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دهیچک
ؤاخـذه  م«ی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعدهیمھم که در متون فقھیالم، کیاز قواعد فقھیکی

ةٌ وِزرَرُ وازرَالتَـزِِ «ه یـ اسـت کـه در آ  » تی فرد در قبال عملکرد افـراد یمسئولر و بیینکردن فرد به گناه غ
یچ حکـم فقھـ  یشود، ھـ یمیو اخرویوین قاعده، که شامل امور دنیابر اساسیابد. مییتجلّ» یاُخر
فقیھـان بـه طـور پراکنـده در     یگران نھد. با آن کـه برخـ  یی درا بر عھدهیت عملکرد فردید مسئولینبا

گـردد.  یز در مخالفت با آن مشاھده مینیفقھیحکامك ایاند، لن قاعده استناد کردهیاستنباط احکام به ا
آنان بـه تبـع پـدر و مـادر، و عـذاب      یفرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخرویاز جمله: احکام فقھ

ن یقرار گرفته است. چنانکه نقش این نوشتار مورد بررسیشان او، که در ایه خویت به سبب گریشدن م
ل شده است.یز تحلیات نیرواییقاعده در نقد محتوا

عقوبت گناه-یفریو کیت حقوقیمسئول-یعدالت الھ: ھاهدواژیکل

.٣١/٠٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٥/٠٥/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١



93شمارةفقه و اصول                      -مطالعات اسالمی10
طرح بحث

یھان را بـرا ین جھت، توجه فقیدر استنباط احکام دارد و بدیگاه فرازمندیجایقواعد فقھ
ـ بـه خـود و  -یمباحث فقھـ یالا در البهیبه صورت مستقل -ھاآنیاستناد سازاد و یاصط ژه ی

ھـا  سـته بـدان  یت، به طور شاین اھمیز وجود دارد که در عینین حال، قواعدیست. با اساخته ا
یاست که ھم در استنباطات فقھیااز قواعد به گونهیگر، برخیدیپرداخته نشده است. از سو

ـ از ا، یو شُـبَھات اعتقـاد  یکالمـ یھابه پرسشییقابل استفاده است و ھم در پاسخگو ن رو، ی
تی فرد در قبـال  یمسئولنکردن و بیؤاخذهم«د و قاعدة ینامیکالم-یرا قواعد فقھھا آنن توایم

ن دست است.یاز ا» یگریعملکرد د
-یصادر شده، مؤاخذه نمـ یگریدیکه از سوین است که فرد، به سبب عملیمفاد قاعده ا

مسـئول و  -شـد نداشـته با یکه به عملکـرد او ارتبـاط  یتا زمان-گران، یگردد و در برابر گناه د
در یفراوانـ یاسـت و از آن، احکـام فقھـ   یفقھـ یاکسـو قاعـده  ین قاعده از یست. ایمعاقب ن

و اسـت  یکالمیاگر، قاعدهیدیباشد و از سویقابل استنباط میفریو کیی حقوق مدنحوزه
ز از ینبودن آن » قاعده«دھد. ین عرصه پاسخ میمرتبط با ایدتیو عقیاز شُبَھات فکریابه پاره

ھـا را  شـود و حکـم آن  یرا با موضـوعات مختلـف شـامل مـ    ین رو است که موارد گوناگونیا
چنان که در ادامه خواھد آمد.-سازدیمشخص م

-را استنباط نمـوده یھان به طور پراکنده به مفاد آن استناد کرده و احکامیاز فقیگرچه برخ
مبحث نبـوده و حـدود آن مشـخص نشـده     کلّی به طور مستقلیك قاعدهیك به عنوان یاند، ل

ن نوشـتار  یـ ز برداشت شده است. آنچـه در ا ین قاعده نیبرخالف ایاست، چنان که گاه احکام
یھان به آن، و سپس بررسـ یاز استناد فقین قاعده، ذکر مواردید ایو تحدید، مستند سازیآیم

یو کالمـ یمشکالت فقھیاد شده، پاسخگویی است که توجه به قاعدهیزیموارد بحث برانگ
باشد.یم

مستند قاعده
مستندات قاعده عبارتند از:نیترمھم

:؛ اسـراء ۱۶۴: انعـام ت. (قرآن آمـده اسـ  یکه در پنج جا» یاُخرزرَوِِوازرةٌرُزِالتَوَ«ه یآ-۱
ھا ما )، (ل۱۶۴َ:نعام(ا» اھیلّا عَلَإفسٍٍلُ نَکُبُکسالتَوَ«ات: یز آی) ن۳۸:؛ نجم۷: ؛ زمر۱۸: ؛ فاطر۱۵
را در برابر عمل خـود مسـئول   ی، ھر فردی) که به روشن۲۸۶: بقرهت) (ھا مَا کْتََسَبَیتَ و عَلَبکَسََ
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کند.یمیگران را نفیداند و مؤاخذه به گناه دیم

عـدالت  «دانـد و  یمـ یان مبّـر یبه آدمیرا از ھرگونه ظلم و ستمیکه ساحت الھیاتیآ-۲
، ظلم به شـمار  یگریفرد به گناه دیبرای. روشن است که ھرگونه عقوبتکندیرا مطرح م» یالھ
ـ ظْلِمُ ریو ال«ات: ین آیله ارود. از جمیم ـ  ینَّ اهللاَ الإ«،)۴:کھـف » (حَـداً أَكَبُّ ـ ظْلِـمُ النّ » ئاًیاسَ شَ
).۹: (روم» ظْلِمَھُمیما کانَ اهللاَ لِ«)، ۴۴: ونسی(

-یمـ یگران نفیفرد را به سبب عملکرد دیبرایت و عقوبتیکه ھرگونه مسئولیاتیروا-۳
ـ عَـذِّ یَالم وَیقء بِالْسَّیالْبَریه تَعالاللّأخُذُیال«ا (ع) :ت امام رضیکند. از جمله، روا یه تَعـال بُ اللّ

؛ ۲/۱۲۵ون اخبـار الرضـا(ع)،  یـ ع(صـدوق،  » 'یال تَـزِرُ وازرةٌ وِزرَ اُخـر  بِذُّنوبِ اآلباءِ وَاالَطْفالَ
)۷۸۷-۱/۷۸۶، یزیحو

آن دریآن که فرد دخـالت یر را بیکسو، مؤاخذه فرد به عمل غیعقل که از یحکم قطع-۴
دانـد. (نـك: ابـن    یظلم را بر خداوند محال میگر سویشمرد، و از دیعمل داشته باشد، ظلم م

)۵۳۱/ ۴فھد، 

حدود قاعده
ز یـ نیویـ امـور دن ا افزون بر آن، شامل یاست یی مبحث، مخصوص عِقاب اخروا قاعدهیآ

؟یو مالیا اعم از بدنیاست یبدنیھاا مخصوص مجازاتیشود؟ و در صورت دوم، آیم
ھـم  » یالتـزر وازرةٌ وزرَاُخـر  «ه یدھد آیاند که نشان مگردآوردهیاز مفسران شواھدیبرخ

) ۱۵۸-۷/۱۵۷، یرطب. (قیاست و ھم عقاب اخرویویدنیھاھا و مجازاتتیمربوط به مسئول
ن یانگر ھمـ یـ ن خواھد آمـد، ب یی شریفه که پس از اهین آیھان به ایبرخی اشارات، استناد فقدر 
د:یادشده را اثبات نمایم یتواند تعمیل میدات ذیل و مؤیباشد. دالیم میتعم

اعـم از  ،گناه فـرد را یھاتیمسئولعواقب و یتمام» یالتزر وازرة وزر اُخر«هیاطالق آ-۱
د آن وجود ندارد.ییبر تقیلیچ دلیگردد و ھیل م، شامیو اخرویویدن

ـ از پایکیاز مفسران، یه، که به گفته برخیمفاد آ-۲ یدر اعتقـادات اسـالم  یاساسـ یھـا هی
را بـه  کـس چیھکند که یدا میارتباط پی)، با عدل الھ۱۸/۲۲۴گران، یو دیرازیاست (مکارم ش

وجود ندارد.یو اخرویوین امور دنیبین اصل، تفاوتیمجازات نکند، و در ایگریگناه د
مسلّم است، چنان کـه  ین قاعده نسبت به عقاب اخرویرسد شمول ایبه ھر حال، به نظر م

، یزینـك: حـو  ث (مورد بحیھاهیل آیات ذیروایا) و پاره۱۸ات (نك: فاطر/یآیاق برخیاز س
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ـ ، تردیویـ ت آن نسبت به امور دنیك در کلید. لیآیز بر می) ن۱/۷۸۶ ن یـ وجـود دارد. منشـأ ا  دی

شـوند.  یگران گرفتار عقوبت مـ یا، گاه افراد به گناه دیدھد در دنیاست که نشان میلید دالیترد
یھاتی) چنان که واقع۲۵: (انفال» ةًم خاصَّا مِنکُنَ ظَلَموُیالذَّبنَّیقوا فتنةً التَصواتَّ«ی هیاز جمله: آ

و یا کوتـاھ یـ ت یـ گناه بـه سـبب ظلـم و جنا   یبیدار افرایدھد در موارد بسیز نشان مینینیع
شوند.یھا میھا و سختگران گرفتار رنجیقصور د

ـ یـ سـازد و آن لـزوم تفک  یاد شده را بر طرف مید یتردك توجه به این نکتهیل ن امـور  یك ب
شود و ینش اداره میدر آفریالھیھان بر اساس سنتیاست. عالم تکویعیو امور تشرینیتکو

بـا سـوء   ین حوزه، ھر فـرد یخواھد داشت. در ایخود را در پیعی، معلول طبیعیطبھر علت 
ف یدر انجام وظایا کوتاھیتواند از راه ظلم و ستم یار و انتخاب خود، میاستفاده از قدرت اخت

ژه در یـ ون بـه یرد و ایز بگیگران را نیبان دیگران گردد و عملکرد او گریموجب سلب حقوق د
ـ ابـد. آ ییوند خورده مصداق میگر پیکدیه در آن سرنوشت افراد جامعه به کیامور اجتماع ی هی

-ع و قـانون یی تشـر ان فرموده است؛ اما در عرصهین موضوع را بیانفال ھمیاد شده از سورهی
نوشـته  یگریدیبه پایگاه مجازات گناه فردچیرد، ھیپذیشارع صورت میکه از سویگذار

ـ باشـد و اطـالق آ  یی مورد بحث مدنظر مـ است که در قاعدهیزین ھمان چیشود و اینم ه و ی
ر امبیـ آن است، از جملـه سـخن پ  » دیمؤ«ز یات نیاز روایاکند. پارهیآن را اقتضا میعدالت الھ

و آن گـاه حضـرت،   » هیعلیك و ال تجنیعلیجنیاما انه ال«) به ابورمثه در مورد فرزندش: ص(
) روشـن  ۴/۷۳، یھقـ یز بیـ ؛ ن۲/۲۲۶ابـن حنبـل،   د. (را قرائت فرمو» یالتزر وازرةٌ وِزرَ اُخر«ه یآ

که یاهیبا توجه به آت (یت است و نه خود جنایجنایفریت کیاست که مقصود روایت، مسئول
)۹/۴۸۸؛ ابن قدامه، ۴/۷۳، یھقی؛ ب۷/۱۵۸، ی؛ قرطب۱۹/۱۵۵، یحضرت قرائت فرمود) (نك: نوو

عـذاب  «از ی، ناشیز، آن جا که عقوبت و گرفتاری) نینیچنانکه در مورد نخست (امور تکو
ظلم یریگدر شکلیز به نوعیرد، مگر آنکه آنان نیگیگناھان را نمیدامن بگاهچیھباشد، » یالھ

ن وارد یشـ یپیھـا صال که بـر امـت  یاستیھان جھت، در مورد عذابیك باشند. بدیو گناه شر
نــك: د. (دھــیآنـان خبــر مـ  یو اســتثنااز نجـات پاکــان و صـالحان   میقـرآن کــر د، یــگردیمـ 

عَزِّوَجَلَّهَنَّ اللّإا«کند: ید مییادشده را تأیمطلب ز ی) نصر (امبین سخن پی) ا۹۴،۸۱،۶۶،۵۸ھود/
ـ اَن یُیمْ وَ ھُمْ قادِرونَ عَلھِینَ ظَھْرانیبَا الْمُنْکَرَِرَوُییحَتَّةبِعَمَلِ الْخاصَّةَعَّذِبُ الْعامَّیال  ا ذإنْکروهُ فَ

)۵۵، یریز حمی؛ ن۹/۶۳۸، رضادیرش؛ ۴/۱۹۲(ابن حنبل، » ةَةَ وَ الْعامَّبَ اهللاُ الْخاصَّفَعَلوا ذلِكَ عَذَّ
ی افـراد را  که دامن ھمهیعیاز حوادث طبیاریجه گرفت که بسیتوان نتین اساس میبر ھم
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)۱۵۵نك: بقره/د. (ش و...داریھمچون آزمایگریرد، نه جنبة عذاب، که علل دیگیم

ا یـ در دنیحکمـ گـاه چیھـ که معنانیبدباشد. مییو اخرویویمشمول امور دنن قاعدهیا
فـرد  ینھد، چنانکه مجازات اخرویگریسبب بر عھده دیگردد که مجازات فرد را بیجعل نم

یھـا ا ایـن قاعـده مجـازات   یـ ن که آیاز عملکرد خود اوست؛ اما در خصوص ایز صرفاً ناشین
ی نوشتار خواھد شد.گیرد؟ در ادامهرا ھم در بر مییا مالییبدن

قاعدهیریپذصیتخصیبررس
ك روشــن اســت کــه در صــورت یــص اســت؟ نیی مــورد بحــث قابــل تخصــا قاعــدهیــآ
توان با استناد به قاعده، حکم را استنباط کرد. یبودن آن، در موارد مشکوك مریناپذصیتخص

ادشـده  یی دھد کـه قاعـده  یمرتبط نشان میاصولیمستندات قاعده و توجه به مبانیبررس
ن مدعا به اختصار عبارتند از:یدات ایل و مؤیر است. دالیناپذصیتخص
یشـود و حکـم قطعـ   یمنحصر نمیل صرفاً شرعیچنان که گذشت مستند قاعده به دال.۱
ر آن دیکه فـرد دخـالت  آنیب–ر یز مستند آن است. چه، عقل مؤاخذه فرد را به عمل غیعقل ن

ص در یانـد کـه تخصـ   ح کـرده یان تصریگر، اصولیدیشمارد. از سویظلم م-عمل داشته باشد
؛ ۳۸۶، یباشد. (نـك: اصـفھان  یم» صیاز تخصیآب«ین حکمین چنیست و ایز نیحکم عقل جا

)۲/۳۸، یخوئ
ص بوده و حکم معلّـل قابـل   یاز تخصیل، آبیاند که تعلح کردهین تصریان ھمچنیاصول.۲
ی مـورد بحـث   ) قاعـده ۲/۱۸۰، ب االصولیتھذ، ینی؛ خم۳/۱۷۰، ینیست. (نك: نائیص نیتخص

ل یـ ل دوم و سوم در بحث مستندات) بـه صـورت تعل  یژه دلی(بوگفتهشیپاز ادله یز در برخین
ست.یص نین رو قابل تخصیان شده است و از ایب

سـت کـه   ایان، مـوارد یاصـول یدگاه برخـ یحکم از دیریناپذصیگر موارد تخصیاز د.۳
) از آنجا کـه  ۱/۱۹۵، هیالقواعد الفقھ، یرازیحکم در مقام امتنان صادر شده باشد. (نك: مکارم ش

-صیتخصـ یبر ادعـا » یدییتأ«توان آن را یوجود دارد، مه بودن قاعدیکم احتمال امتناندست
آن قاعده دانست.یریناپذ

پاسخ دو پرسش
از یامـت، بخشـ  ینظـر رسـد کـه در ق   ن بـه  یات چنـ یات و روایآیممکن است از برخ-۱
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ی هیباشد! از جمله آیّ نظر من نقض قاعده مدیگران است و ایفرد به سبب گناھان دیھاعذاب

وَ «ه یـ ز آی) ن۲۵: نحل» (مٍر علیم بغَلونھُضِّینَیذوزار الَّأمن وَةِامَیومَ القِیةًوزارَھُم کامِلأَا حْمِلوُیل«
هِ یـ کانَ عَلبِعَفَاتُّجَورٍنَةَسَُمَن سَنَّ«ت: ی) و روا۱۳عنکبوت/» (ماَثْقاالً مَعَ اَثْقالھھُمْ وَ اَثْقالَنَّحمِلُیلْ

)۱/۲۷، ی؛ برق۱۹۱د، ی(مف» ءٌیوزارِھِم شَأمِن نْقُصَیاَنْ رِیلَ بِھا مِنْ غَن عَمِمَِوِزرُ
د. یـ ھـد د ن سؤال روشن است؛ زیرا که این فرد به واقع مجازات عمل خـود را خوا یپاسخ ا

ز یآن نیو عقوبت اخرویویامد دنیمحدود بوده، پیاثریاز اعمال داراین تفاوت که برخیبا ا
ا سـنت  یـ شـود  یمـ یبعـد یھاافراد و نسلیاعمال که موجب گمراھیمحدود است؛ نیز برخ

یدر پـ سـنگین  یامدی گسـترده داشـته و طبعـاً عقـوبت    یکند، پیمیگذارهیرا در جامعه پایبد
ده است. روشـن اسـت کـه    یادشده مطرح گردیت یات و روایدر آت ن حقیقیاو ھد داشت خوا

ب یگونه است که تسب) و این۷/۱۵۸، یقرطبد. (گردیر مین و تفسییی نخست تبهیی دوم با آهیآ
)۶/۶۵گران، یو دیرازیمکارم شد. (انجه دانستهیك در نتیدر انجام عمل را موجب تشر

بـر  یز صـرفاً مبتنـ  یپاداش فرد نیعنیز صادق است؟ یمورد حسنات نا مفاد قاعده دریآ-۲
ن بحـث  یرسد؟ روشن است که اینمیبه او پاداشیگریك دیاعمال خود فرد است و با عمل ن

کـه داشـته باشـد،    ین پرسش ھر پاسـخ ین معنا که ایی مبحث ندارد. بدبا قاعدهیادیارتباط ز
یاز برخـ یسـته اسـت. شـافع   یبـدان شا ین حال اشاراتیادھد. بایر قرار نمیقاعده را تحت تأث

رسد. یات محل بحث استنباط کرده که ثواب قرائت قرآن اگر به اموات اھدا گردد، به آنان نمیآ
از آن نیست؛ یز اثری) و صحابه نصر (امبیاز عمل خود آنان نبوده و در سخنان پیچرا که ناش

ابـن  نـك:  د. (به اموات وجـود دار ھاآنماع بر وصول و صرفاً در مورد دعا و صدقه، نصّ و اِج
الوَ«تـوان بـه   یرد، مـ یـ ن مدعا قـرار گ یتواند مستند ایکه میاتی) از جمله آ۲۷۷-۴/۲۷۶، ریکث
) اشـاره  ۳۹: (نجـم » یالّ مـا سَـع  إسَ لِالِنسانِین لَأِو«) و ۱۶۴: انعام» (اھیعَلالّإنَفسٍ لُّکسُب کُتَ

کرد.
را در یکلـ یاات، قاعـده یـ ن آیـ جھت مخدوش است. نخست آنکه اگر ان مدعا از چند یا

م نداده اسـت؟ و  یدر مورد دعا و صدقه آن را تعمیدارند، چرا شافعیان میخصوص حسنات ب
کلـی نبـودن   و سكیی او باشد، از ن دو موضوع، نصوص مورد اشارهیص در ایاگر مستند تخص
ز بـه  یص آن را در خصوص ثواب قرائت قرآن نیصگر تخیدیرساند، و از سویاین قاعده را م

ـ نبـاره نیـ ارساند. چـه، در  یاثبات م ؛ ۲/۶۱۸، ینـ یوجـود دارد. (نـك: کل  یز نصـوص معتبـر  ی
)۲/۴۲۹ز نك: ابن قدامه، ی. ن۲۱۲، یانصار
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است و نـه  یگریناسازگار است، مجازات فرد به گناه دیدوم: این که آن چه با عدالت الھ

تواند حاصـل کـار خـود را در    یکه فرد مگونهھمانن، یاش اعمال او. بنابرامشارکت فرد در پاد
ـ یـ نیاخـرو در امورانجام داده باشد؛ یآن که او کاریه دھد، بیگر ھدیدیا به فردیدن ن یز چن

ت و اوج او یك کـه موجـب تکامـل شخصـ    یاعمال نین حال، آثار روحیصادق است. با ایامر
ق یـ ات، خود آن اعمال را انجام داده باشـد و از طر یدر زمان حاست کهیی فردژهیگردد، ویم

و یرازیمکـارم شـ  د. (یـ اھـدا نما یگـر یتواند بـه د یھا را ماز پاداشیاھداء ثواب صرفاً بخش
-یفرد مـ ک یوجود ندارد و اعمال نیکلیجه اینکه در مورد حسنات، قاعدهی) نت۶/۶۷گران، ید

نمونـه  یاسـاس و بـرا  نیبر ھمـ داش به ھمراه داشته باشد. رات و پایز خیگران نیدیتواند برا
ـ یاند: که پدر و مادر در حسنات فرزنـد شـر  ح کردهیھان تصریفقیبرخ بـه گناھـان او   یکند، ول

)۳/۱۶۰ابن فھد، د. (شونیمؤاخذه نم

مواردی از کاربرد قاعده در فقه
م کـه فقھـا   یکنـ یاد مییقیا اختالف نظرھا، از مصادییی نکات چالشش از بحث دربارهیپ

اند:ی مد نظر استناد کردههیا آیاستنباط احکام، به مفاد قاعده یپراکنده برابه طور
، قواعـد االحکـام  ، یاو نخواھد بـود. (عالمـه حلـ   یموالعھدهآنچه را عبد تلف کند، بر -

م، ی؛ حکـ ۱/۲۳۸، المبسوط، یاز عمل او (طوسیی ناش) چنانکه کفاره۱۱-۶/۱۰، ی؛ کرک۲/۱۸۳
ی خود عبـد خواھـد   نباشد، بر عھدهیآور که به اذن مولھر اقدام ضمانی) و به طور کل۱۰/۵۷
)۲/۷۰۰، یمراغینیحسد. (بو

)۲/۵۶۶، اض المسائلیر، ییطباطبات. (اسیجانعھدهه آن بر یت، تعلق دیاصل در جنا-
ب وارد آمدن ضرر ی دوم ساختمان به سمت کوچه و مانند آن موجھرگاه پیشروی طبقه-

)۲۶/۲۴۶، ینجفن. (گرایآوری آن بر غاصب واجب است نه بر دبه غیر باشد، جمع
، ین است نه بـر عامـل. (نـك: نجفـ    ین، بر صاحب زمیزمیھانهیدر مزارعه، خراج و ھز-

۲۷/۴۳-۴۴(
، ینجفـ . (یر دھنـده اسـت نـه بـر موصـ     ییـ ت و عوض کردن آن، بـر تغ یل وصیگناه تبد-

۲۸/۲۴۶(
(: گواه بر عدالت شھود) از نظر خود برگردد، یا مزکیگاه پس از صدور حکم، شاھد ھر-

)۴۱/۲۴۹، ینجف. (یگریضمانت صرفاً متوجه برگشت کننده است نه د
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-ینمـ یبر زن حامله، ھرچند زناکار باشد، حدود و قصاص تا پس از وضع حمـل جـار  -

) ۴۱/۳۳۷، ینجفو. (ن ایژه با خوف ضرر بر جنیگردد، بو
ا محـرم او بـه   یـ ل عدم جواز الـزام ھمسـر   یبه دلید) بر زن زانی: تبعب (یعدم جواز تغر-
)۱/۱۱۸، یگانیلپاو. گبا ایھمراھ
)۲/۳۹۷، یمراغینیحست. (سیگری واجب نیاز فرد، بر دیدفع ضرر ناش-
را آنو ه شـد سو، اصل قاعده از سوی فقھا پذیرفتهكیدھد که از ین موارد پراکنده نشان میا

) از آن اسـتنباط  یفـ یو تکلیوضـع ز (اعـم ا یندانسته؛ بلکه احکام فقھیی عقوبت اخروژهیو
اند.کرده

ا محل اختالفییق چالشیمصادیبررس
ه مورد بحث اسـتناد کـرده و آن را   یش از این گفته شد، فقیھان به قاعده و آیگونه که پھمان

ا مصداق مربـوط بـه   ین قاعده مغفول مانده و یا ایگریدیك در مواردیاند، لبه قبول کردهیتلق
ده کـه در نگـاه نخسـت، مخـالف     یجه، احکامی استنباط گردیل نشده است و در نتیتحلیدرست

گردد.یز موجب میرا نیاعتقادیرسد و شُبَھاتیبه نظر میقاعده و برخالف عدالت الھ
گردد.یمین نکات بررسیاز ایدر ذیل برخ

فّارفرزندان ک-1
در متـون  یش از بلـوغ، احکـام  یا در صورت مرگ پیات یدر مورد فرزندان کفار در حال ح

ان شده است. از جمله:  یبیفقھ
-ی کفار کرده، ادلهصاحب جواھر پس از آن که حکم به نجاست ھمهالف) عدم طھارت.

-ینجـس مـ  ر و مادز، در حکم پدریکند، فرزند متولد از پدر و مادر کافر را نیبر آن اقامه میا
ن حکم را اجماع یایل اصلیگاه دلکند. آنیز نقل میش از خود نیفقھای پیداند و آن را از برخ

چنـد  یاتیـ ضمن آن که در روات.در نھایه اس» یالمه حلع«ن آیداند که تنھا مخالف احتمالیم
خواھد آمد. یعدبیھاات در بحثین روای) ا۶/۴۴، یشود. (نك: نجفیده میز اشاره به آن دین

ن حکم از چند جھت مخدوش است:یا
ی اصـناف کفـار   م به ھمهیبر تعمیل استواریچ دلینخست آن که در مورد نجاست کفار، ھ

ـ   ۲۸: را نجس دانسته (توبـه » مشرکان«م صرفاً یوجود ندارد. قرآن کر ، ی) کـه در اصـطالح قرآن
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یلـ یی دالاز فقھـا بـا ارائـه   یخـ بر،ن جھـت ی) بـد ۱۰۵: نك: بقرهد. (شویشامل اھل کتاب نم

، کتـاب الطھـاره  ، ینـ یمد. (خانـ دهیر از مشرکان را به اثبات رسـان یکفار غیاستوار، پاك بودن ذات
۳/۲۹۳-۲۹۸(

کـم در خصـوص مشـرکان، الحـاق     ا دسـت یـ دوم : آن که به فرض قبول نجاسـت کفـار و   
ات مـورد نظـر صـاحب    یو رواکسیل استوار است. چه، از یفرزندان کفار به پدر و مادر فاقد دل

ر قابـل  یـ غین حکم ندارند، مشتمل بر احکـام یدر ایگونه صراحتچیکه ھبر آنجواھر، افزون 
ر قابل استناد ھستند. یاد داشته غین رو، نصوص یقبول ھستند که در ادامه بحث خواھد آمد. از ا

ن یـ ت اجمـاع در ا ز مخدوش است. چـه، اثبـا  ین حکم نیگر اجماع مورد استناد در ایدیاز سو
دانـد یمـ ن حکـم را اجمـاع   یـ ی ال عمدهیز که دلیصاحب جواھر نیمسئله دشوار است و حت

ـ  ‹دارد: ین ابراز مـ یی تحقق آن چند خود را دربارهی)، در آغاز بحث ترد۶/۴۵( نْ إِةُو ھُـو الْحُجَ
ا یـ ی، اجمـاع مـدرک  اد شده به فرض تحقـق ی). ضمن آن که اجماع ۴۴ص ›(تَمَّ...وَ لَعَّلَهُ کَذلِكَ

ر یـ غیسوم، حکم بـه نجاسـت کـودک   یاز سو؛ و ت مستقل استیمحتمل المدرك و فاقد حُج
التَـزِرُ  «ه یت آشکار با آر، و مخالفیبالغ، به جرم کفر پدر و مادر، مصداق بارز اخذ فرد به گناه غ

است.» یوِزْرَ اُخْرةٌوازِرَ
ھرگـاه کـافر   پدر.یاب قتل از سودر صورت ارتکیب) حکم استرقاق فرزند کافر ذمّ 

ل داده یـ مقتـول تحو یایـ ، مسلمانی را به قتل رساند، به نظر مشھور، قاتل و اموال او به اولیذمّ
از فقھا یك به برخیل. )۴۲/۱۵۶، ینك: نجفد. (رنیا استرقاق او مخین قصاص یشود و آنان بیم

یایت اولیز به رقیر او نیدان صغد، سالر و ابن حمزه نسبت داده شده که فرزنیخ مفیھمچون ش
ـ    یند. چرا که کافر ذمیآیمقتول در م کنـد کـه   یدا مـ یـ را پی، با ارتکاب قتـل، حکـم کـافر حرب

ـ یدارند، عالوه بر وجود قانون تبعین حکمیفرزندان او، چن ن یـ ن پـدر و فرزنـدان او در ا  یت ب
)۴۲/۱۵۸، ی؛ نجف۱۰/۵۹، ید ثانینك: شھد. (گونه موار

و صاحب جواھر مورد نقد قرار ید ثانیس، شھیھانی ھمچون ابن ادریفقیسون حکم از یا
و «د، چرا کـه  یرفتار نماد فرزندش را گیت پدر نبایگرفته است، از جمله نقدھا آن است که جنا

)۱۰/۶۰، ید ثانی؛ شھ۴۲/۱۵۸، ی(نجف» یخرأوزرَةٌوازرزرُالتَ
وه بر مخالفت با قاعـده مـورد بحـث وَ   ادشده عالین نقد، کامالً استوار است. چه، حکم یا

ز منافـات  یـ آن نیھـا و بستن سرچشمهیداراسالم در مورد مبارزه با بردهیه، با اھداف متعالیآ
شـود  ید و عبد نمیآیت در نمیچ وجه به رقی، فرد حُّر به ھینیدیھادارد. زیرا بر اساس آموزه
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ط خاص صدر اسـالم آن ھـم   یدر شرایجنگین باره وجود دارد، اسرایکه در اییو تنھا استثنا

از آن یاثـر یجنگـ یی مربوط به حکم اسراهین جھت، در آیبود. بدیموقتیبه صورت حکم
و بـه اذن  ییبـودن موضـوع آن (جنـگ ابتـدا    ی) و با توجه به منتف۴: نك: محمدد. (وجود ندار

نسـان  یاسـت، و بد یز بـه طـور کامـل منتفـ    ی، حکم استرقاق حّر نیبعدیمعصوم) در عصرھا
ن خواھـد  یاز بـ یداراز بـرده یدر مـورد طرفـدار  یی ھرگونه سوء استفاده از احکام فقھنهیزم

یرازی؛ مکارم شـ ۳۱۶-۳۱۴؛ صدر، ۶/۳۲۸۲د قطب، ید در: سین بحث را بنگریل ایرفت. (تفص
)۴۲۳-۲۱/۴۱۳گران، یو د

که فرزندان کفار ھرگـاه  ن باورندیااز محققان بریبرخج) ورود فرزندان کفار به دوزخ.
ن یـ ایا بروند، ھمچون پدر و مادرشان وارد آتش دوزخ خواھند شد. آلوسـ یش از بلوغ از دنیپ

ز یـ ) صاحب حدائق و صاحب جواھر ن۱۵/۳۵، یآلوسد. (دھیشتر عالمان نسبت میحکم را به ب
)۴۵-۶/۴۴، ی؛ نجف۵/۱۹۹، یك: بحراند. (ناند کردهییآن را تأ

ز از ھمـان  یـ ت در نجاسـت ن یـ ان شده است کـه حکـم تبع  یچند بیاتیرواه،ین نظریل ایدل
د: یادشده را بنگریات یده است. رواینصوص، برداشت گرد

د، در یفرزنـدان مشـرکان پرسـ   دربـاره ) عق (ت عبداهللا بن سنان کـه از امـام صـاد   یروا-۱
، نَیعْلَـمُ بِمـا کـانُوا عـامِل    اَ، وَاهللاُکُفّـارٌ «ا بروند. حضـرت فرمـود:   یکه قبل از بلوغ از دنیصورت

)۳/۴۹۱ه، یحضره الفقیصدوق، من ال» (مدْخُلُونَ مَداخِلِ آبائِھِی
نَ مَـعَ آبـائِھِمْ   یالْمُشْرِکاَوالدُِ«ر (ع) :) از امام باقعق (ت وھب بن وھب از امام صادیروا-۲

)۳/۴۹۱ه، یحضره الفقیصدوق، من ال» (ةِالْجَنَینَ مَعَ آبائِھِمْ فِیالْمُسْلِمالنّارِ وَ اَوالدُِیفِ
حَقـونَ  لْینَ یالْمُشْـرِک لْحَقونَ بِآبـاءِھِمْ وَ اَوالدُِ ینَ فَیالْمؤمِنفالُاِمّا اَطْ: «یث مرسل کافیحد-۳

)۳/۲۴۸، ینیکل» (مھُتَیرِّقنا بھم ذُلحَأمانٍیإب... : «لَّعَزَّوَجََهِاللّبِآبائِھِم، وَھُوَ قَولُ
کند که فرزندان مشـرکان در  ی) نقل مصر (امبیرا از پیتیروایز، آلوسین اھل سنت نیدر ب

)۱۵/۳۵، یآلوسد. (دانیر قابل احتجاج میف نموده غیگاه خود آن را تضعآتش ھستند. آن
دگاه از چند جھت مخدوش است:ین دیا

ا گناه به جرم کفر پدر و مادرشان، در تضادّ آشـکار بـ  یشدن اطفال بینخست: آن که دوزخ
ر گناھکـار، بـه   یـ دن بار گناه را توسـط غ یاست که بر دوش کش» یالتزر وازره وزر اخر«ات یآ

ل یـ به فرض صـحت سـند، بـه دل   یز حتیادشده نیات یاساس، روانیبر اکند. یمیصراحت نف
) ۶۹-۱/۶۸، ینـ یات متعدد و معتبر (نـك: کل یرواهیبر پاد طرح شوند. چه، یمخالفت با کتاب با
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ھمچـون آخونـد   یانیدگاه اسـتوار اصـول  یـ دبنـا بـر  ست و یرآن، قابل استناد نث مخالف قیحد

از یکـ یح یص حجت از الحجت است و نـه تـرج  یار تشخی، مخالفت با قرآن، معهیکفاصاحب 
)  ۳۹۳، یدو حجت (نك: آخوند خراسان

ـ برند: در سـند روا یرنج میات مورد استناد، از ضعف سندیدوم: آن که غالب روا ت دوم، ی
، ینجاشـ ت. (ف شده اسـ یف و کذاب توصی، ضعیبن وھب قرار دارد که با اوصاف: عاموھب
ز یـ ز مرسـل و ن یـ ت سـوم ن یـ ) روا۲۶۲، االقـوال خالصه؛ عالمه، ۴۸۸، الفھرست، ی؛ طوس۴۳۰

ت موجـود در  یـ سـت. روا ین قابل اسـتناد ن یر معصوم نقل شده است. بنابرایموقوف بوده و از غ
ـ یـ ف شـده اسـت. در ا  یاشاره شد، تضعز چنان که یمنابع اھل سنت ن ت اول یـ ن صـرفاً روا ین ب

خ صـدوق کـه خـود آن را نقـل کـرده، در      یل ضعف محتوا، شـ یك به دلیندارد، لیضعف سند
ـ  یگویه آن میتوج حـرارت بـه آنـان    ید: اطفال مشرکان و کفار با پدرانشان در آتش ھسـتند، ول

در ینـ یاسـت کل یاد کردنی) ۳/۴۹۲د...(تمام شوبر آنانحجت یش از آزمون الھیرسد تا پینم
سـخن از آزمـون   ھاآنشتر یرا نقل نموده که در بیات متعدد و مسندی، روایکاف» االطفالباب«

د یـ ث، فرمان داده شده که علم آن را به خدا وانھیحدک یان آمده است. در یامت به میآنان در ق
شتر گذشت، الحاق اوالد مشرکان یپسند کهیث مرسل و بیك حدید، و فقط در یندھیو نظر

)  ۲۴۹-۳/۲۴۸ت. (به پدرانشان ذکر شده اس
کنند، اطفال کفار وارد آتش یان میاست که بیاتیات، در تعارض با رواین روایسوم: آن که ا

ت درآن، وارد بھشـت  یـ رنـد و در صـورت موفق  یگیقرار مـ یش الھیشوند؛ بلکه مورد آزماینم
)۱۵/۳۶، ی؛ آلوس۲۴۹-۳/۲۴۸، ینیکلد. (خواھند ش

ی ات دسـته یـ ل روایه و تأویتوجیك به جایاند، لن تعارض توجه داشتهیاز فقھا به ایبرخ
شوند اطفـال  ی، موفق میش الھینسان: آنان که در آزمایاند. بدات پرداختهین روایه ایاول، به توج

گردند، فرزندان کفارند! یکه مردود میاند و کسانمؤمنان
-ینمـ یحسابرسن گردد که پدرانشایاعطا میار، به اطفال مسلمانانین اختیالً اا آن که اصوی

، ی؛ نجفـ ۵/۱۹۹، یبحراند. (وجود نداریفیامت تکلیدر عالم قیکلبه طورگردند، ضمن آن که 
۶/۴۵(

ات نخست، به مراتب بھتر و به اصـول و قواعـدی   یا طرح روایه یك روشن است که توجین
اد شـده در مـورد   یـ ات یـ ا طـرح روا یـ ه یـ است، تـا توج ترکینزدض ھمچون قواعد باب تعار

آن چـه  ھـر حـال  ات است. بـه  ین روایح با ایز، ترجیدر صورت تعارض نیش اطفال. حتیآزما
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ـ «ن جملـه اسـت:   یاند، انقل کردهبارهنیا) در صر (امبیاز پیعه و سنیش بِمـا کـانُوا   اَعْلَـمُ هُاللّ

ن گونـه معنـا   یات، ایروای) که برخ۳/۲۴۸، ینی؛ کل۲/۱۰۴، یخار؛ ب۱/۳۲۸(ابن حنبل، » نَیعامِل
د یـ ن بـاره با یدر این رو، ھرگونه قضاوتی). از ا۳/۲۴، ینیکلد (یشده که علمش را به خدا وانھ

استوار داشته باشد.یمستند
ا یـ در تولد یآن که خود آنان دخالتیگناه در آتش، بیچھارم: آن که معذّب کردن کودکان ب

در قـرآن  یات متعددیست. آیسازگار نیو کفر پدر و مادرشان داشته باشند، با عدالت الھشرك 
ـ إِ: «کنـد یمـ یرا از ساحت خداوند نفـ یبه صراحت ھرگونه ظلم ـ ظْلِـمُ یالهَنَّ اللَّ ـ النّ » ئاًیاسَ شَ

)۴۴: ونسی(
ـ یی، جـا ین احکـام یا با چنـ یو آ!؟ستیظلم نین افرادیکردن چنیدوزخیا براستیآ یراب

!؟ماندیمیباقت ن آنان اسیعه و جزء فروع دیاعتقاد به عدالت خداوند که شعار ش
وجـود دارد کـه اشـکاالت دو    یگـر یات دیپنجم:آن که در مورد سرنوشت اطفال کفار، روا

یباشـد: در برخـ  یات نخسـت را نـدارد و قابـل قبـول مـ     یژه روایش گفته و بویات پیدسته روا
عَـنِ  یوَقَـد رو «ن آمده است: یچن» دونَلَِّمُخَھِم وِلْدانٌیعَلطوفُیوَ «عه: واق۱۷ه یلِ آیر، ذیتفاس

ـ اَھْـلِ نَ فَقـالَ ھُـمْ خَـدَمُ   یالْمُشرِک) اِنّهُ سُئِلَ عَنْ اَطْفالِص(یالنَب ؛ ۱۰/۳۲۷-۹، یطبرسـ » (ةالْجَنَّ
)۷/۲۴۴، ی؛ طبران۵/۲۹۱، ی؛ مجلس۱۵/۳۶، یآلوس

ع بھشـت  یشوند و نه در مقامات رفیل وارد دوزخ میدلیاساس اطفال مشرکان، نه بنیبر ا
-ات استفاده کردهیات و رواین نکته را از آیایاز مفسران بزرگ، به درستیرند. برخیگیمیجا

ـ التب، ی. (طوسـ نخواھند شداند که اطفال، به کفر پدر و مادرشان عذاب  ، ی؛ فخـر راز ۴/۳۳، انی
)۱۵/۳۶، ی؛ آلوس۲۰/۱۷۲

زادهاحکام زنا -۲
بحـث  ه با معیـار قاعـد  ھاآندر متون فقھی برای زنازاده احکامی ذکر شده که در خصوص 

کنیم.می
ط امام جماعت طھارت یاز شرایکیعه، یدگاه فقھای شیاز دالف) امامت جماعت زنازاده.

ن یـ ) مسـتند ا ۱۳/۳۲۳، ینك: نجفـ ت. (سیز نیمولود است و نماز جماعت به امامت زنازاده جا
ـ ا ای) حال آ۵/۳۹۷، یحر عامل؛ ۳/۳۷۵، ینیکلت. (ات اسیروادگاه ید ن حکـم، مخـالف قاعـده    ی

ست؟یر نیمورد بحث و اخذ فرد به گناه غ
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: نخسـت آن کـه   خواھـد کـرد  ر یه پـذ یـ به نظر ما، توجه به چند نکته حکم مـذکور را توج 

جامعـه و  در یاست که زنا زاده بودن او مشـخص بـوده، و  ین جا کسیمقصود از ولد زنا در ا
ن مـردم بـدین امـر    یبـ یکه در واقع زنازاده بوده، ولـ ین کسین امر شھره باشد. بنابرایجمع بد

بـاره  نیـ در اینـدارد. عالمـه حلـ   ین حکمـ یمجھول النَسَب باشد، چنـ یا حتیمعروف نباشد 
ز یـ ). ن۴/۲۸۴تـذکره،  » (همامَتإةُصِحَوَلَدَ زِنا فالوجهُهُکَونُلِمَوَ العُفُ اَبوهُعْرَیاَمّا مَنْ ال: «دیگویم

جـود  ، وندانسـته یبر سر زبان بودن آن را کـاف ی، حتولد زناگر از احکام یدیکید اول در یشھ
الدروس» (مُحْصُلِ الْعِلْیمالَمْ رَتن کَثُإونُسُااللهُعتِبارَ بِمَن تَنالُافَال «ند: دایرا شرط معلم به آن

)۲/۱۲۷، هیالشرع
آن یبـرا یط چنـد یاست و شرایفیگاه مقدس و شریامام جماعت، جاگاهیدوم: آن که جا

ن یـ گـاه ا یبه جایدر اشارتی) عالمه حل۱۳/۳۸۱، ی؛ نجف۳/۳۵۷، ینینك: کلت. (مطرح شده اس
الَنَّ «دانـد:  یمکـروه مـ  ن صحت، یست، در عیرا که پدرش شناخته شده نیمنصب، امامت کس

ن دارا نبـودن  ی) بنـابرا ۴/۲۸۴، تذکره» (فُ اَبوهُعْرَیتَّقَدَمَ مَنْ الینْ أیغنْبَیفَال ةٍفَضیلَعُمَوضِةَالِامامَ
ھماننـد  ت. (سیفرد نیارزشیا بیا ارتکاب جرم ینقص یط امامت جماعت، لزوماً به معنایشرا
آن یت فرد بـرا یدارد و ردّ صالحیاژهیط ویدار شدن آن شراکه عھدهیمناصب حکومتیاپاره

دار شـدن  گـر، عھـده  یدیاز سوت)سیاو نیتیو شخصیت اخالقیردِ صالحیمنصب، به معنا
سازد و او یدار مت وی را خدشهیثیتوسط فرد مشھور به زنازاده بودن، آبرو و حیین کارھایچن

دھد. ھر چند او خود در یتند و معنادار افراد قرار میھاه آلود و نگاهیرا در معرض سخنان کنا
ـ یط را پین شرایمادر، اپدر وصّر نبوده و ظلم ت مقین وضعیبروز ا اکنـون  یش آورده است، ول

د.ینمایریگکنارهین مناصبیبه سود خود او است که از چن
یو آبـرو یپاسداشت از حقوق معنـو یتواند نوعیدر فقه، مین احکامیاساس، چننیبر ا
ا او را محکـوم بـه تحمـل    یبازدارد سعادتدن به یآن که فرد را از رسیافراد باشد، بیاجتماع
ن یاناً در فقه در مورد زنا زاده وجـود دارد، بـا ھمـ   یز که احینیگر احکامید. دیگران نمایوزر د

ر خواھد بود.یه پذیل توجیتحل
کـرده و معتقـد بـه طھـارت او     یمشھور فُقھا نجاست زنـازاده را نفـ  ب) نجاست زنازاده.

ـ یھمچون صدوق (مَـن ال یخك بری). ل۶/۶۸۹، ینك: نجفد. (ھستن ـ هُ الْفَقرحْضُ ) و ابـن  ۱/۹ه، ی
ز است: نخست اعتقاد به ین قول، دو چی. مستند اباشندیمی) قائل به نجاست و۱/۳۵۷س (یادر

» انَنیبَبِال خَالفٍةه بِاالَدِّلَنا قَد ثَبَتَ کُفْرُنَّ وَلَدَ الزِّإ«د: یگویمبارهنیاس در یبن ادره. اکفر زنازاد
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، یالبطالن است. (نجفـ یضرورن ادعا به گفته صاحب جواھر به حکم عقل و نقل ی) ا۲/۱۲۲(
) را عت (یـ ت اھـل ب یـ توان مؤمن موحدّ معترف بـه نبـوت و وال  ی) چرا که چگونه م۶/۶۸-۷۰

ز، یـ مـان ن یق او بر ای) چنان که اعتقاد به عدم توف۳۷۷-۵/۳۷۶، ینیز نك: بجنورد!؟ (ر نمودیتکف
سـان کـه ابـن    آنزنـازاده کفـر  ی) ضمن آنکه نه تنھـا ادعـا  ۶/۶۸، ینجف(ت.ه اسیپایسخت ب

اسـت  یاتیـ دوم، روا؛ و ست، بلکه مشھور مخالف آن ھستندین» بال خالف«س گفته است، یادر
ا یـ یاز ضـعف سـند  یکـه ھمگـ  یاتیھا حکم نجاست زنازاده استفاده شده است. رواکه از آن

-۵/۳۷۷، ی؛ بجنـورد ۷۰-۶/۶۸، ینـك: نجفـ  د. (ندارنـ یداللتـ بر مطلوببرند و یرنج میدالل
ك روشن است که ھم حکم به کفر زنازاده و ھم نجاست او، مخـالف  ی، نھانیبر ا) افزون ۳۸۰

باشدیم» یاُخروزرَةٌوازرالتزرُوَ «ی مورد بحث و در تضاد آشکار با قاعده
سرنوشت شـوم دوزخ  زیو نیگاه معنوین جایچند، بدتریاتیرواگاه و سرنوشت. یج) جا

ز سـلب  یـ پـس از او ن یھـا دن به سعادت را از نسلیرسیاند و حتزنازاده مطرح کردهیرا برا
د:یھا را بنگراند! نمونه آننموده
ـ الزّولدُ(ص) :رسول اهللاقالره یھریعن اب«-۱ ـ الثَرُّنا شَ ، ی؛ سجسـتان ۱۰/۵، یھقـ یب» (ةالث

)۵/۲۸۵، یز: مجلسی؛ ن۲/۲۴۱
ولـدَ عتق َأمن یلإحبُّأهِل اللّیبسَیفوطٍبسعَمتن األَ«ال: (ص) قرسول اهللاعنه قال: ان -۲

)۲/۲۴۱، ی؛ سجستان۱۰/۵۸، یھقیب» (انالزِّ
ـ ةَالجنّدخلُیال«ال: (ص) قین النبأعن عبداهللا بن عمرو بن العاص -۳ ـ زَدُولَ ، یھقـ ی(ب» ةٍنِیََّ

۱۰/۵۸(
ـ األذهِن ھَعَهُاللّفَفَّخَ، فَةٍبعسَیلإةَنَّالجَدخلُینا الالزِّدَلَوَنَّإ«-۴ ـ إلھـا  عَفجَةِمَّ ةمسـ خَیل

)۷/۴۵۵، یصنعان» (ءٍآبا
یفیلما کانَفَینبما ذَبِّرَاینا الزِّلدُوَقولَُی«ق (ع) :از امام صادیلمیمان دی. مرفوعه سل۵

و جـسٌ رِنتَأما وَھِیعلشأتَفنَلداكَوابَأذنَةِالثالثَّنت شرُّأ: ل لهُقوُیوَنادٍمُهِینادی. فنعٌصُیمرأ
)۲/۵۶۴، عیالشراعللصدوق، » (رٌالّا طاھِةَالجندخلَین لَ

است:یکردنادیات، چند نکته ین روایدر نقد ا
یھـا از کتـاب یدر برخـ یت نخسـت، سـبب صـدور   یدو روادر خصوصنخست آن که 

ات یـ کـه روا یسـازد: ھنگـام  یمھا را روشن شه نقل شده که مقصود از آنیق عایاز طریثیحد
ث اول یره، در مـورد حـد  یدن و نقل ناصواب ابـوھر ید، ضمن انتقاد از شنیشه رسیادشده به عای
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داد. یاز منافقان بود که آن حضرت را آزار مـ یکی) در مورد صر (امبین سخن پین گفت: ایچن

رسول خدا، او عـالوه  ید؟ گفته شد: ایست که مرا از او آسوده نمایامبر به اصحابش فرمود: کیپ
ـ ھُـو شـرُّ  «ھنگام فرمـود:  نیدر اا (ص) ز ھست. رسول خدیکار، زنازاده ننیبر ا نـك:  ».(ةالثَالثَ

)۱۰/۵۸، یھقیب
) صر (امبیـ ت نمودن پین، شرّ بودن او برای پدر و مادر زناکارش، به سبب نفاق و اذیبنابرا

ث، یره بـه سـبب صـدور حـد    یابـوھر یتوجھیھمه افراد زنازاده! بیبرایبوده است، نه حکم
شده است.یث درآن عصر و عصرھای بعدینادرستی از حدیھاموجب برداشت
ات: یـ کـه آ یھنگـام کند:یان مین بیشه سبب صدور آن را چنیز، عایث دوم نیدر مورد حد

امبر گفتـه شـد:   ید، به پیزل گرد) نا۱۳-۱۱بلد/» (ةٍفَكٌ رَقَبَةكَ مَا الْعَقَبَیوَ ما اَدْرةَمَ الْعَقَبفَال اَقْتَحَ«
ه چرده دارند که خـدمتگزار ھسـتند.   یسیزانیاز ما کنیبرخیم، ولیم که آزاد کنینداریزیما چ

ن یـ م. در اییھـا را آزاد نمـا  م آنیتوانیاورند، میبیم زنا کنند و فرزندانیاگر ما به آنان فرمان دھ
ـ نأمِـن  یلإاَحَّبُّهِلِ اللّیسَبیفعَ بِسوطٍتمالَنَّ اُ«) فرمود: صا (ھنگام رسول خد نـا ثُـمَّ   لْزِّرَ بِاَأمُ

)۱۰/۵۸، یھقی(نك: ب.»قَ الْوَلَدَعْتِأ
ـ اند که به سـبب صـدور، نزد  نخست ذکر کردهت یروایبرایالتیز، تأویھان نیفقیبرخ ك ی

)۱۷۱-۵/۱۷۰، المبسوط، یطوست. (اس
ھـا  د آنییـ ر سبب صدور موجـب تق ات نخست اگیز روایو ن-ریت اخیدوم: این که سه روا

ان یـ نماین تضـاد، بـه حـدّ   یـ است. ا» التَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخری«ی هیدر تضاد آشکار با آ-نگردد
ت نخسـت را  یـ ره کـه دو روا یز در انتقاد از ابوھریشه نی، عایثینقل کتب حدبر اساساست که 

) ابـن  ۱۰/۵۸، یھقـ ینـك: ب د. (نمـو ه اسـتناد  ین آیھا نقل کرده بود، به ھمبدون سبب صدور آن
ـ ثٌیهُ اَحادوَ نَحْوُثُیھذَا الْحَد«د: یگویث سوم میداستوار و در ردّ حیدر سخنیجوز ةٌمُخالِفَ

)۴/۵۶۳، یمناونك: (»یزْرَ اُخْروِِةٌ: وَ التَزرُ وازِرَیهُ تَعالھا قَولُعْظَمُأوَ صولِلِلْاُ
ن یز ناسازگار است. به ھمید نیان گردیش بیبحث پکه در میاتیو آیچنان که با عدالت الھ

ت یـ رواینمونه، گفته شده: معنـا یاند. براات پرداختهین روایل ایه و تأویبه توجیبرخ، سبب
-یامت به پدر و مادرشـان ملحـق مـ   یرند، در قیمین است که اطفال مؤمنان که قبل از بلوغ میا

)۴/۵۶۳، یمناونك: د. (خواھد شنیزنازاده به سبب پدر و مادر بھشتیشوند، ول
و اینشدن زنازاده آن است که اکتساب فضـائل حسـنه بـرا   یل بھشتیاند: دلز گفتهینیبرخ

).۴/۵۶۳، یمناوت. (ش آسان اسیبرایل اخالقیر ممکن، و کسب رذایغ
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کند. چنان که یرا حل نمیبا عدالت الھین سخن، مشکل ناسازگاریك روشن است که این
د یشـا یکنـد. بـار  یدارد و نه مشکالت موجود را رفع مـ قانع کنندهیلیز نه دلین نیشیه پیتوج

ن موضـوع،  یك ایق در فرد زنازاده، کمتر است. لیل و حقایفضایرش برخینه پذیبتوان گفت زم
-نـه یبندد و صـرفاً زم ینمینشده و راه سعادت و ورود به بھشت را بر ویگاه به جبر منتھچیھ
ت ناسالم یحرام و تربیسان که در مورد آثار غذاسازد، آنیرا نامساعدتر مدتسعال به ینیھا
کنـد کـه در   یاد میھمچون ھمسر فرعون یم از افرادیجھت، قرآن کرن ین است. به ھمیز چنین
ھمچـون  ی) و در مقابل، افـراد ۱۱/میتحرد (دنیناسالم، به سعادت رسیطیپرورش در محن یع

حـالل، راه شـقاوت را   یط مسـاعد و غـذا  یوط که با وجـود شـرا  پسر و ھمسر نوح و ھمسر ل
زنـازاده  ینـه رشـد و کمـال بـرا    ین، به فرض که زمی) بنابرا۱۰/میتحر؛ ۴۶-۴۲ھود/د. (دنیبرگز

کـه در  یتـ ین صورت، ھر روایر ایشود. در غیتوان گفت وارد بھشت نمیکمتر فراھم باشد، نم
)۳۸۱-۵/۳۸۰، یبجنوردد. (ا طرح گردیهیباشد باید توجین مقام، مخالف عدل الھیا

به سـعادت، منحصـر   یش گفته، عدم دسترسیاز منقوالت پیزتر آن که در برخیانگشگفت
داده شده است!یز تسّریا ھفت نسل او نیبه زناکار نشده و تا پنج 

ن کـه  یـ ژه ایسـت. بـو  یل مخالفت آشکار با قرآن، قابل اسـتناد ن یات به دلین روایبه نظر ما ا
باشد و در کتـب اھـل سـنت    یمیات یادشده غالباً عامیباشد. چه، روایز معتبر نمیھا نسناد آنا

د. انـ ف کـرده یھا را تضعز به صراحت آنیاز عالمان اھل سنت نینقل شده است. چنان که برخ
رُیـ ھذا غَ«د: یگویم» الثَالثهشَرُّ«ث ی، در ردّ حدید مرتضیز سی) ن۶/۴۷۳و ۴/۵۶۳، یمناونك: (

ـ  یعَمَالً وَ الوَ اللَماًوجِبُ عِیالواحِدٍرَواهُ خَبَرُیالَّذ، الََّنَّ الْخَبَرَدٍمُعْتَمَ ه عَـنْ ظَـواھِرِ  رجِـعُ بِمِثْلِِ
ھـا را  ات، آنیـ ن گونـه روا یز، پس از نقل ایاهللا معرفت نةی) آ۵۰۲ص .» (لِلْعِلْمِةِالُمَوجِبَابِالْکِت

ر قابل استناد است.یز مرفوعه، مرسل و غیر نیت اخی) روا۱/۲۳۵د. (دانیمجعول م

شان اویه خویت به سبب گریعذاب شدن م-۳
گـر از  یدیانیـ ق عمر و عبـداهللا بـن عمـر و راو   یاز طریاتیاھل سنت، روایثیدر کتب حد

؛ ۸۱-۲/۸۰، یر(بخا» هیعَلَهِھْلِأبُ بِبُکاءِ عَذَِّیلَتَیاِنَّ الْمَ«ن مضمون که: یاا) نقل شده بصر (امبیپ
)۱۸-۴/۱۷۰، ی؛ نسائ۳/۴۱مسلم، 

ـ از ای فرد به عمل غیـر اسـت.   ن حکم، مصداق بارز مؤاخذهیك روشن است که این رو نی
ین کسـ یا نخسـت یاند و گوپرداختهین شکل ظاھریاز اھل سنت، به ردّ آن دست کم به ایبرخ
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) ۲۰/۱۷۲، یفخر راز؛ ۲/۱۱۶نك: ابن حجر، ت. (شه بوده اسیکه آن را انکار نموده عا

ه آن یـ گـاه بـه توج  ت را معتبر و قابل استناد دانسـته و آن یشتر عالمان اھل سنت، روایك بیل
ن اسـت کـه رسـول    یاو آنکرده است؛ ن ایآن بیبرایحیز وجه صحیشه نیعایاند. حتپرداخته

ه یـ اش بر او گرا رفته بود و خانوادهیعبور فرمود که از دنیھودییز کنار خانه مردا (ص) اخد
، یھقـ یبد. (شویکه او عذاب میکنند در حالیه میگربر اوکردند. پس حضرت فرمود: آنان یم

)  ۶/۱۰۷؛ ابن حنبل، ۳/۵۵۵، یز نك: صنعانی؛ ن۱۰/۵۸
ان یـ حـدث ب یبرایحیصحیشه با ذکر سبب صدور آن، معنایز عاین مورد نین، در ایبنابرا

ث مطرح شده است. از جملـه  یحدیالمان اھل سنت براعیز از سوینیگریھات دینمود. توج
ت یوصـ یش از مرگ به نوحـه و زار یت پیشود که خود میمیث حمل بر صورتین که: حدیا

ا آن کـه ھرگـاه سـنت و روش    یـ ) ۱۰/۲۳۱، یقرطبت. (ت بوده اسیسان که فعل جاھلکرده، آن
ت نموده، عذاب یبدان روش تربزیاش را نبوده و خانوادهیکار جارنیبر اات یت در حال حیمِ

ه را ین توجیمخصوص کافر است. ابن حجر بھترآن کها ی) ۲/۱۱۶نك: ابن حجر، د. (خواھد ش
اش و ترحم بر آنان ی خانوادهت از رنج و نوحهیدن و تَألُّم مِیداند که مقصود، عذاب کشین میا

)۲/۱۱۶ابن حجر، ت. (اس
ت را مجـاز و در  یه بر میدانسته، و گرمردود یطور کلرا به یاتین روایعه چنیامّا عالمان ش

ق اھـل سـنت نقـل    یـ ات، از طریـ کسو روای. چرا که از شمرندیمط شدّت اندوه، مستحب یشرا
است، از » یخرأوزرَةٌوازرزرُالتَوَ «ه یگر مخالف آیدیسوندارند، ازیتیشده که اعتبار و حج

ـ از گربر جـو یاتی فراوان مبنیسوم مخالف روایسو رة خـود  یز مخـالف سـ  یـ ت و نیـ ه بـر م ی
یاز تـوھم و اشـتباه راو  یات ناشین گونه روایچھارم، نقل ایباشد و از سوین (ع) ممعصوما

؛ ۳۶۵-۴/۳۶۴، ی؛ نجفـ ۳/۳۱۸، ینك: نراقـ د. (یآیسان که از سبب صدور آن بر مبوده است، آن
)۹۲۴-۲/۹۲۰، یحر عامل
التزر وازره وزر «ه یات با آین روایی است، معارضهآن چه اکنون محل بحث ما اھر حالبه 

ات یـ ه روایـ ا توجیـ ل بر رد یدلآن راد و یبر آن تأکیعه و سُنیعالمان شیاست که برخ» یاخر
)۲۰/۱۷۲، یفخر رازنك: د. (انادشده دانستهی

بر عاقلهخطای قتل هید.۴
ـ نه بـا اقـرار قاتـل    نه ثابت شود ویکه با بیدر صورت–محض ییه قتل خطایدر مورد د ا ی
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ل آن وجود دارد:یاز جھت حکم و دلیمتعددیھادگاهید-مقتولیایمصالحه با اول

عھـده بـر  یی قتـل خطـای  هیـ که دبر آنندعه و اھل سنت یدگاه نخست: عموم فقھای شید
؛ ابـن  ۴۳/۵۱، ی؛ نجفـ ۴/۹۹۰، ی؛ محقـق حلـ  ۱۵۹و ۷/۱۵، المبسوط، ینك: طوست. (عاقله اس
-۱۹/۳۰۰، یحـر عـامل  نـك:  د. (باشیات مین حکم، روای) مستند ا۷/۱۵۷، ی؛ قرطب۹/۴۱قدامه، 

)۹/۴۹۲؛ ابن قدامه، ۱۰/۲۳۳، یفخر راز؛ ۸/۴۵، ی؛ بخار۳۰۲
ن مسئله چھار حکمت را برمی شمرد:یکی از فقھاى معاصر بر ای
ی خانوادگی است.  مهیه بر عاقله نوعی بی. تعلق د۱
در برخـی از  آن کـه ژه یبرد. بـو ین فرد میاست که عاقله از ایارثین ضمان، در مقابلی. ا۲

ـ انَّ الد«ر ورثه آمده است: یتعبات به جاى عاقله، یروا ـ  ةَی )؛ ۱۹/۳۰۴، یحـر عـامل  » (هِعَلـی وَرَثتَِ
شود.) محسوب میمُرهِ الْغُیفَعَلَنمُی معروف (مَنْ لَهُ الْغُعدهق قاین از مصادیبنابرا
اط دعوت یگر را به احتیکدیز دارد و اقوام یعاقله، اثر بازدارندگی نه از سوى ی. پرداخت د۳

کنند.می
شـود؛  ع نشدن خون مسلمان مییی از سوى عاقله، موجب ضایه در قتل خطای. پرداخت د۴

ی یارى از موارد جانی توانایی عاقله نباشد، ممکن است در بسه بر عھدهیچرا که اگر پرداخت د
ع شـود.  یسّر نباشد و خون مسلمان ضـا یا فرار کرده و دسترسی به او مُیه را نداشته یپرداخت د
)۸/۱۷، اسالممکتبرازى، ی(مکارم ش

ی مـه یسـت. چـه اینکـه ب   یھـا قـانع کننـده ن   ن حکمـت یـ ك از ایچ یك روشن است که ھین
که ین بوده و عامل بازدارندگی در صورتیار، انتخاب و تعھد طرفیازمند عنصر اختینیخانوادگ

ن یع نشدن خون مسلمان بـا تضـم  یشتر خواھد بود. ضایبر عھده خود فرد باشد به مراتب به ید
بـر  ات، یـ روایشود و در صورت نادار بودن او، به موجب برخـ یآن توسط خود قاتل محقق م

ز ین حکمت در قتل شبه عمد نی) چنانکه ا۱۹/۳۰۳، ینك: حر عاملد. (باشیالمال متیبیعھده
ز نااستوار است. چـه،  یست. مقابله با ارث نیی عاقله نی آن بر عھدههیکه دیوجود دارد در حال

شان یندارند؛ عاقله از نگاه مشھور، فقط شامل مردان بالغ و عاقل از خویھماننیاعاقله و ورثه 
)۷۳۵، المقنعهد، یخ مفیی وارثان. (نك: ششود و نه ھمهیپدرى او م

عھـده ز بـر  یـ ی قتلِ خطا نهیاند که دباور بودهنیبر اھان درگذشتهیاز فقیه دوم: برخینظر
، یاست و از طرفـ » یالتزر وازره وزر اخر«ه یادشده، مخالف آیخود قاتل است؛ چرا که حکم 

-۱۰/۲۳۲، یفخـر راز نك: د. (ی قرآن باشهیص آتواند مخصیبودن نمیل ظنیحد به دلخبر وا
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ه یـ ز معتقد است عاقله پس از پرداخت دید نیخ مفی) ش۹/۴۹۱؛ ابن قدامه، ۱۵/۳۵، ی؛ آلوس۲۳۳

) و صاحب جواھر عالوه بر ۷۳۷، المقنعهد (یافت نمایتواند به قاتل مراجعه کرده و آن را دریم
)۴۳/۲۵د. (دھید، آن را به سالر ھم نسبت میمف

کـه  یان شده است. نخست از شافعیھان بیفقیبرخیاز سوییھادگاه، پاسخین دیدر نقد ا
یگـر یکس را بـه جـرم د  چیم دارد و بر ھی، تعمیبدنیھای یادشده در مورد عقوبتهیآد: یگو

ت یـ و در خصـوص جنا یمـال یھادر مورد عقوبتیکنند، ولینکرده و قصاص نمیحد جار
ص آن سـنت  ی عاقلـه نھـاده شـده اسـت و مخصـ     عھدهی آن برهیص خورده، دیتخصیخطأ

)۷/۱۰۰، یشافعد. (باشی) مصا (رسول خد
ه یـ وجود ندارد تا بحث آی، اصوالً گناه و عقوبتیئخ دوم: آن است که در مورد قتل خطپاس

نشـده  یبودن مرتکب گنـاھ یل خطأیخود قاتل به دلین مورد حتید. چه، در ایش آیادشده پی
ن جـا وجـود   یآن چه در ا!؟توان گناه و عقوبت آن را به عاقله نسبت دادیاست، پس چگونه م

) ۱۵/۳۵، یآلوسـ ت. (عاقله نھاده شده اسعھدهشارع بر یاست که از سوییابتدایفیدارد، تکل
)۷/۱۷۴، المبسوطد. (دانید، آن را فاقد نصّ میخ مفیدر رد قول شیخ طوسیشچنان که

ی اسـت کـه عاقلـه در    یه بـر عاقلـه، در مثـل جـا    یقن از دیدگاه سوم: آن است که قدر متید
ز یـ رى کـه مم یند؛ مانند صغیمسامحه و بی مباالتی نما…ح وت حفظ قاتل از قتل و جریمسئول

ا مثـل  یـ ، و باشدیمرى او از قتل و ضرب و جرح یشگیاش مسئول پنبوده و از نظر عقال، عاقله
ت سبب و داللـت  یاز باب اقوائھاآنھاى تین گونه موارد، ضمان جنایرى، که در ایوانه زنجید

ی، از جھت ادله و لسان اخبـار  یه در مطلق قتل خطایبه دات بر عھده عاقله است؛ اما حکم یروا
؛ و چون لسان باشدیمأخرى) و عقل وزرَوازرةٌفه: (وال تزرُیه شریست، ...و برخالف آیثابت ن

ص ھـم ناتمـام و نادرسـت    یص است، رفع مخالفت با آن با مسـأله تخصـ  یه ھم آبی از تخصیآ
ی خطـا محـض را بـر عھـده     هیمشابه، دیظرز در اظھار نینی) برخ۳۳۵-۳۳۴است. (صانعی، 

ـ که محافظت از او بـر عھـده  یخود جانی دانسته و عاقله را جز در مورد قاتل قاصر او یی ول
ن یه ذکر شده، چنیسوره نساء که حکم پرداخت د۹۲ه یشماردند. چه، در آضامن نمی-باشدیم
ف بوده خـالف عـدالت   یت ضعز از نظر سند و داللیات مربوطه نیان نشده است و روایبیزیچ
)۲/۳۹۷صادقی تھرانی، د. (باشیم

ز یر ممیر غیت حفظ صغیکسو مسئولیمخدوش است. چه اینکه از یز از جھاتیدگاه نین دیا
ه بـر  یـ گر، حکم وجوب پرداخـت د یدیست و از سویرى با تمامی افراد عاقله نیوانه زنجیو د
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ادشده یر و مجنون با اوصاف یشده و به صغات متعدد ذکریی، در روایعاقله در مطلق قتل خطا

ی هیـ ن مطلـب در آ یـ ) چنان که عدم ذکر ا۳۰۹-۱۹/۳۰۰، یمنحصر نشده است. (نك: حر عامل
د. ینمایز نااستوار میات مربوطه نیست، و حکم به ضعف روایآن نیل نفیمورد بحث، دل

گـرى چـون عتـق    یده از طرف عاقله را ھماننـد مسـائل   یی پرداخت ده چھارم: مسألهینظر
باشـد و چـون بـا توجـه بـه      یط آن مـ یرمدار وجود موضوع و شـرا یداند که دارقبه، حکمی می

ط اجتماعی عصر حاضر در اغلب جوامع بشرى، اساساً موضوع عاقله منتفـی اسـت، پـس    یشرا
اى ت عاقله اختصـاص بـه جامعـه   یز منتفی خواھد بود. چه، مسئولیحکم در مورد آن موضوع ن

)۲/۲۲۲مرعشی، د. (اى بر آن حاکم باشلهیظام قبدارد که ن

یبندجمع
ی مـورد بحـث، دو راه در   ات باب عاقلـه و قاعـده  ین ادله و روایرسد در جمع بیبه نظر م

ش است:یپ
ات و یـ ژه زمـان صـدور روا  یـ را وییه خطـا یت عاقله در پرداخت دیمسئولکهنیانخست 

ط خـاص  یشـرا بـر اسـاس  م. شـارع مقـدس   یدانمشابه بـ یھاآن دوره و دورهیط اجتماعیشرا
ره را مقـرر فرمـوده بـود کـه     یـ ل ضمان عاقله و ضـمان جر یآن روزگار، احکامی از قبیاجتماع

بـود و  ین تفاوت کـه ضـمان عاقلـه قھـر    یشد، با ایمیرش تلقیمورد پذیمه اجتماعیبینوع
یتلقـ یعـدالت یلم و بظین گونه احکام نوعی. در نگاه عرف آن عصر، ایره قراردادیضمان جر

ین، ضمان عاقله حکمـ یقرار نگرفت. بنابرایگاه مورد اعتراض کسچین سبب ھیشد و به اینم
ل، یـ ل ذیـ ر اسـت. تحل یین رفتن موضوع عاقله، قابل تغیر عصرھا و با از بینبوده و در سایدائم

ن مدعا باشد:یبر ایدیتواند مؤیم
غ احکام، مقـام  ی: مقام نبوت و تبلیعنیص) ر (امبیپیان سه منصب برایپس از بینیامام خم

ن یاش چنـ دارند که خالصـه یلیاست و حکومت بر مردم، و مقام قضاوت در منازعات، تحلیر
د، ارشاد به حکـم  یصادر فرمایا قضاوت دستوریکه حضرت، در مقام حکومت یاست: ھنگام

گر و در مقـام  یدیباشد. از سویط و مصالح ھمان مورد میناظر به شرایست، بلکه حکمیاهللا ن
ع) وارد شده است، ن (رمؤمنایص) و امر (امبیات پیدر روا» یقض«که لفظ یاثبات، در ھر مورد

)  ۵۱-۱/۵۰د در: الرسائل، یل بحث را بنگریتفصد. (باشیمین احکامین چنیانگر ایب
، یحـر عـامل  ت (سـ آمـده ا » ع)ن (یرالمـؤمن یامیقض«ر یز تعبیات عاقله نیجا که در روااز آن
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و ثابـت  یالھـ یعیشود که حکم ضمان عاقله، از احکام تشـر یت مین احتمال تقوی)، ا۱۹/۳۰۳

ن یـ بر ایگرید دیتواند مؤیز میره نیات ضمان عاقله با ضمان جریرواینباشد. چنان که ھمراھ
)۳۰۵-۱۹/۳۰۴یمدعا باشد. (نك: حر عامل

چند، اختالف و اضطراب دارند، از جملـه  یاردز در مویات ضمان عاقله نیم که رواییفزایب
ینـك: حـر عـامل   د (شـو یز شـامل مـ  یقتل عمد را ن-بر خالف اجماع-ھا از آنین که برخیا

ه ین دارند که دیات باب عاقله، کامال ظھور در ایرواین است که برخی). جالب ا۱۹/۳۰۱-۳۰۵
ب، ی، تھـذ یطوسـ » (هائِیولِأیلإه تَیدِیدّأأًخطتلَاذا قَوَ«د بپردازد: یرا خود قاتل باییقتل خطا

قطع نظر از ،ن حکم باشد. چهیتواند مدرك اینمییز به تنھاین» اجماع«گر، یدی) از سو۸/۳۲۳
سان، حکم مورد بحـث از  نیت مستقل ندارد. بدیاست که حجیمدرکیاجماع-وجود مخالف
ز قاصر است.یجھت مستند ن
-که ھمیشه ناشی از فعـل عامدانـه اسـت   –سئولیت کیفری م میین است که بگویراه دوم ا

، ولی مسئولیت مدنی در مـورد دیـه عاقلـه بـه صـورت      باشدیممتوجه خود فرد مرتکب صرفاً
ات است.یل آن، روایاستثنایی، متوجه غیر شده و دل

-ین مطلب و سازگار نمودن آن با قاعده مورد بحث دشوار به نظـر مـ  یه این حال، توجیبا ا
ت فـرد در  یاز مسئولیر، مصداقیست که ضمان عاقله نسبت به عملکرد غینیدی. چه، تردرسد

ن، یر اسـت. بنـابرا  یناپذصیشتر گذشت که قاعده مورد بحث، تخصیر است و پیبرابر عملکرد غ
گر است.یدیازمند مجالین مسأله، نیشتر در ایق بید. تحقینمایراه نخست استوارتر م

یانینکته پا
نقـد و ردّ  یبـرا یاریـ ادشده، معید که قاعده یع مباحث مطرح شده مشخص گرداز مجمو

بـه  یـی ات در جوامـع روا یدست روانیاز ایز ھست. شمار قابل توجھیات مخالف قرآن نیروا
اھل سنت وجـود دارد  یثیدر کتب حدیاتیروایش گفته حتیپبر مواردخورد. افزون یچشم م

نـك:  د. (مجـازات نمـو  ییگونـه خطـا  چیرا بدون انجام ھیا) عدهصامبر (یدھد پیکه نشان م
)۷/۱۷و ۵/۱۴۳، یبخار
ات مورد بحث و بدور از سـاحت  ی، در تضاد آشکار با آیثین احادیك روشن است که چنین

نه توز اسالم است کـه بـه سـبب    یدست دشمنان کپرداخته) و ساخته و صر (امبیت پیو شخص
نقـد آن  یرات. (بـ دا کـرده اسـ  یمسلمانان راه پیثیاث حدریاز محدثان، به میبرخیساده لوح
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)۲۶۳-۲۶۰/ینك: نجم

ج بحثینتا
ت فـرد در قبـال عملکـرد    یعـدم مؤاخـذه و مسـئول   «، قاعده یکالم-یاز قواعد فقھیکی.۱

شـده  ی(به صـورت مکـرر در قـرآن) متجلـ    » یاُخروزرَةٌوازرالتزرُ«ه یاست که در آ» یگرید
یگـر ی، بر عھده دیت عملکرد فردید مسئولینبایچ حکم فقھیه، در ھن قاعدیابر اساساست. 

یاست، ھرگونـه بـاور  ین قاعده عدالت الھیگر، از آن جا که خاستگاه ایدینھاده شود. از سو
، مسئول و معاقـب  یگریجھت و بدون دخالت در عملکرد دیبیامت، فردیکه نشان دھد در ق

باشد.یشناخته خواھد شد، مردود میوبر گناه
ل موارد ناسازگار با آن، یرا شامل است. ادله و تحلیو اخرویوی. محدوده قاعده، امور دن۲

ر یـ ب، در عملکرد و گناه غیکه فرد به گونه تسبین حال، مواردیدر متن نوشتار آمده است. با ا
یفریکیو حتیت مدنین، توجه مسئولی. بنابراباشدیمن قاعده یدخالت داشته است، خارج از ا

توانـد مشـمول   یر مجموعه او صادر شده است، مین که فعل از زیك امر با ایبه فرد مسئول در 
ن قاعده نباشد.یا

انـد،  ن قاعده تمسك کـرده یاستنباط احکام به ایبرایھان در مواردیاز فقی. با آن که برخ۳
ت. از جمله: احکـام  ن قاعده اسیشود که در تضاد آشکار با ایز مشاھده مینیفقھیك احکامیل

بودن آنان به تبع پدر و مادر، یموارد) و دوزخیفرزندان کفار (ھمچون استرقاق در برخیفقھ
شـان او،  یه خویـ ت به سبب گریز سرنوشت زنازاده در آخرت و عذاب شدن میو نیاحکام فقھ

شد. یی آن به تفصیل بحث و بررسنوشتار دربارهنیدر اکه 
یینقـد محتـوا  یبـرا یاریـ ات متعدد قـرآن اسـت، خـود مع   یرفته از آن قاعده، که برگی. ا۴

یھیکـه تـوج  ین قاعـده در صـورت  یات مخالف با این سان که روایرود. بدیات به شمار میروا
ت ساقط خواھد بود.ینداشته باشد، مخالف کتاب به شمار رفته از حُجّیح و منطقیصح

منابع
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ق۱۴۱۵موسسه البعثه، چاپ اول، ، تھران، البرھان فی تفسیر القران، ھاشم، یبحران
ق۱۴۰۳دارالفکر، روت، یب، صحیح البخاریل، ی، محمد بن اسماعیبخار

تایه، بی، دار الکتب االسالمینین حسید جالل الدیق سیتحق، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، یبرق
تادارالفکر، بی، بیروت، السنن الکبری، احمد بن حسین، یھقیب

دار احیاء التراث ، بیروت، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، وسائل الشیعه، محمد بن حسن، یحر عامل
تاالعربی، بی

ق۱۴۱۷، یموسسه النشر االسالمقم، ، هین الفقھیالعناور عبد الفتاح، ی، میمراغینیحس
.ق۱۴۰۴نجفی، ، قم، کتابخانه مرعشیالعروه الوثقیمستمسك، ق)۱۳۹۰، سید محسن (م. میحک
موسسه اسماعیلیان، چاپ چھارم، ، قم، تصحیح سید ھاشم رسولی، نورالثقلین، علی بن جمعه، یزیحو

ق۱۴۱۲
ـ ، تقرب االصـول یتھـذ ران، یـ ایاسـالم یانگذار جمھـور ی، روح اهللا، رھبر انقالب و بنینیخم فـر  ر جعی

ق۱۴۱۰دارالفکر،قم، ، یسبحان
تابیمطبعه مھر، قم، ، کتاب البیعران، یایاسالمیانگذار جمھوری، روح اهللا، رھبر انقالب و بنینیخم
تا، مطبعه مھر، قم، بیکتاب الطھارهران، یایاسالمیانگذار جمھوری، روح اهللا، رھبر انقالب و بنینیخم
چـاپ  ، یمکتبـه الـداور  م، قـ ، ینید محمد سرور واعظ حسیر سی، تقرمصباح االصول، ابوالقاسم، یخوئ

ق۱۴۱۷پنجم، 
ق۱۴۱۴، بیروت، دارالمعرفه، تفسیر القرآن الحکیم الشھیر بتفسیر المناردرضا، محمد، یرش
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ق۱۴۱۰، دارالفکر، چاپ اولروت، یب،ح مسلمیصحمان بن اشعث، ی، سلیسجستان

و ةالثقافة رابطھران، ته، یکز البحوث و الدراسات العلمق مری، تحقالناصریاتن، یحسبنی، علیدمرتضیس
تایب، هیالعالقات االسالم

ق۱۴۰۳دارالفکر، چاپ دوم، روت، یب، کتاب االمس، ی، محمد بن ادریشافع
ق۱۴۱۲موسسه النشر االسالمی، چاپ اول، ،قم، الدروس الشرعیهد اول، محمد بن مکی، یشھ
ق۱۴۱۰چاپ اول، ، یرانتشارات داوقم، ، وضه البھیهالر، ی، زین الدین بن علید ثانیشھ

چـاپ  انتشارات فرھنـگ اسـالمی،   تھران، ، نیتبصره الفقھاء علی تبصره المتعلّمصادقی تھرانی، محمد، 
ق۱۴۱۲اول، 

۱۳۸۲ثم تمار، یانتشارات مقم، ، چاپ پنجم، منتخب االحکاموسف، یصانعی، 
ق۱۴۰۸د الصدر، یللشھیجمع العلم، چاپ دوم، الماقتصادناصدر، محمد باقر، 

ق۱۳۸۶ه، یدری، نجف، المکتبه الحعیعلل الشراعلی، صدوق، ابن بابویه، محمدبن
یاالعلمـ ةمؤسسـ روت، یب، ین اعلمیق حسیتحقع)،ا (الرضاخبارونیع، یعلبنه، محمدیبابوصدوق، ابن
ق۱۴۰۴چاپ اول، ، للمطبوعات

جامعـه المدرسـین،   ، قـم ، تحقیق علی اکبر غفاری، یحضره الفقیهالمنعلی، صدوق، ابن بابویه، محمدبن
ق۱۴۰۴چاپ دوم، 

ق۱۴۱۷للمطبوعات، چاپ اول،میاالعل، موسسهبیروت، القرآنتفسیرفیالمیزان ، محمد حسین، ییطباطبا
تامکتبه ابن تیمیه، چاپ دوم، بی، قاھره، الکبیرالمعجم، سلیمان بن احمد، ریالکبالمعجم، یطبران
ق۱۴۰۶دارالمعرفه، چاپ اول، بیروت، ، القرآنتفسیرفیالبیانمجمعحسن، بن، فضلیطبرس
تابی، ، دار احیاء التراث العربی، بیروتالقرانتفسیرفیالتبیان، محمد بن حسن، یطوس
ق۱۴۱۷، موسسه نشر الفقاھه، چاپ اول، الفھرستحسن، ، محمدبنیطوس

، ةالمرتضـوی ةالمکتب،تھران، کشفیمحمدتقی، تحقیق فقه االمامیهالمسبوط فی طوسی، محمد بن حسن، 
ق۱۳۸۷

ق۱۴۱۵ع)، چاپ اول، ت (موسسه آل البیقم، الفقھاء، ةعالمه حلی، حسن بن یوسف، تذکر
ق۱۳۸۱، ه، چاپ دومیدریالحالنجف، ، االقوالخالصهوسف، ی، حسن بن یعالمه حل

، قم، نشر اسـالمی،  الحراموالحاللة الحکام فی معرفاقواعد، ق)۷۲۶عالمه حلی، حسن بن یوسف (م
ق۱۴۱۲

التراث العربی، چاپ سـوم،  ء داراحیا، بیروتمفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)،، محمد بن عمر، یفخر راز
ق۱۴۲۰
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ق۱۴۰۵التاریخ العربی، بیروت، ة، موسسالجامع الحکام القران، محمد بن احمد، یقرطب

ق۱۴۰۸روت، دارالشروق، ی، بقرآنظالل الیفد، یقطب، س
ق۱۴۰۸اپ اول، ، چع)ت (یمؤسسه آل البقم، ، شرح القواعدیجامع المقاصد فن، یحسبنیکرکی، عل

۱۳۶۷دارالکتب االسالمیه، چاپ سوم، ، تھران،الکافی، محمد بن یعقوب، ینیکل
تای، مخطوط، براتیرات الحدود و التعزیتقر، محمد رضا، یگانیگلپا

ة، موسسـ بیـروت ، بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبـار االئمـه االطھـار   ، ، محمد باقر بن محمد تقییمجلس
ق۱۴۰۳الوفاء، چاپ سوم، 

انتشـارات االسـتقالل،   ،تھران، تحقیق سید صادق شیرازی، شرایع االسالممحقق حلی، جعفر بن حسن، 
ق۱۴۰۹چاپ دوم، 

۱۳۷۹زان، ینشر متھران، ، اسالمفرى یھاى نو در حقوق کدگاهیدمرعشی، محمدحسن، 
ق۱۴۰۳ن، ی، قم، جامعه مدرسیاالمالد، محمد بن محمد، یمف

ق۱۴۱۰، قم، جامعه مدرسین، المقنعهمفید، محمد بن محمد، 
ق۱۴۱۱چاپ سوم، ع)، ن (یرالمؤمنیمدرسه االمام امقم، ، هیالقواعد الفقھمکارم شیرازی، ناصر، 
۸، شماره ۲۶، سال ، مجله مکتب اسالم»ات در اسالمیفه داحکام و فلس«مکارم شیرازی، ناصر، 

۱۳۷۳ه، چاپ شانزدھم، یدارالکتب االسالمتھران، ، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 
ق۱۴۱۵ه، یروت، دارالکتب العلمی، بریالقدضیف، محمد عبد الرئوف، یمناو

چـاپ اول،  ، یالنشـر االسـالم  ةمؤسسـ قم، ، یمکاظیرمحمدعلی، تقرفوائد االصولن، ی، محمد حسینینائ
ق۱۴۰۹
ق۱۴۱۶، چاپ پنجم، یالنشر االسالمةموسسقم، ، رجال النجاشی، ی، احمد بن علینجاش
، تحقیق عباس قوچـانی، دارالکتـب االسـالمیه، چـاپ دوم،     جواھر الکالم، محمد حسن بن باقر، ینجف

۱۳۶۵
تا، بیةدارالکتب العلمیقم، ، جامع السعاداتذر، یاببنی، مھدینراق
ق۱۳۴۸دارالفکر، چاپ اول، روت، یب، یسنن النسائب، یشع، احمدبنینسائ
تابی، دارالفکریروت، ب، المجموع فی شرح المھذبشرف، بن، یحییینوو


