نظریات مشورتی نیز رویکرد حمایتی در این جهت را نشان می

تن مالیت شرعی، حمایت تلویحی در برخی مواد قانونی مانند قانون شتکار و صتید، لتزوم رغم نپذیرفعلی
ها را در نپذیرفتن این نوع دعاوی قانع نکرده استت و ایتن حمایت از مال، ملک و حق جامعه و مردم، دادگاه

 امر دارای نتایج حقوقی )مسئولیت مدنی و کیفری( است که شرح آن بیان خواهد شد. 
 سئولیت مدنیم. 3-1

هوا  اوا ا ا  الزامدر مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است )کاتوزیتان، 
گیترد و هرگتاه رفتن مال، ارزش اقتصادی عرفی مدنظر قترار می( و در تشخیص ضرر و ازدست37، قرا داد

؛ 500؛ صتفایی و رحیمتی، 82، زادهرفته قابل ارزیابی به پول باشد، ضرر مالی استت )قاستمآنچه ازدست
بتار (. مستئولیت متدنی، جبتران خستارت ناشتی از عمتل زیان424، ها  اا ا ا  قرا دادالزامکاتوزیان، 

نامشروعی است که خارج از قرارداد روی داده و در یک وجه خود ممکن است مستتلزم وقتوع جرمتی نیتز 
زم وقوع جرم نیست. در تحقق مسئولیت متدنی بار مستل(. گاهی نیز فعل زیان24باشد )صفایی و رحیمی، 

                                                 
اری و گرداند  سگ یا حیوانات دیگر در منزل یا برخی اماکن م نوع و مستوجب تحقق جرای ی ازج له تهدیبد علیبه   . گاهی اوقات نگهد8

مثبال در تصب یم مبورخ    بهداشت ع ومی، مزاح ت و... است که در این صورت حق دارندۀ سگ مبورد ح ایبت قانونگبذار نیسبت. ببرای      
در خصوص اتهام... دائر به ایجاد مزاح ت ملکی موضبوع  »آمده:  368328ندۀ کالسۀ بازپرسی دادسرای مشهد در پرو 680شعبۀ  89/9/8931

هبای متعلبق ببه... موجبب سبلب آسبایش وی       شده از ناحیۀ شاکی که نگهداری و سر و صدای مداوم سگشکایت... نظر به توضیحات ارائه
 «.گرددگردیده... لذا قرار جلب به دادرسی وی صادر می

صید برای شکار حیوانات نجس مانند گراز یا خوک وحشی که از خانوادۀ خوک و نجس است نیز مجازات در نظر گرفته  . در قانو  شکار و4
اند و متلف دارای مسئولیت کیفری است و مکلف به پرداخت جری ه باببت  شده است و این جانورا  نیز مورد ح ایت قانونگذار قرار گرفته

و  شکار قانو  نک: حیوا  غیرمجاز نگهداری و شکار مجرمانۀ مصادیق دید  )برای یط زیست استجبرا  خسارت به سازما  حفاظت از مح
 بعدی(. اصالحات و 8926 مصوب صید

در خصوص اتهام آقای... دائر بر شکار غیرمجاز دو قالده گراز و سه قطعه »دادگاه کیفری دو بهبها  آمده است:  884در دادنامۀ صادره از شعبۀ 
قانو  شکار و صبید و   84و بند ب مادۀ  9طعه مرغابی دادگاه با عنایت به... بزهکاری ور را محرز دانسته و مستنداً به بند ج مادۀ تیهو و دو ق

حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت هجده میلیو  ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت  8939مصوبۀ شورای عالی محیط زیست مصوب 
رداخت بیست میلیو  ریال بابت خسارات وارده بر محیط زیست در حق مرکز درآمد شکار و صید استا  خوزستا  ج هوری اسالمی ایرا  و پ

 (.848)جعفری و اح دی، « ن ایدصادر می
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ها الزامی است و این امتر بار، تحقق ضرر، رابطۀ سببیت بین آنوجود ارکان مسئولیت شامل وقوع فعل زیان
جهت نداشتتن مالیتت شترعی توان صترفًا بتهممکن است در خصوص اعیان نجس نیز رخ دهد، اما آیا می

داشتن رسد ارائۀ پاسخ صحیح مستلزم تحلیل مناسب از مالیتظر میجبران خسارت را منتفی دانست؟ به ن
بودن حق موضتوع مطالبته استت. این اعیان ازنظر  عرف است. یکی از شرایط قابلیت مطالبۀ ضرر، مشروع

بنابراین اگر قوانین کشوری، حقوقی برای فرد مقرر داشته باشد، تجاوز به آن مستئولیت دارد. بتدیهی استت 
هایی که قانون به رسمیت نشناخته است، اگرچه آن لطمه موجتب خستارت شتود، ستبب یتلطمه به وضع

(. برای مثال اگر کسی درنتیجۀ تصادف ستبب هتدررفتن مشتروبات 527ایجاد مسئولیت نیست )سپهوند، 
الکلی دیگری شود، مکلف به جبران نیست، مگر اینکه حق نگهداری برای دارنده به رسمیت شناخته شتده 

با این توضیح، تجاوز به حق مالی دارندۀ سگ تزیینی مانع ضمان متلف نیست و در تأییتد ایتن نظتر باشد. 
اشاره کرد  5205581547700588دادگاه کیفری دو مشهد در پروندۀ کالسۀ  505توان به تصمیم شعبۀ می

متهم استت  ردیف دوم»موجب آن، ضمان  غاصب ثابت دانسته شده است. در این تصمیم آمده است: که به
میلیون ریال متعلق به خانم... لذا متهم ردیتف دوم را بابتت  3به أ: سرقت یک قالده سگ خانگی به ارزش 

تصتمیم صتادره توستط «. نمایتد... سرقت به رد مال مسروقه یا مثل یا قیمت آن در حق شاکیه محکتوم می
میم دادگتتتتاه تجدیتتتتدنظر استتتتتان خراستتتتان رضتتتتوی تأییتتتتد شتتتتده استتتتت. در تصتتتت 50شتتتتعبۀ 

بازپرسی که مفتاد آن بیتان شتده نیتز بته تحقتق  208شعبۀ  41/7/5358مورخ 5805571547700275
حتال  مسئولیت مدنی در قبال اعیان نجسه اشاره شده است، لذا هدف مسئولیت مدنی که اعتادۀ وضتع بته
لتزوم  سابق یا جبران خسارت است، در این آرا لحاظ شده و داشتن مالیتت ستگ تزیینتی در نگتاه جامعته،

طلبد، در غیر این صورت مجوز اتالف اموال افراد جامعه جبران خسارات وارده در خصوص این اعیان را می
 شود. جهت عمد یا تقصیر فراهم میبه

افزون بر قابلیت پذیرش مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوقی همتان طتور کته در قستمت اول بیتان شتد، 
حق این است که ضمان مطلقًا ثابت استت، هرچنتد »اند: ن کرده( بیا322تا4/321برخی از فقها )نایینی، 

ء مورد ضمان ملک نباشد؛ چراکه برای ثبوت ضمان، حق اختصاص صاحب نسبت به آن شیء کفایتت شی
تر از ملکیت که از آن تعبیتر بته حتق کند و برای ثبوت ضمان نیاز به ملکیت تام نیست، بلکه مرتبۀ پایینمی
کند، چون مالیتت و ملکیتتی ، ولی این ثبوت ضمان جواز خریدوفروش را ثابت نمیشود نیز کافی استمی

صترف وجتود حتق اختصتاص نظر فقهی برای جریان ضمان، وجود حق کافی استت و بهاز«. وجود ندارد
 مسئولیت مدنی ثابت است و نیازی به ورود به بحث مالیت نیست. 
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 سئولیت جزاییم .3-4
های مدنی، برای حمایت از حقتوق متالی و اعتبتاری آن مقابل تحلیلقاعدۀ جزایی درعین استقالل در 

ترین جنبتۀ ختود در موضتوعات (. نظتم عمتومی در قتوی455، حقاق دعاو شود )خدابخشی، وضع می
دهد و حفظ این نظم اقتضا دارد که حقوق کیفری نوعی، وابستتگی بتا کیفری تبلور یافته و واکنش نشان می

تمایز بنیادین حقاق مدنی و این ویژگی همان استقالل حقوق کیفری است )همو،  حقوق مدنی نداشته باشد
(. آثار جزایی حمایت از اعیان نجس در مقایسه با آثار متدنی بتا مقبولیتت بیشتتری 325، و حقاق کیفر 

همراه است. محکومیت سرقت سگ تزیینی در آرای برخی محاکم و نظریات مشورتی متعدد که در مبحث 
هتای فرهنگتی، اقتصتادی، اجتمتاعی و احتترام بته به مالیت این اعیان و معیارشد، نشان از توجه  اول بیان

تنها ارزش اقتصتادی ای دارد و نتهحقوق اشخاص است. حقوق کیفری به مفهوم اقتصادی مال توجته ویتژه
ایم متالی ختود را بتا کند، بلکه اساسًا موضوع جراشیایی مانند موادمخدر، ماهواره، اعیان نجس را تأیید می

کند نه ارزیابی درونی و ارزشی. میان مال ذاتی و مال تبعی و ستند متالی نیتز تفتاوت نگاه بیرونی تعیین می
(. عالوه 284تا285داند )همو، همان، گذارد و ارتکاب اعمال مجرمانه در تمام این موارد را یکسان مینمی

ها دشوار است نیز غافل مایت از اشیائی که تلقی مال بر آنبر مالیت این اعیان، نظم عمومی جامعه برای ح
های اساستی جامعتۀ ها و ارزشنظمی، نقض هنجارومرج و بینمانده و تجاوز به حقوق افراد، ترویج هرج

(. از همین جهتت استت 40زاده، خود با فلسفۀ وضع قواعد کیفری در تعارض است )افراسیابی و مصطفی
عمال کند دمکه مقنن به ولیب  و زمینۀ اختالف در جامعه را  1اجازه نداده است که شخصًا حق قصاص خود را ا 

البته قطعتًا  2ای خاص را به هم بزند. فراهم آورد یا با تلف برخی اعیان نجس نظم و امنیت عمومی در زمینه
م شترعیت متالی در نوع مجازات توجه به نوع مالیت گاهی مدنظر قانونگذار قرار گرفتته و شترعیت یتا عتد

ای که وجود مالیت شرعی از شرایط اساسی در ثبوت حد برای جترم گونهکیفیت جرم را تغییر داده است، به
دهد. بنتابراین کاهد، اما شدت مجازات را کاهش مینداشتن شرعی از قبح عمل نمیسرقت است و مالیت

اجتمتاعی، نظتم و امنیتت عمتومی های بنتدهایی اشتخاص از قیدوتمسک به عدم مالیت شرعی موجب ر

                                                 
علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصباص و پرداخبت   که مجنیدرصورتی: »8934قانو  مجازات اسالمی مصوب  984 ۀاد. م8

 .شودمستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آ  قصاص ن ی . ...پ...  .ب...  .الف :شوددیه محکوم ن ی
 ... . .ث...  .ت

« تعزیبرات »این ماده بدو  اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقبرر در کتباب پبنجم     و پ الف، ب اقدام درمورد بندهای». 8ۀ تبصر
 «.شودمحکوم می

هبای حیوانبات   با اصالحات بعدی، شبکار و صبید برخبی از گونبه     8926قانو  شکار و صید مصوب  80و  84مثال بر اساس مادۀ برای  -4
جدول  88شود و سازما  حفاظت محیط زیست حق مطالبۀ ضرر و زیا  ناشی از جرم را دارد که بر اساس ردیف تلقی میشده جرم ح ایت

بینی شده و مورد ح ایت العین است نیز پیشبهای جانورا  وحشی موضوع بند چ قانو  شکار و صید، گراز که نوعی از گونۀ خوک و نجس
  قانونگذار قرار گرفته است.

http://www.davoudabadi.ir/article/1832/ماده-302-قانون-مجازات-اسلامی
http://www.davoudabadi.ir/article/1832/ماده-302-قانون-مجازات-اسلامی
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توان ربودن بدون مجوز سگ فردی در معابر را اعم از اینکته بتا توستل بته زور باشتد یتا نیست. چگونه می
که منع قانونی برای نگهداری آن نیست؟ آیا آثار چنین اقداماتی جز حمایتت از نباشد، مجاز شمرد درحالی

رو است که برخی هنجارگرایی را پایگتاه استتقالل حقتوق بزهکار و نقض نظم و امنیت جامعه است؟ ازاین
( و معتقدنتد کته مبتانی 371کیفری تلقی کرده )خدابخشی، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقتوق کیفتری، 

انگاری حقوق کیفری تابعی از حقوق مدنی نیست، بلکه از اصل ضترر عمتومی و صتدمه سرچشتمه جرم
در پی جبران خسارات به مفهوم اخص خود نیستت، بلکته بتا  (. حقوق کیفری375گیرد )همو، همان، می

های خاص ختود اهتداف دیگتری همچتون، تنبته و پیشتگیری اعتم از فتردی و اجتمتاعی را در ذهتن ابزار
(. از همتین جهتت استت کته برختی 51، مقدمو  عموح حقواق؛ کاتوزیان، 25تا28پروراند )اردبیلی، می

های مادی و اعتباری اشتخاص بتا فلستفۀ حقتوق کیفتری ع عالقهدانان معتقدند حمایت از همۀ انواحقوق
سازگار است و محدودیت تنها باید در مواردی باشد که مال در هر دو حوزۀ مدنی و جزایی فاقد ارزش ذاتی 

(. با این تحلیل مالیت عرفی سگ تزیینی اعمتال 454، حقاق دعاو و حمایت قانونی باشد )خدابخشی، 
 طلبد. این زمینه را می قواعد حقوق کیفری در

 
 گیری نتیجه

نداشتتن در آن برجستته استت و تغییترات مالیت های تزیینی که جنبۀفقهی دربارۀ سگ به زمینۀتوجهبا
های متفاوت  حمایتی کند، رویکردهای تزیینی را تقویت میشده که ُبعد مالیت عرفی سگاجتماعی  حاصل

های تزیینی سبب صدور آرای متفاوت در رویۀ قضتایی شتده ندگان سگحمایت نسبت به حقوق دارو عدم 
ستمت جبتران خستارت و حمایتت از حقتوق رغم این اختالف، تحلیل آرا نشان از گترایش بته است. علی

ح قانونی، جبران خستارت زیانرسمی افراد در برابر هرگونه تجاوز دارد و به دیتده الزم جز موارد ممنوع  مصرب
ت مسئولیت مدنی برای متجاوزان به حقوق دارندگان سگاست. این ام ها تزیینی است. واکنش حقوق ر ُمثب 

نظمتی گریز از بیهای اجتماعی و کیفری به این موضوع نیز با قاطعیت بیشتری همراه است. توجه به هنجار
یتان استت. و استقالل حقوق کیفری از حقوق مدنی از مبانی اصلی مسئولیت کیفری در خصتوص ایتن اع

به مالیت عرفی این اعیان که از دیدگاه حقوقی و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و همچنین حتق باتوجه
دهد، باید رویکرد حمایتی را لحتاظ کترد و نتتایج ایتن های تزیینی میاختصاصی که فقه به دارندگان سگ

باید گفت: تحقق رویۀ قضتایی واحتد  رویکرد حمایتی )مسئولیت مدنی و کیفری( را نیز بار کرد. درنهایت
االتباع است، لذا شایسته است تا با درنظرگترفتن شترایط و منوط به تصریح مقنن یا صدور آرای قضایی الزم

 های جامعۀ امروزی، مراجع تقنینی صریحًا تدبیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کنند. بنیان
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 منابع
 قرآن کریح

 ق. 5251هادی)ع(، قم: امام، نعالمقعلی، بابویه، محمدبنابن
 ق. 5381البیت)ع(، دوم، قم: آل چاپ، دعائح اإلسالممحمد، بنحیون، نعمانابن

 .1341میزان،  تهران:، 14، چاپحقاق جزا  عمامیاردبیلی، محمدعلی، 
ها  فقوه ام  آما هدو فصمن، «رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلین»زاده، اصغری، عبدالرضا و مهدیه لطیف

 .117تا133صص، 1346، 11ش ،مدنی دانشگاه عمام اسالمی  ضا 
بررستی رویکترد ابزارگترا بته حقتوق کیفتری ایتران در پرتتو  قتانون »زاده، افراسیابی، محمداسماعیل و فهیم مصطفی

 .16تا14صص، 1343، 67ش، ها  حقاق قضاییفصمنام  دیدگاه، «اساسی
 .1371وپنجم، تهران: اسالمیه، ، چاپ بیستنیحقاق مدامامی، سیدحسن، 

اول، قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشتت شتیخ اعظتم انصتاری،  چاپ، کتاب المکاسبمحمدامین، بنانصاری، مرتضی
 ق. 5251

 ق. 5201فتر انتشارات اسالمی، دقم:  ،لحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةااحمد، بنیوسفبحرانی، 
انگتاری و تعیتین کیفتر شتکار و نقد سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایتران در جرم»ر احمدی، جعفری، امین و اصغ

 .534تا503 ص، ص5357، 4، ش5ا ،پژوهشنام  حقاق کیفر ، «های جانوریصید گونه
 ق. 5205البیت، لآ: ، قمسائل الشیعةوحسن، محمدبنحر عاملی، 

 .1342دوم، تهران: شهر دانش،  چاپ ،قاق کیفر تمایز بنیادین حقاق مدنی و ح، خدابخشی، عبدالله
 .5351اول، تهران: شرکت سهامی انتشار،  چاپ، حقاق دعاو  )تحمیمی حقاقی  وایات(______________، 

 ق. 5245خمینی، تهران: تنظیم و نشر آثار امام، کتاب الطها ةالله، روحخمینی، 
 ق. 5201سماعیلیان، ا :قم ،فعمع المدا ک فی شرح مختصر الناجااحمد، خوانساری، 

 ،مجم  فقوه پزشوکی ،«بررسی فقهی حقوقی مالیت اعضای بدن انسان»رجایی، فاطمه و سیدمصطفی محقق داماد، 
 .573تا537صص، 5351، 47تا42ش

 ق. 5245پنجم، قم: انوارالهدی،  چاپ، منهاا الفقاهةروحانی، محمدصادق، 
 .525تا520صص، 5313، 545تا548ش، وکال مجم  کانان ،«مسئولیت مدنی»سپهوند، امیر، 

 تا. فروشی مفید، بیاول، قم: کتاب چاپالقااعد و الفاائد، مکی، شهید اول، محمدبن
 ق. 5250فروشی داوری، کتاب قم: الروضة البهیة فی شرح الممعة الدمشقیة،علی، بنالدینشهید ثانی، زین

 ق. 5251اول، مشهد: صاحب الزمان)ع(،  اپچ، مجمع الرسائلباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 .5355تهران: سمت،  ،مسئالیت مدنی )الزامات اا ا ا  قرا داد(الله رحیمی، صفایی، حسین و حبیب

 ق. 5245چاپ اول، قم: غفور،  ،آبادیتقریر ابوالفضل نجم بهحاشیة المکاسب، الدین، عراقی، ضیاء
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 ق. 5257نا، ، تهران: بی ابط  الثقافة و العالقات اإلسالمیة یات،لمسائل الناصراحسین، بن، علیالهدیعلم
 مرکتز فقهتیقتم: اول،  چاپ، المکاسب المحرمة -تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الاسیمة فاضل لنکرانی، محمد، 

 ق. 5247ائمۀ اطهار)ع(، 
 ق. 5242اول، قم: مجلسی،  چاپ،  سال  تاضیح المسائلفیاض، محمداسحاق، 

 .5350نهم، تهران: میزان،  ، چاپها و مسئالیت مدنی بدون قرا دادالزامده، سید مرتضی، زاقاسم
 ق. 5243اول، قم: منشورات صبح پیروزی،  چاپ، الغایة القصا  فی ترجمة العروة الاثقیقمی، عباا، 

 .5355می انتشار، اول، تهران: شرکت سها چاپ، (ها  اا ا ا  قرا داد )مسئالیت مدنیالزامکاتوزیان، ناصر، 
 .5387بیست وسوم، تهران: میزان،  چاپ، اماال و مالکیت_____________، 

ودوم، تهتران: شترکت ستهامی چهتل چتاپمقدم  عمح حقاق و مطالعه د  نظام حقواق ایوران، ____________، 
 .5383انتشار، 

التذخائر، -جا: کاشف الغطتاءبی ،شرح الشیخ جعفر عمی قااعد العالّمة ابن المطهرخضر، کاشف الغطاء، جعفربن
 ق. 5240

 ق. 5207اإلسالمیة،  دار الکتب ، تهران:الکافییعقوب، کلینی، محمدبن
 ق. 5252البیت)ع(، دوم، قم: آل چاپ، جامع المقاصد فی شرح القااعدحسین، بنمحقق کرکی، علی

 ق. 5242طالب)ع(، ابیبنیمدرسۀ امام عل قم: ،ناا  الفقاهة کتاب التجا ةأناصر، مکارم شیرازی، 
 ق. 5247طالب)ع(، ابیبناول، قم: مدرسۀ امام علیچاپ، دائرة المعا ف فقه مقا ن، _________________

 ق. 5251تفکر، : قم د اسات فی المکاسب المحرمة،، حسینعلی، منتظری
 .28تا41، ص5382، 32، شنشری  قضاوت، «گزارش نشست قضایی استان»پور، حمید، مهدی

ودوم، تهتران: میتزان، بیست چاپ حقاق کیفر  ااتصاصی جرایح عمیه اماال و مالکیت،میرمحمد صادقی، حسین، 
5387. 

 ق. 5253تقریر محمدتقی آملی، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی، نایینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، به
 ق. 5257اول، قم: دفتر تبلیغات اسالمی،  چاپ، األحکام عاائد األیام فی بیان قااعدمحمدمهدی، نراقی، احمدبن

 ق. 5251البیت)ع(، اول، قم: آل چاپ، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة_______________________، 
فقه مطوابق موذهب اهول بیوت  فرهنگهاشمی شاهرودی، سیدمحمود و جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، 

 ق. 5242بیت)ع(، م: دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهلاول، ق چاپ، عمیهح السالم
اول،  چتاپ البیت عمیهح السالم،ماساعة الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهل________________________، 

 ق. 5243بیت)ع(، قم: دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل
قم: دائرة المعتارف فقته  ،بیت علیهم السالممجلۀ فقه اهل»قسمت اول،  -همراه با دایرة المعارف فقه اسالمی اتالف

 .443تا554، ص 10بیت)ع(، شاسالمی بر مذهب اهل
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قم: دائترة المعتارف فقته  ،مجم  فقه اهل بیت عمیهح السالمقسمت دوم،  -همراه با دایرة المعارف فقه اسالمی اتالف
 .454تا582، ص15بیت)ع(، شاسالمی بر مذهب اهل

قتم: دائترة المعتارف فقته  ،مجم  فقه اهل بیت عمیهح السوالم، «پول جدید از نگاه اندیشمندان»علی، یوسفی، احمد
 .515تا508، ص52بیت)ع(، شاسالمی بر مذهب اهل


