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ســاده و ،  از دقــت و حکمــت در وضــع  یمطابقــت بــا فطــرت و برخــوردار  نیاسالم در ع  نیقوان

 زندرها سا  ییو تنگنا  یآمده از دشوارشیپ  دی و حاالت جد  طیند تا مخاطب را در شراپذیرانعطاف

ــ تغ ونهاعتنا به هرگبی و ستایا، اسالم را خشنکوشند  میای  عدهباوجوداین  .  رسانند  یاریو او را    ریی

را در   یپــذیرمختلــف انعطاف  هایونــهاست که گ  نیهدف پژوهش حاضر ا.  و تحول نشان دهند

. کنــد انیب ،است دهش هیحکم اول رییکه سبب تغرا    یطیاستخراج و شراکریم  قرآن    نیاحکام و قوان

ــ   ،ســتین  پذیرلیتعط  یطیشرا  چیدر ه  یحکم اله  دهدمیپژوهش نشان    جینتا ممکــن اســت   یول

ــ  رییخود تغ ریبه غ ای ابدی فیآمده تخفشیپ طیو حسب شراگوناگون    دالیلبه بســته بــه  یکند و حت

تناسب اقــدام طــرف به ای ه،عمل به او داده شد  نی چند  انیعمل از م   کیحق انتخاب  ،  تواِن مکلف
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  مقدمه
قوانین ثابت و الیتغّیری که همیشــگی بــوده و نخست،  دسته  :  اسالم دارای دو دسته قوانین است

ــ .  تغییرات زمان و مکــان در آنهــا راه نــدارد   ندانخســتدســته  جــزء    وانین اصــلی و قــوانین فطــری ق

در همه   ، نهادین انسان دارد این قوانین که ریشه در شئون ثابت و    .)۱۵۵ص  ،  ۱ج،  ۱۳۸۴،  مطهری (

. شــودنمی و مشمول مرور زمان و تحوالت و تغییــرات اجتمــاعی استجوامع و اجتماعات یکسان 

حرمت ،  دفاع و نیرومندی،  مواسات،  تعاون،  صداقت،  داریامانت،  عبادت،  مفاهیمی چون عدالت

یت انفاق  ، ربا و قمار
ّ
که آیات مربوط بــه  اندنیناین دسته از قواجزء  و... الحسنهقرض  ، صدقات، حل

  .شده است بینیپیش یات آن در فقه اسالمیئو جزآمده کریم قرآن   جایجایآنها در 

ند و امربوطزمان و مکان    ، محیط  ، شرایط  ، به اوضاع و احوالند که  او مقرراتیقوانین    ، دسته دوم 

ناپایداری این قوانین ریشه    .)همان(  متغیرند  ، ثابت و همیشگی نبوده  نخست، برخالف قوانین دسته  

، خــوف، عجــز،  ضرر،  عسروحرج ،  مانند حالت اضطرار  ؛دارد   مکلفدر وضعیت خاصی است که  

که در تناقض با   ایگونه؛ بهگیرد می  تشریع این قوانین در پرتو قوانین ثابت صورت   . و...  تقّیه  ، مرض 

حکم جدیــد مــوقتی بــوده و بــا رفــع وضــعیت اســتثنایی .  شودتعطیلی آنها ن  سببآنها قرار نگیرد یا  

  .گرددمیحکم به وضعیت سابق بر،  مکلف

دشمنان این دین آسمانی با اتکا ، جامعیت و پویایی اسالم در تشریع قوانین ثابت و متغیر  رغمبه

خشن و تفتیشی ارباب کلیسای قرون وســطی و تعمــیم ،  مانده از اعتقادات جزمیبه ذهنیت برجای

زننــد و اســالم را بــه می هراســی دامــنبه دشمنی با دین الهــی و افــزایش اسالم   ، ی آن به اسالم ناروا 

اعتنا بی  غیرقابل انعطاف و،  ایستا،  همخوانی نداشتن تعالیمش با مقتضیات زمان و نیازهای امروزی

 غیرمنطقــیخشــن و ، ســخت،  تهدیدکننده  ، جوستیزه ،  آمیزخشونت،  نسبت به هرگونه تغییر و تحول 

  .کنندمی  متهم  و...

 هــایاین است که دیــن و آموزه ها  ن سخنان سکوالریستترییکی از عمده  ، دینیدر حوزه درون

که مناسبات و روابط اجتماعی نیازمند تنظیم اموری متغیر درحالی  ، مایه ثابتی دارد آن محتوا و درون

گــر روابــط حقــوقی در توانــد تنظیمنمی  گیرند دین ثابــتمی  و متلّون است و از این مقدمات نتیجه

  .باشدها گوناگون مناسبات اجتماعی برای همه زمان  هایعرصه

ت   پاسخ داده شود کهها  پرسشتالش شده است به این  حاضر  در مقاله   آیا احکام قرآنــی جزمیــّ



   ... نیدر احکام و قوان  یر یپذ مختلف انعطاف یها گونه یبررس  
۱۰۳

  

 ا شــاملی همه احکام دیــن اســالم رپذیرآیا انعطاف؟ دارند یا از قابلیت انعطاف و تغییر برخوردارند

زمــان و توســعه تمــدن و   هایبا پیشرفت  ، آیا دین اسالم با قوانین ثابت و الیتغّیری که دارد ؟  شودمی

در چــه کــریم  ی در قــرآن  پــذیرانعطاف؟  سازگار و با صور متغّیر زندگی قابل انطباق اســت  ، فرهنگ

ی هاینوشــته؟ نــداکدام ی در آیات قرآنــی پذیرمختلف انعطاف هایگونه؟ یابدمی  موضوعاتی تحقق

  .ی با آنها دارد هایولی پژوهش حاضر تفاوت   ١، هست باره دراین

  یپذیر انعطاف  شناسیمفهوم. ۱
، دهخــدا ( بــا محــیط و افــراد اســتشدن  و هماهنگ  تمایل به سازگاری  معنایبهی  پذیرانعطاف

این امر در و  )  ۶۲۳ص،  ۱ج،  ۱۳۸۱،  انوری  /۱۹۶ص،  ۱ج،  ۱۳۹۰،  عمید  /۳۰۶۲ص،  ۲ج،  ۱۳۷۳

ــ قــوانین خــود را تن  مخاطبــانیابد که فرد یا مکتبی بخواهد متناسب بــا شــرایط  می  جایی تحقق یم ظ

در وضع احکام متناسب بــا تغییــرات و کریم  توانمندی قرآن    معنایبهی در قرآن  پذیرانعطاف.  نماید

  .ن دارندافکه مکلاست  آن با شرایط خاص و استثنایی    زیساتحوالت زمانی و مکانی و منطبق

  ی از قرآن کریمپذیر مستندات انعطاف.  ۲
  مخاطبــان که خداوند متعال احکام و تعالیم دین اسالم را بــرای  هست  در قرآن کریم آیاتی  

ی  های به نمونــه   ذیل در  .  دور از هرگونه مشقت و تنگنایی قرار داده است و به   پذیر انعطاف ،  آسان 

  . شود می   از این آیات اشاره 

 :مــورد توجــه بــوده اســتکریم تعالیم اسالم موضوعی است که از ابتدای نزول قرآن بودن  آسان

«و ) ۸ :علــیا(» گــردانیم ترین [راه] را فــراهم مــیو برای تــو آســان: «

 ، تعبیر صــاحب المیــزانبــه» ُیســری «. )۷ :لیــل(» دهــیمما او را در مسیر آسانی قــرار مــی:  

 
(مبحــث عبــادات) کــه  ینبــو ثی و احاد می قرآن کر  هدگای از د  یاسالم   عتی احکام شر  یریپذمانند مقاله «انعطاف.  ١

ــ  یانامه انینوشته شده است. پا ان»یو «محسن غالم  »یدهقان منگاباد  یتوسط «بمانعل  ونــدیپ یبــا عنــوان «بررس

ــ  یرشناسدر سطح کا اتینم ب یقرآن» توسط مجتب تیاحکام و جامع  یریپذانعطاف  یارشد در دانشکده علوم قرآن

 تهران دفاع شده است.
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، ۲۰ج، ۱۳۷۴، طباطبــایی(  خصلتی است که در آن آســانی باشــد و هــیچ دشــواری نداشــته باشــد

  .است آن  هایبرنامهبودن  اعتبار سهلتوصیف اسالم به این نام بهو  )۵۰۹ص

در قــرآن .  نبودن آن برای بنــدگان الهــی اســتسخت،  قرآنقاعده کلی در وضع احکام و قوانین  

زحمت شــما را بــه  ، خواســتاگــر خــدا می:  «  این مهم با عبارت شریفهکریم  

» الضــرر«  و»  الحــرج «  اسالم قواعــدی بــه نــام   اساس؛ برایناستآمده  )  ۲۲۰  :بقره » (انداختمی

م آنها را ودر مواقع لز ، ناظر و حاکم باشد  ، وضع کرده است تا بر دیگر قواعد و قوانینی که وضع کرده

 :)۶۲ـ۶۱ص، ۲ج، ۱۳۸۴، مطهــری ( حکم را تغییر دهد  گوناگونکنترل و محدود نماید و در موارد  

 :قوانین حرجی را از ســاحت دیــن برداشــت  .)۱۸۵  :بقره (»  «

) ۶ (مائــده:» « و) ۷۸ :حج(»  «

) ۱۵۷ :اعــراف(» «  تــاساخت  مأمور  را    اکرم   پیامبرو  

  .بردارد ،  شان بوده استیه بر اکی را ید و بندهایاز دوش آنان ق

ضعف و ناتوانی انسان و وسعت گنجایش او از علل اصلی سهولت و تخفیف احکام دین الهــی 

خواهد تا بارتان را سبک   خدا می:  : «است  معرفی شده

» « ، )۲۸  :نســاء(»  ناتوان آفریده شده استداند که] انسان    گرداند و [می

مقــدار کس را جــز بهخداونــد هــیچ: «  و)  ۶۲  :مؤمنــون  /۴۲  :اعراف(

  ).۷  :طالق(»  کندتکلیف نمی ، ی که به او دادهیتوانا

،  اعتقــادی   گونــاگون   هــای برخی اصــول کلــی در حوزه  ،شد معلوم  کریم  با بررسی آیات قرآن  

که منطبق با فطریات و غرایز ثابت انسانی است و قوام    و...   اقتصادی ،  اجتماعی ،  عبادی ،  اخالقی 

اداره جامعــه در بســتر    ، ولــی شــوند نمی   دستخوش تغییر و تحول  ،یه آنها استوار است پا جامعه بر  

نیازمنــد قــوانین متغیــر اســت تــا بــا    ،شــوند می   ن در آن واقع مکلفا تغییرات زمانی و شرایطی که  

تحوالت اجتمــاعی و فطریــات انســانی مطابقــت داشــته باشــد و دینــی کــه داعیــه  ،  آنان نیازهای  

تواند مدیریت  می ن   گاه هیچ   ،اگر از تمامی جهات ثابت و غیرقابل انعطاف باشد   ،داردبودن  جهانی 

ســند    عنوان کریم به ی در قرآن  پذیر انعطاف .  پویا و همواره درحال تغییر را بر عهده گیردای  جامعه 

دیــن اســالم خــود را بــا اوضــاع و احــوال  یعنــی  امر  جاویدان دین اسالم اتفاق افتاده است و این  

،  ۱۳۸۴،  مطهــری(   هنــد آنکه دیگران بخواهند این تطبیــق را انجــام د ی ب   ،دهد می   تطبیق   گوناگون 



   ... نیدر احکام و قوان  یر یپذ مختلف انعطاف یها گونه یبررس  
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ی در احکــام و قــوانین  پــذیر مختلف انعطاف   های به تبیین گونه حاضر  در نوشتار    . ) ۱۵۴ص ،  ۱ج 

  . پردازیم می   و بیان دالیل آن کریم  قرآن  

کــریم پــذیری در احکــام و قــوانین قــرآن  چهار نوع انعطافحاضر،  های پژوهش  بر اساس یافته

به ذکــر مصــادیق و پیش رو، ؛ درادامه نوشتار تخییری، تمثیلی و تغییری اتفاق افتاده است: تخفیفی، 

  اشاره خواهد شد.  یکپذیر بودن هردالیل انعطاف

 گونه تخفیفی. ۳

، جنــگ، عســروحرج ، بروز عــواملی چــون اضــطرار ، ولیشوندنمی  تعطیل  گاهاحکام دین هیچ

سالخوردگی و بیمــاری   ، پیری ،  طاقتشرایطی مانند توان و  بودن  حضور دشمن یا عارض،  مسافرت 

شــود ایــن احکــام در مرحلــه اجــرا می  ســبب  ، شــوندمی  و عمل به احکام اولیــه  یابیدستکه مانع  

 هــایحوزه . کننــدمخاطبــان بــه حکــم ثانویــه عمــل   ، و حکم اولیه آنان برداشته شــده  بندتخفیف یا

نــد کــه ای تخفیفیپــذیرطافدارای انع  کــریم  فردی و اجتماعی در احکــام و قــوانین قــرآن  گوناگون

  خواهیم پرداخت.  درادامه به بررسی آنها

  )و جهادحج و عمره ، روزه، نماز، طهارت( تخفیف در عبادات. ۳ـ۱

 ی تخفیفــی در احکــام و قــوانین قــرآنپــذیرآمده بیشترین انعطافعملهب  هایبر اساس بررسی

  .مشهور است» عبادات« بابشود که در ابواب فقهی به می ی مربوطهایبه حوزه   کریم

  طهارت. ۳ـ۱ـ۱

«:  باشــدمی  وضو  ، یکی از مقدمات نماز

اگــر شخصــی عــذر و  )  ۶  (مائــده:»  

 چراکه ؛)۶ :مائده(»  «:  موظف به تحصیل طهارت است،  شرعی داشته باشد

: کنــدغسل  ، از اقدام به نماز پیشدارد وظیفه شخص جنب و   استباطل    ، جنابت  درحالاقامه نماز  



۱۰۶
 الیاس پوراکبر، عبدالرضا زاهدی و سیدمنذر حکیم  

  ١.)۴۳ :نساء(» «

وضــوگرفتن را از دوش  است و تسهیل و تخفیف قائل شده ، نا دسته از معذور  سهبرای  قانونگذار  

 :نا و دلیل این کار را عفو و غفران خویش برای معــذوراست  وظیفه آنها را تیمم دانسته    ، آنان برداشته

بار برای آنان در مواقع ســختی و نکردن احکام مشقتو تشریع) ۴۳ :نساء(»  «

  مثال:؛ برای)۶ (مائده:» «  :تنگنا دانسته است

» «: شخص بیماری که آب برای بدن او ضرر داشــته باشــدـ  

  .)۴۳ :نساء  /۶ (مائده:

  . ) ۴۳  : نساء ( » « :  مسافری که به آب دسترسی نداشته باشد ـ  

، ۱۳۷۴،  مکــارم شــیرازی(  و جنبی که برای برپایی نماز به آب یــا اســتعمال آنشخص ناپاک  ـ  

«:  دسترسی نداشته باشد)  ۳۹۸ص،  ۳ج

 جمــاع اســت کنایه از» «  و  ه از قضای حاجتینا» ک«  .)۴۳  :نساء  /۶  (مائده:»  

  .)۱۶۳ـ۱۶۲ص،  ۵ج، ۱۳۶۰،  طبرسی(

  نماز.  ۳ـ۱ـ۲

نمــاز بــر   ؛)۱۰۳  :نســاء(»  «:  فرمایــدمی  خداوند متعال

ــ مو،  نیّ های معه به وقتکواجبی است  ،  مؤمنان ، ۴ج،  ۱۴۱۵،  حــویزیعروســی  (  اســت  ول شــدهک

باشــد شکلی بهکیفیت انجام آن  است تأکید شدهو   )۲۴ص،  ۶ج،  ۱۳۶۰،  طبرسی  /۴۱ح،  ۴۵۴ص

ی پــذیرمصــادیق انعطاف .)۲۳۹ (بقــره:» : «اســت که آموزش داده شــده

  :از  اندعبارت احکام نماز در آیات قرآن 

گروهــی از مؤمنــان بــه پیــروی از ایشــان اوقــات   ، در اوایل بعثت رسول گرامی اســالم )  الف

: «پرداختنــدمی  بیشتری از شب را به نماز شب و تهّجد

ســبب خداوند متعال با علم به ایــن موضــوع و به  .)۲۰  :مزمل(»  

 
ــ  نکــهیمگر ا د،ینشو کیدرباره معنای ُجُنب دو نظر وجود دارد: الف) درحالت جنابت، به نماز نزد .  ١  د؛یمســافر باش

  ).۱۶۱، ص ۵، ج۱۳۶۰ ،ی(طبرس  دیرهگذر باش نکهیمگر ا د،یب) درحالت جنابت، وارد مساجد نشو
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«:  اش در این وظیفه و مقدار آن برای عموم تخفیــف دادرحمت الهیه

. تناسب توان خویش به این امــر بپردازنــدو به آنان اجازه داد در حد امکان و به)  ۲۰  :مزمل(»  

ادامه آیه شریفه به مصلحت دیگری که باعث تخفیف در امر به قیام در ثلث و نصــف و کمتــر از دو 

  :فرمایدمی و کندمیاشاره  ،  ثلث شده

ند که باعث شــدند ایقصد تحصیل معاش و جهاد در راه خدا مصالحمسافرت به،  بیماری  :

کیــد نمایــد»  «  و بر  نمایدخداوند حکم تخفیف را تکرار   ، طباطبــایی(  تأ

  .)۱۱۹ـ۱۱۷ص،  ۲۰ج، ۱۳۷۴

در  ادای این فریضه، ولی مجاز نیست نماز به ترک نیز  ن شرایط  تریدر سخت  انسان مسلمان)  ب

خوانــدن   قصر.  خطر و جنگ متفاوت است،  ترس ،  مسافرت   ماننداضطراری    با شرایطشرایط عادی  

دشــمن در میــدان   هایگری هنگام مسافرت و ترس از فتنــهبهمتعال    تخفیفی است که خداوند  ، نماز

: «است  ن قائل شدهامکلفبرای    نبرد 

، حرکــت  درحــال  مــازرا در بجــا آوردن نحتی آنان  و  )  ۱۰۱  :نساء(»  

  .)۲۳۹ (بقره:» : «پیاده و سواره مختار ساخته است

: داشتن سالح و حفظ هوشیاری اســتهمراه،  در میدان نبرد   از شرایط ادای نماز خوفیکی  )  ج

و در   رزمنــدهشــدن  ولــی بیمار  ، )۱۰۲  :نساء(»  «

 را از حمــل ســالح معــاف  آیــه شــریفه اونــد کــه  اتخفیفیدو عامل  واسطه بارش باران  هباو  بودن  آزار

: «دارد مــی

  .)۱۰۲  :نساء(» 

 مکلــف ، بــودهمــوقتی در امــر نمــاز و شــرایط آن   هاانعطاف  وها  این دستورکریم    فرموده قرآنبه

رفع ترس از ناحیه دشمن و بازگشت شرایط به حالت عادی و اتمام مســافرت و   موظف است پس از

: «اقامه نمایــدکامل    شرایطآداب و  نماز را با  ،  بازگشت به وطن

و حالــت [و هرگــاه آرامــش یافتیــد : « و)  ۲۳۹  :بقــره (»  

  ).۱۰۳ :نساء(» انجام دهید ]صورت معمول به[نماز را   ]خوف زایل گشت
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  روزه.  ۳ـ۱ـ۳

 ؛ خودداری از عمل است  معنای به » صوم «  و » صیام «  کلمه 
ً
،  جمــاع ،  نوشیدن ،  صوم از خوردن  مثال

خودداری از کارهــایی اســت کــه دل آدمــی مشــتاق آن بــوده و    معنای به بسا  راه رفتن و چه ،  گفتن سخن 

  . ) ۷ص ،  ۲ج ، ۱۳۷۴،  طباطبایی   / ۳۵۰ص ، ۱۲ج ، ۱۳۷۵،  منظور ابن (   اشتهای آن را داشته باشد 

 ان کردهوجوب روزه را برای مسلمانان و اهل ایمان خاطرنش  مسئلهخداوند متعال در قرآن کریم  

و رمضان را ماهی قرار داده کــه هــرکس )  ۱۸۳  (بقره:»  : «است

روزه  .)۱۸۵ (بقره:» : «باید روزه بدارد   ، آن را درک کند

: کندمی  وجوب آن را به روزهای خاصی منحصرو  )  ۱۸۳  (بقره:»  «  پرهیزگاریرا وسیله  

  .)۱۸۴ (بقره:» «

مــواردی از انعطــاف و ســهولت در آن وجــود دارد کــه   ، اینکه روزه تکلیــف الهــی اســترغم  به

  :از  اندعبارت کریم در آیات قرآن   ی پذیرمصادیق این انعطاف

ایــن .  روزه بگیــرد   نبایــد  ، گرفتن ندارد روزه کسی که مریض است و توان  :  روزه فرد مریض)  الف

 یســال بجــا  بهبودی قضــای روزه را در ایــام دیگــر  درصورت شخص باید روزه خود را افطار کند و  

  .)۱۸۵ـ۱۸۴ (بقره:» : «آورد 

 ، بــر اســاس آنچــه در فقــه آمــدهرا اگر شرایط ســفر   ، فردی که مسافر است:  روزه فرد مسافر)  ب

: «آورد   ینسبت به گرفتن روزه ندارد و باید قضای آن را بجــاای  وظیفه  ، داشته باشد

  .)۱۸۵ـ۱۸۴ (بقره:» 

 .فرساســتتبار و طاقگرفتن برای آنــان مشــقتکسانی که قادر به گرفتن روزه نیستند یا روزه )  ج

: ســت ازا  کــه عبــارت   آن را بدهنــد  ـ  کفاره یا عــوض مــالی  ـ  و باید فدیهنباید روزه بگیرند    نیز  ناینا

: «خــورد می  کردن یک مسکین گرسنه از غذایی که خود انسان سیر

 حکم این فدیه هماننــد حکــم قضــای روزه مــریض و مســافر واجــب اســت  .)۱۸۴  (بقره:»  

» « ، منقــول از امــام صــادقدر روایتــی  .)۱۳ص، ۲ج، ۱۳۷۴، طباطبــایی(

، ۱۶۶ص،  ۱ج،  ۱۴۱۵،  عروســی حــویزی(اند  ند که به پیری یا تشنگی یا شبیه آن مبتال شدهاافرادی

، ۱ج، ۱۳۸۰،  عیاشــی(  ترســدمی  )جنین یا کودک شــیرخوار خــود(  یا زنی که بر بچه خود)  ۵۶۲ح

  .)۱۷ح،  ۱۸۲ص،  ۱ج، ۱۴۱۶،  بحرانی /۱۸۰ح،  ۷۹ص
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  حج.  ۳ـ۱ـ۴

ســبحان آن را بــرای   ونــدع و خدا یآن را تشــر  میحج از اعمال معروفی است که حضرت ابراه

ــ احکام و قــوانینی قــرار داد جزء  آن را  ود کرامت اسالم امضا    امــت بــاقی خواهــد بــودیه تــا روز قک

 :از انــدعبارت این فریضه الهی دارای احکام و اعمالی است که .  )۱۱۱ص  ، ۲ج  ، ۱۳۷۴  (طباطبایی، 

إحرام، طواف، سعی میان صفا و مروه، تقصیر، وقوف در عرفات، وقوف در مشعرالحرام، حضور در 

کردن، طواف خانه خدا، نماز طواف، سعی میان صفا و مــروه، سرزمین منا، رمی جمره عقبه، قربانی

در روزهای یازدهم و دوازدهم به سه ستون مخصــوص در منــا کــه   و  طواف نساء و نماز طواف نساء

ــام دارد  ــار ســنگیکــی پــس از دیگــری هفت ، جمــرات ن  /۲۴۲ص، ۲ج، ۱۳۶۰، طبرســی( زدنب

ــایی ــیرازی /۱۱۲ص، ۲ج، ۱۳۷۴، طباطبــ ــارم شــ ــادیق  .)۵۰ـ۴۹ص، ۲ج، ۱۳۷۴، مکــ مصــ

  :از  اندعبارت ی در اعمال حج پذیرانعطاف

، بــداانجــام یدر جــای خــود  آنهااز  یکهرکه الزم است دارد  ترتیبی  اعمال و احکام حج  )  الف

شــوند می  باعثکه    نداعواملی  ، »إحصار«  آنان در مواقعرعایت حال  گذاران و  امنیت جان حجولی  

» إحصار« و» حصر«  لمه. کندشوی  و تخفیفات  و دچار تغییرات  یندآبیرون    اولیه  ترتیباعمال حج از  

، طریحی /۱۹۳ص، ۴ج، ۱۳۷۵،  منظورابن(  استشدن  حبس و ممنوع،  بازداشتن  معنایبهدر اصل  

ــ ماری یسالت و بکخاطر از اتمام آن بهشدن ممنوع، منظور از آن در حجو    )۵۲۳ص،  ۱ج،  ۱۳۷۵ ا ی

مرض یا منع دشمن نتواند اعمال حج یــا عمــره را  خاطربهکه شخص ُمحرم    ایگونه؛ بهدشمن است

  .)۱۱۲ص، ۲ج، ۱۳۷۴،  طباطبایی(  رساندبپایان به

: «آورید یبجااعمال حج و عمره را کامل  فرماید  می  خداوند متعال)  ب

مــانع از اتمــام کامــل کــه انــد عواملیدر چنگ دشمن و بیماری شدن گرفتار، ولی )۱۹۶ (بقره:»  

ان راه خروج از یدر مقام بادامه آیه شریفه  .  بیانگر آن است»  «  عبارت   وشوند  می  اعمال حج

«:  نندکل  یمک ا عمره را تید حج  نتوانه نمیکی است  انسکاحرام برای  

  .)۱۹۶  (بقره:» 

در   )دیهــَ (  زمان انجام آن پس از ذبــح قربــانیتراشیدن سر از مناسک حج و عمره است و  )  ج

وجــود مــوانعی . حرام است ، از رسیدن قربانی به قربانگاه  پیشاقدام به ذبح  .  باشدمی  )منا(  قربانگاه

در چنــگ شــدن  که تنها درمــانش تراشــیدن آن باشــد و گرفتار  چون بیماری یا نوعی ناراحتی در سر
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احرام و پیش از رســیدن قربــانی بــه  درحالکند تا شخص محرم و محصور را مجاز   تواندمی  دشمن

این کار باید کفــاره بپــردازد و آن  خاطربههرچند   ؛سر خود را بتراشد و از احرام خارج شود  ، قربانگاه

نهــا را آی از یک ر است  یّ مخُمحرم  شخص    کردن کها قربانیی  دادنصدقه،  گرفتنروزه :  عبارت است از

  .)۱۹۶ (بقره:» «  :ندکار یاخت

  جهاد.  ۳ـ۱ـ۵

ی در دفع دشمن)  ۱۳۳ص،  ۳ج،  ۱۳۷۵،  منظورابن(  وششکبذل جهد و  معنای  به»  جهاد«  لمهک

شــتر بــر مدافعــه در جنــگ اطــالق یعالمه طباطبایی کاربرد این واژه را ب.  است  نفس اماره شیطان و  

، ۱۴ج،  ۱۳۷۴،  طباطبایی(  داندمی  آن در مقابل دشمنان درونی را از باب مجاز  کارگیری بهکند و  می

حکم ثابت و همیشگی برای   عنوانبهجنگ و قتال را    کریم، در آیات متعدد قرآن  خداوند    .)۵۸۲ص

 و»  «  حکــم  ، )۲۱۶  (بقــره:»  «:  است  دانسته  تمامی مؤمنان واجب

: رتبه برترشان وعده پاداشی عظــیم داده اســت  خاطربهرا  »  «  و  داندنمیرا یکسان  »  «

»

  .)۹۵ :نساء(» 

که قاعدین معذور  »  «   و برای   داند نمی یکسان  را  »  «   همه خداوند حکیم  

  عالقــه ند کــه هرچنــد بــه جهــاد عشــق و  ا آنها کسانی .  است   ده حکمی متفاوت قائل ش هستند  

العاده قادر به شــرکت در آن  نقص عضو یا ضعف فوق ،  بیماری ،  کوری   خاطر به ولی    ، ورزند می 

هستند که با داشتن ایمان بــه اصــول    ی کنندگان تخلف بدون عذر  »  «   که درحالی   ، ند یست ن 

ــالم  ــاد  ،  اس ــرکت در جه ــرای ش ــافی ب ــت ک ــد ر ندا را  هم ــی (   ن   / ۳۱۳ص ،  ۵ج ،  ۱۳۶۰،  طبرس

  . ) ۷۶ص ،  ۴ج ،  ۱۳۷۴،  طباطبایی 

نبــرد را    های ی در احکام جهاد برای کسانی که توانایی شرکت در میدان پذیر مصادیق انعطاف 

ــ ب   توانــایی و    انــد ر و ناتوان ی گ ن ی ه زم ک کسانی  )  الف :  قرار است ین د ب   ،نداشتند    رنــد را ندا  رفتن رون ی

،  ۱۳۶۰،  طبرســی » ( ) ۹۱(توبــه:    «   ـ   جهات   دیگر از    هم ازنظر جسمی و    هم   ـ 

  . ) ۱۸۵ص ،  ۱۱ج 

  .)۹۱ (توبه:» « :شودمی  رفتن آنهارونیاز بمانع ه دردشان  کبیمارانی ) ب

 « :ندشته باشآن ندا   مانندا اسلحه و  یروی مالی  یه نکسانی  ک)  ج
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  .)۴۸۹ص،  ۹ج، ۱۳۷۴،  طباطبایی( »)۹۱ (توبه:

: نــدامعافجنــگ از  و    نــدمعذور  نیــز  ســازوبرگ نبــرد   ک دســت و نــاتوان از تــداریمؤمنان ته)  د

  .)۱۷۰ص، ۷ج، ۱۳۸۶، هاشمی رفسنجانی» ()۹۲(توبه:  «

ســانی کبــه سرنوشــت شــوم  قرآن کریم    .است»  جهاد«  یکی از مباحث مرتبط با»  هجرت ) «ـه

 زنــدگی و امــوال خــود ، عالقــه شــدید بــه خانــه خاطربهولی  ، زدنده از اسالم دم میککند  می  اشاره 

 چنین کسانیاعتذار  متعال  خداوند  .  از دنیا رفتندان  کو در صفوف مشر  ندرا عملی نساخت»  هجرت «

«:  کندمی  آنان را جهنم معرفی  عاقبتپذیرد و  نمی  را 

انعطــاف های واقعی ن و ناتوانیمستضعفدرباره گروه اما  ، )۹۷ :نساء(» 

«: نــدکنمی طــاقیما ال فیلک ت کرده، استثنا از مهاجرت را  آنها    دهد ومیخرج  به

  .)۹۸ :نساء(» 

  )مطاعم و مشارب(ها تخفیف در خوردنی. ۳ـ۲

خداونــد ،  هر چیزی که برای انسان نفع رساند و از مفسده خــالی باشــدکریم  مطابق آیات قرآن  

: «خوردن آن را مجاز کرده اســت  ، را مباح قرار دادهآن  متعال  

کــه ای  چیــز پــاکیزه »  طّیب«  چیزی است که ممنوعیتی نداشته باشد و»  حالل«  .)۱۶۸  (بقره:»  

  .)۵۶۹ص،  ۱ج، ۱۳۷۴،  مکارم شیرازی(  موافق طبع سالم انسان باشد

: «آنهاستبودن  حالل،  طّیب  هایاصل اولیه در خوراکی  اساسبراین

 ، ی که ناپاک و با طبع آدمی نامالیم باشــندهایو استفاده از خوراکی)  ۱۷۲  (بقره:»  

  :از ناحیه شارع مقدس حرام و خوردن آنها ممنوع شده است

  .)۱۱۵ :نحل /۱۷۳ (بقره: 

  .)۱۴۵ :أنعام( 

  . ) ۳  (مائده:   

اصــل ثابــت و   عنوانبــهخبائــث  بــودن  طیبات و ممنوعبودن  بیانگر حالل  گفتهپیشمفهوم آیات  

بلکه از سر ناچــاری ،  نه از سر لذت  مکلفمگر اینکه ضرورتی در کار باشد و    ، غیرقابل تغییر است
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نام بــرده شــده » اضطرار« از این حالت بهکریم  ن  در آیات قرآ.  کندمجبور شود از محّرمات استفاده  

» « ، )۱۴۵ :انعام  /۱۱۵ :نحل /۱۷۳ (بقره:» : «است

  .)۳ (مائده:» « و )۱۱۹  :نعام ا(

ص  ،  ۴ج ،  ۱۳۷۵،  منظـــور ابن (   درمانـــدگی ،  شـــدن نیازمنـــد چیزی   معنای بـــه »  اضـــطرار « 

است و در فقــه  )  ۵۰۴ص ،  ۱۴۳۱،  راغب اصفهانی (   ش ضرر از روی ناچاری پذیر   و )  ۴۸۴ـ ۴۸۵

« بنــابراین    ؛ شود می   گرفتار آمدن در وضعیتی است که در آن تکلیف الزامی برداشته   معنای به 

،  ۲ج ،  ۱۳۶۰،  طبرسی (   ناخواسته ـ از روی گرسنگی کسی است که در موقعیت و حالتی  »  

«   : نکه تمایلی به انجام گناه داشته باشــد آ ی ب ،  قصد حفظ جان خود ـ و به )  ۱۶۸ص 

تصــریح قــرآن کــریم گنــاهی  حالتی که بنا به .  یابد به خوردن محّرمات اضطرار  )  ۳  (مائده: »  

ت مغفرت و رحمت  ا صف خداوند بر اساس  زیرا  ؛  ) ۱۷۳  (بقره: »  «   : شود نمی   متوجه او 

  (بقــره: »  «   : آنها را مؤاخذه نخواهد کــردو    دهد می ویش به مؤمنان تخفیف  خ 

  : نعــاما ســوره    ۱۴۵گانه و آیه  البته ذکر این عبارت در پایان آیات سه   . ) ۳  : مائده   / ۱۱۵  : نحل   / ۱۷۳

شده درمورد اضطرار از باب تخفیف بر  بیانگر این است که رخصت داده  ،» « 

،  ۱۳۷۴،  طباطبــایی (   اضطرار نیز وجود دارد  درصورتوگرنه مالک نهی و حرمت    ،مؤمنان است 

تجاوزنکردن  ،  شده در موارد پیشین داده   های است شرط استفاده از تخفیف گفتنی    . ) ۶۴۵ص ،  ۱ج 

 
ّ

  (بقره: »  «   عبارت شریفه .  آمده است نبودن از موقعیت پیش دنبال لذت ه و ب   از حد

اســت وقتــی اضــطرار برطــرف  روشــن  .  باشد می بیانگر این شرط  )  ۱۴۵  : انعام  / ۱۱۵  : نحل   / ۱۷۳

  . گردد برمی   حالت اولیه رفته و تکلیف به   میان حکم ثانویه از ،  د و ش 

  تخفیف قصاص به دیه. ۳ـ۳

قصاص   .)۱۸۴ص،  ۲ج،  ۱۳۶۰،  طبرسی(  ردنکمساوی جبران و تالفی  طوربهیعنی  »  قصاص«

ــ تش تعقیه جانی را در جناکاند  دهیقصاص نام  رورا ازآن ــ و  ننــدکمی بی ــ ن آن جنایع ــ ت ی ه او وارد ک

  .)۶۵۷ص،  ۱ج، ۱۳۷۴،  طباطبایی( آورندمیبر او وارد  است،  آورده 

»  « :  اإلجراست حکمی الزم و    قصاص قانونی ثابت   ، در شریعت اسالم 

کــریم  از نگاه قــرآن    . ) ۳۳  : إسراء ( »  «   و )  ۱۷۸  (بقره: 
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۱۱۳

  

  ، ) ۱۷۸  (بقــره: »  : « است مثل  قصاص حکمی مقابله به 

«   : ات قاتل است ی ه ح ی ما   هم   و ات جامعه  ی ضامن ح   هم ،  جویی ندارد و اجرای آن جنبه انتقام 

و    نــد ک نتــرل مــی ک   دارد و بازمی شی  ک ر آدم ک او را از ف زیرا    ؛ ) ۱۷۹  (بقره: »  

،  مکــارم شــیرازی (   شــود می درپــی  هــای پی قتل مــانع  ،  لزوم تساوی و برابــری   دلیل به همچنین  

  . ) ۶۰۶ص ،  ۱ج ،  ۱۳۷۴

اصــل   در  کــریم  قــرآنبا اینکه حکــم  :  گونه استی در حکم قصاص بدینپذیرمصداق انعطاف

ــ آن را حق اول   متعال  خداونددر حوزه اجرا  ولی    ، یح استقصاص صر و آنهــا را   دانــدمیای مقتــول  ی

« :نندکعفو  قاتل را با گرفتن دیه یا بدون گرفتن آنتوانند  میکه  ر کرده است  یمخ

تخفیفی است که خداوند در قصــاص قــرار داده   ، حکم انتقال از قصاص به دیه  .)۱۷۸  (بقره:»  

عفــو یــا  گرفتن  دیه،  کردنآنها را میان قصاص  ، ساخته  پذیرو آن را برای مؤمنان حکمی انعطافاست  

  .)۱۷۸ (بقره: »«  :ده استنمور یمخ

  تخفیف در پوشش زنان سالخورده. ۳ـ۴

، ۱ج،  ۱۳۷۵،  منظــورابن(  پرده و در پرده یا پس پرده قــراردادن  ، ستر  معنایبهدرلغت  »  حجاب«

 آمــده اســت،  شــودمی  شــدهپوشیدن یا پوششی که مانع دیــدن شــیء پوشانده  معنایبهیا  )  ۲۹۸ص

  .)۱۲۱ص، ۲ج، ۱۴۱۴، فیومی(

: برای زنــان مســلمان و مــؤمن تشــریع شــد  پوششحکم    ، نورحزاب و  ا  هایه با نزول آیات سور

« و) ۵۹ :حزابا(» «

حکــم پوشــش بــر زنــان  .)۳۱ :نــور(» 

بــر اســاس قاعــده کلــی نفــی   متعــال  ولی خداوند  ، محکمات احکام الهی بوده استجزء    مسلمان

 :ه اســتآسان گرفت  بر آنانپوشش    مسئلهدر    ، هاستثنا کرد را از این حکم  سالخورده  زنان  ،  عسروحرج 

  .)۶۰ :نور(» «

که از نکــاح بازنشســته شــده و در ای زنان پیر و سالخورده  معنایبهجمع قاعده و  »  قواعد«  کلمه

تواننــد مــیاســت کــه صــورت  دراین  .سی به آنها رغبــت نداشــته باشــدکو    نباشندی  ی معرض زناشو

، ۱۳۶۰، طبرســی» ()۶۰ :(نــور «  :خود را بردارند  هایروسری 
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در معنای استثنایی از عموم  حقیقتدراین آیه    .)۲۲۷ص،  ۱۵ج،  ۱۳۷۴،  طباطبایی  /۱۶۹ص،  ۱۷ج

معنا که حجاب بر همه زنان واجب یندب  ؛)۲۲۸ص،  ۱۵ج،  ۱۳۷۴،  طباطبایی(  حکم حجاب است

  :باشند  معاف  حجاب ازتوانند با رعایت دو شرط می  است و زنان سالخورده

 کبه سن و سالی برسند )  الف
ً
گر جاذبــه جنســی را ید ریتعببــهو  دی به ازدواج ندارندیام ه معموال

 ک
ً
  .)۶۰ :نور(» «:  ندشاب از دست داده  امال

 پــس ازو دلربــایی نباشــد و    گری جلــوه ،  تبــّرج   ، ه قصدشان از برداشــتن حجــابک نیگر اید)  ب

  .)۶۰ :نور(» «  :ندشاب نکردهنت ی برداشتن حجاب خود را ز

گــر یه اگر آنها ماننــد زنــان دک بل،  ستیالزامی ن  یمک حبرداشتن حجاب برای پیرزنان    حالبااین

«:  ســتین  ایشاناگرچه حرجی بر    ؛برای آنان بهتر است  ، نندکت  یپوشش را رعا

  .)۶۰ :نور(» 

  تقّیه .۳ـ۵

، ۱۳۸۵، زبیدی( پرهیز و خودداری از آزار و اذیت است  معنایبهدرلغت  »  وقی«  ماّده  از»  تقیه«

ــه) ۳۰۴ص، ۲۰ج ــا ب ــراه دیگرانی ــود را هم ــر از آنظاهر خ ــاطن غی ــاختن و در ب ــودن  س ــتب  اس

  .)۴۰۴ص،  ۱۵ج، ۱۳۷۵، منظورابن(

 قــرآن  بــر اســاس آیــات.  دانــدمی  ثانوی و اضطراری مجاز  یحکم  عنوانبهرا  »  تقیه«  کریمقرآن  

ــ کتقّیه  ، کریم امــری  ، ردنکن حــق عمــلاردن یعنی بر حســب ظــاهر طبــق دلخــواه دشــمن و مخالف

 منظوربــهبرای حفــظ جــان آنــان  است  شده و تخفیفی نسبت به مؤمنان  ی حسابیک تک استثنایی و تا

 ، ۱۳۷۴،  طباطبــایی(  برتر و متعالی یعنی حفظ و تأمین مصالح دین و حیات آن  یبه هدف  یابیدست

  .)۴۲۴ـ۴۱۹ص،  ۱۱ج، ۱۳۷۴،  مکارم شیرازی /۲۴۰ص،  ۳ج

«: فرمایــدمی خداوند متعال در بیان ارتباط مؤمنان با کافران

بــا  کردندوســتیبــا مؤمنــان باشــد و ها که دوستیواجب است درحقیقت   ؛)۲۸  :عمرانآل» (

« عبــارت . ترس از آنان خاطربهمگر  ، است ممنوعاری با آنان علیه مؤمنان ک فار و همک

فار غالب و مؤمنان مغلوب باشــند و کی که  درصورت عنی  ی  ؛رساندمی  انعطاف در حکم را »  
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۱۱۵

  

ه مجازنــد از راه،  گرفتــار خطــر گردنــد  ، نندک فار اظهار موافقت نکه اگر با  کبترسند  امر  از این   و  تقیــّ

و   دل نبندندولی هرگز به دوستی کافران    ، ندیت نماآنان به زبان اظهار دوستی و مودّ   دفع شّر   خاطربه

  .)۲۷ص ،  ۴ج، ۱۳۶۰،  طبرسی( ت آنان تن ندهندیبه وال

«  در آیه شریفه

«  جمله  ، )۱۰۶  :نحل(»  

فر و تظــاهر کلمه  کبه گفتن  شدن  مجبور  ، »راهکا«  از  قصودمو  است    ی از عموم شرطیاستثنا»  

ننــد و بــه کفــر مــیکتظاهر به  ، مانیاز ا پسه کسانی که  کن است  یحاصل مقصود او  باشد  مین  دا ب

 ااز غضــب خــدا مســتثنباشــد،  مــان  یشان مطمئن بــه ایهاولی دل،  شوندمیمجبور  فر  کلمه  کگفتن  

  .)۵۰۹ص، ۱۲ج،  ۱۳۷۴،  طباطبایی(  هستند

» «  کــافراکراه و اجبــار دشــمنان  ،  اضطرار،  شدهاشاره   بر اساس آیات

از )  ۱۰۶  :نحــل(»  «  و اطمینان قلبی در ایمان  تقّیه  از عوامل)  ۲۸  :عمرانآل(

  .است آنشرایط  

  گونه تخییری. ۴
کند و نمی  طلب  مکلفنی را از  معناست که شارع مقدس فعل معیّ یندبی تخییری  پذیرانعطاف

یکــی از تکــالیف اعالمــی را اختیــار   ، ظرفیت و توانایی خــود،  سازد با رعایت شرایطمی  مخّیراو را  

  .نداکفارات،  مصداق این انعطاف در قرآن کریم.  نماید

  انعطاف در کفارات .۴ـ۱

بــدان  عبارت از چیــزی اســت کــه ، پوشاندن استمعنای بهکه در اصل »  کفر«  ماّده  از»  کفاره «

راغــب  /۱۴۸ص، ۵ج، ۱۳۷۵، منظورابن( یا آنچه بدان گناه و جز آن پنهان شود  دگناه را ناچیز نماین

، طباطبــایی(  ت را بپوشاندیزشتی معص،  وجهی از وجوه ه  یا عملی که ب)  ۷۱۷ص،  ۱۴۳۱،  اصفهانی

 کنــد یــا آنهــا را می که گناهــان را نــاچیزبدین نام خوانند    رورا ازآن»  کفاره «  .)۱۶۴ص،  ۶ج،  ۱۳۷۴

تبیــین و  کــریم ظهار یا قتــل غیرعمــد کــه خداونــد آنهــا را در قــرآن، کفاره سوگند مانند؛  پوشاندمی

برخــی مصــادیق درذیــل بــه    .)۱۴۸ص،  ۵ج،  ۱۳۷۵،  منظــورابن(  بندگانش را بدان امر کرده اســت
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  خواهیم پرداخت.ی کفارات در قرآن کریم پذیرانعطاف

  هارِظ   .۴ـ۱ـ۱

دوران پــیش از   در  .)۵۲۸ص،  ۴ج،  همــان(  باشدمی  »پشت«  معنایبه»  ظهر«  ماّده  از»  ظهار«

 ؛»« :گفــتمی آن مرد به همسرش  ردکه اسالم «ظهار» نوعی طالق بود 

، کــه آمیــزش بــا او حــرام اســت گونههمان؛ استهمانند پشت مادرم به من   پشت تو برای من  یعنی

 :دشمی زن تا ابد بر همسرش حرام   ، حرام است و با گفتن این عبارت انجام این عمل با تو نیز بر من  

  .)۱۴۳ص،  ۵ج، ۱۴۱۵،  فیض کاشانی /۱۴ص، ۱ج، ۱۳۶۳، قمی( »«

   عنوانبهدر دوران جاهلیت پیش از اسالم  »  ظهار«
ّ
مرســوم آن دوران   هایاز طالق  م واصل مسل

 قرآن کــریم ایــن ادعــا را مــردود،  اما با ظهور اسالم   ، )۵۵۱ـ۵۵۰ص،  ۵ج،  ۱۹۷۸،  جواد علی(  بود

زشــت و  یســخن« و آن را ) ۴  :حــزابا(»  «:  کــرد 

، ولــی »«:  دانست»  باطل

این بازگشــت را مشــروط بــه ،  کرده و خواهان بازگشت بودند»  ظهار«  کسانی که همسرانشان را برای  

ــ   ، از باب انعطاف و تسهیل  اما  ، نمودکفاره  پرداخت   ر کــرد امرتکب شــاید ؛ ن را میــان چنــد امــر مخیــّ

  :نشوددلیل که سختی کفاره مانع از انجام آن اینبه

: باید پیش از تمــاس و آمیــزش بــا زنــش آن را انجــام دهــد  مرتکب  که  زادکردن یک بندهآ)  الف

  .)۳ :مجادله(» «

پــی روزه دردو مــاِه پیتواند  می  ، درصورتی که آزادکردن بنده برایش مقدور نباشد  ظهارکننده)  ب

  .)۴ :مجادله(» «:  بگیرد 

«:  باید شصت مسکین را اطعام کنــد،  مقدور نباشد  شبراینیز  ی که گرفتن روزه  درصورت )  ج

  .)۴ :مجادله(» 

  سوگندشکستن   .۴ـ۱ـ۲

بســتن ازآنجاکه اعراب در حین پیمان  .سوگند است  قسم و  معنایبهن و  یمیجمع  »  مانیأ«  لمهک

ســوگند  معنایبــهمجــاز   طوربــهرا  »  یمــین«  ، فشردنددیگر را میک دست راست ی،  سوگند شدنو هم

  :گویدمی راغب اصفهانی .)۲۷۳ص،  ۷ج، ۱۳۷۱،  قرشی(اند گرفته
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ــ یاستعاره اســت از   ،قسم استمعنای  بهه  » ک نییم«ی ــ ی یارهــاک اعتبار بــه، دســتمعنای بــهن یم ه ک

  .)۸۹۳ص، ۱۴۳۱، راغب اصفهانی( دهندر او انجام مییشخصی معاهد و صاحب سوگند و غ

از مقصــود  .  »سوگند حقیقــی«و    »سوگند لغو«:  سوگند بر دو گونه استکریم  مطابق آیات قرآن  

از روی فقــط  چ اثری در قصد صاحب ســوگند نداشــته باشــد و  یه هک  استآن سوگندی    سوگند لغو

ــ عــادت  ، ۶ج ، ۳۳۴ـ۳۳۲ص، ۲ج، ۱۳۷۴، طباطبــایی( گــری بــر زبــان جــاری شــودیا ســبب دی

 (بقره:» «  :کندنمی  آن کسی را مؤاخذه  خاطربهو خداوند  )  ۱۶۳ص

منظور عقد و التزام به عملــی هنیت و ب  ه همراه با اراده و قصد وکی  یاما سوگندها  ، )۸۹  :مائده  /۲۲۵

ــ   واست  حقیقی  سوگند    ، شودآن بر زبان جاری می  ک ا به تری دنبال هشکستن آنها مؤاخذه خداوند را ب

کفــاره  بــرای ایــن کــاری بایــد  و شخص خاط)  ۸۹  (مائده:»  «:  دارد 

  :ستا ذیلموارد از  یکیکفاره شکستن سوگند انجام  .  بپردازد 

  .)۸۹ (مائده:» « :اطعام ده نفر مسکین)  الف

  .)۸۹ (مائده:» « :پوشاندن لباس برای ده نفر نیازمند) ب

  .)۸۹ (مائده:» « :آزادکردن یک برده) ج

صورت گانه را نداشته باشد که درایناز موارد سه  یکقدرت انجام هیچتوان و  ممکن است کسی  

«: اســت هختســااو را به گرفتن سه روز روزه مأمور داده و  خداوند به او تخفیف دیگری 

که قرار داده شده است  منظور  بدینکفاره    دارد می  ادامه آیه شریفه بیان  .)۸۹  (مائده:»  

«  :آن باید تنبیه شــودرتکاب  ا  درصورت   وراحتی سوگند خویش را بشکند  آدمی نتواند به

  .)۸۹ (مائده:» 

  شکار در محدوده حرم   .۴ـ۱ـ۳

ــ احــرام و معنــای اصــلی امعنای  به»  حرم « ــ و    لمــه منــع اســتکن  ی » حــرم «  زنــان را   رونیازهم

ه کند ی گورو محروم مینیازا  نیزمحروم را و  نندکار را از آنان منع مییرا مردان دست اغی ز  ؛ندی گومی

ُرمٌ «  برخــی معتقدنــد  .)۲۰۵ص،  ۶ج،  ۱۳۷۴،  طباطبــایی(  از روزی ممنوع شده اســت  جمــع»  حــُ

  .)۱۲۰ص،  ۱۲ج، ۱۳۷۵، منظورابن( نداهک ه داخل در حرم مکشود سانی گفته میکبه »  حرام «

«:  کلی ممنوع کرده اســت  یاصل  عنوانبهاحرام را    درحالخداوند متعال کشتن شکار  

برای او کفاره قرار   ، آنگاه هرکس از روی عمد این کار را انجام دهد  .)۹۵  (مائده:»  



۱۱۸
 الیاس پوراکبر، عبدالرضا زاهدی و سیدمنذر حکیم  

انعطــافی و نیــز کفاره این اقدام عمدی را   و)  ۹۵  (مائده:»  «  :داده است

  :را انجام دهند ذیلیکی از سه اقدام است  ن را مخّیر داشته امرتکب ، تخییری قرار داده

« :شته اســتک ه ک وانی  یح  مانندوانی اهلی  یکردن حقربانی)  الف

ندار ی عهده دو نفر عادل و درب، خیرا یار هست کر آن ش یوان نظین حیه اکنیص ایو تشخ»  

  .)۹۵ (مائده:» «  :است

  .)۹۵ (مائده:» « :اطعام مساکین) ب

  .)۹۵ (مائده:» « :داشتن روزه) ج

  )منطقی  مثلتقابل به(  گونه تمثیلی. ۵
 مثلبه هقابلتمثیلی و مانعطاف از نوع ، کریم ی در احکام و قوانین قرآنپذیرگونه سوم از انعطاف

اجازه داده شده است در قبال نقــض   مکلفی به  پذیرانعطافگونه از  در این.  منطقی و عادالنه است

. سطح و حتی فراتر از آن با رعایــت شــرط عــدالت اختیــار کنــدموضع هم ، عهد و بدعهدی دیگران

آیــات . العمــل بــوده باشــدو اجرای قاعده عمل و عکسها رسد دلیل آن مالحظه ضرورت می  نظربه

به بیان رابطه مسلمانان بــا کــافران و مشــرکان پرداختــه کریم ی در قرآن پذیرگونه انعطافناظر بر این

  شود.در ذیل اشاره میاست که مصادیق آن 

  دستور به قتال با ستمکاران .۵ـ۱

ســی را کشتن  که شخصی قصد  ک  استعبارت از این  معنای آن  و  قتال در اسالم جنبه دفاع دارد  

ه کدفاع محدود به زمانی است .  یعنی دفاع در برابر تهاجم  ؛دشته باششتن وی را داکه او قصد  ک  ندک

ــ خواهــد بهرو اسالم میازاین  ؛رد یفار قرار گکحوزه اسالم مورد هجوم   فــار از حــق کله قتــال بــا  یوس

 تجاوز و خروج از حــد و مــرز اســت  آن  یه معنای واقعکخالف جنگ  رب  ؛ندکها دفاع  قانونی انسان

  .)۸۹ـ۸۸ص،  ۲ج، ۱۳۷۴،  طباطبایی(

دســتوراتی  ، خداوند متعال درباره کسانی که قصد حمله به مسلمانان و مبارزه با آنــان را داشــتند

  شود:ذیل اشاره میترتیب به که کیفیت آن در آیات سوره بقره است  صادر کرده  

  .)۱۹۰ (بقره: 
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  .)۱۹۱ (بقره: 

  . ) ۱۹۳  (بقره:   

  .)۱۹۴ (بقره: 

ــ سپس به رعا، دستور مقاتله و مبارزه را برای مسلمان صادر،  هی ن آیدر نخست توصــیه ت عــدالت ی

ــ نک از حد تجــاوز ن: «دیفرمارده و میک ــ در آ  .»دی و  گویــدمیســخن  شــتری یبــا صــراحت ب  ، ه بعــدی

ــ د و از آنجــا یقتل برساند به  یابیجا بکرا هر  ]مشرکان و متجاوزان[  آنها: «دیفرمامی ــ ه شــما را بک رون ی

ســپس   .مثل منطقــی اســتن دفــاع عادالنــه و مقابلــه بــهیا  زیرا ؛  »دینکرون  یآنها را ب  ]هک م[  ساختند

، دینک ار نیک با آنها نزد مسجدالحرام پو    د احترام مسجدالحرام را نگهدارندیمسلمانان با: «دیفرمامی

آنهــا را بــه قتــل ،  ردندکاگر آنها با شما در آنجا جنگ  «  ولی  ، »بجنگنده آنها در آنجا با شما  ک مگر آن

  .)۲۳ـ۱۸ص،  ۲ج، ۱۳۷۴،  مکارم شیرازی(  »... دیبرسان

غرض نازل   یکبه    ، م بودهک ح  یکان  یعالمه طباطبایی معتقد است آیات مذکور همه متعرض ب

ــ ن ماکع قتــال بــا مشــریآن تشــرو  اندشــده ــ ه اســت ک ــ  هک  و جملــه داشــتندن اســر جنــگ بــا مؤمن

شــی و خالصــه معاملــه کم جنبه قصاص در جنگ و آدم ک ن حیه اکند  کان مییب  »«

  .)۸۹ص،  ۲ج، ۱۳۷۴،  طباطبایی(  و...  ی و تهاجمیینه جنگ ابتدا ،  مثل دارد به

  هامعاهدات و پیمان .۵ـ۲

 ، ولــیدارد   نیــزمعــانی دیگــری  »  عهد«.  قرارداد دوطرفه است  معنایبه»  عهد«  معاهده از ریشه

، ن دو نفــرمیــا  یگاهقراردادی که    ؛معنا اختصاص دارد ه همین  م بیرکاربرد عهد در قرآن  کن  یشتریب

 خــدا و انســان تحقــق میانز ین یگروه و فرد و گاه، جامعه و گروه، جامعه و فرد ، دو جامعه، دو گروه

  .)۱۸۲ـ۱۷۶ص،  ۳ج، ۱۳۸۰ی،  زد یمصباح  ( ابدیمی

م قرآنــی دارای احتــرام و   عنوانبهبه آن  بودن  بستن با دیگران و وفادارمعاهده و پیمان
ّ
اصــل مســل

« اســت: واجــبها وفاداری به تمام عقود و پیمانکریم  در آیات قرآن.  مشروعیت است

نکردن و عمــل) ۱ (مائــده:» «  و  )۱۵۲  :نعام ا(»  

«  :به آنها نکوهش شده اســت

  .)۲۷ (بقره:» 



۱۲۰
 الیاس پوراکبر، عبدالرضا زاهدی و سیدمنذر حکیم  

، اســت هدر محدوده روابط داخلــی مســلمانان خالصــه نشــد فقط و پیمان به عهددار ماندن  وفا

بنــد کافران و دشمنان نیز بــه تعهــدات خــود پای،  در برابر بیگانگان  کندمی  موظفها را  نقرآن آبلکه  

« :داندمی مشرکانن دشمن اسالم را یهود و تریبزرگ  کریم  اینکه قرآنرغم  به.  باشند

 میانپیمــان بــهعهــد و ولی هــر زمــان پــای    ، )۸۲  (مائده:»  

و چیزی از آن کم  کنندحفظ ها خود را حتی با این گروه  هایدهد مسلمانان پیمانمی  دستور،  آیدمی

«  :که آنان نیز به پیمان خود وفادار باشــندشرط  ؛ بدیننکنند

  .)۷ (توبه:» 

ــ مســلمانان    کریم،   قرآن  امینربر اساس ف  دیگرسویاز ای ظهــور نشــانههنگام  بــهاند  هدمــأمور ش

: اعتبــار شــمارندبی معاهدات فیمابین را لغــو کننــد و آن را ،  شکنیحاکی از تصمیم کافران بر پیمان

بــه شــریفه در آیه »  «  از  قصودم  .)۵۸  :نفالا(»  «

شواهد و امــاراتی اســت شدن  آشکار  معنایبهشکنی  است و ترس از پیمانشکنی  پیمان،  قرینه سیاق

، ۶ج، ۱۳۸۶، هاشــمی رفســنجانی( پرورانــدمی بــر اینکــه طــرف مقابــل نقــض پیمــان را در ســر

: «فرمایدمی  و  دهدمیدر جای دیگر دستوری فراتر از لغو پیمان    .)۳۹۶ص

همچنین  .)۱۲ (توبه:» 

» «  :شــودمی  با شدت تمام خواستار نبرد با آنان  ی در دستور دیگر

  ؟کنیدنمی  شکن نبرد با گروه پیمانچرا  ؛)۱۳ (توبه:

  )نسخ(  گونه تغییری. ۶
یعنی اگــر  ؛تغییر احکام اولیه است، کریم ی در احکام و قوانین قرآنپذیرگونه چهارم از انعطاف

صــورت دراین، در حکم اولیه تغییری کلی صورت گرفته و حکم جدیدی جــایگزین آن شــده باشــد

از حوزه اجرا و عمل کنار گذاشته شده و خداوند حکیم از   یعنی حکم سابق  ؛نسخ اتفاق افتاده است

 ، بر اساس آیــات قــرآن. باب رأفت و رحمت نسبت به مؤمنان حکم جدیدی را جایگزین کرده است

«  :بوده اســتها  کردن بهترینجایگزین،  هدف از نسخ احکام و قوانین

ی پــذیری از انعطافهاینمونــه  .)۱۰۶  (بقــره:»  

  :تغییری در قرآن کریم در موضوعات مختلف بدین قرار است
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از تغییــر قبلــه موضــوع در : جداســازی مؤمنــان از غیرمؤمنــانتربیــت و تکمیــل مــردم و  )  الف

، م از دل مؤمنان که اگر خدای تعالی بنا داشت درنهایتو زدودن این توّه سوی کعبه  مقدس بهالبیت

تعال برای دفع وند مخدا ؟  نکرد این کار را  نخست  چرا از همان روز  ،  کعبه را قبله مسلمانان قرار دهد

ــ ه برگشتنش به تربکمصالحی    خاطربهام جز  ک ع احیه تشرک  رد کن توهم خاطرنشان  یا ــ مک ت و تی ل ی

ــ ع احیتشر  علت  ؛رد یگصورت نمی  ، مردم است ــ ام هــم تربک ــ مک ت و تی هــم جداســازی و ل مــردم ی

« اســت: ان متمرد یردن فرمانبران از عاصکمشخص چنینهمو   نامؤمنرین از غامؤمن

، ۱۳۷۴، طباطبــایی(» )۱۴۳(بقــره:   

  .)۴۸۹ـ۴۸۸ص،  ۱ج

در زنــان  بــا  ت  رمباشاسالم    اوایلدر  :  ماه رمضان  هایساختن مباشرت با زنان در شبمباح)  ب

خیانت شده و حکــم دچار  این حرمت برخی  رغمبه  .ه استماه رمضان ممنوع و حرام بود  هایشب

مباشــرت بــا زنــان در بــودن  حالل،  خداوند متعال بــا آگــاهی از موضــوع.  گرفتندمی  الهی را نادیده

 .»«:  ماه رمضان را تشریع و حرمت آن را نسخ کــرد   هایشب

«  :بیان فرمود  نهگواینرا  ر قانون  یین تغیسپس علت ا  )۱۸۷(بقره:  

  .)۶۵ص،  ۲ج، ۱۳۷۴،  طباطبایی( »)۱۸۷ (بقره: 

هنگــامی کــه   :ساختن اهل ایمان از پرداختن صدقه پیش از مالقات با پیامبر اکــرم معاف)  ج

ــ را بــرای خــود نــوعی امت  رســول خــدا ثروتمندان نجوا کردن با   حســاب از و تقــرب بــه ایشــان بهی

خــدای تعــالی بــه ، کردندمی و در برابر فقرا خود را از اصحاب خاص آن حضرت وانمود  آوردندمی

ــ ی با آن جناب در گوشی ســخن بگو  یدخواست  گاهآنان دستور داد هر  ، دی
ً
ــ بــه فقــرا صــدقه ده قــبال  :دی

خــودداری   .)۱۲  :مجادلــه(»  «

نزول حکم نسخ این حکم و  زمینه    با پیامبر اکرم   گوهای محرمانهومنان از دادن صدقه در گفتؤم

 «  :جدید را فــراهم آورد 

  .)۳۲۹ص،  ۱۹ج، ۱۳۷۴،  طباطبایی( »)۱۳  :مجادله(

ی کــه دچــار عمــل زنــان،  ســوره مبارکــه نســاء  ۱۵تصریح آیه  بهبنا  :  روشنگری در حکم سابق)  د

بایــد در ،  اثبــات جرمشــان توســط چهــار شــاهد  درصــورت   ه بودنــد، ناشایست فحشــا (زنــا) شــد

 :راهــی بــرای آنــان قــرار دهــد  وندا اینکه خدا یشدند تا مرگشان فرا رسد  می  نگاه داشته  هایشانخانه
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»

خداونــد   .»«  عبارت اخیر آیــه  .»

ــ زدن بــه زناانهی ه تازی فه با آیه شری م حبس موقتی است و آک فهماند حمیآشکارا   ــ اران نســخ گرد ک  :دی

 .)۳۸۲ص،  ۱ج،  ۱۳۷۴،  طباطبــایی(  »)۲  :نــور(  «

  :مودفرآن حضرت   ، ه نازل شدی آاین وقتی  رسول خدا در روایتی منقول از 

زن    مرد و [ ر  ک گاه دو ب ر ه ،  رد ک ن  یی خداوند راه را برای آنها تع ،  د از من ی ر ی بگ :  

مرد و  [ ثّیب  وه  ی د و هرگاه دو ب ی دام صد ضربه شالق بزن ک هر ،  نند ک گر زنا  ی د یک با  ]  بدون همسر 

ــ آنها را صد ضــربه شــالق بزن ،  نند ک با هم زنا    ] کرده زن ازدواج  ــ ن ک د و سنگســار  ی عروســی  (   د ی

یزی،     . ) ۱۲۲، ح ۴۵۶، ص ۱ج ،  ۱۴۱۵حو

  نتیجه
  :آیدمی دستبه  ذیل نتایج،  گفتهپیشمطالب  باتوجه به

جامعیت آن در تشریع قوانین ثابت و متغیر مورد نیاز بشر در همه .  جامع و پویاست  یاسالم دین

 ، سازگار بــودهها  و پویایی آن در وجود قوانینی است که با فطرت انسان  هستتا روز قیامت  ها  زمینه

و چیزی فراتــر از  رد اندازه توان و طاقت آنان درنظر دان در هر زمان و شرایطی احکامی بهامکلفبرای  

  .از او نخواسته است مکلفتوان 

یعنــی در ؛ ســتی آن در حوزه تکالیف شــرعی اپذیرانعطافکریم، یکی از ابعاد جامعیت قرآن 

بــه واقعیــات و خصوصــیات   باتوجــهکند و احکام را  نمی  مرحله اجرا مخاطبان خود را دچار مشکل

. دهــدمی تخفیــف مکلفدر حکم تشریعی به  گاهی  .  کندمی  صادرها  متناسب با شرایط و احوال آن

 ، معاهــداتی در بندپایضمن دعوت به . دهدمی  شده به او قدرت انتخابگاهی در محدوده تعیین

 هایســختی  خاطربــهکند یا  می  اجازه تخلف از پیمان را صادر،  طرف مقابلشکنی  پیمان  درصورت 

  .کندمی و حکم جدیدی را جایگزین دهدمیحکم اولیه را تغییر ،  تکلیف یا تربیت مخاطب

حقیقت تشریع در اســالم را کریم، ی در قرآن پذیرمختلف انعطاف هایاستخراج و بررسی گونه

، دینی ســاده ، سازد و دین اسالم را برخالف ادعای دشمنان آن در عین جامعیت در تشریعمی  ایاننم

تناســب تحــوالت کنــد کــه محتــوای آن بهمی  آسان و عاری از هرگونه خشونت و سرسختی معرفــی
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وجود احکام .  شودمی  ی الزم برخوردارپذیرن از انعطافامکلفمقتضیات زمان و شرایط    ، اجتماعی

در  ؛ چراکــهکنــدمی دینــی را نیــز باطــل هایبودن همه آموزه ادعای ثابتکریم در قرآن   پذیرفانعطا

ی بخشی از تعالیم و انطباق آنهــا پذیرشریعت اسالمی عناصری تدارک شده است که باعث انعطاف

وضــع ، قوانین ثابــت و بــرای نیازهــای متغیــر، اسالم برای نیازهای ثابت. شودمی با مقتضیات زمان

  .گرفته استدرنظر   تغیرم

قواعــد «  فقهــا از آن بــه،  ی داده اســتپــذیرکه به قوانین اسالمی خاصــیت انعطافرا  عناصری  

قرآن  پذیراحکام انعطافاین قواعد که در . )۱۹۴ص  ، ۳ج  ، ۱۳۸۹  (مطهری،   کنندمی  تعبیر»  کمهحا

 ؛نــدامنشــأ اســتنباط احکــام جزئی  ، بر سراسر احکام و قوانین اسالم تسلط داشته  ، دارندکریم ریشه  

  .  و...  عسروحرج قاعده نفی ،  قاعده الضرر،  قاعده اضطرار مانند
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