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و  یت مدنیآثار مسئول
  در قرآن خسارت  جبران

*نیا محمود حکمت
  

  **حسین هوشمند فیروزآبادي   ________________________________________________  

  چکیده
از اصـول مهـم مسـئولت     ،انبـار یعامل فعـل ز  هیاز ناح زیاندیدهلزوم جبران خسارت 

اصـل در حقـوق    نیـ . ارود یشمار مـ  هب یحقوق يها همه مکاتب و نظام انیدرم یمدن
در  یاتیدارد و آ يا ژهیو گاهیاست، جا یحقوق يها نظام نیتر مهمکه از  زین یاسالم

اعتـداء،   اتیـ ماننـد آ  ؛است افتهی ختصاصا امر نیقرآن به ا یعنیمنبع فقه  نیتر مهم
لزوم  یحکم وضع نکهیبرا عالوه اتیآ نیا. از سوء جهر بهانتصار، معاقبه و  ئه،یجزاء س

خـارج از   تیاصـول مهـم مسـئول    یبرخـ  کـرد، اسـتخراج  توان  میجبران خسارت را 
 ندجبران خسارت مان يها وهیش یاصل جبران کامل خسارت و برخهمچون  را قرارداد

مت) یا قیق معادل (مثل یرخسارت (اعاده وضع سابق) و جبران ازط ینیجبران ع وهیش
  د.کراستخراج توان  می ،یمال هاي تدر خسار

، تقاص، یم وضعکئه، حیضمان، اتالف، معاقبه، اعتداء، انتصار، جزاء س :واژگان کلیدي
    .یت مدنیآثار مسئول

                                                   
  .)mh.hekmatnia@yahoo.com( یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند* استاد 

مسـئول   سـنده نوی /يبروجـرد  یالعظمـ اهللا  تیـ دانشگاه آ اریه قم و استادیآموخته حوزه علم ** دانش
)h.houshmand@chmail.ir(.  

mailto:mh.hekmatnia@yahoo.com
mailto:h.houshmand@chmail.ir
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  مقدمه
 شده وارد يو بر که است یهای خسارت جبران ،زیاندیده انسان دغدعه نیتر مهمهمواره 

 تیمسـئول  حقوق زیبرانگ جنجال موضوعات ءجز جبران قابل خسارت از بحث و است
 هـاي  خسـارت  انـواع  جبـران  وهیشـ  و امکانباره درگوناگونی  نظرات ،بوده رانیا یمدن
  .است شده ارائه زیاندیده بر وارده يمعنو و یمال ،یبدن

 گرفتـه  قرار نظر مد مبسوط صورت هب یمدن تیمسئول حوزه ،اسالم یحقوق نظام در
ـ امام يفقهـا  اکثـر گرچه  و است مفهـوم   بـه  یت مـدن یمسـئول  بـه  را یمسـتقل  بحـث  هی
ات و... یـ د ،غصـب  همچون گوناگونی یفقهمباحث  در ،اند اش اختصاص نداده يامروز

 مقام هر ر، دیلک يضمن ارائه قواعد و اند شده جبران قابل هاي خسارت لهئمس متعرض
  اند. دهکر مطرح باره نیدرا را یمباحث

 بـر  ،یمـدن  تیمسـئول  ازجملـه  ،موضـوع  هر در فقها تمرکز نیتر ییابتدا و نیتر مهم
 ارکـان  مبنا،درباره  کهمهمی  مطالب رغم به ،یمدن تیمسئول مبحث در. است قرآن اتیآ
ـ آ یبرخ توجه مورد کیهر هک دارد وجود تیمسئول موجب خاص نیعناو و  قـرار  اتی

 جبـران  يهـا  وهیش و یمدن تیمسئول آثار موضوع ،اند شده یبررس خود يدرجا و گرفته
ـ امام يفقهـا  کـه  دارنـد  وجـود  يموارد ،قرآن اتیآ انیدرم. دارد تیاهم زین خسارت  هی

ـ ب به يموارد در و  اند شدهقائل  خسارت جبران و ضمان به يموارد در آنها استناد به  انی
  .اند پرداخته زین خسارت جبران وهیش

 جبـران  بـا  مرتبط اتیآ بر تمرکز و یبررس با که است نیا برحاضر تالش  مقاله در
 و گـردد  همـوارتر  یاسـالم  منـابع  در یمـدن  تیمسئول نظام یطراح يبرا راه ،خسارت

ـ ن حکمـت : ك.ر(اسـت   شده برداشته تاکنون که ییها گام  ؛ابـد ی تـداوم ) 7ص ،1386 ا،ی
 مـوارد  بـه  خسـارت،  جبـران  بـا  مـرتبط  اتیآ از کیهر انیب ضمن درادامه منظور نیبد

 جبـران  بـر  را کیـ هر داللت سپس و میپرداز یم ضمان بحث در هیآ هر از فقها استفاده
  کنیم. می یبررس خسارت
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  اعتداء هیآ. 1
» اعتداء« به معروف هیآ است، شده استدالل ، بداناتالف هقاعد مورددر هک اتىیآ از ىیک
 رد،کـ  تجاوز شما به سکهر :میکعلَ اعتَدى ما بِمثْلِ هیعلَ فَاعتَدوا میکعلَ اعتَدى فَمنِ: «باشد می

  .)194: بقره( !»دینک تعدى او بر آن همانند
 گـران ید حقـوق  و منـافع  ،اموال ردنک تلف هک است صورت بدین استدالل چگونگى

 مقـدار  همـان  بـه  ه،یآ مدلول اساس بر و است تعدى قیمصاد از ىیک آنان، اجازه بدون
ـ  بى و شود گرفته متجاوز از است زیجا  وللمـد  مکدست ـ هیآ حیصر میینگو اگر شک 

  .است متجاوز شخص ضمان آن، التزامى
 مکـارم ر.ك: انـد (  گفتهگونه  ، ایناستمربوط  هیبیحد واقعه به که هیآ نزول شأن در

 حـرام  هاى ماه در جنگ دانستند مى هکم انکمشر چون که) 32ص ،2ج ،1374 ،يرازیش
 اسـالم  گـر یردیتعب بـه  و ستین زیجا اسالم ازنظر) رجب و محرم، الحجه ذى، القعده ذى(
ـ دل نیهمـ  بـه  ؛است ردهک امضاء ،داشته وجود پیشاز هک را سنّت نیا  داشـتند  درنظـر  لی

 نیا گمانشان دیشا و شوند ور حمله آنها به حرام هاى ماه در وکنند  ریغافلگ را مسلمانان
 و زندیخ برنمى مقابله به مسلمانان ،رندیبگ دهیناد را حرام هاى ماه احترام آنها اگر هک بود
ـ پا پندارها نیا به بحث مورد هیآ .اند دهیرس خود مقصود به ،شودگونه  این اگر  و داد انی

 دسـت  حرام هاىماه در آنها اگر داد دستور و ردک برآب نقش را آنها احتمالى هاى نقشه
  .ستندیبا آنها درمقابل مسلمانان بردند، اسلحه به

 امـن  حـرم  ــ  هکـ م نیسـرزم  ای حرام ماه احترام که معناست نیبد درواقع جمله نیا
 آن احترام هک سانىک دربرابر ولى شمرند، مى محترم را آن هک است سانىک دربرابر ـ خدا

 اریکـ پ وارد آنهـا  بـا  دارنـد  حق مسلمانان و ستین الزم آن تیرعا ،گذارند مى پا ریز را
 از استفادهسوء  رکف به انکمشر گرید تا است قصاص ینوع؛ درحقیقت این مسئله شوند

 .فتندین هکم محترم نیسرزم ای حرام ماه احترام
ز یـ ه شامل موضوع مـورد بحـث ن  کعمومى  لى وک يدستورقرآن کریم همچنین به 

  د:یفرما مى کند و میشود، اشاره  مى
 :نَیمع الْمتَّق موا أَنَّ اللَّهواتَّقُوا اللَّه واعلَ علَیکم  علَیکم فَاعتَدوا علَیه بِمثْلِ مااعتَدى  فَمنِ اعتَدى
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ـ نکآن بـر او تجـاوز    مانند به ند،کس به شما تجاوز کهر ـ زیولـى از خـدا بپره   ،دی  و[د ی
  .)194(بقره:  اران استکزید خدا با پرهیو بدان کنید]روى ن ادهیز

  جبران خسارت يه اعتداء برایموارد استفاده فقها از آ .1ـ1
ـ ن ضـمان  بـودن  مىیق ای مثلى بر اتالف، هقاعد اثبات بر افزون ه،یآ نیا با طوسى خیش  زی

 ،همـو ( خالفال و) 65ص ،3ج ،1387 ،یطوس( مبسوطال تابک در يو. کند می استدالل
ـ مثل در ندکمى اقتضا مماثله هک ردهک استدالل هیآ بر گونه نیا ،)402ص ،3ج ،1407  ،اتی

  :سدینومى و باشد ضمان مورد متیق ،اتیمیق در و مثل
 دارد مثل هک اموالى: است گونه دو زین وانیرحیغ. وانیرحیغ و وانیح: اندگونه دو اموال

 مـال،  اگر ،ندک غصب را اموال نیا از زىیچ غاصب، چنانچه...  ندارد مثل هک اموالى و
ه: یآ لیدل به ؛است آن مثل ضامن ،شده تباه مال، اگر و است آن اصل ضامن ،است باقى

  .)60ص ،3ج ،1387 ،همو(» ... میکعلَ اعتَدى فَمنِ«
ـ ( سیادر ابن چونهم گرید يفقها ،شانیا تبع به  اول دیشـه  و) 480ص ،2ج ،1410 ،یحلّ
ـ  امـوال  در مثـل  ضمان به ،هیآ از استفاده با زین) 113ص ،1417 ،عاملی(  مـت یق و یمثل

ـ ا به زین یطبرس چونهم نامفسر یبرخ کالم دراند.  شده قائل تعذر درصورت  حکـم  نی
  .)51ص ،2 ج ،1372 ،یطبرس( است شده اشاره
 ،اسـت  متعـذر  مثـل  پرداخـت  کـه  ییدرجا ،یمثل مال درقبال متیق پرداخت بارهدر
 ظلـم  مـالش  از مالـک  منـع  چـون  کـه شده است  استدالل گونه مذکور این هیآ به باتوجه

 جمع يبرا ،است رممکنیغ و یمنتف نیز مثل پرداخت به ضامن الزام سوییاز و باشد می
 مـت یق پرداخـت  به ضامن الزام و میدان میملزم  متیق پرداخت به را يو ،حق دو میان

 کرده، يتعد که يمقدار از شتریب ضامن به چون ؛ندارد یمنافات هیآ با مثل تعذر درحالت
  ).327ص ،25ج ،1413 سبزوارى،( است نشده يتعد

 النفـع  عـدم  مسـئله  در ،اند شده قائل ضمان به ،هیآ استناد به فقها که يگریدموارد  از
 افـت یدر و او کـارکردن  مـانع  يو حبس با يگرید که است گر صنعت ای کسوب انسان

 نیا در گرفته صورت يتعد به اشاره باباره  دراین فقها یبرخ. شوداش  یآت نفع و اجرت
ـ آ لیدل هب ـ ضمان به حبس،  ضـمان  ادلـه  از یکـ ی وانـد   شـده ــ قائـل    اشـاره  مـورد  هی
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  :دیگو می باره نیدرا لىیاردب مقدساند.  دانسته همان را کننده حبس
ـ ز ؛اسـت  ضامن نبرد، انتفاع او از اگرچه ،ندک حبس را گرى صنعت سىک هرگاه  در رای

. رندیبم گرسنگى از الشیع و خودش بسا چه هکآن خاطر به ؛است مىیعظ ضرر امر، نیا
 تقـاص  مجوز آنکه مانند است عملى بد، عمل مجازات و است متعدى حابس، عالوه به

  .)513ص ،10ج ،1403 ،یلیاردب مقدس( است مظلوم
  :دیگو می هیآ به اشاره با مورد نیدرا زین يبجنورد

 از يو يفایاسـت  مـانع  و بازداشته عملش از و نموده حبس را او که یکس ستین یشک
 وارد او بر که يضرر زانیم به دارد حق زین يو نیبنابرا ؛کرده يتعد او بر ،شده منافعش

  .)183ص ،4ج ،1419 ،يبجنورد( ردیبگ غرامت او از و نموده يتعد او به ،کرده
 اهـل وسـیله   بـه  جنگ در مسلمانان اموال اتالف بارهدر عالمه حلّی همچون فقها یبرخ

 درمقابـل  مسـلمانان  ، ولـی دارند یمال ضمان یبغ اهل معتقدند هیآ نیا به استناد با ،یبغ
 آنها کشتن در واست  داده متجاوز دفع اجازه مسلمانان به هیآ چون ؛ندارند یمال ضمان
 حلّـى،  عالمـه ( بـود  نخواهـد  یضمان زین اموالشان در یاول قیطر به پس ؛ستین یضمان
  .)192ص ،15ج ،1412

قائـل   تقاص جواز به ،گرید اتیآ یبرخ و هیآ نیا به باتوجه يمتعدد يفقها نیهمچن
 ،1ج ،1419 مقــداد، فاضـل  /722ص ،2ج ،تــا] [بـی  ،يســبزوارمحقـق  ر.ك: ( انــد شـده 

  .)327ص ،25ج ،1413 سبزوارى، /345ص

  ه بر جبران خسارتیامکان داللت آ .1ـ2
است کـه در   يتوجه به چند امر ضرور ،ه بر جبران خسارتیان داللت آکام یدر بررس

  شود. ذیل بدان اشاره می

  اختصاص یا عدم اختصاص آیه به جنگ .1ـ2ـ1
 اختصـاص  عدم ای اختصاص یبررسشود،  توجه دیبا هیآ نیادرباره  که یمسائل از یکی
 مثـل  بـه  مماثلت بحث فقط و باشد داشتهاختصاص  جنگ به هیآاگر . است جنگ به هیآ

 و یمـال  ضـمان  بـه  و داد میتعمـ  دیگر موارد به را آن توان نمی ،دیبگو جنگ درزمان را
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  .شد قائل موارد همه در خسارت پرداخت
 مدرك عنوان به ای یمال ضمان موارد يبرا اعتداء هیآ به فقها متعدد هاياستناد گرچه

 ،دارد کمتري طرفدار ،جنگ زمان به هیآ اختصاص هینظر که دهد می نشان ،اتالف قاعده
  .است شده طرح یبرخوسیله  به نظر نیاولی 

 قصاص لهئمس به هیآمعتقد است  نمونه ریتفس کتاب در شیرازي مکارم اهللا آیتهرچند 
 شـامل  زین را حقوق دیگر و مالى امور هکبل ست،ینمنحصر  گرید اتیجنا ای قتل برابردر
 بحـث  در یـۀ فقهلا قواعـد الکتاب  در ولی ،)32ص ،2 ج ،1374 ،يرازیش مکارم( شود مى
 نفـس  قصـاص  و حرام يها ماه در قتال مسئله به ناظر هیآ نیا است معتقد یمیق و یمثل

 بـه  ضـمان  مسئله و است شده ریتعب يتعد به طرف دو هر عمل از لیدل نیهم به و است
ـ آ از )حـرام  يها ماه در جنگ به هیآ اختصاص( امر نیا و ستین دست نیا از تلف  اتی
 امـام  مانند زین یبرخ). 242ص ،2ج ،1411 ،يرازیش مکارم( گردد می روشن بعد و قبل
ـ یخم ـ  جنـگ  بـه  و شود نمی شامل را موارد همه در یمال ضمان هیآ نیا که ندا قائل ین  ای

 ،1ج ،تـا]  [بی نى،یخم( دارداختصاص  مهاجم برابردر دفاع همچون جنگ هیشب يموارد
 .)482ص

 ؛اسـت  نکـرده  صـادر  را حـرام  فعـل  اجـازه  عنوان چیه به فهیشر هیآ اینکه گرید نکته
 شـما  به سکهر شود گفته که ستین یجابیا مفهوم انیب درمقام فهیشر هیآ گرید عبارت به

 مفهـوم  نیا درمقام هکبل کنید، عدوان و ظلم او به دیتوانمى نیز شما د،کر عدوان و ظلم
 و ظلم او به و دیبده را پاسخش حرام با شما دینبا د،کر ظلم شما به سىک اگر هک است

ـ کن مراجعه او به دیتوانمى) الجواز مفروض( زانیم و مقدار همان به شما کنید؛ عدوان  د،ی
  .یستن محرمات انجام مجوز ؛ پسشتریب نه

 بـر  اعتـداء  اطـالق  و جزاست و جبران ،فهیشر هیآ در اعتداء ازاساس مقصود  براین
 مشـابه  قـاً یدق عمـل  انجام معناي به و ستین حرام ارتکاب مجوز ،زیاندیده شخص فعل
 زدن آتـش  با او اگر گفت توان نمی یعنی ؛ستین رساننده انیز هیناح از افتهی ارتکاب عمل

 واژه از اسـتفاده  بلکه ،بزنند آتش را اوتوانند  می نیز دم ايیاول ،است کشته را او يگرید
 استصحاب اتیروا یبرخ در که است یعبارت همانند ،زیاندیده عمل يبرا هیآ در اعتداء
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 بـا  ؛اسـت  شده شک درمورد نقض اطالق آن در و است آمده» نیقیبال الشک نقضی« مانند
ـ  شک يبرا نقض اطالق نیا که ستین شک در یابرام و استحکام نکهیا ـ دل هب  مقابلـه  لی

ـ  نقـض  استحکامش و ابرام لیدل هب نیقی در چون پس ؛است آمده نیقی در نقض  کـار  هب
 و اعتـداء  اطالق گفت دیبانیز  نجایدرا نیبنابرا ؛است رفته کار هب نیز شک يبرا ،رود می

 را يگـر ید مال یکس اگر یعنی ؛است مقابله درمقام ،زیاندیده شخص يبرا آن استعمال
 باشـد  مـی  زیجـا  رساننده انیز از مزبور مال يفایاست زین زیاندیده يبرا ،کند تلف عدواناً

  .)171ص ،2ج ،1416 ،يزیتبر: ك.ر(
  اند: گفته مطلب نیا دییتأ دربرخی فقها 

 ظـرف،  شکسـتن  درمقابـل  که ستین نیا مثل به اعتداء يمعنا ،است واضح طورکه همان
 شکسـتنش  درمقابـل  ظـرف  مـت یق افـت یدر منظـور  کهلب ،شود شکسته متجاوز ظرف

 خانـه  کـه  یکسـ  نیهمچن .باشد می موارد نیدرا مثل به اعتداء يمعنا عرفاً نیا و باشد می
 رااش  خانـه  درمقابـل  که کند نمی جادیا را حق نیا زیاندیده يبرا ،بزند آتش را يگرید

 ،1411 رازى،یشـ  مکارم( کند اخذ ،است معادلش که را آن متیق دیبا بلکه ،بزند آتش
  .)194ص ،2ج

  ؟یکاثر هر ؟موصوله یا مصدري» ما« .1ـ2ـ2
ـ آ داللت بارهدر دیبا که دیگري مباحث از ـ آ در» مـا « کـه نیا ردیـ گ قـرار مـد نظـر    هی  ،هی

 بـدون  فقهـا  یبرخ که دارد تیاهم جهت نیبد موضوع نیا ؟يمصدر ای است یموصول
 داللت آن بودن يمصدر احتمال لیدل به فقط ،»ما« بودن يمصدر ای بودن یموصول به اشاره

  اند. کرده دیترد ،ضمان بر را هیآ
 :بـود  خواهـد  گونه نیا هیآ يمعنا ،باشد داشته یموصول يمعنا» ما« اگر نکهیا حیتوض

 تجـاوز  شـما  بـه  آن واسطه به که يزیچ مانند به آنها به :علَیکم اعتَدى ما بِمثْلِ علَیه فَاعتَدوا«
 مصدر يمعنا» ما« از پس فعل ،باشد داشته يمصدر يمعنا اگر ولی ،»دیکن يتعد کردند،
 اگـر  :ائهاعتَد ما بِمثْلِ علَیه فَاعتَدوا»  :شود می ترجمه گونه نیا هیآ آن مطابق و داشت خواهد

  .»دیکن تجاوز آنها به تجاوزکردن، آن مانند به ،کردند تجاوز شما به
 قبـول  مـورد  وروشن » ما« بودن یموصول درصورت ضمان بر هیآ داللت بیترت نیبد
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  .گردد می مشکوك» ما« داشتن يمصدر يمعنا درصورت ضمان بر داللتش بوده،
 ،باشد مشکوك ما يبرا و میکن ثابت را آن بودن یموصول مینتوان اگر اساس براین

 درصــورت بتــوان نکــهیمگرا ،بــود خواهــد مناقشــه قابــل ضــمان بــر هیــآ داللــت
ـ درا کـه  کـرد  اسـتخراج  را ضمان زین» ما« يمعنا بودن يمصدر  مباحـث  صـورت  نی

انـد، همگـی    کـرده » ما« يمعنا بودن يمصدر ای بودن یموصول در فقها که يا پراکنده
 داشـته داللـت   ضمان بر تواند می هیآ درهرصورت چون ؛بود خواهد عبث و هودهیب

  .)88ص ،1386 ،این حکمت: ك.ر( باشد
  شود. که در ذیل به برخی اشاره می اند دهکر بحث طرح شکل چند به باره نیدرافقها 
ـ  یموصـول  یبررسـ  بـه  ورود بدون یبرخ ـ  ،»مـا « بـودن  يمصـدر  ای احتمـال  رفص 
 ،يبجنـورد ر.ك: انـد (  شده قائل ضمان يبرا هیآ از استفاده امکان عدم به ،بودن يمصدر
ـ آ داللت آن لهیوس به و اند دانسته یموصول را» ما« گرید یبرخ). 63ص ،4ج ،1419  را هی

 تواند می هم باز ،باشد يمصدر» ما« اگر یحتکه  اند قائلنیز  یبرخ .اند رفتهیپذ ضمان بر
  .کند داللت ضمان بر

 وجـود کـم   اسـت دسـت   معتقـد  ،ردیگ می قرارنخست  دسته در که يبجنورد مرحوم
  .)همان( شود استدالل بدان ستین حیصح پس ؛شود می هیآ اجمال سبب گرید احتمال
» مـا « دانسـتن  یموصول در ظاهراً ،اند شدهقائل  ضمان به ،هیآ از استفاده با که ییفقها

 هـم  دیشـا  وانـد   کـرده  اشـاره  ضمانگوناگون  مواردبه  ،هیآ استناد به واند  نداشته دیترد
 هماهنـگ  جـاوز مت دانستن ضامن و هیآ از ضمان استخراج با که يمتعدد اتیروا لیدل هب

ـ آ بـه  اسـتدالل تـر   . پـیش انـد  هندانست يضرور را بحث نیا به ورود ،است  مـوارد  در هی
ـ  گر صنعت انسان کننده حبس ضمان ای یمیق و یمثل مال ضمان چون يمتعدد  ضـمان  ای

  شد. اشاره ،اتالف از یناش
ـ آ از را ضـمان  تـوان  مـی  ،باشـد  يمصدر» ما« اگر یحتقائل است که  ینیخم امام  هی

 متقابل عمل و مثل به مقابله بر نیز فعل لحاظ به هیآ اگر است معتقد شانیا. دکر استخراج
وي  گرچـه  البته. )480ـ479ص ،1ج ،تا] [بی ،ینیخم( دیآ می دست به ضمان کند، داللت

ـ آ داللـت » مـا « بـودن  يمصـدر  احتمال با که را یدگاهید ،سخن نیا با  ضـمان  بـر  را هی
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 بـر  داللـت  اسـت  معتقـد  يگـر ید لیدل به ، ولیبرد می رسؤالیزاست،  ساخته مخدوش
 در مماثلت فقط و ندارد داللت» به يمعتد« در مماثلت بر هیآ ،شانیا ازنظر. ندارد ضمان
ـ آ ،باشد» به يمعتد« در مماثلت دیبا یمال ضمان يبرا چون و رساند می را اعتدا اصل  هی

  .)481ص همان،( دربرندارد را جهینت نیا
ـ  ،)... ياعتـد  فمـن ( اعتـداء  بـه  مربـوط  جملـه  است معتقد خمینیامام   جنـگ  بـه  ای

ـ  ياکبر کی ای ،ستین ضمان بر یداللت چیه آن در صورت نیدرا که دارداختصاص   یکل
 مـورد  نیا توان نمی و بود خواهد آن در داخل زین جنگ درزمان اعتداء ریناگز که است

 جنـگ  زمـان  اعتداء دخول با. داد ختصاصا یبه مسائل مال را هیآ و کرد خارج آن از را
 گفت توان نمی که شکل نیبد ؛رود می میاناز» به يمعتد« در یمثل اراده امکان اکبر نیا در
 اگـر  ای دیشبکُ آنها از تعداد همان به زین شما ،کشتند را يتعداد نمقاتال و نامتجاوز اگر
ـ کن يتعد عضو آن ریغ از دینبا شما ،کردند یاصابت شما از یکی خاص عضو کی بر  .دی

 هیآ از قصودم اًظاهر بلکه ،ستین اعتداء مقدار در مماثلت منظور ،هیآ در که استروشن 
 پـس  ؛دیکن يتعد آنها بر گونه همان زین شما ،کردند يتعد شما بر کفار اگر کهاست  نیا

 مورد ریغ در مثل ضمان استفاده امکان ،نباشد منظور هیآ نظر مد درمورد مثل که یهنگام
ـ ی هیآ در مذکور نهیقر .داشت نخواهد وجود اطالق لیدل هب زین  مقابلـه  ریتقـد  عـدم  یعن

ـ آ نظـر  مـد  یمال امور که دهد می نشان ،تجاوز جواز و مثل به ـ آ و اسـت  نبـوده  هی ـ  هی  ای
 دزد برابـر در دفاع مثل ؛باشد جنگ مانند که است يموارد شامل ای ،است جنگ مختص

  ).482ص ،1ج ،تا] [بی نى،یخم( مهاجم ای
» مـا « لمـه ک برفرض کهاند  گونه نتیجه گرفته از آیه مذکور این زین فقهااز  گرید یبرخ

 بـر  داللت ىدرصورت ـ مصدرى نه ـ   باشد یموصول معناى به» میکعلَ اعتَدى ما« جمله در
 و تجـاوز  متعلـق  هکـ  باشد) به معتدى( خارجى ایاش آن، از قصودم هک دارد متلف ضمان
 ارک و فعل ،موصول ماى مصداق اگر رایز ؛تجاوز و تعدى عمل نه ،اندشده واقع اعتداء

 دربرابـر  دیمجاز فىیلکت ازنظر شما هک شد خواهد گونه نیا هیآ معناى باشد، تجاوزگرانه
 زین شما ،ردک تصرف شما مال در او اگر عنىی ؛دینک مقابله لکش همان به تجاوزگرانه، ارک

ـ  و ننـده ک تلـف  شخص ضماناساس  . برایندیده انجام را ارک همان مجازید  شـدن  کمال
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 ،مـال  یـک  در تصـرف  جـواز  هالزم رایز ؛شودنمى استفاده هیآ از شده تلف مال صاحب
 ؛اسـت  زیجـا  آنها ردنک مصرف و اموال برخى در تصرف رو نیازا ؛ستین آن شدن کمال
  .باشد آنها کمال شخص، هکآن بى

  بر ضمان »فاعتدوا«داللت  .1ـ2ـ3
اشـتغال ذمـه و    ،اعتـداء  بـه  امراز  ایآ که است نیا هیآ داللت با مرتبط گرید مسئله

 در مثل پرداخت در ذمه اشتغال به ارشاد ایآ دیگر عبارت بهشود؟  می ضمان برداشت
 بتوانـد  تـا  است مالک يبرا یرخصت و اجازه نکهیا ای است یمیق در متیق و یمثل

 امـر  چنانچـه کـه   اسـت  روشـن  کند؟ یمیق در متیق و یمثل در مثل اخذ و مطالبه
 حـق  بـه  ،باشـد  اجازه و رخصت اگر و انباریز فعل عامل فیتکل به ،باشد يارشاد

  .است دهکر توجه مطالبه در زیاندیده
ت و حرمـت  یـ ممنوع ،ییم ابتـدا کـ ح ؛وجود دارد حکم سه یمدن تیمسئول در

اشـتغال   ،م دومکاست. ح یفیلکت یمکه حکگران است یرساندن به د انیاضرار و ز
م کـ ن حیناظر بر هم یت مدنیو مسئول باشد می یم وضعکه حکذمه و ضمان است 

ه ک باشد میبر وجوب جبران خسارت  یمبن یفیلکت یمکح ،مکن حیسوم .دوم است
  ن است.یهم یت مدنیاثر مسئول

 بـا  کـه  دارد اشـاره  یفـ یتکل حکـم  بـه  ،باشد يارشاد هیآ که یدرصورت ،حیتوض نیباا
ـ آدر  اعتـداء  بـه  امـر  چنانچه ولی 1،داشت نخواهدارتباطی  ضمان و خسارت جبران  هی

                                                   
بر امر ارشادي اشتغال ذمه یـا تـرخیص   » فاعتدوا«شاید بتوان بحثی را که برخی فقها درمورد داللت  .1

)، ذیـل عنـوان رخصـت و عزیمـت مطـرح      371ص، 1ج ،1418 اصـفهانى، (اند  و اجازه مطرح کرده
منظور تسـهیل بـر او    حکمی است که در موارد عذرداشتن مکلف، به» رخصت«، علم اصول درکرد. 

دراصطالح عبارت است از الزام شرعی به انجـام   »عزیمت«، ولی گردد ثابت می حکم اولیبرخالف 
مقتضـاي رخصـت الزامـی نـدارد و تـرك آن       بنابراین در موارد رخصت، عمل بـه ؛ کاري یا ترك آن

. در واجـب و تـرك آن ممنـوع اسـت     ،مقتضاي عزیمت در موارد عزیمت، عمل به ، ولیجایز است
 حـق  به ،باشد رخصت اگر و دارد اشارهرساننده  اشتغال ذمه زیان به ،باشد یمتامر عز چنانچه اینجا

و اگر مانند برخی آیـات دیگـر هـم رخصـت و هـم عزیمـت        است دهکر توجه مطالبه در زیاندیده
رسـاننده، عزیمـت در اشـتغال ذمـه      کند؛ یعنی براي زیان صورت نیز بر ضمان داللت می باشد، دراین
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بـر ضـمان بـه    » فاعتـدوا «هرچنـد داللـت    ،باشد داشته مالک اجازه و رخصت به اشاره
 ضـمان  یالتزام داللت به که به مالیتوان از رخصت آ می ،شود می یمنتف یداللت مطابق
  د.کررا استخراج 

ه ناظر بر رخصـت و  یظاهر آ ،اند فقها معتقد شده یه برخک گونه همانرسد  می نظر به
» فاعتدوا«توان داللت  می ) و373ص، 1418، یمحقق اصفهانر.ك: است ( کاجازه به مال

  رفت.یرساننده پذ انیبر ضمان ز یصورت التزام هرا ب
ـ را در آ» مثل«ه ک یطوسـ خ یه شیراد بر نظریضمن ا یمحقق اصفهانمرحوم  اعتـداء  ه ی
 ،)403ــ 402ص، 3، ج1407طوسـی،  ر.ك: ( است در فقه دانسته یمیو ق یمرتبط با مثل

تعـذر پرداخـت مثـل ازابتـدا      درصورتمت یه معتقدند اشتغال ذمه به قکرا  یسانکنظر 
ـ  هب ـ آ یوجود م  ،)98ص، 1، ج1406ایروانـی،   /219ص، 3، ج1414انصـاري،  ر.ك: ( دی

 ،رد و معتقد است اگر امر در آیه ارشادي باشدیپذ نمی »فاعتدوا«بودن  ارشادي درصورت
   :است متصور سه حالت

 ،کنـد  می مثل پرداخت به ارشاد هیآ مییبگو نکهیا کرد فرض توان می که یحالت نیاول
رسـاننده   زیـان  اعتـداء  زماننسبت به  ینوع مماثلبالفعل  شده تلف مال يبرا که ییدرجا

 ،اگر بالفعـل مماثـل نـوعی نداشـته باشـد      و باشد )اتالفو چه در  تلف(چه در  ضامن
ـ دل هبـ چـه عـدم وجـود مماثـل      ؛کنـد  می متیق به ذمه اشتغال به ارشاد  مماثـل  نبـود  لی

 نه ،باشد شده متعذرازابتدا  مثلش نکهیا ای )باشد یمیق نکهیا مانند( باشد یذات صورت هب
   ).371ص ،1ج ،1418 اصفهانى،محقق ( باشد يطار تعذر نکهیا

 مثـل  بـه  مـه بـه اشـتغال ذ   ارشاد هیآ مییبگو نکهیا است فرض قابل که یحالت نیدوم
که همان زمان فراغت ذمه  مالک اعتداءمالک (زمان  خسارت جبران درزمان اگر ،کند یم

ـ  زمان نیا در اگر و باشد موجود بالفعل ینوع مماثل ضامن است) ، بـود ن یممـاثل  نیچن

                                                                                                                        
کـه   »القصـاص  علَیکُم کُتب«ده، رخصت در مطالبه خسارت باشد؛ مانند آیه شریفه دی باشد و براي زیان

 رخصت اسـت. بـر قاتـل الـزام شـده      ،نسبت به قاتل، عزیمت و نسبت به اولیاي دمدر آن قصاص 
تواننـد   مـی ؛ انـد  اولیاي دم الزام به قصاص نشـده  ، ولیکه خود را دراختیار اولیاي دم قرار دهد است

 دیه بگیرند.عفو کنند یا 



18
 حسین هوشمند فیروزآبادي نیا و محمود حکمت  

 مالـک،  خسـارت  مطالبـه  زمـان  در اگـر  پـس  ؛کند می متیق به ذمه اشتغال به ارشاد هیآ
آنچه  نه متیق به امر اول از را ضامن ذمه اشتغال میکن یم کشف ،نباشد مال يبرا یمماثل

 بـه  لیتبد مثل، تعذر هنگام و است مشغول مثل به ابتدا از اش ذمهه کاند  ه مشهور گفتهک
   .)همان( دشو یم تیقم به ذمه اشتغال
 ،کند یمیق در متیق و یمثل در مثل به ذمه اشتغال به ارشاد هیآ حالت نیسوم در
ـ  حـدوثاً  ینـوع  مماثل مال، يبرا که ییدرجا یعنی ؛زمان درنظرگرفتن بدون  بقائـاً  ای
 مشـغول  مـت یق بـه  ذمـه  ،نباشـد  یمماثل نیچن اگر و شود مشغول مثل به ذمه ،باشد

 ؛اسـت  یمـ یق مانند مطلق صورت هب ،شده متعذر مماثلش که یمثل نیبنابرا ؛شود می
ـ  یحـدوث  صورت هب مماثلش پرداخت اگر که ستین گونه نیا یعنی  متعـذر  ییبقـا  ای

 اسـت  مشهور نظر خالف نظر نیا. شود می یمیق مانند کامالً بلکه ،شود یمیق ،شود
ـ  تعذر وجودآمدن به درصورت ،تیقم به ذمه اشتغال معتقدند که ـ آ مـی  وجـود  هب  ؛دی

   .باشد سریم مثل پرداخت بعدازآن ای ازآن قبل اگرچه
 پـس  ،باشـد  مالـک  اعتداء يبرا اجازه و صیترخ صرفاً و نباشد يارشاد هیآ اگر اما
 اعتداء يبرا مالک به دادن اذن چون ؛شود نمی راطالق داشتن متصو یعنی سوم شق اصالً

رسـاننده   زیـان  ذمه اشتغال مانندو  ندارد امعن ،اعتداء زمان در مثل فقدان وجود با مثل به
یکـی از دو   میناچـار  پـس  ؛باشد یکاف بقائاً ای حدوثاً ،مثل وجود مجرد که ستین مثل به

مماثل درزمان تلف یا اتالف یـا   بودن آیه در اعتداء به شق اول را انتخاب کنیم (مفید اذن
مماثل درزمان اعتداء مالک) که درصـورت پـذیرش شـق     بودن آیه در اعتداء به مفید اذن

شـود و بعـد آن حتـی     مـی  قهراً جبران با مثل منحصـر بـه زمـان تعـدي اول امـر      ،دوم
جبران با قیمت صورت خواهد گرفت و صـورت پـذیرش شـق     ،درصورت وجود مثل

 نباشد موجود آن قبل اگرچه ؛شود خسارت جبران بدان دیبا ،است موجود مثل اگرسوم 
 و قـت یحق در مماثل به آخر تا تلف نیح از ،باشد موجود مماثل اگر است زیجا مالک و

 و نظـر مشـهور تأییـد    ردیـ گ صـورت  کـار  نیا متیق قیازطر وگرنه ،کند اعتداء تیمال
  .)372ص ،همانك: .ر( گردد می

داللـت   ،بر رخصت و اذن براي مطالبه مالک» فاعتدوا«نتیجه اینکه با پذیرش داللت 
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 کـه توان قائـل شـد    می شود و می رساننده به داللت التزامی ثابت آیه بر اشتغال ذمه زیان
 مالـک  تـا  کنـد  می تیکفا ،مالک مطالبه ای مال شدن تلف زمان دو از یکی در مثل وجود

 ،ضامن وسیله به خسارت پرداخت زمان در ، ولیکند مماثل مطالبه شود محق و ابدی اذن
  .شود می لیتبد متیق به ناچار به ،بود متعذر ای نبود موجود مثل اگر

  ئهیس جزاء اتیآ. 2
 :است دانسته آن همانند يبد را يبد يجزاکریم،  قرآن هیآ چند درخداوند 
و زاءج ئَۀٍیس ثْلُها ئَۀٌیسنْ مفا فَمع و لَحأَص رُهلَى فَأَجاهللاِ ع یال إِنَّهبم حبـدى،  فرکی: نَیالظَّال 

 خداونـد  .خداسـت  با او پاداش ند،ک اصالح و عفو سکهر و آن همانند است مجازاتى
  .)40: يشور( !ندارد دوست را ظالمان

ـ  سانىک و: عاصمٍ منْ اهللاِ منَ مالَهم ذلَّۀٌ تَرْهقُهم و بِمثْلها ئَۀٍیس جزاء ئاتیالس سبواک نَیوالَّذ  هک
 را آنـان  خـوارى  و اسـت  مانندآن ،بدى] هر[ جزاى]  هک بدانند[ اند شده ها يبد بکمرت

  .)27: ونسی( ستین شانیا براى گرى تیحما چیه خدا درمقابل. ردیگ فرومى
 مـؤْمنٌ  هـو  و  أُنْثـى  أَو رٍکذَ منْ صالحاً عملَ منْ و مثْلَها إِالَّ  جزىیفَال ئَۀًیس عملَ منْ

خُلُونَی کفَأُولئنَّۀَ دقُونَی الْجسابٍ رِیبِغَ هایف رْزآن ماننـد  هب جز ند،ک بدى سکهر: ح 
ـ  مـرد  خـواه  ـ  دهـد  انجام اى ستهیشا ارک سکهر ولى ،شود نمى داده فرکی  ـ  زن ای

 آنهـا  به یحساب بى يروز درآن و شوند مى بهشت وارد آنها ،باشد مؤمن هک درحالى
  .)40  :غافر( شد خواهد داده

 میشو قائل اگر که شود رو روبه خود سنگ هم یمجازات با دیبا يبد هر ،اتیآ نیا مطابق
 خسـارت  رادیا شامل یبدن هاي خسارت و تیجنا ،جرح بر عالوه و دارد اطالق» ئهیس«

  .داشت خواهند داللت خسارت جبران و ضمان بر اتیآ نیا ،بشود زین گرانید بر یمال
ـ آ در» مثلهـا « پس از» عفو« کلمه قرارگرفتن از ـ ا ،يشـور  سـوره  40 هی  معنـا  نی

 خود حق دارد حق هیآ موجب به است زیاندیده که یکس هرچند که شود می برداشت
 ،2ج ،1417 ،شهابى( است راجح عفو ،کند عفو اگر ،کند خسارت جبران و ردیبگ را

ـ  نـاظر  ،هیآ ادامه در» عفو« آمدن ندمعتقد یبرخ لیدل نیهم به ؛)246ص ـ ا هب  امـر  نی
، )350ص ،1419 ،يشاهرودهاشمی ر.ك: ( شود مربوط می قصاص به هیآ که است
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 فقها دهد می نشان ،خسارت جبران يبرا آن از استفاده و هیآ نیا به فقها استناد ولی
 داننـد  نمی یبدن هاي خسارت و قصاص مختص را آن و اند قائل اطالق» ئهیس« يبرا
  بدان اشاره خواهد شد. ادامه در که

ـ ا اگـر  نکهیا به باتوجه ،است آمده هیآ در که یدوم» ئهیس« کلمه بارهدر  ئهیسـ  نی
 مقابلـه  و خسـارت  پرداخـت  اگر و ستین ئهیس و است حق قصاص باشد، قصاص

 نخست، احتمال :است شده داده احتمال چند ،ستین بد و ئهیس هم آن ،باشد مثل به
ـ ی بـودن  شکل هم و) 232ص ،4ج ،تا] [بی ،یکاظمر.ك: ( بودن زوج ازباب نکهیا  یعن
ـ ا از) 63ص ،4ج ،1419 ،يبجنـورد ر.ك: ( مشاکله صنعت لیدل هب  اسـتفاده  واژه نی

 ای قاتل شخص يبرا خسارت جبران ای قصاص عمل نکهیا ،دوم احتمال ؛است شده
 ،تا] [بی ،یکاظمر.ك: ( شود می محسوب بد و ئهیس است، زده خسارت که یشخص

  ).232ص ،4ج

  جبران خسارت يه براین آیموارد استفاده فقها از ا. 2ـ1
 را ضـمان  آن از و انـد  قائـل  اطـالق  هیآ نیا يبرا فقها دهد می نشان که يموارد ازجمله

 اهـل  آنچـه . اسـت  عدل اهل با جنگ در یبغ اهل يها اتالف درمورد ،اند دهکر برداشت
 از یکی و هیمالک ،هیامامازنظر  مال، و نفس از اعم ،کنند می تلف نامؤمن با جنگ در یبغ

 یمـال  غرامت و نندک خسارت جبران هیآ نیا لیدل هب دیبا و است مضمون ،هیشافع اقوال
  ).418ص ،9ج ،تا] [بی ،عالمه حلّی( بپردازند هید و

 ضماناست  معتقد یلیاردب مقدس. است شده استفاده نیز حابس ضمان در هیآ نیا از
 مـال  ،آزاد انسـان  چون ستین غصب از یناش گر صنعت منافع به نسبت کننده حبس فرد

ـ آ و ضـرر  ینفـ  قاعـده  از یناش يو ضمان بلکه ،شود غصب تا شود نمی محسوب  یاتی
  .)513ص ،10ج ،1403 ،یلیاردب مقدس( است ئهیس جزاء و اعتداء هیآ مانند

 رازى،یشـ ر.ك: ( ي دیگـر فقهـا  و) 27ص ،1415 حلّى،ر.ك: ( هیفقه بحوث در حلّی
 اند دانسته اتالف قاعده یقرآن مدرك به مربوط اتیآ از یکی را هیآ نیا) 119ص ،تا] [بی

 اند. دهکر ضمان برداشت آن از و
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ـ  مال ضمان بر که یاتیآ از یکی ،اتالف درصورت اساس براین  داللـت  مثـل  بـه  یمثل
 /30، ص1422 الغطاء، اشفکاند ( جسته استناد بدان فقها که است فهیشر هیآ نیا ،کند می

 و ضـرورت  روي از کـه  اسـت  يقهـر  بـدل  مـت، یقولـی   ،)137ص ،1ج ،1359 ،همو
  ).137ص ،1ج ،1359 ،همو( شود می حکم بدان ییاستثنا درموارد

  بر جبران خسارتجزاء سیئه ات یداللت آ .2ـ2
ـ آ کـه  است نیا ئهیس جزاء اتیآ در یبررس قابل موضوعات از یکی  واژه بـه  باتوجـه  ای
 یمـ یق اتـالف  در را متیق و یمثل اتالف در را مثل ضمان توان می ،اتیآ نیا در» مثل«

  ر؟یخ ای دکر استخراج
ـ  قـى یحق مسـاوى  بـه  تـوان  می ،است آمده هیآ در هکرا » مثل« ،مقداد فاضلازنظر   ای

 زىیـ چ را قـى یحق مسـاوى  گـاهى  و دکـر  حمـل  ارزش در مساوى ای مکح در مساوى
» مثـل « از فقهـا  مقصـود  همان که است مساوى نام، صدق در آن لّک و جزء هکدانند  می
  ).84ص ،2ج ،1419 مقداد، فاضل( باشدمى

 تـوان  نمـی  ئهیسـ  جـزاء  و اعتـداء  هیآ از است معتقد یقم يرزایم ،نظر نیا برخالف
 ،خاص هیتشب انیبیا  ،هین دو آیازیرا مقصود  ؛کرد استنتاج یمثل اتالف در را مثل ضمان

  .است هیا مطلق تشبی
 شده يتعد شما به که يحد از اعتداء مقدار در یعنی ؛ه خاص باشدیتشب قصوداگر م

 ،قتل در مقدار اعتداء درمورد يو تساو مقدار در مشابهت قصودم و دینکن تجاوزاست، 
 نکهیا به يا اشاره هیآ در. یمصطلح فقه معناي به مماثل نییتعنه  ،استجرح و اخذ مال 

 بلکه ستین دارد وجود اریاخت آنها انیم و است متیق ای مثل عنوان به ،يمعتد و اعتداء
ـ  ،دارد وجود واحد حکم کو ی شدهعفو و اخذ انیم رییتخ به امر  و رخصـت بـر   یمبن

 و فراتر رود مقدار آن از دینبا نکهیا واول صورت گرفته  اعتداء مقدار به اعتداء در اجازه
ه همـان  کـ سـت  یل نکیف و وزن و کیو  مکبودن در  يمساو نیزاعتداء  مقدار از دقصوم
 عـرف  اهـل  که معنا نیدب ؛است یو عقل یعرف تیمقبوله مقصود کبل ،باشد یفقه» مثل«

 کیـ هر تملک عقل و بودند کسانی دهیفا و منفعت در یاول اعتداء دوم با اعتداء ندیبگو
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 ای یفقه مصطلح »مثل« يتعد مورد نکهیا به نسبت هیآ نیبنابرا ؛ردیبپذ را يگرید برابردر
 يرزایم( یمیق ای باشد یمثل ،گرفته قرار يتعد مورد آنچه چه ؛است ساکت ،باشد متیق

  .)300ص ،2ج ،1413 ،یقم
 اتیآ در» مثلها« و اعتداء هیآ در» اعتداء« از منظور اگر ي قمیرزایمازنظر اساس  براین

 چون ؛دیآ نمی دست هب یمثل در مثل پرداخت لزوم حکم ،باشد خاص هیتشب ،ئهیس جزاء
 زین متیق با مثل ضمان در که دارد اشاره بودن يمساو و عرف ازنظر يبرابر به فقط هیآ
  .باشد داشته وجودتواند  می مقدار و ارزشازنظر  بودن يمساو نیا

ـ ی ؛باشـد  هیتشـب  مطلق ،هیآ دو از قصودم اگر دیافزا می شانیا سپس  شـما  يبـرا  یعن
 مـورد  آنچـه  در و تجـاوزش  در يتعـد م تجـاوز  مثل و هیشب نحو به ،است مجاز اعتداء
 در رخصـت نخسـت،   ؛اسـت  حکم دو شامل اطالق نیا آنگاه .است گرفته قرار تجاوز
 یمیق و یمثل شامل که است يزیهرچ در یمثل لیسب بر رخصت نیا نکهیا ،دوم ؛اعتداء

 مگـر  ،اسـت  معتبـر  يتعـد  مـورد  و اعتـداء  در مماثلت آنها از کیهر در و شود می نیز
 الزم نیـز  یمـ یق در :دیـ گو مـی  که است دیجن ابن مذهب مناسب نیا که تعذر درصورت

  ).همان( تعذر درصورت مگر ،شود پرداخت مثل است
 چـون  ؛است یمثل به مثل ضمان وجوب قول رد در ردیگ می یي قمرزایم که يا جهینت
 کـه  میشـو  قائـل  جا همه دیبا ،باشد هیتشب مطلق ،هیآ دو از قصودم اگر است معتقدوي 

 فقط و دارد وجود مثل ضمان ـ یمیقیا  یمثلـ اعم از  یئیش هر در و است الزم مماثلت
  .گردد میتبدیل  یمیبه ق مثل ضمان که است تعذر درصورت
 امکـان  در فقها گرچه مییبگواست اینکه  استنتاج قابل ایشان سخن از و ممسلّ آنچه
 مال در متیق و یمثل مال در مثل ضمان اثبات يبرا ئهیس جزاء و اعتداء اتیآ از استفاده

 موضـوع  با را اتیآ نیا مشهور برخالف ي قمیرزایم مانند یبرخ و دارند اختالف یمیق
ـ  بر آنها همه ولی ،اند دانسته ارتباط یب  و يبرابـر  لـزوم  آن ودارنـد   نظـر  اتفـاق  امـر  کی

 کـه اسـت   یاتالف و تجاوز با خسارت جبران بودن يمساو ارزشازنظر  و بودن سنگ هم
  باشد. گرفته صورت

 در ئهیسـ  جـزاء  و اعتـداء  اتیآ از استفاده امکان بر یمبن مشهور قول دیگر عبارت به
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ـ کفا بر یمبن ي قمیرزایم نظر ،یمیق در متیق و یمثل در مثل ضمان اثبات  مشـابهت  تی
 در هـم ، مثـل  پرداخـت  لزوم بر یمبن دیجن ابن نظر و ـ مماثل در نه ـ ارزش و مقدار در
 اتـالف  بـا  خسارت جبران بودن سنگ هم و يبرابر لزوم در یهمگ ،یمیق در هم و یمثل

 و شـود  مـی  حاصل یاصل چنین نظرات نیا نقّیمت قدر از و دارند اشتراك گرفته صورت
 و کـف  ،گفتـه  ي قمـی رزایم آنچه. است اشاره مورد اتیآ داللت زانیم در فقط اختالف

 ضمان بر را اتیآ داللت فقط شانیا و باشد می زیندیگران  قبول مورد که است یحداقل
  .است رفتهینپذ یمیق در متیق و یمثل در مثل

  انتصار اتیآ. 3
  :است انتصار به معروف فهیشر اتیآ ،خسارت جبران موضوع با مرتبط اتیآ گرید از

نِ ورَ لَمانْتَص دعب هظُلْم لَ کفَأُولئیماعنْ هِمب مـ  شـدن  مظلـوم  از بعد هک سىک و :لٍیس  ارىی
  .)41: يشور( ستین او بر رادىیا طلبد،

ـ  و ظُلمـوا  مـا  بعد منْ انْتَصرُوا و راًیثک اهللاَ رُواکذَ و الصالحات عملُوا و آمنُوا نَیالَّذ إِالَّ یسلَمع 
ـ  سانىک مگر: نْقَلبونَی منْقَلَبٍ يأَ ظَلَموا نَیالَّذ  انجـام  سـته یشا ارهـاى ک و آورده مـان یا هک
 از دفاع به ،شوند مى واقع ستم مورد هک هنگامى به و نندک یم ادی اریبس را خدا و دهند مى
 سـتم  هکـ آنها ]رنـد یگ مـى  کمـ ک راه نیا در ریغ از و[ زندیخ برمى ]مؤمنان و[ شتنیخو

  .)227: شعراء( !جاستک به شان بازگشت هک دانند مى زودى به ،ردندک
برخی  در ،اند افتهی شهرت نام نیهم به» انتصار« کلمه از استفاده لیدل به که اتیآ نیا

بـدان اشـاره    درادامه کهاند  شده استفاده خسارت جبران براي یفقه مسائل و ابواب
  خواهد شد.

 عبـارت  در الم ،ينحـو  لحـاظ  که بـه  شود توجه است الزم هیآ تر قیدق یبررس يبرا
 شـده  واقـع  مبتـدا  هک باشد موصوفه ای موصوله تواند می» من« است، ییابتدا »انْتَصرَ لَمنِ«

 ظلـم  اضافه و منه ب است راجع »ظُلْمه« ریضم. است یدادخواه معناي به انتصار و است
. بسـتانند  خـود  ظالمـان  از خود داد هک سانىک عنىی است؛ مفعول به مصدر اضافه او به
 و مـا  اسم لیسب و عموم و نفى دکیتأ براى یاستغراق» من« و است جنس نفى» ما« هلمک
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ـ «  /65ص ،18ج ،1417 ،ییطباطبــا: ك.ر( اهتمـام  ازجهـت  او بــر مقـدم  او خبـر  »همیعل
  ).702ص ،2ج ،1404 جرجانى،

 واقـع  مظلـوم  سـى ک اگر شود گفته که است گونه نیبد اتیآ نیا داللت بیترت نیبد
 نیست؛ مؤاخذه قابل ،دینما خود حق يفایاست و بستاند ظالم از را خود داد سپس ،شود
ه بـه او  ک یظلم چه و کند قصاص بخواهد او و باشد یجسم شده يو به که یظلم چه

  .دینما مثل به مقابله بخواهد او و باشد یمال است، شده

  جبران خسارت يه برایموارد استفاده فقها از آ .3ـ1
 غصـب  میتحر ادله در ،خورد می گره یمدن تیمسئول با اول هیآ که يموارد ازجمله

ـ ا کـه  )40ص ،2ج ،1417 ،شهابى/ 84ص ،1395 شراره، حمد عبدالجبار( است  نی
 ای ظالم که یشخص درمقابل ای غاصب برابردر مالک تقاص مجوز اتیآ از یکی هیآ

 فاضـل  /140ص ،2ج ،1417 ،شـهابى (رود  مـی  شـمار  به زین است غاصب حکم در
  ).372ص ،2ج ،1419 مقداد،

 از مظلـوم  بتیغ مجوز» سوء جهر به« هیآ درکنار را هیآ نیا فقهااز  ياریبس نیهمچن
 ،یعـامل  /132ص ،16ج ،1413 سـبزوارى، : ك.ر( انـد  دانسته بتیغ اتیمستثن از و ظالم

 جبران از یشکل و يا گونه را ظالم از ییبدگو و بتیغ نیا اگر که) 303ص ،4ج ،1427
  .خورد می گره خسارت جبران به هیآ م،یبدان يمعنو خسارت

 بتیغ زیتجوي برا انتصار هیآ و) 148: نساءر.ك: ( سوء جهر به هیآ از استفاده در
ـ ا جـواز  رشیپذ با صدر دیشه ظالم، از مظلوم ـ آ دو داللـت  بـت، یغ نی  آن بـر  را هی

 ذکـر  بـه  اختصاص باشد، می زیجا هیآ دو نیا مطابق آنچه کند می اضافه و ردیپذ می
 عنوان چون ؛ستین زیجا ظلم رآنیغ ذکر اما ،شده يو بر که است یظلم از مظلوم

. سـت ین ظالمدیگر  وبیع و گناهان انیب درصدد هیآ زین و است آن از منصرف ظلم
ـ آ ؛دارد وجـود تفاوتی  هیآ دو نیا منطوق نمیا نیهمچن  را بـت یغ جـواز  انتصـار  هی

 سـبب  بـت یغ و کـالم  اگـر  نیبنابرا ؛است دانسته یخواه کمک و انتصار به مشروط
 از ،نشـود  مظلـوم  بـه  یکمکـ  آنها موجب به یعنی ،نباشد کم احتمال با یحت انتصار
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  .اول هیآ برخالف ؛شود نمی خارج حرمت
ـ تق بـه  ناچـار  پس ؛است دیمق ،دوم هیآ و مطلق ،اول هیآ است معتقد صدرشهید   دیی

ـ ی ؛شـود  می دوم هیآ منطوق به مختص حکم نیبنابرا ؛میدیمق با مطلق  جـواز  حکـم  یعن
  ).120ص ،3ج ،1420 صدر،( است یخواه کمک و انتصار به مشروط بتیغ

رسـائل  الدر  يانصار خیش حبس، لیدل هب منافعش فوت و آزاد انسان حبس مسئله در
 پـس  وکند  میت یرا تقو ضمان به قول ضمان، عدم و ضمان دگاهید دو تقابل در ۀیفقهلا

 ییزهـا یچ مطلـق  بلکـه  ،سـت ین مجعـوالت  مخصوص فقط یمنف امور نکهیا به اشاره از
 ـ یعدمیا  باشند يوجود اعم از اینکه ـ است آمده عتیشر در و خواسته نید که است

 ،اسـت  آمـده  يضـرر  احکـام  ینفـ  ،شـارع  حکمـت  در کـه  گونـه  نهمـا  اسـت معتقـد  
ـ آ مـی  وجود هب ضرر عدمشان از که یاحکام جعل شکل همان به ـ ن دی و  اسـت  واجـب ز ی

 حرمـت  مسـتلزم  اسـت،  شده فوت ین انسانیاز چن که یمنافع ضمان عدمشدن به  قائل
خـود   دگاهیـ د سپس. باشد میننده ک حبس به نسبت تعرضحرمت  و يو تقاص ،مطالبه

ـ پ اقـدام  بـا  راوجود ضمان نسبت به فوت منـافع انسـان آزاد    یمبن  تیـ روا در امبری
 داللـت  نیا دییتأ در و کند می تیتقو ضرر ینف لیدل هب سمره نخل قطع با جندب بنةسمر

ـ آ و انتصـار  هیآ مانند ،دارد داللت مقاصه جواز بر که یاتیآ به  اسـتناد » ئهیسـ  جـزاء « هی
  ).120ص ،1414 ،يانصار( کند می

  ات انتصار بر جبران خسارتیداللت آ .3ـ2
 تمسـک  نیا در زین یاشکاالت خسارت، جبران يبرا انتصار هیآ به استناد رشیپذ باوجود

 و گذشـت  که یدگاهید برخالف ازجمله ؛است شده طرح آن به استناد و انتصار هیآ به
 اند و کرده استفاده ظالم از مظلوم بتیغ جواز يبرا انتصار هیآ از فقها ياریبس آن مطابق

  :است معتقد و داند می نابجا را استفاده نیا یروانیا ،اند دانسته بتیغ اتیمستثن از را آن
 ظالم مجازات و ظلم بر یطلب ياری جواز بر یلیدل بلکه ،است بتیغ با ارتباط یب هیآ نیا

 بر بلکه ،ستین مثل به معتد بر يا مؤاخذه آن در که اعتداء هیآ مانند ؛است ظلمش مثل به
ـ ه آک[ است مجازات یز نوعیبت نیغ که ادعا نیا و است مؤاخذه ییابتدا معتد ه آن را ی
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 نـدارد  اطـالق  محرمات با مجازات به نسبت هیآ چون ؛شود می دفع کرده است]ز یتجو
ـ آ  ه قطعاًک[ شود می محسوب مجازات ینوع زین گوشتش خوردنا تجاوز به او و لّإو ه ی

  .)36ص ،1ج ،1406 روانى،یا(] ده استکرز نیآنها را تجو
 اجازه را مثل به مقابله فقط که است اعتداء هیآ مانند انتصار هیآ ،شانیاازنظر  اساس براین

ـ آ ، ولـی خواسـت  کمـک  گرانید از توان می مثل به مقابله نیا يبرا و دهد می  مجـوز  هی
 .دهد نمی را بتیغ همچون محرمات با مجازات

ـ م مماثلـت  وجود لزوم و اعتداء هیآ با انتصار هیآ مشابهت بر یمبن یروانیا سخن  انی
ـ ن گـر ید یبرخـ  کالم در يگرید نحو به شانیا اشکالنیز  و گرفته صورت ظلم و انتقام  زی

 سـت ین انتقام تیفیک انیب درمقام فهیشر هیآ است شده گفته نکهیا ازجمله ؛شود می دهید
 و محرمـات  ياریبس ارتکاب جواز آن الزمه رایز ؛گرفت اطالق هیآ از توان نمی نکهیا و

 قمـى  /372ص ،14ج ،1412قمـى، روحـانی  : ك.ر( شـود  می انتقام درمقام رهیکب گناهان
  ).122ص ،1ج ،1426 ،ىیطباطبا

 يبـرا  بتـوان  و بدهد را مثل به مقابله مجوز هیآ اگر که است نیا اشکاالت نیا پاسخ
 تـا  چـون  ؛شودیم زیجا ظالم بتیغ مقدمه، ازباب ،خواست کمک گرانید از مقابله نیا

 و بیـ ترغ را آنهـا  توانـد  نمـی  ،است رفته يو بر یظلم چه که دینگو گرانید به مظلوم
 ؛رسـد  نمی نظر به حیصح زین یذات محرمات دیگر با بتیغ اسیق. دینما انتصار در همراه
ــ   نامشـروع  عمـل  مانند ـ است برقرار حرمتشان یطیشرا هر در محرمات یبرخ چون
 به افسد دفع ازباب یمواقع در ،دارند حرمت گرچه ،دروغ و بتیغ همچون یبرخ ولی

 وارددانسـتن  نکـه یا ضـمن . ابندی مجوز تر بزرگ فساد از يریجلوگ يبرا توانند می فاسد
 قرار هیآ شمول تحت که ماند نمی یباق يامر چیه وکند  می مورد یب را هیآها  اشکال نیا
 ،است ضررش و ظلم از يریجلوگ و مظلوم به نکرد کمک درمقام که هیآ روح با و ردیگ

ـ  و مسـتقل  صـورت  هب ظلم مقابلاست  نتوانسته که یمظلوم اگر و دارد منافات  تنـه  کی
 روح و هـدف  بـا  ،کند بازگو حاکم ای یقاض به شده متحمل که را یظلم نتواند ،ستدیبا
  .است شده مخالفت هیآ

 باشـد؛  مـی  ریـ غ از انتصار جواز مستلزم ،ظالم از انتقام جوازمعتقد است  ینیخم امام
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 و انتصـار  الزمـه  و باشـد  ممکـن  ظـالم  از انتقـام  شـان یبرا کـه  یمظلومـان  نـد ا کـم  رایز
 انتقـام  جـواز  یمقتض ،انتصار اطالقکم  دست و است ظالم وبیع ذکرنیز  یخواه کمک

 نباشـد  ممکن خودش يبرا که ییدرجا ؛است ـ لهیقب و رهیعشهمچون  ـ ریغ معاونت با
  ).429ص ،1ج ،1415 نى،یخم( است بتیغ مالزم نیز معاونت نیا و

 از انتقـام  يبرا است زیجا مظلوم يبرا که گونه همانمعتقد است  شانیا ،نیبرا افزون
 اسـت  زیجا یعرف مالزمه به زین گرانید يبرا پس ؛بخواهد کمک گرانید از بتواند ظالم

ـ  نـه  کـرده اسـت ـ    مظلوم به که یظلم در ظالم با مقابله در را او که  اغـراض  خـاطر  هب
  ).همان( کنند ياری ـ یشخص
ـ آ داللـت  کـه  است طرح قابل هیآ درمورد گرید اشکال دو : سـازد  مـی  محـدود  را هی

ـ ب درصـدد  بلکه ،ندارد اطالق ،انتصار تیفیک ازجهت هیآ مییبگو نکهیا نخست، ـ ا انی  نی
 آن از قنیمت قدر و است زیجا یخواه کمک و انتصار ،یمظلوم هر يبرا که استمطلب 

 حـاکم  و ردادگاهیغ به توان نمی و است یقاض و حاکم از یخواه کمک و استنصار جواز
 انتقـام  ظـالم  از خـودش  میده اجازه مظلوم به اگر نکهیا ،دوم کرد؛ مراجعه انتصار يبرا

ـ ا ،بخواهـد  کمک و انتصار گرانید از ،حاکم و یقاض به مراجعه بدون و بگیرد  امـر  نی
 و مـردم  امـور  میتنظـ  يبـرا  حـاکم  و یقاضـ  نصـب . شودمنجر  ومرج هرج به تواند می

 خودشـان  داد اجـازه  مـردم  به توان می چگونه آنها وجود با و آنهاست از خواستن کمک
 از نکرد بتیغ و حاکم و یقاض از انتصار جواز به اکتفا ،اشکال دو هر جهینت کنند؟ اقدام
  .است گرانید نزد بتیغ و انتصار جواز عدم و آنها نزد ظالم

ـ آ شهادت به هیآ ظاهر دیگو می نخست، اشکال به پاسخ در خمینی امام پیشـین   اتی
 دوم اشکال .ندارد یقاض به اختصاص و است یشخص هر از انتصار جواز انیب درصدد

 مـوارد  شـرع  در ،امـر  نیا همانند دیگو می و داند می هیآ اطالق مخالف و فیضع زین را
 ،جان برابردر مشروع دفاع زیتجو ای طلبکار يبرا تقاص جواز مانند ؛دارد وجود يگرید

 برابردر میده می اجازه فرد به چگونه پس آنها؛ ریغ و ینبال ساب قتل ای عرض و مال
 فعل ارتکاب از پس را او به دفاع اجازه ، ولیکند دفاع مالش ای عرض به مهاجم سارق

  ).همان( دکن رجوع صالح محکمه به مییبگو و مینده
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  معاقبه هیآ. 4
 معـروف  فهیشر هیآ ،جست استناد بدان توان می خسارت جبران بحث در که يگرید هیآ

 شما با آنچه مانند د،یدهمى سزا اگر: بِه عوقبتُم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتُم إِنْ و« :است معاقبه به
  .)126: نحل( »دیده سزا ،اندردهک

 ،1408 سـعدى، (باشـد   مـی  جزا معناي به است، معاقبه اسم که عقوبت ،يلغوازنظر 
 انجام ستیناشا کار از آنچه بر شخص که است نیا معاقبه دیگو می منظور ابن). 255ص
 معنا نیهم .)619ص ،1ج ،1414 منظور، ابن( شود مجازات ای شود داده جزا است، داده
  .)180ص، 1 ، ج1410دى، یفراهر.ك: ( است شده ذکر زین يدیفراه کتاب در

 منظـور  بلکـه  سـت ین مصـطلح  مجـازات  لغـت  کتب در جزا از منظور است روشن
  .ردیگ می را شخص بانیگر بد کار لیبدل که است یعاقبت و جهینت هرگونه

 شـد  نازل حمزه حضرت شهادت هنگام هیآ نیا است آمده هیآ نزول شأن درمورد
 را مشکشـ  دیـ د و افتاد او جان بى جسد به نگاهش و نظر امبریپ هک بود زمانى آن و

 ،دلخـراش  هصـحن  آن همشاهد از پس حضرت. انددهیبر را شیهاگوش و نىیب و پاره پاره
 و گذاشتممى جاى در را او نهیهرآ ،شدنمى رسم و سنّت من از بعد ارک نیا اگر: «فرمود

 و دکر طلب مانىی ردب آنگاه .»شتمک مى رافار ک مرد هفتاد او جاى به فقط ردم ...ک می رها
 سـپس  شـت، اگذ ـ علف ـ گرىید زیچ شیپا دو روى و پوشاند آن با را حمزه صورت

ـ بکت هفـت  با را او نماز و آمد جلو ـ ا هکـ  بـود  گـاه  آن. خوانـد  ری ـ آ نی  و شـد  نـازل  هی
: داشـت  عرضـه  و ردکـ  بلنـد  خداونـد  درگـاه  بـه  دعـا  و تضـرّع  دست خدا رسول

  ).373ص ،2ج ،1419 مقداد، فاضل( »مینکمى صبر! پروردگارا«

  جبران خسارت يه برایموارد استفاده فقها از آ. 4ـ1
 اموال به نسبت آن شمول ، ولیاست اقتصاص و مجازات معناي به درلغت معاقبه اگرچه

 نسـبت  معاقبه شمول با نیبنابرا ؛)195ص ،2ج ،1411 ،يرازیش مکارم( است اشکال یب
 و مینـ ک اسـتناد  اتـالف  از یناشـ  ضـمان  اثبات در هیآ نیا به میتوان می انفس و اموال به

 قاعـده  مـدرك  ذکـر  در فقهـا از  ياریبسـ . میبـدان  معاقبه مصداق را یمال امور در اتالف
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 مکـارم  /119ص ،تـا]  [بـی  رازى،یشـ ر.ك: ( انـد  دهکـر  اشـاره  هیآ نیا به ،قرآن از اتالف
  .)195ص ،2ج ،1411 ،يرازیش

 ،امـوال  شـدن  تبـاه  ،آن مطـابق  کـه  اسـت  صورت نیبد اتالف در هیآ نیا به استدالل
 داللت مثل به مقابله جواز بر هیآ که است عقاب نوعى آنها صاحب اذن بى منافع و حقوق

 فهیشـر  هیآ نیا ،کند می داللت مثل به یمثل مال ضمان بر که یاتیآ از یکی نیبنابرا ؛دارد
 عبدالجبار /30ص ،1422 الغطاء، اشفک نجفىر.ك: ( اند جسته استناد بدان فقها که است
  .)126ص ،1395 ،شراره حمد

 ،ینجفر.ك: ( استشده  اشاره فقهاوسیله  به هیآ نیا زین تقاص جواز در نیهمچن
ــوم، /86ص ،37ج ،1981 ــبزوارى، /276ص ،3ج ،1403 بحرالعل ــی س ــا] [ب  ،2ج ،ت

 ریتـأخ  بـه  را پرداخت ای انکار را یبده بدهکار کهآنجاست  تقاص جواز .)722ص
ـ  ،رساندب اثبات به حاکم نزد را حقش تا ندارد يا نهیب نیز حق صاحب و ازداند یم  ای

 یمدت از پس ولی ،دارد هم یدسترس ای ندارد یدسترس حاکم به یول ،دارد نهیباینکه 
 ضـرر  مسـتلزم  او يبـرا ها  یسخت و زمان نیا که رسد می حقش به ییها یسخت با و

 اسـت  شده خالف عدم يادعا ،موضوع نیا در و دارد تقاص حق فقهاازنظر  ؛است
  .)722ص ،تا] [بی ،يسبزوار(

ـ آ داللـت  ،باشد داشته وجود ضمان کند می اقتضا تقاص جوازبه اینکه  باتوجه  بـر  هی
ـ ا يمقتضا :دیگو می باره نیدرا جواهر صاحب. گردد می روشن خسارت جبران ـ آ نی  و هی

 اسـت  مـثلش  بـه  ءیشـ  ضـمان  ،رسانند می را مقاصه جواز که ئهیس جزاء و اعتداء اتیآ
  .)86ص ،37ج ،1981 ،ینجف(

 شـده  سـتم  و ظلـم  به وي که یکس که داردامر  نیا بر داللت معاقبه هیآ نیبرا عالوه
  .اوست از خسارت گرفتن مؤاخذه، قیمصاد از یکی وکند  مؤاخذه را ظالم تواند میاست، 

  ه بر جبران خسارتیامکان داللت آ .4ـ2
 یـی جزا و يفـر یک مباحـث  بـه فقط  مذکور هیآ ایآدرمورد این آیه باید بررسی گردد که 

  شود؟ می زین یمدن تیمسئول مباحث شامل ای استمربوط 
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 هیآ که شود می مطرح شبهه نیا ،میبدان بد کار بر مجازات معناي به فقط را معاقبه اگر
 گونـه  همان ، ولیدارد داللت مثل به مقابله یفیتکل جواز برفقط  و ندارد ضمان به یربط
 هرگونه منظور بلکه ،ستین مصطلح مجازات ،لغت کتب در جزا از منظور ،شد گفته که
ـ ب نیبـد  و ردیـ گ مـی  را بانشیگر رساننده انیز بد کار لیدل هب که است یعاقبت و جهینت  انی

  .گردد می زین خسارت جبران و اتالف شامل
 یعنـی  ؛انـد  شـده  قائل ، تفاوتعقاب و عقوبت نمیا شناسان لغتی برخ نکهیا ضمن

 در آنچـه  و دارد نـام  عقوبـت  ،رسـد  می او به ایدن نیا در انسان بد عمل جهینت در آنچه
 .)526ص ،2ج ،تـا]  [بـی  ،عبدالرحمان محمود: ك.ر( است عقاب ،رسد می او به آخرت

 شـامل  بلکـه  ،سـت ینمربوط  يفریک مصطلح مجازات به فقط بوده، عام زین فیتعر نیا
 .گردد می زین اتالف بد عملدنبال  به خسارت جبران
 از تـوان  مـی  ،استمربوط  يفریک مباحث به فقط هیآ مییبگو اگر یحت هرحال به

ـ آ شـمول  و دکـر  برداشـت  را ضـمان  و خسـارت  جبـران  هیآ  امـوال  بـه  نسـبت  هی
 کـه  را یاتالف و جرم از یناش خسارت فقط هیآ مییبگو که بود خواهد صورت نیبد

 و مثـل  بـه  مقابلـه  حـق  زیاندیـده  و شود می شامل باشد، گرفته صورت جرم هنگام
  .دارد را موارد نیا در مطالبه

 چندان زین فقه در ،است مربوط ییجزا و يفریک مباحث به فقط هیآ که نظر نیا البته
 ؛انـد  دهکـر  اسـتفاده  هیآ از يفریک مباحث ریغ در فقها از ياریبس که چنان ؛ندارد طرفدار

ـ ا ،داردداللت  یحقوق مصطلح حبس حق بر که را یاتیآ از یکی يسبزوار نمونه براي  نی
 ،دارد را زوجـه  از تمتـع  حـق  زوج که گونه همان است معتقدآن  استناد به و داند می هیآ

 امتناع هیمهر پرداخت از زوج اگر و کند مطالبه هیمهر از را خود حق تواند می زین زوجه
 دارد نیتمکـ  يبـرا را  زوج درخواسـت  از امتنـاع  حـق  زوجه آیه مذکور، استناد به کرد،

 ضـمان  هیآ نیا موجب به فقها که اتالف بحث در ای ،)189ص ،25ج ،1413 سبزوارى،(
  اند. دانسته مثل به را یمثل مال تلف
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  و ضمان یت مدنیارتباط تقاص با مسئول .4ـ3
 بـر  را آنهـا  داللـت  فقهـا  که يدیگر اتیآ و معاقبه هیآ درمورد که يگرید مهم موضوع
 یمدن تیمسئول به ،تقاص بر اتیآ داللت از توان می ایآ که است نیا ،اند رفتهیپذ تقاص

  ر؟یخ ای دیرس ضمان و
 /722ص ،2ج ،تـا]  [بـی  ،يسـبزوار محقـق  ر.ك: ( اعتداء هیآ از فقها را تقاص جواز

 ،37ج ،1981 ،ینجفـ ر.ك: ( ئهیسـ  جـزاء  اتیآ از و )345ص ،1ج ،1419 مقداد، فاضل
 بحرالعلـوم،  /پیشـین  ،ینجفر.ك: ( معاقبه هیآ از زین و) 467ص ،تا] [بی ،یلیاردب /86ص

ـ آ که شبهه نیا رفع براي یبرخ نیاوجودبا. اندکرده استخراج) 276ص ،3ج ،1403  اتی
ـ آ ،سـت ین مـوارد  همه به يتسر قابل و استمربوط  غاصب از تقاص به گفته شیپ  اتی

ـ  معتقدنـد  و انددانسته تقاص جواز بردیگر  اتیآ ازتر  روشن را انتصار  گفتـه  اگـر  یحت
 بـر  شان داللت بلکه ،ستندین تقاص مخصوص» مثْلُها ئَۀٌیس ئَۀٍیجزاء س« و اعتداء اتیآ شود

 ،باشد شده غصب مال متیق ای مثل رد وجوب و است مغصوب به نسبت غاصب ضمان
 که است نیا آن يمعنا و کند یمداللت  تقاص جواز بر خاص صورت هب» انتصر لمن« هیآ

 عمالا يبرا خودش ،شد يتعد و ظلم او بر نکهیا از پس و دیایب خود کمک به هرکس
شکلی  همان به البته ؛دارد یگناه نه و ذم نه ،عقوبت نه يمنتصر نیچن کند، اقدام حقش

 ،یکاظم( بردارد حقش از ادتریز صفت و نیع درآنکه  یباست،  شده واقع ظلم مورد که
  ).101ص ،3ج ،تا] [بی

 یبرخ. شودیم دهید یمتفاوت يها دگاهید زین ضمان و تقاص انیم جمع امکان بارهدر
 .)113ص ،3ج ،1417 اول، دیشـه ر.ك: ( انـد  رفتهیپذ ضمان بر راگفته  پیش اتیآ داللت

 تقـاص  فقـط  آنهـا  از و اند رفتهینپذ ضمان بر میمستقطور  به را اتیآ داللت گرید یبرخ
ـ یا/ 196ص ،3ج ،1412 ،ییخـو ر.ك: ( انـد کـرده استخراج   .)98ص ،1ج ،1406 ،یروان

 بـر  داللـت  از پـیش  هیآ نیا اندگفته اعتداء هیآ درمورد خاص صورت نیز به گرید یبرخ
 مجـاز  تقاص درفقط  اعتدا و ندک مى اعتدا به امر هیآ رایز ؛داردداللت  تقاص بر ضمان،

 گـرفتن  ،تقاص در چون ؛)480ص ،1ج ،تا] [بی ،ینیخم( ضمان موارد همه در نه ،است
 شـده  تلـف  مـالش  هک شخصى ضمان، موارد در که یدرحال ،ستین ازین يمتعد از اجازه
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 .بـردارد  ضـامن  امـوال  از را حقـش  ،خـود  ضامن، شخص اجازه بدون تواند نمىاست، 
  .گذشت زین بودندقائل  تیمال در ضمان ای یمثل ضمان به که یکسان سخنباره  دراین

ـ آ نیا اند گفته اعتداء هیآ بارهدر گرید یبرخ ـ  ــ  ضـمان  بـر  هی  اتـالف  درمـورد  یحت
نیز داللتـی   يرعمدیغ يها اتالف ودیگر  موارد برطریق اولی  و به نداردـ داللتی  يعمد

  ).171ص ،2ج ،1416 ،يزیتبر(ندارد 
 ،باشـند  نداشـته  ضمان بر مىیمستق داللت چیه اتیآ نیا اگر یحت گفت بتوان دیشا
 باشـد،  زیجـا  تقـاص  هکـ  درمـواردى  و اند دانسته زیجا را تقاص فه،یشر اتیآ هکازآنجا

 بـر  داللت ماًیمستق و مطابقت به اتیآ نیا گفت توان مى ،هست هم ضمان ممسلّطور  به
ـ آزیرا  ؛دارد نیز داللت ضمان بر ،التزام صورت به و میرمستقیغ و ندک مى تقاص جواز  هی

 نـه ، نـد ک مـى  تقـاص  جواز بر داللت افته،ی ذمه اشتغال مقابل طرف هک زىیچ به نسبت
 بـه  مکـ ح دیگـر  عبـارت  بـه  ندارد؛ آن به اى ذمه اشتغال چیه شخص هک زىیچ به نسبت
 متعـدى  ضمان مکح به مسبوق ،يمتعد اموال از ،يتعد مورد شخص براى تقاص جواز

  .است شده داده تقاص صورت به آندریافت  رخصت هک است مالى به نسبت
 ؛باشـد  مـی  آن بـا  متفاوت و ضمان قاعده از محدودتربسیار  نیز ضمان نیا حتى

 ياریبسـ  در هک را ضمانهاي  حالت همه و استمنحصر  تقاص موارد به فقط رایز
 به قول عدم با موارد نیا درناگزیریم  و شود نمى شامل ست،ینهمراه  يتعد با موارد
 و جحـد  ،تقـاص  ثبـوت  شـروط  از یکـ ی نکـه یا ضمن .میکن اثبات را ضمان فصل،

ـ ( است عنه مقاص وسیله به حق مماطله  ،یثـان  دیشـه  /453ص ،17ج ،1415 ،ینراق
  ).389ـ388ص ،2ج ،1413

 ،دارد ذمـه  بـر  آنچـه  پرداخـت  از علـم  با بدهکار که یدرصورت ،شرط نیا به باتوجه
 عنـه  مقـاص  ضمان نیبنابرا ؛ابدی می را يو مال از تقاص اذن بستانکار ،ورزد يخوددار

 مقـاص  حـق،  جبران از يو يخوددار درصورت که است تقاص امکان طیشرا از یکی
ـ  مییبگو میتوان می بیترت نیبد ؛کند اقدام خود تواند می ـ آهمـه   فـرض  شیپ  مجـوز  ،اتی

  .است مقاص برابردر عنه مقاص ضمان تقاص
 داللت بارهدر کنزالعرفان صاحب. است انینما فقها کالم در ،فرض شیپ و شرط نیا
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  :دیگو میگونه  این ،تقاص جواز بر اعتداء هیآ
ـ آ يمقتضـا  بـه  گرداند، بازنمی را شده گرفته ظلم به مال ظالم، و غاصب که ییجا در  هی
ـ ا چـه  ؛شود برداشته ،نموده غصب که يقدر به مالش از است زیجا  حکـم  بـه  اخـذ  نی

  .)345ص ،1ج ،1419 مقداد، فاضل( حاکم حکم بدون ای باشد حاکم
ر.ك: ( ضـمان  اثبـات  بـه  نقائال دگاهیازد گفت دیبا اعتداء هیآ در موجود حکم مورددر

 یوضع حکم متضمن هیآ، )113ص ،3ج ،1417 اول، دیشه /60ص ،3ج ،1387 ،یطوس
ـ آ داللت عدم به نقائالازنظر  و است ضمان ـ یار.ك: ( ضـمان  بـر  هی  ،1ج ،1406 ،یروان

ـ آ مخاطـب  چـون  و باشـد  مـی  تقـاص  جواز یفیتکل حکم متضمن فقط هیآ)، 98ص  هی
 ،سـت ین يا چـاره  و گرددینم اثبات ضمان یمطابق داللت به ،است يتعد مورد شخص

  .شود استخراج يمتعد ضمان یالتزام داللت به نکهیا مگر
 هیآ در ،باشد خاص هیآ در موجود هیتشب هک ىدرصورت است معتقد جواهر صاحب

 زیـ چ ،يمتعـد  اعتداى مقدار به ءاعتدا در رخصت همان هک واحد یفیتکل مکح جز
 فـى یلکت مکـ ح دو بر مشتمل فهیشر هیآ ،باشد مطلق هیتشب اگر ، ولیستین گرىید

ـ مثل تیـ رعا وجوبدوم،  ء؛اعتدا در رخصت نخست،: است . جوانـب  همـه  در تی
 تیـ رعا گرفـت،  مقابلـه  بـه  میتصـم  اگـر  ولـى  است؛ زیجا ،مقابله اصلدرحقیقت 

 است واجب آن تیرعا بوده، فیلکت حد، آن از ردنکتجاوزن و ازهرجهت همانندى
 ).86ص ،37ج ،1981 ،ینجف(

  سوء جهر به هیآ. 5
  :است» سوء جهر به« هیآ ،خسارت جبران با مرتبطدیگر  اتیآ از یکی

ـ  و ظُلـم  مـنْ  إِالَّ الْقَـولِ  مـنَ  بِالسـوء  الْجهـرَ  اهللاُ حبیال  خداونـد، : مـاً یعل عاًیسـم  اهللاُ انَک
 و باشـد  رفتـه  سـتم  او بـر  هک سىک] از[ مگر ندارد، دوست را بدزبانى به برداشتن بانگ
  .)148: نساء( داناست شنواىِ خدا

 و انـد  کـرده  مطـرح  را بـت یغ اتیمسـتثن  از یکی ،هیآ نیا به اشاره با يادیز يفقها
 /218ص ،12ج ،1419 ،نىیحسـ  عاملى( غیبت کند ظالم از تواند می مظلوماند  گفته
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 ندمعتقد یبرخ نیهمچن .)342ص ،1ج ،1412 ،ییخو /426ص ،1ج ،1415 نى،یخم
 آشـکار  آنچـه  بـه  نسـبت  تواند می هیآ نیا استناد به زین کند می گناه آشکارا که یکس

 ردیـ گ قـرار  بـت یغ مـورد  شـود،  مـی  محسـوب  یشـرم  یب یا يدر پرده و است کرده
  .)202ص ،3 ج ،1372 ،یطبرس(

 اطالق واست  ظالم از مظلوم بتیغ جواز یعنینخست،  مطلب ،ماست مدنظر آنچه
  .یجسم و يمعنو ،يماد انیز یعنی ؛شود می انیز و ظلم اقسام همه شامل هیآ

 مییبگو نکهیانخست،  باشد: می نییتب قابل شکل دو به ،خسارت جبران با هیآ ارتباط
ـ ا و دارد تیشکا و انتقاد حق ،زیاندیده ومظلوم  فرد  ازبـاب  و دارد تیـ قیطر ،حـق  نی

 ،شـنوند  می را يو سخن که یگرانید ای یقاض چون ؛باشد می حقش گرفتن يبرا مقدمه
 اظهـار  ستم، و ظلم انیب شود گفته نکهیا ،دوم ؛کنند می کمک او به حقش يفایاست يبرا
 برابردر که است انباریز یفعل رساننده انیز و ظالم به نسبت چون ،ظالم از تیشکا و آن

 را او و شـود  می زیاندیده و مظلوم آرامش و نیتسکسبب  است، گرفته صورت او ستم
  .دارد تیموضوعخود  خودي به ؛ پسکند می آرام اي اندازهتا

 نزد ،ظالم درمورد تواند می مظلوم که استامر  نیا انگریب نساء سوره 148 هیآ اطالق
ـ ( یرقاضـ یغیـا   باشـد  یقاضـ  مسـتمع،  فرداعم از اینکه  ؛کند ییبدگو یهرکس  ،یبحران
 قـدر  به دیبا کهند ا قائل نیز یبرخ .)93ص ،3ج ؛تا] [بی رازى،یش /160ص ،18ج ،1405

دلیل این  همین ؛ بهکند سوء ازاله، مظلوم از تواند می که است یکس آن و کرد اکتفا قنیمت
 جـاب یا ،بـت یغ حرمـت  بر یمبن عام لیدل به رجوع و قنیمت قدر به اکتفا ندمعتقدگروه 

 کنـد  کمـک  او به بتواند کهدارد  را یکس و یقاض نزد بتیغ حق فقط مظلوم که کند می
  ).66ص ،4ج ،1419 ،عاملىحسینی  /86ص ،تا] [بی سبزوارى،محقق : ك.ر(

 کـه  اسـت  نیا بر متوقف ،موضوع بر هیآ داللت معتقدند ینیخم امام همچون یبرخ
 مییبگـو  کـه  باشد گونه نیا هیآ يمعنا و باشد سوء جهر به از استثنا بوده، متصل ياستثنا

ایشـان  . اسـت  شـده  واقـع  ظلم مورد که یکس هرج مگر ،ندارد دوست را جهر خداوند
 قرارگـرفتن  استثناءنیز  و باشد منقطع ياستثنا است ممکن نکهیا به باتوجه دیگو می سپس

ـ آ بـه  استدالل ،است ریتقد محتاج »است شده ظلم او به که یکس :ظلم من« ـ ازا هی  رو نی
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  ).427ص ،1ج ،1415 نى،یخم( شود می مخدوش
 اگـر نـد  معتقد واند  دانسته یکاف را هیآ داللت ،استثنا دانستن منقطع با یبرخ ،درمقابل

؛ بود خواهد ىیک »نکل« لمهک معناى با شیمعنا باشد، منقطع استثناى »ظُلم منْ إِلَّا« :جمله
  :است فرموده قتیدرحق پس

ـ ح مـن  و ظلمـه  مـن  یف القول من بالسوء جهری بان سأالب ظلم من نکل  خـدا  :الظلـم  ثی
 شخصـى  ظلم مورد هک سىک نیکل را، گفتن بلند باصداى زشت سخن دارد نمى دوست

ـ  شـخص  آن درخصوص تواند مى گرفته، قرار اشخاصى ای  درخصـوص  و اشـخاص  ای
ـ بگو بلنـد  باصـداى  و زشـت  سخن رفته، وى به هک ظلمى  ،5 ج ،1417 ،ییطباطبـا ( دی

  .)123ص
 یعنوان ،زشت سخن ارشدنکآش و سوء هب جهر ،فقها و) همانر.ك: ( نامفسرازنظر 

 مواردى شاملحتی  هکبل اختصاص ندارد، فرد در بیع رکذ و بتیغ به و است عام
 ،1412 ،ىروحانی قم /343ص ،تا] [بی م،کیح( شودمى نیز دشنام و اهانت همچون

 نـى، یخم( اسـت  شده دانسته بیع ذکر و بتیغ آن قنیمت قدرولی  ،)340ص ،14ج
  ).428ص ،1ج ،1415

 واجـب  را شـونده  بـت یغ از دنیطلب تیحالل و یعذرخواه فقها اگرچه درهرصورت
 دارد حـق  باشـد،  شـده  خسارت دچار بتیغ واسطه به زیاندیده که ییجا در 1،اند دانسته

 مجـاز  انبارشیز فعل چون مورد نیدرا و کند بتیغ ظالمش به نسبت و ظلمش درمورد
  نیست. یعذرخواه و دنیطلب تیحالل به يازین ،شود می یتلق

  جهینت
 نظـام  يبـرا  را يسـاختار  تواند می ،)اجماع و عقل ت،سنّ( فقه منابعدیگر  کمک به قرآن

 آورد فراهم ـ تیمسئول آثار و ارکان ،یمبان بر مشتمل ـ اسالم حقوق در یمدن تیمسئول
                                                   

 مغتاب شدن مطلع نیز و نابالغ و بالغ مغتاب میان و اند قائل شده تفصیل به باره دراین فقها برخی .1
انـد   قائـل شـده   تفصیل به آن امکان عدم و طلبیدن حاللیت امکان یا نشدن وي مطلع و غیبت از
 ،1423 هاشـمی شـاهرودى،   /321ص، 1421 ثـانى،  شهید /334ص ،1ج ،1412 خویی،  :ر.ك(

 ).510ص، 10ج
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 .دکر هیته یاألحکام آیات ،حقوق در یمدن تیمسئول مبحث يبرا توان می و
ـ  تیمسـئول  آثـار  بـه  ،یمـدن  تیمسئول گرفتن مفروض ضمن قرآن اتیآ یبرخ در  ای
 اعتـداء،  هیآ. است شده اشاره زین آنها بر حاکم قواعد و خسارت جبران يها وهیش همان

 ضـمان  آنها از فقها که ندا یاتیآ از ،سوء جهر به و معاقبه هیآ و انتصار و ئهیس جزاء اتیآ
هریک از این آیات، امکان استفاده  داللت و حدود یبررس ضمن و اند دهکر استخراج را

ـ ب بـه هریک را براي جبران خسارت بررسی نموده و با استفاده از آنهـا    يهـا  وهیشـ  انی
  اند. پرداخته مدنی تیمسئول آثار و خسارت جبران
 اصـل  همچـون  یحقوق شده شناخته اصول یبرخ توان می اتیآ نیا از استفاده با
 ازجانب خسارت مطالبه امکان و رساننده انیز توسط زیاندیده خسارت جبران لزوم

 خسـارت  بـودن  سـنگ  هـم  و يبرابـر  لـزوم  ای خسارت کامل جبران اصل ،زیاندیده
 درصورت زیاندیده مثل به مقابله و تقاص امکان اصل افته،ی ارتکاب انیز با یپرداخت

 محرمـات  ارتکاب زیتجو عدم اصل زین و خسارت جبران از رساننده انیز استنکاف
 جبـران  يهـا  وهیش بر حاکم اصول عنوان به را زیاندیده هیناح از خسارت مطالبه در

  .ساخت مطرح خسارت
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 اعظم خیش بزرگداشت جهانى نگرهک، قم: 1چ ؛فقهیۀلا رسائلال؛ مرتضى ،يانصار .5

 ق.1414، انصارى
ه کنگـر ، قـم:  1چ؛ کتاب المکاسـب المحرمـۀ والبیـع والخیـارات    مرتضی؛   انصاري، .6

 ق1414جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصاري، 
 فرهنگ وزارت، تهران: 1چ ؛المکاسب حاشیۀ ؛نجفى نیعبدالحس بن على روانى،یا .7

 ق.1406 ،اسالمى ارشاد و
 .ق1419 ،يالهاد نشر، قم: 1چ ،4ج ؛یۀلفقها القواعد ؛دحسنیس ،يبجنورد .8
 مکتبـۀ  منشـورات ، تهـران:  4چ ،1ج ؛الفقیـه  بلغۀ ؛محمدتقى بنمحمد بحرالعلوم، .9

 .ق ، 1403الصادق
 ؛ةالطـاهر  ةالعتـر  أحکـام  فی ةالناضر الحدائق ؛میابراه بن احمد بن وسفی بحرانى، .10

  ق.1405 اسالمى، انتشارات دفتر، قم: 1چ ،18ج
 مؤسسه: قم ،3چ ؛المکاسب على التعلیق إلى الطالب إرشاد ؛على بنجواد زى،یتبر .11
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  ق.1416 ان،یلیاسماع
ـ نو انتشـارات : تهران، 1چ ؛شاهى تفسیر ؛نىیحس ابوالفتح ریدامیس جرجانى، .12  ،دی

  ق.1404
، 1چ ؛مـۀ العالّ قواعد شرح فی مـۀ الکرا مفتاح ؛محمد بندجوادیس عاملى،حسینی  .13

 ق.1419 اسالمى، انتشارات دفترقم: 
 ،15ش ؛حقـوق  و فقـه  مجلـه  ،»قـرآن  در یمـدن  تیمسئول« ؛محمود ا،ین حکمت .14

 .37ـ7، ص1386 زمستان
: تهـران ، 1چ ؛، مبانی و سـاختار هیامام فقه در یمدن تیمسئول ؛محمود ا،ین حکمت .15

 .1386 ،علوم و فرهنگ اسالمی پژوهشگاه انتشارات
 سسـۀ مؤقم:  )؛ةالطهار تابک( المنهاج مصباح ؛ىیطباطبا دیدمحمدسعیس م،کیح .16

  ].تا یب[ ،المنار
، قم: 1چ ،2ج ؛الفقهاء ةتذکر مطهر اسدي؛ بن یوسف بن حسن ،(عالمه حلّی) حلّى .17

  ].تا یب[ ،تیالب آل مؤسسه
 تحقیـق  فـی  المطلب منتهى مطهر اسدي؛ بن یوسف بن حسن ،)عالمه حلّی( حلّى .18

  ق.1412، میۀاإلسال البحوث مجمع، مشهد: 1چ ؛المذهب
 انتشـارات  دفتر، قم: 2چ ،2ج ؛الفتاوى لتحریر الحاوي السرائر ؛سیادر ابن حلّى، .19

  ق.1410 اسالمى،
  ق.1415، المنار سسۀمؤ، قم: 4چ ؛قهیۀف بحوث ؛نیحس حلّى، .20
 امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه، قم: 1چ ؛مۀالمحر المکاسب ؛اهللا دروحیس نى،یخم .21

  ق.، 1415نىیخم
 امـام  آثـار  نشـر  و میتنظـ  مؤسسه، تهران: 1چ ؛البیع کتاب ؛اهللا دروحیس نى،یخم .22

  ].تا یب[ ،خمینی
 ق.1412 ،يداور نشر، قم: 1چ ،1ج ؛ۀهالفقا مصباح ؛دابوالقاسمیس ،ییخو .23
مدرسـه امـام   -، قـم: دارالکتـاب  1چ ؛الصـادق  فقه ؛دصادقیس قمى،روحانی  .24

  ق. 1412  صادق علیه السالم،
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 انتشارات :اصفهان، 1چ ؛األحکام یۀکفا ؛محمدباقر ،سبزواري) محقق( سبزوارى .25
 ].تا یب[ ،مهدوى

ـ مـؤ ، قـم:  4چ ،23ج ؛األحکـام  مهـذّب  ؛دعبداألعلىیس سبزوارى، .26  المنـار،  ۀسس
  ق.1413

 ،رکـ دارالف، دمشـق:  2چ ؛اصـطالحاً  و لغـۀ  الفقهـی  القـاموس  ؛بیابوج ،سعدى .27
 ق.1408

 و چـاپ  سـازمان ، تهـران:  5چ ؛فقـه  ادوار ؛تربتـى  عبدالسالم بنمحمود ،یشهاب .28
 ق.1417 ،انتشارات

، بیروت: موسسه امـام رضـا(ع)،   1چ ؛لفقهیۀالفقه، القواعد ا ؛دمحمدیس رازى،یش .29
 ق.1413

 منشـورات ، تهـران:  1چ ؛المکاسـب  إلـى  الطالـب  إیصـال  ؛دمحمدیس رازى،یش .30
  ].تا یب[ ،اعلمى

 والنشـر  عـۀ للطبـا  داراألضـواء ، بیروت: 1چ ،3ج ؛الفقه ماوراء ؛دمحمدیس صدر، .31
 ق.1420 ،عیوالتوز

 انتشـارات  دفتـر ، قم: 5چ ؛القرآن تفسیر فی المیزان ؛نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .32
 ق.1417 اسالمى،

 انتشـارات ، تهـران:  3چ ؛القـرآن  تفسـیر  فى انیالب مجمع ؛حسن بن فضل ،یطبرس .33
 .1372 ناصرخسرو،

 ،یاسـالم  انتشـارات  دفتـر ، قـم:  1چ ؛الخالف ؛حسن بنمحمد ابوجعفر طوسى، .34
  ق.1407

ـ المرتضو ۀلمکتبا، تهران: 3چ، 3ج ؛ۀمیماالمبسوط فی فقه اإل ؛طوسی، ابوجعفر .35  ۀی
 .1387، ۀیحیاء اآلثار الجعفرإل

 :قم، 4چ ؛لبهیۀا ضۀالرو شرح فی لفقهیۀا ةالزبد ؛نىیترح نیدمحمدحسیس عاملى، .36
 ق.1427 ،والنشر عۀللطبا دارالفقه

 غـات یتبل دفتر انتشارات، قم: 1چ ؛رسائل علی؛ بن الدین )، زینثانى دیشهعاملی ( .37
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 ق.1421 ،هیعلم حوزه اسالمى
ـ مـؤ ، قم: 1چ ،10 ج ؛األفهام مسالک علی؛ بن الدین )، زینیثان دیشهعاملی ( .38  ۀسس

 ق.1413 ،یۀمسالاإل المعارف
، 2چ ،3 ج ؛میـۀ اإلمـا  فقه فی عیۀالشر الدروس مکی؛ )، محمدبناول دیشهعاملی( .39

 ق. 1417 ،یاسالم انتشارات دفترقم: 
 سسـۀ مؤ: روتیب، 1چ ؛اإلسالمی الفقه فی الغصب أحکام ؛شراره حمد عبدالجبار .40

  .1395 ،بیۀالتر دار ـ یاألعلم
نـا]،   جـا]: [بـی   [بـی  ؛لفقهیـۀ ا واأللفاظ المصطلحات معجم ، محمـود؛ عبدالرحمان .41

 ].تا یب[
، 1چ، 2 ج ؛محمد قاضـی دتحقیـق سـی   ؛کنزالعرفان فی فقه القـرآن  ؛قدادفاضل م .42

 ق.1419مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، جا]:  [بی
 ق.1410 ،هجرت نشر، قم: 2چ ؛العین کتاب ؛احمد بن لیخل دى،یفراه .43
، 1چ ؛السـؤاالت  بـۀ أجـو  فی الشتات جامع ؛ابوالقاسممیرزا ،(میرزاي قمی) قمى .44

  ق.1413 ،هانکی مؤسسهتهران: 
  ق.1426 ،الشرق قلم منشورات، قم: 1چ ؛الصالحین منهاج مبانی ؛دتقىیس قمى، .45
ـ [ ،3ج ؛األحکـام  آیات إلى األفهام مسالک ؛اسدى سعد بن جواد ،یاظمک .46 ]: جـا  یب

 ].تا یب[ نا]، [بی
 ،نیرالمـؤمن یام امـام  مدرسـه ، قـم:  3چ ؛یـۀ لفقها القواعد ؛ناصر رازى،یشمکارم  .47

 ق.1411
 .1374 ،میۀاإلسال تبکدارال، تهران: 1چ ؛نمونه ریتفس ؛ناصر ،يرازیشمکارم  .48
، 1چ ؛لمجلـۀ ا تحریـر  محمدرضـا؛  بـن  علی بن نیمحمدحس ،)الغطاء اشفکنجفی ( .49

  .1359 ،یۀالمرتضو لمکتبۀانجف: 
، 1چ ؛الغصب کتاب ـ  هۀالفقا أنوار ؛خضر بن جعفر بن حسن ،)الغطاء اشفکنجفی( .50

  ق.1422 ،الغطاء اشفک ۀسسمؤنجف: 
ـ  جواهرالکالم ؛محمدحسن ،ینجف .51 ، 7چ ،37 و 34ج ؛سـالم اإل عئشـرا  شـرح  یف
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  .م1981 ،یالعرب التراث اءیحاإل داربیروت: 
 مؤسسـه ، قـم:  1چ ،15 ج ؛یعـۀ الشـر  أحکـام  فـی  لشـیعۀ ا مسـتند  ؛احمـد  ،ینراق .52

  ق.، 1415تیالب آل
ـ م نشـر ، تهـران:  1چ ؛جـزا  فقه هاىبایسته ؛دمحمودیس شاهرودى،هاشمی  .53  ،زانی

  ق.1419
 لمــذهب طبقــاً اإلســالمی الفقــه عــۀموســو ؛دمحمودیســ شــاهرودى،هاشــمی  .54

  ق.1423 اسالمى، فقه المعارفةریدا سسهمؤ، قم: 1چ ،4ج ؛البیت أهل
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ظلم با  ینف اتیرابطه آ لیتحل
  یمدن تیمسئول

*سیدحمید جزایري
  

  **مهدي همتیان   _______________________________________________________________  

  چکیده
توانـد باعـث    یمـ  یمـدن  تیهمچـون مسـئول   یمهم حقـوق  نیعناو يبرا یقرآن یمبان افتنی

مـورد قبـول همـه     یقرآن تنهـا منبـع حقـوق    رایز ؛شود ایجوامع مسلمان دن یوحدت حقوق
 میظلـم در قـرآن کـر    ینفـ  اتیـ معتقدنـد آ  نامحققـ  یبرخ. است یاسالم یجوامع حقوق

، ادعـا  نیـ ا تیـ اهم باتوجـه بـه   .ردیـ قرار گ یمدن تیمسئول یقرآن يمبنا عنوان بهتواند  یم
از سـه بخـش   پـیش رو  پـژوهش  . باشد می ادعا نیا ییآزما یدرصدد راستحاضر پژوهش 

 يدیـ موضـوعات کل  یبرخـ  یبـه معناشناسـ  نخسـت،  در بخـش   ؛شده است لیتشک یاصل
، در بخـش دوم . پرداختـه شـده اسـت   ... ضـمان و ، ظلم، یمدن تیپژوهش همچون مسئول

شـده   یبررسـ ، کنـد  مـی  ظلـم صـدق   زیانسان ن ياریاختریبر افعال غ ایآ نکهیو ا ظلمقلمرو 
 ،عدم مالزمه حرمت ظلم و ضمان پرداخته شده ایمالزمه  یبه بررس ،در بخش سوم .است

ـ  يمبنـا  عنـوان  بـه تواننـد   نمی منع ظلم در قرآن اتیاثبات شده است که آ تینها در  یقرآن
  .مطرح باشند یمدن تیمسئول

    . یحکم وضع، یفیحکم تکل، ظلم، يضمان قهر، یمدن تیمسئول: واژگان کلیدي

                                                   
   .المصطفی العالمیهۀمعهیئت علمی جا *

  ).hemmat110@yahoo.com(المصطفی العالمیه ۀمعپژوه دکتري جا دانش **
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  مقدمه
ن قرار گرفتـه  انامنبع حقوق اسالم مورد پذیرش همه مسلم ینتر مهم عنوان بهقرآن کریم 

، ابهـام اسـت   هرگونـه بـدون   ،تنها منبعی است که ازجهـت سـند  قرآن  ازآنجاکه. است
  .باشد می ین منبع استنباط مورد توجهتر مهم عنوان به

کـانون بسـیاري    عنوان به، مسئولیت مدنی یا همان لزوم جبران خسارت ،در دانش حقوق
 معـین  ،در حقـوق مسـئولیت  . )37ص، 1386، کاتوزیان( حقوقی قرار گرفته است از مسائل

مال و حقوق دیگران چگونه رفتار ، شود که مردم در روابط اجتماعی خود نسبت به جان می
  .چگونه آن را جبران نمایند ،ورود ضرر و خسارت درصورتکنند و 

اهمیت و حرمتی که دین مبین اسـالم بـراي امـوال مـردم قائـل اسـت و        باتوجه به
 ،احساییر.ك: ( واجب دانسته است آنها حفظ اموال مردم را همانند حفظ جان نوعی به
. گـردد  مـی  روش خـوبی  بهاهمیت نهاد مسئولیت مدنی در حقوق اسالم  ،)473ص ،3ج

. کنـد  مـی  شـدت تهدیـد   بـه نظـم و امنیـت جامعـه را    ، عدالت، نبود چنین نهاد حقوقی
  اند. حقوقدانان اسالمی همواره بر اهمیت مسئولیت مدنی تأکید کرده

از مسائل فقهی را به خود اختصاص  اي بخش عمده ،در فقه اسالمی نیز بحث ضمان
توان در  می ضمان) را( مبحث مسئولیت مدنی. )29ص، 1382، عمید زنجانی( داده است

اسـباب   ،فقها براي ضمان .)8ـ7ص، 1389، صافی(کرد بسیاري از قواعد فقهیه مشاهده 
تعـدد   سـبب بته بر این نکته که اسباب و موجبات متعدد ضمان ال .اند متعددي ذکر کرده

واحد اسـت کـه اسـباب و آثـار      یحقیقت ،ضمان دیگر عبارت بهحقیقت ضمان نیست و 
شـاید بتـوان مقولــه    انــد. تأکیـد کـرده   ،)75ص، 1387 ،فاضـل لنکرانــی ( متعـددي دارد 

هـاي حقـوق    ین بحـث تـر  مهـم مسئولیت مدنی را پس از کلیات عقـود و قراردادهـا از   
است کـه   اي اندازهاهمیت مسئولیت مدنی تا. )22ص، 1388، بهرامی( خصوصی دانست

ه همه قواعد مـدنی را در سـه اصـل اجتمـاعی خالصـ     اند  نویسندگان که خواستهبرخی 
، 1386، کاتوزیـان  :نقـل از  بـه  ؛دوگـی ( انـد  آن را یکی از آن سـه اصـل قـرار داده   ، کنند
مقررات حقـوقی   یرفته تمام ند که قواعد مسئولیت مدنی رفتها برخی نیز مدعی. )37ص

  .)37ص، 1386، کاتوزیاننقل از:  به ؛مازو( را دربرخواهد گرفت



  یمدن تیظلم با مسئول ینف اتیرابطه آ لیتحل  
45

 

مبنا یا مبانی مسـئولیت   ،بحث بودهیکی از مباحثی که همواره میان حقوقدانان محل 
اغلب حقوقدانان مسـلمان  ، اهمیت قرآن کریم در استنباط حقوق باتوجه به. مدنی است

مبانی اند  کوشیدهو اند  سراغ قرآن رفته به نخست ،هنگام بحث از اصول و قواعد حقوقی
باشد و  راحت ،آن اصل یا قاعده را در قرآن بیابند تا هم خیالشان ازجهت سند و صدور

اسـت کـه آیـا    امـر  دنبال این  نیز بهحاضر پژوهش . هم براي همگان قابل پذیرش باشد
مبناي مسـئولیت مـدنی مطـرح باشـند؟      عنوان بهتوانند  می آیات نفی ظلم در قرآن کریم

  تواند علت و دلیل مسئولیت مدنی باشد؟ می آیا حرمت ظلم در قرآن دیگر عبارت به
شناسی مسئولیت مدنی در حقوق و ضمان  مفهومبه نخست  پیش رو در پژوهش

واژه ظلم و سپس ارتباط یا  شناسی سپس مفهوماست. در فقه اسالمی پرداخته شده 
منطقـی   یاسـتدالل  کمـک  بـه عدم ارتباط نفی ظلم در قرآن کریم با مسئولیت مدنی 

  .تحلیل شده است
بناي مسئولیت مدنی م عنوان بهدرواقع براي اینکه بتوان حرمت ظلم در قرآن کریم را 

صـغراي  . انجـام رسـانید   متشکل از یک صغري و کبري را بـه  یاستداللکرد، باید تصور 
قلمرو ظلم گسترده اسـت و شـامل همـه افعـال ارادي و     است ازاینکه  استدالل عبارت
ظلـم و مسـئولیت مـدنی    : از عبارت اسـت  نیز کبراي استدالل .شود می غیرارادي انسان

  .مسئولیت و ضمان نیز ثابت است ،آنجاکه ظلم صدق کند یعنی ؛مالزمه دارند

  شناسی فهومم. 1
از ورود بـه بحـث،    پـیش از واژگان مهم این پژوهش است که  ،مسئولیت مدنی و ظلم

آنهـا بـا   رابطـه  نیز الزم است با مفاهیم لغوي، اصطالحی، قرآنی و فقهی این واژگان و 
  پرداخته شده است.مذکور رو در این بخش به بررسی واژگان  ؛ ازاینیکدیگر آشنا شویم

  مفهوم مسئولیت مدنی .1ـ1
ر.ك: ( واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از مسئول اسـت کـه در آیـات قـرآن    

کسی است که مورد پرسش و مؤاخذه واقع شـده   معناي به) 24: صافات /36ـ34: اسراء
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ه در برخی روایات نیز به همین معنا آمـده  این واژ. )200ص، 3ج، 1371، قرشی( است
همه شما نگهبان و همه شما در مقابـل رعیـت    :کم مسئول عن رعیتهکم راع و کلّکلّ«: است

  .)129ص، 1ج، 1404، احسایی(ر.ك: » خود مسئولید
ر.ك: ( تعهـد و مؤاخـذه آمـده اسـت    ، ضـمانت  معنـاي  بهمسئولیت در زبان فارسی 

. ردیف آن دانست را هم» ضمان«توان واژه  می و در زبان عربی )448، ص1377، دهخدا
ي اعمـال  گـو  پاسخ برابرشمسئولیت را چیزي معنا کرده است که انسان باید در المنجد

برخـی لغویـون نیـز مسـئولیت را      . )455،ص1373لویس معلـوف، ر.ك: ( خویش باشد
  .ضمن)اده م ذیل؛ 1414، منظور ابنر.ك: ( اند غرامت معنا کرده معناي به

شاید بتـوان  . مسئولیت مدنی در اصطالح حقوقدانان مرتبط با معناي لغوي آن است
. )38ص، 1382، عمیــد زنجــانی( از آثــار التــزام و تعهــد دانســت مســئولیت مــدنی را

زیان و خسارتی است که ناشی از  برابریی درگو پاسخپذیرش  درحقیقتمسئولیت مدنی 
الـزام بـه    نـوعی  بههمچنین . )27ص، 1384، بادینی( باشد می عمل یا ترك عمل شخص

 برقراري عدالت از راه جبران ضـرر نیـز  . )28ص، 1388، بهرامی( جبران خسارت است
  .)33ص، 1386، کاتوزیان( تواند بیانگر مفهوم مسئولیت مدنی باشد می

  ضمان)( مسئولیت مدنی در حقوق اسالم .1ـ1ـ1
 معادل ضمان در اصـطالح فقهـا دانسـته شـده اسـت      ،مسئولیت در اصطالح حقوقدانان

، تعهـد  معنـاي  بـه ضمان درلغت . )29ص، 1384، بادینی /46ص، 1382، عمید زنجانی(
/ 275ص، 6ج، 1375، طریحـی ( تزام به جبران خسـارت آمـده اسـت   و ال گرفتن برعهده

  .)275ص، 13ج، 1414، منظور ابن
 2ج ،1423، حـائري ( شـود  مـی  عقالیـی محسـوب   اي اینکـه قاعـده  بر  عالوهضمان 

اگرچه کلمه ضمان در . مورد تأیید و امضاي شرع مقدس نیز قرار گرفته است ،)468ص
کـه بیـانگر ایـن معنـا     در قرآن کـریم آمـده اسـت    ولی کلماتی  است، قرآن کریم نیامده

کفیـل و   معنـاي  بـه ن کلمـه زعـیم را   ابرخی مفسر .سوره یوسف 72آیه  ازجمله ؛هستند
 /223ص ،11ج ،1417، طباطبـایی  /386ص، 5ج ،1372، طبرسـی ( انـد  ضامن معنا کرده



  یمدن تیظلم با مسئول ینف اتیرابطه آ لیتحل  
47

 

گونـه   نیـز همـین   سوره قلم 40معناي کلمه زعیم در آیه . )231ص ،9ج ،1364، قرطبی
  .)401ص ،2ج ،1416، جزي ابن /509ص ،10ج ،1372، طبرسی(است 

  رابطه مسئولیت مدنی در حقوق و ضمان در فقه .1ـ1ـ2
، عمیـد زنجـانی  ( فقهاسـت زبـان  همان ضـمان در   ،حقوقدانانزبان ئولیت مدنی در مس

 »مسـئولیت قـراردادي  «انـد از:   عبـارت ضـمان)  ( مسئولیت مدنیاقسام . )46ص ،1382
. )128ص ،1386، کاتوزیـان ( ضمان قهري)( »قرارداديغیر مسئولیت« و ضمان عقدي)(

شـخص   ،در مسـئولیت قـراردادي  . مسئولیت قـراردادي اسـت   برابرمسئولیت قهري در
متعهـد شـده و مسـئول     کـرده اسـت،  واسطه قراردادي که فرد با اراده خودش منعقد  به

شـخص  ، که تلف و خسـارتی صـورت گیـرد    یدرصورتولی در مسئولیت قهري  ،است
ضـمان   از آن بهحاضر آنچه در پژوهش  ؛ بنابراینشود می حکم قانون مسئول شناخته به

  .سئولیت مدنی استم ،شود می قهري یاد

  ادله و مبانی فقهی مسئولیت مدنی .1ـ1ـ3
شـاید  ، پذیرفته شده است ي حقوقمبنا عنوان بهاراده شارع  در حقوق اسالمی ازآنجاکه
کلـی و مبنـایی کـه     اي شده توسط وي بـه ضـابطه   بررسی ادله و قواعد بیان راهبتوان از 

  .دست یافت ،اند قواعد حقوقی بر اساس آن تشریع شده
 ؛یافتن مبانی فقهی مسئولیت مدنی بدون توجه به ادلـه و اسـباب آن ممکـن نیسـت    

شـود و   مـی بنابراین در این بخش اندکی به ادله و اسباب مسئولیت مدنی در فقه اشـاره  
  .خواهیم شدوارد مبحث مبانی  سپس

  ادله فقهی مسئولیت مدنی .1ـ1ـ3ـ1
آور در تعبیر حقوقی مسئولیت  زیانمعادل فعل  ،اسباب و موجبات ضمان در تعبیر فقهی

فقها در شـمارش اسـباب ضـمان اخـتالف      .)75ص ،1382، عمید زنجانی( مدنی است
 رو ازایـن  ؛اعتبـاري عقالیـی اسـت    اي قاعـده  ،دارند و شاید علتش این باشد که ضمان

. )86ص ،1ج ،1359، الغطـاء  کاشـف ( دکـر توان موجبات متعددي بـراي آن تصـور    می
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ولـی شـاید بتـوان     ،توان به بیان مشخصی در اسباب ضمان رسـید  نمی در فقه هرحال به
 ،»تعـدي و تفـریط  « ،»غـرور « ،»اتالف« ،»ید«: دکراسباب ضمان را در ده مورد شمارش 

ضماناتی که ثابت اسـت و  « ،»قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم« ،»از قبض پیشتلف «
و » عقدالضـمان « ،»مان مسـمی ضـمان عقـدي یـا ضـ    « ،»منشأ آن شریعت و شارع است

 رسد اسباب ضـمان  می نظر به حال بااین. )24ص ،1387، فاضل لنکرانی( »الضمان شرط«
 »یـد «و  »غصـب « ،تسـبیب و مباشـرت)  ( »اتـالف «: باشـد  منحصر میدر سه مورد  فقط

 ،1414، شهید اول /103ص، 1ج ،1418، حلّی محقق /399ص، 1ج ،1417، فاضل آبی(
اسباب ضـمان در کتـب    عنوان بهباید گفت مصادیق متعددي که  بنابراین؛ )391ص، 2ج

  .)6ص، 5ج ،1421، مغنیه( همگی از مصادیق همین سه موردند ،فقهی بیان شده است

  مبانی فقهی مسئولیت مدنی .1ـ1ـ3ـ2
دهد که چه عامـل یـا عـواملی     می مبناي مسئولیت مدنی به این پرسش پاسخ درحقیقت

 گـو  پاسـخ مسئول و  ،ده استکرشود شخص درقبال زیانی که به دیگري وارد  می باعث
، سیر اجتماعی در تاریخ تحول مسئولیت مدنی در حقوق. )76ص ،1384، بادینی( باشد
و  واسـطه «و  »نظریه مخـتلط «، »ایجاد خطر«، »تقصیر« دهد تاکنون چهار نظریه می نشان

 ،1386، کاتوزیـان ( مبانی مسئولیت مدنی مطرح شده اسـت  عنوان به »نظریه تضمین حق
  .)271ص ،2ج، ]تا بی[، طاهري /114ص ،1389، دیلمی /182ص

مسـئولیت  ( از اسـباب ضـمان قهـري    هریـک توان گفت در نظام حقوقی اسـالم   می
ند و در اسالم یک ا دالیل حجیت و قلمرو اجرایی خاصی، عناصر، مدنی) داراي ماهیت

قاعده عمـومی جبـران    عنوان بهکه بتواند است لی حقوقی تدوین نشده اصل یا قاعده ک
توان مبناي واحدي بـراي   نمی ؛ بنابراین)48ص ،1384، بادینی( حساب بیاید خسارت به

توانـد   مـی  برخی حقوقدانان معتقدند قاعـده الضـرر   اگرچه کرد؛مسئولیت مدنی تصور 
 ،1386، کاتوزیـان ( مبناي مسئولیت مدنی در نظام حقوقی اسـالم مطـرح باشـد    عنوان به

 اند برخی نیز نفی ظلم را مبناي مسئولیت مدنی در حقوق اسالمی دانسته. )156ـ151ص
  .)98ـ93ص ،1394، (حکمت نیا
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، اردبیلـی ( ضمان قهري)( یکی از مبانی قرآنی مسئولیت مدنی عنوان بهنفی ظلم 
 /107ص ،1408، مـــدرس /893ص ،2ج ،1424، قزوینـــی /494ص ،10ج ،1403

برخـی نیـز   اگـر چـه    .) در حقوق اسالم مطرح اسـت 431ص ،2ج ،1418، خمینی
 مبناي قرآنی مسئولیت مدنی مطرح باشد عنوان بهتواند  نمی 1معتقدند آیات نفی ظلم

  .)175ص، ]تا بی[، حکیم(

  شناسی ظلم مفهوم .1ـ2
تاریکی) و قرارگرفتن ( مخالف نور و روشنایی: است ه ظلم براي دو معنا وضع شدهماد

 ،3ج ،1404، فـارس  ابن /1977ص ،5ج ،1410، جوهري( از جایگاه خود غیر چیزي در
برخی نیز . )373ص ،12ج ،1414، منظور ابن /537ص ،1412، اصفهانی راغب /468ص

. )373ص ،12ج ،1414، منظـور  ابـن (انـد   ستم و تجاوز از حـد دانسـته   معناي بهظلم را 
 ،17ج ،1414، زبیدي( تصرف در ملک دیگري از معانی ظلم دانسته شده استهمچنین 

تجـاوز از  ، تـاریکی  شده در کتب لغـت همچـون   شاید بتوان گفت معانی بیان. )447ص
مشهور ظلم یعنـی   معناي به نوعی بههمگی ، گرفتن حق غیر و تملک در ملک غیر، حد

کاربردهاي مشـتقات  . بازگشت دارند» قعی خودشاز مکان وا غیر در یءقرارگرفتن ش«
شاهدي بر معناي مشهور ظلـم بیـان    عنوان به توان می زبانان را ظلم در استعماالت عرب

یعنی  ؛)376ص ،12ج ،1414 ،منظور ابن( »ظلم الوادي« است گفته شده نمونه کرد؛ براي
 ،1410، فراهیدي( »رضظلمت األ«یا  ،ش فراتر رفته استا یآب رودخانه از مقدار طبیع

 »من أشـبه أبـاه فمـا ظلـم    «. دندکریعنی جایی که موضع حفر نبود را حفر  ؛)163ص ،8ج
ظلم نکرده است یا  ،یعنی کسی که شبیه پدرش باشد ؛)1977ص ،5ج ،1410، جوهري(

                                                   
  :کرداشاره موارد ذیل توان به  ین آیات نفی ظلم میتر مهم. از 1

  .)10: نساء( ظُلْماً إِنَّما یأْکلُونَ فی بطُونهِم ناراً و سیصلَونَ سعیراً  أَموالَ الْیتامى إِنَّ الَّذینَ یأْکلُونَـ   
  .)30: نساء(  یسیراًاهللاِ علَى و منْ یفْعلْ ذلک عدواناً و ظُلْماً فَسوف نُصلیه ناراً و کانَ ذلک ـ  
  .)39: مائده(   غَفُور رحیمه إِنَّ اهللاَ یتُوب علَیو أَصلَح فَإِنَّ اهللاَلْمه فَمنْ تاب منْ بعد ظُ ـ  
  .)41: شوري( و لَمنِ انْتَصرَ بعد ظُلْمه فَأُولئک ما علَیهِم منْ سبِیلٍ ـ  
 . ...وـ   
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یعنـی حقیرتـرین مظلـوم    ؛ )375ص ،12ج ،1414، منظور ابن( »هون المظلوم سقاء مروبأ«
گرفتن نوشیده شود از کره پیششکی است که م.  

از مکان خودش  غیر در یءقرارگرفتن ش ،رسد معناي جامع همه این معانی می نظر به
 همگـی ... تصـرف در ملـک دیگـران و   ، تجـاوز از حـد  ، تعدي به حقوق دیگران ؛باشد

  .باشد می در جاي خودش یءحاصل از قرارنگرفتن ش نوعی به
ـ   یلْبِسوا إِینَ آمنُوا و لَم یالَّذ«در تبیین ظلم در آیه  طباطباییعالمه  بِظُلْـمٍ أُولئ مکمـانَه   ـملَه

در معنـاي تجـاوز و تعـدي بـه حقـوق       اگرچـه معتقد اسـت ظلـم   ، » الْأَمنُ و هم مهتَدون
 هرگونـه و انـد   از ظلم فهمیده تري ولی مردم معناي گسترده ،اجتماعی افراد متبلور است

 اوامـر مولـوي و ارشـادي شـارع مقـدس را نیـز ظلـم       ، ت جاریهسنّ، مخالفت با قانون
 مثـال  بـراي  ؛ها از روي جهل یا سهو و نسیان واقع شود حتی اگر این مخالفت ؛دانند می

ظالم  ،کند نمی مردم شخصی را که دستورات طبی و بهداشتی مربوط به خود را رعایت
  .)200ص ،7ج ،1417، طباطبایی( دانند می به خودش

  ظلم و مسئولیت مدنی .1ـ2ـ1
مبناي قرآنی مسئولیت مدنی محسوب  عنوان بهبراي اینکه منع ظلم در قرآن کریم بتواند 

  پذیرفته شود:دو مطلب  دبای شود،
 ظلـم محسـوب  ، زیان و خسارت مالی یا حقوقی هرگونهپذیرفته شود که  دبای ،اوالً

 ي باشـد؛ سـهو  یـا عمـد وارد شـده باشـد     بـه  خسارتآن زیان و اعم از اینکه  ؛شود می
یعنـی   ؛شـود  می اصلی این است که آیا ظلم بدون قصد نیز محققپرسش  دیگر عبارت به

ظلـم   ،ده اسـت کرتوان فعل کسی را که در خواب مال دیگري را تلف  می آیا مثال براي
 حسـوب آیـا قتـل او ظلـم م    ،دانست یا اگر پدري در خواب بغلتد و نوزادش را بکشـد 

  ؟کند می شود و عنوان ظالم بر او صدق می
 ،ارادي انسان نتواند از مصادیق ظلم محسـوب گـردد  غیر اگر اعمال است کهروشن 

 ،زیرا دلیـل  ؛حساب آید تواند مبناي مسئولیت مدنی به نمی آیات نفی ظلم در قرآن کریم
  .اخص از مدعاست
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 ،توان از حرمت تکلیفـی ظلـم   می اینکه آیافته شود پذیر دمطلب دیگري که بای ،ثانیاً
حرمت ظلم و لزوم جبران  میاناي  مسئولیت) رسید؟ آیا مالزمه( حکم وضعی ضمان به

  ؟خیرخسارت وجود دارد یا 
 )...علم و، بلوغ، عقل( رو شرایط تکلیف ازاین ؛اند فقها ضمان را حکم وضعی دانسته

 ،1426، استرآبادي و عـاملی  /369ص ،2ج ،1420، شهید ثانی( دانند نمی را در آن شرط
؛ مسئولیت مدنی) متوقـف بـر قصـد و اراده نیسـت    ( ضمان قهري نظر آناناز. )399ص

 عالمه( ندا آور خود مسئول در فقه امامیه صغیر و مجنون نیز نسبت به افعال زیان بنابراین
. )152ص ،6ج ،1414، عاملی /460ص، 1ج ،1424، حلّی /229ص ،14ج ،1414، حلّی

درحال خواب بغلتد یا حرکتی انجام دهد که باعث اتـالف مـال یـا جـان      اگر شخصی
توان گفت یکـی   می پس ؛)106ص ،29ج ،1413، سبزواري( مسئول است، دیگري شود

 عمد و، ضمان و مسئولیت است و علم و جهلسبب از اصول کلی این است که اتالف 
واسـطه اتـالف    ولیت بهدر پیدایش مسئ یک عقل و جنون هیچ، بلوغغیر بلوغ و، عمدغیر

  .)141ص ،2ج ،1359، الغطاء کاشف( یستندن دخیل
و بـا تعریـف   انـد   حقوقدانان نیز مسئولیت مدنی را متوقف بر قصد و اراده ندانسـته 

زیـرا   ؛انـد  از تعریف به مجازات مقصر فاصله گرفته ،مسئولیت مدنی به جبران خسارت
 گـی هم ،وجود آمده است هو تجارت بکه بر اثر رشد صنعت اي  هاي تازه خطرها و زیان

اجراي عدالت در زمـان مـا    سوییاز. )151ص ،1386، کاتوزیان( ناشی از تقصیر نیستند
کند مسئولیت مدنی همواره مبتنی بر تقصیر نباشد و افرادي که مقصـر نیسـتند    می اقتضا

  .)223ص ،همان( گاهی مسئول واقع شوند نیز
صغیر و مجنون را مسـئول   ،1216ماده  اسالمی درفقه  یت ازتبع قانون مدنی ایران به

 غیـر  رشید باعث ضـرر غیر گاه صغیر یا مجنون یاهر«: آور خود دانسته است اعمال زیان
رسد نظریه تقصیر در حقـوق اسـالم و    می نظر بهماده  این باتوجه به. »ضامن است ،شود

بلکـه تجـاوز از    ،نیسـت بودن ازنظـر اخالقـی)    قابل سرزنش( اخالقی آن معناي بهایران 
، بـادینی ( بسیاري از حقوقدانان نیز بر این باورندکه  چنان ؛باشد می معیار اجتماعی رفتار

، کاتوزیـان ( اجتماعی است یمفهوم ،توان گفت تقصیر میاساس  ؛ براین)210ص ،1384
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حفظ زندگی مشترك اجتمـاعی   ،یعنی نقش مسئولیت مدنی در جامعه )؛349ص ،1386
مسـئولیت مـدنی    دیگـر  عبارت به ؛چندان توجهی به مباحث اخالقی ندارد مردم است و

نـه تحسـین یـا نکـوهش مـردم و       ،دنبال اصالح و تنظیم روابط اجتماعی مردم است به
مسئولیت گفته  مباحث پیش باتوجه به .شود می اختیاري نیزغیر شامل افعال دلیل همین به

آن است که این دسته از دنبال  به ،افعال مضروجودآورنده  همدنی بدون توجه به فاعل و ب
  .نظم روابط اجتماعی مردم را تهدید نکند ،افعال

ن فعل شخص و تلـف مـال   میارابطه علیت  فقطدر تحقق مسئولیت ناشی از اتالف 
بودن اتالف  عمديغیر بنابراین ؛قصد و اراده تلف نداشته باشد ،هرچند تالف ؛مهم است

البتـه برخـی نیـز در مسـئولیت     . )158ص، همـان ( نیسـت  مانع ایجاد مسـئولیت مـدنی  
 انـد  تردیـد کـرده  ـ همانند طفل دوماهه یا دیوانـه   ـ اختیار و شعور   ،اشخاص فاقد اراده

  .)119ص ،1382، عمید زنجانی(
باشـد   مـی بـه فاعـل آن    آور زیـان استناد عرفی فعل  ،آنچه ازنظر فقها مهم است

ن عامـل ضـرر و فعـل    میـا یعنی عرف سببیت  ؛)51ص ،37ج ،1404، نجفی  ر.ك:(
نقشی در تحقق یا عدم تحقق  ،قصد و اراده فاعل ؛ بنابراینرا تشخیص دهد بار زیان

  .مسئولیت ندارد
 قصدي وغیر آور زیانتواند حاصل از افعال  می مسئولیت مدنی و ضماناساس  براین

 آیا شـامل افعـال   ؟استاندازه باید ببینیم قلمرو ظلم تا چه  اکنون. اختیاري نیز باشدغیر
شود؟ پس در اینکه نفی ظلم بتواند مبناي مسئولیت مدنی محسـوب   می اختیاري نیزغیر

دلیـل اخـص از    ، وگرنـه اختیـاري ظلـم اطـالق شـود    غیر بـار  زیانبه افعال  دبای ،گردد
  .تواند مبناي قرآنی مسئولیت مدنی محسوب شود نمی مدعاست و نفی ظلم

  یا عدم تحقق ظلم نقش قصد در تحقق .2
مبنـاي مسـئولیت    عنـوان  بهتوان از آیات نفی ظلم  می یدرصورت ،که بیان شد گونه همان

شخصـی   مثـال  براي ؛رسان نیز ظلم اطالق شود ارادي زیانغیر مدنی نام برد که به افعال
آیا این شخص مرتکب ظلم شـده  ، درحال خواب به شخص دیگري زیان رسانده است



  یمدن تیظلم با مسئول ینف اتیرابطه آ لیتحل  
53

 

قصـدي  غیر افعـال  ،نامند؟ اگر پاسخ مثبت باشـد  می شخص را ظلمآیا فعل این  ؟است
 رو ازایـن  ؛گیرند می و مشمول آیات نفی ظلم قرار شوند میرسان نیز ظلم محسوب  زیان

مبناي قرآنی مسئولیت مـدنی مطـرح شـوند و اگـر      عنوان بهآیات نفی ظلم شاید بتوانند 
  .تواند مبناي مسئولیت مدنی باشد نمی آیات نفی ظلم ،قصدي را ظلم ندانندغیر افعال
برخـی معتقدنـد    ؛انـد  رسد اندیشمندان مسلمان در این بحث دو دسته شده می نظر به
 ازنظر برخی افعال ،شود و درمقابل می حسن و قبحافعال اختیاري انسان متصف به  فقط
  .گردد حسن و قبحتواند متصف به  می اختیاري انسان نیزغیر

 حسـن و قـبح  توانـد   می ند و عقلا سن و برخی قبیحح، افعالعدلیه معتقدند برخی 
حسـن و  همچنین برخی افعال هستند که عقل را یاراي درك . برخی افعال را درك کند

 عالمـه ( اسـت  آنـان  حسن و قـبح کاشف  فقطهمانند عبادات که شرع  ؛آنها نیست قبح
کنـد   می درك برخی افعال را مستقالً حسن و قبح ،همچنین عقل. )82ص، 1982، حلّی

قبـیح   ظلم ذاتـاً . سن عدل و قبح ظلمح ؛ مانندشود می ذاتی گفته حسن و قبحکه به آن 
 درك را عقل مستقالًامر علت تامه قبح است و این  ،هو ظلم یعنی نفس ظلم بما ؛است

 سـت اینکه نسبت قـبح و ظلـم تسـاوي ا    باتوجه به. )232ص ،1410، سبحانی( کند می
 ،کـه عقـل قـبح آن را درك کنـد     را هر فعلـی ـ   است قبحی ظلم و هر ظلمی قبح هر ـ

  .توان ظلم نامید می
، فاضـل مقـداد   /85ص ،1414، حلّـی  محقق /478ص، 1411، رازير.ك: ( نامتکلم

برخـی   انـد.  بیان کـرده  هایی مالك ،حسن و قبحبراي اتصاف افعال به  )210ص، 1422
نقـص نفـس   سـبب  کـه   شیءو آن  حسن، نفس محسوب شودکه کمال شیئی معتقدند 

 سـن متصـف بـه ح   ،کمال نفس استسبب رو که  علم ازآن مثال براي ؛قبیح است ،باشد
برخـی نیـز   . شود می متصف به قبح ،نقص نفس استسبب رو که  شود و جهل ازآن می

؛ مـثالً  انـد  دانسـته  حسن و قـبح مالئمت و منافرت فعل با نفس را علت اتصاف فعل به 
حسـن   ،شـود  می خوشایند نفسباعث که  رو ازآن ،یک غذاي لذیذ یا یک صوت خوش

. قبـیح اسـت   ،شـود  مـی  ناراحتی نفسسبب جهت که  است و یک صوت ناخوش ازآن
آن افعـالی   برابـر که فاعلش مستحق مدح باشد و دراند  برخی نیز افعالی را حسن دانسته
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برخی نیز مالك تحسین و تقبـیح عقلـی    اند. قبیح دانسته ،که فاعلش مستحق ذم باشدرا 
زوال نظـام  سـبب  معتقدنـد هرآنچـه    انـد و  را حفظ و زوال نظام اجتماعی بشر دانسـته 

مستند بـه فاعـل باشـد    اعم از اینکه فعلی  هرگونهایشان  نظر به. قبیح و ظلم است ،شود
نباشـد یعنـی آن فعـل     مستند بـه فاعـل  یا اینکه یعنی فاعل مکلف قاصدي داشته باشد 

، جزایـري ( قبیح و ظلم اسـت  ،اختالل نظام شودباعث اگر ، فاعل قاصدي نداشته باشد
  .)53ص ،7ج ،1415

ادعاي ، حسن و قبحبه  ارادي و بدون قصدغیر برخی درمورد عدم اتصاف افعال
 /148ص، ]تـا  بـی [، کرباسی /369ص ،2ج، 1382، استرآبادير.ك: ( اند اجماع کرده

ولی چنین فعلی اگر به  ،)158ص ،1ج ،1375، اراکی /419ص ،1ج ،1383، انصاري
شود و قبیح  می متصف به قبح ،بار آورد حق دیگري تعدي کرد و زیان و خسارتی به

خاطر آنکه فاعلش بدون  به اگرچه ؛زیرا حقیقت ظلم در آن وجود دارد ؛و ظلم است
زیرا استحقاق مدح و ذم مشروط به قصد و  یست؛ن مستحق ذم بوده،قصد و اختیار 

 قاضـی / 308، ص1381همـو،   /90ص ،2ج، تـا]  [بـی  ،سـید مرتضـی  ( اختیار است
 /78ص ،1414، نیشـابوري  /84ص ،1406، طوسـی  /12ص ،6ج، 1965، ابوالحسن

  .)283ص ،7ج ،1372، طبرسی
افعـال  ص تمخ حسن و قبحشود که  می فهمیدهان از عبارت برخی مفسربراین  افزون

ـ   «ذیل آیه دسته  این. قصدي و ارادي نیست در بیـان  ، )17: نسـاء ( »ۀیعملـون السـوء بجهال
جاهـل بـه    اگرچـه یهودیان  :اند نقش جهالت و عدم علم در استحقاق عقاب افراد گفته

ولی جاهالنی کـه مـتمکن از    ،ندا مستحق عقاب ،ندا چون متمکن از علم ،حقیقت باشند
 مسـتحق عقـاب   ،شوند می همچون نائم و ساهی وقتی مرتکب فعل قبیحی ،علم نیستند

فعل نائم یا . )374ص ،2ج ،1416، األعرج نظام /7ص ،10ج ،1402، فخر رازي( یستندن
نشان از ایـن اسـت کـه آنهـا معتقدنـد      امر تواند قبیح باشد و این  می ازنظر اینان ،ساهی
  .یستبودن افعال همیشه مرتبط به فاعل آنها ن قبیح

درمقابل کسانی که مالك تحسین و تقبیح عقلی را استحقاق مدح و ذم فاعل آن 
 رادي و اختیـاري اسـت  اوصـف افعـال    فقط حسن و قبحمعتقدند  ،اند فعل دانسته
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) و کسی که بدون قصد و اراده 77ص ،8ج ،1417، صدر /343ص ،1383، الهیجی(
چون حاصل از  کرد؛ حسن و قبحتوان آن فعل را متصف به  نمی ،مرتکب فعلی شود

 غیـر  اتـالف مـال   ،نظـر اینـان  بـر پایـه    .)پیشین، صدرر.ك: ( اراده و اختیار نیست
  .قبیح و ظلم نیست ،درحالت خواب

 فقـط ، ناسی و معتقد است برخی افعال همانند فعل نائم در تقسیم افعال طوسی شیخ
دي یـ متصف به وصف زا ،ند و برخی افعال عالوه بر وصف حدوثا متصف به حدوث

، طوسـی ( شـوند  مـی  سن و قبـیح تقسـیم  ند و به حا این دسته افعال اختیاري .نیز هستند
 ،از وصـف زائـد   قصـود م :نویسد می در شرح این تعریف فاضل مقداد. )85ص، ق1414

ازنظر ایشان مالك اتصـاف بـه   . )253ص، 1405، فاضل مقداد( قبح فعل است سن وح
؛ )418ص، 1413 زاده آملـی،  حسـن ( استحقاق مدح و ذم فاعلشان اسـت  ،حسن و قبح

حسن و آن فعلی که فـاعلش مسـتحق ذم   ، بنابراین فعلی که فاعلش مستحق مدح است
مـورد حکـم    قطعـاً ، توان گفت فعل بدون قصد می یعبارت به ؛شود می قبیح نامیده باشد،

 /37ص ،1410، راسـانی آخونـد خ ( محال است ،حسن و قبحعقل نیست و اتصافش به 
  .)239ص ،2ج ،1401، فانی اصفهانی

آید نیز مؤید این مطلب است که  می دست همچنین آنچه از ظاهر روایات مربوطه به
یعنی آن فعلی کـه از فاعـل بـدون قصـد      باشد؛ میروح هر فعلی منوط به قصد فاعلش 

، خـویی ( شود نمی حسن و قبحمتصف به  ،روح ندارد و فعل بدون روح ،شود می صادر
  .)208ص ،1ج ،1419
انسـان   باشد، میواسطه افعالش مستحق مدح و ذم  هکه ب آن توان گفت می مجموعدر

کـه  جهـت   ازآن ...طفـل و ، سـاهی ، ولی انسان بدون تکلیف همچون نائم، مکلف است
فعلی است کـه  ، که فعل قبیح رو گیرد و ازآن نمی مستحق مدح و ذم قرار ،تکلیفی ندارد

 ،1425، حلّـی  عالمه( شود نمی مکلف مرتکب قبیحغیر انسان باشد،لش مستحق ذم فاع
گـاه در ایـن    نائم و ساهی هـیچ  ؛ بنابراین)14ص ،10ج ،1410، شهید ثانی /99ص، 1ج

  .شوند نمی حال مرتکب قبیح و ظلم
لهـی  ، شناخت افعال ان استامتکلم میانعقلی  حسن و قبحآنچه هدف طرح بحث 
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لهی را کشـف کنـد و اینکـه آیـا آنچـه      اتواند وصف افعال  می و اینکه آیا عقل باشد می
دانستن پاسخ ایـن   است؟ گونه نهماآیا نزد شارع نیز  ،داند می عقل آن را حسن یا قبیح

؛ جـدا از مالکـات دیگـر   البتـه   ؛در گـرو مالحظـه خـود فعـل اسـت      گـی هم ها پرسش
حـافظ   موافقت و مخالفت غـرض یـا  ، مالئمت و منافرت چونمالکاتی هماساس  براین

 دلیـل  همـین  بـه خارج از نفس فعل است و  گیهم.. .بودن براي نظام و اجتماع و هادم و
عقـل  معناست که  بدین ،شود ظلم قبیح است می یعنی اگر گفته باشد؛ میاز بحث خارج 

ظلـم را بخواهـد    ،نـه اینکـه قـبح    ،کند می قبح را درك ،هو ظلم انسان از خود ظلم بما
بـا ایـن مالکـات قـبح ظلـم       اگرچـه  کند.درك  زحیث منافرت یا نقص یا اختالل نظاما

تـوان پـذیرفت    نمـی  ؛ بنـابراین شـود  نمی ولی دیگر به آن قبح ذاتی گفته ،شود می درك
زیـرا تنهـا مالکـی کـه مـورد       ؛شـوند  مـی  حسن و قبحارادي انسان متصف به غیر افعال

 باشـد  مـی  رادياکـه مخصـوص افعـال     بـوده همان استحقاق مدح و ذم  ،پذیرش است
  .)236ص ،1410، سبحانی(

ظلـم   شناسـی  برخـی در تعریـف یـا مصـداق    است رسد آنچه باعث شده  می نظر به
افعـال را  ، ناشی از مبانی کالمی آنان است که بـه کـدامین مـالك    ،اختالف داشته باشند

طبـع و مـالك   کسانی که مالك مالئمت و منـافرت بـا   . کنند می متصف حسن و قبحبه 
 نـاگزیر افعـال   ،اند کمال و نقص نفس یا مالك اتمام و انهدام نظام و اجتماع را برگزیده

 باتوجـه بـه   ؛ بنـابراین و ظلم بدانند توانند متصف به قبح کنند می ارادي انسان را نیزغیر
متصـف   ،نقص یا منافرت نفـس اسـت  سبب ارادي انسان نیز که غیر افعال ،ها این مالك
و  اسـت  هـر فعـل قبـیح    معناي بهظلم ازنظر حکما . شود می ظلم محسوب ،هبه قبح شد

 بـا ایـن تعریـف    ».الینبغـی ان یفعـل  « :فعل قبیح یعنی آنچه سـزاوار نیسـت انجـام شـود    
متصـف بـه    ،ارادي نیز با مالك عدم شایستگی براي وجودیافتنغیر توان گفت افعال می
افعالی را نیز قبیح و ظلـم  چنین  مرتضیسید افرادي همچون دلیل  همین به ؛شوند می قبح

ارادي انسـان را  غیـر  آن دسته از اندیشمندانی که افعال توان گفت می ؛ بنابرایناند دانسته
البتـه   .انـد  عد عقلی ظلم نظر داشـته به ب فقط ،اند دانسته حسن و قبحنیز قابل اتصاف به 

موضـعه  غیر فـی  یءوضع الش معانی در لغت نیز. منافاتی با معناي لغوي ظلم نداردامر این 
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اگر کسی در خـواب بغلتـد   . ارادي نیز صادق استغیر بر افعال... و الغیر لی حقإو تعدي 
تعـدي بـه حـق     نیـز محلـه اسـت و   غیر فی یءالش وضع درحقیقت ،شدو کودکی را بکُ

 حاصـل اینکـه معنـاي فلسـفی و لغـوي ظلـم بـر افعـال        . باشـد  مـی طبیعی آن کـودك  
  .است صادق ،اراديغیر

حسـن و  ارادي بـه  غیـر  درمقابل آن دسته از اندیشمندانی که به امتناع اتصاف افعال
برخـی   تـوان گفـت   می ؛ بنابرایناند عد اخالقی ظلم نگریستهبه ب ، فقطدنا شدهقائل  قبح

توانند براي اشـیا و   می ،توانند صفت براي افعال اختیاري باشند می که گونه مفاهیم همان
صفت افعـال   حسن و قبحاگر . حسن و قبحمثل  ؛ارادي نیز صفت قرار گیرندغیر افعال

و اگـر صـفت بـراي اشـیا و     شود  محسوب میمفاهیم اخالقی جزء  ،اختیاري قرار گیرد
، یـزدي  مصـباح ( شود نمی دیگر از مفاهیم اخالقی محسوب ،ارادي قرار گیردغیر افعال
  .)48ـ47ص ،1380
اش اسـتعمال شـده    عـد اخالقـی  رآن کریم همواره بـا ب رسد واژه ظلم در ق می نظر به
شـود   نمـی  ؛)19: فرقـان ر.ك: ( ن اسـت اشاهد این مطلب وعده عذاب بـه ظالمـ   .است

 ،همچنین متفاهم عرفـی ظلـم در قـرآن   . ن را وعده عذاب دهدامکلفغیر خداوند حکیم
مفهـوم   فقـط ن و فقها نیز از ظلم در آیات قـرآن  امفسر مفهوم اخالقی آن است و ضمناً

، تـا]  [بـی  ،طوسـی ( اند و ظالم را اسم ذم و تحقیر دانستهاند  هکرداخالقی آن را استظهار 
، نظـــام /448ص ،6ج ،1420، فخـــر رازي /159ص ،8ج، 1408، رازي /374ص ،4ج

بـر   فقـط آنها اطـالق ظلـم را   . )62ص ،1ج ،1422، الغطاء کاشف /633ص ،1ج ،1416
/ نیـز  18: هـود ( »اهللا علـی الظـالمین   اال لعنـۀ « :اند جایز دانسته باشد،کسی که مستحق لعن 

تردید  ،همچنین بر اینکه ظلم گناه و معصیت است. )193ص ،1ج ،1372، طبرسیر.ك: 
  .)227ص ،20ج ،1420، فخر رازي( اند نکرده

. همان معناي منتسب به فاعل مختار است ،فهمد می آنچه عرف از واژه ظلم ازسویی
 ،41ج ،1404، نجفـی ( معناي عرفی بر لغوي مقدم است دینی در فهم نصوص ازآنجاکه

 .نه معناي لغوي یا فلسـفی ظلـم  باشد،  میفهم عرفی در تبیین معناي ظلم مهم ، )19ص
نامد  نمی ظالم است، که درحال خواب به دیگري زیان رساندهرا گاه شخصی  عرف هیچ
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و  داند که حق دیگري را عالمـاً  می ا ظالمافرادي ر فقطبلکه  ،داند نمی و فعل او را ظلم
ظـالم   ،فاعـل ظلـم   رو ازایـن ؛ )240ص ،15ج ،1418، حائري( دنسلب کرده باش اختیاراً

؛ )383ص ،5ج، تا] [بی ،طوسی( شود کسی مرتکب ظلم شود و ظالم نباشد نمی است و
اخالقی است و مفاهیم  یمفهوم ،ظلم در قرآن کریم بر اساس متفاهم عرفی اساس براین

 ظلـم محسـوب   بـار  زیـان ارادي غیـر  افعـال  پـس  ؛ندا اخالقی دائرمدار اختیار و تکلیف
  .شوند نمی

ـ   ما حکم بـه العقـل حکـم بـه الشـرع     ـ   مالزمه عقل و شرع باتوجه بهنکته دیگر اینکه 
کند و حکم شرع به قبح  می شرع نیز به قبح آن حکم، هرآنچه عقل قبح آن را درك کند

  .شود می نامتوجه مکلف فقطهمان حرمت است که  ،فعلی
عرفی و استظهار فقها و مفسران از ظلـم در نصـوص    معناي باتوجه بهحاصل اینکه 

  .پس صغراي استدالل ناتمام است ؛شود نمی اختیاري را شاملغیر افعال ،ظلم، دینی

  مالزمه حکم تکلیفی حرمت ظلم و حکم وضعی ضمان. 3
و برفرض  اند اختیاري را نیز متصف به قبح و ظلم دانستهغیر که فعل بنابر مبناي کسانی

براي اثبات مبناي نفی ظلم در قـرآن کـریم بـراي    ، شمول آیات منع ظلم در قرآن کریم
  .الزم است اثبات شود حرمت ظلم و ضمان مالزمه دارند ،مسئولیت مدنی

م وضـعی  و حکـ  برخی معتقدند میان حکم تکلیفـی حرمـت ظلـم در قـرآن کـریم     
، 1394، نیــا حکمــت /431ص ،2ج ،1418، خمینــی( مالزمــه وجــود دارد  ،ضــمان

 ،م نـزد همگـان اسـت   عقلی و مسـلّ  يامرنظر اینان قاعده قبح ظلم که از .)116ـ91ص
ایشـان معتقدنـد   . )431ص ،2ج ،1418، خمینـی ( باشد می یکی از قواعد و مبانی ضمان

جهت قاعـده قـبح ظلـم     به دبای، استدر مواردي که حکم به ضمان یا عدم ضمان ظلم 
 ؛ضمان کنیم تا ظلم محقـق نشـود  عدم یا ، حکم به ضمان م نزد عقالستکه امري مسلّ

بـودن فروشـنده    در جایی که شخصی مالی را از غاصب با جهـل بـه غاصـب    مثال براي
توانـد بـه    نمـی  اگر حکم به عدم ضمان غاصب کنـیم و بگـوییم مشـتري    ،خریده است

ـ   ؛ظلم در حق وي و قبـیح اسـت   امر، این ،غاصب رجوع کند حکـم بـه    دبنـابراین بای
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حکـم بـه عـدم ضـمان فروشـنده      صـورت   درایـن  .ضمان او شود تا ظلم محقق نگردد
  .همان)( پس ضامن است ؛ظلم است ،غاصب

ن حرمـت ظلـم و   میاعدم مالزمه  ،اند درمقابل آنچه برخی فقها بدان اذعان کرده
تواند حکم وضعی ضـمان   نمی تکلیفی حرمت ظلمحکم ضمان است و اینکه حکم 

اینان ادله . )175ص، ]تا بی[، حکیم /86ص ،1417، شاهروديهاشمی ( را اثبات کند
ادله حرمت ظلم ، یعنی در موارد ضمان ؛اند حرمت ظلم را فرع ثبوت ضمان دانسته

عدم ، شود می یعنی در مواردي که ضمان ثابتامر شود و این  می آن موارد را شامل
  .جبران خسارت ظلم است

ي ظلم محقق بار زیانواسطه فعل  ههرجا ب« اند ن به مالزمه گفتهاینکه قائالاکنون 
صـحیحی  گفتـه  ، »شـود  مـی  پس ضمان ثابت ؛حکم به ضمان نافی ظلم است، شود

زیرا در برخی موارد اسباب ضمان محقق نیسـت و فقهـا حکـم بـه ضـمان       ؛نیست
  .استولی ظلم محقق  اند، نکرده

ایشـان در مـواردي کـه     .انـد  ندیدهاي  مالزمه ،فقهاي بزرگ امامیه میان ظلم و ضمان
ظلم محقـق شـده    قطعاً اگرچهاست، ولی ضرري وارد شده  ،اسباب ضمان وجود ندارد

این قاعده را نیـز   غالباً ؛ هرچنداند با قاعده الضرر حکم به ضمان کرده ولی نهایتاً باشد،
ولی از قاعده قبح ظلـم   ،اند به تحقق ظلم اشاره کرده اگرچهفقها . دانند نمی مثبت حکم

 عنـوان  بـه توانـد   مـی مسـئله   و ایـن اند  یا ادله حرمت ظلم براي اثبات ضمان بهره نبرده
تـوان عـدم    مـی  حتی از اقوال برخـی فقهـا  . شاهدي بر عدم مالزمه ظلم و ضمان باشد

  .ن ظلم و ضمان را فهمیدمیامالزمه 
کـه بـه    یدرحـال  ،گیـرد  مـی  مالی را امانت ،که شخصی از غاصبآنجا صاحب جواهر

او  ،اگر آن مال در دست مستعیر تلـف شـود  ، گفته است بودن آن مال علم ندارد غصبی
برخـی   .)166، ص27، ج1404(نجفـی،   تواند به او رجوع کنـد  می ضامن است و مالک

ایـن ظلـم محـض    انـد   گفته ،جاي غاصب به ،در اشکال به جواز رجوع مالک به مستعیر
پاسـخ  در  صـاحب جـواهر  . زیرا وي جاهل به غصب بوده اسـت  است؛ در حق مستعیر

 ؛صـحیح نیسـت   ،خاطر اینکه ظلم است عدم جواز رجوع مالک به مستعیر به :نویسد می
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  .همو)( زیرا ضمان وي سبب دارد و آن ید و اتالف است
مـن ظلـم    :اهللا قال رسول«: فرماید می که صادقاز امام  سکونیدر ذیل روایت 

، اگر کسی به دیگري ظلم کند و فرد مظلوم بمیرد: فّارة لهک فإنّه ستغفر اهللایأحدا ففاته فل
(خمینـی،   »آنگاه ظالم باید براي مظلوم استغفار کند و ایـن کفـاره ظلـم وي اسـت    

که ممکن است مطرح شـود   اشکالاین در پاسخ  خمینیامام )؛ 480، ص1، ج1415
 ،اسـتغفار  :نویسـد  مـی  ،شـود  می شده مظلوم نیز کفاره حقوق مالی تلف ،استغفارآیا 

 برائت وي از حقوق مالی مظلـوم  سببولی  ،شود می کفاره گناه ظلم وي محسوب
 فقـط یعنی ایشان  ؛)همو( ضامن شده است ،واسطه تلف و ید هزیرا وي ب ؛شود نمی

ولـی حکـم    ،شـود  مـی  حل که با استغفاراست حرمت تکیفی قائل شده  ،براي ظلم
حصول اسباب شـرعی آن همچـون    خاطر بلکه به ،خاطر ظلم وضعی ضمان را نه به
 ،به وي ظلم کرده استکند، کسی که حرّي را حبس  یا مثالً ،تلف و ید دانسته است

پـس ظلـم    ؛)41ص ،37ج ،1404، نجفـی ( چون بر او ید نـدارد  ؛ولی ضامن نیست
که ایشان ظلم را مبنـاي  دهد  مینشان  امر ینو ا خیرولی ضمان است، محقق شده 

  اند. ضمان ندانسته
دلیـل   ایـن  شاید به ،که ادله حرمت ظلم مبناي ضمان استاند  آنچه برخی گمان کرده

بیان که اسـباب ضـمان در    بدین ؛اند باشد که آنان توجهی به اسباب فقهی ضمان نداشته
یکـی از  ، در هـر مـوردي کـه ظلمـی تحقـق یابـد       فقه روشن و مشخص است و غالباً

ضـمان از حکـم    دیگـر  عبـارت  بـه  ؛کنـد  مـی  اسباب ضمان وجود دارد و ضمان را ثابت
 اثبـات ... ید و، واسطه ایجاد اسبابش همچون تلف هبلکه ب ،آید نمی دست حرمت ظلم به

، عـدم ضـمان ظـالم    ،شـود  می ممکن است گفته شود وقتی ظلمی محقق آري!. شود می
بلکـه از   ،آید نمی دست هاز نفی ظلم در قرآن ب موارد ولی ضمان دراین ،ظلم است، خود

  .شود می اسباب خودش فهمیده
دلیـل   همـین  شوند و شاید بـه  می مصداق ظلم محسوب نوعی بهتمامی اسباب ضمان 

در کـار  اي  مالزمـه  کـه  ، درحـالی اند برخی میان حکم حرمت ظلم و ضمان مالزمه دیده
  .ضمان هم باشد ،گونه نیست که هرجا ظلم بود ی اینیعن ؛نیست
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نمایـانگر  ، وجود موارد نقضی بـراي ایـن مالزمـه ادعـایی در فقـه شـریف       سوییاز
ولـی ضـمان    اسـت، ظلم بـه وي  ، صانع حبس حرّ نمونه براي است؛ بطالن این مالزمه

 ،1418، حـائري  /221ص، 1410، شـهید اول  /255ص ،2ج ،1418، حلّی محقق( ندارد
ــه /634ص ،2ج ،1423، ســبزواري /11ص ،1422، الغطــاء کاشــف /302ص ،2ج  عالم

ــی ــانی  /520ص ،4ج ،1420، حلّ ــهید ث ــی /159ص ،22ج ،1413، ش  ،4ج ،1407، حلّ
 شـود،  مـی دراینجا ظلم محقق است و آیات نفـی ظلـم آن را شـامل     ؛ بنابراین)249ص

نقـض مالزمـه حرمـت ظلـم و ضـمان      مسـئله،  ولی ضـمانی در کـار نیسـت و همـین     
البتـه برخـی فقهـا بـا قاعـده الضـرر در مـواردي کـه حـبس حـرّ منجـر بـه             . باشد می

 ،1418، حـائري ( انـد  دادهحکم به ضمان حـابس   ،شود می رفتن درآمد مسلّم او ازدست
  ).513،ص10ج ،1403، مقدس اردبیلی /263ص ،12ج

ظلم  گاهییعنی  ؛وجه است عموم و خصوص من ،حاصل اینکه رابطه ظلم و ضمان
 ؛ولی ظلم نیسـت  ،ضمان هستدر مواردي و  مثل حبس حرّ ؛ولی ضمان نیست ،سته

هـم ظلـم   گـاهی  کنـد و   می مال شخصی را تلف ،که فردي درحال خواب همانند جایی
مال شخصـی را   ،آنجاکه فردي در حالت بیداري و هوشیاريمانند  ؛هست و هم ضمان

  .و هم ضمانکند که هم ظلم هست  می تلف
ولی اسبابی از اسـباب   ،اگر کسی بتواند موردي را بیابد که ظلم و ضمان باشددرمجموع 

یکـی   عنوان بهآن کس شاید بتواند آیات نفی ظلم را ، مطرح ضمان در فقه در آن مورد نباشد
مـوردي یافـت    ،کتـب فقهـی  هنگام کاوش در . مسئولیت مدنی) مطرح کند( از مبانی ضمان
  .ید و قاعده الضرر نباشد ،غصب ،اتالفهمچون باشد و اسباب ضمان  نشد که ضمان

  نتیجه
زیـرا هـم    ؛مبناي قرآنی مسئولیت مدنی مطـرح باشـد   عنوان بهتواند  نمی آیات نفی ظلم

و هم اشکال  ـ شوند نمی اینکه افعال غیرارادي متصف به قبح و ظلم ـ اشکال صغروي
ـ  ظلم و حکم وضعی ضمان وجود ندارد ن حکم تکلیفی حرمتمیااي  مالزمه ـ کبروي

  .در جاي خود پابرجاست
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 یمفهـوم  عنـوان  بـه زیرا ظلـم در قـرآن کـریم     ؛صغراي استدالل مخدوش است
بـر افعـال   فقـط  بنـابراین ظلـم    ؛اخالقی مطرح است و مورد نهی قرار گرفته اسـت 

هی در از مصادیق ظلم من بار زیانکند و افعال غیراختیاري  می اختیاري انسان صدق
  .شوند نمی قرآن کریم محسوب

زیرا عالوه بر آنکه دلیل و برهانی بر مالزمه منع  ؛کبراي استدالل نیز مخدوش است
 ظلـم محسـوب   کـه عرفـاً   موارد نقضی همچون حبس حـرّ ، ظلم و ضمان وجود ندارد

ندارد دنبال  بهولی ضمان حابس را  ،گیرد می شود و تحت ادله نهی ظلم در قرآن قرار می
  .شوند می این مالزمه محسوبرد  نیز دلیلی بر

مبناي مسئولیت مدنی نیـاز   عنوان بهپذیرش آیات منع ظلم در قرآن کریم  درمجموع
 ؛رسد چنین دلیل یا برهانی وجـود نـدارد   می نظر بهبه دلیل و برهان قابل قبولی دارد که 

  .نی پذیرفتمبناي قرآنی مسئولیت مد عنوان بهتوان  نمی پس آیات منع ظلم را
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» با فرزندخوانده ریفرزندپذ  ازدواج«
  میقرآن کربا نگاهی به 

*يآباد نجف ردامادیم یدعلیس
  

  **يجواهر یدعلیس   ___________________________________________________________  

  چکیده
 یدگاهیمطرح است؛ د دگاهیچند د، با فرزندخوانده ریازدواج فرزندپذ یحقوق تیدرباره وضع

که در صدر اسـالم سـابقه نداشـته     داند یم يدیجد یعصر حاضر را نهاد حقوق یفرزندخواندگ
ازدواج  یحکم اولـ ، عقال يبا تمسک به بنا رو نیدرمورد آن وجود ندارد؛ ازا یاست و ادله نقل

 ریو تفس میاز قرآن کر یاتیبا استدالل به آ يگری. دداند یفرزندخوانده را حرمت م اب ریفرزندپذ
 نیچنـ ، دانسـته  از محـارم  یکـ یو  کیـ ولوژیفرزندخوانده را همچون فرزند ب، از آن حیرصحیغ

در  رییـ تغ جـاد یدنبال ا به، معاصر هانیفق یبرخ یول، حرام دانسته است یرا به حکم اول یازدواج
 نیچنـ  يحکم ثـانو ، درجهت دفع مفسده زیمصلحت و ن دآمدنیجامعه و مکلفان و پد تیوضع

ـ  نگهبان به يشورا هانیفق دگاهدی. اند را حرمت دانسته یازدواج ، از بدنـه حکومـت   یعنوان جزئ
 یول، تبصره ـ تعلق گرفته است  کیبا فرزندخوانده ـ مشروط به   ریازدواج فرزندپذ تیبه ممنوع

  دارد. تیمشروع یازدواج نیچن، هانیبنا بر نظر اکثر فق
بـه  ، موجـود  هاي استدالل یمذکور و بررس هاي دگاهیاز د کیهر انیحاضر پس از ب مقاله

دفاع کرده اسـت و آن را موافـق بـا     هانیغالب فق ازنظر تینقد آنها پرداخته است و درنها
را  تیحاکم يمشروط ازسو تیوضع ممنوع نی. همچنداند یم میقرآن کر هاي هیمنطوق آ
  .داند یفاقد ثمره قابل توجه م، انستهد میقرآن کر هاي هیخالف آ

  مصلحت.، يحکم ثانو، ازدواج، یسرپرست، یفرزندخواندگ :ن کلیديواژگا

                                                   
  ). )am42476@gmail.comینیامام خم یو پژوهش یگروه حقوق مؤسسه آموزش اری* استاد

  ).javaheriseyedali@yahoo.com( دیدانشگاه مفمعارف قرآن و کارشناس ارشد  هیحوزه علم سه** سطح 

mailto:am42476@gmail.com
mailto:javaheriseyedali@yahoo.com
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  مقدمه
 جوامــع در بدسرپرسـت  و سرپرســت بـی  کودکـان ی سرپرســت وي نگهـدار ، گذشـته  از

 و یموسـ  حضـرت  داسـتان  دربـاره   درایـن  میکـر  قرآن. است بودهی جیرا امر گوناگون
 اشاره کفالت باعنوان گرانید توسط آنانی سرپرست وي نگهدار موضوع به میمر حضرت

 دوره و تیـ جاهل دوران در امر نیا و) 12 :قصص /44ـ36 :عمران آلر.ك: ( است کرده
ـ م دری خاصـ  صـورت  به اکرم امبریپ بعثت  اسـت؛  بـوده  مرسـوم ی جـاهل  اعـراب  انی

ـ ادع واژه بـا  آنان از قرآن که را خود فرزندخواندگان اعراب کهاي  گونه به ـ  اءی  کـرده  ادی
 هاي شکل وها  صورت بای فرزندخواندگ امروزه. دانستند می یقیحق فرزند ؛ هماننداست

ایـران نیـز از    .گردد می اجرا واست  شده شناخته تیرسم به ایدني کشورها در گوناگون
ـ  فرهنـگ  باتوجـه بـه   و یسـت ن مستثنا قاعدهاین  از گذشـته تـاکنون    کـه ی اسـالم ی غن

 کودکان و تامیا ازي نگهدار وی سرپرست موضوع، است بوده متداول و جیرا ماندرکشور
 در قانونگذار. است بوده تأکید و اهتمام، توجه مورد، بدسرپرست اناًیاح یا سرپرست بی

 .رسـاند  بیتصـو  بـه  سرپرست بی کودکان از تیحما قانون عنوان بای قانون 1353 سال
 نحـوه  و طیشـرا . شـد  دیـ تجد وي بـازنگر  1392 سال در سال چهل از پس قانون نیا

، رنـد یبپذي فرزند به رای سرپرست بی فرزندتمایل دارند  کهي افرادي برای فرزندخواندگ
  .است شده انیب انقالب از پس و پیش نیقوان در

 ازدواج موضـوع ، شـد  مطـرح  دیـ جد قانون بیتصودنبال  به کهی موضوعات ازی یک
 مجـاز  دادگـاه  اجازه باازدواج مذکور ، قانون نیا در که است ریفرزندپذ و فرزندخوانده

 تبصـره ، بدسرپرسـت  و سرپرست بی کودکان از تیحماقانون ر.ك: ( است شده دانسته
ی برخ. گرفت قرار مد نظرها  رسانه و مطبوعات، یعلم محافل در موضوع نیا .)27ماده 

، نقد کـرده  رای قانون حکم نیا، جامعه خاص طیشرا نیهمچن وی شرع ادله به استناد با
 وی بررسـ  بـه  میدار قصددر مقاله حاضر . کردند قلمداد مشروعغیر وی اخالقغیر را آن
 آن بـه  دارد قصـد پیش رو  تحقیق کهی اصل چالش وپرسش . میبپرداز موضوع نیا نقد

 ازنظـر  ریفرزندپـذ  و فرزندخوانده ازدواج جواز مخالفان لیدال که است نیا ،دهد پاسخ
 موضـوع  نیا مخالفانی کل طور به شوند؟ می یابیارز چگونه لیدال نیا و ستیچی شرع
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ـ اول حرمـت  بـه ی گروهـ  کرد؛ بندي میتقس گروه چند در توان می را ـ  هی ی ازدواجـ  نیچن
 بنـا ، داننـد  می جواز و تیحل باره دراین را شرعی اول حکم اگرچه يگرید گروه .ندا قائل

ی اول حرمتبه  زین سوم دگاهید .ندا قائل موضوع نیا در حرمتی ثانون حکم بهی لیدال به
  .دارد اعتقاد دیشد کراهتبه  بلکه، قائل نیست يثانو و

 از پیش. میپرداز می آن نقد و ادله و ها دگاهید نیا از کیهری بررس به بحث درادامه
 بحـث  بـا  کـه را ی میمفـاه  و واژگان استالزم ، ها دگاهیدی سربر و نقد یا انیب به وود

  کنیم. نییتب اختصار به، ندا مرتبط

  واژگانی بررس .1
 زبـان ، کـریم  قـرآن  درو کاربردهاي گونـاگونی   واژگان با، »يگرید فرزندي نگهدار«از 

  خواهیم کرد.ی بررس را واژگان نیا از کیهر ادامه در .شود مییاد ی عربزبان  وی فارس

  ی)تبن( یفرزندخواندگ. 1ـ1
 و زن انیـ می خاص رابطه آن واسطه به که یحقوق ينهاد از است عبارتی فرزندخواندگ

 آنها به متعلق ـ یکیژنت ازنظر ـ طبعاً و شرعاً کهي فرزند و سو ازیک آنها ازی کی ای مرد
 کـودك  و، مادر و پدر عنوان به زن و مرد باره دراین. گردد می جادیا دیگر ازسوي، ستین

 و »پدرخوانــده« را زن و مـرد  رو ازایــن کننـد؛  مــی نقـش ي فــایا آنهـا  فرزنــد عنـوان  بـه 
 »Adopted« یـا  »فرزندخوانـده « را شـده  رفتـه یپذ شـخص  و» Adopter« یا »مادرخوانده«

ـ  زبـان  در .)1061ص، 5ج، 1378، يلنگـرود  يجعفـر ( نامند می ـ « واژه، یعرب  را» یتبن
، 14ج، ق1414،  منظور ابن( است شده گرفته »ابن« از کهاند  آوردهی فرزندخواندگ معادل

 اعـراب  انیـ درم نهاد نیای خیتار نهیشیپ با و است پسرگرفتن آن قیدقي معنا و) 91ص
 فرزنـد  رفتنیپـذ ، نبـوده  توجـه  مورد و مطلوب گاه هیچ دختران زیرا دارد؛ تناسب کامالً

ـ « شـه یر .)27ـ20، ص1391، ینینائ یتوسل( است بوده پسران به منحصراًي گرید » یتبن
 تیجاهل دورانی فرزندخواندگ بر قرآن در کهاي  کلمه تنها و است نرفته کار به قرآن در

  .شد خواهد نییتب بحث ادامه در که استی دع جمع» ادعیاء« کلمه، داردداللت 
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  )کفالتی (سرپرست. 1ـ2
 يگـر ید به يزیچ ردنک مهیضم معناي به اصل در و »کفلی، کَفَل« مصدرِ، لغت در کفالت
 رای مــیتی تیــترب وي نگهــدار، یسرپرســت، ضــمانتي معنــا بــه اصــطالح در و اســت

 عهـده  بـه  را یکودک یسرپرست هک يافراد به اساس براین .است رفته کار به گرفتن عهده به
 اغلـب  کـه  اسـت » کافل«ماده  نیا» فاعل« وزن نیهمچن. شود یم گفته» لیفک«، رندیگ یم

 /96ص، 10 ج، 1368، يمصــطفو( شــود یمــ اســتعمال انســان از یسرپرســت معنــاي بــه
ــن ــارس اب ــن /187ص، 5ج ، 1404، ف ــفراه /588ص، 11 ج، 1414، منظــور اب ، 5 ج، يدی
 نیتأم( یسرپرست معناي به »کفلی، کفل« یفعل ئتیه در کفالت، میکر قرآن در. )373ص

ـ  لیکفی واقع فرزند عنوان به میتی یتلق نه و ـ میتی از ينگهدار و) يمعنو و يماد منافع
 واژه مفهــوم بــامســئله  نیــا .)44: عمــران آل /12: قصــصر.ك: ( اســت رفتــه کــار بــه

 و سرپرسـت  بـی  نوجوانـان  و کودکـان  از تیـ حما« قـانون  در اکنون هم که» یسرپرست«
  .)1ماده ( دارد تطابق، است موجود» 10/7/1392، مصوب بدسرپرست

  )اءیادعی (دع. 1ـ3
 و خوانـدن ، صـدازدن  معنـاي  بـه  »دعـوت  و دعـا « شـه یر از لیـ فع وزن بـر ی دعـ  کلمه

ـ ا .اسـت  آمـده  کـردن  دعوت ـ  زبـان  در واژه نی ـ  دو بـه ی عرب  و »فرزندخوانـده « ايمعن
، فرزندخوانـده  معنـاي  بـه » یدع« .)198ص، 1386، آذرنوش( است رفته کار به »زنازاده«

ي گـر ید بـه  نسبتش آنکه حال، باشد خوانده شیخو فرزند را اوي مرد که استی کودک
ی پسـران  معنـاي  به وی دع جمع »اءیادع« .)261ص، 1ج، 1414، منظور ابن( است متصل
ـ  شتریب را عمل نیا اند. شده منسوب پدرانشان از غیربه  که است  داشـتن  از کـه ی مردان
 کـار  بـه هـا   پسرخواندهي معنا دری دع رو ازاین دادند؛ می انجام، بودند محروم پسر اوالد
 يموسـو ( شـود  مـی  شامل نیز راها  دخترخوانده »دعو« شهیر ازلحاظ هرچند ؛است رفته

ــدان ــطفو /411ص، 16 ، ج1374،  یهم ــه .)239ص، 3ج، 1368، يمص ــادع کلم  در اءی
 اسـت  کـرده  تأکیـد  نکتـه  نیا بر قرآن و است رفته کار به فرزندخواندگان معناي به قرآن

 بـر  رای واقعـ  فرزنـد  احکـام  و کردی تلقی واقع فرزند مانند دینبا را فرزندخواندگان که
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ـ ذل مکأَبناء مکاءیأَدع جعلَ ما و« :داد قرار آنها  تـوان  مـی  .)4 :احـزاب ( » مکبِـأَفْواه  مکقَـولُ  مک
ـ ا با میکر قرآن گفت ی جـاهل  عـرب  جامعـه  و عـرف  در کـه ی فرزندخوانـدگ  نـوع  نی

 قلمـداد ی قـ یحق فرزنـد  ماننـد ی حقـوق  احکـام  تمـام  در را فرزندخوانـده  و بود مرسوم
  .است کرده مخالفت، کردند می

  طیلق. 1ـ4
 گفتـه ی راهـ  سـر  طفـلِ  بـه  و است مفعول معناي به لیفع وزن بر »لقط« شهیر از» لقیط«

 یـا  باشـد  زنا از متولد خواه ؛شوند نمی شناخته و اند کرده رها را او نشیوالد که شود می
ـ فراه /393ص ،7، ج1414، منظـور  ابن( نباشد   ، فـارس  ابـن  /100ص، 5 ، ج1409، يدی
 یطفل به رو ازاین است؛ آني لغوي معنا همان، طیلقی فقهي معنا .)262ص، 5 ، ج1404

 کفالت دار عهده یکس وباشند  کرده رها یمحل در را او که شود یم گفته »یسرراه طفل«
 /88ص ،6، ج1419، یعـامل  ینیحسـ ( باشـد  زیـ مم طفـل  اگرچه ؛نباشد او یسرپرست و

  .)224ص ،3، ج1408، یحلّ عالمه

 فرزندخوانده با با فرزندپذیر ازدواج اولی حرمت حکمی بررس .2
  استناد به بناي عقال

ـ  از غیـر  را حال زمانی فرزندخواندگی برخ  معتقدنـد  و انـد  دانسـته  اسـالم  صـدر ی تبن
 سـابقه  اسـالم  صـدر  در کـه  اسـت ي دیـ جدی حقوق نهاد، حاضر عصری فرزندخواندگ

ي بنا به تمسک بااساس  براین ندارد؛ وجود آن درموردی نقل ادلهرو  ازاین و است نداشته
 داننـد  مـی  حرمت را حاضر عصر در فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم، عقال

    .)http://www.rahesabz.net/story؛ مندرج در سایت: 1392 مهر، وریکد(

  مدعا نییتب و ریتقر .2ـ1
ـ  جوادی خیتار گزارش به استناد با مستدل ـ  المفصـل « کتـاب  در یعل  العـرب  خیتـار ی ف
ــل ــالماإل قب ــه، »س ــب ب ــاوت انی ــم تف ــدگ انی ــجاهل دورانی فرزندخوان ــ( تی  و) یتبن

http://www.rahesabz.net/story
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در آن دوران  یتبنّدارد آن است که  پردازد و آنچه بیان می می حال زمان یفرزندخواندگ
ـ ا جهینت و داشتهی قیحق پدر و پدرخوانده یتراض و نظر اتفاق به ازین  انتقـال ، توافـق  نی

 صـورت ی عمـوم  مراسـم  یـک  در که است بوده پدرخوانده بهی قیحق پدر حقوق تمام
ـ  رو ازاین است؛ شده می یقیحق فرزند منزله نازل فرزندخوانده و گرفت می  دربـاره  یتبن

شده ه و اغلب در مورد فرزندان ذکور انجام میبود النسب معلوم که کرد می صدق یکسان
 یجسم توان از استفاده منظوربه  که است اسالم از قبل یفرزندخواندگ همان نیا .است

ـ ، شـد  می انجام فرزندخوانده  ایـ ی قـ یحق مـادر  و پـدر ، دیـ جد یفرزندخوانـدگ  در یول
ـ اخت رو ازایـن  هسـتند؛  فرزنـد  یسرپرسـت  تیصـالح  فاقد که اند معلوم  ياعطـا  دري اری

 دیـ جد یفرزندخوانـدگ  در یاصـل  موضوع اند. مجهول ای و ندارندي گرید به یسرپرست
 و دختـر  گـرفتن  یسرپرست به از اعم، دیجد یفرزندخواندگ و است »کودك کی تیترب«

. اسـت  طیلق ،است یمتبنّ از تر کینزد يامروز فرزندخوانده موضوع به آنچه .است پسر
. يو بـودن  النسـب  مجهولي گرید، طیلق بودن ربالغیغی کی: است معتبر دیق دو، طیلق در
ـ  پـدر ، ملـتقط  صـورت  نیدرا، رفتیپذ فرزندخوانده عنوان به را طیلق يفرد اگر  مـادر  ای
اساس  براین .شود نمی بار طیلق بری قیحق فرزند احکام و شود نمی محسوب طیلقی قیحق
 یفرزندخوانـدگ  موضـوع  تفـاوت  ؛طیلقـ  نه، است یتبنّ نه یفرزندخواندگ ما دوران در

 فرزندخوانـده  بـر  طیلقـ  و یتبنّ احکام که دهد می نشان میقد طیلق و یدع، یتبنّ، دیجد
. کند ازدواج فرزندخوانده با ستین مجاز شرعاًکم  دست سرپرست. ستین يجار دیجد

 ینـوع  مفاسـد . اسـت  ياقـو  يمورده نادر مصلحت ازها  ازدواج گونه این هینوعه مفسد
ـ  حکـم  بـه  آن جـواز  عـدم  که استاي  اندازه به یازدواج نیچن  شـناخت  از پـس  یاول

. ستین مجاز شرعاً درنتیجه و مناقشه قابل اخالقاً یازدواج نیچن .روشن است، موضوع
 مهـر ، وریکـد ( داننـد  می حیقب را فرزندخوانده با سرپرست ازدواج ـ عقال هم بما ـ عقال

  .)http://www.rahesabz.net/story؛ مندرج در سایت: 1392

  مدعا نقد .2ـ2
  .شود می اکتفاها آن ازی برخ انیب به که است وارد استدالل نیا بری های رادیا

http://www.rahesabz.net/story
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  اتیآ داللت با ادعاشدهی تبن گستره مطابقت عدم. 2ـ2ـ1
  :است بودهذیل  موارد در تیجاهل دری فرزندخواندگگفته شد 

  .بود معلوم طفل پدر، اوالً
  .بود پسران درمورد، اًیثان

  .بود خانواده به کمک و خدمتي برا، ثالثاً
  .شود می ینف ذیل شرح به، قرآن اتیآ باتوجه بهاین مسئله 

  یقیحق نیوالد نبودن یا بودن مشخص ثیازح. 2ـ2ـ1ـ1
 و کنـد  میرد ، دادند می قرار یفرزندخواندگ يبرا که را یاحکام، قرآن اتیآ در خداوند

 باشـند  معلومها  فرزندخواندهی قیحق نیوالداعم از اینکه  داند؛ می قتیحق خالف را آن
  :دیفرما می خداوند رایز ؛نباشند یا

موهعاد ائهِمبال وطُ هأَقْس ندع فَإِن اللَّه واْ لَّملَمتَع مهاءابانُ ءکفَإِخْوـ  م  :میکمـوال  و نِیالـد  یف
 را آنهـا ی قـ یحق نسـب  و نیوالـد  اگـر  و دیبخوان پدرانشان نسب با، خطاب در را آنان
  .)5: احزاب( هستند دوستانتان و شمای نید برادران آنها، دیدانست نمی

ـ ادع، »... ءابـاءهم  تَعلَمـواْ  لَّـم  فَإِن...  البائهِم ادعوهم« آوردن با خداوند  یتمـام  شـامل  را اءی
ي ادعا که یدرحال، نباشد یا باشد معلوم شان یقیحق نیوالداعم از اینکه  داند؛ می کودکان
 از که داند می یکودکان شامل فقط را» اءیادع« و کند می محدود را هیآ گستره، شده مطرح
 بــه زمــان آن در کــهرا  یالنســب مجهــول کودکـان  وانــد  بــوده برخــوردار معلــوم نسـب 

 هیـ آی مطـابق  داللت با بیترت نیدب و است ندانسته یتبن، شدند می گرفته یفرزندخواندگ
  .است کرده مخالفت

  فرزندخوانده بودن مؤنث یا مذکر ثیازح. 2ـ2ـ1ـ2
 و شـد  مـی  انجـام  ذکور فرزندان درمورد فقط یتبن، تیجاهل زمان در که باره دراین

 قرآن در خداوندي متعدد موارد در، اوالً: گفت دیبا، نداشت انیجر دختران درمورد
ـ آ در رجـال  کلمـه  مثال براي است؛ کرده استفاده غلبه عنصر از میکر ي متعـدد  اتی

 مقصود، موارد ازی بعض در افتیدر توان میروشنی  به که درحالی، است شده استفاده
 هیآ در ابناء کلمه .)37 :نورر.ك: ( دوش می شامل نیز را زنان بلکه، نبوده مردانفقط 
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 تیـ جاهل عصر در کهی تیاهم با، اًیثان .داردی تیوضع نیچن زین احزاب سوره چهارم
 بودند؛ می پسرها  فرزندخوانده اغلب که ستین تعجب يجا، دادند می ذکور اوالد به

 یفرزندخوانـدگ  موضـوع  لیتبـد  بـر  نهیقر ای لیدل را »ابناء« کلمه توان نمی رو ازاین
است  داشته را تیخصوص نیا زمان آنی فرزندخواندگ میویبگ کهاي  گونه به دانست؛

 در که بودهي دادیرورد  مقام در خداوند بلکه، شد می انجامها  پسر درمورد فقط که
 بـه ی واقعـ  فرزنـدان  احکام دادن يتسر و نسب رییتغ واست  داشته انیجر زمان آن

 دختـر هـا   فرزندخوانده نداشتی تفاوت و است داشته دنبال به رای قیحقغیر فرزندان
  .پسر یاباشند 

  زهیانگ و جهت ثیازح. 2ـ2ـ1ـ3
 از اسـتفاده  جهـت  بـه  صـرفاً  اسـالم  از شیپ دوره دری فرزندخواندگ زهیانگ که ادعا نیا

 ؛ زیـرا نـدارد  تیـ عموم، اسـت  بـوده  فرزندخوانـده  قدرت و توان و يجنگاور خدمات
ي خـدمتکار  اي یـ جنگـاور  خـدمات  ازي ریـ گ بهـره  درجهـت  شـه یهمی فرزندخوانـدگ 
 نداشـتن  از کـه نـد  بود یهای خانوادهها  عصر یتمام در بلکه، شد نمی انجام فرزندخوانده

 خأل رکردنپ وی روان وی روح کمبود رفع جهت به را فرزند اتخاذ و بردند می رنج فرزند
 حضرت رهدربا خداوند. دارد یقرآن شاهد مطلب نیا. دادند می انجامي فرزند بی یعاطف

  :دیفرما می وسفی
 را يو مقام :گفت همسرش به، ]مصر زیعز[ دیخر مصر نیسرزم از را او هک سک آن و

ـ  و باشد سودمند ما يبرا دیشا !دار یگرام ـ  را او ای ـ ک انتخـاب  فرزنـد  عنـوان  هب  1... مین
  .)21: وسف(ی

  :دیفرما می یموس حضرت یفرزندخواندگ هدربار نیهمچن
ـ  شتنک قصد آنها دید چون[ فرعون همسر  و مـن  چشـم  نـور  :گفـت  ]دارنـد  را كودک
 2مینیبرگـز  خـود  پسـر  عنـوان  هب را او ای، باشد دیمف ما يبرا دیشا، دیشکن را او! توست

  .)9: قصص(

                                                   
 .»نفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَدایرِمى مثْوئه عسى أَن کو قَالَ الَّذى اشْترَئه من مصرَ المرَأَته أَ. «1
2» .ع نَ قُرَّتورْعف رَأَتام قَالَت نْیو   لَ   لى أَن کو سىع لَا ی لَا تَقْتُلُوه مه ا ولَدو ذَهنَتَّخ نَا أَورُونینفَعشْع «. 



  میقرآن کر به یبا نگاه» با فرزندخوانده ریازدواج فرزندپذ«  
79

 

 ،3ج ،1407، يزمخشـر ( نداشـت  يفرزنـد  فرعـون  ؛ زیرازد یحرف نیچن فرعون همسر
  .)258ص ،10، ج1415، یآلوس /132، ص8 ، جیطوس /395ص

 و ينگهدار علتکه  شود می دانسته یموس حضرت یفرزندخواندگ داستان نقل از
ـ ن و فرزنـد  نداشـتن ، شهمسر و فرعـون  توسط یموس حضرت یسرپرست  و یعـاطف  ازی

 /13، ص16 ، ج1374،  یهمـدان  يموسو( داد قرار شانیا قلب بر خداوند که بود یمحبت
ی گـاه یجا بـا  فرعون .)394ص ،3ج، 1407، يزمخشر /163ص، 18 ج،  1360، یطبرس

 را او و نداشـت  یموس ينگهدار ازي گرید ازین احساسِ چیه، بود قائل خود يبرا که
 را او بلکه، بود نساخته رها شا يخدمتکار و يجنگاور خدمات از مندشدن هبهر خاطر به
، داد قـرار  کودك آن به نسبت همسرش و او دل در خداوند کهی عشق و محبت سبب به
  .رفتیپذي فرزند به

 خلـط ی ندخوانـدگ زفر مفهـوم  و معنا با را فرزند اخذ در هزیانگ مستدل، براین افزون
ـ انگ بـا  گـاه  یفرزندخواندگ رایز است؛ کرده  انجـام  فرزندخوانـده  تـوان  از اسـتفاده  هزی
ـ ترب و پـرورش  در کمک هزیانگ با خالص تین داشتن با گاه، گرفت می  کـه  یکـودک  تی
 داشـتن  از کـه اي  خانـه  در طراوت جادیا هزیانگ اب یگاه و است سرپرست بی و کس بی

 فرزندخوانـده  گـرفتن  يبـرا  یهای زهیانگ گیهم موارد نیا اند. بوده محروم فرزند نعمت
 مـورد در مـذکور  اسـتدالل دلیل  همین به ؛دهد نمی رییتغ را یفرزندخواندگ مفهوم و است

 نبـوده  حیصـح  اسـالم  صدری فرزندخواندگ با حاضر عصری فرزندخواندگ نهاد تفاوت
ـ  بـه  تـوان  نمی هم باز، یاختالف نیچن وجود فرض به بلکه، است  یفرزندخوانـدگ ی راحت
  .دانست دیجد ينهاد علت نیا به را حال زمان

ی فرزندخوانـدگ  با قرآن در )کفالت( یسرپرست موضوع حیناصح کیتفک. 2ـ2ـ2
  رانیا در

ـ تأ مـورد  کـه  )کفالت( یسرپرست نهاد غیر از را حاضر عصری فرزندخواندگ، مستدل  دیی
 آنکـه  از پـس  و اسـت  دانسـته  يدیـ جد نهـاد  را آن درنتیجـه  ؛دانـد  مـی ، اسـت  اسالم

 عقل حکم در شهیر که عقالي بنا به تمسک با، داند می ریفرزندپذ محرم را فرزندخوانده
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  .کند می اثبات یاول حکم به را دو آن ازدواج منع، دارد
 معنـاي  بـه  ــ  یفرزندخواندگ نام بهي دیجد نهاد حاضر عصر دردر پاسخ باید گفت 

 از پـیش  اعراب و انیروم، باستان انیرانیا انیم که اسالم از شیپی) تبن( یفرزندخواندگ
 در آن ماننـد  اکنـون  هـم  و )یپرتال جامع علوم انسان، 1387، یامام( داشته وجود اسالم

، 1391، توسـلی نـائینی  ر.ك: ( دارد وجـود  فرانسـه  و انگلستانهمچون  کشورهای برخ
ـ  یسرپرسـت  معنايهمانند  یا شدهرد  اسالم در و) 27ـ20ص  در کـه  باشـد  حضـانت  ای

ـ  حقـوق  در یفرزندخواندگ بلکه، ـ وجود ندارد است شده رفتهیپذ اسالم ـ ا یفعل ، رانی
  باشد. می شارع قبول مورد که است) کفالت( یسرپرست همان

 شـده  وضعی طیشرا قانون در سرپرست بی کودك رفتنیپذي برا اگرچهگفتنی است 
، دهد می جلوه اسالم رشیپذ موردی سرپرست نهاد با متفاوت رای فعلی سرپرست که است

 گذشـت  بـا  زیـرا  ندارد؛ راي دیجد نهاد جادیایی توانا، نبودهي ماهوها  تفاوت نیای ول
، گرفـت  مـی  انجـام ی آسـان  و سهولت به سابقاً کهي نهادي برا گاه، طیشرا رییتغ و زمان
 رییـ تغی کمـ  را ظـاهرش  و کنـد  مـی  دشـوار ی کم را آن انجام که دهند می قراری طیشرا
 ؛سـت ین دیـ جد نهـاد  جـاد یا و سـابق  نهادي ماهو رییتغ معناي بهمسئله  نیا اما، دهد می

ـ یب مـی  ازدواج مسئله در را امر نیا کهگونه  همان  انجـام  سـهولت  بـه  گذشـته  در کـه  مین
ی سخت به کهاند  داده قرار آني برای طیشرا اکنونی ول، داشتی آسان طیشرا وگرفت  می

 مشـابه ی طیشـرا  نیز رانیای اسالم کشور دری فعلی فرزندخواندگ مسئله. ردیگ می انجام
ی کمـ ، اسـت  داشته وجود اسالم صدر در کهی سرپرست با اگرچه دارد؛ ازدواج موضوع
ی سرپرست رشیپذ مقررات و طیشرا به، بوده زیناچها  تفاوت نیای ول، باشد می متفاوت

 جـاد یا سبب امر نیا و اند داده قرار آني برا جامعه راتییتغ با همگام که شود مربوط می
ـ ای فعلی فرزندخواندگ توان نمی رو ازاین شود؛ نمی يدیجد نهاد  غیـر از  يزیـ چ را رانی

  .دانستی سرپرست

  یسرپرست و نکاح اتیآ ازبرگرفته  اصول با استدالل مطابقت عدم. 2ـ2ـ3
 یفرزندخوانـدگ  بـا  متفـاوت  و دیـ جد نهـاد ، حاضـر  عصر یفرزندخواندگ میریبپذ اگر

ی مبـان  و اصول به توجه بدون را آن احکام توان نمی بازهم، است اسالم از شیپی) تبن(



  میقرآن کر به یبا نگاه» با فرزندخوانده ریازدواج فرزندپذ«  
81

 

 و عـرف  بـه  تمسـک  با فقط و) کفالت( یسرپرست و نکاح همانند مرتبط هاي نهاد گرید
 شـده  واردی هـای  هیـ آی سرپرسـت  و ازدواج بابِ در رایز کرد؛ کشف عقالي بنا یا عادت
  .است کرده انیب را دو آن یمبان و اصول ازی برخ که است

ـ ب بـه  فقـط ، طلبـد  مـی  یواسع مجالی سرپرست و ازدواج اتیآی بررس ازآنجاکه  انی
  :میکن می بسنده، است شده استفاده اتیآ آن از کهی نکات

 همـه  بـا ی) شـرع  استمتاع( ازدواج که شود می استفاده نساء سوره 25 تا 22 اتیآ از
ـ آ اسـاس  بـر  .اسـت  شـده  استثنا کهی زنان مگر، باشد می ممکن زنان  سـوره  5 و 4 اتی

  .ندارد رای قیحق فرزند احکام رو ازاین ؛ستینی قیحق فرزند، فرزندخوانده، احزاب
 میریبپـذ  اگـر  و اسـت ي دیـ جد نهـاد  حاضـر  عصری فرزندخواندگ میکن فرض اگر

ـ با، اسـت  دهیـ گرد مشـتبه  ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواجی حقوق تیوضع ي بـرا  دی
 .میکن مراجعه نکاح اتیآ از مستفاد اصل به آنی اول حکم کشف

 سفارش آن به، دانسته الزم را سرپرست بی کودکان ازي نگهدار وی سرپرست خداوند
  .داند می مردود، دهد رییتغ را افراد نسب کهرا ي نهاد هر ولی، است کرده
 در را سرپرسـت  بـی  کودکـان  و تـام یا يمعنـو  و يماد مصلحت تیرعا قرآن اتیآ

 و انصـاف  ریمسـ  از کـه  یکسـان  يبـرا  واسـت   دانسـته  الزم، شانیا با مخالطه گونههر
 .است گرفته درنظر دردناك یعذاب، کنند يتعد آنها امور در مصلحت

  حرمت اثباتي برا عقالي بنا به تمسک بودن  حیناصح. 2ـ2ـ4
ـ  حکـم ، عقال يبنااز  استفاده با توان می ایآ  را ریفرزندپـذ  و فرزندخوانـده  ازدواج یاول

 و ستین مجاز شرعاً و مناقشه قابل اخالقاً یازدواج نیچن« :شد معتقد و دانست حرمت
ـ  در رایز دانند؛ می حیقب را فرزندخوانده با سرپرست ازدواج ـ عقال هم بما ـ عقال  نیچن

 و کرد عبور دیبا يمورد نادره مصلحت از که است ادیز اندازه آن هینوع مفسده يموارد
؛ مندرج 1392 مهر، وریکد( »است حرام شرعاً ازدواج نیا درنتیجه ؛داد حرمت به حکم

ـ ا دانسـتن  حرام يبرا توان می ایآ .)http://www.rahesabz.net/storyدر سایت:   نـوع  نی
   کرد؟ تمسک عقال يبنا یا عقل از مستفاد اخالقِ و عرف به، ازدواج

ـ ب بانخست  :پرداخت میخواه انیب دو به، پرسش نیا به پاسخ يبرا  پاسـخ ، کوتـاه ی انی

http://www.rahesabz.net/story
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 اسـتدالل  در شـده  استفاده عناصر یبررس به ادامه در و داد میخواه میکر قرآن از ینقض
  .میده می یحلّپاسخ  وپردازیم  می

ـ ا بـا  مخالف را عقل از مستفاد اخالق، مستدل :ینقض پاسخ  دانسـته  ازدواج نـوع  نی
، شرع احکام ازي اریبسکه  همچنان. ندارد عقل در شهیری اخالق نیچن که درحالی، است

 خاطر به صرفاً احکام آن از دیبا ایآ ؛دیآ می یعقالئغیر یحت ای یاخالقغیر و خشن نظر به
 بـا  اسـالم  گفـت  تـوان  مـی  ایآ برداشت؟ دستی وهم عقل و عرف، اخالق با مخالفت

 عرف ازی برخ میدان می که درحالی است؟ کرده مخالفت، بوده عقل از مستفاد که یاخالق
 ؛اسـت  نـامقبول ی شـرع  ازنظـر ، بـوده  عتیشـر  مخـالف  جامعـه  در جیرا هاي عادت و

 کـه این وجـود  با، پدر فوت از پس پدر همسر با فرزند ازدواج بارهدر خداوند لمثا براي
 ارمکـ م /86ص، 5 ج، 1360، یطبرسـ ( داشـت  وجود تیجاهل عصردر  ازدواج نوع نیا

 کــرده ممنــوع را آن، )16ص ،10 ج، 1420، يراز فخــر /325ص ،3 ، ج1374، يرازیشــ
ـ ، داند می حیقب و زشتی عمل واست   سـابق  همسـر  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج هدربـار  یول

 بـد  و زشـت  اریبسـ  يامـر  زمان آن جامعه در ازدواج نیا کهاین وجود با، فرزندخوانده
 با، یدوم در و رفتینپذ، بود جیرا کهرا  یعرف یاول در. داند می مباح را آن، شد می یتلق

ـ را عـرف  و اخالق  مطلقـه  همسـر  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج و یفرزندخوانـدگ  دربـاره  جی
 و یعقالئغیر أمنش از که جامعه در جیرا عرف و اخالق رایز کرد؛ مخالفت فرزندخوانده

ـ  وندارد  یارزش چیه، است گرفته سرچشمه یشرعغیر  حکـم  تـوان  نمـی  آن واسـطه  هب
  .کرد کشف را یشرع

 اسـالم  صدری فرزندخواندگ موضوع در رییتغباید گفت  یبررس از پیش ی:حلّ پاسخ
ي خدادر رو ازاین م؛یدانست مردود حاضر عصر در را دیجدی فرزندخواندگ نهاد وجود و

 در کهباشد  میی سرپرست نهاد همان، است انجام حال در یاسالم جامعه در اکنون هم که
ـ  هـاي  تفـاوت  اگرچـه  ؛است شده انیب ضوابطش و طیشرا اسالم  بـه  پـس  ؛داردی جزئ
  .پرداخت میخواه مستدل بای همراه و تنزل ازباب استدالل ادامه یبررس

 چگونـه  عقال يبنا واسطه به ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواج حرمت اثبات میبدان دیبا
 بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج حرمـت  بـه  حکم توان می عقالي بنا به تمسک با ایآ، اوالً است؟
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ي واحدي عقالي بنا، فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج درمورد، اًیثان داد؟ فرزندخوانده
  ر؟یخ یا است شده محقق

 ازدواج حرمـت  بـه  حکـم ، عقـال ي بنا به تمسک با توان می ایآ :مسئلهي کبرای بررس
 نظـام  حفـظ  و عامه مصالح باتوجه به عقال کهی اعتبارات داد؟ فرزندخوانده با ریفرزندپذ

 شهیری گاه و شود می گفته عقال هم بما عقال آن به که دارد عقل در شهیری گاه، دارند
 بمـا  عقال کهیی بنا در اند. آورده وجود هب را آن عقال هم بما ال عقال که دارد عقل غیر در
 تیـ رعاي بـرا  عقـال  هـم  بمـا  آنهای وقت رایز ست؛ین ازین شارعي امضا، دارند عقال هم

 با تواند نمی، عقالست همان از خود که شرع، دارندی قضاوت، نظام حفظ و عامه مصالح
 شود می دهیفهم، کرد مخالفت آنها با مقدس شرع تیموقع نیا در اگر و باشد مخالف آن
غیـر   در شهیر کهی اعتبارات اگر .است دهیگرد صادر عقال هم بما ال عقال از اعتبار آن که

ـ  یک به دیبا، گردد صادر آنها از، دارد عقل ـ  و برگـردد ی حجت  معتبـر  را آن کـه ی حجت
 عقال هم بما عقالي بنا تیحجی یعن مسئلهي اکبر کهاکنون  .است شارعي امضا، کند می
  .میپرداز می مسئلهي اصغر به، میکرد قبول را

 يبنـا ، فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج منـع  درمـورد  ایآ :مسئلهي صغرای بررس
ي عقـال ي بنا، مورد نیدرا که است باور نیبرا مستدل است؟ شده محقق يواحد يعقال

 است وارد باور نیا بری های رادیا ولی، است گرفته مفروض را آن و شده محققي واحد
  اند از: عبارت که

 اقامه لیدل، باشد عقل آن منشأ کهی یعقالي بنا نیچن وجود اثباتي برا مستدل )الف
 حرمـت  کردن قبول بر لیدل را یفرزندخواندگ موضوع درست تصور تنها و است نکرده

 درك عـدم  بـه  را شـمندان یاند گرید رو ازاین داند؛ می فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج
 موضـوع  عقـال بنـا باشـد    اگـر  کـه  درحـالی  ؛اسـت  کـرده متهم ی فرزندخواندگ موضوع

 مطـابق  یحکم و رفته خطا به آنها اکثر تاآنجاکه ،کنند درك یسخت به را یفرزندخواندگ
 کـه  اسـت  نمانـده  یباق يواحد اعتبار و بنا، اوالً ؛باشند کرده صادر آن يبرا خود درك
 آن شهیر شد نمی هم باز، داشت وجود يواحد اعتبار اگر، اًیثان کرد؛ استدالل آن به بتوان

 بـا  مطـابق  و اعتبـار ، حکـم و موضـوع   ادراك از پـس ، عقل رایز دانست؛ عقل حکم را
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 آن هنشـان  و یابـد  مـی  يحضـور  علـم  آن به و ابدی می خود نزد راها آنارتباط  بودن واقع
 یشـرع  تیوضعی بررس در که درحالی، ستها مکان وها  زمان همه در یهمگان تیمقبول

ـ  چیه و مستدل يبرا مذکور ییتوانا، ازدواج نوع نیا ، ثالثـاً  نـدارد؛  وجـود  عقـال  از کی
 در ؛ زیـرا دانسـت  حیقب را فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج مطلق توان نمی قطع طور به

 رو ؛ ازایـن دارند اذعانی ازدواج نیچن در فردي ضرور مصلحت وجود به عقالي موارد
 بنـا  هـم  اگـر  بلکه، کرد ادعا رای ازدواج نیچن حرمت و قبح مطلق صورت به توان نمی
ـ با، شود استفاده ازدواج نوع نیا حرمت اثباتي برا عقالي بنا از باشد  را آن حـدود  دی

  .ستین رفتهیپذ آن ییگو مطلق و کرد مشخص
ـ  اعتبـار  بـا  مقـدس  شـارع  که است نیا عقالي بنا به تمسک شروط ازی یک )ب  ای
 که یدرحال، باشد نکرده مخالفت، است آمده دیپد عقال هم بما عقال يازسو که یشئونات

 شارع که است يقواعد و اصول خالف، یازدواج نیچن مطلق دانستن حرام وی عقل قبح
 شـده  نازل یفرزندخواندگرد  در کهی اتیآ باوجود و است داده قرار عتیشر در مقدس

 را فرزندخوانـده  مطلقه همسر با ازدواج واست  مردهشی قیحق فرزندان غیر از را آنها و
 يبنا اگر، است دانسته زیجا را استثناشده موارد غیر از یزن هر با ازدواج و دانسته حالل
 از، شـد  مـی  معلـوم  درنتیجه بود؛ می رو روبه شرع مخالفت با، داشت وجود هم ییعقال
  .شد میرد  تینها در و است شده صادر عقال هم بما ال عقال

 کـه  کننـد  کشـف اي  گونـه  بـه  را آن حرمت وی عقل قبح جامعه کي یعقال دیبا )ج
 دارد نیا در ظهور، عقال میان اختالف و دارد عقل حکم در شهیر اعتبار آن گردد معلوم

 و تیمشـروع  هدربـار  آنهـا  نمیا که یدرحال، است نداشته عقل حکم در شهیر بنا نیا که
 کـه ی کسان نمیا بلکه، دارد وجود اختالف، فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج تیممنوع

  .دارد وجود اختالف استدالل قیطر در زین ندا قائل ازدواج نوع نیا حرمتی اول حکم به

 ریفرزندپـذ  بـا  فرزندخوانده ازدواج حکم حرمت اولیی بررس. 3
  تیترب سبب به

ـ   هـاي  که از برخی آیه برخی دیگر با تمسک به مالکی ابتـدا  ، انـد  دسـت آورده  هقـرآن ب
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ـ کن مـی  بـا آن معاملـه ربیبـه   ، فرزندخوانده را محـرم سـببی دانسـته    د و سـپس ازدواج  ن
همسـر فرزندخوانـده را هماننـد همسـر فرزنـد      ولـی  ، دندان می فرزندپذیر با او را حرام

همچنین  .دندان می و ازدواج فرزندپذیر با مطلقه یا بیوه فرزندخوانده را صحیح دانند نمی
 دندان نمی فرزندخوانده همانند، اوالد فرزندخوانده را ازحیث محرمیت و حرمت ازدواج

  .)http://quranicwisdom.wordpress.comمندرج در: ، حسین آل(

  مدعا انیب و ریتقر .3ـ1
موجبـات حرمـت ازدواج بـا     ازی یکـ ، نساء سوره 23 هیآ به استدالل در حسین احمد آل
  :دیگو می و داند می» کردن تیترب« را دیگري

ـ  ازدواج از همسر دختران مانند ]شود می جادیا ازدواج حرمت[ تیترب سبب به  اش یقبل
 بـه  مشـروط ، اش یقبل ازدواج از شوهر پسران ای سرپرست مرد حجوربودن در شرط به
 مشـترك  یزنـدگ  مرحله وارد دختران نیا مادر با ازدواج در نکهیا اول شرط شرط؛ دو

 و) سـت ین یکـاف  ازدواج مانیپ صرف( باشد شده یجنس رابطه يبرقرار و تماسی عنی
 یزنـدگ  میحـر  بـه  دختر واردشدنی عنی ؛است) بهیرب( دختر حجوربودن در دوم شرط

ـ یترب رابطـه ( یسبب اصل نیا میتعم. مرد مراقبت و ـ  حجـور  و یت  میحـر  در حضـور  ای
 بـه اي  خـانواده  توسط که پسرخوانده ای دخترخوانده هرگونه به) سرپرست مرد یزندگ

ـ  تیـ محرم جـاد یا باعـث ، شـوند  مـی  گرفتـه  يفرزند  مـادر  و پـدر  و فرزنـدان  آن نیب
ـ ا. شود می شان سرپرست ـ آ از بخـش  نی ـ  دختـران  کـه  هی  ازدواج از همسـر  پسـران  ای

 بـه ی) رصـلب یغ( فرزندخوانـده  تیمحرم دهنده میتعم درواقع، کند می محرم را اش یقبل
 .)همان( است یکودکان نیچن

  :دیگو می، است آمده احزاب سوره 4 هیآ در که »اءیادع« کلمه دربارهي و
ـ آ ناسـخ  درنتیجـه  و باشد قرآن خود ابداع تواند می کلمه نیا  دربـاره  نسـاء  سـوره  اتی

 يبـرا ] نساءسوره  23[ هیآ در. بود نخواهد »خوانده« چه، یصلب چه، فرزندان تیمحرم
 همسران با ازدواج که است گفته و است کرده استفاده صلب کلمه از یواقع پسر زیتما

 آنچه نیبنابرا ؛ستین ریپذ امکان، هستند شما) صلب( پشت ای نسل از که تان پسران وهیب
ـ ولوژیب فرزند همچون قرآن هیآ نیا طبق، مینام می فرزندخوانده امروز ما  عنـوان  بـه  کی
 از پـس  همسـرفرزندخوانده  کـه  تفـاوت  نیا با تنها ؛است شده شناخته محارم ازی کی

http://quranicwisdom.wordpress.com


86
 آبادي و سیدعلی جواهري سیدعلی میرداماد نجف  

. شـود  مـی  ساقط تیمحرم ازی) قیحق فرزند برخالف( فرزندخوانده از ییجدا ای فوت
، است شده حالل یصلبغیر فرزند مطلقه همسر با ازدواج اتیآ نیا در نکهیا باتوجه به

ـ ز هیقضـ  درآنجـا  کـه  احـزاب  سوره اتیآ از بعد دیبا اتیآ نیا احتماالً پس  يبـرا  دی
 قـرآن  لیتما عدم که است واضح صورت نیدرا. باشند آمده، است شده مطرح بار نیاول

 پسـران  کلمه از مجدد استفاده و) فرزندخوانده يبرا( اءیادع خاص کلمه کاربردن  هبدر 
 مثابـه   بـه  فرزندخوانـده  تیمحرم تداوم از تیحکاها  یصلبغیر از آنها کیتفک سپس و

 هـر  تیـ محرم تـا  کنـد  نمـی  محـدود  بـه یرب بـه  را دخترخوانـده  هیآ نیا .... دارد فرزند
ــه مشــروطاي  دخترخوانــده ــا ازدواج ب ــب مــادر ب ــا ازدواج و در نتیجــه شــود اش وهی  ب
 قاعده، برعکس بلکه باشد مجاز اي که فرزند پذیر با مادرش ازدواج نکرده دخترخوانده

ـ  ازدواج از همسـر  دختر به) یرصلبیغ( دخترخوانده تیمحرم ییامضا  میتعمـ  اش یقبل
 شـده  منع) 6ـ2: نساءر.ك: ( قرآن اتیآ ریسا طبق تامیا با ازدواج، اوالً رایز ؛است افتهی

 حقـوق  از اسـتفاده  سـوء  ازي ریجلوگ علت به .2 ؛میتی بودن نابالغ .1: لیدل دو به، است
 فیتعر فوق هیآ که ندارد وجوداي  نشانه چیه). یانسان و یاجتماع حقوق، یمال( کودك

 بـا  ازدواج بـدون ( بـه یربغیر هـاي  دخترخوانده فیتکل و بکاهد بهیرب به را دخترخوانده
 تیمحرم بودن مشخص علت به صرفاً هیآ نیا بلکه، باشد داشته نگه نامعلوم را )مادرشان

ـ آ در یصـلب غیر و یصـلب  دختـر  میان زیتما عدم دلیل به( دخترخوانده  بـه  معطـوف ) هی
ـ یترب سـبب  حیتوضـ  بـا  بهیرب يرو تمرکز نیهم یحت اما، است شده زینها  بهیرب  بـاز ی ت

  .)همان( شد خواهد زین بهیربغیر هاي دخترخوانده تیمحرم ییچرا کننده هیتوج مجدداً

  مدعا نقد وی بررس .3ـ2
ــب در کــه مــذکور اســتدالل ــمحرم انی ــده تی ــا ازدواجــش حرمــت و فرزندخوان  ب
 از مـورد  چنـد  انیب به رو ازاین دارد؛ي متعدد هاي رادیا، است شده وارد ریفرزندپذ

  :میکن می اکتفا آن
 شـوهر  خانـه  در بـه یرب اگر که ستین معنا نیدب 1»مکحجورِ یف یاللَّات« جمله )الف

                                                   
اتُ   کم و خَالَاتُکم و عماتُکم و أَخَواتُکم و بنَاتُکتُام أُمهیکحرِّمت علَ. «1 هـأُم و الْأُخْـت نَـاتب الْأَخِ و نَاتب و الَّتـىِ  کم م

م الَّتىِ دخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّم کم من نِّسائکم الَّتىِ فىِ حجورِکئبام و ربکعۀِ و أُمهات نسائامنَ الرَّضَم کم و أَخَواتُکأَرضَعنَ
 ).23 :نساء(» کم الَّذینَ منْ أَصلَابِکمئلُ أَبنَائام و حلَیکونُواْ دخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جنَاح علَکتَ
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 اسـت  حـرام  او بـر ، نباشد نیز او کنار در اگر بلکه، شود می حرام او بر، باشد مادر
ــو( ــدانی يموس ــطفو /420، ص4 ، ج1374، هم ــ /26، ص4ج، 1368، يمص  یقرش

 اختالف چیه حکم نیا در و) 458، ص2 ج، 1378، هیمغن /45، ص3، ج1412، ییبنا
ـ ا و) 94ص، 5 ج، 1360، طبرسـی ( نـدارد  وجـود  فقهـا  نمیا ينظر ـ ق نی ـ آ در دی  هی

 میحر شدن حفظ، نکاح میتحر حکم یاصل علت دیشا و است موارد غالب کننده انیب
ـ  جنَـاح  فَلَـا  بِهِـنَّ  دخَلْـتُم  ونُواْکتَ لَّم فَإِن« از توان می را نیا و باشد مادر و پدر لَ یکعم« 

ـ ق، زوجـه  بـا  زوج همبسترشدن نجایدرا زیرا کرد؛ استفاده  حکـم  و بـوده  حکـم  دی
 حکمـت  انیب به مشعر که »مکحجورِ یف یاللَّات« دیق برخالف ؛است دیق نیا دائرمدار
  .باشد می مادر شوهر با دختر ازدواج حرمت
 :شـود  مـی  محقق شرط دو با بهیرب با ازدواج حرمت حکم، مذکور استدالل طبق )ب

ـ ترب، ؛ دوممـادر  با مادر شوهر همبسترشدن، نخست ی زنـدگ  در بـه یرب واردشـدن  و تی
 گونـه چ، میبدان هیآ حکم دآمدنیپد شرط را دو نیا اگر اکنون. شوهرش و مادر مشترك

  .میبدهي تسر گرید موارد به را ازدواج حرمت حکم، ها شرط ازی یک وجود با
ـ یترب روابـط  داشـتن  و مشـترك  میحر یک دری زندگ که است معتقد مستدل )ج ی ت
  :گردد می سرپرست با فرزندخوانده انیم تیمحرم باعث

 انیب و نبود قبول مورد که کرد ارائه را یفیضع استدالل، مذکور هیآ به تمسک با، اوالً
  .گذشت آن

ـ ترب رفصبا  باشد بنا اگر، اًیثان  سرپرسـت  محـرمِ  را او، کـودك  ازي نگهـدار  و تی
 گـران ید کنـار  دری مـدت ی طیشرا بر بنای ول، ندا سرپرستي دارا که رای کودکان، میبدان

ها  بار مادرشغیر از کهی کودک ژهیو به م؛یبدان گرانید آن به محرم دیبا رااند  کردهی زندگ
 دهیـ نمک زن آن نهیسـ  از را ریشـ  ماًیمسـتق  آنکه یا است نبوده یپ در یپی ول، خورده ریش

 حکـم  هـان یفق از یـک  چیه که درحالی، باشد بودهي و نزد نیزي ادیز مدت اگرچه ؛است
  اند. رفتهینپذ را دو آن انیم تیمحرم
ی قـ یحق فرزنـد  همانند را فرزندخوانده، تیمحرم در خداوند است معتقد مستدل )د
 کـرده  اسـتفاده  »ابنـاء « کلمه از، »مکأَصالبِ من نَیالَّذ مکأَبنائ حالئلُ« در ؛ زیرااست داده قرار
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 نـدارد  وجود نکاح حرمت ثیازحی واقع فرزند و فرزندخوانده نمیای تفاوت پس است؛
ـ ا ناسـخ ، بوده قرآن ابداع، است آمده احزاب سوره در که »اءیادع« کلمهشاید  و ـ آ نی  هی

 همسر همانند، تیمحرم در فرزندخوانده همسر شود می معلوم »بکمصالأ من« از .نباشد
 همسـر  نـه ، اسـت  حـرام  فرزنـد  پـدر  بـر  فرزنـد  همسـر  فقـط  رو ازایـن  ست؛ین فرزند

  .)همان( فرزندخوانده
 ظهـور  حـد  بـه  تا، يقو هرچند عبارت در احتمال وجود، اوالًباره باید گفت:  دراین

 قرآن را »اءیادع« است محتملـ   يو نزدـ   یوقت رو ازاین بود؛ نخواهد استناد قابل، نرسد
 نسـاء  سـوره  23 هیآ ناسخ احزاب سوره 4 هیآ است محتمل نیهمچن و باشد کرده ابداع
  .کرد اثباتها  احتمال نیا با را فرزندخوانده تیمحرمی قطع حکم توان نمی، باشد نبوده
ـ ب یا مطلقه همسر با شخص ازدواج حرمت انیب مقام در خداوند، اًیثان  فرزنـدش  وهی
 دانسـته ی واقعـ  فرزنـدان  هماننـد هـا   فرزندخوانـده ، تیـ جاهل در ازآنجاکـه ولی ، است

 ندیشـما  صلب از که هستند ییآنها شما فرزندان بفهماند تا آمد »مکأَصالبِ من«، ندشد می
ــن /48ص، 3 ج، همــان( ــ اب ، يراز فخــر /111، ص1412، رشــب /379، ص1 422، یعرب

ـ  .)422، ص4ج، 1374، یهمدان يموسو /30ص، 10ج ، 1420  مسـتدل  سـخن  نیهمچن
 لَیالسـبِ  يهـد ی هـو  و الْحقَّ قُولُی اللَّه و مکبِأَفْواه مکقَولُ مکذَال مکأَبنَاء مکاءیأَدع جعلَ ما و« هیآ با

موهعاد ائهِمالَِب وطُ هأَقْس ندع ممکـن  گونـه چ رایـ ز نـدارد؛ ي سـازگار  )5ـ4 :احزاب( »اللَّه 
ـ  را آن و دیـ نخوان خـود  اوالد راهـا   فرزندخوانده دهد می دستور که خداوند است  هگفت

 هـر ي بـرا ي واحد خطاب و بداند انسانی قیحق اوالد را آنها خودش، داند می نادرست
  .استمبرّ آن از مقدس شارع که است تناقضمسئله  نیا. باشد آورده آن دو

 نسـاء  سـوره  نزول، دیز بنجابر تیروا مطابق آن لیتکم و عباس ابن تیروا طبق، ثالثاً
 و سـوره  نینودم احزاب سوره، مشهور قول هب بنا رایز ؛است بوده احزاب سوره از پس

، 1ج، 1415، معرفـت ( اسـت  شـده  نـازل  کـه  بـوده اي  سـوره  نینـودودوم  نسـاء  سوره
، اسـت  داشـته  درنظـر  مسـتدل  کـه ی هـای  احتمـال  تمـامی  درنتیجـه  ؛)147 و 137صص
  .بود خواهد باطل
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  ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواج تیممنوع ثانوي حکمبررسی  .4
ـ م ؛ زیـرا است جواز فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم معتقدندی برخ  آن انی
 کـه اي  مفسـده  باتوجـه بـه  امـا  ، نـدارد  وجود، اوردیب ازدواج حرمت کهی نسبت چیه دو
 حفـظ  جهـت در و شـود  مـی  جـاد یا جامعه و خانواده در ازدواج نوع نیا وقوع دنبال به

 دگاهیـ د اگرچه ؛دانند می حرمت را ازدواج نوع نیاي ثانو حکم، جامعه و فرد مصلحت
 انیب به ادامه در .است ازدواج نیا دیشد کراهت آن و دارد وجودباره  ایندر زیني گرید
  .میپرداز می دگاهید دو نیا نقد و

  مفسده رفع و جامعه مصلحت لیدل بهي ثانو حرمتي مدعا .4ـ1
  :شود می استدالل گونه این دگاهید نیا در

 ؛نـدارد  را یصلب مادر و پدر با فرزند هرابط، دختر چه و باشد پسر چه فرزندخوانده
 رای نیتکـو  مـادر  و پـدر  حس مشابه یحس، مادر و پدر دارد امکان استی هیبد اگرچه
 یحقـوق  احکـام  سـبب  تواند نمی حس نیا یول، باشند داشته زین فرزندخوانده به نسبت
 را او یسرپرست تا رفتهیپذ) یتبنّ( عنوانبا را يپسر ای دختر، انسان کههنگامی  البته .باشد

ـ ا اگـر  طبعاً، کند نگاه فرزند عنوان به او به و ردیگ عهده به ـ تغ نگـاه  نی  تنهـا  نـه ، کنـد  ریی
ـ  عمـل  نیا است ممکن بلکه، یابد نمی یواقع يمعنا يهمسر  صـدمات  هوجودآورنـد  هب
. سـت ین مجـاز  اسـالم  در مطمئنـاً  که شود جامعه در ياعتماد بی زین و یروان، یاجتماع

 کـه  گـردد  عتیشر و نید اصل بهی نیبدب باعث جامعه در است ممکن امر نیاهمچنین 
ـ بن استحکام و حفظ يبراو  است ممنوع حتم طور به  رفتنیپـذ  اصـوالً  کـه  خـانواده  انی

ـ ا به زین فرزندخوانده  و پـدر  میـان  ازدواج عقـد  تنهـا  نـه ، ردیـ گ مـی  صـورت  هـدف  نی
ـ  بلکـه ، شود نمی هیتوص فرزندخوانده ـ دل هب ـ بن یگسسـتگ  ازهـم  جـاد یا لی  و خـانواده  انی

، عتیشر و نید به نسبت ینیبدب جادیا زین و جامعه افراد يبرا یروان و یروحصدمات 
ی مـذهب  تیسـا  از نقـل  بـه  ،یزنجـان ( سـت ین زیجا و آورده وجود هب يثانو حکم ینوع
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  مدعا نقد وی بررس .4ـ2
، حرمـت  يثـانو  حکم به جواز یاول حکم رییتغ در را خود عمده لیدل مستدل ازآنجاکه

ـ بانخسـت  ، داند می جامعه و نامکلف از مفسده دفع و مصلحت حفظ  بـه ي مختصـر  دی
  .میبپرداز فقه در مصلحت گاهیجا

  حکمي اجرا و قیتطب ثیازح فقه در مصلحت نقش. 4ـ2ـ1
 قبـال  در کمتـر  مفسـده  بـه  اخذ و مفسده عدم، منافع از عامي معنا، مصلحت از قصودم

 نتـری  مهم از ،فقه با آن رابطه به بردن یپ و مصلحت شناخت. است باالتر مفسده به اخذ
 و دهـد  قـرار  نظـر  مطمـح  دیبای فقه احکام کشف در مجتهد شخص که استی مباحث

 نظام حفظ وجوب به ربازید از هانیفقي فتوا. دینماي زیر یپ آن هیپا بر را خود استدالل
 میتقـد  لزوم، گردد نظام در اخالل و مرج و هرج باعث کهی عمل هر حرمت وها  انسان

 وی حکـوم  احکام تیمشروع رفتنیپذ، فاسد به افسد دفع و آن غیر برتر  يقو مصلحت
ي اجرا و امتثال در مصلحت حضور ازی همگ، فقه اصول در تزاحم هگسترد بحث طرح

  .)401ص، 1388، دوستیعل( دارد تیحکای شرع احکام
 و فـرد  تیوضـع  تحـوالت  وهـا   تیـ ظرف لحاظ، دهند می انجامها  نهاد نیا کهي کار
 اسـناد  درنظرگـرفتن  زین و آنها تزاحم و کالن و خرد مفاسد و مصالح مالحظه و جامعه
 ثبـات  عـدم  وی شرع حکم رییتغ رو ازاین ؛استی قانون اعتبار دری شرع مقاصد و معتبر

 در رییتغ و تحول، حکم متعلق مصداق یا موضوع مصداق در رییتغ و تحول درنتیجه، آن
 در تحـول  و جامعـه  و مکلـف  تیوضـع ، ها تیظرف در رییتغ و تحول، حکمي ها مالك

  .است تصور قابل حکمي اجرا تیریمد وها  وهیش
 ظـاهر  یـا  حیصـر  داللـت  هازجمل دارد؛ وجود نهاد نیا کاربستي برای های اریمع اما

 از حکـم  مناط کشف، اریمع مصلحت عنوان بهی مصلحت لحاظ بری شرع ادله و نصوص
 با حکم مالك به هیفقی ابیدست و، گرید عاتوموض به آن حکم دادن يتسر و ملفوظ سند

 تیدرنها. دیننمای تخط آن از و کند ضبط را موارد آن هیفق دیبا که باشد می استقرا کمک
 نـه  و استی فقه هاي ضرورت و احکام، نصوص از غفلت به مجاز نه، استنباط در هیفق
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ـ درا. اسـت ی شرع خُرد و کالن مقاصد به نسبتي مهر بی یا غفلت به مجاز  صـورت  نی
، دیرسـ  موضـوع  یـا  اریـ مع مصلحت به یا دیگرد قاطع شارع مقصد به اگر استی عیطب
 ریتفسـ  مصلحت و مقصد آن باتوجه به رای شرع نصوص و دهد افتو دیبا آن اساس بر

  .)492ـ412ص، همان( کند

  مصلحت قیمصاد بر مدعا انطباقی بررس. 4ـ2ـ2
ی شرع حکم رییتغ اثباتي برا نخست چه تغییراتی را درجه در مستدل میبدانالزم است 

ي بیـان کـرده   ثـانو  حرمت و تیممنوع به فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج جوازی اول
 تحـول ، است کرده استفاده حکم رییتغ اثباتي برا آن از کهی وجه رسد می نظر به .است

  :دیگو می مستدل .باشد می جامعه و مکلف تیوضع در رییتغ وها  تیظرف در
 عهده به را او یسرپرست تا رفتهیپذ) یتبنّ( عنوان تحت را يپسر ای دختر انسان که یوقت
ـ تغ نگاه نیا اگر طبعاً، کند نگاه فرزند عنوان به او به و ردیگ  يهمسـر  تنهـا  نـه ، کنـد  ریی

ــا ــ يمعن ــپ یواقع ــی دای ــد نم ــان( ... کن ــه ،یزنج ــل ب ــا از نق ــذهب تیس ــی م  :نهیپارس
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 در و است دانستهی اول حکم ثبات عدم عوامل ازی یک را مکلف تیوضع در رییتغي و
  :دیگو می ادامه

ـ  عمل نیا است ممکن بلکه ـ ، یاجتمـاع  عاتیضـا  هآورنـد  وجـود  هب ـ ن و یروان  زی
ـ ا نکهیاغیر از ست؛ین مجاز اسالم در مطمئناً که شود جامعه در ياعتماد بی  امـر  نی

 حتم طور به که گردد عتیشر و نید اصل بهی نیبدب موجب جامعه در است ممکن
  .(همان) است ممنوع

ي ثـانو  حکـم  بـه  جـواز ی اول حکم رییتغ در زین را جامعه تیوضع رییتغ بیترت نیدب و
که در ذیل بـدان   است واردی مالحظات مذکور استدالل بر .است دانسته لیدخ تیممنوع

  .شود اشاره می

  مکلف تیوضع در رییتغ عدم. 4ـ2ـ2ـ1
 دانسته مفروض مکلف تیوضع در رییتغ، مذکور استدالل در، اوالًدراین باره باید گفت: 

 تیوضع در رییتغ که گردد اثبات دیبا و داردی شناس موضوع به ازین آنکه حال، است شده

http://www.parsine.com
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  است؟ داده رخ لیدل چه به، شده حکم رییتغ و ثبوت عدم سبب که مکلف
 در و مطلـق  صـورت  بـه  تـوان  نمـی  را دو آنی روحـ  تیوضع در رییتغ وجود، اًیثان

 یتمـام  در اگـر  رایـ ز دانسـت؛ ي ثـانو  حکم عنوان ساز موضوع و رفتیپذ مواردی تمام
ـ ا، ردیبپـذ  را آن زین جامعه و بداند شیخوی قیحق فرزند را کودك، سرپرست موارد  نی

ـ آ بـا آشـکارا   يامـر  چنـین  کـه  است نسب در ردادنییتغ مصداق  سـوره  5 و 4 هـاي  هی
ـ ، باشـد  دلسـوز ي پـدر  رفتـار  هماننـد  رفتـارش  صرفاً اگر و است شدهرد  احزاب ی ول

 روابـط  و تیوضـع ی بررسـ  صورت نیدرا، باشد ندانسته اوی قیحق یول را خود گاه هیچ
 صـورت  بـه  دیبا یسرپرست آغاز ازي ادیز مدت گذشت از پس کودك و سرپرست نمیا

ـ تغ مطلـق  صورت، يموردی بررس بدون توان نمی و شودی بررسي فرد وی جزئ  در ریی
  .رفتیپذ را دو آن تیوضع

 در کهی عنوان و زهیانگ رایز رفت؛یپذ توان نمی را عنوان و زهیانگ در رییتغ اصل، ثالثاً
ی فرزندخوانـدگ ، اسالم از قبل و است داشته وجودتر نیز  پیش، است شده ذکر استدالل

 صـدر  از پـس  حـال  ؛اسـت  داده می رخی عاطف کمبود احساس و فرزند نداشتن دلیل به
 داشتن بهی عاطف ازین وي فرزند بی بد احساس ایآ، شد میتحری فرزندخواندگ که اسالم
 چـه  مسـلمانان  پـس  !ریـ خ بـود؟  شـده  برطرف، اوالد بدون هاي خانوادهي ازسو فرزند

ـ آ کردند؟ می ، اسـالم  از پـیش  طیشـرا  همـان  بـا ، یفرزندخوانـدگ  میتحـر  وجـود  بـا  ای
ی سرپرست یا کفالت نهاد عنوان ذیل را کودکانی سرپرست آنکه یا گرفتند می فرزندخوانده

  :میشو می یادآور پاسخ در باشد؟ فرزند نداشتن بری امیالت تا گرفتند می دست به طیلق و
 در و اسـت ي فطـر ، او به مادرانه و پدرانه نگاه و فرزند داشتن بهی عاطف ازین )الف

 از کـه ی کسان، خیتار طول در رو ازاین است؛ داشته وجود جوامع تمام در و خیتار طول
ـ الت تااند  درآمده خودي برای کودک اخذ درصدد شهیهم، بودند محروم فرزند داشتن ی امی

ـ « صـورت  به اسالم از قبل امر نیا .باشد فرزند نداشتن بر  در حاضـر  عصـر  در و» یتبن
 سـاده  یـا  کامـل ی فرزندخوانـدگ  صـورت  به کایمرا و سیانگل، فرانسه چونی یکشورها
 نهـاد  و شـده رد  یفرزندخواندگ، یمصالح وجود بر بنا، اسالم دری ول، ردیگ می صورت
  .است کرده رپ را آني جای سرپرست یا کفالت
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 یـا  سرپرسـت  بـی  کودکان، حاضر عصر تا اسالم صدر از مسلمانانیی ازسو )ب
ی قیحق فرزند احکام حال نیع در و دادند می قرار خود تکفل تحت را بدسرپرست

 یتمـام  در فرزندخوانـده  بـا  ازدواج نکـه یا بـا  دیگـر  ازسـوي  و کردند نمی بار او بر
ـ دل چیهـ  به آن حرمت گاه هیچ، است داده رخ کم و داشتهي بد صورتها  دوران  لی

 ازدواج جواز وی فرزندخواندگ حرمت مورددر ازآنجاکه و است دهینرس ما بهی نقل
 یدرصـورت  فقـط ، دارد وجـود ی قطعـ ی شرع نصوص فرزندخوانده مطلقه همسر با

 درك با مصلحت آن که کرد عبور مصلحت با موافق درجهت نصوص آن از توان می
 با تزاحم چوني گرید مانع و باشد شده حاصل، گمان و ظن نه، عقل منجز وی قطع

  .دیاین شیپ نیزي ضرور مصلحت

  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج تیممنوع در اریمع مصلحت وجود عدم. 4ـ2ـ2ـ2
 از را خـانواده  اسـتحکام ی طیشـرا  هر تحت فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج وقوع ایآ
ـ ، یاجتماعباعث صدمات  و برده نیب ـ ن و یروان  شـود؟  مـی  جامعـه  در ياعتمـاد  بـی  زی

  است؟ جامعه و خانواده مصلحت خالف بر شهیهمی ازدواج نیچن وقوع ایآ گرید انیب به
 قهیسل و وهم حاصل آنچه قراردادن میبدانباید  مصلحت صیتشخ هاياریمع انیب در

 اسـتنباط  در آن از بـردن  بهـره  و عقـل  منجز وی قطع درك عنوان به، است معلق عقل یا
، اسـت  شـده  اسـتفاده  آن از مـذکور  مسـئله  در کـه  اسـت ی هـای  ارینامع ازی یک، احکام

 کـرد  عبور مصلحت با موافق درجهت نصوص آن از توان می یدرصورت فقط که درحالی
  .باشد شده حاصل عقل منجز وی قطع درك با مصلحت آن که

 از کـه  کرد فرض را ازدواج نوع نیا ازي موارد توان می، مذکورپرسش  به پاسخ در
 خـانواده  و جامعه مصلحت حال نیدرع، شود محقق و بوده فردي ضرور مصلحت هزمر

 زییـ تم سن درفرزندخواندگی  کهاي  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج مثالً نرود؛میان از
، او رشد سن از پس و ندارند وجود دو آن میاني ادیزی سن اختالف ،شده جادیا کودك
ی زندگ گرو در فقط رای زندگ ادامه کهاست  آمده وجود هب نیطرف میان اي اندازه به عالقه

 مـردم  عمـوم  کـه صورت بگیرد ی مکان به انتقال از پسیا اگر ازدواج ؛ بدانند یکدیگر با
 هرابطـ  گاه هیچ کهاي  خانواده و جامعه در یا، دنندار شانیای سرپرستي ماجرا از یاطالع
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  .ندینما ازدواج و کردهی زندگ، نداشته باور را دو آني فرزند وي پدر
 جـواز  یـا  حرمـت  درباره جامعه و فرد مصالح به آگاه شمندانیاند اختالفهمچنین 

 لیدل هب توان نمی رو ازاین دهد؛ می عقل منجز وی قطع درك عدم از خبر، ازدواج نوع نیا
 در اخـتالف  چیهـ  کـه ی شرع معتبر نصوص از خانواده و جامعه مصلحت تیرعا عدم

 بـه ، اسـت  شـده  درك معلـق  عقل با که مصالح آن طبق و کرد عبور، ستین آن صحت
  .دادنظر  ازدواج نوع نیا تیممنوع

  جامعه مصلحت با مخالف احکام مطلق دري ثانو حکم وجود عدم. 4ـ2ـ2ـ3
ي ثـانو  حکـم  بـه  را اسـت  جامعـه  مصـلحت  برخالف آنچه مطلق طور به توان نمی

 بـه ی انسـان  جامعـه  یا انسان کی هاي برخورد یا شئون آنکه حیتوض. دانست ممنوع
 بـه  توانـد  نمی آن بدون کهاي  گونه به ؛ها ضرورت )الف: است منقسم یکل قسم سه
 ؛اوسـت  هـاي  حاجـت  کننده نیتأم که، یعموم هاي ازین )ب ؛دهد ادامه خود اتیح

 در کـه ی عـادات  وهـا   خواسـت  )ج ؛دهـد  مـی  ادامه خود اتیح به آن بدون هرچند
ها آن نبود هرچند ؛است رگذاریتأثها  انسان و جوامع رفاه لیتکم وی راحت و نیتحس

 ابتـدا ، مصـالح  حیترج بیترت ضوابط در هانیفق اساس براین ؛آورد نمی دیپدی مشکل
 وهـا   عـادت  بـر  رای عموم هاي ازین سپس وی عموم هاي ازین بر راي ضرور مصالح

. )543ــ 542ص، 1388، علیدوست(اند  کرده مقدمی لیتکم وی نیتحس هاي خواست
 مصـلحت  خـالف  بـر  هرآنچـه  مطلـق  کـردن  ممنوع که شود یم دانسته مقدمه نیا با

 فرزندخوانـده  با ریفرزندپذ ازدواج اگرچهپس  ؛نیست حیصح، است جامعهی عموم
 ممنوع را آن مطلق صورت به توان نمی، میبدان جامعهی عموم مصلحت خالف بر را

 ریفرزندپـذ  ازدواج ازي مـوارد  تـوان  می رایز نمود؛ مقدم را جامعه مصلحت و کرد
 تـوان  نمی و است فردي ضرور هاي مصلحت جزء که کرد تصور را فرزندخوانده با

 بدانـد  فرزندخوانـده  اگـر  مثـال  بـراي  کـرد؛  مقدم آن بر را جامعهی عموم مصلحت
 زییـ تم سـن  دری فرزندخوانـدگ  اگـر  مخصوصـاً ـ   نیسـت  سرپرسـت ی واقع فرزند

 خـود  و گـردد  او هفتیشـ ، رشـد  سـن  از پس وـ   باشد گرفته صورت فرزندخوانده
 و کنـد  ازدواجي گـر ید بـا  نتوانـد اي  حادثه اثر بر اتفاقاً و بدهد ازدواج درخواست
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ـ ن سرپرسـت ، باشـد  داشـته اي  ژهیوي نگهدار به اجیاحت ی عمـوم  اعـالن  از پـس  زی
 مخـالف  را یازدواج نیچن توان می ایآ، کندي و با ازدواج به اقدام، یفرزندخواندگ

 و دانسـت  ـ دیرس آن به عقلی قطع درك با بتوان اگرـ   جامعهی عموم مصلحت با
ـ ترت ضوابط در که هانیفق انیب طبق کرد؟ ممنوع را آن ، انـد  کـرده  ذکـر  مصـالح  بی

 تیـ رعا جهـت  بـه ، استي ضرور مصلحت مصداق که رای ازدواج نیچن توان نمی
  .دانست ممنوع مطلقاً، جامعهی عموم مصلحت

 و وهـن  هرنـوع  از آن حفظ و عتیشر و نید مصلحت میتقد لیدل چه به همچنین
 بـه  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج مطلـق  صـورت  به که است آن مستلزم، ینیبدب

ـ ب درهـا   ییگـو  مطلقی برخ استگفتنی  گردد؟ ممنوعي ثانو حکم ـ ترت ضـوابط  انی  بی
 و نیـ د حفـظ  مصـلحت  مطلـق  میتقـد  تـوان  نمـی  رو ازایـن  سـت؛ ین قبول قابل مصالح

 کـه  منکـر  ازی نهـ  و معـروف  بـه  امـر  مثـال  بـراي  ؛دانست حیصح را آنغیر بر عتیشر
ـ تمام حفظ به مشروط، است مترتب آن بر عتیشر و نید حفظ مصلحت ی جسـمان  تی

 اصـالحات  ههمـ  اتفـاق  بـه  بیقر اکثر شک یب یا ؛است منکر ازی ناه و معروف به آمر
 يجـا ی عموم متداول مصالحِ زمره در که انیآدم گوناگون شئون درها  توسعه وی عموم

ی برخـ  ارتکـاب  وی شخصي ضرور مصالحی برخ تیتفو مستلزم، يضرور نه، ردیگ می
 بـا  تـوان  نمـی  حـال  نیبـاا  .)530ــ 529ص، همان( استی اول واجبات ترك و محرمات

ـ  صـورت  بـه هـا   رفتـار  گونه نیا انجام بري ضرور مصلحت مطلق میتقد به تمسک ی کل
 بـا  تـوان  نمی رو ازاین ست؛ها ییگو مطلق نوع نیا از زین مذکور مسئله. گرفتاي  خدشه
 در کـه ی نیبـدب  هرنـوع  گزنـد  از، عتیشـر  حفـظ  و مصـلحت  مطلـق  میتقد به تمسک
 شـخص ي ضـرور  هـاي  ازین جزء گاه کهرا ی فعل جواز، دیآ دیپد است ممکناي  جامعه

  .دانست حرام، شود می

  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج دیشد کراهتي مدعای بررس .5
 دیشـد  کراهـت ، عهیشـ  فقـه  دگاهید از فرزندخوانده و سرپرست ازدواج معتقدندی برخ
ـ ن حرمـت  استفاده ادله و اتیروا از ينادر بعضِ از است ممکن بسا  چه و دارد  کـرد  زی
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  .)1392مهر  30، شفقنا خبرنگار با وگو گفت در ،یلنکران فاضل(

  . تقریر و بیان استدالل5ـ1
 مکـروه  را قابلـه  بـا  ازدواج کـه ی اتیـ روا ذکـر  از پـس  محمدجواد فاضل لنکرانیاهللا  آیت
 يتسـر  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج بـه  را اتیـ روا از دسـته  آن مالك، داند می
 یدرصـورت  نکـه یا بری مبن، فقه و اتیروا در شده مطرح تهکن به توجه لزوم بر و دهد می

 آن بـا  او ازدواج يبـرا  اسـالم ، کرد بزرگ و داد قرار خود تیترب در را کیودک یزن هک
  :دیگو می و ندک می تأکید، است قائل دیشد کراهت كودک

ـ ا ازدواج است ممکن ينادر موارد در تنها هکنیا يبرا ـ  نی  مصـلحت  او بـا  كودک
 حرمت نه و راهتک آن يبرا و است نبسته یلک طور به را راه اسالم نیبنابرا ؛باشد

  (همان). ردیگ می درنظر را
 مجلس در فرزندپذیر با فرزندخوانده ازدواج اجازه قانون بیتصو به العمل عکس با يو

  :دارد می اظهار وداند  می نامناسب را آن، یاسالمي شورا
ـ  هکنیا طور نیهم و عتیشر روح با يناسازگار نیا به قانون نیا بیتصو در دیبا  نیچن

 نظـام  در قانونگـذار . شـد  مـی  توجـه ، نـدارد  یچنـدان  تناسـب  زین فقه خود بااي  لهئمس
 عتیشـر  در و مطـرح  مکـروه  صورت به فقه در هک رااي  لهئمس دینبا یاسالم يجمهور
، است حرام آنچه هک همانطور ؛نباشد هم حرام ولو، درآورد قانون عنوان به، است ناپسند

ـ درآ قـانون  صورت به دینبا یشرع تیممنوع دلیل به ـ  يمـوارد  ؛دی  یشـرع  جهـت  از هک
  .)همان( شود یقانون دینبا زین است ناپسند

  استدالل نقد وی بررس. 5ـ2
 کراهـت ، یقطع مناط حیتنق و جیتخر راه از اتیروای گروه از توان می ایآ نکهیا در

 طلبد می ییروای فقه کار، کرد استفاده فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجي برا دیشد
 نقـد  به پرسش چند طرح با، مقام نیا در ولی، است خارج مقاله نیارسالت  از که

  :میپرداز می استدالل
 قانوناً دیبا، شود می یتلق ناپسند غالب موارد در و دارد کراهت هرچه چرا )الف
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  گردد؟ ممنوع
ـ  توان نمی رو ؛ ازاینباشدی شرع نیمواز اساس بر دیبای اسالم حکومت قانون ی فعل

 شـده  حرامي ثانو حکم به مگر، دانست ممنوع، است زیجا اعم معناي به عتیشر در که
 بـه  کـه  جامعـه  یا مکلف جانب دری مصلحت اخذ درجهت که شرع حاکم حکم یا باشد
  .باشد کرده ممنوع را آن، شده دهیفهمی عقل درك

ـ  حکـم  بـه  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج اگر اکنون  دیشـد  کراهـت ي دارای اول
ـ ن آن مطلـق ی قـانون  تیـ ممنوع و باشد نشده اثبات آني ثانو حرمت و باشد ـ  در زی ی پ
 و هـرج  ازي ریشـگ یپ و نظام حفظ در جامعه و مکلفان جانب دری مصلحت وجود عدم
ـ با چـرا ، باشـد  نشده رفتهیپذ مرج  يجـواز  حکـم  و کـرد ی تخطـ ی شـرع  حکـم  از دی

  !دانست؟ ممنوع راـ  اعم معناي به ـ
 آنی قـانون  تیممنوع، فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم اثبات ازپس ایشان 

ـ دل ذکـر  بـدون  و عتیشـر  روح و فقـه  بـا ي سـازگار  عدم چونی جمالت انیب با را ، لی
ـ ا دانستن ممنوع در کهی لیدل حداکثر و است شده خواستار ـ ب ازدواج نـوع  نی  کـرده  انی

 :دیـ گو مـی  که گونه همانباشد؛  می آن زدانستنیجا فرض در مصلحت بودن اندك، است
 قانونگـذار  و است آن در یمصلحت هک است بوده ينادر موارد در، شده زیتجو هم اگر«

 خبرنگـار  با وگو گفت در ،یلنکران فاضل( »کند مطرح قانون عنوان به را نادر موادر دینبا
   .)1392مهر  30، شفقنا

ـ با، نـدارد ی چنداني سازگار فقه روح با شرع در کهی موضوع هر ایآ) ب  قانونـاً  دی
  گردد؟ ممنوع

ی ول، است نکرده حرام رای های موضوع، یمصالح وجود دنبال به مقدس شارع یگاه
ی زانیم رو ؛ ازایناست دانسته مکروه را آن، نخوانده خود پسند مورد زین را آن دآمدنیپد
 وجـود  بـر  بنـا  مقـدس  شارع که طالق نهاد مثال براي دارد؛ را فقه باي ناسازگار عدم از

ـ ، رفتـه یپذ اسالم در را آنی مصالح  مجـازات  یـا ، اسـت  دانسـته  ندیناخوشـا  را آنی ول
ـ ، کـرده  نیتـدو  اسـالم  در را آنی مصـالح  وجود بر بنا که قصاص  دیگـر  ازسـوي ی ول
 اگرچـه  مقدس شرع .است کرده قیتشو مجازاتي اجرا از عفوکردن بر را حق صاحبان



98
 آبادي و سیدعلی جواهري سیدعلی میرداماد نجف  

برخـی   وجـود  دنبـال  بـه  ولـی ، است دانسته ندیناخوشا را ها موضوع گونه نیا دآمدنیپد
  .است کرده نیتدو را آن، عتیشری کل مقاصد با آنیی سو هم و مصالح

 عـرف  گـاه  ؛مخالف یگاه و است عرف با موافق گاهی های موضوع نیچناکنون 
 در که طالق نهاد مثال براي ؛خیر یگاه و پندارد می يضرور را آن به ازین جامعه یک
 ؛اسـت  ظلم وي بد مصداق گریدی برخ در و شود می پنداشتهي ضرور مواردی برخ

 بـا  ریفرزندپذ ازدواج. است شده دهید آني برای گاهیجای اسالم قانون در رو ازاین
، گـردد ی تلقـ  ناپسند موارد غالب در و باشد کراهتي دارا اگرچه زین فرزندخوانده

 شـده  زیجـا  عتیشری کل مقاصد با آنیی سو هم و مصالحبرخی  وجودی پ دری ول
 آني براي گرید حکم، جامعه اخالق ای عرف مخالفت رفص به توان نمی پس است؛
ـ ثـانو  عنـوان ی فعل جامعه در که استی درصورتامر  نیا البته. شد قائل  حکـم  اي ی

  .باشد نشده جادیا آن میتحر در حاکم
ـ ای قانون کردن ممنوع بر کهي شنهادیپ در مستدل که میشو می یادآور درانتها  نـوع  نی

 دیبا می، کرد می ارادهي ثانو حرمت حکم اساس بر را آن تیممنوع اگر، دهد می ازدواج
ـ ب، بـود  مـی  لیـ دخي ثـانو  حکـم  بهی اول حکم رییتغ در آنچه و کرد می اثبات را آن  انی
 نظـر ، داده شـنهاد یپ راـ   حـاکم  حکم قیطر ازـ   یقانون تیممنوعاساس  براین نمود؛ می

 نظر عنوان به شانیا نظرالزم است  درنتیجه است؛ کرده انیب باره دراین را خودی کارشناس
  .باشد گرفته قرار قانونگذار توجه مورد، دیگر کارشناسان نظر کنار در، کارشناس یک

  ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواجی) قانونی (حکومت منعی بررس .6
ـ تأ مـورد  و شـد  مطـرح  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج درباره کهي دیگر دگاهید  دیی

  :دیگو می، گرفت قرار نگهباني شورا
ـ ، آن از بعد چه و حضانت زمان در چه ازدواج  ممنـوع  فرزندخوانـده  و سرپرسـت  نیب

 مصلحت به را امر نیا ، سازمان یمشورت نظر اخذ از پس صالح دادگاه هکنیا مگر، است
  .)8/8/1392 خیتار، یاسالمي جمهور روزنامه( دهد صیتشخ فرزندخوانده

ـ أت مـورد  و شـد  ایـ مه مجلـس  نـدگان ینما توسـط  نظر نیااینکه  باتوجه به ي شـورا  دیی



  میقرآن کر به یبا نگاه» با فرزندخوانده ریازدواج فرزندپذ«  
99

 

 »حــاکم حکــم« هدربـار . اســت حــاکم حکـم  قیمصــاد ازی یکــ، گرفـت  قــرار نگهبـان 
ی برخـ  کـه ی یجـا  تا، دارد وجود نظر اختالف، استي ثانو ای یاول حکم که جهت ازآن

ـ  حکم نه را آن هانیفق ـ  .يثـانو  نـه  وانـد   دانسـته ی اول ـ ن آن گسـتره  دربـاره  نیهمچن  زی
 مطلقـه  تیـ والي مبنـا  اسـاس  بـر  ولـی ، دارد وجود هانیفق میاني ادیز هاي ییناهمسو

 تیشـأن  اوي بـرا ، باشـد  داشته قرار حکومت رأس در دیال مبسوطی هیفق کهی زمان، هیفق
» یالهـ  حکـم « گـر ید نمونـه  کـه  میقـائل ، استی یانشا تیماهي دارا کهی احکام صدور

 و نـدارد  وجـود  نفـوذ  ثیـ ازح شـان یاي فتاو وها  حکم آن نمیای تفاوت چیه و باشد می
 و نظـام  حفـظ ، مکلفـان  مصـلحت  حصـول  جـز ي زیچی حکومت حکمي مبنا ازآنجاکه

، )725ــ 661ص، 1388، دوسـت یعل( سـت ین نظـام  اختالف و مرج و هرج ازي ریشگیپ
 کـالن  مصالح مطابق خود، مسئله هدرباری کارشناس نظر افتیدر از پس دیبا شرع حاکم

. گمـارد  همـت ی الهـ  حکم کشف به، کارشناس نظر حفظ و استنباط نیمواز و عتیشر
 قـرار  نظـر  مـورد  راي حداکثر مصلحت، مسئلهی بررس در کارشناسان غالباًگفتنی است 

ـ  دري درصـد  هشـتاد  مصـلحت  درك از پـس  کارشـناس  مثـال  براي دهند؛ می  ازی طرف
 حـاکم  کـه  سـت ین معنـا  آن بهی کارشناس نظر ولی، داند می تر موجه را طرف آن، مسئله
 بـا ، یکارشناسـ  نظـر  دانستن از پسي و بلکه، دهد فتوا یا حکم آن مطابق دیبا می شرع
 یـا  حکـم ، احکام استنباط درباب مذکور طیشرا تیرعا و عتیشر کالن مصالح به نگاه
ي دارا کـه ی احکـام  دادن در شـرع  حـاکم  کـه  است نیا امر ظاهر البته. دهد می ییفتوا
 نظـر  مـورد ، سـت یني صددرصـد  کـه را ی مصلحت تواند می شتریب، استی یانشا تیماه

ـ ، جامعـه  مشـکالت  حل در و هدد قرار  مطـابق ، مفاسـد  و مصـالح  تـزاحم  در ژهیـ و هب
  .کند حکم ياکثر مصلحت

  استدالل انیب و ریتقر .6ـ1
 درجهت ولی، داند می جواز را فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم، دگاهید نیا

 چه و حضانت زمان در چه را آن جامعه و فرزندخوانده از مفسده دفع و مصلحت حفظ
ــی ، اســت دانســته ممنــوع، آن ازپــس   مصــلحت کــه دارد وجــودي مــوارد چــونول
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، گذشـت ي ضرور مصالح آن از توان نمی و است ازدواج نوع نیا گرو در فرزندخوانده
 سـازمان ی مشـورت  نظر اخذ از پس صالح دادگاه اگر که است افزوده آن به رااي  تبصره

 صـادر  را آن اجـازه ، نـد یبب ازدواج نوع نیا گرو در را فرزندخوانده مصلحت، یستیبهز
  .)بدسرپرست و سرپرست یب کودکان از تیحماقانون  27ماده  تبصره( کند می

  استدالل نقد وی بررس .6ـ2
  :پرداخت میخواه دگاهید نیا ثمره و مسئلهي صغرای بررس به، مقام نیا در

 ممنـوع  کامـل  صـورت  به فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج، مذکور دگاهید در )الف
، نکـرده  ممنـوع  را آن مقدس شرع کهی ازدواج الجمله یف کردن ممنوع ولی، است نشده

ـ آ است؟ی مصلحت چه دنبال به ی تحـول  چنـان  جامعـه  و مکلفـان  غالـب  تیوضـع  در ای
 گـردد؟  جامعـه  در کـالن  مصلحت رفتن ازدست باعث آن تیرعا عدم که آمده وجود به

ـ  ازنظـر  و داردي ندیناخوشـا  ظـاهر  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپذ ازدواج اگرچه ی اخالق
 عصـر  در و اسـت  ندانسته حرام را آنی مصالح وجود بر بنا اسالم ولی، نداردی مناسبت
 دنبـال  به که است نشده جادیاي جد رییتغ جامعه یا مکلفان غالب تیوضع در زین حاضر

 در کهي رییتغ بلکه، میباش مصلحت آن تیرعا به ملزم تا شود جادیای مصلحت، رییتغ آن
 رای مصـلحت  چنـان  است نتوانسته، شده جادیا جامعه ازی قسمت یا مکلفانی برخ جانب

 جـاد یا یـا  مکلفـان  غالـب  مصـلحت  رفـتن  میاناز مستلزم آن تیرعا عدم که کند جادیا
  .باشد دهیگردی اجتماع نظام در ومرج هرج وی نظم بی

 نبـودش  در کـه  سـت هاي  جـه ینت و اثـر  چـه  مذکور دگاهید بودن یقانون در )ب
  د؟یآ نمی وجود به

ـ ا اگـر   ازدواج دربــارهی قـانون  همـاد  چیهـ  درنتیجـه  و شــد نمـی  یقـانون  دگاهیـ د نی
 بـه  صـالح  يذ مراجـع ي دعـوا  طـرح  بـا ، داشـت  نمی وجود ریفرزندپذ با فرزندخوانده

 و گرفـت  مـی  قـرار  دادگـاه ی بررسـ  مورد ریفرزندپذ با او ازدواج، فرزندخوانده تیطرف
 اسـت  موظـف  یقاضـ « :دیگو می کهی اساس قانون 167 اصل از استفاده با دادگاه حاکم

 منـابع  بـه  اسـتناد  بـا ، ابـد ین اگـر  و ابدیب نهمدو نیقوان در را دعوا هر حکم کند کوشش
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 سـکوت  بهانـه  بـه  تواند نمی و دینما صادر را هیقض حکم، معتبر يفتاو ای یاسالم معتبر
 امتنـاع  حکـم  صـدور  و دعوا بهی دگیرس از، نهمدو نیقوان تعارض ای اجمال ای نقص ای

 هـاي  دادگـاه ی دادرسـ  نیـی آ قـانون  214 مـواد  بـه  ای کرد می یدگیرس پرونده به، »ورزد
 وی مـوم ع هـاي  دادگـاه  قانونی دادرس نییآ 3ماده  وي فریک امور در انقالب وی عموم

 درمـورد ی کارشناسـ  نظـر  درخواست با درنتیجه ؛کرد می مراجعهی مدن امور در انقالب
 هـان یفق از معتبـر ي افتـو  اخـذ  با و شانیا نیماب یف حاکم روابط کشف و پرونده نیطرف

 مـورد  دگاهیـ د که استی درحالمسئله  نیا. پرداخت می پرونده فصل و حل به، موجود
 انضـمام  بـا  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج تیممنوع درباره نگهباني شورا دییتأ

 ازي ریشـگ یپ گونـه  چیهـ  مـذکور  دگاهیـ د رایز داشت؛ نخواهد نیا جزاي  جهینت، تبصره
ـ با مـی ، ازدواج از پس بلکه، آورد نخواهد ارمغان به رای ازدواج نیچن وقوع  نیطـرف  دی

 شـدن  مطـرح امـا  ، ندارد وجود قانون نیا نبود با تفاوتی چیهپس  کنند؛ رجوع دادگاه به
، ناآگـاه  دوسـتان  و گانگـان یب سـوي ازی های هجمه دآمدنیپد سبب آنی قانون تیممنوع

 تیـ ممنوع، هانیفق مشهوري مبنا بر بنا نیبرا افزون. دیگرد کشور نیقوان بودن یاسالم به
 حرمـت  و دارد همـراه  بـه  رای فـ یتکل حرمت فقط ازدواج نوع نیا) حاکم حکم( یقانون
 بـوده  قانونگـذار  دسـتور  تیـ رعا عـدم  خـاطر  هب آنی فیتکل حرمت و آورد نمی یوضع

، باشـد  شـده  انجام قانونگذار اطالع بدونی ازدواج نیچن کهي موارد در رو ازاین است؛
 کـردن  یقـانون  بـاره در قانونگـذار  بـود  آن سـته یبا. دانست باطل را آنها ازدواج توان نمی

 مـوارد ی دربرخـ  قانونگـذار  اگر رایز کرد؛ نمی ورود، ازدواج نوع نیا جواز یا تیممنوع
 قـانون  در اگـر  مثال براي ؛آورد نخواهدی ارمغان به اذهان شیتشو جزي زیچ، کند ورود
 داشـته  توانـد  مـی  یدائمـ غیر زوجـه هـا   ده وی دائم زن چهار تا مرد هر که شود حیتصر
اي  ثمـره ، ینظمـ  بـی  و شیتشـو  جادیا و هاي انجمن ازی انبوه گروه اعتراض جز، باشد

 اسـت  انـدك  اي اندازه به فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج وقوع احتمال. نداشت وجود
 اذهـان  شیتشـو  و اضـطراب  شدنبال به که گردد بیتصوی قانون آني برا نبودي ازین که
 درانتهـا  .)89ص، 1392، يبـا ( داشـت  دنبال به راها  انجمن ازي اریبس گروه اعتراض و

، سـت ین دهیپوشـ ی کس برها  ازدواج نوع نیا اکثری اخالق قبح اگرچهکه  میشو می متذکر
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 احکـام  ازی برخ، اوالً رایز دانست؛ی شرعغیر را آن، نبودن یاخالق صرف به توان نمی اما
ـ  يدارا ولی، ستینی اخالق عرف نگاه درـ ها   مجازات باب در ژهیو هب ـ  اسـت  یحکمت

 افسـد  دفـع  و مصالح در تزاحم باب از رای احکام شارع، اًیثان م؛یا برده یپ آن به گاه که
 بـه  نقـائال  بـه ی مانـدگ  عقـب  برچسـب  کهی کسان رو ازاین است؛ کرده عیتشر فاسد به

  اند. شده اشتباه دچار، زنند می ازدواج نوع نیا جواز

  جهینت
 در رو ازایـن  دانسـتند؛  مـی  یواقع فرزند همانند را فرزندخوانده، تیجاهل عصر در مردم
، بودنـد  قائـل ی واقع فرزنداني برا کهشئونات دیگري  و ازدواج، تیمحرم، ارث، نسب
، فرزنـد  با ازدواج همانند را فرزندخوانده با ازدواج درنتیجه گذاشتند؛ نمی آنان بای تفاوت
ـ ن را فرزندخوانـده  زوجـه  بلکه، دانستند می حرام  شیخـو ی قـ یحق عـروس  همچـون  زی

ـ پ آنکـه  از پـس . کردنـد  مـی  یتلق حرام و بد را او با ازدواج و دانستند می  اکـرم  امبری
ـ ز لقـب  او به و رفتیپذ شیخوی فرزندخواندگ به را حارث بن دیز ـ آ، داد محمـد  دبنی  هی

ـ زدلیل  همین به ؛شد نازل، نسب رییتغ در احزاب سوره پنجم و چهارم  بـا ی مـدت  کـه  دی
ـ ز ــ  شا یقـ یحق نسب به آن از پس، شد می شناخته اکرم امبریپ نسب  ــ  حـارث  بـن  دی

 نید در را آن، یفرزندخواندگ اثر نیتر مهمرد  با متعال خداوند بیترت نیدب. شد خوانده
 نازل نساء سوره 36 هیآ، داد طالق را همسرش دیز که هنگامی ولی، شمرد مردود اسالم

 خوانـده  او نسب باي روز که دیز مطلقه همسر با خداوند دستور به اکرم امبریپ و شد
ـ  نید دری فرزندخواندگ دندیفهم مسلمانان، آن از پس. کرد ازدواج، شد می  اسـالم  نیمب

 خـود  بـه  و بداننـد  خـود  فرزنـدان  هماننـد  راها  فرزندخوانده توانند نمی و است مردود
 را بقـره  سـوره  220 هیآ همچونی اتیآ خداوند. این مسئله درحالی بود که کنند منسوب

  .کرد نازل سرپرست بی کودکانی سرپرست رفتنیپذ هموارکردني برا
 بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج شدن اي رسانهي ماجرا در کهیی اهویه از پس حاضر عصر در

 دانستند حرمت رای ازدواج نیچن یاول حکم ،ادله انیب بای برخ، شد جادیا فرزندخوانده
ـ ن گریدی برخ .ندارد وجود آنی اول حرمت بری لیدل معلوم شدی بررس از پس که  بـا  زی
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 ازدواج نـوع  نیای اول حکم رییتغ، جامعه و فرد مفسده دفع و مصلحت حفظ به تمسک
 مشـخص ی بررس ازپس  که درحالی، دانستند حرمت را آني ثانو حکم و شدند قائل را

 حکـم  به، کرده عبوری اول حکم از شود باعث کهاي  مفسده دفع ای مصلحت وجود شد
  .است نداده رخ، میشوقائل ي ثانو

ـ اهمداراي  نکتـه  چند زین ازدواج نوع نیا مشروط تیممنوع شدن یقانون درباره  تی
، اًیثان کند؛ می ورود نیز نجایادر، داشت وجودي ثانو حکم درمورد کهي رادیا، اوالً :است

ـ ا مشـروط  تیممنوع در، مسئلهي اصغر بودن تمام فرض به  قابـل  ثمـره ، ازدواج نـوع  نی
 نـادر  اریبسـ  کـه اي  مسئله کردن ممنوع در قانونگذار ورود، ثالثاً ندارد؛ وجوداي  مالحظه

 رو ازایـن  یسـت؛ ن حیصح، داردي اریبس هاي شائبهی ول، است جواز آنی اول حکم، بوده
  .شد می عمل گذشته مانند و کرد نمی ورود مذکور مسئلهدر  محترم قانونگذار بود بهتر
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حکم  یمستندات قرآن یبررس
  آن یو آثار فقه تیجنس رییتغ

  *نیا محمدمهدي کریمی   _______________________________________________________  

  چکیده
تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، از مؤنث به مذکر، از «تغییر جنسیت عبارت است از: 

عام شـامل   یدر تعریف». به مؤنث، از مذکر به خنثی یا از مؤنث به خنثیخنثی به مذکر، از خنثی 
تغییـر جنسـیت در افـراد خنثـاي     درمـورد  شود.  می تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیز

و انـد   قائـل برخی فقهاي شـیعه بـه جـواز آن    هست. جدي  نظر اختالف) سکشوال ترانس( روانی
از فقیهان شـیعه  اي  به حرمت تغییر جنسیت معتقدند. البته عده سنّت عالمان اهل یدرمقابل، تمام

عالمان شیعه که به جواز تغییـر جنسـیت معتقـد     ازنظر اند. نیز به حرمت تغییر جنسیت معتقد شده
  اند، هیچ دلیلی بر حرمت این پدیده نوظهور وجود ندارد. شده

 سـوره  119آیـه   توجـه بـه  با ـ  ن به حرمت تغییـر جنسـیت  قائال هاي ن دلیلتری کی از مهمی
 روشـن بودن تغییر در خلقت خداوندي اسـت. بـا مراجعـه بـه کتـب تفسـیري        حرام ـ ءنسا
ر جنسـیت نیسـت. برخـی دیگـر بـراي      یـ این آیه ناظر به بحث جدید تغی شود که اساساً می

در پاسـخ ایـن    انـد.  سـوره شـوري اسـتناد کـرده     49بـه آیـه    ،اثبات حرمت تغییر جنسـیت 
رسد تغییـر جنسـیت امـري ممکـن اسـت و درصـورت وقـوع و تبـدل          می نظر به ،استدالل

 30استناد به آیه ،موضوع، احکام شرعی جنس مخالف بر او جاري خواهد شد. دلیل دیگر
تواند ناظر به حرمت تغییر جنسیت باشد.  رسد این آیه نیز نمی نظرمی نور است که به سوره

بطـالن  سـبب  ییر جنسیت حرام نیسـت، ولـی   و برخی فقهاي دیگر، تغ ازنظر امام خمینی
را  برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله همچون عناوین خانوادگی و شدهازدواج سابق 

  یافته، بر اساس جنسیت جدید است. رث فرد تغییر جنسیتاإل سهمنیز و سازد  میمتحول 

ی، خنثـی، تراجنسـیتی،   اختالل هویت جنسـ  ییر جنسیت، تبدیل جنس،تغ:واژگان کلیدي
  اهللا. ، تغییر خلقسکشوال ترانس

                                                   
  ).kariminiya2003@yahoo.com( میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر اریاستاد* 

mailto:kariminiya2003@yahoo.com
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  مقدمه
پزشکی است. این امر  از مباحث چالشی و مهم امروزه در حوزه مسائل» تغییر جنسیت«

 بـاره  درایـن سازد.  می و فقهی وي را متحول عالوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی
نیـز نظـر مخـالف    اي  فق و عـده با آن موااي  بیان شده است. عده گوناگونی هاي دیدگاه

ونیز کلسیاي مسیحی مطرح شده  سنّت فقهاي شیعه و اهل ازسويها  دارند. این دیدگاه
قـرآن، تغییـر جنسـیت جـایز      ازنظـر مطرح، این است که آیا  هاي است. یکی از پرسش

حرام اسـت و   ،قرآن ازنظر، معتقدند: این کار سنّت از فقها عمدتاً از اهلاي  است؟ عده
ن آیـه  تـری  مهم ).97 – 96، ص4ج ،1412(جیزانی،  کنند می شیطانی قلمداد يرا کارآن 

تواند به این بحث  می سوره مبارکه نساء است. در مجموع سه آیه 119مورد استناد، آیه 
  است.شده بررسی پیش رو مربوط باشد که در مقاله 

گذشـته  هـاي فـراوان فقهـی و حقـوقی اسـت. در       ساز پرسـش  تغییر جنسیت زمینه
هاي اخیر، هزاران تغییـر جنسـیت در    در دهه ولی شد، تغییرجنسیت غیرممکن تلقی می

 فقهاي شیعه، بلکه دانشـمندان اهـل   تنها نهایران و خارج ایران به وقوع پیوسته است که 
از ایـن   باره دراینمطرح  هاي درگیر کرده است. برخی از پرسش نیزو مسیحی را  سنّت

چه یکی از زوجین یا هـر دو بـه جـنس     جنسیت جایز است؟ چنانقرار است: آیا تغییر 
حال خود باقی است یا آن دو خود به خـود   ا ازدواج همچنان بهیمخالف تبدیل شوند، آ

همچـون  ، الزم اسـت عـاملی   یکدیگرشوند، یا آنکه براي جدایی از  از یکدیگر جدا می
توانـد   نسیت دهد، آیـا مـی  چه زن پس از ازدواج، تغییر ج طالق و فسخ پدید آید؟ چنان

مرد تغییر جنسیت دهد، آیا موظف بـه   اگر همچنینند؟ کازدواج پیشین را مطالبه  همهری
چـه مـرد تغییـر جنسـیت دهـد یـا زن        ؟ چنـان خیریا  هستازدواج پیشین  هدادن مهری

چه  شود؟ چنان تغییري حاصل می ،زوجه هنفق درموردند، آیا کجنسیت خویش را تبدیل 
خویش را تغییر دهد، آیا حـق والیـت و سرپرسـتی کودکـان را از دسـت      مرد جنسیت 

توانـد والیـت و    ، مـی شـود چه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبـدیل   دهد؟ چنان می
کنـد؟   آورد؟ آیـا ارث پـس از تغییـر جنسـیت تغییـر مـی       دست بهسرپرستی کودکان را 

رث او چه مقدار است؟ اإل مچه پسر تغییر جنسیت دهد و به دختر تبدیل گردد، سه چنان
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رث دریافـت  اإل آیا سهم او براساس جنسیت فعلی اوست یا طبق جنسـیت سـابق سـهم   
آیـا   ؛کند؟ همین پرسش درصورتی که دختر به پسر تبدیل گـردد نیـز مطـرح اسـت     می

یابد؟ همچنین اگر پدر یا مادر تغییـر جنسـیت دهنـد، آیـا در      رث او افزایش میاإل سهم
عنـاوین   مسـئله آیـد؟   خـویش، تغییـري پـیش مـی     هآنان از فرزند مرد رثاإل میزان سهم
پـس از تغییـر    ،پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، عمو، دایی و خالـه همچون خانوادگی 

  ؟یابد میجنسیت چه وضعیتی 

  شناسی مفهوم. 1
جـنس،   شود؛ مانند تغییر، هاي مهم مربوط به بحث تغییر جنسیت تبیین می در ادامه واژه

  جنسیت و هویت جنسی.

  »رییتغ« واژه. 1ـ1
کردن است که در زبان فارسـی   تبدیل یا دگرگون هرگونه معناي بهعربی اي  واژه» تغییر«

 ،3ج، 1368طریحی،  /40، ص5، ج1376منظور،  ابن( رفته است کار بهنیز در همین معنا 
تعریف » تغییر جنسیت«هاي لغت،  ). در کتاب»تغییر« واژهذیل ، 1337دهخدا،  /431ص

تبدیل و تحول در جنس نر، مـاده   هرگونهرسد منظور از آن،  می نظر بهنشده است، ولی 
  ونی، متفاوت با وضعیت سابق باشد.ناي که وضعیت جنس ک گونه به ؛باشد یا خنثی می

  هویت جنسی و تیجنس جنس،. 1ـ2
متعدد باشد، تعریف شده » انواع«یتی که شامل یا ماه» کاال و متاع« معناي به» جنس«

 نظـر  بـه ). البته 539، ص1ج، 1360عمید،  /»جنس«، ذیل واژه 1337دهخدا، ( است
، استعمالی نو است و ریشـه در وضـع   »نر و ماده« معناي به» جنس«رسد کاربرد  می

، 1337دهخـدا،  ( آلت تناسلی اسـت  معناي به» جنسی«لغوي ندارد. در زبان فارسی 
مصـدر  » جنسـیت «) و 706، ص1ج، 1360عمیـد،   /»جنسـی «و » جـنس « هذیل واژ

حالت یا ماهیت جـنس و دارابـودن تمـایالت جنسـی و نیـز       معناي بهجعلی عربی 
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 /»جنسیت«ذیل واژه ، 1337دهخدا، ( رفته است کار بهزن یا مردبودن افراد  معناي به
  ).»جنسیت«، ذیل واژه 1388معین، 

، »ماهیت جـنس «معناي به) در زبان انگلیسی Sexuality, Gender( جنسیتهمچنین 
ــودن  دارا« ــایالت جنســیب ــایالت جنســی«و » تم ــانی، »تم ــانپور کاش ، 2، ج1369 (آری

داراي «، »آلـت تناسـلی  «، »تناسـلی «معنـاي  به) Sexual( »جنسی«) آمده است. 2012ص
 /289ص، 1366صـلیبا،  ( اسـت  »نـر و مـاده  «و نیـز   »داراي خاصـیت جنسـی  «، »جنس

  ).2012ص، 1369 آریانپور کاشانی،
 شود و جنسـیت  می به ابعاد بیولوژیکی مردانگی و زنانگی فرد محدود )Sex( جنس

)Genderگردد. میهاي اجتماعی دو جنس اطالق  ) به صفات و ویژگی  
معناداري وجود دارد کـه منشـأ آن را بایـد در     هاي تفاوت» جنسیت«و » جنس«بین 
و طبیعت زن و مرد اشـاره دارد و   شناختی زیست هاي به تفاوت» جنس«. یافتفرهنگ 

؛ کنـد  مـی  شخصیتی و روانـی اسـت کـه جامعـه آنهـا را تعیـین       هاي ویژگی» جنسیت«
اي از  و جنسـیت، مجموعـه   ،اي از صـفات بیولوژیـک   جـنس، مجموعـه   دیگر عبارت به

  .است شناختی و اجتماعی صفات اکتسابی، فرهنگی، روان
، اموري مانند: اعتماد به نفس، نیازهاي تعلـق پـذیري و عشـق، نیازهـاي     براي مثال

روان شـناختی شـمرده شـده     –احترام و نیازهاي خودشکوفایی جزو صفات اکتسـابی  
جنسیت شامل  ،در واقع).4، ص1395/ بیگدلو و میرزایی، 342، ص1385است (شولتز، 

هاي اجتماعی و رفتارهایی است که فرهنگ و جامعه براي جنس ها قائل می شود.  نقش
کرده و این نقش را مشخص  هاي مرد و زن ها دامنه انتظارات رفتاري از جنس این نقش

مثـال زنـانگی و مردانگـی     بـراي  ؛ها می تواند در فرهنگ هاي مختلـف متفـاوت باشـد   
ها، افراد با اندام جنسی مردانه،  تی است. بر اساس این کلیشههاي جنسی ازجمله این نقش

 بـا  افراد و باشند داشته) ...رفتارهاي مردانه (قدرت، خشونت، مقاومت و» باید«مردند و 
 داشـته ) ...ت، سـلیقه و لطاف مهربانی،( زنانه رفتارهاي »باید« بوده، زن ،زنانه جنسی اندام

  .)1ص ،2017(طوسی طبیبی،  باشند
هـا   این نقش ،زمانی که شکل فرد با برداشت او از جنس خودش تفاوت داشته باشد
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عنوان جنس مورد نظـرش تبـدیل مـی شـوند.     ه به مانعی در راه پذیرش او در جامعه ب
  همان).(به میان می آید »هویت جنسیتی«اینجاست که بحث 

ممکن  تعریفی است که فرد از خودش در ذهن دارد و این هویت »هویت جنسیتی«
است با اندام جنسی و یا خصوصیات فیزیکی او یکـی نباشـد. بـه افـرادي کـه هویـت       

تـرانس  «یـا   »تراجنسـیتی «یـا  » رسـجندر ت«شان متفـاوت اسـت،    جنسیتی و اندام جنسی
تراجنسیتی فردي است که جنس بیولوژیکی او با هویت جنسیتی  .می گویند »سکشوال

امـا هویـت    ،ه داراي اندام جنسی مردانه اسـت عنوان مثال فردي که اش همراه نباشد. ب
جنسی زن دارد. شدت تضاد بدن با هویت در برخی از این افراد ممکن است به حـدي  
زیاد باشد که بوسیله هورمون درمانی و عمل جراحی اقدام بـه یکسـان کـردن جسـم و     

ي عمـل  یکی از متقاضیان جد (همان).می گویند» تراجنسی«هویتشان کنند. به این افراد 
  جراحی به منظور تغییر جنسیت، همین گروه هستند.

ند، تعیـین  ا یک جفت کروموزوم که کروموزوهاي جنسیوسیله  بهیک جانور  جنسِ
 دلیـل  بـه شود. در پستانداران، جنس مـاده، دو کرومـوزوم جنسـی هماننـد دارد کـه       می

است. جـنس نـر یـک     XXجنس ماده  ؛ بنابراینشوند نامیده می Xشکلشان، کروموزوم 
هسـتند.   XYنرهـا   ؛ بنـابراین دارد Yبـه نـام   تـر   و یک کروموزوم کوتـاه  Xکروموزوم 

هسـتند.   Xشـوند، داراي یـک کرومـوزوم     ی که توسط جنس ماده ساخته میهای تخمک
هسـتند.   Yیـا   Xشوند، داراي یک کروموزوم  ی که توسط جنس نر ساخته میهای اسپرم

است، بارور شود، فرزند ماده خواهد  Xاراي کروموزوم اگر تخمک توسط اسپرمی که د
  بارور شود، فرزند نر خواهد بود. Yبود و اگر توسط اسپرمی با کروموزوم 

  ها یخنثي برا) ثالثه عتیطب(سوم تیجنسی بررس. 1ـ3
ي وگـو  گفـت مورد  ، شدیداًخیرند یا ا»جنسیت سوم«یا » طبیعت ثالثه«ها  اینکه آیا خنثی

 محسـوب » جـنس سـوم  « هـا  یا دوجنسیها  باشد. برخی معتقدند خنثی می فقیهان شیعه
)، 232ص، 1377مشـکینی،  ( شوند. این نظر به مشهور فقهاي شـیعه منسـوب بـوده    نمی

» اصـل مسـلّم فقهـی   «یـک   عنـوان  بهاست که برخی این نظریه را اي  گونه بهشهرت آن 
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 واقعاً زن، و جنس سوم وجـود نـدارد   یا یا واقعاً مردندها  آنان، انسان ازنظر .اند پذیرفته
ــی( ــه ؛هــادوي تهران ــاحی معصــوم،  ب  صــاحب جــواهر). 80، ص2ج، 1380نقــل از: فت
  گوید: می ـ این نظریه يمدافعان جد از ـ

مؤنث؛ چون مستفاد تقسیم انسان، بلکه مطلق یا  خنثی، کسی که درواقع، یا مذکر است
 واسـطه  آنست کـه  سنّت آن به مذکر و مؤنث، در کتاب و هاي حیوانات، در تمام گونه

ــدارد(  نجفــی،( اي کــه امکــان انکــار وجــود نــدارد گونــه ؛ بــهجــنس ســوم) وجــود ن
  ).278ـ277،ص39جتا]، [بی

 دسـت  بـه  صـول األ در کتاب مشهور فرائـد  انصـاري الفقها، شیخ   از مجموع نظرات شیخ
مـرد اسـت، ولـی    یـا   ، بلکـه یـا زن  نیسـت ایشان، خنثی، طبیعت ثالثه  ازنظرآید که  می

نیـز   ییخـو اهللا  آیـت ). از فقهاي معاصر، 83، ص1ج، 1417انصاري، ( دانیم چیست نمی
  :معتقد است ،بودهها  منکر جنسیت سوم براي خنثی
ـ إشـود،   مـی  ا جنسیت سومی به نـام خنثـی یافـت   یاگرچه در خارج، موجود  ا اینکـه  لّ

بـه دو  هـا   لحاظ تعبد و شریعت اسـالمی، انسـان   بههی آن را اعتبار نکرده و گذار القانون
تحت یکـی از آن دو جـنس مـذکر یـا     ها  خنثی بنابراینقسم: مرد و زن تقسیم شده و 

  ).135، ص6ج، 1996: صدر، نقل از به( گیرند می مؤنث قرار
دفـاع  هـا   درمقابل، برخی فقهاي معاصر شیعه از وجود جنسیت سـوم بـراي خنثـی   

  و معتقدند: اند کرده
خنثی نه حقیقتاً مرد است و نه حقیقتاً زن، و بعید نیست که یـک انسـان، مصـداق    
 حقیقی دو صفت مذکر و مؤنث بـوده و درواقـع، هـم مـذکر و هـم مؤنـث باشـد       

  ).232ص، 1377مشکینی، (
  معتقد است: يفقیه دیگر

چ شـوند و هـی   ها به دو قسم زن و مرد تقسیم مـی  اساساً ما هیچ دلیلی نداریم که انسان
ها به دو قسم مذکر و مؤنث وجـود نـدارد.    دلیل قطعی و جزمی بر حصر تعبدي انسان

، یعنی نـه مـرد و نـه زن    »جنسیت سوم« عنوان بهدرهرحال ممکن است خنثاي مشکل 
احکام خاص براي  هرحال بهباشد. این عده اگرچه تعدادشان در جامعه کم است، ولی 

  ).135، ص6ج، 1996صدر، ( آن وجود دارد
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ــد کــه در  مــی البتــه ایشــان ــا زنیــا مردهــا  شــرعی، انســان بنــدي تقســیمپذیرن ؛ نــد ی
، اسـت  شـناخته نشـده  » جنسیت سوم« عنوان بهشارع مقدس، خنثی  ازنظردیگر عبارت به

 مؤنـث قـرار   هـاي  انسـان یـا   مـذکر  هـاي  عنوان انسان ذیلناچار یا  بلکه چنین فردي به
  ).135ـ134صهمان، ( گیرند می

  تیجنس رییتغی فقه فیتعر. 1ـ4
و روشـن اسـت   برخی فقیهان اسالمی، مفهوم تغییر جنسـیت   ازنظردر اصطالح فقهی، 

برخـی دیگـر تغییـر جنسـیت را بـه       .)153ص، 1377مشکینی، ( نیازمند تعریف نیست
صـدر،  / 111، ص1ج، 1382محسـنی،  ( انـد  معنـا کـرده  » تبدیل مرد به زن یا بـرعکس «

  ).642، ص3ج، 1424همو،  /133، ص6ج، 1996
یعنی وجود جنسیت  ـ  ، دیدگاه دوم»ها جنسیت سوم براي خنثی«چه در بحث  چنان

عضو تناسلی آنان صورت پـذیرد،   بررا بپذیریم، اگر عمل جراحی  ـ ها سوم براي خنثی
نتیجه آنکه تغییر جنسیت شامل تغییـر خنثـی بـه     است؛ این عمل مصداق تغییر جنسیت

توان در تعریف تغییر جنسـیت گفـت: تغییـر     می شود و می آن نیز برعکسمرد یا زن و 
تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر بـه مؤنـث، یـا از مؤنـث بـه      «جنسیت عبارت است از 

از مؤنـث بـه   یـا   مذکر، یا از خنثی به مذکر، یا از خنثی به مؤنث، یا از مذکر بـه خنثـی  
  ).47ص، 1389نیا،  کریمی( »یخنث

 تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیـز  عام، شامل یتغییر جنسیت در تعریف
، 1ج، 1422قـائنی،   /642، ص3ج، 1424صـدر،  /42ص، 1385پور،  سرچشمه( شود می
  ).305، ص9ج، 1419سبزواري،  /220ص

  »رجنسییتغ« ای» تیرجنسییتغ«. 1ـ5
زیـرا  است؛ تر  صحیح» تغییر جنسیت«در مقایسه با » تغییر جنس«توجه داشت تعبیر یدبا

رجولیت و انوثیت) افراد است یا  نري و مادگی(بودن  یا زنبودن  ، مرد»جنس«از منظور 
، کیفیت و حالـت جـنس و نقـش اجتمـاعی زن و مـرد اسـت و       »تیجنس«و منظور از 
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 کنـد و تغییـر درجنسـیت    مـی  نري و مادگی) تغییر( وسیله عمل جراحی، جنس افراد به
 یدر زبان فارسی، غلطـ » یر جنسیتتغی«نقش اجتماعی)، فرع بر تغییر در جنس است. (

در زبان عربی که  است» تبدیل جنس«یا » تغییر جنس«مشهور است و اصطالح صحیح، 
 Sex«و در زبــان انگلیســی بــه » الجــنس تبــدیل«یــا » تغییــرالجنس«معاصــر از آن بــه 

Changing «شود. می یاد  

  تیجنس رییتغ نهیشیپ. 2
تغییر جنسیت با عمل جراحی مدرن و دانش پزشکی ارتبـاط نزدیـک دارد و بـا     هپیشین

نیز کشیده » جراحی در آلت تناسلی«آن به  هبدن، دامن گوناگونرواج جراحی در اعضاي 
شـد،   مـی  چنـین عملـی، فـرد داراي جنسـیت جدیـدي      هشد، ولـی ازآنجاکـه در نتیجـ   

  .دنبال داشته است ی را بههای حساسیت
م در 1972بـار در سـال    نخسـتین بـراي  » هـا  خنثی درموردر جنسیت قانون تغیی«

در ایتالیا در سال  ،م1980در آلمان در سال  سپسپارلمان سوئد به تصویب رسید و 
 م بـه تصـویب رسـید   1988در ترکیـه در سـال    و م1985در هلند در سال  ،م1982

  ).49ص، 2003صالح، (
علمـاي   ازنظـر آورد، ولـی   دسـت  بهها  خنثی دربارهتوان حکم خاص  نمی توراتاز 

جـایز   ،منظـور معالجـه و درمـان باشـد     اگر به فقطها  خنثی درموردیهود، تغییر جنسیت 
از علماي یهود  ،برعکستغییر جنسیت مرد به زن یا  باره) و در53ـ52صهمان، ( است

 به باره  این درتوان قانون خاص  نمی نیز انجیلاظهارنظري مشاهده نشده است. از کتاب 
از قرن هفدهم و هجـدهم مـیالدي بـه بعـد،      ،کلیساي کاتولیک ازنظرآورد، ولی  دست 

 دراینمطرح بوده است، اما دیدگاه واحدي ها  خنثی درموردعلم جراحی  دربارهمباحثی 
در مواردي کلیساي کاتولیک به جواز و در مواردي به عدم جواز عمل  ؛وجود ندارد باره 

است که  درحالیمسئله این  .)55ـ53صهمان، ( است داده نظرها  خنثی درموردجراحی 
به درمان خود اقـدام   استاجازه داده ها  طی قرون گذشته، به خنثی» کلیساي پروتستان«

م کلیسـاي  2003در سـال   .)56ــ  55صهمان، ( عمل جراحی انجام دهنداگرچه کنند، 
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حرام و گناه است  ،برعکسد که تغییر جنسیت مرد به زن یا کرکاتولیک انگلستان اعالم 
ایـن   باشـد؛  مـی » تغییر در خلق خدا« سببن دلیل آنان این است که این عمل تری و مهم

  به بعد). 197ص، 1389، نیا کریمی( است سنّت استدالل شبیه استدالل عالمان اهل
آن در حوزه تغییر جنسیت بـه   هبشر در عمل جراحی، سابق ههزارسال هپیشین باوجود

م اتفـاق افتـاد و   1944تغییر جنسیت در انگلستان در سـال  نخستین رسد.  نمی یک قرن
تغییـر جنسـیت در کشـور     نخسـتین م روي داد و 1952مریکا در سال اچنین عملی در 

تغییر جنسـیت در ایـران در سـال     نخستینکه  درحالی ،م اتفاق افتاد1982مصر در سال 
، گزارش 1384همشهري، روزنامه  /66 ـ 64ص، 1382، باریکلو( روي داده است 1309
  شد.در کشورهاي دیگر رایج کم  کم) و این عمل 53ص، 1389، نیا کریمی/کوتاه

، ولـی  یسـت ن چندانی هفقهی داراي پیشین ازمنظراین بحث، بودن  به نوظهور باتوجه
احکـام افـرادي کـه خـود را      و احکام افـراد دوجنسـیتی  همچون مباحث نزدیک به آن 

 طـوالنی اسـت   هآورند، در فقه اسالمی داراي پیشین میس مخالف درشکل و لباس جن به
، 5باب  و 4و  2، 1، ح1باب  و ، ابواب میراث الخنثی573ص،17ج، 1412، حرّ عاملی(

ــان،  /5ح ــی،  /338ص،20جهمــان،  /284صهم همــان،  /136ص،22ج،1403مجلس
ــان،  /65ص،76ج ــان،  /258ص، 100جهمـ ــی،  /166ص، 110جهمـ ، 5ج، 1367کلینـ

، 1371موسـوي بجنـوردي،    /306ص، 1415الهـدي،   علم /71ص، 8جهمان،  /550ص
ــکینی،  /56ص، 2ج ــدر،  /233ص، 1377مش ــاي   ).135ص، 6ج، 1996ص ــی فقه برخ

کـه فقهـاي اهـل سـنّت بـه       انـد،درحالی  معاصر شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد شده
  حرمت این عمل معتقدند.

  تیجنس رییتغ اقسام. 3
اینکـه  و  حکام و آثار آن، مبتنی بر بیان اقسام آن اسـت اشناخت تغییر جنسیت و تبیین 

 قسـم آن یـا   تغییر جنسیت حرام است یا این امر جایز است، بدون تعیـین نـوع  بگوییم 
هر قسم از اقسـام تغییـر جنسـیت، داراي حکـم      دیگر عبارت ؛ بهتواند صحیح باشد نمی

خوبی با تبیـین اقسـام، مصـادیق و حـاالت      هشیعه ب . فقهاي معاصرباشد میخاص خود 
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  اند. گوناگونِ این پدیده نوظهور، حکم تکلیفی و آثار وضعی آن را روشن ساخته
کـه در   را بیان کـرد  یاقسام ،توان براي تغییر جنسیت می گفته به مطلب پیش باتوجه

  شود. ذیل اشاره می

  تیجنس کشف منظور  به تیجنس رییتغ .3ـ1
و جنسـیت حقیقـی پنهـان    نیافته دستگاه تناسلی خارجی، صورت کامل  در مواردي
، نیـا  کریمـی ( شـود  مـی  ت حقیقی این افراد کشـف یبا جراحی، جنسکه  مانده است

  ).187ص، 1389

  )ها یدوجنس( ها یخنث در تیجنس رییتغ .3ـ2
را . اگر این سخن اند داراي جنسیت سومها  برخی فقها خنثی ازنظرگفته شد که  تر پیش

گیرد، مصداق تغییـر جنسـیت اسـت.     می بپذیریم، عمل جراحی که بر این افراد صورت
 هـاي  برخی عملاینکه  به باتوجهمعتقد نباشیم، ها  حتی اگر به جنسیت سوم براي خنثی

 دربارههاست، مناسب است  شود، مربوط به خنثی می جراحی که روي آلت تناسلی انجام
  ود.ش وگو گفتها  تغییر جنسیت خنثی

در  ،رو بـوده  روبـه ها) دوجنسی( ها وبیش با خنثی از گذشته تاکنون جوامع انسانی کم
، 1412،عـاملی  حـرّ ( منابع حدیثی و فقهی به احکام شرعی این افراد اشاره شـده اسـت  

، حلّـی  /1، ح1، بـاب 573همـان، ص  /5، ح2الخنثی، باب  ، ابواب میراث576ص، 17ج
ــو،  /174ص، 2ج، 1378 ــی،  /177ص، 1374همـ ــدر،  /399ص، 2ج، 1366خمینـ صـ
  ).232ص، 1377مشکینی،  /134ص، 6ج، 1996

  ».خنثاي غیرمشکل«و » خنثاي مشکل« شوند: می به دو گروه تقسیمها  خنثی

  )کاملی دوجنس( مشکلي . خنثا3ـ2ـ1
 )Hermafrodit( »هرمافرودیـت حقیقـی  «یـا  » دوجنسـی کامـل  «ي مشکل یا هاخنثا

آلت تناسلیِ مردانه و زنانه، جنسیت بینابین و دوگانه دارند و هر دو بودن  دارا دلیل به
 شرعی هاي آنان آشکار نیست. این عده به رعایت احتیاطبودن  یا زنبودن  دقیقاً مرد
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مشکینی،  /135ص، 6ج، 1996صدر، ( ازدواج براي آنان حرام استمثالً و  اند ملزم
  ).56ـ55ص،2ج، 1371موسوي بجنوردي،  /234ـ233ص، 1377

  رمشکلیغي خنثا .3ـ2ـ2
و امارات شرعی به یکی از دو جنس مـذکر  ها  به نشانه باتوجهغیرمشکل خنثاي اگرچه 

روشـن  بـودن   یـا زن بـودن   شوند و تکلیف شرعی آنان از لحاظ مـرد  می یا مؤنث ملحق
  برند. میاز بیماري جنسی رنج  اند و ، داراي ابهام و اشکال جنسیاست، ولی این عده

  ی)رواني خنثا و یتیتراجنس( ها سکشوال  ترانس در تیجنس رییتغ. 3ـ3
ند کـه  ا)Transsexual( »خنثاي روانی و تراجنسیتی«یا  سکشوال ترانسدسته سوم افراد 

اسـت؛ یعنـی   مربـوط  تغییر جنسیت، بیشتر به این گـروه   منظور بهامروزه عمل جراحی 
 ،روانی دچار اختالالت هویت جنسـی بـوده   ازنظرد، ولی ان ظاهر سالم ازنظرکسانی که 

، 1373گـودرزي،   /568ص، 1377قضـایی،  ( داننـد  مـی  خود را متعلق به جنس مخالف
  ).10ص، 1380دیانی،  /1219ص، 2ج

عمـل جراحـی تغییـر    «دیگر درمـان نشـوند، بـه آنـان      هاي از راه چه چناناین افراد 
که خود را متعلـق بـه   ـ   به روانیشود تا جنسیت آنان تا حد امکان  می پیشهاد» جنسیت

 ،ایـن گـروه   درمـورد . در جواز یا عدم جـواز تغییـر جنسـیت    یابدتطابق ـ   دانند می آن
  شود. می فقیهان اسالمی مشاهده میاناختالفات جدي 

  سالم افراد در تیجنس رییتغ. 3ـ4
 گونه هیچند و ا سالم» روان«و » جسم« ازنظرگروه چهارم، تغییر جنسیت افرادي است که 

 فقیهـان شـیعه و   همـه  ازنظـر غرض عقالیی براي تغییر جنسیت این عده وجود ندارد. 
و » کشـف جنسـیت  « منظور به، این نوع تغییر جنسیت حرام است و تغییر جنسیت سنّی
 برخـی فقیهـان اسـالمی قابـل قبـول اسـت       ازنظـر » ها خنثی درموردتغییر جنسیت «نیز 

فاضـل   /742ــ 471ص، 1ج، 1379 رم شیرازي،مکا /559ـ558ص ،2ج، 1366خمینی، (
، 1ب، ج، 1377همـو،   /94ــ 92الف، ص، 1377 ،صانعی /376ص، 2ج، 1377لنکرانی، 
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نیـز بـراي دیـدن    /44ص، 1418مدنی تبریزي،  /408ص، 2ج، 1383منتظري،  /465ص
، 1402محمـد کنعـان،    /75ص، 1382، بـاریکلو ، ر.ك: »مفتـی مصـر  «دیدگاه طنطـاوي  

  ).207ص، 1420خالد منصور،  /285ص
  است:الزم دو نکته به توجه 

حد نفسـه مـورد توجـه     بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، فیاینکه  نخست،
ر جنسـیت وجـود   یاگر ضرورت شدید یا اضطرار براي عمل جراحیِ تغی ؛ بنابرایناست

  به جواز آن معتقدند. سنّی فقیهان اعم از شیعه و هداشته باشد، هم
ولی بدون استثنا به حرمت تغییر جنسیت معتقدند،  سنّت فقیهان اهل آنکه همه ،دوم

عـدم جـواز   معتقـدان بـه   «و  »ن به جواز تغییر جنسیتامعتقد«فقیهان شیعه به دو گروه 
  شوند. می تقسیم »تغییر جنسیت

شامل تغییرجنسیت مرد به زن و زن به مـرد و نیـز شـامل     خمینیفتواي صریح امام 
، خمینـی امام  ازنظر ؛ بنابراینشود می جنسیت خنثی به یکی از دو جنس زن یا مردتغییر 

 ازنظـر شـود، بلکـه    نمـی  شامل تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد فقطتغییر جنسیت 
ایشان، تبدیل خنثی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث نیز مصـداقی از تغییـر جنسـیت    

 خمینیکه ممکن است تصور شود دیدگاه امام باشد  میجهت مهم  است. این مطلب ازآن
شـود؛ یعنـی همـان     هـا مـی   دوجنسییا ها  شامل خنثی فقطمبنی بر جواز تغییر جنسیت 

 کـه  درحـالی نـد،  ا و نیازمند عمل جراحی تغییر جنسیت ندجسمی بیمار ازنظرکسانی که 
شـمرند؛   مـی  ازافـراد سـالم را مجـ    درموردبا صراحت تمام، تغییر جنسیت  خمینیامام 
تبدیل مـرد بـه زن و    نخست ـ را قسیم مورد ها  بحث خنثی آشکاراخمینـی امام اینکه  چه

جـایز اسـت؛ خـواه تغییـر      ایشان تغییر جنسیت مطلقاً ازنظرو اند  قرار داده ـ زن به مرد
و خواه تغییر جنسیت خنثی به یکی از دو جـنس مـرد و    برعکسجنسیت مرد به زن یا 

  ).200ص، 1379، نیا کریمی/558ص، 2ج، 1366خمینی، ( زن
 جدي است، تغییر جنسیت در افراد خنثاي روانـی  نظر اختالفتنها موردي که مورد 

امـام  آیات: مانند  ؛شیعه به جواز آن معتقدندمعاصر ) است. اکثر فقهاي سکشوال ترانس(
، یوسـف صـانعی  ، محمـد فاضـل لنکرانـی   ، محسـن خـرازي  سید، محمد مؤمن قمی ، خمینی
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، حسـین نـوري  ، عبدالکریم موسـوي اردبیلـی  سـید ، محمـدابراهیم جنـاتی  ، حسینعلی منتظري
فاضل لنکرانی،  /558ص، 2ج، 1366خمینی، ر.ك: ( سیستانیسیدعلی  و اي علی خامنهسید

/ 465ص، 1ب، ج، 1377/ همـو،  94ـ92الف، ص، 1377 ،/ صانعی376ص، 2ج، 1377
، بحث تغییر جنسـیت، مـؤمن   2، ج1383، نوري همدانی، 408ص، 2ج، 1383منتظري، 

اي،  ، سیســتانی، سـایت ایشـان، خامنــه  241، ص1379، خـرازي،  109، ص1415قمـی،  
  درایناعم از فقیهان و حقوقدانان که  سنّت عالمان اهل یدرمقابل، تمام). 70، ص1380

، 1402محمـد کنعـان،   ( بـه حرمـت تغییـر جنسـیت معتقدنـد      انـد،  کرده نظر اظهار باره
  ).97ـ96ص،4ج، 2008جیزانی،  /156ـ155ص،1409قرضاوي،  /285ـ284ص

 ؛انـد  شـده  معتقد تیجنس رییتغ حرمت به زین عهیش هانیفق ازاي  عده انیم  نیدرا
 رزاجوادیم ،یاراکی محمدعل ،یگانیگلپا محمدرضاسید ،یخوی ابوالقاسمسیدیات: آ مانند

 /440ــ 439ص ،1420 ،ینیحس /386ص ،1381 ،ییخو( ینجفي هاد خیش و يزیتبر
 /51ــ 50ص، 3ج ،1381 ه،یقضـائ  قوهی فقه قاتیتحق مرکز /284ص ،1373 ،یاراک
  ).162ص ،1395 ،ینجف

  تیجنس رییتغ حرمتي برا شده انیبی قرآن هاي لیدل نتری مهم. 4
هایی قابل بیان است که  تر بیان شد، براي حرمت تغییر جنسیت، دلیل که پیش گونه همان

  شود. میباره بیان و بررسی  درایندرادامه سه دلیل 

  تیجنس رییتغ حرمتي برا شده  انیبی قرآن لیدل »خلقت رییتغ. «4ـ1
 ازجملـه  ـبه برخی آیـات     باتوجهکالمی است، ولی  یبحث» تغییر خلقت«اگرچه بحث 

آن بحـث و   دربـاره تفصـیل   بـه  سـنّی  ن شـیعه و امفسر ـ که در ادامه خواهد آمداي  آیه
بحـث  » تغییر خلقـت « رو ازاین ؛ایشان است يمعرکه آرا مسئلهو این اند  کرده وگو گفت

  تفسیري نیز هست.
سوره  119به آیه  ،و شیعه براي اثبات حرمت تغییر جنسیت سنّت برخی فقیهان اهل

  :مورد نظر است مسئلهاین آیه مهم در اثبات  اند. نساء استناد کرده
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و من یتَّخـذ   اهللا خلقو لَاُضلَّنَّهم ولَاُمنینَّهم وآلمرنَّهم فَلَیببتکُنَّ آذانَ االنعامِ و آلمرُنَّهم فَلَیغَیرُنَّ 
 :)گوید کـه  می بر اساس این آیه، شیطان( الشیطانَ ولیاً من دونِ اهللا فَقَد خَسرَ خُسراناً مبیناً

اعمال [دهم می دستورها سازم و به آن می به آروزها سرگرمرا گمراه کرده و ها  من انسان
گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینش خـدایی را تغییـر دهنـد.     ]خرافی انجام دهند و
  اند. خود برگزینند، زیان آشکاري کرده جاي خدا ولی آنان که شیطان را به

 حرمـت  اثبـات  در نسـاء سوره  119 هیآ به سنّت اهل هانیفق استناد.4ـ1ـ1
  تیجنس رییتغ

نساء براي اثبات حرمـت تغییـر جنسـیت     هسور 119 هبه آی سنّت از فقیهان اهلاي  عده
). 97ــ 96ص، 2ج، 2008جیزانـی،   /285ـ284ص، 1402محمد کنعان، ( اند دهکراستناد 
ضـرورت شـرعی بـراي     گونه هیچند، ا تکه مخالف تغییر جنسی سنّت فقهاي اهل ازنظر

تغییر جنسیت وجود ندارد و این کار درواقع پاسخ مثبت به دعـوت شـیطان اسـت کـه     
شـیطان  اینکه  کارهاي حرام، انسان را منحرف سازد؛ چه گونه اینراهازاست وعده داده 

، 1402محمد کنعان، ( و آنان خلق خدا را تغییر خواهند داداست آدم دستور داده  به بنی
نث در میـان موجـودات زنـده، امـري الزم بـراي ازدواج و      ؤمذکر و م ). وجود285ص

الهـی، تغییـر جنسـیت را حـرام      قانونگذاررو ؛ ازایننسل بشري است تکثیر نسل و ادامه
 برخی فقیهان اهـل  ازنظرهمان). ( این کار با فطرت الهی مخالفت داردزیرا  ؛کرده است

و  سـازي و حتـی غلـو    شـبیه همچـون  تغییر جنسیت، بلکه کارهاي دیگـر   تنها نه، سنّت
حرام  مذکور هطبق آی ،بوده» تغییر خلق خدا«روي در زینت و آرایش، مصداقی از  زیاده
  ).156ـ155ص، 1409قرضاوي، ( است

 حرمــت اثبــات در نســاءســوره  119 هیــآ بــه عهیشــ هــانیفق اســتناد. 4ـــ1ـــ2
  تیجنس رییتغ

به حرمت عمل جراحیِ تغییـر جنسـیت    گفته، پیش هفقیهان شیعه نیز با استناد به آیاز اي  عده
، 1420حسـینی،  ( هـادي نجفـی  شیخ اهللا  آیتو  میرزاجواد تبریزياهللا  آیتمانند  ؛اند معتقد شده

  ).80ص، 2ج، 1380فتاحی معصوم،  /به بعد 162ص، 1395نجفی،  /440ـ439ص
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  نخست لیدل لیتحل و یبررس. 4ـ1ـ3
و سـپس بـه تفاسـیر شـیعه      سـنّت  به تفاسیر اهـل  پیشین، نخستدر پاسخ به استدالل 

  نساء روشن گردد. هسور 119تا مفهوم و منظور آیه است مراجعه شده 

 اهللا خلق رییتغ هیآ باره در سنّت اهل ریتفاسی برخی بررس. 4ـ1ـ3ـ1

شـریفه نـاظر بـه     هیشود که اساساً این آ می معلوم سنّت با مراجعه به کتب تفسیري اهل
کـردن   ، خواجـه سنّت ن اهلامفسربرخی آنکه  بحث جدید تغیر جنسیت نیست؛ نهایت

  اند. اهللا دانسته بردگان را یکی از مصادیق تغییر خلق
فلیغیـرنّ  « ، تأویل آیهسنّت در تفسیر خود، از بزرگان اهل سنّت از بزرگان اهل طبري

  کند: می را بیان» اهللا خلق
گویند که منظور اخصا است. بیسـت تـن از بزرگـان     می سنّت بزرگان اهلپانزده تن از 

 اسـت و هفـت تـن از اهـل    » تغییر دین«، اهللا خلقمعتقدند که منظور از تغییر  سنّت اهل
  ).363 ،4، ج2000(طبري،  فریبنده است هاي و زینت 1گویند منظور وشم می سنّت

 ،سـوره روم  30 هآی دلیل به، »اهللا خلق«از  کند که منظور می نقل بـاقر از امام  طبريآنگاه 
 ازسـوي گوید اگر این معنا را درنظر بگیـریم، هـر کـاري کـه      می طبرياست. » اهللا دین«

.  ...مانند خصا، وشـم و ؛ خواهد شد مذکورخداوند متعال نهی شده باشد، داخل معناي 
اسـت؛ چـون    هر کاري که ترك دستور الهی در آن نهفته باشد، کـار شـیطانی   همچنین

 راه کنـد و او ازایـن   می را به ترك دستورات الهی و انجام گناهان دعوتها  شیطان انسان
تغییـر  «کـه همـان   » اهللا تغییـر خلـق  «و  شـود  مـی و در کار انسان شریک گیرد  مینصیب 

  ).367ـ362ص، 4ج، 2000طبري، (یابد  میاست، تحقق » اهللا دین
کنـد کـه    می چیست، دو نظر را نقل» اهللا ر خلقیتغی«منظور از اینکه  دربارهي فخر راز

حـرام  و تبدیل حالل به » اهللا تغییر دین«، اهللا خلقاز تغییر  قصودم نخست،بر اساس نظر 
از تغییر، تغییر ظاهري است کـه بـراي آن وجـوهی     قصوداست و بر اساس نظر دوم، م

کـردن،   هتـ اخ ،درآوردن چشم حیـوان  ،مانند موي مصنوعی، قطع گوش ؛ذکر شده است

                                                   
 .)»وشم«(دهخدا، واژه  نگارکردن بر پشت دست ،کوبیدن در دست و تن خال و خط ،کردن خالکوبی. 1



124
 نیا محمدمهدي کریمی  

 پیشینمعانی  یگیرد که تمام می نتیجه فخر رازي .تَخَنُّث) و نیز مساحقه( تشبه مرد به زن
رازي، فخـر  ر.ك: ( پـذیرد  مـی  معـانی را  هتواند مدنظر و مورد توجه باشد و وي هم می

  ).323ص، 4ج، 2001
اند؛ مانند  بیان داشته اهللا خلقرا براي تغییر  مذکورنیز معانی  سنّت ن دیگر اهلامفسر

ثعلبـی،   /195ص، 6ــ 5، ج1999آلوسـی،  ( رشیدرضاو فقیه یوسف، قاسمی، ثعلبی، آلوسی
، 2002وسـف، یفقیـه   /1136ــ 1133ص، 3ج، 1426قاسمی،  /389ـ388ص، 3ج، 2002

  ).  361ص، 5ج، 1990رشیدرضا، /498ـ497ص، 2ج
ن امفسـر  یتقریبـاً تمـام  توان گفت  می سنّت ن اهلابندي دیدگاه مفسر جمع عنوان به

یعنـی  » اهللا تغییـر خلـق  «آنـان   ازنظـر و  اند اشاره کرده» اهللا تغییر دین« معناي به سنّت اهل
 معنـاي  بـه داننـد کـه    مـی  )30 :روم( »اهللا التبدیل لخلق«و این معنا را شبیه » اهللا تغییر دین«
مصادیق بیشتر و معـانی متعـددي    سنّت ن اهلابراین مفسر افزوناست. » اهللا التبدیل لدین«

انسان، وشـم، بریـدن گـوش حیـوان،     کردن  مانند اخته ؛اند بیان داشته اهللا خلقبراي تغییر 
 . پرستش ماه، خورشید و...، گوشت درآوردن چشم حیوان، تحریم گوشت حیوان حالل

ناظر بـه  عمران  آل 119 هاساساً آی سنّت ن اهلامفسر ازنظرشود  می با این توضیح معلوم
  بحث تغییر جنسیت نیست.

  اهللا خلق رییتغ هیآ باره در عهیش ریتفاسی برخی بررس. 4ـ1ـ3ـ2
 یـا   بریدنـد  می ید، گوش او رایزا می از اسالم، هرگاه شتر چندبار پیشدر زمان جاهلیت

 وقـف هـا   آن را در راه بـت  راه آوردنـد و ازایـن   مـی چشـم آن را در یا  دادند می شکاف
حقـی بروسـوي،   ( کردند می شدن و ذبح آن خودداريرپس از سوا یعنی ازآن ؛کردند می

  ).431ص، 3ج، 1368طریحی،  /287ص، 2ج، 1405
 نظر اختالفیکدیگرچیست، با » تغییر در مخلوقات الهی«از  قصودماینکه  مفسران در

بـه  » اهللا فلیغیـرنّ خلـق  « را در آیـه » اهللا خلق« ،از تفاسیر قرن سوم هجري تفسیر قمی.دارند
تفسیر کرده است؛ پس هرکس با اوامر الهی مخالفت کند، خلق خداوند را تغییر » مراهللاأ«

ن قـرن چهـارم، تغییـر    اعیاشی از مفسر .)به بعد 135، ص 1ج ،1363قمی، ( داده است
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دانسته است و براي اثبات مدعاي » تغییر دین خدا و تغییر امر خدا« معناي بهرا  اهللا خلق
ده اسـت کـه در آنهـا تغییـر خلـق خـدا       کـر اسـتناد   بـاقر دیثی از امـام  خویش به احا

  ).277، ص1ج، 1380عیاشی، ( معنا تفسیر شده است همین به
ن پـیش از  اآرا و نظـرات اختالفـیِ مفسـر    ،از مفسران قرن پنجم هجري طوسیشیخ 

از  قصـود نقل کـرده اسـت کـه م    يدیگر و عده عباس ابنخود را گزارش کرده است. از 
است و از برخی دیگر نقل کرده اسـت کـه   کردن  و اختهکردن  ، خواجهاهللا خلقتغییر در 

نیـز روایـت شـده     صادقو امام  باقراین معنا از امام  .باشد می» اهللا تغییر دین« قصود،م
ذلک  اهللا خلقل لَیالَ تَبد هایفَطَرَ النَّاس علَ یفطْرَت اللَّه الَّت« :سوره روم 30 هخداوند در آی .است

، دین خود را مطابق با فطرت الهی بشر دانسته است که در آن هیچ دگرگونی »میالْقَ نُیالد
حیوانـات اسـت کـه     ،و تغییر راه ندارد. از برخی دیگر نیز نقل کرده اسـت کـه منظـور   

آنهـا را بـراي خـود حـرام     اي  آفریـده، ولـی عـده   ها  خداوند آنها را براي استفاده انسان
سـت، آنهـا را از مسـیر    ها و خلقت خورشید، ماه، سنگ که براي استفاده انسـان اند  کرده

 نتیجـه  تفسـیر تبیـان  و درپایان صـاحب   اند معبود خویش قرار داده ،طبیعی خارج نموده
 یتمـام  بـوده، تغییر دیـن   معناي به» اهللا تغییر خلق«گیرد که بهترین معنا این است که  می

، 3جتـا]،  [بـی  طوسـی، ( دانـد  مـی  یل همین معنـا قابـل ارزیـابی   تفسیرهاي دیگر را در ذ
نیـز همـین تفسـیر را    ــ   سرآمد مفسران قرن ششـم  ـطبرسیازآن مرحوم  س). پ333ص

  ).188ص، 3ج، 1988طبرسی، ( پذیرفته است
انسـان، حـالل خداونـد را     هرگـاه از مفسران قرن هفتم بر این باور است که  شیبانی
، 1413شـیبانی،  ( حالل نماید، خلق خداوند را تغییر داده اسـت حرام او را یا  حرام کند

مفسر قرن نهم معتقد است هر تغییر مضري مشمول این آیه بوده  کاشفی). 170ص، 2ج
و حرام است، ولی اگر در تغییر، نفعی وجود داشته باشد، مباح است. آنگاه بـا گـزارش   

مرتکب گنـاه شـود، خلـق     رکسهکند که  می این نظر را تقویت ،نااز مفسراي  نظر عده
  ).829ص، 1379کاشفی، ( خداوند را تغییر داده است

ماننـد   ؛ظـاهري) اسـت  ( »صـوري «، تغییـر یـا   فیض کاشانیو  اهللا کاشانی مالفتحازنظر
لواط و مساحقه و درادامه این دو قسم را داخل همچون  ؛است» صفتی«یا  کردن، خواجه
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ن ایـن دو  میاکه  است بر این باور ،دانسته» امراهللاتغییر «و  »اهللا تغییر دین«در معانی 
، 1ج، 1399فـیض کاشـانی،    /119ص، 3ج، 1351کاشـانی،  ( تفسیر منافاتی نیسـت 

ی، یطباطبـا ( نیز مشابه همین تفسـیر را برگزیـده اسـت    طباطباییعالمه  ).464ـ463ص
  ).96، ص5ج، 1393

تغییر در خلقت را بر دو قسم تقسیم کرده است:  ،ن معاصرااز مفسر سبزوارياهللا  آیت
ماننـد خـروج از    ؛»تغییر معنوي«ساختن بدن و  و مثلهکردن  مانند خواجه ؛»تغییر حسی«

آیـه  . همچنـین معتقـد اسـت    اعراض از دین و ایجاد تغییر و تحریـف آن  ،هیفطرت ال
تصـرف و تغییـر در    بوده،کاري ناپسند  ،تغییر در خلقت خداونداینکه  کند بر می داللت

موجودات از اختصاصات خداوند است و براي غیرخدا چنین حقی وجود ندارد، مگـر  
  ناخن.کردن  کوتاه و کردن در مواردي که خداوند اجازه داده باشد؛ مانند ختنه

نخسـت،  فقهی نیز تغییـر بـر دو قسـم اسـت: قسـم       ازنظروي بر این باور است که 
ــه  ــا نهــی صــریح وارد شــده اســت؛ ماننــد مجســمه  درمــوردتغییراتــی ک ســازي،  آنه

 ،تراشـی و کارهـاي دیگـري کـه نهـی شـرعی دارد؛ دوم       ساختن انسـان، ریـش   خواجه
تغییراتی که نهی صریح ندارد؛ مانند جراحی پالستیک و زیباسـازي کـه اگـر همـراه بـا      

یـن  وگرنه بر اساس مقتضاي عمومـات و اطالقـات، ا   ،غرض عقالیی باشد، جایز است
وجـه   .ل آن به حیوان دیگر، حرام استی؛ پس تغییر یک حیوان و تبدباشد میکار حرام 

آیـد، ایـن اسـت کـه      مـی  دسـت  بـه » اهللا خلق«بر اساس مناط و مالکی که از اینکه  ،دوم
ایجاد خلقت جدید، بـا خلـق و آفـرینش الهـی      راهی است که از درصورتحرمت تغییر 

 الـرحمن  مواهـب جود دارد. در پایان صاحب تفسیر در این حالت، حرمت و ؛مقابله کند
 عنـوان  بـه کـه   تازمـانی تغییر چه در حیوان و چه در گیاهـان،   گونهکه هرگیرد  می نتیجه

معارض و جنایت با آفرینش الهـی محسـوب نشـود، حـرام نیسـت. البتـه ایـن مطلـب         
باشـد،  ی است که در ایجاد تغییر اذیت، آزاررسـانی و اسـراف وجـود نداشـته     درصورت

  ).305ـ289ص، 9ج، 1419سبزواري، ( وگرنه حکم آن حرمت است
تغییـر  «و » اهللا تغییـر دیـن  «بـه  » اهللا تغییـر خلـق  «به روایات یادشده که در آن  باتوجه

کـه  انـد   ن شیعه پیوسته بر این مطلب اتفاق نظـر داشـته  اتفسیر شده است، مفسر» امراهللا
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تشریع و بدعتی در دین و امر خدا روي دهد و حالل خدا حـرام و حـرام خـدا     هرگاه
  حالل شود، این کار تغییر در خلقت الهی بوده و مذموم است.

شـود کـه برخـی اشـیا      می نساء معلوم هسور 119 هبه شأن نزول آی باتوجهاینبر افزون
رف شـود،  از مسـیر اصـلی منحـ    هرگاهخاص و هدف ویژه خلق شده است و  منظور به

مثال شتر براي استفاده از گوشت یا سواري آفریده شده  براي ؛تغییر در خلقت الهی است
 است» تغییر مذموم« ،دلیل آن را حرام کند، تشریع و بدعت بوده انسان بی هرگاهاست و 

  ).220ص، 1ج، 1422قائنی، (
ـ   باتوجهن معتقدند ابرخی محقق ـ 119نسـاء:  ر.ك: ( مـورد بحـث   هبـه آی ر در )، تغیی

سـاختن   ماننـد گمـراه   ؛تغییر معنوي یتغییر ظاهري و فیزیکی است و گاه یخلقت گاه
اهـداف شـیطان بـوده و     جهتبه آرزوها. هر دو تغییر درها ساختن آن و سرگرمها  انسان

تغییر و تحریفی کـه بـه   گونه هر ؛ بنابراینباعث دورساختن فطرت بندگی خداوند است
 الهی صورت پذیرد، مـذموم و غیرشـرعی اسـت   کارهاي غیریزه شیطانی و اهداف و انگ

  ).220ص، 1ج، 1422قائنی، (
) به بحث تبدیل مذکر به 119نساء: ر.ك: ( شود که آیهتغییر می با این توضیح روشن

شود و استناد به آن براي اثبـات حرمـت تغییـر جنسـیت      نمی ، مربوطبرعکسمؤنث و 
از  اند، عه که به جواز تغییر جنسیت فتوا دادهناصواب است و بیش از ده تن از فقیهان شی

هرچنـد در اکثـر قریـب بـه اتفـاق       ؛انـد  این آیه، حرمت تغییر جنسیت را استفاده نکرده
گیرد و راه دیگر براي  می روحی صورتیا  بیماري جسمی دلیل به تغییر جنسیتموارد، 

  درمان آن وجود ندارد.

  تیجنس رییتغ حرمت اثبات يبرا شده  انیب دومی قرآن لیدل. 4ـ2
) براي اثبات حرمـت  47ـ42ص، 2ج، 1418مدنی تبریزي، ( دیگر از فقیهان شیعه یبرخ

  اند: تغییر جنسیت به این آیه استناد کرده
لله ملک السموات واالرضِ یخلُقُ ما یشاء یهب لمن یشاء إناثاً و یهب لمن یشـاء الـذُکور.   

 ]مطلـق [فرمـانروایی  : کراناً و إناثاً و یجعلُ من یشاء عقیمـاً انّـه علـیم قـدیرٌ    اَو یزَوجهم ذُ
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بخواهـد فرزنـد    هرکسبه  ،آفریند می و زمین از آنِ خداست؛ هر چه بخواهدها  آسمان
تـوأم بـا    ]ان[و دختـر  ]ان[را پسرها دهد. یا آن می بخواهد فرزند پسر هرکسدختر و به 

 :(شـوري  سـازد. اوسـت دانـاي توانـا     مـی  عقیم ،هرکه را بخواهدگرداند و  می یکدیگر
  .)50ـ49

از مراجع تقلید و معاصر شیعه، تنها فقیهی است که با استناد به آیه  مدنی تبریزياهللا  آیت
ایشـان،   ازنظـر تغییر جنسیت معتقد شده است.  منظور بهبر حرمت عمل جراحی  مذکور
 او قطعـی شـده اسـت و بشـر     ازسـوي و  سـت در اختیـار خدا بـودن   یا پسربودن  دختر
ــا اَعمــال خــود،  نمــی ــد ب ــر   ازجملــهتوان عمــل جراحــی، ایــن پدیــده واقعــی را تغیی
از زمان انعقاد نطفـه  » مؤنث«و » مذکر«ی که در دو جنس های دگرگونی اساس براین؛دهد

ت که در مفهوم جنسیی که دارند و اسرار فراوانی های دهد و ویژگی می تا هنگام تولد رخ
توانـد آن را تغییـر دهـد و     نمـی  هیچ قدرتی ،خدا بوده هاي از نشانه گینهفته است، هم

تغییـر   درواقـع وسیلهعمل جراحی، عالئم جـنس مخـالف در وي پدیـد آیـد،      به هرگاه
تکالیف شرعیه، وي حکم  ازنظرو  باشد میو این کار حرام است جنسیت حاصل نشده 

  ).47ـ42ص، 2ج، 1418دنی تبریزي، م( از تغییر اعضاي ظاهري را داردپیش 

  موضوع رییتغ لیدل  به رحکمییتغپاسخ اول:  .4ـ2ـ1
 ازنظراند.  ارائه نداده» تغییر جنسیت«فقیهان معاصر شیعه هیچ تعریف فقهی از اصطالح 
 نظـر  بـه ). 153ص، 1377مشـکینی،  ( برخی از آنان، تعریف تغییر جنسیت بدیهی اسـت 

همان معنایی اسـت کـه عـرف     ،»تغییر جنسیت«اصطالح رسد تلقی فقیهان شیعه از  می
 بـر عرف مردم، تغییر جنسیت با عمل جراحی  ازنظرکند.  می مردم از این اصطالح درك

  سازد. می که جنس وي را به جنس دیگر تبدیلاي  گونه ؛ بهاستآلت تناسلی همراه 
مصطلح خاصی وجود ندارد و از » مذکر و مؤنث«در فقه اسالمی براي  دیگر ازسوي

آید که مقصود فقهـا نیـز همـان تعریـف و نظـر عـرف        می دست بهمجموع تعابیر فقهی 
آلـت تناسـلی و عالئـم    بودن  بودن، دارا باشد و مالك عرف در مذکر و مؤنث باره دراین

عمل جراحـی، داراي آلـت تناسـلی،     اهراگر فردي از ؛بنابراین مردانه یا زنانه است هویژ
عالئم و حتی کارکرد جنس مخالف شود و عرفاً بـه او نـام جـنس مخـالف      ها، ویژگی
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وقوع و تبدل  درصورتشود تغییر جنسیت امري ممکن است و  می اطالق شود، معلوم
 /241ص، 1420خرازي، ( موضوع، احکام شرعی جنس مخالف بر او جاري خواهد شد

  ).89ـ84ص، 2ج، 1380همو،  /104ص، 1379همو، 
 ،یا تغییر جنسِ مرد بـه زن و بـرعکس  » تبدل موضوع«ممکن است برخی در تحقق 

، ورزنـد  مبـادرت مـی   پزشکانی که به عمل جراحـی بسیاري از  ولیتردید داشته باشند، 
گیرد، مصـداق تغییـر    می آلت تناسلی صورت برجراحی که  هاي عمل گونه اینمعتقدند 

جراحـی، تغییـر    هـاي  عمـل  گونـه  ایـن عرف مردم نیز به  ازنظر که چنانجنسیت است؛ 
  گویند. می جنسیت

  احکام انیب در هیفق فهیوظپاسخ دوم:  .4ـ2ـ2
عمـل  راه در خـارج، از   چـه  چنـان اگـر   :به این پرسش پاسخ دهدوظیفه فقیه است که 

جواز یا عدم جـواز   ازنظرد، حکم آن وآلت تناسلی، تغییر جنسیت حاصل ش برجراحی 
تکلیفی و وضعی  ازنظرآثار و پیامدهاي آن درنهایت جواز و  درصورتو نیز شرایط آن 

عـرف عـام یـا     هعهـد  بـه قضاوت  خیر، تغییر جنسیت واقع شده است یااینکه  ؟چیست
جنسیت تردیـد وجـود   همان قضاوت عموم مردم است. حتی اگر در تحقق عرفیِ تغییر 

وگـو   اگري) بحث و گفت( صورت فرضی آن به دربارهفقهی  زنظراتوان  میداشته باشد، 
تغییر جنسیت، امکان وقوعی ندارد و حقیقتاً مرد به زن یا اینکه  با استناد به ؛ بنابراینکرد

 مطلـق غیرمشـروع دانسـت    طـور  بهتوان تغییر جنسیت را  نمی شود، نمی تبدیل برعکس
  ).71ص،1382، باریکلو(

  تیجنس رییتغ به بحث مورد اتیآ ارتباط عدمپاسخ سوم:  .4ـ2ـ3
اسـت، ولـی   » جنسـیت «نـاظر بـه بحـث    صورت کلی  بهاهللا مجید،  اگرچه آیاتی از کالم

تغییر جنسـیت نـدارد، بلکـه    بودن  شوري، ارتباطی به غیرممکن هسور 50و  49 هاي آیه
 ازسـوي نعمت و رحمـت در ایـن عـالم     هرگونهدادن این واقعیت است که  براي نشان

خداست و کسی از خود چیزي ندارد. آنگاه بـه یـک مصـداق آن اشـاره کـرده اسـت.       
 هدانستند، خداوند در ایـن آیـات دربـار    می ازآنجاکه اعراب جاهلی پسر را برتر از دختر
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تا بفهماند پسر و دختـر هـر دو    برد می کار بهرا » یهب«آفرینش هر دو دختر و پسر کلمه
را » الـذکور « هو کلمباشد » دختر«را مقدم آورد تا تجلیلی از » اًاناث«ند و کلمها الهی ههدی

ید، آنـان نیـز   هست تا بگوید آن پسرانی که شما به آن دلخوش ه استآورد» ال«با حرف 
  ).483 _ 482، ص 20ج، 1364مکارم شیرازي و دیگران، ( ندا الهی ههدی

  تیجنس رییتغ حرمت اثبات دری قرآن سوم لیدلی بررس. 4ـ3
  دیگري که بر اثبات حرمت تغییر جنسیت ممکن است مطرح شود، این آیه است: دلیل

للمؤمنین یغُضُّوا من اَبصارِهم و یحفَظوا فُروجهم ذلک اَزکی لَهم انّ اهللا خبیرٌ بِما یصنَعونَ قل 
خـود   هاي شمبگو چ انبه مؤمن :و قُل للمؤمنات یغضُضن من اَبصارِهنّ و یحفَظنَ فروجهنَّ

تـر   فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛ این براي آنان پـاکیزه  ]از نگاه به نامحرمان[را
 هـاي  آگاه است و به زنان باایمان بگو که چشم ،دهند می است و خداوند از آنچه انجام

  .)30 :(نور فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند ]آلود از نگاه هوس[خود را
انجام عمل جراحیِ تغییر جنسیت، مالزم با نظر به عورت نامحرم و گاه  اینکه به باتوجه

یادشده الزم است براي پرهیز از ارتکاب این حرام مسلَّم،  هآیبر اساس  ؛لمس آن است
مرد به بدن زن نامحرم، چـه بـا قصـد    کردن  نگاهاینکه  از تغییر جنسیت پرهیز شود؛ چه

اگر بـه قصـد لـذت    ها  به صورت و دستن کرد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه
زن بـه  کـردن   مانعی ندارد و نیز نگاه ،حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد ،باشد

به صورت و بدن و موي دختـر نابـالغ اگـر    کردن  باشد و نگاه می بدن مرد نامحرم حرام
اشـکال   ،هم انسان نترسد کـه بـه حـرام بیفتـد    کردن  نگاه هواسط قصد لذت نباشد و به به

پوشـانند، نگـاه    مـی  ندارد، ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معموالً
  ).2433 مسئله، 1379خمینی، ( نکند

اختصاصی به بحث تغییر جنسیت ندارد؛  مذکورتوجه به این نکته مفید است که آیه 
نیـز   ــ  زشـکی معاینـه و درمـان در پ   همچون ـ   موارد نگاه به عورت یدر تمام که چرا

 مـذکورفقط اختصاصی به بحث تغییر جنسـیت نـدارد. بیـان آیـه      ؛ بنابراینجاري است
تواننـد   می تغییر جنسیت، منظور بهن به حرمت عمل جراحی اجهت است که معتقد ازاین
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  در ادامه خواهد آمد که این استدالل ناتمام است. وبه این آیه استدالل کنند 

  اضطرار یقرآن قاعده به توجهپاسخ اول:  .4ـ3ـ1
که یکی از قواعد مشهور فقهی است و مسـتند آن  » قاعده اضطرار«فقها بر اساس  ازنظر

، انجام بعضـی  باشد می) و روایات اسالمی 119انعام:  /3مائده: ( آیات متعدد قرآن کریم
بقـره،   سـوره  173طبـق آیـه    مثال  براي ؛شود می از امور حرام، در حالت اضطرار حالل

کسـی کـه گرفتـار     ولـی گوشـت خـوك حـرام اسـت،      وگوشت مردار خون،  خوردن
  شود، براي حفظ جان، گناهی بر او نیست. میاضطرار

  ی)رواني خنثا( ها ترانس وها  یخنث بر اضطرار قاعده قیتطبپاسخ دوم: . 4ـ3ـ2
که در ادبیات معاصر عرب از آن به خنثاي روانـی یادشـده    ـها و ترانسها  یزندگی خنث

. زندگی خنثاي روانی هماننـد خنثـاي جسـمی    باشد میمصداقِ آشکار اضطرار  ـ است
تغییر جنسـیت بـراي وي    بنابراینداراي اضطراب، پریشانی و عدم تطابق جنسی است؛ 

بالتکلیفـی  «توانـد او را از   مـی  . تغییـر جنسـیت  باشد میضروري و غیرقابل انکار  يامر
اسـت کـه    الزم. البته توجه به این نکتـه  سازدخارج » اختالل هویت جنسی«ا ی» جنسی

بنـابراین، اگـر    رافع حرمت، در حق مضطَر است، نه در حق پزشـک معـالج.  » اضطرار«
روي بیمـار داشـته    به منظور تغییر جنسیت، پزشک بخواهد مجوزي براي عمل جراحی

   بود.» اضطرار«به دنبال دلیل دیگري جز دلیل  باشد، باید
بقره:  /78حج: ( داللت دارد» نفی عسروحرج«قرآن کریم به براین آیاتی از  افزون

استیصال و مشقت الزم آید،  ،رو از ناحیه هر حکمی که حرج ازاین ؛)6مائده:  /185
 وضعیت جسمی یا روحی در خنثاي جسـمی  شک بیآن حکم برداشته خواهد شد. 

ـ  می از عسروحرج و مشقت است که یمصداق روشن ،خنثاي روانییا  دگی تواند زن
حتی اگر با اسـتناد بـه    ؛ بنابراینکننده قرار دهد را براي وي بسیار دشوار و ناراحت

 شک یادشده یا ادله دیگر، حرمت تغییر جنسیت در شرایط عادي اثبات شود، بی هآی
درحال اضطرار یا عسروحرج، اگر راه حل درمانی دیگري وجود نداشته باشد، تغییر 

در واجبات مورد اتفاق همه » قاعده الحرج«ان یجنسیت مجاز خواهد بود. البته جر
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  باشد. میوگو  ان این قاعده در محرمات محل بحث و گفتیفقهاست و جر

  تیجنس رییتغی فقه آثار به گذرا نگاهی. 5
تغییر جنسـیت  اشاره مختصري به آثار فقهی  فقط، حاضر ه رویکرد قرآنیِ مقالهب باتوجه

 ،کفایت خواهد کرد. فقهاي شیعه تأثیر تغییر جنسیت را بر ازدواج، مهریه، نفقه، والیـت 
  .اند کردهارث بررسی  مسئلهحضانت و نیز 

  ازدواج هلئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ1
هر دو زوجین تغییر  یآورد و گاه می تغییر جنسیت رويدر مواردي یکی از زوجین به 

  شود. میدر دو حالت بررسی  مسئلهدهند. این  می جنسیت

  ازدواج بر نیزوج ازی یک تیرجنسییرتغیتأث. 5ـ1ـ1
ازدواج اسـت. یکـی از    مسئلهآثار وضعیِ تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر  ازجمله
مـرد بـا   «است و ازدواج » الف جنس در ازدواجلزوم اخت«در فقه اسالمی روشن مسائل 

، 1996صـدر،   /110ص، 1420مؤمن قمـی،  ( مشروع نیست» زن با زن«یا ازدواج » مرد
ي پـس از ازدواج کشـف خـالف    درمورد). حتی اگر 274ص، 1420خرازي،  /138ص

و مجوزي براي بقاي آن وجود ندارد. به اتفـاق فقیهـان   است شود، ازدواج سابق باطل 
تغییـر جنسـیت یکـی از زوجـین      ازجملهشیعه اگر این رکن مسلَّمِ ازدواج به هر دلیلی 

 /3 مسـئله ، 559ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( شـود  مـی  مخدوش شود، ازدواج سابق باطل
  ).110ـ109ص، 1420مؤمن قمی،  /199ـ197ص، 1372مطهري، 

  ازدواج بر نیزوج تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ1ـ2
 چـه  چنانی که زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند، درصورتفقهاي شیعه  ازنظر

با تغییـر جنسـیت   زیرا شود؛  می بطالن ازدواج سابقسبب این تغییر همزمان نباشد، 
 ــ   زوجه مثالً  ـ شود و تغییر جنسیت دوم می ازدواج سابق باطل ـ  مثالً زوج  ـ  اول

، 2ج، 1366خمینـی،  ( شـدن ازدواج سـابق نـدارد    یعنی باطـل  مسئلهتأثیر در حکم 
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 /110ـ108ص، 1415مؤمن قمی،  /199ـ198ص، 1372مطهري،  /3 مسئله، 559ص
ــدادادي،  ــئله، 141ص، 1385خ ــري، /351 مس ــو،  /408ص، 1383منتظ ، 1381هم

 ولی ،)256ـ255ص، 2ج، 1382جناتی،  /287ص، 2ج، 1377 ،صانعی، ب /115ص
و برخی دیگر از فقهاي شـیعه، بقـاي    خمینیاگر تغییر جنسیت همزمان باشد، امام 

دهند و معتقدند بقـاي نکـاح آن دو بعیـد نیسـت، ولـی       می ازدواج سابق را ترجیح
 /559ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( احتیاط آن است که ازدواج میان آن دو تجدید شود

 امــا دیگــر)، 465ص، 1ج ،1377 ،همــو، الــف /106ـــ105ص، 1377 ،صــانعی، ب
باعـث ابقـاي ازدواج   » تغییر جنسیت همزمان زوجـین «فقیهان شیعه معتقدند اساساً 

مؤمن  /199ـ198ص، 1372مطهري، ( و ازدواج سابق باطل خواهد شد نیستسابق 
 مسـئله ، 141، 1385خـدادادي،   /248ـ247، 1420خرازي،  /111ـ109 ،1420قمی، 

، 2، 1383منتظري، /472ـ470، 1ج، 1379همو،  /236، 1380مکارم شیرازي،  /351
  ).225، 2، 1382جناتی،  /115، 1381همو،  /408

  زوجه هیمهر بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ2
زوجه در عقد دائم نیز تأثیرگذار است؛ زیرا  هفقهاي شیعه، تغییر جنسیت بر مهری ازنظر

  چهار احتمال مطرح شده است: باره شود. دراین می با تغییر جنسیت، ازدواج نیز منحل
الزم نیست؛ چه آمیزش صـورت   عنوان هیچ پرداخت مهریه بهاینکه نخست، احتمال 

چه زوج تغییر جنسیت داده باشد یا زوجه. این احتمال مورد قبول  و خیر گرفته باشد یا
 دلیـل  بـه مهریه  زیرا)؛ 252ص، 1420خرازي،  /111ص، 1415مؤمن قمی، ( فقها نیست

رود؛  نمـی  میـان تغییـر جنسـیت، از   دلیـل  بـه شود و با انحالل ازدواج  می اجبازدواج و
فوت، طـالق و فسـخِ نکـاح، مهریـه     همچون که پس از عوامل دیگر انحالل  گونه همان

  رود. نمی میاناز
پرداخت مهریه در هرصـورت واجـب    اینکه اند احتمال دوم که برخی آن را پذیرفته

  ).3 مسئله، 559ص، 2ج، 1366خمینی، ( است
تغییـر   هرگـاه کـه  برخی فقهاي شیعه مطرح شـده اسـت آن   ازسوياحتمال سوم که 
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از  پـیش زوج اسـت و اگـر    هعهـد  جنسیت پس از آمیزش باشد، پرداخت تمام مهریه به
جنـاتی،   /114ص، 1415مـؤمن قمـی،   ( آمیزش باشـد، نصـف مهریـه را بایـد بپـردازد     

  ).255ص، 2ج، 1382
 ازسـوي برخی مطرح شده است که اگر تغییـر جنسـیت    ازسويآخرین احتمال نیز 

زوج، واجب نیست،  عهده بهزوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد، پرداخت مهریه 
، 1377،صانعی، ب( زوجه را پرداخت کند هولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید مهری

  ).106ـ105ص، 1377 ،همو، الف /465ص، 1ج
 یتمـام  دوقت نیز اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایـ در ازدواج مازنظر فقهاي شیعه، 

زندگی منصرف شده اسـت   هاز ادام ،مهریه را پرداخت کند؛ گویا که مدت را بذل کرده
 شـود  مـی  و اگر زوجه تغییر جنسیت دهد، به مقدار زمان تخلف، از میزان مهریه کاسـته 

  ).255ص، 1420خرازي، (

  فرزندان و زوجه نفقه هلئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ3
نفقـه  « مسـئله فقهاي شـیعه مطـرح شـده اسـت،      ازسوياز آثار دیگر تغییر جنسیت که 

احکام  ؛ بنابراینشود می تغییر جنسیت، ازدواج سابق باطل درصورتاست؛ زیرا » زوجه
صـدر،  ( رود مـی  میـان ازدواج سابق) از( تبع انتفاي موضوع نفقه نیز بههمچون زوجیت 

مرکـز   /3708و  3706 مسـئله ، 664ص، 3ج،1424همو،  /145و  138صص، 6ج، 1996
  ).5868، سؤال شماره 1381تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 

فرزنـدان نـدارد و او    هفقهاي شیعه، تغییر جنسیت پدر تأثیري در وجوب نفقـ  ازنظر
 ازنظرفرزندانِ خویش است؛ چون تغییر جنسیت پدر،  ههمچنان موظف به پرداخت نفق

 /115ص، 1415مـؤمن قمـی،   ( سـازد  نمـی  خـارج » پـدربودن «ز عنـوان  عرف، وي را ا
  ).258ص، 1420خرازي، 

 عهده بهرا این وظیفه از ابتدا یفرزندان ندارد؛ ز هتغییر جنسیت مادر نیز تأثیري در نفق
جـد پـدري اسـت.     هپدر است و در نبود وي، وظیف عهده بهمادر نبوده است، بلکه ابتدا 

 هپرداخـت نفقـ   هو جد پدري و با فرض توان مالی مادر، وظیفنبود پدر  درصورت فقط
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او  عهده بهمادر خواهد بود و با تغییر جنسیت وي، این وظیفه همچنان  عهده بهفرزندان 
  به بعد). 330ص، 1379، نیا کریمی( خواهد بود
مالی ناتوان باشند، بـر فرزنـدان وي، قـدرت تمکـن      ازنظرپدر و مادر  هرگاهضمناً 

شرط عقلی است و واجب است مخارج ایشان را تأمین کنند و تغییر جنسـیت فرزنـد،   
بـودن   است و دختـر یـا پسـر   » فرزند«تأثیري در این حکم ندارد؛ زیرا این حکم متوجه 

  تأثیري در آن ندارد.

  عده لهئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ4
 ازنظـر اسـت.  » عده« مسئلهآثار مورد توجه فقهاي شیعه، تأثیر تغییر جنسیت بر  ازجمله

در هرصورت ساقط است؛ چه مرد تغییر جنسـیت  » عده«تغییر جنسیت،  درصورتفقها 
دهدهد، یا زن و چه ع دهطالق باشد یا ع دحتی شامل تغییر جنسیت  ؛وفات هفسخ یا ع

  شود. می زوجه در زمان عده نیز
ده مخصـوص   اینکه  ، تبدلّ و تغییر موضوع است وباره دراینن دلیل فقها تری مهم عـ

مـرد شـود،    ،سـبب تغییـر جنسـیت    موضوع عوض شود و زن به هرگاهپس  ؛زنان است
ده سـاقط اسـت    رو ؛ ازایـن شود می حکم نیز عوض 558ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( عـ/ 

ــؤمن قمــی،  /200ص، 1372مطهــري،   /144ص ،6ج، 1996صــدر،  /115ص، 1415م
  ).254ص، 1420خرازي، 

  یخانوادگ نیعناو بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ5
» عنـاوین خـانوادگی  «آثار مورد نظر فقهاي شیعه، تأثیر تغییـر جنسـیت بـر     ازجمله

است؛ مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، پدر و مادر. این عنـاوین بـه دو   
  اند: قسم تقسیم شده

بـرادر،  «شـود؛ ماننـد    مـی  تبـدیل آن  سـبب ، عناوینی که تغییر جنسیت نخستقسم 
مخـالف   عنـوان  بـه  ،تغییـر جنسـیت   درصورتکه » عمو، عمه«و » دایی، خاله«، »خواهر
و » خالـه «به » دایی« یا شود می و برعکس تبدیل» خواهر«به » برادر«مثالً  ؛شود می تبدیل
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  شود. یم و برعکس تبدیل» عمه«به » عمو«برعکس و 
مصـداق آن   فقـط شود که  نمی عناوینی که تغییر جنسیت باعث تبدیل آن ،قسم دوم

عنـوان  » مادر«شود و  نمی »مادر«با تغییر جنسیت » پدر«است؛ یعنی » پدر و مادر«عنوان 
مـؤمن قمـی،    /258ص، 1420خـرازي،   /559ص، 2ج، 1366خمینـی،  ( یابد نمی» پدر«

اسـپرم) وي  ( هی کسی است کـه فرزنـد از نطفـه   فق ازنظر» پدر«)؛ چون 115ص، 1415
ید و این امـر بـا   آ می کسی است که فرزند از تخمک وي پدید» مادر«آید و  می وجود به

پدر پس از تغییـر جنسـیت، بـه زن    اینکه  مگرکند،  نمی تغییر جنسیت پدر یا مادر تغییر
  .شده باشدبه مرد تبدیل  ،د و مادر پس از تغییر جنسیتوتبدیل ش

  کودکانی سرپرست و تیوال هلئمس بر تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ6
والیت و سرپرسـتی کودکـان نیـز در منـابع فقهـی شـیعه        مسئلهتأثیر تغییر جنسیت بر 

زیـرا  ؛ یابـد  نمـی بر فرزنـدان والیـت    ،تغییر جنسیت دهد» مادر«است. اگر  شدهبررسی 
 درصورتاست و با نبود پدر، والیت براي جد پدري است و » پدر«اً براي ئوالیت ابتدا

تغییـر  » پـدر « هرگاهخواهد بود، و حاکم شرع  هعهد هنبود جد پدري، والیت کودکان ب
  ن امر تأثیري بر والیت وي ندارد.یجنسیت دهد، ا

در مدتی که حق حضانت کودك بـه او محـول شـده اسـت،     » مادر« هرگاههمچنین 
شود، وي همچنان داراي اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر » مرد«ییر جنسیت دهد و تغ

  ».مادري«بودن) از وي زایل شده است، نه صفت  زن( »اُنوثیت«جنسیت، صفت 
شود؛ چون حضانت کودك  نمی تغییر جنسیت زایل درصورتحق حضانت پدر نیز 

پس از تغییر جنسیت » پدر«وان واگذار شده است و عن بوده،» پدر«جهت که  به پدر ازآن
مـؤمن قمـی،    /201ص، 1372مطهري،  /559ص، 2ج، 1366خمینی، ( شود نمی عوض
 خـرازي،  /644ص، 3ج، 1424همو،  /145ص، 6ج، 1996صدر،  /116ـ115ص، 1415
  ).260ـ258ص، 1420
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  ارث در تیجنس رییتغ ریتأث. 5ـ7
فقهاي شیعه این آثار را بررسـی  دنبال دارد که برخی  تغییر جنسیت در ارث نیز آثاري به

والـدین خـود   بودن  فردي جنسیت خویش را در زمان زنده هرگاهایشان  ازنظر .اند کرده
؛ تغییر دهد و آنگاه یکی از والدین وي فوت کنـد، مـالك ارث، جنسـیت فعلـی اسـت     

هرچند قبالً دختـر   ؛کند می دریافت اإلرث سهمپسرِ فعلی، دو برابر خواهر خود  بنابراین
 ؛کند می دریافت اإلرث سهمنصف برادر خویش  هانداز دختر فعلی به همچنینبوده است. 

پـدر یـا مـادر تغییـر جنسـیت دهنـد و آنگـاه         هرگـاه  ولی ،هرچند قبالً پسر بوده است
بخواهند از فرزند خویش ارث ببرند، جنسیت جدید در میزان ارث آنها اثـري نخواهـد   

بر اساس زمان انعقاد نطفـه فرزنـد اسـت؛    » ارث مادر«یا » ارث پدر«ان داشت؛ زیرا میز
و به  دهدهر چند بعداً تغییر جنسیت  ؛یعنی براي پدر درحال انعقاد نطفه، دوسوم است

براي دیدن  /135ص، 1420خرازي،  /118ـ117ص، 1415مؤمن قمی، ( مرد تبدیل شود
  ).7 مسئله، 560ص، 2ج، 1366خمینی، ر.ك:  ،نظر مخالف

  جهینت
کـه بـر روي   شده اسـت   انگیز پزشکی، این امکان فراهم حیرت هاي کمک پیشرفت امروزه به

جراحی صـورت   هاي عمل ،..وها  ها، تراجنسیتی آلت تناسلیِ برخی بیماران، اعم از دوجنسی
، خیـر افتـد یـا    مـی  جراحـی، تغییـر جنسـیت اتفـاق     هاي عمل گونه اینگیرد. در اینکه آیا با 

  باشد. می به اعتقاد برخی پزشکان، مصداق تغییر جنسیت ؛است نظر اختالف
پزشکی،  کالمی، تفسیري، پزشکی، روانگوناگون نوظهور تغییر جنسیت، ابعاد  هپدید

. آنچـه در  انـد  کـرده آن را بررسـی  گوناگون و اندیشمندان از ابعاد  داردفقهی و حقوقی 
قرآن کریم و نیز بیان مختصر  مسئلهازنظر، بررسی این تحقیق حاضر مدنظر قرار گرفت
  .بوده استفقهاي معاصر شیعه  ازنظرو اجمالیِ آثار فقهی این پدیده 

اهللا مجید استناد  به سه آیه از آیات کالم کم دست، »عدم جواز تغییر جنسیت« مورددر
  مورد خدشه قرار گرفت.ها  ، این استداللپیش رو شده است که در مقاله
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این عمل است. براي پاسخ به این بودن یا ناروا بودنروا ،باره دراین ن پرسشتری مهم
توان از جواز یا عدم جوازِ تغییر جنسیت سـخن گفـت؛    نمی کلی طور به گاه هیچ، مسئله

به جزئیات و شرایطش  باتوجهتغییر جنسیت داراي اقسامی است و حکم هریک چراکه 
 دلیـل  بهمی یا روحی باشد و بخواهد متفاوت خواهد بود. هرگاه فردي فاقد بیماري جس

 فرار از سربازي! جنسیت خویش را تغییر دهد، همه فقها اعم از شـیعه و  همچونواهی 
ها) و نیز کسانی کـه   خنثی(در بیماران دوجنسیکه  چناناند؛  به حرمت آن نظر داده سنّی

واز تغییـر  به ج سنّی اتفاق فقهاي شیعه و داراي جنسیت نهفته و مخفی باشند، قریب به
یـا  هـا   تـرانس ( بیماران مبتال به اخـتالل هویـت جنسـی    موردجنسیت آنان معتقدند. در

  خنثاي روانی)، اختالف جدي وجود دارد.
 ازنظـر آیـد کـه    مـی  دست بهاین نکته  ،موجود ئاتو استفتا ها ه، مقالهابا مطالعه نظر

یـا   عدم وجـود دلیـل شـرعی بـر حرمـت،      دلیل این عده به ،برخی فقهاي معاصر شیعه
بیماري شدید روحی و روانی که زندگی را براي آنـان سـخت دشـوار     دلیل به کم دست
 از فقهـا کـه عمـدتاً از اهـل    اي  عـده  ،نـد. درمقابـل  ا است، مجاز به تغییر جنسـیت کرده 
 انـد.  به حرمت تغییر جنسیت معتقد شده ،نساء هسور 119آیه  ازجملهدالیلی  ند، بها سنّت

نیسـت و  دیگر، ناظر به بحث تغییر جنسـیت   هاین آیه شریفه و نیز دو آی نویسنده،نظر به
آیاتی که در اثبات حرمت تغییر  نبوده،قرآن کریم تغییر جنسیت حرام  ازنظر دلیل همین به

  جنسیت بیان شده است، وافی به مقصود نیست.
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  تیحما تیقرآن و اصل مسئول
*غالمحسین اعرابی

  
  **نگار علیزاده   _________________________________________________________________  

  ***نگین علیزاده

  چکیده
ــر اســاس اصــل   ــحما تیمســئول«ب ــه »تی ــین، جامع ــل ب ــهیوظ المل ــت  ف ــراد تح دارد از اف

. کند تیکنند، حما تیاز شهروندان خود حما خواهند نمی ای توانند نمی که یهای حکومت
قـرآن   ق،یاست. در مقام تطب »يبازساز«و  »مقابله« ،»يریشگیپ«در سه مرحله  تیمسئول نیا

 آوردهتر  و منسجمتر  معقول اریرا بس گانه سه مراحل نیا ش،یبه پانزده قرن پ نزدیک میکر
کـه   اسـت  افتـه یاختصاص  يریشگیبه مرحله پ اتیصورت که بخش اعظم آ نبدی ؛است

 دارد یبازم گرانیرا از ظلم به دها  انسان ،تقوا تیمواعظ و رعا ات،یاخالق انیبا ب سو ازیک
رعـب و   نـه یزم ،ینظـام  هو کسب اقتـدار در حـوز   روین تیبه تقو هیبا توص دیگر ازسويو 

و در مرحلـه   فتنـد یتا ظالمان به فکر استضـعاف و ظلـم ن   دینما می وحشت ظالمان را فراهم
مظلومان را به هجرت به مناطق امن  ،کند می امر به جهاد با ظالمان نکهیعالوه بر ا ،واکنش

  .کند می هیعدالت و قسط توص يبه اصالح و اجرا ياست و در مرحله بازساز امر کرده زین

اصل عدم مداخله، اصـل مداخلـه بشردوسـتانه،     ت،یحما تیاصل مسئول :واژگان کلیدي
  دفاع از مظلوم، استضعاف، مستضعفان.

                                                   
  ).golamhosein.arabi@gmail.comدانشیار دانشگاه قم (* 

  تهران. ینیفقه و حقوق پژوهشکده امام خم يدکتر يدانشجو** 
 .)n.alizadeh@stu.qom.ac.ir( مسئول سندهیدانشگاه قم/ نو یقیتطب ریتفس يدکتر يدانشجو ***
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  مقدمه
 موضـوع خـود جلـب کـرده،     را به یالملل بین جوامع توجه رًایاخ کهی موضوعات ازی کی

 برابـر  در آنها از خواهند نمی یا توانند نمی که استی های حکومت تحت مردم از تیحما
 اسـت؛  شـده  گذاشته اجرا به و بیتصو باره دراینی نیقوان و نندک تیحما تیجنا و ظلم

آنهـا   از و باید دارندت یمسئول خود مردم آحاد به نسبت ها حکومت رهبران اساس براین
ی خـال  شانه یتیمسئولچنین  بار ریز ازی حکومت اگر و کنند تیحماي بشر اتیجنا هیعل

  .شود می منتقلی الملل بین جامعه به تیمسئول نیا ،کند
 رقابلیغ و نیادیبن حقوق از معاصر، الملل بین حقوق در آن از تیحما و بشر حقوق

 دیگر ازسوي و است استوار آنها هیپا بر بشر، نوع عنوان به ستنیز کهشود  میی تلق انتقال
 دیگـر  عبـارت  ؛ بـه کند می دییتأ را آنی میسل عقل هر که استي فطر هاي آموزه ازی یک

ـ  هـاي  دهیپسـند آشـکارترین   از متجاوزان و ستمگران بای دشمن و مظلوم از دفاع ی عقل
ـ  حسن و قبح باب در همواره که است  ،1389 ،ینیحسـ ( کننـد  مـی  اسـتناد  بـدان ی عقل
 یاسـالم  بینی جهان در و است »انسان« بشر، حقوق مـوضوع نـکهیا به باتوجه). 114ص

دیگر  مـخلوقات بـر ،يریپذ تیمسئول و اراده ،عـقل هیسـا در و خداست هفیخل »انسان«
 سـت ا برخـوردار اي  ژهیـ و گـاه یجا از اسالم در بـشردوستانه و بشر حقوق ،دارد يبرتر

ـ  قـرن نزدیـک بـه پـانزده     میکـر  قرآن در). 152ص ،1383 دامـاد، محقق( ـ آ ش،یپ  اتی
آشـکارترین   ازی یکـ  تـوان  می را اسالم نید لحاظ ازاین و است آمده باره درایني متعدد

 از دور بـه  نامستضـعف  خصوصاًها  انسان حقوق از زیرا ؛دانست بشر حقوقی حام انیاد
 میکـر  قرآن موضع نکهیا است مطرحپرسشی که اکنون . کند می تیحمای تعصب هرگونه

 اسـت،  گرفتـه  قـرار  الملـل  بـین  جوامع رشیپذ مورد کهی تیحما تیمسئول اصلباره در
ـ اهم بـه  باتوجه ست؟یچ بسـیاري   مقـاالت  تـاکنون  ،»تیـ حما تیمسـئول « موضـوع  تی

مسئله  نیا در خاص طور به را میکر قرآن نظریک  چیهی ول ،است شده نوشته باره نیدرا
 ،یلـ یتحل وی قـ یتطب روش بـه  برآنسـت  حاضـر  نوشتاراساس  براین است؛ نکردهی بررس

  کند. کنکاش مذکور نیدکتر درباره را میکر قرآن دگاهید
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  الملل بین حقوق در »تیحما تیمسئول« اصل .1
(دهخدا، باشـد  آن مسئول و دار عهده انسان که ستا يزیچ معناي به درلغت »تیمسئول«

 سـت ا ينگاهـدار  وي طرفدار ،يهوادار معناي به »تیحما« و )20907ص، 13ج، 1377
  ).9196ص، 6ج همان،(

معناست  بدین )RtoP )The Responsibility to Protect یا »تیحما تیمسئول« اصل
 مـردم  آحـاد  بـه  نسـبت  رهبران که است یتیمسئول یک بلکه از،یامت یک نه حکومت که

 ،»یجنگـ  تیـ جنا« ،»یجمعـ  دسـته  کشتار« جرم چهار هیعل خود ملت از که دارند خود
 ریـ ز ازی حکومت اگر و کند تیحما »تیبشر هیعل تیجنا« و »یقوم اي ینژادي پاکساز«

ـ  بـین  جامعه به تیمسئول نیا ،کندی خال شانه تیمسئول نیا بار  شـود  مـی  منتقـل ی الملل
 در 1مداخلـه  عـدم « اصل ائاتناستث از توان می را مذکور اصل). 209ص ،1392 ،يقادر(

 که تفاوت نیا با دانست؛ »بشردوستانه مداخله« اصل به نزدیک و »کشورهای داخل امور
 توسطی عمل نیچـن بـه دیتهد یای نظامي قواکردن وارد ،»بشردوستانه مداخله« اصل در

 رنـج  و درد نیتسـک  آن هدف که است گرید دولت امور دری خارج دولت چند یا کی
 میـ رژ وسـیله  به بشر حقوق مـستمر نـقض شامل است ممکن آن علت که باشد می بشر

 تیوضـع  یـک  بـه   کـه  باشـد  يمرکـز  دولـت  اقتـدار ی عمـوم ی فروپاش یا گر سرکوب
 ،تیـ حما تیمسـئول  ولـی  ،)Boettcher, 2004, p.332( اسـت  شـده منجـر   ومـرج  هرج

 انجـام ي بازساز و واکنش ،يریشگیپ مرحله سه در کـه اسـت نوظهور و فراتری مفهوم
 يبـرا ( اسـت  داشـته نقـش   بشردوسـتانه  مـداخله و تیحاکم انیم ـوندیپ در و شود می

 تیمسـئول « اصـل  دیگر عبارت ؛ به)57، ص1395 ،ینانیر.ك: الچ شتر،یکسب اطالعات ب
 فـاحش ي ها نقض از آن اساس بر توان می ،گردد احراز هرگاه که ستیا هینظر ،»تیحما

                                                   
 حقـوق  در کشـورها  ارضـی  تمامیـت  و استقالل حاکمیت، اصول منطقی نتیجه »مداخله عدم« اصل. 1

 وسـیله  بـه  و تسـنّ  و قـرآن  اولیه منابع راه از »مداخله عدم« اصل نیز اسالم در. است نوین الملل بین
 عـدم  و متقابل رفتار اعتزال، سبیل، نفی صلح، عدالت،همچون  اولیه منابع از برگرفته قواعد و اصول
 احکام الفراغ،منطقۀ عقال، بنايمانند  فقهی پیش یا فرامتنی مبانی پرتو در نیز و دیگري بر کسی سلطه

: ك.ر ایـن بـاره،  در شـتر یب اطالعـات  کسبي برا( شود می تقویت و ییدتأ ،یعۀمقاصدالشر و حکومتی
 .)1391 ،يرمحمدیم
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ـ  ارتکـاب  درحـال  کـه یی کشـورها  در بشر حقوق  مرحلـه  سـه  در ،نـد ا یمـ یجرا نیچن
  .کردي ریجلوگگفته  پیش

 و است مطرح نیدکتر یک عنوان به همچنان الملل بین حقوق اتیادب در مذکور اصل
 تنهـا  نـه  ،مذکور اصل که خصوص به رد؛یگ قرار مداقه مورد دیبا آن گرانه مداخله مقاصد

 نیقدرتمندتر ازسوي بلکه ،کند می دیتهدطلب  دول سلطه ازسويکشورهاي ضعیف را 
ی هـای  تیـ موقع برها  تیحما و ها کمک ریاخ سال سه در. دشو نمی تیحما زین ها دولت

 آن هـاي  تیـ حما از ي دیگـر هـا  تیـ موقع و هسـتند  ها دولت مقبول کهاند  شده متمرکز
 درحـال  هنجـار « نوآورانـه ي محتـوا  و دیشـد  ابهام به باتوجه درنهایت اند. مانده بهره یب

 ابهـام  ازاي  هالـه  در نـده، یآ در آن انداز چشم ،»تیحما تیمسئول« اصل با متضاد »ظهور
   1.است رفته فرو

 روابـط  و حقوق خیتار در که ستینوزاد »تیحما تیمسئول« هینـظر معتقدند یبرخ
ـ  و م2001سـال   از پیش تا الملل بین ـ اد در یحت (ر.ك:  اسـت  نداشـته  سـابقه  یالهـ  انی

ـ ا به منسوب تیحما تیمسئول از توان نمی رو ازاین ؛)29، ص1394 ،يعسگر ـ  نی  آن ای
 ؛سـت ینی رفتنیپذ سخن نیا رسد می نظر بهی ول ،آورد انیم بـه صـحبت خصوص به نید

 ارسـال  بشـر،  خلقـت  آغـاز  همان از و داردی اله انیاد در شهیر موضوع نیا قطعاً زیرا
 دفاع گران،ید حقوق به تجاوز عدم تقوا، تیرعا در کهی های هیتوص وها  ینه و امر رسل،

 آن قـدمت  بـودن  یخیتار دهنده نشان ،است شده.. .و ظالم به نرساندن يیار مظلومان، از
 و اسـت  شده اشاره موضوع نیا به زین میکر قرآن در شیپ سال 1400 از شیب دربوده، 

  .ستین آن نبود معناي به بشر وسیله بهی اله نیفرام شدن سپردهی فراموش دست به

  »تیحما تیمسئول« اصل شیدایپ خیتار .1ـ1
 و متحـد  ملـل  منشـور  اصـول  حفـظ ي برای جهان جامعه از عنانی کوف م،1999 سال در

                                                   
 The Responsibility to Protect Doctrine andر.ك:  ،در ایـن زمینـه   شـتر یکسب اطالعات ب يبرا . 1

Humanitarian Intervention: Too Many Ambiguities for a Working Doctrine وMatthias 

Vanhullebusch: 'Islamic law and the Responsibility to Protect, 2010, pp.191-209 
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ـ ا بــه  پاسـخ  در .کـرد  کمـک  درخواست مشترك تیانـسان از دفـاع  درخــواست،  ـنی
ـ  بـین  ونیسـ یکم« بـاعــنوان  مسـتقل ی ونیسـ یکم م2000 ســال  در کـانادا دولت ی الملل
 ســال در آن متعاقـب  و دکــر سیتأسـ  »)ICISS( کشـور  تیــحاکم و مداخلـه  نـه یدرزم

ـ ا که نمود منتشر »تیحما تیمسئول« باعنوان را خـود گزارش ونیسیکم نیا م2001  نی
ـ  فیتکـال «: کـرد یی شــناسا  جــهت  دو در را تیحــاکم  فیتـکال گـزارش  و »یداخل

 احتـرام  ي دیگـر کشـورها  تیـ حاکم بهباید  کشوری خارج درجهت .»یخارج فیتکال«
 اتبـاع ی تمـام ی اساسـ  حقـوق  و منزلت و شأن ازالزم است  یداخل درجهت و بگذارد
میـان  ی گـاه  نیبـاوجودا  ؛)ICISS Report, Para.135(کنـد   تیحــما  کشـور  داخـل 
 خـود،  قـدرت  حفـظ ي بـرا  تیحاکم که دهد می رخی های تنش بشر حقوق و تیحاکم

 بـه  بشـر  حقـوق  نفعاال و الملل بین جوامع که نجاستیدرا. کند می نقض را بشر حقوق
 معتقدنـد  و برخاسـته  ،مذکورنـد  تیـ حاکم تحت کهی مستضعف افراد حقوق از تیحما

 حقـوق  و تیـ حاکم آن در کـه  شـود  گرفته درنظري ندیفـرآ صورت به دینبا مسئله نیا
ـ  بلکـه  باشند، برخوردار يبرابر تیموقع و ارزش از بشر بایـد   غالـب  هـاي  فـرض  شیپ

ـ با تیـ حاکم و) 240ص ،1390 ،يجبار( باشند تیبشر نفع به  بـه  خـدمت  جهـت در دی
  .شود گرفته کار به آن نفع به و تیبشر

  »تیحما تیمسئول« اصل اعمال محدوده .1ـ2
 چهـار  دربرابـر هـا   انسـان  از تیحما فـهیوظ و تعهـد رشیپذ درواقع تیحما تیمسئول
 تیبشر هیعل تیجنا وی قوم اي ینژادي پاکساز ،یجنگ تیجنا ،یجمع دسته کشتار جرم

  .)ICISS Report, paras.8 & 28( است »يبازساز« و »واکنش« ،»يریشگیپ« عدب سه در
 نیا لیتما عدم ای یناتوان زمان در و حاکم کشور عهده نخست به وهله در فهیوظ نیا

ـ  بـا  دیگـر  عبـارت  بـه  ؛بـود  خواهـد  الملـل  بـین  جامعه عهده بر کشور  در مـؤثر  همداخل
 مناسب العمل عکس« با فاجعه، وقوع درصورت و یانسان هفاجع کی بروز از» يریشگیپ«

ـ ا يفـا یای جهـان  جامعـه  میـان  درایـن  و شود عمل وارد ،آن »يبازساز« و »مقابله در  نی
 ،يقـادر  /18ص ،1394 ،يعسگر( داند می مشروع تیامن يشورا راهاز فقط را تیمسئول
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ـ با مـذکور  گانـه  سـه  مراحـل ي اجراي برا الملل بین جامعه دریعنی ؛ )219ص ،1392  دی
ـ  هـر  که نباشد گونه این و برداشت گام مشروع و قانونمند  از تیـ حما بهانـه  بـه ی دولت

 واکـنش  مرحله در خصوص به د؛ینما دخالت ي دیگرکشورهای داخل امور در ،نامظلوم
  .ردیگ قرار تیامني شورا و ملل سازمان دییتأ مورد دیبا حتماً کهی نظام

  رىیشگیپ تیمسئول .1ـ2ـ1
 تیمـسئول هینـظر نخست تیاولو و اصلى نهیگز عنوان به هک رىیشگیپ تیمسئول
 متوجهنخست  وهله در ،دش مطرح شورک تیمکحا و مداخله ونیسیمک ازسوى تیحما

 جامعه بـاشد، نـاتوان امر نیا در تیحاکم که یدرصورت. استی ملي نهادها و تیحاکم
یی شـناسا بـا باید ملل سازمان تیامـن يشورا وی عموم مجمع آن رأس در وی جهان

 درمورد مناسب کارگیري سازوکارهاي به با ،يبـشر حـقوق بحران بروز محرکه عوامل
 از رىیجلوگ هدف با اقدامات نیا. ندینماي ریشگیپ بشر حقوق نقض از مسئله، هر

 قراردادن اسىیس انزواى درهمچون  اقداماتى شامل تواند مىها  بحران میمستقهاي  سبب
 در تیعضو قیتعل ایها  میتحر قالب در اقتصادى و اسىیس اقدامات انجام ای

 The( باشد بشر حقوق نندهک نقض عنوان به شورک نام اعالم ای ىالملل بینهاي  سـازمان

Responsibility to Protect in the Case of Humanitarian Crises, 2009, p.4(.  

  نشکوا تیمسئول .1ـ2ـ2
 و نترلک براي متفاوت ىیاجرا اقدامات سرى دو در و مرحله دو در »نشکوا تیمسئول«

 اول مرحلـه  در هکآن نخست ؛ردیگ مى صورت بشر حقوق گسترده و دیشد نقض توقف
 معنـا  نیبـد  ند؛ا نظامى وصف فاقد هک شود انجام دیبا اقداماتى ،نشکوا تیمسئول اجراى

 ،اسـى یس اقتصـادى،  اقـدامات  ریسـ باید  نـظامى نهیگز هـرگونه رىیارگک هبـ از شیپ هک
 اتیـ جنا توقـف  بــه  را مزبور شورک تا شود انجام فرهنگى و اجتماعى ،حقوقى تى،یامن
 مــتر ک اقــدامات  ستکشــ  وقوع با سپس. نندکمجبور  بشردوستانه و بشر حقوق هیعل

 اقـدامات  شـود  اثبـات  هکـ  مـواردى  در ناچار به نش،کوا تیمسئول اول مرحله در قهرى
 مذکور جرم چهار و ندک نمى تیفـاک مـوضوع حل براى رنظامىیغ نشىکوا و رانهیشگیپ
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ـ  نـد ا انـجام درحال انکماک  مـردم  از ارىیبسـ  زنـدگى  و جـان  رفـتن  ازدسـت  انکـ ام ای
 و گسـترده  چنـان  تیوضـع  نیا و رسد مـىنظر  به محتمل اتیجنا نیا وقوع درصورت

 تیمسـئول  اجــراى  دهـد،  مـى  قـرار  خود ریتأث تحت را تیبشر وجدان هک است دیشد
 همـان  طیشـرا  درنظرگـرفتن  با و ىیاستثنا موارد در ىالملل بین جـامعه ازسوى تیحما
  .)Evans, 2008, p.105( شد خواهد نظامى روىین از استفاده به معطوف ه،یقض

  بازسازى تیمسئول .1ـ2ـ3
ـ  بـین  جامعـه  ازسـوى ها  مساعدتتمامی  انجام شامل بازسازى، تیمسئول  بـراى  ىالملل

 اسى،یس ازنظر نظامى، مداخله از پس خصوصاً مداخله مـورد شورک بازسازى و ابىیباز
 رىیشگیپ تیمسئول در ىالملل بین جامعه هک گونه همان. است تىیامن و حقوقى اقتصادى،

ـ نما فصـل  و حـل  یـا  شـف ک را انسانى هاى بحران وقوع اسباب وها  شهیرکوشد  می ؛ دی
 بحـران  وقـوع  از ون اعـم از اینکـه پـیش   گگونا التکمش شود مى تالش دیگر عبارت به

. شـوند  رفع ،باشند آمده وجود به نشکوا تیمسئول انجام از پس هکآن یااند  داشته وجود
 چگـونگی  آمـوزش  شـغل،  جـادیا اقتصادى،هاي  استیس وها  برنامه بازسازى و ابىیباز

 داخل در راسىکدمو رشد عى،یطب منابع در تیریمد جادیا ،مالىهاي  فرصت به دستیابى
ـ  بـین  روابط توسعه و  ازجملـه  ،انسـانى  دیشـد  بــحران  از دهیـ د بیآســ  شـور ک ىالملل

  .)Ibid, p.150( داد انجام باره دراین توان مى هک ندا اقداماتى
 از تیـ حما جهـت در کـه را ی اقـدامات  و مـذکور  اصل میکر قرآن ایآ دید دیبااکنون 

 شده رفتهیپذ قرآن ازسوي اصل نیا نکهیا یا ردیپذ میشکل  دینب ،شود می انجام تیبشر
ـ تأ مـورد  ردیگ می صورت باره دراین کهی اقدامات فقط و است ـ با و سـت ین قـرآن  دیی  دی

  داد؟ انجام جهت دراینی اصالحات

  میکر قرآن در »تیحما تیمسئول«. 2
 مطرح »نامستضعف از تیحما« قالب در مذکور اصل که میابی یدرم اتیآ بهی نگاه با

 بـر  رای ستم و ظلم نیتر کوچک قرآنبنابراین  است؛ میکر قرآن دییتأ مورد و شده
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 ،جهـان  مظلومـان  از تیـ حما درجهـت  را مسـلمانان  همـه  و دارد نمی روا تیبشر
  .کند امر می جهاد  به

  یقرآن مستندات .2ـ1
 72آیـه   ،نسـاء  سـوره  99 و 98 ،97 ،75 آیـات  ازجملـه  اتیآ ازي اریبس در مسئله نیا

 نسـاء  سوره 75 هیآ آنها آشکارترین که است آمده... و حجرات سوره 9آیه  ،انفال سوره
 و خـورد  مـی  چشـم  به فراوان »ظالم« و »مستضعف« اصطالحات ،اتیآ نیا در. باشد می

  .گردد روشن میمفاه نیا ازقصود م دیبا زیچ هر از پیش

  »مستضعف« از مقصود .2ـ1ـ1
ـ ا که است قوت خالف معناي به درلغت ،ضعف شهیر از »مستضعف«  در یـا  ضـعف  نی

ـ فراه(اسـت   يرأ در یـا  بـدن  در یا عقل  ،اصـفهانی  راغـب  /281ص ،1ج ،1405 ،يدی
ـ  بـدنى  ای رىکف ازنظر هک است فردى معناي به دراصطالح واژه نیا). 506ص ،1404  ای

ـ  نشـود  باطـل  از حق ىیشناسا به قادر هک باشد فیضع اندازه آن اقتصادى  بـا  هکـ نیا ای
ـ  یمـال  ضعف ای جسمى ناتوانى اثر بر حیصح دهیعق صیتشخ  هکـ  ىهـای  تیمحـدود  ای
 نتوانـد  و نباشد رقاد خود فیوظا انجام بهطور کامل  به ،است ردهک لیتحم او بر طیمح

  ).87ص ،4ج ،1382 ،شیرازي مکارم( ندک مهاجرت
 نـاتوان  هکـ گویند ی سکبه  »فیضع« هکاست  نیا مستضعف و فیضع تفاوت میان

 و فیتضـع  ،گـران یدهـاي   سـتم  و مظـالم  اثر بر هک است سىک »مستضعف« ولى ،است
ــتحق ــد  ری ــده باش ــوح: ك.ر( ش ــط /79ص ،6ج ،1408 ،يراز ابوالفت  ،4ج ،1378 ب،ی
  ).10ص ،4ج ،1382 ،شیرازي مکارم /80ص ،3ج ،1415 ،یآلوس /136ص

  :است رفته کار به افراد از دسته دو درمورد مستضعف اصطالح میکر قرآن در
 داننـد  می مستضعف را خودی ول ،ستندینی واقع مستضعف کهي افراد نخست، دسته

 بـاز  سر کار نیا انجام از هجرتي برا قدرت وی اله ضهیفر انجام بریی توانا وجود با و
  :خورد خواهد رقم شانیبرای شوم عاقبت و زدند

 قالُوا الْأَرضِ یف نَیمستَضْعف نَّاک قالُوا نْتُمک میف قالُوا أَنْفُسهِم یظالم ۀُکالْمالئ تَوفَّاهم نَیالَّذ إِنَّ
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 هک سانىک :راًیمص ساءت و جهنَّم مأْواهم کفَأُولئ هایف فَتُهاجِرُوا واسعۀً اللَّه أَرض نْکتَ لَم أَ
 شـان یا از ،نـد ا شیخـو  سـتمگر  هک رندیگ مى را جانشان ىدرحال ارواح قابض فرشتگان

ـ ردک سـتم  خـود  به نیچن نیا هک دیداشت وضعى چه مگر: پرسند مى  در: نـد یگو مـى  ؟دی
ـ  مگـر : پرسند مى .دندیشک استضعاف به را ما ایاقو م،یردک مى زندگى هک نىیسرزم  نیزم
 حجتـى  و پاسـخ  چـون  و د؟ینک مهاجرت گرید نىیسرزم به شد نمى و نبود عیوس خدا

  .)97: نساء(  ستا یسرانجام بد چه هک است جهنم منزلگاهشان ،ندارند
 ،آننـد  انجـام  بـه  قـادر  و اسـت ی شـرع  واجـب  کـه  هجـرت  از نما مستضعف افراد نیا

 ،5ج ،1412 ،يطبـر ( شـوند  می مانیپ هم مسلمانان هیعل مشرکان با و نندک می يخوددار
 قـرار  مالئکـه  بازخواسـت  مورد ،مرگ هنگام و )347ص ،5ج ،1364 ،یقرطب /148ص
  .آنهاست گاهیجا جهنم آتش و شود نمی رفتهیپذ آنها ازي عذر و رندیگ می

 میتقسـ  گـروه  دو بـه  صادق امام شیفرما بر بنا که ندا یواقع مستضعفان ،دوم دسته
  .است شده اشاره آنها به ذیل اتیآ در و شوند می

  سوره نساء 75 هیآ در مستضعفان. 2ـ1ـ1ـ1
کلَ ما ولُونَ مب یف التُقاتلِیس ف اللَّهتَضْعسالْمنَ نَیوالرِّجالِ م و الْوِلْدانِ النِّساءقُولُـونَ ی نَیالَّذ و 

ـ ول کلَدنْ منْ لَنا واجعلْ أَهلُها الظَّالمِ ۀِیالْقَرْ هذه منْ أَخْرِجنا ربنا  کلَـدنْ  مـنْ  لَنـا  واجعـلْ  ای
 ننـد؟ ک نمـى  اریکـ پ انکودک و زنان ،مردان از چارگانیب نجات و خدا راه در چرا :راًینَص

ـ ب ،ستمگرند همه مردمش هک نیسرزم نیا از را ما !الها بار ندیگو مى هک چارگانىیب  رونی
ـ  خـود  ازجانـب  ای و بفرست مانیبرا سرپرستى خود هیناح از و بده نجات و نک  و اری

  .)75 :نساء( نک روانه مانیبرا ارىکمدد
ـ ام آخـرت  دری ول ،کافر نه و ندا مؤمن نه که ندا يافراداینان   و رود مـی  آنهـا  نجـات  دی

  ).172ص ،24ج ،1323 ،یمجلس( است حیصح آنها با زشیآم و ازدواج

  سوره نساء 99ـ98 هیآ در مستضعفان .2ـ1ـ1ـ2
ـ *  الًیسـب  هتَـدونَ یال و لَـۀً یح عونَیستَطیال والْوِلْدانِ والنِّساء الرِّجالِ منَ نَیالْمستَضْعف إِالَّ کفَأُولئ 

ـ  انکـ ودک و زنـان  و مردان از نىامستضعف آن مگر :عنْهم عفُوی أَنْ اللَّه عسى  تواننـد  مـى  نـه  هک
 مهـاجرت  گرید ىیجا به نیسرزم آن از توانند مى نه و سازند دور خود از را فارک استضعاف

  .)99ـ98 نساء:( درگذرد ،ردندک مى دینبا آنچه از خدا هست دیام نانیا هک*  نندک
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ـ ن و کننـد ی دشمن تا ندارندی دشمني برای راه ،نداشته کامل مانیا کهاند  اینان افرادي  زی
 ازي دور با و خود خوبي کارها بااین افراد  .شوند حق وارد تا برند نمی حق بهی راه

 ما ندیگو می آورند، می مورد نیا دري عذر است، کردهی نه آنها از خداوند کهی های حرام
ـ  ، شوند می بهشت وارد شود، می رفتهیپذ عذرشان و میکن دایپی یجاه ب راه مینتوانست ی ول

ــه ــازل ب ــرار من ــ /201ص ،5ج ،1372 صــدوق،( رســند نمــی اب  ،69ج ،1323 ،یمجلس
 کـه  شـود  مـی  قبولی نامستضعف از دسته آن عذر گفت توان می دیگر عبارت به ؛)160ص

 اسـتطاعت  هکـ ی کودکـان  و مردان ،زنانی یعن ؛باشند 1»الًیسب هتَدونَیال و لَۀًیح عونَیستَطیال«
 لتـى یح با ،ستشده ا آنان متوجه ناکمشر هیناح از هکرا  استضعافى توانند نمى و ندارند

 از .ندارندي ریتدب و برند نمى ىیجا به راه آنان شر از خالصى براى و برگردانند خود از
 نـاتوان  هجرت از را آنها مشرکان و شناسند نمی را راه است، شده رفع فیتکل قلماینان 

 ،ییطباطبـا  /7ص ،6ج ،1372 ،یطبرسـ  /303ص ،3ج ،1342 ،یطوسـ : ك.ر(اند  ساخته
ـ ا لیذ صادق امام ازي گرید تیروا در البته). 79ص ،5ج ،1374 ـ آ نی  وارد فهیشـر  هی
 ،کـافر  نه و ندا مؤمن نه که ندا يافراد ـ زین ـ نجایدرا انمستضعف از قصودم که است شده

 قدرت مستضعفان). 202ص ،8ج ،1372 صدوق،( ندامیدوار سبحان خداوند امر بهی ول
 ندارنـد؛  را باطـل  و حـق  میـان  اخـتالف  شناختیی توانا و قتیحق ادراك و صیتشخ
  :فرمود ـ رندیگ می قرار عفو مورد که ـ نامستضعف درباره کاظم امام که گونه همان

ـ  و باشـد  دهینرسـ  او بـه  حجـت  کـه  استی کس فیضع  ،دارد وجـود  کـه  رای اختالف
ـ یکل( سـت ین مستضعف گرید شد، اختالف متوجه که نیهم ولی ،شناسد نمی  ،1429 ،ین

  ).201ص ،5ج ،1372 صدوق، /406ص ،2ج
 او بـر  حجـت  هکـ  ستین سىک مستضعف: «است آمده یعل امام ازي گرید تیروا در

 .)189خطبـه   البالغـه،  نهج( »است ردهک كدر را آن رشکف و دهیشن را حق و شده تمام
 ،4ج ،1382 ،شـیرازي  مکـارم ر.ك: ( نامفسـر ی برخـ  نظر شود می مشخصاساس  براین

 هکـ انـد   کـرده ی عمل عدب به محدود ،مذکور اتیآ در را مستضعف از منظور که) 87ص
                                                   

 المـال  فی حیلۀ: «فرمود اکرم امبریپ که است آمده عباس ابن از فهیشر هیآ لیذ الدرالمنثور در یتیروا. 1
 .)206ص ،2ج ،1404 ،یوطیس( »الطریق والسبیل
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 یـا  یسـت ن حیصـح  دهد، نمى عمل اجازه او به طیمح خفقان ولی ،داده صیتشخ را حق
 صـرفاً  را آن از قصـود م کـه ) 11ص ،1385 مـنش،  يدیـ وحر.ك: ( گـر یدی برخ دگاهید

ـ دل بــه فقط  ،يعنـاد گونـه چیهـ داشتن بدون کهی کسی یعن ؛دانند می يفکر ضعف  ـلی
 ـای باشـد دارا ياقتصـاد ازنظـر ـهکنیا از نظـر صرف ،است شده افرک حق، امیپ دنینشن

 ازیی توانـا  عدم بهی یک که است رفته کار به هیآ در وصف دو؛ زیرا ستین درست ندار،
ي فکر ضعف همان یا لتیح دریی توانا عدم بهي گرید وی عمل ضعف همان یا هجرت

ـ آ قصـود م تـوان  نمی و دارد اشاره ـ ا ازی یکـ  بـه  فقـط  را هی  ؛کـرد  محـدود  اوصـاف  نی
 هـر  شامل را آن ،است فهیشر هیآ انیب در هک اطالقى خاطر به زانیالم صاحب که همچنان

ی کسـ  از عبـارت  »مستضعف« است معتقد و داند می یعمل وي فکر مستضعف نوع دو
 شـامل  کهگونه  همان معنا نیا و ندک دفع ،مبتالست بدان هک را محذورى نتواند که است

  است فارک دست به آنجا در قدرت هکاند  گرفته قرار نىیسرزم در هک شود مى ینامستضعف
 رشانکف هکنیا خاطر به ای( ندارند را اسالم طیمح به رفتن و آنجا از آمدن رونیب قدرتو 
ـ  )؛گرنـد ید موانع ای مالى فقر ،بدنى نقص ،مارىیب گرفتار ای است وتاهک  شـامل  نیهمچن
 نىید معارف و هست نىید هکشود  نمی معنا نیا به منتقل ذهنش اصالً هک شود مى سىک

ـ ا هرچنـد  ؛داد قـرار  عملـش  مـورد  و آموخت را معارف آن دیبا و دارد وجود ثابتى  نی
 آن قبـول  ازعنـوان   چیهـ  بـه  ،بخـورد  گوشش به حق اگر و ندارد حق با عنادى شخص

 نـد، ک مـى  روىیپ را آن ،شود روشن شیبرا مطلبى تیحقان اگر هکبل ورزد، نمى بارکاست
 ،دادهیکـدیگر   دسـت  بـه  دسـت گونـاگونی   عوامـل  و نشـده  روشـن  شیبـرا  حـق  ولی

 ).81ص ،5ج ،1374 ،ییطباطبا: ك.ر( دیبگرا حق نید به شخص نیا اند نگذاشته
 و مسـلمانان  شـامل  تواند میاین اصطالح  .مؤمن نه و کافرند نه ن،امستضعف نیبنابرا

 سـتند ین باطـل  و حـق  میـان  اخـتالف  و قتیحق صیتشخ به قادر که شود رمسلمانانیغ
 نـد ا هجـرت  از نـاتوان  وانـد   شـده  واقع حاکمان ظلم مورد و) دهیعق و فکر در ضعف(
 ).عمل در ضعف(
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  »ظالم«مقصود از  .2ـ1ـ2
 در و اسـت  خـود  به مخصوص موضع ریغ در ءیش قرارگرفتن معناي به لغت در »ظلم«

 بـا  انسان نمیا یا ،خدا و انسان نمیا یا که استي تعد و تجاوز معناي به ،یقرآن اصطالح
ـ  طـور  به و ؛است شیخو نفس و انسان میان یاو  است گرید هاي انسان ـ ا همـه ی کل  نی
 ؛)537ص ،1404 ،اصـفهانی  راغـب ( اسـت  خـودش  بـه  انسـان  ظلم قتیدرحقها  ظلم

 .)33 :نحل( »ظْلمونَی أَنْفُسهم انُواک نْکول اللَّه ظَلَمهم ما و« :است آمده ه شریفهیآ درباره  دراین
  :است آمده زین یعل امام ازی تیروا در

ـ  سـتمى  و شـود  نمى بخشوده هرگز هک ستمى: است گونه سه بر ستم و ظلم دیبدان  هک
 ،نـدارد  بازخواسـت  و شود مى نظر صرف آن از هک ظلمى و بود نخواهد مجازات بدون

 ،شود مى بخشوده هک ظلمى اما ،»خداست به كشر« ،شد نخواهد بخشوده هک ظلمى اما
ـ  سـتمى  امـا  و است ردهک شتنیخو به رهیصغ گناهان با بنده هک است ستمى  بـدون  هک

 آنجـا  در قصـاص  ؛سـت ا گرید برخى به بندگان از بعضى ستمگرى ،ماند نمى مجازات
  ).176خطبه  البالغه، نهج( است سخت اریبس

 واجعـلْ  ایول کلَدنْ منْ لَنا واجعلْ أَهلُها الظَّالمِ ۀِیالْقَرْ هذه منْ أَخْرِجنا ربنا: «ندیگو می مستضعفان
 الظَّالمِ« عبارت از قصودم 1،فهیشر هیآ نزول شأن به باتوجه .)75: نساء( »راًینَص کلَدنْ منْ لَنا

 مانع و ردندک گرفتارى و فتنه دچار نید راه در را مؤمن مردم کهاند  بوده مکه اهل »أَهلُها
 /241ص ،5ج ،1372 ،یطبرسـ ( گرداندنـد  میبر شان نید از را آنها و شدند آنها هجرت

ي جر« قاعده به باتوجه البته). 315ص ،2ج ،1419 ر،یکث ابن /107ص ،5ج ،1412 ،يطبر
ـ  کـه ی هرکس بر زمان هر در را ظالم واژه توان می 2»قیتطب و  داشـته  یاتیخصوصـ  نیچن

                                                   
 نامستضعف ازي افراد نه،یمد به مکه از مسلمانان هجرت زمان در که است آمده هیآ نیا نزول شأن در. 1

 و شـدند  تیـ اذ اریبسـ  مکـه  کفـار ي ازسو و بودند ناتوان نهیمد به هجرت از و ماندندی باق مکه در
 ،1374 ،ییطباطبا( داد جهاد به امر توانگر مسلمانان به نامستضعف از دفاع و تیحما در متعالي خدا

 .)80ص ،3ج ،1415 ،یآلوس /141ص ،10ج ،1411 ،يراز فخر /79ص ،5ج
 اتیآ از آمده دست به میمفاه قیتطب از ستا عبارت قرآنى علوم اصطالح در »قیتطب و جرى« قاعده. 2

 لیاسرائ بنى قوم درمورد اى هیآ اگر مثالً ؛آن مشابه ولی ،نزول شأن مصداق از ریغی قیمصاد بر قرآن،
 کـس  چیهـ  بـا  گرید و باشد آن مخصوص هیآ شود نمی لیدلامر  نیا آنهاست، حال انیب و شده نازل
 درحـال  مـاه  و آفتـاب  ماننـد  تیـ ب اهـل  از وارده اتیروا طبق قرآن اتیآ بلکه نباشد، قیتطب قابل
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  کرد. اطالق ،باشد
ـ  ،انـد  دادهی گوناگون احتماالت ،بحث مورد هیآ لیذ 1مفسران  رسـد  مـی نظـر   بـه ی ول

 شیب آنچه ه،یآ اقیس به باتوجهی ول ،باشد ظلم گانه سه انواعقصود م ه،یآ اطالق به باتوجه
 کـه  آنهاست به نسبت ظالمان ظلم ،کند می یشاک و ناتوان را مستضعفان ها ستمدیگر  از

ی تیروا در. دارند را آن ازیی رها درخواست و است گرید هاي انسان به انسان ظلم همان
ـ  ظلـم  بـا  اما ،ماند می یباق کفر با حکومت: «آمده است اکرم امبریپ از  نخواهـد ی دوام

  ).310ص ،1373 د،یمف( »داشت

  راستاي حمایت از مستضعفین در میکر قرآني راهکارها .2ـ2
کرده  ارائه ستم و ظلم از جوامع اصالح جهتدر رایی راهکارها ،شیپها  قرن میکر قرآن
 تـوان  می و اند شدهي زیر یپ تیمعنو و اتیاخالق ت،یانسان ت،یعقالن اساس بر که است

ی الهـ  هـاي  آمـوزه  از برگرفتـه  ،مظلومـان  از تیحما در را ملل سازمان گانه سه اقدامات
  .آنی یاجرا مراحل و اتیجزئ دری های تفاوت با البته ؛دانست

  يریشگیپ .2ـ2ـ1
 عاقبـت  سوء نییتب و گذشته امبرانیپ و اقوام از یهای داستان و مواعظ نقل با میکر قرآن
ـ ا از گـرفتن  عبـرت  و تـدبر  ،تفکـر  به راها  انسان کوکاران،ین عاقبت سنح و ناظالم  نی

ی اسـالم  جامعه در را ستم و ظلم ازي ریشگیپ نهیزمی عبارت به و دهد می سوقها  داستان

                                                                                                                        
 وي جـر « دهعـ قا صادق امام مثال يبرا ؛ستندینی خاص تیموقع و زمان به مخصوص ،بوده حرکت

رِ  کَماي یجرِ إِنَّه و یمت لَم یح الْقُرْآنَ إِنَّ: «ندک می انیب گونه نیا را »قیتطب ـ اللَّي یجـ ار  لُی النَّهـو ا  و رِ  کَمـ جـي ی
سرُ الشَّمالْقَمو رِ ولَي یجرِنَای عا آخرِ کمجلَي ینَای عل؛سـت یجار و ردیم نمی هرگز که ستیا زنده قرآن :أَو 
 آخر بر و ستا انیجر در ماه و دیخورش که گونه همان و ستا انیجر در روز و شب که گونه همان

 ).404ص ،35ج ،1323 ،یمجلسر.ك: ( »ما اول بر که گونه همان ؛ستیجار ما
 داننـد  مـی  شـرك  همـان  یا خدا به ظلم و گرانید به ظلم را فهیشر هیآ نیا در ظلم از مقصودی برخ. 1

 ،4ج ،1384 عاشــور، ابــن /141ص ،10ج ،1411 ،يراز فخــر /259ص ،3ج ،1342 ،یطوســ: ك.ر(
 ،ییطباطبـا (انـد   کـرده  اشـاره  گـران ید به ظلم و خود به ظلم به گریدی برخ که یدرصورت ؛)188ص

 .)673ص ،4ج ،1374
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 ظالمـان  بـر  آخـرت  در و قبـر  در ا،یدن در عذاب نزول ازی های نمونه انیب. ندک می فراهم
 هِـم کلمهل جعلْنا و ظَلَموا لَما ناهمکأَهلَ الْقُرى کتلْ و: «است موارد نیهم از شان ظلم واسطه به

 شـان  ردنکـ  كهـال  براى و میردک شانکهال ،ردندک ستم هک هنگامىها  دهکده نیا :موعدا
 و فـار ک تکـ هال ریتـأخ  بفهماند هک ستا مقام نیا در هیآ. )59: کهف( »مینهاد موعدى

ـ ن گذشته امم درما  الهى تسنّ هکبل ست،ین نوظهورى ارک ،تعالى خداى از دادن مهلت  زی
 بـراى  و میردکـ  مى شانکهال ،گذراندند مى حد از را ظلم وقتى هکاست  بودهامر  نیهم
ـ ا هکـ  ىکهال و عذاب هک شود مى روشنازاینجا . میداد مى قرار موعدى شان تکهال  نی

ـ دن عـذاب  مقصـود  هکـ بل ،ستین امتیق روز عذاب است، آن متضمن اتیآ ر.ك: ( ییای
  :است قبر در عذاب زین و) 464ص ،13ج ،1374 ،ییطباطبا

لَّذ إِنَّ ووا نَیلذاباً ظَلَمونَ عد   سانىک براى درستى به و :علَمونیال ثَرَهمکأَ نَّکول کذل
 داننـد  نمـى  شترشانیب نیکول هست، امتیق عذاب از جلوتر عذابى ،ردندک ظلم هک
  .)47  طور:(

 ،19ج ،1374 ،ییطباطبـا ( دانـد  می قبر عذاب را جلوتر عذاب از مقصود ییطباطبا عالمه
 نَیالَّـذ  نْفَـع یال ومئذیفَ: «شوندخود دعوت نمی از دفاع بهی حت آخرت در ظالمان ).36ص

 شـان  یعـذرخواه  ،ردنـد ک سـتم  هکـ  سـانى ک روز آن در :ستَعتَبونی هم ال و معذرتُهم ظَلَموا
 بـه گویـد کـه    می و )57: روم( »نندکن دعوت خود از دفاع به را شانیا و ندهد سودشان

 ستمگران هک بدانند !آرى :مٍیمق عذابٍ یف نَیالظَّالم إِنَّ أَال: «شد خواهند گرفتاری دائمی عذاب
  .)45: يشور( »بود خواهند دائمى عذابى در

 سـتمگران  بـه  نـد، ک مـى  بازگو راها  امت سقوط و عزت رمز هک ستا یمعلم خیتار
 مجسـم  ،بودنـد  رومنـدتر ین آنهـا  از هکـ را  نیشیپ ظالمان شوم سرنوشت دهد، مى اخطار

 در را آنهـا  و نـد ک مـى  دعـوت  اسـتقامت  بـه  ،دهـد  مـى  بشارت حق مردان به سازد، مى
 را همگـان  گونه این و) 295ص ،13ج ،1382 ،شیرازي مکارم( سازد مى دلگرم رشانیمس
  .کند می دعوت گذشته هاي انسان عاقبت از عبرت و تفکر به

  تقوا تیرعا .2ـ2ـ1ـ1
 ،ردیـ بگ آنهـا  از تواند می انسان کهی عبرت نیبهتر ان،ینیشیپ اخبار در تدبر و تفکر ازپس 
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 بـه  گـر ید ،دوشـ  آن به نیمزي فرد اگر که ستا یعامل نیتر مهم تقوا 1.تقواست تیرعا
 هـم  را آرامش صورت نیدرا ؛داد نخواهد را گرانید حقوق به ظلم وي تعد اجازه خود

ـ آ صـدها  دیشـا  .آورد مـی  ارمغان به گرانیدي برا هم و خودي برا ـ  هی را  گـر یدی اخالق
ـ  آرامـش  بهها  انسان دنیرس جهتدر همگی که برد نام بتوان باره دراین  و اسـت ی درون

ـ ب از را آرامـش  نیا ستیني ازین گرید ،کند آرامش احساس درون، ازي فردی وقت  رونی
 و غـارت  بـه  و کنـد  آرامـش  سلب گرانید از خود آرامش به دنیرسي برا وبیابد  خود

ـ ا به دنیرس راه قرآنبنابراین  زد؛یبرخ مظلوم هاي انسان چپاول  نیـی تع بـا  را آرامـش  نی
 آن، از نـرفتن  فراتر و آن تیرعا با تا است کرده مشخصها  انساني براي قرمز خطوط
  .باشند داشتهی اخالق وی انسان نیمواز با مطابق و سالماي  جامعه

  روین تیتقو .2ـ2ـ1ـ2
 از تـا تقویـت کننـد    را شـان یروهاینکنـد کـه    می امر مسلمانان بههمچنین  متعالي خدا

 ازی جهـان  جـور  حکـام  و ندینماي ریشگیپ ظالمان ظلم و تجاوز از زینی خارج جهات
ـ اي برا هرچه ندک می هیتوص و باشند نداشته ستم و ظلم تئجر وبترسند  آنان اقتدار  نی

  :گردد میبر انشخود به و دنکن نمی ضرر ،دنکن نهیهز خدا راه در کار
وا ودأَع ما لَهم تُمتَطَعنْ اسةٍ مقُو نْ وم ونَ لِیالْخَ رِباطبتُرْه بِه ودع اللَّه و  وـدکعم نَیآخَـر  و 

ـ  اللَّـه  لِیسـبِ  یف ءیشَ من تُنفقُوا ما و علَمهمی اللَّه التَعلَمونَهم دونهِم منْ ـ  وفی  أَنـتُم  و میکإِلَ
ـ  شـده  بسته اسبان از و روین از دیتوان مى را هرچه شانیا براى دینک آماده و :لَاتُظْلَمونَ  هک

 را آنـان  شـما  هک شانیا ریغ از را گرانید و را خود دشمن و خدا دشمن آن با دیبترسان
ـ نک خـرج  خـدا  راه در هک آنچه و شناسد مى خدا و دیشناس نمى  پرداخـت  شـما  بـه  ،دی
  .)60 :انفال( شد نخواهد ظلم شما به و شود مى

 منـافع  و خـود  از را آنـان  وکنند  امیق ستمگران دربرابرالزم است  افراد همه بر نیبنابرا

                                                   
 :الْأَلْبـابِ  أُولی یا اتَّقُونِ و التَّقْوى الزَّاد خَیرَ فَإِنَّ تَزَودوا و: «است شده دیتأک تقوا تیرعا به ياریبس اتیآ در. 1

 لباس  و« ،)197: بقره( »خرد صاحبان اى ،کنید پروا من از و تقواست ،توشه بهترین که بردارید توشه  و
 مخصـوص  نیـک  سرانجامِ و :للتَّقْوى الْعاقبۀُ و« ،)26: اعراف( »است بهتر تقوا لباس و :خَیرٌ ذلک التَّقْوى

 ....و )132: طه( »ستا يپرهیزکار
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 منـافع  بتواننـد  تـا  باشند داشته اسلحه و روین روزى نیچن براى دیبا و نمایند دور خود
 عهده از جز ،دفاعىهاي  رهیذخ ازتهیه بعضی  .نگهدارند دشمن دستبرد خطر از را خود

ـ ته مسئولدر مواردي  یول د،یآ برنمىها  ومتکح  ومـت کحزیـرا   ؛افرادنـد  خـود  آن، هی
 مـردم  پـس  ؛است محتاج مردم افراد به ،باشد ادىیز اناتکام داراى و رومندیناندازه هر
 نندک آماده مبادا روز براى را خود و بیاموزند را جنگى فنونتر  پیش دیبا خود نوبه به نیز

 هـاى  سالح نیتر شرفتهیپ ازالزم است  هکنیا بر عالوه). 152ص ،9ج ،1374 ،ییطباطبا(
 مـان یا و هیـ روح تیتقو بهباید  گرفت، بهره ـ اسالمى قطعى فهیوظ عنوان به ـ  زمان هر

 اقتصـادى، هاي  قدرت ازهمچنین . است ترى مهم روىین و هقو هکنیز پرداخت  سربازان
 روزىیپ در مؤثرى اریبس نقش و ندا مندرج »هقو« مفهوم در زین آنها هک اسىیس فرهنگى،

 نشـان  اسـالم  بـزرگ  انیشـوا یپ و امبریپ عملى رهیس. ردک غفلت دینبا ،دارد دشمن بر
 و سالح هیته در .ردندک نمى غفلت فرصتى چیه از ظالمان با مقابله براى آنها هک دهد مى

 حمله براى مناسب زمان انتخاب ،اردوگاه محل انتخاب سربازان، هیروح تیتقو نفرات،
 دور ازنظر را بزرگى و کوچک مطلب چیه جنگى، یکتکتا هرگونه بستنکار به و آنان به

 تازه سالح هک دادند خبر امبریپ به ،»نیحن« جنگ امیا در هک است معروف. داشتند نمى
 سـالح  آن تا فرستاد منی به را سانىک فوراً امبریپ .است شده اختراع »منی« در مؤثرى

ـ ا هـدف  البته). 222ص ،7ج ،1382 ،شیرازي مکارم( نندک هیته اسالم ارتش براى را  نی
 درو رانگـر یو و مخـرب هـاي   سالح انواع با را خود ملت حتى و جهان مردم هک ستین
 تصـاحب  را گـران ید اموال وها  نیسرزم ،دیشانکب رانىیو به را ها نیزم و ها يآباد، دینک
 هکـ  سـت ا نیا هدف هکبل د،یده گسترش جهان در را استعمار و بردگى اصول یا د،ینک
 حرف ارکبده شان گوش آنان غالب رایز ؛دیبترسان را دشمنان و ظالمان زات،یتجه نیا با

 مسـلمانان  اگـر ! فهمنـد  نمـى  زور منطـق  جز زىیچ آنها .ستین انسانى اصول وی منطق
 سـب ک افىکـ  قـدرت  هکـ  هنگامى ولی شود، مى آنها به لیتحم گونه همه ،باشند فیضع

 ).226ص همان،: ك.ر( نندینش مى خود جاىبر  و افتند مى وحشت به ظالمان ،نندک
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  واکنش .2ـ2ـ2
 هـا،  داسـتان  و مـواعظ  ازي ریرپـذ یتأث عـدم  و تقـوا  تیـ رعا عدم درصورت میکر قرآن

 مسـلمانان ي پا شیپیی راهکارها دوم مرحله در ،و جنایت توسط ظالمان ظالمارتکاب 
 72آیـه   و نسـاء  مبارکـه  سوره 99 و 98 ،97 ،75 اتیآ در نیمب کتاب نیا. دهد می قرار

 بـه کنـد کـه    مـی  امـر  آنـان  خـود  بهنخست  ،مظلومان از تیحما در انفال مبارکه سوره
دیگـر   مسلمانان استنقاذ، و استنصار ،یناتوان درصورت وهجرت کنند  امني ها نیسرزم

  .ندک می ظالمان با جهاد به امر آنان، نصرت و تیحما در را

  مستضعفان هجرت به امر .2ـ2ـ2ـ1
 ،ییتوانـا  درصـورت  مستضـعفان  و مظلومـان  که ستا نیا راهکار نیتر مهم ونخستین 
 عذر چیه صورت نیرایغ در ؛بروند امن محل به ونند ک هجرت ظلم طرهیس از خودشان

  :باشند نداشته کار نیا بری قدرت چیه کهي افراد مگر ،ستین رفتهیپذ آنان ازاي  بهانه و
 قالُوا الْأَرضِ یف نَیمستَضْعف نَّاک قالُوا نْتُمک میف قالُوا أَنْفُسهِم یظالم ۀُکالْمالئ تَوفَّاهم نَیالَّذ إِنَّ

ـ  هایف فَتُهاجِرُوا واسعۀً اللَّه أَرض نْکتَ لَم أَ کفَأُولئ  مـأْواهم  ـنَّمهج و  تصـ  سـاءإِالَّ*  راًیم 
ـ *  الًیسـب  هتَدونَیال و لَۀًیح عونَیستَطیال والْوِلْدانِ والنِّساء الرِّجالِ منَ نَیالْمستَضْعف کفَأُولئ 

 ىدرحـال  ارواح قابض فرشتگان هک سانىک :غَفُورا عفُوا اللَّه انَک و عنْهم عفُوی أَنْ اللَّه عسى
 دیداشـت  وضعى چه مگر: پرسند مى شانیا از ،ندا شیخو ستمگر هک رندیگ مى را جانشان

 مـا  ایاقو م،یردک مى زندگى هک نىیسرزم در: ندیگو مى ؟دیردک ستم خود به نیچن نیا هک
 نىیسـرزم  بـه  شد نمى و نبود عیوس خدا نیزم مگر: پرسند مى .دندیشک استضعاف به را
 بد چه هک است جهنم منزلگاهشان ،ندارند حجتى و پاسخ چون و د؟ینک مهاجرت گرید

ـ  انکـ ودک و زنان و مردان از نىامستضعف آن مگر*  است سرانجامى  تواننـد  مـى  نـه  هک
 يگـر ید يجـا  بـه  نیسرزم آن از توانند مى نه و سازند، دور خود از را فارک استضعاف
ـ  درگذرد، ،ردندک مى دینبا آنچه از خدا هست دیام نانیا هک*  نندک مهاجرت  و عفـو  هک
  .)99ـ97: نساء(  خداست ارک ،مغفرت

 هجـرت  وجـوب « انـد:  کـرده  برداشـت  اتیآ نیا از را وجوبگونه  دو نیقیفر مفسران
ـ  تـالش  و جهـاد  وجـوب «و » ظلـم  و شـرك  بالد از مستضعفان یی رهـا  راه در نامؤمن
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 ،10ج ،1411 ،يراز فخــر: ك.ر( »ظالمــان چنگــال در گرفتــار مظلومــان و مستضــعفان
ــط /141ص ــل /137ص ،4ج ،1378 ب،ی ــداد، فاض ــیخم /346ص ،1ج ،1419 مق  ،ین

 /188ص ،4ج ،1384 عاشــور، ابــن /93ص ،2ج ،1418 ،يضــاویب/ 485ص ،1ج ،1348
  .)147ص ،2ج ،1363 ،يخسرو /347ص ،5ج ،1364 ،یقرطب

 بلکه ،باشند گرانید ادرسانانیفر منتظر و رندگذاب دستي رو دست دینبا مستضعفان
 هیـ علی اقـدام  یـا  کننـد  هجـرت  ظلـم  منـاطق  از یابکوشند  دیبا باره دراین نیز خودشان
 همه به خطاب خود تنامهیوص در ینیخم امام که گونه همان ؛دهند انجام جور حکومت
  :سدینو می جهان مظلومان

 یـا  کشـورتان  انـدرکاران  دسـت  و حکـام  کـه  دیباشـ  آن منتظـر  و دینیبنشـ  دینبا شماها
 مستضعفاناي  .اورندیب تحفه راي آزاد و استقالل شماي برا و ندیایبی خارج هاي قدرت
 دنـدان  و چنگ با را حق و دیزیبپاخ !جهان مسلمانان وی اسالمي کشورهااي   و جهان

 حکـام  و دینترسـ  آنـان  هسرسـپرد  عمـال  وهـا   ابرقدرتی غاتیتبلي اهویه از و دیریبگ
 کشـور  از ،کننـد  مـی  میتسل زیعز اسالم و شما دشمنان به را شما دسترنج که تکاریجنا

ـ ریگ دست به را امور زمام متعهد، خدمتگزار طبقات و خود و دیبران خود  در همـه  و دی
 دفـاع  بـه  جهـان  محرومـان  و اسـالم  دشـمنان  بـا  و مجتمع ،اسالم رافتخارپ پرچم ریز

 با که دیرو شیپ به مستقل و آزاد هاي يجمهور بای اسالم دولت کي یسو به و دیزیبرخ
 به را مستضعفان ههم و نشاند دیخواه خودي جا به را جهان مستکبران ههم آن، تحقق
  ).27ص ،1383 ،ینیخم( رساند دیخواه ارض وراثت و امامت

  ظالمان با جهاد به امر .2ـ2ـ2ـ2
ـ ا کـه  اسـت  ظالمـان  بـا  جهـاد  راهکـار،  نیدوم  از یـا  رمسـلمانان یغ از یـا  ،ظالمـان  نی

  :اند مسلمانان
  فرماید: باره می قرآن دراین :رمسلمانیغ ظالمان با جهاد. 1

کلَ ما ولُونَ ال مب یف تُقاتلِیس ف اللَّهتَضْعسالْمنَ نَیوالرِّجالِ م النِّساءالْوِلْدانِ وقُولُـونَ ی نَیالَّذ و 
ـ ول کلَدنْ منْ لَنا واجعلْ أَهلُها الظَّالمِ ۀِیالْقَرْ هذه منْ أَخْرِجنا ربنا  کلَـدنْ  مـنْ  لَنـا  واجعـلْ  ای
 ننـد؟ ک نمـى  اریکپ انکودک و زنان و مردان از چارگانیب نجات و خدا راه در چرا :راًینَص

ـ ب ،ستمگرند همه مردمش هک نیسرزم نیا از را ما !الها بار ندیگو مى هک چارگانىیب  رونی
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ـ  خـود  ازجانب ای و بفرست مانیبرا سرپرستى ،خود هیناح از و بده نجات و نک  و اری
  .)75: نساء( نک روانه مانیبرا ارىکمدد

 کـه  اسـت  شدهی مستضعف کودکان و زنان مردان، از تیحما به قیتشو ه،یآ نیا در
 کمـک  درخواسـت  آنـان،  ظلـم  واسـطه  به و کنند می یزندگ رمسلمانیغ ناظالم نزد
ـ ا و ندکن می  برابـر در مستضـعف  افـراد  حقـوق  از تیـ حما« قالـب  در را مسـئله  نی

  .ندک می مطرح »ظالم تیحاکم
 بـه  امـر  مسـلمانان  که دانند می کفار ،هیآ نیا در را ظالمان از قصودم 1،مفسران بیشتر

ـ  همه 2.دهند نجات آنها دست از را نامستضعف تااند  شده آنان با جهاد ـ اعـم از    نامؤمن
ـ با ــ  اسـت  ناخالص و فیضع شان مانیاکه  یا آنان خالص شان مانیاکه  آنان  برابـر در دی
 بـراى  اسـت،  كپـا  شـان های دل و خـالص  شـان  مـان یا هک آنها اما ،ستندیبا کفار ناظالم

 اقامـه  بـراى  تا است افىک وجلعزّ خداى ادی همان ،قتال سوى به شان درآمدن تکحر به
آنان کـه   .زندیخ پا به او داعى دعوت اجابت و پروردگارشان نداى به گفتن یکلب و حق

ـ ا ،نبـود  افىک خدا ادی اگر لیوخورند،  می انکت خدا ادیبا  است، ناخالص شان مانیا  نی
 نجـات  راه در قتـال  ،اًیثان ؛خداست راه در قتال ،قتال نیا ،اوالً هک دهد مى شان انکت معنا
ـ ا بـه  فهیشر هیآدرمجموع  واند  شده استضعاف فارک دست به هک است ناتوان یمردم  نی
 تعصـب  و رتیـ غ کم دست است، فیضع تانیخدا به مانیا اگر دیفرما مى مردم از دسته

 سر از را دشمن شرّ و دیزیبرخ جاى از ندک مى اقتضا تعصب و رتیغ نیهم و دیدار هک
  ).673ص ،4ج ،1374 ،ییطباطبا: ك.ر( دینک وتاهک فیضع مردان و بچه و زن یمشت

  :دیفرما می متعالي خدا که است انفال سوره 72 هیآ ،باره دراین گرید روشن هیآ
 یف مکاستَنْصرُو إِنِ و هاجِرُوای حتَّى ء یشَ منْ تهِمیوال منْ مکلَ ما هاجِرُوای لَم و آمنُوا نَیوالَّذ

                                                   
 ،يطبـر  ،ییطباطبـا  عالمـه  ،مقـداد  فاضـل  ،یطبرس ،یطوستوان به  می دارند را دهیعق نیا که یمفسران از. 1

 .اشاره کرد ...و عاشور ابن ،یآلوس
 امبریـ پ نمونـه  يبرا است؛ شده هیتوص مظلومان از دفاع و تیحما به زین اتیروا در ات،یآ بر عالوه. 2

 »باشـد  همنشـین  و یـار  مـن  بـا  بهشـت  در بگیـرد،  ظالم از را مظلوم داد هرکس: «دیفرما می اکرم
 47 نامـه  در ریـ ام حضـرت  یـا ) 359ص ،72ج ،1323 ،یمجلس /135ص ،1 ج ،1410 کراجکى،(

 .»باش مظلوم گرییار و ظالم دشمن: «دیفرما می حسن امام فرزندش به خطاب
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لَ نِیالدیکفَعرُ ملى إِالَّ النَّصمٍ عقَو کنَیبم و یبممهـاجرت  و آوردند مانیا هک آنها و ؛ثاقٌیم نَه 
ـ ندار آنهـا  دربرابر] تعهدى و دوستى[ تیوال گونه چیه ردند،کن  و! ننـد ک هجـرت  تـا  دی
 د،ینک ارىی را آنها هک شماست بر طلبند، ارىی شما از ]خود[ نید ]حفظ[ در اگر ]تنها[

  .است ]مخاصمه كتر[ مانیپ آنها و شما انیم هک گروهى ضد بر جز
 ،ردنـد کن مهـاجرت  هک نىامؤمن انیم و انصار و مهاجر نامؤمن انیم در را تیوال هیآ نیا

  :دیفرما مى و ندک مى نفى
 دوم دسـته  اگر .نصرت تیوال جز ،ستین تىیوال قسم چیه دوم دسته و اول دسته انیم
 باشند داشته جنگ سر قومى با هک شرطى هب ولى د،ینک شان ياری ،دندیطلب ارىی شما از
  ).189ص ،9ج ،همان( نباشد مانىیپ و عهد قوم آن و شما نیب هک

، رندیگ قرار كمشتر دشمنان دربرابر هک است ىدرصورت آنان از دفاع لزومدیگر  عبارت به
 از دفاع از مانیپ به احترام ،شوند واقع ،اند بسته مانیپ شما با هک فارىک دربرابر اگر ولی

 ).257ص ،7ج ،1382 ،شیرازي مکارم( استتر  الزم حال یب گروه نیا
 و »الهـى  هـدف « است: شده اشاره آن به هیآ نیا در هک دارد جامع هدف دو »جهاد«

 گردند بازمى تیواقع یک به و ستندین جدا گریدیک از قتیدرحق دو نیا 1.»انسانى هدف«
 ازسـوي ي یـار طـلب بهي ازین مظلوم، به کمکي برا شهیهم البته). 11ص ،4جهمان، (

ـ ا هک باشد مظلوم مظلوم، آن درواقع هک اندازه نیهم و ستین او  و يسـد  یـک  ظلـم  نی
 مردم آن سعادت هک یدعوت از گذارد نمی و است آورده وجود به او سعادت يبرا یمانع
 او بـه  کمـک ي بـرا  رفت،یپذ خواهند ،شوند آگاه اگر و شوند آگاه ،است دعوت آن در
  ).49ص ،1367 ،يمطهر( کند می تیکفا

 نکتـه  به ،ظالمان بودنِ مسلمان درصورت میکر قرآن :مسلمان ظالمان با جهاد ب)
 امـر  بـه  برگشـتن  و معروف به امر ازي ریرپذیتأث احتمال آن و کند می اشارهی فیظر

 قتال و جهاد ر،یتأث عدم درصورت و است مسلمانان میان صلح جادیا و متعالي خدا
  :است الزم آنان با

                                                   
ـ  و اهللا لیسـب ی ف« را »نیوالمستضعف اهللا لیسبی ف« از دقصوم نامفسر غالب. 1 درنظـر   »نیالمستضـعف  لیسـب ی ف

  اند. گرفته
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فَتانِ إِنْ ونَ طائن مؤْموا اقْتَتَلُوا نَیالْمحلفَأَص مایبفَإِنْ نَه غَتما بداهلَى إِحلُوا  الْـأُخْرى  عفَقـات 
ـ  از فهیطا دو اگر :اللَّه أَمرِ إِلى ء یتَف حتَّى یتَبغ یالَّت  ،افتادنـد  یکـدیگر  جـان  بـه  نامؤمن
 با ،ندک مى ستم گرىید بر فهیطا دو آن از ىیک شد معلوم اگر پس ؛دینک اصالح شان نیب

  .)9: حجرات( شود خدا امر میتسل ،اجبار مکح به تا دینک ارزارک فهیطا آن
 واجـب  کـه  یزي استچ آن ازی خواه ادهیز و تجاوز معناي بهی بغ شهیر از »بغت« واژه
 زىیخـونر  و رىیـ درگ ،نـزاع  از رىیجلـوگ  .)136ص ،1404 ،اصفهانی راغب( باشد می

 بـاره  درایـن  خود براى دیبا و است مسلمانان همه براى حتمى اي فهیوظ ،نانامسلم انیم
 تفـاوت  بـى  خبران، یب برخیهمچون  تماشاچى صورت بهاینکه  نه ؛باشند قائل تیمسئول

 گونه این با برخورد در مؤمنان فهیوظ نینخستامر  نیا .بگذرند ییها صحنه چنین نارک از
 از عدالت اجراى بهاى و است الزم ظالم با جنگ ر،یتأث عدم درصورت و هاست صحنه
 حل زیآم مسالمتراه  از هک است ىدرصورتمسئله  نیا و است باالتر زین مسلمانان خون
ـ آم مسـالمت  رابطـه  و صـلح  نیبنابرا ؛)167ص ،22ج ،1382 ،شیرازي مکارم( نشود  ز،ی
ـ تثب الزمـه  و ابـد ی مـی  استقرار عدالت پرتو در صلح و استی اسالم عتیشر محور  تی

 ،1368 قطـب،  دیسـ ( باشد میی اسالم جهاد مستلزم زین آن که استی یزدا ظلم عدالت،
 جهـاد « بـه  آن از )134ص ،1382 ،يیـزد  مصـباح (ر.ك:  یبرخـ  کهي جهاد ؛)144ص
  .کنند میتعبیر  »بخش ىیرها

یی رهـا  تـوان  مسلمانان و باشد گرفته قرار ستمگران شکنجه و ظلم تحتی ملت اگر
 و باشند مسلمان ،نظر مورد نامظلوم نکهیا از اعم باشند، داشته ظالمان چنگال از را آنان

 حاضـر  عصر در. است واجب بلکه ،زیجا تنها نه جهادی صورت نیچن در رمسلمان،یغ یا
ـ ا. اسـت  مشـهود ی وهـاب  وي ریـ تکفي ها گروه در ها يریدرگ نیا ازاي  نمونه  افـراد  نی

 گنـاه  یب مردم اسالم،ي نابود هدف با ،ندا یجهان جور حکام پرورده دست که نما مسلمان
ـ ا طبـق . کشـند  مـی  خون و خاك به را.. .و عراق ه،یسور یمن، ـ آ نی ـ ا اگـر  هی  افـراد  نی

 عـدم  و خـود ی نید برادران به ستم و ظلم لیدل به ،باشندنیز ی واقع مسلمان نما، مسلمان
 و بازگردند خداوند امر به که یزمان تا ردیگ صورت قتال آنها با دیبا معروف، به امر ریتأث

  .نندک عمل رای اله احکام
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  يبازساز .2ـ2ـ3
 جوامـع  داخـل  در اصـالح  بـه  ظالمـان،  بـا  مقابله از پس يبازساز ریمس در میکر قرآن
  :ندک میامر  قسط و عدالتیی برپا بای اسالم

 خـدا  سـوى  بـه  اگـر  :نیالْمقْسـط  حـب ی اللَّه إِنَّ وأَقْسطُوا بِالْعدلِ نَهمایب فَأَصلحوا فاءت فَإِنْ
ـ  دیـ ده گسـترش  را عـدالت  و دینک اصالح عدل به فهیطا دو آن نیب ،برگشت  خـدا  هک
  .)9: حجرات( دارد مى دوست را گستران عدالت

 که استی سهم ،قسط و) 551ص ،1404 ،اصفهانی راغب( است مساوات معناي به عدل
 میانی یعن؛ )670ص همان،( يزیچ کردن نصف مانند ؛شود ها می انسان بینص عدالت با

 هک نباشد نیا به فقط اصالح ولی ،شود اصالح قسط و عدالت با دیبا متخاصم گروه دو
 ؛باشـد  عـدل  بـا  توأم اصالحى هکبل شند،کب جنگ از دست و بگذارند نیزم راها  سالح
 ؛)469ص ،18ج ،1374 ،ییطباطبا( نندک اجرا دو هر مورد در را الهى امکاح هکمعنا بدین

 اصالح نیا و نشود آنها بهی ظلم گر،ید بار و نشود متضرر آنها از یک چیه کهاي  گونه به
ـ ن ظالمـان  و پدید نیایـد  آنها بهي دیجد ظلم نهیزم که باشد دیباي ریمس در اقساط و  زی
  .فتندین نامظلوم به ظلم فکر به گرید

 یبررس و قیتطب .3

 قالـب  دري ریشـگ یپ مرحلـه  بـه  میکـر  قـرآن  اعظم بخش که گونه همان رسد مینظر  به
 رعـب ي برا ها سالح نتری شرفتهیپ به مجهزشدن وی اخالق مسائل و ها هموعظ ها، داستان
 اختصـاص  ،»درمـان  از بهتـر ي ریشـگ یپ« اصل به باتوجه و است یافته اختصاص ظالمان
 اقـدامات  یـا  اول مرحلـه  بـه  تیـ حما تیمسـئول  اصـل  بودجـه  ازتـوجهی   قابل مقدار

 جوامـع  در فسـاد  و ظلـم  کنتـرل  و کـاهش  درجهتی انیشا کمک تواند می »رانهیشگیپ«
  .گردد انداز پسي بازساز و جنگ ای ینظام مقابله مراحل گزاف هاي نهیهز بسا چه ،نموده

 بوده بشر حقوق طرفدار ،تر رقدرتپ وتر  یمنطق اریبس واکنش، مرحله در میکر قرآن
 بـه  امر را مسلمانانی مظلوم هر از تیحماي برای ضیتبع نیتر کوچک بدون رایز است؛
ـ ا و است هکردی ظالم هر با جهاد ـ  وی انسـان  بـاارزش،  اریبسـ  امـر،  نی  ؛اسـت ی اخالق
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 چشم و است کرده عمل فیضع وی نشیگز اریبس باره نیدرای جهان جامعه که یدرصورت
 ه،یسـور  ن،یبحـر  يکشـورها  در وقوع درحال هاي تیجنا ،ملل سازمان بان دهید نیزبیت

ـ  ،کند می مشاهده را گناه یب انسان هزاران شدن دهیکش وخون خاك به و.. .و یمن  دمی ول
  ست؟ین آن انجام معناي به تیمسئول رشیپذ ایآ. آورد نمیبر

 دینما می قسط و عدل اساس بر جوامع اصالح به امر میکر قرآن ،يبازساز مرحله در
ـ تقو و حفظ بهی انیشا کمک امر نیا که  در اگـر  زیـرا  ؛کنـد  هـا مـی   انسـان  هیـ روح تی

 احسـاس  جامعـه  آن شـهروندان  شـود،  ستهینگر احترام دهید به بشر حقوق بهاي  جامعه
 نحو به را خود فیوظا جهیدرنت و ستندینی حق چیه شدن مالیپا شاهد و کنند می آرامش
 مرحلـه  در ــ  یالملل بین تیحما تیمسئول اصل در که یدرصورت دهند؛ می انجام احسن
  .است نشدهها  انسان میان قسط و عدالتي اجرا بهاي  اشاره چیه ـ يبازساز

 بـه  امـر  مسـلمانان  بـه  نکهیا بر عالوه ،جور و ظلم تیحاکم با مقابله در میکر قرآن
 مهـاجرت  امـن  منـاطق  بـه  تـا  کند می هجرت به امر زین مظلومان خود به ،کند می جهاد

 است نشده گذاشته مظلومان خود عهده براي  اشاره چیه الملل بین حقوق دری ول ،ندینما
 .برسد راه از آنانیی رهاي برا تا باشندی خارج یقدرت منتظر دیبا صرفاً افراد نیا و

 واسـت   گرفته قراری الملل بیني ها سازمان کار دستور دری تازگ به بحث مورد اصل
 اریبسي ها تیفعال باره دراینرغم اینکه  به .داردیی ها نقص و باشد می راهي ابتدا در هنوز
 نظر با منطبق وی آرمان جامعه با و ستین جامع وی کافی ول ،است گرفته صورتی خوب
 دسـته  کشـتار  جـرم  چهارفقط  الملل بین جوامع چرامثال  براي دارد؛ي ادیز فاصله قرآن
 قرار نظر مـد را تیبشر هیعل تیجنا وی قوم اي ینژادي پاکساز ،یجنگ تیجنا ،یجمع
 )Human Security( »انسانى تیامن« ه،ینظر نیا هیما جان و جوهره هکنیا نه مگر اند؟ داده

 چیهـ  و دارد نامستضعف از جانبه همه تیحما و دفاع به امر قرآن ظاهر هکنیا ماک است؟
 و مداخلـه  ىالملل بین ونیسیمک گزارش سوییاز و است نداده قرار باره دراینی تیمحدود

ـ امن شـامل  را انسانى تیامن دولت، تیمکحا  و اجتمـاعى  و اقتصـادى  رفـاه  جسـم،  تی
 عناصر از معدودى تعداد فـقط هک اسـت چگونه پس ؛داند مى انسانى شرافت و حرمت

 رد؟یگ مى قرار نظر مد انسانى تیامن
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انـد   کـرده  اشـاره  الملـل  بین حقوق زیناچ بضاعت به ،پرسش نیا به پاسخ در یبرخ
 آن ریچــشمگ  توسـعه  و مثبت تحوالت همه رغم به که) 192ص ،1390 ،يسوار: ك.ر(

ـ  بـین  صـحنه  در سوییاز و است زیناچ آن بضاعت هنوز بشر، حقوق حـوزه در  ،ىالملل
 در ىالملل بین جامعه اعضاى هک است نکمم زمانى موضوع، یک نهیهز مک ردنک اتىیعمل

 رسد مىنظر  بهولی  .بـاشند دهیرسـ وفاق به مسئله آن فیتعر و معنادرباره  نظر، مرحله
ـ امني شورا  ارکـان  ازی یکـ  کـه  )United Nations Security Council( متحـد  ملـل  تی

 دارد، عهـده  به رای الملل بین صلح و تیامن ازي پاسدار فهیوظ و است متحد ملل سازمان
 هـاي  میتحـر  بیتصـو  صلح، پاسداري روهاین اعزام شامل و بوده ریفراگ قدرتش طهیح

 ؛اسـت  1...و متخاصمي کشورها هیعلی نظامي روین از استفاده اجازهي اعطا وی الملل بین
 .است مذکورپرسش ي برای هیتوج مذکور پاسخ و

  :شود می شنهادیپ اساس براین
  .یابد اختصاصی انسان وی اخالق ،یقرآن اصلِ نیاي برای کاف بودجه ـ
 ضیتبعی راسالمیغ وی اسالم توسعه، درحال و شرفتهیپي کشورها میان آني اجرا در ـ

  .ردینگ صورتی تعصب و
 قـرار  نظر مد لحاظ هر از بشر تیامن ویابد  توسعه بحث مورد نِیدکتر میجرا شمول ـ

  .نباشد محدود چهارگانه میجرا به و ردیگ
  .دیآ دست به مذکور اصلی بانیپشت در کشورها جانبه همهي همکار و توافق ـ
ي بازسـاز  و واکـنش  ،يریشگیپ گانه سه مراحلي اجراي برا الملل بین جوامع در ـ

ـ  هـر  که نباشد گونه این و برداشت گام مشروع و قانونمند دیبا  بهانـه  بـه ی دولت
 در خصوصـاً  ؛کند دخالت ي دیگرکشورهای داخل امور در ،نامظلوم از تیحما

ـ امني شـورا  و ملـل  سازمان دیمؤ دیبا حتماً کهی نظام واکنش مرحله  قـرار  تی
  .باشد گرفته

 فـراهم  ها ملت يبرا را تیعقالن همراه به بشر حقوق منشور به عمل نهیزم بتوان دیشا تا
  .برداشت گام د،ینما می فیتوص را آن میکر قرآن کهاي  فاضله نهیمدي سو به و کرد

                                                   
 .The United Nations. Retrieved on 2008-16-03ر.ك:  باره این. براي کسب اطالعات بیشتر در 1
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  نتیجه
ـ  قـرن  پـانزده  به نزدیک میکر قرآن گفت توان می گذشت، آنچه به باتوجه  مراحـل  ش،یپ

 آورده از حقوق بین الملل تر منسجم و تر معقول اریبس را تیحما تیمسئول اصل گانه سه
 سو ازیک که است یافته اختصاصي ریشگیپ به اتیآ اعظم بخش که صورت نیبد ؛است

 و دارد میبـاز  گـران ید بـه  ظلـم  از را انسـان  ،تقـوا  تیـ رعا و مواعظ ات،یاخالق انیب با
 و رعـب  نـه یزم ،ینظـام  حـوزه  در اقتدار کسب و روین تیتقو به هیتوص با دیگر ازسوي
 مرحلـه  در .فتندین ظلم و استضعاف فکر به ظالمان تا سازد می فراهم را ظالمان وحشت
 مناطق به هجرت به را مظلومان ،کند امر می ظالمان با جهاد به نکهیا بر عالوه نیز واکنش

 هیتوصـ  قسـط  و عـدالت ي اجرا و اصالح به ،يبازساز مرحله در و استامر کرده  امن
 عمـل ی نشـ یگز و فیضع اریبس مذکور اصلي اجرا در ملل سازمان که درحالی ،کند می

ی هـای  تیـ موقع بـر هـا   تیـ حما و هـا  کمک ر،یاخ سال سه دراي که  گونه به ؛است کرده
 آن هاي تیحما از ي دیگر،ها تیموقع و ندا شیخوي ها دولت مقبول کهاند  شده متمرکز

ـ با ،يبازسـاز  و واکـنش  ،يریشگیپ گانه سه مراحلي اجراي برا البته .اند مانده بهره یب  دی
ـ  هـر  کـه  نباشـد  گونـه  این و کرد عمل مشروع و قانونمند  از تیـ حما بهانـه  بـه ی دولت

 واکـنش  مرحلـه  در خصـوص  به ؛کند دخالت ي دیگرکشورهای داخل امور در ،نامظلوم
  شده باشد. دییتأ تیامني شورا و ملل سازمان سوياز دیبا حتماً کهی نظام
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  منابع
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؛ مجازات مرتد و پاسخ به شبهات
  اهللا معرفت تیآ دگاهیبه د ینگاه با

  *یمونیل يداود دیسع   __________________________________________________________  

  چکیده
اتخاذ  سبب به فقط آیا مجازات مرتد، ولی استمسلّم  امري، مجازات مرتد در فقه اسالمی

امعـه دینـی و مقابلـه بـا حکومـت      ج تضـعیف ، فسـادانگیزي  سـبب  بـه  یک عقیده است یا
اي قابل تحمیل و مجازات است؟ این موضوع با عدم اکـراه   آیا امر قلبی و عقیده ؟اسالمی

  ؟در دین چگونه سازگار است
لکه ب، نه براي داشتن یک عقیده ،درصدد اثبات این نکته است که مجازات مرتدنویسنده 

هاي  خواسته نه ـ شبهه علمی باشد، ارتداد أاگر منشبنابراین ؛ براي یک عمل مجرمانه است
بایـد از  ، اسـت  بایـد در رفـع آن کوشـید و تـا عنـاد و لجاجـت وي ثابـت نشـده         ـ نفسانی

امري قلبی است که قابلیت اکراه و اجبار ، گرچه عقیده بنابراین ؛مجازاتش خودداري کرد
عـدم اکـراه   « منافاتی میان رو ؛ ازاینو عمل مجرمانه امري اختیاري است رفتار، ولی ندارد

شدن زمینه  هاد با کفار براي فراهمج گونه که همان. و مجازات مرتد وجود ندارد »در دین
 طواغیـت از سـر راه برداشـته    ،دعوت و رساندن کلمه حق به مردم اسـت و در ایـن مسـیر   

  .شود نمی دین تحمیل ولی ،شوند می

  .نیالد یکراه فإال ، دهیعق يآزاد، مرتد: گان کلیديواژ
                                                   

  ).saeeddavoodee@gmail.com( یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتی* عضو ه

mailto:saeeddavoodee@gmail.com
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  مقدمه
این موضوع  .مجازات مرتد است و انگاري رمج ،از مباحث مهم در حقوق کیفري اسالم

الحـدود آن را   دیرین در فقه اسالمی دارد و فقها در کتـب خـویش در کتـاب   اي  پیشینه
گـردد و مجـازات او    مـی  بـر  سنّت به کتاب و ،ارتداد انگاري رمج ریشه اند. مطرح کرده

  اند. از قرآن براي آن مستنداتی را ذکر کرده برخی فقها هرچند؛ دارد سنّت ریشه در
ـ پیش از اسـالم در د . نیز مطرح بوده استدیگر مجازات مرتد در ادیان  هـود و  ین ی

. براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شـده اسـت   ،رم شناخته شدهج ارتداد ،تیحیمس
  :تاب مقدس آمده استکدر 

ـ پ: دیـ گو و مـى  ... ننده خوابى وجـود دارد کریا تعبیشگو یان شما پیاگر م ان یامبر خـدا ی
ن یتـر  مىیا صمیشاوند ین خویتر یکاگر نزد. دیشکُشگو را بیآن پ ... دیگرى را بپرستید

د و بـر او  یشنهاد ناپسند او را برمال سازیپ، ندکگر دعوت یان دیشما را به خدا، دوست
ـ نکد و با دستان خود او را سنگسار یشکُد و بینکرحم ن ، ترجمـه تفسـیري تـورات   ( دی
  .)186ص، 1955

 ،مطرح بوده است فقها در آثار مفسران و ،اسالم حکم ارتداد و شبهات مربوط به آن در
آن است که به چه دلیـل کسـی را بـه صـرف تغییـر عقیـده و        میان درایننکته مهم  ولی

انسـانی را بـه   ، تـوان بـا خشـونت و تهدیـد     می کنند؟ آیا می زاتبازگشت از اسالم مجا
انتخاب یک عقیده اسـت یـا    سبب به فقطآیا مجازات مرتد  ؟اشتپذیرش یک دین واد

بـراي   فقـط آیا در قرآن مجازاتی براي مرتد بیان شده است یـا   ؟امري فراتر از آن است
  ؟مجازات آن بر عهده خداوند در قیامت گذاشته شده است ،شده انگاري رمج ارتداد

 اهللا آیـت  و مرحـوم انـد   پاسـخ گفتـه  هـا   جمعی از اندیشمندان معاصر به این پرسش
  .بدان پرداخته است ثري الجامعالتفسیر األنیزدر  محمدهادي معرفت

مجـازات مرتـد ریشـه در قـرآن     ، اوالً اثبات این نکته است کـه  درصدد حاضر مقاله
کـه روایـات    برگرفتـه از قـرآن نیسـت و روشـن اسـت      فقـط فقه اسـالمی  ، ثانیاً؛ رددا

در این موضوع  سنّت اجماع فقهاي شیعه و اهل. است نیز از منابع استنباط نامعصوم
شـامل   حکم ارتـداد ، ثالثاً دارد؛در منابع اسالمی  یحکم چنینداربودن  حکایت از ریشه
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و ایجاد تزلزل گري  هت فتنهج بلکه به، وجود شبهه و تردید سبب بهکه نه  مرتدانی است
و آن را علنی  یف حاکمیت اسالمی از دین خارج شوندقصد تضع امعه اسالمی و بهج در

و تغییـر دیـن را ابـزاري بـراي مقابلـه بـا       بکوشند ترویج افکار باطل خود  براي و کنند
  .حکومت اسالمی قرار دهند

و  انگـاري  رمجـ  ،اقسـام ارتـداد  ، شناسی به مفهوم، وپیش ر در مقالهمنظور  بدین
و سپس به شـبهات   شود میمجازات مرتد در قرآن و روایات و اقوال فقها پرداخته 

از توبـه مرتـد و   ، گیـري  براي تکمیل و نتیجـه . خواهد شد در این حوزه پاسخ داده
پذیرش توبه ، شود و با تنقیح مناط می تفاوت میان انواع مرتد در پذیرش توبه بحث

ـ ها  همه آن تالش شده است در این مباحـث ـ   . اثبات خواهد شد ـ با تحقق شرایط 
 اهللا آیـت  ،پـژوه برجسـته   ـ از نظرات استاد محقق و قـرآن   اطالعات موجود مقدار به

  .شود استفاده محمدهادي معرفت

  شناسی مفهوم. 1
مرتـد را  «: دیـ گو مـى سـپس  . دانـد  شه اصلى ارتداد را رجوع و بازگشت مىیر فارس ابن

. )386ص، 2ج ،1404، فارس (ابن »نامند مرتد مى، گردد ش بازمىیفر خوکه به کنظر  ازآن
) كپـژوا ( گردد وه برمىکه با برخورد به کشه اصلى ارتداد را به صوتى یر عباد بن صاحب

به معناى رجـوع و مرتـد را    زین وهرىج ).257ص ،9ج ،1414، عباد بن صاحب( داند مى
پـس از   راغـب اصـفهانى  . )473ص، 2ج ،1407، جـوهري ( شـمرد  ن باب مـى یهم ز ازین

 دانـد  مـی  نی ارتـداد را بازگشـت از اسـالم بـه کفـر     ایکی از معـ ، شناسی این واژه لغت
  .)348ص، 1412، راغب اصفهانی ر.ك:(

آن را بـه بازگشـت از    طوسىخ یش .ان شده استیفى براى ارتداد بیدر اصطالح تعار
 حلّـی،  محقـق  ر.ك: / نیـز 281ص، 7ج ،1388، طوسـی ( رده اسـت کنا فر معکاسالم به 

د ثانى عالوه بر بازگشـت  یشه. )389ص، 5ج ،1421 حلّی، عالمه /171ص، 4ج ،1409
ـ نفـى خـدا و پ  ، فرکاز اسالم به  ـ ، امبرانیـ ب پیذکـ امبران و تی شـمردن   ن حـالل یهمچن

شمردن حالل قطعى  حرامعنى ، یس آنکعیا  مثل زنا ؛اجماع حرام است ه بهکى یها حرام



180
 سعید داودي لیمونی  

ار مـا  کإن: «دیگو لى مىک اي داند و در ضابطه ز سبب ارتداد مىیاح و مانند آن را نکمثل ن
شـهید  ( »شـود  سبب ارتداد مى، ن استیات دیار آنچه از ضرورکان :ن ضرورةیعلم من الد

  .)333ص، 9ج ،1410، ثانی
، 41ج ،1366، نجفـی ( دارد ان مـى ین مضمون را بیه به همیفى شبیتعر واهرج صاحب

فـر  که از اسـالم بـه   کـ داننـد   سى مـى کمرتد را  ،و فقهاى معاصر نـى یخمامام . )600ص
بـودن   مانند واجـب  ـ نیمى ضرورى از دکحیا  رسول خدا شودیا  ر خداکبرگردد و من
ـ ار ضـرورى د که انکشرطى  البته به ؛ندکار کرا ان ـ نماز و روزه ـ ار خـدا  کـ بـه ان ، نی ا ی

ـ بازگشـت از د  هرحـال  به. )494ص، 2ج ،1387، مراجع تقلید( شودرسولش منتهى  ن ی
  1.ن موجب ارتداد استیام ضرورى دکار احکا انیب خدا و رسول یذکفر و تکاسالم به 

ـ بازگشـت از د «: انـد  ف ارتـداد گفتـه  یدر تعر سنّت فقهاى اهل  »فـر کن اسـالم بـه   ی
بـا  ، افرشدن مسـلمان ک: «اند گفتهف آن یبرخى در تعر. )76ص، 10ج ،تا] [بی، قدامه (ابن

 »فر به اسالم استکه متضمن کا افعالى یفر دارد و که اقتضاى کا الفاظى یح یسخن صر
یـا   ر نمـاز کـ ه منکـ سى ک رو ازاین؛ )180ص، 22ج ،1427، وزارت اوقاف کویت ر.ك:(
  .)187ص ،همان( ز مرتد استیاو ن، ن اسالم باشدیات دیگر ضروریحج و د ،اتکز

  ام مرتدکو اح اقسام. 2
آنگـاه  ، کسی که از پدر و مادر مسلمان زاده شـده نخست، قسم  ؛مرتد بر دو قسم است

اعـدامش  ، اش مورد قبـول نیسـت   که چنین شخصی توبه مرتد فطري)( ده استشمرتد 
 و این احکام بـر او  گردد می شود و اموال او تقسیم می داج همسرش از او، قطعی است

، شـود  نمـی  البته زن مرتد اعدام .به بالد کفر پناه برده باشدحتی اگر  ،اري خواهد شدج

                                                   
یا مشروط بر آن است که به انکار شریعت و بوده ارتداد سبب در اینکه آیا صرف انکار ضرورى دین  .1

  ).88ـ81، ص1386انکار خدا و رسولش منتهى شود، میان فقها اختالف نظر است (ر.ك: هاشمى، 
اند کـه انکـار ضـرورى     ویژه متأخرین و بیشتر فقهاى معاصر بر این عقیده البته بیشتر فقهاى شیعه، به  

انکارخداوند یا نبوت منجر شود و بـه خـودى خـود     تحقق ارتداد است که بهسبب دین درصورتى 
 ).88سبب مستقلى براى تحقق ارتداد نیست (همان، ص
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  .وگرنه همیشه در حبس است ،گیرند تا توبه کند می بر او سخت، بلکه زندانی شده
از پدر و مادر غیرمسلمان زاده ـ  کسی که از کفر به اسالم روي آورده ،قسم دوم

چنـین   .مرتـد ملـی)  ( و آنگاه مرتـد گشـته اسـت    ـ  شده استمسلمان  هابعد، شده
 حلّـی،  محقـق ( شـود  مـی  اعدام، اگر به اسالم بازنگشت ؛شود می شخصی توبه داده

  .)171ـ170ص، 4ج ،1408
ن احکام را میان فقهاي شیعه یا، پس از نقل سخن محقق محمدحسن نجفیفقیه نامی 

  ).605ـ603ص ،41ج ،1366، نجفی ر.ك:( داند می اجماعى
انـد و   ملـى نگذاشـته  مرتـد  ان دو قسـم مرتـد فطـرى و    یم تفاوتی سنّت فقهاى اهل

شـته  ک ،ردکدهند و پس از آن اگر توبه ن تا سه روز مهلت مى ،معتقدند مرتد را توبه داده
ـ . )192ــ 191ص ،22ج ،1427، وزارت اوقـاف کویـت   ر.ك:( شـود  مى ن غالـب  یهمچن

سـتحق قتـل   سـتند و هـر دو را م  یان زن و مرد مرتد تفاوتى قائـل ن یم سنّت فقهاى اهل
ه زندانى شـده تـا توبـه    کبل، شود شته نمىکمعتقد است زن مرتد  فهیابوحنولى ، دانند مى
  ).376ص ،2ج ،1415، رشد ابن /195ـ194ص ،همان( ردیبمیا  کند

ى یاختالف نظرها، ام آنکات احیزئج هم در گستره معناى ارتداد و هم هرحال به
اى از مـوارد   ام قطعى مرتد در پـاره کاز اح، استمسلّم آنچه  اما، خورد چشم مى به

  .قتل است

  انگاري ارتداد در قرآن رمج .3
سـخن از آرزوى   ییاجـ در  .استشده اى قرآن توجه ج روشنى در چند بحث ارتداد به

 فـر روى آورنـد  کبـه  ، آوردن مـان یه دوست دارند مسلمانان پـس از ا کتاب است کاهل 
روى از یـ ه درصـورت پ کـ دهـد   دار مـى به مسلمانان هشـ  ،گریجاى د ) و در109: بقره(

همانند ) و 100: عمران آلر.ك: ( گردانند فر بازمىکآنها شما را به  ،تابکگروهى از اهل 
ارى کـ انیمـان را ز یبازگشـت از ا کـه  ز مطرح شده اسـت  ین يگریه دیمضمون در آاین 
ان بـا  کان نبـرد مشـر  یـ سوره بقره پس از ب 217ه یو در آ )149: عمران آلر.ك: ( داند مى

  :دیفرما مىآشکارا  ،ن اسالمیمسلمانان به هدف بازگرداندن آنها از د
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نْ  ونْیمم دکرْتَدنْ دع فَیم هینو تم  ونْ کهى الـدف مالُهمأَع بِطَتح کلَئرٌ فَأُویاف ـرَةِ واالْخا و 
ف مالنَّارِ ه ابحأَص کلَئونَیأُودا خَالفـر  کنش برگردد و درحال ییه از آکاز شما  یکهر :ه

سانى اهل کن یرود و چن بر باد مى، ا و آخرتیدر دن او ]گذشته یکن[ تمام اعمال، ردیبم
  1.اودانه در آن خواهند بودج و ندا دوزخ

نخست م یرکقرآن  .ن بحث پرداخته شده استیز به این عمران آلسوره  91ـ85آیات در 
ست و آنگـاه  یرفته نیاز او پذ ،ندین خود برگزیاسالم را د ر ازیغ هرکسند ک ح مىیتصر
امبر یـ ت پیـ هاى روشن و فهم حقان دن به نشانهیه پس از رسکد یگو سانى سخن مىکاز 

فرشـتگان و همگـى مردمـان     ،سانى را مستحق لعنـت خـدا  کن یچن .افر شدندک رمکا
ـ نک سـپس توبـه   ،نـد ک دان آنها اشاره مـى یاوج داند و آنگاه به عذاب مى دگان را اسـتثنا  ن
نامد و سـخن   افران شدگان را گمراه مىکمان و ینندگان از اک گر برگشتیبار د. دینما مى

 109-106 اتیـ در آ .نـد ک ن گروه و عذاب آنهـا در آخـرت مـى   یرش توبه ایاز عدم پذ
اران کانیند و آنها را مستحق عذاب و از زک مان اشاره مىیفر پس از اکز به یسوره نحل ن

ز از عـذاب سـخت مرتـدان    یـ نسوره محمد  27-25ات یدر آ. ندک آخرت معرفى مىدر 
  2.دیگو سخن مى

داند  رمى مىج ارتداد را و دهد می هشدار به مرتدان شدیداً ات گذشتهیمجموع آ
اى ج ،بودن ارتداد تیرم و معصج در رو ازاین؛ ه مستحق لعن و عذاب الهى استک

، نجفی( ره استیبکن گناه یتر اند ارتداد بزرگ ردهکح یفقها تصربرخى . ستیشبهه ن
  .)134ص ،13ج ،1366

  مجازات مرتد .4
پس از بحث از جرم انگاري نوبت به مجازات مرتد می رسد کـه آیـا مجـازات وي در    

                                                   
، 1417ی، یطباطبـا  /552، ص2، ج1372سبب ارتداد و کافرشدن است (ر.ك: طبرسی،  حبط عمل به .1

  ). 167، ص2ج
2. ب عد ما تَ نْ بم مارِهب لَى أَدوا عتَدینَ ارقَالُوا إِنَّ الَّذ منَّه ملَى لَهم * ذَلک بِأَ أَ و ملَ لَهوى الشَّیطَانُ سدالْه مینَ لَه

تْه فَّ ا تَو لَم إِسرَارهم * فَکیف إِذَ اهللاُ یعرِ وم نُطیعکم فى بعضِ االْ ا نَزَّلَ اهللاُ سوا مینَ کرِهلَّذ ونَ لب م الْمالَئکۀُ یضْرِ
هوهجو.مهارب أَد م ْو 
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  قرآن آمده است ؟ آنگاه در روایات و اقوال فقها چه مجازاتی براي مرتد مقرر شده است ؟ 

  قرآنمجازات مرتد در . 4ـ1
ـ م وى مرتد سخنى بـه یدر قرآن از مجازات دن، ان شدیات درباره ارتداد بیبا آنچه از آ ان ی

 سنّت اما برخى مفسران اهل ،امت استیعذاب و خسران و مانند آن مربوط به ق ،امدهین
ـ هـو   مت وینه فَیم عنْ دکرْتَدد منْیمنْ  و« ملهج لیذ ا یأَعمـالُهم فـى الـدنْ    افرٌ فَأُولَئـک حبِطَـت  ک

چ عمل صالحى را انجام نداده یا هیعنى گویاند حبط در عمل  گفته ،)217: بقره( »واالْخرَةِ
ـ ا به ایخسارت او در دن .ده استید انیا و آخرت زیدر دندلیل  همین بهاست و  ل یـ ن دلی

، فخـر رازى ( شـود  شـته مـى  ک ؛ زیـرا رود د ناشى از اسالم از دست او مـى یه فواکاست 
على دعبداألیسـ  اهللا آیـت  مطابق نظـر ). 136ص ،2ج ،1412، مراغى /394ص ،6ج ،1420

اعمال او ، فر بازگرددکنش به یه اگر از دکنظر  نیازا؛ د مرتد استیه تهدین آیا، سبزوارى
بودن  مانند محقون ؛شود باطل مى، مان استیه مترتب بر اکام ظاهرى کا از نظر احیدر دن

  .)307ص ،3ج ،1413، سبزواري(... دوستى و همراهى مؤمنان با او وخونش و 
آیـه بـه    ؛ردکـ اسـتفاده   روشـنی  بـه ه نتوان مجازات مرتد را یرسد از خود آ مى نظر به

ثـواب و   باعـث ر آنهـا  یـ ار خککند و اینکه  می ا و آخرت اشارهیحبط اعمال مرتد در دن
معـى از مفسـران بـدان اشـاره     جسـت و آنچـه را   یوى و اخروى براى آنان نیات دنکبر
نیز به خسـران   معرفتاستاد . م قطعى مرتد در فقه استکات و حیروا سبب به ،اند ردهک

شـود و   می کند و اینکه در دنیا به حقارت و پستی دچار می دائمی چنین شخصی اشاره
بـه   باتوجـه . )376ص، 5ج ،1429، معرفـت ( ایگاه بدي در انتظارش هستج در آخرت

 ــ  فاقد شرط صحت اعمال ـ که همـان ایمـان اسـت    ، رود می مرتد بر کفر از دنیااینکه 
که حقیقت آن هنگامی کـه  است اعمالش از روز نخست باطل  یتمام رو ازاین؛ باشد می

سیدمحمدرضـا   اهللا آیـت  .)384ص، همـان ( شـود  مـی  کشـف ، میـرد  مـی  با حالت ارتداد
، گلپایگـانی ( »ر قتل مرتـد وجـود نـدارد   لى بیدر قرآن دل«: ندک ح مىیز تصرین گـانى یگلپا

  .)345ص، 3ج ،1412
 كد بـه شـر  یـ پرستى و ارتـداد از توح  ات مربوط به مجازات گوسالهیاز آ حال بااین
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سـوره بقـره    54ه یـ وى و در آیسوره اعراف از ذلت دن152 هیه در آکل یاسرائ توسط بنى
، 1ج ،1372، طبرســی ر.ك:( ) داده اســتمکفَــاقْتُلُوا أَنفُســ( گریدیکــاز دســتور بــه قتــل 

ــایی /238ص ــیرازي  /189ص، 1ج ،1417، طباطبـ ــارم شـ  ،)255ص، 1ج ،1374، مکـ
ـ ا هرچنـد  ؛م قتل بـراى ارتـداد آمـده اسـت    کزحیه در قرآن نکرد کتوان استفاده  می ن ی

و بـا استصـحاب شـرایع سـابقه      ولى نقـل قـرآن  ، بودهل یاسرائ ماجرا مربوط به قوم بنى
 ،سـوره اعـراف   149ه یـ در آگفتنی است . مجازات مرتد استفاده کرددى بر ییتوان تأ مى

ـ   « :ان آمده اسـت یم ز سخن بهیت نیمعج نیمانى و توبه ایاز پش طَ فـقـا سلَم ـ أَ یو هِم و یدی
 نْ لَمضَلُّوا قالُوا لَئ قَد ما أَنَّهأَویر نا وبنا رمرْ لَنا لَنَیرْحـنَ  کغْفـرِ ونَنَّ ما یـ گو حـال  بـااین ، » نیالْخاس

 .صادر شده اسـت  گریدیکفرمان قتل آنها توسط  ،افى دانسته نشدهکتوبه از گناه ارتداد 
بعیـد نیسـت بتـوان از    ولـی   1،فقها و مفسران بیان نشده است وسیله بهالبته این استفاده 

اي  سـابقه  بـی امـر   ،در نگاه قرآنکم  دستحکم مجازات مرتد را استفاده کرد و ، این آیه
  .نیست و معقول و منطقی است

معاصی کبیره یا معاصی مختل  کم دست ـ همچنین با قبول این قاعده که هر معصیتی
 دانستن ارتداد ازسوي قرآن رمج توان می ،رمی مجازات داردج رم است و هرج ـ  به نظام
  2.و مجازات آن را برابر قاعده پذیرفتکریم 

                                                   
 بوده جمعی هاسرائیل دست اند، شاید گفته شود ارتداد بنی فقها به این آیه استناد نکردهباره که  دراینالبته  .1

 ایـن و  ه اسـت عنوان حجت خدا درمیان آنها بـود  به هارون حضرت وجود سبب به و مجازات ایشان
خـدا میـان    عبارتی باوجود نبـی  به ؛باشداسرائیل با حکم ارتداد در اسالم  فارق مجازات بنی تواند می

چنین مجازات سختی  اسرائیل بنی با ارتدادبنابراین  ؛طور کامل تمام بوده است آنان، حجت بر آنان به
درصورتی اتفـاق   اجراي حکم ارتداد در اسالم نیز باید دقیقاً ویسنده،عقیده ن اما به ،بر آنان تعیین شد

که شاید  ـبیفتد که با روشنگري و رفع ابهامات مرتد، حجت بر او تمام شده باشد و به صرف ارتداد 
طـرح   ،شداشاره گونه که  توان او را مجازات کرد. البته همان نمی ـ ب شبهاتی اتفاق افتاده باشدبس به

بر اساس  فقطنه آنکه بتوان  ،هاي وحیانی است عدم استبعاد مجازات مرتد در آموزهبراي مذکور آیه 
 مفاد این آیه حکم به اعدام مرتد داد. 

اینکه آیا این قاعده شامل همه معاصـی  در  فقط ؛مورد پذیرش فقهاست» التعزیر لکل معصیه«قاعده  .2
ی است که سبب اختالل در نظام و یا مخصوص گناهانشود،  را شامل می است یا فقط معاصی کبیره

 ،بـه بعـد)   102ص ،1396 ،سعید ،:داودي ، اختالف نظر است (ر.كباشد میتضعیف جامعه اسالمی 
  ولی درهرصورت شامل ارتداد خواهد شد. 
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  و اقوال فقها اتیمجازات مرتد در روا .4ـ2
 در هرچنـد  ؛است سنّت عه و اهلیات و اجماع فقهاى شیروا ،ل مجازات مرتدیعمده دل

 ن اشاره شـد ـ ولـى اصـل    یش از ایه پکست ـ  ه هاي ن دو فرقه تفاوتیان ایات میزئج
، 5ج ،1414، طوسـی  ر.ك:( عهیمـورد اتفـاق شـ   ، طیواز قتل مرتد پس از احراز شـرا ج

، نجفـی  /155ص، 13ج ،تـا]  [بی حلّی، عالمه /281ص، 7ج ،1388، همو /354ـ353ص
، بهـوتی  /74ص، 10ج ،تـا]  [بـی ، قدامـه  ابـن  ر.ك:( سنّت و اهل )605ص، 41ج ،1366
  .) است376ص، 2ج ،1415، رشد ابن /213ص، 6ج ،1418

  :ه فرمودک ت نبوىیمله رواجاز؛ ز مورد استناد قرار گرفته استیات متعددى نیروا
أو قتـل نفـس   ؛ زنا بعد إحصـان  أو، مانیفر بعد إ: کحدى ثلثألّا بإمسلّم  حلّ دم امرئیال 
ه پـس از  کـ سـى  : کسـت یز نیاج ن سه موردیز در اج ختن خون مسلمانیر :ر نفسیبغ
 ،1410، ابـوداود سجسـتانی  ( در زناى محصنه و در قصاص ]،= مرتد[افر شود کمان یا

  .)61ص، 1ج ،تا] [بی، احمد حنبل /330ص، 2ج
ولـى مـورد اسـتناد فقهـاى     ، باشد می سنّت ت در اصل از منابع اهلین دو روایا هرچند

، 1417، زهـره  ابـن  /281ص، 7ج ،1388، طوسـی  ر.ك:( ز قـرار گرفتـه اسـت   یـ عه نیش
  .)23ـ22ص، 15ج ،1413، شهید ثانی /380ص

 ؛ اگرچـه نقل کرده، آمده سنّت اهل هاي در کتاب برخی روایات را که معرفـت عالمه 
روایتـی کـه در آن از سـوزندان افـراد مرتـد       ازجملـه  ؛اسـت کرده  نقدرا ها برخی از آن

  :نویسد می ایشان پس از نقل روایت. استمیان آمده  سخن به علیمنان ؤامیر موسیله  به
اي از دشمنان براي کاستن از شأن و منزلت  علی است که عدهج این حدیث یک حدیث

انـد   ــ سـاخته و پرداختـه    از رسـول خـدا  ـ پـس   ترین فرد به داوري داناترین و آگاه
  .)417ـ416ص، 1429، معرفت ر.ك:(

؛ عى در باب حد مرتد آمده اسـت یثى شیدر منابع حدنیز گرى یات متعدد دیاست روا گفتنی
ـ م ییهـا  تفاوت، اتین روایدر ا کهط آن ـ  یقتل مرتد ـ با احراز شرا مثالً  ان اقسـام مرتـد و   ی

  1.)332ـ323ص ،28ج ،1403، عاملی حرّ ر.ك:( شده استان یز بیان مرد و زن مرتد نیم
                                                   

 کند.  اقسام و احکام آن را بیان می ،درمجموع شانزده روایت با مضامین متعدد، حکم مرتد .1
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  م مرتد و پاسخ به آنکشبهه در ح .4ـ3
سـه شـبهه مهـم    پیش رو، که در مقاله  شبهاتی مطرح شده است ،حکم مرتد درباره

  شود. میبررسی 

  عدم حکم مجازات مرتد در قرآن. 4ـ3ـ1
م آن کـ برخـى در ح  اسـت  وى مرتد در قرآن سـبب شـده  یعدم بیان صریح مجازات دن

  :دیگو مى باره دراینسندگان یى از نو. یکنندکد یترد
ن خود تنهـا از  یاما بنابر منطق مت، فر را مذموم دانستهکمان به یر اییم اگرچه تغیرکقرآن 

ل اعدام و حـبس ابـد را   یوى ازقبیچ مجازات دنیعاقبت سوء اخروى آنها خبر داده و ه
  .)1380، کدیور( رده استکز نیتجو

ى در یاج »اهللا تابکحسبنا « شعار .ستیعت فقط قرآن نیه منبع شرکروشن است  اسخ آنپ
گذارى در اسـالم  گر قانونیمنبع د، اهللا تابکنار کز در ین سنّت و نى ما نداردیهاى د آموزه
ه کـ همچنین گفتـه شـد   . )164ص، 1ج ،1387، مکارم شیرازي و همکاران ر.ك:( است

 ،نویسـنده  نظر بهالبته . م مرتد صراحت داردکبر اعدام حات متعددى یاجماع فقها و روا
  .رساند می سوره بقره نیز چنین مجازاتی را 52آیه 

  تردید در حجیت روایات.4ـ3ـ2
  :معتقد است، رسد ات مىیسنده مزبور چون به رواینو

ت و اعتبار خبر یل حجیدل. همگى خبر واحد است ،ادشده درمورد اعدامیام کمستند اح
گر امور ـ به خبـر   یار مهم ـ برخالف د یر و بسیبناى عقالست و عقال در امور خط ،ثقه

  .)1380 ،کدیور( نندک تفا نمىکثقه ا
ه اخبـار متعـددى از   کـ بل ،سـت یخبـر واحـد ن  فقط م کن حیمستند اباید گفت پاسخ در

ـ ک است سنّت عه و اهلیان فقهاى شیو اجماع م سنّت عه و اهلیمنابع ش ن یـ ش از ایه پ
چون مـورد عمـل قـرار    ، له متواتر نباشدئن مسیاگر اخبار مستند در ا« نیبنابرا ؛شد انیب

 ،1413، گلپایگـانی ( »نـد ک ت مىیفاکبراى استناد ، است گرفته و بر آن اجماع اقامه شده
  .)347ص، 3ج
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روایات متعدد و در حد استفاضه است و در حدود شـانزده  ، گونه که بیان شد همان
 د مرتضـى یسـ اسـت  گفتنـی  . و احکام مربوط بـه آن وجـود دارد  روایت در حکم مرتد 

ـ ادر ابن ) و21ص، 1ج ،1405، سید مرتضی ر.ك:( ، 2ج ،1410، ادریـس  ابـن  ر.ك:( سی
م را درباره کن حیز همین دانند ن را حجت نمىیه خبر واحد غیرمحفوف به قراک) 58ص

 .)532ص، 3ج ،1410، ادریـس  ابـن  /482ص، 1415، سید مرتضـی  ر.ك:( اند مرتد گفته
ن قطعـى بـوده   یه اخبار مربوط به ارتداد نزد آنها محفوف به قـرا کدهد  نشان مىامر ن یا

بلکه محفـوف  ، یک خبر واحد معمولی نیست، عبارتی اگر هم خبر واحد باشد به ؛است
 ادریـس  ابـن  و سـید مرتضـی   همچونبزرگانی  ن صحت و اطمینانی بوده است کهیبه قرا

  اند. اساس آن فتوا داده بر

  تنافی مجازات مرتد با عدم اکراه در دین. 4ـ3ـ3
راه کـ مخالفت آن با نفـى ا ، ه استشده بر عدم مجازات مرتد اقامه کاى  ن ادلهیتر از مهم

 هیآ، آنن یتر ه مهمکرده است کر کات آن را ذیآ ،ه در قرآن آمدهکمان است ین و ایدر د
  :سندینو برخی مى. است» نِیالد رَاه فىکالَ إِ«

، ل اعدام و حبس ابـد بـراى مرتـد   یى ازقبیها ست درنظرگرفتن مجازاتیدى نیترد
ن است و منـافى  یراه در دکق بارز ایاز مصاد ،ن اسالم و مرگیفار بکردن کریا مخی

، ننـد کنـى را قبـول   یاگر افراد آزاد باشند د نیبنابرا ؛باشد فه مىیه شریو معارض آ
ن تنهـا بـا   یـ شـان در د یبقا، ن را وانهندینباشند آن دآزاد ، نیاما بعد از ورود در د

ـ  درحـالى ، سر اسـت یاجبار و از ترس مجازات م، راهکا رده کـ ه قـرآن آن را نفـى   ک
  ).1380، کدیور( است

تـا روشـن شـود     انواع ارتداد بررسـی شـود  ابتدا  ن استدالل الزم استیبراى پاسخ به ا
» الـدین  کراه فیإال « سپس معناي آیه .از اقسام آن است یک دامکمربوط به  ،مجازات مرتد

بـا   مـذکور  شدن این بحث توسط مفسران در نسـبت آیـه   مطرح سبب بهو شود  بررسی
  کرد:بحث باید  باره دیدگاه مفسران را دراین، آیات قتال و سیف

ت اسالم است و از روى لجاجـت  یمرتد عالم به حقان یگاه :الف) انواع ارتداد
گاه ارتـداد   ؛ز دو گونه استین نیا، شود پردازد و مرتد مى مىار اسالم کو عناد به ان
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م اعدام مربـوط بـه نـوع دوم    کح ؛ندک غ مىیابراز و تبلآن را ند و گاه ک نمىرا ابراز 
  .اولنوع نه ، است

اى از اسـالم برگشـته    شبهه سبب بهت اسالم است و یاهل به حقانج ،ز مرتدین یگاه
ا یـ صـورت   نیـ اهل قاصر اسـت و درا ج ای ؛ى استیها ز داراى شاخهین قسم نیا .است

ز دو قسم ین نیاهل مقصر است و اجیا  .دارد آن را ابراز مىیا  ندک ارتدادش را ابراز نمى
ه درصدد رفـع  کآن یب ،ندک ز مىیغ نیرده و تبلکآن را ابراز یا  ندک ا ابراز ارتداد نمىی دارد؛

. مرتد فقط مربوط به قسـم آخـر اسـت   ز مجازات ین چهار قسم نیاز ا. دیشبهه خود برآ
مرتـد   ،ت اسـالم یـ ه با علـم و آگـاهى بـه حقان   کمرتدى ، ن شش قسمیاز ااساس  براین

ه بـدون اقـدام بـراى رفـع     کاهل مقصرى ج و آن پردازد غ ارتدادش مىیشود و به تبل مى
  1.باشد م مجازات مرتد مىکمشمول ح ،پردازد غ ارتدادش مىیشبهه به تبل

  اند: گفته انمعاصر برخى از
از بـه  یه نکن ـ  یاز اصول د یکه در هرکمعنا نیبد، شبهه واقعى باشد خاطر بهاگر ارتداد 

ـ ؛ ستیمعاقب ن، جاد شودیاى براى او ا ند و شبههک کحجت و برهان است ـ ش   ن یچن
الحدود « قاعده، اوالً زیرا؛ ردکا و آخرت او را مجازات یه در دنکست یشخصى معقول ن

اى  شـبهه  سـبب  بـه ، نید در اصول دیو ترد کرا شیز ؛شود شامل او مى» بالشبهات أتدر
شـود حـد را دربـاره او     نمى، ن شبههیا سبب بهو ( هشدجاد یا كه براى شاکبوده است 

ه کـ انسـانى   زیـرا ؛ ن مـواردى انصـراف دارد  یادله مجازات مرتد از چن، اًیثان ؛رد)کاجرا 
ـ ز؛ مین گردانیقیلف به کاو را م ستیمعقول ن، شده کقتاً دچار شیحق فش بـه  یلـ کرا تی

ل نقلى ین عقالً محال است و دلیباشد و ا ش نمىکه مالکزى است یف به چیلکت، نیقی
ـ   ین ـ فـى دار یلکن تیز بـر عـدم چن  »لِّـف اهللاُ نَفْسـاً إِالَّ وسـعها   یکالَ : «ه فرمـود کـ آنجا ؛می
و  )7: طـالق ( »اهللاُ نَفْسـاً إِالَّ مـا آتَاهـا   لِّـف  یکالَ : «ه فرمودکگرى یه دی) و آ286 :بقره(

ـ رو عالمـه   نیازا ؛)286: بقره( »ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَۀَ لَنَا بِه: «فرمود تـاب  کدر  ىحلّ
                                                   

مالك در حکم به ارتداد و کفر، آن است کـه  «کند:  تصریح مى گلپایگـانى سیدمحمدرضا  اهللا آیت .1
شـرعى اثبـات    بینهکسى اظهار ارتداد و کفر نماید و این اظهارات را یا علنى اعالم کند و یا با 

شود که او چنین کلماتى را بیان کرده است، ولى اگر در خفا بگوید و یا ازطریق وحى (در عصر 
» گـردد  کدام از این مـوارد، سـبب حکـم بـه کفـر و ارتـداد نمـى        د، هیچنزول وحى) اثبات شو

  ). 186، ص1413(گلپایگانی، 
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 :لى أن تحـلّ شـبهته  إحلّوا شبهتى! احتمل اإلنظار : «دیه اگر مرتد بگوکگفته است  قواعد
بتوان او ، اش برطرف گردد ه شبههکم تا وقتى ییه بگوکدارد  احتمال، دینکشبهه مرا حل 

: دیـ گو مـى  واهرجـ  صاحب هرچند ؛)575ص، 3ج ،1413 حلّی، عالمه( »را مهلت داد
ولـى روشـن اسـت     )614ص، 41ج ،1366، نجفی( تابد ن امهال را برنمىیاطالق ادله ا

د بـه  یشود شما با گفته، ه درحال شبهه و عدم رفع آنکرد کشود  طاق نمىیف ماالیلکت
م کتواند مخالف با ح ه نمىکات یاطالق روا؛ شوى شته مىکوگرنه  ،اورىیمان بیظاهر ا

  .)271ـ270ص، 88ج ،1420، شیرازي ر.ك:( قطعى عقل باشد
ـ سخن عالمه  هرچند شـته  کمرتد فطرى بدون توبه  ؛ زیرااستمربوط به مرتد ملى  ىحلّ

  .ت دادیز سرایتوان آن را به مرتد فطرى ن رسد مى مى نظر بهولى ، شود مى
  :دیگو د اول مىیشه

ه اجابـت  کـ احتمـال دارد  ، ش باشـد یى به شـبهه خـو  یگو اگر مرتد خواستار پاسخ
ن کالبته مم. اصل در دعوت به اسالم اقامه حجت است ؛ زیراخواسته او الزم باشد

حق روشن و واضح اسـت و   ؛ زیراستیاجابت خواسته او الزم ن، است گفته شود
 ،1412، شـهید اول ( سـت یز قابل شمارش نیاالت نیى ندارد و خیدگى و خفایپوش

  1.)54ص، 2ج
ت و راه روشـن  یشدن هدا ه پس از روشنکند ک وهش مىکم ارتدادى را نیرکقرآن 

  :افتد اتفاق مى
یإِنَّ الَّذا تَبم دعنْ بم مارِهبلَى أَدوا عتَدـ  نَینَ ار  :طَانُ سـولَ لَهـم وأَملَـى لَهـم    یلَهم الْهدى الشَّ

طان یشـ ، ردنـد کپشت بـه آن  ، ت براى آنهایشدن راه هدا ه بعد از روشنک سانىکن یقی به
 فتـه اسـت  ینت داده و آنان را با آرزوهاى طوالنى فریشان را در نظرشان ز اعمال زشت

  2.)25: محمد(
 ،اما آنچه مورد نظر است، به ارتداد فقهى نداشته باشد ن است اشارهکه ممین آیااگرچه 

                                                   
داند، ولى پس از  اى باشد، سبب مجازات مرتد نمى سبب شبهه نیز ارتداد و انکار را اگر به خمینىامام  .1

 ). 4، م481ص ،2، ج1390داند (ر.ك: خمینی،  رفع شبهه و اصرار بر انکار، وى را مستحق قتل مى
 اند که نزد پیـامبر  بعضى آن را منافقان دانسته ؛نظراست اختالف اند، در اینکه مقصود آیه چه کسانى .2

دانسـتند کـه    را اهل کتابى مى کردند و بعضى مقصود د اظهار کفر مىایمان کرده، ولى میان خو اظهار
، 9، ج1372طبرسـی،   .ك:رکردنـد (  وى را انکـار مـى   شدن حقانیـت رسـول ا کـرم    پس از روشن

 ). 46، ص5ج ،1414شوکانی،  /158ص
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ن را پـس  یـ حق و د، تیه بازگشت از راه هداکباشد  می» نَ لَهم الْهدىیمنْ بعد ما تَب« ملهج
وهش قـرآن  کـ ن يگریه دیدر آ. وهش قرار داده استکت مورد نیشدن راه هدا از روشن

و ادلّه روشـن  » بینات« هکى است یمربوط به آنها، افر شدندکمان یه پس از اکسانى کبه 
 شَـهِدوا أَنَّ الرَّسـولَ حـقٌّ و    مانهِم ویفَرُوا بعد إِکهدى اهللاُ قَوماً یف کی: «براى آنها اقامه شده است

  .)86: عمران آل( »نَیهدى الْقَوم الظَّالمیواهللاُ الَ بیناتجاءهم الْ
 ،1403، عـاملی  حـرّ  ر.ك:( اتیـ روابعضی سندگان باتوجه به یبرخى نو اساس براین

عنى پس از اتمام حجت و اقامـه  ی ؛حودى باشدج هکفرى را کارتداد و ، )356ص، 28ج
  .)260ـ258ص، 1376، صرامی ر.ك:( اند م دانستهکموضوع ح، ردیل صورت بگیدل

در . ندک ان مىیمقدمه بدو  ،رى اسالمیگ در پاسخ به سخت رازىیارم شکماهللا  تیآ
 كه شـا کقسم از آن مرتدى است  یک ؛مرتد دو قسم است: دیگو مىنخست  مقدمه
ه از کـ قسم دوم مرتـدى اسـت   . رفته استیگرى را نپذیولى مذهب د، ن شدهیدر د

اگر مرتدى ، ن شدهیه وارد دک و آن گر داخل شده استین دیدا شده و به دج اسالم
او ، غ ارتـداد نـدارد  یاما اظهار و تبل، ردیگ و روزه نمىخواند  ه فقط نماز نمىکاست 

  .ستیمش اعدام نکح
ـ نـد و آن را پا ک خى اشـاره مـى  یه تـار یقضـ  یکشان در مقدمه دوم به یا ه حـل  ی
ْ و« هیه در شأن نزول آکاى  هیقض ؛داند الت مىکمش تَابِ آمنُـوا  کقَالَت طَّائفَۀٌ منْ أَهلِ ال

ه لَعلَّهـم   کنَ آمنُوا وجه النَّهارِ وایالَّذبِالَّذى أُنْزِلَ علَى   )72: عمـران  آل( »رْجِعـونَ یفُرُوا آخـرَ
ـ ایتـاب گفتنـد ب  کاى از اهـل   فهیطا ؛آمده است و عصـر   ویمد صـبح مسـلمان شـ   یی

ه دوازده که آمده است ین آیدر شأن نزول ا .ن شودانام تا سبب تزلزل مسلمیبرگرد
گذاشتند صبح مسلمان شوند و شب از اسـالم برگردنـد و    هود قرارینفر از علماى 

ه کـ م نبوت یذب است و عالکند ادعاى او یبگو ،دینک ن مىیدند چرا چنیوقتى پرس
ـ  ؛سـت یدر او ن، اسـت  امبر آخرالزمان گفته شدهین ما براى پیدر د ـ ترت ندیب ب بـا  ی

 ،ل وحـى خداونـد بـا نـزو   . گردنـد  ز برمىیمردم ن، میهودیه از علماى کبرگشتن ما 
  .ن ماجرا برداشتیپرده از ا

وجـود   نیـز ن برنامه امروز یه ایه شبککند  میاشاره  حاضرشان سپس به عصر یا
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 ســپسننـد و  ک ن اظهـار اسـالم مـى   اناسـاختن مسـلم   اى بـراى متزلـزل   عـده  ودارد 
و  سلمان رشدىه نمونه آن کرند یگ و مسائل اسالمى را به باد استهزا مىگردند  میبر
ز قاطعانه ین نىیخمامام  که گیرد می ها را ن برنامهیا يلوج اسالم. طانى استیات شیآ
اجازه داده نشود بـا   تانند کار خود را بکگران حساب یم را داد تا دکستاد و آن حیا

مکارم  ر.ك:( وان مسلمان را فراهم سازندج نه گمراهى نسلیو زم نندکاسالم بازى 
  .)146ـ145ص ،4ج ،1380، شیرازي

 لمـات کارتـداد در   وسـیله  بهامعه اسالمى ج ردنک ن و متالشىیله استخفاف به دسئم
  :نویسد شان مىیا. ز آمده استین عاشور ابن

ن را بـه نـابودى   یـ خواهنـد د  ه مـى کـ سـانى  کلـوى  ج هکشود  ن عقوبت سخت سبب مىیا
  .)319ص، 2ج ،1420، عاشور ابن ر.ك:( شود گرفته مى، نندکامعه را متالشى ج شانند وکب

نقـل   حکـم مرتـد   دربـاره  اهل بیت و امامان شـیعه  راهاز را سه روایت  معرفتاستاد 
  :که فرمود باقرتى از امام یروا ازجمله کند؛ می

بعد إِسلَامه فَلَا تَوبۀَ لَه و قَد وجب قَتْلُه و  فَرَ بِما أُنْزِلَ علَى محمدکالْإِسلَامِ و   عنِ  رغب  منْ
 و رَأَتُهام نْهم انَتا تَرَیبم مكقْس هلْدلَى واسـالم روى گردانـد و بعـد از    ه از کس کآن  :ع

شـتن  ، کستیرفته نیتوبه او پذ، فر ورزدک ،نازل شده آوردن به آنچه را بر محمد اسالم
 گـردد  م مىیان فرزندانش تقسیشود و اموالش م دا مىج همسرش از او، ستاو واجب ا

  1).324ص، 28ج ،1403، عاملی حرّ(
 رسـاند  ها میالسند است که محتواي آن همین سه حدیث صحیح ،عمده روایات این باب

ا آن را ج بپردازد و تکذیبش را علنی سازد و همه به انکار نبوت پیامبر اکرم هرکس که
روشن است چنین  ت.دشمنی با دین اس درصدد ،به محاربه با اسالم برخاسته، کنداعالم 

و ایـن مـورد بـا کسـی کـه بـراي او        دري کند شخصی را نباید مهلت داد تا بیشتر پرده
متـاع پسـت دنیـا روي بـه ارتـداد      اي  براي رغبت به پارهیا  حاصل شده استاي  شبهه
  .متفاوت است، آورده

                                                   
). 324ـ323، ص28، ج1403عاملی،  حرّ ر.ك:( نقل کرده است معرفتاهللا  آیت را نیزدو روایت دیگر  .1

 است نپذیرفتن توبه مرتد در این روایات، مربوط به مرتد فطرى است. گفتنی 
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  :نویسد می سپس
خود بهتـرین  ، شود می بتوان گفت آن کس که سابقه اسالم دارد و از اسالم خارجشاید 

نـه  ، از روي لجاجـت و دشـمنی اسـت   ، دلیل بر آن است که رهاکردن اسالم توسط او
، تواند به انکار آن بپردازد نمی ،آن کس که حق را لمس کرد زیرا؛ عروض شبهه سبب به

  .)419ـ418ص، 1429، معرفت( مگر از روي عناد آشکار
 نقـل شـده   از رسـول خـدا   عبـاس  ابن نقل از به سنّت آنگاه به روایتی که در منابع اهل

او ، ]و مرتد شود[ ر دهدیینش را تغیه دکسى ک :نه فاقتلوهیمن بدل د: «کند می اشارهاست، 
  :نویسد می و )10ص، 3ج ،1403، ترمذي /21ص، 4ج ،1401، بخاري( »دیشکُرا ب

ایـن حـدیث بـا     بـرآن  عالوه؛ است و مضمونش نیز غریب استاین حدیث ساختگی 
 اطـالق ایـن حـدیث    زیـرا ؛ یک از فقها قرار نگرفته است این اطالقش مورد عمل هیچ

اهـل   دین یک اهل کتاب بـه دیـن دیگـر از    مثل تغییر ؛هر دینی بشود باید شامل تغییر
یـک آیـین کفـر بـه      مثل تغییر از و ـ به دین مسیحیت درآید، یک یهودي مثالً ـ کتاب

 آیین کفر دیگر و از زندقه به الحاد و از اسالم به دین دیگر چه بر اثـر عـروض شـبهه   
) که این اندازه اطـالق مـورد عمـل فقهـا قـرار نگرفتـه اسـت        درحالی( عدم عروضیا 
  .)419ص، 1429، معرفت(

 1یات مشـابه مفسران نسبت این آیه و آ باتوجه به اینکه :الدین کراه فیإ ب) بررسی آیه ال
و مجازات مرتد  اند را با آیات قتال با مشرکان ـ تا پذیرش اسالم ـ مورد بحث قرار داده  

ایـن آیـه و    دربـاره  برخـی مفسـران را   نخست نظـر ، نیستارتباط  بیبا آن موضوع نیز 
آنگـاه بـه موضـوع محـل بحـث      ، کنـیم  می نسبتش با آیات سیف و قتال با مشرکان نقل

  خواهیم پرداخت.
ـ با آ مذکور هیباتوجه به تعارض آ ه آن یـ مفسـران درصـدد توج  ، ىیهـاد ابتـدا  ج اتی

ـ آ .ف نسخ شده اسـت یهاد و سج اتیآوسیله  بهه ین آیمعى معتقدند اج .اند برآمده اتى ی
ـ ناسخ ا، ان دادهکه در سوره توبه دستور به مبارزه و مقابله با مشرک ه سـوره بقـره   یـ ن آی

                                                   
و قُلِ الْحقُّ منْ ربکـم  «فرماید:  مى و گذارد سوره کهف که بشر را در انتخاب دین آزاد مى 29مانند آیه  .1

خواهد  هرکس مى .بگو حق ازسوى پروردگارتان براى شما آمده است :فَمنْ شَاء فَلْیؤْمنْ ومنْ شَاء فَلْیکفُرْ
 ». خواهد کافر گردد ایمان بیاورد و هرکس مى
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، فیض کاشانی /631ص، 2ج ،1372، طبرسی /311ص، 2ج ،تا] [بی، طوسی ر.ك:( است
 .)64ص، 2ج ،1415، آلوســی /233ص، 1ج ،تــا] [بـی ، عربــی ابـن  /284ص، 1ج ،1415

گـر  ید ،ردهکاقدام اساسى  ،انکهاى آخر براى نابودى مشر م در سالیرکقرآن  درحقیقت
 سـالم نگ براي اجبار مشرکان بـه پـذیرش ا  ج رو ؛ ازاینت نشناخته استیرسم آنها را به

  .ایز شمرده شده استج
نباید  تابکعنى درباره اهل ؛ یاستمربوط تاب که به اهل ین آیگر معتقدند ایبرخى د

، ه بپردازنـد یزجیا  د وارد اسالم شوندیا بایآنها . رش اسالم اکراهی صورت گیردیبر پذ
، طبرسـی  /311، ص2تـا]، ج  [بـی ، طوسی ر.ك:( شود ان نمىکشامل مشر این اختیاراما 

فیض  /64، ص2، ج1415، آلوسی /11ـ10ص، 3ج ،1412، طبري /631، ص2، ج1372
 ،1418، زحیلی /606ـ407ص، 1ج ،تا] [بی، حقی بروسی /284، ص1، ج1415، کاشانی

  ).25ـ24ص، 3ج
ه کـ اى اسـت   گونه ه بهیه نسخ نشده است و لحن آین آیمعى از مفسران معتقدند اج

  .نسخ در آن معنا ندارد
ملـه  جازاینکـه   اعـم  ،»نِیالد رَاه فىکالَ إِ« ملهج هکته کن نیان ایپس از ب ىیطباطباعالمه 

ه کـ م شـرعى اسـت   کـ اش ح جهینت ونى خبر دهد یوکت يخبرى باشد و بخواهد از امر
 وى باشـد  یانشـا اینکـه  یـا   ستیز نیاج راه بر آنکن نفى شده است و ایراه در دکعنى ای

ـ ه باز هـم ا ک ردکمان مجبور ید مردم را بر اعتقاد و اینبا  یقتـ یم شـرعى بـر حق  کـ ن حی
نـه  ، وارحى اثر داردج در افعال فقطراه که اکن است یقت ایآن حق بوده،نى استوار یوکت

ى از شـواهد آن را  یکـ رد و یپـذ  ات قتال را نمىیله آیوس ه بهین آینسخ ا ،اعتقادات قلبى
اى  هیـ سـت آ یمعقول ن بنابراین ؛»الرُّشْد منَ الغَىنَ یقَد تَب: «ه فرمودکداند  ه مىیل خود آیتعل

ولى علـت   ،ندکرا نسخ  ـ حرمتـ یعنی  مشکفقط ح، ندکه را نسخ ین آیه بخواهد اک
شدن رشد از غـى   ه روشنکبراى آن است ، ه علت باقى استکنیو اما ا را باقى بگذارد

  .ه برداشته شودکست یزى نیدر اسالم چ
، ه چـون حـق روشـن شـده    کنیبه ااست ل شده یتعل» نِیالد رَاه فىکالَ إِ« ملهج درواقع

از نـزول   پیشه حالش کزى است ین معنا چیخواهد و ا راه نمىکا، قبوالندن حق روشن
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ه درهرحـال  کامرى است ، ى حقیروشنابنابراین  ؛نداردتفاوتی از آن  پسم قتال و کح
  .ردیپذ ثابت است و نسخ را نمى

 درحقیقـت نـد و  یب ان تنافى نمىکات قتال با مشریه و آین آیان ایشان میا حال درعین
ان را کقتـال بـا مشـر    ؛ زیراداند ز مىیاج پرستان را براى محو آنان ان و بتکقتال با مشر
از  ،هادج خواهد با ه اسالم مىکداند  د مىیعنى توحیه مهم فطرت یردن سرماک براى زنده
  :سدینو وى مى .ندکآن دفاع 

عنـى  یه فطـرت  ین سرمایتر سیند و از نفکهاد را واجب شمرده تا حق را زنده ج اسالم
، افـت و مـردم بـه آن گـردن نهادنـد     ید گسـترش  یه توحکولى وقتى ، ندکد دفاع یتوح

ه بـا  کـ دهـد   گر اسالم اجازه نمىید، ا نصارا باشدیهود یه کبل، ن اسالم نباشدید هرچند
  .)344ـ 342ص، 2ج ،1417، باطباییط ر.ك:( دال شودج نزاع و، گرىیموحد د یک

هـاد در  ج ایم کند بارها گفته می کیدأت باره دراینپس از نقل انظار مفسران  معرفتاهللا  آیت
اسالم براي دفاع از کرامت انسان و شکستن شوکت طاغوت است کـه مـانع گسـترش    

  :گیرد می بهره سید قطب از سخنان باره دراینایشان  .شوند می عدالت بر روي زمین
پس از آن کـه آزادي عقیـده را پذیرفتـه    ، هاد اسالمی براي تثیبت آزادي دعوت استج

تـرین آن را بـراي بشـریت     ترین برنامه زندگی و مترقی که اسالم کامل معنا بدین؛ است
بـه گـوش    ؛عرضه کرده است و در پی آن است که این خیر را به همه بشریت برسـاند 

 هـرکس خواست ایمان بیـاورد و   هرکس، بیان این حقایقاما پس از  ،آنان و به قلبشان
ولـی پـیش از آن بایـد     ،»در دین اکراهـی نیسـت  « !آري. تواند نپذیرد می ،هم خواست

 ؛بخـش بـه همـه مـردم برسـد      تا این آیین حیـات  تمام موانع از این مسیر برداشته شود
موانـع مهـم در    از. انب خدا براي همه مردم نازل شده استجگونه که این دین از همان

 طاغوتی در زمین است که مانع شنیدن این سـخنان ازسـوي مـردم    هاي نظام، این مسیر
 ،اي آنجـ  را برچینـد و بـه  هـا  تـا آن  مبارزه کـرده اسـت  ها اسالم با آن رو ازاین ؛شوند می

ـ   ؛که دعوت به حـق در آن بـا آزادي کامـل انجـام شـود ـ برپـا نمایـد         نظامی عادالنه 
، مجبـور نمایـد  اي  م شمشیر کشیده نشد تا مردم را به پـذیرش عقیـده  در اسال بنابراین

ـ بخش برپا شود تا در سایه آن صاحبان عقا بلکه بدان انگیزه که نظامی امنیت د بتواننـد  ی
 ر.ك:( عقیـده آن را نپذیرنـد   هرچنـد  ؛ایـن نظـام را بپذیرنـد    ،در امنیت زندگی نمایند

  .)279ـ276ص ،6ج ،1429، معرفت
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تـاب  کبه اهل  فقطه ین آیا معتقد است 1هیبا اشاره به شأن نزول آ مکارم شیرازي اهللا آیت
هاى اسـالم را بـه    نگج وي سپس .ز هرگز نسخ نشده استیم آن نکست و حینمربوط 

ن اسـالم  ییى براى اجبار افراد به آیهاد ابتداج دیگو ند و مىک م مىیى تقسیدفاعى و ابتدا
افتن مردم براى مطالعـه  ی نظامات غلط و ظالمانه و اجازهردن ک ه براى واژگونکبل، نبوده

، مکـارم شـیرازي   ر.ك:( هاى زندگى اجتمـاعى بـوده اسـت    وهیآزاد درباره مذهب و ش
  ).280ـ279ص ،2ج ،1374

 میـان آیـه   نیـز نسخی اتفاق نیفتـاده اسـت و منافـاتی     ،نیز در این آیه نویسندهازنظر 
  :زیرا؛ و آیات سیف و قتال نیست »... کراهإ ال«

ن یاز نخسـت  ،پرسـتى  و دوگانـه  كهاد با شرج هکشود  م استفاده مىیرکاز قرآن  ،اوالً
پرسـتى و   د و مبـارزه بـا بـت   یا براى دعوت به توحیهمه انب .امبران بوده استیاهداف پ

ـ لَقَد بعثْنَـا فـى    و: «دیفرما مىمله یک جدر خداوند  2.اند برخاسته كشر لِّ أُمـۀٍ رسـوالً أَنِ   ک
وا الطَّاغُوتبتَناجوا اهللاَ ودبد یتا را بپرستیکخداى  هکم یختیما در هر امتى رسولى را برانگ :اُع

روى از یـ پرسـتى و پ  بـت ، ق طـاغوت یاز مصاد .)36: نحل( »دینکو از طاغوت اجتناب 
 /120ص ،13ج ،1420، عاشـور  ابـن  /554ص ،6ج ،1372، طبرسـی  ر.ك:( طان استیش

ت یرسـم  را به كپرستى و شر بت ،امبرىیچ پیه). 322ص ،11ج ،1374، مکارم شیرازي
ـ مبـارزه پ  .نشناخت و با آن به مبـارزه برخاسـت   بـا   میابـراه ن حضـرت  کشـ  امبر بـت ی

  ).70ـ52: اءیانب ر.ك:( نمونه روشن آن است ،ها ست بتکپرستان و ش بت
پرستى قـرار داد و دعـوت    ش را با بتیمبارزه خو ،ز از روز نخستین رمکرسول ا
بـراي   انکشـنهاد مشـر  یه دربرابـر پ کـ تاآنجا، روشن است كد و مبارزه با شریاو به توح

                                                   
 ؛ زیـرا خواست دو فرزند خود را با اجبار به اسالم برگردانـد  ابوحصین :در شأن نزول آیه آمده است .1

 ابوحصـین آنان تحت تأثیر بازرگانان مسیحى، دین مسیحیت را پذیرفتند و همراه آنان به شام رفتنـد.  
ا به مذهب اسالم اطالع داد و از آن حضرت اجازه خواست آنها ر ناراحت شد و ماجرا را به پیامبر

 ،1412طبري،  /630، ص2ج ،1372ك: طبرسی، .این آیه در رابطه با این ماجرا نازل شد (ر .برگرداند
 ). 278، ص3ج ،1374مکارم شیرازي،  /10، ص3ج

اعبدوا «گفتند:  کند که به قوم خود مى سوره اعراف، سخنان جمعى از انبیا را بیان مىبه بعد  59آیات  .2
 ». لَکم منْ إِلَه غیرُهاهللاَ ما 
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ن هدف را تاآنجـا ادامـه خواهـد داد    یا ردکاعالم آشکارا  ،ن دعوتىیدن از چنیشک دست
ـ ما تر« :شته شومکر ین مسیدر ایا  ثمر برسانم ا آن را بهیه ک و أت هـذا القـول حتـى أنفـذه     ک

، ریــثک ابــن ر.ك:نیــز  /88ـــ87ص ،35ج و 143ص ،9ج ،1403، مجلســی( »اُقتــل دونــه
  ).56ص ،3ج ،1426

بـراي جامعـه   ه آن را کـ ده متوقف بر آن اسـت  یعق یکشناختن  تیرسم به، ثانیاً
ـ اگر عق .مید بدانیمحترم و مف  باعـث ان و خرافـه و  یـ ز زجـ  روش و منشـى را ، دهی

اگر . توان فرصتى براى بقا و احترام آن قائل شد نمی ،میماندگى ندان انحراف و عقب
، ملـت ندانـد   یکب براى یان و آسیز زج شورى استعمال مواد مخدر راکا یتب کم

ــى  ــارزه برم ــه مب ــا آن ب ــخ روشــن اســت ب ــراى پدی ــى ب ــدگانیزد و احترام ، دآورن
ها براى مبـارزه بـا    اگر ملتى سال .ستینندگان آن قائل نک نندگان و استعمالک عیتوز

ى یاج ،روزىیپس از پ ستیتوقع ن، بکوشدومتى مستبد و عوامل و وابستگانش کح
  .ت آن گروه قرار دهدیبراى فعال

» لمۀ اهللاک« ها براى اعالى تیل محرومیها و تحم مجاهدت، اپوهاکز همه تیدر اسالم ن
ـ  تـوان انتظـار داشـت    چگونه مى .)40: توبه( »ایلمۀُ اهللاِ هى الْعلْک و« :است نـى بـا   ین دیچن

  :دیاینار بک ،ندک پرستى تالش مى ه براى اعالى بت و خرافهکضش ینق
 یـک ه کـ بل، شود ن و نه محترم شمرده مىیین است و نه آیپرستى نه د و بت كشر

رى و اخالقى اسـت  کمارى فینوع ب یک درواقعنوع خرافه و انحراف و حماقت و 
ـ  شـه یآن را ر، ن شـود که ممکمت یق د به هریه باک ، مکـارم شـیرازي  ( ن سـاخت ک

  .)29ص ،2ج ،1374
کـراه  إال « با ـ پرستی رم شرك و بتج به ـ عدم تنافی قتال با مشرکان دربارهبا بیان آنچه 

و ماننـد  » نِیالـد  رَاه فىکالَ إِ« هیاکنون به عدم منافات مجازات مرتد با آ، گفته شد» الدین فی
 ،مشـرکان بـر پـذیرش دیـن     میان مجازات مرتد با آیات عدم اکراه ،اوالً ؛پردازیم می آن

 ،ایز ندانـد ج نیزکه اگر کسی اکراه مشرکان بر پذیرش اسالم را  معنا بدین؛ تفاوت است
راه مـردم  کـ مربوط به ا، نیراه در دکا« آیات ؛ زیراتواند مجازات مرتد را مجاز بشمرد می

راه در کـ ولى بحث ما مربوط بـه ا  ،ن اسالم استیل در دن خود و دخویدر خروج از د
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خواهـد   ه مىکسى کدرحقیقت . )319ص ،2ج ،1420، عاشور (ابن »بقاى بر اسالم است
ولـى   ،ردیافى آن را بپذکار و فرصت یدقت بس، قیتواند با تحق مى، ردین اسالم را بپذید

از آن  ،هرگـاه دلـش خواسـت   توانـد   نمى، ردکرفت و رسماً اعالم یه آن را پذکهنگامى 
 خروج عنودانـه و . ندکجاد یامعه اسالمى اج انیتشنج درم ،و با اعالم ارتداد خارج شود

بهه معارض و حضور در ج دن درینگ با اسالم و غلطج نوعى اعالم 1،لجوجانه از اسالم
  .تب و نظام استکم یکن با اصف محارب

 هـاى آن  رم فقط به فروعات و شاخهج انجام یشورها گاهکن یقوان در، گریردیتعب به
امعـه و نظـام را هـدف قـرار     ج شه آنیه رکرمى است ج رساند و گاه ب مىیامعه آسج

تى یمکچ حـا یرا هـ یـ ز؛ دتر از قسـم اول اسـت  یفـر آن شـد  کی ،دوم درصـورت . دهد می
 ،امعه اسالمىج غ آن دریاعالم و تبل ،ارتداد و اظهار .ندک هاى برانداز را تحمل نمى گروه

امعه اسالمى را ج ه تالطم روحىکشود  عى تالش براندازانه و سعى محاربانه تلقى مىنو
ز یـ فر اخروى آن نکی ،ه در قرآنکگونه  همان ؛د استیفر آن شدکیرو  نیازا ؛دارد دنبال به

ز یـ ن آن نید به قـوان یطبعاً با شود،ه وارد اسالم کسى ک نیبنابرا ؛د اعالم شده استیشد
ه مجازات متناسب بـا خـود را   کرم است ج نوعى، خروج از اسالم درواقع .باشدملتزم 

ه کـ  درحـالى ، شـود  ه حدود و مجازات اسالمى بر مسـلمان اجـرا مـى   کگونه  همان ؛دارد
، دریپـذ به اسـالم را  کـ سى کاساس  براین 2؛ستیرمسلمان نیبراى غ ،امکاز آن احبعضی 

  .ردیز بپذیم مرتد را نکح ازجمله، هاى آن د مجازاتیبا
راه بـر  کـ شـه ا یهم توان گفـت  می ،پرستی با عطف به بحث قتال با شرك و بت ثالثاً،

 ،رش حـق و عمـل بـه آن   یراه به پـذ کحتى ا ، بلکهستیوم نکرش حق ناپسند و محیپذ
 پیشـین هـاى   ه امتکچگونه است  ،وم باشدکراه محکا اج اگر همه .ز داردیشه قرآنى نیر

ردند و به هشدارهاى آنان تـوجهى  ک ستادگى مىیامبران ایدربرابر سخن حق پکه  هنگامی
                                                   

 اى در ذهن دارد یا جاهل قاصر است، باید در رفع آن کوشید.  البته روشن است اگر شبهه .1
حد شرب خمر به کافرى که پنهانى یا در کلیسا و معبد خود بنوشد و آشـکارا میـان مسـلمانان     مثالً .2

صـاحب  ) و 475، ص3ج ،1410ادریس،  ابن /711، ص1400طوسى،  ر.ك:شود ( ننوشد، جارى نمى
کـه اگـر    درحـالى  ،)460، ص41ج ،1366نجفی،  ر.ك:در آن ادعاى عدم خالف کرده است ( جواهر

 ). 457همان، ص ر.ك:شود ( شرب خمر مسلمانى ثابت شود، بر او حد جارى مى
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امبران آن یـ چرا پ ؟ساخت ا مىین دنید در همیفر شدکیخداوند آنها را دچار ، ردندک نمى
ـ به حرف حق گوش فرادهند و اگر هم ما ،اگر خواستند تا گذاشتند مردم را آزاد نمى ل ی

 ؟فر دهدکیامت آنها را یپرستى خود ادامه دهند و فقط خداوند در ق فر و بتکبه  ،نبودند
حتـى خداونـد بـا قـدرت و ترسـاندن      ). دیگـر  هـاي  سـوره  و بعد به 59 :اعراف ر.ك:(

  :نندکتاب آسمانى تورات عمل کخواهد به  از آنها مى ،لیاسرائ بنى
 مقَهلَ فَوبإِذْ نَتَقْنَا الْجا آتَکوخُذُوا م بِهِم عاقو ظَنُّوا أَنَّهظُلَّۀٌ و اذْ کنَایأَنَّهةٍ وبِقُـو ـ م ـ رُوا مـا ف ک ه ی

بانى بر فراز آنها بلند یوه را همچون ساکه کهنگامى  ]اوریب به خاطرز یو ن[  :م تَتَّقُونَکلَعلَّ
ـ ا آنچه را به شما داده ]:میو گفت[ دیآ ردند بر آنان فرود مىکه گمان ک چنان آن، میردک ، می

ـ نکو عمـل  [ دیاد داشته باشـ ی را بهد و آنچه در آن است یریت بگیدج با قوت و تـا   ]دی
  1.)171: اعراف( دیزگار شویپره

ر.ك: ( راه نبـود و فقـط ترسـاندن بـود    کدر آن اجبار و ا ،ىیطباطبار عالمه یتعب بهاگرچه 
بـا  ، ارهـاب و تـرس   انـدازه ن یولى روشن است همـ  ،)198ص ،1ج ،1417، طباطبایی

کـه   ــ  معتقدنـد  ز آنجـ  و استدالل و نـه  ه فقط به اقناعکسندگانى یآزادى مورد نظر نو
خداونـد   ،ه مطـابق نظـر بعضـى مفسـران    کـ برآن عـالوه . منافـات دارد  ـ گذشت تر پیش

 موسىل قرار دادند و یاسرائ ندند و باالى سر بنىکا جوه را ازکه کفرشتگانى را فرستاد 
خواهد آمد و آنان وه بر شما فرود کیا د یریبپذ ،ام د آنچه را من آوردهیا بایبه آنها گفت 

سجده  براى خدا به ،وهکرفتند و از ترس فروافتادن یتورات را گرفتند و عمل به آن را پذ
  .)112ص، 1ج ،1414، شوکانی /262ص، 1ج ،1372، طبرسی ر.ك:( افتادند
رش یو آنها وادار به پـذ  است ست بخشى از آنچه در تورات آمدهین شکی هرحال به

پس از اتمام حجت و آوردن معجزات بنابراین  ؛ى بوده استهاى اعتقاد نبهج ،آن بودند
 .ار آنها لجوجانـه و عنودانـه بـوده اسـت    کان، لیاسرائ براى بنى موسـى انب جروشن از

د یـ ه از عقاکـ دارد  میوا ،وىید به مجازات دنینجا خداوند آنها را با ترساندن و تهدیادر
  .کنندعمل ، هستام کاح د وینادرست دست بردارند و به آنچه در تورات از عقا

توان عقیده درونی را بـر کسـی تحمیـل     نمی گرچه با اکراه و اجباراساس  براین
                                                   

 . اشاره کرد سوره نساء 52سوره بقره و  93و  63توان به آیات  همانند آن می .1
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توان  می ،روشن و زالل بود ،و برابر آن عقیده دیگري حق ،خرافهاي  اگر عقیده، کرد
به پـذیرش عقیـده حـق و     و عمل شتکشیدن از عقیده باطل وادا کسی را بر دست

لـوي گسـترش   ج نخسـت آنکـه   :دو فایده داردامر که این  روشن را از او خواست
کشیدن از عمل به عقیده  دیگر آنکه این شخص با دست ؛شود می عقیده باطل گرفته

گیـرد و چـون اثـر و     می در درازمدت بدان انس، باطل و عمل بر اساس عقیده حق
اري از گونه کـه در بسـی   همان ؛از درون به آن معتقد خواهد شد، اش را بنگرد فایده

  .افتد می امور عقالیی و عرفی اتفاق
د و هم براى مقابلـه بـا   یرش توحیهم براى مبارزه با اصل پذ ،لین دلیروشن است ا

ار کـ جه اگر فردى عنودانـه بـه ان  یدرنت ؛است كن حق مشتریدن از دیشک ارتداد و دست
الهـى   سـنّت  از نه مجازات او برابر آنچـه ، ردیگ ش مىیپردازد و راه ارتداد را پ اسالم مى

و نـه   شـود  رى شمرده مـى کب و منیب و غریامر عج، ان شدیب هاى گذشته درباره امت
ر کل ذیاسرائ ن حق و دستورات نافع ـ مانند آنچه در ماجراى بنى یرش دید براى پذیتهد

  1.شد ـ امرى خالف منطق است
                                                   

بلکه هدف آن است  ،دیدگاه قرآن نیست فقط ازشن است که بیان ما درصدد اثبات مجازات مرتد رو .1
در شرایطى اکراه یا تهدید بـراى پـذیرش یـک عقیـده حـق و عمـل بـه         یگاه ،که برابر آیات قرآن

امـرى عجیـب و ناشـناخته نیسـت؛ یکـى از       ،بینـات دستورات الهى پس از اتمـام حجـت و ظهـور    
ترین اصل از اصول آزادى عقیده در اسالم، اصل نفى اکـراه در   مهم«نویسد:  باره مى یننویسندگان درا

دین است. این اصل ... به تبین رشد از غى معلّل گشته است ... در موضوع احکام مرتد، قید جحود 
شود. درحقیقت  شدن حق از باطل، حق انکار مى اخذ شده است. جحود وقتى است که باوجود روشن

طور هماهنگ و منسـجمى در   به ،آمده است» الدین کراه فىإال «ن رشد از غى که در کریمه یتبیهمان 
آمده اسـت  » الدین کراه فىإال «موضوع احکام مرتد مورد توجه قرار گرفته است. همان عتابى که در 

تنقیح  احکام مرتد با که باوجود ممتازبودن و آشکارشدن رشد از غى، اجبارکردن در دین نیست، در
موضوعى که از آن ارائه کردیم، متبلور است. مرتد نیز درواقع مجازات جحود و انکار عالمانه خود را 

)؛ بنـابراین  217کار رفته است (بقره، آیـه   در قرآن به» فتنه«بیند که متناسب با آن تعبیر  از حقیقت مى
جهت است. جهت  تد، همسو و همکردن براى مر با مجازات تعیین» الدین کراه فىإال «اساس، اصل   در

بودن نسبت به کسى که آشکارا پا  تفاوت دادن به منطق، استدالل و تعقل است. بى هر دو، کمال اهمیت
هـا،   تواند پایـه همـه فسـادها، خرابـى     دانستن آن است که مى اهمیت گذارد، بى روى عقل و منطق مى

 ). 403ـ402، ص1376(صرامى، » ها و... در جامعه باشد نابرابرى
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  توبه مرتد .5
اش  توبـه ـ  فطرى و ملى م ازاع ـرفته است و زن مرتد  یتوبه مرتد ملى پذ ،از نظر فقهى

ـ ا خیـ شود  رفته مىیا توبه او پذیه آکولى بحث در مرتد فطرى است  ،رفته استیپذ ر؟ ی
 ست و اعدام خواهد شدیرفته نیاش پذ ه توبهکاند  ردهکه ادعاى اجماع یبرخى فقهاى امام

، نجفـی  /661ص ،10ج ،1420، فاضل هندي /354ـ353ص ،5ج ،1414، طوسی ر.ك:(
ه توبـه مرتـد   کـ استظهار شـده اسـت    ،دینج ابن لماتکولى از  1،)605ص ،41ج ،1366

این نکته که اگر مخالفـت  بیان با  ـ ن استظهارید ثانى پس از ایشه .رفته استیفطرى پذ
 ،15ج ،1413، شــهید ثــانی ر.ك:( بــدان تمایــل نشــان داده اســت ـــ بــا مشــهور نبــود

آن ، اسـت  گرچه قول شاذ شمردهرش توبه مرتد فطرى را یپذ اشانىکض یف). 25ـ24ص
برخى فقهاى ). 104ص ،2ج ،تا] [بی، فیض کاشانی ر.ك:( داند تر مى یکاط نزدیرا به احت

ه کم شرع ثابت شود کنزد حا بینهه ارتداد شخص با کى یاج انیم ،اند ل دادهیمعاصر تفص
توانـد   مـى م شـرع  کحـا ، ولى اگر با اقرار ثابـت شـود   ،ستیرفته نیاش پذ نجا توبهیدر ا
). 543ص ،2ج ،تـا]  [بی، منتظرى( ندکم را اجرا نکرد و بنابر مصالحى حیاش را بپذ توبه
 ،28ج ،1403، عـاملی  حـرّ  ر.ك:( سـت یرفته نیاش پذ ه توبهکرساند  ات متعددى مىیروا
و انـد   تفـاوتی قائـل نشـده   ان مرتـد فطـرى و ملـى    یم سنّت فقهاى اهل). 325ـ323ص

 شـود  مجـازات نمـى  ، ردکن فرصت توبه یدهند و اگر در ا مىمعتقدند تا سه روز مهلت 
  ).192ـ191ص ،22ج، 1427، وزارت اوقاف کویت ر.ك:(

شدن حق ـ اصرار ورزد و فقط   اگرمرتد بر ارتدادش ـ پس از روشن  ،نویسندهازنظر 
اى  شبهه سبب بهولى اگر ثابت شد ارتدادش  ،اثرى ندارد، ندکبراى فرار از مجازات توبه 

حد  شده،رفته یاش پذ توبه ،د و طبعاً با رفع آنیوشکتوان در رفع شبهه او  مى، استبوده 
  :ندک ح مىیتصر وادى آملىج اهللا آیت هکگونه  همان. شود ساقط مى

ـ ه ارتداد او بر اثر پژوهش و تحقکگران از ارتداد او باخبر شدند و معلوم شد یاگر د ق ی
                                                   

شود؛ حتى نمازهایى که در مـدت   البته توبه او نزد خدا پذیرفته است و عقاب قیامت از او ساقط مى .1
، 41، ج1366نجفـی،   /24، ص15ج ،1413، شـهید ثـانی   ر.ك:کنـد (  زمان ارتداد نخوانده را قضا مى

 ). 380ـ376، ص4ج ،]تا بی[خمینى،  /303، ص6، ج1425مغنیه،  /606ـ605ص
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ـ درا، متفحص است كمصداق شا ژراهه رفت و واقعاًکه متأسفانه به کبود  ز یـ حـال ن  نی
 را حدود در موضع شـبهه یز؛ شود ارى نمىج عنى حد معهود ـ درباره او یم فقهى ـ  کح
ه روى شـهوت  کـ بل، سـت یولى اگر ارتداد او روى شبهه علمى ن ... ارى نخواهد شدج

ي جـواد ( حد معهـود را دارد ، نه ملى، ه ارتداد او فطرى باشدکى درصورت، عملى است
  .)184ص ،12ج ،1388، آملی

  :نویسد می ؟خیرکه آیا توبه مرتد پذیرفته است یا نیز با طرح این پرسش  معرفتاهللا  آیت
نـه  یم عنْ دکرْتَدد منْیمنْ  و« :سوره بقره 217اشاره به آیه   ـ برابر ظاهر آیه شریفه

در این آیه حبط عمل را متوقف  زیرا؛ اش پذیرفته است توبه ـ  »... افرٌکهو  مت ویفَ
حبطی نیست و این عالمت  ،لذا اگر با توبه بمیرد ؛بر مرگ درحال کفر دانسته است

عمـوم  ، اش را اصـالح نمایـد   درنتیجه اگر توبه کنـد و عقیـده   ؛پذیرش توبه است
ـ  آن  !آري: افزایـد  می آنگاه. بدون شک ـ شامل او نیز خواهد شد   مغفرت خداوند 

اش سـبب   توبـه ، شـد  ربه با اسالم پرداخت و قبل از توبه دسـتگیر کس که به محا
در روایـات آمـده اسـت مبنـی بـر عـدم        آنچه بنابراین؛ شود نمی از او سقوط حد

 ایی است که او را قبل از توبه دستگیر کرده باشندج مربوط به، پذیرش توبه مرتد
  .)420ص، 5ج ،1429، معرفت(

مجازات مرتد از قسم  ،که مطابق نظر اکثر فقهاي امامیهاست گفتنی درپایان این نکته نیز 
 بنـابراین  ؛)391ص ،8ج ،1423، هاشـمی شـاهرودي   ر.ك:( نـه تعزیـرات  ، حدود است

 د بر اساس قاعـده یم اسالمى باکحا، اى مربوط به مرتد عروض شبهه گونههر درصورت
تواند  م مىکحا، رم مرتد با اقرار ثابت شودج ن اگریند و همچنکاز آن صرف نظر » أدر«

  .)170ص ،1396، لیمونی داودي (ر.ك: آن را ببخشد ،بر اساس مصالح

  نتیجه
تـوان ایـن نتـایج را     مـی  ،انگاري و مجـازات مرتـد گذشـت    بر اساس آنچه درباره جرم

  دست آورد: به
فـر اخـروى   کیآشـکارا  و بـراى آن   دانـد  میت یرم و معصج م ارتداد رایرکقرآن . 1

ت یشدن حقان ه پس از روشنک فقط اسالم است و آن ،ن حقید زیرا؛ درنظر گرفته است
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قت به مخالفت با خدا برخاسـته  یدرحق، پردازد ار آن مىکبه ان بیناتن اسالم و ظهور ید
  .آورد درمىسر فر کارش از کو اناست 
  .بیان شده است روشنی مجازات مرتد به ،نیقیات اسالمى و اجماع فریدر روا. 2
ولـى  ، امـده اسـت  یوى مرتد نیفر دنکی کریم، در قرآنکه مشهور آن است  هرچند. 3

ا ماننـد  یـ ردنـد  ک سـتادگى مـى  یامبران ایـ ن پیه دربرابر بـراه کهاى گذشته  مجازات امت
هاى  شهینشان از ر، پرستى روى آوردند به گوساله ،دیه پس از توحکمجازات قوم موسى 

ه کـ گونـه   همـان  ؛سـازد  معقول و منطقى مـى  ،م دارد و آن را ازنظر قرآنکن حیقرآنى ا
وه کـ نـدن  کل در ماجراى یاسرائ ه درباره بنىکگونه  ن حق ـ آن یرش قوانید براى پذیتهد

در درازمدت پـس   زیرا؛ ش آمد ـ امرى منطقى است یطور و قرارگرفتن آن بر سرشان پ
ـ کـی نوعى تم، ن و آگاهى از آثار معنوى و مادى آنیاز عمل به آن قوان ى و بـاور  ن درون

  .امعه حاصل خواهد شدج تیثرکقلبى براى ا
ه ازروى عناد و لجاجت ک شود درنظر گرفته میمرتدى مجازات سخت براي . 4

ولـى اگـر آن را علنـاً ابـراز     ، و با اعالم رسمى برائت از اسالم به ارتداد روى آورد
، رتـد مجازات سـخت م  رو ؛ ازاینردکمى درباره او صادر کن حیتوان چن نمى، ندکن

ـ ترد جـاد و اشـاعه  یا، امعـه اسـالمى  ج زدن تعـادل  بر هـم براي  تالش سبب به د و ی
محمدهادي استاد محقق عالمه . ومت اسالمى استکمبارزه ضد ح دلیل به درحقیقت

، دانـد کـه از روي لجاجـت مرتـد شـود      می نیز مجازات مرتد را ویژه کسی معرفت
کـه بـه    نـه آن ؛ ن برخیـزد انامسـلم انکارش را علنی سازد و به محاربه با اسـالم و  

  .یا براي رغبت به دنیا روي به ارتداد آورداي  شبهه
معتقـدیم  ، آیات سیف و قتـال وسیله  به» الدین کراه فیإال « با پذیرش عدم نسخ آیه. 5

عـالوه بـر تفـاوت میـان      زیرا؛ ندارد» عدم اکراه در دین« مجازات مرتد منافاتی با آیات
درون  با حکم ارتداد ـ که حکم مرتد مربوط به مجازات مجرم در ،حکم قتال با مشرکان

صـرف   نـه بـه  ؛ اسـت مربـوط  حکومت اسالمی است ـ این حکم به رفتار عنودانه مرتد  
  .ناشی از شبهه عقیدتی است کهاي  داشتن یک عقیده و آن هم عقیده

توان  مىولی ، شود نمىفته ریپذ توبه مرتد فطرى ـ مطابق نظر مشهور ـ هرچند. 6
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د در یـ در فطـرى با  هـم در ملى و هم ، شبهه باشد سبب بهگفت اگر عروض ارتداد 
 ،معرفت اهللا آیت اورد و مطابق نظریسرعت به مجازات روى ن د و بهیوشکرفع شبهه 

پـس از   ولـی ، اش پذیرفتـه اسـت   توبه مطلقاً ،اگر پیش از دستگیري خود توبه کند
مانع ، اش پذیرفته شود هرچند نزد خدا توبه ،بودن محاربعناد و دستگیري و اثبات 

  .از اجراي حد نیست
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  آثار املسؤولية املدنية والتعويض يف القرآن الكرمي
  *اين حممود حکمت

  **يوزآبادري هومشند الفنيحس   _______________________________  
  

 يعد مبدأ لزوم التعويض عن اخلسائر اليت تكبدها الفاعل الضار هي من أبرز مبـادئ املسـؤولية  
وهذا األصل له أمهية خاصة يف القانون اإلسالمي الذي هو  .املدنية عند مجيع املدارس والنظم القانونية

من أهم النظم القانونية، حيث اختصت بذلك بعض اآليات يف أهم مصادر الفقه أي القرآن الکرمي ، 
مكـن اسـتخراج احلكـم    کآيات االعتداء، جزاء السيئة، االنتصار، املعاقبة واجلهر بالسوء. وكما ي

الوضعي لتعويض اخلسائر من هذه اآليات يمكن أيضاً استخراج بعض طـرق التعـويض کطريـق    
التعويض العيين للخسارة (أي إعادة الوضع السابق)، والتعويض من طريق دفع املعادل (مثل أو القيمة) 

  يف اخلسائر املالية .

  االعتداء، جزاء السيئة، احلکم الوضعي، التقاص. الضمان، اإلتالف، املعاقبة، الکلمات املفتاحية:

                                                   
 .)mh.hekmatnia@yahoo.com(ذ يف املعهد العايل للثقافة والفكر اإلسالمي استا *

ـ اهللا  يـة آطالب يف احلوزة العلمية و استاذ مساعد يف جامعة  ** ـ الكاتـب امل  /يربوجـرد ال يالعظم ول ؤس
)h.houshmand@chmail.ir(. 

mailto:mh.hekmatnia@yahoo.com
mailto:h.houshmand@chmail.ir
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بني و ات نفي الظلمآي بني العالقة حتليل
  املدنية سؤوليةامل

  *يد اجلزائريدمحيس
  **انيمهت يمهد   _______________________________________  

  
ـ حقسبباً لت نأن يكو ميكن املدنية املسؤوليةک مهمة قانونية ملواضيع يةقرآن أسسالعثور على  إنّ  قي
 مـن  املقبول الوحيد القانوين املصدر هو القرآن ألن؛ العامل يف ةيمسالاال للمجتمعات القانونية الوحدة

اآليات املانعة للظلم يف القرآن الکرمي  أن ققنياحمل بعض ويعتقد. اإلسالمية ةقانونيال معاتتا مجيع قبل
فإنّ الدراسة احلالية يف صـدد   يميکن جعلها اُسساً قرآنية للمسؤولية املدنية. ونظراً ألمهية هذه الدعو

تقييم مدى صحة ذلك . تتألّف هذه الدراسة من ثالثة حماور : احملور األول تنـاول تعريـف بعـض    
واحملور الثاين: حبـث حـدود    سة يف التحقيق کاملسؤولية املدنية، الظلم، الضمان و... .يالعناوين الرئ

لث فقد عاجل مسألة الثا االختيارية ؟ وأما احملور أفعال اإلنسان غري يدائرة الظلم وهل يصدق الظلم عل
املالزمة أو عدم املالزمة بني حرمة الظلم والضمان. ويف اخلتام متّ إثبات أنّ آيات منع الظلم يف القرآن 

  الکرمي ال ميکن أن تطرح بعنوان مبادئ قرآنية للمسؤولية املدنية.

  لقهري، الظلم، احلکم التکليفي، احلکم الوضعي.املسؤولية املدنية، الضمان ا الکلمات املفتاحية:
    

                                                   
 ).jazayeri@almustafaou.comاملصطفى (عضو اهليئة العلمية يف جامعة  *

 ).hemmat110@yahoo.com(طالب فی مرحلة الدکتوراه جامعةاملصطفی العاملية  **

mailto:jazayeri@almustafaou.com
mailto:hemmat110@yahoo.com
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»ي مع الولد املتبنمن وجهة نظر » يزواج املتبن
  القرآن الکرمي
  *يآباد نجفال دامادريم يدعليسال

  **ياجلواهر يدعليالس   ___________________________________  
  

ي مع الولد املتبنة آراء حول الوضع القانوين لزواج املتبني يف  يطُرحت عدأحدها : يرى أنّ التبن :
عصرنا احلاضر قسم قانوين جديد مل يسبق له مثيل يف صدر اإلسالم ، وليس بأيدينا أدلة نقلية حـول  

ک ببناء العقالء، الذين يرون أنّ حرمة زواج املتبنتمسيهذا املوضوع ، ومن هنا ي هو  يمع الولد املتبن
مستدالً بآيات من القرآن  ،کالولد الصليب يعد أحد احملارم يلد املتبنأنّ الو يوالرأي اآلخر : ير. احلرمة

الكرمي وتفسريها تفسرياً غري صحيح ، وعليه فإنّ مثل هذا الزواج يكون حراماً باحلکم األويل. هـذا  
ويذهب بعض الفقهاء املعاصرين اىل أنّ حترمي مثل هذا الزواج إنما هو حکم ثانوي تبعاً لتغري حـال  

تمع واملکلفني ولوجود املصلحة وأيضاً دفعاً للمفسدة. فيما أنّ رؤية فقهاء جملس صيانة الدسـتور  ا
باعتباره جزء من جهاز احلکومة ممنوعية زواج املتبني مع الولد املتبني مع اشتراط ذلك بتبصرة ، لکن 

  رأي أکثر الفقهاء مشروعية مثل هذا الزواج .
عليها خاضت يف نقـدها،   القائمة ستدالالتاال ودراسة اآلراء هذه من كلّبعد بيان  املقالة هذهو

 مع قتعتقد أنّ ذلک هو املوافو ،اء أي املشروعية الفقهوجهة نظر غالب  عندافعت  املطاف اية يفو
وضعه جملس صـيانة الدسـتور    الذي املشروط احلظراعتربت أنّ  كما .الكرمي القرآن آيات قومنط
  .وال مثرة مهمة له ،الكرمي القرآن آيات فخال

  ، الوالية، الزواج، احلکم الثانوي، املصلحة.يالولد املتبن الکلمات املفتاحية:
   

                                                   
 ).am42476@gmail.comالتعليمية ( ة اإلمام اخلميين سسؤمذ مساعد يف جلنة القانون يف استا *

 ماجيستر فی فرع معـارف القـرآن الکـرمي جامعـة املفيـد      طالب يف املرحلة الثالثة يف احلوزة العلمية و **
)javaheriseyedali@yahoo.com.( 

mailto:am42476@gmail.com
mailto:javaheriseyedali@yahoo.com
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دراسة الوثائق القرآنية حکم التغيري اجلنسي 
  آثاره الفقهية و

  *اين يميکر يحممدمهد   ____________________________________  
  

أو من خنثى إىل حتويل جنس شخص من ذكر إىل أنثى، أو من أنثى إىل ذكر، «تغيري اجلنس هو: 
ويف تعريف عام إنه يشمل ». ذكر، أو من خنثى إىل أنثى، أو من ذكر إىل خنثى أو من أنثى إىل خنثى 

تغيري اجلنس احليوانات أيضاً بل حىت النباتات. وهناك خالفات حادة حول تغيري اجلـنس يف اخلنـاثى   
جبوازه، وعلى العكس من ذلك يعتقـد   املرضى عقلياً (املتحولني جنسياً). فبعض فقهاء الشيعة يقولون

مجيع علماء السنة حبرمة تغيري اجلنس، أجل اختار عدة من فقهاء الشيعة احلرمة . ومن وجهـة نظـر   
فقهاء الشيعة القائلني جبواز تغيري اجلنس أنه ال دليل على حرمة هذه الظاهرة اجلديدة. وأحد أهم األدلّة 

من سـورة   ١١٩اجلنس هو حرمة التغيري خللق اهللا الوارد يف اآلية ألولئك الذين يعتقدون حبرمة تغيري 
النساء، لكن مبراجعة کتب التفسري يتضح أنّ هذه اآلية ليست ناظرة إطالقاً اىل البحث اجلديد حـول  

من سورة الشوري . وجواب  ٤٩تغيري اجلنس. واعتمد آخرون إلثبات حرمة تغيري اجلنس على اآلية 
ذي يبدو أن تغيري اجلنس أمر ممکن ويف صورة الوقوع وتبدل املوضوع جيري عليه هذا االستدالل : ال

من سورة النور ، والـذي يبـدو أنّ    ٣٠أحکام اجلنس املخالف له. ودليل آخر هو االستناد اىل اآلية 
عض هذه اآلية أيضاً ال ميكن اعتبارها ناظرة حلرمة تغيري اجلنس. وأما من وجهة نظر اإلمام اخلميين وب

الفقهاء اآلخرين أنّ تغيري اجلنس ليس حراماً، لكنه يؤدي إىل بطالن الزواج السابق ويغيـر العنـاوين   
  األسرية، وتكون حصة إرث الشخص الذي يغري جنسه على أساس جنسه اجلديد.

ـ املتحوتغيري اجلنس ، تبديل اجلنس ، ، اختالل اهلوية اجلنسية، اخلنثـى ،   الکلمات املفتاحية:  نول
    ، اخلنثى املريض عقلياً ، ترانسكشوال ، تغيري خلق اهللا. جنسياً

                                                   
 ).Kariminiya2003@yahoo.comاستاذ مساعد يف جامعة العلوم ومعارف القرآن الکرمي ( *

mailto:Kariminiya2003@yahoo.com


  يالقانون اإلسالمفقه والقرآن، ال  
213

  

  
  
  

  توفري احلماية مسؤولية ومبدأ الكرمي القرآن
  * االعرايبنيغالم حس

  **زادهينگار عل   _______________________________________  
  ***زادهي علنينگ

  
أن حيمي األشـخاص الـذين    الدويل اتمع علىجيب  »توفري احلماية مسؤولية« مبدأ انطالقاً من

 وهـذه . الدول غري الراغبـة يف ذلـک   واطنيها أومل مايةعلى توفري احل قادرةال غري الدولحتت تابعية 
ويف مقـام  . »إعادة البناء واإلعمار« و »املواجهة«و »الوقاية«: هي مراحل ثالث على تقع املسؤولية

 بشكل الثالث املراحل هذهقد طرح  قرناً عشر مخسة من يقرب ما منذاملقارنة نرى أنّ القرآن الکرمي 
الوقاية ، فهي من ناحية  ةمبرحل تصتخا اآليات منعظم األ القسم إنّانسجاماً؛ حبيث و ةيمعقولأکثر 

 التقوى، ةعاومرا مواعظحتول دون ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان من خالل ما تطرحه من أخالقيات و
لتـوفري   العسـكري  اـال  يفقدرة وال القوةرفع مستوى  ومن ناحية اُخرى من خالل التأكيد على

 الفعـل  رد مرحلـة  يفو لكي ال يحدثون أنفسهم باالستضعاف والظلم ، ،لظاملنياألرضية إلرعاب ا
إعادة البناء  مرحلة ويف اآلمنة، املناطق إىل باهلجرة ملظلومنيورد أمر ا الظاملني قتالب األمر إىل باإلضافةف

  .سطقلوا العدالة وتنفيذ إصالحب واإلعمار يوصي

مبدأ مسؤولية توفري احلماية ، مبدأ عدم التدخل، مبدأ التـدخل اإلنسـاين ،    الکلمات املفتاحية:
  الدفاع عن املظلوم، االستضعاف، املستضعفون،

   

                                                   
 ).golamhosein.arabi@gmail.comاُستاذ ممتاز يف جامعة قم ( *

 العايل _ طهران. هد اإلمام اخلميينطالب دكتوراه يف فرع الفقه والقانون مع **
 ).n.alizadeh@stu.qom.ac.irطالب دكتوراه يف فرع التفسري املقارن _ جامعة قم/ الكاتب املسؤول ( ***

mailto:golamhosein.arabi@gmail.com
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 ۱۴۳۸ الربيع و الصيف/  ۶ العدد/  لثثاال ۀ السن  

  
  
  

عقوبة املرتد ورد الشبهات من وجهة نظر 
  آية اهللا معرفة

  *موينيلال يداودال ديسع   __________________________________  
  

املرتد يف الفقه اإلسالمي أمر مسلّم ، ولکن هل هذه العقوبة هي بسبب اختـاذ عقيـدة   إنّ معاقبة 
فحسب أم بسبب اإلفساد وتضعيف اتمع الديين واملواجهة مع احلکومة اإلسالمية؟ وهل ميكن وضع 

  العقوبة وفرضها على األمر الباطين واالعتقاد ؟ ومدى تناسب هذا مع مبدأ عدم اإلکراه يف الدين؟
وتصدى الکاتب إلثبات أنّ عقوبة املرتد ليست بسبب االعتقاد، بل بسبب فعل إجرامي، لذلک 

فال بد أن حماولة رفعها ، وما مل يثبت  –وليست رغبات نفسانية  -إذا كان منشأ االرتداد شبهة علمية
ين وغـري قابـل   عناده وجلاجته فيجب التوقّف عن معاقبته، وعليه فعلى الرغم من أنّ االعتقاد أمر باط

عـدم  «لإلکراه واإلجبار بيد أنّ العمل والسلوك اإلجرامي اختياريان ، ولذلك ال يوجد تناقض بني 
کما أنّ اجلهاد مع الکفار لتهيئة أرضية الدعوة وإيصال کلمة احلـق   .ومعاقبة املرتد» االکراه يف الدين

  يفرض الدين کرهاً.للناس ويزال يف هذا املسري الطواغيت عن الطريق ، لکن ال 

  املرتد، حرية العقيدة، ال إکراه يف الدين. الکلمات املفتاحية:

                                                   
 ).saeeddavoodee@gmail.com(عضو اهليئة العلمية يف املعهد العايل للثقافة والفكر اإلسالمي  *

mailto:saeeddavoodee@gmail.com
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Punishment of Apostate and Answer to 
Doubts in the View of Ayatollah 

Ma'refat 
Sa'id Davudi Limuni* 

There is definitely a punishment for apostate in Islamic jurisprudence, 
but a question raises here as to whether the apostate is punished only 
because of his belief or for his making corruption, weakening religious 
society and opposing Islamic government? Is it possible to impose or 
punish a matter of heart and thought? How is this consistent with the 
view that there is no compulsion in religion? 

The author of the article tries to prove that the punishment of apostate 
is not because of his belief but for his criminal act; therefore, if apostasy 
originates from a scientific doubt - but not carnal desires - one should 
strive to remove it, and unless his obstinacy is proved he should not be 
punished. Therefore, although belief is a matter of heart not capable of 
being imposed, criminal conduct or act is voluntary and optional. 
Therefore, there is no conflict between the view that “there is no 
compulsion in religion” and the punishment of the apostate. As the holy 
war with unbelievers is intended to provide the ground for calling and 
communicating the word of Allah to the people and in this path the 
tyrants are removed but religion is not imposed. 

Keywords: Apostate, Freedom of Thought, There is no Compulsion in 
Religion. 

                                                   
* Faculty Member of Research Center for Islamic Culture and Thought 

(saeeddavoodee@gmail.com). 
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The Quran and Support 
Responsibility Rule 

Gholam Hossein A'rabi* 
Negar Alizadeh** 
Negin Alizadeh*** 

Under “support responsibility rule,” the international community is 
responsible for defending the people under the ruling governments that 
can not or do not want to support their citizens. The responsibility has 
three levels: “prevention”, “confrontation”, and “reconstruction”. To 
make a comparison, the three levels have been stated more reasonably 
and consistently in the Holy Quran about 15 centuries ago; such that a 
great part of the verses is devoted to prevention level. The Quran, from 
one hand, prevents the humans from oppressing the others through stating 
ethical values, preaches, and advising them to being pious. On the other 
hand, advising the people to strengthen their military power, the Quran 
provides the ground for the fear of the oppressors in order that they do 
not think of oppressing the people. In confrontation level, the Quran, in 
addition to ordering the people to fight the oppressors, orders the 
oppressed to migrate to secure places. In reconstruction level, the Quran 
advises the people to make reform and to exercise justice. 

Keywords: Support Responsibility Rule, No-intervention Rule, 
Humanitarian Intervention Rule, Defending the Oppressed, 
Oppressing, the Oppressed.  

                                                   
* Associate Professor at Qom University (golamhosein.arabi@gmail.com). 
** Ph.D Student of Imam Khomeini Research Institute for Jurisprudence and Law, 

Tehran. 
*** Corresponding Author, Ph.D Student of Comparative Interpretation, Qom 

University, (n.alizadeh@stu.qom.ac.ir). 
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A Review of the Quranic Evidences on 
the Rule of Sex Change and Its 

Jurisprudential Effects 
Mohammad Mahdi Karimi Niya* 

Sex change is defined as “changing the sex of a male into female, a 
female into male, neutral into male, neutral into female, male into neutral, 
or female into neutral.” The general definition of sex change covers 
animals and even plants. There is a great disagreement on sex change in 
transsexual persons. Some Shi'a jurisprudents hold that it is lawful. In 
contrast, all Sunni scholars hold that it is unlawful. Of course, some of the 
Shi'a jurisprudents have changed their views and believe that it is unlawful. 
In the view of those Shi'a scholars who believe that sex change is lawful, 
there is no reason for unlawfulness of this new phenomenon. 

One of the most important arguments of those who hold that sex change 
is unlawful – considering the Sura Al-Nisa`, chapter 4, verse 119 - is 
unlawfulness of transformation of God’s creation. Referring to exegesis 
books it is made clear that essentially this verse does not pertain to the 
modern issue of sex change. Some other jurisprudents rely on Sura Al-
Shuara, chapter 42, verse 49 to prove unlawfulness of sex change. In 
response to this argument, it seems that sex change is a possible matter and 
in the case or gender reassignment the religious law for the opposite sex is 
applicable to him/her. Another argument relied on by the jurisprudents is 
Sura Al-Nur, chapter 24, verse 30. It seems that this Sura also does not 
pertain to the unlawfulness of sex change. In the view of Imam Khomeini 
and some other jurisprudents, sex change is not unlawful, but it invalidates 
the previous marriage and changes family titles as well as the legal share of 
inheritance of transsexual based on the newly reassigned gender. 

Keywords: Sex Change, Gender Transformation, Gender change, Gender 
Identity Disorder (Gender Dysphoria), Neutral Hermaphrodite, 
Transgenic, Mentally Neutral Gender, Transsexual, 
Transformation of God’s Creation. 

   
                                                   
* Assistant Professor at Quranic Sciences and Teachings University 
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“The Marriage of Adoptive 
Parent and Adopted Child” by 

Looking at the Holy Quran 
Seyyed Ali Mirdamad Najafabadi* 
Seyyed Ali Javaheri** 

There are different views on the legal situation of adoptive parent 
marrying adopted child. One view considers the modern child adoption as 
a new legal entity, which has no record and no traditional evidences in 
the history of early Islam. Therefore, adhering to the conduct of the wise, 
it prohibits the primary rule of marriage of adoptive parent and adopted 
child. Another view, relying on some verses of the Quran and their wrong 
interpretation, considers adopted child as a biologic child and therefore a 
congenital person and forbids such a marriage under its primary rule. Yet, 
a number of modern jurisprudents, seeking to create changes in the 
situation of the society and legally competent persons, to observe 
prudence and to prevent evil and corruption, consider the secondary law 
of such marriage as unlawful. The view of the jurisprudents of Guardian 
Council, as a part of the ruling body, holds that the marriage of adoptive 
parent and adopted child– conditioned on a note – is unlawful, but 
majority of jurisprudents hold that it is lawful. 

The present article, after explaining every one of the above-mentioned 
views and reviewing the existent arguments, criticizes them and finally 
supports the famous view of the jurisprudents and considers it in 
agreement with verbal text of the verses of the Quran. In addition, it 
holds that the government’s conditional prohibition of marriage of 
adoptive parent and adopted child is against the verses of the Quran and 
has no considerable result. 

Keywords: Child Adoption, Custody, Marriage, Secondary Rule, Prudence. 
                                                   
* Assistant Professor at Law Department, Imam Khomeini Education and Research 

Institute (am42476@gmail.com). 
** Student of Seminary and M.A in Teaching of Holy Quran, Mofid University 

(javaheriseyedali@yahoo.com). 
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An Analysis of the Relation between 
Verses on Rejecting Oppression and 

Civil Liability 
Seyyed Hamid Jazaeri* 
Mahdi Hemmatian** 

Finding the Quranic principles for the main legal titles like civil 
liability can create legal unity among Muslim communities around the 
world; since the Quran is the only acceptable source of law among all 
Islamic legal communities. Some scholars believe that the holy Quran’s 
verses on rejecting oppression can be made as a basis for civil liability. 
Considering the importance of this claim, the present article aims at its 
verification. The research is constructed into three main parts: The first 
part, discusses the semantics of several main subjects including civil 
liability, oppression, liability, and so forth. The second part, studies the 
territory of oppression and the question as to whether the oppression is 
applied to the human’s involuntary acts. The third part, investigates the 
question as to whether the unlawfulness of oppression and liability are 
concomitant. Finally, it is proved that the verses on rejecting oppression 
in the Quran can not be made as a basis for civil liability. 

Keywords: Civil Liability, Delictual Liability, Oppression, Imperative 
Rules, Positive Rules. 
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The Effects of Civil Liability and 
Compensation for Loss in the Quran 

Mahmud Hekmat Niya* 
Hossein Hushmand Firuzabadi** 

The necessity of compensation for Loss sustained by the loser because 
of the conduct of the person who has done a harmful act is an important 
principle of civil liability among all legal schools and systems. It has also 
a special status in Islamic law, which is one of the most important legal 
systems. Several verses of the Quran, which is the most important source 
of jurisprudence, are dedicated to this matter such as verses on 
transgression, punishment for sin, avenging oneself, punishing the self, 
public accusation. In addition to deducing the positive law for the 
necessity of compensation for loss from these verses, one can deduce a 
number of important rules on the liability out of the agreement including 
full compensation for loss and some other methods of compensation for 
loss like objective compensation for loss (restoration of the previous 
situation) and compensation by the equal (similar or the price) for 
financial losses. 

Keywords: Liability, Loss, Punishing the Self, Transgression, Punishment 
for Sin, Positive Law, Retaliation . 
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