
  
  

  هاي آن در فقه امامیه ي متناقض با مقصود و کاربست ي مقابله قاعده
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  چکیده

ي متناقض با مقصود، عنواني است که در تعلیل و تأیید برخي  مقابله یا معارضه
ندي از میراث مقتول، به کار م هاي شرعي، در فقه شیعه، مانند منع قاتل از بهره گزاره

رفته است. اهل سنت نیز، شتاب در تحقق امري، پیش از فرارسیدن زمان آن امر را، 
اند. اگر چه، در قواعد فقه امامیه، سخن چنداني از  ي به حِرمان دانسته مستوجب معاقبه

قلم  ي آن این قاعده به میان نیامده و تنها برخي از ایشان، به تبع اهل سنت، درباره
مندي از آن در  بهره ي فقهي و امکان  ي کارکردهاي این قاعده اند؛ اما، گستره زده

کند. با تأمل در  هاي تعزیري، ضرورت واکاوي اصالت و صحت آن را روشن مي مجازات
ادله و کاربردهاي این قاعده در متون فقهي، قوام و استواري آن در شریعت متصور 

ه این قاعده، با شروطي، که از تحلیل و پاالیش رسد ک است و چنین به نظر مي
آید، قابلیت تعمیم دارد. در این پژوهش، با  هاي فقهي آن به دست مي کاربست

گیري از منابع اسنادي و به روش توصیفي ـ تحلیلي به اثبات اصالت و  بهره
  ساختارمندي این قاعده و تبیین مجراي آن در فقه شیعه پرداخته شده است.
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  . مقدّمه1
هایي است که فقیه در مسیر استنباط احکام شرعي بدان  ترین دانش قواعد فقه از مهم

نیازمند است. این دانش، همچون میزاني است براي سنجش مسائل مختلفي که بر فقیه 
مندي فقه در سهولت تفقه،  شود و شناخت احکام آن. روشن است که ضابطه عرضه مي

ي قواعدي که  سازي در این علم مؤثر است. از جمله انتظام مسائل و تمهید الزامات نظام
ي متناقض با مقصود است. اگر  ي مقابله در مواردي از این دانش به کار رفته است، قاعده

قاعده، همسان با گستردگي مفاد و مدلول آن  شماري کاربردهاي فقهي این چه، کم
وجو نموده باشد، پوشیده نیست که مقابله  نیست، امّا بر کسي که در متون فقهي جست

ي اسالمي، به  گانه ي متناقض با مقصود، در موارد مختلفي از فقه مذاهب پنج یا معارضه
یُقَابِلُ لَهُ بِنَقِیضِ «ت عنوان دلیل یا مؤید برخي از احکام شرعي به کار رفته است. عبار

ودِهِ وقِبَ بِحِرمَانِهِ«در کتب فقیهان امامي و عبارت » مَقصُ در کتب فقیهان اهل سنت، » عُ
ي با کساني است که در راه وصول به حقي از حقوق  گر نوعي مقابله و معارضه بیان

ري از فقهاي ي شما اند. با وجود استفاده خویش، دستاویز غیرمشروع و باطلي را برگزیده
شیعه از این عنوان در استدالل بر برخي از فروعات فقهي یا تأیید دستاوردهاي علمي 
خویش از کتاب و سنت، در دیگر منابع قواعد فقه امامي، بحثي از این قاعده صورت 

سازي این مفهوم و توجه به فراواني کارکردهاي آن امري است که  نگرفته است. برجسته
تحقق آن، در فقه امامیه است. ضرورت و اهمیت بررسي مستندات  این پژوهش در صدد

توان، با عنایت به کاربردهاي متعدد و  و مدلول این قاعده در منابع فقهي شیعه را مي
هاي تعزیري، مالحظه نمود. در این پژوهش، به  گوناگون آن در وضع و تعیین مجازات

اي آن در متون فقهي، بررسي جواز واکاوي ادله و مستندات فقهي این قاعده، کاربرده
اجراي قاعده و امکان تسري آن به فروعات مختلف و تعریف، الزامات و شروط اجراي آن 

توان گفت با نگاهي نوآورانه زوایاي مختلف این موضوع بررسي و  پرداخته شده، مي
 تر و فراتر از شیعه، به جا که اهل سنت، پیش کاوش شده است. از سوي دیگر، از آن

اند و در کتب مختلف فقه و قواعد فقه به  اثبات این قاعده و تبیین قلمرو آن پرداخته
اند، بررسي ادله اثبات و مستندات این قاعده و قلمرو اجراي  پردازش آن همت گماشته

ها و  آن از دیدگاه ایشان، با هدف این پژوهش ـ که اثبات اصالت، احصاي کاربست
آوایي ندارد و  ي متناقض با مقصود در فقه شیعه است ـ هم ي مقابله بررسي قلمرو قاعده

رو، سعي شده است به اجمال بدان اشاره شود.  این سخن را به درازا خواهد کشاند؛ از
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ي تالش در این تحقیق، تنقیح قاعده با توجه به مباني نظري فقه شیعه و  عمده
  هاي فقهاي امامیه است. دیدگاه
  

  ي پژوهش . پیشینه2
] و فاضل سیوري در کتاب نضد 280، ص1، ج26ول در کتاب القواعد و الفوائد [شهید ا

ود«]، ذیل عنوان 116، ص 12القواعد الفقهیة [ ةُ بِنَقیضِ المَقصُ عَارَضَ و شیخ » المُ
جَلَ الشَّي«محمدحسین کاشف الغطاء در کتاب تحریر المجلة، ذیل عنوان  لَ  مَن اسْتَعْ ءَ قَبْ

وْقِبَ بِ مَانِهِأَوَانِهِ عُ اي فقهي مطرح  ] این گزاره را، به عنوان قاعده60، ص1، ج30« [ حِرْ
اند. تعبیر از این قاعده و  کرده، براي آن شواهدي از فقه امامیه و اهل سنت مطرح نموده

جَلَ الشَّي«بحث پیرامون آن با عنوان  مَانِهِ مَن اسْتَعْ وْقِبَ بِحِرْ لَ أَوَانِهِ عُ  در کتب اهل«  ءَ قَبْ
، 6، ج38؛ 110، ص1، ج5؛ 540، ص4، ج15؛ 283، ص13سنت متداول است. [

] شیخ محمدحسین کاشف الغطاء نیز در تحریر المجلة به پیروي از عبارت مجلة 204ص
العدلیة ـ که تدریس آن در معاهد فقهي و حقوقي دولت عثماني رایج بوده است و وي 

] ـ مسائل 3، ص1، ج30است [ در این کتاب به تحریر، نقد و بررسي آن پرداخته
هاي  پیرامون این قاعده را ذیل عنوان مزبور بیان نموده است. با تتبعي که در بانک

ها و مقاالت علمي صورت گرفت، پیرامون این قاعده و تنقیح مجراي  نامه اطالعاتي پایان
قاعده ي اثبات و قلمرو این  آن، پژوهشي یافت نشد. اگر چه اهل سنت، به تفصیل درباره

اند، امّا در میان امامیه پیش از  اند و زوایاي مختلف آن را کاویده به بحث و بررسي پرداخته
توان ادعا کرد که این  ي این قاعده انجام نشده است و مي این پژوهشي جامع درباره

  ي اجراي این قاعده در فقه شیعه است. تحقیق، نخستین تالش براي تنقیح مباني و گستره
  

  هاي مختلف تعبیر از آن ف قاعده و گونه. تعری3
که اگر کسي براي  توان گفت که معناي آن عبارت است از آن در تعریف قاعده، مي

دستیابي به حقي از حقوق خویش، شتاب ورزد و پیش از فرارسیدن زمان آن حق یا 
بدون پیمودن راهي که شارع براي رسیدن به آن حق تعیین نموده است، راهي 

را به این منظور برگزیند، افزون بر عقاب اخرويِ سلوک آن راه غیرمشروع، از غیرمشروع 
ي سیاسات شرعي  توان از جمله گردد. این قاعده را مي وصول به آن حق نیز محروم مي

ها در سلوک فردي و به تَبَع آن، جلوگیري از  برشمرد که شارع آن را براي اصالح انسان
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ز بروز هرج و مرج وضع نموده است. اگر چه اهل سنت اختالل نظام اجتماعي و پرهیز ا
اند، اما مشهورترین تعبیر در میان ایشان  ي این قاعده به کار برده تعابیر مختلفي را درباره

جَلَ الشَّي« مَانِهِ مَن اسْتَعْ وْقِبَ بِحِرْ لَ أَوَانِهِ عُ ؛ 540، ص4، ج15؛ 283، ص 13است. [«  ءَ قَبْ
ةُ «] در قواعد فقه شیعه از این قاعده با تعبیر 204، ص6، ج38؛ 110، ص1، ج5 عَارَضَ المُ

ود ] شاید بتوان در 116، ص 12و  280، ص1، ج26یاد شده است. [نکـ : » بِنَقیضِ المَقصُ
ي قواعد منصوص و غیراصطیادي برشمرد، اما به  فقه اهل سنت این قاعده را از جمله

اي  ابع فقهي شیعه، در فقه امامیه قاعدهدلیل عدم تصریح و تنصیص بر این قاعده در من
رسد و سعي این پژوهش نیز معطوف بر روش اصطیاد این قاعده و  اصطیادي به نظر مي

  دفع توهم قیاسي بودن آن است.
  

  1ي متناقض با مقصود، به مثابهِ سنتي الهي . مقابله4
با مقصود را سنتي ي متناقض  توان مقابله شاید بتوان ادعا نمود که با تتبع در قرآن، مي

ي فروافتادن  الهي و از ضوابط تکویني هستي برشمرد. در کتاب الهي، به تصریح، درباره
عواقب مکر و کردار سوء بر عامالن آن اشاره شده و از این راه، به پرهیز از چنین کردار و 

لِهِ فَ«رفتاري سفارش شده است:  رُ السَّیِّئُ إِالَّ بِأَهْ تَ وَ ال یَحیقُ الْمَکْ ونَ إِالَّ سُنَّ رُ هَلْ یَنْظُ
ویالً (فاطر،  هِ تَحْ تِ اللَّ هِ تَبْدیالً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ تِ اللَّ أَوَّلینَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ )؛ امّا این 43الْ

ها چیزى جز سنّت پیشینیان و  گیرد؛ آیا آن ها تنها دامان صاحبانش را مى نیرنگ
ار دارند؟! هرگز براى سنّت خدا تبدیل نخواهى یافت، و هاى دردناك آنان] را انتظ [عذاب

ي مزبور، به دلیل تصریح  رسد، آیه به نظر مي» یابى! هرگز براى سنّت الهى تغییرى نمى
به گرفتار شدن مرتکب مکرِ ناپسند، در گرداب عمل خویش، در صدر آیه و تأکید بر 

واند بهترین شاهد معنایي بر ت ناپذیري سنن الهي در ذیل آیه، مي حتمیت تحقق و تخلف
که اتخاذ طریق باطل  ي متناقض با مقصود باشد. با توجه به آن فرهنگ شرعي مقابله

ري براي  براي نیل به مقاصد ـ که ممکن است از سوي خود شخص پسندیده و میان بُ
رسیدن به اهداف تلقي شود ـ مصداقي از مصادیق مکر، حیله و نیرنگ است و براي 

ـ که مصدر حَاقَ » حَیق«هاي  رِ مضمون این آیه، دقت در مفهوم لغوي واژهتوضیح بیشت
                                                                                                                                                                        

ي فقه  گانه ذیل این عنوان، سعي شده است که دلیلي قرآني که تا کنون، در هیچ یک از مذاهب پنج. 1
سته شود و روشني داللت آن بر این قاعده تبیین گردد. این اسالمي، بدان پرداخته نشده است، برج

ي اصالت و استواري این قاعده در فقه امامیه و از  توان بنیان و ریشه دلیل و ابتناي قاعده بر آن را مي
 هاي پژوهش حاضر برشمرد. ترین نوآوري روشن
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رسد. عسکري فرق حَیق و نزول  الزم به نظر مي» مکر«] ـ و 562، ص1، ج1یَحِیقُ است [
ي  شود، ولي واژه ي نخست، تنها در نزول مکروه استعمال مي را در این دانسته، که ماده

اي به انحصار  ] این تفاوت معنایي، اشاره301، ص26[ نزول در اعم از آن کاربرد دارد.
معناي آیه در بیان کیفر و مجازات است. مصطفوي نیز در بیان ماهیت لغوي این ماده 

حَیق] به معناي نزول همراه احاطه و استیال است، نه مطلق نزول و احاطه «[نوشته است: 
] این ویژگي لغوي، 388، ص2، ج35» [و با این ویژگي در کالم خداوند به کار رفته است.

ي الهي براي ارجاع پیامدهاي نیرنگ بر صاحبان آن است. ایشان، در  تأکیدي بر اراده
احاطه و فرود پیامدهاي نیرنگ منحصر به اهل آن است و «نویسد:  تبیین معناي آیه، مي

ه ] جوهري مکر را به حیل388، ص2، ج35» [گیرد. عواقب سوء آن، دامن خودشان را مي
ي اشتمال مکر بر عنصر معنایي  ] مالحظه819، ص2، ج6و نیرنگ شناسانده است. [

گشاید. راغب  ي معناي این مفهوم مي حیله و خدعه و ترادف آن، راه را براي توسعه
رُ صرف الغیر عمّا یقصده بحیلة، و ذلک «اصفهاني در تعریف مکر چنین آورده است:  مَکْ الْ

رُ ضربان مکر محمود، و ذلک أن  هُ خَیْ ى بذلک فعل جمیل، و على ذلک قال: وَ اللَّ یتحرّ
ى به فعل قبیح، قال تعالى: وَ ال یَحِیقُ 54عمران،  الْماکِرِینَ (آل ) و مذموم، و هو أن یتحرّ

لِهِ (فاطر،  ا بِأَهْ رُ السَّیِّئُ إِلَّ )؛ مکر عبارت است از برگرداندن دیگري از هدفش با 43الْمَکْ
شود،  ر بر دو نوع است، مکر پسندیده که در آن کاري نیکو دنبال ميکاربست نیرنگ. مک

] 772، ص11...» [شود، مانند  مانند ... و مکر ناپسند که در آن فعلي قبیح پیگیري مي
کند.  ي صدق آن را روشن مي ي معنایي مکر و دامنه این تعریف نیز لزوم توجه به گستره

ترین  ابلیس و طرد وي از درگاه الهي، روشن ي خداوند حکیم با از سوي دیگر، مواجهه
دَ «ي دیني براي سنت الهي مجازات متناقض با مقصود است:  نمونه جُ کَ َأالَّ تَسْ قالَ ما مَنَعَ

تَني هُ خَلَقْ رٌ مِنْ تُکَ قالَ أَنَا خَیْ ونُ   إِذْ أَمَرْ ها فَما یَکُ طْ مِنْ ، قالَ فَاهْبِ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ
رُجْ إِنَّکَ مِنَ الصَّاغِرین لَکَ رَ فیها فَاخْ )؛ [خداوند به او] فرمود در 13و12(اعراف،   أَنْ تَتَکَبَّ

آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنى؟ گفت: من از او 
ى! تو ات] فرود آ ای و او را از گل! گفت: از آن [مقام و مرتبه بهترم؛ مرا از آتش آفریده

» حقّ ندارى در آن [مقام و مرتبه] تکبّر کنى! بیرون رو، که تو از افراد پست و کوچکى!
خواست از راه سرپیچي از فرمان الهي که راهي باطل است به پندار عظمت و  ابلیس مي

شکوه خویش دست یابد، اما خداوند با نقض مقصودش، وي را خوار و ذلیل نمود. 
توان به این سنت الهي اذعان نمود و  ي توبه مي ونهم سوره چهل  همچنین، با تأمّل در آیه

ولُ ائْذَنْ لي«ي ضوابط نانوشته خداوند بر هستي برشمرد:  آن را از جمله هُمْ مَنْ یَقُ وَ   وَ مِنْ
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ةٌ بِالْکافِرین (توبه،  وا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحیطَ ةِ سَقَطُ ى از آنها )؛ بعض49ال تَفْتِنِّي َأال فِي الْفِتْنَ
گویند به ما اجازه ده [تا در جهاد شرکت نکنیم]، و ما را به گناه نیفکن! آگاه باشید  مى
برخي از  » اند؛ و جهنم، کافران را احاطه کرده است! اکنون] در گناه سقوط کرده ها [هم آن

ار ها را در معرض فتن قر ها، آن که همراهي پیامبر (ص) در جنگ ي این منافقان، به بهانه
] 438، ص7، ج37خواهد داد، نزد او آمده و از حضور در نبرد اعتذار جستند. [نکـ : 

چه ـ به ظاهر ـ از آن  ي در آن زده خوانده است و آنان را افتاده خداوند ایشان را فتنه
کراهت داشتند شمرده است. در جاي دیگري از قرآن، آدمي از تکبر و غرور و پیگیري 

رِقَ «زداشته شده است: مقاصدي از این راه با أَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْ شِ فِي الْ وَ ال تَمْ
والً (اسراء،  لُغَ الْجِبالَ طُ أَرْضَ وَ لَنْ تَبْ توانى  )؛ و روی زمین، با تکبر راه مرو! تو نمى37الْ

سنت الهي آن است که متکبر » رسد! ها نمی زمین را بشکافى، و طول قامتت هرگز به کوه
ف خویش ـ که تفوق شأني بر دیگران است ـ توفیقي نیابد و خداوند، به جالل و در هد

کبریاي خویش، شکوه دروغین سالکان طریق باطل را در هم بشکند. این مفهوم از 
که کاربرد آن در کالم الهي بدون تقیید به زمان مفید تأبید است » لَنْ«ي  استعمال واژه
] در کالم برخي از مفسران شیعه، غرق شدن 242، ص8، ج18آید. [نکـ :  به دست مي

ي با وي با نقیض مراد و  )، معارضه103فرعون و سربازان او در رود نیل (اسراء، 
تواند  ] این تصریح مي218، ص2، ج23؛ 288، ص14مقصودش خوانده شده است. [
ات گیري از آن در فرهنگ شرعي باشد. با تأني در این آی مبین همین سنت الهي و بهره

رسد که  )، چنین به نظر مي115؛ نساء، 82و81از کتاب الهي و آیاتي دیگر (مانند: مریم، 
ي متناقض با مقصود به مثابهِ سنتي است که خداوند در نظام تکوین و تشریع  مقابله

خویش بدان نظر داشته، ملتزم به رعایت آن در نظم هستي بوده است. روایتي که از امام 
کند که رسم و سنت الهي اجراي امور از راه اسباب آن  نیز تأیید ميصادق (ع) نقل شده 

رِيَ «است:  جْ هُ أَنْ یُ هُ قَالَ أَبَى اللَّ ، أَنَّ لَامُ هِ السَّ هِ عَلَیْ دِ اللَّ هِ عَنْ أَبِي عَبْ دِ اللَّ نِ عَبْ عِيِّ بْ عَنْ رِبْ
أَشْیَاءَ إِلَّا بِأَسْبَاب » ا محقق کند، مگر از راه اسباب آن.که امري ر ؛ خداوند ابا دارد از آن الْ

رد امور از راه باطل را با انسجام نهفته در  ] این حدیث، تقابل پیش448، ص1، ج30[ بُ
  دهد. هستي و مبغوضیت گزینش طریق باطل در راه وصول به اهداف را نشان مي

  
  اقض با مقصود در سنتني مت . مقابله5

ي متناقض با  توان مصادیقي از عنوان مقابله وجوي در منابع روایي شیعه نیز مي با جست
مقصود را یافت و باورمندي به اصالت این قاعده را افزود. در روایتي از امام صادق (ع) 
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رِینَ «نقل شده است:  مُتَکَبِّ ولُ إِنَّ الْ هِ یَقُ تُ أَبَا عَبْدِ اللَّ نِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَمِعْ عَنْ دَاوُدَ بْ
ونَ  عَلُ جْ حِسَابِ؛ ... متکبران در روز یُ هُ مِنَ الْ رُغَ اللَّ مُ النَّاسُ حَتَّى یَفْ هُ ؤُ وَرِ الذَّرِّ یَتَوَطَّ فِي صُ

هایي کوچک و خوار قرار داده  ي اعمال، در قالب صورت حساب، تا پایان محاسبه
] عالمه مجلسي، پس از 219، ص70، ج33» [شوند که مردم ایشان را پایمال کنند. مي

ودِهِم«ي با اهل تکبر را  ي مواجهه ن حدیث، این شیوهنقل ای م بِنَقِیضِ مَقصُ ةً مَعَهُ عَامَلَ »  مُ
] استفاده از این تعبیر، از سوي این محدث شیعي، 220، ص70، ج33خوانده است. [

مؤیدي است بر رَوایي آن در فرهنگ تشریعي. در باب ریا از کتاب کافي روایتي آمده 
ا «کند:  از امام صادق (ع) چنین نقل مي است که در آن ابوبصیر راً إِلَّ دٍ یُسِرُّ خَیْ مَا مِنْ عَبْ
أَیَّامُ حَتّى هَبِ الْ ى  لَمْ تَذْ أَیَّامُ حَتّ هَبِ الْ ا لَمْ تَذْ دٍ یُسِرُّ شَرّاً إِلَّ ، وَ مَا مِنْ عَبْ راً هُ لَهُ خَیْ هِرَ اللَّ   یُظْ

هُ لَهُ شَرّا؛ هیچ بنده هِرَ اللَّ که خداوند خیري  ست که خیري را کتمان کند، مگر آناي نی یُظْ
که خداوند  اي نیست که شري را پنهان دارد، مگر آن را براي او اظهار نماید و هیچ بنده

] مازندراني، در شرح این روایت، آن را 723، ص3، ج31» [شري را درباره او نمایان سازد.
ها پنهان داشته شده،  از آن وعیدي بر ریا و اقدام سوئي که از ترس سرزنش مردم،

شمرده است که خداوند نقیض مقصود آن شخص را بر عملش مترتب نموده و سوء 
سیرت او را آشکار کرده است، تا مردمان او را مذمت و تحقیر کنند و به دشمني با او 

] عالمه مجلسي نیز همین حکمت را در تبیین روایت مزبور 278، ص9، ج32برخیزند. [
] همچنین، در باب اطاعت مخلوق در معصیت خالق 106، ص10، ج34ست. [ذکر کرده ا

از کتاب کافي روایتي از سکوني نقل شده است که وي از امام صادق (ع) و ایشان از 
هُ حَامِدَهُ «پیامبر اسالم (ص) نقل کرده است:  هِ، جَعَلَ اللَّ مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّ

اً؛ کسي که رضایت مردمان را در خشم خداوند بجوید، خداوند مِنَ النَّاسِ ذَامّ
] شارح کتاب کافي، 116، ص4، ج31» [دهد. اش قرار مي ستایندگانش را سرزنش کننده

ي متناقض با مقصود دانسته  اي از سوي شارع را مقابله هاي چنین مواجهه یکي از حکمت
هاي  ام علي (ع) یکي از شعبه] همچنین، در روایت دیگري از ام28، ص10، ج31است. [

چهارگانه فسق، عتو و تکبر قرار داده شده است و در بیان پیامدهاي آن چنین آمده 
رَهُ «... است:  غَّ لْطَانِهِ، وَ صَ هُ بِسُ هِ، فَأَذَلَّ هُ عَلَیْ ى اللَّ هِ شَکَّ؛ وَ مَنْ شَکَّ، تَعَالَ رِ اللَّ وَ مَنْ عَتَا عَنْ أَمْ

رِهِ؛ کسي که در انجام امر الهي تکبر ورزد، بِجَلَالِهِ، کَمَا اغْ هِ الْکَرِیمِ، وَ فَرَّطَ فِي أَمْ تَرَّ بِرَبِّ
یابد، با  شود و کسي که به تردید مبتال شود، خداوند بر وي استیال مي دچار تردید مي

که او نیز به  شمارد، چنان کند و با کبریاي خود کوچکش مي سلطه خویش، او را خوار مي
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] تعبیر 154، ص4، ج31» [گ غرور یافته و در امر او سستي ورزیده است.خداي بزر
هِ الْکَرِیمِ« رَهُ بِجَلَالِهِ کَمَا اغْتَرَّ بِرَبِّ غَّ روشن در این معنا است که خداوند در مقام » صَ

ي با خودسري و سرکشي وي ـ که او به عنوان راهي براي استعالیش به کار  مواجهه
ي با وي از راه نقیض  کند و به معارضه و ذلت او را فراهم ميگرفته ـ اسباب خواري 

] مجلسي نیز در شرح این روایت به 65، ص10، ج31پردازد. [ر.ک:  مقصودش مي
] از روایات مزبور و 147، ص11، ج34ي متناقض با مقصود اشاره نموده است. [ مواجهه

ریافت حاصل از کتاب ي مفاد و مدلول این روایات، د توضیحات محدثان شیعه درباره
شود. اگر چه، این تعبیر به صراحت در کتاب و سنت  الهي در این زمینه تأیید مي

گفته،  استعمال نشده است، اما انطباق مفهومي و تصادق آن با آیات و روایات پیش
  رساند. ي متناقض با مقصود را مي ي مقابله صحت و اصالت قاعده

  
  قض با مقصودي متنا . کاربردهاي فقهي مقابله6

دهد که این قاعده، در مواضع متعددي از این دانش به کار  بررسي متون فقهي نشان مي
رفته و این گزاره، مستند و مستدل برخي از فروعات فقهي قرار گرفته است. معدود بودن 
موارد اتکاي به این قاعده در استدالل یا تأیید بر برخي مسائل شرعي، امکان استقصاي 

هاي مشهور این قاعده در فقه امامیه  توان گفت کاربست کند. مي را فراهم ميآن موارد 
گانه است که پس از ذکر اجمالي آن به ذکر تفصیلي آن در  منحصر به این موارد هفت

کلمات فقیهان شیعه خواهیم پرداخت: الف) ابطال تدبیر ناشي از قتل موال از سوي عبد 
به) ناشي از قتل موصي از سوي  صیت (موصيله از مورد و مدبر؛ ب) سلب حق موصي

مندي جنسي موالیي که مالک دو خواهر است از خواهر  له؛ ج) سلب حق بهره موصي
  اول، ناشي از آمیزش وي با خواهر دوم؛ د) سلب میراثِ مورث مقتول از وارث قاتل؛ 

) تحریم هـ ) اثبات میراث براي مطلقه به طالق بائن در بیماري منتهي به مرگ شوهر؛ و
ي طالق رجعي است یا زن شوهردار؛ ز) حلول  مؤبد ناشي از ازدواج با زني که در ایام عده

که موال و صاحب خویش  1ي مدبري دین ناشي از قتل مُدین. فقهاي امامیه، درباره برده
را به قتل رسانده است، بطالن تدبیر را محتمل دانسته و درباره ثبوت این احتمال به 

؛ 569، ص3، ج10؛ 230، ص3ي متناقض با مقصود اشاره نموده است. [ حکمت مقابله

                                                                                                                                                                        
اي است که موالیش درباره او  هتدبیر عبارت است از تقیید عتق برده به وفات مالکش و عبد مدبر برد .1

 ]9، ص3، ج4را القا کرده باشد. [نکـ : » أنت حر دبر وفاتي«صیغه 
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] البته، صاحب جواهر این حکم را نپذیرفته و ضمن اعتراض به آن، 386، ص3، ج16
و لکنه کما ترى ال ینطبق على أصولنا، فالمتجه االنعتاق لألصل و تغلیب «... نویسد:  مي

داني این حکم مطابق با اصول شرعي  مي که الحریة بعد منع القیاس، و األولویة؛ چنان
مذهب ما نیست. بنابراین، آزادي عبد مدبر به استناد استصحاب تدبیر و حُسن و وجاهت 

، 39» [آزادي بردگان نیکو است. ضمناً، تمسک به قیاس و اولویت نزد ما مردود است.
 له در فقه امامیه مبطل وصیت ] همچنین، قتل موصي از سوي موصي244، ص34ج

قلمداد شده است و در تبیین آن به مقابله با قاتل از راه نقیض هدف و سد راه استعجال 
، 2، ج29؛ 377، ص6، ج9وي در رسیدن به اموال موصي استدالل شده است. [

] در روایتي که علي بن 60، ص1، ج30؛ 74، ص10، ج24؛ 641، ص4، ج10؛ 2130ص
ه حرمت آمیزش با کنیز، بر فرض آمیزش کند حکم ب حمزه از امام کاظم (ع) نقل مي أبي

هُمَا جَمِیعاً؟ قَالَ یَطَأُ «... با خواهر وي شده است:  نِ أَ یَطَؤُ خْتَیْ کَ أُ لٍ مَلَ هُ عَنْ رَجُ سَأَلْتُ
ئَ حَتّى ولَى الَّتِي وَطِ أُ هِ الْ مَتْ عَلَیْ ةَ حَرُ ةُ، أَ  إِحْدَاهُمَا، وَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَ وتَ الثَّانِیَ فَارِقَهَا؛ تَمُ وْ یُ

تواند با هر دو خواهر آمیزش کند،  که آیا مي درباره مردي که مالک دو خواهر است و این
سؤال کردم. امام (ع) فرمود با یکي از ایشان آمیزش کند و اگر با دیگري نیز جماع 

، 31» [شود. نماید، خواهر نخست، تا زمان مرگ خواهر دوم، یا طالق وي، بر او حرام مي
ي متناقض با مقصود را در تعلیل این حکم  ] فقیهان امامي حکمت مقابله885، ص10ج

، 7، ج9اند. [ اند و سلب حق آمیزش با همسر اول را از مرد مستند به آن کرده بیان نموده
] همچنین، ایشان، در بیان دلیل حکم 273، ص7، ج7؛ 164، ص3، ج25؛ 73ص

به میراث، به این مناط و حکمت اشاره  مانعیت قتلِ عمد مورث از سوي وارث، نسبت
، 9اند. [ اند و آن را دلیل سلب حق ارث وارث قاتل از میراث مورث مقتول دانسته کرده
؛ 31، ص8، ج20؛ 167، ص4، ج16؛ 280، ص1، ج26؛ 605، ص3، ج25؛ 85، ص9ج
] شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، حرمانِ قاتل از میراث مقتول را، 454، ص8، ج3

] از سوي دیگر، 60، ص1، ج30ین مثال براي این قاعده فقهي برشمرده است. [تر روشن
در بیان عدم منع قتل خطایي مورث، از سوي وارث، نسبت به میراث، انتفاي لزوم 

، 9؛ 608، ص3، ج25اند. [ ي متناقض با مقصود را، دلیل ارث بردن وي شمرده مقابله
از این، صاحب ریاض، این حکمت ] فراتر 35، ص8، ج20؛ 350، ص4، ج7؛ 85، ص9ج

را حکمت باعث بر نفي ارث خوانده است و انتفاي آن در قتل خطایي را دلیل ارث قاتل 
] درباره زني که از سوي شوهرش در بیماري منجر به 238، ص14، ج17شمرده است. [
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مندي او از میراث نیز این قاعده بیان شده  موت طالق بائن داده شده است و لزوم بهره
] همچنین، درباره زني که در 60، ص1، ج30؛ 116، ص12؛ 281، ص1، ج26است. [

عده طالق رجعي است و در ایام عده به ازدواج مردي درآمده است و حرمت ابدي آن 
] روشن 116، ص12؛ 282، ص1، ج26زن بر آن مرد، به این قاعده اشاره شده است. [

اح مرد با زن شوهردار و حرمت است که در صورت صحت این تعلیل، تسري آن به نک
ابدي ناشي از آن نیز قابل تصور است. همچنین، در فقه امامیه، اگر کسي که بدهکار به 
دین مؤجلي است، بستانکار خویش را به قتل برساند، قتل مانع از حلول دین نخواهد 

ند. ا ي متناقض با مقصود نیز نظر داشته شد. علماي فقه در تعلیل این حکم به مواجهه
] برخي از فقهاي امامیه، استناد به قاعده مزبور را 215، ص23، ج22؛ 76، ص1، ج25[

الدیونُ المؤجلةُ «در این فرع نپذیرفته و حلول دیون در این فرض را مستند به قاعده 
اند که مقتضاي  اند. همچنین، ایشان در این باره افزوده دانسته» تحلُّ بموتِ مَن هي علیه

، 1، ج30قابله متناقض با مقصود در این فرض عدم حلول دیون است. [اجراي قاعده م
] شهید ثاني، ذیل روایتي که محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل کرده و در آن 61ص

]، در بیان فرق میان ارتداد 264، ص8، ج40إباق سبب بطالن تدبیر شمرده شده است [
ه در خدمتي که برده نسبت به وي ایفا موالي برد«نویسد:  و إباق، از قول دیگران، مي

کند محتاج او است، از این رو، معصیت و تخلف او از موالیش با تحقق نقیض  مي
شود. اما، موالي آدمي ـ که خداي غني باشد ـ از مجازاتي که  مقصودش مجازات مي

] شاید 399، ص10، ج21» [نیاز است. درباره مرتد با نقیض مقصود وي محقق شود بي
ي متناقض با مقصود، صرفاً در حقوق  ن از این سخن چنین استفاده کرد که مقابلهبتوا

گیرد و این نوع از مجازات و برخورد  انساني پایمال شده از سوي قاصد سوء انجام مي
نهند جاري نیست. فاضل هندي نیز به  بازدارنده، درباره حقوق الهي که آدمیان زیر پا مي

ي متناقض با مقصود  ي مقابله ه کرده و آن را مستند به قاعدهبطالن تدبیر عبد موبق اشار
] همچنین، در موردي که مورث اموال خویش را، پیش از 454، ص8، ج3نموده است. [

مرگ، در قالب عقد بیع یا هبه، به یکي از وارثانش منتقل کند، به این منظور که دیگر 
شود و  ده، نقل اموال از وي پذیرفته نميورثه را از ارث محروم نماید، با استناد به این قاع

] شهید اول، 61، ص1، ج30شود. [ عقودي که آن را موجب شده است باطل قلمداد مي
ي فقهي ذکر  هاي دیگري براي اعمال این قاعده افزون بر شواهد فقهي مذکور، مثال

اي رسد در این باره، وي در صدد بیان شواهدي از فقه عامه بر نموده که به نظر مي
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] این 280، ص1، ج26ي به نقیض مقصود بوده است. [ ي معارضه تفهیم صحیح قاعده
ي برخي شواهد مطرح شده از سوي صاحب تحریر المجلة نیز صحیح است.  گزاره درباره

ي مواردي که به این قاعده مستدل شده است، اثبات  ] از جمله61، ص1، ج30[ر.ک: 
] همچنین، در صورتي که شخصي پس 280، ص1، ج26حق شفعه براي شریک است. [
آور و یا پرت کردن خود از بلندي، دچار جنون  اي خواب از شرب خمر یا نوشیدن ماده
] نیز، 281، ص1، ج26ي در حال جنون بر او الزم است. [ شود، قضاي عبادات فوت شده

ي  در موردي که مستأجر اقدام به تخریب مورد اجاره نماید، به مقتضاي قاعده مقابله
] 281، ص1، ج26متناقض با مقصود، خیار فسخي براي او متصور نخواهد بود. [

همچنین در جایي که کنیز، پیش از آمیزش زوج با او، به دست موالیش به قتل برسد، 
که به  ي او ساقط خواهد شد؛ زیرا در این صورت موالي کنیز متهم است به این مهریه
] در مجموعه 280، ص1، ج26ا کشته است. [ي اخذ مهریه از زوج، کنیزش ر انگیزه

لو جعل الدنانیر و الدراهم «اي در باب زکات، آمده است:  عقیل، ذیل مسأله أبي فتاواي إبن
حلیّا قبل الحول فرارا سقطت الزکاة عند أکثر علمائنا النتفاء الشرط، و قال ابن أبى عقیل 

هایي  ق؛ اگر کسي دینارها و درهمتجب فیه الزکاة مقابلة بنقیض مقصوده کالقاتل و المطل
را که مالک آن است، پیش از گذر یک سال از تملک آن، براي فرار از پرداختن زکات، 

عقیل در این باره  أبي تر علماي امامیه زکاتي بر او نیست. إبن زینت قرار دهد، نزد بیش
واجب است، ي با مکلف از راه نقیض مقصود وي  گفته است پرداختن زکات از باب مقابله

ق. عقیل با دیدگاه  أبي ] افزون بر مخالفت این رأي إبن60، ص28» [مانند قاتل و مطلِّ
: اند [نکـ  مشهور علماي امامیه که گذشتن سال را یکي از شروط وجوب زکات ذکر کرده

ي متناقض با مقصود صحیح  ]، تبیین آن ذیل مقابله188، ص3، ج9؛ 97، ص15، ج39
ي سقوط اعتبار اذن ولي در نکاح باکره،  نیست. همچنین، اشتهاردي این قاعده را درباره

ي مصلحتي او را از ازدواج با کفو منع کند، به کار برده  در صورتي که ولي بدون مالحظه
ي مزبور در این فرع فقهي از سوي فقیهي  تعمال قاعده] اس145، ص30، ج2است. [

  دیگر استفاده نشده است که در جاي خود قابل تأمل است.
  

  . تحلیل و بررسي مجاري فقهي7
شود که در جملگي  با دقت در کلمات فقها و مجاري فقهي این قاعده، روشن مي

اند عناصر  آن به کار برده فروعاتي که فقهاي امامیه این قاعده را به عنوان دلیل یا مؤید
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ي شناسایي این عناصر مشترک استقصا و بررسي موارد  مشترکي وجود دارد. الزمه
ي مشهور کاربرد این  گانه کاربرد آن در شریعت است. در این بخش به تحلیل موارد هفت

  شود: قاعده در عبارات فقها پرداخته مي
مدبر؛ در این فرع، عتق هدفي است  . ابطال تدبیر ناشي از قتل موال از سوي عبد7,1

جا که  که عبد مدبر براي تعجیل در وصول به آن مرتکب قتل موال شده است. از آن
ي مدبر براي رسیدن به این حق مشروع، راه نامشروع قتل موالي خویش را انتخاب  برده

ي متناقض با مقصود  کرده است، به حکم شرع حق آزادي از او سلب شده است. مقابله
  در این فرض مشهود است.

به) ناشي از قتل موصي از سوي  له از مورد وصیت (موصي . سلب حق موصي7,2
به ـ که بر اساس  له براي تعجیل در رسیدن به موصي له؛ در این فرع فقهي، موصي موصي

له پس از مرگ موصي مستحق آن خواهد بود ـ قتل موال را  وصیت موصي، موصي
ي  ست که هدفي است نامشروع. از این رو، شارع، به واسطهمقصود خویش قرار داده ا

ي با  گزینش این راه نامشروع، دست وي را از وصول به آن حق کوتاه نموده و به مقابله
  وي با نقیض مقصودش برخاسته است.

مندي جنسي موالیي که مالک دو خواهر است از خواهر اول،  . سلب حق بهره7,3
دوم؛ هدف در این مسأله تمتع جنسي از خواهر دوم است  ناشي از آمیزش وي با خواهر

که مشروعیت آن منوط به مرگ یا طالق خواهر نخست است که موال با وي آمیزش 
کرده است. اما، موال براي وصول به این هدف ـ که امکان شرعي مشروعیت آن منتفي 

با وي، حلیت  ي نیست ـ راهي نامشروع را برگزیده است و شارع مقدس در مقام مقابله
آمیزش با خواهر نخست را تا زمان مرگ خواهر دوم یا طالق وي از او گرفته است. با 

ي حقوق نیست، بلکه حکم  شود که مسلوبِ در آن، از جمله نظر به این فرع روشن مي
ي اختیار شارع است و  حلیت استماتاعات جنسي است که وضع و رفع آن در حیطه

  هاي تعزیري متصور نیست. امکان تسري آن به مجازات
. سلب میراثِ مورث مقتول از وارث قاتل؛ در این مسأله، مقصود وارث از قتل 7,4

مورث رسیدن به سهم خود از میراث او بوده است. به عبارت دیگر، وي براي توصل به 
مقصودي مشروع، طریقي نامشروع را برگزیده است و همین امر سبب حرمان او از 

تر در کلمات فقهاي شیعه بیان شد، این مسأله از  گونه که پیش همان میراث گشته است.
ي متناقض با مقصود در فقه امامیه است. [نکـ :  ي مقابله ي کاربرد قاعده بارزترین امثله

  ]60، ص1، ج30
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. اثبات میراث براي مطلقه به طالق بائن در بیماري منتهي به مرگ شوهر؛ شوهر 7,5
ي به  ارثي نبرد، وي را در بیماري منتهي به مرگ مطلقه که همسرش از وي براي آن

کند. به تعبیر دیگر، زوج براي توصل به هدفي که امکان مشروعیت آن  طالق بائن مي
شود که صحت آن  تنها در فرض صحت طالق بائن صحیح است، متمسک به طریقي مي

ق کراهت زوجه که در فرض مزبور، دو رکن صحت طالق بائن، یعني تحق بعید است. این
عد است؛ بنابراین، به نظر مي رسد حکم شارع به  و بذل از سوي وي مهیا باشد در غایت بُ

اثبات میراث براي زوجه، در این فرض، مستند به بطالن طالق بائني است که واقع شده 
  گیرد. ي متناقض با مقصود قرار نمي ي مقابله است و تحت قاعده

ي طالق رجعي است یا زن  اج با زني که در ایام عده. تحریم مؤبد ناشي از ازدو7,6
مندي از  شوهردار؛ در این فرع، مرد براي رسیدن به مقصود نامشروع خویش که بهره

ي  اي باطل شده است. انعقاد این عقد در ایام عده بُضع آن زن است، متوسل به وسیله
آن شده است  طالق رجعي یا در زماني که آن زن در عقد زوجیت دیگري است، سبب

هاي جنسي وي از آن زن،  ي متناقض با مقصود وي بپردازد و بهره که شارع به مقابله
گونه که در مورد سوم گذشت، اختیار سلب احکام  براي همیشه، حرام گردد. همان

  ي تصرف شارع است. شرعي ثابت در شریعت صرفاً در حیطه
دائن براي جلوگیري از حلول . حلول دین ناشي از قتل مُدین؛ در این مسأله، 7,7

دین مرتکب قتل مُدین شده است. این اقدام وي در شرع مقدس مانعي بر سر حلول 
ي حقوق  دین تلقي نشده است. باید توجه داشت که حلول دین در این فرض از جمله
گونه که  نیست، بلکه حکمي شرعي است و وضع و رفع آن به دست خداوند است. همان

ي متناقض با مقصود را در فرع  ي حکمت مقابله الغطاء ارائه شد، کاشف تر نیز بیان پیش
  ]61، ص1، ج30مزبور نپذیرفته است. [

شود که تنها در موارد اول، دوم و چهارم ارکان و  با تأمل در این موارد، روشن مي
توان در تنقیح مناط اجراي این  عناصر مشترک و قابل احصائي وجود دارد که مي

هي از آن بهره گرفت. بر این اساس، بایستي توجه داشت که در اجراي ي فق قاعده
ي متناقض با مقصود، دو عنصر بنیادین وجود دارد: رکن اول مشروع بودن  ي مقابله قاعده

مقصود و هدفي است که مکلف برگزیده است و رکن دوم غیرمشروع بودن راهي است 
تخاب کرده است. البته، آگاهي یابي بدان ان که براي تحقق آن هدف مشروع و دست

مکلف به عدم مشروعیت طریق و تعمد وي در گزینش آن راه، همچنین، فقدان مانع 
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ي سلب آن حق نیز در اجراي این قاعده ـ بر اساس مناط منقحي که از تحلیل  درباره
ي مذکور از سوي  رسد. در مسأله آید ـ ضروري به نظر مي مجاري آن به دست مي

]، مکلف از راه زینت قرار دادن دراهم و دنانیري که در تملک او 60، ص28[ عقیل أبي إبن
تر، مکلف  خواهد از توجّه تکلیف زکات به خود جلوگیري کند. به بیان روشن است، مي

ي او منتفي شود و از این راه، حکم وجوب متوجه او  خواهد موضوع زکات درباره مي
ي مقصود در میان است و نه راه  یمتي دربارهنشود. روشن است که در این مسأله، نه عز

ي متناقض با  عنه است. از این رو، دو رکن اجراي مقابله برگزیده براي وصول به آن منهي
اند، مکلف مأمور به انجام تکلیفي  که مشهور نیز بیان داشته مقصود مهیا نیست و چنان

ز ماه رمضان، به قصد نیست. نظیر این مسأله، سفري است که مکلف در پیش از ظهر رو
عنه  دهد. در آن مسأله نیز، به این دلیل که سفر منهي فرار از وجوب روزه، انجام مي

که فقهاي امامیه بیان  نهد و ـ چنان نیست، شارع مانعي در راه تحقق مقصود مکلف نمي
] همچنین، به نظر 603، ص3، ج40شود. [ ي وي محکوم به بطالن نمي اند ـ روزه داشته
سد که حکم در بطالن تدبیر ناشي از إباق مبتني بر این قاعده نیست و مستند به ر مي

] هر 264، ص8، ج19روایتي است که محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل نموده است. [
چند که این روایت ضعیف است، اما ضعف آن با عمل اصحاب، اجماع منقول و شهرت 

] بنابراین، عدم انطباق معیارهاي 399ص ،10، ج21شود. [ فتواي مزبور تدارک مي
ي متناقض با مقصود  ي مقابله هاي قاعده اجراي قاعده بر این فرع فقهي آسیبي به پایه

زند و الزم است استناد فقها به این قاعده در بطالن تدبیر از راه إباق مردود شمرده  نمي
ي رجعیه در  ا مطلقهشود. در موارد تحریم مؤبد خواهر نخست، تحریم مؤبد در نکاح ب

ایام عده یا نکاح با زن شوهردار، و حکم به حلول دین نیز حکم شرعي مسلوب است و 
ي برخورداري  در استدالل به آن باید پاي ادله روایي را به میان آورد. همچنین، در مسأله

ي به طالق بائن در مرض موت، عدم تسبب، ناشي از بطالن  ي مطلقه از میراث درباره
و زوال تأثیر آن در مسبب است. بنابراین، پس از استقرا، بررسي و تحلیل مجاري سبب 

رسد که مشروع بودن مقصود مکلف و جواز تکلیفي  فقهي این قاعده، چنین به نظر مي
یا صحت وضعي آن شرط اجراي این قاعده است. از سوي دیگر، در اجراي قاعده، الزم 

و مقصود مشروع برگزیده است راهي  است راهي که مکلف براي نیل به آن هدف
غیرمشروع باشد. مراد از مشروعیت و عدم مشروعیت در این اشتراط، اعم از جواز و عدم 
جواز تکلیفي و صحت و بطالن وضعي است. همچنین، افزون بر مشروعیت حقي که 
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مقصود مکلف است و بطالن طریق وصول به آن، الزم است مقصودي که مکلف به روشي 
ر صدد احراز آن برآمده است، حقي از حقوق آدمیان باشد تا اسقاط و سلب آن از باطل د

مکلف منع شرعي نداشته باشد و بتوان با گزینش راه باطل از سوي مکلف براي وصول به 
آن، نسبت به سلب آن حق از وي اقدام کرد. از این رو، قاعده مزبور در احکام و حقوق 

شرعي و حقوق خداوند بر بندگان قابلیت اسقاط ندارند.  شود، زیرا احکام الهي جاري نمي
از سوي دیگر، براي تکمیل مفاد این قاعده ضروري است شرطي دیگر به الزامات اجراي 

که نباید مانعي شرعي، عقلي و یا عرفي بر سر راه سلب حق از  آن افزوده شود و آن این
از اجراي قاعده، جواز سلب آن راه این قاعده وجود داشته باشد، به تعبیر دیگر، پیش 

شود که دلیل عدم  سنجي و احراز شود. با این توضیحات روشن مي حق از مکلف امکان
اجراي قاعده در حق شفعه، بر خالف اهل سنت، نیز عدم تحقق مناط اجراي آن است. 

ي مستأجري که براي رسیدن به حق فسخ اجاره، اقدام به تخریب مورد  البته، درباره
توان آن را در شمار مجاري  هاي اجراي قاعده مهیا است و مي نموده است، سنجهاجاره 

  ]281، ص1، ج26این قاعده جاي داد و مستأجر را به نقض مقصودش کیفر نمود. [نکـ : 
  

  ي متناقض با مقصود ي مقابله . ادله و مستندات قاعده8
ات متعددي استدالل اگر چه اهل سنت، در تبیین مستندات این قاعده به آیات و روای

ي بر  اند، اما صراحت داللت آن آیات بر مفاد این قاعده و صحت روایات با عرضه نموده
مباني روایي شیعه محل تأمل است و پردازش تفصیلي آن منجر به تطویل پژوهش 

توان به  حاضر خواهد شد. در مقام تبیین مستندات و مدارک این قاعده در فقه شیعه مي
  اره نمود:موارد زیر اش

  توان از آیاتي چند از قرآن کریم استفاده نمود:  ي قرآني: مفاد این قاعده را مي . ادله8,1
رُ «ي  ي فقهي آیه ترین دلیل بر اصالت و صحت این قاعده . مهم8,1,1 مَکْ وَ ال یَحِیقُ الْ

لِه (فاطر،  ا بِأَهْ یِّئُ إِلَّ الهي است که در  است. این آیه در صدد بیان سنتي از سنن)» 43السَّ
ي تشریع جاري است. در لغت، مکر و حیله  ي تکوین و هم در عرصه هم در حوزه

] برخي لغویان حیله را چنین تعریف 819، ص2، ج6اند. [نکـ :  مترادف قرار داده شده
الحیلة ما أحیل به عن وجهه فیجلب به نفع أو یدفع به ضرّ؛ حیله عبارت است «اند:  نموده

، 26» [ي از صورت اصلي خویش، به منظور جلب منفعت یا دفع زیان.از تغییر چیز
ي حیله و توجه به ترادف معنایي آن با  ] با نظرداشت این معناي لغوي درباره251ص
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ي مکر، صدق آن بر گزینش راه نامشروع در مسیر رسیدن به هدف مشروع، روشن  واژه
ز مکلف طریقي باطل و ناموجه را ي متناقض با مقصود نی ي مقابله است. در مجراي قاعده

توان وصول به هدف مشروع از راه  براي جلب منفعتي برگزیده است، از این رو، مي
ي مزبور تلقي کرد. در این  ي نامشروع را نوعي مکر دانست و آن را منطبق بر آیه وسیله

ي نامشروع از راه نقیض هدفش صحیح و  ي با متوسلِ به آن وسیله صورت مقابله
خواد بود. از دیگرسوي، با عرضه شواهد » حَیقُ المَکرِ بِأَهلِه«اقي از مفهوم کلي مصد

وَ «ي  اجتماعي این موضوع ـ فارغ از صدق یا عدم صدق عنوان مکر بر آن ـ بر مدلول آیه
لِه (فاطر،  رُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْ مَکْ نیز روایي و مشروعیت سلب این حقوق از )» 43ال یَحِیقُ الْ

  شود. رتکبان تخلف در مسیر احراز و وصول به آن تأیید ميم
ي متناقض با مقصود برشمرد و  . حکم قصاص را نیز شاید بتوان نوعي مقابله8,1,2

رواضح است که در  آن را مؤیدي بر استواري این قاعده و صحت آن قلمداد کرد. پُ
ست که شخص نسبت به ها ناشي از تصمیم نادرستي ا ها و جنایت بسیاري از موارد، قتل

مانعي که در برابر منافع و اهداف مادي خویش یافته، برگزیده است. به تعبیر دیگر، در 
ي باطل، براي حفظ  غالب مصادیق و نمودهاي جنایات، این اقدام نوعي توسل به طریقه

ها و محامل عرفي  یابي به منافع مقصود است. با امعان نظر در مثال منافع موجود و دست
هاي مبتني بر  توان یافت، امکان تشبیه حکمت اجتماعي مجازات براي این قاعده مي که

ون«ي  این قاعده و حکمت نهفته در آیه مْ تَتَّقُ أَلْبَابِ لَعَلَّکُ وْلىِ الْ   وَ لَکُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَیَوةٌ یَأُ
ید شما )؛ و برای شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شا179(بقره، 

گونه که در شریعت مقدس، تالش براي  نیز دور از ذهن نیست. همان» تقوا پیشه کنید.
بقاي حیات و منافع مادي با تعدي به جان دیگران ممنوع است و شارع مقدس حکم به 

اند نموده  نقض مقصود مزبور و مقابله با قاتل و جاني، همسان با جنایتي که مرتکب شده
ردي و اجتماعي نیز با پایمال کردن دیگر حقوق و احکام روا است ـ نیل به حقوق ف

ي متناقض  نیست و راه حفظ نظام اجتماعي از این هرج و مرج و اختالل محتمل، مقابله
با مقصود است. تعارض منافع و گوناگوني آن و گسترش بیش از پیش تعامالت و 

هاي اجراي این  سنجه مواجهات اجتماعي، ضرورت بازخواني، بازشناسي، تنقیح مناط و
  نمایاند. قاعده و تبیین شروط و مصادیق آن را مي

: همچنین، توبیخ الهي بر نافرماني یهودیان از منع صید در روز شنبه را 8,1,3
رِ «ي اثبات این قاعده تلقي کرد:  توان از ادله مي ةَ الْبَحْ تىِ کَانَتْ حَاضِرَ ةِ الَّ یَ مْ عَنِ الْقَرْ هُ لْ وَ سْ
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تِیهِمْ  إِذْ یَعْ ونَ  لَا تَأْ بِتُ ا وَ یَوْمَ لَا یَسْ عً رَّ مَ سَبْتِهِمْ شُ مْ یَوْ هُ تِیهِمْ حِیتَانُ ذْ تَأْ تِ إِ ونَ فىِ السَّبْ دُ
ون (اعراف،  واْ یَفْسُقُ وهُم بِمَا کَانُ لُ ي [سرگذشت] شهرى  ها درباره ؛ و از آن )163کَذَالِکَ نَبْ
ها در روزهاى شنبه، تجاوز [و نافرمانى] خدا  که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آن

کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه [که روز تعطیل و استراحت و عبادت  مى
آمدند؛ این  ها نمى شدند؛ اما در غیر روز شنبه، به سراغ آن بود، بر سطح آب،] آشکار مى

بنا بر نقل قرآن کریم، » کردند! ها را به چیزى آزمایش کردیم که نافرمانى مى چنین آن
اصحاب سبت، به سبب نافرمانی از حدود و قوانین الهی در روز شنبه، و شکار ماهی در 
آن روز که اقدامی ممنوع بوده است، مسخ شدند تا عقوبت کارشان را ببینند و عبرتی 

ت ي به نقیض مقصود و حِرمان از تنعما ) مقابله66و  65برای پرهیزکاران باشند. (بقره، 
  توان از این آیات استفاده نمود. ي سلوک طریق غیرمشروع، را مي مادي، در نتیجه
تواند مستند به دلیل روشني از منابع روایي شیعه  رسد این قاعده نمي به نظر مي

  چه که در این باره بیان شده است صریح در این معنا نیست. شمرده شود و آن
شیعه: از نگاهي دیگر، این قاعده تأکیدي . بطالن مکتب ماکیاولیسم از دیدگاه 8,2

ي اسالمي بر تفکر ماکیاولیستي کشیده است و ابتناي بر  است بر خط بطالني که اندیشه
ي وسائل نامقدس در راه هدف مقدس را مردود شمرده است. [نکـ :  اصالت منافع و اباحه

  ]134ـ96، صص16، ج36
فروعي چند بر آن: استعمال این . تمسک فقهاي شیعه به این قاعده و ابتناي 8,3

اي نمایند و آن را از  که به باطل بودن آن اشاره قاعده در کلمات فقهاي امامیه، بدون آن
داري  تواند تأییدي بر اصالت و ریشه قبیل قیاس باطل و استحسانات ذوقي بشمرند، مي

ت، صاحب که گذش آن در فقه و صحت کاربرد آن در این دانش شمرده شود. البته، چنان
جواهر، در ضمن بیان فتواي عدم ابطال تدبیر از راه قتل موال، استدالل فقهاي امامیه به 
این قاعده را مورد اعتراض قرار داده بود و آن را نوعي قیاس و استحسان ذوقي شمرده 

] اما، ایشان به کالمشان در این فرع فقهي ملتزم نمانده و 244، ص34، ج39بود. [نکـ : 
ي قتل مورث از سوي وارث، یکي از وجوه صحت سلب حق  میراث، ذیل مسألهدر کتاب 

] به نظر 36، ص39، ج39ي متناقض با مقصود شمرده است. [ قاتل از ارث را مقابله
ي قرائن قرآني و روایي و تحلیل مستندات و مجاري این قاعده و  رسد، با مالحظ مي

ن به نوعي تنقیح مناط قطعي در این توا هاي شرعي، مي بررسي استعمال آن در استنباط
باره دست یازید و مالک اجراي آن را توسل به طریق باطل در راه وصول به حق دانست 
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توان قاعده را به مواردي که مالکات در آن مهیا است تسري داد.  که در این صورت مي
اعد شرعي البته، وضع شروطي در این زمینه که راه را بر وقوع در مخالفت با اصول و قو

  ي از مجاري آن، الزامي است. ببندد، با استفاده
  

  گیري و پیشنهادها بندي، نتیجه . جمع9
اي وسیع و کاربردي  اي است با دامنه ي متناقض با مقصود، قاعده ي معارضه قاعده

هاي  ي کاربست گسترده. فراواني مجاري این قاعده، بازخواني و بازشناسي آن را بر پایه
سازد. انطباق آن بر سنن تکویني الهي، وجود بسترهاي  سالمي ضروري ميآن در فقه ا

وثیقي از کتاب و سنت براي ابتناي این قاعده بر آن، عدم تخالف آن با اصول و قواعد 
ي اصالت و  دهنده ي از آن در برخي فروعات فقهي، نشان شرعي و التزام فقها به استفاده

توان با الغاي  مندي از آن است. از این رو، مي بهرهي  استواري این قاعده و امکان توسعه
خصوصیت از موارد کاربرد این قاعده به استخراج مجراي آن پرداخت و مناطي منقح در 

  این زمینه ارائه داد.
توان  گیري: پس از تحلیل مباني قرآني، روایي و فقهي این قاعده، مي . نتیجه9,1

بر دانست و شاید بتوان ادعا کرد که قدر متیقن شروط چهارگانه زیر را در اعمال آن معت
از اجراي این قاعده در کلمات فقهاي امامیه، موضوعي است که این شروط چهارگانه در 
آن احراز شود: الف) مقصود حقي از حقوق فردي یا اجتماعي آدمیان باشد. ب) راهي که 

وع باشد. روشن براي تحصیل و تحقّق موضوع آن حق انتخاب شده است، راهي غیرمشر
است که در این اشتراط، غیرمشروع بودن طریق اعم از تعلق عدم جواز تکلیفي یا بطالن 
وضعي به آن است. ج) مکلف با علم به بطالن طریق، عالمانه و متعمدانه، آن را براي 
حصول مطلوب خویش برگزیده باشد. د) سلب آن حق از سالکِ طریق باطل، منعي 

  نداشته باشد.شرعي، عقلي یا عرفي 
. پیشنهادها: پس از بررسي این قاعده، مستندات و کاربردهاي آن در فقه شیعه، 9,2

  دو پیشنهاد زیر قابل ارائه است: 
ي  هاي تعزیري: با تأمل در گستره . کاربست نقیض مقصود در مجازات9,2,1
در وضع و ها و بسط ید حاکم  هاي تعزیري، لزوم بازدارندگي این نوع از مجازات مجازات

تواند بستر زایش  تدوین آن، همچنین نظرداشت به موضوعات و مجاالت نوپدیدي که مي
رم توان  هایي باشد که مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است، مي ها و تخلف جُ
ترین قواعد وضع و تعیین  ي متناقض با مقصود را یکي از بنیادي ي مقابله قاعده
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رد. قوانین مختلفي، مانند عدم استحقاق خسارت و دیه در هاي تعزیري تلقي ک مجازات
تصادفات ساختگي و صوري، محرومیت از اشتغال و تحصیل ناشي از تخلف و تقلب در 

هاي استخدامي، اداري و آموزشي، منع ارتقاي اداري، شغلي و علمي مسبب از  آزمون
آن، محرومیت از  آویزهاي باطل براي تحقق ها و تمسک به دست تخلفات در این عرصه

ها و حق نامزدي در انتخابات به دلیل خرید آراء یا سایر تخلفات  تصدي مسئولیت
انتخاباتي، محرومیت از خدمات اجتماعي و اداري مستند به تخلف از شرایط احراز آن و 

هاي مختلف خدماتي، صنعتي، کشاورزي و  جعل و تحریف اسناد، ابطال مجوزها و پروانه
هت تخلف در مراتب و مراحل مختلف آن و محرومیت از مراحل و مراتب بازرگاني به ج

توان به استناد این قاعده وضع کرد و با لحاظ عنصر بازدارندگي در  متعقب و ...، را مي
ي متناقض با مقصود، امکان بروز این تخلفات در مسیر احراز این حقوق فردي و  معارضه

  ند.ترین میزان ممکن رسا اجتماعي را به کم
. لزوم بازنگري در عنوان و تعریف قاعده: با دقت در شروطي که براي اجراي 9,2,2
مَن «ي  شود که بیان این قاعده در قالب جمله ي فقهي بیان شد، روشن مي این قاعده

جَلَ الشَّي مَانِهِ اسْتَعْ قِبَ بِحِرْ وْ لَ أَوَانِهِ عُ که از سوي اهل سنت صورت گرفته است، «  ءَ قَبْ
ن رسا نیست و جملگي شروط و الزامات اجراي این قاعده را در بر ندارد. از سوي چندا

توان حکم به عدم  اي که به این تعریف وارد است آن است که، نمي دیگر، اشکال عمده
ي موارد تعجیل در تحقق امري پیش از فرارسیدن زمان آن کرد. مثالً  جواز جمله

از انعقاد معامله، به منظور سقوط خیار  ي تعجیلِ در خروج از مجلس، پس درباره
رسد تعبیر از این  مجلس، از فقهاي امامیه، منعي نرسیده است. از این رو به نظر مي

ةٍ، یَقَابِلُ لَهُ «ي  ي خبریه قاعده در قالب جمله وعَ ةٍ غَیرِمَشرُ مَن َأرَادَ تَحصِیلَ حَقٍّ بطَرِیقَ
ودِهِ روط الزم در اعمال قاعده و انطباق بر به دلیل اشتمال بر ش» بِنَقِیضِ مَقصُ

هاي آن در فقه امامیه، تعبیري بهتر باشد. به بیاني دیگر، تعبیر به مقابله یا  کاربست
ي متناقض با مقصود که در عبارات فقهاي امامیه به کار رفته است، عنواني است  معارضه

اي  ر از آن در قالب جملهي فقهي؛ و در مقام تعریف قاعده و تعبی براي اشاره به این قاعده
شود  تري برخوردار است. پیشنهاد مي خبري، تعبیر مزبور از شیوایي و رسایي بیش

ي فقه و قواعد فقهي، این تعبیر را در دستاوردهاي علمي و پژوهشي  پژوهشگران عرصه
خود به کار گرفته و نسبت به تبیین و تعریف مصادیق و فروعات متعددي ـ که ممکن 

  تناي بر آن و التزام به مفاد آن، به حکم آن دست یافته شود ـ اقدام نمایند.است با اب
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