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  مقدمه
 از پـیش ، گذاردي جا به خود از اموالی و بمیرد کسی که صورتی در اسالمی فقه مطابق

 عمـل  او وصایاي بهادا شده،  وي دیون ستا الزم، شود تقسیم او ورثه میان اموال آنکه
  :است نساء سوره 12 آیه، حکم این قرآنی مستند. شود

أَو أُخْت فَلکلِّ واحد منْهما السدس فَإِن کانُوا لَه أَخٌ  کالَلَۀً أَوِ امرَأَةٌ و إِن کانَ رجلٌ یورثُ... 
اهللاِ  ینٍ غَیرَ مضَار وصیۀً مـنَ د بِها أَو  الثُّلُث منْ بعد وصیۀٍ یوصى رَ من ذلک فَهم شُرَکاء فیأَکثَ

  . علیم حلیمواهللاُ
 ،گـردد  مـی  مقدم ارث بر هی کنید و تیوص هشود ک می برداشتگونه  این آیه نیا از

ـ ا در اگـر  نتیجه در ؛باشد ورثه بري ضرر هدارنددربر دینبا ـ د و تیوصـ  نی  و ضـرر  ،نی
 اثـر  بیترتی نید و تیوص نیچن به و دگرد نمی مقدم ارث بر ،باشد نهفته ورثه بهی انیز

  .شود نمی داده
 زین و »مضارِر« است شده گفتهیی گو ؛باشد فاعل اسم هیغص به دتوان می» مضار«ه واژ
مفعول بودن  اسم البته .باشد شده عنوان »مضارر« صورت به و مفعول اسم دارد احتمال

 شـده  آورده مجهـول  صورت به »بهای وصی« عبارت آن از پیش رایز ؛دارد تیارجح آن
 برداشت قابل راغب سخن از احتمال دو نیا. باشد می و به معناي غیر مضارر بهما است

 راغـب ( اسـت  ردهکـ  انیبي گرید گاهیجا و مقام در را مطالب نیاي وهرچند  باشد؛ می
  ).504ص، 1412، اصفهانی

هـاي موجـود در    به تبیین و نقـد احتمـال   نخستیر مباحث بدین شکل است که س
سپس براي بیان نظر مورد قبول بـه تفـاوت ضـرر بـا      .)1( پردازیم تفسیر واژه مضار می

 اینکه آیه در مقام بیان حکم تکلیفی است یا وضـعی  .)2( کنیم ضرار و مضاره اشاره می
دهنـد. در ادامـه از    هاي بعدي را تشـکیل مـی   ) بحث4( فاعل مضار کیست ) و اینکه3(

در نهایـت از ایـن امـر     و )5(چیسـت  غیرمضـار  یـن  مقصود از دکنیم که  این بحث می
 یابـد  مـی که آیا قید غیرمضار از مورد آیه به سایر موارد ارث نیـز تسـري    شود بحث می
  ).6یا خیر (
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  »مضار« در تفسیر واژه ها لاحتما. 1
 بـه رسـاندن   زیـان  به هک استی تیوص، تیوص ربارهی دمنفر ضرا از منظور: اول احتمال
نمـودن   محـروم  فقـط  و فقـط  تیوصـ  از هدف هک صورت نیدب گردد؛ منجر می وارث
 وصـیت  خود اموالسوم  یک از شیب به شخص مثالً ؛باشد ارث در خود سهم از وارث

 شـده  گفتـه  دگاهیـ د نیهم براساس و دلیل نیهم به). 111ص، 2ج، 1424، طبري( کند
 وارثـان  همـه  تیرضا و اجازه به فقط ،باشد ورثه به ضرارادربردارنده  هی کتیوصاست 

  ).549ص، 1ج، 1425، ایروانی( دارد اجرا تیقابل
  به شرح ذیل قابل مناقشه است: مذکوراحتمال 

کننـده   تیوصـ  منظـور  و هـدف  هیپا بر تیوص بهاضرار  هک باشد نیا منظور اگر. 1
 شـمار  به آن در اریمع امر نیهم و بودهی نفس وي فردي امر همعنا ک بدین ـ استوار باشد

 آن از متـر کیـا   و شـتر یب اسوم یـ  یک به هک داردتفاوتی  چه گرید صورت نیا در ـ رود
  .بود نخواهد ملحوظاضرار  قصد گرید صورت نیا در ؟!دینما تیوص

 در نظـر  مـورد سـوم   یک حد ازفرارفتن  ،اضرار در اریمع هک باشد نیا منظور اگر. 2
 ،رفع رایز؛ نمود برداشتی قرآن متن ازتوان  نمی را امر نیا گفت دیبا زین باشد تیوص
 بـه  فقط امر نیا از البته. ستین قائل تفاوتی چیه آنزیادبودن  و مک واضرار  سطح میان

 تیمشـروع  ،است معروف و معلوم متشرعه نزدآنچه  هک دکر دفاعتوان  می صورت نیا
ـ ا در و باشـد  مـی  ثلث به تیوص ي امـور  بـه  تیوصـ  در شـارع  راهـت ک ،صـورت  نی
  دربرگیرد. را ثلث از شیب هگردد ک میباز

  .ندارد وجود ـ تیوص خصوص به ـ اضرار ارجاع و بازگرداندني برای لیدل چیه. 3
 و نداردی خارج وجود و قتیحق هک استی نید بهکردن  تیوص منظور: دوم احتمال

 به آن ازي زیچ تاباشد  می خود اموال بردن میان از ونابودکردن  آن ازکننده  تیوص هدف
  .نرسد ورثه
 هکـ  آیـد  مـی  نظر بهگونه  ، اینگذشت اول احتمالی بررس در آنچه ازی پوش چشم با
ـ ا ،بوده امستثن ارث و هکتر از خودي خود به نید کهآن است  یقرآن نص ظاهر  امـر  نی
  .است، منحصر نیست شده تیوص آن به هی کنید به فقط



48
 خالد الغفوري  

ـ د بهکننده  تیوص شخص هکنیا از است عبارت: سوم احتمال  در خـود  ازی املکـ  نی
 افـت یدر امـل ک طور به را نید آن مبلغي ماریب زمان در هک معنا بدین اقرار کند؛ي ماریب
 منظور نیا به ؛ندک اقرار آن مبلغگرفتن   وي ماریب در خود اموال فروش به ای ،است ردهک
  ).500ص، 2جتا]،  ، [بیسلطانی( نرسد وارث به اموالش ازي زیچ هک

باشد؛  می هیآ ظاهر خالف د،ندار وجود آن بری لیدل چیه هکآن بر عالوه ،احتمال نیا
  .است نکرده اشاره اقرار سبب بهاضرار  به آیه

به عنـوان مثـال،    ؛است نید و تیوص دراضرار  ازی نه آن از منظور: چهارم احتمال
 خـود ي برا ،ندارد آن بهي ازین چیه هک رای ساختگی نید و قرض ،کننده تیوص شخص

ـ  باشـد  ورثـه  بهضرر رساندن  ،امر نیا ازي و هدف و دینما جادیا ـ د بـه  هکـ نیا ای  و نی
 در هکـ آن حـال  ؛دینما محروم ارث از را ورثه تا ندک اقرار ،استي و عهده بر هی کقرض
 گـردن  بـر  او نفـع  بـه ی قرض و نید ندک اقرار ایو  نباشدي و گردن بری نید نیچن اصل

 ورثـه  بـه  راه نیا از تا ـ باشد نیا خالف امر قتیحق، واقع درهرچند  ـ ستین گرانید
  ).822ـ821ص، 1375ی، لیاردب( باشد رسانده ضرر خود

  زیرا: ؛این احتمال نیز پذیرفتنی نیست
ـ  مـی  فـرد  و نبوده شرط ،يضرور و مبرم ازین، نید طلب وگرفتن  قرض در. 1  دتوان
  .دینما قرض و نید طلب گرانید از زینی لیدل چیه بدون
 شـمار  بهافترا  و ذبک باب ازاست، شده  باره بیان این در هی کقیمصاد ازی برخ. 2

حرام  دری دخل وتأثیر  آن عدم اضرر رساندن ی و است حرام خودي خود به هآید ک می
  .نداردبودنش 

 دلیـل  به اشکال هکست ا نیاشود  می برداشتاضرار  عنوان انیب از و هیآ در آنچه. 3
گردد منطبقاضرار  بر هک يگرید عنوان خاطر به نه ،آید می وجود بهاضرار  خود.  

 دارد احتمـال «: اسـت  دهکر مطرح صورت نیدب اردبیلی را احتمال نیا: پنجم احتمال
  ).822ص(همان،  »باشد آن به عمل عدم و تیوص رییتغ اضرار، از منظور
 شـده  فـوت  مورث نه و زنده وارث به وسیله تیوص رییتغي و منظورآید  می نظر به
 بـر  عـالوه  امـر  نیا رایز؛ است روشن و مشخصکامالً  مکح زین صورت نیا در. باشد
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ـ آ به توجه با و خودي خود به و است تیوص رییتغ هکآن فَمـنْ بدلـه بعـد مـا     « فهیشـر  هی
همعشـود   می محسوب نیز ـ ورثهی عنی ـ ریغ به، اضرار باشد می حرام) 181(بقره:  »... س

در حالی که  ،و این حکم طبق قاعده است ندارد وجودکی ش چیه امر نیا حرمت در و
  باشد. می آیه مورد بحث درصدد بیان استثنایی بر تقسیم ارث

  توان گفت: عالوه بر این می
 بـا  ژهیـ و بـه » من بعد وصیۀ« عبارت دری تعال وك تبار خداوند المک ظاهر از آنچه. 1
 مالحظه قابلی تیوص فقط هکنیاشود  می برداشت» یوصی بها« عبارت با آنتأکید  به توجه

 بـه ي و بـه  هی کتیوص نه ،باشد شده صادرکننده  تیوص جانب از هک است اثر بیترت و
  .باشد شده داده نسبت دروغ
 ازي اریبسـ  در اگـر  ؛بود نخواهد ورثه بهضرر زدن  مستلزم ،تیوص به عمل عدم. 2
  .مکنین ادعا را مطلب نیا سکع مواقع

 روشـن  ،شـده  مطـرح  احتمـاالت  در تأمـل در بررسی این موضوع باید گفـت  نتیجه: 
ـ ن مفسـران  و شناسـان  لغـت  المکـ  از هکـ  گونه همان ـآنها   همه هک سازد می  برداشـت  زی
مبتنـی   گـران ید بر نقص و ضررکردن  واردی عنی» اضرار« به» ةمضار« رِیتفس بر ـشود   می
/  8ــ 7ص، 7ج، 1409، فراهیـدي /  482ص، 4ج، 1416افریقـی،   منظـور  ابـن ( باشد می

تا]،  ، [بیفارس ابن/  81ص، 3جتا]،  ، [بیجزرياثیر  / ابن 720ص، 2ج، 1407، جوهري
  ).361ـ360ص، 3ج

 درهرچنـد   مضـاره  هکـ  سازدیم رهنمون امر نیا به را ماباره  این در نظر دقتی ول
ـ  ؛است مشابهاضرار  هواژ با »الضّر«ی عنی خودي لغو هیشر  در چـه  و معنـا  در چـه ی ول

  دنبال خواهیم کرد.این را در ادامه  .دارد تفاوت لمهک نیا با خوده یغص

 و مضاره ضرار باتفاوت میان ضرر . 2

 ؛دارنـد ی حاتیتوضـ  »مضـاره  و ضـرار «بـا  » ضرر« انیم تفاوت در شناسان لغت و نبایاد
ـ ا سـاختار  و ئـت یه به شانیاي سو از شده مطرحي ها فاختال و ها تفاوتی برخ  دو نی
اثیـر   / ابـن  328، ص1412گـردد (عسـکري،    میبـاز  آنمـاده   بـه  زین گریدی برخ و واژه
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شود  گذاشته تفاوت ئتیه وماده  میان هک است آن حیصح). 81، ص3تا]، ج ، [بیجزري
  .میریبگ نظر دري گرید از یمستقل مبحثي هر یک برا و

  ؛ مثالً:است بیان شده چند معنا »الضرّ« براي گفت باید واژه دو اینماده  بارهدر
: ازانـد   عبـارت  هکـ اسـت   داده قرار مستقل اصل و معنا سه در را نآ فارس ابن )الف

 داده ارجـاع ی اصـل ي معنـا  سـه  نیا به رادیگر ی معاني و. قوت و ءیش اجتماع، نقص
 اجتمـاع  ،دوم ؛نفـع  مخـالف  ،نخست: است اصل سه راء و ضاد: ضرّ«: دیگویم واست 

  ).361ـ360، ص3جتا]،  ، [بیفارس ابن( »قوت ،سوم و ءیش
 و تنگنـا  ،صنقـ : ازاند  عبارت هک اند شده قائل معنا سه آني برا سیستانی اهللا آیت )ب
ی لک و عامی معان همان واقع در هک اند ردهگذاري ک نام اول گروه را معنا سه نیای. بدحال

  گیرد. دربرمی را
، الهـزال ، المـرض ی، العمـ ، نـۀ الزمـا  :ماننـد  مرتبطی معان هیبق ،نخست گام در شانیا

 عنوان به آن از ،داده ارجاعی اصلي معنا سه نیا به را... و ۀ العل ،ذاءیاإل، القحط، ۀ الحاج
. آورند یم شمار به اول گروه ازی قیمصاد رای معان نیا واقع در واند  کرده یاد دوم گروه
 وی لـ ي کمعنـا یـک   بـه ی لک طور به زین رای اصلي معنا سه نیهم ،دوم گام در و آنگاه
ـ ا )؛ زیـرا نقصی عنی( اولي معنا همان از است عبارت هک گردانندیبازمی اصل  معنـا  نی
 مفهـوم ه یردا هتوسع و گسترش سمت به مرحله به مرحله و قدم به قدم رفتن شیپي برا

یی در توانـا  ،حـال  عـین  در و اسـت  مناسب اریبس موارد دیگر به محسوس امور از واژه
 است، رفته کار به آن دری هیتوج ای قصد بدونماده  نیا هک گوناگونی را مواردبرگرفتن 

 از ءیشـ ی اسـت ک و نقصـان  از اسـت  عبارت زین نقص از منظور. دارد خود دری خوب به
مثـل   ؛ردیگ قرار متصل تیمک در نقص نیا چه حال ؛باشد آن بر است ستهیشا هک آنچه
 مـوارد  و نقد پول مبودک مانند ؛شود واقع جدا و منفصل تیمک در چه وی انکمي تنگنا

 ؛تیـ مک نـه  ،شـود  واقـع  تیفکی دری استک و نقص نیا هکنیا ای و االهاک دیگر از مشابه
 مثـل  ؛گـردد  واقـع  االکـ  نیعـ  در نقصـان  نیااینکه  ای وي ماریب خاطر بهی بدحال مانند

 عـدم  ماننـد ی قـانون  اعتبـارات  بـاره در نقصـان  ای عضو نقص همچونی خارج باتکمر
 دري انصار مرد حق آن در هک سمره انیجر .فتدیب اتفاق ،گرانید حقوق ازی حق مراعات
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 نشده تیرعا ـي  و منزل به سمره هاجاز یب ورود علت به ـ خود خانه در آزادانهی زندگ
  ).113ـ110، ص1414(سیستانی، رود  می شمار به امر نیاي ها هنمون از ،بود

  گردد: در تعلیق و توضیح موضوع بیان میدر اینجا نکاتی 
 بـر  فقـط  آن درتأکیـد   رایز ؛رود می شمار به تیجامع فاقد دگاهیدمذکور  دگاهید. 1
 قـوت  و ءیشـ یـک   در اجتمـاع  ماننددیگر ی معان به واست شده  ی واقعمعان ازی برخ

  .است نشده پرداخته
تـر بـه    پـیش ، دارد هکـ  یفراوانیی رایگ و دقت وجود با این دیدگاه ،حال عین در. 2

 در است، شدهی بررسدر دیدگاه مذکور  هي کموارد همه ،شده مطرح زین فارس ابن وسیله
ـ ب را آن فـارس  ابـن  هی کاولي معناه یرداه رمجموعیز . گیـرد  مـی  قـرار  اسـت،  نمـوده  انی

 هي کـ زیـ هرچ سـپس ...  اسـت  نفـع  برخالف الضرّ ،اول«: دیگویم معجمال در فارس ابن
 ؛»گیـرد  می قرار آن شمول تحت و شده حمل آن بر ،باشد معنا نیا بهیک دنز ای مجانس

فـارس،   (ابـن  آورد مـی  الضـرّ  عنـوان  لیذ رای العم و ۀ الحاج ،ياألذ ،الهزالی معان آنگاه
  .)360، ص3]، جتا ی[ب

ـ ا با مرتبطی معان همه ارجاع بری مبن ادشدهی لِیتحل در مذکور . روش3  بـه  واژه نی
 لیتحل در شهیهم روش نیا و رود می شمار بهی عقل صرفاً روشیک  واقع در، معنایک 

 هک است يگریدي معنا »قییتض«؛ به عنوان مثال، ستین دهیفا دیمفی عرف وي لغو مسائل
 اصول از سومي معنا به ظاهردر  ونه اینکه به آن برگردد گیرد  می قرار» نقص« مقابل در
  گردد. میباز ـ شدت و قوتي معنای عنی ـ ردک رکذ را آن فارس ابن هیی کمعناها و

  است: شده مطرح یهای گاههیئت و ساختار این دو واژه نیز دید بارهاما در
 (یعنی بر او النقص هیعل أدخلي معنا به أضرّه و بوده نفع برخالف ضرر ،دیدگاه اول

 و بـوده  الضـرّ  از و فعـال  وزن بـر  ضـرار  واژه ؛ ولیباشد می )نمود واردی نقص و بیع
 »هیعل الضرر بإدخالی اضرار عل هیجازیال« صورت به »الیضار الرجل أخاه« عبارتي معنا

 عنـوان  آنچـه  بـر  عالوهباشد.  می )کند نمی مجازاتي و بر ضرروارد آوردن  با را او =(
 جزاي معنا به و مفاعله باب از ،الضرار و است فعلي ابتدا واقع در الضرّ گفت دیبا ،شد

ـ  واقع در الضرار همعنا ک بدین ؛شود می مترتب آن بر هک استی عقاب و ی شخصـ  ازی وقت
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، 1412ي، عسـکر ( باشـد شده  ي واقعو بري ضرر مقابل سوي از تدااب در هزند ک سر می
  ).81، ص3جتا]،  [بی، جزرياثیر  / ابن 328ص

 واژه هکـ  است گرفته قراری بررس و مناقشه مورد صورت نیا به زین دگاهید نیا البته
 نفـر  دو میـان  شـدنش  واقع آن در اصل و باشد می مفاعله باب مصادر از هرچند الضرار
ـ ا از اسـتفاده  مـوارد  شـتر یب در نیمتعی حت و ظاهر آنچهی ول ؛است باشـد،   مـی  واژه نی

ي معنـا  در نه واژه نیا زین معروفي نبو ثیحد در .است ضرري معنا در آن از استفاده
 مـرد ي سو از رایز است؛ نشده استفاده ضرر بر عقاب و جزاي معنا به نه و مفاعله باب

 فتـاده ین اتفاق دو آن میان زیني ا مضاره چیه و بوده نشده وارد سمره بهي ضرر ،يانصار
 هکنـیم کـ   مـی  مشاهده زین مفاعله باب در فاعل اسم از استفاده موارد ازي اریبس در .بود

 و مفاعلـه ي معنا آن از هکنیا نه ،رود می شمار به فاعلي برای صفت واقع در ،مبدأ صدور
زید محارب أو مماطل أو مقاتل «: شود گفته هکنیا مانند ؛شود اراده نفر دو میان عمل انجام

 استفاده بر مستند زین پاسخ نیا). 379ـ378، ص3، ج1418،  (خوانساري نجفی »أو مهاجر
ـ ا هیتوج از واقع در و نبوده هیئت وماده  از تفاوت نیا برداشت و  فیشـر  ثیحـد  نی

  گیرد. می سرچشمه
 ای شهیهممضاره ال و رارالضّ و است فردیک  عمل و فعل واقع در الضرّ ،دیدگاه دوم

اثیـر   / ابـن  328، ص1412ي، عسـکر شـود (  مـی  واقـع  نفر دوي سو از مواقعی برخ در
  ).81، ص3جتا]،  [بی، جزري

 اسـم  از استفاده موارد شتریب در هک شد انیب تر پیش توان گفت می دگاهید نیادر نقد 
 میان آنرخ دادن  نه ،باشد می نظر مد فاعل از فعل صدور واقع در، مفاعله باب در فاعل

ي ادیـ ز مـوارد  در دلیل، نیهم به). 388ـ379، ص3، ج1418ی، نجف(خوانساري  نفر دو
 منظور و است شده داده استناد نفریک  به فقط عمل و فعل، مفاعله باب در هک یمشاهد

یا أَیها النَّبِی جاهدالْکفَّار « :مانند ؛باشد می مقابل طرف برابر دري و از فعل صدور زین آن از
 امـر  فعـل  از منظـور ). 193 ه:بقـر ( »الَتَکونَ فتْنَـۀٌ   قَاتلُوهم حتَّى و« و) 73(توبه: » والْمنَافقینَ

 استعمال به توجه با. است مخاطبی عنی طرفیک  ازآنها  صدور ،هیآ دو هر در موجود
ـ ا هیـ توج ارائـه ي بـرا  هـا  هیدگادی برخ، تکمشار موارد از ریغ در مفاعله غهیص  امـر  نی
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  .شد خواهد پرداختهآنها  انیب به ادامه در هک است شده مطرح
تصویرکشـیدن   بـه ي بـرا  :هاي تأویلی براي بیان مشارکت در باب مفاعلهبرخی تالش

تـوان بـه    مـی  جملـه  نیا از هک است گرفته صورت یهای شتال مفاعله باب در تکمشار
  :موارد ذیل اشاره کرد

 به ،يگرید بهضرر رساندن  واقع در هک است برداشت قابل منظر نیا از تکمشار. 1
ـ ا وشود  می فرد خود بهی راجتماعیغ وی اجتماعي ضررها دنیرس باعث خوددنبال   نی

  گردد. می تکمشار و مفاعلهي معنای نوعمحقق شدن  باعث خود نوبه به امر
 رغبـت پیوستن  وقوع به از گرید طرفسرباززدن  هک منظر نیا از تکمشاري معنا. 2
 در و اسـت  لیما امر نیا به فاعل ،قطع طور به هک دوم طرف بهضرر رساندن  در فاعل

ی اضـرار  نـوع  خـود  نظـر  در را دوم طـرف ي سـو  ازسـرباززدن   و ممانعت نیا جهینت
ي انصـار  و سـمره  ثیحـد  همان به شتریب حیتوضي برا .یابد می )فاعل به دنیرس ضرر(

ـ ا و شـد  خـود  منـزل  بـه  سمره ورود مانعي انصار مرد زین آنجا در .کنیم می مراجعه  نی
گونـه   ایـن  سـمره  رایـ ز ؛شـد  ی مـی تلقی اضرار نوعسمره  نظر در ،يوي سو از ممانعت

 در هیی کـ خرمـا  درخت وي و انیم مانع جادیا باعثي انصار مرد عمل هپنداشت ک می
  ).117ص، 1414ی، ستانیس( است شده، بود اوک تمل

 انجام در فاعل دتعم تیثیح هک گردد حاصل دتوان می زین دگاهید نیا از تکمشار. 3
 از عمل نیا هیی کگو ؛آید می شمار بهاضرار  دو منزله به ،ارک نیا بري و اصرار و عمل

 ،يانصار خانه به ورود در سمره عامدانه عمل از زین ثیحد در .است شده صادر نفر دو
 بـدون  نقـص حاصل شدن  از است عبارت ضرر ،اساس نیا بر .بود شده ریتعب ضرار به

ي گرید به ضررکردن  وارد در دتعم از است عبارت ضرار و فعل انجام براصرار  ای عمد
 گفـت تـوان   می ـ فعل انجام بر اصراری عنی ـ تهکن نیانظر گرفتن  در با. آن بر اصرار و

  .آن بر اصرار و ارک انجامی عنی ؛است داده رخ نفر دو میانیی گو عمل
 هاي کـ  بالقوه ضعف نارک در ـها   تالش نیا توان گفت گفته می در بررسی موارد پیش

ــ   مفاعلـه  بـاب  از استفاده موارد همه برآنها  شمول عدم زین و دارد وجودآنها  خود در
ـ تأو بـر  اصـرار ي برای لیدل چیهی لک طور به هکاست  شدهرد  نیزگونه  این  هیـ توج و لی
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ي معنـا  ریـ غ در مفاعلـه  باب هشد ک ثابت آن از شیپ رایز ؛ندارد وجود گفته پیش موارد
 از، تکمشـار  از ریـ غیی معناهـا  در آن اربردی کـ حتـ  واسـت  کاررفتـه   بـه  زین تکمشار

ـ ا باشد. می برخوردار زینیی باالی گستردگ  فرهنـگ  دری جزئـ ی بررسـ یـک   بـا  امـر  نی
سافر، حاول، ، شاور همچونیی ها فعل ؛است مشاهده قابلی راحت به گوناگون،هاي  لغت

سارع، ساور، خادع، نافق، ناجی، بادر، عاند، سامح، راجـع، عـاین، شـاهد، کـابر، زاول،     
  ).118(همان، ص باشد می زارع و... خود مؤید این امر ،ضارب، آجر

 نفع آن از خود و بزنی ضرر ،مقابل طرف به هکنیا از است عبارت ضرر: سوم دگاهید
ـ  ؛زده ضـرر  مقابـل  طـرف  بهی عنی ضرار وی نیبب دهیفا و ـ ینبی نفعـ  آن از خـود ی ول ی ن
  ).81ص، 3جتا]،  [بی، جزرياثیر  / ابن 328، ص1412ي، عسکر(

ـ دل و شاهد ازمندین ،بوده محضي ادعایک  زین امر نیا ـ د. اسـت  لی ـ نظر و دگاهی  هی
 و مسـتند نیسـت   مفاعلـه  بـاب  هیئـت  اماده ی از ادشدهی اختالف برداشت به زین مذکور

 نـه یقر از اسـتفاده  بـا  واقع در، مواردی برخ در امر نیاي حاصل شدن ادعا به استنادش
ـ  دنبال به ما هی کمطلب در نهیقر نیا و بوده هیخارج ی، سـتان یسشـود (  نمـی  افـت ی ،میآن
  ).132ص، 1414

اثیـر   / ابـن  328، ص1412، يرکعس( معناستیک  به الضرار و الضرّ دیدگاه چهارم:
 دو نیا، آن برتأکید  و مطلب نیا دییتأي برا) و پیامبر(ص) 81ص، 3جتا]،  [بی، جزري

  .است ردهک معروف ذکر ثیحد در را لمهک
ـ د. دینمایم دیبع اریبس، معروفي نبو ثیحد در ژهیو به، امر نیا  بـر  ادشـده ی دگاهی

 مجـرد ی ثالثي معنا هک دارد داللت معنا نیچند بر مفاعله غهیص هک است استوار امر نیا
 اسـت واردشـده   نیـز  شناسـان  زبـان ي هـا  تـاب ک در امر نیا و است جمله نیا از زین آن
ـ ا میان ،شد انیب تر پیش هک گونه همانی ول )؛482، ص4ج، 1416، افریقی منظور ابن(  نی

 ةالمضـار  و الضـرار  و اسـت  مصـدر  اسـم  ،ضـرر  ؛ زیـرا دارد وجود تفاوت ساختار دو
  ).132ص، 1414، یستانیس( مصدرند

 نسبت بر الضراری ول ارد؛د فاعل از فعل صدور مجرد بر داللت ،الضرر: پنجم دگاهید
ـ ا و دارد داللـت  ،آید می گرید نسبتیک  دنبال به هک فعلي یک صدور ي زیـ چ امـر  نی
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  کند: می رییتغ موارد اختالف حسب بر هک است
 از اولی اصل نسبت همانند ـ تابع نسبتی عنی ـ دوم نسبت اوقاتی گاه: اول حالت

  گردد. می صادر واحد ءیش برابر در فاعل همان
 از دوم نسـبت  ،گشته صادر فاعل از نسبت دو نیا ازیکی  اوقاتی گاه: دوم حالت

  شود. می ادی تکمشار به معنا نیا از )؛ضارب مانند( ونددیپ یم وقوع به مقابل سوي
 شمار به منفصل تیمک مکح در معنا تعدد وی چندگانگ گفت دیبا اول حالت بارهدر

 در ،رضـی  محقـق  المکـ  در امر نیا .شود می ادی مبالغه به آن از دلیل، نیهم به و آید می
ـ نام امتـداد ، نباشـد  روشن و واضح تعدد هی کصورت در و است آمده زین شرح شافیه  دهی

 ،المنجـد  ماننـد  لغـت  فرهنـگ هـاي   تـاب ک ازی برخـ  در هک مطالعه  واژه مانند ؛شود می
 شـده  معنا )اطالع و علم درخواست و طلبدرپی آمدن  پی( ستطالعاال هادام صورت به

 زینی گاه ،است واحد قتیحق دری پ در یپ استطالعات آني معنا واقع درهرچند است؛ 
نظـر گـرفتن    در با آن رارکت صورت نیا در ،بوده متصل تیمک لیقب از واژه نیاي معنا
 و سـافر  هواژ مانند ؛بود خواهد حیتوض قابل ،آیند ی میپ در یپ هي کافراد در شدنش واقع
ـ ا در هشـود کـ   می ریتعب طول و امتداد به آن از زین صورت نیا در. آن امثال  شـرایط،  نی
 بـه  توجه با. لَواص و عتاب مانندهمراه با قصد است؛  و آگاهانه و عامدانه انجام آن هالزم
 و فاعل از معنا صدور رارکت بر داللت هک نظر نیا از الضرار گفتتوان  می ،گذشت آنچه

 بـا  را سـمره  عمـل  پیامبر زین دلیل نیهم به. است متفاوت الضرر با ،دارد آن استمرار
 اجـازه  بدون و ررکم و وستهیپ صورت به سمره رایز است؛ ردهک فیتوص مضار عبارت

  ).131ـ130همان، صشد ( می واردي انصار شخص خانه به
  توان به نکات ذیل اشاره کرد: در بررسی این موضوع می

فرد  منحصربه و رینظ یب آن در عمل دقت و است جذاب اریبس هرچند لیتحل نیا. 1
ی عرف ذهن و است رفصی عقل بحثیک  فقط ادشدهی تحلیل که آنجا ازی ول باشد؛ می
ي معنـا » قییتض« ،شد انیب زین تر پیش هک گونه همانشود.  کند، رد می ی نمیبانیپشت آن از
 و معنـا  نیسـوم  بـه  مییبگـو  اسـت  بهتر وگیرد  می قرار نقص مقابل در و است يگرید

  گردد. میباز ـ شدت و قوتي معنای عنی ـ نموده انیب فارس ابن هی کاصل
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ـ ن الضـرار  و الضرر انیم اختالف وجهنادیده گرفتن  فرض به. 2  ریتفسـ  در آنچـه  زی
ي ضـرر  سمرهي سو از رایز ؛نداردي سازگار و انطباق تیواقع با ،ي ذکرشدهنبو ثیحد

  .بود نشدهي انصار مرد متوجه
ـ ی مجردی ثالث میان معنا لیتفص به معتقد دگاهید نیا دیدگاه ششم:  و فعـل ی مـاده  عن

، آن مشتقات و ضراراال و الضرر لفظ در هک معنا بدین؛ است افعال باب در آن دیمزی ثالث
ـ  باشد؛ می انفس و اموال در نقص ادشدهي یمعنا  و الضـرار  ماننـد  مفاعلـه  بـاب  دری ول

 در بدون، حرج و عسر دري وقرار دادن  و شخصتنگنا گذاشتن  دري معنا بهمضاره ال
اذیـت   از اسـت  عبـارت مضـاره   ،اساس نیا بررود.  می ارک به نقصي معنانظر گرفتن 

وارد آوردن نـه   و شانیاقرار دادن  تنگنا در وي آنها برا مزاحمت جادیا و گرانیدکردن 
  آنها. به نقص و ضرر
 حیتوضـ  و لیتفص نیا بري شاهد زین میرک قرآن در واژه نیا استعمال مواردي ریگیپ

   :فهیشر هیآ جمله از ؛بود خواهد
1».تَدواالَ وتَعرَاراً لنَّ ضکوهسدر هیآ منظور هک است روشن و مشخص). 231: بقره( »تُم 

 از بازداشـتن  بـه ی نه نیا واقع در و یستن مطلقه زن به ضرروارد آوردن  ازی نه نجایا
 زن مانند نه ،صورت نیا ریغ دري و رایز ؛گردد میباز اوقرار دادن  تنگنا در وي و تیاذ

 ماننـد  نـه  و گردد مند بهره خودیی زناشوی زندگ به مربوط حقوق از هک است دار شوهر
 ماننـد  قتیحق در و دینما پا بري دیجدیی زناشوی زندگ خودي برا بتواند هک مطلقه زن
  ).741ـ740، ص1375/ اردبیلی،  108، ص2، ج1365(طبرسی،  بود خواهد معلقهی زن

الْمولُود لَه رِزقُهـنَّ   علَى الرَّضَاعۀَ و تموالْوالدات یرْضعنَ أَوالَدهنَّ حولَینِ کاملَینِ لمنْ أَراد أَن ی« .2
الَ  ک و رُوفعنَّ بِـالْمتُهـوـ س  »مولُـود لَـه بِولَــده  الَ تُضَـار والـدةٌ بِولَـدها و   وســعها الَ ف نَفْـس إِلَّـا  تُکلَّ
  ).233  :بقره(

 از را انسان، آن بر مترتب حقوق وي رخواریش و رضاعت امکاح انیب از پس هیآ نیا
 واسـت   داشتهبر حذر  مادر ای پدر تیاذي برا ،شود داده قراراي  بهانه فرزند هک امر نیا

کردن ضرر مادي بـه   و وارد اضرار مفهوم آیه با مسئله میانهیچ ارتباطی  صورت نیا در
ــ   ــد داش ــود نخواه ــران وج ــی، دیگ ــی، /  258، ص2، ج1409ت (طوس ، 1375اردبیل
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ولـی   اسـت؛  گرفته اضراررا به معناي  مضاره االسالم طبرسی امیناینکه با ) 705ـ704ص
ـ ا از ریغي امر در هر صورت آن را به  ریتفسـ ي گـر ید بـر  آنوارد آوردن  و نقـص  رادی

  ).110، ص2ج، 1365ی، طبرس( است نموده
ـ آ اقیسـ نظر گرفتن  در با). 282: بقره( »الَشَهِید ضَار کاتب والَی و« فهیشر هیآ. 3  هکـ  هی

 و نماید میی نه امتناع از را سندهینو و کند می دعوت عدالت به نید تابتک و نگارش به
ی نهشهادت دادن  در امتناع از زین را شاهدانحال  درعین و ردهک امر ریتزو عدم به را او

 آنچـه  از ریغي دیجد مکح انیب ،هیآ قسمت نیا از منظور هگردد ک می مشخصکند،  می
 سـنده ینو آزار ازی نه از است عبارت زین مکح نیا باشد. است، می بیان شده آن از پیش

 وك تبـار  خداونـد  المکـ  .قرار دادنشـان  تنگنا در وي آنها برا مزاحمت جادیا و شاهد و
 آن فاعل بینا »اتبک« واژه و بوده مجهول بری مبن »شَهِیدالَ ضَار کاتب والَی و«ی عنی یتعال

 عهـده  بـر  را تابتک هی کسي کسو از او به آزار و تیاذکردن  وارد از بازداشتن و است
 قرائـت . باشـد  اتبک به خطاب، هیآ در موجودی نه هکنیا نه ،است نظر مد ،گذاشتهي و

، آلوسـی ( اسـت  بیان شـده  فتحه و ادغامک ف با هک ـ ذکوان ابن و مسعود ابن و ـ عباس ابن
ـ ن) 223ص، 2ج، 1365ی، طبرسـ » (اررضَیال«ی عنی)؛ 61ص، 3ج، 1405 ـ ا زی  را امـر  نی

 ؛سـت ین ضـرر ي واردآوردن معنا به نجایا در ةالمضار، امر نیا به توجه با. دینما یم دییتأ
 ،حسـن  ،ابوعمرو قرائت ـگردد   میباز زین شاهد و اتبک به هیآ دری نه میریبپذ اگری حت

ـ  بـا  هکـ  زید ابن و عطاء ،قتاده ـ ی)؛ 61ص، 2ج، 1405ی، آلوسـ ( اسـت  سـر ک وک ف ی عن
، 2ج، 1365ی، طبرسـ ( اند فته پذیر  را آن نیز مفسران ازی برخ گفت دیبا البته ».ضارِریال«

آنها  آزار ازی نهي معنا به هم باز کهد نکن می دییتأ را امر نیا زین) و 223ـ222و  218ص
یکی  براضرار  هک شود فرضگونه  این هم اگر ؛بود خواهد فروشنده و داریخر به وسیله

ـ  اتبک ازاضرار  نیا هم بازشده،  ) واقعفروشنده و داریخر( ناعیابمت از  صـادر  دیشـه  ای
اضرار  قتیحق در و افتاده اتفاق حق رکمن و غاصب شخص جانب از آن صدور و نشده

  شود. می داده نسبت فرد نیا به
اسـت کـه   روشـن  کـامالً   ).6 طالق:( »الَتُضَاروهنَّ لتُضَیقُوا علَیهِنَّ و« هشریف آیه. 4

 ؛کردن ضرر مادي به مطلقه نه وارد ،مضاره در این آیه به معناي تضییق و آزار است
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/ اردبیلی،  168، ص2، ج1409(راوندي،  دارد داللت بر این امر به روشنیحتی آیه 
  ).681، ص1375

دقـت در مـوارد اسـتفاده،     تـوان گفـت   در نقد دیدگاه ششـم مـی   نقد و بررسی:
ضرار با یکدیگر در اال زیرا هردو واژه الضرر و ؛بطالن این تفصیل است هندده نشان

واژه الضـرار نیـز در مـوارد     ،و به همین صورت موارد تضییق و نقص کاربرد دارند
در موارد تضـییق و در تنگنـا قـرار دادن دیگـران     ، ینچننقص مالی و جسمی و هم

  ).114، ص1414کاربرد دارد (سیستانی، 
ـ ن وی جسـم  وی مال نقص خصوص دراضرار  واژه از استفادهی عنی ،مورد نخست  زی

: رمکا امبریپ المک نیا و) 111 :عمران آل( »یضُرُّوکم إِلَّا أَذى لَن«ه یفشر هیآ مانند ؛قییتض
من ضار مسلماً فلیس منّا  ... و ارالنّ اهللاُ له بعقوبۀ دون یرض مرأة حتّی تفتدي منه نفسها لمابمن أضرّ «
، 22ج، 1412، عـاملی  حـرّ /  286ــ 285ص، 1368، صـدوق » (الدنیا واآلخرة لسنا منه فی و

  ).283ـ282ص
 هیفشر هیآ ؛قرار دادن تنگنا در و قییتض موارد در الضرار از استفادهی عنی ،مورد دوم

 ایـ  حسنه در ابوعبداهللا سخن زین و) 12: نساء» (دینٍ غَیرَ مضَار بِها أَو  نْ بعد وصیۀٍ یوصىم«
 با). 275ص، 18ج، 1412ی، عامل حرّ( »رارالضّ هذا« حمزه الغنوي بن هارون ازي ا حهیصح

ی، سـتان یس( امـر  نیا از گریدیک شرسرباززدن  و وانیح ذبح دریک شر مطالبه به اشاره
  1).114ص، 1414

                                                   
در » ةالضـرار والمضـار  « انیم زیو ن» الضرر واالضرار« انیدر وجود تشابه م یو ثبوت یمانع امکان چیه. 1

در  نجـا یبحـث ا  یموارد استعمال آنها ـ اگر فرض بر اتحاد آنها در ماده فعل باشد ـ وجود ندارد؛ ول  
صـادق بـودن    زانیم یو اثبات یوعتا از نظر وق ردیگ یموارد استعمال قرار م يریگیو پ يصغرو هیناح

  ادعا اثبات گردد. نیا
ـ بِهـا أَو د   وصىی ۀٍیمنْ بعد وص« فهیشر هیآ یعنیبود؛  بیان شدهمورد دوم  يکه برا ییها مثال درباره    نٍی

: يالغنـو  حمـزه  بـن  هارون حیصح ایحسن  ثیدر حد سخن ابوعبداهللا زی) و ن12(نساء: » مضَار رَیغَ
نقص را در  يداللت دارند و معنا قییتض يفقط به معنا نجایها در ا واژه نیگفت ا دی، با»الضرار هذا«

باشـد. بـا    زیـ مستلزم ضرر ن گرانیانداختن د یموارد، ازعاج و به سخت یهرچند در برخ رد؛یگ یبرنم
معنا نبوده،  نیا دینقض آمده بود، مف يدوم که برا يها که مثال شود یمشخص م حیتوض نیتوجه به ا
  اند. نقض مناسب ياول برا يها فقط مثال
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 مـا ، آن ازی پوش چشم باو ي بروهاي ک بحثنظر گرفتن  در بدون گیري نهایی: جهت
 و نبوده نقص ،هیآ نیا در ةالمضار و الضرار از منظور میمعتقدي صغرو بحث گستره در
 و سـختی افکنـدن   بـه تنگنـا انـداختن،    بـه ء (ذایاال و زعاجاال، قییالتضی معان، مقابل در

 امر نیهم زینسنّت  و تابک از شده ارائههاي  نمونه است. شده اراده آن از )رساندن  آزار
 ؛شـود  نمـی  وارد وارث بـه کننده  تیوصي سو ازي ضرر گونه چیه زیرا؛ کند می دییتأ را

 ازین وجود با چه و باشد نیا از ریغ چه و باشد ردهک تیوصی فراوان مال به او چه حال
 امر نیا به زین علت، باشد زده ارک نیا به دست ازین بدون چه و باشد گرفته قرضی مال
 ،کنـد  می تصرف و دخل خودك امال و اموال درکننده  تیوص هکتا زمانی  هگردد ک میبر

 شـمار  بـه ي گـر ید بـه ضرر رساندن  راخود  اموال دري و تصرف و دخل نیاتوان  نمی
 ـ ارث راه از ،ورثه به دهیرس اموال و مال هکزمانی  تا زین مقابل نقطه در درست و آورد
تـوان   نمـی  ،یـد آ  شـمار  به نو و دیجد اموال عنوان به ـ فراوان خواه و باشدك اند خواه

 هی کموضع هر زیني بروک بحث طهیح در. نمود مترتب آن بر را ضرر و نقص اصطالح
 انیشـا  ةالمضـار  در آنچـه . باشـد  گـذار تأثیر هیآي ظاهري معنا بر دتوان نمی ،شود اتخاذ
  .فاعل از فعل صدور از است عبارت ،باشد می مالحظه قابل و توجه
ـ آ دری منفـ مضار ال از منظور هک شد مشخص: جهینت  تنگنـا  در از اسـت  عبـارت  ،هی
 ازی برخـ  لهیوسـ  بـه دادن آنها ی قرارسخت در و شانیا بهرساندن   آزار و ورثهدادن قرار

ـ د طلـب ( استدانه اکردن ی تیوصهاي  وهیش ـ ا ؛)قـرض  و نی ـ آ در هکـ  اسـت  امـر  نی  هی
 آن رکذ هیی کها هیآ دیگر در مطلب نیهم و نقص و خسارت اي یماد ضرر نه ،شده نفی

                                                                                                                        
لـن  « فهیشر هیاساس، آ نیهستند. بر ا زین قییمورد اول ذکرشده بود، وارد در التض يکه برا ییها مثال  
بـا   توانند ی. فقط آنها مرسد  ینم يضرر چیآنها به شما ه يکه از سو معناست نیبد »يإال أذ ضرّوکمی

بـه زحمـت و تنگنـا     او ماننـد آن شـما ر   دیو تهد نتانیتهمت و افترا زدن به شما و طعنه زدن در د
 تـا،  یبـ  ،یرضـ  فی(شر اند ادکردهی(ضرر اندك)  ریسیامر به الضرر ال نیاز مفسران از ا یافکنند. برخ

 ،ی/ طبرســ 559، ص2، ج1409 ،ی/ طوسـ  455ـ  454، ص1، ج1413 ،ي/ زمخشـر  228ــ 225ص
 يامـر  ازعبارت است  يبرداشت کرده است که األذ گونه نیا یی). عالمه طباطبا365، ص2، ج1365

بر آن  زیضرر ن يمعنا یهرچند به نوع ست؛ین زیواردشده و مالئم و سازگار با طبع آن چ يزیکه بر چ
و  قییکه در التضـ  یثیصورت است حد نی). به هم207، ص2، ج1393 ،ییقابل انطباق باشد (طباطبا

  کردن) واردشده بود. تی(به تنگناافکندن و اذ ذاءیاال
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  باشد. می نظر مد زین گذشت

 ؟یفیلکت کمح یا وضعی حکم؛ مضارغیر .3

  :است مطرح احتمال دودر اینجا 

  . حکم وضعی3ـ1
به  ،ین اجحافی به ورثه باشداگر در وصیت و د ست کها آن منظور از حکم وضعی

آیه زیرا ؛ باشد میآن ترتیب اثر داده نخواهد شد. این احتمال، برداشتی از ظاهر آیه 
نه  ،درصدد بیان حقوق مالی و چگونگی تقسیم این حقوق بوده و در نتیجه زبان آیه

 ؛به صورت مطابقی و نه به صورت التزامـی، زبـان نهـی تکلیفـی و مولـوي نیسـت      
بـه ویـژه کـه نفـی      ؛دیگر برداشـت نمـود   ادلهتوان حرمت تکلیفی را از  می هرچند
ی.ینه انشا ،است بیان شدهبه صورت خبري  ةالمضار  

  1اشکال 
 قائلتوان  نمی ،استکننده  تیوصک تمل در نظر مورد اموال هک تا زمانی شد انیب تر پیش

ـ ا در رایـ ز ؛یتسـامح  صـورت  به مگر ،بود ورثه حق دراضرار  و اجحاف به  حالـت  نی
  .بود خواهد خودهاي  ییدارا و اموال به حقّا ،است زنده تاکننده  تیوص

خسارت و ضرر تسامحی و یا تنزیلی (یعنی اجحاف از نظر شارع) اراده نفی : پاسخ
در اینجـا   یقیضرار حقگوید که ا اشکال فوق چنین میبه تعبیر دیگر،  هیچ مانعی ندارد.

ران تصـرف  گـ یموال دااست که شخص در  یضرار قابل تصور وقتارا یست؛ زیمتصور ن
مـراد ضـرر   اینکـه   مگر، کند یضرار صدق نماموال خود تصرف کند، ااگر در ؛ ولی کند

حمـل  را بـر ضـرر مسـامحی    ه یـ ضرر در آ !يآرپاسخ اینکه  .یقینه حق باشد، یمسامح
  .میکن یم

  2اشکال 
 عـدم  ای بطالني معنا بهی وضع مکح بهی فقه نظر از توان در ادامه بررسی موضوع نمی
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 مقـدار  هـر  به وی مال تیوصباطل شدن هر نوع  امر نیاي مقتضا رایز ؛بود ملتزم، نفوذ
 را شـده  ضـرر  عـدم  بـه  دیـ مق هی کتیوصي استثنا به مکحي استثنا، ضمن در .باشد می
 ضـرر  عدم ای و شده ارادهی قیحق ضرر عدم آن از ای ؛نمود لیتأو صورت دو بهتوان  می

  .است هیروجیغ زین آن صورت دو هر در وی تسامح
صـادر   رایز؛ ستین حیصح ،باشد شدهی قیحق ضرر عدم به دیمق هی کتیوصي استثنا

 ؛ستین تصور قابل لباً و روحاً ،ییعقال عرف نظر از نجایا درکننده  تیوص از ضررشدن 
 از ضـرر ی نفـ  ،اسـاس  نیهم بر و استکننده  تیوص اموال و مال به متعلق امر نیا رایز

ي معنـا  بـه  ضـرر ی نفـ  اراده همچنـین، . اسـت  نشـده  اراده آن یقیحقي معنا به تیوص
صادر شدن  انکامهرچند  رایز؛ است رمعقولیغ زین ـ ورثه نفع عدمی عنی ـ آنی تسامح

ـ اي مقتضای ول ؛دارد وجود او به وسیله آن تصور اکننده ی تیوص ازي امر نیچن  امـر  نی
 تیوص ؛ زیراباشد نداشته وجودی خاص وارث هکنیا مگر، است تیوص تیمشروعی نف

ی تیوصـ  هـر باطل شدن  به منجر خودي خود به امر نیا و است صورت نیا به شهیهم
؛ باشـد  شـده  استثنا هماند ک ی نمیباقی تیوص چیه مطلق وی لک طور به جهینت در و شده
آنهـا   نفـع کـم شـدن    جـه ینت در و ورثـه  سهمکم شدن  به منجر وستهیپی تیوص هر زیرا
 ؛باشـد  مـی  ـ آنتأثیر  و نفوذ عدم ای ـ تیوصباطل شدن  زین امر نیاي مقتضا وشود  می

 عنـوان  بـه  ؛اسـت  خـارج  مـا  بحث محل از هک ژهیو و خاص اریبسهاي  حالت در مگر
؛ بود ملتزمتوان  نمی زین امر نیا به ،باشد نداشته وجودی وارث چیه هي کموارد در ،نمونه

  .باشد می تناقض دری شرع هادل بای لک طور به رایز
ی تسامح ضرری نف، هیآ درتأکید  و قطع طور به هک داد پاسخگونه  توان این می پاسخ:

 مزاحمـت  جـاد یا و ورثهقرار دادن  تنگنا در(=  للورثه المزاحمه و قهیالمضاي معنا به ـ
ـ آ از منظـور  صـورت  نیهمـ  بـه  وی قیحق ضرر نه ،است نظر مد ـ )آنها يبرا ی نفـ ، هی

ی یعقال نظر از هک استی مزاحمت آن از هدف و نبودهی لک و مطلق صورت به مزاحمت
. اسـت  متعـارف  و شده شناخته امر نیهم زین حقوق و اموال باب در .باشد مالحظه قابل

 هک است تیوص ازی خاص سهمی نف منظوردر اینجا  هشود ک می مشخص ،اساس نیا بر
 ارث بـه  مضـر اي  مالحظـه  قابـل  صورت به عقال نظر به ـی  تسامح صورت بههرچند  ـ
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ـ مـال مالحظه بودن یک مسئله  قابلی عنی ـمسئله   نیا معموالً زین قالع .دیآ شمار به  ای ی
 از نه ،سنجندیمی نوع نظر و عام عرف حسب بر آنی مال وي مادباارزش  را ـ آن عدم
 حـد  بـا  را مضـر  تیوص مصداق یافته، ورود نجایا در شارعی ول ؛افراد و اشخاص نظر

 بـر  راهاي ضـرر رسـان    تیوص حیتوض، تسنّ هک صورت نیا به کند؛ می انیبی مشخص
 محصور ،در برگیرد را اموالسوم  یک از شیب هیی کها تیوص در را آن و گیرد می عهده

 نسـبت  از اسـت  عبارت نجایا در اریمع و اسیمق دلیل، نیهم به ؛است نموده محدود و
 گرید دلیل، نیهم به و راثیم و هکتر همه به شده تیوص آن به هیی کهاییدارا و اموال
  .بود نخواهد نظر مد تیوصی مال مقدار و ارزش

ـ د مـورد  در ؛ ولـی بود تیوصنظر گرفتن  در باگفته،  همه مطالب پیش  قـرض  و نی
ـ ن تـر  پیش هک گونه همان)، باشد ورثه به ضرري دارا هی کنید( مضار  در ،شـد  مطـرح  زی

 ،شـده  اراده آنچـه  واقـع  در و سـت ینپـذیر   انکـ امی عقل نظر ازی قیحق ضرر اراده نجایا
 و نید هک معنا بدین ـکنیم   می ادی یتسامح ضرر به آن از هک ـ مزاحمت از است عبارت
 و مطلـق  طـور  به است، مانده برجاي مورث فوت از پس هی کرواقعیغ وي صور قرض
 رقابـل یغ آنبـزرگ بـودن    وک وچک ای فکی و منظر گرفتن ک در بدون و مالکو  تمام

ـ ز ؛نـدارد ی الکاشـ  چیهـ  ،مورث فوت از پس آنباطل کردن  و است شپذیر  ـ د رای  ونی
ي صور ونیدی ول ؛ماند ی میباق خود حال به ،مورث فوت از پیش شده پرداختي صور

 بـا ي صـور  نید د.گرد  نمی امستثن راثیم و هکتر از ،باشد داشته ادامه فوت از پس تا هک
 خواهد وجود آن بر) شدن (اجرایی اثر ترتب تیقابل مورث مرگ ازپس  فقط هی کتیوص

 فـوت  از پـیش  هکـ  نـدارد  وجود هم موردی یک حت رایز ؛ستینمقایسه  قابل زین داشت
  .شودیی اجرا، مورث
 هک استی نید و تیوص مورد در حاضر مبحث هک داشت توجه زین تهکن نیا به دیبا

 نیبنـابرا  ؛باشـد ي ظـاهر  وي صور، نیدهرچند  ؛باشد شده صادر تیم از ،بودهی قیحق
ی احتمـال  چیه رایز ؛ستین نیدروغ و ذوبکم نید و تیوص رندهیدربرگ حاضر مبحث

  .بود نخواهد تصور قابل هکتر از نیدروغ نید و تیوصمستثنا کردن  در
است یا عـدم اجـرا   ) آور دانستن وصیت و دین مضار (زیان آیا منظور، باطل پرسش اینکه
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ـ د و تیوصـ ي استثنا عدم در اشکال هک است روشن و نفوذ آنها؟  خـاطر  بـه  مضـار  نی
ـ ا وارث اگر پس ؛گردد می حاصل، وارثي براآنها  مزاحمت وبودن  آور انیز  را امـر  نی

 ،هیآ مکح از منظور ،اساس نیا بر ورود  می میان از تیمحدود و تیمحذور نیا، ردیبپذ
ـ د و تیوص) اثر دادن بیترت وشدن  (اجرایی نفوذ عدم فقط و نبوده بطالن  از مضـار  نی

 منوط زین ـ مضار نید و تیوص بهاثر دادن  بیترتی عنی ـ امر نیا .شود می برداشت آن
ـ د و تیوص به، دادند اجازهمسئله  نیا به ورثه اگر هک معنا بدین؛ است ورثه اجازه به  نی
  گردد. می ساقط اعتبار درجه از ،صورت نیا ریغ در وشود  می عمل ادشدهی

  . حکم تکلیفی3ـ2
به تصویر کشـیده  قسم حرمت و کراهت توان این حکم تکلیفی را به یکی از دو  می

  .و توضیح داد

  حکم تکلیفی حرمت. 3ـ2ـ1
 هکـ اسـت  واردشده  اتیروا دری حت و است منع و میتحری نه، نجایا دری نه از منظور

ـ  از قـیس  بـن  محمـد  حیصـح  در .آید می شمار به رهیبک گناهان زمره در امر نیا  جعفرواب
  است: آمدهگونه  این

ـ  تمـام  وشده  فوت هي کمرد مورد در علی امام ـ ز قسـمت  ای  را خـود  امـوال  ازي ادی
 نـه  ،گردد میباز معروف به تیوص: فرمودند و ردهک قضاوتگونه  این ،بود ردهک تیوص

 شده بکمرتی ستم ای رکمن خود تیوص در و ردهک ظلم خود به هی کسک پس ؛رکمن به
 آن و شـده  بازگردانـده ) شود انجامبود  ستهیشا آنچهی عن(ی معروف بهي و عمل، باشد

، یطوسـ ) (شـود  نمـی  عمـل ي و تیوص به( ماند خواهدي جا بر وارثانشي برا راثیم
  ).267ص، 19ج، 1412، عاملی حرّ/ ر.ك:  292ص، 9ج، 1390

آید  می شمار بهي تعبدی مکح پیشین، ادشدهی مکحتوان گفت  در نقد این مطلب می
ي و تصرف تیمشروع و خود اموال بر انسان اریاخت و سلطه ثبوت در هیاول هقاعد از هک

  باشد: بحث و بررسی می و بدین شرح قابل گردد می امستثن، اموال نیا در
ی اضـرار  فیلکت مکح هیناح از ادشدهی مطلب حیتوض و انیب مقام در هیآ نیا ،نخست
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  .است ورثه بهمضار  عدم شرط به تیوصي استثنا مکح به ناظر واقع در و نبوده
ـ ز ؛آیـد  می شمار بهی یعقالریغ ،مقام نیا دری فیلکت حرمت ،دوم ی فـ یلکت مکـ ح رای
، اسـاس  نیا بر وگیرد  می قراری خارج فعلك تر ای انجام بر ها ییدارا و اموال به متعلق

 تصرف بارهدری ول ؛شود می حرام گرانید حقوق و ها ییدارا و اموال دری خارج تصرف
 نظـر  مـد  ــ  خیـر  ایـ  هست امضا قابل هک صورت نیا به ـ آنی وضع اثر فقطي، اعتبار

 داده انطبـاق ي اعتبار تصرف نیا بري گرید عنوان هی کصورت در فقط !يآر. بود خواهد
 ازتـوان   مـی  هنگـام  نیا در، باشدی اجتماع ساختار به اخالل ای ریتغر هکنیا مانند ؛شود

  .دانست حیصح را آن بهی فیلکت مکح تعلقی عقل لحاظ
 تـا ی یانشـا  نه است، بیان شدهی فیتوص وي خبر صورت به هیآ دری مضاره نف ،سوم

 مکحیک  بر داللت ،صورت نیا در ودانست  مخاطب عمل و فعل به موجه را آن بتوان
  .دینمای فیلکت

ـ ن تایـ روا مورد در ،چهارم ـ با زی  معتبـره  ثیحـد  ماننـد  ـآنهـا    ازی برخـ  گفـت  دی
ی برخ و بوده قاصر حرمت اثبات از ـ) 267ص، 19ج، 1412 ،عاملی حرّ( صدقه بن ةمسعد

 تیوصـ  حرمت درکی ش چیه رایز؛ ستین آن دری بحث چیه و ندرکمن به دیمق زین گرید
 از اسـت  عبـارت  هکـ  بـوده ی وضـع  مکحیک  دربردارنده هرچند ؛ندارد وجود رکمن به
  .شود رد نمیی زمان چه وشود  رد می تیوصی زمان چه هکنیا

  . حکم تکلیفی کراهت3ـ2ـ2
 از تا او از ریغ به نه ،گردد میبرکننده  تیوص به ادشدهی مکح هکنیا دلیل به است نکمم

ـ  متن ظاهري مقتضا مکح نیا هک شود هیتوجگونه  ، اینشود برداشت حرمتآنها  ی قرآن
 تنگنا در و قییتض ازی نه نجایا در هیآ منظور، ما برداشت و فهم حسب بری ول ؛باشد می

 هکـ  ستین دیبع زین مقدار نیهم وآنها  بهضرر رساندن  ازی نه نه ،است ورثهقرار دادن 
ـ ا. اسـت  هماهنـگ  و منسـجم  هم نید و تیوص بای حت و باشد روهکم  بـه  احتمـال  نی

ـ نهـا   تیـ روا ازی برخ بای حت و بوده مطلوبي امر خودي خود  هماهنـگ  و همسـو  زی
ـ ا احتمـال  هي کـ فرد با نونکتا نگارندههرچند  ؛است ـ  ردهکـ  مطـرح  را امـر  نی   را آن ای
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  .است نشده مواجه ،باشد فتهپذیر
 صـورت  بـه ی، نه نیا هک استی مبتن امر نیا بر ادشدهی مطلب ،صورت هر دری ول
ـ آ اقیس از هک است صورت نیا به نجایا در هشد مطرحي ادعای ول ؛باشدي مولو  اراده هی

  ي.مولو مکح نه ،گردد می برداشتی وضع مکح

  . فاعل مضار4
  :است مطرح در این باره احتمال چند

در  یمعروفـ  نظر مسئله نیا. باشد شده صادر مورث شخص ازی منفمضاره  ،نخست
  .است این باره
مضاره از سوي برخی از ورثه نسبت به وارثان دیگر صارد شده باشـد؛ بـه    ،دوم

ین صـورت  بـد عنوان مثال، برخی از ورثه وصیت را تغییر داده باشند و تقدیر آیـه  
، 1365(طبرسی،  »برخی از ورثه باعث زیان رساندن به برخی دیگر نشوند«شود:  می
  ).35، ص3ج

ـ د و تیوصـ ي اسـتثنا  وجدا کردن  مِکح انیب درصدد هیآ نیا: یبررس و بحث  از نی
ـ د اکردن یـ  تیوص هک استروشن  و بوده ـ  مضاره تحقق عدم صورت در ـ هکتر  و نی

 هاي کـ  زنـده  وارث نه ،ردهک فوت نونکا هک استاي  نندهک تیوص افعال از ،گرفتن قرض
  .دارد تعلقي و به راثیم و هکتر

 بـه  و اسـت  آن فاعلنظر گرفتن  در بدونمحقق شدن مضاره  بر ناظر هیآ نیا ،سوم
 همراه به تیوص ای ـ تیوص نیای عنی ؛شده استفاده» غیرَمضار« عبارت از زین دلیل نیهم
ـ  نداشـته  وجـود ي ضـرر  آن در هک معنا بدین؛ نباشندضرر رسان  ـ نید ضـرر رسـان    ای

 ،اسـت  منفعـت کم شـدن   شاملکه  ی آنتسامحي معناضرر رساندن  از، هرچند نباشند
  باشد. می معروف وی عرفی اطالق زین امر نیا .باشد شده اراده
ـ ا بـر  خواهـد داشـت؛  » غَیرَمضار« فهم باي شتریبی هماهنگ و انسجام احتمال نیا  نی

ـ ن ـ مفعول اسم برخالف ـ فاعل اسم رایز ؛فاعل اسم نه ،باشد مفعول اسم هک اساس  ازی
ـ » بها« دتوان می آن ریتقد و بوده مقدر زین آن مفعول و ندارد مفعول به ؛ باشـد » بهمـا « ای
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ـ ا بـه  هیـ آي معنـا  و نشـود  ضرر دچار نید و تیوص ای تیوص لهیوس به هکتر یعنی  نی
 نیا هی کشرط به ،نید و تیوصجدا کردن  از پس راثیم و هکتر«شود:  می انیب صورت

ـ نبا ارث ،گـر ید عبارت به ؛»شود می میتقس، اورندین واردي ضرر آن به نید و تیوص  دی
  .گردد ضرر دچار نید و تیوص جانب از

یی ابـا  زین ریتقد نیا. است ورثه آن مرجع هک باشد »بهم« واژه دتوان می مقدر مفعول
ـ ی ،باشـد  دو آن درهرچنـد غیـر مشـخص     ؛ندارد نید و تیوصي استثنا شمول از ی عن

ـ  می زمان همان در رایز؛ نید به اگردد ی میبر تیوص به هک دیننما مشخص  شـامل  دتوان
 آنفاعـل دانسـتن    اسم بر زین امر نیا. ابدی اختصاصآنها  ازیکی  به فقط و باشدن هردو
  گردد: میباز ذیل موارد به آن علت و دارد تیارجح

ـ د أَو بِها وصىی ۀٍیوص بعد منْ« هیآ در هک فعل با آنمفعول دانستن  اسم رایز ،نخست  نٍی
 فاعل اسم برخالف ؛داردي شتریب تناسباست،  شده آورده مجهول صورت به »رَمضَاریغَ
 حال ارجاع احتمال دری برخ هک باشد دلیل نیهم به دیشا. دارد تناسب معلوم فعل با هک
اضافه  در زین گریداي  عده واند  شده لفکت دچار شبودن مصدر خاطر به» وصیۀٍ« فاعل به

 لـف کت نیهمـ  دچـار  مجـرور  صـورت  به» وصیۀٍ«ی عنی مابعدش به» مضار« لمهنمودن ک
 داده نسـبت » غیرَمضار وصـیۀٍ « صورت به بصري حسن قرائت به اعراب نوع نیا .اند شده
  باشد. می مفعولش به فاعل اسم اضافه باب از اعراب نیا هکاست  شده گفته و شده

 اسـم  ازتـر   مناسـب  نید و تیوص بهي شامل شدن برا مفعول اسم هکنیاي برا ،دوم
 در بـدون  ـ تیوص به متعلق فقط ،میآور شمار به فاعل اسم را آن اگر رایز؛ است فاعل

 حـال  میـان  هـم ی فاصـل  صـورت  نیا در هکنیا بر عالوه، بود خواهد ـ نیدنظر گرفتن 
 .گرفـت  خواهد قرار» وصیۀ یوصی بها« عبارت در مقدر عائد ریضم و ـ رَمضاریغی عنی ـ
  .ستین دهیپسند اًي عرفامر نیچن واست » نٍید أو« عبارت هم فاصل نیا

5 .ین غیرمضارمفهوم د  
و هـم   تیوصـ  يهـم بـرا   ،مضارریغ دی. ق»مضار ریغ نیاو د هیمن بعد وص« دیفرما یقرآن م

. پرسـش اینکـه   مضار روشن شد تیمفهوم وص پیشین. در مباحث آمده است نید يبرا
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هکنیا هب توجه با شود؟ یدر چه صورت مضار م نید »در» بـودن  رسـان  انیـ ز=  ةالمضار 
 و نید: از است عبارت آن از مقصود باشد، میی لیتنز ای یتسامح و ردندا قتیحق نجایا

 )گـرفتن  قـرض ه (= ي اسـتدان براي جد وی قیحقه یزانگ از هي کظاهر وي صوری قرض
 شـخص  بهي زیچ راه نیا از تا گردد تفاکا معامله ظاهر به آن در فقط و نبوده برخوردار

ـ  همـه  ازشـدن   محروم با زین ورثه و ودش دهیبخش) نیمددهنده ( یند  ارث ازی قسـمت  ای
 هی کرواقعیغ و نیدروغ نید زیني ظاهر وي صور نید از منظور البته. شوند تیاذ، خود

ـ ا رایـ ز ؛سـت ین ،باشد فتادهین اتفاق ـي  ظاهر صورت به هرچند ـاساساً   ـ د نـوع  نی  ،نی
 وی قـ یحق هیـز انگ از هک استی نید آن از مقصود هکبل، ستما منظور از خارج اًتخصص

ـ د وي صـور  نید انیم نیبنابرا ؛نباشد برخوردارگرفتن  قرضي برای واقع  ،نیدروغـ  نی
 شـده  انجـام کننده  تیوص جانب از نیدکند دروغ بودن  ی نمیفرق و دارد وجود تفاوت

ـ ا هکـ  نداردی تفاوت باز و گریدي فرد جانب از ای باشد ـ د نی  در ،نیدروغـ  قـرض  و نی
 آمـده  شیپـ ي گرید گونه به ای باشد ردهک اقرار آن بهکننده  تیوص ای باشد آمده تیوص

 هی کـ تیوصـ ی عنی ـ باشد وارث بهی اجحاف هیرنددربرگ هی کتیوص ،اساس نیا بر؛ باشد
 بـه  و نشده امستثن راثیم و هکتر از عنوان چیه به ـ شود شامل را هکترسوم  یک از شیب

 از ،باشـد  هي کـ مقـدار  هر به زیني ظاهر وي صور نید .شد نخواهد داده اثر بیترت آن
ـ  ی نمـی سـ ک ،کننده تیوص مرگ از پس و بود نخواهدیی اجرا و نشده جدا راثیم  دتوان

 آنبـر اسـاس    هشود کـ  نمی سهیمقا زین تیوص با نید .باشد داشته را آن افتیدري ادعا
 آنی مـابق  و بـوده  پرداخـت  واجـرا   قابـل  ،باشد راثیمسوم  یک شامل هی کنید مییبگو

زیان رساندن  باعث هی کنید و تیوص. ندارد پرداخت تیقابل ـسوم  یک از شیبی عنی ـ
 بـوده  ورثهه اجاز به منوطي آنها گذارتأثیر هک ندا كمشتر امر نیا در فقط ،باشند ورثه به
  .شوند نمی باطل خودي خود به و

  ارث موارد همه رد» ةالمضار عدم« یدق . اعتبار یا عدم اعتبار6
لَه أَخٌ أَو أُخْت فَلکلِّ واحد منْهما السدس  أَوِ امرَأَةٌ و کالَلَۀً  ورثُیإِن کانَ رجلٌ  و«فرماید:  قرآن می

ف شُرَکاء مک فَهن ذلیفَإِن کانُوا أَکثَرَ م صد وعنْ بم ىی ۀٍیالثُّلُثوص  ا أَوـ د بِه ـ غَ نٍی  گفتـه  .»مضَـار  رَی
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آنها  در هي کموارد همه و ردندا اختصاص مورد نیا به فقط» المضارة عدم« دیق است شده
 ارثه بـار در هکـ » توصـون « و» نیوصـ ی« ماننـد  ـاست   آمده انیم بهی صحبت تیوص از

 رارکـ ت آن بـر  مابعـد  داللت خاطر به دیقاین  البته .گیرد در برمی را ـ بیان شده همسران
ـ ز؛ اسـت  آمـده  مقام این در فقط و نشده یی گـو  ؛دارد وجـود  ضـرر  احتمـال  آن در رای
، 1414ي، سـبزوار ( اسـت  سـخت  مورث بر موارد ازي اریبس دري مادره کالل فتنپذیر

 ادعـا گونـه   توان این می !يآر. اول تیجاهل بهیک نزد دوران در ژهیو به )،292، ص7ج
ـ آ نیا از ریغ در هی کتیوص در موجود اطالق، صورت نیهم به دیق نیا هک ردک بیـان   هی

ـ آ دری تعـال  وك تبار خداوند المک مانند ؛دینمایم دیمق نیز را باشد شده  هکـ  نیشـ یپ هی
  ).11: نساء( بود بیان شده مادر و پدر و فرزندان ارث بارهدر

 احتمـال  عـدم  وی عرفـ تعـدي   جـز ي زیـ چ زین میتعم در وجه است معتقد نگارنده
 بـه  نجـا یا در فقـط  زین دیق نیا. بود نخواهد گرید موارد بدون موردیک  در تیخصوص
 نبـوده  مثبتي مادره کالل برابر در جیرا تیذهن هک اعتبار نیا به است؛ بیان شده روشنی

 عتیشـر  هی کهنگام و رفتیم شمار بهی جاهل عصري پسماندها از واقع در امر نیا و
 رکـ مبه کار بردن  دری سع هانندهک تیوص، نمود امر ارث ازآنها  قسمت و سهمدادن  به
 از راآنهـا   نمودند تالش نید ای تیوصقرار دادن  بهانه با ،نموده مکح نیا در رنگین و

  .دهند اهشک را سهم نیا کم دست ای کنند محروم سهمشان

 جهینت

هاي داللی این نصِّ  رهاي براي کشف گستهاي تازهدر پژوهش حاضر تالش شد افق
 .گسـترده و فراگیـر گـردد    ،بحث تا جایی که ممکـن باشـد   نهو دام ودقرآنی باز ش

  :جهتهمین   در
 شد مطرح گوناگون احتمال پنج ،بود آمده هیآ در هک» المضار« واژه ریتفس مورد در. 1

 ایـن  ي دردیـ جد دگاهید تینها در و ندشدی رد بررس و بحث از پسآنها  ازهریک  و
ـ آ دری منفـ  مضـار  از منظـور  هکـ نیا از اسـت  عبـارت  آن صهخال هکد ش مطرحباره  ، هی



  سوره نساء 12 هی(در باب ارث) در آ واژه مضار نییتب  
69

  

ـ د و تیوصـ  نیا هی کشرط به ؛باشد می راثیم و هکتر از نید و تیوصي استثنا  بـه  نی
  .باشد دهیرس انجام به ورثه آزار قصد
ـ داد توسـعه  نـه یزم دو در را لضرارا ر والضر انیم اختالف بارهدر بحث هیردا. 2  :می

 سه در این باره ورا بیان کردیم ه آنها یشر وماده  هگستر در دو نیا انیم تفاوت نخست
ـ م تفـاوت ي گرید و مینمود مطرح را دگاهید ـ ا انی هیئـت   و سـاختار ه گسـتر  در دو نی

ـ ای بررسـ  و بحـث  بـه  ادامـه  در و یمکرد انیب دگاهید شش زین در این باره باشد. می  نی
ـ ب و ارائه را خود نظر تینها در و میپرداخت اه اهیدگد  بحـث  گسـتره  در هکـ  میدکـر  انی

 و یستن اهشک و نقص ،هیآ درمضاره ال ر واز الضرا مقصود هک میباور نیا بري صغرو
 وافکنـدن   سـختی  بـه  ،قـراردادن  تنگنـا  در(=  ذاءیـ واإل واإلزعـاج  قییالتضی معان آن از

  .است شده اراده )کردن اذیت
ـ ی( آنی وضـع  مکـ ح انیب ،هیآ دری مضار نف از منظور. 3  خسـارت  و اجحـاف ی عن

ی فـ یلکتی نهـ ه اراد احتمال باره نیهم در و باشد می )شارع نظر طبقی لیتنز وی تسامح
  .میدکررد  را هیآ ازی هیتنز ای یمیتحر

 احتمـال  سه و کردیم مطرح رای مبحث زین ةالمضار فاعلمشخص نمودن  مورد در. 4
ـ ای بررس و قیتحق از پس و تینها در و مینمود انیب در این باره رای اصل وی اساس  نی

  باشد. می نامعلوم و مجهول آن فاعل هک گشت حاصل ،جهینت
ین است و نیز ، هم شامل وصیت و هم شامل دقید غیرمضارمشخص شد که . 5

مـواردي کـه در آن    همـه و نیز  هرچند ارث همسران ،موارد موجود در آیه همهبه 
مـرتبط   ،ارث مربوط به فرزنـدان و پـدر و مـادر    همانند آی ،شده باشد وصیتی مطرح

  .باشد می
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