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ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

ﭼﮑﯿﺪه
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم در ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ ﺑــﺎ ﻓﻄــﺮت و ﺑﺮﺧــﻮرداری از دﻗــﺖ و ﺣﮑﻤــﺖ در وﺿــﻊ ،ﺳــﺎده و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶآﻣﺪه از دﺷﻮاری و ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ
و او را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﻋﺪهای ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ اﺳﻼم را ﺧﺸﻦ ،اﯾﺴﺘﺎ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
و ﺗﺤﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧــﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی را در
اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨــﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴــﺖ ،وﻟـﯽ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ
ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶآﻣﺪه ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ
ﺗﻮان ﻣﮑﻠﻒ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻋﻤﻞ از ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ اﻗــﺪام ﻃــﺮف
ِ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺟﺎزه ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی داده ﺷﻮد.
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اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی.
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اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ّ
ﻻﯾﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸــﮕﯽ ﺑــﻮده و
اﺳﻼم دارای دو دﺳﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ :دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎن و ﻣﮑــﺎن در آﻧﻬــﺎ راه ﻧــﺪارد .ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﺻــﻠﯽ و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄــﺮی ﺟــﺰء دﺳــﺘﻪ ﻧﺨﺴــﺖاﻧﺪ
)ﻣﻄﻬﺮی ،۱۳۸۴ ،ج ،۱ص  .(۱۵۵اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺷﺌﻮن ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻬﺎدﯾﻦ اﻧﺴﺎن دارد ،در ﻫﻤﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺷــﻮد.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺒﺎدت ،اﻣﺎﻧﺖداری ،ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺗﻌﺎون ،ﻣﻮاﺳﺎت ،دﻓﺎع و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ،ﺣﺮﻣﺖ
ّ
رﺑﺎ و ﻗﻤﺎر ،ﺣﻠﯿﺖ اﻧﻔﺎق ،ﺻﺪﻗﺎت ،ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ و ...ﺟﺰء اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ
آﻧﻬﺎ در ﺟﺎیﺟﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪ دوم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ،ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺤﯿﻂ ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮطاﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺒﻮده ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺪ )ﻫﻤﺎن( .رﯾﺸﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ،ﻋﺴﺮوﺣﺮج ،ﺿﺮر ،ﻋﺠــﺰ ،ﺧــﻮف،
ﻣﺮضّ ،
ﺗﻘﯿﻪ و . ...ﺗﺸﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد .ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾــﺪ ﻣــﻮﻗﺘﯽ ﺑــﻮده و ﺑــﺎ رﻓــﻊ وﺿــﻌﯿﺖ اﺳــﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﻣﮑﻠﻒ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﻼم در ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ،دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از اﻋﺘﻘﺎدات ﺟﺰﻣﯽ ،ﺧﺸﻦ و ﺗﻔﺘﯿﺸﯽ ارﺑﺎب ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮون وﺳــﻄﯽ و ﺗﻌﻤــﯿﻢ
ﻧﺎروای آن ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ اﻟﻬــﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳﻼمﻫﺮاﺳــﯽ داﻣــﻦ ﻣﯽزﻧﻨــﺪ و اﺳــﻼم را ﺑــﻪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ،اﯾﺴﺘﺎ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ،ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ،ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺳــﺨﺖ ،ﺧﺸــﻦ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘــﯽ
و ...ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﻮزه دروندﯾﻨﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾــﻦ و آﻣﻮزهﻫــﺎی
آن ﻣﺤﺘﻮا و درونﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ دارد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮری ﻣﺘﻐﯿﺮ
و ّ
ﻣﺘﻠﻮن اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ دﯾﻦ ﺛﺎﺑــﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﮔــﺮ رواﺑــﻂ ﺣﻘــﻮﻗﯽ در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآﻧــﯽ ّ
ﺟﺰﻣﯿـﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...
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دارﻧﺪ ﯾﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎم دﯾــﻦ اﺳــﻼم را ﺷــﺎﻣﻞ
ّ
ﻻﯾﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ دارد ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﻣــﺎن و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻤــﺪن و
ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﺎ ﺻﻮر ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق اﺳــﺖ؟ اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی در ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ در ﭼــﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در آﯾﺎت ﻗﺮآﻧــﯽ ﮐﺪاماﻧــﺪ؟ ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
دراﯾﻦﺑﺎره ﻫﺴﺖ ١،وﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارد.

 .۱ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪن ﺑــﺎ ﻣﺤــﯿﻂ و اﻓـﺮاد اﺳــﺖ )دﻫﺨــﺪا،
 ،۱۳۷۳ج ،۲ص /۳۰۶۲ﻋﻤﯿﺪ ،۱۳۹۰ ،ج ،۱ص /۱۹۶اﻧﻮری ،۱۳۸۱ ،ج ،۱ص (۶۲۳و اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑــﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﺧــﻮد را ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﻗﺮآن ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در وﺿﻊ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑــﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات و
ﺗﺤﻮﻻت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖﺳﺎزی آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻔﺎن دارﻧﺪ.

 .۲ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑــﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن
آﺳﺎن  ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻘﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ آﯾﺎت اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﺳﺎنﺑﻮدن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻧﺰول ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ:
»

 :و ﺑﺮای ﺗــﻮ آﺳــﺎنﺗﺮﯾﻦ ]راه[ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣــﯽ ﮔــﺮداﻧﯿﻢ« )اﻋﻠــﯽ (۸ :و »
 :ﻣﺎ او را در ﻣﺴﯿﺮ آﺳﺎﻧﯽ ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫــﯿﻢ« )ﻟﯿــﻞُ » .(۷ :ﯾﺴــﺮی« ﺑــﻪﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻤﯿـﺰان،

 .١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒــﻮی )ﻣﺒﺤــﺚ ﻋﺒــﺎدات( ﮐــﻪ
ﺗﻮﺳﻂ »ﺑﻤﺎﻧﻌﻠﯽ دﻫﻘﺎن ﻣﻨﮕﺎﺑﺎدی« و »ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻼﻣﯿﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﻮﻧــﺪ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﺣﮑﺎم و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻗﺮآن« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻢ ﺑﯿﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧـﯽ
ﺗﻬﺮان دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۰۴

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﺳــﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻫــﯿﭻ دﺷــﻮاری ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج،۲۰
ص (۵۰۹و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪاﻋﺘﺒﺎر ﺳﻬﻞﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن اﺳﺖ.
ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در وﺿﻊ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن ،ﺳﺨﺖﻧﺒﻮدن آن ﺑﺮای ﺑﻨــﺪﮔﺎن اﻟﻬــﯽ اﺳــﺖ .در ﻗــﺮآن
 :اﮔــﺮ ﺧــﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺖ ،ﺷــﻤﺎ را ﺑــﻪزﺣﻤﺖ

ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻔﻪ »

ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ« )ﺑﻘﺮه (۲۲۰ :آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس اﺳﻼم ﻗﻮاﻋــﺪی ﺑــﻪ ﻧــﺎم »ﻻﺣــﺮج« و »ﻻﺿــﺮر«
وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﮐﺮده ،ﻧﺎﻇﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم آﻧﻬﺎ را
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ )ﻣﻄﻬــﺮی ،۱۳۸۴ ،ج ،۲ص۶۱ـ:(۶۲
»

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

»

« )ﻣﺎﺋــﺪه(۶ :

« )ﺣﺞ (۷۸ :و »

« )اﻋـﺮاف(۱۵۷ :

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗــﺎ »
از دوش آﻧﺎن ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮدارد.

ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن و وﺳﻌﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ او از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﻟﻬــﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ» :

 :ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎرﺗﺎن را ﺳﺒﮏ

ﮔﺮداﻧﺪ و ]ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ[ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺗﻮان آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻧﺴــﺎء» ،(۲۸ :
)اﻋﺮاف /۴۲ :ﻣﺆﻣﻨــﻮن (۶۲ :و »

«

 :ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻫــﯿﭻﮐﺲ را ﺟــﺰ ﺑﻪﻣﻘــﺪار

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« )ﻃﻼق.(۷ :
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺻــﻮل ﮐﻠــﯽ در ﺣﻮزهﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن اﻋﺘﻘــﺎدی،
اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﺒﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ...ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮﯾﺎت و ﻏﺮاﯾﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮام
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﻤﯽﺷــﻮﻧﺪ ،وﻟــﯽ اداره ﺟﺎﻣﻌــﻪ در ﺑﺴــﺘﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻔﺎن در آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿــﺮ اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ،ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻓﻄﺮﯾــﺎت اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و دﯾﻨــﯽ ﮐــﻪ داﻋﯿــﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻮدن دارد ،اﮔﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎت ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﻮﯾﺎ و ﻫﻤﻮاره درﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳــﻨﺪ
ﺟﺎوﯾﺪان دﯾﻦ اﺳﻼم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻌﻨــﯽ دﯾــﻦ اﺳــﻼم ﺧــﻮد را ﺑــﺎ اوﺿــﺎع و اﺣــﻮال
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿــﻖ را اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ )ﻣﻄﻬــﺮی،۱۳۸۴ ،
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ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

ج ،۱ص .(۱۵۴در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی در اﺣﮑــﺎم و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﯿﺎن دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی در اﺣﮑــﺎم و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ :ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ،ﺗﺨﯿﯿﺮی ،ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮی؛ دراداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﻪ ذﮐــﺮ ﻣﺼــﺎدﯾﻖ و
دﻻﯾﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮﯾﮏ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .۳ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ
اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮوز ﻋــﻮاﻣﻠﯽ ﭼــﻮن اﺿــﻄﺮار ،ﻋﺴــﺮوﺣﺮج ،ﺟﻨــﮓ،
ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﻋﺎرضﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان و ﻃﺎﻗﺖ ،ﭘﯿﺮی ،ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و ﺑﯿﻤــﺎری
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اوﻟﯿــﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﺳــﺒﺐ ﻣﯽﺷــﻮد اﯾــﻦ اﺣﮑــﺎم در ﻣﺮﺣﻠــﻪ اﺟـﺮا
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷــﺪه ،ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﺑــﻪ ﺣﮑــﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ﻋﻤــﻞ ﮐﻨﻨــﺪ .ﺣﻮزهﻫــﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺣﮑــﺎم و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ دارای اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽاﻧــﺪ ﮐــﻪ
دراداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

۱ـ .۳ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻋﺒﺎدات )ﻃﻬﺎرت ،ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه و ﺟﻬﺎد(
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی ﺗﺨﻔﯿﻔــﯽ در اﺣﮑــﺎم و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻗــﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺑﻮاب ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎب »ﻋﺒﺎدات« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
۱ـ۱ـ .۳ﻃﻬﺎرت
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎز ،وﺿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ» :
« )ﻣﺎﺋــﺪه (۶ :و اﮔــﺮ ﺷﺨﺼــﯽ ﻋــﺬر
ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ» :

« )ﻣﺎﺋﺪه(۶ :؛ ﭼﺮاﮐﻪ

اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز درﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺐ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ،ﻏﺴﻞ ﮐﻨــﺪ:

۱۰۶

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

« )ﻧﺴﺎء.(۴۳ :

»

١

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﺬوران ،ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﺿــﻮﮔﺮﻓﺘﻦ را از دوش
آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﯿﻤﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻋﻔﻮ و ﻏﻔﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﻌــﺬوران:
« )ﻧﺴﺎء (۴۳ :و ﺗﺸﺮﯾﻊﻧﮑﺮدن اﺣﮑﺎم ﻣﺸﻘﺖﺑﺎر ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳــﺨﺘﯽ و

»

« )ﻣﺎﺋﺪه(۶ :؛ ﺑﺮایﻣﺜﺎل:

ﺗﻨﮕﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ» :

«

ـ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ آب ﺑﺮای ﺑﺪن او ﺿﺮر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ» :
)ﻣﺎﺋﺪه /۶ :ﻧﺴﺎء.(۴۳ :
« )ﻧﺴﺎء.(۴۳ :

ـ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :

ـ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﭘﺎک و ﺟﻨﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آب ﯾــﺎ اﺳــﺘﻌﻤﺎل آن )ﻣﮑــﺎرم ﺷــﯿﺮازی،۱۳۷۴ ،
ج ،۳ص (۳۹۸دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :
« ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ و »

« )ﻣﺎﺋﺪه /۶ :ﻧﺴﺎء» .(۴۳ :

« ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺟﻤــﺎع اﺳــﺖ

)ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۶۰ ،ج ،۵ص۱۶۲ـ.(۱۶۳
۲ـ۱ـ .۳ﻧﻤﺎز
« )ﻧﺴــﺎء(۱۰۳ :؛ ﻧﻤــﺎز ﺑــﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ» :

ﻣﺆﻣﻨﺎن ،واﺟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖﻫﺎی ﻣﻌ ّﯿﻦ ،ﻣﻮﮐـﻮل ﺷــﺪه اﺳــﺖ )ﻋﺮوﺳــﯽ ﺣــﻮﯾﺰی ،۱۴۱۵ ،ج،۴
ص ،۴۵۴ح /۴۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۶۰ ،ج ،۶ص (۲۴و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷــﺪ
« )ﺑﻘــﺮه .(۲۳۹ :ﻣﺼــﺎدﯾﻖ اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی

ﮐﻪ آﻣﻮزش داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ» :
اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

اﻟﻒ( در اواﯾﻞ ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳــﻼم ،ﮔﺮوﻫــﯽ از ﻣﺆﻣﻨــﺎن ﺑــﻪ ﭘﯿــﺮوی از اﯾﺸــﺎن اوﻗــﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و ّ
ﺗﻬﺠﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ» :
« )ﻣﺰﻣﻞ .(۲۰ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع و ﺑﻪﺳــﺒﺐ
 .١درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی ُﺟ ُﻨﺐ دو ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد :اﻟﻒ( درﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮ ﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷـﯿﺪ؛
ب( درﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﺖ ،وارد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﺸﻮ ﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻫﮕﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۶۰ ،ج ،۵ص .(۱۶۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

۱۰۷

رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯿﻪاش در اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺗﺨﻔﯿــﻒ داد» :
« )ﻣﺰﻣﻞ (۲۰ :و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه داد در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣــﺮ ﺑﭙﺮدازﻧــﺪ.
اداﻣﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻔﯿﻒ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم در ﺛﻠﺚ و ﻧﺼــﻒ و ﮐﻤﺘــﺮ از دو
ﺛﻠﺚ ﺷﺪه ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 :ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎش و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻣﺼﺎﻟﺤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻧﺪ
« ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﻧﻤﺎﯾــﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ،

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ »
 ،۱۳۷۴ج ،۲۰ص۱۱۷ـ.(۱۱۹

ب( اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ادای اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺗﺮس ،ﺧﻄﺮ و ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻗﺼﺮ ﺧﻮاﻧــﺪن
ﻧﻤﺎز ،ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺗﺮس از ﻓﺘﻨــﻪﮔﺮیﻫﺎی دﺷــﻤﻦ در ﻣﯿــﺪان
ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﻣﮑﻠﻔﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ» :
« )ﻧﺴﺎء (۱۰۱ :و ﺣﺘﯽ آﻧﺎن را در ﺑﺠــﺎ آوردن ﻧﻤــﺎز درﺣــﺎل ﺣﺮﮐــﺖ،
ﭘﯿﺎده و ﺳﻮاره ﻣﺨﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :

« )ﺑﻘﺮه.(۲۳۹ :

ج( ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ادای ﻧﻤﺎز ﺧﻮف در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ،ﻫﻤﺮاهداﺷﺘﻦ ﺳﻼح و ﺣﻔﻆ ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺳــﺖ:
« )ﻧﺴﺎء ،(۱۰۲ :وﻟــﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺷــﺪن رزﻣﻨــﺪه و در

»

آزارﺑﻮدن او ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﺎرش ﺑﺎران دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽاﻧــﺪ ﮐــﻪ آﯾــﻪ ﺷــﺮﯾﻔﻪ او را از ﺣﻤــﻞ ﺳــﻼح ﻣﻌــﺎف
ﻣــﯽدارد» :
« )ﻧﺴﺎء.(۱۰۲ :
ﺑﻪﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و اﻧﻌﻄﺎفﻫﺎ در اﻣــﺮ ﻧﻤــﺎز و ﺷــﺮاﯾﻂ آن ﻣــﻮﻗﺘﯽ ﺑــﻮده ،ﻣﮑﻠــﻒ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﺮس از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺷﻤﻦ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و اﺗﻤﺎم ﻣﺴــﺎﻓﺮت و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ آداب و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺪ» :
« )ﺑﻘــﺮه (۲۳۹ :و »

 :و ﻫﺮﮔــﺎه آراﻣــﺶ ﯾﺎﻓﺘﯿــﺪ ]و ﺣﺎﻟــﺖ

ﺧﻮف زاﯾﻞ ﮔﺸﺖ[ ﻧﻤﺎز را ]ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل[ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ« )ﻧﺴﺎء.(۱۰۳ :

۱۰۸

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

۳ـ۱ـ .۳روزه

ً
ﮐﻠﻤﻪ »ﺻﯿﺎم« و »ﺻﻮم« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدداری از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺻﻮم از ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﺟﻤــﺎع،

ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ،راه رﻓﺘﻦ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدداری از ﮐﺎرﻫــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ دل آدﻣــﯽ ﻣﺸــﺘﺎق آن ﺑــﻮده و
اﺷﺘﻬﺎی آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۱۲ص /۳۵۰ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص.(۷
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮب روزه را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده
« )ﺑﻘﺮه (۱۸۳ :و رﻣﻀﺎن را ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮار داده ﮐــﻪ ﻫــﺮﮐﺲ

اﺳﺖ» :
آن را درک ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﺪارد» :
را وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری »
»

« )ﺑﻘﺮه .(۱۸۵ :روزه
« )ﺑﻘﺮه (۱۸۳ :و وﺟﻮب آن را ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

« )ﺑﻘﺮه.(۱۸۴ :
ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ روزه ﺗﮑﻠﯿــﻒ اﻟﻬــﯽ اﺳــﺖ ،ﻣــﻮاردی از اﻧﻌﻄــﺎف و ﺳــﻬﻮﻟﺖ در آن وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻟﻒ( روزه ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و ﺗﻮان روزهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪارد ،ﻧﺒﺎﯾــﺪ روزه ﺑﮕﯿــﺮد .اﯾــﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺧﻮد را اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و درﺻﻮرت ﺑﻬﺒﻮدی ﻗﻀــﺎی روزه را در اﯾــﺎم دﯾﮕــﺮ ﺳــﺎل ﺑﺠــﺎی
آورد» :

« )ﺑﻘﺮه۱۸۴ :ـ.(۱۸۵

ب( روزه ﻓﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳــﻔﺮ را ﺑــﺮ اﺳــﺎس آﻧﭽــﻪ در ﻓﻘــﻪ آﻣــﺪه،
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻇﯿﻔﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﺠــﺎی آورد» :
« )ﺑﻘﺮه۱۸۴ :ـ.(۱۸۵
ج( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ روزهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای آﻧــﺎن ﻣﺸــﻘﺖﺑﺎر و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳــﺖ.
اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪ ـ ﮐﻔﺎره ﯾﺎ ﻋــﻮض ﻣــﺎﻟﯽ ـ آن را ﺑﺪﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از:
ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ از ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧــﻮرد» :
« )ﺑﻘﺮه .(۱۸۴ :ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻓﺪﯾﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺣﮑــﻢ ﻗﻀــﺎی روزه ﻣــﺮﯾﺾ و ﻣﺴــﺎﻓﺮ واﺟــﺐ اﺳــﺖ
)ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص .(۱۳در رواﯾﺘــﯽ ﻣﻨﻘــﻮل از اﻣــﺎم ﺻــﺎدق» ،

«

اﻓﺮادیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﯾﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻋﺮوﺳــﯽ ﺣــﻮﯾﺰی ،۱۴۱۵ ،ج ،۱ص،۱۶۶
ح (۵۶۲ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد )ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻮدک ﺷــﯿﺮﺧﻮار ﺧــﻮد( ﻣﯽﺗﺮﺳــﺪ )ﻋﯿﺎﺷــﯽ ،۱۳۸۰ ،ج،۱
ص ،۷۹ح /۱۸۰ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،۱۴۱۶ ،ج ،۱ص ،۱۸۲ح.(۱۷

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

۱۰۹

۴ـ۱ـ .۳ﺣﺞ
ﺣﺞ از اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن را ﺗﺸــﺮﯾﻊ و ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺳــﺒﺤﺎن آن را ﺑــﺮای
اﻣﺖ اﺳﻼم اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و آن را ﺟﺰء اﺣﮑﺎم و ﻗــﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻗـﺮار داد ﮐـﻪ ﺗــﺎ روز ﻗﯿﺎﻣــﺖ ﺑــﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص .(۱۱۱اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻟﻬﯽ دارای اﺣﮑﺎم و اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از:
إﺣﺮام ،ﻃﻮاف ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ،وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت ،وﻗﻮف در ﻣﺸﻌﺮاﻟﺤﺮام ،ﺣﻀﻮر در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎ ،رﻣﯽ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮐﺮدن ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣــﺮوه،
ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء و ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء و در روزﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﺨﺼــﻮص در ﻣﻨــﺎ ﮐــﻪ
ﺟﻤ ـﺮات ﻧــﺎم دارد ،ﯾﮑــﯽ ﭘــﺲ از دﯾﮕــﺮی ﻫﻔﺖﺑــﺎر ﺳــﻨﮓزدن )ﻃﺒﺮﺳــﯽ ،۱۳۶۰ ،ج ،۲ص/۲۴۲
ﻃﺒﺎﻃﺒــــﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص /۱۱۲ﻣﮑــــﺎرم ﺷــــﯿﺮازی ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص۴۹ـ .(۵۰ﻣﺼــــﺎدﯾﻖ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻟﻒ( اﻋﻤﺎل و اﺣﮑﺎم ﺣﺞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺟــﺎی ﺧــﻮد اﻧﺠــﺎم ﯾﺎﺑــﺪ،
وﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎن ﺣﺞﮔﺬاران و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل آﻧﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ »إﺣﺼﺎر« ،ﻋﻮاﻣﻠﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ
اﻋﻤﺎل ﺣﺞ از ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ و دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﺼﺮ« و »إﺣﺼﺎر«
در اﺻﻞ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ،ﺣﺒﺲ و ﻣﻤﻨﻮعﺷﺪن اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۴ص /۱۹۳ﻃﺮﯾﺤﯽ،
 ،۱۳۷۵ج ،۱ص (۵۲۳و ﻣﻨﻈﻮر از آن در ﺣﺞ ،ﻣﻤﻨﻮعﺷﺪن از اﺗﻤﺎم آن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﯾـﺎ
دﺷﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮض ﯾﺎ ﻣﻨﻊ دﺷﻤﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﯾــﺎ ﻋﻤــﺮه را
ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص.(۱۱۲
ب( ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎی آورﯾﺪ» :
« )ﺑﻘﺮه ،(۱۹۶ :وﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن در ﭼﻨﮓ دﺷﻤﻦ و ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻮاﻣﻠﯽاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﺎﻧﻊ از اﺗﻤــﺎم ﮐﺎﻣــﻞ
اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت »

« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ .اداﻣﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن راه ﺧﺮوج از

اﺣﺮام ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ» :
« )ﺑﻘﺮه.(۱۹۶ :

ج( ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ از ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﺳﺖ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﭘﺲ از ذﺑــﺢ ﻗﺮﺑــﺎﻧﯽ ) َﻫـﺪی( در
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه )ﻣﻨﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺑﺢ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ،ﺣﺮام اﺳﺖ .وﺟــﻮد ﻣــﻮاﻧﻌﯽ
ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﺳﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﻣــﺎﻧﺶ ﺗﺮاﺷــﯿﺪن آن ﺑﺎﺷــﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷــﺪن در ﭼﻨــﮓ

۱۱۰

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم و ﻣﺤﺼﻮر را ﻣﺠﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺣﺎل اﺣﺮام و ﭘﯿﺶ از رﺳــﯿﺪن ﻗﺮﺑــﺎﻧﯽ ﺑــﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔــﺎره ﺑﭙــﺮدازد و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :روزهﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺻﺪﻗﻪدادن ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮐﺮدن ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﻣﺨ ّﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬــﺎ را
« )ﺑﻘﺮه.(۱۹۶ :

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ» :
۵ـ۱ـ .۳ﺟﻬﺎد

ﮐﻠﻤﻪ »ﺟﻬﺎد« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺑﺬل ﺟﻬﺪ و ﮐﻮﺷﺶ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۳ص (۱۳۳در دﻓﻊ دﺷﻤﻨﯽ
ﺷﯿﻄﺎن و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه را ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﺮ ﻣﺪاﻓﻌــﻪ در ﺟﻨــﮓ اﻃــﻼق
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن دروﻧﯽ را از ﺑﺎب ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج،۱۴
ص .(۵۸۲ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ» :
»

« را ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ و »

« )ﺑﻘــﺮه ،(۲۱۶ :ﺣﮑــﻢ »

«و

« را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮﺷﺎن وﻋﺪه ﭘﺎداﺷﯽ ﻋﻈــﯿﻢ داده اﺳــﺖ:

»
« )ﻧﺴﺎء.(۹۵ :
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﻫﻤﻪ »

« را ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺑﺮای »

« ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﯾﻦ ﻣﻌﺬور

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐــﻪ ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺟﻬــﺎد ﻋﺸــﻖ و ﻋﻼﻗــﻪ
ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮری  ،ﺑﯿﻤﺎری  ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷــﺮﮐﺖ در آن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »

« ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن ﺑــﻪ اﺻــﻮل

اﺳــﻼم ،ﻫﻤــﺖ ﮐــﺎﻓﯽ ﺑــﺮای ﺷــﺮﮐﺖ در ﺟﻬــﺎد را ﻧﺪارﻧــﺪ )ﻃﺒﺮﺳــﯽ  ،۱۳۶۰ ،ج  ،۵ص /۳۱۳
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ  ،۱۳۷۴ ،ج  ،۴ص .(۷۶
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در اﺣﮑﺎم ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻧﺒــﺮد را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦﻗﺮار اﺳﺖ :اﻟﻒ( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮاناﻧــﺪ و ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺮونرﻓﺘﻦ را ﻧﺪارﻧــﺪ
ـ ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎت ـ »

)ﺗﻮﺑــﻪ) «(۹۱ :ﻃﺒﺮﺳــﯽ،۱۳۶۰ ،

ج ،۱۱ص.(۱۸۵
ب( ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دردﺷﺎن ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد» :
ج( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :

« )ﺗﻮﺑﻪ.(۹۱ :

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

۱۱۱

)ﺗﻮﺑﻪ) «(۹۱ :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۹ص.(۴۸۹
د( ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﻬﯿﺪﺳــﺖ و ﻧــﺎﺗﻮان از ﺗــﺪارک ﺳــﺎزوﺑﺮگ ﻧﺒــﺮد ﻧﯿــﺰ ﻣﻌﺬورﻧــﺪ و از ﺟﻨــﮓ ﻣﻌﺎفاﻧــﺪ:
)ﺗﻮﺑﻪ) «(۹۲ :ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،۱۳۸۶ ،ج ،۷ص.(۱۷۰

»

ﻫـ( »ﻫﺠﺮت« ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﺟﻬﺎد« اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑــﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺷــﻮم ﮐﺴــﺎﻧﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﻼم دم ﻣﯽزدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗــﻪ ﺷــﺪﯾﺪ ﺑــﻪ ﺧﺎﻧــﻪ ،زﻧــﺪﮔﯽ و اﻣــﻮال ﺧــﻮد
»ﻫﺠﺮت« را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺻﻔﻮف ﻣﺸﺮﮐﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻋﺘﺬار ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻋﺎﻗﺒﺖ آﻧﺎن را ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :
« )ﻧﺴﺎء ،(۹۷ :اﻣﺎ درﺑﺎره ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻧﺎﺗﻮانﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﻌﻄــﺎف
ﺑﻪﺧﺮج ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﻻﯾﻄــﺎق ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ» :
« )ﻧﺴﺎء.(۹۸ :

۲ـ .۳ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ )ﻣﻄﺎﻋﻢ و ﻣﺸﺎرب(
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻣﻔﺴﺪه ﺧــﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺧﺪاوﻧــﺪ
ﻣﺘﻌﺎل آن را ﻣﺒﺎح ﻗﺮار داده ،ﺧﻮردن آن را ﻣﺠﺎز ﮐﺮده اﺳــﺖ» :

« )ﺑﻘﺮه» .(۱۶۸ :ﺣﻼل« ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و » ّ
ﻃﯿﺐ« ﭼﯿــﺰ ﭘــﺎﮐﯿﺰهای ﮐــﻪ

ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص.(۵۶۹
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ در ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ّ
ﻃﯿﺐ ،ﺣﻼلﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ» :
« )ﺑﻘﺮه (۱۷۲ :و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎک و ﺑﺎ ﻃﺒﻊ آدﻣﯽ ﻧﺎﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷــﻨﺪ،
از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺣﺮام و ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ:
)ﺑﻘﺮه /۱۷۳ :ﻧﺤﻞ.(۱۱۵ :
)أﻧﻌﺎم.(۱۴۵ :

)ﻣﺎﺋﺪه.(۳ :

ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺎت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻼلﺑﻮدن ﻃﯿﺒﺎت و ﻣﻤﻨﻮعﺑــﻮدن ﺧﺒﺎﺋــﺚ ﺑــﻪﻋﻨﻮان اﺻــﻞ ﺛﺎﺑــﺖ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻪ از ﺳﺮ ﻟﺬت ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼــﺎری

۱۱۲

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد از ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ »اﺿﻄﺮار« ﻧﺎم ﺑــﺮده ﺷــﺪه
اﺳﺖ» :

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

)اﻧﻌﺎم (۱۱۹ :و »

«

« )ﻣﺎﺋﺪه.(۳ :

»اﺿـــﻄﺮار« ﺑـــﻪﻣﻌﻨﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨـــﺪ ﭼﯿﺰیﺷـــﺪن ،درﻣﺎﻧـــﺪﮔﯽ )اﺑﻦﻣﻨﻈـــﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۴ص
۴۸۵ـ (۴۸۴و ﭘﺬﯾﺮش ﺿﺮر از روی ﻧﺎﭼﺎری )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،۱۴۳۱ ،ص (۵۰۴اﺳﺖ و در ﻓﻘــﻪ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪن در وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ »
« ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ـ از روی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۶۰ ،ج،۲
ص (۱۶۸ـ و ﺑﻪﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ» :
« )ﻣﺎﺋﺪه (۳ :ﺑﻪ ﺧﻮردن ّ
ﻣﺤﺮ ﻣﺎت اﺿﻄﺮار ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺗﺼــﺮﯾﺢ ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ ﮔﻨــﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﻤﯽﺷﻮد» :

« )ﺑﻘﺮه(۱۷۳ :؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐــﺮد» :

« )ﺑﻘــﺮه:

 /۱۷۳ﻧﺤﻞ /۱۱۵ :ﻣﺎﺋﺪه .(۳ :اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﭘﺎﯾﺎن آﯾﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و آﯾﻪ  ۱۴۵ﺳــﻮره اﻧﻌــﺎم:
« ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺧﺼﺖ دادهﺷﺪه درﻣﻮرد اﺿﻄﺮار از ﺑﺎب ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮ

»

ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻼک ﻧﻬﯽ و ﺣﺮﻣﺖ درﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ،۱۳۷۴ ،
ج ،۱ص .(۶۴۵ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی دادهﺷﺪه در ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺗﺠﺎوزﻧﮑﺮدن
ّ
« )ﺑﻘﺮه:
از ﺣﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬتﻧﺒﻮدن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻔﻪ »
 /۱۷۳ﻧﺤﻞ /۱۱۵ :اﻧﻌﺎم (۱۴۵ :ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روﺷــﻦ اﺳــﺖ وﻗﺘــﯽ اﺿــﻄﺮار ﺑﺮﻃــﺮف
ﺷﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ازﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

۳ـ .۳ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻪ
»ﻗﺼﺎص« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺟﺒﺮان و ﺗﻼﻓﯽﮐﺮدن )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۶۰ ،ج ،۲ص .(۱۸۴ﻗﺼﺎص
را ازآنرو ﻗﺼﺎص ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﯽ را در ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﻋـﯿﻦ آن ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﮐـﻪ او وارد
آورده اﺳﺖ ،ﺑﺮ او وارد ﻣﯽآورﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص.(۶۵۷
در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ،ﻗﺼﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﮑﻤﯽ ﻻزماﻹﺟﺮاﺳﺖ» :
)ﺑﻘﺮه (۱۷۸ :و »

«

« )إﺳﺮاء .(۳۳ :از ﻧﮕﺎه ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

ﻗﺼﺎص ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ» :

۱۱۳

« )ﺑﻘــﺮه،(۱۷۸ :

ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺪارد و اﺟﺮای آن  ،ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ» :
« )ﺑﻘﺮه(۱۷۹ :؛ زﯾﺮا او را از ﻓﮑﺮ آدمﮐﺸﯽ ﺑﺎزﻣﯽدارد و ﮐﻨﺘــﺮل ﻣــﯽﮐﻨــﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺰوم ﺗﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑــﺮی ،ﻣــﺎﻧﻊ ﻗﺘﻞ ﻫــﺎی ﭘﯽ درﭘــﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد )ﻣﮑــﺎرم ﺷــﯿﺮازی ،
 ،۱۳۷۴ج  ،۱ص .(۶۰۶
ﻣﺼﺪاق اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑــﻢ ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ در اﺻــﻞ
ﻗﺼﺎص ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺣﻮزه اﺟﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن را ﺣﻖ اوﻟﯿـﺎی ﻣﻘﺘــﻮل ﻣﯽداﻧــﺪ و آﻧﻬــﺎ را
ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻋﻔﻮ ﮐﻨﻨﺪ» :
« )ﺑﻘﺮه .(۱۷۸ :ﺣﮑﻢ اﻧﺘﻘﺎل از ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻪ ،ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺼــﺎص ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ و آن را ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﮑﻤﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺎن ﻗﺼﺎصﮐﺮدن ،دﯾﻪﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾــﺎ ﻋﻔــﻮ
« )ﺑﻘﺮه.(۱۷۸ :

ﻣﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :

۴ـ .۳ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده
»ﺣﺠﺎب« درﻟﻐﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺳﺘﺮ ،ﭘﺮده و در ﭘﺮده ﯾﺎ ﭘﺲ ﭘﺮده ﻗـﺮاردادن )اﺑﻦﻣﻨﻈــﻮر ،۱۳۷۵ ،ج،۱
ص (۲۹۸ﯾﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﯾــﺪن ﺷــﯽء ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهﺷــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ،آﻣــﺪه اﺳــﺖ
)ﻓﯿﻮﻣﯽ ،۱۴۱۴ ،ج ،۲ص.(۱۲۱
ﺑﺎ ﻧﺰول آﯾﺎت ﺳﻮرهﻫﺎی اﺣﺰاب و ﻧﻮر ،ﺣﮑﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای زﻧــﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎن و ﻣــﺆﻣﻦ ﺗﺸــﺮﯾﻊ ﺷــﺪ:
« )اﺣﺰاب (۵۹ :و »

»

« )ﻧــﻮر .(۳۱ :ﺣﮑــﻢ ﭘﻮﺷــﺶ ﺑــﺮ زﻧــﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰء ﻣﺤﮑﻤﺎت اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌــﺎل ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻗﺎﻋــﺪه ﮐﻠــﯽ ﻧﻔــﯽ
ﻋﺴﺮوﺣﺮج ،زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده را از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ،در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ:
« )ﻧﻮر.(۶۰ :

»

ﮐﻠﻤﻪ »ﻗﻮاﻋﺪ« ﺟﻤﻊ ﻗﺎﻋﺪه و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی زﻧﺎن ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮردهای ﮐﻪ از ﻧﮑــﺎح ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺷــﺪه و در
ﻣﻌﺮض زﻧﺎﺷﻮ ﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻏﺒــﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .دراﯾﻦﺻــﻮرت اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ
روﺳﺮیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ» :

)ﻧــﻮر) «(۶۰ :ﻃﺒﺮﺳــﯽ،۱۳۶۰ ،

۱۱۴
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ج ،۱۷ص /۱۶۹ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱۵ص .(۲۲۷اﯾﻦ آﯾﻪ درﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻮم
ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱۵ص(۲۲۸؛ ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن واﺟﺐ
اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دو ﺷﺮط از ﺣﺠﺎب ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ً
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑــﻪﺗﻌﺒﯿﺮدﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑــﻪ ﺟﻨﺴــﯽ را
ً
« )ﻧﻮر.(۶۰ :
ﮐﺎﻣﻼ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ» :
ب( دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن از ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﺣﺠــﺎب ،ﺗﺒـ ّـﺮج ،ﺟﻠــﻮهﮔﺮی و دﻟﺮﺑــﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷــﺪ و ﭘــﺲ از
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ» :

« )ﻧﻮر.(۶۰ :

ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﭘﯿﺮزﻧﺎن ﺣﮑﻤﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ زﻧــﺎن دﯾﮕــﺮ
ﭘﻮﺷﺶ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮﺟﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴــﺖ» :
« )ﻧﻮر.(۶۰ :

۵ـّ .۳
ﺗﻘﯿﻪ
»ﺗﻘﯿﻪ« از ّ
ﻣﺎده »وﻗﯽ« درﻟﻐﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﺧﻮدداری از آزار و اذﯾﺖ اﺳﺖ )زﺑﯿﺪی،۱۳۸۵ ،
ج ،۲۰ص (۳۰۴ﯾــﺎ ﺑــﻪﻇﺎﻫﺮ ﺧــﻮد را ﻫﻤ ـﺮاه دﯾﮕﺮانﺳــﺎﺧﺘﻦ و در ﺑــﺎﻃﻦ ﻏﯿــﺮ از آن ﺑــﻮدن اﺳــﺖ
)اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۱۵ص.(۴۰۴
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ »ﺗﻘﯿﻪ« را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﯽ ﺛﺎﻧﻮی و اﺿﻄﺮاری ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧــﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس آﯾــﺎت ﻗــﺮآن
ﮐﺮﯾﻢّ ،
ﺗﻘﯿﻪﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻇــﺎﻫﺮ ﻃﺒــﻖ دﻟﺨــﻮاه دﺷــﻤﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺣــﻖ ﻋﻤــﻞﮐﺮدن ،اﻣــﺮی
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺣﺴﺎبﺷﺪه و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔــﻆ ﺟــﺎن آﻧــﺎن ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﻦ و ﺣﯿﺎت آن )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ،۱۳۷۴ ،
ج ،۳ص /۲۴۰ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،۱۳۷۴ ،ج ،۱۱ص۴۱۹ـ.(۴۲۴
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﯿﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ» :
« )آلﻋﻤﺮان(۲۸ :؛ درﺣﻘﯿﻘﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽﻫﺎ ﺑــﺎ ﻣﺆﻣﻨــﺎن ﺑﺎﺷــﺪ و دوﺳــﺘﯽﮐﺮدن ﺑــﺎ
ﮐﻔﺎر و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از آﻧﺎن .ﻋﺒــﺎرت »
« اﻧﻌﻄﺎف در ﺣﮑﻢ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﺷــﻨﺪ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...
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از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر اﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘــﺎر ﺧﻄــﺮ ﮔﺮدﻧــﺪ ،ﻣﺠﺎزﻧــﺪ از راه ّ
ﺗﻘﯿـﻪ و
ﺷﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﯽ و ّ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دﻓﻊ ّ
ﻣﻮدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮان دل ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ وﻻﯾﺖ آﻧﺎن ﺗﻦ ﻧﺪﻫﻨﺪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۶۰ ،ج ،۴ص .(۲۷
در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ »
« )ﻧﺤﻞ ،(۱۰۶ :ﺟﻤﻠﻪ »
« اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻮم ﺷﺮط اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از »اﮐﺮاه« ،ﻣﺠﺒﻮرﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻔﺮ و ﺗﻈــﺎﻫﺮ
ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻤﺎن ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﮐﻔــﺮ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﻪ
ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑــﻪ اﯾﻤــﺎن ﺑﺎﺷــﺪ ،از ﻏﻀــﺐ ﺧــﺪا ﻣﺴــﺘﺜﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱۲ص.(۵۰۹
ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺎت اﺷﺎرهﺷﺪه ،اﺿﻄﺮار ،اﮐﺮاه و اﺟﺒــﺎر دﺷــﻤﻨﺎن ﮐــﺎﻓﺮ »
)آلﻋﻤﺮان (۲۸ :از ﻋﻮاﻣﻞ ّ
ﺗﻘﯿﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ در اﯾﻤﺎن »

«
« )ﻧﺤــﻞ (۱۰۶ :از

ﺷﺮاﯾﻂ آن اﺳﺖ.

 .۴ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮی
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺗﺨﯿﯿﺮی ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻓﻌﻞ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را از ﻣﮑﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
او را ّ
ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧــﻮد ،ﯾﮑــﯽ از ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ اﻋﻼﻣــﯽ را اﺧﺘﯿــﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﮐﻔﺎراتاﻧﺪ.

۱ـ .۴اﻧﻌﻄﺎف در ﮐﻔﺎرات
»ﮐﻔﺎره« از ّ
ﻣﺎده »ﮐﻔﺮ« ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿــﺰی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺪان
ﮔﻨﺎه را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﮔﻨﺎه و ﺟﺰ آن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۵ص /۱۴۸راﻏــﺐ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،۱۴۳۱ ،ص (۷۱۷ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﯽ از وﺟﻮه ،زﺷﺘﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ،
 ،۱۳۷۴ج ،۶ص» .(۱۶۴ﮐﻔﺎره« را ازآنرو ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫــﺎن را ﻧــﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﯾــﺎ آﻧﻬــﺎ را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎره ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻇﻬﺎر ﯾﺎ ﻗﺘــﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤــﺪ ﮐــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ آﻧﻬــﺎ را در ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ ﺗﺒﯿــﯿﻦ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺪان اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳــﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈــﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۵ص .(۱۴۸درذﯾــﻞ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﺼــﺎدﯾﻖ
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اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﮐﻔﺎرات در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
۱ـ۱ـِ .۴ﻇﻬﺎر

»ﻇﻬﺎر« از ّ
ﻣﺎده »ﻇﻬﺮ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﭘﺸﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤــﺎن ،ج ،۴ص .(۵۲۸در دوران ﭘــﯿﺶ از
«؛

اﺳﻼم »ﻇﻬﺎر« ﻧﻮﻋﯽ ﻃﻼق ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽﮔﻔــﺖ» :

ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐــﻪ آﻣﯿــﺰش ﺑــﺎ او ﺣـﺮام اﺳــﺖ،
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،زن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮش ﺣﺮام ﻣﯽﺷﺪ:
« )ﻗﻤﯽ ،۱۳۶۳ ،ج ،۱ص /۱۴ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،۱۴۱۵ ،ج ،۵ص.(۱۴۳
»
ّ
»ﻇﻬﺎر« در دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ و از ﻃﻼقﻫﺎی ﻣﺮﺳــﻮم آن دوران
ﺑﻮد )ﺟﻮاد ﻋﻠﯽ ،۱۹۷۸ ،ج ،۵ص۵۵۰ـ ،(۵۵۱اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،ﻗﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ اﯾــﻦ ادﻋــﺎ را ﻣــﺮدود
« )اﺣــﺰاب (۴ :و آن را »ﺳــﺨﻨﯽ زﺷــﺖ و

ﮐــﺮد» :

« ،وﻟــﯽ

ﺑﺎﻃﻞ« داﻧﺴﺖ» :

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن را »ﻇﻬﺎر« ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ را ﻣﺸــﺮوط ﺑــﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ از ﺑﺎب اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﺴﻬﯿﻞ ،ﻣﺮﺗﮑﺒـﺎن را ﻣﯿــﺎن ﭼﻨــﺪ اﻣــﺮ ّ
ﻣﺨﯿـﺮ ﮐــﺮد؛ ﺷــﺎﯾﺪ
ﺑﻪاﯾﻦدﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻔﺎره ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم آن ﻧﺸﻮد:
اﻟﻒ( آزادﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤــﺎس و آﻣﯿــﺰش ﺑــﺎ زﻧــﺶ آن را اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ:
« )ﻣﺠﺎدﻟﻪ.(۳ :

»

ـﺎه ﭘﯽدرﭘــﯽ روزه
ب( ﻇﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آزادﮐﺮدن ﺑﻨﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﻣـ ِ
« )ﻣﺠﺎدﻟﻪ.(۴ :

ﺑﮕﯿﺮد» :

ج( درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺼﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ را اﻃﻌﺎم ﮐﻨــﺪ» :
« )ﻣﺠﺎدﻟﻪ.(۴ :
۲ـ۱ـ .۴ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻠﻤﻪ »أﯾﻤﺎن« ﺟﻤﻊ ﯾﻤﯿﻦ و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻗﺴﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﻋﺮاب در ﺣﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎنﺑﺴــﺘﻦ
و ﻫﻢﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺪن ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﻓﺸﺮدﻧﺪ» ،ﯾﻤــﯿﻦ« را ﺑــﻪﻃﻮر ﻣﺠــﺎز ﺑــﻪﻣﻌﻨﺎی ﺳــﻮﮔﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻗﺮﺷﯽ ،۱۳۷۱ ،ج ،۷ص .(۲۷۳راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

۱۱۷

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

»ﯾﻤﯿﻨﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﺎره اﺳــﺖ از ﯾﻤـﯿﻦ ﺑــﻪﻣﻌﻨﺎی دﺳــﺖ ،ﺑــﻪاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﻏﯿﺮ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،۱۴۳۱ ،ص.(۸۹۳

ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ« و »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘــﯽ« .ﻣﻘﺼــﻮد از
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی در ﻗﺼﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳــﻮﮔﻨﺪ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻓﻘــﻂ از روی
ﻋــﺎدت ﯾ ـﺎ ﺳــﺒﺐ دﯾﮕــﺮی ﺑــﺮ زﺑــﺎن ﺟــﺎری ﺷــﻮد )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص۳۳۲ـ ،۳۳۴ج،۶
ص (۱۶۳و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﺴﯽ را ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» :

« )ﺑﻘﺮه:

 /۲۲۵ﻣﺎﺋﺪه ،(۸۹ :اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراده و ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺪ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﻠــﯽ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮک آن ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺆاﺧﺬه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑـﻪدﻧﺒﺎل
« )ﻣﺎﺋﺪه (۸۹ :و ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﮐــﺎر ﮐﻔــﺎره

دارد» :

ﺑﭙﺮدازد .ﮐﻔﺎره ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
« )ﻣﺎﺋﺪه.(۸۹ :

اﻟﻒ( اﻃﻌﺎم ده ﻧﻔﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ» :
ب( ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ده ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ» :
ج( آزادﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮده» :

« )ﻣﺎﺋﺪه.(۸۹ :

« )ﻣﺎﺋﺪه.(۸۹ :

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦﺻﻮرت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﺨﻔﯿﻒ دﯾﮕﺮی داده و او را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ روز روزه ﻣﺄﻣﻮر ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ» :
« )ﻣﺎﺋﺪه .(۸۹ :اداﻣﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻔﺎره ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
آدﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و درﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷــﻮد» :
« )ﻣﺎﺋﺪه.(۸۹ :
۳ـ۱ـ .۴ﺷﮑﺎر در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮم
»ﺣﺮم« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﺣـﺮام و ﻣﻌﻨــﺎی اﺻــﻠﯽ اﯾـﻦ ﮐﻠﻤــﻪ ﻣﻨــﻊ اﺳــﺖ و ازﻫﻤـﯿﻦرو زﻧــﺎن را »ﺣــﺮم«
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮدان دﺳﺖ اﻏﯿﺎر را از آﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺮوم را ﻧﯿﺰ ازاﯾﻦرو ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﮐﻪ
از روزی ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳــﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۶ص .(۲۰۵ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ » ُﺣـ ُﺮ ٌم« ﺟﻤــﻊ
»ﺣﺮام« ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﺧﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪاﻧﺪ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،۱۳۷۵ ،ج ،۱۲ص.(۱۲۰
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺸﺘﻦ ﺷﮑﺎر درﺣﺎل اﺣﺮام را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳــﺖ» :
« )ﻣﺎﺋﺪه .(۹۵ :آﻧﮕﺎه ﻫﺮﮐﺲ از روی ﻋﻤﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺮای او ﮐﻔﺎره ﻗﺮار

۱۱۸

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

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

داده اﺳﺖ» :

ﺗﺨﯿﯿﺮی ﻗﺮار داده ،ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن را ّ
ﻣﺨﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ اﻗﺪام ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻫﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ اﺳــﺖ» :

« و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻧﻈﯿﺮ آن ﺷﮑﺎر ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل و دﯾﻨﺪار
اﺳﺖ» :

« )ﻣﺎﺋﺪه.(۹۵ :

ب( اﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ» :
ج( روزه داﺷﺘﻦ» :

« )ﻣﺎﺋﺪه.(۹۵ :
« )ﻣﺎﺋﺪه.(۹۵ :

 .۵ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ )ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ(
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮم از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،اﻧﻌﻄﺎف از ﻧﻮع ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪﻣﺜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﻧﻘــﺾ
ﻋﻬﺪ و ﺑﺪﻋﻬﺪی دﯾﮕﺮان ،ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻢﺳﻄﺢ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾــﺖ ﺷــﺮط ﻋــﺪاﻟﺖ اﺧﺘﯿــﺎر ﮐﻨــﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﻟﯿﻞ آن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺿﺮورتﻫﺎ و اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﻮده ﺑﺎﺷــﺪ .آﯾــﺎت
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑــﺎ ﮐــﺎﻓﺮان و ﻣﺸــﺮﮐﺎن ﭘﺮداﺧﺘــﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن در ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

۱ـ .۵دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران
ﻗﺘﺎل در اﺳﻼم ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎع دارد و ﻣﻌﻨﺎی آن ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴــﯽ را
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ وی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ .دﻓﺎع ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻮزه اﺳﻼم ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﮐﻔﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ازاﯾﻦرو اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻪوﺳـﯿﻠﻪ ﻗﺘــﺎل ﺑــﺎ ﮐﻔــﺎر از ﺣــﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن ﺗﺠﺎوز و ﺧﺮوج از ﺣــﺪ و ﻣــﺮز اﺳــﺖ
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص۸۸ـ.(۸۹
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧــﺎن را داﺷــﺘﻨﺪ ،دﺳــﺘﻮراﺗﯽ
ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن در آﯾﺎت ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
)ﺑﻘﺮه.(۱۹۰ :

۱۱۹

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

)ﺑﻘﺮه.(۱۹۱ :
)ﺑﻘﺮه.(۱۹۳ :
)ﺑﻘﺮه.(۱۹۴ :

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﯾﻪ ،دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺎدر ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻋﺎﯾـﺖ ﻋــﺪاﻟﺖ ﺗﻮﺻــﯿﻪ
ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﺣﺪ ﺗﺠــﺎوز ﻧﮑﻨﯿـﺪ« .در آﯾـﻪ ﺑﻌــﺪ ،ﺑــﺎ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺳــﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﻬﺎ ]ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﻣﺘﺠﺎوزان[ را ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و از آﻧﺠــﺎ ﮐـﻪ ﺷــﻤﺎ را ﺑﯿـﺮون
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ]ﻣﮑﻪ[ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ«؛ زﯾﺮا اﯾﻦ دﻓــﺎع ﻋﺎدﻻﻧــﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﻪﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘــﯽ اﺳــﺖ .ﺳــﭙﺲ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﭘﯿﮑﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ« ،وﻟﯽ »اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬــﺎ را ﺑــﻪ ﻗﺘــﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ) «...ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص۱۸ـ.(۲۳
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺮض ﻧﺎزل
ﺷــﺪهاﻧﺪ و آن ﺗﺸــﺮﯾﻊ ﻗﺘــﺎل ﺑــﺎ ﻣﺸــﺮﮐﺎن ﻣﮑ ـﻪ اﺳــﺖ ﮐ ـﻪ ﺳــﺮ ﺟﻨــﮓ ﺑــﺎ ﻣﺆﻣﻨ ـﺎن داﺷــﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻠــﻪ
»

« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺼﺎص در ﺟﻨﮓ و آدمﮐﺸــﯽ و ﺧﻼﺻــﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ

ﺑﻪﻣﺜﻞ دارد ،ﻧﻪ ﺟﻨﮓ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و) ...ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص.(۸۹

۲ـ .۵ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ
ﻣﻌﺎﻫﺪه از رﯾﺸﻪ »ﻋﻬﺪ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮارداد دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ» .ﻋﻬﺪ« ﻣﻌــﺎﻧﯽ دﯾﮕــﺮی ﻧﯿــﺰ دارد ،وﻟــﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻬﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد؛ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿــﺎن دو ﻧﻔــﺮ،
دو ﮔﺮوه ،دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه و ﻓﺮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺧــﺪا و اﻧﺴــﺎن ﺗﺤﻘــﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،۱۳۸۰ ،ج ،۳ص۱۷۶ـ.(۱۸۲
ّ
ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﭘﯿﻤﺎنﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و وﻓﺎدارﺑﻮدن ﺑﻪ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻــﻞ ﻣﺴــﻠﻢ ﻗﺮآﻧــﯽ دارای اﺣﺘـﺮام و
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ .در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻮد و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ واﺟــﺐ اﺳــﺖ» :
« )اﻧﻌﺎم (۱۵۲ :و »
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳــﺖ» :
« )ﺑﻘﺮه.(۲۷ :

« )ﻣﺎﺋــﺪه (۱ :و ﻋﻤــﻞﻧﮑﺮدن

۱۲۰

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده رواﺑﻂ داﺧﻠــﯽ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻼﺻــﻪ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮآن آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﮐﺎﻓﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑــﻪ ﺗﻌﻬــﺪات ﺧــﻮد ﭘﺎیﺑﻨــﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم را ﯾﻬﻮد و ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﯽداﻧﺪ» :
« )ﻣﺎﺋﺪه ،(۸۲ :وﻟﯽ ﻫــﺮ زﻣــﺎن ﭘــﺎی ﻋﻬــﺪ و ﭘﯿﻤــﺎن ﺑــﻪﻣﯿﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ
ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦﺷﺮط ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷــﻨﺪ» :
« )ﺗﻮﺑﻪ.(۷ :
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣــﺄﻣﻮر ﺷـﺪهاﻧﺪ ﺑــﻪﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬــﻮر ﻧﺸــﺎﻧﻪای
ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ،ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ را ﻟﻐــﻮ ﮐﻨﻨــﺪ و آن را ﺑﯽاﻋﺘﺒــﺎر ﺷــﻤﺎرﻧﺪ:
»

« در آﯾﻪ ﺷــﺮﯾﻔﻪ ﺑــﻪ

« )اﻧﻔﺎل .(۵۸ :ﻣﻘﺼﻮد از »

ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎق ،ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﺮس از ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آﺷﮑﺎرﺷﺪن ﺷﻮاﻫﺪ و اﻣــﺎراﺗﯽ اﺳــﺖ
ﺑــﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻧﻘــﺾ ﭘﯿﻤــﺎن را در ﺳــﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧــﺪ )ﻫﺎﺷــﻤﯽ رﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﯽ ،۱۳۸۶ ،ج،۶
ص .(۳۹۶در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻮری ﻓﺮاﺗﺮ از ﻟﻐﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :
« )ﺗﻮﺑﻪ .(۱۲ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺷــﻮد» :

«

)ﺗﻮﺑﻪ(۱۳ :؛ ﭼﺮا ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻦ ﻧﺒﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟

 .۶ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی )ﻧﺴﺦ(
ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرم از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔــﺮ
در ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،دراﯾﻦﺻــﻮرت
ﻧﺴﺦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺑﻖ از ﺣﻮزه اﺟﺮا و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ از
ﺑﺎب رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾــﺎت ﻗــﺮآن،
ﻫﺪف از ﻧﺴﺦ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻮده اﺳــﺖ» :
« )ﺑﻘــﺮه .(۱۰۶ :ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

۱۲۱

اﻟﻒ( ﺗﺮﺑﯿــﺖ و ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﻣــﺮدم و ﺟﺪاﺳــﺎزی ﻣﺆﻣﻨــﺎن از ﻏﯿﺮﻣﺆﻣﻨــﺎن :در ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻗﺒﻠــﻪ از
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ و زدودن اﯾﻦ ّ
ﺗﻮﻫﻢ از دل ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ داﺷﺖ درﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﮐﻌﺒﻪ را ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﭼﺮا از ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای دﻓﻊ
اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺣﮑﺎم ﺟﺰ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺣﮑـﺎم ﻫــﻢ ﺗﺮﺑﯿـﺖ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣــﺮدم و ﻫــﻢ ﺟﺪاﺳــﺎزی
ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻏﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان از ﻋﺎﺻﯿﺎن ﻣﺘﻤﺮد اﺳــﺖ» :
)ﺑﻘــﺮه) «(۱۴۳ :ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ،۱۳۷۴ ،
ج ،۱ص۴۸۸ـ.(۴۸۹
ب( ﻣﺒﺎحﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن :در اواﯾﻞ اﺳﻼم ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑــﺎ زﻧــﺎن در
ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﭼﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه و ﺣﮑــﻢ
اﻟﻬﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑــﺎ آﮔــﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺿــﻮع ،ﺣﻼلﺑــﻮدن ﻣﺒﺎﺷــﺮت ﺑــﺎ زﻧــﺎن در
«.

ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺣﺮﻣﺖ آن را ﻧﺴﺦ ﮐــﺮد» :
)ﺑﻘﺮه (۱۸۷ :ﺳﭙﺲ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :
)ﺑﻘﺮه) «(۱۸۷ :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۲ص.(۶۵

ج( ﻣﻌﺎفﺳﺎﺧﺘﻦ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐــﺮم :ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻧﺠﻮا ﮐﺮدن ﺑﺎ رﺳــﻮل ﺧــﺪا را ﺑـﺮای ﺧــﻮد ﻧــﻮﻋﯽ اﻣﺘﯿـﺎز و ﺗﻘــﺮب ﺑــﻪ اﯾﺸــﺎن ﺑﻪﺣﺴــﺎب
ﻣﯽآوردﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﺧﻮد را از اﺻﺤﺎب ﺧﺎص آن ﺣﻀﺮت واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧــﺪای ﺗﻌــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ
ً
آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب در ﮔﻮﺷﯽ ﺳــﺨﻦ ﺑﮕﻮ ﯾﯿـﺪ ،ﻗــﺒﻼ ﺑــﻪ ﻓﻘــﺮا ﺻــﺪﻗﻪ دﻫﯿـﺪ:
« )ﻣﺠﺎدﻟــﻪ .(۱۲ :ﺧــﻮدداری

»

ﻣﺆﻣﻨﺎن از دادن ﺻﺪﻗﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺴﺦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﻧﺰول ﺣﮑﻢ
ﺟﺪﯾﺪ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورد» :
)ﻣﺠﺎدﻟﻪ) «(۱۳ :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱۹ص.(۳۲۹
د( روﺷﻨﮕﺮی در ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺑﻖ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺗﺼﺮﯾﺢ آﯾﻪ  ۱۵ﺳــﻮره ﻣﺒﺎرﮐــﻪ ﻧﺴــﺎء ،زﻧــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ دﭼــﺎر ﻋﻤــﻞ
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻓﺤﺸــﺎ )زﻧــﺎ( ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ،درﺻــﻮرت اﺛﺒــﺎت ﺟﺮﻣﺸــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ ﭼﻬــﺎر ﺷــﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﯾــﺪ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫــﯽ ﺑـﺮای آﻧــﺎن ﻗـﺮار دﻫــﺪ:

۱۲۲

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

»
« .ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ آﯾــﻪ »

« .ﺧﺪاوﻧــﺪ

آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪزدن ﺑــﻪ زﻧﺎﮐـﺎران ﻧﺴــﺦ ﮔﺮدﯾـﺪ:
)ﻧــﻮر) «(۲ :ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص.(۳۸۲

»

در رواﯾﺘﯽ ﻣﻨﻘﻮل از رﺳﻮل ﺧﺪا وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ از ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ راه را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻫﺮﮔﺎه دو ﺑﮑﺮ ]ﻣﺮد و زن
ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ[ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺎه دو ﺑﯿﻮه ّﺛﯿ ﺐ ]ﻣﺮد و
زن ازدواج ﮐﺮده[ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺻﺪ ﺿــﺮﺑﻪ ﺷــﻼق ﺑﺰﻧﯿ ـﺪ و ﺳﻨﮕﺴــﺎر ﮐﻨﯿ ـﺪ )ﻋﺮوﺳــﯽ
ﺣﻮﯾﺰی ،۱۴۱۵ ،ج  ،۱ص  ،۴۵۶ح .(۱۲۲

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
اﺳﻼم دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن در ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﺴﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن در وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑــﻮده،
ﺑﺮای ﻣﮑﻠﻔﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺗﻮان و ﻃﺎﻗﺖ آﻧﺎن درﻧﻈﺮ دارد و ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗــﺮ از
ﺗﻮان ﻣﮑﻠﻒ از او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آن در ﺣﻮزه ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷــﺮﻋﯽ اﺳــﺖ؛ ﯾﻌﻨــﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﺣﮑﺎم را ﺑﺎﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ واﻗﻌﯿــﺎت و ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ در ﺣﮑﻢ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺗﺨﻔﯿــﻒ ﻣﯽدﻫــﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﻪ او ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .ﺿﻤﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺎیﺑﻨﺪی در ﻣﻌﺎﻫــﺪات،
درﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺟﺎزه ﺗﺨﻠﻒ از ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑــﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳــﺨﺘﯽﻫﺎی
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺸﺮﯾﻊ در اﺳــﻼم را
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی دﺷﻤﻨﺎن آن در ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻊ ،دﯾﻨﯽ ﺳــﺎده،
آﺳﺎن و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺤﺘــﻮای آن ﺑﻪﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺤــﻮﻻت

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

۱۲۳

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﻠﻔﺎن از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد اﺣﮑﺎم
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ادﻋﺎی ﺛﺎﺑﺖﺑﻮدن ﻫﻤﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨــﯽ را ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﻃــﻞ ﻣﯽﮐﻨــﺪ؛ ﭼﺮاﮐــﻪ در
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺗﺪارک ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬــﺎ
ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﻼم ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑــﺖ و ﺑـﺮای ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﻣﺘﻐﯿــﺮ ،وﺿــﻊ
ﻣﺘﻐﯿﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﺻــﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎفﭘــﺬﯾﺮی داده اﺳــﺖ ،ﻓﻘﻬــﺎ از آن ﺑــﻪ »ﻗﻮاﻋــﺪ
ﺣﺎﮐﻤﻪ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی ،۱۳۸۹ ،ج ،۳ص .(۱۹۴اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻨﺸــﺄ اﺳــﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑــﺎم ﺟﺰﺋﯽاﻧــﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه اﺿﻄﺮار ،ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر ،ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ ﻋﺴﺮوﺣﺮج و. ...

۱۲۴

اﻟﯿﺎس ﭘﻮراﮐﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زاﻫﺪی و ﺳﯿﺪﻣﻨﺬر ﺣﮑﯿﻢ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﮑﺮم؛ ﻟﺴﺎناﻟﻌﺮب؛ ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر۱۳۷۵ ،ق.
 .۲اﻧﻮری ،ﺣﺴﻦ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ؛ ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.۱۳۸۱ ،

ّ
اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯽ ﺗــﺎر ﯾﺦاﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞاﻹﺳــﻼم؛ چ ،۲ﺑﯿــﺮوت :داراﻟﻌﻠــﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾــﯿﻦ،
 .۳ﺟﻮاد ،ﻋﻠﯽ؛

۱۹۷۸م.
 .۴دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ؛ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۷۳ ،
 .۵راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦﺑﻦﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآناﻟﮑــﺮ ﯾﻢ؛ چ ،۶ﻗــﻢ :ذویاﻟﻘﺮﺑــﯽ،
۱۴۳۱ق.
 .۶زﺑﯿﺪی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ؛ ﺗﺎجاﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮاﻟﻘﺎﻣﻮس؛ ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻬﺪاﯾﻪ۱۳۸۵ ،ق.
 .۷ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان؛ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﺳــﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺳــﻮی ﻫﻤــﺪاﻧﯽ؛
چ ،۵ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۴ ،
 .۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞﺑﻦﺣﺴﻦ؛ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ.۱۳۶۰ ،
 .۹ﻃﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ؛ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﺤﺮ ﯾﻦ و ﻣﻄﻠﻊاﻟﻨﯿﺮ ﯾﻦ؛ ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی.۱۳۷۵ ،
 .۱۰ﻋﺮوﺳــﯽ ﺣــﻮﯾﺰی ،ﻋﺒــﺪ ﻋﻠﯽﺑﻦﺟﻤﻌــﻪ؛ ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻧــﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ؛ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺳﯿﺪﻫﺎﺷــﻢ رﺳــﻮﻟﯽ
ﻣﺤﻼﺗﯽ؛ چ ،۴ﻗﻢ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن۱۴۱۵ ،ق.
 .۱۱ﻋﻤﯿﺪ ،ﺣﺴﻦ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ؛ ج ،۲چ ،۲ﺗﻬﺮان :اﺷﺠﻊ.۱۳۹۰ ،
 .۱۲ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻌﻮد؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﯿﺎﺷﯽ؛ ﺗﻬﺮان :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۸۰ ،ق.
 .۱۳ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻼﻣﺤﺴﻦ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺼﺎﻓﯽ؛ چ ،۲ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪر۱۴۱۵ ،ق.
 .۱۴ﻓﯿــﻮﻣﯽ ،اﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤــﺪ؛ اﻟﻤﺼــﺒﺎحاﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓــﯽ ﻏﺮ ﯾــﺐ اﻟﺸــﺮحاﻟﮑﺒﯿﺮ ﻟﻠﺮاﻓﻌــﯽ؛ چ ،۳ﻗــﻢ:
داراﻟﻬﺠﺮه۱۴۱۴ ،ق.
 .۱۵ﻗﺮﺷﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ؛ ﻗﺎﻣﻮس ﻗﺮآن؛ چ ،۶ﺗﻬﺮان :داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۳۷۱ ،
 .۱۶ﻗﻤﯽ ،ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﺮاﻫﯿﻢ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻤﯽ؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﯿﺐ ﻣﻮﺳﻮی؛ چ ،۳ﻗﻢ :داراﻟﮑﺘﺎب.۱۳۶۳ ،
 .۱۷ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ؛ اﺧﻼق در ﻗﺮآن؛ ج ،۲چ ،۴ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴــﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ و ﭘﮋوﻫﺸــﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ی در اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۸۰ ،
 .۱۸ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ؛ اﺳﻼم و ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎن؛ ج ،۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۸۴ ،
 .۱۹ـــــ ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر؛ ج ،۳ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۸۹ ،
 .۲۰ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ؛ چ ،۹ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۷۵ ،
 .۲۱ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۳۷۴ ،
 .۲۲ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ؛ چ ،۵ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۸۶ ،

۱۲۵

