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Abstract 

According to Shari'ah law, "hunting" is one of the acts forbidden to muhrim. The 

verse 95 of Surah Ma'idah states the ruling on the prohibition of hunting in ihram 

(pilgrim sanctity) and its atonements. The exegetes and the jurists have different 

views on some of the rulings mentioned in this verse. The reason for this difference 

of opinion is the different understanding of the interpretations in the verse, the 

existence of seemingly contradictory narrations, as well as different views in 

determining the role of words and letters. This study deals only with the subject of 

"the right to choose or arranging the expiation ruling for killing a game in ihram". 

While gathering evidences of understanding and examining the opinions of the 

commentators and jurists of two main Islamic sects, it provides an analysis of the 

views of pros and cons. Next, it studies the literal role of the letter “`aw” and tries to 

explain the role of this letter in this surah and the place of this ruling among other 

atonements. Finally, it explores the narrations based on the theories of "sequence" 

and "choice" and in order to resolve the conflict, presents a new reading of the 

narrations predicted on the theory of "sequence". Based on the evidence obtained, 

the authors have accepted the view that the muhrim is free to choose atonement and 

have found that the ruling of observing the order of choosing the atonement is in 

conflict with the existing documents. 
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 *2لسادات مدنیا ، منیره1حامد خانی )فرهنگ مهروش(

 رانیگرگان، ا ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ات،یگروه اله ار،ی. دانش1

 رانیا بد،یم م،یدانشگاه علوم و معارر قرآن کر ،یعلوم قرآن ۀاردد، دانشکد یکاردناس ۀآموخت . دانا2
 (05/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 25/06/1398تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

ستورۀ مائتده حکتم     95. در آیتۀ  دتود  یمت از اعمالی است که بر دخص محرِم حرام « یید کردن»طبق قوانین دریعت، 

مف ران و فقیهان در مورد برخی احکام ذکردده در این آیته،    دده است. ی آن بیان ها کفارهتحریم یید در حال احرام و 

ظاهر متعتارض   ود در آیه، وجود روایات بهی مختل  از تعابیر موجها بردادت، دگاهید. علت این تباین اند کردهاختالر 

تخییتر یتا ترتیتب    »ی متفاوت در تعیین نقا کلمات و حرور است. این پژوها یرفاً به موضو  ها دگاهیدو همچنین 

و ضمن گردآوری قرائن فهم و بررستی آرای مف تران و فقیهتان     پردازد یم« دادتن حکم کفارۀ قتل یید در حال احرام

دتود و در   می از نظر ادبی بررسی « أو». در ادامه نقا حرر ندک یمی موافق و مخال  ارائه ها دگاهیدفریقین، تحلیلی از 

کودتد. در خاتمته نیتز روایتات مشتعر بتر        متی  هتا  کفتاره تبیین نقا این حرر در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر 

خوانشتی نتو از روایتات محمتول بتر نظریتۀ        منظور رفع تعارض ایجاددتده،  بررسی و به« تخییر»و « ترتیب»ی ها هینظر

، دانتد  یمت آمده، نگارندگان، دیدگاهی که محرم را در انتخا  کفاره مخیر  دست . براساس دواهد بهددو یمارائه « ترتیب»

 .اند افتهپذیرفته و حکم به رعایت ترتیب را متعارض و متنافر م تندات موجود ی

   واژگان کلیدی

  .، کفارۀ قتل یید، محرم«أو»در حکم حرر  سورۀ مائده، ترتیب 95آیۀ 
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 مقدمه. 1

یی که بشر از آغاز بتا آن مواجته بتوده استت، فهتم و بردادتت       ها دغدغهیکی از م ائل و 

مراتب بیا از سایر متون  یحیم کالم است. اهمیت یحت فهم، در بررسی متون مقدس به

در گرو درک و عمل  است، زیرا بر ک ی پودیده نی ت که سعادت و سعایت فرد و جامعه

ی تف تیری و فقهتی بته تفتاوت و     هتا  کتتا  هرچه بهتر قوانین الهی است. گتاه بتا مترور    

کار نبتردن   دلیل به ؛ اگر این تعارض آرا بهمیخور یبرمیی در فهم یک آیه یا روایت ها تناقض

 . رود یمدمار  های آن آثار به و جامع بادد، جزء ضع  مند نظامرودی 

یتورت مختلت  و متعتارض     ه از آیاتی است که برخی احکام آن بته سورۀ مائد 95آیۀ 

تخییر یا ترتیب دادتن حکم کفارۀ قتتل یتید   »فهم دده است. این تحقیق یرفاً به موضو  

ی موافق و مخال  ها دگاهیدو ضمن بیان آرای مربوطه تحلیلی از  پردازد یم« در حال احرام

دتود و در   متی  از نظر ادبی بررستی  «( أو»ر . در ادامه محل اختالر )نقا حرندک یمارائه 

کودد. در خاتمته   می ها کفارهتبیین نقا این حرر در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر 

منظور رفتع تعتارض ایجاددتده     ی ترتیب و تخییر بررسی و بهها هینظرنیز روایات مشعر بر 

 دود. یمخوانشی نو از روایات محمول بر نظریه ترتیب ارائه 

 طرح مسئله .2

. مجمو  محرمتات  دود یمکه بر مُحرم حرام است، محرمات احرام نامیده  در اسالم اعمالی

 :1ق، ج 1415؛ انصتاری،  286-419 :18، ج 1362مورد استت )ر.ک: نجفتی،    24ذکردده 

همۀ احکام مربتوط بته یتید کتردن     . استیید در حال احرام  آنها( که یکی از 320-311

دده است. در آیۀ   سورۀ مبارکۀ مائده بیان 96و  95، 94، 2، 1 توسس دخص محرم درآیات

این سوره حکم منع از یید کردن در حال احرام و احکام کفتارۀ آن ذکتر دتده استت.      95

 یا  َیهَا الَّذینَ نمَنُوا   تَقَتُلُوا الصَّیدَ وَ  َنَتُمْ حُرُمٌ وَ مَنَ قَتَلَهُ مِعنَکمْ »: دیفرما یمخداوند در این آیه 

 طََعامُ  مُتَََمِّداً َِجَزاءٌ مِثَلُ ما قَتَلَ مِنَ النَََّمِ یحْکمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنَکمْ هَعدْیاً بعالِ َ الَکَْبَعۀِ  َوْ کفَّعارَۀٌ    

مِنَهُ وَ اللَّهُ مَساکینَ  َوْ عَدْلُ ذلِک صِیاماً لِیذُوقَ وَبالَ  َمْرِ ِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنَ عاأَ َِینَتَقِمُ اللَّهُ 
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! یید را در حال احرام نکشید، و دیا آوردهای ک انی که ایمان » (؛95)مائده: « عَزیزٌ ذُو انَتِقامٍ

ی معتادل آن از چهارپایتان بدهتد؛    ا کفتاره هر کس از دما عمداً آن را به قتل برساند، بایتد  

یتورت قربتانی بته     بته  ی که دو نفر عادل از دما، معادل بودن آن را تصدیق کنند؛ وا کفاره

جای قربانی( اطعام م تمندان کند؛ یتا معتادل آن روزه بگیترد تتا      )حریم( کعبه برسد؛ یا )به

کیفر کار خود را بچشد. خداوند گذدته را عفو کرده، ولی هر کس تکترار کنتد، ختدا از او    

 «.؛ و خداوند، توانا و یاحب انتقام استردیگ یمانتقام 

؛ انتد  کترده دده در ایتن آیته اختتالر     ب پرداختِ کفارۀ مطرحفقیهان در مرات مف ران و

ی هتا  دگاهیت دی مختل  از تعابیر موجود در آیه و همچنتین  ها بردادت ها اختالرعلت این 

ظتاهر متعتارض استت. بتا بررستی       متفاوت در تعیین نقا کلمات و حرور و روایات بته 

بب دتده استت برختی در    دود که چه امر یا امتوری ست   نظرها این سؤال مطرح می اختالر

کفارۀ قتل یید، قائل به رعایت ترتیب حکم بادتند؟ و بتا وجتود آرا و روایتات متعتارض      

 توان حکم ایلی آیه را استخراج کرد؟ چگونه می

تحلیلی به گردآوری قرائن فهم و بررسی آرای مف تران  -این تحقیق با رویکرد توییفی

تر حکم آیتۀ   یق تالش برای استخراج دقیقو فقیهان فریقین پرداخته است. هدر از این تحق

 مزبور و نیز کش  موانع استنباط یحیم، در آثار فقهی و تف یری فریقین است.

هتای مختلت  فقهتی،     موضو  کفارۀ قتل یید در حال احرام مبحنی است که در کتتا  

هتای احکتام    دتده استت؛ از جملته کتتا      و مقاالت بررستی   ها نامه انیپاتف یری و برخی 

( و الکفارات فی االسالم تتألی   ق1420)مفارات تألی  عبداهلل بن محمد بن احمد طیار الک

(؛ مغنی المحتاج در مذهب دافعی یتا المب توط در فقته حنفتی،     1389)م محمدح ن فقیه 

 در فقه مالکی. 2علی مختصر خلیل 1المغنی در فقه حنبلی و درح الخردی

                                                                                                                                        
ق است. وی اولین دخصیتی بود کته  1101ق و متوفای  1010. محمد بن عبداهلل الخرادی معرور به دیخ الخرادی. متولد: 1

 به مقام دیخی جامع االزهر انتخا  دد.

 ق است. او یکی از فقیهان مذهب مالکی بود. 767اسحاق بن موسی المالکی، اهل مصر و متوفای  . خلیل بن2
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ئلۀ کفتارۀ یتید در حتال احترام ذکتر و      های تف یری متقدم و متأخر نیز م ت  در کتا  

را پذیرفته و برخی نیز دالیلی  ها دگاهیدمف ران پس از بیان آرای مربوط، در نهایت یکی از 

اند؛ اما در میان منابع مورد بررسی اثری کته در آن موضتو     برای انتخا  آن رأی ذکر کرده

راهکاری برای رفع تعتارض  دده بادد، یافت نشد، همچنین  مذکور با نگاه انتقادی بررسی 

ذکر نشده است، مگر در تف یر کنزالعرفان فی فقته القترآن کته    « روایات مربوط»موجود در 

است؛ امتا بهتتر آن استت     تر یقودیدگاه تخییر »فاضل مقداد در جمع آرا بیان دادته است: 

 هللعبتدا  ابتن « )دده است  ترتیب رعایت دود یقین ]که حکم یحیم انجام  برای رسیدن به

 (.326 :1، ج 1373ی، وریُسُ یحل محمد بن

فاضل جواد نیز در تف یر م الک االفهام الی آیات االحکتام ضتمن ادتاره بته روایتات      

دان ته است؛ به ایتن  « افملیت»متعارض راهکار جمع میان ادله را حملِ روایات ترتیب، به 

ست کته ترتیتب در حکتم    کنندۀ حکم ترتیب، افمل آن ا دلیل وجود روایات بیان معنا که به

ستبب کته    رستد بتدان   نظتر متی   (؛ اما به272 :2، ج 1365ی، کاظم سعداهلل ابنرعایت دود )

روایات تخییر به اختیار دادتن محرم تصریم دارد، نتوان این یراحت را فر  فرض کترد و  

 رو برای رفع تعارض در استنباط حکم به خوانشی نو نیاز است. حکم به افملیت داد؛ ازاین

های متعددی نگادتته دتده استت کته ذیتل مباحتث بته         نامه هم پایان در دروان معایر

 اند، از جمله: موضو  کفارۀ قتل یید نیز پرداخته

احکتام یتید از   »نامۀ کاردناسی اردد به نوی ندگی متریم ستلیمانی بتا عنتوان      پایان -

کلیفتی یتید و   که در دانشگاه یزد دفا  دده است. در ایتن تحقیتق حکتم ت   « دیدگاه امامیه

تفصیل مورد بحث قرار گرفته و در نتیجه یتیدهای   افعال مرتبس با آن از منظر فقه امامیه به

حالل و حرام در حال احرام مشخص دده است، سرس به مبحث تکرار کفاره در یتورت  

 فرامودی و عدم تکرار کفاره در یورت عمدی بودن عمل یید پرداخته دده است.

با « بررسی تطبیقی احکام کفارات در مذاهب دافعی و حنفی»عنوان  نامۀ دیگر با پایان -

ۀ مذکور پتس از تبیتین مفتاهیم،    نام انیپاقلم یدیق قربانی به ردتۀ تحریر درآمده است. در 

دده و سرس روش و نحتوۀ انجتام هتر کتدام از کفتارات در دو       بندی  های حج دسته کفاره
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 رار گرفته است.مذهب حنفیه و دافعی مورد بررسی و تطبیق ق

توسس معین ایزدی « بررسی تطبیقی کفارات احرام از دیدگاه مذاهب خم ه»نامۀ  پایان-

قدوسی در دانشگاه قم نگادته دده است. این تحقیق بته تشتریم وجته ادتتراک و افتتراق      

 مذاهب خم ه در زمینۀ کفارات احرام و دالیل آن پرداخته است.

نامۀ طاهره رحمیان  موضو  پایان« مذاهب خم هبررسی فقهی آیات الحکام حج در » -

نامه آنچه آیات  در دانشگاه قم نگادته دده است. در این پایان 1387یگانه است که در سال 

الحکام حج ن بت به آن نص بوده، یا مشعر به آن است، از دیدگاه فقه امامیه و اهتل ستنت   

 دده است.  بررسی

با قلم علی حجتی کرمانی در نشریۀ « محرمات احرام» ای نیز با عنوان در میان آثار، مقاله

به چا  رسیده است. در این مقاله ایتطالحات فقهتی    1372زم تان  6دمارۀ  حج قاتیم

حج از ابعاد گوناگون بررسی دده و سرس به بیان احکام درعی و اسرار هر یک از مفتاهیم  

 پرداخته است.

ی فقهی دیعه مطالعۀ متوردی  ها بردادت در ) (نقا قرائات منقول از ائمه»مقالۀ دیگر 

، بهار یاسالم حقوق یمبان و فقهپ ند است که در مجلۀ  به قلم الهه داه« سورۀ مائده 95آیۀ 

به چا  رسیده است. تأکید این مقاله بتر تتأثیر و نقتا قرائتات      1در دمارۀ  97و تاب تان 

روایتات وارددتده در   یورت موردی  ی فقهی دیعه است که بهها بردادتبر  ) (معصومین

سورۀ مائده بررسی دده است، البته هدر و بحنی متفاوت با مقالۀ حاضر  95خصوص آیۀ 

 دارد.

سورۀ مائده بته ردتتۀ    95در مورد پیشینۀ این تحقیق باید گفت مطالبی که در مورد آیۀ 

رده تحریر درآمده، با نگاه انتقادی نبوده و راهکار مؤثری در رفع تعارض موجتود ارائته نکت   

 است یا آیۀ مورد بحث از بُعد و منظری متفاوت با رویکرد این تحقیق بررسی دده است. 

 مائده 95بر ترتیب در آیۀ « أو»داللت حرف  . 3

مف ران و فقیهان در تخییر محرِم و ترتیب دادتن یا ندادتن حکم کفارۀ قتل یید در حتال  
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ی در انتخا  نتو  کفتاره مخیتر    اند. برخی معتقدند دخص محرمِ خاط احرام اختالر کرده

؛ به ایتن یتورت کته در    دانند یماست و برخی دیگر رعایت ترتیب را در این حکم درط 

گیترد؛ بنتا بتر ایتن      تعیین نو  کفاره، تخییر وجود ندارد و استطاعت دخص مدنظر قرار می

 تت  نظریه ک ی که امکان و توانایی قربانی کردن منل آن حیتوان مقتتول را دارد، مجتاز نی   

یکی از دو کفارۀ دیگر را جایگزین کفارۀ اول کنتد و تنهتا در یتورت ندادتتن استتطاعت      

برای ادای کفارۀ اول مجاز است به کفارۀ دوم عمل کند، همچنین کفارۀ سوم )روزه گرفتن( 

تنها برای ک ی مجاز است که امکان قربانی کردن و اطعام م اکین را ندادته بادد. در ایتن  

 .دود یمیۀ ترتیب بررسی نظر به مربوط یآرابخا 

 . موافقان1 .3

انه لتیس علتی التخییتر    »دده است:   از دعبی، ابراهیم، سدی و در روایتی از ابن عباس نقل

در این آیه یعنی حکم از این سه مورد خارج نی ت و هتر  « أو»و ورود « لکن علی الترتیب

وزه بگیترد )طوستی ]الت  ،    طعتام دهتد، ر   تواند ینمکس جزایی نیافت، طعام دهد و آنکه 

دیتدگاه یتحیحی    توانتد  یمت ، «حکم از این سه مورد خارج نی تت »(. اینکه 28 :4ج، تا یب

 دتود  یماز اینکه فرض بر وجود تنها سه کفاره گذادته دد، این سؤال مطرح  بادد؛ اما پس 

حکم باید ترتیب را رعایت کند یتا در انتختا  یکتی از ایتن سته       آیا دخص برای عمل به 

کننتدۀ   تنها اثبات نه« خارج نبودن حکم از این سه مورد»رو استدالل  کفاره مخیر است؟ ازاین

 .کند ینمحلی هم برای م ئلۀ ایجاددده، ارائه  دیدگاه ترتیب نی ت، بلکه راه

ختاطی عامتد    بر ظاهر آیه، فدا و قربانی کتردن را بتر دتخص    نیز با تکیه 2و احمد 1زفر

 َنَ یقَتَّلُوا  َوْ یصَلَّبُوا  َوْ تُقَطَّععَ  »رتیب در حکم ه تند. ایشان به آیۀ واجب دان ته و معتقد به ت

همیشته بترای   « أو»: کلمتۀ  انتد  گفتته ( استناد کرده و 33)مائده: «  َیدِیهِمْ وَ  َرْجُلُهُمْ مِنَ خِالفٍ

                                                                                                                                        
ه( از ایحا  امام یتادق) ( و از ایتحا  ابوحنیفته    158-110. ابوهذیل زفر بن هذیل عنبری تمیمی بصری )1

 بود. وی از محدثان و فقهای قرن دوم هجری قمری بود.

 فقهای چهارگانۀ اهل سنت.  ق( از241-164احمد بن حنبل ) .2
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م بته  مائده مراد از آن تخصیص هر کدام از این احکتا  33، بلکه در آیۀ رود ینمکار  تخییر به

وَ مَنْ عادَ فَینْتَقِمُ اللَّتهُ  »و « أَمْرِهِیذُوقَ وَبالَ »ی ها عبارتحالت معینی است و نیز با استناد به 

ی بتا  ریت گ ستخت : واجب در اینجا در  به دیوۀ تغلیظ است و تغلتیظ و  دارند یمبیان « مِنْهُ

منل، از اختراج   عقوبت اخراج»تخییر منافات دارد. فخر رازی در نقد این سخن گفته است: 

نی ت، بنابراین تخییر در اندازۀ حایل از عقوبتت در ایجتا  منتل، ضترری      تر یقوطعام، 

 (.  436 :12جق، 1420)فخر رازی، « کند ینموارد 

در تکمیل این سخن فخر رازی باید به این نکته اداره کرد که ستختی ایتن سته کفتاره     

متغیتر   انتد  دتده ه نو  قتلی که مرتکتب  برای افراد مختل ، در اعصار گوناگون و با توجه ب

و در زمتان دیگتر اطعتام     بادتد  تتر  ستخت  منتل  اخراجی ا دورهاست، زیرا ممکن است در 

از دو کفارۀ  تر سختم اکین هزینۀ بیشتری دادته بادد یا گرفتن روزه برای دخص متمول 

ی و تغلتیظ  ریت گ سختسبب  دیگر بادد؛ بنابراین این استدالل طرفداران نظریۀ ترتیب که به

حیتث کته     . همچنتین از آن رسد ینمنظر  قبول به ، قابل کنند یمدر حکم، نظریۀ تخییر را رد 

دهندۀ آن است که در همۀ  دده، نشان پس از ذکر هر سه کفارۀ بیان« لِیذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ»جملۀ 

  سختی و مشقت خایی نهادینه دده و هتر سته بترای جلتوگیری از ارتکتا      ها کفارهاین 

علت متقدم ددن هر سه کفتاره بتر    به رسد یمنظر  رو به مجدد حالت بازدارندگی دارد؛ ازاین

 ها مناسب نبادد. تر بودن کفاره طرح بحث قوی یا ضعی « لِیذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ»جملۀ 

مطرح کرد و آن اینکته   توان یمی نکتۀ دیگری را نیز ریگ سختدر مورد م ئلۀ تغلیظ و 

حیتث کته محترم در      عنوان تنبیه و عقوبت خطا ذکر دده، از آن آیه کفاره بههرچند در این 

حرم امن پروردگار قرار دارد و خداوند آن مکان را مختص رأفتت و رحمتت ختود کترده     

است؛ حق انتخا  نو  کفاره به دخص محرِم، هم و با رحمت الهی بتوده و دور از ذهتن   

 نی ت. 

نیز باید گفتت اوالً   اند دادتهسورۀ مائده بیان  33یۀ در توضیم منالی که زفر و احمد از آ

( و در آن 346 :11جق، 1420)فختر رازی،   انتد  دادتته مف ران در حکم آن آیه نیز اختالر 

یورت یقینی اثبات نشده است، بنابراین اتکتا بته آیتۀ متورد اختتالر       به« أو»آیه نیز نقا 
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این آیه متفاوت است، زیترا در حکتم    رسد؛ ثانیاً حکم آن م ئله با حکم نظر نمی یحیم به

تواننتد بتا نتو      برخی مف ران معتقدند انتخا  نو  عقوبت از جانب حاکم در  می 33آیۀ 

خطایی که یورت گرفته، مرتبس و هماهنگ بادد، برای منال اگر ک ی غارت کرد، دستت  

ست؛ اما و پای او قطع دود و اگر ک ی مرتکب قتل دد، جزای او کشتن و به دار آویختن ا

های دیگتر دتامل اطعتام     غیراز کفارۀ اول )اخراج منل( کفاره در آیۀ مورد بحث این مقاله به

مائتده برختی متراد از     33م اکین و روزه گرفتن مرتبس با قتل یید نی تت؛ یعنتی در آیتۀ    

و پا را در مقابتل غتارت و تبعیتد را در     را قتل در مقابل قتل، قطع دست « أو»وجود حرر 

دتده و آن   سورۀ مائده فقس یک عمل خطا مطترح   95؛ اما در آیۀ اند دادهها  قرار مقابل ار

رو آیتۀ   ها مرتبس با جرم است، ازایتن  قتل یید است که از میان سه کفاره تنها یکی از کفاره

 استدالل مناسبی برای اثبات نظریۀ ترتیب بادد. تواند ینممائده  33

ل خود را اجما  طایفه بیان کترده و در پاستخ بته    برخی نیز در تأیید دیدگاه ترتیب، دلی

فَتانْکحُوا متا   »کته در آیتۀ    گونه : هماناند گفته، دانند یمرا دلیل بر تخییر « أو»ک انی که لفظ 

ظاهر ایجا  واو برای جمع را ترک و  (3)ن اء: « ی وَ ثُالثَ وَ رُبا َمَنْنطا َ لَکمْ مِنَ النِّ اءِ 

به معنی نیافتن مورد اول است، بر آیۀ متورد بحتث   « او کذا»و  میکن یمآن را بر تخییر حمل 

 :2ق، ج1431؛ دری  مرتمی، 251-252 :1، جتا یب)موسوی،  دود یمنیز همین امر جاری 

(. ستتید مرتمتتی در ایتتن مبحتتث ستتندی بتترای ادعتتای اجمتتا  بیتتان نفرمتتوده استتت، 248

ادعتای اجمتا    « خییتر ت»که برخی مف ران عکس مدعای سید مرتمی بر نظریتۀ   دریورتی

 :6، ج1364قرطبتی،   ؛587 :1ق، ج1422جوزی،  ابن؛ 312 :1ق، ج1405اند )راوندی،  کرده

 (.195 :3 ق، ج1423؛ ثالیی، 315

علما و بزرگان چهار فرقته عامته و برختی فقهتا و مف تران      « اکنر»دایان ذکر است که 

ق، 1405راونتدی،  ؛ 141 :4جق، 1405جصاص، ) اند بودهبزرگ دیعه موافق با نظریۀ تخییر 

: 3ق، ج1423؛ ثالیتی،  315: 6، ج1364قرطبتی،   ؛587: 1ق، ج1422جوزی،  ابن؛ 312 :1ج

 (.26: 4ق، ج1415آلوسی، ؛ 379: 3ج، 1372؛ طبرسی، 678: 1جق، 1407زمخشری، ؛ 195

الثَ وَ ا وَ ثُع مَثَنع َِانَکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ سید مرتمی در استدالل دوم استننایی )
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را از نقا ایلی خارج و استنناپذیری تف یر « أو»وسیلۀ آن لفظ  تا به ندک یم( را مطرح رُباعَ

آن را اثبات کند؛ اما باید گفت میان استننای ذکردده با آیۀ مورد بحث دباهتی وجود ندارد 

ود یی وجت استتنناها را از نقا ایلی آن خارج کرد. در آیتات و احکتام قترآن    « أو»تا بتوان 

دارد؛ اما برای استناد به آنها نیاز است میان حکتم متورد بحتث و استتننا همتاهنگی وجتود       

تشتابه و  « حترر »که در این امتنال نه از حیث حکم و نه از حیننو   دادته بادد، دریورتی

، این رسد ینمنظر  رو این استدالل نیز برای اثبات نظریۀ ترتیب کافی به تناظری نی ت؛ ازاین

ی بتر تغییتر نقتا    ا نته یقراست که ظاهر آیه مؤید تخییر در حکتم استت و هتیچ    در حالی 

 و حمل آیه بر رعایت ترتیب حکم وجود ندارد.« او»ظاهری حرر 
: اگتر  انتد  گفتته برخی مف ران نیز بدون ارائۀ دلیل حکم آیه را حمل بر ترتیتب کترده و   

طعتام م تکین ندادتت،    دخص توانایی قربانی کردن یا مالی برای پرداختِ قیمت یید و ا

 (.505: 1جق، 1423باید روزه بگیرد )مقاتل بن سلیمان، 

 . مخالفان2 .3

« مخیتر بتودن  »عطا، ح ن، ابراهیم، ابوحنیفه و دافعی از جمله افرادی ه تند کته رأی بته   

دده که برخالر روایتت دیگتر،     عباس روایتی نقل در برخی منابع نیز از ابن ؛اند دادهخاطی 

(. برخی 379: 3ج، 1372؛ طبرسی، 678: 1جق، 1407تخییر است )زمخشری، مؤید دیدگاه 

فقیهان و مف ران ضمن در نظر گرفتن دالیتل طرفتداران نظریتۀ ترتیتب دیتدگاه تخییتر را       

آنچته خداونتد   »فقیه، مف ر و محدث قرن چهارم بیتان دادتته استت:     . جصاصاند دهیبرگز

« أو»کر نموده است بر اساس تخییر استت زیترا   تعالی در این آیه از قربانی، اطعام و روزه ذ

إِطََامُ عَشَرَۀِ مَسعاکینَ   َِکفَّارَتُهُ»؛ مانند قول پروردگار در کفارۀ یمین کند یمبر این امر داللت 

مٍ  َوْ َِفِدْیعۀٌ مِعنَ صِعیا   »و همچنین نیۀ « مِنَ  َوْسَطِ ما تُطََِمُونَ  َهْلِیکمْ  َوْ کسْوَتُهُمْ  َوْ تَحْرِیرُ رَقَبَۀٍ

دده  عباس و عطاء و الح ن و إبراهیم نیز روایت  همانند این سخن از ابن«. صَدَقَۀٍ  َوْ نُسُک

عباس، مجاهد و دعبی و سدی و ابراهیم  و ایحا  ما با این قول موافق ه تند. البته از ابن

ست زیترا  اند؛ اما یحیم دیدگاه اول ا دده که در آن دیدگاه ترتیب را برگزیده روایاتی نقل 
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چنین است مهر کس آن را بر ترتیب حمل کند چیزی را بر آن افتزوده کته    حقیقت لفظ این

ق، 1405)جصتاص،  « در آن نی ت و این عمل مجاز نی ت مگر با وجتود دلیتل و ]قرینته    

 (.141: 4ج

دده است: دخص در این سه مورد مخیر است؛ یعنتی   از عبداهلل بن عبد الحکم نیز نقل 

ترین آن. عطاء و جمهور فقهتا نیتز بتر     ترین را برگزیند یا سخت تواند آسان یدر این عمل م

. مالک گفته است هر چیتزی از کفتارات در   رود یمکار  برای تخییر به« أو»اند زیرا حرر  آن

خدا کذا او کذا بیاید دخص در آن حکم مخیر استت؛ یعنتی هتر کتدام از اعمتال را       کتا 

ترتیتب، متعتارض و متنتافر ظتاهر آیته استت        .. و حکم بهانجام دهد. تواند یمدوست دارد 

 (.315: 6، ج1364)قرطبی، 

اگر ییدی کشته دد دخص مخیتر استت یکتی از ایتن سته      »راوندی نیز گفته است:  

ترتیتب در    وی دلیل خود در رد نظر برخی ایحا  را کته قائتل بته   «. کفاره را انتخا  کند

زیترا واجتب دتده در یتید، منلتی از       دان ته،« لَ مِنَ النَّعَمِفَجَزاءٌ مِنْلُ ما قَتَ»اند،  حکم بوده

چهارپایان و جزای یید )منل طعام دادن و روزه گرفتن( بر تخییر است و جمیع فقهتا نیتز   

اند؛ پس هر کس در  القول بر تخییر متفق« أو»اهل لغت نیز در داللت حرر اند.  بر این عقیده

: 1جق، 1405دلیتل ]مقبتول  بیتاورد )راونتدی،      این حکم ادعای ترتیب کند، بر اوست که

312  .) 

ثالیی نیز در پاسخ این پرسا که آیا جزای یاددده بر تخییر است یا ترتیب؟ بیان کرده 

حنیفه، دافعی و غیره معتقد به تخییر ه تند، زیرا  است: عامه االئمه و اکنر فقها از جمله ابی

ییر است. وی در ادامته ذکتر کترده استت: در     کار برده و حقیقت آن تخ به« أو»خداوند لفظ 

و ابن سیرین، زفر، مجاهد، عامر و سدی که قائتل  عباس در روایتی  جوا  ک انی مانند ابن

در این آیه به این معناست کته حکتم از   « أو»کنند که وجود  به ترتیب ه تند و استدالل می

ایتن   مییگو یمیافتیم، « رتیبت»های ظهار و قتل را بر  این سه حالت بیرون نی ت و ما کفاره

بردادت معارض کفارۀ یمین و فدیه االذی است و در این آیه نباید از حقیقت لفتظ ختارج   

 (.  195: 3ق، ج1423دد و آن حقیقت، تخییر است )ثالیی، 



  281 یبترت یةشده بر نظر حمل یاتنو از روا یمائده؛ خوانش ۀسور 95 یةدر آ« أو»داللت حرف  

دتده   ی بیانها کفارهیی از ها منالطرفداران هر دو نظریه برای اثبات دیدگاه خود به ذکر 

ذکتر دتده   « ترتیتب »یی که از جانب طرفداران دیدگاه ها منالاند؛ اما  وردهاهلل روی آ در کالم

؛ با این توضیم که ساختار آیات کفتارۀ  رسد ینمنظر  سورۀ مائده به 95است، متناسب با آیۀ 

رُ وَ الَّذینَ یظاهِرُونَ مِنْ نِ ائِهِمْ ثُمَّ یعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْری»ترتیب چنین است:  ظهار و قتل به

رَقَبَۀٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا ذلِکمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُتونَ خَبیترٌ. فَمَتنْ لَتمْ یجِتدْ فَصِتیامُ       

وَ  للَّهِدَهْرَینِ مُتَتابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ ی ْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِ ْکیناً ذلِک لِتُؤْمِنُوا بِا

وَ ما کتانَ لِمُتؤْمِنٍ أَنْ   »( و 4و  3)مجادله:   1رَسُولِهِ وَ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرینَ عَذا ٌ أَلیمٌ

نْ ی أَهْلِتهِ إِالَّ أَ إِلت یقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَۀٍ مُؤْمِنَۀٍ وَ دِیۀٌ مُ َتلَّمَۀٌ  

یتنَکمْ  یصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَۀٍ مُؤْمِنَۀٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَ

نِ ی أَْهلِِه َو تَحْریُر َرقََبتٍۀ ُمؤْمَِنتٍۀ َفَمتْن َلتْم یِجتْد فَِصتیاُم َدتهْرَی       إِلوَ بَینَهُمْ میناقٌ فَدِیۀٌ مُ َلَّمَۀٌ 

(. در سورۀ مجادله کفتارۀ ظهتار،   92)ن اء:  2«مُتَتابِعَینِ تَوْبَۀً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً

برای دخصی که « فَمَنْ لَمْ یجِدْ»کار بردن عبارت  دده و در ادامه با به آزاد کردن بنده تعیین 

ه معرفی و در نهایتت اگتر ک تی    امکان آزاد کردن برده را ندارد، کفارۀ جایگزین یعنی روز

                                                                                                                                        
  است که پیا فرض، بر ایشان ]دوند یمپشیمان  اند گفته، سرس از آنچه کنند یمو ک انی که زنانشان را ظهار . »1

و ختدا   دیدتو  یمی  است که بدان پند داده حکمی را آزاد گردانند. این ]ا بندهاز آنکه با یکدیگر همخوابگی کنند، 
  دسترسی ندارد، بایتد پتیا از تمتاس ]بتا زن     بندهگاه است. و آن کس که ]بر آزادکردن آ دیده یمبه آنچه انجام 

  برای آن است که به حکمخود  دو ماه پیاپی روزه بدارد؛ و هر که نتواند، باید دصت بینوا را خوراک بدهد. این ]

 «.خواهد بودخدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است حدود خدا؛ و کافران را عذابی پردرد 

و بر مؤمن جایز نی ت که عمداً مؤمنی را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا متؤمنی را کشتت بایتد بنتدۀ     . »2
ای است م لم که باید به اهل مقتول برسد مگر اینکه اهل مقتول گذدت کند از حتق   مؤمن را آزاد کند و این دیه

که آن مقتول مؤمن بوده پس بر قاتتل   بادند دریورتی یخود پس اگر آن مقتول از جماعتی بادد که ددمن دما م

او واجب است که بنده مؤمنی را آزاد کند و هر گاه بوده بادد آن مقتول از جماعتی که بین آنها و دما م تلمانان  
عهد و پیمان است بر قاتل واجب است که دیۀ او را به اهلا بدهد و یک بندۀ مؤمنی را نیز آزاد کنتد و هتر گتاه    

ای است از حکم خدا و خدا عالم و درستکار  ای نیافت که آزاد کند باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد این توبه بنده
 «.است
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کفارۀ جایگزین دوم یعنتی  « َِمَنَ لَمْ یسْتَطِعْ»استطاعت روزه گرفتن را هم ندادت، با عبارت 

دده است. بیان حکم این کفاره یریم است و وجه مشترکی با کفارۀ  اطعام م اکین معرفی 

دتبیه نی تت،    هتا  کفتاره تنها حرور و عبارت رابس میان  قتل یید ندارد، زیرا در این آیه نه

مقتدم دتده استت؛    « اطعتام م تاکین  »بتر  « روزه گرفتن»بلکه عکس کفارۀ قتل یید، حکم 

سورۀ مائده بر  95دباهت تأثیرگذاری که بتوان برای اثبات حکم آیۀ  رسد یمنظر  رو به ازاین

 آیات سورۀ مجادله استدالل کرد، وجود ندارد.

ن یورت که برای قتل مؤمن از روی خطتا، دو  سورۀ ن اء نیز چنین است، به ای 92آیۀ 

به کفارۀ اول عطت  دتده   « واو»وسیلۀ حرر ربس  دده که کفارۀ دوم به کفاره در نظر گرفته 

رو باید برای ادای حکم الهی هر دو عمل اجرا دود و بحث تخییر و ترتیب در  است؛ ازاین

یمانان و ددتمنان مطترح   پ این ق مت از حکم موضوعیت ندارد. در ادامۀ آیه بحث قتل هم

دتده و سترس پروردگتار     پیمان کفارۀ دیه و آزاد کردن بنده تعیین  که برای قتل هم دود یم

دتده را ندادتت، روزه بگیترد.     ی مطترح هتا  کفتاره اگر ک تی استتطاعت انجتام     دیفرما یم

دود، حکم این آیه نیتز یتریم و واضتم استت و ابهتامِ تخییتر و        طورکه مالحظه می همان

کتار نرفتته استت تتا بتتوان وجته        نیز در این آیه بته « أو»در آن مطرح نی ت. حرر ترتیب 

کته   مشترکی برای اثبات حکم قتل یید در حال احرام بتا ایتن آیته پیتدا کترد؛ دریتورتی      

)بررستی   ی طرفداران دیدگاه تخییر دارای دباهت ساختاری با آیۀ مورد بحث استها منال

 (.سورۀ ن اء در مبحث قبل گذدت 3آیۀ 

انتد، امتا برابتر     برخی مف ران معایر نیز ظاهر آیه را موافق با تخییتر در حکتم دان تته   

(. 567: 23، ج1394)جتوادی آملتی،    انتد  کترده روایات، حکتم را در اینجتا ترتیتب اعتالم     

، حکم آیه را دلیل بر عدم ترتیتب  «أو»کار رفتن حرر  که مف ران دیگر یِرر به دریورتی

در ادامه بترای استتنباط هرچته بهتتر حکتم      (. 206-207: 6ج، 1374، )طباطبایی اند ندان ته

 و روایات مربوط بررسی خواهد دد.« أو»کفارۀ قتل یید در حال احرام، نقا حرر 
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 «أو». حرف 4

یکی از قرائن تأثیرگذار در کش  مقصود آیه، تعیین معنا و نقا واژگان کلیدی هر آیته بتا   

یه است. در این بخا نقا ادبتی و جایگتاه حترر    توجه به استعمال عصر نزول و سیاق آ

 .دود یمدر آیه بررسی « أو»

 «أو». بررسی ادبی حرف 1 .4

(. 139: 1ج، 1374قردتی،  ) انتد  بردمردهحرر عط  است و تا یازده معنی برای آن  « :أَو»

و اگر بر امر و نهی وارد دتود،   رساند یمرا « ابهام»و « دک»بر خبر وارد دود، « أو»هر گاه 

ق، 1407جتوهری فتارابی،   ؛ 38: 1ج، 1375)طریحتی،   کنتد  یمداللت « اباحه»و « تخییر»بر 

(، ادتتراک  472: 15ج، 2001)ازهتری،  « واو»، «متتی »، «بل»( و گاه نیز در معانی 2274: 6ج

 .رود یمکار  ( و ... به116: 1جق، 1420)حمیری یمنی، 

معنوی تناسب وجود دارد، زیرا  یورت لفظی و به« أول»و « أو »میان این کلمه و مادۀ 

کند؛ و این تعبیری دیگر از ارجا  حکم به امتر دوم   أو بر تعلیق حکم میان دو امر داللت می

که امر اول متبهم استت و متورد دتک واقتع       و قرار دادن آن در جایگاه اول است؛ همچنان

نتوا هتوداً اَو   وَ قتالوا کو »گتردد.   گونه است و دک بته آن برمتی   دود، امر دوم هم همین می

(. ایل واحد در این کلمه تعلیق بر یکی از دو امری استت کته   135 :)بقره« نَصاری تَهتَدوا

؛ اما معنای دک یا ابهام، یا برتری دادن یا تخییر یا اباحه یا ت ویه یا اضرا  یا دوند یمذکر 

پروردگتار   . هر گتاه أو در کتالم  دوند یمجز آنها، از قرائن داخلی و خارجی جمله استفاده 

بیاید، الزم است بر مفاهیمی غیر از دک و تشکیک حمل دود، زیرا این دو دربارۀ خداوند 

منزلۀ  یا از با  تنزیل به ناظر بر رأی مخاطباند. مگر اینکه بر سبیل حکایت یا  متعال ممتنع

 (.179: 1، ج1368خاطر وجود حکمتی بادد )مصطفوی،  کننده( به داک )دک

درحِ برخی حاالت عارض بر کالم به این یورت ذکر دتده استت:    ی لغتها کتا در 

. ابهام: در ابهام متکلم آگتاه  2یکی از موارد را معین کند؛  تواند ینم. دک: در دک متکلم 1

. اباحه: در اباحه جمع 3؛ دود یمدلیل ایجاز در کالم و ... دچار ابهام  است، ولکن دنونده به

تخییر: در تخییر امکان جمع موارد وجتود نتدارد و دتخص    . 4پذیر است؛  بین موارد امکان
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گودتت را   دتود  یمت . تفصتیل: گفتته   5باید از بین مورد اول و دوم فقس یکی را برگزینتد؛  

 (.31: 2جق، 1414)فیومی،  خورم یمو اکنون ع ل  خوردم یمبخورم یا ع ل، قبالً گودت 

 سورۀ مائده 95در آیۀ « أو». نقش حرف 2 .4

اگر بر امر و نهی وارد دتود، بتر تخییتر و اباحته داللتت      « أو»ذکر دد، حرر که  گونه همان

گانه، اباحه،  است، بنابراین حکم آیه از بین موارد پنج« امر». در آیۀ مورد بحث، لحن کند یم

همچنین ذکر دد که در اباحه امکتان جمتع وجتود دارد و در     تخییر یا تفصیل خواهد بود.

؛ 505: 1جق، 1423بق نظر بیشتر مف تران )مقاتتل بتن ستلیمان،     تخییر نه؛ که در این آیه ط

؛ طبرانی، 418: 1ج، 1316؛ سمرقندی، 29-31: 7جق، 1412؛ طبری، 184: 1ج، 1363قمی، 

؛ 110: 4جق، 1422؛ ثعلبتتی، 26 -27: 4ج، تتتا یبتت؛ طوستتی ]التت  ، 450-451: 2ج، 2008

ود، بلکته انجتام یکتی از    ( نیاز نی ت به همتۀ متوارد عمتل دت    164: 6ج، 1374طباطبایی، 

بتاقی  « تفصیل»و « تخییر»دود و  ها کافی است؛ پس اباحه از میان سه گزینه خارج می کفاره

ظاهر آیه، حکم تفصیل نشده، بلکته تنهتا متوارد آن ذکتر دتده استت؛        . با توجه به ماند یم

 مانده تخییر خواهد بود.  رو تنها احتمال باقی ازاین

ه این است که در اباحه حکم معین است و آن اختیتار تترک   تفاوت ایل تخییر و اباح»

« أو»(. اگتر حترر   160: 1، ج1369)موستوعه،  « یا فعل است و در تخییر، حکم مردد است

گفتت   تتوان  یمت گونته استت،    در این آیه، عاملی برای مردد نشان حکم دان ته دود که این

 احرام مخیر است.مطابق قواعد ادبی، دخص در انتخا  کفارۀ قتل یید در حال 

 در بیان انواع کفاره در آیات« أو». جایگاه حرف 3 .4

بتا در   توان یمدده است که  یورت یریم م ئلۀ کفاره مطرح  در دا آیه از آیات قرآن به

 نظر گرفتن ظاهر آیه، احکام را به سه نو  تق یم کرد:

کفارۀ روزه؛ بقره:  184ه: )بقر دارد یمعنوان کفاره اعالم  ال ( آیاتی که تنها یک امر را به

 نکردن حج(. کفارۀ تمام 196

سبب دفقت و رحمت  عنوان کفاره مطرح کرده، اما به  ( آیاتی که یک یا دو عمل را به
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« فمن لم ی تتطع »و « فمن لم یجد»الهی، حکم بر ضعیفان امت ت هیل و با استفاده از الفاظ 

ورت م لمان خاطی با دادتتن یکتی از   دده است؛ در این ی نیز اعالم  ی جایگزینها کفاره

 196ی جایگزین عمل کند )بقتره:  ها کفارهبه  تواند یم« عدم استطاعت»و « نیافتن»دو درط 

کفتارۀ قتتل میتان     92حکتم کفتارۀ ظهتار؛ ن تاء:      4و  3قربانی نکتردن در حتج؛ مجادلته:    

 (.مانانیپ هم

« أو»هر کفتاره حترر    دده و بین یورت همزمان بیان  ج( آیاتی که در آن چند حکم به

عنوان کفتاره   و قربانی، به یدقهسورۀ بقره، روزه،  196کار رفته است، مانند ال ( در آیۀ  به

ستورۀ مائتده کته در آن کفتارۀ دک تتن       89دده است؛  ( آیۀ  برای ترادیدن سر، معرفی 

البتته در  دتده استت )    ی، اعالما بندهیا آزاد کردن  آنها دنیپودانده م کین یا  سوگند، طعام

سورۀ مائده کفارۀ  95که اگر ک ی نیافت سه روز روزه بدارد(؛ ج( در آیۀ  دارد یمادامه بیان 

دده به کعبه یا طعام م کین یا روزه  یید عمدی در حال احرام را رساندن نظیر آنچه کشته 

 دان ته دده است.

احت کلمتات،  دلیتل یتر   دلیل تعیین تنها یتک کفتاره و در نتو  دوم بته     در نو  اول به 

دلیل وجود  در نو  سوم به ؛ امادود ینمنظری از بابت ترتیب یا تخییر در عمل دیده  اختالر

 دده است.  مطرح« تخییر»و « ترتیب»دو دیدگاه متباین « أو»حرر 

: 2جق، 1412)طبری، سورۀ بقره  196آیۀ حکم  دخص در عمل به « مخیر بودن»مف ران در 

 ( و269: 2ج، 1366؛ بروجردی، 241: 1جق، 1407؛ زمخشری، 519: 2ج، 1372؛ طبرسی، 134

؛ 368: 3ج، 1372طبرسی، ؛ 14: 4ج، تا یب؛ طوسی، 16: 7جق، 1412طبری، ) سورۀ مائده 89آیۀ 

نظر دارند؛ امتا در حکتم آیتۀ     ( اتفاق111: 6ج، 1374؛ طباطبایی، 673: 1جق، 1407زمخشری، 

در حکتم  « ترتیتب »و برخی قائل بته  « تخییر»د به برخی معتق( 95مورد بحث این مقاله )مائده: 

دده است و  با توجه به این نکته که معتقدیم قرآن کریم از جانب پروردگار حکیم نازل  ه تند.

تنها اتفتاقی نی تت، بلکته در ورای انتختا  هتر حترر و کلمته،         انتخا  حرور و کلمات نه

ه اگتر قصتد پروردگتار تعیتین     و آن اینکت  دتود  یمیی نهفته است، چند سؤال مطرح ها حکمت

بود، چرا در این آیه مانند  آنهاها براساس ددت سختی، توانایی افراد و رعایت ترتیب در  کفاره
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« أو»کار بردن حرر  استفاده نکرد؟ علت به« لم ی تطع»یا « لم یجد»ی ها عبارتاز  ها کفارهسایر 

« أو»سورۀ مائده حترر   89آیۀ  سورۀ بقره و 196 سورۀ مائده چی ت؟ چرا در آیات 95در آیۀ 

 دده است؟  داللت داده « ترتیب»است؛ اما در آیۀ مورد بحث بر « تخییر»گویای 

ی و تف تیر  ایتل از نقتا  « أو»دهندۀ خروج حرر  در این آیه، قرینه و داهدی که نشان

طورکه در مباحث قبلی نیز بیتان دتد،    اش بادد، کدام است؟ همان آن به غیر معنای ظاهری

 رسد یمنظر  رو به یافت نشد، ازاین اش یظاهربه غیر معنای « أو»ای برای تف یر حرر  نهقری

حکم این آیه یحیم نی ت. داید بتوان با اتکا به  به « لم ی تطع»و « لم یجد»تحمیل دروط 

در ایتن آیته را ایجتاد    « أو»سایر آیات و سخنان ادبای عر ، یکی از علتل کتاربرد حترر    

 خاطی دان ت. برای محرم« تخییر»

 . بررسی روایات5

استت   ددهدر تعیین حکم کفارۀ قتل یید در حال احرام، روایات به ظاهر متعارض و متباینی نقل 

 . اند دهو ب یاری از مف ران در طول تاریخ با تکیه بر یک گروه از این اخبار حکم آیه را استنباط کر

 شده بر نظریۀ ترتیب . روایات حمل1 .5

ترتیب دادتن سته کفتارۀ    آندده است که برخی با استناد به   ری روایاتی نقلدر منابع تف ی

 ، آن روایات عبارت است از:اند گرفتهذکردده را نتیجه 

خواست دختترش  « مأمون»که  دده است: وقتی از محمد بن میمون نصیبی روایت  ال (

اد کته در آن  ی ترتیتب د ا مباحنته درآورد، مجلتس   ) (را به عقد حمرت جواد« ام الفمل»

در مورد کفارۀ یید در حال احرام سؤال دد و ایشان در پاسخ  ) (مجلس از حمرت جواد

وَ إِذَا قَتَلَهُ ِِا الَحَرَمِ َََِلَیهِ الَجَمَلُ وَ قِیمَتُهُ لَِْنَّهُ ِِا الَحَرَمِ  وَ إِذَا کعانَ مِعنَ الَعوَحْ ِ    »...  :فرمودند

وَ کذَلِک ِِا النَََّامَۀِ  َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ َََِلَیهِ إِطَََامُ سِتِّینَ مِسْکیناً  َِإِنَ  -نَۀٌَََِلَیهِ ِِا حِمَارِ الَوَحْ ِ بَدَ

َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ َََِلَیعهِ إِطَََعامُ ثَلَعاثِینَ     -لَمْ یقَدِرْ َِصِیامُ ثَمَانِیۀَ عَشَرَ یوْماً  وَ إِنَ کانَتْ بَقَرَۀٌ َََِلَیهِ بَقَرَۀٌ

؛ 281: 2، ج1314مفیتد،  ؛ 184: 1ج، 1363)قمی، « ...امی ََِمَنَ لَمْ یقَدِرْ َِلَیصُمْ تِسََْۀَ  -مِسْکیناً

 .  (353: 2، ج1381اربلی، 
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واجتب  « هتدی »برای هر کس در حال احرام »دده است:  روایت  ) ( ( از امام یادق

و در حتدیث دیگتری   « (هَدْیاً بالِغَ الْکعْبَۀِ)دود، بر اوست قربانی کردن ... خداوند فرموده: 

هر محرمی که قربانی کردن بر او واجب دد، اگر حاجی بادد در منتی قربتانی   : »اند فرموده

: 2جق، 1415)فتیض کادتانی،   « در مکه فداء را انجام دهد آورد یمجا  نماید و اگر عمره به

ر ، بت «قربانی کردن»یعنی « هدی»(. طبق این دو روایت اگر محرمی ییدی را بکشد، 89-88

کته ایشتان در مرتبتۀ     دیت آ یمدست  . با دقت در سخن معصوم این نکته بهدود یماو واجب 

 اول قربانی کردن را واجب دمرده است و نه اطعام م اکین و روزه گرفتن.

در مورد کفارۀ محرمی که دترمرغ  ) (ج( در روایت دیگری ابوبصیر از حمرت یادق

کفارۀ آن دتتر استت؛ پرستید:    »ت فرمودند: یا گورخری را یید نموده سؤال کرد، آن حمر

اگر بر قربانی کردن دتر توانایی ندادت چه کند؟ فرمود: دصت بینوا را اطعام نماید؛ گفت: 

اگر بر این کار نیز توانایی ندادت؟ فرمود: هجده روز روزه بگیرد و مُتدّ طعتام م تکین را    

چی تت؟ فرمتود:    اش ارهکفت یدقه دهد. همچنین پرسیده دد: اگر محرم گاو را یید کنتد  

قربانی کردن یک گاو است. گفت: اگر بر قربانی کردن گاو توانایی ندادتت؟ فرمتود: ستی    

بینوا را غذا دهد؛ و نیز پرسید: اگر بر این امر نیز توانایی ندادت چه کنتد؟ فرمتود: نته روز    

ی کردن گودتی را دکار کرد وظیفه چی ت؟ فرمود: بر او است قربان روزه بگیرد. اگر حالل

گوسفند. گفت: اگر بر آن قادر نبود چه کند؟ فرمود: ده نفر از م اکین را اطعام نماید و اگر 

 (.  342: 5ق، ج1407) طوسی،  1«نیافت آنچه را باید انفاق کند، پس بر اوست روزه سه روز

                                                                                                                                        
اللَّعهِ ع   عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ عَنَ  َبِا بَصِیرٍ عَنَ  َبِا عَبْعدِ  أُرُسْتَوَ عَنَهُ عَنَ عَلِا بْنِ الَحَسَنِ الَجَرَمِا عَنَ مُحَمَّدٍ وَ . »1

عَلَیهِ قَالَ یطََِمُ سِتِّینَ مِسْکیناً قُلَتُ  قَالَ: سََْلَتُهُ عَنَ مُحْرِمٍ  َصَابَ نَََامَۀً قَالَ عَلَیهِ بَدَنَۀٌ قَالَ قُلَتُ: َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا بَدَنَۀٍ مَا

عَشَرَ یوْماً قُلَتُ َِإِنَ  َصَابَ بَقَرَۀً  َوْ حِمَارَ وَحْ ٍ مَا عَلَیهِ قَالَ عَلَیهِ بَقَرَۀٌ  َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا مَا یتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ َِلَیصُمْ ثَمَانِیۀَ

ََۀَ  َیامٍ قُلَعتُ  قُ بِهِ قَالَ َِلَیصُمْ تِسْقُلَتُ َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا بَقَرَۀٍ قَالَ َِلَیطََِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکیناً قُلَتُ َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا مَا یتَصَدَّ

اکینَ قُلَتُ َِإِنَ لَمْ یقَدِرْ عَلَا مَعا  َِإِنَ  َصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیهِ قَالَ عَلَیهِ شَاۀٌ قُلَتُ َِإِنَ لَمْ یجِدْ شَاۀً قَالَ َََِلَیهِ إِطَََامُ عَشَرَۀِ مَسَ

 «.یتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ َََِلَیهِ صِیامُ ثَلَاثَۀِ  َیامٍ
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د را و طبق توانایی فرد، متوار   فرمودهترتیب بیان  را به ها کفاره ) (مامادر این روایت نیز 

ی در این روایت و روایات دبیه به آن دایان توجه استت و آن اینکته   ا نکتهاند؛ اما  بردمرده

ی مختلفتی در  هتا  سؤالدخص پرسشگر خود مبتالبه حکم نبوده و تنها برای ک ب آگاهی 

 پرسیده است.  ) (این باره از امام معصوم

نقتل کترده کته حمترت در      () د( عیادی روایتی با واسطۀ داود بن سِرحان از امام یادق

، االغ وحشتی و آهتو،   دتترمرغ پاسخ به پرسا کفارۀ قتل در حرم، پس از بیان جتزای کشتتن   

(. ایتن  344: 1، ج1380)عیادتی،   1«و روزه برای ک ی است کته قربتانی نیافتت...   : »اند فرموده

ز حدیث ن بت به روایات قبل یراحت بیشتری در رعایت ترتیب حکم دارد، با وجتود ایتن ا  

؛ ضمن اینکه این روایتت را  دود ینممتن این حدیث الزامی برای رعایت ترتیب حکم بردادت 

 800 از حدودنقل کرده است و پس  2از داود بن سرحان واسطه یبق.م(  320اولین بار عیادی )

( این 364: 2ق، ج1415؛ بحرانی، 145: 96، جتا یبمجل ی و بحرانی )مجل ی،  11سال در قرن 

آن  تتوان  یمعلت انفراد عیادی در نقل این حدیث،  . در واقع بهاند کردهعیادی روایت  خبر را از

 ۀ حکم نی ت.کنند اثباترا خبر مفرد نامید و خبر مفرد نیز در مقابل ظاهر قرآن، 

عبتاس   در میان روایات عامه نیز اخبار متعددی از مجاهد، حماد، عطا و روایتتی از ابتن  

 :دود یمدتن حکم از آن بردادت دده است که ترتیب دا نقل 

گفته است: هرگاه محرم یتیدی  « فَجَزاءٌ مِنْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»عباس در تبیین آیۀ  . ابن1

عنتوان   ؛ اگر آن را یافت، ذبم کنتد و بته  دود یمانجام داد، بر او از چهارپایان جزایی واجب 

م اکین دهد؛ اگر بازهم نتوان ت، روزه یدقه دهد؛ اما اگر نیافت با پول آن طعام تهیه و به 

                                                                                                                                        
یهِ بَدَنَعۀٌ وَ مِعنَ حِمَعارِ    وُأَ بْنِ سِرَحَانَ عَنَ  َبِا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: مَنَ قَتَلَ مِنَ النَََّمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ نَََامَۀً َََِلَعَنَ أَا. 1

مَا رَ َی مِنَ الَحُکمِ  َوْ صِیامٌ یقُولُ اللَّهُ تَََالَا: وَ قَالَ عَدْلُهُ  َنَ یحْکمَ بِ مِنَکمْوَحْ ٍ بَقَرَۀٌ وَ مِنَ الظَّبْا شَاۀٌ یحْکمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ 

 ی َِصِیامُ ثَلَاثَۀِ  َیامٍ قَبْلَ التَّرَوِیۀِ بِیوْمٍ وَ یوْمَ التَّرَوِیۀِ وَ یوْمَ عَرََِۀَ.الَهَدْیجِدِ  لَمْ لِمَنَ امُیالصِّهَدْیاً بالِ َ الَکَْبَۀِ وَ 

، تتا  یب)ر.ک: نجادی،  است  کردهاز امام یادق) ( روایت  واسطه یبا واسطه یا ۀ قرن دوم که بثق. یکی از راویان 2

 (.304: 1ق، ج1403؛ اردبیلی، 159: 2ج
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 (.29، 30، 34، 35، 38: 7جق، 1412طبری، بگیرد )

عمد ییدی را بکشد، بر او  دده است که اگر ک ی در حال احرام به  . از حماد نیز نقل2

که نظیر آن حیوان را کفاره دهد؛ و اگر نیافت باید قیمت آن را بترای طعتام    دود یمواجب 

 (.38و  34: 7جق، 1412ر بازهم نتوان ت، روزه بگیرد )طبری، پرداخت کند و اگ

بنابراین هرچند در روایات عامه نیز سخنی از وجو ِ رعایت ترتیب حکم یافت نشتد، امتا   

ظاهر بیشتر روایات گویای این مطلب است که اگر دخص خاطی بر قربانی کردن توانایی دارد، 

طعام دهد و اگر بر این امر  تواند یمی وجود ندادت، که امکان قربان باید قربانی کند و دریورتی

 ی که انجام داده است، باید روزه بگیرد.دیینیز قادر نبود، در جزای قتل 

 . روایات مشعر بر تخییر در حكم2 .5

دده است که بر تخییر در حکم داللت   در مقابل این روایات، احادینی از عامه و خایه نقل

روایتی در مورد کفارۀ ترادتیدن متوی    ) (عبداهلل یز و او از ابیدارد. حماد بن عی ی از حر

منظور تبیین حکتم   ( نقل کرده است که حمرت در ادامه و به196سر در حال احرام )بقره: 

 :اند فرموده ها کفاره

انتختا    خواهتد  یمبیاید، دخص مختار است هرکدام را که « أو»هر چیزی در قرآن با »

بیاید پس بتر اوستت کته اولتین ]حکتم  را      « فمن لم یجد»که با  کند؛ و هر چیزی در قرآن

(. این روایتت از جانتب برختی محتدثان یتحیم      72ق: 1408)ادعری قمی، « انتخا  کند

  ( خوانتده 66: 5جق، 1429؛ مازنتدرانی،  413: 3ج، 1399)علوی عتاملی،   بالارسالال ند و 

م، ضحاک، عکرمه، ح ن ]بصتری ،  دده است. در منابع عامه نیز روایاتی از ح ن بن م ل

دتود، دتخص    برده کار به« أو... أو»دده که هر کجا در قرآن   عطا، مجاهد و ابن عباس نقل

 (.34-35: 7جق، 1412برگزیند )طبری،  خواهد یممختار است هر حکمی را که 

ستورۀ   95در متورد آیتۀ    ال تالم  هیعل عبداهلل یاباز عبداهلل بن سنان نقل دده است: از 

ائده سؤال کردم؛ حمرت فرمودند: بنگر به ک ی که بر اوست جزاء آنچته کشتته؛ پتس    م
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، هر م کینی را یک مدّ طعام دهد و یتا  کند یمیا اگر م اکین را اطعام  کند یماگر قربانی 

 1، به تعتداد م تاکین روزه بگیترد   دود یمبنگرد ]با قیمت قربانی  چند م کین طعام داده 
 (. 368: 2ج ق،1415بحرانی، ؛ 13: 13ق، ج1409ی، حر عامل ؛345: 1، ج1380)عیادی، 

عتر  در   دناسان لغتاستفاده دده است که « إِمَّا»از حرر  ها کفارهدر این حدیث میان 

ق، 1414منظتور،   استت )ابتن  « أو»ۀ منزلت  بته با ک ر و تشدید « إِمَّا: »اند گفتهدرح این حرر 

؛ 9: 4جق، 1426است )فیروزآبتادی،   کردن ریمخ( و از معانی آن دک و تردید یا 47: 14ج

گویتای حتق تخیتر بترای      وضتوح  بهاین حدیث نیز   رو (، ازاین32: 16جق، 1414زبیدی، 

 محرم است.

که آیا این دو گروه از روایات با هم در تعارض استت   دود یماکنون این م ئله مطرح  

 وجود دارد؟ آنهایا احتمال جمع 

 شده بر دیدگاه ترتیب ز روایات حمل. رفع تعارض و خوانشی نو ا3 .5

رعایت ترتیب در حکتم را   تواند ینمدده توسس طرفداران دیدگاه ترتیب  ی ارائهها استدالل

رو تنهتا   اثبات کند، این در حالی است که دواهد و قرائن مؤید نظریۀ تخییتر استت؛ ازایتن   

، وجتود  کنتد  یمت دد حکم کفارۀ قتل یید در حال احرام را مر ی که چگونگی عمل به ا نکته

به درح و تف تیر  « لم ی تطع»و « لم یجد»ی ها عبارتروایاتی از خایه و عامه است که با 

 .اند پرداختهحکم این آیه 

دده بر دیدگاه ترتیب دارای یراحت نی ت، به این  نکتۀ دایان توجه آنکه روایت حمل

یتب ذکردتده در آیته را    نشتده افتراد بایتد ترت    کدام از این روایات بیان  یورت که در هیچ

که احادیث مؤید تخییر بر اختیار دادتن دتخص   براساس استطاعتشان رعایت کنند؛ درحالی

                                                                                                                                        
َِجَزاءٌ مِثَلُ معا   رِمٌمُحََْمِّداً وَ هُوَ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنَ  َبِا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سََْلَتُهُ عَنَ قَوْلِ اللَّهِ ِِیمَنَ قَتَلَ صَیداً مُتَ. 1

 َوْ کفَّارَۀٌ طََامُ مَساکینَ  َوْ عَدْلُ ذلِک صِیاماً مَا هُوَ قَالَ ینَظُرُ إِلَا  -قَتَلَ مِنَ النَََّمِ یحْکمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنَکمْ هَدْیاً بالِ َ الَکَْبَۀِ

ا  َنَ یقَوِّمَ َِیشَتَرِی بِهِ طَََاماً َِیطََِمَهُ الَمَسَاکینَ یطََِمَ کلَّ مِسْکینٍ مُدّاً وَ إِمَّا  َنَ الَّذِی عَلَیهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ َِإِمَّا  َنَ یهْدِیهُ وَ إِمَّ

 ینَظُرَ کمْ یبْلُ ُ عَدَأُ ذَلِک مِنَ الَمَسَاکینِ َِیصُومَ مَکانَ کلِّ مِسْکینٍ یوْماً.



  291 یبترت یةشده بر نظر حمل یاتنو از روا یمائده؛ خوانش ۀسور 95 یةدر آ« أو»داللت حرف  

مواردی که سبب دده برختی مف تران و    نیتر مهمرسد یکی از  نظر می تصریم دارد. البته به

 فقها دیدگاه ترتیب را برگزینند، همین روایات متظاهر به ترتیب است. 

تنهتایی ذکتر    بته « منل»ن روایات در پاسخ به جزای عمل یید، قربانی کردن در برخی از ای

دده و در بعمی دیگر سائل پس از بیان کفارۀ اول سخن از توانایی ندادتن دخص خاطی بته  

دده و نیتز بترای ستومین مرتبته پتس از بیتان         میان آورده که در این یورت کفارۀ دوم مطرح

مر دده است. این نحوۀ بیان و ساختار جملته ستبب دتده    استطاعت ندادتن به سومین کفاره ا

که گفته طور همانکه  برخی سایر قرائن را کنار بگذارند و حکم به رعایت ترتیب دهند، درحالی

در  رستد  یمنظر  که به دد، این نو  بیان داللت قطعی بر وجو  رعایت ترتیب ندارد و از آنجا 

انتد )ماننتد مجلتس متأمون( و فقتس       حکتم نبتوده  روایات ذکردده پرسشگران، افتراد مبتالبته   

؛ حمرات نیز ترتیتب ظتاهری آیته را    اند ددهمنظورآگاهی از چگونگی حکم، جویای مطلب  به

و ابتدا قربانی کردن منتل و در مرتبتۀ دوم اطعتام م تاکین و در      فرمودهدر پاسخگویی رعایت 

دور از ذهن نی ت که اگتر ستائلی    رو با توجه به دواهد ؛ ازایناند دهآخر روزه گرفتن را امر کر

: کفتارۀ دیگتر را   فرمودند یم: توانایی بر قربانی کردن ندارم، حمرت کرد یمخدمت امام عرض 

: توانایی بر روزه گرفتن نتدارم، حمترات بتا توجته بته      گفت یمب ا اگر سائلی  انجام ده؛ و چه

 وان کفاره پرداخت کن.عن دده را به : مبلغ تعیینفرمودند یمو برخالر ترتیب « أو»وجود 

ظاهر متعارض  اختالر ایجاددده میان احادیث به توان یمبا در نظر گرفتن این خوانا  

ظاهر آیه، بررستی ستاختار دیگتر آیتات، کتالم ادیبتان، روایتات         را حل کرد و با توجه به 

 .دود یمکننده و ... وجود تخییر در گزینا کفارۀ یید در حال احرام اثبات  تصریم

 تیجه. ن6

دتده استت.     ی آن بیتان هتا  کفارهسورۀ مائده حکم تحریم یید در حال احرام و  95در آیۀ 

. برختی  انتد  کردهدده در این آیه اختالر  فقیهان در مراتب پرداخت کفارۀ مطرح مف ران و

اینجا « أو»اند حکم این آیه براساس تخییر نی ت و حرر  موافقان دیدگاه ترتیب بیان دادته

ن معناست که حکم از این سه مورد خارج نی ت و هر کس جزایی نیافت، طعتام  تنها به ای
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ستورۀ مائتده    33طعام دهد، روزه بگیرد. همچنین زفر و احمد به آیۀ  تواند ینمدهد و آنکه 

متراد از آن   33، بلکته در آیتۀ   رود ینمکار  همیشه برای تخییر به« أو» اند گفتهاستناد کرده و 

 احکام به حالت معینی است.  تخصیص هر کدام از این

یی کته طرفتداران نظریتۀ ترتیتب ذکتر      ها منالگرفته مشخص دد  های یورت با بررسی

علتت ناهمتاهنگی، مترتبس نبتودن و متورد اختتالر بتودن آیتۀ متورد استتناد،            ، بهاند کرده

ه کنندۀ این دیدگاه نی ت. برخی نیز در تأیید دیدگاه ترتیب، دلیل خود را اجما  طایفت  اثبات

و  اند دادتهادعای اجما  « تخییر»که ب یاری از مف ران و فقیهان بر  ، دریورتیاند کردهبیان 

های این تحقیق نیز مشخص کرد بیشتر علما و بزرگان چهار فرقۀ عامه و برخی فقها  بررسی

دده توستس   ی ارائهها استداللرو  . ازایناند بودهو مف ران بزرگ دیعه معتقد به نظریۀ تخییر 

است که   نظر نرسید و این در حالی رفداران نظریۀ ترتیب برای اثبات نظریۀ ترتیب کافی بهط

 ظاهر آیه مؤید تخییر در حکم است.

ابوحنیفه، مالک بن انس، محمد بن ادریس دافعی، عطاء بن ابی رباح، ح ن بصتری و  

برخی منابع نیز از  در ؛اند دادهخاطی « مخیر بودن»ابراهیم از جمله افرادی ه تند که رأی به 

دده که برخالر روایت دیگر، مؤید دیدگاه تخییر استت. طرفتداران     عباس روایتی نقل ابن

 95کته بتا آیتۀ     انتد  کترده یی از آیات ذکر ها منالنیز برای اثبات این دیدگاه « تخییر»دیدگاه 

ن ادبیات سورۀ مائده هماهنگ و متناسب است. یکی از دالیل این دیدگاه قواعد و نظر ادیبا

نتد. طرفتداران ایتن نظریته     ا القول بر تخییر متفق« أو»داللت حرر عر  است که همگی بر 

افزودن چیزی بر آیه است که در آن وجود ندارد، زیترا  « ترتیب»معتقدند حمل حکم آیه بر 

حیتث کته    قبول استت؛ امتا از آن     از نقا ایلی نیاز به قرینه و دلیل قابل« أو»برای خروج 

 را خالر ظاهر آیه معنا و تف یر کرد.« أو» توان ینمی برای این امر یافت نشد، ا قرینه

در بیان انوا  کفاره درآیات بررستی دتد   « أو»تر ددن بحث، جایگاه حرر  برای رودن

ی هتا  کفتاره بندی ساختار آیات، کفارۀ قتل یید در حال احرام در طبقۀ  که با توجه به دسته

مچنین اثبات دد مطابق قواعتد ادبتی، دتخص در انتختا      هگزینا اختیاری قرار گرفت. 

 کفارۀ قتل یید در حال احرام مخیر است.
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دتده بتر دیتدگاه ترتیتب دارای یتراحت نی تت،        و اما در میان اخبار، روایتات حمتل  

. استت که روایاتی که مؤید دیدگاه تخییر است، یریم، یحیم ال ند و بالارسال  دریورتی

ترتیب داللت قطعی بر وجو  رعایت ترتیب ندارد و از آنجا که  روایات متظاهر بر دیدگاه

منظتور   اند و فقس بته  در روایات ذکردده پرسشگران، افراد مبتالبه حکم نبوده رسد یمنظر  به

؛ پیشوایان نیتز ترتیتب ظتاهری آیته را در     اند ددهآگاهی از چگونگی حکم، جویای مطلب 

ذکتر   ها کفارهدام سخنی از الزام رعایت ترتیب ک ، ولی در هیچاند فرمودهپاسخگویی رعایت 

 نشده است.
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