
  1  مطالب فهرست

 

  

  



 رويكردي به حقوق زنان  2

 

 

 

 

 

 

 � ����� 
 همه بانوان بزرگ و شايسته

 همسران صبور  به مادران فداكار،

 و دختران نجيب و با ايمان

  

  

  

  



  3  مطالب فهرست

 

  

  به همراه

  مروري كوتاه بر زندگي، مباني و فتاواي
  )دامت بركاته(حضرت آيت اهللا العظمي صانعي 

  

  :شامل دو دفتر

  هاي ، مباني و انديشهسيري در زندگي، كارنامه: دفتر اول

 در قلمرو حقوق زن : دفتر دومو صانعي آيت اهللا العظمي 

  

  

  

	� ��� ا����ني��  

   ـ ����٩٧ی�

 
  



 رويكردي به حقوق زنان  4
 

  

  نانتشارات فقه الثقلي

  

  

  روی��د� � ��ق ز�ن
  مروري كوتاه بر زندگي، مباني و فتاواي : به همراه

  )دامت بركاته(حضرت آيت اهللا العظمي صانعي 

  

  

  ت فقه الثقلينانتشارا :ناشر

  الثقلين مؤسسة فرهنگي فقه :گردآورنده

  زمزم :چاپ  ■ نويس  :ليتوگرافي

  1397 پاييز / اول :نوبت چاپ
  

  محفوظ استبراي ناشر تمامي حقوق 
  

  

  

  

  162، پالك )ناصر (كوچه پنجم، 37، كوچه )صفائيه(خيابان شهدا  قم، : مديريتدفتر

  37185-967 :ستي صندوق پ / 37137 - 47664 :كدپستي

  )025 (37835109 :نمابر) / 025 (37835101 ـ 8 :تلفن

  134 قم، خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه اول، واحد :پخشدفتر نشر و 

  37185 ـ 557 :صندوق پستي / 37156 ـ 99965 :كدپستي

  )025 (37835091 :نمابر) / 025 (37835090 :تلفن

 info@feqh.ir :كترونيكيپست ال  /  www.feqh.ir :وب سايت

 

  

  

  

  



  5  مطالب فهرست

 
  

  

  

  مطالبفهرست 

  

 مطالبفهرست 

  

  

  

  9............................................................................................................................ شگفتار  يپ

  

   دفتر اول

  يها شهي و اندي كارنامه، مبان،ي در زندگيريس

  17/  ي مدظله العالي صانعي اهللا العظمتيآ

  

  19.......................................................................  مرجع كي  ي كوتاه در زندگ يريس: گفتار اول 

  19......................................................... ي و اجتماع   ي حوزو ،ي علم گاهي جا : بخش اول

  41....................................................... ) بود همسر  ادي( پنجاه ساله   اري اد ي: بخش دوم 

  59.............................................................. اي  اجتهاد پو  يا يو اح) س (ين يامام خم : گفتار دوم 



 رويكردي به حقوق زنان  6

  88............................................................................  ها دگاه يها و د    شهي اند دهيچك  بر: گفتار سوم 

  88........................................................................................................... ها شهي  انددهي چك

  119........................................................  زنان ريدرخشش و تداوم عاشورا با حضور ش      

  124........................................................................  اي  اجتهاد پو ري  در مس ييها گام : ارمگفتارچه  

ت اهللا العظمي صانعي مدظلـه  پيرامـون فقـه جـواهري و              يگفت و گو با حضرت آ     

  129.............................................................................. يعبدالكريم رضوان  / حقوق بشر   

 اهللا العظمي صانعي مدظله  پيرامون فقه سـنتي و فقـه             تيگفت و گو با حضرت آ     

  153............................................................................ فريد مدرسي، مريـم باقـي    / پويا  

  164...........................................................................................  درباره قاعده عدالت  : گفتار پنچم 

  164..............................................................................................................  بخش مكتوب 

  168..............................................................................................................  يبخش شفاه 

  193................................................  استاد يها و مبان    روش ،ي فقه كردي  رو درباره : ششم گفتار 

انعي اهللا العظمـي صـ   مباني كلي و فقهي استاد معظم حضرت آيت  نگاهي به: گفتار هفتم

  207.......................................................................................................................... ) مدظله العالى(

  

   دفتر دوم

  ي ـ حقوقي فقهيها دگاهي در آرا و ديريدر قلمرو حقوق زن س

  229/  ي صانعي اهللا العظمتيحضرت آ

  

 بـر كرامـت انـسان و حقـوق          دي با تأك  ني نو ي فتاوا يبرخ( و فقاهت    تيمرجع: جستار اول 

  231.............................................................................................................................................. )زن

  231..................................................................................................  مرجعيت و افتا  ) الف

  236......................................................................  اهللا صانعي  تيمنظومه فقاهتي آ   ) ب

  258..............................................  معظم له ني نو يبرخي از نظرات فقهي و فتاوا    ) ج

  286.........................................................  در حوزه زنان  ي رويكردهاي جديد فقه    : جستار دوم  

  322..........................................................  دو گفتگو درباره حقوق زنان و مادران      : جستار سوم  



  7  مطالب فهرست

  323.....  ي صانع ي اهللا العظمتي با آ) حقوقدان  (  دكتر مهرپور يگفتگو :  بخش اول

  350......... ي صانع ي اهللا العظمتي با آ راني خبرنگار روزنامه ا   يگفتگو :  بخش دوم 

  365.......................................................................................... سنّ بلوغ دختران  : جستار چهارم   

  367....................................................................   مشهور ي رأينقد و بررس  : بخش يكم 

  378....................................................................... ) ماده يبرگز( مختار ي رأ: بخش دوم 

  389......................... » شهادت زن در اسالم  ي فقه يبررس«  از كتابيگزارش: جستار پنجم  

  392............................... ي عموم لي و داليارزش شهادت زن، اصل عمل   : بخش اول

  421.................................  ي ادله شهادت زنان در موضوعات فقه       يبررس: بخش دوم 

  436.............................................................................................. ارث زن از شوهر: جستار ششم  

  488........... برد؟  ي ارث ميبه طور كل)  در صورت انحصار(چرا زن از شوهر  : جستار هفتم  

  502. ) مادر بر كودكان    تيحضانت و وال    (يمادر به عنوان سرپرست قانون      :  جستار هشتم  

  506.............................................................  ادر بر فرزندان   ثبوت واليت م  : مبحث اول

  517..........................................................  تقدم واليت مادر بر جد پدرى     : مبحث دوم 

  531.........................................................................  ب است طالق خُلع بر مرد واج : جستار نهم  

  571............................................................................  زن و مرد در قصاص برابرند   : جستار دهم  

  574.................................................... مي قصاص انسانها در قرآن كر    يبرا: كمي بخش 

  582.............................................................  قصاص ي نابرابر  ينقد و بررس  : بخش دوم 

  607.............................................................................   زن و مرد برابر است هيد: ازدهميجستار   

  609.............................................................................  زن و مرده ي ديبرابر : بخش اول

  617....................................  ديه زن و مرد ي ديدگاه نابرابر   ينقد و بررس  : بخش دوم 

 سـه   شي و مقاالت هما   ي از چند سخنران   يگزارش (هي به نشست د   ينگاه: جستار دوازدهم 

  634................................................................................................. )گانه در تهران، اصفهان و قم  

  639...................................................................................... »ها  آوري نهاد اجتهاد و نو    «

  644.............................................................  »هي  د ستمي  سي و نظر ي عمل يها  چالش «

  650.................... »راني اي اسالم يهاي آن در نظام حقوقي جمهور        ديه و چالش «

  659.......................................................................  »اتي مواد قانون د    ي بر برخ يگذر«



 رويكردي به حقوق زنان  8

  662...........................................................................................  »هي  نشست د  هيدر حاش «

  667............................................................... هي از چكيده مقاالت نشست د    ييها   نمونه

  671...................................................................................................... )دهيگز(نامه    كتاب

  

  

  



  9  يشگفتارپ

 
  
  
  

  پيشگفتار

  
 پيشگفتار

  
  

ي انـسانيت و جوامـع بـشري          ي مـؤثري از پيكـره       زنان همـواره نيمـه     .1
است و زن اساس خانواده     از سوي ديگر خانواده اساس جامعه        .اند  بوده

اي   رو زن در فرهنگ اسالمي، احترام، جايگـاه و منزلـت ويـژه              و از اين  
هــاي  و دهــهي اخيــر   گونــاگون تنهــا در ســدهيبــه عللــدارد و البتــه 

ي    بـه طـور گـسترده وارد مرحلـه          زنـان  ست كه تر به دوران ما     نزديك
 سـويي   ايـن واقعيـت از     .انـد   اي از زندگي اجتماعي و مدني گـشته         تازه

 و جوامـع بـشري بـه        زنـان برخاسته از گرايش و نيـاز انكـار ناشـدني           
 بوده و   آنانتر براي     پذيرش و تثبيت نقشي مؤثرتر و جايگاهي شايسته       

 را در پي داشته      درباره ايشان  اي   مسائل تازه  ، پيداش ي خود   هم به نوبه  
هــا، تــأمالت و  ي بحــث هــا دسـت مايــه  ايــن مــسائل و دغدغــه. اسـت 

... ن، فقيهان، مربيان، روانشناسان و     انديشمندان، حقوقدانا  هاي  پژوهش
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نهـضت  «ينـد بـه     آتوان از اين رونـد و فر        اي كه مي    بوده است؛ به گونه   
 .تعبير كرد» اجتماعي زنان

ترين مباحث موجود، چگـونگي       در اين ميان يكي از مهمترين و مطرح        .2
 هـر   حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زنـان و اسـتيفاي          

تر آن بوده و همين امر سبب گرديد تا نهضت نوين اجتماعي              چه كامل 
پرداختن . هاي آن موسوم گردد و طيفي از گرايش» فمينيسم«زنان به 

هـاي مربـوط بـه حقـوق زنـان و توجـه و اهتمـام ويـژه در                     به چـالش  
هاي مهم و پربار حقوق بـشر         شناسايي و دفاع از آن، كه يكي از شاخه        

هـاي    هاي اصلي بانوان بلكـه يكـي از دغدغـه           ز خواسته است، نه فقط ا   
 .مهم فعاالن فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مذهبي قرار گرفته است

هاي گونـاگون     ي وجوه، ابعاد، انواع و تلقي       در حقيقت فمينيسم با همه     .3
ي شوق و گرايش سرشار زنـان و فرزنـدان            مربوط به آن، بيشتر زاييده    

اي اسـت كـه در آن         هاي تـاريخ طـوالني     ها و كاستي    براي جبران ستم  
و تحقيـر شـده و      ! و موجـوداتي ضـعيفه    » جـنس دوم  «زنان به عنوان    

واره قلمـداد شـده و اغلـب شخـصيت و             گونه يا دست كم كـودك       كنيز
 .اند منزلتي برابر با مردان نداشته

در بينش الهي و در محضر وحي و عقل سليم، زن و مرد پيش و بيش                 .4
هايي كه بـه      هستند؛ انسان » انسان«يب بودن،   و رق » جنس مخالف «از  

هم نيازمندنـد     فرمان عقل و فطرت همتا و شريك و كفو يكديگرند، به          
توانند مكمل و يار شاطر و نه بار خاطر هم و مايه آرامش و رشـد                  و مي 

ايـن  . و لذات مشروع يكديگر و موجب استمرار و بقاي انسانيت باشـند           
كجا كـه   » سيمون دوبوار «ل خانم   بينش كجا و نگرش فمينيستي امثا     

بايد مخالف، مدعي، طلبكار و رقيـب         زن نه فقط مساوي بلكه حتي مي      
اينجاسـت كـه   ! و حتي بخواهد بر او برتري و استيال يابـد؟  ! مرد باشد؟ 

بـار شـيعه      هاي اسالم و فقه و فرهنگ پـر         ها و ظرافت    استخراج زيبايي 
ـ   درباره اين قشر مهـم و اثرگـذار جامعـه مـي            د موجـب شناسـايي     توان
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ي آن به ديگـر       ها و عرضه    هاي ديني نسبت به زنان و همه انسان         ارزش
 .ها و اديان و مذاهب باشد فرهنگ

خـوريم كـه اغلـب        مي درباره زنان در طول تاريخ به اين واقعيت تلخ بر          .5
شده و بـا ايـن        مظلوم بوده و به آنان به عنوان جنس دوم نگريسته مي          

دهند، گاه حتـي      ز جمعيت را تشكيل مي    قشر بزرگ بشري كه نيمي ا     
اديان الهي به طور عام و دين و شريعت          !بسان كاال برخورد شده است    

گونه خاصي، از بدو تولد در شبه جزيره عربـستان، همـواره بـا                خاتم به 
اين سؤال از سوي ملحدان مواجه بودند كه چرا حقـوق جـنس مؤنـث      

ست؟ در عربستان آن روز،     اي از موارد با جنس مذكر ناهمسان ا         درپاره
، اعطاي حقوق مشابه به زنان جزو خطـوط         6خاتمهنگام ظهور نبي    

  اي در ايفـاي     شد كه عبور از آن، مشكالت عديـده         قرمزي محسوب مي  
به همين دليل پيامبر اسالم و پس       .  ايجاد كرده بود   6پيامبررسالت  

 ، در مقاطع مختلف تـاريخ اسـالم چـه در          :از ايشان، ائمه معصومين   
گفتار و چه در كردار با ظرافت خاصـي حقـوق حتمـي زنـان را مـورد                  

هـاي بـزرگ و       اند و نسبت به دنياي تاريك آن روز گام          تأكيد قرار داده  
  .اند مؤثري برداشته

اي گـسترده دارد و در ميـان ايـن مباحـث،              مبحث حقوق زنان دامنـه     .6
احكام مجازات، جنسيت و مـسئوليت كيفـري، ديـه، شـهادت زنـان و               

 هميـشه   هـا    حضانت و ديگر نمونه    ، ارث، مساني آن با مردان، قصاص    ه
با ادعاي  .مورد بحث و جدل ميان فعاالن ديني و غير ديني بوده است

اين كه اسالم دين كامل و شامل است، همـواره ايـن پرسـش مطـرح                
شده كه اين دين چه نگرشي نسبت به حقوق بشر و بـه ويـژه زنـان و                  

هـاي    يل نداشتن آگـاهي كامـل از انگيـزش        كودكان دارد؟ برخي به دل    
. كننـد   ديني در اين فرآيند، دين را به تضييع حقوق آنـان مـتهم مـي              

هاي ناسـازگار     هاي متحجرانه از متون و قرائت       ناگفته پيداست برداشت  
با عمق شريعت رحماني ـ عقالني اسالم؛ در اين قضاوت ناعادالنه مؤثر  
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 نگاه ظاهري و سطحي به دين و واقعيت امر اين است كه با .بوده است

عدم اتكا به فقه نوانديشانه، بالنده و پويـا، كـه نيـاز زمـان و مكـان را                   

تـوان بـه      دانـد، نمـي     عناصري مهم در فهم دين و استنباط احكام مـي         

. هـا پاسـخ داد      انگيزان رفته و به بسياري شبهات و پرسش         جدال شبهه 

اه در فهم آيات، روايـات      عنوان چراغ ر    اگر عناصري كه نام برده شده به      

توان از يك     شك مي   و ديگر متون ديني مورد امعان نظر قرار گيرد، بي         

الزمـه  . نگاه برون ديني به نگاه درون ديني نسبت به حقوق بشر رسيد       

انديـشي را     اين مهم آن است كه انديشمندان هيچگاه راه گفتگو و هـم           

حترام متقابـل بـه     دچار انسداد و ايستايي نكنند و در وهله اول ضمن ا          

طرف گفتگو، با دليل و برهان متناسب بـا فطـرت و عقـل، بـه نقـد و                   

هاي جديد كه زاييده فكر بشر است پرداختـه و            بررسي حقوقي انديشه  

اي از  پس از برهه .هاي ديني بپردازند پس از آن، به تطبيق آن با آموزه

شمندان زمان، اينك سالهاست اين زمينه آماده شده كه گذشته از اندي          

وطني، ديگر انديشمندان و فعاالن حقوق بشري از اقصي نقاط جهـان،           

هـا، بـه      به ايران سرازير شوند تا در فراينـد گفتگـو و تـضارب انديـشه              

محضر بزرگان دينـي آمـده و دربـاره نگـاه و برداشـت دينـي آنـان از                   

  .مفاهيم حقوق بشري به گفتگو و مباحثه بنشينند

اي است كـه بـر خـالف          ي فقيه برجسته   صانع حضرت آيت اهللا العظمي    .7

جـنس  «رسم ديرين بـسياري از گذشـتگان و گذشـته گرايـان، زن را               

 مهـم ايـن     واسد  نش  داند و براي او حقوقي برابر با مردان مي          نمي» دوم

است كه اينها را عالمانه و شجاعانه از قرآن كـريم و بـا نقـد بـازخواني                 

 فقهـاي بـزرگ سـلف       ي  كند و به شـيوه      متون روايي و كهن مطرح مي     

و در اين راه بيش از همتايان خود تن به گفتگوها و مباحثـات              ! صالح  

  .چالشي پربار داده است
هـا    بدينگونه ايشان در جهت حل مـشكالت فقهـي و حقـوقي زنـان و خـانواده                

 حتـي در    مدافعان كيان خانواده بوده و    گامهاي مهم و مؤثري برداشته و همواره از         
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توجـه بـه سـرزنش        ايشان كه بـي   . اند  ها نگاشته   و تربيت نيز نكته   باب احكام تعليم    
 را  .سرزنشگران پـرچم فقـه و مبـاني و انديـشه انـساني اسـتادش امـام خمينـي                  

 كـه آيـا نبايـد در سـنت كهـن فقهـي       پرسـند  ميهمچنان باال نگه داشته، به حق       
ر فقه آيا به گمان سرزنشگران، د !خويش و ميراث ارجمند گذشته، بازنگري كنيم؟

نگري و واقـع بينـي         فزونتري براي كرامت انسان، عقلگرايي، عرف      جايپربار شيعه   
آيا مقاصد شريعت و آرمانهاي واالي ديني بـر نوسـازي روشـها و اجتهـاد      !نيست؟

آيا فقه و حقوق كـه از علـوم انـساني و اجتمـاعي      !روزآمد و راهگشا، مؤثر نيست؟
 ! تأثر بماند؟  سياسي و اجتماعي جدا و بيتواند از تحوالت فكري، فرهنگي، است مي

و خود با نگاه ژرف فقهي اينگونه پرسشها را پاسخهايي مستند، مستدل و در خـور                
  .خوانيد هايي از آن را در اين مجموعه مي اند كه نمونه داده

  درباره اين كتاب

كتابي كه پيش رو داريد حاوي تبيين جايگاه فقهي و حقوقي زن از منظر ايـن                
  :د حوزوي است و از دو دفتر فراهم آمده استاستا

 مبـاني    از اي   زنـدگي، كارنامـه و گزيـده        گزارشـي از    گفتـار،  7دفتر اول شـامل     
  .هاي ديني، سياسي و اجتماعي آيت اهللا العظمي صانعي است انديشه

و بـه مناسـبت   شـده  مروري كوتاه بر زندگي علمي و اجتمـاعي ايـشان    نخست  
، اندكي نيز به زندگي خانوادگي و جايگاه زن )ق زنانحقو (موضوع اصلي اين كتاب  

  . شده است در زندگي ايشان پرداخته
ترين اسـتاد و مـراد        اصلي . جايگاه و روش اجتهادي امام خميني      در گفتار دوم  

 كه بخشي از مباني فكري       شد له را بطور اجمالي از ديدگاه ايشان نشان داده         معظم
  .ايشان را نيز در بر دارد

ــ هــا،  هــاي ايــشان كــه برگرفتــه از درس اي از انديــشه  گزيــدهار ســومدر گفت
ها تأكيد بر حقوق بشر       كه در آن   نقل شده است  ها و گفتگوهاست     ها، پيام  سخنراني

سـاز زن در كـربال و         در پايان گفتار نيز به حضور تاريخ        و و حقوق زن مشهود است    
  .پردازد ميقيام عاشورا 
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استاد پيرامون فقه جواهري، حقـوق بـشر و    از   گفتگوي مفصلي    در گفتار چهارم  
  .شاهد خواهيم بودروش اجتهادي ايشان 

قاعده عدالت و   « با استاد پيرامون      شامل گفتگوي مكتوب و شفاهي     گفتار پنجم 
  .است »نفي ظلم

  . هاي اجتهادي و مباني كلي و فقهي استاد است  درباره برخي روشگفتار ششم
دانشوران حوزوي و حاوي نگاهي ديگر به مبـاني          نيز به قلم يكي از       گفتار هفتم 

  .كلي و فقهي استاد و مكمل مباحث پيشين است
 كـه عمـدتاً برگرفتـه از گفتارهـا، خـاطرات، گفتگوهـا و               )دفتر اول  ( اين دفتر 

هاي ايشان است، در حقيقت در بردارنده كليات، مباني و اصول اعتقـادي              سخنراني
  .قدمه الزم و مدخلي بر دفتر دوم استو اجتهادي ايشان است و به عنوان م

تـه از حواشـي، تعليقـات،        است كـه عمـدتاً برگرف       جستار 12  شامل اما دفتر دوم  
 دربـاره مـسايل،     معظـم لـه     از تحقيقات و درس گفتارهاي تـدوين يافتـه       تأليفات،  

  : به شرح ذيل استباشد،  مياحكام و حقوق زنان
ستاد با تأكيد بر كرامت انسان       شامل سيري در برخي فتاواي نوين ا       جستار اول 

 است و در آن نزديـك بـه چهـل نمونـه از فتـاواي نـوين ايـشان بـا                      انو حقوق زن  
بندي دفتر اول  اين جستار خود به منزله جمع. مختصري از داليل آورده شده است

  .شود اي بر دفتر دوم تلقي مي و هم مقدمه
 است زكي ميالد ب به ناماي قابل توجه از دانشوري عر  ترجمه مقالهجستار دوم

كه در آن به رويكردهاي جديد فقه شيعه در حوزه زنان پرداخته و آيت اهللا صانعي                
  .هاي نوين در عصر جديد دانسته است را از پيشاهنگان طرح ديدگاه

گفتگوي مفـصل   .  شامل دو گفتگو با استاد درباره حقوق زنان است         جستار سوم 
برجسته و عضو سابق شوراي نگهبـان قـانون         حقوقدان  (اول از سوي دكتر مهرپور      

  .گفتگوي دوم از سوي روزنامه ايران صورت گرفته است. است) اساسي
 سن بلوغ دختران را در دو بخش به روش اجتهادي مطرح كـرده              جستار چهارم 

  .و به نقد ديدگاه مشهور پرداخته است
شـهادت  بررسي فقهي   « گزارشي مختصر از كتابي مفصل با عنوان         جستار پنجم 
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هاي فقهي ايـشان از سـوي حجـت االسـالم و             است كه تقرير درس   » زن در اسالم  
اي درباره   هاي تازه  است و در آن ديدگاه    ) فرزند استاد (المسلمين فخرالدين صانعي    

  .ارزش شهادت زن ارائه شده است
كه آيا زن با مرگ شوهر از امـوال           بحث مفصلي است پيرامون اين     جستار ششم 

برد يا نه؟ استاد معظم بـا   ها ارث مي منقول او؛ اعم از عقارات و عرصهو ماترك غير  
ي آن    ي موضوع كـه عمـده       بررسي اقوال مسئله و نقض و ابرام آنها، با ورود به ادله           

 اين مبحث است بحث را دنبال نموده و با شم الحديثي بااليي بـه                روايات متظافره 
 عقار و عرصه بلكه از عين آنها نيز ارث تنها از قيمت   رسند كه زن نه       اين نتيجه مي  

  .برد؛ همانطوري كه فقيه اقدم ابن جنيد اسكافي بدان قائل شده است مي
به . اختصاص دارد به ارث زن از شوهر در صورت نبود بقيه وراث            و جستار هفتم  

در صورتي كه شوهر فوت نمايد و از او اموالي به جـاي مانَـد و تنهـا                  : عبارتي ديگر 
هم، همسرش باشد، آيا وي به عنوان تنها وارث، تمام اموال به جاي مانده              وارث او   

 موضـوع، بـه ارث بـردن زن از           برد يا نه؟ استاد با بررسي اقوال و ادله          را به ارث مي   
  . شوند تمام اموال شوهر در صورت مذكور، قائل مي

 مـادران و اولويـت       كودكان توسط   به مسأله حضانت و سرپرستي     جستار هشتم 
  .پردازد  مي نسبت به ديگر وابستگان نسبي،نانآ

كنـد كـه بـه       يكي از انـواع طـالق موسـوم بـه خُلـع را مطـرح مـي                 جستار نهم 
گيرد و استاد آن را با داليل شرعي بر مرد واجب دانسته             درخواست زن صورت مي   

  .است
در اينجـا نيـز ديـدگاه       .  درباره برابري زن و مـرد در قـصاص اسـت           جستار دهم 

  . مورد نقد و بررسي فقيهانه قرار گرفته و رد شده استنابرابري
  . درباره داليل برابري ديه زن و مرد استجستار يازدهم

» ديـه «نشست فقهي   اي از گزارش سه       شامل گزيده   جستار دوازدهم  و سرانجام 
 در تهران، اصفهان و قـم       مؤسسه فقه الثقلين  است كه از سوي     .  ش 1396در سال   

مجموعـه  . برگـزار شـد   ) مگير علمـا، اسـاتيد و دانـشوران       چـش با شركت و حضور     (
 امـا در اينجـا   ؛ آماده چـاپ اسـت  ها نشستهاي آن  ها و مصاحبه   مقاالت، سخنراني 
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  .ايم  بوده است را آورده»حقوق زن«اي از آن مباحث كه مربوط به  فقط گزيده
  . اي از منابع و كتابنامه آورده شده است در پايان نيز گزيده

اي گزينش، گزارش و تدوين شده است كه برگرفته از حـدود             گونه بهاين كتاب   
 ها اي است كه پيش از اين اغلب آن        هاي فقهي و حقوقي     عنوان از كتب و رساله     20

 جـامع و بـا    ك بـه صـورتي فـشرده،       منتشر شده و اين    توسط انتشارات فقه الثقلين   
وافر داريم كه مفيد    گردد و اميد     مندان مي  ويرايش مجدد در يك جلد تقديم عالقه      

  اهللا  شاء نإ. و مقبول افتد
  
  .والسالم علي من يخدم الحق لذات الحق         
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  دفتر اول 

   هاي ، مباني و انديشهزندگي، كارنامهسيري در 

 مدظله العالي آيت اهللا العظمي صانعي
  
  

 -------------------------------سيري كوتاه در زندگي يك مرجع   •
 ----------------------------و احياي اجتهاد پويا  ) س(امام خميني  •
 -----------------------------------ها  ها و ديدگاه چكيده انديشه •
 ----------------------------------هايي در مسير اجتهاد پويا  گام •
 ----------------------- قاعده عدالت   گفتگوي شاگردان با استاد درباره  •
 -------------------------ها و مباني استاد    درباره رويكرد فقهي، روش  •
  ---------------------------نگاهي به مباني كلي و فقهي استاد معظم   •
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  گفتار اول

   در زندگي يك مرجع  كوتاهسيري

  
  
 
  

   در زندگي يك مرجع كوتاهسيري: اولگفتار / دفتر اول 

  جايگاه علمي، حوزوي و اجتماعي: بخش اول

 خانواده

 در  . ش 1316 اهللا العظمى حـاج شـيخ يوسـف صـانعى، در سـال               تحضرت آي 
جد . يافته است  در روستاى نيك آباد اصفهان والدت         و اهل تقوا   اى روحانى  خانواده
ايـشان  . ار و وارسته زمان خود بود     گز اهللا حاج مالّيوسف، از علماى پرهي      آيتايشان  

 اهللا العظمـى    تدر فلسفه، از شاگردان ميرزا جهانگيرخان و در فقه، از شاگردان آيـ            
آن بزرگوار به ميرزاى شـيرازى بـزرگ، رهبـر نهـضت            . ميرزا حبيب اهللا رشتى بود    

 از آزادمنشى   همچنين. تنباكو، دلبستگى فراوان داشته و از مروجان وى بوده است         
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 مقابــل خــوانين و  كنــار مــردم و در و همــواره دره برخــوردار بــودتــوجهيل قابــ
 .ه استزورمداران آن زمان، ايستادگى مى كرد

 االسالم آقاى شيخ محمدعلى صانعى نيز عالمى وارسته         تپدرشان مرحوم حج  
 را بـه    فرزنـدان خـود و بـويژه يوسـف        ارى بود و همـواره      گو روحانى زاهد و پرهيز    

هاي نخستين    كرد و خود نيز به آموزش       و تشويق مي   ترغيبوى  فراگيرى علوم حوز  
 .اي آنان همت گماشت و پايه

 تحصيالت

 ش، وارد حوزه علميه اصفهان شد   1325، در سال    آقاي صانعي گونه  بدين

  پس از گذراندن دروس مقدمات و كسب فـيض از محـضر             چند سال بعد،   و

ه تحصيل، رهسپار    ش، براى ادام   1330 علماى آن حوزه، در سال       جمعي از 

 و جديت فراوان ايشان، باعث شد كه از         بسياراستعداد  . حوزه علميه قم شد   

 مورد توجه و عالقه بزرگان حـوزه در آن          ،همان زمان، در زمره طالّب موفّق     

 ش،  1334ايشان در امتحانات سطوح عالى حوزه در سـال          . زمان قرار گيرد  

ــشويق م   ــورد ت ــد و م ــراز نمودن ــه اول را اح ــرتب ــوم آي ــى ترح  اهللا العظم

 . قرار گرفتند;بروجردى
هاى منحصر به فرد درس خارجِ حضرت         سال بود كه با توجه به ويژگي       هماناز  

، در آن شركت نموده، توانستند با نبـوغ و جـديت خـود، تـا سـال                  9امام خمينى 
 به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانى متقن             بيش از هفت سال    1342

حـضور فعـال   . مام بهره برده، در زمره شاگردان برجسته ايشان قرار گيرند       حضرت ا 
 طى سـاليان دراز و ممارسـت فـراوان نـسبت بـه فراگيـرى                9در درس خارج امام   

هاى فقهى و اصـولى امـام        مبانى و تحقيقات آن بزرگوار، اشراف ايشان را بر ديدگاه         
و از حـد صـرف دانـستن،        مبانى بـود    در حد درك عميق     اى رساند كه     را به درجه  

 .باالتر
 24 اهللا العظمى صـانعى بـا سـعى و اهتمـام و توفيـق الهـى توانـستند در            تآي

 . سالگى به مرحله اجتهاد دست يابند
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 س و منبر خطابهيدرتبر كرسي 

ذ در حـوزه درس حـضرت امـام، از محـضر اسـاتيد          ايشان عالوه بر سال    ها تلمـ
 اهللا  ت اهللا العظمى محقّق داماد و آيـ       تى، آي  اهللا العظمى بروجرد   تآي: بزرگى چون 

 اند و از سال     نيز بهره برده   )رحمهم اهللا (  و آيت اهللا العظمي منتظري     العظمى اراكى 
، رسماً تدريس خارج فقه را بـا كتـاب          1354  تدريس خارج اصول و از سال      1352

 دو   به قلم  ها  شروع نمودند و تقريرات آن درس     ) شهيدين(زكات در مدرسه حقّانى     
 .تن از شاگردانشان، موجود است

جمـع كثيـرى از طـالّب و         سال تدريس و شاگرد پروري       50در طي نزديك به     
 شروع درس خارج فقه ايشان، توانستند از        بويژه پس از  ،  )رف ن 2000بيش از    (فضال

 مبلغـان، حوزه درس معظّم له اسـتفاده كننـد كـه اينـك بـسيارى از آنـان، جـزو                    
اند و برخى نيز در حد اجتهـاد هـستند كـه در              ارزنده حوزه   و استادان  پژوهشگران

 انـد و يـا در       اشتغال داشته  ها به تدريس در مراحل باال       يا دانشگاه  هاى علميه  حوزه
 ايفـاى وظيفـه      بـه   اداره نظام جمهورى اسـالمى،      يا گر مجلس   ، نمايش كار قضاوت 

  .اند پرداخته
هاي گـسترده      و فعاليت  عشق به تحصيل، مطالعه و سپس تدريس، مانع سفرها        

هاي پرشور ايشان  تبليغي آيت اهللا صانعي نبوده و بلكه دستمايه منبرها و سخنراني
از سنين ) و به تهران(اين سفرهاي تبليغي به شمال و جنوب كشور . نيز بوده است

  .جواني تا يكي دو سال پس از انقالب هم ادامه يافت

 جرايىهاى ا  و مسئوليت9 امام خمينى ويژهعنايت

 امـام و جـديت      هـاي    اهللا العظمى صـانعى در درس      تحضور مستمر و موفّق آي    
ايشان در درك و فراگيرى مبانى و تحقيقات امام و مراوده طوالنى بـا آن بزرگـوار،                 

هاى خاص   موجب شناخت ويژه حضرت امام خمينى نسبت به ايشان و بذل عنايت           
 .شد

، اخالقـى و سياسـى شـاگرد        هـاى علمـى    هـاى پدرانـه، براندوختـه      اين عنايـت  
هـاى فقهـى، سياسـى و        اهللا صانعى افزود و توانـست ديـدگاه        آيتاى چون    برجسته
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اجتماعى روشنى را براى معظّم له به دنبال آورد، تا آن جا كه رهبر كبيـر انقـالب                  
، در حالى كه تنها حدود يك سال از پيـروزى      1/12/1358اسالمى ايران، در مورخ     

گذشت، با دقّت و آگاهى و هوشيارى فـراوان نـسبت            المى مى انقالب شكوهمند اس  
هاى علمى و    ترين مسئوليت  هاى مورد نياز، يكى از مهم      به همه جوانب و شايستگي    

 اهللا شـيخ يوسـف   آيـت (اجرايى كشور را به شاگرد برجسته و يار هميـشگى خـود      
ن  شـوراى نگهبـان را بـه ايـشا          نخستين سپرد و وظيفه خطير عضويت در     ) صانعى

 .واگذار كرد
 : خطاب به ايشان، آمده است9 در حكم امام 

بنا بر اصل نود و يكم قانون اساسى جمهورى اسالمى كه به منظور             «
پاســدارى از احكــام اســالم و قــانون اساســى از نظــر عــدم مغــايرت 
مصوبات مجلس شوراى اسـالمى بـا آنهـا، شـورايى بـه نـام شـوراى                 

 نفر از فقهاى عادل و آگـاه        نگهبان تشكيل مى شود كه انتخاب شش      
به مقتضيات زمان و مسائل روز از ايـن شـورا بـه عهـده ايـن جانـب            

باشد، لذا جناب عالى را به عنوان يكى از شش فقيه، به عـضويت               مى
از خداوند متعال، موفقيت هر چـه       . نمايم شوراى نگهبان منصوب مى   

 1».بيشتر شما را اميدوارم
بان، اولين حكم رسـمى و مـسئوليت اجرايـى          انتصاب معظّم له در شوراى نگه     

گونه كه در حكـم مـشخّص شـده          ايشان از سوى حضرت امام خمينى بود و همان        
هـاى اوليـه     است، از ديدگاه سكّاندار كشتى بـزرگ انقـالب، ايـشان از همـان مـاه               

 عادل و آشنا به همه شرايط و اوضاع و           و مجتهدي  پيروزى انقالب، فقيهى شايسته   
، مسائل روز و مورد نياز جامعه انقالبى و مردم مـسلمان ايـران بـوده                احوال انقالب 

 .است
 اهللا العظمى صانعى، پـس از حـدود سـه سـال تـالش بـى وقفـه در ايـن                      تآي

 . گيرى كرد  از آن شورا كناره19/10/1361مسئوليت خطير، در مورخ 
، حـضرت   19/10/1361به جهت عنايت خاص امام به ايشان، در همان تـاريخ            
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مام در ديدار با رئيس ديوان عالى كشور و قضات شـوراى عـالى قـضايى و شـعب                   ا
 : ديوان عالى كشور، بياناتى ايراد نمودند و در ضمن آن فرمودند

اينها دو سه سال    . كنم من از شوراى عالى قضايى كه بود، تشكّر مى        «
زحمت كشيدند، رنج بردند و خدمت كردند و براى مقامى هم نيامده            

هـم از محـلّ مـورد       هـا     آن .از بزرگانِ روحانيون هـستند    ها   ن آ .بودند
امنشان آمدند در محيطى كه زحمتش زياد و رنـج و كـارش زيـاد و                

حـال بـراى يـك مـرد روحـانى بـا            . مسئوليتش پيش خدا زياد بـود     
روحيات اسالمى، مطرح نيست كه رئيس ديوان عالى كشور شـود يـا     

و حــاال مــا ...  دهــددادســتان كــلّ كــشور و يــا كــار ديگــرى انجــام
خواهيم اين رنج را به گردن آقاى آقـا شـيخ يوسـف صـانعى بـه                  مى

 و مـن آقـاى      نو معرّفى كنم به آقايـا     [    بگذاريم[عنوان دادستان كل    
آقـاى صـانعى وقتـى كـه        . ام صانعى را مثل يك فرزند بـزرگ كـرده        

آوردنـد،   هاى طوالنى در مباحثاتى كه ما داشـتيم تـشريف مـى            سال
كردنـد و مـن حـظّ      آمدند با مـن صـحبت مـى        بالخصوص مى ايشان،  

اى در بـين     بردم از معلومات ايشان و ايشان، يك نفر آدم برجسته          مى
  1.»روحانيون است و مرد عالمى است

بدين ترتيب، ايشان با تالش بى شائبه و كوشـش مـستمر در يـك دوره چنـد                  
فاى معظّـم لـه، حـضرت       به دنبال استع  . ساله، سرانجام از سمت خود استعفا دادند      

 : طى بياناتى چنين فرمودند16/4/1364امام خمينى در مورخ 
اميدوارم ايشان در هر كجـا      . از رفتن آقاى صانعى، متاسف و متاثّرم      «

هاى ايشان، تـشكّر     از زحمات و كوشش   . كه باشند، فرد مؤثّرى باشند    
هــاى طــوالنى اســت كــه  مــن ايــشان را ســال. كــنم و قــدردانى مــى

  2.»او مردى عالم، متعهد و فعال است. اسمشن مى
 در جمـع اعـضاى      18/4/1364همچنين امام خمينى، چنـدى بعـد در تـاريخ           
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ديوان عالى كشور و مسئوالن قوه قضاييه، مطالبى را ايراد فرمودند كـه در بخـشى                
 :از آن چنين آمده است

دانيـد از امـور بـسيار مـشكل و           مسئله دادستانى كـه همـه مـى       ... «
اس است و آقاى صانعى كه مردى فاضل و عالم است و سـالها او               حس

دانـم، تـا بـه       شناسم و او را عنصرى فعال و خوب مى         را از نزديك مى   
 1».كنم حال اين سمت را داشتند كه از زحمات ايشان تشكّر مى

هـا    آن انـد كـه بعـضى از        ديگرى نيز داشـته    مهمهاى   البته معظّم له، مسئوليت   
 در شـوراى عـالى بازسـازى منـاطق          9 نماينده حضرت امام خمينـى     :اند از  عبارت

عـضويت در   عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، امامت جمعه قـم،           جنگى،  
اولين دوره مجلس خبرگان رهبرى به عنـوان نماينـده منتخـب مـردم تهـران در                 

 .  با كسب بيش از دو ميليون رأى19/9/1361انتخابات مورخ 

 ت سياسىها و مبارزا فعاليت

هاى انقالبى ايشان در قبل از پيـروزى انقـالب           اغلب مبارزات سياسى و فعاليت    
هـاى ظلـم     ايـن تـالش   . اسالمى، تالش در ابعاد فرهنگـى و تبليغـاتى بـوده اسـت            

هـا و صـدور      ستيزانه، از طريق تبليغ، سخنرانى، حضور در تظـاهرات و راهپيمـايي           
 .گرفت  سياسى انجام مى مهمهاى اعالميه و بيانيه

بر اساس آنچه در جلد سوم كتاب اسناد انقالب اسالمى منتشر شده است، نـام               
 سى اعالميه سياسـى و انقالبـى    بيش از  اهللا العظمى صانعى، در ذيل       آيتو امضاى   

اى است كـه پـس از انتقـال حـضرت امـام              به ثبت رسيده است كه اولين آن، نامه       
قم، خطاب به رهبر كبير انقـالب       خمينى از تركيه به نجف اشرف، از سوى علماى          

همچنـين آخـرين    .  اسـت  1344تاريخ انتشار اين نامه مهر مـاه        . نوشته شده است  
درخـشد،   اى كه نام و امضاى ايشان و ديگر همراهان انقالب در ذيل آن مـى               بيانيه

 صـادر   17/10/1357اى است كه در مخالفت با دولـت بختيـار، در تـاريخ               اعالميه
 .شده است
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هـاى آن دوران، در كتـاب مزبـور نيامـده            يهى است كه تمامى اعالميـه     البته بد 
خلـع يـد    «ترين بيانيه شديداللحن علماى قم در قبل از انقالب، دربـاره             مهم. است

است كه به تأييد جمعى از فـضال و مدرسـان حـوزه علميـه قـم                 » شاه از حكومت  
 .خورد چشم مى اهللا صانعى نيز در ذيل آن به آيترسيده است و نام و امضاى 

هـاى سياسـى آن دوران،        مذكور، همچون سـاير بيانيـه       تاريخي موضوع اعالميه 
اى بود كه تنها انقالبيان واقعى و يـاوران شـجاع            بسيار حساس، خطرناك و به گونه     

 بسيارى از آن  صدور چه اينكه؛حضرت امام خمينى، جسارت امضاى آن را داشتند
. ى، جرمـى نابخـشودنى و مـستوجب قتـل بـود           ها، از ديدگاه حكومت پهلو     اعالميه

شايد ترس از همين عواقب خطرناك موجب گرديد تـا امـضاى افـراد معـدودى از                 
 .قرار گيرد» خلع شاه از حكومت«علما در ذيل اعالميه 

سردمداران حكومت پهلوى، براى جلوگيرى از رشد فزاينـده انقـالب اسـالمى،             
م خمينى را خدشه دار جلوه دهنـد و از  كوشيدند تا مسئله مرجعيت اما   همواره مى 

آن طريق، در اذهان عمومى نسبت به صالحيت علمى، سياسى و مذهبى معظّم له              
هـاى علميـه، از جملـه        از اين رو، جمعى از علما و فضالى حـوزه         . خللى وارد كنند  

 اهللا صانعى، بخشى از تالش سياسى و علمى خود را در خنثـا كـردن                آيتحضرت  
ت پهلوى قرار دادند و در جهت تثبيت مرجعيـت امـام خمينـى،              اين توطئه حكوم  

  .كردند فعاليت مى

 تدريسگستره 

 ديگـر،  گوناگونهاى   اهللا صانعى، در طول ساليان متمادى، عالوه بر فعاليت       تآي
 به تدريس در حوزه علميه داشتند، به طورى كه هم زمان بـا يـك                فراوانياهتمام  

هفته از قم به تهران مسافرت مى كردنـد، روزانـه،           دوره هيجده ساله تبليغ كه هر       
 :سه جلسه تدريس در قم داشتند

  ؛7تدريس كتاب مكاسب در مسجد امام حسن عسكرى
 .األصول و خارج فقه در مدرسه حقّانى↨ـتدريس كفاي

عـالوه بـر    . اند هاى دوره مقدمات و سطح را تدريس كرده        معظّم له، اغلب كتاب   
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ن در تدريس از يك سو، و درخواست طالّب از سوى ديگـر،             آن، عالقه و تبحر ايشا    
موجب شده تا برخى از كتابها را به دفعات متعدد تـدريس كننـد، بـه طـورى كـه                    

 .اند األصول را پانزده دوره تدريس كرده↨ـكتاب گرانسنگ و محقّقانه كفاي
ايشان پس از حدود هشت سال، در حالى كه همچنـان بـه تـدريس برخـى از                  

 تدريس دوره خـارجِ اصـول را در         1352سطح اشتغال داشتند، در سال      كتب دوره   
 آن  1373 سـال، در سـال       22مدرسه علميه حقّانى شروع كردند و پس از گذشت          

 .را به پايان رساندند
 اهللا العظمى صانعى با مبانى اصولى و فقهى حـضرت امـام             آيتآشنايى حضرت   

تلمـذ و تمحـض در محـضر آن    به دليـل سـالها   ها   آن و اشراف كامل بر  9خمينى
از دير زمـان ايـشان را       بزرگوار، ويژگى خاصى به درس خارج ايشان در حوزه داده           

 .قرار داده است9 پرچمدار مباني و مكتب فقهي و سياسي امام
 فقـه   اصـول  سـال اسـت بـه تـدريس درس خـارج     44بيش از استاد كه   

امـام خمينـى     حضرت   »تحريرالوسيله« را    خود مشغول هستند، محور درس   

قرار داده و همواره، عالوه بر تشريح و ارزيابى ديگـر مبـانى فقهـى، عنايـت                 

دارند و اين، براى حوزه جاى بـسى تأسـى           9ويژه اى به بررسى مبانى امام     

 . ارزش است دارد و با
روشن بينى و نگاه نقّادانه معظّم له، همراه با تعظيم و تكريم بسيار نـسبت بـه                 

ها و مبانى متين و راهگشاى استاد        ها، و نيز ديدگاه     فقهى حوزه  سلَف صالح و شيوه   
 در درس، براى صدها طلبه و روحانى فاضلى كه در درس ايشان حـضور               )دام ظلّه (

يابند، نكات ارزنده و راهگـشايى را بـويژه در حـلّ معـضالت اجتمـاعى و ارائـه                    مى
 .تصويرى روشن از فقه به همراه دارد

ه بـه واقعيـات جامعـه و              هاى اجتماعى ر   ديدگاه وشن، منطقى و راهگشا و توجـ
هاى ارزشمند   هاى پذيرفته شده در فقه، دقّت      عرف، همراه با اشراف الزم بر سلوك      

 فقه الحديث و عنايت خاص به ارزيابى صحت          قرآن كريم و بويژه آيات االحكام،      در
هـاى    ويژگـي  و سقم اسناد روايات و توجه خاص به آراى فقهاى اصحاب، از جملـه             

عالوه بر داير بودن حـوزه درس عمـومى، بـه صـورت مـنظّم و                . درس ايشان است  
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  در جلسات علمـي ديگـر      مستمر، جمع ديگرى از فضالى حوزه نيز از حضور استاد         
 .كنند استفاده مى

پردازند و تاكنون، موفّق بـه       چند سالى است كه ايشان فقط به تدريس فقه مى         
 ، حـج، قـضا، حـدود، ديـات، نكـاح، طـالق، ارث             هاى زكات، خمس،   تدريس كتاب 

 عالوه بر اين، بخشى از كتاب وقف، صالت مسافر،        . اند  شدهكتاب شهادات   و  قصاص  
 منجزّات مريض، تقيه، الضرر، حجر، مسائل مستحدثه و         ها،  اطعمه و اشربه، شركت   

خي تدوين شد و بر   ها    آن اند كه بعضى از    برخى مسائل ديگر را نيز به بحث گذارده       
 .  در حال تدوين استديگر

هـاى    فضالى حـوزه در پـذيرفتن مـسئوليت         شاگردان و  توصيه استاد معظّم به   
مهم انقالب و نظام، و نيز عنايت به حركت فقهى، اخالقى و انقالبى حـوزه، باعـث                 

هـاى ارزشـمند     هاى مختلـف، افـزون بـر توشـه         شده است تا شاگردان، به مناسبت     
هاى عظيم اجتمـاعى و سياسـى         را فراروى مسئوليت   فقهى، اصولى و رجالى، خود    

هاى عميق و گـسترده      تعظيم ايشان نسبت به فقه در درس و تكريم تالش         . ببينند
فقهاى گذشته از يك سو، و ارزيابى عالمانه ايشان نسبت بـه ادلّـه، بـويژه آيـات و                   

بـى  شود كه باور ارزشمند شاگردان نسبت به فقـه           روايات از سوى ديگر، باعث مى     
                 نظير شيعه و فقهاى عالى قدر آن، عمق يابد و از جانب ديگر، موجب شده تا حس
شجاعت ارزيابى اقوال گذشتگان و نيز اعتقاد به راهگشايى فقه در بـين شـاگردان،               

 .تقويت شود
انس با مـردم، شـناخت دقيـق روابـط اجتمـاعى و عـرف، آگـاهى از نيازهـاى                    

، در كنـار    9انى جامع و متقن امام راحـل      اجتماعى و واقعيات روز، درك عميق مب      
هاى فقهى و اهتمام به ادلّه متقن شرعى، عـالوه بـر             حفظ اكيد موازين و چارچوب    

اى را به روى شـاگردان       دستاوردهاى ارزشمندى كه در مقام افتا دارد، افقهاى تازه        
كند كه فقه اسـتوار شـيعه، بـر چـه      گشايد و اين احساس را در آنان تقويت مى   مى

كـه    چنـان  ؛بانى روشن و مـستحكمى تكيـه دارد و همـواره زنـده و راهگـشاست               م
تشويق مستمرّ شاگردان خوش استعداد توسط ايشان، سبب دلْ گرمى و شكوفايى            

  .گرديده استاستعداد آنان 
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 ها  و ويژيگيسجاياى اخالقى برخى

ارادت خالصانه و عميق و در عين حال، آشكار معظّم له بـه خانـدان عـصمت و                  
 همـواره   )صلوات اهللا عليهم اجمعين   (هارت، بويژه ساحت مقدس حضرت فاطمه       ط

براى اساتيد، فضال، شاگردان، مراجعـان و عمـوم طبقـاتى كـه بـه حـضور ايـشان                   
 .رسند، شايان توجه استمى

تواضع ايشان نسبت به مردم، بويژه روحانيان معظّم و اهل علم در حد خـضوع،               
جويان، تجليل از اسـاتيد و فـضال و تأكيـد بـر لـزوم               تكريم و احترام طالّب و دانش     

 .هاى مشهود معظّم له است حفظ شئون و احترام بزرگان حوزه، از ويژگي
عالقه صادقانه، همراه با سوز و شفقتى كه نسبت به عموم جامعه، بـويژه مـردم                

ارادت ؛  دارنـد  و از جمله شاگردان كوشا و نيازمند خـود داشـته و  دردمند و گرفتار 
هاى شهدا و جانبازان دارند و نيـز         راه با تكريمى كه نسبت به ايثارگران، خانواده       هم

توجهى كه به طبقات مستضعف جامعه دارند و خود، دردها و ناماليمات آنان را تـا                
 سـادگى بيـت ايـشان، سـاده زيـستى و            ؛انـد  عمق جان درك نموده و تجربه كرده      

ه باعث شـده اسـت كـه بـسيارى از            در استفاده از وجوه شرعى، هم      بسياراحتياط  
طالّب و فضال و طبقات مختلف جامعه، به راحتى بتوانند با ايشان رابطـه مـستقيم          

اينها و آنچه پيشتر گفته شد،      . داشته باشند و مسائل مورد نظرشان را مطرح كنند        
نه تنها استاد معظّم را از توجه مسئوالنه نسبت به انقالب و نظام جمهورى اسالمى         

وم حفظ و تقويت آن، و نيز موضعگيرى درباره مسائل جهان اسـالم و دخالـت                و لز 
 و  كـشور هاى سياسى و اجتماعى و توجه دادن به مصالح عالى اسـالم و               در فعاليت 

همراهى و همكارى براى فائق آمدن انقالب و نظام بر مشكالت، باز نداشـته، بلكـه                
 .شده استها   آنمؤيدى بر

 است  9 و اجتماعى ايشان، يادآور اين كالم امام خمينى        نظريات فقهى، سياسى  
انبيا شغلشان سياست است و ديانت، همـان سياسـتى اسـت كـه مـردم را از                  «كه  

دهد و به تمام چيزهايى كه به صالح ملّت و مردم اسـت، هـدايت               اينجا حركت مى  
 .»كندمى

ت گرفتـه    سياست را نشأ   ، فرهنگ، اخالق و   معظّم له، رابطه مرجعيت   بدينگونه  
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دانـسته و عقلگرايـي، حـق محـوري، مـردم       و تعاليم دين و شريعت    معارفاز روح   
  .اند باوري و عدالتخواهي را سر لوحه كارخويش قرار داده

  انديش  فقيه نو

 و شده و خيل شـاگردان   جايگاه علمي و معنوي و ذخاير و تجارب ارزشمند ياد           
نـشگاهيان و دينـداران نـوگرا عمـالً         مراجعان از اقشار گوناگون بويژه فرهنگيان، دا      

بويژه پس از درگذشـت اسـتادش مرحـوم         (آيت اهللا صانعي را در دو سه دهه اخير          
  .در منصب فتوا و مقام مرجعيت قرار داد) آيت اهللا العظمي اراكي

انديش مورد عالقـه      در دوران اخير ايشان به عنوان فقيهي برجسته و مرجعي نو          
 و شيعيان داخل و خارج كشور و همـواره پاسـخگوي            و توجه بسياري از مسلمانان    

هـاي دينـي و شـرعي بـوده اسـت و            هزاران مورد از مراجعات، استفتاآت و پرسش      
نگاران   هاي علمي، فرهنگي و بويژه خبر       كنون صدها ديدار و مصاحبه با شخصيت        تا

هـا    بتاي نيـز بـه مناسـ        هاي مؤثر و ارزنده     اند و پيام    هاي بين المللي داشته     و رسانه 
اي در محافل داشته و مـورد         هاي گسترده   گون صادر كردند كه مجموعاً بازتاب       گونا

  .استفاده و استقبال اقشار مختلف قرار گرفته است
هاي ايشان آنچه مشهودتر است، تكيه و       ها و پيام  در ميان مواضع، فتاوا، ديدگاه    

ن، برابري انـساني و     ها و كرامت ذاتي انسا    تأكيد پيوسته و شايسته بر حقوق انسان      
  .حقوقي زن و مرد، مرد ساالري ديني و عدالت اجتماعي است

  آثار و تأليفات 

هاي اجتماعي، آموزشي و سياسي و اجرايي ياد شده بـراي     ها و فعاليت    مسؤليت
هـاي علمـي و فقهـي نيـز         آيت اهللا العظمي صانعي، مانع از انجام تأليفات و نگارش         

  .يق و تأليف آثار گرانسنگ و ماندگاري هم شده استساز تحق نبوده و بلكه زمينه
 العظمي  هللا تيآبراي ارج نهادن به خدمات شايسته علمي استاد معظّم حضرت           

ترين آثار تأليفي و تدويني ايـشان        صانعي، در پايان اين مقال مناسب است به مهم        
 هـاي عـام دينـي بـه صـورت          ي فقه استداللي و فتوايي و همچنين حوزه        در حوزه 
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آنچه . ع پيدا كنند   تا خوانندگان محترم بر آن مجموعه اطال        كنيم وار اشاره  فهرست
نيز چند بار تجديد    ها    آن  و بيشتر  تاكنون به زيور طبع آراسته شده     له   از آثار معظم  

 بـيش از هفتـاد      )»توضيح المسائل «ي    همچون رساله (ها    آن چاپ و حتي برخي از    
  : بدين قرار است1اند،  تجديد چاپ گرديده و منتشر شده!بار

 كتب فارسي) الف

  ي توضيح المسائل رساله .1
  ) مجلّد3(مجمع المسائل  .2
  ) مجلّد2(استفتائات قضايي  .3
  احكام بانوان .4
  احكام نوجوانان .5
  استفتائات پزشكي .6
  )فارسي(منتخب االحكام  .7
  مناسك حج .8
  منتخب مناسك حج .9

  احكام حج ويژه بانوان  .10
  احكام عمره مفرده .11
  مره مفرده مسأله از مسائل ع72 .12
  منتخب اعمال و مناسك حج .13
   مسأله از مسائل حج110 .14
   مسأله در حج40 .15
 احكام تعليم و تربيت  .16
  )فتاواي مورد نياز افراد مقيم خارج از كشور(استفتائات  .17

                                                 
اند، نام آنهـا    چاپ و توزيع نرسيدهي برخي آثار و تأليفاتي كه در مراحل تحقيق و تدوين قرار دارند و يا به مرحله           . 1

تـر در     سازي آنها به پايان رسيده و هر چه سـريع           كه، مراحل تحقيق و آماده      با اميد آن  . در اين ليست نيامده است    
  .دسترس جويندگان قرار گيرد
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  احكام اعتكاف .18
  منتخب ادعيه و اعمال ماه مبارك رمضان .19
؛ )اهللا العظمـي صـانعي    از منظـر حـضرت آيـت   (شهادت زن در اسالم  .20

   فخرالدين صانعي و المسلميناالسالم حجتتأليف 
اهللا   هـاي حـضرت آيـت    هـا؛ برگرفتـه از آرا و انديـشه    چكيـده انديـشه   .21

  تدوين مؤسسه فقه الثقلين العظمي صانعي؛
يادمـان قلـه رفيـع عـشق و فـضيلت حـضرت امـام               (همراه با آفتـاب      .22

  ؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين)خميني
 ه از آثار و بيانات حضرت آيتعقل و عاطفه در نهضت عاشورا؛ برگرفت .23

 اهللا العظمي صانعي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين 
اهللا العظمـي صـانعي؛     ها؛ برگرفتـه از آثـار حـضرت آيـت     پندها و پيام .24

  تدوين مؤسسه فقه الثقلين
سـخنراني حـضرت      (امام خميني و راز احياي اجتهاد در عصر حاضـر؛            .25

  )اهللا العظمي صانعي  آيت
اهللا   سـخنراني حـضرت آيـت    (مـردم و حكومـت؛   امام خمينـي اسـوه    .26

  )العظمي صانعي
اهللا العظمـي صـانعي؛     اجتهاد پويا؛ مصاحبه با حضرت آيـت ) 1(انديشه .27

 تدوين مؤسسه فقه الثقلين
اهللا العظمي   حقوق زنان و كودكان؛ مصاحبه با حضرت آيت) 2(انديشه .28

 صانعي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين
 احكام روابط مسلمانان بـا غيـر مـسلمانان          برخي از مباني  ) 3(انديشه   .29

هـاي حـضرت آيـت اهللا العظمـي صـانعي؛ تـدوين              برگرفته از ديدگاه  (
  مؤسسه فقه الثقلين

  كتب عربي) ب

  مصباح المقلّدين .1
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  » منتخب االحكام«ي كتاب  منتخب االحكام؛ تعريب شده .2
  كتاب الطالق؛ با تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين .3
  حيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلينكتاب القصاص؛ با تص .4
 ؛ با تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين) مجلّد2(كتاب اإلرث  .5
الثقلـين؛    ؛ با تصحيح و تحقيق مؤسـسه فقـه          )جلد اول (كتاب المكاسب  .6

 .مجلّدات بعدي ادامه دارد
الناظر فى الجمع بين األشباه والنظائر؛ از تأليفـات فقيـه محقـق             ↨ـنزه .7

اهللا    بن سعيد حلّي؛ با حواشي حـضرت آيـت         شيخ نجيب الدين يحيي   
  العظمي صانعي؛ احيا و تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين

؛ از تأليفـات مقـدس اردبيلـي؛ بـا          )جلـد اول  (و البرهان    ↕دمجمع الفائ  .8
اهللا العظمي صـانعي؛ احيـا و تـصحيح و تحقيـق              حواشي حضرت آيت  

ه اتمام رسـيده و در       جلد ديگر آن نيز ب     8الثقلين؛ حواشي     مؤسسه فقه 
  .مراحل تحقيق قرار دارد

 الوثقي؛ از تأليفات سيد محمـد كـاظم طباطبـايي           ↕وعلي عر  ↨ـالتعليق .9
  ؛ با تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين) مجلّد4(يزدي

  ) مجلّد2(؛ از تأليفات امام خميني↨ـعلي تحرير الوسيل ↨ـالتعليق .10
خ محمـد حـسن نجفـي       الناسكين؛ از تأليفات شيخ الفقهاء شي      ↨ـهداي .11

اهللا العظمـي صـانعي؛ احيـا و           ؛ با حواشي حضرت آيت    ) صاحب جواهر   (
  تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين 

اهللا العظمـي سـيد محـسن حكـيم؛ بـا              دليل الناسك؛ از تأليفات آيت     .12
اهللا العظمي صانعي؛ تـصحيح و تحقيـق مؤسـسه             حواشي حضرت آيت  

  فقه الثقلين
  » مناسك حج «ي كتاب  دهمناسك الحج؛ تعريب ش .13
 مسأله 110«ي كتاب  و عشر من مسائل الحج؛ تعريب شده ↨ـ مسأل↕مأ .14

  »از مسائل حج
شـهادت زن در    «ي كتـاب       فـى اإلسـالم؛ تعريـب شـده        ↕أالمـر  ↕شهاد .15
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   فخرالدين صانعي و المسلميناالسالم ، تأليف حجت»اسالم
  فى الربا ↨ـرسال .16
اهللا العظمـي      هاي حـضرت آيـت      لباب األلباب؛ برگرفته از آرا و انديشه       .17

 .»ها چكيده انديشه«ي كتاب  صانعي؛ تعريب شده

  اهللا صانعي  كتب مرتبط با حضرت آيت) ج

ــت شــيعه  .1 ؛ تــدوين مؤســسه  )واكــاوي يــك واقعــه(اســتقالل مرجعي
  الثقلين  فقه

اهللا   معنوي و سياسي حضرت آيت     روايت زندگي علمي،  (فقيه نوانديش    .2
 له  شاگردان معظّم؛ جمعي از )العظمي صانعي

اهللا العظمـي       مرجـع عاليقـدر حـضرت آيـت         نگاهي كوتاه بـه زنـدگي      .3
 صانعي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين

داستان زنـدگي حجـت االسـالم آشـيخ محمـد علـي             (حديث زندگي    .4
؛ تـدوين مؤسـسه     )اهللا العظمي صـانعي     صانعي؛ والد ماجد حضرت آيت    

 فقه الثقلين
اهللا    يمه گفتگـو بـا حـضرت آيـت        بـه ضـم   (قاعده عدالت و نفي ظلـم؛        .5

 )العظمي صانعي
اهللا العظمي الـشيخ يوسـف          آيت ↨ـ المرجع الكبير سماح   ↕ا عن حي  ↕ذنب .6

 صانعي
منتخب ادعيه و آداب ماه محرم و صفر؛ تـأليف حجـت             تعقيبات نماز؛  .7

 االسالم و المسلمين فخرالدين صانعي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين

  كتب انگليسي و تركي) د

8. A Selection of Islamic Laws (منتخب االحكام) 

9. A Brief Biography of the Great Religious Authorit )نگاهي كوتاه(   

10. Grand Ayatollah Saanei’s Biography ) زندگينامه (  
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11. The Essence Of Thoughts ها چكيده انديشه( ) 

12. TAM ILMIHAL رساله عمليه تركي( ) 

  مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين

الثقلين فقه هنريـ   هنگيمؤسسه فر 
 و پـست   www.feqh.irبـا آدرس اينترنتـي       1

 آثـار   ي  ه كليـ  باشد،  در قم مي  له    معظّمكه وابسته به دفتر      info@feqh.irالكترونيكي  
 و در اختيار همگان قرار      منتشر ،تدوين و تنظيم   تحقيق،    تصحيح،ايشان را پس از     

  .دهد مي
العظمي صانعي كه    اهللا  د حضرت آيت  همچنين، مجموعه آرا و نظرات فقهي متفرّ      

  :له تدوين و منتشر شده است عبارتند از توسط اين مؤسسه و تحت اشراف معظّم

  كتب فارسي) الف

  رباي توليدي) 1(فقه و زندگي .1
  )زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان(برابري قصاص ) 2(فقه و زندگي .2
  )سلمانزن و مرد، مسلمان و غير م(برابري ديه ) 3(فقه و زندگي .3
  قيمومت مادر) 4(فقه و زندگي .4
  )در صورت انحصار(ارث زن از شوهر ) 5(فقه و زندگي .5
  قمار، مسابقات و سرگرمي) 6(فقه و زندگي .6
  بلوغ دختران) 7(فقه و زندگي .7
  وجوب طالق خلع بر مرد) 8(فقه و زندگي .8
  ارث غير مسلمان از مسلمان) 9(فقه و زندگي .9

  )كتب ضالل(نده هاي گمراه كن كتاب) 10(فقه و زندگي  .10
  امر به معروف و نهي از منكر) 11(فقه و زندگي  .11

                                                 
ي صانعي  اهللا العظم   اي فضال و شاگردان حضرت آيت       اي است متشكل از عده      الثقلين مجموعه   مؤسسه فرهنگي فقه  . 1

نظران و انديشمندان نزديك به مواضع و آراي علمـي و فقهـي ايـشان كـه بـه بررسـي،        و همچنين برخي صاحب   
  .پردازند  مي له و تحقيق در مباحث عام فقهي، تحليل، تصحيح، تحقيق و تدوين كتب و نظريات معظّم
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 غنا و موسيقي) 12(زندگي  فقه و .12
 كفايت اغسال از وضو) 13(فقه و زندگي  .13
 ارث زوجه) 14(فقه و زندگي  .14
 ديه بر عاقله) 15(فقه و زندگي  .15

  )هاي فقه و زندگي ي كتاب تعريب شده(كتب عربي ) ب

  ا االستثمارىالرب) 1(الفقه المعاصر ↨ـسلسل .1
 فــى غيـره     والمسلم و  ↕أ الرجل والمر  ↕امساو) 2( المعاصر   الفقه↨ـسلسل .2

  القصاص
   والمسلم والكافر↕الرجل والمر ↨ـ الدي↕امساو) 3( المعاصر الفقه↨ـسلسل .3
  مالُا ↨ـ قيموم)4( المعاصر الفقه↨ـسلسل .4
 ↕ر صــوفــىمــن الـــرجل  ↨ـ إرث الـزوجــ)5( المعاصــر الفقــه↨ـسلــسل .5

  االنحصار
  ↨ـ القمار، المسابقات، التسلي)6( المعاصر الفقه↨ـسلسل .6
  بلوغ البنات) 7( المعاصر الفقه↨ـسلسل .7
  وجوب طالق الخلع علي الرجل) 8( المعاصر الفقه↨ـسلسل .8
  إرث غير مسلم من المسلم ) 9( المعاصر الفقه↨ـسلسل .9

 كتب الضالل) 10( المعاصر الفقه↨ـسلسل .10
 روف والنهى عن المنكراألمر بالمع) 11( المعاصر الفقه↨ـسلسل .11
 الغناء والموسيقي) 12( المعاصر الفقه↨ـسلسل .12
  اجزاء الغسل عن الوضوء)13( المعاصر الفقه↨ـسلسل .13
 ↨ـ ارث الزوج)14( المعاصر الفقه↨ـسلسل .14
 ↨ـ العاقل↨ـ دي)15( المعاصر الفقه↨ـسلسل .15

 احياء التراث

يـب حـضرت    عالوه بر اين، مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين بنا بـه سـفارش و ترغ             
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هـاي علميـه و احيـاي متـون فقهـي             رساني به حـوزه     اهللا صانعي در امرخدمت     آيت
برخـي از   ، اقدام به احيا و تصحيح و تحقيـق )اهللا تعالي عليهم    رضوان(فقهاي عظام   

هاي اين متون به صورت مخطـوط بـوده و پـس از               نسخه. نموده است  ها  اين كتاب 
ز ا. اند  لوبي به زيور طبع آراسته گرديده     خواني و عمليات احيايي به شكل مط        نسخه

  :ها عبارتند از جمله اين كتاب
؛ بـا تـصحيح و تحقيـق        مصابيح األحكام؛ از تأليفات عالمـه بحرالعلـوم        .1

حجت االسالم و المسلمين فخرالدين صانعي و حجـت االسـالم سـيد             
 مهدي طباطبايي

ه ؛ با تصحيح و تحقيـق مؤسـس       جامع الشتات؛ از تأليفات ميرزاي قمي      .2
 فقه الثقلين

 سيد محمدكاظم يـزدي     اهللا العظمي   منجزات المريض؛ از تأليفات آيت     .3
 ؛ با تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين) صاحب عروه(

؛ بـا تـصحيح و      جواهر الفرائض؛ از تأليفات خواجه نـصيرالدين طوسـي         .4
 تحقيق مؤسسه فقه الثقلين

اهللا    ز تأليفات آيـت    و االختالف بين المتعاقدين؛ ا     ↨ـ في المعامل  ↨ـرسال .5
؛ بـا تـصحيح مؤسـسه فقـه         اي  آبـادي جرقويـه     شيخ محمدرضا حسين  

 الثقلين
؛ از تأليفـات    ↨ـ بـالعلم االجمـالي والقبلـ      ↨ـ في الشبهات المقرون   ↨ـرسال .6

؛ بـا تـصحيح مؤسـسه       اي  آبادي جرقويه   اهللا شيخ محمدرضا حسين     آيت
 فقه الثقلين

 
و ويژگي تأليفات و تحقيقات استاد       و معرفي آثار     »كتابشناسي تفصيلي  «در باب 

وار به معرفي بيـشتر و        اي انجام نشده و در اينجا فقط نمونه           معظم هنوز كار بايسته   
  :پردازيم ها مي ذكر اهميت چند عنوان از آن

در بـيش از     (جلـد  دو در »اسـتفتاآت قـضايي    « گرانسنگ  ابتكاري و  كتابـ   1
 و توسـط    يافتـه  سـامان  ثقلـين ال   از سوي مؤسسه فقـه     ) صفحه قطع وزيري   1000
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 سـاله  چنـدين  زحمـات  حاصـل  اين اثر . انتشارات پرتو خورشيد منتشر شده است     
 وقـف  را خـود  از عمر شـريف    دهه پنجبيش از    كه تواناست و بين روشن مجتهدى

 گـردآورى، . اسـت  كـرده  جامعـه  و علميـه  هـاى   حـوزه  بـه  خدمت و فقاهت و علم
ــازنگرى ــيم و ب ــن تنظ ــه اي ــان از مجموع ــد مي ــزار چن ــتفتا، ه ــود اس ــارى خ  ك

 استفاده  براى بيشتر امكان و بهتر فرصت ساختن فراهم هدف با كه فرساست طاقت
 و قـضا  حـوزه  فرزانگـان  توسـط  ويـژه  به ايشان قضايى و جزايى حقوقى، فتاواى از

 بـر  كتـاب  محتواى پيداست كه چنان .است گرفته صورت امر كارشناسان و قانون
 و كارشناسـان  ،مراكـز  ،مقلـدان  سـوى  از اًنوع كه رفتهگ شكل هايى   پرسش اساس
 تفـاوت . اسـت  شـده  مطـرح  علمى مختلف سطوح در فقهى مسائل به مندان  عالقه

 و هـا  سـؤال  مختلف سطوح به نيز استناد و استدالل و تفصيل و اجمال در پاسخها
 در   و تجارب عملـي     ضمناً سابقه خدمات قضايي استاد     .گردد  مى بر كنندگان سؤال

قام دادستان كل كشور و عضويت فقهاي شوراي نگهبان بر غناي مباحث كتاب و              م
  .هاي آن افزوده است واقع نگري

 شـامل  كـه  گيرد  مى بر در را استفتاء هزار دو به نزديك  دو جلدي  مجموعه اين
 استفتاهاى شامل اول جلد .شود  مى حقوقى امور و جزائيات قضا، كليات بخش سه

. گيـرد   مـى  بر در را حقوق مدني  استفتائات آن بعدى جلد و است جزايى و قضايى
 دو از تـر   مسئله پر و تر  گسترده بسى فقه، مختلف ابواب تناسب به سوم بخش البته

 تواند   مي مجموعه اين استفتاها، استمرار به توجه با است طبيعى. است ديگر بخش
  .يابد  نيزگسترش آينده در

 مختلـف  هـاى   زمينـه  در را متعـددى  اىفتـاو  كنون تا صانعى اهللا  ت  آي حضرت
 قـرار  مختلـف  محافـل  توجـه  مـورد  كـه  اند  داشته جزا و قضا بخش جمله از فقهى
 گفتگـوى  و بحـث  محـلّ  نيـز  ايـشان  آراى از برخـى  ميـان  ايـن  در و است گرفته

 برخـى  از نظـر  صرف. است بوده دانشگاهى و حوزوى مراكز و علمى هاى  شخصيت
 بـا  مخـالف  يـا  تـازه  آراى و هـا  ديـدگاه  برابـر  در رههمـوا  كه علمى غير هاى  داورى
 انـدك،  چند هر گذشته هاى سال طول در دارد، و داشته وجود مختلف هاى  انگيزه
 حـوزوى  مباحـث  سياق و سبك در عالمانه، هاى  ارزيابى شاهد ايشان نظرات برخى
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  .است بوده ايشان نيز استقبال مورد و  استخرسندى مايه كه بوده
 توجـه  قابـل  فتـاواى  از بخـشى  شاهد جزا و قضا بخش در نيز همجموع اين در

 در مـرد  و زن تساوى قاضى، در اجتهاد و ذكوريت شرطيت عدم: جمله از هستيم،
 و مرتـد  از خـاص  تعريفـى  كتاب، اهل و شيعه غير شهادت نفوذ و صحت ،شهادت
 انجبـر  لزوم مسلمان، غير و مسلمان  زن و مرد   ديه تساوى آن، حد اجراى شرايط

 قتـل  در مادر قصاص عدم مسلمان، توسط مسلمان غير قتل حكم روحى، خسارت
  .قصاص استيفاى در مرد و زن تساوى و قسامه، اجراى در مرد و زن تساوى فرزند،
 را بـسيارى  فـروع  و مسائل روز، نيازهاى اقتضاى به مجموعه اين ديگر سوى از

 بـه . يافـت  تـوان   مـى  كمتـر  همشاب هاى  مجموعه در و است نياز مورد كه بردارد در
 يـا  بلـوغ  شـرطيت  كـشورها،  ميـان  حبس به محكومان مبادله مسئله: مثال عنوان
 و سـرّى  اطالعـات  سـرقت  ديـه،  پرداخـت  در كارفرمـا  كيفرى، مسئوليت در تميز

 كـشور،  از خـارج  ايرانيـان  جرايم به رسيدگى دعاوى، در كارشناسى نظريه رمزدار،
 ايـن  از  ديگـر  مسئله دهها و نظرخواهى تجديد ى،دعاو به رسيدگى در زمان مرور

  .دست
  بـا  و سـال  چهـار  مدت در له معظم شاگردان از نفر چند تالش با مجموعه اين

 سـامان  نشر براى ايشان نظارت و اشراف با و ها دانشگاه حقوق اساتيد از گيرى  بهره
 و حقوقـدانان،  محتـرم،  قـضات  جملـه  از مختلف سطوح در مراجعان براى  و يافته
 به مشكالت كاهش و علم رشد و فقه بسط در مفيد گامى و است ستگشا  راه وكال
  . آيد مي شمار

از آنجا كه تدوين و ارائه اين مجموعـه ارزشـمند در نـوع خـود گـامي مهـم و                     
 شود بخشي از مقدمه آن را كه حاوي نكـات قابـل تـوجهي               اقدامي نو محسوب مي   

هـاي مبنـايي آيـت اهللا     ش و ديـدگاه ي نگـر  شيوه اجتهـاد مطلـوب و نحـوه   درباره  
  .ايم العظمي صانعي است، در ادامه آورده

 صـفحه   1600جمعـاً بـيش از      ( جلـد مفـصل      3 در    كـه  »مجمع المـسائل   «ـ 2
  !! استهفده بار چاپ شده.  ش96 كه تا سال  تدوين يافته،)وزيري

ها، از محـضر فقيـه        بخشي از مجموعه استفتائاتي است كه طي سال       اين كتاب   
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 اهللا العظمي صانعي، از طرف قشرهاي مختلف صورت گرفتـه       تجمند، حضرت آي  ار
  .اند و معظّم له پاسخ گفته

 توسط چند تن از شاگردان ايشان، از ميان هزاران استفتا گزينش             اين مجموعه 
اسـتاد معظّـم بـه      .  است  تدوين گرديده  »توضيح المسائل «شده و به ترتيب رساله      

ي مـورد     ناسب، در بسياري موارد به اجمال بـه ادلّـه         ي معمول خويش و به ت       شيوه
اين اسـتداللي بـودن پاسـخ بـه اسـتفتائات خـود يكـي از                . اند    نظر نيز اشاره كرده   

تواند پاسـخگوي     ابتكاراتي است كه متضمن احترام به مخاطب نيز هست و هم مي           
كه براي  ها    چنان كه ذكر تاريخ پاسخ    . مندان باشد   هاي علمي عالقه    ها و پرسش    نياز

 براي   تواند در آينده    گيرد مي   هاي استفتا صورت مي     اولين بار در گردآوري مجموعه    
  .مندان به بررسي تأثير دو عامل زمان و مكان در فقه، راهگشا باشد عالقه

	� �������ـ   6 و   5 و   4 و   3��  در دو مجلـد مفـصل       ,��������� ��� ���� ������

 صفحه قطع وزيري از سوي مؤسسه چـاپ و          1300كه چاپ چهارم آن در بيش از        
در تهران منتشر شد از ديگـر آثـار علمـي حـضرت             .  ش 1395نشر عروج در سال     

  .آيت اهللا صانعي است
 از ثمرات ارزشمند دوران     9حضرت امام خميني  » تحرير الوسيله «كتاب فقهي   

تبعيد ايشان به شهر بورساي تركيه است آن هم در زمـاني كـه جـز چنـد كتـاب                    
  !در اختيار نداشتند»  الوثقي↕العرو«و » ↕النجا↨ـوسيل«عدود همچون م

حضرت آيت اهللا صانعي كه بيش از اغلب شـاگردان امـام بـر مبـاني و فتـاواي                   
هـاي خـود قـرار        هـا و درس     ها اين كتاب را محور بحث       ايشان احاطه داشته و سال    

ري را بـه خـود      انـد كـه صـفحات بـسيا         اند، تعليقات گرانبهايي بـر آن نوشـته         داده
هـا و     هـا، نوجـويي     اختصاص داده است و همچون ديگر آثـار ايـشان نـشانگر دقـت             

  .ابتكارات فقهي است
هـاي فقهـي      عالوه بر اين تعليقه دو جلدي، سه عنوان ديگـر از تقريـرات درس             

و به عنوان شرح تفصيلي و اسـتداللي آن بـه   » تحرير الوسيله«ايشان كه بر اساس     
  :د ازرود عبارتن شمار مي

  .»الثقلين في شرح تحرير الوسيله، كتاب القصاص فقه«
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متجـاوز از   (در دو جلـد     » الثقلين في شرح تحريـر الوسـيله، كتـاب االرث           فقه«
  ) صفحه وزيري1000
به قلم آيت اهللا سيد ضياء      » الثقلين في شرح تحرير الوسيله، كتاب الطالق        فقه«

  .مرتضوي
 مجلـد را در بـر       6 عنـوان و     4معـاً   اين مجموعه مـرتبط بـا تحريـر الوسـيله ج          

  .گيرد مي
ها و تعليقات ايشان بر كتاب مهم و معـروف            ـ يكي ديگر از آثار استاد حاشيه       7

است كه همراه با متن اصلي در كنار تعليقات سه تن ديگـر             »  الوثقي ↕العرو«فقهي  
امـام خمينـي، آيـت اهللا العظمـي خـويي و نيـز آيـت اهللا                 (از فقهاي بزرگ معاصر     

 صــفحه از ســوي مؤســسه 2000 مجلــد و نزديــك بــه 4در ) عظمــي سيــستانيال
 الثقلين به چاپ رسيده است كه اين تعليقات هم به نوبه خود حـاوي                فرهنگي فقه 

  .باشد هاي تازه استاد مي فتاوا و ديدگاه
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 )ياد بود همسر( ياد يار پنجاه ساله: بخش دوم

 سالگي با خـانم بتـول       27 در سن    1343اه  آيت اهللا صانعي در نيمه دوم مهر م       
حاصل اين ازدواج يك دختر و دو پسر        . شفيعي، نوه دختري عمه خود ازدواج كرد      

  .باشند مي
 همسفر زندگي و همسر گرامي      شفيعي، بانوي فداكار و صبور، حاجيه خانم     اين  

حضرت آيت اهللا العظمي صانعي كه بـه تـصديق همـه آشـنايان نقـش مهمـي در                   
ها و ناماليمات در بهمـن         پس از عمري تحمل سختي     شان داشته است،  موفقيت اي 

  . شمسي دار فاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت1390
اين بانوي با كرامت در عين متانت، سادگي و مهربـاني، پنجـاه سـال در كنـار                  

هاي زنـدگي را بـه جـان          ها و شيريني    ها، تلخي   همسر با فضيلت خود، تمام سختي     
ا فقاهت و مرجعيت در بيت شريف با سالمت و آرامش، راهش را در دنياي               خريد ت 

متالطم دوران طي نمايد، و چه نيكو كه چنين كرد و مدال افتخار ايثار و فداكاري                
منـدان بـه      پيكر پاك حاجيـه خـانم شـفيعي بـر دوش عالقـه             .را به گردن آويخت   
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و در آنجـا بـه خـاك        منتقل  » بهشت معصومه «حضرت آيت اهللا صانعي به آرامگاه       
 .رحمت و رضوان حق بر او باد. سپرده شد

در تشييع پيكر او، جمع كثيري از مردم، علما و روحانيت حـضور يافتنـد و در                 
االسـالم والمـسلمين حـاج سـيد        ↨ـ، حجـ  3صحن مطهر حضرت فاطمه معـصومه     

اش نماز خواند و مرجع بزرگـوار چـه غمگينانـه بـر بـاالي                 حسن خميني بر جنازه   
  .هايش اشك فراق ريخت اش ايستاد و در رثاي او و نيكويي  همسر مكرمهجنازه

ي   در حـسينيه  ) سوم و هفتمين روز درگذشت ايـن بـانو        (مجالس ختم با شكوهي     
شهداي قم برگزار گرديد كه در اين مراسم، عالوه بر حـضور مراجـع عاليقـدر و آيـات                   

ي، موسـوي اردبيلـي،     عظام همچون وحيد خراساني، صافي گلپايگاني، شـبيري زنجـان         
هاي كشوري و دوستداران آيت       بيات زنجاني و علماي اعالم، شركت گسترده شخصيت       

اي بـود     ازدحام و كثرت جمعيت مردمي به گونـه       . ي عطف مهمي بود     اهللا صانعي نقطه  
كه بسياري از مردم قادر به حضور در حسينيه نشدند، با اين كه در طول حـدود يـك                   

ي شهدا مملـو از جمعيـت         زاري مراسم، بارها و بارها حسينيه     ساعت و نيم از وقت برگ     
گرديــد و تــردد در دو مــسير ورود و خــروج حــسينيه بــه ســختي و كنــدي صــورت 

اهللا   برخي از مراجع عظام تقليد نيز با حضور در بيت معظّـم حـضرت آيـت                 . گرفت  مي
  .ت نمودندصانعي رحلت همسرشان را به وي تسليت گفتند و براي آن بانو طلب مغفر

در سوگ همسر استاد، موجي از اعالم همدلي و تسليت مكتوب از سوي اقشار              
مختلف بويژه از حوزه و دانشگاه و فعـاالن سياسـي و مـذهبي هـم برخاسـت كـه                    

هاي طراز اول روحانيت، مراجع بزرگـوار، آيـات           دهها نفر از شخصيت   . نظير بود   كم
سيد علي محمد دستغيب شيرازي،     عظام و حجج اسالم از جمله آيت اهللا العظمي          

آيت اهللا محمدي گيالني، آيت اهللا طاهري اصفهاني، آيت اهللا هاشمي رفـسنجاني،             
آيت اهللا موسوي بجنوردي، آيت اهللا نور مفيدي، آيت اهللا محـسني گرگـاني، آيـت                
اهللا محقق داماد، حجج اسالم سيد محمد خاتمي، دري نجف آبادي، سـيد حـسن               

، احمد منتظري و نيري، همچنين دكتر صـلواتي، دكتـر           خميني، يوسفي اشكوري  
عـالوه بـر دههـا تـشكل        ... كديور، سيد مصطفي تاجزاده و خـانم دكتـر ابتكـار و             

اي به ايـشان      هاي جداگانه   سياسي پيام تسليت فرستادند و آيت اهللا صانعي در پيام         
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اي   ر كتابچه ها همراه با تصاوير د     اي از آن    پاسخ گفته و قدرداني كردند كه مجموعه      
هـا را بـه      اي از آن    منتشر شده و در اين بخش نمونه      » ياد يار پنجاه ساله   «با عنوان   

تناسب اين مجموعه و به رسم تكـريم مقـام زن و نقـش و جايگـاه وي در توفيـق                     
  .خوانيد ايم كه در ادامه مي بزرگان آورده

  :داالسالم حسن يوسفي اشكوري خطاب به استا  حجت پيام تسليتبخشي از

يت گفت كه همسر شما، مانند ديگـر همـسران          عتوان با قاط     ميبه تجربه تاريخ    
 و مـؤثر  هاي مبارز و مجاهد، در كنار شخصيتي چـون شـما نقـش مهـم                  شخصيت

از يك سو به عنوان همسري فـداكار و مهربـان، از سـنخ              . چندگانه ايفا كرده است   
تالش و فرزندان بـوده و      ، تيماردار همسر پر     9بانوي بزرگ اسالم خديجه و فاطمه     

از سوي ديگر در اشكال مختلف همراه و همدل با همسري مجاهد خود بـوده و او                 
. هاي مختلف علمي و اجتماعي و سياسي طـوالني يـاري كـرده اسـت                را در عرصه  

نقش زناني چنين گرچه در تاريخ چندان برجـسته و پـر آوازه نيـست امـا در زيـر                    
طور نانوشته كتاب قطـور و پـر فـسانه تـاريخ،            پوست تاريخ منجمد و در البالي س      

نقش و عملكرد درخشان زناني آگاه، بيدار، هوشـمند، اهـل ايثـار، دلبـر، صـبور و                  
  .مشوق پيشتازان بر آگاهان و بيداران و به ويژه بر مورخان پوشيده نيست

حــضرتعالي عمــري را در . بــي گمــان همــسر شــما از ايــن شــمار زنــان اســت
ايـد و در ايـن دوران پـر           مي و سياسي و انقالبي گذرانـده      هاي مستمر عل   مجاهدت

خطر و خطير همسر شما يار و مددكار شما بوده و در رنجها و مصائب بـر آمـده از                    
  .دشمن و دوست غمخوار و همرزم شما بوده است

استاد معظم، از نگاهي ديگر درگذشت همسر
1

  

  مقدمه

اند از كرسي درس استاد  ته است كه توفيق يافاي  هاين حقير يكي از هزاران طلب     

                                                 
  1390اهللا سيد ضياء مرتضوي؛ بهمن  آيت . 1
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 ظله، پيش از مرجعيت و پس     ت اهللا حاج شيخ يوسف صانعي دام        معظم حضرت آي  
دانند كـه رسـم      ها آشنايند مي   آنان كه با مناسبات آموزشي حوزه     . از آن بهره ببرند   

شود و اين    شاگردي و مراودت علمي براي ما طالب محدود به يك يا دو استاد نمي             
انون مستثني نيست اما روابط استاد و شـاگردي، وقتـي بـه درازا              طلبه نيز از اين ق    

تري را بـه دنبـال دارد و در مراحـل             علمي و صنفي گسترده    اودات مر اًكشد نوع  مي
آورد و بـا حفـظ مراتـب          مي را ميان شاگرد و استاد پديد        اي  هبعد، انس و الفت ويژ    

 نهايـت و در مجمـوع       انجامد، و آنچه در    استادي و شاگردي، به دوستي نزديك مي      
 از الزامـات مناسـبات شـاگردي و اسـتادي، پـدر و              اي  هآيـد، آميختـ    مـي به دست   

هاي فكري و ديدگاهي است؛ به ويژه اگر استادي          فرزندي، عالم رفاقت و نيز تقارب     
چــون حــضرت آيــت اهللا صــانعي دام ظلــه باشــد كــه دو عنــصر دينــي و انــساني 

هـاي علمـي     كردهاي فكري و سخت كوشي    را پشتوانه روي  » فروتني«و  » مهرباني«
از ايـن رو جـاي      . اينجانب از اين توفيق نيز بي بهره نبـوده اسـت          . خود كرده باشد  

شگفتي نخواهد بود كه با آگاهي از رنج و بيماري همسر مكرّمه حضرت اسـتاد در                
چند سال اخير و با آگاهي از خلق و خوي اسالمي جناب ايشان در قوت عاطفـه و                  

رباني نسبت به نزديكان خود به ويژه همسر مكرّمـه، بارهـا بـه ذهـن      احساس و مه  
ايشان چـه خواهنـد كـرد و چـه روزهـاي              اتفاق افتد،  اي  هخطور كند كه اگر حادث    

  داشت؟ دشواري را در پيش خواهند
هيچ زماني به پايه فضايل اخالقي و عواطف انساني اولياء معصوم            در هيچ كس، 

هـا   همچنان كه بزرگترين ستم    سيده و نخواهد رسيد،   نر) صلوات اهللا عليهم  (اسالم  
امـا درسـت از همـين دو نقطـه اسـت كـه               هـا نيـز بـر آن بزرگـواران رفـت،           و غم 

پس از خاك سپاري شبانه همسر مظلـوم و زجـر كـشيده             7 علياميرالمؤمنين  
 پس از خاكسپاري شبانه همسر مظلوم و زجر كـشيده خـود،             3خود، فاطمه زهرا  

 بس دلگداز و پر نكتـه از        اي  ه در سوگنام  6 به پيامبر اكرم    خطاب 3فاطمه زهرا 
هايم ديگر همـه بيـداري       اما اندوهم ديگر جاودانه است، و اما شب       «گويد   ميجمله  
  1».است

                                                 
 .202نهج البالغه، خطبه . 1
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 حال جاي شگفتي نبود كه چنين پرسشي به ذهن آيد كه استاد چه خواهنـد               
 اي  هام و عالقـ   كرد؟ و اينك چند روزي است كه با ايشان با آن همه توجـه و احتـر                

همـراه  «كه به همسر ارجمند خود داشتند و دارند، به سوگ بـه گفتـه خودشـان                 
اند و اين تعبيري بود كه ايشان در كنار قبر و بـه هنگـام                خود نشسته » پنجاه ساله 

و اينـك بـه رغـم ظـاهر عـادي و            . به خاك سپاري آن بانوي مكرّمه بر زبان آورند        
توان حـدس زد   ميمندان خود دارند، به راحتي آرامي كه در جمع شاگردان و عالق   

كننـد، احـساسي برخاسـته از        ميكه در خانه و خلوت خود چقدر احساس تنهايي          
�� �� �جست كه    مي تأكيدبر آن    6اسالماين ويژگي كه پيامبر عظيم الشأن       �� ��

!"�#
موضـوع   نمايد از منظري ديگر به     مياما با اين پيش درآمد مناسب        ... 1&�%$ 
را ]  همين منظر است كه درگذشـت ايـن بـانوي مكرّمـه            از.  بپردازيم درگذشت

و بي آنكـه بخـواهيم      . شمرد» نقطه عطف «توان يك    ميدست كم از نگاه تحليلي،      
 اين فقيـه بزرگـوار      هاي  ديدگاهاحساسات پاك برخي عالقمندان در عطف توجه به         

توجه به صحنه غـم و      شان يا    در مسائل بانوان به مناسبت در گذشت همسر گرامي        
توان برداشـت و تحليـل نـسبي خـود را از             مياندوه ايشان را كامل ناديده بگيريم،       

درگذشـت   اين كه جناب استاد اندوه    . نگاهي فراتر و تأمل برانگيزتر پيش رو گذارد       
همسر خود را داشته باشند و حتي در برابر ديگـران بـه خـاطر آن اشـك بريزنـد،                    

اسـت كـه دسـت    » رحمـت «و » مـودت «ته از همـان  نقصي نيست و بلكه برخاسـ    
حكمت الهي ميان زن و شوهر قرار داده و قرآن كريم به عنوان يكي از آيات الهـي                  

  2.برد مياز آن نام 
دانند كه جناب استاد در عـين       شايد براي كساني كه اطالع ندارند جالب باشد ب        

ـ و همراه فقدان همسر    ]شديد[اندوه   ه خـاك سـپاري    ديرين خود، درست فرداي ب
دوبـاره بـر كرسـي درس نشـسته و همچـون گذشـته                ساعت بعـد،   24وي، يعني   

، كاري كه يادآور رفتار اسـتاد معظـم و مكـرم            اند  ساخته مند  بهرهشاگردان خود را    
ايشان حضرت امام خميني در فوت فرزند دلبندشان آيت اهللا حـاج آقـا مـصطفي                 

                                                 
  .110كهف، آيه . 1
  .21روم، آيه . 2
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بـه انگيـزه تجليـل از        حتـي  .هـدف اينجانـب ستايـشگري نيـست       . خميني اسـت  
 و مواضع جناب ايشان نيست و چه بسا به رسـم طلبگـي و در چـارچوب              ها  ديدگاه

 طلبگي داشته   گيري  خردهنيز  ها    آن مناسبات استاد و شاگردي، نسبت به برخي از       
كننـد،   مـي در محضرشان استقبال كـرده و       ها    آن باشد و استاد نيز همواره از طرح      

كنيم؟ چـرا ايـن      ميختن به اين پرسش است كه چه         پردا هدف .حتي اگر نپذيرند  
شويم؟ ايـن اسـت      ميرويم؟ و يا در واقع به كجا برده          ميم؟ و به كجا     اي  هچنين شد 

  .پردازيم ميكه با اين مقدمه طوالني به بخش اصلي سخن 

 يك فقيههاي اشك
1

  

اهللا صـانعي دربـاره       آيـت     فتـاواي  روي ديگر سكه اجتهادات و       ها  اشكپيام اين   
  .حقوق زنان است

 صانعي در سـوگ همـسرش، روانـشاد خـانم            العظمي   اهللا  آيت هاي  اشكتصوير  
 نقـش   هـا   دلثر برانگيز بود؛ تصويري ماندگار كه بر كتيبـه          أشفيعي بسيار گويا و ت    

  .بندد مي
.  توجه كرده اسـت    »حقوق زنان «اهللا صانعي بيش از هر مرجع تقليدي به           آيت

، تاريخ، اجتماع، فقه و حقوق انسان درجـه دوم          ياستس زن كه همواره در ادبيات،    
همـسر، بـرادر،    (عبارت ديگر همواره در حاشيه مـرد         شود و به   ميمحسوب شده و    

 شجاعانه و كارشناسانه ايشان، در مركز و مـدار زنـدگي            فتاواي گرفته، با    قرار) پسر
شد، بـسياري از     كه به حقوق زنان مطرح       اي  هجامعه ايراني قرار گرفته او با نگاه تاز       

 فقهي كه نياز امروز نسل جـوان و دختـران امـروز و مـادران فرداسـت                  هاي  ناگفته
 همچون ارث زن از همه امـوال همـسر و ارث تمـام امـوال       فتاوايي .پاسخ داده شد  

مرد توسط زن در صورت نبود ورثه ديگر، تساوي قصاص، شرايط طالق زن، ازدواج 
 ديه زن و مرد، عدم شرط مرد بودن بـراي           مجدد و موقت در شرايط خاص، برابري      

قضاوت، مرجعيت و ساير مناصب حكومتي، اولويت واليـت مـادر بـر پـدربزرگ در           

                                                 
  .جميله كديور دكتر سر كار خانم. 1
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از جمله كارهاي درخشان و ماندگار آيت اهللا صانعي در حوزه فقه و             ... غياب پدر و    
حقوق زنان است و آثار بر جاماندني آن، نه فقـط در مجـامع علمـي و دانـشگاهي،               

  .حقوق بشري، بلكه روزمره افراد عادي جامعه نيز بتدريج نمايان شده استمحافل 
 وقتي چهره گريان ايشان را در فراق و سوگ همسر ديـدم، دريـافتم بـرخالف                

دارند؛ و كمتر ديده     مياكثر آقايان مراجع كه معموالً خانم را در اندروني خانه نگاه            
ن شانه به شانه هم راه برونـد؛        شده است كه مرجع تقليدي با همسر خود در خيابا         

يا مرجع تقليدي اسم همسر خويش را به زبان بياورد و يا از همـسرش در جمعـي                  
 چه رسد به اينكه مواضع شجاعانه در مـورد زنـان و             -عمومي يا خصوصي ياد كند    

؛ اكنون مرجعي از صميم دل       -حقوق از ياد رفته و فراموش شده آنان داشته باشد         
  .گريد ميمسرش و آشكارا در سوگ ه

 آيـت اهللا  ي  ااوتـ  روي ديگـر سـكه اجتهـادات و ف         ها  اشكبدون ترديد، پيام اين     
ي كه جـسارت بيـان آن در كمتـر مرجعـي             فتاواي .صانعي درباره حقوق زنان است    

به عبارت ديگر ايشان نه تنها به لحاظ نظري و پژوهـشي دربـاره              . ديده شده است  
 بلكه خود در حفظ اند كرده و ابتكاري مطرح     تازه فتاواي و   اند  انديشيدهحقوق زنان   

 و اند كردهو با آن باورها زندگي    . اند  گذاشته تمام   سنگو مراعات حقوق همسرشان     
  .اند كردهتئوري را در عمل پياده 

 آيـت اهللا  فيلم مستندي كه چند سال قبل تلويزيـون الجزيـره دربـاره زنـدگي               
شي از فيلم ايشان كارهـاي معمـول        در بخ . بار ديگر ديدم   صانعي ساخته بود را يك    

. دهنـد  مـي ، انجـام    انـد   نشـسته در حاليكه همسر بيمارشان در كنار سـفره          خانه را 
درسـت همـان كارهـايي كـه تـاكنون          ... آورند ميايشان وسايل سفره را يكي يكي       

و خالف شئونات نه فقط مرجعيت ـ كه حتي خالف شئونات   حوزه اختصاصي زنان
ديگـران ـ تلقـي شـده و       آنهـم در مقابـل چـشم   هـا  انوادهخـ مردان در بسياري از 

  .شود مي
 .دانـست  مـي پيامبر اسالم رابطه گرم و صميمانه با همسر را نشانه كمال ايمان             

 سوزناك آيـت اهللا صـانعي در فقـدان همـسرش را بـا               هاي  اشك آن دارد كه     جاي
  .نگاهي جديد بازخواني كنيم
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  نگاهي به ديروز، فكري براي آينده

ر مراسم تشييع و بزرگداشت همسر محترم استاد، طبقات مختلف مـردم             د ـ 1
و كينـه   » جـاهالن  «و حوزه به ويـژه حـوزه بـزرگ قـم كـه خداونـد آن را از شـرّ                   

هاي علمي و فقهي و سياسي و باالخص مراجـع            و شخصيت . حفظ كند » دشمنان«
اي   گونـه  معظم تقليد و علماي بزرگ حوزه، به ويژه در مجـالس خـتم ايـشان بـه                

» سـنت حـسنه   «چشمگير و بلكه غيره منتظره حضور يافتند و بـا عمـل بـه ايـن                 
در ديداري . عالقمندي و يا احترام خويش را نسبت به جناب استاد نيز نشان دادند     

كه اينجانب خدمت ايشان رسيد، فرمودند فوت همسرشان مايه تقويـت وحـدت و              
  .ظر پر بركت دانستنداز اين من ظهور و يكدلي بيشتر در حوزه شد و آن را

خواهد اين دستاورد را كم جلوه دهد و آن را در عين ماتم زدگي               مياين بنده ن  
 به جايگاه مرجعيت و روحانيت اصيل شيرين مندان عالقهاستاد، براي حوزه و براي      

خواهد به واقعيـت تلخـي اشـاره كنـد كـه در پـس ايـن شـيريني و                     مينداند، اما   
 همرنگي حوزويان نهفته و ياـ بهتر بگـوييم ـ آشـكار    كامروايي در تقويت وحدت و

انداختـه  م يا با به اين وضع و روز         اي  هو آن اينكه چرا ما چنين شد      . است اشاره كند  
بـه خـود   « كه همدلي و ظهور اخوت اسالمي و عواطف انـساني و در واقـع   ايم  شده  

 !؟جوييم ميرا بيشتر در شهادت يا مرگ و فقدان يكديگر » آمدن
 بود كه تاريخ اسـالم      اي  مؤمنه، همانند هزاران زن     ] معظم استاد مكرّمه   همسر

به خود ديده است و چه بسيار بانواني كه دسـت كـم در ظـاهر در طـي مراحلـي                     
. اند  داشتهعلمي و خدمتگزاري به جامعه، از آن مرحومه نيز نقش آفريني بيشتري             

وليـه و انـساني آن       كـه در آن برخـي حقـوق ا         اي  هسخن اين است كه درباره جامع     
شود و حريم مادي و معنـوي كـسي          ميبانوي مرحومه و مانند ايشان پاس داشته ن       

 و روحـاني    ; دشواري و زحمت، با يك عالم شاگرد امام        عمر با چون ايشان كه يك     
گيـرد، حـضور در      مـي خدمتگزار و فقيه برجسته همراهي كرده، مورد تعرض قـرار           

يشان كه در جاي خود بسي الزم و ارزشمند         تشييع جنازه و مجلس ختم با شكوه ا       
توانـد نـشان دهنـده       مـي  چقـدر  ، بر همين مقدار نيـز شـاكريم       رأياست و خداي    

 هـاي   ارزشپاي بنـدي بـه مـوازين شـرع و           » فضيلت«و درك   » جمال براي دين  «
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در دوره  اصــلي شــريعت باشــد؟ ايــن كــدام شــكوهمندي اســت كــه در مدينــه، 
يـز امنيـت داشـته باشـند امـا هنـوز آب غـسل               و مردان يهودي ن     زنان 6پيامبر
خشك نشده است كه دخترش كه در مركز توجه مسلمانان است و بـه               6پيامبر

امنيـت  !  نـشده بـود    اش  دربـاره فرض كه مقام عصمت نداشت و آن همه سـفارش           
 واقعي براي جامعه اسـالمي و زيبـايي اصـلي حاكميـت             مندي  شكوهنداشته باشد؟   

و نـه در آمارهـاي       خي آداب و مـستحبات اسـالمي اسـت        دين، نه در اهتمام به بر     
شـود؛   مـي حضور مردم در اين ختم يا آن جلسه داده            درباره ها  رسانهگزافي كه در    

به پاسخ درست اين پرسش بپردازنـد و        » و انصار » مهاجران«بلكه در اين است كه      
، كردنـد » هجرت«در عمل به آن پاي بند باشند كه براي چه از وضع گذشته خود               

او پرداختنـد؟ بـي     » نصرت« را در ميان خود پذيرفتند و به         6پيامبرو براي چه    
شك پرهيز از شرك ورزي به هر صورت، و گـسترش عـدالت و آزادي و امنيـت و                   

بوده است و پيداست اين عناصر      ها    آن آسايش روحي براي همه، از جمله مهمترين      
بلكه پـيش و بـيش از       جست   بايد 3فاطمهكليدي را نه در تشييع جنازه حضرت        

تشييع و ختم نيز در ايـن       . پي گرفت  6پيامبرآن بايد در عمل به سيره و سنت         
به اين است كه در عمل و نه در ادعا ما پيرو » جمال دين«تواند  ميراستا است كه   

اسـت و بـشريت بـه       » للعالمين↨ـرحم«مكتب و مرامي هستيم كه پيامبرش چون        
زيبـايي و   . » ديني تو هستند يـا ماننـد تـو انـسان           يا برادر  «7اميرالمؤمنينگفته  

 انـساني آشناسـت و      هاي  ارزشافتخار براي دين به ويژه براي جهاني كه با مفاهيم           
نه لزوماً با همه احكام و آداب شرعي ما، اين است كه در عمل نشان دهيم پيرو آن 

ص يـا    را داشت و نه يك گـروه و جريـان خـا            ها  انسانامام غيوري هستيم كه درد      
دانـست كـه آدمـي از غـصه          مـي امامي كه سزاوار     .مؤمنان به مذهب و دين خاص     

 و  انـد   آورده بيرون   نبميرد كه در جامعه او خلخالي را به ناحق از پاي زني نامسلما            
و شريعت مقـدس     كسي مانع نشده است؛ آن هم به دست كساني كه مدعي اسالم           

  !هستند
ـ              جـست كـه در فـضا و         تأكيـد ر آن   اين است كه به صـراحت بايـد پرسـيد و ب

 چه همـسر يـك      ، كه روزي به راحتي امنيت خانه امن يك بانوي محترم          اي  هجامع
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شود و عكس العمـل در خـوري بـه ويـژه از              ميسلب  ،  مرجع و چه يك فرد عادي     
تر، ختمي   گردد، و مدتي بعد، دويست متر آن طرف        ميسوي متوليان امر مشاهده ن    

توان گفت در آن     ميگردد، آيا    مينوي محترم برگزار    هر چند شكوهمند براي آن با     
گمـان    دين، توجه و پاي بندي وجود دارد؟       شكوهمنديجامعه يا گروه به الزامات      

هـاي آن    ندارم كسي بتواند با توجيـه مقبـولي ايـن تنـاقض را پـاي ديـن و ارزش                  
  !بگذارد
ـ                 ـ 2 زرگ  حضور مراجع معظم تقليد و يا نماينـدگان محتـرم آنـان و علمـاي ب

حوزه و جمع فراواني از فاضالن و عالمان حوزه در مراسم ختم و يا تشييع جنازه و                
 خـاطر داغ ديـدگان بـه        تيا حضور در بيت سوگوار استاد معظم، بسي مايه تـسلي          

ويژه جناب استاد بوده است و آثار روحي آن مـا از نزديـك شـاهديم و از خداونـد                    
 به ويـژه عالمـان و فقيهـان         زدم عزي دعاها و توجهات معنوي مر     خواهيم همين  مي

 مالحظـات   اي  ه رايج و به رغم پار     اي  هفرهيخته و خدمتگذار كه بدون تبليغات رسان      
 بالي جان برخي از ما شده، آن گونه حـضور و پيونـد خـود را نـشان                   متأسفانهكه  

دادند و رسم انساني و اسالمي را به جا آورند، مايه فزوني رحمـت الهـي بـراي آن                   
 را بـه صـورت پرسـش        اي  هرويم و نكت   ميتر    رحومه گردد، اما كمي به عقب     بانوي م 
 است كه در زماني نه چندان دور به دفتر و اي ه پرسش درباره حمل .كنيم ميمطرح  

 كـه مـدعي   اي هاينكـه در جامعـ  . شـد ) دام ظلـه (خانه حـضرت آيـت اهللا صـانعي         
، بـه دفتـر     »فرمانبر«يا  » خودسر« جوان خام    اي  هحاكميت قانون و قضا هست، عد     

كار و درس و نماز و خانه امن يك مرجع تقليد، نه، بلكه يـك طلبـه يـا همـوطن                     
ديگري كه در حمايت قانون قرار دارد، حمله كنند و هيچ چيز را سـالم نگذارنـد و                  

به بار آورنـد كـه تـا فـردي از           » خسارت«و آن همه     روا دارند » جسارت«آن همه   
هاي نـاگوار را     اينجانب خود، دوبار آن صحنه    ! كرد يمديد چندان باور ن    مينزديك ن 

 از اصول اسـالمي و انـساني        رپيداست اقدامي نامشروع و زشت و دو      . از نزديك ديد  
است و نيازي نيز به اين سؤال نيست كه بر اساس كـدام قـانون و ضـابطه چنـين                    

  كردند؟
يت تـسل   شك مايه رحمت الهي و     بي  حضور گسترده در مراسم تشييع و ختم،      
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خاطر بازماندگان و تجليل از آنان خواهد بود امـا بيـت شـريف حـضرت آيـت اهللا                   
از آن نيازمنـد    » عـام « و جامعه بـه گونـه        »مصداق«عنوان يك    صانعي دام ظله به   

كاري كـه بحمـد      .جلوگيري از هجوم و حقوق خود و اعتراض در خور به آن است            
 اجماالً به آن اقدام كردند، امـا      اهللا گروهي از دلسوزان از جمله برخي بزرگان حوزه          

ز دريغ  ناروا نبود و از يك عذر خواهي ني        در خور آن كار بس       ها  واكنشافسوس كه   
  !شد

كنيم كـه مـذهب رسـمي آن مـذهب           ميحمداهللا در سرزميني زندگي     ب ما   ـ 3
 تعطيل رسمي است، اما خوب است       7صادقجعفري و روز شهادت حضرت جعفر       

 در 7ه چه نسبتي ميان رفتار ما و آن امـام بزرگـوار     اين پرسش پاسخ داده شود ك     
حفظ حقوق مردم وجود دارد؟ پاسخ درسـت بـه ايـن پرسـش را نبايـد در داوري                   

پاسـخ را شايـسته اسـت        .كساني شمرد كه خود بايد پاسخگوي اين رفتارها باشند        
 بدهد كه بيش از هر از هـر چيـز دل در گـروه حفـظ ديـن و                    اي  هعالمان فرهيخت 

توانـد نـشان دهـد كـه فاصـله           ميذكر يك نمونه به خوبي      . هب دارند گسترش مذ 
گـرفتن    واقعي دين و مذهب فاصله     هاي  زيباييچقدر است و چگونه برخي از ما از         

در عمـل بـه     » تبعـيض «م و چگونـه گرفتـار       ايـ   هو دل به برخي ظواهر خوش كرد      
  .ماي هسرگرم شد» حاشيه«را رها كرده و به » متن«م و اي هشريعت مقدس شد

 غيـر شـيعي اسـت، روزي وارد بـر           مذاهبسفيان ثوري كه خود يكي از سران        
حـضرت  . ديد و از دليل آن پرسيد       شد اما حضرت را رنگ پريده      7حضرت صادق 

اما داخل خانه كه شـدم  ! فرمود كه من قبالً اهل خانه را گفته بودم باالي بام نروند     
ي كـي از فرزنـدانم اسـت بـاال         ي داري  نگـه  دار  عهـده ديدم يكي از كنيزهاي من كه       

كنيز وقتي نگاهش به من افتـاد لرزيـد و          . نردبان رفته و پسر بچه هم همراه اوست       
اما رنگم به خاطر مرگ     . پسر بچه از دست او رها شد و به زمين سقوط كرد و مرد             

  !كودك نپريد بلكه رنگم به خاطر ترسي كه به دل آن كنيز انداختم پريده است
 كـه در دل آن      اي  هر و براي جبران ايـن تـرس ناخواسـت         حضرت به همين خاط   

تو به خاطر خدا آزادي و باكي بر تـو          « : به او گفته بود    دو بار كنيز پديد آورده بود،     
و به اين طريق او را آزاد كرده بود و اطمينـان خـاطر هـم داده بـود كـه                     » !نيست
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  1.گناهي بر او نيست
از رفتارهـاي مـا بـا چنـين         پرسش اين است كه آيا هيچ نسبتي ميـان برخـي            

 وجود دارد؟» تباين كلي« جز 7رفتارهاي امامان بزرگوار
كسي نسبت به شـريعت از جملـه حقـوق مـردم متناسـب بـا شـيعه                  ] آري... [

 نه بـه خـاطر      اش  چهره كه رنگ    دارد ي بودن، شناخت و پاي بند     7حضرت صادق 
ل يـك كنيـز      كـه در د    اي  همرگ فرزند دلبند خود بلكه به خـاطر تـرس ناخواسـت           

.  كـرده اسـت    تـوجهي   بيافكنده بپرد؛ آن هم كنيزي كه نسبت به دستور حضرت           
توانند بـه درسـتي در برابـر آتـش فـساد و توطئـه و اقـدامات                   ميپيداست كساني   

دشمنان به اتكاي ملت خود بايستد كه هر چه بيشتر پـاي بنـد اصـول اسـالمي و                   
  .انساني و موازين شرع به ويژه حقوق جامعه باشند

يعي همسر آيت اهللا صانعيبه بهانه ياد بود بانو شف
2

  

هنگامي كه خبر در گذشت همسر آيت اهللا صانعي را شنيدم بي درنگ بـه يـاد                
 تأثير وافر داشت و دريغم آمد به بهانـه درگذشـت            ام  زندگي افتادم كه بر     اي  خاطره

آن شـريك   در خيـر     بانويي كه از اركان اين خاطره است، تقرير نكنم و ديگـران را            
 از ثوابش اي هرا در زندگي هر كس بگذارد گوش نسازم چه اگر مشابه چنين تأثيري     

تي كه در ساليان گذشته با آيت اهللا صـانعي  ابا وجود مراود. به روح او خواهد رسيد    
  .كنم مياكنون بدين نكته بسنده   اماام داشته

ت چه امامـت    م كه عدالت يكي از شروط امامت اس       اي  ه در فقه آموخت   هاست  قرن
 مـسجد را    جماعت وارد شديم و امام      اي  ه اگر در قري   اما .جامعه چه امامت جماعت   

شناختيم لزومي ندارد براي اقتداي به او عدالت را احراز كنيم و اصل برائـت را      مين
 به عدالت انساني گواهي     مؤمنكنيم اما براي احراز عدالت كافي است دو          ميجاري  
امـا در اوائـل     . يي در نظام اجتماعي و حقوقي هـم هـست          عقال اي  هاين قاعد . دهند

امروزم دانشور محترم آقاي حسيني  من و دوست دوران كودكي تا.  بود1360 هده
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او به ديـدن آيـت اهللا صـانعي رفتـه بـود و              . امين در قم رحل اقامت افكنده بوديم      
يـن  سوغاتي كه از اين مجلس آورده بود اين بود كـه گفـت آيـت اهللا صـانعي در ا                   

 ضابطه احراز عدالت هر كسي اين كـه زن او بـه او اقتـدا                ترين  مهم: اند  گفتهديدار  
  !شناسد مي نها پردهكند چون هيچكس به اندازه او مرد را از پس 

اي از روي شـناخت ظـاهري بـه           افراد بـسياري هـستند كـه چـه بـسا عـده            
عيار به  از آن پس اين م    . شان گواهي دهند اما حقيقت چيز ديگري باشد         عدالت

ام تبديل شد كه طبق آن عدالت حقيقي اين اسـت             يكي از اصول عملي زندگي    
فروتنـي، گذشـت، خـوش      . اش در نهان گواهي دهد      كه همسر انسان بر درستي    

زباني، انصاف و راستي و بسياري از فضائل پيش از هر جا بايد در درون خانواده 
ه و حقوق بـراي تنظـيم       البته فق  .و نسبت به همسفر زندگي ظهور داشته باشد       

روابط اجتماعي است و اخالق امري فردي و شخصي اسـت امـا حكـم اخالقـي                 
حكم فقهي به ظاهر است و اخالق به حوزه فقه به           . تر از حكم فقهي است      دقيق

توان آن را به يك قاعده عمومي تبديل كرد امـا در              نمي. ايم  اخالق منتقل شده  
اش   كسي به گواهي شـريك زنـدگي       گرا. تر معيار مهمي است     ارزيابي خصوصي 

اطمينان نداشته باشد از تسري دادن ايـن حكـم اخالقـي بـه امـري اجتمـاعي                  
گرچه پيشنهاد نگارنده نيز چنان تعميمـي نيـست امـا بـراي             . شود  برآشفته مي 
ممكن است اين سخن را . ها معيار مهمي است تر انسان هاي دروني  شناخت اليه 

 تأكيد بر اينكه ممكن است همسري واجـد شـرايط           زياده روي تلقي نمايند و با     
كاهـد زيـرا در       الزم براي اين شهادت نباشد امـا بـاز هـم از قـوت سـخن نمـي                 

اند   ايم كه بزرگاني با همسراني پرخاشگر زيسته        هاي اخالقي به وفور ديده      آموزه
اند كه عطار نيشابوري درباره ابوالحسن خرقاني از عارفان           اما چنان حلم ورزيده   

چـون بـه    . گويد نقل است بوعلي سينا به آوازه شيخ عزم خرقان كرد            زرگ مي ب
از زن او پرسيد شيخ كجاسـت؟ گفـت         . رفته بود  وثاق شيخ آمد، شيخ به هيزم     

بـوعلي بـا خـود      . كني؟ و همچنين بسيار جفا گفـت        آن زنديق كذاب را چه مي     
صـحرا  بـوعلي عـزم   ! گفت شيخ را كه زنش منكر او بودي حالش چه بودي؟        مي

آمد و خرواري درمنه برگـرده شـيري          شيخ را ديد كه مي    . كرد تا شيخ را ببيند    
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او جواب داد تا ما بار چنـان         بوعلي گفت شيخا اين چه حالت است؟      . نهاده بود 
  ).حكايت با اندكي تصرف (!زني نكشيم شيري چنين بار مار نكشد

ه درستي  در اينكه عدالت نفس االمري هر مردي با گواهي دادن همسرش ب           
توانـد    اي وارد كنند اما هيچكس نمـي        شود اگر هر مناقشه     و عدالت او احراز مي    

انكار كند مردي كه همسرش بر اخالق و عدالت او صحه نهد امتيازي بر غير او                
  .دارد

از هنگامي كه آن دوست ديرينم آن سخن را از ديدارش با آيت اهللا صـانعي                
رض تأمالت فراوان قرار گرفت كه به       سوغات آورد چنان بر دلم نشست و در مع        

ام تبديل شد و اين نه بدان معناست كه لزوماً در بر              معياري در زندگي شخصي   
خصوصي  در عين حال از همان زمان نسبت به زندگي        . ام  آوردنش كامياب بوده  

راوي سخن، قضاوتي يافتم كه در گذر زمان با ديدن و شنيدن سـخناني ديگـر                
از همان سخن به ميزان مـودت و انـس آيـت اهللا             . شد بيش از پيش تصديق مي    

ايـن پيونـد    . صانعي با همسرش و ارزش خانواده و زن در زندگي او واقف شـدم             
هاي پـسين آيـت اهللا در ابـواب فقهـي مربـوط بـه                 عميق بدون شك در ديدگاه    

آن آموزه اخالقي نيز بـي بهـره از شخـصيت همـسر             . حقوق زنان تأثيرگذار بود   
  .آيت اهللا نبود

چون زن و شوهر آيينه شخصيت يكديگرند و تنزل شخـصيت هـر يـك بـر                 
هـن لبـاس لكـم و انـتم         «منزلت ديگري هم اثرگذار خواهد بود به گفته قرآن          

و محافظ شما و شـما پوشـش و محـافظ            زنان پوشش ) 187بقره  (» لباس لهن 
داد و آن هـم       آنان هستيد، لذا آن سوغات اخالقي نكته ديگري را هم نشان مي           
رفتار مرحومه  .شخصيت اخالقي و نافذ و متين همسر فقيد آيت اهللا صانعي بود     

هـايي كـه بـا آنـان داشـت از همـين               اش و همـدلي     در خصوص همسايه گرامي   
اي   گرچه او زني سـنتي و مـذهبي از خـانواده          . گرفت  شخصيت متين نشات مي   

و اسـتحكام   هـاي سـنتي       سنتي بود اما نشان از اقتدار زن و نفوذ او در خانواده           
داد كه نه مرهون حقوق و سياست و فمينيسم كه مرهون اخـالق              خانوادگي مي 

 .است
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گفتگويي درباره مادر
1

  

اش بـا پـدر در       ها، صبوري، شـجاعت، همراهـي      تنها دختر آيت اهللا، از مادر، خوبي      
گويـد و   دوران عسرت، مديريت، ساده زيستي، تربيت فرزند و نصايحش به فرزندان مي        

  .آورد هاي پدر و فرزندان سخن به ميان مي  سزاي مادر در موفقيتاز تأثير
حجت (با يكي از شاگردان آيت اهللا       خانم حميده صانعي در سن سيزده سالگي        

دانـد    ازدواج را مـانع پيـشرفت نمـي         او ؛ امـا  ازدواج كـرد  ) االسالم دكتر اميدي فرد   
. د طـي كـرده اسـت   چنانكه خود، پس از ازدواج، مدارج علمي را تا كارشناسي ارش       

و اينك با راه انـدازي واحـد        .  مادر مرحومش   نيز ريا و متواضع است چون پدر و       بي
هـاي   ، بـه پرسـش    بـانوان خواهران دفتر آيت اهللا العظمي صانعي، با همراهي ديگر          

خـواهيم مـادر را    وقتي در آغاز گفتگـو مـي      . گويد مختلف زنان و دختران پاسخ مي     
و متانـت    گذرد تش از مادر چون برق در مقابلش مي       توصيف كند، گويا تمام خاطرا    

  !دهد به راحتي بغض گلو رها كند و وقارش اجازه نمي

اگر به عنوان تنها دختر مرحوم بانو شفيعي در چنـد جملـه بخواهيـد مـادر خـود را                     �

  كنيد؟ توصيف كنيد چگونه ايشان را توصيف مي

اي سـكوت    از لحظـه  پس  . دهد غم، اجازه سخن گفتن به او نمي      . كند بغض مي (
  .و در همه كارها سنگ صبور بود. مادر؛ مهربان، صبور و مدير بود) گويد سخن مي

دار بود ولي مديريت قوي داشت و ناظر بـر همـه             ايشان با اينكه يك خانم خانه     
  .چيز بود

آمـد،   بعضي مواقع كه مشكالتي براي پدر وجود داشت وقتي به داخل بيت مـي             
: گفـت  پرسيد بـه پـدر مـي       احت است و وقتي از علتش مي      ديد كه پدر نار    مادر مي 

قبل از اين كه با شما صحبت كـنم         . شود ناراحت نباش مشكالت حل و برطرف مي      
مادر همه مشكالت را    : گفت كرد و مي    گريه مي  ]همچنان [پدر. در محضر پدر بودم   
كردم  كرد و من كمتر مشكالت را احساس مي ريخت و تحمل مي در درون خود مي

پدر حق دارد هنـوز كـه       .  حال كه او نيست مشكالت برايم دو چندان شده است          و
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  .هنوز است گريان باشد چون او يك مادر به تمام معنا مادر بود
چـرا  : گفـت  ديد، مـي   پدر وقتي فهم، شعور اخالقي، معنوي و فكري مادر را مي          

  !بايد بين زن و مرد تفاوت باشد؟

  نه بود؟برخوردها و تربيت با فرزندانش چگو �

من هيچ وقت ياد ندارم كه مادر با ما قهر كرده باشـد در مـسائل تربيـت هـيچ                    
كرد و فقط در بعضي از مواقـع كـسي اخـم             موقع با فرزندانش براي تنبيه فهر نمي      

داد و هرگـز از گزينـه تنبيـه          كرد و بالفاصله از راه تشويق، تربيت را انجام مـي           مي
را تنبيـه   ها    آن فرزندان به ياد ندارند كه مادر،     كرد و هيچ يك از       بدني استفاده نمي  

  .كرده باشد و بيشتر تربيت فرزندانش جنبه تشويق داشت

  برخوردها و تربيت با فرزندانش در مسائل ديني چگونه بود؟ �

داد  كرد و عمالً و به موقع، تكاليف ديني را انجـام مـي             خودش چون مراعات مي   
آموختنـد و    د به خـود فرزنـدان آن را مـي         اين خود الگويي براي فرزندان بود و خو       

حتي در آخرين زمان در دوره بيماري، در آخرين شـب كـه شـب جمعـه بـود بـه          
حالي نمازش را خواند و زماني كه دكتر او را در تهران معاينـه كـرد                 سختي و با بي   

 مـا   !هوش بوده باشد   شدت بيماري مادرتان چنان است كه بايد يك هفته بي         : گفت
  .نمازش را خوانده و دكتر تعجب كردگفتيم ديشب 

ديد و هميشه ممنون ايـن صـبرها و          ها و مشكالت را مي     ها، رنج  پدر هم سختي  
كـرد پـدر     هاي آخر كه مادر به سختي كار مي        هاي مادر بود و حتي در سال       تحمل

داد و هرچه در حد توان پدر بود در اين ايام بخصوص براي    خود، كارها را انجام مي    
كرد و نيازهـايش را      گاه در حق مادر كوتاهي نمي      داد و پدر هم هيچ     م مي مادر انجا 

هاي مادر دركمك به ديگران اعتماد كامل داشـت و هـر             كرد و به حرف    برطرف مي 
زماني كه درخواستي از طرف مادر براي رفع مشكالت ديگران بود، پدر هيچ وقـت               

  .كرد كوتاهي نمي

با توجه به اين كـه پـدر بـه قـول            . ان داشتيد هاي پدر بزرگوارت   اي به موفقيت   اشاره �

ي فقيري بودند و بسيار ساده، يكدست و يكرنگ كه به قم كوچ              خودشان يك طلبه  
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كـي از شـاگردان     يكنند و    هاي علمي طي مي    هاي ترقي را در عرصه     كنند و پله   مي

د تواني رسند، آيا مي   شوند و به مقام مرجعيت مي      مبرز مرحوم امام و استاد حوزه مي      

  هاي ايشان را بيان كنيد؟ تأثير مادر در موفقيت

به طور كلي، در زندگي كه خانه محل آرامش است اگر زن خانه، آن آرامش را بـه                  
هاي روزانه را از بـين نبـرد آن مـرد     وجود نياورد و مشكالت را برطرف نكند و ناراحتي        

و مـادر خانـه آن      تواند آرامش را به دست آورد ولي اگر خانه محل امن باشـد               هم نمي 
هـايي را كـه در       توانـد آن پيـشرفت     آرامش را به وجود بياورد، مرد با خيال راحت مـي          

ديـد بـه راحتـي     پدرم وقتي آرامـش در خانـه را مـي   . خواهد به دست آورد  زندگي مي 
بـه  . شـد  هاي علمي نصيبش مي    آمد و آن پيشرفت    فرصت مطالعه برايش به وجود مي     

 هر مرد موفق حتماً زني موفق است، حتماً زنـي اسـت             قول برخي از بزرگان پشت سر     
هاي ترقـي را     كند تا مرد بتواند پله     كه آرامش و سكون و راحتي را براي مرد ايجاد مي          

  .بپيمايد و بدون يك زن آرام و صبور يقيناً پيشرفت امكان ندارد

 با وجود فشارهاي سياسي عارض شده بر پدر، نقش مـادر در كنـار پـدر بزرگوارتـان                  �

  چگونه بود؟

 به بيت حمله شده بود، تأثير بـسيار زيـادي در            89درست زماني كه در خرداد      
تشديد بيماري مادر داشت و شروع بيماري به واسطه اين حمله شدت گرفته بـود               
و زماني كه جناب آقاي كروبي براي ديدار، به منزل پدر آمده بود و خانه محاصـره                 

شما اينجا بمانيد ما رسم نداريم مهمان خود را         : شده بود، به آقاي كروبي گفته بود      
روم شـما در منـزل مـا       ي دخترم مي   در ميان مهاجمان تنها بگذاريم و من به خانه        

اي  فرداي آن روز به خانه خود آمد و وضعيت بيت را ديد اولين كلمه             . راحت باشيد 
ملـه  ح 3ي حضرت زهرا   ناراحت نباشيد مگر به خانه    : كه به پدر گفت اين بود كه      

 ما خـاك    ! نيست :معصومينهاي ائمه    اي از سختي   ها ذره  نشد و همه اين سختي    
را آزار و اذيـت كردنـد و بـه اسـيري            ها    آن شويم  هم نمي  3كف پاي حضرت زهرا   

پدر بـا همـين سـخن       . بردند اين كه چيزي نيست و اموال ما را فقط از بين بردند            
گفـت مـن شـجاعت حـاج          مـي  يكي از دوستان  . مادر تحت تأثير بسيار قرار گرفت     
  !خانم را بهتر از حاج آقا قبول دارم
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بعضي معتقدند نظرات فقهي كه پدر بزرگوار شما درباره زنان دارند مثل برابري ديـه                �

نشأت گرفته از رفتار مـادر بـوده اسـت و آيـا رفتـار و                ... و يا قبول شهادت زنان و       

مسائل دقـت بيـشتري داشـته    گونه  اي شد كه پدر در اين برخورد مادر باعث انگيزه 

  باشند و نظرات فقهي اين چنيني را مطرح كنند؟

قطعاً تأثير داشته است زيرا بعضي از رفتارها باعث تغيير ديدگاه افراد نسبت به              
شود تغييـر داد ولـي در         بله اگر نص صريح قرآن باشد در آن نمي         .باشد مسائل مي 
پـدر وقتـي فهـم،      . ع مطرح است  هاي مختلف از سوي مراج     ها، استنباط  فهم روايت 

آمد  ال كه برايش پيش مي    ؤديد اولين س   شعور اخالقي، معنوي و فكري مادر را مي       
هـا    در رابطـه بـا برخـي خـانم         ؟چرا بايد بين زن و مرد تفاوت وجود داشـته باشـد           

ثير بـسياري   أگويند ايشان عقل منفصل همسرشان است و قطعاً رفتار همسر تـ            مي
  .واهد داشتدر افكار شوهر خود خ

بينـيم بـا     تابي و گريه پدرتان را، مي      هاي مربوط به فوت مادر و بي       وقتي عكس و فيلم    �

نظير باشد كه يـك روحـاني مرجـع تقليـد در غـم               تواند بي  گويم اين مي   خود مي 

  همسر خود اين همه به سر و سينه بزند؟ چرا؟

 اين رفتـار    تواند دليل خوبي بر    محبت دو طرفه كه بين اين دو وجود داشت مي         
باشد و از خصوصيات اخالقي پدر اين است كه محبـت و دوسـت داشـتن را ابـراز                   

نبايد زن را جنس دوم حـساب كـرد حتـي در بـين بعـضي از                 : گويد كند و مي   مي
روحانيت اين ديدگاه وجود دارد ولي اين ديدگاه نسبت به پدر وجود ندارد چـه در            

شود زمـاني كـه      ت دو طرفه باعث مي    زمان حيات مادر و چه بعد از آن و اين محب          
آيد اشك در چشمان پـدر جمـع شـود و ايـن نـشان از                 كالمي از مادر به ميان مي     

پـدر عاطفـه    . مهرباني و محبتي است كه در طول زندگي بين ايـن دو وجـود دارد              
آمد، قبل از مادر، پدر خبر       بااليي دارند اگر مشكلي براي يكي از فرزندان پيش مي         

از كـوزه   «ين نشان از محبت و عاطفه موجود در رفتار ايشان اسـت؛             شد و ا   دار مي 
 .» كه در اوستتراودهمان برون 
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  و احياي اجتهاد پويا) س(امام خميني : گفتار دوم/ دفتر اول 

  
  
  
  

  دومگفتار 

  1و احياي اجتهاد پويا) س(امام خميني 

  
  
  
  

 راه در هرگز كه حال عين در رسند  مى ها منفعت به .امام نام با اينك بسيارى
 اصـالح  بـه  او هـدف  و ياد و امام نام با نيز شمار انگشت برخى و گذارند  نمى گام او

  ...و است خطر در اهدافشان و زندگى كه حالى در انديشند مى جامعه
 از صـانعى  يوسـف  شـيخ  حاج العظمى اللّه تآي نام به توصيفات اين با اينجادر  

 و نظريـات  تقويـت  و توسـعه  بـه  اينـك  كه او. خوريم  برمى امام برجسته شاگردان
 توان و دانش تمام و انديشد  مى اخالق و فقه و سياست و جامعه در امام هاى  آرمان

 ايـن  را تن دو اين كه است رازى چه اين اما. است گذاشته جهت اين در را خويش
   ؟است داده پيوند يكديگر به چنين

                                                 
مـام  ، سخنراني مرجـع نوانـديش در سـالگرد ا         »و راز احياي اجتهاد در عصر حاضر      ) ره(امام خميني « برگرفته از   . 1

  . خميني، انتشارات فقه الثقلين
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 به وصول و اهداف آرمانها، در بايد را بزرگ هاى انسان پيوند راز رسد  مى نظر به
 حاكميـت  تحقـق  دنبـال  هب عمومى عرصه در امام كه آنچنان. كرد جستجو حقايق
 و حاكميـت  سـاختار  در عـدالت  رواج و آزادى احيـاى  و خويش سرنوشت بر مردم

 بـا  و بـود  مـذهب  و رنـگ  و جنسيت و نژاد از اعم مردمان ميان در برابرى تعميق
 هـدف  و متعالى، هدف بدون انسانيت و انسانيت، منهاى دين و دين، منهاى تجدد

 و جامعـه  از دور هـاى   عرفان و ساختگى عارفان بسان زمين، در پايه بدون متعالى،
 دين كننده نابود عامل و دشمن ترين  بزرگ همواره و كرد  مى مبارزه ،امروز بشريت

 در نيز روزگار اين شنواندي فقيه. دانست  مى عقالنيت از دورى و تحجر و ارتجاع را
 آن پـى  در وجود تمام با كه فقيهى. ارتجاع است  همين با تخالف و تقابل و تعارض

 و هـا  انـسان  حقـوق  بـه  نسبت پروايى  بى ظلم، ريا، تبعيض، استبداد، روح كه است
 امروز براى فايده و سود از خالى هاى  گذشته و پيشين هاى  سده در توقف و انجماد
 بـى  خـشونت  از عـارى  اى  جامعه ساختن براى و زدايد باز معهجا اين از را بشريت

 كـه  اى  جامعـه . كنـد  تالش خيالى آزادى و كاذب عدالت و شرم بى تبعيض و پروا
 تآي آنچه كه بينيد  مى دقيقاً و است بوده نيز او الگوى و استاد و او مراد پير آرمان

 سـاختن  و امام هاى مانآر احياى براى تالش به زمان و عصر اين در را صانعى اللّه
 از جلـوگيرى  جهـت  در تـذكار  و او بـاالى  و بلنـد  افكـار  و اهداف اساس بر جامعه

 ايـن . است مسئله همين دارد،  به تالش وا مي    او، اصيل هاى  ال  ايده و امام فراموشى
 امـام،  قبـال  در را عـصر  ايـن  مـصلح  فقيـه  و امـام  بزرگ شاگرد كه است رازى آن

  .گذارد نمى مآرا مردم و دين جامعه،
 از نفـسه  حـد  فـى  بنـده  گفـت  بايـد : گويند   مي .ايشان در بياناتي درباره امام    

 فرماينـد   مـى  شـان  نامـه  وصـيت  در امام. ام  گرفته الهام امام روش و متد و جمالت
 بـر  آمـده  قـرآن  سر بر آنچه و الفريقين بين است متواتر حديث يك ثقلين حديث

 چگونـه  قـرآن  با تاريخ، طول در كه كند مى بحث مفصل بعد و آمده هم عترت سر
 هـم  بـا  اينهـا  چـون  اسـت،  آمـده  همـان  هم عترت سر بر فرمايد  مى و شده رفتار


	��� �� ��� دارد ثقلين حديث در. هستند �� �����1   
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�	�� �� ������ ���� ��� دارد ديگرى نقل يك در يا�� � مكـرم  نبـى  #��"!� �
 و گـران  چيز دو  و روم  مى شما بين از من فرمودند عمرشان آخر روزهاى در اسالم

 نجـات  كرديـد  تمـسك  بدانها اگر كه گذارم  مى امانت و وديعه عنوان به را سنگين
 $ �� هـستند  زمـين  سـوى  به آسمان از ممدود حبل دو دو، هر اين كنيد،  مى پيدا

 مـن  بـه  ثركو حوض لب بر تا شوند  نمى جدا هم از اينها ��.�� -,+  )*�� ��( )'&%�
  . برگردند
 حـديث  ايـن  از تـوانيم   مـى  احكـام  استنباط و فقه باب در ما كه امورى از يكى
 هـم  و كنـيم  توجه قرآن به هم احكام استنباط در بايد كه است اين كنيم استفاده

 كـرديم  ترك را ديگرى و گرفتيم راها    آن از يكى اگر: بيت اهل سخنان و عترت به
 تاريخ  در  متأسفانه. كنيم نمى پيدا هم نجات و ايم كردهن عمل پيغمبر حديث اين به

 بودنـد  زياد هم كه مسلمانان، از اى  عده زمان يك. است آمده وجود به اختالف اين
 حرفهـاى  بـه  احتياجى هيچ و است بس قرآن را ما كه گفتند داشتند قدرت هم و

 بـا  هـم  ههميش كه) المصلين صلوات افضل عليه (اميرالمؤمنين طالب أبى بن على
 بـس  مـا  بـراى  قرآن نداريم، داند  مى را دين رمز و راز و خصوصيات و بوده پيغمبر

 آن بـا  تـوان   نمـى  و دارنـد  احكـامى  چگونـه ها    آن كه ببينيد و كنيد مراجعه. است
 اسـالم  ضـد  كنيد تبليغ راها    آن از بعضى شما اگر بلكه كرد معرفى را اسالم احكام

 �3 -�012 /�� �� كنار گذاشتند را عترت و قرآن سراغ رفتند چون ايد،  كرده تبليغ را
 يـك . ايـم   يافتـه  را ديـن  هاى  نشانه عترت و ائمه با اصال ما كه حالى در ��1)�00 �$�4

 و وسـائل  القـضاء  كتـاب  در و داشته اميرالمؤمنين كه است هايى قضاوت اش  نمونه
 هـايى  تقـضاو  چـه  اميرالمـؤمنين  كـه  اسـت  شـده  نقـل  شيعه حديثى كتب بقيه
  .اند كرده مى هايى قضاوت چه ديگران و فرموده مى

   تحجر و خرافات با مبارزه و امام

 كه مسائلى از يكى. كنم  مى عرض بزرگوار استاد 9امام با رابطه در را دوم نكته
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 اينكه براى ـ هست نيز خطرناك و بشود فراموش تا رود مى امام بارهدر بنده نظر به
 تحجر خرافات، با مبارزه ـ است بوده معنا اين مبتكر و هبود حركت اين مبدع امام

 فقـه  در بـوده  اساسى اصل يك ارتجاع و تحجر و خرافات با مبارزه. است ارتجاع و
 بـا  امام. امام زندگى حواشى و جوانب تمام در و امام اخالق در و امام كالم در امام،

  . بودند مخالف ارتجاع با و گرايى تحجر
 امام  خود  تأليف  ↨ ـانوارالهداي كتاب به دهم مى ارجاع را شما نمونه براى بنده

 را بزرگـى  فرد يك هاى  گفته و كتاب امام آنجا در قرآن؛ تحريف بحث اول جلد
 را عبـارت  كـه  دانـم   نمـى  مـساعد  را شـرايط  هنـوز  من كه كنند  مى نقد چنان

 كنيد نگاه را آنجا برويد شما اما بخوانم، را عبارت كنم  نمى جرأت هنوز بخوانم،
 روايـات  نوشـته  مـستدرك  در بزرگوار اين آنچه كل يا غالب فرمايد  مى امام كه

 آن. انـد   نكـرده  توجـه هـا     آن بـه  ثالثـه  مـشايخ  كه است رواياتى و است ضعاف
 آقـاى  ايـن  فرمايـد   مى امام بوده، اى  ساده اما پرهيزكار آدم كه بزرگوار نويسنده
 در كتابهـايش،  بقيه به برسد چه ستا كرده جمع مستدرك در را اينها بزرگوار

 چنـان  و چنين و ضعاف روايات كه داشته  مى دوست اصال ديگر كتابهايش بقيه
 بـه  مـصيبتى : فرمايـد   مـى  امام كه شد آن گرايى ظاهر آن نتيجه. كند جمع را

 آدم اسـت  بـوده  خـوبى  آدم نبـوده،  مقـصر  او. عظمت با بسيار شد، وارد اسالم
 ارتجـاع  و خرافه. رساند اينجا به را كارش ارتجاع و هخراف ولى بوده پرهيزكارى

 در ايـن  و آورد  مـى  مـشكالت  مـسأله،  ابعاد به توجه بدون اصل يك بر جمود و
 مؤسـسه  آقايان اين از اى  عده به بنده. است شده فراموش متأسفانه امام زندگى
 امـام  زنـدگى  بعد اين به كه گفتم بودند آمده كه قم در امام آثار نشر و تنظيم
 شيعه كه آنچه به حمله معنى به ارتجاع و خرافه باشد يادتان البته. كنيد توجه

 از بعـد  انـسان  اگـر  اينكه! نيست دارد بودنش مقدس بر دليل و داند  مى مقدس
 تربـت  تـسبيح  از غيـر  تـسبيحى  اگر بگويد تسبيح انگشتش بندهاى با نمازش

 ديگـر  ايـن . است افضل دباش 7حسين امام تربت اگر اما. است افضل اين دارد
 ايـن  است، مقدس اين! غلط حرف اين به نچسبيم فورى نيست، ارتجاع اسمش

 مثـل  شـهيدى  هـم  آن اسـت  شـهيد  يك به احترام. است اسالم در فكرمقدس
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 سـاختن  را چيزهـايى  يعنـى  ارتجاع و خرافه. آزادگان سلسله سر سيدالشهداء،
 آدمهـاى  مشت يك اينكه براى ساختن را چيزهايى يعنى مردم، سرگرمى براى

 اينهـا  نگـذاريم  و بـشوند  آگـاه  اينهـا  نگـذاريم  و داريم  نگه ناآگاهى در را ناآگاه
 استبداد  و  استبداد راز و شان ماندگى عقب و شان بدبختى راز بفهمند، را مطالب
 شـما  را امـام  زنـدگى  بعد اين. دريابند خودشان سرزمين و وجود در را پرورى

  .دهيد انجام فراوان تحقيقات اش درباره و يدكن برجسته توانيد مى

  اجتهاد در مكان و زمان تأثير و امام

 در مكـان  و زمان تأثير ام؛  گفته هم باز و كنم عرض بايد امام از كه سومى نكته
 البتـه  كرده؛ تكيه رويش هم امام فرمود، اول شهيد ابتدا را اصل اين. است اجتهاد
 بـه  توجـه  با حكم استنباط. موضوعى ستفادها فقط نه فقهى، استفاده كردم عرض
 كـرده  اسـتفاده  هـم  فقهش در و دارد پافشارى مسأله اين روى امام مكان؛ و زمان
 كـنم  عرض زبرايتان با نمونه يك كه داريم، فقه در ما هم فراوانى هاى  نمونه. است
 رد امـوال  چـه  هـر  و فرزنـد  كـه  داريم رواياتى ما. نباشد مثال از خالى اينكه براى

 فرزنـد  ايـن  امـوال  از اختيـار  بى تواند  مى پدرش. است پدرش مال است اختيارش
 مـادر  اما بردارد هم را آن همه تواند  مى حتى برود، حج آن با تواند  مى حتى بخورد
 روايـات  ايـن  خوب .بردارد قرض بايد بردارد خواهد  مى اگر مادر ندارد؛ حقى چنين

 كه است غالم و برده اين مگر بردارد؟ دتوان  مى پدر چه يعنى است، زننده ظاهرش
 مقـدارى  و كـشيده،  زحمـت  سـال  چهـل  كشيده، زحمت سال سى نباشد؟ مالك
 مـادر  باشد؟ نداشته حق مادر چرا ندارد، حق مادر بعد تازه. است كرده جمع اموال
  . بردارد اًقرض كه دارد حق فقط

 ↨ـالمعيش كتاب در روايات اين به وقتى 1المتقين↨ـروض در اول مجلسى مرحوم
 روايـات  ايـن  به اصحاب عنهاست، ↨ـمعرض روايات اوالًاين: فرمايد  مى آنجا رسد،  مى

 رسيده آنهايى از مطلب و باشد تقيه روايات اين است ممكن اًثاني و اند؛  نكرده عمل
 فرمايـد   مـى  وقـت  آن. اسـت  آمده هم ما زمان تا بعد و داشتند فاصله عترت با كه

                                                 
  .506 6:المتقين ↨ـروض. 1
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 مكان و زمان تأثير ـ بوده اين روايت شأن و قصه اصل گويد  مى اينكه مطلب شاهد
 يـا  كرد عرض پيغمبر، نزد آورد بود گرفته را پدرش دست مردى يك ـ گويم  مى را

 پـدرم : گفـت  چيست؟ شكايتت: فرمود .هستم شاكى پدرم دست از من اللّه رسول
 را ارث آن هك كرد قبول او. است خورده بوده رسيده من به مادرم از كه را من ارث

 چيـزى  ام؛  نمـوده  مصرف خودش و خودم براى منتها بله، كرد عرض است، خورده
���: فرمود اينجا پيغمبر. نداشت وقت آن در هم�� من فرمود بعد و �5 6�( 78/9 �� � �
 كـه  بـدهكارى  نـدارد،  هـم  پـدرى  خوب كنم؟ زندان ببرم پسرش براى را پدر اين

 ببـرد  را پيغمبراين حاال ��8?> �� <0=*>� است مسلم ينكها ��3 ���� 5 �;'2:� ندارد
 بـاب  از باشـد  كـرده  عاطفى را مسأله مقدار يك اينكه براى هم بعد كند؟ زندانش

 مـسأله  اينجـا  !اسـت  قـانون . توسـت  پـدر  او ولى بله،: فرمود پسر به مجاز و كنايه
 حاال ندارد، لىما تمكن پدر كه است همين قانون. است كنايه مسأله است، احترام

 اين پسر اين خاطر براى من: فرمود پيغمبر بعد. كنند  نمى زندانش خوب ندارد كه
 شـرع  قانون كرد، زندانش پسر براى را پدر كه شود  نمى خوب كنم؟ زندانش را پدر
��A � B@�: فرمود اينجاپيغمبر. دهد  نمى اجازه هم�� B8/"�  ربطـى  چـه  ايـن  حـاال 

 چـه  ... آن بـا  بردارد يا برود، حج آن با بردارد اين را پسر اموال كه آنجايى به دارد
 مـسأله  در مكـان  و زمـان  اينجا بينيد  مى خوب كند؟  مى مطلب اين براى توجيهى

  .است مؤثر
 مـسأله  بـه  توجه با است، كرده روايات بين جمع الحيوان خيار باب در امام

 يـا  كفـر  بـاب  در اسـت  عراقـى  لطر آيا كه لطر مسأله در. مكان و زمان تأثير
 كـه  اسـت  مكـان  متعلـق  اختالفهـا  آن اسـت،  مكـى  لطـ ر يا است مدنى لطر

 يـا  كنـيم  حـساب  را عنه مروى مكان كنيم، حساب را راوى مكان آيا گويند  مى
 در مكـان  و زمـان  تـأثير  از مـا  فقه كه بينيد  مى. كنيم حساب را ديگرى مكان

 شـود   مى فرمودند مهايشانپيا يا سخنانشان از يكى در امام. است آكنده اجتهاد
 كسى هر بله بگوييم است؟ بوده ديروز كه كنيم اداره آنطورى را جنگل حاال ما

 اينكـه  بـراى  كند راقطع درختها تمام و برود، جنگل سراغ به بلدوزر با تواند  مى
 كـسى  يـك  اسـت؛  شده حالل شيعيان براى هم انفال و است انفال جزء جنگل
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 بـه  هم ريال يك كند، سازى خانه بردارد را اينها و بگيرد را فراوانى اىه  زمينه
 امـام . اسـت  شـده  مبـاح  مـن  براى هستم، شيعه من بله بگويد ندهد كس هيچ

 گفتـه  كه هايى روايت آن باره در! كرد اداره را مملكت اينطورى شود  نمى فرمود
 اسـت،  فقـر  شـرطش : انـد   فرمـوده  شهيد مثل فقهاء از برخى شده، حالل انفال
 از توانـد   مـى  يا بردارد زمين از تواند  مى بكند رفع را فقرش كه مقدارى تا يعنى

 و بِبـرد  را اگردرختهـا  دارد زنـدگى  ابـزار  دارد گـاز  كـه  اآلن اما بردارد، جنگل
 سيل ضامن وقت آن كند، خراب را مردم هاى  خانه بيايد سيل هم بعد بفروشد،
 اين.  كنيد آباد دوباره دبدهي را دولت بودجه يا بدهند پول دوباره مردم كيست؟

 و فرمايـد   مـى  چنـين  ايـن  امام. است خاصى شرايط يك مال آن! نيست حرفها
 مـا  و دارد هـايش  پيام در كه است امام حرف اين. فقراست مال گويد  مى شهيد

  .كنيم توجه مكان و زمان جوانب و ابعاد به بدقت بايد

   مردم حاكميت و امام

 مـردم  كه بوده اين بر مردم امور در امام قهىف نظر كه كنيم توجه: چهارم نكته
 جمهورى به دادن رأى از قبل كه هايى جواب و ها سؤال در حتى. هستند كاره همه

 مـا  بدهنـد  رأى را چه هر مردم فرمايد  مى آنجا ايشان است شده 9امام از اسالمى
! كنـيم  دينـدارى  به وادار را مردم نيزه سر با آييم  نمى يعنى هستيم، مردم تابع هم
 هـر . كـرد  عوض را افكار كه بود اين امام كار كرد، هدايت كه بود اين امام كار بله،

 داد؛ مـردم  غيـر  بـه  را مـردم  امـور  شود  نمى اما كند، عوض را افكار تواند  مى كسى
 بـاالى  آقـا . خواهند  نمى هم سرپرست و ولى و قيم و فهمند  مى هم خودشان مردم

 امـام  مبناى آمده، هم روايات در. فهمند  مى وبخ خودشان مردم خواهند،  نمى سر
  .است اين هم

 و كتـاب  شـصت  حـدود  كردم،  مى نگاه جايى يك از را آمارى يك امروز بنده... 
 از بعد اينها بيشتر. است شده نوشته بلوغ سن بحث به راجع مقاله و رساله و جزوه
 اسـت  ممكـن  خوب. است سال سيزده دختر بلوغ سن ام  گفته بنده كه است زمانى

 خوشـحالى  و شُـكر  جـاى  مـن  براى حال هر به اما باشد، كرده رد اينها درصد نود
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 اش  هربـا  در محترمانـه  كتاب و رساله تا شصت حدود كه ام  گفته را بحثى كه است
 بنـا  و باشد نبايد طور اين اند؛  نكرده مطرح يا اند  كرده مطرح يا حاال اند،  كرده بحث

 ايراد. بشود مطرح بحث كه است اين بر بنا اما! يرندبپذ مرا نظر همه كه نيست هم
 نويسنده لباسى، هر در تهمت و غيبت ايراد اما است، حوزه اساس علمى و حوزوى

 خيلـى  وقـت  آن شـدند  ساقط عدالت از اگر و كند  مى ساقط عدالت از را گوينده و
 از كـه  را ↨ـالطائف شيخ آراء ادريس ابن! بوده اين بر بنا اصال. شود  مى مشكل كارها

 مقـدس . شـد  بـاز  فقـه  باب بعد خوب كرد، نقد شدت به بود هم خودش خويشان
 است مقدس كه اردبيلى مقدس است، داده قرار حاكم فقه در را عقل آمده اردبيلى

 العقل كتاب با هم كافى اصول چنانكه است داده قرار حاكم را عقل و عترت قرآن،
  .شود مى آغاز

 خودشـان  و انـد   كرده خودسرى اند  رفته كنار عترت از كه آنهايى متأسفانه

. بـوده  عقـل  مـذمت  در روايـات  برخـى  بگوينـد،  چيزهـايى  يـك  اند  كرده بنا

 نهـى  كـه  چيزى آن. است كاره هيچ عقل اصال يعنى اند  كرده خيال ها بعضي

 و فكـر  اگـر  امـا ! اسـت  بوده عترت و سنت و قرآن منهاى فكر حاكميت شده

 از خيلـى  وقـت  آن بيفتـد  كـار  بـه هـا     آن كنار در انانس لب و عقل و انديشه

 بطن در اجتهاد به كه گرا عقل اصوليون بسيارى و اردبيلى مقدس هاى حرف

 كـه  اسـت  زمـان  آن! اسـت  صـحت  و اتقـان  قابـل  انديشند  مى مكان و زمان

 در امـام  حـرف  گونـه   ايـن ! آيد  مى راست عقل باب در قمى ميرزاى هاى حرف

 با را ربا باب حيل امام! زند  مى ريشه از را ربا باب حيله كه است درست نجف

 كـه  را ربـا  بـاب  حيـل  چطـور  كه متعجبم بنده و است زده اش  ريشه از عقل

 مطلبـى  صـاحبنظرى  يـك  اگـر  امـا  خـورد،   نمى بر كسى به گويند  مى آقايان

 ناراحـت  فـورى  گويـد،   مـى  آقايـان  نظـر  خـالف  و ديگـر  اى  زمينه در مستند

 اينكه نه نيست، درست ربا باب حيل كه نداريم روايت در ما ببينيد. شوند  مى

 اگـر  اينكـه  و عقـل  از استفاده با امام نيست؛ درست ربا باب حيل گفته قرآن

 نظريـه  ايـن  بـه  آيـد،   مى الزم حرمت لغويت باشد درست بخواهد روايات اين

 وا گـرى  اسـتثمار  بـه  را داران سـرمايه  كـه  ربـايى  بـاب  حيـل . است رسيده
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 مـثالً ! كردنـد   مـى  چه مردم با دانم  مى بنده ... كه ربايى باب حيل داشت،  مى

 وقـت  تومـان  سـى  و صـد  به كبريت، جعبه يك با داد  مى تومان صد كشاورز

 چيـزى  محـصول،  برداشـت  وقـت  بيچـاره  كرد؛  مى داد قرار محصول برداشت

 بـه  نبات شاخه يك يا ديگر كبريت يك دوباره را مقدارش يك بدهد، نداشت

 و بـود  دررفاه اش  زندگى او كرد؛  مى كار او براى بايد روز هر دوباره د،دا  مى او

 اللّـه  قـدس  (فقهـاء  آنجـا . شـد    بـدترمى  قـبلش  روز از روز هر دهنده ربا اين

 عـصر  اينكـه  تـا  نكرد علمى اشكال كسى فرمودند، را ربا باب حيل) اسرارهم

 ر،عــص محقــق بزرگتــرين عــصر. رســيد فــرا) روحــه اللّــه سقــد (امــت امــام

  .كند واكاوى را آن و بازخواند را روايات تواند مى كه كسى ترين مدقق

 قرآن  تابع  ما  كنيم،  مواظبت خود اصول و منابع از بدقت بايد بنابراين،... 

 دل و جــان بــه بــشود ثابــت مــا بــر دو ايــن از آنچــه و هــستيم؛ عتــرت و

 بـا  مـا  ،مخـالفيم  تحجـر  و ارتجـاع  و فريبـى  عوام و خرافه با ما پذيريم؛  مى

 برجا گذشته از كه پويا اجتهاد اصول معتقديم ما. مخالفيم پويا غير اجتهاد

 به ديروز بزرگان كه نحوى همان به بماند، زنده همچنان بايد بوده قرار بر و

 كـه  نحـوى  همـان  بـه  كننـد،  اشكال هم به بايد امروز كردند  مى اشكال هم

 شـرح  ايـن . است مختلف ءآرا هم امروز بوده مختلف آرائشان ديروز بزرگان

 گفتـه  يكـى  كنيـد؛  رانگاه ارتماس بحث الصوم كتاب اردبيلى، مقدس ارشاد

 يكـى  دارد، قـضا  اسـت  حـرام  گفتـه  يكـى  دارد، كفـاره  و قضا و است حرام

 و قـضا  دارد كراهـت  گفته يكى ندارد، كفاره و قضا ولى است حرام فرموده

 هاى  حوزه! است اين فقه .ندارد هم كراهت اصال گفته يكى ندارد، هم كفاره

 يـك  كـسى  يك تا ناخواسته خداى اينكه نه كند، رشد طور اين بايد علميه

 ناخواسته خداى بالفاصله دارد، هم را گفتنش شايستگى كه گفت را مطلبى

 وقـت  يـك  دين به عالقه خوب كنيم؛ اشكال آن به دين، به عالقه لوروى و

. باشـد  دين ضرر به تواند  ىم كه آورد  مى در سر ديگرى سوى و سمت از هم

 محبـوبش  آن و خـودش  از غيـر  را چيز هيچ كه كور بغض و كور حب مثل

  . باشد شده حساب بايد دين به عالقه. فهمد نمى و بيند نمى
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جايگاه زمان و مكان در فقه امام خميني
1 

جهان اسالم است كه توانـست همزمـان         هاي   از جمله شخصيت   9امام خميني 
جتماع آثار حكومتي فقه شيعه را نيز به منصه ظهور برساند و در عرصه سياست و ا    

هاي خود دو عنصر زمان و مكان را در اسـتنباط احكـام مـورد                 همچنين با نوآوري  
 .توجه قرار دهند

 يعني احياي اسالم و تشيع؛ امري كه مطلوب و          9سخن گفتن از امام خميني      
ان طـور كـه احيـاي راه و         پسنديده است و اثرات مثبتي را به دنبال داشـت و همـ            

 در حــد بــااليي از مطلوبيــت قــرار دارد، احيــاي تفكــر :معــصومينروش ائمــه 
اند براي اسالم و تشيع افتخار بيافرينند و منـشأ تحـول              هايي كه توانسته    شخصيت

 .باشند، مطلوب است
 كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كـه نبايـد مـسائل غيـر                 ييكي از نكات  

مسئوالن نشر آثار امام بايد با هوشياري عمل كنند         . در آثار ايشان وارد شود    واقعي  
كه مبادا مسائل خرافي و آنچه را كه واقعيت نداشته و نبـوده در آثـار ايـشان وارد                   
شود، چنانچه خود امام اين جسارت را داشـت و در بحـث تحريـف كتـاب، ضـمن                   

 است، ولـي هرچـه احاديـث        فاضل نوري، مرد زاهدي   : گويد  معرفي فاضل نوري مي   
اين فكر و انديشه، يعني مبارزه با خرافات و         . ضعيف وجود داشته جمع كرده است     

احاديث ضعيف؛ در مشي امام هم تأثير داشت تا حدي كه اگر به روايـت ضـعيفي                 
 .كرد كرد، ديگر به آن عمل نمي برخورد مي

عنـصر زمـان و     امام در عرصه حكومت و تبيين فقه شـيعي، بـه دو             : دوم اينكه 
دادنـد و معتقـد بودنـد كـه ايـن دو عنـصر نـه تنهـا در                     مكان اهميت خاصي مـي    

ه بـه       . موضوعات بلكه در استنباط احكام شرعي نيز قابل اهميت است          امام بـا توجـ
اين مهم، باب جديدي را در فقـه گـشودند و بـسياري از مـسائل الينحـل را حـل                     

 .كردند
هاي افـراد در       آثار امام، بايد نظرات و تحليل      در برخورد با سخنان و    : سوم اينكه 

                                                 
، امام خمينـي  »همراه آفتاب«، برگرفته از سخنان مرجع عاليقدر خطاب به دست اندركاران نشر آثار حضرت امام          . 1

 . صانعيآيت اهللابه روايت حضرت 
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يعني اگر نظر و يا تحليلي وجود دارد،        . مباحث كالمي، فقهي، عرفاني تفكيك شود     
 .به صورت جداگانه و مستقل بيايد تا با آثار امام مخلوط نشود

را هـا     آن اگر جامعه تحمل و كشش نقل آرا و افكار امام را نـدارد،            : چهارم اينكه 
يعنـي بـستر    . ه مرحله تبيين و تشريح كنيد تا جامعـه پـذيراي آن باشـد             مرحله ب 

 .جامعه پذيري افكار امام قدم به قدم فراهم شود
مطالب و آراي امام را از كساني بگيريـد كـه از شـاگردان و               : آخرين نكته اينكه  

 .باشد اي نمي اند و در وفاداري شان هيچ شك و شبهه ياران ايشان بوده

  ر فقهامام و تحول د

 در فقه ايجاد كرده مثل تحولي اسـت كـه شـيخ انـصاري يـا                 :تحولي كه امام  
 اند، امام با استفاده از همـين مـوازين          صاحب جواهر يا سيد بحر العلوم ايجاد كرده       

بايد با مباني فقهي و اصولي حضرت امام آشنا بـود، تـا ايـن               . طرحي نو در انداخت   
 .مطالب را درك كرد

معادن بـزرگ از    : فرمايند   به منابع و معادن زير زميني مي       راجع: به عنوان مثال  
ها نظر همه فقها اين است كه معادن متعلق           آنِ صاحب زمين نيست، ولي در رساله      

كند كه به حكم عرف معـدن تـابع زمـين             امام استدالل مي  . به صاحب زمين است   
وجود دارد،  دانند مالك آنچه در اين زمين         است و عقالً كسي را كه مالك زمين مي        

دانند، اما نظر عرف در جايي است كه معـادن و منـابع               مثالً مالك هوا مي   . دانند  مي
موجود در زمين ناچيز باشد واالّ مردم صاحب زمـين را مالـك منـابع عظـيم زيـر                   

دانند، با اين بيان و استدالل موازين هم به هم نخورده اسـت، معـذلك                 زميني نمي 
 و نه حتي كسي از فقها به فكرش رسـيده اسـت،             نه كسي اين سخن را گفته است      

هـيچ   انـد و    اند، به آنچه كه در كتب نوشته شده اكتفا كرده           كساني كه جمود كرده   
حضرت امام نسبت به هـوا هـم نظرشـان همـين            . اند  تحقيقي بر تحقيقات نيفزوده   

به مقداري كه عرف صاحب زمـين را مالـك هـوا بدانـد، مالـك                : فرمايند  است، مي 
كند،   تواند چند طبقه بسازد، اما اينكه در آسمان هواپيمايي عبور مي            ثالً مي م. است

و  تواند بگويد من راضي نيستم از حـريم هـوايي مـن عبـور كنـد                 مالك زمين نمي  
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كه اگر جمود كـرديم، بايـد بگـوييم مالـك زمـين              حالي در. تصرف غاصبانه است  
  .تواند چنين حرفي بزند مي

يامام خميني و كرامت انسان
1

  

بحثهـايي كـه مطـرح       اميـدواريم . كنيم از فرصتي كه در اختيار ما گذاشتيد         تشكر مي  �

خواهيم   اي كه مي    استفاده قرار بگيرد و برخي از شبهاتي كه در زمينه          شود مورد   مي

از آنجـا     اسـت  »امام خميني و كرامت انـسان     « بحث ما . مطرح كنيم بر طرف بشود    

تقد هستيد اگـر موافـق باشـيد حـدود و           كه حضرت عالي به كرامت ذاتي انسان مع       

 ثغور اين بحث را در مسائل فقهي ـ اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم؟

كرامـت  «مطـرح كـردن بحـث       . كـنم   من از كرامت انساني بحث را شـروع مـي         
امـا امـام در حفـظ كرامـت         . گـردد    به بنده بر مـي     : در نظر امام خميني    »انساني
ارتباط و شاگردي   .  قلم سرآمد تمام روحانيت بود     ها قطع نظر از زبان، بيان و      انسان

. بنده نسبت به امام بود كه اين تأثير و نگاه را راجع به نوع انسان بـه بنـده دادنـد                    
ايشان عمالً در رفتار، كردار، نوشتار و گفتار كرامـت انـساني را در حـد بـاالتبيين                  

  .كردند
ني و كـاله و عمامـه ـ    بنده هميشه بعد از درس پشت سر امام ـ با قباي اصفها 

نشد كـه    كردم ولي در عين حال ايشان يك بار رو ترش نكرد و يك بار               حركت مي 
خوب ايـن گويـاي ايـن       . سؤاالت ما را جواب ندهد و مطلب را بدون جواب بگذارد          

است كه امام براي انسان منهاي موقعيت و شخصيت اجتماعي ارزش قائـل اسـت،               
بـاز  . كـرد   فت و به انسان بما هو انـسان نگـاه مـي           گر  ايشان همه اينها را ناديده مي     

شـود و امـام را         كه ارتباط ما با امام قطع مي       42بينيم در زماني كه بعد از سال          مي
كنند ـ پانزده سال طول كـشيد ـ در زمـان اسـتعفاي بنـده از        به تركيه تبعيد مي

ن حـال   دادستاني با همه مشكالتي كه امام در اين برهه از انقـالب داشـت در عـي                
. كنند  كنند و آن جمالت آكنده از محبت را دوباره تكرار مي            بينيم فراموش نمي    مي

                                                 
اللّه عليه ـ،  با حـضرت آيـت اهللا العظمـي صـانعي در        تنظيم و نشر آثار امام ـ سالم هديدار اعضاي مؤسسهمان، . 1

 .5/2/1386تاريخ 
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ها نيز اين گونه بودند و حتي در برخورد عملي هيچ گاه            البته نسبت به ساير انسان    
كرد، بله جاهايي كه      كرد، هيچ گاه در مقابل اشكال رو ترش نمي          افراد را هتك نمي   

  .داد كه به ديگران بفهماند قضيه چيست ميالزم بود حركتي را انجام 
بينيد در سراسر تقريـرات و درسـهاي ايـشان،            اگر در فقه ايشان دقت كنيد مي      

 بـا  ;شيخمثالً . هيچ گاه نسبت به بزرگان ـ نه قلم و نه زبان ـ تندي نداشته است  
شود، صـاحب جـواهر       در مكاسب، بيع و خيارات تند مي       همه زهدش گاهي قلمش   

 و هم نسبت به صاحب حدائق بيان تنـدي دارد،           ;اردبيلي به مقدس    گاهي نسبت 
اما امام هيچ گاه نه در قلم نه در گفتار          . شيخ هم اين گونه بود منتهي خيلي كمتر       

له غنـا   ئحتي راجـع بـه مـس      . كرد  به افراد حمله نداشته و احترام افراد را حفظ مي         
ي اعتـراض كردنـد ـ    فرمودند كه بزرگان به مرحوم فـيض خيلـ   وقتي كه بحث مي

همان كه اآلن در نظام ما مورد عمل است ولو فتواي برخالفش اسـت و مـن يـك                   
هـايي كـه توليـد     ها خالف عمل است ـ اآلن موسـيقي   قدري متأسفم كه چرا گفته

هاسـت، همـان      هاي سابق است فرقي نكرده، همان آهنـگ         شود همان موسيقي    مي
در . حتواي باطل نباشد، حرام نيـست     اگر م : فرمود  نوارهاست، ولي مرحوم فيض مي    

امـام  . يكي حرمت غنا و يكي هـم حرمـت محتـوا          : غنا و موسيقي دو تا حرام است      
ت نكـرد آن روز     أخواست اين حرف را بزند، ولي خود امام جـر           فيض مي : فرمود  مي

اين حرف را بپذيرد بعد عمالً ديديم كه در زمان شهادت مرحوم مطهـري، ايـن را                 
شود كـه     بهترين غنا آن سرودي است كه خدمت امام خوانده مي         قبول كرد؛ يعني    

اگر آن غنا نباشد، چه چيزي غناست؛ اگر آن موسيقي نباشد، چه چيزي موسيقي              
حال، در آن زمان فيض كاشاني تا سر حد تكفيـر رفـت و علمـا او را                   است؟ به هر  

د؟ فـيض   كنيـ   گفت چرا حملـه مـي       تكفير كردند اما امام همان وقت به بزرگان مي        
مطلبي دارد كه بايد در آن تأمل كـرد، نگريـست و جـواب داد؛ بـا كمـال احتـرام                     

بينيم ـ ولو براي من شايد گران باشد اما   كرد و باز امام را مي نسبت به او بحث مي
به كـار  . از آن حيث مهم است كه بگويم ـ كه براي كارها و نظرات ارزش قائل بود 

  .داد نه زياد و نه كم ان بها ميي خودش افراد، در حد و اندازه
ها تكيـه   قبل و بعد از پيروزي انقالب امام اين گونه بود يعني روي ارزش انسان             
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شـود يـك      تفاوت الزمه انسانيت اسـت، نمـي      . اين تفاوت است نه تبعيض    . كرد  مي
دانشمند را با كسي كه معلوماتي ندارد، يكسان به حساب بياوريم يا آدمي كـه بـه                 

كند برابر بدانيم اين تفاوت است كه در          كند با كسي كه ستم نمي       ميهمسايه ستم   
ها را در حد الزم نگه        خواهم بحث تفاوت و ارزش      مي. بحث حقوق بشر روشن است    

. داشت  امام هر فردي را در حد شخصيت و موقعيت خودش نگه مي           . داشتن بگويم 
نويت امـام عـرض     يك خاطره راجع به مع    . كرد  مسائل را در حد معنويت حفظ مي      

را طـرح   هـا     آن ي معنويـت    ديد بلكه در حـد و انـدازه         كنم كه مسائل را مادي نمي     
رفـتم، بـه كتـاب عالقـه          بنده سفري به شيراز رفته بودم در آنجا منبر مي         . كرد  مي

آنجـا دنبـال    . كـردم   ها را معموالً با هر مشكلي بود تهيه مي        فراواني داشتم و كتاب   
 زماني از جامع المقاصد مطلبـي نقـل كـرد و فرمـود مـن                ;امام. كتابفروشي رفتم 

جامع المقاصد نزدم نيست كه ببينم درست است يا نه؟ مـن رفـتم كتابفروشـي و                 
روز والدت ثامن االئمه كه به خـدمت امـام رسـيديم            . جامع المقاصد را تهيه كردم    

ـ   . تصميم گرفتيم كه اين دوره جامع المقاصد را خدمت ايشان بدهيم           د مرحـوم وال
امام فرمودند شـما خودتـان اسـتفاده كنيـد، مـا            . ها را صحافي كرده بود      هم كتاب 

مـا  . توانيم تهيه كنيم ولي براي شما مـشكل اسـت           گفتيم در كتابخانه هست و مي     
روي فكر خودمان مترصد بوديم امام پولي كه بابت خريد كتاب هزينه كرده بوديم              

ما . تن خريده بوديم، ولي اين طور نشد      به ما بدهد، چون ما اين كتاب را با منبر رف          
تا بعد از مدتي كه گذشت فهميدم كه امام ارزش آن را با پـول               . فهميديم چرا   نمي

آيد ارزش اين را با صد تومان و هزار تومان و ده هزار تومـان                 نمي. كند  حساب نمي 
 .مقايسه كند، بلكه ارزش معنوي براي اين كار قائل بود

ترام به انسانها را در تاريخ نهضت و انقالب ببينيد كه هـر             باز انسانيت امام و اح    
هـيچ كـس از     . كسي به امام نامه نوشته، فراموش نكرده و جواب نامه را داده است            

يـا وقتـي بـه    . اند پاسخ داده است دنيا نرفته جز اينكه وقتي به ايشان تسليت گفته  
ارها و افراد، سخت امـام      البته بعض ك  . قم آمد بال استثنا به ديدار همه آقايان رفت        

كرد كه وقتي امام      يكي از آقايان تعريف مي    : كرد  اما شكايت نمي  . كرد  را ناراحت مي  
پول را براي آن آقا برده بودند و گفتـه          . در نجف بود فرمود پولي براي فالني ببريد       
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 .بودند اين پول را امام براي شما فرستاده است
پول را برگردانـديم و بـه امـام قـضيه را            . خواهم  گفته بود چون فالني داده نمي     

  .عرض كرديم
توان عنوان كرد اينكه امام كرامت انساني را          از نظر گفتار بهترين چيزي كه مي      

ملّـت   رأي   ميـزان «: قبول داشت، شاهد همان جمله معروف امام است كه فرمودند         
 در صحيفه امام ـ شما اگر مجلدهايي را كه در مـورد سـخنان امـام اسـت     . »است

اي دارد  حتي امـام جملـه  . گويد هرچه مردم بگويند همان است مطالعه كنيد ـ مي 
گويـد مـردم    كه اگر مـردم مـا خواسـتار رژيـم شاهنـشاهي شـدند ـ منتهـي مـي         

توانيم كاري انجـام بـدهيم خواسـت مـردم اسـت و بـدنبال        خواهند ـ ما نمي  نمي
 .روند خواسته خودشان مي

از خواسته و نظر مردم تخلفي نداشته و كمال         امام در انقالب و نهضت هيچ گاه        
  .نگاه اسالم به انسان هم غير از اين نبوده و نيست. احترام را براي انسان قائل بود

وقتي رفتند و با ديگران بيعت كردنـد، بعـد كـه سـراغ               (اميرالمؤمنيندر زمان   
ايــشان آمدنــد آن خطبــه معــروف را خوانــد كــه اگــر شــما نبوديــد ريــسمانش را 

 چـه؟ آيـا بـراي اميرالمـؤمنين واجـب           يعني �1��C D- �E2�� @8F!���9انداختم   مي
نبوده كه حقّ خودش را بگيرد؟ به اين جهت كه اميرالمؤمنين منصوب مـن قبـل                

اند بلكه وقتي  روايات زيادي ـ مثل حديث غدير ـ در كتابها نوشته  . اللّه تعالي است
با سرنيزه و به زور مردم را وادار كند كه          مردم نخواهند، اميرالمؤمنين وظيفه ندارد      

خواهـد كـه مـردم        او حكـومتي را در مقـام اجـرا مـي          . بياييد حكومت مرا بپذيريد   
در محـراب   . خـورد   كند، صـدمه هـم مـي        آيد، قبول مي    اگر خواستند مي  . بخواهند

درست است كه من قبل اللّه و امام معصوم اسـت،           . رسد  عبادت هم به شهادت مي    
 لقيـت   أل«دم نخواهند او وظيفه نـدارد واالّ اگـر وظيفـه داشـت چگونـه                اما اگر مر  

. كـرد   انداخت؟ خوب بايد براي اين كار اقدام و حركت مي            ريسمانش را مي   »حبلها
سالم اللّه  (خواهد فرهنگ سازي كند، فرهنگي كه در زندگي تمام ائمه            مي 7علي

گـي و مبـارزات منفـي        فرهن حركت 7باقرامام صادق و امام     .  بود )عليهم اجمعين 
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دانـستند كـه ايجـاد چنـين بـستري، بـا        اند، آنان مـي    براي حكومتهاي جور داشته   
  .شود سرنيزه و شالق و خشونت نمي

شاهد ديگر درباره كرامت انساني اين است كه ما در زمان غيبت، جهاد ابتدايي              
Gي    نداريم و به آيه    H�( I��� HJ K6� K*LH� K"M1     يصي نخورده است   در زمان غيبت هيچ تخص .
آنچه ما داريـم دفـاع      . تواند كسي را مجبور كند كه اسالم را بپذيرد          هيچ كس نمي  

چون از نظر روايات و فتواي مـشهور ـ كـه تقريبـاً     . باشد است كه امري مشروع مي
حقوق بشر امروز هم قبول دارد كـه  . اجماعي مسلم است ـ ما جهاد ابتدايي نداريم 

له ديگـري   ئاما كار فرهنگ سـازي مـس      . كتي حمله كرد  توان بي جهت به ممل      نمي
فرهنگ سازي آزاد است و همه ملتها دوست دارند فرهنـگ خودشـان را بـه       . است

 برخي جهاد ابتدايي آنجـا را هـم         كه 6اللّهدر زمان رسول    . ديگران انتقال دهند  
سـرنيزه و    پس اكراه در آنجا به معناي        ...هم دفاع بوده  ها    آن اند  اند گفته   انكار كرده 

اجبار و اينكه حقوق انساني اسيري از بين برود نبوده، بلكه در مقابل دشمني بوده               
اگر بخـواهي بـه تـو       . كنيم  گفتند اگر حمله كني حمله مي       كرده و مي    كه حمله مي  

ات را بينـداز و      گوينـد اسـلحه     حمله نشود دستانت را روي سرت بگذار، حـاال مـي          
 و جـزء فرقـه      »ال الـه االّ اللّـه     «گفتند بگو     ميدستت را روي سرت بگذار آن موقع        

بنابراين عدم جهاد ابتدايي دليل بر اين است كـه اسـالم حقـوق              . شد  مسلمين مي 
سشان اميرالمؤمنين با سـرنيزه حكومـت       أائمه معصومين و در ر    . بشر را قبول دارد   

  .نكرد
 و بايـد    به نظر بنده بايد بحث عملي و نظري كرامت انساني را تمام شده بدانيم             

�N چون از لحاظ بحث عملـي يعنـي       . اش رفت  سراغ بحث كار بردي   H0 K/ ��K0� O* KL �� KFK� K�M
G KP K�Q2          خدا انسان را آن قدر محترم دانسته كه فرموده است ،: HR� S*��� H� K- KBK��T�KU	K( K�M 

G IV K! H*�� � H� TR� S*�� HW T%3،GN� H�� S! � H� H78H> T@XK'K� K�M 4     ن روحي  ؛ يعني همان نفخت فيه م
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فرمايـد    خداونـد مـي   . در نسلهاي بعدي آمده و روح الهي در او دميده شـده اسـت             
پرسند كه روح چيست؟ شما بگوييد يادگار الهي و يك جرقه             رسول اللّه از شما مي    

روح از مجـردات اسـت و       . تفهيم كـرد  ها    آن شد به   بيش از اين نمي   . آسماني است 
�*H .يد و شايد درك كننـد     توانند مجرد را آن طور كه با        اينها نمي �� �� H� TR� S*��� HW� T%M 

G IV K!               اين .  تنها اين انسان است كه امر رب و يادگار الهي و جرقه آسماني در اوست
G:فرمايد  خداوند است كه در زمان خلقت آدم مي        KYHFH�� KZ� T� K	�� T3� K[ K!�K�K� K>M 1   به نوع 

ايـن  . به او كرامت عطا كـرديم     . مگويد ما شما را گرامي و بزرگ داشتي         بني آدم مي  
��Gفرمايـد   لذا خدايي كه مـي    . كرامت، يك كرامت تكويني است    K0� O* KL �� KFK� K�M    تنهـا 

ها بايد اين كرامـت       در تشريع و قانونگذاري   . تواند به كرامت تكويني اكتفا كند       نمي
لـذا بايـد بـرويم      . رعايت اين كرامت در فقه هم بسيار روشن اسـت         . را رعايت كند  

اغ مواردي كه در فقه ما بر حـسب فتـواي بعـضي از فقهـاي بـزرگ و معـروف                     سر
كرامت . را به صورت احكام فقه و به صورت قانون در بياوريم          ها    آن موجود نيست و  

شما ببينيد بين حق اللّه و      . انساني كه اسالم گفته در قانون طبيعي هم آمده است         
يت مـردم چيـز ديگـري       حق الناس چقدر تفاوت است؟ در حقوق مردم جـز رضـا           

در حدود اللّه حتي    . دخيل نيست اما در حق اللّه باب، باب تخفيف و عدم اجراست           
ايـن  : گوينـد  مـي  ;خوانـساري  مثل آقا سـيد احمـد        ;قميها مثل ميرزاي      بعضي

امـا  . حدودي كه هست متعلق به امام زمان است و مخـتص زمـان حاضـر نيـست                
. شود آن را تعطيل كـرد  الم است و نميحقوق الناس، از نظر همه فقها، ضرورت اس    

در حقوق الناس، اگر دزدي را گرفتند ممكن است كسي بگويد قطع يدش متعلـق               
ايـن  . اش را بايـد بـه صـاحبش بدهنـد          ي امام زمان است، اما جنبـه مـالي          به دوره 

حاكميت اراده و انسان است، اساس اقتصاد انـسان بـر حقـوق النـاس احتـرام بـه                   
M  K" Kبشريت است   K�� K��� ��T2 TLU O"H� HWH\�K���H/ � T�K08 K/ � T� ]6 K!� K Ĥ  K�� T�K ��  � K- �� K*�K � T�0� H�G2   اگـر 

اگر رضايت مالك   . باالترين معامله و بيشترين سود باشد تراض و رضايت نياز است          

                                                 
 .23): 14(مؤمنون . 1
 .29): 4(نساء . 2



 رويكردي به حقوق زنان  76

خوب اين احترام است كه براي انسان قائل        . اي ندارد   يا صاحبان امرش نباشد فايده    
نه تنها تو محترمي بلكه اموالي هم كه به تو ارتبـاط دارد محتـرم               : گويد  شده و مي  

است، كسي حق ندارد اموالت را از تو بگيرد و بدون رضايت تو حـق نـدارد كـاري                   
در باب اينكه اگر بخواهي به كسي بگويي چيزي را مباح كند            . روي آن انجام بدهد   

�2 �" /`�8�W_ " 7 ���. آنچه باالتر از رضايت مطرح است طيب نفس است        	�� �*��� a
  . بايد طيب خاطر داشته باشد كه چيزي را به من بدهديعني 70��1 �':

 9كما عليـه اسـتاذنا االمـام      (خواهيم    اما در باب معامالت، رضاي به معامله مي       
اش  ممكن است فروشنده ناراحت باشد كه خانه      . خواهيم  آنجا رضايت به معامله مي    

راضي است كه بفروشد بـراي اينكـه مـشكلي را در            فروشد، اما در عين حال        را مي 
��O"H�M  K .رضايت به تجارت كافي است    . كند  زندگي خود با فروش خانه حل مي       T�K �� 

 K!� K Ĥ ]< � K- �� K*K � T�0 H�G2                 اسالم چطور كرامـت انـسان را حفـظ كنـد؟ از زمـاني كـه 
تا زماني كه اين    گذارند،    شود تا زماني كه در قبرش مي        اي در رحم منعقد مي      نطفه

نطفه منعقد شده در رحم را به اعتبار        . اند  قبر و استخوان هست برايش احترام قائل      
. تواند سقط كند، ديه دارد و سقط جنين هم حـرام اسـت              كرامت انسان كسي نمي   

. به محض اينكه نطفه منشائيت پيدا كرد براي انسان كرامت قانوني و حقوقي دارد             
بعـد از مـرگش      �b� ��c;�  ]��8� 7��*dL  ]�8��3*�وان نيست   بعد كه مرد، مثل مرده حي     

حقـش نـسبت    . توانيد نبش قبر كنيد     محترم است، قبرش هم محترم است، و نمي       
اگر فردي آمد در زمين مواتي براي خـودش قبـري تهيـه             . به آن قبر محترم است    

نـوع  كرده و ما او را در آنجا دفن كرديم نبش اين قبر در اسالم از چنـد جهـت مم         
 ـ حقّ ورثـه سـاقط    2.  ـ نبش قبر مسلمان بي احترامي به او و گناه است 1. است
انسان . خواهند براي عزيزشان فاتحه بخوانند، طلب مغفرت كنند         ورثه مي . شود  مي

ت  3. توانيم بكوبيم خواهيم و نمي عاطفه را كه نمي. است و عاطفه دارد ـ حقّ ميـ  .
توانيد ايـن     شما نمي .  كرده، لذا به آن حق دارد      خود ميت زميني را براي قبر آماده      
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شود تشريح كرد، مگـر اينكـه بـاب           بدن انسان را بي جهت نمي     . قبر را نبش كنيد   
اش تـا زمـان مـرگ كرامـت داده           پس خدا آدم را از زمان نطفه      . تزاحم پيش بيايد  

 متأسفانه گاهي . به نظر بنده در تمام فقه اسالم اين كرامت حفظ شده است           . است
من يك نمونه ديگـر كـه بـا كرامـت           . توجه نشده و خالف آن فتوا داده شده است        

شود خداوند انسان را بزرگ بشمارد، اما بـه           نمي. كنم  انساني سازگار است بيان مي    
بهايت نـصف مـرد اسـت، اينكـه ديگـر            زن بگويد اگر كسي تو را از بين برد، خون         

گر يك متخصص قلـب، و مغـز و         يا ا . كرامت نيست، بلكه آن را كوچك كرده است       
احتيـاطي   اش در دنياي طب كم است، و مسلمان نيست در اثر بي    كه نمونه  اعصاب

خوب مگر تحقيـر    ! اش نصف يك مسلمان است     يك راننده، از بين رفت، بگويم ديه      
گوييم تو عقلـت كـم اسـت،          غير از اين است؟ يا زني را كه مسلمان هم هست مي           

ها و نظرها بـا كرامـت         اين نگاه . رد است و هلّم جراً    خون بهايت نصف خون بهاي م     
 .انساني سازگاري ندارد

G,آيه KP K�Q NH0 K/ �K0 f� O* KL f� KFK� K�M   يـك قـانون شـكل گرفتـه كـه      . هدف و زيربناسـت
گويد ما بـه      اند كه مي    هاي فقهي برائت استدالل كرده    اي دارد و در كتاب      مقدمه

حال خداوند اين گونه نظري نـسبت بـه         . بزرگش دانستيم . انسان كرامت داديم  
قانون  ائمه و فقها چنين ديدگاهي دارند آيا يك قانونگذار با يك          . بني آدم دارد  

گويند خداوند كه بني آدم را بزرگ دانسته،          تواند او را تحقير كند؟ عقالً مي        مي
فهم عقاليي از الزمه كرامـت ـ ولـو    . كند كه او را كوچك كند قانوني وضع نمي

داند، كه بنده با اين ديـدگاه    بگوييد كه كرمنا قانون را باالطالق قانون نمي       شما  
فـي التكـوين كـه مفـسرين هـم        موافق نيستم ـ يعني ولقد كرمنا في الخلقـه  

لذا اگر قانونگذار كه همان خداوند است انسان را در          . معموالً بر اين نظر هستند    
د، ديگر قانونگـذار حكـيم      آفرينش بزرگ داشته اما در قانونگذاري كوچكش كن       

به عبارت ديگر در سرفصل قوانين مقدمـه        . كند  درست قانونگذاري نمي  . نيست
قوانين بايد به دنبـال آن هـدف        . كند  آيد كه اين مقدمه، هدف را تبيين مي         مي

مقـدمات در قانونگـذاري     . تواند خـارج از آن هـدف باشـند          تعريف شوند و نمي   
اسي هم مقدمات جزء قانون اساسي اسـت ـ   عادي هم مؤثر است ـ در قانون اس 
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مـن در فقـه جـايي را كـه          . اما از جهت دوم بنده معتقدم بايد سراغ فقه رفـت          
بنـده باكمـال    . يابم  انسان تحقير شده باشد يا حقّ كسي از بين رفته باشد نمي           

بـه عنـوان    . كنم كه در اسالم هيچ گونه تبعيضي وجود ندارد          صراحت عرض مي  
فرمايد دوازده مرتبـه روي حقـوق         بايي در باب حقوق زن مي     مثال عالّمه طباط  

G زن تأكيد شده  Hg� T*4K;��H/ O� Th� T Hi� K- K�M1   ،معروف در مقابل منكر يعني بد نباشـد
ظلم نباشد، زشت نباشد اين تكرار و تأكيد وجود داشته بعد مانند مرحوم سيد              

گر رضـايت   محمد كاظم يزدي بگوييد كه تعدد الزوجات مستحب است، حتي ا          
يا به قول شهيد مطهري بـا زن قبلـي تـا            . زن قبلي را هم در نظر نداشته باشد       

جوان بوده، زندگي كرده و بعد زن ديگري بگيرد، به حساب اينكه كار مستحب              
اي را كنـار   تواند هر شب يك زن صيغه       آيا مي . انجام داده و ثواب هم برده است      

 بعد توجيه كند صيغه مستحب اسـت        همسري بياورد كه تازه با او ازدواج كرده       
شود   و اسالم به آن دستور داده است؟ آيا اين معاشرت به معروف است؟ آيا مي              

اي اختيـار كنـد؟ و        تواند بدون رضايت، زن تازه      دليلي داشته باشيم كه مرد مي     
G در صورت وجود چنين دليلي، آيا اطالق آن دليل را بـا            Hg� T*4K;��H/ O� Th� T Hi�� K- K�M 

ام كه هيچ دليلي بر استحباب وجود ندارد براي  وان تقييد كرد؟ من نوشتهت نمي
جوازش هم به طور مطلق دليل نداريم، بلكه جوازش مقيد بـه ايـن اسـت كـه                  

اگر اين دو زن در زندگي بـه هـم كمـك كننـد و زن اول راضـي                 . معروف باشد 
ـ      . ز اسـت  گويـد و جـاي      االباحـه هـم ايـن را مـي           ↨ـباشد هيچ بحثي نيست، اصال
اما اگر زن اول در صـورت ازدواج موقـت نـه    . گويد اطالقات عقود هم اين را مي     
تـوانيم بگـوييم    خواهد خودكشي كند، آيا باز هم مي   تنها رضايت ندارد بلكه مي    

بنـده  . ايم كه استحباب، اصـالً دليـل نـدارد          تعدد زوجات جايز است؟ ما نوشته     
مقـدس اردبيلـي ـ دقتهـايي كـه       معتقدم بزرگان ما اگر يك مقـدار روي فقـه   

توانند با همان متـد فقهـي، بـسياري از            ـ تأمل كنند مي    اند  حضرت امام داشته  
مشكالت حقوقي را كه در حال حاضر وجود دارد و مخالف كرامت انساني است              
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مالزمه عقالييـه بـا     . شما معتقديد اين حديث مالزمه عقالييه است      . حل نمايند 
ظهور لفظ نيـست تـا بـا يكـديگر          .  رفع شده است   اطالق آن دليل توسط شارع    

تعارض كنند، مالزمه عقالييه است كه رفع شده، اما بنده معتقدم چنين چيزي   
  .وجود نداشته و ندارد

��7مورد ديگري را عرض كنم      �j�k/ l�� m�k� به زن خـودش نـسبت بـه        مرد ��1
ـ       يعنـي پـدر زن يـا بچـه        . تدفين اولي است   امور تكفين و   د بگوينـد   هـا حـق ندارن

انـد،    فقهـا فتـوا نـداده     . خواهيم اين جا دفن كنيم، اما عكسش اين گونه نيست           مي
در مورد زن، اقـوام و      . گويد كه زن به مرد خودش اولي نيست         اند روايت مي    فرموده

اين يك برداشت است و مورد احتـرام، لـيكن بنـده            . بستگان خودش اولويت دارند   
اگر مرد بودن اولويت بيـاورد      . ورد نه مرد بودن   آ  ام زوجيت اولويت مي     همانجا گفته 
 درسـت هـم     »للزوج علي الزوجه  « گفته   « هأللرجل علي المر  «نگفته  . تبعيض است 

بنـابراين  . انـد   دانسته  اين است، زيرا زندگي اين دو با هم بوده عيوب يكديگر را مي            
الرجل « فرمود  خواست فقط اولويت مرد بر زن را عنوان كند بايد مي            اگر روايت مي  

 يعني مرد بودن دخيل است و اگر چنين بود يك حكم تبعيض آميز              « هأاولي بالمر 
  .از طرف شارع حكيم وضع گرديده بود

��7 كلماتي مانند n!� ��24�� ���8��"��2، �No��'2p ���!� ��E2�آيـا زنهـا را شـامل        ��3
Gشود؟  نمي H*L Iq��� KWh� ��T�KU	K>M 4 رشـتگان  نـشيند ف    وقتـي عـالمي مـي     .  اسـت  مذكر

كننـد؟ لـذا صـاحب        كنند حاال اگر زن بنـشيند فـرش نمـي           پروبالشان را فرش مي   
جواهر در باب محرم و محرمه فرموده است هر آنچه بر محرم حرام است بر محرمه 
هم حرام است ـ بنده در كتاب قصاص و طالق اين مباحث را بـه صـورت مفـصل     

هـا را توسـعه بـدهيم و بـه      شخواهم عرض كنم اگر يك مقـدار بيـن   ام ـ مي  آورده
مسائل توجه دقيق تري كنيم و بـرويم در همـان متـد فقهـي بريـزيم بـسياري از                    
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 . شود مسائل حل مي

 .توانيم چنين استداللي به كار بريم در مورد زوج و زوجه نمي �

كنم كـه عقـالً وقتـي ايـن عنـاوين را ببيننـد، الغـاء خـصوصيت                    من عرض مي  
را مرحوم صـاحب جـواهر در كتـاب الحـج در بـاب         عين همين استدالل    . كنند  مي

در . تمام محرماتي كه بر محرم حرام است بر محرمه هـم حـرام اسـت              . احرام دارد 
قـرآن در بـاب     . فقه و از قضا در قرآن آياتي در تأييد همين حرف بنده وجود دارد             

���H :توانيد بنويسيد، دو تا شاهد بگيريد       فرمايد اگر نمي    شهادت در سوره بقره مي     K>M 
GH��K� K*�� K� rW Hj K* K> HYK2 Tj K! � K�� T�K( K$1 ديده اگر نگويد دو زن به جـاي           اينكه قرآن مي   براي

كنـد چـه دو تـا         گويند خوب شهادت چه فرقي مي       يك مرد طبق جريان عادي مي     
به تحليـل و نظـر بنـده        . مرد باشد چه دو تا زن و اين مطلب را قرآن توجه داشته            

 مردم رجلين براي شهادت خصوصيت ندارد، بنابراين بالفاصله         شارع ديده در ميان   
  .آمده تذكر داده و اين مؤيد عرض بنده است

 كنيم كه قاعده عدل در مقام تشريع باشد قبلش بايد در مقام           استداللتوانيم    وقتي مي  �

توانيد تمـسك     تشريع اثباتش كنيد واالّ در مقام تكوين باشد فقط به قدرمتيقنش مي           

 .كنيد

Gگويم   مي من KP K�Q N�H0 K/ �K0� O* KL �KFK� K�M 2    خداوند يك مطلب را    . ، در مقام تكوين است
G:گويد  زماني كه مي  . گويد كه بفهميم    به ما مي   KP K�Q NH0 K/ �K0� O* KL �KFK� K�M 3    ما در آفرينش ،

�Gsانسان را بزرگ داشتيم   Ht KL KD� K- �K0 K2 Ou�K>�M            و در آفـرينش از روح خودمـان در او 
بيننـد كـسي كـه آفريننـده اسـت            عقـالً وقتـي مـي     . كند  ، معما طرح نمي   دميديم

يـك مقـام    . خوب اين يك مقام ثبوت دارد      ��M 3G �.�� �"+ قانونگذار هم هست    
گذارد  ما مطمئنيم قانونگذار در آنجا نشسته و قانون را مي. اثبات در مقام ثبوت

مراعات مصلحت، نبود كسر    آورد    همه جوانب را در نظر دارد، و بعد قانون را مي          
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اما مقام اثبات، ما از كجا      . و انكسار، همه اين محاسبات را دارد، اين مقام ثبوت         
فهميم، مـا تـابع       دليل مي  بفهميم كه او چقدر كسر و انكسار كرده؟ بنابراين از         

دليليم، علم غيب نداريم هر كسي هم يك برداشتي از دليـل دارد؛ پـس دليـل                 
كنم كه مقام خلقت، منتهـا مالزمـه          مجدداً تكرار مي  . يمپذير  هرچه گفت ما مي   

عقالئيه است بين اين گونه آفرينش كه آن قانونگـذار مخلـوق خـود را تحقيـر                 
  ...كند نمي

اطالق يعني همـه    . فهميم كرامت دارد    فهميم يا نه؟ مي     ولقد كرمنا را ما مي    
عقالييـه اسـت   ها كرامت داده، خوب مالزمـه  يعني خدا به همه انسان    . هاانسان

خواهد قانونگذاري كند بين اينكـه     كه وقتي به همه كرامت داده خود او هم مي         
چون اگـر بخواهـد تحقيـر       . كند  اين قانونگذار در قوانينش انسان را تحقير نمي       

شود به اين يكي كرامت نداده زيربنـايش مطلـق اسـت و وقتـي                 كند معلوم مي  
اين مالزمه عقالئيه را .   فهمشان استزيربنا مطلق باشد مالزمه عقالئيه هم تابع

گويـد اگـر مـؤتمني بـه          مثالً روايتي مي  . رويم  يابيم بعد به سراغ قوانين مي       مي
كشور اسالمي دعوت كرديد و كسي با او تصادف كرد، قيمت خون بهايش يـك               

عقـالً ايـن نحـو حكـم دادن را تحقيـر            . كره االغ است؛ خوب اين تحقير اسـت       
كه شناسنامه اسالمي دارد خـون بهـايش سـي ميليـون            چطور فردي   . دانند  مي

تومان است و يا در ماه حرام چهل و شش ميليون تومان اما خون بهاي آن آقـا                  
خوب اين تحقير نيست؟ بنده معتقدم كه       . اند  را بيست هزار تومان تعيين كرده     

. شود  اگر دليل، اطالقي هم داشته باشد به وسيله اين مالزمه عقالئيه تقييد مي            
Gm شبيه قانون عدل، شبيه    K* K� � H� H�( I��� HJ � T�8K2 K- KWK4 Kj � K� K�M1        ثانياً اگر ما بـا دقـت ،

هـاي    شما اگر نوشـته   . كنيم  سراغ ادلّه برويم هيچ كجا دليل محكم فقهي پيدا نمي         
ابن ابي عقيل و ابن جنيـد را ببينيـد ـ كـه همـراه مقـدس اردبيلـي دارنـد احيـا          

در كتـاب بيـع    اما امـام . خواهد ه بيع، ايجاب و قبول ميشوند ـ معتقد بودند ك  مي
خواهـد و رضـايت طـرفين بـه نقـل و انتقـال                معتقد است كه بيع اصالً قبول نمي      

البته اصل اين نظر متعلق به مقدس اردبيلي است؛ ولي چه كنـيم كـه              . (خواهد  مي
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دو صغير  اگر كسي ولي    : گويد  امام مي ) بنا نيست نظرات امام در حوزه مطرح بشود       
گويند يـك     خواهد خانه اين را به ديگري بفروشد بسياري از بزرگان مي            است و مي  

بار از طرف يكي بگويد بعت هذا بهذا و از طرف ديگري هم بگويد قبلت؛ امـا امـام                   
يـا اگـر در عقـد و ازدواج وكيـل از            . گويد نخير تنها بگويد ملّكت الـدار بـدرهم          مي

24���P: اند بگويد تو  گويد مي   طرفين است، امام مي   ;� *�E;� D- DL�� N�2L�� @d����, 
جواب دوم اين است كه اگر در فقه جستجو كنيم چيزي مخالف حقوق بشر پيـدا                

شود به شرطي كه ابتدا در ذهنش باشد كـه اسـالم، عـدل، كرامـت انـساني و                     نمي
اي استدالل كرد كـه مخـالف حقـوق           شود به گونه    سهولت دارد و از اين طريق مي      

  .شر نباشدب

  .اما مسئله كفر هم هست.  كرامت داردانسانفهميم كه  در اين آيه مي �

ي، عدوان و دشمن)حق گريزي=  (كفر، يعني انكار عن جحود.  

 .كند پس منافات ندارد  كفايت ميهمهمين مقدار از استثنا  �

اين تفاوتي است كه خـودش آورده،       .  كرامتش محفوظ است   ت،اين استثنا نيس  
زنيـد خـوب      حدود همين است شما وقتي مردي را شالق مـي         . اني است مثل حد ز  

زيـرا خـود    . اين خالف كرامت انساني است، اما از نظر بدوي خالف كرامت نيـست            
مقتضاي كرامت هـم ايـن      . فرد قبول دارد كه جرم كرده است و بايد مجازات بشود          

 اينجـا   است كسي كه به حقوق ديگران يا به جامعه خيانـت كـرد مجـازات بـشود،                
  .ديگر استثنا نيست خروج تخصصي است

  بيرون رفته است؟انسانيتيعني از  �

  .نه خودش كرامت را از بين برده است

 .ام عمل كرده باشم  تا وقتي است كه من به فطرت انسانيانسانيعني كرامت  �

گويند تا وقتي است كه عقـال         نه به فطرت به آن معني كه بعضي از بزرگان مي          
ايـن امـر بـه خـود فـرد مربـوط اسـت             . ك مجازات و تفاوت نبينند    او را مستحق ي   
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  .»االمتناع باالختيار ال ينافي االختيار«
  .كفر غير از عدم اسالم است، اصالً كافر در دنياي ما انگشت شمار است

 .در قرآن را قبول دارم ولي در روايات نه �

  .شود؟ در روايات هم مبحث كفر وجود دارد مگر مي
 روايت وجود دارد    36مثالً درباره ارث بايد بحث كرد كه        . ات است روايت تابع آي  

اي كه ايشان فرمودند بنـده قبـول دارم           شبهه. برد  كه غير مسلم از مسلم ارث نمي      
شـما اگـر زنـي را شـالق         . اين تبعيض نيست تفاوت است، كه خود خواسته اسـت         

گويد ايـن خـالف       يكسي نم . اي از مؤمنين بيايند نگاه كنند       بزنيد و بعد هم طائفه    
كند كه جامعه عفـت، نـسل و نـسبش            كرامت انسان است، چون كرامت اقتضا مي      

  .اند لذا اين زن را مجازات كرده. حفظ شود

من اشكالي كه به حرف شما دارم اين است كه شما به قرائن حاليه صدور اين حديث                  �

ـ          معني مي  توجه نداريد، يعني شما در خأل      رن بيـست و    كنيد يعني به نحوي كه در ق

 .فهميم يكم مي

  .خير، اين گونه نيست

بين زن و مرد تفـاوت بـوده و يـك عـرف هـم      . دانستند را نمي  مباحثآن زمان اين     �

 .وجود داشته است

  ! استمقطعيپس روايات  �

 ...شود خواهم بگويم به اين قرينه مي نه مي �

ان اين حرفي است كه بعضي از روشنفكر      . شود  شود، اختصاص مي    نه قرينه نمي  
برد يعني اختصاص يـافتن، كـه روايـات           كنند كه همه چيز را از بين مي         مطرح مي 

 .متعلق به آن زمان بوده و مقطعي است

 .شده است نه تنها متعلق به آن فضا و زمان نبوده مفهومش به قرائن حاليه درك مي �

فهميدنـد از بـاب آنكـه جامعـه كـج             كج مـي  ها    آن  يعني چه؟ مفهوم چيست؟   
 .فهميد مي
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 . فهميد كرده اگر هم مخاطب نمي داده و تأكيد هم مي  ميتوضيحاين را بايد معصوم  �

 . چطور تأكيد كند؟ قرآن تأكيد كرده

 .ها را دارند  سال اين بحث1400 كه فقهاي ما بعد از نكردهقرآن تأكيد  �

فقها فقهائند، مگر شما حرف ميرزا يادت رفته؟ سيد محمد كاظم يزدي پنجـاه              
اي را بررسي كنند بـه         اجمالي نوشته به جاي اينكه مسائل مشروطه       فرع براي علم  

خـواهم    نمـي . ميرزاي ناييني مسائل مـشروطه را فقهـي كـرد         . فروع پرداخته است  
اند، هر دو معذور و مأجورند، اما سيد محمد كاظم يـزدي              بگويم كدام درست رفته   

گر شك كردم ركعت    گويد ا   براي علم اجمالي پنجاه فرع نوشته به عنوان نمونه مي         
 يك ام يادم رفته يا سجده؟      دانم ركوع ركعت قبلي     هشتم ظهرم، يا ركعت اول، نمي     

بحـث  . شود شما فقها را كنـار بگذاريـد         فروعي كه در قوطي هيچ عطاري پيدا نمي       
گويد كنز و معدن اگر نفع بود، متعلق       برداشت است اجتهاد بايد پويا باشد، امام مي       

ي امام نوشتند شما آبروي صاحب جواهر و حوزه هـزار سـاله              درباره. به مالك است  
بعضي فقهاي ما هنگامي كه امام فرمـود اگـر شـطرنج از موضـوع               . را از بين برديد   

خودش خارج شود حرام نيست چه برخوردي كردند؟ روايت نوشتند بـه امـام كـه                
لي مرحوم مقدس اردبي  . اينجا بحث برداشت و تفسير مطرح است      . ايشان جواب داد  

يك نمونه اينكه در فتاواي اصحاب هست كـه زكـات           . در سراسر فقه برداشت دارد    
من زماني كه روايـات را      . ها نبايد زكات داد     گويند به سني    مي. دهند  به مخالف نمي  

بررسي كردم ديدم بعضي از روايـات تأكيـد وجـود دارد كـه زكـات را بـه مخـالف                
گويد چـرا     روايت مي .  دوباره بدهد  اگر كسي مستبصر شد و زكات داده بايد       . ندهيد

انـد، زيـرا در       نه وضعها في غير موضعها؟ ائمه خيلي زيبا مطـرح كـرده           برگرداند؟ أل 
��GHكجا؟  . قرآن جايگاهش مشخص است    K*� KF T'2H� Tv� K% K� Ow��� K� O�H�M1 .      اگـر قـرآن را ورق

ت و  گويد بـا دشـمنان مـود        مثالً آيات نفي مودت مي    . بزنيد جاي آيه معلوم نيست    
شـود اگـر    لذا نمي. دوستي نكنيد، پس آن مخالفي را مد نظر دارد كه دشمن است        

اگـر كـسي    . كسي عليه تشيع به پاخاسته ما بياييم زكـات شـيعه را بـه او بـدهيم                
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اش هم بايستد، خوب خالف حقـوق انـساني عمـل            كند و پاي دشمني     دشمني مي 
ردم خودمان جلوتر برسـيم     كنيد كه از م     بله شما مسائل خاصي را مطرح مي      . كرده

  .اين بحث نظامات است
عـدل را يـاد     . توانيم چيزي را كه به خالف عقل و عدل اسـت بپـذيريم              ما نمي 

كنيـد؟ آنچـه را كـه         عسر و حرج را چگونه عمـل مـي        . ايم كه تطبيق بدهيم     گرفته
دانند ممكن است در عالم واقع عسر و حرج نباشد، اما فهـم               مردم عسر و حرج مي    

هـا رواج     بنده معتقدم كه فقه را بايد به ايـن گـستردگي در حـوزه             .  است ما حجت 
تـوانيم بـا      اگر بتوانيم اسالم را پاسخگوي نيازها و سؤاالت دنيا كنـيم، مـي            . بدهيم

 .همان متد فقهي صاحب جواهري خدمت بكنيم

شـود در فهـم نـصوص از آن بهـره بـرد           پس قاعده كرامت را به عنوان اصلي كه مي         �

  كرديد يا قاعـده حـرج     اشارهدر مرحله دوم به قاعده عدل       . يان فرموديد مشروحاً ب 

 فقـه حركـت كنـيم، آيـا مـا در نظـام فقهـي                مرحلـه كه از مرحله تكوين به سمت       

اي داشـته باشـيم بـه نـام قاعـده             توانيم در عداد قاعده الحرج و عدل، قاعـده          مي

 .كرامت؟ نه اينكه در فهم نصوص از آن بهره بگيريم

توانيم با تمسك به اين قاعده از ظاهر يك آيه يا روايت دست بكشيم يا حتـي                  آيا مي   �

در صورت تعارض بين الروايتين بگوييم اين روايت بـدون موافقـت كتـاب، وجـه                

ايـن   ترجيح است؟ بگوييم موافقت مفاد اين روايت با قاعده كرامت سبب حجيـت      

 در استدالالت فقهي داشته     »اي به نام كرامت     قاعده«توانيم    آيا مي . شود  روايت مي 

  باشيم؟

اي داشت، اما تفاوتش با سـاير قواعـد ايـن اسـت كـه                 توان چنين قاعده    بله مي 
اگـر در   . قواعد ديگر به ظهور لفظ است، اما اين قاعده بـه مالزمـه عقالئيـه اسـت                

ايم  جايي ديديم كه دليل مسلم، نص ظاهري بود كه رد خور نداشت كه ما خواسته            
نسان را تحقير كنيم؛ يعني قانون نگفت ولـي مـا خيـال كـرديم كـه                 در اين مورد ا   

ولي نص يقيني آمده و اين تحقير را ثابت كرده است خوب آن             . قانون، تحقير است  
اما ظاهر روايتـي    . داريم، ولي چنين چيزي در فقه وجود ندارد         را بر قرآن مقدم مي    

سازد،   فهم قرآن است مي   است، خوب ظاهر اين روايت با آن مالزمه عقالئيه كه باز            
اگر نص متـواتري    . شود روايت خالف قرآن، مثل قاعده عدل كه اين گونه است            مي
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شود ـ يـك خـالف عـدلي را      كه از تمام جهات يقيني بود ـ كه چنين چيزي نمي 
شـود كـرد ـ البتـه يقـين حاصـل        ثابت كرد، خوب يقين پيدا كـردم كـاري نمـي   

شـود ـ    م دين عدالت است يقين حاصل نميداند اسال شود چون زماني كه مي نمي
آن ظواهر روايات با ظواهر قـرآن سـازگاري         . مانيد و ظواهر روايات و متون       شما مي 

مثل اينكه با قاعده عسر و حرج سازگاري ندارد، بله قابل ردع هـست، ولـي                . ندارد
  .ردعش خيلي پرسر و صداست

 .شود  مي كه خالف قرآن است باب تعارض بازداريميك روايت  اگر �

كـه قـرآن    بنـده معتقـدم  .  خالف داللت التزاميه قرآن است    ، خالف قرآن است  
هـيچ  . عمومات روايات هيچ تخصيص نخـورده اسـت       . هيچ تخصيص نخورده است   

���� -�P �" �%� �تبيين هست ولي تخصيص به اين معناي رايج كه          . تقييدي نيست 
xpوجود ندارد� . 

 .ا خودش خورده باشد اما بتخصيصممكن است  �

در قـرآن يـك مخـصص يـادم اسـت كـه در اتقـان                .  در قرآن مخصص نداريم   
گويد مخصص است كه آن هم ظاهراً تمام نيست ذيل ايـن              سيوطي وجود دارد مي   

G]�sHtآيه  KL ]�>K�H�p� H78H> �� T� Kj K�K� H3� Hs KC H�0 H- � H� K�� KL �K� K�M.1  

كـه شـما     گونـه  همـان    .داريـم    لـه روايت صحيح السند و تام الدال      فرض كنيم كه دو    �

فرموديد كه ما هستيم و فهم نصوص، فهم ما از يك روايت اين است كه با كرامـت                  

 .سازگار نيستانسان سازگار است و يك روايت هم مفادش 

حـاال  . ايد   انسان و به عنوان يك قاعده در فقه پذيرفته         ذاتكرامت انسان را به عنوان       �

در زمان حضرت امام عالوه بر فتوايشان       . عملي بكنيم شما معتقديد بايد اين بحث را       

اي نيـز تـأثير فراوانـي در          كردند فرمان هـشت مـاده       و مواردي كه ايشان عمل مي     

 .كاربردي كردن بحث كرامت انساني داشت

شود به منزل افـراد وارد         من روي يكي تأكيد دارم و آن اينكه بدون اجازه نمي          
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يـت مـسكن بـه قـدري اسـت كـه يـك قاضـي         شد حتي با اجازه قاضي؛ يعني امن      
 .تواند اجازه دهد كه شما وارد خانه بشويد، اين را ظاهراً امام هم دارد نمي

 حتي در حقوق الناس؟ �

ممكن است اطرافش را بگيريد تا خودش بيـرون بيايـد،           . حتي در حقوق الناس   
گـر امـور    تواند مجوز ورود صادر كند، م       قاضي نمي . توانيم داخل خانه برويم     اما نمي 

شود نه از باب تعارض و قصور دليل مثالً در اين             اي كه از باب تزاحم حل مي        مهمه
  .كشند، كه در بند شش هم آمده است خانه منافقين هستند و نقشه انفجار مي
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  گفتار سوم

  1ها ها و ديدگاه  چكيده انديشه بر

  
  
  
  

  ها هها و ديدگا  چكيده انديشه بر: گفتار سوم/ دفتر اول 

  ها چكيده انديشه

 در آغاز

اي كوچـك     ، ماننـد دهكـده    گونه گون هاي    جهان امروز، با تمام اطالعات و داده      
تـرين مـسائل پيرامـوني مـا را     ترين زمان، كوچك ترين و بـزرگ    كه در كوتاه   است

كند و تمام فعل و انفعـاالت اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي مـا را در                    منعكس مي 
ازد؛ اما همين دهكده با آن همه عظمـت و شـكوهي كـه در               س  مقابلمان نمايان مي  

                                                 
ميـثم تمـار، چـاپ    :  اهللا العظمي صانعي، ناشـر  هاي حضرت آيت ها، آشنايي با ديدگاه بر گرفته از چكيده انديشه. 1

  .1392نهم، 
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باشـد،    خود جاي داده، ناتوان از ترسيم و تصوير تاريخ و هويت ديني و ملي ما مـي                
شده براي نـسل جديـد و دنيـاي غيـر از              شده كه اطالعات ارائه       حتي گاهي ديده    

  . است اسالم با افكاري مغشوش، درهم و متضاد همراه بوده
اه به دنياي امروز، كه نشر مكتوب جـايش را بـه الكترونيـك داده و                با همين نگ  

بايد از اطناب و زيـاده گـويي         كتاب جاي خود را در سبد خانواده ايراني باز نكرده،         
پرهيز كرد و يا آن را كم كرد و به جاي آن به ذكر مسائلي پرداخت كه با يك نگاه                    

  .بتوان كُنه انديشه بشري را دريافت
 نسل امروز و با حفظ ميـراث        هاي  ها و دغدغه    انديشهس، با احترام    بر همين اسا  

اي از     چكيـده  ارائـه ماندگار تـاريخ پرافتخـار شـيعه و علمـاي مجاهـد و آگـاه، بـه                  
 حضرت آيت اهللا    :طهارتنوانديش و فقيه اهل بيت عصمت و         هاي مرجع   انديشه

آشنا  ه اين مرجع درد    آنچه ك  اي از   نمونه ايم  پرداخته) العالي مدظله(صانعي    العظمي
 انديـشيده و در پـي سـالها مطالعـه و تلمـذ در محـضر                 در طول ساليان به آن مـي      
 و ممارست در تاريخ فقه و حـديث بـه           9 امام خميني  استادان برجسته خود بويژه   
مندان و دوستداران آگاهي و      اي و مختصر تقديم عالقه      آن دست يافته، در مجموعه    

  .كنيمآزادي 
له افتـاديم كـه در       ساختيم، ياد سخني از معظم      ه را آماده مي   وقتي اين مجموع  

 :فرمودند ي ديدار
هرگــاه در دنيــاي مــتالطم امــروز، حــصار تنهــايي وجــودم را فــرا  «

بينم برخي با هدايت اهل تزوير به شـكوه تمـدن             گيرد، وقتي مي    مي
كننـد و ديـن را منبـع و           و عظمت اسالم و تشيع حملـه مـي          اسالمي

پندارنــد، درد تمــام وجــودم را پــر   تروريــسم مــيسرچــشمه تــرور و
افتم، بـه يـاد ائمـه مظلـوم           ها، به ياد خدا مي      در اين لحظه  . سازد  مي

افتم و به ياد مردان و زناني كه در طول تاريخ، صبر كردند،               شيعه مي 
بـا  . مبارزه كردند ولي تسليم نشدند و تمام قدرتها را به نقد كشيدند           

بل اين همه ايثار و فداكاري نياكانمان چه        انديشم من در مقا     خود مي 
بايد سكوت كنم، يـا بـه نحـوي صـدايم را بـه گـوش                . توانم بكنم   مي
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شـنويد و بـراي شـما     جهانيان برسانم كه اسالم اين نيـست كـه مـي    
بينم كه قدرت اجرايي ندارم و از داشتن  اند، از طرفي مي ترسيم كرده

بايد كـرد؟ بـه ايـن       پس چه   . باشم  تريبون اختصاصي هم محروم مي    
نتيجه رسيدم كه بايد هميشه در ديـدار بـا اهـل قلـم و مطبوعـات،                 

مندان، از اسالم، آگـاهي و آزادي         خواهان و عالقه   حقوقدانان و آزادي  
بگويم؛ از زيبايي و لطافت دين سخن بگويم؛ بگويم كه از نظر اسالم،             

 هم برابـر    و از هر رنگ، نژاد و مكتبي با         ها در هر پست و مقامي     انسان
  ...هستند، يعني همه انسان هستند

در توفان حوادث، تنها ياد خـدا و يـاد مـصلحي كـه خواهـد آمـد و                   
 ظهـور خواهـد رسـاند، آرامـم     ةآرامش، عدالت و انسانيت را به منـص  

گويم كه مصلح و      كند و با همين حس به همه ديداركنندگان مي          مي
رساند و عقول ما     است كه ما را به كمال مي        نجات بخش جهان كسي   

اسـت     او كسي . بخشد  ياي بشريت را تحقق مي    ؤسازد و ر    را كامل مي  
اسالم    سازد و چون رسول گرامي      كه دلها و قلبها را به هم نزديك مي        

شد، رحمت، آرامش، محبت و انسانيت        للعالمين ناميده مي     ↨ـكه رحم 
  »...دارد را به ما ارزاني مي

ود، اين سبك كار را نيز تأييد كردنـد و دعـاي            هاي خ  با يادآوري آالم و دغدغه    
 .خيرشان را بدرقه راهمان ساختند

هـا و بحـث       ها، سـخنراني    ، از خالل مصاحبه    كه خذ اين دفتر  Ĥناگفته نماند كه م   
 فقـه   سـسه ؤ در دفتـر م    ،شـده   اسـتفاده    صانعي  خارج فقه حضرت آيت اهللا العظمي     

هاي ديگر تفكـرات   در حوزه العه با مط است كه در آيندهاميد. است موجود  الثقلين
 .تر را عرضه بداريم اي كامل ايشان، مجموعه

  خداوند رحمان

رسد كه درك بكند خدايي مهربـان         انسان زماني به بندگي خدا و اطاعت او مي        
 .سراسر لطف است و رحمتش بر غضبش برتري دارد دارد؛ خدايي كه
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يز در سرلوحه افكار خـود      ها را ن  چنين انساني خدمت به جامعه و هدايت انسان       
 .بود دهد و مرگ او نيز افتخار خواهد  قرار مي

  آيين رحمت اسالم

اي   را بـه گونـه     دارد، لذا بايـد آن         است كه داعيه جهاني بودن       دين اسالم ديني  
اسـت نـه بـر         سهولت  ها پذيراي آن باشند؛ مبناي اسالم بر      معرفي كنيم كه انسان   
 6سول گرامي اسالم حضرت محمد بن عبداللّـه       چنانچه ر . سختگيري و خشونت  


	����������  :فرمودند� ����� ������ ���1 

  چهره حقيقي اسالم

ــل حقوقــدانان، روشــنفكران و   مــن منتظــر روزي هــستم كــه بتــوانم در مقاب
را بـا   هـا     آن هاي متفكر جهاني، از اسالم صحبت كنم و         ها و شخصيت    كرده  تحصيل

ثابـت  ها   آنبه. بخش تشيع آشنا نمايم  رهاييالم و چهرهابعاد انساني و حقيقي اس
خواهي، عـدالت، برابـري و حقـوق     خواهم كرد كه در اسالم روح دموكراسي، آزادي       

  .زند بشر موج مي
به حقوق حيوانات نيز توجه     حتي   بشر،   ياسالم عالوه بر رعايت حقوق همه ابنا      

  ؛دارد
 سبت به آن احترام قائل است؛ها را بيان كرده و ناسالم تمام حقوق انسان

گاه بر دشـمني و جنـگ بـا          است و هيچ    اسالم طرفدار دوستي و محبت و صلح        
 افراد تكيه نكرده است؛

اسـت و      است كه بسيار سهل و آسـان        اي از قوانين و دستورات      اسالم، مجموعه 
هـا قـرار نـداده و بـا هرگونـه خـشونت، ظلـم،               هيچ قانون مشكلي را بـراي انـسان       

هـا آن را  است و چنانچه اين آيين خوب بيان شود، همـه انـسان       التي مخالف عد  بي
 .پذيرند مي
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 هاقرآن و فطرت انسان

است و فطرت اسالم و انسانها نيز مخالف ظلم           ها هماهنگ قرآن با فطرت انسان   
  . و تضييع حقوق انسانهاست

 بـه   هـاي قـرآن     تمام سوره . است   فطرت اسالم، فطرت منطق و گفتن و شنيدن       
زننـد كـه قـوانين قـرآن، قـوانين مهـر و محبـت و                  استثناي سوره برائت فرياد مي    


�� ���� � .است  سهولت  ���� ���� 
 �� ����! ��  "�  �#� �$
� �����%, 1 � &'� &(�� &)�* �+ &* �� �� �-�&��� &'� &(�� &.� &)�* �+ &*
 �-&���%.2 

.  نـدارد  هـيچ جايگـاهي    :اهانت به انسان نيز در فرهنگ قرآن و فرهنگ ائمه         

�گويد   قرآن با صراحت مي   ��� &/ �0
����� �1&�1 &2  در سـخن گفـتن بـا مـردم بايـد            %3��

اسـت كـه اهانـت بـه           رعايت حسن و نيكي بشود و در كتابهاي فقهي ما هم آمده           
تعزير و مجازات دارد چه رسد به اين كـه تـوهين بـه               افراد گرچه مسلمان نباشند،   

 .اديان و مذاهب الهي باشد

 6 وش پيامبر اكرممشي و ر

 رو او هـستند     قرآن روش پيامبر مكرم اسالم و مشي او و همه كساني كه دنباله            
است كه     بيان كرده و نشان داده    ) علي نبينا وآله و عليه السالم     (را در سوره يوسف     

قرآن با آن بيان مبين و زيباي خودش به نبي مكرم اسالم فرمـان              . چه بايد بكنند  
  : بگو روش من دعوت بر اساس بصيرت استدهد كه به ديگران مي

���3� 456 72��� �189� ��8 .� �:;� < 
=� � >� يعني من شما    4؛%�?���3 
 .كنم را به علم و كمال مطلق دعوت مي


 �: گيرندپيش  در  ورزد كه پيروان الهي بايد چنين روشي را           قرآن تأكيد مي  �=�
��3?� >� براي دعـوت بـه      6ن نبي مكرم  يعني خط مشي پيامبر و تمام تابعا      . %��
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بـه  ) دعوت با خشونت و اجبـار (طرف خدا بايد با بصيرت باشد، در غير اين صورت     
شود و اين راه خدا، رسول اهللا و ائمـه شـيعه              استبداد، اختالف و خفقان منتهي مي     

 .نيست
 پيش  پيامبر، رسالت آسماني خود را با خلق نيكو، انديشه، حكمت، پند و اندرز            

داند كه طي بيست و سه سال رسالتش  للعالمين مي ↨ـحم نيز پيامبر را رقرآن. برد
را نفـرين نكـرد،     ها    آن آن همه مورد آزار و اذيت دشمنانش قرار گرفت، اما يك بار           

شـود كـه از       پس چه عواملي باعث مـي     . را از خداوند طلب نمود    ها    آن بلكه هدايت 
كنند؟ آيا غير از       خشن ترسيم مي   اي   چهره  اين پيامبر با آن همه مهرباني و خوبي،       

 ايجاد دشمني، هدف و نفع ديگري در كار بوده است؟

  هدف پيامبران

حركـت در   . است  هدف از فرستادن پيامبران و آمدن كتب آسماني، اقامه قسط         
.  خودشان قانع بـشوند    مسير پيامبران بايد به نحوي باشد كه مردم از درون به حقّ           


 �بايد خود در آن قائم به قسط شوند،         است كه مردم       اسالم ديني �� ��� &� &� 
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 .است  رحمت
فه دارند كه   يهمه پيروان اديان آسماني و همه انسانهاي اهل انديشه و خرد وظ           

 كه همان قسط و عدلـ ها به حقوقشان  دالت، انصاف، صلح و رسيدن انسانبراي ع
 قيام نمايند و از هر فرصتي براي توجه بشريت به خـداي بـزرگ و اهـداف     ـ است 

 .پيامبرانش حداكثر استفاده را بنمايند
گويد ما به طـور قطـع و يقـين پيـامبران و رسـل و رهبـران الهـي و                       قرآن مي 

هـا    آن خداوند. نده و روشن كه بيانگر رسالت آنهاست فرستاديم       آسماني را با ادله ز    
را با برنامه آسماني و قوانين الهي همراه با عقل و خرد فرستاد تا مـردم از درون و                   

 .از وجدان و باور ديني خود اهل قسط و عدالت باشند

                                                 
  .25 آية ، حديدسوره. 1
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  اديان الهي

 البتـه  .است نه جنگ و درگيـري     بر اساس بينش ما اديان الهي كارشان هدايت       
 .است كه همه بشريت آن را قبول دارد  نبايد فراموش كرد كه دفاع امر مشروعي

داننـد و اولـين       همه اديان الهي اساس سعادت بشر را تكامل عقل و انديشه مي           
 .است  چيزي كه خداوند بر حسب مرتبه خلق كرده، عقل و فكر بوده

ا هـستند و در حقـوق       از ديدگاه اديان الهي، همـه انـسانها فرزنـدان آدم و حـو             
انساني با يكديگر برابرند، لذا هرچه ما بيشتر در زمينه مساوات حقوقي بـشر تفكـر     

  .ايم كنيم و بينديشيم، به اديان و بشريت خدمت كرده
است، سـاير اديـان       آزاري بد    گوييم دروغ بد است، ظلم بد است، همسايه        ما مي 

  ي بدهند و حقـوق مـردم بـا مـردم          أگوييم مردم بايد ر     ما مي . گويند  هم اين را مي   
  .گويند، پس ما با ساير اديان اختالفي نداريم هم اين را ميها   آن.است

  جامعه اسالمي

گويند كه مردم شخصاً در امـور مربـوط بـه خودشـان               مي  اي اسالمي   به جامعه 
است كه     اي اسالمي   جامعه. تصميم بگيرند و خود بر سرنوشت خويش حاكم باشند        

مداران بـسياري را در خـود تربيـت كـرده باشـد و               ن، خردورزان و عقل   انديشمندا
هاي  و ايمان و تعهد واقعي به ارزش       ها براي تعالي علم و دانش فعاليت كنند        انسان
اي، متملقـان، چاپلوسـان و       چنـين جامعـه    در. انـساني در آن متبلـور باشـد        ديني

. دهنـد    و منتقدان مـي    خردستيزان، جايشان را به انديشمندان، حكيمان، متفكران      
در ايــن صــورت، ديگــر اســتبداد و تــك روي مفهــوم نــدارد و شــور و مــشورت و 

كند و اداره امور نيـز بـه نحـو بهتـري انجـام                همه جا معنا پيدا مي    ... خيرخواهي و 
 .گيرد مي

هـا حفـظ     است كه در آن، حقوق همه انـسان          اي  آل اسالمي، جامعه   جامعه ايده 
 رسيدن به حقوق خود آزاد باشند و برابري و قسط و عـدل              ها در راه   بشود و انسان  

 .در آن حكم فرما باشد و هيچ گونه فشاري بر مردم وارد نگردد
و انساني در آن حفظ شود        هاي اسالمي   است كه ارزش    اي  آل جامعه  جامعه ايده 
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  .و عقل جمعي بر عقل فردي حاكميت داشته باشد

  موازين اسالمي 

بر اين اساس ما معتقـديم تـوده مـردم در           . است  مطرح  ميبراي ما موازين اسال   
اگر توده مردم در آراي مستقيم و . امور خودشان و در سرنوشتشان بايد نظر بدهند     

  غير مستقيم حضور نداشته باشند، به نظر من خالف مـوازين و عنـوان جمهـوري               
  .است

  اسالم و مسيحيت

كـه بـه دفـاع همـه جانبـه از           است     قرآن مهمترين و با افتخارترين سند ديني      
ميـان   را در هـا     آن  پرداختـه و قداسـت و پـاكي        3مسيح و مادرش مـريم طـاهره      

است و آن را به صـورت يـك فرهنـگ دينـي و                 ها مسلمان، متبلور ساخته     ميليون
دهنـد كـه سـخنان        اعتقادي در آورده است، پس چگونه برخي به خود اجـازه مـي            

ا مبناي قضاوت خود قرار دهند؟ مسيحيان بـا         هاي آشكار ر    اختالف برانگيز و دروغ   
 جهان بايد با نگاهي به احكام نوراني اسالم كه بر پايه انديشه و عقل، صلح و                 ايمانِ

شده است، بـه روابـط صـميمانه مـسلمانان و             صفا و انسان دوستي و محبت استوار      
و كه بزرگان مسيحيت و رهبران گذشته براي اسـالم            مسيحيان و ارزش و احترامي    

اي وارد نـشود و بـه خـشونت برخاسـته از تـرور و                 انـد لطمـه    مسيحيت قائل بـوده   
مقدسات پيـروان اديـان الهـي همـوار          تروريسم دامن نزنند و راه را براي اهانت به        

  .نسازند

 عيسي مسيح، پيامبر بزرگ خدا

او بـا پيـام     . اسـت    هم مانند همه پيامبران الهـي منـادي صـلح           (مسيحعيسي  
را بـه   هـا     آن ت و پرستش خداي واحد، به ميان خلـق خـدا رفـت و             دوستي و محب  

 عيسي مسيح با مادر پاك و مطهـرش در ميـان مردمـي            . سوي وحدانيت فراخواند  
كـه   توانستند او و پيام بزرگش را درك كنند و پس از ايـن              كرد كه نمي    زندگي مي   
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 ةاينكه به ارادها و مرارتهاي فراوان را تحمل كرد تا       به پيامبري مبعوث شد، سختي    
ما معتقديم كه او براي اتمام      . ها پنهان شد و به آسمانها عروج كرد         خداوند از ديده  
كند پس  براي اين كه بشريت را به سوي صالح و شايستگي دعوت مأموريت خود و

كند و با آن حضرت  اقتدا مي  از هبوط به زمين به منجي عالم بشريت، امام زمان
 .همراهي خواهد كرد

 سالم دين همزيستيا 

از روزي كه مسيحيان به مدينه آمدند و بحث از دين پيامبر شد هميشه سخن               
از منطق و دليل و گفتار و ارزش نهادن به مقدسات يكديگر بوده است؛ زيرا اسالم                

 .است  دين همزيستي

  اسالم، علم و فضيلت

، ظلـم و    است و با هرگونه خـشونت        گونه كه طرفدار صلح و عدالت      اسالم همان 
. اسـت   خـرد  است به همان نحو طرفدار علم، فضيلت و عقل و           آزار بشريت مخالف  

مـا امـروز    . است   سنت، عقل  اصوالً يكي از زيربناهاي ارزنده اسالم در كنار كتاب و         
كنيم كه طرفدار و پيرو ديني هستيم كه اسـاس            در برابر دنياي متمدن افتخار مي     

 .تاس و زيربنايش عقل و خرد 

  م و موضوع فكر و انديشهاسال

از . در اسالم بايد فكر و انديشه را با انديشه پاسخ داد و جواب قلم را با قلـم داد                  
نظر اسالم زندان فقط براي موارد محدود مثل جرايم اجتماعي مثل دزدي و قتـل               

است و حتي نصيحت حاكمـان    در اسالم باب سؤال و انتقاد باز. و غيره كاربرد دارد 
  .است م و مطلوب امري الز

  اسالم و نفي جمود فكري و واپسگرايي

اسـت و موجـب از بـين          جمود فكري، پاشيدن بذر نفاق بر روي ظواهر اسـالم         
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اگر آينده اسالم را با عقل و خـرد و بـا بينـشي    . گردد  مي رفتن رشد و تعالي اسالم    
خواهـد بـود    اند نگاه كنيم، بـسيار زيبـا و متعـالي            كه بنيانگذاران فقه شيعه داشته    

گرايي، هيچ پيشرفتي نخواهد داشت؛ اصـوالً         همان طور كه با ديد ارتجاعي و واپس       
 .پيشرفت اسالم بدون توجه به عقل، قابل قبول نيست

  خرافات اسالم و

تابد و مغزهاي متحجر نيز آن را تبليـغ    ترويج خرافات از مغزهاي كوچك بر مي      
البته برخي طراحي اين عمـل را       . است  نياز از آن بي   كنند و فرهنگ غني اسالم      مي

و   كنند، ما نيـز بايـد انديـشه و تفكـر صـحيح اسـالمي                مند دنبال مي    هدف ةبا نقش 
البتـه ايـن كـار      . را خنثـي كنـيم    ها    آن ةشيعي را ترويج كنيم و در حد توان، نقش        

 .گرايي خيلي دردسر دارد چرا كه مبارزه با خرافات يعني مبارزه با تحجر و واپس
هايي نظيرخوارج بيزار است، بايد اين دين را دين آزادي            و گروه       از تحجر  اسالم

 يـة ر اساس قرآن كريم و آنچه كـه در آ         قيمومت، چرا كه ب        بدانيم، نه دين بردگي و    
بيشتر ندارند و آن هم خداوند است، پـس بايـد                خوانيم، مردم يك قيم    الكرسي مي 

 .است  قانون خدا حاكم   به مردم بگوييم كه در نظام اسالمي فقط
 نگذارنـد   هرگاه مردم از علم و انديشه و فكر بازداشته شوند و نتوانند و يا احياناً              

است كه به جاي گـرايش بـه           از دين واقعي و اسالم حقيقي استفاده كنند، طبيعي        
عقل و علم و دين، به سمت خرافات و موهومـات و در واقـع خـالف عقـل و ديـن                      

  .است  است كه در طول تاريخ اسالم وجود داشته  ن مطلبيو اي. كنند حركت مي

  اسالم و اختالف فكري

اساساً اگر ما باب اخـتالف      . است  اساس پيشرفت بشر نيز همين اختالف فكري      
ــگ        ــوم و فرهن ــه عل ــت را ب ــاالترين خيان ــديم، ب ــا ببن ــين علم ــري را در ب فك

جامعه بشريت بگيريم،   ايم، همچنان كه اگر جلوي اختالف فكري را در          كرده  اسالمي
علم و دانش، تحقيق و نوآوري، ابتكار و اختـراع علـم و دانـش محكـوم بـه مـرگ                     

هـا    ها و كتابخانه    شود و درب همه دانشگاه      هستند و جلوي پيشرفت بشر گرفته مي      
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و صدها مركـز ديگـر بايـد بـسته شـود، ايـن روش بـه                 تحقيقاتي  و    و مراكز علمي  
 صـورتي كـه در اخـتالف فكـري، آزادي فكـري             شود، در   استبداد فكري منجر مي   

  .است  نهفته

  اسالم و نشاط

است، بـه همـين جهـت          اسالم دين قيد و بند نيست بلكه دين آزادي و نشاط          
 .است  عبادت و نماز با نشاط، ثوابش بيشتر از نماز با غم و غصه

  اسالم، جوان و زيبايي

اي   مشكالت آنان بـه گونـه  بايد به جوانان آزادي بيشتري داده شود و براي حل         
. فرهنــگ ســازي شــود كــه خــود جوانــان بــه ســمت اعمــال خــالف شــرع نرونــد

  از فشار و تهديد    ياب، مؤثرتر  است و تازه    طلب سازي براي جواني كه زيبايي      فرهنگ
 .است

است همچنان كـه فطـرت بـشر هـم فطـرت زيبـايي                 طلب اصوالً اسالم زيبايي  
  .است  خواهي

اولين كساني  . است   ي عبادت و بندگي جوان ارزش خاصي قائل       اساساً اسالم برا  
 گرويدند و ايمـان آوردنـد جوانهـا بودنـد و حتـي يكـي از                 6كه به پيامبر اسالم   

كردند اين بود كه شما جوانانمـان را از مـا             مي 6هايي كه به پيامبر اسالم     اشكال
 ضت اسالمي ايراندر جريان نه . گرفتيد و آنان را فاسد كرديد، اينها مسلمان شدند        

ابتدا جوانان تحصيل كـرده بـه انقـالب پيوسـتند و قبـل از هـر صـنف و هـر                       هم
است كه نسل جـوان امـروز مـا            ام اين  بنده عقيده . جميعتي جوانان دانشجو آمدند   

 ما اگر بتوانيم اين حقايق را آن چنـان كـه هـست بـه              . است   تشنه حقايق اسالمي  
اگر مشكلي براي جوانـان وجـود دارد،        . ذيرندپ  معرفي كنيم، خيلي راحت مي    ها   آن

هـا را بـا      است كه ما نتوانستيم آن چنان كه بايد و شـايد ايـن جـوان                 به اين دليل  
اسالم عزيز عمالً و قوالً آشنا سازيم و اسالم را دين سـهل بـدانيم، اسـالم را ديـن                    

 .خرد و عقل بدانيم، اجازه بدهيم سؤال كنند و سؤالشان را جواب بدهيم
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  سالم و جوانانا

است كه     ام اين   بنده عقيده . است   اسالم براي عبادت و بندگي جوان ارزش قائل       
 ما اگر بتوانيم واقعيـت ديـن را بـه         . است   ق اسالمي ينسل جوان امروز ما تشنه حقا     

پذيرند، در غير ايـن صـورت         دهيم، خيلي راحت و در كمال آگاهي مي       نشان  ها   آن
انستيم به چنين موفقيتي دست پيدا كنيم، به عبـارت          باشد كه نتو    مشكل از ما مي   

است معرفي كنـيم و اجـازه          ديگر اگر بتوانيم اسالم را كه دين آساني، خرد و عقل          
ها جواب بدهيم، به راحتي بـا مـوازين و اصـول             بدهيم سؤال كنند و به شبهات آن      

  .گردند شوند و با آن مأنوس مي دين آشنا مي

  اناناسالم و هويت فرهنگي جو 

هـا بداننـد     شان آشنا شوند، بايد آن      جوانان ما بايد با اصالت فرهنگي و هويت ديني        
 .كه خليفه خدا در روي زمين هستند، ايراني هستند و بايد احساس شخـصيت كننـد               

توانـد اصـالت و اعتبـار         اگر نسل ما با اين فرهنگ آشنا شود، ديگر هيچ فرهنگي نمـي            
هـاي بيگانـه نيـز        فرهنگ گ صحيح اسالمي، آشنايي با    با شناخت فرهن  . ها را بگيرد   آن

شناسـد و هـم        و خـود را مـي       اسـت  مثبت است، چرا كه هم براي خودش ارزش قائل        
 .شود گيرد و هويتش سلب نمي تحت تأثير مدهاي ديگران قرار نمي

   اسالم و مردم

 اعمال قدرت و اسـير حرفهـا و         هامروز اگر مردم ببينند دين با آن عظمت وسيل        
 .گردان خواهند شد شده، از آن روي ارزش و بي كتهاي سخيفحر

  .تواند با هر تمدني هماهنگ باشد دين در هر زماني مي
  عدالت و حفـظ حقـوق مـردم اسـتوار          ياساس اسالم بر ارزشهاي انساني، احيا     

تواند به مسخ مذهب       است و آنچه همواره مي      اسالم دين منطق، عقل و خرد      .است
  . نه مردم و انسانها استبينجامد قدرتو آلوده ساختن آن 

در اسالم هرگز عقـل فـردي       . اند  مردم در اسالم نسبت به حقوق خود همه كاره        
 "مـن "در اسـالم، ايـن حـرف كـه          . اي ندارد و مقـدم نيـست        بر عقل جمعي غلبه   
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  .دهم نيست و ارزش ندارد  دستور مي"من"گويم و  مي
سازي با فشار و جنگ معنا       ن انسان اي     است و   هدف اسالم انسان سازي از درون     

 .گويد بياييد جلوي ظلم را بگيريم اسالم مي. دهد نمي

  اسالم و انسان

 من بر اساس مذهب شيعه معتقدم اصل بر كرامت و بزرگـواري انـسان اسـتوار               
 و روزي سرشار از عدالت براي بـشريت فـرا خواهـد رسـيد كـه سـتمگران از          است

آيند و افكار مخالف آزادي و عدالت انساني از           د مي شوند و يا به خو      جوامع طرد مي  
روند تحوالت جهاني، بخصوص پس از جنگ جهـاني دوم و تـدوين             . بين اهد رفت  

ما برحسب منطق . هايي از مين مدعاست منشور حقوق بشر و حقوق ملل نيز نشانه
قرآن معتقديم كه روزي خواهد آمد كه در آن روز تنها عدالت، مهرباني و كرامـت                

 .است  انساني حاكم

  هاي انسان اسالم و آزادي

اي   اگر كسي بخواهد بـا اسـتفاده از آزادي، بـه حقـوق و آزادي ديگـران لطمـه                  
 و اين امـر،      است كند و به آنان ظلم نمايد در واقع جلو آزادي ديگران را گرفته              وارد

 .است  خالف آزادي
  اسـت  اصالح امور الزم  قدرتمندان بايد توجه داشته باشند كه آنچه امروز براي          

 و مهمتر از آن، آزادي پس از بيان كـه            است آزاد بودن مردم در بيان، عقيده و قلم       
هاي اساسي انسان     اسالم به آزادي  . بايد از جانب قدرتمندان براي مردم تأمين شود       

وقتي امنيت درجامعه برقـرار باشـد، تمـام اسـتعدادها شـكوفا             . اي دارد   توجه ويژه 
تـرس همگـاني و فـشار و آزار، مفاسـد اجتمـاعي و                كه با شـيوع    شود، درحالي   مي

 .شود اخالقي در جامعه فراگير مي

  مردم ساالري ديني

شود كه بر مبناي احترام بـه حقـوق      ساالري ديني به حاكميتي اطالق مي      مردم
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ها شكل بگيرد و تمام شهروندانش در امنيت، آزادي، رفاه و آسايش زنـدگي               انسان
هـاي دينـي خـود       هـا و آمـال     د در پناه آن به تثبيـت و تبليـغ ارزش          كنند و بتوانن  

 .بپردازند
مداري آزادانه شـكل      در حكومت مردم ساالري ديني، كه بر اساس انديشه دين         

گيرد، فساد، تهمت، استبداد و خفقان جايي ندارد و تمـام انـسانها بـه راحتـي                   مي
  .دار باشندق برخورتوانند از يك زندگي سالم، با نشاط و خالّ مي

  اسالم و دموكراسي 

دموكراسـي  اصـل در     زيرا   ،به صورت كامل آن وجود دارد     اسالم دموكراسي   در  
ها به حساب آمـده      و در اسالم حقوق همه انسان      ،استها   رعايت حقوق همه انسان   

 اگر كاسـتي و يـا احيانـاً تخلفـي ديـده             . است و حق هيچ كس ناديده گرفته نشده      
 . اجراستهشود، مربوط به حوز مي

 و منـشأ    بايد تالش كنيم كه به جهان نشان دهـيم كـه اسـالم و تـشيع حـامي                 
بايد نشان دهيم كه هر      . است دموكراسي، آزادي و حقوق بشر و مخالف با تروريسم        

كس در هر كجا، فارغ از هر دين و مذهب و رنگ و نژاد، كه براي رسيدن مردم به                   
 . و انسانهاستكند، مورد عالقه اسالم حقوق خود تالش مي

كنم كه از نظر مـا دموكراسـي بـه ايـن معناسـت كـه در جمهـوري                     تأكيد مي 
كند به دليـل       و اگر مشكالتي بروز و ظهور مي        است ي مردم أهمه چيز با ر      اسالمي

گـاه بـه      باشد، چون آزادي هيچ     و اجراي قوانين مي      عمل نكردن به فرهنگ اسالمي    
مردم را بايد بسازيم تا     . يل و اجبار نيست   زند؛ دين اسالم دين تحم      لطمه نمي  دين

 .خود عمل كنند

 اسالم و ترور

تروريـسم نگـاه      بسيار متأسفم كه در غرب به اسالم به عنوان يك ديـن حـامي             
كه همه چيز آن عدالت و عاطفـه اسـت،            كنند؛ چنين قضاوتي در مورد اسالمي       مي

 .جاي تأسف دارد
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 بـا ايـن وصـف       ،را زير پا له كنـيم     دهد حتي يك مورچه       اسالم به ما اجازه نمي    
مـن در تمـام     . اسـت   توان گفـت كـه اسـالم طرفـدار تـرور و تروريـسم               چگونه مي 

ام كه اسـالم بـا تـرور و          ام مكرراً گفته   هاي خارجي داشته    هايي كه با رسانه     مصاحبه
هـاي تبليغـي بزرگـي بـه نفـع           تروريسم مخالف است، امـا چـه كنـيم كـه قـدرت            

صداي ما به دنيا برسـد، امـا         كنند و مانع از اين هستند كه        ها فعاليت مي    تروريست
اند و لـذا اينهـا        ها مخالف   ها با آدمكش   شوند، انسان   حاميان تروريسم نيز موفق نمي    

همه وظيفه داريم اين انديشه متعـالي را كـه          . توانند پيشرفت كنند    موقع نمي  هيچ
از . است، ترويج كنـيم   اسالم دين صلح و صفا و معتقد به همزيستي مسالمت آميز            

خود و ساير ملتها     اي عمل كنند كه ميان مردم       نظر اسالم قدرتمندان بايد به گونه     
  .محبوب واقع شوند

 شيعه و تنفر از ترور

دو حادثه بزرگ در تاريخ اسالم، بهترين دليل براي مخالفت شـيعه بـا تـرور و                 
شيعيان و نماد واقعي    اي اول      پيشو 7اول، ترور امام علي   : تنفر شيعيان از آن است    

عدالت در جهان خلقت، كه به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادي در حال نمـاز و                
باشد و  اين ترور هميشه در حافظه شيعه زنده مي. باشد در مسجد انجام گرديد، مي
 . استهميشه مورد تنفر و انزجار

ز يـاران   هاني بـن عـروه ا       زماني كه مسلم به عيادت     كربال،   هدر جريان واقع  دوم،  
 رفت، نقشه قتل عبيداهللا بن زياد طـرح شـد، اگـر عبيـداهللا كـشته                 7حسينامام  
 و يـارانش نيـز   7رفـت و امـام حـسين    هاي بني اميه از بين مي شد تمام نقشه   مي

توانست مـسير تـاريخ را        توان گفت كه ترور عبيداهللا مي       شدند، حتي مي    كشته نمي 
نقشه، مسلم دست از اين كار كـشيد و  تغيير دهد؛ اما درست در هنگام اجراي اين   

 ايمان، ترور را بـه      �IF��� )�2 CJ*�� C��,1 :فرمايد  روايتي از پيامبر را نقل كرد كه مي       
 .دهد  ترور را به مسلمان نميهايمان به خدا اجاز. كشد بند مي

ها بنمايـد در واقـع بـه          بر همين مبنا اگر كسي كوچكترين كمكي به تروريست        
                                                 

  .241: 2عوالي اللئالي . 1
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ها مذهب، انـسانيت و مـرز         ت خيانت كرده است، چرا كه تروريست      مذهب و انساني  
  .شناسند نمي

 تروريسم مولود فقر، استبداد و تحقير

همه كساني كـه مـدعي مبـارزه بـا تروريـسم هـستند بايـد بـراي خـشكاندن                    
. هاي ترور دست به دسـت هـم دهنـد و فقـر و اسـتبداد را از ميـان بردارنـد                  ريشه
  .نيست  هاي انتحاري، عمليات نظامي ه مقابله با حركتها نيز بدانند كه را قدرت

هـا   تحقير ملت. همه بدانند كه تروريسم، مولود فقر، استبداد و تحقير ملتهاست        
و توهين به مقدسات هيچ ربطي بـه آزادي و حقـوق بـشر نـدارد و راه مبـارزه بـا                      

 .ها نيست تروريسم نيز تحقير ملت
هـا   نه موافق حقوق بشر و آزادي انـسان       من خودم از روحانيوني هستم كه مجدا      

هـا بـه     توان از كنار توهين به مقدسات و تحقيـر ملـت            هستم، اما درعين حال نمي    
ها قطعاً مخالف حقوق بشر و موجب اهانت بـه           سادگي گذشت، چرا كه اين توهين     

  . گردد مسلمانان و پراكندن بذر خشونت مي
بخشكانيم و براي اجرا و احقـاق       بايد همه تالش كنيم تا اين معضل را از ريشه           

اي باشيم كـه ديگـر از تـرور و            برداريم و شاهد زمانه    هاي مؤثرتري  حقوق بشر گام  
 .انفجار خبري نباشد

 تروريستها در قعر جهنم هستند

ام؛ چرا   ام و ترور را به طوركلي محكوم كرده        من به سهم خودم بارها انتقاد كرده      
هاي  رگترين جرم است، حتي كساني كه حركت      ها از نظر اسالم بز     كه كشتن انسان  

كـشند، در قعـر جهـنم هـستند و در ايـن               اي را بيگناه مي     كنند و عده    انتحاري مي 
 .خصوص هيچ بحثي نيست

  اسالم و شهادت

 كـه بـشريت از روز        اسـت  شهادت تنها مختص اسالم نيست، بلكه حقيقتي واال       
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 . استشيدهازل آن را درك كرده و در زندگي خويش بدان تحقق بخ
هـاي بـزرگ و      وقتي كه دفاع از ميهن، عزت و شرف ايراني مسلمان، به آرمـان            

و مـرگ    از كـشته شـدن صـرف       عـدي فراتـر   شود، شـهادت ب     معناداري تبديل مي  
در حقيقت دفاع از فرهنگ، مذهب و ايمان و كشته شدن در . كند معمولي پيدا مي 

چنـين كـسي شـهيد و شـاهد         . كند است كه مرگ را به شهادت تبديل مي         راه آن 
 .دباش همواره زنده و ناظر هميشگي ملت در طول ساليان مي

  و كامالً از نهـاد اختيـار و انتخـاب آدمـي سـر بـر                 است شهادت امري شخصي  
 .است   كه خداوند در وجود انسان به وديعه نهاده استآورد و مفهومي مي

هاي بلندي    و آرمان طلبي با اختيار و آگاهي و به پاس اهداف            شهادت و شهادت  
هـاي بـشريت و پـايمردي در راه حفـظ            ها و انسانيت، آرمان    همچون دفاع از انسان   
 .دهد عزت و شرف رخ مي

 آزادي، تحقق عدالت و برابري و تثبيت حقوق بشر را در سرلوحه             يشهيد، احيا 
 .پروراند افكار خود مي

به هدفي بس   شهادت از سر ايثار و فداكاري و از خويش گذشتن براي رسيدن             
 .گيرد واالتر و ارجمندتر سرچشمه مي

 و نـاظر بـر جامعـه خـويش           اسـت  ميرد، بلكـه همـواره زنـده        شهيد هرگز نمي  
  .باشد مي

  اسالم دين منطق

: فرمايـد   از همين رو در قرآن به پيامبر مـي        .  است اسالم دين منطق و استدالل    
دعوت كن، نه بـا     مردم را با حكمت و سخن نيكو و مشي خردمندانه به سوي خدا              

با اين همه، اين ابعاد انـساني اسـالم چنـدان مـورد توجـه               . زور و سر نيزه و قدرت     
  كنند كه اسالم ديـن خـشونت        ديگر اديان و مذاهب قرار نگرفته و برخي گمان مي         

  .است
كنيم كـه بـشريت بـه طـرف صـلح جهـاني               اي زيست مي    از طرفي ما در زمانه    

 .شود ده ما نيز در پناه عقل و انديشه تضمين ميرود و احترام و اقتدار و آين مي
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 اسالم و حقوق بشر

در دين تمام حقوق شرعي و قانوني افـراد رعايـت           .  است اسالم دين حقوق بشر   
دهـد،    ها ارزش مي   شود و قرآن به عنوان كتاب آسماني مسلمانان به همه انسان            مي

ت، به خودش آفرين    چرا كه خداوند پس از آفرينش انسان، به عنوان اشرف مخلوقا          

�@#�: گويد  ميK� >�/� .� ��
3FL%.1        ت   در اين تبريك ديگر نـژاد، مـذهب و  ، مليـ 

برداشت من از اسالم نيز بـر اسـاس انطبـاق ديـن و              . جغرافيا هيچ جايگاهي ندارد   
 . استحقوق بشر

ها مورد توجه هستند، مثالً در دعاهـاي مـا آمـده     در فرهنگ شيعه، همه انسان 
  :است

همه فقرا را غني بگردان، همه گرسنگان را سير كـن و همـه اسـرا را                 ! ونداخدا
آيـا  .  اسـت  هاي مكاتـب مختلـف      انسان هدر اين دعا، نگاه ديني ما به هم       . آزاد كن 

 چنين نگرشي اوج رعايت حقوق بشر نيست؟
اسـت    رعايت حقوق مردم به مراتب بيشتر از آن چيزي         در اسالم، دموكراسي و   

اسالم حتـي حقـوق حيوانـات را هـم مراعـات            . گويند  وق بشر مي  كه طرفداران حق  
اساس دموكراسي در اسالم بر نهادينه شدن رفتـار مـردم بـا حاكمـان               . است  كرده

اي  است؛ يعني مردم بايد قدرتمندانشان را دوست بدارند و قدرتمندان نيز به گونـه             
ر اين صـورت هـيچ      د. را از خود دانسته و دوست بدارند      ها    آن رفتار كنند كه مردم   

 . استانسانيها   آنشود، چرا كه رابطه بين گونه ستم و استبدادي نمايان نمي
 تدوين شده، اما حقوق انسان در       2منشور حقوق بشر، پس از جنگ جهاني دوم       

 قرن قبل نوشته شده، آن هـم در روزهـايي كـه بـشر فرهنـگ ابتـدايي                   14اسالم  
 . استداشته

شده كه مردها دخترانـشان را زنـده           اني تدوين در زم   منشور حقوق بشر اسالمي   
بينيد كه بنيان حقوق انسان در اسالم بر كرامت           در اين زمان مي   . كردند  به گور مي  

 . جغرافيا در آن دخيل نيست وشده و نژاد، مذهب، ملّيت  انسان نهاده
                                                 

 .15 آية ، مؤمنونسوره. 1
  ]ويراستار. [باشد  مي1948صدور اعالميه جهاني حقوق بشر، دهم دسامبر . 2
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تابـد و   ها در اسالم تبعيض نژادي، جنسيتي، جغرافيايي را بر نمـي         حقوق انسان 
 . استباشند حقوقي قائل    داراي هر مذهب و مرامي كهها   آني تمامبرا

  اسالم و حقوق حيوانات

دقتـي در    ها را از بدرفتاري با حيوانات، عدم رسيدگي به آنان و بي            اسالم انسان 
ايـن قـانون    . كنـد   به شدت منـع مـي     ها    آن و حتي بار اضافي نهادن بر     ها    آن تيمار

  حمايت از حقوق حيوانات در جهان منتشر شود وضـع  سالها پيش از اين كه قانون     
است كه   تر؛ در اين حقوق، قواعدي نهفته تر و عميق شده است، آن هم چقدر كامل 

حال آيا چنين آئيني با     . دهد  حتي به احساسات و روحيات حيوانات هم اهميت مي        
قاليـي  تواند به لحاظ انساني و منطقـي و ع          اين همه قانون متعالي و شكوهمند مي      

  !رواج دهنده خشونت باشد؟

  اسالم، دين صلح و آرامش

شناسيم منادي صلح، آرامش و نفي خـشونت و ظلـم اسـت؛               كه ما مي     اسالمي
علم و منطق است، پس چنـين دينـي هـيچ ترسـي               اسالم پيام آور عدالت و حامي     

بينـيم كـه غيـر         مـي  :براي ديگران ندارد؛ لذا ما در تاريخ زندگي ائمه معصومين         
بـه امامـان خـود      هـا     آن كردند و شاهد عالقه وافـر       سلمانان در منزل آنان كار مي     م

 .بوديم

  اسالم و قوانين اجتماعي

گـوييم بياييـد     مـا مـي   . دانند سعادت بخش مي       ها عمل به قوانين را     همه انسان 
كنند مثل   عمل به قوانين را همه جا اجرا كنيم و همه كساني كه به مردم ظلم مي               

شوند و اين ربطي بـه عقايـد و ايـدئولوژي                ان جنگي محاكمه بين المللي     جنايتكار
مردم تـراوش كنـد فراگيـر            بايد عمل به قانون را آن گونه كه از درون         . ملتها ندارد 

 .كرد تا همه آن را محترم بشمارند
اقتـدار و        المللي با رعايت قـوانين اجتمـاعي از        توانند در عرصه بين     كشورها مي 
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   اصي برخوردار شوند، زيرا عمل به قانون و احتـرام بـه آن در حـد بـسيار                 احترام خ 
مـا  . بينـيم نـه در اتـم و موشـك          بااليي قرار دارد و ما قدرت را در اين موضوع مي            

 .بينيم صلح و صفا و انسانيت مي    قدرت را در

  اسالم و نفي خشونت

عنوان قانون اساسي   ها وجود ندارد و قرآن به        در اسالم خشونت نسبت به انسان     
0 /���
" � با همه مردم به خوبي رفتار كنيد      : گويد  اسالم مي 
 و اگـر    %1� �1��12 ����

در هـا     آن اند، بـه دليـل اشـتباه       شده   تعداد اندكي هم در اين خصوص دچار اشتباه       
اسـت كـه انـسان غيـر مـسلمان را كـافر قلمـداد                 برداشت از برخي آيات و روايات     

ده معتقدم كه غير مسلمان، كافر نيست، بلكـه كـافر، غيـر      كنند در حالي كه بن      مي
ايـن  . كند   اما در عين حال دشمني مي       است داند اسالم حق     كه مي   است مسلماني

نيـز قبـول    ها    آن مطلب را من خدمت بعضي از علماي اهل سنت هم بيان كردم و            
 مختصر  امروز اگر ما بتوانيم اين مطلب را در دنياي اسالم روشن كنيم اين            . كردند

  .شود بذر خشونت هم برداشته مي
بر اساس منطق اسالم همه انسانها محترم و ارزشمند هستند، مگـر كـسي كـه                

  .كند دانسته و فهميده با اسالم به طور عملي دشمني

   تشيعاساس

اساس تشيع بر حب، عشق و عالقه و دوري از خشونت، ظلـم، سـتم و جنايـت                  
ي دوم، آثار زيانبار جنگ را با تمـام وجـود           بشريت بعد از جنگ جهان    .  است استوار

 و شهد شـيرين عـدالت و         است خود لمس كرده و از خشونت و مردم آزاري متنفر         
 .است  اداي حقوق مردم و تضييع نكردن آن را چشيده

مطرح نيـست، بلكـه انـسان بـه مفهـوم           ... در مكتب شيعه، مرز، نژاد، مذهب و      
   دعاهاي مـا نيـز بـه خـوبي نـشان داده     اين موضوع در.  است واقعي آن مورد توجه   
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7 ��:�: شده است &M I&L '��� ,:@L 7&M >N� 'تمام فقرا را غني    ! خدايا: گويد  مي ؛����
دهد كـه نـه مـذهب      در اين دعا به خوبي نشان مي      . بگردان و تمام اسرا را آزاد كن      

عـا  ايـن د  . اسـت و نـه جنـسيت        جغرافيايي، نه نـژاد مطـرح      نه مرز  است و   مطرح
همـه ايـن    . است  دهنده خط مشي امامان شيعه و از افتخارات فرهنگ شيعه          نشان

بايد طوري حركـت كنـيم و بـه         . شود  ها در اصول تشيع ديده مي      محاسن و زيبايي  
نحوي سخن بگوييم كه اين همه شكوه را بـا دسـت خـود از بـين نبـريم و در راه                      

 .داريمهاي بلندتري بر ترويج و تهييج صحيح مكتب شيعه گام

  مكتب شيعه

شيعه همواره در جهت مبارزه با ظلم و تبعيض تالش نموده و ديدگاه انتقـادي               
و اعتراضي نسبت به حكومتهاي ظالم داشته و در برخي مواقع نيز همراه با عصيان               

 1.مدني برخورد كرده است
. انـد   در سـتيز بـوده       علماي شيعه نيز هميشه با حاكمان مستبد و ضد مردمـي          

روز هم به خاطر آن كه شيعه به دنبال عدالت و آزادي اسـت، بـا دشـمني                  حتي ام 
 . استپرستان از هر ناحيه مواجه قدرت

  اجتهاد در مكتب شيعه

 و بـه دليـل همـين پويـايي، بـه             است در مذهب شيعه، باب اجتهاد هميشه باز      
 .شود تلقي مي عنوان يك فرهنگ غني اسالمي

انـد،    با همه اختالفاتي كه در فتوا داشـته        نيز) قدس اهللا اسرارهم  (فقهاي شيعه   
هميشه نظرشان محترم بوده و همين عامل باعث تحرك و پويايي اجتهـاد شـيعه               

  .است  شده
به عنوان كتاب و سنّت و عقـل و اجمـاع                برداشت فقيهان از ادلّه و براهيني كه      

                                                 
توان بـه جنـبش تنبـاكو، انقـالب           شود كه براي نمونه مي     در تاريخ معاصر ايران مواردي از اين قبيل مشاهده مي         . 1

 و انقالب شكوهمند اسالمي ايـران در        1342مشروطيت ايران، نهضت ملي شدن صنعت نفت، قيام پانزده خرداد           
 ]ويراستار. [ اشاره كرد1356سال 
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 ود نـشده  اجتهاد در جهان تشيع مسد          و هرگز باب    است گون و آزاد   وجود دارد گونا  
در دنيـاي اسـالم            كه فقه شيعه، بسيار فقه پيـشرو و پويـا           است بدين لحاظ . است
 .درخشد فقاهت مي   و همانند خورشيد در آسمان استگر شده جلوه

 7حضرت علي

هـستيم كـه واليـت و امامـت او را يـك افتخـار بـزرگ                    ما پيرو و شيعه امامي    
دانيم و معتقديم كه اگر راه        دا مي ، را دوستي با خ    7حب و عشق به علي    . دانيم  مي

تـوانيم ادعـا       را درك كنيم، مـي     7علي، مشي علي و شخصيت و افكار بزرگ علي        
به همين جهت است كه شـيعه نمـاد مظلوميـت           . كنيم كه شيعه واقعي او هستيم     

شود، همان طور كه امام و پيشواي بـزرگ مـا اولـين مظلـوم عـالم                   تمام تاريخ مي  
 .شود خلقت ناميده مي

شناخت او، مـا را     .  مردي است كه بايد بيش از پيش او را بشناسيم          7امام علي 
  .دهد در طريق معرفت به خدا و پيامبر قرار مي

اگر بتوانيم با درك و معرفت امام حركت كنيم، دنيا بـه عقالنيـت و شـعور مـا                   
خواهـان جهـان بـا مـا         طلبـان و آزادي    برد و تمام صلح جويان و عـدالت         رشك مي 
 بزرگ آن امام همام بزرگترين راهنماي       هشوند، چرا كه انديش      همفكر مي  همصدا و 

پـنج سـال حكومـت آن حـضرت،     . بشريت در زندگي خصوصي و اجتمـاعي اسـت       
بزرگترين آزادي و دموكراسي واقعي را به ما ارزاني داشت؛ ارمغاني كه هنـوز بـشر                

كوه و آن همه    تواند آن همه عظمت وش      امروز قادر به درك و فهم آن نيست و نمي         
اش به مالـك     در عهدنامه  اي كه بخشي از آن را      عدالت و آزادي را پياده كند؛ هديه      

اش به اداره حكومـت      توان با تصويب يك جمله     اي كه مي   عهدنامه. خوانيم اشتر مي 
ها پرداخت تا حقوق همگان حفـظ شـود و            انسان هو حفظ جان و مال و عرض هم       


 ���L I�� O: عمل به خود بگيرد   دموكراسي به معناي واقعي جامه      ��� C
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 3حضرت فاطمه زهرا 

 عصاره عصمت و آيينه طهارت و پاكي و نمودار سـنجش حـق و         3 زهرا هفاطم
او با زندگي كوتاه و بـا       . باطل و معرّف پدر، همسر و حسنين در حديث كساء است          

هـا   نـسل   اش، فرهنگ مقاومت و اعتراض را در تمامي        هاي متقن و دردمندانه    خطبه
 3اطمـه ف. جاهلي را به خوبي نمايان سـاخت      ة  بوجود آورد و ماهيت تفكر و انديش      

اعتقـاد او بـه      ايمان و . عصر است  زالل كوثر و نماد واقعي مظلوميت يك زن در دو         
 . به بزرگي تمام تاريخ است7عليپيامبر و به 

مظلوميت و در اوج تنهايي، به تمام پيروانش ثابت         اسالم، با     دختر رسول گرامي  
پـرده   تواند به مقابله با حاكميـت زور و خفقـان بپـردازد و              كرد كه يك زن هم مي     

، و همچنـين بـا      نفاق و ترس را پاره كند و به انسانها حق و حقيقت را نشان دهـد               
 .ناسدش نشان داد كه بيان حق و افشاي ستم، مرد و زن نميمبارزه و فرياد خود 

 در عصر درد و رنج رشد كرد و در هجران پدر غريبانه گريـست               3زهراي اطهر 
و باالخره با تني بيمار و زخم خورده، خانه گلين خود را به اميد ديدار پـدر تـرك                   
گفت تا قصه آن همه درد و هجران را با او بازگويـد و شـهادت مظلومانـه خـود را                     

 .ترسيم كند

 هاي عاشورا درس

ورزيـم و بـراي آن     كه ما به آن عشق مـي  ـ اي مهم حادثه كرباله يكي از درس
 نشان دادن زشتي ترور و تروريسم و  ـ كنيم ها برگزار مي محافل و مجالس و كنگره

باشد كه نه تنها تـرور        گيري، از افتخارات شيعه مي     ظلم و جنايت است؛ اين موضع     
  .كند م ميداند، بلكه با آن مخالفت ه  پيشرفت كار خود نميةرا وسيل

عـشق بـه    . اسـت كربال و عاشورا به عنوان يك نماد، مظهر تنفر از ظلم و سـتم          
خـشكاند و عالقـه بـه مظلـوم را در             عاشورا، ريشه خشونت را در جهان انساني مي       

 .سازد تمام وجود ما سرشته مي
 بـه احتـرام     7شده بود و امام حـسين       واقعه عاشورا يك حركت سياسي حساب     

  مدينه را ترك كردند؛ ايشان براي جنگ نرفتند، بلكه        كوفه، دعوت و خواست مردم   
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جنگ به ايشان تحميل شد و حضرت هم براي دفاع از مظلومين و مبارزه با ظلم و                 
.  اسـت   بسيار ارزنـده    چنين تصميمي، . براي نيل به آزادي، از شهادت استقبال كرد       

 خود جلـوي ظلـم و       تا با خون   دهند  امام و ياران باوفايش جان خود را از دست مي         
 .ستم را بگيرند تا انسانهاي ديگر در آرامش و آسايش زندگي كنند

  مصلح جهاني

جهان را سرشـار از صـلح و         ها منتظر يك مصلح حقيقي هستند كه       همه انسان 
 و   اسـت  سازي ظهـور مـصلح در حركـت        امروز بشريت، به طرف زمينه    . كند  عدالت

ا از جنـگ و خـشونت و طرفـداري از           هـ  شايد مهمترين نشانه آن هم نفرت انـسان       
 .صلح باشد    حقوق بشر، عدالت و

اين كه امـروز علمـاي اسـالم بـا علمـاي مـسيحيت و سـاير اديـان، در كمـال                      
صميميت و دوستي پيرامون صلح و ظهور منجـي و سـاير موضـوعات بـا يكـديگر                  

راسـتاي  ها، در     رساند كه اين هماهنگي     كنند انسان را به اين باور مي        گفت وگو مي  
 و اختالف در اين خصوص نيز صـرفاً          است عدل جهاني  ظهور مصلح كل و برقراري    

 . و بر آن هم هيچ ضرري مترتب نيست استدر اسم مصلح
شـود مـسلماً      ها فـراوان مـي      شود با ظهور مصلح جهاني، كشته       اين كه گفته مي   

د و دليل   شاه. است  و اين مسئله افترا به امام زمان        است نظريه باطل و نادرستي   
فرمايد حركت امام زمان هماننـد حركـت نبـي مكـرم               كه مي   است آن هم رواياتي  

برد؛ قرآن هم از اين مـسئله          و آرمانش را با خلق نيكو به پيش مي          است 6اسالم
  �� I=��'�R8 S�T ����  استبا عظمت ياد كرده

  مهدويت و دموكراسي

آينـد كـه در       ساب مي امروز كساني طرفدار مهدويت و منتظر ظهور مصلح به ح         
جهت برقراري صلح جهاني تالش و كوشش نمايند و مـروج واقعـي دموكراسـي و                

 .حقوق بشر باشند و حركتشان در مسير علم و دانش باشد
 و نه خواب و خرافه، بلكه آزادي  استگيري و رمالي  مهدويت، نه فالةدر انديش



 رويكردي به حقوق زنان  112

  بـرهمين اسـاس    . اسـت  فكر، انديشه، خدمت به بشريت و پيشرفت علـم و دانـش           
و صـلح بـر سراسـر          مردمـي  كند، حكومت    ظهور مي  زماني هم كه مهدي موعود    

كنـد و جلـوي آزادي انديـشه و بيـان را              شود و هر كسي هم ظلم         جهان حاكم مي  
 . استبگيرد، مخالف ظهور مهدي موعود

  مصلح جهاني و نفرت بشريت از جنگ

 و مصلح جهاني نيـز       است ياز جنگ و خشونت، امري بديه      نفرت و انزجار بشر   
تواند حركت و پيام خود را براي تحقق صلح و عدالت، بـا خـشونت و                  هيچ گاه نمي  

 .كند  جنگ آغاز
كنـد مجـرم و       افـروزي   ما معتقديم هر كسي كه زمينه ساز جنگ باشد و جنگ          

  و بشريت متنفر از جنـگ       است امروز دنيا، دنياي عقل و گفت و گو        . است گناهكار
. ميد روزي هستيم كه همه سالحها به صالح و شايستگي تبديل شود           ما به ا   .است

 .كند  تحقق پيدا ميچنين روزي با آمدن امام دوازدهم شيعيان مهدي موعود

  انسان، آزادي و عدالت 

 و در ايـن خـصوص فرقـي ميـان            اسـت  اسالم براي تمـام انـسانها ارزش قائـل        
دشـمني  كـه  تـا زمـاني   ـ مسلمان، يهودي، زرتشتي، دهري و حتي ماركسيـست   

 و كـسي كـه از    اسـت طلـب  انـسان آزاد، عـدالت  .  وجود ندارد ـ كنند اعتقادي نمي
 .انديشد كند، هيچ گاه به جدايي و نفاق نمي حقوق انساني خود دفاع مي

 و با انديـشه و تفكـر بـه           است دوست، چون آزاد آفريده شده، آگاه      انسان عدالت 
 .نديشدا وحدت و صلح انسانهاي همنوع خود مي

 پرورانـد و از جنـگ و تـرور متنفـر            هاي بزرگي را در سر مـي        جو افق  انسان حق 
 و نگاه او با حقـوق بـشر، عـدالت، همزيـستي مـسالمت آميـز، حفـظ آزادي                    است

 .است  ديگران عجين شده
دارد تـا     گذارد و دوست مي     انسان در اسالم به حقوق طبيعي ديگران احترام مي        

  .همه در آرامش زندگي كنند اگير شود وامنيت اجتماعي و رواني فر
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  امام خميني

 يك مسلمان كامل بود و براي اعتالي شخصيت و هويت ملتش            9امام خميني 
خـواه از همـه      هاي آزادي و تمام انسان  ها    آن تالش كرد و براي احقاق حقوق اصيل      

ها و احياي انسانيت بـود و بـراي خـودش           انقالب او براي انسان   . چيز خود گذشت  
 .خواست نمي  يسهم

دانست و با هرگونه استبداد به طـور   او همه چيز را براي مردم و از آن مردم مي  
 .بود  كلي مخالف

آن شخصيت ممتاز تاريخ اسالم، هم فيلسوف بود و هم عارف و در عـين حـال                 
ايـشان بـا درك     . به عنوان يك چهره مبارز و شجاع نيز در صـحنه حـضور داشـت              

داشـت و     رفان و فلسفه، خدمت به مردم را نيز دوست مي         حقايق بلندي از مباني ع    
 .ها از ظلم و ستم نجات پيدا كنندخواست كه تمام انسان مي

فقيه، فيلسوف و عـارفي بـود كـه بـراي           . هاست  نماد تمام خوبي   9امام خميني 
احياي ارزشهاي ديني و احقاق حقوق ملت و آزادي تمـام مستـضعفان از سـيطره                

 دردها كشيد ولي هيچ گاه در مقابل مظاهر استبداد و تزويـر       ستمگران فريادها زد،  
 .سكوت نكرد

  امام و خرافات

 زماني كه نهضت و انقالب خويش را آغاز كرد، نه تنها جلـوي موهومـات                .امام
بـشريت را   . را گرفت بلكه جلوي تمام حركات مخالف عدالت و آزادي را هم گرفت            

م نمود منتها عوامل بازدارنده رشـد جامعـه     آگاه كرد و آنان را متوجه آزادي و اسال        
 با ايجاد جنگ و اختالفات داخلي و بعد از ايـشان بـه              9براي مبارزه با حركت امام    

  . برخاستند.صورتهاي ديگر به مبارزه با حركت امام

  امام و مبارزه مسلحانه

امام در طول مبارزاتش عليه رژيم ستم شاهي هيچ گاه اجازه مبارزه مسلحانه و              
ور و انفجار را ندادند و حتي با كساني كه به دنبال كسب اجازه از محضر ايـشان                  تر
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 .كردند براي ترور بودند مخالفت مي
امام هيچ گاه فرمان به مبارزه مسلحانه و كشتار كور نداد، بلكه همـواره از ايـن                 

سالح امام زبان بـود و كلمـه و هرگـز           . كرد و نفرت داشت    نوع برخوردها پرهيز مي   
 .گناه بر زمين ريخته شود شد خون انساني بي  نميراضي

امام گفتمان شهادت را پس از سالها خاموشي در ميان بشريت زنده كـرد و بـه                 
 .مفهوم شهادت معنايي تازه داد

  امام و اصل جمهوريت

شده در اسالم را به نام جمهوريـت و حاكميـت اكثريـت               امام يك اصل فراموش   
ـ      . زنده كرد  ام جمهـوري خوانـد، يعنـي حاكميـت مـردم، يعنـي             امام نظام را بـه ن

فكـران و     بـه همـه كوتـه       ايشان بـا احيـاي ايـن اصـل اسـالمي          . حاكميت اكثريت 
 .توانند تصميم بگيرند فهمند و خوب مي مردم خوب مي متحجران فهماند كه

  ميراث امام خميني

 شود، ارزش   ترين ميراثي كه از امام به جا مانده و بايد به آن توجه فراوان              ارزنده
اگر چه اين ميراث ارزشمند تـا حـدي بـا           .  است ها در گفتار و عمل    دادن به انسان  

باشد، ولي اميدواريم با رشد ملتهـا و عظمـت اسـالم، بـه                منافع برخي در تضاد مي    
 .جايگاه خودش برگردد

يكي ديگر از ميراثهاي امام، حاكميت اسالم همراه با احترام گذاشتن بـه آراء و               
مشي ايـشان بـر آزادي مـردم در تعيـين سرنوشـت خـويش و                . است  دمآزادي مر 

حاكميت انسان در چارچوب قوانين اسالم استوار بود و از طرفـي هـوادار صـراحت              
گويي به ملت ايمان داشت و بـه         بيان و شجاعت در عمل بود و به شفافيت و پاسخ          

 .همه ما بايد اين گونه باشيم. كرد گفت عمل مي آنچه مي

  ق بشر و عدالت خواهيروح حقو

 .شود نام انصاف خالصه مي به  خواهي دريك اصل اسالمي بشروعدالتحقوق روح 
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پسندد، براي ديگران      كه انسان آنچه را براي خود مي        است انصاف به اين معني   
 .پسندد، براي ديگران هم روا ندارد هم بپسندد و آنچه را براي خود نمي

هر كجا بـه اجـرا درآيـد، نـشانه           است كه   المترين اصل اخالقي اس    انصاف، عالي 
  .است  حفظ حقوق بشر و آزادي انسان

 برابري حقوق انسانها

اول ايـن    :در رابطه با برابري حقوق انسانها بايد به دو اصل اساسي توجـه شـود              
 :كه خداي بزرگ براي خلقت همه افراد بـشر بـه خـود تبريـك و تحـسين گفـت                   

�#@�
K� >�/� .� ��
3FL%�       تـوان بـين انـسانها فـرق          بنابراين از نظر حقـوقي نمـي
اصـل دوم، كـه در اسـالم و         . است  گذاشت، چرا كه خالف مبارك بودن امر خلقت       

شده و در حقيقت زير بناي مباني اخالقي          العاده روي آن عنايت و تكيه      اخالق، فوق 
ود آنچـه را بـراي خـ     كه هر كـسي بايـد   استرود اين و حقوق انساني به شمار مي     

دارد براي ديگران هم دوست بدارد و آنچـه را كـه بـراي خـود دشـمن                    دوست مي 
خواهد راجع به حقـوق     بنابراين هر انساني ب   . دارد براي ديگران نيز دشمن بدارد       مي

و يـا  هـا    آن سخن بگويد، با توجه به اين اصل آنچه كه بـه ضـرر     ها  اناجتماعي انس 
ـ        تبعيض محسوب شود، انجـام نمـي       ابرابري را جـزء حقـوق الهـي و         دهـد و ايـن ن

  .داند نمي اسالمي

  حقوق ديگران 

مبـاني  . ماند  هر حركت و فعاليتي كه براي سعادت مردم باشد زنده و پايدار مي            
شيعي نيز بر حفظ و احياي حقوق مردان و زنان و همچنين شناخت زمان و مكان                

 ي باز و پويا تهديد    ها  تواند اسالم را با وجود انديشه        و هيچ خطري نمي     است استوار
 .كند 

  حقوق زنان و مردان

كه نشأت گرفته از نيم قرن كنكاش و تالش و بـازخواني فقـه   ـ نظر ديني من  
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 كـه حقـوق زنـان و مـردان در      است اين است ـ جواهري و متدهاي ماندگار فقهي
هاي دولتي يا مقامـات دينـي بـسيار     تمام پست تواند  و زن مي است تمام امور برابر  

توانـد در تمـام امـور         عقيـده دارم همچنـان كـه مـرد مـي          . را به دست گيـرد    مهم  
توان باور كرد كه مردان  چگونه مي. تواند مي فكري فعاليت كند، زن هم اجتماعي و

. از دامان زنان به معراج برسند ولي از حقوق فردي و اجتماعي خود محروم باشـند               
تي از قبيـل رياسـت دولـت و         باالترين مناصب حكوم   توانند حتي   پس زنان نيز مي   

 و از    اسـت  پـذير  ام كه ايـن امكـان      بنده ثابت كرده  . رهبري را نيز در اختيار بگيرند     
منظر مفاهيم قرآن و اسالم، هيچ تفاوتي ميان زن و مرد از نظر ورود به بازار كار و                  

 و پرهيزگاري جـست و  يا سياست وجود ندارد و مالك را نيز در دانش ديني، پاكي
 .ام نه در جنسيت جو كرده

  ارزش وجودي زن

 را نماد واقعي و حقـوقي زن در جامعـه عـاري از احـساس،                3من فاطمه زهرا  
دانم و معتقدم گويا خواست خداونـد         عقالنيت و منطق انساني آن عصر و زمان مي        

بود كه تنها فاطمه براي پيامبر بماند تا به عنوان يك زن بـه بيـان ارزش وجـودي                   
داشـت كـه تنهـا دختـر پيـامبرش وارث تمـام               ند نيز دوست مي   خداو. زن بپردازد 

 از خـود     اسـت  باشـد و تـا جهـان بـشريت بـاقي             ها و معارف انساني اسالمي     ارزش
 .هايي به يادگار بگذارد كه همچنان بدرخشند گوهرهاي گرانب

 رابطه زن و شوهر

ت باشد و اين گونه نيـس        شوهرش نمي  هبه نظر من زن وقتي كه ازدواج كرد برد        
كه همه حركات و سكناتش بايد با اجازه او باشد، بلكه هر عملي كه با حق زندگي                 

اما اگـر  .  استمتاع او منافات داشته باشد احتياج به اجازه شوهر دارد       شوهر و با حقّ   
مثالًَ زن بخواهد به مسافرت خارج برود و ايـن مـسافرت هـيچ مزاحمتـي بـا حـق                    

 مسافرت همسرش بشود، همچنـان كـه اگـر          تواند مانع   شوهر نداشته باشد، او نمي    
مرد نيز بخواهد به مسافرتي برود كه با زنـدگي مـشترك و بـا حقـوق زن منافـات       
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داشته باشد، او هم بايد از زن خود اجازه بگيرد؛ به عبارت ساده بايد زن و مـرد بـا                    
اي دو طرفه است، چون زندگي زناشويي         به خوبي رفتار كنند و اين مسئله       يكديگر

است، لذا بايد طرفين با يكديگر به خوبي رفتار كنند تا زندگي آرام، سالم                كمشتر
 .و شيريني داشته باشند
مـستخدم ديگـري نيـستند و       كدام    هيچ  كه زن و مرد     است عقيده ديني ما اين   

ازدواج استخدام نيست، بلكه زندگي مـشترك اسـت؛ پـس از نظـر حفـظ حقـوق                  
 . اجازه بگيرد استازه بگيرد بر مرد نيز الزماست اج  يكديگر آنجايي كه بر زن الزم

 قدرتمندان و حقوق بشر 

قدرتمندان حق ندارند راجع به ديگران حرف بزنند و در كـار ديگـران دخالـت                
اصـوالً هـيچ    . همين طور كه ما حق نداريم در كـار ديگـران دخالـت كنـيم              . كنند

ر اسـالم انـسان     انساني حق ندارد در سرنوشت ديگران دخالت كند، چرا كه از نظـ            
 .كند است و ديگري حق ندارد بر او سرپرستي  حاكم برسرنوشت خويش

 كـه بگذارنـد حقـوق بـشر بـه معنـاي              اسـت  راه محبوبيت قدرتمندان نيز اين    
ها در جامعـه از بـين بـرود و           ها و ناروايي   اش در جامعه پياده بشود و تبعيض       واقعي

 .دمقدرتمندان، خدمتگزار مردم بشوند نه طلبكار مر

  قدرتمندان و حق آزادي

آزاديهاي مردم استفاده كنند نـه       قدرتمندان هميشه بايد از قدرت خود به نفع       
از  بايد حاكمان را به هواداري از آزادي بيان و آزادي پـس           . براي حفظ قدرت خود   

 .بيان ترغيب كرد تا اثرات آن را در دراز مدت شاهد باشند
 و اگر اين دو اصل رعايـت         است وق بشر حق آزادي و حق حيات از باالترين حق       

ها حـق زنـدگي و       خداوند به انسان  . شود مشكالت جامعه بشري مرتفع خواهد شد      
سـلب كنـيم؟ مـا      ها    آن توانيم اين حقوق را از      ، ما چگونه مي    است حق آزادي داده  

توانيم به انسانها بفهمانيم كه آن طور كه ما دوست داريم زندگي كـن و                 چگونه مي 
كنيم، بپذير؟ اينها همـه سـلب حقـوق طبيعـي             ه ما از آزادي تعريف مي     آن طور ك  
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 .است  ها انسان
اگر ما اين حقوق را با همه جهاتش به رسميت شناختيم، ديگـر هـيچ انـساني                 

را ها   آنتواند گيرد و اصوالً ديگر كسي نمي مورد اذيت و آزار بدني و جاني قرار نمي
 .كند از حقوقشان محروم

شناسد و كندن گيـاه   م حق حيات را براي گياهان به رسميت مي    وقتي كه اسال  
اش  ترين درجـه    كه اين معنا را در عالي       است دهد، طبيعي   را بدون دليل اجازه نمي    

هايشان محترم و صاحب كرامت       را با همه خواسته   ها    آن  و  است ها قائل  براي انسان 
 .داند و ارزش مي

 منشور ملل متحد

 و به تبـع   ـ آن هم بعد از جنگ ويرانگر دوم جهاني ـتدوين منشور ملل متحد  
الملـل، سـازمان     آن تشكيل سازمانهاي مدافع حقوق بشر نظير سـازمان عفـو بـين            

حقوق بشر، دادگاه محاكمه جنايتكاران جنگي همه در راستاي اتحاد و همـاهنگي             
 .است  تمام بشريت

  بشريت، خشونت و جنگ

 و بر خالف گذشته كه جنگ        است حركت امروز بشريت به سمت حق و عدالت       
ها  دانست، امروز منفورترين موضوع در نزد تمام ملت         و خشونت را نوعي افتخار مي     
 . استجنگ، خشونت و مردم آزاري

 و عليـه     اسـت  امروز بشر به جاي خشونت، منشور حقوق بشر را تـدوين كـرده            
 كه حركت    است دهد و اينها همه گوياي اين       جنايتكاران جنگي دادگاه تشكيل مي    
 . استبشريت به سمت رعايت حق و عدالت

ها را به ديـدگاه و بيانـات ايـشان دربـاره             اين بخش ديدگاه  » حسن ختام «و اما   
  :نقش زن در قيام عاشورا اختصاص داديم
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  1درخشش و تداوم عاشورا با حضور شير زنان

  عاشورا هاى درس

 و قلــم صــاحبان متفكــرين، علمــا، و فــصحا بايــد را كــربال حادثــه هــاى درس
 و عاشـورا  عظمـت  با پيش از بيش مردم تا كنند بيان حوزه و دانشگاه روشنفكران

  .شوند آشنا 7عبداهللا ابى بديل بى شخصيت
 گذاشـتن  ناتمام و كردن رها اًمخصوص كوفه سوى به مدينه از امام حركت از ما
  .آموزيم مى شمارى بى هاى درس حج، اعمال
 حج بايد است، مواجه خطر با مكتب اساس و دين اصل وقتى كه گيريم  مى ياد

  .كرد رها هم را
 به خواهند  مى برخى و كند  مى تغيير ها انسان به نگاه مبناى وقتى فهميم  مى ما

  .داد انجام جدى حركتى بايد سازند، خود بنده را خدا خلق مذهب، و دين نام

                                                 
ق در مدرسـه    .  هــ  1428 محرم الحرام سـال      برگرفته از سخنراني مرجع نو انديش شيعه به مناسبت فرا رسيدن          . 1

  .فيضيه قم
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 معرفـى  را اسـالم  ود،خ تفسير با خواهند  مى وقتى آموخت ما به 7حسين امام
 را اسالم روح و شوند مادر از مهربانتر دايه و بنشينند 6اهللا رسول منبر بر و كنند
 امـام  زيبـاى  حركت و است شمار  بى بايدها اينجا در. كرد توقف نبايد نمايند، مسخ

 مـن . اسـت  خارج مطلب اين حوصله از كه طلبد  مى بسيارى هاى تحليل 7حسين
  .بگويم عاشورا ديگر هاى درس از خواهم مى

 زن و مرد به را كربال حادثه قوام كه است اين عاشورا عصر هاى درس ديگر از... 
 يكى اند؛  داشته نقش آن در و اند  كرده خلق را كربال حادثه هم با مرد، و زن. بدانيم

 زينـب،  ببيند، شهيد را حسين كه خواسته خدا اگر. اسارت به ديگرى و شهادت به

C� .� )2 U«: هستند كربال اسراى هم رباب و نهسكي كلثوم،  ام�V C� >6�+�* *
3�� "
 و 1»
 شـهادت  ارزش نبود، اسرا كاروان و زينب اسارت اگر اند  فرموده كه نيست جهت  بى
 كـسى  گذاشـت   نمـى  اميـه   بنـى  تبليغـى  قدرت و بردند  مى بين از را 7عبداهللا ابى

 كـسى  هـم  اگـر . اسـت  داشـته  پيـامى  چـه  و شده شهيد 7عبداهللا ابى كه بفهمد
 امـا . است زده دست آشوب به و كرده قيام وقت حكومت عليه گفتند  مى فهميد  مى
 جـا  هر مسافرت، طول در كه هستند 7عبداهللا ابى دختران و كلثوم ام زينب، اين

 بـراى  را راه و انـد   كـرده  خلـق  را هـا   حماسـه  زيباترين و ترين  عالى اند،  گفته سخن
  .اند نموده هموار مردم عاطفى و عقلى وجدان از استفاده

  :بنگريد را كوفه بازار در 9زينب حضرت خطبه
»
* 76� ,WL1(�� 
* 76� 7�FK� � �)�X�� � Y5�K� ��� C��)�?Z � '�(�*  [\Z )�3M 

) [��$6 'F]+L �  �̂ Z )�8 ?'F��(=  �̂ Z� ���*+M W�� ?'?`+��Z �  �\Z ���+/ W�� 
?'F(F6«.2   

 كـرده  جمع را احساسات و عقالنيت و عاطفه و عقل بين چگونه زن اين ببينيد
  :گويد مى او. است

. اسـت  عقـل  و انسانيت خالف نيرنگ! نيرنگ و دروغ اهل مردم اى«
  .»!...مكر اهل و دروغ اهل اى

                                                 
  .364 ص ،44 ج بحاراالنوار،. 1
  .111 ص ،2 ج االحتجاج،. 2



  121  ها يدگاهد و ها  يشهاند يدهچك بر :سوم گفتار / اول دفتر

  :كند مى استفاده انسانيت و عقالنيت از اينجا در زينب
» �\� )3M Y1�+� .� ?'FV+L�«را پيغمبـر  از اى  گوشه جگر چه دانيد  مى ؛ 
  برديد؟ بين از و كرديد قطعه طعهق

  !است عاطفه از استفاده اين
 فريـاد  تـاريخ  از اسـتفاده  بـا  و معاويـه  بـن  يزيد مجلس در عالمه بانوى همين

  : زند مى
» �> ���� Y)��� >�
* U
@�a�� b+*)c b+d�+/ � e�d
�f � e21�� G
��� Y1��� 

.�6 
*
3� كـه  هـستيد  كـسانى  شـما . است مشخص شما سابقه 1؛»
 نبـود،  ما جد لطف اگر و بوديد انسانى اعمال و 6اهللا  رسول الفمخ


 �=F'«: كرديد  مى زندگى گرى  وحشى و جهالت در هنوز@�a��«،»  �>� ���� 
Y)��� >�
* 
@�a�����«.  

 را انسانها حقوق از طرفدارى گزينه، اين با و اوست طلبى  عدالت شعار اين آرى،
 دختـران  و اى  داشته نگاه پرده پشت را تخود كنيزهاى تو! يزيد اى: زند  مى فرياد

  اى؟ كرده حاضر اسير عنوان به و نامحرم مجلس در را پيغمبر
 و زيبـا  چقـدر  7اميرمؤمنـان  دختـر  زينـب،  نـام  بـه  زن يك كه است پرواضح

 رسـمى  مفـسران  حـضور  در و كنـد   مى جمع را عاطفه و عقل تاريخ، بين متفكرانه
 و سـتمگرى  بـر  و گويد  مى دين حقيقت از ها، انسان اوليه حقوق به ظالمانِ و دين

  .كشد مى بطالن خط ظالمانْ قلدرى
 وقتى ستمگران، روانىِ شناخت از استفاده با و آگاهانه كه است جهت همين به

�g*Z«: گويد  مى ديدى؟ چگونه را حادثه اين پرسند  مى او از
�  [�f h�i«چيزى من ؛ 
 كـه  شـد  وارد اميه  بنى نسل جاهلى افكار بر آنچنان كالم اين. بينم  نمى زيبايى جز

 كلمـات  ايـن  شـنيدن  بـا  نيز صحنه در حاضرانِ. نداشتند گفتن براى حرفى ديگر
 وجودشـان  سراسر اندوه و حزن دارد، تاريخ بلندى به معنايى كدام هر كه سنگين

 مـسجد  در كـه  است 7اميرمؤمنان گويى كه ديدند ديگر يكبار همگان. كرد پر را
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  .شجاعت و صالبت آن با هم آن كند، مى ايراد خطبه كوفه
 بـه  پـا  و ندارند نگرانى هيچ و هستند هم همراه زن و مرد كربال حادثه در پس

 ... هستند هم همسرش و زهير اينجا در. شوند مى كارزار وارد هم پاى
 از پـس  آور  پيام شد اشاره كه طور  همان و داشتند پيام يك اسرا كاروان و زينب

 داشـتند،  سـزايى  به نقش كدام هر نيز: بيت  اهل زنان و دختران البته. عاشورا عصر
 و ندارنـد  يكـديگر  بـا  فرقـى  هـيچ  مرد و زن معتقديم ما كه است جهت همين به

 عصبانى را ناآگاه افراد از بعضى حرف، اين. مردهاست آدميت اندازه به زنها آدميت
 گفتـيم  بپرسـتيد،  بت تيمنگف كه ما. ندارد عصبانيت كه فقهى بحث چرا؟ كند؛  مى

 دفن در زنها كه بينيم مى دردناك حادثه اين در ما. است برابر مردها با زنها آدميت
 شـهدا  دفـن  بـراى  اسـد   بنى طايفه كربال، واقعه از پس. بودند مقدم مردها بر شهدا
 دفـن  راهـا     آن و رويـم   مـى  مـا  ترسـيد،   مـى  شـما  اگـر  گفتند زنها. كردند  مى تعلل
 اسـالمى  بيـنش  در بايـد  حركت اين. شدند تحريك مردها سخن، اين با. كنيم  مى

 و زنـدگى  در اسـالمى،  اخالق در اسالمى فقه در همچنين باشد؛ ما فكرى زيربناى
  .باشد زيربنا بايد هم اجتماعى برخورد
 بـر  تصميم با و نمايند ايفا را مثبتى نقش حادثه اين در توانستند خوبى به زنها

 تـا  كردنـد  وادار نيز را مردها و آمدند فائق اميه  بنى از هراس و ترس بر شهدا، دفن
  .كنند غلبه دلهره و ترس بر

 سـايبان  زيـر  مـن : گويـد   مـى  ربـاب  امام، شدن كشته از پس و كربال حادثه در
 ربـاب  گويند  مى. است افتاده سوزان گرم خورشيد مقابل در همسرم چون روم،  نمى
 بايـد . كـرد  عزادارى و نشست خورشيد يممستق نور مقابل در و كربال در سال يك
 وفـا   بـى  زنهـا  نگوييم بعد اينكه شرط به البته و بگوييم منبرها باالى را حركت اين

 آگـاهى  بـا  را حرفها اين كه اينهايى دهان بايد! شود  نمى سرشان چيزى و! هستند
 عقل طلبها    آن براى خدا از زنند،  مى حرف ناآگاهانه اگر و كرد آتش از پر زنند  مى

 در سـال  يـك  شود؟  مى اين از باالتر وفايى كدام است، زن وفاى اين. كرد آگاهى و
 گفـت  3زينب. خورم  نمى تكان جا  اين از من گفت و نشست خورشيد تابش مقابل
 آفتـاب  در 7عبداهللا ابى بدن خواهم،  نمى سايبان گفت كنم، درست سايبان برايت
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  !كنيد؟ درست سايبان من براى خواهيد مى شما وقت آن است،
 بـاالى  فقـط  اينكـه  نـه  بشود، مطرح فقه سراسر در بايد و است درس يك اين

 روايتى يك به هم باز قرائن و شواهد همه اين از پس است درست آيا. بگوييم منبر
 كنـيم  استناد نشده، نقل هم اماميه طريق از و است واقعيت از تر  شبيه جعل به كه
  :فرمود پيغمبر كه

»>6�+ �T�� >� /j� >6 �+ �T� .�«كـه  طـور   همـان  بيندازيد، عقب را زنها ؛ 
  .است انداخته عقب راها   آنخدا

 قاضـى،  توانـد   نمـى  او تعبيـر،  اين با ».� ��T+6<«: فرموده پيغمبر بگوييم وقتى
! است دانسته مؤخر راها    آن خدا كه چرا بشود؛ جمهور رئيس و حاكم تقليد، مرجع

1$��C1« مفهوم پس� � ��1$�G
 #���$�� � ,GJ��$� #2);$� � G
 چيـست؟ » �$�;(2
 از و اسـت  مرسـل  او روايـت  كه را ناشناخته و مجهول شخص يك سخن بايد چرا
 نـشده  نقـل  نيـز  اماميـه  طريـق  از و نـدارد  سـنديت  هـم  سـنت  اهل برادران نظر

هـا    آن كـه  گـوييم   مى رباب و كلثوم ام زينب، از عاشورا دهه در چرا پس !؟پذيرفت
 بـه  بايـد ! ندارند ارزش زنها اصال» �. �T+6<« گوييم  مى دهه از بعد و كردند چنين

  .برد پناه خدا
 ابـى . اسـت  هـا   حيوان و ها انسان حقوق رعايت عاشورا، عصر ديگر هاى  درس از

 كـرده  مراعـات  هم را حيوانات حقوق و بشر حقوق عمال كربال حادثه در 7عبداهللا
 كـه  دشمن سربازان به داد دستور رسيد،» حسم ىذ «منزل به وقتى ايشان. است

. بدهيـد  آب هـم  را هايـشان  مركب و ها اسب بدهيد، آب اند  تشنه و اند  رسيده راه از
 اگر اند،  ديده گرما زياد چون بدهيد، آب آهسته آهسته حيوانات، اين به فرمود بعد
. بخورند آب آهسته آهسته مركبها بگذاريد. شوند  مى ناراحت بخورند آب دفعه يك
 رعايت بر عالوه و كنند نگاه گونه  اين دشمن به كه كرد پيدا توان  مى دنيا كجاى در

  !كنند؟ مراعات اوصاف اين با هم را حيوانات حقوق انسانى، حقوق
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  هايي در مسير اجتهاد پويا گام: گفتار چهارم/ دفتر اول 

  چهارمگفتار

  1هايي در مسير اجتهاد پويا گام

  
  

  در آغاز

ي هزار و دويـست سـاله آن، ايـن حـوزه               اجتهاد شيعي و سابقه    دوراندر طول   
داران ميـدان بـزرگ فقاهـت و           كـه طاليـه    كـرده علمي فقيهان بسياري را تربيـت       

برخي از فقيهـاني كـه بـه نـوآوري و تجديـد مكتـب و                . اند  بودهاجتهاد و استنباط    
ابن جنيد اسكافي، ابن    : دان  نظامات فقهي در ادوار مختلف شهرت دارند از آن جمله         

  شـيخ انـصاري،    ادريس حلي، شهيد اول و ثاني، محقـق اردبيلـي، ميـرزاي قمـي،             
هـا و     هر يك از اين فقيهان نامدار در عصر خويش با ارائه روش           ... صاحب جواهر و    

متد جديد در فقاهت، آثار ارزشمندي را پديد آوردند كه موجب تكامـل و احيـاي                
  .مجدد فقه گشته است

روزگار ما با اين كه فقه از موقعيت و مرتبه وااليي برخوردار است و فقهـاي                در  

                                                 
  .1394 حضرت آيت اهللا العظمي صانعي، انتشارات فقه الثقلين، :برگرفته از اجتهاد پويا از منظر فقيه اهل بيت. 1
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هاي نويني را گشودند، اما با اين          در فقه دريچه   .خمينيبزرگي چون حضرت امام     
 از  بـسياري فقيهـان   . ي قامـت او نيـست       حال بالندگي و پويايي امروز آن، برازنـده       

. و در آثارشان بـدان متـذكر شـدند        ساليان پيش به اين ايستايي فقه توجه نمودند         
بـا ايـن    .  پي برد   و علل آن    به اين مشكل و ركود     ها  زني   گمانه  تأمل و  شايد بتوان با  

 هماننـد فقيـه نوانـديش       . خمينـي  وجود، ظهور شاگرداني از مكتب حضرت امام      
ي اميد را گسترانيده و نويد حريت         بارقه) مدظله (صانعي اهللا العظمي    آيتحضرت  

وي در فقـه و     . هاي علميه بـارور نمـوده اسـت         نيت فقهي را در حوزه    فكري و عقال  
علوم اسالمي، نگاه جديدي را با استفاده از مباني اجتهاد باز كرده است كـه باعـث                 

ك بخشي به فقه و حل مصاديق و موضوعات مختلف فقهي و پاسـخگويي بـه                تحرّ
ثر ؤي از فتاواي م   نگاهي گذرا به برخ   . نيازهاي جوامع انساني و اسالمي گشته است      

خصوص جوامع بـين المللـي، آفـت حملـه و            هو نقش آفرين معظم له در جامعه، ب       
تعرّض ملل و مذاهب ديگر را به ساحت فقه اسالمي، بلكه اسالم عزيز مصون نگـاه                

برخواننده محترم مخفي نيست كه يكي از فتاواي اين فقيه اهل بيت            . داشته است 
در ايـن زمينـه قـضيه       .  سيزده سالگي است   ، بلوغ دختران در   :عصمت و طهارت  

  :ذيل پيرامون همين فتوا خواندني است
هايي كه در چند سال پيش، پـس از انتـشار دو جلـد كتـاب                  در يكي از مالقات   

    له بـا يكـي از مـسئوولين مركـز تحقيقـات قـوه               استفتائات قضايي از محضر معظم
 تعامـل علمـي بـا برخـي         قضاييه در تهران داشتيم، ايشان به سفر هيأتي كه براي         

كشورهاي اروپايي انجام داده بودند اشاره نموده و در كشور آلمان با اشاره به بحث               
هيأت مذاكره كننده كـشور مقابـل، بـه تعـريض طـرف              و گفتگوي هيأت ايشان با    

مـن  : مـسئوول مـذكور ادامـه داد      .  سـالگي دختـران پرداخـت      نـه مقابل به فتواي    
 صانعي به ذهنم آمـد و جـواب دادم   آيت اهللافتواي ل شده بودم و بالفاصله      صمستأ

 ساله را بمانند زنان بزرگسال تشبيه نماينـد         نهچنين نيست كه همه فقها دختران       
همان احكام و وظايف بزرگساالن را از اين دختـران توقـع داشـته باشـند، بلكـه                   و

م تـوان   برخي از فقهاي ما فتواي به سيزده سـال بـراي دختـران قائلنـد و مـن مـي                   
  .مستندش را ارائه نمايم
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 لـه وجـود      ديگري نيز پيرامون برخي ديگر از فتـاواي معظـم           متعدد هاي  نمونه
  .نيست تر شدن دارد كه اين مقال را مجال طوالني

بايد توجه داشت، بالندگي فقه و فقاهـت در ديـدگاه و اسـتنباطات ايـن فقيـه                  
ن گـردد، كـه ايـن امـر         آن افزو  نوانديش، به اين نيست كه حجم يا فروع و مسائل         

بالندگي و پويايي فقه، عالوه بر رشد كمالي فقه و فقاهت و توانايي . جاي خود دارد
هاي استنباط احكام و      هاي جامعه، روش    آن در برطرف نمودن مشكالت و دشواري      

نبايـد پنداشـت كـه      . متدهاي اجتهادي نيز، همواره بايد رو به تكامل و ترقي باشد          
هـاي اسـتنباطي بيـان شـده از گذشـتگان از              اجتهـادي و راه   هاي    ي آن شيوه    همه

دسـت آوردهـاي    . قابل توسعه و تكميـل نباشـد      ) قدس اهللا اسرارهم  (علماي اعالم   
   .هاي برتر اجتهادي است بهتر و جديدتر در گرو تكامل و دست يافتن به شيوه

شـده  در مكتب اسالم و قرآن عزيز، اصول كلي و فراگير براي اداره جامعه بيان               
پـذيري اسـتوار      و خط مشي اصولي آن بر مبناي قسط و عدل و نفي ظلـم و ظلـم                

بايـست    ، مي برقرار است ، كه در هر عصر و شرايطي        پايداراين اصول   . گرديده است 
از سوي فقيه براي اجتهاد و استنباط به كار گرفته شود و در شعاع همين اصـول،                 

  .احكام و فقه اسالمي تبيين و پياده گردد
ظرفيت بخشي عقالني به    همين اصول حاكم و     ، با    نيز  فقيه نوانديش شيعه   اين

 و فقـه اسـالمي   :الحديثي جامع به روايات و سنت معصومين    ↨ـفقه، در كنار دراي   
اصل «،  2»اصل سهولت در احكام و شريعت      «،1»ها   انسان  و حقوق  كرامت«: همانند

نيازهاي نو پيداي جوامع    جامعيت فقه را در پاسخگويي به       ...  و   3»عدل و نفي ظلم   
  .به منصه واقعيت رساندند

هـا و منـابع اصـيل فقهـي كـه مراجـع و                توجه اين فقيه عاليقـدر بـه مكـانيزم        
عات و مضمون و محتـواي آراي       اآيند، بر ابد    مستندات استنباط احكام به شمار مي     

                                                 
ْمَنا بَ . 1 � آَدَم﴾﴿َوَلَقْد َكر�   .70): 17( اسراء ��ِ

يــُد . 2 ِ ــِبــُ�ُ اْلي  �﴿��ُ يــُد ِبــُ�ُ الْ ـُ ِ ﴾ـْ!َ َوَ� ��ُ ــره ُعــْ!َ +نيفيــة الــ()' الــسمحة... «؛185): 2( بق ,- � ــروع .»...بعثــ��    ف
؛ المـسلك   381:1؛ عـوالي اللئـالي      1 و تـرك البـاه، حـديث         ↨ـ الرهباني ↨ـ، كتاب النكاح، باب كراهي    494: 5كافي  

  .3الث، حديث الث
َك ِصْدًقا َوَعْدً�﴾. 3 ّبِ ُت َر َ ْت 8َِ � ْلَعِبيد ،115): 6( انعام ﴿َو9'َ ٍم ّلِ َك ِبَظ<� ب@   .46): 41( فصلت ﴾ ِ﴿َوَما َر
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البته روشـن اسـت خـروج از ايـن          . فقهي و اسالمي ايشان غناي خاصي داده است       
ي سقوط و قرائت به رأي        هطناپذير است، ور    كه داراي استعداد عظيم و پايان      منابع
نيايد روزي كـه فقـه بالنـده شـيعي بـراي كـشف و               . فقه تحميل خواهد كرد    را به 

اندازي اهداف پيچيده و خاص، روي به قياس و استحسان و استصالح و تأويل و                 راه
  . تأول و غيره آورد

ر پوشيده نيست كه به كـارگيري چنـين ابزارهـا و            به هر روي، بر اهل فن و نظ       
ها، با فقه جواهري نه تنها ناسازگاري ندارد، بلكه همسو و در راستاي همـين                 روش

هايي كه در چارچوب منابع اجتهادي و قواعـد كلـي             روش. هدف ترسيم شده است   
شوند، همان روند و مسير و مجراي فقاهتي است كـه             توسط فقيه به كار گرفته مي     

اما اين فرآيند با تكيـه بـر         .ر زمان خويش در كتاب قيم جواهر به كار گرفته شد          د
 بايـد در كارآمـدي و پاسـخگويي بـه مـسائل و               متـداول  همان مـوازين و مالكـات     

ها   رفتارهاي جديد و نوين، تكامل يابد تا فقه را از حالت سكون بيرون آورده و ايده               
. ها ايفـا نمايـد       زندگي مدرن انسان   و ساختارهاي نويي را در حل معضالت و حيات        

سازي در بدنه اجتهاد و استنباط كه توسـط فقيـه             ي اين تحرك و ساختار      از جمله 
 عنـصر    دو نوانديش، شكل جديدي را به فقه عنايت نموده است، تمسك ايشان بـه            

استفاده از  . ها در فرآيند استنباط احكام است      بازيافت جايگاه و نقش آن    عدل و   عقل و   
توجه . گري خواهد بود   رفت فقه از خطر تحجرگرايي و جمودي       د عقلي باعث برون   قواع

 فقـه و محتـواي آن را بـه عقالنيـت سـوق              ،به اين حقيقت، به دور از افراط و تفـريط         
فقهي كه بايد در دنياي امـروز و در دهكـده جهـاني در تعامـل بـا ملـل و                     . خواهد داد 

 عا نشان دهـد و بـه اغنـاي درون و اشـبا            جوامع ديگر، ظرفيت برتر و توانمندي خود ر       
رسـي بـه فقـه        نياز زمانه و وجود تشكيكات فزاينده در متن جامعه، دست         . برون برسد 

به همين جهت ايـن سلـسله نيازهـا تحـولي           . عقالني را شتاب بيشتري بخشيده است     
كند تا عرضه آن موجـب اقبـال و           هاي فقاهتي طلب مي     ديگر را در به كار گيري روش      

 به دين و شريعت گردد و از همين منظر نيز به شـبهه زدايـي و دفـع تعـرّض                     گرايش
  .ي فقاهتي و تحليل اجتهادي منجر شود احتمالي به حوزه

نقــش مجتهــد در تكامــل نظــام فقهــي و رشــد و بالنــدگي آن، نقــش مــؤثر و 
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چرا كه رويدادها در عصر مدرن يكي پس از ديگري به سـرعت             . كننده است  تعيين
ان در حال به وجود آمـدن هـستند و تنهـا راه جـواب گـويي بـه ايـن                     در بستر زم  

هـاي    تحوالت، تطبيق دستورات كلي اسالم بر موضوعات و استنباط احكام و پديده           
فهم . ها و پيشامدهاست    نو و درگير شدن مجتهد و فقه پژوهان فرزانه با اين پديده           

هـاي سيـستم      سته و افـراد از بايـ      1و شناخت صحيح، و درك شرايط زمان و مكان        
تواند با به كار گيـري         باز است و مجتهد اعلم به زمان و اعلم به مردمان مي            اجتهاد
باشد؛ چرا كـه فقـه بيـان احكـام          ها    آن زداي هاي متناسب، راه گشا و مشكل       روش

. عملي جامعه است كه روند آن طبق شرايط زمان و مكـان در حـال تحـول اسـت                  
ت و پويايي در فقه را كندوكاو در موضـوع احكـام     شايد بتوان گام آغازين اين حرك     

هـاي اجتمـاعي و       اين موضوع شناسي در فقه پويا و شناخت زيـر سـاخت           . دانست
ها و بسترهاي تحرك بخشي به فقه سنتي را احيـاء             عرصه... سياسي و اقتصادي و     

  .بخشد كند و به موضوعات و مصاديق خارجي عينيت مي مي
قعيت موجود، فقيه را در بررسي و استنباط مسائل         هاي وا   يابي در عرصه   موضوع

طرد موضوع و بيگانگي     .كند   ورزيده مي   شرايط مختلف،  شرعي و نيازهاي فقهي در    
ناپـذيري را بـه     تواند پيامدهاي جبران  نسبت به آن، همانند درمان نابجاست كه مي       

ناويني وجود فقيه به موضوع كاري ندارد؛ زيرا ع: توان گفت  نمي. همراه داشته باشد  
را معين سازد و عرف و مكلّفين را يـاراي تـشخيص و             ها    آن دارد كه فقيه بايد مرز    

  .تعيين آن موضوعات نيست
جانبه از    بنابراين، شناخت درد، خود نيمي از درمان است و با فهم دقيق و همه             

  .شود موضوع استنباط، نيمي از طريق اجتهاد و استنباط نيز برآورده مي
كنـد و     هاي علم و فقاهت ارزاني مـي        نده، چنين اقتضائاتي را به حوزه     اجتهاد بال 

باشد كه با همت بلنـد مـردان علـم و           . كشد  خط بطالن بر تفكر جمود و تحجر مي       
هـا و     فضيلت و فقاهت، مكتب حيات بخش اسالم، به درستي معرفي گردد تا ملّـت             

  .مند شوند جوامع بشري از بلنداي آن بهره

                                                 
جم عليه اللوابس «:فرمايد  مي7گونه كه امام صادق همان. 1 'G � مانه � ,� I365:  تحف العقول.»العا.  
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   مدظلهي  صانعياهللا العظمت يحضرت آ  باگوگفت و 

  نيعبدالكريم رضوا / پيرامون فقه جواهري و حقوق بشر

  اشاره

 العظمـي   آيـت اهللا   است با حضرت     گفتگوي آقاي رضواني   بخشي از اين نوشتار   
 مباحـث روز     پيرامون فقه جـواهري،    . ش 1390 در فروردين سال     ، دام ظله  عيصان

ـ  ،يـن زمينـه   احقوق بشري، شـبهات مختلـف در         اسـالم و   بـه   خـصوص نـسبت      ه ب
  .موضوعات حقوق بشري

پيرامون جايگاه حقـوق انـسان در اسـالم         آيت اهللا صانعي    ين گفتگو    ا در بخشي از   
�� � .انسان محترم است   «:گويد مي ��� ��� �	 
� �� � �� ��  به نظر بنده انسان حقوق دارد       ���1 ����

�� �� 2.و نژاد و رنگ مطرح نيست ��
��� ���  ������
 ��� �� �!   .ها مثل همند  همه انسان�#�3"�
                                                 

ْمَنا َبنِ . 1 ْن َخَلْقَنا َتْفِضيً<﴾ـ﴿َوَلَقْد َكر� � ِNّ ٍ �Oَكِث Pََع ْQُْلَنا َباِت َوَفض� ّيِ
َن الط� ِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناQُ ّمِ َ,Oاْل � ِ�V ْQُْلَنا َWَ70): 17( إسراء .ي آَدَم َو.  

Zُْ ُشُعو-,ً . 2 َ َوَجَعْلَنا ن�\
ُ
ن َذَكٍر َوأ ُ_ ّمِ اُس ِإ-�� َخَلْقَنا ا الن� َ @�G

َ
ْكَرَمُ�ْ ِعنَد �﴿-�َ أ

َ
Zُْ ِإن� �َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإن� أ ْتَقـا

َ
﴾ أ ٌ �Oَخِبـ ٌ �gَعِلـ . 

م ِمـن آدم َو ...«: 6قال رسول .13): 49(حجرات   ّ�kمـ ,l م و 'kبّي م و عـر �kو قرشـ Qم و أسـود �nهم أبيpّ فالناس اليوم
� qَو ِان� َاحّب الناس إ � �tِاّن آدم خلق � من طQم و أتقـاw118: 22بحـار األنـوار      .»... عزوجـّل يـوم القيامـة أطـو ،

، و  13، حـديث    350: 76 و   ،64حـديث   ،  348: 22األنوار  بحار  :  جهت اطالع بيشتر رجوع شود به      .89ضمن حديث   
  .108، حديث 215: 78

3 . َ� َ �y َلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َ � َ �y ْطَفَة َعَلَقًة � َخَلْقَنا الن@ ُ ُه َخْلًقـا آَخـَر َفَتَبـاَرَك �ُ ﴿}\ َ�-
ْ
نـَشأ

َ
� أ ُ  َلْقَنا اْ�ـْضَغَة ِعَظاًمـا َفَكـَسْو-�َ اْلِعَظـاَم َ+ًمـا }\

﴾ َ� �tاِلِق ْحَسُن اْ+�
َ
  .14): 23( مؤمنون .أ
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را  اين مرجع تقليد مردمي، در مذمت ظلم و سـتم حكـومتي و كـساني كـه آن                 
  :كنند، معتقد است تمكين مي

 ،كمك كننده به آن هـم گناهكـار اسـت         ،   ظالم گناهكار است   :گويد اسالم مي «
وق مردم را معلوم كنـد؟      تواند حق   از اين بهتر مي    1.راضي به ظلم هم گناهكار است     

 :گويـد  ظلم يعني تضييع حق مردم، اسالم باالترين حرف را در اين جا دارد كه مي              
كند، شريك ظلم اسـت،      ظالم خودش كه گناهكار است هيچ، آن كه كمك هم مي          

 يعني از قلب گرفته تـا  ،آيد از او هيچ، آن هم كه نشسته و راضي است خوشش مي   
  .»عمل خارجي

  :گويد ي در بخش ديگري از اظهاراتش مي صانعآيت اهللا
 يعنـي   ، اسـت  ]و تـدبير   [اسالم عين سياسـت   . سياست يعني تدبير امور جامعه    

 براي شهروند حـق قـرار       ، براي همسايه حق قرار داده     ،براي امور جامعه قانون دارد    
سـتد كنيـد،     و  چه گونه داد   ، كار و كاسبي را گفته     ، براي رفيق حق قرار داده     ،داده

 حـاال   ،ارتباط با خدايش قـانون دارد     .  قوانين حقوق مدني دارد    ، جزايي دارد  قوانين
 ،گويد نمازت را بـا جماعـت بخـوان          براي اين كه مي    ،ارتباط با خدا هم مدني است     

 يعني قـوانين اسـالم بـراي        ، عين سياست است   يعني با هم باشيد، اسالم هم دينِ      
توانـد بـه صـالح       جامعـه را مـي    تدبير امور جامعه است و به نظر بنـده آن قـوانين             

اما اگر معناي عينيت دين با سياسـت        .  عين سياست است   اين معناي دينِ  . برساند
 ،گويم بايد عمل شود، اين هيچ ربطي به اسالم نـدارد           اين باشد كه بنده هر چه مي      

 : هماني است كه امـام فرمودنـد       ،كرده است  خود پيامبر هم اين گونه حكومت نمي      
 در قـانون اساسـي هـم        .مردم است   تدبير امور جامعه با    2،»استميزان رأي ملت    «

 سياسـت    عـينِ   كـه   ايـن اسـالم    ا منته 3،آمده است كه حاكميت از آن مردم است       
                                                 

م«: 7قال الصادق. 1 'kء ث<ثـ� � بـه �\ � � و الـرا�� �tظ� و ا�عـ ، 16، بـاب الظلـم، حـديث        333: 2 كـافي    .»العامل -,
  .10، حديث 80، أبواب جهاد النفس، باب 55: 16 ↨ـائل الشيعوس

  .173: 8صحيفه امام . 2
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حـاكم سـاخته                      «. 3

اص قرار دهـد    تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خ                  هيچكس نمي . است
قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي        . »كنـد   آيد اعمال مي    و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي            

  .56ايران، فصل پنجم، اصل 
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ايـم   ايـم مـستبد، شـده      است، رو به رو شده با يك سري از كارهاي مـا، كـه شـده               
 كافري،  :گويم زنيد، مي  خودخواه، حاال بنده، به عنوان متفكر تا شما يك حرفي مي          

يـك سـري هـم بـا قـدرت          ! زنيـد   چرا از حقوق بشر حرف مي      ،ها را نزن   اين حرف 
 يعنـي عـين     ، ولي اسالم عين سياست اسـت      ،شود جداي از اسالم     اين مي  ،سرنيزه

  .»تدبير امور جامعه است
حقـوق بـشر، همچنـين     در مـورد   سؤاالتياين مرجع تقليد شيعه، در پاسخ به

  :كند تأكيد مي
گويـد فرهنگـي بـسازيد كـه هـيچ           ي كنيم، اسالم مي    فرهنگ ساز  اگر بنا بود  «

كسي از ظلم خوشش نيايد، هيچ كس به ظالم كمك نكنـد، ظلـم يعنـي تـضييع                  
  .»حقوق مردم

  گفت و گو

هايي هستيد كه از سويي بـه دفـاع از فقـه جـواهري                عالي از شخصيت   جناب: سؤال �
اري از حقوق بشر شـناخته      معروفيد و از طرفي ديگر در مجامع بين المللي به طرفد          

هـايي را كـه       ها و مؤلفه    كنم، ويژگي   به عنوان مقدمه از شما خواهش مي      . شويد  مي
براي فقه جواهري مد نظر داريد، بفرماييد؛ و نيز بفرماييد كه آيا متـد فقهـي خـود                  

كه متد و شيوه نويني را        حضرت عالي هم تماماً وفادار به فقه جواهري است، يا اين          
  ايد؟ تان پي ريخته باط فقهيبراي استن

  بسم اهللا الرحمن الرحيم :آيت اهللا
عنايتي كه به فقه جواهري هست، به لحاظ خصوصياتي است كه در آن وجـود               

  : عبارتند از خصوصياتآن .دارد
اي پيـدا كنيـد،    مـسئله   هـر  ي را درـرعـ ـر فـي هـ ـ يعن؛اطـرت استنبـكث ـ  1

ر جواهر بحث شده و فرع آن نيـز مطـرح           بينيد كه در آن مسئله به طور كلي د         مي
اين . اش به فقه است    گرديده، و اين گوياي دقت و استعداد صاحب جواهر و احاطه          

  .يك خصوصيت است
 فقها نظراتخصوصيت دومي كه فقه صاحب جواهري دارد اين است كه به  ـ 2
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يعنـي  . كنـد  كند و بعد خودش نتيجه گيري مـي        را بررسي مي  ها    آن عنايت دارد و  
 فقهـا را مطـرح كنـد، و خـودش بـه             نظـرات اين طور نيست كه يك بحث منهاي        

 چون اين كار، اشتباه است، حـداقل ايـن          ،خودي خود نشسته باشد و نظري بدهد      
نگرد، گويا با دانشمندان صحبت كرده و نظر داده، اما           ميها    آن ديدگاهكه وقتي به    

 صـاحب   .د، نادرست است  اگر خود انسان بخواهد بدون نظر دانشمندان نظري بده        
نظـر دارد و بعـد هـم يـك       ها    آن  و سخنان  نظرياتجواهر اين امتياز را دارد كه به        

  .كند استنباط ميمطلب را 
امتياز سومي را كه صاحب جواهر دارد اين است كه به نظر آقايـان و فقهـا    ـ  3

، يعني به عبارت ديگر ايشان به مطلب و شهرتي كه بـين فقهـا باشـد               . عنايت دارد 
  . اين هم يك جهت ديگري است كه براي ايشان متصور است. عنايت داردمعموالً

اي   هست اين است كـه در هـيچ مـسئله   جواهرخصوصيت چهارمي كه در  ـ  4
وارد نشده جز اين كه هر سخن و هر دليلي در رابطـه آن مـسئله بـوده، متعـرض                    

جنيد گرفتـه،    شيخ مفيد و ابن      ،هاي شيخ طوسي گرفته     يعني از حرف   .شده است 
از قرن دوم و سوم هجري تا رسـيده بـه مقـدس اردبيلـي و كـساني كـه صـاحب                      

ـ اي را    صـفحه 50و خالصه اين كه او توانسته يك فقه . اند اي بوده نظرهاي خاصه
اي برساند،   جلد چهارصد صفحه42 حدود به  ـ ي جديد حساب كنيدها اگر با طبع

  .اي  جلد چهارصد صفحه42 است صفحه را گسترش داده و شده 50يعني 
اينها امتيازاتي است كه آن فقه دارد، و اين كه عنايت به فقـه جـواهري اسـت،                  

ايـن  . يعني دقت در مسائل، يعني احاطه به مسائل، يعني فرعي را فروگذار نكردن            
به عبارت ديگر، سـطحي     . طور نبوده كه مطلبي را بگويد و ساده از كنار آن بگذرد           

عنايت به فقه جواهري اين است كه با همان . ر نكات ريز آننكردن، و دقت د بحث
  .روش و دقت و با احاطه، وارد مسائل بشود

وقتي انسان با آن روش و آن احاطه وارد مسائل شد، ممكن است نظـر آخـري                 
دهد همان نظر صاحب جواهر باشد و نيز ممكن اسـت نظـري غيـر از نظـر                   كه مي 

 يا اگـر    ، نقل كرده است    نظرها را معموالً   صاحب جواهر باشد، چون صاحب جواهر،     
هم نقل نكرده، انسان وقتي به اقوال در يك مسئله و سخنان بزرگان در يك بحث                
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شود، براي خودش هم احتمال به       اند، وارد آن بحث مي     و احتماالتي كه ايشان داده    
آيد، كه ممكن است چنين باشد يا ممكن است چنان باشد و به دنبـالش                وجود مي 

پس اين كه بنده به فقه جواهري معتقدم، يعنـي فقهـي            . شود لبي استفاده مي  مطا
اي گفته شده، و بيان   ادله و سخناني كه در هر مسئلهتأمل درعمق و ت همراه با    كه

فقه جواهري آن زمينه را بـراي       . جزئيات آن مسئله و اكتفا نكردن به يك امر تنها         
  .كند انسان درست مي

هـاي مقـدس     آيـد سـراغ كتـاب      شـود و بعـد مـي        مـي   آن زمينه درسـت    امنته
شـود كـه شـما       اش ايـن مـي     آيد كه نتيجه   ، و آن وقت مطالبي پيش مي      ;اردبيلي

 اسـت، ايـشان بـا       .امتشبيهش امام   . فرماييد شما طرفدار حقوق بشر هستيد      مي
بينيد كه در بعضي از مسائل كـه جـرأت           اين كه فقه جواهري را قبول دارد، اما مي        

 دو مطلب را بيان كرد، البته نتوانست و عوام زدگي مانع شد از ايـن كـه                  كرد، يكي 
زمنيـه  به طور كلي بيان كند، اما امروز چـون در جامعـه ارتباطـات زيـاد شـده و                    

گـويم و    كـنم مـي     بنده جـرأت مـي     مناسبي براي پذيرش اين فتاوا به وجود آمده،       
 معادن زيرزمينـي كـه      جا يك بحثي دارد كه راجع به        در آن  ;امام. شود مطرح مي 

حفر خيلي هم به امام اعتراض شد كه اگر يك كسي يك زميني دارد و زمينش را                 
، يعنـي از    1فرمايد اين از آنِ حكومت اسـت        جا پيدا شد، امام مي      كرد، و نفت در آن    

انـد   گفته.  از شخص باشد   جزو انفال است و از ملت است، نه اين كه         . آنِ ملت است  
د، عمق آن و هواي آن را هم مالك است، به جهت آن كـه              وقتي زميني را مالك ش    

 يعني عمق زمين و     ،عقال بنايشان بر اين است كه اگر كسي مالك جايي شده است           
هوايش را هم مالك است، ولي امروز همان عقال اين منبع نفـت را ملـك ايـن آقـا                    

 آنز   همان عقاليـي كـه ديـرو       .گويند اين از آن همه ملت است       دانند، بلكه مي   نمي
گويند، پس اگر صاحب جواهر امروز هم بـود در           گفتند، امروز اين طور مي     طور مي 

گوييد كـه    كرد كه شما مي    امام آن استدالل را برايش مي      ،گرفت كنار امام قرار مي   
هـاي زيـرزمينش را تـا عمـق صـدمتري و دويـست        اگر كسي زميني را دارد خاك     

ت كه شارع هم اين بنا را امضا كرده         متري مالك است، بله اين از باب بناي عقالس        
                                                 

  .403 ـ 402: 20صحيفه امام . 1
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قبول كرده، ولي امروز عقال به نحو ديگري نـسبت بـه ايـن                شارع هم اين را    ،است
 همـه ملـت    بلكـه از آنِ ،بيننـد  عقال ايـن معـدن را از آن او نمـي          . نگرند مسئله مي 

  .بينند مي

  دار هست؟ فقه به فقه سنتي و فقه پويا از نظر شما از وجاهت برخورتقسيمآيا : سؤال �

ايم در حدود سه سـال قبـل،    جا مفصل نوشته اي داريم كه در آن   مقاله :آيت اهللا 
فقه : گويند هاي اين شكلي، به اين مي      كه فقه پويا يعني همين فقه، يعني برداشت       

هـايي   بينيم كه خدا به همه انسان      ما در قرآن مي   : زنم براي فقه پويا مثالي مي    . پويا
�� ��: گويـد  ت مي كه خلق كرده، بدون تفاو     ��
$��� ��� ������
$ ��� �� �!$  بـراي همـه     1،� #�"�

��: گويد ها مي  انسان �"� �� �� �� �%&�� �' �(  همـه   .ها دميدم  من از روح خودم در آن      ���2 *�(�
 حاال اگر ما در     ،آفرين گفته   خوب وقتي خدا به خودش     .انسان اين يادگار الهي را دارند     

هـا يـا      زن گويـد مـثالً     يا نظري از كسي آمده كه مـي        ،جايي رسيديم به اين كه روايت     
گـوييم ايـن    فالن جمعيت، از حقـوق شـهروندي و از حقـوق انـساني محرومنـد، مـي             

محروميت با آن آفرين به خـودش همـاهنگي نـدارد، چـون اينهـا در آفـرين، بـا هـم             
 پس چه طور شده كه در حقوق انساني، اين يك حـق بيـشتري از حـق او                   ،اند مساوي

  .رود و با پويايي فقه هم نبايد كسي مخالفت كند د؟ با همين پويايي فقه پيش ميدار
 زمينه فقه پوياست، البته در بعضي از جاها نظريات گذشتگان            هم فقه جواهري 

  . و متد آن استرا رد كرده، ولي زمينه ساز فقه پويا

ـ  بـه اي  عالي توجه ويـژه  رسد كه در آثار جناب  به نظر مي  : سؤال � دل شـده   عقـل و ع
  .است

  .حق همين است. بله درست است :آيت اهللا

 ماهيت عقل در استنباط فقهي شما با آن عقل جمعي و تجربي كه انباشـتي                آيا: سؤال �
 يا آن عقل جمعـي هـم        ،شود، تفاوتي دارد   محسوب مي  ها از تجارب تاريخي انسان   

                                                 
  .14): 23(مؤمنون . 1
2 . َ� وِ�� َفَقُعوْا َ�ُ َساِجِد�� ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ر@   .29): 15( حجر .﴾﴿َفِإَذا َسو�
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 عقـل   لبـارزترين مثـا    شود؟ اي از همان عقلي است كه منبع فقه محسوب مي          شعبه
  . همين اعالميه حقوق بشر استجمعي

سـاً  ها محترم اسـت و اسا       فرماييد عقل جمعي، عقول انسان      اين كه مي   :آيت اهللا 
 خود پيغمبر هم موظف بوده كه       ،داند اسالم حاكميت افراد را در زندگي محترم مي       

 چـه    در آن  با افراد مشورت كند و نظر اكثريت را در پياده كردن قوانين اجتماعي و             
  .كه در اختيار انسان قرار دارد، مراعات نمايد

ش دارد،  ررواز باب مثال، اداره يك مملكت احتياج به وزارت كار و آموزش و پـ              
ريزي كنـيم، احتيـاج      اين وزارت كار را جايش را در كجا قرار بدهيم، چگونه برنامه           
در ايـن   ريـزي كنـيم،      به نيروي نظامي و انتظامي دارد، براي اينهـا چگونـه برنامـه            

هـا مربـوط     ها نظر جمع محترم است در امور زندگي كه به خود انسان            برنامه ريزي 
بـه پيغمبـر خطـاب      . است، نظر جمع در پياده كردن آن قوانين كلي، محترم است          

+� ����: شود مي �, �- � �.�� �� �' �� �/ �, �0�1 �� �� ��� �2� �3 �4 �5 �� ��
 2 كه در رابطه با جنـگ احـد        6 ���1
 با اينها مشورت كن و بعد تصميم بگير، خوب بر چه تـصميم              :فرمايد  مي هم هست 

 ولو اين كه مخالف با اكثريت باشد؟ اين را كه عقل هـيچ              ،بگيرد؟ بر نظريه خودش   
پذيرد، چون فرض اين اسـت كـه پيغمبـر هـم يـك انـسان اسـت، اگـر                     كس نمي 

 گويـد  لـي نمـي  اش با اقليت موافق است ولي با اكثريت مخالف است هيچ عق     نظريه
. داننـد   همـه نظـر اكثريـت را محتـرم مـي           ،كه نظر اقليت را اتخاذ كند، چـرا كـه         

 عمل به نظر اقليت خالف عقـل، انديـشه و            واالّ ، يعني نظر اكثريت   ،»مشورت كن «
اي   براي اين كه جامعـه     ؛و اگر نظر سومي را نيز بگيرد، خالف عقل است         . فكر است 

يد، يك انسان چه طور نظـرش بـر همـه ده             شما يك انسان   ،كه بناست حركت كند   
$-� �كرده،   نفر مقدم است؟ چون پيغمبر در مسائل، به عنوان يك بشر حركت مي             �7

 �4 �8�9�: �� ; �<�	 
 �*�# =خواسـت   كرده، چون اگر مي     نه اين كه با علم غيبش حركت مي        �3<�*
                                                 

َن ا. 1 ٍة ّمِ َWَْما َر ْمـِر �﴿َفى,ِ
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4� �3 � :توانسته الگو بشود   با كمك از علم غيبش جامعه را اداره كند، نمي          �8�� �?
� �� ����
 ;@�� �! �" ;A �. �B�# ��� �C. �B  او الگوست و الگو بودن به عنوان يـك بـشر حركـت كـردن                ���1

  .است
 همان است كـه امـام       .عقل جمعي، محترم است   ها    آن بنابراين، در پياده كردن   

 اما نسبت به يك سلسله از كليات حقـوق،          2،»ميزان رأي ملت است   «: هم فرمودند 
وق را كه اين به نام منشور حقوق بشر نوشته شـده اسـت، ايـن منـشور                  كليات حق 

اي كه معتقـد هـستم        اين را بايد ببينيم بنده     .حقوق بشر، كليات و افكار بشر است      
كند، بنده بايد با انديشه خودم ببينم كه با وحي           ها را وحي تعيين مي     حقوق انسان 

گي دارد، بپذيرم و هر مقدارش    سازد يا نه، اگر ديدم هر مقدارش با وحي هماهن          مي
كنم، چون من معتقدم كليات را وحي بايد بيان كند           كه هماهنگي ندارد قبول نمي    

 مسئله ارث بردن كه     اين جا خالفش را بيان كرده، مثل      و فرض اين است كه مثالً       
ـ ظاهراً ـ مثل مسئله   يكي هم  3.برند گفته است زن و مرد مساوي يكديگر ارث مي

 وگرنه زنـان هـم      4.داند نه فقط حق مرد      ق بشر آن را حق هر دو مي       طالق كه حقو  
 .توانند وزير بشوند، بله اسالم هم همين را گفته اسـت           درس بخوانند، مي   توانند مي

 منـشور  .اسالم در باب زن و مرد در امور اجتماعي و اجرا هيچ فرقي نگذاشته است        
گـوييم    همـين طـوري مـي      ايم به دقت نگاه كنيم، يك دفعه       حقوق بشر را نرسيده   

بهـاي    در خون  مثالً. اش خالف است به نظر من بايد ديد كجايش خالف است           همه
ها جانشان به قدر جـان هـم         در فقه، انسان  . ها به نظر من با هم، موافق است        انسان

 مذهب و نژاد و رنگ و قيافـه    .هاست ارزش دارد، حقوق شهروندي براي همه انسان      
 امـا در    ، اين به صورت كلي    .ها در حقوق، هيچ دخالتي ندارند     و جغرافيا و امثال اين    

                                                 
� َرُسوِل ا. 1 ِ�V ْ�ُجو ا�﴿َلَقْد َ�َن َلُ ْ ن َ�َن ��َ َ ْسَوٌة َحَسَنٌة ّ ِ

ُ
اً � َواْلَيْوَم اْ�¢ِخَر َوَذَكَر ا� أ �O21): 33( احزاب .﴾ َكِث.  

  .173: 8صحيفه امام . 2
ليكن در احكام و قـوانين مـدني غـرب ارث زن و مـرد               . ي نيامده است  در اعالميه جهاني حقوق بشر چنين حكم      . 3

  . گردد طور مساوي تقسيم مي به
توانند بدون هيچ قيد نـژادي و ملـي و دينـي ازدواج كننـد و خـانواده          زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي        «. 4

منـشور  . »باشـند   راي حقوق متـساوي مـي     بنيان گذارند، آنان به هنگام زناشويي و در اثناء و هنگام انحالل آن دا             
  .1 ـ 16جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماده 
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جواب ارث هم جواب دارد كه آنچه وحي آورده، با موازيني كه خودمان داريـم آن                
 بايد نشست با    اگويند، منته  شود همان حقوقي كه ديگران مي      هم جواب دارد و مي    

  با بعـضي از    اين محيط اين طور است و وقتي من         در :ها صحبت كرد و گفت     انسان
ال و جواب شده كه چرا زني كـه         ؤصحبت كردم باور كردند در روايات هم س       ها   آن

 اين را بايد    1.اين در روايات جواب داده شده     . ضعيف است حقش كمتر از مرد است      
يك بنده الهي و معتقد به خدا كه قائل است به اين كه             .  كرد مورد به مورد بررسي   

كند، اگر عقل جمعي مخالف با وحي باشد،         ين مي قوانين كلي و حقوق را وحي تعي      
يك وقت او تعيين نكرده و گفته هر كسي هر حقي دارد محترم اسـت،               . پذيرد نمي

دهد مثل حق كپي رايت و حـق طبعـي كـه             آيد يك سري حقوق قرار مي      بشر مي 
كـنم طبـق آن      قرار داده شده است، حق تأليف كه بشر قرار داده و بنده عرض مي             

 هيچ كس بدون رضايت ديگـران حـق تـصرف در مـال و               گويد ي كه مي  ا اصل كلي 
 و ندارد، پس هر چه را مـردم حـق دانـستند و خـالف        2آنچه ارزش دارد را نداشته    

باشد و آن حق محتـرم اسـت و جـزو حقـوق               شرع نبود مشمول آن اصل كلي مي      
 اين حقوق را يك وقت خـودش        ،داند  حقوق محترم است اين را حق مي       باشد و   مي

دانند، و لذا حـق طبـع، حـق كپـي            كند، يك وقت مردم اين را حقوق مي        بيان مي 
 اين طـور    .اند  محترم است و بزرگان ما هم اين را داشته         و برخي حقوق ديگر    ،رايت

 دانستند، تنها امـام    ن باشد، بزرگان ما هم همين حقوق را محترم مي         نيست كه اآل  
  .كردند وگرنه بزرگان ما قبول مي 3، بود كه در نجف حق طبع را قبول نكرد;امت

ايـن   ـ   اگر در حقوق بشر جايي است كه حقي را با انديشه جمعي اين عده،بله
كنند و ايـن اشـكال ديگـري        تكليف  خواهند براي همه بشر تعيين       عده هم كه مي   

                                                 
� عبد�. 1 ,£ ا ذلک ع�P الرجال، فلذلک جعل ل¥ـرأة ¤مـًا «:  فقال7�� ، و إ©�ّ اد و�نفقة و � معق)' ,ª ا �kإّن ا�رأة ليس عل

 � �t؛ وسـائل   1حـديث   مان و لالُنثـي سـهم،        كيـف صـار للـذكر سـه        ↨ـ، باب علّ  84: 7 كافي   .»واحدًا و للرجل ¤م
جهت اطالع بيـشتر مراجعـه شـود بـه همـين            . 1، حديث   2، أبواب ميراث األبوين و األوالد، باب        93: 26 ↨ـالشيع

  .3 و 2باب، احاديث 

ّل مال امرء مس�، إ«: 6قال رسول �. 2 جهت اطالع  . 3، حديث   473: 3 عوالي اللئالي    .»عن طيب نفس منهّ� ���
، 3، أبـواب مكـان المـصلّي، بـاب     120: 5 ↨ـ همين باب؛ و وسائل الـشيع     4 و   2،  1ر مراجعه شود به احاديث      بيشت

  .2، ذيل حديث 90 أبواب المزار، باب 572: 14، و 3 و 1حديث 
  .656: 2 اهللا صانعي ت بر تحرير از آي↨ـ به نقل از تعليق↨ـتحرير الوسيل. 3
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اند، اگر در آن مورد رسماً وحي بـر خالفـش باشـد، مـن آن را       تعيين كرده ـ است
بايد به من اجازه بدهنـد كـه مـن          ها نيز    پذيرم و آن انسان    و نمي توانم بپذيرم    نمي

آن كه . كند نپذيرم، چون به هر حال من معتقدم به اين كه وحي حق را تعيين مي
 بـسيار كـم     كند اين است كه در اين حقوق بـشر، مـوارد اسـتثنا              اشكال را رفع مي   

  .اب داد به هر حال، بسيار كمش را هم بايد جوولياست و شايد نباشد 

شود كه عقل جمعي در جايي كه مخالفت صريح با وحي الهـي              نتيجه اين مي  : سؤال �
  .نداشته باشد، مانعي ندارد و معتبر است

  .بله همين طور است :آيت اهللا

  ؟...در تضاد قرار گيرد ت باشد و در جايي كه مخالفولي: سؤال �

جـازه را   ا ايـن    خود حقـوق بـشر هـم بايـد        . داريم  ما وحي را مقدم مي     :آيت اهللا 
توجه كنيد، بنده كه يك الهي هستم و . تواند بر من تحميل كند  آن هم نمي،بدهد

در گوينـد   مـي هـا    آن.معتقدم كه خدا اين طور قرار داده، بايد به بنده حق بدهنـد       
 است، خوب اين اكراه نسبت به من است و حـق            منشور حقوق بشر اين گونه آمده     

 ،تواند اين را بر من تحميل كنـد  قوق بشر هم نمي خود ح.شود من دارد تضييع مي  
اما اين جهت را هم بايد دقت كرد كه براي نگاه به حقوق بشر به همين روشي كه                  

برادران اهل سنت   از  : براي نمونه عرض كنم    .روم بايد نگاه كرد    بنده دارم پيش مي   
ـ   هـا     آن اي از آمريكا آمـده بودنـد، يـك آقـايي           يك وقت يك عده    ود و از   را آورده ب

صـحبت كـردم خيلـي لـذت        هـا     آن دانشمندانشان بودند هفت هشت سال قبل، با      
  .گذشت زمان الزم دارد تا بشر به آن جا برسد، ابردند منته

تمام آيات قرآن را شما نگاه كنيد، هر چه كه بحث است راجع به كـافر اسـت،                  
-� ����� � : مثالً .گويد اين طور است    مي كافر را  �D�E �
8�9��  �F� �+ �, ��G ���� HI&��$ �B ���� �� �J�1   اگـر 

اي بر مـسلمان پيـدا كنـد،     تواند هيچ سلطه  معنايش اين باشد كه هيچ كافري نمي      
 .توانـد فرمانـده نيـروي نظـامي بـشود      اين معنايش اين است كه هيچ كافري نمـي       

                                                 
  .141): 4(نساء . 1
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$8
 ��9� ����� E��D-� �� چون   ،تواند امير بشود    نمي .تواند وزير بشود   نمي ���� ���� �� �J$�F� �+$ �, ��G
 HI&�� �B� . چه كـسي   ـ اگر معنايش اين باشد كه اين نيست، بر فرض كه اين باشدـ 
كنيم هم از نظر خـود       ، كافر كيست؟ هم از نظر لغت حساب مي        »كافر«تواند؟   نمي

 پوشاندن احتيـاج دارد     1يعني پوشاند، » ستر«يعني  » كفر«: كنيم قرآن حساب مي  
كنـد بعـد از نظـر        ند، اگر نداند پوشاندن نيست، ستر صـدق نمـي         كه بداند و بپوشا   

كنيم كـافر مخلـد      قرآن، همه جا كافر به همراه عذاب آمده است كافر را عذاب مي            
دانـد؟ چـون     داند يا آن كه نمي     گويد كه مي    اين، آن كافري را مي     2در جهنم است،  

ـ          ،شود عذابش كرد   داند كه نمي   اگر نمي   پـس آن    3دارد، قـبح بالبيـان كـه معنـي ن
كنـد    دشمني مـي   ،كند داند، دانسته بر خالف حركت مي       گويد كه مي   كافري را مي  

 فرض كنيم اسالم آمـده ايـن را از يـك سـري از               .بر خالف، معناي كافر اين است     
گويد شما با ايـن كـه         مي .اشكال از حقوق بشر نيست    . حقوقش محروم كرده است   

كنيد آن وقت    خالف آن تبليغ و حركت مي     داني اين مرام بر حق است داري بر          مي
خواهي از اين مرام استفاده كني؟ اگر كفر را اين گونـه كـه مـا معنـي كـرديم،           مي

شود، چون از جمعيـت هفـت ميليـاردي          معني كنيد، بسياري از مشكالت حل مي      
 كـه در جنـوب آفريقـا        فـردي آن  . دنياي كنوني، چند نفر كافرند؟ خيلـي محـدود        

هـا   ري اسـت و خـدا را قبـول نـدارد و فكـرش بـه ايـن حـرف                   كند، ده  زندگي مي 
 آن آدم كافر است؟ نه، غير مسلمان است ولي كافر نيست، خوبـان ايـن                ،رسد نمي

  برد؟ همه جمعيت را خدا به جهنم مي
شود ببرد، بگويد چون شما خدا را قبول نكرديد، پيغمبر اسـالم يـا انبيـاي        نمي

برم، اين عذاب بـدون دليلـي اسـت و           نم مي گذشته را قبول نكرديد، همه را به جه       
مانـد يـك انگـشت شـماري در جامعـه، از نظـر        دانسته، مـي  اين قاصر است و نمي    

گويـد از يـك سـري        حاال آن انگشت شـمار را اسـالم مـي          .كنم عقيدتي عرض مي  
                                                 

  .»كفر« 1600: 2المنجد . 1
  ....، و27): 38( و سوره ص 27): 41(فصلت . 2
�َ َحـ�'� َنْبَعـَث َرُسـوً�﴾﴿مَ . 3 �tِب ا ُمَعّذِ ْخَرى َوَما ُكن�

ُ
ُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � ا َوَ� �'َ َ ْ �kا َيِضل@ َعَل َ � َتدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضل� َفِإ�9 ْ َ�G ا َ �  .ِن اْهَتَدى َفِإ�9

، أبواب جهاد الـنفس و مـا يناسـبه،          369: 15 ↨ـوسائل الشيع : بيشتر رجوع شود به   جهت اطالع   . 15): 17(اسراء  
  .56باب 
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حقوق محروم باشد، كافر را وقتي به اين معنـي بگيـريم، صـدها مـشكل مـا حـل                    
ب دخالت ندارد مرام در حقوق دخالت ندارد، رنگ دخالت           مذه :گوييم مي. شود مي

 ايـن    دارنـدگان  گـوييم همـه    ندارد، ولي وقتي به معناي غيرمـسلمان ببينـيم مـي          
هـاي اسـالمي     شناسـنامه چـون    ،ي غير اسالمي فالن حكـم را دارنـد        ها  شناسنامه

ق  هزار جنايت كند، حقو    اگرشناسنامه اسالمي   دارنده  گوييم يك    ندارند، يعني مي  
  . جنايتي نكرده، حقوق ندارددارد اما آن آقايي كه قاصر است و اصالً

  اين متد را فقه جواهري در اختيار شما قرار داده است؟: سؤال �

 ايـن   1بينيم قرآن و روايات    ايم و بعد مي    با همان زمينه به دست آورده      :آيت اهللا 
عقل يك نفـر    هيچ گاه اسالم    . گويد و بسياري از مشكالت حل خواهد شد        طور مي 

 2 حتي نبي مكرم اسالم را، چون او نيز بـه عنـوان بـشر              ،را بر ديگران مقدم نداشته    
خواهد بگويد، خـود او بايـد        يك وقت مسئله قانون خدا را مي      . كند دارد زندگي مي  

 به خالف ديگران كـه بـا آن سـر و        ، چون او است كه با وحي سر و كار دارد          ،بگويد
ام،  گويد من استنباط كرده    قت به عنوان اين كه مي     يك مجتهد يك و   . كاري ندارند 

 اما در   ،آيد، محترم است   بله استنباطت براي خودت و براي كسي كه به دنبالت مي          
مورد پياده كردن و اجرا او هم يك نفر است مانند ديگران، ايـن طـور نيـست كـه                    
 چون به گونه خاصي است، محترم است، يا چون انيشتين است، يا چون فيلـسوف              

  .است و يا چون شيخ انصاري است، رأيش بر ديگران مقدم است

  توانيم از منابع احكام به حساب بياوريم؟ بر اين معني عقل جمعي را مي: سؤال �

نيازي نيست كه عقـل جمعـي از منـابع باشـد، كليـات هـست، عقـل         :آيت اهللا 
 برايتـان   ايـن نمونـه را    . تواند در كنار ادله به فهم ما كمك كند         جمعي در اجرا مي   

تش هـم   نيد ربا حرام شده است، شـد      ي بب 4 و فقه امام امت،    3بگويم از فقه جواهري   

                                                 
  .همان. 1
  .110): 18(كهف . 2
  .332: 23جواهرالكالم . 3
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كننـد و    خيلي زياد است، مسلمانان هم دارند مرتـب راجـع بـه ربـا بحـث مـي                 
از يـك   . خواهند بانك بدون ربا درست كنند، خوب ايـن حـرام شـده اسـت               مي

ب جـواهر هـم باشـد،       هـا صـاح     ديگر كه شايد يكي از آن      1طرف، آقايان فقهاي  
توانـد ربـا را    گويد حيلـه بـاب ربـا مـي     اند كه نه يك رواياتي داريم كه مي     گفته

 ،دهم به صد و بيست تومان       يعني من صد تومان به شما قرض مي        ،درست كند 
دهم   يك جعبه كبريت هم مي     ،دهم كه به من بدهي      صد تومان قرض مي    امنته

  كـه بـود، معتقـد      قميله باب ربا، امام     گويند ح  به بيست هزار تومان، اين را مي      
آقاي حيـدري  ـ بود حيله هست، من يادم هست يك شب در بيروني منزلشان  

ـ نهاوندي كه در حزب شهيد شد  گفت كه اين چيست كه شما ربا را بـا حيلـه    
كنيـد كـه ربـا را فقـط پيـرزن             شما خيال مـي    :دانيد؟ امام فرمود كه    حالل مي 

 فكرش اين طوري بـود و بـا         .كنند گيرند كاسبي مي   گيرد؟ سرمايه دارها مي    مي
نجف كه مشرف شدند، به طور كلـي نظرشـان تغييـر            . شود آن حيله، حالل مي   

گويند عقل     اين را مي   2 و گفتند اصالً حيل باب ربا در اسالم درست نيست،          كرد
معني ندارد كه اسالم اين همـه داد و         : فرمودند. و انديشه، اين جا كارساز است     

ند و صورتش را زخم كند كه يك درهم ربا، از هفتاد زناي با محارم بدتر                قال ك 
كننـد، و    جاي ديگر آن را حاللش كند، خوب همه آن را حالل مـي             يك   3است،

. آيـد  دليلي ندارد كه از اين راه استفاده نكنند، در نتيجـه لغويـت آن الزم مـي                
قتي حركت كنيم اين رود، با انديشه فردي يا جمعي و انديشه اين جا به كار مي

  .فهميم معني را مي
رويم سـراغ    ام اين است كه ما وقتي مي        گفته مسئله ديگري كه بنده اخيراً    

بينيم ربا حرام شده براي اين كه ظلم به جامعه اسـت و جلـوي كـار و                   ربا مي 

گيرد و حرام شده براي اين كه يـك كـسي مـدام ثـروتش بـاال                  فعاليت را مي  

                                                 
  .397 ـ 391: 23؛ جواهرالكالم 64: 3الشرائع تيح ؛ مفا332: 3؛ مسالك األفهام 42 ـ 41: 2شرائع اإلسالم . 1
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دهنده يـك    يك وقت ربا  :  ما دو گونه ربا داريم     1.شود رود و يكي كمتر مي     مي

دهـد   گيرد و ربا به من مـي       خواهد با پولي كه از من مي       آدم پولدار است و مي    

 ، دارد تومان خودش صد ميليون     ،خواهد با آن كار و كسب به وجود بياورد         مي

 دارم كه از خودم و نتيجه زحمـات پنجـاه سـاله             تومانمن هم پنجاه ميليون     

باشد، واجب نيست كه قرض الحسنه به او بدهم، خوب مـن چـه كـار                 يمن م 

 به من بده كه      به عنوان بخشي از سرمايه     گويد كه پولت را    كنم با پولم؟ او مي    

 ،دهـم  همه ضرر و نفعش مال خودش باشد، صدي اين قدر در سال به تو مـي               

 بلكـه پـول مـن بـه         ، ظلـم نـشده    !اين كجايش ظلم است؟ به من ظلم شده؟       

 كارش به جريـان افتـاده       ،ان افتاده است، جلوي كار گرفته شده است؟ نه        جري

ايم ربايي كه بـراي مخـارج زنـدگي و درمانـدگي زنـدگي               بنابراين گفته . است

مرتكـب نـشوند،    ها  بايد اين را اداره كند كه اين      ها      باشد، حرام است و حكومت    

 و توليـدي  امـور اقتـصادي     اما آن كه بـراي      . كند هيچ راهي هم درستش نمي    

  .است، اشكال ندارد

 يك روز مشاركت مدني درسـت       ،اند اند جعاله درست كرده    آقايان يك روز آمده   
ايم و   حاال فرض كنيم بر دنيا حاكم شده      . اند اند، يك روز مضاربه درست كرده      كرده

گوييم كه با جعالـه بـا        آيد مي  ايم در بانك، طرف مي     اسالم را حاكم كرديم، نشسته    
گوييم بـا مـشاركت      فهمم جعاله چيست نه او، يا مي       كنيم نه من مي    ميتو برخورد   

. كنيم كه براي خودمان باشد      كنيم منتها ضرر را شرط مي       مضاربه حل مي  مدني يا   
كنـد   رود، مـسخره مـي   گويم نه او، نه كـار پـيش مـي      فهمم چه دارم مي     نه من مي  

گويـد صـرف      با مي  در بحث ر   2گويد اين چيست؟ به قول مرحوم وحيد بهبهاني         مي
 جعاله و مشاركت مدني همان      كند؟ اين كه همان است شما با آن         لفظ عوضش مي  

كنيد، خوب راحت بياييد اين       داريد عوضش مي   اگيريد، منته  نتيجه ربا را داريد مي    
ادلـه   مشمول   ها  اين گونه قرض   ، اين قرض دادن   ،كنم بگوييد  را كه بنده عرض مي    

                                                 
� مو�² الرضا. 1 ,� �Pسنان از ع � � � عزوجـّل «:  كتب إليه ف�µ كتب من جواب مسائ)³7 �, و عّ)' التحر}� الـر-, �ـا ¶�

� ذل...عنه، و �ا فيه من فساد ا��موال �V مـوال، و �ا��أبـواب   121: 18 ↨ـ وسائل الشيع  .»ک من الفساد و الظ� و فناء ا ،
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، و لـذا بـه نظـر بنـده          شـود    بازار هـم تعطيـل نمـي       شود، لذا ظلم نيست،     نمي 1ربا
و اين برداشت با تأمل و تعمق در روايـات بـه             ؛اش حالل است   هاي بانكي همه   بهره

  .آيد دست مي

انديشه حقوق بشر بر اين اصل بنيادي استوار است كه انـسان بمـا هـو انـسان،                  : سؤال �
 تكليف مدار داشـته تـا   حقوقي دارد اما ظاهر قضيه اين است كه سابقه فقهي ما نگاه 

وجـودش،   نگاه حق مدار، هيچ وقت براي انسان به خاطر انسان بودنش، بـه خـاطر              
  .حقي در نظر نگرفته است

انـد سـراغ ادلـه و        بلـه در خيلـي از مـسائل رفتـه         . نه اين طور نيـست     :آيت اهللا 
  . ولي آن جا هم انسان مدار است ديگر،استنباطشان آن جور منطبق شده

  . ...است  فقه به دنبال بيان تكاليفاصوالً: سؤال �

نـستند بيـان    اتو  نمـي  اچرا، فقه به دنبال حقوق هم بوده اسـت، منتهـ           :آيت اهللا 
در بـاب انـسان، كـشتن يـك انـسان،           . شـده اسـت    هـا نمـي     يا اشكال به آن    ،كنند

 حقوق را معين .ترين گناه است  تضييع حق يك انسان بزرگ2.بزرگترين گناه است
 كمك كننده به آن     ،گويد ظالم گناهكار است     اسالم مي  در باب ظلم  . اند ديگر  كرده

توانـد حقـوق     از اين بهتـر مـي     .  راضي به ظلم هم گناهكار است      ،هم گناهكار است  
مردم را معلوم كند؟ ظلم يعني تـضييع حـق مـردم، اسـالم بـاالترين حـرف را در                    

 كـه كمـك هـم     ظالم خودش كه گناهكار است هـيچ، آن :گويد جا دارد كه مي    اين
 3آيد كند، شريك ظلم است، هيچ، آن هم كه نشسته و راضي است خوشش مي              مي
 يعني از قلب گرفته تا عمل خارجي، شما چه موقع در حقوق بشر ايـن طـور                  ،از او 

                                                 
1 . َ,- وَن الّرِ ُpُ
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گويـد   خواستيم فرهنگ سازي كنيم، اسـالم مـي        بينيد؟ يعني اگر بنا بود ما مي       مي
 نيايد، هيچ كـس بـه ظـالم كمـك           فرهنگي بسازيد كه هيچ كسي از ظلم خوشش       

  .نكند، ظلم يعني تضييع حقوق مردم

 يعني حكـم بـراي      ،حتي در اين گونه موارد هم سياق بيان، بيان حكمي است          : سؤال �
امـا  ، خالف حكم الهي و حرام و گناه است          كارگويد اين     كند و مي    ظالم صادر مي  

  . ...حقي كه در انديشه حقوق بشر هست ظاهراً

گويد، اشكال انديشه حقوق بـشر ايـن اسـت كـه              هم همين را مي    آن :آيت اهللا 
گويد گناه اسـت جلـويش را         اين مي  ،اين ضمانت اجرا هم دارد    . ضمانت اجرا ندارد  

ن حقوق بشر هيچ ضمانت اجرايي كه نـدارد،         اآل. كند بايد بگيرند، آن فقط بيان مي     
م تكيه شده؛ يعنـي     اما در اسالم وقتي روي ظل     . گذراند اي مي  فقط نشسته قطعنامه  
گويد   وقتي مي  .كند اش را درست مي    ضمانت اجرايي » حرام «.ضمانت اجرايي دارد  

           بايـد جلـويش را      ،تش كـرد  حرام است يعني طرف گناه مرتكب شده و بايـد مـذم 
  .گرفت و اگر توان باشد بايد تعزيرش كرد و تنبيهش كرد

  ان بودنش حقوقي دارد؟ فقهي شيعه هم انسان به خاطر انسانديشهيعني در : سؤال �

�� �. بله انسان محترم است    :آيت اهللا  ��� �$�� �	 
$� �� � �� ��$ �����K1         بـه نظـر بنـده انـسان 
�� �� 2.حقوق دارد و نژاد و رنگ مطرح نيست        ��
��� ��� ������
$ ��� �� �! ها      همه انسان  �3 #�"�

  .مثل همند

اي است كه مبتنـي بـر         است كه نظريه حقوق بشر، انديشه      اينيك مسئله ديگر    : سؤال �
   .... مثل اومانيسم و جدايي دين از سياست است،تري مباحث بنيادي

جدايي دين از سياست، دين به يك معني عين         . اشتباهشان اين است   :آيت اهللا 
   .سياست يعني تدبير امور جامعه. سياست است و سياست عين ديانت
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 بـراي همـسايه     ،دارد يعني براي امور جامعـه قـانون         ،اسالم عين سياست است   
 كار و كاسبي ، براي رفيق حق قرار داده، براي شهروند حق قرار داده،حق قرار داده

.  قـوانين حقـوق مـدني دارد       ،ستد كنيد، قوانين جزايي دارد     و  چگونه داد  ،را گفته 
 بـراي ايـن كـه       ، حاال ارتباط با خدا هم مـدني اسـت         .قانون دارد  ارتباط با خدايش  

 عـين    يعني با هـم باشـيد، اسـالم هـم ديـنِ            ، با جماعت بخوان    نمازت را  :گويد مي
آن   يعني قوانين اسالم براي تدبير امور جامعه است و به نظـر بنـده              ،سياست است 

اما .  سياست است  اين معناي دين عينِ   . تواند به صالح برساند     جامعه را مي   ،قوانين
گـويم بايـد عمـل       اگر معناي عينيت دين با سياست اين باشد كه بنده هر چه مي            

كـرده    خود پيامبر هم اين گونه حكومت نمي       ،شود، اين هيچ ربطي به اسالم ندارد      
 تـدبير امـور     1.»ميزان رأي ملـت اسـت      «: فرمودند  امت  هماني است كه امام    ،است

مـردم    در قانون اساسي هم آمده اسـت كـه حاكميـت از آن             ،مردم است  جامعه با 
ت، رو به رو شده با يك سـري از كارهـاي    اين اسالم عين سياست اس  ا منته 2.است

ايم خودخواه، حاال بنده به عنوان متفكر تـا شـما يـك              ايم مستبد، شده   ما، كه شده  
 چـرا از حقـوق بـشر حـرف          .ها را نـزن     كافري، اين حرف   :گويم زنيد، مي  حرفي مي 

ولـي اسـالم    . شود جداي از اسـالم      اين مي  .يك سري هم با قدرت سرنيزه     ! زنيد مي
  . يعني عين تدبير امور جامعه است،است استعين سي

؛ يعنـي حقـي     »انسان بما هو انسان حق دارد       « گردم،    ال قبل بر مي   ؤمن به س  : سؤال �
  .تواند سلب كند تواند از او بگيرد، حتي خدا هم نمي كه هيچ كس نمي

 اگر سلب    حقي كه خدا داده    .كند خدا كه خودش قرار داده، سلب نمي       :آيت اهللا 
  .ستكند ظلم ا

   ما اين حقي است كه خدا به بندگان داده است؟فقهيپس در نگاه : سؤال �

در قانون اساسي هم آمده است حـق حاكميـت از           . بله خدا داده است    :آيت اهللا 

                                                 
  .173: 8صحيفه امام . 1
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  .آن خداوند است كه به بشر داده است

 به عنوان تفاوت بين حقوق بشر غربي و حقـوق بـشر اسـالمي               توانيم مياين را   : سؤال �
  بدانيم؟

 اين را مربوط بـه      .ها ندارند   يعني اين ضمانت اجرايي دارد ولي آن       .بله :اهللاآيت  
دهد كه اگر انسان به آن عنايـت         اي برايش قرار مي    داند يك پشتوانه   يك جايي مي  

 يكـي   . حقوق بشر در اسالم ضـمانت اجرايـي دارد         .كند كند، خود به خود اجرا مي     
 از  :گويـد   يكي هم اين كه مـي      ،تاش اس  همان تكاليفي كه فرموديد ضامن اجرايي     
گـزاري او آن   است به دنبال شكر و سپاس طرف خدا و آفريننده من قرار داده شده  

 سـازمان ملـل،     حقوق بشر منشور   اما   ،ضمانت اجرايي است  . كند حقوق را عمل مي   
  .ضمانت اجرايي ندارد

در در خصوص مفهوم عدل و ظلم با توجه به اين كه برداشـت عقـالي عـالم                  : سؤال �
  فرماييد؟ تغيير است، چه مي

 خـالف    كـه  بنده چيزهايي را  . ايم  ما اين را نوشته    .بله اين مانعي ندارد    :آيت اهللا 
شود، چـون قـرآن       چون خالف عدل است كنار گذاشته مي       .گويم دانم مي  عدل مي 

 يك روزي هـم     2. و روايات مخالف قرآن بايد كنار گذاشته شود        1امر به عدالت دارد   
ولـي آن    .آيـد  گرديم، آسماني به زمـين نمـي       ف عدل نباشد برمي   ممكن است خال  

 متد ما اين است كـه سـخني         . قرآن دنبال عدل است    . سر جاي خودش است    ،كلي
 روايات اگر بر خالف عدل بود، يعنـي         .بر خالف عدل، معتبر نيست و ارزشي ندارد       
 يـا   ،ارداش اشـكال د     يعني يـك جـايي     ،بر خالف قرآن بود اين روايات ارزش ندارد       

 يا درست به دست ما نرسيده، يا يك معنـايي بـوده             ،اند  يا جعل كرده   ،اشتباه شده 
توانيم به اين روايات اعتماد كنـيم و لـذا ايـن روايـات را                فهميديم، نمي  كه ما نمي  

                                                 
1 . َ� �tاِم �َ آَمُنوْا ُكوُنوْا َقو� ِذ�� ا ال� َ @�G

َ
�� ِ◌ �﴿-�َ أ

َ
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َ
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 اين عين عدل    : اما اگر روزي بشر رسيد به يك جايي كه گفت          ،گذارم كنار  بنده مي 
  .گردد است، آن برمي

  عني تبيين عدل و مصاديق آن را عقل جمعي بر عهده دارد؟ي: سؤال �

 خواستيد فتوي بدهيد، ممكـن بـود ديـه زن و            اگر چند سال پيش مي     مثالبه عنوان    �
  مكان تأثير دارد؟  زمان ويعني گذشت ؟مرد را قائل به تنصيف بشويد

ه بـه   هاي در زمان قبل نبوده و لذا توج         اين اشكال  اصالً. ثر است ؤبله م  :آيت اهللا 
  .شده است آن نمي

   مصداق ظلم هم ممكن بوده است اين طوري باشد؟مثالً: سؤال �

 توجه   ولي اصالً  ،گفتند كردند، مي   مصداق ظلم هم به آن توجه مي       ،بله :آيت اهللا 
 يعني  1.ثر است ؤ زمان و مكان در اجتهاد م      : كه فرمودند  ;نبوده است و به قول امام     

ف عدالت است ظلم است يـا نـه، ايـن عقـل     عبارت ديگر، اين كه اين حكم خال   به
انديـشه و افكـار و       يعنـي    ،توانـد كـار سـاز باشـد        جـا مـي    جمعي است كه در ايـن     

  .هاي جمعي برداشت

 يـا   دانيـد  مـي ت معـصومين را تاريخمنـد       عالي مـتن مقـدس مثـل سـنّ         جناب: سؤال �
   ....فراتاريخي؟ تاريخي به اين معني كه اصول ثابتي در آنهاست

و هـيچ   . هاي بنده بر آمده كه اصولش هيچ قابل تغيير نيـست           ز حرف ا :آيت اهللا 
. هاسـت  هـاي بـشر و در برداشـت        گاه هم تغيير نكرده است اين تغييـر در انديـشه          

يـك كـسي از روايـات       . ها تغييـر كنـد     كند نه اين كه خود آن      ها تغيير مي   برداشت
 .يك برداشـت اسـت     غير مسلمانان كافرند، اين      ة هم :گويد راجع به كافر آمده، مي    

.  غير مسلمانان كافر نيستند، بلكـه غيـر مـسلمانند          :گويد تر مي  يك برداشت دقيق  
يا يـك   . كافر يك نحوه ديگر است و اين دو گونه برداشت است كه با هم فرق دارد               

خـوب آن   .  به كفار نبايـد دختـر داد       ، دختر به مشرك نبايد داد     :گويد كه  آقايي مي 
بينم كـه    كنم، مي  برداشتم وقتي همان آيه را توجه مي       اما بنده    ،يك برداشت است  

                                                 
  .289 و 217: 21صحيفه امام . 1
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�� �سرّش اين است كه آن مشركان و كفـار          $��� �L�> �?. �, ��$G�1   و خداونـد  � �L�> �. �, ��$G
 �@� �M��2 خوب بـه حكـم ايـن       . كشند و خدا به طرف بهشت      ها به طرف آتش مي      آن

كـنم بلـه اگـر       مـي بنـده عـرض     . اي كه در ذيل اين آيه آمده اسـت         علت و فلسفه  
خواهد زن بگيرد اغوائش كنـد و بـه شـرك ببـرد، نبايـد بـه                  مشركي است كه مي   

ن چه وقت اين گونه بوده اسـت؟ مـرد و زن بـا              هاي اآل  ازدواج او در آيد، اما ازدواج     
بله، اگر جوري اسـت كـه       . كنند و كاري به مذهب و مرام هم ندارند         هم زندگي مي  

يغ فكري قرار دهد نبايد با او ازدواج كند، اما اگر اين            خواهد ازدواج را زمينه تبل     مي
كند، كي مـا مـشرك داريـم؟          مي  فكر طور طور نيست، تازه آن هم مشركي كه اين       

. هم ايـن طـور نيـستند      ها    پرستد هم ديگري را؟ زردشتي     چه كسي هم خدا را مي     
  .بنابراين، اين يك متد فقهي است

يك آيه دو برداشت شده كـه برداشـت شـما           فرماييد يعني از     اين كه شما مي   : سؤال �
 اين آيه تاريخي است به اين معنـي         :بگويندها      اما ممكن است بعضي   . تر است  دقيق

 حـاكم بـر     آمده مربوط به زمان پيامبر و به خاطر جـو         ها      كه حكمي كه در اين آيه     
  .آن دوران است

اي هميـشه   توانند بگويند، چـون آيـات بـر        نمي. استاين   اشتباهشان   :آيت اهللا 
 � :آمده است N�> ��
� �9 �B ���# 
� �� �O
�9�� H@ �
 بعـضي از جاهـا مقطعـي اسـت امـا در             �3 ��

از جاهـا    بعـضي . شـود ايـن طـور باشـد        شود، در قوانين كلي نمـي      جا نمي  همه
 اگر آيـاتي راجـع بـه بـرده و عبيـد دارد،              در قرآن هم مثالً   . مقطعي آمده است  

 اگر يك روز ديگـري هـم بـاز دنيـا بـه         .ان است  يعني مال آن زم    ،مقطعي است 
 اما اين كـه بگـوييم نـه ايـن           ،شود  مي مطرح رفت باز آن آيات      داري  هطرف برد 

 ،مربوط به آن زمان است و براي بعد، مفيـد نيـست اشـتباه در برداشـت اسـت                  
قـرآن  آيـات   البتـه در    .  نه براي يك زمـان     ،چون قرآن براي هميشه آمده است     

 اين طور هست يـا نـه، ولـي در روايـات داريـم               كنيم كه آيا  بيشتر بايد تحقيق    
                                                 

  .221): 2( بقره .2. 1
  .221): 2( بقره .2. 2
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َ
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َ
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گويد كـه مـرد، مهريـه مـن را       زن ميمثالً. مقطعي كه قابل برگشت هم نيست  
خوب چه كسي بايد ثابت كند؟ چه كسي        . ام گويد من داده   مرد مي . نداده است 

   مرد؟بايد گواهي و امارات و شواهد بياورد؟
 اگـر زن    . دارد كه زن بايد شاهد بياورد      1 روايات در. ام گويد من داده   مرد كه مي  

ايـن بـرخالف قواعـد      . شـود  خورد و قضيه تمام مي     شاهد نياورد، مرد يك قسم مي     
به حساب حريتشان شهيد شـدند، و       ها  كه من معتقدم اين   ـ   2 ولي شهيد اول   ،است
  يك سري را شـهيد      كه امروز هم و اين ادامه يافته تا      حريتشان در فقه شيعه،     بلكه  

 ايـن مـال آن زمـان    :فرمايد كه مي ـ  كنند براي حريتشان البته به صورت ديگر مي
بر اين بوده كه مهريـه را        دادند به طرف، بنا    ها مهريه را نقد مي     بوده، چون آن وقت   

بر اين بوده، گمان و ظاهر حال اين است كه مـرد مهريـه را                نقد بدهند و وقتي بنا    
  .به هم اماره استغل.  غالب اين بوده است،داده است

  .در واقع تعارض اصل و ظاهر است: سؤال �

 . اين از اين جهت بوده اسـت       .اين ظهور بر آن مقدم است     . ظاهر است  :آيت اهللا 
. دادند، برخالف قواعد هم نيست     اين روايت مال آن روز بوده است كه مهريه را مي          

اگر خواستند جدا شوند،     در لوازم خانه در روايات دارد كه اين لوازم خانه را             يا مثالً 
 3.آورد بايد بدهند به زن، تعليل آورده است كه اين عروس است كـه جهيزيـه مـي                

ورند، به شكل ديگري بـاز      بياحاال اگر يك روزي در جامعه بشري، دامادها جهيزيه          
مقطعي به اين معني كه براي يك زمان صادر شده و بـراي زمـان ديگـر                 . گردد مي

 ممكن اسـت يـك روز ديگـر هـم           ، در آن روز بوده است     اش زمينه نيست، نه، ولي  
  .در قرآن چنين چيزي را نداريم. باشد
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  .7، حديث 8المهور، باب ، أبواب 257: 21 ↨ـ؛ وسائل الشيع809، حديث 223

  .152: 1القواعد و الفوائد . 2
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�È ،ـا ,ªبيـت زو qدي ع<نية من بيـت ا�ـرأة إ �G هاز و ا�تاع  وسـائل   .»...أّن ا+,
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 بـا توجـه   بشر شما فهميدم، اين بود كه در خصوص حقوق  سخنانآنچه من از    : سؤال �
داند و انديشه حقوق بشر در غرب،        به اين كه فقه جواهري حق را از ناحيه خدا مي          

ن كه خدا داده باشد يا كسي آورده باشد، ما دو           داند، بدون اي   حق را خودبنياد مي   
راه بيشتر پيش رو نداريم، يا بايد حقوق بشر را بر مبناي حقوق اسالمي تعريف كنيم                

مان جرح و تعديل  و يا بايد تك تك مواد ناظر به حقوق بشر را بر اساس منابع ديني      
  .كنيم و بسنجيم و ببينيم كدامش درست است و كدامش نادرست است

گـوييم مبنـاي      مـا مـي    .با هم جنگي نـدارد    ها   اين ،با هم تضادي ندارد    :يت اهللا آ
  .گويند خود بشر است ها مي  ولي آن،حقوق بشر خداوند است

گوييم خداوند اين حقوق را براي بشر قرار داده نبايد اين را به هم بزنيم،                ما مي 
حق بـه بـشر داده       ببينيم كه آيا بر حسب نظر يك الهي اين            را بايد تك تك موارد   

 ايـن آقايـان   ادهـد، منتهـ   دهد بـه عنـوان بـشر مـي        شده يا نه، آن هم كه حق مي       
كنيم بله   گويند ما اين حقوق را براي بشر كشف كرديم با عقلمان، ما عرض مي              مي

 آن را تأييـد      وحيـاني بـودن    شما اين حقوق را با عقلتان كـشف كرديـد، ولـي مـا             
 ولي آن جا كه وحي نيامده       ،كنيم د قبول مي   آن جايي كه وحي آمده باش      ،كنيم مي

 رد  ، ولي آن جايي كه بر خالفش باشد       ،كنيم باشد، از باب درك عقلي باز قبول مي       
  .كنيم مي

   ....بر اين اساس، اين اختالف بنيادين: سؤال �

 اختالف بنيادي هيچ اثري ندارد كه به طور كلـي رد            ،هيچ اثري ندارد   :آيت اهللا 
گوييم، امتيازش بر     آن كه ما مي    اهيچ ضرر و نفعي ندارد منته     . كنيم يا امضا كنيم   

اش  ا يكي ضمانت اجرايـي    شم يا به فرمايش     .آن اين است كه ضمانت اجرايي دارد      
تكليف است و يكي هم از طرف خدايي است كه من به آن معتقدم و همه چيزم را                

  .كنم فداي او مي

 تا جـايي كـه      ،يشين، بسيار زياد است   تان با فقهاي پ    جناب عالي اختالفات فقهي   : سؤال �
 از آقايـان بـه صـورت نظريـه،          بعـضي . من يادم هست بالغ بر دويست مورد اسـت        

اند كه با توجه به آن بشود احكام جديـدي صـادر كـرد، بـه                 مكانيزمي عرضه كرده  
 امروزه احكامي اسالمي است كه عاقالنه و عادالنه باشـد و بـا              :اند عنوان نمونه گفته  
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عالي با توجه به متـد فقـه جـواهري تـك تـك مـوارد را                  ولي جناب . گردو قيد دي  
  .ايد ايد به ادله و حكمش را بر اساس ادله درآورده رجوع كرده

  .هم همين كار را بايد بكنند ها  آن:آيت اهللا

؟ يـك   شـود آيا امكانش هست كه بر اساس فقه جواهري يك مكانيزمي عرضه            : سؤال �
  قاعده طاليي كلي عرضه شود؟

مـا  . توانـد كارسـاز باشـد، بايـد بيايـد در مـوارد             قاعده كلي كـه نمـي      :ت اهللا آي
دانيم، بگوييم و كاري نداشـته       توانيم بگوييم عادالنه، هر چه را كه ما عدل مي          نمي

باشيم كه قرآن چه گفته است، هيچ نرويم سراغ اين كـه آيـا قـرآن ايـن را عـدل                     
اين را عـدل ندانـسته باشـد و          دانسته يا نه، خوب ممكن است يك جايي در قرآن         
گـويم،   بنده هم همين را مـي     . ظلم بداند، بايد اين را توجه كنيم و بعد پياده كنيم          

احكام نوراني اسالم بر اساس عدل و اسـتدالل منطقـي قـرار دارد و               گويم   بنده مي 
 ،اش  بايد رفـت سـراغ ادلـه       ا منته .كند  انديشه بشري نيز اين موضوع را تصديق مي       

 ممكـن اسـت يـك       ،در آن جا چيزهايي باشد كه من نفهميـده باشـم          ممكن است   
  .چيزي را بگويد كه عقل من به آن نرسيده است

 شما  .تواند آن طور باشد    هيچ علم و دانشي نمي    . تواند باشد   نمي پس قاعده كلي  
د و مسائل   يد، بايد مورد به مورد درس بخوان      يتوانيد در پزشكي با قاعده كار كن       نمي

 ؟ا پيـاده كنـد    چيز ر تواند با يك مبناي كلي همه         يك مهندس مي   .ديرا بررسي كن  
  . ...بايد برود مورد به مورد

براي اين كه بفهميم حكمي عادالنه است بايد تمام سـابقه فقهـي آن حكـم را                 : سؤال �
  بررسي كنيم؟

  .بله بايد ببينيم :آيت اهللا

يم از اين حكم، صـرف      توان  عادالنه نيست، ما نمي     ديه  اين تنصيف  كه اينصرف  : سؤال �
  نظر كنيم؟

 :اوالًگردد به اين كه اگر ما ديديم روايات تنـصيف كـرده اسـت،                برمي :آيت اهللا 
فقه ما از   نگري در      و ژرف  عمقتبايد آن روايت را با فقه جواهري هماهنگ كنيم، تا           
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 چون اگر بخواهيم منهـاي آن بحـث         ،بين نرود، كه اين خدمتي است به فقه شيعه        
در حقيقت امكـان تعمـق در        ،رود  اين فقه شيعه و عمق آن از بين مي         كنيم، همه 

  .ايم فقه وجود دارد، ولي ما از آن استفاده نكرده
ها توجه كنـيم و      جا يك نكاتي باشد كه ما وقتي به آن         ممكن است در آن    :ثانياً

اش بازگـشته و     به بشر بگوييم، بشر بگويـد كـه نـصف عادالنـه اسـت و از انديـشه                 
 بايـد رفـت ادلـه را بررسـي          .گويم  بنده هم همين را مي      عادالنه است واالّ   گويد مي
 اول از راه خود ادله به دسـت بيـاوريم، اگـر نتوانـستيم و ديـديم دليـل دارد                     ،كرد
گويد حكم اين است و الغير و به ما هم نفهمانده كه اين عادالنه است، تعيـين                  مي

يات و اين ادله خالف قـرآن اسـت و          گوييم اين روا    مي ،نكرده كه اين عادالنه است    
  .شود خالف عقل است پس كنار زده مي
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   مدظله  العظمي صانعيآيت اهللاحضرت  با گفت و گو

  مريـم باقـي ،ريد مدرسيف / پيرامون فقه سنتي و فقه پويا

  اشاره

 ك دفتر ي  ي،من و موطن روحانيون شيع    أ م اي در دل شهر حوزوي قم،         در گوشه 
نوس بـا   أ سـاله مـ    70 يمرد.  و پويا بود   ييد مركز تفسير تنازع فقه سنت     مرجع تقل 

 و  ي ميان دو مكتب فقه سنت     ترين گوهر دلرباي شيوخ روحاني،      داشتني   دوست ،فقه
  :فقه پويا هر دو را برگزيد و گفت

  .» و فقه پويا با هم جنگ ندارندي فقه سنتاصالً«
فقيه مـدافع فقـه     «به عنوان    ي شيخ يوسف صانع   ي اهللا العظم  آيت از   ي،اما برخ 

رو، روحانيوني منتقد او هستند؛ منتقداني كه دوسـتان و            برند و از اين     ينام م » پويا
امروز او در جايگاه مرجعيت نشسته اسـت و       . آيند  يسابق او به حساب م    همدرسان  

آفرينـي در عرصـه       هاي علميه و نقش     تر در حال تدريس در حوزه       اي پايين   آنان پله 
داننـد،    ان نظرات اين مرجع تقليد را با سلف صالح حوزه هماهنگ نمـي            آن. سياست

  :گويد ولي او مي
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  .»الح مراعات شودهاي علميه شيوه سلف ص بايد در حوزه«
اش در رسـاله عمليـه اوسـت و نفـي             ي بر نگـاه فقهـ     ي گواه آيت اهللا اين سخن   

 شـايد در     اسـت كـه    ي مدافع احكام  ي صانع آيت اهللا  به هر حال،  . اظهارات منتقدان 
رسد؛ سيزده سالگي سن تكليف دختران، برابري ديه زن           يميان فقها نادر به نظر م     

  ... . مرجعيت زنان وو مرد، مجاز انگاشتن قضاوت، رهبري و
 همـسان بـا     ي شده است كـه او را برآمـده از نظراتـ           ياين احكام نوگرايانه، عامل   

 رهبـر فقيـد انقـالب       ي فقهـ  بدانند و ظهور اين احكام را در سير احكام        » فقه پويا «
اي در اتاق كوچك دفتـر        ي صندل ياو آن روز رو   .  كنند يتلق ;حضرت امام خميني  

 كه به ميـدان تفـسير و تحليـل          خود به خواندن كتابي با چاپ سنگي مشغول بود        
چالش را با اين مرجع تقليد به         هم مطرح شد و    ياالت در پ  ؤ س 1.فقه پويا وارد شد   

 و گـويي خـشك و        مبدل شد؛ نـه گفـت      يپ خودمان  گ كنمايش گذاشت كه به ي    
  .پيچيده در لفافه علمايي

 گفت وگو

 مطـرح شـد و برخـي آن را بـا             گيـري انقـالب اسـالمي       فقه پويا پس از شكل    : سؤال �
 فقـه پويـا را چگونـه تفـسير و تحليـل             يعـال  حـضرت . ر فقه پيوند زدند    د نوگرايي

  كنيد و فقه سنتي چه تعريفي دارد؟ يم

  حمن الرحيمبسم اهللا الر
 قـانون   ي يعنـ  ؛ به جلـو   ي حركت ي يعن يپوياي. فقه شيعه هميشه پويا بوده است     

. بيان كـردن  ها    آن ي مردم است برا   ي كه مورد ابتال   يخدا را از فقه شيعه در مسائل      
 يبينيم كـه رسـاله بـسيار مختـصر         يبابويه م   روز فقه شيعه را در رساله ابن       كما ي 

 پس از او آغاز شده است       يمتون فقه . رسد يمبوده است و شايد به بيست صفحه ن       
بابويـه كـه بـه       لذا اكنون رساله ابـن    . كه پيش از او به صورت نقل روايت بوده است         

 تغييـر پيـدا كـرده و بـه          يصورت مكتوب بوده، به صدها و هزاران جلد كتاب فقه         
                                                 

.  شمسي توسط جناب آقاي فريد مدرسي و خانم مريم باقي تهيه شـده اسـت               1386اين مصاحبه در مرداد سال      . 1
  . است مجله شهروند امروز چاپ گرديده41 / 11 در شماره 1386اين گفتگو همچنين در سال 
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 ، يا به صورت حدائق در آمده      ، جلد است  42صورت كتاب جواهر درآمده كه حدود       
و كاشف الغطاء و عالمه و      الطائفه   شيخ   يها  مثل كتاب  ي فراوان ديگر  يها تابيا ك 

 بشود به صـورت كتابخانـه       يآور  از اين بزرگان كه اگر امروز جمع       يمحقق و بسيار  
 فقـه اسـت و همـين معنـا در           ياييـ  پو ياين معنا . خواهد بود؛ بدون تكرار    يمعظم
  :ود نقل شده كه فرم7 از امام هشتم كه ظاهراًيروايت

P 
�&9,>Q
��  �N�C.R,TG�)��� 48&9, � Uشما ي بر ماست كه كليات را برا1؛ 
  .بيان كنيم و بر شماست كه تفريع كنيد

توان صدها حكم استفاده كرد و صدها مطلب در آورد كه فقه بر              ي م ي كل كاز ي 
 يهمچنين در روايات دارد كه ما معالم دينمان را از چه كس           . اين پايه استوار است   

  : دارد كهي يا در روايت. بپرسيدي از فالنفرمايند كه مثالً يمها   آنرسيم؟ ائمه بهبپ
P��� �	 
G��/	 V&9,,W, ?.�XF� ��� 
&*���� �GUبر شما باد كـه از زكريـا   2؛ 

  .هايتان را بپرسيد الؤبن آدم س
  و اصـالً   ،بن آدم همه فروع را به صورت روايت ندارد         خب معلوم است كه زكريا    

. گويد به صورت فرع فرع بيـان كنـد         ي كه روايت م   7معصوم مثل   ينيست كس بنا  
 بـرو مـصاديق و      :فرمايـد  يحـضرت مـ   .  اسـت  بن آدم بـوده    كليات در دست زكريا   

 كه او هم از نظر ديـن        ،مواردش را كه مورد ابتال قرار گرفت از زكريا بن آدم بپرس           
 فقه است و رهنمود به ي همان پويايي اين گويا  خب .مأمون است و هم از نظر دنيا      

 ي كـه از البـال  يله هست و بهترين كسأ اين مسيها شاهد برا  ده.  فقه است  يپوياي
 .امـت  درآورد، امـام  :معـصومين  فقه را از زمـان ائمـه         يشود پوياي  يكلماتش م 

 اين مطلب كه اجتهاد هميشه بوده،       ي برا »اجتهاد و تقليدش  «امام در بحث    . است
اگرچه اجتهاد در زمان ائمه هم بوده، منتهـا زمـان ائمـه             . كند يها شاهد بيان م    ده

شود و بهترين    يمورد ابتال و ارتباطات كم بوده، اما امروز موارد روز به روز بيشتر م             
 فقه پويـا را      به آن داد و عمالً     ي كه فقه پويا را عينيت بخشيد و وجود خارج         يكس

جامع بودن در چنـدين      بلكه از نظر     ، است كه در قرن اخير     يپياده كرد همان كس   
                                                 

 .52، حديث 6ي، باب قاضالبواب صفات ، أ62 :27 ↨ـ الشيعلئوسا. 1
 .27 حديث، 11 باب ،يقاضالبواب صفات أ، 146 :همان. 2
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پـس از بازگـشت از       چـرا كـه ايـشان     .  اسـت  ;ي او امام خمينـ    ،قرن مثلش نيامده  
 مسائل مستحدثه را شروع كردند كه در آن تا حركت به كره             1،قيطريه در تابستان  

 يـا   ، بيـان شـده    ،رونـد چيـست    ي كه به آنجا مـ     يكه وظيفه افراد   ماه و مريخ و اين    
 را پديد آوردنـد پـدر و        ي انسان آن گرفتند و به دنبال      كه اگر نطفه را از گياهان      اين

  . آن در اين مسائل مطرح شده استي اجتماعيها  و بحثيمادرش و مسائل حقوق
هنوز علـم   .  است تر امام چندين قدم از علم جامعه هم جلو        ي فقه پويا  ،بنابراين

فقـه در    ياين پوياي . جامعه به آن نرسيده، اما امام حكمش را آن وقت بيان كردند           
ناگفته نماند كه فقه امام باالتر از مبارزه با ظلم بود؛ چون مبـارزه              . حد كمال است  

 اما نسبت به فقه، امام از اول دنبال فقه پويا به معنـاي              ، داشت يبا ظلم حد و زمان    
  .گسترش دادن بوده است

. به هر حال عرضم اين است كه فقه پويا از اول بوده و در آينده هم خواهد بـود      
 علميه اگر فقه پويا نداشته باشند، حالـت حـوزه بـودن خـود را از                 يها  حوزه ساساًا

خواهنـد   ي را م  يمردم فقيه . كنند يرجوع نم ها    آن دهند و مردم ديگر به     يدست م 
توانم پاسخ بدهم، يا فقيه  يكه به مسائلشان پاسخ بدهد و اگر پاسخ نداد و گفت نم

 فقـه   يايـن معنـا   . فقـه بـا مـردم زنـده اسـت         . نيست و يا اگر باشد فقه پويا ندارد       
 كـرده باشـد و   ك باشد كه فقيه باشد و فقـه را در     يدانم كس  يمن بعيد م  . پوياست

 مـن فقـه پويـا را        : بگويد يالبته ممكن است كس   . بگويد من فقه پويا را قبول ندارم      
 از نظريات را به نظر خودش اشتباه بداند و بگويـد            يكه بعض   اين يقبول ندارم؛ يعن  

 يروشنفكري بوده و اين حرف نتيجـه كـم معلومـات           كه اين نظريه فقهي مبتني بر     
 : به زبان اهل بيـت و ايـن جملـه          ي فقيه باشد و آشنا    يكه كس   اين يول. بوده است 

P Y9, 48	
��G� Z
D� �� 
�[U2             ،را در زيارت جامعه خوانده باشد و بگويد فقـه ايـستاست 
سداد باب اجتهاد مخالف است و باب اجتهاد        چرا كه شيعه سخت با ان     . امكان ندارد 
  .بينيد كه امام تا كجا باب اجتهاد را باز كرده است يداند و م يرا منفتح م

                                                 
 و سـپس آزادي ايـشان       1342 خرداد   15در جريان    .اشاره معظم له به موضوع دستگيري حضرت امام خميني        . 1

  . و بازگشت ايشان به قم است1343در فروردين ماه 
 .مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره .2
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   فقه از آغاز تشيع پويا بوده است؟يعال  از نگاه حضرتبنابراين: سؤال �

  .بلكه از زمان پيغمبر هم فقه پويا وجود داشته است :آيت اهللا

ام پـس از انقـالب فقـه پويـا را مطـرح كردنـد و آن را                  پس چرا شاگردان ام   : سؤال �
   تفسير كردند؟يآلترناتيو فقه سنت

 فقـه را    :فرمودند.  هم فقه پويا دارد و هم فقه سنتى        ;از قضا خود امام    :آيت اهللا 
 و فقه پويـا بـا       ي فقه سنت  اصالً.  منتها با حفظ روش صاحب جواهر      ،پويا قرار بدهيد  

پرسـيم اگـر     ي مـ  يكه وقتـ    نه اين   واالّ ، متد فقه  ي يعن يفقه سنت . هم جنگ ندارند  
 هـشتاد و  : به كره ماه رفته وزن آب بايد چه مقدار باشد كه كر باشد؟ بگويـد     يكس

 بلكه جمـود    ، فقه نيست  اين اصالً .  وجود ندارد  ي آنجا وزن   اصالً :گوييم ي م .چند من 
 .يه فقـه سـنت    امام در سخنانش به هر دو اشاره دارد؛ هم به فقه پويا و هم ب              . است

  . علميه شيوه سلف صالح مراعات شوديها  متد و بايد در حوزهي يعنيفقه سنت

 ما در گذشته و در حال حاضر هم بـه فقـه پويـا               يپس طبق فرمايش شما فقها    : سؤال �
  ؟يمعتقد بودند و هم به فقه سنت

 بـه   ي وقت سرعت انتقال در مـسائل و آشـناي         كاما تفاوت اين است كه ي      :آيت اهللا 
كند كه جامعـه نـسبت بـه         يئل جامعه و زبان مردم و روايات توسط فقيه اقتضا م          مسا

 وجود  ي ديگر چنين استعداد   ي راحت قانع بشود؛ اما زمان     يگويد خيل  ي كه او م   يمطالب
از . شـود  يكند كه با اين برداشتش جامعه قانع نمـ         ي فقيه برداشت م   يا ندارد و به گونه   

 گوسفند هم بيـشتر در اختيـار        ك شوهر كرد از ي    يگويد زن وقت   يباب نمونه فقيهي م   
 پـايش   ك حق ندارد پايش را از آستانه در بيرون بگذارد كه اگر ي            ي يعن ؛شوهرش است 

 ديگرش كه داخل اسـت      ي كه بيرون است خالف است و پا       يرا بيرون گذاشت آن يك    
توانـد بيـرون     يوفاق است و اين موافق با شرع است؛ چون زن بدون اجازه شـوهر نمـ               

  .آورد ولكن اين قابل پذيرش نيست يتا اين حد م .برود

   است؟ي فقه سنتاين: سؤال �

خواهـد حكـم ايـن را        ياو هـم مـ    . خير، اين اشتباه در برداشت اسـت       :آيت اهللا 
  .برداشت كند
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  گويند؟ كند چه مي ي مي كه چنين برداشتيفقيهبه : سؤال �

 ديدند ايـن    يكه وقت لكن اين مردمند    .  و در نظرش معذور است     ،فقيه :آيت اهللا 
 كه آشـناتر    يتوانند دنبال اين نظر نروند و از نظر فقيه ديگر          يدهد م  يگونه نظر م  

  .كننده باشد، تبعيت كنند  استنباط كند كه قانعياست و احكام را به طور

دهد و برخـي      ي در مورد زنان م    ي كه در حال حاضر نظرات خاص      يپس فقيه : سؤال �
  ؟ر استپسندند، معذو آن را نمي

 روايـات اسـتنباط كـرده،       ي باشد كـه عـادل باشـد و از رو          ياگر فقيه  :آيت اهللا 
  .معذور است

   و فقه پويا وجود ندارد؟ي شما معتقديد كه دو نگرش با عنوان فقه سنتييعن: سؤال �

 ك و فقه پويـا يـ      يفقه سنت . به اين معنا كه در طول هم باشند نداريم         :آيت اهللا 
. كنـد  ي لكن برداشت از آن متدها فرق م       ، متدها فقه پوياست با همان   . مطلب است 

 كه از خانه شوهر بدون اجـازه شـوهر بيـرون            ي زن :گويد يبه عنوان نمونه روايات م    
پرسـيم كـه زن      ي فقيه مـ   كحاال از ي  . كنند تا برگردد   يرفت فرشتگان او را لعن م     

هر  زن بـدون اجـازه شـو       :گويـد  يتواند بيرون برود يا نـه؟ مـ        يبدون اجازه شوهر م   
دهد مدركش اين حديث است و داللت بر حرمت  يتواند بيرون برود و جواب م  ينم

كند كه اين پا بيرون      يتفسير م  گونه  فقيه ديگر اين روايت را اين      ك ي يآن دارد، ول  
 خـروج،   يايـن معنـا   .  بلكه مرادش قهـر كـردن اسـت        ،گويد يگذاشتن لغوي را نم   

 زن هـم حفـظ شـده        ك انسانيت يـ   پذيرد و  يمطابق با ذوق عرفي است و جامعه م       
كه زن برده نيست و در انسانيت و حقوق اجتمـاعي و غيـره بـا مـردان                   چرا .است

  .تفاوتي ندارد

 اگر فقهـا از طـرف جامعـه پـذيرش داشـته      يعال  صحبت حضرتيپس بر مبنا  : سؤال �
   خاص خودش را دارد؟ي آن فقيه پويايباشند، مطمئناً

 تلويزيـون   ك راديـو و يـ     ككـه يـ    با وجود ايـن   . بله، و لذا امام توانست     :آيت اهللا 
 اسـم   ي با مرجعيت ايشان شد، حت     ي زياد يها مرجعيت او را اعالم نكرد و مخالفت      

 االطـالق   ي مرجعيت علـ   كامام در حوزه بنا نبود برده شود، اما ديديد كه چگونه ي           
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 چـه كـه      امام ي اما با فتوا   ، داد يامام دوتا فتو  . را پيدا كرد و جامعه به دنبالش آمد       
 واش را حفر كرد و چاه نفت درآمد، جـز           خانه ي اگر كس  :كه فرمود   اين ينكردند؛ يك 
 صـاحب  ي، تو آبرو ي را برد  ي شيخ انصار  ي نامه نوشتند كه تو آبرو     كي. انفال است 

  !جواهر را بردى
 اگـر شـطرنج از وسـيله قمـار          :له هم راجع به شطرنج بود كه فرمودند       أ مس كي

بعـد هـم امـام در       .  نـدارد  ي بـا آن مـانع     ي سـرگرم  يبودن خارج شـده باشـد بـاز       
 يخواهد كه آبرويـشان را بگذارنـد و فـدا          ي را م  يهايش دارد كه اسالم كسان     حرف

 را  يتوانيم مطالب  يامروز اگر امثال بنده م    . اسالم كنند و احكام اسالم را بيان كنند       
 يگـاه رسـد، بـه خـاطر آ       ي نمـ  يشود به جاي   ي هم كه م   يهاي يبيان كنيم و دشمن   

 او  ي انسان است وخونبهـا    كگويم زن ي   يپذيرد كه من م    يجامعه است و جامعه م    
  .البته ما تابع كتاب و سنت و فهم از كتاب و سنتيم. با مرد برابر است

ام كه فقه پويا، فقهـي اسـت           به اين باور رسيده    يعال بنده بنا بر نظرات حضرت    : سؤال �
كـه    فتي كه مثـال زديـد، يـا ايـن         كند، مثل چاه ن     كه در عرصه سياست صحبت مي     

از سـوي ديگـر فقـه       . كنـد   يمردم خواهان آن هستند عرضه م     بعضي از مسائلي كه     
اش كم است و كمتر مورد پذيرش         پذيري  سنتي فقهي است كه بنا بر نظر شما جامعه        

  .مردم است

. منتها كشش بيش از اين ندارد. كه غير پوياست؛ او هم پوياست نه اين :آيت اهللا
ال ؤكه با آن متدها نياز و س        اين يكنيد؟ پويا يعن   ي م يدانم پويا را چه معن     يممن ن 

. دهم ي روايت بالخصوص نيست، من جواب نم      كرا جواب بدهد و نگويد چون در ي       
پـذيرد   يكند كه جامعه م    ي م ي برداشت ي وقت فقيه  كي. كند يالبته برداشت فرق م   

كنـد كـه     ي مـ  ي ديگـر برداشـت    يه فقي ، ديگر يآيد و از سو    يو بيشتر به طرف او م     
  .پذيرد كه هم خودش و هم مقلدش معذورند يجامعه نم

دانيد و هيچ فقيهـي       ي م ي و سار  ي فقه پويا را درتمام حوزه جار      پس شما اصالً  : سؤال �
  دانيد؟ را مدافع فقه غير پويا نمي

 كـه   ي به فقـه غيرپويـا معتقـد نيـست؛ البتـه فقيهـ             يهيچ فقيه عادل   :آيت اهللا 
  .پذيرفته شده باشدفقاهتش 
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 گذشـته   درهاي شما، يا       ديدگاه ي كه در حوزه نسبت به بعض      يپس اين انتقاد  : سؤال �
شد، بر مبناي سنت و پويايي فقه نبوده اسـت؟ و ايـن               هاي امام مي    نسبت به ديدگاه  

  ها برآمده از فقه سنتي نبوده و نيست؟ مخالفت

.  مخلـوط نكنيـد    ي و سياست را بـا بحـث علمـ         يشما حسادت، دشمن   :آيت اهللا 
 بلكـه حرمـت   ، نـدارد ي حرمـت ذاتـ  ي وقت آمد گفت كه موسيق     كمرحوم فيض ي  

 كننـده نباشـد؛ مـثالً       اگر همـراه بـا مطالـب گمـراه         ي موسيق ي يعن ؛ دارد يمحتواي
كه بهداشـت را آمـوزش        اين ي يا برا  ،زند كه مردم را به جبهه بفرستد       ي م يموسيق

 خـوب   ،مين نظر و فتوا تكفيـر كردنـد       فيض را به خاطر ه    . بدهد، اين حرام نيست   
 نادرست است، بايد بـه مطلـب او         ياگر مطلبش به نظر فقيه    . اين تكفير غلط است   

 فرماييد بنـا   يآنچه نسبت به امام م    . هاست  اين بحث  ي حوزه جا  اشكال كرد و اصالً   
 بحث آزاد است؛ مثل  واالّ، ديرينه، حسادت و سياست با او مخالف بودنديبر دشمن 

 كرد  ي مطلب صدها دليل، روايت و حديث را بايد بررس         ك براي ي  يگاه. ها هدانشگا
  . ندارديهيچ اشكال. تا به آن رسيد

گوييد، با نياز و خواست جامعه پيوند خورده است؛           ي كه شما م   ياين فقه پوياي  : سؤال �
  . مردم و جامعه منطبق باشدخواستيعني بايد الزاماً نظرات فقهي با 

پاسخ فقها دو گونه است؛ ممكن      . االت مردم ؤت مردم، بلكه س   نه خواس  :آيت اهللا 
 ي در بياورد كه مردم نپذيرند و ممكن هم هـست طـور            يا گونه را به  ها است جواب 

  .برداشت او است و معذور. در بياورد كه بيشتر بپذيرند

هاي مختلـف،      در متون ممكن است كه در زمان       ي فقيه بر اثر بازنگر    ك ي ييعن: سؤال �
  مختلفي را مطرح كند؟نظريات 

بينيد كه    ي م مثالً. اشداي داشته ب     ممكن است كه نظريه    يبله، هر روز   :آيت اهللا 
مـن  . عالمه در هر كتابي يك نظر دارد، يا شيخ طوسي در هر كتابي يك نظر دارد               

كـنم    ها قرار بدهم؛ اما بنده اخيراً كه دارم تطبيق مي          خواهم خودم را شبيه آن      نمي
  .اى  دارم؛ در يك مسألههر سالي يك نظر

 ، علما و حوزويان به فقه پويـا معتقدنـد؟ بنـابراين           يبراساس نظر شما پس تمام    : سؤال �
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  شود؟ ها چگونه تعبير مي اين مخالفت

ممكن است اشكال علمي باشد، اما گاهي       . اش فقه پوياست    حوزه همه  :آيت اهللا 
رد، يـا ايـن آقـا       بـه عنـوان مثـال ايـن آقـا سـواد نـدا             . ها سياسي است    اين اشكال 

اصالً . ها پوياست    كل حوزه  الّلذا معلوم است كه علمي نيست، وا      . ماركسيست است 
  .ماند ها و فقه بگيريد فقهي نمي اگر پويايي را از حوزه

، افرادي همچون شما كه به برابري ديه زن و مرد معتقدند و             آيت اهللا حضرت  : سؤال �
  ده، به فقه پويا معتقدترند؟اين امر با خواسته بخشي از جامعه پيوند خور

گويد برابـر اسـت و آن كـسي           آن كسي كه مي   . اند  هر دو اجتهاد كرده    :آيت اهللا 
  .گويد برابر نيست اجتهاد كرده و هر دو فقيه معذورند كه مي

 فقـه، همـواره از      يپويـاي  مثال آوردن در مـورد       يشما در ميان سخنانتان برا    : سؤال �
  ط امام از منظر شما نماد بارز فقه پويا هستند؟مگر فق. كنيد ي امام ياد ميفتوا

همـه  . گيرند  ي م يهمه فقها در اين عرصه جا     . قبل از ايشان هم بودند     :آيت اهللا 
انـد كـه خودشـان         بوده فقها در طول تاريخ فقهشان پويا بوده، فقهاي آزاد و عادلي          

  .دادند نظر مي

 كسي كه به نيـاز امـروز        دهد و   ي كه نياز امروز را جواب م      يپس فرق بين كس   : سؤال �
  دهد چيست؟ آيا اولي مدافع فقه پويا و دومي مدافع فقه سنتي نيست؟ جواب نمي

دهـد كـه    اي جواب مـي  فقيهي به گونه. دهند يهمه، نيازها را جواب م    :آيت اهللا 
دهد كه    يك فقيه ديگر همان را جوري جواب مي       . شود سهل   يمپذيرد و     جامعه مي 

  .ود جامعه است كه بايد ببيند دنبال كدامشان بروداين خ. پذيرد جامعه نمي
  .كرد هايش فقه پويا را مطرح مي امام هم در صحبت

   دارد؟ي بحث، بفرماييد كه فقه پويا از منظر شما چه تعريفهمهبا اين : سؤال �

  . باشدي مردم از نظر قانون الهي پاسخگوييعن :آيت اهللا

 پاسخگو هستند؛   كه قه پويا هستند، چرا   پس با اين تعريف، همه مراجع مدافع ف       : سؤال �
خواهند باشـد و ممكـن هـم          ي بنا بر آنچه مردم م     يحاال ممكن است اين پاسخگوي    
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  .هست كه نباشد

 بلكه برداشتش بـا خواسـته مـردم         ،ثر بوده ؤكه خواسته مردم م    نه اين  :آيت اهللا 
  .مطابق شده است

قيـه و مرجـع تقليـد را         ف ك مرجع تقليد، كاركرد ي    ك به عنوان ي   يعال حضرت :سؤال �
پردازد يـا    دانيد؟ يك مرجع تقليد فقط به نياز مردم درباره احكام شرعي مي             يچه م 
  دهد؟ كه به مسائل ديگر هم جواب مي اين

  . باشدي مردم در احكام شرعي فقيه، چون فقيه است، بايد پاسخگوكي :آيت اهللا

 بايد  ي كس چه يحكام شرع پس نياز مردم در عرصه سياست و اجتماع را بنا بر ا           : سؤال �
  پاسخ بدهد؟

 كه فقيه بيايـد و خـودش اجـرا         تواند بگويد، نه اين    يكلياتش را فقيه م    :آيت اهللا 
  .تواند كلياتش را بگويد يفقيه بما هو فقيه م .كند

 آيا اين    كنند،  ي تعريف م  ي فقها جايگاه اجراي   ي برا ي است كه برخ   چگونهپس  : سؤال �
  ي فقيه ندارد؟جايگاه منافات با وظيفه اصل

ـ   . اجرا حيث فقاهتش نيست، بلكه حيث واليـتش اسـت          :آيت اهللا  ، يببينيـد ول
از حيـث   .  او گفتـه شـده اسـت       ي است كـه بـرا     ياينها مناصب .  است يفقيه و قاض  

حيث واليت مربوط بـه     .  دارد يفقاهت كارش اين است و از حيث واليت كار ديگر         
  .ي نه مربوط به حكم كل،اجراست

ـ            ك فقاهت را در ي    اين حيث : سؤال � آورد،   ي دوره بلندمـدت در حـوزه بـه دسـت م
  دهد؟ واليت را چه كسي به او مي

نظـر   همه فقها ـ بنا بر  ي همه فقها واليت دارند؛ يعنيواليت فقيه يعن :آيت اهللا
 دخالـت  ي واليت فقيه ـ برايشان اين قابليت هـست كـه در امـور اجرايـ     قائلين به

  .كنند

   است؟يدخالت در امور اجراي مگر فقيهكاركرد : سؤال �

 ، زمان دادستان بودم   كمن ي .  مثال بزنم  كي. فرماييد يخلط مبحث م   :آيت اهللا 
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نوشتم دادسـتان كـل يوسـف        يخواستم نامه بنويسم، م    ي م ياگر به عنوان دادستان   
كـردم االحقـر يوسـف       ي امضا مـ   ي، يا كار دين   يصانعى؛ اما اگر به عنوان كار شخص      

 ي منصب آدم، فقيه اسـت و وقتـ        كحال ي  .ى، دو حيث بود    يا يوسف صانع   ي،صانع
گويند در قضاوت    ي كه م  يآقايان( منصب ديگر دارد كه قضاوت است        ك ي ،فقيه شد 

بنا بر قول بـه واليـت،       .  منصب ديگر واليت در اجراست     ك و ي  ،)اجتهاد شرط است  
 تحصيل  خواهد اجرا كند بايد برود مقدماتش را       ي م يالبته وقت . اين مناصب را دارد   

.  ارتبـاط برقـرار كنـد      ي را ببينـد و بـا افـراد سياسـ          يبايد برود مسائل سياس   . كند
 بـه عـام در شـبهه        كام كـه تمـس     شود بگويد چون در مدرسه علميه خوانـده        ينم

 بـه هـم   يربطـ .  فالن كار را انجام بدهيم    جايز نيست، پس فعالً    ،مصداقيه مخصص 
اجرا مقدمات دارد و مقدماتش اين است اين واليت در اجرا دارد و واليت در     . ندارد

هـا را     كند، مشاور داشته باشد، صحبت كند، مـسائل را ببينـد، روزنامـه             يكه بررس 
  . بودچنين اين ;كه امام ببيند، كما اين

  هاي فقيه است؟  جزو وظايف و نقشيعال  براساس نظر حضرتواليتپس : سؤال �

رود  يتيـاج پيـدا كـرد، مـ        اح يالبتـه وقتـ   . جزو وظايفش واليت است    :آيت اهللا 
 ايـن قابليـت بـه منـصه ظهـور           يكند، قابليت را دارد و وقت      يمقدماتش را فراهم م   

  .كند يرسيد، اجرا هم م
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  قاعده عدالتدرباره : گفتار پنجم/ دفتر اول 

 بخش مكتوب

آيا به نظر شما ميان منشأ حكم عقلى و         ؛  اند   و عرفى تقسيم كرده    عقلى ظلم را به     :سؤال �
 عرفى ظلم تفاوتى وجود دارد؟

 بلكه دائماً عقـل و عـرف در مـصاديق ظلـم و منـشأ آن هماهنـگ           ،گرچه غالباً 
است، ولى به هر حال اگـر عـرف چيـزى را از مـصاديق ظلـم دانـست و عقـل بـا                        

يق احكام  هاى عقلى آن چيز را ظلم ندانست، نظر عرف در تطب            ها و دقّت    موشكافى

                                                 
علـي شـفيعي،    : بخش شفاهي آن گفتگويي است از سوي دفتر تبليغات اسـالمي حـوزه علميـه قـم، بـا شـركت                    . 1

 .اهللا صرامي، سعيد ضيايي فر و حسنعلي علي اكبريان سيف



  165  عدالت قاعده درباره :پنجم گفتار / اول دفتر

 ،ون لسان ادلّه احكـام    مترتّبه در شرع بر ظلم متّبع است و نظر عقلى غير متّبع؛ چ            
ى ذكر شده از موارد مسلّم در فقه است كه گفته             لسان عرف و مردم است و مسأله      

هاى عقلى، مقدم است و بر همين اساس هم فتواى همگان             نظر عرف بر دقّت   : شده
؛ چـون رنـگ      خون در مثل لبـاس و غيـره اسـت          بر عدم نجاست رنگ باقيمانده از     

خون عرفاً خون نبوده و معيار در فهم ادلّه همان عرف است؛ گرچه از نظـر عقلـى،                  
پس خون با رنگـش هـم موجـود اسـت و از             . تحقق عرض بدون جوهر محال است     
كن آن نظر متّبع نبوده و فتواى بر طبق آن و يجهت دقّت عقلى بايد نجس باشد، ل     

ت لباس شسته شده كه رنـگ خـون در آن مانـده، بـر حـسب نظـر       حكم به نجاس 
 .همگان فتواى به غير ما أنزل اهللا و بر خالف موازين فقهى است

ى مثالً در آيات نف   (معيار در تشخيص مخالفت حكم روايت با قرآن         : ايد   فرموده :سؤال �
گيريـد كـه معيـار در        چگونه از ايـن مـسأله نتيجـه مـى         . عرف است ) و نهى از ظلم   

 تشخيص ظالمانه بودن حكم نيز عرف است؟ 

در تماميت نظر عرف در تشخيص مخالفت روايات با قرآن كه از امـور مـسلّمه                
صـلوات  (در حجيت أخبار آحاد است، و در روايات، پيامبر اسالم و ائمه معصومين              

، هيچ گونه فرقى در مخالفـت       اند  عنايت زيادى روى آن داشته    ) اهللا عليهم اجمعين  
ه الـسنه ادلّـه               ى يا مصداقى ديده نمى    مفهوم شود؛ چون آن روايات هـم مثـل بقيـ

�� �: محول به نظر عرف است     �� ���� 	
 �� � � �� ��� �� �� ��� � �� �� �
 �� ���  و نظـر عـرف تبعـاً        �1 ������
 و غيره من المحققين همان طرز كه در فهم مفهوم معتبـر             9لسيدنا االستاذ االمام  

گردد به فهم از دليـل و         هم معتبر است و هر دو بر مى        است، در تشخيص مصاديق   
 .باشد  معتبر مىاء و بنً↕رو سيً ↨ـنسلسان آن كه لسان قوم است و كتاباً و 

 اگر نگوييم كه اصوالً معانى و مفاهيم كلّيه كمتر نياز به عرف دارد و               ،و بالجمله 
سلّم اسـت،   چه نيـاز بـه عـرف در آن مـ           به خود روشن است، به طور قطع آن        خود

 اگر تشخيص مصداق    الباشد، وا   مى تشخيص مصاديق نسبت به آن مفهوم ارتكازى      
 چـون مفهـوم   ؛مانـد بـراى عـرف     اگر نگوييم جايى نمى ـ را مربوط به عرف ندانيم

                                                 
 .4 هآي) 14(ابراهيم . 1
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 حداقل نياز به عرف در حد بسيار اندك و نادر خواهد بـود؛   ـ ارتكازى روشن است
؛ گرچه  را تعريف نمايد  ها    آن فهوم جامع از  تواند يك م   چراكه معموالً عرف هم نمى    

 . تواند معنى و مفهوم ارتكازى خود را بر مصاديق تطبيق كند مى

كند يا نه؟     مى هاى متفاوت تغيير    هاى متفاوت يا زمان      آيا مصاديق ظلم در عرف     :سؤال �
در آيـات   (در صورت پاسخ مثبت، معيار در تشخيص مخالفت حكم روايت با قـرآن              

 عرف چه زمانى است؟ ) ز ظلمنفى و نهى ا

اگر امروز بدانيم حكمى در فرهنگ ما ظالمانه، و به تبع، مخالف قرآن اسـت، از چـه                   �
ى زمان، حتى در آينـده، ظالمانـه          توان احراز كرد كه اين حكم در همه         مى راهى
 است؟

اوالً، اختالف در مصاديق ظلم را اول بايد پيدا كرد و بعد قـضاوت نمـود تـا                  
 عنـوان ظلـم در      ، حـال  كن علـى أي   يت به يك امر واقعى باشد، ول      قضاوت نسب 

 مثل عنوان ضرر و حرج است كه مورد نفى قرار گرفتـه و              ↨ـطعيققرآن و سنت    
هـا در مـورد      ى آن   پـس هـر چـه دربـاره       . لسانشان حاكم بر ادلّه احكـام اسـت       

شود و همان طرز     تفاوتش گفته شود، درباره ظلم هم همان گفته مى        مصاديق م 
بر همـه ادلّـه     ) ال حرج و ال ضرر    (ى حاكمه     كه در رابطه با موضوع آن دو قاعده       

باشـد و     مـى  ها در هر زمانى براى اهل آن زمـان         احكام معيار تحقق مصداق آن    
شود يك امرى زمانى مصداق حرج و ضرر باشـد و حـاكم بـر اطـالق دليـل                    مى

زمان كه زمـان    حرمت آن امر باشد و آن امر و موضوعش براى كسى كه در آن               
حرج است، جايز باشد و در زمان ديگر حرام، همان معنى در رابطه با ظلم هـم                 

 تشخيص فقيه است و معيـار هـم همـان زمـانى             ،جريان و سريان دارد و معيار     
ـ است كه مورد روايت مصداق ظلم است و لذا فقيه كه چنـين تـشخيص داده    

ـ دادهيعنى تشخيص مخالفت روايت با حرمت و قبح ظلم را   روايت به نظـر او   
حجت نيست و يرد علمها إِلى أهلها و در همان حال ممكن است فقيه ديگـرى                

داند و حكـم     مدلول آن روايت را مخالف كتاب نداند؛ چون موردش را ظلم نمى           
دانـد و خالصـه بـاب انفتـاح اجتهـاد مقتـضى              مدلول آن روايت را ظالمانه نمى     

 .هاست اختالف در انظار و دقت
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شود كه اگر حكمى با نگاه كالن و نسبت به غالـب              مى  حقوق گفته  ى  فلسفه در   :السؤ �
موارد عادالنه بود، اجراى اين حكم حتى در مواردى كه به طـور غيـر غالـب و بـا                  
نگاه فردى ظالمانه باشد، داراى مصلحت است؛ چرا كه نظم اجتماعى و عدالت بـه               

آيـا  . ى موارد جارى شـود      ر همه كند كه اين حكم د     معناى تساوى حقوق اقتضا مى    
در تشريع اسالمى نيز در عادالنه بودنِ احكام اين نكته لحاظ شده است؟ يـا اسـالم،                 

ى تك تك مصاديق خارجى نيز به عنوان قيـد جعـل              عادالنه بودنِ حكم را درباره    
 اخذ كرده است؟

قّ گذاران به عدل و به حـ       گذارى دأب قانون    اسالم در قانون   ]شيوه، عادت  [دأب
� �: توان از مصاديق لسان قوم گرفت       مى گذارى را هم   است و خود دأب در قانون      �� ��

 �� �� 	
 �� � � �� ��� �� �� �� �� �� �
 �� ��� و ناگفته نماند كه مفـروض در سـؤال اصـوالً ظلـم              �1 ������
شـود   قانونى محسوب نشده؛ چون در قانون رعايت حال همگان و يا غالب افراد مى             

 . بحسبهشيءلّ ظلم ك: و خالصه

 اگر حكمى از ديدگاه عرف ظالمانه بود و روايتى در ثبوت آن حكـم ظالمانـه      :سؤال �
  است؟هوجود داشت، وضعيت آن روايت در موارد ذيل چگون

 .داللت روايت بر آن حكم ظالمانه به شكل عموم باشد) الف �

 .داللت روايت بر آن حكم ظالمانه به شكل اطالق باشد) ب �

 . بر آن حكم ظالمانه به شكل صريح و مطابقى باشدداللت روايت) ج �

 ،شـود   چون خالف قرآن است، از حجيت سـاقط مـى          ؛به مقدار ظالمانه بودنش   
شـود و     مـى  كه روايت صريح چنانچه مخالف قرآن باشد، از حجيت سـاقط            كما اين 

عدم حجيت اخبار مخالف با كتاب، بـه حكـم اطـالق و عمـومش               ى بر     روايات دالّه 
������شود و ناگفته نماند       مى ى موارد ذكر شده در سؤال را شامل         همههمه و      ��� 

�! "#$%&�� � '#( �)*+ "#$%&��,-
� ./� 01 b :2,3�1 ��435�� '��36 ,(7�38 �� � 
����92  ��2;4<= 
>19?3  
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  بخش شفاهي

  عدالت و اهميت بحث از آنهموضوع قاعد

هايتان عدالت را به     مباحث فقهى و كتاب   حضرت عالى از كسانى هستيد كه در        
بخـشى از   . ايـد  عنوان معيارى براى شناخت صحت و سـقم روايـات بـه كـار بـرده               

هـاى شـما،     هاى ما را پيشتر پاسـخ فرموديـد، سـپس مـا بـر اسـاس پاسـخ                  سؤال
رسـد بـراى مـنقح شـدن         به نظـر مـى    . ه كرديم يخدمتتان ارا هاى ديگرى را     سؤال

يـك بحـث دربـاره مبـانى ايـن          : دو زمينه بايد بحث بشود    بيشتر قاعده عدالت، در     
  .ى آن است قاعده، و ديگرى درباره ادله

  عدالتهاجمالى از مبانى قاعد

كـنم كـه اگـر        مـى  ي عدالت، به سه مبناى مهم آن اشـاره         از ميان مبانى قاعده   
يكـى ايـن اسـت كـه آيـا          . موافق باشيد، بحث خود را از اين مبـانى شـروع كنـيم            

دالت همواره متغير است يا همواره ثابت، و يا برخى ثابت و برخى متغير              مصاديق ع 
كه، اگر مصاديق متغير دارد، ارتباط تغيير مصداق بـا تغييـر             است؟ مبناى دوم اين   
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حكام چگونه اسـت؟ و مبنـاى     حكم شرعى بعنوان ارتباط عالم مالك و عالم جعل ا         
الت را دارد؟ بعد از بحث از       كه بشر تا چه حد توانايى شناخت مصاديق عد         سوم اين 

 .شود  مىمبانى، بحث ادله مطرح

  عدالتهى قاعد اجمالى از ادله

تان مطرح فرموديـد و آن مخالفـت          هاى فقهى  ها و كتاب   در درس  يك دليل را شما   
 يعنى از ديدگاه عرف ظلم      ؛وايت ظلم عرفى باشد   در صورتى كه ر   . روايت با قرآن است   

ى عـدالت    هاى ما ارايه فرموديد، بحث حكومت ادله        سؤالباشد، در اولى پاسخى كه به       
برخـى نيـز    . ى احكام را نيز بيان فرموديد؛ مانند حكومت قاعده الحرج و الضرر            بر ادله 

ى عدالت، نه به شكل     ى احكام است به دليل لـب        و آن تقييد ادله    اند  دليل ديگرى گفته  
پذيرنـد و هرجـا كـه روايـت          حكومت؛ يعنى مردم به صورت ارتكاز ذهنى، ظلم را نمى         

اگـر اجـازه   . كننـد  حكم مطلقى را گفته باشد، خودشان مصاديق ظلم آن را خارج مـى         
  .كنيم بفرماييد، در اين مصاحبه، از بحث مبانى شروع مى

 كند؟ و منشأ اين تغييرات چيست؟ ازه تغيير مى اندمصاديق عدالت و ظلم تا چه �

 هاى علميه لزوم تحقيقات جديد در حوزه

گونـه    ايـن كـه در  من از كار شما آقايان و تحقيقات پژوهشكده، مخصوصاً از اين  
به هر حال، ما مـوظفيم هميـشه        . كنيد، خيلى خوشحال هستم     مى مسايل تحقيق 

امروزه در تمام مراكز علمـى دنيـا،        . هاى علميه بيفزاييم    تحقيقى بر تحقيقات حوزه   
آيـد كـه      مـى  هايى به وجود    آورىشود و نو    مى به طور مرتب بر تحقيقاتشان افزوده     

هاى علميه، گرچـه بـه ايـن جهـت هـم              متأسفانه در حوزه  . بسيار هم ارزنده است   
اهتمام شده، اما اين امر به عنوان يك اصل قرار داده نشده كه بر مبـانى جديـدى                  

 روى مبانى كار كردن و مبانى جديدى از جمله در           9خمينىالبته امام   . كار كنيم 
 مسأله شهرت    هم در  vانى جديدى را ارايه فرمودند و آقاى خويى       قاعده الضرر، مب  

اين مبانى قابل تقدير    . چنين در مباحث ديگر    ه فرمودند و هم   يمبناى جديدى را ارا   
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گـذار اصـل     شـيخ هـم بنيـان     . است و از مرحوم نائينى و آخوند گرفته شده اسـت          
 داشته و بـه خـوبى       ها به اين كار اهتمام      بزرگان ما هم در حوزه    . تحقيق بوده است  

  . اند ههم تحقيق كرد

  عدالتهاستدالل به مخالفت با قرآن در مورد قاعد

بينـيم كـه وقتـى روايـت كـم           در بحث مخالفت با قرآن، ما در بعضى موارد مى         
 روايت را كنار بگذارنـد، بحـث مخالفـت بـا قـرآن را مطـرح        اند  بوده، چون خواسته  

بـه  . وده، فتوا هم بـوده، مطـرح نـشده اسـت          ؛ اما جايى كه روايات زيادى ب      اند  كرده
 »كتـاب القـصاص   «عنوان نمونه در باب قصاص روايات زيادى داريم و مـا هـم در               

 1. آورديمراها  آن
كه اگر مردى زنى را بكشد و اولياى زن بخواهند مرد را بكشند، بايد نصف ديه                

 قبالً بايد ديه را     گويند كه  تازه مى . را به اولياى مرد بدهند و بعد او را قصاص كنند          
در مقابل، اگر زنى مردى را كشت، اولياى مرد ايـن           . ها فروع مسأله است   اين. بدهند
معروف بين فقها همـين فتواسـت، و چيـزى هـم در مقابـل داده                . كشند  مى زن را 
  .روايت هم به همين معنا اشاره دارد. شود نمى

 ) فاضل ديهرد(اى از مخالفت روايت با قرآن  نمونه

جا روايتى از ابى مريم نقل شده است و مضمونش ايـن اسـت اگـر زنـى                   يندر ا 
ى ديـه را      مردى را بكشد و اولياى مرد بخواهند زن را بكشند، اولياى زن بايد بقيه             

كه چنين روايتى هست، در كتاب قصاص مورد تعرض          به اولياى مرد بدهند، با اين     
  .2) هستدر تهذيب شيخ(قرار گرفته 

 يخ طوسى با مسأله مخالفت روايت با قرآنبرخورد دوگانه ش

گويـد ايـن مخـالف قـرآن         خواهد اين روايت را رد كند، مـى        شيخ وقتى كه مى   
                                                 

 . به بعد162 ، ص↕ بالحرّ، كتاب القصاص، قصاص الحرّ↨ـلسي شرح تحرير الو فيلينقيوسف صانعى، فقه الث. 1
ـا ی ُتقتـل و يـؤدّ : قتلـت رجـاً� قـالة إمـرأ�V   قـال ،7 جعفـرأ£,  عـن ،نصارى مر}� ا�� £, عن أ  .2 ّ �kتهـذيب   (.ا�ـال ّيـة�� ول

 ).717، ح 183، ص 10حكام، ج األ
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	��������كه مخالف آيه     است؛ براى اين   �� ������ ديگر چيـزى    ، است و بنابر اين آيه     1
  .نبايد بدهند
 همـين  بينـيم   مـا مـى  2. اسـت چنين اين روايت را مخالف سنت دانسته  وى هم 
؛ يعنى هنگامى كه اولياى زن مرد قاتل را بكشند، در           جا هم وجود دارد    نكته در آن  

  .جا آن را مطرح ساخته است جا مخالفت با قرآن را مطرح نكرده، ولى در اين آن

 )وجوب نماز قضاى پدر بر پسر(اى از مخالفت روايت با قرآن  نمونه

) سـرارهم أس اهللا قد( فقهاى مابرخى از بزرگان   . كنم نمونه ديگرى را عرض مى    
فرمودند كه پسر بزرگ بايد نمازهاى پدر را قضا كند؛ ولو فوت شدن نماز ناشـى از                 

در روايات گفته شده است كـه اكبـر اوالد يـا ولـى قـضا                . روى عمد و طغيان باشد    
 كه اين حكم اند هجا اين شبهه را مطرح كرد برخى از فقهاى ديگر، در اين . 3كند مى

�� �: فرمايد ين آيه قرآن است كه مى     خالف ا  	�� �� �� 	���� �� ��� ��� ���� �� �� 	�  يعنـى كـسى   4؛
تواند به دوش بگيرد او نمازش را از روى طغيان تـرك كـرده               ديگرى را نمى  » وزر«

 بـدين جهـت، برخـى فقهـا كـه امـام             ،است، پس چرا پسر بزرگ او بايد قضا كنـد         
 كه ترك نمـاز بـا       اند  دى جارى كرده  اين حكم را در مور    هاست،   نيز از آن   9خمينى

كه پدر به مسافرتى رفته و يا مريض شده و نتوانسته نماز             عذر بوده باشد؛ مثل اين    
جا اسالم اين بزرگوارى و ارفاق را كرده و قضاى نمازهايى را  در اين. خود را ادا كند

 . استكه پدر در مدت بيمارى نخوانده، بر پسر بزرگ واجب كرده
 و خـوب    انـد   در برخى موارد، فقها به دنبال مخالفت با قـرآن رفتـه            ،به هر حال  

كـنم كـه ايـن     البته ادعـا نمـى  ـ ؛ اما موارد ديگرى در فقه ما هست  اند جواب داده
به مسأله مخالفت با قـرآن يـا   ) س اهللا اسرارهمقد(  كه فقهاى ما ـ موارد زياد است

بايـد اول اصـل     . نده اين است  به طور كلى اصل مبناى ب     . اند  مسأله عدالت نپرداخته  
                                                 

 .45 هآي) 5(مائده . 1
ا]  الكتب�V رها  تكّر أی[و Ì مع هذا : 717، ح 183، ص 10حكام، ج ألتهذيب ا. 2 ت pّهـا ...  ل<�خبـار pّهـافـة�±� و روا-�

 Í�ا �� , ّنه � �� � كO\ من نفسهÎّحت -,  . ...نسان عP أ
 .13527 از ابواب صوم، ح 23، باب 329، ص 10 عاملى، وسائل الشيعه، ج حرّ. 3
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مبناى فقهـى بنـده در      . هايش مبناى فقهى را بپذيريم و بعد بياييم به سراغ اشكال         
  :قاعده عدالت چند مقدمه دارد

 عدم حجيت روايات مخالف قرآن

.  اين است كه روايات خالف قرآن و خالف سـنت، حجـت نيـست              :ى اول   مقدمه
، 1» نشده چنين رواياتى از ما صادر    « كه   يا تعبير اين است   : تعبيرهاى مختلفى شده  

�: ، و گفته شده   2»زخرف است «كه   اين يا������ ���! "�
 �#
قطـع نظـر از     . 3&%�$
  :اند سخنانى كه ائمه و خود پيغمبر كه فرموده

، »روايات ما را بر قرآن عرضه كنيد؛ اگر مخالف آن بود، به روايت عمل نكنيـد               «
گويد كه كتاب    حديث ثقلين مى  . كند  داللت مى  اصالً حديث ثقلين نيز به اين معنا      

�و عترت    '()�� *+ ,�-��هـا بـا     اين #=� &;4� ��-�9 : 5;<!� �0123� 4 561 �78�9 */, .
، مطلبـى بـر خـالف       bاگر در روايات وارد شـده از عتـرت        . شوند  نمى اند و جدا    هم

 .قرآن باشد، عترت از قرآن جدا خواهد شد

  با قرآن مخالفت با تباين استمقصود از مخالفت روايت

مطرح  5 در رسائل  v با قطع نظر از روايات بسيارى كه ما داريم و شيخ           ،بنابراين
. گويـد  ، خود حديث ثقلين نيـز همـين را مـى          اند  ساخته و ديگران هم مطرح كرده     

 انـد   البته فرموده . پس اين يك اصل است كه روايات مخالف با قرآن، حجت نيست           
نحو تباين است؛ چون اگر مخالفت به نحو عـام و خـاص باشـد،               منظور مخالفت به    

ـ اساسـاً دأب و د    .  كه اين اصـالً مخالفـت نيـست        اند  فرموده يشـيوه و عـادت     [ند[ 
اصـالً از نظـر     . آيـد   مـى  گونـه اسـت كـه اول عـام و بعـد خـاص              گذارى ايـن   قانون
ى جزئيـه    اگر چه موجبه  . گذارى و مقام اثبات خاص و عام هم تخالف ندارند          قانون

                                                 
 .69، ص 1محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج . 1
 .همان. 2
 .343، ص 2 صالح مازندرانى، شرح اصول كافى، ج مال. 3
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 عام و خاص با هم      اند  هاز نظر تكوين، نقيض سالبه كليه است، اما در عين حال گفت           
گوينـد   كننـد و مـى   سازند و اين دو را با حمل عام بر خاص با يكديگر جمع مى           مى

  .جا وجود ندارد تعارض اين
 .ىيا تباين حقيقى يا تباين حكم:  مخالفت به تباين باشد:ى دوم مقدمه

 ص مخالفت روايات با قرآن عرف است معيار تشخي

جـواهر   مخالفت با ظاهر قرآن است به فهـم عـرف كـه صـاحب                :ى سوم   مقدمه
 الّـا ، و   :معصومين و حق نيز همين است، نه مخالفت با قرآن به فهم ائمه              1فرمود
دهيد ظاهر قـرآن بـا       مى تواند معيار باشد؛ چون شما هر روايتى را كه احتمال          نمى

دهيد كه امام از اين روايت چيز ديگرى اسـتفاده           احتمال هم مى  آن مخالف است،    
تـوانيم روايـت     با چنين معيارى، چگونـه مـى      . باشدگونه نظر داده     كرده باشد و اين   

 فخـالَ «عـرف از    . يـك ظـاهر اسـت     »  قرآن فخالَ«مخالف پيدا كنيم؟ خود كلمه      
� فهمد، و اگر آن را حمل كنيـد بـر           ظاهر القرآن مى   فخالَ» قرآن ����� �? "�@A� B�C% 

D+#EF+:&,     كه چنين مخـالفتى اصـالً      گذشته از اين  .  خود اين خالف ظاهر است 
فلـذا ايـن از اشـتباهات بـزرگ     . آيـد  تواند باشد؛ چون شبه دور الزم مى   ميزان نمى 

 bچـه ائمـه     است كه خيال كرده خالف قـرآن يعنـى خـالف آن            ;حدائقصاحب  
عه و مضايقه، به صورت مفصل بـه ايـن           صاحب جواهر در بحث مواس     2.فهميدند مى

 حـق   3.مطلب اشاره دارد كه مراد از مخالفت با قرآن، مخالفت با ظاهر قرآن اسـت              
  .اين هم مبناى سوم. هم همين است

 در مخالفت روايت با قرآن فرقى بين آيه خاص يا عام نيست 

كند كـه خـالف       اين است كه در خالف قرآن بودن، فرقى نمى         :ى چهارم   مقدمه
؛ يعنى فرقى ندارد كـه در       ى خاص به او باشد يا خالف يك آيه عامى باشد            يك آيه 

                                                 
 .98، ص 13محمد حسن نجفى، جواهر الكالم، ج . 1
 .355 و 346، ص 6، ج ↕ربحرانى، حدائق الناض. 2
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ى ربا كـه عـرض كـردم در           اين مورد خاص با هم تخالف داشته باشند، مثل قضيه         
كند كـه شـما مطلبـى را در           نمى چنين فرقى  ؛ هم مورد خود ربا با هم تخالف دارند      

�� 2	H� �,� 9���: روايات بيابيد كه بر خالف آيات عـدالت باشـد          	,� �)� �1 	�� �� 	I ��� �F���	
 ��  و  1+�
J� �� �! �� J�7 �� 	K �LM
 �� �N �@	< �O �N� �P 
	Q�  و   ��2� �LR
 �� � �+ ��� �/ 	�S	0 �F �<	� T3      مقصود من متن آيـات 

، نـه در    »ظـالم نيـست   «،  »كنـد  ظلم نمـى  «،  »خداوند عادل است  «. و روايات است  
 اصـول مـذهب     ويه هم اين است كـه عـدل جـز         عقيده امام . تكوين و نه در تشريع    

  .است، هم در تكوين و هم در تشريع

 )ظالمانه بودن طالق در برخى صور(اى از مخالفت روايت با قرآن  نمونه

زنم كه يا خودش و يـا اطالقـش بـا عـدالت سـازگار                حاال يك مورد را مثال مى     
�: گوييد نيست؛ مى  *+ �S
 U/V���U�)��
 W�&4   عـام اسـت كـه    و اين يـك نبـوى 

قبول هم داريم كـه او اختيـار        . گويد مرد اختيار دارد زن را طالق بدهد        مى

گيـرد كـه     فرض كنيـد زن در مـشكالتى قـرار مـى          . دارد زن را طالق بدهد    

اگر زن به مرد بگويد كه مـرا طـالق بـده،            . تواند با اين مرد زندگى كند      نمى

توانيم كه بگـوييم    نمى .ام را هم پرداخت كن، اين ظلم به شوهر است           مهريه

شوم، مرد بايد هم طالق بدهد و هم         چون من اذيت مى   : زن حق دارد بگويد   

شود همانند آن مرد دليجانى كه هم پياز بخورد، هم  اين مى .هريه را بدهدم

اى به    قطعاً چنين اجازه  . اين ظلم به مرد است    . شالق بخورد، هم پول بدهد    

اما اگر  .  بايد آن را جور ديگرى رفع كند       اگر مشكل دارد،  . شود  نمى زن داده 

تـو آن  ـ دهم، من را طـالق بـده      مىام، پس هرى را كه از تو گرفتهبگويد م

هايمان پاره    ها كت   طرف جوى و من اين طرف جوى، و به اصطالح اصفهانى          

�نشودـ در اين صورت، اگر بگوييم كه زن اين حق را ندارد و               *�+ ��S
 U/�V��
                                                 

 .90 هآي) 16(نحل . 1
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U�)���
 W��&1 يم و مرد حق دارد كه به او بگويد كه چندين ميليون هـم بـه آن       دار
ن و به من بده، تا تو را طالق دهم و يا بگويد كه پدرت بايد بـراى مـن ده                     اضافه ك 

�سؤال اين است كه آيا اگر اطالق        . سال كارگرى بكند   *�+ ��S
 U/V���U�)���
 W��& 
تـوانيم   يست؟ آيـا مـا مـى      اين موارد را هم شامل شود، اين كار ظلم است يا ظلم ن            


	Q� يابد؟ و يا آيه      بگوييم كه اين اطالق تا بدين جا ادامه مى         �LR
 �� � �+ ��� �/ 	�S	0 �F �<	� T2  و 
 آيه 	X� �� �F��Y�	
 �* �Z� � 	[� �!   گيرد؟  و آيات ديگر جلوى آن را مى��3�

هد خوا  مى ام كه اگر زن طالق خلع        گفته 4لذا بنده در موافقت با قدماى اصحاب      
 بدهـد و    اش را   و زندگى با شوهر براى او خوشايند نيست و حاضر است كه مهريـه             

فقهايى مانند شيخ طوسى و ديگران، شايد       . طالق بگيرد، مرد بايد او را طالق دهد       
.  كه در اين صورت مرد بايـد او را طـالق دهـد             اند  هزار يا نهصد سال قبل فتوا داده      

را طالق بدهد و اگر طالق ندهد، محكمه گويم كه موظف است آن زن  بنده هم مى
�كه اطالق    كند؛ براى اين   طالق دادن مجبور مى   به  او را   U�)���
 W��� *+ �S
 U/V��& 

كه اين سخن كه طالق بـه دسـت مـرد     شود؛ كما اين  نمىديگر اين موارد را شامل 
خواهم تو را طالق دهم      گويد مى   مى مرد به زن خود   . است، اشكال ديگرى هم دارد    

سـنگ  : مهريـه نـدارم بـه تـو بـدهم         : گويد  مى مرد. ام را بده    گويد، مهريه  و زن مى  
��Q	��� دهـم از بـاب        مـى  اما با اين حـال، تـو را طـالق         . ات وا شود    بينداز، قلوه  �%� �� �4	2 

 �+� � �\�S�در . دهم، اما حاال هيچ چيزى ندارم      اگر بعدها چيزى به دست آوردم، مى      . 5
� +�* «ه آن طالق درست نيـست؛ چـون         اين صورت هم به نظر بند     �S
 U/�V��� W��

U�)���
 كه چون مرد مهر داده و اند عقال هم پذيرفته  . ، درباره طالق متعارف است    6&
كه مهر را ندهـد و زن   زن را گرفته، پس مهر را به او بدهد و زن را رها كند، نه اين           
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زن هـم   . سـت نه رويى در وطن دارم، نـه در غربـت دلـم شـاد ا              : گفت. را رها كند  
ـ   بضعش را در مقابل مهر داده و        . شوهر شود، هم مهر نداشته باشد      بى ضع را  حـاال ب

شود و ايـن خـود، در زنـدگى           مى سرپرست شوهر و بى   گرداند؛ بى  به خودش بر مى   
�پس  . مشكلى است  *+ �S
 U/V���U�)���
 W��&       اگـر  . گويـد   طـالق متعـارف را مـى

. ه زن و قبيح عقلى است و قبح عقاليى دارد         بخواهد چنين طالقى بدهد، باز ظلم ب      
كـه خـودم     ه بدهى قبلى مربوط است، نه اين      جا بحث خاص خود را دارد و ب        در اين 

��زن را طالق نده، تا . را جورى كنم كه بدهكار بشود � �\�S �+ �4	2 �� ��	Q�� �% . نيايد1

   عدالتهاشكاالت قاعد

 شارع خودش عدالت را رعايت كرده است

 آقايان به عرض بنده اشكال كرده و گفته بودنـد همـه كارهـاى خـدا                 بعضى از 

	T/��Q : دهد گذارد و قرار مى    عدل است؛ چون همه چيز را جاى خود مى         �L�R
 �� � �+ ���

 	�S	0 �F ، يا   �2	>�J� �� �! �� J�7 �� 	K �LM
 �� �N �@	< �O �N� �P ؛ يعنى ما اظهار    »خدا عادل است  «، يا   ��3�
�� ,� �H� 9� �2	 كنيم؛   نظر نمى  	I �� �F���	
 �� اگـر سـخن صـحيح      . ، يعنى ما كـارى نـداريم      4+�

اى دارد كـه خـدا        شـود و ديگـر چـه فايـده         باشد، اين آيات همانند معما گفتن مى      
فهميم عدل چيست و اين چه اثـرى          نمى ما كه . كارهاى خداوند عدل است   : بگويد

�� �� �2	H� �,� 9� . دارد؟ اصالً خالف قرآن است     �+ � �+ ���I#@]+  	I �� �F���	
 ��2 I#� �̂ �� *� 	+ ��� �<� �̂ �� 5�
	" 	+ �# �7 	,� �)	<	
و    است 5J� �� �! �� J�7 �� 	K �LM
 �� �N �@	< �O �N� �P �_� .  مشمول آن است   ��� �F �̀  �� �+� 

a �� �1 �* 	+ 	*9 M��� 	b �B �c�S �< �!6 ، � �\�S��� �B �c	
 �H� ��9 	�  ي قـرآن  ها مشمول آن آيه، همه اين�9�7
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گويد، آن آيـه      مى چه اين شخص   بر اساس آن  . ؛ چون ظواهر قرآن معتبر است     است
بدانيـد همـه كارهـاى      ! آقايان«: خداوند بفرمايد . خورد شود معما و به درد نمى      مى

اشكالى ندارد كه   : گويد فهمم، مى  ، و اگر آن شخص بگويد من نمى       »خدا عدل است  
ايـن گونـه سـخن گفـتن        . عدل است فهمى، اما تو بدان كه تمام كارهاى خدا          نمى

پـس  . و قطعاً خالف ظـاهر قـرآن اسـت        اى براى من دارد؟       خداوند چه اثر و نتيجه    
چه در فهم مخالفت با آيات عدل و ظلم معتبر است، آن است كـه مـردم آن را                    آن

 .دانند  مىعدل يا ظلم

 شود  عدالت باعث هرج و مرج مىهقاعد

 در عـدل و مـصاديق آن ممكـن اسـت            آيد كه مردم    مى جا اين شبهه پيش    اين
روزى يك چيزى عدل بوده و يك روز ديگر عدل نيـست، و يـا               . اختالف پيدا كنند  

 .روزى يك چيز معروف بوده و يك روز هم چيز ديگرى معروف است

  عدالت به الضررهتشبيه قاعد

اما اين شبهه اوالً، به خود آيات قرآن، به قاعده الحرج، قاعـده الضـررو قاعـده                 
ر نقص مى  يشود س .    يك روزى يك چيز ي     سر نيست؛ چون   سر بوده، يك روز ديگر ي

ثانياً، جواب اين اشكال اين است كه اگـر بنـا شـود    . آن شرايط دگرگون شده است    
بعضى مصاديق يك مطلقى يك روز ظلم بوده باشد، در اين صورت فقيه بـر طبـق                 

يهى ظلم بوده باشـد، بـر       دهد؛ و يا كل حكمى يك روز به نظر يك فق           آن فتوا نمى  
گفتنـد بايـد رد نـصف ديـه          دهد مثل بنده كه رواياتى را كه مى        طبق آن فتوا نمى   

 پس آن فقيه در آن روز بر        1.بشود، ظلم دانستم و گفتم، نبايد بر طبق آن نظر داد          
 دهد؛ اما اگر فرداى آن روز شـرايط عـوض شـد و ديـد               اساس اين روايات فتوا نمى    

اين اختالف، بـه اخـتالف در احكـام بـر           . دهد  مى ه ديگر فتوا  عدل است، فقي  ها   آن
 .گردد نمى

                                                 
 .162القصاص، ص يوسف صانعى، فقه الثقلين، كتاب . 1



 رويكردي به حقوق زنان  178

 منشأ اختالف فتوا

ميان اختالف فتوا به دليل تغيير مصداق عدالت و اختالف فتوا به دليل اخـتالف نظـر                  �
س ل به عـدم تـنج     يفقها در فهم از روايات، فرق زيادى است؛ در زمانى كه عالمه قا            

كردند؛ ولى    مى اشتباهها   گان را تخطئه كرد و گفت آن      شد، فتاواى گذشت  » بئر ماء«
دهـد، و در عـين    داند و بـه آن فتـوا مـى    وقتى امروز فقيهى يك حكم را عدل مى  

كه در زمانشان آن حكم ظلـم بـود و بـه آن فتـوا     ـ حال، فقهاى صد سال پيش را  
 .كند  تخطئه نمى ـدادند نمى

 .اين هم تخطئه است

در آن زمان فتواى آنان درست بـود و حـق داشـتند كـه               گويد   كند؛ مى  تخطئه نمى  �
 .روايت را به دليل ظلم كنار بگذارند

 )اثاثيه زن و گرفتن مهريه(اى از اختالف فتوا به دليل تغيير عرف  نمونه

گويد برداشت   در واقع، مى  . اگر تخطئه نكند كه بهتر است و اصالً اشكالى ندارد         
شبيه اين  . چنين است و معذورم    شت من هم  آن فقيه آن بوده و معذور است و بردا        

يد، مرحوم سيد در ملحقات عـروه هـم           در باب اثاثيه زن نيز وجود دارد و در قاعده         
ى او باشد و بخواهند بدانند   اگر زنى از دنيا رفت و اموالى در خانه      1. است ذكر كرده 

اى  نانهفرمايد آن چيزهاى ز  مى7كه كدام يك مال زن است و كدام مال مرد، امام     
 البته ممكن است كه در روزگـار        2.آورد، از آنِ زن است      مى را كه زن به خانه شوهر     

 .برده است  نمىى شوهر ديگرى، چنين نبوده و زن اين اشيا را به خانه
 آورده اسـت و مـن هـم در كتـاب            3زنـم كـه شـهيد      مورد ديگرى را مثال مـى     

الف پيدا كردند و مـرد بگويـد        اگر زن و مرد در مهريه اخت      . ام   اشاره كرده  4القصاص
اى، كدام يك مدعى و كدام منكر اسـت؟ زمـانى             ام و زن بگويد نداده      مهريه را داده  

؛ يك زمان ديگرى به عكس است و هر دو هـم درسـت   زن منكر و مرد مدعى بوده  
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گويـد   بوده است؛ زيرا در زمانى كه قبالً بنا بوده مهريه را بدهند، زن وقتى كه مـى                
 اى، قولش خالف ظـاهر اسـت و چـون خـالف ظـاهر اسـت،                 من نداده مهريه را به    

ى   ها مهريـه را بگيرنـد و بـه خانـه            و در زمان ديگر بنا نبوده كه زن       . شود منكر  مى
  .شود ند، در اين حال، قول مرد خالف اصل است و منكر مىشوهر برو

 ها و مبانى و عقايد  تغيير مصداق عرفى عدالت به تغيير ارزش

 و آن   هـا، مبـانى، عقايـد       چيزى را ظلم بداند يـا ندانـد، متـأثر از ارزش           كه عرف     اين �
هـا آرام آرام تغييـر يافتـه و مبـانى       اى ارزش   اگر در جامعـه   . كلياتى است كه دارد   

توانـد مـالك      مى جا درك عرف چگونه    اسالمى فراموش يا انكار شده باشد، در اين       
 قرار گيرد؟

اد ندارد كه اصل زيـر بنـا بـراى او غلـط       در مورد عدم اعتقاد به اصول، اگر اعتق       
مطلب شما كلى است و     . شود اصوالً عدم اعتقاد، سبب نفى ظلم عقاليى نمى       . است

 . بايد با مثال بيان شود

 تغيير مصداق عرفى عدالت به تغيير مناسبات اجتماعى

عـالى آن     شود، مربوط است به نصف بودن ديه كه حضرت         مثالى كه خيلى مطرح مى     �
اين موضوع درباره يك حكم ديگرى مانند وجوب نفقـه بـر مـرد              . دانيد مى را ظلم 

خـورد، بـدين    دهد و زن فقط نفقه مى گفته شده است كه چون مرد نفقه مى    . است
شود؛ ولى اگر زن را      جهت اگر مردى را بكشند، لطمه اقتصادى به خانواده وارد مى          

اى كـه آرام آرام ديگـر        در جامعـه  . شـود  بكشند، لطمه اقتصادى چندانى وارد نمى     
جا بـه    اند، در اين    كنند و در هزينه زندگى مشترك       مى ها مثل مردها هر دو كار       زن

به همين دليـل، مـا امـروز احـساس          . شود  مى سانى وارد  هر دو لطمه اقتصادى يك    
ها هيچ    ديدند كه زن   كنيم كه رد فاضل ديه ظلم است؛ چون فقهاى گذشته مى           مى

 .دانستند  نمىاين مقدار ديه را ظلمبار اقتصادى ندارند، 

خواهد چـه درسـت      اين اعتبار مى  . فرماييد، يك اعتبار است     مى كه شما  اوالً اين 
كـه در بـاب ديـه، ديـه          چرا؟ براى ايـن   .  حد نفسه تمام نيست    فيكند؟ اين اعتبار    

چنين ديه انـسانى كـه هيچـى         ادر، اگر پسر باشد كامل است؛ هم      ى در شكم م     بچه
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كـار كامـل      ديه يك آدم بـى    . خاع يا دست و پايش قطع شده، كامل است        ندارد و ن  
 يك پاسخ كه حرف شما موارد       اين .ديه كسى كه زن نگرفته هم كامل است       . است

 .نقض بسيارى دارد
فرماييد، ناتمام اسـت و هـيچ در روايـات بـه ايـن               ثانياً، اين جهتى كه شما مى     

. بهاى جان است    براى جان و خون    كنم كه ديه    مى بنده عرض . اى نشده است    اشاره
 ايـن   7امـام ،  1 تغلـب  در روايت ابان بن   . بهاى جان است، مساوى است     وقتى خون 

در . دانـم  بنابر آن روايت، اگر چه من آن روايت را درسـت نمـى            . جواب شما را نداد   
در باب ارث اين حرف آمده و از معصوم سؤال كردند           . آن روايت دست جعل هست    

جـا ائمـه عنايـت     خـواهم بگـويم كـه در آن    مىـ صف مرد است  كه چرا ارث زن، ن
 اين جـواب را  7امام 2.»چون بر مرد جهاد و نفقه است«: فرمايد  مىداشتند ـ امام 

  .مطابق فكر شخص داده است

 دانستد  كه قبالً تفاوت ديه زن و مرد را ظلم نمى علت اين

 ابـان وقتـى    ـ له استكه اظهر روايات مسأـ و اما در باب ديه، در صحيحه ابان  
شـود كـه     پس معلوم مى  . فرمايد كند، امام هيچوقت به اين توجه نمى       پافشارى مى 

 كه ديروز ظلـم     عرض كردم درست هم نيست، اما علت اين       . اين درست نبوده است   
و ثانيـاً، بـه     . دانستند، اين است كه اوالً، آمار كشت و كشتار در جوامع كم بود             نمى

يابيـد كـه ديـه      شما در عبارات فقهاى ديروز هيچ نمـى       . تشده اس  صغرا توجه نمى  
ابـان بـه عقـل تمـسك        . روايات ابان در ارش اسـت     . زن، نصف ديه مرد شده باشد     

جست و اشكال كرد و گفت چرا يـك انگـشت ده تـا، دو انگـشت بيـست تـا، سـه           
مـن روايـت را     . (انگشت، سى تا و چهار انگشت بيست تا؟ اين خـالف عقـل اسـت              

فقهاى ما بـه    . چه را كه شما فرموديد، نيامده است       جا آن  در اين ).  انمد مضطرب مى 
شده؛ امـا     نمى چون توجه به صغرا نداشتند، توجه به كبرا هم        . صغرا توجه نداشتند  

. كننـد   مـى  ها رواج يافته، اعتـراض      امروز كه دنيا، دنياى فكر شده و اين گونه بحث         
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كـه   پـس عـدم بحـث فقهـا و ايـن     . يمامروز مسأله برانگيز شده و ما بايد جواب ده  
فقهاى ديروز حرف ما را نفرمودند و ظاهر روايات را گرفتند، بدين جهت است كـه                

هـا    اصالً فقه براى ايـن اسـت كـه ديـروزى          . اشكال خالف قرآن به ذهنشان نيامده     
ها اضافه شده و تـا ظهـور           و ذهن  اند  هها آمد   آمده، بعدى  ه ذهنشان نمى  چيزهايى ب 

پس به صغرا توجه نشده تا توجـه بـه جـواب هـم              . يابد  مى ادامه 7حضرت مهدى 
شيخ طوسى در آن جـا      . كه اين روايات مخالف قرآن است       توجه نشده به اين   . بشود

  :، در اين طرف فرموده1 بودچون روايت كم
خالف   	��������	
 �� جا چون روايات زيـاد بـوده و فتـواى           و اما اين   3 است؛ �2������

اشته، اصالً به ذهن او نيامده كه اگـر آن خـالف اسـت، ايـن هـم                  فقها هم وجود د   
  كند؟  مىخالف است و چه فرقى

 كند  عدالت هم سرايت مىهاشكال قاعده ال ضرر به قاعد

يكى از  . ايد   ديگر اين است كه شما عدالت را به الحرج و الضرر تشبيه فرموده             اشكال �
كـه فقهـا ايـن قاعـده را در          ى الحرج و الضرر اين اسـت          ها به اصل قاعده     اشكال

 كه دليل ديگرى هم وجود دارد؛ يعنى فتوا از جاى ديگـر     اند  همواردى جارى كرد  
. ى الحرج و الضرر بوده باشد       پس معلوم نيست واقعاً مستند فقها قاعده      . روشن است 

 . فرموده است4 آقاضيااين اشكالى است كه مرحوم

. گفـت  و در فلسفه هم حصه مـى      ا. او اهل حصه بود   . خدا رحمت كند آقا ضيا را     
قلـم   دانـستند  بزرگان ما در نجف وارد مسائلى مانند فلسفه شـدند كـه آن را نمـى              

آخوند كه شكست، آقاضيا حصه گفت و مرحوم نائينى جمع بـين ضـدين گفـت و                 
 كتاب اطعمـه و اشـربه را        . رد كرد  7ى اينها را امام     و همه  متمم جعل درست كرد   

 و فـسخ پـر از       5ويـد، همـين جـواهر در بـاب طـالق          جاى دورى نر  . مالحظه كنيد 
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جا، در مورد زنى كه زنـدگى بـراى او حرجـى             در آن . تمسك به قاعده الحرج است    
تواند برود بـه محكمـه و طـالق           كه زن به حكم الحرج مى      اند  هها گفت   است، بعضى 

ام به ياد ندارم در كدـ  يا تذكره  1 قواعدهاى خود در عالمه در يكى از كتاب. بگيرد
اند آن  هديگران گفت. جا نكاح را فسخ كند  احتمال داده كه زن بتواند در اين ـكتاب

� آنان   ازن نزد حاكم برود تا حاكم او را طالق دهد؛ زير           *�+ �S
 U/V���U�)���
 W��& 
. دهد؛ چراكه حاكم ولى ممتنع است       و حاكم از باب الحرج او را طالق مى         اند  گرفته

توانـد    يا فرموده كه الزم نيست نزد حاكم برود؛ بلكـه مـى            ولى عالمه احتمال داده   
امام هم فتوايى شبيه اين داشـت و دربـاره زنـانى كـه              . خود زن نكاح را فسخ كند     
شـان مـشكل اسـت و كـسى           شدند، فرمود اگـر زنـدگى      شوهرانشان مفقوداالثر مى  

 امـام   توانند خود را مطلقه كننـد؛ حتـى         مى را بدهد، خودشان  ها    آن نيست تا نفقه  
 .فرمود محكمه هم بروند نمى

 بود؟» الحرج «vمدرك امام �

�بله،  a�1�& فرمود محكمـه    توانند خود را مطلقه كنند؛ حتى امام نمى        مى.  بود
اشكالى كه عالمه كرده، اين است كه گفته خود محكمه رفتن زن بـراى              . هم بروند 

ود و خـدا    كنـد و فيمـا بـين خـ          فسخ مى  ،بنابراين. درخواست طالق، حرجى است   
 .جا الحرج آمده اين. شود قضيه تمام مى

 باشد؟ چرا حرجى مى �

حرف عالمـه مربـوط بـه آن زمـان          . كه محكمه رفتن حرجى است      براى اين 
دادگـاه حرجـى    ! چطور حرجى نيست  . ؛ اآلن كه اصالً كشت و كشتار است       است

ل اى با كسى انجام بدهيد كه او آدمى باشد كه نخواهد پـو              شما معامله ! نيست؟
هاى   اآلن مشكل دادگاه  . بينيد كه چه جور حرجى است       مى گاه  آن. شما را بدهد  

گويـد زنـدگى بـراى مـن         رود مـى    مى جا  عسر و حرج همين است كه زن به آن        
گويد بايد تحقيق كنيم كه آيا حرجى است يا نه؟ برو و  دادگاه مى. حرجى است
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كننـد و    ند و تحقيق مى   آي  مى گاه افرادى   آن. رسد سه ماه ديگر نوبت دادگاه مى     
دوباره كارشـناس بايـد     . گويد براى من حرجى بودن ثابت نشده است        قاضى مى 

واى بـه   . كنـد  بررسى كند و اين مسأله به همين صورت مدتى ادامه پيـدا مـى             
گويم؛ دادگـاه    دادگاه كيفرى را نمى    .حال كسى كه با دادگاه سروكار پيدا بكند       

  خـواهم بگـويم    البتـه نمـى  . بـسيار فـراوان  تـراكم پرونـده     . گـويم  حقوقى را مى  
ه كنـد؟   چـ قاضـى   . كه مقصرند؛ چون تراكم پرونده و تراكم حيله و تزوير است          

كند و ايـن زن      ممكن است در ظاهر اين زن گريه كند؛ ولى واقعاً مرد گريه مى            
به هـر   . آورد و حتى ممكن است مرد را در خانه زندانى كرده باشد            بازى در مى  

ــ  ــه م ــال، عالم ــد ىح ������CF :گوي_��A�d�� e��! f  ــر ــار اگ ــصوصاً در آن روزگ    مخ
خواست در محكمه عسر و حـرج خـود را اثبـات كنـد، همـين محكمـه                   زن مى 

فرمايد مشكل  به همين دليل است كه عالمه مى. كرد رفتن، او را دچار حرج مى
� اصالً. تواند خود زن فسخ كند     است و چون مشكل است، بنابراين مى       �S
 U/V��

��+ *�U�)����
 W���& بــا قاعــده �a���1 �&كنــد رود و خــود او فــسخ مــى  از بــين مــى .  
�قاعده  a�1�&  توانم عرض كنم    نمى من بيش از اين   . جا پيش آمده است     تا اين .

كنم كه   توصيه مى  1شما را به مراجعه به كتاب اطعمه و اشربه و به كتاب طالق            
حتـى شـخص، ازبـاب      . بـاره بحـث شـده اسـت         جا به طور مفصل در اين       در آن 

�B ���  و» الحرج« �c	
 ��9 	� �9 �� �� � �\�S��� �B �c	
 �H� ��9 	� �9�� � �\�F2 تواند گوشت بدن ديگرى را  مى
 .بخورد

سر قبل از جريان قاعده عسرجريان قاعده ي 

  اصالً، قبل از قاعده حرج قاعده يـسر داريـم          : گويد  مى ;اردبيلىمرحوم مقدس   
  س اگر در يك جا يسر نبـود، اگـر چـه عـسر هـم نباشـد،                  پ. و احكام بر يسر است    

��B ��� تواند ادله را تقييـد كنـد؛    اين مى  �c	
 �H� ���9 	� �9�� � �\��S3 و � N�gF
 h<C)��� h��S�=�
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hi@)��&1 .   بـه معـاذ فرمـود      6پيـامبر اكـرم  :� 5\�F�� � 5\�9&;2     ،جمعـشان كـن 
  .اين سخن مرحوم مقدس اردبيلى است. متنفرشان نكن

 جريان قاعده عسر دليل جلوگيرى از اعراض مردم از دينعدم 

هاى فقهى شـان    كه اتفاقاً حضرت امام در كتابـپس آيا مسأله اعراض مردم از دين   �
 .تواند مبنا قرار گيرد  مىخيلى به آن اشاره دارند ـ يك وجهى است كه در واقع

 جلـوگيرى از    توانيم حكـم خـدا را بـراى        ما نمى . تواند از دين اعراض بكند     نمى
گويند اگر شـراب حـالل بـشود، مـا            مى هايك روزى اين  . اعراض مردم تغيير دهيم   

شود مثل همان كسانى كه خبرنگار فرانسه را گروگان گرفتنـد و             اين مى . دينداريم
اين خبرنگار چه ربطى به قـانون فرانـسه دارد؟          ! به او گفتند منع حجاب را برداريد      

 .كل عمومى براى جامعه اسالمى باشدببينيد، معيار اين است كه مش

 تغيير مصداق عدالت به علت تغيير تكنولوژى 

تان مطرح كرده بوديد كه       هاى كتبى   ى احياى موات در سؤال      اى را درباره    مسأله
امام در نامه   . »گويى  مى جانا سخن از زبان ما    «: گفت. طرح آن از قضا مناسب است     

ل اسالمى را چنين حل كـرد كـه     يد مسا شو امروز نمى : خود به آقاى قديرى نوشت    
هـا بيفتـد و       تواند به جان همه زمـين      بگوييد چون شخصى پول و بلدوزر دارد، مى       

در اين صـورت،    . درپى ساختمان بسازد    را آباد كنم و پى    ها    آن خواهم  مى بگويد من 
قطعاً چنين كارى محكوم قاعده الضرر و قاعـده         . ماند  نمى ديگر فرصت براى كسى   

شـود،   وقتى كه در مورد ملك شخصى قاعده الضرر و الحرج اجرا مى           . ستالحرج ا 
 .در ملك عمومى هم به طريق اولى اين گونه است

  .جا مطرح است يا الضرر  ظلم در اينعدمى  قاعده �
                                                 

ـ  الـصلوات المندو   ↨ـقيب، ابواب   1، ح   14، باب   116، ص   8شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج       . 1 ، ص  5ج  ، كـافى،    ↨ـب
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 ظالمانه نبودن تفاوت زن و مرد در ارث 

در باب ارث هم همـين شـبهه وجـود داشـته و در              . قاعده عدم ظلم هم هست    
امـا ارث، نـص اسـت و عالمـه          . هم اين شـبهه بـوده و سـؤال شـده اسـت            روايات  

جا به زن ظلمى نشد و اگر ظلمى شده بـه             جواب داده است كه در اين      1طباطبايى
 .مان همين است ما هم عقيده. مرد شده

 ـپس اگر زمانى عرف، بگويد در باب ارث، امروز نـصف بـودن ارث زن ظلـم اسـت       �
 .د بپذيريدها ـ شما باي مانند فمينيست

  عدالت در نص متواترهعدم جريان قاعد

تأكيـد  . تـوانيم كنـار بگـذاريم    تواند بگويد؛ چون ما نص متـواتر را نمـى     نمى
فقهـا  : گـويم  نمونه ديگـرى را برايتـان مـى       . نه ظاهر متواتر  . كنم نص متواتر   مى

 جـا  تـر بايـد بـه     پسر بزرگ را   كه آن    اند  هى قضاى نماز و روزه پدر فرمود        درباره
هاسـت و روح     كـه امـام از آن      انـد   هدر مورد مادر بعضى از فقها اشكال كرد       . آورد

گويـد پـسر     ؛ در حالى كه روشن است اگر اسالم مى        تعبد ايشان گل كرده است    
بزرگ بايد نماز و روزه پدر را كه به سبب فراموشى و مريضى ترك كرده، بايـد                 

اولـى بـه ايـن       اسـت و مـادر    قضا كند، اين دستور اسالم از باب احسان به پدر           
چگونه بگـوييم در ايـن      . احسان است؛ چون اسالم به مادر عنايت بيشترى دارد        

اى   اهللا آمـد و موعظـه      حكم خصوصيتى هست؟ جوانى يك شب خـدمت رسـول         
 برو با مادرت نيكى كن، بـرو بـا مـادرت            با مادرت نيكى كن،   «: خواست، فرمود 

كسى در نماز مستحبى باشد و مادر       گويد اگر    مى 3 شهيد در قواعد   2»!نيكى كن 
صدايش كند، او نماز را رها كند و جواب مادر را بدهد؛ ولى اگر پـدر صـدا زد،                   

گاه با وجـود چنـين        آن. هاى عواطف و احسان به مادر است        ها همه جنبه  اين. نه
  .شأنى براى مادر، بگوييم فقط پدر قابل احسان است
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 .شود مى عدالت مستلزم تغيير احكام شريعت هقاعد

اسـتمرار  . مانـد   نمـى  عالى اين است كه احكام اسالم ثابت       يكى از لوازم حرف جناب     �
كنيد؟ دقت شود كه اطالق هـم از ظـواهر            مى تك احكام را با چه چيزى ثابت       تك

چـه در    دهيـد، ماننـد آن     اگر شما احكام ثابت را به منصوصات اختصاص مى        . است
 ز ظواهر است و حجت هم هـست، چـه         باب نصف بودن ارث گفتيد، اطالق را كه ا        

 كنيد؟ مى

كنيم كه برداشت ظالمانه بـودن   نص متواتر را، چون يقين داريم، پس يقين مى     
 .حكم نزد عرف، اشتباه است

لـى  إبداً  أ حالل    (محمدحالل  «: گاهى منظور ما اصل شريعت است كه استمرار دارد         �

كـه   ؛ امـا ايـن     اصل شـريعت اسـتمرار اسـت       1.» حرام 6 و حرامه  �ـميوم القيا 

خصوص اين حكم كه در قرآن و در سنت متواتر آمده، اين براى مردم اين زمـان                 
 كنيد؟ ات مىاست، شما با چه اثب

 .»...حالل محمد حالل«با اطالق، نه با 

 ثبات عادالنه بودن تفاوت زن و مرد در ارث ا

ين شـد   گويند ظلم است، ولى اگر فرض كنيم كه در چند سال بعد اين چن              اآلن نمى  �

، براى اين جامعه ظلم تلقى شود، در ايـن  2)نْثَيينِاالُ حظِّ مثْلُ للْذَّكَرِ(كه اطالق آيه    

 فرماييد؟ صورت چه مى

 گـويم ايـن     مـى  جـا مـن    بحث اين است كـه در ايـن       . گويم، ظلم نيست   من مى 
 ��� Mj �1 �_�g 	+ 	� �O �W�<	�� 	 �D�S�g �k3   سهم زن است، با آن      سهم مرد دو برابر   . اصالً ظلم نيست 

من وقتى كه اين مطلب را خبرنگاران داخلى، خارجى و همه . خصوصياتى كه آمده
گويند ظلم است، تشريح و تبيين كـردم، همـه گفتنـد اصـالً ظلـم                 كسانى كه مى  
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مـده  جـا آ   اين مطلب را براى سفير سوئيس و خبرنگار آمريكايى كه به ايـن            . نيست
جا اصالً ظلم نيست     كنم كه در اين     بنده عرض مى   .بودند، توضيح دادم، لذت بردند    

. ى رياضـى اسـت     مـسأله . گويم دو دو تا چهـار تاسـت         مى من. تا شما اشكال كنيد   
 بـه هـر حـال،     . اى را خواندم كه رياضيات را هـم نـسبى دانـسته اسـت              البته مقاله 

در روايـات هـم     . گويم رياضى است و رياضى ديگر اين زمان و آن زمـان نـدارد              مى
 .اند كال شده است و جواب دادهاش

  عدالت، نبايد بتوان عرف را تخطئه كردهبنابر قاعد

 .اگر شما عدل و ظلم را عرفى دانستيد و عرف تشخيص داد، بايد به آن ملتزم شويد �

گويم ايـن مثـل دو دو تـا چهـار            مى. گويم نيست  مى. بايد به عرف تفهيم بشود    
اگـر مـا دو     . شـود  اند، دو دو تا چهار تا مى      د اگر كسى، دو دو تا را سه تا مى        . تاست

قانون قشنگ داشته باشيم، يكى       	 �D�S�g �k��� Mj �1 �_�g 	+ 	� �O �W�<	�� خـواهم شـعار     نمى.  است
S��چنين   هم. بدهم �1 	l� �E	d��� 	b �B �c�� ��� �� � �9  �� 	m��0����� 	n  را از قوانين قـشنگ اسـالم   ��1

 .دانم مى

مايش شما ايـن اسـت؛ يعنـى اسـتمرار احكـام را از اطـالق آن                 گوييم الزمه فر   ما مى  �
پـذير   پس اين اطالق بايد امكان    . فهميم و اين اطالق از ظواهر است، نه نصوص         مى

 .باشد كه با ظلم عرفى در زمانى شكسته شود

  عدالت بر ظواهر، نه نصوصهتأثير قاعد

B �� �9� : نه است ببينيد، پيغمبر چگو  . »معروف«شود   مى. اگر اطالقات شد، بله    �Z �� �+
 	� �c����Y� 	* �! �B �Z� �C�� �9 �� 	X� �� �F��Y�	
چيزى در يك روزى معروف بـود، روز ديگـر معـروف            . 2

: فرمايد خود خداوند مى  . نيست 	X� �� �F��Y�	
 �* �Z� � 	[� �! يك مصداقى در يـك روز      . ��3�
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.  نـشوند  توانيم بگوييم مـصاديق عـوض      ما نمى . معروف بود، يك روز معروف نيست     
توانـد اجـراى احكـام را        ايشان فرمـود حكومـت مـى      .  باالتر از اين را فرمود     9امام

. گـويم  گويد و من شـبيهش را مـى        امام اجرا را مى   . تعطيل كند و به تأخير بيندازد     
چـه ابـايى    . دهـد  بيند و فتوا مـى     يك روزى فقيهى در اين زمان چيزى را ظلم مى         

 بـديهيات   وفرماييـد، جـز    اين معنيى كه شما مى    اما استمرار به    . دارد؟ معذور است  
چه جزو بديهيات است، اين است كه پيغمبر هـر حكمـى را كـه آورده،                 آن. نيست

نمـاز جمعـه در زمـان حـضور واجـب           «شود؛ يعنى اگر فرموده       نمى اين حكم نسخ  
كـه همـه موضـوعات و        شود؛ اما ايـن    ، اين مستمر و مسلم است و نسخ نمى        »است

موضـوع كـه عـوض      . شـود   نمـى   مصاديق هميشه يكنواخت باشد،    عناوين احكام و  
  .شود حكم هم به تبع آن عوض مى. شود مى

 ى احكام ى عدالت بر ادله حكومت ادله

رآن و ديگـرى    مخالفت روايات با ق   : هاى شما، به دو دليل تمسك شده است        در نوشته  �
 ت؟آيا نتيجه اين دو دليل، يكى است يا متفاوت اس. حكومت ادله عدالت

حكومـت  . حكومت در جايى است كه دليل، لسان داشته باشـد         . كند فرقى نمى 
  .مربوط به لسان است

  عدالتهاشكال به دليل حكومت براى اثبات قاعد

ى  آن وقـت همـه ادلـه      .  كه دليل حاكم بايد دليل لفظى باشد       اند در اصول فقه گفته    �
 .ستاش نيز همه ارشادى ا عدالت، دليل عقلى دارند و ادله لفظى

  تفاوت دليل لفظى با دليل مولوى


	Q���: گويم دليل لفظى دارد    مى! يعنى چه ارشادى است؟    �LR
 �� � �+ �� �/T ��S0F<�1 ،
همان درك عقلى ما را با لفظ بيان كـرده          . ارشاد يعنى چه؟ ارشاد و مولويت ندارد      
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اگر اعتبارات عقاليى كه لـب اسـت، يـك روز بـه             . شود دليل لفظى   است؛ پس مى  

	Q� �. شود لفظ  ورت قانون در آيند، اين مى     ص �LR
 �� � �+ �� �/T، همانى است كه فطـرت      

وقتى دليل . ى بيان تشريعى نيستلبيان هست، و. فهمد كه خدا ظالم نيست   ما مى 
گـويم تـشريع،     نمـى . عقلى داريم، دليل لفظى آن ارشاد به همان دليل عقلى است          


LR� �� �خود  . گويد زيربنا را مى  . بيان است  �� � �+وقتى لفظ اسـت، حـاكم      .  لفظ است  
�B �. شود بر ادله مى   �c�S �< �! �_�F �̀  � �+;	% a �� �1 �* 	+ 	*9 M���چه  آن.  لفظ است و حاكم است     1

دليل حاكم، بـراى لـسان      . فرماييد، درست است، اصالً اين حرف امام است         مى شما
حكومـت،  . اكم بشوند توانند ح  دليل است و بدين جهت بناى عقال و اجماعات نمى         


��L]��� o�gc� L�p �«2  ،»/�K N�S0 «علسان دليل است، لـسان شـر       X�#�V���«3 .
بـه اعتقـاد مـن      . حاكم باشد  تواند دليل غير لفظى    بنابراين حق با شماست كه نمى     

آن درك عقلى را به صورت لفظ براى ما بيان كرده است و همانى را كه خودش با                  
  ... شود لفظ بيان كرده، حاكم مى

خوانيم و بـه     اين سخن شبيه ادعاى اخباريان است كه ما خودمان روايت را مى           
جوابشان ايـن اسـت كـه شـما در فهـم            . كنيم و تقليد را قبول نداريم      آن عمل مى  

گوييد معناى  خوانيد، مى كنيد؛ چون وقتى روايت را مى كلمات روايت هم تقليد مى
گوينـد عـرف     فقها در سراسر فقه مى    . اين روايت عربى اين است و اين تقليد است        

 ي هفهمد و هر فقيهى هـم در فهـم خـود معـذور اسـت؛ مـثالً در آيـ                    اين گونه مى  
� 	X� �� �F��Y��	
 �* �Z� � 	[� �! ��گويـد امـر، ظهـور در         خداوند امر فرموده است و فقيه مى       4

گيـرد كـه اگـر       سپس چنين نتيجه مى   . وجوب دارد و معروف در مقابل منكر است       
آيد، كار چنين كسى منكر است؛ چون اين         ر شب ساعت يازده به خانه مى      مردى ه 

پـس  . دانـد  كار از نظر مردم معروف نيست؛ منكر است و اين را يك نحوه ظلم مـى   
دانند، فقيه نيز آن     چون مردم چنين كارى را در زندگى زناشويى قبيح و زشت مى           

                                                 
 .78 هآي) 22(حج . 1
 .↕ الصالفي، از ابواب الخلل الواقع 16حر عاملى، وسائل الشيعه، باب : ك.ر. 2
 .41، ص 9حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج . 3
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�X	 �را بر خالف     �� �F��Y�	
 �* �Z� � 	[� �! ��امـا ممكـن    . كنـد   و حكم به حرمت مى     داند  مى 
كنـد، بگويـد كـار چنـين مـردى خـالف             است فقيه ديگرى كه فرهنگ او فرق مى       

  .معروف نيست؛ پس حرمت ندارد

 ها در فهم عدل و ظلم  دخالت فرهنگ

چه كه از فرهنگ     ها مختلف است و هر فقيهى طبق آن        به عبارت ديگر، فرهنگ   
يابـد و فقيـه      گويـد از امـر وجـوب را مـى           مـى  فقيهى. دهد يابد، فتوا مى    مى جامعه

فهمد و به همين جهـت، يكـى         گويد عرف از مطلق امر استحباب را مى        ديگرى مى 
 .كند به وجوب، و ديگرى به استحباب حكم مى

گـاهى در   . ام بله، يك نكته هست كه من در حاشيه عـروه بـه آن اشـاره كـرده                
وع، به عرف رجوع كنند، ولى بـاز        بعضى از موضوعات حتماً بايد بعد از تعيين موض        

 .به هر حال، فقيه هم جزء عرف يا نايب آن است. فقيه دخالت كرده است
ها مشترك اسـت و وضـع مـواد هـر            ى زبان  ها در همه   كه وضع هيئت  خالصه آن 

آنگاه فقيه با توجه به زبـان و ادبيـات عـرب و فهـم               . ى همان زبان است    زبانى ويژه 
گويـد عـرف     فقيه ديگـر مـى    .  كه در آن معذور است     كند  مى عرف، حكمى را صادر   

. همه اختالفـات فقهـى در ايـن مطلـب اسـت           . فهمد، او هم معذور است     چنين مى 
�: گويد ميرزاى قمى مى   BC6+ "Sd���;%"^�تر باشد، حرفش     و هر چه فقيه عرفى     1 &1

  .تر است به واقع نزديك

 ى عرف در تشخيص مصداق عدل و ظلم  ضابطه

داند، اما سؤال اين اسـت       ويد به نظر من عرف اين حكم را ظالمانه مى         گ پس فقيه مى   �
كه عرف با چه معيارى اين حكم را ظالمانه دانسته است؟ آيـا عـرف هـر چيـزى را                    

 تواند معيار قرار دهد؟ مى

 .شناسد خود عرف ظلم را مى
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ضابطه جـواز شـارع در دخالـت در مـصداق           آيا شرع دخالتى در تعيين معيار ندارد؟       �
 ضوعات عرفى مو

 .ى عرف است نه، ظالمانه بودن، يك موضوع است كه تشخيص آن بر عهده
فهمـد و ظلـم      عرف ظلم را مى   . هم اين گونه است   » معروف«و  » الحرج«قاعده  

در مسأله نصف بودن ديه زن نسبت به ديه مرد،          . چيزى نيست كه ناشناخته باشد    
يه مرد اسـت و فقيهـى ديگـر         گويد ديه زن مثل د     داند و مى   فقيهى آن را ظلم مى    

تواند نصف ديه مرد باشد، و هر دو هـم     دهد كه ديه زن مى     داند و نظر مى    ظلم نمى 
  .معذورند

 عدل و ظلم با ساير عناوين عرفى فرق دارد 

اى در عدالت و ظلم هست كه در ساير عناوين نيست و آن اين است كه تمام                  دغدغه �
گيـرد؛ بـر خـالف ديگـر          مى عرفى قرار عناوين اجتماعى از مصاديق عدالت و ظلم        

 .»المعروف«موضوعات عرفى مانند 

در هر جا كه شارع حكمى دارد، چه بالعموم چه بالخـصوص، مـا بايـد ببينـيم                  
كه از دليل غيرقطعى به دسـت آمـده؛ چـون دليـل قطعـى غيـر احكـام        ـ حكم او  
 بـا  حال اگـر فقيهـى آن حكـم را منطبـق    .  منطبق با عدالت هست يا نه ـ ضرورى

گويـد   گويد اين حكم درست است و اگر منطبق نداند، مـى           عدالت عرفى بداند، مى   
 .درست نيست

هـاى خـود     اى تعيين نكند و عرف بر اساس مـالك         اگر شرع، براى عرف هيچ ضابطه      �
اش   بزند، الزمه  قضاوت كند و فقيه هم بايد روايات را با همين عرف بسنجد و محك             

 .اين است كه شرع تابع عرف شود

البته نه عرف چاله ميدان؛ فقيه بايـد آن         . خود فقيه بايد عرف را تشخيص دهد      
  .عرف را تشخيص بدهد

 شود  ها باعث اختالف مصداق عدل و ظلم مي اختالف فرهنگ

اى  هـاى مختلفـى دارنـد، امكـان دارد هـر جامعـه              فرهنـگ  ،چون جوامـع مختلـف     �
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 .اشدهاى متفاوتى براى قضاوت در عدالت و ظلم داشته ب مالك

اسـر فقـه حركـت      ربنده با همين مبنـا در س      . دانند همه جوامع ظلم را ظلم مى     
گوييـد در     مى شما: يك مورد عرض كنم   . ام و هيچ اشكالى پيش نيامده است       هدكر

�:روايت نبوى آمده   �S
 U/V��  *+�U�)��
 W�&f1       اگر مردى مالى نداشته باشد مهريه 
�:گويد را بدهد، مى   �S
 U/V��  *+�W�U�)��
 &f     تواند زن    ممكن است بگوييد مرد مى

هر وقـت مـرد     . ات واشود  ات هم سنگ بينداز، قلوه     را رها كند و بگويد براى مهريه      
 فقيهـى هـم ممكـن اسـت اسـتدالل كنـد بـه         . دهد  مى توانايى پيدا كرد، مهريه را    

� ��	Q�� �% �� �+ �4	2 � � �\�S�رد يا بايد ايـن زن      تواند؛ بلكه م   كنم كه نمى    اما بنده عرض مى    2؛
 .اش را بدهد را نگه دارد و يا بايد مهريه

اگر بگوييد اين زن شوهر نداشته باشد، مهريه هم نداشته باشد، كيست كه اين              
 گويد اين ظلم نيست؟ را ظلم و حرج براى زن نداند؟ كدام جامعه مى

ول به نظر من همه جوامع مصاديق ظلم را قب. شما براى ادعاى خود مثال بزنيد    
  .دارند

 ) ارث( از اختالف عرف در مصداق عدل و ظلم يا نمونه

 .اآلن قوانين كشورهاى مختلف مثالً در ارث با هم متفاوت است �

ى فلـسفه ارث در قـانون        مـن وقتـى دربـاره     . ارث ظلم نيست؛ عين عدل است     
   ...پذيرند دهم، همه مى اسالم به خبرنگارها توضيح مى
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  ها و مباني استاد  رويكرد فقهي، روش درباره: مگفتار شش/ دفتر اول 

  ششمگفتار 

  ها و مباني استاد  رويكرد فقهي، روش درباره
  
  
  

  در آغاز

هاي حقـوقي و   كه شامل پرسش  » استفتاآت قضايي «در بخشي از مقدمه كتاب      
هاي فقيهانه از سوي آيت اهللا العظمي صانعي است، نكات قابل توجهي درباره               پاسخ

  :خوانيم ادي ايشان آمده است كه در اين گفتار ميروش اجته
,� H� q��0� � 4�F� r s�9 tuSp a�6v "S�� h 5+��� 42 T#9 h+�Sd�� �� "��k� w "
�6O � 

"�5S
 "�#^��6 � _F` _c� ':p x 5�1 � _F` "S<! /S�-  5I�9 "S<! � _F` e! 
*+ � 5�F�  5�=� x 5�1f1  

 را قيامـت  روز تـا  امـت  نيازهـاى  زا يـك  هيچ تعالى و تبارك خداى
 نكـرده  بيـان  هـم  پيـامبرش  بـراى  و نازل كتابش در كه است نبوده
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 و نشانه آن بر و داد قرار اى  اندازه و حد چيزى هر براى خداوند. باشد
 از كـه  نيـز  كسى هر بر و كند راهنمايى آن بر كه گذاشت راهنمايى

  7قربا محمد امام حضرت .داد قرار حدى بگذرد، حد آن
 شرعى احكام بيان هدف با كه است فتوايى كتاب چند هر »استفتاآت قضايي «

 سـطح  از را آن پاسـخگويى،  شـيوه  و علمى وزانت موضوع، ويژگى اما آمده، فراهم
 نظـران،  صـاحب  راهگشاى تا درآورده، فتوايى فقهى اثر يك به عمومى، كتاب يك

 و رو ايـن  از. باشد قدر عالى قضات بويژه حقوق، و قضا اندكاران دست كارشناسان،
  :شود مى ارائه پيشگفتار عنوان به نكته چند فرهيخته، خوانندگان فراخور به

  اسالم حيات اجتهاد،: يكم

 تـشكيل  عقـل  درست درك و سنت و كتاب را آن چارچوب و اساس كه اسالم
 معرفتى، نيازهاى تمام عرض، در آمده، شده ياد حديث در كه گونه همان دهد،  مى
 واپـسين  تا طول، در و اجتماعى، سلوك و فردى زندگى در آدمى اخالقى و لىعم
 و است وى نيازهاى پاسخگوى و گيرد  مى بر در را حيات اين در انسان زندگى روز
 تأكيـد  آن بر دينى هاى  آموزه در كه است اسالمى ترديدناپذير باورهاى از يكى اين

 گـواهى  حقيقـت  ايـن  بر است شريعت و دين پذيرش زيربناى كه نيز عقل و شده
 دار  عهـده  ديـن  اصلى بخش سه از يكى عنوان به آن، خاص معناى به فقه. دهد  مى

 و فـرد  مناسبات ترسيم و اجتماعى و فردى زندگى در آدمى رفتار و تكاليف تبيين
 رو، اين از. دارد را ويژگى همان »عمل« حوزه يعنى خود بخش در كه است جامعه
 امـام  حـضرت  تعبيـر  بـه  و باشـد   مـى  دوران تمام در انسان ىنيازها همه دار  عهده

 از كـه  شـيعى  اجتهاد. »است گور تا گهواره از انسان اداره تئورى فقه،«:  9خمينى
 »!k� q��� BcS% D<dg�� m�6O H� � :�8:«: 6اكرم پيامبر سخن از برخاسته سو يك

 و »���^�_ �+���' �����Cd'« و »��F�� hy�� '��S0k>)'« ازجنس بالهايى بر ديگر سوى از و
»'�Cd��� ,#E1 T/^��« بـا  و تمـام  اسـتوارى  و زيبـايى  به را خويش مسيرطوالنى 

 بـه  ما روى پيش را معنوى علمى سرمايه بزرگترين اينك پيموده، تابناك اى  چهره
 امـام  تعبير به كه اى  گونه به. است داده قرار عظام فقهاى كفايت با دستان در ويژه
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 بـه  فقهـش  ولـى  بـرود  دسـتش  از چيز همه نخواسته خداى اگر اسالم: 9خمينى
 همـه  اگـر  ولـى  داد، خواهد ادامه خود راه به بماند، بزرگ فقهاى از موروث طريقه

 از صـالح  سـلف  طريقـه  همـان  بـه  فقهـش  نخواسـته  خداى و آيد دستش به چيز
   1.»كشيد خواهد تباهى به و داد ادامه نتواند را حق راه برود، دستش

 در اجتهـاد  باب انفتاح و سو، يك از عقل و سنت و كتاب شيعى، تفقه استگاهخ
 آن »پويـايى « و »سنتى« ويژگى دو سلف، فقهاى روش و فقاهت موازين چارچوب

 حفظ با تواند  مى و است زنده همواره فقه كه است چنين اين و دهد  مى دست به را
 و حـال  نيازهـاى  خگوىپاسـ  روش، در و منبـع  در خـود  مبانى و موازين و اصالت
  .باشد آينده

  جواهرى اجتهاد: دوم

 بـر  سـو  يـك  از ،9خمينـى  امـام  حـضرت  چون اى  وارسته و برجسته فقيه اگر
 شود،  مى يادآور را اجتهاد پويايى ديگر سوى از و فرمايد  مى تأكيد جواهرى اجتهاد
 را حيـات  و پويـايى  خـود  ذات در جواهرى فقاهت كه است نقطه همين از درست

 نه و است، شيعى اجتهاد در برتر نمونه و گويا مثال يك جواهرى اجتهاد و راستدا
 و فقاهـت  در وى از پـيش  را ويژگـى  همـين  كـه  چـرا  فرزانه؛ فقيه آن در منحصر
 محقـق  و ادريـس  ابـن  تـا  گرفته مرتضى سيد و الطائفه شيخ و مفيد شيخ اجتهاد

 واالمقـامى  فقيـه  تـا  و ىثان محقق و ثانى شهيد و اول شهيد و حلى عالمه و حلى
 كـه  ــ  هنـدى  فاضـل  و دوم و اول نراقى و سبزوارى محقق و اردبيلى محقق چون
 قمى محقق و الغطاء كاشف و ـ رود  مى شمار به جواهر صاحب براى اى  عمده مأخذ

 و انـصارى  اعظـم  شـيخ  پـرآوازه  فقاهـت  در وى از پـس  و ديگر نامى فقيه دهها و
 امام حضرت و بروجردى محقق و خراسانى محقق و نائينى ميرزاى و يزدى محقق

 وجـود  معاصـر  و متـأخر  دوره در فرزانـه  فقيه دهها و) اسرارهم اهللا سقد (خمينى
 العظمى اهللا تآي حضرت بين، روشن فقيه چون فقهايى فقاهت ارزش و هنر و دارد
 اجتهاد موازين چارچوب در كه است همين نيز) ظله دام (صانعى يوسف شيخ حاج
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 ذاتــى خــصلت همــين از فقيهانــه جــستن بهــره بــا و جــواهرى فقاهــت و شــيعى
 راهگـشايى  گـاه  و متفاوت فقهى آراى و اجتهادى تحليلهاى سو، يك از اند  توانسته

 تـالش  ارزش از آنكه بدون كنند ارائه افتاء مقام در و فقهى هاى استدالل سطح در
 و تـازه  مـسائل  يگـر، د سوى از و شود، كاسته فقيهان ديگر جايگاه حرمت و فقهى

 كنـونى  اجتمـاعى  علمى تحوالت و جديد عصر كه را بسيارى پيداى نو پرسشهاى
 جارى هاى  واقعيت و موجود مشكالت براى و بگويند پاسخ گذاشته بشر روى پيش

 آرزوى و خواسـته  همـواره  مهـم  ايـن  .كننـد  انديـشى   چـاره  جوامع و مردم زندگى
 هم پى در كه فقهى نسلهاى ديگرو فقهاى كه است بوده متقدم فقيهان و استادان

 تحقيقـات  بـر  و دهنـد  گـسترش  عمـق  و عـرض  در بيشتر چه هر را فقه آيند،  مى
 جهـان  بزرگ سرمايه اينك كه فقهى ارزشمند اثر هزاران آمدن پديد والّا بيفزايند،

 همـين  از درست. نداشت واقع صورت است، شيعى جوامع و ها  حوزه ويژه به اسالم
 تأكيد مدرسان و علما به 9خمينى امام حضرت چون آورى  نام فقيه كه است نقطه

 و ابتكـار  و نظرهـا  و بحـث  و هـا   دقـت  بـر  روز هـر  كـه  نماينـد  كوشش«: كنند  مى
 سست آن از انحراف و است صالح سلف ارث كه سنتى فقه و شود افزوده ها  تحقيق

 اضـافه  قـات تحقي بـر  تحقيقات و بماند محفوظ است تدقيق و تحقيق اركان شدن
  1.»گردد

 جمله از بايد را اجتهاد باب فتح نيز و زنده مجتهد از تقليد لزوم فلسفه اًاسواس
 باشـد  فقـه  پويـايى  و توسـعه  و حيات براى تضمينى هم كه جست نكته همين در

 بـا  فقيـه  ملمـوس  و مـستقيم  زنده، رابطه و روز نيازهاى به پاسخگويى امكان وهم
 مرتضى اهللا تآي شهيد فقيه تعبير به و باشد داشته دوجو جامعه نيازهاى و مسائل

 حـوادث  و جديـد  مسائل با كلى دستورات تطبيق در اجتهاد رمز اساسĤ «:مطهرى
 توجـه  و باشـد  آورده دسـت  بـه  را امر اين كه است آن واقعى مجتهد. است متغير
 عـوض هـا     آن حكـم  بـالتبع  و كنـد،   مـى  تغييـر  چگونـه  موضوعات كه باشد داشته

 علـى « يـك  حـداكثر  و كـردن  فكـر  شده فكر و كهنه مسائل در تنها والّا د،شو  مى
 بـه  تبـديل  را »االحـوط  على« يك يا و كردن »االحوط على« به تبديل را »االقوى
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   1.»ندارد الزم جنجال و جار همه اين و نيست هنرى كردن »االقوى على«
 اهتمـام  و ويـژه  عنايـت  گذشـته،  فقهـاى  ميان در صانعى اهللا تآي حضرت اگر
 و ارزشـمند  بـسيار  كتـاب  صـاحب  اردبيلى، محقق اجتهادى روش به زيادى بسيار

 كـه  اند  كرده مطرح بارها را پرسش اين و دارند »البرهان و ↕الفائد مجمع« مبسوط
 و فقهـى  محافـل  در خـود  شايـسته  سطح در جايگاهى فقهى اثرارزشمند اين چرا

 بـر  استداللى اى  تعليقه نگارش كه است سال چند اينك و است، نكرده باز حوزوى
 از ناشـى  اند،  داده قرار خود تالش محورهاى از يكى را آن دوباره چاپ و كتاب اين

ت  و نوآورى و اجتهاد به نگاه همين فقيـه  آن فقاهـت  در كـه  اسـت  رأى در حريـ 
  .است وجودداشته آور نام و مقدس

  فقه بالندگى: سوم

 فقهى هاى  مجاهدت و اجتهاد واقعى ارزش كه است خاطر بدان تأكيد همه اين
 برتر  نمونه يك كه جواهرى اجتهاد چارچوب در فقيه، كه جست جاهايى در بايد را
 ذاتـى  خـصلت  همـان  از عالمانـه  گيـرى   بهـره  بـا  رود  مى شمار به شيعى اجتهاد از

 و مـسائل  بـراى  يـا  و كنـد  ارائـه  متفـاوتى  فقهـى  دسـتاورد  باشد توانسته اجتهاد،
 چنـين . دهد دست به دفاعى قابل فقهى راهكار و شرعى پاسخ يداپ نو هاى  پرسش
 و رفتـه  راههـاى  والّـا  نهاد، بيشتر ارج راها    آن دستاوردهاى و ستود بايد را فقهايى

 زحمـت  دشـوار  و تـازه  مـسيرهاى  بـا  مقايسه در كه است معلوم هموار، مسيرهاى
 تحقيقـات  سترشگ و علم توليد كه است نقطه همين از و. داشت نخواهد چندانى

 بـه  ارزشـى  ولى است ارزشمند البته كه است مكررات تكرار والّا كند،  مى پيدا معنا
  .داشت نخواهد تحقيق و توليد پايه

 و فقاهــت ديگــران از بــيش كــه فقيهــانى از دســته آن منظــر، ايــن از و اًطبعـ 
 بـروز  هـايى   عرصـه  چنـين  در و سـطح  ايـن  در را خـويش  اجتهادى هاى  تواناهايى

 و انديـشى   ژرف و تحقيـق  و تـدريس  و تحـصيل  دههاسـال  پـشتوانه  با و ندده  مى
 را خـويش  فتوايى دستاوردهاى موضوعات، از كافى و درست شناخت و نگرى  جامع
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 اجتهـادى  تـالش  و برتر جايگاهى در بايد كنند،  مى عرضه جامعه و حوزه سطح در
 از يكــى هــيچ يــا برخــى اگــر حتــى باشــد، برخــوردار تــرى فــزون ارزش ازهــا  آن

 نقـد  بوتـه  بـه  و نگيـرد  قـرار  گروه يا و فرد پذيرش موردها    آن فقهى هاى  استنتاج
 مـنش  و روش بـه  وآشنايان حوزوى فرزانگان براى تأكيد اين. شود سپرده عالمانه
 ها  حوزه روش كه دانند  مى همگان و نيست اى  تازه سخن وارسته، و برجسته فقهاى

 جمله از ديگران نظرات به همواره و گرفته شكل اصل همين بر ما فقهاى سولك و
 كنـار،  و گوشـه  در گـاه  اگر و شده نگريسته اهتمام و احترام ديده به تازه، آراى به

 عالمانـه  غيـر  گيـرى   خـرده  بـه  و نداده نشان را الزم صدر شرح دليل هر به برخى
 مـوارد  ايـن  امـا  انـد،   برده ياد از يا و گرفته ناديده را اصلى و متين روش و پرداخته

 و ديگـران  نظـرات  بـا  مواجهـه  در را اى  تازه رويه نتوانسته درازمدت در و گاه هيچ
 فقـه،  در متوسطان و مبتديان از برخى اگر حال، هر به و وجودآورد به جديد آراى
 زمـان،  طـول  در توانسته نوعĤ نظرات اين اما اند  نتافته بر را تازه هاى  ديدگاه و فتاوا

 و هـا   گفتـه  ديگـر  رديـف  در الاقل و كند پيدا موجود راىآ ميان را خويش جايگاه
  .گردد ارزيابى و مطرح فتاوا

  شيعى اجتهاد متانت و منطق: چهارم

 در و اسـت  تـر   ستوده عمل و برتر منطق داراى جهان در شيعه عمل اگر امروزه
 قابـل  هـاى   نمونـه  و برتـر  الگوهـاى  اخالقى، و حقوقى علمى، فكرى، تحديات برابر

 اساس  بر كه است اين آن خاستگاه گذارد، مى جهانيان روى پيش را فاعىد و درك
 بـراى  اگـر  ثقلـين  منطـق  و گويد  مى سخن درست اجتهاد پايه بر و عترت و قرآن

 درسـت  انـد   نگرفتـه  فاصله خويش عقالنى هدايت و اوليه طبع از كه بشرى جوامع
 تفقـه  و عقالنيت همين اساس بر و است، پذيرش و درك قابل گردد ارائه و تبيين
 مـشترك،  مفاهيمى چارچوب در توانند  مى ما فقيهان و عالمان كه است نگر جامع
 هـاى   وجـدان  و بـشرى  جوامـع  همـه  كه مفاهيمى بگويند؛ سخن امروز بشر ميان

 توجـه  ايـن  با و رو  اين از اند  كرده تفاهم آن بر و دارند اذعان و آگاهى آن بر انسانى
 قالـب  در حـوزوى  مـتن  يك و فقهى كامال اثر يك در كه بود نخواهد شگفتى مايه
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 انسان، حقوق چون انسانى ـ جهانى مفاهيمى داريد، روى پيش كه افتاء و استفتاء
 جهـانى،  و اجتمـاعى  و فردى امنيت انسان، حرمت و كرامت تبعيض، نفى عدالت،
 لامثـا  و معنـوى  حقوق قانون، برابر در مساوات زن، حقوق پيمان، به وفاى آزادى،

 بـه  دارند سنت و قرآن در ريشه همه و اند  جهان در شده شناخته مفاهيمى كه آن
 و اسـتدالل  مـورد  و شـود  مـشاهده  احكـام  و نظرات فقهى، مبانى از بخشى عنوان
  .گيرد قرار اهتمام

 سـطح  در حتى عمل عرصه در كه است مبانى و منطق همين با شيعى اجتهاد
 عدالتى  بى با مبارزه و صلح و امنيت به رتبطم و جهانى عام مسائل كه آنجا جهانى،

 ميـان  تمام استوارى و زيبايى به است، مطرح گناهان بى حرمت و ها  ملت حقوق و
 و اجتمـاعى  امنيـت  و انـسانى  سـلوك  و خـويش  خواهانه عدالت و جهادى منطق

 و ظلـم  و كنـد   مـى  برقـرار  دفاع قابل و درست اى  رابطه و چارچوب زدايى خشونت
 چـه  شـمارد؛   مى مردود باشد كه سطحى هر در را ها  انسان حقوق به نسبت جنايت

 و محور خشونت گروههاى سوى از چه و شده شناخته هاى  دولت و قدرتها سوى از
 زمينـه  هـم  علـم،  بـاب  انفتـاح  منطـق  بـا  شيعى اجتهاد. ترور عامالن و طرفداران
 يرشپـذ  ظرفيـت  هـم  و سـاخته  فـراهم  را دينـى  معارف و اسالمى علوم گسترش

 و بـرده  بـاال  را فرهيختگـان  و نخبگان ويژه به جامعه علمى صدر شرح و ها  ديدگاه
 عرصه در هم و معرفتى و قلبى هاى  التزام مقام در هم و است، بخشيده مشروعيت

 كـشوردارى  و جامعـه  مـديريت  اسـت  روشـن  البته. فردى اعمال در ويژه به عمل،
 آنچـه  و اسـت  فراگيـر  و اهنـگ هم هـاى   چارچوب و ضوابط و رويه وحدت نيازمند

 اين طبعĤ و باشد حاكم جامعه بر بايد كه باشد  مى »قانون« است مهم اين دار  عهده
  .باشد خاص فرد آن يا فرد اين علمى برداشت به محدود تواند نمى حياتى امر

  اجتماعى مناسبات عرصه در فقه: پنجم

 تـصرفات  وزهحـ  و بـشر  ميـان  روابـط  و اجتماعى مناسبات همه، از بيش آنچه
 و فـردى  حقـوق  كند  مى ترسيم را انسان تصرفات حوزه و دهد  مى شكل را آدميان

 ضامن واقع در كه است، قضايى هاى  چارچوب و مقررات و جزايى حقوق اجتماعى،
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 شرع مقررات و احكام بيان دار  عهده كه نيز اسالمى فقه. است قانون درست اجراى
 بـر . اسـت  قـسمت  همـين  بـه  مربوط آن مسائل و ها  بخش بيشتر باشد  مى مقدس
 تقـسيم  معـامالت  و عبـادات  بخـش  دو بـه  فقهى احكام كه رايج تعبير يك اساس

 بخـش  كـه  حالى در گردد،  مى محدود فقهى كتاب ده به حداكثر عبادات شود،  مى
 كتـاب  در نيز حلى محقق. شود  مى شامل را فقهى كتاب چهل به نزديك معامالت

 منطقـى،  و ثنـائى  تقسيم يك در »االسالم شرايع« دخو محورى و ارزشمند بسيار
 همـين  بـا  و كنـد   مى تقسيم احكام و ايقاعات عقود، عبادات، بخش چهار به را فقه

 و مـسائل  و مباحث را فقه چهارم سه حدود كه دهد  مى نشان اجماال بندى،  تقسيم
 آن، مختلـف  هـاى   شـاخه  با »حقوق« عنوان زير امروز كه دهد  مى تشكيل احكامى

  .گيرد مى قرار
 الهـى  پيـامبران  بعثت نهايى هدف و است آخرت مزرعه دنيا ديگر، تعبير به

 خـداى  با انسان رابطه دهى شكل و است، جاودانه سعادت به انسان هدايت نيز
 معلـوم  ولـى  اسـت،  بوده آنان كار دستور جامعه، با و طبيعت با خود، با متعال،

 اسـاس  بـر  اگر اى  جامعه هر. باشد تآخر كشتگاه تواند  نمى دنيايى هر كه است
 رأس در و: پيـامبران  كه درستى حقوقى نظام جمله از انسانى ـ الهى مناسبات

 و نـشود  تنظـيم  انـد   بوده آن منادى 6اسالم بزرگوار پيامبر آنان خاتم و آنان
 آن اينكـه  انتظـار  ندهنـد،  تـن  حقـوقى  هـاى   چارچوب و نظرات اين به آدميان
) آخـرت  (جاودانـه  سـعادت  تأمين براى مناسبى بستر و خاستگاه) دنيا (جامعه
 و محـدود  سـعادت  بـه  اگـر  حتـى  جامعه يك. است واقع از دور انتظارى باشد،

 مقدمـه  را آن و باشـد  داشته اهتمام نيز خويش دنيايى و مادى زندگى منقطع
 نيـست  ترديدى اما سازد، رنگ كم را آن يا نشمارد خويش جاودانه خوشبختى

 و مقـررات  همـين  نيازمنـد  نيـز،  محدود سعادت و صالح همان به دستيابى در
 به اگر حتى اى  جامعه هر كه است نقطه همين از درست و باشد  مى ها  چارچوب

 امـا  باشد، نداشته نظرى افراد خصوصى زندگى و شخصى سلوك و فردى رفتار
 گرفته، شكل عمومى مصالح اساس بر كه را اجتماعى روابط و عمومى مناسبات

  .شمارد مى حاكم و جارى افراد همه اىبر
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  نو هاى پرسش و اجتهاد: ششم

 در امـروزه  كـه  اى  گـسترده  تحوالت و عام گونه به اجتماعى مناسبات گسترش
 و بـسيط  هـاى   زنـدگى  آمده، وجود به جهانى روابط و اجتماعى مختلف هاى  عرصه

 و كـرده  لفـى مخت ابعـاد  و هـا   اليـه  و هـا   پيچيدگى دچار را ديروز محدود مناسبات
 و علميـه  هاى  حوزه و ساخته فراهم تازه مسائل طرح براى را اى  گسترده هاى  زمينه

Ĥبـا  مواجـه  اجتمـاعى  و حقـوقى  هـاى   حـوزه  در ويـژه  به را شيعى اجتهاد مشخص 
  .است كرده فراوان هاى پرسش

 مجـامع  بـراى  شـود   مـى  بـرده  نام آن از »استفتاء« تعبير با آنچه و سؤال طرح
 خـوبى  بـه  شيعه اجتهادى هاى  حوزه علمى تاريخ. است نعمت و تفرص يك علمى
 همـين  نتيجه فقهى، و علمى آثار و دستاوردها از اى  عمده بخش كه دهد  مى نشان

 كرده  مى مشخص را مقلدان و مكلفان وظيفه خود زمان در كه است بوده ها  پرسش
 اسـتفتاهاى  شـدن  سرازير. رود  مى شمار به ها  حوزه علمى سرمايه زمان طول در و

 فرصـت  يـك  اينترنتـى  ارتباطات و اجتماعى مناسبات به توجه با قضايى و حقوقى
 هـم  و عالمـان،  و فقيهـان  بـراى  هم هست؛ و بوده فقهى هاى  حوزه براى استثنايى

. باشـند   مى دينى و شرعى راهكارهاى پى در كه حقوقى و حقيقى پرسشگران براى
 و علمـى  سـطح  بـه  فرصت اين از ستنج بهره سطح ميان، اين در كه پيداست اما

 بينـى،  روشن ،)موضوع شناخت (سؤال درست فهم با ها،  پاسخ راهگشايى و كارايى
  .دارد مستقيم رابطه افراد اجتهاد جامعيت و قوت و علمى سلطه

 بـر  را خـود  پرسـش  كننده سؤال و است موضوع شناخت بر مبتنى سؤال طرح
 در آن انتقـال  بـا  و دهـد   مـى  شكل اردد موضوع اين از كه شناختى و تصور اساس

 قرار خويش اجتهاد بوته در را مسئله تواند  مى مجتهدى. كند  مى مسئله توليد واقع
 در شـناخت  ايـن . باشد داشته موضوع از كافى شناخت كه زند محك آن با و دهد

 فراتـر  كننـده  سؤال اجمالى و ابتدايى شناخت و تصور سطح از بايد موارد بسيارى
 كننده سؤال توجه مورد بسا چه كه را موضوع پيچيده مناسبات و ابعاد گردي و رود

 پرسش در اى  كننده تعيين گاه حتى و مهم بسيار نكته اين و گيرد  مى بر در نبوده
 جـواب  نوع در نيز كننده سؤال شخصى و روحى حاالت گاه حتى. باشد  مى پاسخ و
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  .دارد دخالت
 آن داليـل  از يكـى  آورد،  مى پديد را ىمشكالت و ها  پرسش خود فتاوا برخى اگر
 گـذارى   ارزش مـالك  و تمـايز  وجـه  يـك  و اسـت،  موضوع ناقص شناخت از ناشى

 رو پـيش  كـه  ارزشـمندى  مجموعـه  اگـر . است امر همين نيز استفتا هاى  مجموعه
 در هـم  دارد، بـر  در را سـؤاالت  از نظيرى كم و متنوع و گسترده حجم هم داريد،
 عـالوه  ها  پاسخ هم و است، شده عالمانه توجه موضوعات فمختل جوانب به ها  پاسخ

 تآيـ  حضرت كه بسيار هاى  تالش و زياد ممارست و بينى روشن و اجتهاد قوت بر
 از برخاسـته  دارنـد،  فقهـى  منـابع  و مـسائل  و مباشر و مستقل نگاه در صانعى اهللا

 در ايـشان  عملـى  حـضور  كـه  اسـت  موضوع درست شناخت در ايشان وافر تالش
 نگـاه  تنها. است كرده تقويت را شناخت اين قضايى و حقوقى هاى  عرصه از خشىب

 يـادآور  آن، فقيهانـه  هـاى   پاسـخ  اجمـالى  مـرور  و مجموعه اين مسائل فهرست به
 بـسيار  و نگـر   جامع و برجسته فقيه از كه است »الشتات جامع« ارزشمند مجموعه

  .است مانده جاى رب ;قمى ميرزاى مرحوم اهللا تآي حضرت متأخر دوره دقيق
 و متنـوع  اسـتفتاهاى  از حجـم  ايـن  كـه  راهگـشاست  فقاهت و خبرگى همين

 سـال  چنـد  از پـس  اينـك  و كنـد   مى روانه ايشان فقهى محضر سوى به را باارزش
ــه ــشا اى مجموع ــمند و كارگ ــيش را ارزش ــاحب روى پ ــران، ص ــشگران، نظ  پژوه

 جوينـدگان  حتى و مقلدان اجرا، و قضا و قانون كاران اندر دست وكال، حقوقدانان،
 امر متوليان و حقوقدانان تواند  مى خوبى به كه اى  مجموعه گذارد؛  مى فقهى پرسش

 راهگشاى موارد اى  پاره در و كند كمك را كيفرى و حقوقى مختلف سطوح در قضا
  .باشد آنان موجود هاى دشوارى و ها پيچيدگى

  حقوق و قضا در فقه نقش: هفتم

 در چـه  ــ  كشور حقوقى مقررات و قوانين كه دانند  مى قحقو و فقه به آشنايان
 يـا  شـده  گرفته فقه از مستقيم يا ـ، دادرسى آيين چه و جزايى چه و مدنى بخش

 جارى هاى  عرف اگر و است شده تهيه شرعى و فقهى مبانى و موازين چارچوب در
 است، ىقانونگذار منابع از بخشى نيز اجتماعى هاى  بناگذارى و عقاليى اعتبارات و
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 بـا  مخالفتى كه است بوده شرط پيش اين با و شرع محدوده در كه است معلوم اما
 و فقـه  شـده،  يـاد  قـوانين  و مقررات اساس بنابراين،. ندارد شرعى و فقهى موازين
 عنـوان  بـه  و كـشور  اساسى قانون سطح در حتى اين بر عالوه. است شرعى احكام

 كوشـش  است موظف قاضى« كه تاس شده بينى  پيش دادرسى، آيين در اصل يك
 معتبـر  منـابع  بـه  استناد با نيابد اگر و بيابد مدونه قوانين در را دعوا هر حكم كند

 يـا  سـكوت  بهانه به تواند  نمى و نمايد، صادر را قضيه حكم معتبر فتاواى يا اسالمى
 امتنـاع  حكـم  صدور و دعوا به رسيدگى از مدونه، قوانين تعارض يا اجمال يا نقص
  .»ورزد
 قـضا  و فقه و سو، يك از حقوق و فقه تنگاتنگ رابطه به توان  مى اساس، اين بر

 كارشناسـانه  و عالمانـه  هـاى   پرسـش  مجموعـه،  ايـن  در اگر. برد پى ديگر سوى از
 محاكم و قضا و حقوق امر كارشناسان سوى از دهد  مى نشان كه يابيم  مى متعددى

 از كـه  اسـت  مستمر نياز همين خاطر به شده، طرح دعوا اطراف و محترم قضات و
 قضا امر اندركاران  دست و شده بينى  پيش نيز اساسى قانون در قضا بخش در جمله

 صـانعى  اهللا تآيـ  حـضرت  چـون  مراجعـى  و فقهـا  نيازمنـد  مختلف، سطوح در را
 ايشان فتاواى فقهى، و اجتهادى هاى  برجستگى و ها  توانايى سو يك از كه كند،  مى
 بـه  ايـشان  نزديـك  آشنايى ديگر سوى از و دهد،  مى قرار تبرمع فتاواى طراز در را

 اند،  داشته زمينه اين در كه مهارتى و تجربه و مدنى و جزايى حقوق و قضا موضوع
 مجموعـه،  ايـن  هاى  ويژگى از يكى عنوان به و ديگر سوى از و است؛ راهگشا بسيار

 بـه  هـا   پاسـخ  زا بـسيارى  در اجمـال،  به چند هر كه است مستنداتى و ها استدالل
 قـضا،  امـر  كارشناسان و محترم قضات براى و است آمده له معظم هميشگى شيوه

 تطبيـق  و موضـوعات  برخـى  تشخيص در حتى و فقهى نهايى نظر به دستيابى در
  .است سودمند بسيار موارد،

  حاكم هاى مالك و اصول: هشتم

 و صـانعى  العظمـى  اهللات  آيـ  حـضرت  فقاهتى مبانى و اجتهادى نگاه با آشنايى
 معظم كه دهد  مى نشان خوبى به ارزشمند مجموعه اين جمله از ايشان فقهى آثار
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 اصـول  و مبـانى  برخـى  بـه  جـواهرى،  اجتهـاد  عـام  موازين و چارچوبها كنار در له
 و دارنـد  ويژه اهتمام و توجه كننده، تعيين و حاكم اصول مثابه به فقهى و معرفتى

 همـين  و شـمارند   مـى  خـويش  فقهـى  حوزه رىفك منظومه ثابت هاى  پايه راها   آن
 و اجتمـاعى  مناسـبات  در ويـژه  بـه  را ايشان فتاواى از برخى كه است كلى ويژگى

 برجـسته  و متمـايز  اجتهـادى  دسـتاوردهاى  و فقهـى  هـاى   تالش ديگر از حقوقى،
 همـين  لحـاظ  بـا  بايـد  نيـز  ايشان فقهى هاى  ديدگاه و فتاوا ارزيابى اًطبع. سازد  مى

 نكـات  آن از برخـى . شـود  شـروع  نقطـه  آن از و پـذيرد  صـورت  ارهـا معي و اصول
  :شود مى بازگو آن نقلى يا عقلى مستندات ذكر بدون و اختصار به كه اينهاست
 انــسانى حقــوق و ارزش از و انــد كرامــت و حرمــت داراى انــسانها همــه )الــف

 حقـوق  بـه  تعـرض  مجـوز  را خـويش  اعتقادات تواند  نمى كسى هيچ و برخوردارند
 و جـان . بشمارد آنان اجتماعى يا فردى معنوى، مادى، شئون در تصرّف و يگراند

 بمانـد  مـصون  بايـد  انـسانها  همـه  انـسانى  حقـوق  و آزادى و آبـرو  و عـرض  و مال
 نقـشى  آن در اعتقـادات  و اسـت  عـام  و فراگيـر  امرى نيز ها   تخصيص و واستثناها

 نيـست،  جايز شيعه به تنسب تهمت و غيبت كه گونه همان مثال، عنوان به. ندارد
 مواردى اگر و نيست جايز ـ مسلمان غير چه و مسلمان چه ـ نيز ديگران به نسبت

  .است همه به نسبت باشد، جايز عللى به
 اعتقـادات  و است جهانى و فراگير و انسانى ارزش و حاكم اصل يك عدالت) ب

 و سـازد  محدود و مقيد را آن تواند  نمى و ندارد آن در دخالتى قوميت و جنسيت و
 هـاى   مقيـاس  از عدل اصل كرده، تأكيد نيز مطهرى شهيد اهللا تآي كه گونه همان
 توانـد   نمى شرعى حكم هيچ بنابراين،. باشد  مى احكام علل سلسله در و است اسالم

  .كند تجويز را آن خالف تواند نمى اجتهادى هيچ و باشد تعارض در اصل اين با
 از مـانع  امـر  ايـن  الهـى،  دستورات و شرعى ماحكا به تعبد ضرورت عين در) ج
 عقـل  كـه  اى  محدوده در عقلى دستاوردهاى و عقالنى اصول و عقل از جستن بهره

 يكـى  و است عقل دين، پذيرش اساس كه چرا شود،  نمى است ورود به مجاز آدمى
 از اسـتفاده  و كران  بى منبع اين به توجه سنت و قرآن مكرر ارشادات و تأكيدات از

 جــزا، و قــضا حقــوق محــدوده در ويــژه بــه شــرعى احكــام از بــسيارى. ســتا آن
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 مقـدس  شـرع  و دارند اجماال را آن نيز اسالمى غير جوامع و ها  امت كه همانهاست
 با يا »عملى« عقل احكام اقتضاى به مختلف جوامع. است نداشته مستقلى تأسيس

 آورده وجـود  بـه  تاريخ طول در راها    آن خويش روزمرّه نيازهاى و عقاليى اعتبارات
 اجماع و سنت و كتاب كنار در مستقل منبع يك عنوان به اگر عقل. اند  پذيرفته يا

  .باشد داشته را خود جايگاه عمال نيز فقه در بايد شود، مى مطرح
 و دارند اذعان آن به اسالمى فقهاى كه است قطعى حكمى حرَج، نفى قاعده) د

 قاعـده  ايـن  ضـيق  و سـعه  امـا . انـد   ذيرفتهپ اصل يك عنوان به خويش اجتهاد در
 اسـت،  گـواه  بـسيار  رواياتى و چند آياتى كه چنان اگر. كننده تعيين است اى  نكته

رَج  و اسـت  مـشقت  و عسر و حرَج نفى بر تشريع اساس پذيرفتيم هماننـد  نيـز  حـ 
 پس نكرده، ارائه آن از اى  جداگانه تعريف مقدس شرع كه است عرفى مفاهيم ديگر

 و كنـد  دخالـت  جـايى  در اقـدس  شارع اينكه مگر بود، خواهد عرف نيز آن مالك
 در چـه  و توسـعه  در چه كند، بيان مصداقى و موردى صورت به را خويش مقصود
  .تضييق

 در) سـهولت  (اصـل  است، حرَج و عسر نفى بر تشريع اساس اينكه بر عالوه ) ه
 يـك  عنوان به وايت،ر دو ميان تعارض در حتى كه است حاكم معيار يك نيز دين

 حرَج به و آور  مشقت سختگيرى براى تنها نه مقدس شرع. است توجه مورد مرجح
  .است آن اصول از يكى گيرى آسان بلكه نيامده، انداختن

  فقه كارآمدى شاخصه: نهم

 حـضرت  چـون  فقهـايى  فقاهت و اجتهادى نگاه نوع در ديگر محورى اصل يك
 ،9خمينى امام حضرت فقاهتى و كلى بينش بر مبتنى كه صانعى العظمى اهللا تآي

 سـاير  چـه  و عبـادات  چـه  مقـدس  شـرع  احكـام  وضع كه است اين گرفته، شكل
 در و پوشـد  عمـل  جامـه  ها  مكان و ها  زمان همه در كه است هدف اين به ها  بخش
 مكـان  يـا  زمـان  براى شرع. گردد حاكم آدمى اجتماعى و فردى مناسبات بر عمل

 از و اسـت  بـوده  اجـرا  هدف به احكام، تشريع سو، يك از سپ. است نيامده خاصى
 حتى و. شود اداره كلمه وسيع معناى به فقه اساس بر بايد جامعه فردو ديگر سوى
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 كـه  نيـست  شـكى  امـا  باشـد،  انكـار  يا ترديد مورد جامعه فقهى مديريت لزوم اگر
 روى شپـي  خويش، دستاورد عنوان به فقه آنچه هر يعنى شرعى، مقررات و احكام

 احكـام  كـه  دهـد   مى نشان اين. كند پيدا عملى جنبه بايد گذارد،  مى جامعه و فرد
 ــ  روش يـك  مثابـه  به اجتهاد و هستند دارا را قابليتى چنين خود ذات در شرعى
 بـود  قـرار  اگـر . دهـد  نشان را قابليت اين بتواند بايد ـ شد تأكيد آغاز در كه چنان
 و فـرد  بـراى  عملى اى  ثمره اجتهاد و بماند اظالف و اذهان در فقط شريعت و اسالم
 ولـى  نداشـت،  وجـود  چندانى مشكل باشد، نداشته علمى ثمرات همان جز جامعه

 اجتهـاد  كدام ديد بايد وقت آن است، گور تا گهواره از انسان اداره تئورى فقه، اگر
  .است پذيرش و فهم قابل جهان و جامعه براى بيشتر و تر عملى و تر بين واقع

 كامال را بشرى جامعه خواهد  مى كه نگريست و نشاند سطح اين در بايد را شرع
 همه كه است وظايفى و احكام و مقررات ترسيم دار  عهده فقه و كند هدايت و اداره

 حـضرت  كه شد خواهد همان آن الزمه والّا، باشند پايبند آن به خواهند  مى جوامع
 آن طبـق  كـه  شـدند  يـادآور  ت،نادرسـ  برداشـت  يك به پاسخ در ،9خمينى امام

 بـراى  يـا  و بوده نشين  كوخ مردم و برود بين از بايد كلى به جديد تمدن« برداشت
  .»نمايند زندگى صحراها در هميشه

 تأكيـد  آن بـر  امـام  حـضرت  كه جواهرى اجتهاد هاى  شاخصه از يكى بنابراين،
 تمدن با و دشو پياده جامعه در بتواند آن فقهى دستاوردهاى كه، است داشتنداين

 ديـدگاه  ثمـرات . باشـد  دفـاع  و درك قابـل  كنونى جهان در و سازگار وآينده حال
 فتـوايى،  فقهـى  مجموعـه  ايـن  در جمله از كه صانعى اهللا  ت  آي حضرت چو فقهايى

 و اسـت،  آينـده  و حـال  جوامع اداره در فقه كارآمدى نظريه تقويت شده، منعكس
  .شمرد كم نبايد را ثمره اين
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  مباني كلي و فقهي استاد نگاهي به: گفتار هفتم/ ر اول دفت

  هفتمار فتگ

  مباني كلي و فقهي استاد معظم نگاهي به

   1)ىمدظله العال (صانعياهللا العظمي   حضرت آيت
  
  
  

   اشاره

خميني و از    ترين شاگردان حضرت امام    اهللا صانعي يكي از برجسته      حضرت آيت 
آنچه اين برجستگي را دو چنـدان       . باشند ير مي نظ سرآمدان حوزه فقه آن فقيه كم     

تالش و يا قـوت      خميني به جايگاه علمي اين شاگرد پر       ساخته تنها توجه ويژه امام    
علمي و اجتهادي ايشان نيست بلكه يك دليل آن، شجاعت ايشان در بـه خـدمت                

فقهي خود در ارزيابي آراي فقهي موجود و بازنگري مبـاني و             و   گرفتن توان علمي  
دله در چارچوب مـوازين اجتهـادي شـيعه و تـالش در حفـظ مـوازين اجتهـادي                   ا

  . باشد مي

                                                 
  . محقق و مدرس دروس خارج فقه؛اهللا سيد ضياء مرتضوي به قلم آيت . 1
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ـ   كـم  ييلـه و آشـنا      از حوزه درس معظم    يمند ق بهره ينگارنده كه توف   ش بـا   يوب
 ي نتواند بـا برخـ     ي اگر به رسم طلبگ    يشان را داشته است، حت    ي ا ي فقه يها دگاهيد

 ينان دارد كـه نظـرات فقهـ       يطم كند، اما ا   ين استاد معظّم همراه   ي ا ينظرات فقه 
شان همان گونه كه در جامعه و در سطح نخبگان مـورد توجـه قـرار گرفتـه و از                    يا

ز اثرگـذار   ي ن ي فقه يها  گشته، در حوزه   يفه شرع يان مالك عمل به وظ    مقلّد يسو
شان، مـورد توجـه و      يـ  ا ي كل يكردهاي و رو  يژه در سطح مبان   ينده به و  يبوده و در آ   

و نيـز برخـي     » معاصـرت «اگـر حجـاب     . رار خواهـد گرفـت    تـر قـ    شي ب يريگ بهره
اينـك برخـي را از ايـن توجـه و           » هـا  خـودبيني «و حتـي برخـي      » هـا  ني نامهربا«

هـا بـه سـوي هرچـه         مندي محروم ساخته اما ضرورت حركـت فقهـي حـوزه           بهره
هايي  گوتر كردن فقه، راهي جز توجه و بها دادن به چنين ديدگاه            كارآمدتر و پاسخ  

ها و موارد مشابه آن، بـه        اين ديدگاه  كم اين است كه    واهد گذاشت و دست   باقي نخ 
به هر حال   . گيرد هاي فقه قرار گرفته و مي      هايي جدي در برابر حوزه     عنوان پرسش 

اهللا صـانعي،     آنچه از نگاه طلبگي و اجتهادي، بيش از فتاواي متمايز حضرت آيـت            
هـاي   راي ارزيابي كلـي ديـدگاه     مندي است و يك مالك اساسي ب       قابل توجه و بهره   

له به فقه و رويكردهاي كلـي        رود، شناخت نوع نگاه معظم     فقهي ايشان به شمار مي    
و مباني فقهي اين فقيه گرامي است و اين خـود فرصـتي گـسترده و نيـز مجـالي                    

سازي تفصيلي كـه     آنچه در اين فرصت و مجال، بدون مستند       . طلبد تر مي  تخصصي
شود، نگاهي گذرا بـه بخـشي از ايـن            بيرون است، بازگو مي    از حوصله عمومي نوعاً   

  . مباني است و همين نگاه كوتاه نيز به درازا كشيده است

  مقدمه

فقه دانشي است كه در پي شناخت تكاليف و آداب عملي و شكل دادن بـه آن                 
گـردد؛   بخش از زندگي فردي و اجتماعي انسان است كه به قلمرو رفتار وي بر مي              

هـاي   شـود و در طـول آمـوزه        نـام بـرده مـي     » شـرعي «ز آن به احكام     بخشي كه ا  
. دهد سه ضلع اصلي اسالم را شكل مي      » اخالقي«هاي   و در كنار آموزه   » اعتقادي«

ترين پيوند را با حيات فـردي و اجتمـاعي مـسلمانان             بيش اين است كه دانش فقه    
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ده و از سـوي     دارد و اين ويژگي از يك سو مايه گستردگي و اهميت فراوان آن شـ              
  .ديگر نقش فقيهان را در زندگي ديني مسلمين، نقشي ممتاز ساخته است

خـاص خـود    » مبـاني «و  » منابع«،  »روش«دانش فقه همانند ساير علوم داراي       
چنان كه با علوم چندي به عنوان مقدمه يا ابـزار فقـه پيونـد نزديـك دارد؛                  . است

اً در سايه و به عنوان مقدمه فقه        اساس» اصول فقه «مانند  ها    آن علومي كه برخي از   
شناسـي در سـايه فقـه        شناسـي و حـديث     شكل گرفته است و برخي ماننـد رجـال        

شود، در واقـع     خوانده مي » اجتهاد«آنچه امروزه و از گذشته،      . گسترش يافته است  
توان  باشد كه مي   كار اصلي در دانش فقه و دستيابي به احكام شرعي مي           روش و راه  

گسترده و عميق نام برد؛ البته با اين توجه كه برخـي فقيهـان              » نّف«از آن به يك     
انـد و افـزون بـر ويژگـي منـابع و             يـاد كـرده   » قوة قدسـي  «ما از آن به عنوان يك       

رود، خاسـتگاه دانـشي و       دستاوردهاي آن، كه بخشي از امر مهم دين به شمار مـي           
ي در رديـف سـاير      ا ارزشي آن را امري فراتر از يك فن و توانمندي علمي و حرفـه             

  .اند فنون دانسته
پيوند نزديك علوم يادشده با فقه و نقشي كـه در چگـونگي اجتهـاد و قهـراً در                   

دارد و اين    شناخت احكام شرعي دارد، فقيه را به شناخت تخصصي آن علوم وا مي            
 كه نقش مـستقيم در اجتهـاد و چگـونگي اسـتنباط دارد،              مسايلامر در بخشي از     
 علومي كه فقه وابسته مسايل اين است كه اگر هم فقيه در همه  .امري ناگزير است  

 و مباني مـوثر، نظـر و        مسايلاست، صاحب نظر نباشد اما ناگزير است در         ها    آن به
شناسي امري   شناسي و رجال   اين نياز در حوزه حديث    . مبناي مشخص داشته باشد   

 است و بلكه    كه فلسفه وجودي آن دانش فقه     » اصول فقه «آشكار است و در حوزه      
رود، امـري بـس روشـن اسـت و           تر بخشي از دانش فقه به شمار مي        در نگاهي عام  

تواند بدون برخورداري از توانمندي اجتهادي و بدون شـناخت و تعيـين              فقيه نمي 
اين است كـه    . مباني اصولي خود به اجتهاد در حوزه منابع و احكام شرعي بپردازد           

 اصـول فقـه     مـسايل قه بـه بحـث و تـدريس در          فقهاء از گذشته نه تنها در كنار ف       
اند؛ و   هاي مستقل در اين باره دست زده       اند بلكه بسياري از آنان به نگارش       پرداخته

هاي فقهي خود نخست در قالـب مقدمـه و بـه هـدف تبيـين                 برخي نيز در نگارش   
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اند و بدين ترتيب دانشي مستقل       هاي اصولي خود به آن پرداخته      مباني و چارچوب  
  .ار ساير علوم اسالمي شكل گرفته استدر كن

برد، در   دانش اصول فقه كه برخي از علوم ديگر نيز مانند تفسير از آن بهره مي              
گيري داشته است و به يكـي از نيازهـاي عمـومي در              دو قرن اخير گسترش چشم    

. هاي علميه در سطوح مختلف تحصيلي و علمـي و اجتهـادي درآمـده اسـت                حوزه
روشن و قابل دفـاع،  » مباني اصولي«اجماالً برخورداري فقيه از  بدين قرار است كه     

رود و در شناخت رويكـرد فقهـي و تـوان            همواره يك نياز و اصل ثابت به شمار مي        
فقيـه واالمقـام و     . شـود  اجتهادي و تحليل فتاواي وي يك نقطه عطف قلمداد مـي          

قه نيـز بحـث و      ها در حوزه اصول ف     اهللا صانعي، كه سال     استاد معظم، حضرت آيت   
 آن به ويـژه در      مسايلاند، در    اند و در مباحث فقهي خود نشان داده        تدريس داشته 

گيـري در چگـونگي اسـتنباط دارد، داراي مبنـا            كـه نقـش چـشم     ها    آن اي از  پاره
  .گرفت توان آن را در فرصت ديگر پي باشند كه مي مي

 در تعريـف دانـش      اما در كنار نيازهاي يادشده كه به درستي و به شكل مرسوم           
تـر و از     گردد، آنچه فقيه از منظري عام      نيازهاي آن مطرح مي    فقه و اجتهاد و پيش    

تر و تقويت كارآمـدي دسـتاوردهاي فقهـي          تر و جامع   افقي برتر، در شناخت دقيق    
مبـاني  «گيري   بديل در اجتهاد و شكل     خود به آن نياز دارد و نقشي مهم و بلكه بي          

و عـام در حـوزه ديـن و         » هـاي كلـي    نگـاه «هـا و     اختوي دارد، برخي شن   » فقهي
هـاي توفيـق     آنچه اينجانب از اين منظر، طي سال      . شريعت و اجتهاد اسالمي است    

اهللا صانعي، در نگاه ايشان يافتـه اسـت، نكـات و      مندي نزديك از حضرت آيت   بهره
له، به فهرسـت     مباني كلي چندي است كه پيش از شرح برخي مباني فقهي معظّم           

  1:شود گردد و شرح آن به فرصتي ديگر واگذار مي اشاره ميها   آنرخي ازب
  ا؛تأكيد بر جامعيت و پاسخگويي اسالم به نيازه

  ؛تأكيد بر نقش اجتهاد در حيات اسالم
  ؛تأكيد بر اصالت اجتهاد جواهري

  ؛تأكيد بر دوام بالندگي فقه و آزادي اجتهاد
                                                 

 .شرح برخي از موارد ذيل در گفتار پيشين آمده است. 1
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  ؛معيار در اجتهاداهتمام به شاخص كارآمدي فقه به عنوان يك 
  ؛گرايي در اجتهاد اهتمام به شناخت موضوع و واقع

  ؛تأكيد بر لزوم توجه به دخالت زمان و مكان در اجتهاد
  ؛اهتمام به نقش فهم عرفي از ادله لفظي در اجتهاد به ويژه الغاي خصوصيت

  ؛تأكيد بر استواري منطق و متانت اجتهاد شيعي
  .يدر عرصه مناسبات اجتماعاهتمام به توانايي و گسترش فقه 

   استاد معظمي فقهي مبانيبرخ

از نظر  . دانيم كه فتاواي فقهي همه بايد مستند به ادله و شواهد كافي باشد             مي
 مختلف فقهـي    مسايلحجم، بخش اصلي ادله آيات و رواياتي است كه در ابواب و             

كـه قلمـرو    اي از قواعد كلي فقهي است        بخش ديگري از ادله، مجموعه    . وجود دارد 
گيرد و قواعد از اين نظـر         را در بر مي    مسايلهر قاعده بسته به مفاد آن، بخشي از         

يكسان نيست؛ برخي در محدوده خاصي جاري است و برخـي ماننـد قاعـده نفـي                 
اما در كنار قواعد فقهي يا فراتـر        . ضرر و نفي حرج در نوع ابواب فقهي جاري است         

كرد اجتهادي خود، ممكن است مباني فقهي       از آن، هر فقيهي بسته به سطح و روي        
تري را از مجموع شريعت و ادله موجود استنباط كرده باشد كه حتـي بـر نـوع                   عام

  .استناد به قواعد فقهي نيز سايه افكند
اهللا صانعي در چارچوب موازين اجتهـاد كـه بـه پيـروي از اسـتاد                  حضرت آيت 

انـد، بـه     ياد كرده » اد جواهري اجته«خميني بارها از آن به       بزرگ خود حضرت امام   
دارنـد و آنچـه از نگـاه علمـي و           تأكيـد   مباني فقهي متمايزي دست يافته يا بر آن         

له شايسته توجـه و تحليـل علمـي          اجتهادي، بيش و پيش از فتاواي متمايز معظم       
در عين حال، فتواي فقهي نيـز بـه         ها    آن است، اين دسته مباني است كه برخي از       

بـر لـزوم مناسـبات      تأكيد  عنوان نمونه آنچه اين فقيه ارجمند در        به  . رود شمار مي 
انـد، در     شـده  قايلها، صرف نظر از نوع فكر و عقيده آنان،           انساني ميان همه انسان   

در اينجا به برخي از اين مباني اشـاره         . سايه بخشي از اين مباني شكل گرفته است       
  .گردد يشان اشاره ميشود و در هر مبنا نيز تنها به بخشي از فتاواي ا مي
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   حرمت و كرامت ذاتي انسان.1

انـد و    بودن و در ذات خود داراي حرمت و كرامـت          ها به دليل انسان      همه انسان 
توانـد اعتقـادات خـويش را        هيچ كـسي نمـي    . از ارزش و حقوق انساني برخوردارند     

مجوز تعرض بـه حقـوق ديگـران و تـصرف در شـئون مـادي، معنـوي، فـردي يـا                      
دارند جان و مال و     تأكيد  اهللا صانعي     از اين رو حضرت آيت    . آنان بشمارد اجتماعي  

ها بايد مـصون بمانـد و اسـتثناها          عرض و آبرو و آزادي و حقوق انساني همه انسان         
اي خـاص نيـست و       آمد عوامـل عارضـي و بيرونـي اسـت، ويـژه دسـته              نيز كه پي  

ـ        . اعتقادات در آن نقشي ندارد     ه كـه غيبـت كـردن و        به عنـوان نمونـه، همـان گون
بدگويي نسبت شيعه جايز نيست، درباره ديگـران، مـسلمان و غيـر مـسلمان، نيـز               

در ثبوت حد قـذف نيـز       . جايز نيست و اگر در مواردي جايز باشد درباره همه است          
از نظر ايشان قصاص و     . مسلمان فرق نيست   ميان شخص قذف شدة مسلمان و غير      
 ارتكاب قتل نيز اختصاص به قتل مسلمان        ديه كامل و حتي وجوب كفاره به دليل       

باشـد، و   » معاهـد «شود، هرچند كافر حربي اما       ندارد و شامل غير مسلمان نيز مي      
المللي نيـز تحقـق      معاهد بودن، بر پايه پذيرش و پيوستن به معاهدات عمومي بين          

چنان كه صرف اعتقادات، هرچنـد از نگـاه اسـالمي نادرسـت باشـد،               . كند پيدا مي 
تواند مايه نجاست شخص شود و از اين رو غير مسلمانان نيز همه، اعم از اهل                 نمي

. از نظـر شـرعي پـاك هـستند        ) خداناشناس(و غير اهل كتاب     ) خداشناس(كتاب  
كـافران  «همين مالك درباره ازدواج نيز جاري است، البته حساب دسته سوم كـه              

  .هستند، جداست» معاند
، از جمله، چنان كه اخيراً در ديدار نگارنـده بـا            اين رويكرد در نگاه استاد معظم     

ايشان خاطرنشان كردند، بر پايه منطق و روش قرآن كريم است كه مخاطب عام و               
اسـت  » هدي للناس «قرآن گرچه   . قرار داده است  » انسان«و  » ناس«اصلي خود را    

ز مايـه   و ني » نذير«و  » بشير«ها آمده و پيامبر اسالم نيز        و براي هدايت همة انسان    
براي همة مردمان است، اما چنين نيست كه اگر بخشي از بشر بـه هـر                » رحمت«

دليل، نتوانست پيام اسالم را از نزديك بشناسد و به آن ايمان آورد يـا حتـي اگـر                   
همتاي خداوند عزّ و جلّ پي ببـرد و بـه ايـن              نتوانست به وجود آفريدگار يكتا و بي      
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 باعث گـردد از تمـام ارزش وجـود انـساني            حقيقت مطلق معتقد شود، اين ناتواني     
اين است كه به عنوان     . دهد خود ساقط شود و همة حقوق انساني خود را از دست            

�B �نمونه نبايد گمان رود آيه شريفه        �O���� �< �F �̀ �� :��gk�� �� z�� �O �{ *� M+ B �O��� �d �< �� � �k	2 �|����� � � R}�� � �9
 �,	2 �# �% ��� �F�6	� �_	A��0 �7 �� � J
# �F �p� ��� 	! �B �c �+ �� �O�� 	H �B �O� �d ���� يا حتـي   » مسلمانان«اختصاص به    1

نيـز كـه مـالك عـامي در ايـن آيـه بـراي               » تقـوا «از ايـن رو     . دارد» موحدان«
بنـدي بـه     هـا اسـت را نبايـد تنهـا در چـارچوب پـاي              ارزشگذاري ميان انـسان   

ايـشان  . ر كرد هاي اسالمي يا حتي توحيدي و اديان آسماني معنا و تفسي           آموزه
حتي وقف و وصيت به نفع غير مسلمان، هرچند به عنوان مثـال بـراي تعميـر                 

چنان كه يكي از موارد جواز      . شمارند كليسا و كنيسه باشد را جايز و درست مي        
داننـد، زيـرا     تيمم را استفاده آب وضو در رفع تشنگي كافر هرچند حربـي مـي             

پيداست ايـن امـر     . مت دارد نفس و جان آدمي صرف نظر از مسايل عارضي حر         
ها و اعمال موجـود در       به معناي صحه گذاشتن واقعي بر همة اعتقادات و ارزش         

ها نيست، بلكه تأكيد بر اين حقيقت است كه پس           جوامع مختلف و پذيرش آن    
كـافر  «با هر اعتقادي كـه باشـد و         » انسان قاصر «از پذيرش تفكيك كلي ميان      

ين يا مذهب حق، مايه سلب حقوق انساني        ، قصور آدميان در شناخت د     »مقصر
اين است  . شود و عمومي كه برخاسته از حرمت و كرامت انساني آنان است نمي           

ايم عنوان   معنايي خاص دارد و چنان كه در پي آورده        » كفر«كه در نگاه ايشان     
  .شود شامل هر غير مسلماني نمي» كافر«

اهللا صانعي، محـدود بـه        اهتمام به حرمت و كرامت انسان در نگاه حضرت آيت         
هاي ديگـري از فقـه    اين رويكرد در بخش   . آنچه در حوزه اعتقادات اشاره شد ندارد      

ها از اين منظر نيز قابـل تحليـل          نيز اثرگذار بوده است كه در ادامه برخي از نمونه         
چنان كه ايـشان در بيـان حكـم كراهـت رد كـردن نيازمنـدان خاطرنـشان                  . است
م در صورتي است كه كمك به آنان مايه آن نـشود كـه سـربار    اند كه اين حك  كرده

  .جامعه شوند و گرنه رد كردن آنان واجب خواهد بود
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   تباين ميان كافر و غير مسلمان.2

دانيم كه از نظر فلسفي و كالمي كافران و به عبارت ديگر غير مسلمانان بـه                 مي
ان حـضرت   قاصـران كـه بـه بيـ       . شـوند  تقـسيم مـي   » مقـصر «و  » قاصر«دو بخش   

شـود، در اعتقـاد و اعمـال خـود معـذور             خميني شامل اكثريت قاطع كفار مي      امام
توان آنان را به صرف اعتقاد و اعمـال برخاسـته از             هستند و از اين نظر نه تنها نمي       

اهللا شهيد مطهري، نيكان آنان اهل بهشت         آن، اهل جهنم شمرد بلكه به بيان آيت       
 تمايزات اعتباري و فقهـي ميـان مـسلمان و غيـر             اما از نگاه شرعي كه به     . هستند

 و احكام مختلف نظر دارد، فقهاي ما يا فرقي ميـان انـواع كفـر                مسايلمسلمان در   
. انـد  بودن و نبودن ديـده    » اهل ذمه «يا  » اهل كتاب « را با مالك      اند و يا فرق    نديده

به عنوان مثال در بحـث حكـم غيبـت كـردن، فرقـي ميـان انـواع غيـر مـسلمان                      
اند به اهل كتاب بـودن       اند و در حكم طهارت و نجاست، اگر فرقي گذاشته          گذاشتهن

  .اند و نبودن وابسته ديده
اهللا صـانعي كـه خاسـتگاه اجتهـادي           اما يكي از مباني كلي فقهي حضرت آيت       

فتاواي متعـددي از ايـشان در تنظـيم مناسـبات انـساني ميـان مـسلمانان و غيـر                    
ين است كه غير مـسلمين نـه تنهـا از نظـر كالمـي و                رود، ا  مسلمانان به شمار مي   

شوند بلكه با همين مالك بايد از نگاه         فلسفي به دو بخش قاصر و مقصر تقسيم مي        
  :فقهي و شرعي نيز آنان را به دو بخش تقسيم كرد

J(�<~ BC � � كه قرآن كريم با تعبير       »كافر معاند «. 1 �)� ��k� �C6�� �dS�6�^� � ��� �� ��� �i �̀  �
 J� 5#6! به آنان اشاره كرده است و آنان را كـساني شـمرده كـه در عـين شـناخت                    1

كنند؛ نيز مقصراني كـه در       دروني آيات حق، از سر ستم و سركشي، آن را انكار مي           
   كنند؛ شناخت حق به رغم امكان و توانايي كوتاهي مي

اينـان گرچـه    .  اعم از اهل كتـاب و غيـر اهـل كتـاب            ،»غير مسلمان معذور  «. 2
كافر كسي است كه دانـسته، حـق را         . ن نيستند اما نبايد آنان را كافر شمرد       مسلما

اهللا مطهـري نـسبت ميـان         به بيان شـهيد آيـت     . سازد گيرد و پنهان مي    ناديده مي 
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از اين رو چنين نيست كه هـر        . »تباين«است نه   » تضاد«نسبت  » كفر«و  » اسالم«
 گيرد كه حضرت آيت    ر مي كسي مسلمان نبود كافر است، بلكه در صنف سومي قرا         

و از همين منظر است كـه ايـشان         . برند نام مي » غير مسلمان «اهللا صانعي از آن به       
در مسايلي مانند حكم نجاست و پاكي، حرمت نبش قبر، دادن زكات فطـره، ذبـح                
شرعي، ازدواج، واليت بر فرزند، ارث، كفايت و عدم كفايت آزادي برده نامسلمان و              

گذارند  ، ميان اين دو دسته فرق مي      )فروع دين (ه احكام شرعي    حتي تكليف كفار ب   
اسـتاد معظـم،    . و نه مسلمان و غير مسلمان يا كافر اهل كتاب و غير اهـل كتـاب               

دانند كه با مسلمانان به دليل مسلمان بودن آنان          را كساني مي  » كافر حربي «حتي  
 را بـه صـرف      چنان كه ايشان تحقق ارتـداد     . در حال جنگ هستند و نه هر جنگي       
دانند، بلكه در نگاه ايشان كسي مرتد است و          شك يا برگشت اعتقادي شخص نمي     

احترامـي و هتـك و    شود كه ارتـداد او در واقـع بـه بـي     احكام آن بر وي جاري مي    
و متهم ساختن مسلمانان برگردد يا اهانت به مقدسات جامعه           تكذيب پيامبر اكرم  

ايشان در برشماري شـرايط  . دن قرآن كريم باشد سوزان ـ نعوذ باهللا  ـ  اسالمي مانند
را نيـز   » اسـالم «و حتي   » ايمان«شاهد نيز صرف وثاقت و اعتدال را كافي ديده و           

  .اند شرط ندانسته

  ي و اجتماعي و حقوق اساسيگاه انسانيت در جاي عدم دخالت جنس.3

رونـد و هـر      انساني يك حقيقت بـه شـمار مـي        » نوع«زن و مرد از نظر گوهر و        
تعريفي كه از اين منظر و در اين سطح براي حقيقت انـسان وجـود دارد، تعريفـي                  

از سوي ديگـر، ترديـدي نيـست ميـان زن و مـرد، بـه                . مشترك ميان آن دو است    
ها هـست كـه هـيچ مكتـب و نهـاد         انساني، برخي فرق  » صنف«عنوان دو جنس و     

الح واقعـي   بندي كافي بـه واقعيـات تكـويني و مـص           حقوقي كه توجه درست و پاي     
هايي كه نتيجه طبيعي آن،      تواند آن را ناديده بگيرد؛ فرق      زندگي انساني دارد، نمي   

هاي متفاوت در زندگي طبيعـي و اجتمـاعي زن و مـرد              پديد آمدن برخي موقعيت   
اسـت و از مـصدر وحـي        » انسان«تشريع اسالمي نيز كه فلسفه وجودي آن        . است

دي انسان و به هدف سعادت جاودانـه وي         الهي شكل گرفته و بر پايه واقعيات وجو       
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توانـد در    ها را ناديده نگرفته است و قهـراً هـيچ فقيهـي نمـي              صادر شده، اين فرق   
هـا،   اما در قلمرو شناخت فـرق     . فقهي آن را ناديده بگيرد     چارچوب منابع اسالمي و   

يك اصل مبنايي و مسلّم اجتهادي اين است كه اصل در حقوق و تكاليف كه از آن       
. »اخـتالف «ميان زن و مرد است و نـه      » اشتراك«بريم،   نام مي » احكام شرعي «به  

به عبارت ديگر، يكساني ميان زن و مرد در احكام نياز به دليل خاص ندارد، بلكـه                 
  .اختالف نيازمند دليل كافي است و در موارد شك بايد جانب اشتراك را گرفت

اهللا صانعي،   ، حضرت آيتآنچه در اين خصوص به اجتهاد و فقاهت استاد معظم
اي متمايز بخشيده ناديده گرفتن اصل تمايز ميان زن و مرد نيـست، چنـان                 چهره

كه ايشان بارها بر تفاوت اجمالي ميان ارث زن و مرد كه قرآن بر آن تصريح كـرده     
 انساني به هـر     اند، بلكه ناشي از اين است كه از يك سو، نگاهي كامالً            كيد جسته أت

انـد و از سـوي       مرد دارند و از اين منظر ميان آن دو فرقـي نديـده            دو جنس زن و     
كننـده   شده و قانع   ديگر، به اصل اولي اشتراك اهتمام ويژه دارند و تا دليل پذيرفته           

كه بتواند مقيد يا مخصص اطالقات و عمومات باشد در ميان نباشد، از ايـن اصـل                 
 بازشناسي و بـازنگري برخـي       اي در  اند و از سوي سوم، تالش ويژه       دست بر نداشته  

هاي فقهي موجود و ارزيـابي دوبـاره ادلـه آن كـرده و بـه نتـايج متمـايزي                     ديدگاه
آنچه ايشان در عدم فرق ميان زن و مرد در مـسايلي ماننـد مرجعيـت،                . اند رسيده

رهبري جامعه، قضاوت، شهادت، ديه، قصاص، امامت جماعت و جمعه حتي بـراي             
 ميـان زن و شـوهر نـسبت بـه تـدليس در ازدواج، ارث                بر عدم فرق  تأكيد  مردان،  

زوجه، يكساني اولويت زن و شوهر به يكديگر پس از مرگ تـا دفـن، عـدم افـضل                   
بودن نماز در خانه براي زن، واليت مادر بر كودك و تقدم آن بر واليت جـد، عـدم      
قصاص مادر همانند پدر، عدم حد قذف بر مادر هماننـد پـدر و عـدم جريـان حـد                

اند، برخاسـته از     ت بر مادر به دليل دزدي از خانه فرزند همانند پدر، نظر داده            سرق
چنان كه برخي فقهاي ديگـر نيـز در گذشـته و            . همين رويكرد و تالش بوده است     

اي از اين مسايل نگاه يكسان با استاد معظم داشته يا دارند و بسياري               حال، در پاره  
اند؛ اما مهم آن است كه اين فتـاوا          گذاشتهنيز به ويژه در ميان فقهاي گذشته فرق         

بر پايه رويكرد يادشده به زن و در چارچوب موازين كلـي اجتهـادي، صـادر شـده                  



  217  استاد فقهي و كلي مباني به نگاهي :هفتم گفتار / اول دفتر

است و همين امر در لزوم توجه به آن كافي است؛ حتي اگر كـسي بـه نتيجـه آن                    
  . نباشدقايل

   يي و عقالي عقليها ت آموزهي حاكم.4

اي كه پاي دخالت مستقيم عقـل        ر محدوده پذيرش احكام الهي و تعبد به آن د       
گاه و مبـدأ ايـن       يا عقالء نيست، يك اصل زيربنايي و اعتقادي است كه البته تكيه           

منـدي از    گاه مانع بهـره    اما اين اصل هيچ   . تعبد نيز پذيرش و حكم كلي عقل است       
اساس پذيرش اصل دين و اركان      . باشد شناخت و داوري عقل و اصول عقاليي نمي       

ها و تاكيـدهاي مكـرر      دي آن بر پايه داوري و حكم عقل است و يكي از آموزه            اعتقا
 بـه   �قرآن و سنت، توجه به اين منبع بزرگ الهي است كه در سـخن اهـل بيـت                 

بخـش عمـده احكـام      . ياد شده است  » ظاهري«در كنار پيامبران    » باطني«پيامبر  
له در دوره جاهلي    ها است كه در ميان ملل و جوامع ديگر از جم           غير عبادي همان  

بر پايه نيازهاي موجود از سوي عقالء و نخبگان يا حتي عرف عمومي پديد آمده و                
همراهي كرده است و به عنـوان احكـام         ها    آن وجود داشته و دارد و شارع حكيم با       

  .شود امضايي شناخته مي
در نگاه استاد معظم، بهره جستن از دستاوردهاي عقلي و عقاليـي در اجتهـاد،               

رود و آنچه به صورت روشن از ايشان سراغ داريم ايـن اسـت    اصل به شمار مييك  
مخالفـت  . تواند ناسازگار با حكم قطعي عقلي باشد       كه دستاورد هيچ اجتهادي نمي    

نيز در صورتي ممكن است كه دليلي كامالً اسـتوار كـه از نظـر                با بنا و ارتكاز عقال    
پيداسـت هـيچ    . شـد، در دسـت باشـد      صدور و داللت تاب مقابله با آن را داشته با         

له در اهتمام به اين اصل، در  تواند جز اين معتقد باشد اما ويژگي معظم فقيهي نمي
  .شناخت مصاديق و گستره حاكميت آن است

مندي از اين مبنا در نگاه استاد ارجمند تا آنجا است كـه ايـشان                دامنه بهره 
  انـد و از ادلـه      الء شـمرده  يك دليل در تساوي زن و مرد در شهادت را بناي عق           

اند و شرط شيعه بودن قاضي را محدود بـه           شهادت مرد الغاي خصوصيت كرده    
داوري ميان شيعيان كرده و در استدالل بر عدم وجود ايـن شـرط در قـضاوت                 
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ميان ديگران، افزون بر لزوم رعايت عدالت و ايجاد امنيت ميـان آنـان، مالزمـه                
ايشان حتي بـا توجـه بـه مجمـوع          . اند  شمرده عقاليي و بلكه عقلي را شاهد آن      

ادلة باب قضاء، جواز قضاوت ميان شيعيان توسط قاضي غير شيعي و حتي غير              
مسلمان را كه مورد اطمينان است و ساير شرايط را داراسـت، حرفـي گـزاف و                 

رباي «چنان كه در حكم ربا از يك سو حرمت را محدود به             . اند وجه ندانسته  بي
بـه  » ظلـم «انجامـد و     گيرنده مـي   به بيچارگي و استيصال قرض    كه  » استهالكي
كه مايه رشد و پيشرفت طرفين است » رباي استنتاجي«رود ساخته و  شمار مي

اي را در ربـاي حـرام مجـاز          اند و از سوي ديگر هيچ نـوع حيلـه          را مجاز دانسته  
 حضرت  ايشان چنان كه به اشاره آمد، به پيروي از استاد بزرگ خود،           . اند نديده

خميني تأكيد دارند كه اگر شارع حكيم در جايي بخواهد بـر خـالف بنـا و                  امام
ارتكاز عقال حكمي تشريع كند بايد بارها آن را تكرار كند و بـر آن تأكيـد ورزد              
تا در ميان مردم جا باز كند، از اين رو اگر در حكمي مخالف بنا و ارتكاز عقالء                  

توان به يك يا دو حديث       دد نباشيم، نمي  شاهد تأكيد شارع و صدور روايات متع      
  . موجود بسنده و استدالل كرد

اي بـه فقاهـت جنـاب محقـق اردبيلـي            اگر استاد ارجمند از گذشته توجه ويژه      
هاست كه بخشي از توان و فرصت خويش را مصروف نگـارش             داشته و دارند و سال    

ن فقيه وارسـته و     آ»  و البرهان  ↕مجمع الفائد «هاي استداللي خود بر كتاب       حاشيه
ها و عمق نگاه محقق اردبيلـي اسـت          بيني اند، از جمله ناشي از روشن      مقدس كرده 

تأكيـد مكـرر    . كه بر پايه توجه و اهتمام به اعتبارات و احكام عقلـي داشـته اسـت               
له بر اينكه اگر امكان معرفي درست اسالم و شـرع بـود و بـه تعبيـر خـاص                     معظم
ت كرسي بحثي، براي شناساندن حقايق اسالم و شـرع،          اگر در چهارراه بشري   «: ايشان

ي مـردم اسـالم را        ام، داشـتم، همـه      آن گونه كه هست و آن گونه كـه مـن شـناخته            

هاي اسالمي و     از جمله برخاسته از همين مبنا و اصل است كه آموزه           »پذيرفتند  مي
ات هاي عقلي و عقاليي اسـت و بـا آنچـه در قلمـرو ارتكـاز                شرعي در راستاي داده   

گيـرد و آنچـه دسـتاورد دانـش و فهـم كلـي بـشريت اسـت،                   عقاليي بشر قرار مي   
گويي باشد اما نـشان از عمـق         فراز يادشده اگر هم از سر مبالغه      . باشد ناسازگار نمي 



  219  استاد فقهي و كلي مباني به نگاهي :هفتم گفتار / اول دفتر

نگاه استاد معظم است كه اسالم عزيـز حتـي در حـوزة فقـه كـه در شـمار علـوم                      
ه و از مـوازين عقلـي و        اعتباري است، در چارچوب فطرت پاك انسان سـخن گفتـ          

اي است   يك نمونه نيز توجه ويژه    . پسند بيرون نرفته است    رويكردهاي كلي عقاليي  
در . دارند و در بنـد بعـدي آمـده اسـت          » عدل«كه استاد گرامي به اصل زيربنايي       

» فهـم عرفـي   «كنار اهتمام ويژه به بناها و ارتكازات عقاليي، اهتمام ويژه ايشان به             
، و  »الغـاي خـصوصيت   «دله لفظي قرآن و سنت، به ويژه موضوع         در شناخت مفاد ا   

اند، به عنوان يك اصـل       بهره فراواني كه ايشان در اجتهاد و فتاواي خود از آن برده           
و مبنا در فقه ايشان، نيازمند توجه و بررسي جداگانه است و اينك مجال پرداختن               

  .به آن نيست

   حاكميت و گستره عدالت.5

المي و فلسفي در شناخت خداوند تعالي يك اصل به شـمار            عدالت از نگاه ك   
رود و خداوند همان گونه كه جهان تكوين را بر پايه عدالت آفريده و استوار                مي

ساخته است و در عرصه قيامت نيـز هـيچ كيفـري از ايـن ميـزان عـام بيـرون                     
 گذاري او نيز بر آن استوار است و همان گونه كه اسـتاد             نيست، تشريع و قانون   

هـاي اسـالم     اهللا مرتضي مطهري تأكيد كرده ايـن اصـل از مقيـاس            شهيد، آيت   
يعني تمام احكام الهي در صـدور خـود    . است و در سلسله علل احكام قرار دارد       

تواند بـا آن در      گذرد و از اين رو هيچ حكم شرعي نمي         از گذرگاه اصل عدل مي    
  .تعارض باشد

اهللا صانعي، عدالت يـك اصـل         تاز همين خاستگاه است كه در نگاه حضرت آي        
حاكم و يك ارزش فراگير و جهاني است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخـالتي                

اين است كه اگر در نگاه فقيه،       . تواند آن را مقيد و محدود سازد       در آن ندارد و نمي    
مفاد يك دليل به صورت عمومي يا در بخشي از مدلول خود در تعارض قطعـي بـا                  

تواند با ناديده گرفتن اين اصـل حـاكم بـر پايـه آن               آن فقيه نمي  اصل عدل باشد،    
له به تساوي ديه زن و مرد و مسلمان و           يك نمونة آن فتواي معظّم    . دليل فتوا دهد  

غير مسلمان است كه در نگاه ايشان و حتي صرف نظر از قصور ادله، عدم تـساوي                 
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 بر پايـه همـين اصـل،        چنان كه ايشان از جمله    . ديه، ناسازگار با اصل عدالت است     
تر مسلمان نسبت به غير مـسلمان توسـط قاضـي را كـه فقهـاء مجـاز                   تكريم بيش 

  .شمارد اند، نادرست و حرام مي دانسته

   عسر و حرج ي نفي ت گسترده قاعدهي حاكم.6

 نفي عسر و حرج كه متكي به نصوص قرآني و روايي است، در              هاصل مفاد قاعد  
امـا  . رود و در آن ترديـدي نيـست        به شمار مي  ميان فقهاي اسالمي حكمي قطعي      

شناسانه آن امري است كـه نبايـد         نوع نگاه به اين قاعده و قلمرو معنايي و موضوع         
آنچـه نكتـه اصـلي در نگـاه         . انتظار داشت همه به آن نگاهي يكسان داشته باشند        

 آن  بـر تأكيد  رود و نگارنده بارها شاهد استشهاد به آن و           استاد معظم، به شمار مي    
ـ                قاعـده پيداسـت، از      هاز سوي ايشان بوده، اين امر است كه اگر، آن گونه كه از ادل

مگـر در   (يك سو، اساس تشريع الهي بر نفي حرج و عسر و مشقت در دين اسـت                 
و از سوي   ) هايي كه ماهيت آن مانند جهاد و دفاع آميخته با دشواري باشد            موضوع

اي از   عرفي است كه شرع تعريف ويـژه      ديگر عسر و حرج نيز همانند ديگر مفاهيم         
آن به دست نداده، در اين صورت مالك آن نيز عرف خواهد بود، مگر اينكه شـارع                 
حكيم در جايي دخالت كند و مقصود متفاوت خود را به صورت موردي بيان كند؛               

بنابراين در فهم معناي حرج از نظر       . چه در جانب توسعه در حكم يا در تضييق آن         
اهللا صـانعي،    از سوي ديگر حـضرت آيـت      . ادي، بايد به عرف رجوع كرد     كلي و اجته  

دامنه نفي حرج را محدود به رفع حكم نديده و در مـواردي بـر پايـه آن در جعـل         
» حرمـت «به عنوان مثال، ايـشان از يـك سـو           . حكم نيز به آن استناد كرده است      

ايه حرج شـمرده و     اند، م   شده قايلآميزش ابدي با همسر را پس از افضاء كه فقهاء           
تـر از چهـار مـاه را نيـز           و از سوي ديگر عدم وجوب آميزش در كم        . نپذيرفته است 

آن شـده   » وجـوب « بـه    قايـل مايه حرج و امري منكر دانسته و در شرايط نياز زن            
  . است

اين در حالي است كه عالوه بر جايگاه استنباط و شـناخت اصـل حكـم، همـه                  
ي و در جايگاه انجام تكاليف، شـناخت حرجـي          دانيم در شناخت مصاديق بيرون     مي
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بودن و نبودن يك موضوع، همانند هر تـشخيص موضـوعي، در قلمـرو كـار خـود                  
آنچه حضرت استاد درباره عدم لزوم بار كردن احكـام          . »فقيه«است و نه    » مكلف«

نامحرم درباره فرزندخوانده، در صورت حرجي بودن آن، بيان كردند، بر پايه همين             
 كه اوالً شناخت معناي حرج همانند ديگر موضوعاتي كه سـاخته دسـت              نگاه است 

شارع حكيم نيست، با عرف است و ثانياً تشخيص مصاديق آن نيز بر عهده مكلـف                
بيان جواز نيز با فرض تحقق حرج است كه در متن پرسش مقلّـد              . است و نه فقيه   

و نشـست و    آمده و گفته شده محروميت از فرزند مشكل بزرگي در زنـدگي اسـت               
برخاست و معاشرت روزمره اطرافيان با كسي كه به فرزندي گرفته شده به صورت              

پيداسـت اگـر    . رفتار با ساير نامحرمان نيز مايه حرج و دشواري براي طرفين است           
داند، قهراً بايد احكام حجاب را رعايـت         كسي اين گونه معاشرت را امر حرجي نمي       

 كار خود مكلف اسـت و نـه فقيـه و مرجـع              كند، اما تشخيص همين امر در قلمرو      
  .تقليد

   سهولت در شريعت.7

آنچه در نفي حرج مورد توجه است جنبه سلبي قاعده است، امـا در كنـار                

. رود نيز يك معيار در اجتهاد به شـمار مـي  » سهولت در شريعت  «آن، موضوع   

اينكه در برخي روايات از پيامبر اكرم نقل شده است كـه ايـشان خاطرنـشان                

و امـام   » من بر پايه شريعت داراي گشايش و آسان فرستاده شـدم          «: اند ردهك

خوارج از سر ناداني بر خـود دشـوار گرفتنـد؛ ديـن بـسي               «: فرمود  مي 7باقر

: فرمـود   افزوده است كـه ايـشان مـي        7و به نقل از علي    » تر از آن است    وسيع

 ،»شيعيان ما در گشايشي بيش از مـسافت ميـان آسـمان و زمـين هـستند                «

دهد كه در تشريع الهي نه تنها حرج جايي ندارد بلكه بنيان تـشريع      نشان مي 

ايـن  . به صورت ايجابي، بر پايه سـهولت و سـماحت نيـز اسـتوار شـده اسـت                 

بيش مورد توجه فقهاي ما بوده است و حتي  و  اي است كه از گذشته كم  نكته

رجحـات  جناب شيخ صدوق در تعارض ميان دو روايت، سـهولت را يكـي از م              

ديده و بر پايه آن جانب مفاد روايتي را گرفته كه عمـل بـه آن بـراي مكلـف                    
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اما آنچه از حضرت استاد در اين باره سراغ داريم اهتمام ويـژه             . تر است  راحت

ايشان در كاربست اين مبنا در اجتهاد خود و تأكيـد بـر آن در رهنمودهـايي                 

از سـوي ديگـر، از آنجـا كـه          . است كه براي مؤمنان و مقلّدان داشته و دارنـد         

انـد،   حكم نماز و روزه مسافر نوعي ترخيص در راستاي سهولت در دين ديـده             

گردد و بايد نماز را كامل بخوانـد         در كثرت سفر كه مايه عادي شدن سفر مي        

انـد و بـه عنـوان      و روزه را بگيرد، فرقي ميان سفر شغلي و غير شـغلي نديـده             

خود نيز بـرود، حكـم كثـرت سـفر بـر او بـار               مثال راننده اگر به سفر زيارتي       

  .شود مي

   محور بودن حقوق مردم و جامعه.8

از آن نـام بـرده      » حـقّ «دانيم كه آنچه در فقه و احكام با عنـوان عـام              مي

بنـدي   دسـته » حـق النـاس   «و  » حـق اهللا  «شود، به طور كلي در دو بخش         مي

ي از احكـام هـر دو       بندي مانع از آن نيست كه برخ       البته اين تقسيم  . گردد مي

كه در عـين حـال يـك تكليـف       » حق حضانت «ويژگي را داشته باشند؛ مانند      

» حكـم «و  » حق«آنچه در فقه به عنوان      . رود الهي در برابر فرزند به شمار مي      

بنـدي   شود نيز اجماالً نـاظر بـه همـين تقـسيم           و فرق ميان اين دو مطرح مي      

  .است

اهللا صـانعي كـه يـك        حـضرت آيـت     يكي از نكات قابل توجه در نگاه فقهي          
رود و ما بارها شاهد تأكيـد        رويكرد كلي در فقاهت و اجتهاد ايشان به شمار مي         

ايـم و نقـش آن را در فتـاواي مختلـف بـه ويـژه در                  بر آن از سوي ايشان بـوده      
حقـوق  «داشت   ايم، اهتمام ويژه ايشان به پاس       مسايل اجتماعي و سياسي ديده    

هاي مختلف اسـت؛     دن گستره و مصاديق آن در حوزه      در فقه و شناسان   » الناس
» انـسان «حقوقي كه اختصاص به صنف و دسته خاصي از مردم ندارد و شـامل         

از هر نژاد و دين و مذهب و جنس و جرياني، در هر كشور و               » انسان«به عنوان   
اين رويكرد تاثير گسترده و عميقي بـر بـسياري از مـسايل             . گردد اي مي  جامعه

نقطه محـوري ايـن رويكـرد در        . گذارد  سياسي داخلي و خارجي مي     اجتماعي و 
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ايم بارها به آن استناد كرده و بر مفاد آن تأكيد  نگاه استاد معظّم كه شاهد بوده
حق مردم به خود    « است كه    7اند، اين آموزه اساسي و حياتي امام صادق        جسته

 دخالت در آن     و امام يا حكومت نيز بدون خواست مردم حق         »گردد مردم بر مي  
 در همين روايت شريف در فرق ميان رسيدگي به جـرم  7چنان كه امام  . ندارد

زنا و سرقت، خاطرنشان فرموده است كه كيفر زنا متوقف بر درخواسـت كـسي               
نيست؛ در حالي كه نسبت به سرقت، امام تنها وظيفه دارد مانع كار سارق شود 

) صـاحبان امـوال   (ردم  و كيفر آن تنها به درخواست صاحب حـق كـه خـود مـ              
 %��#�`�� !�O �{2 ��=� 5,3H |��<� ,�O �{2 � "�6+�7� T�+�� e,  «:گيرد هستند، صورت مي  

|��<� # �C �%«.  
بين در رهنمودها و نيز در فتاواي خود          آن همه تاكيدي كه اين فقيه روشن      

و ها مسأله مانند حـق آزادي، اصـل حاكميـت اراده افـراد، حقـوق اقـوام                    بر ده 
هـا، توجـه بـه خواسـت مـردم، رعايـت مـساوات و عـدالت، مخالفـت بـا                       اقليت
خواري، نفي خشونت، محدودسازي مشروعيت حكومت به خواست مردم و            ويژه

بندي به قوانين برخاسته از خواسـت         هاي عقاليي، لزوم پاي     مبتني بر چارچوب  
، از جملـه    مردم و نمايندگان واقعي آنان و حتي تأكيد بر حقوق مردگان دارنـد            

چنان كه ايشان حتـي نمـاز گـزاردن امـام         . گردد  به همين اصل محوري باز مي     
 بر جنازه بدون رضايت اولياي مرده را غير مجاز و غـصب حـق آنـان                 7معصوم

و اين به اتكاي همين اصل و با استشهاد به اين روايـت معتبـر اسـت                 . دانند  مي
+�" ���#�V<^ *+ ,�V<^ �1 �{2H 5�1� #C% ����`  #�C% �� � n, � «كه ��7 ,� ��CS<! �/E��
 

 ��K��«.             در حالي كه برخي فقهاء مانند جناب صاحب جواهر رضايت ولي مرده 
چنان كه استاد معظم، امامت جماعـت       . اند   شرط ندانسته  7را در خصوص امام   

كسي كه نمازگزاران امامت او را خوش ندارند، بر خالف فقهاي ديگر، از جملـه               
دانـد و مايـه       انـد، حـرام مـي       خميني كه مكروه شـمرده      ضرت امام استاد خود ح  

. شـمارد   خروج از عدالت و در نتيجه موجب حرمت اقتدا به چنـين امـامي مـي               
دانـد، در راسـتاي       ايشان اين نظر را كـه برخاسـته از ادلـه روايـي موجـود مـي                
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حاكميــت اراده و خواســت افــراد و شــاهدي بــر وجــود ســطح بــاالي آزادي و  
  .كند  در اسالم معرفي ميدموكراسي

  بتيژه در دوره غي مجال و.9

 ي جـد  ي مهم در فقه كـه در پاسـخ بـه آن شـاهد اختالفـ               يها  از پرسش  يكي
ا از  يـ  مانند حـد سـرقت و زنـا، آ         يفري حدود خاص ك   ين است كه اجرا   يم، ا يهست
ست و  يـ ا محـدود بـه آن ن      يـ  اسـت    7معصومژه امام   ي و يها تيارات و مسئول  ياخت

دار حكومت   عهده7امام به يبت و عدم دسترسي كه در دوره غ    يانيحاكمان و قاض  
ن پرسـش بـه     يـ د اجـرا كننـد؟ البتـه ا       يـ توانند و با   يز م ي از آن هستند ن    يا بخش ي

 بـه عنـوان     يا كـسان  يـ  يبـت كـس   يا در دوره غ   يـ گردد كه آ   يتر باز م   ي كل يپرسش
ارات يـ اخت و   يا همه شئون حكـومت    ي، آ ياند؟ و اگر آر     شده ي معرف 7امامن  يجانش
   به آنان منتقل شده است؟7امام

اند كـه    از گذشته تا كنون، گروهي از فقهاء ادله موجود را قاصر از آن ديده             

بتواند اختيار و مسئوليت يادشـده را در دوره غيبـت بـراي ديگـران از جملـه          

از اين رو اينان اجراي حدود در زمان غيبت را مواجه با            . براي فقهاء ثابت كند   

در ميان .  دانند اند كه آن را قابل اجرا نمي ده يا به روشني نشان دادهاشكال دي

دريـس   توان جناب ابن   مخالفان اجراي حدود در دوره غيبت، از گذشتگان مي        

و جناب محقق حلـي را مثـال زد و از متـأخران، جنـاب ميـرزاي قمـي، و از                     

ه برخـي   البتـ . اهللا سـيداحمد خوانـساري را نمونـه آورد         معاصران مرحوم آيت    

اهللا صانعي نيز    حضرت آيت   . ها نيز وجود دارد كه نيازي به ذكر نيست         تفصيل

انـد؛   اند و اخيراً آن را برگزيده هاست تمايل خود را به اين مبنا نشان داده        سال

انـد،   با اين فرق كه بر خالف فقهاي ديگر كه سخني از كيفر جايگزين نكـرده              

هاي كيفري   ي كه طيف وسيعي از شيوه     ايشان تأكيد دارند بايد مجازات تعزير     

ناگفتـه  . گيرد و همراه با نظر كارشناسان است، جايگزين آن كـرد           را در بر مي   

پيداست مقصود ايشان از حدود در اين بحث، حدودي است كه تنها حق الهي 

رود و مواردي مانند قصاص كه حـق مـردم اسـت، از ايـن بحـث                  به شمار مي  
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چنان كه عدم اجرا شامل تجـاوز بـه         . اري است بيرون و در دوره غيبت نيز ج      

له اثبات آن متوقف بـر شـهادت چهـار           شود؛ امري كه به نظر معظم      عنف نمي 

البته حد سرقت نيز در اين تقـسيم        . شود شاهد نيست و با دو شاهد ثابت مي       

دانـيم در فـرض جـواز اجـرا نيازمنـد            گيرد، هرچند مي   در بخش اول قرار مي    

  .شاكي خصوصي است

  ت حكومتي خاستگاه مشروع.10

 وجود حكومت حتي اگر براي بـشر يـك نيـاز فطـري و اولـي نباشـد، امـا                    
دهد  ترديدي نيست كه تاريخ زندگي انسان تا آنجا كه در دست است، نشان مي 

امـا مـشروعيت    . كم در حيـات اجتمـاعي خـود نيازمنـد آن اسـت              انسان دست 
شي است كه پيشينه بس دانيم اين پرس حكومت ناشي از چيست؟ چنان كه مي     

هـاي    درازي در زندگي بشر دارد و همان گونه كه جوامع بشري تا كنون شـيوه              
بسيار گوناگوني از دولت و حكومت را تجربه كرده، در تحليل فلـسفه و چرايـي          

در يك .  هاي مختلفي پديد آمده است حكومت و مباني مشروعيت آن نيز نظريه
ر تحليل مشروعيت و مباني آن، نوعا بـه         هاي موجود د    بندي، همه نظريه    تقسيم

اي و    گردد و در يـك نگـاه كليـشه          دو مبناي مشروعيت الهي و غير الهي بر مي        
شود كه گويا اين دو مبنا همواره ناسازگار با هم            متعارف، اين گونه نمايانده مي    

هاي موجود لزومـاً در يكـي از ايـن دو شـاخه قـرار                 باشد و هر يك از نظريه       مي
اي كه با هم سنخيت ندارد و گويا همواره خواست الهـي در                دو شاخه  گيرد؛  مي

برابر خواست مردم است؛ در حـالي كـه راه سـومي نيـز در تبيـين مـشروعيت                   
حكومت وجود دارد و آن اين است كه خداوند با توجـه بـه فلـسفه و چيـستي                   

هاي مختلف، چگونگي رفع ايـن        ها و مكان    حكومت و ماهيت متغير آن در زمان      
ياز را همانند بسياري از نيازهاي فردي و اجتماعي ديگر به خود مردم واگـذار               ن

گيري حكومت و نظـام سياسـي         كرده است و روش و قالب خاصي را براي شكل         
هـا و     آنچه مورد نظر شارع بوده تنها الزام بر برخـي مـالك           . تشريع نكرده است  

 كـه بـشر بـه ويـژه         باشد كه نوعا نيز همان معيارهاي عقاليي است         معيارها مي 
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نخبگان جوامع انساني بر پايه شـناخت فطـري و فهـم غريـزي خـود، در طـي                   
به عبارت ديگر، خداوند تعالي چگونگي      . اند  هاي فراوان به آن دست يافته       تجربه
گيري حكومت را به خود مردم و جوامع انساني واگذار كرده است و در هر  شكل

جمعي خود و بر پايه تكيه بـر اصـول          اي آنچه را مردم در چارچوب خرد          جامعه
گـذاري كننـد، مـورد رضـايت          عقاليي برگزينند و مصلحت خود را بـر آن پايـه          

رود و اين اصل      خداوند حكيم نيز هست و همين مبناي مشروعيت به شمار مي          
مشروعيت حكومت در ساير جوامـع نيـز بـر          . اختصاص به جوامع اسالمي ندارد    

  .شود ين چارچوب تفسير ميگيرد و در ا همين پايه شكل مي
هاست با چنين رويكردي به تحليـل و ارزيـابي           اهللا صانعي سال   حضرت آيت   

تري بـر آن     پردازند، اما در چند سال اخير به صورت روشن         موضوع حكومت مي  
» واليـت «، نه مايـه     »فقاهت«بر اين اساس و در نگاه ايشان صرف         . تأكيد دارند 
 و نه چنين است كـه در دوره غيبـت،           شود حكومت مي » مشروعيت«سياسي و   

دار حكومت گردد؛ مگر اينكـه مـردم يـا           تواند و بايد عهده    همواره تنها فقيه مي   
نخبگان به عنوان نمايندگان خرد جمعي و خواست عمومي هـر چنـد بـر پايـه                 
مالك اكثريت و اقليت مصلحت عمومي خود را سپردن امور بـه يـك يـا چنـد                  

به درستي، در خصوص جامعه اسالمي، مقطع امامـت         البته ايشان   . فقيه ببينند 
 را كه بر پايه مصالح خود نياز به معرفي و نصب اشخاص معـين و                :معصومان

محدود از سوي خداوند تعالي بوده است، از اين قاعده كلي جدا كرده و تأكيـد                
هـا و سـاير       را بـا سـاير زمـان       7دارند كه بايد حساب زمان حضور امام معصوم       

اند كـه بـه رغـم اينكـه          در عين حال ايشان بارها تأكيد داشته      . كردجوامع جدا   
 از سـوي خداونـد تعـالي        7واليت و مشروعيت امامت و حكومت امام معـصوم        

 نيـز   7است و مخالفت با او گناه است، اما امام        » عصمت«است و داراي ويژگي     
توانـد و نبايـد بـدون رضـايت عمـومي            چنان كه در برخي روايات آمـده، نمـي        

اي عمل كند كه مايه جلـب        عالوه بر اينكه بايد به گونه     . دار حكومت شود   دهعه
از . بـاقي بمانـد   » محبـوب قلـوب   «مودت و محبت مردم به سوي خود باشـد و           

سوي ديگر استاد معظم، حرمت پذيرش واليت و مـسئوليت از سـوي حاكمـان               
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عباس  يه و بني  ام دانند كه مانند بني    جائر را محدود به آن دسته از حاكماني مي        
مدعي جانشيني پيامبر اكرم بودنـد و در صـدد از ميـان بـردن احكـام ديـن و                    

از ايـن رو همكـاري بـا سـاير          . مذهب بودند و نه هر حاكمي و در هر حكومتي         
ها و زمامداراني كه در خدمت امنيت جامعـه و دفـاع از حقـوق مـردم                  حكومت

ترديدي در حرمت كمك به     كنند كه    هستند، جايز است؛ البته ايشان تأكيد مي      
  .كشي اين دسته زمامداران نيست ستم و حق

كنـد كـه هـر        گيري كلـي خاطرنـشان مـي        در پايان و به عنوان يك نتيجه      

فقيهي به مقتضاي برداشت و اجتهاد خود در هر مسئلة فقهي، طبيعي اسـت              

و فتوايي متمايز از ساير فقها باشد و در مجمـوع انبـوهي از              » نظر«كه داراي   

چنان كـه ممكـن اسـت هـر         . تالف در فتاوا و اقوال فقهي را به دست دهد         اخ

» هايي  نظريه«مباني و   » پذيرنده«يا  » پديدآورنده«فقيه در سطحي محدودتر     

اهللا صـانعي     استاد معظم، آيـت   . در فقه او به شمار رود     » نقاط عطف «باشد كه   

امـا افـزون بـر      . اي هستند   نيز چنان كه مالحظه شد داراي فتاوا و مباني ويژه         

، در  »پـردازي   نظريـه «دادن و   » نظـر «اين دو سطح از كـار اجتهـادي، يعنـي           

هـايي كـه در       برخي فقيهان با لحاظ مجموع ديدگاه     » فقه«تر، گاه     نگاهي كلي 

هـايي عـام      ها و حتي فتاوا دارند، داراي شـاخص         ها، مباني و نظريه     حوزه روش 

را » مكتب فقهي «ان ما يك    شود كه يك مدرسه فقهي و به تعبير رايج مي           مي

مكتـب فقهـي سـيد      «شـود     دهد؛ چنان كه به عنوان مثال گفته مي         شكل مي 

يـا  . »مكتب فقهي امام خميني   «يا  » مكتب فقهي محقق اردبيلي   «يا  » مرتضي

كه بر محور فقه جناب ميرزاي شـيرازي        » مكتب فقهي سامرّاء  «شود    گفته مي 

 اگر مكتب فقهـي را عبـارت از         .شود  و اصحاب وي در حوزه سامرّاء تعريف مي       

ها و رويكردهاي كلي اما متمـايز يـك           ها و مباني و نظريه      اي از روش    مجموعه

اهللا صانعي را از      فقيه يا يك حوزه فقهي بدانيم، گزافه نيست كه حضرت آيت            

خاص بشماريم و نظرات فقهـي ايـشان را در          » مكتب فقهي «اين منظر داراي    

كم اين است كه فقه ايشان        دست. تحليل كنيم چارچوب اين مكتب ارزيابي و      

باشـد كـه آيـا در         به ويژه از نگاه مباني و رويكردهاي كلي، قابل مطالعـه مـي            
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سطح يك مكتب فقهي متمايز قابل تعريف و ارائـه هـست يـا نـه؟ بـه گمـان                    

لـه وجـود دارد و نيازمنـد شـناخت و             نويسنده چنين قابليتي در فقـه معظـم       

از خداوند تعالي سـالمتي     . هاي كلي آن است     رچوبها و چا    شناساندن شاخص 

و طول عمر اين فقيه ارجمند و توفيق شناخت و تدوين مكتب فقهـي ايـشان             

  .را خواستاريم
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  دومدفتر 

هاي  سيري در آرا و ديدگاه در قلمرو حقوق زن

 حضرت آيت اهللا العظمي صانعي حقوقي ـ فقهي
  

 ----) زن  وين با تأكيد بر كرامت انسان و حقوق    برخي فتاواي ن(مرجعيت و فقاهت    •
 -------------------------- زنان  رويكردهاي جديد فقه شيعه در حوزه  •
 -----------------------------حقوق زنان و مادران درباره دو گفتگو •
 ------------------------------------------سنّ بلوغ دختران  •
 -------------------------------بررسي فقهي شهادت زن در اسالم  •
 -------------------------------------------ارث زن از شوهر •
 -------------برد؟  به طور كلي ارث مي) در صورت انحصار(چرا زن از شوهر  •
 ---------------------------------انوني مادر به عنوان سرپرست ق  •
 -----------------------------------طالق خلع بر مرد واجب است   •
 ------------------------------------زن و مرد در قصاص برابرند  •
 --------------------------------------ديه زن و مرد برابر است •
  -------------)ان  زني حقوقو تأكيد بر مسائل با توجه ( ديه   نشستنگاهي به  •
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  اولجستار 

برخي فتاواي نوين با تأكيد بر ( فقاهتمرجعيت و 

  )كرامت انسان و حقوق زن

  
  
  

  ي فتاواي نوين با تأكيد بر كرامت انسان و حقوق زنبرخ: جستار اول/ دفتر دوم 

  ت و افتامرجعي) الف

 بعثـت  زمان و 6پيامبر عصر در كه است يموضوع اجتهاد، و فقاهت ي پديده
 و تشريع عصر به هرچه. است شده گذاشته ارمغان به مسلمانان يبرا ،يوح نهاد از

 اجتهاد اصالت به را سقدم شارع ترغيب و تشويق شويم،  يم تر  نزديك يگذار قانون
 كـه  اسـت  روشـن  يخيلـ  توبـه،  ي  سـوره  122 ي  آيـه  در. شاهديم دين در تفقّه و

 تفقّـه  دنبـال  بـه  يهاي گروه يا افراد چرا كه كند  يم گله مسلمانان جامعه از خداوند
 بايـد  وظيفـه  انجـام  از پـس  فقيهـان، : گويد يم هم آيه همين و! روند  ينم دين در

 مـردم  بـين  در و جامعـه  در اسـت  انـذار  و تبـشير  كه را انبيا مسئوليت و برگردند
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 خـود  تشخيص براساس الهام، و يوح بر عالوه 6خدا رسول خود. گيرند برعهده
  .كردند يم مشورت اجتماع خبره افراد با مصاديق در و اجتهاد محتوا و مفاهيم در

 رسـول   ي  ه بيان دسـتورات ديـن و احكـام شـرع اسـالم بـر عهـد                ، عصر  اين در
  . آن حضرت بودبرگزيده و اصحاب و ياران 6خدا

 يفكـر  ينيازها برگزيده،  :معصومدر عصر امامان    و   6  پيامبر رحلت از پس
 :بيـت  اهـل  ائمـه . كـرد  پيدا يتر  وسيع ي دامنه اجتهاد، بحث به جامعه ليعم و

 يا تصريح به (يبعد درجات در و بودند االهي احكام دريافت در ،مردم ياصل مرجع
 آنـان  .شدند يم محسوب مردم مراجع جزو آنان ياران و اصحاب) دين امامان اشاره
 و اصـحاب  بـه  تسـنّ  و كتاب براساس را ياستدالل فقه روش و صحيح اجتهاد طرز

 منـع  عـين  درآنان   .اند  كرده توصيه ،شيوه اين از تبعيت بر و اند آموخته خود ياران
 اعمـال  و استحسان، قياس،: نندما ؛اجتهاد نادرست يها  شيوه يكارگير به از كردن

 ميـان  در ياسـتدالل  تفقّـه  و يتعقلـ  تفكر زمينه ايجاد و تشويق و تحريك به ،يرأ
  .اند داشته يفراوان عالقه خود شيعيان
 و اصـول  بيـان  را خـود  وظيفـه  صراحت به يفقه مسايل در :معصومين ائمه

 خـويش  پيـروان ي     عهـده  به را يجزئ احكام استنتاج و تفريع و دانسته يكل قواعد
 يهـاي   تـشويق  چنـين  نيز يعقيدت و يكالم يها  بحث در كه گونه  همان. اند  گذارده
  .داشتند
 بـه  :پيام رسان ائمه   6پيامبر زمان همانند :ائمه شاگردان و اصحاب اين

 و تفـسير  ي  هدور اينكـه  بـا  شـيعه،  در :ائمـه  ي  هدور جهت اين از و بودند مردم
 عـصر، ايـن    در. اسـت  تشريع عصر و 6خدا رسول ي  هدور شبيه اما است، تبيين

 ياجتهاد و ياستدالل جنبش يك ؛است داشته وجود يشيع جامعه در فقه دوگونه
 و يقرآنـ  يكلـ  ضـوابط  و احكـام  گـرفتن  نظـر  در بـا  يفقه ليمسا در كه يتعقل و

 كـه ) يگـر  ياخبـار  (گـرا  تسـنّ  خـط  يك و. است بوده معتقد اجتهاد به يحديث
 كـار  و بـوده  :معـصومين  اظهـارات  و احاديـث  مـتن  بـر  ركزتم و تكيه بيشترين
  .است داده ينم انجام تسنّ و قرآن بر يمتك اجتهاد صورت به بيشتري
 و ياسـتدالل  روش پيـرو  كـه  7معصوم امامان اصحاب دانشمندترين از يگروه
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 يهـا   دوره يفقهـ  مĤخذ در آنان از يدقيق اجتهادات و آرا و اند بوده فقه در يتحليل
 اعـين  بـن  ↕زرا عبدالرحمن، بن يونس شاذان، بن فضل: مانند ؛است شده لنق بعد
 تـدوين  كار كه دهد  يم نشان يخوب به... و بكير بن عبداهللا اج،در بن جميل ،يكوف

 شـده  آغـاز  سـوم  قـرن  لياوا و دوم قرن اواخر از حديث، از فقه تجزيه و تفكيك و
  .چنان ادامه داشت  هم حضرت ولي عصرتا عصر غيبت كبرايِ اين امر و .است

هـا كـه     آن حـضرت راويـان حـديث را بـا ايـن ويژگـي        ،در آغاز غيبـت كبـري     
ـ    دار، حافظ دين، مخالف هواي نفس و مطيع امر موال          شتنيخو  نيابـت از    ه باشـند ب

  1.خويش تعيين و معرفي فرمود
ي علـوم   هـا   ه اعم از استاد و شـاگرد در حـوز         ؛ فقيهان شيعه  ،از اين دوره به بعد    

 تالش، اخالص، فداكاري، مردم دوستي، تدبير      ي  ينهيكه آ ... مي عراق و ايران و    اسال
نظيري را فراهم آوردند كه تاكنون ادامـه         امور و علم و ايمان بود سلسله ارتباط بي        

  .دارد
 در  ثاري گرانـسنگ   كه آ  ...اين سلسله به ترتيب از شيخ كليني، شيخ صدوق و           

شـيخ مفيـد،    ها    آن  و پس از    گرديد  آغاز ،اند هحديث و فقه از خود به يادگار گذاشت       
 ،فقـه  علـم     در هـايي  كتـاب با نوشـتن    ...  و ، شيخ طوسي  سيد رضي سيد مرتضي و    

ـ   ،  سپس محقق حلّـي   . سلوب اجتهاد را ترسيم نمودند    اُ  شـيخ محمـد     ،يعالّمـه حلّ
كي بر اصول بـه دسـت آمـده از    اجتهاد متّ... حسن نجفي و شيخ مرتضي انصاري و    

 برجـا    از خـود    مانـدني   و بركات   را دنبال كرده و آثار     :ي اطهار   ئمهمكتب فقهي ا  
  .نهادند

والحـسن  بدي، شيخ عبدالكريم حائري و سيد ا      زآيات عظام سيد محمد كاظم ي     
 پرچم اجتهـاد و مرجعيـت را برافراشـته          ،ها  هبا حفظ و صيانت از حوز     ... اصفهاني و 
  .نگهداشتند

 ي   او در ادامـه    ،روجردي تبلور يافت  بالعظمي   اهللات  آيوقتي شكوه مرجعيت در     
  اهللا تآيامام خميني،   حضرت  مراجع بزرگي همچون    حضور   زمينه را براي     ،حركت

  .فراهم ساخت...  شيخ محمد علي اراكي و  اهللاتآيرضا گلپايگاني و  سيد محمد
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 عالمـان و فقيهـاني نوانـديش و         ،)ق .ه 1415متوفاي  (اراكي    اهللا تآيبا رحلت   
يافتگان مراجـع دينـي      كه از شاگردان و تربيت    ...  صانعي و   اهللا تيآمبتكر همچون   

 او كـه  . ت قرار گرفـت    امام خميني بود در جايگاه مرجعي       حضرت  به ويژه  ،شده ياد
تحقيق و تـالش در     ،  ، مطالعه  فقه و اصول   خارجدروس   به تدريس    است   سال دهها

در  آثـاري مانـدگار     تـدوين و تـأليف     ، به طـرح   دارد،  اشتغال متون ديني و اسالمي   
  . استنيز همت گماشتهاحكام ديني و فقهي 

فقيه و معمار  ي فكري و فقاهتي  با الهام از منظومه كه ويهاي  ديدگاه مباني و   
اسـتوار  هـا و اركـان خـود را          ، پايـه  9خمينـي بزرگ انقالب اسالمي حضرت امـام       

  . ي فقاهت گرديد ساخت، باعث خيرات و بركات زيادي در حوزه
 حيات  ،يهاي ديني و اجتماع      نظرات اجتهادي و اجتماعي ايشان در حوزه       آرا و 

هـاي   هاي خود را نشان داده و در عرصه         قابليت و توانمندي   ،ها ل ملت ماعبشري و ت  
  .مختلف راهگشا و مورد اقبال جامعه علمي و حقوقي قرار گرفته است

، به ويژه در    ت خاص  در تتبع و تحقيق و دقّ      له  معظّمگيري    در عين حال، سخت   
طور   ـ همان زيراگير باشند؛  فقه الحديث، موجب نگرديد كه در مقام افتا هم سخت

ي تـوجه قبالً اشاره گرديد ـ در فهم آيات و روايات و مباني اجتهاد و استنباط،   كه
 صـاحب جـواهر را      ي  هويژه به اصل سهولت در احكام و شريعت دارند و اين فرمود           

هاي خـود بكـاه؛       از احتياط «: اند كـه     قرار داده  توجهمورد   همواره   Üيبه شيخ انصار  
  1.»زيرا دين اسالم، شريعت آسان و با گذشت است

  بررسـي  بحـث و ، عالوه بر طرح عمومي مسايل فقهي مورد نظـر و       معظّماستاد  
در جمع كثيري از طالب و فضال كه هر روز در بيـت شـريف ايـشان حـضور                   ها   آن
 استفتا و گروه تنظيم حواشي و تعليقات، از تبادل نظـر  ي لُجنهيابند، با تشكيل     مي

  .و مساعدت و همكاري آنان نيز برخوردارند
شـود،    هاي بسياري كه از محـضرشان مـي         با توجه به مراجعات مختلف و سؤال      

مجمـع  «چه كه در كتاب سـه جلـدي           اند و آن    تاكنون به هزاران استفتا پاسخ داده     
 و برخي كتب ديگر موجود است، بخشي        »ت قضايي استفتائا « و دو جلدي   »المسائل

                                                 
  .فصل مراجعه شود همين 166 ـ 165ي  به صفحه. 1
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  .له به سؤاالت اقشار مختلف از محضر ايشان است هاي معظّم از پاسخ
با اين حال، اين آثار منتشر شده كه هم حجم گسترده و متنوع و كـم نظيـري                  

 عالمانه  توجهها به جوانب مختلف موضوعات        از سؤاالت را دربردارند و هم در پاسخ       
 اسـت   اتدرست موضوع بجا و   برخاسته از تالش وافر ايشان در شناخت        شده، همه   

هـاي     از عرصـه   هايي  صانعي در بخش   ضور علمي آيت اهللا   كند كه ح    و اين ثابت مي   
. ر بوده اسـت اجتماعي، حقوقي و قضايي بر اين شناخت افزوده و در تقويت آن مؤثّ  

 آن،  ي  هـاي فقيهانـه    وار به اين مجموعه و مـرور اجمـالي پاسـخ             نگاه فهرست  ،تنها
 مرحـوم   ، از فقيـه برجـسته     »جـامع الـشتات    «كتـاب   ي ارزشـمند      يادآور مجموعه 

اي كه عالوه بر فتواي مورد نظر، در برخي مـوارد بـه            است، به گونه   vميرزاي قمي 
داليل و مستندات فقهي آن فتوا نيز اشاره شده است كه از نظر آموزشي و علمي و          

دان، بـسيار مفيـد و       حوزوي و نيز فقه پژوهان و مقلّ        براي پژوهشگران علوم   اقناعي
  . استتوجهسودمند و قابل 

 و بـه اسـتناد      ادلّـه  ويژه بـه     توجه و   له  معظّمهاي فقهي     ي انديشه   ت و سعه  يحر
مباني متقن كه در فقه دارند، باعث شده است كه فتاوا و نظريات ابتكـاري زيـادي                 

اين فتاوا كه همگي در چـارچوب       . ه نمايند يا عمل مكلّف و مقلّدان ار     ي  هرا در حوز  
هـاي فقهـي و اجتهـاد جـواهري صـادر شـده، در                هاي فقهي حـوزه     اصول و مالك  

ي عمـل فـردي و        بسياري موارد، راهگشاي معضالت و مشكالت مكلّفين در حـوزه         
  .اجتماعي است
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  ي صانعآيت اهللا ي فقاهتهمنظوم) ب

در فقـه تمـام     .  علـوم اسـالمي اسـت      تـرين   ردين و كارب  تري  گستردهعلم فقه از    
 مطرح است و    ،شود   شئوونات زندگي بشر مي    ي ل و موضوعاتي كه شامل همه     يمسا

 طـرح   »حقـوق زنـان   «و بـويژه    » حقوق بشر  «عنوان همسايلي كه در جهان امروز ب     
حقـوق اساسـي، حقـوق مـدني، حقـوق          : شود با تمـام انـواع مخـتلفش ماننـد           مي

هـاي    در ابواب مختلف فقه بـه نـام       ... ي، حقوق اجتماعي و     خانوادگي، حقوق سياس  
  .ديگر پراكنده هستند

 هر فروعات فقهي، با     د و تكثّ  اين تعدبه چگونگي ورود فقها در ابعاد مختلف        توج 
  . رسانده استتوجهيجوامع زمان خود، اين مرحله از فقه را رشد و غناي قابل 

انقالبـي  : توان گفـت   بوده است كه مياي ها در فقه به گونه  برخي از اين نوآوري   
ـ  ي  هيك نمونـه از آن عالمـ      .  وجود آورده است    در فقه به   ي اسـت كـه در قـرن         حلّ

  .هشتم، فتواي به نجس نبودن آب چاه به صرف مالقات با نجس دادند
اي از اتقان و استحكام برخوردار بود كـه پـس از وي تمامـاً                 اين نظرگاه به گونه   
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  .كردندآن را تأييد 
 ي  هي هزار و دويست سـال       ر طول ساليان متمادي از اجتهاد شيعي و سابقه        د

 فقيهـان بـسياري را تربيـت نمـود كـه            ، علمـي از بـين خـود       ي  آن، اين حـوزه   
برخـي از   . انـد   داران ميدان بـزرگ فقاهـت و اجتهـاد و اسـتنباط گـشته               طاليه

 شهرت  فقيهاني كه به نوآوري و تجديد مكتب و نظامات فقهي در ادوار مختلف            
محقّق ي،   ابن ادريس حلّ    شيخ طوسي،  ابن جنيد اسكافي،  : اند  دارند از آن جمله   

ق اردبيلـي، ميـرزاي قمـي، صـاحب         شهيد اول و ثاني، محقّ     عالمه حلّي،     حلّي،
هر يك از اين فقيهان نامدار در عصر خـويش          ... و  ، شيخ مرتضي انصاري     جواهر

ارزشـمندي را پديـد آوردنـد كـه         ها و متد جديد در فقاهت، آثـار           با ارائه روش  
  .موجب تكامل و احياي مجدد فقه گشته است

 وااليـي برخـوردار اسـت و        ي  هدر روزگار ما با اين كه فقـه از موقعيـت و مرتبـ             
بـه خـصوص شـعبه سياسـي ـ       در فقه 9خمينيفقهاي بزرگي چون حضرت امام 

و پويايي امـروز    هاي نويني را گشودند، اما با اين حال بالندگي            دريچهاجتماعي آن   
فقيهان زيادي از ساليان پيش به اين ايـستايي فقـه           . ي قامت او نيست     آن، برازنده 

 به ايـن    ها  زني  شايد بتوان با گمانه   . ندا  هر شد توجه نمودند و در آثارشان بدان متذكّ      
رسد هم اكنون نيز بار منفي و خسارت آن            ليكن به نظر مي    ،مشكل و ركود پي برد    

هاي علمي ادامه يابـد و ابـر          هاي نه چندان همگون با مراكز و حوزه         با پيدايش ايده  
با ايـن وجـود، ظهـور شـاگرداني از     .  بسايد بر فقه و فقاهتاي تاريكي را براي برهه   

 صـانعي العظمـي     اهللا تآيـ  همانند فقيه نوانـديش حـضرت        9اماممكتب حضرت   
النيـت فقهـي را در      ت فكـري و عق    ي اميد را گسترانيده و نويد حري        بارقه) مدظله(

وي در فقه و علوم اسالمي نگـاه جديـدي را بـا    . هاي علميه بارور نموده است   حوزه
بـاز كـرده    هـا و روش آزاد،        هاي خاص و موشكافي      و دقت  استفاده از مباني اجتهاد   

ك بخشي به فقه و حل مصاديق و موضوعات مختلـف فقهـي و              است كه باعث تحرّ   
نگاهي گذرا به برخـي     . اني و اسالمي گشته است    پاسخگويي به نيازهاي جوامع انس    

خصوص جوامـع بـين المللـي،        هله در جامعه، ب     ر و نقش آفرين معظّم    ثّؤاز فتاواي م  
آفت حمله و تعرّض ملل و مذاهب ديگر را به سـاحت فقـه اسـالمي، بلكـه اسـالم                    
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  .  مصون نگاه داشته است،عزيز
العظمي صانعي و   ت اهللا   آيآشنايي با نگاه اجتهادي و مباني فقاهتي حضرت         

هـا و    لـه در كنـار چـارچوب        دهد كه معظّم    آثار فقهي ايشان به خوبي نشان مي      
موازين عام اجتهاد جواهري، بـه برخـي مبـاني و اصـول معرفتـي و فقهـي بـه                    

هـا را     اصول حاكم و تعيين كننـده، توجـه و اهتمـام ويـژه دارنـد و آن                 ي  همثاب
شـمارند و همـين       فقهـي خـويش مـي      ي  ه فكري حـوز   ي  هثابت منظوم هاي    پايه

ويژه در مناسبات اجتماعي و       به ،ويژگي كلي است كه برخي از فتاواي ايشان را        
فقهي و دستاوردهاي اجتهـادي متمـايز و برجـسته          هاي    حقوقي، از ديگر تالش   

اي كـه در مكتـب اسـالم و قـرآن عزيـز،               اصول حاكم و تعيين كننده    . سازد  مي
گير براي اداره جامعه بيان شده و خط مـشي اصـولي            عنوان اصول كلي و فرا      به

ايـن  . پذيري استوار گرديده اسـت      آن بر مبناي قسط و عدل و نفي ظلم و ظلم          
بايـست از سـوي       باشد، مـي    اصول ثابت، كه در هر عصر و شرايطي جاويدان مي         

فقيه براي اجتهاد و استنباط به كار گرفته شود و در شعاع همين اصول، احكام               
  .سالمي تبيين و پياده گرددو فقه ا

ظرفيت بخشي عقالني به    همين اصول حاكم و     ، با    نيز اين فقيه نوانديش شيعه   
 ،و فقه اسـالمي    :معصومين سنّت    به روايات و   الحديثي جامع ↨ـيدرافقه، در كنار    

 واقعيـت   ي  جامعيت فقه را در پاسخگويي به نيازهاي نو پيداي جوامـع بـه منـصه              
  .رساندند
 و  هـا   بـه مكـانيزم    :بيت عـصمت و طهـارت     اهل  اين فقيه   نگري   و ژرف  توجه

آينـد، بـر      منابع اصيل فقهي كه مراجع و مستندات استنباط احكام بـه شـمار مـي              
 ايـشان غنـاي خاصـي        آراي فقهي و اسـالميِ      علمي، عات و مضمون و محتواي    اابد

البته روشن اسـت خـروج از ايـن منـابع كـه داراي اسـتعداد عظـيم و                   . داده است 
. ي سقوط و قرائت به رأي را به فقه تحميـل خواهـد كـرد                هطناپذير است، ور   ايانپ

اندازي اهداف پيچيده و خاص،    شيعي براي كشف و راه     ي  نيايد روزي كه فقه بالنده    
صانعه اهللا عن   (. روي به قياس و استحسان و استصالح و تأويل و تأول و غيره آورد             

  .)الحدثان و الخسران
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 نيز بايـد بـا لحـاظ همـين          استاد معظّم فقهي  هاي    تاوا و ديدگاه  ارزيابي ف  طبعاً
 اصـول و  برخـي از آن   لـذا .اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع شود     

  :شود  ميگوبه اختصار بازهاي علمي و فكري ايشان در اينجا  و تئوري يمبان

  1كرامت انسان. الف

آدمي بـه   . ري در موجودات است   ي كرامت به معناي عزّت، سربلندي و برت         واژه
ي خود  عنوان موجود برتر از نعمت كرامت برخوردار گرديد تا از اين استعداد نهفته           

بديل آن    وجود اين منزلت و كرامت و نقش بي       . در جهت نيل به كماالت بهره ببرد      
. باعث گشت تا اين مسأله هر چه بيشتر مـورد توجـه دنيـاي معاصـر قـرار بگيـرد                   

ز منبع االهي و ماوراي طبيعي در نهاد انـسان قـرار داده شـده تـا بـر                   كرامتي كه ا  
اين معنـا   . اساس آن، راهكارهاي زندگي فردي و اجتماعي بشر تأمين و تحقّق يابد           

ي روابط فرد و آحاد جامعه نسبت         كننده  به لحاظ بعد اجتماعي آن، در واقع تنظيم       
 تعـامالت    هـاي انـساني،     مـت هـا و كرا     ي بـاور بـه ارزش       در سـايه  . به يكديگر است  
به عنوان مثال اينكه براي همگان دانسته شود كه         . پذير خواهد بود    اجتماعي امكان 

، در بيـان      انسان به نعمت آزادي و اختيار آفريده شده و با حفظ حـريم و مقـرّرات               
آزاد اسـت و كـسي      ... هـاي فكـري، سياسـي، اجتمـاعي و            گيـري   عقايد و تـصميم   

اي در    كننـده    و جايگاه را از او سلب كند، به واقع نقش تعيـين            تواند اين ارزش    نمي
هاي انـساني، ايفـا خواهـد         به وجود آمدن هنجارهاي اجتماعي و روابط و معاشرت        

  .شد
صانعي ضمن توجه دادن به حاكمان و صاحب منصبان، حـق آزادي و               اهللا تآي

  :گويد داند و مي حق حيات را باالترين حقوق بشري مي
هـاي مـردم     آزادي قدرتمندان هميشه بايد از قـدرت خـود بـه نفـع           حاكمان و   
بايد حاكمان را به هواداري از آزادي بيان        .  نه براي حفظ قدرت خود     ،استفاده كنند 

  .و آزادي پس از بيان ترغيب كرد تا اثرات آن را در دراز مدت شاهد باشند

                                                 
� آَدَم﴾. 1 ْمَنا َب��ِ  .»و ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم «؛ 70  ي آيه، )17(اسراء ي   سوره﴿َوَلَقْد َكر�
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اصل رعايـت    و اگر اين دو       است حق آزادي و حق حيات از باالترين حقوق بشر        
ها حـق زنـدگي و       خداوند به انسان  . شود مشكالت جامعه بشري مرتفع خواهد شد      

 مـا  كنـيم؟  سـلب ها    آن از را حقوق اين توانيم ، ما چگونه مي    است داده حق آزادي 
 و آن طور    يد كه آن طور كه ما دوست داريم زندگي كن         بگوييمها   به انسان چرا بايد   

هـا همـه سـلب حقـوق طبيعـي           ؟ اين ا باشيد ذيرپ كنيم، كه ما از آزادي تعريف مي     
 1.ست ها انسان

با مشتقّات آن، در قرآن كريم بسيار استعمال شده است و قـرآن              ي كرامت   واژه
: شـايد بتـوان گفـت     . گوياترين و برترين معنا را در كرامت انسان بيان كرده اسـت           

ايراد شده است، » آدم بني «گونـه كه اين واژه ـ با تمام بارِ محتوايي آن ـ درباره    آن
�� �. براي هيچ مورد و موجودي چنين عنايتي ابراز نشده است          ��� ���	 �
 ���	 � �� �� �� ���� ��� 2 

ي ابتـداي     از سـجده  . نوع بشر از خالق خود ارزش و احترام دريافـت نمـوده اسـت             
���� خلقت گرفته  �� �� ���� �� ��� ��� �� �� ��� �� �����! �"�#�� ��	 �# #�   تا 3 �$� � �% ���� �� �&�'��� �� ( �)��� �* �+  و تـا   4 	��,�

� �-��'(.�/�� �0 ( + �,��	 �$ �1 �2 .!�3  و تا  ���5 �4 �5�6 ��	 �� �# �7 �0� (8 9:�; �� �< �= �+ �,��	 �# �4�� <� �  و تا  ���6 �2��'�? ����@ 
� �A����� ��B� �0 �� �C�D7                   همه و همه از فيوضات خـالق هـستي در ارج نهـادن بـه مقـام و

كاش بـشر بـه قـدر       .  انسان كه تبلور آن در عقالنيت اوست، عطا شده است          منزلت
هاي اكتسابي عـالم تـشريع و         بود تا كرامت    وسع در اداره و ارائه نتايج آن كوشا مي        

. گرديد  شد و خير دنيا و آخرت نصيب مي         تكليف هم بر اين كرامت ذاتي افزون مي       
مي، انـسان موجـودي اسـت داراي         و معارف اسـال    قرآناز نگاه   به اميدش بنابراين،    
 خردمنـدي و    8ي خـدا بـودن،      دهيـ برگزجانشين و   ني چون؛   يكرامت ذاتي كه عناو   

                                                 
 .89ها، ص  چكيده انديشه. 1
 .»و ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم  « ؛70  ي آيه، )17(اسراء ي  سوره. 2
 .»آدم را سجده كنيد، پس سجده كردند: تگان گفتيمبه فرش «؛ 34  ي آيه، )2(بقره ي  سوره. 3
ايم و از چيزهاي پاكيزه روزيشان كـرديم   و در خشكي و دريا جاي داده     «؛  70  ي  آيه،  )17(اسراء  ي    سوره. 6 و   5و  . 4

 .»و آنان را بر بسياري از آفريدگان خويش برتري كامل بخشيديم
  .همان. .5
  .همان. 6
  .»پس آفرين به خداوندي كه نيكوترين آفرينندگان است«؛ 14ي  ، آيه)23(مؤمنون ي  سوره. 7
 .14ي  ، آيه)10(؛ و يونس، 156ي  ، آيه)6(؛ و انعام، 30ي  ، آيه)2(ي بقره،  سوره: بنگريد. 8
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عنـوان معيـار و        بـه  3االهـي  و داشتن فطـرت      2ار و آزادي اراده   ي اخت 1تعقّل داشتن، 
  .شوند اصول كرامت انساني محسوب مي

صود از تكريم   عالمه طباطبايي ضمن بيان وجه كرامت ذاتي انسان، در بيان مق          
خداوند كه همان شرافت ذاتي در نهاد انسان است، ويژگي مهم اعطاي كرامت بـه               

  : نويسد داند و مي انسان را داشتن عقل مي
مقصود از تكريم اختصاص دادن به عنايت و شرافت دادن به خصوصيتي اسـت              
كه در ديگران نباشد و با همين خصوصيت است كه معناي تكريم با تفضيل فـرق                

كند، چون تكريم معنايي است نفسي و در تكريم، كاري به ديگران نـدارد،               يدا مي پ
بلكه تنها شخصِ مورد تكريم در نظر است كه داراي شرافتي و كرامتي بـشود، بـه                 
خالف تفضيل كه منظور از آن اين است كه شخصِ مورد تفضيل از ديگران برتري               

خـصوصيتي كـه    .  شـركت دارد   يابد، در حالي كه او با ديگران در اصـل آن عطيـه            
انسان بر ساير موجودات دارد، داشتن عقل است كه انسان به وسيله آن خيـر را از                 

هـاي ديگـر از قبيـل        دهـد و موهبـت     شرّ و نافع را از مضرّ و نيك را از بد تميز مي            
ها از قبيل نطـق و       ها براي رسيدن به هدف     تسلّط بر ساير موجودات و استخدام آن      

تكريم انـسان بـه سـبب       . شود  نيز به سبب داشتن عقل حاصل مي       خط و امثال آن   
ها   به دست االهي و انتخاب شدن پيامبران االهي از ميان انسان           7خلق شدن آدم  

هاي معنوي است و برتري و فضيلت        ي اينها جزو تكريم    به ويژه خاتم انبيا كه همه     
ه گياهان، چـه    ترين آنهاست؛ چه جمادات، چ     ي مخلوقات و كامل    او نسبت به همه   

  4.ها حيوانات و جن
ـ ات، امن يحق ح : رياش؛ نظ   ن جهت تمام حقوق فردي و اجتماعي      يهم  به ت در  ي

از، آزادي  يـ زندگي، مساوات و برابري، كار به اندازه تـوان و برخـوداري بـه انـدازه ن                
                                                 

 مكـرّر در آيـات قـرآن مجيـد          ،و از عقل و تفكر با مشتقّات آنها كه حاكي از وجود عنـصر عقـل در آدمـي اسـت                    . 1
ها مخاطبان خود را بـه تعقّـل و تفكّـر             قرآن با اين واژه   .  بار آمده است   18 بار، تفكر    48عقل  : استعمال شده است  

 .نمايد كند و گاهي هم سرپيچي از آنها را سرزنش مي تشويق و ترغيب مي
؛ 7 ي  آيـه ،  )18(ي كهـف،      ؛ و سـوره   2 ي  آيـه ؛  )67(ي ملـك      ؛ و سـوره   3 و   2، آيات   )76(ي انسان،     سوره: بنگريد. 2

 .39 ي آيه، )53(ي نجم،  ؛ سوره3 ي آيه، )29(ي عنكبوت،  هسور
 .30 ي آيه، )30(ي روم،  سوره: بنگريد. 3
 .167 ـ 166، صص 13ج الميزان، . 4
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كـه در   ها    آن انت از ياز اموري هستند كه ص    ... ت و   يم و ترب  يفردي و اجتماعي، تعل   
ان يـ ن م يـ در ا . اري شده است  يد بس يتأكها    آن هاي اسالمي بر    ني و آموزه  يمنابع د 

ـ ن، مليـي د، مـذهب و آ ياه و سفيچ سخني از جنس زن و مرد، س    يه ا يـ ت و جغرافي
يـان همگـان اسـت و       ت انسان است كه گوهر مشترك م      ينبوده؛ بلكه مدار بر انسان    

ق ديگـران و تـصرّف      ض به حقو  ز تعرّ تواند اعتقادات خويش را مجو      هيچ كسي نمي  
ـ      . ن مادي، معنوي، فردي يا اجتماعي آنان بشمارد       ودر شئو  رض و جـان و مـال و ع

اسـتثناها و    هـا بايـد مـصون بمانـد و          انـسان  ي  هآبرو و آزادي و حقوق انساني همـ       
بـه عنـوان    . نيز امري فراگير و عام است و اعتقادات در آن نقشي ندارد           ها    تخصيص

 تهمت نسبت به شيعه جايز نيست، نسبت به ديگران          گونه كه غيبت و    مثال، همان 
ـ جايز نيست و اگر مواردي بـه عللـي جـايز     نيز ـ چه مسلمان و چه غير مسلمان 

  .باشد، نسبت به همه است
صانعي با عنايت به حرمت و كرامت ذاتي انسان و برابـري او از حقـوق                  اهللا تآي

  :فرمايد  مي طبيعي و اجتماعي،
ه كاول اين  :ه شود ها بايد به دو اصل اساسي توج        حقوق انسان  در رابطه با برابري   

<�   :  افراد بشر به خود تبريك و تحسين گفتي خداي بزرگ براي خلقت همه �2��'�? ���
��@� �A����� ��B� �0 �� �C�D 1.     هـا فـرق گذاشـت،       انسان بين توان  بنابراين از نظر حقوقي نمي

اصـل دوم، كـه در اسـالم و اخـالق،           . اسـت  چرا كه خالف مبارك بودن امر خلقت      
اخالقـي و   مبـاني    بنـاي  زيـر  حقيقـت  در و شـده  العاده روي آن عنايت و تكيه      فوق

چـه را بـراي خـود        آن  كه هر كـسي بايـد      اين است  رود حقوق انساني به شمار مي    
چه را كـه بـراي خـود دشـمن           د براي ديگران هم دوست بدارد و آن       دار دوست مي 

 حقـوق  به راجع بخواهد انساني هر بنابراين. بدارد دشمن يزن ديگران براي دارد مي
هـا و يـا      چه كه به ضرر آن     ه به اين اصل آن    ها سخن بگويد، با توج     انسان اجتماعي

هـي و    حقـوق اال   جـزو  را نـابرابري  ايـن  و دهـد  تبعيض محسوب شود، انجام نمـي     
  2.داند نمي  اسالمي

                                                 
 .»پس آفرين به خداوندي كه نيكوترين آفرينندگان است«؛ 14ي  ، آيه)23(مؤمنون  ي سوره. 1
 .85 ـ 84ها، صص  چكيده انديشه. 2
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  1 اصل عدل و نفي ظلم.ب

 پذيرفته شده و فراگير است كه اعتقـادات و جنـسيت و             عدالت و برابري، اصلي   
گونـه    همـان را مقيد و محدود سازد؛ بلكه تواند آن قوميت در آن نقشي ندارد و نمي      

اسالم است  هاي     نيز تأكيد كرده، اصل عدل از مقياس       ;شهيد مطهري   اهللا تآيكه  
  :ويدگ اين موضوع مي در تبيين ايشان. باشد و در سلسله علل احكام مي

 نـه ايـن اسـت كـه         . نه در سلسله معلوالت    ،در سلسله علل احكام است    ،  عدالت
ايـن مقيـاس    . گويـد  ي دين م  ،چه عدل است    بلكه آن  ،عدل است ،  چه دين گفت   آن

 مقياس عدالت اسـت     ،پس بايد بحث كرد كه آيا دين      .  دين يبودن عدالت است برا   
م ديـن مقيـاس عـدالت       كند كـه بگـويي     ي اقتضا م  يس مقياس دين؟ مقد   ،يا عدالت 

 اسـت كـه در بـاب حـسن و           يچيز اين نظير آن  .  اما حقيقت اين طور نيست     ؛است
 عـدل را    ي يعنـ  ؛ عدليه شدند  ،مان رايج شد و شيعه و معتزله       ميان متكلّ  يقبح عقل 

  2. نه دين را مقياس عدل،مقياس دين شمردند
 نظر گرفتن   اصل عدل، حاكم بر تمامي احكام است و فقيه با در          : به تعبير ديگر  

اين اصل و مبنـا قـرار دادن آن در اجتهـاد، احكـام و فروعـات را از منـابع دينـي                       
  :فرمايد در اين زمينه مي vشهيد مطهري اهللات آي. كند استخراج مي

عدل حاكم بر احكام است، نه تابع احكام، عدل اسـالمي نيـست، بلكـه اسـالم                 
  3.عادالنه است

را موجب عـدم     انكار آن  اين اصل فراگير،     با نگاه اساسي به    بزرگوارشهيد  اين  
  :گويد  لذا مي،داند  متناسب با اصول مي و فقه،رشد فلسفه اجتماعي

 بر اصـل    سنّت   ت و آزادي فكر وجود داشت، اگر موضوع برتري اصحاب         اگر حري
گري نرسيده بود و فقه ما نيز بـر          آمد، اگر بر شيعه مصيبت اخباري      عدل پيش نمي  

هـاي كنـوني      بنا شده بـود، ديگـر دچـار تـضادها و بـن بـست               مبناي اصل عدالت  

                                                 
ْت . 1 � َ ﴿َو9'َ َك ِصْدًقا َوَعـْدً�﴾ُت 8َِ ّبِ  ي  آيـه ،  )6(انعام   ي  سوره. (»و سخن پروردگار تو بر راستي و عدل استوار شد          «؛ َر

ْلَعِبي ؛)115 ٍم ّلِ َك ِبَظ<� ب@   ).46 ي آيه، )41(فصلت  ي سوره. (»و پروردگار تو به بندگان ستمگر نيست «؛﴾ِد ـ﴿َوَما َر
  .15  ـ14 صص ،يم اقتصاد اساليمبانبررسي اجمالي . 2
 .14همان، ص . 3
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  1.شديم نمي
 به اين وضعيت، اصل مهم عدالت مورد غفلت واقع شده و با ايـن حـال                 توجهبا  

 كه اين مطلب موجب ركود      ،هنوز يك قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است          
  2.تفكر اجتماعي ما شده است

ند با اصل عـدالت در تعـارض باشـد و هـيچ             توا  بنابراين، هيچ حكم شرعي نمي    
تواند خالف آن را تجويز كند، چون مقياس حكم شرعي اسـت و               نمي اجتهادي هم 

  .گيرد درصورت تعارض، اصل عدالت حاكم و مبنا قرار مي
صانعي بـا بكـارگيري ايـن اصـل در مباحـث عملـيِ فقـه اجتمـاعي و              اهللا تآي

. قابـل تحـسين دسـت يافتـه اسـت         هاي استداللي خود، به دسـتاوردهاي         پژوهش
برابـري زن و    «ي    توان به مباحث و براهين معظّم لـه در مـسأله            عنوان نمونه مي    به

  .اشاره كرد» مرد، مسلمان و غيرمسلمان در قصاص و ديه
ي مـشهور فقهـا    به نقد نظريه» نفي تبعيض«و » برابري«ايشان با طرح ديدگاه     

» مسلمان و غيرمسلمان در قـصاص و ديـه        نابرابري زن و مرد،     «ي اصل     كه بر پايه  
  .شمارند  را تبعيض، مخالف حقوق بشر و عدالت و انصاف مي پردازند، آن مي

ي اصـناف بـشر در خلقـت          ديدگاهي كه ايشان به آن دست يافته تساوي همـه         
ي انساني، برابرنـد و بـين             ها نفس واحدي دارند و در ماهيت و جوهره          انسان. است

فرقـي نيـست، بلكـه      ... و بزرگ، قوي و ضعيف، سفيد و سـياه و         زن و مرد، كوچك     
خداوند در حرمت و كرامت تشريعي و اكتسابي، تقوي را تنها دليل برتري دانـسته               
است و هرچه مخالف اين معنا باشد بايد آن را توجيه كرد يا علمِ آن را بـه اهلـش                    

و عدالت اسـت و زن      ستمي به دور از حقيقت      » نابرابري«ي    لذا نظريه . واگذار نمود 
با مـرد برابـر   ... و هر انساني در اصلِ هويت انساني و حقوق اجتماعي و اقتصادي و      

  .است
ي مشهور با آيات متعدد قرآني و قواعد كلي اسـالم كـه تأكيـد                 بنابراين، نظريه 

ي عدالت و حقيقـت اسـت و ظلـم و             دارند بر اينكه احكام و قوانين خداوند بر پايه        
                                                 

  .170ص ، همان. 1
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واع تبعيض نسبت به بندگان از ناحيه خداوند روا نيست، سازگاري           ي ان   ستم و همه  
  1.ندارد

استاد معظّم همچنين، تمايز در قـصاص و ديـه را بـا قواعـد مـسلّم عقاليـي و                    
شـمارد،    داند و آن را مصداق بارز و روشنِ ظلم مي           احكام يقيني عقل، ناسازگار مي    

  .مورد بحث ما نيست» اصل عدل و نفي ظلم«كه البته اين مقوله در مبحث 

  2 نفي عسر و حرجه قاعد.ج

 نفي حرَج و مشقّت، حكمي قطعي است كه فقها به آن اذعان دارنـد و                ي  هقاعد
اگرچه در سـعه  . اند عنوان اصل حاكم پذيرفته در اجتهادات خويش، اين قاعده را به 

ي   ي اجـراي آن، يـك مـسأله         و ضيق اين قاعده اختالف نظر وجـود دارد و دامنـه           
 حـرج ايـن     ي  هي قابل توجـه در قاعـد         در ادامه، نكته   ، ولي تهادي و نظري است   اج

اي   است كه حرج و مشقّت از مفاهيم عرفي است كه شرع مقدس تعريف جداگانـه              
از آن ارائه نكرده است، پس مـالك و معيـار تـشخيص و چگـونگي آن نيـز عـرف                     

د را بـه صـورت      خواهد بود، مگر اينكه شارع در جايي دخالت كنـد و مقـصود خـو              
  .مصداقي بيان كند

در اينجا شايسته است به موضوع كاربرد اين قاعده در يكي از فتـاواي حـضرت                
صانعي اشاره نماييم تا زيبايي كـار ايـن فقيـه نوانـديش در حـل مـسايل                   آيت اهللا 

  .اجتماعي با اتكا بر اين قاعده، روشن گردد
در پاسـخ بـه پرسـشي       » مجمـع المـسائل   «يشان در رساله عمليـه اسـتفتائيه        ا

  :نگارد پيرامون فرزند خوانده، ديدگاه خود را چنين مي
 اين گونه اعمال كـه جـزء اعمـال بـرّ و احـسان و نيكـى بـه ديگـران و                       :جواب

 و مطلـوب  و مـستحب  باشـد،  مـى  سـرگردان  و پناه مخصوصاً كودكان و يتيمان بى    

                                                 
برابـري قـصاص زن و مـرد، مـسلمان و           «:  بـا موضـوع    3 و   2جهت اطالع بيشتر به كتـاب فقـه و زنـدگي جلـد              . 1

 .مراجعه شود» برابري ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان«و » غيرمسلمان
� الّدِ . 2 ِ�V ْ��ِ ِمْن َحَرٍج﴾﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُ . »و خداوند بر شما در كار دين هيچ تنگـي و دشـواري قـرار نـداده اسـت              «؛��

 ).78 ي آيه ،)22(حج  ي سوره(
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 كه خود اموال از چه هر شرعى نظر از و است دنيا دو سعادت خروى و اُ اجر موجب
توانيد در حال حيات به او ببخشيد يا صلح كنيـد و يـا از                بدهيد، مى او   به بخواهيد

 اقدام نماييد و اختيار فسخ را مادام كه زنده هستيد با خودتـان              ،راه وصيت به ثلث   
 بـه  بلـوغ،  و تمييـز  از بعـد  بودن، نامحرم و كردن نگاه حرمت نظر از  و ؛قرار دهيد 

 به كودك كه تو پدر و مـادر          گفتنِ  فرزند و مشكلِ    نداشتنِ كلِمش و ضرورت حكم
ت، رافـع    و حرج و مـشقّ     باشد جايز مى  گردد و   مرتفع مى  ،ندارى و فرزند ما نيستى    

  1.حرمت است و اسالم دين سهولت و آسانى است
بعد از تمييز و بلـوغ      » جواز نظر « پس از آن به      و» انتفاي حرمت نظر  «حكم به   

ها كه به انگيـزه بـرّ و احـسان،             اهللا به استفتا برخي خانواده     تآي در جوابيه حضرت  
كـه  گيرند، بـا عنـوان ثـانوي          سرپرست را برعهده مي     سرپرستي كودكان يتيم و بي    

با بررسي نسبت ادلّه، حكم با لحاظ عنـوان اولـي           . باشد، تجويز شده است   » حرَج«
قطعـاً احكـام    .  دارنـد  با حكمِ با لحاظ عنوان ثانوي، متفـاوت و در طـول هـم قـرار               

ي احكـام     اند، وگرنه تـشريع ادلّـه       عناوين ثانويه بر اطالق احكام عناوين اوليه مقدم       
مگر آنكه به داليلي كـه      . اثر خواهد بود    ثانويه درصورت تقدم احكام اوليه، لغو و بي       

در جاي خود ثابت شده است، احكام اوليه ناظر بـه حفـظ اصـل ديـن و شـريعت                    
در اين صورت مشمول ادلّه ثانويه، و در خصوصِ مورد كه محـل             مقدس باشند كه    

بـه  لذا در اين فتوا حرمت نظر با اسـتناد          .  نخواهند بود  ، حرج باشد  ي  هاجراي قاعد 
  .منتفي شده است» الحرج«ي استوار و قرآني  قاعده

             لـيِ بنابراين، استدالل به نفي حرج و ضرورت، براي برداشتن حكـم تكليفـي او 
حرمت نگاه در مسأله فرزندخواندگي، امري كامالً رايج و برابر موازين و شرع؛ مانند 

  .اصول پذيرفته شده است
ه بـه             عالوه بر ايـن، شـايد بتـوان ادعـا نمـود كـه ادلّـه                ي نفـي حـرج بـا توجـ  

  كند كـه حكـمِ مطـابق بـا آسـاني و بـرخالف حـرج،                  امتناني بودن آن، ايجاب مي    
  چنـان كـه    . ل اجـراي قاعـده، جعـل شـود        ي حرج هم، در محـ       بلكه مطابق قاعده  

   نفـي   ي  ه اهللا، لـزوم أخـذ بـه اسـهل در امتـداد قاعـد              تآيـ در ادامه پاسخ حضرت     
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  1.حرج، ذكر شده است
به هر رو، حل مشكالت اجتماعي از اين دست و كاربردي كردن قواعد و احكام               

ي ي فرزنـد خوانـدگ    تواند گره از مشكالت جامعه كه چه بـسا در مـسأله             شرعي مي 
و شاهد بـر ايـن مطلـب اسـتقبال          . شود، بگشايد   نوعي حرج اجتماعي محسوب مي    

ي فرزنـد     لـه دربـاره     سرپرسـت از فتـواي معظّـم        اندركاران امور كودكـان بـي       دست
  .خواندگي است

  2 اصل سهولت و سماحت در احكام و شريعت.د

. اين اصل بر اساس شريعت و فقه اسالمي يك معيار حـاكم و تأثيرگـذار اسـت                
غرض اصلي و اساسي بعثت و شريعت بـوده و از ايـن منظـر               » سهولت و سماحت  «

گيري و به حرج انـداختن افـراد و            سخت  اش خشونت،   شارع اقدس نه تنها خواسته    
هـاي تـشريع و    گيري جزو اصول و برنامـه  مكلّفين نيست، بلكه روش و منش آسان    

  .تفريع احكام االهي بر بندگان است
ل و استنباط فقهي خود عالوه بر تعارضات روايي، ايـن           مجتهد در شيوه استدال   

دهد و از پـرداختن و الـزام بـه كثـرت              عنوان مرجح، مورد توجه قرار مي       اصل را به  
  .كند احتياطات در اعمال فردي و اجتماعي، حذر مي

مورد نه تنها با روح شريعت سازگار نيست، بلكـه باعـث انزجـار                گيري بي   سخت
از اينجاست كـه  . تاوردهاي معارف ديني و اسالمي خواهد شد     مكلّفين از برخي دس   

  .اسالم دين دوستي، محبت، رحمت و رأفت است
                                                 

، بـا موضـوع فتـواي محرميـت     237 ـ  227ت صـفحا  حاضـر،  كتـاب  هـشتم  فـصل  به باره در اين. 1

 .شود مراجعه حكم، ينا مبناي بررسي و خواندگي فرزند
يُد ا. 2 ِ يُد ِبُ�ُ اْلُعْس �﴿��ُ ِ . »خواهد  خواهد و براي شما دشواري نمي       خداوند براي شما آساني مي     «؛َر﴾ـ ِبُ�ُ اْلُيْ!َ َوَ� ��ُ

يُد ا ؛)185 ي  آيه،  )2(بقره   ي  سوره( ِ نَساُن َضـِعيًفا﴾�﴿��ُ ِÍ�َوُخِلَق ا ْ�َف َعنُ ّفِ َ � ُ ن ��
َ
اهـد بارتـان را   خو خداوند مـي « ؛ أ
إّن أحـّب ديـنÃ إ�q � ا+نيفيـة ...  «؛)28ي    ، آيـه  )4(نـساء   ي    سوره(. »سبك كند، آدمي ناتوان آفريده شده است      

، كتـاب   210: 1وسـائل   ( .»بهترين دين براي شما نزد خدا، شريعت آسـان و باگذشـت اسـت             « ؛»السمحة الـ()' 
+نيفيـة...  «؛)3، حديث   8باب  ،  ↕الطهار بـا شـريعت آسـان و بـا گذشـت مبعـوث             ...  «؛»... الـ(ة الـسمحةبعثـ�� -,
؛ عـوالى اللئـالى     1 و تـرك البـاه، حـديث         ↨ الرهبانيــ  ↨، كتاب النكاح، بـاب كراهيــ      494: 5فروع كافي   . (»...شدم

 ).3 ، المسلك الثالث، حديث381:1
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صانعي نيز در بسياري از استدالالت فقهي خود از اين معيار و مـرجح                اهللا تآي
. ي سـهله قـرار داده اسـت         استفاده نموده و فتاواي خود را براساس شريعت سمحه        

له از حد ايـن مقـال فـزون اسـت و خواننـدگان                تاواي معظّم پرداختن به اين نوع ف    
  .ها به منابع فتوايي و كتب فقهي ايشان مراجعه نمايند محترم جهت اطالع از آن

بنابراين با تكيه بر اين اصل، نگاه نويي در فقاهت به وجود خواهد آمـد كـه بـر                   
بـه  » راسـي اسـالم ه  «و  » گريزي  شريعت«فراگير شده و    » اسالم اقبالي «اساس آن   

 گرچـه  هـا،   گيري  احتياطات و سخت  روشن است برخي    . چالش كشيده خواهد شد   
عبادي مطلوب شـمرده شـده اسـت، ـ البتـه اگـر منـشأ         در برخي اعمال فردي ـ  

خـصوص ابعـاد    هاي اجتماعي، به گري نداشته باشد ـ ولي احتياط در جنبه  اخباري
چـه    چنـان . يـز خواهـد بـود     سـاز ن    تنها مطلوب نيست، بلكه مشكل      حكومتي آن، نه  

حضرت امام خميني با اينكه در بعضي از احكام فردي ـ عبادي به احتيـاط عمـل    
دادنـد؛    صراحت فتـوا مـي      ي مسايل اجتماعي و حكومتي به       نمود، ولي در زمينه     مي

گونه مسايل، در عصر كنوني كه عصر ارتباطـات و            ي احتياط در اين     چراكه با شيوه  
  .توان اداره كرد اي را نيز نمي  قريهحكومت اسالمي است، حتي

گيري و گذشت استوار است، و صاحب جـواهر كـه             شريعت اسالم بر پايه آسان    
خود از ارباب منظومه فقهـي اسـت، صـاحبان فتـاوا را نوعـاً از احتياطـات زيـاد و                     

عنـوان مرجـع      كه شيخ انصاري بـه      زماني. داشت  ها بر مردم بر حذر مي       گيري  سخت
  :احب جواهر معرفي گرديد، صاحب جواهر به او فرمودتقليد بعد از ص

;�#F� �&"� �GHI �!�J� KLM� ;N6�O�.?C� 0 PK#$ ;Q.R �H1     اي شـيخ؛ از 
                                                 

ان اين جملـه، از فقيهـي چـون    بي. اي كه از صاحب جواهر نقل شد، در ذات خود داراي مفهوم بلندي است         جمله. 1
اش،   آن شريعتي كـه در جـان هـستي        . دهد  صاحب جواهر، اهميت نوع نگاه انسان را به شريعت مقدس نشان مي           

تـرين شـكل و       بختي را به آسان     مهر و محبت را نسبت به بندگان در خود نهفته دارد و مسيرهاي سعادت و نيك               
  .ستترين مسير، درخواست نموده ا به پر جاذبه

تـرين    ايشان ايـن جملـه را در حـساس        : شود كه بدانيم    اهميت مضاعف كالم اين فقيه بزرگ، هنگامي روشن مي        
. لحظات عمر شريف خود در حالي كه در احتضار مرگ بودند به شاگردش، شيخ مرتضي انـصاري فرمـوده اسـت                    

  :مرساني اينك تمام قضيه را ـ بدون دخل تصرّف ـ به رؤيت خوانندگان محترم مي
 كانت لفقيه العصر الشيخ موسي كاشـف الغطـاء          ↨ الدينيـ ↨، و الرئاسـ  ↨ العلميـ ↨أنّ الزعامـ  : الشيخ األنصارى  ↨ـزعام

 أخوه الفقيه الكبير الشيخ حـسن صـاحب         ↨ الدينيـ ↨، ثم استقلّ بالبحث و التدريس و الزعامـ       1256إلي عام وفاته    
   ← الـشيخ محمـد حـسن        ↨ إلـي فقيـه الطائفــ      ↨ثم انتقلت الزعامـ   ربه الكريم،    ↕ إلي أن أجاب دعو    ↨أنوار الفقاهـ 



  249  زن حقوق و انسان كرامت بر يدتأك با يننو يفتاوا يبرخ :اول جستار / دوم دفتر

  .احتياطات خود بكاه؛ زيرا اسالم شريعتي آسان و با گذشت است
بنابراين، بايد سعي شود اصل آساني كه مطابق با منابع اصيل اسـتنباط باشـد،               

ن شود و از احتياطاتي كه مدرك معتبري ندارد و يا مـثالً منـشأ آن                براي مردم بيا  
                                                                                                                 

:  وفاتـه، فأصـبح و لـه الزعامتـان    ↨ و هى سنـ   1266 إلي عام    1262من عام   ) أعلي اهللا مقامه  (صاحب الجواهر    →
 ، فكان هو الوحيد فيهمـا، فقـام بهمـا أحـسن قيـام إلـي أن اختـار اهللا             ↨ اإلماميـ ↨ علي الطائفـ  ↨ و الدينيـ  ↨العلميـ

 عدن، فبدت بوادره فى مالمحه فعلم رجال الحـل و العقـد الـساهرون علـي مـصالح                   ↨عزّوجلّ له الرحيل إلي جنـ    
 بـال زعـيم، فـال بـد لهـم مـن زعـيم يـدير                 ↨أنّ الشيخ سينتقل إلي الرفيق األعلي فتبقي األمـ       : ↨ اإلسالميـ ↨األمـّ

، فأخـذ القـوم     ↨ اإلماميـ ↨ء، و باألخص عند الشيعـ     جمعا ↨ اإلسالميـ ↨ عند األمـ  ↨شئونهم، كما عرفت فى المرجعيـ    
، فقاموا و قعدوا حتّي اتّفقت كلمتهم، و اجتمعت آرائهم علي نجل الشيخ             ↨ و المرجعيـ  ↨يفكّرون فى جوانب الزعامـ   

، فمـن  ↕ فيه علماً و ورعـاً و إدار ↨، حيث اجتمعت مؤهالت الزعامـ)رحمه اهللا (الفقيه الشيخ عبدالحسين الجواهرى     
 ↨ و األصوليــ   ↨ فى دار شيخنا صاحب الجواهر ليدار الحديث فيها فـى المـسائل الفقهيــ              ↨ علميـ ↨ثرها رتّبوا لجنـ  أ

  .التى كانت محور االجتهاد و االستنباط
انتخب القوم لفيفاً   . ↨ و الدرجات العاليـ   ↨ رجال الدين و علمائه منذ وصولهم إلي المراتب الساميـ         ↨أجل، هذه شيمـ  

 فاجتمعوا فيها عدا شيخنا األنصارى لـم يحـضر فيهـا، فأخـذوا فـى                ↨ألعالم لدخولهم فى تلك اللجنـ    من العلماء ا  
  فـى دار الـشيخ صـاحب       ↨ العلميــ  ↨ الحال من تشكيل اللجنــ     ↕هذه كانت ظاهر  . البحث و التحقيق حول المسائل    

ـ ↕الجواهر، لكن وراء هذه الظاهر      ترشيح الـشيخ صـاحب      ↨لغايـ من تشكيلها، و تلك ا     ↕ أخري  و هى المقصود     ↨ غاي
  .↨ و الرئاسـ↨الجواهر ولده للزعامـ

ـ ↕بذهنه الوقّاد و روحيته الطاهر    ) قدس اللّه روحه  (علم الشيخ صاحب الجواهر      بمـا  «:  مـع العـالم العلـوى      ↨ المتصل
  »؟↨أضمره القوم من تشكيل اللجنـ

 و أخـري، و القـوم       ↨ألعلـي بـين ساعــ     لكنّه لم يتكلّم بشىء يخالف آرائهم إلي أن قرب رحيلـه إلـي الفـردوس ا               
أنّ الشيخ سوف اليفضل و اليقدم علـي نجلـه          :  و كان أملهم الوطيد    ↨ينتظرون غايتهم التى ألجلها  شكلت اللجنـ      

  . أحداً، و ال يرتضي عنه بدالًً↨ و المرجعيـ↨فى الزعامـ
  » العلماء؟↨أين بقيـ«: لبار المؤمن ا↨ و يقول بلهجـ↨و إذا بشيخنا صاحب الجواهر يسأل من أعضاء اللجنـ

  .لم يبق منهم من لم يحضر: أجابه رجال الحلّ و العقد
  .، فأجاب القوم ثانياً بمثل مقالتهم أوالً»نعم هناك من لم يحضر«: فقال الشيخ ثانياً بلهجته

  .أين مالّ مرتضي؟ على به: فهنا صرّح الشيخ باسم ذلك البعض، فقال
حاول القـوم شـتّي المحـاوالت       .  الشيخ ↕رتضي، فأسقط فى أيديهم؛ أل نّهم علموا إراد       طَرَق أسماع القوم اسم مالّ م     

لعلّهم يقنعون الشيخ لترشيح ولده فلم تنتج؛ أل نّه كالجبل الراسخ، التحرّكه العواصـف، و التميلـه العواطـف، فلـم                     
  . الشيخ صاحب الجواهر↨يرالقوم بدأ إالّ و أن يخبروا مالّ مرتضي بمقالـ

وم يسألون عن مالّ مرتضي، فأخبروا أنّه فى الحرم المقدس العلوى، أو فى مسجد سـهيل، و هـو مـسجد                     ذهب الق 
، ذهب هناك يدعو اهللا لشفاء الشيخ صاحب الجواهر، فأتوا به، فـدخلوا علـي الـشيخ صـاحب الجـواهر هـذا                     ↨سهلـ

، فرد الـشيخ عليـه      ↨ و خص الشيخ بالتحيـّ    العالم الربانى اإللهى الخبير المحنّك، فسلّم علي الشيخ و علي الحضّار،          
ثم قرّبه إليه و أجلسه عنده، و هو مسجي علـي فـراش             . جواب السالم، و هو فرح مبتهج منبسطٌ منشرح من لقياه         

  .»اآلن طاب لى الموت، اآلن ساغ لى الرحيل«:  عبد شكور↨الموت، فأخذ يده و وضعها علي صدره؛ قائالً بلهجـ
قّلـل مـن « ):الـشيخ األنـصارى   (، ثـم عقـب كالمـه مخاطبـاً          »هذا مرجعكم من بعدى   «: ور و قال  ثم خاطب الجمه  

. ↨كثير االحتياط فى المسائل الـشرعيـ     ) شيخنا األنصارى (حيث كان   ، »)' ¤ Òحة ةيعاحتياطاتك -� شيخ، فإّن ال!\ 
 ).، مقدمه از كالنتر119 ـ 116كتاب المكاسب المحشّي، صص (
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واقعاً كسي كه به    . شهرت، آن هم شهرت بعد از پيدايش اجتهاد باشد، پرهيز گردد          
مباني و اصول اصيل فقاهت و اجتهاد و مذاق شرع و شريعت اسالم اندك آشـنايي                

اي از    اسالم مجموعه «و  فهمد كه اسالم دين آساني و مهرباني است           داشته باشد مي  
قوانين و دستورات است كه بسيار سهل و آسان است و در آن هـيچ قـانون مـشكلي                   

  1.»ها قرار داده نشده است براي انسان
ـ  «سيد بن طاووس نيز در اين رابطه در كتاب           در نصيحتي بـه    » هكشف المحج

  :گويد فرزندش مي
 S��� �� �H +�#=��T� K"U V �W �� X? KH2 �W Y. �Z ��[6 K� �\ � ]� ! �_�?HD �2 0� �8 3�:; �� �-� �̀ �� [	Kab

 _��! �̀  KP �̀  �@� �_ �# KF �� L�� � ��ac� X# �= �\��K. �d � �$ �!�J� �ef�# �= 0 � _�
 �gG �" �� ��
_��\ �� �2 ��6  + �,���7�� � + �,��.a �� h���� � + �,i\ � � �� ��G � 0 �jjj;2    اي محمـد
ي دوستانم بدانيـد كـه مـن چـه           هي تبار من و هم     تو و همه  ! فرزندم

ام كه در آموختن معرفت      ام و از آنان هم شنيده      بسيار عالمان را ديده   
موالي حقيقـي و مالـك ايـن جهـان و آن جهـان بـر مـردم سـخت                    

هـا را    آن6ي او اند، در حالي كـه خـداي متعـال و فرسـتاده      گرفته
  .اند بسي آسان قرار داده

  قه عقالنيت در ف.ه 

صـانعي در مالكـات اسـتنباطي        اهللايت  آ منابع اجتهادي است كه      عقل يكي از  
اگـر چـه دليـل عقلـي بـه طـور            . كنـد  خود به طرز قابل قبولي از آن استفاده مـي         

ي   ي فقاهـت توسـط عالمـه حلّـي در ادلّـه             ي اربعـه    مشخص به عنوان يكي از ادلّه     
اي   گذشـته اجتهاد به ارمغان آورده شد، ليكن كاربرد عقل و دليـل آن حكايـت از                

  . ، برخوردار است:دور و از عصر حضور ائمه طاهرين
 نـشان   :اطهارروش دستورات عقلي و اجتهادات تعقلّيِ برخي از اصحاب ائمه           

بـا  . از توجه آنان و لزوم برخورداري مسايل فقهي و اسالمي از عنـصر عقـل اسـت                 
                                                 

 .23ها، ص  چكيده انديشه. اهللا صانعي ت آياز سخنان حضرت. 1
  .7، ص ↨ المهجـ↕ لثمر↨كشف المحجـ. 2
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گرايي تا عصر  اينكه جنبش استداللي، با تكيه بر عقل و اجتهاد در كنار روش سنّت
اي  ادامـه داشـت، ولـي در برهـه        )  اسكافي و ابن عقيل عمـاني      دابن جني (ين  ميقد

به انزوا رفت و باعث خسارت در فقاهت و اجتهاد و احكـام اسـالمي               طوالني  نسبتاً  
حال از زمان احيا و پرده برداري از آن، حضورش بمانند ديگـر ادلّـه                 با اين . گرديد

هاي عقل عملي و نظري استفاده قابـل          نبوده و از قابليت    در فقه، چندان مثمر ثمر    
  .قبولي نشده است

 اجتهاد، در واقع اساس پـذيرش       ي  به هر حال عقل به عنوان يكي از اركان ادلّه         
كران االهي و اعتبـار       ر به استفاده از اين منبع بي      دين است و در قرآن و سنّت مكرّ       

تعبد به احكام و دستورات االهـي       ضرورت  . بخشي به آن توجه و توصيه شده است       
  .مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقالني و دستاوردهاي آن نخواهد بود

توجه و عنايت به سير تاريخي و تكوين و تشريع احكام شرعي، ايـن مـسأله را                 
ها و جوامع مختلف، بـسياري از ايـن احكـام و مـسايل                رساند كه امت    به اثبات مي  

س تأسـيس مـستقلي نداشـته، بلكـه بـر           دارا بودند و شرع مقد    اجتماعي را اجماالً    
جوامع مختلـف بـه اقتـضاي احكـام         . ا تصحيح زده است   يمهر تأييد   ها    آن برخي از 

ي خـويش، بـدان دسـت           عقل عملي يا با اعتبارات عقاليي و يـا نيازهـاي روزمـرّه            
  . اند يافته

عقل آدمي مجاز بـه     اي كه     سخن اين است كه آيا عقل در محدوده       در اينجا   اما  
عنوان يك منبع مـستقل در كنـار كتـاب و سـنّت و اجمـاع عمـالً                    ورود است، به    

جايگاه خود را در استنباطات فقهي و استكشاف احكـام و اعتبارهـاي مـستند بـه                 
بايـد  عقلِ شارع مقدس، به دست آورده است؟ مع األسف آن گونه كه اشـاره شـد،                 

نتوانسته است احكام فقهـي       طات فقها به تنهايي    استنبا ي  هعقل عمالً در داير   : گفت
و تكاليف مذهبي را كشف كند، بلكه تمامي احكام شـرعي كـه بـر اسـاس احكـام                   

ادلّه ديگر كه كتاب و سنّت باشد        مام دو ضقطعي عقل مجرد قابل كشف است به ان       
ديگـر كنكاشـي     ست بـار  ادر هر حال الزم     . تأييد و با دليل شرعي بيان شده است       

يرامون استفاده از دليل عقلي در اجتهادات احكام ديني و فقهي بـه عمـل               جديد پ 
  .د تا حضورش را از منبعي بالقوه به منبعي بالفعل بدل نمايديآ
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و و انـصاف    عـدل   عنـصر عقـل و       سه  به فقيه نوانديش تمسك  از اينجاست كه    
دي را  تحرّك و شكل جدي    ،در فرآيند استنباط احكام   ها    آن بازيافت جايگاه و نقش   

رفـت فقـه از      عقلي باعث برون  و داليل   استفاده از قواعد    . استبه فقه عنايت نموده     
 ه. گري خواهد بود   رگرايي و جمودي  خطر تحجبه اين حقيقت، به دور از افراط        توج 

فقهـي كـه بايـد در       .  فقه و محتواي آن را به عقالنيت سـوق خواهـد داد            ،و تفريط 
 تعامل با ملل و جوامع ديگـر، ظرفيـت برتـر و             دنياي امروز و در دهكده جهاني در      

نيـاز زمانـه و     .  بـرون برسـد    عتوانمندي خود را نشان دهد و به اغناي درون و اشبا          
فقـه عقالنـي را شـتاب    لزوم دستيابي بـه  كات فزاينده در متن جامعه،      وجود تشكي 

را در بـه    نـويني   لي   اين سلسله نيازها تحو    ،به همين جهت  . بيشتري بخشيده است  
 آن موجب اقبال و گرايش به       ي  كند تا عرضه    هاي فقاهتي طلب مي     ارگيري روش ك

دين و شريعت عزيز گردد و از همين منظر نيـز بـه شـبهه زدايـي و دفـع تعـرّض                      
  . اجتهادي منجر شودهاي ي فقاهتي و تحليل احتمالي به حوزه

  قه كارآمدي ف.و

 ي چـون حـضرت    يك اصل محوري ديگر در نوع نگاه اجتهادي و فقاهت فقهـاي           
العظمـي صـانعي كـه مبتنـي بـر بيـنش كلـي و فقـاهتي حـضرت امـام                      آيت اهللا 
، شكل گرفته، اين است كه وضع احكام شرع مقدس چه عبادات و چـه               9خميني

 عمـل   ي  هجامـ هـا     و مكـان  هـا      زمان ي  ههدف است كه در هم     به اين ها    ساير بخش 
 براي زمان   شرع. رددي و اجتماعي آدمي حاكم گ     فرد پوشد و در عمل بر مناسبات     

پس از يك سو، تشريع احكام، بـه هـدف اجـرا بـوده              . است يا مكان خاصي نيامده   
و جامعه بايد بر اساس فقه به معناي وسـيع كلمـه اداره              است و از سوي ديگر فرد     

فقهي جامعه مورد ترديد يا انكار باشـد، امـا شـكي             و حتي اگر لزوم مديريت    . شود
 فقه به عنوان دستاورد خويش،      چه  آنرعي، يعني هر    ش راتنيست كه احكام و مقرّ    

دهد   اين نشان مي  . پيدا كند   عملي ي  هگذارد، بايد جنب    مي پيش روي فرد و جامعه    
ـ             كه احكام شرعي در ذات      ي  هخود چنين قابليتي را دارا هستند و اجتهـاد بـه مثاب

ريعت فقـط   اگر قرار بود اسالم و شـ      . يك روش بايد بتواند اين قابليت را نشان دهد        
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عملي براي فرد و جامعـه نداشـته باشـد،          اي    در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره       
 انسان از گهواره تا گـور       ي  همشكل چنداني وجود نداشت، ولي اگر فقه، تئوري ادار        

و بيشتر براي جامعـه و      تر    و عملي تر     واقع بين  ست، آن وقت بايد ديد كدام اجتهاد      ا
  .استجهان قابل فهم و پذيرش 

 عنايت ايـشان را بـه مطلـب فـوق           له  معظّم درس   ي از فضال  يطور كه يك   همان
  :كند چنين بيان مي

هاي علمي و فتوايي آيت اهللا صانعي آن اسـت      از خصوصيات و امتيازات بحث    ... 
در حقيقت نگـاه عملـي      . نگرد  كه فقه و فتوا را با ديد اجرايي و كاربردي به آن مي            

ت عمـل بـه حكـم اهللا              به فقه را با توجه به خ       ت اجرايي آن، كه همان قابليـصوصي
در مقام افتا نيـز اول      . دهد  ي اجتهاد قرار مي     باشد به عنوان معيار استنباط و شيوه      

كند خودش را جاي فرد مكلّف قرار دهد و بعد به استنباط بپـردازد و بـا                   سعي مي 
ر تحليـل و    خصوصيت كاربردي، اصل سهولت در احكـام را بـه عنـوان مرجحـي د              

  1... .كند  برداشت فقهي وارد مي
 بـشري را    ي  هخواهـد جامعـ     شرع را بايد در اين سطح نشاند و نگريست كه مي          

رات و احكام و وظـايفي اسـت        دار ترسيم مقرّ    اداره و هدايت كند و فقه عهده       كامالً
 آن  ي  ه، الزمـ  صـورت   در غير اين   ،خواهند به آن پايبند باشند       جوامع مي  ي  هكه هم 

در پاسخ به يـك برداشـت نادرسـت،    ، 9خميني مان خواهد شد كه حضرت امام    ه
 تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ           «يادآور شدند كه طبق آن برداشت     

  2.» نمايندينشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگ
اجتهاد جواهري كه حـضرت امـام بـر آن تأكيـد            هاي    بنابراين، يكي از شاخصه   

اين است كه، دستاوردهاي فقهي آن بتوانـد در جامعـه پيـاده شـود و بـا                  ،  داشتند
ثمـرات  . آينده سازگار و در جهان كنـوني قابـل درك و دفـاع باشـد               تمدن حال و  

نظريـه كارآمـدي فقـه در         تقويـت  ،صـانعي  اهللا  تآيـ حضرت  ن  ديدگاه فقهايي چو  
  .شمرد كم جوامع حال و آينده است، و اين ثمره را نبايد ي هادار

                                                 
 )1387آذر . ( االسالم حاج شيخ نعمت اهللا دانشمندمصاحبه با حجت. 1
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  عي فقه اجتما.ز

 موجـود كـه همـان گسـست از          يعه متأثر از فضا   يمتأسفانه در گذشته، فقه ش    
 آوردن بـه    ي بوده است از بارور شدن و رو       يجامعه و اجتماعِ طبقات مختلف مردم     

  .ن مباحث فقه است، بازمانده استيتر  كه مهميل اجتماعياحكام و مسا
 و  ييها و قلمـرو و اجتهـاد، ژرفـا          وهي ش  هرچند در  يعيرسد اجتهاد ش    ينظر م   به
 گوناگون، ابـواب مختلـف      يها   داشته و به اصطالح در دوره      يشي قابل ستا  ييشكوفا

 خود غالباً در    يخي اما در روند تار    ،اجتهاد را در عرصه فقه و اصول فتح نموده است         
 در  يعيك مجتهـد شـ    يـ گر،  يانه محصور مانده است؛ به عبارت د      يچارچوب فردگرا 

كـرده اسـت كـه        ي را تصور مـ    ي خود همواره فرد مسلمان    يات استنباط يملضمن ع 
از ايـن منظـر كمتـر بـه          .، نـه اجتمـاع مـسلماني       كنـد  يخواهد مسلمان زندگ    يم

عت ي شر يدنبال اجرا    خود به  يِ اجتماع ي دهيچي كه در سازوكار پ    ي مسلمان   جامعه
  . استانديشيدهاست، 

هـاي    ي حوزه   ي ايجاد شده    بايد در فاصله  البتّه مهم ترين عامل اين روند فقه را         
هاي طوالني در جريـان       فقه شيعه در دوره   . ها، پيگيري كرد    فقهي شيعه با حكومت   

حكومت قرار نداشت و بدين خاطر فتـاواي فقهـاي شـيعه بيـشتر شـكل فـردي و                   
هاي زيادي از فقه كه بـه امـر حكومـت و حقـوق                خصوصي به خود گرفت و بخش     

ه       ها مربوط مي    بات حاكم بر آن و تعامل ملّت      جامعه، روابط و مناس    شد، مـورد توجـ
  .فقها قرار نگرفته است
 ي حقـوق  يهـا   ستمي، س ي اسالم ي در كشورها  يالديستم م يدر قرن نوزدهم و ب    

ن آنـان در تمـام      يرات و قـوان   كرد و مقرّ    ي فتح م  ي در پ  ي سنگرها را پ   ي غرب همه 
، حقـوق خـانواده و      يوق اساسـ  ، حقـ  ي، حقوق مدن  ييل قضا يها از جمله مسا     نهيزم

  .گشت ي ميرات اسالمن مقرّيگزيگر، جايل ديمسا
 يل فرد ي مسا ي  آنان در حوزه   ي متون نگارش  ي سلف، حت  يها   دوره ياغلب فقها 

 يه فقهـا  يـ  عمل يهـا   ن رسـاله  ي به عناو  ينگاه. افته است ين  ي تدو يو احوال شخص  
  .ن مطلب استيمتأخر گواه بر ا

 ي واال يهـا   تي كـه از شخـص     vيال احمـد نراقـ     روشن آنكه مرحوم مـ     ي  نمونه
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افتـه  ي نگارش   يكه در باب قواعد فقه    » اميعوائد األ « است، در كتاب     يعيفقاهت ش 
 و  يل اجتمـاع  يشتر نـاظر بـه مـسا      يـ را كه ب  » الحرج«و  » الضرر «يها  است، قاعده 

 1.اده نموده اسـت   ي است، صرفاً در مصداق و معنا و مفهوم فرد و شخص پ            يحكومت
ـ يا از نظر ا  يان است كه گو   ي ع يا  گونه  گاه به ن نظر   يا  ينفـ «و » الضـرر  «ي هشان ادلّ
ا يـ ، انـصراف و انـسباق دارد و گو        يت فـرد   و مـشقّ   يبه ضرر شخـص   » سر و حرج  ع

ن قواعـد ثمـربخش و گرانقـدر نقـش          يـ  كـه ا   يدرحال. رفته است ياطالق آن را نپذ   
  . دارندي عموميها  حفظ جامعه و ثروتي براياساس

ست و تـالش    يـ ده ن ي عظام در آن اعصار بـر مـا پوشـ          ين فقها يد ا يالبته قبض   
  .ر استي آنان قابل تقدياجتهاد

k i � 2 ماننـد  ي كـه از قواعـد  ياما اجتهاد امروز و فقه بارور شده آن، وقتـ    � �li
�!�J� * 2� �lm2   ـ    يان مـ  ي سخن به م  يهـا   انيـ ان، ز يـ ش از هـر ضـرر و ز       يآورد، ب

 يصل جامعـه و اجتمـاع را بـه كـام مـرگ و نـابود               كند كه ا    ي م ي را بررس  يفاحش
دست گرفتن نـبض       كه قدرت به   ي اقتصاد يها  ستي و ترور  ياز مفاسد مال  . كشد  يم

 ي منـافع شخـص    يت جامعه را فدا   يثي اعتبار و ح   ي  را دارند و همه    ياقتصاد مملكت 
  .كند ي مييجو سازند، چاره يخود م

م ي فقـه و تنظـ     ي مباحث اجتمـاع    طرح يصانع هللاآيت  ازات آثار   يم، از امت  يبگذر
 جنبه مغفول فقه  . ت و عقل است    براساس كتاب و سنّ    ي اجتماع يها  روابط و تعامل  

گرفـت و نـسبت بـه مـشكالت و معـضالت              ي كه از گذشته خود تأثير مـ       ياجتماع
 فقـه   بـوده اسـت، در نوشـتارِ      ) به هر علـت ممكـن     (ه و انزوا    ي تق ،جامعه در سكوت  

، وجود و يش عمومي و گرا ي اجتماع ي شهي به رابطه با اند    شاني ا يي و فتوا  ياستدالل
 و  ي در آثـار فقهـ     ي اجتمـاع  ينگـر    و كـالن   يـي ان گرا يـ زان جر يم. دا كرد يظهور پ 

ناً كمتر از آن    يقي نباشد،   ينگر  ي و شخص  ييشتر از فردگرا  يله اگر ب   اجتهادات معظّم 
  .ستين

ن عام اجتهاد،   يو مواز ها    بر چارچوب     حاكم، عالوه  يها  استفاده از اصول و مالك    
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 يهـا   دگاهيـ  بـه فتـاوا و د      يا  ژهيـ جلوه و  اهللايت  آ ي فقاهت ي و مبان  يدر نگاه اجتهاد  
  . جامعه ارائه نموده استي و حقوقيشان در مناسبات اجتماعي ايفقه

ي حكومت شيعيِ مردمي در ايران و نياز به حـل             بنابراين، به دليل ظهور پديده    
ي در نظام جمهوري اسالمي، همت فقها براي        موضوعات مختلف اجتماعي و سياس    

ورود در مباحث نظري فقه سياسي ـ اجتماعي، افزايش يافت و هـر فقيهـي سـهم     
آيـت اهللا   . خود را در حل و پيشبرد احكام و مسايل مختلـف حكومـت ايفـا نمـود                

گرا     صانعي نيز به دليل احاطه و اشراف بر احكام اجتماعي و مدني فقه، فقيهي واقع              
توانـد وي را در حـل         هاي جامعه است كه اين ويژگي، خـود مـي           اظر به واقعيت  و ن 

مشكالت و معضالت عملي مردم و حكومـت و تحقّـق فقـه اجـرا پـذير، كارآمـد و                    
  .اي نمايد عملياتي كمك شايسته

هـاي   بـاب ـ اجتمـاعي و گـشودن    هاي ايشان در توسعـه فقـه سياسـي       ديـدگاه
آرا و فتـاواي ايـشان در       . ر بـسزايي داشـته اسـت      جديد در حكومت اسـالمي، تـأثي      

ت مـردم بـر سرنوشـت،                  حوزه هايي مانند ضرورت آزادي بيان و انديشه، حق حاكميـ
ها، آزادي احزاب، حقوق زنان و  حقوق بشر، حرمت و كرامت انسان، روابط و تعامل ملت      

  .گشايش جديدي را در اجرايي شدن فقه شيعي در عرصه اجتماع، پديد آورد... 
. ها ثمرات چشمگيري در حكومت و جامعه خواهند داشت          هر كدام از اين حوزه    

سخن گفتن پيرامون هر يك از اين اصول و مباني فكـري اسـتاد معظّـم صـفحات                  
زيادي را در بر خواهد گرفت و ما به جهت اختصار به بيان اين كالم ايشان بـسنده      

ت ديگران دخالت كند، چرا كـه       اصوالً هيچ انساني حق ندارد در سرنوش       «كنيم كه  مي
اسـت و ديگـري حـق نـدارد بـر او              از نظر اسالم انسان حاكم برسرنوشـت خـويش        

له همواره بر اين باورند كه احترام بـه مـردم و آزادي دادن                 معظّم 1.»كند  سرپرستي
هـا،   و نقـد عملكردهـاي دولـت      ... به آنان در اظهار نظرهاي سياسـي و اجتمـاعي و          

  :فرمايد ايشان مي. هاست ت حكومتضامن تداوم و تثبي
هر حكـومتي   .  است  مردم ي ي و نظر توده   أاصل بر ر    در نظام جمهوري اسالمي   
ت امور را بر اساس احترام به خواست و         محوري و كند كه بتواند اعتماد ملت را حفظ     

                                                 
 .88ها، ص  چكيده انديشه. 1
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 1. استي مردم قرار دهد از هر تهديدي ايمنأر
اي اصـالحي باشـند و مخالفـان        جامعه و حكومت بايد پذيراي انتقادات و نقده       

هاي جامعه    اين رويكرد اجتماعي و نگاه به عينيت      . هم در اظهار انديشه آزاد باشند     
و مردم از فقيه نوانديش، باعث مهار قدرت و پيشگيري از استبدادي است كه خود               

مردم آزاد باشند و بتواننـد مـسير خـود در           . آيد  از آفات جامعه ديني به حساب مي      
هـا آزاد باشـند، و    هاي همگاني تعيين نمايند، نه اينكه دولـت       و رفراندم  صندوق آرا 

گونـه    ايـن . ي اسـالمي تحميـل نماينـد        هر رفتاري يا حكمي را بر مـردم و جامعـه          
صـانعي در    اهللايـت   آحـضرت   . هاسـت   هاي دولت   ها و آلودگي    رفتارها همان آسيب  

  :فرمايند همين زمينه مي
   به جـا مانـده و بايـد بـدان توجـه فـراوان شـود،                ترين ميراثي كه از امام     ارزنده

مشي ايشان بر   . حاكميت اسالم همراه با احترام گذاشتن به آرا و آزادي مردم است           
ت انـسان در چـارچوب قـوانين                 آزادي مردم در تعيين سرنوشت خويش و حاكميـ
اسالم استوار بود، و از طرفي هوادار صراحت بيـان و شـجاعت در عمـل بـود و بـه                     

. كـرد  گفـت عمـل مـي      چه مـي   گويي به ملّت ايمان داشت و به آن        افيت و پاسخ  شف
  .گونه باشيم ي ما بايد اين همه

آزادي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، آگاهي و رشد فكـري مـردم در            ... 
فهمند بايد دنبال احيا     مردم مي . از جمله ميراث انقالب اسالمي است      سطح عموم، 

باشند؛ اين همان معناي حاكميت مردم در امور خودشان         و رسيدن به حقوق خود      
  2.است

 ي جوامع بـشر   ي ن همه يم مشترك ب  ينگر و مفاه     از منطق جامع   يريگ  بهرهلذا،  
  .شان استي مورد اهتمام ايازات آثار فقهي از اختصاصات و امتيعنوان بخش به

                                                 
 .80ها، ص  چكيده انديشه. 1
  .77-76ها، صص  چكيده انديشه. 2
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   معظم له و فتاواي نوينبرخي از نظرات فقهي) ج

 بخش از جستار برخي از فتاواي جديد آيت اهللا صانعي را كه عمـدتاً بـا                 در اين 
است، فتاوايي كه هريك در عمل بـسيار   ذكر داليل مستندات ـ هر چند مختصر ـ  

  . گرده گشا بوده و هست

  .، مرد بودن شرط نيستدر مرجعيت ديني. 1

 است  نيده بنده ا  ي است كه عق   ي از مسائل  يت و رهبر  يت و وال  يقضاوت و مرجع  
د بـه  يـ ن مراحـل و مراتـب را دارا گـردد و در مـورد زن با        يـ تواند تمام ا    يكه زن م  

  1.لت عالم نگاه كرديو همه زنان با فض 3نت و ام كلثومي و ز3حضرت زهرا
: نـد يفرما  ي هم در رابطه با قـضاوت زنـان مـ          يگريله در پاسخ به سؤال د       معظم

ست در  يت شرط ن  ي و وال  تيگونه كه در مرجع    ت در قضاوت همان   يت ذكور يشرط«
 ين اسـالم يار در جواز قضا، علم و معرفت بـه مـواز  يست و معيقضاوت هم شرط ن

                                                 
  .20ص ، 1، ج مجمع المسائل: ك.ر. 1
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 يتـ يدر روا » رجـل «يت ندارد و اگر كلمـه       ن است و مرد بودن، خصوص     يقضا و قوان    
ات و مكالمات   يه روا يت، همانند بق  يآمد، حسب متعارف در مكالمات است و آن روا        

  1.»...ت ندارديشود، قطعاً خصوص يشده و م» رجل«ر به يكه تعب
آيـت   4شبر،آيت اهللا    3،ياراكآيت اهللا    مرحوم   2م،يحكآيت اهللا    همچون   ييفقها

ن يـ ز در ا  يـ  ن 6يمنتظـر آيـت اهللا     و   5 در أنوار اللوامـع    ين بن محمد بحران   يحساهللا  
 ءره و بنـا   ي از آن است كه با توجه بـه سـ          ي دارند كه همه حاك    يرابطه اقوال مشابه  

ن زن و مـرد     ي بـ  ي، كه همان رجوع جاهل به عـالم اسـت فرقـ           يل عقل يو دل  ءعقال
  . داردء افتايت برايست و زن هم مانند مرد صالحين

  .، شرط نيستمرد بودن در قضاوت. 2

ذكوريت و مرد بودن در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي              «
ن اسالمي قـضا و قـوانين       و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازي           

 7است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطالق مقبوله             
 عـدم شـرطيت و      8در روايت أبـي خديجـه     » رجل«و الغاي خصوصيت از تقييد به       

به عبارت ديگر به نظر ايـن جانـب، همـه           . صحت قضاي زن مانند قضاي مرد است      
تدال و وثاقت و بقيه شرايط باشند مشمول ادله         عالمان به موازين قضا كه داراي اع      

جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقال هيچ خصوصيت و تفاوت بين قضاي مـرد و                  
بينند و مناط را همان علـم بـه قـوانين و عـدالت و بقيـه شـرايط                     زن نديده و نمي   

 داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگـر بخواهـد                    مي
تر و تبيـين آن بـه         ة واضح ادلچنين تعبدي را اعمال نمايد، نياز به روايات كثيره و           

                                                 
  .37 ـ 36ص ، 1ج ، استفتائات قضايي. 1
  .43ص ، 1ج ، ↕ومستمسك العر. 2
  .485 ـ 484ص ، )لألراكي ( االجتهاد و التقليد  في ↨ـرسال. 3
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نحوي كه الغاي خصوصيت نشود دارد؛ يعني همان طور كه شارع براي جلـوگيري              
� kاز عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كـرده كـه                 G.n��� o��GH

p�.���
 P"G�� >q
m1.يد به همان نحو عمل نمايد در امثال مورد هم با 

ن ـ مجـاز در   يهم أجمعـ ينكه مردان از قبل ائمه معصوم ـ صلوات اهللا عل يكما ا
  2. قضا، هستند، زنان هم از قبل آنان مجازنديتصد

 و  4يد احمـد خوانـسار    ي و مرحـوم سـ     3يليهم مانند مقدس اردب     از فقها  يبرخ
نصب قضا را مـورد خدشـه       ت در م  ي وجود اجماع بر شرط ذكور     5يمنتظرآيت اهللا   
  .اند قرار داده

 اعضا مساويند زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان در قصاص نفس و .3

ورزد و هـيچ گونـه        قرآن كريم بر برابري قصاص در تمامي اصناف انساني تأكيد مي          
پذيرد و هر چيزي كه بـا ايـن معيـار مخـالف      مزيتي را از جهت جنسيت و ديانت نمي  

براي اين نظريه به دو دسته از آيـات         . ردد و يا مسكوت گذارده شود     باشد بايد توجيه گ   
 سوره مائده   45و    سوره بقره  179 و   178آيات  : خاص و آيات عام، استدالل شده است      

 سـوره   41 و   40 سوره اسراء از جمله آيات خاص در اين نظريه هـستند و آيـات                33و  
  .باشند ي سوره بقره از آيات عام م194 سوره نحل و 126شوري و 

اين آيات اطالق دارند و بـا صـراحت، بـر برابـري ميـان زن و مـرد، بـرده و آزاده،                       
اين . كنند، چنانچه نسبت به مليت، رنگ و نژاد اطالق دارند           مسلمان و كافر داللت مي    

گيـري كلـي كتـاب و سـنت در            اطالق و صراحت در داللت، با مذاق شريعت و جهـت          
حاصل سخن آنكـه در مـسئله قـصاص، نـه           . گردد   مي ها تأييد   مساوات و برابري انسان   

مـسلمان  (الزم است و نه برابري در ديانت        ) زن بودن و مرد بودن    (برابري در جنسيت    
ها محترم اسـت و هـر كـس عمـداً             ، بلكه آيات قرآني اقتضا دارد كه جان انسان        )بودن

                                                 
  .37ص ، 1ج استفتائات قضايي، . 1
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بـدون آنكـه    اقدام به قتل ديگري كند، اولياي مقتول حق دارند قاتل را قصاص كنند،              
هايي كـه در      التفاوت ديه پرداخت كنند و برخي روايت        الزم باشد مالي را به عنوان مابه      

اين مـسئله وارد شـده از آن جهـت كـه بـا قـرآن مخالفـت دارنـد و داراي ايرادهـاي                        
  1.توانند مرجع فتوا و رأي فقهي قرار گيرند اند، نمي الحديثي فقه

 عضا يكسان استن در ديه نفس و ا ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلما.4

بـه نظـر    «: نـد يفرما  يه مـ  يـ ن نظر ين ا يي در تب  ي صانع يالعظمآيت اهللا   حضرت  
� است؛   يه زن و مرد مساو    يجانب د   نياH��� �K��� r!Oi 3e�4$,   د، ييل بر تق  ي و عدم دل

از بـه رد تفـاوت؛      يـ ان قصاص مقابل به مثل در قتل زن توسط مـرد بـدون ن             يو جر 
 هـم حـسب تعـارف       ءض و ظلم، و نـسبت بـه اعـضا         ي، و بدون تبع   همانند عكسش 


��kAGات و رجوع به عمومات، مثل       ي چهارگانه روا  ↨ـاَلْسن AG��m   و kt�u�$ v��w�m 
 مـرد و زن     يـة  دارد، د  ي مماثلـت و تـساو     ي كـه اقتـضا    ءه اعـضا  ي د ةو اطالقات ادلّ  

 در  ;يليقدس اردب  محقّق و مدقّق همانند م     يهيقطع نظر از آنكه فق    .  است يمساو
ه را رد   يـ ات بر نصف بودن د    ياصل وجود روا    و البرهان  ↕دالفائ مجمع كتاب گرانقدر 
� �k_.#= gG#O: كرده و فرموده xa �� y�Z� ,_Ka��� _��=� f�m2.3  

  : فرمايـد   له در رابطه بـا ديـه مـسلمان و غيرمـسلمان هـم مـي                 همچنين معظم 
  مي بـه حكـم قـوانين و مقـررات آن           كافر و هر غير مـسلماني كـه در بـالد اسـال            «

  المللـي    محترم شمرده شده و يـا در غيـر بـالد اسـالمي حـسب قراردادهـاي بـين                  
  مورد قبول حكومت اسالمي از احتـرام متقابـل برخوردارنـد، كـه معمـوالً امـروزه                  
  همه كفار چنين هـستند، جانـشان و بدنـشان هماننـد مالـشان بـه حكـم ميثـاق                    

ــان   ــة آن ــت و دي ــرم اس ــه    محت ــرآن ب ــاهر ق ــت و ظ ــسلمانان اس ــا م ــساوي ب    م
   بـر آن    5 و زراره  4ضميمه اطالقات اخبـار ديـه و مـدلول دو روايـت صـحيحه أبـان               
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  1.»...داللت دارد
ان زن و   ي م يه داللت دارد و تفاوت    يز بر لزوم پرداخت اصل د     يم ن يات قرآن كر  يآ

كننـد    يلـت مـ    دال ين اسـالم  يـي ه در آ  يع د ي هم كه بر تشر    ياتيمرد نگذاشته و روا   
 ي اسالم ياصول و قواعد كل   . گذارند  يان زنان و مردان نم    ي م يضيهمانند قرآن، تبع  

ن يـ  كـه مخـالف ا     ييها  تيه، روا ين پا يبر ا .  زن و مرد را اقتضا دارند      يه د يز برابر ين
  2.رندي قرار گي فقهيتوانند مستند رأ ي نم،ن و شواهد باشنديادله و قرا

 برد   ديگر نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث ميزن در صورتي كه شوهر وارث. 5

k * ��.5z� 0� �,��{�� \�,� ,|�}���� ~��z� Y�.Z ��6 � K�D� 3��#/ �F.#= K����
~�$ �.C ,�G	�z� : �$��
 K�2 g�."#� �.��ai� ��H�$ |��1c� Y �`\H � �Wb�

|��1c� �= ��q��j3  * 2\F� P
 ,2�GR� _.� � ��W o!B� * � o!B� �\`�
~�$ �.C ,�	
�&�D A
 :L�?H��2 _.� �	
�&�cm4j5 

  :  است كه7ر از امام صادقي بصيحه أبيه صحين نظرياز جمله مستندات ا
~�$ :~�$ _6D�� >�6� -� P`2 _� g#$ :k�� ~�z� m g���6 � g�6� �D�� g#$

~�$ ,�F`�1 :k_� ~�z�mj6  
مـازاد از فـرض بـه زوجـه در صـورت            توان گفت كـه رد        يل م ين دل يعالوه بر ا  
كرد مـا   يو رو . تر است   كياط نزد ي است كه با عدالت سازگار و به احت        يانحصار، نظر 

  7. زن و مرد استيرش برابريه پذين نظريدر ا
. ن قول دارند  يل به ا  يشان تما يشود كه ا    يز استفاده م  ي ن 8از ظاهر عبارت مراسم   
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  .222المراسم، ص . 8
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 .ت نمودنديده را تقويو عق ين رأيز همي ن1يدمحمد بجنورديسآيت اهللا 

   اموال شوهرهارث بردن زن از هم. 6
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عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، در مواردي كه خالف شئون مرد و                . 7

  يا خالف حقّ استمتاع مرد نباشد

ا يا خالف شئون مرد و      ي كه مانع استمتاع و      ي از منزل تنها در موارد     خروج زن 
ا مزاحم حقوق واجب زوج     يا به صورت اعتراض و      يخالف سكن و آرامش او باشد و        

 ندارد، اگر هم    ين موارد مانع  ير ا ياز به اجازه شوهر دارد در غ      ي حرام است و ن    ،باشد
همسرش از منـزل بيـرون بـرود    هر زني كه بدون اذن  «: ي مانند موثقه سكون   يينه

                                                 
  .25حقوق خانواده، ص . 1
  .10 مسأله، 53، ص 9، ج ↨ـالشيع الحلي في مختلف ↨ـنقله عنه العالم. 2
  .88مجله حوزه، شماره . 3
  .208 ـ 207، ص 39، ج لكالمجواهر ا. 4
  .12 ، آيه)4 (ءنسا. 5
  .1ح ، 7، أبواب ميراث االزواج، باب 212، ص 26، ج ↨ـالشيعوسائل . 6
  .9 ح، 58 باب، أبواب المهور، 329، ص 21، ج ↨ـالشيعوسائل . 7
  .398  ـ397 ، ص2، ج ↨ـ علي تحريرالوسيل↨ـالتعليق: راجع. 8



 رويكردي به حقوق زنان  264

 در اين زمينـه وارد شـده،        1.»نفقه و مخارج او با شوهر نيست تا زماني كه بازگردد          
به عالوه كه حجيت حـديث از حيـث         . ناظر به خارج شدن به انگيزه اعتراض است       

  2.متن و داللت بر حرمت، خود جاي بحث دارد
 5يزديد عباس مدرس    ي و س  4يني و مرحوم نائ   3يخوئآيت اهللا    همچون   ييفقها

   . و نظر هستندين رأيل به هميز قاين

باشـد و يـا در مـال خـود           عدم نياز به اذن شوهر در نذري كه مربوط به خـود زن مـي             . 8

   در صورتي كه خالف حقّ استمتاع مرد نباشد،مستقل باشد
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 و  9ي و فاضـل هنـد     8يلـ ي و محقـق اردب    7يد ثـان  ي فقها مانند شـه    ياز نظر برخ  
ا ي عدم اشتراط اذن از زوج       12يخوئآيت اهللا    و   11يض كاشان ي و ف  10يمحقق سبزوار 

ن باورنـد كـه     يـ ر ا  بـ  يشود و همگـ     يا استحباب در اذن برداشت م     ياشكال در اذن    
                                                 

  .4968، ح 6، ص 4، ج فقيهال. 1
  .376، ص 2، ج  مجمع المسائل؛511 ـ 510ص ، 2، ج استفتائات قضايي: ك.ر .2
  .100، ص 20ج ،  االمام الخوئي↨ـموسوع. 3
  .436ص  ،3، ج )محشّي( الوثقي ↕وعر. 4
  .353 ـ 352 ، صنموذج في الفقه الجعفري. 5
  .380، ص 1، ج ↨ـ علي التحرير الوسيل↨ـالتعليق: راجع. 6
  .310 ص  ،11، ج مسالك االفهام. 7
  .109، ص 6، ج و البرهان ↕دمجمع الفائ. 8
  .73، ص 9، ج ثاملكشف ال. 9

  .491 ـ 490، ص 2، ج االحكام ↨ـكفاي. 10
  .31، ص 2، ج مفاتيح الشرايع. 11
  .376 ـ 375، ص 1، ج ↕ومعتمد العر. 12
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بر اذن وجود نداردينص . 

 اگر زن مهريه خود را ببخشد و تقاضاي طالق نمايـد، بـر   وليطالق در دست مرد است،   . 9

  مرد واجب است او را طالق دهد

 از  يل معتبـر  يـ ع طالق خلع در قـرآن و عـدم وجـود دل           يبا توجه به اصل تشر    
 خلع بر مرد داشـته باشـد        ت قول به وجوب طالق    يكتاب و سنت كه داللت بر مانع      

اس بـودن عـدالت در      يـ ه باب عقود و مق    ي و وجود ادله و ارتكازات عقالئ      ،ك سو ياز  
 ي و تساو  يه كرامت انسان  يكه اسالم بر پا     نيگر، به عالوه از ا    ي د ياحكام شرع از سو   
م ين بـاور  ي بر ا  ،ده است ي بنا گرد  ي و معنو  ي از مواهب ماد   يمند  زن و مرد در بهره    

 كه مـورد    ـ يا ماليه ي و بازگرداندن مهريي زناشوي كراهت زن از زندگكه با مطلق
ن باشد ـ به مرد و درخواست طالق، بر مـرد واجـب اسـت كـه زن را      ي طرفيتراض
تاً بر ممتنع يتواند ـ وال  يد دادگاه مين امر استنكاف نمايد و چنانچه از ايقه نمامطلّ

  1.دي زن را مطلّقه نماـ 
 در يخ طوسياند ش حكم به وجوب طالق خلع بر مرد نموده كه  يياز جمله فقها  

  .باشند ي م3هي در غني و ابن زهره حلب2يهنها

   ازدواج دايمهمتايباشد و نه به عنوان  ازدواج موقت مختص به شرايط خاص مي .10

ضـرورت اسـت، هماننـد       و رفـع   اضطرار مواقع   ياساساً عقد موقت در اسالم برا     
 ي كسانين برايبنابرا. م قرار گرفتنيدل ازدواج دا و عياشي، نه عي طوالنيها جنگ

ز ي ولـو نـسبت بـه زن مـسلمان جـا            ار آنهاست عقد موقـت،    يكه همسرشان در اخت   
 يتوانـد مـانع فـساد باشـد بلكـه اگـر از مـورد فـ                  يست، و عقد موقت نه تنها نم      ين

به خطـر   رد كانون خانواده را     يم قرار گ  ياش خارج شود و در عرض ازدواج دا         الجمله
  4.»كشاند ي از آن جامعه را به سقوط مي ناشيبندوبار ياندازد و ب يم

                                                 
وجوب طالق خلع بر    «اب  براي اطالع بيشتر از مستندات اين مسئله و همچنين نقد و بررسي قول مشهور، به كت               . 1

  . مراجعه شود8هاي فقه و زندگي شماره  از سري كتاب» مرد
  .525ص  ،↨ـنهايال. 2
  .375 ، ص1، ج  النزوع↨ـغني. 3
  .306، ص 2ج ، مجمع المسائل؛ 238 ، ص منتخب االحكام:ك.ر. 4
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: ديـ گو  يرفتـه و مـ    يه را پذ  يـ ن نظر يـ  است كـه ا    ي از جمله كسان   يد مطهر يشه
 كـه همسرانـشان نزدشـان       ي افـراد  يعنـ يازمند به زن؛    ي مردم ن  يقانون متعه برا  «
  1.»ع شده استي تشر،ستندين

   شرط نيستحكومتيمرد بودن در كليه مناصب . 11

توانـد همـه ايـن        واليت و رهبري و مرجعيت و قضاوت از مسائلي است كه زن مي            
مراتب را دارا گردد و مرد بودن به نظر معظم له دخالتي در اين امـور نـدارد و نظريـه                     

 .گذشت» عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت«ايشان در اين زمينه در ذيل عنوان 

   نجس نيست، فضله پرندگانادرار و. 12
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شود، بـه علـت آنكـه از          هايي كه از كشورهاي غير مسلمان وارد مي         عدم نجاست چرم  . 13

  باشد مردار و جيفه نمي
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  .70 - 69 ص ،نظام حقوق زن در اسالم. 1
  .112، ص 1ج ، ↨ـ علي تحرير الوسيل↨ـالتعليق: ك.ر. 2
 .41، ص 1ج ، فقيهال. 3
 .220 مسأله، 298 ، ص1ج ، ↨ـالشيع الحلي في مختلف ↨ـنقله عنه العالم. 4
 .1ح ، 10، أبواب النجاسات، باب 412ص ، 3ج ، ↨ـالشيعوسائل . 5
 .39ص ، 1ج ، المبسوط. 6
 .141ص ، 1ج ، ↨ـالشيعمستند . 7
 .11ص ، 5 ، ج↕الناضرحدائق . 8
  .145 ، ص المعاد↕رذخي. 9

  .65ص , 1ج ، مفاتيح الشرايع. 10
 .452ص ، 2ج ،  الوثقي↕وح في شرح عريالتنق. 11
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  :فرمايد ميچنين » مجمع المسائل«مضافاً به اين كه معظم له در كتاب 
نان باشـد كـه از      ي، اگر اطم  ير اسالم يه شده در بالد غ    ي ته يها   و پوست  ها  چرم

 ياديـ كه معموالً امروزه، مخصوصاً با توجـه ز       (فه گرفته نشده    يوانات مردار و ج   يح
نجـس  )  وجـود دارد   ينـان ين اطم يا مطرح اسـت چنـ     يت بهداشت در دن   يكه به رعا  

  3.ير مذكيفه است نه غيرا آنچه كه نجس است مردار و جيست؛ زين
ر مـسلمان بـه علـت آنكـه عنـوان           ي از بالد غ   ي واردات يها   معظم له چرم   نگاهاز  

                                                 
وسـائل  (  أبـي بـصير      ↨ـ، وكرواي )2ح  ،  1، أبواب الصيد، باب     332، ص   23ج  ،  ↨ـالشيعوسائل  (  الحذّاء،   ↨ـكصحيح. 1

، ص 23ج ، ↨ـالـشيع ائل وسـ ( محمد بن قيس ↨ـ، وكصحيح)2ح ، 5، أبواب الصيد، باب    343ص  ،  23ج  ،  ↨ـالشيع
  ).1ح ، 16، أبواب الصيد، باب 362

 .113 ، ص1ج ، ↨ـ علي تحرير الوسيل↨ـالتعليق. 2
  .77ص ، 1ج مجمع المسائل، : ك.ر. 3
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نوبت بـه اسـتدالل بـه       ها    آن  عدم نجاست  يباشد، لذا برا    يصادق نم ها    آن مردار بر 
 يكن برخـ  يل. رسد، بلكه خود به خود پاك است        ي نم ↕رالطها  ↨ـه و اصال  ياصول عمل 

د محمـد  يد سي و شه2يخوئآيت اهللا  مرحوم 1،يوسف بحرانيخ ياز فقها همچون ش  
 حكـم بـه طهـارت پوسـت و          ↕ر الطها ↨ـه و اصال  ي با استناد به اصول عمل     3باقر صدر 

ز عـالوه   يـ  ن 4يستانيسآيت اهللا    ين نمودند، حتّ  يرمسلمي از بالد غ   ي واردات يها  چرم
  . مذكور شدنديها  در چرم↕بر عدم نجاست آنها، قائل به جواز صال

 در مواردي كه شارع طريق      مگرازاله عين نجاست از اجسام صيقلي از مطهرات است،           .14

 مثل خاك مال كردن ظرفي كه سگ ليسيده يـا           ،خاصي براي طهارت آن قرار داده باشد      

  از آن ظرف، آب يا چيز روان ديگر خورده است
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 .30 ـ 29 ، ص↨ـ و االقمار البدري↨ـاالنوار الحيري. 1
  .127: 1) المحشي( الوثقي ↕العرو. 2
 .147ص ، 3ج ،  الوثقي↕وبحوث في شرح العر. 3
 .87ص ، 1ج ،  الوثقي↕و علي العر↨ـالتعليق. 4
  .249، مسأله 332ص ، 1ج ، ↨ـالشيعنقله عنه في مختلف . 5
  .77ص ، 1ج ، مفاتيح الشرايع. 6
  .1 ح، 23، باب 385 ص ،3و ج  ؛4 ـ 1 ح، 7بواب التيمم، باب أ، 350ص ، 3ج ، ↨ـالشيعوسائل . 7
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بر اثر نجاست، تغيير كرده و نجس شده،        ها    آن ي هاي فاضالب كه رنگ يا بو يا مزه        آب .15

  گردد  وصل بـه كُر يا هوا يا تصفيه، پاك ميةبه واسطها   آنبر فرض زوال تغير

در پاسـخ بـه     همان گونه كـه معظـم لـه         . كند  يچون آب مطلق بر آن صدق م      
اگر به آن آب مطلق گفتـه شـود و زوال       «: ديفرما  ين م ين رابطه چن  ي در هم  يسؤال

د يـ ا ابـزار و آالت جد   يـ ه  يله تـصف  يا به وسـ   يا با هوا و     ير به واسطه وصل به كُر       يتغ
  4.»باشد يل شده باشد پاك مي خارج شده و به آب زالل تبديباشد و از حالت قبل

شـود؛ خـواه    ير پـاك مـ   ي با زوال تغ   يكه آب جار  د  يگو  يز م ي ن 5د حلي يابن سع 
  .كه به واسطه خود آب باشد نيا ايا هوا ين زوال آب كر يعلت ا

 8ي و مرحـوم تـستر     7 و صـاحب المـدارك     6يد ثـان  يز مانند شه  ي از فقها ن   يبرخ
                                                 

  .7 ح، 32سات، باب بواب النجاأ، 385ص ، 3ج ، ↨ـالشيعوسائل . 1
  .3، ح 27، باب 445ص ، 3؛ و ج 1ح ، 6، أبواب النجاسات، باب 401ص ، 3ج ، ↨ـالشيعوسائل . 2
  .130  ـ125 ، ص1 ، ج↨ـتحرير الوسيل علي ↨ـالتعليق: راجع. 3
  .40ص ، 1ج ، مجمع المسائل: ك.ر. 4
  .18، ص الجامع للشرايع. 5
  .368، ص 1ج ، نانروض الج؛ 31ص ، 1، ج ↨ـ البهي↨ـالروض. 6
  .46، ص 1ج مدارك االحكام، . 7
  .56ص ، مقابس االنوار. 8
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 .ين قول شدندل به ايمتما

  تواند از مسلمان ارث ببرد غير مسلمان همانند مسلمان مي .16

ن باشـد كـه هـر      ي ا يكند اصل اول    ي اقتضا م  2 و سنت  1ارث در كتاب   ةاطالق ادل 
 نـدارد و آنچـه از       ين امر دخالت  يده در ا  ين و عق  ي از مورث خود ارث ببرد و د       يوارث

 كفر و كافر در كتاب و       ي وارث كافر است و با توجه به معنا        ، شده ءن اصل استثنا  يا
گردد كه با توجه بـه       ي م يسنت و لغت كه ظهور در جحد و جاحد دارد شامل كس           

ت اسالم و اتمام حجت بر او باز هم اصرار بر كفر و برائت از اسـالم         يعلمش به حقان  
ست و كفر اخص مطلق از عـدم        ي صادق ن  ير مسلمان يدارد، پس عنوان كفر بر هر غ      

  .اسالم است
از آنجايي كه يكي از اصول كلي اسـالم و شـريعت اسـالمي مـسئله عـدالت                  

 االهي عمود خيمه تكوين و تشريع است و از طرفي عقل            خداوند است و عدالت   
داند، از سـويي      نيز ظلم را بر خداوند قبيح و صدور آن را از ساحت او محال مي              

هـا رأفـت     ديگر تمامي انسانها بندگان خداوند و مخلوق اويند و خداونـد بـر آن             
 غير مسلمان را بـه جهـت غفلـت و قـصور از حـق               حال با اين اوصاف اگر    . دارد

اش كه ارث باشد محروم گردانيم يا وجـود وارث مـسلمان را حاجـب و                  طبيعي
مانع ارث بري او بدانيم ظلم و تبعيض است و از نظر عقل و عرف قابل اغماض                 

  3.نيست
كه حكـم بـر عـدم ارث غيرمـسلمان از مـسلمان را مـشهور                   با اين  4شهيد ثاني 

 حال حجـب وراث مـسلمان را   كند، ولي با اين دانسته و داليلي هم بر آن اقامه مي     
پذيرد و استدالل بـه روايـت حـسن بـن       نمي) كافر(بري غيرمسلمان     نسبت به ارث  

 .داند  را كه مستند مشهور است، تمام نمي5صالح

                                                 
  .6، آية )33(؛ احزاب 175، آية  )8( أنفال . 1
  .6، ح 406، ص 1الكافي، ج . 2
  ).ارث غيرمسلمان از مسلمان  ( 9فقه و زندگي : ك. ر. 3
  .22، ص 13ج مسالك االفهام، : ك. ر. 4
  .2، ح 1، ابواب موانع االرث، باب 11، ص 26، ج ↨ـالشيعوسائل . 5
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 مال و جان غير مسلمان همانند مسلمان محترم است. 17

 و   برخوردارند، ي حرمت و كرامتند و از ارزش و حقوق انسان         يها دارا   همه انسان 
گران و تصرف در    يش را مجوز تعرض به حقوق د      يتواند اعتقادات خو    يچ كس نم  يه

 آنان بشمارد، جان و مال و عرض و آبرو و           يا اجتماع ي ي، فرد ي، معنو يشئون ماد 
رمسلمانان ين، همه غ  يبنابرا. د مصون بماند  يها با    همه انسان  ي و حقوق انسان   يآزاد

 همانند و   ي و انسان  يو حقوق اجتماع  از جهت حرمت مال و جان و عرض و ناموس           
ت و عرض، احترام است، وگرنـه هـرج و مـرج الزم             يكسان هستند و اصل در مالك     ي
ن اشاره به خـاطر     يات به مال مؤمن و مسلم اشاره شده است ا         يد و اگر در روا    يآ  يم

مان ين بوده و كلمه اسالم و ا      ين و مسلم  يشتر آن سخنان در مؤمن    ير ب يتعارف و تأث  
 :��G6 _��\$ �� S��6 i��. اوردي بهتر بوجود ب   ييضمانت اجرا ها    آن ه تا از درون   را آورد 

��\�G��
 �\��� �\	� 0H��� �¬� �H�،1  بـه عقـود را بـر همگـان       ي فقها وفا  هكه هم   ني با ا 
0 �	\��د يالزم دانسته، و قH2.اند  نگرفتهي احتراز را����  

ز يـ  ن 7يو محقـق كركـ     6لد او ي شـه  5،ي عالمه حل  4،ي محقق حلّ  3،يخ طوس يش
  .دانند يز نمي سرقت اموال كفار را جايله برايانت و به كار بردن حيمثله، خ

  عدم حرمت تراشيدن ريش. 18

X5�i f� ���� ��= ?�H P�i�� ,��G�� ���i� 0 �� ~�?�� � �.�® ��G�j 
آيـت اهللا   و   10تبريزيآيت اهللا    9خويي،آيت اهللا    8فقهايي همچون مرحوم نراقي،   

                                                 
  .1، آية )5 (↕مائد. 1
  .504ص ، 1ج ؛ مجمع المسائل، 641، ص 2ج ؛ و 27ص ، 1ج استفتائات قضايي، : ك.ر. 2
  .299ص ، ↨ـالنهاي. 3
  .112، ص 1ج المختصر النافع، . 4
  .344ص ، 1ج ارشاد االذهان، . 5
  .33ص ، 2ج الدروس، . 6
  .388 ص ،3ج جامع المقاصد، . 7
  .264 ـ 263، ص 1ج الرسائل و المسائل، . 8
  .262 ـ 257، ص 1ج ، ↨ـمصباح الفقاه. 9

  .147 ـ 144، ص 1ج ارشاد الطالب، . 10
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  .اند اند و آن ادله را نپذيرفته گانه مناقشه كرده  هم در ادلة ده1منتظري

  هايي كه محتواي باطل نداشته باشند عدم حرمت موسيقي. 19

F�5�� 0�e است؛   يي و غنا حرمت محتوا    يقيحرمت موس  �!=c� �G'� 3�G'6,   و هر 
 يا بـرا يـ  باشـد و  يعفت يب و يبند و بار  يج ب ي كه در آن ترو    يقيصوت و غنا و موس    

 و به انحراف    ير آگاه يج باطل و تخد   يا ترو ياشان و هوسرانان    ي ع ي و هوسران  ياشيع
ند و خـالف سـهولت و       يا از اسالم چهـره ناخوشـا      يها باشد و       كشاندن انسان  يفكر

ن مـوارد بـا توجـه بـه     يـ ر ايعدالت نشان دهد، در امثال موارد حرام است، اما در غ  
 باطل نبوده   ي محتوا ي غنا در موارد مشكوك كه غنا دارا       يذاتل حرمت   يقصور دال 

را يشود؛ ز   ي اصل برائت حكم به اباحه م      ي به مقتضا  ، نباشد يگريو مقارن با حرام د    
 يا دارا ي باشد   يگري است كه همراه با فعل حرام د       ييقن از ادله حرمت جا    يقدر مت 
  2. باشدي حراميمحتوا

 5سيـستاني آيت اهللا    و   4محقق سبزواري  3از نظر فقهايي همچون فيض كاشاني،     
دانند   نيز حرمت موسيقي و غنا حرمت محتوايي است و غنا را در صورتي حرام مي              

كه به صورت لهو و لعب و همراه با سـاز و آواز و مناسـب مجـالس عـيش و نـوش                       
باشد؛ همانند آن چيزي كه در زمان بني اميه توسط خلفاي ظلم و جور شايع بـود       

  .راندند ن به باطل ميسخها   آنو در

  عدم حرمت مجسمه سازي و نقاشي انسان، حيوان و اشياء. 20

 بلكه است؛ جايز و حاللها    آن غير و يتجسيم و يصوت و يقلم يهنرها اقسام 
 و مسير در كه يوقت و است يهاال نعم از ينعمتها    آن همانند گفتن سخن و تكلّم

 حكـم  به محكوم گيرد، قرار استفاده مورد جامعه يبرا مفيد و يعقالي يهدف يبرا
                                                 

  .134 ـ 103، ص 3ج ، ↨ـدراسات في المكاسب المحرم. 1
  ).غنا و موسيقي  ( 12؛ فقه و زندگي 9، ص 2ج مجمع المسائل، : ك.ر. 2
  .21، ص 2ج مفاتيح الشرايع، . 3
  .434 ـ 432، ص 1ج  االحكام، ↨ـكفاي. 4
  .216ص ، 2، ج )محشي(توضيح المسائل . 5
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 تـوان  يم چگونه و گردد، مستحب يا و واجب است ممكن ييعن است؛ هدف همان
 يبـرا  كـه  ايـن  بـا  دانـسته،  حرام نفسه حد  يف را هنر كه داد نسبت عزيز اسالم به

 هنـر  ييعن اند؛ ساخته يم ها صورت و ها مثال قرآن، منطق حسب سليمان، حضرت
 و شـده  تعريـف  مـسلمين  فرهنـگ  در زيبـا  خطّ از همچنين ،يتجسم يا و ينقاش

 يتبـاه  و فـساد  وسـيله  چـه  هـر  ،يآر. نموده ياد سوگند سطرها و قلم به خداوند
 پـس  آن، غيـر  يـا  و هنـر  بـين  تفاوت بدون است، حرام شرعاً و عقالً باشد، جامعه
  1.آنهاست عدم جواز، مناط و يتباه و فساد حرمت، مناط

ان شـده اسـت،     يـ ر ب يم و تـصو   ي كه بر حرمت تجس    ياتي و روا   اخبار يبه طور كل  
د؛ چـون نـه وعـده عـذاب         ير داللت نما  ي و تصاو  يه ساز متواند بر حرمت مجس     ينم

 البتـه  2. كـه دال بـر حرمـت باشـد    يـي ان شده و نه نهيث معتبر ب ي در احاد  ياخرو
  3.ان شده استي خود بيق مطلب در جايتحق

آيـت  اند و مرحوم      ، داده يمجسمه ساز  حكم به كراهت     4اني در تب  يخ طوس يش
 .ت نمودندين به حرمت، جواز را تقوي قائلة هم با رد ادل5يزيتبراهللا 

  عدم شرطيت اجتهاد در قاضي و كفايت علم به قوانين. 21

 و مـسائل  بـه  علـم  و دانستن كفايت و يقاض در اجتهاد و فقاهت شرطيت عدم
 مـوازين  و مـوارد  خـصوصيات  بتوانـد  كـه  حيـث  به تقليد يرو از ولو قضا، موازين

ت  از يخـال  دهـد،  تشخيص را يشرع و فقهـا  كـه  طـور  همـان  و باشـد  ينمـ  اقوائيـ 
هـا    آن هماننـد  مقلّدين. هستند قضا در مجاز معصومين، و شرع طرف از مجتهدين

 كتـاب  از القـضا  كتـاب  در ;قمـي  يميرزا همانند يمحقّق و هستند مأذون و مجاز
ـ  و شده شرطيت عدم به قائل الشتات جامع  از 6تنقـيح  در منقولـه  عبـارت  از يحتّ

                                                 
  .29، ص 2ج مجمع المسائل، : ك.ر. 1
  .30ص ، 2ج مجمع المسائل، : ك.ر. 2
  ).مبحث تصوير صور ذوات األرواح(له  دروس مكاسب محرمه معظم. 3
  . بقرهسوره، از 51 ه، ذيل آي236 ـ 235، ص 1ج التبيان، . 4
  .123 ـ 120، ص 1ج إرشاد الطالب إلي التعليق علي المكاسب، . 5
  .235 ـ 234، ص 4ج التنقيح الرائع، . 6
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 آن از اجتهـاد  شـرطيت  نبـودن  براي اجماعي  تنها نه كه عالوه به ;شيخ 1مبسوط
 عـدم  و تقليـد  كفايت مهجوريت عدم اثبات براي باالتر، بلكه است؛ نموده استفاده
 وجـوهي  بـه  چند هر شرطيت، عدم براى و ...برده   كامل بهره نيز اجتهاد شرطيت

گرفته  قرار طرفين از ابرام و نقض مورد و شده استدالل الشتات  جامع و 2جواهر در
 عمده ليكن وغيرهما، الكتابين من بمظانها الرجوع فعليه عليها االطّالع أراد كه من 

  :است وجه دو جانب، اين نظر به وجه
 و مـورد  صـحيحه  در آنچه كه است 4يحلب و صحيحه  3خديجه ياب صحيحه. 1

  .قضاياست به علم گرفته، قرار 7صادق امام طرف از قضا يبرا نصب موضوع
 تقليـد اسـت؛    كفايـت  و اجتهاد از خصوصيت يالغا و مناط تنقيح دوم وجه. 2

 حـسب  قـضاوت  و يشـرع  قـضاوت  در اسـت،  منـاط  كه فهمد يم عرف آنچه ييعن
 مـسائل  بـه  دانايـان  است و همه   احكام و موازين به علم همان :بيت  اهل مذهب

 شـارع  و :معصومين طرف از قضا در مجاز شرايط بقيه وجود با آن قوانين و قضا
 جـامع  فقيـه  و مقلّـد  و مجتهـد  بـين  يفرق جهت، اين در و هستند و بوده مقدس

  5.نيست آن غير و الشرائط
آيـت اهللا    و   6يرازين شـ  يدمحمد حـس  يسـ آيـت اهللا     همچـون مرحـوم      ييفقها

 .باشند ي ميت اجتهاد در قاضيعدم شرطز قائل به ي ن7يلي اردبيموسو

  اختصاص حرمت ربا به رباي استهالكي و عدم حرمت رباي استنتاجي. 22

 زياده از ديگر انواع همانند ،ياستنتاج يها زياده گونه اين شامل ربا حرمت ه ادلّ
 ،يمعنـ  آن قطعـاً  كـه  است زياده مطلق يمعنا به ً↨ـرواي و عرفاً و ً↨ـلغ ربا و نيست
 بـا  هـم  آن كـه  اسـت  يخاص زياده مراد، بلكه نيست، حرمت هادلّ از مراد و مقصود

                                                 
  .83، ص 8المبسوط، ج . 1
  .16 ـ 15، ص 4ج جواهر الكالم، . 2
  .5، ح 1، أبواب صفات القاضي، باب 13ص ، 27ج ، ↨ـالشيعوسائل . 3
  .8همان، حديث . 4
  .41 ـ 38، ص 1ج قضايي، استفتائات : ك. ر. 5
  .261 ـ 260ص الفقه، القانون، . 6
  .89ص فقه القضاء، . 7
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 آن بـه  و آمده آيات و روايات در كه ربا تحريم حكم و علل و شواهد و قرائن كمك
 كـه  شـده  يمـ  سـبب  يگاه كه است ياستهالك يربا همان به مختص شده، اشاره

 و خـواهران  و  مـادران  ،نعوذباللّـه  خـود،  يبـده  يادا يبـرا  شوند مجبور بدهكاران
 معـروف  حـديث  كـه  نمايند وادار ناروا اعمال به يبده تأمين يبرا را خود دختران
2
� �k+,2 :صحيح  K�R� 0 AG'� �.a1 �FK#� -��
 ���Um,1  ًمناسـبت  همـين  بـه  ظـاهرا 
  2.است يتاريخ

ـ  يبنابرا  ـم  يات در تعمـ يـ ات و روايـ  آيعنـ ي ـم  ي تحـر هن با توجه به قـصور ادل
ز قـرض،   يـ  اطالق و عموم ادلـه عقـود، شـروط، تجـارت و ن             ي گفت مقتضا  توان  يم

ت يـ  بـر حل   ءره عقـال  يتوان گفت كه سـ      ين م يعالوه بر ا  .  است ي انتاج يت ربا يحل
توانـد    ين خـود مـ    يـ  داللت دارد و شـارع از آن ردع نكـرده اسـت و ا              ي انتاج يربا

  3.ت باشدي بر حليشاهد

 حرج و مشقت غير قابل تحمـل        ةي، به واسط  رفع حرمت سقط جنين قبل از چهار ماهگ       . 23

  مانند بيماري جنين

ه احكام، حـاكم و مقـدم       ي اول ـة حرج و ضرر بر عمومات و اطالقات ادل        ي نف هادل
ن بعد از چهار    يت ندارد و قتل نفس و سقط جن       يهستند و تنها در قتل نفس حاكم      

 از  حرمتش بـه سـبب حـرج و ضـرر    يكن قبل از چهار ماهگ   ي حرام است، ل   يماهگ
  4.رود ين ميب

 يطي هم با شرا   7يستاني و س  6يزي تبر 5،يخوئآيت اهللا    همچون   ي معاصر يفقها
  .دانند يز مين مسئله را جاين، و ضرر و حرج ايهمچون خوف بر مادر و جن

                                                 
  .1ح ، 1، أبواب الربا، باب 117، ص 18، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
  .240 ـ 239، ص 2ج مجمع المسائل، : ك.ر. 2
  )ربـاي توليـدي    (1زنـدگي   جهت اطالع بيشتر از ساير ادله و نقد و بررسي تفسيري ادلة حرمت به كتاب فقـه و                   . 3

  .رجوع شود  Bبرگرفته شده از نظرات فقهي آيت اهللا العظمي صانعي
  .424 ـ 423ص ، 2ج مجمع المسائل، :  ك.ر. 4
  .335 ـ 332ص ، 1ج ، )للخوئي ( ↕صراط النجا. 5
  .327ص ، 5ج ، )للتبريزي (↕صراط النجا. 6
  .431، ص ↕الفتاوي الميسر. 7
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هـاي   و عـدم حرمـت روش    ) كنترل رشد جمعيـت   ( هاي جلوگيري  عدم حرمت روش   .24

  كساني كه چندين فرزند دارندجلوگيري كه منجر به عقيمي دايم گردد براي 

 ي بـه طـور كلـ      ي از بـاردار   يريل جلوگ ي و استفاده از وسا    ي از حاملگ  يريشگيپ
 يكـردن بـرا     مي رحم و عق   يها   بستن لوله  ،ز است و با وجود داشتن چند فرزند       يجا

ز اسـت، خـصوصاً   ي نداشته باشد جـا ي كه ضرر جاني در صورت ي از باردار  يريجلوگ
  1.ن حرج و مشقت داشته باشدي والدي برايري كه عدم جلوگيدر موارد
 و  3يزيـ تبرآيـت اهللا     2،)هيـ  عل يرضوان اهللا تعـال   ( ي  ني همچون امام خم   ييفقها

ت يـ رد و جنا  يـ  صورت گ  ييك فرض عقال  ين كار با    ي كه ا  يز در صورت  ين 4يستانيس
  .اند م دادهي حكم به جواز تعق،بر نفس نباشد

  كند  وضو كفايت مي از)چه مستحب چه واجب (ها لتمام غس. 25

 اغسال است و اختصاص به جنابت ندارد و همـان           ةت غسل از وضو در هم     يكفا
����k �FO� e\d� SD� \d\�� 0= eS}� P: حه محمد بن مسلم آمده    يطور كه در صح   

P���� 0m,5   حه يلـسان مثـل صـح       از وضو اسـت و     يتش مجز ي غسل بخاطر اطهر
شـود و بـا       ي ظاهر بر اظهر حمل مـ       مقدم است، و   6ت بر لسان مرسله   يبخاطر اظهر 

  7.باشد ي مي، تعارض بر فرض تحقق، بدويجمع عرف

  استسن بلوغ دختران با نبود ساير شرايط، سيزده سال قمري . 26

ه موثقـه   يبر پا .  از كتاب و سنت و اصول و قواعد است         ين فتوا وجوه  يل بر ا  يدل
، ء سـوره اسـرا    34ر و    سوره نـو   59 ،  ء سوره نسا  6 اتيمه آ ي و به ضم   8يعمار ساباط 

                                                 
  .422ص ، 2ج ؛ مجمع المسائل، 524 ـ 522، مسئله 434توضيح المسائل، ص : ك. ر. 1
  .944ص ، 2ج ، )محشي(توضيح المسائل . 2
  .361ص ، 1ج ، )للخوئي مع حواشي التبريزي (↕صراط النجا. 3
  .579، ص )للسيستاني (↨ـمسائل المنتخب. 4
  .1، ح 33، باب ↨ـ، أبواب الجناب244ص ، 2ج ، ↨ـالشيعوسائل . 5
  .2 و 1، ح 35، باب ↨ـ، أبواب الجناب248ص ، 2ج ، ↨ـالشيعوسائل . 6
  .123ص ، 1ج مجمع المسائل، . 7
  .12، ح 4 العبادات، باب ↨ـ أبواب مقدم ،45، ص 1ج ، ↨ـالشيعوسائل . 8
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ت سابق  ي وال يل، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقا      ي عدم الدل  1ث رفع قلم،  يحد
ن يـ باشـد كـه ا      ي مـ  يزده سال قمـر   يسن بلوغ دختران س   ...  حجر سابق و     يو بقا 

نكـه  ي بـه عـالوه ا     2.ده اسـت  يـ ان گرد يـ  خود به طـور مفـصل ب       يمستندات در جا  
 بـا آنهاسـت     ينيم و قرا  ياند و ضما    مناقشه ي همه دارا  يمستندات بلوغ در نُه سالگ    

  .ت نداردي موضوعيدهد نُه سالگ يكه نشان م
 يتعبـد  امـر  عنـوان  بـه  سـن  ايـن  تعيين بر ،يسالگ نُه روايات كه بپذيريم اگر

 كـه  رو آن از و داشت خواهند تعارض عمار موثقه با نهايت در دارند، داللت يشرع
 دانـست  قرآن مطابق را چ كدام يه توان ينم نشده، تعيين قرآن در بلوغ يبرا يسنّ

 بـاال  بـه  يسـالگ  پـانزده  را دختران بلوغ سنت اهل مذاهب عموم كه جهت آن از و
 و تعـارض  ايـن  از پـس . كـرد  قلمـداد  عامه موافق توان ينم راكدام    هيچ 3دانند، يم

 يسـن  بلـوغ  بـه  فتوا يتعيين صورت به توان ينم نشود، تساقط به حكم اگر يبرابر
  4.داد يسالگ نُه در دختران
 و  7يد حلـ  ي و ابـن سـع     6 و ابن حمزه   5 در مبسوط  يخ طوس ي همچون ش  ييفقها

 .اند رفتهي بلوغ نپذي را براي سن نه سالگ8يقطب راوند

معيار در كثير السفر كه بايد نماز را در مسافرت تمام بخواند و روزه هـم بگيـرد همـان                    . 27

 بـه جهـت اغـراض ديگـر مـسافرت كنـد              خواه مسافرت شغل او باشد يـا       ؛كثرت سفر است  

  )حداقل قبل از ده روز، يك مسافرت شرعي داشته باشد(

2��z�  �;�� �5��� �F?nz�� * 	��D� ,e�F�5�� i W�� K̄ � �5����  3!�"=  3!��R� _�� j
_.#=�+����  ,�f?�� Lb� ���� * :� _#"= 2�H}���� ,�,:�� ���� :;� �5���� 

                                                 
  .48، ح 209، ص 1ج عوالي اللئالي، . 1
  ).بلوغ دختران  (7فقه و زندگي . 2
  .19 ، ص11ج  الفقه االسالمي المقارن، ↨ـسوع؛ مو35، ص 2ج ، ↨ـالفقه علي المذاهب األربع: راجع. 3
  ).بلوغ دختران (7فقه و زندگي : ك.ر. 4
  .266، ص 1ج المبسوط، . 5
  .301الوسيله، ص . 6
  .159الجامع للشرايع، ص . 7
  .73ص ، 2ج فقه القرآن، . 8
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رالسفر را همان كثـرت     يز مالك در كث   ي ن 2يزنجانآيت اهللا    و   يستانيسآيت اهللا   
 يهر چند كار شخص هم متوقف بر سفر نباشـد و سـفرش بـرا              . دانند  يمسافرت م 

  .باشد... ا يس يا تدريا تجارت يارت يا زيح يتفر

   امام جماعت جانبازان و معلوالن كه قادرند ايستاده نماز بخوانندعدم كراهت. 28

چون نماز امام بر حسب وظيفه خودش صحيح است، پس صـحت بـراي او بـه                 
 و عـدم نقـص،      ء و صحت جماعت كافي اسـت، و صـحت اعـضا           ءطور كلي در اقتدا   

ام جماعت بتواند ايستاده نماز بخواند و       شرط امامت و جماعت نيست، ليكن بايد ام       
 آمده كه اولي ترك امامت ناقص براي كامل و كامـل            3 الوثقي ↕وبينيم در عر    اگر مي 

براي اكمل است، اين اولويت يك نوع اولويت عقاليي ـ اعتباري است كه با فـرض   
نياز جامعه و اثر داشتن امام جماعت ساقط است، اگر نگوييم كـه اولـي اقـدام بـه                   

و اگر اين نقص به خاطر يك جهت راجحـي ماننـد نقـص از               . مامت جماعت است  ا
  4.ناحيه دفاع و جهاد باشد اولويت در عكس مسئله عروه است

ه  مـشرقي  ةمـر باشد و ذهاب ح    مـغرب، همان غـروب عرفي است كـه استتار قـرص مي        . 29

  باشد شرط نمي

 3��#/ �2c� 0= _62�\� t���� 2�??��
 ���z� o�GH ����z� �!u�� \��� 
                                                 

  .249، ص 1 ، ج↨ـ علي التحرير الوسيل↨ـالتعليق: ك.ر. 1
  .702 ـ 701 ، ص1توضيح المسائل مراجع، ج . 2
  .382ص ، 2ج ، )نشر ميثم تمار( الوثقي مع تعاليق بعض االعاظم ↕عرو. 3
  .307 ـ 305، ص 1ج   مجمع المسائل،: ك.ر. 4
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ـ     10،يد اسـكاف  يـ ابن جن : ن قولند يل به ا  ي كه قا  يياز جمله فقها   ل يـ  عق ي ابـن اب

  . هستند15 ابن برّاجي و قاض14يلمي سالر د13،يدمرتضي س12خ صدوق،ي ش11،يعمان

 بـه علـت اغـراض       قتل آن كه    شود، مگر  مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمي        . 30

هـا و    فاش نـشدن خيانـت    براي  شخصي مانند دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا              

امثال آن باشد كه در آن صورت اصل كلّي قصاص، هم در مورد پدر و هم در مورد مـادر           

  ثابت است

مبناي اين فتوا به اين است كه عرف خصوصيت پدر بودن را مورد توجـه قـرار                 
د، بلكه معيار را نقش پدر و مادر در پيدايش و سببيت در بـه دنيـا آمـدن                   ده  نمي

كه قتل از طرف والد ـ كه داراي عاطفه خاص به فرزند است ـ    بيند و اين فرزند مي

                                                 
  .142، ص 1، ج ↨ـ علي التحرير الوسيل↨ـالتعليق. 1
  .1ح ، 17 أبواب المواقيت، باب  ،183ص ، 4ج ، ↨ـالشيعوسائل . 2
  .16، ح 16أبواب المواقيت، باب ، 178ص ، 4ج ، ↨ـالشيعوسائل . 3
  .4، ح 17، أبواب المواقيت، باب 184ص ، 4ج ، ↨ـالشيعوسائل . 4
  .15 و 11، 10ح ، 74ص األمالي للصدوق، . 5
  .115، ح 37قرب االسناد، ص . 6
  .30ح   ،16، أبواب المواقيت، باب 183ص ، 4ج ، ↨ـالشيعوسائل . 7
  .25، ح 16لمواقيت، باب ، أبواب ا181ص ، 4ج ، ↨ـالشيعوسائل . 8
  .23ح ، 16، أبواب المواقيت، باب 180ص ، 4ج ، ↨ـالشيعوسائل . 9

  .15، مسئله 59ص ، 2ج ، ↨ـالشيعبه نقل از مختلف . 10
  .همان. 11
  .350ص ، 2ج علل الشرايع، . 12
  .274ص ، 1ج رسائل الشريف المرتضي، . 13
  .73ص المراسم، . 14
  .69ص ، 1ج المهذّب، . 15
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باشد، و اين معنـي در مـادر،          معموالً ناشي از عداوت انساني و اغراض شخصي نمي        
عالوه كه    مساوي قطعاً وجود دارد، به    اگر به طور اشد و اقوي موجود نباشد، به طور           

وقتي حقوق مادر زيادتر از پدر است كشته نـشدن او اولـي از كـشته نـشدن پـدر                    
 هـم شـرع   ءو از همه گذشته، عفو و قصاص ننمودن هم خير است و در دمـا  . است

بـا توجـه بـه      . مقدس احتياط نموده و مادر به ترحمي بيشتر از پدر نيازمند اسـت            
كه حجيت آن نزد عقال بعيـد نيـست ـ سـبب تقييـد اطالقـات       همه اين ظنون ـ  
  1.گردد ميها   آنقصاص و يا انصراف

ن اسـت، پـس بـا       ي از والد  يكيكه مادر هم      ني با احتجاج به ا    يد اسكاف يابن جن 
  2.كند يست، حكم به عدم قصاص مادر در قتل فرزند ميث مساوين حيوالد از ا

حرمـت لمـس و     ) فرزند و يا ناپدري و نامادري     براي  ( حرج و مشقـت غير قابل تحمل     . 31

  .كند را برطرف ميخوانده  نظر فرزند

 فرزند يدارا يول نموده، ازدواج كه است سال دو از بيش كه يجوان زوج :سؤال
 پسر خردسال بچه نفر يك غيره، يا و معين يرسم مراكز از دارند قصد اند، نگرديده

. نماينـد  تربيت را او و مراقبت او از و رفتهگ تحويل خوانده فرزند عنوان به دختر يا
 دارم اسـتدعا  گردد، يم درج زوج شناسنامه در موارد گونه اين كه اين به عنايت با

 فرماييد؟ بيان جهات جميع از را يشرع نظر
 و ديگـران  بـه  نيكـي  و احـسان  و بـرّ  اعمـال  ءجـز  كـه  اعمال گونه اين :جواب
 و مطلـوب  و مـستحب  باشـد،   مـي  رگردانسـ  و پناه  بي يتيمان و كودكان مخصوصاً

 كه خود اموال از چه هر شرعي نظر از و است دنيا دو سعادت و اخروي اجر موجب
 از يـا  و كنيـد  صلح يا ببخشيد او به حيات حال در توانيد  مي او بدهيد،  به بخواهيد

 خودتـان  بـا  هستيد زنده كه مادام را فسخ اختيار و نماييد اقدام ثلث به وصيت راه
 بـه  بلـوغ،  و تمييـز  از بعـد  بودن، نامحرم و كردن نگاه حرمت نظر از و دهيد؛ ارقر

 مـادر  و پدر تو كه كودك به گفتن مشكل و فرزند نداشتن مشكل و ضرورت حكم

                                                 
  .322 ـ 321، ص 3ج جمع المسائل، م: ك.ر. 1
  .129، مسئله 451ص ، 9، ج ↨ـالشيعبه نقل از مختلف . 2
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 رافـع  مـشقت،  و حرج و باشد،  مي جايز و گردد  مي مرتفع نيستي ما فرزند و نداري
  1.است آساني و سهولت دين اسالم و است حرمت

 استمحترم ... حقوق معنوي مانند حق التأليف، حق الطبع و  .32
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آيت اهللا  توان به     يشمارند م   ي را محترم م   ين حقوق معنو  ي كه ا  ييگر فقها ياز د 
 . اشاره كرد5 محمدباقر صدرآيت اهللاد ي و شه4يرازين شيدمحمد حسيس

  باشد ، حرام نميبازي با آالت قمار بدون برد و باخت .33
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» هاي نوين فقهـي  از بدعت تا انديشه«؛ بررسي تفصيلي اين فتوا در مقاله 358 ـ  357  ، ص2ج مجمع المسائل، . 1
  .از حجت االسالم و المسلمين رحيم نوبهار خواهد آمد

  .1، ح 3، ابواب مكان مصلي، باب 120 ص، 3ج ، ↨ـالشيعوسائل . 2
  .656، ص 2ج ، ↨ـ علي تحرير الوسيل↨ـالتعليق: انظر. 3
  .419ـ  418الفقه، القانون، ص . 4
  .276 الضرر و الضرار، ص ↕قاعد. 5
  ). ↨ـ المسابقات، التسلي القمار، (6 الفقه المعاصر ↨ـسلسل: راجع. 6
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مقـدس   از فقها همچون     يدگاه برخ يها و مسابقات از د      ين قسم از باز   يحرمت ا 
ك ي مـورد تـشك    3يد احمـد خوانـسار    ي و مرحوم س   2يخ اعظم انصار  ي و ش  1يلياردب

  .واقع شده است

 بزرگ مقدم است با نبود پدر، مادر بر طفل و امـوال او واليت دارد و بر پدر .34

 بـه   يدگيات مربوط به رس   ي و آ  4ت مؤمنان يهمانند عمومات وال  (عمومات قرآن   
كنـد و آنچـه را        ي مادر اثبات م   يرا بر فرزندان برا   ت  ي وال 6و سنت، ) 5مانيتياموال  

انـد ناتمـام       گفتـه  ين عمومات به جد پـدر     يد ا ييص و تق  يكه مشهور فقها در تخص    
ن ادله  ي صادر كرد و پس از ناتمام بودن ا        ي فقه يتوان بر اساس آن رأ      ياست، و نم  

����D +F4Gفه  يه شر يبه حكم آ   ��C2i� �\����X�G'�
ادر بـر    بـا نبـود پـدر، مـ        �7 

ن بـه   يـ  و توجـه د    يـي عالوه كه مناسبات و اعتبـارات عقال        به. پدربزرگ مقدم است  
 8.كند يد مييعواطف و احساسات مادر، تقدم مادر بر پدربزرگ را تأ

هاي سيده و غير سيده در سن يائسگي و مالك بودن اتمام پنجاه سـال   عدم تفاوت زن . 35

  دن حيض بعد از آنقمري، بر فرض قطع خون حيض و يا مشكوك بو
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  .631 البيان في احكام القرآن، ص ↕زبد. 1
  .372، ص 1، ج ↨ـالمكاسب المحرم .2
  .28، ص 3جامع المدارك، ج . 3
  ... .؛ و 61 ه، آي)23(؛ مؤمنون 114 ه، آي)3(؛ آل عمران 148 ، آيه)2 (↕بقر. 4
  .220 ه آي ، )2 (ه؛ بقر34 ه آي ،)17(؛ أسراء 152 ه آي ،)6(أنعام . 5
، كتاب الوصايا،   421ص  ،  19ج  ؛ و   304 و   301ح  ،  72، أبواب مايكتسب به، باب      250ص  ،  17ج  ،  ↨ـالشيعوسائل  . 6

  .1، 2 ،3 ، ح 88باب 
  .75 ه، آي)8(أنفال . 7
  ).قيمومت مادر (4؛ فقه و زندگي )2878س (، 514 ـ 513رساله توضيح المسائل، ص : ك.ر. 8
  .6 و 3، 1، ح 31، أبواب الحيض، باب 335ص ، 2ج ، ↨ـالشيعوسائل . 9

  .6، ح 9، أبواب صفات القاضي، باب 108ص ، 27ج ، ↨ـالشيعوسائل . 10
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ـ    2يه در نها  يخ طوس ي همچون ش  يين قول به فقها   يا  در شـرائع و     ي و محقق حلّ
رفته و  ين قول را پذ   يز ا ي ن 4يس حل ي نسبت داده شده است و ابن ادر       3مختصرالنافع

ـ        يبرخ ن قـول را اظهـر و اجـود         يـ  ا 6يد عـامل  ي و سـ   5ي از فقها همچـون فاضـل آب
  .اند هدانست

  حكم تعدد زوجات در شرايط عادي. 36

ي زيادي در بين فقها       از جمله فتاوايي كه ارسال مسلّم شمرده شده و پيشينيه         
اين حكم  . است) ازدواج دوم و سوم و چهارم     (دارد، موضوع استحبابِ تجديد فراش      

ـ            كه در رابطه  ) استحباب ازدواج تا چهار زن    ( ين ي با نكاح دايم مطـرح اسـت، در ب
فقها طرفداراني دارد؛ ولي در ازدواج موقت هيچ حصري از نظر تعداد در حكـمِ بـه                 

صـانعي كـه     اهللات  آيـ . استحباب يا جواز آن در شرائط تأهلِ مرد گفته نشده است          
داند، در جواز اصـل       ثبوت اين استحباب را در هر دو نكاح دايم و موقت ممنوع مي            

اشكال و ترديد كرده، بلكـه بـاالتر، ايـن          موضوع تجديد فراش نيز در شرايط عادي        
ايـشان در يكـي از بياناتـشان چنـين          . دانـد   امر را در بسياري از شرايط ممنوع مي       

  : فرمايند مي
                                                 

، ج  )(الـصانعي    آيت اهللا العظمي الشيخ يوسـف        ↨ـ لسماح ↨ـ استداللي ↨ـمع حاشي ( و البرهان    ↕مجمع الفائد : راجع. 1
  .184 ـ 183ص ، 1

؛  الـصيمري فـي   492 ـ  491ص ، 3ج ؛ نسبه اليه ابن فهد الحلي فـي المهـذب البـارع،    516، ص 2ج ، ↨ـالنهاي. 2
  .238ص ، 3ج المرام،  ↨ـغاي

  .199؛ نسبه اليه الصيمري في كشف االلتباس، ص 200ص ، 1ج ؛ المختصر النافع، 24ص ، 3ج شرائع االسالم، . 3
  .145، ص 1ج السرائر، . 4
  .226ص ، 2ج كشف الرموز، . 5
  .323ص  ، 1ج مدراك األحكام، . 6
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بـين زن و     يتبعيـض  گونه هيچ اسالم در كه كنم يم عرض صراحت باكمال بنده
 رابطه در  ـ الميزان قيم تفسير صاحب  ـ طباطبائي علّامه قول به و ندارد وجودمرد 

 نمـوده  تكـرار  مرتبه دوازده را »معروف« كلمه آسماني وحي و قرآن زنان، حقوق با
��o �: فرمايـد  قرآن مجيد مي   .است ��G�z���
 �0 �,� � �I�� �=  ؛منكـر  مقابـل  در معـروف   ���1

 ايـن االسف، با وجود     مع .نباشد زشت نباشد، ظلم بد نباشد، رفتار و معاشرت     ييعن
 )صـاحب عـروه    (يـزدي  كـاظم  ددمحمسـي  آيـت اهللا   مرحـوم قرآن،   تأكيد و تكرار

 نظـر  در هـم  را يقبل زن رضايت اگر يحت 2است، مستحب زوجات  دتعد :گويد مي
 و كـرده  يزنـدگ  بـوده،  جوان تا يقبل زن با يمطهر شهيد قول به يا. باشد نداشته

 ردهب هم ثواب و داده انجام مستحب كار اينكه حساب به گيرد، مي يديگر زن بعد
  . است

 او بـا  تـازه  كـه  بيـاورد  يهمـسر  كنـار  را يا صيغه زن يك شب هر تواند يم آيا
 داده دسـتور  آن بـه  اسـالم  و اسـت  مستحب صيغه كند توجيه بعد  و كرده ازدواج
 مـرد  كـه  باشيم داشته يدليل شود يم آيا است؟ معروف به معاشرت اين آيا است؟

 آيا ،يدليل چنين وجود صورت در و ند؟ك اختيار يا تازه زن رضايت، بدون تواند يم
��o � با را دليل آن اطالق ��G�z��
 �0 �,� � �I� �= بنده در تعليقات    كرد؟ تقييد توان ينم ���
. نـدارد  وجود استحباب بر يدليل هيچ كه ام نوشته 3هاي عروه و تحريرالوسيله  كتاب
 ايـن  بـه  يـد مق جـوازش  و حتّي  نداريم، دليل مطلق طور به هم جوازش يبرا بلكه
 اول زن و كننـد  كمـك  هم به يزندگ در زن دو اين اگر. باشد »معروف« كه است
 جـايز  ومؤيد است    را  مطلب اين هم االباحه ↨ـلاصا نيست، يبحث هيچ ،باشد يراض

 نه موقت ازدواج صورت در اول زن اگر اما. گويد يم را اين هم عقود اطالقات. است
 دتعد بگوييم توانيم يم هم باز آيا كند، يخودكش اهدخو يم بلكه ندارد رضايت تنها

 ياردبيل سمقد فقه يرو مقدار يك اگر ما بزرگان معتقدم بنده است؟ جايز زوجات

                                                 
  .» كنيدبا زنان به نيكويي معاشرت«؛ 19 ي ، آيه)4(نساء ي  سوره. 1
 .2، مسأله 288، ص  4ج  الوثقي، ↕العرو: نك. 2
، ذيل  280، ص   2ج  تحريرالوسيله،  : ؛ و نك  50 ، ذيل مسأله  301 ، و ص  2 ، ذيل مسأله  288، ص   4ج  الوثقي،      ↕العرو. 3

 .20مسأله 
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 كه را يحقوق مشكالت از يبسيار ،يفقه متد همان با توانند يم كنند تأمل و    دقت
 معتقديد شما. نمايند حل است يانسان كرامت مخالف و دارد وجود حاضر حال در

 شـارع  توسـط  دليل آن اطالق با عقالييه مالزمه. است عقالييه مالزمه حديث اين
 اسـت  عقالييه مالزمه كنند، تعارض يكديگر با تا نيست لفظ ظهور. است شده رفع
  1.ندارد و نداشته وجود يچيز چنين معتقدم بنده لكن شده، رفع كه

  .جايز استازدواج موقت تنها در شرايط و موارد خاص . 37

ضـرورت؛ ماننـد     ي و رفـع    موقت در اسالم بـراي مواقـع اضـطرار         ازدواجاساساً  
عدل ازدواج  نه در كنار و     اشي و   نه عي . هاي طوالني مدت بنا نهاده شده است       جنگ

و مـانعي    براي كساني كه همسرشان در اختيار آنهاست         ،بنابراين. دايم قرار گرفتن  
توانـد     جايز نيست و عقد موقت نه تنهـا نمـي           ت، موقّ از استمتاع وجود ندارد صيغه    

اش خـارج شـود و در عـرض ازدواج             بلكه اگر از مورد في الجملـه       ،مانع فساد باشد  
 ،بنـدوباري ناشـي از آن       انـدازد و بـي      دايم قرار گيرد كانون خانواده را به خطر مـي         

  2.كشاند جامعه را به سقوط مي
: گويـد   يـه را پذيرفتـه و مـي       شهيد مطهري از جمله كساني است كـه ايـن نظر          

قانون متعه براي مردم نيازمند به زن؛ يعنـي افـرادي كـه همسرانـشان نزدشـان                 «
  3.»نيستند، تشريع شده است

  

                                                 
 .293، ص 2ج مجمع المسائل، : ؛ و نك165 -164همراه با آفتاب، صص  : نك. 1
 306، ص 2ج ، المسائل مجمع؛ و 238 ، صحكاممنتخب األ؛ و 468 ـ  467صص ، 2ج يي، استفتائات قضا : ك.ر. 2

  ).780س  (302ص ، 2ج ، و )793س (
  .70 ـ 69 صص ،نظام حقوق زن در اسالم. 3
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  رويكردهاي جديد فقهي در حوزه زنان: جستار دوم/ دفتر دوم 

  جستار دوم

  1رويكردهاي جديد فقهي در حوزه زنان

  
  

  حركتي نو در فقه شيعه. 1

هـاي     بيستم در فقه اسالمي شيعه، اندك انـدك نـشانه            پاياني قرن  هدو ده طي  
 ايـن حركـت در آن هنگـام، در حـوزه          . فتحركت جديدي در حوزة زنان ظهور يا      

عمومي انديشه و فقه اسالمي جلوه چنـداني نداشـت؛ چـرا كـه اشـتغال بـه امـور                    

                                                 
و گويـاي  . ، نگـارش يافتـه اسـت   پور   عبداهللا امينيترجمه  بامقاله حاضر به زبان عربي، به قلم آقاي زكي الميالد. 1

وي پژوهشگر در بـاب مـسائل       . هاي استاد است    ها و نوآوري    هاي فقهي معاصر بويژه ديدگاه      تالش درباره    منظر او 
وي دروس حـوزوي را تـا مراحـل عـالي           . اسالمي و انديشه اسالمي، در عربستان سعودي ديده به جهـان گـشود            

اوم ادامـه داده و تحـوالت و        هـاي معاصـر را از راه مطالعـات گـسترده و مـد              گذرانده و آشنايي با علوم و جريـان       
در ايـن   . ها و نوآمدهاي انديشه اسالمي را در چارچوب رابطه آن با جهان معاصر پيگيري نمـوده اسـت                   دگرگوني

هاي وي منتـشر شـده و مقـاالت           اي از تأليفات را عرضه كرده كه تا كنون چهارده عنوان از كتاب              زمينه مجموعه 
برخي از اين مقاالت به انگليسي ترجمه شده        . مختلف به چاپ رسانده است    هاي    فراواني نيز در مجالت و روزنامه     

برخي ديگر هم به فارسي ترجمه و در        . رسد منتشر شده است     كه در واشنگتن به چاپ مي     » دراسات«و در مجله    
نـه  را ـ كـه در زمي  » ↨ـالكلم«ها، مسئوليت سردبيري مجله  گذشته از اين فعاليت. آمده است» پگاه حوزه«مجله 

 .شود ـ بر عهده دارد انديشه اسالمي منتشر مي
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عاع خـود قـرار     الـش   ها را تحت    سياسي در آن روزگار در اوج شدت بود و ديگر حوزه          
 تحولي اسالمي بود كه در ايران اتفاق افتاد و نخبگان و            هاين مسئله نتيج  . داده بود 

هاي سياسي كشاند و چيرگي  هاي اسالمي را از حاشيه سياست به دل فعاليت گروه
هاي فكري و فقهي و       هاي سياسي بر ديگر فعاليت      هائل سياست، باعث شد كوشش    

  . آن مقدم گرددءجز
كوشيدند براي آنچه تحوالت جديد فقه شيعه در عصر حاضـر              مي كساني كه 

. ناميدند نقطه آغازي بيابند اين دوره زماني را قابل تأمل و درنـگ دانـستند                مي
اين همان چيزي است كه پژوهـشگر ايرانـي حجـت االسـالم مهـدي مهريـزي                 
هنگام بررسي تحـوالت فقهـي جديـد در مـسئله بلـوغ دختـران بـه آن اشـاره                    

ديدگاه حاكم در فقه شيعه اين بود كه دختران در نـه            «: نويسد    وي مي . كند  مي
ها در اين ديدگاه هيچ تجديد نظـري صـورت            تا مدت . رسند  سالگي به بلوغ مي   

اما . كرد  نگرفته بود و اصالً خالف اين ديدگاه هم به ذهن هيچ كس خطور نمي             
يد بتـوان   شـا . هاي گذشته در اين نظريه تجديد نظري صـورت گرفـت            در سال 

اي   در اين زمان چنين انديـشه     . م تحديد كرد   1980زمان اين تغيير را به سال       
در ذهن برخي از علماي دين ايجاد شد و آنان را به بحث درباره اين مـسئله و                  

برخي از اين افراد به اين نتيجه رسيدند كه تعيين سـن            . تأمل در آن فرا خواند    
نها مالك در بلوغ دختـران رسـيدن        مشخصي براي بلوغ امري واقعي نيست و ت       

  1.»به حيض است
 هشتاد بود ـ و بـه   هاي دهه ـ كه مربوط به سالدر پي كاهش چيرگي سياست  

ــش   ــوازن در اندي ــادل و ت ــوعي تع ــدن ن ــود آم ــدد  هوج ــشت مج ــالمي و بازگ  اس
تر در ميادين سياسي فرو رفته بودند، اين حركت جديـد در              انديشمنداني كه پيش  

 آخر قرن گذشـته نـضج و تكامـل          هرشد بيشتري يافت و در ده     فقه شيعه كم كم     
  .يافت

 ↕ في فقه المرأ↨ـ ـ كتاب مسائل حرجي م 1994در اين دوره ـ و دقيقاً در سال  
. نوشته شيخ محمد مهدي شمس الدين انتشار يافت       ) مسائل پيچيده در فقه زنان    (
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 شدن فقـه     ديك مهمي در تحوالت فقهي اين دوره و نز        هتوان نقط   اين كتاب را مي   
را ها    آن اسالمي شيعه به مسائلي توصيف كرد كه شيخ محمد مهدي شمس الدين           

 زن با سياست و جامعه      هقلمداد كرده است؛ اين مسائل جملگي به رابط       » پيچيده«
  .و دولت و احكام آن ارتباط دارد

 نگـرش و    هالدين در اين كتاب به نقد و نوانديشي در بـاب شـيو              شمس  اهللات  آي
هاي مطـرح      زن و خانواده پرداخته و برخي از آرا و ديدگاه          هاط فقهي در حوز   استنب

هاي مستدل ديگـري را       و متداول در اين زمينه را مورد مناقشه قرار داده و ديدگاه           
  .باشد پذيرفته است كه در معنا و مبنا مغاير گذشته مي

ايي اين حركت جديد در فقه شيعه با ورود به قرن بيـست و يكـم رشـد و پويـ                   
توان گفت اجتهـادات فقهـي جديـدي كـه در ايـن دوره در                 مي. خود را حفظ كرد   

خصوص زنان ظهور يافت چه بسا از اهميت و برجستگي بيـشتري برخـوردار، و از                
  .هاي گذشته برتري داشته باشد اين نظر بر اجتهادات و نوآوري

ـ               اهللات  آي ه شـمار   شيخ يوسف صانعي، از مراجع ديني فعلي در قم، از كـساني ب
وي بـر پايـه اصـول شـيوه         . رود كه در اين دوره ظهور و بـروز بيـشتري دارنـد              مي

 زنان  ههاي جديد و توجه برانگيزي در حوز        استنباط در فقه استداللي، آرا و ديدگاه      
  .مطرح نموده است

هاي فقهي    اند كه اجتهادات و نوآوري      برخي از پژوهشگران به اين نتيجه رسيده      
 فقه زنان مطرح شده از ظهور مرحلـه جديـدي           هريخي در حوز  كه در اين مقطع تا    

هـاي       مهدي مهريزي در بررسي تاريخ تحوالت گرايش       حجت االسالم . دهد  خبر مي 
ها را به سه دسـته تقـسيم          ديني ايران معاصر در خصوص مسئله زنان اين گرايش        

ـ       اين سـه جهـت    . كند كه هر كدام به سه مقطع زماني تعلق دارد           مي ه گيـري بنـا ب
گرايش سنّتي كه با تصويب قانون اساسـي در مطلـع قـرن             : ديدگاه او چنين است   

شـود و    شـصت آغـاز مـي   هبيستم آغاز شد؛ گرايش كالمي ـ اجتماعي كـه از دهـ   
او .  سوم آغـاز گرديـده اسـت   هگرايش فقهي ـ حقوقي كه به نظر او از ابتداي هزار 

 و او را پيـشاهنگ طـرح        دانـد   صـانعي مـي     اهللات  آيـ نقطه آغاز اين گرايش سوم را       
داند كه آراي خود را در هيئت فتـوا در            هاي فقهي جديد در عصر حاضر مي        ديدگاه
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  1.رسالة عمليه مطرح نموده است
در اين مرحله اين حركت جديد از سـوي افـراد ديگـري كـه همگـي رويكـرد                   

يم ابـراه   اهللات  آيـ تـوان بـه       از ميان اين افراد مـي     . نوگرايانه داشتند پشتيباني شد   
گيـري    مهريـزي او را از پيـشگامان جهـت        حجـت االسـالم   جناتي اشاره كـرد كـه       

هاي اجتهـاد و راهكارهـاي دفـاع از فقـه اسـالمي               داند كه در شيوه     اي مي   نوگرايانه
 اهللا سـيد محمـد      تتـوان از آيـ      در اين مجـال همچنـين مـي       . تحولي ايجاد كردند  

  .ردبجنوردي عضو سابق ديوان عالي كشور در ايران ياد ك
اين حركت جديد كه رشد و گسترش يافت و به اين سطح از پيشرفت و تحول                

. رسد كه پايداري و حضور خود را حفظ خواهد كـرد            در فقه زن انجاميد به نظر مي      
 هويژه اين كه بر قواعد و بنيادهاي استداللي و برهاني متكي است و بـه آن حـوز                   به

رود و     مطالعات اسالمي به شمار مي     هاي  ترين حوزه   علمي تعلق دارد كه از برجسته     
 معرفتـي همـان فقـه       هاين حـوز  . تر است   دارتر و غني    هاي ديگر ريشه     حوزه هاز هم 

 علمـي ديگـر بـه آن شـناخته و           هاسالمي است كه تمدن اسالم بيش از هـر رشـت          
  .اند شود تا جايي كه تمدن اسالمي را تمدن فقه ناميده مشخص مي

به مسئله زن ارتباط دارد و اين امر نياز بـه چنـين             ها    افزون بر اين، اين نوآوري    
سازد و به مانـايي و پايـداري          ها را بدان خيره مي      كند و چشم    حركتي را تشديد مي   

كند؛ زيرا دير زماني بود كه در مسائل مربوط به زنان تحول و بازبيني          آن كمك مي  
ه و فراوانـي    هاي گـسترد    اجتهاديِ جديد صورت نگرفته بود و با توجه به دگرگوني         

كه در زندگي امروز زنان رخ داده است، ضرورت تجديد نظر و بازنگري در آن بيش 
  .شد از پيش احساس مي

هاي فقهي در باب زن، پيش از اين          جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه نوآوري        
گاه به اين سطح نرسيده بود و هم اكنون نيـز بـه منظـور حمايـت و تـضمين                      هيچ

 زنان و ارائه عادالنة فقه اسالمي و از ميان برداشتن ستم و تبعيض              كرامت و حقوق  
 خود را از نظر كمي و كيفي حفـظ          هعليه زنان هم چنان آهنگ پر شتاب و فزايند        

                                                 
، ترجمه حيدر حب اهللا، فـصلنامه       »↕الموقف من مسئله المرأ   :  في تاريخ ايران المعاصر    ↨ـاالتجاهات الديني «همان،  . 1
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  .كرده است
هاي جديد فقهي در  توان گفت فقه شيعه امروزه از نظر نگرش       از سوي ديگر مي   

شـايد ايـن پيـشي      .  است خصوص زن از ديگر مذاهب فقهي اسالمي پيشي گرفته        
امر نخست طبيعتي واقعـي دارد و بـه         . گرفتن ريشه در دو امر متالزم داشته باشد       

اي كـه بـراي    گـردد؛ تجربـه    ارتباط فقه شيعه بـا تجربـه دولـت در ايـران بـاز مـي               
پاسخگويي به نيازها و مقتضيات جريانِ گسترده اسالمي كـردن جامعـه و دولـت،               

امـر دوم   . اد و نوانديشي را در برابر فقـه شـيعه گـشود           اي از اجته    هاي گسترده   افق
ايـن  . گـردد   طبيعتي ذاتي دارد و به مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شيعه باز مـي              

امر باعث بقاي عنصر حركت و پويـايي در سـاختار درونـي فقـه شـيعه گرديـده و                    
موجب شده است فقه شـيعه در همراهـي بـا تحـوالت زمـان و حـوادث جهـان و                     

ويي به آن بيشترين آمادگي و شايستگي را داشته باشـد و در همگـامي بـا                 پاسخگ
شبهاتي كه با علوم و معارف اسالمي ارتبـاط دارد و نيـز همراهـي بـا رويـدادها و                     

  . انديشه و معرفت توان بااليي كسب كندهتحوالت و دستاوردهاي حوز
حي و  هـاي اصـال      ظهـور گـرايش    هاجتهاد باز دقيقاً همان چيزي است كه زمين       

كنـد و   نوآورانه را در فقه اسالمي ـ و در معارف اسالمي به طور كلـي ـ ايجـاد مـي     
هـايي، بقـا و اسـتمرار آن را تـضمين             ضمن تشويق و پشتيباني از چنـين گـرايش        

  .دهد نمايد و كارآمدي آن را افزايش مي مي
نكتة شايان توجه اين كه اين تحوالت فقهي جديد را كه همچنان در حـال رخ                

 فقه شيعه با موضوع زن دانـست؛        هتوان بخشي از سير تحوالت رابط       دن است مي  دا
زيرا اين موضوع به سطحي از نوآوري و تحول رسيده كـه تـاكنون سـابقه نداشـته                  

كنـد كـه      است و نيز از جنبش جديدي در درون فقه معاصـر شـيعه حكايـت مـي                
  . فكري خاص خود را داردهپيشگامان و شيو

اساسـاً  . ين حركت جديد رشد و بقـاي خـود را حفـظ كنـد             رود كه ا    انتظار مي 
هرگاه مانند چنين حركتي ظهور يابد، به سادگي از بين نخواهد رفت و دچار پس               
رفت نخواهد شد حتي اگر مسير خود را به كندي بپيمايـد، يـا رشـد و گـسترشي                   

يـر  توأم با تأخير داشته باشد و آماج نقد و مخالفت قرار گيرد؛ زيرا ايـن حركـت د                 
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ها بود كه نيـاز شـديد و فراوانـي نـسبت بـه آن                 زماني پاييد تا ظهور يافت و مدت      
همين نياز فراوان است كـه بـه چنـين حركتـي شـتاب و نـوعي                 . شد  احساس مي 
  .بخشد پايداري مي

وانگهي زن مسلمان معاصـر كـه درس خوانـده و فرهنـگ آموختـه و در همـة                   
اي را كه      گذشته هديگر تاب آن چهر    و زندگي حضور يافته است،        هاي دانش   ميدان

كاست و در خرد      اي كه از كرامت و انسانيت زن مي         شد ندارد؛ چهره    از او تصوير مي   
هـايي را كـه بـر خـالف           زن معاصر مسلمان تبعـيض    . داشت  و دين او ترديد روا مي     
شـد، ديگـر      هـاي حقـوقي، در گذشـته عليـه او اعمـال مـي               موازين عادالنه و نظام   

  .تابد برنمي
ها و مسائل پيچيده و دشوار فراوان به مقابله  همچنين تحوالت معاصر با پرسش

هـايي مقابلـه و بـه          فقه اسالمي برخاسته است كه بايد با چنين پرسش         هو محاصر 
  .شكل صحيح برخورد نمود

اين بدان معني است كه وضعيت جديدي در انتظار زنان است و ايـن وضـعيت                
 دراز مدت يا كوتاه مدت، خـواه بـه صـورت عملـي و               به صورت بالقوه يا بالفعل، در     

  .خواه در حد نظري در شرف تكوين است

  اي تحريف شده از زن ارائه چهره. 2

اي قديمي از زن ترسيم شده و در برخي از فتاوا و احكـام                در فقه اسالمي چهره   
 آن بـه     فقهي ظهور و نمود يافته است كه زن مسلمان معاصر در صورت مواجهه با             

يابد و    شود؛ زيرا آن را با جايگاه و كرامت خود ناسازگار مي            ت رنجيده خاطر مي   شد
گيري و برتري جويي و نوعي تبعيض و ستم و زير پـا نهـادن                 اي خرده   در آن گونه  

  .كند حقوق خود را مشاهده مي
 را كه در كتاب فقها و مصنفات        م مهريزي امثال اين فتاوا و احكا      حجت االسالم 

  براي زنـان   د سوي فقهي روز آم    د تتبع قرار داده و در كتاب خود به        فقهي آمده مور  
  :اشاره كرده استها   آنبه برخي از

اند كه آيا الزم اسـت زن         در مسئله حضانت، فقها اين پرسش را مطرح كرده        . 1



 رويكردي به حقوق زنان  292

عادل باشد يا صرف امين بودن او كافي است؟ آنگـاه برخـي از آنـان           ) دايه(حاضنه  
  .الت شرط نيست؛ زيرا بيشتر زنان فاسقنداند در اين جا عد گفته
آيـا جـايز اسـت زن بـر         «در مسئله نماز ميت و در پاسخ به اين پرسش كه            . 2
: شافعيان دو ديدگاه دارند كه يكي از آن دو چنين اسـت           »  مرد نماز بخواند؟   هجناز

ترنـد و دعايـشان       واجب است مرد بر آن نماز بخواند؛ زيرا مردان بـه خـدا نزديـك              
 مرد نماز بخوانـد، ايـن كـار بـه           هشود و اگر زن بر جناز       ز زنان مستجاب مي   زودتر ا 

  . توهين به مرده استهمثاب
آيـا سـهم   «انـد كـه    در مسئله ارث خنثي، فقها اين پرسش را مطـرح كـرده      . 3

در اين جا برخـي از فقهـا بـه نقـل از             » خنثي از ارث مانند سهم مرد است يا زن؟        
ابتدا بايد او را وارسي كرد، ولي اگر اين كار          : اند  فته گ جامع احكام القرآن  قرطبي در   

هـايش    اگر دنـده  . هايش را شمرد    سودي نبخشد و جنسيت او معلوم نشد بايد دنده        
هـايش    هاي مرد آفريده شده و اگر دنـده         كم بود مرد است؛ زيرا زن از يكي از دنده         

  .بيشتر بود زن است
انـد ايمـان و فقـر از          قهـا گفتـه   هاي افراد مستحق زكات، ف      در مسئله ويژگي  . 4

برخالف عدالت كه در اين جا شرط نيـست؛ زيـرا           . باشد  شروط استحقاق زكات مي   
  .بيشتر افرادي كه مستحق زكاتند زن هستند و بيشتر زنان فاسقند

اند كه چنين     درمسئله ازدواج بنده با زن آزاد بدون اجازه موال فقها فتوا داده           . 5
شود؛ زيرا در اين      ن تفاوت كه حد زنا در آن جاري نمي        ازدواجي همان زناست با اي    

  .عقل مورد مرد بنده است و زن، سست
در مسئله جنگ ميان مسلمانان و كفار هرگاه جنگ به صلح انجاميد و اتفاق . 6

كردند كه هر يك از دو سپاه پناهندگان طرف مقابـل را بـاز گردانـد، در ايـن جـا                     
شود؛ زيرا زن عقل ضـعيفي        قط شامل مردان مي   اند اين حكم ف     برخي از فقها گفته   

دارد و اگر زنِ مسلماني از سوي مشركان به سپاه اسالم پناه آورد جايز نيست او را                 
  1.شود گردد و مرتد مي باز گردانند؛ زيرا از اسالم برمي

اي را كه زن در فقه اسالمي و نزد فقهـا      هاي اندكي بود كه چهره      اين تنها نمونه  
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شك زن مسلمان معاصـر هرگـز حاضـر بـه             بي. دهد  نان دارد نشان مي   يا برخي از آ   
اي نيست و امروزه با تمام توان به مبارزه با اين چهـره               پذيرش و بقاي چنين چهره    

سوادي بر شخصيت زن      ديگر مانند گذشته جهل و بي     . پردازد  و نقد و حذف آن مي     
منـدي از آمـوزش و      سـوادي بـه بهـره       چيرگي ندارد و همين مقدار تغيير زن از بي        

سواد براي تغيير نگرش دنيا به زن كافي است؛ نگرشي كه در منظومه انديـشه زن                
ها و رفتارهايش را در جامعه و زندگي دگرگون           گيري  گذارد و طبيعت موضع     اثر مي 

  .كند مي
 زن در فقـه     هانـد كـه تـصوير يـاد شـد           پيروان رويكرد جديد به اين باور رسيده      

. ري و نقد است؛ چرا كه با نگرش اسالم به زن سازگار نيـست  اسالمي نيازمند بازنگ  
اسالم زن را تكريم كرده، شخصيت زن را به او بازگردانده، حقـوق وي را تـضمين                 

  .نموده و زنان را برادران تنيِ مردان قلمداد كرده است
مشكل قوانين موجـود فعلـي   «صانعي معتقد است كه  اهللات آيدر همين زمينه    

اط دارد اين است كه تاكنون به سـطح سـازگاري بـا اسـالم نرسـيده                 كه با زن ارتب   
همان طور كه اين قوانين با تحوالت جوامـع نـوين همـراه و سـازگار نـشده                  . است
  1.»است
صانعي به بررسي برخي از متون ديني كه به پـدر و پـدربزرگ اجـازه                  اهللات  آي

عبداهللا بن الصلت كه    دهد دختر نابالغ را شوهر دهد پرداخته است؛ مانند سؤال             مي
كند كه پدرش او را شوهر داده          سؤال مي  7 دختر بچه نابالغي از امام صادق      هدربار
رسـد آيـا از خـود         وقتي دختربچه ياد شده به بلوغ مـي       : پرسد  وي از امام مي   . است

بـا  : فرماينـد   در اين خصوص خواهد داشت؛ امام در پاسخ مـي         ] و تصميمي [اختيار  
: صانعي ذيل اين روايت گفتـه اسـت         اهللات  آي. ياري ندارد وجود پدرش از خود اخت    

ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است كـه مرسـوم نبـود                  پرسش] اين[«
 هبـه سـخن ديگـر، مردسـاالري حـاكم، اجـاز           . مادران، دخترانشان را شوهر بدهند    

 زنـدگي بودنـد و زنـان جايگـاهي          هداد و مـردان همـه كـار         دخالت مادران را نمـي    
همانند روزگار كنوني نبود كه زن حق رأي داشته باشد و بتوانـد وكيـل،               . داشتندن
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  1.»وزير يا پزشك شود
اي منتقدانه بـر ايـن بـاور      اهللا سيد محمد بجنوردي به شيوه   تاز سوي ديگر آي   

ها اجحافي    است كه بيشتر فتاواي مربوط به زنان نزد برخي فقها و در برخي زمينه             
 از ايـن رو  2.بيشتر فقها در ايـن زمينـه در تنگنـا قـرار دارنـد     است و ـ از ديد او ـ   

معتقد است اگر فقها و حقوقدانان در خصوص مسائل مرتبط با زنان مانند مـسئله               
شهادت، ارث بردن زوجه از همسر متوفا، چند و چون قصاص، مـسائل ديـات، بـر                 

نگري عهده گرفتن منصب قضاوت، و ديگر مسائل فقه مـدني و كيفـريِ زنـان بـاز                
كنند و با ديد باز با آن مواجهه نمايند، بسياري از اين قبيل مسائل تغييـر خواهـد                  
يافت و اين امكان وجود دارد كه در بسياري از احكامي كه امروزه عليـه زنـان بـه                   

  3.هايي ايجاد شود رود، دگرگوني شمار مي
هاي دينـي ايـن       اي در محيط    وجود چنين تصويري از زن باعث شده است عده        

شبهه را مطرح كنند كه چگونه فقها حقوق اجتماعي زنان را ناديده گرفته و فاصله               
 مهريـزي  حجـت االسـالم  در گفتگـويي بـا   . اند بسياري ميان زن و مرد ايجاد كرده     

 جايگاه زن در فقه اسالمي وقتي اين شبهه نزد او مطرح شد، هر چنـد ايـن                  هدربار
ويـژه    در كنـار فقهـا و بـه       : پايان گفـت  پرسش را از نوعي مغالطه تهي نديد، اما در          

هـايي    فقهاي معاصري كه در مسائل مـرتبط بـه حقـوق اجتمـاعي زنـان بـازنگري                
ترين حقوق اجتماعي زنان را مد نظر داشته و           اند، برخي از آراي فقها فقط كم        كرده

  4.در شمار آورده است
ـ             هوقتي از ايشان دربار    دارد و   احكامي كه بـا زنـدگي امـروزين زن همـاهنگي ن

 مـسائل   ههمـ : نيازمند بازنگري فقهاست سؤال شد، در پايان جواب اظهـار داشـت           
كنيم ـ   دفاع ميها   آنمرتبط با زن نيازمند بازنگري است؛ زيرا مسائلي كه امروز، از

 تـوان   ارث ـ بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ببينيم امـروزه چگونـه مـي    همثل قاعد
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  1.ات پيرامون آن پاسخ گفترا تبيين كرد يا به شبهها  آن
 زن شكل گرفته، اساساً به      ه برخي از فقها دربار    هترديد تصويري كه در انديش      بي

گردد كه در سنّت شريفه وارد شده است؛ متـون و روايـاتي               متون و رواياتي باز مي    
هاي گوناگون و ناهمگوني دارند و نوعي غمـوض و پيچيـدگي              كه تفسيرها و تأويل   

عمل و تكيه كنيم الزم است در سـند و          ها    آن  بيش از آن كه به     در آن هست و لذا    
افزون بر اين بايد طبيعـت ايـن        . شان جستجو و پژوهش بيشتري انجام دهيم        متن

معلوم شود و در چارچوب نگرش كلـي بـه          ها    آن روايات و ارزش تاريخي و اخالقي     
  .دويژه چارچوب نگاه كلي اسالم به زن به آن نگريسته شو اسالم و به

اين متون و روايات از سوي فقهاي معاصر و به خصوص پيروان رويكرد نو مورد               
محمـد مهـدي      اهللات  آيـ بـراي نمونـه وقتـي       . بازنگري و داوري قرار گرفتـه اسـت       

گويد ايـن      طبيعت متونِ رواييِ وارد شده در باب زن سخن مي          هالدين دربار   شمس
اتي با سند ضعيف يا مرسـل و        يك دسته رواي  : كند  متون را به دو دسته تقسيم مي      

 دوم  هباشند كه صالحيت ندارند دليل حكم شرعي واقـع شـوند، و دسـت               مرفوع مي 
 هدسـت . باشـند   نصوص معتبر شرعي است كه روايات صحيح يا موثق يا حسن مـي            

دوم اين شايستگي را دارند كه دليل حكم شرعي واقع شوند، البته در صورتي كـه                
اند و صرفاً راهكاري براي مواجهه  ي االهي وارد شدهثابت شود براي بيان حكم شرع    

  .آمد نيستند و به شخص خاص و حالت معيني اختصاص ندارند با يك پيش
دأب بـسياري از    «: گويـد    تعامل فقها با اين نـصوص مـي        هوي در مقام نقد شيو    

 فقه زن، عمل كردن به نصوص بدون لحاظ داشتن احاديث ضعيف و             هفقها در حوز  
  2.»باشد احاديث معتبر ميبررسي متن 

صانعي در نقد و بررسي مباني و مستندات نظريه مشهور فقها مبني بر               اهللات  آي
اثبات واليت پدر بزرگ و نفي واليت مادر بر كودكان يتيم و صغير، متعرض چنين               

اي از روايات وارد شده در كتاب الوصيه  شود و با كمال شگفتي به دسته رواياتي مي
آنچه : نويسد  او مي . داند  مي» سفيه«كه زن و شارب الخمر را مصداق        كند    اشاره مي 
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توان آن را پذيرفت سه روايت در باب  مايه تأسف و تعجب است و به هيچ وجه نمي
هـا را    توان احتمال داد دست جعـل بـا اغـراض سـوء خـود آن                وصيت است كه مي   

: در آيه شـريفه   » ءسفها«مفاد اين روايات اين است كه يكي از مصاديق          . اند  ساخته
�+���\� e�F5��� �\6ª6i��1             و در رديف شارب الخمر زنانند و آنان نبايد وصي قـرار 

  .گيرند
 7صـادق  سكوني از امام     هموثقها    آن وي در ادامه به اين سه روايت كه يكي از         

 روايـت   7كند كه به نقل از پدران بزرگوارشان و نهايتاً از امام علي             است اشاره مي  
�+;� F5��� �\6ª6 i�F.�b ·\H i  : e� k �D�z�~\�H P`�}= @� Lc: كه فرمود  اند  كرده��\�D 

اموالتـان را بـه سـفيهان       : فرمايد  تواند وصي كسي باشد؛ زيرا خداي متعال مي         زن نمي 
هـا خـالف اصـول        مفـاد ايـن روايـت     «: افزايد  صانعي در اين جا مي      اهللات  آي. »نسپاريد

هـا از نظـر سـند        ل است و لذا علي رغم اين كه برخي از آن          مسلّمه قرآن و سنّت و عق     
! هـستند؟ » سفهاء«توان گفت تمام زنان جزو        آيا مي . توان آن را پذيرفت     نمي. معتبرند

  2»!توان چنين نسبتي داد؟ آيا به همه بانوان بزرگوارِ در تاريخ اديان و تاريخ اسالم مي
صانعي گامي فراتر نهاد و       اهللا تآي همين روايات است كه      هاز همين جا و بر پاي     
 كه عقل و ايمان زنان را ناقص قلمداد كرده است           نهج البالغه در صحت آن فقره از      

روشـن اسـت    «: گويـد   شمارد و مي    وي اين مسئله را از واضحات مي      . تشكيك نمود 
 نقـص عقـل و نقـص ايمـان          ه دربار 7 نيز به اميرالمؤمنين   نهج البالغه آنچه كه در    

شود صحيح نيست، بلكه بايد طـرح شـود و يـا علمـش را بـه                   ه مي زنان نسبت داد  
اهلش كه همان معصومين ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ است واگذار نمود، چـون    

شود كه زنان به دستور خداوند        چگونه مي . مسلماً خالف قرآن و خالف قواعد است      
آيـا  !  آنان گردد  و از باب امتثال امر االهي نماز نخوانند و همين موجب نقص ايمان            

  3»شود؟ اطاعت امر االهي موجب نقص ايمان مي
هاي فقهي بـه جـا مانـده           كهني كه از زن در پژوهش      هبر اين اساس تغيير چهر    
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اي كه متعلق به گذشته است و ديگر شايـستگي مانـدن              است ضرورت دارد؛ چهره   
مي و  وهن فقـه اسـال  هاين چهره فقط موجب توهين به زنان نيست بلكه ماي       . ندارد

نيز فقيهان است؛ زيرا زندگيِ زن ِ مسلمان امروز چهره و تصويري از زن به دسـت                 
 جديد بايد تـصوير     هدهد كه به كلي با آن تصوير گذشته مغاير است و اين چهر              مي

  .كهن گذشته را كنار نهد و در جاي آن بنشيند
 هايـ دهد بر پ    ويژگي رويكرد جديد اين است كه تصويري كه از زن به دست مي            

باشد، برخالف آنچه در فقه اسالمي حاكم اسـت و           حقايق و زندگيِ امروزين زن مي     
ايـن  . كند از واقعيات كهن به آن انتقـال يافتـه اسـت             اي كه از زن تصوير مي       چهره

هايي است كه ميان رويكرد جديـد و قـديم در فقـه فاصـله                 مطلب از جمله تناقض   
  . كند ايجاد مي

  انرهايي از نظريات گذشتگ. 3

اي اسـت كـه در پيـروان          هاي گذشـتگان ويژگـي برجـسته        رها شدن از ديدگاه   
معموالً تجدد و   . رويكرد جديد و در مواجهه با موضوع زن ظهور و نمود يافته است            

دهد، مگر با رها شـدن از         اي رخ نمي    نوآوري در هيچ زمان و مكان و در هيچ حوزه         
وابـستگي و بـه دسـت آوردن        نظريات گذشتگان و كنار نهـادن روحيـه فروتنـي و            

آنان . پيشينيان انسان بودند و ما نيز انسانيم      : شجاعت فكري و اين كه آدمي بگويد      
  .زنيم در زمان خود اجتهاد كردند و ما هم در زمان خود دست به اجتهاد مي

 رهـايي از نظريـات      همفتوح بودن باب اجتهـاد همـان چيـزي اسـت كـه زمينـ              
دهد و تخم شجاعت را در        اي را رشد مي     نين روحيه كند و چ    پيشينيان را ايجاد مي   

  .كارد دل انسان مي
كنيم كه معتقد است يكـي    اهللا بجنوردي احساس ميتچنين نگرشي را نزد آي    

از شروط ذاتي و واقعي براي آن كه يك فقيه نوانديش به شمار رود پايبند نبـودن                 
وي . يشينيان اسـت   معرفتي و فقهيِ پ    هبه آراي فقهاي گذشته و رها شدن از سلط        

انـد    تر و داناتر بـوده      هرگاه فقيه بر اين باور بود كه گذشتگان از او فقيه          «: افزايد  مي
 هكنـد و او را ـ كـه متـأثر از سـلط      همين باور قيد و مـانعي اجتهـادي ايجـاد مـي    
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دارد تا تمام تالش خود را براي اثبات درستي نظريات آنان  پيشينيان است ـ وا مي 
  1.»معطوف دارد

كند كـه مواضـع فقهـي در مـسائل            رسد مالحظه مي    وقتي او به موضوع زن مي     
هاي گذشتگان است و فتاوا و نظريات فعلي از آراي پيشينيان             زنان متأثر از ديدگاه   

ها و رسوم آنان و جـرأت نداشـتن بـراي             و حسن ظن به آنان و نيز محيط و سنّت         
يگر معتقد اسـت كـه بـاب        وي از سوي د   . مخالفت با مشهور فقها ناشي شده است      

باشد و اساساً تقليد مجتهد از مجتهد، حرام اسـت و فقيـه بايـد                 اجتهاد مفتوح مي  
دهـد فتـوا      هاي ديگران، به همان چيزي كه خود تشخيص مي          بدون توجه به گفته   

  2.دهد و در اجتهاد و استنباط مستقل عمل كند
يت زن بـراي    محمد مهدي شمس الدين نيز در بررسي مسئله صـالح           اهللات  آي

هاي باال در كشور، پس از پژوهش در ادلـه بـه ايـن نتيجـه             تصدي قدرت و منصب   
رسد كه ديدگاه مورد اتفاق فقها مبني بر عدم مشروعيت تصدي قدرت از سوي           مي

كند كه اين بحث در       زنان ادعايي است كه دليل معتبر ندارد و اظهار اميدواري مي          
ن توجه و تكيه بر فهم قدما بـه بـازنگري برخـي از              اي ايجاد كند تا بدو      فقها انگيزه 

  3. آن بپردازندهمسلّمات فقهي و بازخواني ادل
سيد محمـد حـسين فـضل اهللا معتقـد اسـت كـه               آيت اهللا در همين خصوص    

دانيم كه همان پيـشينيان بـه          فرهنگ آنان بود و ما مي      هاجتهاد پيشينيان بر پاي   «
از اين رو ما    . هايي داشتند   ا و گوناگوني  ه  دليل تفاوت فرهنگي بين خودشان تفاوت     

هايي با آنان داشته باشيم و برخالف كـساني كـه پـيش از مـا                  توانيم تفاوت   نيز مي 
بودند به بازخواني متون بپردازيم و البته براي تعميق فهم خود، فهم گذشـتگان را               

  4.»نيز مد نظر قرار دهيم

                                                 
 .91 نموذجاً، ص ↕فقه المرأ: سيد محمد بجنوردي، تجديد االجتهاد. 1
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فقه، نوعي اسـتقالل رأي و رهـايي   صانعي نيز در حوزه كاربردي و اجرايي     آيت اهللا   
ــژوهش   ــه در پ ــشان داده ك ــشينيان از خــود ن ــات پي ــد و   از نظري ــي جدي ــاي فقه ه

او در ايـن مباحـث بـه آرا و اجتهـاداتي            . شان در باب فقه زن نمود يافته است         امروزين
مخالف با رأي مشهور فقها دست يافت و به نقد مستندات آراي آنان پرداخت و ضـمن        

هاي استداللي، با اصول برهاني و استداللي، ديدگاه خود را تثبيـت، و               شورود به پژوه  
  . و اشكاالت موجود در ديدگاه مشهور فقها را تبيين نمود ضعف و ناهمگوني
 برخي از اين آرا و اجتهادات جديد كه با ديدگاه مشهور مغـاير              هدر آينده دربار  

 پيشينيان  هايي از سلط  همين قدر بدانيم كه اگر اين ره      . است سخن خواهيم گفت   
و هيبت آنان نبود امروزه در فقـه اسـالمي از ايـن رويكـرد فقهـي جديـد نـشاني                     

  .ديديم نمي

  قرآن مداري در رويكرد جديد. 4

هاي اساسـي و بـارز پيـروان رويكـرد فقهـي جديـد در تكـوين                   از جمله ويژگي  
ي، ديدگاهشان نسبت به زن اتكاي آشكارشان بـه قـرآن كـريم در اسـتنباط فقهـ                

بررسي نقادانه روايات، و كشف نگرش كلي اسـالم بـه انـسان، جامعـه، و جهـان و                   
  . زن استهدهنده اين نگرش در حوز ها و عناصر تشكيل چنين نشانه هم

كنـد و تـصويري كـه         اي كه قرآن كريم از زن ترسيم مـي          اين گروه ميان چهره   
. اند   آشكاري ديده  دهد تفاوت   بسياري از روايات در سنّت شريفه از زن به دست مي          

هايي كه در برخـي   گويد كه از نقص  هايي از زنان سخن مي       نمونه هقرآن كريم دربار  
هـا    يكي از ايـن نمونـه     . روايات به زن نسبت داده شده به كلي عاري و مبرّا هستند           

باشد كه قرآن كريم براي اشاره به عظمت كـار او و نيـاز فـراوان بـه                    زن فرعون مي  
انـد   وزي از آن در هر زمان و مكان، براي كساني كه ايمان آوردهآم  يادآوري و عبرت  

   :فرمايد خداي متعال مي. آن را مثل زده است
� * 3��?.
 >��	= � 0�
� �2 g��$ Wb L\=�� �D�� �\	� 0H�#� !; @� �l �

Az�{�� �\��� 0 �	 K�a � _#"= � L\=�� 0 �	 K�a � �K	wو خداوند براي 1؛�� 
                                                 

  .11، آية )66(تحريم . 1



 رويكردي به حقوق زنان  300

: زند آنگاه كـه گفـت       اند زن فرعون را مثل مي        ايمان آورده  كساني كه 
اي بنـا كـن و مـرا از           براي من در بهشت نـزد خـود خانـه         ! پروردگارا

  .فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمكار برهان
دهد كه چگونه ممكن اسـت زنـي در كـانون             قرآن كريم در اين مثال نشان مي      

ناپذيري قرار داشته باشد كه دل        مانند و وصف     بي هاي  قدرت و مقام و رفاه و نعمت      
طبيعت زن  . كندن از آن آسان نيست ولي در عين حال دلش از ايمان آكنده باشد             

. هـا گـرايش دارد    آسايي و زيبايي و آرايـه       اي است كه نسبت به نعمت و تن         به گونه 
زن فرعون در چنين فضايي كه به طور طبيعي زنـان در آن از خـود ضـعف نـشان               

دهند ايمان خود را آشـكار كـرد و پـرده از نيرويـي حقيقـي در شخـصيت زن                      مي
  .هاي زنان است چيرگي بخشيد برداشت كه او را بر ضعفي كه از بارزترين ويژگي

اي  خوانــده تــا او را نمونــه» زن فرعــون«شــايد قــرآن از ســر عمــد ايــن زن را 
 بهـشت نـزد خـودت       در! پروردگـارا «: وقتي زن فرعون گفـت    . زدني قرار دهد    مثال

گويا خواسته است ميزان نعمـت و رفـاهي را كـه از همـه سـو      » برايم خانه بنا كن  
. پيرامونش بود بيان كند و از خدا بخواهد به جاي آن خانه در بهشت بـه او بدهـد                  

دهد و در چنـين جـايي كـه خـدا             وقتي زني چنين ايمان وااليي از خود نشان مي        
شيارشدن مردم برگزيده است وجودش آكنـده       براي مثال زدن و عبرت آموزي و ه       

  !از ايمان باشد آيا باز هم درست است كه ادعا كنيم زن ناقص االيمان است؟
باشد كه در    سبا مي  ه ديگري كه قرآن از آن سخن گفته است بلقيس ملك          هنمون

 موضوع زن سخن گفته شـود از        ههرجا دربار . آن برتري عقل زن تصوير شده است      
شود؛ زيرا در اينجا و چنين اوضاع حـساسي حكمـت و خـرد                اد مي اين ماجرا هم ي   
 زن بـا حكومـت و دولـت         هوانگهي اين ماجرا كه ناظر به رابطـ       . شود  زن آشكار مي  

ترين مواردي است كه از  ترين جاهاي قرآن و مربوط به يكي از مهم باشد از بليغ مي
  .اردد نادرستيِ تصورات مغاير با جايگاه و نقش زنان پرده برمي

 زن بـا    ه رابطـ  هاي اسـت كـه قـرآن دربـار          ترين قـصه    اين ماجرا هم چنين مهم    
  :فرمايد خداي متعال مي. حكومت و دولت باز گفته است
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 ¹� ������	 ���� �L\�# �� اي   اي بزرگـان، نامـه    : ملكـه سـبا گفـت      1؛���
گرامي از سليمان به سوي مـن افكنـده شـده و در آن چنـين آمـده                  

بر من برتري مجوييد و با من       . به نام خداوند بخشاينده مهربان    : است
اي بزرگان، در كارم نظر دهيد؛ چـرا كـه تـا بـه              . از درِ تسليم درآييد   

ما سخت نيرومند   : گفتند. ام  حضور شما كاري را فيصله نداده         حال بي 
دهـي؟    بنگـر چـه دسـتوري مـي       .  ولي اختيار كار با توست     و دالوريم 

پادشاهان چون به شهري درآيند آن را تباه، و عزيـزانش           : ملكه گفت 
اينك من ارمغاني   . آري، كار آنان همين گونه است     . سازند  را خوار مي  

نگرم كه فرستادگان من با چه چيزي باز          فرستم و مي    به سويشان مي  
  .گردند مي
شمس الدين در بررسي ايـن قـصه بـه آن توجـه             آيت اهللا   كه  اي    نخستين نكته 

دهد اين است كه در آيات ياد شده از اين بابت كه بلقيس پادشـاه اسـت هـيچ                     مي
همچنين مـردم سـرزمين سـبا از بابـت پـذيرش            . نقد و نكوهشي وارد نشده است     

شـمس  آيت اهللا . اند فرمان يك زن كه همان بلقيس باشد سرزنش و نكوهش نشده          
كنـيم كـه در    اينجا مالحظـه مـي  «: ين ذيل اين يادآوري در حاشيه آورده است    الد

 به دست گرفتن زمـام قـدرت از سـوي زن يـا گـردن                هيچ جاي قرآن در خصوص    
  2.»نهادن مردم به فرمان زن منع و نكوهشي وجود ندارد

 ايـن قـصه ايـن گونـه بـه پايـان             ههـاي خـود را دربـار        وي مالحظات و ديدگاه   
  :رساند مي
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ن مثال كافي است تا نشان دهد زن نيـز مثـل مـرد شايـستگي حكومـت و                   اي«
رهبري دارد و هم چون مرد ممكن است مردم را بـه سـوي نيكـي راه بـرد يـا بـه                       

فكـري مربـوط بـه سرشـت زن           سمت بدي رهبري كند و ناتواني و تـرس و كوتـه           
 نيست، بلكه رهاورد نوعي تربيت خاص و فرهنگ معين است كه برخـي از جوامـع               

  1.»اند نسل اندر نسل به آن خو گرفته
توانـد در دو   قرآن كريم در اين قصه به ما نشان داده است كـه چگونـه زن مـي               

. اند در انحصار خود درآورند بر آنان برتري پيـدا كنـد              مردان كوشيده  هچيز كه هم  
انـد نـشان      عقل و قدرت، كه مردان هميـشه تـالش كـرده          : اين دو چيز عبارتند از    

اند معرفت و     اندازه استواري با مردانگي دارند و كوشيده        دو چيز پيوند بي   دهند اين   
اما اين آيات پرده از نادرستي اين امـر         . تاريخ را در اثبات اين امر به خدمت گيرند        

زنـي بـا خردمنـدان     دارد و هنگامي كه بلقيس بـه جـاي خـودرأيي، بـه رأي           بر مي 
  :شود پردازد، گرايش او به خرد ورزي معلوم مي مي

� �z� � �¬̧�D � �H �g��� �$�� �L� �� �F �n��6 [��? �C � 3�� ��D 3�� �G�O� �$ �g�	 �� � � S �� ��D �* ��\�? ���D ��  ؛ اي
حـضور شـما، كـاري را         بزرگان، دركارم نظر دهيد كه تا به حـال بـي          

  .ام فيصله نداده
در مقابل چنـين گرايـشي، گـرايش مـردان را بـه نيرومنـدي و تظـاهر بـه آن                     

  :كنيم  ميمشاهده
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بنگـر  . ما سخت نيرومند و دالوريم، ولي اختيار كار با توسـت          : گفتند
  دهي؟ چه دستوري مي

كه ما زنان را    كند آيا درست است       وقتي قرآن زن را داراي عقلي برتر تصوير مي        
ها   شمس الدين از پرداختن به اين مثال       آيت اهللا كنيم؟ هدف     به نقصان عقل متهم     

ها تأكيد بر چيزي است كه خود، آن را قرآن محـوري در فراينـد اسـتنباط                   و قصه 
ها نگـرش اسـالم را بـه جايگـاه زن در       او معتقد است اين مثال    . فقهي ناميده است  
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دهد و از ديد او اين نگرش قرآني، فضاي تـشريعي           يها و حقوق نشان م      نظام ارزش 
بلكه بـر   . زيرا اين احكام بدون ريشه و فاقد چارچوب و فلسفه نيستند          . احكام است 

قواعدي كلي تكيه دارند كه همين نگرش قرآني گوياي آن است و لذا اين نگـرش،                
  1.مرجع ما در فهم و تفسير متون ديني خواهد بود

كنـد   تن به متون مربوط به زن و خانواده، تأكيد مـي        پرداخ هاو در خصوص شيو   
 آن بدون   هكه متون ياد شده بايد در پرتو نگرش قرآني مد نظر قرار گيرد و مالحظ              

  . اوـ موجب آسيب و خطا در فرايند استنباط خواهد شدهتوجه به قرآن ـ به عقيد
عي بهتـر   صان آيت اهللا هاي فقهيِ حوزة زنان نزد        مسئله قرآن مداري در پژوهش    

وي بر اساس همين اصول قرآني دست به نقد و . شود  و با وضوح بيشتري لمس مي     
تحليل و ترجيح روايات و سنجش تعارض يا موافقت آن بـا قـرآن زده و در بنيـان                   

ها و استنباطات اجتهادي خود به همين شـيوه قرآنـي عمـل كـرده                 نهادن ديدگاه 
  .است

م فقهي ـ كه بـه متـون سـنّت تكيـه      بر اساس آنچه گفتيم، تفاوت رويكرد قدي
 هكوشـد اساسـاً و در درجـ    شود؛ رويكردي كه مي دارد ـ با رويكرد جديد معلوم مي 

اول به متون قرآني تكيه كند و آن را حاكم بر سنّت و مفسر آن قرار دهـد و همـة              
  .آيات قرآني را مرجع قرار دهد، نه فقط آيات االحكام را كه حدود پانصد آيه است

گرفـت، رويكـرد جديـد        يكرد كهن فقه فقط آيات االحكام را از قرآن مي         اگر رو 
تالش دارد قرآن را با تمام آياتش مرجـع و مفـسر همـة مـسائل فقهـي از جملـه                     

  .مسائل زنان قرار دهد

  تفكيك ميان شريعت و سخنان فقها. 5

اي كه انسان نسبت به ضرورت تمايز ميان ثابت و متغيـر آگـاه                در همان لحظه  
هـا و     د و تفكيك ميان امـور اصـيل و گـوهري ديـن از يـك سـو و انديـشه                    شو  مي

اي فرصـت     بينـد، در چنـين لحظـه        اجتهادات ديني را از سوي ديگر ضـروري مـي         
اي كه به شكل اساسي، محصول فكر         شود؛ انديشه   برآمدنِ انديشه تجديد ايجاد مي    
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كند تا با ابداع      ميدهد و آن را ويران        بشري را مورد نقد و كاوش و تفكيك قرار مي         
  .و نوآوري و كشف دوباره، به بازسازي آن بپردازد

و آنچه مربـوط بـه فهـم          اينها اين است كه ميان آنچه دين است        ههدف از هم  
بشري است تفكيك قايل شويم تا نوانديشي و نوآوري در دين، تجـاوز بـه سـاحت                 

 به آن هـم     دين و خروج بر آن شمرده نشود و حتي خدشه به دين و دست درازي              
تابنـد و مـانع       تا بدين وسيله راه بر معترضاني كه اين شيوه را بر نمي           . تلقي نگردد 
شـمارند بـسته      كنند و آن را اهانت و دست درازي به ساحت ديـن مـي               تراشي مي 

  .شود
شود كه مـردم بـه خودشـان ايـن حـق را               از جهت ديگر اين تفكيك باعث مي      
اين نظريـات بـشري     . كاوش و نقد بپردازند   بدهند كه در اقوال و نظريات بشري به         

اجتهادهايي است كه ممكن است خطا يا صواب باشد و در معرض نقـص و كمـال                 
قرار دارد و از مقتضيات زمان و مكان و طبيعت جامعه و محيط فرهنگـي تـأثيري                 

شود اين امور در گذر شتابناك و متغير زمان، ارزش            پذيرد؛ چيزي كه باعث مي      مي
  .ن تغيير كندشا و پويايي

هاسـت كـه ضـروري بـه نظـر            اين تفكيك حاكي از تحولي در انديـشه و روش         
 ه فهم و تعامل بـا آنچـه در مجموعـ          هرسد و بايد حاصل شود تا راهكارها و شيو          مي

كند ـ و نيز آنچـه    دين قرار دارد ـ و در نتيجه ازلي است و با گذر زمان تغيير نمي 
  .ذا نسبي و متغير است ـ معلوم شودباشد ـ و ل مربوط به معرفت بشري مي

بدون حصول اين تحول، نوانديشي و تجديد، پيچيده و مبهم خواهـد بـود و در                
 تفسير قرار خواهد داشـت؛ زيـرا در چنـين حـالتي چنـد و                ءمعرض بدفهمي و سو   

چون و هدف آن روشن نيست و معلوم نيست اين نوسازي مربوط به دين است يـا                 
  .معرفت ديني

.  مسيحي است  هها در مسيحيت و انديش      ترين پرسش   ي از غامض  اين پرسش يك  
در جهان مسيحيت، معرفت دينيِ بشري از دير زمان با دين آميخته شد به طوري               

بـراي مـسيحيان دشـوار آمـد؛ تفـسيرها و           ها    آن كه تمييز اين دو و تفكيك ميان      
يت اسـت  باشد ناشي از همين وضع  اناجيل متعدد مي   هتأويالت متعدد نيز كه نتيج    
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شود، اساساً براي اين ايجاد شـده          مسيحي شناخته مي   هو علم الهوت كه در انديش     
است تا معرفت دينيِ مسيحي را در چارچوب اختالفات و تعددي كه در تفـسير و                

  .ها رخ داده است نظام بخشد  تأويل
 فقه اسالمي نيز پيروان رويكرد جديد كه ميان شريعت و اقـوال فقهـا               هدر حوز 

ايـن تفكيـك نـزد آنـان        . اند    اند به چنين تفكيكي پي برده و رسيده         ائل شده فرق ق 
اي شده است براي آن كه به نقد و فحص اقوال فقها بپردازند و در برابـر آن                    مقدمه

تسليم محض نباشند و با تكيه بر قواعد و اصولي كه نزد اهل اين فن متعارف است    
  .آرا و اجتهاداتي نو و روزآمد به دست دهند

توجه به اين تفكيك و رابطه آن با نوانديشي بـه وضـوح در برخـي مباحـث                  
دانيم اگر شوهرْ تنها وارث همسرش  چنان كه مي. صانعي ملموس استآيت اهللا 

رسد ولي اگر زوجه تنهـا وارث         باشد عالوه بر سهم خود مازاد ارث هم به او مي          
صـانعي دربـاره      آيـت اهللا  . گيـرد   شوهرش باشد مازاد بر سهمش به او تعلق نمي        

كند كه آيـا مـستند        سبب اختالف و نابرابري ياد شده اين پرسش را مطرح مي          
گونه خواسته و بـراي آن مـصالحي دقيـق و             آن، حكم شرع است و شريعت اين      

عميق انديشيده است و يا استنباط گروهي از فقيهان با شرع درآميخته و منشأ              
  اين حكم شده است؟

ست كـه مـدارك و مـستندات ايـن مـسئله نيازمنـد              بر اين اساس وي معتقد ا     
 چيني براي اين مطلب نكـاتي        وي در مقدمه  . تري است   بازنگري و بازخواني عميق   

تمييز بين رأي فقيه و شريعت واقعـي، ضـرورتي          «: را آورده است؛ از جمله اين كه      
است كه بدون آن، ايجاد هر گونه تحول در نظام فقهي و نيز نظام حقوقي مبتنـي                 

پذير نيست؛ يعني تا زماني كه اين تصور در اذهـان وجـود دارد و ايـن      آن امكان  بر
عين شريعت و سنّت است و شريعت واقعي منحصر در          » فتوا«فكر حاكم است كه     

فقيه است و مخالفت عملي و نظري با آن، مخالفت با شـريعت و احكـام                » فتواي«
در ايـن زمينـه تجـاوز بـه         خداوند تبارك وتعالي انگاشته شود و هر گونه كنكـاش           

حريم ممنوع تلقي گردد، امكان هر گونه اصالح و يا تحول در فقه را از مـا خواهـد                
گرفت و به معناي انسداد باب اجتهـاد و مـرگ تحقيـق و خـتم تفقـه و تعطيلـي                     
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  1.»هاي علميه ـ صانها اهللا عن الحدثان ـ است حوزه
او در  . توان مشاهده كرد    مي سيد محمد بجنوردي هم       آيت اهللا اين توجه را نزد     

ايـن طـور نيـست      «: بحث امكان بازنگري در اختالف حقوق زن و مرد معتقد است          
كه هر چه در فقه هست جزئي از دين است؛ زيرا ما شيعيان معتقديم كه مجتهـد                 

در فقه موارد بسياري داريم     . ممكن است در اجتهاد خطا كند يا راه صواب بپيمايد         
رود يا براي زن و مـرد تفـاوت            مرد يا زن به شمار مي      هويژكه از نظر فقهي حقوق      

مسائلي چون شهادت زن، ارث زوجه از       . شود و همگي قابل بازنگري است       تلقي مي 
هاي قصاص، مسئله ديات، برعهده گرفتن منصب قضا          شوهر متوفا، كيفيت و شيوه    

رد بحـث و    از سوي زن و بسياري از مسائل ديگر اين قابليت را دارند كه از نـو مـو                 
  2.»بررسي و بازنگري قرار گيرند

شمس الدين نيز وقتي مسئله صالحيت زن براي به دست گرفتن زمام            آيت اهللا 
كند پيش از ورود به بحث ميان آنچه بديهيات فقه و بديهيات              قدرت را بررسي مي   

ترديـد    بـي «: گويـد   شود و در همـان آغـاز كتـاب مـي            نامد تفاوت قائل مي     دين مي 
ز بديهيات فقه ـ به خصوص مسائلي كه مذاهب و فقهاي اسـالمي بـر آن    بسياري ا

 هتواند قاطعانه بگويد همـ  داستانند ـ از بديهيات دين هم هست، ولي فقيه نمي  هم
بديهيات فقه از بديهيات دين نيز هـستند؛ زيـرا ثابـت شـده اسـت كـه برخـي از                     

خـي از حـاالت     بديهيات يك يا دو مذهب فقهي از بـديهيات ديـن نيـست و در بر               
رود از بـديهيات ديـن        اي كه در همة مذاهب فقهـي بـديهي بـه شـمار مـي                مسئله

  3.»نيست، بلكه جاي تأمل دارد

  نوانديشي فقهي و روح زمانه. 6

نوانديشي با نزديـك شـدن بـه روح زمانـه و درك مقتـضيات زمـان ارتبـاطي                   
يش تنگاتنگ دارد و بـا همـين نزديـك شـدن و درك اسـت كـه انديـشه يـا گـرا                      

                                                 
 .12 و 11ص  اهللا صانعي، ارث زن از شوهر در صورت انحصار، تآي. 1
 .90  ص،↕الموقف من مسئله المرأ:   في تاريخ ايران المعاصر↨ـمهدي مهريزي، االجتهادات الديني. 2
 .5، ص ↨ـ لتولي السلط↕ المرأ↨ـ محمد مهدي شمس الدين، أهليشيخ. 3
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تـوان گذشـته را بـا حـال           شود؛ زيرا در اين صورت است كه مي         نوانديشي زاده مي  
  . معرفتي و تمدنيِ گذشته و حال را دانستهمقايسه كرد و فاصل

با همين مقايسه است كه چند و چون فاصله علمي و مـدني كـه گذشـته را از                   
رسـالت  . ودشـ   كند معلوم مـي     مانده را از جوامع پيشرو جدا مي        حال و جوامع عقب   

نوانديشي و نوگرايي در اين جا تدارك و عبـور از ايـن فاصـله اسـت تـا مـا را بـه                        
سطحي از دانش و ترقي كه روزگار به آن دست يافته برساند يا قدرت همگامي بـا                 
آن را به ما بدهد يا آمادگي ايجاد چنين قدرتي را در ما ايجـاد كنـد و فهـم آن را                      

  .برايمان ممكن سازد
 مـشهور معاصـران كـه بـر         هه و شريعت اسالمي با توجـه بـه قاعـد           فق هدر حوز 

كند، نوآوري    ها تأكيد مي    ها و مكان     زمان هصالحيت و بقاي شريعت اسالمي در هم      
  .و نوانديشي ضرورتي دو چندان دارد

 ه شـريعت بـا قاعـد      ه رابطـ  ه ياد شده بحث دائم و مستمر دربـار        همقتضاي قاعد 
ين و زمانـه اسـت تـا بـدين طريـق ديـن بتوانـد                زمان و مكان يا به عبارت ديگر د       

همپاي تحوالت پيوسته و الينقطع روزگار و در گذر زمان و تغيير مكـان، هميـشه                
  .ديناميسم استمرار و پويايي خود را حفظ كند

 زمان و مكان در فقـه و شـريعت اسـالمي            ه اخير آگاهي نسبت به قاعد     هدر دور 
قاعده امروز از مباني فقهيِ مورد اعتماد       بسيار گسترش يافته است تا جايي كه اين         

  .رود  نظري و عملي به شمار ميهدر استنباط احكام در حوز
دليل ديگر بر ضرورت نوانديشي در فقه، استناد به اصل و مفهوم اجتهاد اسـت               

باشـد و آمـده اسـت تـا           كه از ديد دكتر محمد اقبال مبدأ حركـت در اسـالم مـي             
 و زندگي و نيز دين و زمانـه ايجـاد كنـد و بـدين        پيوندي مستمر و پويا ميان دين     

ترتيب دين همپاي مقتـضيات زنـدگي جديـد، بـه نيازهـاي متغيـر زمانـه پاسـخ                   
  .گويد مي

 رويكرد  هپيوند با زمانه از مقدمات اساسي براي فهم و تفسير ابعاد و حتي فلسف             
كـه   طبيعي پيوند ياد شده ايـن اسـت           باشد و ويژگي     زن مي  هفقهي جديد در حوز   

خواند؛ زيرا مـا      اي قوي و دائم افراد را به پذيرش رويكرد جديد فرا مي             بسان انگيزه 
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رخ داده و    تـرين انفجـار اطالعـاتي       بـريم كـه در آن بـزرگ         در روزگاري به سر مي    
 هدر اين روزگار تحوالت در هم     . معارف بشري به طرزي شتابناك رو به تراكم است        

شوند و كشورها و نقاط دور از همِ           ايجاد مي   در پي   ها به طرز دهشتناكي پي      عرصه
هـايي كـه دانـشمندان دربـاره اكتـشافات و             انـد و گـزارش      جهان در هـم آميختـه     

  .زاست انگيز و دهشت كنند شگفت هاي مختلف ارائه مي دستاوردهايشان در حوزه
از اين رو كسي كه با زمان نزديكي بيـشتري دارد جهـاني از تخيـل و تـأمالت                   

عـالوه بـر ايـن،      . رانـد   د، كه او را به سوي كاوش و نقد و بازنگري مـي             دار  گسترده
 انديشه و طبيعت ذوق فنـي آدمـي بـه جـا             هآشنايي با زمان تأثير آشكاري بر شيو      

  .نهد مي
صانعي يكي از كساني است كه بيش از ديگران          آيت اهللا در ميان فقهاي شيعه،     

وي در ايـن خـصوص   . انـد  گفتـه از تأثير زمان بر رويكرد نوانديشانه در فقه سـخن    
كنم از سـخنان مـشهور او باشـد و بـه دليـل اهميـت و                   سخني دارد كه گمان مي    

رسايي اين سخن، او در آينده به همين سخن شناخته خواهد شـد و كـساني كـه                  
پردازند نياز شديدي به يادآوري اين سخن          فقه با زمان به پژوهش مي      ه رابط هدربار

  :گويد وي مي. اشتو مراجعه به آن خواهند د
حركت و سير در نظام فقهي و رعايت منـابع و مـوازين صـحيح اجتهـادي بـا       «

 حركت بـا زمـان و مقتـضيات آن          هپذيرش اجتهاد پويا و زنده همراه با زمان، الزم        
است؛ چرا كه فضاي جديد و تحوالت نو نيازمند اجتهادي است كه تأثير دو عنصر               

و تأثير اين دو عنصر در اجتهاد، نيازمند شناخت زمان و مكان را در اجتهاد بپذيرد 
گـوي بـسياري از       اجتماع و پذيرش آثار اجتماعي نظر و فتوا است و اين امر پاسـخ             

 ماست كه توجه به آن آفاق جديـدي از فقـه را بـه روي مـا خواهـد                    همشكالت تاز 
 در حـال حركـت جامعـه        همانـدگي از چرخـ      توجهي بـه آن، بـه عقـب         گشود و بي  

  1.»دانجام مي
صانعي از روح زمانه همين بس كه او سلسله مباحـث جديـد             اهللا   تآيدر درك   

نام نهاده و به دليل ايمان استوارش به اين رويكـرد،           » فقه و زندگي  «فقهي خود را    
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 هدر مقدمه اين مباحث به همين معني اشاره كرده است تا توانـايي فقـه را در ادار                 
  . جمود را از آن نفي كندزندگي انسان معاصر اثبات، و ناتواني و

  :او  ه نگراني فقهاست و به گفتهداند كه اين رويكرد معاصر ماي وي مي
هاي جدي فقيهان متعهـد و آگـاه بـه زمـان، خلـوص و                 امروزه يكي از دغدغه   «

كارآمدي فقه اسالمي است؛ از يك سو بايد مراقب بود كه فقه از چهارچوب قواعـد                
ها بـه   ها و برداشت نگردد و از سوي ديگر، استنباط    اجتهادي و منابع وحياني خارج      

  1.» زندگيِ آدمي به نمايش گذارندهاي نباشند كه ناتواني فقه را براي ادار گونه
هـا بـر همـين اسـاس بنيـان نهـاده شـده اسـت؛                  اين پژوهش     هاز ديد او فلسف   

 گرايـي  هايي كه ـ از ديد وي ـ تالش جدي براي جمع ميان اصالت و واقع   پژوهش
دارد و لذا مسائل مـستحدثه و موضـوعات نوپديـد را هـدف گرفتـه اسـت و اميـد                     

  .هاي جدي و جديد در فقه اسالمي باشد رود راهگشاي پژوهش مي

  داند اجتهادهايي كه زن و مرد را يكي مي. 7

 اين رويكرد جديد مشخص     هدهند  هاي اساسي و عناصر تشكيل      حال كه ويژگي  
آن دسته از محتويات اجتهـادي و مـصاديقي كـه           شد، ضرورت دارد كه با طبيعت       

در اين خـصوص    . شود آشنا شويم    نمود يافته و شناخته مي    ها    آن رويكرد جديد در  
صانعي توجه خـواهيم داشـت؛ زيـرا         آيت اهللا ما به شكل اساسي به آرا و اجتهادات         

  رويكرد هاين آرا برجستگي و نمود بيشتري دارند و بيش از آراي مشابه بيان كنند             
 ايشان به مسائل زنان اسـت تـا         هدليل ديگر ما در اين خصوص توجه ويژ       . جديدند

 جهاني اينترنت بخـش خاصـي بـه         هجايي كه در وبگاه الكترونيكي ايشان در شبك       
  .اين موضوع تخصيص يافته است

 ـ اساس كارش را بـازنگري پيوسـته در احكـام      صانعي ـ به گفته خود  آيت اهللا
توانـد مـورد بـازنگري قـرار          ه نظر او بسيارند احكامي كه مـي       قرار داده است؛ زيرا ب    

آنكه ايمـان و احكـام اساسـي مـسلمانان دگرگـون              گيرد و با زمان منطبق شود بي      
شـود، ولـي      اي اين موضوع دانسته مـي       ترين مطالعه   با اين كه به نظر او با كم       . شود
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  .اين احكام همچنان دست نخورده باقي مانده است
دارد كه در مجال صدور فتوا، با رعايت اصـل سـادگي در               ر مي او همچنين اظها  

 هكند و هميـشه توصـي       اسالم، در فهم آيات و روايات و نيز اصول استنباط نظر مي           
شيخ محمد حسن نجفي را در نظر دارد كـه بـه شـيخ مرتـضي انـصاري سـفارش                    

  .است)  آيين آسان(هاي خود بكاهد؛ چرا كه اسالم شريعت سهله  كرد از احتياط مي
فقـه و   «اي تحـت عنـوان        صانعي ديدگاه جديـد خـود را در مجموعـه         اهللا   تآي

هـا    شايد هدف از اين اقدام بيـان و معرّفـي ايـن ديـدگاه             . شرح داده است  » زندگي
ويژه در مسائل مرتبط با زنان باشد؛ مسائلي كه اين مجموعه گويـا اساسـاً بـراي                   به

  .بيان آن ايجاد شده است
را در حـوزه فقـه اسـتداللي        هـا     آن توان  ها مي   ين پژوهش با وجود حجم اندك ا    

 كتاب و سنّت و عقل و اجماع        ههاي مختلف براساس ادل     جاي داد كه در آن ديدگاه     
  .گيرد و اصول اجتهادي مورد نقد و بررسي و نفي و اثبات قرار مي

ان صانعي بيـ   آيت اهللا هاي    اي كه ديدگاه    ها فقط به اندازه     ما در ارائه اين ديدگاه    
. شـويم  كنيم و در تفاصيل و جزئيات مباحـث اسـتداللي وارد نمـي        شود بسنده مي  

  :ها با همان ترتيبي كه در مجموعه ياد شده آمده چنين است ه برخي از اين ديدگا

  برابري زن و مرد در قصاص. يك

هاي اساسـي را در مـسئله قـصاص مربـوط بـه               صانعي يكي از پرسش    آيت اهللا 
 اصل برابـر نبـودن   هديدگاه مشهور فقها بر پاي. داند  قصاص مي  برابري زن و مرد در    

قصاص زن و مرد است؛ بدين معنا كه اگر مردي زني را به قتل برساند اوليـاي دم                  
 كامـل   ه مرد قاتل نصف دي    هتوانند قاتل را قصاص كنند مگر اين كه به ورث           زن نمي 

قتل برساند اوليـاي دم     يك انسان را بپردازند، در حالي كه اگر يك زن مردي را به              
به نظر ايشان، گويي فقها بـراي ذكوريـت نـوعي           . توانند او را قصاص كنند      مرد مي 

  .دانند برتري قائلند و لذا زن و مرد را در قصاص برابر نمي
رود كه فقه اسالمي با  در نظر ايشان اين مسئله از جمله موضوعاتي به شمار مي

ا مخالف حقوق بشر و عـدالت و انـصاف          آن درگير است؛ چرا كه برخي اين حكم ر        
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  .شمارند مي
 اصناف بشر در قصاص اسـت و        هديدگاهي كه وي به آن دست يافته برابري هم        

اي از نظر جنس يا ديـن وجـود نـدارد و هـر چـه                  اين كه هيچ ويژگي تمايزدهنده    
قرآن . مخالف اين معنا باشد بايد آن را توجيه كرد يا علم آن را به اهلش واگذاشت               

ها را فرزندان آدم و حوا دانـسته و در اصـل آفـرينش و نيروهـاي                    انسان هم هم كري
ها قائل نشده اسـت و لـذا نـابرابري،             و تمايزي ميان انسان     نهان بشري هيچ تفاوت   

ستمي به دور از حقيقت و عدالت است؛ چرا كه زن در اصـلِ هويـت انـساني و در                    
  .حقوق اجتماعي و اقتصادي با مرد برابر است

نظر عقلي هم او تمايز در قصاص را با قواعد مسلّم عقاليـي و احكـام يقينـي                  از  
بيند؛ زيرا عقل ظلم را بـراي خـدا قبـيح و صـدور آن را از حـق                     عقل ناسازگار مي  
داند و روشن است كه نابرابريِ ياد شده در قصاص مـصداق بـارز و                 تعالي محال مي  
  .روشن ظلم است

 زن  هعلت تمايز ياد شده اين است كـه نفقـ         اند    برخي در توجيه اين حكم گفته     
آيـت  اما اين سخن از ديد . باشد و مرد ستون اقتصاد خانواده است  مرد ميهبر عهد 

 اين سـخن آن     هصانعي توجيهي است كه اساس علمي و ديني ندارد؛ زيرا الزم           اهللا
 هاي صغير، پيران، از كارافتادگان و كـساني كـه اقتـصاد خانـه بـه                 است كه بر بچه   

وابسته نيست هم صدق كند و از آن سـوي زنـان شـاغل را هـم كـه امـروزه                 ها   آن
  .فراوانند لحاظ نمايد در حالي كه پيروانِ ديدگاه رايج چنين چيزي را قبول ندارند

انـد و     اما روايات وارد شده در اين خصوص با توجه بـه ايـن كـه مخـالف قـرآن                  
تـر از آن      ز ديدگاه ايـشان نـاتوان     ايرادات ديگري كه از نظرگاه فقه الحديث دارند، ا        

  1.هستند كه مرجع فتوا و اظهار نظر فقهي قرار گيرند

  برابري زن و مرد در ديه. دو

هاي جدي در فقه اسـالمي        صانعي بر اين باور است كه يكي از پرسش         آيت اهللا 
  .شود مربوط به ديه و نابرابري آن در زن و مرد مي
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اي انگـشت   م فقهاي اسالمي به جـز عـده  توان گفت تما مشهور فقها ـ بلكه مي 
 مرد است و در قطع اعضا هم تا ثلـث ديـه،   ه زن نصف ديهشمار ـ معتقدند كه دي 

  . مرد خواهد بوده زن نصف ديهزن و مرد يكسانند و در بيشتر از ثلث باز هم دي
او برخالف اين ديدگاه مشهور معتقد است روايـاتي كـه در مقـام بيـان ديـه و                   

كنـد و در قـرآن شـاهدي          بها داللـت مـي      د شده است بر برابري خون     مقدار آن وار  
همان طور كه اصول و قواعد كلي       . وجود ندارد كه بر اصل عدم تساوي داللت كند        

  .اسالم نيز گواه اين تساوي است
يكي از آياتي كه وي در مسئله برابري زن و مـرد بـه آن پرداختـه و در آن بـه                      

  :تأمل پرداخته اين آيه است
� �H �� �F �̀ �� �1 �� �F�	 � ����# �7 �� 9� ��� �C� �� 9¤ �5�a �0 � �+ ���� �# �7 S ����� �+ ���
 �2 �\ �� �6� �p��	�� � �¬̧�D �

@� �\�� �6� �� 3e� ���a �� � 3:�; �� i� �̀ �2 �f �F�	 � ���
 �� �_��
 �L\�� �e� ����6 S  اي مـردم از     �1; ������
را نيـز از او     پروردگارتان كه شما را از نفس واحدي آفريد و جفـتش            

خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنده نمود پروا بداريد              
  .كنيد پروا نماييد و از خدايي كه به نام او از همديگر درخواست مي

از نظر ايشان اين آيه در مقام بيان اين است كه مردم در ماهيت انساني برابرند                
پـس از بيـان ايـن       . رقي نيـست  و بين زن و مرد، كوچك و بزرگ، قوي و ضعيف ف           

شود كه اي مردم تقوا پيـشه كنيـد و هـيچ كـس حـق                  مطلب، اين حكم گفته مي    
ديگري را زير پا نگذارد، و نه بزرگ نسبت به كوچك، نه قوي به ضعيف، نـه مـوال                   

بنابراين و با توجه بـه مـدلول ايـن آيـه، مـردم              . به بنده و نه زن به مرد ستم نكند        
بنابراين . يزي كه از ديد عرف و عقل ظلم است دوري كنند          اند از هر چ     موظف شده 

بـر ايـن اسـاس وي       . خداي متعال در دوري گزيدن از ظلم از همه سزاوارتر اسـت           
 انواع تبعـيض در     ه ياد شده بر برابري مردم و كنار نهادن هم         هترديدي ندارد كه آي   

  .احكام و قوانين داللت دارد
 وضع اين قانون را پردازد كه فلسفه ي مي ديدگاه كسانوي در اين جا هم به نقد
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گوينـد    اين افـراد مـي    . دانند  هاي اقتصادي گوناگون زن و مرد مرتبط مي         به جايگاه 
مسئله ديه مربوط به جنبه بدني است و از آنجا كه جسم مرد نسبت بـه زن تـوان                   

اري بيشتري برخوردار است، لـذا      بيشتري در حوزه كارهاي بدني دارد و از بازده ك         
  . او نيز بيشتر استيهد

 خـود ناتمـام و صـرفاً        هصانعي ضمن نقد ايـن ديـدگاه آن را بـه گفتـ             آيت اهللا 
از نظـر   . اي به آن نرفته اسـت       ترين اشاره   داند كه در متون ديني كم       استحساني مي 

ايشان بازده اقتصادي و فعاليت توليدي زن و مرد متغير است و امر ثابتي نيست و                
بيينيم كه نظـام      امروزه مي .  مختلف هم شكل ثابتي ندارد     هاي  در جوامع و فرهنگ   

 زن بيش از مرد يا خانواده شكل ديگري يافته و در برخي از جوامعِ همروزگار با ما،
  . او در اقتصاد خانواده سهيم استبه اندازه

چرا اين فلسفه را بر كودكان، ذكور، اناث،        : پرسد  او از معتقدان به اين نظريه مي      
شـان    هـاي اقتـصادي      پيرزنان از كـار افتـاده و كـساني كـه در فعاليـت              پيرمردان و 

ها   كنيد در حالي كه اين گروه       آورند اجرا نمي    سودهاي سرشار وكالني به دست مي     
  هرگز ميانگين توليد اقتصادي يكساني ندارند؟

كوتاه سخن اين كه از نظر او آيات قرآن بر پرداخـت اصـل ديـه بـدون تفـاوت                    
همچنين روايات مرتبط با قانون ديه در اسـالم         .  مرد داللت دارد   نهادن ميان زن و   

هم به مانند قرآن بر همين اصل داللـت دارنـد و ميـان زن و مـرد امتيـازي قائـل               
عين اين مطلب در اصول و قواعد كلي اسالم نيز جاري اسـت و برابـري                . شوند  نمي

  .كند زن و مرد را در ديه اقتضا مي
ايات مخالف با ايـن ادلـه و شـواهد را مـدركي بـراي               توان رو   بر اين اساس نمي   

  1.تأسيس يك نظريه فقهي به شمار آورد

  قيموميت مادر. سه

صانعي بر اين نكتـه اتفـاق نظـر دارنـد كـه حـق                آيت اهللا  همشهور فقها به گفت   
رسد و اگر او      مي) پدرِ پدر (واليت بر كودكان صغير پس از مرگ پدر، به جد پدري            
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 امـور فرزنـدانش را بـه عهـده          هرسد كـه ادار     د نوبت به مادر مي    در قيد حيات نباش   
اما محل نزاع نزد وي جايي است كه مادر هم ماننـد پـدر امـين، و در عـين                    . گيرد

در . حال داراي تدبير و شناخت نسبت به مسائل تربيتـي طفـل و مـصالح او باشـد         
ت و اساسـاً    صورتي كه يكي از اين دو شرط موجود نباشد مادر واليت نخواهد داش            

  .پدر نيز در صورتي كه فاقد يكي از اين دو شرط باشد هيچ واليتي نخواهد داشت
محل بحث در اينجا اين است كه آيا صرف زن يا مادر بودن عدم قيموميـت را                 

  كند يا خير؟ اقتضا مي
صانعي مادر پس از مرگ پدر بر فرزندان صغيرش واليت دارد و             آيت اهللا از نظر   

اليت پدربزرگ مقدم است و تصرّفاتي كه در امـوال كودكـان و امـور               واليت او بر و   
  .باشد دهد نافذ مي حقوقي آنان انجام مي

او در مقام نخست پس از بررسي مستندات نظر مشهور در اين مسئله، به نقد و            
كند كه نـزد او تقـدم         پردازد و سپس در مقام دوم به شواهدي اشاره مي           رد آن مي  

توانـد    رساند و معتقد است اعتبارات عقاليي و ديني مي           اثبات مي  واليت مادر را به   
 او مـادر    هشاهدي بر مقدم بودن مادر باشد؛ چرا كه عقال و عـرف انـساني بـه گفتـ                 

دهـد؛ زيـرا محبـت        ِ امور فرزندان را بر افراد ديگر ترجيح مـي           گير  امين، مدبر و پي   
شـود از      با آنان باعث مـي     مادر و خيرخواهي او نسبت به فرزندان و قرابت شديدش         

هر طبقه ديگري در خويشاوندان ـ به جز پدر ـ نزديكـي بيـشتري بـه فرزنـدانش       
و اگر ما مادر را با پدر بزرگ يا هر خويشاوند ديگري در يك جا قـرار                 . داشته باشد 

تـر و     هـا او را شايـسته       دهيم طبيعي است كه فرهنگ بشري و عقل جمعي انـسان          
  .داند تر مي سزاوار
هاي گوناگون احترام به عواطف        نظر او متون ديني كتاب و سنت هم به شيوه          از

هـاي مـادر در       قـرآن كـريم پـس از شـرح رنـج          . كنـد   و احساس مادر را تأييد مـي      
هاي بارداري و زايمان، به انـسان در خـصوص پـدر و مـادرش سـفارش خيـر                     دوره
ا تكرار شده اسـت تـا        باره :بيت  اين توصيه عيناً در روايات پيامبر و اهل       . كند  مي

جايي كه شهيد اول، محمد بن مكي، بر اين نظر است كـه اگـر فرزنـدي مـشغول                   
تواند پاسـخ ندهـد و        نماز مستحبي باشد و در اثناي نماز پدرش او را صدا بزند مي            
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همچنان مشغول نماز باشد، اما در صـورتي كـه مـادر فرزنـدش را در اثنـاي نمـاز                    
ستحب است كه نمازش را بشكند و ببيند مادر با          مستحبي صدا بزند براي فرزند م     

  .او چه كار دارد
ها در متون ديني و فقه اسالمي         مانند اين شواهد و نمونه    : افزايد  صانعي مي آيت اهللا   

شود كـه شـريعت اسـالمي توجـه           ها دريافت مي   فراوان است و از ديد او از مجموع آن        
 مورد بحث هم با تقديم مادر بر جد         اي به احساس و عاطفه مادر دارد و در مسئله           ويژه

  .يابد پدري و سابق دانستن او همين توجه و اهتمام شرع تحقق مي
عمومات قـرآن و سـنّت      «: گويد  بندي سخنان خود در اين باب مي        وي در جمع  

كند و آنچه مشهور در تخصيص و تقييـد           براي مادر، واليت بر فرزندان را اثبات مي       
توان بر اساس آن رأي       اند ناتمام است و نمي      دري گفته اين عمومات نسبت به جد پ     

ـ      . فقهي صادر كرد    خـاص، نوبـت بـه ادلـه و شـواهد و      هپس از ناتمام بودن اين ادل
پس فتوا به واليـت مـادر و تقـدم ايـن            . دهد  رسد كه مادر را ترجيح مي       قرايني مي 

  1.»باشد هاي فقهي مي واليت بر واليت جد، مطابق قواعد و منهج

  ارث بردن زن از شوهر در حالت انحصار. چهار

اي در قانون مدني ايـران در خـصوص ارث زن و شـوهر وجـود                  از آنجا كه ماده   
صانعي ايـن مـسئله را       آيت اهللا باشد،    دارد و با رأي مشهور فقهاي شيعه مطابق مي        

  :متن ماده ياد شده چنين است. مورد مناقشه قرار داده است
ر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن          در صورت نبودن هيچ وارث ديگ     «

 شوهر، در حكم    ه ترك هبرد، وليكن زن فقط نصيب خود را، و بقي          متوفاي خود را مي   
  .»مال بال وارث است

صانعي معتقد است به محض ديدن اين ماده قـانوني ايـن پرسـش بـه               آيت اهللا 
  شود كه سبب اين اختالف و نابرابري چيست؟ ذهن متبادر مي

وارث همـسر خـويش    اگر مازاد بر سهم االرث مردي را ـ كه تنهـا  : افزايد مياو 
شود و ميراثـي را كـه    دهيم چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمي است ـ به او مي 
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وارث   خود با ياري شوهر و در كنار او به سختي فراهم آورده، بايد همانند تركه بـي                
  به ديگري بسپارد؟

جوي   پاسخي كه بتواند ذهن عدالت    : كند  اضافه مي وي پس از طرح اين پرسش       
رسد؛ از ايـن رو، فقيهـي         انسان را قانع و ساكت كند، براي اين پرسش به نظر نمي           

داند، بـه      استواري اسالم و اسالم را استوار براي تحقق عدالت مي          هكه عدالت را پاي   
  .رود سراغ مستند اين حكم مي

فقيه و حقوقداني در جستجوي عـدالت       صانعي ترديدي ندارد كه هيچ       آيت اهللا 
هاي او بايد در درون نظام فقهي و يا حقوقي تحقق يابـد و                آزاد نيست، بلكه آرمان   

غالب قواعد مربـوط بـه ارث چنـان صـريح اسـت كـه هـيچ مـصلحت سـنجي در                      
هاي حقوقي و يا احكام فقهي توان ايجـاد تحـول را در آن زمينـه نـدارد، و                     انديشه

  .ي كرّ و فرّ در احكام اين باب نيستهيچ فقيهي را يارا
صانعي از مطالعه اين موضوع دست نكـشد بـه گفتـه             آيت اهللا آنچه موجب شد    

خود، مدارك و مستنداتي است كه در اين مسئله اساس كـار قـرار گرفتـه اسـت؛                  
ديـدگاه  . مستنداتي كه از نظر وي بـه بـازخواني و پـژوهش فقهـي ژرف نيـاز دارد                 

 و كاوش اقوال مختلف، تساوي زن و مرد در حالت انحصار            مختار او پس از بررسي    
ارث است؛ بدين معنا كه همسر ـ خواه مرد و خواه زن ـ سهم خـود را بـه عنـوان      

  .كند دريافت مي» رد«و بقيه ماترك را به عنوان » فرض«
به واقع است و در صورتي      ها    آن ترين  ترين آرا و نزديك     از ديد وي اين رأي قوي     

دارد كه در زمان غيبـت، زوجـه          اه را نپذيريم او ديدگاهي را مقدم مي       كه اين ديدگ  
 بحث اين خواهد بود كه رد مازاد هلذا نتيج. داند را مستحق مقدار زايد بر فرض مي

از فرض به زن در صورت انحصار، نظري است كه با عدالت سـازگار و بـه احتيـاط                   
  1.تر است نزديك

  هاي باالي ديني و سياسي صبمعتبر ندانستن مردبودن در من. پنج

يكي از مشتركات پيروان رويكرد جديد فقهي تأكيد بـر معتبـر نبـودن صـفت                
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هـايي كـه ديـر        هاي باالي ديني و سياسي است؛ منصب        ذكوريت در تصدي منصب   
زماني مردان آن را در انحصار خود داشتند و با تحريم آن بر زنان، راه رسـيدن بـر                   

صـانعي صـفت ذكوريـت را در         آيـت اهللا   در ايـن زمينـه       .آن را بر زنان بسته بودند     
داند و تنها معيـار معتبـر         واليت، حكومت، مرجعيت و ديگر شئون فقيه شرط نمي        

از نظر او مردانگي خصوصيتي در قضاوت هم ندارد و حجتي           . نزد او فقه و تقواست    
ـ           قـضا نـزد او دليلـي بـر عموميـت و             هشرعي در اين خصوص نداريم و اطـالق ادل

 مجاز به تـصدي قـضا       :همانطور كه مردان از قبل امامان معصوم      . وليت است شم
هستند به همين سان زنان نيز از سوي آنان و به خصوص در مسائل و حقوق زنان                 

  .مجازند
ابراهيم جناتي نيز همين اعتقاد را دارد و در مرجع تقليـد ذكوريـت را                آيت اهللا 
كه زنانِ داراي شروط الزم، متصدي منصب       داند و از نظر او مانعي ندارد          شرط نمي 
هاي اجتماعي، سياسي، علمي، فرهنگي، اداري        همچنين تصدي منصب  . قضا شوند 

و مديريت در صورتي كه توان آن را داشته باشـند ضـمن رعايـت مـوازين شـرعي                   
ها را در رساله عمليه خود آورده         او اين ديدگاه  . نظير حجاب از نظر او اشكالي ندارد      

  .كنند به آن عمل نمايند ا كساني كه در تقليد به او مراجعه مياست ت
 اهللا سيد محمد بجنوردي معتقد است همان داليلي كه بر جواز تصدي             تاما آي 
 بـر جـواز تـصدي ايـن          هاي تقنيني يا اجرايـي از سـوي مـرد داللـت دارد،              منصب
  .كند ها از سوي زن نيز داللت مي منصب

 دقيق در روايات و آيات و اقوال         پس از پژوهش  : گويد  او در خصوص قضاوت مي    
فقها و با تكيه بر بناي عقال و فهم طبيعت قضاوت كه عبارت است از رفع خصومت               
بين متخاصمين يا احقاق حق در دعاوي حقوقي و مالي يا اجراي حدود در مسائل               
كيفري به اين نتيجه رسيدم كه ايـن معنـا جـز بـا علـم و حكـم عادالنـه حاصـل                       

به اين معني كه واجب . اي است كه ارتباط به جنسيت ندارد       شود و اين مسئله     نمي
زنان اين حق را    : گوييم  باشد قاضي مرد باشد و نه زن يا بالعكس لذا با صراحت مي            

  1.دارند كه متصدي امر قضا شوند
                                                 

 .101، ص ...سيد محمد بجنوردي، تجديد االجتهاد. 1



 رويكردي به حقوق زنان  318

در خصوص اجتهاد و افتا نيز معتقد است كه اجتهاد يا افتا امري واقعـي اسـت                 
 اجتهـاد ارتبـاط دارد، خـواه ايـن          هانسان در استنباط و تحصيل ملكـ      كه به قدرت    

او ترديدي ندارد كه در اصل اجتهـاد و         . ، يا يك مرد     قدرت و ملكه در يك زن باشد      
  1.صدور فتوا ميان زن و مرد هيچ تفاوتي وجود ندارد

شمس الدين نيز با همين شيوه موافق است و كتابي در جـواز تـصدي                آيت اهللا 
  .ي باال حتي رياست جمهوري براي زنان نگاشته استها منصب

كتاب ياد شده بر اين پيش فرض استوار است كه ميان دولت در مفهوم قـديم                
گذار و قضايي در دست يك نفر بود ـ بـا مفهـوم     آن ـ كه تمام قواي اجرايي، قانون 

جديد دولت كه قـوا و اختيـارات در ميـان نهادهـايي در چـارچوب قـانون توزيـع                    
  .شود تفاوت وجود دارد مي

كند كه آيا در شرع اسالمي جـايز اسـت زنـي كـه      وي اين پرسش را مطرح مي 
باشـد ـ بـه     داراي شايستگي علمي و ذهني و توانايي اخالقـي و رفتـاري الزم مـي   

صرف نظر از وزارت يا شغل دولتي ديگر ـ حكومت و قدرت را بـه دسـت گيـرد و     
 از سوي ديگر جامعه و مردم حق دارنـد  مثالً رييس جمهور يا رييس مجلس شود؟  

زمام امورشان را به دست يك زن بسپارند و پـست رياسـت جمهـوري يـا رياسـت       
  كابينه را به او بدهند؟

ظاهراً اين دو مسئله نزد او تالزم دارند؛ بدين معنا كه اگر ملـت حـق سـپردن                  
هـا جـايز      نـصب ها را به بانوان داشته باشند، براي بانوان هم قبول اين م             اين منصب 

خواهد بود؛ چون تفكيك ميان مشروعيت اين دو امر قابل تصور نيست؛ بدين معنا              
ها به بانوان براي جامعه       ها را بپذيرد، ولي تسليم اين پست        كه زن بتواند اين سمت    

جايز نباشد، يا جامعه حق ايـن كـار را داشـته باشـد ولـي زن حـق نداشـته ايـن                       
ن اگر با دليل شرعي يكي از اين دو مسئله ثابت شـد         بنابراي. ها را قبول كند     منصب

  .جواز دومي نيز با مالزمت قطعي ثابت است
  :كند شمس الدين اين مسئله را از دو جهت بررسي مي آيت اهللا
 اين كه آيا از نظر شرعي بـراي زن در ايـن زمينـه منعـي وجـود دارد؟                    نخست

                                                 
 .104همان، ص . 1



  319  زنان حوزه در يفقه جديد رويكردهاي :دوم جستار / دوم دفتر

هـا    كه تصدي اين مقام   بدين معنا كه دليل شرعي معتبري در دست داشته باشيم           
را مشروط به ذكوريت و براي زنان حرام بداند و آنان را فاقد شايستگي تصدي اين                

شـود كـه بـراي مـردم هـم            در اين حالت به مالزمه ثابت مـي       . وظايف قلمداد كند  
سپردن اين وظايف به زنان حرام است و حتي اگر چنين چيزي رخ دهد، باطـل و                 

  .غير شرعي است
 آيا از نظر شرعي براي مردم در اين زمينه منعي وجود دارد؟ بدين               اين كه  دوم

معنا كه دليل شرعيِ معتبري در دست باشد كه امـت را از سـپردن مناصـب يـاد                   
در ايـن   . شده به زنان منع و مردم را از اين جهت فاقد واليت بـر خودشـان بدانـد                 

هـايي بـراي زن      حالت به دليل مالزمه ثابت خواهد شد كه پذيرفتنِ چنين منصب          
جايز نيست و حتي اگر مردم زني را براي اين كار برگزيدند اين انتخـاب باطـل، و                  

  .فاقد اثر شرعي است
وي در بررسي اين دو فرض مشاهده كرده است كـه فقهـا بـه مـسئله تـصدي                   
حكومت از سوي زن نپرداخته و اساسـاً در مباحـث فقهـي خـود متعـرض شـرط                   

 همين سان متكلمان نيز در مباحث كالمي مـرتبط          به. اند  ذكوريت در حاكم نشده   
  .اند با امامت اين موضوع را نكاويده

اما پژوهشگران معاصر امامي كه مسئله حكومت را كاويـده و متعـرض شـروط               
 تصدي  هاند كه امام يا والي بايد مرد باشد و به زن اجاز             اند بر اين عقيده     حاكم شده 

اي بـاز     ن موضـع گيـريِ فقهـي بـه مـسئله          اساس ايـ  . اند  رياست وحكومت را نداده   
گردد كه مورد تسالم فقهاست و بر آن ادعاي اجماع شده و آن عبارت اسـت از                   مي

مشروط بودن منصب قضا به ذكوريت و نامشروع بـودن تـصدي قـضاوت از سـوي                 
عالوه بر اين شرط ذكوريت در مفتي كه شهرت دارد و بر آن ادعـاي اجمـاع                 . زنان

اي را كـه مردانگـي را در          آنـان ادلـه   . باني ديدگاه ياد شده است    هم شده از ديگر م    
داند دليل اشـتراط مردانگـي در حكومـت و رياسـت هـم قلمـداد                  قاضي شرط مي  

اي نصوص در كتاب و سنّت استدالل         اند و عالوه بر اين براي اين مدعا به پاره           كرده
اد شده نزد اماميه    گيري ي   از نظر شمس الدين حتي بعيد نيست كه موضع        . اند  كرده

 كالمـيِ واليـت   هدانـد ـ بـه زمينـ     ـ كه ذكوريت را در رياست و حكومت شرط مي
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  .معصوم كه مذكر است باز گردد
رسد كه     اشتراط ذكوريت به اين نتيجه مي      هوي پس از بحثي دراز دامن در ادل       

دليلي بر معتبر بودن اين شرط در دست نيـست و از سـوي ديگـر ممنـوع بـودن                    
اي زن به دليل اشتراط ذكوريت در قاضي، به مسئله رياست و حكومـت              قضاوت بر 

كند و مستلزم آن نخواهد بود كه زن اهليت حكومت نداشـته باشـد و                 سرايت نمي 
  1.لذا دليلي بر اشتراط مردانگي در رياست دولت نداريم

سيد محمد حسين فضل اهللا و شمار ديگري از فقها نيز بر همين بـاور                آيت اهللا 
  .بناي فوق همسويندو با م

 هـر    ترين تحول در مطالعات فقهي است و فرصت         ترديد اين آرا بيانگر بزرگ      بي
 حقـوق   هدهـد و بـا تـضمين همـ          گونه مشاركت را در حيات عمومي به زنـان مـي          

هـاي بـاالي دولتـي را از سـر راه آنـان             سياسي براي زنان، موانع رسيدن به منصب      
  .دارد برمي

دهد كـه      اسالمي به دست مي    هخشاني از زن در حوز    اين آرا همچنين چهره در    
اي كـه     چهـره . ترين چهره از زن در تاريخ مطالعات فقه شيعه باشـد            شايد درخشان 

 زني است كه در انسانيت با مرد برابر است؛ زيرا           هكند چهر   اين آرا از زن تصوير مي     
يه و قـصاص    اند و لذا از اين نظر در احكام د          زن و مرد از نفس واحدي آفريده شده       

 همسري است كه در بنيـان       هكنند  اين چهره همچنين ترسيم   . با هم تفاوتي ندارند   
نهادن خانواده و تكوين اقتصاد آن همدوش شوهر است و لذا در تبـادل حـقّ ارث                 

 احـسان و    هاو همچنين مادري است كه ادل     . در حالت انحصار هيچ فرقي با او ندارد       
گيرد و در صورت درگذشـت همـسر، بـر فرزنـدان      معروف و نيكي و برّ او را فرا مي     
  .صغير خود واليت خواهد داشت

كنـد كـه       اين كـه ايـن آرا زن عـالم و مجتهـد و امينـي را ترسـيم مـي                    چهارم
ــا دارد و مــي  ــد متــولّي قــضاوت و رياســت و ديگــر   شايــستگي اجتهــاد و افت توان

  .هاي باال گردد منصب
توانـد جانـشين      رخـشان مـي    برجـسته و د    هپرسش اين جاست كه آيا اين چهر      

                                                 
 .41، ص ↨ـ لتولي السلط↕ المرأ↨ـمحمد مهدي شمس الدين، أهلي. 1
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تصوير قديمي زن شود و آن را بزدايد؟ اين چيزي است كه خود زنـان بايـد آن را                   
 جديدي قرار دارند كه بايـد آن را حفـظ، و از             هاثبات كنند؛ زيرا آنان در برابر چهر      

 هآن دفاع كنند، بر غناي آن بيفزايد و پيوسته آن را به نمايش بگذارند تا آن چهـر                 
ف شده كه به جايگاه و منزلت زنان آسيب بسياري رسانده است كامالً             كهن و تحري  

بنابراين اساساً اين امـر بـه خـود زنـان بـستگي دارد تـا                . متالشي و مضمحل شود   
  .مصداقي زنده و واقعي از آن تصوير ذهني ارائه كنند
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  حقوق زنان و مادراندو گفتگو درباره : جستار سوم/ دفتر دوم 

  مجستار سو

  حقوق زنان و مادراندو گفتگو درباره 

  
  
  
  
  

آيـت اهللا العظمـي     حاصل گفتگوي آقاي دكتر مهرپور بـا        اين نوشتار    بخش اول 
: هـاي  در زمينـه  » احكام مجـازات  «و  » حقوق زن «ه   مباحثي دربار  است كه  صانعي

را به خـود    » قصاص«و  » ديه«،  »جنسيت در شهادت  «،  »لـيت كيفري سنّ ومسؤ «
  . استاختصاص داده 

حـق حـضانت    «ه  هـايي را دربـار      خبرنگار روزنامه ايـران پرسـش      در بخش دوم؛  
. شـود   به مطالب سودمندي در اين باره اشاره مي         و كند مطرح مي » كودك و فرزند  

پايان جهت اطالع بيشتر خوانندگان محترم، فتاوا و نظرات كاربردي معظـم لـه               در
  .فه گرديده استبه اين مجموعه اضا» حق حضانت كودكان«ه در حوز



  323  مادران و زنان حقوق درباره گفتگو دو :سوم جستار / دوم دفتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :بخش اول

  با آيت اهللا العظمي صانعي) حقوقدان(گفتگوي دكتر مهرپور 

  اشاره

المللي و اعالميه جهاني حقـوق       خوان نبودن حقوق زن و مرد در قوانين بين         هم
بشر، با برداشت سنتي از برخي احكام اسالمي در اين بـاره، باعـث ايجـاد شـبهات                  

ن حقوق بشر، حقوقدانان، نهادهاي مدني و سياسي، فعـاالن          بسياري در ميان فعاال   
. اجتماعي و تساوي طلبان در سطح مجامع علمـي و جوامـع انـساني شـده اسـت                 

مطالب پيش رو، مصاحبه و در واقع مباحثه علمي ميان دو فرهيختـه برخاسـته از                
را در  » زنـان حقـوق   « از دو ديدگاه، مباحـث مربـوط بـه           حوزه و دانشگاه است كه    

  :اند چهار بخش مورد بحث و بررسي قرار داده
  سن و مسئوليت كيفري؛: الف
  جنسيت در شهادت؛: ب
  ديه؛: ج
  .قصاص: د
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حضرت آيت اهللا در اين گفتگو با استناد بـه داليـل عقلـي و نقلـي و برداشـت                    
انـد كـه     هـايي را مطـرح كـرده       نوانديشانه از متون مورد استناد، نظـرات و ديـدگاه         

 تعارض و ناسازگاري احكام اسالمي و فقهـي         هات مطرح شده دربار   تواند به شبه   مي
اين گفتگو كه توسط آقاي دكتـر حـسين         . المللي پاسخ مناسب بدهد    با قوانين بين  

، 10/6/1378: هاي مهرپور انجام شده در روزنامه اطالعات طي سه شماره در تاريخ          
پس از ويرايش   اينك نيز    و هم   چاپ و منتشر شده است     10/7/1378 و   4/7/1378

  .گردد جديد، به همراه مستندسازي و برخي اضافات تقديم مي

  1سنّ و مسئوليت كيفري

 يكي از مسائل مهمي كه امـروزه در دنيـا مطـرح اسـت، مـسئله                 2:مهرپوردكتر  
 هالمللي و اعالميـ    در قوانين بين  . تساوي زن و مرد در حقوق و احكام اسالمي است         

ت بين المللي بر تساوي حقوق زن و مـرد و عـدم             جهاني حقوق بشر و ديگر مقررا     
دانيد در احكـام اسـالمي،       طور كه مي   تأكيد شده است؛ اما همان    ها    آن تبعيض بين 

هـاي طبيعـي ميـان زن و         البته تفـاوت  . هايي دارند  زن و مرد از نظر حقوقي تفاوت      
و قوانين م است؛ اما سؤال اين است كه آيا اين تفاوتها به تفاوت در احكام            مرد مسلّ 

شود يا نه؟ با توجه به قوانيني كه در بـسياري از كـشورهاي اسـالمي در                  منجر مي 
شـود   مورد زنان وضع شده است نوعي فرونگري و تبعيض نسبت به آنان ديده مـي              

هـايي كـه     ترين تفاوت  به طور كلي، مهم   . المللي سؤال برانگيز است     بين هكه از جنب  
را بـه طـور     هـا     آن شـود كـه    دسته تقسيم مـي   ميان زن و مرد وجود دارد به چهار         

  :ارائه فرماييدها   آنكنم و تقاضا دارم نظرتان را در مورد مستقل مطرح مي
                                                 

سـن و مـسئوليت     «ه  رم از فتـاواي كـاربردي در زمينـ        شايان يادآوري است جهت اطالع بيشتر خوانندگان محتـ        . 1
متن كامل سؤال سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران و جواب حضرت آيـت اهللا العظمـي                  » كيفري

  .مندان شده است صانعي، در پايان همين بخش تقديم عالقه
حوزوي نيز تا حد خارج فقـه و  آقاي دكتر حسين مهرپور داراي درجه دكتراي حقوق خصوصي بوده و در دروس  . 2

ايشان، پس از پيروزي انقالب اسالمي سوابق مختلـف علمـي و اجرايـي را در كارنامـه      . اصول تحصيل كرده است   
استاد دانشگاه، قاضي دادگستري، عـضو حقوقـدانان شـوراي نگهبـان، معـاون قـضايي                : خود دارد كه از آن جمله     

 هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، معاون حقـوقي            رئيس قوه قضائيه، مشاور رئيس جمهور و رئيس       
 ... .هاي فقهي مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و  و بررسي
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يكـي از مـسائلي كـه در        . اسـت » سن و مسئوليت كيفـري    «اولين مسأله در مورد     
اگر سن كسي كه خالفـي انجـام داده         . مسئوليت كيفري افراد نقش دارد سن آنهاست      

 متوجـه  كيفري مسئوليت و گردد  رعي نرسيده باشد، طفل محسوب مي     به حد بلوغ ش   
 رسـيده  شـرعي  بلـوغ  حد به كه شود  مي افرادي متوجه كيفري مسئوليت. شود  نمي او

 سـال   پـانزده  سال تمام قمري و براي پـسران         نُه دختران براي شرعي بلوغ حد. باشند
پسرها به بلوغ شـرعي      سال قبل از     ششبنابراين دخترها   . تمام قمري مقرر شده است    

 شـوند،   مـي  مجازات پسرها از كمتر سني در دهند، انجام خطايي اگر طبعاً و رسند  مي
 پسر اگر ولي شود  مي مجازات خودش شود مرتكب خالفي اي   ساله ده دختر اگر يعني

  .ندارد كيفري مسئوليت دهد، انجام جرمي اي سالهدوازده 
ه در جهان و اسـالم حـل شـده، ايـن            يكي از مسائلي ك    :صانعيآيت اهللا العظمي    

شـود؛ امـا     است كه طفل مسئوليت ندارد و وقتي به سن بلوغ رسيد، مـسئول مـي              
پـذيري   چرا در اسالم سن تكليـف و مـسئوليت        «: شبهه شما در اين مورد است كه      

  »است؟دختر و پسر تفاوتش زياد 
 ايـن  .سـالگي  پـانزده شود و پـسر از   ف مي سالگي مكلّ نُهدختر از    :به بيان ديگر  

 هـاي   مجـازات   انـواع  ر است و هـم در     در اعمال عبادي مؤثّ     هم ،تفاوت سن تكليف  
هند، اگر   د را خراش مي  نش   ساله دزدي كند كمي از ناخ      هشت اگر دختري    ؛قانوني
 سيزدهكنند؛ اما اگر پسر      دستش را قطع مي   با شرايطي    ساله دزدي كند،     دهدختر  
تفـاوت سـن    . شود و دستش قطع نمي    ندده دزدي كند ناخنش را خراش مي     ساله  

 ســال دانــستيد و آن را بــه جنــسيت دختــر و پــسر شــشبلــوغ دختــر و پــسر را 
  .برگردانديد
يكـي تفـاوت دختـر و پـسر در سـن            : اي كه طرح كرديد دو جنبـه دارد         مسأله

  . مجازاتتكليف و ديگري در سنّ
ختـر و پـسر      بايد بگويم كه به نظر ما تفاوت سـن تكليـف د            : اول هدر مورد جنب  

 و سـن بلـوغ      1 سـال  سـيزده  سن بلوغ دختر     ؛ سال است  دو سال نيست، بلكه     شش
                                                 

براي اطالع بيشتر خوانندگان محترم از نحوه استدالل و استنباط موضوع فوق، توسط حضرت آيـت اهللا العظمـي                   . 1
  .مراجعه شود» بلوغ دختران«وع  با موض7 صانعي به كتاب فقه و زندگي، شماره
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 دو سال بـا     ، دختر و پسر در بلوغ عبادي و تكليفي        بنابراين 1. سال است  پانزدهپسر  
 منافاتيرساند و با مسائل حقوقي هم        هم فاصله دارند و اين به جايي هم ضرر نمي         

  قبل از بلوغ جنسيِ    دختر، اند كه بلوغ جنسيِ     هم پذيرفته  ي پزشكي در دنيا . ندارد
شوند؛ ولي    سالگي بالغ مي   سيزده درصد دخترها در     70 است و ثابت شده كه       پسر
هـا    آن كنند و غـدد جنـسي       سالگي حالت مردانگي پيدا نمي     سيزدهها در سن     پسر

 بلوغ جنسي در دختر و پسر تفاوت تكـويني دارد و قابـل              ،بنابراين. كند ترشح نمي 
 ابتدا  ها و عاليم،    از باب نشانه   اسالم در بحث عبادات و سن تكليف      . كار هم نيست  ان

، آن  كنـد  مـي  و بعد از آن به سن تكليف اشاره          نمايد ميبه رشد غدد جنسي توجه      
 ،از نظر حقـوق مـدني     . اي در غدد جنسي بروز نكرده باشد       هم در صورتي كه نشانه    

؛ در  هم مطرح است  » رشد «، نيست  مالك  جنسي دانيد فقط بلوغ   طور كه مي   همان
�: فرمايد قرآن به مسئله رشد اشاره كرده مي       ���M �L � � �a� � +�? �F	� �2 +� �� 3���R ���� �G �\b��� �F. +

 »\D ����+�.2   دختر و پسر چند سـال        مهم نيست سنّ   ،در اجراي قانون مدني   بنابراين 
 هـم باشـد     به عنوان مثال انسان، گرچه نابالغ     . است» رشد« باشد، آنچه مهم است   

ف توانـد در آن تـصرّ      گيرد و مي    وقتي رشيد شد، اموالش در اختيارش قرار مي        ولي
  3.كند

يعني » رشد«.  معتبر است  »رشد«از نظر قانون مجازات هم       :در مورد جنبه دوم   
  عملـش مجرمانـه بـوده و       كنـد  علم و آگاهي در حدي كه فرد بداند كاري كه مـي           

 يعنـي اگـر     .ستحقاق مجازات معتبـر نيـست      در ا   سن و سال   ون دارد   مجازات معي 
كـه عملـش اسـتحقاق جـزا         و اين  علم به جرم     ، ساله هيجده ساله يا    شانزدهپسري  

كشي با سـيلي      كسي كه آدم   حتي .ه است درشد نكر در حقيقت   نداشته باشد،   دارد  
كـسي كـه   و . كـشي نـدارد   زدن در نظرش تفاوتي نداشته باشد، علم بـه جـرم آدم          

  . نشده باشد، قابل مجازات نيستجرمي به او تفهيم

                                                 
 .2268، مسأله  توضيح المسائل آيت اهللا العظمي صانعي��رسا: نك. 1

  ).6، آيه )4(النساء . ( »، ديديد اموالشان را به خودشان بدهيد]عقل و حسن تدبير امور [ رشدي پس اگر از آنان«. 2
عنـوان جنـون يـا     ن بعد از رسيدن به سنّ بلوغ بـه     توا  هيچكس را نمي  « : 2، تبصره   1210 قانون مدني، ماده  : نك. 3

  .»عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد 
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� =� D «:ما حتي به حديث    �# �g" D KL �H +#���  ��� �Y �=  �0 �� !��� : �= �0 K'u��  K?C X� �§ X �+#?, 0�= � 
 �z� �L\	� �C  K? �H X ��.5, ��  �=  �C +��	�� 0 K?� �H X �¼�.?�«،1     قلمِ تكليف از سه كس برداشـته شـده  :

و عقل يافتن و خوابيده تا زماني       ازكودك تا بالغ گردد، از مجنون تا زمان هشياري          
 . صباوت مطرح است نه سـن بلـوغ        جا  اين اشكال كرديم كه در      ، هم كه بيدار شود؛  
 محـتلم شـد عقلـش        كـه   كـسي  نوعـاً  ،ي جمع شدن حواس اسـت     ااحتالم به معن  

  در كنـار    در اين حـديث،     است و به همين دليل     ه رشد عقلي   نشان ،احتالم. رسد  مي
 هنـوز   ،كـسي كـه محـتلم نـشده       .  اسـت  بيده ذكر شـده   خوا  انسان  ديوانه و  صبي،

 و سـپس از آن    گيـرد      مي ي تصميم  در غالب موارد   افكارش جمع نشده است؛ چون    
شـود و فـرد را از حالـت           ح غدد جنسي باعث تغيير روحيه مي      اگر ترشّ . گردد  برمي

 دختـر  تفاوتي ميان    ديگر ،كند  گيري عجوالنه خارج مي     صباوت و كودكي و تصميم    
ـ كه دختـر زودتـر و   ها    ميان آن به رشد رسيدناين تفاوت. شويم نميائل  قپسرو 

  ... .بنابراين شرط اصلي در مجازات رشد است نه سنّ.  تكويني استپسر ديرتر ـ،
 مطلقـاً مجـازات     ، پـسر   چـه   دختـر و   چه  ما معتقديم طفل و صبي     ؛به هر حال  

 خواهنـد   كـساني كـه مـي     .  مجـازات دارد   ، همراه با درك و شعور     جرمِبلكه   ؛دنندار
 را در جلـوگيري از مجـازات داخـل كننـد،      ـ يعني يك امر تكـويني ـ  سنّ] تنها[

 كه اجمـال هـر     اشكال دارد،  كارشان هم از نظر عقلي و هم از جهت نقلي و شرعي           
  .دو را عرض كردم

 ما به هر حال يك مالك خـارجي ملمـوس بـراي متمـايز كـردن                 :مهرپوردكتر  
تكليـف مـردم      قرار دهيد  »رشد «مالك را اگر شما   . زم داريم ل ال ساگ از بزر  صبي ،

باالخره بايد . در قانون مدني هم، در حال حاضر تكليف روشن نيست. روشن نيست
 او زمـاني  چه از و دانيم  اين شخص را كودك مي     زمان و سنّي  مشخص شود تا چه     

  .كنيم مي محسوب بزرگ را
چـون  .  اينكه بحثي ندارد   !قرار دهيد   سنّ  كه شما مالك را     مانعي ندارد  2:استاد

وقتـي  امـا    قرار دهيد،     را  سنّ ،شما طبق مبناي غالب   . مقررات حكومتي است  جزء  
                                                 

 .11، ح 4 العبادات، باب ↨ـ، ابواب مقدم45: 1 وسائل الشيعه. 1
 .منظور آيت اهللا العظمي صانعي است تا پايان اين مصاحبه. 2
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 سـاله بـه   چهـارده  اين فـرد  كنيدادعا توانيد  ميمورد خالفي براي آن پيدا كرديد،    
 در اينجـا   و كسي را كشته است،رشد رسيده است و با تشخيص يا با سبق تصميم    

  .شود االن رفتار ميسگ مثل بزرديگر با او
 با   و اوريمبي كيفري مسئوليت در را غالب مبناي اين توانيم  آيا مي  :مهرپوردكتر  

  دختر و پسر يكسان برخورد كنيم و سن بلوغ را مالك قرار ندهيم؟
طـور رفتـار كرديـد و          چطـور در مـورد رأي دادن ايـن         ! چه مانعي دارد؟   :استاد

 دنيـا   همعتقدم اگر فقه اسالم به درستي پياده شود، هم         بنده   1اشكالي پيش نيامد؟  
  .شوند در مقابل آن تسليم مي

 صـحبت  موضـوع  ايـن  مـورد  در تـر   اگر ممكن است كمي مفصل     :مهرپوردكتر  
ها را به طور مجزا بررسي كنيم، آيا مـالك مجـازات در              مجازات بخواهيم اگر. كنيد

 تأثير ندارد؟» جنسيت«است و » رشد« موارد ههم
. 2 ، حـدود  .1: دنشـو   به سه دسته تقسيم مي     انواع مجازات  به طور كلي،     :ستادا

قصاص جزء حدود نيست چـه قـصاص نفـس و چـه قـصاص                .قصاص. 3 ،تعزيرات
  . عضو
 بـر    و سنّ دختر و پسر در جـاري شـدن حـدود تـأثير دارد              .در باب حدود  اما  . 1

 گناهاني كـه حـد      ؛دشو  سال حد جاري مي    پانزده سال و بر پسر از       سيزدهدختر از   
زنـا  مـثالً   . شود، يا منشأ جنسي و يا منشأ غيرجنـسي دارنـد           تعيين مي ها    آن براي

در گناهـاني كـه     .  همين طور قـذف    ،گناهي است كه منشأ آن غريزه جنسي است       
چـون هـم اسـالم      . شود غريزه جنسي است سنّ دختر و پسر لحاظ مي        ها    آن منشأ

شـود و هـم در عـالم         ر از پسر ظـاهر مـي      تصريح دارد كه غريزه جنسي دختر زودت      
  و نـشانه    در اينجا براي بلوغ دختر و پـسر يـك امـاره            سنّ. تكوين ثابت شده است   

رسند و ممكـن      سال به بلوغ سني مي     پانزده سال و پسر در      سيزدهدختر در   . است
 ،كـنم اخـتالف در مجـازات       فكـر نمـي   . است مرتكب جرم و خطاي جنسي بـشوند       

                                                 
در صفحات قبل، مسأله تفاوت سن دختر و پـسر را در بلـوغ عبـادي و تكليفـي و                    ) دام ظلّه (البته حضرت استاد    . 1

ولي در اينجا با مبنـاي غالـب و قـانون كـه صـرفاً سـن را در مـسئوليت                     . اندمسايل حقوقي پذيرفته و شرح داده     
پـسران و   آيند و با تنظير اين مسأله با مسأله رأي دادن، سن مـساوي              دهند، كنار مي  كيفري مالك عمل قرار مي    

 . فرماينددختران را در تعيين مجازات قبول مي
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سـرقت و    امـا گناهـاني ماننـد        .گـردد   اختالف تكويني برمي   تبعيض باشد؛ چون به   
 اگر فرد اقـرار     ،در سرقت . دن كه منشأ غيرجنسي دار    هستندشرب خمر از گناهاني     

شود چون اقرار معنايش اين است كه خـودش گنـاهش            به سرقت كند مجازات مي    
تـر در   دخچرا  آيد كه    اشكال پيش مي  اين  دوباره  . را قبول دارد و بايد مجازات شود      

 اگـر   جـوابش ايـن اسـت كـه       ! د؟شو  سال مجازات مي   پانزده سال و پسر در      سيزده
?�#+� K?C X  «: حديث معيار را  گيـري   بگيريم، فردي كه محتلم شده قدرت تـصميم       » §�

 از حالت كودكي خارج شده و بـه زن           زيرا دارد؛ حاال تفاوت ندارد زن باشد يا مرد،       
شـود   در حقيقت معيار مجازات ايـن مـي       . يا مرد تبديل شده و ديگر كودك نيست       

شـد، ديگـر   خود   جرم متوجه و  آيه برايش خوانده شد    ،كه وقتي فرد به بلوغ رسيد     
سالي مرتكب جرم شده است؛     در حالت كودكي مرتكب جرم نشده و در حال بزرگ         

 به   زودتر بر طبيعتش در موقع خاصي      بنا ،دختر. يعني در حالت مردانگي و زنانگي     
و پسر در موقع خاص ديگري      رسد م مي لُح .   ت سبب ايـن نـشده     بنابراين باز جنسي

به تعبيـر شـهيد مطهـري در كتـاب          . كه يكي زودتر مجازات شود و ديگري ديرتر       
 تـساوي   ،تفـاوت و در واقـع     بلكـه    اين تبعـيض نيـست،       ،نظام حقوق زن در اسالم    

  1.است
 ،ج دختـر  ي ازدوا  مقطـع سـنّ    ، به هرحـال در نظـام قـانون مـدني          :مهرپوردكتر  

هـا    آن البتـه . باشـد  طور همين شايد هم ديگر كشورهاي در. است پسر از تر پايين
 عـالم  و طبيعـت  در كـه  حالي در گذارند، نمي تفاوت بلوغ و رشد سن بين معموالً
  .دارد وجود تفاوتي چنين تكوين

 در مسئوليت جزايي و مسائل حقوقي آنچه مهم است، رشد         ،طبق فرمايش شما  
البتـه  . و اين محرز است كه رشد دختـر زودتـر از رشـد پـسر اسـت                عقالني است   

محسوب كـرد؛ چـون شخـصيت دختـر         دختر   براي امتيازي را تفاوت اين شود مي
                                                 

تر   تر و ناقص    تر و پست    كه مرد يا زن جنس برتر است و ديگري جنس پايين            ها به هيچ وجه به اين       اين تفاوت ... « . 1
بـه  ها را براي اين       قانون خلقت اين تفاوت   . ها منظور ديگري داشته است      قانون خلقت از اين تفاوت    . مربوط نيست 

ها را به اين منظـور        قانون خلقت اين تفاوت   [...] تر كند     وجود آورده است كه پيوند خانوادگي زن و مرد را محكم          
نظام حقـوق زن    . ( »ادگي را ميان زن و مرد تقسيم كند       ايجاد كرده است كه به دست خود حقوق و وظايف خانو          

   ).160 ـ 159: در اسالم
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 مـالي  امـور  در پسر از زودتر تواند مي دختر. گيرد زودتر از شخصيت پسر شكل مي     
 دكـر  ادعـا  تـوان  ف كند و مسئوليتش هم بيشتر است و حتي مي تصرّ و دخل خود
 بايـد  و گرفت نظر در يكسان را پسر و دختر نبايد هم دادن رأي و انتخابات در كه

  . قائل شدبيشتري ـ از نظر سنّي ـ، سهم دختر براي
 سـاله بيـشتر     سـيزده در مسائل اجتماعي هم بايد اين نظر را داشت كه دختـر             

 در  كند و رشد عقالني و اجتماعي بيـشتري دارد؛ امـا           مسائل اجتماعي را درك مي    
در علـوم انـساني جديـد و     زيـرا    .گونـه نيـست     اين مسائل ايـن    ه هم ،عرف و عادت  

 غـدد  شـدن  فعـال  در جـنس  تفـاوت  كه اند  پذيرفته ،روانشناسي رشد و شخصيت   
 مـؤثر  هم عقالني رشد در جنس تفاوت كه است نشده تأييد اما دارد؛ تأثير جنسي

 .است
غدد جنسي نيست؛ بلكـه     هيچگاه رشد عقالني، تابع     . حق با شماست   :استاد

هـاي حقـوق      مسئوليت . ديگر است  عوامل و   ، تربيت تابع وراثت، محيط، اجتماع   
مدني هم تابع بلوغ است و هم تابع رشـد؛ چـون درك مـسائل مـدني نيازمنـد                   

   خواهـد خانـه بخـرد        كسي كه مـي   . رف لحاظ سنّ كافي نيست    تجربه است و ص
. آيد با گذشت زمان به دست مي خريد و فروش داشته باشد و تجربه هبايد تجرب

فرد بايـد رشـيد     . در امور مالي و در حقوق مدني و ازدواج احتياج به رشد است            
 هامـا دربـار    . هـم باشـد بايـد رشـيده شـود          1ثــيبه . باشد تا بتواند ازدواج كنـد     

 ايـن ديگـر احتيـاج بـه         ؛كه دزدي بد است    كه حدود دارند؛ مثل اين     هايي جرم
 يـا اگـر     ؛ كـافي اسـت    ،ين كه بفهمد دزدي بـد اسـت       رشد و فرهنگ ندارد، هم    

 بـراي مجـازات او كـافي        ،اش را براي فرد خوانده باشند كه دزدي بد اسـت            آيه
 جرمي را بفهمد، رشد جزايي پيدا كرده و كسي كـه رشـد              كسي كه بديِ  . است

در  گنـاه و جـرم را        ،به طـور كلـي انـسان      . جزايي پيدا كند، قابل مجازات است     
 فهمد، منتها اسالم اين را منوط كرده به بـروز           ل از سنّ بلوغ مي     قب غالب موارد 

                                                 
حتي چنين زنـي هـم كـه بـاكره          ). بيوه   ( زدواج كرده و شوهرش را از دست داده       شود كه ا    ثيبه به زني گفته مي    . 1

؛ دربـاره حكـم     نيست بايد به حد رشد در امور رسيده باشد تا براي ازدواج مجدد نياز به اذن پـدر نداشـته باشـد                     
  ).415رساله توضيح المسائل معظم له، ص : نك. (دختري كه باكره نيست
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فهمـد كـه سـر راه مـردم را            اي مـي    ا هـر بچـه    لّا مردانگي و زنانگي، و    هاي  نشانه
اسالم فقط بـه ايـن دليـل كـه          . جرم است ها را خالي كردن      و جيب آن  گرفتن  

درك ذر است، حدود براي آن قرار نـداده اسـت؛ امـا             دگدرك دوران كودكي زو   
ــدود دارد    ــست، ح ــذر ني ــه زودگ ــانگي ك ــي و زن ــا  . دوران مردانگ ــابراين م بن

رشد در جرم و ارتكـاب جـرم      . خواهيم در مورد كل رشدها يك نظر بدهيم         نمي
شود؛ اما اسالم تصميم در مورد رشد قبل از سـنّ بلـوغ را             خيلي زود حاصل مي   

ا تـصميم   دانـد و تـصميم بعـد از تكليـف ر            تصميم قبل از اجتماع حـواس مـي       
بـه قـول    . شي بـد اسـت    كـ    ساله بفهمد آدم  شش   هممكن است بچ  . ساالنه بزرگ

گويد   فقط اسالم مي  . فهمد   خيانت در امانت را مي      بديِ  بچه هم  ،مرحوم فلسفي 
ـ  امـا هنـوز ح     ،هنگامي كه درك هـست، آگـاهي هـست         م نيـست؛ تـصميمات     لُ

ز تـصميمات   زمـاني كـه فـرد ا      . كند  سازد و خراب مي     كودك مي . كودكانه است 
كـه چـه زمـاني از تـصميمات          اما اين . كودكانه خارج شد مسئوليت جزايي دارد     

دختر بر حسب طبع و غالـب از        . شود بستگي به تكوين دارد      كودكانه خارج مي  
  . سالگيپانزدهشود و پسر از   سالگي از كودكي خارج ميسيزده

قبل   ـ زاييرشد ج بلكه  نه رشد به صورت مطلق ـ  كلي اين شد كه رشدهنتيج
از سنّ بلوغ هست و كودك ممكن است مرتكب آن شود؛ اما آن ارتكـاب، ارتكـاب                 

اين را هم ما قبول داريـم، هـم اسـالم گفتـه اسـت و هـم تكـوين                    .  است كودكانه
  .گويد مي

  نقش جنسيت در شهادت

در مورد اعتبار شهادت . است» شهادت«دومين مسأله در مورد  :مهرپوردكتر 
قانون مجازات در باب شهادت، به مـوارد        .  يكديگر تفاوت دارند   هم، زن و مرد با    

 فقط قتل خطايي با شهادت دو ، اين مواردهدر ميان هممتفاوتي اشاره دارد كه 
اگر اشتباه نكنم در دو مورد ديگر هم شهادت سه          . شود  مي زن و يك مرد ثابت    

 مـوارد   هقيـ يا چهار زن عادل به عالوه يك يا دو مرد عادل مسموع است و در ب               
حتـي  . شـود   كند و شهادت زن پذيرفته نمي        گناه را ثابت مي    ،فقط شهادت مرد  
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 شهادت دو زن برابر بـا شـهادت         ،در مواردي كه شهادت زن پذيرفته شده است       
 1. نصف اعتبار شهادت مرد را داراست      ،يك مرد است و بدين ترتيب شهادت زن       

در اكثـر امـور كيفـري،       من در باب فقه هم احصا كـردم، معمـوالً در فقـه هـم                
شهادت زن پذيرفته نيست و فقط در امور مالي است كه شهادت دو زن عـادل                

البته در اين زمينه مـستند قرآنـي هـم          . با شهادت يك مرد پذيرفته شده است      
+� � :داريم ����� �̀ (2 0 �0�H ��. �F �R ��� �� �F �n�? ��� �� 6�D �� �� �� ¹P �̀ �� �� � �A�# �̀ �2 �a\ ���H � �� �L�M ��� �L�.2    در قـرآن 

چند مورد ديگر هم در باب شهادت آمده كه اسمي از زن و مرد بـه ميـان نيامـده                    
���e �: يكي در باب زناست    .است �F� �R ��� �G�
 �2� �
 �\�6� � �H � �� �+�� �-�	 �u �&�z� �L\ � �� �H �0H���� ���،3 � ��

�� �!½  �� �� �F �n�? ��� �� �+ �������a �0 � �� �n �C�5��� �A6�  �H + ���	 � 3� �G �
 �2�D �0 �F�. �#  در مورد وصيت    ي ديگر 4.�=�
و طالق است كه فقط دو شاهد عادل ذكر شده است و سخني از زن و مرد بـودن                   

در روايات و احاديث هـم اعتبـار شـهادت دو زن برابـر يـك مـرد                  . در ميان نيست  
  .مطرح است

قـوق   ح هالمللي سؤال است و خود من چند سال پيش در كميتـ            در سطح بين  
چـرا شـما اعتبـار شـهادت زن را نـصف مـرد              : بشر مورد خطـاب واقـع شـدم كـه         

اين :  آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، يكي از آقايان از من پرسيد            !دانيد؟ مي
چـرا شـما بـراي      . فهمنـد و درك دارنـد      اند، مي  ها به اندازه من تحصيل كرده      خانم

  !شهادت آنان ارزشي نصف من قائل هستيد؟
 در ارزش افـراد     ، بحث كلي اين است كه نبايد نژاد، جنسيت و ماننـد آن            :استاد

�a�D �� 9�;]�:  چرا كه  تأثير بگذارد  �� �W �0 � �+ ���	 �� �# �7 � �a�b�5، � �� �C�� 9¤ �5�a �0 � �+ ���� �# �7�,�6�  (��D
                                                 

قتـل  : ب. شـود    شهادت دو مرد عادل ثابت مـي       قتل عمد با  : الف«: ات اسالمي آمده است   قانون مجاز  237در ماده   . 1
مرد عادل و قسم مدعي ثابـت       شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك                    

 . »شود مي
   .)282 ه، آي)2(البقره . (» زن دو و مرد يك نبود مرد دو اگر و گيريد، گواهى به مردانتان از و دوگواه«. 2
  ).4 ه، آي)24(النور . (»چهار گواه نياورندگاه  و كساني كه زنان پاكدامن را به زنا نسبت دهند آن«. 3
  ، )4(النـساء  (. » خودتـان بـر آنهـا گـواه خواهيـد     از] مرد[و از زنانتان آنان كه كاري زشت ـ زنا ـ كنند چهار تن   «. 4

 ).15 هآي
 ).13 ه، آي)49(الحجرات (. »ك مرد و زن بيافريديم را از يما شما«. 5
  ).6 ه، آي)39(الزمر . (» ـ آفريد(آدم شما را از يك تن ـ يعني «. 6
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X;�a�D ���D 9� �� �W �0 � �+ ���	 � 9P ��= �P �" �= �Y.d�D i�1  ،k ( �� �� �G�#�� �P �4�� �i �<� �= ���� �%� ���� �i �� (�� �" ���G��� �< �= 
] �\���?���
 �i�b �� �\ ��� �c�mj2       تفاوتي ميان مرد و زن نيـست       ، با توجه به اين آيات و روايات  .

 ما هم اين اعتقـاد را       3.تواند قاضي شود     اين است كه زن مي     .نظر مقدس اردبيلي  
ولي فقيـه   د  توان  به نظر ما زن مي    . دان   ديگران هم چنين چيزي را اعالم كرده       ،داريم
 مرد بـودن    4.دانم  بنده در فقاهت، مرجعيت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمي          . شود

تواند فقيه شـود؛   بنابراين زن مي. نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقليد بودن  
	�F ��  �e��e �� ���5 «. تواند مرجع شود    مي ̧��� P��د، جنـسيت   الرسل باشـ    فقيه بايد امين   5،»

� �b KLf#G�� e�2«. اينجا مطرح نيست  c� e�.'a«.6     ايـن حـديث    .  علما وارث انبيا هـستند
بينيم   پس مي . فقط در مورد علماي مرد نيست و جنسيت در آن لحاظ نشده است            

اسالم از نظر شخصيتي نه يك مورد نه دو مـورد بلكـه در دههـا مـورد شخـصيت                    
�a� 0}��� « فقط در يك حديث داريم. مساوي براي زن و مرد قائل شده است��b X�

�a�H�4$ 0 3��.R +#GH +�	 P`2«.7            اين حديث هم مساله غالب است كه گفتـه اسـت 
چـه   ، اسـت   علمـي و فقهـي     نظـر   آنچه اهميت دارد   در واقع، . برويد سراغ يك مرد   

 چه كسي گفتـه نظـر       صاحب نظر علمي و فقهي زن و چه مرد باشد تفاوتي ندارد؛           
چطـور  . يـست  مسلم است اين نظر اسالم ن      !ش و نظر مرد با ارزش است؟      ارز  زن بي 

  !ارزش دانست؟ ، بيبا آن مقام و منزلترا  3شود نظر حضرت فاطمه مي
 ، مرجعيت او، رهبري اوزنت وقضا گونه كه قبالً اشاره شد ـ   ـ همان به نظر من

                                                 
 .)195 ه، آي)3(عمران  آل(. »اي از شما را، از مرد يا زن، تباه نكنم  عمل كنندهمن كار هيچ«. 1
 .6، ح 75، باب ، كتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس89: 12 الوسائل مستدرك. 2
  .15: 12 والبرهان ↕مجمع الفائد. 3
انـد؛ و   ها به كسب علم تشويق شده       توان مخصوص مرد دانست؛ چرا كه همه انسان         تحصيل علم و اجتهاد را نمي     «. 4

توانـد تمـام    اما مسأله قضاوت و مرجعيت و واليت و رهبري از مسائلي است كه عقيده بنده اين است كه زن مـي                    
 و همـه زنـان بـا فـضيلت          3و زينب و ام كلثوم     3زهراو مراتب را دارا گردد و در مورد زن، بايد به            اين مراحل   

؛ 3 ـ  1، س 37 ـ  36: 1اسـتفتائات قـضايي   : و همچنين نـك  ) 10، س 20: 1مجمع المسائل . ( »عالم نگاه كرد
  .311 ـ 310: احكام بانوان

 .6، عن رسول اهللا5ح علمه و المباهي به، ، كتاب فضل العلم، باب المستأكل ب46: 1الكافي . 5
 .7، عن الصادق2 العلم وفضله وفضل العلماء، ح ↨ـ، باب صف1جلد  ،همان. 6
 هاي ما را مبادا دعواي ميان خود را به حاكمان جور احاله دهيد بلكه نگاه كنيد در ميان خودتان چه مردي قضاوت       «. 7

  ).7الصادق، عن 5ح ، 1، باب ...ضي و ، ابواب صفات القا13: 27لشيعه وسائل ا. ( »داند و او را حكم قرار دهيد مي



 رويكردي به حقوق زنان  334

. سـت م ا  و رياست جمهوري او هـم پذيرفتـه شـده و مـسلّ             1پذيرفته شده، شهادت  
 »سياسـي از رجـال     «:حتي در قانون اساسي در مورد رياست جمهوري آمده است         

  .جمهور شود  كه زن هم بتواند رئيسباشد
جمهور شدن زن مـانعي       آيا از نظر شرعي و قانوني در مورد رئيس         :مهرپوردكتر  

  !وجود ندارد؟
  .اند  منعي ايجاد نكرده از شرع و قانون نه، هيچ كدام:استاد
   در مورد واليت فقيه چه؟:ورمهرپدكتر 
اگر شما قضاوت زن را بپذيريـد       . هم اشكالي وجود ندارد    فقيه   در واليت  :استاد

رهبـر  س اردبيلي احتمالش را داده است، ديگر پـذيرفتن          ام و مقد   كه بنده پذيرفته  
��e  «:شما وقتي گفتيد  .  مانعي ندارد  شدن �F �� �5��� �� �! ��� �J� �L\ �u �C «،2     را   در واقـع واليـت 

 ايـن   3 در كتاب واليت فقيه    9محضرت اما .  زن و مرد ندارد    فقهاايد؛ چون    پذيرفته
آنجا هم گفته نشده كه منظور از علما، علماي ذكـور اسـالم             . حديث را آورده است   

  .مرد و زن نداردو  حصون اسالم هستند فقها. است
  4.درسانن  بعضي از احاديث هستند كه خالف اين مطلب را مي:مهرپوردكتر 
هـا هـم مظلوميـت        آن  تمـام  هريـش .  آن احاديث ضعف سند دارنـد      ه هم :استاد

يعنـي آن احاديـث را      . يك روايت معتبر در اين مورد نداريم      .  است 9احضرت زهر 
ارزش جلـوه دهنـد و نگذارنـد جامعـه از نظـرات و               جعل كردنـد تـا ايـشان را بـي         

 در كتاب القـضاء     ; تندعمده آن روايات را صاحب مس     .  ببرند هاي ايشان بهره   ارزش
  5.اند نقل فرموده

                                                 
 متعارف است ـ بـين زن و مـرد دراسـالم تفـاوتي      اصوالً شهادت به عنوان يك اماره نه يك دليل ـ امروزه در دنيا «. 1

نـوان يـك دليـل      و اما شهادت در اسـالم كـه بـه ع          . اي به قدر اماره بودنش معتبر است        ندارد؛ و هر اماره و قرينه     
حجت است در غير مورد مالي كه در قرآن آمده ـ آن هم با توجه به عدم آشنايي كامل زن به مسائل مـالي كـه    
شهادت دو نفر از آنان به جاي يك نفر مرد است ـ به نظر فقهي اينجانب در بقيه موارد همانند مرد است، و يـك   

  ).788، س 275، ص 3المسائل ج مجمع . (»باشد ه با يك مرد عادل همانند ميزن عادل
 .3، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 38: 1الكافي . 2
  .66: واليت فقيه. 3
؛ محتواي كلي اين روايـات ايـن   96 ـ  94، كتاب النكاح، ابواب مقدمات النكاح، باب 178: 20وسائل الشيعه : نك. 4

  .با آنها مشورت نشوداست كه بهتر آن است كه از زنان اطاعت نشده و در امور 
 .36 ـ 35: 17مستند الشيعه : نك. 5
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 يـك   بلكـه  ؛ شهادت امتيـاز نيـست     : اوالً بايد بگويم   ؛اما در مورد اعتبار شهادت    
 امروزه در دنيا شهادت مطرح نيست، آنچه مطـرح اسـت قـرائن              :ثانياً. دردسر است 

است در واقع امروزه شهادت از آن جهت كه شهادت است، معتبر نيـست، بلكـه از                 
آيا كسي تا به حال گفته ميان زن و         . كه اماره و نشانه است، معتبر است      آن جهت   

مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود دارد؟ بسيار نادرند كساني كه بين زن و مـرد در     
بلكه شايد چنين افرادي از صاحبنظران وجـود نداشـته          . اند قرائن تفاوت قائل شده   

دنياي امروز اصـالً    .  است نه شهادت   آنچه در دنياي امروز مطرح است قرينه      . باشند
اين . ايم شهادت ما را ندارد؛ شهادت خاص خودش را دارد كه ما هم آن را پذيرفته              

  .در مورد قسمت اول بحث شما
چـرا شـهادت دو زن عـادل پذيرفتـه          «: قسمت دوم بحـث شـما ايـن بـود كـه           

مـسأله را   بنده دليـل ايـن      » !شود؟  مي  شود؛ اما شهادت دو مرد عادل پذيرفته       نمي
سر و كـارش بـه      ،  خواهد زن  كنم كه چون اسالم نمي      مي يهطور توج  براي خود اين  
 چنين حكمي صـادر كـرده       آنجا رفت و آمد كند،    د و هر روز به      بيافتدعوا و دادگاه    

دار اسـت،    اگـر خانـه   . دهيم زن به كار خودش رسـيدگي كنـد         ما ترجيح مي  . است
 به اين سو يشايد جامعه روز. ا انجام دهدر است، كارش راگر متفكّ. داري كند خانه

هـا  بعضي از زن  . رتر از نقش مردها باشد     بسيار مؤثّ  ،پيش برود كه نقش زنان در آن      
تـوان   بيني هم مـي    با توجه به اين پيش    . استعدادشان به مراتب باالتر از مردهاست     

دت در اداي شـها   . هـا از كارشـان بيكـار نـشوند         گو بود كه اسالم خواسته زن     پاسخ
هـا   اسالم خواسـته زن   . وجود ندارد ن   به دادگاه رفتن و برگشت      گرفتاري چيزي جز 

در .  نشده استتضييعها ساقط و حقي  گرفتار دردسر نشوند؛ و گرنه امتيازي از زن
خواست شخـصيت زن را      اگر مي . اسالم هدف خرد كردن شخصيت زن نبوده است       

 ،برتري نسبت به شهادت دارد     بسيار   هخرد كند كه حق حكومت و واليت، كه مرتب        
  1.داد به آنان نمي

                                                 
امتيازي در موضوع شهادت از زنان سـاقط نـشده و حقـي تـضييع نـشده                 : همان گونه كه حضرت استاد فرمودند     . 1

معظم له به طور مفصل در رابطه بـا شـهادت زنـان و              . است و اسالم هدفش خرد كردن شخصيت زن نبوده است         
بررسي فقهـي شـهادت زن در اسـالم، تـأليف حجـت             : نك. اندتعداد را به بوته بحث نشانده     تساوي زن و مرد در      

 .االسالم والمسلمين آقاي فخرالدين صانعي
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م فـرض  آنچه شما بـه صـورت مـسلّ   . آيد  اينجا يك نكته پيش مي  :مهرپوردكتر  
كه قضاوت، واليت و حكومت زن اشكال ندارد، از ديدگاه اسالم            كنيد؛ يعني اين   مي

ــسلّ  ــالم م ــاي اس ــي  و فقه ــد زن نم ــسياري معتقدن ــست و ب ــين   م ني ــد چن توان
  . را در جامعه به عهده بگيردهايي مسئوليت
ـ        :استاد من قوانين اسالم را بـر ح فقـه جـواهري و شـيخ        ،ب صـناعت فقهـي    س 

. نظرم نيـست    در اين مورد مد     و مشهور  كنم و فتواي معروف     معرفي مي  >يانصار
 فقهيه نتوانستم خودم را قانع كنم كه اسـالم          همن با توجه به شواهد و قرائن و ادلّ        

  .ها قائل نشده است چنين حقي براي زن
اي باشد كه اين مـسأله را بـراي    ه به گونه اگر شواهد و قرائن و ادلّ  :مهرپوردكتر  

. م درآورد، ديگران هم بايد به چنين نتيجه و تشخيصي برسند          شما به صورت مسلّ   
اند   به نتيجه رسيده و فتوا داده   هبر قرائن و شواهد و ادل      در حالي كه ديگران هم بنا     

 .واند از چنين حقوقي برخوردار باشدت كه زن نمي
اگر كساني كـه چنـين فتواهـايي دادنـد، بتواننـد هـم              !  من حرفي ندارم   :استاد

خودشان را قانع كنند و هم پاسخ بين المللـي بـراي ايـن مـسأله داشـته باشـند،                    
من به اين صورت توانستم خودم را قانع كنم و اسالمي هم كه به آن               . ايرادي ندارد 

ه را در نظر گرفتم     من اعتبارات و ادلّ   . ديني طرفدار حقوق بشر است    مؤمن هستم،   
 ديگـري برسـد، مـن       هو به اين نتيجه رسيدم، شخص ديگري ممكن است به نتيج          

 �#"�k b �L �.u:، او هم در نظرش يا يك اجـر دارد و يـا دو اجـر               مضامن نظر او نيست   
D ¾/�"#� � 0H�`D 3��C�� 3��`mj1  

 در مورد شـهادت زن مطـرح اسـت، فـرض كنيـد               ديگري ة مسأل :مهرپوردكتر  
ف بخواهند، اگر شاهدي براي اين تخلّ. اند  شاهد آن بوده،في رخ داده و پنج زنتخلّ

ـ   . بايد چهار زن در دادگاه حضور پيدا كنند        ف را در حالي كه اگر پنج مرد ايـن تخلّ
مواردي چنين  . كند ديده باشند، رفتن دو نفر از آنان براي اداي شهادت كفايت مي           

 هاست يا گرفتاري تعداد بيشتري از آنان؟  ارزش كمتر شهادت زنهنشان دهند

                                                 
 .، باب القطع و الظن41: 1؛ رسائل 15019، ش 99، و ص 14597، ش 7: 6كنز العمال . 1
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  گـوييم   هـا بـه محكمـه نرونـد؛ بـه ايـن دليـل مـي                خواهيم خـانم    ما مي  :استاد
   تــا ، ديگــري بگــردده بــه دنبــال ادلّــ،قاضــي بــه جــاي اســتفاده از شــهادت آنــان

هـا را مـشكل      از شـهادت زن   اسالم استفاده   . ها پايشان به محكمه كشيده نشود      زن
ي من در مورد شـهادت      تلقّ. كمتر به دادگاه رفت و آمد داشته باشند       ها    آن كرده تا 

����e ��	�  «:اين تلقي هم با ديدگاه    . ها اين است   زن �=  ¹X� ��F��z�  ��D��� k  �̀ و 1»�\2 � =� �C  �0� 
 �?����Ģ'P«2هــا در  كنــد زن بينــي مــي  ســازگار اســت و هــم بــا ديــدگاهي كــه پــيش  
در . ده وقتشان بسيار ارزشمندتر از آن اسـت كـه آن را در دادگـاه تلـف كننـد                  آين

ها ضايع شده، نـه ارزشـي را از دسـت دادنـد و نـه تـضعيفي                ضمن، نه حقي از زن    
  3.صورت گرفته است

 شاهدي را براي شهادت دادن       هر مگر ما .  ديگر در مورد خود شاهد است      همسأل
 عـدالت داشـته باشـد و        هيعنـي بايـد ملكـ     كنيم؟ شاهد بايد عادل باشد؛       قبول مي 

 حتي خالف مروت هم     ؛ باشد نداشتهصغيره  اصرار بر    و    نشده مرتكب گناهان كبيره  
خواهد شهادت بدهد، بايد تمام خصوصيات       بعد هم كسي كه مي    . انجام نداده باشد  

 شما به ندرت يك حكم جزايي خواهيد ،در كل تاريخ قضاي اسالمي. جرم را بگويد
چنـين  .  حكمـي صـادر كـرده باشـد        ،اضي فقط با حكم دو شـاهد عـادل        ديد كه ق  

  .مواردي بسيار نادر است
كه چرا اسـالم شـهادت زن و مـرد را             توجيه شما در پاسخ به اين      :مهرپوردكتر  

ها به دادگاه رفت و آمد داشـته         خواهد زن  داند اين است كه اسالم نمي      مساوي نمي 
كه در طالق بايد دو مرد عادل شـاهد           اين  ديگري مطرح است و آن     هاما نكت . باشند

اگـر دو زن عـادل شـاهد باشـند و           . باشند و شهادت دهند تا طالق صـحيح باشـد         
  . طالق صحيح نيست،شهادت دهند

 ،بـاب طـالق   . مورد بحث ما نـدارد    باب شهادت   ربطي به    باب طالق اصالً     :استاد
                                                 

زنـان از تكلـم     «: 6، عن رسـول اهللا    7عبداهللا ، ابي 4، باب النكاح، باب التسليم علي النساء، ح         535: 5الكافي  . 1
 .»د و سزاوار است كه پوشيده بمانندكردن ناتوانن

  .4ح  ،↕همان، باب حق الزوج علي المرأ. »جهاد زن خوب شوهرداري كردن است«. 2
كتاب بررسـي فقهـي شـهادت زن در اسـالم، تـأليف حجـت               : جهت اطالع از نظريه جديد حضرت استاد بنگريد       . 3

 .  والمسلمين آقاي فخرالدين صانعياالسالم
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ور دو نفر صـورت     اين قيد در طالق گذاشته شده كه طالق با حض         . قيد و بند است   
شناسـند نـه      را مـي   طالق داده شده  شوند نه زن     گيرد و گرنه كساني كه شاهد مي      

 اصالً   شاهدها  اين. قه است گويد زن فالني مطلّ    آقاي مطلِّق مي  . طالق دهنده را  مرد  
  1.دانند فالني اسمش چيست نمي

 ر واقعـاً  اگ. و مرد قائل نشده است     فرموديد اسالم تفاوتي ميان زن       :مهرپوردكتر  
در حالي كه در قرآن     . شد طور است، در مورد شهادت هم نبايد تفاوت قائل مي          اين

+ �: آمده است  �����` �2 0 � �0H ��.F �R � ��� �Fn�?�� �� �0�� �8 �L��6�D �� �� �� ¹P� �̀ �� �� � �A��# �̀ �2 ��a\ ���H � �� �L�M� ��
 �� (� ���? �� � �¶�� �C�b �P �4�6 �L�D �e�� �Fņ�� �0 � �L �\ �d ���6]� �7� �c� � � �¶�� �C�b �.2      چطور از زنان با گمراهي 

 ياد شده ولي چنين صفتي به مردها نسبت داده نشده است؟

بلكه معنايش نسيان است بـه      ! را شما به معناي گمراهي نگيريد     » �P46  «:استاد
. ، كه ذكر در مقابل و ضـد نـسيان اسـت           »�?���«: فرمايد كه در ادامه مي    قرينه اين 

» �6 (4 �P«            در امـور مـادري      و  يعني زن ممكن است در امور منزل، در امـور عـاطفي ، 
 الزم اسـت كـه      زنگاهي چيزي را فراموش كند و در آيه تصريح شده است كه دو              

  3.اگر يكي يادش رفت، ديگري يادش باشد
 طـرف دار زنـان     اسـالم ديـن      :من خدمتتان عرض كنم؛ به نظر من اگر بگوييم        

ها و   ي سخت و دشوار را بر عهده مرد گذاشته و راحتي          است به معناي اينكه كارها    
  4.ايم  سخني گزاف نگفته،ها را براي زن قرار داده است آسايش

  ساوي ديهدرباره ت

در قرآن يك آيـه راجـع بـه         . است» ديه« سومين مسأله در مورد      :مهرپوردكتر  
                                                 

بررسي : نك.  حجيت دارد و مورد پذيرش است       اين است كه شهادت زنان در طالق       نظريه جديد حضرت آيت اهللا    . 1
 .160فقهي شهادت زن در اسالم، ص 

شـوند  دو تن از مردان را شاهد و گواه گيريد، اگر دو مرد نبود يك مـرد و دو زن را، هركـه را طـرفين راضـي                            « . 2
 ).282 ت، آي)2(البقره . (»گواهي گيريد كه اگر يك نفر از آنها فراموش كند ديگري را ياد در خاطر باشد 

 .↨ـ، ذيل اآلي683: 2مجمع البيان : نك. 3
درباره چگونگي استدالل به آيه شريفه مبني بر عدم تـساوي شـهادت مـرد و زن در ديـون و امـوال و نقـد ايـن                            . 4

  .105 -100 بررسي فقهي شهادت زن در اسالم، ص :استدالل بنگريد به
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��H� ¹ �� �: ديه آمده است   �  �� �# �" ¹� b X�D �#, �_�1   ي در مـورد زن و مـرد    نه چيـز   ، در اين آيه
اگـر بخـواهيم بـه روايـات بـازگرديم،      . بودن مطرح شده و نه در مورد ميـزان ديـه      

روايتي كه علمـاي اهـل سـنت و شـيعه بـه آن          : اند روايات در اين خصوص دوگونه    
كنند ك مي تمس:» H� ��D�z�  �� �a  ��u ����  �P`«2 اين روايت مهمترين سندي اسـت      .  است

به عمـرو بـن      6 پيامبر هگويند در نام   كنند و مي   اد مي كه اهل سنت به آن استن     
  .حزم آمده است
��H «:روايت ديگر   ¤5	��  ¹� J� 0P
 علمـاي اهـل     از اَصم و علـيه  است كه ابن   3»
قابل اطالق اسـت؛    ) زن و مرد  ( و بنابراين چون نفس بر هر دو         4اند سنت نقل كرده  

ن نظريه در ميان فقهاي اهل سنت و         اي شود كه البته    هر دو يكي مي    هدر نتيجه دي  
  .شيعه اعتبار چنداني ندارد

��H «:روايتD�z� �P`��� �ua  « َّوطأ مالك بيـان شـده و در تـاريخ طبـري            در الم
ابن عربي در احكـام القـرآن مبنـاي ديـه را رتبـه و اعتبـار اشـخاص                   . نيامده است 

. بـسنجيم  را افـراد  مراتـب  بايـد  باشـد  مرتبه و تفاضل براساس مبنا وقتي. داند مي
تـر   كم مرد به نسبت هم اش  مرد است و لذا ديه     همرتب از تر  زن هم كه پايين    همرتب
  5.است

بعضي فقهاي اهل سنت معتقدند     .  اعضا و جوارح است    هديگر در مورد دي    همسأل
 6. چه نفس باشد و چه اعضاء، حاال چه كم باشد و چه زياد      ، زن نصف مرد است    هدي

 ، كامـل  ه قانون مجازات معتقدند كـه مـرد و زن تـا ثلـث ديـ               مشهور فقهاي ما در   
 اغلب اهل تسنن هم همين اعتقـاد        7.شود  ديه نصف مي   ،ند و از ثلث به باال     ا مساوي
اسـت كـه از امـام       » ابان بـن تغلـب    «مبناي اين اعتقاد روايتي معروف از       . را دارند 

                                                 
 .92 ه، آي)4(النساء . 1
 .1، ح ... و ↕، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأ298: 7الكافي . 2
 .16627، 16625، ح 137: 12؛ السنن الكبري 1601، باب ذكر العقول، ح 519: الموطّأ. 3
  .5019 :9؛ الشرح الكبير 532: 9 ↨ـالمغني البن قدام. 4
  .604: 1احكام القرآن . 5
  .370: 5 ↨ـالفقه علي المذاهب األربع: نك. 6
  .442: 5 ↨ـ؛ تحرير االحكام الشرعي420 ↨ـ؛ الوسيل390: 3؛ السرائر 764: ↨ـالمقنع: نك. 7
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 يـك  هديـ «: فرمايـد  امام مي »  يك انگشت زن چقدر است؟     هدي«: كه كند سؤال مي 
 بيست شتر؛ سه انگشت سي شتر؛ چهـار انگـشت كـه             ،ه شتر؛ دو انگشت   انگشت د 

 شـنود  مـي  امـام  از را پاسـخ  ايـن  وقتـي  ابـان  .»شتر بيست به گردد برمي شود، مي
 مگر  !الشيطان به جاء انما :گفتم من قبالً اين پاسخ را شنيده بودم و مي        «: گويد مي
��+ ,���«: فرماينـد  رت در پاسخش مي   حض» !باشد؟ صورت اين به حكم شود ميC 

~\�2 @�6,  �LbD�z�� P
��6 P`���  °b�#�g�#
 �WM� �H��� G`2 �#;�� g b�u	�� X�«.1  
 خواستم  مي.  زن و مرد برابر است     هحضرت عالي فتوا داديد كه دي      :مهرپوردكتر  
، تفـاوت   ؟ به هر حال   رسيديد نتيجه اين به چگونه روايات، اين به توجه با بفرماييد

ميان زن و مرد را بايد براساس آيات و روايات اثبـات كـرد و يـا آن را بـه صـورت                       
تعبدي پذيرفت، اما توجيه اين مسأله به صورت تعبدي به نظر من خيلـي مـشكل                

 قرار است حكومت كنـد و احكـام اجتمـاعي را بـا              ،اسالم به عنوان يك دين    . است
 ايـن  به نباشد، توجيه قابل اي  ر مسأله اگ. توجه به روابط اجتماعي مردم صادر كند      

 و يـا  پذيريم ـ   كه ما مصلحت نداشتن آن را نمي ـ  كه يا مصلحتي نداشتهمعناست
 هر چه بشر پيشرفت ،مصلحتي دارد كه دور از دسترس همه است و در طول قرون

  .كرده به آن پي نبرده است
ق روايات طوري  است و يا وحدت سيا    » عمد« تمام روايات ديه مربوط به       :استاد
 دليلـي   ، سـنداً و داللتـاً     ،از نظر روايات  . شود به عمد مربوط مي   ها    آن ههماست كه   

.  شبه عمد و خطا با ديه در عمد نسبت به زنان مساوي استهنداريم كه بگوييم دي 
مانـد و بايـد       چيـزي كـه بـاقي مـي        2.فتواي من هم بر طبق همـين مـالك اسـت          

 ةصحيح.  كه شما اشاره كرديد    است» ن تغلب  ب نابا «ةاش حل شود، صحيح    مسأله
                                                 

 .6، ح  ...↕، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأ299: 7الكافي . 1
به تمايز ديه عمد با شبه عمد و خطا كه در اين گفتگـو بيـان شـده و در                    نسبت  ) دام ظلّه (ديدگاه حضرت استاد    . 2

لـه در آن زمـان   ادامه، تمسك به روايات دالّه بر تنصيف ديه زنان در قتل عمد شده است، منطبق بـا رأي معظـم         
ر قتـل   له قايل به برابري ديه زن و مرد؛ هم در قتل شبه عمد و خطا و هم د                 باشد، ليكن در حال حاضر معظم     مي

عمد كه اگر اولياي دم بخواهند قصاص را با ديه گرفتن از قاتل مصالحه نماينـد و يـا اينكـه اوليـاي زن مقتولـه                          
، برابري ديـه زن و     3كتاب فقه و زندگي، جلد      : بنگريد. بخواهند قاتل را قصاص نمايند، رد فاضل ديه ساقط است         

ين نوشـتار هـم گزيـده آن         كه در هم   257، سؤال   225ص  ،  1ج  مرد، مسلمان و غيرمسلمان؛ استفتاآت قضايي،       
 .آمده است
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گيرد يا فقـط بـه خطـا مربـوط            به طور روشن يا هم عمد و خطا را دربرمي          »ابان«
اين صحيحه بسيار معروف است و شخصيت خـود ابـان هـم قابـل توجـه                 . شود مي

ثيني  را درك كرده و از محد      :ابان، عصر امام سجاد، امام باقر و امام صادق        . است
د و فتـوا    ينيمن دوست دارم شما در مسجد بنش       «:فرمايـد  مي 7دقام صا است كه ام  

  فردي فقيه و مـالّ     ،كند در مورد ديه سؤال مي     7م هنگامي كه ابان از اما     1».ديبده
  .بوده است

كنم، بتوان حجيت آن     ر نمي داتي دارد كه من تصو    بعّ صحيحه م   حال اين  اينبا  
كـنم ايـن حـديث بـه خـاطر           ن فكر مي  م. را پذيرفت و آن را قابل احتجاج دانست       

كنم، يا از روي تقيه صادر شده و يا سهو و نـسيان و               شواهد و مبعداتي كه ذكر مي     
 اصول عقالئي عـدم خطـا و عـدم          و جريان . يا عوارض ديگري در آن رخ داده است       

 مـشكل بلكـه ممنـوع     ـ باشد گرچه از نظر سند صحيح ميـ تقيه در امثال حديث  
  :استت منوط به آن جريان اصول و حجيت رواي. است

ث و فقيـه     اين است كـه ادب و تربيـت يـك محـد            روايتدات  بع يكي از م   :الف
 ، او كـرده اسـت     هـاي علـوم     ارزش  با امامي كـه خـودش را تـسليم         ،كند اقتضا نمي 

در پاسـخ    7مكنـد و امـا     سـؤال مـي    7موقتي ابـان از امـا     . گونه صحبت كند   اين
 بيـست شـتر، در      ، ده شتر، در مقابل دو انگشت      ،گشتدر مقابل يك ان   «: فرمايد مي

، ابـان اينجـا     » سي شتر و در مقابل چهار انگشت، بيـست شـتر           ،مقابل سه انگشت  
 آن  هديـ . شـود  چرا وقتـي صـدمه بيـشتر مـي        «: شود كه  پيش خودش متعجب مي   

 پنداشتم را شنيده بودم و مي    اين حكم   «: گويد آن وقت مي  » !كند؟ كاهش پيدا مي  
 ،از نظر درك فقهـي و شـم الحـديثي مـن معتقـدم ابـان               » !يطان است از جانب ش  

جـوابي  را با چنين    » خبر واحد « اين گونه    عقالً. تواند چنين چيزي گفته باشد     نمي
اگر در زمان خود    . زنم براي تقريب به ذهن مثال مي     . دانند  حجت نمي  از ناحيه ابان  

رفـت و از امـام       ن مـي   خدمت ايـشا   ، كسي كه ارادت تام به حضرت امام داشت        ،ما
حال اگر اين پاسخ بـا فكـر سـؤال كننـده            . داد پرسيد و امام پاسخي مي     سؤالي مي 

اين حرف شما را شـاه هـم گفتـه          «: گفت ساخت و آن مريد خالص به امام مي        نمي
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كنيـد؟ اصـالً ادب در    شما چنـين چيـزي را بـاور مـي        » !بود، شيطان هم گفته بود    
چنـين اقتـضايي     از تمام جوانـب اعتقـاد دارد،         انسان به عظمت او   مقابل كسي كه    

  .دارد؟ من كه چنين تصوري ندارم
تـو   «: در جواب او فرمود    7براساس اين روايت امام   كه   د دوم اين است   عبم :ب

قيـاس    مطرح شده از ناحيه ابان ناشـي از        ه در حالي كه شبه    »!اي  دچار قياس شده  
كه  اين. فقه پر از فهم عرفي است.  يك فهم عرفي است نشأت گرفته از بلكه؛نيست

طـرح  » ضـمان « در بـاب     ،»...ست شتر و  يكي ده شتر، دو تا ب     ي «:فرمايند حضرت مي 
 نيست كه    خانه خدا   طواف  مسأله مانند  اين. خواهد  شود و باب ضمان وحي نمي       مي

 اين چيزي كه    .كنند  فقها همه جا از اين فهم عرفي استفاده مي        . د است بگوييم تعب 
���  «:امـام در جـواب بفرماينـد      ويد كجايش قيـاس اسـت كـه         گ ميابان   �a �N  �D �6��7	� 

p�.���
اولويت اسـت   اگر قياس هم هست قياس      فهم عرفي است، بلكه     فهم ابان    !»
 ضـرر  شـود   شبهه ابان اين است كه چگونـه مـي  .اصالً متعلق به باب ضمان است   و  

 در روايـت آمـده     اين كجايش قياس است، آنچه كه     !  و خسارت كمتر باشد؟    ،بيشتر
 ده   انگـشت  يـك قطع  وقتي  زيرا  ! ي است ي خالف عقل و قانون ضمان عقال      به ظاهر 

 چهـل تـا   انگشت قطع شـود     ، دو تا بيست تا، سه تا سي تا باشد طبعاً چهار تا              شتر
شود امام معـصومي كـه مـسائل را بـا             چطور مي  ! نه بيست تا   ،شود  مي اش  شتر ديه 

 قانونگذار و حكيم بايد تـا       !گونه پاسخ دهد؟    اين كند، ذكر علل، تقريب به اذهان مي     
گـويم،   طـور مـي    كه مـن ايـن    اين. تواند، مطلب را اقناعي جا بيندازد      آنجايي كه مي  

علم ما بـه آن نرسـد كـه منظـور         آن موارد نادر هم،     تر در فقه ما هست و شايد         كم
نگين باشد  كه از امام سؤال شود، امام پاسخ بدهد و جواب براي ابان س             اين. چيست

ايـن  » گويد گويم، پيامبر هم مي    اين را فقط من نمي    «: و امام براي اقناع او بفرمايد     
ـ 7 ـ يعني امام  اشكال ابان كه به شخص گوينده!كه نشد اقناع ابان گشت   برنمي 

بلكـه ابـان بـه دنبـال جـواب اشـكال             .هم گفته است   6ربگويد پيامب  7كه امام 
  .ناسب ضرر و خسارت قانع نشده استخودش است كه از اين حكمِ عدمِ ت

به نظر بنده ما يا بايد اين روايت را كنار بگذاريم و بگوييم حجت نيست، چـون                 
دانـد، و يـا      ها را حجـت نمـي      جور روايت   حجيت روايت كه بناي عقالست، اين      هادل
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ش، و   نه سـؤالش درسـت اسـت و نـه جـواب            چون. كه بگوييم به آن شك داريم      اين
  .و شاگردان آنان هم نيست :بق روش ائمهعالوه بر آن مطا
بوده است و امام خواستند بفرماينـد       » باب تقيه «كنم در اينجا باب      من فكر مي  

گوينـد، از بـاب قيـاس         عامـه هـم كـه ايـن را مـي           1.زنـيم  كه ما حرف عامه را مي     
شـما ممكـن اسـت      . كنند تمسك مي  6  رسول اهللا  ههم به گفت  ها    آن گويند، نمي

 مـن معتقـدم بعـضي اوقـات تقيـه           !شود؟  مگر تقيه تا اين حد مي      اشكال كنيد كه  
 چقدر كار   بنگريد كه  2!بدگويي بشود » زراره«شود كه بايد گفت از مثل        قدر مي  آن

 محـدثين   ازاي كـه      زراره مجبـور شـود از    مشكل شـده كـه       7قبر مثل امام صاد   
و آن همه از    يدا نشود   پ شايد چهار نفر در علم و تقوا و حفظ حديث مثل او              ،بزرگ

! دهـد  نمايد و او را مورد قدح قـرار          ت   مذم  به ظاهر  او در روايات تعريف شده باشد،     
را در آن دوران در      7 معـصوم   بايد موقعيت امـام    !ها روايات ما پر است از اين تقيه      

 حكـم عامـه اسـت؛        محتواي حديث ابـان همـان      دهم بنده احتمال مي  . نظر گرفت 
نقـل   6امـه نـصف بـودن ديـه را از رسـول اهللا      ع.  حكم هم از عامـه اسـت       هريش

گفتنـد   كردنـد و مـي     امام هم تقيـه مـي     .  ما در روايات خاصه نداريم     وگرنه اند كرده
خواستند بگويند قياس باطـل      باالتر از آن اينكه اصالً نمي     . حكم عامه صحيح است   

، اگـر    و در نتيجـه    بنـابراين . فرموده و صحيح است    6گفتند رسول اهللا   مي. است
 روايات ديـه كـه متـضمن بيـان مقـدار            ه بقي ماند و  مين روايت را حجت ندانيم،      اي

شـامل مـرد و زن      همگـي   است و آيه شريفه هم مطلـق ديـه را گفتـه اسـت كـه                 
پس زن و مـرد در ديـه        . اند در مورد زن و مرد بودن چيزي بيان نكرده        و   ند،شو مي

                                                 
 ... .،  تساوي جراح المرأة جراح الرجل الي ثلث الديه6838 :لةمسأ، 533، ص 9بن القدامه، ج  المغني ال: نك. 1
: نـك . گـذار خوانـده     ن قرار داده يا زراره را بـدعت        زراره را مورد لع    7 رواياتي است كه در آن امام صادق       اشاره به . 2

  .35 ـ 29 ،↕، باب زرار136 ـ 135:  الرجال↨ـاختيار معرف
سالم مـرا برسـان و      ]  بن اعين  ↕زرار[ روزي مرا خواست و فرمود بر پدرت         7صادقامام  : گويد   مي ↕هللا بن زرار  عبدا«

همانا مـردم و دشـمن بـه دنبـال          !  مدافع من هستي   من از تو بدگويي كردم، و عيب در تو گذاشتم، تو          : به او بگو  
كنيم؛ تا آنهـا را مـورد اذيـت و آزار و قتـل قـرار                  كساني هستند كه از نزديكان ما هستند و ما از آنها ستايش مي            

جـويي    تـو را عمـداً عيـب      : دهند، به پدرت بگـو      كنيم مورد ستايش قرار مي      جويي مي   دهند و كسي كه او را عيب      
. ( »...  مشهور و محبوب نزد ما هستي و تو را مورد عيب قرار دادم تا از شر آنها مصون بمـاني                      كردم چون تو مرد   
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  .مساوي هستند
  بل اعتماد نيست؟ پس به نظر شما اين روايت قا:مهرپوردكتر 
  . اضطراب متن دارد زيرا! خير:استاد

  تساوي قصاص زن و مرد

چنانچه مستحضريد، بنابر   . است» قصاص« آخرين مسأله در مورد      :مهرپوردكتر  
اوليـاي   [فقه ما اگر مردي زني را بكشد، براي قصاص مرد بايد نصف ديـه را بـه او                 

اين حكـم چيـست؟ آيـا بـر         حال بايد روشن شود توجيهات عارضي       .  بدهيم ]قاتل
مبناي كمتر بودن ارزش زن نسبت به مرد است؟ يا روايتي داريم كه بنابر آن اگـر                 
 زني مردي را بكشد، هم زن بايد قصاص شود و هم بستگان زن بايد نـصف ديـه را                  

به هـر   .  البته ظاهراً به اين روايات عمل نشده است        1. پرداخت كنند  به خانواده مرد  
بعضي از فقهـاي اهـل سـنت بـه رد           .  هم تعادل وجود ندارد    حال، در مورد قصاص   


��k  �H ���� P?� �z:نصف ديه قائل نيستند، و معتقدند كه       P`��Dm;      اما بعضي از فقهاي اهل 
 نظرشان مانند فقهاي شيعه است و در بين فقهـاي شـيعه هـم ايـن حكـم                   ،سنت

  .اجماعي است
نخست به صورت تفـصيل     .  سه نوع آيه دربارة قصاص نازل شده است        ،در قرآن 

� :است كه آمده   �H� ��¬̧�D  �0H ����� �\�	 ��  ���? ��  �+ ���. �# �=  �t� �u�����  �*  �<�? �����  ̧� ����  (� �����
  ��  ���' �G���  ���' �G����
  �� 
[�; �a� �c� �[�; �a� �c��
j2كند  به نظر من اين آيه دو نكته را بيان مي:  
  ن؛تشريع حكم قصاص و مفيد بودن آ) 1
  .تعادل در قصاص )2

 مقتـول   هشد، خانواد  چون شأن نزول آيه اين است كه قبالً اگر كسي كشته مي           
كشتند و يا فردي را كه شأن باالتري داشت،          يا افراد بيشتري از خانواده قاتل را مي       

 قاتل را قصاص كنيـد زن        فقط خواهد بگويد كه   اين آيه مي  . كشتند در مقابل او مي   
 داريم و   :معصومين هدر بعضي از رواياتي كه از ائم      .  باشد يا حرّ   باشد يا مرد، عبد   

                                                 
 .4 ـ 1، ح  ...↕،  كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأ298: 7الكافي، : نك. 1
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نـصف ديـه    دربـاره زن  گـردد، بيـان نـشده كـه بايـد       باز مي  6به حضرت رسول  
 زن بـه    هپرداخت شود؛ ولي در بعضي از روايات، استرداد ديه يا راضي شدن خانواد            

  1. مطرح است،هيگرفتن نصف د
تـري   آيـد كـه زن شـأن پـايين         پيش مـي   اين شبهه    ،با توجه به چنين احكامي    

بعضي در پاسخ به اين شبهه كه مقام مرد بـاالتر از زن اسـت،               . نسبت به مرد دارد   
آور خـانواده اسـت و زن        از اين جهت كه مرد نـان      : درصدد توجيه برآمدند و گفتند    

خور است، ارزش بيشتري براي مرد در نظر گرفته شده اسـت؛ چـون از دسـت                  نان
زند، پس بايـد نـصف ديـه را بدهنـد كـه              ه اقتصادي به خانواده مي     ضرب ،رفتن مرد 

البته اين پاسـخ محكمـي نيـست؛ چـون          . خانواده اين مرد تا حدودي تأمين شوند      
زماني بـود   . كه در حال عوض شدن هم هست       تواند عوض شود كما اين     معيارها مي 

 در آماري   .ن نقش دارد   ولي اآل  ، نداشت هكه زن هيچ نقشي در تأمين معاش خانواد       
 سازمان ملل در كنفرانس جهاني زن در پكن ارائـه كـرد اعـالم               1995كه در سال    

ل مخارج زندگي خانواده هستند و بيش از يك          متكفّ ،شد كه يك چهارم زنان دنيا     
با توجه به اين مسائل نظرتـان را        . سوم هم در تأمين مخارج زندگيشان نقش دارند       

  .در اين مورد بفرماييد
 اسالم در مورد    ،آور خانواده است    قتل عمد، چون مرد نان     هورد مسأل  در م  :استاد

ها مانند مردهـا     قصاص تفاوت قرار داده است و شما اشكال كرديد كه اگر نقش زن            
 قـوانين بـه    توجهكنم اسالم با ماند؟ بنده عرض مي شود، ديگر چه تفاوتي باقي مي    

 هالم اين است كه نفقـ     يكي از قوانين اس   .  خودش چنين حكمي را داده است      خاص
قرار دادن مهريه بر مرد واجب است و حتي شرط نداشتن مهر موجب بطالن              و  زن  

 ها كه ممكـن اسـت عـوض شـوند،          ما بايد ميان قانون اسالم و فرهنگ      . نكاح است 
ايـن  . ها بر عهده مرد است      زن و بچه   هقانون اسالم است كه نفق    . تفاوت قائل شويم  

 زن بگذاريم و بعد     ه فرهنگ بخواهيم آن را بر عهد      بحث درست نيست كه با تفاوت     
اي كشته شـد،     آور خانواده  شود؟ اگر نان    حاال تكليف قصاص چه مي     بحث كنيم كه  

��  �� �� �هخواهيم طبق آي   گويند مي  يا مي ها    آن .اهرم فشار دست اولياي دم است      �� + X
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 ���� �t�u �C �. ¹��1            م در مورد زن     قصاص كنيم كه اين آيه هم در مورد مرد است و ه
يا در مقابـل قتلـي كـه واقـع شـده، پـولي طلـب                . توان قصاص كرد   و هر دو را مي    

اي كشته شد، اسالم طبق قانون خـودش   آور خانواده حاال وقتي مرد و نان   . كنند مي
اي كـه ممكـن اسـت در طـي            هر زمانه   نه طبق فرهنگ   ،دهد در اين مورد فتوا مي    

آور خانواده است و با از        نان  مرد  چون ،اسالم طبق قانونِ . قرون و اعصار عوض شود    
شود، اين لطمه و صـدمه       دست رفتن او به خانواده و اقتصاد خانواده لطمه وارد مي          

حـاال اگـر خـودش      .  شـوهر اسـت    ه واجب النفق  ،زناما  .  طريقي جبران شود   ازبايد  
 بنـابراين بـا  . خواهد كار كند و از شوهرش نفقه نگيرد، بحث ديگري است دلش مي 

 ولـي   ؛توان در اصل حكم قصاص تغييـري داد        توجه به تفاوت شرايط فرهنگي نمي     
 توان پرداخت فاضل ديه را نداشتند، به نظـر ايـن جانـب پرداخـت                ،اگر اولياي زن  

مرد توانند بدون پرداخت فاضل ديه،       مقتول مي   زن فاضل ديه ساقط است و اولياي     
  2.دن بايد بپرداز پرداخت، فاضل ديه رالكن بنابر احتياط بعد از توان. قاتل را بكشند

 زن و مرد مـساوي اسـت؛ امـا در           هايد كه دي    جناب عالي فتوا داده    :مهرپوردكتر  
��k  jjj H: داريم كه  7بعضي روايات مثالً به صورت مطلق از امام صادق        ��z� �D �u�a 

H��P`��� «.3     اسـت كـه    ]اجماعي [ اين روايت اتفاقي   :گويند  بعضي از اهل سنت مي  
مرد  ه زن نصف ديهدر نامه عمرو بن حزم هم داريم كه دي.  زن نصف مرد است   هدي

 زن نصف مرد است     هاند كه دي    در آنجا دارد كه صحابه بر اين امر اتفاق كرده          .است
    بيـان   7دهند كه از قـول حـضرت علـي         ثين معتبر نسبت مي   و سندش را به محد

  4.اند كرده
ا نگاه كنيد، آنجـا شـرايط قاضـي را كـه            ر جواهركتاب   شما بحث قضاي     :استاد

                                                 
 .179 � ��،)2(البقره . 1

به مبناي اخير اين جانب كه اساساً رد نصف         «: انددر ادامه معظم له نوشته    . 945، س   313احكام بانوان، ص    : نك. 2
الزم نيست و در قصاص مرد و زن، همانند ديه تفاوت نيست و روايات دالّه بر رد نصف در قصاص مرد بـه زن، بـا                  

  .، برابري ديه زن و مرد3كتاب فقه زندگي، ج : ؛ هم چنين نك»... عكسش تعارض دارد، و  بر حكم هدالّروايات 
  .1، ح ... و ↕، باب الرجل يقتل المرأ298: 7الكافي . 3
عمـرو بـن    «ليكن در نامـه يـا روايـت         مضمون اين روايت در كتب روايي، به واسطه راويان ديگر نقل شده است،              . 4

  .امددست ني چنين مضموني به» حزم
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ها از اهـل سـنت گرفتـه شـده           آورد كه اكثر اين شرط     بعد مي ... آورده مرد بودن و   
حـضرت  مخالفـت بـا     ش هـم    احتمـاالً سـرّ   . نوعاً با زن مخالف بودنـد     ها    آن 1.است
بينيـد   معمـوالً مـي   .  مطرح باشد  3خواستند حضرت زهرا   نميها    آن . است 3زهرا

گويـد در ايـن      س اردبيلـي مـي    مقـد . م است ها از نظر عامه مسلّ     ه زن احكام راجع ب  
�f�D  «: زنه يعني نصف بودن دي،مورد� _��=  Ka _b y�ZD Kxa �_.#= gG#O� � «.2  

 را دارنـد، آنجـا كـه         ديـه   خـالف   نظـري  در مـورد قـصاص    ها    آن :مهرپوردكتر  

��z«: گويند مي P`��� P?�H�D«!  


���z«. به دليل ضعف دقت فقهي آنهاست      اين نظر احتماالً   :استاد P`��� P?�H�D« 
زن هـم يـك انـسان       . شود كاري با آن كـرد       است و نمي   3 قصاص هطبق قرآن و آي   


���z«انـد كـه       اما اينها ديگر دقت الزم را به خرج نداده         ؛است P�`��� P�?�H�D «   را بـا
  .قانون نفقه مقايسه كنند

  . كه بايد نصف ديه داده شودهم معتقدندها   آن بعضي از:مهرپوردكتر 
باب خروج از منزل و در بسياري مـوارد         ،   باب قضاوت  ، ديه  باب  ظاهراً در  :استاد

وجود نداردها   آنبه بين ديگر خالف معتد.  
ــر  ــوردكت ــاب :مهرپ ــضاوت كــه جن ــاب ق ــر از مــن مــي   در ب ــالي بهت ــد  ع   داني

چيز ديگري  » امهابن قد « يا   5»صاحب جواهر  «؛گويد  چيز ديگري مي   4»هابوحنيف«
 £ =�> ��H�_D��z «: نقل شده كـه    6 در سنن بيهقي هم از حضرت رسول       .دنگوي مي

                                                 
  .19  و12: 40جواهرالكالم : ك.ر. 1
 .313: 14 و البرهان ↕مجمع الفائد. 2
ـُروَح ِقـَصاٌص ﴿. 3 ُ ّنِ َواْ+, لـّسِ ن� -,ِ ُذِن َوالـّسِ

ُ�� ُذَن -,ِ
نِف َوا��ُ

َ�� نَف -,ِ
�ِ َوا��َ ْ�tْلَع ِ,- َ� ْ�tْفِس َواْلَع لن� ْفَس -,ِ ن� الن�

َ
ا أ َ �kْم ِف ِ ْ �kو  «﴾؛َوَكَتْبَنا َعَل

رآنان اين حكم نوشتيم كه تن را به تن و چشم را به چشم و بينـي را بـه بينـي و گـوش را بـه گـوش و                               در آن ب  
� اْلَقـْتPَ  ﴿؛)45، )5(المائده . (»قصاص است] به برابرش[ها را    زخم دندان را به دندان و     ِ�V اْلِقـَصاُص ُ� ... ُكِتـَب َعَلـْيُ

ِن اْعَتَدٰى َبْعَد َذِلَك  َ َ �� 
َ
ٌ َفَ)ُ َعَذاٌب أ �gعفـو  [و هركه پس از آن ... بر شما درباره كشته شدگان قصاص نوشته شد  «﴾؛ِل

ْ  ﴿؛)178،  )2(البقره  . (»ه درگذرد او را عذابي دردناك است      از انداز ] كردن و ديه گرفتن    � اْلِقـَصاِص َحَيـاٌة -�َ ِ�V ْ�َوَلـُ
ُقـوَن﴾ �ْ َتت�ُ ْلَباِب َلَعل�

َ و�qِْ ا��
ُ
، )2(البقـره  . (»و زندگاني است تا شايد پروا كنيـد ا در قصاص، حيات اي خردمندان، شما ر   « ؛أ

179.( 
 .387، 380: 11المغني و الشرح الكبير : نك. 4
 .19  و12: 40جواهر الكالم . 5
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���u	0 � H� _P`��� «.1  
باشد وجـود   ها    آن  كه گوياي مذهب   »به  خالف معتد « بنده عرض كردم     :استاد

هاي نادر ندارد و عرض كردم در روايات، روايتـي           ندارد و اين معنا منافاتي با خالف      
 داللت معتبر باشـد و مـضموني هماننـد مـضمون روايـت سـنن                 و  نظر سند  كه از 

 مطلقاً بنده با تتبعـي      ،بيهقي كه نقل فرموديد و متضمن نصف بودن ديه زن است          
 1 ابواب ديات النفس حـديث       5 باب    الشيعه لئام و تنها در وسا     ام؛ نيافته  كه داشته 

��H«: في حديث قال   7صحيح ابن مسكان عن ابي عبداهللا     D�z� �H� �ua �P�`��� «2، 
كه چون صدر حديث مربوط بـه        بر آن مضمون داللت دارد، لكن با قطع نظر از آن          

 كـه   ،ثل صـاحب كفايـه    توان بر مبناي م    قتل عمد و ديه در آن باب است، پس مي         
 حديث اطالق ندارد،    : گفت 3داند،  به اطالق مي   قن در مقام تخاطب را مضرّ     يقدر مت 

 است اما اعتماد به حديث به خاطر آنكـه در سـند نقـل               سند حديث گرچه صحيح   
 براي بنده مـشكل     4،> تبعاً لصدوق و شيخه    ،محمد بن عيسي از يونس وجود دارد      

س اردبيلي در اين مـورد      كنم كه مقد   و باز تكرار مي   .  است  اگر نگويم ممنوع   ،است
�f�D «: گويد مي� _��=  _ab y�ZD Kxa �_.#= gG#O� � «.5  

اي  عوض شد، يا زمينـه بـه گونـه        اسالم  اگر يك وقت قانون     حال   :ورمهرپدكتر  
  شد كه ديگر مرد ملزم به پرداخت نفقه نبود، آنجا بايد چه بگوييم؟

وجوب نفقه را بايد    . كنيم توانيم بدون مبنا عوض       قانون اسالم را كه نمي     :استاد
 هم بـر عهـد    پرداخت نفقه از نظر اسالم به طور مـسلّ        . در بحث اجتهادي حل كنيم    

در واقع ما دو بحث داريم؛ يك بحث اين است كه اجتهاد و استنباط بـا                . مرد است 
ر كـه فرهنـگ و      كند؟ بحث ديگر اين است كه ما با اين تـصو           حفظ موازين چه مي   

      ايـن   .ل است، بخواهيم قوانين اسالم را تغيير دهيم       جهان هر روز در تحويل و تحو
ـ  سـالگي بـه تكل     سـيزده دختـر در     «:ويمگـ  بنده اگر مـي   . تغيير خطرناك است   ف ي

                                                 
  .16759، ح 166: 12السنن الكبري، . 1
 .205: 29وسائل الشيعه . 2
 .247: 1 االُصول ↨ـكفاي. 3
  .11211، الرقم 167: 3؛ تنقيح المقال 197): كتاب القصاص (↨لوسيلـشرح تحرير افقه الثقلين في . 4
  .313: 14 و البرهان ↕مجمع الفائد. 5
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تـوان   در مورد نفقه هم مـي     «: گوييد اگر شما مي  . گويم  بر مبناي فقه مي    ،»رسد  مي
  بايـد  هم من، هم شما و هم ديگـران       : گويم ، مي »ثابت كرد كه بر عهده مرد نيست      

  اگر پيدا كرديم كه    ،كنيم يا نه   برويم بگرديم ببينيم مبناي فقهي براي آن پيدا مي        
بستي برخورديم، بگـوييم ممكـن       توانيم هرجا كه به بن      اگر پيدا نكرديم، نمي    ؛هيچ
ـ      . قانون عوض شـود     با تفاوت فرهنگ   است اگـر  . ي خطرنـاك اسـت    ايـن طـرز تلقّ
طور برخورد كنيم فردا به تدريج اعتقاد مردم به اسالم و احكام اسالمي سـست               اين
ممكن است اين قـانون عـوض       : دهند ديگر هر كس اشكال كند جواب مي      . شود مي

گويم بر مبناي فقه صـاحب جـواهر و شـيخ            گويم اجتهاد نكنيم، مي    من نمي . شود
رد ااجتهاد كنيم و فرهنگ و شرايط اجتمـاعي را در ايـن مـو              5انصاري و امام امت   

شـما  . ها توجه و عنايت داشـته باشـيم       دخالت ندهيم؛ اما به زمان و مكان و اشكال        
تـأمين  «:  ديگـري رسـيديد، بگوييـد      هق كنيد، اگر به نتيج    يتحقبرويد درباره نفقه    

فقط بـه   و   فقهي   ي اما بدون مبنا   ؛» مرد ه خودش است نه بر عهد     ه زن بر عهد   هنفق
 از  .توان قانون اسالم را تغييـر داد       اين دليل كه فرهنگ تغيير پيدا كرده است، نمي        

ن را بـه نـابودي       و فقـه و احكـام آ       ،هـا كـه اسـالم عزيـز و بـزرگ           گونه لغـزش   اين
  ! بايد به خداوند توانا پناه برد،كشاند مي
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  : بخش دوم

  يگفتگوي خبرنگار روزنامه ايران با آيت اهللا العظمي صانع

  اشاره

يكـي از   : از دو جهت حـايز اهميـت اسـت        » حق حضانت كودكان  «بحث مهم   م
افته و بـه سـن       كه در كنارِ پدر و يا در دامانِ مادري، پرورش ي           »حق كودك  «جهت

رشد برسد كه داراي شرايط روحي و جسمي مناسب هستند و صالحيت حـضانت              
 »حقِ پدري و يا حـقِ مـادري  «تواند در مبحث  باشند؛ و از جهت ديگر مي را دارا مي 

مورد توجه و عنايت قرار گيرد كه بر اساس قانون و شرع مقدس متصدي حفـظ و                 
تـوان جـزو     هر دو موضـوع فـوق را مـي        رسد   گرچه به نظر مي   . نگهداري او هستند  

نمايد،  تر مي  مباحث حقوق كودك قرار داد ولي آنچه كه در اين دو مبحث پر رنگ             
مسئله تقدم حق پدر يا مادر در حضانت و مدت آن است؛ بر اين اساس، و به دليل                  

گفتگو پيرامون حـق حـضانت كودكـان         را به    بخشارجحيت جهت دوم بحث، اين      
  . داديماختصاص) فرزندان(

 صانعي پيرامـون    در پايان نيز، فتاوا و نظرات كاربردي حضرت آيت اهللا العظمي          
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  .براي اطالع بيشتر خوانندگان محترم افزوده شده است» حق حضانت كوكان«

 گو گفت و

 ابتدا بفرماييد فرق بين حضانت با واليت و قيموميت چيست، چـون             1:خبرنگار
  كنند؟ را يك جور فرض ميها   آنند و عمدتاًدان عامه مردم فرق بين اينها را نمي

  تفاوت ميان واليت و حضانت

موميت بـا    فرق بين واليت و قي     : اوالً راجع به سؤال شما بايد عرض كنم؛       :استاد
حق تصرّف ولي در اموال كودك و       : عبارت از » واليت«. حضانت خيلي روشن است   

مربـوط بـه تربيـت      : »انتحـض «در حالي كه    . ها و كارهاي اوست    نظارت بر فعاليت  
يعني رشد بدني و رشد روحي او مربوط به حـضانت           . جسمي و روحي كودك است    

گيـرد، بايـد در دوران كـودكي و          كسي كـه حـضانت بچـه را بـر عهـده مـي             . است
، تر و خشكش كند، مراقب محيط تربيتي او باشـد            اش، به قول معروف    شيرخوارگي

گفتـه  » حضانت« كند، به اين نوع امور        و حفاظت  و از او در مقابل حوادث حمايت      
  .شود مي

هم بحث ديگري است و معناي آن اين اسـت كـه در             » واليت«يا  » قيموميت«
اموال و حقوق كودك با رعايت مصلحت او تصرّف كند يا اگر قرار بشود كودك بـه                 

  . قيم الزم استهكاري گمارده شود، اجاز

   مادر بر جد پدريواليتتقدم حق 

گونه كه براي پدر قيموميت هست، براي مادر هم هست و            ه نظر ما همان    ب :ثانياً
                  ما معتقديم از نظر فقهي اگر پدري از دنيا رفت، حق الواليه فرزندش قبـل از جـد
پدري با مادر است و اگر مادر نبود، با جد پدري است و بر خالف نظر معروف بين                  

ـ        فقها كه مي   ا پـدربزرگ اسـت؛ مـا معتقـد         گويند وقتي پدر فوت كرد، قيموميت ب
                                                 

 بـا حـضرت آيـت     ) فرزندان( پيرامون حق حضانت كودكان      17/7/1379گفتگوي خبرنگار روزنامه ايران در تاريخ       . 1
  .اهللا العظمي صانعي 
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هستيم قيموميت با مادر است و اين حركتـي اسـت كـه در جهـت حفـظ حقـوق                    
هاي فقهي، و براي ما مـسلّم        مادران برداشته شده كه اين بحث مستند به استدالل        

  1.است
تان نظرتان همين بـود       به خاطر داريم شما در زمان مسئوليت قضايي        :خبرنگار

اينجـا يـك    . دانـستيد  اولويت نگهداري فرزند را با مادر مي      يعني  . كه اآلن فرموديد  
شود آن هم اين است كه مستندات فقهي اولويت پـدر نـسبت بـه                سؤال مطرح مي  

مادر در حضانت يا محدوديت زماني حضانت مادر چيست؟ چون دست كم يكي از              
مرحوم شهيد اول، فقـط بـه ذكـر         » لمعه«بع كه منبع مهمي هم هست، يعني        منا
 مطلب بسنده كرده است كه مادر نسبت بـه نگهـداري فرزنـد پـسر در مـدت                   اين

شيرخوارگي اولويت دارد و نه بعد از آن و نسبت به نگهداري دختر هـم تـا هفـت                   
  3. قانون مدني هم از همين نظر تبعيت كرده است1169 كه ماده 2.سالگي

 حقيقـت ايـن     ام نظرم همين بـود و در        بله، بنده در زمان مسئوليت قضايي      :استاد
منتها در آن زمان تنها به عنوان احتمال        . مباني زيربنايي فكري را از خيلي قبل داشتم       

كردم؛ اما امروز به عنـوان يـك          و يك بحث تحقيق نشده يا يك فرضيه به آن نگاه مي           
بنابراين نظر مـن در     . گويم  اصل در نظر دارم و موازين و مستندات فقهي آن را هم مي            

  .كنم نظر بود، اما امروز به عنوان يك فتوا عرض ميگذشته تنها يك 
رسد حل دقيق آن بسيار مـشكل         حضانت از مسائلي است كه به نظر مي        همسأل

نظر رد شده، چـون معتقـد        باشد و لذا حتي فقيهي چون شهيد ثاني هم تقريباً بي          
 بنـابراين   4.است رواياتي را كه نقل كرده ضعف سـند دارد و قابـل اعتمـاد نيـست                

چون . به هر حال مسأله بسيار پيچيده و مشكل است        . ري نداده و رد شده است     نظ
  .رواياتش با هم اختالف دارند

                                                 
 .67: 4) قيموميت مادر(فقه و زندگي : ك.ر. 1
  .120: ↨ـ الدمشقي↨ـاللمع. 2
براي نگهداري طفل، مادر تا دو سـال از تـاريخ والدت او اولويـت               «:  قانون مدني چنين آمده است     1169در ماده   . 3

تم حـضانت  پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفـ       . خواهد داشت 
  .»آنها با مادر خواهد بود

  .422: 8  األفهاممسالك. 4
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 خوب وقتي ما مستند فقهي محكمي مثل نص و حديث نداريم، چـرا              :خبرنگار
 و مـسائل مربـوط بـه آن دوام پيـدا كـرده اسـت؟ آيـا                  1169قدر ايـن مـاده       اين  
محدودش كنيم يا با يـك مـاده ديگـر نـسخ            ي  ا هتوانيم اين را تحت يك تبصر      نمي

اش كنيم و اين موضوع حضانت كالً به مادران واگذار شود؟ حاال در مواقعي               ضمني
شود تصميم گرفت، ولـي در       اي است و خالف مصلحت كودك است مي        كه مفسده 

  موارد عادي آيا مادر اولويت ندارد؟
ا داشتيم كه به نظـرات فقهـاي        اگر توان قانونگذاري داشتيم و توان آن ر        :استاد

بزرگي چون مرحوم شهيد ثاني توجه داشته باشيم، به نظر ما هيچ مشكلي در باب               
مادر و بقيه با پدر، چه بگوييم تا هفـت          چه بگوييم دو سال با      . حق حضانت نيست  

سال با مادر ـ بدون در نظر گرفتن جنسيت ـ و بقيه با پدر ـ كه بنـده نظـرم ايـن       
داشتن فرزندش را دارد ـ چه بگوييم نه سـال،     سال مادر حق نگهاست كه تا هفت

  1. نيستساز مشكلاينها 
 قانون مدني اگر مادر در مدتي كه حـضانت طفـل            1170 مطابق ماده    :خبرنگار

بينـيم كـه حـق     مي. با اوست به ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود   
 مادر است، بـا ازدواج مجـدد او     حضانت حتي در همان مدت كوتاه هم كه بر عهده         

آيا ما كه فقهي تا اين حد       . چرا اين را در مورد پدر هم به كار نبريم         . شود ساقط مي 
توانيم با توجه به اوضاع و شرايط اين موضوع را حل و فصل كنـيم؟                پويا داريم نمي  

بينيم كه زندگي خيلي از كودكان با پدر و نامادري تا چه حد پيامدهاي منفـي                 مي
در حالي كه در همان مواقع مادران بـراي نگهـداري           . و حتي خطرناك داشته است    

  اند؟ فرزندشان در كمال آمادگي بوده
آيد كه والدين از هم جـدا         در حضانت كودك، وقتي مشكل به وجود مي        :استاد

پـدر هـم   .  جانش استهاش را داشته باشد چون شير      خواهد بچه  اند و مادر مي    شده
بنابراين فقهاي ما متعـرّض حـضانت       .  فرزندش را داشته باشد    ممكن است بخواهد  

زيـرا بـا ايـن      . چون آنجا بحـث نـدارد     . اند در زماني كه والدين با هم هستند، نشده       
وصف چه بگوييد دو سال مـال مـادر اسـت، يـا ده سـال متعلّـق بـه پـدر اسـت،                        

                                                 
 .4 �شمار) قيموميت مادر(مجموعه فقه و زندگي :  ك.ر. 1
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جـايي  امـا مـشكل     . كننـد  كه والدين با هم زندگي مـي       براي اين . ساز نيست  مشكل
  .است كه طالق واقع شود

  برخي از شروط حضانت

 گويـا شـهيد ثـاني بـا         1.شهيد ثاني هشت شرط براي حضانت ذكر كرده اسـت         
خواهد كه به سراغ او برود و نظراتش         اما كسي را مي   . زند  امروز ما حرف مي    هجامع

 را براي مردم بيان كند و من اصالً معتقد هستم كه شهيد اول و دوم به اين دليـل                  
خواستند فقه شـيعه     نميها    آن زدند و دشمنان   هاي زنده مي   شهيد شدند كه حرف   

خواهنـد شـيعه     چه امروز هم دشـمنان اسـالم نمـي         چنان. حرف زنده داشته باشد   
  .حرف زنده داشته باشد

خواهـد حـضانت بچـه را بـر          به هر حال، ايشان هشت شرط براي كسي كه مي         
  .ي پدر هشت شرط ذكر كرده استمثالً برا. عهده بگيرد، ذكر كرده است

  امين و متعهد بودن

خواهـد   كـسي كـه مـي   : يكي از شرايط ـ كه شرط عمده است ـ، اين است كـه   
دليلش هم اين   . بند و بار نباشد     تعهد و بي    حضانت كند، بايد داراي امانت باشد، بي      

د تعه  بند و بار و بي      اگر پدري بي  . است كه حضانت براي رشد و تربيت كودك است        
تواند فرزندش را خـوب تربيـت         ها ارزشي قايل نباشد، طبعاً نمي       باشد و براي امانت   
آورد و ايـن      پدر خائن كودك را خائن بـار مـي        . آورد تعهد بار مي    كند و او را هم بي     

سازد؛ چرا كه اصل حضانت براي تربيت اسـت لـذا كـسي               اصالً با اساس قضيه نمي    
شما اين شرط را داشته باشيد تـا        . نداردكه خائن است، صالحيت تربيت كودك را        

  .شرط بعدي را بگويم

  نداشتن مرض مسري

توانستيم بـه دنيـاي      اگر امروز مي  . اند كه بايد امراض مسري نداشته باشد       گفته
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ايـم كـه     كرديم كه ما در حفظ حقوق كودكـان بـه آنجـا رسـيده              بشريت اعالم مي  
و قبل  . دهند يا بالعكس   پدر مي گوييم اگر مادر مرض مسري دارد، كودك را به           مي

از دو سالگي، يا قبل از هفت سالگي كه حضانت با مادر است يا بعد از ايـن مـدت                    
كه حضانت با پدر است اگر پدر داراي امراض مسري از قبيل جذام، ايدز يا سـل و                  

انـد   البتـه بعـضي فقهـا گفتـه       . دهند و اين حـق اسـت       باشد، بچه را به مادر مي     ... 
. بچه را به مادر بدهيم بلكه پدر بايد بچه را به شـخص ديگـري بـسپارد                توانيم   نمي

چون اسالم خواسته در تربيـت كـودك        . آيد اين اشتباه است و به نظر، صحيح نمي       
  .عواطف پدر و مادري حفظ بشود

بنـد و بـار نباشـد، امـين          يعني بي . حاال شما اين سه شرط را كنار هم بگذاريد        
بنابراين خيلي راحت با توجه به اين شروط        .  باشد باشد و مرض مسري هم نداشته     

توان استدالل كرد كه اگر پدري در دوران حضانت طفل، به مواد مخـدر معتـاد     مي
تواند فرزنـدش را نگهـداري كنـد، پـدري كـه اعتيـادش سـبب                 است اين فرد نمي   

شود پولي را كه همسرش از كار كردن در خانه اين و آن به دست آورده بگيرد                  مي
 همسرش را بفروشد و خرج اعتيادش كنـد و هـيچ            هخرج اعتيادش كند، جهيزي   و  

بالفاصـله  ! توانـد فرزنـدش را تربيـت كنـد؟         چيزي برايش مطرح نيست، چطور مي     
اگر پدري معتاد شد، مادري معتاد شد، حـق حـضانت او سـاقط              ! شود گفت آقا   مي
راحتي قـرار   حتي اگر مدعي شود كه پدر يـا مـادر در عـسر و حـرج و نـا                  . شود مي
  .اي با اختيار، ايجاد كرده اين وضعيتي است كه خودت، و: بايد گفت. گيرد مي

 دزدي دارد، يك بار، دو بار، اصالً پرونـده و سوءسـابقه             هيا پدري است كه سابق    
طور نيست كه توبه كرده باشد، اگر در حق حضانت اختالفي پيـدا شـد،                دارد و اين  

دهنـد، عـدم سوءپيـشينه ايـن         وءپيـشينه مـي   برويم از مراكزي كه گواهي عدم س      
خيلي راحت  . اش مكرّر است، بچه را به او ندهيم        اگر سوءپيشينه . شخص را بگيريم  

حـل مـشكل     خـوب يـك راه    . كنيم منتها ما توجه نمي   . شود مشكل را حل كرد     مي
. رعايت ديگر و باالتر، توجه به قرآن اسـت        . رعايت اين شروط است كه ذكر كرديم      

 سرِبزنگاه مسأله را همان قرار داده است كه مـا امـروز بعـد از هـزار و                   قرآن درست 
كنيم، در زماني كه بشر به       چهارصد سال به عنوان يك بحث زنده داريم مطرح مي         
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كند؛ در حالي كه قرآن هزار       ها رسيده و اين بحث را مطرح مي        گفت و گوي تمدن   
دي نبايد موجب زحمت    هيچ فرزن «: فرمايد و چهارصد سال پيش مطرح كرده و مي       

آيـيم قـانون      است ما مـي    1آيه در سوره بقره   » .براي پدر و مادرش شود    ] و مشقت [
گوييم مثالً مادر، تـا دو سـال    گذاريم كنار هم و مي حضانت و اين آيه شريفه را مي    

اما اگر طوري است كـه پـدر در         . يا هفت سال حق دارد كودك را تر و خشك كند          
گيـرد و بـراي مـادر تنهـا          گرفتاري و بيماري قـرار مـي      صورت نديدن فرزندش در     

خـورد و بچـه را       مالقات بچه كافي است، طبق منطق قرآن آن قـانون تبـصره مـي             
منتها يك شرط دارد و آن اين است كه پدر سبب جدايي نـشده              . دهيم به پدر   مي

م گويي برد، مي  اگر پدر سبب جدايي شده و اآلن دارد از نداشتن بچه رنج مي            . باشد
  .عكسش هم در مورد مادر صادق است. خود كرده را تدبير نيست

گيـريم كـه از نظـر فقهـي و           هاي شما نتيجه مـي     پس با اين فرمايش    :خبرنگار
در بـسياري از    . شرعي هيچ مشكلي وجود ندارد كه حضانت بچه قانوناً با مادر باشد           

يـك هـم    اي هـم دارنـد و الي       كشورهاي اسالمي هم كه نظام حقوقي بـسيار قـوي         
پردازد چرا در اينجـا ايـن         مادر است و پدر فقط نفقه مي       هنيستند، حضانت بر عهد   

  كار را نكنيم؟ آيا اين از نقص قوانين ما نيست؟
توانـد كارسـاز باشـد و بـاز           اين سه شـرط كـه ذكـر كـردم خيلـي مـي              :استاد

اگر مادري عدم حضانت برايش مـشقّت       . گرديم به نفي ضرر و حرج و مشقّت        برمي
شود؛ شوهر طالقـش داده حـاال        دانيم اگر اين بچه نباشد، ديوانه مي       ارد يعني مي  د

 2نفي حرج  شريفه و به حكم      هآياش به اين بچه است پس به حكم          خوشي  دل ههم
اما يك وقت هست كه هر دو دچـار مـشقت           . دهيم آييم و بچه را به مادر مي       ما مي 

خواهم زحمتش را بكشم، پـدر       يگويد من م   مادر مي . هم پدر و هم مادر    . شوند مي
بـراي حـل مـشكل بايـد بـرويم          . خواهم بيشتر در كنارم باشد     گويد من مي   هم مي 

هايي در خـود فقـه وجـود         تكنيك. كه كدام يك بر كدام يك مقدم است        سراغ اين 
                                                 

البقره  (.»ي نبايد به سبب فرزندش زيان بيند      هيچ مادري و هيچ پدر     «؛﴾ِبَوَلـِدهِ  َ�ُ  َمْوُلودٌ  �َ  َو  ِبَوَلِدَها َواِلَدةٌ  ُتَضار�  �َ ﴿. 1
 ).233، آيه )2(

�ِ ِمْن َحَرٍج﴾﴿وَ . 2 �� � الّدِ ِ�V ْ�، )22(الحـج   (. »ين هيچ تنگي و دشواري ننهـاده اسـت        و بر شما در كار د      «؛َما َجَعَل َعَلْيُ
 ).78آية 
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  .توان اين را اثبات كرد و مشكالت را حل كرد دارد كه مي
مـا بايـد   . كرد؟ خيلي ساده اسـت   شود اين را قانوني      سؤال كرديد كه چطور مي    

گوييم به حكم غلبه، اين پـدر        يعني مي . قانون را ببريم روي غالب موارد در جامعه       
عسر و حرج و زحمتش ثابت است، اما به همان حكم غلبـه، پـدر ديگـري عـسر و                    

ما همين را اصل قانون قـرار بـدهيم و خالفـش بايـد در               . حرج برايش ثابت نيست   
مـثالً زنـي از شـوهرش جـدا شـده و         . زنـم  من يـك مثـال مـي      . دادگاه ثابت بشود  

شـوم و    اگر اين مادر گفت من دچار مشكل مـي        . خواهد به خانه پدرش برگردد     مي
پـدر  . بر اين است كه حرج براي مـادر ثابـت اسـت            خواهم، بگوييم اصل   بچه را مي  
نـد  زند، بايد اين كلك زدن را ثابـت ك         شود كه نه، اين زن دارد كلك مي        مدعي مي 

اسالم دين قانون است، ديـن ضـابطه     . شود حرف او را بدون دليل پذيرفت       واال نمي 
! كردند كه آقا   آمدند و به اين نكته توجه مي       اگر شوراي نگهبان و مجلس مي     . است

گوييم اصل بر اين است، قانون بر ايـن اسـت كـه اگـر شـوهر معتـاد باشـد،                   ما مي 
گويم از نظر    علوم كه حرجي است؟ مي    گويي از كجا م    زندگي با او حرجي است، مي     

نويسيم حرجي   بنابراين مي . ، يعني غالباً حرج است، اصل بر اين حرج است         »غلبه«
  .و دادگاه بايد طبق آن زن را مطلَّقه كند

گويد و زندگي با منِ معتاد حرج نـدارد،          حاال اگر مرد آمد و گفت زن دروغ مي        
. اثبات كردنش خيلي به طول نينجامـد آن هم خيلي سريع، و . مرد بايد اثبات كند  

خواهد براي جامعه و براي نظام قضايي بـه شـكل قـانون دربيايـد،                بنابراين اگر مي  
گوييم در اين موارد اصل بر حرجي بودن است و ديگري بايد خالفـش را ثابـت                  مي
  .كند

 وضع كـرد، يعنـي ايـن مـوارد غلبـه را بـه                شود قانون  خالصه خيلي راحت مي   
 دربياوريم، تبصره بزنيم و خالفش را اگر كسي مدعي شد، بايد ثابـت              صورت قانون 

  .كند و هيچ مشكلي هم ندارد

  در فتاواي حضرت آيت اهللا العظمي صانعيحق حضانت كودكان 

. دارد سال نُه كه دارم پسرى او از و ام شده جدا شوهرم از كه هستم زنى :ؤالس
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 پـدرم  خانـه  بـه  و ام شـده  جـدا  وهرمشـ  از بوده، رحمم در ماهه دو بچه كه زمانى
 اسـت  كـرده  اقرار بارها شوهرم قبالً. است شده بزرگ و متولّد آنجا ام بچه و ام رفته

 اين به توجه با. ندارد پدرش به اى  عالقه گونه هيچ نيز بچه و خواهد نمى را بچه كه
 بـا  ار ام  بچـه  دارم حـق  آيـا  اسـت،  بار و بند  بى مردى سابقم شوهر كه   اين و مسائل
 پدرش يا رسد  مى من به او دايمى حضانت حقّ آيا و ببرم؟ كشور از خارج به خودم

  اوست؟ شرعى و قانونى ولى كه
 بـا  سالگى هفت تا دختر چه و پسر چه فرزند، حضانت جانب، اين نظر به :وابج
 پدر نبود با و است، پدرى جد يا و مادر يا و پدر شرعاً قهرى، ولى ليكن است؛ مادر

+ ��C2� �i���  ����\� �� � شريفه آيه حكم به �F �4��G�
 ° ����  9��G�'��
 بـزرگ،  پـدر  بـر  ،مـادر  1،�
 ودر اسـت،  ثابـت  او واليـت  و اسـت  بـزرگ  پدر او ولى مادر، نبود با و دارد اولويت

 طفل غبطه و مصلحت رعايت پدر كه دهد تشخيص شرع حاكم اگر سؤال مفروض
 او صورت اين در گردد،  مى طفل جانى يا و الىم و فكرى فساد باعث و نمايد  نمى را
  )24/4/78( 2.باشد مى او شرعى ولى مادر، و نمايد مى عزل واليت از را

 عهده به راها    آن حضانت مادرشان كه حالى در فرزندان، حضانت مخارج :ؤالس
  كيست؟ با نيست، ديگرى شخص به واگذارى به حاضر و گرفته
   اسـت،  مـادر  با سال هفت تا ـ دختر چه و پسر چه ـ فرزند حضانت حقّ :وابج

   از قبـل  طـالق  يـا  فـسخ  بـه  پـدر  از مـادر  شـدن  جـدا  و اسـت  پدر با آن از بعد و
 پـدر  برعهـده  فرزندان نفقه و باشد؛ نمى اش الحضانه حقّ سقوط موجب سال هفت

 اجرت مطالبه حقّ دهد،  مى انجام حضانت ايام در كه كارهايى براى مادر و باشد  مى
  )7/7/83 (3.ردندا

 داشته مشتركى فرزند و شود حاصل مفارقت زوجين بين كه مواردى در :ؤالس
 فتـواى  مـشترك،  فرزنـد  بـه  نـسبت  مـادر  يا پدر حضانت حقّ خصوص در باشند،
 در و سـالگى  هفت تا دختر فرزند مورد در مادر كه است اين متأخرين بين مشهور
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 در اولويـت  آن از پـس  و دارد تحـضان  در اولويـت  سـالگى  دو تـا  پسر فرزند مورد
  ؛است پدر با حضانت
 بيـشتر  مـادر  به پايين سنين در دختر و پسر از اعم فرزندان عاطفى تعلّق .الف
 زيـادى  مـوارد  در مادر، از سالگى هفت تا دو سنين در ها بچه پسر گرفتن و است،

 دواجاز پـدرهاى  غالبـاً  . ب .شـود  مى آنان عاطفى و تربيتى مسائل در اخالل موجب
 بـر  بيـشتر  و شـوند  مـى  حاد مشكالت دچار كودكان، گونه اين نگهدارى در نكرده
 را كـودك  غالبـاً  نيز تحويل از بعد و دارند، كودك گرفتن در اصرار لجاجت، مبناى

 دليـل  بـه .  ج .ندارنـد  حـضانت  در مباشرت خود و سپارند مى بزرگ مادر يا عمه به
 مـادر،  از سـاله  چهـار  يـا  سـه  بچه پسر گرفتن موارد، اغلب در شديد عاطفى تعلّق

 از نيز پدر مادر، حضانت صورت در كه صورتى در است مادر بر حرَج و عسر موجب
 وى بـر  فـشارى  و دارد خـود  هاى بچه با ارتباط كلّى، نظارت و واليت اعمال طريق

 درمـورد  را خـود  نظـر  است خواهشمند شده ياد مطالب به توجه با. شود نمى وارد
  .فرماييد يانب حضانت

 بـا  سالگى هفت تا ـ صحاأل على ـ ترـدخ چه و رـپس چه فرزند انتـحض :وابج
 فرقى سالگى، هفت تا مادر براى آن اولويت و الحضانه حقّ در بنابراين،. است مادر
 در شـده  ياد مشكل امثال نهايى رفع براى كه نماند ناگفته و باشد؛ نمى دو آن بين

  )17/5/77( 1.بود آن قانونى لّح راه فكر به بايد سؤال،
  است؟ زمانى چه فرزند، حضانت انتهاى :ؤالس
 فرقـى  دختـر  و پـسر  بين حكم، اين در و اوست رشد به حضانت انتهاى :وابج

  )31/5/77 (2.نيست
 پـسر  فرزنـد  حضانت حقّ ،مشهور بر بنا كه مطلب اين گرفتن نظر در با :ؤالس

 و اسـت  پـدر  بـا  آن از بعـد  و مـادر  دهعهـ  بر سالگى هفت تا دختر و سالگى دو تا
 از غير كسى توسط كه اند بوده افرادى ـ زن زندانيان خصوصاًـ   زندانيان از تعدادى

 كـه  رسـد  نمـى  نظـر  بـه  آيا اند، شده تربيت ـ...  و بزرگ مادر يا عمو يا پدر ـ مادر
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  باشد؟ داشته اصالحاتى زمينه اين در بايد قانون
 حقيقـى  و اصـلى  شرط حضانت، صالحيت شرعى، حكم و فقهى نظر از :وابج

 اسـت  ساقط خود به خود الحضانه، حقّ آن، عدم با كه است بديهى و است حضانت
 باشـد،  نـشده  مطـرح  قـانون  در اگر ديگرى، به الحضانه حقّ رسيدن و سقوط اين و

 قـانونى  شرعى، پاسخ همان و گيرد قرار گذاران قانون توجه مورد قانونى نظر از بايد
  )25/5/79 (1.ددگر

 بـه  يـا  طـالق  علّت به كه صورتى در «مدنى قانون 1174 ماده طبق .الف :ؤالس
 ابـوين  از يك هر باشند، نداشته سكونت منزل يك در طفل اَبوين ديگر، جهتى هر
 و زمـان  تعيين. دارد را خود طفل مالقات حقّ باشد، نمى او حضانت تحت طفل كه

 بـا  ابـوين  بـين  اخـتالف  صـورت  در آن، بـه  وطمربـ  جزئيات ساير و مالقات مكان
 باشـند؛  حيات حال در ابوين، كه نمايد مى پيدا مصداق صورتى در. »است محكمه

 از يـك  هر كه صورتى در آيا ،اينكه است بحث قابل ماده اين خصوص در آنچه اما
 يـك  هر آيا باشند، نداشته هم قهرى ولى و نمايد فوت پدر مثالً نمايد؛ فوت ابوين

 مـادر  بـا  او حـضانت  كـه  طفلـى  با توانند مى آن، درجات و ارث مختلف طبقات از
 سـببى،  و نسبى اقرباى مالقات از اطفال مادر ممانعت و استنكاف صورت در است،

 آيـا  آورد، عمـل  بـه  ممانعـت  طفـل  مـادر  كه صورتى در و خير؟ يا نمايند مالقات
 نـسبت  تمكـين  و ممانعت رفع به ملزم را او كه دارد وجود قانونى و شرعى مستند

 باشد او دوم زوجه متوفّا همسر كه صورتى در .ب خير؟ يا نمايد طفل با مالقات به
 صـورت  در دختـر،  ايـن  آيـا  باشـد،  اولـش  زوجـه  از دختر فرزند يك متوفّا براى و

 2ابـى  خـواهر  و بـرادر  طفـل  اين كه ـ او حضانت تحت طفل و صغار مادر ممانعت
 در .ج خيـر؟  يـا  دارد را اطفـال  ايـن  بـا  مالقـات  حقّ ـ ستمتوفّا اول زوجه دختر

 و باشـد  شـده  تعيين محكمه سوى از استصوابى ناظر صغار، يمـق براى كه صورتى
 تيـ قيموم و حضانت كه طفل مادر آيا باشد، متوفّا ابوينى برادر همچنين ناظر اين

 تعيـين  استصوابى ناظر مالقات مانع اًقانون و اًشرع تواند مى يافته، انتقال او به طفل
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 مـانع  توانـد  مـى  آيا ديگر، عبارت به خير؟ يا بشود هست نيز صغار عموى كه شده
 اسـت،  مـسلمانى  هر شرعى و انسانى وظيفه كه ارحام صله شرعى تكليف و دستور
  خير؟ يا بشود
 قـانون،  و نمـود  استفـسار  بايـد  قانونى مراجع از را ها سؤال قانونى پاسخ :وابج

 رحـم  صله از منع حقّ طفل، قيم يا و ولى شرعى، جهت از اما ست؛ا آن پاسخگوى
 و نداشـته  را ديگـران  به رسد چه كودك به نسبت ها انسان و اقربا عواطف اظهار و

 مفسده داراى و مصلحت خالف بر را مالقاتى قهرى، ولى يا و قيم اگر آرى،. ندارند
  )9/8/79 (1.بنمايد موردى جلوگيرى تواند مى بداند،
 ذهنى توان كم فرزند داراى طالق هنگام به شوهرى و زن كه صورتى در :ؤالس

 بـه  كودكان اين كه  اين به توجه با شود؟ مى واگذار پدر به فرزند حضانت آيا باشند،
  دارند؟ احتياج مادر شديد مراقبت

   فرزنـدى  چنـين  گـرفتن  حـقّ  پـدر  و باشـد  مى مادر اختيار در حضانت :وابج
 نـدارد،  باشـد،  مـى  شـيرخوارگى  دوران در طفـل  ماننـد  مادر به نياز يثح از كه را

 حضانت مسئله نگوييم و بنمايد هم داشتن حق بر داللت پدر، حضانت ادلّه اگرچه
 بـا  نتيجتاً است، مادر و پدر بين كودك از مراقبت و حفظ براى كفايى تكليف يك

 در و شـود  مـى  طسـاق  ديگـرى  از تكليـف  حـضانت،  براىها    آن از يكى درخواست
 نمايـد؛  مـى  حـضانت  بهتر دو آن از يك كدام ببينيم بايد دو، هر درخواست صورت

 حـضانت  ادلّه انصراف دليل به است، مادر با سؤال مورد امثال در حضانت همچنين
 سالگى دو از قبل شيرخوارگى و كودكى دوران همانند كودك كه موردى چنين از

 اگر مادر به كودكى چنين نياز آنكه حال و باشد نداشته انصراف چگونه و باشد، مى
 پـدر  نه است مادر با حضانتش كه ـ سالگى دو از قبل مادر به كودك نياز از بيشتر

 باشـد  هللا ثناء كه نيست عبادت باب حضانت باب و باشد؛ مى مساوى قطعاً نباشد، ـ
 معاملـه  و عقاليـى  و اجتمـاعى  امـر  بـاب  بلكـه  نمـود،  تجاوز و تعدى او از نتوان و

 فقـه  و اجتهـاد  مورد و است واسع آن در تعدى و فهم باب كه است األعم بالمعنى
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  )8/3/79( 1.باشد مى
 نمـوده  سپرى مادرش نزد را خود حضانت دوران سال دو اى  بچه پسر :ؤالس
 امـا . دارد را طفل استرداد قصد پدر مادر، حضانت مدت انقضاى با اكنون. است
 كـردن  جـدا  كـه  هـستند  منـد   عالقه و وابسته يكديگر هب چنان  آن مادر و طفل

 كـه  صـورتى  در. گيـرد   مـى  صـورت  مـشقّت  بـا  روز يـك  اى  هفتـه  حتـى ها   آن
 به صدمه موجب مادر از طفل كردن جدا كه دهند نظر روانشناسى متخصصين

 فـشار  و مـشقّت  موجـب  و كـودك  جسمانى همچنين و روانى و روحى سالمت
 بـه  پدر كه   اين خاصه چيست؟ تكليف بود، خواهد مادر به روانى و روحى شديد
 طفل  خواهد مى  سكونت،  محلّ  شهر  از خارج بلكه و منزل از خارج اشتغال دليل

  .بسپارد ديگرى نزد را
 چـه  و دختـر  چه ـ فرزند در مادر الحضانه حقّ جانب، اين نظر به چه اگر :وابج
رَج  داراى مادر از فرزند كردن جدا اگر حال هر به ليكن است، سال هفت ـ پسر حـ 

رَج  نفـى  قاعـده  خـاطر  بـه  پـدر  الحضانه حقّ باشد، مادر يا فرزند براى مشقّت و حـ 
 بايـد  اينجـا  در كـه  باشد حرَجى نيز پدر نزد فرزند نبود آنكه مگر گردد،  مى ساقط
 داده او بـه  فرزنـد  چنانچـه  مـادر،  يا پدر از يك هر يعنى شود، مراعات اًحرج اكثرُ

 حـرجين  تعـارض  و بيند؛  مى صدمه بيشتر و شود  مى واقع تمشقّ در بيشتر نشود،
 نفر دو به مربوط ضررين تعارض مانند باشد،  مى دونفر به مربوط كه سؤال مورد در

 و نمـوده  اختيـار  را مبنا همين 2ضرر ال رساله در ; اعظم شيخ درآنجا كه باشد  مى
 قرار درحرج بندگانش نخواسته كه تعالى شارع چون باشد،  مى هم تحقيق با مطابق
 حـرج  دو در چـه  ــ  اسـت  تـر   كـم  حرجش كه است حكمى خواستار اًقطع بگيرند،
 بـه  او نظـر  در بنـدگان  همه چون شخص؛ دو به نسبت وچه شخص يك به نسبت
 كه رسد مى نظر به باشند، مساوى ها حرج اگر اما و ـباشند   مى واحد شخص منزله
 خـودش  حـقّ  از پـدر  كـه    ايـن  بـه  حكم چون باشد، برمادر مقدم پدر الحضانه حقّ

 دليـل  اطـالق  كـه  عـالوه  هب باشد،  مى حرجى او براى حكم اين خود نكند، استفاده
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  )15/4/84( 1.است محكم هم پدر الحضانه حقّ
 بـراى  عظام، فقهاى مشهور نظر از تبعيت به 1169 ماده در مدنى قانون :ؤالس

 هفـتم،  سـال  تـا  انـاث  طفـل  ىنگاهـدار  بـراى  و سـال  دو تا ذكور طفل نگاهدارى
 حـقّ  از اسـتفاده  با زن كه فرضى در. است دانسته مقدم را مادر وسيله به حضانت
 بـه  و بـوده  فرزنـد  حـضانت  دار عهـده  شوهر با متاركه از پس فوق، قانونى و شرعى
 مجـدد  ازدواج بـه  زن خـالف  بر و متاركه از بعد مرد و آمده، بر آن عهده از خوبى

 و شـده،  مادر از فرزند استرداد و حضانت متقاضى مقرّر، موعد در و نموده مبادرت
 انـاث  طفل كه مواردى در ويژه به فرزند و مادر مفارقت كه است اى  گونه به اوضاع
 از طفـل  اسـترداد  اسـت،  طفـل  يا و مادر براى تحمل قابل غير مشقّت باعث باشد
 وسـيله  به طفل دادن ارقر تربيت تحت معنى به عمالً كه پدر به وى تحويل و مادر

 بـا  سـال  دو فاصـله  به زياد احتمال به كه دخترى به راجع هم آن ـ است نامادرى
 يـا  اسـت  جـايز  ـ گزيد خواهد بر را مادرش با زندگى مجدداً بلوغ، سنّ به رسيدن

  خير؟
 سـبب  او حـضانت  عـدم  و مـادر  از فرزنـد  مفارقت كه سؤال مفروض در :وابج
 نـسبت  پدر باحرَج معارض و بود، خواهد مادر براى تحمل قابل غير مشقّت و حرَج

 بـه  حـضانت  حـقّ  نباشـد،  طفـل  به نسبت حضانتش عدم و كودك از مفارقتش به
 كلّـى  حكم بيان شد مرقوم آنچه نماند ناگفته و است؛ مادر به مربوط الحرج حكم

 بـه  ضمن در و دارد؛ شرعيه محكمه به نياز حرج، عدم و حرج اثبات و است مسئله
 مـادر  بـا  ــ  پـسر  در ولـو  ـ سال هفت تا نفسه حد فى ↨ـالحضان حقّ جانب اين نظر

  )11/9/80 (2.است
 شـلّاق  خوردن به نامشروع رابطه داشتن علت به و است منحرف كه زنى :ؤالس

 سـه  دختـر  حـضانت  توانـد  مـى  آيـا  شـوهرش،  از جـدايى  صورت در شده، محكوم
  بگيرد؟ عهده به را اش ساله
   جـسمى  جهـت  از چـه  ــ  نـدارد  را كودك حضانت صالحيت كه ىمادر :وابج

                                                 
  .1317، س 599، ص 2استفتائات قضايي، ج . 1
  .1318همان، س . 2
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ــد نمــى ـــ اخالقــى و فكــرى جهــت از وچــه ــل توان    سرپرســتى و حــضانت متكفّ
  )14/10/75( 1.باشد
 ديـدار  از را اش مطلّقـه  و سـابق  همـسر  كـه  اسـت  مجـاز  شـرعاً  پدر آيا :ؤالس

  نمايد؟ محروم ـ است پدر حضانت تحت كه ـ فرزندش
 2.نـدارد  حقّى چنين پدر و است معصيت و گناه رحم، صله از جلوگيرى :وابج

)8/4/74(  
 باشـد،  دو آن از يكى نزد طفل، كه  اين بر مبنى مادر و پدر موافقت با آيا :ؤالس
  رفت؟ خواهد ميان از واگذارنده حضانت حقّ

 اگـر  ولـى  گـردد؛  مـى  سـاقط  حقّـش  باشد، نموده حق اسقاط اگر آرى، :وابج
  )7/7/83 (3.گردد نمى ساقط و است باقى حق باشد، غير حضانت به رضايت محض
 و دارم ازدواج قـصد  حـال . دارم فرزند دو او از و است كرده فوت شوهرم :ؤالس

 دارنـد  قصد شوهرم خانواده اما ندارم، را خود فرزندان كردن رها قصد وجه هيچ به
  دارند؟ حقّى چنين آنان آيا. بگيرند من از را فرزندانم ،زور با

 مـادر  با مطلقاً پدر، فوت از بعد طفل نگهدارى حقّ قانون، و شرع حسب :وابج
  )7/3/69( 4.است

                                                 
  .1319همان، س . 1
  .1321همان، س . 2
  .1322همان، س . 3
  .1323ان، س هم. 4
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  بلوغ دخترانسنّ : جستار چهارم/ دفتر دوم 

  جستار چهارم

  بلوغ دخترانسنّ 
  
  
  

  درآمد

 نُـه  يـافتن  پايـان  دختـر،  بلوغِ هاي  مشهور فقهاي اماميه عقيده دارند كه نشانه      
 و بحث مورد رساله اين در آنچه. است زهار موي روييدن و دگيقاع قمري، سالگي
 روايات استناد به فقها. است سن يعني نشانه، سه اين از يكي گيرد، مي قرار بررسي

قمري دختران پس از اتمام نُه سالگي        كه اند و اجماعات ادعا شده، چنين فتوا داده      
دود الهي بـر آنـان جـاري        بالغ شده، تمامي تكاليف شرعي بر آنان واجب شده و ح          

 نـشده  حاصـل  زهـار  موي رويش و قاعدگي يعني ديگر، هاي نشانه گرچه شود؛ مي
  .باشد

عقيده ما بر اين است كه ارزيابي تمامي ادله و مستندات بلوغِ سـني دختـران،                
 قابـل  مـستنداتي دارد كـه     سـالگي  نُـه  سـن  شود بلكه  به رأي مشهور منتهي نمي    
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  .و مورد اشكالند خدشه
  :شود  ميبخش ارائه در دو جستاراين اساس، مطالب اين بر 

  ؛)سن نه سالگي ( مشهوررأينقد و بررسي مستندات . بخش يكم
  .) سالگي13سن (برگزيده مستندات رأي .  دومبخش
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  نقد و بررسي رأي مشهور : يكمبخش

ـ  مشهور براي بلوغ دختران در نُه سالگي به دو نوع دليل استناد كرده              يكـي  د؛ان
  :پردازيم مي ادله اين بررسي به اينك. اجماع ديگري و روايات

  روايات. الف

دو دسته از احاديث در بلوغ سني دختران مـورد اسـتناد مـشهور قـرار گرفتـه                  
است؛ يكي رواياتي كه داللت دارند كه دختـران در نُـه سـالگي از كـودكي خـارج                   

 در كه دارند داللت كه رواياتي دوم دسته. شود ها جاري مي   شده، حدود الهي بر آن    
  .جايز است دختر با آميزش و ازدواج سالگي نُه سن

  :پردازيم اينك به نقل و نقد داللت اين دو دسته از روايات بر رأي مشهور مي

  روايات خروج دختران از كودكي در سن نُه سالگي. دسته اول

1. jjj~�$  :5G` �
D g� ��7  jjjg#$ :�H2�w�� #= �¿ X? ���?�� ����� �F.
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�º �7ª6 �jjj;1 
 دختـر  بـر  كامل حدود زماني چه: گفتم...  پرسيدم 7از امام باقر  : حمران گويد 

:  حدود برايش استيفا گيـرد؟ فرمـود       و گيرد مي قرار مؤاخذه مورد و شود مي واجب
هرگاه ازدواج كند و با او آميزش شـود و نُـه سـاله شـود،                . دختر مانند پسر نيست   

او جدا شود و مالش را در اختيارش نهند و داد و ستدهايش روا باشـد و                 كودكي از   
  .حدود كامل بر او اجرا شود و برايش حدود استيفا گردد

2. jjjg#$  :�5G` X
c7 jjj�º �7ª6� ����� �F.#= ���?�Djjj ;2 
 هنـوز   آيا بر دختري كه نُه سال دارد و       :  گفتم 7به امام باقر  : يزيد كناسي گويد  

 شـود؟  مـي  اسـتيفا  بـرايش  حـدود  اين و گردد  نديده، حدود الهي اجرا مي     قاعدگي
 شـود و مـالش در       خـارج  كـودكي  از باشد، داشته سال نُه و كند شوهر اگر: فرمود

  .اختيارش قرار گيرد و حدود كامل الهي بر او و براي او اجرا گردد
3.� 0=  X
@��'=7~�$  :k ��= �!� �!��� À#
 �Wbjjjm;3 

 نوشـته  هـايش  هرگاه پسر بچه سيزده ساله شـود، نيكـي        :  فرمود 7 صادق امام
و هرگاه دختر نُه ساله شود، با وي        .  شود كيفر بدان و گردد ثبت هايش بدي و شود

  .بيند چنين شود؛ زيرا در نُه سالگي حيض مي
4.@��'= \
� ~�$ 7 :kA	� Y�6 �H2�w� g�#
 �W�jjj m;4 
تر نُه ساله شـود، مـالش در اختيـارش گـذارده            هرگاه دخ :  فرمود 7امام صادق 
  .شد و حدود كامل براي او و بر او اقامه گرددبا روا اموالش در هايش شود و تصرف

5. 0= X
D @��'=7 ~�$ :k�C Á\#
 �D�z� Y�6 A	�m;5 
  .مرز و حد بلوغ زن نه سال است:  فرمود7امام صادق

  :در پاسخ به اين دسته از روايات بايد گفت

                                                 
  .2ح ، 4ب ، 43ص ، 1، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
  . 9 ح ، 6، ب 278، ص 20همان، ج . 2
  .12 ، ح44، ب 365، ص 19همان، ج . 3
  .4، ح 45، ب 367همان، ص . 4
  .10، ح 45، ب 104، ص 20همان، ج . 5
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در حديث اول و دوم، نُه سالگي با قيد قابليت شوهر كردن مـالك تكليـف                 .الاو
 دختري بلكه باشد، تكليف موضوع تنهايي به سالگي نُه كه  قرار گرفته است؛ نه اين    

اين قيـد ـ كـه    . »دخلت علي زوجها«يا » تزوجت«: ازدواج كندو  باشد ساله نُه كه
 سالگي، بـه تنهـايي، عالمـت بلـوغ      آمده ـ نشانگر آن است كه نُه 7امامدر سخن 

 كه باشد بدني رشد چنان  نبوده، بلكه به دخول و تزويج مقيد است؛ يعني داراي آن          
سـالگي در بلـوغ      نـه  كفايـت  بر دليل و حجت تنها نه پس. كند شوهرداري بتواند

همچنين گوياي آن است كه تقريباً از       . حجت بر خالف آن است    دختر نبوده، بلكه    
دني بايد قوي باشد و در حد زنان قرار گيرد كه طبعاً ساير عاليم بلـوغ،                نظر رشد ب  

آري در روايـت دوم، گرچـه       . مانند روييدن موي زهار يا حيض با آن همـراه اسـت           
مورد سؤال را جايي قرار داده كه هنوز حيض نشده، لكن منافاتي با طبـع و غالـب                  

سـؤالْ بـر حـسب      كه مورد     بر آن  افزون   .ندارد و سائل مورد نادر را بيان كرده است        
را داراست و در حقيقت، نُـه سـالگي بـا آن            ) روييدن موي زهار  (طبع، نشانه ديگر    

قيدها نشانه بلوغ شده است و چنين عنـوانِ مقيـد، عنـوان مـشير اسـت و عنـوان        
موضوعي نيست؛ چون هيچ كس به دخالت بلوغ سنّي با تقييدش در ازدواج قايـل               

  .نشده است
ذكر شده است؛ يعني دختـر      » ها تحيض  ذلك آن «حديث سوم، تعليل    در   .ثانياً

تـا حـيض نديـده، بـه حكـم       پس. بيند مي حيض چون شود، در نُه سالگي بالغ مي
و حكم در سعه و ضـيق دايـر مـدار سـعه و              . و علت مخصص است و معمم     [عليت  

ايـن تخـصيص    .  بالغ نشده و بلوغش منوط به ديدن حيض است         ]ضيق علت است  
 سال را عالمت بلوغ دانسته وجـود دارد         نُه كه رواياتي همه در علّيت همان كمح  به

  .شود و معلول از علّت جدا نمي
 بـه هـا     آن در سـالگي  نُـه  كـه    دو حديث ديگر، بر فرض قبول و تسليم اين         .ثالثاً
 سوم تا اول هاي روايت در كه قيدي دو با گرفته، قرار تكليف موضوع مطلق صورت
وهر كردن  رسند و قابليت ش   ب سالگي نُه به كه دختراني يعني شوند؛ مي مقيد آمده،

  .بالغ خواهند بودداشته باشند و يا حيض ببينند، 
 گفتـه  كـه    دو روايتي كه قيد حيض يا شوهر كردن ندارند، گذشـته از آن             .رابعاً
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 جهـت  از و اسـت  مخدوش داللتشان گردد، مي مقيد ديگر روايات با اطالقشان شد
ه صدوق، نُه سالگي به تنهـايي       مرسل يعني چهارم، حديث در زيرا اند؛ امناتم داللت

نـشده، بلكـه بـا    ت ـ قرار داده  موضوع براي اقامه حدود كامل ـ كه گوياي بلوغ اس 
  :قيد دفع اموال و نفوذ كارهايش همراه است كه اين دو با رشد مالزمه دارد

�� ����b �\ �G �� ����� 3��� �R �2 �+ �F�	 � �+�? ���a� �L�b;� �+ ���� �\� ��D �+ �F�.1         اگـر آنـان را بـه درك
  .مصالح زندگاني خود دانا يافتيد، اموالشان را به آنان بدهيد

 اسـت ) كودكانـه  نه(زنانه   هاي اين رشد معموال در سنين باال و همراه با تصميم         
  .هاي بلوغ همراه است عالمت ديگر و حيض ديدن و حلم بلوغ با كه

 نُه سـالگي    كه   ابن ابي عمير، نيز بر بيشتر از اين        همچنين حديث پنجم، مرسله   
داللتي ندارد؛ چون مـرز     ) ها نه در همه آن   (در بعضي از دختران عالمت بلوغ است        

و حد بلوغ زن را در نُه سالگي دانستن، ظهور در حداقل سن دارد؛ زيرا در غير اين                  
  .صورت سن حد و مرز نيست، بلكه اماره و عالمت آن است

از ضعيف بودن عبـدالعزيز عبـدي       پنجگانه، قطع نظر     هاي روايت كه  خالصه اين 
در سند روايت اول و مجهول بودن يزيد كناسـي در روايـت دوم و ارسـال حـديث                   
چهارم و پنجم، هيچ يك بر بلوغ دختران در نُه سالگي، به صورت مطلق داللـت و                 

عـدگي و يـا رشـد و يـا          ظهور ندارند، بلكه نُه سالگي را با قيد قابليت ازدواج و يا قا            
 بـه  اسـتناد  در مشهور سخن رو، اين از. اند سن حداقلي، موضوع بلوغ معرفي كرده     

  .ها، تمام نيست روايت اين

  روايات جواز ازدواج و آميزش با دختران در نُه سالگي. دسته دوم

1. jjj@��'= X
D 0= 7 ~�$ :k P7��H !� �:�� X, � �H2�w� P`��� | K�}6 �Wb
X?C �ºA	� Y�6 �� X6 H m;2 

هرگـاه مـردي بـا دختـري كوچـك ازدواج كـرد، بـا وي                :  فرمود 7امام صادق 
  .همبستري نكند تا نُه ساله شود

                                                 
  .6سوره نساء، آيه . 1
  .1، ح 45، ب 101، ص 20، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
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2.�5G` X
D 0= 7 ~�$ :k ��= �D A	�� Y��6 �� X6 H X?C �H2�w�
 P7�H i
A	�m;1 

  .ه باشد ده ساليا ساله نُه كه با دختر همبستر نشود، مگر آن:  فرمود7امام باقر
3.X	.#��� ~�$  :jjj@� ~\�2 ~�$ 6 :k �	
� �F`�1 X#= �º P7�H LD �D�z� �C

Y�6 A	�m;2 
برو و به   : شنيدم كه به غالم خود فرمود      7صادقاز امام   : عمار سجستاني گويد  
 وارد شـوهر  بـر  تواند حد زنانگي كه دختر مي    :  فرمود 6قاضي بگو كه رسول خدا    

  . استسالگي نُه شود،
4. jjj@��'= X
D 0= 7~�$  :k6D�� ¾O� 0� ,��.= �º��� � A	�� Y�6 P'$ 

0�d \F�m;3 
كسي كه با زنش پـيش از نُـه سـالگي همبـستر گـردد و                :  فرمود 7امام صادق 

  .عيبي بدو رسد، ضامن است
5. jjj@��'= X
D 0= 7 :k �º����� ,A	�� Y�6 À#'6 LD P'$ �D��
 P7� 0 L�

0�d \F� ,�.=m;4 
هر كس با زني پيش از نُه سـالگي همبـستر شـود و بـدو                :  فرمود 7ام صادق ام

  .عيبي رسد، ضامن است
6. 0= X
D @��'=7~�$  :kP�� 0= P`2 |�}6 �H2�`  3���
 jjjm;5 
 درباره مردي مورد سؤال قرار گرفت كه با دختري باكره كه هنوز             7امام صادق 

: امام فرمود . يب رسانده است  حيض نديده ازدواج كرده و پس از همبستري بدو آس         
ساله نبـود    نيست و اگر نُه      اگر دختر هنگام همبستري نُه ساله بود، غرامتي بر مرد         

و با وي همبستر شد و چنين آسيبي بدو رسـيد، او را از شـوهر كـردن انداختـه و                     
                                                 

  .2همان، ح . 1
  .3، ح 102همان، ص . 2
  .5، ح 103همان، ص . 3
  . 8همان، ح . 4
  .9همان، ح . 5
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  .حاكم بايد غرامت ديه او را بر عهده گيرد
 بر عدم جواز آميزش قبل از       داللت اين دسته بر رأي مشهور، به ضميمه اجماع        

 داللـت  هـا  به تعبير ديگر، آميزش قبل از بلوغْ حرام است و اين روايـت            . بلوغ است 
بنابراين، به ضميمه اجماع ياد شـده،       . سالگي جايز است  كنند كه آميزش در نُه       مي

  .رسند مي بلوغ سن به سالگي نُه در دختران كه شود چنين استنتاج مي
  :خورد ز روايات اين ايرادها به چشم ميدر بررسي اين دسته ا

داللت دارند كه آميـزش     ) حديث اول و دوم   ( صحيحه حلبي و موثقه زراره       .اوال
كه در نُه سـالگي جـايز       كنند   قبل از نُه سالگي جايز نيست، و به مفهوم داللت مي          

 بـر  نيـز  ــ  سالم اهللا عليه ـ خميني امام كه  همچناناست؛ لكن در بحث مفاهيم ـ 
 تـوان  نمـي  و شـود  نمي اطالق به حكم مفاهيم در كه شده ثابت ـ است عقيده اين
يان است و در مقام     ب مقام در گوينده كه شود احراز كه  آن مگر نمود، اطالق به اخذ

 توان مي مفاهيم باب در آنچه زيرا طلبد؛ بيان مفهوم بودن، قرينه و شاهد خاص مي      
لكن در مقام . عدم قبول مفهوم استمقابل پذيرفت، اصل مفهوم داشتن سخن، در      

 سـخن  بـه . نـدارد  دليلي  ـ كرد بيان مفهوم بودن ـ كه بتوان از آن اطالق استفاده 
 حكـم  در اينهـا  كـه  كند  شرط يا وصف در جمله، استفاده مي       وجود از عرف ديگر،
 آن نبود با و است مقيدها    آن به منطوق حكم و دارند دخالت منطوق در شده ذكر

  .داردن وجود منطوق حكم قيود،
اما اين وجود نداشتن چگونه است؟ كلي است يا غير كلي؟ از اصل اداي سخن               

 اطـالق  گـوييم   همان اسـت كـه مـي       اين. طلبد مي خاص دليل و آيد به دست نمي  
 قرينـه  و دليـل  بـه  هـم  آن و طلبـد  مي را مفهوم بودن بيان مقام در احراز مفهوم،
  . استوابسته خاص

 يعنـي  شـود؛  نيم مفهوم اطالق دارد، با روايات ديگر تقييد مي         اگر فرض ك   .ثانياً
. دانـست  سالگي با قابليت ازدواج يا قاعدگي و رشد را سن بلـوغ مـي             نُه   كه رواياتي
 رشـد  و قاعدگي يا و ازدواج قابليت به سالگي، نُه از بعد آميزش جواز كه  آن نتيجه،
  .الگيس نُه به دختر سنّ رسيدن صرف نه است، منوط
عمده اشكال در اين دسته از اخبار آن است كه از علتي كـه در صـحيحه                  .لثاًثا
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افـساد زن و محـروم     آمـده، يعنـي     حمران براي عدم جواز آميزش و پرداخت ديـه          
 چـه  و سـالگي  نُه از قبل چه كلي، طور به كه شود نمودنش بر شوهران، معلوم مي    

 نُه يعني است؛ علت آن عدم و وجود دايرمدار جوازش، و آميزش حرمت آن، از بعد
 عالمـت  تـا  نيست آميزش جواز موضوع مستقل، صورت به و خود خودي  به سالگي

 صحيحه به خاطر همين لـسان عليـت، اگـر           اين فلذا. گردد محسوب دختران بلوغ
  .ها خواهد بود ايات نباشد، مقيِد و مخصص آنحاكم بر بقيه رو

 موضـوعيت  همـان  روايات نآ از موضوع، و حكم مناسبت به هم عرف عالوه،  به
 نُه استقالل عدم كه  چنان فهمد؛ مي آميزش حرمت در را زنان ديدن آسيب و فساد

. فهمـد   آميزش و لو منجر به فساد شود نيـز مـي           جواز در خود خودي به را سالگي
  .نمايد مي استظهار را عليت همان احاديث آن از هم عرف پس

 صـورت   روايت ابي ايوب خزاز نيز به      هار عليت، عالوه بر اين فهم عرفي در استظ      
 سالگي نُه از بعد دخول جواز موضوع و معيار و مناط كه دارد داللت روشن و واضح

 از آن همان رشد بدني و زن بودن و قابليـت آميـزش و عـدم آن                  قبل جواز عدم و
  :است
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از اسماعيل بن جعفر پرسيدم در چه زمان، گواهي كودك          : ابو ايوب خزاز گويد   
در ايـن   [ كارهـايش    ]آيـا [: گفتم. آنگاه كه ده ساله شود    : معتبر خواهد بود؟ فرمود   

رسول خدا با عايشه در ده سالگي ازدواج كرد و روا           :  نافذ خواهد بود؟ فرمود    ]زمان
  . شودزن كه  زناشويي صورت گيرد، مگر آننباشد با دختر بچه عمل

 آن از بلكـه  نيـست،  آميزش جواز مالك خود خودي  به سالگي نُه كه  خالصه آن 
رو كه در اين زمان قابليت قاعدگي براي دختران وجود دارد، اين مطلب بيان شده               

  .است
مالك آميزش قابليت است نـه    كهاگر اشكال شود كه با توجه به مطالب فوق ـ 
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تفصيل ميان قبل از نُه سالگي و پس از آن لغو خواهد بـود، در جـواب   الگي ـ  نُه س
 قبل از نُه سالگي هيچ قابليتي در دختـران          كه است جهت آن از تفصيل: گوييم مي

 چنين رو، اين از. شود نيست؛ اما پس از نُه سالگي اين قابليت براي برخي پيدا مي           
  .است آمده ها روايت در تفصيلي

 نُـه  دختـران  افساد و اضرار كه كنند ميلت  روايات نُه سالگي دال   : وداگر گفته ش  
يز است؛ زيرا اين روايات مخصص ادله       جا ـ گيرد صورت ازدواج طريق از كه ـ ساله

ادلـه حرمـت اضـرار و در        : حرمت اضرار و در حرج انداختن است، در جواب گوييم         
 اصـول  خـالف  ،تخـصيص  گونـه   حرج انداختن، قابل تخصيص خوردن نيست و اين       

  .بود خواهد مسلم
ران در ايـن سـن      بنابراين، بايد روايات نُه سال را بر صورتي حمل كرد كه دخت           

  .افتد مي موضوعيت از سن نتيجه در و اند پيدا كردهقابليت ازدواج 
 كنـار  را هـا  اگر كسي چنين حملي را در اين روايات نپذيرد، بايـد ايـن روايـت              

  .است مسلم قواعد و اصول و سنت و كتاب مخالف چون كند، طرح و گذارد
ق مطلـ  صـورت  بـه  سـالگي  نُـه  در دختران بلوغ بر نيز دوم دسته كه  نتيجه اين 
  .داللت ندارند

  اجماع. ب

�صاحب. دومين دليل مشهور اجماع است    ������ v��?5 هـشت  كـه  گويـد    مـي   
  : استشده اقامه آن بر اجماع

 -�=�Zi� ,Y�?��
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بر بلوغ دختر در نُه سالگي، صراحت و ظهور اجماعات داللت دارد و تعداد ايـن                
  .گردد اجماعات هشت است و با شهرت نيز تأييد مي

  :در پاسخ به استدالل به اجماع بايد گفت
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 ادعـا  هـاي   شـهرت  و هـا   عاجمـا  مستند كه گفت قطعي صورت به توان مي .اوالً
ت  بـراي هـا     آن بـه  كـه  است رواياتي بدوي ظهور شده، سـالگي  نُـه  در بلـوغ  اماريـ 

 بر روايت عمار ساباطي ـ كـه بـر سـيزده     را ها روايت آن آنان و است شده استدالل
 بنابراين،. اند سالگي داللت دارد ـ به جهت كثرت و يا به جهات ديگر، مقدم داشته 

 كـه  چـرا  باشـد؛  توانـد  نمـي  مستقلي دليل و تعبدي نه بود، هدخوا مدركي اجماع
 در هـم  نقلـي  دليـل  و نيـست  راهي بدان را عقل كه است حجت جايي در اجماع
در اين صورت، اجماع به عنـوان كاشـف از رأي معـصوم و يـا دليـل                  . دنباش دست

  .معتبر، حجت خواهد بود
ل و خدشه، بلكه منع اسـت؛       قطع نظر از حجيت، تحقق اجماع مورد اشكا        .ثانياً

 بلكـه  نـشده،  مطرح دختران بلوغ نشانه عنوان به سن قدما كتب از اي  زيرا در پاره  
و عدم ذكـر سـن در   . ها همان حيض قرار داده شده است     آن بلوغ در معيار و مناط

دليل عـدم اعتبـار سـن در         خود كنند، كتب فقهي، آنجا كه عاليم بلوغ را بيان مي        
  .كند بيان را آن بايد بود بلوغ هاي گرنه، اگر سن يكي از نشانهو. فقيه استنظر 

 در سـن،  پايـه  بـر  بلـوغ  طوسي شيخ از پيش دهد بررسي كتب قدما نشان مي    
اينـك بـه ذكـر برخـي از عبـارات فقهـي قـدما               . ي مطـرح نبـوده اسـت      فقه كتب
  :ازيمپرد مي

  :نوشته است  ��z	Yدر) ق 381م (شيخ صدوق 
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 بدان كه پسر بچه وقتي نُه ساله شود، به روزه گرفتن، بـه انـدازه تـوانش، وادار   

  .... اگر توانست تا ظهر يا بعدازظهر روزه بدارد، تا همان زمان روزه بگيرد. شود
و زن  روزه بگيـرد     شـد،  محتلم هرگاه بچه روايت شده كه پسر    7از امام صادق  

  .شد، روزه و حجاب بر او واجب گرددهرگاه قاعده 
 كـه  آن خـاطر  داللت اين حديث بر عدم بلوغ دختران قبل از حيض شدن ـ بـه  

 روزه و حجاب را منوط به آن دانسته ـ روشن و واضح است  وجوب و لزوم منحصراً
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  .و ظاهراً شيخ صدوق به مضمون اين روايت فتوا داده است
  :نويسد  مي+ ���G�� PZ P"G#در) ق 436 ـ 355(سيد مرتضي 

�F Kn�� ~!F?�� P'$ ������ +#�D �Wbjjj;1 
هرگاه كافري پيش از رؤيت هالل ماه رمضان مسلمان شود، بايـد تمـام مـاه را                 

مـسلمان شـود، بايـد باقيمانـده آن را روزه           گر در ميان ماه رمـضان       و ا . روزه بگيرد 
 اگـر  بچه پسر تاس گونه  بدارد و قضاي روزهاي گذشته بر وي واجب نيست؛ همين         

  .بيندب حيض خون اگر بچه دختر و شود محتلم
سته برجـ  فقهـاي  اين از كدام هيچ شود،  مي ديده عبارت دو اين در كه كه  چنان

 بـه  را حـيض  تنهـا  بلكـه  اند، شيعي براي وجوب روزه دختران از سن سخن نگفته        
 قـدماي  از بـزرگ  فقيـه  دو ايـن  مخالفت با. اند  كرده قيد روزه وجوب مالك عنوان

  .نيست اجماعي مسأله كه گفت بايد بلكه دانست، تمام را اجماع توان نمي اصحاب
از سوي ديگر، گروهي از فقهاي پيشين سـن ده سـالگي را بـراي بلـوغ دختـر                   

  :اند نشانه گرفته
  :رمايدف مي  �z'�\¢شيخ طوسي در مبحث صوم از كتاب

-���'G�� �\`� X� ¢I \F� Á\#'�� ���jjj;2 
 و مـردان  در احـتالم  بلـوغ،  حـد  و اسـت  شرعي هاي ط وجوب عبادت  بلوغ شر 

در سـالگي در پـسر و ده سـالگي           پانزده تمام يا و مو روييدن يا و زنان در قاعدگي
پيش از بلوغ مستحب است كودك را به عنوان تمرين و آموزش بـر              . دختران است 

 سـالگي  نُه حباباست اين هنگام و دارد را آن توان اگر داشت؛ وا شرعي هاي  عبادت
  .است

�ابن حمزه در مبحث خمس از كتاب#.�  :مايدفر مي  ��\
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احتالم، روييدن مـوي زهـار و اتمـام         : بلوغ مردان با يكي از اين سه نشانه است        
                                                 

  .93، ص 6 ج ،↨ـ؛ ينابيع الفقهي57، ص 3رسائل المرتضي، ج . 1
  .266 ص ،1 ج ، المبسوط. 2
  .127 ص ،↨ـالوسيل. 3



  377  دختران بلوغ سنّ :چهارم جستار / دوم دفتر

بارداري نيز  . قاعدگي و اتمام ده سالگي    : و بلوغ زنان به دو چيز است      . پانزده سالگي 
  .نشانه بلوغ زنان است

 و ابن سعيد حلي     1↨ـگفتني است كه ابن حمزه در مبحث نكاح از كتاب الوسيل          
 اند سالگي دانسته  سن بلوغ دختران را نُه2در مبحث حجر از كتاب الجامع للشرايع

 صاحب جواهر بر اين عقيده است كه شيخ طوسي و ابن حمزه از رأي ده سالگي                 و
  3.ننددا مي بلوغ سن را سال نُه و اند هدر بلوغ دختران عدول كرد

پذيرش اين سخن صاحب جواهر خود داللت دارد كه اجماع و شـهرتي بـر نُـه                 
 سـالگي   ده سـن  بر نخست ،سال استقرار نداشته و بدان جهت اين فقيهان برجسته        

  .اندعدول كرده و بر نُه سالگي فتوا داده آن، از پس و اند داده فتوا
�زه در كتاب  از سوي ديگر، ابن حم    #.� بـا  گفتـه،  سخن سالگي  آنجا كه از نُه     ��\

  : استپرداخته مطلب به عبارت اين
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  .شود بلوغ زنان به قاعدگي و يا سن نُه سال به باال شناخته مي
لمـه فـصاعداً    اين عبارت داللت دارد كه نُه سالگي موضوعيت نداشته، وگرنـه ك           

  .استي و فكري مالك لغو خواهد بود، بلكه آمادگي بدن
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  )برگزيده ما (مختاررأي :  دومبخش

عقيده ما بر اين است كـه سـن بلـوغ دختـران سـيزده سـالگي اسـت و دليـلِ                     
معتبري بر بلوغ در نُه سالگي كه بتوان به آن اعتماد نمود و از اصول معتبـر ـ كـه    

  .ندارد وجود كرد، نظر صرف داد ـ فتوا آيد ميبعداً بيانش 
تكـاليف و احكـام و      سنگين  بار دين، در سهولت قاعده خالف بر توان چگونه مي 
 و ضـعيف  كـه   كامل را بردوش دختران نُـه سـاله قـرار داد؛ در حـالي             اجراي حدود   

 ديـن  كـه  گفـت  تـوان  مي چگونه هستند؛ ازدواج قابليت و بدني رشد فاقد و ناتوان
 را كامـل  حـدود  اجـراي  و شـرعي  احكـام  و تكـاليف   به عملها    آن از آسان و سهل

 و احكـام  و تكـاليف  انجـام  جز اي استه و آنان چاره   خو ديگر مردان و زنان همچون
  ارند؟ند و نداشته كامل حدود اجراي

 يافـت  سـالگي  سـيزده  از پـيش  حـيض،  مانند بلوغ، ديگر هاي  آري، اگر نشانه  
 زنان بقيه همانند و گردد مي واجب او بر شرعي احكام و شود مي مكلف دختر شود،
  .نمايد عمل بايد
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دليل ما بر رأي مختار، يعني بلوغ دختران در سيزده سالگي، وجوهي از كتـاب               
  :رسد ها به هفت وجه مي و سنّت و اصول و قواعد است كه مجموع آن

  ثقه عمار ساباطيوم. وجه اول
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 امـام  شـود؟  در چه زماني نماز بر پسر واجـب مـي         : عمار ساباطي از امام پرسيد    
 او بـر  نماز شود، محتلم سالگي سيزده از قبل اگر. شود ساله سيزده گاه هر: فرمود
هرگـاه  . اسـت  پـسر  مثـل  هم دختر. شود مي جاري او بر تكليف قلم و است واجب

 بر تكليف قلم و شود سيزده ساله شد يا قبل از آن حيض شد، نماز بر او واجب مي             
  . رددگ مي جاري وي

مشكلي ندارد و نيازي به بيان و تقريب  گونه داللت اين روايت تمام است و هيچ
تبار سـنّ بلـوغ     داللت نداشته و ندارد؛ چون ذيل حديث نص صريح و روشن در اع            

  .سالگي است و از نظر سند هم موثق استيزده دختران در س
 هـيچ  و انـد   به موثق بودن آن تصريح نموده      3الحدائق و صاحب    2جواهرصاحب  

 اي خدشـه  بـودنش  موثـق  و آن سند در اند، شده روايت متعرض كه كساني از يك
پـس از   دارك  جـامع المـ   كتـاب    در خوانساري احمد سيد مرحوم. ندارند و نداشته

  :ويسدن نقل موثقه عمار و چند روايت ديگر مي
 P�"GH � ���i��� ��&
 �C����� �	��� �.C 0 �,2�'?=� Y 2�'7c� £�, �

;2\Fnz� �º4 
 دارنـد،  صـراحت  داللت جهت از و معتبرند سند حيث از كه  آن با ها،اين روايت 

  .اندنگرفته قرار مشهور عمل مورد

                                                 
  .12، ح 4، ب 45، ص 1، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
  .34، ص 26جواهر الكالم، ج . 2
  .184، ص 13، ج ↕الحدائق الناضر. 3
  .366، ص 3جامع المدارك، ج . 4
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ل درباره اين دليل گفته شده و يا ممكن است گفته شـود،             آنچه به عنوان اشكا   
  :ازيمپرد كه به نقل و نقد آن مير است چهار ام

 اعراض مشهور از صدر روايت و فتوا به سنّ بلوغ پسران در پانزده سال تمـام                 .1
 وو از آن رو كه ذيل روايت با صدر آن در رابطه اسـت و بـه عنـوان اشـاره                      . قمري
N���   نظيـر  افتـد؛   هم مرتبط با آن و فرع اسـت و از حجيـت مـي               آمده، پس ذيل 
طابقي لفظي، كه عدم حجيت داللت مطابقي سبب        م داللت با التزامي داللت رابطه

  .عدم حجيت داللت التزامي است
  :در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

 آن  به  توان مي و گردد  چگونه اعراض مشهور نسبت به صدر روايت ثابت مي.اوالً
 در كتاب گرانسنگ خود در سن بلوغ پسر به          1 `\�,�صاحب كه  ينا با نمود، اداعتم
اشاره نموده است؛ هر چند در پايان آورده كه تحقيق اين است كـه در    قول2شش

  .آن بيش از دو قول وجود ندارد
ها   آن نظر در مضمون دهد نشان كه باشد اي از سوي ديگر، اعراض بايد به گونه      

 صـدر  از اعـراض  زيرا است؛ دشوار امري چنين احراز اينجا، رد ولي است، نادرست
  . بلوغ پسران در پانزده سالگي بوده استسن روايات كثرت جهت به روايت

ت ذيـل نيـست؛ چـون ذيـلْ                  .ثانياً ت مضّر به حجيـسقوط صدر روايت از حجي   
  خود مطلبي مستقل است كه با جمالتي مـستقل بيـان شـده و لفـظ اشـاره تنهـا                    

نـابر ايـن، كلمـه      ب. جهت بوده كه سـن بلـوغ دختـر مثـل سـنّ پـسر اسـت                بدين  
، با فرض عدم حجيت صدر، وجودش كالعدم است و ارتباطي به حجيـت              »كذلك«

  .ذيل ندارد
ذيل حديث هم مورد اعراض است و حجت نيست؛ زيرا كسي از فقها به بلوغ . 2

  .دختر در سيزده سالگي، فتوا نداده است
  :شكال بايد گفتدر پاسخ به اين ا

�?'u�2و  ��?�H�F شيخ الطائفه در   .اوالًi�           ،به اين روايت عمل كـرده و عبـارتش 
                                                 

  .28، ص 26جواهر الكالم، ج . 1
  .الثالث عشر، والعشر، وكذا األربع عشر، وكمال الخمس عشر دخوالً و كماالً. 2
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�?'u�2ويژه در بهi�  در عمل و فتواي به آن است مانند نص.  
بعـد از زمـان شـيخ        شهرت بر سنّ بلوغ دختر در نُـه سـالگي مربـوط بـه                .ثانياً

 اوالً: چون نمود، اعتماد توان نمي جهت دو از ها، شهرت گونه  اينو به   . الطائفه است 
 و شـود  ات محسوب نمي  متلق اصول از و نيست اصحاب قدماي شهرت شهرت، اين
 نـه  گـردد،  مـي  بر الطائفه  شيخ اجتهاد و فتاوا به حقيقت در ها شهرت گونه  اين ثانياً

  . ادلهدر ابرام و نقض و مختلف اجتهادهاي
 فطحـي  چـون  ــ  اسـت  موثـق   گرچهايراد سوم آن است كه عمار ساباطي ـ . 3
 از سوي ديگـر، گفتـه       1.نيست اعتماد قابل كند، نقل تنهايي به او كه روايتي است،

شده كه در روايـات او از جهـت لفـظ و معنـا تـشويش و اضـطراب وجـود دارد و                       
مجلسي منقـول    عالمه و كاشاني فيض از مطلب اين. كرد اعتمادها    آن بر توان  نمي
  .است

  :ن اشكال بايد گفتدر پاسخ به اي
  :رمايدف  خود شيخ پس از اشكال مطرح شده، مي.اوالً

_Kac ��H�/�� £�º _.#= 0G/a i �aD :�  0G/Hi P�	�� * ¹��� \F� N��� L�� L��
;_.#= 

 هـاي  عمار گرچه فطحي است، اما نقلزنيم، زيرا   طعن نميما از اين ناحيه بر او    
  . استاشكال از مصون او

 براي او كتابي بزرگ و ازرشمند و قابل         فرموده او فطحي است و     2��F5�� gو در 
  .اعتمادي است

�?'u�2,و در i� 3                    در باب بيع ذهب و فـضّه او را در نقـل توثيـق كـرده و گفتـه 
  .طعني بر او نيست

 از آنچـه  بـودن  ناتمـام  بـه  توان  با غور و تتبع در كتب رجالي و فقهي مي          .ثانياً
 حـال  و نباشـد  چنـين  چگونـه . نمـود  پيدا عادي علم و اطمينان شده، نقل بعضي

                                                 
  .101، ص 7تهذيب االحكام، ج . 1
  .525، ص 117الفهرست، ج . 2
  .325، ح 95، ص 3االستبصار، ج . 3



 رويكردي به حقوق زنان  382

 روايـت  در ثقـات  را ديگـر  اي   از علماي بنام در علم رجال، او وعـده         1نجاشي كه  آن
  .داند  روايات او را مرجحه مي2كَشّي و داند مي

  :مايدفر  ميGz� 3?(محقق در
� در ;شيخ حتي اند، اصحاب به روايت عمار به دليل ثقه بودنش عمل كرده          K�G��  

  .ادعاي اجماع كرده كه اماميه بر عمل به روايت عمار اجماع دارند
7!�� در 4عالمه حلّي   ~�\$i�           او را داراي كتاب ارزشمند و بزرگ و قابل اعتماد 

  .داند مي
  : فرموده استF�5�� ����6 5�eعالمه در

  .اگرچه عمار فطحي است، اما ثقه است
  .و شيخ به روايت او اعتماد كرده است

 بـا  تـوان  اول است؛ زيرا چگونه مي    تر از اشكال     ن اشكال ناتمام و ضعيف     اي .ثالثاً
ـ ;مجلسي آنچه از فيض و  هـاي  اسـتوانه   كه نقل شده، از كلمات همه آن بزرگان 

با همه كثـرت   عمار، روايات همه آن از و نمود نظر صرف ـ اند رجال و حديث و فقه
  . كرد يدو مورد عمل بودنش در فقه، رفع

از سوي ديگر، اضطراب نسبت داده شده بـه ايـشان بـيش از اضـطرابي كـه در                   
روايات بقيه اصحاب بر حسب طبع انساني و الزمه نقـل حـديث و سـخن ديگـران               

  .بدين جهت، مانع از اعتماد و وثوق به نقل وي نخواهد بود. است، نبوده و نيست
 بـر  كثـرت  خـاطر   ايات به  روايت عمار با روايات نُه سال تعارض دارد و آن رو           .4

. تعـارض و مرجحـات اسـت      كثرت روايت از مزاياي بـاب        زيرا اند؛  مقدم روايت اين
 تـرجيح  روايـت  ايـن  بـر  نيـز  شهرت با مطابقت خاطر  به سالگي نُه روايات عالوه،  به
  .ارندد

 مطلـب  ايـن  بـر  سالگي، نُه سن بر دال هاي روايت داللت گذشت، كه   چنان .اوالً
                                                 

  .779، ح 290رجال النجاشي، ص . 1
  .763ح ، 406 الرجال، ص ↨ـاختيار معرف. 2
  .60، ص 1المعتبر، ج . 3
  .381خالصه األقوال، ص . 4
  .267، ص 1 الفقهاء، ج ↕تذكر. 5
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  . كنندمعارضه عمار روايت با تواندب تا نيست تمام
تمام بودن داللت، تعارض نص با ظـاهر   ن موثقه و آنها، بر فرض        تعارض بي  .ثانياً

است و روشن و بديهي است كه بين نـص و ظـاهر تعارضـي نبـوده و نـص مقـدم                      
  .شود مي

ناگفته نماند كه روايات نُه سالگي بيش از چهار حديث نبود كه سـه روايـت از                 
 يعنـي  دانـست؛  ه سالگي را به ضميمه عاليم ديگر، عالمت بلوغ و رشـد مـي      ها نُ  آن

ه  با غالباً كه باشد بدني و فكري رشد داراي كه اي ر نُه ساله  دخت ماننـد  عاليـم  بقيـ 
  . استهمراه قاعدگي

 حـداقل  كـه  عمير ابي ابن مرسله يعني ،يك روايت هم داراي اين ضميمه نبود      
  .كرد مي تعيين را سن

   آيه ششم سوره نساء.وجه دوم

 �? �C X ���?�.��� �\�#�? �
� ��� �L�M �� �v� ��(	�� �\ ���# �
 � �W�b X �+ �F�.����b �\ �G �� ���� �� 3��� �R �2 �+ �F�	� � �+�? ����a�
;� �+ ���� �\ ��D    زمـاني  به تا نماييد آزمايش را سرپرست  كودكان يتيم و بي 

و طبـع   به حسب غالـب     [ نمايند نكاح بتوانند زمان آن در كه برسند
يـت  وسيله معنا و قابل توليد مثل به قابليت ازدواج كه اشاره به امكان

 و اگـر در     ]وجود آمده باشد   ها به  پرورش جنين در رحم است، در آن      
  .ها بدهيد  اموالشان را به آن]وسيله اختبار به[ها رشد را يافتيد  آن

روط بـه دو    آين آيه داللت دارد كه دفع اموال و رفع حجر از كودكان يتيم مـش              
 غايـت بـودن     و بلوغ بودن شرطي اطالقْ مقتضاي. رشد. 2 نكاح،  بلوغ .1: امر است 

نكاح اين است كه دفع اموال جايز نيست، مگر بلوغ نكاح ثابت و محرز شـود و يـا                   
معلوم است كه سنّ بلوغ خود نكاح نيست، بلكه سن          . اماره معتبر آن را ثابت نمايد     

قدر متيقّن از اماره بودن سنّ در دختران از جهت          . استاماره بر قابليت براي نكاح      
جهت روايات ـ كه  هم از  و ـ اند فتاوا ـ كه نُه سال و ده سال و سيزده سال را گفته 

با حصول رشد  بر نُه سال و سيزده سال داللت داشت ـ همان سيزده سال است كه 
 واگذارها   آنبه را اموالشان توان و اما با سنّ كمتر نمي دادها   آنبه را اموال توان مي
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 اعتبار سن نُه سالگي و يـا ده         عدم بر غايت، و شرط مفهوم استناد به آيه پس. كرد
  .كند سالگي و بعد از آن تا سيزده سالگي داللت مي

هـا اسـتدالل شـده، خـود         سالگي به آن  اياتي كه براي بلوغ در نُه       گفته نشود رو  
 كـه  شود وغ نكاح است؛ زيرا جواب داده مي      حجتي بر اماره بودن نُه سالگي براي بل       

 مفروض آن است كه حجيـت آن روايـات          زيرا است؛ ادله آن از نظر  صرف بحث اين
  .بر اين مدعا مورد خدشه قرار گرفته و محرز نشده است

   از سوره نور59آيه . وجه سوم

 �f� �� �\�a�W� �? ����. �# �� �+��# ���� �+ ��	 � �~� �5 �O� �i� �À�# �
 � �W�b ���;� �+ �F�#�'� �$ 0� � �0H ������ �L �W� �?� ��� 
كـه همـان قابليـت بـراي فرزنـددار          [هنگامي كه اطفال شما به حلم       

شدن و قدرت توليد مثل و باروري و بلـوغ نكـاح كـه در آيـه شـش                   
 گونـه  رسيدند، بايد اجازه بگيرنـد؛ همـان   ]سوره نساء آمده بود، است

  .فتندگر مي اجازه همها   آناز پيشينيان كه
 نرسيده، احتالم و حلم به كودك تا كه كند  ين آيه همانند آيه سابق داللت مي      ا

 و بالغ نيست و قدر متيقّن از آنچه براي حلم در دختران از جهت سنّ قـرار                  مكلف
 .تقريب استداللش گذشتداده شده همان سيزده سال است كه 

و نكاح داللـت    خالصه، عموم و اطالق اين دو آيه بر عدم بلوغ مگر با بلوغ حلم               
و در غيـر آن     . معتبر اماره با چه شود، ثابت اطمينان و علم با بلوغ آن چه كند؛ مي

  .كنند دو صورت، هر دو آيه به حكم اطالق بر عدم بلوغ داللت مي

   از سوره اسراء34آيه . وجه چهارم

 �b �+.�?�.��� �~� � �\�
 �� �� �6 �i ��� �i �H X�? �C �0 �� �C�D �� �, ��?����
 ;��£ ��� �R�D �À�#�'     سـراغ امـوال
ها تـصرف ننماييـد، مگـر بـا رعايـت مـصلحت و               يتيم نرويد و در آن    
  .رسندب رشد به كه احسن بودن تا آن

استدالل به اين آيه، به ضميمه خبر هشام بن سالم و موثق عبد اهللا بن سـنان                 
  :است كه بلوغ اشد در هر دو روايت به احتالم تفسير شده است
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_��m;1 
يتيم، زمـان احـتالم اسـت و اشـد نيـز            كودكي   پايان: فرمايد  مي 7امام صادق 

 و ضـعيف اسـت و       اگر محتلم شـد و رشـد او معلـوم نگـشت، سـفيه             . همين است 
  .سرپرست كودك بايد مال او را نزد خود نگه دارد

� �'= 0=@� �'= X
� 0= ,L�	� 0
 @ 7 ~�$ :k ~\�$ 0�= l�C �aD � X
D _� �
�@�  P`� K}= � TXK?C �Wb  �À�# �
  �£ �� �RDV, ~�$ :�!?Ci�jjjm;2 


#�k �W� X�?C£��R� À دربـاره آيـه      7پدرم از امام صادق   : عبداهللا بن سنان گويد   m 
  .اشد يعني احتالم: امام فرمود. سؤال كرد و من حضور داشتم

  حديث رفع قلم. وجه پنجم

  : فرموده است6رسول خدا
��!� 0= +#��� Y�2 : 0�= � ,��.5H X�?C L\	�z� 0= � ,+#?§ X?C X'u�� 0=

;_'?	H X?C +��	��3 
وانـه تـا    از سه گروه قلم تكليف برداشته شده است، كودك تا محـتلم شـود، دي              

  .بهبود يابد، خواب تا بيدار گردد
  : در مورد اين حديث فرموده است4ناگفته نماند كه صاحب جواهر

  .اند  نقل نموده6شيعه و اهل سنت اين روايت را از پيامبر
  . اجماع وجود دارد6بلكه ابن ادريس فرموده بر نقل روايت از پيامبر

  : فرمايد ابن ادريس مي

                                                 
  .9، ح 363، ص 44، باب 19، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
  .8همان، ح . 2
  .57، ص 6؛ سنن البيهقي، ج  324، ص 3السرائر، ج . 3
  .10، ص 26جواهر الكالم، ج . 4
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تفاق است، يعني قلـم تكليـف از سـه           كه مورد ا   6به دليل سخن رسول خدا    
از مجنـون تـا بهبـود يابـد و از           . گروه برداشته شده است، از كودك تا محتلم شود        

  .خواب تا بيدار گردد
 نقـل كـرده      �u�B�~ث علوي است كه شيخ صـدوق در       و مثل اين حديث، حدي    

  :است
~�$ ,L�.'� �D 0= : �a\	² �� 
 � �" �= X6Djjj;2 

عمر دستور . زني ديوانه را نزد عمر آوردند كه زنا كرده بود      :  ظبيان گويد  ياب
به هنگام بردن براي سنگسار از كنار علي بن ابي طالب . داد او را سنگسار كنند

و . زني ديوانه است كه زنا كرده است      : اين زن كيست؟ گفتند   : پرسيد. گذشتند
نـزد  . شتاب نكنيد : علي بن ابي طالب فرمود    . عمر دستور داده كه سنگسار شود     

 شـده  برداشـته  گـروه  سـه  از تكليف كه داني  مگر نمي : عمر آمده و به او فرمود     
يـدار  از كودك تا محتلم شود، از مجنون تا بهبـود يابـد و از خـواب تـا ب                  : است
  .گردد

  عدم الدليل. وجه ششم

معناي اين دليل اين است كه نرسيدن و نبودن دليل بر بلـوغ دختـر پـيش از                  
و اما بعد از    . اتمام سيزده سالگي، خود دليل معتبري بر عدم بلوغ تا آن زمان است            

ينان به بلوغ در آن وقت و به علّت قدر متيقّن و موثقـه              اطم دليل  سيزده سالگي به  
رفع و  حديث   از غير دليل عدم اين گويد   مي 3صاحب جواهر . ر بالغ است  عمار دخت 

 جهـل  دليـل  برائت شرعي است؛ چون حديث رفع بر سـقوط تكليـف از جاهـل بـه     
  . استثبوت مقام در اينجا در سخن و داشت داللت

                                                 
  .324، ص 3السرائر، ج . 1
  .93ص الخصال، . 2
  .16، ص 26جواهر الكالم، ج . 3
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  ...استصحاب عدم بلوغ و. وجه هفتم

 نُـه  در سـني  بلوغ بر دليلي توان نمي شود، خدشه سالگي نُه هاي  اگر در روايت  
بنابراين، استصحاب عدم بلوغ و استـصحاب بقـاي واليـت ولـي             . كردسالگي اقامه   

 نيز فرمـوده ـ اقتـضا دارد كـه     1جواهر صاحب كه  چنانسابق و بقاي حجر سابق ـ 
حال اگر سن ديگري از ادله مستفاد شود        . منداني بالغ سالگي نُه در را ها  دختر بچه 

 جـاري  زمان آن تا استصحاب اين ـ داشت داللت عمار قهموث ما نظر به كه   چنان ـ
  .گردد مي

  جمع بندي

در تعيـين نُـه      گذشت، اين اسـت كـه مـستندات مـشهور            جستارآنچه در اين    
 و قراينـي    ضـمايم  بـا  هـا   سن بلوغ قابل مناقشه است؛ زيرا روايت      سالگي به عنوان    

 نيز اجماع به مچنينه. ندارد موضوعيت سالگي نُه دهند همراه بودند كه نشان مي    
 بـر  مبتنـي  اجمـاع  كـه  چـرا  نمـود،  اسـتناد  تـوان  نمـي  نيـز  دختر بلوغ سن براي

 عمار موثقه پايه بر ما. رسيد مختار رأي بر دليل اقامه به نوبت سپس. هاست روايت
 و دانـيم  مـي وغ را سيزده سالگي ست ـ سن بل ني ترديدي آن داللت و سند در كه ـ

 اسراء، سوره 34 آيه نور، سوره 59 آيه نساء، سوره شمش آيه ضميمه به روايت اين
 ولـي  واليـت  بقاي استصحاب و بلوغ عدم استصحاب الدليل، عدم قلم، رفع حديث
  .كند مي داللت ما مدعاي بر... و سابق حجر بقاي و سابق

حتي اگر بپذيريم كه روايات نُه سالگي، بر تعيين اين سن به عنوان امر تعبدي               
آن رو كـه    ارض خواهنـد داشـت از       ند، در نهايت با موثقه عمار تع      شرعي داللت دار  

 و دانست قرآن مطابق راكدام    هيچ توان سنّي براي بلوغ در قرآن تعيين نشده، نمي       
ـ  سـالگي  پـانزده  را دختـران  بلوغ سنت اهل مذاهب عموم كه جهت آن از ه بـاال   ب

 و تعـارض  ايـن  از سپـ . كـرد  قلمـداد  عامه موافق توان كدام را نمي    هيچ 2دانند، مي
 سـني  بلـوغ  بـه  فتوا تعييني صورت به توان نمي نشود، تساقط به حكم اگر برابري

                                                 
  .17، ص 26جواهر الكالم، ج . 1
  .19، ص 11 الفقه االسالمي المقارن، ج ↨ـ موسوع؛35، ص 2  ج،↨ـالفقه علي المذاهب االربع: ك. ر. 2
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 نه است فتوا در تخيير متكافئين خبرين در قاعده چون. داد سالگي نُه در دختران
  .شرعي حكم در تخيير
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  »بررسي فقهي شهادت زن در اسالم«گزارشي از كتاب : جستار پنجم/ دفتر دوم 

  پنجمجستار 

  گزارشي از كتاب 

   1»بررسي فقهي شهادت زن در اسالم«
  
  
  
  

در برخي تكـاليف و حقـوق كـه بـر     ها   آنتفاوت زن و مرد در خلقت و اختالف       
مندي ايشان از مواهب و امتيازات تأثير گذار است، قابـل فهـم و مـورد                  ميزان بهره 

جنسيت و امتياز بـر اسـاس       پذيرش همگان است، اما در آن جا كه تفاوت متأثر از            
مالكي غير اختياري است، سؤاالت متعددي ذهن كاوشگر و نقّاد انـسان را آسـوده               

گذارد، به ويژه در آن جا كه اين تبعيض مستند به مكتبي شود كه داعيـه دار                   نمي
ها در شهادت زن و مرد اسـت و           نمونه اين تفاوت  . عدالتي است فراگير و هميشگي    

اش حـضور و حـس و مـشاهده و            نه گواهي دادني كه الزمه    سؤال آن است كه چگو    

                                                 
ار،  انتشارات ميثم تم   برگرفته از نظريات مرجع عاليقدر حضرت آيت اهللا العظمي صانعي به قلم فخرالدين صانعي،             . 1

  . ص رقعي295.  ش1393زمستان / چاپ نهم 
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  !تواند متأثر از جنسيت شاهد و ناظر واقعه باشد؟ اعالم حوادث و وقايع است، مي
مرد در برخي موضـوعات      تفاوت شهادت زن و    درباره   كتاب تحقيقي فقهي  اين  

  بازنگري داليل و مستندات فقهي اين تفاوت و پاسـخ          .است كه با هدف بازشناسي    
، انجام پذيرفته اسـت و از امتيـازات ايـن           يبه شبهات مطرح شده در مجامع حقوق      

 و  كتاب آن است كه بر اساس شيوه متداول و معمول حوزوي در مباحث اجتهادي             
و اگر نگوييم منحصر به فرد، در نوع خود          تدوين گرديده    فقه استداللي نو انديشانه   

ب تخصـصي و سرشـار از اصـطالحات         از آنجا كه زبان كتا    . ابداعي و كم نظير است    
  .ايم تر محتواي آن پرداخته فقهاست، در اين گزارش به بيان فشرده و ساده

  :اهم مطالب كتاب به شرح ذيل است
 كوتاه مؤلف، در دو بخش و چندين فصل تدوين شـده             اين كتاب پس از مقدمه    

  : آمده است مقدمهدر. است
 در و كـرد  نخواهـد  صادر مانهظال حكمى گاه  هيچ حكيم شارع كه است واضح«

 بايد باشد، داشته وجود عدالت عدم شائبه حكمى در سنت و كتاب در كه مواردى
  .كرد رجوع آن استنباط طريق و آن مبانى به

 احكـامى  از يكى شرعى، احكام جعل در مهم مالك و اصل اين به توجه با حال
 عـدم  مـسأله  شـده،  مطـرح  برابرى و عدالت عدم و تبعيض شبهه آن در امروزه كه

 بـه  مربـوط  مباحـث  در هـم  تـساوى  عدم اين. است مردان با زنان شهادت تساوى
. مـاه  هالل رؤيت: مانند شرعى، احكام از برخى اثبات در هم و است مطرح دعاوى

 طـالق  ثبوت: مانند شرعى احكام از برخى يا و عرضى حدود مثل دعاوى برخى در
 در عـدالت  عدم شبهه بروز موجب كه ستا گرديده نفى زنان شهادت كلى طور به

 در زنـان،  شـهادت  موضـوع  در شده طرح شبهات به توجه با .است شده حكم اين
 كتاب در زنان شهادت ادله بررسى به هدف دو با كه هستيم آن پى در نوشتار اين

 ازطـرف  حكمـى  چنـين  اصـال  آيا ببينيم كه  آن اول: بپردازيم فقها اقوال و سنت و
 در را ظلـم  و تبعـيض  كـه  حكيمـى  شـارع  كه معنا بدين خير؛ يا شده صادر شارع
 موضـوعات  بـر  كلـى  حكـم  يـك  مورد اين در آيا ـ، است كرده نفى خويش احكام
 زن دو شـهادت  ارزش و است نموده دارد، شهود شهادت به نياز كه دعاوى و فقهى
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 كردهن وضع كلى حكم چنين اصال كه  اين يا است؟ دانسته مرد يك شهادت برابر را
 را اسـالم  حكم توان  نمى و ندارد وجود تبعيض شبهه ديگر صورت اين در كه است

   .برشمرد عدالت مخالف و مناقشه مورد زنان شهادت در
 كه گرديد ثابت صريح نصوص و متقن ادله وسيله به مواردى در اگر كه  آن دوم
 زنـان  شـهادت  اصـال  كـه   اين يا و است مرد يك شهادت برابر زن دو شهادت ارزش
 دو اين به دستيابى براى ؟كرد بايد چه حكم اين توجيه براى نيست، پذيرش مورد

 بـه  آن اول بخـش  در كـه  اسـت  گرديـده  تنظـيم  بخـش  دو در نوشتار اين هدف،
 عمـومى  داليـل  و شـهادت  در عملى اصل و »زن شهادت ارزش« همچون مباحثى

   .است شده پرداخته مرد، و زن شهادت تساوى عدم
 در كنكاشـى  و بررسـى  شـامل  ـ است نوشتار اين اصلى محور كه ـ دوم بخش

 رضـاع،  طـالق،  هـالل،  رؤيـت  مالى، امور در زنان شهادت همچون موضوعاتى ادله
  .است) عرضى غير و عرضى (حدود و... نكاح

 العظمى اهللا ت آي حضرت فقه خارج دروس مباحث، اين محور است ذكر به الزم
 القـا  فيـضيه  مباركـه  مدرسـه  در 79 ـ 80 هاى  لسا در كه است) ظله  دام (صانعى
  . اند فرموده
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   شهادت زن، اصل عملي و داليل عموميارزش: بخش اول

دار بررسي ارزش شهادت زنان، اصل عملي و داليل عمومي            بخش اول كه عهده   
  :  فصل دارد3عدم تساوي شهادت زنان با مردان است، 

 فصل دوم در باب اصل عملي و فـصل سـوم             ارزش شهادت زن،   فصل اول درباره  
  .شامل ادله عامه عدم تساوي شهادت زن و مرد است

  : آمده است»ها ها و مالك تقسيم «در مبحث اول با عنوان
 ــ  مختلفـى  نظريـات  و نداشته واحدى ديدگاه زن شهادت ارزش مورد در فقها

 به توان  مى را ها  يدگاهد اين. اند  كرده ارائه خود هاى  كتاب در ـ اختالف اندكى با ولو
  :كرد تقسيم دسته چند

 حـدود،  امـوركيفرى،  بـه  مورد حسب بر زن شهادت ارزش تقسيم، يك در .اول
 كـه  امـورى  و طـالق  هالل، رؤيت است، مال آن از مقصود كه آنچه يا مالى مسائل

 و اسـت  شـده  تقسيم كند، اثبات را شهادت مورد تواند  مى تنهايى به زنان شهادت
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  1.دارد وجود بندى تقسيم اين فقهى كتب بيشتر در
 در بنـدى   تقـسيم  نـوع  اين. الناس  حق و اهللا  حق مصاديق اساس بر تقسيم .دوم
 عبارات در آن از پس و 3شرايع صاحب محقق و 2المبسوط در  طوسي شيخ عبارت

  .خورد مى چشم به 4شرايع شارحان
 را بنـدى   متقـسي  نـوع  ايـن .  شـهادت  قبـول  عدم و قبول اساس بر تقسيم .سوم

  .ديد 6المراسم در سلّار و 5هالنهاي در شيخ عبارت در توان مى
 نـوع  ايـن  .مختلـف  قـضاياى  در شهود نياز مورد تعداد اساس بر تقسيم .چهارم

   7.است نموده ذكر هالوسيل در حمزه ابن را بندى تقسيم
 آن به ادامه در كه هستند شدن جمع قابل عنوان دو در تقسيم گونه چهار اين

  .شده است شارها

  حقوق مصاديق اساس بر تقسيم

 بنـدى  تقـسيم  اسـاس  بـر  حـدودى   تا ما فقهى بحث  اين مبناى كه  آن علت به
 ايـشان . نيـست  فايـده  از خالى ايشان تقسيم ذكر لذا گرفته، صورت شرايع صاحب

) اهللا  حـق  (اول قـسم  در. النـاس   حـق  و اهللا  حـق : است قسم دو بر حقوق :فرمايد  مى
 زنا تنها و مساحقه و لواط زنا،: مثل شوند؛  مى ثابت مرد چهار شهادت با فقط برخى

 اهللا حـق  اقـسام  از بعضى .شود  مى ثابت زن چهار و مرد دو يا و زن دو و مرد سه با
: ماننـد  حـدودى : از انـد   عبـارت هـا     آن كـه  شـود   مى ثابت مرد شاهد دو با فقط نيز

 شاهد دو و مرد شاهد يك با اهللا  حق اقسام از يك هيچ .ارتداد و خمر شرب سرقت،
 ثابت باشند، زياد ولو تنهايى، به زنان شهادت يا و مدعى قَسم و شاهد يك يا و زن

  .شود نمى
                                                 

  .438 و 436 ص الفقه، فى الكافى. 1
  .172 ص ،8 ج المبسوط،. 2
  .136 ص ،4 ج االسالم، شرايع. 3
  .245 ص ،14 ج االفهام، مسالك. 4
  .النساء هشهاد باب ،332 ص ،هالنهاي. 5
  .233 ص المراسم،. 6
  .222 ص ،↨ـالفضيل نيل إلى ↨ـالوسيل. 7
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  :است دسته سه بر آدمى حقوق و الناس حق
 طـالق، : از است عبارت كه شود  مى ثابت مرد شاهد دو با فقط كـه اى  دسته. 1
 ترديـد  قصاص و نكاح و عتق مورد در و. هالل رؤيت و نسب وصيت، وكالت، خلع،
 ثابـت  زن دو و مرد شاهد يك با مورد سه اين كه است آن اظهر قول و دارد وجود

  .گردد مى
 و زن شـاهد  دو و مـرد  شاهد يك يا و مرد شاهد دو با كه حقوق از اى  دسته. 2

 و امـوال  ديـون، : از اسـت  عبارت كه شود  مى ثابت قَسم با همراه مرد شاهد يك يا
 و وصـيت  رهـن،  مـساقات،  اجـاره،  صـلح،  سـلَم،  و صرف بيع، چون معاوضى دعقو

  .است ديه مستوجب كه جرمى
 يكـديگر  ضـميمه  بـه  يـا  جداگانه مرد و زن شهادت با كه حقوق از اى  دسته. 3
 و) اسـتهالل  (والدت هنگـام  جنين حيات والدت،: از است عبارت كه شود  مى ثابت

 كـه  است اختالف رضاع، در تنهايى، به زنان شهادت قبول در و. زنان باطنى عيوب
  1.است جايز ما به نظر

  حقوق اهميت اساس بر تقسيم

. شوند  مى تكرار بسيار شهادت باب در كه هستند كلماتى از الناس  حق و اهللا  حق
 از عنـوان  دو ايـن  بين و اند  نموده ياد كلّى مالك يك عنوان به كلمات اين از فقها

 كـه  آنجـايى  در انـد   فرمـوده  و شـده  قايـل  تفكيـك  زنـان  شـهادت  پـذيرش  حيث
 ماننـد  نيـست؛  معتبـر  زنان شهادت است، اهللا  حق تنها و نيست ميان در الناس  حق
 داراى مردان شهادت مانند نيز زنان شهادت الناس،  حق در اما. مساحقه و لواط حد

  .است ارزش و اعتبار
 ازمـوارد،  برخـى  رد كـه  شد مشخص شد، آورده تاكنون كه مطالبى به توجه با

 جـاى  بـه  زن دو نيزشهادت موارد برخى در و شود  نمى پذيرفته اصال زنان شهادت
 نـصف  زن شـهادت  ارزش ديگـر،  عبـارت  بـه . است شده واقع قبول مورد مرد يك

 ايـن  رفـع  مقام در نوشتار اين در ما نكته، اين به توجه با .است مرد شهادت ارزش
                                                 

  .137، ص 4رايع االسالم، ج ش. 1
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 معنـا  بـدين  هستيم؛ علميه هاى  حوزه در متداول فقهى هاى  روش براساس تبعيض
 آگاهى روى از نگاهى و موارد اين ادله در دوباره كنكاشى با ببينيم خواهيم  مى كه
 تبعـيض  عـدم  بـه  قايـل  توانيم  مى زنان، شهادت ارزش در تفاوت و تبعيض اين به

 بر  دليل جا هر كه است گفتنى. كنيم انتخاب را ديگرى توجيه بايد كه اين يا شويم
 داشته قبول را آن نيز ما دارد، تام داللت مردان به نسبت زنان شهادت بودن نصف

  .هستيم دليل تابع و
هاي توجيه تفاوت بين زن و مرد در شـهادت بررسـي شـده                در مبحث دوم راه   

است و مؤلف نخست به بيان مباني ارائه شده در حدود پرداخته كه شهادت زن در                
يرفته نيست و براي بيان رفع اين تبعيض دو راه حـل            بسياري از موارد آن اصالً پذ     

  : ذكر شده
 كه عالمـه حلـي و ميـرزاي         7تعطيلي حدود در زمان غيبت امام معصوم      . الف

  .قايل به اين نظر هستند) معاصر(قمي و سيد احمد خونساري 
نكتـه اول   :  مبناي اجراي حدود كه در آن دو نكته مطرح شده است           بررسي. ب

تواند هـر راهـي را بـراي اثبـات      خدا ميد جزء حقوق اهللا است و    اينكه اجراي حدو  
) از جملـه زنـان    (حق خويش قرار دهد و بنابراين هيچ تصرفي در حقـوق ديگـران              

  .انجام نگرفته است
بنـاي حـدود بـر    «و نكته دوم كه نزد همه مسلمانان مورد اتفـاق اسـت اينكـه              

خصوصاً در حـدودي كـه      أ و سقوط حد به وسيله شبهه        است و قاعده در   » تخفيف
شود، به طوري كه شارع درباره اثبات         مربوط به آبرو و شخصيت افرادست، اجرا مي       

زنا حكم كرده كه اگر يك نفر از چهار نفر شاهد عادل ديرتـر از بقيـه بـه محكمـه                     
آيد كه شارع تمايل      و اين نتيجه به دست مي     ! برسد، بايد آن سه نفر را تعزير نمود       

بسرعت اجرا گردد كه خود نوعي اشاعه فحشا و تـضييع آبـروي             نداشته اين حدود    
  .افراد است و نپذيرفتن شهادت زن از اين جهت است

هاي ارائه شده در غير حدود مطرح شـده بـا بيـان ايـن نكتـه كـه                     در ادامه راه  
شهادت يك تكليف است چرا كه هم عملـش واجـب اسـت و هـم اداي آن و هـم                     

ت كه عدم پـذيرش شـهادت زن موجـب تـضييع            بنابراين حق نيس  . كتمانش حرام 
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حق او باشد بلكه اسالم ارفاق هم كرده كه وظيفه دشـوار را از دوش او برداشـته و                   
  .زحمت حضور در دعاوي و محاكم را به او تحميل نكرده است

آمده است كه در مباحث بعدي      » هاي ارائه شده    بررسي راه «سپس تحت عنوان    
قه نداريم كه تفاوت در شهادت بين زن و مرد در           ادعاي ما اينست كه موردي در ف      

  .احكام فقهي به جهت زن بودن باشد
آور   اسـت، از آنجـا كـه شـهادت شـاهد يقـين            . »اصل عملي «عنوان فصل دوم،    

ي حجيـت شـهادت       نيست و اصل در ظن و گمان، عدم حجيت است بايد به ادلـه             
  : شاهد پرداخت كه در عناوين ذيل از آن بحث شده است

  :  بناي عقال در پذيرش شهادت كه مبتني است بر.الف
هاي خود  اي كه حتي كودكان هم در بازي     فطري بودن پذيرش شهادت به گونه     

 . جويند براي حل دعوي به آن استناد مي
 اگر شهادت از ادله اثبات دعـوي نبـود، جـرايم             تأثير در كاهش جرم در جامعه     

 .يافت افزايش مي
 ها يق اعتماد به يكديگر در پذيرش شهادت تكريم شخصيت انسان از طر

 بقره هـست كـه بـر لـزوم پـذيرش            283 و   282آياتي مانند   ). قرآن(كتاب  . ب
  .شهادت و اداي آن و حرمت كتمان داللت دارد

 بينه در قضاوت پذيرفته شده كه شامل شهادت         تكيه بر در روايت نيز    . سنت. ج
خالصـه  . ه موجـب علـم شـود      شود و آنچه مهم است عدالت شاهد است و اينك           مي

  .آنكه اصل ثانوي در شهادت شاهد، حجيت خبر ثقه است، چه زن باشد و چه مرد

  :اما ادله عدم حجيت شهادت شاهد و بررسي آنها

  ادله . الف

  :صاحب كشف اللثام اين سه دليل را بر عدم حجيت شهادت زنان آورده
ل مـرد و زن  مقتضاي اصل عملي عدم حجيت شهادت در باب قضاوت كه شـام        

 .اند گردد ولي مردان با ادله شرعي از شمول آن خارج شده مي



  397  »اسالم در زن شهادت يفقه يبررس« كتاب از يگزارش :پنجم رجستا / دوم دفتر

  افتا قضاوت وها در  ضعف زنان در شهادت مانند ضعف آن
كـه تـصريح دارد     ) 12، ح   14، بـاب    27، ج   ↨ـوسايل الشيع (صحيحه ابن مسلم    

 .تنها شهادت مردان حجت است

  بررسي ادله. ب

درباره ضـعف   . رود  بناي عقال از بين مي    در پاسخ گفته شده كه اصل حجيت، با         
تواند قاضي و مرجـع تقليـد         اند كه زن مي     زنان نيز برخي فقها به صراحت نپذيرفته      

باشد و برخي مثل مقدس اردبيلي وجود اجماع بر شـرط مـرد بـودن را مخـدوش                  
  .اند دانسته

 مرد  ذكوريت و «): 16/6/79(اند    آيت اهللا صانعي نيز در پاسخ به استفتايي آورده        
همه عالمان بـه مـوازين قـضا ـ كـه داراي اعتـدال       ... بودن در قاضي شرط نيست 

وثاقت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عـرف و عقـال                  
بيند و مناط را همـان        هيچ خصوصيت و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نمي           

در ادامه بـا ذكـر داليلـي نحـوه          » ...ند  دا  علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مي        
استناد به صحيحه ابن مسلم را نيز مخدوش و مورد اشكال دانسته و نتيجه گرفته               
است كه اين روايت نيز نهايتاً بر قبول شاهد زن به طور مساوي بـا مـردان داللـت                   

  . كند مي
است كه در آن    » ي عامه عدم تساوي شهادت زن و مرد         ادله«عنوان فصل سوم    

 بقره استناد شده كه در آن شهادت دو زن برابر 282 ـ  283با عنوان كتاب، به آيه 
اش يـاري     بدينگونه كه اگر زن اولي اشـتباه كـرد و حافظـه           (يك مرد دانسته شده     

هايي بر اسـتدالل بـه آيـه ذكـر            اما شبهات و نقد   ) نكرد، زن ديگري به يادش آورد     
بيان شهادت در دادگاه نيـست بلكـه در         آيه در مقام    . 1: شده است؛ از جمله اينكه    

  .مقام تحمل شهادت درباره دين است و امر آن نيز ارشادي است
، وجود  ]و براي محكم كاري و حصول يقين      [شارع براي جلوگيري از اشتباه      . 2

  .زن ديگر را الزم دانسته است
.  است نه بـه علـت زن بـودن         وصيت عارضي خصعلت  عدم تساوي در آيه به      . 3
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ر آيه بيانگر اين است كه در زمان نزول وحي زنان به دليل حضور كمتـر و                 تعليل د 
اقتـصادي، طبعـاً در معـرض فراموشـي يـا اشـتباه قـرار                عدم مهارت در امور مالي    

و بـا تأكيـد بـر همـين     . شـود   گرفتند و اين شامل همه موارد شهادت زنان نمي          مي
د همـين ديـن، قـدرت       اگـر در مـور    : تقسير و تعليل در آيه نتيجه گرفته است كه        

علمي و رياضيات زنان به حدي رسيد كه ضريب اطمينان از قول آنان مـساوي بـا                 
اطمينان از قول مردان در امور مالي باشد، شهادت يـك زن هـم ماننـد يـك مـرد              

  .شود قبول مي

  روايات

دليل دومي كه بر نابرابري ارزش شهادت زن به آن استدالل شده است روايات              
نگـاه قـرآن بـه زن       :  از بررسي روايات به دو نكته بايد اشـاره كـرد           البته قبل . است

كامال مثبت است و زن و مرد از لحاظ انسان شناسي و حقوق مساوي دانسته شده                
وجود ندارد، بنابراين رواياتي كه بـرخالف ايـن         ها    آن اند و هيچ گونه تبعيضي بين     

 واگـذار   :بيـت را بـه اهـل      نگاه قرآن باشند يا بايد كنار گذاشته شوند يا فهم آن            
آن قدر فراوان بودند كه      6وجود جاعالن حديث در عصر پيامبر اسالم      : دوم. كرد

آنان با جعل حديث به فرهنگ ناب نبوي        . كرد مي پيامبر از وجود آنان ابراز نگراني     
  ايـن گونـه ابـراز      3در دفاع از حقوق زنان حمله و كينه خود را به حـضرت زهـرا              

  .كردند مي

  )با توجه به نكات باال( سوره بقره 282وايات ذيل آية بررسي ر

  7خالصه روايت منسوب به امام حسن عسكري. 1

 بـوديم و    6كند كه زماني خـدمت حـضرت رسـول         مي  نقل 7اميرالمؤمنين
زني نزد ايشان آمـد و گفـت چـرا در           ... كرد ايشان درباره آيه دين با ما صحبت مي       
: حضرت در جواب فرمود! يرفته شده است؟آيه، شهادت دو زن به جاي يك مرد پذ 

كند اي زن تفاوت ارزش      اين حكم از سوي عادلي حكيم است كه ظلم و ستم نمي           
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شهادت شما به خاطر نقصتان در عقل و دين است شما نيمي از روزگارتـان را بـه                  
   1 ....خوانيد خاطر حيض نماز نمي

اين روايـت اوالً    : استاين حديث از حيث سند و داللت داراي اشكاالت فراواني           
 نقل شده كه نسبت ايـن كتـاب         7از كتاب تفسير منسوب به امام حسن عسكري       

  .به ايشان معلوم نيست؛ ثانياً روايت مرسل است و حجيت ندارد
دهـد   مـي   اشكال وارد شده كـه نـشان       4سپس به داللت روايت؛ و متن آن نيز         

  .متن آن خالف اصول و ضوابط عقلي و شرعي است
 مـورد   7جه گرفته شده كه صحت روايت و انتساب آن بـه امـام معـصوم              و نتي 

  .باشد مي خدشه و اشكال

  روايت داوود بن الحصين. 2

... فرمود كه زنها در نكاح در صورت انكار شهادت دهنـد           مي اميرمؤمنان اجازه ... 
چـه  ) يـك مـرد و دو زن      (پـس كـالم خداونـد كـه فرمـود           : به ايشان عرض كردم   

  2...آن مربوط به دين است: در پاسخ فرمودشود؟ حضرت  مي
شـود    مي  ثابت 7امامكيفيت استدالل به روايت باال اين گونه است كه با تقرير            

كه شهادت دو زن به جاي يك مرد در دين است و با تعميم آن به ساير موارد نيز                   
  مربـوط بـه آيـه شـريفه اسـت و           7اما بايد گفت كـه تقريـر امـام        . يابد  مي تسرّي

  .توان مورد اضافه بر آن را ثابت كرد نمي

  روايات در ابواب مختلف فقه

  روايات باب حدود، وصيت، ارث و ديات. 1

اين ها    آن وجود دارد كه از   ... رواياتي در ابوابي مثل حدود، ارث، وصيت، ديات و        
باشـد؛ ماننـد    شود كه شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد مي         مي گونه استنباط 

                                                 
  .263: 1البرهان في تفسير القرآن . 1
 .35، ح 41، كتاب الشهادات، باب 360: 27وسائل الشيعة . 2
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 در مورد وصيتي كه شاهد آن تنها يك زن بـود و ايـشان               7ؤمنينقضاوت اميرالم 
  1.بر اثبات يك چهارم وصيت امر كرد

توان داد آن اسـت كـه ايـن           مي پاسخي كه به طور مشترك به همه اين روايات        
شود، داللـت نـدارد و در قـرآن           مي ن استظهار يروايات بر بيش از آنچه كه از آيه د        

يان در زنان بيان كرده، بنابراين بحـث در روايـات           علّت نابرابري را عارض شدن نس     
به بحث در آيه شريفه و علّتي كه در ذيل آيـه از جهـت تعمـيم و تخـصيص وارد                     

تـوان    نمـي  از طرفي در مواردي كـه نـصي وارد نـشده اسـت            . گردد  مي گرديده باز 
همچنين در باب حدود، به علّت وجود جهات خاصي .  حكم كردعقالبرخالف بناي 

تـوان الغـاي     نمـي حفـظ آبـروي افـراد، درء بـه شـبهه و تخفيـف در حـدود،         مثل  
  .خصوصيت كرد و آن را به ابواب ديگر تسرّي داد

  صحيحة منصور بن حازم. 2

 روايت ديگري كه از آن براي اثبات شهادت دو زن به جاي يـك مـرد اسـتفاده                 
هرگـاه   اسـت بـر ايـن مبنـا كـه            7كنند روايت منصور بن حازم از امام كـاظم         مي

  2.شود  ميشهادت دو زن همراه با قسم مدعي اقامه شد، حقّ براي وي اثبات
اين روايت هم عالوه بر آن كه از لحاظ سندي دچار اشكال است از نظـر مـتن                  
نيز اضطراب دارد؛ عالوه بر اينها اشكال عمده در اين روايت ايـن اسـت كـه ماننـد          

 نه چيزي بيـشتر از آن، و اطالقـي          احاديث قبلي در مقام بيان مورد آيه دين است        
  .در حديث نيست كه بتوان آن را به همه موارد تسرّي داد

  :شده است »نتيجه گيري« و سرانجام چنين
با توجه به مباحث مطرح شده، مشخص گرديد كه شهادت دو زن به جاي يك               

 كلي نيست و در مواردي نيز كه شارع آن را جعل كرده، بـه خـاطر                 همرد يك قاعد  
  .صيتي در آن مورد نسبت به زنان بوده است، نه به خاطر زن بودنِ زنخصو

در فصل بعد، با توجه به اين مطلب، موارد و موضوعاتي را كه شهادت دو زن به                
                                                 

 .15، ح 24، كتاب الشهادات، باب 355: 27وسائل الشيعة . 1
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جاي يك مرد در فقه مطرح گرديده و يا اصالً شهادت زنان پذيرفته نشده، از نظـر                 
اي برخالف آنچه كه فقها      جهادله، مورد بررسي و كنكاش فقهي قرار گرفته و به نتي          

  .اند، منتهي شده است به آن رسيده
بخش اصلي و دوم كتاب به بررسي ادلـه شـهادت زنـان در موضـوعات فقهـي                  

  . فصل است3اختصاص دارد و داراي 
  . است»بررسي ادله شهادت زنان در غير حدود« فصل اولعنوان 

  :استشهادت زنان در دين و امور مالي مطرح : در مبحث اول

  بيان موضوع

 نيـست و حتـي      فقهـا در باب پذيرش شهادت زنان در باب ديون اختالفي بين           
 ادعـاي اجمـاع بـر ايـن امـر           2 و عالمه در مختلـف     1 مانند ابن زهره   فقهابعضيها از   

  .اند كرده

   برابري شهادت دو زن به جاي يك مرد در دين و امور ماليهادل

 يك مرد به وجوهي اسـتدالل شـده         براي اثبات برابري شهادت دو زن به جاي       
  :است

  كتاب. الف

� jjj� �W�b  �+�?�	H� ���6  90H ���
 jjj�� �� �F �n�? ��� ��  �0H ��. �F �R  �0 �  �+ ����� �̀ �2  �L�M ��  � �� � �a\ ��H  �A��# �̀ �2 
 ¹P �̀ �� ��  �L� �6�D �� �� ���3 

  اصل و قاعده. ب

و الغـاي    عقـال گيرد مبتني بـر بنـاي        اصلي كه در اين جا مورد استناد قرار مي        
                                                 

 .439: 1غنية النزوع . 1
 .493: 8لشيعة مختلف ا. 2
 .282): 2(البقره . 3
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 1اين الغاي خصوصيت با عموم روايت عبـدالكريم       . خصوصيت در باب شهادت است    
  .گردد و عمومات ادله شهادت تأييد مي

  )روايات(سنّت . ج

رواياتي مثل روايت داود بن الحـصين و صـحيحه منـصور بـه حـازم كـه قـبال                    
زن  به برابري شهادت دو      7همچنين مرسله يونس كه در آن امام معصوم       . گذشت

  2.كند به جاي يك مرد تصريح مي
از آن جا كه شهادت يك مرد همـراه بـا قـسم         : كيفيت استدالل اين گونه است    

 »رجـل « بـه جـاي      »إمرأتـان «مدعي، اثبات كننده حقّ است و در اين روايات نيز           
آمده؛ اين امر، نشان دهنده برابـري ارزش شـهادت دو زن بـا شـهادت يـك مـرد                     

  .باشد مي

  اجماع. د

 مثل ابن ادريس و ابن زهره نقل اجماع شده ولي با توجه به ايـن                فقهارخي  از ب 
تواند دليل مستقلي قرار بگيرد چون        نمي كه آيه و روايات در اين مسأله وارد شده،        

  .اجماع مدركي است و اجماع مدركي هم حجيت ندارد

   عدم تساوي شهادت زن و مرد در دين و امور ماليهبررسي ادل

 سوره بقره استدالل شده بود كه بر اساس نص آيه و 282ليل به آيه   در اولين د  
 دهنـد، اسـتفاده     مـي  رواياتي كه شهادت زنان را به تنهـايي در امـور مـالي اجـازه              

ها بخواهند بدون حضور مردان شهادت دهند بايد چهار زن           شود كه چنانچه زن    مي
  .به جاي دو زن شهادت دهند

اين است كه آيا اين حكم دائمي، مطلـق و كلـي            اي كه بايد مالحظه شود       نكته
است و شهادت دو زن به جاي يك مرد به خاطر زن بودن زن است يا حكـم تـابع                    

                                                 
 .20، ح 41، كتاب الشهادات، باب 398: 27وسائل الشيعة . 1
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علّتي است كه حكم هم دائر مدار آن است؟ در جواب بايد گفت با توجه به علّتـي                  
كه در آيه ذكر شده، اين حكم به خاطر زن بودن زنان نيست بلكه به خـاطر غلبـه                   

هاي طوالني    در زنان نسبت به امور مالي است كه در زمان نزول آيه و زمان              نسيان
بعد از آن وجود داشته است؛ بنابراين چنانچه احراز شود كه احتمال فراموشـي در               

���k#Gزنان با مردان تساوي است به حكم         f� xu¯ �+"G6 ��m        ديگـر نيـازي بـه دو 
 ثابت شد كه عارضه فراموشي در       شاهد زن به جاي يك مرد نيست و همچنين اگر         

مردان بيشتر از زنان شده به حكم همان قاعده به لزوم شهادت دو مـرد بـه جـاي                   
  .نماييم يك زن حكم مي

k �Pدر حقيقت جمله     �4�6 LDm            در مقام علّيت است و علّت نابرابري شـهادت زن را 
 ايينهـا پـ    كند و ضـريب اطمينـان را در شـهادت زن            مي همان عارضه نسيان بيان   

  .آورد در نتيجه شارع براي جبران اين امر حكم به عدم تساوي كرده است مي
  :به اين صورت آمده است نتيجه تحقيق در پايان اين بحث

با توجه به اين كه اثبات كرديم علّت عدم تساوي شـهادت زن و مـرد از حيـث          
دار اي اسـت كـه بيـشتر از مقـ          عدد در ديون و اموال، احتمال نـسيان و فراموشـي          

متعارف عرفي است و اصالت عدم النسيان نيز در آن جريان ندارد، بنابراين، حـك               
عدم تساوي داير مدار علت ذكر شده در آيه است و چنانچه اين علـت در امـور يـا                    

توانيم   نميهايي نسبت به زنان وجود نداشت، به حكم عليت ذكر شده در آيه، زمان
همچنين اگر در زمان يـا امـري   .  كنيمبه عدم تساوي بين شهادت زن و مرد حكم  

اين احتمال نسيان ـ كه خارج از متعارف باشد ـ در مردان وجود داشته، باز هم به   
  .نماييم حكم همان عليت حكم به لزوم شهادت دو مرد به اندازه يك شاهد مي

 شريفه، ضريب اطمينـان و      هبه هر حال مالك در شهادت، با توجه به مدلول آي          
ت مردانگي رؤيت مشهودزنانگيوبه است، نه خصوصي .  

  .است »شهادت زن در رؤيت هالل «مبحث دوم درباره
هالل ماه در بسياري از امور مالي و غيرمـالي نقـش بـسزايي در               ) ديدن(رؤيت  

زندگي مسلمانان داشته است و فقط منحصر به روزه ماه مبـارك رمـضان نيـست؛                
 در اين باره بر عـدم قبـول مطلـق           فقها .باشد  مي بنابراين بحث شهادت در آن مهم     
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  .اند شهادت زنان فتوا داده
 در عدم پذيرش شهادت زنان مبتنـي بـر روايـاتي اسـت، از جملـه                 فقهافتاواي  

 شهادت زنان در رؤيت هالل پذيرفتـه      :  كه 7روايت حماد بن عثمان از امام صادق      
  1.شود شود اما شهادت دو مرد عادل پذيرفته مي نمي

ت مرسل ديگري از محمد بن مسلم نقل شده كه شـهادت زن را              همچنين رواي 
  2.داند در رؤيت هالل معتبر نمي

البته بايد توجه داشت كه در مورد پـذيرش شـهادت دو مـرد عـادل در رؤيـت                   
منشأ اختالف نيز رواياتي است كـه از اهـل          . هالل نيز بين فقها اختالف وجود دارد      

آراي فقها در اين مسأله را در سه نظر         توان   در مجموع مي  .  وارد شده است   :بيت
  :زير خالصه كرد

  .، حجيت مطلق شهادت دو مرد عادل استفقهامشهور بين . 1
شهادت دو مرد عادل در مكاني كه مانعي ماننـد ابـر و گـرد و غبـار در هـوا                 . 2

  .وجود نداشته باشد حجت نيست و در غير اين صورت، حجت است
رده كه شـهادت دو مـرد عـادل مطلقـاً حجـت             نقل ك  اي محقق حلي از عده   . 3

  3.نيست
شـود كـه ممكـن اسـت خـصوصيتي در مـاه               مي از اين اختالف نظرها فهميده    

شـود و ايـن عـدم پـذيرش از بـاب زن               نمي رمضان باشد كه شهادت زنان پذيرفته     
بودن نيست و يك امر تعبدي و تكليفي است كه ارتباطي بـه تبعـيض بـين زن و                   

  .مرد ندارد

   فقها در باب رؤيت هاللهو بررسي ادلنقد 

درباره رؤيت هالل عمده دليلي كه مورد استناد فقها قرار گرفتـه روايـات وارده               
. اي در قرآن كريم دربـاره ايـن موضـوع وجـود نـدارد              در اين باب است چرا كه آيه      

                                                 
 .17، ح 24، كتاب الشهادات، باب 355: 27وسائل الشيعه . 1
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هـا    آن شوند كه در نقد و بررسـي       روايات مربوط به اين باب به دو دسته تقسيم مي         
  :اند گفتهچنين 

  نقد و بررسي استدالل

شود، عدم حجيـت شـهادت        مي اوالً از روايات هر دو دسته نكته اي كه دريافت         
زنان در ثبوت هالل رمضان و هالل شوال و آن هم تنها نسبت به روزه آن اسـت و                   

 هاي ديگر داللتي ندارند؛ بنـابراين بـا توجـه بـه اصـل ثـانوي نتيجـه                  نسبت به ماه  
هاي ديگر و آثار مترتّب بر حلـول مـاه رمـضان ـ      شهادت زنان در ماهگيريم كه  مي

 نقـل شـده،   7البته در چند روايتي كـه از اميرالمـؤمنين  . غير از روزه ـ نافذ است 
رسد شهادت زنان در      مي  را به صورت مطلق آورده كه به نظر        »الهالل«ايشان لفظ   

پاسخ ايـن اشـكال آن      . اشدها نافذ نبوده و حجت نب      رؤيت هالل نسبت به تمام ماه     
 ـ با توجه به روايات ديگري كه در اين باب وجود دارند و  عقالاست كه فهم عرفي 

. كنـد   نمـي ـ مختص به ماه رمضان است و چيزي بيش از آن دريافـت ها    آنسياق
گيريم كه علّت عدم حجيـت شـهادت زن           مي بنابراين با توجه به اين مطلب نتيجه      

نبوده و يك امر خـاص عبـادي و تكليفـي اسـت و              ها    آن در رؤيت هالل، جنسيت   
حتي براي پذيرش شهادت دو مرد عادل نيـز بـه           . ارتباطي به مسائل حقوقي ندارد    

چنانكـه در يـك روايـت عـدم         . شرايطي بيش از شرايط عمومي شهادت نياز است       
 يا شايد اين عـدم      1دانسته است ها    آن حجيت شهادت زنان را مربوط به ضعف ديد       

بوده است كه هر دوي اين خصوصيات مربوط بـه          ها    آن يرش به دليل زودباوري   پذ
  .زمان صدور روايت و حكمي مقطعي است نه يك حكم دايمي و كلي

تعبدي بودن حكم شهادت در رؤيت هـالل توجيـه پـذير نيـست چـرا كـه در                   
شـود همچنـين عـرف        نمـي  مواردي شهادت دو مرد عادل در رؤيت هالل پذيرفته        

ض از شهادت را خبر دادن از روي حس و علم دانسته و قائـل بـه تفـاوت                    غر عقال
بنابراين حكم عدم پذيرش شهادت زنـان در رؤيـت          . بين شهادت زن و مرد نيست     

  .باشد هالل يك امر كلي و هميشگي نمي
                                                 

 .10، ح 11ابواب احكام شهر رمضان، باب : 10شيعه وسائل ال. 1
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 در عـدم    عقـال نكته مهم اين كه آيه دين به داللت التزامي بر عـدم ردع بنـاي                
 از سوي شارع داللت دارد و شهادت در باب ديـن و امـور               تفاوت شهادت زن و مرد    

 است؛ بنابراين با وجود عـدم ردع شـارع از بنـاي    عقالمالي تنها ردع شارع از بناي    
 ـ در مسأله شهادت زن و مردـ اخذ به اطالق روايات و حكم به عدم پـذيرش   عقال

ه داراي شهادت زنان قابل مناقشه اسـت و انـصراف روايـات بـه شـهادت زنـاني كـ        
  .هاي خاصي از قبيل ضعف بينايي و غيره هستند دور از ذهن نيست ويژگي

  .بررسي شده است شهادت زن در طالق در مبحث سوم
  :بحث از حجيت شهادت در اين موضوع از دو جهت قابل بررسي است

  .شهادت شاهد در صحت طالق و ثبوت آن. الف
  1.شهادت شاهد در مقام اثبات. ب

  شاهد در صحت طالق و ثبوت آن شهادت هادل

شرط بودن شهادت در صحت و ثبوت طالق از مختصات طـالق اسـت و هـيچ                 
يك از احكام شرعي ديگرـ بر اساس مذهب شـيعه ـ مـشروط بـه چنـين شـرطي       

 ومرد بودن دو شاهد عاد ل و عدم كفايت شـهادت زنـان در ايـن امـر جـز                   . نيست
  .ر آن داللت تام دارندمسلّمات فقه شيعه است و كتاب و سنّت هم ب

  كتاب. الف

��� �� �F �R�D �� S �� �W  9~ ��� �=  �+ ���	� �و دو تـن عـادل از خودتـان را گـواه            «؛  �2
  .»گيريد

تـوان    مي »منكم«از آن جا كه طالق به دست مردان است و با توجه به عبارت               
دريافت كه خطاب تنها به مردان است و نص قرآن بر شرط مـرد بـودن شـاهد در                   

  . داللت داردصحت طالق
                                                 

ممكن اسـت ايـن دو      . باشد  مي ، وجود شئ در واقع و نفس االمر است اما اثبات، وجود شئ در جهان خارج               ثبوت. 1
 .يكي بوده و ممكن است هم با يكديگر مخالف باشند

 .2): 65(الطالق . 2
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  روايات. ب

روايات متعدد و معتبري نيز بر شرط مرد بودن شاهد در صحت طـالق داللـت                

k�5G` Xدارد از جمله خبر محمد بن مسلم        D 0=7��G#� ��F�#O Lb � _�KaD �H��C X� � 

:�
 ´�,�R ~�= ¤.#� _$!O ,r!/
 � 1\�i _.� ��FR� e��	��mj1  
است اطمينان از عادل بودن شهود اسـت        آنچه در باب صحت طالق مورد عمل        

اين مطلب اوالً گوياي اعتبار و شرط بـودن         . اگر چه طالق دهنده شهود را نشناسد      
شهود در مقام ثبوت طالق است و گرنه در مقام اثبـات و شـهادت متعـارف ـ كـه      
مربوط به باب دعاوي است ـ شناخت شهود الزم است؛ ثانيـاً نـشان دهنـده عـدم      

عالوه بر ايـن كـافي نبـودن شـهادت زنـان در             . ز طالق دهنده است   تضييع حقّي ا  
طالق، براي جلوگيري از تسريع امر طالق در جامعه اسـت چنانچـه در روايتـي از                 

7امام رضا 
ديـن مبـين اسـالم بـا وضـع قـوانين            .  به اين مطلب اشاره شده است      2

ح كلي  سخت گيرانه سعي در جلوگيري از اجراي صيغه طالق دارد؛ و رعايت مصال            
كه به نفع جامعه است و جلوگيري از برهم خوردن نظام خانواده، بر ايـن تبعـيض                 

  .مقدم قرار داده شده است

  ادله اثبات طالق با شهادت

در اين مقام بحث از حجيت و قبـول شـهادت دو زن همـراه بـا يـك مـرد يـا                       
دم شهادت چهار زن به تنهايي در اثبات طالق در زماني است كه بـين وقـوع و عـ                  

البته عدم قبول شـهادت زنـان بـه تنهـايي، ظـاهرا             . آيد وقوع آن اختالف پيش مي    
  .مورد اختالف فقها نيست

  آرا و نظريات. الف

 ادعاي اجماع بر عدم پذيرش شـهادت        3 مثل ابن زهره در الغنية     فقهااي از    عده
                                                 

 .2، ح 10و شرائطه، باب كتاب الطالق، ابواب مقدماته : 22وسائل الشيعة . 1
 .50، ح 24، كتاب الشهادات، باب 365: 27همان . 2
 .438: 1 النزوع يةغن. 3
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 بـر قبـول     2 و ابـوعلي عمـاني و ابـن جنيـد          1زنان كرده ولي در مقابل شيخ طوسي      
  .اند ت زنان همراه با مردان تاكيد كردهشهاد

  بيان ادله. ب

اصلي كه در اين جا مورد استناد قرار گرفته ـ و عالمه نيز در مختلـف    :اصل. 1
 با اين بيان كه آيا با شهادت زنـان،  3آن را بيان كرده ـ استصحاب بقاي نكاح است؛ 

در مقام  . كنيم   مي گردد يا خير؟ لذا بقاي نكاح را استصحاب         اجراي طالق اثبات مي   
نقد بايد گفت استصحاب در مقام ثبوت است نه در جايي كه مقام اختالف و اثبات                

  .دعوي است
 عالمه درباره عدم قبول شهادت زن در اثبات طالق از جملـه بـه آيـه                 :كتاب. 2

��� �� �F �R�D �� S �� �W  9~ �� �=  �+ ���	 �بـر انحـصار    » كـم « تمسك كرده كه با توجه به ضـمير          �
بطالن استدالل به آيه ـ كه در مقـام ثبـوت    . در طالق استدالل نموده است مردان

توان به بيان ديگري استدالل ديگـري كـرد كـه هـر       مياما. نه اثبات ـ واضح است 
 چند آيه در مقام ثبوت است ولي بـه جهـت مالزمـه عقلـي بـين ثبـوت و اثبـات،                     

ا كه شـهادت دو عـادل       توان شهادت دو عادل را در مقام اثبات نيز پذيرفت؛ چر           مي
توان  در مقام ثبوت به تنهايي، لغو و بي اثر خواهد بود؛ اما در نقد اين استدالل مي                

گفت كه در اين جا مرد بودن دو شاهد عادل در مقام ثبوت و تحقـق طـالق بـين                    
مكّلف و خداي خويش است كه منشأ ترتب آثار فـراوان شـرعي اسـت و بنـابراين                  

  .آيد هيچ گونه لغوي الزم نمي
را هـا     آن  روايات بسياري در اين باب وارد شده كه شـيخ حـرّ عـاملي              :سنّت. 3

جمع آوري نموده كه يا از جهت سند و يا داللت و يا هر دو دچـار اشـكال بـوده و                  
 اسـت مـشكل     عقـال براي اثبات مطلبي كه خالف عـرف و بنـاي           ها    آن استدالل به 

  .است

                                                 
 .172: 8 المبسوط. 1
 .474: 8حكاه عنه في المختلف . 2
 .480: 8مختلف الشيعة . 3
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 تدالل صاحب جواهر را در اسـتناد بـه        در ادامه به بيان سه روايت پرداخته و اس        
  :را داراي سه اشكال دانسته و نتيجه گرفته استها  آن

با توجه به مناقشه در مجموع ادله قابل تمسك بر عدم حجيت شـهادت زن در                
اثبات طالق و با استناد به عمومات حرمت كتمان شهادت و عموميت صـدق لفـظ                

ت شهادت زنان در ايـن مـسأله خـالي از           ، حجي عقالعادل بر زنان و مردان و بناي        
  .قوت نيست

  :است »شهادت زنان در نكاح «مبحث چهارم درباره
يكي از موضوعات ديگري كه برخي از فقها قائل به عـدم پـذيرش زنـان در آن                  

اي از آنان نيـز بـه قبـول شـهادت            هر چند عده  . اند مسأله نكاح و ازدواج است      شده
  .اند زنان در اين موضوع، فتوا داده

  آرا و نظريات

  :با توجه به اختالف روايات، در اين مسأله دو قول وجود دارد
، 1عدم حجيت و عدم قبول شهادت زنان كه نظر علمايي همچون شيخ مفيد            . 1

  . است3 ابن ادريس2شيخ طوسي در الخالف
، محقق  4حجيت و قبول شهادت زنان كه علمايي همچون شيخ در المبسوط          . 2
  .قائل به آن هستند 6حلّي و عالمه 5حلي

   مانعان حجيتهنقد و بررسي ادل

  :در اين باب به دو روايت استدالل شده است؛ يكي روايت اسماعيل بن عيسي
�d��� g� �7��FR 1\¿ P, � e��	�� X� ÄH�}�?�� 0� :�� LD L\��H  K0�FG 

                                                 
  .727: المقنعه. 1
 .4، المسألة 252: 6الخالف . 2
 .139: 2السرائر . 3
  .172: 8المبسوط . 4
  .125: 4يع اإلسالم شرا. 5
 .499: 3قواعد االحكام . 6
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?P`2 ~�$ i ��, i +.�?�Hmj1  
  : و ديگري روايت سكوني

k#= 0= _.
� �5G` 0=X7 ~\�H L�� _aD :��FR� e��	�� i 1\¿ X� r!/�� � i 
v��a i� X� ���C  Kib X� L\H��� �� Y./?�Hi ~�`��� �{	�� _.�bmj2  

  :نقد دو روايت

اوالً اين دو روايت از نظر سند به جهت وجود بنان بن محمد در روايت سكوني                
و ثانياً همانطور كه     و مجهول بودن اسماعيل بن عيسي در روايت اول ضعيف است          

كنيم چرا كه فقهـاي   يب فرموده اند اين دو روايت را بر تقيه حمل مي    شيخ در تهذ  
اند و شـاهد آن روايـت    عامه شهادت را در صحت نكاح به خالف طالق الزم دانسته    

  . است3داوود بن حصين

   حجيت شهادت زنان در نكاحهادل

ات متعـددي از جملـه صـحيحه        قائالن به پذيرش شهادت زن در نكاح به روايـ         
در بـاب   ... ، خبر داوود بن حصين و     6، خبر محمد بن فضيل    5، خبر ابي بصير   4حلبي

شهادات استناد كرده اند؛ و از جمله اين روايات رواياتي اسـت كـه در كتـاب فقـه                   
  :  آمده است7الرضا

k��FR P'�6 �� e��	�� X� v��	�� � 0H��� �  KP� i��  �.F?H ~��`�#� L� ���{	H� 
_.��mj7  

كيفيت استدالل به اين روايات واضح است؛ مقدس اردبيلـي وجـوهي را بـراي               
                                                 

 .39، ح 24، كتاب الشهادات، باب 362: 27 الشيعه وسائل. 1
 .42همان، ح . 2
  .35، ح 24، كتاب الشهادات، باب 360: 27وسائل الشيعه . 3
  .2، ح 24، كتاب الشهادات، باب 351: 27 الشيعه وسائل. 4
  .4همان، ح . 5
  .7همان، ح . 6
 .8، ح 19، كتاب الشهادات، باب 426: 17ك الوسائل مستدر. 7
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  :ترجيح اين روايات بر دو روايت معارض بيان شده، آورده است
kH��2 �� 1�\w� �;�D �d�D� Y £�.H 6 �\"G
  K��D� ~\'$ �\Fn��� L �
  �GH����

&"�� j�Wb� L�� X= K�z� \, `�}��� L\�H ´\=��� ,3i� P; �5	����Fz� � jm1  
  :باشد وجوه ذكر شده در كالم ايشان چهار وجه مي

  .كثرت روايات دالّ بر جواز. 1
  .ظهور قوي تر اين روايات در داللت بر جواز پذيرش شهادت زنان. 2
يك، عموم ادله شهود و دو، قاعده سهله و سمحه در  : اين روايات به دو دليل    . 3

  .شوند  ميشريعت اسالم؛ تأييد
 اگر مدعي نكاح، زوجه باشد دعوا، يك مـسأله مـالي از حيـث نفقـه و مهـر                  . 4

  .شود كه در دعاوي مالي نيز شهادت زنان مورد قبول است مي
در تعارض بين روايات عدم حجيت و حجيت شهادت زن در نكـاح، روايـات               

البتـه  . باشـد   حجيت به خاطر كثرت سند و مخالفت با عامه داراي تـرجيح مـي             
ايد گفت روايات عدم قبول شهادت زن به جهت سند قابليت تعـارض نخواهـد              ب

  .داشت
  .باشد  ميبنابراين قول به پذيرش شهادت زنان در نكاح به صورت مطلق اقوي

  :بررسي شده است »شهادت زن در رضاع «در مبحث پنجم،
يكي ديگر از موضوعات مورد اختالف در پذيرش شهادت زنـان، مـسأله رضـاع               

  .البته بحث ما در اين موضوع، محرميت حاصل از رضاع است. باشد  مي»نشيرداد

   آنانهقائالن به پذيرش و ادل

 قائل به پذيرش شهادت زن در رضـاع         3، شيخ طوسي  2فقهايي مانند شيخ مفيد   
  :اند شده و داليلي نيز ارائه كرده

ه  شهادت زنان در رضاع مشمول عموم مستفاد از روايت عبدالكريم است ك            ـ 1
                                                 

 .425: 12مجمع الفائده والبرهان . 1
  .727: المقنعه. 2
 .172: 8: المبسوط. 3



 رويكردي به حقوق زنان  412

�?\�� 0� -�2	�FR P'�6� � �D�z� �W� �\��k: فرمايد  ميحضرتmj1  
 شهادت بر رضاع، مشمول نصوص خاصي است كه بر جواز شهادت زنان در              ـ 2

را ندارند، داللت دارد كه اگر قائل به عدم         ها    آن اموري كه مردان استطاعت نگاه به     
  .شود  مي مدعيپذيرش شهادت زنان در آن گرديم باعث از بين رفتن حقّ

�kD:  مرسله ابن بكير   ـ 3� X� :�
 0
� 0=gGd2� � �!� � ,�H2�` ~��$ :+�#GH h��W 
?�,:� ~�$ :,i r�u6i L� � 0�H �,:�mj2  

 اسـتفاده » التصدق ان لم يكن غيرهـا     «در اين روايت از مفهوم شرط در جمله         
 مورد قبول واقـع   شود، در صورتي است كه غير همراه زن باشد شهادت اين زن              مي
  .شود و كلمه غيرهم اعم از زن و مرد است مي

 ادعـاي اجمـاع بـر پـذيرش         3سيد مرتـضي در المـسائل ناصـريات       :  اجماع ـ 4
  .شهادت زن در رضاع كرده است

   آنانهقائالن به عدم پذيرش شهادت زنان و ادل

، ابـن   4قائالن به عدم پذيرش شهادت زن در رضاع از جملـه شـيخ در الخـالف               
اند؛ و دالئلـي بـه شـرح         يس، و عالمه در تحرير، ادعاي اجماع بر اين قول نموده          ادر

  :اند ذيل ارائه كرده
شهادت جزء ظنوني است كه براي اثبات حجيت        :  اصل عدم حجيت ظنون    ـ 1

همين اصل بر شهادت زنان در رضاع نيز حـاكم بـوده و آن              . آن نياز به دليل داريم    
  .كند  ميرا از حجيت ساقط


	� �FR P'�Hi _a��k K0¨:  مرسله منقول از شيخ در المبسوطـ 2�&�� ´�2 ���mj5  
  . اجماعي كه شيخ در الخالف به صراحت آن را بيان داشته استـ 4

                                                 
 .5، 9، 42، ح 24كتاب الشهادات، باب : 27وسائل الشيعه . 1
 .3، ح 12، كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالرضاع، باب 401: 20همان . 2
 160، مسأله 339يات، ص المسائل الناصر. 3
 .9، مسأله 285: 6الخالف . 4
 .175: 8المبسوط . 5
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  نقد ادله

اصل تا زماني قابل تمسك است كه ادله اي برخالف آن اقامه نـشده باشـد؛ در                 
، ديگر وجهي براي تمسك به      مباحث گذشته به ادله اي اشاره شد كه با وجود آنها          

  ]االصل دليل حيث ال دليل. [ماند  نمياصل باقي
  اي نيــز كــه شــيخ نقــل فرمــوده در هــيچ يــك از كتــب روايــي وجــود  مرســله

ندارد و حتي خود شيخ نيـز در كتـاب المبـسوط ـ بـاب شـهادات ـ بـه آن عمـل          
  .اند نكرده

يرش شـهادت زن در     در مورد اجماع هم با وجود فقهاي بسياري كه قائل به پذ           
  .شود اند اجماع از حجيت ساقط مي رضاع شده

  نتيجه گيري و تحقيق

با توجه به دالئل قائالن به پـذيرش شـهادت زن در رضـاع، اشـكاالت وارد بـه                   
 قائالن به عدم پذيرش و با توجه به قاعـده مـستفاد از بنـاي عقـال ـ      هاي استدالل

اين كه در شهادت، عدالت شـاهد و        مبني بر عدم فرق بين زن و مرد در شهادت و            
توان نتيجه گرفت كه شهادت زنان در رضـاع بـه     ميرؤيت با چشمان خود است ـ 

  .باشد  ميتنهايي و بدون همراهي مردان حجت
  .است »شهادت زن در اثبات قتل« مبحث ششم در

مؤلف در اين مبحث فقط به بررسي قبـول شـهادت زن در قتلـي كـه موجـب                   
  .ته استقصاص بشود، پرداخ

  آرا و نظريات

البته ناگفته نمانـد كـه قـائالن بـه پـذيرش            . در اين مسأله سه قول وجود دارد      
شهادت زنان در قتلِ موجب قصاص يا قائالن به تفصيل، شهادت زنان را به تنهايي               

  :دانند  ميقبول ندارند بلكه آن را مشروط به همراهي با مردان
يعنـي شهادتـشان نـه موجـب        . لـق عدم پذيرش شهادت زنان به طـور مط       . الف

اين قـول  . قصاص است و نه موجب ديه؛ چه همراه با مردان باشند و چه به تنهايي          
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 و محقق در كتاب القـصاص       2، ابن ادريس  1مختار علمايي همچون شيخ در الخالف     
  .است 3شرايع
پذيرش شهادت زنان مطلقاً؛ فقهايي همچـون محقـق در كتـاب الـشهادت              . ب
  .قائل به اين قول هستند 6 و مقدس اردبيلي5 كتاب القضاء ارشاد، عالمه در4شرايع
گـردد و لكـن     نمـي تفصيل به اين كه با شهادت زنان در قتل، قصاص ثابـت         . ج

اين قول مختار علمايي ماننـد شـيخ در         . مشهود عليه ملزم به پرداخت ديه هستند      
  . است9 و عالمه در مختلف8، ابي الصالح7هالنهاي

  ه نقد و بررسي ادل

  ادله قائالن به عدم حجيت. الف

  :اند قائالن به عدم حجيت به دو دليل استناد كرده
 موارد قرار گرفتـه كـه شـهادت         زاي كه مورد استناد فقها در بسياري ا        قاعده. 1

  .شود زنان در امور غيرمالي كه امكان اطالع از آن وجود دارد پذيرفته نمي
تمامي اين روايات را جمع آوري       10هلشيعشيخ حرّ عاملي در وسائل ا     : روايات. 2

  :نموده است از جمله
  : ـ ابي بصير نقل كرده

k Y./?��H i�� X#= 0,�C� e��	�� £��FR 1\¿ ~��� ?e��	�� £��FR 0= _?���
 1\�¿i� P�`2 0FG 0� �W� v��	�� X� e��	�� £��FR 1\¿ � _.�� �{	�� ~�`���

                                                 
 .4، مسألة 252: 6الخالف . 1
 .138: 2السرائر . 2
  .203: 4شرايع اإلسالم . 3
  .126: 4شرايع األسالم . 4
  .215: 2ارشاد األذهان . 5
 .427: 12مجمع الفائده والبرهان . 6
  .333: النهايه. 7
  .436: قهالكافي في الف. 8
 .74، مسأله 434: 8مختلف الشيعه . 9

 .24  باب، كتاب الشهادات،350: 27وسائل الشيعه . 10
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���� X� i � r!/�� X�jjjm1  
  :  نقل كرده7 امام صادقـ زراره از

k jjjg#$ :~�$ ?���� X� ~�`��� Y e��	�� £��FR 1\¿ :ijm2  
  : ـ محمد بن مسلم نقل نموده

k jjjP?��� X� e��	�� £��FR 1\¿i� ~�$jm3  
  :شوند  مياين روايات با دو روايت ديگر نيز تأييد

  : حصر در موثقه سكوني. 1
kX�#= 0�= _.
� 0= �5G` 0=7H L��� _�KaD ~\�� : X�� 1\�¿i e���	�� £��F�R

r!/�� jjj_.�� �{	�� ~�`��� Y./?�Hi �� L\H��� X� Kibjm4  
 به اين بيان كه مفهوم حصر بر عدم قبول شهادت زنـان ـ در مـواردي كـه مـردان     

  .ها اطالع كسب كنندـ داللت دارد كه قتل نيز يكي از آن موارد است توانند از آن مي
 حكم به عدم پـذيرش شـهادت زنـان در حـدود شـده،              ها  آن رواياتي كه در  . 2

تواند مورد پذيرش قائالن به عدم پذيرش زنان در قتل نيز شود چرا كه عنـوان                 مي
  .گردد حد بر قتل نيز اطالق مي

  الن به حجيتئادله قا. ب

  :مستند قائالن به حجيت نيز رواياتي است
  : 7صادقم دو صحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران از اما. 1

k~��� ?����� X� e��	�� £��FR 1\¿D : 3��K.#= KLb £�C� P?��� X��~\��H L���  :
+#� e�� �� P/'Hijm5  

  :  نقل نموده7صادقابوصباح كناني از امام . 2
                                                 

 .4، ح 351: همان. 1
 .11، ح 354: همان. 2
 .27، ح 358: همان. 3
 .42، ح 363: همان. 4
 .1، ح 350: همان. 5
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kX#= ~�$7 :r!/�� X� 1\¿i � v��	�� X� 1\¿ e��	�� £��FR  jjj~�$ �  : 1\¿
~�`��� Y ���� X� e��	�� £��FRjm1  

  ادله قائالن به تفصيل بين ديه و قصاص. ج

برخي با توجه به تعارض بين روايات در صدد حل اين تعارض برآمده انـد و در                 
مراد هر يك از طايفه روايات تصرف كرده اند، روايات جواز شهادت زن در قتـل را                 

اين گـروه از    . بر اثبات ديه و روايات عدم جواز شهادت را بر قصاص حمل كرده اند             
 را شـاهد بـر ايـن حمـل          3 و موسي بـن اسـماعيل      2قها، روايات غياث بن ابراهيم    ف

 ـ  »قَـود «چرا كه در اين دو روايت عدم جواز به صورت صريح در مورد . دانسته اند
  :كه همان قصاص است ـ بيان شده است

X#= 0=7~�$ : k� �\ ����i � ����� X� e��	�� £��FR 1\¿imj4  
 6ائل به اين جمع شـده اسـت و شـهيد در المـسالك              ق 5هشيخ طوسي در النهاي   

  . اين قول را به بسياري از فقها نسبت داده است7برخالف محقق حلّي
 به 8. صاحب جواهر با اين جمع مخالفت كرده و آن را خالف قاعده دانسته است

رسد علّت مخالفت اين گونه جمع بين روايات با قواعد اين باشـد كـه اگـر                   مي نظر
گردد، ديگر فرقي بـين ديـه و          مي حجت بوده و با آن قتل عمد ثابت       شهادت زنان   

  .گردد  ميقصاص نيست و هر دو اثر شهادت مترتب

  بيان جمع ديگري بين روايات

پـذيرش شـهادت در زنـان در قتـل برحالـت انفـراد زن و روايـات                   روايات عدم 
                                                 

  .25، ح 357: همان. 1
 .29، ح 358: همان. 2
 .30، ح 359: همان. 3
 .همان. 4
 .333: النهايه. 5
 .255: 14مسالك األفهام . 6
 .203: 4شرايع اإلسالم . 7
 .164: 41جواهر الكالم . 8



  417  »اسالم در زن شهادت يفقه يبررس« كتاب از يگزارش :پنجم جستار / دوم دفتر

  .پذيرش، بر حالت همراهي زنان با مردان داللت دارند
ن جمع نيز با توجه به روايات روشن است و حاصل اين جمع با              عدم تماميت اي  

  : صراحت برخي روايات ناسازگار است؛ مانند روايت زراره
k�5G`�
� g� �7 jjjg#$ :~�$ ?���� X� ~�`��� Y e��	�� £��FR 1\¿ :imj1  

بنابراين فقها با توجه به عدم امكان جمع داللـي و عرفـي بـين ايـن دو دسـته                    
  :اند اي حلّ تعارض به دو قول و دو مبناي مختلف قائل شدهروايات، بر

  قول به تخيير. الف

كثـرت سـند    قائالن به اين قول معتقدنـد كـه  :  ترجيح روايات عدم حجيت    ـ 1
  .روايات عدم حجيت شهادت زن در قتل، دليل بر ترجيح اين روايات است

ر تـرجيح ايـن     قائالن به اين قول به سه مزيت ب       : ترجيح روايات حجيت   ـ 2
روايات تأكيد كرده اند؛ علّت حكم پذيرش در دو صـحيحه جميـل بـن دراج و                 
محمد بن حمران، هدر نرفتن خون مسلمان است و بيـان علّـت، خـود مـرجح                 

 3 و محمـد بـن قـيس       2روايات حجيت به دو روايت عبداهللا بن الحكم       : دو. است
ق بـا بنـاي عقـال و        روايات حجيت شـهادت زن در قتـل، موافـ         : سه. مؤيد است 

  .ارتكازات عقاليي است

  قول به تساقط هر دو دسته روايات. ب

شوند و حكم اين مسأله را از عموم حصر     مي عده اي در تعارض، قائل به تساقط      
كنند كه شهادت زنان را تنها در ديون و آنچه نظـر              استنباط مي  4در موثقه سكوني  

 به همـين دليـل شـهادت زنـان در           داند و   مي كردن مردان در آن جايز نيست نافذ      
  .قتل، حجيت ندارد

                                                 
 .11، ح 24، كتاب الشهادات، باب 354: 27وسائل الشيعه . 1
 .33، ح 359: همان. 2
 .26، ح 357: همان. 3
 .42، ح 362: همان. 4
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  اشكاالت وارده بر اين قول

اوالً قاعده مشهور و سيره فقهي در دو خبر متعارض متكافئ، تخييـر اسـت نـه                 
 تساقط، ثانياً حصر در اينجا مفيد عمـوم نيـست و حـصر در اسـتثناء ـ مخـصوصاً      

 عموم در مسثتني منه اسـت  استثناي منقطع ـ به اين معنا است كه استثنا، دليل 
يعني هيچ فردي از افراد مستثني خـارج نـشده و همـه افـراد محكـوم بـه حكـم                     
مستثني منه هستند جز مورد استثنا؛ بنابراين استثناء در روايت سكوني بـر بـيش               

داللت نداشته و شامل موارد خارج ) حدود، نكاح و طالق(از عموميت مستثني منه 
  .شود  زنان در قتل ـ نمياز آن ـ و از جمله شهادت

  تحقيق و نتيجه گيري

كنيم و    مي  دالّ بر پذيرش شهادت زنان عمل      تبا توجه به موارد باال ما به روايا       
بـه دليـل    ) پذيرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص      (ترجيح روايات دسته دوم     

  :وجوه زيرخالي از قوت نيست
مـد بـن حمـران وجـود        در دسته دوم صحيحه جميل بن دراج و روايت مح         . 1

گـردد و معمـوالً تعبيـر         مـي  دارد كه با رجوع به كتب رجالي وثاقت رواياتش تأييد         
  1.رود  ميكار هصحيح در مورد رواياتش ب

موافق عامه اما روايات حجيت، مخالف عامه       ) عدم حجيت (روايات دسته اول    . 2
  .ادت زنان استاست كه اين دليل، يكي از وجوه عمده ترجيح روايات حجيت شه

  .است» ضابطه كلي در عدم قبول شهادت زنان «مبحث هفتم بيانگر
هـا    آن اقسامي از حقوق االهي و حقوق بشر در فقه وجود دارند كه براي اثبـات              

شود و شهادت زنان در ايـن گونـه مـوارد مطلقـاً               مي فقط شهادت دو مرد پذيرفته    
كالت، حد سرقت، شرب خمر و      گردد از جمله رجوع در طالق، عده، و        پذيرفته نمي 

  .قذف
كل ما ليس بمال ولم يقـصد منـه         :  قاعده كلي بيان كرده اند     فقهادر اين مورد    

  ».المال اليثبت إلّا بشاهدين ذكرين عدلين
                                                 

 .427، ص 12مجمع الفائده و البرهان، ج . 1
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 براي عدم قبول شهادت زنان در حقوق آدمي به قاعـده بـاال              فقهاتقريباً تمامي   
 اين قاعده را به اجماع نسبت       1تمسك كرده اند تا جايي كه شهيد اول در الدروس         

 اين اجماع را قبول ندارند و    3 و صاحب جواهر   2داده اما كساني مثل مقدس اردبيلي     
مقدس اردبيلي در مواردي مثل نسب، وكالت و وصيت، شـهادت زنـان را پذيرفتـه        

  .است

  ادله قائالن به قاعده

 كرده اند    در مورد عدم پذيرش شهادت زنان به اين قاعده تمسك          فقهاهر چند   
اما اشكاالت زيادي ـ چه از حيث صغري و چه از حيث كبري ـ بـه آن وارد شـده     

هـايي بـرخالف ايـن        گفته اند در تصوص دليـل      4برخي مانند صاحب جواهر   . است
  .قاعده داريم

. اما ادله قائالن يكي اجماع است كه قبال گذشت و ديگري روايت سكوني است             
ي را ذيل اين روايت آورده است به اين بيـان            استدالل مفصل  هصاحب مستند الشيع  

كه حصر ـ كه از معاني إلّا است ـ در اين روايت داللت بر مخالفت حكم مـستثني    
شهادت زنان تنها در ديـون      : شود  مي كند و معناي آن اين      مي با افراد مستثني منه   

  .و آنچه امكان نظر مردان به آن وجود ندارد نافذ است
 عدم حجيت شهادت زنـان ـ در مـواردي كـه از جهـت      اين حصر، هم دليل بر

لغت و عرف عنوان دين بـر آن صـدق نكنـد ـ بـوده و هـم اصـل قاعـده را اثبـات          
  5.كند مي

  نقد ادله

اجماع مورد ادعا در كتاب الدروس از جانب مقدس اردبيلي و صـاحب مـستند               
                                                 

 .137: 2وس الشرعيه الدر. 1
 .423 ـ 424: 12 الفائده و البرهان مجمع. 2
 .159: 41جواهر الكالم . 3
 .همان. 4
 .292: 18مستند الشيعه . 5
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اجمـاع  ادعاي  مورد خدشه قرار گرفته است و حتي شيخ در الخالف ـ كه روش او 
 اما روايت سـكوني  1.در اكثر مباحث است ـ در اين مورد ادعاي اجماع نكرده است 

در سند اين روايت بنـان   . هم از جهت سند و هم از جهت داللت قابل خدشه است           
بن محمد بن عيسي اشعري قمي است كه توثيق نشده است؛ اما از جهـت داللـت                 

مفيد حـصر نيـست در ثـاني حكـم          همانطور كه قبال گفتيم استثناء در اين روايت         
عدم جواز در مستثني منه با رواياتي كه شهادت زنـان را در ايـن مـوارد پذيرفتـه                   

 اين روايت را حمل     3 واإلستبصار 2نكته ديگر اين كه شيخ در التهذيب      . تعارض دارد 
  .تواند حجيت داشته باشد  نميبنابراين روايت سكوني. بر تقيه كرده است

  نتيجه گيري

پـذيرش شـهادت      و عدم تماميت ادله قائالن به قاعـده،        فقهاه به عبارات    با توج 
زنان به تنهايي و يا همراه مردان، چنانچه نصي خالف آن نباشد به دو دليل خـالي           

  :از قوت نيست
  . در عمل به شهادت شهود اعم از زن و مردعقالبناي . 1
 كه اصـل مهـم در       الغاي خصوصيت عرفي از مردان به زنان در شهادت، چرا         . 2

شهادت، اعتدال و وثاقت شاهد است و شرط بودن ايـن خـصوصيت در زن و مـرد                  
  .يكسان است

                                                 
 .4، مسأله 253: 6الخالف . 1
 .281: 6التهذيب . 2
 .25ص : 3اإلستبصار . 3
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  بررسي ادله شهادت زنان در موضوعات فقهي :بخش دوم

  .اختصاص دارد» و مرد از نظر تعداد بررسي تساوي شهادت زن «به  دومفصل
 حجيت و پـذيرش شـهادت آنـان         از مباحث مهم در موضوع شهادت زن بعد از        

چه به تنهايي و چه به صورت همراهي با مردان و يـا شـهادت همـراه بـا سـوگند،                     
  .استبررسي تساوي عددي زن و مرد در شهادت 

  آرا و نظريات 

  : رايج استفقهادر اين مسأله دو قول ميان 
 قائل به تساوي در عدد در مواري ماننـد بكـارت، عيـوب              2 و ديلمي  1شيخ مفيد 

 .زنان، والدت، استهالل و رضاع شده اند
انـد ارزش شـهادت      فتوا و قول مشهور كه قائل به عدم تساوي هستند و فرموده           

                                                 
  .727: المقنعه. 1
  .233: المراسم. 2
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 .دو زن به اندازه شهادت يك مرد است و به تنهايي هيچ ارزشي ندارد

   ادله اثبات تساوي عدد در شهادت زن و مرد

  عرفي و تنقيح مناطخصوصيتالغاي . 1

ش شهادت را عدالت مي داند و فرقي بين زن و مـرد در ايـن                عرف، مالك پذير  
���شاهد بر اين فهم عرفـي، آيـه شـريفه           . مورد قائل نيست   �� �F �n��? ��� ��  �0H ��. �F� �R  �0� � 

 �+ ����� �̀ �2  �L�M ��  � �� � �a\ ��H  �A��# �̀ �2  ¹P� �̀ �� ��  �L���6�D �� �� كـه اگـر شـارع ايـن مطلـب را      .  اسـت  ���1
 حكـم بـه تـساوي شـهادت زن و مـرد             ، خـصوصيت   الغـاي  عقالفرمود عرف و     نمي
  .داد مي

 اطالق و عدم تقييد روايات باب شهادت به دو زن . 2

  : 7صادقصحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران از امام 
k~��� ?����� * e��	�� ���FR 1\¿ D : 3�K.#= KLb £�C� P?��� *7~\��H L��  : i

+#� e�� �� P/'Hmj2  
 در مـورد    7امـام وايت باال به اين صورت اسـت كـه اوالً راوي از             استدالل در ر  

 علّت پـذيرش شـهادت زن را هـدر          7الي نكرده است؛ ثانياً حضرت علي     ؤشهود س 
نرفتن خون مسلمان قرار داده است و با توجه به اين كـه عـدم تـساوي در تعـداد                    

 تعداد ممكن است باعث هدر رفتن خون مسلماني شود، مي توان به تساوي            شهود
در رواياتي مانند صحيحه حلبي و مـضمره ابـي          . در قتل قائل شد    شهود زن و مرد   

ال شده است، اما از طالق اين دو روايت و ايـن كـه              ؤهر چند از نكاح س      نيز 3بصير
امام تعداد زنان را معين نكرده بر مي آيد كـه فرقـي بـين زن و مـرد در شـهادت                      

 جلد بيـست    هبيست و چهارم وسائل الشيع    عالوه بر اين رواياتي كه در باب        . نيست
                                                 

  .282): 2(البقره  . 1
  .1ح ، 350ص ، 24، كتاب الشهادات، باب 27ج ه، وسائل الشيع. 2
  .2 و 4ح ، 351همان، ص . 3
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  شـهادت بـر عيـوب خـاص زنـان ـ آمـده اسـت، بـر عـدم فـرق             و هفت ـ دربـاره  
بنابراين عدم عنايت سائالن نسبت     . شهادت زنان از نظر عدد با مردان داللت دارند        

ال از تعداد زنان در روايـات شـاهدي بـر تـساوي عـددي بـين زن ومـرد در               ؤبه س 
  .شهادت است

 . زن و مرد داردشهادتاياتي كه تصريح بر تساوي رو. 3

  : روايت داود بن الحصين
k@��'= �� 0=7 jjj A	ªz� :� L��7 ��	= v���	�� * A6D��z� £��F�R }.� 

2��aJ�jjjm1  
  : روايت ابي بصير
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  ادله عدم تساوي شهادت زن و مرد

   :اند ئالن به عدم تساوي شهادت زن و مرد در تعداد به وجوهي تمسك كردهقا

  كتاب. 1

jjj �L�D  �P �: سوره بقره282آيه  �4�6 � � �¶� �� �C�b  �� (� ���? �� � � �¶� �� �C�b ] �� �7� �c�jjj �   
 با توجه به اين كه در آيه علّت شهادت دو زن را نسيان ذكر مي كند و در غيـر                   

كه شهادت زن معتبر     رود بنابراين درتمام مواردي    ان مي سيل ن  موارد نيز احتما   اين
نقـد ايـن اسـتدالل      . است ارزش شهادت دو زن به جاي يك مرد مورد قبول است           

قبال گذشت كه علّت ذكر شده در آيه نسبت به زنان زمان نزول بوده و هـر زمـان                   
اي يـك   كه اين احتمال نسيان از بين برود ديگر وجهي براي شهادت دو زن به جـ               

  .ماند مرد نمي

                                                 
  .35ح ، 360ص همان، . 1
  .41ح ، 362ص همان، . 2
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   زنان شهادتاصل عدم حجيت . 2

. اين اصل دليل عمده مانعان است و مبناي و مدرك اين اصـل مـشخص شـود                
مبناي اين اصل، اصل عدم حجيت ظنون و اصل عـدم جـواز و عـدم نفـوذ حكـم                    

مدرك ايـن اصـل     . شود حاكم و برائت ذمه كسي است كه عليه او شهادت داده مي           
يكي روايت سكوني كـه قـبال گذشـت و از آن حـصر پـذيرش                : استنيز دو روايت    

حـرام اسـت ـ    ها   آنشهادت زنان ـ در ديون و موضوعاتي كه نظر كردن مردان بر 
 كـه در آن اثبـات حـقّ را منحـصر در             1استنباط مي شود و ديگري مرسله يـونس       

رد و يـك مـ     چهار طريق كرده و نامي از نفوذ شهادت زن و به تنهايي و يا يك زن               
  .نبرده است

كتـاب،  (اوالً با وجود ادله سه گانه       : استدالل به اين اصل داراي دو اشكال است       
ديگر جايي براي استدالل به اصل و قاعده نمي مانـد و            )  و روايات خاص   عقالبناي  

 گذشت كه حـصر در روايـت سـكوني مفيـد            ثانياً خود قاعده نيز ناتمام است؛ قبالً      
ونس نيز عالوه بر اين كـه بـا يـك مرسـله نمـي تـوان                 عموم نمي باشد و مرسله ي     

حكمي برخالف بناهاي عقاليي اثبات كرد، احتمال مـي رود كـه روايـت در مقـام                 
اذا «بيان موارد غالب در استخراج حقوق باشد نه در مقام حصر بيان ضابطه كلي و                

  »جاء االحتمال بطل االستدالل

  روايات . 3

اي خود به دو دسته از روايات تمسك كـرده          استدالل كنندگان براي اثبات ادع    
اعتبار شهادت دو زن به جـاي يـك          دسته اول رواياتي كه با داللت مطابقي بر       . اند

كـه بـه     7عـسكري روايـاتي ماننـد روايـت امـام حـسن           . مرد استدالل كرده انـد    
 در  كـه  4، خبر محمد الهمداني   3، و خبر منصور بن حازم     2 مي رسد  7اميرالمؤمنين

                                                 
  .2ح ، 15 الحكم و احكام الدعوي، باب ↨ـ، ابواب كيفي271: همان. 1
  .5ح ، 15 الحكم، باب ↨ـ، ابواب كيفي272: 27وسائل الشيعه . 2
  .1ح ، 271: همان. 3
  .34ح ، 24باب ، كتاب الشهادت، 360: مانه. 4
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كـه   1ت، شهادت دو زن به جاي يك مـرد دانـسته شـده و خبـر زراره                آن به صراح  
 دراثبات رجم، شهادت سه مرد و دو زن را معتبر دانـسته انـد و از                 7حضرت علي 

آن جا كه در رجم، شهادت چهار مرد معتبر اسـت پـس شـهادت دو زن برابـر بـا                     
  .شهادت يك مرد قرار داده شده است

ت زن بر مقدار مشخصي از مـشهود عليـه          اما دسته دوم رواياتي است كه شهاد      
  : داللت دارد نه همه آن، مثل خبر ربعي

k@��'= �D 0=7 �� Y�
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در روايت شهادت يك زن بر يك چهـارم وصـيت معتبـر دانـسته شـده يعنـي                   
بنابراين شهادت چهـار زن     . معتبر است شهادت چهار زن براي تمام وصيت الزم و         

 فقيه نيز بر اين     4 و مرسله  3ديگري مثل صحيحه ابن سنان    . شود برابر با دو مرد مي    
  .عدم تساوي تساوي داللت دارند

در نقد اين روايات بايد گفت كه در روايات دسته اول هيچ شاهدي كه بر عموم                
ه جـاي يـك مـرد معتبـر         تنزيل داللت كند و در همه موضوعات، شهادت دو زن ب          

دانسته شود وجود ندارد، بلكه بايد بر همان مورد روايت ـ مثالً رجم ـ اكتفـا كـرد     
اما در مورد روايات دسته دوم كه دربـاره         . چرا كه حدود داراي شرايط خاصي است      

 مـالي هـستند ـ جـاي     و اموروصيت و ارث مي باشد ـ از اين جهت كه اين دو جز 
ست چرا كه به دليل نص قرآن، شـهادت دو زن بـه جـاي        هيچ شك و شبهه اي ني     

يك مرد پذيرفته مي شود؛ اما بحث ما دراين جا فراتر از امور مالي اسـت و دليـل                   
  .اخص از مدعا بوده، نمي توان حكم آن را به موارد ديگر سرايت داد

  نتيجه گيري و تحقيق 

 عدم تساوي، ثابت شد     با توجه به دالئل ذكر شده و عدم تماميت ادله مانعان بر           
                                                 

  .11ح ، 354: همان. 1
  .16ح ، 355: همان. 2
  .45 ح ،364: همان. 3
  .48ح ، 365: همان. 4
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كه شهادت زن ـ در مواردي كه شهادت زنان به صورت انفرادي پذيرفته مي شـود   
با الغـاي خـصوصيت و تنقـيح منـاط مـي تـوان              . ـ به جاي يك مرد، حجيت دارد      

زن را در مواردي كه دليل محكمي برخالف آن وجود ندارد بـه جـاي                شهادت يك 
  . شهادت يك مرد پذيرفت

  .پرداخته است »ادله شهادت زنان در حدود و تعزيزات «به فصل سوم

  حدود عرضي: مبحث اول

يكي از موضوعاتي كه منشأ اشكال شـده و شـبهه تبعـيض در آن وجـود دارد،                  
در اين باب اصل اولي عدم پذيرش شـهادت زنـان در            . شهادت زنان در حدود است    

معتبـر خـارج شـده      است مگر آنچه بـا دليـل        ) عرضي و غير عرضي   (مطلق حدود   
اند در اين اصل خالفـي نيـست و همچنـين شـيخ در         فرموده 1صاحب رياض . باشد

 بر اجماع فقهاي عامه در عدم پذيرش شهادت زنان در حدود، تأكيد كرده         2الخالف
شاهد اين ا صل رواياتي است كه قبال نيز بيان آن گذشت از جمله صـحيحه                . است

 ابـراهيم، موسـي بـن اسـماعيل و روايـت            هاي غياث بـن    جميل و حمران و روايت    
  .سكوني

استدالل به ظاهر اين روايات براي عدم حجيت شهادت زنان در حـدود، واضـح               
 برخي از حدود را از شمول اين اصل خارج كرده اند كـه در ادامـه    فقها البته   ،است

  . به آن مي پردازيم

  موارد استثناء از عدم پذيرش شهادت زنان در حدود 

  و ادله آن ) رجم(ثناء از حد زنا است. الف

  : انـد   در اثبات حد زنـا بـه وسـيله شـهادت زنـان شـرايطي را ذكـر كـرده                    فقها
سه مرد و دو زن براي اثبات رجـم و دو مـرد و چهـار زن                 . 2همراهي با مردان    . 1

                                                 
  .433: 2رياض المسائل . 1
  .2، مسأله 251: 6الخالف . 2
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دليل بر پذيرش شهادت سه مرد و دو زن در          . براي اثبات شالق براي زنان محصن     
  :اتي است كه در اين باب وارد شده استاجراي رجم، رواي
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  .كيفيت استدالل به اين روايات روشن است

  )جلد(استثناء از حد زنا . ب

 ـ كـه قائـل بـه     فقهـا در مورد پذيرش شهادت دو مرد و چهـار زن؛ گروهـي از   
) جلد(حد شالق پذيرش شهادت زنان شده اند ـ گفته اند با اين نوع شهادت فقط  

قائالن به رواياتي استناد كرده اند از جمله دو صـحيحه           . ثابت مي شود نه حد رجم     
  .حلبي و عبداهللا بن سنان كه بيانش گذشت

 : 7همچنين موثقه حلبي عن أبي عبداهللا
k ��`� L�6D�� � ~�` 2 _�!� _.#= �Fn� �D��
 ��� 0uU P`2 0= P�� _aD
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اوالً با توجه به دو صـحيحه حلبـي و عبـداهللا بـن سـنان،                : كيفيت استدالل 
 از عدم پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در رجم سخن گفت اما اصل                7امام

ثانيـاً  . اسـتنباط كـرد   زنا را نفي نفرمود؛ بنابراين مي توان حكم شالق را از آن             
قرار گرفته و امام فرموده      مفهوم نفي رجم در منطوق موثقه حلبي مورد تصريح        

                                                 
  .3ح ، 24باب ، كتاب الشهادات، 351: 27وسائل الشيعه . 1
  .10ح ، 24باب ، كتاب الشهادات، 353: همان. 2
  .1ح ، 30باب ، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب حد الزنا، 132: 28همان . 3
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  .حد بر او زده مي شود

  هاي آنان قائالن به عدم پذيرش و استدالل

دسته اول بر اين عقيده اند كه با شـهادت          : قائالن به عدم پذيرش دو دسته اند      
       م كه شـهادت زنـان را بـه              ثابت ن  شلّاقدو مرد و چهار زن حدمي شود و دسته دو

  .هيچ وجه قبول نمي كنند و لو آن كه سه مرد و دو زن باشند
. دسته اول استدالل كرده اند كه بين رجم و زناي محصنه مالزمه شرعي اسـت              

از آن جا كه در روايات وارد شده كه با شهادت دو زن و چهار مرد، حد رجم جاري             
نمي تـوان گفـت زنـاي محـصنه         . نه نيز ثابت نمي شود    نمي گردد پس زناي محص    

  .شود  اجرا ميشلّاقثابت مي شود اما حكم رجم اجرا نمي گردد و تنها حكم 
  :در استدالل دسته اول دو اشكال وجود دارد

اوال اين كالم، اجتهاد مقابل نص است؛ چرا كه مفهوم روايات قبلي بر پـذيرش               
  .  در زناي محصنه داللت مي كندشلّاق حكم شهادت دو مرد و چهار زن و اجراي

ثانياً در صورتي امكان جدايي بين احصان با رجم وجود نـدارد كـه احـصان بـا                  
قطع و يقين ثابت شود اما اگر احصان با حجت و شهادت ثابت گردد امكان اثبـات                 
احصان بدون رجم از طرف شارع وجود دارد؛ بنابراين شارع مـي توانـد در صـورت                 

تفكيك در متالزمان اعتباري ـ برخالف . يفيت شاهدان، حكم را تغيير دهدتغيير ك
ات امكـان هـر گونـه دخـل و       مالزمات تكويني ـ  اشكال ندارد، چرا كه در اعتباريـ

مويد اين امر رواياتي اسـت كـه در بـاب           . تصرفي از سوي اعتبار كننده وجود دارد      
ا كـه اگـر شـهادت قابلـه         قبول يك چهارم ارث با شهادت يك زن قابله است؛ چـر           

له داده شود و اگر معتبر نباشـد يـك چهـارم             معتبر باشد بايد كل ارث به مشهود      
  .ارث را هم نبايد بدهيم

اما دسته دوم استداللشان را مبتني بر دو روايت غياث بن ابراهيم و موسي بـن                
ه ذيرفته نـشد  در اين روايت شهادت زنان در حدود و قصاص پ         . اند اسماعيل ساخته 

 اين دو روايت در اين بحث بي فايده اسـت چـرا كـه ايـن دو                  اما استدالل به  . است
روايت با رواياتي كه داللت بر پذيرش شهادت زنـان همـراه بـا مـردان در رجـم و                    
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گردد و همانطور كه شيخ فرمـوده شـامل غيـر حـد زنـا                نمايند مقيد مي    مي شلّاق
  1.گردد مي

ر شـاهد   اگردد كه حد رجم فقط با چه       يبا توجه به مباحث مطرح شده ثابت م       
 گردد  با دو مرد و چهار زن نيز ثابت ميشلّاقيا سه شاهد مرد و زن و حد.  

  حد سحق و لواط. ج

 قائل به پذيرش شهادت زنان در سحق و لـواط شـده انـد كـه در                فقهابرخي از   
  . ادامه به بررسي آن مي پردازيم

  نظريات و ادله قائالن به استثنا

� k: له قائالن، علي بن بابويه اسـت      از جم ��!� � L��6D�� �F�R �W� ������ * P�'�H �
~�`2mj2              و فرزندش شيخ صدوق نيز در كتاب المقنع نظري شبيه به نظر باال دارد  :

k~�`2 ��!� � L�6D�� �FR �W� ����� * e��	�� ���Fn
 p 
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 كـه اجمـاع بـر لـزوم         با توجه به اين كه سحق و لواط از جمله حـدودي اسـت             

اقامه گرديده بنابراين مـي تـوان       ها    آن ي اجراي حد در   براشهادت چهار مرد عادل     
كالم شيخ صدوق و پـدرش را دالّ بـر پـذيرش شـهادت زنـان در سـحق و لـواط                      

  .دانست
 بر اين امر ادعاي اجماع كـرده        4ه است كه در كتاب الغني     از ديگر فقها ابن زهره    

ر دليل خاصي در اثبات آن ارائه نكـرده انـد امـا از مجمـوع                نظ قائالن به اين  . است
  :هايي دست يافت از جمله مي توان به نشانهها   آنكلمات

L�%����'= )7 � :k @��'=�
D g� � ~�$ jjj���FR 1\¿ ~�$  ������ * e���	��
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  .710  و709، ذيل احاديث 266: 6الحكام تهذيب . 1
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چهار مرتبـه    كه داللت مي كند لواط نيز مانند زنا با           1ـ عموم تنزيل در روايتي    
بنابراين تمام احكام زنا در لواط نيز جاري مي گـردد يكـي از              . اقرار ثابت مي گردد   

طريق ثبوت زنا شهادت سه مرد و دو زن است كه با توجه عموم تنزيل، لواط نيـز                  
  .با آن اثبات مي گردد

  . النزوع↨ــ اجماع منقول از سيد بن زهره در غني

  ها نقد استدالل

لرحمان بايد گفت با توجه به روايـات صـحيحي كـه بـر نفـوذ                در نقد خبر عبدا   
    زنا داللت دارنـد بايـد خبـر عبـدالرحمان را محـدود بـه                شهادت زنان تنها در حد

اما در مورد عموم تنزيل بايد گفت كه        . پذيرش شهادت زنان در همان حد زنا كرد       
 زنـا در    عموم تنزيلي در اين روايات وجـود نـدارد و صـرف هماننـد بـودن لـواط و                  

بقيه طرق اثبات ـ مثالً   حجيت شهادت چهار مرد عادل دليلي بر آن نيست كه در
در مـورد اجمـال   . ديگـر باشـند   حجيت سه مرد و دو زن در زنا ـ هم همانند يـك  

منقول از سيد بن زهره هم بايد گفـت كـه ايـن اجمـاع حجيتـي نـدارد چـرا كـه                       
  .ان در حدود مي باشند قائل به عدم پذيرش شهادت زنفقهابسياري از 

  ادله قائالن به عدم پذيرش شهادت زنان در لواط و سحق 

صحيحه جميل و ابن حمـران و خبـر غيـاث بـن ابـراهيم و خبـر موسـي بـن                      
همچنين بناي شارع در حدود بـر تخفيـف و          . گذشتها    آن اسماعيل كه قبال بيان   

حفـظ حرمـت    عدم اجراي آن با كمترين شبهه و سخت گيري در اثبات آن بـراي               
  .افراد است

  نتيجه 

 پذيرش شهادت زنان در سـحق        با توجه به استداللهاي دو گروه، قول قوي عدم        
و لواط است چرا كه دليل محكمي براي تخصيص روايات صحيح به غير از حد زنـا          

                                                 
  .1، ح 5، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب حد اللوط، باب 161: 28همان . 1
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  .در دست نداريم

  بيان يك احتمال

بـه آن    در بعضي از فروع فقهـي        1 مبنايي كه بعضي از فقها مثل صاحب جواهر       
در مواردي كـه دليـل قطعـي در موضـوعي           . استناد كرده اند مذاق فقه شرع است      

وجو نداشته باشد ولي ادله اي موجود باشد كه در راسـتاي همـان موضـوع باشـد،                  
در مسأله مورد بحث، فقيهي با توجـه        . فقيه با استفاده از مذاق شرع، فتوا مي دهد        

ه اقرار و يا اثبات هر دو با شهادت چهار هاي زنا و لواط ـ مثل چهار مرتب  به شباهت
كه در نزد شارع فرقي بين زنا و سحق و لـواط نيـست و                ـ يقين مي يابد     مرد عادل 

شهادت زن ـ البته همراه با مردان ـ را در اين موضوع او با استفاده از مذاق شـرع،    
  .مي پذيرد

  »حدود غير عرضي اختصاص دارد« به مبحث دوم
اي بر عدم پذيرش شهادت زنان شده است حدود غير عرضي            كه ادع  ياز موارد 

  :است بر دو قسم است
  .حق اهللا مانند حد شرب خمر، ارتداد وقيادت. 1
  .حقّ اهللا و حقّ الناس مانند حد سرقت و حد قذف. 2

  ادله عدم حجيت شهادت زن در حدود غير عرضي 

  اصل. الف

  :بيان اصل به دو گونه
جيت مطلق شهادت است مگر آن كـه دليـل خاصـي بـر              اصل اولي، عدم ح   . 1

  .خروج از اين اصل داشته باشيم
  .اصل عدم حجيت شهادت زن در حدود براساس روايات باب حدود. 2

                                                 
ص ،  1ج  جـواهر الكـالم،     : صاحب جواهر در هفت مورد مذاق الشرع يا مذاق الفقه استناد كـرده اسـت؛ از جملـه                 . 1

  .»بل يكاد القطع المتأمل في نذاق الشرع بعدمه«؛ 150
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با توجه به آن كه عدم پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضي اجمـاعي اسـت،                 
  .كنيم  اصل اكتفا ميدر اينجا به ذكر كالم مقدس اردبيلي در ارتباط با استدالل به

  استدالل مقدس اردبيلي به اصل

استدالل مقدس اردبيلي بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود بـا اسـتناد بـه                
  :اصل بدينگونه است

kf�ab ���G6 @� r\��C KP� � ���&#� �'`\z� -�H�	w� 0 N�W ��= � KLD �D � 
0H�,�n��
 g';H jjj �,�� �k �F �R �� �� �F �n�? ��� �� �+ �����` �2 �0 � �0�H ��. m 

T� ���FRD S�W ~�= +�	 V* �#"w� j� i N�R LD ������ � P�� ��C 0� 
r\�C @� �.�� ga�� ���}��� �D �,:� P; ���� � ,�$«�� ��= h�Wm;1   

 حقوق تمام هستند حد موجب كه جناياتي از لواط و سحق زنا، موارد از غير به
 و شـاهد  يـك  با كه آنچه است معلوم كه آنجا از و ندشو  مي ثابت شاهد دو با الهي
 مـرد  شاهد دو با آنچه همچنين نيست، مال  و دين وجز شود  مي ثابت مدعي قسم
 ثابـت  زن يـك  ماننـد  و زن يـك  با كه آنچه و است مال و دين فقط شود  مي ثابت
 ثابـت  زنان شهادت با فقط كه آنچه و نيست استهالل و والدت جز چيزي گردد مي
 ماننـد  ندارنـد  را آن بـر  اطـالع  امكـان  مـردان  كه آنچه جز نيست چيزي گردد مي

 ثابـت  شـاهد  دو بـا  فقـط  مـوارد  ايـن  از غيـر  بنـابراين  رضاع و زنان باطني عيوب
 كـه  نيـست  شـكي . باشد آيه دو ظاهر و اجماع شايد مطلب اين مستند و گردد مي

 شـرب  مثل مالي غير و خمس و زكات مانند مالي از اعم الهي حقوق كليه و حدود
 مـرد  دو شهادت از غير بهها    آن در اند گفته كه است مواردي از غير سرقت و خمر
 .شود مي پذيرفته نيز

   روايات .ب

 مـوارد  ايـن  در زنـان  شهادت قبول عدم بر داللت كه خاصي روايات كه آنجا از
                                                 

  .442 :12 البرهان و الفائده مجمع. 1
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 دراج نب جميل صحيحه دو مانند رواياتي به كنندگان استدالل ندارد، وجود بكند،
 به استدالل كيفيت. اند كرده استناد ابراهيم بن غياث روايت و حمران بن محمد و

 بنـابراين . دارنـد  اطالق حدود مورد در روايات اين كه چرا است؛ واضح روايات اين
  . گردند  مينيز عرضي غير حدود شامل

   حدود درأ و تخفيف قاعده. ج

 فقها ديگر كلمات در و است كرده داستنا قاعده اين به 1اللثام كشف مؤلف تنها
  . شود نمي ديده قاعده اين به استنادي

   اجماع. د

 2النـزوع  ↨ـغني در زهره ابن اند، كرده مسأله اين در اجماع ادعاي كه فقهايي از
 در زنـان  شـهادت  حجيـت  عـدم  مـورد  در اجماع اگرچه. هستند 3رياض صاحب و

ي اجماع به خصوصي وارد نشده      شده است و در حدود غير عرض       اقامه حدود مطلق
  .گيرند است؛ ولكن واضح است كه اين حدود نيز تحت عنوان كلّي حدود قرار مي

  شبهات و احتماالت در استدالل به روايات

گردد و ديگـر ادلـه ـ     توجه به اين كه عمده استدالل به اطالق روايات باز مي با
ها مشخص اسـت، بـه بيـان     نگردد و يا ضعف آ اصل و اجماع ـ يا به روايات بر مي 

  .پردازيم احتماالت وارده در روايات و نقد آن مي
آمده است و ربطـي بـه       » بما هن نساء  «در روايات   » النساء«كلمه  : احتمال اول 

شهادت دو زن عادل ندارد؛ به اين دليل كه زنان از مـسائل جامعـه مثـل دزدي و                   
ايي كه مقام شهادت زنان     خالف عفت خبر ندارند شهادت آنان پذيرفته نيست و ج         

شـاهد ايـن بحـث آيـه        . آمـده اسـت   » ↕إمـرأ «با قيد وثاقت و عدالت باشـد كلمـه          
                                                 

  .321: 10 اللثام كشف. 1
  .438: النزوع غنيه. 2
  .443 :2 المسائل رياض. 3
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  .آمده است» إمرأتان«همچنين در روايات نيز كلمه 

در روايـت   » رجلـين «در كنـار    » ↕نـسو «ا توجه به استعمال كلمه      اين احتمال ب  
  .شود  مي كه قيد عدالت در آن اخذ شده، رد2عبداهللا بن سنان
روايات عدم حجيت شهادت زنان در حدود بـا روايـات عـام و مطلـق                : احتمال دوم 

  .كند  ميحجيت شهادت دو عادل تعارض دارد چرا كه عنوان عادل بر زن و مرد صدق
مكن است از اين احتمال جـواب داده شـود كـه روايـات بـاب حـدود خـاص                    م

             ،بر خاص و بر طبق قاعده حمل عام ت شهادت دو عادل عامهستند و روايات حجي
  .زنيم  ميروايات دالّ بر حجيت شهادت را با روايات باب حدود تخصيص

 و اسـت  عقال بناي خاص، به عام تخصيص دليل كه چرا نيست تمام باال جواب
 توضـيح . كنند نمي جاري باشد عرف فهم مخالف كه را تخصيصي هيچگاه نيز عقال
 ادلـه  و روايـات  و بوده عرفي فهم مخالف هستند خاص كه حدود باب روايات آنكه
 عمومـاتي  تخـصيص  به قائل هيچگاه عقال بنابراين عرفي؛ فهم موافق شهادت، عام
 كـه  چـرا . شـوند   نمي باشد فهم اين فمخال كه رواياتي با باشد عرف فهم موافق كه

 خـالف  مطلبـي  معتبر، و محكم نصوص و ادله با بايد شارع كه است اين عقال فهم
 شهادت عام روايات تخصيص عدم به توجه با كه آن نتيجه. كند ثابت را آنان بناي

 .شود مي ثابت حدود در زن دو شهادت حجيت حدود، روايات با
كند كه از آن جملـه وجـود تقيـه اسـت و              ذكر مي در ادامه دو احتمال ديگر را       

  .كند ها را هم رد مي آن

   احتماالت به مشترك پاسخ

 به كه داريم صحيح سند با روايات زنان، شهادت حجيت عدم بر دال روايات در
  .كرد ساقط حجيت از راها   آنتوان  نمياحتماالت اين صرف
 موضوع  دو  در كرد، ساقط يتحج از را روايات اين بتوان احتماالت اين با اگر .2

                                                 
  .282، )2(البقره . 1
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 حجيـت . ب طـالق  اثبـات  در زنان شهادت حجيت. الف: شويم  مي مواجه با مشكل 
 .قتل در زنان شهادت

 روايـاتي  قتل و طالق به نسبت زنان شهادت حجيت عدم مورد در آنكه توضيح
�� �g $��~«: فـضيل  بن محمد روايت مانند دارد وجود 0����
D ~��d���7 jjj ~��$ :
\¿i�1 0¨��FR * r!/�� i� * ����«.1 

 بـا  روايـات  دسـته  ايـن  كـه  شـد  گفتـه  قتل و طالق در زنان شهادت بحث در
 - دارد داللـت  قتـل  در زنـان  شـهادت  پـذيرش  بر كه - جميل و حمران صحيحه
 فضيل، بن محمد روايت مضمون در تفكيك امكان عدم به توجه با و است معارض

 .شد طالق در زنان شهادت پذيرش به قائل توان مي

   نتيجه

 شود قائل فقيهي نيست و جمع بين روايات، بعيد     شده طرح مباحث به توجه با
 جهت به ،)زنا از غير (حدود در جمعي و انفرادي صورت به زنان شهادت كه اين به

. اسـت  نافـذ  است رؤيت و شاهد عدالت مالك، كه مناط تنقيح و خصوصيت الغاي
 از غيـر  مـواردي  در البتـه . اسـت  نافـذ  نيز االهي وقحق در زنان شهادت همچنين

 .است مردان همانند تعداد نظر از زنان شهادت ديون، و مالي موضوعات
   .است »تعزيرات «و مربوط به مبحث سوم آخرين نكته از

 تـوان   مـي  نيـز  تعزيـرات  در بنـابراين  است حدود باب فروعات از تعزيرات بحث
 :است نافذ دليل دو به زنان شهادت گفت
 الغـاي  جهـت  بـه  (زنـان  شهادت پذيرش بر داللت كه شهادت در دوم اصل .1

  . كرد  ميحدود در) مناط و تنقيح خصوصيت
 زن دو شـهادت  - اسـت  قتـل  حكمـش  كـه  - ارتداد مثل حدودي در وقتي. 2
 قطعـاً ) اولويت قياس دليل به (است قتل از ناچيزتر بسيار كه در تعزير  است كافي

  .پذيرفت را زن ود شهادت توان مي

                                                 
  .7ج ،24 باب الشهادات، كتاب ،352: 27الشيعه  وسائل. 1
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  زن از شوهر ارث: جستار ششم/ دفتر دوم 

   ششمجستار

  زن از شوهر ارث

  

  در آغاز

اي كـه بـين عامـه و خاصـه در آن اخـتالف وجـود دارد،                   يكي از موضوعات فقهي   
عامه قايل اسـت بـه ايـن كـه          . باشد  ي كيفيت ارث بردن زن از اموال شوهر مي          مسأله

برد و مشهور بين فقهاي شيعه آن است          ع اموال شوهر ارث مي    زوجه مانند زوج از جمي    
هرچند در بـين فقهـاي      . برد  كه زوجه في الجمله از ما ترك غير منقول زوج ارث نمي           

شيعه در حكم اين مسأله نيز اقوال متفاوتي وجود دارد؛ اما اين اختالفات زماني قابـل                
  :رآن وارد شده استشود كه حكم اين مسأله به صورت صريح در ق تر مي تأمل

 �+�? �� �� �6 �� �8 �Y�
�̧�� �0 ��� ��� � �0� �F�# �� ¹���� �� �+� ���� �L� �� L�M �� ¹��� �� �+ ���� 0 ���H � �� L�b�� ̧; ��� �8 �0 �"
�+�? �� �� �6j1  

اما بايد توجه داشت كه اختالف اقوال فقهـاي شـيعه ناشـي از اخـتالف ظـاهر                  
ست كـه در بـين علمـاي شـيعه بـه جهـت       روايات وارده در اين مسأله با يكديگر ا       

                                                 
 .12نساء، آيه . 1
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همين اختالف روايات، شش قول به وجود آمده كه در مقابل، عامه در ايـن حكـم                 
  1.ي مذكوره هيچگونه اختالفي ندارند ي شريفه به جهت آيه

حضرت آيت اهللا صانعي هنگام تدريس خارج فقه كتاب االرث تحريـر الوسـيله              
توجه به اهميت اين بحث از نظـر         هجري شمسي با     1378 در سال    .امام خميني 

ي مزبـور در      ي تبعيض كه بنابر نظريه      وجود اختالف بين توريث زن و مرد و شبهه        
هـا   اين مسأله وجود دارد بـه بررسـي دقيـق ادلـه و اقـوال و نقـض و ابـرام در آن                      

ي جداگانـه بـه بررسـي روايـات           ايشان در هنگام تدريس طي دو مرحله      . پرداختند
 پرداختند و كليه احتماالت وارده در روايات را بررسي نمودنـد و             وارده در اين باب   

  .از نظر صناعت فقهي، و قايل به ارث بردن زن از عين جميع ماترك مرد گرديدند
هـا بـا توجـه بـه ارتباطـاتي كـه بـا                له در آن سال     ي قابل ذكر آنكه معظّم      نكته

در اصـل تفـاوت ارث      ها   حقوقدانان، فرهيختگان و خبرنگاران خارجي داشتند و آن       
بردن زن و مرد و فروعات ديگر ارث ـ كه شبهه تفاوت و تبعـيض بـين زن و مـرد     

كردنـد و خواسـتار پاسـخ بودنـد، تـصميم       وجود داشت ـ مكرراً از ايشان سؤال مي 
ــه   گرفتنــد بحــث خــارج كتــاب االرث را كــه در حــوزه  ــا توجــه ب هــاي علميــه ب

گيرد را شروع نمايند تا با تكيه         ار مي هاي خاص ارث ندرتاً مورد بحث قر        پيچيدگي
هـاي علميـه و رعايـت اصـل           در حـوزه   هاي معمول و متدهاي رايج فقهي       بر روش 

هـا اتفـاق      ي رايج پاسخ دهند كه اين مهـم در آن سـال             عدالت در احكام، به شبهه    
گـذاري مـورد      در مجاري قانون  )  سال 12حدود  (ها    افتاد، اما اين حكم پس از سال      

. تغييـر يافـت   ) نظريه سيد مرتـضي   (گرفت و قانون مدني بر اين اساس        توجه قرار   
هاي علميه همواره بايد جلوتر از زمـان          اين روند تغيير در قانون نشان داد كه حوزه        

، اخالقـي و      حركت نمايند و نسبت به رفع شبهات در موضوعات فقهـي، اعتقـادي            
  . اقدام نمايندفلسفي قبل از آنكه شبهه به صورت يك تلقّي صحيح درآيد،

  موضوع بحث

گانه در باب ارث كه در قرآن ذكر گرديـده اسـت،              يكي از صاحبان فروض شش    
                                                 

 .208 و 206، صص 17و المجموع، ج ؛ 20ص ، 7، ج )ابن قدامه(المغني : ك.ر. 1
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  .باشد سهام زوج و زوجه مي
 در قرآن سهم شوهر از اموال همسرش در صورتي كه فرزندي در بـين نباشـد                

1
2

 � �+� �� �̀ � �� �1�D �> ���6 � � �� �u�a �+ ���� 1نچـه فرزنـدي وجـود داشـته باشـد           و چنا  ���1
4

 
� �0�� ���6 �� �8 �Y�
�̧�� �+ ���# باشد، و سهم همسر از اموال شوهر در صورت نبود فرزند   مي���2

1
4

1 و در صورت وجود فرزند       
8

��: باشد   مي  �8 �Y�
�̧�� �0 ��� ��� L�M �� ¹��� �� �+ ���� 0 ���H � �� L�b �+�? �� �� �6 
�+�? �� �� �6 �� �8 �0 �";̧�� �0 �F�# �� ¹��� �� �+ ���� �L� ��3  

، آن اسـت كـه شـيعه      و آنچه كه مورد اخـتالف بـين خاصـه و عامـه گرديـده          
) زوج(از تمـامي امـوال شـوهر        ) زوجـه (قايـل بـه توريـث همـسر         ) مشهور فقهـا  (

در . انـد   قـرار داده :د را روايـات وارده از ائمـه معـصومين        باشند و مستند خو     نمي
با توجه به آيات ذكر شده، قايل بـه ارث بـردن زوجـه از               ) اهل سنت (مقابل، عامه   

  .باشند عين جميع اموال زوج مي
بري زوجه از اموالِ غيرمنقـول زوج         بنابراين، موضوع اين گفتار به چگونگي ارث      

 اختالف اقـوال در بـين علمـاي شـيعه ناشـي از              با توجه به اين كه    . اختصاص دارد 
باشد، در اين نوشتار هـم بـه طـور مفـصل بـه                اختالف ظاهر روايات با يكديگر مي     

هـا و نيـز اشـكاالتي كـه بـر ايـن              بررسي اين روايـات و كيفيـت اسـتدالل بـه آن           
  .ها وارد است، خواهيم پرداخت استدالل

  فقهااقوال 

ارث زوجه نسبت به امـوال غيرمنقـولِ زوج،         طور كه اشاره شد، در مسأله         همان
  :اي به وجود آمده كه عبارتند از گانه به جهت اختالف روايات اين باب، اقوال شش

) چه باير و چـه آبـاد از حيـث زراعـت و سـاختمان              ( زوجه از مطلق زمين      :اول
همچنـين، زوجـه از عـين       . برد؛ يعني نه از عين و نه از قيمـت آن            مطلقاً ارث نمي  

بـرد، ولـي از قيمـت          و ادوات ساختمان كه قابل تفكيك باشند نيز، ارث نمي          آالت
                                                 

 .12، آيه  نساء. 1
  .12، آيه  نساء. 2
  .12، آيه  نساء. 3
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  . برد ادوات و آالت به كار رفته در ساختمان، ارث مي

  قايلين به قول اول

 ظـاهر   1مالّ احمد نراقي در كتاب مستند الشيعه،      : قايلين به اين قول عبارتند از     
 كه بر اين 3 در كتاب الخالف، و شيخ طوسي2ابي الصالح حلبي در الكافي في الفقه

از متـأخرين نيـز حـضرت امـام در كتـاب            . مسأله نيز ادعاي اجمـاع نمـوده اسـت        
  4 .اند تحريرالوسيله، اين قول را پذيرفته

 اين قول نيز مانند قول اول است، ليكن قايلين بـه ايـن قـول، ممنوعيـت                  :دوم
ا، چنانچه زوجه فرزنـدي از      لذ. اند  زوجه را مشروط به نداشتن فرزند از زوج دانسته        

  .برد ي زوج، ارث مي زوج داشته باشد، از عين تمام تركه

  قول دومبه  قايلين

 ابن حمـزه    7  و تهذيب،  6 و مبسوط  5شيخ در نهايه  : قايلين به اين قول عبارتند از     
 علّامـه در  10،  ابـن سـعيد حلّـي در الجـامع للـشرائع         9،   محقّق در شرائع   8،  در وسيله 

، و شهيد ثـاني در      ... و 15،   و تبصره  14 و إرشاد  13و مختلف  12 و قواعد  11تحريراألحكام
                                                 

  .367، ص 19مستند الشيعه، ج . 1
  .374ص الكافي في الفقه، . 2
  .131، مسأله 116، ص 4الخالف، ج . 3
  .817، ص 2ج الوسيله،  تحرير. 4
  .642النهايه، ص . 5
  .126ص ، 4ج المبسوط، . 6
  .1075، ذيل حديث  300ص ، 9ج ب األحكام، تهذي. 7
  .391الوسيله، ص . 8
  .29 و 28، صص 4شرائع اإلسالم، ج . 9

  .509 و 508الجامع للشرائع، صص . 10
  .41، ص 5تحرير األحكام الشرعيه، ج . 11
  .376ص ، 3قواعد األحكام، ج . 12
  .10، مسأله 52، ص 9مختلف الشيعه، ج . 13
  .125 ص، 2ارشاد األذهان، ج . 14
  .172 المتعلّمين، ص ↕تبصر. 15
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 نيـز   2در اين قول اشكالي نيست و در شرح لمعـه         :  فرموده است كه   1كتاب مسالك 
  .به اين قول تمايل پيدا كرده است

با توجه به كثرت قايلين، چنانكه شهيد ثاني در روضه و مسالك و             : ناگفته نماند كه  
  .اند، اين قول، مشهور بين متأخّرين است كفايه فرموده در 3مرحوم سبزواري

 اين قول، همانند قول دوم است، ليكن قايلين به ايـن قـول در عـدم ارث                  :سوم
  .اند را نيز اضافه نموده) درخت ( زوجه از عين اموال غيرمنقول زوج، شجر

اكثـر متـأخرين قـايلين بـه ايـن قـول            :  فرمـوده اسـت    4شهيد ثاني در مسالك   
اشند و فقهائي؛ مانند عالمه در قواعد و شهيد در دروس به ايـن قـول تـصريح                  ب  مي

  .اند كه اين قول، قول مشهور است اند و بعضي ديگر نيز ادعا كرده نموده
اند كه اين قـول، عـين قـول دوم            الزم به توضيح است كه برخي از فقها فرموده        

هايي با قول دوم  ول، تفاوتيابيم كه اين ق     ليكن با بررسي عبارات فقها در مي      . است
  .شود دارد بنابراين، اين قول، قول سوم محسوب مي

   به قول سومقايلين

، علّامـه در    6 و مختـصر النـافع     5محقّق در شـرائع   : قايلين به اين قول عبارتند از     
   .8 شهيد اول در دروس و7قواعد

ي   نـه  ممنوعيت زوجه از ارث بردنِ عين و قيمت، منحصر بـه زمـين خا              :چهارم
هاي مزروعي و باغات، ارث       باشد، ولي از عين ساير اراضي؛ مانند زمين         مسكوني مي 

البتـه ايـن قـول    . بـرد  برد و از قيمت آالت و ادوات ساختمان منزل نيز ارث مي     مي
  .مشروط شده است به اينكه زوجه از زوج داراي فرزند، نباشد

                                                 
  .184، ص 13مسالك األفهام، ج . 1
  .172، ص 8 البهيه، ج ［الروضـ. 2
  .857، ص 2 األحكام، ج ［كفايـ. 3
  . 185 و 184 ، صص13 مسالك األفهام، ج. 4
 .29 و 28، صص 4شرائع اإلسالم، ج . 5
 .272المختصر النافع، ص . 6
 .376، ص 3 قواعد األحكام، ج. 7
 .358، ص 2الدروس الشرعيه، ج . 8
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   به قول چهارمقايلين

 و  2، ابن ادريـس در سـرائر        1 شيخ مفيد در مقنعه    :قايلين به اين قول عبارتند از     
 ظاهراً به اين قـول تمايـل   4هم چنين، عالمه در مختلف   . 3محقّق در مختصر النافع   

  5.و مرحوم سبزواري اين قول را خالي از قوت ندانسته است. پيدا كرده است
  زوجه تنها از ارث عينِ زمينِ منزل مسكوني و آالت و ابنيـه آن محـروم                :پنجم

  .برد ي آنها، ارث مي است، ولي از قيمت همه

   به قول پنجمقايلين

صورت مطلق قايل به اين نظر است كه با توجـه بـه          به   6سيد مرتضي در انتصار   
ي   اينكه اين قول، نـسبت بـه محروميـت زوجـه از ارث بـردن مـاترك زوج، دايـره                   

باشد، شايسته   شود و در واقع، مخالف قول مشهور فقها مي          تري را شامل مي     كوچك
  :فرمايد ايشان مي. است كه عبارت سيد در اين ارتباط مورد توجه قرار گيرد

اين مسأله مانند مـسأله اختـصاص ارث بـردن فرزنـد بـزرگ پـسر، از قـرآن و                    
كه در آن مسأله پسر بـزرگ در مقابـل ايـن حـق اختـصاصي،      . [شمشير پدر است 

ي وراث     تـا هـم حقـوق همـه        كنـد   ي ورثه پرداخت مـي      قيمت اين اشيا را به بقيه     
بنـابراين، در  .] تري خورده باشـد  رعايت شده باشد، هم عمومات ارث، تخصيص كم   

برد وليكن از قيمـت       اين مسأله نيز اگرچه زوجه از عين خانه و زمين آن ارث نمي            
لذا، هر استداللي كه در آن مسأله ذكر گرديده در اين مـسأله نيـز              . برد  آن ارث مي  
  7.باشد جاري مي

                                                 
  .687 المقنعه، ص. 1
  . 276 ، ص3 السرائر، ج. 2
  .272 المختصر النافع، ص. 3
  .10، مسأله 52ص ، 9مختلف الشيعه، ج . 4
  .860، ص 2 األحكام، ج ［كفايـ. 5
  . 585االنتصار، ص . 6
ـ« ؛585: االنتصار. 7 يـة ±, كـO, مـن الـذكور والذی يقّوی �V نفـÖ أّن هـذه ا�ـسأ�' جار ـصيص ا�� � '� �V ری ا�ـسأ�' ا�تقّدمـة

ا ±سوبة �ا 'kالزوجات، فقيم qتس� إ I ع، وإن �صحف والسيف، وأّن الر-, يقة �V نÙة ما قّويناه. -, يقة �V : والطر Ì الطر
qو�ة ا�سأ�' اُÙن«. 
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  : فرمايند كنند و مي ي خويش وجهي را ذكر مي  ايشان در ادامه براي نظريه
اينكه زوجه از ارث بردن از عين منزل مسكوني محروم          : ممكن است گفته شود   

شده به اين خاطر است كه اگر زوجه ازدواج مجدد نمود و خواست شـوهر خـود را       
ت قـدرت نمـايي و برتـري    به اين منزل بياورد، اين امر بر بستگان زوج ـ بـه جهـ   

پس، شارع به جهت رعايـت  . باشد طلبي همسر جديد اين زوجه ـ سنگين و گران  
حقوق وابستگان ميت و زوجه، حكم به توريث از قيمت منـزل مـسكوني و آالت و                 

   1.ادوات آن نموده است
عالوه بر استدالل سيد بر اين قول، عالمه حلّي در كتاب مختلف پـس از آنكـه                 

 مرتضي را نيكو شمرده، وجوهي را هم، بر نيكو بودن قول سيد مرتضي و               قول سيد 
توانـد دليـل قـول        توان گفت اين وجوه مـي       قول شيخ مفيد ذكر كرده است كه مي       

  :فرمايد ايشان مي. سيد مرتضي قرار گيرد
باشد؛ به جهت آنكه اين قـول ناشـي از جمـع              نظر و قول سيد مرتضي نيكو مي      

بعد از اين قول، قول شيخ مفيد خوب اسـت؛          . ر خاص است  بين عموم قرآن و اخبا    
شود، براي    چرا كه قايل شدن به اين قول باعث تقليل در تخصيص عموم قرآن مي             

كند بر اينكه زوجه مطلقاً از جميع اموال شـوهر متوفّـا، ارث               اينكه قرآن داللت مي   
 و هـر    برد و اختصاص توريث زوجه به موارد خاصه، مخـالف ايـن عمـوم اسـت                 مي

  2 .تر است مقدار كه تخصيص در عموم قرآن كمتر باشد، شايسته
  .برد  زوجه همانند زوج، از عين جميع ماترك زوج، ارث مي:ششم

   به قول ششمقايلين

 3قايلين به اين قول، ابن جنيد اسكافي، حاج آقا رحيم ارباب از علماي اصـفهان     

                                                 
ا« ؛585: االنتصار. 1 ّ�Gع أ كن أن يكون الوجه �V صّد الزوجة عن الر-, ع مـن �ن ينـافس و©� ّوجت وأسكنت هـذه الـر-, � ا �'  ر©,

ته، �Oأه) وعش Pسده فيثقل ذلک ع ل الوجوه ا�تو�Vّ أو يغبطه أو �� ,Wأ Pا عن ذلک ع ,G فعدل «. 
� �ـوم القـرآن .وقول السّيد ا�رت�Ú « ؛10، مسأله   55 و   54، ص   9ج  مختلف الشيعه،   . 2 �tمـع بـ  حسٌن؛ �ا فيـه مـن ا+,

 ّ يـث مطلقـًا، ; قول شيخنا ا�فيدوخصوص ا��خبار، }\  جّيد أيضًا؛ �ا فيه من تقليل التخصيص، فإّن القرآن داّل عP التور
qالف، و8ّا قّل �ن أو   .»فالتخصيص ±�

  .344، ص 2، ج )كتاب اإلرث(الثقلين  فقه: بنگريد. 3
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  .باشند  مي1و قاضي نعمان در دعائم االسالم
 كساني كه اين قول را به ابن جنيد نسبت داده، فاضـل آبـي در كـشف                  يكي از 

  :فرمايد ايشان مي.  است2الرموز
S� K"&z� _�5�� * S�%c� _
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برد، به جهت     زوجه از همه چيز ارث مي     : ابن جنيد در كتاب خود فرموده است      

  .شريفهي  عموم آيه
علّامه يكي ديگر از فقهايي است كه قول ابن جنيد را در كتـاب مختلـف ذكـر                  

  :فرمايد كرده و مي
�.	` 0
� ~�$ � : |�}�#� L��� 0H\�
c�� ���\�� �= �`�}�� �D |�}�� P7� �Wb �
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 و پـدر و     ي بـه همـراه فرزنـد        هاي زوج يا زوجه     اگر وارث : ابن جنيد گفته است   
1مادر باشند، سهم زوج     

4
1و سهم زوجه     

8
 از جميع ماترك ميت است؛ چه ايـن         

هاي ميت، و چه عبدهاي مملوك و غير از           تركه زمين خانه باشد يا وسايل و لباس       
  .اينها از اموال ميت

  موافقين ابن جنيد اسكافي

  يد، حـاج آقـا رحـيم اربـاب و قاضـي نعمـان كـه بـه ايـن قـول                      به جز ابن جن   
توان   اند، همچنين از عدم تعرّض برخي فقها نسبت به اصل مسأله مي             تصريح نموده 

  از . انـد   ها نيز موافق ابـن جنيـد و قايـل بـه قـول شـشم بـوده                  استفاده كرد كه آن   
، 6، اإليجـاز  5م، المراسـ    4المقنـع : هـاي   توان به صاحبان كتـاب      ي اين فقها مي     جمله

                                                 
  .373، ص 2دعائم اإلسالم، ج . 1
  .462، ص 2كشف الرموز، ج . 2
  .53، ص 9 مختلف الشيعه، ج. 3
  .492ص المقنع، : نك. 4
  .222المراسم، ص : نك. 5
  .271، ص )اإليجاز(الرسائل العشر : نك. 6
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  ي ايـن فقهـا نـسبت بـه ارث            ، اشاره كـرد؛ چـرا كـه همـه         2، مجمع البيان  1التبيان
1بردن  

4
1   يا 

8
گونـه تقييـدي هـم ذكـر          انـد و هـيچ       زوجه از زوج تصريح نموده     

  .اند ننموده
بي عقيل عماني نسبت بـه عـدم        چنين، از عدم تعرّض علي بن بابويه و ابن ا           هم

توان ادعا كرد كه اين دو بزرگوار نيز از موافقان ابـن           ذكر تفصيل در اين مسأله، مي     
  .باشند جنيد مي

تمامي راويان رواياتي كه مستند كالم ابـن جنيـد اسـكافي            : تتوان گف   بلكه مي 
هستند ـ و آن روايات، روايات صـحيحي هـم هـستند ـ موافـق قـول ابـن جنيـد          

شـان، بيـان     در بيـان نظـرات فقهـي   :اشند، چرا كه روش فقهاي زمان ائمـه       ب  مي
. نمودنـد   روايت و ذكر حديث بوده و نظرشان را با ذكر استناد به روايت اعـالم مـي                

ارث «بنابراين، راوياني مثل ابن أبي يعفور و أبان و فضل بن عبدالملك كه در باب                
ي  انـد، نـشان دهنـده    ر نمـوده روايتـي را ذكـ  » بردن زوجه از جميع ما ترك ميـت   
  3.اعتقادشان به مضمون روايت است

  داليل آن و برگزيدهقول 

طور  اين قول ـ همان . گانه، نظر استاد معظم، قول ششم است از بين اقوال شش
هايشان متعـرّض   كه اشاره شد ـ موافقِ قول ابن جنيد و فقهايي است كه در كتاب 

  .اند اين مسأله نشده
  .ل، كتاب و سنّت استدليل بر اين قو

  )كتاب(استدالل به آيات 

  :در آيه شريفه آمده است
  ��� �8 �0 �";̧��� �0� �F�# �� ¹���� �� �+� ���� �L� �� L�M �� ¹��� �� �+ ���� 0 ���H � �� L�b �+�? �� �� �6 �� �8 �Y�
�̧�� �0 ��� ���

                                                 
  .134، ص 3التبيان، ج : نك. 1
  .31، ص 3مجمع البيان، ج : نك. 2
 عبيـد   ↨ـ صحيحـ  39 فضل بن عبدالملك و ابن أبي يعفور و همچنين صـفحه             ↨ـ صحيح 35رجوع شود به صفحه     . 3

 .ضل بن أبي العباسبن زراره و ف
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0� ( +�? �� �� �6 � 90��H �� ���D �� � �º �L\� ��\�6 9��.� �� �� ��� �G�
ارث زنـان شـما از      سـهم    ;1
1ماتركتان، به شرط نداشتن فرزند      

4
 ، است و اگر داراي فرزند باشند      

1از ماترك شما    ها    آن سهم االرث 
8

 البته اين تقسيم ارث بعد      ، است 
  .از عمل به وصيت و پرداخت ديون است

ختار، بسيار واضـح و روشـن اسـت و بـه            استدالل و احتجاج به آيه براي قول م       
جهت همين وضوح، علماي غير اماميه نيز همگي با استدالل به ايـن آيـه شـريفه،                 

 گرديـده و ايـن مـسأله را يكـي از            »توريث زوجـه از جميـع مـاترك زوج         «قايل به 
براي استدالل به عموميت آيه، دو تقريـب ذكـر   . اند ضروريات فقه خويش برشمرده  

  .ـ عموميت ناشي از اطالق آيه 2 ظهور آيه در عموميت؛ ـ 1: شده است

  تقريب ظهور آيه در عموميت 

  : اند با اين توضيح كه ذكر فرموده اين وجه را مرحوم آيت اهللا العظمي بروجردي 
بنابراين، چنانچه در كـالم، يـك       ... . موصول در علم نحو براي ايجاد اشاره است       

 باشد، مشار اليه موصول، همان شـيء معهـود          شيء معهود و معلومي وجود داشته     
خواهد بود، وگرنه موصول، هر آنچه كه امكان اشاره به آن وجود داشته باشد؛ اعـم                

توان گفت كه اين موصول كـه         شود و نمي    از معهود و غيرمعهود، همه را شامل مي       
شود و برخي ديگـر را شـامل نـشود؛            خاصيت آن اشاره است، بعضي اشيا را شامل         

اش تـرجيح بـال       نابراين، اگر موصول بخواهد تنها شامل اشيا معهود باشـد، الزمـه           ب
موصوله اشاره  » ما«لذا در ما نحن فيه      . مرجح در ناحيه شمول موصول خواهد بود      

دارد به عموميت ارث زوجه از اعيان جميع ما تـرك زوج، و بـا توجـه بـه كـاربرد                     
ان اشاره به آن وجود دارد، پـس        موصول و شمول آن نسبت به جميع آنچه كه امك         

�: ي  ي شريفه   موصوله در آيه  » ما«فرقي بين    �+� �� �̀ � �� �1�D �> ����6 � � �� �u�a �+ ����  و بـين    ���
� ي  آن در فقره   �+�? �� �� �6 �� �8 �Y�
�̧�� �0 ��� » مـا «به عبـارت ديگـر، همانگونـه كـه         .  نيست ���

كنـد، در فقـره دوم        ال زوجه مي  موصوله در فقره اول آيه، اشاره به جميع اعيان امو         

                                                 
 .12نساء، آيه . 1



 رويكردي به حقوق زنان  446

نيز اشاره به جميع اعيان اموال زوج دارد و ايجاد تفاوت بين اين دو فقره، بال وجه                 
  1.و بال دليل است

اطالق صله و موصولهت به وسيلتقريب عمومي   

� ي  اطالق صله و موصول در آيه      �+�? �� �� �6 �� و عدم تقييد آن به امثال ارض و عقار          ��8
نمايـد؛ چـرا      ار و غيره داللت بر عموميت ارث زوجه از جميع اعيان زوج مي            و ارض الد  

باشـد و ذكـر    كه آيه در مقام بيان ارث زوجه و مقدار آن ـ هماننـد سـاير ورثـه ـ مـي      
و اينكه ارث پس از اداي دين       ) دختران و پدر و مادر    (خصوصيات ارث هر كدام از ورثه       

كه اگر خـصوصيتي ديگـر نيـز ـ ماننـد      و قرض است، شهادت روشن و آشكاري است 
منقـول زوج ـ وجـود داشـت، شـارع مقـدس آن را بيـان         عدم ارث زوجه از اموال غير

  .بنابراين، آيه در مقام بيان، و داراي اطالق است. فرمود مي
: بـه ايـن بيـان كـه       . باشـد   شاهد ديگر بر اين اطالق، وحدت سياق در آيـه مـي           

برد، زوجـه نيـز از    ه ـ به تصريح آيه ـ ارث مي  چنانكه زوج از جميع ماترك زوج هم
برد و اين     جميع ماترك زوج، بدون استثنا هيچ چيزي؛ مثل زمين و غيره، ارث مي            

وحدت سياق در عدم استثنا از ما ترك زوج و زوجـه در ارث بـردن از يكـديگر، و                    
ت ، شـهاد    چنين عدم استثنا قسمتي از ما ترك در ارث بردن ساير ورثه از ميت               هم

  . باشد بر اين اطالق مي
يكي ظهـور و    : باشد  عموميت به يكي از دو وجه قابل استدالل مي        : خالصه آنكه 

نمايـد؛   ديگري اطالق و مستدلّ هركدام را كه انتخاب كند داللت بـر مطلـوب مـي        
چرا كه هركدام از ظهور آيه در عموم و ياعمومِ ناشي از اطالق صله و موصول جزء                 

  .باشند ر استدالل ميهاي معتبره د حجت

  وجه دوم بر عموميت

توان ارائـه   وجه ديگري كه بر عموميت ارث زوجه از جميع اعيان اموال زوج مي 
با اين توضيح كـه ارث، متعلـق بـه آن           . نمود، ارتكاز عقال و عرف در باب ارث است        

                                                 
 . 19 و 18ميراث الزوجه، صص . 1
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بنابراين، فهم عـرف و عقـال از هـر دليلـي ـ      . ماند چيزي است كه از ميت باقي مي
كتاب يا سنّت ـ آن است كه ارث وراث به جميع ماترك ميـت تعلّـق دارد، بـدون     

ي ارث بردن، ارث از جميع ماترك         استثنا از هيچ موردي از موارد تركه، پس الزمه        
وارث از جميـع تركـه، مـتالزم          بنابراين، نـزد عقـال، ارث و ارث بـردنِ           . ميت است 

  .باشند يكديگر مي

  )تسنّ(استدالل به روايات 

1.@���'= �D 0�= ,2\�5GH �D 0
� �&.&� � h#z��'= 0
 P4� �&.&� 7 ,
~�$ :�6D�� 2�� 0 ��H P, P`��� 0= _?� �m1; 

ي    سؤال كردم آيا مرد از زمين و خانـه         7از امام صادق  : گويد  ابن ابي يعفور مي   
 7 بـرد؟ امـام     كه مانند زن از زمين و خانه ارث نمـي           برد يا اين    زن خويش ارث مي   

  .»برد مرد از كلّ ماترك زن و زن از كلّ ماترك مرد ارث مي «: فرمود

  بررسي سند صحيحه

باشد، از نظر سند صـحيح        اين حديث كه مورد استناد قايلين به قول ششم مي         
است ولي برخي با ايجاد شبهه در سند حـديث، آن را موثّقـه دانـسته و اسـتدالل                   

عثمان بجلّي قرار دارد، كه هرچند ايـشان        در سند اين حديث ابان بن       : اند كه   كرده
 بودن، حـديث منتهـي بـه ايـشان          2از اصحاب اجماع هستند ولي به خاطر ناووسي       

  .گردد موثّقه محسوب مي

   در سندهجواب از شبه

  :اين اشكال به دو دليل وارد نيست
                                                 

  .1، ح 7، باب 212، ص 26وسائل الشيعه، ج . 1
» هيـت «پيـرو مـردي از روسـتاي        .  توقّف كردنـد   7صادقاي از شيعه است كه بر امامت امام           ناووسيه، نام فرقه  . 2

از روسـتاي   » ناووسـه «اي بـه نـام        ي هـم منـسوب بـه دهكـده        ناميدند، و بنا به قول      مي» ناووس«اند كه او را       بوده
 وفات نيافته و نخواهد يافت، تـا اينكـه ظهـور كنـد و كـار                 7اند كه امام صادق     آنان معتقد بوده  . اند  بوده» هيت«

 .570: 6) ترجمه(من اليحضره الفقيه : نك .امامتش غلبه يابد، و او همان امام قائم است
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ناووسي بودنِ ابان بن عثمان را كسي از علماي رجال به ايشان نسبت              اوالً،: اول
 كه ايشان هم از علي بن حسن بن فضّال نقل كرده است و              1نداده است، مگر كشّي   

  :چنانكه صاحب تنقيح المقال فرموده
در اين مورد، داراي اختالف هستند؛ چراكه در بعـضي     » كشّي« نسخ موجود از    

�kاز اين نسخ، اين نسبت بيان گرديده و در برخي ديگر به جاي              K.����	�� 0 L���m ،
k L����K.������ 0m   يا k 3�K.���$ L��m           از محقـق    2آمـده، كـه در كتـاب مجمـع الفائـده 

و با وجود همين اختالف، امكان صحت        اردبيلي نيز، صورت اخير ضبط شده است،      
�k 0: اين نسخه، با توجه به اينكه در ادامـه نيـز در شـرح حـال او آمـده                  ��H L��� �

��\���m         ،هرچند از اهل قادسيه بـوده اسـت       ، بيشتر است؛ يعني او ساكن كوفه بود .
در عين حال اين معنا، با توجه به اينكه علي بن فضّال ابان را از اهل بصره دانسته                  

  3.گردد است، تضعيف مي
 همانطور كه گذشت اين نسبت تنها از علي بن فـضّال فطحـي مـذهب،                و ثانياً، 

بـه  » بـان ا«تـوان بـه قـول او در نـسبت دادنِ              نقل گرديده است، حال چگونه مـي      
  .اعتماد نمود» ناووسيه«

ابان بن عثمان بجلّي، ناووسـي نبـوده و داليـل ذيـل، خـالف آن را ثابـت             :دوم
شـود كـه معتقـد اسـت امـام            كنند؛ براي اينكه اوالً ناووسي به كسي گفته مـي           مي

 از دنيا نرفته، بلكه از نظرها غايب شده و امام قائم منتظر، اوست و ظهور                7 صادق
داند، در     را امام نمي   7كاظمباشد، امام   » ناووسي«بنابراين، كسي كه    . دخواهد نمو 

 و فهرسـت    4كند، در حالي كـه در رجـال نجاشـي           نتيجه از ايشان هم، روايت نمي     
  .اند  دانسته8، او را از اصحاب امام صادق و امام كاظم5شيخ

امـام   بر ناووسي نبودن ابان، روايات بـسيار زيـادي اسـت كـه او از                 شاهد ديگر، 
كس بين روايـات او از امـام صـادق و روايـاتش از امـام                   نقل نموده و هيچ    7 كاظم

                                                 
  .660، رقم 296، ص )رجال الكشّي( الرجال ［اختيار معرفـ. 1
  .323، ص 9 و البرهان، ج ＼مجمع الفائد. 2
  .28، رقم 6ص ،  1تنقيح المقال، ج . 3
  .8، رقم 13رجال النجاشي، ص . 4
  .62، رقم 59الفهرست، ص . 5
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  .كاظم، فرقي قايل نشده است
:  بر ناووسي نبودن ايشان اين است كه وي روايت كـرده اسـت كـه               شاهد ديگر، 

k�= �	�b �"�c� KLDm1گردد گاه از شخص ناووسي، چنين روايتي صادر نمي ، و هيچ.  
با توجه به شواهد ذكر شده، اشكال ناووسي بودن و نسبت آن بـه              خالصه آنكه،   

 از او صـحيح اسـت و وجـود ابـان در دو              2ابان، صحيح نيست و روايت ذكـر شـده        
ـ بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت ـ ضـرري بـه صـحت حـديث            ي بعدي نيز  صحيحه

  .رساند نمي
2.i�$ ,p�K'G�� �D 0
 P4� � �2�21 0
 �.'= �.&�  := �c ��	#$@���'7 �� 

?r��u�� ��� �$ � �F	= -� K+� �D�� | K�}6 P`2 * ~\�6 
~�$ :kh��� \F� g6� Lb� ,e¡ KP� 0 _��6� r��u�� �ua ��m3 ; 

:  پرسـيديم  7از امـام صـادق    : گوينـد   عبيد بن زراره و فضل بن أبي العباس مي        
 شـوهر او فـوت      نظر شما در ارتباط با مهريه زني كه ازدواج كرده و بعـد از ازدواج،              

ه را طلبكـار اسـت و از كـلّ              :  فرمود 7نموده است، چيست؟ امام    زن نـصف مهريـ
چنانكه اگر زن مرده بود، مرد از جميع ماترك زن ارث             برد، هم   ماترك مرد ارث مي   

  .برد مي

  كيفيت استدالل

 بر مطلـوب مـا ـ كـه همـان ارث بـردنِ زوجـه از        4داللت اين صحاح چهارگانه
ي اول ـ بـسيار واضـح     خـصوص دو صـحيحه   باشد، به رك زوج ميجميع اعيان مات

باشـد؛ چـرا كـه        اي كه نياز به تقريب و بيان كيفيت اسـتدالل نمـي             است، به گونه  
حاصلي است و ليكن برخي در اسـتدالل بـه عمـوم ايـن               توضيح واضحات و كار بي    

شـكال و   اند كه بـه بررسـي آن ا         ي نساء، اشكال كرده      سوره 4ي    صحاح و عموم آيه   
                                                 

  .43ح ، 521الخصال، ص : ك.ر. 1
 .35در صفحه . 2
 .9 ، ح 58، باب  329، ص  21وسائل الشيعه، ج . 3
، 19ج  اند، مانند مرحوم نراقي در مستند الـشيعه،           خي از فقها از اين چهار صحيحه به دو صحيحه تعبير نموده           بر. 4

 .378ص 
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  .جواب از آن خواهيم پرداخت

  اشكال مرحوم نراقي به استدالل به صحاح اربعه و جواب آن 

  : فرمايد صاحب مستند الشيعه مي
ي ابن جنيد، عموم آيات ارث الزوجه و ساير عمومات آيات ارث و عموم دو                 ادلّه

ي   هو ليكن اين عمومـات بـه وسـيل         ]به نظر استاد چهار روايت    [ است   1روايت اخير 
اي كه داللت بر حرمان زوجه از عين غيرمنقـول دارد،             اجماعِ موجود و اخبار كثيره    

  .باشد خورد و واضح است كه خاص بر عام مقدم مي تخصيص مي
اين دو روايت با ظهورشان داللـت بـر ارث زوجـه از             : و چنانچه كسي بگويد كه    

باشـد، در     ص نمـي  نمايند و اين ظهـور قابـل تخـصي          عين اراضي متعلّق به زوج مي     
ما عدم قابليت اين عمومات را براي تخـصيص خـوردن قبـول             : گوييم  جواب او مي  

نداريم؛ چرا كه عدم قابليت عام براي تخصيص، زمـاني اسـت كـه جـواب از مـورد                   
0 ��2 ��F�d2D �D _6D�Tسؤال  V            تنها منحصر به جواب دادن به وسيله يك عـام T KP��

e¡V2 .ين انحصار وجود ندارد باشد و در ما نحن فيه، ا   
  :فرمايد صاحب مستندالشيعه در ادامه مي

اگر ما عدم قابليت تخصيص عام را در اينجا هم قبول كنيم باز هم استدالل به اين                 
اين روايات با روايات وارده بر حرمـان زوجـه از           : گوييم  روايات تمام نيست، چرا كه مي     

ايات حرمـان بـه جهـت اعتـضادشان بـه           عين اموال غيرمنقول زوج تعارض دارند و رو       
  .باشند اجماع و مخالفت مضمونشان با عامه بر روايات عدم حرمان مقدم مي

  هاي مرحوم نراقي در مستند جواب از اشكال

    :جواب اشكال اول

F��HT0� � k _��6 اند كه عموم    صاحب مستند فرموده   Vg���6 � Å��6 e¡ KP�m ,k �
                                                 

گذشت و ايشان آنها را دو روايـت     ) قول ششم (مختار  منظور ايشان همان چهار روايتي است كه در استدالل قول           . 1
 .دانند مي
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 9e¡ KP� 0 _��6m      گـوييم   باشد، كه در پاسـخ مـي        بعه قابل تخصيص مي   در صحاح ار :
kg���6 � Å��6 e¡ KP�� 0: ي اول   عامي كه در دو صحيحه     _��6� �F��Hm    وجـود دارد 

شـود؛ بـه ايـن معنـا كـه            صد در صد مورد سؤال؛ يعني خانه و زمين را شامل مـي            
ث نه تنها زن و مرد از خانـه و زمـين متعلّـق بـه يكـديگر ار                 :  فرموده است  7امام
برند؛ چرا كه اگر ايـن عـام، مـورد            برند، بلكه از كلّ ماترك همديگر نيز ارث مي          مي

ي روايـاتي كـه بـر          وسـيله   سؤال سائل را شامل نشود و ما بگوييم كه اين عـام بـه             
كند، تخصيص خورده اسـت، معنـايش آن          حرمان زوجه از خانه و زمين داللت مي       

، و سؤال سـائل را بـدون          يگري نموده ي د    از لفظ عام اراده    7است كه امام معصوم   
 در مقام بيان حكم اهللا است و عدم پاسـخ           7 ، درحالي كه امام     جواب گذاشته است  

  .شود امام امري قبيح محسوب مي
 در چهار صـحيحه، كـه در جـواب          ke¡ KP��mبه عبارت ديگر، عام ذكر شده در        

 باشـد را شـامل       آمده است، به طور قطع مورد سؤال سائل كه خانه و زمين            7امام
شود و تصريح در جـواب از سـؤال سـائل اسـت و نـص در مـورد سـؤال سـائل              مي
برخالف اخبار حرمان، كه از طريـق ظهـور و ظـاهر الفـاظش بـر خانـه و                    باشد  مي

  . زمين، داللت دارند

  جواب اشكال دوم

هرچند قبول كنيم كه اين عام در آيات و روايات          : اند كه   صاحب مستند فرموده  
باشد، اما اين روايات با روايات حرمان تعـارض دارنـد و روايـات                 تخصيص نمي  قابل

حرمان به جهت آنكه مضمونشان مخالف عامه است و اجماع هم برطبـق مـضمون               
  .اين روايات وجود دارد؛ پس روايات حرمان مقدم است

 و والد گرامي در باب      9 برطبق مبنايي كه حضرت امام خميني      ،  اوالًاين اشكال   
ه   م حات ـ اينكه در مقام تعارض، روايات موافق كتاب بر رواياتي كه مخالف عامـرج

كـه اولـين مـرجح موافقـت كتـاب اسـت ـ اختيـار          هستند مقدم است؛ براي ايـن 
  .باشد اند، وارد نمي نموده
باشـد؛    ـ چه رسد به اجماع ـ مورد مناقـشه مـي      وجود شهرت در مسأله ثانياً،و
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ه گذشت ـ در مـسأله شـش قـول وجـود دارد؛ پـس چگونـه        چرا كه ـ همانطور ك 
اي كه مصب اجتهاد و ورود روايـات متعـارض و متفـاوت اسـت،                 توان در مسأله    مي

  .ادعاي اجماع نمود
ي فقهـا     ممكن است كسي بگويد كه حرمـان فـي الجملـه، مـورد قبـول همـه                

 اين كالم   ليكن. كند  باشد و همين مقدار در ترجيح روايات متعارضه كفايت مي           مي
ي عمر بن حنظله در باب مرجحات         صحيح نيست؛ چون به موجب آنچه در مقبوله       

متعارضين وارد شده، شهرتي موجب ترجيح است كه از يك طرف باعث شود خبرِ              
موافق شهرت، شكي در صحت آن وجود نداشته باشـد و از طـرف ديگـر، موجـب                  

توجه به اين توضـيح، كـدام       با  . قطع و يقين به بطالن روايات مخالف شهرت گردد        
اي در اين مسأله، بر مورد واحدي وجود دارد كـه داراي خـصوصيات                شهرت عمليه 

فوق باشد و بتواند مرجح قرار گيرد؟ عالوه، وجود اجماع، في الجملـه نيـز كالعـدم                 
است؛ چرا كه ادعاي اجماع در مسأله ارث الزوجه، تنها نسبت به برخي اقوال ثابت               

  .، اقامه نگرديده است)اصل مسأله حرمان زوجه(رد واحد است و بر يك مو
هاي صاحب مستند نسبت به دو        ناگفته نماند، تمامي آنچه كه در جواب اشكال       

ي بعد، نيز جريان دارد، هرچند ممكـن          ي اول بيان گرديد، در دو صحيحه        صحيحه
ي عبيـد بـن زراره و         يعنـي صـحيحه   (ي اخيـر      در دو صحيحه  : است گفته شود كه   

در سؤال سـائل زمـين و خانـه نيامـده اسـت تـا ماننـد دو                   1)فضل بن ابي العباس   
ي   عام، نص در شمول اين دو مورد است، كه در نتيجـه           : ي اول گفته شود     صحيحه

  .اين نص بودن، تعارض بين اين دو روايت با روايات حرمان، تعارض بالتباين باشد
 مورد، كه اصـل در اخـتالف        هرچند در سؤال سائل اين دو     : گوييم  در جواب مي  

 7باشند، در سؤال سائل نيامده است، امـا بـر امـام معـصوم               بين خاصه و عامه مي    
داند قدر متيقن از اختالف بين عامـه و خاصـه،             الزم است كه با توجه به اينكه مي       

بنابراين، اگر نگوييم   . زمين و خانه است، جوابش شامل اين مورد اختالف نيز بشود          
مانند نص در   : دو صحيحه، نص در خانه و زمين است، الاقل بايد گفت          عام، در اين    

با اين بيان، تعارض ايـن دو صـحيحه نيـز بـا روايـات حرمـان،                 .  اين دو مورد است   
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عالوه به اين كه، اگر بگوييم خانه و زمين از شمول ايـن             . گردد  تعارض بالتباين مي  
�k Lb :ج از زوجه كـه فرمودنـد       نسبت به ارث زو    7، تشبيه امام    باشند  عام خارج مي  

h��� \F� g6�m,  ي   اند تا با عطف جمله       اراده نموده  7باشد؛ چون امام     صحيح نمي
�kh��� \F� g6 :دوم Lb �m     حكم ارث زوج از زوجه ـ يعنـي توريـث زوج از مطلـق 

اموال زوجه ـ را بيان نمايند و چنانچه در جمله معطوف عليه قايـل بـه تخـصيص     
 نيـز قايـل بـه       kh���� \�F�m ي معطوف نيـز بـه جهـت جملـه            جمله شويم بايد در  

  .تخصيص گرديم، در حالي كه هيچ فقيهي به چنين تخصيصي قايل نگرديده است

  اشكال ديگر به صحاح اربعه

ي صـحاح اربعـه بـا روايـات حرمـان،             مستشكل با قبول اينكه در باب معارضـه       
 ارث الزوجه اشاره مي كند و       ترجيح با صحاح اربعه است، به روايت ديگري در باب         

دهد و اين روايت را بـر آن روايـات صـحاح، از               آن را معارض با اين صحاح قرار مي       
داند و بدين ترتيـب بـين روايـات، يـك جمـع               باب تقدم مقيد بر مطلق، مقدم مي      

  .اند كدام از حجيت ساقط نگرديده سازد كه هيچ داللي برقرار مي
باشد كه در بـاب ارث        ي ابن اذينه مي     ل، مقطوعه روايت مورد استدالل مستشك     

 :الزوجه وارد شده است

ky�
��� 0 A/=�� ��� K0� L�� �Wb e��	�� *m1; 

هـا از     اين صـحاح بـر ارث زن      ( اين مقطوعه با منطوقش، اطالق صحاح اربعه را         
اي كـه از زوج داراي        كنـد بـه زوجـه       مقيد مـي  ) كرد  جميع ماترك زوج، داللت مي    

چنين، مفهوم مقطوعه، اطالق رواياتي كه بر حرمان داللت دارند را             هم. د باشد فرزن
نمايد؛ چرا كه آن روايات بر حرمان مطلق زوجه از اعيـان غيرمنقـول                نيز، مقيد مي  

تي است    كند بر اينكه حرمان فقط در صور        كرد و اين مقطوعه داللت مي       داللت مي 
 از زمـين و      ن فرزند، ارث بردن زوجه    كه زوجه صاحب ولد نباشد و در صورت داشت        

نتيجه اينكه، با توجه به تقييد هـر دو دسـته از روايـات              . ي زوج بالمانع است     خانه
                                                 

 .2، ح 7، باب 213ص  ،26وسائل الشيعه، ج . 1
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چـون اطالقـشان    (مطلقه، اين دو دسته روايات، نه تنها تعارضي با يكديگر ندارنـد             
بلكه هر دو طايفـه از روايـات، دليـل بـر قـول              ) باشد  بعد از وجود مقيد حجت نمي     

ي ذات ولـد از جميـع    شهور از متأخرين ـ مشهور متأخرين قايلند به اينكه زوجه م
بـرد و تنهـا از        برد و غير ذات ولد از زمين و خانـه، ارث نمـي              ماترك زوج، ارث مي   

بنابراين، براي قول ششم كه . باشند برد ـ مي  قيمت منقوالت متعلّق به دار ارث مي
  .توان آن را اختيار كرد ماند و نمي ي باقي نميمتعلّق به ابن جنيد اسكافي بود، دليل

  جواب اشكال

ي ابن اذينه ـ بـر فـرض تمـام بـودن       تقييد دو دسته روايات مطلقه با مقطوعه
باشد و جمع بين اين اخبار بـه وسـيله آن    سند و داللت اين مقطوعه ـ صحيح مي 

روج آن  كامل است و ليكن اشكال در سند و داللت اين مقطوعه است، كه باعث خ              
  .تواند اطالقات را مقيد نمايد شود و نمي از حجيت مي

  1ي ابن اذينه اشكال در سند مقطوعه

شرط اصلي در حجت بودن يك روايت، علم به سند، و انتساب روايت بـه امـام                 
در ايـن مقطوعـه اوالً معلـوم نيـست كـه ايـن كـالم، روايـت از                   .  اسـت  7معصوم
بـر  . ن اذينه و يا فتواي يكي ديگر از محـدثين          است يا درايت و فتواي اب      7 معصوم

ي   دانيم واسـطه     است با اين حال، چون نمي      7اين روايت از معصوم   : فرض بگوييم 
 ثقه بوده است ـ ماننـد روايتـي كـه ايـشان از فـضالي       7بين ابن اذينه و معصوم

توان داد؛ بـراي اينكـه ابـن      نقل كرده است ـ حكم به حجيت آن نمي 2خمسه ثقه
. ه از غير ثقات خمسه نيز نقل روايت دارد كه براي ما وثاقت آنان مجهول است             اذني

ي سند، حكم به ضعف روايت و حجـت           بنابراين، با عدم شناخت واسطه در سلسله      
شود؛ چون در حجيت روايات، علم و اطمينان به سـند الزم اسـت و                 نبودن آن مي  

  . دكن شك و ترديد، روايات را از حجت بودن، ساقط مي
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  ي ابن اُذينه هاي داللت مقطوعه اشكال

به جهت ماده و هيأت، ظهور در استحباب دارد؛ چرا          » اعطين« لفظ   :اشكال اول 
كه اعطاء از عطا كردن و بخشيدن است و بخشيدن هم مناسـب بـا عـدم وجـوب                   

يك امر مستحبي اسـت، نـه يـك امـر الزم تـا      » اعطين من الرباع  «بنابراين،  . است
ايـن ظهـور    : و چنانچه گفته شود   .  الزامي در ساير روايات را مقيد نمايد       بتواند اوامر 

در استحباب را مـورد     » اعطين«اگر ظهور   : را قبول نداريم، در جواب خواهيم گفت      
قبول واقع نشود، ولي محتمل بودن اين احتمال در جاي خود باقي است و همـين                

 بر عدم تماميت استدالل به      محتمل بودن از باب إذا جاء االحتمال بطل االستدالل        
  .كند اين مقطوعه، كفايت مي

 بر فرض تسليم ظهور لفظ اعطاء در لزوم قانوني، بايد بپـذيريم كـه               :اشكال دوم 
اي است كـه بـر حرمـان          ي ابن اذينه موجب تخصيص اخبار كثيره        مفهوم مقطوعه 

 زوجه داللت دارند، در حالي كه اين تخصيص به جهت آنكه موجب خـروج اغلـب               
گردد، تخصيص مستهجن است و تخصيص مستهجن هم بر           افراد از شمول عام مي    
  .باشد شارع حكيم، قبيح مي

تـوان ايـن اشـكال را بيـان نمـود و آن ايـن كـه                   البته به طريق ديگري نيز مي     
اوالً شرط مفهوم ندارد؛ و ثانياً برفـرض اينكـه شـرط داراي مفهـوم باشـد،                 : بگوييم

فهوم، كه بر حرمان داللت دارند، موجـب تخـصيص          ي م   تخصيص عمومات بواسطه  
ي ابن    توان گفت اين روايات با مفهوم مقطوعه        در نتيجه نمي  . مستهجن خواهد بود  

  .خورد اذينه تخصيص مي
بنابراين، منطوق مقطوعه، موافق با صحاح اربعه و بيان كننـده بعـضي از افـراد                

گـردد نـه       صـحاح مـي    باشد و مؤيد و معتـضد ايـن         عام و مطلق در اين صحاح مي      
  .ها معارض با آن

ي    اگر نگوييم كه عقال بنا ندارند بر تقييـد نـصوص كثيـره مطلقـه               :اشكال سوم 
تقييد روايات كثيـره    (ي يك روايت، الاقل بايد بگوييم چنين بنايي           عامه به واسطه  

در ايـن   » زوجـه «براي ما ثابت نيست، عالوه به اينكـه تعبيـر لفـظ             ) با يك روايت  
كثيره، هم ظهور در زوجه ذات ولد دارد و هم در غير ذات ولـد و چنانچـه                  روايات  
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اش بيـان      كه وظيفه  7ي غير ذات ولد بود امام معصوم         از زوجه، زوجه   7مراد امام 
كـدام از ايـن       فرمـود و لكـن در هـيچ         حكم اهللا است بايد به اين تفسير اشـاره مـي          

و .  باشـد، وارد نـشده اسـت       اي كه حتي اشعار به اين تفصيل داشـته          روايات، قرينه 
همين عدم اشاره خود دليل محكمي است كـه ايـن عمومـات تخـصيص و تقييـد                  

  .اند نخورده
، دريافـت   :ي راويان حديث و سائلين از معصومين         قصد و اراده   :اشكال چهارم 

احكام اهللا به وسيله روايات، و نيز سؤال آنان از ائمـه بـراي روشـن شـدن تكليـف                    
ن آن احكام به سايرين بوده است، نه صرف نقل حـديث يـا              شرعي خودشان و اعال   

چنانچـه ايـن عمومـات بـه        : گـوييم   لذا با توجه به اين مطلب مي      . تفنّن و يادگاري  
وسيله مقطوعه تخصيص زده شود، موجب تأخير بيان از وقت حاجت خواهد شـد،              

يـن  و تأخير بيان نيز اغراء به جهل است و بر شارع قبيح است و روشن است كـه ا                  
ها عمل   روايات كثيره ظهور در عموم دارد و سائلين نيز پس از صدور، به عموم آن              

 از ايـن عـام      7 عام است و ليكن امام     7جواب امام : اند، حال اگر بگوييم     نموده  مي
گردد، سؤالي كه     هاي بعد بيان مي     اراده خاص نموده است و اين خاص هم در زمان         

انجام تكليف خود بايد چگونه عمل نمايد؟       مكلّف جهت   : شود اين است كه     پيدا مي 
 اهللا براي عمل فعلي مكلّف اسـت، نـه بيـان              بيان حكم  7در حالي كه وظيفه امام    

  .معما و بال تكليف گذاشتن مكلّف
حكم عام در زمان صدور، يك حكـم ظـاهري موقّـت            : ممكن است كسي بگويد   

گـردد و ايـن       ان مـي  است و حكم واقعي كه خاص باشد، بنابر مصالحي با تأخير، بي           
موضوع، تأخير بيان از وقت حاجت نخواهد بود، چون مكلّف در زمان صدور به عام، 

كند و عملش هم در زمـان صـدور عـام،             و در زمان ورود خاص، به خاص عمل مي        
  .مجزي و مبرء ذمه است

ايــن روش، چنانچــه در اوايــل اســالم و زمــان پيــامبر و : گــوييم در پاســخ مــي
اي كه عـام در آن زمـان و خـاص هـم در                اتفاق افتاده باشد، به گونه    اميرالمؤمنين  

همان زمان يا زمان ائمه بعدي صادر شده باشد، روش صحيحي است؛ اما بيان عام               
 كه يك سـائل از يـك كـشوري در    7و اراده خاص در زمان امام باقر و امام صادق    
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د و هـم    رسيده تا هم وظايف شـرعي خـو          مي 7طول يك مدت كوتاه خدمت امام     
وظايف ديگران را سؤال نمايد، امري غيرطبيعي و محال است؛ براي اينكه پـس از               

ي واقعـي   قطع ارتباط، سائل دسترسي به امام معصوم نداشته است تـا بتوانـد اراده   
  .امام را دريابد

ي ايـن      اگر قايل به تخصيص عمومات روايات حرمـان بـه وسـيله            :اشكال پنجم 
يـك از     ن تخصيص ايجاد يك قول جديد است كـه هـيچ          ي اي   مقطوعه شويم، الزمه  
  . اند فقها به آن قايل نشده

. 1: عمومــات روايــات حرمــان بــر دو ممنوعيــت داللــت دارنــد: توضــيح آنكــه
محروميت زوجـه از عـين آالت، ادوات        . 2محروميت زوجه از عين و قيمت زمين؛        
  .ها وابنيه منزل مسكوني، و نه از قيمت آن

قطوعه فقط متعرّض عدم حرمان از عين و قيمت زمين اسـت و             مدر اين بحث،    
بنـابراين، مقطوعـه اگـر      . ها نگرديـده اسـت     متعرّض حكم ابنيه و آالت و امثال آن       

تواند حرمان زوجه از عين و قيمت زمين          بخواهد عمومات را تقييد نمايد، فقط مي      
ز عـين ابنيـه و   ي غير ذات ولد نمايد و عمومـات حرمـان زوجـه ا         را مقيد به زوجه   

ي   زوجـه : بگـوييم  كه در نتيجه بايـد    . آالت و غيره بر عمومشان باقي خواهند ماند       
برد بلكه تنها     برد، ولي از عين ابنيه و آالت ارث نمي          ذات ولد از عين زمين ارث مي      

برد، در حالي كه هيچ يك از فقهاء قايـل بـه چنـين قـولي                  ها ارث مي   از قيمت آن  
ي غيرذات ولـد بـر عموميـت خـويش            ي حرمان نسبت به زوجه     و ادله . اند  نگرديده

برد و نـه      ي بدون فرزند، نه از عين و قيمت زمين ارث مي            باقي است چرا كه زوجه    
  . برد از عين ابنيه و آالت نصيبي دارد، و تنها از قيمت ابنيه و آالت ارث مي

  بررسي روايات حرمان زوجه

 :ي معـصومين    اسـت كـه از ائمـه      گانـه، روايـاتي       ي اقوال شـش     مستند عمده 
با اين توجه، در ابتدا الزم است اصل روايات و          . پيرامون اين موضوع وارد شده است     

در برخي روايات كيفيت استدالل روشن است كه بـه وضـوح آن             (كيفيت استدالل   
ها و اشكاالت وارد      ها مورد بررسي قرار گرفته و سپس مناقشه        به آن ) شود  اكتفا مي 
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  . به اين روايات، مورد ارزيابي قرار گيردبر استداللِ
وسـائل  «عـاملي در كتـاب        شـيخ حـر   : قبل از آن، اين نكته قابل ذكر است كـه         

ذكـر نمـوده    » اخبار الحرمان « روايت را در يك باب مستقل، با عنوان          18» الشيعه
در عين حال، ايـن     . داند   روايت مي  17است، ولي صاحب جواهر تعداد اين اخبار را         

اند،   ي روايات را ذكر فرموده      ف تنها در عدد است، وليكن هر دو بزرگوار، همه         اختال
را خبر مستقل قرار » طربال بن رجاء«با اين تفاوت كه صاحب وسائل الشيعه، خبر     

را كه از نظر متن متّحـد هـستند،         » طربال و زراره  «داده، ولي صاحب جواهر، خبر      
ست كه از نظر صناعت، آنچه صـاحب        يك خبر قرار داده است؛ اما واضح و روشن ا         

در هر صورت، شايسته است قبل از نقـل  . تر است وسائل الشيعه انجام داده، صحيح  
  .ها نيز ترجمه و روشن گردد روايات، برخي از لغات مورد استفاده در آن

  1.باشد ، به معناي منزل و وطن مي »ربع«جمع  :»رباع«
 مانند ازهري عقـار را      ؛ برخي ه است، شد براي عقار معاني متفاوتي ذكر       :»عقار«

 صحاح   صاحبان  مانند  ديگر،  برخي .مانند معناي ربع  ه ،2اند به معناي منزل دانسته   
نخـل   و زمـين و   ) زمـين داراي غـالت    (را به معناي ضيعه     ) بالفتح(ار  ق ع ،قاموس و

ـ  ؛4  و ابن اثير نيز در نهايه اين سه معنـا را انتخـاب نمـوده اسـت                 ،3اند  دانسته كن ي ل
  .5ي ضيعه و نخل دانسته استامعنه را تنها ب) بضم عين( عقار ،صاحب قاموس

 عقار به مملـوكي كـه داراي اصـل ثـابتي            :صاحب مجمع البحرين فرموده است    
   6.شود  گفته مي)اراي غالت دهاي آباد زمين( نخل و ضياع ، زمين، مانند خانه؛باشد

  .باشد  ميي و خانه عقار به معناي مطلق اراض:توان گفت اين مي بنابر
اند،  روايات براساس آنچه استاد گرامي با ترتيب تقدم صحت سندي ذكر فرموده

  :عبارت است از
                                                 

هو الموضع الـذي يرتبعـون فيـه فـى          : يطمئنّون، و يقال  : ، أى   ؛ ألنّه يربعون فيه     ، يسمي ربعاً    الوطنالمنزل و :  الربع. 1
 .647، ص 1 العين، ج .الربع

 . 146، ص 1 تهذيب اللّغه، ج .↨ـالمنزل فى الربيع خاص: والمربع. هو الدار بعينها حيث كانت: الربع. 2
 .754، ص 2ج الصحاح، . 3
 .274ص ، 3النهايه، ج . 4
 .413القاموس المحيط، ص . 5
 .410، ص 3مجمع البحرين، ج . 6
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ها و اسلحه و چهـار پايـان مربـوط بـه      ها و خانه زن از آبادي  :  فرمود 7امام باقر 

برد وليكن از اموال منقول و فرش و لباس و لوازم خانه،              ماترك شوهرش، ارث نمي   
هـا، ارث     ته در ساختمان منـزل؛ ماننـد درب       كار رف   برد و از قيمت ادوات به       ارث مي 

  .برد مي
Æ j�5G` �D 0= ,�2�21 ��K�\باشد، با ايـن تفـاوت كـه بـه       كه مثل صحيحه مي   7
  3 .در آن ذكر نگرديده است» األبواب«الرقيق آمده و » الفرش«جاي 
Çj ,e�`2 0
 ~�
�O �H��2 باشد  مي4ي زراره كه مانند موثّقه.  

  ات ين روايااشكال بر استدالل به 

كه از نظر سند و داللـت تمـام         ) ي محمد بن مسلم     صحيحه(به جز روايت اول     
ي آنها، برخي از نظر سند، ضعف دارد و در برخي ديگر از نظر داللت             است، در بقيه  

  .و استدالل بر مطلوب و يا اينكه از هر دو نظر داراي مناقشه است
با ) روايت اول (محمد بن مسلم    ي    بايد توجه داشت كه در تعارض بين صحيحه       

، ترجيح ـ به خاطر كثرت در عدد و موافقت با كتاب ـ با صحاح اربعه   5صحاح اربعه
  . است

هاي دوم، سوم و چهارم مشتمل بر حرمان زوجـه از سـالح و چهارپايـانِ                 روايت
                                                 

 .4 ، ح  6، باب 207، ص 26وسائل الشيعه، ج . 1
 .1، ح 6، باب 205، ص 26وسائل الشيعه ج . 2
 .12ح ،  6، باب 210ص ، 26وسائل الشيعه، ج . 3
 .همان. 4
ي عبيـد بـن زراره و     و صـحيحه 35صفحه  در ي ابن أبي يعفور  ي فضل بن عبدالملك و صحيحه       مقصود صحيحه . 5

 .باشد  گذشت، مي39صفحه ي فضل بن أبي العباس كه در  صحيحه
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باشد، كه هيچ فقيهي به اين قسمت از روايت، فتوي نداده اسـت               متعلّق به زوج مي   
بنابراين، . باشد  زد فقها اين روايات و موارد ذكر شده، غير معمول و نامتعارف مي            و ن 

  .شوند از حجيت ساقط مي

  پاسخ مرحوم نراقي و صاحب رياض به اشكال و رد آن

اگـر  : انـد    از اين اشكال اين چنين پاسـخ داده        2 و صاحب رياض   1صاحب مستند 
گيرد و از حجيـت سـاقط گـردد،         قسمتي از روايتي بنا به داليلي مورد عمل قرار ن         

هاي حـديث نيـز از حجيـت سـاقط شـود، بلكـه                شود كه ساير قسمت     موجب نمي 
  .ي حديث بر حجيت خويش باقي خواهد ماند بقيه

 آنان صحيح نيست؛ چرا كه اين قاعده در جـايي صـحيح اسـت كـه                 پاسخلكن  
  .ي فقرات آن، نباشد زياده بودن آن مقدار از حديث، مضرّ به بقيه

اند، بـا     به عبارت ديگر، اگر بين آن قسمت از روايت كه فقها به آن عمل ننموده              
اند ارتباطي وجود نداشته باشد اين كالم تمام است و            فقراتي كه به آن عمل نموده     

��z� 0�k È��5��� ~ي حديث با جمله        در ادامه  7لكن در اين روايات معصوم     ���6�
T�.$��� Vg.'�� y�?� ��.;���m  ير منقوالت را بيان نموده و متعرض حكم اين          حكم سا

دو منقول نگرديده اسـت، و بـسيار واضـح اسـت كـه بـين سـالح و دواب و سـائر                       
 باشـد و ايـن دو منقـول نيـز داراي خـصوصيت خاصـي                منقوالت هيچ تفاوتي نمي   

بنابراين، بايد بگوييم،   . باشند كه باعث اختالف در حكم با ساير منقوالت گردد          نمي
ديث به جهت غيرمعمول بودن قسمتي از آن نـزد فقهـا كُـالً از حجيـت                 كه اين ح  

  .ساقط است

  دفع توهم 

عدم بيان حكم سـالح و دواب در ايـن روايـات، باعـث              : ممكن است گفته شود   
شود؛ چون در اين صورت، بايد ساير روايـاتي كـه اصـالً               سقوط حجيت روايت نمي   

                                                 
 .373، ص 19مستند الشيعه، ج . 1
 .382، ص 14رياض المسائل، ج . 2
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 حجيت ساقط باشند، كه در جواب از        اند نيز از    متعرّض حكم اعيان منقوله نگرديده    
تواند مضرّ بـه حجيـت        عدم تعرّض حكم اموال غيرمنقول نمي     : گوييم  اين توهم مي  

 در اين روايات قسمتي از احكـام ارث را بيـان            7يك روايت گردد؛ چرا كه معصوم     
 نموده است و ايـن روش بـه          كرده و ساير احكام آن را به آيات قرآن و سيره، احاله           

وشي است كه حكم اكثر اعيان منقوله، در يك روايت بيان گـردد و حكـم                خالف ر 
مقدار كمي از اعيان بيان نگردد، بلكه حكمي مخالف سـاير منقـوالت در آن بيـان                 

  .  گردد

  اشكال سندي در روايت چهارم

نيز از حيث سند ضعيف است؛ چـون هـم          ) خبر طربال بن رجاء   (روايت چهارم   
ن عبداهللا الهمداني كه ناقل از طربال اسـت، هـر دو            طربال بن رجاء و هم خطاب ب      
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بـرد ولـيكن از        نمـي  هاي متعلّق به شـوهر خـود ارث         زن از زمين خانه و زمين     
هـاي آن     ها و چوب    قيمت ادوات به كار رفته در ساختمان منزل، مانند آجر، ستون          

  .برد ارث مي

  مناقشه در استدالل به روايت پنجم

2
FG� "� �D	F� kدر مرجع ضميرmدو احتمال وجود دارد :  
گونـه   باز گردد، كه در نتيجه معناي روايت ايـن  k�D�z�m به ,m�k ضمير   :اول آنكه 

1زن  : شود  مي
8

1 يا   
4

برد؛ بـدين صـورت       ارث مي ) شوهر ( ميت    از جميع ما ترك    
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 رويكردي به حقوق زنان  462

كنند، و از فروش آنها، قيمت سـهم االرث زن            كه چوب و آجر موجود را قيمت مي       
وب وآجرها  كنند، به شرط آنكه ارزش اين چ        را از جميع ما ترك به او پرداخت مي        

صورت بـه هـر       ي قيمت سهم زن از جميع ما ترك ميت باشد، در غير اين              به اندازه 
  .شود فا كرد به او پرداخت مي اندازه كه قيمت چوب و آجرها و

ــه ــال دوم اينك ــمير :احتم ــع ض ���,k m�k مرج��
q��m و k�2c�m ــي ــد؛ يعن    باش
  هـا    از عـين آن    بـرد و    هـاي ديگـر، ارث مـي        زوجه از قيمـت زمـين خانـه و زمـين          

   بــه معنــاي ان كــان وفــي گرفتــه  ��� Lbm�kLبــرد و در هــر دو احتمــال  ارث نمــي
  زن از  : شـود   گونـه معنـا مـي       شود، كه بر اسـاس هـر دو احتمـال، حـديث ايـن               مي

1بــرد ولــيكن ســهم    عــين زمــين ارث نمــي  
4

1 و 
8

   او از قيمــت طــوب و  
   در صــورتي كــه قيمــت آنهــا، ســهم االرث زوجــه را پوشــش دهــد بــه او خــشب

بنابراين، اگر در ماترك ميت، طوب و خشب وجـود نداشـت يـا              . گردد  پرداخت مي 
). نـه از عـين و نـه از قيمـت          (برد    داراي ارزش نبود، زوجه هيچ ارثي از زمين نمي        

  ف اجمـاع   ، مفـاد حـديث مخـال        خالصه آنكه، بـا توجـه بـه متـصل بـودن اسـتثنا             
بـرد    كس فتوا نداده است كه زوجه از عـين زمـين ارث نمـي               باشد؛ چرا كه هيچ     مي

وليكن از قيمت آن، به شرط آنكه قيمـت آن از قيمـت طـوب و خـشب پرداخـت                    
  .برد گردد، ارث مي
اگر بخواهيم استثنا را اسـتثناي منقطـع بـدانيم، كـاري بـرخالف               :خالصه آنكه 

ه قرينه داريم، در صورتي كه در اينجا قرينه و دليلي بر            ايم و نياز ب     ظاهر انجام داده  
پس، استثنا متصل خواهد بود و بر اين اساس، مفاد          . مخالفت با ظاهر، وجود ندارد    

. كـس بـه آن فتـوا نـداده اسـت            روايت بر مضموني داللت خواهد داشت كـه هـيچ         
  .باشد بنابراين، با بيان فوق، روايت حجت نمي
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  .برند زنان از زمين خانه ارث نمي
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  463  شوهر از زن ارث :ششم جستار / دوم دفتر

  مناقشه در استدالل به روايت ششم

كـه اخـص از     (از آنجا كه اين روايت، حرمان زوجه را مختص بـه عقـار االرض               
 است با روايت   قرار داده، لذا معارض   )  ارض است به جهت اضافه شدن عقار به ارض        

  .برد اول، پنجم و يازدهم، كه داللت دارند بر اينكه زوجه از مطلق زمين ارث نمي
 در مقام بيـان اسـتثنائات       7 دليل ما بر اين اختصاص آن است كه امام معصوم         

حكم توريث زوجه بوده است و هنگامي كه متكلّم در مقام بيانِ استثنائات مواردي              
ي آن است كه اين استثنا هم داراي مفهـوم            نشان دهنده از حكم اثبات شده باشد،      

بنـابراين، در اينجـا مفهـوم لقـب و          . است و هم داراي انحصار در مورد ذكـر شـده          
  .موضوع به جهت مقام بيان بودن، حجت است

7.�¶��CD 0= ,A=D 0
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  .برند  هيچ ارثي نميزنان از خانه و زمين

  مناقشه در سند روايت هفتم

كـه مـشترك بـين      » مثنّـي «در سند اين روايت به جهت وجود شخصي به نام           
مجاهيل است و يا اينكه مشترك است بين افراد مجهـول و افـرادي كـه تحـسين                  

  .باشد  است و قابل استدالل و استناد، نمي2اند، داراي ضعف سند شده
8.À��u�� �H}H gH��2 @��'= �D 0= ,7~�$ , : 0 0��H P, ,e��	�� 0= _?� �

~��� ?�2c� :k e�	'�� �".$ 0��H 0��� ,ijjjm3; 
برنـد؟    آيا زنان از زمين ارث مـي      :  پرسيدم 7از امام صادق  : گويد  يزيد صائغ مي  

مـردم از ايـن حكـم       : گفـتم . برنـد   نه وليكن از قيمت خانه ارث مـي       : امام فرمودند 
هـا را بـا      ها تمكـين نكننـد آن      اگر ما حاكم شويم و آن     :  فرمودند كنند،  تمكين نمي 
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  .زنيم ها را مي زنيم و اگر هدايت نشدند با شمشير آن تازيانه مي
9. �D 0= ,À��u�� �H}H gH��2 �5G`7~�$ , :�5G` �
D gG"�7~\��H  :k KLb

 0 0��H i e��	��jjjm1; 
زنان : فرمود   مي 7 امام باقر  شنيدم: كند كه    نقل مي  7يزيد صائغ از امام صادق    

: گفـتم . برنـد   برند وليكن از قيمت آجر و چوب آن ارث مـي            از زمينِ خانه ارث نمي    
ها را   اگر ما حاكم شويم با تازيانه آن      : فرمودند. كنند  مردم به اين حكم تمكين نمي     

 هـا را مجبـور بـه پـذيرش         كنيم و اگر نپذيرفتند با شمشير آن        وادار به پذيرش مي   
  .مكني مي

  اشكال در روايت هشتم و نهم

اشـكال  . در اين دو روايت نيز، هم اشكال سندي وجود دارد و هم اشكال داللي             
ي  باشد و در سلسله   است كه وي مجهول مي     �� �H}Hm2��kÀسندي در روايت، وجود     

 مضرّ به   k�.GRmدر روايت هشتم هم، مجهول بودن       . سند هر دو روايت وجود دارد     
;	k�Kطور كه در روايت نهم، وجود  شد، همانبا حجيت روايت ميm  ـ به همان علتي 

  .كه در روايت ششم گذشت ـ موجب ضعف سند و عدم حجيت آن روايت است
و اما اشكال داللي اين دو روايت آن است كه در ذيل هر دو روايت، كالمـي بـه              

يـك از اصـول مـسلّم و ضـوابط محكـم               نسبت داده شـده كـه بـا هـيچ          7معصوم
ي آن بزرگـواران در       ، نه تنها سازگاري ندارد، بلكه با شـيوه        :ني ائمه اطهار  حكمرا

باشـد؛ زيـرا واليـت آن         انـد نيـز متـضاد مـي         هايي كه حـاكم مـسلمين بـوده         زمان
ي رحمت، عدل، مـصلحت       بزرگواران، زماني كه قدرت را در اختيار داشتند، بر پايه         

ام شرعي و ديني از روش اقناع       انديشي و ارشاد و هدايت بوده است و در ابالغ احك          
نمودند، نه از روش اجبار و شالق و          ي احكام، استفاده مي     جامعه، همراه با بيان ادلّه    

                                                 
 .11 ، ح6، باب 210، ص 26وسائل الشيعه، ج . 1
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شمشير؛ چرا كه احكام اهللا از آن جهت كه موافق با عـدل و دوسـتي و مطـابق بـا                     
هـا هنگـامي كـه بـا          فطرت انساني است، نيازي به اجبار و اكراه ندارد، بلكه انـسان           

م واقعي اسالم، كه به دور از خرافات و تزوير است، مواجه شوند، ناخودآگاه به               احكا
كنند و روشن است كـه اجبـار و شـالق و شمـشير، جـز                  سوي آن گرايش پيدا مي    

 6اي ندارد، در صورتي كه دين و آيين حنيـف محمـدي             عداوت و دشمني، ثمره   
  k K��� Kib 0H��� P,mj1. باشد جز حب و محبت نسبت به دين و واليان دين نمي
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برنـد، ولـيكن از قيمـت         زنان از خانـه و زمـين ارث نمـي         :  فرمود 7امام صادق 
  .برند ساختمان و درخت و نخل، ارث مي

  اشكال در روايت دهم

كند بر اينكه زنـان فقـط از قيمـت             اينكه مفاد اين روايت داللت مي      با توجه به  
كه داللـت   ) 15حديث  (ي زراره و ابن مسلم        برند، لذا با ظاهر صحيحه      بناء ارث مي  

باشد و قاعده در       معارض مي  '�� h�W 0��Hm	�keكنند بر ارث بردن زنان از عين بنا           مي
  .تعارض تساقط و عدم حجيت است

11.�
D �&.&� ~�$ ,�%c� L : �D 0�= ,��KO}�� y��K.
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 درباره ارث زنان از اموال شوهرانـشان سـؤال   7ميسر بياع الزطّي از امام صادق     
زنان از قيمـت آجـر و سـاختمان منـزل و چـوب و نـي ارث                  :  فرمود 7كرد و امام  

ميسر سـپس   . برند  ي متعلّق به شوهرانشان ارث نمي       ها و خانه    برند، اما از زمين     مي
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ي امـوال     دختـران از همـه    :  در جواب فرمود   7از ارث دختران سؤال نمود كه امام      
ي امكـان دارد بـا      چگونه چنين حكمـ   : گفتم: گويد  ميسر مي . برند  پدرشان ارث مي  

1اينكه سهم زنان از شوهرانشان در قرآن        
4

1 و   
8

 7 امـام ، كـه  بيان گرديده است
 شوهرش هيچ نـسبتي نـدارد و بـه          هت ب براي اينكه زن به جز نسبت زوجي      : فرمود

 بـرد تـا      خانه ارث نمـي    از   ، بنابراين .ت داخل اين خانواده گرديده است     سبب زوجي
ـ        جديد امكان آوردن شوهر   ـ  ي  ه و فرزندان خودش را به خان  نداشـته باشـد و      ا متوفّ

  .ر ورثه مزاحمت ايجاد كندينتواند براي سا

  اشكال در روايت يازدهم

اوالً، اين صحيحه بر ارث زوجه از قيمت طوب و خـشب و قـصب و بنـا داللـت                    
 بر ارث زوجه، تنها از قيمت طـوب         )5روايت  (ي فضالي خمسه      كند و صحيحه    مي

كرد و ذكري از قيمت بنا در آن نيامده است و روشن است كـه                 و خشب داللت مي   
بنـابراين، دو   . قيمت بنا با قيمت مواد به كـار رفتـه در آن بـا هـم متفـاوت اسـت                   

  . باشند و قاعده در تعارض تساقط است صحيحه با هم معارض مي
 k�2�mاحتمال اول اين كه مـراد از        : ل وجود دارد  ثانياً، در اين روايت دو احتما     

 نيـز بـر     k�2�m در اين روايت، مطلق زمين باشد، كه البته ظاهر لفـظ             �=m�k-�2و  
ي ذكـر     اين معنا داللت دارد و احتمال دوم اين كه مراد از ايـن الفـاظ، بـه قرينـه                  

هـاي خانـه      هـاي مـسكوني اسـت، تنهـا زمـين           قيمت اشيايي كه مخـصوص خانـه      
توان به آن اسـتدالل       اين، روايت داراي دو احتمال است و نمي         بنابر. وني، باشد مسك
  .نمود

12.~�$ ,+#� 0
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بـرد ولـيكن از خانـه هـيچ ارثـي           زن از آجر خانه ارث مي     :  فرمود 7امام صادق 
چگونه ممكن است كه زن از فرع      : كند   مسلم از ايشان سؤال مي     محمد بن . برد  نمي
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  467  شوهر از زن ارث :ششم جستار / دوم دفتر

زن :  فرمـود  7برد؟ كـه امـام      برد وليكن از خود خانه ارث نمي        ارث مي ) آجر خانه (
. ي مرد ندارد و به واسطه ازدواج داخل اين خانواده گرديده اسـت    نسبتي با خانواده  

برد تا امكـان ورود شخـصي        ارث نمي ) خانه (برد و از اصل     بنابراين، از فرع ارث مي    
وسيله اين زن كه خارج از خانواده است بـه داخـل حـريم ايـن خـانواده وجـود                      به

  .نداشته باشد

  اشكال در روايت دوازدهم

  علّت ذكر شده در اين حديث، داراي اضطراب است؛ چرا كه تعليل ذكر شده 
ي  رابطـه براي ممنوعيت زوجه از زمين خانه ـ به اينكه زوجـه بـا ميـت داراي     

برد و    ي سببي است و لذا از اصل زمين ارث نمي           باشد، بلكه داراي رابطه     نسبي نمي 
تواند شامل ارث بردن زوجه از طـوب هـم باشـد و     برد ـ مي  ارث مي) طوب(از فرع 

اين معنا به جهـت نيـاز       : گوييم  مراد از طوب قيمت طوب است، مي      : اگر گفته شود  
  .به تقدير، خالف ظاهر است

13.&� @��'= �D 0= ,+#� 0
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برند وليكن ساختمان و      زنان از زمين خانه هيچ ارثي نمي      :  فرمود 7امام صادق 
1گردد و     آجرهاي آن قيمت گذاري مي    

4
1 يـا  

8
 بـه او پرداخـت      هـا   از قيمـت آن    

گردد و حكمت اين تقسيم آن است كه زن بعد از ازدواج با مـرد ديگـر، نتوانـد                     مي
  .همراه با شوهر جديدش به اين خانه بيايد و باعث مزاحمت ساير ورثه گردد

  اشكال در استدالل به روايت سيزدهم

زنان به جهت آنكه ممكن است پـس از مـرگ           (تعليل ذكر شده در اين حديث       
ن ازدواج كنند و شوهر جديد خود را به خانه بياورند، كه اين كار باعث از                شوهرشا

بـراي  ) شـود   ها مـي   بين رفتن حقوق ساير ورثه و سنگين بودن اين وضعيت بر آن           

                                                 
  .7، ح 6، باب 208، ص 26وسائل الشيعه، ج . 1
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باشد؛ چرا كه اين تعليـل هنگـامي صـحيح     محروميت زنان از زمين خانه تمام نمي  
برند؛ اما اگر قايل شويم  رث ميزنان از عين زمين خانه، ا     : است كه بخواهيم بگوييم   

برند، تعليل ذكر شده وجهي ندارد، چنان كه          كه زنان از قيمت زمين خانه ارث مي       
بـرد و     هـا ارث مـي     انـد كـه از قيمـت آن         خود حضرت نسبت به بنا و طوب فرموده       

  .ي مسكوني و زمين آن از جهت ارث بردن از قيمت وجود ندارد تفاوتي بين خانه
14.�K% �&.&� @��'= �D 0= ,� *���� �	�
 � Lf;= 0
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بـرد و از      زن تنها از قيمت چوب و آجر ساختمان ارث مي         :  فرمود 7امام صادق 
برد، به جهت آنكه زن نتواند پس از ازدواج به خانه ميت وارد شود و                 خانه ارث نمي  

  . ورثه شودباعث مزاحمت ساير

  اشكال در استدالل به روايت چهاردهم

هـا   علّت ذكر شده در اين روايت بايد در مورد بنات نيز جاري باشد؛ چرا كه آن               
وجـود    هم با ازدواجشان احتمال ايجاد مفسده و درگيري در بين ساير ورثـه را بـه               

عـالوه  . بنابراين، علّت از معلول خود در ارث بنات تخلّف كرده اسـت           . خواهند آورد 
اينكه همين علّت اگر علّت تامه باشـد، در ارث بـردن زوج از عـين غيـر منقـوالت                    

  .زوجه نيز بايد جريان داشته باشد، فهو كما تري
15.�5G` �D 0= ,�2�21 � +#� 0
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برند، مگر    هاي آباد زوج خود ارث نمي       ها و زمين    زنان از خانه  :  فرمود 7امام باقر 

  .برند ها ارث مي آنكه ساختماني در زمين ايجاد شده باشد كه تنها از قيمت آن

  اشكال در استدالل به روايت پانزدهم

 طور كه در ذيل حديث دهم گذشت ـ به جهـت داللـت بـر     اين روايت ـ همان 
                                                 

 . 9، ح 6، باب 209ص ، 26وسائل الشيعه، ج . 1
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توريث زوجه از بنا، با روايت دهم و روايت هشتم كه بـر ارث زوجـه از قيمـت بنـا                     
  .داللت داشتند، معارض است و قاعده در تعارض تساقط است
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علّت آنكه زن از زمين ارث      :  در جواب سؤال محمد بن سنان نوشت       7امام رضا 
برد و از قيمت آجر و ادوات به كار رفته در ساختمان كه تخريب شـده اسـت،                    نمي

باشـند؛ امـا زوجـه        بل تبديل و تعمير نمي    برد آن است كه زمين و خانه قا         ارث مي 
امكان جدا شدنش از شوهر وجود دارد، ولي پـدر و مـادر و فرزنـدان امكـان جـدا                    

بنابراين، كسي كه امكان جدا شدنش از خـانواده وجـود           . شدن از خانواده را ندارند    
دارد، ارث او نيز از چيزهايي است كه قابل تبديل و جدا شـدن باشـد و آنچـه كـه                     

  .و استوار است بايد براي كسي باشد كه در خانواده ثابت و قابل تبديل نيستثابت 

  اشكال در استدالل به روايت شانزدهم

  :اين روايت داراي دو اشكال است
طور كه در روايت چهاردهم گذشت، علّت يا حكمت ذكر شده در ايـن                همان. 1 

ريبه به آن، نسبت بـه      باشد؛ چرا كه تغيير در خانه و رفت و آمد غ            روايت تمام نمي  
ي زوجه، امكـان تحقّـق دارد و روشـن            دختران و مادران، بلكه زوج نسبت به خانه       

حتماً معلول نيز بايد تحقّق پيدا كند، ولـي         ) اگر تامه باشد  (است كه با وجود علّت      
: و اگر گفتـه شـود     . اند  هيچ فقيهي به ارث نبردن اين سه طايفه از خانه، فتوا نداده           

تنها تفاوت  : شود  رديد، حكمت است و علّت نيست، در جواب گفته مي         آنچه ذكر گ  
خـالف    به(اش نبود حكم نيست       علّت با حكمت در اين است كه نبود حكمت الزمه         

  . ، ولي وجود حكمت مالزم است با اثبات حكم)علّت
تـرين آشـنايي بـا     اي است كه اگر كـسي كـم   ظاهر الفاظ اين روايت به گونه  . 2

                                                 
؛ 808  ، ح 251ص  ،  4؛ الفقيـه ج     579، ح   154ص  ،  4؛ االستبـصار ج     1074، ح   300ص  ،  9تهذيب األحكـام، ج     . 1
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فهمـد كـه ايـن الفـاظ از ائمـه             ي معصومين داشته باشـد، مـي         ائمه الفاظ احاديث 
ع حـضرت آيـت اهللا العظمـي                  :معصومين نيست و همين مطلـب را فقيـه متتبـ 
 در تقريراتي كه توسط حضرت آيت اهللا اشـتهاردي مكتـوب گرديـده،              ;بروجردي

  :اند بيان نموده و فرموده
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  عدم تماميت اشكال در سند روايت 

 بـه خـاطر     2مرحوم آيت اهللا العظمي بروجردي، اين حديث را بنا بر نقل صدوق           
 هـر دو را  3ود علي بن العباس و قاسم بن الربيع الصحاف الكـوفي ـ كـه علّامـه    وج

ضعيف دانسته است ـ غير صحيح و ضعيف شمرده است، وليكن با توجه به اينكـه   
 بر نقل مرحـوم صـدوق در مـن ال يحـضره الفقيـه، در تهـذيب و                    اين روايت عالوه  

گرديده است و سند شيخ هـم  طور كه پيشتر اشار شد ـ ذكر    نيز ـ همان 4استبصار
 آمـده ـ صـحيح اسـت، پـس ايـن       5به محمد بن سنان ـ بنا بر آنچه در الفهرسـت  

  .باشد روايت، از نظر سند، صحيحه مي
17.~�$ ,�/��\�� ��
 0
 Ë\ �H��2  :�2�2}�� g�#$ : 0�= �	� K��C 3�:��
 KLb  

���5G` �D7 :k�� ���
�6 0�� ���F`�1 Å���6 ���K8 �D���� ����6 i e����	�� KLb � 2  
                                                 

ايـن روايـت بـا ايـن الفـاظ، از           : زند  اين روايت با صداي رسا فرياد مي      «؛  111ص  ،  )ميراث األزواج (تقريرات ثالثه   . 1
 داشته باشد، اين    :ينمعصومچنانكه هر كسي كمترين آشنايي با احاديث و كلمات نقل شده از             .  نيست 7امام

 7همانا گمان كرده است كـه از امـام  : به همين جهت در اول حديث گفتيم. كند داند و تصديق مي     مطلب را مي  
 .»نيده استش

� ³ّ  :در علل، طريق روايت به محمد بن سنان اين گونه است          . 2 � أWد �, ,� Pحـّدثنا ³ّ : ، قال)ر�� � عنه(حّدثنا ع
� العباس، قال ,� Pّعن ع ،Ýم ,Oعيل الÞإ � ، عن ³ّ �, �Vأ£, عبد� الكو � ,� : � بيع الـصّحاف، عـن ³ّ �, � الر ,� àحّدثنا قا

 ).4، سند حديث 231، ص 2الشرائع، ج علل  (.سنان
 .1444رقم  ، 367 األقوال، ص ↨خالصـ: نك. 3
 . 574 ، ح152، ص 4؛ االستبصار ج 1068، ح  298، ص 9تهذيب األحكام، ج . 4
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 نقـل   7بكير حـديثي را از امـام بـاقر        : گويد  موسي بن بكر واسطي به زراره مي      

برد، مگر آنكه سـاختمان       ها ارث نمي    زن از زمين خانه و ساير زمين      : كرده به اينكه  
هـا   شـود و سـهم او از آن   گـذاري مـي   هاي موجود در آن قيمـت      ها و چوب    و ستون 

زراره پـس از    . بـرد   هـا ارث نمـي      ين خانـه و سـاير زمـين       گردد و از زم     پرداخت مي 
  .هيچ شكي در اين حديث نيست: شنيدن اين حديث گفت

  اشكال در استدالل به روايت هفدهم

اشكالي كه به اين روايت وارد است، همان اشكال معارضه است كـه در روايـت                
  .دهم نيز گذشت
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 بـود را بـرايش      7 درخواست كرد كتابي كه به خطّ حـضرت علـي          7امام باقر 
 آن كتاب را درحـالي كـه پوشـيده شـده بـود آورد و در آن                  7بياورند، امام صادق  

سـپس  . برنـد   هاي شوهرانشان هيچ ارثي نمـي       زنان از زمين  : كتاب نوشته شده بود   
  . است6 و امالء رسول اهللا7به خدا اين خط علي:  فرمود7مام باقرا

  اشكال در استدالل به روايت هجدهم

ي سـند آن،       در سلـسله   3 اين روايت از نظر سند به خاطر وجود ابي مخلـد           :اوالً
 به جهت آنكه در اين روايت موضـوع حرمـان زوجـه،             :  ثانياً باشد؛ و   داراي ضعف مي  

k�2i� 2��=m  هـاي آبـاد و خانـه         ده شده و از نظر لغت، عقـار شـامل زمـين            قرار دا
 است و لذا بـا روايـاتي كـه موضـوع حرمـان در      k�2�mباشد، بنابراين، اخص از   مي
شود ـ   ها؛ چه باير و چه آباد مي ي زمين  قرار گرفته ـ كه شامل همه k�2c�mها  آن

                                                 
 .15، ح 6، باب 211، ص 26وسائل الشيعه، ج . 1
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باد و احيا شده؛ چه به هاي آ معناي عقار، زمين: مگر اينكه بگوييم. باشد معارض مي
صورت كشاورزي و چه بـه صـورت احـداث بنـا باشـد و در زمـان صـدور روايـات                      

هـاي بـاير و    هاي آباد و احيا شده بـوده و زمـين          هاي مورد تملّك افراد، زمين      زمين
در اين روايت �= m�k2در نتيجه، . آمده است احيا نشده جزو مملوكات به حساب نمي

باشند و     آمده است از نظر مصداق يكي مي       k�2i�m با لفظ    با آنچه در ساير روايات    
  .ديگر تعارضي وجود ندارد

  اشكال به تعارض و دفع آن

: توان گفت كه بين اين دو دسته از روايات تعارض وجـود نـدارد      به دو دليل مي   
هر دو دسته روايات، اگرچه يكي عام و ديگري خاص باشـد،            : اول اينكه گفته شود   

) هـاي آبـاد     زمين خانه و زمـين    (ارث زوجه از قسمتي از اموال زوج        موافق در نفي    
طوركه توافقِ در اثبات، بين دو كالم، موجب رفع تعـارض اسـت،               باشند و همان    مي

 كه هر   `��� �¦6 im�k 3��H1 �¦6 i� ~ :توافق در نفي نيز رافع تعارض است، مانند       
  . G�� 3��H1 ���� � ef#m������ ��kG باشد، يا دو صيغه، شامل عدم ضرب زيد مي

ذكر خاص در امثال اين موارد لزومي ندارد؛ چون امر به عـدم             : و اگر گفته شود   
ايـن ذكـر خـاص      : گوييم  در جواب مي  . گردد  ضرب زيد با وجود عام نيز محقق مي       

يكي اينكه ذكر خاص همراه با عام بـه خـاطر خـصوصيتي       : داراي دو احتمال است   
  .د داشته استاست كه نزد گوينده وجو

زنـد و در اينجـا ايـن          خاص، عام را تخصيص مـي     : دليل دوم اين كه گفته شود     
چون خاص است، روايات دالّه بر حرمان از مطلـق ارض را            ) روايت هجدهم (روايت  

گردد، و ما به اين       شود و تعارض رفع مي      زند و خاص بر عام مقدم مي        تخصيص مي 
  .كنيم روايت خاصه عمل مي

تواند رافـع تعـارض بـين ايـن دو دسـته از               ام از اين دو دليل نمي     كد  ليكن هيچ 
  .روايات باشد

طور كه در مناقشات بر استدالل به برخي روايـات            همان :عدم تماميت دليل اول   
���   : ي ارث اشاره شد، استثناي ارث زوجه از برخي اموال شوهر، استثنا از عموم آيه
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� �+�? �� �� �6 �� �8 �Y�
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و همچنـين اسـتثنا از قـول        ) شـود   ماترك ميت تماماً به ارث برده مي      (مفهوم ارث   

بوده است، پس اين گونه اسـتثنايي       ) عدم حرمان زوجه از تمام اموال شوهر      (عامه  
ذار، داللت بر حصر مستثني دارد؛ يعني ممنوعيت زوجه از برخـي            گ  از طرف قانون  
دهد كه شارع تنها به حرمان        نشان مي ) هاي آباد   زمين خانه و زمين   (اصناف زمين   

زوجه از همان موارد استثنا شده از عمومات، بسنده كرده اسـت و مـوارد ديگـر از                  
وهر، باقي خواهد بود    بقيه اموال، تحت شمول عمومات ارث زوجه از تمام ماترك ش          

هـا را نيـز ذكـر        بـود، بايـد آن      و اگر مقصود شارع، موارد و مصاديق ديگر هـم مـي           
باشند تـا متـوافقين       لذا ذكر اين روايات، از باب ذكر خاص بعد از عام نمي           . كرد  مي

  .قرار گيرند، بلكه هر دو دسته روايات در عرض هم و متعارض يكديگر هستند
    حرمانِ مطلق بـه وسـيله           الزمه :ماما كيفيت نقص دليل دو ي   ي تخصيص روايات

اين روايت، تـأخير بيـان از وقـت حاجـت اسـت؛ چـرا كـه ايـن روايـات در زمـان                    
 صادر گرديده است و همانطور كـه گذشـت بـا توجـه بـه شـرايط آن                   8صادقين

روزگار و مشقّت دسترسي به آن بزرگواران و اينكه آنان در مقـام بيـان احكـام اهللا                  
 7اند، بيان يك عام بدون بيان خاص در يك زمان و ذكر خاص در زمان امامِ                بوده

باشد كه امري قبيح است، بخصوص از         بعدي موجب تأخير بيان از وقت حاجت مي       
  .گذار طرف شارع حكيم و قانون

  گانه ادلّة اقوال شش

ي حرمان زوجه از اموال غيرمنقول زوج به          فقهاي عظام در بيان اقوال در مسأله      
بـا بررسـي كتـب فقهـي، اقـوال را بـه             : يك روش اين كه   : اند  و روش عمل نموده   د

هـا در ابتـداي بحـث، از ايـن روش            اند كه ما در بيـان آن        صورت رديف ذكر نموده   
  .  استفاده نموديم

با توجه به اقوال مختلف، دو عنوان كه قابـل تطبيـق بـر ايـن                : روش دوم اينكه  
                                                 

  .12ي  ، آيه)2(نساء . 1
 .همان. 2
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هـا   ين دو عنوان به بررسي اقوال و قايلين بـه آن          اقوال باشد را ذكر نموده و تحت ا       
زوجه از كدام يك از مـاترك زوج، ارث         . 1: اند كه اين دو عنوان عبارتند از        پرداخته

ي بـدون     آيا ممنوعيت زوجه از برخي مـاترك زوج، مربـوط بـه زوجـه             . 2برد؛    نمي
  شود؟ ي صاحب فرزند را هم شامل مي فرزند است يا زوجه

ز به جهت اينكه از هـر دو روش بـراي بيـان اقـوال اسـتفاده نمـوده                   در اينجا ما ني   
  .كنيم گانه انتخاب مي باشيم، روش دوم را جهت بررسي استدالل قايلين به اقوال شش

  زوجه از كدام يك از ماترك زوج، محروم است؟: عنوان اول

 در اين مسأله سه قول، بلكه با كمي تأمل و بررسي، چهار قول وجـود دارد كـه                 
با تتبع در بـين آراي فقهـا و         : فرمايد  گونه كه صاحب مستند مي      قول چهارم، همان  

   1.آيد ها به دست مي كتب آن
هـا بـدون       چه ايـن زمـين     ؛هاي زوج    زمين ي  ه عدم توريث زوجه از هم     :قول اول 

  و چه داراي درخت يا بنا      ، جو و غيره   ، مثل گندم  ؛زراعت باشند و چه داراي زراعت     
ارث هـا     آن  زوجه نـه از قيمـت      در هر صورت،   .غير ساختمان باشند   يا   و ساختمان 

 مثـل   ؛ از قيمت مصالح به كار رفتـه در سـاختمان           تنها وها    آن برد و نه از عين      مي
  .برد  ارث مي،ساختمانخود قيمت از   همچنينو.. . و، خشت آجر، پنجره،درب

  قايلين به قول اول

، قاضـي ابـن بـرّاج در        2 در خـالف   شـيخ : قايلين به اين قـول عبارتنـد از       برخي  
 عالمـه در    4محقّـق در شـرائع،    : چنين اين قول مختـار فقهـايي چـون          هم. 3مهذّب

 و فـيض كاشـاني در       7 است كه توسط شـهيد ثـاني در مـسالك          6 و ارشاد  5مختلف
                                                 

  .378، ص 19مستند الشيعه، ج : بنگريد. 1
 .131، مسأله 116ص ، 4الخالف، ج . 2
  .140، ص 2المهذّب، ج . 3
 .29 و 28صص ، 4شرائع اإلسالم، ج . 4
  .10، مسأله 56، ص 9يعه، ج مختلف الش. 5
 .125، ص 2إرشاد األذهان، ج . 6
 .184، ص 13ج مسالك األفهام، . 7
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  .  تقويت شده است1مفاتيح الشرائع
 را مقيد به    اند، زوجه   ناگفته نماند كه برخي از فقهايي كه قايل به اين قول شده           

 عالمـه در    2انـد؛ ماننـد محقّـق در شـرائع،          نداشتن فرزند از طرف زوج متوفّا نموده      
 اين قول مقيد را، به مشهور از متـأخرين نـسبت داده             4 و شهيد در مسالك    3قواعد
  .است

برد؛ چرا كه حرمـان در        ظاهر اين قول آن است كه زوجه از عين شجر ارث مي           
  .كند ن است و زمين بر شجر صدق نمياين قول متعلّق به نفس زمي

  ادله قايلين به اين قول و كيفيت استدالل به آن 

: از جملـه  . اند  قايلين به اين قول به برخي رواياتي كه قبالً گذشت، استناد كرده           
 كـه   5حديث دوم، حديث يازدهم، حديث اول و حديث پنجم، و همچنين روايـاتي            

هـا اشـياء ثـابتي ماننـد         هايي است كه در آن     اقتضايشان عدم توريث زوجه از زمين     
  .هاي آباد نه همه اراضي هاي آباد وجود دارد يعني زمين خانه، نخل و زمين
اقتـصار  : فرمايـد   ي استدالل بـه ايـن روايـات اخيـر مـي              در باره  6صاحب جواهر 

2
�ky كه تنها بر حرمان زوجه از        7رواياتيm   و k�2i� y�
2m   و k2��=m   و k2����� 2��=m 
اللت دارند، منافاتي با روايات دالّه بر حرمان زوجه از مطلق زمين ندارد؛ چون هر               د

كنند و از باب ذكر خاص بعـد از عـام             دو دسته از روايات بر نفي توريث، داللت مي        
   `��� �¦6 imj�k 3��H1 �¦6 i � ~: باشند؛ مانند مي

  اشكال در استدالل به روايات

ات، شرح آن گذشت، اشكال مـشترك در تمـامي          گونه كه در بررسي رواي      همان
                                                 

 .329، ص 3ج مفاتيح الشرائع، . 1
  .29 و 28، صص 4شرائع اإلسالم، ج . 2
  .376، ص 3قواعد األحكام، ج . 3
  .190  ص،13مسالك األفهام، ج . 4
  .16و  12،  5، 4، ح 6، باب 211  و210 و 207، صص 26وسائل الشيعه، ج : ك.ر. 5
 .213، ص 39ج جواهر الكالم، : بنگريد. 6
  .روايت هفتم، نهم، دهم، دوازدهم و سيزدهم كه در بحث از روايات ذكر گرديده است: اين روايات عبارتند از. 7
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در تعارض بـا اخبـاري كـه بـر      روايات حرمان زوجه ـ از نظر مرجوحيت اين اخبار 
هـاي اختـصاصي در    عدم حرمان داللت دارند ـ مخالفت با كتـاب اسـت و اشـكال    

هريك از روايات، به طور مفصل در صـفحات قبـل بيـان گرديـد، كـه در ادامـه از                     
نچـه كـه در ذيـل       جواب صـاحب جـواهر نيـز از آ        . شود  م خودداري مي  ي كال   اطاله

  .باشد  معلوم مي،روايت هيجدهم گذشت
هـا خانـه سـاخته شـده      هايي كـه در آن   زوجه از عين و قيمت زمين  1:قول دوم 

است، محروم و ممنوع است و تنها از قيمت ابنيه، آالت و مصالح به كـار رفتـه در                   
هـا و     مـزارع، بـاغ   :  اين، از عين ساير اراضـي زوج؛ ماننـد         عالوه بر . برد  آنها، ارث مي  

  .برد روستاها نيز ارث مي

  قايلين به قول دوم

   4. محقّق3 ابن ادريس و 2شيخ مفيد،: قايلين به اين قول عبارتند از

  استدالل براي قول دوم

براي اثبات قول دوم ـ اين قول، به قول شيخ مفيد و پيروانش معـروف اسـت ـ     
  :ه ذكر شده استدو وج

 اين وجه با سه دليل در كالم صاحب مـستند و صـاحب سـرائر بيـان                  :وجه اول 
  :شده است

ي امـوال     كنند بر اينكه زوجه از همـه         عموم آيات و روايات ارث داللت مي       :اول
برد، ولي اخباري هم وجود دارد كه مواردي از اين عمومات را اسـتثنا                زوج ارث مي  

باشـند امـا مـواردي كـه           جهت اختالف روايات، متفاوت مـي      اين موارد به  . كند  مي
ي اخبار بر آن اتفـاقِ        برد و همه    ها ارث مي   ها و نه از قيمت آن      زوجه، نه از عين آن    

. ها بناي مسكوني و خانه ساخته شـده باشـد          هايي است كه در آن      نظر دارند، زمين  
                                                 

 . گذشت89قول اول در صفحه . 1
 .687المقنعه، ص : نك. 2
  .276 و 275، صص 3  جالسرائر،: نك. 3
  .272المختصر النافع، ص : نك. 4
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دانند نـه از   ا محروم ميچنين اين اخبار، زوجه را تنها از ارث بردن از عين نهره      هم
بنابراين، بقيه ماترك ميت كه اخبار بر آن اتفاق ندارند، تحت شـمول             . ها قيمت آن 

  .مانند عام باقي مي
بنـابراين، در   .  اصل در ارث بري، ارث بـردن از تمـام مـاترك ميـت اسـت                :دوم

ه آن  اي بر مخالفت با اين اصل وارد شده باشد، بايد بر مقـداري كـ                مواردي كه ادله  
  . بر آن اتفاق دارند، اكتفا شود ادلّه

هايي كـه      بسياري از اخبارِ حرمان زوجه از ماترك زوج، تنها به ذكر زمين            :سوم
اند و اگر بـه جـز مـوارد ذكـر شـده، مـوارد                 ها خانه ساخته شده، اكتفا كرده      در آن 

 ديگـر،   به عبارت . شد  ها اشاره مي   ديگري نيز وجود داشت، بايد در اين اخبار به آن         
  .ذكر اين موارد در روايات متعدد داللت بر حصر مورد ذكر شده دارد

  اشكال به دليل اول

انـد و آن را رد نمـوده و           گانـه اشـكال كـرده       ي سـه     به اين ادلّه   1صاحب مستند 
دليل اول تمام نيست؛ زيرا آنچه باعث تخصيص عمومات كتاب و سنّت            : اند  فرموده

ي حجيت باشند و در ما نحن فيه، شما عمومات كتـاب            اي است كه دارا     است، ادلّه 
 ايـن اخبـار تنهـا    ـدانيد   ها را داراي حجيت مي را با اخباري كه آحاد هستند و آن

اند كه ساير اخبار نيز متعرّض اين مورد          هاي مسكوني را ذكر نموده      هاي خانه   زمين
ي  ساير اخبـار : گوييم بنابراين، ما نيز مي. زنيد اند ـ تخصيص مي  و موارد ديگر شده

انـد بـه دليـل اينكـه داراي           هـا دانـسته     ي زمـين    كه ممنوعيت زوجه را شامل همه     
توانند عمومات را تخصيص بزنند و در تخصيص تنهـا   مالكات حجيت هستند ـ مي 

مالك معتبر، حجت بودن خبر است، نه اينكه موارد تخصيص زده شده در روايـات       
  .متعدد وارد شده باشند

  كال به دليل دوماش

آنچه در فقه به عنوان يك قاعده مطرح است آن است كه در مخالفت بـا اصـل                  
                                                 

 .375 و 374صص ، 19مستند الشيعه، ج : بنگريد. 1
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بايد بر موضع دليل اكتفا نمود، نه بر موضع وفاق و در بحث ما دليل بـر تخـصيص                   
  .هاي مسكوني نيز، وجود دارد موارد ديگر به غير از زمين

  اشكال به دليل سوم

  موارد ي  ه الزم نيست هم   چون ،استناد قرار گيرد  تواند مورد     نمي دليل سوم نيز  
ذكـر   ي آن حكـم هـستند،       ي كه بيـان كننـده      روايات تمامي يك حكم در     و جوانب 

ه مـصاديق مختلـف يـك حكـم در          موارد زيادي در فقه وجود دارد كـ       گردد؛ بلكه   
   . شده استهاي متعدد بيان روايت

د استدالل كرده به ايـن       براي قول شيخ مفي    1 عالمه در مختلف    كه ناگفته نماند 
گونه استثنايي داللت     بدون هيچ ت   ما ترك مي   تمام زوجه از    ارث بردن  قرآن بر    :كه

دارد و تخصيص عمومات قرآن مخالف با ظهور قرآن اسـت و هرچـه بـر عمومـات                  
 ايـراد  از   ، اشكال بـه ايـن اسـتدالل       .قرآن تخصيص كمتري وارد شود، نيكوتر است      

  . گرديدروشنصاحب مستند به دليل اول 

  وجه دوم 

ـ     2در اين وجه كه از تقريـرات       اهللا بروجـردي    ت آيـ  مرحـوم ع   درس فقيـه متتب 
  :ازند كه اين چهار امر عبارته، ك گرديد به چهار امر تمس،گردد استفاده مي

 خـصوص  اسـت، بـه  ي مـسكوني  هـا  خانـه  در روايات، ��=m�k2 از   مقصود :امر اول 
يـا    3، مانند عقار الـدور    ؛استرت مضاف ذكر شده     صو  ها به  در آن  �=m�k2 كه   رواياتي

k2��=m   7فرمـايش امـام    ماننـد    ؛ديگـر آمـده اسـت     بـا مـورد      همراه :k �2c� �� K �
-�2��G���m4j  

خـي   اسـت كـه بـر     متعـددي    داراي معـاني     ��=m�k2اشكال اين امر آن است كه       

                                                 
 .10، مسأله 54، ص 9مختلف الشيعه، ج : نك. 1
 . 118 و 117، صص )ميراث األزواج(تقريرات ثالثه . 2
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ن معناي آن را   لغويي k�2� �#/m ند مان اي  اند و برخي ديگر معاني      دانسته: k_G.dm ,
kg.'�� y�?m        چـون   هم ؛ و هر چيزي كه براي آن اصلي باشد k2��m،    انـد   ذكـر نمـوده. 

 ،باشـند   كـه برخـي عـام و برخـي خـاص مـي             يداني متعد عبا توجه به م   بنابراين،  
�` �Wb�k e: بنـابراين .  زمين خانـه اسـت     ، در روايات  �=m�k2توان گفت كه مراد از       نمي

~i�?�i� P/
 ,~f?Ci�mj  
2
��ky هرواياتي كه مشتمل بر كلم     :امر دوم m    يـا k2����� 2���=m     هـستند داللـت 

   .باشد  خانه مسكوني مي،د بر اين كه مراد از اين دو لفظنكن مي
 حرمان زوجـه  اين روايات بر    نداشتن   داللت   : اوالً امر آن است كه    اين   اشكال به 

در حـالي    است، حجت    مفهوم لقب  :يمي بگو است كه از مطلق زمين موقوف بر اين       
  . باشد  نمي،است كه لقب داراي مفهومثابت شده  در جاي خود كه

 چرا كـه در ايـن روايـات         ؛ديگر تعارض ندارند  كا ي ب ،خاص و عام مثبتين    :و ثانياً 
 در روايـات ديگـر زوجـه را از          و ،برد  زمين خانه مسكوني ارث نمي      از  زوجه :فرموده

   . استمنع نمودهمطلق زمين 
برخي روايات، ارث نبردن زوجه را بـه مزاحمـت نداشـتن او بـراي               در   :امر سوم 

ساير ورثه معلَّل نموده است و روشن است كه اين علّت با ممنوعيت زوجه از زمينِ               
  . ي مسكوني متناسب است، نه هر زميني خانه

ها نيز    در ساير زمين    از طرف زوجه   مزاحمت  : آن است كه اوالً    امراشكال به اين    
`k0 اين جمله :  و ثانياً  است؛صادق   K�}?H K!��jjjm  ؛ چون در اين صورت     باشد  علّت نمي

 همين علت جريان داشته باشد و زوج از ارث           نيز جه زو ي  بايد در ارث زوج از خانه     
  .ي زوجه ممنوع باشد بردن خانه

 حرمـان زوجـه از مـاترك زوج،          روايات  در  اختالف  وجود  با توجه به   :امر چهارم 
 كرد و    اكتفا ،اشد ب روايات كه زمين خانه مسكوني    آن  ن مستفاد از    تيقّ قدر م  بايد به 

  .در موارد مشكوك نيز به عمومات آيات ارث تمسك جست
عي  مديضات زوجه از مطلق ار     به ممنوعي  قايليناشكال به اين امر آن است كه        

   نه اين كه شـك در      هستند،  ت زوجه از جميع اراضي زوج       ظهور روايات در ممنوعي
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ت ارث  ا به عمومات آي    بايد  موارد مشكوك  ييد در راد از روايات داشته باشند تا بگو      م
كردك تمس.  

  قول سوم

برد، ولي     ارث نمي  ، تنها از عين زميني كه در آن خانه ساخته شده است           ،زوجه
 ايـن قـول بـه       .بـرد   مي قيمتاً ارث   عيناً و  زوجترك   از قيمت همين زمين و ساير ما      

آن را قولي قوي دانسته و عالمـه         2روف است و صاحب كفايه    مع 1قول سيد مرتضي  
كن اين قول را نيز نيكو شمرده       يانتخاب نموده ول   هر چند قول اول را    ،  3در مختلف 

  .است

   قول سومداليل

 كـه    آنچـه  بـين   جمع بين عمومات آيات و اخبار ارث و        ،دليل سيد بر اين قول    
 كه روايات ،ز اموال غير منقول زوجحرمان زوجه اـ اند   اصحاب بر آن اجماع نموده

  .باشد  ـ مي بر آن داللت دارد نيزحرمان

   1دياشكال به استدالل س

اسـت    صحيح يكن جمع ي ل ست، روشي معتبر نزد فقها    ،ههر چند جمع بين ادلّ    
جمـع  «ت و اجماع باشـد و بـه قـول معـروف             كه داراي شاهد معتبر از كتاب وسنّ      

 چـرا كـه     نيست؛ل و شاهد معتبري بر اين جمع         در اينجا هيچ دلي    ، نباشد »عيتبرّ
1كنند بر اين كه ارث زوجـه          مي عمومات آيات ارث داللت   

4
1 يـا  

8
از اعيـان مـا      

ها بـه زوجـه      و اين كه در مواردي، به جاي عين ماترك، قيمت آن            است ترك زوج 
ت نـشده و سـالمت آن عمومـات كـه بقـا بـر               پرداخت شود، عمل به عمومات آيـا      

عمومشان باشد از بين خواهد رفت؛ چون عمومـات بـر ارث بـردن زوجـه از عـين                   

                                                 
  .585االنتصار، ص : ك.ر. 1
  .860، ص 2 األحكام، ج ［كفايـ:  ك. ر. 2
  .10، مسأله 54، ص 9مختلف الشيعه، ج : نك. 3
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 ، از عـين    توريـث  ي   الزمـه  : گفتـه شـود    اگـر . ماترك داللت دارند و نه از قيمت آن       
ـ      اگر   چرا كه     هست؛ توريث از قيمت نيز     ،ق بـه كـسي باشـد      عين هـر چيـزي متعلّ
 زوجـه   :كنند بر اين كه     مي  عمومات داللت  ،اين  بنابر .ق به اوست  قيمت آن نيز متعلّ   

1
4

1يا   
8

  و روايـات حرمـان داللـت       بـرد   را ارث مي  از عين و قيمت ما ترك زوج         
 از قيمـت  ولـي    محروم اسـت      زوج  زوجه از عين برخي ما ترك      :كنند بر اين كه    مي
عين  نسبت به ارث را    شمول عمومات    ي   حرمان دايره   روايات لذا،. برد  يها ارث م   آن

 اقلـي    حد يزند و اين تخصيص تخصيص      مي  تخصيص  تضييق و   ما ترك زوج   برخي
  .شود محسوب مينسبت به عمومات 

ي را ارث   مـال  عـين    ي كـس  اگـر  :شـود    گفته مي   اين كه  :در جواب خواهيم گفت   
بـر   مالكيـت    ، ايـن  ن را نيز مالك اسـت      قيمت آ   چيزي هست، پس   يا مالك  برد مي

 مـت،  اصل بـر مالكيـت عـين اسـت و قي           ، در مالكيت  چون ؛باشد  نمي قيمت اصيل 
ست كـه   يـ  اين گونـه ن    به عبارت ديگر،   .استچيز  بر عين آن    امري فرعي و وابسته     

 يديگـر  يكـي قيمـت و       ؛وضع كرده باشد  دو امر جداگانه    اشيا  مالكيت بر   شارع در   
توانـد    شـخص مـي    : بايد بتـوان گفـت     عي وجود داشته باشد،   ، و اگر چنين وض    عين

 ، بنـابراين  . وهذا كمـا تـري     . آن نباشد   مالك عينِ  ي باشد ول  ماليمالك قيمت يك    
وقتي شارع  پس  . فرع عين است   ، عين اشيا است و قيمت      مالكيت ، در مالكيت  اصلِ

 منـع از    ي   الزمه چون ؛منع نموده است  تبعاً  د از قيمت آن نيز      ن منع ك  مالياز عين   
  . خواهد بود منع از فرع نيز،اصل

 ما يـك    ، شاهد ودليلي وجود ندارد    ،بر اين جمع مورد ادعا     شدروشن  اكنون كه   
  قدم 

 ، شـاهد و دليـل معتبـري نـدارد         ، نه تنها اين جمع    :يميگو  مي يم و يآ جلوتر مي 
   1روايات برخي بلكه

ـ      دليل ،كنند  كه بر ممنوعيت زوجه از قيمت اراضي داللت مي         ت  بر عـدم تمامي
   .دنباش نيز مياين جمع 

                                                 
، 6، بـاب  209ص ، 26ج وسائل الشيعه، : ك.و جهت اطالع بيشتر  ر.  كه گذشت14 تا 11ي    روايات شماره : مثل. 1

 . 9 و 3، 2ح 
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  1يد مرتضي ستقويت استدالل

همان طور كه گذشـت، برخـي بـراي عـدم صـحت جمـع مـورد ادعـاي سـيد            
ت او حتـي از قيمـت زمـين اسـتناد                روايات به   vمرتضي حرمان زوجه و ممنوعيـ 

 اناخبـار حرمـ   ؛ چرا كـه     باشد وارد نمي اند، وليكن اين اشكال بر سيد مرتضي          كرده
 . و سيد مرتضي اصوالً حجيت خبر واحد را قبول نـدارد           اخبار واحد هستند  مطلق،  

، بلكه توانند عمومات را تخصيص بزنند   به نظر سيد مرتضي اين اخبار نمي       ،اين بنابر
  .تخصيص زده است ـ با توجيهي كه گذشت ـ  عمومات را با اجماع فقهاايشان

  رد جواب از اشكال 

  .باشد  نمي تمامطريقل سيد مرتضي به سه  استدال و تقويتدفاع
 :اند  فرموده 1طور كه برخي فقها     بلكه همان  ،باشند  نمي  اخبار آحاد  ، اين اخبار  .1

 واحـد   هاي خبر ،اين اخبار كه   بپذيريم اگر   : وثانياً ؛ متواتر معنوي هستند   ،اين اخبار 
لـت بـر    د كـه دال   نباشـ   مـي  و محفوف با قرائني     همراه گوييم اين اخبار    ، مي هستند

و سيد مرتضي نيز اين گونه اخبار         نمايد ها مي   آن تصح  را حج  ص كتاب ت و مخص 
ت ايـن   بـر صـح   اي     خود قرينـه    نيز داند و فتاواي اصحاب بر طبق اخبار حرمان        مي

  اخبار بر اساس نظر سيد مرتـضي هـم        لذا، اين    .ستت آنها اخبار و حجي،  ص  مخـص
  .دنباش  ارث ميعمومات

ـ فقط بر حرمان زوجه از عـين مـاترك          م كه اجماع فقها      ما قبول نداري   .2 ق تعلّ
 3ع فتاواي فقهـا و از تتبنموده  تصريح 2 مسالكباحصانكه بلكه ـ چن   باشد،گرفته

  .باشد هر دو مي ، اجماع شامل حرمان از عين و قيمت ـشود  ميظاهرنيز 
همانطور كه گذشت، استدالل سيد مرتضي زمـاني صـحيح اسـت كـه در        .3
يكي توريث از عين و ديگـري توريـث از          : رث دو امر مورد توجه قرار گيرد      باب ا 

اجماع بر عدم توريث از عـين قـايم         : توان گفت   لذا باوجود اين نكته مي    . قيمت

                                                 
 .378، ص 14رياض المسائل، ج : نك. 1
  .184، ص 13مسالك األفهام، ج . 2
  .374؛ و أبي الصالح حلبي در الكافي في الفقه، ص 141 و 140، صص 2ج قاضي ابن برّاج در المهذّب، :  مانند. 3
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كند ـ به حال خود   شده است و توريث از قيمت ـ كه عمومات بر آن داللت مي 
رث، چنين تقسيمي   در باب ارث، نسبت به مال اال      : اما بايد گفت كه   . باقي است 

ي شارع وضع گرديـده اسـت، مالكيـت بـر             وجود ندارد، بلكه آنچه كه به وسيله      
ي شارع    عين به وسيله توريث است كه مالكيت قيمت، فرع آن مالكيت مجعوله           

است كه با حكم به عدم مالكيت عين به وسيله توريث، حكمِ به عدم مالكيت از 
  .شود قيمت نيز مي

  1قول چهارم

 زوجـه از عـين      ،ايـن قـول     بنابر : با اين تفاوت كه    ،است  مانند قول اول   اين قول 
 اين قول را    .برد  مي ارثها    آن برد و تنها از قيمت     ارث نمي و نخل   ) درختان(اشجار  

و فخر  اند     قول مشهور قرار داده    3 ايضاح الفوائد   و فخرالمحقّقين در    2قواعدعالمه در   
 نـسبت   ،قبول نموده و آن را به پـدرش عالمـه         را   در ايضاح اين قول       نيز قينالمحقّ

  . داده است

   قول چهارمداليل

  :دليل استدالل شده است به چند ، به موارد حرمان�R�m�k2براي اضافه نمودن 
1 .@��'= �D 0= ,r�/�� 0ª �&.&� 7~�$  :~\�H _?G"� :k e���	�� 0��Hi

P�	��� ��n��� e�	'�� �".$ K0�� 3��.R 2��G�� 0mj4 
 قيمت اشـجار را     7 اين كه امام   :اند ت استدالل به اين صحيحه فرموده     در كيفي 

  اشـجار  از خود عـين   ها    آن  بر اين كه   كند  مي داللت   حق زنان قرارداده، به صراحت    
  . برند ارث نمي

 از اعيـان جـذوع      ات زوجـ  :تصريح شده است به اين كه     ها    آن  اخباري كه در   . 2
                                                 

 . گذشت99قول سوم در صفحه . 1
  .376، ص 3قواعد األحكام، ج . 2
 .240، ص 4إيضاح الفوائد، ج . 3
 .16، ح 6  ، باب211ص ، 26  ج، وسائل الشيعه. 4
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    1.برند ارث نمي
 زوجه  : زوجه تعليل شده است به اين كه       نسبت به حرمان   2روايات در برخي    . 3

ت سـنگين   را به خانه بياورد كه بر اهل مي       اي    نتواند فرد غريبه  مجدد   بعد از ازدواجِ  
ـ  كنـد وآن را از    ايجـاد    خانه تغييـر و تبـديل         در  يا اين كه زوجه نتواند     ،باشد ز حي

 نمـودن آن موجـب سـقوط        يمتقـس ) شـجر ( و در رابطه بـا درخـت         انتفاع بياندازد 
  .گردد باشد، پس اين روايات شامل شجر نيز مي درخت از حيز انفتاع مي

جواب هر يك از استدالالت فـوق از مبـاحثي كـه در             : الزم به توضيح است كه    
  .گردد نقد و بررسي راويات پيشين در اختيار قول مختار آورده شد، روشن مي

ي بدون    بعضي ماترك زوج، مربوط به زوجه      آيا ممنوعيت زوجه از      3:عنوان دوم 
  شود؟ ي داراي فرزند را هم شامل مي فرزند است يا زوجه

  :  دو قول وجود داردمسألهدر اين 
 كـه   .كه از زوج داراي فرزند نباشـد      اي     حرمان اختصاص دارد به زوجه     :قول اول 

 شـهيد   . اسـت  5عالمه در قواعـد   و   4ق در شرائع   محقّ :ي چون ي مختار فقها  ،اين قول 
  سـپس   و .رين اسـت   بـين متـأخّ    ، مـشهور  اين قول : وده است  فرم 6در مسالك ثاني  

  . در اين قول اشكال نيست:فرموده

  ت استدالل يفيك

ليـل  ق موجـب ت   ،ايـن تفـصيل   ؛   اوالً : به اين كـه    اند براي اين قول استدالل كرده    
k� K0� �Wb A/=�� ��� K0 :هن ابن اذي  ي  صحيحه؛   و ثانياً  ،باشد  مي تخصيص در آيه شريفه   

y�
��� 0m7به اين قول صراحت دارد ،.  
                                                 

 . 16 و 6همان، ح : نك. 1

 .15همان، ح : نك. 2

 . گذشت89عنوان اول در صفحه . 3

 .29 و 28 صص  ،4شرائع اإلسالم، ج . 4

 .376، ص 3قواعد األحكام، ج . 5

  .192ص  ،13مسالك األفهام، ج . 6
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  رد استدالل

  :يستتمام نوجه  دو  استدالل بهاين
وجـود  دليلـي  مورد قبول است ـ   كه  ـ صبا توجه به وجود مخص،  اوالً :وجه اول

 آن باشد، بلكه آنچه مضرّ محـسوب         بهتر از زياد بودنِ    ، تخصيص  كه كم بودنِ   ندارد
  .كثر و نادر بودن مخصص استشود تخصيص ا مي

 منجربـه   پيدا كند،   غير ذات ولد   ي   حرمان اختصاص به زوجه    ي  هاگر ادلّ ،    و ثانياً 
 يكــي تخــصيص در عمومــات ارث الزوجــه و ديگــري :خواهــد شــددو تخــصيص 

 نيز عام ها    آن مطلق هستند و بسياري از    ها    آن تخصيص در روايات حرمان كه اكثر     
  . ده استش باعث كم شدن تخصيص ن استدالل،اين ، بنابراين.باشند مي

 7امام به    روايت  مقطوع است و سند    )ي ابن اذينه    صحيحه (اين خبر  :وجه دوم 
 ايـن  ظهور بلكه ،كرده استن اتصال پيدا  ـ  غير آن نه نه به اضمار و،نه به تصريحـ 
 ما  :دو اگر كسي بگوي    .ه باشد ن كالم وفتواي ابن اذي    ، آن است كه اين     از روايت  هرقف

 مظنـون الروايـه     :يميگـو  جـواب مـي   در   . اسـت  7ظن داريم كه اين كالم از امـام       
  .ت باشدتواند حج نمي

   اشكال سندي دفع

   :اند  دو وجه ذكر فرموده،ت آنحجي و 7براي انتساب اين حديث به امام
 راوي   است كه در مورد    يمقطوعات ومضمرات ،     همانند مرسالت  ،اين مقطوعه  . 1

 نقل 7 باالتر از آن است كه از غير امام معصومنشده است كه شأن آنا   گفته  ها   آن
ـ       ، بنابر اين  .حديث نمايند  و ابـن اُذينـه      ت اسـت   اين احاديث از چنين افرادي حج 

  .يكي از اين افراد است
  . دكن  ضعف سند را جبران مي، شهرت اصحاب. 2

    بر دفع اشكال سنديجواب

ن مقطوعه، ظاهر كالم آن اسـت كـه ايـن           جواب اول تمام نيست؛ چرا كه در اي       
مـضمرات و مقطوعـات      ي جاريه در مراسيل، و      اذينه است و قاعده    بيان، فتواي ابن  
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 7علم به خالف اين كه اين روايت از امام معصوم         ها    آن هم درصورتي است كه در    
است وجو نداشته باشد، درحالي كه در اينجا ظهور كالم دليل بر روايت نبودنِ اين               

  .  استكالم
  شـهرت  ـ گونه كه در بيان اقوال گذشت همانتمام نيست؛ زيرا ـ  دوم نيز وجه 

  هـم  ترحقـق ايـن شـه     ت بلكه   ، وجود ندارد  ،ي كه بتواند جابر ضعف سند باشد      لقو
  ذات ي   زوجـه   به عدم فرق بين    قايل كه بسياري از اصحاب      براي اين  ؛ممنوع است 

 2، شـيخ مفيـد    1، كلينـي السـالم   ا↨ـاز جملـه ثقـ     ؛باشـند  مـي   و غيـر ذات ولـد      ولد
  .اند بر عدم فرق نموده اجماع ي ادعاديگران، و 4 شيخ در استبصار3، سيدمرتضي 

 ـ   حرمـان بحث در )صاحب فرزند و چه بدون فرزندچه  (زوجه مطلقاً :قول دوم
  ـ ... عين و قيمت و ابنيه و اشـجار نظر اختالف موارد حرمان نزد فقها از  بهبا توجه

 شـيخ   5كلينـي، االسـالم   ↨ـثقـ  : به اين قول عبارتنـد از      قايلين .روم است از ارث مح  
عـاي   بـر آن اد    9 و ابـن ادريـس در سـرائر        8 و شيخ در خالف    7.  سيد مرتضي  6مفيد،
  . اند  نموده نيزاجماع

  ت استدالل يفيك

در صورتي كـه مـا اصـل حرمـان را قبـول      ـ ي است  براي اين قول كه قول حقّ
  :كه عبارتند از ذكر شده ـ داليليكنيم 
قيـد  هـا     آن كه در ها    آن  از  زيادي عموم تعداد   اطالق جميع روايات حرمان و     .1

ـ   ا ، كه اين  ده است ش ذكر ن  » يا نبودن  ذات ولد بودن  « مـستفاد از    تطالق و عمومي 
                                                 

 .127، ص 7الكافي، ج . 1

 .687ص المقنعه، . 2

 .585االنتصار، ص . 3

 .154 ص  ،4االستبصار، ج . 4

  .127 ص  ،7الكافي، ج . 5

  .687 ص  ، المقنعه. 6

 .585ص  االنتصار، . 7

  .131 و 130ي  ، مسأله116 ص  ،4الخالف، ج . 8

 .276، ص 3  جالسرائر،. 9
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  .باشد  ميالفصترك استكلمه النساء ـ كه به صورت جمع آمده است ـ و 
`k0 : ماننـد  ان، حرم  برخي روايات  يل وارد شده در    تعل .2 K�}�?H K!���m و  k 0��"H i

_'#$ � £:.�6m نمايد  كه داللت بر حرمان مطلق زوجه مي.  
 تـوان  اقـل مـي     ال ،باشند اين جمالت علّت مي   كه   اگر قبول نكنيم     :ناگفته نماند 

  ـ گذشـت  طـور كـه   همانـ را حكمت دانست كه بر اساس حكمت بودن نيز  ها  آن
  .  دارد»ه ذات ولدب«داللت بر عدم تقييد زوجه 

 بن مـسلم و زراره      محمد ي  هحو صحي ) روايت پنجم ( خمسه   فضالي ي  صحيحه
، حكم شده است بـه اينكـه زوجـه از عـين             كه در اين دو روايت    ) روايت سيزدهم (

1برد ولكن سهم زوجه چه سهم او          زمين ارث نمي  
4

1باشد و چه سهم او       
8

باشد  
 است كه   روشنو  شود    از قيمت بناء و ادوات به كار رفته در خانه به او پرداخت مي             

1فرض  
8

 پـس اگـر در     ؛ باشد فرزند داراي    متوفّا در صورتي است كه زوجه از زوج       
فرزنـد دار    (عدم ذات ولد بودن   «قيد  از عين و قيمت زمين،       حرمان زوجه    ي  مسأله

بر گرديد چرا كه     ذكر مي  ، بايد در اين دو روايت فقط سهم        بود اخذ شده  ،»)ننبود
 خانـه و    زمـينِ (زمـين   مطلـق   ي ذات ولد از ارث بردن از          زوجه اساس ادعاي شما  

1با توجه به ذكر سـهم       باشد حال آنكه اين دو روايت        محروم نمي ) ها ساير زمين 
8

 
كند كه هر چند زوجه داراي ولد باشد باز هـم فقـط از               مي به صراحت تأكيد  زوجه  

و بـه   بـرد     برد و از عين و قيمت اراضي ارث نمي         قيمت بنا و ادوات و آالت ارث مي       
براي زوجـه در ايـن       ذكر سهم االرث   عبارت ديگر چنانچه ادعاي شما صحيح باشد      

 از قيمت و هـم      همبايد  زوجه ذات ولد    شد؛ چون بنا بر قيديت،        با  دو روايت لغو مي   
كنند بر ايـن   ، حال آنكه اين دو روايت داللت مي   از قيمت   فقط برد نه باز عين ارث    

كه زوجه، چه صاحب ولد باشد و چه نباشد فقط از قيمت ابنيه، آالت و ادوات ارث          
  . برد برد و از زمين مطلقاً ارث نمي مي
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  برد؟ رث ميبه طور كلي ا  زن از شوهرچرا: جستار هفتم/ دفتر دوم 

  هفتمجستار 

   )در صورت انحصار(  زن از شوهرچرا

  برد؟ به طور كلي ارث مي

  
  
  

  در آغاز

ر فقهـاى   مـشهو  نظـر  كه دارد اى قانون مدنى در باب ميراث زوج و زوجه، ماده        
  .كند يشيعه نيز با آن همراهى م

ه، به غير از زوج يـا زوجـ       در صورت نبودن هيچ وارث ديگر       «بر اساس اين ماده     
 بقيه و را، خود نصيب فقط زن ليكن و برد  خود را مى  شوهر تمام تركه زن متوفاى      

  1.»است وارث بال مال حكم در شوهر تركه
 اين علّت كه رسد مى ذهن به پرسش اين درنگ،  با مالحظه اين ماده قانون، بى     

 خـويش  همـسر  وارث تنها كه ـ را مردى االرث  سهم بر مازاد اگر چيست؟ نابرابرى
                                                 

  .م.  ق949ماده . 1
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 كـه  را ميراثى و شود  رد زن اين ترتيب اتخاذ نمى     مو در چرا دهيم، مى او به ـ ستا
وارث بيـ  تركـه  همانند بايد آورده، فراهم سختى به او كنار در و شوهر يارى با خود

  به ديگرى بسپارد؟
پاسخى كه بتواند ذهن عدالت جوى انسان را قـانع و سـاكت كنـد، بـراى ايـن                   

 اسـتوارى اسـالم و      پايـه  را عـدالت  كـه  فقيهى رو، ينا از؛  رسد پرسش به نظر نمى   
 آيـا . رود مـى  حكم اين مستند سراغ به داند، اسالم را استوار براى تحقق عدالت مى      

 دقيـق   مصالحي آن براى و خواسته گونه  اين شريعت و است شرع حكم آن، مستند
منـشأ  و عميق انديشيده است و يا استنباط گروهى از فقيهان با شرع درآميخته و               

 حكم اين مستند فقهى هاى اين حكم شده است؟ در صورتى كه اجتهاد و برداشت         
  .ضرورى است آن تبديل و تغيير باشد،

بديهى است كه هيچ فقيه و حقوقدانى در جستوجوى عدالت آزاد نيست، بلكـه              
 قواعـد  غالـب  و يابـد  تحقـق  حقـوقى  يـا  و فقهى نظام درون در بايد او هاى آرمان
 و حقوقى هاى جى در انديشه  سن  مصلحت هيچ كه است صريح چنان ارث به مربوط

 كـرّ  ياراى را فقيهى هيچ و ندارد، زمينه آن در را تحول ايجاد توان فقهى احكام يا
شـود، در مـورد حكـم ايـن          ث مـى  اما آنچه كه باعـ     .نيست باب اين احكام در فرّ و

وص بـه آن    دست از تالش باز نـداريم، مـستنداتى اسـت كـه در ايـن خـص                مسأله  
تمسك شده است كه به نظـر قابـل بحـث و بررسـى مجـدد و دقـت و موشـكافى                      
فقيهانه است؛ هرچند بازنگرى در چنين احكامى نيازمند توجه به نكاتى است كـه              

  :از آن جمله
 بدون ترديد، رأى و فتواى فقيه براى مكلف حجت شـرعى و عقلـى اسـت     .يكم

  .استالزم و واجب كه تبعيت از آن 
 ـ قدس اهللا   كه توسط فقيهان پيشينعظيمى هاى زوم پاسداشت سرمايه ل.دوم

 گردآورى شده است و زحمات طاقت فرسايى كه در راه حفظ و صيانت اسرارهم ـ 
�'�« كه نيست؛ پوشيده كسى بر اند از آن كشيده شده 0z P45��«.  

است كه بـدون آن، ايجـاد       ه و شريعت واقعى، ضرورتى      تميز بين رأى فقي    .سوم
؛ نيـست  پـذير   هرگونه تحول در نظام فقهى و نيز نظام حقوقى مبتنى بر آن امكـان             
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 »فتوا« كه است حاكم فكر اين و دارد وجود اذهان در تصور اين كه زمانى تا يعنى
 و اسـت  فقيـه  »فتـواى  «در منحـصر  واقعـى  شريعت و است سنت و شريعت عين

 تعـالى  و تبـارك  خداوند احكام و شريعت با مخالفت آن، با علمى و نظرى مخالفت
 شود و هرگونه كنكاش در اين زمينه كه تجـاوز بـه حـريمِ ممنـوع تلقـى                   انگاشته

گردد، امكان هرگونه اصالح و يا تحول در فقه را از ما خواهد گرفـت و بـه معنـاى                    
 اسـت؛   علميـه  هاى انسداد باب اجتهاد و مرگ تحقيق و ختم تفقه و تعطيلى حوزه           

 بـا  اى  بخش مهمى از منابع و مـوازين شـرعى بـه گونـه             در حالى كه بايد پذيرفت    
 و اسـت  شـده  مشكل آن بازخوانى امكان كه آميخته هم در پيشين فقيهان فتاواى

 هـاى  دوران در فقيهـان  هـاى  آرمـان  و ها انديشه و عقلى استنباط زاده كه احكامى
 بـا  مخالفـت  مثابـه  به آن با مخالفت كه درآميخته شرع با چنان آن است، طوالنى

  .شود پنداشته مى» نه مخالفت با نظر و فتوا«رع ش
حركت و سير در نظام فقهى و رعايت منابع و موازين صحيح اجتهـادى               .چهارم

با پذيرش اجتهاد پويا و زنده همراه با زمان، الزمه حركت با زمان و مقتـضيات آن                 
عنـصر  است؛ چراكه فضاى جديد و تحوالت نو نيازمند اجتهادى است كه تأثير دو              

زمان و مكان را در اجتهاد بپذيرد و تأثير اين دو عنصر در اجتهاد، نيازمند شناخت 
اجتماع و پذيرش آثار اجتماعى نظر و فتوا است و اين امـر پاسـخگوى بـسيارى از                  
مشكالت تازه ماست كه توجه به آن آفاق جديـدى از فقـه را بـه روى مـا خواهـد                     

 چرخـه در حـال حركـت جامعـه          از ىمانـدگ   عقـب  بـه  آن، بـه  توجهى  گشود و بى  
  .انجامد مى

  مرورى بر اقوال در مسأله و برخى مستندات آن

 باشد، چنـد  7در مورد صورتى كه وارث ميت منحصر به يكى از دو زوج و امام  
  :قول وجود دارد

حرمان امام از ارث و رد مازاد بر فـرض يكـى از دو زوج بـه آنـان بـه                      .قول اول 
  .باشد 7امام غيبت و حضور زمان در فرقى كه ؛ بدون اين»رد«عنوان 

از جمله مستندات اين نظريه روايت صحيحى از ابوبصير است كه در آن چنين              
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  :آمده است
K@� �'= �D 0=7~�$ , :_� g#$ :~��$ ,_�6D�� >��6� -�� P`2 :k��� ~��z�m ,

g#$ :~�$ ,�F`�1 g��6 � g6� �D�� :k_� ~�z�m;1 
: مردى از دنيا رفته و وارث او همسرش است؟ امام فرمود          : من از امام پرسيدم   «

مال بـراى   : زنى از دنيا رفته و شويش مانده؟ فرمود       : عرض كردم . مال از آن اوست   
  .»اوست

 است كه در اين زمينه چنـين بيـان داشـته             �	G_از قايالن اين نظريه مفيد در     
  :است

k �2 g."#� ��'�i � ¹�H�$ |��1c� Y � �̀ \ �H � �W�|��1i� <= _�q�� [$�
m;2 
 نـه  و نسبى وارث نه نباشد،  ديگرى هرگاه براى متوفى به غير از زوجين وارث       «
  .»شود مى داده زوجه يا زوج همان به تركه باقى سببى، وارث

 بـين  كـه  است؛ بـدون آن  7 مازاد بر فرض هر كدام از آنان از آن امام .قول دوم 
  .باشد داشته وجود تفاوتى غيبت و حضور زمان

 7مستند اين نظريه اصل و ظاهر آيه و روايت جميل بن دراج از امـام صـادق                
  :است كه فرمود
k_`�1 i � |�1 <= K���� L\�Himj3 

اين نظريه، به صورت مشخص، به فقيهى منتسب نشده است، اما در قواعـد بـا                
  4.وجود قايل براى آن را منتفى ندانسته است» قيل«كلمه 


	�«عبارت  و در ايضاح با     �&�� �G
 0= :��!� [$�'�� L\�H _a� «    وجود اصـحابى را
   5.كه قايل به اين قول باشند، تأييد نموده است

 شوهر است، بدون فرق بين زمان حضور و غيبت،          7امام اگر شريك    .قول سوم 

                                                 
  .568 ح ،15 ص ،4ج ؛ االستبصار، 1056 ح ،295 ص ،9 ج التهذيب،. 1
  .691المقنعه، ص . 2
  .8، ح 3، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث األزواج، باب 199، ص 26، ج ↨ـالشيعوسائل . 3
  .357، ص 3قواعد االحكام، ج . 4
  .237، ص 4لفوائد، ج ايضاح ا. 5



 رويكردي به حقوق زنان  492

 اسـت؛  امام ؛ و اگر زوجه باشد، مازاد بر فرض او از آن          شود مى تمام تركه به او داده    
 اجماعى كـه از    بر عالوه نظريه، اين مستند .7رق بين حضور و غيبت امام     بدون ف 

  2. رواياتى است كه ابوبصير ناقل اكثر آنهاست1سرائر، انتصار و تنقيح حكايت شده
  .اين نظريه مشهور بين فقهاست

 مازاد و باقى مانده ارث زنى كه تنها         »رد« خصوص در گفت توان در مجموع مى  
 كه موضوع اصلى بحث و محلّ كنكاش ما در اين نوشـته             وارث شوى خويش است،   

  :هستيم رو روبه رويكرد سه با باشد، مى
  . پذيرش و يا انكار محدود.3  پذيرش،.2 انكار، .1

 مازاد بر فرض زن را به او بـدهيم          كه   يعنى عدم پذيرش اين    ):انكار(رويكرد اول   
  .نماييم واگذار المال و باقى مانده را به امام و بيت

 يعنى پذيرش اين كه زن نيز مانند مردى كه تنهـا وارث             ):پذيرش (دومرويكرد  
 مـرد  و زن بـين  تفاوتى جهت اين در و برد،  همسر است، باقى مانده از فرض را مى       

  .نيست
 به اين معنى كه نه به طور مطلق بپذيريم         ):انكار و پذيرش محدود   (رويكرد سوم   

لكه بپـذيريم كـه زن در زمـان غيبـت امـام             و نه آن را به طور كلى انكار نماييم، ب         
 زمـان  در كـه  كنـيم  قبـول  و شـود   ، مانند مرد، تمامى تركه را مالك مى       7معصوم
 از تركه مابقى و شود  ىنم مالك را خويش فرض از بيشتر چيزى زن 7امام حضور

  .است 7امام آن
پس از بيان اقوال مختلف و قايالن به آن و ذكر برخـى مـستندات ايـن اقـوال،                   

اما پيش از آن، تذكر     . ول مختار خود را بيان كرده، به داليل آن خواهيم پرداخت          ق
  .چند نكته ضرورى است

مازاد از فرض شـوهر بـه او و دادن مـازاد از             » رد«يعنى  » قول سوم  «:نكته اول 
 در زمان حضور و غيبت نظريه مشهور است كه قانون مدنى در 7فرض زن به امام

 ميـراث  در مـدنى  قانون 949 در ماده . عل گرديده است  باب ميراث بر اساس آن ج     
                                                 

  .181، ص 8 ج ،↨ـمفتاح الكرام. 1
  .4 و 3، أبواب ميراث األزواج، باب ، كتاب الفرائض و المواريث26، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
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  :است آمده چنين زوجه و زوج
در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن               «
 حكم در شوهر تركه بقيه و را خود نصيب فقط زن ليكن و برد، مىاى خود را    متوف
  .»بود واهدخ ـ 866 ـ ماده تابع و وارث بال اشخاص مال

  : آمده است866و در ماده 
  .»در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفا راجع به حاكم است«

در آن بـه رد      كـه  مـشهور   قسمت اول قول سوم، يعنى همان نظريـه        :نكته دوم 
 اسـت،  شـده  پذيرفتـه  نيز قانون ماده در و نمايد مى تأكيد او هب زوجمازاد از فرض    

 غيـر  داليـل،  و مـستندات  اساس بر و است چهارم و سوم و دوم قول بين مشترك
 و  u�?a�2�2 در سـيد  ايـشان،   و شاگرد  b1=!� در مفيد شيخ كه است اى خدشه قابل

 در حلّـى  و �5	.�_  و ابـن زهـره در      ���4�1  و �3�?'�u�2 در طوسى شاگرد سيد، شيخ  
���Ì6اند نموده آن بر اجماع  ادعاى.  

 از شـوهر  و زن فـرض  و االرث   سهم  درباره  بنا بر آنچه در قرآن كريم      :نكته سوم 
 نداشـته  فرزنـدى  زن كـه  صـورتى  در خويش، همسر از شوهر معين شده،  يكديگر

در  و برد مى را ماترك چهارم يك فرزند،  داشتن صورتباشد، نصف ماترك را و در       
 و چهارم يك باشد، نداشته مرد فرزندى  كه صورتى در خويش، شوى از زن مقابل،

  .برد خواهد ارث به را مرد ماترك هشتم يك فرزند، دصورت وجو در
 در آن تغييـر  و روشن است  و صريح شده، بيان آيه اين در كه مطلبى ترديد  بى
 و بررسـى    بحث پىدر   مجال اين در ما كه آنچه و اسالم امكان ندارد   حقوقى نظام

ببى سـ  و نسبى وارث نبود صورت در زن به از فرض  مازاد »رد« مسأله هستيم، آن
  .است او از غير

                                                 
  .55ص ، 9ج ، )ضمن مصنفات الشيخ المفيد(اإلعالم . 1
  .584ص االنتصار، . 2
  .149ص ، 4االستبصار، ج . 3
  .271ص ، )ضمن الرسائل العشر(اإليجاز . 4
  .332ص ، 1ج  النزوع، ↨ـغني. 5
  .284ص ، 3ج السرائر، . 6
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  برگزيدهنظريه 

 مسأله اين در ما رويكرد و  است،  قول اول  ياد شده قول مختار ما در ميان اقوال       
 از زوجـين،    ؛ يعنى در صورت انحصار ورثه بـه يكـى         است مرد برابرى زن و   پذيرش

 رأى ايـن  مـا  نظـر  بر بنا و شد،  خواهد داده» رد«ها به عنوان     مازاد بر فرض به آن    
  .است واقع بهها   آنترين  نزديكا وآر رينت قوى

  داليل و مستندات قول مختار

مستند ما روايت صحيحى است كه شيخ در تهذيب و استبصار از أبى بـصير از                
  : نقل نموده كه در آن آمده است7امام صادق

@��'= [
� 0=7~�$ , :_� g#$ :~��$ ,_�6D�� >��6 � -� ¹P`2 :k��� ~��z�m, 
g#$ : ¹�D��~�$ ,�F`�1 g��6 � g6� :k_� ~�z�m;1 

 از دارايى: فرمود امام مانده؟  همسرش  پرسيدم مردى از دنيا رفته و      7از امام «
 داد، پاسـخ  امـام  اوسـت؟   وارث فته و شـويش   ر دنيا از زنى: كردم عرض آن اوست 

  .»آن اوست از اموال
 كـه علـت     2ابوبصير نقل كـرده   از   نظير همين روايت را به سند موثّق         فقيهو در   

تعبير موثقه وجود أبان بن عثمان در سند روايت است كـه كـشّى او را از اصـحاب                   
 و از سوى ديگر نسبت وقف و يا فطحى و يا ناووسـى مـذهب                3اجماع دانسته است  

  .بودن نيز به او داده شده است
 و  تهـذيب صحيح نقل شده در     يت   و روا  فقيهالبته در روايت موثق نقل شده در        

كى اختالف در تقديم و تأخير حكم زن و مرد و نيز در تعابير بـه كـار                   اند استبصار
در مـورد ارث مـردى كـه تنهـا          فقيه  برده شده وجود دارد؛ مانند آن كه در روايت          

ـ كـه از ادات تأكيـد       » كلّه«كلمه  » المال«وارث همسر خويش است، بعد از كلمه        
  :دهاست ـ آم

                                                 
  .568 ح ،15 ص ،4 ج ستبصار،اال؛ 1056، ح 295، ص 9التهذيب، ج . 1
  .667ح ، 192ص ، 4ج من اليحضره الفقيه، . 2
  .441ص ، )رجال الكشّي( الرجال ↨ـاختيار معرف. 3
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  :روايت موثقه ابوبصير اين گونه است

D 0=~�$ ,�F`�1 g��6 � g6� �D�� Í @��'= [ :k_� _K#� ~�z� mg#$ : P`���

~�$ ,_6D�� >qH � -\"H :k�� ~�z�m 
 امـام ) پرسـيدم  (مانـده  جـا   از امام صادق در مورد زنى كه مرده و شـويش بـه            «

 مانـد،   مـى  همـسرش  و ميرد  مى مرد كردم عرض اوست، آن تمامش از  مال: فرمود
  .»اوست آن از مال: فرمود امام

   در داليل قول مختار;اردبيلىمناقشه مرحوم مقدس 

 داللـت  و سـند  نظـر  از ابوبصير مرحوم مقدس اردبيلى در استدالل به صحيحه      
  :است شه نمودهمناق

k~��H LD 0�"H� ::� :u
 �D �H��2 � K&� ��,��jjj m;1  
 ريـق ط در و اسـت  مشترك ابوبصير صحت روايت ابوبصير واضح نيست چراكه     «
 مسكان ابن كافى، و استبصار و تهذيب طريق در و عثمان بن أبان ابوبصير، به فقيه

 مـورد أبـان و ابـن        در ايـشان  براى كه دارد وجود عيسى بن محمد و ـ مشترك ـ
  .عيسى سخنى است

؛ هر  نيست آشكار است، زن آن از مال تمامى كه اين در روايت داللت چنين هم
 از برداشـتن  دست معارضه، مقام در اما نمود، دفع ظاهر به نيز را اين توان چند مى 

 نمود  حمل را روايت توان مى .رسد مى نظر به مشكل روايت اين مثل به قرآن ظهور
 ــ  شـود  مى داده زن به: فرمود امام روايتزياده از فرض زن ـ كه در اين   كه اين بر
  .» امام به زنطرف از است بخششى حقيقت، در

  ;اردبيلىقدس پاسخ سخن مرحوم م

 در كـه  ــ  ابوبصير به اى پيش از آن كه به پاسخ مقدس اردبيلى بپردازيم، اشاره         
  .است الزم ـ آمده باب اين در مذكور روايات سند
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   كيست؟ابوبصير

�ـ چنان كه در عبارت » ابوبصير«����� v�?5ـ 1 آمده  محمـد  بـن  عبـداهللا  بين  
 از كـه  ــ  بن الحارث  يوسف و ـ اند  ثقات زمره در كه ـ  بن البخترى  دى و ليث  األس

 ــ  است ثقه و ضعيف بين مردد كه ـ القاسم أبى بن يحيى و ـ شده شمرده ضعاف
  .مشترك است

؛ داد تمييـز  ضـعيف  از را ابوبصير ثقه  توان اما با وجود برخى قراين و شواهد مى       
 از  را آننهاسـت و نجاشـى      كان نيـز از آ    مـس  ابـن  كـه   جمـاعتى  قراينى نظير نقـل   

 المـرادى  ابوبـصير  ليـث البختـرى    همان ابوبصير از مراد كه است دانسته هدىشوا
  2.باشد مى ثقات از كه است،

دانسته است كه از ليـث      ز از جماعتى    را ني » أبان بن عثمان  «و در جامع الروات     
  3.نمايند بن البخترى نقل روايت مى

الرحمن و  چنان كه نقل برخى از راويان مانند ابن أبى عمير و يـونس بـن عبـد                
نقل كشّى هـر سـه از اصـحاب امـام كـاظم و امـام       ـ كه بنا بر عبداهللا بن المغيره  

 اعتماد، مورد  اربعه ـ و نيز وجود روايات او در كتب 4اند اجماع اصحاب  ازو 8رضا
ايـن روايـات، همـان ابوبـصير ثقـه          ابوبصير در    از مراد كه آن بر است ديگرى گواه

 يـا  و ضـعيف  فـرد  از كـه  اسـت  آن از شان بـاالتر    ناست، چراكه اين بزرگواران شأ    
 كـه  اسـت  نمـوده  بيـان  مـستند  صـاحب  كـه  سـخنى  يا و نمايند، روايت مجهول

 نقل 7صادق امام غير از كه است رواياتى در ثقه غير و ثقه بين ابوبصير اشتراك«
  5.»است نموده

                                                 
  .179، ص 8 ج ،↨ـمفتاح الكرام. 1

  .321رجال النجاشى، ص . 2

  .395، ص 2، ج ↕جامع الروا. 3

  .322، ص 1050، شماره )رجال الكشّي(ال  الرج↨ـاختيار معرف. 4

 اصطالحى برگرفته از سخن كشّى است» اصحاب اجماع«* 

اصحاب ما اجماع دارند كه اگر روايتى تا رسـيدن سـند            گويد   خود درباره برخى از رجال حديث مى      » رجال«در   كه

اجمـع  «آنهـا خواهــد شـد؛       به اين افراد، صحيح نقل شود، پس از رسيدن به اين افراد حكم به صحت و اعتبـار                   

  .»اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤالء

  .395، ص 19، ج ↨ـالشيعمستند . 5
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  : به سند حديث بايد بگوييم;درباره ايراد مقدس اردبيلى
 عـادل  غالـب  فـرد  بـر  دارد، وجـود  احاديث اسناد در كه مشتركى ىها   نام .اوال
  .كامل متعارف و شايع داردشود و انصراف به فرد  مى حمل

 نقل ابن مسكان از ابوبصير در اين حديث شاهد است بر اين كـه ابوبـصير                 .ثانياً
  .در اين روايت همان ليث مرادى ثقه و مورد اطمينان است

 سوره نساء است ـ 12ر ظهور آيه ارث ـ كه مراد آيه اما در مورد سخن ايشان د
   :و خداوند متعال فرموده است

 �Y�
�̧�� �+ ��#� ¹��� �� �0 ��� �L�� �LM� ¹��� �� �0 ��� 0�H � Lb + �� �̀ ��1D �>�6 � ��ua + ���� ���
 �6 �8 �Y�
�̧�� �0 ��� �� 0H �� �D � �º �A ��\�H �K.� �� �� �G�
 0 � �0 �� ���6 �K �8 �+� ���� �0� ���H � LM� �"�? �� ��

 �6 �.� �� �� ��� �G�
 �0� � �+�? �� ����6 ��8 �0 �";���� �0 �F�# �� ¹��� �� �+ ���� L�� L�� ¹��� �� �D �� �º �L\� ��\
0�H ��jjj�j 

  :بايد گفت
 فرزنـد  فقـدان  يـا  و وجود  صورت  آيه شريفه در مقام بيان سهم زوجين در        .اوال

 » عدم الرد« مسأله  و نيست دو آن سهم از مازاد و »رد« به مسأله ناظر اصال و است
 وتعيين فـرض بـراى دختـر، پـدر، مـادر             كه  ؛ همچنان است شده استفاده اخبار از

 وارث بـودن  منحصر در صورت ها    آن به ارث مابقى ندادن مفهوم به آيه در ديگران
 نيست؛ چنان كه جمهور عامه از ايـن آيـه برداشـت نمـوده و بـا پـذيرش                    آنان، به

 را مازاد اند قب ـ كه اضعف مفاهيم است ـ قايل به تعصيب گرديده و گفته  مفهوم ل
  .است بعدى وارث كه دهيم، مى عصبه به

 كـه  است صورتى در  ظهور  در صورت وجود ظهورى براى آيه شريفه، اين        .ثانياً
در كنـار    و وراث از يكـى  امـام،  كـه  ايـن  و باشد  داشته  وجود زوجين از غير وارثى

؛ بلكه امام را در رديـف       است اول كالم  شود، ظهور اين مشمول تا رددا قرار زوجين
i 0« فراوان اخبار تصريح به  دادن، ساير وراث قرار   �2�� ��i� �2�� _�«1   صـحيح

 كـه بـر اسـاس آن        اسـت  جنس نفى  حرف در اين احاديث  » ال«نيست؛ زيرا كلمه    
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 وارث امـام  باشـد،  وارثى نداشته  هيچ و بميرد كه كسى كه است آن  حديث معناى
او فرضـى   بـراى  قـرآن  در وارث عنـوان  به كه ـ »زن« است با وجود  بديهى. اوست

  .وارث دانستتوان متوفا را بدون  معين شده است ـ نمى
 در ايـشان  چگونـه  نمايـد،  مـى  مشكل» اخراج آيه شريفه از ظهورش    « اگر   .ثالثاً

 شـريفه  آيـه  ورظهـ  از دسـت  است، خويش همسر وارث تنها زوج كه صورتى مورد
 است مرد آن از االرث سهم تمام كه نظر اين به رسيدن براى را خداوند و برداشته

��"�@«: است فرموده يش نموده وستا ¹&d�� |�}�� <= ���� LD P���� �«.1  
 االرث سـهم  از مـازاد  »رد« خـصوص  در اخبار كثرت توان  روشن است كه نمى   

؛ چراكـه خبـر مخـالف بـا         دانست شريفه آيه ظاهر از برداشتن دست توجيه را زوج
  .قرآن مطلقاً حجت نيست

 ايـن  به است، توجيه  قابل اگر پاسخ داده شود كه اشكال مخالفت اخبار با قرآن         
 و خـصوص   عمـوم  آمده، زوج مورد در كه اخبارى و آيات قرآن  بين رابطه كه بيان

 مـسأله  يـن ا حـل  راهكار بلكه شود،  نمى شمرده مخالف مطلق أخص و است مطلق
آيه را به وسيله خبر تخصيص       كه شيوه اين به است، شريفه اخبار و آيه   بين جمع

  .سريان است قابل نيز فيه نحن ما مورد در  كه اين توجيهگفتبزنيم، خواهيم 
بديهى است كه تعارض روايت صحيح و رواياتى كه بر عـدم جـواز رد مـازاد از                  

 بر صحيح روايت ترجيح دليل به كرد، مى داللت  مطلق سهم االرث زوجه به صورت    
؛ چرا كه روايت صحيح مخالف عامه و مقدم بـر آن روايـات              است منتفى روايات آن

آمده مبنى بر اين كه مازاد از فـرض زن بـه             روايات آن ذيل  در است و تعبيرى كه   
 »المـال  بيـت « بـه  سـهم  از مـازاد  انـد،  كه قايل  عامه رأى با شود، داده مى  7امام

 در و عامـه  نيز مخـالف   را روايات آن سبب شود  كه ندارد شود مخالفتى   ىم مسترد
ض با صحيحه بدانيم؛ زيرا ظاهراً اختالف فاحش و روشنى بـين دو     تعار نتيجه قابل 

برده شده در    كار به تعبير دو اين و شود،  نمى ديده » المال بيت«و  » لالمام«عنوان  
تعبيـر  « نـدارد ـ كـه در برخـى     وارثـى روايات فراوان ارث سائبه و ارث كسى كـه  

آمده ـ يكسان است، و در حقيقـت هـر دو    » بيت المال «ديگرو در برخى » لالمام
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 مـصالح  در صـرف  كـه  شـود   در صدد بيان اين است كه اين مال به امـام داده مـى             
؛ چراكـه بـديهى اسـت       نيست مسلمين المال  بيت جز چيزى اين و نمايد مسلمين

  .شد نخواهد مصرف راه اين در جز گيرد، ىآنچه در اختيار امام قرار م
ين دو عنوان را مختلف و معارض ا حاوى اخبار كه رسد و بسيار بعيد به نظر مى     

با يكديگر بدانيم؛ با آن كه عرف بين آن دو دسته بـه وسـيله اشـتراك در وحـدت               
 بـين  جمـع  كـه  است روشن و نمايد مراد ـ به آن نحو كه بيان نموديم ـ جمع مى  

  .تبرّعى نه است، عرفى جمعى شيوه، اين به اخبار
يد، سخنى است كه فقيه مقدس نما از جمله امورى كه اين برداشت را تأييد مى   

و شـيخ   تهذيب   و شيخ در     فقيهو مدقّق، محقق اردبيلى در مورد عبارت صدوق در          
  :مفيد، درباره ارث كسى كه وارث ندارد، بيان داشته است

ن كه ارث بدون وارث از آن امام است و يا از مـال              گويا صدوق در فقيه بين اي     «
  1.»المسلمين است، تفاوتى قايل نشده است
  :و در چند سطر بعد اضافه كرده است

به امام داده شود و در بيت المـال         » ارث« بين اين كه      ¨��Hبلكه شيخ نيز در   «
  .»مسلمين قرار گيرد فرق نگذاشته است
  :هر يك آمده، چنين ادامه داده استو با نقل روايتى كه در ذيل عبارت 

k £�a��W � °� r��u�� � Q.n�� �{a KPG�jjjm; 
 ولـى  امـام  كـه  نمـوديم   مـا ذكـر    شايد نظر شيخ و صدوق به تأويلى باشد كه        «

 بيـت  و خانـه  همان المال  يا بيت  است مسلمين المال بيت او مسلمين است و بيت   
  .» است7امام

  :و سپس فرموده است
 »مـال « اسـت  گفته ابتدا ايشان كه خ مفيد نيز همين است؛ چرا     گويا مراد شي  «

 قـرار  مـسلمين  المـال  بيـت  در »مال«  و بعد از آن بيان داشته كه       است امام آن از
  2.»شود مى داده

                                                 
  .466، ص 11 و البرهان، ج ↕مجمع الفائد. 1
  .468 ـ 466، ص 11 و البرهان، ج ↕مجمع الفائد. 2
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  : ايراد نموده است o!7از جمله مؤيدات ديگر ما سخنى است كه شيخ در
 بـه  را ارث از مـى ني نباشـد،  او اگر مرد وارث همسر شـود و وارث ديگـرى جـز           

 شـوهر  وارث تنهـا  اگـر (؛ و در مـورد زن       شود مى رد او به نيز الباقى و فرض عنوان
 مانـده  بـاقى  مـورد  در و اختالف بدون برد مى فرض عنوان به را چهارم يك) باشد
 را مانـده  باقى شوهر مانند نيز او روايتى در: است روايت دو آن در ما اصحاب براى

  1.»گردد مى واگذار المال بيت به مانده باقى: اينكه ديگر يتروا و برد مى رد به
�+و نظير همين كالم از سالّر در��   2. نقل شده است 

بديهى است روايت ديگرى كه در آن باقى مانده از فرض زن، از آنِ بيت المـال                 
دانسته شده، همان رواياتى است كه در آن باقى مانده متعلق به امام شمرده شـده                

رد به امام و رد به بيت المال در نزد ايشان يكسان است و در حقيقت يـك                  است و   
  .معنى در غالب دو تعبير است

سخنى گفته است كه آشـكار      مبسوط   در  طوسى عالوه بر آنچه بيان شد، شيخ     
در عدم اختالف بين عامه و خاصه در تحويل مال بدون وارث به امام ظاهر و عادل                 

  :مسلمين استاز بيت المال سنّت اين مال است با آن كه به نظر اهل 
k,��Î� _��: KLM� 3��CD �#� � �Wb � K � �	=� £��	K.
� <= ,~�z� g.'� A5���z� 

�D e�5�� �F` <= _KaD +F�!?7� <= �.uG?��j 
,_.�b +K#� 3��,�� ��J� L�� LM� ,��, g'� �WM� Lb�  f�� _�� ¼�5C 3��,�� 0�H �

���� ¼5§ \�CY� 2\�w� �� K"�D °b +K#��H i� ,_$  Y� _"K#�� 0�"� ,L���J�
� K"�D °b 2�.?7i� w� ~�z� g.'� _KaD ~�$ 0� ,3�	�d L�� 2\ ,A"#��z� Y.Z _��H

2�.B�
 \F� Kib� ,_.�b _"K#� ~�= ��b L�� Lb ~�$mj3 
بر رجيح صحيحه و موثقه ابوبصير      اما در صورت نپذيرفتن اين رأى و آنچه در ت         

 و امام  به رد بين فرق به قايل كه معنى اين به گرديد، بيانها    آن باروايات معارض   
 دانستيد، عامه مخالف را مسأله تمام روايات  و شويم مسلمين المال بيت به تحويل

                                                 
  .116، ص 4لخالف، ج ا. 1
  .222المراسم، ص . 2
  .70، ص 4المبسوط، ج . 3
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؛ يعنى زوجه در زمان غيبت      دارد قرار بعد مرتبه در چهارم رأى كه رسد نظر مى  به
را  خـود  فـرض  از بيش حضور زمان در و برد  مى ث ار آنچه بيش از فرض اوست به     

  .برد نمى

  نتيجه

 به او ـ كـه رأى   7اماممازاد از فرض زن در زمان غيبت و حضور » رد«قول به 
 نيز بود ـ به دليل صحيحه ابوبصير ـ كه معارضى بـا آن يافـت     ;مفيدمختار شيخ 

رد مـازاد از   ;؛ اما در هر صورت چه رأى شيخ مفيـد است تر نشد ـ به واقع نزديك 
 را بپـذيريم و چـه بـا رأى شـيخ            7امـام فرض زن به او در زمان حضور و غيبـت           

اسـت ـ همراهـى     7ـ كه قايل به رد مازاد از فرض در زمان غيبـت امـام  ;صدوق
كنيم، رد مازاد از فرض به زن در صورت انحصار نظرى است كه با عدالت سازگار و                

  .است تر به احتياط نزديك
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  مادر به عنوان سرپرست قانوني: جستار هشتم/  دوم دفتر

  هشتمجستار 

   مادر به عنوان سرپرست قانوني

  )حضانت و واليت مادر بر كودكان(

  
  
  

  اشاره

 اين مسئله مورد بررسى قرار گرفته كه مادر، پـس از فـوت پـدر،                گفتاردر اين   
ى بر واليـت ديگـر      سرپرستى كودكان نابالغ را برعهده دارد و اين واليت و سرپرست          

  .به ويژه جد پدري تقدم داردخويشاوندان 
يكى از اصول و قواعدى كـه همـواره بايـد در اجتهـاد و اسـتنباط احكـام                   

 و نـصوص قـرآن و       يشرعى مد نظر فقيه قرار گيرد، نگاه جامع به منابع دينـ           

، حـديثي  منـابع  ويژه   صورت گرفته در منابع، به     هاي  يتقسيم بند . سنت است 

ات سبب لغزش شده و فقيه را از مالحظه ساير ابواب و ادله و عمومات             بسا اوق 

دهـد كـه فقيـه بـه          خ مـى   ديگـر ر   يا گونـه  بـه  مسئله اين گاه و دارد،  باز مى 
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 حـوزه  كـه  توجيـه  اين با؛  كند   دارند، توجه نمى   ياخالقهايي كه صبغه     روايت

  .است متمايز اخالق و فقه

 اسـتفاده از ايـن اصـل و قاعـده اسـت؛             آنچه در اين دفتر بارز و برجسته است،       
 صـبغه  كـه  هـايى  روايت و گردد مراجعه نصوص و ادله تمامى به شده تالش يعنى

 قـرار  مالحظـه  مـورد  آورد، دسـت  به را شارع نگاهها    آن از توان  دارند و مى   اخالقي
  .گيرد

  درآمد

 درپـ  آن از انـد،    كه به سن تكليف و قانونى نرسيده       ي فرزندان يواليت و سرپرست  
 يـا  و شـود   به مادر منتقل مى    ير پدر از دنيا رود، آيا اين واليت و سرپرست         اگ. است

  شوند؟ ي فرزندان خردسال مي ديگر جانشين پدر در سرپرستكساني
مشهور فقهيان بر اين رأى توافق دارند كه اين حق واليت و سرپرستى، پس از               

نباشـد، واليـت و     فوت پدر، از آنِ جد پـدرى اسـت و اگـر جـد پـدرى نيـز زنـده                     
  .رسد سرپرستى فرزندان به مادر نمى

. موضوع اين رساله بررسى حق واليت و سرپرستى مادر پس از فوت پدر اسـت              
  :براى روشن شدن صورت مسئله به چند نكته بايد توجه كرد

 هـاى   حضانت بـه معنـاى مراقبـت      . واليت و يا قيمومت غير از حضانت است       . 1
صاحب جـواهر در تعريـف آن       .  است كودك هدارىنگ و جسمانى سالمت به مربوط

  :نويسد مى
طفل و آنچـه بـدان مربـوط اسـت؛          ر پرورش   حضانت، يعنى واليت و سلطنت ب     

  1.ها لباس شستن نظافت، گهواره، در گذاردن نگهدارى، مانند
گيـرى    ليكن واليت مربوط به تصرف در اموال كودك و امـور حقـوقى، تـصميم              

و نيـز    در برخـى از مـوارد      لـوغ و حتـى بعـد از بلـوغ         ببراى ازدواج كودك قبـل از       
  .است وى تربيت و تعليم مورد در گيرى تصميم

 رسـد   خاص از آنِ مادر است و پس از آن به پدر مى    يحضانت كودك تا زمان   . 2
                                                 

  .283، ص 31جواهر الكالم، ج . 1
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  1.شود مى منتقل مادر به كند، فوت پدر اگر و
ردازيم  موضوع قيمومت مادر، نخست بايد به اين سـؤال بپـ           يدر بررسى فقه  . 3

  كه اصل در مسئله چيست و مقتضاى اصول عمليه و قواعد كلى كدام است؟
از آنجا كه قيمومت زمينه تصرّف در بدن، عمـل و مـال كودكـان خردسـال را                  

صـورت    اسـت در بـديهي  شـود،  ي براى قيم محقّي چنين موجب و كند فراهم مى
فرد ديگر، مـانع     جايز نخواهد بود و اصل عدم سلطه فردى بر           يشك، چنين تصرّف  

اصل اولى .  ميان صغير و كبير نيستياز اين نظر تفاوت   . از اين قيمومت خواهد شد    
اين اصـل   . اين است كه هيچ انسانى بر جان، مال، و بدنِ انسان ديگر، سلطه ندارد             

��� در انـصاري  شـيخ  مرحـوم  كـه   چنـان را همه فقها قبول دارند؛      ��، در بحـث     
 ي بنابراين، اصل اولى اين است كه تصرّفات مال2.ستمناصب فقيه، به آن پرداخته ا

. ن اسـت   استصحابِ عدم نيـز، همـي      ينسبت به اموال ديگران نافذ نيست و مقتضا       
بـه  .  اسـت  ي نسبت به فرزند صغير نيـز جـار        ي و مال  يتصرّفات بدن همين اصل در    

 ديگـرى  بـر  كـس  هيچ كه است آفريده اى گونه به را ها سخن ديگر، خداوند انسان   
اينهـا از   . ؛ چه اينكه اصل اولى، عدم وجـوب اطاعـت از ديگـران اسـت              ندارد طهسل

  .اصول مسلّم فقه است
 مادر بـر فرزنـد     3بنابراين، اگر از ادلّه نتوانيم استفاده كنيم كه پس از فوت پدر،           

 يا و كند تصرّف صغير اموال در سرپرست و قيم عنوان به تواند قيمومت دارد و مى   
 عـدم  كه همچنانقيمومت اوست؛   ن اصول، عدم    تضاى اي مق مارد،بگ كارى به را او

 عـدم  آن مقتـضاى  اينكـه  چـه ؛  رسـاند  مـى  را حاكم حتى و عمو و دايى قيمومت
  .هست نيز پدرى جد واليت و قيمومت

محل نزاع و اختالف آنجاست كه مادر همانند پدر امين و اهل تدبير اسـت،               . 4
 رسد، شرط باشد، واليت بر فرزندان به وى نمى       وگرنه اگر مادر فاقد يكى از اين دو         

نيـست، پـس     واليـت  صـاحب  شـرط،  دو آن نداشـتن  فـرض  با هم پدر اينكه كما
                                                 

  .293، ص 31ج هرالكالم، جوا. 1
  .546، ص 3المكاسب، ج . 2
با توجه به اينكه واليت پدر با ادله خاصه ثابت گرديده از شمول اصل اولى خارج است و بحـث در اينجـا بعـد از                          . 3

  .يت پدر استثبوت وال
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بحث اين است كه آيا مادر بودن موجب عـدم قيمومـت اسـت يـا                حيثيت و جهت    
  خير؟

با توجه به توضيحات باال، رأى ما بر اين است كه مادر با شرايط ياد شده، پـس                  
، بر كودكان خردسال واليت دارد و واليت او بـر واليـت جـد پـدرى                 از فوت شوهر  

  .كودكان مقدم است
  :گردد  ارائه مىمبحثبدين جهت، مباحث اين رساله در دو 

  مادر بر فرزندان؛ثبوت واليت :  اولمبحث
  .تقدم واليت مادر بر جد پدرى:  دوممبحث
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 ثبوت واليت مادر بر فرزندان:  اولمبحث

 بر فرزنـدان    ياند كه مادر پس از وفات شوهر واليت        ر فقيهان بر اين عقيده    مشهو
  . كودكان را بر عهده گيردسرپرستي بايد ي آنان ميخردسال خود ندارد و جد پدر

�.#حضرت امام در\�� �H�± �  :فرمايد ي م
وى از آنِ پـدر و جـد پـدرى           امورل كودك و رسيدگى به      واليت تصرف در اموا   

آنان به قـيم منتقـل       جد پدرى از دنيا روند، اين واليت از سوى         و دراست، و اگر پ   
امـور كـودك     را گويند كه پدر و يا جد پدرى رسيدگى به         كسى   »قيم« و گردد مى

شرع  صورت فقدان قيم و وصى، واليت به حاكم را به وى وصيت كرده باشند، و در      
 خويشاوندان ـ واليتـى   برادر ـ چه رسد به ساير و  مادرى جد و مادر اما و رسد، مى

  1.بر كودك ندارند
 محقق اردبيلى نقـل اجمـاع       ��(,�Y"²  L ��5���� � عالمه و   ���6£ از  `\�,�صاحب

 و كـودك  امـوال  در زمينه  مستفيض نصوص را آن دليل ايشان.  دارد مسئلهين  بر ا 
                                                 

  .5، مسأله 12، ص 2 ج ،↨ـتحريرالوسيل. 1
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 در وارد شـده   نـصوص  نيـز  و عقـد  اولياى بحث در مسئله ازدواج  در متواتر روايات
  1. وصيت دانسته استمبحث و يتيم كودكان الامو

 آنِ از فرزنـدان  واليـت  پـدر،  از پس ما عقيده به آورديم، بحث آغاز در كه  چنان
  .دارد تقدم پدرى جد واليت بر وى واليت و است مادر

 ادله اثبات واليت مادر، به تفصيل، مـورد بحـث و بررسـى قـرار                مبحثدر اين   
  .گيرد مى

  : شرح، داللت داردبدين مادر، واليت بر لدلي سه رسد به نظر مى
  مؤمنان، واليت عمومات. يك
  يتيمان، اموال به رسيدگى به مربوط آيات. دو
  .روايات. سه

  :شرح اين ادله چنين است

  مؤمنان واليت عمومات. يك

آن دسته از عموماتى كه براى اثبات واليت عدول مؤمنان، مورد استدالل قـرار              
معروف دستور و فعل  به نيكى و احسان كه متعددى روايات و آيات مانند گيرد، مى
 آيـاتى ؛  گيـرد  مـى  بـر  در نيز را مادر شود، مى شامل را پدر كه گونه  همان دهد، مى

  :چون
� jjj ��  KP ����  ¹� �F �̀ ��  �\ �, � �F.(� �\ �  ��\ ���'�?� ��� �� � �:� ��B� � �-jjj;�2        و بـراى هـر كـسى

؛ پـس در    گردانـد  مى] سوى[آن   به را خود روى وى كه است اى قبله
  .كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد

 �
 �L� �� ��  �H ��� �� ��	��z� �0 �= �L �\ �F�	 �H �� �o� �� �G��z� � �:� ��B� �Í �L\ �= ��� ���H ���� و بـه كـار      3;-�
 كارهـاى  در و؛  دارند مى باز ناپسند كار از و دهند پسنديده فرمان مى  

  .كنند مى شتاب نيك
                                                 

  .101، ص 26جواهر الكالم، ج . 1
  . 148بقره، آيه . 2
  .114آل عمران، آيه . 3
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� jjj �H �N������D � �: ��B� �Í �L\ �= ��� �� �-  ��  �+ �, � ���  �L\���'� ��jjj�;1  در كـه  انـد  آنـان 
 سـبقت هـا     آن انجـام  در كـه  اند   و آنان  ورزند  مي شتاب   نيك كارهاى

  .جويند مى
� �L�b� �@ �� �~ �� �G����
 �� ��  �H   �0� ��� �C� �i�jjj�;2          در حقيقت، خـدا بـه دادگـرى و

  .دهد فرمان مىنيكوكارى و بخشش به خويشاوندان 
� jjj] �\� ���?�� �� ( �)��� �< �= ��\�a ��� �G�6 �� jjj;�3         و در نيكوكارى و پرهيزگـارى بـا

  .يكديگر همكارى كنيد
  : كه توصيه به احسان كرده است؛ از جملهيو نيز آيات متعدد

�  jjj �� ¹��	 ��� �C ��. �a�̧��� �£ ��� �, �Í ��\�	 �� �C�D �0H ���#(�  �2� �����  �� ��� �7�i�  ¹ �:� �7jjj;�4   بـراى
نيكويى اسـت، و قطعـاً      ] پاداش[كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند        

  .سراى آخرت بهتر است
 سـخن  ايـن  ماننـد ؛  كننـد  همچنين روايات متعددى كه بر معروف توصيه مـى        

  :6پيامبر
;�$�� o��G P�5 هر نيكو كارى صدقه است.  

  :7و اين سخن امام صادق
 +, �.a��� Í o��Gz� P,D +�� Y�`�6 ��7�� Í + K�c ,��7�� Í o��Gz� P,D

;Ï�Gz� P,� <= �º L��\�.� -�	���6  در دنيا، همانا نيكـان      ياهل نيك 
گردد و آنان بـا آن       يها بدانان بر م    ي زيرا در آخرت خوب    اند؛ در آخرت 

  .يرندگ مى پيشى كاران نيكى بر گنه
هـا اسـتدالل      از اين روايـت    يخ از اين آيات و مضمون بر      ي به برخ  يشيخ انصار 

                                                 
  . 61مؤمنون، آيه . 1
  . 90نحل، آيه . 2
  .2مائده، آيه . 3
  . 30نحل، آيه . 4
  .5، ح 18، ص 72بحاراألنوار، ج . 5
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  1.كرده است
 و امـين  مادرى رفتارهاى زيرا؛  شوند اين عمومات و اطالقات شامل مادر نيز مى       

 كنـد  مـى  جـد  كـه  را كـارى  همان خواهد مى فرزند مصلحت رعايت با كه تدبير، با
 و بـدن  كند، حفظ را او اموال گيرد، خود پر و بال و پوشش زير را بچه دهد، انجام

  . است»معروف« و »احسان« ،»برّ« مصداق كند، حفظ را او وقحق

  يتيمان اموال به رسيدگى به مربوط آيات. دو

 كـه  دارنـد،  داللت يتيمان  اموال سه آيه از قرآن كريم بر چگونگى رسيدگى به        
 داشته عموميت آيه سه اين. يكديگرند به نزديك مضمون، از حيث ها    آن از آيه دو
  :از اند عبارت آيات؛ گردند مى هم مادران شامل و

1. �i ���   ��\�
 �� �� �6 �b �+.�?�.��� �~� �  �i �P��. ����� ��\ �� ���D �� \ �, �� �R�D �À�#�' �H [�? �C �0 �� �C�D �[ �, [�?����
 
 �i �¥ ��������
 �L� �}.� �z� ��  ��(# ���a � 3� �5 �a  �b �i � �F �G �� ��  ��\�� ��� �=� �� �+�? �# �$ � �W�b �� �W �L�� �� �\��� ��  [��
 �� �$�

� �� �F �G�
 ���@ �W ��\ �� ���D  �+ ���� � �� ��;� �L� �� �� ���6 �+ ���# �G�� [� �º + ��و بـه مـال يتـيم ـ      �#2
ـ نزديك مشويد، تا به حد رشـد خـود          ] نيكوتر چه هر[جز به نحوى    

هيچ كس را جـز     . برسد، و پيمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپيماييد         
 سخن] داورى يا شهادت   به[چون   و ،كنيم به قدر توانش تكليف نمى    

باشد، و به   ] شما[خويشاوند  ] درباره[نيد؛ هر چند    ك گوييد، دادگرى 
كرده ش  شما را به آن سفار    ] خدا [اينهاست كه . پيمان خدا وفا كنيد   

  .است، باشد كه پند گيريد
2. ���   �i  ��\�
 �� �� �6 �b �+.�?�.��� �~� �  �i[�? �C �0 �� �C�D �[ �, [�?����
  �� \ �, �� �R�D �À�#�' �H   ��\ �� ���D �� �F �G����
 

;�3i\�� �� � �L� �� �� �F �G��� �L�b3  ـ  نزديـك  وجه ـ  بهترين به  جزو به مال يتيم 
وفـا كنيـد؛ زيـرا كـه از         ] خـود [ پيمان به و برسد، رشد به تا مشويد

  .پيمان پرسش خواهد شد
                                                 

  .، رحلى155كتاب المكاسب، ص . 1
  .152انعام، آيه . 2
  .34اسراء، آيه . 3
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3.�  jjj �! ���b �P �$ [ �"��?�.��� �0 �= �N�a\�#�� ���H �� �+ ��� ¹v  �\ �7�M� �� �+ �,\�/��� � �̄  L�b �� ¹ �: �7  �+� ���a 
� ���@  �+�# �G �H � �eÐ �R �\�� �� ���# �u��z� �0 � �� �� �5��z��@ �+ ���?�	 �=�i  � �L�b�@;� ¹+.��� �C ¹}H �} و در   1 =�

آنـان كـار كـردن بهتـر        صـالح    به«: بگو پرسند، باره يتيمان از تو مى    
شما هـستند، و    ] دينى [تى كنيد، برادران  است، و اگر با آنان همزيس     

خواسـت    مـى  خـدا  اگـر  و ،»شناسد خدا تباهكار را از درستكار باز مى      
 و توانـا  خداونـد  آرى،. انـداخت  شما را به دشوارى مـى     ] باره اين در[

  . استحكيم

�\��  �i �� در روايت آمده است كه وقتى آيه       �� �� �6 �b �+.�?�.��� �~� �  �i �[ �, [�?����
  �0 ��� �C�D�   نـازل 

 بودند،ها    آن سرپرستى دار شد، كسانى كه كودكان يتيم در اختيارشان بود و عهده         
 نـازل  آيـه  اين كنيم؟ چه ما كه آمدند 6پيامبر حضور به و كردند بيرون را آنان
 روى را خرجتان و باشيدها    آن كار دار عهده اگر يتيمان، مصلحت رعايت با كه شد
  2.اردند انعىم بخوريد، و بريزيد هم

  روايات. سه

 گيرنـد،  قـرار  بحـث  و توجه مورد توانند  رواياتى كه در خصوص اين موضوع مى      
  .اند دسته چند

  يتيمان اموال در تصرّف جواز روايات. دسته اول

  :شود اشاره مىها   آندر اين زمينه چند روايت داللت دارند كه به برخى از

  صحيحه على بن رئاب. 1

~�$ :k�� �
D g� �[�\ 0�7 3��i�D >��6� -�� ��
��$ _	.
� �	.
 P`2 0= 
 3�2���,jjjm3 
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  511  يقانون سرپرست عنوان به مادر :هشتم جستار / دوم دفتر

دربـاره مـردى سـؤال كـردم كـه بـا وى              7از امام كـاظم   : على بن رئاب گويد   
همچنـين  . او مرده و كودكان خردسال بر جـاى گذاشـته اسـت           . خويشاوندى دارم 

دن كنيـز   درباره خري . يتى هم نكرده است   غالمان و كنيزانى بر جاى گذاشته و وص       
 آنـان  بـا  سـتد  و داد دربـاره  شـما  رأى و دهيـد  آنان و ازدواج با وى چه رأى مى       از  

 امـوال  و دهـد  مـى  انجام راها    آن كار كه دارند سرپرستى آنان اگر: فرمود چيست؟
. پـاداش خواهـد بـرد     ] از سـوى خداونـد    [ بنگرد، آنان امور در و فروشد مى را آنان

 اگـر : فرمـود  دهيـد؟  ان و ازدواج با وى چه رأى مى       درباره خريدن كنيز از آن    : گفتم
 آنـان  و نـدارد،  مـانعى  باشد، آنان مصلحت به و كند چنين آنان كارِ در ناظر و قيم
  . زنندهم بر داده انجام قيم و ناظر كه را اى معامله ندارند حق

 امـور  دار  در اين روايت پدر و جد نيست، بلكه هر كسى كه عهده           » ولى«مراد از   
 ولـى  و اسـت  مـأجور  روايـت،  تعبيـر  بـه  گرفتـه،  دوش بـر  را بار اين و باشد ميتي
 بـراى  قاضى يا داده قرار وصى را كسى ميت كه نيست جا  آن روايت مورد. باشد مى

 مورد بلكه. شد مى ذكر روايت در بود، چنين اگر كه است، كرده معين قيم يتيمان
 امـر  دار  را نـدارد كـه عهـده      يـا رفتـه و كـسى        دن از شخصى كه است جايى روايت

 ديگـر،  سخن به. شود مى نيز مادر شامل اينجا در ولى و قيم كلمه. شود او فرزندان
���.K+ «و  » ��\°a ]��� K}� �+«معيار و مالك،    امر كلّى است و تنها        يك 7امام پاسخ

+,��
  .است» 

  موثقه سماعه. 2

~�$ :2��� -�	
� L\	
 _�� -� P`2 0= _?� �;1 
از امام درباره مردى پرسيدم كه از دنيا رفته و دختران و پـسران              : اعه گويد سم

همچنـين خـدمتكاران و بردگـان و        . كوچك و بزرگ دارد و وصـيت نكـرده اسـت          
اگر مردى امين و    : وارثان درباره تقسيم ميراث چه كنند؟ فرمود      . قراردادهايى دارد 

  .رثان تقسيم كند، مانعى نداردمورد اعتماد بدين كار پرداخته و ميراث را ميان وا
در اين حديث همانند ديگـر اسـتعماالت در روايـات و مكالمـات     » رجل«كلمه  
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وثـوق اسـت     پس آنچه معيار است شخص مـورد      . عرفى و قانونى خصوصيتى ندارد    
اما اينكه تقسيم كننده حتماً مرد باشد و اگر غير از آن بود،             . كه بتواند تقسيم كند   
 ↕امـرأ «باشـد يـا     » ↨ـرجل ثقـ  «بلكه  . رع بداند، چنين نيست   اسالم آن را خالف ش    

 اش عرفـى  ظهور و است وثاقت همان مناط كه است روشن و كند، فرق نمى » ↨ـثق
 در مـذكر  به رجل اختصاص و قرارگيرد ترديد مورد نبايد مناط، و عموميت اين در

عرفـى   احكام و خالف ظهـور    تنباط  اس در فقها عمليه سيره خالف روايات اين مثل
  .باشد مى جديدى فقه ايجاد مستلزم بلكه باشد، مى

  روايت اسماعيل بن سعد. 3

~�$ :�d��� g� �7 3��af#�� 3��a���W ��i�D >��6� �.��� :��
 -� P`2 0= 
,3�2���jjj;1 

مـردى پرسـيدم كـه بـدون          دربـاره  7رضا امام از: گويد اسماعيل بن سعد مى   
ردسال و نيز كنيزان و غالمانى از خود بر         رفته و پسران و كودكان خ      دنياوصيت از   

  .بلى: آيا درست است كه كنيزان فروخته شوند؟ فرمود. جاى گذاشته است
 رود  درباره مردى پرسيدم كه در سفر همراهى دارد و او از دنيا مى            ] :وى گويد [

كوچـك و بـزرگ     اموال او را چه كنند با اينكـه فرزنـدان           . يابد  نمى وصيت مهلت و
 سـپرد  قاضى به بايد يا داد تر  بزرگ فرزند به را چارپايش و اموال شود،  مىآيا  . دارد

   چيست؟وظيفه ندارد، قاضى كه كنند مى زندگى محلى در اگر و
اگر كودكان خردسال بالغ شوند و اموال خود را مطالبه كنند، بايد سهم             : فرمود

  .آنان پرداخت شود، مگر آنكه به دستور حاكم باشد
ايت مورد نظر است، جواز فـروش كنيزهـا بـا رعايـت مـصلحت               آنچه در اين رو   

 استثناى روايت، دوم قسمت در. باشد خواهد مى كه كس هر توسطفرزندان است؛   
 دخالـت  حكومـت  وقتى كه است بوده جهت اين از 7امام توسط حكومت دخالت

 بيـان  در 7امـام  كه آنچه نظير. شود درگير آن با توانسته ضرت نمى ح باشد، كرده
 ابـى  ابـن  صـادره  حكـم  توان نمى كه شود مى يادآور ولى دارد، مى ابراز واقعى كمح
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  1. كردرد را ليال

  صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع. 4

~�$ :k t\H �� �	
�&�D 0 P`2 -�jjjm;2 
 دنيـا  از وصـيت  بـدون  شيعيان از مردى: گويد محمد بن اسماعيل بن بزيع مى     

. داد قـرار  امـوال  قـيم  را عبدالحميد او. كردند طرحم كوفه قاضى با را مسئله. رفت
 عبدالحميـد . بـود  گذاشته جاى به خود از كنيزانى و اموال و خردسال وارثانى مرد

؛ زيـرا مـرد از      افتاد ترديد به بفروشد، را كنيزان خواست چون و فروخت را او اموال
 بـن  محمـد . داد  دنيا رفته و وصيت نكرده و او اين كار را با مجوز قاضى انجام مـى               

مطـرح سـاخته و گفـتم        ]7امام جواد  [3جعفر ابو با را مسئله اين: گويد اسماعيل
 بـه  خـود  از را كنيزانـى  و نكرده وصيت كسى به و رود مردى از شيعيان از دنيا مى     

 او و گمـارد  ت قاضى، مردى از ما شـيعيان را بـه سرپرسـتى مـى             اس گذاشته جاى
ميـت  كارهـاى    سرپرسـتى  بـه  شـيعيان  از مـردى : گفـت  يـا  فروشد مى را كنيزان

: حال رأى شما چيـست؟ فرمـود      . برخاسته و در مورد كنيزان به ترديد افتاده است        
  .اگر سرپرست مانند تو و عبدالحميد باشد، مانعى ندارد

 باشـد،  عبدالحميـد  يا و تو همانند قيم اگر«برخى اين جمله امام را كه فرمود؛        
 نيـست،  ايـن  روايـت  ظـاهر  ولى اند، گرفته قيمومت اجازه معناى به ،»ندارد مانعى
  .حاكميت و جعل قيمومت نياز به قرينه داردجعل . حكم شرعى است بيان بلكه

  روايات وارده در تفسير آيه رسيدگى به اموال يتيمان. دسته دوم

  :آيه شريفه اين است
 �.��� ��\�#�? �
� ��� ��\ ���# �
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 8هـشتم  چون محمد بن اسماعيل از اصحاب امام هفتم و امـام             ؛ است 7جوادامام  » ابى جعفر «ظاهراً مراد از    . 3

، روايت مرسله خواهد بود، در حـالى كـه           باشد 7اگر مراد باقر العلوم   . را نيز درك كرده است     7نهماست و امام    
  .اند همه اين روايت را صحيحه شمرده
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 �\ ��D �+ ���jjj�;1   زناشويى برسند؛  ] سنّ[ا بيازماييد تا وقتى به      و يتيمان ر
يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد،       ] فكرى[پس اگر در ايشان رشد      

بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريـد،        ] مبادا آنكه بيم از [و آن را  
] سرپرســتى اجــرت گــرفتنِ از[آن كــس كــه تــوانگر اســت، بايــد و 

] آن از [خوددارى ورزد، و هر كس تهيدست است، بايد مطابق عـرف          
پس هر گاه اموالشان را به آنـان رد كرديـد بـر ايـشان گـواه                 . بخورد

  .بگيريد، خداوند حسابرسى را كافى است
 امر دار  شد و يا عهده   يتيمان با  است كه هر كس وصي       مفاد روايات ياد شده اين    

  : استجمله آن از؛ كند استفادهها   آناموال از تواند مى باشد، شدهها  آن

  صحيحه عبداهللا بن سنان. 1

@��'= �D 0=7P`�}= @� ~\$ *  :k �o� �� �G��z��
 �P ��� �. �# ��m~��$ , : \�, o���Gz�
,-\��� �� +��\D * +K.��� �D K·\�� [	= fab� ;+F&#uH2 

��o � آيه درباره 7صادق امام گويد مى سنان بن بداهللاع �� �G��z���
 �P ��� �. �# :  فرمـود  ���
 و مقصود وصى و قيم است       ]كنند زندگى هرآنچه بدان گذران  [معروف يعنى قوت    

  . استيتيمان اموال دار كه عهده
وصى يا قيم در اين روايت بيان كننده مراد آيه است و شامل هـر وصـى و هـر                    

  .شود مي گردد، دار ه قيمومت امر يتيمان را عهدهكسى ك

  روايت ابى الصباح كنانى. 2

@��'= �D 0=7P�`�}= @� ~\$ *  :k �o� �� �G��z���
 �P� ��� �. �# �� � 3:� �� �� �L�� �� 0� � ��m ,
~��� :¤'§ P`2 N�W jjj;3 
�P� � دربـاره آيـه      7امام صادق : ابوالصباح گويد  ��� �. �# �� � 3:� �� �� �L�� �� 0� � �� �o� �� �G��z���
 � 

                                                 
  . 6نساء، آيه . 1
  .1، ح 72، باب 250، ص 17، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
  .3، ح 72اب ، ب251، ص 17، ج ↨ـالشيعوسائل . 3



  515  يقانون سرپرست عنوان به مادر :هشتم جستار / دوم دفتر

. كنـد  صرف يتيمان و مصالح آنان مى      ت كه تمام وقت خود را     كسى اس  مراد :فرمود
 اسـتفاده  ميـت  امـوال  از تواند مى شخصى به اندازه متعارف و گذران زندگى       چنين

  .هيچ استفاده نكندها   آنليكن اگر اموال، اندك است، از .كند

  موثقه سماعه. 3

@��'= �D 0=7� ~\$ * P`�}= @ :k �o� �� �G��z��
 �P ��� �. �# �� � 3: �� �� �L� �� 0 � ��m~�$ , :
L�� 0� �H  ��.Rjjj;1 

��o � درباره آيه  7امام صادق : سماعه گويد  �� �G��z���
 �P ��� �. �# �� � 3: �� �� �L� �� 0 � : فرمـود  ���
دهـد و خـود      مـى  انجـام  را آنـان  كارهـاى  و اسـت  يتيمان امور دار  اگر كسى عهده  

گذران زنـدگى از آن اسـتفاده كنـد و اسـراف نكنـد و اگـر                 مند است به اندازه     نياز
 آنـان  امـوال  از هرگـز  دارد،  سرپرست امور يتيمان او را از كارهاى شخصى باز نمى         

  . نكنداستفاده
استفاده از اموال يتيمان، به شرحى كـه در ايـن روايـات آمـده، اختـصاص بـه                   

 ديگـر  مـوجبى  بـه  يـا  وصـايت  بـه  هكـ  كسانى همه شامل و ندارد خاص اى دسته
  .شود مى اند، شده آنان اموال دار عهده

  روايات جواز قرض از اموال يتيمان. دسته سوم

  :است حديث اينها   آناز يكى كه دارند، داللت موضوع اين بر هايى روايت
jjj@��'= [
� 0= 7~���� ?_�	 ���?�HD +.?H ~� K°� P`2 Í  : 0�
 <�= Lb

A���7� �$ ;N��
 p 
!� £��C Í �\a�� ��?HD ~� 0 ���?�H L�2 
درباره مردى كـه سرپرسـتى امـوال         7از امام صادق  : گويد منصور بن حازم مى   

 قـرض  عنـوان  بـه هـا    آناز توانـد  يتيم به عهده او گذارده شده پرسيدم كه آيا مـى       
 ي زنـدگ  ي كـه در خانـه و      يامـام سـجاد از امـوال يتيمـان        : رمـود ف كنـد؟  استفاده

  .پس اين كار مانعى ندارد. داشت يبه عنوان قرض بر مكردند،  يم
                                                 

  .4، ح 72، باب 251، ص 17، ج ↨ـوسائل الشيع. 1
  .1، ح 76، باب 259، ص 17، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
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حاصل اين سه نوع دليل اين است كه مادر بر فرزندانِ خردسال خـود هماننـد                
جد پدرى و ساير بستگان واليت دارد و تصرفات وى در اموال آنان و امور حقـوقى                 

  .و مسائلى از اين دست نافذ است
سـاير بـستگان    تقدم واليت مادر بر جد پدرى و        حال بايد ديد چگونه انحصار و       

  .وييمگ  دوم سخن مىمبحثاز اين مسئله در . را بايد به اثبات رساند
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  تقدم واليت مادر بر جد پدرى:  دوممبحث

آنچه تاكنون به اثبات رسيد، ثبوت واليت براى مادر با عموم ادلـه بـود، بـا آن                  
 بر واليت اين تقدم و انحصار رسد، در به اثبات مى   ادله تنها اقتضا و زمينه واليت ما      

  . اثبات اين مسئله به صورت خاص استگرو در ديگران واليت
 اى ادلـه  بـه  عـام،  ادلـه  در برابـر   دارند، مشهور كه واليت جد پدرى را مقدم مى       

  گرچـه  ؛رسانند مى اثبات به را ديگران بر جد واليت و تقدم  كنند مى تمسك خاص
 تمسك  آنان نزد در مهم ليكن باشند، داشته نيز مناقشاتى عام لهاد در است ممكن

بنابراين، نخست بايد اين ادله مورد نقد و بررسى         . د به اين ادله خاص است     استنا و
  .قرار گيرد، و سپس شواهد و قراين بر اختصاص و تقدم واليت مادر اقامه گردد

ته و سـپس بـه اقامـه        له واليت جد پرداخ   از اين رو، نخست به نقد و بررسى اد        
  .ازيمپرد قراين بر تقدم مادر مىشواهد و 

   و بررسى ادله مشهورنقد. يك

 نفـى  و جـد  واليـت   در اثبـات   در برابر ادله و شواهد ياد شده، مشهور فقيهـان         
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 بـه  اينـك . ديگرى اجمـاع   و روايات يكى؛  اند جسته استناد به دو دليل   مادر واليت
  :زيمپردا مى دليل دو اين بررسى و نقد

  روايات. 1

سته از آن مربوط به باب      د دو اند، سه دسته از روايات مستند مشهور قرار گرفته       
  .نكاح و يك دسته مربوط به باب وصيت است

  رشيده باكره دختر ازدواج در جد و پدر واليت روايات. دسته اول

 بالغ خترد ازدواج در جد و پدر اجازه لزوم بر كه است رواياتى ها،  مراد از اين روايت   
|: $�~jjj  :قبيل از؛ دارند داللت رشيد و K�1 �Wb  _	
� <= }��` \F� _	
� �	
b P`���jjj;1 

 دختـر  مـردى  هرگاه: كند نقل مى  7 يا امام صادق   باقرمحمد بن مسلم از امام      
 اگر پدر دختر به مردى متمايـل      : گفتم .را شوهر دهد بر پسرش نيز نافذ است       پسر  

 يجد دختر بـه ازدواج و     : ، فرمود ]چه بايد كرد؟   [ى ديگر است و جد دختر به مرد     
  2.سزاوارتر است

 مربـوط  ما بحث زيرا ندارد، بحث ما  مورد مسئله به ارتباطى ها ليكن اين روايت  
 اسـت  مربوط باكره و رشيد   دختر ازدواج به ها روايت اين و صغير است  بر واليت به
مـوردش   بـه  مخـصوص  و تعبـدى  خـاص  واليـت   نحـو   اين يك  3ثبوت، فرض بر و

 اخـتالف  محـل  فتـاوا  در هـم  و  روايات  اين مسئله هم در    آنكه از گذشته. باشد مى
 و اسـت  مـشكل  از مـسائل   مـسئله  ايـن : گويد مى ثانى شهيد بدين جهت،  و است

  4.اشدب مى دشوار كارى آن از خروج

   جدروايات ازدواج دختر صغير توسط پدر و. دسته دوم

ود را شـوهر    خ نابالغ دختر كه شود مى داده اجازه جد و پدر به ها در اين روايت  
                                                 

  .1، ح 11، باب 289، ص 20، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
 ص و 5 و 2 و 1 ح ،273 ص ،20 ج ،↨ـالـشيع  وسـائل : ماننـد  دارد، داللت مضمون اين بر نيز ديگرى هاى روايت. 2

  .8 ـ 2 ح ،289 ص و 8 و 7 و 2 ح ،284
  .باشد  در عقد دايم مى اللّه العظمى صانعى بر عدم واليت پدر بر دختر بالغه رشيدهتنظر حضرت آي. 3
  . 120، ص 7مسالك األفهام، ج . 4
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  :دهند؛ مانند
jjj@��'= �
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 او پدرش كه خردسالى دختر  درباره 7صادق امام از: گويد عبداهللا بن صلت مى   
 دارد،  ]در فـسخ ازدواج   [ پس از بلوغ، اختيارى      آيا كه پرسيدم هدرآورد ازدواج به را

  3 و2.خير با وجود پدر اختيار ندارد: فرمود
  :استدالل به اين روايات نيز مخدوش است؛ زيرا

دختـر يـا    (ه پدرى فرزند كوچكش     در تمام اين روايات، سؤال شده است ك       . اوالً
آيـا  . مانعى ندارد : تاس وده فرم 7امام و چيست؟ آن حكم دهد،  مى همسررا  ) پسر

 مفـاد   به مقتـضاى   7امام باشد؟ مادر براى حقّى نبود چنين  بر دليل تواند اين مى 
» قاصـر « مـادر  بـه  نسبت شمول از روايات عبارت ديگر،  به. است داده پاسخ سؤال
نيـز  هـا    پرسـش . بر خالف آن يعنـى نفـى واليـت مـادر دارد            داللت اينكه نه است

 را دخترانـشان  نبود مـادران،   مرسوم كه است زمان آن عرف و  فرهنگ برخاسته از 
 و داد نمى مادران را  دخالت اجازه حاكم، ساالرى مرد سخن ديگر،  به. بدهند شوهر
 كنـونى  روزگـار  هماننـد ؛  نداشـتند  جايگاهى و زنان  بودند زندگى كاره همه مردان

 بنـابراين، . دشـو  پزشـك   يـا  د وكيل، وزير  بتوان و باشد داشته رأى حقّ زن نبود كه 
 تاريخى جريان از نظر  نياز و ابتال عدم از ناشى مادر، براى چنين حقّى  از نپرسيدن

 شـود،  نمي آن نفى بر دليل خصوص، اين در مادر از حقّ  نكردن سؤال صرف. است
  دارد،ن مفهوم بالضروه و كند يء نفى ما عدا نمشي اثبات و

 اين معارض روايت مفاد.  دارند رضخود اين روايات يكدست نيستند و معا      . ثانياً
                                                 

  .3، ح 6، باب 276، ص 20، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
 ص و 1 ح ،6 بـاب  ،275 ص ،20 ج ،↨ـالـشيع  وسـائل : ماننـد  ;دارد داللت موضوع اين بر نيز ديگرى هاى روايت. 2

  . 9 ح ،278 ص و 8 و 7 ح ،277
به كار رفتـه ولـى محـدثان و فقيهـان از آن             » ابوها« مانند آن كلمه     و روايت اين در گرچه كه شود ياد آورى مى  . 3

 قـرارداده  چنـين  آورده آن در را هـا  روايت اين كه را بابى عنوان وسائل صاحب جهت بدين. اند استفاده عام كرده  
 ↕ الرشـيد  ↨ـغـ البال غيـر  البنـت  علـى  الغيرهما األب وجود مع ↨ـخاص لألب والجد لألب ↨ـالوالي ثبوت باب«: است

 بر دخترى كه به سن بلوغ و رشد نرسـيده و          ]با بودن پدر    [واليت براى پدر و جد پدرى       باب ثبوت   » وكذا الصبي 
  .275، ص 20، ج ↨ـالشيعوسائل . نيز بر پسر بچه
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 حـقّ  شـده  بالغ است و دختر   جايز عقدى بلوغ، از بعد صغيره بر عقد ولى  كه است
 از صـغيره پـس   بـر  ولـى  عقد كه داشت داللت قبل  روايتكهفسخ دارد، در حالى    

  :گويد كناسى مى يزيد. است الزم عقد نيز بلوغ
�5G` �i g#$7 :
� K|�}�H LD �!�� 1\�� [?~��$ ?�,� ?��H i� _�?	 : �Wb

A	� Y�6 -1�`jjj ;1 
دختـرش را شـوهر دهـد و از وى          توانـد     گفتم چه زمانى پدر مى     7به امام باقر  

و اگر پيش از نُه سـالگى او را بـه            آن گاه كه از نُه سال بگذرد      : نخواهد؟ فرمود  نظر
 از نُه سالگى    اگر پدر پيش  : گفتم. درآورد، وقتى نُه ساله شد، حق خيار دارد        ازدواج
ازدواج درآورد و نُه ساله شد و سـكوت اختيـار كـرد و مخالفـت نكـرد آيـا                     او را به  

 توانـد  نمـى  نـشده،  كامـل  اش تا زمانى كه نُـه سـالگى      : ازدواج بر او رواست؟ فرمود    
ى رسيد، حق اظهار نظر بـه       سالگ نُه به وقتى و گيرد، تصميم خود يا ورزد مخالفت

آيا حدود بر او و بـه       : گفتم. نشده باشد گرچه هنوز قاعده    الفت دارد؛   موافقت يا مخ  
  . ...است نشده قاعده و دارد سال نُه تنها كه شود مى نفع او اجرا

 كـرده  اضـافه  نيـز  را »ولى« تعبير پدر، بر عالوه روايات، همين از يكى در. ثالثاً
ـ            اختص »ولى« و است ر عهـده   اص به پدر ندارد، مادر نيز اگر سرپرستى فرزنـد را ب

  :گويد مى يقطين بن على. شود گرفت، مشمول اطالق اين روايت مى
0��� �
D g� �7 :g	
 �,� �H2�w� | K�}6D  �!��� | K�}H �D A	� �!�jjj;2 

 پـسر  و هـا  ختـر بچـه   د آيـا   پرسـيدم  7كاظم امام از: گويد  بن يقطين مى   يعل
هـا در آن     زدواج آن كـه ا  سـنى    كمتـرين  و آيند ساله به ازدواج در مى    سه   هاى بچه

خـشنود   اگر دختر بچه به سـن بلـوغ رسـيد و از آن ازدواج              جايز است چيست؟ و   
 اگر پدر و يا ولى او رضـايت دارنـد، ازدواج مـشكلى            : نبود، چه حكمى دارد؟ فرمود    

  .ندارد
 شـامل  و اسـت،  پـدر  براى  صغير مفاد اين روايات اثبات حقّ تزويج فرزند      . رابعاً

 عـدم  بـه  مسلم محمد بن  روايت در كه چنان. شود نمى القط چون حق  ديگر امور
                                                 

  .9، ح 6، باب 278، ص 20، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
  .2، ح  8باب ، 7، ح 6، باب 277، ص 20، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
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  . استشده تصريح طالق بر واليت
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ازدواج پـسر بچـه و دختـر بچـه           دربـاره  7از امام بـاقر   : محمد بن مسلم گويد   

 اسـت،  جـايز  انـد  ازدواج در آورده   به ن دو كودك آنان را    اگر پدرِ آ  : فرمود پرسيدم؟
پس اگر رضايت . دارند ]ازدواج را بر هم زدن[كودك پس از بلوغ حق خيار دو  ولى

در كودكىِ فرزند، طـالق را      تواند   آيا پدر مى  : گفتم. دادند، مهريه بر عهده پدر است     
  .خير: اجرا كند؟ فرمود

واليت مادر، تنها شـامل ايـن گونـه           بر عدم  بنابراين، بر فرض داللت اين روايت     
 كـه  صـغير  امـوال  بر مادر واليت معارض و مانع تواند نمى و گردد ناقص مى  واليت

گـردد، چـون آن       صغير بوده  اموال بر آن ادلّه و جد و پدر واليت روايات از مستفاد
  .واليت متفاوت از اين واليت است

 مـال  دار  عهـده  كـه  كـسى  هر و رادركه ب  است آمده روايات از برخى در. خامساً
  .دهد شوهر را او دارد حق است، صغير دختر
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عقد ازدواج بـه دسـت اوسـت          درباره كسى كه   7از امام صادق  : ابو بصير گويد  

در امـوال زن دخـل و        رددا پدر، برادر، وصى و هر كسى كه حـق         :پرسيدم؟ فرمود 
  .بود كدام از اينها كه مهريه را ببخشد، نافذ خواهد پس هر. تصرف كند

آمـده   7اين سخن عيناً در روايت عالء بن رزين و محمد بن مسلم از امام باقر              
  :است؛ با اين تفاوت كه پايان حديث عالء بن رزين چنين است

 �5= �Wb �Fz� Í }��` £\5G� �5= eiª�, K]���;_	=3 
  .پس هر يك از اين چند نفر مهريه را ببخشد، روا باشد

 صـغير،  فرزنـد  ازدواج در پدر و جـد،    براى مطلق واليت رسد  به نظر مى  . سادساً
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 حـقّ  و جـد چنـين     است، و پـدر    ثابت الجمله فى آنان  است و واليت   مورد خدشه 
  .باشد مى ثابت برايشان الجمله فى  واليت به صورتبلكه 1ندارند، كلى

  وصيت روايات: دسته سوم

 قبيـل  اين ازها    آن مضمون و است پراكنده الوصايا كتاب ابواب در ها اين روايت 
  :است
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دنيا رفتـه و فرزنـدى خردسـال          سؤال شد كه از    ي درباره مرد  7صادقاز امام   

نزد وصى رفـت و گفـت       . كودك چون بالغ شد   . توصيت كرده اس   دارد و به مردى   
امتناع ورزيد جوان   مال   پرداخت از وصى. كنم ازدواج خواهم مالم را به من بده مى     

اين جوان زنا كار     دو سوم گناه  :  فرمود 7شد، امام صادق   بدين جهت به زنا گرفتار    
  .اج كنداز اداى مال وى امتناع ورزيد تا بدان مال ازدو بر عهده مرد وصى است كه

آنچه در اين روايات آمده، اين است كه مردى نسبت به اموال فرزندانش وصيت  
 زن كـه  نيامده ها پرسش از موردى هيچ در. دهد  آنان وصى قرار مى    براى و كند مى

كه اگر زن نسبت بـه امـور فرزنـدان صـغير            دهد   اين نشان مى  . وصيتى كند  چنين
  .داردن واليتى چنين او و است اثر  قرار داد، بىوصي را  كسىوصيت كرد و

 كـه ايـن     اسـت  روشـن  زيرا.  است استدالل به اين دسته روايات، بسيار ضعيف      
 صغير اموال از دادن وصى تخلّف حرمت بيانِ و جواب و سؤال  مقامگونه روايات در 

 مرد، تا گفته   وصيت داشتن اثر بيان مقام در نه باشد، مى كودك رشد و بلوغ از بعد
 دعوا اين شاهد. ندارد صغير بر واليت او پس نيامده زن وصيت از سخن چون شود

 و گنـاه  در جـوان  وقوع  سبب وال از سوى وصى،   ام نپرداختن كه است، ذيل روايت 
 بـدون  وصـى اسـت،    سوى از امانت اداى بر روايت اصلى و تأكيد  باشد مى معصيت

شده،  برده نام مرد، از روايت در اگر و باشد و اعتنايى  اهتمام كننده وصيت به آنكه
رى امـ  چنين يا و كنند وصيت تا نداشتند اموالى زنان اينكه چه ندارد، خصوصيتى

                                                 
  .گفت خواهيم سخن ديگر اى از اين مسئله در رساله. 1
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 حكـم،  موضـوع  كـه  گونه روايات  اين از عرفى متفاهم حال هر به  است، رايج نبوده 
 هـا  استفاده گونه  اين از فقه و است مرد براى خصوصيت است، نبود  وصايت و وصى

 قـانون، بهتـرين    زبان در و روزمرّه مكالمات در فهم عرفى  و اشدب مى پر ها تعميم و
 آنكـه  مگـر  باشـد،  ه اصل بر اشتراك مى    ك چنان است تعميم اين بر حجت و دليل

  .باشد خالفش بر دليلى
 مانند؛  دارد عموميت كه آمده وصى تعبير نيز ها گذشته از آنكه در برخى روايت     

  :حديث اين
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يتيمانى پرسيدم كه به سن بلوغ      وصى    درباره 7رضا امام از: گويد اسماعيل مى 

 چـه بايـد     ورزند  ميها امتناع    و آن كنند   مى طلب را خود اموال وصى از و اند رسيده
  . آنان را وادار كرد تا اموال يتيمان را برگردانندبايد: كرد؟ فرمود

 و اصـول  بـا  مطـابق  كـه  باشـد  مؤيد ثبوت واليت زن، جواز وصى بودن وى مى        
  . داردداللت آن بر هم يقطين بن على روايت و است فقهى قواعد
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دى كه بـه زنـى وصـيت كنـد و           مر درباره 7از امام رضا  : على بن يقطين گويد   

وصـيت نافـذ اسـت و زن         اين: پرسيدم؟ فرمود . در وصيت شريك نمايد    كودكى را 
وقتى كودك بالغ شد،     و عمل كند و منتظر بلوغ كودك نباشد،       وصيتتواند به    مى

 كـه  اى به گونـه   را آن بايد آنكه طبق وصيت عمل نشده كه      بايد رضايت دهد، مگر   
  .داندبرگر كرده، وصيت ميت

وجه تأييد آن است كه وصى بودن بر صغار هم نوعى واليت است، ليكن واليت               
 تـأثير   بـى  بودن قهرى واليت، امكان و قابليت در كه است معلوم و باشد  قهرى نمى 

  . استقابليت معلول خودش بلكه است،
 سـه  پـذيرفت،  را آن تـوان  نمـى ه هيچ وجه    آنچه مايه تأسف و تعجب است و ب       
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 اغـراض سـوء     بـا  جعـل  دسـت  داد احتمال توان مى كه است توصي باب در روايت
در » سـفهاء «مفاد اين روايات اين است كه يكى از مصاديق          . ها را ساخته   خود، آن 

�i آيه شريفه    ���  ��\��6 �ª�6 �\� ��D �eÐ �F �5�̧���  ���� �+jjj�1     ميگـسار [الخمـر    و در رديـف شـارب[ ،
  !يرندگ قرار وصى نبايد آنان و اند زنان
  :گويد ايت عياشى كه مىرو. 1

~�$ L�	� 0
 @��'= �H��2 * � :;e��	��� �"B� �� KI �,\6ª6 i2 
  .ان مسپاريداموال را به ميگساران و زن: عبداهللا بن سنان گويد

  . نسبت داده شده است7همين مضمون در روايت ديگرى به امام باقر. 2
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�i � دربـاره آيـه      7امام بـاقر   ��  ��\��6 �ª�6 �\� ��D �eÐ �F �5�̧���  ���� �+jjj�   امـوال را بـه     :  فرمـود
   است؟تر چه كسى از ميگسار سفيه. ميگساران و زنان مسپاريد

  .موثقه سكونى. 3
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: به زن وصيت نشود؛ زيـرا خداونـد عزوجـل فرمـوده اسـت             :  فرمود 7امام على 

  .»اموالتان را به سفيهان مسپاريد«
 رغم  على لذا و است عقل و سنت و قرآن مسلّمه اصول خالف ها فاد اين روايت  م
 تـوان  آيـا مـى   . پذيرفت راها    آن توان نمى معتبرند، سند نظر ازها    آن از برخى اينكه
 و اديـان  تاريخ در بزرگوار بانوان همه آيا به ! هستند؟ »سفها« جزو زنان تمام گفت

  !اد؟ دنسبتى چنين تواند اسالمى مىريخ انقالب تا در و تاريخ اسالم در
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به نظر ما احتمال اينكه روايات را جعل كردند تا بگويند از آنجا كه قدر مـسلّم،                 
 حضرت به را شود فدك  نمى رو اين از است، المال  بيت  اموال »اموالكم«و متيقّن از    

 بـه هـم     3زهـرا  و حـضرت     7اميـر  حـضرت  كه اى عالقه همه آن با! داد 3زهرا
.  دادنـد  7على به را نسبت  اين با آن منزلتى كه در نزد يكديگر داشتند،       داشتند و   

 و 3زهرا حضرت فاطمه  چون بزرگوارى بانوان ارزش تا كردند را جعل  روايات اين
 آيـا  . حجتى براى خود دست و پا كنند       تا و دهند تقليل را 3كبرى زينب حضرت

 ــ  را بـانوان  همه كند، وم مى  افاده عم  الم دار  و جمع الف  اينكه به توجه با توان مى
 اينهـا  جعـل  منـشأ ! داد؟ قـرار  شرابخواران رديف در و سفها مصاديق از ـ باهللا نعوذ
روشـن اسـت    .  باشد 3زهرا حضرت و :اهل بيت  با دشمنى جز چيزى تواند نمى

 زنان ايمان نقص و عقل  نقص درباره 7 نيز به اميرالمؤمنين   ��'!�_ �Äآنچه كه در    
 كـه  اهلـش  به را يا علمش  و زد ديوار به بايد و نيست درست ود،ش داده مى  نسبت
مـسلّماً   چـون  نمـود،  واگذار است، ـ اجمعين عليهم اللّه صلوات ـ معصومين همان
 از و خداونـد  بـه دسـتور    زنان كه شود چگونه مى .  قرآن و خالف قواعد است     خالف

ـ نماز نخوانند و همين موجـب نقـص ايمـان            الهى امر امتثال باب آيـا  ! ان گـردد  آن
  شود؟  مىاطاعت امر الهى موجب نقص ايمان

  اجماع. 2

بلكـه در مجمـع الفائـده و البرهـان     . دومين دليل و مستند مشهور اجماع است    
  :گويد مى

,3�§Â £:� 3!.�� ��a i�1  
  .يابيم ما دليل روشنى غير از همان اجماع نمى

  :ه است دعواى اجماع نمود F�5�� ����6�eعالمه حلى در كتاب
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پـدرى اسـت؛ هـر چقـدر جـد          واليت بر مال ديوانه و كودك، از آنِ پدر و جـد           
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 مـادر  براى كه ها شافعى و مادر، به اجماع، واليت ندارد جز برخى        پدرى باالتر رود،  
 را  اجـداد پـدرى    لـو پـدرى و  جد   و كودك، پدر  و ديوانه اگر و اند، شدهقايل   واليت

نباشـد، واليـت بـه       آن وصى پدر يا جد پدرى است و اگر وصـى          از   واليت نداشت،
  .را بر عهده گيرد و يا امينى را بر اين امر بگماردآن  خود كه رسد حاكم مى

  :در برابر اين اجماع چند ايراد جدى وجود دارد
 ديـده هـا     آن غيـر  و غنيـه  خـالف،  انتـصار،  مانند  قدما اين اجماع در كتب   . اوالً

 اجماع نشده ادعاى تذكره كتاب از غير ظاهراً هم متأخرين كتب در بلكه شود، نمى
شـود، آن    مى اجماع نقل موارد متعرض معموالً كه جواهر صاحب مثل وگرنه است،
 بـه  كه است روشن و؛  نمود نمىتذكره و مجمع البرهان بسنده       به و كرد  مى را نقل 
 بـه  نـوعى  ولو ظّن  گمان و ظن مفيد و نمود اعتماد انتو منقولى نمى  اجماع چنين
كه  نوعى ظن حصول ادعاى و باشد نمى همه اصحاب  ميان در فتاوايى چنين وجود
  . است اردشو بس كارى است، ثقه خبر حجيت مناط

 ;جـواهر  صـاحب  اينكـه  بـا  نمـود  اعتمـاد  نقلى چنين به توان چگونه مى . ثانياً
  :گويد  مى
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 بـر  شخـصى  واليـت  عـدم  شـمارند،            مـى  را كودك اولياى كه هايى ظاهر عبارت 
بلكه صراحت مطلب نقل شـده از ابـن ادريـس چنـين             . كودك در اين هنگام است    

  .است
 براى واليت عدم اند،  ام شمارش اوليا بوده   پس ظاهر برخى از عباراتى كه در مق       

 عبـارات  همـه  نـه  باشـد،  مـى  است مادرها    آن از يكى كه است طايفه چهار آن غير
  . اصحاب
 آن از قـدما  كتـب  در و  است عمده اين عبارات در كتب متأخرين موجود      . ثالثاً
 الجوامـع الفقهيـه    در كتـاب   شده جمع فقهى هاى  كتاب جهت بدين .نيست نشانى

  ���H_در تنهـا . باشـد  مـى  خالى مطلب اين از است، روايات متون حاوى معموالً هك
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  .ابن حمزه اين مسئله مطرح شده است  ��.#_شيخ طوسى و
  : آمده است��H_در 

 Kib [�?.�� ~�\D * o K�?�� 1\� ijjj;1 
ولى يا وصى كه اجازه تـصرف بـه          روا نيست تصرف در اموال يتيمان مگر براى       

امور يتيمان رسـيدگى كنـد و        پس آن كس كه واليت دارد به      . شده است  دادهوى  
زراعت آنـان را جمـع      و   سازد برطرف را هايشان نيازمندى و  دارد نگه اموال آنان را  

اسراف از اموال    بدونو   نياز اندازه به تواند ها مراقبت كند، مى    كند و از چارپايان آن    
  .آنان براى خود بردارد

� �و در#.�� ���Ci آمده است:  
�Cc Kib ,+.?.�� ~� * o K�?�� 1\� i��!�  jjj;2 

گروه؛ يكى ولى كه همان جـد        تصرف در اموال يتيم جايز نيست، مگر براى سه        
وصى كه پدر او را گمارده است و سپس حـاكم، اگـر جـد و وصـى                   است و ديگرى  

  .يا امين و مورد اعتماد نباشد نباشد
 باشد   است و عباراتش معموالً متون روايات مى        ��.#_ كه مقدم بر   ـ �H_ �در. رابعاً

 اطالقـش  پـس . اسـت  نكـرده  پدرى جد يا پدر به منحصر و نداده توضيح را ولى ـ
 نيـز  مـادر  كه گذشت اين از پيش و شود   باشد مى  ثابت واليتش كه ولى هر شامل
  . داردواليت

زيرا وى فرموده است به قـول       عبارت جواهر نيز ظهور در اجماع ندارد،        . خامساً
 بـه  را آن يافت،  آنكه اگر بر رأى موافق و اجماعى دست مى        دست نيافتم، با    خالف  
  .كرد مى نقل اجماع عنوان

 اتفاق  بر  دليل را آن نقل و  بپذيريماگر وجود اجماع منقول را در مسئله. سادساً
 شـده،  يـاد  اىهـ   روايت با وجود  چون باشد،  نمى حجت هم باز بدانيم آراى اصحاب 

  بنـابراين  ؛باشـد  روايـات  همـين  كننـدگان  اجمـاع  كه مستند  است محتمل بسيار
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  . بودنخواهد مستقل دليل و است مدركى اجماع

  مادر واليت تقدم قراين و شواهد. دو

آنچه تاكنون در مسئله واليت مادر پس از فوت پدر، به اثبات رسيد اين اسـت                
   ادله ديگر از سوى  و باشد مى خردسال فرزندان بر مادر  واليت كه عموم ادله، ثبوت 

است و بـا     ناتمام نيز مادر واليت عدم و جد به واليت ها    آن اختصاص بر شده اقامه
  .دازدان ها را از استناد مى اشكاالتى مواجه است كه قابليت آن

حال اگر كسى قايل شود كه پس از فوت پدر واليت بـه صـورتى اختـصاصى از           
 و يـا قرينـه    و دليـل  بايـد  رسـد،  ا وجود وى نوبت به ديگران نمى      آنِ مادر است و ب    

 بـر  ثبوتاً شده، ياد ادله اگر كه است مرحله اين  اين در ما سخن. نمايد اقامه شاهد
اللت دارد، و فرض سخن نيز در آنجا اسـت كـه مـادر              د عام صورت به واليت مادر 

 اسـت،  منـد   بهره تدبير و امانت از يعنى؛  دارد را  واليتى توان بر عهده گرفتن چنين    
  . آيهعموم

�jjj�@� �����?�� �* ��G�'�
 �° ���D �+ �F �4�G�
 ��� �C �2� �i� �\����D�jjj;�1    و خويـشاوندان
  ترند، در كتاب خدا سزاوار] از ديگران[نسبت به يكديكر 

 حجت و دليل محكم و متقنى بر تقدم مادر، كه خويشاوندى و رحم بودنش به               
 مـسئله  به اختصاص آيه شود مى گفته اينكه و باشد  ر از جد است، مى    فرزند نزديكت 

 سـخنى  ــ  باشـد  مـى  ارث مـسائل  در آن بـه  تمسك غلبه از ناشى كه ـ دارد ارث
 ارث بـه  آن دانستن مختص و باشد  آيه عام مى  متعلق چون است، ناتمام و نادرست

 و عقاليـى  اتاعتبار و مناسبات همچنين. است رأى به تفسير نوعى و ظاهر خالف
  .دهد مى گواهى تقدم اين بر دينى

  :شرح اين دو شاهد از اين قرار است

  مناسبات و اعتبارات عقاليى . 1

سيدگى به امور فرزند بر     ر در را مدبر و امين مادر انسانى عرف و عقال ترديد،  بى
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 فرزند به او نزديكى و قرابت مادر، خيرخواهى و دلبستگى دهد، ديگران ترجيح مى  
 يـا  و پدرى جد و مادر اگر. است بيشتر فرزند به پدر جز  به خويشان طبقات همه از

 ها است كه خرد جمعى انسان    رتبه برابر قرار گيرند، طبيعى       در خويشان از يك هر
  .داند مى تر نى مادر را شايستهانسا فرهنگ و

  توجه دين به عواطف و احساسات مادر. 2

 بـه  گـذاردن  احتـرام  بـر  مختلف هاى تمتون دينى يعنى قرآن و سنت به صور       
را در دوران    مـادران  رنـج  كريم قرآن. است گذارده صحه احساسات مادر  و عواطف

  :دهد شرح مىباردارى و وضع حمل چنين 
 ��� ��	�. �� �� a� �i� �\�
 �0� �� �_ �H ���� �3	� �� �C�b  �_�? �# � �%  �F̧�D �� �� 3, �� �� \  �_�? �G� �d ��  3��, �� ��jjj;�1  و

. بـه پـدر و مـادرش بـه احـسان سـفارش كـرديم              ] نسبت[انسان را   
مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمـل رنـج او را بـه دنيـا                    

  .آورد
 پس را آن و كند سفارش مى ان را نسبت به پدر و مادر        و در آيات متعددى انس    

  .دهد مى قرار خود بندگى به سفارش و توصيه از
 ���  ��	�. �� ��  �0� ��a� �i�  �\�
 �_ �H ����  �_�? �# � �%  �F̧�D0� �, �� �<� �= �3	 �, �� \jjj;�2      و انـسان را در

باره پدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش به او باردار شد، سستى بر             
  .روى سستى

 ���  �Ñ�$  ̧
 �2 �D �N �i  ��� ���' �G �6 �b  �i �0�H ����� �\����
 �� �£� �H�b �3	� ��� �C�bjjj;�3      و پروردگـار تـو
  . احسان كنيد] خود [ز او را مپرستيد و به پدر و مادرمقرر كرد كه ج

نيكى به مادر توصيه و سفارش      ندان را به    در روايات فراوانى پيامبر و امامان فرز      
  :قبيل از؛ اند كرده

: چه كسى نيكى كنم؟ فرمود     به:  رسيد و گفت   6خدامردى به حضور رسول     
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ادرت و براى مرتبـه سـوم       م :به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود     : پرسيد دوباره. مادرت
به چه كسى   : پس از آن پرسيد   . مادرت: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود     : سؤال كرد 

  1.به پدرت: فرمود 6نيكى كنم؟ پيامبر
 كـرد،  صـدا  را فرزنـد   مستحبى شهيد اول بر اين رأى است كه اگر پدر در نماز          

 مـستحبى  نمـاز  مـادر در   اگـر  ولى؛  كند تمام را نماز و ندهد تواند جواب  مى فرزند
  2.را بدهد مادر پاسخ و كرده قطع را نماز مستحب است داد، ندا را فرزند

هـا    آن مجمـوع  از و اسـت   فـراوان   اسالمى فقه و دينى متون در ها از اين نمونه  
 ويژه توجه مادر و عواطف  احساسات به اسالمى شريعت كه شود استفاده مى  چنين
  .يابد مى تحقق مادر دانستن مقدم با نيز بحث مسئله مورد در توجه اين دارد،

 نكند، استفاده را مادر  آن تقدم  ازو قراين قانع نشود و      اگر كسى به اين شواهد      
 اثبات بستگان و ساير  جد كنار در را مادر واليت نخست فصل  در  ياد شده  عمومات

 است و در صورت    نافذ او تصرف كرده اقدام كار آنان بدين  از يك هر اگر و كند مى
  .مايدن واگذار خاص گروهى به را حق تواند اين حكومت مى مرج و هرج و تاللاخ

  يجمع بند

 فرزندان بر واليت مادر، براى خالصه سخن اين است كه عمومات قرآن و سنت        
 جـد  بـه  نـسبت  عمومات اين تقييد و تخصيص در مشهور آنچه و كند  مى اثبات را

 از پس و كرد، صادر فقهى رأى آن ساسا بر توان  نمى و است ناتمام اند  گفته پدرى
 را مـادر  كـه  رسـد   مى قراينى و شواهد و ادلّه به نوبت خاص، ادله اين بودن ناتمام

 مطـابق  جـد،  واليت بر واليت اينپس فتوا به واليت مادر و تقدم         .دهد  مى ترجيح
  .باشد ىم فقهى هاى منهج و قواعد
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   واجب استطالق خُلع بر مرد: جستار نهم/ دفتر دوم 

  نهمجستار 

   واجب استطالق خُلع بر مرد
  
  
  

  درآمد

��C�2 0آنگاه كه خداوند     _.� g�5a�1         را منشأ پيدايش انسان اعالم كرد و بر 
 همه راههاي تكامل بـشر بـه        '?��2�B� 0�C� @� >2����Aاين خلقت آفرين فرستاد     


�u�k 2ه سوي كمال مطلق را هموار نمود و مالك در رسيدن به مرحلـ  � r��¯ ��?C
2\K	�� �� �� �C �\#���m3        احقاق حق و عدم ظلـم      .  را تقوا و ايمان و عمل صالح برشمرد

 رسـالت  اصلي محور را شان  به افراد جامعه در رسيدن به حقوق معنوي و اجتماعي         
 و اهللا الـي  حركـت  مـالك  قـرآن  از جـايي  هيچ در و گاه  هيچ و داده قرار پيامبران

                                                 
  .72 ص، آيه سوره. 1
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چراكه رسيدن به حق با مـالك       ست؛   ندانسته ا  جنسيت و تملي را حق به رسيدن
جنسيت و مليت كه از امور تكويني است خود ظلمـي اسـت كـه هـر قانونگـذاري                   


}�!�K �باألخص قانونگذار و شارع حكيم خود را از آن مبرّا ساخته است              N�K
2 ���
�.'G#��.1  

 تبعـيض   با توجه به ايـن اصـل كلـي در حقـوق، يكـي از مبـاحثي كـه شـبهه                    
 ايـن  بـه  اسـت  اسـالم  مدني قوانين در طالق حق. باشد جنسيتي در آن مطرح مي    

 باشد مي زن عالقه مورد كه زناشويي زندگي از زن كردن محروم حق مرد كه بيان
هـر چنـد در     . باشـد  حقـي  چنين داراي زن آنكه بدون باشد داشته زمان هر در را

مرد هر وقـت  «گفت  مي تر  پيش كه1133 ماده 19/8/1381تاريخ قانون مدني در  
  :رديدگ اصالح گونه بدين »بدهد طالق را خود همسر تواند بخواهد مي

 تقاضاي دادگاه به مراجعه با قانون، اين در مقرر شرايط رعايت با تواند مرد مي «
  .»بنمايد همسرش طالق

 و 1129 و 1119 (مـواد  در مقـرر  شـرايط  وجـود  بـا  توانـد   زن نيز مـي    :تبصره
  2.طالق نمايداه تقاضاي  دادگاز قانون ينا) 1130

لكن ايجاد حق طالق براي زن به وسيله شرط، و يا عدم پرداخت نفقه و عسر و      
حرج، مضافاً به عدم حلّ شبهه تبعيض كه محدوده آن اختيار داري مرد به صورت               

 بـا  امـور  ايـن  اثبـات  باشـد،   مطلق و بدون قيد و شرط عسر و حرج براي طالق مي           
                                                 

  .46سوره فصلت، آيه . 1
  .قانون مدني با اصطالحات و الحاقات. 2

 عقـد  ضـمن  در نباشـد  مزبور عقد مقتضاي با مخالف كه شرطي هر توانند  طرفين عقد ازدواج مي    - 1119ماده  
معيني غايب شود   مايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت               يا عقد الزم ديگر بن     ازدواج

سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل              يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن          
حكم نهايي خود   تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور                    

  .را مطلقه سازد
 در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الـزام او بـه دادن نفقـه          - 1129ماده  

همچنـين اسـت در     . نمايـد  اجبار بـه طـالق مـي       را شوهر حاكم و كند رجوع حاكم به طالق براي تواند زن مي 
  .صورت عجز شوهر از دادن نفقه

 و مراجعه شرع حاكم به تواند  در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي             - 1130ماده  
 طـالق  بـه  اجبـار  را زوج تواند مي دادگاه شود، ثابت محكمه در مذكور حرج و عسر چنانچه كند، طالق تقاضاي

  .شود كم طالق داده ميحا شرع اذن به زوجه نباشد، ميسر اجبار كه صورتي در و نمايد
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  .باشد تلف از آن كاري دشوار و مشكل ميمخ تفسيرهاي به توجه
بنابراين، در اين نوشتار به دنبال راهكاري جهت رفع شبهه مـذكور در قـوانين               

 گرامـي  خواننـده  بـر  چند هر باشد،  مدني اسالم با توجه به عنصر زمان و مكان مي         
ت و   نظريه و استدالالت صورت گرفته پيرامـون آن از ابـداعا           كه اين  نيست مخفي

 صـورت  بـه  كـه  باشـد   مـي » دام ظله « اهللا العظمي صانعي     تنوآوريهاي حضرت آي  
هجـري شمـسي در مـاه مبـارك رمـضان ارائـه              1381 سـال  در فقه خارج دروس

گرديده است كه در تدوين آن جهت استفاده فرهيختگـان و دانـش پژوهـان غيـر                 
 غيـر  بـاراتي ع بـا  و اسـتدالالت  اتقـان  حفظ با المقدور  حوزوي، سعي گرديده حتي   

  . حوزوي انجام گيرد

  مقدمه

. است فقه در برانگيز سؤال هاي  تبعيض بين زن و مرد در حق طالق از موضوع         
 زنـدگي  ادامـه  از كـه  زمـان  هـر  دارد، حـق  مـرد  يـك  چگونه كه شود  مي پرسيده
اما اگر زني   ؛  شود جدا او از مهريه، پرداخت با باشد، ناراضي خود همسر با مشترك

 -حق ندارد از همسرش جدا شود؟ آيا اسالم   رك خود ناراضي باشد،     از زندگي مشت  
 و مـادي  مواهـب  از منـدي    در بهـره   1كه بر پايه كرامت انسان و تساوي زن و مـرد          

 تبـاه  را زن زنـدگي  بتوانـد  كـه  است داده اجازه مرد به - است گرديده بنا معنوي
  باشد؟ نداشته سياه زندگي يك از خالصي براي راهي هيچ زن و نمايد

 و باشـد  زن دسـت  به طالق اگر اند  گفته شبهه اين به پاسخ در اي  هر چند عده  
احـساسي بـودن او، بـا        بـه  توجه با باشد، داشته وجود او براي گرفتن طالق امكان
 بـي  طـالق  در و دهـد   كمترين مشكلي به طـالق گـرفتن تمايـل نـشان مـي            بروز  


�¨�� 0	��jjjr!/�� * e  :واستپر�U �jjj2 ن خود موجب تزلـزل كـانون زنـدگي و          اي
  .خانواده است

                                                 
ِّ َواْلَبْحرِ . 1 َ,Oاْل � ِ�V ْQُْلَنا َWَآَدَم َو � ْمَنا َب��ِ ْو ... ﴿؛)70سوره اسراء، آيـه     ( ﴾...﴿َوَلَقْد َكر�

َ
ـَل َعاِمـل ِمـْنÃُ ِمـن َذَكـر أ ِضـيُع َ�َ

ُ
� َ� أ ِ

ّ �£
َ
أ

 �
َ ْن�\

ُ
� َوُهـَو ُمـ؛)195سوره آل عمران، آيه     ( ﴾...أ

َ نـ�\
ُ
ْو أ

َ
َل َصاِ�ًا ِمن َذَكـر أ َبـةً  ﴿َمْن َ�ِ ـُه َحَيـاًة َطّيِ سـوره  ( ﴾...ْؤِمٌن َفَلُنْحِيَين�

  ).97نحل، آيه 
  .50، ح 365، ص 24، كتاب الشهادات، باب 27، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
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 چـرا اما اين جواب بر طرف كننده اشكال تبعيض و شبهه ظلم به زنان نيست؛               
 معتبـر  مدرك و دليل هيچ و است دليل بدون ادعايي طالق، بر زنان رغبت اوال كه

 از بـيش  و است نگرديده اقامه آن بر علم بر مبتني آماري و كاوي  روان روانشناسي،
حديث مورد استناد نيز، از جهت سند و داللت، مورد اشكال           و  . ستمال ني احت يك

 اسالم به كلي طور به كه باشد كساني اشكال رافع تواند  ثانياً، اين جواب نمي   . است
 تزلـزل  ثالثـاً، . باشـند  داشته روايات و اخبار به اعتقاد كه رسد چه؛  ندارند اعتقادي

 چراكـه  طالق به دست مرد نيز وجود دارد؛         حق داشتن اختيار در با خانواده كانون
 او از توانـد   مـي  كنـد،  اراده زمـاني  هر كه مردي با زندگي ادامه به اطمينان نيز زن

 زندگي كانون تزلزل موجب خود مرد براي حقي چنين رو، اين از. ندارد شود، جدا
  .است

ندات حكم طالق،   در اين نوشتار، برآنيم تا با تأملي ديگر در متون فقهي و مست            
چنانچه راهي كه برطرف كننده شبهه      . راهي براي رفع اين تفاوت و اختالف بيابيم       

تبعيض باشد نيابيم، به ناچار بايد به توجيه اين قانون، در حد درك و فهم خويش                
  .از احكام الهي بپردازيم

 طـالق  وجـوب  به حكم باشد، تبعيض اشكال رافع تواند  ظاهراً تنها راهي كه مي    
و شرط اصلي در طالق خُلع، كراهت و عـدم          . ود شرايط آن بر مرد است     وج با خلع

اين كراهت و عدم رضايت قيدي ندارد، بلكـه بـه           . رضايت زن از ادامه زندگي است     
هر دليلي كه باشد، ولو آن كـه زن بـه خـاطر ازدواج بـا مـرد ديگـري بخواهـد از                       

  .كند شوهرش طالق بگيرد، تحقق پيدا مي
 اشـكال  -نيـز هـست   ) دام ظلـه   (تاد معظـم   كه مختـار اسـ     -ين قول   با اثبات ا  

 بـا  توانـد   مـي  كند، اراده مرد وقت هر كه گونه  همان چراكه؛  شود  تبعيض مرتفع مي  
 يـا  مهريـه  گردانـدن  بـاز  با تواند  مي نيز زن دهد، طالق را زن مهريه همه پرداخت
  .كند ملزم دادن طالق به را مرد شوهر، به آن بخشش

هـا وجـود     ، زن و مرد در داشتن حق طالق برابرنـد و تفـاوتي بـين آن               بنابراين
براي طالق، زن بايـد حـق       ممكن است گفته شود در صورت درخواست زن         . ندارد

  .باشد كه مهريه خويش را نيز از مرد بگيردداشته 
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چراكـه داشـتن چنـين      ؛  در پاسخ بايد گفت كه بطالن اين كالم آشـكار اسـت           
ق نه تنها عدالت و برابري در حـق طـالق نيـست، بلكـه               اختياري براي زن در طال    

 نداشـته،  زنـدگي  از كراهتي گونه  هيچ كه مردي چراكهظلمي فاحش بر مرد است؛      
 را مهريـه  بايد هم حكمي چنين وجود با است، خويش زندگي ادامه به راضي بلكه

 معـوض  و عـوض  بـين  جمـع  شبيه تقريباً كه شود جدا خود همسر از هم و بدهد
د است و بطالن جمع بين عوض و معوض در عقود و معـامالت              عق طرف يك يبرا

  .نيز حكمي عقلي، عقاليي و اجماعي است

  تقسيمات طالق

  :رسد قبل از بيان تقسيمات طالق ذكر دو نكته ضروري به نظر مي
 همان قدر كه اسالم نسبت به ازدواج تأكيد نموده و آثار و پيامـدهاي               .نكته اول 

 زوجين بـشارت داده اسـت و آن را در آيـات قـرآن، مايـه آرامـش                   مثبت آن را به   
 2خداوند نزد بنيان ترين   و در اخبار از آن به عنوان سنت پيامبر و محبوب           1زوجين

 تـرين   ياد كرده است، نسبت به واقع شدن طالق هشدار داده، و به عنوان مبغـوض              
اب كردن بنيان    بي شك، خر   3.است كرده سفارش آن ترك به خداوند، نزد ها  حالل

 اجتمـاع  صورت، اين در چراكه باشد، محبوب خداوند نزد تواند  محبوب ازدواج نمي  
  .آيد مي الزم نقيضين

 يعنـي قبـل از      ؛ طالق در اسالم از احكام امضايي است، نـه تأسيـسي           .نكته دوم 
. اسـت  شـده    بوده و طبق عرف و عادت آن روزگار واقع مي          6اسالمبعثت پيامبر   

 و گـذاري  پايـه  را آن اسالم كه نيست گونه  اين. ا تنفيذ نموده است    نيز آن ر   اسالم
 طـالق  جـاهلي  اعراب خصوصاً بشر، بين در تاريخي، شواهد بنابر. باشد كرده ايجاد

                                                 
ةً . 1 َWًْة َوَر ا َوَجَعَل َبْيَنÃُ َمَود� َ ْ �kَتْسُكُنوا ِإَل ْزَواجًا ّلِ

َ
نُفِسُ�ْ أ

َ
ْن َخَلَق َلÃُ ِمْن أ

َ
ِتِه أ   ).21سوره روم، آيه ( ﴾...﴿َوِمْن آ-�َ

� : 6قال. 2 ّ ، فلـيس مـ�� � ـن رغـب عـن سـّن�' �Å �  قـال :و در حـديث ديگـر     ) 220، ص   103بحـاراالنوار، ج     (الن¾ح سّن�'
 � �tا�ؤمن �Oّوجوا فإّن رسول � :7ام � ًا ما �ن يقول�6' �Oكث  : ã �äو � 'Oالـ � ّوج فان مـن سـّن�' � 'Oفلي � ّب أن يّتبع سّن�' من �ن ��

å غداً و اطلبوا الولد فا  ��\ بÃ ا�� � ا   ).218، ص 103بحاراالنوار، ج ( .£�
ه، . 3 , � خد�� � ³، عن ا£, ، عن عبدالرWن �, � �tا+س � � هاà\ (و عنه، عن ³ �, � عبد�)عن ا£,  عّز -اّن � :  قال7، عن ا£,

ب البيت الذي فيه العرس و يبغض البيت الذي فيه الط<ق-و جّل  ��  .� �qء ابغـض ا �  مـن - عـّز و جـّل - و ما من ²\
  )2، ح 7، ص 1، كتاب الطالق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 22، ج ↨ـالشيعوسائل ( .الط<ق
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 جـايي  تـا ؛  است گرفته  مي صورت آساني به و شرطي و قيد هيچ بدون و بوده رايج
همسران خـود،   راي   هيچ حقي ب   گرفتن نظر در بدون مكرر، صورت به مرد، يك كه
 بيـشتر  چـه  هـر  زن نفـع  به آن دايره اسالم، آمدن با. است داده  ميها را طالق     آن

  1. استگرديده محدود
  :گردد در يك تقسيم بندي كلي طالق به دو دسته تقسيم مي

  :طالق رجعي. 1

 طـالق  صيغه اجراي و مهريه پرداخت از پس مرد، كه شود به طالقي اطالق مي   
الفاظ و يا اعمال و رفتاري كه دالّ بـر رضـايت بـه ادامـه                تواند با     عده، مي  شروع و

. زندگي باشد، در ايام عده بدون عقد نكاح، دوبـاره علقـه زوجيـت را برقـرار سـازد                  
  2. استمحدود عدد نظر از و نامند مي رجوع را زندگي به بازگشت گونه اين

  :طالق باين. 2

ن علقـه زوجيـت، هـيچ يـك از         هـم گسـست    از با كه گردد به طالقي اطالق مي   
 بـه  و باشـند  داشته زناشويي زندگي يكديگر با مجدد عقد بدون توانند زوجين نمي 

  .ارندد نياز جديدي نكاح عقد

  م طالق بايناقسا

  :طالق باين شش قسم است
اگر مردي، پس از دو مرتبه طالق و رجوع كردن، براي بار سوم زن خـويش                . 1

  .ق سوم او باين استرا طالق دهد، از نظر شرعي طال
                                                 

 آيـات مربـوط بـه       محـدوديت  ايـن  بر شاهد و. 31 ص مسلمان، غير هاي موجبات طالق در حقوق ايران و اقليت      . 1
نسبت بـه زوجـين وضـع       احكام خاصي را     ارعش كه باشد مي بقره سوره 230 و 229 هاي احكام طالق مانند آيه   

  .نموده است
چنانچه مردي زني را طالق دهد سپس رجوع نمايد و با او آميزش كند و مجدداً، بـا وجـود شـرايط طـالق، او را                   . 2

 توانـد  طالق دهد و قبل از اتمام عده به زن رجوع كند و با او آميزش كند و دوباره او را طالق دهـد، ديگـر نمـي     
ا َفِإن﴿ :كند ازدواج ديگر مردي با زن آن كه آن مگر كند، رجوع او به سوم ربا براي َ َ'ç ـل@  َفـ<َ  َطل� ِ �  َبْعـُد  ِمـن َ�ُ  �'َ  َحـ�'�
هُ  َزْوجاً  َتنِكَح  َ ْ�O230آيه  بقره، سوره (.﴾...َغ(  
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طالق خُلع كه شرط آن نارضايتي زن از زندگي زناشـويي اسـت؛ بـا آن كـه                  . 2
  .مرد از زندگي خويش راضي است

در ايـن صـورت، مـرد       . طالق مبارات كه شرط آن نارضايتي زوجـين اسـت         . 3
  .شود جدا زن از مهريه، مقدار از كمتر يا مهريه تمام اخذ با تواند مي

  . با او آميزش نشده باشدطالق زني كه. 4
  .طالق زن يائسه. 5
  .طالق دختري كه به سنّ حيض ديدن نرسيده و صغير باشد. 6

 سـخن   -ن اسـت     كه يكي از اقسام طالق باي      -ما، در اين نوشتار، از طالق خُلع        
  .خواهيم گفت

  طالق خُلع

ـ  نوشـتار،  ايـن  در. اسـت  فقـه  در مشروع هاي  طالق خُلع، يكي از طالق      ا تأمـل و   ب
 طـالق  ايـن  وسـيله  بـه  توان  بررسي مجدد ادلّه آن، در صدد هستيم كه ببينيم آيا مي          

 بيـان  از قبـل  كـرد؟  رفع را طالق حق در مرد و زن بين تبعيض و زنان به ظلم شبهه
طالق خُلع، به بيان معناي لغوي و اصطالحي خلع         محل نزاع در     تقرير و بحث موضوع

  .ازيمپرد بررسي ادلّه و اقوال در باره حكم آن مي كنكاش و به ادامه، در و پردازيم مي

  معناي لغوي خُلع

  :گويد صاحب القاموس مي. واژه خُلع به معناي نَزع و كندن است
Y	z�� ,Y#B� :y}	�� jjj+4��
 � :;�,:� 0 �� �F	 ~�'
 �D�z� r!O1   خلع به 

  در ] وسيله مـرد   به [معناي كندن است و مراد از آن، طالق دادن زن         
غيـر خـود بـه مـرد        ] مـال [خود يـا    ] مال [ازاي مالي است كه زن از     

  .كند پرداخت مي
  . نيز، خلع را با همين عبارت معنا كرده است2الصحاح

                                                 
  .642القاموس المحيط، ص . 1
  .934، ص 2الصحاح، ج . 2
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   :فيومي در المصباح نيز گفته است
gG#7 : £:� � PG	��T 3�G#7 V � ,_�?=}aTg�G��7 V ��F`�1 �D��z�T��G��� V �W�
 -�?�� �F�#O � _	_H�5�� �= T���FG# V \,T 3�G#7 jV +�i� �TY#B� V ,+4���


 N��W !G� �W�� ,�7Ò� p�'� fF	 �C�� P� Lc p�'#�� Y#7 0 �2�G?�� \, �
_	= _��'� y}a �C�� P� L �كفش، يعني كندن آن ش و غير   خلع كف  1;�

 زن از اي و خلع كردن زن، خلع مرد به هنگامي است كه مـرد فديـه             
كندن لباس اسـت؛     و خلع، استعاره از   . هدد مي طالق را او و گيرد  مي

�+� jjj � :چرا كه هر كدام از زوجين لباس يـك ديگرنـد           ���� ¹p���'�� �0� �,
 �0 ��� ¹p��'�� �+�? �a�D ��jjj�j2             به اين طريق، هر كدام از زوجـين لبـاس بـودن

  .كنند براي يكديگر را از خود جدا مي

  معناي اصطالحي خُلع

 كه است اي  ي از هم گسستن نكاح به وسيله فديه       خلع در اصطالح فقه به معنا     
نيـز   3عالمه در قواعـد    كالم در تعريف اين؛  شود  مي پرداخت زوج به زوجه طرف از

 صحيح را آن و كرده ذكر هايشان  در كتاب  را  معنا  بعد از ايشان اين    4آمده و فقهاي  
  .اند دانسته

 صـاحب  كـه    چنـان  ؛ بر خلع، اطالق افتدا نيز شده اسـت        5ها  در بعضي از عبارت   
  :گويد مي التنقيح

Y#7 � e��?�� y��Hi� ��� ~��H :�� ~�i� v��	` !��� ��G6 _�\�#� fF.�#=  f.��
�_
 -�?��6L��z ����  _	 -�?��� �2\�  _� �F?,��� e©
j 

اسير دست مـرد شـده       زن كه  آن است  كراهت زن نسبت به شوهرش به منزله      
                                                 

  .178، ص 1المصباح المنير، ج . 1
  .187 بقره، آيه سوره. 2
  ).156، ص 3قواعد االحكام، ج  (.↨ـح بفدي قيد النكا↨ـو هو ازال. 3
  .32، ص 33؛ جواهر الكالم، ج 181، ص 8؛ كشف اللثام، ج 359، ص 3التنقيح الرائع، ج . 4
  .359، ص 3؛ التنقيح الرائع، ج 375، ص 3االيضاح الفوائد، ج . 5
  .229سوره بقره، آيه . 6
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  .كند را آزاد مي خويش و  دهدمياي  است و فديه

  بيان كيفيت كراهت زن از شوهر

 و باشـد  بايد توجه داشت كه در طالق خلع كراهت و تنفر فقط از جانب زن مي              
  .ندارد زن از كراهتي گونه هيچ مرد

 باشد اين كراهت زن از شوهر خويش كه يكي از شرايط تحقق موضوع خلع مي             
شديدي نسبت به مـرد دارد،       تنفر زن گاهي چراكه باشد ميمختلفي   مراحل داراي

 فراتـر  را پـا  حتـي  و كـنم  نمي اطاعت را تو ديگر من گويد به طوري كه به مرد مي     
 عبـارت  بـه . گـردم  مي همبستر ديگري شخص با: گويد مي تهديد حالت به و نهاده
 واجبـي  ترك به تهديد يا و كند مي آبرويي و عرضي معصيت به تهديد يا زن ديگر

  .نمايد  بايد براي شوهرش انجام دهد، ميكه آنچه با رابطه در
اخـالق يـا قيافـه زوج ابـراز         و عدم رضايتمندي خـويش را از        گاهي نيز كراهت    

 جاري زبان بر شود، استشمام آن از گناه و معصيت بوي كه كالمي هيچ و دارد مي
 مطلـق  بـا  خلع اند، كرده اختيار »ظله دام «معظم استاد آنچه طبق بر لذا. كند  نمي
 قابل تحقق است و الزم نيست كه حتماً زوجه الفاظي كـه دال بـر عـصيان      هتكرا

  .باشد، بر زبان جاري كند

  داليل اثبات طالق خُلع

  1.ادلّه اثبات طالق خلع، كتاب و سنت و اجماع مسلمين است

  كتاب

 بقـره،  سـوره  در خداوند كه آنجااصل مشروعيت طالق خلع از كتاب اهللا است؛         
  :فرمايد مي 229 آيه

�� �� �7�  �6 L�D �+ ���� P̧� �§ �i �� L� �� �C�M�
 ¹�H � �«�6 ���D o� �� �G �"�
 ¹>� �� ��M �� �L� �6 �� � �r�!�/��� �� �8 
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 �v��	 �̀  �. �# �= �_�
 �- ���? ��� f�.�� �f �Fjjj�   حـدود   ]زوجـين [كـه    ترسيد پس اگر مي 
) زوجين (نفربر آن دو ) حرمتي(الهي را اجرا نكنند، بنابراين، حرجي  
  . نيستدهد، نسبت به آنچه كه زن آن را فديه مي

  كيفيت استدالل

در  (1در روايتي از ابي بصير     7صادقبا توجه به شأن نزول آيه و استدالل امام          
يانگر اين مطلب است كه آيه فوق       به آيه شريفه ب   ) مورد اخذ مقدار مجاز مال از زن      
  .باشد مشرع طالق خلع در اسالم مي

  سنت

 و سني بر مشروعيت طالق خلع داللـت دارنـد           2روايات متواتري از طرق شيعه    
كه ما در اينجا تنها به روايتي كه از طريق اهل سنت نقل شده و بيان كننده شأن                  

  .كنيم مي اشاره باشد، ول آيه نيز مينز
ga�� �� 0
 @��'= g	
 �#.Z KLD S�2 g�a�� � pf�R 0
 ¤.$ 0
 g
�� g± 

@� ~\�2 �	6�� ,�F'§ \, � _4�'66 g���� :@� ~\�2 �H !g
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ن ثابت بن قيس بـن شـماس   ختر عبداهللا ابن ابي ـ كه ز د: گويد ابن عباس مي
 نـه  و مـن  نـه  خدا،  پيامبر اي: و عرض كرد   آمد 6اسالم رسول گرامي   نزد - بود

 در عيبـي  هيچ! قسم به خدا . دارد نگه يكديگر كنار را ما تواند  چيز نمي  هيچ ثابت،
 شـدنم   بعـد از مـسلمان      ايـن كـه    از دارم كراهت لكن و گيرم  او نمي  اخالق و دين

 اي  عده ميان را در  من او . كنم  نمي اطاعت را او بغض ن از روي  م .گردم كافر دوباره
از حيـث    هـا   آن تـرين   زشت و قد حيث ازها    آن ترين  ترين و كوتاه    سياه او كه ديدم

                                                 
� عبد�. 1 � بص�O عن ا£, ا من éرها وما زاد وذلك قـول �...  7عن ا£, �kافتـدت : (وحل � ما اخذ م �µمـا فـ �kفـ< جنـاح عل

  .9، ح 282، ص 1، باب ↕، كتاب الخلع و المبارا22، ج ↨ـالشيع وسائل ؛ا�ê )... به
  .9 و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، احاديث 279، ص 1، باب ↕ارا، كتاب الخلع و المب22، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
  .274، ص 1تفسير الكشاف، ج . 3
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?�+� jjj �D � آيه  هنگام، ايندر  . چهره بود  �5 �7 �L�M �� �if�.� �� �H jjj�1  مهريـه و    و  گرديـد  نـازل 
 كـه  - را  بـاغ  اي پيـامبر خـدا، آيـا      : فـت بـن قـيس گ    ه ثابـت    صداق او باغي بود ك    

: فرمـود  و كـرد  رو ابي ابن عبداهللا دختر به پيامبر گرداند؟  مي بر - است اش  مهريه
. دهـم   او مـي   بـه  نيـز  باغ از زيادتر بلكه بله،: گفت او گرداني؟  مي بر او به را باغ آيا

 جـدا  دمـر  از زن پس. خواهم   كافي است و چيز ديگر نمي      من براي باغ: گفت ثابت
  . گرفتطالق و شد

  )محل نزاع(موضوع بحث 

 طالق خلع را، از جهت حكم شـرعي، بـه چهـار نـوع تقـسيم                 2عالمه در قواعد  
  :نموده است

  .حرام، مباح، مستحب و واجب

  احكام چهارگانه طالق خُلع

  ):حرام(طالق غير جايز . 1

 در؛  هنگامي است كه مرد براي طالق دادن، زن را به بخشش مالي مجبور كند             
 مـورد  ايـن  در كـه . نباشد متنفر مرد از زن و سازگارند يكديگر با زوجين كه حالي

 مال آن و نيست خلع طالق قطعاً، و جزماً شده، واقع طالق: اند  فرموده فقها تمامي
  امـا چنانچـه    3؛اسـت  حـرام  آن در مرد تصرف و ماند  مي باقي زوجه ملكيت در هم
 را آن فقها نمايد اجرا را طالق و صيغه  بياورد نزبا بر را طالق لفظ او وكيل يا مرد

 صـاحب  چنـد  هـر ؛  گـردد   نمي مال مالك مرد: اند  فرموده و اند  رجعي دانسته  طالق
 عامه نيـز   و باشد باطل طالق اين اصال كه دارد  احتمال  فرموده است  4اللثام كشف

بـوده   طالقـي  طالق، صيغه  از اجراي   چراكه قصد زوج   5؛اند  قايل طالق اين فساد به
                                                 

  .229سوره بقره، آيه . 1
  .156، ص 3قواعد االحكام، ج . 2
  .41، ص 3شرايع االسالم، ج . 3
  .185، ص 8كشف اللثام، ج . 4
  .6، ص 10الحاوي الكبير، ج . 5
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 در (شـده  اخذ حرمت مال  به توجه با و دارد دريافت چيزي آن،  مقابل دراست كه   
 گرديـده  واقـع  مجاني طالقش مال، آن به نسبت عدم مالكيت  و) زن اجبار صورت

ارج خـ  در اسـت،  نمـوده  اجرا را طالق صيغه آن مبناي بر كه آنچه بنابراين،. است
 عبـارت  بـه . »يقـصد  لـم  وقـع  ما و قعي لم قصد ما «يعنيتحقق پيدا نكرده است؛     

بـه   كـه  اسـت  مـالي  حليت و صحت اش  الزمه باشد صحيح طالقش چنانچه ديگر،
است، لكن بطالن چنين الزمي، با توجه به اجماع         خاطر آن صيغه طالق اجرا شده       

 -بنابراين، بطالن ملزومش هم     . فقها بر حرمت مال اخذ شده، واضح و آشكار است         
  ؛ واضح است-باشد كه صحت چنين طالقي 

  :طالق مباح. 2

 خـوف آن را داشـته       در جايي است كه زن از شوهر خويش متنفر و منزجر باشد و            
بنابراين، . در نتيجه، موجب معصيت گردد    . شوهرش را ادا نمايد   باشد كه نتواند حقوق     

  . دهدطالق را او تا بخشد مهريه خويش و يا اموال ديگري را به مرد مي

  :طالق مستحب. 3

 او از تـو  كـه  كـنم   در صورتي است كه زن بگويد من كسي را بر تو داخـل مـي              
 ايـن  قايـل . شـوم   مرد ديگري هم بستر مي    از اين كه با      كنايه؛  داري تنفر و كراهت

 در پايـان بيـان      3 هستند؛ هر چند صاحب كشف اللثـام       2 و محقق  1ادريس ابن قول
 مراتـب  بـين  شـتن گذا فـرق  و بنـدي  تقـسيم  چنـين  فرمايد  اين تقسيم بندي مي   

  .المهع كالم در مگر؛ ندارد وجود فقها از يك هيچ كلمات در كراهت،

  :طالق واجب. 4

موضوع اين مورد همان مورد قبلي است، لكن برخي از فقهـا قايـل بـه وجـوب                  
                                                 

  .724، ص 2السرائر، ج . 1
  .40، ص 3السالم، ج شرايع ا. 2
  .187، ص 8كشف اللثام، ج . 3
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ويش، بر مـرد    خ شوهر به نسبت زن طرف از كراهتي چنين با اند  فرموده و اند  شده
  . مال بخشيده شده، طالق دهدزن را، پس از قبول است كه واجب

با توجه به اين تقسيمات، آنچه كه بايد مورد بحـث و كنكـاش قـرار گيـرد،                  
 از تنفـر  اين چند هر. باشد  وجوب طالق در صورت مطلق كراهت زن از مرد مي         

 ايـن تنفـر بـه       نيـست  الزم و باشد، ديگري مرد با ازدواج اراده يا ظاهري شكل
در امور واجبه نـسبت بـه شـوهرش، را بـه            حدي باشد كه احتمال معصيت زن       

  . دنبال داشته باشد
در صورتي كه بتوانيم با بررسي ادلّه طرفين به وجوب خلع در ايـن صـورت                
قايل شويم، ديگر شبهه تبعيض بين زن و مرد در حكم طـالق وجـود نـدارد و                  
هيچ گونه حقي از زن در طالق ضـايع نگرديـده اسـت و ظلمـي بـه او صـورت                     

 پرداخت از پس را خود زن دليلي هر به تواند  مي مرد كه همچنان رازينگرفته؛  
 كه آن ولو مرد از كراهتي گونه هر داشتن با تواند  مي نيز زن دهد، طالق مهريه

پرداخت همه مهريـه و     ازدواج با مرد ديگري باشد، با        اراده از ناشي كراهت اين
الق نمايـد و مـرد هـم        يا به مقدار آن، اگر تلف شده باشد، از مرد درخواست ط           

بايد او را طالق دهد تا زن بتواند با آزادي كامل به دنبال زندگي ديگـري بـرود        
 او از تنفـري  گونه  ولو آن كه مرد از زندگي خويش با اين زن راضي باشد و هيچ             

  . باشدنداشته
 حـداقل،  چراكـه  گـردد،  بر طبق اين نظريه، ديگر نه حقـي از مـرد ضـايع مـي              

دريافت كرده اسـت و نـه حقـي از زن، چراكـه زن در         داده بود    نز به كه اي مهريه
  .صورت مطلقه شدن از طرف مرد، مهريه و عوض بضع خود را دريافت نموده است

 بـه  پاسـخ  و راهگـشا  توانـد   كه مي  -حال، با توجه به مشخص شدن محل نزاع         
  در  در ادامه بحـث، بـه اقـوال        - حقوقي اسالم باشد     نظام در مطرح شبهات از يكي

بيـان   بـه  نيز خاتمه در. پردازيم  مي آن ايرادهاي و ها اشكال و طرفين وادلّه مسأله اين

 كـه يكـي از      - 1»الطالق بيد مـن اخـذ بالـساق       «ادلّه خويش و بررسي ماهوي روايت       

  .رداختپ خواهيم - است وجوب عدم به قايالن ادلّه ترين مهم
                                                 

  . 37، ص 103ح ، 4سنن الدار قطني، ج . 1
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  اقوال در مسأله

 توجه داشت كه آنچه رافع شبهه تبعـيض اسـت،           قبل از بيان اقوال فقهاء، بايد     
وجوب خلع با مطلق كراهت است، لكن محل نزاع بين فقهاء همان صورت سوم از               

لكن بـه جهـت     . صوري است كه عالمه در قواعد براي طالق خلع بيان نموده است           
در ايـن صـورت نيـز       بررسي تمام جوانب بحث الزم است اقوال و استدالالت فقهاء           

  .ي قرار گيردمورد بررس
يـك قـول، قـول مـشهور بـين          : در قسم سوم طالق خلع، دو قـول وجـود دارد          

 كـه مختـار     -فقهاست كه قايل به عدم وجوب طالق بر مـرد هـستند و قـول دوم                 
 3↨ـ و ابن حمزه در الوسيل     2↨ـ در غني  ↕ و ابن زهر   1↨ـفقهايي همچون شيخ در النهاي    

 اعتقاد به وجوب طالق خلع      - است   5كامل و ابن براج در ال     4و ابي الصالح در الكافي    
  6. است↨ـاست و ناگفته نماند كه اولين قايل اين قول شيخ طوسي در كتاب النهاي

  7داليل قايالن به عدم وجوب طالق خُلع

  :اند كرده استناد وجه دو به اند، تمامي فقهايي كه قايل به عدم وجوب شده
                                                 

  .470، ص 2، ج ↨ـالنهاي. 1
  .375 النزوع، ص ↨ـغني. 2
  .331 ص ،↨ـالوسيل. 3
  .307الكافي، ص . 4
  .555، ص 25، ج ↕الحدائق الناضر. ك. ر. 5
و كنـت «: النهايه را بر پايه متـون اخبـار تـأليف فرمـوده اسـت             بنابر آنچه شيخ در كتاب المبسوط فرموده كتاب         . 6

م ,kكتـ � �V م و اصو�ا من ا�سائل و فّرقوه 'Gمصّنفا � �V ابناëيع مارواه ا ,W ايه، و ذكرت �kقد}� الوقت كتاب ال �Pلت ع�«، 
وق كتـاب   چرا كه شيخ صد   . ظاهراً شيخ با تأسي به صدوقين چنين كتابي را نگاشته است          . 2، ص   1المبسوط، ج   

وضيح بيشتر رجوع شود به مقدمـه كتـاب هدايـه چـاپ             براي ت . المقنع و هدايه را نيز بر اين منوال نگاشته است         
  .7مؤسسه تحقيقاتي االمام الهادي

شـرايع  (اسـت   وجوب خلـع روايتـي وارد شـده         در مورد   : فرمايد ز بيان ادلّه عدم وجوب، مي     صاحب شرايع، بعد ا   . 7
 جـواهر (نكـرديم    پيـدا  را روايتـي  چنـين  ديگـر  فقهـاي  و ما: فرمايد و صاحب جواهر مي    ...) 40االسالم، صفحه   

نكـرديم   برخـورد  روايتـي  چنـين  بـه  ما: فرمايد مي اللثام كشف در نيز اصفهاني فاضل و) 45 ص ،33 ج الكالم،
 بار اولين وب،وج به قول كه جهت آن از: فرمايد ، لكن استاد معظم در اين باره مي       )187، ص   8للثام، ج   ا كشف(
 تـأليف  اخبـار  متـون  مبنـاي  بـر  نيز ↨ـالنهاي و است گرديده بيان ايشان ↨ـالنهاي كتاب در هم آن و شيخ طرف از

بـا آن   ( كـه در ايـن كتـاب         -ب  وجـو  بـه  قـول  كـه  اسـت  بـوده  ايـن  بر محقق نظر شايد بنابراين، است، گرديده
  .روايتي بوده است حتماً داراي -مطرح گرديده است ) خصوصيتي كه ذكر گرديد
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  .ل معارضي ندارداصل برائت ذمه مرد از حكم وجوب كه اين اص. 1
عدم وجود دليلي از كتاب و سنت بر الزام مرد به طالق دادن؛ چراكه در آيه                . 2
آمده است كه   » فال جناح « كلمه   - كه دليل اصلي بر طالق خلع است         - بقره   229

?���� jjj �ظهور در جواز دارد، نه وجوب        ��� f�.�� �f �F�. �# �= �v��	 �̀  �!�� �-jjj� .  نيـز   1در روايـات 
كـه اشـعار بـه جـواز دارد و          آمده است   » حلّ له ما أخذ منها    «ت به مرد جمله     نسب

بنابراين، الزام مـرد    . اخذ با جواز طالق دادن مالزمه دارد، نه وجوب آن         جايز بودن   
  .به طالق، اجتهاد در مقابل نص است

  اشكال به استدالل اول

هيم نمـود، ديگـر     ، در ادامه، بـر قـول مختـار اقامـه خـوا            كه اي با توجه به ادلّه   
 تمـسك   -دليل بـر وجـوب اسـت         عدم بر مبتني كه - ↨ـالبرائ ↨ـاصال به توان نمي
  .نمود

  اشكال به استدالل دوم

 سـوره بقـره و روايـات وارد         229استدالل دوم نيز ناتمام است؛ چرا كه اوالً آيه          
شده در موضوع طالق خلع ناظر بر حليت اخذ است، نه در مقام بيان حكـم جـواز                  

 چرا كه اصل تشريع طالق در قـرآن آمـده اسـت و از آيـه                 ؛ع و عدم وجوب آن    خل
� jjj_��
 �- ���? ��� f�.�� �f �F�. �# �= �v��	 �̀  �!��jjj�        كه خداونـد عـادل      -، با توجه به جمالت قبل 

�.���jjj 3 �: فرمايد مي �R �0 �,\� �"�?�. �6� ��� �8 �� ��� �7�  �6 L�D �+ ���� P̧� �§ �i ��jjj� 2  يـابيم كـه    ي ـ در مـ
خداوند حكيم، پس از بيان حكم حرمت اخذ اجباري اموال زن، يك مـورد از ايـن                 

پرداخت مهريه يا مالي از طرف زن، با اختيـار و بـدون اجبـار، بـه شـوهر و                    (حكم  
بنابراين، استثنا از حكم حرمت . را استثنا كرده است) درخواست طالق از طرف زن

?� jjj �: ن كرده است  فقط مربوط به جايي است كه آيه بيا        �5 �7 �L�M �� �D �+ �i �@� ��� ��� �C f�.� �� �H 
                                                 

  .7 و 4 و 3 و 2 و 1، ح 279، ص 1، باب ↕، كتاب الخلع و المبارا22، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
 سوره نساء نيز بر حكم حرمت اخذ اجباري امـوال پرداخـت شـده بـه زن، داللـت       20 و آيه    229سوره بقره، آيه    . 2

ُ اْسِتْبَداَل َزْوج َمَ¾َن َزْوج  :دارند َرد}'@
َ
ُخُذوا ِمْنُه َشْيئاً ﴿َوِإْن أ

ْ� ْ ِإْحَداُهن� ِقنَطارًا َفَ< -'َ ُ'gَوآَتْي...﴾.  
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 �f �F�. �# �= �v��	 �̀  �!�� �_�
 �- ���? ��� f�.��jjj�.1       ست كـه    به عبارت ديگر، استثنا، استثناي منقطع ا
دارد؛ گرچه اين فرد از افراد مـستثنامنه        داللت بر خروج فردي از حكم مستثنامنه        


����'���b �P�O �ه  نيست؛ همانند آيه شريف    + ���	�. �
 + ����� �\ ��D �\�# ���  �6 �i �\�	 �� �0H ����� � �¬̧�D � �H �i �L\ ���6 L�D 
 �+ ���	 � �� ���6 0 �= 3� �2� � �¿jjj� 2    از افـراد باطـل و مـستثنامنه        »  عـن تـراض    ↕تجـار « كـه

.  استثنا گرديده اسـت    - كه عدم جواز اكل است       -نيست، لكن از حكم مستثنامنه      
ر بحث ما حكم مستثنامنه، عدم جواز اخذ اموال پرداخـت شـده بـه زن اسـت و                   د

 نماند كه روايـات     ناگفته. خذ در صورت تنفر زن از شوهر است       حكم مستثنا جواز ا   
يعني جواز و حليت اخذ امـوالي       [بر مطلبي است كه در قرآن آمده است،         نيز ناظر   

نه مقـام بيـان جـواز     ؛]دهد طالق را او تا كند كه زن اختياراً به شوهر پرداخت مي
  .خلع يا وجوب آن بر مرد

 اگر هم بپذيريم كه آيه و روايات در مقام بيان جواز خلع نيز هستند، لكن                ثانياً،
چه از بـاب نهـي از       (ها با وجوب خلع      بايد توجه داشت كه جواز خلعِ مستفاد از آن        

منافاتي نداشـته و نـدارد؛      ) منكر يا از باب نفي ظلم يا از باب عدل و ارتكاز عقاليي            
 حكـم  يعني؛  است هو بماهو و نفسه حد في موضوعات، بر احكام اكثر ترتّب چراكه

 و عـوارض  تمـام  بـا ؛  ↨ـالطبيعـ  مطلـق  روي بر نه شود،  مي بار مطلقه طبيعت روي
  .آن طواري

علـق  ت موضـوعي  مطلقـه  طبيعـت  بـر  حكمي گوييم  توضيح آن كه وقتي مي    
شروط اختياري يا عسر و حرج قابل تغيير است         با  حكم  گرفته است؛ يعني اين     

 با همه عـوارض  ↨ـو حكم شأني است، به خالف جايي كه حكم بر مطلق الطبيع         
و طواري موضوع بار شده باشد؛ چراكه در ايـن صـورت، ديگـر حكـم فعلـي از                   
جميع جهات شده است كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست؛ مانند حكم اجـراي               

 گـاه   ع آن را در دسـت مـرد قـرار داده اسـت و زن هـيچ                صيغه طالق كـه شـار     
 خلع جواز كه نماند ناگفته. نمايد جاري را طالق صيغه خود جانب از تواند    نمي
 جميـع  از حكمـي  بـودن  فعلـي  چراكه؛  نيست جهات جميع از فعلي حكم يك

                                                 
  .229سوره بقره، آيه . 1
  .29سوره نساء، آيه . 2
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لـي مـن جميـع      فع بخواهـد  حكمـي  چنانچه و. است ادلّه ظواهر خالف جهات،
 وجـود  مطلـب  ايـن  بـر  حكـم  آن ادلّـه  در اي  يد شاهد و قرينه   الجهات باشد، با  

 طـالق  ادلّـه  از يـك  هيچ در پردازيم  مي بدان ما كه موضوعي در و باشد داشته
 روي خلع جواز حكم ديگر، عبارت به. ندارد وجود اي  قرينه و شاهد چنين خلع

 است، كه اين جواز قابـل تغييـر       موضوع بماهو هو و طبيعت مطلقه آورده شده         
  1.نيز هست

  داليل قايالن بر وجوب طالق خُلع

 هـاي   از آنجا كه مدعاي ما در طالق خلع وجوب طالق بر مرد در همـه صـورت                
 طـالق  وجـوب  به قايل فقط كه فقهايي دليل ذكر بر عالوه است، شوهر از زن تنفّر

 هـستند، در    - بـود  زن كراهـت  صـور  از سـوم  وجه كه - خودش خاص صورت در
  :ازيمپرد مي شود شامل را كراهت موارد همه كه اي دلّهاينجا به بيان ا

  2وجوب نهي از منكر. 1

 زن مرد، اگر كند، هنگامي كه زن كراهت خويش را از زندگي با شوهر بيان مي           
 بـه  نـسبت  را خـود  واجب وظايف كه اين حيث از زن است ممكن ندهد، طالق را

نابراين، بـراي جلـوگيري از      ب.  گناه و منكر مبتال گردد     به دهد، نمي انجام شوهرش
  .معصيت و فعل منكر زن، بر مرد واجب است او را طالق دهد

  استدالل اين بر وارد هاي اشكال

 به اشكاالت عمده. اند كرده رد را آن و اند مشهور فقها به اين دليل اشكال كرده      
  .گردد مي باز اشكال سه

                                                 
  .مانند حكم استحباب نماز شب كه با نذر واجب گردد. 1
) 383، ص   7ج  مختلـف الـشيعه،      (اولين بار عالمه در المختلف، اين وجه را بيان نموده و آن را رد كـرده اسـت،                 . 2

 در دليـل  ايـن  كه است ذكر به الزم. اند نموده اشكال آن به و اند فقهاي بعد از ايشان نيز اين دليل را ذكر كرده         
  .ندارد وجود اند، شده وجوب به قايل كه فقهايي كتب از يك هيچ
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  اشكال اول و پاسخ آن

صـحيح  از منكر منحصر در طالق خلع باشـد،         اين كه تنها راه نهي       .اشكال اول 
 يعنـي  گيرد؛ انجام نيز عادي طالق وسيله به تواند مينيست؛ چرا كه نهي از منكر       

 مـرد  توسـط  زن از پـول  نگـرفتن  چراكه دهد؛ طالق پول گرفتن بدون را زن مرد،
  . استمرد غيرت حفظ موجب

از شوهرش كراهت اين اشكال وارد نيست؛ چراكه اگر گفته شود مرد زني را كه 
، بدون دريافت پول، طالق دهد، ايـن ظلـم بـه مـرد              )و مرد از او بيزار نيست      (دارد

فشارهاي روحي و روانـي وارد       است؛ زيرا با از هم گسستن كانون خانواده، عالوه بر         
د مـر  زيان و ضرر موجب است، بوده مند  آمده بر مردي كه به زندگي خويش عالقه       

 است كرده پرداخت خانواده تشكيل براي كه هايي  هزينهنسبت به مخارج ازدواج و      
  .شود مي

 كـه وجـوب طـالق بـر مـرد در            -به عالوه، اين اشكال مطلوب و مقصود مـا را           
 آن از بـاالتر  بلكـه . كنـد    اثبات مي  -صورت درخواست زن و كراهت از شوهر است         

 از آن كـه     زن عالوه گونه طالق،     آن هستيم؛ زيرا با اين     خواستار ما كه است چيزي
با اختيار خود از قيد زوجيت رهايي يافته است، مبلغي نيز دريافت كرده است؛ بـه                
خالف طالق خلع كه زن بايد مالي را براي رهايي از علقـه زوجيـت هـم پرداخـت                   

بنابراين، براي جلوگيري از ظلم به مرد بايد بگوييم تنها راه نهي از منكـر در                . كند
  . در طالق خلع است، نه طالق عاديمنحصر) كراهت زن (خلعموضوع 

  اشكال دوم و پاسخ آن

منكَر بايد در خارج تحقق پيدا كند تا رفع منكر و نهي از آن بتواند                .اشكال دوم 
 كه زن فقط اظهـار تنفـر و كراهـت از شـوهر              -واجب گردد، اما در محل بحث ما        

 مـرد  بـر  ييمبگو توانيم  نميـاده است  ند انجام منكري فعل هنوز و كند خويش مي
بنـابراين،  . دهـد  طـالق  منكـر  ايـن  از جلـوگيري  بـراي  را خويش زن است واجب

به عبارت ديگر،   . براي الزام مرد به طالق، بدون وجه است       استدالل به نهي از منكر      
  .نه دفع منكر. آنچه واجب است رفع منكر است
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  . منكر واجب استرفع همانند منكر دفع كه گوييم در پاسخ مي
 بايد گفت كه اصوال فلسفه نهي از منكر جلوگيري از مفاسد و اصالح              در توضيح 

جامعه است و در دفع منكر نيز اين علت و خواسته شارع وجود دارد و رفـع منكـر                  
انجام گرفته و نـاهي بـا       گردد؛ چراكه در رفع منكر منكري         ه دفع منكر باز مي    نيز ب 

ف آورنده منكر بـار ديگـر    نهي خويش در نظر دارد تا اين عمل زشت و قبيح از طر            
خالصه آن كه فلسفه رفع منكـر       . در آينده انجام نگيرد و اين خود رفع منكر است         

 در دفع از منكر اقواست؛ زيـرا شـارع حكـيم بـا              - كه انجام ندادن منكرات است       -
بـه قـول معـروف،      . وجوب دفع منكر، از ابتدا، جلوي انجام منكـر را گرفتـه اسـت             

  .انجام گرفته استاز درمان پيشگيري قبل 
ممكن است بر مبناي مناط ذكر شده اشكال شود و گفته شود كه با توجـه بـه                  

 اگـر شخـصي منكـري را انجـام داد،     - كه عدم عصيان است    -فلسفه نهي از منكر     
 كـه  ايـن  گوييم مي جواب در. ماند ديگر وجهي براي وجوب نهي از منكر باقي نمي        

 منكري انجام گرفت، آن را نهي نمايد، بـه          لّف واجب كرده است كه اگر     مك بر شارع
خاطر آن است كه فعل اين منكر از طـرف شـخص عاصـي قرينـه اسـت كـه ايـن              

بنابراين، شارع امر به نهـي      . شخص بار ديگر نيز اين فعل منكر را انجام خواهد داد          
از ايـن رو، فلـسفه      . از منكر نموده تا اين شخص در آينده آن را ديگر انجام ندهـد             

پس اگر اطمينـان بـه انجـام منكـر از طـرف             .  منكر در آنجا نيز وجود دارد      نهي از 
بـا آن كـه     (شخصي در زمان بعد باشد، نهي از منكر در اين مورد نيز واجب اسـت                

  .وادار به ترك آن گناه نمودو بايد آن شخص را ) منكر هنوز انجام نگرفته است

  اشكال سوم و پاسخ آن

م چنين گفتاري از زن و كراهتش منكـر          بر فرض كه قبول كني     .اشكال سوم 
باشد و رفع از منكر نيز واجب باشد، اما در جاي خود ثابت شده است كه نهـي                  

به عبارت ديگر، حتي    . از منكري كه در آن حق ناهي از بين برود واجب نيست           
بگوييم بر مرد واجـب اسـت بـه         توانيم     زن فعل حرامي نيز انجام دهد، نمي       اگر

 زيـرا  تكرار فعل حرام روي نياورد، زن را طالق خلـع دهـد؛          خاطر آن كه زن به    
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 خـويش  زن بـا  زنـدگي  ادامه خواهان كه -  مرد حق رفتن بين از موجب طالق
 چـرا ؛  نيـست  مطلب اين به قايل فقيهي هيچ كه است واضح و گردد  مي ـ است

اجـب باشـد، يكـي از       و شرطي و قيد بدون و مطلق طور به منكر از نهي اگر كه
خويش را، در امـور  هر گاه عبدي موالي    باطل آن اين است كه بگوييم        لوازمات

، موال براي آن كه عبـد      )معصيت موال را انجام داد    (مربوط به موال، اطاعت نكرد      
مرتكب اصرار بر معصيت نگردد، از باب نهـي از منكـر، واجـب اسـت او را آزاد                   

  .نمايد
 از جلـوگيري  كـه  مداريـ  قبـول  هم ما چراكه ؛پاسخ اين اشكال واضح است    

 ايـن  و گـردد  ديگـر  افـراد  يـا  نـاهي  حق رفتن بين از باعث نبايد ديگران گناه
الـزام مـرد بـر      است، لكن اشكال ما اين است كـه بـا            شرعي و عقاليي اي  قاعده

 بابت  مرد  كه  را  پولي  خلع، طالق زيرا در گردد، طالق خلع حقي از او ضايع نمي
 بوده مهريه مقابل اين در كه را آنچه نيز زن و گيرد مي بوده زن پرداخته  مهريه

 را آن در تـصرف  حـق  ديگـر  مـرد،  يعنـي (گيـرد     مـي  مرد از -  است بضع كه - 
 خودشـان  قبلي و مالك اصلي  به عوضين برگشت مانند تقريباً  بنابراين، ).ندارد
 ازضايع نگرديده است تا گفته شود نهي از منكر به خاطر  كسي از حقي و است
 را كليـه  كبـراي  هـم  ما ديگر، عبارت به. نيست اجرا قابل ناهي حق رفتن بين

 مـصاديق  از را آن و نـداريم  قبـول  را صـغري  بـر  كبري تطبيق اما داريم، قبول
  .دانيم نمي مذكور عقاليي كلي قاعده

 زن بـدون  كـه  جهت  اين ممكن است به اين پاسخ، اشكال شود كه حق مرد از          
 بـر  منكـر بـا ضـرر      از نهي وجوب تعارض اشكال  بنابراين، .رود   از بين مي   گردد، مي

 نيـز  عادي طالق در زيرا نيست، وارد اشكال نيز  اين. است باقي خود قوت به ناهي
 بنـابراين، . شود  مي شوهر  زن بي  دهد،  مي طالق را زن و پردازد  مي را مرد مهريه  كه

 رد كـه   گرديـد  يـان شـد، معلـوم     ب كه آنچه از اما. است ضايع گرديده  نيز زن حق
انجـام   حقـشان  در ظلمـي  و گردد  نمي زوجين ضايع  از حقي مورد دو ازكدام   هيچ
 بودنـد،  داده قرار عوض به عنوان  كه را آنچه زوجين از كدام هر كه چرا گردد؛  نمي

  .يرندگ مي پس باز
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  ارتكاز و اعتبار عقال در عقود. 2

لـزوم آن از    ارتكاز و اعتبار عقال در عقود بر آن است كه اگر عقدي الزم اسـت،                
همچنان اگر عقدي جايز باشـد، جـواز آن نيـز از طـرفين عقـد                . طرفين عقد است  

به اين معنا كه عقدي از جهت يكـي از    (اختالف در لزوم و جواز در يك عقد         . است
مخـالف ارتكـاز و اعتبـار نـزد         ) طرفين الزم باشد و از جهت طرف ديگر جايز باشد         

ختيارداري يكي از طرفين عقـد بـراي بـر          عقالست؛ زيرا عقال وجهي براي ترجيح ا      
 را آن و بينند  هم زدن عقد، بدون آن كه طرف ديگر چنين حقي داشته باشد، نمي            

 افراد حقوق تضييع موجب تحقق، صورت در كه دانند  مي بالوجه ترجيح و تبعيض
  . استقوانين در تساوي و اجتماعي زندگي با مخالف و

 جميع عقود امضايي و تأسيسي داللـت بـر          به عالوه، از آن كه استقرا و بررسي       
 طـرفين  از يكـي  جهت از كه يافت را عقدي توان  موافقت با اين اعتبار دارند و نمي      

 داشـته  حـق  عقـد  طرف يك اگر رو، اين از جايز، ديگر طرف جهت از و باشد الزم
در مسأله  .  داشته باشد  را حقي چنين نيز ديگر طرف بايد بزند، هم به را عقد باشد

 را نكـاحي  عقـد  كرد اراده هرگاه بتواند مرد كه پذيرند رد بحث ما نيز، عقال نمي     مو
 وجـه  هـيچ  به است، عقد طرف يك كه زني و بزند هم بر است طرف دو داراي كه

 تواند نمي زن طالق، در كه آنجا از گويند مي عقال بنابراين،. بزند هم بر را آن نتواند
ا كرد كه زن بتواند مرد را الزام به بـر هـم زدن              لقه نمايد، بايد راهي پيد    مط را خود

تا بـه ايـن وسـيله       ) ولو آن كه مرد خواستار از هم گسستن عقد نباشد         (عقد نمايد   
 بالخـصوص  و بالعموم ردعش بر هم دليلي كه -  عقود اين ارتكاز و بناي عقاليي در     

  . باشدگرديده مراعات - نداريم
د، مورد قبول و امضاء شارع نيـز هـست،       ناگفته نماند اين ارتكاز عقاليي در عقو      

 گـوييم  به عبارت ديگر، اين كه مي     . مگر مواردي كه خود شارع مانع آن شده باشد        
 را خـويش  همـسر  مهريه پرداخت با تواند مي بخواهد، مرد كه زمان هر است جايز

بـودن  م به عادالنـه     حك عقال و است قبول مورد عقال نظر در هنگامي نمايد، مطلقه
 و شـده  گرفته مهريه پرداخت و زن درخواست صورت در بگوييم كه نمايند ميآن،  

 اصـول  با مالزمه اين. باشد مي زن دادن طالق به ملزم و مجبور مرد آن، بخشش يا
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 آن بـر  نيـز  سـنت  و كتـاب  كه - تشريعي احكام بودن عادالنه و اسالمي ضوابط و

) �: است موافق - دارند داللت �2 �g �"�# �� �g� �® �� �" ����� �\ �, �� �_�6 �f�# ���� �~ (��' ��i 3i �� �= �� 3�$ �� �� �N �Y.
 �+.�# �G����،1 � jjj �{�
 �N
̧ �2 � � �� �! ��.�' �G و عقال خالف اين مالزمه را خالف عدل و آن        2.�� ��#�

  .دانند را ظلم مي
زن بودن يا   (ر اختياري   غي امر يك كه دانند به بيان ديگر، عقل و عقال قبيح مي       

 و همين امـر     ؛ددسبب قرار دادن كل اختيارات براي يك طرف عقد گر         ) د بودن مر
 كـه حاضـر بـه رعايـت جميـع           -غير اختياري سبب عدم اختيار براي طرف ديگر         

���� jjj �:  زيرا مرد بودن و زن بودن در دست انـسان نيـست  ؛گرددـ حقوق است   �¬
 ���̧�� �e� �n�H 0��z ��� �¬ �� 3��� �a�b �e� �n�H 0��z �2\�.3  

 در مـصالح  حـسب  بـر  توانـد  ناگفته نماند هر قانونگذاري در امور اختياري مـي        
 هـيچ  و دهد قرار تفاوت خودشان انتخاب و اختيار خاطر به افراد بين قانونگذاريش

  .ندارد وجود نيز ظلمي و عقلي قبح

  حكم عقل. 3

راضـي   ولو آن كه زن      - كه خواست    زمان هر مرد بگوييم كه داند عقل قبيح مي  
 زن ولـي  دهـد،  طـالق  مهريـه  پرداخت با را خويش زن تواند  ميـبه طالق نباشد  

 بـه  الـزام  را مـرد  - آن بخشش يا و گرفته كه اي مهريه پرداخت با ولو - تواند نمي
 عقـل  زيرا؛  نمايد مي زن حق در ظلم به حكم عقل موارد گونه اين در. نمايد طالق

چنانچـه شـارع بخواهـد      بينـد و     وتي نمي  حقي تفا  رد در داشتن چنين   م و زن بين
مانع اين حكم عقلي يا ارتكازات عقاليي گردد، الزم است با نصوص فراوان و صريح              
اين ارتكازات عقاليي را ردع كرده و خطا و اشتباه آن را بيان كنـد؛ همچنـان كـه                   
شارع موظف است نادرستي درك عقل به ظلم بودن و قبيح بودن فعلي را با بياني                

 خـود   - كه خالف عقل اسـت       - و رسا بيان كند و يك روايت و دليل شرعي            واضح
                                                 

  .115سوره انعام، آيه . 1
  .46سوره فصلت، آيه . 2
  .49سوره شوري، آيه . 3
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 بر داللت تواند  نمي است، عقل مخالف آنچه زيرا؛  گردد به خود از حجيت ساقط مي     
 و برهـان  و دليـل  بـا  اسـت،  موظـف  حكيم شارع بنابراين،. كند عقل درك بطالن

  . عقل را به مكلّف بفهمانددرك بودن نادرست فراوان، نصوص
روشن است كه در محل بحث ما يك روايـت و نـص، چـه رسـد بـه نـصوص و                      

 نمـود،  تمسك آن به توان روايات فراواني، وجود ندارد و نهايت و غايت آنچه كه مي  

.� ��/!kr اطالق همان 0 �7D r����
m1             است كه آن هم مخالف بـا اصـل عـدل و 

ل مخـالف بـا اصـول      نفي ظلم در احكام اسالم است و بيان كرديم كـه ظهـور دليـ              
عقـل نبـودن    ف  يعني عدل و عدم ظلم در احكام اسالم و خال         (مسلم عقلي و نقلي     

حجت نيست؛ چه رسد كه بخواهيم اطـالق چنـين دليلـي را حجـت قـرار                 ) احكام
از اين رو، با حكم عقل بر ظلم بودن و قبيح بودن حكم جواز طالق بر مـرد                  . دهيم

هي جز قول به وجوب چنين طالق خلعـي         را) با كراهت زن و بخشش مال به مرد       (
به خاطر حكم عقل به قبح جواز و حكم عقل به حسن لزوم و وجوب آن نداشته و                  

  .نداريم

  قول به وجوب خُلعايرادهاي وارد شده بر اصل  و ها اشكال

 كه الزام مرد به طالق در صـورت         -با توجه به استدالالتي كه براي قول مختار         
 كرديم، در ادامـه بحـث بـه بررسـي           -ز طرف زن است     پرداخت يا بخشش مهريه ا    

اشكاالتي كه ممكن است بر اين استدالالت يا به اصل قـول بـه وجـوب خلـع وارد                
  .ازيمپرد گردد، مي

  اشكال اول


�����krوجوب طالق خلع بر مرد با روايت معروف          �7D 0 �.
 r!/��m2   منافـات 
ر طـالق داللـت دارد كـه ايـن     دارد؛ چراكه ظاهر روايت بر اختيـار داشـتن مـرد د       

اختيارداري مرد با حكم وجوب بر مرد به طالق، تعـارض دارد و در مقـام تعـارض،      
                                                 

  .37، ص 103، ح 4طني، ج سنن الدار ق. 1
  .37، ص 103، ح 4سنن الدار قطني، ج . 2
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اين روايت بر وجوه استدالل شده بر وجوب و الزام مـرد بـه طـالق، مقـدم اسـت؛                    
چراكه اين روايت موافق كتاب و روايات رسيده در خصوص طالق خلع است و اين               

  بل نص استحكم به وجوب اجتهاد مقا

  بررسي روايت الطالق بيد من اخذ بالساق

  .داللت. سند، ب. الف: اين روايت از دو حيث قابل بررسي و مناقشه است

  بررسي سند روايت. الف

اين روايت يك روايت عامي است كه تنها در كتب اهل سنت نقل گرديـده و از                 
ز به دو طريق    در كتب اهل سنت ني    .  است 1ل نگرديده طرق شيعه چنين روايتي نق    

  .اين روايت نقل گرديده است؛ كه در هر دو طريق ضعف سند وجود دارد
Ó −�'	�� ½D 6~��� ,P`2  :@� ~\�2 �H ! _?D �	` K�1 S�.� L�jjj;2 

: دفرمـو  و شـد  شـرفياب  6خـدا  رسـول  خدمت شخصي: گويد  ابن عباس مي  
 يكـديگر  از را ما خواهد  ميكنيزي درآورده است و اكنون      مواليم مرا به ازدواج يك      

 كـه  ايـن : فرمـود  و گرفت قرار منبر باالي بر خدا رسول هنگام، اين در. نمايد جدا
 هنگـام  در لكـن  نـدارد،  اشـكالي  درآوريـد،  كنيـزان  تزويج به را خود بندگان شما

ه پـاي زن را گرفتـه و بـه خانـه بـرده              ك است كسي دست به طالق اختيار جدايي
  .است) كنايه از شوهر(

Õ − jjj0
 P45�� �	� K�C ,*�u�� �!��� �'= 0
 ���7 0�
 @� ��.'= 0= 2�?�z� 
 0= �,\N�� 0
 �"u=j3 

 و  4اسـت  ضـعيف  او كه اند ناگفته نماند كه در طريق اول درباره ابن لهيعه گفته         

                                                 
صاحب مسالك در بحث صحت وكيل كردن زوجه براي طالق دادن خود، بعد از استدالل شيخ براي عـدم جـواز                     . 1

لساق «وكالت به روايت   ـO,  و« :فرمايـد   مي »الط<ق بيد من أخذ -, �  سـنده تـسل�g  مـع ا+� �Vينـا�مـع  عبـارت  و »ذلـك  
  )15، ص 9مسالك، ج . (اند دانسته نمي حجت را روايت اين نيز ايشان كه است اين بر دليل يمهتسل

  .270، ص 11؛ سنن البيهقي، ج 2081، ح 349سنن ابن ماجه، ص . 2
  .37، ص 103، ح 4سنن الدار قطني، ج . 3
4 .، �êان و �ن ضعيفًا اWا-, عبد الر � ّ � �يعه و يك�� � عقبة �,   ).516، ص 7ات الكبري، ج الطبق (عبد� �,
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 1.انـد  در سند نقل دوم نيز فضل بن مختار وجود دارد كه او را نيز ضـعيف دانـسته                 
  . كتب عامه نيز داراي سند صحيحي نيست، اين حديث دربنابراين

  بررسي داللت حديث. ب

اين روايت از حيث داللت بر عدم وجـوب و الـزام مـرد بـر طـالق خلـع داراي                     
  :پردازيم اشكاالتي است كه به بيان آن مي

. حقيقـي  حصر نهاحتمال دارد كه حصر در اين جمله، حصر اضافي باشد؛            اوال،
و مـوال در     زوج بـين  اخـتالف  بحث كه - روايت ينا صدر به توجه با كه  آن توضيح

 منحصر كردن حق طالق به دست زوج توسط شارع يك انحصار            -حق طالق است    
حقيقي نيست كه خواسـته باشـد بگويـد همـه افـراد غيـر از زوج هـر كـسي كـه                       

 حتـي  كـه  طـوري  به؛  ندارند مرد زوجه دادن طالق در حقي هيچ باشد خواهد  مي
 اضافي بر شاهد و بگيرد هم او از را شدن مطلقه اختيار و دگرد شامل هم را زوجه
 بوده و ه در روايت سؤال از اختالف زوج و موال      چراك؛  است روايت مورد حصر، بودن

 ولـو   -همان مورد دارد و همين احتمال       جواب هم ظهور در حصر اضافي نسبت به         
اذا جـاء   :  اسـت   براي تمام نبودن استدالل كافي     -آن كه نگوييم ظاهر روايت است       

  .االحتمال بطل االستدالل
به عالوه، ظهور حـديث در حـصر اضـافي بـه قرينـه مـورد و جمـالت پيـامبر                     

بـه عبـارت ديگـر،      .  در رابطه با حسن تزويج عبيد روشن و آشـكار اسـت            6اكرم
 كه طالق موال    -كه روايت فقط مربوط به حصر در امثال مورد روايت           دارد  احتمال  

 يعني طالق زوجه عبد به دست موال نيـست؛ بلكـه در دسـت                باشد؛ -و عبد است    
 كه بخواهد بگويد طـالق بـه دسـت          -خود عبد است؛ نه يك حصر كلي و حقيقي          

مـن  «بنابراين، حـصر در حـديث       .  در همه جا و در مقابل همه افراد        -شوهر است   
نيز مربوط به همان حصر اضافي است؛ يعني نسبت به عبـد در برابـر               » اخذ بالساق 


�~ k+��CDشاهد بر اين احتمال، استفاده كلمه       . والم�m   يا k��\�$D ~�
�m    يـا k f�Kab iD
                                                 

زدي: قال ابو حا}' . الفضل. 1 طيـل و قـال ا�� ,- �� دث -, � عـدي: احاديثه منكرة، �� احاديثـه : منكـر ا+ـديث جـدًا و قـال ا�,
ا �kيتابع عل �ا  'k358 الذهبي، ص 3ميزان األعتدال، ج  (.منكرة عام.(  
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r����
 �7D 0 r!/�� N#"Hm1  پيامبر  كه  اين گو؛  است حديث از متفاوت هاي   در نقل
يكـديگر تـزويج نماينـد سـپس        مردم را از اين كه بيايند بندگان و كنيـزان را بـه              

  . كنند، نهي كرده استها را از هم جدا بخواهند آن
 بـه  يـا  هـا   در همه نقل  » الطالق بيد من اخذ بالساق    «شاهد ديگر آن كه جمله      

 از پيامبر تحذير ادامه در كه اين يا و آمده عباس ابن از منقول قضيه همان صورت
بنـابراين، بـا ايـن      . ها آمـده اسـت     گان و كنيزان و سپس جدا كردن آن       بند ازدواج

 زوجه  حتي افراد همه كه اي حقيقي بودن آن، به گونهو  رحص براي توان جمله نمي
 استدالل از مانع حصر بودن اضافي احتمال زيرا؛  نمود استدالل گردد، شامل هم را
  .ضافي بودنا در ظهورش ادعاي به رسد چه؛ است آن عموم به تمسك و

چنانچه قبول نماييم كه اين جمله بيان كننده يك قاعـده كلـي اسـت و                 .ثانياً
 وجوب  با  كلي قاعده اين كه گفت توان صر در آن حصر حقيقي است، باز هم نميح

 خلـع  در مـا  بحث لكن است، طالق به مربوط قاعده اين چراكه؛  دارد منافات خلع
 چنانچـه  اند   و برخي نيز فرموده    2از ندارد ني طالق صيغه به اند گفته برخي كه است
، خلـع و طـالق دو       بنـابراين  3.قطال نه باشد  مي فسخ گردد، واقع طالق لفظ بدون

  4.باب جداگانه هستند و ادلّه طالق در آن راه ندارد
 اين قاعده، بر فرض تمام بودن آن، با اجبار و الزام مرد بر طـالق منافـاتي                  .ثالثاً

 بخـشش  و زن كراهـت  فـرض  بـا  گـوييم   ندارد؛ چراكه مدعاي ما اين است كه مي       
 چنانچـه  و دهـد  طالق را او كه است بواج مرد بر طالق، تقاضاي و خويش مهريه
 مـوارد  هماننـد ؛  كنـد  مي طالق به مجبور را او حاكم نگرديد، دادن طالق به راضي
  .ي زنبرا حرج و عسر

 چنانچـه طـالق را بـه        و ايـم  بنابراين، باز هم اجراي طالق را به دست مرد داده         
 جدايي به حكم زن طرف از مهريه بخشش محض به بايد دانستيم،  دست مرد نمي  

                                                 
  .37، ص 103، ح 4سنن الدار قطني، ج . 1
  .2، ص 33جواهر الكالم، ج . 2
  .9، ص 33جواهر الكالم، ج . 3
 آن در صيغه لزوم به قايل و دانند لكن ناگفته نماند كه اين جواب بر مبناي كساني كه خلع را نوعي از طالق مي               . 4

  . استمبنايي جواب يك جواب اين و نيست صحيح هستند،
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 هـستند  نيـز  وجـوب  بـه  قايل كه كساني كلمات در ولي كرديم،  مي مرد و زن بين
 نيز مرد طرف از طالق صيغه به خلع از بعد كه اند  شده قايل نيزها    آن كه بينيم  مي
  1. استنياز

است و منافـاتي    » الطالق بيد من أخذ بالساق    «از اين رو، اين الزام مؤيد قاعده        
  .د آن نيز هستبا آن ندارد، بلكه مؤك

  اشكال دوم

 كه داللت دارنـد بـر ايـن كـه           2وجوب خلع بر مرد و الزام او به طالق با رواياتي          
كنـد منافـات دارد؛      منتقـل  زن بـه  شـرط  وسيله به را طالق اختيار تواند مرد نمي 

يكـي  . است اختيارداري مرد در طالق با الزام او بر طالق منافات دارد           چراكه واضح   
  : صحيحه محمد بن قيس استاز اين روايات،

�5G` �� 0= ,¤.$ 0
 �"U7 :k �D�� | K�}6 P`2 * $ _KaDjjjm;3 
 تزويج را زني كه مردي مورد در 7صادق امام كه كند  محمد بن قيس حكايت مي    

د و آن زن به مرد مهريه داده بود و بر مرد شرط كرده بود كه جماع و طـالق                    بو نموده
آن زن مخالف سنت عمل كرده      : ه دست او باشد، فرمودند     ب - كه از حقوق مرد است       -

 بـن  محمـد . اسـت  نداشـته  را آن شايستگي كه است شده مسئوليتي دار  است و عهده  
مهريه بر عهده مرد است و طـالق        : رمودندف حكم 7صادق امام سپس: گويد  مي قيس

  .و جماع نيز در دست اوست و اين كار مطابق سنت است

  جواب اشكال

  : به سه وجه قابل دفع استاين اشكال

                                                 
، 2؛ الـسرائر، ج     33، سـطر    552  ص ،↨ـ؛ الجوامع الفقهيـ   328 - 327، ذيل حديث    97، ص   8تهذيب االحكام، ج    . 1

  .375، ص 2ع، ج  النزو↨ـ؛ غني726ص 
، ص  1، ح   42 و بـاب     93، ص   6 و   5، ح   41، كتاب الطالق، ابواب مقدماته و شروطه، بـاب          22، ج   ↨ـالشيعوسائل  . 2

  .، و احاديث ديگر98
روايـت را مـشايخ ثالثـه ذكـر         ، و اين    289، ص   1، ح   29، كتاب النكاح، ابواب المهور، باب       21، ج   ↨ـالشيعوسائل  . 3

  .اند نموده
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فقهاي بزرگوار به اين صحيحه بر بطالن شرط واگذاري اختيار طـالق             .وجه اول 
ان قايل به تنـافي ايـن       تو  اساس اين داللت از روايت مي     بر  . اند  ن، استناد نموده  به ز 

امـا مـا معتقـديم ايـن        . صحيحه با قول به وجوب و الزام مرد به طالق خلع گرديد           
 اين معنا و داللت بـر آن نـدارد، بلكـه احتمـال ديگـري نيـز در                   صحيحه ظهور در  

روايت وجود دارد كه با آن احتمال، اين صحيحه ديگر منافاتي با قـول بـه وجـوب                  
خلع ندارد و آن احتمال اين است كه بگوييم اين كه امام فرموده طالق بـه دسـت                  

 كـه زن مـرد را       اين معناست كه مرد بايد زن را طالق بدهد، نه ايـن           ، به   مرد است 
 را تـو  خواسـتم  زمان هر من كه كند شرط مرد بر ندارد حق زن يعنيطالق دهد؛   

ال، احتمـ  ايـن  گـرفتن  نظر در با. »طالق هو يا طالق انت«: بگويم و دهم مي طالق
روايت مربوط به نفي طالق دادن مرد به دست زن است، نه در مقام بيـان جـواز و                   

  .عدم وجوب و الزام مرد بر طالق
  .داخلي شاهد يك و خارجي شاهد يك؛ باشد اين احتمال مؤيد به دو شاهد مي

اما شاهد خارجي روايت ابن مسعود در كتاب كنزالعمال است ـ كـه در همـين    
  :باره نقل گرديده است ـ و متن روايت اين چنين است

k~��� P`2 _.�� e�` _aD �\G� 0
� 0= : ½D�� A
 � �	.
 L�� jjjj1 
 طالقـه  سه را تو: گفت زن يعنياست؛  » فقالت انت طالق ثالثاً   «مله  شاهد ما ج  

 تقويـت  قـيس  بن محمد روايت در را ما مختار احتمال روايت، اين صراحت. كردم
  .نمايد مي

 »↨ـالـسن  خالفـت «  جملـه  شاهد داخلي و قرينه داخلي نيـز بـر ايـن احتمـال            
 طالق جماع و  در عقال نديد و شيوه و اجتماعي سنت از سنت،  مراد زيرا؛  باشد  مي

 در و جوامـع  همـه  در طـالق  امـر  در و هم  جماع در قدمي پيش هم چراكه؛  است
شـد   فته مـي   گ اگر اي  در جامع  و است بوده مردان با اسالم از ها ولو قبل   زمان همه

 و روش سـنت،  همين. كردند مي مسخره را او داده،  طالق راكه فالن زن فالن مرد      
 ايـن  سنت، از معنا بنابراين. رايج است  نيز ما زمان تا و اسالم از بعد عقاليي ديدن

 كـه  اسـت  آن بيـان  مقـام  در روايت بگوييم كه گردد  مي روايت تقويت  در احتمال
                                                 

  .9، ج 27896، ح 288كنز العمال، ص . 1
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 را طالق دهد و صيغه طالق را جاري نمايـد، چراكـه ايـن               مرد تواند  نمي زن بگويد
است كه بايـد زن را      كار مخالف سنت رايج و دأب و ديدن عقالست؛ بلكه اين مرد             

  .طالق دهد
 طـالق  در مـرد   بـر اختيـارداري    بر فرض كه قبول نماييم اين حديث       .وجه دوم 

 تـوانيم    نمـي  كـن ل اسـت،  »بالساق أخذ من بيد الطالق« مانند روايت  و دارد داللت
 خلـع  طالق در شود، مي ثابت طالق در اين حديث  وسيله به كه حكمي هر بگوييم

 مـرد  طرف از مهريه افتد، پرداخت  مي اتفاق طالق در آنچه چراكه؛  دارد نيز جريان 
 از مـال  يا مهريه پرداخت خلع طالق در لكن است، يكديگر از شدن زوجين  جدا و

 جداگانـه  نـوع  دو ولـي  اند،  هر دو از اقسام طالق     هر چند  بنابراين،. است زن طرف
 برخي اوال راكهچ؛ نيست اقسام طالق  از خلع اصال گفت توان مي رو، اين از. هستند

 و طـالق   فقها  و ثانياً در كتب    1اند ندانسته الزم آن در را طالق صيغه اجراي فقها از
 و  �?�r!�/�� V��T يكـي : اسـت  گرفتـه  قـرار  بحـث  مورد جداگانه عنوان دو با خلع

  .?�V�� �'z� � Y#B�T��2ديگري 
 ردوا تنـافي  اشـكال   هـم  با صرف نظر كردن از دو جـواب قبـل، بـاز            .وجه سوم 

شـده   تـصرف  مـرد  اختيـارداري  حـدود  در خلع،  وجوب بهقول   در كه چرا؛  نيست
 محمـد  صـحيحه  مانند يا اطالق  »بالساق أخذ من بيد الطالق« اطالق يعني؛  است

 اصل كه نه اين ؛  است گرديده تقييد - است مرد  اختيارداري  كه دليل  - 2قيس بن
 پـيش  تعـارض  و تنـافي  بحث و اشكال باشد تا  گرديده نفي كلّي به او اختيارداري

 داراي فقـه  در اسـت كـه    مطلبـي  خلـع  طالق در مرد اختيارداري اين تحديد . آيد
 در   بـر مـرد    طـالق  وجوب و لزوم به اصحاب و آن فتواي   باشد مي نيز نظير و شبيه
هم بحـث، بحـث از تـصرف در اطـالق            مورد آن در كه است زن حرج و عسر مورد

0
.���/!k rدليل    �7D ����
rm محكـوم  اين دليـل   اطالق اند فرموده فقها كه است 

.� ��/!kr بودن دليل و اطالق نافي »الحرج« كه اين نه است، »الحرج« دليل 0 

r����
 �7Dm بـين  حـرج  و  مـورد عـسر    ن گونـه كـه فقهـا در       همـا  بنـابراين، . باشد 
                                                 

  .2، ص 33جواهر الكالم، ج . 1
  .289، ص 1، ح 29، كتاب النكاح، ابواب المهور، باب 21، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
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.� ��/!krدليل   اطالق و »الحرج« 0 �7D r�����
m  موضـوع  انـد، در   نديـده  تنـافي  
به عبـارت ديگـر، ايـن اطـالق فقـط در خلـع تقييـد                . است گونه اين نيز ما سخن

 زنـدگي  ادامه در زوجه و حرج  عسر همان كه - ديگر مورد در بلكه  است، نگرديده
  .است يز مقيد گرديدهن - است

  اشكال سوم

 خلع بين هاي اين اشكال مبني بر يك مقدمه است و آن اين كه يكي از تفاوت             
اما در  . ندارد مازاد بر مهر را از زن بگيرد        حق مرد مبارات در كه است آن اتمبار و

 داشـته  نظـر  در كـه  مقـدار  هر تواند خلع چنين محدوديتي وجود ندارد و مرد مي       
 مطـرح  كـه  اشـكالي  مقدمـه،  اين به توجه با.  دهد  بگيرد و او را طالق     زن از باشد،

 كـه  - خلـع  طـالق  در مـال  بهمطال در محدوديت عدم اين كه است آن گردد، مي
 با اجبـار مـرد و       - داللت دارد    1صحيحي روايات آن بر و است اصحاب اجماع مورد
ر مـرد نخواهـد زن را       اگ  چراكه ؛دارد ناسازگاري و تنافي زن دادن طالق  او به  الزام

خـارج  كند كـه پرداخـت آن از تـوان زن            طالق دهد، از او مبلغي را درخواست مي       
 يـا  و باشـد  نكـرده  أخذ را تا مال  را مرد توان يل هستيد كه نمي   باشد و شما هم قا    

 قـانوني  قانونگـذار  ديگر، عبارت به. نمود طالق به باشد، مجبور  نداشته اخذ قابليت
ر خود آن قانون، راه عدم اجراي آن و لغـو كـردن آن قـرار                د كه است نموده وضع

بنابراين، قول بـه لـزوم،      . داده شده است، و اين عمل از قانونگذار حكيم قبيح است          
  .وجود داردف آن بلكه دليل بر خال. بدون وجه و دليل است

 كـه   - 2ناگفته نماند كه اين تفاوت بين خلع و مبارات عالوه بر جنبه اعتبـاري             
 و با    از روايات صحيحي مستفاد است     - 3در بعضي از روايات نيز بدان اشاره گرديده       

                                                 
صيل در بحث بعد بيان     اين روايات به تف   . 279ص  ،  4 و   3 و   1، باب   ↕، كتاب الخلع و المبارا    22، ج   ↨ـالشيعوسائل  . 1

  .خواهد گرديد
 توانـد  وجه اعتباري آن است كه چون در مبارات كراهت از هر دو طرف است، بنابراين، زايد بر مهر را مـرد نمـي                   . 2

است، بايد هـر مقـدار كـه        خواستار از هم گسستن زندگي       او و است زن طرف از كراهت چون خلع در اما؛  بگيرد
 به عالوه، زماني كه زن جمالتـي كـه گفتـنش جـايز نبـوده بـر زبـان رانـده، مـرد                        .مرد درخواست نمود، بپردازد   

  .بگيرد او از خواست كه مقدار هر تواند مي
  .287ص  ،1ح  ،4 باب، ↕والمبارا الخلع كتاب ،22ج  ،↨ـالشيع وسائل. 3
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 به بحـث تعـارض ايـن روايـات بـا يكـديگر              توجه به آن كه جواب ما از اين اشكال        
هـا    آن بررسـي  بـه  سـپس . كنـيم   مـي  اشـاره  روايـات  ايـن  به ذيل، در گردد، برمي

  .ازيمپرد مي
  بـر تفـاوت بـين      گـردد كـه روايـات دال          مـشخص مـي    با بررسي ايـن روايـات     

 ايـن  بر كنند مي داللت اطالقشان با كه دسته يكخلع و مبارات دو دسته هستند؛       
 بگيرد او از تواند مي كرد اراده كه را زن اموال از مقداري هر خلع طالق در مرد كه
 دو هـر  در كـه . دارنـد  مطلـب  ايـن  بر داللت تصريح و صراحت با كه ديگر دسته و

صريح گرديده است كه امكان اخـذ مـازاد بـر مهريـه در مبـارات                ت روايات از دسته
  .وجود ندارد

  دسته اول

  :روايت سماعة بن مهران. 1

 0=~�$ L��F 0
 �=f� :@��'= �c g#$7 jjj~���� :g���$ �W� : @� Y�.O� i
;�`� � �F	 �7 H LD _� KPC N.�1 

آنچه كه خداونـد    : هنگامي كه زن به مرد گفت     :  به سماعه فرمود   7امام صادق 
 از كه آنچه هر است جايز مرد بر دهم، در رابطه با تو به من دستور داده، انجام نمي         

  .]و او را طالق دهد[بگيرد  او از نمود، يافت زن

  :روايت محمد بن مسلم. 2

�5G` �� 0= ,+#� 0
 �"U7~�$  :�#Z �F`�}� �D�z� g��$ �W�: N�� Y.O� i 
 3��� jjj � _� PC�F	 �7D jjj;Q��2 

 وسـائل   ↕ كتاب الخلـع و المبـارا      3 و باب    1همچنين روايات زيادي كه در باب       
  .جمالت وارد گرديده استن همي با 22، جلد ↨ـالشيع

                                                 
  .289ص  ،6ح  ،4 باب والمباراه، الخلع ، كتاب22ج  الشيعه، وسائل. 1
  .279ص  ،1ح  ،1 باب والمباراه، الخلع كتاب ،22 ج الشيعه، وسائل. 2
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  كيفيت استدالل

حل له ما أخذ منها و له أن يأخذ مـن مالهـا             «اين دسته از روايات با اطالقشان       
 ايـن . بگيرد زن از تواند داللت دارند كه حتي مازاد بر مهريه را نيز مرد مي          » ما قدر 
  .است تمسك قابل و تمام است، بيان مقام در كه جهت آن از اطالق

   دومدسته

  :هصحيحه زرار. 1

�5G` �� 0= ,�2�21 0=7~�$  : ��G#?�z� � ,r��u��� L�� ��F	 �7ªH ��2�'z�
 ,�F	 �7ªHTg�R �V1��;�D �D r���� 0� _�.#= �.d��6 � �D  jjj ��G#?�z� �

e�R � �F	 �7ªHjjj;2 
كمتـر از مهريـه را از        مبـارات  در مرد: فرمود 7باقر محمد امام: گويد  مي ↕زرار

 زن از خواسـت  كـه  مقـداري  هر تواند بگيرد، لكن در خلع مرد هم مي      تواند    مي زن
 تراضـي  ايـن  چه بر آن تراضي نمودند، از زن بگيرد؛         كه آنچه تواند مي هم و بگيرد

 مـرد : فرمودنـد  ديگـر  بـار  7امـام  سـپس . ازآن بيشتر چه و باشد مهريه اندازه به
  .ردگيب زن از خواست كه مقدار هر خلع در تواند مي

  :روايت سماعة. 2

 jjj LD _�� ¤.�� � ,_�.#= 2��$ � ��� 0 �7 H LD _� � ,0��
 �F� gG#?7� �WM�
;�,�/=D S��� �P� ��2�'z� 0 �7 H3 

 نيـز بـه     ↨ـهر چند روايت اولْ نص و صريح در مطلوب است، اما روايـت سماعـ              
� �/=D S��� �P�,�kجهت جمله   �2�'z� 0 �7 H LD _� ¤.�m  ز اخذ مازاد بر مهريـه       در جوا

                                                 
 تهـذيب  و الكـافي  نـسخه  صـحت  بر نيز حديث اين آمده و ذيل  » ماشاء«اين روايت در الكافي و تهذيب با كلمه         . 1

  )142ص  ،2 ، ح6 ج الكافي،؛ 101  ص،340  ح،8 ج االحكام، تهذيب. (كند مي داللت
  .287ص  ،1ح  ،4 باب، ↕مباراوال الخلع كتاب ،22ج  ،↨ـالشيع وسائل. 2
  .288ص ، 4ح ، 4 باب ،↕الخلع والمبارا ، كتاب22ج ، ↨ـالشيع وسائل. 3
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  .از طرف مرد در طالق خلع ظهور دارد

  بررسي روايات

 كه وجوب طالق خلـع بـر مـرد          -با توجه به اين كه اشكال سوم بر قول مختار           
 مبتني بر استفاده از اين روايات است، به بررسي اشـكاالت وارد بـر داللـت                 -است  

  .ستنده اشكال دو داراي روايات اين. پردازيم اين روايات مي

  تعارض در اين روايات. 1

 كـه در    كننـد   داللـت مـي    ه سـماع  ه و ظهور موثقـ    ه زرار ↨ـصريح و نص صحيح   
. مبارات مرد حق ندارد تمام مهريه را بگيرد، بلكه بايد كمتر از مهر را اخـذ نمايـد                 

 كـه بالخـصوص در مـورد        1لكن اين قسمت از مدلول دو روايت با روايت صحيحي         
 بصير ابي صحيحه در چراكهبصير نقل گرديده، معارضه دارد؛     مبارات به وسيله ابي     

حـالل نيـست، مگـر      ) در طـالق مبـارات    (مايند براي مرد    فر مي صراحت به 7امام
  .گرفتن مهريه يا كمتر از آن

 كردند در مبارات داللت ميراين، آن دو روايت بر عدم جواز اخذ تمام مهريه بناب
 بر دال روايات بين بنابراين،. كند مي داللت مهريه تمام اخذ جواز بر صحيحه اين و

 ↕در نتيجه دو روايـت زرار     . ات تعارض وجود دارد   مبار در مهريه از مجاز مقدار اخذ
از اين  .  نسبت به حكم مبارات، به دليل تعارض و تساقط، حجت نيستند           ↨ـو سماع 

، نتيجـه  ↨ـ و موثقـه سماعـ  ↕رو، با توجه به عدم حجيـت قـسمتي از صـحيحه زرار         
 كه در باره اخذ مال بدون قيـد و شـرط            -روايت نيز   گيريم فقرات ديگر اين دو       مي

بـر  » واو« حجت نيست، زيرا اين دو حكم به وسيله          -مرد از زن در طالق خلع بود        
 در مـال  اخـذ  (عليـه  معطـوف  چنانچـه  كـه  اسـت  واضـح  و اند يكديگر عطف شده  

 حجـت  نيـز ) خلـع  در زن امـوال  از مقدار هر اخذ (معطوف نباشد، حجت) مبارات
  .نيست

                                                 
� عبـد�: 287، ص   2، ح   4، باب   ↕، كتاب الخلع و المبارا    22، ج   ↨ـالشيعوسائل  . 1 ، عـن ا£, �Oبص � � حـديث 7عن ا£, �V 

ا : ا�باراة، قال �Å ا�هر �ا، إّ �kخذ م � ا أن -� ,ªّل لزو   .دونهو � ��
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رد، با صـحيحه ابـي بـصير تعـارض دا     ) حكم مبارات (در اينجا كه معطوف عليه      
بـه عبـارت ديگـر،      . اسـت و از حجيـت سـاقط اسـت         معطوف نيز در حكم تعارض      

  .معطوف داراي معارضه عرَضي است
 بـه  بايـد  كـه  شـويم،  نتيجه آن كه با توجه به اين تعارض يا قايل به تساقط مي            

 در و شويم مي تعارض باب در تخيير به قايل يا و كنيم مراجعه اوليه قواعد و ولاص
بنـابراين،  . تخيير است ) دام ظله (ب تعارض متكافئين مبناي مختار استاد معظم        با

 مهـر  اخذ جواز بر داللت كه نماييم ما در حكم مبارات به روايت ابي بصير عمل مي         
 نيـستند،  عمـل  قابل ↨ـسماع و ↕زرار روايت ود و نمايد مي مبارات در آن از كمتر و

ل زن بدون قيـد و شـرط و حـد و مـرز، از               اموا اخذ جواز بر دليلي ديگر نتيجه، در
 در كه اي مهريه از بيشتر ندارد حق قواعد، طبق بر مرد، و ماند طرف مرد باقي نمي   

  .نمايد طلب زن از اند، نموده توافق آن بر نكاح
 نسبت به خلـع گفتـه شـود مـوارد مختلفـي در              ممكن است براي رفع تعارض    

روايات وجود دارد كه صدر روايتي حجت نيست، لكن ذيل آن حجت است و فقهـا                
 نيـز  عقـال  بنـاي  كـه  اند  داده قرار حجت را آن و اند  به يك قسمت روايت فتوا داده     

 اگرچـه  نيـز،  مـا  بحـث  در رو، ايـن  از. اسـت  حجيت در تبعيض گونه اين با موافق
 عــدم امــا نيــستند، حجــت مبــارات بــه نــسبت ↨ـسماعــ موثقــه و ↕ارزر صــحيحه

ع بدون وجه و دليل است؛ زيرا رفع يد از حجـت بـه              خل حكم به نسبت حجيتشان
  .در اينجا بر رفع يد از اين حجت دليلي نداريميل نياز دارد و ما دل

 آن زيـرا ؛  نيـست  تمام ما بحث در قاعده اين كه يابيم لكن با كمي تأمل در مي     
 را روايـت  ديگـر  قـسمت  و انـد  دانسته حجت را روايتي از قسمتي فقها كه مواردي
 داراي روايـت  ذيـل  و صـدر  از كدام هر كه است جايي به مربوط اند نستهندا حجت

 بيان مختلف موضوع دو در و هستند جداگانه كالم دو همچون و جداگانه حكم دو
 كـه  اينجا در نه يكديگرند، از تفكيك قابل حكم جهت از ذيل و صدر و اند گرديده

 حكـم هـم در هـر دو مـورد           و اند كرده پيدا ارتباط يكديگر به عطف واو با حكم دو
  .طالق بين زوجين است

 و روايـات مطلقـي كـه        ↨ـ و موثقه سماعـ    ↕اوال حكم مستفاد از صحيحه زرار     . 2
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 زن از نمود اراده كه مقداري هر طالق در تواند مي مرد كه اين بر كردند داللت مي  
اصول مسلم اسالم است؛    جزء   كه است عدلي مخالف بگيرد، او از دادن طالق براي

چراكه زير بناي تمامي احكام عدالت و جلوگيري از ظلم و تضييع حقـوق اسـت و                 
 و عـدالت  ميـزان  شـرعي  احكـام  كـه  اين نه اند، عدل و عدالت ميزان احكام اسالم     

 بـراي  را مطهـري  مرتضي شهيد عالمه كالم اينجا در كه نيكوست چه و آن، معيار
  :كنيم بيان فقهي مبناي اين شدن روشن

 منطبـق  آن بـر  چيـز  چـه  ديـد  بايد كه است اسالم هاي اصل عدالت از مقياس   
نـه ايـن اسـت    . احكام است، نه در سلسله معلوالت  عدالت در سلسله علل     . شود مي

 معنـا  ايـن . گويـد  كه آنچه دين گفت، عدل است، بلكه آنچه عدل است، ديـن مـي             
 مقيـاس  ديـن  آيـا  كـه  كـرد  بحـث  بايد پس. دين براي است عدالت بودن مقياس

 مقيـاس  دين بگوييم كه كند مقدسي اقتضا مي  . ت است يا عدالت مقياس دين     عدال
 بـاب  در كـه  اسـت  چيـزي  آن نظير اين. نيست طور اين حقيقت اما است، عدالت
 يعنـي ؛  شـدند  عـدلي  معتزله و شيعه و شد رايج متكلّمان ميان عقلي قبح و حسن
  .س عدلمقيا را دين نه شمردند، دين مقياس را عدل

العدل و «: به همين دليل، عقل يكي از ادلّه شرعي قرار گرفت تا آنجا كه گفتند
  .»التوحيد علويان و الجبر و التشبيه امويان

 سـوره  در لـذا . دانـستند  در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مـي           
قـرآن  . گذاشتند مي دين حساب به را زشتي كار هر كه كند مي نقلها    آن زا اعراف

  1.2»كند  امر به فحشا نمي]خدا[ بگو«: گويد مي
نكته مهم و قابل توجه در اين باره آن است كه تشخيص عدالت و عدم ظلم در                 
غير تعبديات بر عهده عقالست؛ چراكه اگر شارع و قانونگذار حكيم بخواهد حكمي             

ن نمايد و از مردم بخواهد به آن عمل نمايند، ناگزير بايد قانوني وضع نمايـد                را بيا 
مـستلزم آن   معه و رفع تبعيض گردد و ايـن امـر           كه موجب گسترش عدالت در جا     

  .است كه افراد جامعه و عقال اين قانون را عادالنه بدانند
                                                 

  .28 و 27سوره اعراف، آيه . 1
  .14بررسي اجمالي مباني اقتصادي، ص . 2
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 اسـت،  عدل مخالف تنها نه حكم اين اوال بگوييم توانيم با اين توضيح، حتي مي    

�}���jjj شريفه آيه مخالف و است ظالمانه حكمي بلكه �N
̧ �2 � � �� �! ���.�' �G  ؛اسـت  ��1 ��#�

   اسـت،  مهريـه  پرداخـت  بـه  ملـزم  فقط بدهد، طالق را زن بخواهد مرد اگر چراكه
   ؛بگيـرد  او از توانـد  مـي  خواسـت  چـه  هـر  مـرد  بگيرد، طالق بخواهد زن اگر لكن
   حيـاتي  حـق  و زنـدگي  و هـستي  از را او سـنگين  سـتي درخوا بـا  توانـد  مـي  بلكه
  ايـن تفـاوت حكـم بـين دو نفـر بـه         . دنمايـ  سـاقط  داشته، ارزاني او به خداوند كه

در يك قرارداد عقاليي، چيزي     ) زن بودن و مرد بودن     (اختياريجهت يك امر غير     
   .جز ظلم نيست

	�� � اين حكم مخالف آيه   . ثانياً �# �� �2 ��	 �# �� �2�D �� ���� �L� �}�.� �z� �� �����?����� �+� �F �G � ��	�� �}a�D �� �-��	(.�'����

� ������
 �p��	�� ��\���.�� �¥ ��jjj�2   خواهيم  مي چگونه اي  ظالمانه حكم چنين با كه چرااست؛ 

 بايـد  كـه  احكـامي  چگونـه ؛  باشـند  آن دنبال به و كنند اجرا را قسط و عدل مردم
 در آميـز  تبعيض احكامي خودشان باشند، مردم براي ظلم عدم و قسط تعليم منابع

  است؟ ظلم باالترين خود كه هستند اختياري غير اموري
اين حكم مخالف آيات تسريح به احسان و امساك به معروف در طالق نيز         . ثالثاً

  3.باشد مي
ممكن است كسي اشكال كند كه اين مطالبي كه بيان شد، اجتهـاد در مقابـل                

 روايـات  از مـستفاد  خوانيـد،   مـي  ظالمانـه  را آن شما كه حكمي چراكهنص است؛   
بنابراين، بـا توجـه بـه       . دهستن حكم اين در نصها    آن از برخي كه است صحيحي

  .وجود اين روايات ما بايد تعبداً اين حكم را بپذيريم
لكن اين اشكال وارد نيست، چراكه اوال بر طبق روايات معصومان و فرمايـشات              

ها با قرآن اسـت و مـا در          يات، عدم مخالفت آن    مالك صحت و حجيت روا     :ائمه
اين مباحث ثابت كرديم كه اين حكم مخـالف اصـول مـسلم قرآنـي اسـت و ثانيـاً        

 بلكـه،  باشـند،  حجـت  مـا  بـراي  توانـد  عقل و نقل باشـند، نمـي      اياتي كه خالف    رو
                                                 

  .46سوره فصلت، آيه . 1
  .25سوره حديد، آيه . 2
ا آَتْيُتُموُهن� َشْيئاً . 3 �Nِ ُخُدوا

ْ� ن -'َ
َ
ل@ َلُ�ْ أ ِ َ ْحَسان َوَ� �� ِÍ ِ,- ٌ �ä ْو َتْ!ِ

َ
ْعُروف أ َ ِن َفِإْمَساٌك 9,ِ َ'- َ<ُق َمر�   .229 سوره بقره، آيه ﴾؛﴿الط�
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  اين مطلب در موارد متعددي در      F#,�mj1� �� F"#=� k��H: اند  فرموده فقها كه همانطور
هـا بـا اسـناد معتبـر         روايات ما مصداق دارد؛ مانند روايات كثيري كه برخـي از آن           

 و يا رواياتي كه در ارتباط با سـهو النبـي اسـت و در                2داللت بر تحريف قرآن دارند    
كتب اربعه نيز ذكر گرديده و تعداد آن هيجده روايت است كه بـه وسـيله سـيزده                  

 و اسـتادش    3ن به غير از شيخ صـدوق      نفر از محدثين بزرگ نقل گرديده است، لك       
 كـه يـك     -ساير علما اين روايات را به خاطر مخالفتشان با اصل عـصمت در انبيـا                

  .اند  رد كرده-اصل عقلي و عقاليي است 
 اوال چراكه؛  داد فتوا حكمي به توان بنابراين، به صرف وجود روايات صحيح نمي      

ـ       قرآن بر بايد روايات اين ا آيـات صـريح و محكـم قـرآن          عرضه گردند تا مخـالف ب
  .نباشند و ثانياً، بايد مخالف عقل نيز نباشند

 و البرهـان    ↕ در كتاب مجمع الفائد    ;اردبيليفقيه محقق و زاهد مرحوم مقدس       
 بـه  نسبت زن ديه تنصيف حكم ذيل در مثال ؛بارها به اين نكته اشاره فرموده است    

 ايشان خود كه آن با است، معقول و منقول قواعد مخالف حكم اين فرمايد مي مرد
 از كـالم ايـشان و       4.نمايـد   ذكر مي  نيز - اند دال بر تنصيف   - كه را صحيحي اخبار

 - معـصومان  درك و عقـل  عقـل،  از مـراد  كـه  گردد استدالالت ايشان استفاده مي   
 ؛نـداريم  آن بـه  راهـي  مـا  چراكـه  ؛نيـست  اسـت  يقـين  و علم كه - السالم عليهم

 آن چراكـه  ؛نيـست  نيـز  فلـسفي  قطعـي  برهـاني  عقـل  عقـل،  از مراد كه همچنان
ضين و غير آن مربوط به حقايق و تكوين است، نـه بـاب              نقي اجتماع مانند ها برهان

به عالوه، غالباً در احكام شرعي يكي       . قوانين و احكام كه باب قرارداد و اعتبار است        
 مقـدمتين   ظني است و از آنجا كه نتيجه هر برهاني تـابع اخـس            ها    آن از مقدمات 

است، بنابراين نتيجه برهان ظنـي خواهـد بـود و واضـح اسـت كـه مقدمـه ظنـي                     

                                                 
1 .» �qـا ا �kد عل ء �� ـا، و مـع ا�-, 'kë لروايـة مـع � الفقـه �مـانع مـن العمـل -, �V صول و القواعد ا�ـس¥ه�صيص ا � ع جواز �' �Å

  .202، ص 6 جامع المدارك، ج ؛»اهلها
  .525، ص 12 العقول، ج ↕مرآ. 2
  .234، ص 48ذيل ح ، )↕صالباب احكام السهو في ال(49، باب 1ره الفقيه، ج من ال يحض. 3
 كه ايشان موافقت با عقل را حتـي جـابر ضـعف روايـت     24، ص 8 و ج 468، ص 14 و البرهان، ج     ↕مجمع الفائد . 4

ا �ي�Ù  و :دانند مي �çا ضع �G   .النقل و للعقل موافقة ��
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 عقـل  از مراد كه داشت توجه بايد و باشد قطعي اي نتيجه براي اي وسيله تواند نمي
 نيـز  نباشـد،  سـنت  و كتاب با ارتباط در كه مستقل، هاي بينش و فكرها و ها درك
 -هـايي    ها و بينش   درك چنين حجيت و تباراع بر دليلي اوال زيرا ؛نيست نظر مورد

jjj �i �0��{�� �L�b �: چراكه اصل در ظنون عدم حجيت اسـت        ؛ نداريم -كه ظني است    
 3���. �R (� ���� �0 � ��	 �� �H�.1  

 بـدون  كـه  اي و ثانياً ادلّه قطعي بر حرمت و بطـالن قيـاس و اعتبـارات عقلـي               
  .دارد داللت باشند، سنت و كتاب با ارتباط

 مـوارد  در و گـردد   كه در فقه و اصول به آن اسـتدالل مـي           -بلكه مراد از عقل     
 درك، انديشه و برداشـتي اسـت        -زيادي در فقه مطرح گرديده و معتمد فقهاست         

  .شود براي فقيه پيدا مي) قرآن و عترت(كه با توجه به كتاب و سنت، 
كـه روايـات    بنابراين، چنانچه فقيهي حكمي را خالف حكم عقل يافت ولـو آن             

مايـد و واضـح     ن حكم آن طبق بر تواند صحيحي هم بر آن داللت داشته باشد، نمي       
 كـه  - تعبـديات  در عقل چراكهاست كه اين مخالفت، در احكام عبادات راه ندارد؛          

. نمايـد  درك را آن مفاسد و مصالح و قبح و حسن تواند نمي ـ است شارع دست به
 ديگـر،  عبـارت  بـه . بنمايـد  عملي نادرستي، يا درستي به حكم تواند نمي بنابراين،

سد احكام عبادي ندارد و مقـدمات مـورد نيـازش           مفا و مصالح از كاملي درك عقل
 اكثراً كه - عبادي غير امور در اما؛  رسد نمي نيز اي بنابراين، به نتيجه  . كامل نيست 

 و مفاسـد  مصالح، از كاملي درك عقل، - هستند عقاليي اموري و امضايي احكامي
ل قابـ  حكـم  توانـد  مـي  بنـابراين، . دارد و داشـته  آن جهـات  بقيـه  و قـبح  و حسن

  .اطميناني ارائه نمايد

  پاسخي ديگر

با توجه به اين كه از يك طرف، نصوص صحيح و صريحي بر جواز اخذ مازاد بر                 
مهر در طالق خلع وارد گرديده است و از طرفي نيز اين اخبار با حكم عقل و عقال                  

                                                 
  .28سوره النجم، آيه . 1
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 لذا رسد، ضات منافات دارد و شبهه ظالمانه بودن اين حكم به نظر مي           در باب معاو  
 نمايد شرط مرد بر نكاح عقد ابتداي در زن كه گفت توان فع اين شبهه مي   ر جهت

 را مهر بر مازاد كه باشد نداشته حق مرد نمايد، مختلعه را خود خواست زن اگر كه
 رفع نيز شبهه اين نيست، نيز نكاح عقد ذات مخالف كه شرط اين با و بگيرد زن از

  . استگرديده عمل نيز نصوص آن به و گردد مي

  اشكال به اين پاسخ

ن نقـصان   اين پاسخ داراي اشكال واضحي است و آن ايـن كـه بـر طـرف كـرد                 
دهنـده نقـص قانونگـذار اسـت و دأب و ديـدن در      قوانين به وسيله شـرط، نـشان        

 كـه   -انياً عام باشد؛ يعني اين عدالت       قانونگذاري آن است كه قانون اوال عادالنه و ث        
 حتي نسبت به افرادي كه ملتفت قانون نيـز          -در تدوين قانون لحاظ گرديده است       

نيستند و به آن توجه ندارند، وجود داشته باشد؛ چراكه اگر عدالت در قـانون عـام                 
در حـق او    نباشد و شخصي نسبت به آن قانون ناآگاه باشد و بخواهيم اين قانون را               

جرا نماييم، حكمي ظالمانه خواهد بود؛ زيرا قانون عليه كسي جاري گرديـده كـه               ا
  .نه اطالع از وضع آن داشته و نه اطالعي از اسباب رفع آن

روشن است كه شرط گذاشتن در قانونگذاري و حاكميت اراده مربوط بـه ذيـل               
 و معـامالت  از بيشتر برداري بهره جهت توانند قانون و ما بعد آن است كه افراد مي        

رر ديگـران    نه ضـ   خود، نفع به شروط از آن كردن تر محكم يا طرفيني، قراردادهاي
. نبايد با ذات آن معاوضات معارضه و تنافي داشته باشـد          اين شروط نيز    . بهره ببرند 

بنابراين، روشن است كه شروط براي رفع ظالمانـه بـودن احكـام و جبـران نقـص                  
  .قوانين وضع نگرديده است

  ايالن به جواز اخذ مازادداليل ق

 كـه ادعـاي   -قايالن به جواز اخذ مطلق و بدون قيـد و شـرط در طـالق خلـع      
 كـه در    - بقره و نصوص رسيده      229به عموم آيه     -ماع نيز بر آن گرديده است       اج

 ثابـت  گذشـته  مباحـث  بـه  توجه با اما؛  اند  استناد نموده  -مباحث قبل ذكر گرديد     
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 دليل و حجت توانند نمي و نيستند استناد قابل جهت ود به روايات اين كه نموديم
  ما در رابطه با استدالل به آيه؛ا. باشند قول اين بر

آيه ياد شده داراي عموم نيست، بلكه فقط در مقام بيان جواز اخذ فديه از               . اوال
  .فديه نيستقدار زن است و ناظر به م


�_� jjj � فرمايد آيه مي . ثانياً �- ���? ��� f�.��jjj�،1           يعني آنچه كه زن بـه عنـوان فديـه 
 و  ؛ آنچه كه مرد بخواهـد، بتوانـد از او بگيـرد           هر نه است جايز گرفتنش پردازد، مي

. اين اختيارداري مرد تا حدي باشد كه زن به هيچ وجهي نتواند طالق خلع بگيـرد               
زيرا چنانچه اين حكم اخذ مطلق و بدون قيد و شرط از آيه استفاده گـردد، خـود                  

 ؛يه مانع تحقق حكمي گرديده است كه در مقـام بيـان و تـشريع آن بـوده اسـت                   آ
چراكه مرد با درخواست اموال زيادي از زن به نحوي كه خارج از توان و قدرت زن                 

 هيچ به قانونگذاري گونه اين و گردد بر اداي آن باشد، مانع تحقق چنين قانوني مي
  2.يستن حكيم قانونگذار شأن در وجه

  نتيجه

 توجه به اصل تشريع طالق خلع در قـرآن و عـدم وجـود دليـل معتبـري از                    با
كتاب و سنت كه داللت بر مانعيت قول به وجوب طالق خلع بر مرد داشـته باشـد                  
از يك سو و وجود ادلّه و ارتكازات عقالئيه باب عقـود و مقيـاس بـودن عـدالت در                    

 زنـدگي  از زن تكراهـ  مطلـق  بـا  كـه  گيريم احكام شرع از سوي ديگر، نتيجه مي      
 و مرد به ـ باشد فين مي طر تراضي مورد كه ـ مالي يا مهريه بازگرداندن و زناشويي

 امـر  ايـن  از چنانچه و نمايد مطلّقه را زن كه است واجب مرد بر طالق، درخواست
  .مطلّقه نمايدً بر ممتنع زن را ↨ـتواند والي مي دادگاه نمايد استنكاف

  

                                                 
  .229سوره بقره، آيه . 1
 لعـّل  و: 24 ص ،8 ج، ↕الفائـد  مجمـع . انـد  چنين مطلبي اشاره فرمـوده  مقدس اردبيلي در بحث احتكار به شبيه        . 2

ما �kف.. . � �îنت ائهو إّ� �� \� �Pيقدر احد ع �اب البيع بثمن  ,   .فائدة ا��
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  زن و مرد در قصاص برابرند: جستار دهم/ دفتر دوم 

   دهمجستار

  زن و مرد در قصاص برابرند

  
  

  

  درآمد

يكى از اصول مسلم و اساسى در آيين اسالم، حرمـت و كرامـت انـسان اسـت؛                  
 بايـد  و دارنـد،  حرمـت  همـه  رأى، و عقيده ثروت، و مال آبرو، و عرض انسان، جانِ
 و شـود،  داشـته  پاس بايد چگونه حريم اين كه  اين. شود حفظ حرمت و حريم اين
از معـارف   با آن برخورد شود، بخش وسـيعى         شكسته شدن، چگونه بايد      صورت در

 كـه  چرا؛  است آدمى جان ميان، اين در مسئله ترين مهم. دهد دينى را تشكيل مى   
 و نـورانى  تعبيـرى  با كريم قرآن كه روست  همين از. است بدان وابسته و تابع بقيه،

رزد؛ و  مـي رَضـى، تأكيـد     ع امتيازهـاى  همه از جدا آدميان، جان حرمت بر جاودانى
  :شود چنان حرمتى كه مانند آن در هيچ مكتب حقوقى يافت نمى

 �W �P �̀ �D �0 �� �N�� ��	�'�? ��  �< �= [�	 �
  �P.�� �Ì�b  � ���D �Í �� ��� �� ���D ¤�5�a � �: ���
 �� �� �5 �a �P�? �$ 0 � \
��	�� �P�? �$ �f �a�  �� �� �� �2� �i� ��� ���� �� �� 3G.� �Z �p���	�� ���. �C�D Ð� �"�a�  �� �� �� �,��. �C�D �0 � �� � 3G.� �Z �p
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 �W ��� �G�
 + �F�	 ( � 3:�; �� �L�b �+�� �g��	(.�'����
 ��	 �# �� �2 �+� �̈ �eÐ �̀ �N���  �Í  �� �2� �i� \ �� � �«���z;� �L1  از
سى را ـ جز  اين روى بر فرزندان اسراييل مقرر داشتيم كه هركس ك

فسادى در روى زمـين ـ بكـشد، چنـان     ] به كيفر[قصاص قتل، يا به 
و هـركس كـسى را زنـده        . است كه گويى همه مردم را كشته باشـد        

و قطعـاً   . بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته اسـت           
 آن  پـس از  ] همـه   با اين  [پيامبران ما داليل آشكار براى آنان آوردند،      

  .كنند  زياده روى مىزمينبسيارى از ايشان در 
و همين مطلـب در روايـات پيـشوايان ديـن نيـز بازتـاب يافتـه اسـت كـه بـه                       

  :كنيم مى اشارهها   آناز هايى نمونه
@� ~\�2 0=6 ~�$: 0 L�=� <= P?$ +#� \�� �/n
 �"#� e�`  ��.��� �\H

 \,�;@� �%2 0 ¤H�2 
 يـك حـرف     بـا  گرچـه  كند، كمك مسلمانى، قتل بر هركس :درسول خدا فرمو  

  .باشد مأيوس خداوند رحمت از كه باشد، روز قيامت وارد شود در حالى
r��u�� 0=7 ~�$: i P7�H �	w� N��� ,��#� i� �2�R ,�"B� i� e�n +."	
;3  
  .شود نمى بهشت وارد چين سخن و ميگسار خونريز،: فرمود 7امام صادق

 تـشريع  و شـده،  شمرده كبيره گناهان ترين قتل نفس در فقه اسالمى از بزرگ      
 جبـران  و كيفـر  و شـنيع  و زشـت  رفتـار  ايـن  از جلوگيرى براى نيز ديه و قصاص

  .هاى آن است اى از خسارت پاره
 تـشريح  بـراى  ديـات،  و قصاص مباحث به فقهى هاى اختصاص بخشى از كتاب   

  .است موضوع دو اين به مربوط مقررات و قوانين
 و مـرد  و زن قـصاص  برابـرى  قـصاص،  موضـوع  در اساسى هاى يكى از پرسش  

 نيـز  و مـرد  و زن قـصاص  نابرابرى بر فقيهان مشهورِ ديدگاه. است كافر و مسلمان
زن  اوليـاى  رسـاند،  قتـل  بـه  را زنـى  مردى اگر يعنى؛  است استوار كافر و مسلمان

                                                 
  .32مائده، آيه . 1
  .5، ح 2، ابواب القصاص فى النفس، ب 211، ص 18مستدرك الوسائل، ج . 2
  .9ح  ،1ب  النفس، فى القصاص ابواب ،13 ص ،29 ج ،↨ـالشيع وسائل. 3
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و . مل را بپردازندكا انسان ديه نصف او ورثه به كه  مگر آن توانند مرد را بكشند،      نمى
 را حكـم  همين. گيرند قصاص زن از توانند  زنى مردى را بكشد، اولياى مرد مى       اگر

 بـراى  اينـان  سـخن،  ديگـر  بـه . كننـد  مى مطرح نيز كافر و مسلمان قتل به نسبت
و مـسلمان  نيـز  و مرد و زن ميان لذا و اند ت و اسالم، فضيلت و برترى قايل      ذكوري 
  . باور ندارندرا قصاص در برابرى كافر

 هـاى   ضى در كتاب االنتصار عدم برابرى قصاص زن و مرد را از ديدگاه            سيد مرت 
 در ايـن مـسئله ادعـاى    2 فاضل هندى در كـشف اللثـام      1.شمرد مى بر شيعه خاص

  .اجماع دارد
 اجمـاعى  اى همچنين صاحب جواهر نابرابرى قصاص مسلمان و كافر را مـسئله          

ر المقنـع، بـه عنـوان        از ديـدگاه شـيخ صـدوق د        شيعه، فقيهان ميان در و داند مى
  3.كند ىمخالف ياد م

به هرحال، يكى از مباحث مهمِ روياروى فقه اسالمى ـ كه آن را مخالف حقوق  
 اصناف برخى در قصاص نابرابرى همين كند ـ  بشر و خالف عدل و انصاف تلقى مى

  .ها است انسان
 لعه عميـق و دوبـاره نـصوص       مطا با كنيم بدين جهت، در اين نوشتار تالش مى      

  .قرآنى و احاديث معصومان اين مسئله را بيشتر مورد دقت و تأمل قرار دهيم
رأى ما اين است كه قرآن كريم بر برابـرى قـصاص در تمـامى اصـناف انـسانى        

 هرچه و پذيرد  نمى ديانت و جنسيت جهت از را مزيتى گونه  و هيچ . رزدو  ميتأكيد  
  .رده شوداه گردد و يا مسكوت گذتوجي بايد باشد، مخالف آن با

  :آوريم ي مبخش دوبراى تحليل و بررسى اين ديدگاه، مطالب را در 
  كريم قرآن در ها  قصاص انسانبرابري.  يكمبخش
   قصاص زن و مردي نابرابربررسي و نقد.  دومبخش

                                                 
  .539االنتصار، ص . 1
  ).چاپ رحلى (446، ص 2كشف اللثام، ج . 2
  .150، ص 42جواهرالكالم، ج . 3
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  براي قصاص انسانها در قرآن كريم: بخش يكم

نخـست، ايـن آيـات را       . دو دسته از آيات قرآنى بر برابرى قصاص داللت دارنـد          
هـا بـر برابـرى قـصاص         آورده، و سپس بـه شـرح و تبيـين و چگـونگى داللـت آن               

  .ازيمپرد مى

  خاص آيات. الف

1.� ��¬̧� � �H  ��\�	 �� �e �0H ����� �� (� �����
 �̧ ���� �<�? ����� �Í �t� �u����� �+ ���. �# �= ���? ��   �G��� ���' �G����
 ���'
 �� [�;a� �i� � �i��
[�;a  �0 �" ��  �[ �5 �=  ��� �� �o� �� �G��z���
 + �=���' (6� �� ¹e �[� �R �_�. �7�D �0� � \  ¹e� ���D  �_��.���b 

0� �� �C�M�
  �N�� �W  ¹�. �5 � �̄ 0 (  �+� ��(
 �2  ¹��� �% �2 ��  ��� �G�
 ] ����? �=� �0� �" �� �W �N��� � �F �# �� ¹�� ��� �= \
;� ¹+.���D1     حقّ[شما   بر كشتگان، درباره ايد، اى كسانى كه ايمان آورده[ 

قصاص مقرر شده؛ آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنـده و زن، عـوض               
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، ]يعنـى ولـى مقتـول     [ اش] دينـى [و هركس كه از جانب برادر       . زن
بايـد از گذشـت ولـى    [بـه او گذشـت شـود،     ]قصاصاز حق   [چيزى  
خون بها  [احسان،  ] رعايت[به طور پسنديده پيروى كند و با        ] مقتول

. تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست، ]حكم [اين. به او بپردازد ]را
  .پس هركس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناك است

2.�  ��  �+�� ����  �Í  �t� �u�� �����  ¹�\���. �C  ��� ��� �H;� �L\�� ���? �6 �+�� ���# �G�� ������'���i� �°1  و اى
  .خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد

3.� ��	�'�? �� ��  �+ �F�. �# �= Ð �F.��  �L�D  �¤ �5�	��  �¤ �5�	���
 jjj;�2  بر آنان مقرر ]تورات[و در 
كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چـشم، و بينـى در                

 و  ؛برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابـر دنـدان اسـت               
] قصاص[ر كه از آن و ه. قصاصى دارند ]نيز به همان ترتيب[ ها زخم

ـ      .  او خواهـد بـود     ]گناهان[درگذرد، پس آن، كفاره      ه و كـسانى كـه ب
  .اند ستمگران خود آنان اند، نازل كرده داورى نكردهموجب آنچه خدا 

4.�  ��  �i  ��\�#�? �� �6� �� �� �C [�?��� �¤ �5�	�� �@ �b  �i �� (� �����
  0� �  �P��? �$ �� 3\�#�{ �  ��� �� �� ���	 �# �G �̀ 
 �� �F(.�� �\ �!�� �3	��/�# �� [ o � �«�H  (Í  �P��? ����� �� ���b;�� 32\ �u�	 � �L�� و نفـسى را كـه       3\ ��

و هركس مظلوم كشته    . خداوند حرام كرده است، جز به حقّ مكشيد       
نبايد در قتـل زيـاده    ]او[ پس. ايم سرپرست وى قدرتى داده شود، به

  .يارى شده است ]از طرف شرع[روى كند؛ زيرا او 

  عام آيات .ب

1.�  ��  �} �̀  �� �Ö �� � �5 �= �0 �" �� � �F �#�; ( ¹���(. �� ���(. ��   ���# ���D  �, �� �̀ �  ��� �<� �= \�@ �i \�� ���b   �̧�� �§ 
 �A پس هركه درگـذرد    . و جزاى بدى، مانند آن، بدى است       �4;��}���#�"�
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بــه راســتى او . خداســت ]عهــده[و نيكوكــارى كنــد، پــاداش او بــه 
  .دارد دوست نمىستمگران را 

2.�  ��  ��\�'�$��� �G �� �+�?�' �$��� �= �L�b �� [��� �º +�?�'�$\�� �= ��� � �P���; �"�
  ��� ¹ �:�� �7 �\�� ��� �+�6 � �)�� �� 0����#
;� �0H � �)� �u#(�1     قـرار  عقوبـت  مـورد  كه گونه  و اگر عقوبت كرديد، همان 

به عقوبت رسانيد، و اگر صبر كنيـد، البتـه آن           ] متجاوز را [ايد،   گرفته
  .كيبايان بهتر استبراى ش

3.�  �� �F �n��  ��� �� ����  �� �F �n���
  ��� �� ����  �g� � �� ���� �� ��� ���? �=� �� �+ ���. �# �= ] ���? �=� �0 �" �� ¹t� �u�$
� ��\ �� �6� �� �+ ���. �# �= ] ���? �=� � � �P�; �"�
 �_�. �# �=�@� �L�D ��\ �"�# �=� �� �@;� �A����?��z� �Y � هـاى  مـاه  2 

 هـا  حرمـت ] هتـك [ و دهيـد،  قـرار  حـرام  هاى ماه قابلم در را حرام
 شـما  بـر  كه گونه  همان كرد، تعدى شما بر هركس پس. دارد قصاص
بداريد و بدانيد كه خـدا      خدا پروا    از و كنيد تعدى او بر كرده، تعدى

  .با تقواپيشگان است
ن و مدعاى ما اين است كه اين آيات اطالق دارد و با صراحت، بر برابرى ميان ز

 و رنـگ  مليت، به نسبت كه  چنان؛  كند  مرد، برده و آزاد، مسلمان و كافر داللت مى        
 گيـرى   جهـت  و شـريعت  مذاق با داللت، در صراحت و اطالق اين. دارد اطالق نژاد
  .گردد  ها تأييد مى انسان برابرى و مساوات در سنت و كتاب كلى

 و آفـرينش  مبـدأ  در و دانـد  قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مـى          
  :ذاردگ نمى فرقى آنان ميان انسانى استعدادهاى

 �� ¤�5�a 0 ( + ���� �# �7 ] ����� �+ ���
 �2 ��\ �� �6� �p��	�� � �¬̧� � �H� � ��� �C  ����# �7 �� �� �F�	 � �� �F �̀ �� �1 
 ���
 ��  �f �F�	 �  3i� �̀ �2  �; ��;�3eÐ ���a �� � ز اى مردم، از پروردگارتان كه شـما را ا         3:3

از او آفريـد، و از آن دو،        ] نيـز [ رآفريـد و جفـتش      » نفس واحـدى  «
مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريـد؛ و از خـدايى كـه بـه        

  . نماييدپروا كنيد،  او از همديگر درخواست مى]نام[
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  :مردش ميان را تقوا بر مىآد برترى مايه ديگر، اى و در آيه
 � �a�b �p��	�� � �¬̧� � �H� �� � �� �W 0 ( + ����	 �� �# �7 [�;a�D  ��  �+ ����	 �# �G �̀ � 3
\ �G �R  �� Ð�' �$ ��\ �� �2� �G�?�� �P���

� ����	 �= �+ �� � ���� ���D �L�b�@;� �+ �����#� �� �6�D 1  اى مــردم، مــا شــما را از مــرد و زن
آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تـا بـا يكـديگر                

 در حقيقـت، ارجمنـدترين شـما نـزد          .شناسايى متقابل حاصل كنيد   
  .خدا پرهيزگارترين شماست

  :كرد اشاره ها روايت اين به توان و نيز مى
  :مودفر 6رسول خدا

 KLb ,����6 0� ���� ,��� +��K#� ,��C�� +��
D KLb� ,�C�� +�K
2 KLb p�K	�� �¬D
;]\�?��
 Ki� P4� ["�= <= [
�G� ¤.�� ,+���6D @��	= +���D2 

همـه شـما    . ، به راستى كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است         اى مردم 
 نـزد  شـما،    بـه راسـتى كـه ارجمنـدترين       . فرزند آدم هستيد و آدم از خاك اسـت        

 برترى نيـست، جـز بـه        عرب غير بر را عربى هيچ. شماست پرهيزگارترين خداوند،
  .پرهيزگارى

  :د فرمو6رسول خدا
;¥nz� L�	� � e�\� p�K	��3 

  .برابرند شانه هاى انند دندانهمردم م
  :فرمود 6و نيز رسول خدا

 +,�\�D� +F4.
D +FK#� �\.�� p�K	���jjj;4 
  ، سـفيد و سـياه، قرشـى و عـرب و            ]در پرتـو آيـين اسـالم       [امروز تمامى مردم  

   و؛ آفريــد خــاك از را آدم خداونــد كــه راســتى بــه و. انــد عجــم از آدم زاده شــده
 و تـرين  مطيـع  قيامـت،  روز در عزوجل ـ  ـ خداوند دنز مردم، ترينِ داشتنى دوست
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  .آنهاست پارساترين
  :دموفر 6و نيز رسول خدا

؛ ماننـد  ]و برابرنـد [انـد   به راستى كـه همـه مـردم، تـا ايـن روزگـار مـا، از آدم        
 مگـر  نيست، فضيلتى سياه بر را گونه سرخ و عرب غير بر را عرب؛  شانه هاى دندانه

  1.پارسايى سايه در
  : فرمود7ام علىو نيز ام

;e�\� yI ��� °b p�K	��2 
  .مردمان تا آدم همه برابرند

د ـ بـر   شـون  مـى  تأييـد  ديگر هاى روايات و آيات با كه ـ آيات اين كه خالصه آن
  .تابند برنمى را نابرابرى گونه هيچ و دارند، داللت قصاص در ها برابرى انسان

گردد، كه اينك به بررسى و      در برابر اين استدالل، دو شبهه ممكن است مطرح          
  :پردازيم نقد آن دو مى

 گـروه  از دوم و اول آيـه  (قـصاص  متـضمن  آيـات  شـود  گفتـه  اسـت  ممكن. 1
 شـمولى  و اطـالق  گونـه   هيچ) آيه چهارم از گروه نخست     (انتصار آيه نيز و) نخست
 قـصاص  اصـل  بر آيات اين زيرا؛  ندارند شده ياد طوايف در قصاص برابرى به نسبت
 و مـرد  و زن ميـان  تفاوت وجود با قصاص زمان، آن در كه رو آن از و ارندد داللت

  .باشند همان مؤيد توانند مى نيز آيات اين بود، صادق آزاد، و برده
 كه  چراقصاص را به دست آورد؛ توان برابرى در  ر ديگر، از اين آيات نمىبه تعبي

 زن و مرد قصاص در برىنابرا زمان، آن در و دارند، داللت قصاص اصل بر آيات اين
  .گفتند مى قصاص آن به حال عين در و بوده رايج آزاد و برده و

  :در پاسخ به اين ايراد، بايد گفت
��  �� �اوال، آيات ديگر مثل آيه       �Ö �} �̀� �F �#�; ( ¹���(. �� ���(. ��
���	�5�¤� � و نيز    �3  �¤ �5�	�� �L�D�4  بر 

  ؛كنند ى استدالل كفايت مىبرابرى و عدم تفاوت داللت دارند و برا
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ثانياً، صدق قصاص با وجود نابرابرى در ميان مردمان جاهل، مبتنى بر عقايـد و       
 تفـاوت  عدم و برابرى به اش باورهاى باطل آنان بود، و عرف انسانى با فطرت اصلى         

 بر كه ـ قرآنى آيات صدق مالك تواند نمى آنان نزد قصاص صدق پس. دارد اعتقاد
   باشد؛ـ است تنىمب حقيقت و حق

 است مبتنى ها ثالثاً، عرف زمان ما ـ كه بر شعور و ادراك و فرهنگ باالى انسان 
 آيـات  صـدق  مالك اين و بيند،    ف مى طواي همه شامل برابر، صورت به را قصاص ـ

  ؛است قرآنى
 داللـت،  مـالك ) آيات اين مانند (گردد مترتب عناوين بر احكام كه جا  رابعاً، آن 

 شـكل  نـزول  از پـس  هـاى  دوره در آن مصاديق از برخى گرچه؛  تاس عنوان صدق
 همـان  داللـت،  مـالك  گـردد،  مترتـب  خـارجى  مـصاديق  بر احكام اگر بلى گيرد،

  .مان جعل حكم استز هاى  مصداق
�) �� � آيه كه است آن ايراد، دومين. 2 ������
 �̧ ���� �<�? ����� �Í �t� �u����� �+ ���. �# �= ���? ��  ����' �G��� 

 �
 ����' �G����1                بر اختالف و تفاوت در اين طوايف داللت دارد، و معناى آيه چنين اسـت 
كه آزاد در برابر آزاد و برده در برابـر بـرده، مـرد در برابـر مـرد و زن در برابـر زن                         

 و اطـالق  توانـد   مـى رو كه صريح در نابرابرى اسـت،         اين آيه از آن   . شود قصاص مى 
  .ازد سمقيد نيز را آيات ديگر شمول

پاسخ اين ايراد چنين است كه اين آيه نيز بـر مـساوات و برابـرى در ايـن سـه                     
گروه، داللت دارد؛ يعنى اينها با هم برابرند و قصاص بايد بر قاتل اجرا شود، هركـه                 

  :توضيح مطلب چنين است. باشد و نيز مقتول هر كه باشد
گـردد و نـه     اجـرا   اين آيه ناظر بر اين مطلب است كه قصاص تنها بايد بر قاتل              

انـسان آزادى، انـسان آزاد ديگـرى را كـشت، خـود او بايـد                ديگرى؛ در مثَل، اگـر      
قصاص شود، نه برده وى؛ با اين توجيه كه گفته شود قاتل از مقتول برتـر اسـت و                   

و يـا  . بايد برده قاتل ـ كه در رتبه اجتماعى مقتول است ـ به جايش قصاص شـود   
 برده اين كه نشود گفته و شود قصاص قاتل خود بايد كشت، را اى برده اى اگر برده 
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طبقه فـرو   را از    آزادى انسان بايد دارد، ارتباط باالترى اجتماعى گروه با چون قاتل
  .دست به جاى او قصاص كرد

و يا اگر زنى، زنى را كشت، خود او بايد قصاص شود، نه مردى به جاى آن زن؛                  
طبقه اشراف است و در رتبه مقتـول نيـست،          با اين استدالل كه اين زن وابسته به         

بلكه از او برتر است، پس بايد مردى را به جاى او قصاص كرد كه در رديف و رتبه                   
  .مقتول باشد

كه بر برابـرى    با اين توضيح، اين آيه نه تنها بر تفاوت و نابرابرى داللت ندارد، بل             
  .كند  ها تأكيد مى و رفع تفاوت

 يك پايه بر؛  كرد تفسير توان اين آيه را دو گونه مى     با توجه به مطلب ياد شده،       
 تساوى ديگر، تفسير برپايه و رسد مى اثبات به قصاص در نابرابرى و تفاوت تفسير،

 مـذاق  و آيـات  سـاير  بـا  اول تفـسير  كـه  رو  آن از. شود ى از آيه استفاده مى    برابر و
هـا    آن پيام و سانل كه ـ شود  مى ادله ديگر تقييد مستلزم و است ناسازگار شريعت

از . مبنـا قـرار گيـرد     تر است و بايـد همـان         دومين تفسيرْ روشن   ـ دارد ابا تقييد از
شأن نزول ايـن آيـه در       . سوى ديگر، تفسير دوم با شأن نزول آيه نيز سازگار است          

  :است شده بيان گونه اين البيان تفسير مجمع
آنان . ر ديگرى برترى بود   اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را ب            

سـوگند يـاد     قبيلـه  اين. آوردند درمى ازدواج به مهريه بدون را خود طايفه هاى زن
 در ؛كـشيم   ود، در برابرش آزادى از آنان را مـى        ش كشته ما از اى اگر برده كردند كه   

 مرد دو ما قبيله از مردى برابر در و كشيم مى را آنان از مردى ما قبيله از زنى برابر
 بـه  آنـان  هـاى   جراحـت  برابـر  دو را خود قبيله هاى جراحت و كشيم، مى را آنان از

  1. كردنازل را آيه اين خداوند و آمد اسالم كه اين تا. آوردند مى حساب
  2.اين مطلب در تفاسير ديگر نيز آمده است

و اگر گفته شود اين آيه در تفسير دوم ظهورى ندارد، بايد گفت كه الاقل مورد                
  .است ثابت ديگر هاى ل است و اطالق آيهاحتما

                                                 
  .264، ص 1مجمع البيان، ج . 1
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 و بـرده  و مـسلمان  و كافر و مرد و زن ميان قصاص در برابرى اصل از جا  تا اين 
اينك به بررسـى    . رآنى و اصول شريعت اسالمى دفاع شد      ق آيات داللت پايه بر آزاد

  .ازيمپرد مىمخالفان اين نظريه  هاى ديدگاه 
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  نابرابري قصاصنقد و بررسي : بخش دوم

در فقه اسالمى قصاص مرد در برابر مرد و زن در برابر زن جـاى ترديـد نـدارد،            
چنانكه قصاص زن در برابر مرد امرى مسلم است، ليكن نسبت به قصاص مـرد در                

 مگـر  كرد، قصاص را مرد توان نمىيهان بر اين است كه      برابر زن، عقيده مشهور فق    
  .كنند پرداخت مرد به را انسان ديه نصف زنْ اولياى كه اين

 آنان قبول مورد مرد و زن قصاص در برابرى كه شود از اين ديدگاه استفاده مى    
 و فاضـل    1. اجماع محصل و منقول بـر آن داللـت دارد          گويد جواهر صاحب. نيست

  2.اردد اجماع دعوى صراحت به اللثام هندى نيز در كشف
  :نويسد شيخ طوسى در كتاب الخالف مى

 زن اوليـاىِ  كـه  صـورتى  در شـود،  مى قصاص آزاد زن برابر در آزاد مرد: مسئله
ايـن رأى را عطـاء نيـز        . درهم هزار پنج يعنى؛  برگردانند وى به را مرد ديه زيادتى

                                                 
  .82، ص 42جواهرالكالم، ج . 1
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 از نظريـه  همين. بپردازند درهم هزار شش بايد گويد پذيرفته است و ليكن وى مى     
  .ه است نقل كرد7از امام على را آن وى و است منقول بصرى حسن

 چيزى نيست الزم و شود فقيهان عامه معتقدند كه مرد در برابر زن قصاص مى         
  .اند كرده نقل مسعود ابن و 7ه را از امام علىنظري اين اينان. شود پرداخت

آنان و نيز آيـه      هاى  دليل ما بر لزوم پرداخت زيادتى ديه، اجماع اماميه و روايت          
است كه داللـت دارد مـرد در برابـر زن      �
��a� �i� [�;a� �i;�] �� �سوره بقره يعنى     از   178

  1.قصاص نشود
  :نويسد سيد مرتضى در كتاب االنتصار مي

 بـه  را زنـى  عمـد،  روى از مردى، اگر كه است آن اماميه خاص آراى از: مسئله
 را انـسان  كامـل  ديه نصف بايد قاتل كنند، ديه درخواست زن اولياى و رساند قتل

 را مـرد  بخواهنـد  و كننـد  قصاص تقاضاى زن اولياى اگر و. نمايد پرداخت آنان به
و بدون پرداخـت نـصف ديـه حـق          . ن بپردازند وارثا به را ديه از نيمى بايد بكشند،

  .قصاص ندارند
 مـرد  قـصاص  در را ديـه  نصف پرداخت و اند فقيهان عامه در اين مسئله مخالف     

  .دانند نمى الزم
 بلكه. نيست مرد جان برابر زن جان كه چرادليل ما در اين نظريه اجماع است؛        

قص قـصاص شـود، بايـد       نـا  جان برابر در كاملى جان اگر رو،  اين از. است آن نصف
  2.مازاد پرداخت گردد

 نـصف  پرداخـت  اتفاق به عامه فقيهان كه آيد از دو سخن ياد شده به دست مى       
. داننـد  مـى  زمال را آن آرا اتفـاق  به شيعى فقيهان كه  آن با؛  شمرند نمى الزم را ديه

  .اند كرده نقل نيز 7علىاست كه عامه رأى خود را از امام  گفتنى
از اين دو عبارت به دست آيد كه مستند فقهاى شيعى در ايـن ديـدگاه چهـار                  

  :دليل است

��a� �i� [�;a� �i;�] �� � يعنى بقره، سوره از 178 آيه. 1;�  

                                                 
  .1، مسئله 145، ص 5الخالف، ج . 1
  .539االنتصار، ص . 2
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  ؛ روايات.2
  ؛اجماع. 3
  .زن و مرد ديه نابرابرى. 4
  :زيمپردا ينك به بررسى اين ادله مىا

  قرآن. يك

 جـا   در آن . در مورد استدالل به اين آيه، در بخش نخست، توضـيحاتى آورديـم            
 آيـه  تفـسير،  يـك  بنـابر  كـه  كـرد  تفسير توان مى گونه دو را آيه اين كه شد گفته

 برابرى قول مستند دوم، تفسير پايه بر و گيرد مى قرار شيعه مشهور سخن مستند
 آيـه،  نـزول  شـأن  كـه  شـد  منتهى جا  بدين بررسى نتيجه. است مرد و زن صقصا

 ديگـر  صـراحت  و اطـالق  از مـستفاد  كه  آن بر عالوه كند، ل دوم را تأييد مى    احتما
ه دانـست  راجـح  مرد و زن قصاص برابرى تفسير جهت، بدين. است چنين نيز آيات
  .شد

  روايات. دو

 معتبـر  كتـب  در آن تعـداد  كـه  ستا روايات و اخبار مشهور، مستند ترين  مهم
 ميان، نزديك بـه ده حـديث آن از سـند            اين از و رسد مى روايت پانزده به حديثى

 بـن  عبداهللا چون ائمه ياران و حديث بزرگان از ها اين روايت . معتبر برخوردار است  
 ابوالعباس عبدالملك، بن فضل الحلبى، على بن عبيداهللا مسكان، بن عبداهللا سنان،
  .ابوبصير مرادى و ديگر راويان موثق منقول استبخترى،  بن ليث بقباق،

  : ازاند برخى از اين روايات عبارت
Ó jjjj :Lb e�R �F#,D LD £\#?�H £\#?$ ���ªH� °b _#,D �ua ,��H��� Lb� ��Ö��R 

���7D �ua �H��� ��É oi� �;+,21 
 را همـسرش  كه مردى  درباره 7صادقشنيدم كه امام    :  بن سنان گويد   عبداهللا

 بايـد  و توانند واهند مرد را بكشند، مى    بخ زن خانواده اگر: فرمود مى بكشد، عمد به
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 يعنـى  را، ديـه  نصف توانند مى بخواهند اگر و. بپردازند را ديه نصف مرد خانواده به
  ].و از كشتن وى صرف نظر نمايند[ بگيرند مرد خانواده از درهم، هزار پنج

Õ j jjj@��'= [
D 0=7�$ ~ :�Wb g#?$ �D�z� !`2 g#?$ ,_�
 b� P�`��� P�?$ �W
;�D�z�1 

  مقابــل كــشتن وى  در را بكــشد، مــردى زنــى هرگــاه: فرمــود 7امــام صــادق
   كننـد،  قـصاص  چنانچـه بخواهنـد    بكـشد،  را زنـى  مـردى  اگـر  و گردد مىقصاص  

  بپردازنـد و مـرد را قـصاص كننـد و اگـر       ]اش خانواده به[را  مرد ديه از نيمى بايد
  از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافـت كننـد و ديـه زن نـصف ديـه                     

  .مرد است
Æ j0= [
D @��'=7~�$  :Í P`��� P?�H �D�z�  3�� K"G?  jjjj2 
زن  خـانواده  اگـر : فرمـود  بكشد، عمد به را زنى كه مردى درباره 7امام صادق 

بـه   بايد را ديه از نيمى ليكنند؛  دار را اين حق  و بكشند را مرد توانند مى بخواهند،
 ديـه  نـصف  ـ كـه   را زن ديه كنند، نظر  صرف كشتن از اگر و. بپردازند مرد خانواده

 حقـى  مـرد  خانواده و شود بكشد، قصاص  را مردى زنى اگر و. بپذيرند ـ مرد است 
  .ارندند ديگر

 همـان  از 21 و 20 ،19 ،15 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 هـاى   روايت چنين  هم
  . بر اين مطلب داللت دارند33باب 

  نقد و بررسى روايات

 داللـت،  و سـند   جهـت  ازكـه     ل اين روايات و اعتـراف بـه ايـن         اينك پس از نق   
 هـا وارد   روايـت  اين بر اساسى ايراد دو گوييم مى در پاسخ  نيست،ها    آن در ترديدى

آن، ؛ يكى مخالفـت بـا قـر       داد قرار حكم مبناى استنباط  راها    آن توان نمى كه است
سنت، عقل و ديگر قواعد و اصول مسلم اسـالمى، و ديگـرى، معارضـه بـا روايـات                   

  .ديگر
                                                 

  .2 ح ،81 ص ،29 ج ،↨ـالشيع وسائل. 1
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  :پردازيم اينك به شرح اين ايرادها مى

  عقل سنت، و كتاب با مخالفت. الف

 شمار به احاديث اين ايراد ترين مخالفت اين اخبار با كتاب و سنت و عقل، مهم         
بـدين جهـت، مـوارد      . الفت با كتاب است   ، مخ آنها ترين مهم ميان، اين از و رود مى

  :كنيم مخالفت را يك به يك مورد بررسى قرار داده، از مخالفت با كتاب آغاز مى

  كتاب با مخالفت. 1

ـ   از بـيش هـا    آنعـدد   كـه روايات فراوانى در منابع حديثى شيعه و اهل سنت 
ف و  مخـال قـرآن  بـا  روايتى هر كه دارد داللت مضمون اين بر است ـ  حديث چهل

. ناسازگار است، حجيت ندارد و بايد آن را كنار نهاد و علمش را به اهلـش واگـذارد              
  :شيخ انصارى تعداد اين اخبار را متواتر دانسته است

 ,�2��Gz� ���= Y� \��� ,�	����� ���?�#� �5���z� v�O Í ��2�\�� 2�'7c��
;��6�\?1 

نت داللـت دارنـد،     اب و سـ   كتـ  مخالف احاديث گذاشتن كنار بر كه هايى  روايت
  .گرچه معارضى هم ندارند، متواترند

  :نيمك مى اكتفا اخبار اين از روايت سه نقل به تنها جا در اين
  :7صادق امام از حكم بن هشام صحيحه. 1

['	�� �/76 ,[	"
 ~��� :�¬� ,p�	�� � +�e�` [K	= ����\H ���?� @� ��a � 
;_#$D +#� @� ��?� ���� +�e�` �� ,_?#$2 

 شما به من جانب از آنچه مردم، اى:  در منى سخنرانى كرد و فرمود      6پيامبر
 كتاب مخالف و رسيده شما به آنچه و ام  گفته من خداست، كتاب موافق كه رسيده

  .ام هنگفت من خداست،

                                                 
  .245 ، ص24فرائد االصول، مجموعه آثار شيخ انصارى، ج . 1
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  1.اين روايت با اسناد ديگرى نيز منقول است
 الـوداع ↨ـحج در 6خدا رسول از اكثم بن يحيى با مناظره در 7جواد امام. 2

  :كند مى نقل چنين
���� K<= -�;� �$ ��� 0"� ,�;�?�� �
�jjj;2 

هـركس بـر مـن از روى عمـد          . دروغگويان بر من بسيارند و بيشتر خواهند شد       
پس هرگاه حـديثى از ناحيـه مـن بـه           . دروغ ببندد، جايگاهش از آتش خواهد بود      

س به آنچه با كتاب خدا      پ. شما رسيد، آن را بر كتاب خدا و سنت من عرضه داريد           
و سنت من موافقت دارد، چنگ زنيد و بدانچه با كتاب خدا و سنت مـن ناسـازگار                  

  .است، چنگ نزنيد
  3.اين روايت نيز با سند ديگر منقول است

  :7اميرمؤمنان از 7صادقكونى از امام س موثقه. 3
���� @� ���?� ���� f� ,3�2\a ��\� KP� <=� ,��.�C �C KP� <= KLb ,_�
 ��

;£\=�� @� ��?� ���7 ��4 
پس آنچه را موافق كتـاب      . به راستى، هر حقّى حقيقتى دارد و هر صوابى نورى         

  .خداست، اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خداست، كنار گذاريد
  5.اين روايت نيز با اسناد ديگرى منقول است

 مخالف اسـت    مدعاى ما اين است كه روايات نابرابرى قصاص زن و مرد با قرآنْ            
اين مخالفت و ناسازگارى با سه دسـته از آيـات قرآنـى             . ها را كنار گذارد    و بايد آن  

  .باشد ها از اين قرار مى است كه شرح آن
 و عـدالت  پايـه  بـر  خداونـد  احكـام  و سـخن  دارد داللـت  كه آياتى. دسته اول 

 و ينتكـو  عرصه در نه؛  دارد نمى روا بندگان، به نسبت ستم و ظلم و است حقيقت
  :نندما؛ تشريع عرصه در نه

                                                 
  .225، ص 2بحاراالنوار، ج . 1
  . 130، ح 221المحاسن، ص . 2
  .229، ص 2بحاراالنوار، ج . 3
  .24 و 227، و 165، ص 2بحاراالنوار، ج . 4
  .10، ح 110، ص 27، ج ↨ـالشيعوسائل . 5
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;�3i �� �= �� � 3$ �� �� �N(
 �2 �g �"�# �� �g� �® و سخن پروردگـارت بـه راسـتى و          ���1
  .داد، سرانجام گرفته است

 �b �+ �� ���� �L�b� �i ��@;� �� ���� x̧�� �H 2           حكم و دستور به دسـت خداسـت، كـه
  .كنديحق را بيان م

 ��� � �  �N
̧ �2 +��#��{�
  (� ���.�' �G خداوند هرگـز نـسبت بـه بنـدگان خـود            �3;#�
  .بيدادگر نيست

 آن از را او سـاحت  و كننـد  اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مـى           
 و زن قـصاصِ  ميـانِ  گذاردن تفاوت ها، ه نظر انسان  ب ديگر، سوى از. دانند مى منزه
 و عـدالت  از بـوده،  ظلـم  ديـه،  از نيمـى  پرداخـت  بـه  زن خانواده واداشتن و مرد،

انـسانى، حقـوق اجتمـاعى و        هويـت  در مـردان،  با زنان زيرا؛  است دور به حقيقت
ا ر آن نيـز  سـنت  و كتـاب  و دهد اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى        

  .نمايند تأييد مى
  :خداوند، خود در كتابش درباره برابرى زن و مرد فرموده است

 �6� �p��	�� � �¬̧� � �H�¤�5�a 0 ( + ���� �# �7 ] ����� �+ ���
 �2 ��\ �� ��   �� �F �̀ �� �1 �� �F�	 � ����# �7 �� � ��� �C
 �f �F�	 � ���
 ��;�3eÐ ����a �� � 3:�; �� 3i� �̀ اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شـما را    �24

آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از           » نفس واحدى «از  
  . پراكنده كرد ـ پروا داريدآن دو، مردان و زنان بسيارى

 هاسـت،  در اين آيه، تقوا و پرواپيـشگى نـسبت بـه رب و مـدبر و مربـى انـسان                 
��\��� :انندم است، آمده مطلق صورت به تقوا كه ديگر آيات برخالف �6��j5 

 كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  القـاى  درصـدد  اضافه و نسبت اين كه رسد به نظر مى  
نيرومند  و كوچك و بزرگ مرد، و زن ميان و اند يكسان انسانى حقيقت در ها انسان

                                                 
  .115انعام، آيه . 1
  . 57انعام، آيه . 2
  .29؛ ق، آيه 10؛ حج، آيه 51؛ انفال، آيه 182؛ آل عمران، آيه 46فصلت، آيه . 3
  .1نساء، آيه . 4
  . ... و212 و 103بقره، آيه . 5
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 و كنيـد  پيـشه  پروا ها، انسان اى: كه دهد مى فرمان گاه  آن. و ناتوان، تفاوتى نيست   
 زن، بـزرگ نـسبت بـه كوچـك، نيرومنـد            بر مرد. مداريد روا ستم يكديگر حق در

ز دامنـه ايـن پرواپيـشگى نيـ       . نسبت به ناتوان، و موال نسبت به برده سـتم نكننـد           
  .گردد مى شامل را... و قانون سياست، اقتصاد، هاى گسترده است و تمامى زمينه

آنچه در نظر عـرف و عقـال سـتم           از تا مأمورند آيه، اين داللت به ها، پس انسان 
از . پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كـه خـود چنـين نكنـد             شود،   محسوب مى 

 نـسبت  قوانين و احكام در نابرابرى نفى و ها انسان تساوى بر آيه اين داللت رو،  اين
  .است ترديدناپذيرها   آنبه

  :آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى داللت دارند؛ مانند
 �	 �� �# �7 � �a�b� �� � �� �W 0 ( + ���  �� [�;a�D  � 3
\ �G �R �+ ����	 �# �G �̀ �� Ð�' �$ �+ �� � ��� ���D �L�b ��\ �� �2� �G�?�� �P���

� ��	 �=�@��#� �� �6�D ;� �+ ��اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شـما         1
را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابـل             

در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خـدا پرهيزگـارترين         . حاصل كنيد 
  .شماست

 �'�? �� �� �7� �e � 3� �# �7 �_� �a�  �na�D �+���� �> �2��@ �0 �� �C�D  ���#�� ��B�;� �A2     جنـين را [آن گـاه [
آفـرين بـاد بـر خـدا كـه بهتـرين            . آورديـم آفرينشى ديگر پديـد     در  

  .آفرينندگان است
 ايـن تـساوى و      بـر  نيز آورديم 22 تا 20 صفحه در اين از پيش كه هايى روايت

  .برابرى داللت دارد
 و زن قـصاص  در تفاوت هاى روايت كه ـ قرآنى آيات از گروه دومين. دسته دوم 

  : ازاند عبارت ـ اند مخالف آن با مرد
 �L �W�i� �� ��a�i���
 ���a�i� �� � �A�G�����
 � �A��G��� �� �¤ �5�	���
 �¤ �5�	�� �L�D Ð �F.�� �+ �F�. �# �= ��	�'�? �� ���

;� ¹t� �u��$ �v� �� ��w� �� (0 (����
 �0 (��� �� �L �W�i��
 بـر آنـان مقـرر       ]تـورات [و در    3
                                                 

  .13حجرات، آيه . 1
  .14مؤمنون، آيه . 2
  .45مائده، آيه . 3
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و چشم در مقابل چـشم، و بينـى در          كرديم كه جان در مقابل جان،       
 وبرابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابـر دنـدان اسـت؛                 

  .قصاصى دارند ]نيز به همان ترتيب[ ها زخم
 خـون  نبـوده،  هـا  اين آيه، به صراحت، داللت دارد كه تفاوتى ميان جان انـسان           

ـ  و تـساوى  ايـن  اگـر  پس. نيست ديگرى خون از تر رنگين يكى  روايتـى  در رىبراب
  .گذارد كنار را آن بايد شود، گرفته ناديده

نسبت به اطالق اين آيه و تمسك بدان، ايرادهايى ذكر شده كه به نقـل و نقـد                  
  :پردازيم آن مى

 بـه  نـسبت  و اسـت  قـصاص  اصل تشريع صدد در آيه اين شود  گفته مى  گاه. 1
 تبيين شده، بيان ها ترواي در آنچه رو، اين از؛ ندارد اطالقى قصاص اجراى چگونگى

  .داردن آن با مخالفتى و مغايرت و است كلى اصل اين تشريح و
اوال، قاعده اوليه در تمـامى آيـات قرآنـى اطـالق و تبيـين                :در پاسخ بايد گفت   

�e چرا كه خود را ؛است �[ �R (P ��(� �3	��.�'�6�1
 و ]ين كتاب روشنگر هـر چيـزى اسـت   ا[ 

� ¹A�'̧ ×[�
 �� �= ¹L�   ؛معرفى كرده است] و اين قرآن به زبان عربى روشن است[ �����2
 و گـوش  بينـى،  چـشم،  قبيـل  از اعـضا  در قصاص هاى ثانياً، بر شمردن مصداق 

0) [ دندان (����
 �0 (��� �� �L �W�i��
 �L �W�i� �� ��a�i��
 ��a�i� �� � �A�G����
 � �A�G��� و در ادامه، بيان قاعده      ]��
�¹t [ ها  كلى در قصاص جراحت    �u�$ �v� �� ��w�  شاهدى گويا بر اطالق آيه و در مقـام          ]��

  تشريع و قانونگذارى بودن آن است؛
ثالثاً، فقيهان و محدثان بزرگى چون شـيخ طوسـى نيـز از ايـن آيـه اطـالق و                    

  .اند شمول فهميده
شيخ طوسى در كتاب تهذيب االحكام، پس از نقل روايت ابو مـريم انـصارى از                

  :7ابوجعفر
�� Í~�$ !`2 g#?$ �� :P?�6 ]�ªH� �FK.�� �.�
 ~�z�;3 

                                                 
  . 89نحل، آيه . 1
  . 103نحل، آيه . 2
  .717، ح 183، ص 10تهذيب االحكام، ج . 3
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اش نصف ديه را     زن كشته شود و خانواده    : درباره زنى كه مردى را بكشد، فرمود      
  :نوشته است. بپردازد

 �W�R �H����� £�,jjj°��G6 @� ~��$ ,L����� �,�{��  : �L�D Ð� �F.�� �+ �F�.� �# �= ���	�'�? �� ���
 �	�� ��� �� �¤ �5�	���
 �¤ �5 � �A�G����
 � �A�G�  ¾�R ��FG ����H �� ¤5	���
 ¤5	��� KLD +�&�

;�7�1 
ا روايـت نكـرده اسـت،       اين روايت، شاذ است و جز ابو مريم انصارى كسى آن ر           

 مخـالف  بـودن،  شـاذ  بر عالوه. است شده تكرار مختلف موارد در ها كتابگرچه در   
 ]تورات[در  و: است هفرمود متعال خداوند. است قرآن ظاهر مخالف و اخبار تمامى

خداوند . بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم است              
ديگـرى همـراه آن ذكـر       يز  در اين آيه حكم كرده كه جان در برابر جان است و چ            

  .نكرده است
شيخ طوسى، با اين سخن، آيه را در مقام بيان دانسته و برايش اطالق و شمول                

  .گذارد ن جهت، روايت را مخالف قرآن دانسته، كنار مىو بدي. قايل است
 در اسـراييل  بنـى  قـوم  بـه  مربوط احكام حكايت آيه، اين كه اند گفته برخى. 2

  : استشده نسخ آيه اين با كه آن از گذشته؛ است تورات
 �̧ ���� �<�? ����� �Í �t� �u����� �+ ���. �# �= ���? �� ��\�	 �� �e �0H ����� � �¬̧� � �H� �� (� �����
  ���' �G���  ���' �G����
  �� 

[�;a� �i�;�[�;a� �i��
 بـر  كـشتگان،  دربـاره  ايد،  اى كسانى كه ايمان آورده     2 
 قصاص مقرر شده؛ آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنـده و             ]حقّ[ شما

  .زن، عوض زن
  :در برخى از احاديث شيعى نيز بر اين مطلب تصريح شده است

56 Í +.,��
� 0
 <=°�G6 _�\$ :�T :Ð �F.�� �+ �F�. �# �= ��	�'�? �� �� V~��$ : ��2\�?�� Í [�	GH
T (0 (�����
 �0 (���� �� �L �W�i��
 �L �W�i� �� ��a�i��
 ��a�i� �� � �A�G����
 � �A�G��� �� �¤ �5�	���
 �¤ �5�	�� �L�D

 ¹t� �u�$ �v� �� ��w� ��V_�\�
 �7\�	 \F� ,T : �t� �u����� �+ ���. �# �= ���? �� �̧� ���� �<�? ����� �Í 
                                                 

  .همان. 1
  .178بقره، آيه . 2
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 �� (� �����
 �G���  �� ���' �G����
 ���'[�;a�i�   �i��
[�;aV_�\$� ,T : ¹t� �u�$ �v� �� ��w� �� V�;Q�	6 1  
كه بـر آنـان در آن مقـرر كـرديم            خداوند   على بن ابراهيم در تفسير اين سخن      

قابـل  جان در مقابـل جـان و چـشم در م          «: يعنى در تورات آمده است    : آورده است 
چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان اسـت؛                  

و اين آيه با ايـن آيـه نـسخ شـده     . »قصاصى دارند ]نيز به همان ترتيب[ ها زخم و
قصاص مقرر شده؛ آزاد، عـوض آزاد و بنـده،    ]حقّ [درباره كشتگان، بر شما«: است

�مت از آيه    و اين قس  . »عوض بنده و زن، عوض زن      ¹t� �u��$ �v� �� ��w�  هـا  و زخـم  [ ���
  .، نسخ نشده است]نيز به همان ترتيب قصاصى دارند

بنابراين، با فرض منسوخ بودن آيه، مخالفت روايات با آن مشكلى ايجاد نخواهد             
  .كرد

  :در پاسخ به اين ايراد بايد گفت
 ايـن  بـر  آيـه  يلذ؛  ندارد اختصاص اسراييل  ، اين آيه عام است و به قوم بنى        اوالً
  :دهد مى گواهى مطلب

 ��� �§ � �� 0 � ���� �~ �}a�D Ð �"�
 +�@ ���  �� ;� �L\ �"�#����{�� �+ �, �N��#���2        و كـسانى كـه بـه
  .اند ستمگران خود آنان اند، موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده

  نشانه عموميت حكم است؛» منْ«چرا كه عموميت موصول 
 نقـل   7 و يا امـام صـادق      7باقرسوخ نيست؛ زيرا زراره از امام       ثانياً، اين آيه من   

   : استقرآن محكمات از آيه اين كه كند مى
�¶��CD 0= �2�217 Í ~\�$ @� P�`�}=: � � �A�G�����
 � �A��G��� �� �¤ �5�	����
 �¤ �5�	���

 ��a� �i��
 ��a� �i� ���~�$ , :;�"�U [,3  
: اره اين سـخن خداونـد ـ عزوجـل ـ     درب 7 و يا امام صادق7باقرزراره از امام 

، نقـل   »مقابل جان و چشم در مقابل چـشم، و بينـى در برابـر بينـى               ان در   كه ج «
  . استقرآن محكمات از آيه اين كه كند مى

                                                 
  .20ح  ،17 ب ،187 ص ،31 ج ،↨ـالشيع احاديث جامع؛ 169، ص 1تفسير القمى، ج . 1
  .45مائده، آيه . 2
  .718، ح 183، ص 10تهذيب االحكام، ج . 3
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و آيه محكم منسوخ نخواهد بود و روايت على بن ابراهيم قابل اسـتناد نيـست،                
 نـسبت  كـه  آن از شـته گذزيرا نسبت اين كتاب به على بن ابراهيم محـرز نيـست؛             

 ايـن  سـند  كـه  آن عـالوه  و اسـت،  نرسيده اثبات به معصوم به كتاب اين منقوالت
شـيخ  چـون  بـزرگ  فقيهـانى  و محـدثان  همچنين،. است ضعيف نيز خاص روايت 

  .اند  و ديگر مفسران بر عدم نسخ آيه تصريح كرده2 و فاضل مقداد1طوسى
   :يسدنو عالمه طباطبايى در تفسير الميزان مى

�) �� �نسبت آيه    �����
 �̧ ����  ���' �G��� � ���' �G����
� �  با آيه  3 �A�G�����
 � �A��G��� �� �¤ �5�	����
 �¤ �5�	��� �L�D�,4 
  5.نسبت تفسير است و از اين رو، ناسخ بودن آيه اول بدون دليل است

 اوهام از اى  در مقام نفى پاره    و كند بنابراين، آيه سوره بقره، مصاديق را بيان مى       
 ص(شد   اشاره بدان اين از پيش كه  چنان؛  است قصاص زمينه در جاهلى خرافات و

  ).26 ـ 24
  :است خداوند سخن اين نظر، مورد آيات از گروه سومين. دسته سوم

 ���  �+ ����  �Í  �t� �u�����  ¹�\�. �C  ��� � �H;� �L\���? �6 �+ ���# �G�� ����'���i� �°6    ،و اى خردمندان
  .ص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييدشما را در قصا

توضيحِ اين آيه چنين است كه قصاص، يعنى مقابله به مثل و مقابلـه بـه مثـل                  
 يعنـى اگـر زنـى       ؛زمانى حاصل شود كه در قتل زن و مرد تنها به قتل اكتفا شـود              

. مردى را كشت، آن زن كشته شود و اگر مردى زنى را كشت، آن مرد كشته شـود            
 معتقدنـد  مرد از قصاص در مشهور كه ضميمه گردد ـ چنان به كشتنْ زى و اگر چي

 نخواهـد  قصاص ديگر اين ، ـ شود پرداخت مرد بازماندگان به بايد ديه از نيمى كه
  .ده استنش مثل به مقابله زيرا ؛بود

خالصه مطلب اين است كه اخبار و روايات ياد شده، با اين سـه گـروه از آيـات                   

                                                 
  .717همان، ح . 1
  .355، ص 2العمال، ج كنز . 2
  .178بقره، آيه . 3
  .45مائده، آيه . 4
  .441، ص 1ان فى تفسير القرآن، ج الميز. 5
  .179بقره، آيه . 6
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اخبارى چنين   استناد به توان  ها را كنار گذارد و نمى      بايد آن قرآنى مخالفت دارد و     
  .فتوا داد

در برابر اين استدالل، شبهات و ايرادهايى مطرح اسـت كـه بايـد پاسـخ گفتـه                  
  :پردازيم ها مى اينك به نقل و نقد آن. شود
اص و آيـات يـاد     قـص  در تفـاوت  اخبارِ ميان نسبت كه است آن نخست ايراد. 1

قييد است؛ بدين معنا كه آيات قصاص به صورت كلى و مطلق بـه              شده، اطالق و ت   
هـا و اخبـار       كننـد و روايـت     تشريع قصاص پرداخته و برابرى در قصاص را بيان مى         

 نيز ديه از نيمى بايد قاتل، مرد از قصاص صورت در يعنى؛  سازند مىها را مقيد     آن
 نيست مغايرت و خالفتم معناى به گاه   و تقييد، هيچ   اطالق رابطه و. شود پرداخت

 و اخبار رابطه كه جا  آن ديگر، سخن به. بيندازد اعتبار و حجيت از را اخبار اين كه
كنار  قرآن مخالف عنوان به را روايت بايد باشد، كلى تباين صورت به مخالفت آيات 

مطلـق باشـد، نـسبت مطلـق و         خصوص   و عموم صورت به مخالفت اگر اما؛  گذارد
  .و از حكم كلى مخالف قرآن بيرون خواهند بودمقيد خواهند داشت 

 نيست بردار تقييد كه است اى جواب، آن است كه گاه اطالق يك دليل به گونه         
 كـه  گفـت  تـوان  مـى  آيـا . استثناست و تقييد از آبى اطالقْ اصوليان، اصطالح به و

� �� � نيست كننده ستم بندگان به نسبت خداوند �  �2 �' �G �#(� +���#��{�
 �N�
 مگـر در    1،��� .�̧
  ؟!!ندك مى ستم خداوند جا قصاص مرد و زن، يعنى در اين

�+� �b � اسـت  حـقّ  بر الهى دستور و حكم كه گفت توان آيا مى  �� ���� �L�b �i ��@ x̧��� �H 
 ��   ؟!!ستني حق بر ديگر جا ، مگر در مورد قصاص مرد و زن، يعنى آن�����

رف نسبت اين استثنا به خداونـد و        اين آبى از تقييد بودن، بدان معناست كه ع        
  .شمارد قبيح مى ـ اند پيشوايان دينى را ـ كه حافظ احكام و حدود الهى

 آيات اصلى مخاطبان الهى پيشوايان و معصوم امامان كه است آن دوم، ايراد. 2
 گمـان مـا مخـالف       و زعم به كه شود صادر آنان از حديثى و روايت اگر و اند قرآنى

 و نيـست  قـرآن  مخـالف  آنان نظر به كه دارد آن از حكايت رود، قرآن به شمار مى   

                                                 
  .29 آيه ق،؛ 10 آيه حج،؛ 51 آيه انفال،؛ 182 آيه عمران، آل؛ 46فصلت، آيه . 1
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 و اخبـار  اين به توان مى پس. گردد نمى ساقط حجيت از نباشد، قرآن مخالف وقتى
  . كرداستناد احاديث

جهت است كه حديث معتبـر از        كه عرضه اخبار بر قرآن، بدان        پاسخ، آن است  
 به و شده جعل هايى روايت كه رو   آن به تعبير ديگر، از   . غير معتبر باز شناخته شود    

 احاديث اين تشخيص و شناسايى براى معيارى آنان شده، منسوب امامان و پيامبر
 نظـر  بـه  اگـر  يعنـى ؛ اسـت  مسلمانان عرف عرض، اخبار مخاطب. اند داده دست به

مخالف آن بود، بايد آن را كنار گـذارد،          و شد عرضه قرآن بر خبرى و روايتى عرف
ييم تشخيص مخالفت بر عهده خود پيامبر و امامان اسـت، ديگـر تعيـين              بگوو اگر   

 داشـت؟  دسترسـى  معـصوم  بـه  هميشه توان ترازو و ميزان چه معنا دارد؟ مگر مى       
 عبـارت  بـه  كننـد؟  چـه  حـديث  وضع و جعل پديده با مقابله در مسلمان مردمان

  .و خواهد بودلغ ترازو و ميزان تعيين تر، واضح
 چنـين  اش ن مطلب را به زيبايى تصوير كرده كـه خالصـه          صاحب جواهر نيز اي   

  :است
 و گـزاران  بـدعت  كـه  چـرا اخبار عرض براى تشخيص راست از دروغ ارائه شد؛     

زندگــى و پـس از       دوران در :ائمـه  و پيـامبر  بـر  بـسيار  هاى روايت هواپرستان،
  .دادنـدوفاتشـان نسبت 

بى بر خالف مشهور يافتنـد      اين هواپرستان، چون در البه الى روايات ائمه مطال        
 هـاى  روايـت  داده، قـرار  دسـتمايه  را آن رسـد،  كه گاه ذهن آدمى بدان پايـه نمـى        

 اخبـار  :امامـان  و پيـامبر  رهگـذر،  اين از و دادند نسبت آنان به دروغ و نادرست
  .ختندسا مطرح را عرض

البته مقصود از اخبارِ عرض، آن است كه حديثى با نص قرآن يا ظاهر قرآنـى ـ   
روشن است كه مراد از عرضه بر . كه براى مردم آشكار است ـ مغايرت داشته باشد 

قرآن، عرضه بر ظاهر قرآن با توجه به برخى از تفاسير ظنّى نيست، چرا كه در اين                 
و احاديث معروض عليـه بـر       . صورت، عرضه خبر بر خبر صورت گرفته، نه بر قرآن         

 كالمى مسائل در ساز  دروغگونه كه     ماناحاديث معروض، هيچ مزيتى ندارد؛ زيرا ه      
 جهـت  بدين. بسازد حديث نيز، تفسير عرصه در تواند  مى سازد، مى حديث فقهى و
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  .شود مى يافت نيز باطل و كذب مطالب تفسيرى روايات در كه است
 زننـد،  مى دامن بدان برخى كه  بنابراين، تفسير اخبارِ عرض بدين صورت، چنان      

  1.يستن قبول مورد
ود تشريع تفاوت ميان قصاص زن و مرد، در نظام اتم و            ش گفته است ممكن. 3

 مـا  كه داند اكمل خداوند، عين عدل و انصاف است؛ چرا كه خداوند مصالحى را مى            
Ð �� �: دانيم نمى آن از چيزى � +�?.�6��D  �0 ( �b �+�# �G��� �i 3!.��# و بـه شـما از دانـش جـز          [ �2 $�

  .]اندكى داده نشده است
 خيـر  خداونـد  نزد ولى نباشد، عادالنه حكمى ما نظر به است ممكن ان،س  بدين

  .باشد حقيقت و عدالت عينِ الحاكمين،
 خداونـد  سـوى  از كه  شود پاسخ، آن است كه اگر حكمى به قطع و يقين ثابت          

 باشـد، آن حكـم بـه خداونـد نـسبت داده             حقيقت و خالف عدل  ما نظر به و است
در   ليكن دارد، وجود خللى و نقص ما كه در دانشِ است آن دهنده نشان و شود مى

 بـر  فقـه  معظم كه ـ ظنى استنباط آن از ادله    و الهى حكم شناسايى و اثبات مقام
 بـا  ظنـى  ادلـه  از اين حكم مستخرج   بايد بلكه بود، نخواهد چنين ـ آن تكيه دارد  

 شـد  ثابـت  يقـين  و مطلبى به قطع   اگر ديگر سخن به نباشد  ناسازگار رآنق ظواهر
 تبليـغ  حكـم الهـى    عنـوان  بـه  را آن دينـى  پيـشوايان  و خداوند است  سوى از كه

اسـت ـ    حـق  و عدل او تشريع نظام در و نزد خداوند كه ـ احتمال اين اند، فرموده
ده نقـص در درك مـا       دهنـ  نشان عدل باشد  خالف ما نظر در چنانچه و دارد، تأثير
 و تـشخيص  بـراى  اخبـار عـرض    كـه  ـ يقينى و قطعى ادله غير در باشد ولكن   مى

 لغو اش الزمه  زيرا ؛چنگ زد  احتمال اين به توان نمى ـ اند صادر شده ها    آن سنجش
  .بودخواهد  عرض اخبار بودن

  :استاد شهيد مطهرى در اين زمينه سخنى نغز دارد كه چنين است
 منطبـق  او بـر  چيـز  چـه  ديـد  بايد كه است، اسالم هاى اصلِ عدالت از مقياس   

 كه است اين نه معلوالت، سلسله در نه است احكام علل سلسله در دالتع. شود مى
                                                 

  .98، ص 13جواهرالكالم، ج . 1
  .85اسراء، آيه . 2
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 مقياس معنى اين. گويد مى دين است، عدل آنچه بلكه است، عدل گفته دين آنچه
ت اسـت   عدال مقياس دين آيا كه كرد بحث بايد پس. دين براى است عدالت بودن

 است، عدالت قياسم دين بگوييم كه كند مقدسى اقتضا مى  . يا عدالت مقياس دين   
سن  بـاب  در كـه  اسـت  چيزى آن نظير اين. نيست طور  اين حقيقت اما قـبح  و حـ 

ه  معتزلـه  و شـيعه  و شد رايج متكلّمين ميان عقلى، را عـدل  يعنـى ؛  شـدند  عدليـ 
  . عدلمقياس را دين نه شمردند، دين مقياس

العـدل  «: به همين دليل، عقل يكى از ادلّه شرعيه قرار گرفت تا آنجا كه گفتند             
  .»والتوحيد علَويان والجبر والتشبيه امويان

 سـوره  در لـذا . دانـستند   در جاهليت، دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مى          
 قرآن و گذاشتند مى دين حساب به را زشتى كار هر كه كند مى نقلها    آن از اعراف

  2.»ندك امر به فحشا نمى ]خدا[بگو، « 1:مايدفر مى
 حـديثى  پـانزده  نداشتن اعتبار سخن، اين الزمه كه ودش گفته است ممكن. 4
 موجـود  نيـز  صحيح رواياتها    آن ميان در و اند كرده نقل بزرگ محدثان كه است،
  .است

 قواعـد  برابر در تواند  در پاسخ بايد گفت كه اين يك استبعاد بيش نيست و نمى           
ى بـر تحريـف     بسيارهاى    مگر روايت . يدارى كند  ضوابط علمى ارزيابى احاديث، پا     و

 راهـا     آن مجلسى عالمه كه بود زياد قدر  قرآن داللت نكردند؟ تعداد اين روايات آن      
تـوان   نمـى   همه  ولى با اين   3دانست، امامت به مربوط هاى روايت اندازه به و متواتر

  .داد؛ زيرا با قرآن مخالفت داردها تن  به مضمون آن
 بـا  مغايرتشان و مخالفت كه هشد وارد اربعه كتب در هايى از سوى ديگر، روايت   

 6 و تهـذيب االحكـام     5، من ال يحضره الفقيـه     4الكافى در. است تر روشن روز از قرآن

                                                 
  . 28 ـ 27اعراف، آيه . 1
  . 15 ـ 14مبانى اقتصاد اسالمى، ص . 2
  .525، ص 12مرآت العقول، ج . 3
  .3، ح 177، ص 7الكافى، ج . 4
  .32، ح 17، ص 4من ال يحضره الفقيه، ج . 5
  .7، ح 23، ص 10، ج تهذيب االحكام. 6
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  : استاين اش  شده كه حكم رجم در قرآن آمده و آيهروايت
;�\Fn�� �.4$ f K�M� ,�?'�D �¶\Z2�� ��.n��� Q.n�� 

  .اند ذراندهگ را شهوت دوران زيراپيرمرد و پيرزن را سنگسار كنيد؛ 
  است؟ شده حذف قرآن از آيه اين گفت توان آيا مى

و البته با وجود جعل و وضع فراوان در احاديـث و اخبـار چنـين اسـتبعادهايى                  
  .وجهى ندارد

نيـز امـام    . نى جعل كـرد   فراوا هاى  روايت سعيد بن ↕مغير: فرمود 7صادقامام  
 بـسيارى  هاى روايترانش  ابوالخطاب را كه او و يا      كند لعنت خداوند:  فرمود 7رضا
  1.دندكر جعل صادق امام احاديث الى البه در

 سياسى جنبه كه ـ موضوعات اين در دس و جعل كه شود ايراد است ممكن. 4
  . استبرداشته در اى فايده چه ـ ندارد اعتقادى و

پاسخ، آن است كه ايجاد نفرت و تخريب چهره امامان معصوم نـزد مـردم و                
 در كه  چنان؛  باشد هايى  وضع و جعل چنين هاى  انگيزه از تواند  به ويژه زنان، مى   

 تحريـف  بـه  قايـل  سنت اهل. است صادق انگيزه همين نيز تحريف اخبار مورد
سبت به مذهب شيعه بـوده      ن نفرت ايجاد براى اخبار اين جعل و اند  نبوده قرآن
  .است
جهـت   زن و مـرد، بـدان        ميان قصاص در تفاوت كه شود گفته است ممكن. 5

است كه نفقه زن بر عهده مرد است و مرد پايه و ستون اقتصاد خانواده بـه شـمار                   
 از نيمى بايد كنند، قصاص را او بخواهند و باشد مرد قاتل اگر جهت، بدين. رود مى
  .گرددبر او خانواده به ديه

جواب، آن است كه اين توجيه، مبناى علمى و دينى ندارد؛ زيرا ايـن حكـم در                 
ـ كه اقتـصاد خـانواده بـه        ... ن خردسال، پيرمردها، مردان زمين گير و      مورد كودكا 

 بـا ؛ اسـت  صـادق  نيـز  اند ـ ،  آنان وابسته نيست ـ و زنان شاغل ـ كه امروزه فراوان  
  .شود نمى موارد اين شامل توجيه اين كه اين

ر كتب لغـت    د كه  چنان بها،  يعنى خون  است، خون برابر در ديه كه  گذشته از آن  
                                                 

  .469 ح ،317 ص ،1 ج ،↨ـالشيع احاديث جامع؛  489 الرجال، ص ↨ـاختيار معرف. 1
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  . و ارتباطى با اقتصاد و معيشت ندارد1لمفردات راغب معنا شده استمانند ا

  روايات با مخالفت. 2

 و عـدل  كـه  هايى  است، با روايت  كه اين اخبار، با آيات قرآن ناسازگار          ه از آن  گذشت
  .دارد مخالفت نيز كرده نفى او از ستم و ظلم و كرده اثبات خداوند براى را حكمت

  . نيستبردار ترديدها   آندر قطعيت و تواتر ادعاى كه اند اين روايات بدان اندازه

  عقل با مخالفت. 3

قطعى عقل نيز سازگار اسـت؛      در قصاص، با قواعد مسلم عقالنى و حكم         تفاوت  
 و. دانـد  مى محال خداوند از را آن صدور شمرده، قبيح خداوند بر را ظلم عقلْ زيرا
  .كند خص ظلم قلمداد مى را مصداق بارز و شاديه و قصاص در تفاوت اين

  ديگر روايات با معارضه. ب

 تفـاوت  زن و مـرد  قـصاص  ميـان  كـه  هـايى  روايت شد، اشاره آغاز در كه  چنان
 ايـن . دارد معارضـه  ــ  كنـد  مـى  اثبـات  را آن خالف كه ـ روايت چند با گذارد، مى

  :است چنين ها روايت
1 .�&.&� [
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كـشته   زن: اگر زنى مردى را بكشد، چـه حكمـى دارد؟ فرمـود           : ابومريم پرسيد 
  . ديه را به خانواده مرد برگردانندبقيه يا مال بقيه اش خانوادهشود و 
 گرچـه  اسـت  شـده  نقـل  متعـدد  كتب در طوسى شيخ تصريح به ها  روايت اين

  3.است شاذ و بوده ابومريم تنها آن راوى
                                                 

  .518ى غريب القرآن، ص المفردات ف. 1
  .17، ح 33، ب 85، ص 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
  .717، ح 183، ص 10، ج تهذيب االحكام. 3



 رويكردي به حقوق زنان  600

2 .���\ [a\���� 0= [
D @��'=7 : KLb A	ªz�:�7 P?$ !`2 �D��
 ��F#?$ 
 3��"= P?$�  3�D�� #?$;3��"= !`2 g1  

 قتـل  بـه  عمـد  روى از را زنـى  كـه  مردى اميرمؤمنان: فرمايد مى 7امام صادق 
  .كُشت نيز رساند، قتل به عمد روى از را مردى كه زنى و كُشت رساند،

3 .)7 r�&�� 0
 �5G` 0= 2f=7 : KLb !`2 P�?$ �D��b +�#� P�G� <�=7 
fF	.
;�H��� _}�D� ,3���u$ 2  

 قـصاص  بـه  حكـم  7على امام و كشت را زنى مردى: فرمايد مى 7صادقامام  
  .نمود ديه پرداخت به زممل را مرد بلكه نكرد،

اين سه روايت، گرچه سه مـضمون متفـاوت دارنـد، زيـرا روايـت نخـست                 

 او نيمى از ديه را به خانواده خانواده بايد هم زن از قصاص صورت در گويد مى

  و در روايــت دوم، تفــاوتى ميــان قــصاص زن و مــرد . مــرد مقتــول برگردانــد

 مرد قاتـل نفـى شـده اسـت،          و در روايت سوم، قصاص از     . گذاشته نشده است  

 عمـل  بنابراين،. دارد مخالفت و معارضه گذشته هاى  روايت با  همه، ولى با اين  

 بايد به تـساقط همـه معتقـد شـد و ادلـه              بلكه است، دشوارها    آن مضمون به

مستند حكم قـرار  منبع و  ـ ساخت قرآنى ـ كه برابرى در قصاص را مطرح مى 

  .داد

 بـرخالف  كنـد،  وم، برابرى در قصاص را مطرح مى      موثقه سكونى، يعنى روايت د    
 توان مى تعارض از پس. گذارند مى فرق مرد و زن قصاص در كه پيشين هاى روايت
 بايـد  و دارد رجحـان  ديگـر  هـاى    به جهت موافقت با كتاب، بر روايت       موثقه،: گفت

 ردك سكوت بايد صدور، فرض بر ها روايت ديگر درباره البته. گيرد قرار عمل مبناى
  .نهادوا اهلش به را آن دانش و

  اجماع. سه

 در كـه   چنـان سومين دليل قايالن به تفاوت در قصاص زن و مرد، اجماع است؛             
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  1.ن بدان اشاره شدفقيها كلمات نقل
بايد گفت در مسائل اجتهادى كه ادله آن بيان شده و نيز مختلف است، جـايى                

 مدركى كه شود يل شمرده مىبراى استدالل به اجماع نيست، و اجماع در جايى دل
 در خود كتاب در اردبيلى محقق كه  آن از گذشته؛  نباشد دست در سنت و قرآن از

 از آن   ]گويا اجمـاعى در ميـان اسـت        [»كانّه اجماع « تعبير با و دارد خدشه اجماع
  .ياد كرده است

به عالوه، اين اجماع منقول است و مدعيان اجماع چون شيخ طوسى، در موارد              
  :گويد مى الحدائق صاحب. اند نى، ادعاى اجماع خود را نقض كردهفراوا

  2.شيخ طوسى در هفتاد و چند مورد دعوى اجماع خود را نقض كرده است

   و مردزن ديه تفاوت. چهار

يكى از ادله قايالن به تفاوت قصاص زن و مرد، تفاوت آنان در ديـه اسـت، كـه                   
خـانواده  صاص شود، نيمى از ديه بـه        رد ق الزمه تفاوت در ديه آن است كه اگر از م         

  .وى برگردانده شود
  .اين دليل از چند جهت ناتمام است

 هـم  باز شود، اوال، اگر چنين باشد بايد هنگامى كه زنى قاتل است و قصاص مى            
 اعتقـاد  چيـزى  چنين به مشهور كه  آن با برگردانند، مرد خانواده به را ديه از نيمى
  ؛ندارد

  : بودشده تعليل چنين قصاص هاى ثانياً، در برخى روايت
;_�5a 0 �;�D <= [a�w� [	� i3  

  .جانى بيش از ستاندن جانش، قصاص نشود
  اجتهاد در برابر نص خواهد بود؛و اين سخن، 

ثالثاً، اصل مبنا، يعنى تفاوت در ديه زن و مرد، مورد قبول ما نيست و اقوى آن                 
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 مبـسوط  نحـو  بـه  ديگـر  اى  رسـاله  است كه ديه زن و مرد برابر است و ايـن را در            
  1.ايم كرده بررسى

  اعضا قصاصتكمله؛ 

ه در قـصاص    ك گرفتيم نتيجه. بود جان قصاص به مربوط آورديم جا  آنچه تا اين  
جان، تفاوتى ميان زن و مرد نيست و در قتل عمد، از هر كس قاتل باشد، قـصاص                  

  . نيستديه از نيمى بازگرداندن به نيازى و شود گرفته مى
تفاوتى در قصاص اعضا ميـان      ه اعضا نيز چنين است؛ يعنى       ى ما در زمينه دي    رأ

 مـشهور  لـيكن مرد و زن نبوده، نياز به تكميل قصاص با بازگرداندن ديـه نيـست؛               
 ديـه  سـوم  يـك  از جراحت كه گاه  آن اعضا، قصاص در كه اند عقيده اين بر فقيهان
 ديه از نيمى بايد كنند، اصقص را مرد بخواهند اگر و شود مى نصف زن ديه بگذرد،

  .انندبرگرد مرد خانواده به را عضو آن
 در موضوع و  شده وارد هاى روايت يكىمستند مشهور در اين رأى دو امر است؛         

  .كنيم اينك اين دو دليل را، به اجمال، بررسى مى. ديگرى تفاوت ديه زن و مرد

  روايات

 آن از برخـى  كـه  كنند نمى زتجاو روايت ده از زمينه اين در منقول هاى روايت
  :است چنين

0
 P.Z �&.&�~�$ |�2�  : �
D g� �@��'=70=  �D��z� 
 P�`��� A�
� ��F	.
~�$ ,t�u$ :+Ga jjj;2  
 اجرا قصاص مرد و زن ميان آيا  پرسيدم 7صادق امام از: جميل بن دراج گويد   

 گـاه   آن و رنـد براب برسد، سوم يك به كه  اين تا ها جراحت در بلى،: فرمود گردد؟ مى
  .آيد پايين زن ديه و رود باال مرد ديه رسيد، سوم يك به كه

@��'= [
D 0= ['#�� �&.&�7 � Í �H�C � ~�$ :-�C��` ~�`��� e��	��� 
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e�\�jjj;1  
 برابـر  در زن دنـدان ؛  اسـت  برابـر  مـردان  و زنان جراحت: فرمود 7امام صادق 

 انگـشت  برابـر  در زن انگشت و سر، شكستگى برابر در سر شكستگى و مرد، دندان
وقتى به يك سوم رسيد، ديه مرد دو        . درس ديه سوم يك به جراحت كه  اين تا مرد،

  .برابر ديه زن است
~�$ ,:u
 [
D 0= :g� � �
D P���'=7 0= ,-��C��w� ~���� :��C��` �D��z� 

P; �C��`  P`���jjj j2  
   جراحـت : فرمـود  ،پرسـيدم  هـا  جراحـت   دربـاره  7صادق امام از: ابوبصير گويد 

  وقتـى بـه يـك سـوم ديـه          .  است تا به يك سوم ديـه رسـد         مرد جراحت مانند زن
ــرد حكــم   حــت رســيد، جرا ــدان زن و م ــر جراحــت زن اســت، و دن ــرد دو براب   م

  .برابر دارند
 راها    آن كه اى گونه به؛  است مواجه جدى مشكالتى با ها استدالل به اين روايت   

 مـشكالت   و ايرادهـا  ايـن . دارد مـى  بـاز  فقهـى  ادهاىاستن براى قابليت و اعتبار از
  : ازاند عبارت
الهى را حق و عدل معرفـى        تشريع كه فراوانى روايات و آيات با احاديث اين. 1

 چگونـه . اسـت  مخـالف  كنـد،  پروردگار را از ظلم و ستم منـزه مـى         كرده و ساحت    
 از بخواهـد  هشد قطع ظلم و ستم روى از انگشتانش كه زنى اگر كرد حكم توان مى
  لغى را به عنوان تفاوت ديه نيز بپردازد؟مب بايد بگيرد، قصاص مرد

 اخبار و آيات آن تمامى با گذشت ـ  جان قصاص در كه گونه اين مطلب ـ همان 
  .دارد مغايرت

تـشريع عـدل و حـق       آيات و اخبار دال بـر        مخصص را ها روايت اين توان و نمى 
ـ     تلقى كرد؛ چرا كه آن     ا دارنـد، كـه توضـيح آن در مباحـث قبـل             ها از تخصيص اب

  .گذشت
  :دارند مخالفت قصاص خاص آيات با ها روايت اين. 2
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;� ¹t� �u�$ �v� �� ��w�   .قصاصى دارند] نيز به همان ترتيب[ ها و زخم ���1
;� ¹t� �u�$ �g� � �� ����   . دارندقصاص ها  حرمت]هتك[و  ���2

ه اگر مردى به مـردى      چگون. تمقتضاى قصاص، از نظر عرف و لغت، برابرى اس        
يا زنى به زن ديگر آسـيب رسـاند، معنـاى قـصاص تنهـا وارد                ديگر آسيب رساند،    

ساختن همان جراحت است، در مورد قصاص مرد و زن نيـز بايـد چنـين باشـد و                   
 هـا  پس اين روايت. پرداخت مبلغى زياده، خالف معناى عرفى و لغوى قصاص است  

  .ارندد مخالفت ها آيه اين مقتضاى با
  .ارندد ابا آن از ها آيه زيراست؛ ا منتفى تخصيص، احتمال نيز جا در اين

 دارنـد، و معنـاى      3حكومـت ها بر اين آيات      توان گفت اين روايت    مچنين نمى ه
؛ دهـد  قصاص، گرچه فى حد نفسه برابرى است، ليكن اين اخبار آن را توسعه مـى              

 لـسان هـا     آن لسان بلكه نيست، موضوع بيان و تفسير لسان روايات، اين لسان زيرا
 بـا  دليـل  يك رابطه كه است صادق جا  م است، و حكومت در آن     حك بيان و تشريع
  . باشدموضوع بيان و مفسر رابطه ديگر، دليل
 سـوم  يـك  بـه  كه زمانى تا عضو، قصاص در كه است آن ها روايت اين الزمه. 3
 نـصف  زن ديـه  رسـيد،  ديـه  سـوم  يك به كه گاه  آن و برابرند مرد و زن نرسد، ديه
ه در اين صورت، چه جارح زن باشد و چه مرد، اگـر             ك است آن معنايش و شود مى

بدين صورت كه   . قصاص اجرا شود، بايد نيمى از ديه آن عضو به مرد پرداخت شود            
 اگر و ستاند مى را ديه مازاد و شود اگر مرد جراحتى بر زن وارد ساخت، قصاص مى        

 كند؛  پرداخت را ديه مازاد بايد و شود مى قصاص زن ساخت، وارد جراحتى هم زن
 جـارح  كه  مشهور از اين اخبار اين است كه تنها در صورتى         برداشت و رأى     كه  آن با

  . شودبازگردانده وى به ديه مازاد بايد باشد، مرد
 داراى و رسـيده  موضـوع  ايـن  در كـه  ديگـرى  هـاى  روايـت  بـا  ها روايت اين. 4

                                                 
  .45مائده، آيه . 1
  .194بقره، آيه . 2
 بـه  را ديگـر  دليـل  موضـوع  دليـل،  يـك  كه رود مى كار به جا آنحكومت، اصطالحى در علم اصول است، و در         . 3

  .كند وسعه يا تضييق مىت تعبدى، صورت
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 ها  روايت اين بجز كه است آن مطلب توضيح. رنددا مخالفت اند، مختلف هاى مدلول
 عـضو  قـصاص  روايات در نيز ديگر مضمون سه ـ شد نقلها    آن از هايى نمونه كه ـ

 انـد  عبارتاين سه دسته    . كه همه با يكديگر مغايرت دارند      شده، ذكر مرد و زن در
  :از

 ديـه  آن از پـس  و برابرند سوم يك تا مرد و زن كه دارد داللت دسته يك. الف
  :ستا سوم يك زن ديه و سوم دو مرد

~�$ ['#�� �&.&� :P�� \�
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 شـد،  سؤال قصاص و ديه در مردان و زنان هاى جراحت درباره 7از امام صادق  
دان، شكستگى، و انگشت برابرند     دن اصقص در مردان و زنان: فرمود برابرند؟ آيا كه

وقتى از يك سـوم گذشـت، ديـه         . تا وقتى كه جراحت به اندازه يك سوم ديه رسد         
  .زنان يك سوم استجراحت مردان دو سوم، و ديه 

 جراحت ديه نصف هميشه زنان، در جراحت ديه كه دارند داللت دسته يك. ب
  :است مردان
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  .]محاسبه گردد[ مردان جراحت نصف موارد، تمامى در زنان هاى جراحت
نـه ديـه    [يك سوم ديـه زن      ديگر داللت دارند كه ديه زن و مرد تا           اى دسته. ج

  .، برابر است، و پس از آن، ديه مرد دو برابر ديه زن است]كامل انسان
 0
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كند  قطع را زنى انگشت كه مردى  درباره 7از امام صادق  : ابن ابى يعفور گويد   

 رسـد،  زن ديـه  سوم يك اندازه به كه   مرد قطع شود تا اين     انگشت: فرمودپرسيدم،  
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  . استبرابر دو مرد ديه گذشت زن ديه سوم يك از وقتى
 هـا  بنابراين، در باب قصاص عضو در زن و مرد چهار مضمون متفاوت در روايت             

؛ سـاخت  برقـرار  عرفـى  جمـع  دسته چهار اين ميان در توان نمى و است شده بيان
ايـات را مقيـد      عام گرفت، مانند روايت بند ب، و ساير رو         را برخى كه صورت بدين

آن دانست؛ زيرا لسان همه اينها بيان حكم شرعى و ضابطه و قاعده كلى است؛ در                
 و كنـد  مى بيان را عام اى قاعده» فى كل شىء  «مثَل، همان روايت بند ب با تعبير        

رسـيده   7باقرم  اما از روايت اين كه  آن از گذشته؛  نيست آن در تخصيص براى جا
 وقـت  از بيـان  تـأخير  آن الزمه و است منقول 7ادقص امام از خاص هاى و روايت 
  . استحاجت

 تـساقط  نيـستند،  جمـع  قابـل  و دارند تعارض ها روايت اين كه  حال، پس از آن   
 مـورد  ايـن  در تـوان  نمـى  و بود، خواهند معيار و مالك قرآنى آيات و كرد خواهند

 بـسيار  نمـضمو  اخـتالف  كه مواردى از تخيير هاى روايت زيراقايل به تخيير شد؛     
  .ارندد انصراف است،

 دسته سه بر گرفت، قرار مشهور مستند كه هايى ممكن است گفته شود، روايت    
 تـرجيح  سـببِ  همـين  و است، برخوردار شهرت پشتوانه از زيرا؛  دارد ترجيح ديگر
  .گردد مى روايات از گروه اين

  :در پاسخ بايد گفت
نيست و ادعـاى اجمـاع نيـز        اوال، شهرت فتوايى قوى در اين مسئله قابل احراز          

 شده است و صاحب جواهر نيـز از كتـاب الخـالف             ↨ـتنها در كتاب الخالف و الغني     
  كند؛ جماع مىنقل ا

 اصحاب ميان در ها  ثانياً، اين شهرت حاكى از شهرت عملى اين دسته از روايت          
 در متفـاوتى  هـاى   روايـت  زيرا؛  نيست 7صادق امام و 7باقر امام   زمان در حديث
 مرجحات از ـ كه را حديث اصحاب ميان عملى شهرت توان نمى و شده نقل مسئله

  1.كرد كشف ـ رود مى شمار به
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  ديه زن و مرد برابر است: جستار يازدهم/ دفتر دوم 

  يازدهمجستار 

  ديه زن و مرد برابر است

  
  
  

  درآمد

  از حرمت و احترام جان آدمي در مكتب اسالم سـخن بـه ميـان آمـد و                  پيشتر
 هـا   بدين نكته اشاره شد كه قرآن كريم كشتن يك انسان را كشتن تمـامي انـسان               

  :هم فرمود 6خدا و پيامبر 1داند مي
كسي كه در كشتن آدمي، گرچه با سـخني، مـشاركت كنـد، از رحمـت الهـي                  

  2.مأيوس باشد
 كيفرهـاي  نيـز  و اخـروي  هـاي   بر اين پايه، تحريم قتل نفس و تعيـين عقوبـت          

  .ندارند شنيع رفتار اين از جلوگيري و بازدارندگي جز هدفي دنيوي،

                                                 
  .32 آيه ، مائده. 1
  .9ح  ، 1باب ،  ، ابواب القصاص في النفس 13، ص  29، ج  ↨ـئل الشيعوسا. 2
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اگر قتل نفس از روي عمد باشد، حكم آن قـصاص اسـت؛ مگـر آنكـه خـانواده                   
  .كنند، يا به دريافت ديه رضايت دهند نظر مقتول از قصاص صرف

شارع در قتل خطايي يا شبه عمد به قصاص فرمان نداده و حكم بـه پرداخـت                 
 خطـايي،  قتـل  در كـريم،  قـرآن  البته است؛ نموده قتولم خانواده حق در بها  خون
  :ده استدا فرمان مؤمن بنده يك كردن آزاد به را قاتل ديه، پرداخت بر عالوه

 ��� 0 �  �P�? �$ �3	 � �ª � �3��/ �7  ��H �� �&�? �� ���' �$ �2  ¹�� �H�� �� ���	 � �ª̧ �b X� �F�# �,�D X����b ¹� �"�# ���̧ �i L�D 
;��\ �$ �� �u�H1    ؤمني را به اشتباه كشت، بايد بنده مـؤمني را          و هر كس م

 آنـان  اينكـه  مگـر  كنـد؛  پرداخـت  بها  آزاد كرده و به خانواده او خون      
  .ندكن گذشت

 و زن ديـه  نـابرابري  ديه، موضوع در اسالمي، فقه در جدي هاي  يكي از پرسش  
 تمامي كه گفت توان  مي بلكه فقيهان، مشهور. است مسلمان غير و مسلمان و مرد
اند كه ديـه زن، نـصف ديـه مـرد             عقيده اين بر اندك، تعدادي جز مسلمان، يفقها

 آن مقـدار  در گرچه دانند، مان مي مسل ديه از تر  مسلمان را نيز كم   است و ديه غير     
 كه  باورند  اين بر نيز ها جراحت در و است؛ اختالف سنت اهل و شيعه فقيهان ميان

  .شود مي نصف زن ديه آن، از بيش و برابرند ديه، سوم يك تا مرد، و زن
 برابـري  بـر  انـد،  به عقيده ما رواياتي كه در مقام بيان ديه و مقـدار آن برآمـده              

 نـدارد،  وجـود  نـابرابري  بر گواهي و شاهد نيز كريم قرآن در. ت دارند دالل بها  خون
 بـر   مقـال در ايـن     .دهند  مي گواهي برابري بر نيز اسالمي كلي قواعد و اصول بلكه

  .اين رأي دفاع كرده، ديدگاه مشهور را مورد نقد و بررسي قرار دهيمآنيم تا از 
  : رددگ  عرضه ميدو بخشاين نوشته در 

  ،برابري ديه زن و مرد. يكم
  مرد؛رابري ديه زن و نقد و بررسي ديدگاه ناب. دوم
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  زن و مردبرابري ديه  :بخش اول

 و مـستند  تواند است و آنچه مي   قرآن كريم در باره مقدار ديه زن و مرد، ساكت           
قواعد كلي اسالمي، روايات    ها قرار گيرد، اصول و       تعيين اندازه ديه آن    براي مدرك

  .خاص و اجماع است
در كتب فقهي، به استناد روايات خاص و اجماع، بـر نـابرابري ديـه زن و مـرد،                   

  .تأكيد شده است
 است اين ما ادعاي. ردگي اين دو دليل در فصل دوم، مورد نقد و بررسي قرار مي

المي، رند، و نيز اصول و قواعد كلـي اسـ        دا داللت ديه تشريع اصل بر كه اي  ادله كه
 فصل، اين در كه كنند، مسلمان داللت مي  بر برابري ديه زن و مرد، مسلمان و غير          

  :ازيمپرد مي دليل دو اين بررسي به

  روايات تشريع ديه. يكم

ع ديه داللت دارد ولي نسبت به مقـدار آن          بر اصل تشري   قرآن كريم در يك آيه    
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  :ساكت است
 �b �3	 � �ª � �P�? �� �H L�D 0 � �ª��z �L� �� � � ��� �i �� �3��/ �7  0 �  �P�? �$ ��3	 � �ª � �3���/ �7  ���H �� �&�? �� ���' �$ �2 

��	 � �ª̧  ¹� �H�� ��  ¹� �"�# ��̧ X���b � �F�# �,�DXjjj;�1         زَد كه مؤمني راو هيچ مؤمني را نَس
به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمني را به اشتباه كـشت، بايـد    ـ جز 

بنده مؤمني را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند؛ مگر اينكه              
از گروهـي اسـت كـه دشـمنان         ] مقتـول [آنان گذشت كنند، و اگـر       

بايـد بنـده مـؤمني را آزاد        ] قاتل[وي مؤمن است،    ] خود [شمايند و 
از ] مقتول[گر  و ا ] نيست الزم او خانواده به بها خون پرداخت و[كند  

گروهي است كه ميان شما و ميان آنان پيماني است، بايد به خانواده             
 وي خون بها پرداخت نمايد و بنده مؤمني را آزاد كنـد، و هـر كـس                

 ــ  خـدا  جانب از اي نيافت، بايد دو ماه پياپي ـ به عنوان توبه ] بنده[
   .سنجيده كار است داناي همواره خدا و بدارد، روزه

اين آيه گرچه از بيان مقدار ديه ساكت است، ولي هيچ گونه تفاوتي ميان قتـل         
  .گذارد انسان مؤمن و كسي كه خونش احترام دارد، نمي
 زن ديـه  مقدار در برابري بر باشند، رواياتي كه در مقام بيان ديه و مقدار آن مي         

 تفـاوتي  و تبعـيض هـا     آن در و دارنـد  روشن داللت مسلمان غير و مسلمان مرد، و
 كتـاب  از الـديات  كتاب ابتداي در عاملي حر شيخ را ها  اين روايت  2.شود  نمي ديده

�G.n�� P���ها   و در ميان آن    3است حديث چهارده ها تعداد اين روايت  . تآورده اس  �
  :راندقرا اين از روايات اين از برخي. است بسيار نيز معتبر هاي روايت

1 .% K����'= 0=~�$ ,|� K��� 0
 0 :~\�H X#.� �D 0
� gG"� :k * �H (��� ga��
~\�2 �, K�$ � P
J� 0 3�� �K.#,�w� K@�6, jjjm;4 

 در ديـه «: گفـت   مـي  ليلـي  أبي ابن كه شنيدم: گويد عبدالرحمن بن حجاج مي   
                                                 

  .92نساء، آيه . 1
  .واهيم گفتخ سخن دوم فصل در روايات، اين با آنها نسبت و دارد داللت ديه تفاوت بر كه هايي از روايت. 2
  .1، باب 199 ـ 193، ص 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 3
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 بـر  سـپس . كـرد  امـضا  را همـان  6خـدا  رسول. بود شتر يكصد جاهليت دوران
فندداران، يكصد گوسفند، و بر صاحبان طال، هزار        گوس بر و او،گ دويست گاوداران،

قطعـه   [دينار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان يمن، دويـست حلـه               
  .»مقرّر كرد ]پارچه

2 . (�'K	�� �K.�� *6 K�G� 7~�$  : ̧�= �H ! ¤�É �K.#,�w� * K0� �#K/z��'= KLb
� �,��`D 0	�@�!�J� * _� ~�$ LD X�b , : ´�` � P
J� 0 3�� P?��� * K0� �

�@* N�W  �J�;�!1 
  .اند اين روايت صحيحه است و مشايخ ثالثه آن را نقل كرده

اي علي، به راستي كـه      : فرمود 7در سفارش خود به امام علي       6خدارسول  
ران ر دو هـا را د    عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهليت بنا نهاد كه خداوند آن           

عبدالمطلب براي قتل، يكصد شتر مقرّر كـرد و خداونـد هـم             ... اسالم نيز اجرا كرد   
  .همان را در دوران اسالم جاري ساخت

 ممكـن  كـه  اسـت  روايت دو حديث، چهارده اين ميان در كه شود يادآوري مي 
ر ديه به مرد يا مسلمان استفاده شود، يكي عبـارت           مقدا اين اختصاص آن از است

. در حـديث دوم   » المسلم↨ـدي«در حديث دوازدهم و ديگري عبارت       » لرجلا↨ـدي«
  :ازيمپرد اينك به بررسي اين دو روايت مي

  حديث دوازدهم. 1

  :متن حديث چنين است
 �� �� 0��H � L�� ,N�W �".�
 ��'�� 0"� 0�H � L�� ,P
J� 0 �  P`��� �H� �

��R ��D �"G�� P;  /B� X�� ,�"G�� X� ��, ,Ø'�;�/#� 2 
 بهـاي  انـدازه  به نباشد، شتر اگر و است، شتر يكصد مرد ديه: گويد ابو بصير مي  

. پرداخت گردد و اگر آن هم ممكن نباشد، هزار قوچ پرداخت شود           شتر، گاو    يكصد

                                                 
  . 14، ح 1، باب 198، ص 29ج ، ↨ـالشيعوسائل . 1
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عمـد، هـزار    ] قتـل  [ در قتل عمدي اسـت و در قتـل خطـايي، ماننـد             ]مقدار[اين  
  .شود گوسفند پرداخت مي

اختصاص ايـن مقـدار ديـه بـه         ر  ب» الرجل↨ـدي«د عبارت   ممكن است گفته شو   
  .شود مردان داللت دارد و شامل ديه زن نمي

 مقـدار  اين اختصاص و جست استناد توان ليكن بايد گفت كه بدين روايت نمي      
  :زيرا كرد؛ اثبات مرد به را ديه

 ،»رجـل « همچـون  هـايي   بر خصوصيت داللت ندارد زيرا واژه     » رجل«واژه  . اوال
  .ارندد رايج و متداول كاربردي عام، و مشترك احكام يبرا

ابـو بـصير آن را از كـسي         ث از معصوم روشن نيست؛ زيرا       صدور اين حدي  . ثانياً
  .نقل نكرده است

سند روايت معتبر نيست؛ چرا كه از يك سو ابوبصير، ميان ثقه و ضـعيف،               . ثالثاً
 و سوي ديگر، ابراهيم   زا. نيست ميان در وي تعيين براي اي  قرينه مشترك است و  

  .اند ضعيف حمزه، ابي  بن علياز قبل راويان جعفر، ابي
اين حديث بر ترتيب ميان موارد ديه داللت دارد؛ يعني ابتدا صـد شـتر و                . رابعاً

گاو و در صورت عدم امكان، هزار گوسـفند پرداخـت           ازه آن   اگر ممكن نبود، به اند    
 و فقيهـان   است ناسازگار ها ديگر روايت  اب ديه بين موارد  ترتيب آنكه حال شود؛ مي
 پـذيرش  مـورد  روايـت،  ايـن  مضمون بنابراين،. اند ين مضمون اعراض كرده   ا از نيز

  . نيستفقيهان

  حديث دوم. 2

  :متن حديث از اين قرار است
@��'= �
D g� �7~��� �H K��� 0=  : � K45�� 0 oi� ��= +#�z� �H�jjj;1 

ديـه مـسلمان ده     : فرمـود .  درباره ديه پرسـيدم    7دقاز امام صا  : ابو بصير گويد  
يكصد شـتر و   ]يا[ هزار گوسفند سه ساله و ]يا [هزار مثقال طال و ]يا[هزار نقره و 

  . دويست گاو]يا[
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استفاده شود، كه اين اندازه از ديه به مـسلمان          » المسلم«ممكن است از كلمه     
  . شود مسلمان نميمل غير اختصاص دارد و شا

ين روايت چنين اختصاصي را استفاده كرد،    ا از توان ن است كه نمي   ليكن حق آ  
  :زيرا

لقب مفهوم ندارد و اثبات حكمي بـراي مـسلمان، نفـي آن حكـم از غيـر                  . اوال
 بـوده  بـدان  ابـتال  عدم جهت به مسلمان، غير حكم بيان عدم و باشد مسلمان نمي 

  .است
 و ايـن مقـدار ديـه را از          دارديث مفهوم   بر فرض آنكه قبول كنيم اين حد      . ثانياً

 در دار مفهـوم  جملـه  گوينده و ندارد اطالق مفهوم ولي كند، غير مسلمان نفي مي   
 مقـام  در و باشـد،  داشته اطالق تا مفهوم، بيان مقام در نه است منطوق بيان مقام
 روايت اين مورد در كه است دليل و قرينه به محتاج آن اطالق و مفهوم بودن بيان

 روايـت  مفهـوم  بنابراين،. شود ي ديده نمي  دليل چنين دار مفهوم ايه جمله غالب و
مسلمان في الجمله ـ همانند غير مـسلماني كـه    تفاوت داشتن ديه غير  از بيش بر

موتمن و محترم و معاهد نباشد ـ با مسلمان داللتي ندارد، و همه غير مسلمانان را  
  .شود شامل نمي

يـن حـديث اطـالق دارد ـ گرچـه خـالف       اگر قبول كنيم كه مفهـوم در ا . ثالثاً
 وارد روايـات  وسيله به بالقوه و بالفعل ذمي به نسبت اطالق اين ـ باشد تحقيق مي 

 روايـات  آن و شود ميبا مسلمان تقييد    ) بالفعل و بالقوه  (ذمي   ديه تساوي در شده
  :د ازانعبارت

1 .@��'= �
D g� �7 ~���� ?3�K.W P?$ +#� 0= : �H��R e¡ ���, _�#"?§ i
p�	��jjj;1 

پاسـخ  [:  درباره كشتن ذمي پرسيدم؟ فرمـود      7از امام صادق  : گويد سماعه مي 
 ديـه  وي خـانواده  بـه  بايـد  آورند، سخت است و مردم آن را تاب نمي ]اين پرسش

: فرمود سپس. بردارد دست ذمه اهل و عراق مردم كشتن از تا پرداخت را مسلمان
وي را  گين گـردد و بخواهـد او را بكـشد و زمـين              شمخ ذمي كافر بر مسلماني اگر

                                                 
  .1، ح 14، باب 221، ص 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
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  !آن گاه به خانواده او هشتصد درهم بپردازد، كشتن اهل ذمه رواج يابدبستاند و 
2 .@��'= X
D 0=7~�$  :;+#�z� �H� X�\�z�� Xa��	��� ´�\F.�� �H�1 
ديه يهودي، مسيحي و زردشـتي هماننـد ديـه مـسلمان            :  فرمود 7امام صادق 

  .است
 منـاط،  تنقـيح  و خصوصيت الغاي با ها توجه داشت كه ذمي در اين روايت      بايد  

 شـامل  را اسـت  محتـرم  جـانش  و مـال  كه مسلماني غير هر و نداشته خصوصيتي
 شـرع  و است عقاليي امري كه است احترام همان ذمي در ديه مناط زيرا شود،  مي
تـرم باشـد، بـه       ديه را در جايي كـه خـون مح         عقال و است كرده امضا را همان نيز

 و شـوند،  قايـل  فرقي مقتول ديانت در آنكه بدون پذيرند عنوان جبران خسارت مي   
اسـت كـه مـورد ابـتالي         آن جهـت  بـه  اسـت  ذمـي  از سخن ها روايت اين در اگر

  .اند مسلمانان ذمي بودهمسلمانان، غير 

  اصول و قواعد كلي اسالمي. دوم

 روايـاتي  و آيات توان لت دارند ـ مي عالوه بر اين روايات ـ كه بر برابري ديه دال 
 انـساني  هـاي  ويژگـي  ديگـر  و استعداد و شخصيت در ها انسان برابري بر كه نيز را

 قواعـد  و اصـول  كه توان گفت  ميديگر،   تعبير به. گرفت شاهد و گواه داللت دارند، 
  .اند  از آيات و روايات بدين شرحبرخي. نمايند مي داللت بر برابري نيز اسالمي اوليه

 مبـدأ  در آنـان  ميـان  و دانـد،  قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مي         
  :ذاردگ نمي فرقي انساني، استعدادهاي و آفرينش

0 ( + ���� �# �7 ´ ����� �+ ���
 �2 ��\ �� �6� �p��	�� � �¬̧� � �H� ¤�5�a  �� � ��� �C  ����# �7 �� �� �F�	 � �� �F �̀ �� �1 
 �� �f �F�	 � ���
  �� 3i� �̀ �2� �\�6�� 3eÐ ���a �� � 3:�;@;�_�
 L\� �e���6 ´��� 2     اي مـردم، از

  آفريـد و جفـتش را   » نفـس واحـدي  «پروردگارتان ـ كـه شـما را از    
ــز[ ــده    ]ني ــسياري پراكن ــان ب ــردان و زن ــد، و از آن دو، م   از او آفري

 او از همـديگر درخواسـت   ]نـام [كرد ـ پروا داريد؛ و از خدايي كه به  
                                                 

  .2، ح 14، باب 221ص ، 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
  .1نساء، آيه . 2
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  .اييدنم پروا كنيد، مي
  :شمرد مي بر تقوا را آدميان برتري مايه ديگر، اي و در آيه

 �� � �� �W 0 ( + ����	 �� �# �7 � �a�b �p��	�� � �¬̧�D� X�;a�D  ��  �+ ����	 �# �G �̀ � 3
\ �G �R  ��  �P����Ð�' �$  ��\ �� �2�� �G�?�� 
 �L�b  �+ �� � ���� ���D  ����	 �= ��@  �+ �����#� �� �6�D;�1  اي مــردم، مــا شــما را از مــرد و زن

آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تـا بـا يكـديگر                
 خدا نزد شما ارجمندترين درحقيقت،.  كنيد شناسايي متقابل حاصل  

  .شماست پرهيزگارترين
  :كرد اشاره ها روايت اين به توان و نيز مي

  : فرمود6رسول خدا
p�K	�� �¬D !+��K#� ,�C�� +��
D KLb� ,�C�� +�K
2 KLb ��� KLb ,����6 0� ���� ,

;´\�?��
 Ki� P4� X"�= X#= X
�G� ¤.� � ,+���6D @��	= +���D2 
همـه شـما    . اي مردم، به راستي كه پروردگارتان يكي است، پدرتان يكي است          

بـه راسـتي كـه ارجمنـدترين شـما، نـزد            . فرزند آدم هستيد و آدم از خاك اسـت        
ر غير عرب برتري نيـست، جـز بـه          عربي را ب  هيچ  . شماستخداوند، پرهيزگارترين   

  .پرهيزگاري
  :رمودف 6رسول خدا

;¥nz� L�	� � e�\� p�K	��3 
  .برابرند شانه هاي مردم مانند دندانه
  :رمودف 6و نيز رسول خدا

� p�K	��� +F.R�$� +,�\�D� +F4.
D +FK#� �\.�jjj4 
عجـم  ، سفيد و سياه، قرشي و عرب و         ]در پرتو آيين اسالم   [امروز تمامي مردم    

 دوسـت  و آفريـد؛  خـاك  از را آدم خداونـد  كـه  راسـتي  بـه  و انـد،  از آدم زاده شده   
                                                 

  .13حجرات، آيه . 1
ّة6خطبته، 34تحف العقول، ص . 2 ,ï �V  13 ح ،350 ص ،73 ج بحاراالنوار، الوداع؛.  
  .108ح  ،215ص ، 75ج ؛ بحاراالنوار، 24882، ح 38، ص 9كنزالعمال، ج . 3
  . 89، ح 118، ص 22بحاراالنوار، ج . 4
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ـ      مـردم،  تـرينِ  داشتني  و تـرين  در روز قيامـت، مطيـع    نـزد خداونـد ـ عـزّ و جـلّ 
  .آنهاستپارساترين 

  :رمودف 6و نيز رسول خدا
؛ ماننـد  ]و برابرنـد [ انـد  به راستي كـه همـه مـردم، تـا ايـن روزگـار مـا، از آدم        

 مگـر  نيست، فضيلتي سياه بر را گونه سرخ و عرب غير بر را عرب شانه؛ هاي ندانهد
  1.پارسايي سايه در

خالصه آنكه روايات دال بر اصل ديه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد كلّي                
اخذ شده از آيات و روايات، برابـري ديـه زن و مـرد، مـسلمان و غيـر مـسلمان را                      

  .كنند تثبيت مي
هـا مـورد     ان و مـستند آن    راي تكميل اين نظريه، بايد رأي مشهور فقيه       اينك، ب 

  .نقد و بررسي قرار گيرد، كه خواهد آمد

                                                 
  . 64، ح 348، ص 22بحاراالنوار، ج . 1
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  ديدگاه نابرابري ديه زن و مرد نقد و بررسي:  دومبخش

 مـرد  ديـه  نـصف  آزاده مـسلمانِ  زن ديـه  كـه  انـد  مشهور فقيهان بر اين عقيده    
 سـالم  ديوانـه؛  يـا  باشـد  عاقل بزرگسال؛ يا شدبا خرُدسال زن خواه است؛ مسلمان

  .العضو ناقص يا باشد
  :نويسد مي  `\�,� ���!�صاحب

ترديد و شكي از جهت فتوا و نصوص شرعي نيست كه ديه زن مـسلمان آزاده،                
 در العضو،  خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص            

 محصل اجماع همچنين. است مرد ديه نصف خطايي قتل و عمد شبه عمدي، قتل
شـرعي  اجماع، مانند نـصوص      نقل كه گفت توان  مي و دارند داللت آن بر منقول و

متواتر است؛ بلكه اجماع تمامي مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفـان               
 برابـر  اند كـه ديـه زن و مـرد را    ]از فقيهان اهل سنت[ و اصم ↨ـ ابن علي ]اين فتوا [

كه اجماع امت اسالمي  آنجا نكرده؛ اعتنايي دو اين مخالفت به كسي ولي دانند، مي
  1.بر آن قائم است

                                                 
  .32ص ، 43جواهر الكالم، ج . 1
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  :نوشته است  H2�� ��z��Pو نيز صاحب
شتر، گاو، گوسفند، طال، نقـره   ده، نصف ديه مرد، در      ديه كشتن زن مسلمان آزا    

 و مـستفيض  هاي  روايتعالوه بر آن،. و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است  
 حـد  در هـا  روايـت  ايـن  كه گفت توان  مي بلكه دارند؛ داللت مطلب اين بر معتبري
  1.تواترند

 روايي و ديگـري     نصوص يكي كنند؛ اينان در اين نظريه بر سه دليل استناد مي        
  .اجماع و سوم برخي وجوه استحساني

  :تفصيل اين سه دليل از اين قرار است

  روايات. يكم

 بنـدي  دسـته  گـروه  در سـه  انـد،  ي كه مستند نابرابري ديـه قـرار گرفتـه      روايات
 بـا  دسـته ديگـر   . كنند  مي اثبات مطابقي داللت با را اين مطلب  اي دسته شوند؛  مي

 داللت كه هستند رواياتي سوم دسته و دهند   مي أي گواهي ر اين بر التزامي داللت
  .شود مي نصف آن، از سپ و است برابر سوم، يك تا مرد و زن اعضاي ديه دارند

  دسته نخست، روايات نابرابري ديه زن و مرد با داللت مطابقي

  :اند حديث پنج كنند، رواياتي كه نابرابري ديه را با داللت مطابقي اثبات مي
1 .K@��'= �D 0=7�H�C *  jjj~�$ :�ua �D�z� �H�;P` K��� �H� 2 
  .مرد استديه زن نصف ديه :  در روايتي فرمود7امام صادق

2 .K@��'= �D 0=7~�$  :e�}`D ��É A	w� �H� : ,3�2��	H� L��= �5/¸	#� ¹¤É
�jjj;3 
ديه جنين داراي پـنج مرحلـه اسـت؛ يـك پـنجم بـراي               :  فرمود 7امام صادق 

هنگامي كه نطفه بسته شود؛ يعني بيست دينار، دو پنجم براي هنگامي كه تبديل              
                                                 

  .187، ص 14ج رياض المسائل، . 1
  .1، ح 5، باب 205، ص 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
  .1، ح 21، باب 229 ، ص29، ج ↨ـالشيعوسائل . 3
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ر، سـه پـنجم بـراي هنگـامي كـه تبـديل بـه               به خونِ بسته شود؛ يعني چهل دينا      
پنجم هنگامي كـه اسـتخوان رويـد؛        دينار، چهار   گوشت جويده شود؛ يعني شصت      

يعني هشتاد دينار، و وقتي جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است؛ و اگر روح                 
در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهـم اسـت و اگـر                     

 ديه آن پانصد دينـار خواهـد بـود؛ و اگـر زن بـارداري كـشته شـود و                     مؤنث باشد، 
دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزند نـصف ديـه پـسر و نـصف                  

  .ديه زنْ كامل است شود و ديه دختر در نظر گرفته
3 .K@��'= �D 0=7 ~�$ : pD2 X�#= ��, � 3 �/7 3�D��� P�?$ P�`2 0�= P��

��\��jjj;1 
 در مورد مردي سؤال شد كه زني را بـه اشـتباه بكُـشد و او در             7صادق از امام 

پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بـر مـرد           :  فرمود 7امام صادق . حال زايمان باشد  
  .گيرد است و براي فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق مي

4 .A	ªz� :D 0=7~�$  jjj:�WM�  na _.�  ¹�#7 �7�  �jjj2 
 اش  يده شود و پسر باشد، ديـه      دم جسم در روح اگر:...  فرمود 7امير مؤمنان 

 كـشته  بـارداري  زن اگر و است، دينار پانصد باشد، دختر اگر و است دينار هزار
 پـيش  آيا و دختر، يا است پسر كه نباشد معلوم و برود دنيا از هم فرزند و شود

ديـه پـسر و نيمـي از ديـه          نيمـي از    اش    از وي، ديه   پس يا رفته دنيا از مادر از
  .دختر است

5 .$~� :��� Ku�� �'G�� g� �7 � � ,�H (��� 0 �F.� � �5/¸	�� 0= jjj;3 
نطفه، علقه، مضغه، مخلّقه و    ديه   باره  در 7كاظم امام از: گويد ابوجرير قمي مي  

 هـا  گوشت بـر اسـتخوان     اگر:  در پاسخ فرمود   7امام. است، پرسيدم  آنچه در رحم  
 گاه آن«: فرموده استقرآن  در ـ  عزّوجلّخداوند ـ . دينار است يكصداش  ديه يد،رو
حال اگر پسر باشـد، ديـه پـسر و اگـر            . »ديگر پديد آورديم   آفرينش ]جنين را در  [

                                                 
  . 3، ح 5، باب 206، ص 29ج ، ↨ـالشيعوسائل . 1
  .1، ح 19، باب 312، ص 29ج ، ↨ـالشيعوسائل . 2
  .9، ح 19، باب 317، ص 29ج ، ↨ـالشيعائل وس. 3
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  .يابد دختر باشد، ديه دختر بدان اختصاص مي
  :ازيمپرد اينك به بررسي اين پنج حديث مي

  روايت اول

 نـدارد،  راه آن در اي ت داللت تمام است و هيچ خدشه      اين روايت، گرچه از جه    
 حـديث،  ايـن  سـند  در سـو،  يك از زيرا است؛ مواجه مشكل با سند، جهت از ولي

 او روايـات  الوليد الحسن بن محمد و كند  مي روايت نقل يونس از عيسي بن محمد
ثاقـت   از سوي ديگـر، و     1.است شمرده مردود ـ باشد ناقل تنهايي به كه گاه  آن ـ را

 سـيد   2سي،محمد بن عيسي بن عبيد محلّ خالف و ترديد است؛ چرا كه شيخ طو             
 و انـد   وي را تـضعيف كـرده      6 و گروهـي ديگـر     5،محقـق  4 شهيد ثاني،  3بن طاووس، 

و تعديل، اقوي تـرك عمـل         او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح          7نجاشي
  .به اين روايت است

  روايت دوم

مانند حديث نخست نيـست، زيـرا مربـوط بـه ديـه             اين روايت، گرچه ظهورش     
 آن ظهـور  عـرف  ليكن يابد، جنين است و حكم آن، با الغاي خصوصيت، تعميم مي         

 ايـن  در زيـرا  است؛ مواجه مشكل با نخست، روايت مانند آن، سند اما. پذيرد  مي را
 اينجـا  در پـيش گفتـه    ايرادهاي و كند  مي نقل يونس از عيسي بن محمد نيز سند
 از عيـسي  بـن  محمد زيرا رود؛ عالوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز مي       . آيد  مي نيز

محمـد بـن    «: كـرده اسـت    روايـت  نقل ـ نشده معلوم نامش كه ـ ديگري يا يونس
  .»عن يونس او غيرهعيسي، 

                                                 
  .216الفهرست، ص . 1
  .216؛ الفهرست، ص 448 و ص 391رجال الطوسي، ص . 2
  .167ص ، 3ج تنقيح المقال، . 3
  .167، ص 3تنقيح المقال، ج . 4
  . 81المعتبر، ص . 5
  .160، ص 3تنقيح المقال، ج : ك. ر. 6
  .333ص رجال النجاشي، . 7
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  روايت سوم

اين روايت از دو جهت مشكل دارد؛ جهـت اول اينكـه سـخن امـام، پاسـخ بـه                    
    وضـع  هنگـام  بـه  حاملـه،  زنـي  كـه  گاه  ي است؛ يعني آن   سؤالي در باره مورد خاص 

اتفـاق   خارج در كه باشد شخصيه قضيه دارد احتمال بنابراين،. رسد قتل به حمل،
 قـضاياي  اسـاس  بـر  تـوان  هيچ گاه نمي  اند، و    افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده       

 ؤالسـ  مـورد  بـه  نباشـد،  هـم  شخصيه قضيه اگر و كرد استدالل جزئيه و شخصيه
 دوم، جهـت . داد تعميم زنان ديه موارد همه به توان  نمي را آن و يابد، تصاص مي اخ

 بـه  جنينـي  اگر و است كامل انسان ديه شده، كامل خلقتش كه جنيني ديه اينكه
 يك ميان تخيير بنابراين،. است تر كم و دينار يكصد اش ديه باشد، نرسيده حد اين

 جنين، مخالف فتواي اصـحاب بـوده، و مـورد           دينار در ديه  برده مرد يا زن و چهل       
اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيـز از                

ت حجي در تبعيض مدعي بتوان تا نيست مستقل حكم دو كه چرا افتد؛ حجيت مي 
  .شد

  روايت چهارم و پنجم

 مخالفت بـا    ندارند؛ اما ايراد كلّي   داللت، مشكلي   اين دو روايت، از جهت سند و        
 خـواهيم  بـدان  هـا  بررسـي  ايـن  پايـان  در  كـه  ها جاري است   كتاب و سنت در آن    

  .داختپر

  دسته دوم، روايات نابرابري ديه زن و مرد با داللت التزامي

 اي آزاده زنِ برابـر  در آزادي مـرد  اگـر  كـه  اسـت  چنـين  ها مضمون اين روايت  
اده مـرد مقتـول پرداخـت       نيمي از ديـه بـه خـانو       شده و به قتل رسد، بايد        قصاص

معناي اين سخن چنين است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنه، وجهي              . گردد
 معتبـر  كتـب  در هـا  تعـداد ايـن روايـت   . براي پرداخت نيمي از ديه وجود نداشـت      

 داراي آن حـديث  ده بـه  نزديـك  ميـان،  اين از و رسد  مي روايت پانزده به حديثي
  .است معتبر سند
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  :د ازان ايات عبارتبرخي از اين رو
1.�
D gG"�  @��'=7 ~\�H :X� P`2 P?$ _6D�� ,3��"G? ~�$ :Lb e�R ��F#,D 
LD £\#?�H £\#?$ jjj;1 

 همسرش كه مردي باره  در 7صادق امام كه شنيدم: گويد عبداهللا بن سنان مي   
 بايـد  و تواننـد   مي بكشند، را مرد بخواهند زن خانواده اگر: فرمود بكشد، عمد به را
 يعنـي  را، ديـه  نصف توانند  مي بخواهند اگر و بپردازند، را ديه نصف مرد خانواده به

  .]و از كشتن وي صرف نظر نمايند[ بگيرند مرد خانواده از درهم، هزار پنج
2. 0=  X
D@��'=7~�$  :�Wb g#?$ �D�z� !`2 g#?$  _
jjj;2 
كـشتن وي قـصاص     هرگاه زني مردي را بكشد، در مقابل        :  فرمود 7امام صادق 

  از  نيمـي  بايـد  كننـد،  قصاص بخواهند چنانچه بكشد، را زني مردي اگر و گردد مي
بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگـر از كـشتن صـرف     ]اش خانواده به[را  مرد ديه

  .نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است
3 j0= X
D @��'=7 ~�$ :X� P`��� �HP�? �D��z� � K"G? LD �D��z� P�,D ��2 �� 3��

£\#?�Hjjj;3 
 زن خـانواده  اگـر : فرمود بكشد، عمد به را زني كه مردي باره در 7امام صادق 

ه را بايد بـه     دي از نيمي ليكن دارند؛ را حق اين و بكشند را مرد توانند  مي بخواهند،
 ديـه  نـصف   كهرا ـ خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن 

 مـرد  خـانواده  و شـود   مـي  قـصاص  بكشد، را مردي زني اگر و بپذيرند، ـ است مرد
  .حقّي ديگر ندارند

 همـان  از 21 و 20 ،19 ،15 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 هـاي   روايت چنين  هم
  .دارند داللت مطلب اين بر 33 باب

  :دارد جدي اشكال دو ها استناد به اين روايت
 برابري در را آن كه  چنان حجت نيست؛  خود مطابقي مدلول در ها تاين رواي . 1

                                                 
  .1 ح ،33 باب ، 80، ص 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
  .2 ح ،33 باب ، 81، ص 29ج ، ↨ـالشيعوسائل . 2
  .3 ح ،33 باب ، 81، ص 29ج ، ↨ـالشيعوسائل . 3
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 حجـت   خـود   و اگر دليلي در داللت مطابقي      1رسانديم، اثبات به و مرد  زن قصاص
 و حجيـت   وجود در التزامي داللت زيرا ندارد؛ نيز حجيت  آن التزامي داللت نباشد،

 معنـاي  و مطـابقي  داللـت  در لفظ  وقتي ديگر،به سخن   . است مطابقي داللت تابع
 الزمـي  تـا  نيـست  پس ملزومي  ندارد؛ وجود داللتي گويا نيست، خود حجت  اصلي
 نـدارد،  حجيت ـ است اصل كه ـ ملزوم در لفظ وقتي  سوم، تعبار به. باشد داشته

  .داشت نخواهد حجيت ـ است فرع كه ـ نيز آن الزم قهراً
 در خطـايي  قتـل  دمـور  عمد بـراي   قتل در ديه لزوم هاي استدالل به روايت  . 2

 گفتـه شـود    يعني گردد؛ خصوصيت الغاي عمد قتل از كه است پذير  امكان صورتي
 اسـت؛  دشـوار  خـصوصيت  الغاي اما . خطايي تفاوتي نيست   و عمدي قتل ميان كه

 خـانواده  جهت اختيـارداري   به عمد، قتل در ديه تنصيف به حكم ممكن است  زيرا
 قـصاص جـايز    كه ـ خطايي قتل در نليك باشد، ديه و گرفتن  قصاص ميان مقتول
 تعمـيم  حال، هر به. كرد تنصيف به نتوان حكم  ـ شود  مي گرفته ديه تنها و نيست

  .دارد جديها به مسئله قتل خطايي مشكل  روايت  اينحكم از

  دسته سوم، روايات نابرابري قصاص اعضاي زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم

 زمـاني  تـا  است مرد با برابر زن، اعضاي قطع ديه كه دارند داللت ها اين روايت 
اضافه . شود مي نصف زن ديه رسيد، سوم يك به هرگاه و نرسد ديه سوم يك به كه
  .گرددشود كه بايد تنصيف   يك سوم، شامل ديه جان هم ميبر

  :راندقرا اين از كه كنند پنج روايت بر اين رأي مشهور داللت مي
1.~�$ ,�#�6 0
 L�
D �&.&�  :#$�c g K@���'=7  Y�/$ P�`2 * ~\��6 ��

 3�G'�b jjj;0H (��� �U g�.$ �Wb �K	�̧�� �2 
 قطـع  را زنـي  انگشت مردي اگر:  گفتم 7صادق امام به: گويد ابان بن تغلب مي   

اگـر دو انگـشت را قطـع كنـد،          : گفـتم . ده شـتر  : است؟ فرمود آن چقدر    ديه كند،
: شت را قطـع نمايـد، چطـور؟ فرمـود         اگر سه انگ  : گفتم. بيست شتر : چطور؟ فرمود 

                                                 
  . 62 ـ 35، ص )زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان(، برابري قصاص )2(فقه و زندگي : ك. ر. 1
  .1، ح 44، باب 352، ص 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 2
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: گفـتم . بيست شتر : اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمود       : گفتم. سي شتر 
 كنـد،  ميقطع   را انگشت چهار و شتر سي كند، سه انگشت را قطع مي    ! سبحان اهللا 

و  جـستيم   مـي  دوري آن از ولـي  شـنيديم،  ميرا   سخن اين عراق در! شتر؟ بيست
ايـن  ! سـاكت شـو اي ابـان      : فرمـود  7صادق امام. است طانيشي  حكمي   گفتيم مي

ديه زن برابر با مرد است تـا يـك سـوم و وقتـي بـدان پايـه                   . حكم رسول خداست  
 هرگـاه  و گفتـي  سخن قياس روي از من با ابان، اي. گردد  مي نصف اش  رسيد، ديه 

  .رود مي ميان از دين گيرد، شكل قياس پايه بر سنت
2.~�$ ,�=f� ��"4  : �~���� ,e���(	�� �C��` 0= _?� : * e���(	�� � ~��` (���

;P` K��� �H� �ua P; � K�M� �#;̧�� -1�` �WM� ,�#;̧�� À#'6 XK?C ¹e�\� �H (���1 
 و زنـان : فرمـود . پرسـيدم  زنـان  بـر  جراحـت  باره در ايشان از: گويد سماعه مي 

 آن از وقتـي  و رسـد  ديـه  سـوم  يـك  بـه  كه گاه  آن تا برابرند ها جراحت در مردان
  .است مرد ديه نصف اندازه به زنان بر جراحت ديه گذشت،

3.~�$ ,|� K2� 0
 P.Z �.&�  :K@��'= �
D g� �7  P�` K��� A
 � �F	.
 �D�z� 0=
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;�D�z� g#5� � P` K��� Y562� ,e�\�2 
 مـرد قـصاص     و زن ميان آيا  پرسيدم 7صادق امام از: گويد ج مي جميل بن درا  

. رسـد  سـوم  يك به تا است، جاري قصاص ها  بلي، در جراحت  : جاري است؟ فرمود  
  .شود مي كم زن ديه و رود  مرد باال مي]ديه[ آن، از پس

4.~�$ ,:u
 �D )7  :K@��'= �
D g� �7 0= ~��� ?-�C��w� : �D��z� �C��`
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 جراحـت : فرمـود . پرسيدم ها در باره جراحت   7صادق امام از: گويد ابوبصير مي 
 جـا   وقتـي بـدان   . ديه رسـد  جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم           مانند زن بر

دنـدان زن   ] ديه[ و شود  مي زن بر جراحت ديه برابر دو مرد بر جراحت ديه رسيد،
                                                 

  .2، ح 44، باب 352، ص 29ج ، ↨ـيعالشوسائل . 1
  .3، ح 1، باب 164، ص 29ج ، ↨ـالشيعوسائل . 2
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  .و مرد برابر است
5. �.&� , (�'#�� 0= �D '=K@��7 : À�#'6 X�K?C P�` K��� Y'��M
 �D�z� Y'�b �

� ,�H (��� �#� �C��w� P` K��� �H� g5(Gd �H (��� �#� g�#
 �WM;�D�z� �H� X#=1 
 انگـشت مـرد اسـت تـا         ]ديـه [ انگشت زن برابر بـا       ]ديه[:  فرمود 7امام صادق 

برابـر   دو   مـرد  ديـه  رسيد، پايه بدان وقتي. رسد ديه سوم يك به ها جراحت كه  اين
  .شود ديه زن مي

 بـر  كـه  ايرادهـايي  يكـي  بايد ياد كـرد؛    ايراد نوع دو از ها در بررسي اين روايت   
 بـر  كـه  ديگـري ايرادهـايي    و شـوند،   مي وارد خاص به صورت  اين روايات  از بعضي

  .ردندگ مي مترتبها   آنمجموع

  ها ايرادهاي موردي اين روايت. الف

 سند و متن در ليكن دانند، را صحيحه مي  گرچه مشهور روايت ابان      :روايت اول 
 دار  خدشـه  عقـال  نظـر  از را آن اعتبـار  كـه  دارد وجـود  هـايي  اشـكال  و ايرادها آن
  : استشرح بدين ابان صحيحه سندي و متني هاي اشكال. سازد مي

 ابـان،  روايـت  در كـه  بـدان : گويـد  محقق اردبيلي در بـاره سـند آن مـي         . 1
   و نــسبت بــه وي ترديــدي وجــود دارد؛ تــهگرف قــرار حجــاج بــن عبــدالرحمان

 7ابوالحـسن «: گويـد  زيرا شيخ صدوق در مشيخه مـن ال يحـضره الفقيـه مـي             
 بــه را وي برخــي و »كنــد مــي ســنگيني مــن قلــب بــر عبــدالرحمان: فرمــود
�  kاش  است، البتـه در بـاره      كرده عدول آن از كه اند،  كرده متهم گري  كيساني���

���m2. گفته شده است  
 7صادق و امام    7باقر تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام          ابان بن . 2
  : به وي فرمود7امام باقر. است

  .در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده
  :در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود 7امام صادق

                                                 
  .1ح ، 1، باب 163ص ، 29، ج ↨ـالشيعوسائل . 1
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  1.مرگ ابان دلم را به درد آورد
او فقيه و محدثي بزرگ است كه سـي هـزار حـديث روايـت كـرده اسـت و در            

  2.قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است
 برابـر  در فـضل  و دانـش  از مـوقعيتي  چنين با شخصي كه كرد باور توان آيا مي 

 فداك؛ جعلت تعبير و احترام با او، از تر  ـ كه راويان و محدثان پايين  امامشسخن
 را آن ما و رسيد ما به عراق در سخن اين: بگويد ـ گفتند  فدايت سخن مي   به جانم

  !!دانستيم؟ مي شيطان سخن
اگر سنّت با قياس سـنجيده شـود، ديـن و           «سخن امام در پاسخ به ابان كه        . 3

 زيانبار آثار و قياس حرمت از ابان كه دهد ، نشان مي  »شريعت از ميان خواهد رفت    
منزلـت و مقـام علمـي و        توان در مورد ابـان، بـا آن           آيا مي  ولي. است اطالع  بي آن

  چيزي را احتمال داد؟فقهي، چنين 
تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشت بيست شتر است، بـا اينكـه ديـه                 . 4

قطع سه انگشت سـي شـتر بـود، امـري عقاليـي و طبيعـي اسـت؛ زيـرا فحـواي                      
 اين تعجب بر پايه فحواي سـخن مـتكلّم          اگر و است چنين 7امام قبلي هاي پاسخ

 شـود؟  مـي  قياس به متّهم و گيرد قرار ميمورد اعتراض  باشد، چگونه از سوي امام
 آسـياي  سـنگ  و اسـتدالل  و اسـتنباط  سـتونِ  فقه، در شرعي ادلّه فحواي كه چرا

 تنقـيح  و خصوصيت الغاي همان دليل، فحواي و رود،  مي شمار به فقاهت و اجتهاد
 كه عرف آن را از مناسبت حكم و موضـوع و جهـات ديگـر بـه دسـت                     است مناط

  .فحوا تمسك به دليل لفظي استقت، تمسك به حقي در و آورد مي
گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسـش و تعجـب ابـان                 . 5

 امـام  و كنـد   مـي  تعجب ثبوت مقام در تشريع گونه  سازگاري ندارد؛ زيرا ابان از اين     
 كه سخني حجيت در ابان وگرنه دهد،  اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمي       پاسخ

 6قرآن كريم و پيامبر    روش ديگر، سخن به. ندارد ترديدي شود، صادر 7امام از
 قـرآن . اسـت  فقيهـان  و علمـي  هاي  اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت    :و اهل بيت  

                                                 
  .21 االقوال، ص ↨ـ؛ خالص57الفهرست، ص . 1
  .4، ص 1 ج تنقيح المقال،. 2
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  :  خود بيان استكه آن با كريم
;�p�	#� L�.
 بـراي مـردم بيـاني اسـت، بـه پيـامبر دسـتور               ]قرآن[ اين   �1,�� 

  : كند تبيين مردم براي را بيان همين كه دهد مي
;� �+ �F�.���b �~ (}�a � � �p��	#�� � (A�'�?�� �� �� (��� �N�.���b ��	�� �}a�D  و اين قرآن را بـه سـوي   ���2

تو فرود آورديم، تا براي مردم آنچه را بـه سـوي ايـشان نـازل شـده                  
  .است، توضيح دهي

بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حـد اسـت كـه شـيخ صـدوق علـل                    
  .كند يع را تأليف ميالشرا

 ابـان  چـون  فقيهي ذهن در جدي پرسشي كه جايي در گفت توان حال، آيا مي  
  !!ورزد؟ قناعت اسكاتي جوابي به امام گرفته شكل
از سوي ديگر، اين مضمون در روايات اهل سنت، در گفتگوي ربيعه با سعيد              . 6

سـت روايـت     و اگر چنين باشـد، ممكـن ا        3بن مسيب، از فقيهان عامه منقول است      
از اين گونه موارد در اخبار و       . ابان نيز از ناحيه امام به صورت تقيه صادر شده باشد          

  :كند مرحوم كليني روايت مي.  بسيار است:معصوماناحاديث 
~�$ +.RD 0
 X�\ 0= :�@��'= �D �	= g	�7  ���?� 0 �H� 0= ¹P`2 _� ��
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 از  آيـه  يـك  بـاره  در مـردي   بودم، 7صادق امام نزد: گويد موسي بن اشيم مي   
مـردي ديگـر آمـد و از همـان آيـه            . امام به وي جواب داد    . كتاب خدا پرسش كرد   

 ناراحـت  بـسيار  هـا  ن دوگانگي جواب  از اي . سؤال كرد، امام پاسخي ديگر به وي داد       
 رهـا  شـام  در را قتاده ابو: گفتم خود با. شد  مي قطعه قطعه كارد با قلبم گويا شدم؛
ك نزد كسي آمـدم كـه چنـين خطاهـاي           اين و كرد  نمي خطا واو يك در كه كردم

در همين احواالت دروني بودم كه مردي ديگر آمـد و از همـان آيـه                . فاحشي دارد 
دلـم آرام گرفـت و   . ام پاسـخي غيـر از دو پاسـخ قبلـي بـه وي داد              سؤال كرد و ام   

رو بـه مـن كـرد و         7صـادق گاه امام     آن.  روي تقيه بوده است    دانستم كه پاسخ از   
 اش اي پسر اشيم، خداوند كارها را به سليمان بن داود واگذار كرد و در باره              : فرمود
و نيز كارها را به     . » دار ببخش يا نگاه  ] شمار  آن را بي  [ماست،   بخشش اين«: فرمود

 و بگيريـد  را آن داد، شما به رسول را آنچه«: فرمود اش  پيامبر واگذار كرد و در باره     
، و خداوند آنچه را به پيامبرش تفويض كرد،         » ايستيد باز داشت، باز را شما آنچه از

  .به ما نيز تفويض كرده است
 ديـده  آن مـتن  در كـه  يهـاي  خالصه اينكه روايت اَبان با وجود ايرادها و خلـل         

  :گيرد قرار فتوا مستند تواند نمي و ندارد عقاليي حجيت شود، مي
  :اشكال دارد جهت سند و داللت چند اين روايت از :روايت دوم

  مضمره است؛. اوال
  1حسن، در سند اين حديث، شناخته شده نيست؛. ثانياً
عيف كرده و نـزد     شده تض خي عثمان بن عيسي را كه در اين سند واقع           بر. ثالثاً

  2برخي مجهول است؛
متن اين روايت نيز داراي اشكال است؛ زيرا نخست، پايان برابـري ديـه را               . رابعاً

گـذر از يـك سـوم        كـرده و سـپس غايـت و پايـان را          ك سوم معرفي    رسيدن به ي  
 ]ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يـك سـوم رسـد              [،  À#'6 X?C ��;#�: داند مي

#;�� -1�` �WM�� ]    با اينكه بايد چنين باشد     ]...و وقتي از آن گذشت  :��#;�� À�#
 �W�� ؛
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  . استچنين ديگر هاي وقتي به يك سوم رسيد؛ كما اينكه در روايت
 اين سه روايـت بـه ديـه در مـوارد عمـد و قـصاص                 :روايت سوم، چهارم و پنجم    

 قـصاص  و عمد موارد از توان  نمي و شوند، اختصاص دارند و شامل ديه خطايي نمي      
 عمـد  در قـصاص  حـقّ  چـون  نمـود؛  خصوصيت الغاي و كرد تعدي خطا، موارد به

  .خاطر داشتن حقّ قصاص باشد به ديه كاستي است ممكن و دارد وجود

  ها روايت اين عمومي ايرادهاي. ب

ها   نيز بر مجموع آن    ايرادهاييعالوه بر ايرادهاي خاص بر اين دسته از احاديث،          
  :شود وارد مي

 ايـن  در گفـت  تـوان  اين اخبار اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه مـي         ظاهر  . 1
اليي بـا  اهميـت  از كه ـ جان ديه به آن تعميم جهت، اين از و است نص مانند داللت،

  .در كتاب و سنّت و جوامع بشري و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست
 سـنت  و كتـاب  بـا  كـه  جهـت  آن از نيـز  عـضو  ديـه  مـورد  در ها اين روايت . 2

 تعمـيم  جـان  ديه به راها    آن حكم توان  پس چگونه مي   1.ندارند حجيت اند، مخالف
  :نويسد ل اين بحث ميذي در اردبيلي محقق كه شود دانسته است جالب داد؟

  .اين رأي مشهور است، ليكن خالف قواعد عقلي و نقلي است
  :گويد آن گاه مي

 صحيحه ابان و ديگري مضمره سماعه،       دو روايت بر اين نظر داللت دارند؛ يكي       
  2.كند و در داللت و سند هر دو خدشه وارد مي

  نقد و بررسي كلي

سه دسته روايت ـ كه مورد استناد رأي مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمـال    
 بـر  نيـز  را هـا  اشـكال  و ايرادهـا  از اي  پـاره  هـا  در ضمن نقل آن روايت    . گزارش شد 

 قبيل اين اصلي ايراد توضيح پردازيم،  مي بدان بحث، اين انتهاي در آنچه شمرديم،

                                                 
  . 77 ـ 66، ص )زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان(برابري قصاص ) 2(فقه و زندگي : ك. ر. 1
  .474 ـ 467 ، ص14ج  و البرهان، ↕مجمع الفائد: ك.براي آگاهي بيشتر، ر. 2
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  .است ـ شده ذكر هاي اشكال از نظر صرف ـ روايات
آيـات و   . هـا بـا كتـاب و سـنت اسـت           ايراد اصلي اين دسته از روايات، مخالفت آن       

 روايـات  و آيـات  كـه   روايات بسياري بر نفي ظلم و ستم از خداوند داللت دارند؛ چنـان            
 دو اين نهادن هم كنار. دهند  مي گواهي انساني هويت در مرد و زن بريبرا در بسياري

. تي نباشـد  تفاو مرد و زن بهاي  خون پرداخت در كه دارد اقتضا روايات و آيات از دسته
 در تـوان   نمـي  انـد،   يكـسان  هـا   توانمنـدي  در حقيقت انساني، استعداد و       اگر زن و مرد   

 بـه  بـرده،  كردن آزاد تكليف در جهت، دينب. شد قايل تفاوتي آنان بهاي  خون پرداخت
 از برخـي  در حكمـت  و فلـسفه  عنـوان  بـه  آنچـه  و نـدارد  وجود تفاوتي قرآن، تصريح

 گـردد،  رفته و به جايگاه متفاوت اقتصادي زن و مرد بر مي   گ قرار اشاره مورد ها  پژوهش
 كـه آن از گذشـته  نيست؛ مذكور روايات و ديني نصوص در شد، اشاره تر  پيش كه  چنان

 بـه  قايالن از عالوه،  به. نيست يكسان مرد و زن اقتصادي كاركرد نيز مختلف جوامع در
 و دختران خردسال، پيرمردها     پسران باره در تفاوت اين چرا كه پرسيد بايد فلسفه اين

 اقتـصادي  لحاظ از كه كساني و افتادگان كار از دختر، جنين و پسر جنين ها،  و پيرزن 
  ندارند؟ نامتعادل اقتصادي كاركردها   آنآنكه با شود؛ مي اجرا د،ندارن بااليي سودآوري

  :شود ميات ياد شده، آورده در اينجا برخي از آيات و رواي
آيات بسياري داللت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقـت               

 هعرصـ  در نـه  و تكوين عرصه در نه دارد؛ است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمي         
  :نندما تشريع؛

 3i ��� �= �� � 3$ �� �� �N(
 �2 �g �"�# �� �g� �® ���jjj;�1       و سخن پروردگارت به راستي و
  .داد، سرانجام گرفته است

� jjj �b �+ �� ���� �L�b �i ��@ ��� ���� x̧�� �H jjj;�2       ،حكم و دستور به دست خداست
  .كند كه حق را بيان مي

� jjj �� � �  �N
̧ �2 +��#��{�
  (� ���.�' �G خداوند هرگز نسبت به بنـدگان خـود         �3;#�
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  .بيدادگر نيست
 آن از را او سـاحت  و كننـد    مـي  اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفي         

 مرد، و زن ميانِ ديه  گذاردن تفاوت ها،  انسان نظر به ديگر، از سوي . دانند نزه مي م
 انـساني،  هويـت  در مردان، با زنان زيرا است؛ به دور  حقيقت و عدالت از بوده، ظلم

 و كتاب و دهد  مي گواهي برابري اين بر عقل و برابرند، اقتصادي و اجتماعي حقوق
  .نمايند مي تأييد را آن نيز سنت

  :باره برابري زن و مرد فرموده است خداوند، خود در كتابش در
+ �����# �7 ´ ����� �+ ���
 �2 ��\ �� �6� �p��	�� � �¬̧� � �H� �a 0 (  ¤�5 �� � ��� �C  ����# �7 �� �� �F�	 � �� �F �̀ �� �1 

 ���
 ��  �f �F�	 �  3i� �̀ �2 � 3:�; ��  3eÐ ���a ��jjj;�1 ان ـ كه شـما   اي مردم، از پروردگارت
آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و          » واحدينفس  «را از   

  .از آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنده كرد ـ پروا داريد
 هاسـت؛  وا و پرواپيـشگي نـسبت بـه رب و مـدبر و مربـي انـسان              در اين آيه، تق   

\��� :مانند است، آمده مطلق صورت به تقوا كه ديگر آيات برخالف �� �6��j2  
 كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  القـاي  درصـدد  اضافه و نسبت اين كه رسد به نظر مي  

د نيرومن و كوچك و بزرگ مرد، و زن ميان و اند يكسان انساني حقيقت در ها انسان
 و كنيـد  پيـشه  پروا ها، انسان اي: كه دهد  مي فرمان گاه  آن. ناتوان، تفاوتي نيست  و  
 بـه كوچـك، نيرومنـد       نـسبت  بـزرگ  زن، بر مرد. مداريد روا ستم يكديگر حقّ در

دامنـه ايـن پرواپيـشگي نيـز        . نسبت به ناتوان، و موال نسبت به بـرده سـتم نكنـد            
  .گردد مي شامل را... و قانون است،سي اقتصاد، هاي گسترده است و تمامي زمينه

 سـتم  عقـال  و عـرف  نظر در آنچه از تا مأمورند آيه، اين داللت به ها، پس انسان 
از .  و خداوند سزاوارتر است كـه خـود چنـين نكنـد            كنند پرهيز شود،  مي محسوب

 نـسبت  قوانين و احكام در نابرابري نفي و ها انسان تساوي بر آيه اين داللت رو،  اين
  .است ترديدناپذيرها   آنبه

  :آيات ديگري نيز بر اين تساوي و برابري داللت دارند؛ مانند
                                                 

  .1نساء، آيه . 1
  . ... و123 و 103بقره، آيه . 2
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+ ����	 �� �# �7 � �a�b p�	�� �¬��H� �� � �� �W 0 (   X�;a�D ��  �+ ����	 �# �G �̀ � 3
\ �G �R  �� Ð�' �$ ��\ �� �2�� �G�?�� �P���
� ��	 �= �+ �� � �� ���D �L�b�@ �+ ����#� �� �6�D jjj;�1        ا از مـرد و زن      اي مـردم، مـا شـما ر

آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تـا بـا يكـديگر                
در حقيقـت، ارجمنـدترين شـما نـزد         . شناسايي متقابل حاصل كنيد   

  .خدا پرهيزگارترين شماست
� jjj �� �� �7� �e � 3� �# �7 �_� �a�  �na�D �+��� �> �2��'�?�@ �0 �� �C�D ;� �A���#�� ��B�2 جنين را [ گاه  آن[ 

آفـرين بـاد بـر خـدا كـه بهتـرين            . در آفرينشي ديگر پديـد آورديـم      
  .آفرينندگان است

  . برابري داللت دارندو تساوي اين بر نيز آورديم اين از پيش كه هايي روايت

  اجماع. دوم

دومين دليل فقيهـان، در نـابرابري ديـه، اجمـاع و اتفـاق آراي فقيهـان، بلكـه                   
 پيشوايان از رأي اين صدور از كاشف تواند  مي مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع      

  .باشد ديني
  3.پيش از اين، سخن دو فقيه برجسته در باره اجماع نقل شد

  :ناد به اجماع با دو ايراد جدي مواجه استاست  همه،با اين
 تحقـق  در كـه  آيـد   مـي   بـر  از عبارت برخي از فقيهان مانند محقق اردبيلي       . 1

 بـر  مقـام اسـتدالل    در خود، كتاب از جا دو در ردبيليا محقق .دارند ترديد اجماع
� Z� _Ka�y«: كند  مي تعبير چنين مسئله،�«  ،»�Zi� _#.�� KL �y«گويـا ايـن مـسئله       4؛ 

 از. دارد جـدي  ترديد اجماع اين در وي كه دهد اين تعبير نشان مي   . اجماعي است 
  . كرداستناد اجماعي چنين به توان نمي رو، اين

 مـدركي  اجمـاع  ايـن  شد، نقل اين از پيش كه متعددي هاي  روايتبا وجود   . 2

                                                 
  .13حجرات، آيه . 1
  .14مؤمنون، آيه . 2
  . 37 ـ 36ص : ك. ر. 3
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كـه   اسـت  مدرك و دليل صورتي در اجماع. رود  شمار نمي  به مستقل دليل و است
 هـاي   روايت وجود با اجماع،  اين مستند قرآني و روايي در مسئله در دست نباشد و         

 قواعـد كلّـي    و رآنق با روايات آن كه رو آن از و است آن روايات  از متأثر شده، ياد
 بـه  نيز، اجماع شوند،  مي خارج و استدالل  استناد دايره از و دارند ناسازگاري ديني
  . بودخواهد چنين تبع،

  وجوه استحساني. سوم

 اسـت،  مرد و زن متفاوت اقتصادي  كاركرد دليل به ديه تفاوت گويند برخي مي 
 انجـام كارهـاي    خـصوص  در مرد بدن چون و است بدني به جنبه  مربوط ديه زيرا

ها بازدهي كاري دارنـد و از ايـن رو           بيشتر از زن   مردها است، زن از تر قوي فيزيكي
  : زيرا توجيه ناتمام است،و سخن اين. است بيشتر ها نيز ديه آن
 اي اين توجيه، يك استحسان است و در نصوص ديني، بـدان هـيچ اشـاره              . اوالً
  .است نشده

 مختلـف  جوامع در و است متغير امري مرد، و زن اقتصادي كاركرد تفاوت. ثانياً
 اقتـصادي  نظام كه شود  مي ديده امروزه. ندارد ثابت شكلي گوناگون، هاي فرهنگ و

 از بيـشتر  بسيار ها برخي جوامع، زن  در  . گري به خود گرفته است     دي شكل خانواده
 اطقمنـ  در ايـران  در مگـر  دارنـد،  سـهم  خـانواده  اقتصاد درها    آن با برابر يا مردها

   نيست؟چنين شاليزارها و شمال منطقه نيز و كشاورزي و روستايي

  نتيجه

 دارد و تفـاوتي     خالصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه داللت          
رواياتي كه بر تشريع ديـه در آيـين اسـالم داللـت             . ميان زن و مرد نگذاشته است     

 قواعـد  و اصـول . گذارنـد   ينمـ  مردان و زنان ميان تبعيضي قرآن، همانند كنند، مي
 كـه  هـايي  روايت پايه، اين بر. دارند اقتضا را مرد و زن ديه برابري  نيز  اسالمي كلّي

  .گيرند قرار فقهي رأي مستند توانند  و شواهد باشند، نميقراين و ادلّه اين مخالف
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  )تهران، اصفهان و قم ( ديهنشست نگاهي به: ازدهمدوجستار / دفتر دوم 

  تار دوازدهمجس

گزارشي از چند سخنراني و (  ديهنشست نگاهي به

  )مقاالت همايش سه گانه در تهران، اصفهان و قم

  
  
  

  اشاره

صفير « مجله   18شماره  (نامه نشست     اي است از ويژه     آيد گزيده   آنچه در پي مي   
هاي فقه پژوهي با موضوع  سلسله نشست» چكيده مقاالت«و جزوه حاوي ) »حيات

اي از صاحبنظران درباره ديه مرد و زن نيز به اظهار نظرهـاي               ها عده  آنديه كه در    
كارشناسي پرداخته و ارزيابي خود را از آرا و فتاواي حضرت آيت اهللا صانعي مطرح               

  .اند كرده
 العظمي صـانعي اسـت   آيت اهللامؤسسه فقه الثقلين كه وابسته به دفتر حضرت     

 تكليـف   قيق و پژوهش داشته براي اداي     با توجه توفيقاتي كه در عرصه انديشه، تح       
هاي علمي، منطقـي و   هاي نو و ارائه راه حل     و حضور در حوزه پاسخگويي به پديده      
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هاي فقه پژوهي را بنا نهاد تا بستري مناسـب جهـت ابـراز                حقوقي، سلسله نشست  
از . هاي علمي علما، دانشمندان، انديشمندان و صـاحبان قلـم باشـد             ها و نقد    نظريه
 با مديريت مؤسسه فقه الثقلين شوراي فقه پژوهـي كـه متـشكل از جمـع                 اين رو 

اين شورا با اولويـت شناسـي       . ، تشكيل گرديد  است حوزه و دانشگاه     اي از   فرهيخته
را اولويـت   » ديـه «نسبت به موضوعات اجتماعي و قوانين حقوقي كـشور، موضـوع            

شست، نتايج علمـي    انديشي خود قرار داده و با برگزاري اين ن           پژوهش و باز   نخست
مـسير انتـشار      در ايي مستقل    كه ره آورد آن در مجموعه      مدقابل قبولي به دست آ    

اصـفهان  ) 2/9/96( كه در سـه مرحلـه و در شـهرهاي تهـران              ها   اين نشست  .است
 آن به شرح ذيل تقـديم       هاي  اهم رخداد ،  برگزار گرديد ) 30/9/96(و قم   ) 9/9/96(

  :گردد مي
كــه در ســالن ) ديــه (پژوهــيهــاي فقــه  ه نشــستدر اولــين مرحلــه از سلــسل

 تهران برگزار گرديـد؛ تنـي چنـد از آيـات،         9خمينيهاي پژوهشكده امام      همايش
از . هاي حوزوي و دانشگاهي شركت داشتند        از شخصيت  بزرگيعلما، فضال و جمع     

 محمد سروش محالتـي ـ   آيت اهللا سيد محمد موسوي بجنوردي ـ  آيت اهللا: جمله
 علي يونسي ـ احمد عابديني ـ   :حجج اسالم آقايان عرب كاشاني ـ   حسينآيت اهللا

ــ سـيد ابوالفـضل موسـويان ـ      )  العظمي صانعيآيت اهللافرزند  (صانعيالدين  فخر
مصطفي قنبرپورـ جمعي از علماي اهل سنت ـ حجت االسالم والمسلمين هاشمي  

لي اردبيلـي ـ   ع نژاد ـ دكتر محمود كاشاني ـ دكتر علي شكوري راد ـ دكتر محمد   
دكتر محمد حسن ضيايي فر ـ عماد الـدين بـاقي ـ مهنـدس لطـف اهللا ميثمـي ـ         

  ... .جمعي از بانوان حوزوي و دانشگاهي و
در اين نشست پس از تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد در آغاز دبيـر علمـي      

گزارشي از روند فعاليـت شـوراي فقـه           گويي و تشكر از حاضرين،      آمد  ضمن خوش 
 آيـت اهللا  سپس سخنران افتتاحيه نشـست      . پژوهي مؤسسه فقه الثقلين ارائه نمود     

سروش محالتي با بررسي آيات و روايات ديه، به سلطاني بـودن يـا تعبـدي بـودن                  
دو مقاله هم پيرامون موضـوع ديـه كـه يكـي از             . حكم ديه به ايراد سخن پرداخت     

. ب آقاي باقي ارائه گرديد    جناب حجت االسالم والمسلمين عابديني و دومي از جنا        
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پس از آن دكتر كاشاني در سخنان خود عالوه بر بيان اشكاالت در رونـد تـاريخي                 
تدوين قوانين، به مواد قانوني مجازات اسالمي بويژه ديـات و رونـد اجرايـي آن در                 

سـخنران پايـاني نشـست      . كشور ايرادات علمي و فني را به تفصيل بيـان داشـتند           
والمسلمين دكتر هادي بودند كه پيرامون ديه بـا اسـتفاده از            تهران حجت االسالم    

متون فقهي مطالبي بيان نمودند و در عـين حـال بـه تنگناهـاي موجـود محـاكم                   
قضايي در روند اجراي حكم ديه با توجه به مـواد آن در قـانون مجـازات اسـالمي،                   

  .اشاراتي داشتند
 كه در تاالر نگارستان     )ديه (پژوهيهاي فقه     در دومين مرحله از سلسله نشست     

هـاي     اصفهان برگزار گرديد جمعي از آيات، علما، فضال و شخصيت          9خمينيامام  
: هـايي چـون     در اين نشـست شخـصيت     . حوزوي و دانشگاهي در آن حضور يافتند      

ج  حـسين عـرب كاشـاني ـ حجـ     آيـت اهللا  سيد حسين موسوي تبريزي ـ  آيت اهللا
ـ )  العظمي صانعيآيت اهللافرزند  (صانعين الدي  احمد عابديني ـ فخر :آقايانسالم ا

تقي فاضل ميبدي ـ سيد ابوالفضل موسـويان ـ دكتـر فـضل اهللا صـلواتي ـ         محمد
اصغر غروي اصفهاني ـ دكتر محمد حسين ساكت ـ دكتـر محمـود      دكتر سيد علي

 .داشتندشركت ... مالمير ـ دكتر فرهاد رستم شيرازي و
بـاره تغلـيظ ديـه در         وسـوي تبريـزي در     م آيـت اهللا   ،سخنران افتتاحيه نشست  

 نقـد و بررسـي      بـه ماههاي حرام و منطقه حرم سخن گفت و تغليظ آن را با توجه              
سپس دو مقاله يكي توسط حجت االسالم والمـسلمين        . روايات مربوطه، رد نمودند   

در ادامـه نشـست اسـتاد       . فاضل ميبدي و ديگري توسط استاد نوريها ارائه گرديـد         
ظهور و پاسخگويي متفـاوت و        هاي نو   ميت نگرش جديد به پديده    ساكت در باب اه   

سـخنران پايـاني    . مطالبي را متذكر شـدند    ها    آن راه گشاي برخي از فقها نسبت به      
هم دكتر مالمير بود كه با نقد حقوقي نسبت به برخي مواد قانون مجازات اسالمي               

  .انين، تأكيد نمودندبا توجه به حوزه اجرائيات اين قوها   آنبر بازنگري عالمانه
كه در شهر قم برگزار ) ديه( مرحله از نشست فقه پژوهي  و مهمترين در آخرين 

هاي فرهيخته علميِ حـوزوي       گرديد؛ آيات، علما، فضال و جمع كثيري از شخصيت        
هـاي سرشناسـي      در اين نشـست يـك روزه شخـصيت        . و دانشگاهي حضور يافتند   
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 آيـت اهللا  سيد مـصطفي محقـق دامـاد ـ     آيت اهللا العظمي صانعي ـ  آيت اهللا: چون
 آيـت اهللا  سيد محمد موسوي بجنـوردي ـ   آيت اهللاسيد حسين موسوي تبريزي ـ  
 ميـرزا  آيـت اهللا علي فيض گيالني ـ    محمدآيت اهللاسيد محمد حسيني كاشاني ـ  

 سـيد ضـياء   آيـت اهللا  شـيخ محمـد رضـا رحمـت ـ      آيـت اهللا محمد فيض قمي ـ  
جـوادي  مرتـضي   :حجج اسـالم آقايـان  عرب كاشاني ـ   حسين آيت اهللامرتضوي ـ  

 دكترـ )  العظمي صانعيآيت اهللافرزند  (صانعيالدين  آملي ـ احمد عابديني ـ فخر  
سـسه  ؤرئـيس م  (موسـوي  ـ سيد جواد ورعي ـ   قاضي زاده ـ نيري ـ هادي غفاري  

تقـي فاضـل ميبـدي ـ سـيد ابوالفـضل        ــ محمـد  ) تنظيم و نشر آثار امام خميني
حـسين قدوسـي ـ مولـوي      ان ـ دكتـر نوبهـار ـ احمـد منتظـري ـ محمـد        موسـوي 

ــ  ) نماينده قاضي عبدالحميد، امام جمعه اهـل سـنت زاهـدان           (قاضيعبدالحليم  
جمعي از علماي اهل سـنت ـ غالمحـسين نـادي نجـف آبـادي ـ محمـد اشـرفي          

رضـا   اصفهاني ـ دكتـر عبـداهللا اميـدي فـرد ـ دكتـر مهـدي پورحـسين ـ محمـد           
ــ  ) اسـتاندار قـم  (هيان ـ دكتر حسين مهرپور ـ مهندس سيد مهدي صادقي   نورالل

ـ دكتر جالل جاللي زاده ـ  ) معاون سياسي امنيتي استانداري قم(مهندس جمالي 
 عماد الدين باقي ـ سركار خـانم فاطمـه هاشـمي     آقايمهندس لطف اهللا ميثمي ـ  

  .شركت داشتند... رفسنجاني و
وي و دانشگاهي ـ گروهي از وكـال و حقودانـان    همچنين جمعي از بانوان حوز 

هاي علميه ـ جمعـي از اعـضاي     محاكم قضايي ـ جمعي از اساتيد و محققين حوزه 
مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ـ برخي از اعـضاي مؤسـسه تنظـيم و     

در ايـن  ...  ـ برخي از اساتيد دانشگاه قم و دانشگاه مفيـد و  9خمينينشر آثار امام 
  . حضور پيدا كردندنشست 

در اين نشست پس از تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد در آغاز دبير نشست، 
گويي به حاضرين و نام بردن از مؤسسه فرهنگي فقه الثقلـين بـه                آمد    ضمن خوش 

عنوان برگزار كننده نشست فقه پژوهي، اهداف و مقاصد پيش روي اين نشست را               
ي از اهميـت بازانديـشي در حـوزه فقـه و قـوانين              هـاي   وي با بيان گوشه   . بر شمرد 

هـاي علميـه در قبـال         موجود در نظام حقوقي كشور، به مـسئوليت علمـا و حـوزه            
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  . و تأكيد كردمسايل مختلف فقهي و رخدادهاي روز اجتماعي، اشاره 
 سيد مصطفي محقق دامـاد در بـاب         آيت اهللا سپس سخنران افتتاحيه نشست،     

آيـت  سخنران بعدي حـضرت     . يه به ايراد سخن پرداخت    نهاد اجتهاد در حوزه علم    
 العظمي صانعي بودند كه با نقل برخي متون فقهي از فقهاي برجسته، به لـزوم                اهللا

پس از آن دو مقالـه؛ يكـي از حجـت االسـالم             . نوآوري در حوزه اجتهاد، پرداختند    
والمسلمين دكتـر رحـيم نوبهـار و ديگـري از حجـت االسـالم والمـسلمين سـيد                   

در پايان، سخنران اختتاميه نشـست جنـاب آقـاي          . والفضل موسويان ارائه گرديد   اب
دكتر حسين مهرپور با طرح موضوع ديه در قوانين موجود پرداخته و بـه مقايـسه                
قانون مجازات اسالمي در گذشته و حال اشـاره داشـته و بـه نقـد و بررسـي آنـدو                   

  .پرداخت



  639  )قم و اصفهان تهران،( يهد نشست به ينگاه :دوازدهم جستار / دوم دفتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1»ها  يآورنهاد اجتهاد و نو«

  ميبسم اللّه الرحمن الرح
ن يـ در ا  ن اواخـر عمـر    يـ بار ديگر در ا    خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه توانستم     

جلسات؛ چه در تهران و چه در اصفهان و اينـك هـم در اينجـا از محـضر بزرگـان               
د يـ و با . ن محقّق داماد  يرتيالخاستفاده كنم و باالخص سخنان حضرت آيت اهللا ابن        

 دكتر محقّق دامـاد از      يد كه حضرت آقا   يدان ي، چون همه م   ن باشد يشان چن يهم، ا 
بـه نظـر بنـده     رسـد كـه   ي محقّق داماد مـ ي به مرحوم آيت اهللا العظميطرف پدر 

بنـده  . سنديـ شان را بنو  ينامه ا يفكر بوده است، هر چند نشده زندگ       هم روشن  اريبس
شان برگـزار  يخ اي و تاري زندگي برا يبتوانند، نشست   محقّق اگر  يمعتقدم جناب آقا  

  .كنند و در اين رابطه صحبت بشود تا ابعاد زندگي ايشان براي ديگران روشن شود
ادم يـ  بـه    يشان مطلبـ  يـ از ا  ام و  شان تلمذ كرده  يبنده حدود شش ماه خدمت ا     

 يد كـه تـازگ    ي دار يد و مطلب  يد بزن يخواه ي را م  يهر وقت حرف  : فرمود يدارم كه م  
                                                 

  . در قمدر نشست فقه پژوهي ديه) مد ظله العالي( حضرت آيت اهللا العظمي صانعي بخشي از بيانات. 1
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د ييـ  بگو يعنـ يد؛  يرا همراه خودتان كن    يك شخص بزرگ  يد سخن   يدارد، تالش كن  
حـاال اگـر انـسان      . ديـ رياو هم موافق است تا كمتر مورد ضـربات ديگـران قـرار گ             

هـا بـاز اسـت كـه فـضال و            ن نشـست  يـ نتوانست اين كار را انجام دهد امـروز راه ا         
  .ات خودش بتواند بهتر كار كنديند و آدم در نظريايشمندان بياند

 چـه  چه در نشست تهران و     گران؛ي محقّق و د   يقاشات حضرت آ  يبه دنبال فرما  
ر حوزه كه صحبت كردنـد، عـرض   يحوزه و غ  ازيبزرگان نجا؛ياصفهان، چه در ادر 
 از امام امـت كـه ظـاهراً         يسخن. اند دهي زحمت كش  يليان ما خ  ينيشيكنم كه پ  مي

خ باشد ـ ي حاج شياش از مؤسس حوزه علميه قم مرحوم آيت اهللا العظم شهيد ريبا
در : نكـه يامـت دارد ـ ا   اند و هم امام ن مطلب را فرمودهيون هم نوه و سبطشان اچ

  .دي كنيد، نوآوريد، دقت كنيفقه كنكاش كن

  هاي فقهي برخي فقها در گذر زمان روش فقهي امام خميني و مروري بر انديشه

د يد، مواظـب باشـ    يقات اضافه كن  يق بر تحق  ي دارد؛ تحق   هم اش تنامهي در وص  9امام
 اســت كــه امــام در يا ن جملــهيــ ا1.ديــ نكنيخ عظــام در فقــه، تعــديروش مــشااز 
ن مناسـب اسـت بـا       يا. ديقات اضافه كن  يق بر تحق  يتحق: ديگو ياش نوشته، م   تنامهيوص

خ عظام و روش    ياما از مشا  : ديفرما يبعدش م . انيان و فكر شما آقا    ياين نشست شما آقا   
 يگـر، امـام در جـا      يبه عبارت د  . ديكند و آن روش را حفظ       ي نكن يخ عظام، تعد  يمشا

ن طـور   ينكه همـ  ي، نه ا  ي، فقه سنّت  ي و صاحب جواهر   يخ انصار يفقه ش : گر دارد كه  يد
شان يـ  ا 2.ديـ  آنـان را دنبـال كن      ينكـه روش فقهـ    يد بـدون ا   ياجتهاد كنيد و حرف بزن    

   3.مين و چنان هستيم، چني را كنار بزنين روش فقهياگر ما ا: فرمودند كه
هـا و  ن روشيـ ن مسائل و موضـوعات را بـا ا    يد ا يد كه با  يماها هست ن ش يامروز ا 

  .ديد و بحث كنيدا كنيمتد جديد پ
ه يـ در مـسأله د    شـان  يقـ يدر رسـاله حقـوق تطب       محقّـق  يا خود حضرت آقا   ي

ـ ا: ديـ گو يحه ابان بن تغلب مـ     يل صح يشان در ذ  ياند؛ ا  نوشته حه مخـالف  ين صـح ي
                                                 

 .425 - 426 ، ص21 امام، ج صحيفه. 1
 .72 ، ص18  جامام، صحيفه. 2
 .381 - 273 ، ص21 امام، ج صحيفه. 3
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م بايـد   يـ ات دار يـ روا: ديگو يرسد م  يآخر سر م   و بعد،    ↨ـ والمنقول ↨ـللقواعد المعقول 
ات بـاز هـم امـر بـه تأمـل           يـ  بعد از روا   يعنيفتأمل؛  : ديگو يآخر سر م  ! چه كنيم؟ 

  .ها ه آنيكند در فقه د يم
  .نجاي است در ايلين فقاهت مقدس اردبيبه هر حال ا

   و استفاده دهگانه از روايت هنديد ثانيشه اجتهاد

هنـد؛  «: كنـد كـه    ي را از عامه نقل م     ينبو تيك روا ي 1 در مسالك  ;يد ثان يشه
غمبـر عـرض    يهنـد بـه پ    . آمد غمبريت يا استفتاء نزد پ    ي شكا يان برا يسفيزوجه اب 

م؟ يما چه كن  . دهد ي به ما نم   ي است و خرج   ي بخيل يليك آدم خ  يكرد كه شوهرم    
بلـه،  : غمبـر در آنجـا فرمـود      يم؟ پ يد كـه از مـالش بـردار       يـ ده يشما به ما اجازه م    

  .»ديبه قدر معروف از مالش بردار ديتوان يم
ـ اند، امروز شما آقا   اند؛ زحمت كشيده   م بزرگان كار كرده   يگو ينكه م ي ا د يـ ان با ي

 در ذيـل ايـن روايـت        2يد ثـان  يد، اين نكته است كه شه     يها را دنبال كن   اين تالش 
                                                 

 را دهگانـه  احتمـاالت  و كنـد يمـ  نقـل   را تيروا نيهم المبسوط كتاب در يطوس خيش يثان ديشه از قبل البته. 1
  ج ،↕دالفائ مجمع در هم يلياردب مقدس ؛3 ، ص 6 المبسوط، ج : به شود مراجعه. كنديم انيب تيروا نيا رامونيپ

م. ةكث�O  أح¾م فيه «:دييفرما  ميتيروا نيا باره در 204 ، ص12 �ðفا« . 
�  أةامر  هند أّن  روي ما ةالسن من و« ؛439 – 438 ، ص 8 االفهام، ج  مسالك. 2 : فقالـت(  �ّ رسول إq جاءت سفيانأ£,

يح رجل سفيان أ-,  إّن  \ñ �  � �  ما يعطي�� ـل � هـو ّ�ًا، و منه آخذ ما إّ�  ولدي و يكفي�� �ð ،يعـ�  ّ�Pعـ  � �V مـن ذلـك  �  ء؟²\
�عروف ولدك و يكفيك ما خذي: 6فقال ,-«.  

O,  من يستفاد و  :فوائد ـ والولد ةالزوج ةنفق وجوب وراء ـ ا+�
qو وز أّنه: ا�� , روج أةل¥ر  �� ا من ا+� 'kبي  �  .لتستف�'

ا أّن : يةالثان 'G، ورةبعو  ليس صو  �ها إّ ّ,k6لن Pّن  ذلك؛ع ه ��  .فع) و كقو� تقر��
وز أّنه :ةالثالث , ها I لذلك يتظّ�، و و يشكو أن حّقه منع �ن �� �kالشكوى عن ي. 
وز أّنه: ةالرابع , ا الغائب ذكر �� اةا+اج عند يسوءه ©, ّ�Gلشّح  وصفته ، فإ ,-. 

امس وز أّنه: ةا+� , ه، و عP حّق  � �ن �� �Oتنعٌ  هو غN خذ أن �  .ع¥ه بغ�O  ما� من -�
�  فرق � أّنه: ةالسادس �tمن أو حّقه جنس من يكون أن ب  �Oخذ �ا أطلق لذا جنسه، و غ��ةالكفاي بقدر ا. 
وز أّنه: ةالسابع , ��  � �  أن للقا�� �Úبع¥ه يق. 
وز أّنه: ةالثامن , �  يقال قد و. الغائب عP القضاء �� �V  �  .يقض وI أف�'  أّنه: هذ��

وز ا��مّ  أّن : ةالتاسع , نفاق ا��خذ �ا جّوز 6الولد، فإّنهة قّيم تكون أن �� Í�وا  � �V ب؛اة حي��متناعه، لكن ا�ط  'Oنـصب يش 
_  .�ا ا+ا

�  ا�رجع أّن : ةالعا�\  �V والولدة الزوجة نفق qالعرف، و إ �عاً  � تقد��   \�«. 
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  :شود يكوتاه ده حكم استفاده م تين رواياز ا: ديفرما يم
»���� :�� ��	
������ ����� �� ����� �
���� � جواب مـسأله    ي؛ زن برا  »
  .رون بروديتواند از خانه شوهرش ب يم
»��	���� :�����!� �"# � ,�$�%� &�� �'�( �)
6 � �*��+- .�*/�+0 �)� ;1�2 34 

  .ستيش حرام نيدن صداي؛ شن»��%5
»������� :6��7�/ � �89/ )
 � �+< =!� �> � ��� ��	
تواند تظلـم و      هركس مي  .»

  .دادخواهي كند
»�%����� : �?9*��� ��*(� �* �@A5 ,�B�C� D!4 .E��/ F� GH�I�� �-2 ��� �*�	
؛ »
  . قضاوتيا برايدن مسأله ي پرسيبتش كند برايتواند غ يم
»������ : J*I� �*��� �*� K*LM/ )
 N=*!�O �*P � ,.J*Q 34 RS< �� �> ��� ��	


ه يشـب . ه در آن هست، از مالش بـردارد       تواند اگر حقّش ك    ي؛ م »���4
  .اند  كه فقها فرمودهيا مقاصه

»�TU���� :��!B JQ �� �
 � �+< &!B �� )�8/ )
 V� W�5 " ��	
«.  
»�%����� :���%� X+/ )
 Y�+�� ��� ��	
توانـد بـه علمـش       ي مـ  ي؛ قاض »

  .عمل كند
خدشـه  ها    آن ز ا يبرخ. ا نادرست ي مطالبش درست است     ي م همه يگو يالبته نم 

  . شان درست استيد و لو استدالل ايآ يدارد و به نظر تمام نم
»�!����� :GH�I�� 34 E�Z+�� ��� ��	
ن برداشـت هـم محـلّ خدشـه         يا. »

  .ديآ يد از اين روايت اين مطلب به دست ميفرما يشان مي اياست؛ ول
»�%T���� :D���� �*���[ )�80 )
 ��� �\�� �)
  . م باشديد قتوان ي؛ مادر م»

ن كار را انجام يتواند ا يبله، م: ديفرما يم. كند يشان از خودش اضافه م ي ا يمنته
ـ البتـه ا  . ش لكن با اجازه حاكم    يها  خودش و بچه   يم بشود برا  يدهد؛ بردارد و ق    ن ي

  .اند شان اضافه فرمودهيست و ايت نيمطلب آخر در روا
»�]�%�� : D����� �B�^�� �+	 _ =B�>� �)
 ̀�*4] �*� �/D+0 " � ,a�%�� �#« ؛

. بـه قـدر معـروف، بـردار       :  ندارد؛ چون فرمود   ينينفقه زوجه، حد مع   
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   .عرف است حاكمش يعنيد يفرما يح ميشان تصريا

  .رفسنجاني ي هاشمآيت اهللاتجليل از مقام مرحوم 

ك يـ مـا   . زان ما از ميان ما رفتند     ي تأسف است كه دوستان ما و عز       يو باز جا  ... 
ن اواخـر   يـ م، ا ي داشت يد بهشت يم، آيت اهللا شه   ي داشت يد مطهر ي آيت اهللا شه   يزرو

ك يـ . مي را داشـت   ي رفـسنجان  ي اكبر هاشـم   يخ عل يخاتم آنان، آيت اهللا مرحوم آش     
رمان يد، تكف يكن ي ما را مطالعه م    يها شما كه جزوه  ! شان عرض كردم آقا   يوقتي به ا  

. شان صـاحب نظـر بـود      يـ  ا  هم خوب اسـت؛ چـون      يلينه، خ : گفت! د؟يكن يكه نم 
، مجتهـد   يقـ ي حق يبـه معنـا     كه از قم به تهران رفت، در همان زمان         يشان وقت يا

هـا   اجتهادش مسلّم بود و از كتاب     . ي و قانون  ي اجتهاد رسم  يمسلّم بود، نه به معنا    
  .اتش هم، اين معنا معلوم استيو نظر
بنـده راجـع بـه      ن مسائلي را كـه      يد ا ييايب! آقا: ك وقتي به ايشان عرض كردم     ي

د نـصف جمعيـت جامعـه را زنـان تـشكيل      يحقوق زنان دارم ـ كه شما هم معتقد 
اگر به مجمع  :ب كنند، فرموديد تصوييندگان محترم مجمع بگويدهند ـ به نما مي

ها  د و به آن   يقبول كن   شما يوقت: عرض كردم  .شود يد، رد م  يايص مصلحت ب  يتشخ
حرف شما درسـت اسـت؛ امـا مـن          : ودندشان فرم يو ا ... ديتوضيح بده  جواب و  هم

شنهاد كـردم و    يشان پ يبه هر حال اين مسائل را به ا       . توانم يمحذوراتي دارم كه نم   
روحش شاد  . ا و از ميان ما رفت     يگر او هم از دن    يمنتها حاال د  . شان هم موافق بود   يا

  ...ائش محشور بگردانديو خداوند او را با اول
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  1»ري سيستم ديههاي عملي و نظ چالش«

  اشاره

هـايي اسـت بـراي جبـران     راهكـار ، قواعد و قوانين حقوقي بشر در طول تـاريخ  
انـد كـه در      ر بـوده  يرپـذ ييثابـت نبـوده و تغ     ،  ين قواعد حقوق  يهاي بدني و ا   آسيب

 و ي بــشريهــا شرفت دانــشيــ بــر پيمبتنــ،  و تكامــل آنيريرپــذييتغ، قــتيحق
  .باشد  ميي جوامع امروزيازهاي نيوات زمان است و بر اين اساس پاسخگيمقتض

  ها و تحوالت نظري سيستم ديه چالش

ن ين و قواني از موازياريفرو ريختن بس   باعث ريتحوالت رخ داده در سه قرن اخ      
                                                 

 از دانـشگاه تهـران      1350وي در سـال     .  تهـران  1321 متولـد وي   ؛خالصه سخنراني دكتر سيد محمود كاشـاني      . 1
. باشـد ون عضو هيئـت علمـي دانـشگاه شـهيد بهـشتي مـي       تاكن 1351دكتري حقوق خصوصي گرفت و از سال        

محمود كاشاني داور ارشد جمهوري اسالمي ايران در ديوان داوري ايران و اياالت متحـده آمريكـا، بـراي حـل و                      
 هلنـد   ـ  در الهـه 1363 تا پايان 1359هاي فصل دعاوي ميان دو دولت و اتباع دولت آمريكا عليه ايران در سال

 تـا   1378هـاي    چهار دوره عضويت در هيئت مديره كانون وكالي دادگستري مركـزي از سـال              ايشان. بوده است 
هـاي حقـوق مـدني،     دكتر كاشاني به تدريس در رشـته      .  را بر عهده داشته است     1390 تا   1386 و از سال     1382

يخ معاصـر    عنوان كتاب و مقاله حقـوقي و تـار         45از وي   . المللي مشغول است  حقوق مدني تطبيقي و داوري بين     
  . استايران را به تاليف در آورده
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و و  يمنتسك،  هابز،   مثل جان الك   يشمندان بزرگ يچنانكه اند ،  عهد كهن شده است   
 در برابـر    يستادگيـ ت و حـق ا    يمالك،  جان انسان ،  ي در درباره آزاد   ياتينظر گرانيد

ـ ايـن حقـوق در اعالم     .  انـسان برشـمردند    ي را چهار حق از حقوق ذات      يستمگر ه ي
 مـاده  17 فرانسه و با    ي در مجلس ملّ   ميالدي 1789حقوق بشر و شهروند در سال       

ايـن  .  فرانسه به كار رفته اسـت      يتر شد و امروز هم در مقدمه قانون اساس        عملياتي
ـ ثيد حرمـت و ح    ي جد يها شهيشد كه اند  تحول تاريخي باعث     دربـاره   يت انـسان  ي 

ـ  و حاكم  يانسان به كار رود و حق رأ       بـه رسـميت شـناخته شـود        ،  ت آراء مـردم   ي
د يـ گو ي آمده و م   ي اسالم ي جمهور ي كه در اصل ششم و هفتم قانون اساس        يزيچ

  .  باشدي عموميد بر اساس آرايدر همه موارد اداره كشور با
 كـه بعـد از      ييهـا  يگـذار  ر ما هم به وجود آمـده و قـانون         ن تحوالت در كشو   يا

ج ي است كه به تـدر     ي تمدن بشر  يآوردها ناشي از دست  ،  ران شده يت در ا  يمشروط
، دنـد يد ي را كـه خـالف اصـول اجتهـادي مـ           يعالمان ديني مـورد   . ران شد يوارد ا 

و سـلب    ي كـه بـا اصـالحات ارضـ        ي بروجـرد  آيت اهللا معترض بودند مانند مرحوم     
در عـين   ،  مخالفت كرد ،  ران بود ي ا يرازه كشاورز يت كه موجب فرو ريختن ش     يمالك

ك از علمـا و مراجـع در تهـران و قـم و              يـ چ  ي ه 1304 ي عرف يحال به قانون جزا   
 1304 مـا همـان قـانون        يفـر ين ك يرازه قـوان  ي نكردند و هنـوز شـ      ياعتراض،  نجف

 كـه بـه آن      ييهـا  ييگرا  اين واپس  ي است كه البته مع األسف به استثنا       يديخورش
ج ي بـه تـدر    1314 و   1307 در كشور سال     يپس از تصويب قانون مدن    ! اضافه شده 

ن يـ ا. ب شـد ي تـصو 1339 در سال يت مدني آن برطرف و قانون مسؤول     يكمبودها
ن يـ  ا 1 مـاده    در. ران كـرد  ي متمدن را وارد قانون ا     يقانون دستاورد حقوق كشورها   

ا يـ  به جان    ياطياحتيجه ب يا در نت  ي عمداً   يهر كس بدون مجوز قانون    «: قانون آمده 
 كـه بـه     گـر يا به هر حـق د     ي يا شهرت تجارت  يت  يثيا ح ي يا آزاد يا مال   ي يسالمت

ا ي يد كه موجب ضرر ماد    ي وارد نما  ياده لطمه يجاد گرد ي افراد ا  يموجب قانون برا  
ن ييدر آ  .»باشديم از عمل خود     ي شود مسؤول جبران خسارت ناش     يگري د يمعنو

ضـرر  «: ف كرد يان را تعر  ي ضرر و ز   9در ماده   ،  1352ران مصوب   ي ا يفري ك يدادرس
 كـه   ي ماد يهاانيضرر و ز  . 1: باشديل م ي كه قابل مطالبه است به شرح ذ       يانيو ز 
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 كه عبارت است از     يان معنو يضرر و ز  . 2. جه ارتكاب جرم حاصل شده است     يدر نت 
 كـه ممكـن الحـصول       يمنافع. 3. يا صدمات روح  يا اعتبار اشخاص    يت  يثيكسر ح 

بـا عنايـت بـه      . »شودي از آن محروم م    ي خصوص يمدع،  بوده و در اثر ارتكاب جرم     
ـ   يان جسم يه؛ هر گونه ضرر و ز     يستم د يبجاي س ،  تي مسؤول يقواعد جهان   ي و روان

ژه بـا   يبه و . د پرداخت شود  يهاي پزشكي با   اعم از اجزاي دروني يا ظاهري و هزينه       
 عـدالت   ين دانش در كنار حقوق در جهـت برقـرار         يد ا ي با يپيشرفت دانش پزشك  

  . رديقرار گ

  تصويب آزمايشي اليحه ديات و دو ايراد

 در  ي قـضائ  ي عـال  ي شورا ي از سو  1361ات در سال    يحه مربوط به د   ين ال يقوان
 آذر  24 در   يشيبه صورت آزما  ،  مجلس. و سپس به مجلس داده شد     ،  ار دولت ياخت

ب شـد و در     ي تـصو  يشيـ به صورت آزما  ،  ن بار يندم چ ي برا 1392 و   1370،  1361
ا يـ ن مصوبه و    يا. ه در كشور در حال اجراست     يستم د ي سال س  35قت به مدت    يحق

ران نداشـته اسـت؛     يـ خ حقـوق ا   ي در تار  يگاهيه عالوه بر اين كه جا     يستم د ين س يا
  :ايراداتي دارد

 سـالش    وجود داشته كه دوره پـنج      يموارد،  ساله  پنج يدهاي در فاصله تمد   ـ 1
 خالف  يعنيشده؛   ين اجرا م  ين قوان ي ا ي وجود نداشته ول   يچ قانون ي شده و ه   يسپر

 .شده است ي عمل مياصول قانون اساس
خـالف قـانون    !  سـال  35به مدت   ،  تين اهم ي به ا  يا حهي اجراي آزمايشي ال   ـ 2
قائم بـه شـخص     ،  يندگيسمت نما «: ديگو ي م ي قانون اساس  85اصل  .  است ياساس

 را بـه    يگـذار  ار قـانون  يتواند اخت  يمجلس نم . ستيگر ن ي به د  يل واگذار است و قاب  
 از  يار وضع بعـض   يتواند اخت  ي م ي در موارد ضرور   ي واگذار كند ول   يأتيا ه يشخص  

. » واگـذار كنـد    ييون قـضا  يسيـ  مجلس و به كم    ي داخل يها ونيسين را به كم   يقوان
اش در جلـسه     ه كه فرصت بحث دربـار     ي و فوت  يز فور يك چ ي يعني يموارد ضرور 

. ب كنند ي تصو يشي بدهند و به صورت آزما     يون قضائ يسيبه كم ،   وجود ندارد  يعلن
توانـسته اجـرا شـود تـا مجلـس بـه آن              يت كه مـ   ين قبل از مشروط   يبا وجود قوان  
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  . در كار نبوده استيضرورت،  كنديدگيرس

  معناي ديه و اقالم آن

ماده . ميه اعضا دار  يك د يه نفس و    يك د ي ما   يعنيبهاست و     خون يه به معنا  يد
ا عضو به   يت بر نفس    ي است كه به سبب جنا     يه مال يد«: ديگو يات م ي قانون د  294
.  اسـت  يف فقهـ  يك تعر ين  يا» .شود ي دم او داده م    يايا اول ي يا به ول  يه  ي عل يمجن

 ي و هـم در حقـوق كـشورها        يات فارسـ  يـ بها هم در ادب     خون يا به معنا  يه  يواژه د 
  . گر آمده استيد

ره را  يـ غ... ، شش قلم شامل شتر، گاو، گوسـفند و        ي قانون مجازات اسالم   297اده  م
ك ين  يا.  است يح كرده كه انتخاب هم به عهده جان       ين و تصر  ييه تع يبه عنوان اقالم د   

ن به  ين است كه سخن از ا     ي ا ي فقه يارهاين چالش نسبت به مع    ياول.  است يحكم فقه 
مشكل تحويـل   . مت داده بشود  ين يا تعذّر، ق   ي طرف ياند كه در صورت تراض     ان آورده يم

. گانه از معضالتي بود كه باعث شد به سوي قيمت معادل آنـان برونـد              عين اقالم شش  
ه بـه   يـ  د ياليـ ن رقـم ر   يـي ن كار اصالً معنا و مفهوم ندارد، تع       يدند ا ي كه د  يبعد از مدت  

ـ . سـت  ا ين نيز خالف قانون اساسـ     ي هم يول. ه نهاده شد  يعهده رئيس قوه قضائ    س يرئ
ـ   ي در قانون اساسـ ي مشخّصيها تيه صالح يقوه قضائ  س قـوه  ي دارد كـه در آن بـه رئ

 هم  يه، مقام قضائ  يس قوه قضائ  يرئ. ن كند ييه را تع  يه اجازه داده نشده كه رقم د      يقضائ
  .شود ي به او ارجاع نميا چ پروندهيست چون هين

  هيستم دي عملي در سيها چالشبرخي از 

 بدن انسان است؛    ي بدن و اعضا   ي برا يا ه تعرفه ياصوالً د  : بر ديه  خسارت زايد . 1
ش قائل  يك بها برا  ي،  واناتيگر اموال و ح   يخ مثل د  ي بدن انسان را در طول تار      يعني

ه كامـل داده بـشود و       يد د يبا،   كه موجب قتل گردد    ياند هر خسارت   اند و گفته  شده
اما . د داده بشود  يه با ي از د  يشبخ،  ره وارد بشود  يپا و غ  ،  اگر خسارتي به اعضا دست    

حق دارد آن   ،  ا متضرّر از جرم   يعليه است كه آ    مجني ي پزشك يها نهيبحث ديگر هز  
 ينـد كـه از نظـر مبـان        يگو يم» هيخسارات زائد بر د   «ن  يا نه؟ به ا   يرا مطالبه كند    
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ك تعرفه ثابـت دارنـد و       ي او   ي ندارد چون بدن انسان و اعضا      يگاهيچ جا يه،  يفقه
 يوان عـال  يـ  د يأت عمـوم  ي از ه  1375 كه در سال     يياما رأ . معنا ندارد ،  نزائد بر آ  

ها  قابل مطالبه است و دادگاه    ،  هيد كرد كه خسارات زائد بر د      يتأك،  كشور صادر شد  
، 1383نـه در سـال      ين زم يه هم در همـ    ي قوه قضائ  ياداره حقوق . د حكم بدهند  يبا

ه يـ گر مفهـوم د   يد،  هيزائد بر د  ب با پرداخت خسارات     ين ترت ياظهار نظر كرد و به ا     
  . ن رفتيعمالً از ب

ه يـ ظ د ي حـرام باعـث تغلـ      يهـا  جنايـت در مـاه     :تغليظ ديه در ماههاي حرام    . 2
گرفتـه   ي عربستان سرچشمه م  يا لهيقت از اوضاع و احوال قب     ين در حق  يشود و ا   يم

ـ ا،   حج يها اند در ماه   اند لذا گفته   كه دائماً در حال جنگ و جدال بوده        گ و  ن جنـ  ي
ن تـا   يران از اول فـرورد    يـ  مثل ا  ي كه در كشور   يجدال و قتل متوقّف شود؛ در حال      

 دوران  يهـا   عـرف  يايـ هر گونه نـزاع و خـشونت ممنـوع اسـت و اح            ،  ان اسفند يپا
  .  استييواقعاً كار ناروا، رانيت در ايجاهل
 و  19خالف نص اصـل     ،  ن مرد باشد  يه زن نصف د   يكه د  نيا :تنصيف ديه زن  . 3

در .  اسـت  ي اسـالم  ي و اجتهاد جمهور   ين به شرافت آدم   ي و توه  يانون اساس  ق 20
 كــه در صــدر ي داده شــد در حــاليران بــه زنــان حــق رأيــ اي اســالميجمهــور
، ي اســالميبــانوان اآلن در مجلــس شــورا.  نداشــتنديزنــان حــق رأ، تيمــشروط

 ي از وكـال   يمـ ين،  كننـد  يفـه مـ   يزنـان در كـسوت قـضا انجـام وظ         ،  گذارنـد  قانون
ن واقعاً بـا   يه زن نصف مرد است؟ ا     يم د ييحاال بگو . بانوان هستند ،  راني ا يدادگستر

، شـود  ي كـه بـه زن وارد مـ        يا درد و رنج   يكند؟ آ  يق م ي تطب يكدام منطق و خرد   
   او نصف مرد است؟ ي درمانيها نهيا هزينصف مرد است؟ آ

ـ  جاهل يهـا  از عـرف  ،  ه بر عاقلـه   يل د يتحم :ديه بر عاقله  . 4 كـه   نيـ و ا ت بـوده    ي
ده يـ د انيـ گرفتار كـردن محكـوم لـه و ز   ، بستگان مقتول سراغ بستگان قاتل بروند   

  .  ندارديگاهياست و قطعاً امروز جا

  :در نتيجه

ب بـه   يآسـ ،  دگان اسـت  يـ د بيه ستم بزرگ به مـردم و بـه آسـ          يستم د ياين س 
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آور حـوادث    ش سرسام ي است و باعث افزا    ي كشور ما در جامعه جهان     يت جهان يثيح
هـا   ست هـزار كـشته در جـاده       يـ ب،  89 كه در سال     يره شده به طور   ي و غ  يانندگر

ـ    يچه رقم بزرگ  ،  ديها به پانصد نفر نرس     كشته،  ريدر زلزله اخ  . ميا داشته  ي اسـت ول
شود كـه    ي بلند نم  ييش در جا  ي صدا ي كشته شدند ول   89ست هزار نفر در سال      يب

هـا هـم خودشـان را         دولت ست؟ي كشور ك  يها ز در جاده  يانگ ن اوضاع غم  يمسؤول ا 
ـ      ين بسنده مـ   يكنند و فقط به ا     ين پنهان م  ين قوان يپشت ا  س قـوه   يكننـد كـه رئ

  . بندند ير و دفتر را مين كرده و ال غيين قدر تعيه را ايرقم د، هيقضائ
 مـارس   14خ  ي در تـار   يا ه اروپا قطعنامه  يران اتّحاد ي وز يشورا،  ه اروپا يدر اتّحاد 

ران اجرا ي وزين قطعنامه شورايا، يي اروپايه كشورها يكلّ صادر كرده كه در      1975
جامعـه  .  بدهنـد  يد رأ يب با يها به چه ترت    دادگاه،  يشود كه درباره صدمات بدن     يم
ز ي كه به دستاو   يها محروم بماند و هر تالش و اقدام        ين نوآور يد از ا  ي هم نبا  يرانيا

 اسـت كـه بـه       يمـ ظل،  قـت ي بـشود در حق    ييگرا ا فقه؛ موجب واپس   ي شرع   ياجرا
از عـدالت  ،  كنـد  يمحـروم مـ   ،   كـه دارد   يشود و جامعه را از حقوق      يعت وارد م  يشر

عت نوشـته بـشود و      يا شر ي فقه   ينها به پا  يغ است كه ا   يار در يكند و بس   يمحروم م 
ان سـپرده   يبـه طـاق نـس     ،  عه اسـت  ي بزرگوار ش  يه فقها يسرما،  اجتهاد كه در واقع   

  . بشود
 يهـا  يا بـشود و نـوآور     يـ  اح يت مدن ين مسؤول ينن است كه قوا   يشنهاد من ا  يپ
  . برخوردار شوديقي از عدالت حقيرانيد تا جامعه ايايد به وجود بيجد
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  1»جمهوري اسالمي ايرانهاي آن در نظام حقوقي  ديه و چالش«

  موضوع ديه و مباحث مورد مناقشه آن

اعـم از   ،  مصدوم بدني به  ،  كه در واقع پرداخت خسارت و غرامت      ،  در مسأله ديه  
مـسائلي ماننـد ميـزان مـشخص مبلـغ          ،  باشـد   مقتول يا مجروح يا خـانواده او مـي        

جـواز يـا عـدم جـواز پرداخـت          ،  اعيان مشخصي كه بايد پرداخت شـود      ،  پرداختي
تفاوت پرداخت ميزان ديه به اعتبار جنسيت و        ،  شده  خسارت مازاد بر ميزان تعيين    

مورد بحث و مناقشه هستند كـه الزم اسـت   اعتقاد مذهبي؛ به طور جدي مطرح و      
را مورد بحث قرار داد و روش صحيح و معقول و منطقي و قابـل               ها    آن بيني  با واقع 

  .گذاري اتخاذ كرد اجرا در جامعه امروز و در قانون
                                                 

 داراي درجـه دكتـراي حقـوق        ؛ وي خالصه سخنراني دكتر حسين مهرپور در نشـست فقـه پژوهـي ديـه در قـم                . 1
ايـشان، پـس از پيـروزي    . خصوصي بوده و در دروس حوزوي نيز تا حد خارج فقه و اصول تحـصيل كـرده اسـت     

اسـتاد دانـشگاه، قاضـي    : انـد  ايي در كارنامه خود دارد كه از آن جملـه       انقالب اسالمي سوابق مختلف علمي و اجر      
دادگستري، عضو حقوقدانان شوراي نگهبان، معاون قضايي رئيس قوه قـضائيه، مـشاور رئـيس جمهـور و رئـيس                    

هاي فقهي مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك     هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، معاون حقوقي و بررسي     
  ... .هوري ورياست جم
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  ديه در نظام حقوقي ايران و تحوالت آن 

  ديه يا جبران خسارت بدني در قوانين قبل از انقالب اسالمي. 1

در خصوص صدمات بدني منجر به فـوت يـا          ،  قوانين موضوعه قبل از انقالب    در  
محكوم به پرداخت خسارات وارده ، هاي جسمي برحسب مورد؛ مرتكب ديگر آسيب

انـد بـه تـشخيص و         با توجه به اوضاع و احوال و معيارهايي كه در قانون ذكر شـده             
ده و تفاوتي هم در     در قانون تعيين نش   ،  ولي ميزان مشخصي  . گردد  حكم دادگاه مي  
و عقيـده مـذهبي     ) دبودن مجني عليه  زن و مر  (، برمبناي جنسيت    ميزان پرداخت 

نشده و البته عنوان ديه نيز بر اين خسارات اطـالق           ) بودن  مسلمان و غير مسلمان   (
  . هر چند ماهيت ديه را دارند، نگرديده

  حكم ديه در قوانين موضوعه در نظام جمهوري اسالمي ايران. 2

كـردن قـوانين و مقـررات بـود و            اسالمي،  از وظايف مهم حكومت اسالمي    يكي  
، مقـررات جزايـي بـود     ،  يكي از قوانيني كه مشمول اين اصالح و تحول قرار گرفت          

چـون در رديـف     ،  ديه هم هر چند ماهيت مدني و ضمان و مسؤوليت مدني داشت           
ين فقهـي   مشمول مقررات جديد بر مبناي مـواز      ،  شد  هاي اسالمي ذكر مي     مجازات
اي در امـور جزايـي تحـت          ابتدا مجموعه مصوبات جداگانه   ،  1361در سال   . گرديد

قصاص و ديات از تصويب مجلـس شـوراي اسـالمي و تأييـد              ،  عنوان كليات حدود  
 29 مـاده و     211شوراي نگهبان گذشت كه در اين رابطه قانون ديات مشتمل بـر             

در اين قـانون كـه      . سيد به تصويب مجلس شوراي اسالمي ر      1361تبصره در سال    
 همراه با كليـات حـدود و قـصاص بـا عنـوان قـانون مجـازات                  1370بعداً در سال    

ديه به عنوان مالي كه به سبب جنايت بر نفـس يـا عـضو بـه               . اسالمي تصويب شد  
 در اين قانون ديه بر مباني       .شود تعريف گرديد    مجني عليه يا اولياي دم او داده مي       

  :استگذاري شده  گانه پايه سه
  : مقدار ديه مشخص شده)الف

  يكصد شتر؛. 1
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  ، دويست گاو. 2
  يك هزار گوسفند؛. 3
  هاي يمن؛ دويست دست لباس سالم از حلّه. 4
  يك هزار دينار مسكوك سالم و. 5
  .ده هزار درهم مسكوك سالم. 6

  1.نصف ديه مرد تعيين شد، ديه زن،  در قانون ديات)ب
تأثير تفاوت عقيده ديني در     ،  آيد  دست مي   ه مبناي ديگري كه از اين قانون ب       )ج

يهـودي و   ،  هاي ديني مسيحي    يعني اقليت ،  در مورد اهل كتاب   . پرداخت ديه است  
  .  درهم ديه تعيين گرديد800زرتشتي معادل 

  1382برقراري ديه يكسان براي اهل كتاب در سال . 3

سـالمي در    قانون مجازات ا   297اي با عنوان تبصره ماده        تبصره،  1382در سال   
ايـن  . هاي رسمي ديني با مسلمانان به تـصويب رسـيد           خصوص تساوي ديه اقليت   

، هاي ديني مزبور در مجلس و از سـوي ديگـر            موضوع با پيگيري نمايندگان اقليت    
دانستند پيگيري    نيز كه بعضي از فقها ديه اهل كتاب را مساوي با ديه مسلمان مي             

 نگهبـان مـصوبه را مغـاير بـا شـرع            ولي شوراي ،  شد و در مجلس به تصويب رسيد      
مجمع تشخيص  ،  به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد      ،  اعالم كرد و موضوع   

مصلحت با حمايت از نظر مجلس و براساس تشخيص مصلحت و اسـتفاده از نظـر                
براسـاس نظـر حكـومتي ولـي     «:  تصويب كرد6/10/1382، در مورخ فقهي رهبري 

به ،  ده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران      ش  هاي ديني شناخته    ديه اقليت ،  امر
  .»گردد اندازه ديه مسلمان تعيين مي

مربوط به  شدن عملي ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان در حوادث مساوي. 5

  1387وسايل نقليه موتوري از سال 

 قــانون اصـالحي مربــوط بــه بيمـه اجبــاري در برابــر   1387  در ارديبهـشت 
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به تأييد شوراي نگهبان رسيد كه ميزان ديه         يب مجلس و  اشخاص ثالث به تصو   
مرد و زن و مسلمان و غير مسلمان با عنوان پرداخت خـسارت بـدني، يكـسان                 

بـودن ديـه زن و مـرد مقـرر نـشد، ولـي بـه                  شد؛ البته در قانون، عنوان يكسان     
شدن زن يا غيـر مـسلمان         اي تصويب شد كه عمالً آنچه در ارتباط با فوت           گونه

ادث رانندگي به عنوان خـسارت بـدني مربـوط بـه فـوت در اثـر حادثـه                   در حو 
شود، حداقل معادل ديه كامل مرد مسلمان است و در پرداخت اين  پرداخت مي

حداقل كه همان ديه كامل مرد مسلمان است، فرقـي بـين متوفـاي مـرد، زن،                 
  .مسلمان و غير مسلمان نيست

  اي مربوط به ديه ه  و ويژگي1392قانون مجازات اسالمي سال . 6

 اندك تحولي ايجـاد كـرد و برخـي          1392مصوب سال   ،  قانون مجازات اسالمي  
  :هاي متفاوت از قانون مجازات اسالمي پيشين داشت ويژگي

هـاي مقـرر       مجـازات  14در ماده   . ها ذكر شده است      ديه در رديف مجازات    .يكم
ـ ،  حد؛ قـصاص؛ ديـه و تعزيـر       : براي اشخاص حقيقي چهار قسم است      ي در بـاب    ول

  .ديه در زمره ضمان و مسؤوليت مدني محسوب شده است، ديات
در ابتداي هـر    ،  گانه ديه و تقويم آنها      ميزان ديه بدون توجه به اعيان شش       .دوم

   1.گردد تعيين و اعالم مي، سال توسط رئيس قوه قضائيه
هاي ديني رسمي بـا توجـه بـه حكـم             در اين قانون جديد هم ديه اقليت       .سوم
البتـه در ايـن قـانون هـم بـراي            2. مساوي ديه مسلمان تعيين شده اسـت       رهبري

شـده    جبران خسارت بدني و ديه غير مسلماناني كه جزو سه اقليت ديني شـناخته             
  .حكمي تعيين نشده است، در قانون اساسي نيستند

هماننـد قـانون مجـازات      ،   هـم  1392در قانون مجازات اسـالمي سـال         .چهارم
ولي تمهيـدي انديـشيده     ،  نصف ديه مرد تعيين شده است     ،  ديه زن ،  اسالمي سابق 

 تمهيدي كـه در ايـن       .كند  اي مساوي با ديه مرد دريافت مي        شده كه عمالً زن ديه    
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،  به اين ترتيب   1،كردن عملي ديه زن و مرد انديشيده شده است          قانون براي يكسان  
ـ  ، به حكم قانون  دني بـه زن  آنچه عمالً به عنوان ديه يا خسارت مربوط به صـدمه ب

به اندازه ميـزان ديـه و خـسارتي اسـت كـه بـه مـرد پرداخـت                   ،  شود  پرداخت مي 
، منبع تامين اين خسارت در جايي كه مجني عليه مرد باشـد           ،  در نهايت . گردد  مي

همانا مرتكب و به تعبير فقهي جاني و يا عاقله اوست و در موردي كه مجني عليها                 
صف ديگـر بـر عهـده صـندوق تـأمين           نصف آن برعهده مرتكب است و ن      ،  زن باشد 
  .هاي بدني است خسارت

  حديث و فقه، نگاهي اجمالي به موضوع ديه در قرآن

  قرآن كريم . 1

البته اين ديه   . دو بار از ديه نام برده شده است       ،  در قرآن كريم فقط در يك آيه      
در مورد قتل غير عمد است و به بيان لزوم دادن ديه به خانواده مقتـول پرداختـه                  

ده و از ميزان و كيفيت و تفاوت يا همساني زن و مرد سخني بـه ميـان نيامـده                    ش
   : سوره نساء92 آيه .است

 b# �̀! b� cd e� fge� c+ f/ c)f
 h� b� cdeb> f)� f- � f� fi j" h�f! b� cd e� h�f� f[ f$ e�/ b� ckf� f5 M̀fl fL �̀! b� cd e� fgf� f[ c� f� f� M̀fl fL 
 b�b� cPf
 f�b# N� f�j� f� e� N� f/bU f� b# j" N� b� cd* e� f�* eP f� c6* e8f� m� eD* f4 h\ c�* f[ c� b� f)� f- c)bA f5 �� e[ jD jnf/ c)f
 

 f� b�b� cPf
 f�b# N� f�j� f� e� N� f/ bD f5 NW�f�� b� c6 e�f!c� f� f� c6 e8f!c� f� h\ c� f[ c� b� f)� f- c)b# f� h�f! b� cd e� h�f� f[ f$ e�/ b� ckf� f5
 h�f! b� cd e� h�f� f[ f$ e�/ b� c fopppq 

دو نـوع مـسؤوليت بـراي مرتكـب آن          ،  ه براي ارتكاب قتل غير عمـد      در اين آي  
الناسي دارد كه پرداخت      مسؤوليت مدني كه جنبه خصوصي و حق      : بيني شده   پيش

مقداري مال به عنوان ديه به خـانواده مقتـول اسـت؛ و ديگـري كـه بـا مـسامحه                     
حـق  توان از آن به مسؤوليت كيفري تعبير كرد و مربوط بـه جنبـه عمـومي و                    مي

و آن پرداخت كفاره است كه عبارت از آزادكردن يك          ،  شود  اللّهي عمل ارتكابي مي   
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بايد دو ماه پـي در      ،  و اگر كسي توانايي آزادكردن برده را ندارد       . برده مسلمان است  
  .پي روزه بگيرد
، حكم قتل غير عمد در سه دسته بيان شده كه در مورد دو دسـته              ،  در اين آيه  

 و هم ديه و در مورد يك دسـته فقـط كفـاره الزم اسـت و                  هم بايد كفاره پرداخت   
 . حكمي براي پرداخت ديه تعيين نشده است

اطالق آيه شريفه در مورد ديه و امكان حمل آن بر جبران خسارت متعارف 

  وارده بر مجني عليه

در قرآن كريم در همين آيه مورد بحث كه مرتكب قتل غيـر عمـد مكلـف بـه                   
ه به صورت مطلق آمده از لحاظ ميزان و نـوع دريافـت             دي،  پرداخت ديه شده است   

ديه بين گيرندگان آن از زن و مـرد و مـسلمان و غيـر مـسلمان؛ و لـذا برخـي از                       
اند كه از نظر قرآن ميزان  مفسرين با عنايت به حكم مطلق اين آيه اظهار نظر كرده     

د و يا   شود مقداري را كه طرفين بر آن تراضي دارن          مشخصي براي ديه نيست و مي     
بها تعيين كرد و فرقي هم بين ديـه زن            به عنوان ديه و خون    ،  پذيرد  عرف آن را مي   

   1.در اين زمينه قابل توجه است» تفسير المنار«عبارت صاحب . و مرد نيست
،  در ارتباط با استفاده از اطالق حكم در آيه شريفه قـرآن و برخـي از احاديـث                 

صر شيعه ـ نيز همين طريـق را پيمـوده و     العظمي صانعي ـ از فقهاي معا آيت اهللا
ايـشان در پاسـخ     . برهمين مبنا به تساوي زن و مرد در مقدار ديه فتوي داده است            

ديه خطـا و شـبه      ،  به نظر اينجانب  «: ، فرمودند استفتايي كه در اين زمينه شده بود      
� ��D/�عمد زن و مرد مساوي است؛ ��U
 Wrst È�Z[2.»... و عدم دليل بر تقييد   

  حديث. 2

احاديـث و   ،  توان گفت از پيامبر اكرم و ائمه اطهار و صـحابه پيـامبر               اجماالً مي 
بياناتي در خصوص احكام ديه و ميـزان و نـوع آن و احيانـاً وضـعيت زن و مـرد و                      
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قـدر مـسلّمي كـه شـايد بتـوان گفـت از             . مسلمان و غير مسلمان نقل شده اسـت       
تعيين مقدار ديه نفس به     ،  شود  تفاده مي احاديث منقوله منسوب به پيامبر اكرم اس      

يكصد شتر است كه به عنوان حكم امضايي؛ يعني تاييد رويـه عرفـي كـه قبـل از                   
بـرآن صـحه گذاشـته      ،  اسالم وجود داشته و پيامبر آن را معقول و متناسب ديـده           

  . است
 و حـديث    6بودن ديه زن نسبت به مرد به كـالم پيـامبر            اما انتساب نصف  

اي   هايي هم كه در اين زمينه از عده         ن، بسيار مشكل است و نقل     منقول از ايشا  
ها بوده، نـه بـه عنـوان         رسد، نظر و استنباط خود آن       از اصحاب شده به نظر مي     

تـوان بـه عنـوان     حديث منقول از پيامبر اكرم و آنچه به طور قـدر متـيقّن مـي         
به طور (  دانست، همان تعيين مقدار ديه نفس 6حديث منقول از پيامبر اكرم

بـه يـك صـد شـتر        )  بودن مقتـول     بدون تقيد به مرد و يا حتي مسلمان         مطلق
  . است

 نظر اقليتي از فقهاي اهل سنت و شيعه هر چند به عنوان نظر شاذ از              ،   بنابراين
قائل بـه تـساوي ديـه زن و         ،  ياد شده كه به اعتبار اطالق عبارت پيامبر اكرم        ها   آن

البته از طرق شـيعه هـم روايـاتي         . رسد  به نظر مي  تر    تر و منطقي    قوي،  مرد هستند 
 و در مـورد غيـر مـسلمين از اهـل            1.نصف ديه مرد اسـت    ،  ديه زن «: نقل شده كه  

بودن   با مسلمانان و يا هشتصد درهم     ها    آن كتاب نيز روايات مختلفي از تساوي ديه      
بـه   ،ولي با توضيحي كه داده شـد      ،  ديه آنان و احياناً مقاديري ديگر نقل شده است        

 سـوره نـساء و      92تر مستفاد از قـدر متـيقن بيـان آيـه              نظر مطمئن ،  رسد  نظر مي 
اين است كه ، بودن نفس انساني احاديث منقول از پيامبر اكرم و اصل مطلق محترم

تفاوتي در ميزان ديه نفس مرد و زن و مسلمان و غيـر مـسلمان از اهـل كتـاب و                     
، نـشان محفـوظ و محتـرم اسـت        نبـودن خو    معاهد و مستأمن كه به لحاظ محارب      

شده براي ديه نيز براساس عرف معقول متداول و رايـج             وجود ندارد و ميزان تعيين    
در احاديـث نبـوده     ،  داشـتن اعيـان مـذكور       زمان بوده و هيچ عنايتي به موضوعيت      

  .است
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  فقه . 3

در اينجا منظور فقط اشاره به موضوع متداول و رايج در خصوص مسائل اصـلي               
  . نيازي به بازنگري دارد، شود  عامه فقها است كه تصور ميديه از نظر

بـا توجـه بـه      ،  از نظر فقهاي اسالمي؛ چه شـيعه و چـه سـني           ،  رسد  به نظر مي  
تعيين ،  و روايات منقوله از صحابه و ائمه اطهار       6احاديث منسوب به پيامبر اكرم    

و نيـز   هـا     آن ارزش بـا    مقدار ديه نفس به يك صد شتر و احيانـاً اعيـان ديگـر هـم               
، بـودن ديـه غيـر مـسلمان و مـسلمان            بودن ديه زن نسبت به مرد و متفاوت         نصف

توان گفت عموم فقهاي ديگر هم از متقدم و متـأخر              مي 1.تقريباً امري اتفاقي است   
  2.اند به همين منوال نظر داده

هاي مختصري از نظر فقهاي اسالم؛ از شيعه و سـنّي بـراي آشـنايي                 نقل نمونه 
 مشرب فقهي و نحـوه اسـتنباط حكـم در مـورد يكـي از مـسائل مهـم و                     بيشتر با 

مبتالبه جامعه امروز و به عنوان خسارت بدني و ضرر و زيان ناشي از جـرم مطـرح            
بودن برخي از اين نظريات با مقتضيات جامعه امروزي و در             دادن دور   و نشان ،  است

 اوضاع و احـوال روز      اشاره به وجود نظريات فقهي كه بيشتر متناسب با        ،  عين حال 
اگـر  . باشـد   مـي ،  تواند حكم فقهي روز آمـد و قابـل اجـرا را ارائـه دهـد                 است و مي  

كردن قوانين بر اساس موازين فقـه         معتقديم تالش براي اجراي احكام الهي و پياده       
تكليــف ســنگيني برعهــده فقيهــان و ، الزم و وظيفــه مــسلمانان اســت، اســالمي

و مشي تقليـدي    رويه سنتي غير منطبق با زمان       مجتهدان صاحب فتوا است كه از       
مطابق مقتضيات زمان خود فتاواي     ها    آن كه البته بسياري از   (از علماي سلف خود     

دست بردارند و طرحي نو دراندازند و به درستي احكام الهي را از             ) روز آمد داشتند  
  .منابع اصيل آن استخراج و قابل اجرا نمايند

 فقهاي بزرگوار آن با اجتهاد پوياي خود مبتنـي بـر            اگر حوزه علميه و مراجع و     
مقاصد شارع و حكمـت احكـام موضـوعه الهـي بـا درك صـحيح مقتـضيات روز و            

مبنـا و ماهيـت حقـوقي و ضـمان          ،  هاي زمانه در همين مسأله ما نحن فيه         واقعيت
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شـده در لـسان       بودن آن را به دست آورند و موضوعيتي بـراي اعيـان تعيـين               مدني
 در زمان خود قابل درك و پذيرش بوده قائل نباشند و افراد انساني تبعه    روايات كه 

حكومــت اســالمي و تــابع قــوانين ايــن حكومــت را يكــسان برخــوردار از حقــوق  
گذار ايـران     قانون،  شهروندي و از جمله دريافت خسارت بدني موسوم به ديه بدانند          

، ردن حكم قانوني اين موارد    كند براي برقرار ك     اسالمي كه جبر زمانه او را وادار مي       
، شود براي اقناع فقهاي شوراي نگهبان و حفظ ظـاهر  ناگزير نمي،  ترتيبي بيانديشد 

، هاي بـدني و امثـال آن متوسـل شـود            به حكم حكومتي و صندوق تأمين خسارت      
به تصويب  ،  بينانه  بلكه شفاف و روشن با اتكا به فتاواي متقن برآمده از اجتهاد واقع            

  .ورزد  ميقانون مبادرت
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  1»گذري بر برخي مواد قانون ديات«

  اشاره

ابتدا تحت تأثير حضور عده قابل نشست اصفهان در در كه  مالمير  محموددكتر
توجهي از علما و روحانيون جلسه قرار گرفته بود به سـرعت توانـست بـا تـسلطي                  

ارائه كند كه مورد    به نوشته    مطالب خود را بدون نياز    ،   رسمي جلسه   بر جو  معلمانه
هاي  استقبال جمع قرار گرفت و حتي تا حدي صورت گفتگو يافت و برخي پرسش             

  .كوتاه در ضمن سخنانش مطرح شد
 با سرعت و نيز چاشني طنز همراه بـود و           ايشان گفتني است كه اغلب مطالب      

جنبه انتقادي آن توجه حاضران و همراهي فعال آنان را به خود جلب كرد كه اگـر           
 تـري هـم شـكل      گفتگوي پرمحتـواتر و جـذاب     ،  افتد  مي تري اتفاق  مجال وسيع در  
  .گرفت مي

                                                 
 كرمانـشاه،   1341 متولـد    ؛ وي فقـه پژوهـي ديـه در اصـفهان        گزارش سخنراني دكترمحمود مـالمير در نشـست         . 1

ليسانس حقوق و فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي، دكتراي علوم سياسي، دانـشيار دانـشگاه، وكيـل پايـه         
  ... .دادگستري، مؤلف سه جلد كتاب، مقاالت علمي پژوهشي ويك 
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  و ديه قانون مجازات تحليل برخي مواداجراي حدود و 

مالمير كه فراتر از بحث ديه و بعـضاً مربـوط بـه              نظر دكتر  برخي از نكات مورد   
داتـي  وعه قـانون مجـازات بـود و ايرا        متعارضات نظر و عمل در اجراي حدود و مج        

 :به شرح ذيل است، مطرح شدها   آندرباره
در قانون موجود گاهي بر اساس فتاواي مشهور اسـت و گـاه نيـست و نظـر      .1

 .اكثر فقها مالك قرار گرفته است
مثالً مشهور آن است ؛ ه تغييرات و تصرفاتي هم بوده استدر همين قانون گا .2

بـار سـوم    ،  شود  مي ازاتمحكوم و مج  ،  كه حد كسي كه سه بار به علت شرب خمر         
  چهـارم اعـدام    مرتبـه بـه بعـد در       1392 سـال     مجـازات  اما در قانون  ت،  عدام اس ا

 .گونه است ادي هم همينشود كه درباره جرم قو مي
شـود و مجـازات     مـي  نيز اكنون عمالً تخفيفاتي ديـده 6درباره سب النبي .3

مجازات ... بود و  نقل قول    مثالً اگر متهم بگويد اشتباه كردم يا      ،  اعدام برداشته شده  
 .شود اعدام اعمال نمي

، كمتـر ، توانند حق قـصاص خـود را بـه ديـه      ميدر مورد ديه هم اولياي دم .4
برد ولي اگـر     نند كه زوجه از اصل قصاص ارث نمي       بيشتر و هر چيز حاللي صلح ك      

 برد و بخـش ديگـر را هـم          مي ولي دم آن را به مبلغي صلح كردند از آن مبلغ ارث           
في المثـل پـدر و      (تواند به عنوان مهريه خود تصاحب كند كه دست اولياي دم             مي

در اين مورد   ! شود كه صلح نكنند     مي شود و اين موجب     مي از آن مبلغ خالي   ) مادر
اي كـه خـودش در آن        ايشان هم به فيلمي ايراني اشاره و استناد كرد و هم پرونده           

 .وكيل بوده است
د از قانون مجازات از سوي كميسارياي حقوق بشر بارها به خاطر برخي موار .5

كه امروز در    خودمان   انهم وطن  يكي از    به نقض حقوق بشر متهم شده ايم و حتي        
هـا و فيلمهـاي مربـوط بـه          گفته اگر به فرض عكس      مي برد  خارج از كشور بسر مي    

توانيم انكـار كنـيم كـه        ، قانون مصرح خودمان را كه نمي      اشكال داشته باشد  ،  نقض
 .فاوت بين شهروندان مسلمان و غير آن قرار داده استت

 بـه بعـد در   92ايشان هم چنين به طنز مطرح كرد كه قانون مجازات سـال   .6
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تهران نوشته شده كه فقهاي قم نوعاً اصرار بر نص فتوا يا روايات              جدال ميان قم و   
 معمـوالً بـا     ولـي در تهـران    ..) . زن و مرد    بدني و ديه   هاي درباره مجازات (اند   داشته

 مانند ارتداد كه    ؛شود يات قدري تعديل و انعطاف ديده مي      توجه به شرايط و مقتض    
 .شود گرايي بيشتري ديده مي در آن عمالً تسامح و واقع

در باره رجم هم شبيه همين ماجرا هست كه به نظر من بايـد بـرويم سـراغ     .7
، سئولين قضايي تهـران   دهد چون بنابرنظر م     مي فتوايي كه درباره آن تخفيفي قرار     

توان مثالً درباره زناي محصنه به مجازات اعـدام اكتفـا             مي بازتاب آن منفي است و    
  .كرد
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  1» ديهنشستدر حاشيه «

» ثقلـين  ال فقه«ضمن تشكر از گردانندگان همايش ديه و انديشمندان موسسه          
م كـه ايـن     اميـدواري . العظمـي حـاج شـيخ يوسـف صـانعي           آيت اهللا ويژه حضرت     به

 محقـق دامـاد در      آيت اهللا . ها با شكل و ارائه نوين ادامه يابد         ها و نوآوري    روشنگري
العظمـي    آيـت اهللا   اين همايش كه در قم برگزار شد از قول مرحـوم             مرحلهسومين  

هـاي    صدم نوآوري   دهم و يا يك     اي بدين مضمون گفتند كه اگر يك        منتظري جمله 
كرديم بسياري از مشكالت حل شـده          نهادينه مي  بستيم و   عالمه حلي را به كار مي     

هاي علميـه بـسيار زيـاد اسـت و         دهد ظرفيت نوآوري در حوزه      بود و اين نشان مي    
  .بايد مجدانه در اين راه تالش كنيم

  اجالس ديه در پژوهشكده امـام خمينـي         مرحله ها كه در اولين     يكي از نوآوري  
از آنجـا كـه     . روش محالتي بود   س  محمد  شيخ آيت اهللا   مطرح شد توسط   در تهران 
نـوع ديـه و   ، شـود  هاي ايـران حـادث مـي     هزار تصادف مهلك در جاده  20هرساله  

                                                 
  . پژوهشگر و روزنامه نگار؛لطف اهللا ميثميمهندس . 1
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هـاي بـزرگ از اهميـت زيـادي           شهري مثل تهران و شهرسـتان       ميزان آن در كالن   
ايشان در نوآوري خود نشان دادند كـه گرچـه اصـل ديـه در نـص                 . برخوردار است 

 و 6اكرمبلكه پيامبر  ،  ن ديه در ذات دين نيست     ولي نوع و ميزا   ،  قرآن آمده است  
نوع و ميزان ديـه را مـشخص        ،   و ديگر امامان هركدام متناسب با زمان       7امام علي 

خواسـت ديـه را       دانيم در ابتداي انقالب كـسي كـه مـي           طور كه مي    همان. اند  كرده
 آورد و   بپردازد بايستي تعدادي شتر به دادگستري تهران واقع در ميـدان ارگ مـي             

 دكتر محمـود    سخنانمشكالت زيادي به بار آمد كه تاريخچه نوع و ميزان ديه در             
 .تفصيل آمده بود كاشاني به

 روي قـانون    فقـه پژوهـي    تأكيد دكتر محمود كاشـاني در اولـين اجـالس ديـه           
اساسي جمهوري اسالمي و ثمره انقالب بود و سخناني بدين مـضمون گفتنـد كـه                

دادن و انتخـاب      دي تثبيـت شـده و در رأي       وقتي در قـانون اساسـي حـق شـهرون         
جمهور و اعضاي خبرگان و اعضاي شوراي اسالمي شهر           نمايندگان مجلس و رئيس   

و روستا زن و مرد مساوي هستند و در شرايطي كه نـصف وكـالي دادگـستري از                  
تواننـد هـم نماينـده        دهند و مـي     بانوان هستند و در امر قضا به قاضي مشورت مي         

اگر زني مجـروح    . نصف مرد باشد  ها    آن وزير؛ پس چرا بايد ديه    مجلس شوند و هم     
شد يا آسيب ديد آيا هزينه درماني او در بيمارستان نصف مرد است؟ بنـابراين بـه                 

 تواند ديه زن نصف مرد باشد؟ لحاظ عقلي و به لحاظ قانون اساسي چگونه مي
شـتند و    تأكيـدي روي روش فقـاهتي دا        در اجالسيه ديه    محقق داماد  آيت اهللا 

هـاي زيـادي      تـوان نـوآوري     براين باور بودند كه در كادر همين روش فقـاهتي مـي           
براي نمونه ايشان به صاحب جواهر اشاره كردند كـه شـيخ انـصاري بـدون                . داشت

او » مكاسـب «هايي كرد و كتـاب        نوآوري،  اينكه در روش فقاهتي تغيير ايجاد كند      
ه ميرزاي شيرازي اشاره كردند كه      ايشان ب . هاي كلي با صاحب جواهر داشت       تفاوت

ولـي در محـضر شـيخ      . يافت  گر بود و جوابي براي سؤاالت خود نمي         فقيهي پرسش 
: قدر شيفته معلومات او شد كه در رساي او اين شعر سـعدي را خوانـد                 آن،  انصاري

. »وين نه تبسم كـه معجـز اسـت و كرامـت           / اينكه تو داري قيامت است نه قامت      «
 محقق داماد و ديگر فقهـا بـه تبيـين بيـشتري             آيت اهللا ت كه   پيشنهاد من اين اس   
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نسبت به نحوه نگرش و روش فقاهتي بپردازنـد و اينكـه ايـن روش فقـاهتي چـه                   
 .تفاوتي با منطق ارسطو و اصول فقه ملهم از اين منطق دارد

تواند روي آن كار بيـشتري شـود          نكته ديگري كه درباره ديه مطرح است و مي        
 طالقــاني در آيــت اهللاتــاب پرتــوي از قــرآن تــأليف مرحــوم ايــن اســت كــه در ك

 سوره بقره بدين مضمون اشاره كردند كه براي نمونـه اگـر             178گيري از آيه      توشه
من در بدو امر بايد او را مخلوق خدا و برادر تلقي كنم و              ،  فردي قاتل پدر من باشد    

  !نه قاتل
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آزاد : نوشته شده بر شما قصاص درباره كـشتگان       . ايد  كه ايمان آورده  
پس آنكه براي او از سوي برادرش . به آزاد و بنده به بنده و زن به زن

دادني   چيزي بخشوده شود پس پيروي كردني به پسنديدگي و انجام         
. ي ست كه پروردگار از شما و رحمتي       اين تخفيف . سوي او به نيكي     به

پس هركه بعد از آن دشمني پيـشه گيـرد بـراي او عـذابي دردنـاك              
   .]است

اش نفـوذ كـرده و چـه          در مرحله بعد ببينيم چگونـه شـيطان در رگ و ريـشه            
يعنـي  ،  عواملي بوده كه از فطرت انساني خود عدول كـرده و دسـت بـه قتـل زده                 

محور به آيـه     ا اين نحوه نگرش توحيدي و هستي       ب اگر. عوامل مخففه را پيدا كنيم    
) در اينجا اعدام(در قضاوت خود تأمل كرده و از قصاص ) صاحب دم(نگاه شود من 

 .مرو  به سمت دريافت ديه يا عفو مينظر كرده و قاتل پدرم صرف
بـه  . اي بودن قصاص است     قرآن ديناميزم خاصي را مطرح كرده و آن سه گزينه         

ها از قتال به سمت       كند كه انسان    روندي را مطرح مي   ،  تر زمان نظر من قرآن در بس    
ت عفو بروند و اين همان روشي اسـت كـه در حرمـت شـراب                مديه و از ديه به س     
تدريج مردم روند حرمت شراب را از نسبي تا مطلق طـي كننـد و    اتخاذ شده كه به 

و ربـاخواري   مردسـاالري   ،  داري  بينيم اين همان روشي است كه درباره برده         باز مي 
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جاي ربا انجاميـده      ساالري و بيع به     همچنين شايسته ،  طي شده كه به الغاي بردگي     
  .است

شود مرحوم طالقاني خداوند خـالق را در حـد لفـظ و واژه مطـرح                  مالحظه مي 
كنـد و بـه عبـارت         بلكه مابه ازاي انساني و اجتماعي توحيد را مطـرح مـي           ،  نكرده
 سـوره   103همچنـين در آيـه      . بينـد    و امـور مـي     هـا   تر نقش خدا را در گزاره       ساده

كـه    نعمت خدا را به ياد آوريـد آن هنگـامي         ... «گويد    عمران خطاب به مردم مي      آل
هاي شـما الفتـي ايجـاد كـرد و      باهم ستيز و دشمني داشتيد و خداوند در بين دل     
تش و  به ياد آوريد لب پرتگاه آ     . نتيجه ايجاد اين الفت آن بود كه با هم برادر شديد          

چنـين    به عبارتي جنگ داخلي بوديد كه خداونـد شـما را از آن نجـات داد و ايـن                  
  :باشد كه هدايت شويد، سازد خداوند آياتش را بر شما آشكار مي
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 طالقاني ما به ازاي توحيد و خالقيت خداونـد           مرحوم شود در اينجا    مالحظه مي 
افـروزي و     جنـگ ،  گيري از آيـه لحـاظ كـرده و بـا احـساس مخلوقيـت                را در توشه  

. كنـد   هاي جاهالنه را به اخوت و برادري و برابري تبديل مـي             عصبيتتوزي و     كينه
 زماني است كه ما را بـه  اي قصاص يك روند فرا ادوراي و فرا       شايد قانون سه گزينه   

كنـد و حيـات را در قـصاص نـشان             طرف عفو رهنمـون مـي        طرف ديه و از ديه به       
 بدو امر ابن ملجـم را        در 7براي نمونه حضرت علي   . داند  دهد و عفو را بهتر مي       مي

بـا شـناختي كـه از او و خـوارج داشـتند انگيـزه قتـل را                  . قاتل خود تلقي نكردنـد    
 و بـه    دانـم بـا او چـه كـنم          خود مي كارانه ندانستند و گفتند اگر زنده باشم          جنايت

حسن و حسين توصيه كردند اگر امكان عفو نبود قصاص را بـا يـك ضـربه انجـام                   
دهد كه جامعه با رهبـري حـضرت علـي             را نشان مي   دهيد و اين ديناميزم قصاص    

يك توان تاريخي بيشتري را دارد كه اين توان را جامعه بدون حضرت علي نـدارد؛                
،  براي جلوگيري از انشقاق امت كهسان بود و آن جامعه توان عفو را نداشت و بدين

  .قصاص كردند
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اشد اين است كه    تواند در پي آن ب      مي» ثقلين ال فقه«مطلب ديگري كه موسسه     
اسـالمي و   ،  قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ثمـره انقـالب شـكوهمند توحيـدي             

مردمي است؛ و انديشمندان و فقها و مراجعي در تبيين آن نقش داشتند و تاكنون               
 امـام   حـضرت سه بار به رأي مردم گذارده شده و از تـصويب ملـي عبـور كـرده و                   

 با شرع ندارد؛ بنابراين با تأكيداتي كه        تك مواد قانون اساسي مخالفتي      اند تك   گفته
تواند رساله اجتماعي امام تلقي شود و امـام هـم در              روي قانون اساسي داشتند مي    

بحث واليت مطلقه يا عامه تأكيد داشتند احكام اجتماعي قرآن بر احكام فـردي و               
ناد توانند به است    فرعي اولويت دارد؛ بنابراين قانون اساسي سندي است كه فقها مي          

هايشان خطـاب      امام در صحبت   حضرت. هاي زيادي در فقه انجام دهند       آن نوآوري 
لحت مردم توجه بيـشتري     به شوراي نگهبان گفتند به احكام اجتماعي قرآن و مص         

تك مواد قانون اساسي مستند كنند و نه بـه            استنباط خود را به تك    ،   باشند هداشت
 .اجتهاد مصطلح

العظمي صـانعي     آيت اهللا قدر    حضور مرجع عالي  هاي اين همايش      يكي از ويژگي  
هاي   ايشان در وصف ساده زيستي حوزه     . بود كه مطالب ارزشمندي را مطرح كردند      

علميه گفتند شخصي آمده بود نزد موسسه حوزه مرحـوم حـاج شـيخ عبـدالكريم                
قـدر در     مصداق آن كيـست؟ ايـشان آن      ،  خواهم زكات بدهم    ي و گفته بود مي    حائر

توانـد درسـي باشـد        اين مـي  . د كه خود را مصداق زكات او دانستند       زيستن  فقر مي 
براي مراجع و علما كه اجازه ندهند ويژگي روحانيـت شـيعه در ارتبـاط بـا مـردم                   

آيـت  خوشـبختانه   . تبديل به ارتباط با دولت شود؛ هرچند دولت هم مردمي باشـد           
دارد و رقمي از     صانعي اعالم كردند بيت ايشان رقمي در بودجه عمومي كشور ن           اهللا

  .اند دولت دريافت نداشته
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  هايي از چكيده مقاالت نشست ديه نمونه

  مهرپور حسين / »آن به مربوط هاي چالش ايران و اسالمي جمهوري حقوقي نظام ديه در«

 و قـوانين  كليـه « : كـه  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون چهارم اصل بنابر
 غيـر  و سياسـي  نظـامي،  فرهنگـي،  اداري، اقتصادي، ،مالي جزايي، مدني، مقررات

 و وضـع  مجلـس،  مهم وظايف از يكي ،»...باشد اسالمي موازين براساس بايد اينها،
 جمهـوري  در. بـود  اسـالمي  مـوازين  مبنـاي  بر مختلف قوانين اصالح يا و تصويب
 بـه  بـود،  شـده  ذكـر  فقهـي  كتـب  در آنچـه  طبـق  عمومي، مجازات قانون اسالمي
 فقهـي  فتاواي ها،  زمينه تمام در و شد بندي  تقسيم تعزيرات و ديه دود،ح قصاص،

 بنـابر  بارهـا  و آمـد  در اجرا مرحله به و شد تصويب و تنظيم قانوني مواد صورت به
 29 و مـاده  211 بـر  مـشتمل  ديات. شد واقع اصالح و نظر تجديد مورد مقتضيات

 1370 سـال  در. درسـي  اسـالمي  شوراي مجلس تصويب به 1361 سال در تبصره
 ديـه  شد، تصويب اسالمي، مجازات قانون عنوان با قصاص و حدود با كليات،  همراه

 او دم اوليـاي  يا عليه مجني به عضو يا نفس بر جنايت سبب به كه مالي عنوان به
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 ديه. بود شده متعين ديه پرداخت مبناي گانه  شش اعيان. شد تعريف شود  مي داده
 تـا  اسـت  يكـسان  مـرد  و زن ديه«: داشت  مي مقرر ضااع ديه در مسلمان؛ زن قتل

 مـرد  ديه نصف زن ديه صورت آن در برسد، كامل ديه ثلث به ديه مقدار كه وقتي
 در برانگيـز   بحـث  هـاي  چالشي از ديه؛ پرداخت در ديني عقيده تفاوت تأثير .»است
 مقـام  فتـواي  براسـاس  پـول  بـه  ديه ميزان تقويم .بود ديه به مربوط مقررات مورد

. رسـيد  تـصويب  بـه  كتـاب  اهل براي يكسان ديه برقراري 1382 سال در. رهبري
 بـه  مربـوط  حوادث در مسلمان غير و مسلمان و مرد و زن ديه عملي شدن  مساوي
 مـاه   ارديبهـشت  در. باشـد  مـي  مهم تحوالت از 1387 سال از موتوري نقليه وسايل

 مسلمان و زن و مرد هدي ميزان اجباري بيمه به مربوط اصالحي قانون 1387 سال
 قـانون  بـازنگري . شـد  يكـسان  بـدني،  خـسارت  پرداخـت  عنوان با مسلمان غير و

 و مطالعـه  ها  سال از پس ديه، به مربوط هاي  ويژگي و 1392 سال اسالمي مجازات
 روز، مقتـضيات  بـا  متناسـب  تحـوالتي  ايجـاد  انتظـار  بـا  و حقوقي و فقهي بررسي

 تأييـد  و اسـالمي  شـوراي  مجلـس  تـصويب  بـه  1392 مـاه   ارديبهشت در سرانجام
 ايجـاد  تحـولي  انـدك  ديه، مورد در آمد در اجرا مرحله به و رسيد نگهبان شوراي

  .كرد

  باقي عمادالدين / »بشر حقوق فقه در ديه«

فقهي  موضوع يك نيز و تاريخي هم است، شناختي جامعه موضوع يك هم ديه
 بـشري  حقـوق  منظر از ديه به مقاله اين در. بشري حقوق موضوع يك و مذهبي ـ

 استاد اجتهادات و ها  نظريه واپسين از الهام با هاست سال نگارنده. شود مي پرداخته
 براي را بشر حقوق فقه اصطالح منتظري، آيت اهللا  حضرت بديل  بي فقيه و عاليقدر

 شـالوده  كـه  اسـت  آن بـشري  حقـوق  فقه. برد  مي كار به پيشين رايج فقه با تمايز
 كرامـت  كـه  گـرا   تقليل فقه برابر در است انسان ماهو به انسان رامتك بر اش  اصلي
 كرامـت  نه است مؤمنان كرامت بر مبتني واقع در و كاسته فرو مؤمنان به را انسان
  .شناسد نمي انسان را »مومن غير «ديگر عبارت به و انسان

 دواجـ  اصـطالح  ايـن  زيرا نبرد كار به را سنتي فقه اصطالح دارد تعمد نگارنده
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 بـود  سـنتي  فقيه يك نيز عاليقدر فقيه سويي از و است اغواگر و ارزشداوري نوعي
 فقـه  برابـر  در را »گـرا   تقليـل  فقـه  «يـا  »پيشين رايج فقه «كه است آن مرجح لذا

   .ببريم كار به بشر حقوق
 است انسان بماهو انسان كرامت آن ركين ركن كه فقهي يعني بشر حقوق فقه

 مـاهو  بـه  انسان« كرامت و دهد مي تشكيل را فقهي احكام رب حاكم معيار و مبنا و
 و دگرگـون  آن بـر پايـه    سـنتي  فقـه  كـل  بايـد  و دارد ديني درون مبناي »انسان

 فضال به را آن تتبع و كرديم مطرح را مطلب ما« :فرمودند ما استاد. شود بازآفريني
 كـه  سـؤال  اين نكردم پيدا تتبع فرصت چون كه دارم تقاضا من «: يا »گذاريم  وامى

  .»كنند تتبع را نه يا دارد ذاتى كرامت انسان
 و مـرد  و زن ديـه  برابـري  دربـاره  نـويني  اجتهاد با نيز صانعي آيت اهللا  حضرت

 مـستقلي  كتابچـه  در چـون  و انـد   گـشوده  را بـازنگري  راه مسلمان غير و مسلمان
  .دهم مي ارجاع بدان را طالبان و نيست تكرار به حاجتي شده منتشر
 حقـوق  فعـاالن  و حقوقدانان برخي ميان در را انتقاداتي ديه، اينكه به التفات با

 ديـه  «مقالـه  اند،  كرده تلقي انسان و جان تجارت مصداق را آن و برانگيخته بشري
 .2 ماهيت؛ در ابهام .1 به پرداختن و ديه شناسي  آسيب ضمن »بشر حقوق فقه در

 در موجـود  قـوانين  هـاي   نارسـايي  .4 ديـه؛  پوشـش  در اخاذي .3 نجومي؛ هاي ديه
 بشر حقوق با تنافري آيا چيست؟ ديه براستي كه پردازد  مي ها  پرسش اين به ايران،
 نـوع  از آيا است ها  مجازات شمار در اگر جريمه؟ يا است مجازات آن ماهيت دارد؟

 و اي  كتابخانـه  مطالعـات  از گفتـار  ايـن  است؟ در  انسان كرامت ناقض هاي مجازات
  .است شده گرفته بهره توأمان عملي، تجارب نيز و تامالت

 محمد تقي فاضل ميبدي  / »قانون ديه در جاهليت و اسالم«

اي از احكام امضايي اسالم كه در جاهليت وجود داشته است، هر              يابي پاره   ريشه
از . كند تا شرايط زماني و مكـاني تـشريع احكـام را بدانـد               پژوهشگري را كمك مي   

دانيم كـه ايـن قـانون از احكـام          مي. باشدسالم قانون ديه مي   مسايل مهم شريعت ا   
و يكـي از    . امضايي است كه در جاهليت به دست بزرگـان عـرب وضـع شـده بـود                
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العرب مطرح و مـورد عمـل قـرار         ↕قوانين مهمي كه در دوران پيشا اسالم در جزير        
كه آيا  هايي كه در اين عصر مطرح است اين        باشد از پرسش  گرفته، ديه عاقله مي     مي

نابرابري ديه زن و مرد، تفـاوت       : باشد از قبيل  سلسله احكامي كه در ديه مطرح مي      
هاي حرام كه در فقـه آمـده در         ديه مسلمان و غير مسلمان و يا تفاضل ديه در ماه          

شرايط امروز قابل اجرا است؟ اين مقاله بيشتر به تبار شناسـي و تـاريخ تـشريع و                  
حكم ديـه از احكـام تاسيـسي        (ز اين رهگذر دريابد     پيشينه قانون ديه پرداخته تا ا     

  ).اسالم نيست، و از جاهليت وارد اسالم شده است

  حسنعلي نوريها / »ديه زن در فقه«

ديه در يك تقسيم بندي كلي، به ديه نفس، ديه اعضاء و جوارح يا ديه اطـراف                 
 با توجه به  البتهـدر اين مقاله تنها ديه نفس از ديدگاه فقه شيعه  . شودتقسيم مي

به ايـن صـورت كـه در ابتـدا آيـات و روايـات       .  بررسي شده استـفقه اهل سنت  
هاي فقهاي شيعه و سـنّي آمـده        مربوط به موضوع آورده شده و پس از آن ديدگاه         

بيشتر فقهاي شيعه و سنّي ديه زن را نصف ديـه مـرد و گروهـي نيـز، آن را                . است
 از اين دو ديدگاه، به ترتيب بيـان و نقـد و   داليل هركدام. اندمساوي با مرد دانسته 

در پايان، نتيجه گرفته شده است كه ديدگاه تساوي ديـه زن و             . بررسي شده است  
  .باشدتر و داراي داليل و شواهد بيشتري مي مرد، پذيرفتني
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