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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 سب در مقام دفاع
ديگري جايز است  سبدر مقام دفاع سب اين سؤال مطرح است كه آيا  سبدر فرع بيستم ذيل مباحث 

 واردي از فقه مطرح شده استدر م وبيش كمكه گرچه است تر فقهي  يا نه؟ اين سؤال مبتني بر يك بحث كلي

دورنمايي از بحث تصوير بشود و روي بعضي در حدي كه  به شكل جامع انجام نشده است و كلي عنوان بهولي 

 .كنيم ادله يك مقدار دقت بشود، طرح مي

 مثل به مقابلهقاعده جواز 

 ادله بحث

 سوره بقره 194آيه اول: آيه 
اعده وارد آن قبا همه ابعاد و جوانب  كه اگر م در ذيل اين مباحث استفرع بيست اين بحث به مناسبت

كه در اي  هادل و قرآن در هشت آيه حدودمستند به  مثل به مقابلهشود. قاعده جواز  داستان طوالني ميبشويم 

 فَمنِ قصاص الْحرُمات و الْحرامِ بِالشَّهرِ الْحرام الشَّهرُ«سوره بقره بود كه  194روايات است. در ميان آيات آيه 

 .» اللَّه اتَّقُوا و علَيكُم  اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا علَيكُم  اعتَدى

 ات بحث در آيهنك
 به همانبرابر او  درتواند در مقام مقابله  مي او تعدي كردبه ديگري اگر كسي  كهبه اين آيه شريفه استدالل شده 

 ؛اقدام دست بزند. در اين آيه جهاتي از بحث است

 از يك قاعده عامه است؛ به منزله علت است و حاكي »علَيكُم  اعتَدى فَمنِ«كه  اين بود نكتهيك  -1
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از باب مشاكله و شأنيت اعتدايي است كه در آن عمل  در اينجا ي در مقابلاين كه تعبير اعتدا دوم نكته -2

 شأنيت اعتدا و مشاكله هم يك نكته ديگر بود؛ ؛است

امر در اينجا چون در مقام حضر و بعد از حضر است، هم به خاطر قاعده اصولي و قرائن  ديگر نكته -3

 ؛رساند فقط جواز بالمعني االعم را مي -كه توضيح داديم-  هخاص

چيزهايي كه يعني  استاست كه حاكم بر عناوين اوليه قاعده عنوان جواز اعتدا يك عنوان ثانوي  -4

و دليل حاكم بر  شود مي عنوان ثانوي و جايزبر آن صادق بشود  مثل به مقابلهوقتي عنوان  محرم است

 شود. اوليه ميادله 

ن مقابله در و يكي اينكه بايد اي مثل به مقابلهيك نكته اين بود كه در آيه دو حكم است، يكي جواز  -5

 است. ازحد بيشنفي جواز  شود، نميهمان حد مماثله باشد و بيش از آن 

 »علَيكُم  اعتَدى«ششم: ظاهر  نكته
به حقوق اهللا ندارد و اگر در يك چيزي  يگويد و كار حقوق الناس را مي »علَيكُم  اعتَدى«ظاهر 

اما از  گويد جايز است مي الناسي حقدو جهت حقوق اللهي و حقوق الناسي باشد، اين آيه فقط از حيث 

 د.آيه شمول ندار ي اهللا حقحيث 

مورد شهر حرام و در كه اين آيه  استاين  ممكن است كسي اشكال بكندكه اي  هتنها نكت

آيه ها از حكم اهللا است،  و شهر حرام قتال جايز نيست و اين مسجدالحراماينكه در  است؛ مسجدالحرام

جايز است شما هم اين حرمت  قيام به قتال كردند مسجدالحرام اگر كساني در شهر حرام و درفرمايد  مي

ي اگر در مقام يعن يعني حرمات هم جاي قصاص داردرا نقض كنيد و الحرمات قصاص و جمله قبلي 

ها را هتك  اين حرمت ها در جايي كه ها را هتك كرد. هتك حرمت شود آن حرمت مي بود مثل به مقابله

 اهللا است.ها جزء حقوق  اين حرمتجايز است.  كردند

 ممكن بود مطرح بشود.اين اشكالي بود كه 
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منتها  ، كساني قتال كردند؛ق الناس و بحث قتال استپاسخ اين است كه موضوع و محور اصلي همان حقو

در حقوق الناس يعني  مثل به مقابلهبراي آمده است.  مكان حرام، شهر حرام و جايي كه حرمت دارددر اين قتال 

 و مقابله كنيدخودتان دفاع  الناسي حقگويد براي اينكه شما در  ربه زدن و آسيب زدن ميدر قتال و كشتن و ض

نه اينكه  كيفيتي در مقام حمله و دفاع است يك عنوان بهشود اين حرمت را هم هتك كرد. هتك اين حرمت  مي

ديگري حمله  له بارمت در مقابهتك حاگر  و ضربه زدن ندارد؛ الناس حقمستقيم بگوييم كسي كار به قتال و 

و اين در دفاع مشروع  را دارد الناس حقجنبه فرعي و تبعي  درواقع كند براي دفاع آن حرمت را هتك مي باشد

حرمت را  تواند در مقام دفاع آن او هم مي هايي را زير پا گذاشتند حرمت ها آنهم گفته شده و جايز است، اگر 

به است، براي اينكه  ]»نيلو تترس الكفّار بالمسلم« سپر قراردادن[ نيمسلمبه  ...زير پا بگذارد. مثل تترس

در مقام شود آن حرمت را هتك كرد و  بر وجوهي كه دارد مي قرار داده است بنا يا سپر خودضربه بزند مسلمان 

ذارد. اين را زير پا بگ ي اهللا حقيا  حكم اهللا نه اينكه مستقيم بخواهد . اين در مقام دفاع استشود جايز ميدفاع 

 بود.شود. اين نكته ششم در آيه  جهت هم از خصوص مورد استفاده مي

يعني عرفاً بگويند اين به او تجاوز كرد ؛ گيرد كه اعتدي عليكم باشد خالصه سخن اين كه آيه جايي را مي

 .شود يا ايذاء ميشامل قتل و جرح اگر اذيتش كرده است  و لذا تجاوز به او جهت اصلي در قصه استو 

 نكته هفتم:
دروغ بسته از به او دروغ بسته است. اينكه  يامثالً به او بهتان  دارد ي اهللا حقاما اموري كه يك جهت 

از اينكه حق كسي را ضايع بكند يا  نظر قطعبا  و دهد يك حرمت دارد كند و آزار مي حيث اينكه او را اذيت مي

تواند  را مي الناسي حق، براي اين آيه حيث جايز نيست طبق آيهبهتان ببندد بر او  اگر نكند حرام است در مقابل

 ؛ولو اينكه كار به حق ديگري ندارد ه كذب و خالف واقع گويي حرام استتجويز بكند، ولي حيث كلي دارد ك

 جايياما ؛ كند اذيت مي كند در مقابل او هم ديگري را اذيت ميگيرد، كسي  انواع ايذائات را ميا قتل و جرح و ام
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گيرد مثالً كسي زنا كرده،  نميآن را اين آيه  باشد آنهم در  ي اهللا حقا يك جهت ي محض باشد اهللا حقكه 

ولي  دارد برمي راجهت  آنفحشايي را مرتكب شده است، ولو اينكه از حيث ايذاء ممكن است بگوييم 

 ي اهللا حقدروغ يك حيث در بكند. يا  مثل به مقابلهتواند  نمي است و ي اهللا حقآن يك جهت حكم اللهي و 

تواند غيبت بكند. غيبت جنبه  كرده او هم مي اگر غيبت او را ولي شود شود بگوييم جايز مي كه نمي

ممكن  بكند كهاهللا عليه است، عيبي كه در او مخفي بوده آن را اظهار  هاظهار ما ستر و دارد الناسي حق

اهانت به مؤمن است و  سببراي اينكه  گيرد سب را نمياست بگوييم جايز است، ممكن است بگوييم آيه 

 اهانت غير ايذاء است.

به آن  ي اهللا حقو جنبه  مال خود او نيست، مال ما هم هست در روايات آمده آبروي مؤمن فقط

ا همه چيز را به مؤمن اجازه داده اال خد كههم دارد  ي اهللا حقيك بعد  است، اما الناسي حقولو  دهد مي

هم است، آن وقت  ي اهللا حقدر حيثيت و اعتبار ديگران جنبه بگويد اگر كسي  .اينكه آبروي خود را ببرد

يعني غير از  ؛و اين هتك حرمت هتك خداست كند ني ميو غيبت از حيث اينكه هتك حرمت مؤم سب

آيه اطالقي  شايدشود بگوييم  در آن است، آن وقت مي ي اهللا حقيك جنبه  الناسي حقحيثيت شخصي و 

است و تعبيراتي كه در  الناس حقها همان  مگر اينكه كسي بگويد كه اين نداشته باشد كه آن را بگيرد

مجزا و مستقل  ي اهللا حقنه اينكه يك بعد  است الناس حقتأكيد بر دهد  خدا اجازه نميآمده كه  روايات

 باشد الناسي حقكه غير از  ي اهللا حق، است اهللا حقبه معناي عام همه حقوق الناس  درواقعايجاد بشود. 

اين  ،اعتدي عليكم يعني الناسي حقاست،  ي اهللا حقبايد در جايي باشد. اين هم يك جهت در آيه كه 

ظهور  الناسي حقدر اعتداي به  ها آنمخاطبين و مكلفين باشد. اين اعتداي به  واعتدي بايد به اشخاص 

 .ي اهللا حقنه دارد 

 سؤال:؟
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آيد. واال ممكن است اهم و مهم  از اين آيه بيرون نمي كه ممكن است جايز بشود از عناوين ثانوي ديگرجواب: 

  د. مسوقات كذب داريم منتهي همهجايز بشودروغ مواردي براي اينكه جنگ رواني ايجاد بشود  در شود و مي

 ديگر هم دارد. هاي راهمختص به اين نيست، 

 سؤال:؟

ضع شما در كند اگر از يك فقيه سؤال كنيد مو ستي كه هدف وسيله را توجيه نمياين اصل ماكياول جواب:

نه مخالف مطلق، بعضي جاها هدف  واب اين است نه موافق مطلق هستيمستي چيست؟ جبرابر اين اصل ماكياول

لذا ما در بحث هدف وسيله را توجيه  ؛ وكند توجيه نميكند. بعضي جاها هم هدف وسيله را  وسيله را توجيه مي

 كند از نگاه فقهي نه موضع موافق مطلق نداريم نه موضع مخالف مطلق. مي

 سؤال:؟

گويد كذب جايز است. يك واجب  مي خواهد اصالح ذات بين بكند ارد مييك هدف مهمي د جواب:

 هست. اهمي

 سؤال:؟

شود، گاهي  اهم و مهم ميآيد  ميست، ولي وقتي روي مصاديق كذب كه حرمت دارد. ظلم جايز ني جواب:

ولي وقتي كه براي اصالح  هم ديگر ظلم نيست. كذب جايز نيستبه خاطر يك ا دارديك چيزي كه شأنيت ظلم 

واال خود  مصاديق آن استعنوان ظلم و عدل از عناوين عامه است كه مهم  ؛شود مي جايزذات البين بشود 

ت يعني وضع شيء في غير موضع گويد ظلم قبيح اس ميبيشتر تتولوژي است، وم شهيد صدر به قول مرحعنوان 

از به تعبير كانت اين محمول  ،االنسان است. الظلم قبيح ،اين محمول در خود موضوع است. االنسان قبيح،

 درواقع .كند چيز جديدي افاده نمي است،قضاياي ما حمل اولي  قضاياي تحليليه است يا قضيه تتولوژي است يا
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كه خود مرحوم مطهري در شرح منظومه و جاهاي ديگر قضاياي بيايد  نمحمول من صميم الموضوع بيرو

بايد گفت. يك نوع  هست كه جاي خود ما را مقايساتي كرده و نكاتي در آنجا اوليتحليلي كانت و حمل 

از يا جنس و فصل اوست يا  افزايد وضوع نميبر مقضايايي داريم كه محمول چيز جديدي ندارد و 

ظلم قبيح  الظلم قبيح از همين قبيل است،مراتبي دارد. اتيات باب برهان است، اين هم يا ذ ...وجيايساغ

 ،غير موضعكه ظلم يعني وضع شيء في است  معها است، قبح آن به خاطر اين هاقياسات ياست اين قضايا

قضيه بديهيه  هم نباشد ذاتي باب برهان است،وجي ايساغذاتي  ذاتي او است. علوم است كه اين قبحم

 است. 

 گويند ميهمه  است، طور همينعدالت هم  كه اين كجا ظلم است، كجا ظلم نيست. اين است مهم

واال اينكه عدل حسن  ، مهم استها عدالت است يا عدالت نيست يارانهنقدي كردن و نكردن عدالت، ولي 

كند موضوع حساس  اينكه چگونه عدل تحقق پيدا مي اما؛ ه بايد دنبال عدل بروند، بحثي نيستاست و هم

تابع نظام اهم و  مطلق نيست؛ گوييم مي كند هدف وسيله را توجيه نميشود  است. اينكه گفته مي يو مهم

 شدهجايز ولي چون يك اهمي آمده اين حرام  دهد انجام مي يك كار حرامي را مثل به مقابله درمهم است. 

 مطلقاً كند وجيه ميآيد كه هدف وسيله را ت هاي سياسي مي در بحث .گاهي اختالف هم هست است

هاي در  تابع نظام اهم و مهم است. نظام اهم و مهم و اولويت جايز نيست، يا جايز است توانيم بگوييم مين

است كه در فقه ما مطرح است و جاي بسط و تفصيل بيشتري هاي مهمي  موازين محرم و واجب از بحث

شخصي كه  علي الناس باشد ياكه آنجايي كه اعتدي علي االشخاص  شود استفاده كرد از اين آيه ميدارد. 

 ي اهللا حقجنبه  و اعتداي علي الناس باشدفقط بايد  ولي بكند مثل به مقابلهتواند  فته ميمورد ظلم قرار گر

هم  اهللا حقيا  تمحض اس الناس حقكه آيا اين اختالف است و غيبت  سبدر مصاديق مثل  باشد.ن آن در

 بود.در آيه شريفه  نكته هفتم شود. اين هم اين آيه آن را شامل نمي كه اگر آن باشددر او هست 
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 نكته هشتم:
گاهي  ،گيرد ميرا  ها ها و جمعيت هم گروه وهم اشخاص  »علَيكُم  اعتَدى فَمنِ«نكته هشتم اين است آيه 

گاهي معتدي و متعدي عليه جماعت هستند،  معتدي شخص واحد است و معتدي عليه هم شخص واحد است،

جماعت  يا تواند فرد باشد هم ضمير اعتدي كه فاعل است مي علَيكُم  اعتَدى فَمنِآيه  درواقعگاهي هم به تفاوت، 

متفاوت باشد كه چهار صورت تواند  مي يا يا جماعت باشدتواند فرد  عتدي است ميهم كم كه متعلق ا باشد

 مثل به مقابله، براي او قرار گرفت تهاجم مورداز ناحيه فرد ديگر گيرد. اگر فردي  را مي ها آنآيه همه  شود و مي

يا  رد تعدي قرار بگيردتواند مو ه ميآن گروقرار گرفت  تهاجم مورد از ناحيه گروه ديگر شود، فردي جايز مي

است  طور اينافتد. خود آيه هم  هايي كه اتفاق مي مورد تعدي ديگر قرار گرفتند، مثل جنگاز جماعت جماعتي 

كه جماعتي عليه مسلمين جنگ را شروع كردند، جمعيت عليه مقاتله انجام دادند در سال ششم يا هفتم هجري 

يا اينكه يك فرد عليه  »اعتَدى علَيكُم ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا« جمعيت است. به اين جماعت اجازه داده شده كه

اين در مقام  اختصاص به افراد ندارد علَيكُم  اعتَدى فَمنِبنابراين عليكم در ؛ است طور همينجمعيتي اقدام بكند 

ها همه  يا جماعت باشند با تفاوت بين معتدي و معتدي عليه باشد. اين طرفين شخص باشددفاع و مقابله با مثل 

 مشمول آيه است.

 نكته نهم:
دو نكته در  »اعتَدى علَيكُم ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا«كه در اين آيه آمده كه اي  هنكته نهم اين است كه مماثل

 اين مماثله است؛

شهر شما را بمباران  و ها جنگ كردند اين وقتيگويد  مي ،ثله دقينه مما يكي اينكه مماثله عرفي است -

هاي  نظير اين يعني عرف بگويد شبيه همان است. واال دقت ضربه بزنيد، نظير همينتوانيد  ميكردند شما 

 عقلي اينجا الزم نيست،
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توانيد  ا ميگويد به همان ميزان شم وقتي مي ،هم مماثله كمي است و هم كيفيدوم اينكه مماثله  -

سالح كذايي در جنگ در جبهه به كار بردند،  ها آناگر  ،هم در كيف بكنيد هم در كم است مثل به مقابله

 .به كار ببريددر شكل عرفي آن ح در همان كم و كيف توانيد همان سال شما مي

 سؤال:؟

كه در نكته  را زده است. جماعتي الً صدام آمده گرمسارشود. مث در همان حدود جايز ميجواب: 

در مقام جنگ نيست،  آمدند واز آنجا اي  هواال اگر عد ي مجموعه بايد در مقام جنگ باشنديعن قبل گفتيم

 .گيرد مي ها بود كه اين قاعده آن را اين ن شبهه در زمان جنگ واي .معلوم نيست آن را بگيرد

اي  هقصاص هم ادله خاصتفاصيل قضيه فقط همين عنوان نيست عناوين ديگر هم وجود دارد. در 

 ولي در خود روايات چيزهايي آمده كه دقت را باال برده است. هم دارد،

 ادامه ادله قرآني
اين آيه اول بود كه حد و روايات يك مقدار آمده است ولي آيه باشد مماثله عرفي كافي است. 

 -.كنم ميدهم و مروري  آدرس آيات را مي-روشن شد.  يا تااندازه حدود آن

 نحلسوره  126آيه دوم: آيه 
 لَئنْ و -بِه عوقبتُم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتُم إِنْ و«است سوره نحل  وشش صد و بيستآيه دوم آيه 

رْتُمبص ورٌ لَهابِرِين خَيلصكه  است مثل به مقابلهدفاع مشروع يا جواز اين هم از آيات  )126(نحل/» ل

دادند،  كردند و شكنجه مي اين مربوط به كفار است كه مسلمانان را اذيت مي جايز استمعاقبه گويد  مي

ها محفوف  و مجازات مثل به مقابلهكنيد به همان اندازه باشد. البته اكثر آيات  مي گويد شما اگر مجازات مي

اگر گذشت كنيد بهتر است.  حال ندرعي »للصابِرِين خَيرٌ لَهو صبرْتُم لَئنْ«گويد  به چيزهايي است كه مي

هم شبيه آيه قبل است.  كند و بسياري از نكات آن مي مثل به مقابلهاين هم از اين آيه كه داللت بر جواز 



 ٢١٤٥ �ماره ثبت: 

9 

شد  مي كرديم بحث مستقل مي البته اگر وجود دارد؛كه گفتيم در اين آيه هم اي  هتقريباً عمده هفت هشت نكت

 ن اندازه كافي است.ت، ولي به همينكات جديدتري هم گف

 حجسوره  60 هيآسوم: آيه 
 إِنَّ اللَّه لَينْصرَنَّه علَيه بغي ثُم بِه عوقب ما بِمثْلِ عاقَب منْ و ذلك«شصت سوره حج است.  بعد آيهآيه 

اللَّه فُولَع رساند. البته مدلول  را مي مثل به مقابلهاين هم به داللت التزامي جواز معاقبه به مثل و  )60(حج/»غَفُور

 يك دفاع مشروع اقدام كرد عنوان بهاو  علَيه بغي بعد كرد مثل به مقابلهي كه اقدام به مطابقي آن اين است كه كس

گويد  مي طرف مقابل هم رها نكرد و ادامه داد، »علَيه بغي«ولي بعد  دفاع بكنداش  خانه ، شهر ياكه از خود

رَنَّهنْصلَي است و كار درستي انجام داده  او ضرري نكرده كه در مقام دفاع برآمده كند ، خدا او را ياري مياللَّه

و معاقبه به مثل را افاده  مثل به مقابلهجواز هايي كه در نكات آيه اول گفتيم  در همان چارچوب هم اين آيه است.

 كند. مي

 سوره شوري هوس چهلتا  ونه سيت آيا :آيه چهارم
 هم الْبغْي أَصابهم إِذا الَّذينَ و« :فرمايد كه مي سوره شوري است وسه چهلتا  ونه سيآيه چهارم آيات 

 بعد انْتَصرَ لَمنِ و  الظَّالمينَ يحب ال إِنَّه اللَّه علَى فَأَجرُه أَصلَح و عفا مثْلُها فَمنْ سيئَةٌ السيئَةِ جزَاء و  ينْتَصرُون

هظُلْم كما فَأُولئ هِملَينْ عبِيلٍ ما. سبِيلُ إِنَّملَى السينَ عونَ الَّذمظْلي النَّاس غُونَ وبي يضِ فرِ الْأَرقِّ بِغَيالْح كأُولئ 

ملَه ذابيم عأَل  نْ ورَ لَمبص إِنَّ غَفَرَ و كنْ ذلزْمِ لَمورِ عهمه اين آيات همراه با عفو و  )43-39(شوري »الْأُم

 ها آنظلمي كه به  »ينْتَصرُون هم الْبغْي أَصابهم إِذا«يكي خود  كند داللت بر بحث ميآيه دو سه مورد ر است. بص

 السيئَةِ جزَاء ور نقطه دوم آيه است كه ت و مهم آيند برميدفاع و غلبه بر خصم  وها در مقام پيروزي  اين شود و مي

اين هم به حقوق ظهور و انصراف مثل آن است. اي  هجزاء كار بدي كه كسي با شما كرده است سيئمثْلُها  سيئَةٌ

، كه سيئهداريم الناسي در آن است. آياتي  هاي حقوق كند و جنبه مي، ايذاء زند ميالناس و اموري است كه اضرار 
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مورد آيه با بحث ما ربط اين  هم مانعي ندارد.بشود  ، ولي اين مربوط به اين دنيا است،است سيئه مثل آن

كسي بعد از اينكه  )42(شوري/» سبِيل منْ علَيهِم ما فَأُولئك ظُلْمه بعد انْتَصرَ لَمنِ و« :فرمايد ميدارد. بعد 

مشكلي ندارد. اين آيه سه جمله دارد كه به كارشان درست است و  ،آيد برميظلوم شده در مقام دفاع م

ها است كه جواز مقابله با مثل را در حقوق الناس  سيئه مثل ،بحث ربط دارد و عمده آن همان جزاء سيئه

 كند. افاده مي

 سؤال:؟

 كرد و بعد كرده، كار جايزي بوده است. اگر كسي اين كار مي دهد كاري كه مي نشان ميجواب: 

شود كارش كار جايز است. به داللت اقتضا و التزام  كند. معلوم مي تجاوز به او شد، خدا به او كمك مي

با يك تفاوتي كه بعضي مشترك است رساند. نكاتي كه در آنجا گفتيم با اين آيات  جواز آن كار را مي

 دارد.داللت مطابقي است، بعضي داللت التزامي 

 نساءسوره  148 آيهپنجم: آيه 
در ابتداي ورود در  كه )148(نساء/» ظُلم منْ إِلَّا الْقَولِ منَ بِالسوء الْجهرَ اللَّه يحب ال«آيه پنجم، 

را خدا منع كرده است اال من  الْقَولِ منَ بِالسوء الْجهرَدو سه روز اين آيه را بحث كرديم كه  سبمباحث 

اين  .ت نه نكته تقريباً شبيه هم بودندآن آيات در هش قبل دارد، آيات غيراي  هظلم، اين آيه يك نكته ويژ

بحث كرديم و اختالف جدي با  »ظُلم منْ إِلَّا الْقَولِ منَ بِالسوء الْجهرَ اللَّه يحب ال« مفصل از حيث را آيه

منع را گفتيم هر قول بدي و را شامل شديم  اطالق آن ماكه عليه داشتيم  اهللا رحمهمرحوم آقاي تبريزي 

گرفت. اعالم و  ولو كذب، افتراء، همه را مي اين است كه هر سوء از قولي ظُلم منْ إِلَّاكند ظاهر اوليه  مي

 در ظاهرمظلوم واقع شده است و  كه مگر براي كسي اي سوء و سخنان ناصحيح ممنوع استه اظهار قول

 هم ي اهللا حقكه آن وقت شامل قول سوئي كه در آن يك جهت  اين استثنا باشدشايد يك اطالقي در 
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است چنين هم در آن است. اين هم در استثنا ولو اينكه ممكن  اهللا حقو اهانت كه جنبه  سبمثل  بشود، هست،

 اطالقي به ذهن بيايد.

 سؤال:؟

فرق اين آيه با آيات  »ظُلم منْ إِلَّا لِالْقَو منَ بِالسوء الْجهرَ اللَّه يحب ال«سوء من القول است. جواب: 

اما اين دارد  دارد؛ الناس حقكه همه ظهور در  »عوقبتم« »اعتدي عليكم«گفت  قبلي اين است كه آن آيات مي

كه آدم  »ظُلم منْ إِلَّا«كند  بعد از همين استثنا مي باشد الناس حقباشد يا  اهللا حقه جنب »الْقَولِ منَ بِالسوء الْجهرَ«

در مقام اينكه اال من ظلم انصراف بگوييم منتها بايد  را داشته باشد؛ »الْقَولِ منَ بِالسوء الْجهرَ«تواند  مظلوم مي

 الناسي حقتواند اين كار بكند به اين است كه مظلوم در مقابل كسي كه ظلم به او كرده از حيث  مظلوم مي

و دارد  الناس حقانصراف به  دقت بكنيدولي  ،ظهور اوليه آن اگر اطالقي باشدا تواند اين اقدام را بكند و لذ مي

 پذيرش قول مطلق و اطالق در آن مشكل است و لذا اين هم در همان حدود است.

 بقرهسوره  176 آيهششم: آيه 
 176بگويد اين آيه چه ربطي با اينجا دارد. آيه  كسيآيه ششم آيه قصاص است كه ممكن است ابتدائاً 

 لوليه جعلْنا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ منْ و«آيه مشهور قصاص داريم  سه آيه مشهور قصاص است سوره بقره

سوره بقره  176. آيه ششم آيه تر است مطلق گفتيم نسبت به قصاص مي حال تابهآياتي كه  )33(اسراء/»سلْطانا

 فَمنْ  بِالْأُنْثى  الْأُنْثى و بِالْعبد الْعبد و بِالْحرِّ الْحرُّ  الْقَتْلى في الْقصاص علَيكُم كُتب آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«كه  است

يفع نْ لَهم يهأَخ شَي ء فَاتِّباع رُوفعبِالْم و أَداء هسانٍ إِلَيبِإِح كذل يفنْ تَخْفم كُمبر ةٌ ومحنِ رفَم تَدىاع  دعب 

كذل فَلَه ذابع يمأَل  و ي لَكُمصاصِ فياةٌ الْقي يا حالْأَلْبابِ أُول لَّكُماين آيه هم  )179-178(بقره/» تَتَّقُون لَع

طالقي در آيه اول نيست كه در اين آيه مربوط به قتل است. ا مثل به مقابلهاست منتهي اين  مثل به مقابلهمربوط به 

بگوييم دهد. مگر اينكه  توضيح مي بعد جزئيات را »الْقَتْلى في الْقصاص علَيكُم كُتب«گويد  چون آيه مي بگوييم
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»و ي لَكُمصاصِ فياةٌ الْقي يا حاطالق دارد، يعني بگوييم قصاص در اينجا همه حقوق الناس  »الْأَلْبابِ أُول

 يا حياةٌ الْقصاصِ في لَكُم و«نجا آورديم كه ممكن است كسي بگويد گيرد. از اين حيث اين آيه را اي را مي

را  داشته باشد الناسي حقري كه جنبه چيزهاي ديگ ياجرح ايذاء، تصاص به قتل ندارد، اخ »الْأَلْبابِ أُولي

 في لَكُم و«اين هم احتمالي در آن است كه گيرد كه اگر كسي اذيت كرده باشد او هم اذيت بكند.  هم مي

البته اطميناني به اين اطالق نداريم. بعيد نيست  اطالق داشته باشد، »الْأَلْبابِ أُولي يا حياةٌ الْقصاصِ

 .قصاص يك نوع ظهور در بحث قتل و جرح داشته باشد

 مائدهسوره  45 آيههفتم: آيه 
 در تورات)فيها ( علَيهِم كَتَبنا و«فرمايد  سوره مائده مي 45آيه  آيه ديگر قصاص است كهآيه هفتم 

اين  » قصاص الْجرُوح و بِالسنِّ السنَّ و بِالْأُذُنِ الْأُذُنَ و -بِالْأَنْف الْأَنْف و بِالْعينِ الْعينَ و -بِالنَّفْسِ النَّفْس أَنَّ

آيه قبلي فقط  بيشتري دارد؛ از دو جهت شمول بقره 178آيه  وسوره مائده  45آيه شريفه نسبت به آيه 

 الْأَنْف و بِالْعينِ الْعينَ«نقص اعضا است،  و هم عهم قط »بِالنَّفْسِ النَّفْس«اين آيه هم قتل است  تل بود،ق

بِالْأَنْف- بِالْأُذُنِ الْأُذُنَ و نَّ ونِّ السهايي است كه  ها را قطع بكند و شمول ديگر آن جراحت كه اين »بِالس

 الْجرُوح و«فرمايد  مي زند مياي  هلطم ،كند زخم مي ،زند مياي  هكند. ضرب هم نمي قتلشود كه  وارد مي

يعني در محدوده قتل و قطع اعضا و ؛ گويد كه اين آيه قصاص را در اين سه محدوده مي » قصاص

مصداق و اما ؛ در همين محدوده است اين هم شمول ندارد و شود و ديگري وارد مي هايي كه به جراحت

داشت كه ممكن است بگوييم اطالق دارد. اگر اطالق  الْقصاصِ في لَكُم و آيه قبلي قتل بود ذيل آن مورد

 يا حياةٌ الْقصاصِ في لَكُم و«جرح نگوييم، نسبت به قتل و قطع و  مثل به مقابلهآن را نسبت به همه موارد 

نظير آيه ششم  »سلْطانا لوليه جعلْنا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ منْ و«گيرد. آيه  ميآن را احتماالً  »الْأَلْبابِ أُولي

 ها آناولياي  هايي كه حق اين قصاص را دارند آنگويد  منتها مي است كه مربوط به قصاص در قتل است

بكنند. در قتل چون  مثل به مقابلهتوانند  اصي كه مورد ستم قرار گرفتند، ميهستند، چون خود اشخ
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آيه اول را كمي بيشتر است كه  مثل به مقابلهآيه در بحث  7اين  به اولياي دم دادند.خودشان نيستند، اين حق را 

اين آيات  بقيه هم چون بحث مستقل فعلي ما نيست در اين حد از آن عبور كرديم. از مجموع بحث كرديم

ايي كه به ه در جنگ و تعدي و تجاوزها، مقاتله مثل به مقابلهو جرح و  شود كه قصاص در قتل و قطع فاده مياست

ها موارد قدر متيقن از اين مجموعه آيات است كه آن دو سه آيه اخير بيشتر  اين شود، صورت جمعي وارد مي

ها است.  در دفاع و اين مثل به مقابلهقصاص در قطع و قتل و جرح بود آيات ديگر غالباً در دفاع مشروع و 

ص يا جمعيت اشخا الناس حقتواند بگيرد در حقوق الناس است؛ آنجايي كه  ا حداكثر چيزي كه ميه اطالق اين

عجين  الناس حقو  اهللا حقباشد يا  اهللا حقكامل  طور بهاما اگر  ورد تعدي و تجاوز قرار گرفته استماي  هجامع يا

يعني كسي فحشايي نسبت به كسي مرتكب شده است بگويد او هم  جايز بكند آن راتواند  نميآيات  باشد اين

 كند. آن را تجويز نمياين آيات ي است كه طبيع منكر را انجام بدهد، ياتواند همان فحشا  مي

اين مجموعه در همين حد است، اگر  داللت .ها باشد اص و انسانمالك اعتداي علي اشخجايي كه  بيشتر

ولي  كه نكات تكميلي اينجا بودرفتيم  ميهاي ديگر  در دفاع مشروع و بحثاين داشتيم  به بحث مستقل راجع

كذب يك در ؟ ستچي سبسؤال است كه  اين مهم استآنچه اندن آيات بعد از خوكافي است.  همين اندازه

ها  هاي ناروا و توهين ها و نسبت ها و قذف شود در اهانت آيا مي ،كرد مثل به مقابلهشود  است كه نمي ي اهللا حق

و غيبت چون  سبكه بگوييم  سؤال متمركز در حل اين نكته است شود؟ پاسخ به اين كرد يا نمي مثل به مقابله

از اينكه ممكن است  نظر قطعبا  وجود دارد ي اهللا حقدر اينجا  الناس حقاهانت است، غير از حق اشخاص و 

تواند آن را  اگر اين را بگوييم اين آيات نمي دارد؛ اللهي حقيك جنبه  بماهواهانت  ،اهانت براي او مهم نباشد

و لرسوله و  ةو هللا العز«و عزت مؤمن عزت خداست  ظاهر روايات اين است كه آبروي مؤمنو شامل بشود 

اال اضالل نفسه، اجازه نداده را خوانديم كه خدا همه چيز را براي مؤمن اجازه داده  كه روايت آن »منينؤملل

يعني اگر كسي  است؛ مؤمن جزء چيزهايي است كه مال خدا نفس عزتدهد  را خوار كند. اين نشان مي خود

كه ظهور  جهت ازاينو اعتداي علي اهللا هم كرده است  عالوه بر اعتداي علي الناس درواقعكرد به اهانت اعتدي 



 ٢١٤٥ �ماره ثبت: 

14 

شود. وجهي كه  نمي سباست، ممكن است بگوييم اين آيات شامل بحث  يالله حقاين روايات در بعد 

يد خواهد تأك مي درواقعاست  اهللا حقگويد  بگويد رواياتي كه مي و توجيه كند ين كه كسيعرض كرديم ا

آن  اين را بگويد ر كسياگ وجود دارد،مستقلي در اينجا  اهللا حقنه اينكه واقعاً يك  بكند الناس حقبر 

و غيبت كرده جايز است و اما اگر كسي  سبو غيبت در مقابل ديگري كه  سبتواند بگويد  وقت مي

 به است، ظاهراً نشود اين را پذيرفت. اهللا حقها  اين است كه اين ها آنبگيرد كه ظاهر  ظهور آن روايات را

اهانت به  است، يعني كسي كه اهللا حقاين است كه اين يك و آيات آيد كه ظهور اوليه روايات  مي نظر

مستقلي در اينجا است كه آن را هم هتك كرده و در  اهللا حقيك  نيست، الناس حقفقط  كند ديگري مي

شود انسان اطمينان به اين پيدا بكند  نمي از اين آيات گوييم مي جهت ازاين .راهي ندارد مثل به مقابله اهللا حق

صلي اهللا علي محمد و آله  و؛ كنيم ميبحث  كه هستجايز است، اما رواياتي  سبدر مقابل  سبكه 

 االطهار
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