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107

/
ي
الم
اس
ت
وم
قا
رم
د
ل
مث
به
له
قاب
لم

ص
ها
گا
جاي

 مثل در مقاومت اسالميبه جايگاه اصل مقابله

1خواه جواد حسينى سيد

2مهد� مقداد� داود�

 چكيده
ازبه اصل مقابله و غارت بيگانگـان همـواره يكـي در برابر تجاوز و دفاع هوشمندانه مثل

و دكترين دفاعي محور مقاومت است  مثل مبنايبه آيا محور مقاومت براي مقابله. اصول
ـ قرآني دارد؟ آيات متعددي  رو به سه آيه مثل آمده كه نوشتار پيشبه دربارة مقابلهفقهي

و ستمگر بايد. پرداخته است و متجاوز در برابر دشمن خائن حاصل پژوهش آن است كه
و جامعة اسالمي دفـاع شـود  و آبروي مسلمانان و جان از مال در پاسـخ. مقابله كرد، تا

در سرزمين خود نيست و حملـه؛ بلكـه چـه تجاوز ديگران، دفاع لزوماً تنها بـسا هجـوم
و حياتي دشمنان صحيح است كردن به زيرساخت  مثـل بـه همچنين مقابلـه. هاي نظامي

و با توجه بـه عمـل دشـمن، بـر همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجيده مي  شود
و افـراد همان روش پاسخ داده مي  شود؛ مگر آنكه به آسـيب رسـاندن بـه غيرنظاميـان

بر صلح است؛ مگر درصورتي.دطرف بينجام بي كه خيانـت، حملـه يـا پس منطق اسالم
بر ضد مسلمانان صورت بگيرد و بـا. جنگي ـ تحليلـي اين تحقيـق بـا روش توصـيفي

و نقلي به دنبال آن است تا ادلة مقابله بهره از منابع عقلي از ديدگاه قرآنبه گيري مثل را
در فقه مقا و نتايج آن را . ومت عرضه نمايدو فقه بررسي كند

.مثل، اسالمبه صلح، دفاع، مقابله:واژگان كليدي

دالملل،ي روابط بينادكتر.1 و  sj.hoseini@gmail. comانشگاه؛ مدرس حوزه
 mehdimeghdadi69@gmail.comسطح چهار حوزه، پژوهشگر حوزة علمية قم؛.2

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و زمستان(چهاردهم، شماره هفتمسال )1399پاييز

 20/03/1400: تاريخ دريافت
 03/07/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و مباني انديشه و بنيادي بر يك سلسله اصول و بر اساس هر تشكل اي استوار است

و حركت خـود را مـشخص مـي  و كارايي فلـسفة وجـودي محـور. كنـد آن اهداف

و شـكوه مـ  و سـربلندي سلمانان در برابـر مقاومت اين است كه در راسـتاي عـزت

و دشمن را از تجاوز به حريم مرزهاي اسـالمي بـاز دارد  . دشمنان اسالم گام بردارد

و فعاالنـه در برابـر دشـمن اسـت؛ يكي از مباني محور مقاومت، مقاومت قهرمانانـه

و گونه به و توانـايي اي كه دشمن را از عمل خصمانة خود عقب براند تـا حاكميـت

. نمايان كندقدرت اسالم حقيقي را 

ميبه درواقع محور مقاومت از اصل مقابله . كنـد مثل به عنوان سپر دفاعي استفاده

هاي اين پژوهش آن است كه مسلمانان براي دفاع از خود در برابـر ترين پرسش مهم

و سياسي دشمن تا چه اندازه حق آسيب زدن به دشـمن را  و اقتصادي هجوم نظامي

و زمان دفاع  در بـه بر چه اصولي استوار است؟ دليل اصل مقابلـه دارند؟ كيفيت مثـل

رو در سـه ها، نوشـتار پـيش قرآن چيست؟ براي رسيدن پاسخ مناسب به اين پرسش 

ميبه گانة اصل مقابله قسمت به بررسي آيات سه  را مثل و در هر قسمت، آيات پردازد

. كند با دو رويكرد تفسيري، فقهي عرضه مي

و شيوهبه البته دربارة مقابله هايي عرضـه شـده اسـت؛ هاي آن مقاله مثل در اسالم

حقـوق مجلـة» اثر حسين هوشمند فيروزآبادي«مثل در قرآن؛به قاعدة مقابله«همانند 
محمـدجواد سـيادتي؛ نوشتة سيد» مثل از طريق حرامبه بررسي فقهي مقابله«، اسالمي

مث«، فقهمجلة  و قاعدة مقابله با و احمـد واگرايي دفاع مشروع ل به قلم وحيد نكونام

اي ممنوعيت فقهي استفاده از سالح هسته«، هاي فقهي پژوهشآبادي، نشريةده حاجي

و سيدبه در شرايط مقابله محمـد علي مثل؛ نگارش محمد ابراهيم الهيان، مجتبي الهيان

و كتب آسمانبه مقابله«، هاي فقهي پژوهشيثربي در مجله  »يمثل از نظر عقالي عالم

و پاسدار اسالم فضل در مجلة تحقيق بني و موارد مشابه ديگـر كـه تنهـا بـه جنـگ

و در آنها مقولة مقابله سالح و حمالت مسلحانه پرداخته مثل بـابه هاي كشتار جمعي

از همـين رو امتيـاز ايـن. نگاه مقاومت اسالمي در عرصة جهاني ديده نـشده اسـت 

و  مثـل در مقاومـت بـه اكاوي قاعدة مقابلـه پژوهش نسبت به كارهاي مشابه موجود،
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و ايـن قاعـدة فقهـي در امـور و قصاص است و محدود نبودن آن به جنگ اسالمي

و نظامي بررسي مي . شود سياسي، فرهنگي، اقتصادي

 مثلبه مقابله.1

و مواجهه» مقابله« و مثـل،)، ذيل واژه 1377دهخدا،(است در لغت به معناي رويارويي

م و نظير به معناي و همتا مثل به معنايبه پس اصل مقابله. است)همان، ذيل واژه(انند

در مثل بيانگر قانون كلـىبه در اصطالح، اصل مقابله. رويارويي با عمل مشابه است 

بر اساس اين آية شريفه، هر كسى كه به ناحق بـه حـريم. رويارويى با متجاوز است

و گرفتن حق خود مقابلـه تواند ديگرى تجاوز كند، ديگرى مى  مثـل بـه در مقام دفاع

و قصاص، فـروع متعـددى از اين قانون كلى در باب. كند هاى جهاد، غصب، حدود

در استخراج شده است؛ مانند جواز تقاص از مـال غاصـب بـه مقـدار غـصب  شـده

و عدم جواز آن به بيشتر از مثل، عدم  صورت برنگرداندن مال، جواز قصاص به مثل

ق  و جـواز پيكـار بـا دشـمن در جواز صاص در صورت نبود امكان آن به مقدار مثل

جمعـى از پژوهـشگران،(هـا هاى حرام در صورت مبادرت او به جنگ در ايـن مـاه ماه

ج1426 ص1ق، ،163(.

 مقاومت اسالمي.2

)� َيا 	يها �Oين rمنو� �ص �� �صابر�� �+�بطو� َ ُ َُ َِ ِ ُ ِ ْ ُ ََ ِ �
َ

َ�يقو� �هللا ُ � لعلك� َ َMَم يفلحو ُ ِ ْ ُ اسـاسبر.)200:بقره()ْ

و پيروزى مسلمانان اسـت، همـان اسـتقامت،ه آنچ،اين آية شريفه  ضامن سربلندى

و ايستادگى در برابر حوادث است كه درحقيقت ريشة اصلى هرگونـه پيـروزى  صبر

و معنوى است  و اين جمله به مسلمانان دستور آمـاده. مادى بـاش در برابـر دشـمن

و سرحدات كشورهاى اسالمى مي مراقبت همي  دهد تا هرگـز گرفتـار شگي از مرزها

و مراقبـت هميـشگى حمالت غافلگيرانة دشمن نشوند، نيز به آنها دستور آماده  باش

و هوس مي در برابر حمالت شيطان مكارم شيرازي،(دهد تا غافلگير شوند هاى سركش

ج1374 ص3، .)534ـ 533،

د فاعى است؛ ولى گاه مسائل دفـاعى، تهـاجم را طبيعت جنگ در اسالم، طبيعت

مثالً، همان مسئلة دفاع از مظلومان در بند يا به تعبير امروز، مداخلة. كند ضرورى مى 
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بشردوستانه، گرچه در ظاهر شكل تهاجمى دارد؛ اما درواقع دفاع از گروهى است كه

و دفـاع تحت ستم واقع شده  و جزئى از جامعة بزرگ انسانى هـستند  از آنهـا بـر اند

و مؤمن الزم است ديگر انسان ج1386همو،(هاى متعهد ص2، .)ا45،

و موضوع وضعيت . ساز تصوير مناسب از مقاومت اسـت شناسي مطلوب زمينه شناسي

مي در دوراني كه مرز شـود كـه يهـود در بحـث ها برداشته يا ضعيف شده است، مشاهده

و سياست جهان حضوري بدون مرز   دارد؛ بنابراين اگر بخـواهيم مقاومـت اقتصاد، امنيت

گمـان الزم اسـت شناسي كنيم، بـي را طراحي كنيم يا اگر بخواهيم براي مقاومت موضوع

ماهيت مقاومت در چنين زمـاني نبايـد تنهـا دفـاع. خوبي بشناسيم اوضاع جهان را نيز به 

ـ  و نظامي باشد؛ چراكه حمالت نظامي تنها بخشي از هجوم مشركان بر اي ن كـشور عادي

و فرهنگي است. مظلوم است نگاه مـا بـه. بخش ديگري كه اهميت دارد، حملة اقتصادي

از اگر امروزه استكبار جنبة تمـدني يافتـه كـه مجموعـه. بعدي باشد استكبار نبايد تك  اي

و نظامي را در اختيار دارد، مقاومـت نيـز بايـد هماننـد آن باشـد   امور فرهنگي، اقتصادي

و فلسطين در آينه فقه مقاومت«، نشست 1399نعيميان،اهللا ذبيح:ك.ر( .)»قدس

:توان از منظر مختلف مطرح نمود بنابراين مقاومت اسالمي را مي

مقاومت فردي در برابر تجاوز كه فرد از جان خود، نـاموس يـا از امـوالش) الف

يا دفاع مي  بـه مقاومت فـردي در برابـر تجـاوز«كند كه اين همان باب دفاع مشروع

و ناموس  نظر دارند كه دفاع بايـد فقيهان در رابطه با اين نكته اتفاق. است» جان، مال

مي از مرتبة آسان  شود، بايـد تر آغاز شود؛ براي نمونه اگر خطر دشمن با هشدار دفع

به آن بسنده كرد؛ وگرنه بايد شدت آن را بيشتر كرد؛ مانند استفاده از سـالح بـه ترتيـب 

و سخ .ترتآسان به سخت

مقاومت جمعي در برابـر حـاكم ظـالم مفـسد مـستبد يعنـي مقاومـت در برابـر)ب

مي. هاي ستمگر است حكومت و نظام سياسي حاكم را بيان . كنـد مؤلف تقابل مشروعيت

و رابطـة منفـي ميـان مـشروعيت واقعيـت بايد پرسيد وظيفة مسلمان در برابر اين تقابل

د  برخـي طرفـدار: انـدو ديدگاه متفاوت بيان كـرده سياسي چيست؟ فقيهان در اين مسئله

و برخي معتقد به مقاومـت در برابـر آنهـا هـستند كـه هريـك از دو  سازش با نظام ظالم

و ايـن پيش از فقه سازش. ديدگاه توضيح داده شده است  كارانه، فقه مقاومـت قـرار دارد

و بنيا هايي است كه گاهي در دوران حاكمان بني فقه عامل اساسي انقالب  عباس سـر ميه
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مي بر مي و تخت آنان را به لرزه و تاج تـرين مبـاني فقهـي مقاومـت مهـم. انداخت آورد

از عبارت ب)60:نـساء:ك.ر(وجوب جهاد با طاغوت در قـرآن) الف: اند كفـرورزي بـه)؛

ج)256: بقره:ك.ر(طاغوت  د)113: هود:ك.ر(نهي از تكيه بر ستمگران)؛ با)؛ وجوب جهاد

هـطا .:بيت وجوب جهاد با طاغوت در سيرة اهل) غوت در احاديث؛

و نفوذ بيگانگان كافر بر كـشورهاي مـسلمان)ج مقاومت جمعي در برابر اشغال

جوامع اسـالمي معاصـر بـه دو فقـه نيـاز. مقاومت جمعي در برابر اشغالگري است 

و فقه حكومتي: دارند : ماننـد هـايي فقـه مقاومـت پاسـخگوي پرسـش. فقه مقاومت

و تفـاوت و وجوب عيني يا كفايي آن، اقسام مقاومـت مشروعيت مقاومت مسلحانه

و دليـل شـرعي  و وجوب يا يكي بودن آنها از نظر حكم شـرعي آنها در مشروعيت

و مسائل زيادي از اين قبيـل اسـت  و عقل مـا دو نـوع. آنها از كتاب، سنت، اجماع

و مقاومت خارج: مقاومت داريم  هاي مقامت داخلي در برابر رژيم.يمقاومت داخلي

و ستمگري است كه با بهره  و ستمگري بر كـشورهاي فاسد گيري از خشونت، ترور

و مقاومت خارجي كه در برابر اشغالگري قرار دارد اسالمي مسلط مي  از. شوند هريـك

.)1398 آصفي،:ك.ر(.اي دارند اين دو مقاومت نيز مبناي فقهي ويژه

 مثلبه بررسي تفسيري آيات اصل مقابله.3

 آية اعتدا.3ـ1

َ�لشهر �aر�. بالشهر �aر�. ��aرماC قصا¡ فمن �قتد\(آيه شريفة ٌْ ْ � ْ �
ِ ِ
َ َُ ِ ُ ُ َ ُُ َ َْ ْ ْ

ِ فِ َ عل�يكم َْ ِاقت�د�� علي�هَ َ َ َُ ْ

َبمثل ما �قتد\ ْ َ ِ
ْ ِ ُ عليكم ��يقو�ِ � َ ْ َ َ�هللا ��علمو� 	M �هللاَ َ� َ ُ َ ْ َ مع �لمتق"َ ِ � ُ َْ .)94:بقره()َ

و( و با شما جنگ[ماه حرام در برابر ماه حرام اگر دشمنان احترام آن را شكستند

ر حرمت]مثل كنيد؛ زيرابه كردند، شما نيز حق داريد مقابله  و]نيز[ا ها  قصاص اسـت

و از خـدا بپرهيزيـد هركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى كنيد

).و بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است]روى نكنيد كه زياده[

 اعتداةآيشأن نزول

:اند شأن نزول اين آيه را به سه صورت بيان كرده

و يارانش به مكه باآنكـه زماني كه قريش در سال ششم از رفتن رسول اكرم.1
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و آنان را به بازگشت به مدينه واداشتند، به سبب احرام بسته بودند، جلوگيرى كردند

و پيروزي به خود مى  از اين قدرت رو خداوند به مسلمانان در سال هفتم اين باليدند؛

و قـصاصى باشـد از  و انجام عمره داد تا جبـران و امكان داخل شدن به مكه توفيق

و عبدالرحمن بـن. اش واقع شده بود در سال گذشته آنچه  زيـد، قتاده، ضحاك، ربيع

و از ابن عباس نيز همين وجه نقل شده است اين وجه را گفته قصاص» حرمات«. اند

و حـرام اسـت؛ جـز است؛ يعنى جنگ براى مسلمانان در ماه  هاى حرام جايز نيست

و مقابله . باشدمثل با مشركانبه اينكه به صورت قصاص

ذي» حديبيه«مشركان در سال انعقاد پيمان.2 هـاى حـرام قعده كه يكى از مـاه در ماه

و هنگامى كه مسلمانان خواستند براى انجام عمره  بود، قصد حمله به مسلمانان را داشتند

و از سويى مايل نبودند در ماه حرام با مشركان پيكار كننـد، ايـن آيـه  رهسپار مكه شوند

و  ِ�لشهر �aر�. بالشهر �aر�.(: خطاب به آنان گفته شد فرود آمد َ َْ ْ
ِ
ْ � ْ �

ِ ُ اين ماه حـرام در مقابـل()ُ

آن گونه كه آنان احترام ماه؛ يعنى همان)آن ماه حرام  هاى حرام را ناديده گرفتند، شما نيـز

ٌ� �aرماC قصا¡(: را ناديده بگيريد  ِ ُ ُ َُ  تالفـى] كه حالل شمرده شـده[ يعنى در هر حرامى)ْ

و كسى كه حرمت چيزى را ناديده گرفت، بـا آن مقابلـه مـى و در ايـن جايز است شـود

اند، شما نيز حرمت دانيد، ناديده گرفته هنگام كه مشركان احترام ماهى را كه شما حرام مى 

ِفم�ن(: فرمايـد مـى] بر لزوم برخورد متقابل[سپس براى تأكيد بيشتر. آن را ناديده بگيريد 
َ َ

َ�قتد ْ عليكم\ْ َ ج1412طبرسى،( تا پايان آيه)َ ص2ق ،237(.

مي.3 هـاى عرض كردنـد آيـا در مـاه9كند مشركان عرب به رسول اكرم حسن نقل

منظور مشركان اين بود كه وقتـى. بلى: حرام از جنگ با ما ممنوع هستيد؟ حضرت فرمود 

ا هاى حرام با آنها نمى مطمئن شوند مسلمانان در ماه  ين ماه به مسلمانان حمله جنگند، در

مي. كنند در اين زمان اين آيه فرو فرستاده. كردند مسلمانان پاسخ نخواهند داد آنان گمان

و حرمت اين ماه  و شد كه اگر مشركان جنگ كنند ها را نگه ندارند، بـر شـما نيـز منعـى

ا  و قصاص نماييد؛ مانند آنچه آنها كردند ين وجـه را اشكالى نيست كه به آنها حمله كنيد

ج1405قطب راوندي،(اند گفته» جبائى«و» زجاج« ص1ق، ،337(.1

كنـد بـر مخفى نيست كه آيت مذكوره داللـت مـى«: در تفسير شاهي در معناي اين بخش آيه آمده است.1
و نيز داللـت هاى حرام، وقتى كه ايشان حرمت ماه جواز مقاتله با كفار در ماه  هاى حرام را رعايت نكنند

و تعـدى را كـه واقـع شـود؛ مثـل مدافعـة مى و مكافات مكلف، بر جميع اقسام ظلم كند بر جواز انتقام
و هجوم كفار جهت شكست بي و غير آن محارب ج1362حسيني جرجاني،:ك.ر(ضة اسالم ص2، ،9.(
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آي.3ـ1ـ1  تدااعةتفسير

بر اسـاس ايـن. شدة قرآن است هاي حقوقي از اصول پذيرفته قصاص در همة عرصه

و حقـوقي  و حيثيـت اجتمـاعي، سياسـي اصل، هر چيزي اعم از جـان، مـال، آبـرو

در عرصـة. تقييـد يـا تخـصيص وارد شـود تواند مورد قصاص قرار بگيرد؛ مگر مي

ها اگر در مكان يا زمان مقدسي، حرمت را بشكنند، قـصاص از سـوي شكني حرمت

از ايـن فراتـر. ها شكسته شود مسلمانان نيز جايز است؛ حتي اگر با قصاص، حرمت 

به توانند با همان هركس به هرگونه بر مسلمانان تجاوزي روا داشت، آنان نيز مي گونه

درنتيجـه در اجـرا. پذيري همانند ستمگري نارواسـت له با او برخيزند؛ زيرا ستم مقاب

و زبان نيست؛ هرچند مقصود از اعتداي به  و زمان كردن اين اصل، فرقي ميان زمين

و وسـائل  ج1397جـوادي آملـي،(مثل در اصل مطلب است، نـه در ابـزار ص9، ـ 642،

 كننـده رسيده است، حتماً الزم نيست قـصاص؛ يعني از كسي به وسيلة چاقو به قتل)643

. نيز با چاقو، قاتل را به قتل برساند

و هـاى حـرام را بيـان مـي در اين آية شريفه، خداوند حكـم جنـگ در مـاه كنـد

ِ�لشهر �aر�. بالشهر �aر�.(: فرمايد مي َ َْ ْ
ِ
ْ � ْ �

ِ ُ القعده اسـتو منظور از اين ماه حرام همان ذي)ُ

ك  و9ه پيامبرو همان ماهى بود و مشركان جلوگيرى كردند  در آن قصد مكه داشت

ج1373فاضل مقداد،:ك.ر(. انجاميد» حديبيه«به پيمان ص1، ص؛ اردبيلي، بـي 345، ؛ 309تـا،

ج1405جصاص، ص1، ،325(.

َفمن �قتد\( ْ
ِ
َ ُ عليكم فاقتد��َ َ َْ َ هركس بـه شـما ظلـم: فرمايد اين بخش از آيه مي)...َْ

روي اگرچه كيفر ستم، عدل است؛ ولـي ازآن. توانيد به او ستم كنيد مي كرد، شما نيز 

مي كه در برابر عمل طرف مقابل قرار مي  شود؛ بلكـه گيرد، به همان نام، ناميده ناميده

بي(گذاري يكي از وجوه بالغت است چنين نام ج طوسي، ص2تا، ،476(.

َ��يقو� �هللا( ُ � َ�علمو� 	M �هللاَ�َ � َ ُ َ ْ مع �لْ َ َمتق"َ ِ � و)...ُ  از خدا بترسيد در آنچه به شما امـر كـرده

و بدانيد كه خدا با در كمك كردن به پرهيزكـاران بـا در آنچه از آن نهى نموده است

به معناى)با(»مع«اصل واژة. آنان است يا به عبارتي كمك خدا با پرهيزكاران است 

 منظور همراه بودن كمـك حـق با هم بودن در مكان يا در زمان است؛ ولى در اينجا 

.)همان(با پرهيزكاران است

مي عالمه طباطبايي در نتيجه شـود نتيجه معناى آيه چنين مـىدر: نويسد گيري از آيه
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كه خداوند متعال قصاص در خـصوص، مـاه حـرام را هـم تـشريع كـرده اسـت؛ زيـرا

و  اگـر قـصاص قصاص در تمامى حرمات را تشريع كرده كه ماه حرام يكى از آنهاست

را تشريع كرده، بدان جهت است كه تجاوز در مقابل تجاوز را با رعايت برابرى تـشريع 

مىآن. نموده است  و گاه مسلمانان را سفارش كند به اينكه مالزم طريـق احتيـاط باشـند

و تجاوز به عنوان قصاص، پا را از حد فراتر نگذارند؛ چون مسئلة قـصاص بـا  در اعتدا

و سطو  و خشم و انحـراف از جـادة شدت و ساير قوايى كه آدمى را به سوى طغيـان ت

و خداى متعـال متجـاوزان از جـادة اعتـدال را دوسـت عدالت مى خواند، سروكار دارد

و انتقـام دارنـد بـه محبـت نمى و چنين افرادي بيش از آن احتياجى كه به قـصاص دارد

و نصرت او محتاج  و واليت تقـواي«: فرمايـد آيـه مـي اند؛ به همين جهت در آخـر خدا

و آگاه باشيد كه خداوند همراه پرهيزكاران است و بدانيد .»الهي پيشه كنيد

را در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه چگونـه خـداى متعـال بااينكـه متجـاوزان

دهـد بـه متجـاوزان تجـاوز كننـد؟ دوست ندارد، در اين آيه به مسلمانان دستور مي 

و تجاوز وقتى مذموم است كه در مقابل اعتداى ديگـران پاسخش اين است كه اعتدا 

و خالصه تجاوز ابتدايى باشد؛ اما زماني كه در برابر تجاوز ديگـران واقع نشده باشد

ج1390طباطبايي،(باشد، در عين اينكه تجاوز است، ديگر مذموم نيست  ص2ق، ،63(.

ة راسـت تـو هر كس كه به رخسار«گويد اسالم برخالف مسيحيت كنونى كه مى

،)39انجيـل متـى، بـاب پـنجم شـماره(» تپانچه زند، رخسارة ديگر را به سوى او بگردان

و چنين دستورى نمى و جسارت ظالم دهد؛ چراكه اين دستور انحرافى باعث جرئت

تجاوزگر است؛ حتى مسيحيان جهان امـروز نيـز هرگـز بـه چنـين دسـتورى عمـل 

و كمترين تجاوزى را با پاسخ نمى ى شديدتر كه آن هم بر خالف دستور اسالم كنند

. گويند است، پاسخ مى

مى: فرمايد اسالم مى و به هركس حق او بايد در برابر متجاوز ايستاد ـ اگر به دهد

تسليم در برابر متجاوز مساوى با مرگ است.ـ به همان مقدار مقابله كند تعدى شود 

ا  جالـب اينكـه آيـه مفهـوم.ستو مقاومت مساوى با حيات است؛ اين منطق اسالم

و به مسئلة قصاص در برابر قتل يا جنايـات ديگـر منحـصر نيـست؛ گسترده اي دارد

و حقوق ديگر را نيز دربر مي  و. گيرد بلكه امور مالى البته اين موضوع با مسئلة عفـو
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گيـرد، خورده يـا پـشيمان صـورت مـى گذشت كه در مورد دوستان يا افراد شكست

ج1374مكارم شيرازي،(. تى نداردگونه منافا هيچ ص2، ،33(.

 آية اعتدا در احكام فقهي.3ـ1ـ2

و عامه، الزم است كاربرد اين آيـات پس از تبيين آية اعتدا از ديدگاه مفسران خاصه

و فقها از اين آيـة شـريفه، چـه در فقه نيز بيان شود كه چه كارايي  هايي در فقه دارد

. اند هايي كرده استفاده

ط ـ بـر شيخ ـ افزون بر اثبات قاعـدة اتـالف و ابن ادريس حلي به اين آيه وسي

ج 1387طوسـي،(انـد مثلي يا قيمي بودن ضمان نيـز اسـتدالل كـرده  ص3، شـيخ.)60،

و تبيين معناي واژة  مي» مثل«طوسي در شرح والمثـل مـثالن،«: نويسد در آية شريفه

ل א�:� �، ومثل من حيث א�7��Bمثل من حيث  م يكن للعقـار مثـل مـن طريـق، فلما

7��Bج 1407طوسـي،(» א�:� ��، وجب أن يكون له مثل من طريق א� ص3 ق، ر 406، :ك.؛

ج 1419عاملي، ص18ق، و مثل.)53، و شكل ومثل دو نوع است؛ مثل از حيث صورت

در روي كه براي عقار مثلي در صـورت يافـت نمـي از حيث قيمت؛ پس ازآن  شـود،

.»مثليت را از لحاظ قيمت مراعات كردگونه موارد بايد اين

مي: گويد در قطع انگشتان شخص نيز مي يابد اعتدا با قطع انگشتان دست تحقق

ج 1407طوسي،(و شخص به همان اندازه حق قصاص دارد  ص5ق، افزون بر اين.)195،

و مستندات قاعدة  نيز همين آيـة شـريفه» اتالف«از نظرگاه شيخ طوسي يكي از ادله

بي(. است ج همو، ص2 تا، ج1387؛ همو، 151، ص3ق، ،60(.

از اين آيه: گويدمي» اعتدا« در استفادة فقهي از آية مجمع البيان عالمه طبرسي در

و تلف كـرد، اين حكم فقهى نيز استفاده مي  شود كه اگر كسى مال ديگرى را غصب

قي  و اگر مثـل نـدارد، و مانند دارد، مثل آن را بدهد مـت آن را بپـردازد بايد اگر مثل

بي:ك.ر( ج طبرسي، ص2تا، .)، تفسير آيه515ـ 513،

مي در ذيل اين آيه دربارة بهره مسالك االفهام صاحب كتاب : نويسد گيري فقهي از آن

 علـى ضـمان الغاصـب للمغـصوب &א;� �D א� :א;� -�C 1א��� يمكن أن يقال انها غير«

فاضل جواد(» استدل أصحابنا على ذلك ووجوب رد مثله أو قيمته على المغصوب منه وبها

ج 1365 ص3، ممكن است گفته شود اين آية شريفه به تقاص اختصاص ندارد؛ بلكه.)101،
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و وجوب رد مثل يا قيمت آن داللت مـي و بر ضامن بودن غاصب در برابر مغصوب كنـد

كنـز كتـابدر.»انـد اصحاب ما نيز در راستاي اثبات اين مطلب به اين آيه استدالل كرده 

مباح بودن قتال با كسانى كـه:شود، بدين قرار است احكامي كه از آيه استفاده مي العرفان

دارند، اعم از كسانى است كه قـبال بـراى مـاه حـرام در ماه حرام، حرمت ماه را نگه نمى 

و جنگ با كسانى كـه  حرمت قائل بودند يا آنان كه قائل نبودند؛ چه اينكه زماني كه قتال

مى ماه حرمت و قتـال بـا هاي حرام را نگه داشتند، جايز باشد، به طريـق اولويـت جنـگ

مى. ديگران جايز خواهد بود  و تعدى كنند، جـايز اسـت؛ قتال كسانى كه تجاوزگر هستند

a��ٌرماC قصا¡(: اند به آن ترتيبى كه آنان انجام داده ِ ُ ُ َُ ْ(.
و در اين ور شد، هنگامى كه كسى به سرزمين مسلمانان حمله قتال او جايز است

چـون وقتـى. شود؛ نه از آن نظر كه خاصيت جهاد اين باشد صورت دفاع واجب مى 

در. شود قتال جايز شد، خواه امام حاضر باشد يا غايب، دفاع واجب مى  وقتى فردى

و او بر نفس خـود ترسـيد،  ميان قومى قرار گرفت كه دشمن به آن قوم يورش آورد

و قصد اين فرد، دفاع از نفس خويـشتن اسـت؛لهقتال اين دشمن حم  ور جايز است

ْفمن �قتد\ عليكم فاقتد�� عليه بمثل ما �قتد\ عليكم(: دهد چون آيه دستور مى َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ
ِ
ْ ِ ِ ِ ُ َ

ِ
َ(.

و ظـالمى به مقتضاى اين آية شريفه، جايز است زماني كه نمـي تـوان از غاصـب

ـ خواه به حكم حاكم مظلمه ـ مـي اى را گرفت تـوان آن را تقـاص يا حتي بدون آن

و فردى كه در مقابل تجاوز متجاوزي دفاع مـى  كـه در تجـاوز كنـد، درصـورتى كرد

مي خود، حدود تعدى را رعايت كند از نصرت خداوند بهره  شود؛ چون خـدا بـا مند

ص1373فاضل مقداد،(اوست  .)345ـ 344،

 آيه سيئه.3ـ2

َ�جز�1 سيئ(: آية شريفة َ ُ َ َ� َة سيئة مثلها فمن عف�ا َ َْ َ َ ُ ْ ِ ٌ َ j �هللاٍ ِ	ص�لح ف�أجر_ َ َ ُ ُ ْ َْ ََ ال ¥�ب �لظ�الِم"ََ َ 5ن�ه ِ � �Z ِ ُ ِ(
و اصـالحو جزاى بدى، بديى؛)40: شوري( اي مانند آن است؛ پس هركـه عفـو كنـد

.نمايد، پس پاداش او بر خداست؛ همانا او ستمكاران را دوست ندارد

آي.3ـ2ـ1 ة سيئهتفسير

كند كه در برابر ستمگر، رفتارى چون رفتار او داشـته حكم مظلوم را بيان مى اين آيه
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و بغى نيست و انتقامى ظلم مى. باشد كه چنين تالفى آيـد در اينجا اين پرسش پيش

و بغـى نيـست، چـرا آيـة موردبحـث آن را نيـز  » ����E«كه اگر تالفى مظلوم، ظلـم

سـيئة سـتمگر قـرار گرفتـه اسـت؛ اند چون در مقابل خوانده؟ بعضى در پاسخ گفته

مي همچنان َفمن �قتد\(: فرمايد كه قرآن كريم در جاى ديگر ْ
ِ
َ ِ عليكم فاقتد�� عليه بمثلَ

ْ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َُ ْ ْ

َما �قتد\ ْ ْ عليكمَ َ ج1390طباطبايى،(1)َ ص18ق، ،94(.

و بد خوانده كه با هـركس چنـان ازاين: زمخشرى در پاسخ گفته رو هردو عمل را سيئه

مى ار شود، ناراحتش مى رفت و مظلـوم هـم بـا كند، ظالم با ظلم خود مظلوم را ناراحت كند

را. انتقام خود ظالم را؛ پس در آية شريفه، حقيقت معناى كلمه رعايت شده  البته اين نكتـه

بيشتر كه در اين صورت عملى نيز گنجانده كه مجازات ظلم ظالم بايد همانند آن باشد، نه 

ج1407 زمخشرى،(رنه عمل زشتى خواهد بود پسنديده است؛ وگ ص4ق، ،229(.

و صلح كنند، پاداشش نزد خداوند است وعـدة. در ادامة آيه دارد كه اگر ببخشد

و اصـالح مـى  از. كننـد زيبايي است به كسانى كه به جاى انتقام، عفـو ظـاهراً مـراد

و پروردگارش را اصالح كند  ق، 1390طبايى، طبا(اصالح اين باشد كه مظلوم بين خود

ص18ج و ظالم بـر خـويش نيز گفته بعضى.)94، اند مراد از اصالح، اصالح بين خود

و اغماض كند است به ج1415آلوسى،( اينكه عفو ص13ق، ،47(.

انـد، از حـد مبادا به خاطر اينكه بعضى از دوستان شـما مـورد سـتم واقـع شـده

و خود مبدل به افراد ظالمى شويد؛ به  خصوص اينكه در جوامعى همچـون بگذرانيد

جامعة عرب در آغاز اسالم، احتمال تجاوز از حد به هنگـام پاسـخ گفـتن بـه ظلـم، 

و مى  جويى جدا شـود بايست حساب يارى مظلوم از انتقام احتمال قابل توجهى بوده

ج1374مكارم شيرازي،( ص20، فرمايـد خداونـد از همـين رو در پايـان آيـه مـي،)465،

. دوست نداردستمكاران را

 قانون مماثلت در اسالم

و عدل است، در امور گوناگون برابـرى آنجا از و فطرت كه قوانين اسالم طبق عقل

:كنيم را با صراحت مطرح كرده است كه ما چند نمونه را در اينجا بيان مى

پس هركس به شما ستم كرد، شما نيز به او ستم كنيد، به مثل آن ستمي كه او بـه شـما كـرده اسـت.1
 ). 194: بقره(
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َفمن �قتد\(* ْ
ِ
َ َ عليكم فاقتد�� عليه بمثل ما �قتد\َ َ َ َْ َْ ِْ

ْ ِ ِ ِ َ َ ْ عليكمَُ َ هركس بـه()149: بقره()َ

و تجاوز كرد، به مانند آن بر او تعدى كنيد  ). شما تعدى

ِ� لهن مثل �NO عليهن بالمعر�¦(* ُِ َْ َ ْ �
ِ ِ� �َ ََ ُِ ُ و براى زنان همانند وظـايفى كـه()228: بقره()ْ

 ). اى قرار داده شده است بر دوش آنهاست، حقوق شايسته

َ�من قتله منكم مت(* َُ ْ َْ ِ ُ َ َ ْ ِعمد� فجز�1 مثل ما قتل من �Sعمَ َ َ َ� َ ِ َِ َُ َْ ٌ َ ً g()عمـد هركس از شـما بـه()90: مائده

و كفاره  ). اش كشتن نظير آن حيوان از چهارپايان است شكارى را در حال احرام بكشد، كيفر

ِ�§M �قبتم فعاقبو� بمثل ما عوقبتم به(* ِ ِْ ُْ ُ ُ ُْ ِْ ِِ
ْ ِ َ َ ْ

ِ  مجـازاتو هرگـاه خواسـتيد()126: نحـل(»َ

 ). كنيد، تنها به مقدارى كه بر شما تعدى شده، كيفر دهيد

:هاى الهى نمونة مماثلت در سنت

� مكر �هللا(* ُمكر�� َ َ َُ و خداوند چاره()54: عمرانآل()َ  ). جويى كرد دشمنان نقشه كشيدند

LَاQعوM �هللا(* َ ُ ْ �هو خاQقهمِ ُ ُ ُِ َ ر مى]منافقان[)142: نساء()َ ا فريب دهند؛ خواهند خدا

مى حالى در  ). دهد كه او آنها را فريب

5ُنما ©ن مستهز¨(*
ِ
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ �

Mُ �هللاِ ْ يستهزª بهمَ ِ ِ ُ َ
ِ
ْ  را مـسخره]آنها[ ما]گويند مى[)15ـ14: بقره()ْ

مى. كنيم مى  ). كند خداوند آنها را مسخره

َنسو� �هللا(* ُ ْ فأنساهمَ ُ ْ َ و()19: حشر()َ  خـدا نيـز آنـان را بـه خدا را فراموش كردنـد

 ). فراموشى گرفتار كرد

ُفلما ¬�غو� 	¬�» �هللا(* َ َ ُ � َ هنگامى كه آنها از حق منحرف شدند، خداونـد()5:صف()َ

 ). قلوبشان را منحرف نمود

ْ�§M عديم عدنا(* ُ ْ ُْ ُ ْ
ِ  ). گرديم هرگاه باز گرديد، ما باز مى)8: اسراء()َ

ْلِثين 	حسنو� �aس®(* ُ ْ ُ َْ َ َ ِ �:Qيا¬� ٌ َ
ِ و()26: يونس()َ كسانى كه نيكى كردند، پاداش نيك

 ). زياده بر آن دارند

ُ+¯ �هللا(* ِ ُ قنهم �+ضو� قنهَ ْ َْ ُ ُ ََ َ او()119: مائده()ْ و آنهـا از خداونـد از آنهـا خـشنود

 ). خشنود خواهند بود

مى* 	 �قظت 	. لم(: گفتند آنان كه در دنيا ْسو�1 علينا ََ َْ َ ََ َْ َ ٌ َتك�ن م�ن �ل�و�عظ"َ َِ ِ ِْ ْ : شـعراء()َ

بيهـوده خـود را خـسته[كند كه ما را انذار كنى يـا نكنـى براى ما تفاوت نمى()136

مى.]نكن 	 جزعنا 	. ص نا(: گويند در قيامت ْسو�1 علينا َ َ َْ ََ َْ
ِ

َ ٌ بى()21: ابراهيم()َ تابى كنيم چه

).و چه شكيبايى، تفاوتى براى ما ندارد
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*)M� َمن ْ Gْ هذ_ 	ع°َ َ
ِ ِ G �آلخر: 	ع°ِ ْ فهو َ

ِ َ ِ
ْ

ِ َ ُ از[آنها كـه در ايـن جهـان()72: اسـراء()َ

). نابينا بودند، در آنجا نيز نابينا هستند]ديدن چهره حقّ

ْفا4كر�± 	4كركم(* ْ ْ َْ
ِ ُ  ). به ياد من باشيد تا به ياد شما باشم()152: بقره()َ

مى* � سلمو� ت�سليما(: دهد اگر خداوند به ما دستور ًصلو� عليه g Zِ ْ َ ُ ََ َ ِ َ بـر()56: احـزاب()َ

و تسليم فرمانش باشـيد  و سالم گوييد 9درمقابـل بـه پيـامبر ). پيامبر درود فرستيد

ْ�ص�ل عل�يهم(: دهد دستور مى ِ
َ َ g َ پردازنـد، درود بـر آنهـا كـه زكـات مـى()103: توبـه()َ

ج1388قرائتى،() بفرست صص5، .)417ـ 416،

ميايهنكت و سخنان الهي دانسته شود، آن است كه بـدي كه از مماثلت در احكام

از توان پاسخ داد؛ بلكه بدي بايد همانند آن بدي را با هر نوع بدي نمي  اي باشـد كـه

. سوي ظالم صورت گرفته است

 آية سيئه در احكام فقهي.3ـ2ـ2

ا و و جنايت عضاي بـدن را جـايز قطب راوندي از اين آية شريفه، قصاص در نفس

و قصاص كردن در مظلمه مي ق، 1405قطـب راونـدى،(داند هاي ديگر را جايز نمي داند

ص2ج مي فاضل مقداد از اين آية شريفه اطالق.)420، و معتقد است نيازي گيري كند

و شتم را جـايز مـي  و قصاص ضرب و اثبات در محكمه نيست دانـد؛ به اذن حاكم

و مگر اموري كه بيم ضرر  و خسارت در آن وجود دارد؛ همانند شكـستن اسـتخوان

بي(شكستن سر ص اردبيلى، را.)680تا، برخي از فقها نيز استفادة وجوب قصاص مثل

ج 1373فاضل مقداد،(اند از اين آيه فهميده  ص2، ؛ يعنـي اگـر ظـالم دسـت چـپ)373،

. اص قطـع كنـد مظلوم را قطع كرد، مظلوم حق ندارد دست راست ظالم را از بـاب قـص

هـاي ضـمان بـه همچنين برخي ديگر از فقها يكي از مستندات خود را نسبت به سـبب

ج1403اردبيلى،(اند اين آية شريفه استناد كرده ص10ق، ص1422؛ كاشف الغطاء، 513، .)11ق،

 آية معاقبت.3ـ3

�(: آية شريفة َ�§M �قبتم فعاقبو� بمثل ما عوقبتم به َِ ِ ِْ ُْ ُ ُ ُْ ِْ ِِ
ْ ِ َ َ ْ

لِل�صابرينِ َل�³ ص� يم له�و خ�| ِ ِ
� ٌ َ َ ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ : نحـل()ِ

مى؛)126 وو اگر عقوبت كنيد، چنان عقوبت كنيد كه شـما را بـدان عقوبـت كردنـد

و شكيبايى كنيد، بي .گمان صبر براى صابران بهتر است البته اگر صبر
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مآيشأن نزول  عاقبتة

ايـن آيـه آن سبب نزول: فرمايد نقل است كه ايشان مي7روايتي از حضرت صادق

بوده است كه در جنگ احد، مسلمانان مشاهده كردند كافران مسلماناني را كه شهيد 

و قطعه  و شـكم كردند، اجساد طيبة آنها را مثله انـد؛ هايـشان را شـكافته قطعه نموده

و را هند دختـر عتبـه9 عبدالمطلب عموى پيغمبر اكرمبنحمزةويژه به  مثلـه كـرد

و خواسـت بخـورد كـه جگـر شكم مباركش را پاره و جگرش را بيـرون آورد كرد

و آن را انداخت  نـزد: فرمـود9رسول خدا. حضرت در دهانش به سنگ تبديل شد

تر است كه بعضى از اعضايش با آتش بسوزد؛ چراكـه پروردگار، حمزه از آن گرامى 

و هند اهل دوزخ است  خدا نخواست خون حمزه با اعضايِ بدنِ. حمزه اهل بهشت

هاي بعدي بر كافران پيروز شـديم، بـا مسلمانان گفتند اگر ما در جنگ.د درآميزد هن

و رسول  و بيشتر از اين معامله كنيم  فرمود چنانچه خدا مـرا پيـروزي9اهللا آنها بدتر

آية يادشده فرود آمد كـه اگـر. دهد، به تالفي حمزه، هفتاد نفر از كافران را مثله كنم

ح  و تالفـى به شما عقوبتى برسد، در دود همان عملى كه انجام شده، در صدد مقابله

و صبر كنيد، همانا پاداش مردم شكيبا بهتر خواهد بود  و اگر بردبارى رسـول. براييد

و از عـزم خـود منـصرف مـي فرمود صبر مي9اكرم ج1336كاشـانى،(شـوم كـنم ،5،

ج1415؛ آلوسى، 234ص ص7ق، ج1366؛ بروجردى، 490، ص4، ،177(.

و عطا گويند همچني و قتاده در:ن در نقل ديگر آمده شعبى پس از آنكه مـشركان

و هند جگـر او  و شكم حمزه را شكافتند جنگ احد، كشتگان مسلمان را مثله كردند

و بينى او را بريدند، مسلمانان گفتند اگر بر آنها دست  و ديگران گوش را بيرون آورد

رو ايـن ازاين. كرد؛ تا چه رسد به مردگان آنهايافتيم، زندگان آنها را نيز مثله خواهيم 

بي(. آيه فروفرستاده شد ج طبرسى، ص14تا، ،173(.

آي.3ـ3ـ1  معاقبتةتفسير

ِعوقبتم ب�ه(مراد از جملة ِ ْ ُ ُْ اند كه چـرا بـه خـدا عقابى باشد كه كافران به مسلمانان كرده)ِ

و چرا خدايان ما را رها كرده ايمان آورده  مى ايد اگر خواستيد كافران«: شود ايد؟ معناى آيه

آن سبب اينكه شما را عقاب كرده را به  و كه اند، عقاب كنيد، رعايت انصاف را بكنيد گونه

ج1374طباطبايى،(» اند، عقابشان كنيد، نه بيشتر آنها شما را عقاب كرده ص12، ،538(.
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 قطعي عقـل عدالت حكم. خواند اين آية شريفه، مؤمنان را به عدالت در انتقام فرا مي

و تخصيص ناپذير است؛ زيرا ظلم به شكل مطلق حتي در رابطه با مـشركانو نقل است

و ممنوع است  بنابراين روا نيست انسان به سگ ستم كند، حتـي اگـر.و حيوانات، حرام

انـسان. كه مزاحم انسان شود يا قصد حمله داشـته باشـد سگ هار باشد؛ مگر درصورتي 

ك مي از جملة شرطي در ايـن آيـة شـريفه. تواند مثله كند ند؛ ولي نمي تواند از خود دفاع

دهـد؛ بلكـه آنهـا اگـر خـود گيري دستور نمي شود كه خدا مؤمنان را به انتقام فهميده مي 

و بيش از اندازه  اي كـه بـه آنـان سـتم خواستند معاقبه كنند، بايد عدالت را رعايت كنند

ج1397جوادي آملي،(شده، عقوبت نكنند  ص47، .)630ـ 629،

 وضـع9فرو فرستاده شـده، هنگـامى كـه رسـول خـدا» احد«اين آيه در جنگ

اللهـم لـك الحمـد«: عبدالمطلب را ديـد فرمـودبن7دردناك شهادت عمويش حمز

و المثلن  و المثلن .»واليك المشتكى وانت المستعان على ما ارى؛ لئن ظفرت المثلن

ت( و شكايت به مىو مى خدايا حمد از آن توست و تو در برابر آنچه و آورم بينم، يار

مى«: سپس فرمود ). مددكار مايى  را اگر من بر آنها چيره شوم، آنها را مثله كـنم، آنهـا

مى مثله مى  ِ�§M �قبتم فعاقبو� بمث�ل(: در اين هنگام آيه فرود آمد.»كنم كنم، آنها را مثله
ْ ِ ِ ُ ُِ َ َْ ْ ْ

ِ َ

ص َما عوقبتم به �ل³ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ ُْ َ يم لهو خ| لِلصابرينِ ِ ِ
� ٌ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ(.

مى«: درنگ عرض كرد بي9خدا پيامبر مى خدايا، صبر بـا اينكـه.»كنم كنم، صبر

 گذشت، ولى9اى بود كه در تمام عمر بر پيامبر ترين لحظه اين لحظه شايد دردناك 

و گذشت را9اهللا رسول و راه عفو  پس از نزول آيه به آرامش دروني خويش رسيد

خـوانيم، آن روز كـه رسـول كه در تاريخ در سرگذشت فتح مكـه مـى چنان. برگزيد

و به وعدة9خدا و مسلط شد، فرمان عفو عمومى صادر كرد  بر اين سنگدالن پيروز

وبه. خودش در جنگ احد وفا نمود راستى اگر انسان بخواهد نمونة عالى بزرگوارى

را  و آن دو عواطف انسانى را ببيند، بايد داستان احد  در كنار داستان فتح مكه بگذارد

خورده اين شايد تاكنون هيچ ملت پيروز مسلطى با قوم شكست. را با هم مقايسه كند

و مسلمانان پس از پيروزى با مشركان مكه كردنـد، نكـرده9اى را كه پيامبر معامله

و كينه و توزى در بافت جامعة آنها نفوذ باشد؛ آن هم در محيطى كه انتقام كرده بـود

مى كينه و اصالً ترك انتقام ها را نسل به نسل به ميراث جـويى در آن محـيط گذاشتند

ج1374مكارم شيرازي،(عيب بزرگى بود  ص11، .)459ـ 458،
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 آية معاقبت در احكام فقهي.3ـ3ـ2

بيشترين كاربرد اين آيه در احكام فقهي، ذيل مبحث قصاص اسـت كـه اوالً مـستند

و جراحـت وارده تعـدي قصاص اين آية  و ثانياً نبايد از ميزان جنايـت  شريفه است

ج 1407طوسى،(نمود ص5ق، ص؛ اردبيلى، بي 194، ج 1365؛ فاضل جـواد، 680تا، ص4، ؛ 232،

ج1404نجفى، ص42، ج1413؛ سبزوارى، 357، ص28ق، ،288(.

 همچنين در ذيل مبحث تقاص از امانت، يعني آنجايي كه بدهكارى از دادن حـق

و مالى نزد صاحب حق به امانت گذاشته است، آيا صاحب ديگرى خودداري مى كند

تواند حق خويش را از امانت تقاص كند يا نه؟ برخـى از فقيهـان اماميـه بـا حق مى 

ْ�§M �قبتم فعاقبو� بمثل ما عوقبتم(مثل را جايز دانستهبه استناد به آية شريفه، مقابله  ُْ ُ ُ ُْ ِْ ِِ
ْ ِ ِ

َ َ ْ
ِ  اين)َ

ج1413عالمه حلي،(اند را جايز شمردهعمل ص5ق، ،30(.

 مثل با مقاومت اسالميبه ارتباط اصل مقابله.4

و مقاومت در برابر متجاوز بر اسـاس اصـل جنگيدن مسلمانان بر اساس منطق دفاع

آنبه مقابله مي» جهاد دفاعي«مثل است كه به نوع ديگري از جهاد وجود. شود گفته

ازمي» جهاد ابتدايي«دارد كه به آن  آغازگري جنگ از سوي«گويند كه عبارت است

و مشركان  ص1397فاضل لنكراني،(» مسلمانان بر ضد كافران  كه بنا بر اذعان بيشتر)20،

و شـكي در آن وجـود. فقها نيازمند اذن امام معصوم است صلح البته خـوب اسـت

به. ندارد و  مردمى كه با اين مهـاجم كـارى جنگ نيز به معناى تهاجم به افراد ديگر

و ربـودن و با اين اجتماع نيز كارى ندارند، تهاجم براى تصرف سرزمينـشان ندارند

و حكم قـرار دادن آنهـا، شـكي وجـود  و زير نفوذ اموالشان يا براى برده كردن آنها

. اين نوع تهاجم مصداق تجاوز است. آنچه بد است، تجاوز است. ندارد كه بد است 

ممكن است تجاوز. است؛ ولى هر جنگى از سوي هر كسى تجاوز نيست تجاوز بد

و ممكن است پاسخ  گويى به تجاوز باشد؛ چون پاسخ تجاوز را گاهى بايـد بـا باشد

. زور داد؛ يعنى راهى غير از زور براى پاسخ دادن به تجاوز نيست

و تجـاوز آيا جنگ مطلقاً بد است؛ حتى در مقام دفاع از يك حق يا اينكه تهاجم

و و منظور جنگ را به دسـت آورد كـه بـراى چـه منظـور بد است؟ پس بايد مورد

به. است هدفى يك وقت است كه جنگ تهاجم است؛ يعنى فرد يا ملتى چشم طمع
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دوزد؛ چـشم طمـع بـه ثـروت مردمـى حقوق ديگران مثالً به سرزمين ديگـرى مـى

و تفـو دوزد يا اينكه تحت تأثير جاه مى و برتـرىقطلبى فـراوان جـويي قـرار طلبـى

مى مى و ادعا و برتر از همة نژادهاست؛ پس بايـد گيرد كند نژاد من فوق همة نژادها

. بر همة نژادهاى ديگر حكومت كند

جنگى كه به خـاطر تـصاحب سـرزمينى. هايي نادرست است ها هدف اين هدف

و بر اساس باشد يا براي تصاحب ثروت مردمى باشد يا به خاطر تحقير مردمى با  شد

و جنس برتر بايد بر جـنس اين باشد كه اين مردم جنس پست  و ما جنس برتر ترند

مى پست و شـكبي. گويند تر حكومت كند، اين را تهاجم گمان اين جنگ بد اسـت

. جنگ براى تحميل عقيده نيز بحثي جداگانه دارد. ندارد

م ا تهاجم كرده اسـت، ولى اگر جنگى براى دفع تهاجم باشد؛ ديگرى به سرزمين

و و آقايى ما چشم دوخته و آزادى و ثروت ما چشم دوخته است، به حريت به مال

و آقايى خود را به ما تحميل كند، اينجـا ديـن چـه بايـد مى خواهد آن را سلب كند

بگويد؟ آيا بايد بگويد جنگ مطلقاً بد است، دست به اسلحه بردن بد است، دست به 

و  بديهى اسـت كـه ايـن سـخن مـسخره! ما طرفدار صلحيم؟شمشير بردن بد است

مى. است و ما با كسى كه به ما تهاجم كـرده، درحـالى حريف دارد با ما و كـه جنگد

و درواقع از خودمان دفاع نكنيم به بهانة صـلح مى ايـن. خواهد ما را بربايد، نجنگيم

ص20ج، 1372مطهرى،(. صلح نيست، تسليم است .)221ـ 220،

ا ساس رهنمودهاي قرآن كريم، مسلمانان نبايد همواره در موضع انفعالي باشند بر

و اخالقي، موجبات شكست آنـان  و موازين ديني و ملتزم بودنشان به رعايت اصول

اي كـه از سـوي هاي نبرد فراهم آورد؛ بلكـه هرگونـه اقـدام متجاوزانـه را در صحنه

مي دشمن انجام مي  و در همـان حـد، از سـوي تواند با اقـدامي از همـ شود، ان نـوع

و جبران شود  مي در آيه! مسلمانان تالفي هر گروهي كـه در برابـر شـما«: خوانيم اي

» اي در پيش گيرند، شما نيز در مقام پاسخ، همانند آنان رفتار كنيـد رفتار تجاوزكارانه 

مي.)194: بقره( ا با دقت در اين آيه به نكتة جالبي برخورد رتبـاط بـا كنيم كه قرآن در

و اين بيـانگر آن اسـت»تجاوز«؛ يعني»اعتداء«مثل نيز از واژةبه مقابله ؛ استفاده كرده

آيـد؛ خود نوعي تجاوز از حدود اولية الهي به شمار مـي خودي كه چنين عملي نيز به



124

/
تان
مس
وز

ييز
،پا

هم
ارد

چه
اره
شم

تم،
هف
سال

13
99

مثـل تنهـابه بديهي است مقابله! اي جز آن نداريم؟ ولي چه كنيم كه در شرايطي چاره

و در مواردى مم  و تنها به موجب ضرورت كن است كه ناقض كرامت انسانى نباشد

و امكـان در پـيش گـرفتن شـيوه  و در راستاي دفاع مشروع بـوده اي مصلحت باشد

و بنابراين مواردى چون نـسل. جايگزين نيز وجود نداشته باشد كـشي، مثلـه كـردن

ا در ادامـة آيـة مثـل گنجانـد؛ زيـر بـه توان در چارچوب مقابله تجاوز به عنف را نمي 

 از خـدا بترسـيد؛]مثل نيـزبه در اجراي مقابله[اي مسلمانان،: يادشده بيان شده است

مي. زيرا خدا با پرهيزكاران است يابيم رفتار جنايتكارانه تحت با توجه به اين آيه در

بهبه پوشش مقابله  و اصوالً جواز اصل رفتار متقابل، تنها مثل مورد تأييد اسالم نيست

و بازداشتن دشمن از تعرض به آنهاست، براين  اساس، بايـد دليل مصلحت مسلمانان

و مصلحت به چنين اقـدامي روي آورد  و تنها در حد ضرورت در كمال پرهيزكاري

و بدتر، بد را برگزيد البته سزاوار است كه حتي در صورت.و به عبارتي در مقابل بد

بهبه لزوم مقابله  و مثل، نخست هشدارهايي  غيرنظاميان براي تـرك منطقـه داده شـود

. ببرنـد هايي به عنوان نقاط امن اعالم شوند تا غيرنظاميان بتوانند بـه آنجـا پنـاه مكان

و كشور ما با اعالم چهار شهر مقـدس موضوعي كه در جنگ شهرها نيز اتفاق افتاده

1.گاه تا پايان جنگ به آن شهرها تعرض نكرد به عنوان مناطق امن، هيچ

 گيري نتيجه

و فقه روشن)126:، نحل40:، شوري 190: بقره(بررسي آيات مقابله  در دو بخش تفسير

و اجتماعي دارد مي و بـه اصل مقابله. كند مقابله دو جنبة فردي مثـل امـري اختيـاري

و فرد مي  و ستمكار را ببخشايد يا آنكه بردباري پيـشه مباح است تواند شخص ظالم

م. كند و وارد متعددي همچون خيانت، پيمان همچنين در و شـتم و ضـرب ... شـكني

و نمي  و اجراي مقابله است مثل را به قصاص قتـلبه توان اطالق آيه را ناديده گرفت

كهبه البته نبايد در مقابله. محدود دانست مثل از ميزان جنايت طرف مقابل، تعدي كرد

و ستمگران را دوست ندارد  اي گونـه مثـل بـهبه نبايد مقابله همچنين. خداوند ظالمان

و ظلم نداشتند، به آنها آسيبي برسد باشد كه بي و افرادي كه نقشي در تعدي . گناهان

1 .https://www. islamquest. net/fa/archive/question/fa4304 
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و مقابله و رهبـر جامعـة اسـالمي بايـد مثل بينبه در عرصة حكومت المللـي، حـاكم

و دستور به مقابله  و مسلمانان را بسنجد رابه صالح حكومت خود و صبر  مثل يا عفو

و سـتمبه بنابراين مقابله. بدهد مثل يكـي از اصـول دفـاعي اسـت كـه در برابـر زور

مي حكومت و جامعة هاي بيگانه يا اشخاص ظالم پديد آيد كه براي دفاع از مسلمانان

گاه زير بار ظلم اسالمي است تا درس بزرگي به دشمنان خود بدهد كه مسلمان هيچ 

و همواره در صحنهو ستم نمي  و نظـامي،ها رود ي مهم سياسي، اقتصادي، فرهنگـي

و تعصب ديني خود، به عقب مي و دشمنان را با غيرت .راند حضوري فعال دارد
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: ترجمة علي كارشـناس، قـم. پژوهشي تطبيقي در فقه مقاومت).1395(آصفي، محمدمهدي.1
. انتشارات زمزم هدايت

بن.2 و السبع المثـاني روح المعا).ق1415( عبداهللا آلوسى، محمود في تفسير القرآن العظيم .ني

ـ بيروتא��� ��، دار الكتب16ج ـ لبنان .ق1،1415چاپ:، منشورات محمد علي بيضون
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قم1چ قم:، به جامعة مدرسين حوزة علمية .دفتر انتشارات اسالمى وابسته
چ7ج. تفسير جامع).1366(بروجردى، محمدابراهيم.5 . كتابخانة صدر:، تهران6،
بن.6 . نويد:، تهران2ج. كامتفسير شاهى او آيات األح). 1362( مخدوم حسيني جرجانى، ابوالفتح

بن.7 ط5ج. احكام القرآن).ق1405( على جصاص، احمد . دار إحياء التراث العربي:، بيروت1،
فرهنگ فقـه مطـابق).ق1426(محمود هاشمى شاهرودى جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد.8

قم3ج.:بيت مذهب اهل .:بيت المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل1א*70مؤسسه:،

قم5چ. تفسير تسنيم).1397(، عبداهللا جوادي آملي.9 .ءاسرا:،
.دانشگاه تهران: تهران. نامه دهخدا لغت).1377(اكبر دهخدا، علي.10
بن.11 بن حلى، حسن �.כאG א��ש0!�� مختلف.)ق1413( مطهر اسدى يوسف D� ،9ج. א�ש���

قم: قم به جامعة مدرسين حوزة علمية .دفتر انتشارات اسالمى وابسته
و عيـون).ق1407( عمـر زمخشرى، محمود بـن.12 الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل

فى وجوه التأويل ط4ج. األقاويل . دار الكتاب العربي:، بيروت3،

ـ دفتـر 
��2,�:، قـم30ج. مهـذّب األحكـام).ق1413(عبد األعلى سبزوارى، سيد.13  المنـار
.اهللا حضرت آيت

في تفسير القرآن).1390(طباطبايى، سيدمحمدحسين.14 ط20ج. الميزان 
��2,�:، بيروت2،
. األعلمي للمطبوعات

چ20ج. ترجمه تفسير الميزان).1374(ــــــــــــــــــــ.15 قم5، جامعة مدرسين حوزة:،
. علمية قم

بنطب.16 چ27ج. ترجمه تفسير مجمع البيان).تابي( حسن رسى، فضل . فراهانى:، تهران8،
چ4ج. تفسير جوامع الجامع).ق1413(ــــــــــــــــــــ.17 قم1، حـوزة مركز مـديريت:،

. علمية قم

بن.18 چ6ج. الخالف).ق1407( حسن طوسى، محمد قم1، دفتر انتشارات اسـالمى وابـسته:،
ح قمبه جامعة مدرسين .وزة علمية



127

/
ي
الم
اس
ت
وم
قا
رم
د
ل
مث
به
له
قاب
لم

ص
ها
گا
جاي

ـــ.19 ــه).ق1387(ـــــــــــــــــ ــي فق ــسوط ف 
א
����المبHچ8ج. א ــران3، א� כ�����:، ته
.א� 0�H �!�I.�א9 א>%א� א�<��0!�

في تفسير القـرآن).تابي(ـــــــــــــــــ.20 ط10ج. التبيان دار إحيـاء التـراث:، بيـروت1،
. العربي

بن عاملى، سيد.21 
��في شرح قواعد 
��אJ א�כ0א
�.)ق1419( محمدحسينى جوادK23ج. א���،
قم1چ قم:، به جامعة مدرسين حوزة علمية .دفتر انتشارات اسالمى وابسته

بن. 22 چ4ج. مـسالك األفهـام إلـى آيـات األحكـام ). 1365( سـعيد فاضل جواد، جواد :، تهـران2،
. مرتضوى

، تقريـرات درس رآنمـشروعيت جهـاد ابتـدايي در قـ).1397(فاضل لنكراني، محمدجواد.23
چ. خارج فقه قم1محمدحسن دانش، .:مركز فقهي ائمة اطهار:،

بن. 24 چ2ج. كنز العرفان فى فقه القرآن). 1373( عبداهللا فاضل مقداد، مقداد . مرتضوى:، تهران1،
جتفسير نور).1385(قرائتى، محسن.25 چ10، . هايى از قرآن مركز فرهنگى درس:، تهران1،
سع.26 قم2ج. فقه القرآن).ق1405(اهللا ?�� يد بن قطب راوندى، كتابخانة عمـومى حـضرت:،

. اهللا العظمى مرعشى نجفى آيت
بن كاشانى، فتح.27 في إلزام المخالفين).1336( شكراهللا اهللا چ10ج. منهج الصادقين :، تهـران1،

. كتابفروشى اسالميه
.صدرا:قم،8چ. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى).1372(مطهرى، مرتضى.28
. دار الكتب االسالميه: تهران. تفسير نمونه).1374(مكارم شيرازى، ناصر.29
. دار الكتب االسالميه: تهران.7پيام امام امير المومنين).1386(ـــــــــــــــــ.30
في شرح شرائع اإلسالم).ق1404(نجفى، محمدحسن.31 ط43ج. جواهر الكالم :، بيـروت7،

.العربيدار احياء التراث
و فلسطين در آينده فقه مقاومت«).1399(اهللا نعيميان، ذبيح.32 .»نشست قدس
بن كاشف.33 بن الغطاء، نجفى، حسن . ــ كتـاب الغـصب א��:א?�� أنوار).ق1422( خضر جعفر

ط1ج .مؤسسة كاشف الغطاء:، نجف اشرف1،
34. https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4304  




