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Abstract
Man may face the insulting of another person and lose his composure. In the
meanwhile, he has a sense of revenge and a tendency to retaliate against him. The
present study discusses the jurisprudential ruling of retaliation in insulting in an
ijtihad approach. What has increased the importance of the issue is the scope, the
multiplicity of cases, and the explanation of its effects and judicial functions.
Despite the importance and the scope of the issue, no independent chapter or title
has been found in jurisprudential books; only a few jurisprudents have made a brief
reference to it under the title of “Sabb”. Some scholars, such as Mohaqqiq Ardabili
and Mohaqqiq Khoei, after excluding some cases, allowed similar action against
insulting person. In contrast, the famous jurisprudents, since they have not excluded
the ruling of retaliation in insulting from the ruling of insulting and blasphemy based
on itlaq maqami it can be said that they believe in impermissibility. After examining
the arguments of both sides, the famous opinion was accepted. A coherent and
comprehensive view of the issue, as well as citations to the evidence that has not
been considered so far can be considered as the results of the present study.
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 .1پژوهشگر فقهی ،مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع) ،قم ،ایران
 .2استادیار گروه شی هشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاه  ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1011/32/31 :؛ تاریخ پذیرش)1011/31/11 :

چكیده
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد ،در این حال ،حس انتقا ،پیدا میکند و
تمایل به مقابلهبهمثل در او ایجاد میشود .در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابلهباهمثال در ناسازا باه روش اجتهاادی
پرداخته ایم .آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده ،گستره ،کثرت ابتال و تبیین آثاار و کارکردهاای قضاایی آن اسات .باا
وجود اهمیت و گسترۀ مسئله هیچ بای و عنوان مستقلی در کت

فقهی یافت نشد و تنها برخای فقیهاان تحات عناوان

«س » بهصورت اجمالی به آن اشاره کردهاند .برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی ب د از استثنای پارهای از موارد،
اقدا ِ،مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانستهاند ،ولی در مقابل ،مشهور فقیهان ،از آنجا که حکمِ مقابلهبهمثل در ناسازا را
از حکمِ س

و ناسزا استثنا نکردهاند ،بر اساس اطالق مقامی میتوان گفت به عد ،جواز م تقدند .ب د از بررسی ادلۀ دو

طرق ،نظر مشهور پذیرفته شد .دستاورد پژوهش حاضر را میتوان استناد به ادلهای که تاکنون به آنها توجه نشده اسات
و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.

واژگان کلیدی
اقدا ،مشابه ،دشنا ،،س  ،مقابله ،مقابلهبهمثل ،ناسزا.
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مقدمه
یکی از مسائل مهم فقهی کاه مایتاوان باهعناوان قاعادۀ فقهای از آن بحاث کارد ،مسائلۀ
مقابلهبهمثل و آن ،همسانی عکسال مل با عمل است .مقابلهبهمثل به ناسزا یکی از مصاادیق
مقابلهبهمثل به حرا ،محسوی میشود؛ زیرا تکرار کار حرا ،است .گاهی انسان با تاوهین و
ناسزاگویی دیگری مواجه میشود و بهصورت طبی ی آرامش خویش را از دست میدهاد و
به مقابلهبهمثل تمایل پیدا میکند .در اینجا سؤالی مطرح است که حکم فقهی مقابلاهباهمثال
در ناسزا چیست؟ ناسزا به توصیف یا استنادِ عی

و نقص واق ی یا غیرواق ی به دیگری باا

قصد اهانت به آن شخص گفته میشود (نجفی ،بیتاا ،ج  .)231 :21ناسازا شاامل هرگوناه
تحقیر و تنقیص با اشاره یا تلفظ میشود .فحش و قذق بارزترین مصادیق آن هستند .ناسزا
در فقه ،با الفاظی چون س  ،فُحش ،شتم و قاذق باهکاار مایرود (انصااری ،1221 ،ج :1
.)222
مسئلۀ مقابلهبهمثل در ناسزاگویی ،از جهات مختلاف قابال بررسای و حاایز اهمیات
است؛ از قبیل :تبیین چیستی ،آثار ،پیامدهای قضایی و حکم فقهی آن .فقیهان بهطور مستقل
به این مسئله نارداختهاند؛ البته در برخی آثار فقهی بهصورت گذرا و اجماال ،باه آن اشااره
کردهاند .تاکنون در این زمینه ،اثر مساتقلی ارائاه نشاده اسات .پاژوهش حاضار ،باه روش
توصیفی  -تحلیلی و با رویکردی اجتهادی در پی تبیین حکم فقهی این مسئله خواهد باود.
در میان فقیهان امامیه دو نظر وجود دارد :برخی مانند محقق اردبیلی (اردبیلی ،بیتا )113 :و
محقق خویی (خاویی ،بایتاا ،ج  )213 :1ب اد از اساتثنای ب ضای از ماوارد ،آن را جاایز
دانستهاند .اما مشهور فقیهان از آنجا که ،حکمِ مقابلهبهمثال در ناسازا را از حکامِ « سا

و

ناسزا »استثنا نکردهاند ،به حکم اطالق مقامی ،قائل به عد ،جوازند.
محقق اردبیلی( 110 ،ق) اولین فقیهی است که دربارۀ مقابلهبهمثل در سا  ،باهطاور
مستقیم بحث کرده است .پیش از او شاهید ثاانی ( 111 ،ق؛ عااملی ،1210 ،ج ،)221 :12
عالمه حلی( 121 ،ق؛ حلی ،1211 ،ج  ،)211 :2ابنزهره ( 212 ،ق؛ حلبای،)202 :1211 ،
شیخ طوسی( 213 ،ق؛ طوسی ،1011 ،ج  ،)112 :2سلّار دیلمی ( 221 ،ق؛ دیلمای:1232 ،
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 )221و شیخ مفید( 210 ،ق؛ بغدادی )111 :1210 ،برای س کننده حکمِ به ت زیر دادهاناد
که به داللت التزامی ،حرمتِ تکلیفی س
مواردی را از حکم س

و شاتم از منظار آناان کشاف مایشاود .ایشاان

استثنا کردهاند ،در حالیکه مقابلهبهمثل در س  ،جزو موارد اساتثنا

نیست .همچنین فقیهان ب د از اردبیلی چون سید مجاهد ( 1221 ،ق؛ عاملی ،1211 ،ج :12
 ،)222صاح

ریاض ( 1201 ،ق؛ حائری ،1211 ،ج  ،)23 :11صااح

جاواهر (1211 ،

ق؛ نجفی ،بیتا ،ج  )231 :21و شایخ انصااری ( 1211 ،ق؛ انصااری ،1221 ،ج )220 :1
حکم به حرمت س

دادهاند و به شکل جام ی فروع آن را بررسی و ماوارد اساتثنای آن را

بیان کردهاند ،در حالیکه به مقابلهبهمثل در س

اشاره نکردهاناد؛ تاا اینکاه محقاق خاویی

(خویی ،بیتا ،ج  )213 :1و برخی شاگردانش چون آیتاهلل تبریزی (تبریازی ،1211 ،ج :1
 )113نظریۀ اردبیلی را تقویت کردهاند و آن را پذیرفتهاند .در حال حاضر نیز نظارِ آیاتاهلل
سبحانی (تبریزی )211 :1222 ،و آیتاهلل علیدوست (علیدوسات )12 :1012 ،را مایتاوان
تکمیلشدۀ نظریۀ محقق اردبیلی دانست .دستاورد پاژوهش حاضار را مایتاوان اساتناد باه
ادلهای که تاکنون به آنها توجه نشده و نگاه منسجم و جامع به مسئله و نقد نظریۀ برخی از
عالمان م اصر دانست.
در پژوهش حاضر از روش شیخ انصاری در استنباط اساتفاده مایشاود .در ایان روش،
فقیه از تجمیع و تراکم ظنون در کنار دلیل قط ی به اطمینان میرسد .به اینصاورت کاه در
کنار دلیل قط ی ،از دلیل ظنی نیز بهاره مایبارد و خدشاهای باه روش اجتهاادی وی وارد
نمیشود .بهطور نمونه شیخ انصاری در طریق استنباط در ماواردی در کناار ادلاۀ قط ای از
اجماع منقول که بهخودیخود ظن نام تبر محسوی میشود نیز بهره برده اسات (انصااری،
 ،1222ج .)21 :1

از آنجا که واکاوی حکمِ مقابلهبهمثل از طریق دشنا ،در مباحاث فقیهاان ،ماورد توجاه
کافی قرار نگرفته است ،س ی میشود به سه پرساش ییل پاساخ داده شود .1 :اصال اولیاه
در مقابلهبهمثل چیست؟  .2از منظر فقیهان حکمِ ناسزاگویی در مقابلِ ناسزا چیست؟ .0چاه
راه های جایگزینی برای جبران وجود دارد؟ در ابتدا باه مفهو،شناسی میپردازیم ،ساس باه

  333پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،3پاییز 6311

پرسشها پاسخ مستدل داده خواهد شد .در پرتو این پاسخها ،حکم فقهی مقابلاه باهمثال از
طریق ناسزا و دشنا ،روشان خواهد

شد.

مقابلهبهمثل
«مقابلهبهمثل» از دو واژۀ مقابله و مثل تشکیل شده و مقابلاه ،مصادر ثالثای مزیااد از باای
مفاعله است .م نای غالبی هیأت «مفاعله» مشارکت است (طباطبایی )112 :1012 ،از اینرو
مقابله ی نی دو نفر در کاری ،هم فاعل و هم مف ول باشند« .مثل» مترادق واژۀ مانند و نظیر
است (دهخدا ،1010 ،ج  .)11111 :12ترکیا

دو واژه ی نای «مقابلاهباهمثال» در فارسای،

باهم نای تالفی کردن و بدی یا نیکی کسای را ب یناه عاوض دادن اسات (دهخادا،1010 ،
ج  .)11111 :10مقابلهبهمثل نزد فقیهان به همان م نای عرفی آمده ،ی نی هماان عملای کاه
شخصی در ماورد دیگاری انجا ،داده است ،دربارۀ خودش انجا ،گیرد (شااهرودی،1221 ،
ج .)112 :1
ناسزا
«ناسزا» در فارسی بهم نای ناشایست ،ناالیق ،دشنا ،و حارق زشات آماده اسات (دهخادا،
 ،1010ج  )11210 :10و شامل قذق نیز میشود (انصاری ،1221 ،ج  .)222 :1از ناسزا در
عربی به س

ت بیر میشود .س

به م نای «شتم و دشانا( »،جاوهری ،1213 ،ج ،)122 :1

«سخنِ زشت دردآور» (راغ  )011 :1212 ،و «سخنی که حااکی از نقاص و عیا

باشاد»

(طریحی )11 :1211 ،آمده است.
در فقه نیز بر اساس تنوع مصداقها با الفاظی چون سا  ،فُحاش ،شاتم و قاذق دیاده
میشود .س  ،نزد فقیهان عبارت اسات از توصایف یاا اساتناد عیا

و نقاص واق ای یاا

غیرواق ی به غیر با قصد اهانت به آن شخص (عاملی کرکی ،1212 ،ج  )21 :2مانناد اینکاه
به کسی گفته شود پست یا حقیار( .انصااری ،1221 ،ج  )220 :1از ایانرو اگار عمال یاا
ویژگی زشتی به کسی نسبت داده شود یا نقصان جسمانی او را باه ر کشاند ،مثال لناگ،
کور؛ چنانچه این ت بیرات در عرق ،تحقیر و اهانت محسوی شود ،س

خواهد بود .قصاد
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انشا و تخاط

در س

شرط نیست ،ی نی اگر در غیای فرد یاا ب اد از مارگ او ،تاوهینی

صورت پذیرد ،از موارد س

محسوی میشود .ب د از بیاان مفااهیم و قبال ازتبیاین حکام

مقابلهبهمثل در ناسزا ،بررسی اصل اولیه مستفاد از آیات و روایات الز ،است.
اصل اولیه در مقابلهبهمثل
آدمی در روابط اجتماعی با رفتارهاای مختلاف دیگاران مواجاه مایشاود .الزماۀ زنادگیِ
اجتماعی ،ت امل با دیگران است .در ت امل با دیگران گاهی زمینۀ مقابلهبهمثل پیش میآیاد.
از آنجا که حکم تما ،رفتارهای آدمی در علم فقه بررسی میشود؛ فقیه در صدد تبیین حکمِ
مقابلهبهمثل در برابر عملکرد دیگران برمیآید.
مقابلهبهمثل به دو صورت محقق میشاود :ناوع اول) مقابلاهباهمثال در برابار خاوبی و
احسان دیگران ،آنگونه که در قرآن کریم آمده است (الارحمن13 :؛ نسااء)11 :؛ ناوع دو)،
مقابلهبهمثل در مقابل بدی و تجاوزِ دیگران خواهد بود .فقیهان از مقابلهبهمثل در قبال عمال
حرا ،بیشتر بحث کردهاند.
اقدا ،مشابه در برابر حرا ،،مقتضی ارتکای ف ل حارا ،اسات؛ زیارا تکارار کاار حارا،
محسوی میشود؛ مگر دلیل بر جواز آن باشد .مقابلهبهمثل زمانی محقق میشود که تنها باه
فردِ متجاوز پاسخ داده شود و پای فرد سو ،باز نشاود؛ بناابراین همساانی عکاسال مال و
اتخای رویکردی که به شخص سومی ت دی نشود ،ضروری است؛ زیارا اگر عکاسال مال،
کمتر باشد ،حقش استیفا نشده است و اگر بیشتر باشد ،تجاوز و ت ادی جدیادی صاورت
گرفته است؛ همانندی و همسانی در مقابلهبهمثل از لفظ «مثل» در ب ضی از آیات مانند آیۀ
اعتدا (بقره ،)112 :م اقبه (نحل ،)121 :مجازات (شاوری )23 :و روایاات داودباان رزیان
(حر عاملی ،1231 ،ج  )212 :11دانسته میشود.
مقابلهبهمثل در مقابل حرا ،در سه حیطۀ حقوق مدنی ،حاقوق جزا و حقوق بینالملل جاای
بررسی دارد (علیدوست .)10 :1012 ،در حقوق مدنی ،مقابلهبهمثل در تقاص مالی متجلی اسات؛
و باوجود شرایطی مانند امتناع مدیون از پرداخت طل

دایان و عاد ،دسترسای بااه حااااکم و

شرایطی دیگر ،جریان پیدا میکند .در حقوق جزا در قاصاص نافس و عضو بیشتر مطرح اسات.
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در حقوق بینالملل نیز پیرامون تقاص مالی نسبت به کشوری که ضرر مالی وارد کرده است یا تجااوز
و تهاجم دشمن به مرزهای کشور اسالمی مطارح میشود( .هوشمند.)101 :1012 ،
مقابلهبهمثل فیالجمله با استناد به آیاۀ اعتادا (بقاره ،)112 :مجاازات (شاوری ،)23 :م اقباه
(نحل )121 :و انتصار (شوری )21 :نزد برخی فقیهان امامیاه ثابات اسات .البتاه درباارۀ گساترۀ
قلمروی آن ،اختالق جدی هست .شایخ طوسای در قصااص عضاو بادن و ساید مرتضای در
قصاص نفس ،به آیۀ اعتدا استناد کردهاند (طوسای ،1231 ،ج 110 :2؛ شاریف مرتضای:1212 ،
 .)202در ادامه ابنادریس در قصاص طرق و نفس و عالمه حلی در قصاص نفس ،به آیۀ اعتادا
تمس

کردهاند (ابنادریس حلی ،1213 ،ج011 :0؛ عالمه حلی ،1213 ،ج  .)211 :1فخر المحققاین
کارده اسات (حلای،

عالوه بر قصاص نفس و طرق ،در تقاص مالی نیز به آیاۀ اعتادا تمسا

فخرالمحققین ،ج  .)121 - 121 – 021 :2ب د از ایشان شهید اول و شهید ثاانی تنهاا در تقااص
مالی ،قصاص نفس و قصاص طرق به آیۀ اعتدا استناد کاردهاناد( .شاهید اول ،ج 002 - 21 :2؛
شااهید ثااانی ،1210 ،ج 11 :12؛ ج  .)222 - 11 :12همچنااین صاااح

جااواهر در قتاال نفااس

(نجف ای ،ب ایتااا ،ج 211 :22؛ ج  ،)21 :23جاارح اعضااا (نجفاای ،باایتااا ،ج  ،)12 :22تقاااص
مالی(نجفی ،بیتا ،ج  )011 :23و جنگ دفاعی در ماههای حرا(،نجفی ،بیتا ،ج  )02 :21به ادلاۀ
مقابلهبهمثل استناد دارد؛ ازاینرو می توان اصال اولیاه در باای قصااص جاانی و ماالی را جاواز
مقابلهبهمثل دانست و آن را بهعنوان قاعدهای فقهی پذیرفت.
فقیهانی چون محقق اردبیلی (اردبیلی ،بیتاا ،)113 - 013 :عالماه مجلسای (مجلسای،
 ،1232ج ،)212 :13محقق خویی (خویی ،ج  )213 :1مقابلهبهمثل را توس ه دادند و جریان آن
را فراتر از قصاص مالی و جانی دانستهاند .البته ایشان مواردی را چاون زناا (خاویی ،ج :1
 ،)022غیبت(خویی ،ج  ،)022 :1لواط (اردبیلی ،بیتا ،)113 :قذق (نجفای ،بایتاا ،ج :23
 ،)011قصاص در شکستن اساتخوان (نجفای ،بای تاا ،ج  ،)011 :23ناسازا باا الفااظی کاه
تلفظشان حرا ،است و مواردی که به جهت عروض حکم ثانوی ،قابلیت مقابلهبهمثال را از
دست میدهند را استثنا کردهاند (مانند س

جایزی که الزمهاش توهین به مقدساات دینای

شود) و خارج از محدودۀ قاعدۀ مقابله دانستهاند (اردبیلی ،بیتا.)113 :
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بنابراین اصل مقابلهبهمثل به عقیدۀ مشهور فقیهان در بای قصاص نفس ،طرق و تقاص
مالی ثابت است .در برابر مشهور ،فقیهانی چون اردبیلی ،مجلسی و خویی ،محدودۀ اصل را
گسترده تر کردند .به عقیدۀ آنها قاعدۀ مقابلهبهمثل در همهجا جاری است ،بهجز مواردی که
با دلیل خارج شوند .در ادامه این سؤال مطرح میشود که بنا بر پذیرش اصل مقابلهباهمثال
در بای قصاص ،آیا مقابلهبهمثل در ناسزا ،جزو موارد آن محسوی میشود یا خیر؟
مقابلهبهمثل از طریق ناسزا
انسان در زندگی ،شاید با توهین و ناسزاگویی دیگران مواجاه شاود و بار اسااس فراینادی
فطری ،آرامش خویش را از دست میدهد و حس انتقا ،و مقابلهبهمثل در او ایجاد میشود.
فقیهان امامیه بهطور مستقل به مسئلۀ مقابلهبهمثل در ناسزاگویی نارداختهاناد ،اماا در برخای
آثار فقهی بهصورت گذرا و همراه با نقاط ابها ،فراوان به این مسئله اشااره شاده اسات .در
ادامه به آرای فقیهان دربارۀ این مسئله پرداخته خواهد شد.
آرای فقیهان

در مورد حکم مقابلهبهمثل به ناسزا دو دیدگاه وجود دارد .در دیدگاه اول ب د از استثنای
ب ضی از موارد ،اقدا ِ،مشابه در برابر دشنامگو جایز دانسته شده و در دیدگاه دو ،،مشهور
فقیهان ،مقابله به ناسزا را جایز ندانستهاند.
دیدگاه اول :ق ائالن به جواز
بر اساس این دیدگاه مقابلهبهمثل در ناسزاهایی که یاتا حرا ،نیستند ،مانند احماق ،جاهال و
ظالم جایز است و تنها مواردی استثنا میشوند که بهطور یقینی و بر اساس دلیال ،از حکام
خارج شده باشند .قائالن به جواز در میان فقیهان امامیه عبارتند از :محقاق اردبیلای ،عالماه
محمد باقر مجلسی ،ماحقق خویی ،آیتاهلل سید عبداالعلی سبزواری ،آیت اهلل میارزا جاواد
آقا تبریزی ،آیتاهلل سبحانی و آیتاهلل علیدوست.
محقق اردبیلی مقابلهبهمثل در برابر هر گونه ت دی را جایز دانسته است .ایشاان ب اد از
بیان جواز مقابلهبهمثل در قصااص و اماور ماالی ،مقابلاهباهمثال در اماور غیرماالی را نیاز
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پذیرفتهاند .از اینرو اقدا ،مشابه بهصورت اییت یا فحشی که تلفظش ممنوع نباشاد ،جاایز
است .البته به عقیدۀ ایشان مواردی که مقابله در آنها جاایز نیسات (مانناد قاذق) از حکام
جواز خارج میشوند .وی در این مورد میگوید« :الز ،است انسان ،زماانیکاه باا بادگویی
دیگران مواجه شد ،مقابلهبهمثل نماید؛ اگر بدو گفته شد "أخزاک اللّاه" در جاوای بگویاد:
"أخزاک اللّه" (اردبیلی ،بیتا 212 :و.)113 - 013
عالمه مجلسی میگوید« :کسی که در ناسزاهای مت ارق ،مقابلهبهمثل میکند ،شارع
مواخذه را از وی ساقط کرده و گناهش را بر عهدۀ شروعکننده قرار داده است» (مجلسی،
 ،1232ج .)212 :13

ماحقق خویی در دورۀ اول خارج فقه ،اصل مقابلهباهمثال باه اماور جاایز را پاذیرفت و از
اینرو مقابلهبهمثل به حرا ،را ضروری البطالن دانست (خویی ،بیتا ،ج  )022 :1اما در دورۀ اخیار
درسشان در بحث س  ،در توضیح کال ،محقق اردبیلی میگوید« :در این نظر ماحقق اردباایلی،
بُ دی نیست و در احاادیث عاامه نایز بدان تصریح شده است» (خویی ،بیتا ،ج .)213 :1
آیتاهلل سید عبداألعلی سبزواری در مهذی االحکاا ،،مقابلاهباهمثال در سا

را جاایز

دانسته است (سبزواری ،1210 ،ج  )11 :11همچنین آیتاهلل میرزا جواد تبریازی قااائل بااه
جاواز شده و روایت متسابان (کلینای ،1231 ،ج  )022 :2را توجیاه کارده اسات (تبریازی،
 ،1211ج  .)113 :1از میان فقیهان کنونی به نظر آیتاهلل سابحانی (سابحانی )211 :1222 ،و
آیتاهلل علیدوست مقابلهبهمثل از طریق س

جایز است .ایشان بهجز ماواردی کاه باهطاور

یقینی و بر اساس واق یات موجود ،در موضوع مقابلهبهمثل نمایگنجاد یاا بار اسااس ادلاۀ
موجود از حکم آن خارج میشود ،در دیگر موارد ،مقابلهبهمثل در برابر هر گوناه تجااوز و
ت دی دیگران را جایز دانستهاند (علیدوست.)12 :1012 ،
مستند قائالن به جواز
فقیهانی که مقابلهبهمثل از طریق ناسزا را جایز میدانند ،به اطالق آیاتی از قرآن کریم استناد
کرده اند .به عقیدۀ ایشان شخصی که ماورد ظلام و ت ادی قاارار گرفتاه اسات ،مایتواناد
ماقابلهباهمثل کند و مانند آن را در ماقابل مات دی مرتک

شود.
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دلیل اول
اولین و مهم ترین دلیل برای قائالن به جواز نسبت به قاعدۀ مقابلهبهمثال ،آیاات  01تاا 21
سورۀ شوری است .طبرسی در تفسیر آیه ،سخن «سدی» را پذیرفته و نظرهای دیگار را باا
«قیل» مطرح کرده است .سدی آیه را طل

پیروزی مؤمنان بر ستمگران بدون تجااوز م ناا

کرد .وی در حقیقت مقابلهبهمثل را پذیرفته است .در ادامه و در تفسیر «وَ جَزاءُ فَایِّئَةٍ فَایِّئَةٌ
مثلها» احتماالتی را مطرح میکند که یکی از آنها جواز مقابلهبهمثل در ناسزاسات .احتماال
اول از «ابن نجیح» و سدی و مجاهد است که مقابلهبهمثل را از آیه فهمیدهاند؛ احتماال دو،
از «مقاتل» نقل شده است که منظور قصاص نفس و طارق اسات (طبرسای ،1012 ،ج :22
 .)121قائالن به جواز ،احتمالی را که طبرسی به تبع سدی پذیرفته بود را مورد توجاه قارار
دادهاند و به اقتضای اطالق آیات بیانشده ،به جواز حکم کاردهاناد .فقیهاانی چاون محقاق
خویی (خویی ،بایتاا ،ج  )213 :1و آیاتاهلل سابحانی (سابحانی )211 :1222 ،و آیاتاهلل
علیدوست (علیدوست )12 :1012 ،از آیات باال چنین برداشتی داشتهاند.
نقد و بررسی
بر اساس آنچه میان اصولیان م روق و در خطابات قانونی رایج است ،نمیتاوان باا وجاود
مقید ،به مطلق عمل کرد (نایینی ،1022 ،ج  .)211 - 211 :1اطالق آیات مطرحشده زماانی
ظهور پیدا میکند که مقیدی وجود نداشته باشد .با جستوجو در آیات و روایاات ،ادلاهای
یافت میشود که صالحیت تقیید آیات فوق را دارند .در ادامه به چند مورد اشاره میشود:
اول) حدیث«أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ» که امیرالمؤمنین(ع) دو نفر که به یکادیگر ناسازا گفتاه
بودند را ت ذیر کردند؛ «فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَاالَ لَاهُ الْاآخَرُ أَنْاتَ ابْانُ الْمَجْنُاونِ»
(کلینی ،1231 ،ج .)222 :1

بررسی سندی حدیث
بهجز «صَالِحِبْنِ السِّنْدِیِّ» و «أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ» راویان دیگر ،توثیق خاص دارند .آن دو نیاز
دارای توثیق عا ،هستند؛ زیرا ابراهیمبن هاشم از صالحبن سندی  121بار حدیث نقل کارده
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است .او از قمیقون بود و از بزرگان راوی در قم محسوی میشاود .شاایان یکار اسات کاه
محدثین قم در نقل روایت بسیار دقت داشتند ،بهطوری که راویان ض یف را از قام بیارون
میکردند؛ بنابراین کثرت نقل شیخی از محدثین قم ،توثیق عا ،برای او محسوی مایشاود.
«صفوانبن یحیی» که از اصحای اجماع باوده ،از السقارّاج روایات نقال کارده اسات و باه
شهادت عالمانی چون نجاشی ،ایشان بهجز از افراد موثق روایت نقل نمیکردناد (نجاشای،
.)221 :1231

بررسی داللت حدیث
حکم به ت زیر برای شروعکننده و پاسخدهنده ،به داللت التزامی حرمت عملکارد هار دو را
ثابت میکند .ا زاینرو روایت مقید اطالق آیات است.
دوم) روایت صحیح از اما ،کاظم(ع) ،ایشان در مورد دو نفری کاه باه یکادیگر ناسازا
گفته بودند ،فرمود :شروعکنندۀ از آن دو «ظالمتر» است و گناه خود و دیگاری بار اوسات؛
البته مادامیکه دیگری ت ادی نکارده باشاد (کلینای ،1231 ،ج  .)022 :2در ایان روایات دو
احتمال مطرح است ،از اینرو موافقاان (اردبیلای ،ج 012 :12؛ مجلسای ،1232 ،ج  )211 :13و
مخالفان (انصاری ،1222 ،ج  )222 :1هر دو به آن استناد کرده اند .عالمه مجلسی روایت را
در مقا ،اثبات جواز مقابلهبهمثل برای مشتو ،و مسبوی بهکار گرفتاه و در توجیاه اساتداللِ
خویش به آن میگوید :کسی که در ناسزاهای مت ارق مقابلهبهمثل کند ،شارع مواخاذه را از
وی ساقط کرده است و گناهش را بر عهدۀ شروعکننده قرار مایدهاد( .مجلسای ،1232 ،ج

 .)212 :13در مقابل ،شیخ انصاری از روایت ،وزر مضاعف ،برای شروعکننده برداشت کارده
است.
از آنجا که ظهور اولیۀ کلمۀ «اظلم» اف ل تفضایل اسات ،ناه اف ال ت یاین ،همچناین
احتمال اول با فرض نبود دلیل خاص ،خالق اصول و قواعادی چاون «وَ ال تَوِرُُ واِرٌَُ ورِرَُ

أُخْری» (اساراء )12 :اسات و فقیهاانی چاون شایخ انصااری (انصااری ،1222 ،ج )222 :1
احتمال دو ،را ظاهر دانستهاند ،بهنظر میرسد احتمال اول از میدان خاارج و احتماال دو،،
به اطمینان منتهی میشود.
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سوم) روایت صحیح از اما ،زینال ابدین(ع)« :و حق کسی که باه تاو بادی کارد ،ایان
است که او را عفو نمایی و اگر دانستی عفو ،مضر است ،آنگاه انتقا ،بگیر .در ادامه حضرت
بااه آیاۀ انتصااار ،اسااتناد فرمااود» (صاادوق ،1210 ،ج  .)122 :2در ایاان روایاات ،حضاارت
مقابلهبهمثل را متوقف بر ضرر و ضرورت دانستهاناد .حکام اولیاه در رواباط باا دیگاران،
گذشت ،ایثار و محبت است و در صورت ضرر و ضرورت ،نسبت به مقابلهباهمثال اجاازه
داده شده است .بر این اساس مقابلهبهمثل را میتوان بهعنوان حکم ثانوی پذیرفت؛
دلیل دوم
«فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بهمثلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ؛ پس هر کس بر شاما ت ادی کارد،
همانگونه که بر شما ت دی کرده ،بر او ت دی کنید» (بقره .)112 :نحوۀ استدالل به آیۀ اعتدا
چنین است که هر کس به شما ت دی و ظلم کرد ،پس شما نیز بهمثل آنچه بر شاما ت ادی
کرده است ،ت دی کنید .آیتاهلل میرزا جواد تبریزی ،به مقتضای اطاالق آیااۀ شاریفه و باه
جهت اینکه پاسخِ ناسزاگو دفاع از آبرو و کرامت و جزای شاروعکنناده اسات ،قااائل بااه
جاواز ماقابلهبهمثل در س

شدهاند (تبریزی ،1211 ،ج .)113 :1

نقد و بررسی
شایان یکر است که هیچ فقیهی مقابلهبهمثل را بهطور مطلق ناذیرفته است؛ هماانگوناه کاه
محقق خویی اشاره کرد ،برخی از موارد مقابلهبهمثل به حرا ،،بهضرورت فقهی باطل اسات؛
مانند استفاده از الفاظ رکی

در جوای کسی که آنها را در مورد انسان باهکاار بارده اسات؛

بنابراین بهطور کلی آیات انتصار ،مجازات و اعتدا ،نزد هماۀ فقیهاان مقیاد هساتند ،اماا در
میزان تقیید اختالق است.
واق یتی که در فهم قرآن کاریم بسایار اهمیات دارد ،وجاود نظاا ،درآیاات قارآن و
برخورداری قرآن از «سیاق» هدفمند است؛ نمیتوان به آیات قرآن نگااه جزیارهای داشات.
سیاق ،چیانش خااصی از کلماات یا جمالت مرتبط به ی

موضوع در ی کال ،است کاه

زمینۀ ظهور ساخن در م نای خاصی را فراهم و مقصود گوینده را روشن میکند .سایاق در
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جمله ،بهگونهای است که جملهای از قرآن ،برای جملۀ دیگاری در هماان آیاه قریناه و در
ت یین مقصود ،مؤثر واقع شود .این نوع سیاق از دیرزمان ماورد توجاه کاوشااگران علااو،
قرآنای و فقیهان باوده است و در فهم آیاات ،از آن مادد گرفتاهاناد (راد و غالم لایتباار،
 .)22 :1012دلیل اعتبار سیاق ،به حجیت ظواهر برمیگردد (نایینی  ،1022ج  .)212 :1حجیت
سیاق نزد فقیهان بزرگی چون شیخ انصاری قط ی است ،بهطوری که در موارد فاراوان ،باه
آن استناد کرده؛ وی در حدیث رفع به داللت سیاق ،جملااۀ «مااا ال ی لمااون» را شااامل
جهال به حکم ندانسته و تنها مصداق آن را ،جهل به موضوع بیاان کارده اسات (انصااری
 ،1221ج .)21 :2
سیاقِ آیۀ اعتدا ،ظهور در جنگ با دشمن دارد« :با دشمنانی که جنگ را آغاز کردناد،
جهاد کنید ،حتی اگر در ماه حرا ،بود ،پاسخشان را بدون ت دی بدهیاد» (بقاره.)112 - 113 :

عالمه طباطبایی در این زمینه میگوید« :از سیاق این آیات نزول دف ی آنها دانسته میشاود؛
کال ،برای بیان غرض واحدی است که همان تشریع جنگ برای اولین بار با مشرکین مکاه
است و از قسمت "الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ  "...تا آخر آیه ،جواز م املهبهمثل باا کاافران
دانسته میشود» (طباطبایی ،1013 ،ج  .)13 :2بنابراین آیۀ اعتدا باه احکاا ِ،جهاادِ دفااعی در
برابر مشرکان و کفار مربوط است ،نه مطلق مقابلهبهمثل؛
دلیل سوم
«لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجاَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ یِلَّا مَنْ ظُلِامَ؛ خادا ،باناگ زدن باه بادزبانی را دوسات
ندارد؛ مگر کسی که مورد ستم واقع شده باشد» (نساء .)121 :یکی از احتماالتی که طبرسی
در تفسیر آیه از حسن و سدی آورده ،این است که خداوند ،ناسزاگویی را در انتقا ،دوست
نمیدارد ؛ مگر برای کسی که مورد ظلم قرار گرفته باشد .بر این اساس اگر کسی ظالمانه به
انسان شتم و ناسزا گفت« ،جهر به سوء» ی نی مقابلهبهمثال در ناسازا ،نسابت باه او جاایز
است؛ البته اگر فحاش و لفاظ رکیا

نباشاد (طبرسای ،1012 ،ج  .)231 :0آیاتاهلل ساید

عبداالعلی سبزوار ی به این احتمال توجه و به مقتضای اطالق آیۀ شریفه استناد کرده اسات
(سبزواری 1210 ،ج .)11 :11
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نقد و بررسی
همانگونه که بیان شد با وجود دلیلهای مقید ،هرگز نمیتوان به اطالق عمل کرد .عالوه بر
روایات صحیحی که اطالق آیات را تقیید میزنند ،میتوان به دلیل دیگاری چاون «سانتِ
م صومان» استناد کرد .به تواتر م نوی ثابت است که رسول گرامی اساال( ،ص) هرگاز از
طریق ناسزا و دشنا ،مقابلهبهمثل نفرمودند .این مدعا با ادلۀ قط ی ،از جمله شاواهد قط ای
تاریخی اثبات شده است .علی(ع) در بیان سیرۀ رسول گرامی اسال( ،ص) میفرماید« :و در
ستمی که به او میشد ،در صدد انتقا ،برنمیآمد؛ مگر آنکه محار ،خدا هتا

شاود کاه در

اینصورت بهخاطر خدا خشم میگرفت» (طباطبایی)02 :1011 ،؛
دلیل چهارم
«وَ یِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا به مثلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَابَرْتُمْ لَهُاوَ خَیْارٌ لِلصَّاابِرینَ؛ و اگار عقوبات
کردید ،همانگونه که مورد عقوبت قرار گرفتهاید [متجاوز را] به عقوبت رسانید و اگر صابر
کنید ،البته آن برای شکیبایان بهتر است» (نحل .)121 :طبرسی در تفسایر آیاه احتمااالتی را
مطرح کرده است .ایشان احتمال اول را مایپاذیرد کاه «شا بی»« ،قتااده» و «عطاا» مطارح
کرده اند .به نظر ایشان آیۀ شریفه به جنگ احد و جنایات کفار نسابت باه جناای حمازه و
قصد مسلمانان برای اقدا ،مشابه با آنان مربوط است .در مقابل ،نظر «مجاهد»« ،اباراهیم»
و «ابنسیرین» این است که آیه عا ،و شامل هر ظلمی (اعم از غض

و غیره) میشاود؛ از

اینرو بر مقابلهبهمثل داللت میکند .آیتاهلل علیدوست نیز باا اساتناد باه ایان آیاه باهجاز
مواردی که بهطور یقینی و بر اساس واق یات موجود ،در موضوع مقابلهبهمثل نمیگنجد ،در
دیگر موارد ،مقابلهبهمثل در برابر هر گونه تجاوز و ت ادی دیگاران را جاایز دانساته اسات
(علیدوست.)12 :1012 ،
نقد و بررسی
ظهور سیاقی آیۀ م اقبه بهگونهای است که امکان اثبات مطلق مقابلهبهمثل را ندارد .با توجاه
به سیاق آیۀ شریفه ،تنها مقابلهبهمثل در برابار مشارکان ثابات مایشاود .عالماه طباطباایی
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میگوید« :از سیاق آیۀ شریفه دانسته میشود که ماراد از خطاای باه مسالمانان نسابت باه
م اقبه ،همان مجازات مشرکین و کفاار اسات (طباطباایی ،1013 ،ج  .)012 :12آیاۀ م اقباه
عالوه بر ظهور سیاقی به سیرۀ م صومین(ع) و روایاتی که بیان شد نیز تقیید میخورد.
دیدگاه دوم :ق ائالن به عدم جواز
بر اساس این دیدگاه ،مقابلهبهمثل به ناسزا جایز نیست و حکم حرمت ناسزا شاامل آن نیاز
میشود .ب د از تتبع در فقه بهدست میآید که مشهور فقیهان امامیه ،مقابلهبهمثل در ناسزا را
حرا ،میدانند.
شیخ مفید :ایشان در «المقن ه» ب د از بیان حکم حد بارای قاذق و ت زیار بارای سا  ،باه
نکتهای اشاره میکند که حکم مقابلهبهمثل در س

از آن دانسته میشود .او میگوید« :زماانی کاه

دو بچه به یکدیگر ناسزا گفتند ،الز ،است تأدی

شوند تا دیگار ناسازا نگویناد» (مفیاد:1212 ،

 .)111وی جوازی برای س
میدهد .ت زیر و تأدی

دومی نسبت به اولی قائل نیست از اینرو حکم به تأدیا

هار دو

به داللت التزامی ،بر حرمت ف ل دو طرق اشاره دارد.

شیخ طوسی :ایشان در «تهذی

االحکا »،مینویسد :در روایت آماده کاه امیرالماؤمنین

قضاوت فرمود در مورد مردی که مورد قذق واقع شده بود؛ حضارت از او بیقناه خواسات،
وقتی بیقنه آورد ،حضرت فرمود :مادرش کنیز (أمه) بوده ،ساس فرمود حدی بر تاو نیسات،
همانطور که به تو ناسزا گفته شد ،به او ناسزا بگو «فبّهُ کَمَا فابّکَ» و اگار خواساتی از او
بگذر (طوسی 1231 ،ج  .)11 :13ساس شیخ در ییل روایت میگوید« :این خبار ضا یف و
مخالف با روایات صحیحه و ظاهر قرآن اسات ،پاس شایساته نیسات باه آن عمال شاود»
(طوسی 1231 ،ج .)11 :13
قطب راوندی :ایشان در ییل روایت متسابان (کلینی ،1231 ،ج  )022 :2عد ،مقابله باهمثال
را واج

دانسته است و فاعل آن را مستحق عقوبت میداند (مجلسی ،1232 ،ج .)212 :13

شهید ثانی :ایشان در شرح کال ،صاح

شرایع ،قائل به عد ،جواز مقابله بهمثال شاده

است و فاعل آن را مستحق ت زیر میداند که الزمهاش حرمت مقابلهباهمثال اسات (شاهید
ثانی ،1210 ،ج .)221 :12
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شیخ انصاری :شیخ اعظم در «مکاس

محرمه» اکتسای از اعمالی که فینفساه حرامناد

را مطرح کرده و نهمین عملی که به آن پرداخته ،س

مؤمنان است .ایشان س

را باه ادلاۀ

ارب ه حرا ،میداند و ادله را بهطور کامل تبیین میکند و در بررسی روایاتی که حرمت س
را بیان میکنند ،به روایت متسابان (کلینی ،1231 ،ج  )022 :2اشاره کارده اسات .وی ضامایر
روایت را مغشوش دانستهاند و احتمال خطای راوی را در آن مطرح و در ادامه باهگوناهای
حدیث را م نا کردهاند که عد ،جواز مقابلهبهمثل دانسته میشود .در نهایت ماوارد اساتثنا از
حرمت س

را یکر میکند ،در حالیکه مقابلهبهمثل ،جزو آنها نیست (انصاری ،1222 ،ج :1

 .)220فرایند مذکور در کال ،مشهور فقیهان امامیه دیده مایشاود ،باه ایان م ناا کاه ایشاان
حرمت س

را بهطور مطلق ثابت کاردهاناد ،ولای مقابلاهباهمثال در سا

را از آن خاارج

نکردهاند .در حقیقت با دقت فقهی ،اطالق مقامی فهمیده میشود.
آیتاهلل گلپایگانی« :آیۀ اعتدا مت لق بهمثل بای قصاص و قتل و جرح است و اطالقی
ندارد که شامل هرگونه مقابلهبهمثلی شود؛ حتی اگر مقابلهبهمثل به فحشا باشد» (گلاایگانی،
 ،1212ج .)110 :2
قول برگزیده
از آیات و روایات دانسته میشود که اصل اولیه در ناسزاگویی عاد ،جاواز اسات (کلینای،
 ،1231ج  .)021 :2وجود اصال در هار مسائله ،یااریبخاش فقیاه و اطمیناانبخاش وی و
دستگیرۀ محکمی در استنباط فروعی بوده که دلیل قط ی برایش یافت نشده است.
در قرآن کریم ،همگان از س

و شتم و ناپااکی در کاال ،نهای شادهاناد؛ تاا جااییکاه

مسلمانان نباید به مقدسات مشرکان توهین کنند (ان ا )131 :،و در رویارویی با غیرمسلمانان،
دستور می دهد تا آنچه را که نیکوتر است ،بر زبان آورند (اسراء .)20 :همچنین در مواجهاه
با اهل کتای نیز ،مادامی که ظلمی در حق کسی روا نکرده اند ،به جدال احسن فرامیخواناد
(عنکباوت )21 :و در تبیین شیوۀ رفتار با جاهالن ،به کاربرد کال ،نیکو در پاسخ به آنان اشاره
میکند (زخرق.)11 :

در روایاتی (نوری ،1231 ،ج  )10 :12که از م صومان(ع) رسیده ،دشنا ،باه ماؤمن گنااه

  333پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،3پاییز 6311

بزرگی شمرده شده و ناسزاگو به مؤمن ،در شُرُق هالکت است و همانا ناسزاگوی فحااش،
مورد غض ِ خداوند قرار دارد (نوری ،1231 ،ج  .)12 :12در روایتی آمده است که از ط ان
و دشنا ،به مؤمن برحذر باشید و مرد ،را دشانا ،ندهیاد ،زیارا دشامنی و عاداوت کسا
می کنید و هرگز زبان به ناسزا و فحش باز نکنید ،زیرا فحش شایستۀ ما و شی یان ما نیسات
)ابنحیون ،1012 ،ج .)022 :2
از آنجا که اصل اولیه در ناسزاگویی عد ،جواز است ،موافقان با مقابلهبهمثال باه ناسازا
باید دلیل محکمی برای نظرشان بیاورند تا به آن وسیله بتاوان از اصال عادول کارد .دلیال
ایشان ،عمو ،و اطالق برخی آیات بود که نقد و بررسی کامل شد و مردود دانسته شد.
بهنظر میرسد مقابلهبهمثل از طریق دشنا ،و ناسزا ،بهطور مطلق به دلیال قارآن و سانت
جایز نیست ،مگر در فرض ضرورت یا وجود دلیل خاصی که بر حکم اولیه حاکم شود .در
پژوهش حاضر از روش تراکم ظنون بهره بردهایم .از اینرو در کنار ادلۀ قط ی ،از ادلۀ ظنی
برای رسیدن به اطمینان استفاده میشود.
ادلۀ قط ی در حکام مسائله عبارتناد از .5 :روای ات خ اص :الاف) روایات صاحیح
«السقرّاج»؛ ی) روایت صحیح از اما ،کااظم(ع)؛ ج) روایات صاحیح از اماا ،ساجاد(ع)؛ .2
سنت :در اصطالح اصولیون بهم نای گفتار ،کردار و تقریر م صو(،ع) است (مظفار،1012 ،
ج  )11 :2به این م نا که اگر رسول خدا (ص) و امامان م صاو(،ع) مطلبای را فرماوده یاا
عمل کردند یا دیگری انجا ،داد و آنها آن را تأیید کردند ،دلیل و حجت بارای فقیاه اسات.
سیرۀ پیامبر اکر( ،ص) دلیل محکمی بر عد ،جواز مقابلاهباهمثال در ناسزاسات .در ساب
زندگی ایشان ،هرگز مقابلهبهمثل یافت نمیشود .در حدیث صحیح میخاوانیم« :وَ لَاا کَافَاأَ
(صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) بِسَیِّئَةٍ قَطُّ ،وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی :ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَانُ السَّایِّئَةَ فَ َعَال»
(کلینی ،1231 ،ج  .)112 :1در گزارش های تاریخی و حدیثی موارد زیادی آمده که به پیامبر
اسال ،س

و توهین شده ،ولی حضرت هرگز مقابلهبهمثل نفرموده است .بهطور مثال فردی

به نا ،حرقوص بن زهیر زمانی که رسول خادا (ص) مشاغول تقسایم غناایم غازوۀ حناین
بودند ،حضرت را ناعادل خطای کرد ،عادهای از اصاحای خواساتار مجاازات وی شادند،
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منتها حضرت نه تنها اقدا ،مشابه نفرمود ،بلکه آنان را از ت ارض باه وی بازداشات (مسالم،
 ،1021ج .)123 :2

در رخداد صفین ،شامیان به س

علی(ع) و یاران او زبان گشودند و وقتیکه کوفیان در

صدد پاسخِ مشابه برآمدند ،حضرت علی(ع) بهشدت از آن نهی کرد و اجاازه ناداد (حلای،
 ،1213ج  .)122 :1در زمااان حکوماات بناایامیااه سااالهااای متااوالی بااه ساااحت مقاادس
امیرالمؤمنین(ع) س

و ناسزا گفته شد ،ولی هرگز از جان

(ع)

ایشان یا فرزندان م صاومش

اقدا ،مشابه در قبال آنهمه ناسزا دیده نشد (ابن ابیالحدید ،1232 ،ج .)211 :10
ادلۀ ظنی در مسئله عبارتند از .5 :روایات خاص) «الْ ُحْشُ وَ التَّ َاحُشُ لَیْسَا مِنَ الْإِفْالَامِ؛
دشنا ،و تقابل در دشنا ،از شری ت اسال ،نیست» (نوری ،1231 ،ج 10 :12؛ صبحی صالح،
)233 :1212؛  .2اصل کرامت) از برخی آیات قرآن کریم ،اصل عامی برداشت میشود کاه
پاسخگویی ،نسبت به دیگران باید بهتر باشد و میتوان آن را اصل کرامت نامید؛ «ادْفَعْ بِالَّتی
هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ؛ بدی را بدان (شیوهای) که آن نیکوتر است ،دفع کن» (مؤمنون .)11 :عالمه
طباطبایی در تفسیر آیه می گوید :بدی را که از جان

دیگران متوجه تو میشاود ،باا نیکای

دفع کن و برای دفع از نیکیها ،بهترین را انتخای کن و اگر توان نیکی کاردن نداشاتی ،باا
صفح و نادیده گرفتن ،آنها را دفع کن (طباطباایی ،1013،ج  .)12 :12در آیاۀ دیگاری ،دفاع
بدی با نیکی از ویژگیهای «اولوااالبای» شمرده شده است؛ «وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولئِکَ
لَهُمْ عُقْبَی الدّارِ» (رعد)22 :؛  .9شهرت بلکه اجماع فقیهان) از شیخ مفید تا زمان حاضر بهجز
چند نفر ،فقیهان از مقابلهبهمثل باه ناسازا ساخن نگفتاهاناد ،ایشاان زماانیکاه باه حرمات
ناسزاگویی فتوا میدهند و حکم س

و شتم و ناسزا را بیان مایکنناد ،تنهاا چناد ماورد را

استثنا کردهاند مانند ناسزا ،نسبت به متجاهر به فسق و بادعتگاذار در دیان ،در حاالیکاه
خبری از مقابلهبهمثل نیست .بهطور قطع ایشان از مسئله غافل نبودهاند .همین عاد ،تفصایل
از وحدت حکم ناسزاگویی با مقابلهکننده به ناسزا نشان دارد .در حقیقت در اینجا از اطالق
مقامی بهره برده میشود.
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جایگزین مقابلهبهمثل
آیا باوجود عد ،جواز مقابلهبهمثل در ناسزا ،تما ،حقوق کسی کاه ماورد ظلام قارار گرفتاه
است ،از بین میرود؟ یا اینکه راههای جایگزین وجود دارد؟ بهطوری که با استفاده از آنهاا
نهتنها حق موردِ ظلم قرارگرفته ضایع نشده ،بلکه دستاوردهای بزرگتاری باهدسات آورده
است؟ اولین و مهمترین راهکار مطرحشده درآیات و روایات ،عفو و گذشات باوده (نحال:
 )121و به عفوکننده ،مژدۀ اجر و پاداش (شوری23 :؛ بقره )111 :و بخشایش الهی (نساء121 :؛

نور )22 :داده شده است تا دستاورد فرایند عفو را بشناسد.
شری ت اسال ،برای استیفای حقوق شهروندی ،شایوههاایی باهجاز مجاازات و مقابلاۀ
شخصی ارائه کرده است که کارآمدی باالتری دارند .یکی از آسای هاای مقابلاهباهمثال در
حوزۀ حقوق مدنی و کیفری ،اختالل نظا ،اجتماعی است .اسال ،در سیستم حاکمیتی خاود
ولی فقیه احاله میدهد .این مهام ،باهدسات ولایّ فقیاه بار
استیفای حقوق شهروندان را به ّ
اساس قانونهای فقهی مترقی و بسیار کارآمدِ مکت

اهل بیت انجا ،میگیرد .قاانون حادود

و ت زیرات در کنار دیات و ارش بهخوبی از حق مظلو ،با حفاظ تماا ،جوانا

فرهنگای،

امنیتی و حقوقی دفاع میکند .همچنین ولیق فقیه از ابزارهای دیگری چاون زنادان و تب یاد
نیز برخوردار است.
نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهاد
تتبع در آثار فقهی نشان میدهد که مشهور فقیهان ،اصل مقابلهباهمثال را در باای قصااص
نفس و طرق و تقاص مالی جااری مایدانناد .در برابار مشاهور ،فقیهاانی چاون اردبیلای،
مجلسی و خویی محدودۀ اصل را گستردهتر میدانند؛ ایشان قاعدۀ مقابلهباهمثال را باهجاز
مواردی که با دلیل خارج شوند ،شامل پاسخ به هرگونه ت دی میدانستند.
قائالن به جواز مقابلهبهمثل در ناسزا ،به اطالق آیات انتصار ،مجاازات و م اقباه اساتناد
کردهاند ،در حالیکه اطالق آیات یکرشده بهسب

آیات و روایات خاصه تقییاد مایخاورد.

همچنین وجود سیاق در برخی آیات ،دلیل دیگری بارای نباودِ اطاالق در آیاات اسات .از
اینرو بهنظر میرسد مقابلهبهمثل از طریق دشنا ،و ناسزا ،بهطور مطلق به دلیل قرآن و سنت
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جایز نیست ،مگر در فرض ضرورت یا وجود دلیل خاصی که بر حکم اولیاه حااکم شاود.
دالیل عد ،جواز مقابلهبهمثل در ناسزا عبارتند از .1 :دلیلهای قط ی؛  .2دلیلهای ظنای کاه
مجموع آنها فقیه را به اطمینان میرساند.
با وجود اینکه در قصااص نفاس و ماالی متقادمینِ از فقیهاان ،اصال مقابلاهباهمثال را
فیالجمله پذیرفتهاند ،بهنظر میرساد بایاد در پاژوهش جدیادی بررسای دقیقای در اصال
مقابلهبهمثل صورت پذیرد ،زیرا شاید جواز اقدا ،مشابه باهجهات مصاالح دیگاری غیار از
مقابلهبهمثل بوده و بهطور نمونه در تقاص مالی ،وجوی استیفای حق از ظالم مطرح باشاد،
نه مقابلهبهمثل.
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