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 چکیده

سهوره ساها     دوازده هیه مفهوم )مُضارّ( اختصاص دارد کهه در    یمقاله حاضر به بررس
 نیه ا ریدر تفاه  یدیشهد  یموجود، تضارب  را یها مده است. هنگام مراجعه به پژوهش

هها  پهژوهش  نیا ن،ی. همچنمیرا عالوه بر ضعف ماتندات مرتبط با  سها شاهد هیمقطع از  
  مفهههوم و مصههدا  صیهمچههوت ت هه  ؛اسههدختهههسپردا هیهه  نیهها یایهههمههه زوا یبههه بررسهه
 تیفقهط متعلهب بهه و ه     یمضارّه منف ای  نکهیمضارّه و ا یبودت سفیوضع ای یفیمضارّه،تکل

 هیه مقطهع از    نیه امهر فقهط بهه ا    نیه ا ایه   تیه و در سها رد؟یگیدربرم زیرا س نیدَ ای باشدیم
 ؟استهمه موارد ارث  رسدهیدربرگ ایمنحصر است 

 .ارث، تیو ، نیدَ، اضرار، ضرار، ضررمضار، : کلیدی واژگان
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 مقدمه

 از پذی  ، گذاارد ی جا به خود از اموالی و بمیرد کسی که صورتی در اسالمی فقه مطابق

 عمذل  او وصذایای  بهادا شده،  وی دیون ستا الزم، شود تقسیم او ورثه میان اموال آنکه

 :است نساء سوره 21 آیه، حکم این قرآنی مستند. شود
أَوْ أُخْتٌ فَلِکلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدسُ فَإِن کانُوا لَهُ أَخٌ  کالَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ إِن کانَ رَجُلٌ یورَثُ... 
اهللِ ینٍ غَیرَ مُضَارٍّ وَصِیةً مِننَ د بِهَا أَوْ الثُّلُثِ مِنْ بَعْد وَصِیةٍ یوصَىرَ مِن ذلِک فَهُمْ شُرَکاءُ فِیأَکثَ

 . لَلِیمٌ حَلِیمٌوَاهللُ

 ،گذردد مذی  مقذدم  ارث بر هی کنیدَ و تیوص هشود کمی برداشتگونه این آیه نیا از

 و ضذرر  ،نیذ دَ و تیوصذ  نیذ ا در اگذر  نتیجه در ؛باشد ورثه بری ضرر هدارنددربر دینبا

 اثذر  بیترتی نیدَ و تیوص نیچن به و دگردنمی مقدم ارث بر ،باشد نهفته ورثه بهی انیز

 .شودنمی داده

 زین و «مُضارِر» است شده گفتهیی گو ؛باشد فاعل اسم هیغص به دتوانمی« مضارٍّ»ه واژ

مفعول بذودن   اسم البته .باشد شده عنوان «مُضارَر» صورت به و مفعول اسم دارد احتمال

 شذده  آورده مجهذول  صذورت  به «بهای وصَی» عبارت آن از پی  رایز ؛دارد تیارجح آن

 برداشذت  قابل راغب سخن از احتمال دو نیا. باشدمی و به معنای غیر مضارَر بهما است

 راغذب ) اسذت  ردهکذ  انیبی گرید گاهیجا و مقام در را مطالب نیای وهرچند  باشد؛می

 (.401ص، 2121، اصفهانی

هذای موجذود در   به تبیین و نقد احتمذال  نخستیر مباحث بدین شکل است که سِ

سپس برای بیان نظر مورد قبول به تفاوت ضذرر بذا    .(2) پردازیمتفسیر واژه مضار می

 اینکه آیه در مقام بیان حکم تکلیفی است یا وضعی .(1) کنیمضرار و مضاره اشاره می

دهنذد. در ادامذه از   های بعدی را تشکیل می( بحث1) فاعل مضار کیست ( و اینکه3)

در نهایذت از ایذن امذر     و (4)چیسذت  غیرمضار ین مقصود از دَکنیم که این بحث می

 یابذد مذی که آیا قید غیرمضار از مورد آیه به سایر موارد ارث نیز تسری  شودبحث می

 (.6یا خیر )
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 «مضارّ» در تفسیر واژه هالاحتما. 2

 بذه رسذاندن  زیذان  بذه  هک استی تیوص، تیوص ربارهی دمنفر ضرا از منظور: اول احتمال

نمذودن  محذروم  فقذ   و فقذ   تیوصذ  از هذد   هک صورت نیدب گردد؛منجر می وارث

 وصذیت  خذود  اموالسوم یک از  یب به شخص مثالً ؛باشد ارث در خود سهم از وارث

 شذده  گفتذه  دگاهیذ د نیهم براساس و دلیل نیهم به(. 222ص، 1ج، 2111، طبری) کند

 وارثذان  همذه  تیرضذا  و اجازه به فق  ،باشد ورثه به ضرارادربردارنده  هی کتیوصاست 

 (.415ص، 2ج، 2114، ایروانی) دارد اجرا تیقابل

 به شرح ذیل قابل مناقشه است: ماکوراحتمال 

کننذده  تیوصذ  منظذور  و هذد   هیذ پا بر تیوص بهاضرار  هک باشد نیا منظور اگر. 2

 شذمار  بذه  آن در اریمع امر نیهم و بودهی نفس وی فردی امر همعنا کبدین ذ استوار باشد

 آن از متذر کیذا   و شذتر یب اسوم یذ یک به هک داردتفاوتی  چه گرید صورت نیا در ذ رود

 .بود نخواهد ملحوظاضرار  قصدِ گرید صورت نیا در ؟!دینما تیوص

 در نظذر  مذورد سذوم  یذک  حد ازفرارفتن  ،اضرار در اریمع هک باشد نیا منظور اگر. 1

 ،ر عذ  رایز؛ نمود برداشتی قرآن متن ازتوان نمی را امر نیا گفت دیبا زین باشد تیوص

 بذه  فقذ   امر نیا از البته. ستین قائل تفاوتی چیه آنزیادبودن  و مک واضرار  سطح میان

 تیمشذروع  ،اسذت  معرو  و معلوم متشرعه نزدآنچه  هک دکر دفاعتوان می صورت نیا

ی امذور  بذه  تیوصذ  در شذارع  راهذت ک ،صذورت  نیذ ا در و باشذد مذی  ثلذث  به تیوص

 دربرگیرد. را ثلث از  یب هگردد کمیباز

 .ندارد وجود ذ تیوص خصوص به ذ اضرار ارجاع و بازگرداندنی برای لیدل چیه. 3

 و نذدارد ی خارج وجود و قتیحق هک استی نیدَ بهکردن تیوص منظور: دوم احتمال

 به آن ازی زیچ تاباشد می خود اموال بردنمیان از ونابودکردن  آن ازکننده تیوص هد 

 .نرسد ورثه

 هکذ  آیذد مذی  نظذر  بهگونه ، اینگاشت اول احتمالی بررس در آنچه ازی پوشچشم با

 امذر  نیذ ا ،بذوده  امستثن ارث و هکتر از خودی خود به نیدَ کهآن است  یقرآن نصّ ظاهر

 .است، منحصر نیست شده تیوص آن به هی کنیدَ به فق 
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 در خذود  ازی املکذ  نیذ دَ بهکننده تیوص شخص هکنیا از است عبارت: سوم احتمال

 افذت یدر امذل ک طذور  به را نیدَ آن مبلغی ماریب زمان در هک معنابدین اقرار کند؛ی ماریب

 منظور نیا به ؛ندک اقرار آن مبلغگرفتن  وی ماریب در خود اموال فروش به ای ،است ردهک

 (.400ص، 1جتا[، ، ]بیسلطانی) نرسد وارث به اموال  ازی زیچ هک

باشذد؛  می هیآ ظاهر خال  د،ندار وجود آن بری لیدل چیه هکآن بر عالوه ،احتمال نیا

 .است نکرده اشاره اقرار سبب بهاضرار  به آیه

بذه عنذوان مثذال،     ؛است نیدَ و تیوص دراضرار  ازی نه آن از منظور: چهارم احتمال

 خذود ی بذرا  ،ندارد آن بهی ازین چیه هک رای ساختگی نیدَ و قرض ،کنندهتیوص شخص

 و نیذ دَ بذه  هکذ نیا ایذ  باشذد  ورثذه  بذه ضرر رساندن  ،امر نیا ازی و هد  و دینما جادیا

 در هکذ آن حذال  ؛دینما محروم ارث از را ورثه تا ندک اقرار ،استی و عهده بر هی کقرض

 گذردن  بذر  او نفذ   بذه ی قرض و نیدَ ندک اقرار ایو  نباشدی و گردن بری نیدَ نیچن اصل

 ورثذه  بذه  راه نیذ ا از تا ذ باشد نیا خال  امر قتیحق، واق  درهرچند  ذ ستین گرانید

 (.111ذ112ص، 2334ی، لیاردب) باشد رسانده ضرر خود

 زیرا: ؛این احتمال نیز پایرفتنی نیست

 دتوانذ مذی  فذرد  و نبذوده  شرط ،یضرور و مبرم ازین، نیدَ طلب وگرفتن قرض در. 2

 .دینما قرض و نیدَ طلب گرانید از زینی لیدل چیه بدون

 شذمار  بذه افترا  و ابک باب ازاست، شده  باره بیان این در هی کقیمصاد ازی برخ. 1

حذرام   دری دخل وتأثیر  آن عدم اضرر رساندن ی و است حرام خودی خود به هآید کمی

 .نداردبودن  

 دلیذل  به اشکال هکست ا نیاشود می برداشتاضرار  عنوان انیب از و هیآ در آنچه. 3

 .گردد منطبقاضرار  بر هک یگرید عنوان خاطر به نه ،آیدمی وجود بهاضرار  خودِ

 دارد احتمذال »: اسذت  دهکر مطرح صورت نیدب اردبیلی را احتمال نیا: پنجم احتمال

 (.111ص)همان،  «باشد آن به عمل عدم و تیوص رییتغ اضرار، از منظور

 شذده فذوت  مذورثث  نه و زنده وارث به وسیله تیوص رییتغی و منظورآید می نظر به

 بذر  عذالوه  امذر  نیذ ا رایز؛ است روشن و مشخصکامالً  مکح زین صورت نیا در. باشد
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فَمَننْ بَدللنه بعندَ منا     » فهیشذر  هیذ آ به توجه با و خودی خود به و است تیوص رییتغ هکآن

شذود  مذی  محسوب نیز ذ ورثهی عنی ذ ریغ به، اضرار باشدمی حرام( 212)بقره:  «... سَمعَهُ

در حالی کذه   ،و این حکم طبق قاعده است ندارد وجودکی ش چیه امر نیا حرمت در و

 باشد.می آیه مورد بحث درصدد بیان استثنایی بر تقسیم ارث

 توان گفت:عالوه بر این می

 بذا  ژهیذ و بذه « من بعد وصیة» عبارت دری تعال وک تبار خداوند المک ظاهر از آنچه. 2

 مالحظه قابلی تیوص فق  هکنیاشود می برداشت« یوصَی بها» عبارت با آنتأکید  به توجه

 بذه ی و بذه  هی کذ تیوص نه ،باشد شده صادرکننده تیوص جانب از هک است اثر بیترت و

 .باشد شده داده نسبت دروغ

 ازی اریبسذ  در اگذر  ؛بود نخواهد ورثه بهضرر زدن  مستلزم ،تیوص به عمل عدم. 1

 .مکنین ادعا را مطلب نیا سکع مواق 

 روشذن  ،شذده مطذرح  احتمذاالت  در تأمذل در بررسی این موضوع باید گفذت  نتیجه: 

 برداشذت  زیذ ن مفسذران  و شناسذان لغذت  المکذ  از هکذ  گونههمان ذآنها   همه هک سازدمی

مبتنذی   گذران ید بر نقص و ضررکردن واردی عنی« اضرار» به« ةمضارّ» رِیتفس بر ذشود  می

/  1ذذ 3ص، 3ج، 2105، فراهیذدی /  111ص، 1ج، 2126افریقذی،   منظذور ابذن ) باشدمی

تذا[،  ، ]بیفارسابن/  12ص، 3جتا[، ، ]بیجزریاثیر / ابن 310ص، 1ج، 2103، جوهری

 (.362ذ360ص، 3ج

 درهرچنذد   مضذارّه  هکذ  سازدیم رهنمون امر نیا به را ماباره  این در نظر دقتی ول

 در چذه  و معنذا  در چذه ی ولذ  ؛اسذت  مشابهاضرار  هواژ با «الضّر»ی عنی خودی لغو هیشر

 دنبال خواهیم کرد.این را در ادامه  .دارد تفاوت لمهک نیا با خوده یغص

 و مضارّه ضرار باتفاوت میان ضرر . 1

 ؛دارنذد ی حاتیتوضذ  «مضذارّه  و ضذرار »بذا  « ضذرر » انیم تفاوت در شناسانلغت و نبایاد

 دو نیذ ا سذاختار  و ئذت یه بذه  شانیای سو از شدهمطرحی ها اختال و هاتفاوتی برخ

اثیذر  / ابذن  311، ص2121گذردد )عسذکری،   میبذاز  آنمذادّه   بذه  زین گریدی برخ و واژه
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شود  گااشته تفاوت ئتیه ومادّه  میان هک است آن حیصح(. 12، ص3تا[، ج، ]بیجزری

 .میریبگ نظر دری گرید از یمستقل مبحثی هر یک برا و

 ؛ مثالً:است بیان شده چند معنا «الضرّ» برای گفت باید واژه دو اینمادّه  بارهدر

: ازانذد  عبذارت  هکذ اسذت   داده قذرار  مستقل اصل و معنا سه در را نآ فارسابن (الف

 داده ارجذاع ی اصذل ی معنذا  سذه  نیذ ا به رادیگر ی معانی و. قوت و ءیش اجتماع، نقص

 اجتمذاع  ،دوم ؛نفذ   مخذالف  ،نخست: است اصل سه راء و ضاد: ضرّ»: دیگویم واست 

 (.362ذ360، ص3جتا[، ، ]بیفارسابن) «قوت ،سوم و ءیش

 و تنگنذا  ،صنقذ : ازانذد  عبارت هک اندشده قائل معنا سه آنی برا سیستانی اهللآیت (ب

ی لک و عامی معان همان واق  در هک اندردهگااری کنام اول گروه را معنا سه نیای. بدحال

 گیرد.دربرمی را

، الهذزال ، المذرض ی، العمذ ، ننة الزمذا  :ماننذد  مذرتب  ی معان هیبق ،نخست گام در شانیا

 عنذوان  به آن از ،داده ارجاعی اصلی معنا سه نیا به را... و ةالعل ،ااءیاإل، القح ، ةالحاج

. آورنذد یم شمار به اول گروه ازی قیمصاد رای معان نیا واق  در واند کرده یاد دوم گروه

 وی لذ ی کمعنذا یذک   بذه ی لک طور به زین رای اصلی معنا سه نیهم ،دوم گام در و آنگاه

 معنذا  نیذ ا (؛ زیذرا نقذص ی عنی) اولی معنا همان از است عبارت هک گردانندیبازمی اصل

 مفهذوم ه یذر دا هتوسع و گسترش سمت به مرحله به مرحله و قدم به قدم رفتن یپی برا

یی در توانذا  ،حذال عذین  در و اسذت  مناسذب  اریبس موارد دیگر به محسوس امور از واژه

 است، رفته کار به آن دری هیتوج ای قصد بدونمادّه  نیا هک گوناگونی را مواردبرگرفتن 

 از ءیشذ ی اسذت ک و نقصذان  از اسذت  عبارت زین نقص از منظور. دارد خود دری خوب به

مثذل   ؛ردیذ گ قرار متصل تیمک در نقص نیا چه حال ؛باشد آن بر است ستهیشا هک آنچه

 مذوارد  و نقذد  پول مبودک مانند ؛شود واق  جدا و منفصل تیمک در چه وی انکمی تنگنا

 ؛تیذ مک نذه  ،شذود  واقذ   تیذ فکی دری استک و نقص نیا هکنیا ای و االهاک دیگر از مشابه

 مثذل  ؛گذردد  واقذ   االکذ  نیعذ  در نقصذان  نیذ ااینکه  ای وی ماریب خاطر بهی بدحال مانند

 عذدم  ماننذد ی قذانون  اعتبذارات  بذاره در نقصذان  ایذ  عضو نقص همچونی خارج باتکمر

 دری انصار مرد حق آن در هک سمره انیجر .فتدیب اتفاق ،گرانید حقوق ازی حق مراعات
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 نشذده  تیرعا ذی  و منزل به سمره هاجازیب ورود علت به ذ خود خانه در آزادانهی زندگ

 (.223ذ220، ص2121)سیستانی، رود می شمار به امر نیای هاهنمون از ،بود

 گردد:در تعلیق و توضیح موضوع بیان میدر اینجا نکاتی 

 بذر  فقذ   آن درتأکیذد   رایز ؛رودمی شمار به تیجامع فاقد دگاهیدماکور  دگاهید. 2

 قذوت  و ءیشذ یذک   در اجتمذاع  ماننذد دیگر ی معان به واست شده  ی واق معان ازی برخ

 .است نشده پرداخته

تذر بذه   پذی  ، دارد هکذ  یفراوانیی رایگ و دقت وجود با این دیدگاه ،حال عین در. 1

 در است، شدهی بررسدر دیدگاه ماکور  هی کموارد همه ،شدهمطرح زین فارسابن وسیله

. گیذرد مذی  قذرار  اسذت،  نمذوده  انیذ ب را آن فذارس ابذن  هی کاولی معناه یرداه رمجموعیز

 هی کذ زیذ هرچ سذپس ...  اسذت  نفذ   برخال  الضرّ ،اول»: دیگویم معجمال در فذارس ابن

 ؛«گیذرد می قرار آن شمول تحت و شده حمل آن بر ،باشد معنا نیا بهیک دنز ای مجانس

فذارس،  )ابذن  آوردمذی  الضذرّ  عنذوان  لیذ ذ رای العم و ةالحاج ،یاألذ ،الهزالی معان آنگاه

 .(360، ص3[، جتای]ب

 بذه  واژه نیذ ا بذا  مرتب ی معان همه ارجاع بری مبن ادشدهی لِیتحل در ماکور . روش3

 لیتحل در شهیهم روش نیا و رودمی شمار بهی عقل صرفاً روشیک  واق  در، معنایک 

 هک است یگریدی معنا «قییتض»؛ به عنوان مثال، ستین دهیفا دیمفی عرف وی لغو مسائل

 اصول از سومی معنا به ظاهردر  ونه اینکه به آن برگردد گیرد می قرار« نقص» مقابل در

 گردد.میباز ذ شدت و قوتی معنای عنی ذ ردک رکذ را آن فارسابن هیی کمعناها و

 است: شدهمطرح یهایگاههیئت و ساختار این دو واژه نیز دید بارهاما در

 )یعنی بر او النقصهیعل أدخلی معنا به أضرّه و بوده نف  برخال  ضرر ،دیدگاه اول

 و بذوده  الضذرّ  از و فِعذال  وزن بذر  ضذرار  واژه ؛ ولذی باشدمی (نمود واردی نقص و بیع

 «هیذ عل الضرر بإدخالی اضرار عل هیجازیال» صورتِ به «الیضارّ الرجل أخاه» عبارتی معنا

 عنذوان  آنچذه  بذر  عالوهباشد. می (کندنمی مجازاتی و بر ضرروارد آوردن  با را او =)

 جزای معنا به و مفاعله باب از ،الضرار و است فعلی ابتدا واق  در الضرّ گفت دیبا ،شد

ی شخصذ  ازی وقتذ  واق  در الضرار همعنا کبدین ؛شودمی مترتب آن بر هک استی عقاب و
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، 2121ی، عسذکر ) باشذد شذده  ی واق و بری ضرر مقابل سوی از تدااب در هزند کسر می

 (.12، ص3جتا[، ]بی، جزریاثیر / ابن 311ص

 واژه هکذ  اسذت  گرفته قراری بررس و مناقشه مورد صورت نیا به زین دگاهید نیا البته

 نفذر  دو میذان  شذدن  واقذ   آن در اصل و باشدمی مفاعله باب مصادر از هرچند الضرار

باشذد،  مذی  واژه نیذ ا از اسذتفاده  مذواردِ  شذتر یب در نیّمتعذ ی حت و ظاهر آنچهی ول ؛است

ی معنذا  در نذه  واژه نیا زین معرو ی نبو ثیحد در .است ضرری معنا در آن از استفاده

 مذرد ی سذو  از رایز است؛ نشده استفاده ضرر بر عقاب و جزای معنا به نه و مفاعله باب

 فتذاده ین اتفذاق  دو آن میان زینی امضارّه چیه و بوده نشده وارد سمره بهی ضرر ،یانصار

 هکنذیم کذ  مذی  مشذاهده  زین مفاعله باب در فاعل اسم از استفاده موارد ازی اریبس در .بود

 و مفاعلذه ی معنذا  آن از هکنیا نه ،رودمی شمار به فاعلی برای صفت واق  در ،مبدأ صدور

زیدٌ مُحارب أو مماطل أو مقاتنل  »: شود گفته هکنیا مانند ؛شود اراده نفر دو میان عمل انجام

 استفاده بر مستند زین پاسخ نیا(. 335ذ331، ص3، ج2121، )خوانساری نجفی «أو مهاجر

 فیشذر  ثیحذد  نیذ ا هیذ توج از واق  در و نبوده هیئت ومادّه  از تفاوت نیا برداشت و

 گیرد.می سرچشمه

 ایذ  شهیهممضارّه ال و رارالضّ و است فردیک  عمل و فعل واق  در الضرّ ،دیدگاه دوم

اثیذر  / ابذن  311، ص2121ی، عسذکر شذود ) مذی  واقذ   نفذر  دوی سو از مواق ی برخ در

 (.12، ص3جتا[، ]بی، جزری

 اسذم  از استفاده موارد شتریب در هک شد انیب ترپی  توان گفتمی دگاهید نیادر نقد 

 میذان  آنرخ دادن  نه ،باشدمی نظر مد فاعل از فعل صدور واق  در، مفاعله باب در فاعل

ی ادیذ ز مذوارد  در دلیل، نیهم به(. 311ذ335، ص3، ج2121ی، نجف)خوانساری  نفر دو

 منظذور  و است شده داده استناد نفریک  به فق  عمل و فعل، مفاعله باب در هک یمشاهد

یا أَیهَا النَّبِی جَاهِندالْکََّّارَ  » :مانند ؛باشدمی مقابل طر  برابر دری و از فعل صدور زین آن از

 امذر  فعذل  از منظذور (. 253 ه:بقذر ) «الَتَکونَ فِتْنَنةٌ  قَاتِلُوهُمْ حَتَّى وَ» و( 33)توبه: « وَالْمُنَافِقِینَ

 استعمال به توجه با. است مخاطبی عنی طر یک  ازآنها  صدور ،هیآ دو هر در موجود

 امذر  نیذ ا هیذ توج ارائذه ی بذرا  هذا هیذدگا دی برخ، تکمشار موارد از ریغ در مفاعله غهیص
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 .شد خواهد پرداختهآنها  انیب به ادامه در هک است شدهمطرح

تصویرکشذیدن   بذه ی بذرا  :های تأویلی برای بیان مشارکت در باب مفاعلهبرخی تالش

تذوان بذه   مذی  جملذه  نیا از هک است گرفته صورت یهایشتال مفاعله باب در تکمشار

 :موارد ذیل اشاره کرد

 به ،یگرید بهضرر رساندن  واق  در هک است برداشت قابل منظر نیا از تکمشار. 2

 نیذ ا وشذود  می فرد خود بهی راجتماعیغ وی اجتماعی ضررها دنیرس باعث خوددنبال 

 گردد.می تکمشار و مفاعلهی معنای نوعمحقق شدن  باعث خود نوبه به امر

 رغبذت پیوسذتن  وقوع به از گرید طر سرباززدن  هک منظر نیا از تکمشاری معنا. 1

 در و اسذت  لیذ ما امر نیا به فاعل ،قط  طور به هک دوم طر  بهضرر رساندن  در فاعل

ی اضذرار  نذوع  خذود  نظذر  در را دوم طذر  ی سذو  ازسذرباززدن   و ممانعذت  نیا جهینت

ی انصذار  و سذمره  ثیحذد  همذان  به شتریب حیتوضی برا .یابدمی (فاعل به دنیرس ضرر)

 نیذ ا و شذد  خذود  منذزل  بذه  سذمره  ورود مان ی انصار مرد زین آنجا در .کنیممی مراجعه

گونذه  ایذن  سذمره  رایذ ز ؛شذد ی مذی تلقذ ی اضرار نوعسمره  نظر در ،یوی سو از ممانعت

 در هیی کذ خرمذا  درخذت  وی و انیم مان  جادیا باعثی انصار مرد عمل هپنداشت کمی

 (.223ص، 2121ی، ستانیس) است شده، بود اوک تمل

 انجذام  در فاعل دتعم تیثیح هک گردد حاصل دتوانمی زین دگاهید نیا از تکمشار. 3

 از عمذل  نیا هیی کگو ؛آیدمی شمار بهاضرار  دو منزله به ،ارک نیا بری و اصرار و عمل

 ،یانصذار  خانه به ورود در سمره عامدانه عمل از زین ثیحد در .است شده صادر نفر دو

 بذدون  نقذص حاصل شذدن   از است عبارت ضرر ،اساس نیا بر .بود شده ریتعب ضرار به

ی گذر ید به ضررکردن وارد در دتعم از است عبارت ضرار و فعل انجام براصرار  ای عمد

 گفذت تذوان  مذی  ذ فعل انجام بر اصراری عنی ذ تهکن نیانظر گرفتن  در با. آن بر اصرار و

 .آن بر اصرار و ارک انجامی عنی ؛است داده رخ نفر دو میانیی گو عمل

 های کذ بالقوه ضعف نارک در ذها  تالش نیا توان گفتگفته میدر بررسی موارد پی 

ذذ   مفاعلذه  بذاب  از استفاده موارد همه برآنها  شمول عدم زین و دارد وجودآنها  خود در

 هیذ توج و لیذ تأو بذر  اصذرار ی برای لیدل چیهی لک طور به هکاست  شدهردّ  نیزگونه این
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ی معنذا  ریذ غ در مفاعلذه  بذاب  هشد ک ثابت آن از  یپ رایز ؛ندارد وجود گفتهپی  موارد

 از، تکمشذار  از ریذ غیی معناهذا  در آن اربردی کذ حتذ  واسذت  کاررفتذه  بذه  زین تکمشار

 فرهنذ   دری جزئذ ی بررسذ یذک   بذا  امذر  نیذ ا باشذد. می برخوردار زینیی باالی گستردگ

سافر، حاول، ، شاور همچونیی هافعل ؛است مشاهده قابلی راحت به گوناگون،های لغت

سارع، ساور، خادع، نافق، ناجی، بادر، عاند، سذامح، راجذ ، عذاین، شذاهد، کذابر، زاول،      

 (.221)همان، ص باشدمی زارع و... خود مؤید این امر ،ضارب، آجر

 نف  آن از خود و بزنی ضرر ،مقابل طر  به هکنیا از است عبارت ضرر: سوم دگاهید

ی نذ ینبی نفعذ  آن از خذود ی ولذ  ؛زده ضذرر  مقابذل  طذر   بهی عنی ضرار وی نیبب دهیفا و

 (.12ص، 3جتا[، ]بی، جزریاثیر / ابن 311، ص2121ی، عسکر)

 هیذ نظر و دگاهیذ د. اسذت  لیذ دل و شذاهد  ازمندین ،بوده محضی ادعایک  زین امر نیا

 و مسذتند نیسذت   مفاعلذه  بذاب  هیئذت  امادّه ی از ادشدهی اختال  برداشت به زین ماکور

 نذه یقر از اسذتفاده  بذا  واقذ   در، مواردی برخ در امر نیای حاصل شدن ادعا به استنادش

ی، سذتان یسشذود ) نمذی  افذت ی ،میآنذ  دنبذال  به ما هی کمطلب در نهیقر نیا و بوده هیخارج

 (.231ص، 2121

اثیذر  / ابذن  311، ص2121، یرکعسذ ) معناستیک  به الضرار و الضرّ دیدگاه چهارم:

 دو نیذ ا، آن برتأکید  و مطلب نیا دییتأی برا( و پیامبر)ص( 12ص، 3جتا[، ]بی، جزری

 .است ردهک معرو  ذکر ثیحد در را لمهک

 بذر  ادشذده ی دگاهیذ د. دینمایم دیبع اریبس، معرو ی نبو ثیحد در ژهیو به، امر نیا

 مجذرد ی ثالثذ ی معنا هک دارد داللت معنا نیچند بر مفاعله غهیص هک است استوار امر نیا

 اسذت واردشذده   نیذز  شناسذان زبذان ی هذا تذاب ک در امذر  نیا و است جمله نیا از زین آن

 نیذ ا میذان  ،شد انیب ترپی  هک گونههمانی ول (؛111، ص1ج، 2126، افریقی منظورابن)

 ةالمضذارّ  و الضذرار  و اسذت  مصذدر  اسذم  ،ضذرر  ؛ زیذرا دارد وجذود  تفاوت ساختار دو

 (.231ص، 2121، یستانیس) مصدرند

 نسبت بر الضراری ول ارد؛د فاعل از فعل صدور مجرد بر داللت ،الضرر: پنجم دگاهید

ی زیذ چ امذر  نیذ ا و دارد داللذت  ،آیدمی گرید نسبتیک  دنبال به هک فعلی یک صدور
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 کند:می رییتغ موارد اختال  حسب بر هک است

 از اولی اصل نسبت همانند ذ تاب  نسبتی عنی ذ دوم نسبت اوقاتی گاه: اول حالت

 گردد.می صادر واحد ءیش برابر در فاعل همان

 از دوم نسذبت  ،گشذته  صادر فاعل از نسبت دو نیا ازیکی  اوقاتی گاه: دوم حالت

 شود.می ادی تکمشار به معنا نیا از (؛ضارب مانند) ونددیپیم وقوع به مقابل سوی

 شمار به منفصل تیمک مکح در معنا تعدد وی چندگانگ گفت دیبا اول حالت بارهدر

 در ،رضذی  محقذق  المکذ  در امذر  نیا .شودمی ادی مبالغه به آن از دلیل، نیهم به و آیدمی

 دهیذ نام امتذداد ، نباشذد  روشن و واضح تعدد هی کصورت در و است آمده زین شرح شافیه

 ،المنجدد  ماننذد  لغذت  فرهنذ  هذای  تذاب ک ازی برخذ  در هکذ  مطالعه واژه مانند ؛شودمی

 شذده  معنذا  (اطالع و علم درخواست و طلبدرپی آمدن پی) ستطالعاال هادام صورت به

 زیذ نی گاه ،است واحد قتیحق دری پدریپ استطالعات آنی معنا واق  درهرچند است؛ 

نظذر گذرفتن    در بذا  آن رارکت صورت نیا در ،بوده متصل تیمک لیقب از واژه نیای معنا

 و سذافر  هواژ ماننذد  ؛بود خواهد حیتوض قابل ،آیندی میپدریپ هی کافراد در شدن واق 

 شذرای ،  نیذ ا در هشذود کذ  می ریتعب طول و امتداد به آن از زین صورت نیا در. آن امثال

 بذه  توجه با. لَواصَ و  َتابَ مانندهمراه با قصد است؛  و آگاهانه و عامدانه انجام آن هالزم

 و فاعل از معنا صدور رارکت بر داللت هک نظر نیا از الضرار گفتتوان می ،گاشت آنچه

 بذا  را سذمره  عمذل  پیذامبر  زیذ ن دلیذل  نیهم به. است متفاوت الضرر با ،دارد آن استمرار

 اجذازه  بذدون  و ررکم و وستهیپ صورت به سمره رایز است؛ ردهک فیتوص مضارّ عبارت

 (.232ذ230همان، صشد )می واردی انصار شخص خانه به

 توان به نکات ذیل اشاره کرد:در بررسی این موضوع می

فذرد  منحصربه و رینظیب آن در عمل دقت و است جااب اریبس هرچند لیتحل نیا. 2

ی عرف ذهن و است ر صِی عقل بحثیک  فق  ادشدهی تحلیل که آنجا ازی ول باشد؛می

ی معنذا « قییتضذ » ،شد انیب زین ترپی  هک گونههمانشود. کند، ردّ میی نمیبانیپشت آن از

 و معنذا  نیسذوم  بذه  مییبگذو  اسذت  بهتذر  وگیرد می قرار نقص مقابل در و است یگرید

 گردد.میباز ذ شدت و قوتی معنای عنی ذ نموده انیب فارسابن هی کاصل
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 ریتفسذ  در آنچذه  زیذ ن الضذرار  و الضرر انیم اختال  وجهنادیده گرفتن  فرض به. 1

ی ضذرر  سذمره ی سو از رایز ؛نداردی سازگار و انطباق تیواقع با ،ی ذکرشدهنبو ثیحد

 .بود نشدهی انصار مرد متوجه

 و فعذل ی مذادّه  عنذ ی مجردی ثالث میان معنا لیتفص به معتقد دگاهید نیا دیدگاه ششم:

، آن مشتقات و ضراراال و الضرر لفظ در هک معنابدین؛ است افعال باب در آن دیمزی ثالث

 و الضذرار  ماننذد  مفاعلذه  بذاب  دری ولذ  باشذد؛ می انفس و اموال در نقص ادشدهی یمعنا

 در بذدون ، حرج و عسر دری وقرار دادن  و شخصتنگنا گااشتن  دری معنا بهمضارّه ال

اذیذت   از اسذت  عبذارت مضذارّه   ،اسذاس  نیا بررود. می ارک به نقصی معنانظر گرفتن 

وارد آوردن نذه   و شذان یاقرار دادن  تنگنا در وی آنها برا مزاحمت جادیا و گرانیدکردن 

 آنها. به نقص و ضرر

 حیتوضذ  و لیتفص نیا بری شاهد زین میرک قرآن در واژه نیا استعمال مواردی ریگیپ

  :فهیشر هیآ جمله از ؛بود خواهد

 در هیآ منظور هک است روشن و مشخص(. 132: بقره) «تُمْسِکوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدواالَ وَ.»2

 از بازداشذتن  بذه ی نهذ  نیا واق  در و یستن مطلقه زن به ضرروارد آوردن  ازی نه نجایا

 زن مانند نه ،صورت نیا ریغ دری و رایز ؛گرددمیباز اوقرار دادن  تنگنا در وی و تیاذ

 ماننذد  نذه  و گذردد  مندبهره خودیی زناشوی زندگ به مربوط حقوق از هک است دارشوهر

 ماننذد  قذت یحق در و دینما پا بری دیجدیی زناشوی زندگ خودی برا بتواند هک مطلقه زن

 (.312ذ310، ص2334/ اردبیلی،  201، ص1، ج2364)طبرسی،  بود خواهد معلقهی زن

الْمَوْلُود لَهُ رِزْقُهُنَّ لَلَى الرَّضَالَةَ وَتِملوَالْوَالِداتُ یرْضِعْنَ أَوْالَدهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرَاد أَن ی» .2

 «مَوْلُنود لَنهُ بِوَلَندهِ   الَ تُضَنارل وَالِندةٌ بِوَلَندهَا وَ   وُسْنعَهَا الَ  فُ نََّْنٌٌ إِلَّنا  تُکلَّن سْوَتُهُنَّ بِنالْمَعْرُوِِ الَ ک وَ

 (.133 :بقره)

 از را انسان، آن بر مترتب حقوق وی رخواریش و رضاعت امکاح انیب از پس هیآ نیا

 واسذت   داشذته بر حار  مادر ای پدر تیاذی برا ،شود داده قرارای بهانه فرزند هک امر نیا

کردن ضرر مذادی بذه   و وارد اضرار مفهوم آیه با مسئله میانهیچ ارتباطی  صورت نیا در

، 2334اردبیلذذی، /  141، ص1، ج2105ت )طوسذذی، دیگذذران وجذذود نخواهذذد داشذذ   
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ولذی   اسذت؛  گرفتذه  اضراررا به معنای  مضارّه االسالم طبرسیامیناینکه با ( 304ذ301ص

 ریتفسذ ی گذر ید بذر  آنوارد آوردن  و نقذص  رادیذ ا از ریغی امر در هر صورت آن را به

 (.220، ص1ج، 2364ی، طبرس) است نموده

 هکذ  هیذ آ اقیسذ نظر گرفتن  در با(. 111: بقره) «الَشَهِید ضَارل کاتِبٌ وَالَیُ وَ» فهیشر هیآ. 3

 و نمایدمیی نه امتناع از را سندهینو و کندمی دعوت عدالت به نیدَ تابتک و نگارش به

ی نهذ شهادت دادن  در امتناع از زین را شاهدانحال درعین و ردهک امر ریتزو عدم به را او

 آنچذه  از ریغی دیجد مکح انیب ،هیآ قسمت نیا از منظور هگردد کمی مشخصکند، می

 سذنده ینو آزار ازی نه از است عبارت زین مکح نیا باشد.است، می بیان شده آن از پی 

 وک تبذار  خداونذد  المکذ  .قرار دادنشذان  تنگنا در وی آنها برا مزاحمت جادیا و شاهد و

 آن فاعل بینا «اتبٌک» واژه و بوده مجهول بری مبن «شَهِیدالَ ضَارل کاتِبٌ وَالَیُ وَ»ی عنی یتعال

 عهذده  بذر  را تابذت ک هی کسی کسو از او به آزار و تیاذکردن وارد از بازداشتن و است

 قرائذت . باشذد  اتذب ک به خطاب، هیآ در موجودی نه هکنیا نه ،است نظر مد ،گااشتهی و

، آلوسذی ) اسذت  بیان شذده  فتحه و ادغامک ف با هک ذ ذکوانابن و مسعودابن و ذ عباسابن

 را امذر  نیذ ا زیذ ن( 113ص، 1ج، 2364ی، طبرسذ « )ارَرضَذ یال»ی عنی(؛ 62ص، 3ج، 2104

 ؛سذت ین ضذرر ی واردآوردن معنا به نجایا در ةالمضارّ، امر نیا به توجه با. دینمایم دییتأ

 ،حسذن  ،ابذوعمرو  قرائت ذگردد  میباز زین شاهد و اتبک به هیآ دری نه میریبپا اگری حت

ی عنذ ی(؛ 62ص، 1ج، 2104ی، آلوسذ ) اسذت  سذر ک وک فذ  بذا  هکذ  زیذد ابن و عطاء ،قتاده

، 1ج، 2364ی، طبرسذ ) انذد فتهپایر را آن نیز مفسران ازی برخ گفت دیبا البته «.ضارِریال»

آنها  آزار ازی نهی معنا به هم باز کهد نکنمی دییتأ را امر نیا زین( و 113ذ111و  121ص

یکذی   براضرار  هک شود فرضگونه این هم اگر ؛بود خواهد فروشنده و داریخر به وسیله

 صذادر  دیشذه  ایذ  اتذب ک ازاضرار  نیا هم بازشده، ( واق فروشنده و داریخر) ناعیابمت از

اضرار  قتیحق در و افتاده اتفاق حق رکمن و غاصب شخص جانب از آن صدور و نشده

 شود.می داده نسبت فرد نیا به

اسذت کذه   روشذن  کذامالً   (.6 طالق:) «الَتُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیقُوا لَلَیهِنَّ وَ» هشریف آیه. 1

 ؛کردن ضرر مادی به مطلقذه نه وارد ،مضارّه در این آیه به معنای تضییق و آزار است
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/ اردبیلی،  261، ص1، ج2105)راوندی،  دارد داللت بر این امر به روشنیحتی آیه 

 (.612، ص2334

دقذت در مذوارد اسذتفاده،     تذوان گفذت  در نقد دیذدگاه ششذم مذی    نقد و بررسی:

ضرار با یکدیگر در اال زیرا هردو واژه الضرر و ؛بطالن این تفصیل است هنددهنشان

واژه الضذرار نیذز در مذوارد     ،و به همین صورت موارد تضییق و نقص کاربرد دارند

در مذوارد تضذییق و در تنگنذا قذرار دادن دیگذران      ، ینچننقص مالی و جسمی و هم

 (.221، ص2121کاربرد دارد )سیستانی، 

 زیذ ن وی جسذم  وی مال نقص خصوص دراضرار  واژه از استفادهی عنی ،مورد نخست

: رمکذ ا امبریذ پ المکذ  نیا و( 222 :عمرانآل) «یضُرُّوکمْ إِلَّا أَذىً لَن»ه یفشر هیآ مانند ؛قییتض

مَن ضارّ مسلماً فلیٌ منّا  ... و ارالنّاهللُ له بعقوبة دونیرضَمرأة حتّی تَّتدی منه نَّسها لمابمن أضرّ »

، 11ج، 2121، عذاملی  حذرّ /  116ذذ 114ص، 2361، صذدوق « )الدنیا واآلخرةلسنا منه فی و

 (.113ذ111ص

 هیفشذر  هیآ ؛قرار دادن تنگنا در و قییتض موارد در الضرار از استفادهی عنی ،مورد دوم

 ایذ  حسذنه  در ابوعبداهلل سخن زین و( 21: نساء« )دینٍ غَیرَ مُضَارٍّ بِهَا أَوْ نْ بَعْد وَصِیةٍ یوصَىم»

 بذا (. 134ص، 21ج، 2121ی، عامل حرّ) «رارالضّ هاا» حمزه الغنویبنهارون ازی احهیصح

ی، سذتان یس) امذر  نیذ ا از گریدیک شرسرباززدن  و وانیح ذبح دریک شر مطالبه به اشاره

 2(.221ص، 2121

                                                      
در « ةالضذرار والمضذارّ  » انیذ م زیو ن« الضرر واالضرار» انیدر وجود تشابه م یو ثبوت یمان  امکان چیه. 2

در  نجذا یبحذث ا  یموارد استعمال آنها ذ اگر فرض بر اتحاد آنها در مادّه فعل باشد ذ وجود ندارد؛ ولذ 
صذادق بذودن    زانیذ م یو اثبات یوعتا از نظر وق ردیگیموارد استعمال قرار م یریگیو پ یصغرو هیناح
 ادعا اثبات گردد. نیا
 نٍین بِهَنا أَوْ د  وصَىی ةٍیمنْ بَعْد وَصِ» فهیشذر  هیآ یعنیبود؛  بیان شدهمورد دوم  یکه برا ییهامثال درباره 

: یالغنذو  حمذزه بذن هذارون  حیصح ایحُسن  ثیدر حد سخن ابوعبداهلل زی( و ن21)نساء: « مُضَارٍّ رَیغَ
نقذص را در   یداللت دارند و معنا قییتض یفق  به معنا نجایها در اواژه نیگفت ا دی، با«الضرار هاا»

باشذد. بذا    زیذ مستلزم ضذرر ن  گرانیانداختن د یموارد، ازعاج و به سخت یهرچند در برخ رد؛یگیبرنم
معنا نبوده،  نیا دینقض آمده بود، مف یدوم که برا یهاکه مثال شودیمشخص م حیتوض نیتوجه به ا
 اند.نقض مناسب یاول برا یهافق  مثال
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 مذا ، آن ازی پوشذ چشم باو ی بروهای کبحثنظر گرفتن  در بدون گیری نهایی:جهت

 و نبوده نقص ،هیآ نیا در ةالمضارّ و الضرار از منظور میمعتقدی صغرو بحث گستره در

 و سذختی افکنذدن   بذه تنگنذا انذداختن،    بذه ء )اایاال و زعاجاال، قییالتضی معان، مقابل در

 امذر  نیهم زینسنّت  و تابک از شدهارائههای نمونه است. شده اراده آن از (رساندن آزار

 ؛شذود نمذی  وارد وارث بذه کننذده  تیوصی سو ازی ضرر گونهچیه زیرا؛ کندمی دییتأ را

 ازیذ ن وجود با چه و باشد نیا از ریغ چه و باشد ردهک تیوصی فراوان مال به او چه حال

 امذر  نیا به زین علت، باشد زده ارک نیا به دست ازین بدون چه و باشد گرفته قرضی مال

 ،کنذد مذی  تصر  و دخل خودک امال و اموال درکننده تیوص هکتا زمانی  هگردد کمیبر

 شذمار  بذه ی گذر ید بذه ضرر رساندن  راخود  اموال دری و تصر  و دخل نیاتوان نمی

 ذذ  ارث راه از ،ورثه به دهیرس اموال و مال هکزمانی  تا زین مقابل نقطه در درست و آورد

تذوان  نمذی  ،یذد آ شذمار  بذه  نو و دیجد اموال عنوان به ذ فراوان خواه و باشدک اند خواه

 هی کذ موضع هر زینی بروک بحث طهیح در. نمود مترتب آن بر را ضرر و نقص اصطالح

 انیشذا  ةالمضذارّ  در آنچذه . باشذد  گذاار تأثیر هیآی ظاهری معنا بر دتواننمی ،شود اتخاذ

 .فاعل از فعل صدور از است عبارت ،باشدمی مالحظه قابل و توجه

 تنگنذا  در از اسذت  عبذارت  ،هیذ آ دری منفذ مضذار  ال از منظور هک شد مشخص: جهینت

 ازی برخذ  لهیوسذ  بذه دادن آنهذا  ی قرارسخت در و شانیا بهرساندن  آزار و ورثهدادن قرار

 هیذ آ در هکذ  اسذت  امذر  نیذ ا ؛(قذرض  و نیذ دَ طلذب ) اسذتدانه  اکردن یتیوصهای وهیش

 آن رکذ هیی کهاهیآ دیگر در مطلب نیهم و نقص و خسارت ای یماد ضرر نه ،شدهنفی

                                                                                                                             

لذن  » فهیشر هیاساس، آ نیهستند. بر ا زین قییمورد اول ذکرشده بود، وارد در التض یکه برا ییهامثال 
بذا   توانندی. فق  آنها مرسدینم یضرر چیآنها به شما ه یکه از سو معناستنیبد «یإال أذ ضرّوکمی

بذه زحمذت و تنگنذا     او ماننذد آن شذما ر   دیذ و تهد نتانیتهمت و افترا زدن به شما و طعنه زدن در د
 تذا، یبذ  ،یرضذ  فی)شر اندادکردهی)ضرر اندک(  ریسیامر به الضرر ال نیاز مفسران از ا یافکنند. برخ

 ،ی/ طبرسذذ 445، ص1، ج2105 ،ی/ طوسذذ 144ذ   141، ص2، ج2123 ،ی/ زمخشذذر 111ذذذ114ص
 یامذر  ازعبارت اسذت   یبرداشت کرده است که األذ گونهنیا یی(. عالمه طباطبا364، ص1، ج2364
بر آن  زیضرر ن یمعنا یهرچند به نوع ست؛ین زیواردشده و مالئم و سازگار با طب  آن چ یزیکه بر چ

و  قییکه در التضذ  یثیصورت است حد نی(. به هم103، ص1، ج2353 ،ییقابل انطباق باشد )طباطبا
 کردن( واردشده بود. تی)به تنگناافکندن و اذ ااءیاال
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 باشد.می نظر مد زین گاشت

 ؟یفیلکت کمح یا وضعی حکم؛ مضارغیر .5

 :است مطرح احتمال دودر اینجا 

 . حکم وضعی5ـ2

بذه   ،ین اجحافی به ورثه باشداگر در وصیت و دَ ست کها آن منظور از حکم وضعی

آیذه  زیرا ؛ باشدمیآن ترتیب اثر داده نخواهد شد. این احتمال، برداشتی از ظاهر آیه 

نه  ،درصدد بیان حقوق مالی و چگونگی تقسیم این حقوق بوده و در نتیجه زبان آیه

 ؛به صورت مطابقی و نه به صورت التزامذی، زبذان نهذی تکلیفذی و مولذوی نیسذت      

بذه ویذژه کذه نفذی      ؛دیگر برداشذت نمذود   ادلهتوان حرمت تکلیفی را از می هرچند

 ی.ینه انشا ،است بیان شدهبه صورت خبری  ةالمضارّ

 2اشکال 

 قائلتوان نمی ،استکننده تیوصک تمل در نظر مورد اموال هک تا زمانی شد انیب ترپی 

 حالذت  نیذ ا در رایذ ز ؛یتسذامح  صذورت  به مگر ،بود ورثه حق دراضرار  و اجحا  به

 .بود خواهد خودهای ییدارا و اموال به حقّا ،است زنده تاکننده تیوص

خسارت و ضرر تسامحی و یا تنزیلی )یعنی اجحا  از نظر شذارع(  اراده نفی : پاسخ

در اینجذا   یقذ یضرار حقگوید که ااشکال فوق چنین میبه تعبیر دیگر،  هیچ مانعی ندارد.

ران تصذر   گذ یموال دااست که شخص در  یضرار قابل تصور وقتارا یست؛ زیمتصور ن

مذراد ضذرر   اینکذه   مگذر ، کندیضرار صدق نماموال خود تصر  کند، ااگر در ؛ ولی کند

حمذل  را بذر ضذرر مسذامحی    ه یذ ضرر در آ !یآرپاسخ اینکه  .یقینه حق باشد، یمسامح

 .میکنیم

 1اشکال 

 عذدم  ایذ  بطالنی معنا بهی وضع مکح بهی فقه نظر از تواندر ادامه بررسی موضوع نمی
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 مقذدار  هذر  بذه  وی مال تیوصباطل شدن هر نوع  امر نیای مقتضا رایز ؛بود ملتزم، نفوذ

 را شذده  ضذرر  عذدم  بذه  دیذ مق هی کذ تیوصی استثنا به مکحی استثنا، ضمن در .باشدمی

 ضذرر  عدم ای و شده ارادهی قیحق ضرر عدم آن از ای ؛نمود لیتأو صورت دو بهتوان می

 .است هیروجیغ زین آن صورت دو هر در وی تسامح

صذادر   رایذ ز؛ ستین حیصح ،باشد شدهی قیحق ضرر عدم به دیمق هی کتیوصی استثنا

 ؛ستین تصور قابل لبّاً و روحاً ،ییعقال عر  نظر از نجایا درکننده تیوص از ضررشدن 

 از ضذرر ی نفذ  ،اسذاس  نیهمذ  بر و استکننده تیوص اموال و مال به متعلق امر نیا رایز

ی معنذا  بذه  ضذرر ی نفذ  اراده همچنذین، . اسذت  نشذده  اراده آن یقذ یحقی معنا به تیوص

صادر شذدن   انکامهرچند  رایز؛ است رمعقولیغ زین ذ ورثه نف  عدمی عنی ذ آنی تسامح

 امذر  نیذ ای مقتضای ول ؛دارد وجود او به وسیله آن تصور اکننده یتیوص ازی امر نیچن

 تیوصذ  ؛ زیراباشد نداشته وجودی خاص وارث هکنیا مگر، است تیوص تیمشروعی نف

ی تیوصذ  هذر باطل شذدن   به منجر خودی خود به امر نیا و است صورت نیا به شهیهم

؛ باشذد  شذده  اسذتثنا  هماند کی نمیباقی تیوص چیه مطلق وی لک طور به جهینت در و شده

آنهذا   نفذ  کذم شذدن    جذه ینت در و ورثذه  سذهم کم شدن  به منجر وستهیپی تیوص هر زیرا

 ؛باشذد مذی  ذ آنتأثیر  و نفوذ عدم ای ذ تیوصباطل شدن  زین امر نیای مقتضا وشود می

 عنذوان  بذه  ؛اسذت  خذارج  مذا  بحذث  محل از هک ژهیو و خاص اریبسهای حالت در مگر

؛ بذود  ملتزمتوان نمی زین امر نیا به ،باشد نداشته وجودی وارث چیه هی کموارد در ،نمونه

 .باشدمی تناقض دری شرع هادل بای لک طور به رایز

ی تسامح ضرری نف، هیآ درتأکید  و قط  طور به هک داد پاسخگونه توان اینمی پاسخ:

 مزاحمذت  جذاد یا و ورثذه قرار دادن  تنگنا در)=  للورثه المزاحمه و قهیالمضای معنا به ذ

ی نفذ ، هیذ آ از منظذور  صذورت  نیهمذ  بذه  وی قذ یحق ضرر نه ،است نظر مد ذ (آنها یبرا

ی یعقال نظر از هک استی مزاحمت آن از هد  و نبودهی لک و مطلق صورت به مزاحمت

. اسذت  متعذار   و شدهشناخته امر نیهم زین حقوق و اموال باب در .باشد مالحظه قابل

 هک است تیوص ازی خاص سهمی نف منظوردر اینجا  هشود کمی مشخص ،اساس نیا بر

 ارث بذه  مضذر ای مالحظذه قابذل  صورت به عقال نظر به ذی  تسامح صورت بههرچند  ذ
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 ای یذ مذال مالحظه بودن یک مسئله  قابلی عنی ذمسئله   نیا معموالً زین قالعُ .دیآ شمار به

 از نذه  ،سنجندیمی نوع نظر و عام عر  حسب بر آنی مال وی مادباارزش  را ذ آن عدم

 حذد  بذا  را مضذر  تیوصذ  مصداق یافته، ورود نجایا در شارعی ول ؛افراد و اشخاص نظر

 بذر  راهای ضذرر رسذان   تیوص حیتوض، تسنّ هک صورت نیا به کند؛می انیبی مشخص

 محصذور  ،در برگیرد را اموالسوم یک از  یب هیی کهاتیوص در را آن و گیردمی عهده

 نسذبت  از اسذت  عبذارت  نجایا در اریمع و اسیمق دلیل، نیهم به ؛است نموده محدود و

 گذر ید دلیل، نیهم به و راثیم و هکتر همه به شده تیوص آن به هیی کهاییدارا و اموال

 .بود نخواهد نظر مد تیوصی مال مقدار و ارزش

 قذرض  و نیذ دَ مذورد  در ؛ ولذی بذود  تیوصنظر گرفتن  در باگفته، همه مطالب پی 

 در ،شذد  مطذرح  زیذ ن تذر پذی   هک گونههمان(، باشد ورثه به ضرری دارا هی کنیدَ) مضار

 ،شذده  اراده آنچذه  واقذ   در و سذت ینپذایر  انکذ امی عقل نظر ازی قیحق ضرر اراده نجایا

 و نیذ دَ هک معنابدین ذکنیم  می ادی یتسامح ضرر به آن از هک ذ مزاحمت از است عبارت

 و مطلذق  طذور  بذه  است، ماندهبرجای مورثث فوت از پس هی کرواقعیغ وی صور قرض

 رقابذل یغ آنبذزر  بذودن    وک وچذ ک ای فکی و مّنظر گرفتن ک در بدون و مالکو  تمام

 ونیذ د رایذ ز ؛نذدارد ی الکاشذ  چیهذ  ،مذورثث  فوت از پس آنباطل کردن  و است شپایر

ی صور ونیدی ول ؛ماندی میباق خود حال به ،مورثث فوت از پی  شدهپرداختی صور

 بذا ی صذور  نیدَ د.گردنمی امستثن راثیم و هکتر از ،باشد داشته ادامه فوت از پس تا هک

 خواهد وجود آن بر( شدن)اجرایی اثر ترتب تیقابل مورثث مر  ازپس  فق  هی کتیوص

 فذوت  از پذی   هکذ  نذدارد  وجذود  هم موردی یک حت رایز ؛ستینمقایسه قابل زین داشت

 .شودیی اجرا، مورث

 هکذ  استی نیدَ و تیوص مورد در حاضر مبحث هک داشت توجه زین تهکن نیا به دیبا

 نیبنذابرا  ؛باشذد ی ظذاهر  وی صذور ، نیدَهرچند  ؛باشد شده صادر تیم از ،بودهی قیحق

ی احتمذال  چیهذ  رایز ؛ستین نیدروغ و اوبکم نیدَ و تیوص رندهیدربرگ حاضر مبحث

 .بود نخواهد تصور قابل هکتر از نیدروغ نیدَ و تیوصمستثنا کردن  در

است یا عذدم اجذرا   ( آوردانستن وصیت و دَین مضار )زیانآیا منظور، باطل پرس  اینکه
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 خذاطر  بذه  مضذار  نیذ دَ و تیوصذ ی اسذتثنا  عدم در اشکال هک است روشن و نفوذ آنها؟

 را امذر  نیذ ا وارث اگذر  پس ؛گرددمی حاصل، وارثی براآنها  مزاحمت وبودن آورانیز

 ،هیآ مکح از منظور ،اساس نیا بر ورود می میان از تیمحدود و تیمحاور نیا، ردیبپا

 از مضذار  نیذ دَ و تیوص( اثر دادن بیترت وشدن )اجرایی نفوذ عدم فق  و نبوده بطالن

 منذوط  زین ذ مضار نیدَ و تیوص بهاثر دادن  بیترتی عنی ذ امر نیا .شودمی برداشت آن

 نیذ دَ و تیوصذ  به، دادند اجازهمسئله  نیا به ورثه اگر هک معنابدین؛ است ورثه اجازه به

 گردد.می ساق  اعتبار درجه از ،صورت نیا ریغ در وشود می عمل ادشدهی

 . حکم تکلیفی5ـ1

به تصویر کشذیده  قسم حرمت و کراهت توان این حکم تکلیفی را به یکی از دو می

 .و توضیح داد

 حکم تکلیفی حرمت. 5ـ1ـ2

 هکذ اسذت  واردشذده   اتیروا دری حت و است من  و میتحری نه، نجایا دری نه از منظور

 جعفروابذ  از قذیس بذن محمذد  حیصذح  در .آیذد مذی  شمار به رهیبک گناهان زمره در امر نیا

 است: آمدهگونه این
 تیوص را خود اموال ازی ادیز قسمت ای تمام وشده فوت هی کمرد مورد در علی امام
 ؛رکمن به نه ،گرددمیباز معرو  به تیوص: فرمودند و ردهک قضاوتگونه این ،بود ردهک
، باشذد  شذده  بکذ مرتی ستم ای رکمن خود تیوص در و ردهک ظلم خود به هی کسک پس
 راثیذ م آن و شذده  بازگردانده( شود انجامبود  ستهیشا آنچهی عن)ی معرو  بهی و عمل
، 2350، یطوسذ ( )شذود نمذی  عمذل ی و تیوص به) ماند خواهدی جا بر وارثان ی برا

 (.163ص، 25ج، 2121، عاملی حرّ/ ر.ک:  151ص، 5ج

آید می شمار بهی تعبدی مکح پیشین، ادشدهی مکحتوان گفت در نقد این مطلب می

ی و تصر  تیمشروع و خود اموال بر انسان اریاخت و سلطه ثبوت در هیاول هقاعد از هک

 باشد:بحث و بررسی می و بدین شرح قابل گرددمی امستثن، اموال نیا در

ی اضذرار  فذ یلکت مکح هیناح از ادشدهی مطلب حیتوض و انیب مقام در هیآ نیا ،نخست
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 .است ورثه بهمضار  عدم شرط به تیوصی استثنا مکح به ناظر واق  در و نبوده

ی فذ یلکت مکذ ح رایذ ز ؛آیذد می شمار بهی یعقالریغ ،مقام نیا دری فیلکت حرمت ،دوم

، اسذاس  نیذ ا بر وگیرد می قراری خارج فعلک تر ای انجام بر هاییدارا و اموال به متعلق

 تصر  بارهدری ول ؛شودمی حرام گرانید حقوق و هاییدارا و اموال دری خارج تصر 

 نظذر  مذد  ذذ  خیذر  ایذ  هست امضا قابل هک صورت نیا به ذ آنی وضع اثر فق ی، اعتبار

 داده انطبذاق ی اعتبار تصر  نیا بری گرید عنوان هی کصورت در فق  !یآر. بود خواهد

 ازتذوان  مذی  هنگذام  نیذ ا در، باشدی اجتماع ساختار به اخالل ای ریتغر هکنیا مانند ؛شود

 .دانست حیصح را آن بهی فیلکت مکح تعلقی عقل لحاظ

 تذا ی یانشذا  نه است، بیان شدهی فیتوص وی خبر صورت به هیآ دری مضارّه نف ،سوم

 مکحیک  بر داللت ،صورت نیا در ودانست  مخاطب عمل و فعل به موجه را آن بتوان

 .دینمای فیلکت

 معتبذره  ثیحذد  ماننذد  ذآنهذا     ازی برخذ  گفذت  دیذ با زیذ ن تایذ روا مورد در ،چهارم

ی برخ و بوده قاصر حرمت اثبات از ذ( 163ص، 25ج، 2121 ،عاملی حرّ) صدقهبنةمسعد

 تیوصذ  حرمت درکی ش چیه رایز؛ ستین آن دری بحث چیه و ندرکمن به دیمق زین گرید

 از اسذت  عبذارت  هکذ  بذوده ی وضذع  مکحیک  دربردارنده هرچند ؛ندارد وجود رکمن به

 .شودردّ نمیی زمان چه وشود ردّ می تیوصی زمان چه هکنیا

 . حکم تکلیفی کراهت5ـ1ـ1

 از تذا  او از ریغ به نه ،گرددمیبرکننده تیوص به ادشدهی مکح هکنیا دلیل به است نکمم

ی قرآنذ  مذتن  ظاهری مقتضا مکح نیا هک شود هیتوجگونه ، اینشود برداشت حرمتآنها 

 تنگنا در و قییتض ازی نه نجایا در هیآ منظور، ما برداشت و فهم حسب بری ول ؛باشدمی

 هکذ  سذت ین دیبع زین مقدار نیهم وآنها  بهضرر رساندن  ازی نه نه ،است ورثهقرار دادن 

 بذه  احتمذال  نیذ ا. اسذت  هماهنذ   و منسذجم  هم نیدَ و تیوص بای حت و باشد روهکم

 هماهنذ   و همسذو  زیذ نهذا  تیذ روا ازی برخ بای حت و بوده مطلوبی امر خودی خود

 را آن ایذ  ردهکذ  مطذرح  را امذر  نیذ ا احتمذال  هی کذ فذرد  با نونکتا نگارندههرچند  ؛است
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 .است نشده مواجه ،باشد فتهپایر

 صذورت  بذه ی، نهذ  نیا هک استی مبتن امر نیا بر ادشدهی مطلب ،صورت هر دری ول

 اراده هیذ آ اقیسذ  از هک است صورت نیا به نجایا در هشدمطرحی ادعای ول ؛باشدی مولو

 ی.مولو مکح نه ،گرددمی برداشتی وضع مکح

 . فاعل مضار5

 :است مطرح در این باره احتمال چند

در  یمعروفذ  نظر مسئله نیا. باشد شده صادر مورثث شخص ازی منفمضارّه  ،نخست

 .است این باره

مضارّه از سوی برخی از ورثه نسبت به وارثان دیگر صارد شده باشذد؛ بذه    ،دوم

ین صذورت  بذد عنوان مثال، برخی از ورثه وصیت را تغییر داده باشند و تقذدیر آیذه   

، 2364)طبرسی،  «برخی از ورثه باعث زیان رساندن به برخی دیگر نشوند»شود: می

 (.34، ص3ج

 از نیذ دَ و تیوصذ ی اسذتثنا  وجدا کردن  مِکح انیب درصدد هیآ نیا: یبررس و بحث

 و نیذ دَ اکذردن یذ  تیوص هک استروشن  و بوده ذ  مضارّه تحقق عدم صورت در ذ هکتر

 های کذ زنذده  وارث نذه  ،ردهک فوت نونکا هک استای نندهکتیوص افعال از ،گرفتنقرض

 .دارد تعلقی و به راثیم و هکتر

 بذه  و اسذت  آن فاعذل نظر گرفتن  در بدونمحقق شدن مضارّه  بر ناظر هیآ نیا ،سوم

 همذراه  به تیوص ای ذ تیوص نیای عنی ؛شدهاستفاده« غیرَمضارٍّ» عبارت از زین دلیل نیهم

ضذرر رسذان    ایذ  نداشذته  وجذود ی ضذرر  آن در هکذ  معنابدین؛ نباشندضرر رسان  ذ نیدَ

 ،اسذت  منفعذت کذم شذدن    شاملکه  ی آنتسامحی معناضرر رساندن  از، هرچند نباشند

 باشد.می معرو  وی عرفی اطالق زین امر نیا .باشد شده اراده

 نیذ ا بذر  خواهذد داشذت؛  « غَیرَمضارٍّ» فهم بای شتریبی هماهنگ و انسجام احتمال نیا

 ازیذ ن ذذ  مفعول اسم برخال  ذ فاعل اسم رایز ؛فاعل اسم نه ،باشد مفعول اسم هک اساس

؛ باشذد « بهمذا » ایذ « بهذا » دتوانمی آن ریتقد و بوده مقدر زین آن مفعول و ندارد مفعول به
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 نیذ ا بذه  هیذ آی معنذا  و نشذود  ضذرر  دچار نیدَ و تیوص ای تیوص لهیوس به هکتر یعنی

 نیا هی کشرط به ،نیدَ و تیوصجدا کردن  از پس راثیم و هکتر»شود: می انیب صورت

 دیذ نبا ارث ،گذر ید عبارت به ؛«شودمی میتقس، اورندین واردی ضرر آن به نیدَ و تیوص

 .گردد ضرر دچار نیدَ و تیوص جانب از

یی ابذا  زیذ ن ریتقد نیا. است ورثه آن مرج  هک باشد «بهم» واژه دتوانمی مقدر مفعول

ی عنذ ی ،باشذد  دو آن درهرچنذد غیذر مشذخص     ؛نذدارد  نیدَ و تیوصی استثنا شمول از

 شذامل  دتوانذ مذی  زمان همان در رایز؛ نیدَ به اگردد یمیبر تیوص به هک دیننما مشخص

 آنفاعذل دانسذتن    اسذم  بر زین امر نیا. ابدی اختصاصآنها  ازیکی  به فق  و باشدن هردو

 گردد:میباز ذیل موارد به آن علت و دارد تیارجح

 نٍین دَ أَوْ بِهَنا  وصَىی ةٍیوَصِ بَعْدِ مِنْ» هیآ در هک فعل با آنمفعول دانستن  اسم رایز ،نخست

 فاعل اسم برخال  ؛داردی شتریب تناسباست،  شده آورده مجهول صورت به «رَمُضَارٍّیغَ

 حال ارجاع احتمال دری برخ هک باشد دلیل نیهم به دیشا. دارد تناسب معلوم فعل با هک

اضافه  در زین گریدای عده واند شده لفکت دچار  بودنمصدر خاطر به« وصیةٍ» فاعل به

 لذف کت نیهمذ  دچذار  مجذرور  صذورت  به« وصیةٍ»ی عنی مابعدش به« مضارٍّ» لمهنمودن ک

 داده نسذبت « غیرَمضنارٍّ وصنیةٍ  » صورت به بصری حسن قرائت به اعراب نوع نیا .اندشده

 باشد.می مفعول  به فاعل اسم اضافه باب از اعراب نیا هکاست  شده گفته و شده

 اسذم  ازتذر  مناسذب  نیذ دَ و تیوص بهی شامل شدن برا مفعول اسم هکنیای برا ،دوم

 در بذدون  ذذ  تیوص به متعلق فق  ،میآور شمار به فاعل اسم را آن اگر رایز؛ است فاعل

 حذال  میذان  هذم ی فاصذل  صذورت  نیا در هکنیا بر عالوه، بود خواهد ذ نیدَنظر گرفتن 

 .گرفذت  خواهذد  قرار« وصیة یوصی بها» عبارت در مقدر عائد ریضم و ذ رَمضارٍّیغی عنی ذ

 .ستین دهیپسند اًی عرفامر نیچن واست « نٍیدَ أو» عبارت هم فاصل نیا

 ین غیرمضارمفهوم دَ. 4

و هذم   تیوصذ  یهذم بذرا   ،مضارریغ دی. ق«مضار ریغ نیاو د هیمن بعد وص» دیفرمایقرآن م

. پرسذ  اینکذه   مضار روشن شد تیمفهوم وص پیشین. در مباحث آمده است نیدَ یبرا
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 در« بذودن رسذان انیذ ز=  ةالمضذارّ » هکنیا هب توجه با شود؟یدر چه صورت مضار م نیدَ

 و نیذ دَ: از است عبارت آن از مقصود باشد،میی لیتنز ای یتسامح و ردندا قتیحق نجایا

 (گذرفتن قذرض ه )= ی اسذتدان بذرا ی جد وی قیحقه یزانگ از هی کظاهر وی صوری قرض

 شذخص  بذه ی زیچ راه نیا از تا گردد تفاکا معامله ظاهر به آن در فق  و نبوده برخوردار

 ارث ازی قسذمت  ایذ  همذه  ازشذدن  محروم با زین ورثه و ودش دهیبخش( نیمددهنده )یندَ

 هی کرواقعیغ و نیدروغ نیدَ زینی ظاهر وی صور نیدَ از منظور البته. شوند تیاذ، خود

 ،نیذ دَ نذوع  نیذ ا رایذ ز ؛سذت ین ،باشذد  فتادهین اتفاق ذی  ظاهر صورت به هرچند ذاساساً  

 وی قذ یحق هیذز انگ از هکذ  استی نیدَ آن از مقصود هکبل، ستما منظور از خارج اًتخصص

 ،نیدروغذ  نیذ دَ وی صذور  نیذ دَ انیم نیبنابرا ؛نباشد برخوردارگرفتن قرضی برای واقع

 شذده  انجذام کننذده  تیوص جانب از نیدَکند دروغ بودن ی نمیفرق و دارد وجود تفاوت

 در ،نیدروغذ  قذرض  و نیذ دَ نیذ ا هکذ  نذدارد ی تفاوت باز و گریدی فرد جانب از ای باشد

 آمذده   یپذ ی گذر ید گونه به ای باشد ردهک اقرار آن بهکننده تیوص ای باشد آمده تیوص

 هی کذ تیوصذ ی عنی ذ باشد وارث بهی اجحاف هیرنددربرگ هی کتیوص ،اساس نیا بر؛ باشد

 بذه  و نشذده  امستثن راثیم و هکتر از عنوان چیه به ذ شود شامل را هکترسوم یک از  یب

 از ،باشذد  هی کذ مقذدار  هذر  به زینی ظاهر وی صور نیدَ .شد نخواهد داده اثر بیترت آن

 دتوانذ ی نمذی سذ ک ،کنندهتیوص مر  از پس و بود نخواهدیی اجرا و نشده جدا راثیم

 آنبذر اسذاس    هشود کذ نمی سهیمقا زین تیوص با نیدَ .باشد داشته را آن افتیدری ادعا

 آنی مذابق  و بذوده  پرداخذت  واجذرا  قابذل  ،باشذد  راثیمسوم یک شامل هی کنیدَ مییبگو

زیان رساندن  باعث هی کنیدَ و تیوص. ندارد پرداخت تیقابل ذسوم  یک از  یبی عنی ذ

 بذوده  ورثهه اجاز به منوطی آنها گاارتأثیر هک نداکمشتر امر نیا در فق  ،باشند ورثه به

 .شوندنمی باطل خودی خود به و

 ارث موارد همه رد« ةالمضارّ عدم» یدق . اعتبار یا عدم اعتبار4

لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدسُ  أَوِ امْرَأَةٌ وَ کالَلَةً ورَثُیإِن کانَ رَجُلٌ  وَ»فرماید: قرآن می

 گفتذه  .«مُضَنارٍّ  رَین غَ نٍین د بِهَا أَوْ وصَىی ةٍیالثُّلُثِ مِنْ بَعْد وَصِیفَإِن کانُوا أَکثَرَ مِن ذلِک فَهُمْ شُرَکاءُ فِ
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آنها  در هی کموارد همه و ردندا اختصاص مورد نیا به فق « المضارةلدم» دیق است شده

 ارثه بذار در هکذ « توصذون » و« نیوصذ ی» ماننذد  ذاست    آمده انیم بهی صحبت تیوص از

 رارکذ ت آن بذر  مابعذد  داللذت  خاطر به دیقاین  البته .گیرددر برمی را ذ بیان شده همسران

یی گذو  ؛دارد وجذود  ضذرر  احتمذال  آن در رایذ ز؛ اسذت  آمذده  مقام این در فق  و نشده

، 2121ی، سذبزوار ) اسذت  سذخت  مذورث  بر موارد ازی اریبس دری مادره کالل فتنپایر

 ادعذا گونذه  توان ایذن می !یآر. اول تیجاهل بهیک نزد دوران در ژهیو به (،151، ص3ج

بیذان   هیذ آ نیذ ا از ریغ در هی کتیوص در موجود اطالق، صورت نیهم به دیق نیا هک ردک

 هکذ  نیشذ یپ هیذ آ دری تعذال  وک تبذار  خداوند المک مانند ؛دینمایم دیمق نیز را باشد شده

 (.22: نساء) بود بیان شده مادر و پدر و فرزندان ارث بارهدر

 احتمذال  عذدم  وی عرفذ تعذدی   جذز ی زیذ چ زین میتعم در وجه است معتقد نگارنده

 بذه  نجذا یا در فقذ   زیذ ن دیق نیا. بود نخواهد گرید موارد بدون موردیک  در تیخصوص

 نبذوده  مثبذت ی مادره کالل برابر در جیرا تیذهن هک اعتبار نیا به است؛ بیان شده روشنی

 عتیشذر  هی کذ هنگام و رفتیم شمار بهی جاهل عصری پسماندها از واق  در امر نیا و

 رکذ مبه کار بذردن   دری سع هانندهکتیوص، نمود امر ارث ازآنها  قسمت و سهمدادن  به

 از راآنهذا   نمودنذد  تالش نیدَ ای تیوصقرار دادن  بهانه با ،نموده مکح نیا در رن ین و

 .دهند اه ک را سهم نیا کمدست ای کنند محروم سهمشان

 جهینت

های داللی این نصِّ رهای برای کشف گستهای تازهدر پژوه  حاضر تالش شد افق

 .گسذترده و فراگیذر گذردد    ،بحث تا جایی کذه ممکذن باشذد    نهو دام ودقرآنی باز ش

 :جهتهمین  در

 شد مطرح گوناگون احتمال پنج ،بود آمده هیآ در هک« المضارّ» واژه ریتفس مورد در. 2

 ایذن  ی دردیذ جد دگاهیذ د تینها در و ندشدی ردّ بررس و بحث از پسآنها  ازهریک  و

، هیذ آ دری منفذ  مضذارّ  از منظذور  هکذ نیا از اسذت  عبذارت  آن صهخال هکد ش مطرحباره 
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 بذه  نیذ دَ و تیوصذ  نیذ ا هی کشرط به ؛باشدمی راثیم و هکتر از نیدَ و تیوصی استثنا

 .باشد دهیرس انجام به ورثه آزار قصد

 :میذ داد توسذعه  نذه یزم دو در را لضذرار ا ر والضر انیم اختال  بارهدر بحث هیردا. 1

 سذه  در این باره ورا بیان کردیم ه آنها یشر ومادّه  هگستر در دو نیا انیم تفاوت نخست

هیئذت   و سذاختار ه گسذتر  در دو نیذ ا انیذ م تفذاوت ی گرید و مینمود مطرح را دگاهید

 نیذ ای بررسذ  و بحذث  بذه  ادامذه  در و یمکرد انیب دگاهید ش  زین در این باره باشد.می

 بحذث  گسذتره  در هکذ  میدکذر  انیذ ب و ارائذه  را خود نظر تینها در و میپرداخت اهاهیدگد

 و یسذت ن اه ک و نقص ،هیآ درمضارّه ال ر واز الضرا مقصود هک میباور نیا بری صغرو

 وافکنذدن  سذختی  بذه  ،قذراردادن  تنگنذا  در)=  ااءیذ واإل واإلزعذاج  قییالتضذ ی معان آن از

 .است شده اراده (کردناذیت

 خسذارت  و اجحذا  ی عنذ ی) آنی وضذع  مکذ ح انیذ ب ،هیآ دری مضارّ نف از منظور. 3

ی فذ یلکتی نهذ ه اراد احتمذال  باره نیهم در و باشدمی (شارع نظر طبقی لیتنز وی تسامح

 .میدکرردّ  را هیآ ازی هیتنز ای یمیتحر

 احتمذال  سه و کردیم مطرح رای مبحث زین ةالمضارّ فاعلمشخص نمودن  مورد در. 1

 نیذ ای بررسذ  و قیتحق از پس و تینها در و مینمود انیب در این باره رای اصل وی اساس

 باشد.می نامعلوم و مجهول آن فاعل هک گشت حاصل ،جهینت

ین است و نیز ، هم شامل وصیت و هم شامل دَقید غیرمضارمشخص شد که . 4

مذواردی کذه در آن    همذه و نیذز   هرچند ارث همسران ،موارد موجود در آیه همهبه 

مذرتب    ،ارث مربوط به فرزنذدان و پذدر و مذادر    همانند آی ،شده باشدوصیتی مطرح

 .باشدمی
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