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Abstract
The book Āyāt al-ʾAḥkām, compiled by Khalīl Qebleei Khoei, unlike most of Fiqh al-
Quran books written based on fiqh titles, is segmented in three parts in accordance with

law sections: public law, civil law, and criminal law. In the interpretation of verses, the

author has not confined himself only to interpret verses known as ʾĀyāt al-ʾAḥkām,
rather in some cases, he has deducted some rules from verses that were not common in

his predecessors’ works. In this essay, some examples are mentioned. However, in ʾĀyāt
al-ʾAḥkām Tatbīqī (comparative ʾĀyāt al-ʾAḥkām), the author has followed the
traditional method of ʾĀyāt al-ʾAḥkām books and addressed all of the fiqh chapters,
including ʿIbādāt and Mu āʿmilāt (in the general sense), and compared opinions of Shīʿi
and Sunnī jurists. Both of the author’s works are contextually evaluated as both
academic and inferential, whereas the author, while expressing the opinions of the

previous jurists and scholars of the past, expresses his innovative inferences from the

verses. This book needs some modifications, including bringing goals at the beginning of

each chapter and giving a concise list before the detailed list at the end of the chapters

and adding additional readings and quizzes to assess the trainees.
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چکیده
االحکـام  اتیـ آيهاکتابتربیشبرخالفییخوياقبلهلیخلفیلأتاالحکامیاتآکتاب

در سـه بخـش حقـوق    یطبق مباحـث حقـوق  ،استیمباحث فقهيبندمیکه براساس تقس
ریخـود را در تفسـ  لـف ؤو ماست شده بنديفصلییو حقوق جزا،یحقوق مدن،یعموم

ـ از آياسـت و در مـوارد  دهاالحکـام محـدود نکـر   اتیمشهور به آاتیآ را یماحکـ ااتی
دسـت  از ایـن ییهـا مقاله نمونهاینمعمول نبوده است. درانینیشیاستنباط کرده که در آثار پ

لفـان  ؤمیلـف همـان روش سـنت   ؤمیقـی االحکام تطبیاتآدر کتاب اما،استشده معرفی
مالت از عبـادات و معـا  اعـم را یمباحث فقهۀگرفته و همشیپرااالحکاماتیآيهاکتاب

لـف  ؤاثر مداده است. هر دوقیرا تطبیو سنعهیشيفقهايو آراآورده استاالعم یمعنهب
يآراانیـ ضـمن ب اي خـویی . قبلـه استهشدیابیارزيو اجتهاد،یعلمیی،محتواازلحاظ

ـ بزیناتیاز آرا خود ۀنوآورانهاياستنباطپیشیننافقها و مفسر ـ امـا ا .کـرده اسـت  انی نی
اف در ماننـد آوردن اهـد  ،اسـت يبـازنگر نیازمندیاز نظر شکلیمتن آموزشمنزلۀکتاب به

و افـزودن يریـ گجـه یو نتیلیقبل از فهرست تفصیآغاز هر فصل و آوردن فهرست اجمال
.هافصلانیدر پانیتمر
.احکام القرآن،فقه القرآن، یقیاالحکام تطباتیآ:هاواژهدیکل

مقدمه. 1
هـایی در  ن حوزه و دانشگاه و از محققان و مؤلفان کتابااي خویی از فقها و مدرسخلیل قبله

تعلـق بـه   بـا وجـود  ومعاصـر بـود. ا  ةو آیات االحکام در دور،فقه، اصول، قواعد فقهۀزمین
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ةحضـور در محـیط دانشـکد   علـت خاستگاه علمی خود و تسلط کامل به فقه جـواهري بـه  
هاي حقوقیِ روز توانست با مراجعه بـه منـابع   شدن با پرسشحقوق و علوم قضایی و مواجه

اشیفیهـا را در آثـار تـأل   متناسب با نیازهاي جدیـد دسـت یابـد و آن   هاياحکام به استنباط
آیـات  و 1391سـال  چـاپ  )حقـوق مـدنی و جزایـی   (آیات االحکـام  انعکاس دهد. کتاب 

ۀاز جملـ یدانشگاه مذاهب اسـالم و » سمت«انتشارات در1393سال چاپ االحکام تطبیقی
آن آثار علمی است.

و هاي مؤلف اشاره خواهد شـد  در این مقاله ضمن معرفی این دو اثر به برخی از نوآوري
. قبـل از معرفـی   پرداخـت میاند خـواه بدان اشاره کردهابانیاثر که ارزیبه نقد شکل،انیدرپا

هـا بـا ایـن دو کتـاب     آثار انتشاریافته در این موضوع و تمایز آنۀها به پیشینکتاباین شکلی 
شود.میاشاره

هاي آیات االحکامکتابۀپیشین. 2
و تقریـر  ،سنت (قول، فعـل وترین مستند احکام الهی است بلکه اصلیوترینمهمقرآن

جانب شارع بیان شده اسـت.  شده در آن ازدر تبیین و تفسیر آیات نازلتربیشمعصوم) 
از شیعه و سنی از گذشته تا حال درکنار تحقیقات فقهی خـود  عظام اعميرو، فقهاازاین

تعبیـر شـهید ثـانی در مبحـث     د که بهانهدرتألیف کمعرفی آیات االحکام ۀآثاري در زمین
بـر عنـوان   آیه است. این آثار در ادبیـات فقهـی عـالوه   پانصدبالغ بر شرح لمعهدرقضا

نیـز  » فقـه القـرآن  «و » احکـام القـرآن  «چـون  دیگـري هـم  هـاي با تعبیر» آیات االحکام«
اند.یافتهانتشار

الـی الذریعـۀ آیات االحکام نگارش یافت، بنابر نقل مؤلـف ۀاولین کتابی که در زمین
ق) اهل کوفه و از اصحاب حضرت 146زکتاب محمد بن سائب کلبی (الشیعۀتصانیف

از سـیوطی در کتـاب   پیـروي (بهکشف الظنونصادق است. اما در کتاب امام امام باقر و 
ق) معرفی شده است.204زامام شافعی (احکام القرآن) نخستین کتاب مدون األوائل

جصــاص احکــام القــرآنانــد از: مقولــه عبــارتایــن هــاي تــألیفی در ر کتــابگــیدامــا 
فقـه  ق)، 543ز ابـن عربـی (  احکـام القـرآن  ق)، 504ز طبـري ( احکام القرآنق)، 370ز(

فاضـل  کنـز العرفـان  ق)، 671ز قرطبـی ( الجامع الحکام القـرآن ق)، 573ز راوندي (القرآن
آیـات  ق)، 993ز اردبیلـی ( البیانزبدةق)، 976ز جرجانی (تفسیر شاهیق)، 993ز مقداد (
قالئد الـدرر فـی   ق)،  1065ز فاضل جواد (مسالک االفهامق)، 1028ز استرآبادي (االحکام
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نجفـی  تفسیر آیات االحکـام ق) و از معاصران 1151یا 1150ز جزائري (بیان االحکام باالثر
برقعـی،  احکـام القـرآن  خزائلـی،  احکام القـرآن سلطانی گرمرودي قمی، ناقصی البیایزدي، 

.استعمید زنجانیآیات االحکامگرجی و آیات االحکامچی، شانهآیات االحکام

پیشینيتدوین فقهاةشیو. 3
سه گونه بوده است:تربیشکار مؤلفان در قرون پیشین ةشیو

بقره تـا  ة، یعنی از سوراندرا تفسیر کردهآیات االحکام قرآنبعضی به ترتیب آیات در ـ
تـر از ایـن   اهـل سـنت بـیش   يبر آیات احکام است. فقهااي که مشتملآخرین سوره

اند.روش پیروي کرده
اصـطالح  و بـه انـد گروه دیگر ترتیب احکام از کتاب طهارت تا دیات را در نظر گرفتهـ

کـه در یـک   طـوري اند؛ بـه اهتمام ورزیدهفقهی به تفسیر آیاتــ صورت موضوعیبه
تواند داللت بر آن حکـم داشـته باشـد،    آیاتی را که میۀاند همحکم فقهی سعی کرده

اند.شیعه این شیوه را برگزیدهيبیاورند. فقها
اند.دهکرهاي خود را به ترتیب نزول آیات تدوین گروه اندکی کتاب،و درنهایتـ

تدوین آیات االحکاماي دراستاد قبلهةشیو. 4
حقـوق بـا   ۀنیاز دانشجویان رشتعلتبه)حقوق مدنی و جزایی(آیات االحکام مؤلف کتاب 

عمـومی و اختصاصـی و   يروشی ابتکاري کتاب را با ترتیب حقوق خصوصی، حقوق جـزا 
تـا  یـک فصـل (حقـوق مـدنی   در چهـارده ییدر دو بخش حقوق خصوصی و حقوق جزا

) تـدوین  پـنج تـا  یـک اختصاصـی  يو حقوق جزاسه،تا یکعمومی ي، حقوق جزاهشت
شـده کتـاب   ارائـه هايبراساس سرفصل درسآیات االحکام تطبیقیکرده است؛ اما در کتاب 

و عقود مرتب ساخته است.،را در سه بخش عبادات، معامالت

آیات االحکامۀاي در زمینعلمی دو کتاب تألیفی استاد قبلههايامتیاز. 5
فکر بودند کـه ضـمن احتـرام بـه     النظر و محققی روشناي خویی مجتهدي دقیققبلهاهللا تآی

پذیرفتند و نظري را بدون مبانی قـوي و علمـی   گران، سخنی را بدون دلیل نمیپژوهشيآرا
ـ پژوهشۀکردند. این روحیبیان نمی ویـژه آیـات و   بـه (احکـام  ۀگري موجب شده بود به ادل
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ـ هايبنگرد و استنباطبا نگاه اجتهادي )روایات بـه برخـی از   ،نمونـه رايمتفاوتی ارائه کند. ب
.شودهاي ایشان اشاره میبرداشت

حمایت از شخصیت معنوي و روحی اشخاص1,5
اسـت و در حمایـت از   کردهحمایت گذار از اشخاص و محجورین قانون1در حقوق مدنیِ

بـه قصـاص، بـه حمایـت از     بر حمایت جسمی، ماننـد احکـام مربـوط   اشخاص باید عالوه
حکـم  ةحجـرات دربـار  ةسـور دوازدهمۀشخصیت معنوي و روحی آنان نیز توجه شود. آی

حرمت غیبت وارد شده است. مفسران آیات االحکام عموماً از این آیه حکم تکلیفی حرمـت  
ـ اند، درحالیغیبت را استنباط کرده و » بعضـاً ضُـکُم بعیغْتَـب الو«ةاي از فقـر اهللا قبلـه تکه آی

کند کـه غیبـت و   چنین استفاده می» فَکَرِهتُموهمیتاًأَخیهلَحمیأْکُلَأَنْأَحدکُمیحبأَ«تعلیل آن 
وسـت  ابدگویی از مسلمان موجب هتک حرمت او و برضـد شخصـیت روحـی و معنـوي     

.)8: 1391اي خویی (قبله
آبرو و شرف و حیثیت انسان نیز محتـرم  «د: نویسمیاشخاص و محجورینمؤلف کتاب 

دهد کـه تجـاوز بـه آن    شخصیت اخالقی را تشکیل می،و مورد حمایت است و این درواقع
.)28: 1390(صفایی و دیگران » ممنوع و موجب مسئولیت است

مراد از عدالت در موضوع تعدد زوجات2,5
آیه را در ذیل بحـث  این نساء به حکم تعدد زوجات داللت دارد و اکثر مفسرانْةسور3ۀآی

ومثْنـى النِّسـاء منَلَکُمطَابمافَانکحواْ«فرماید: میقرآناند. نکاح دائم تا چهار همسر آورده
ةکـه مـردان بتواننـد دربـار    رتییعنـی درصـو  » فَواحـدةً تَعـدلُواْ أَلَّـا خفْتُمفَإِنْرباعوثُلَاثَ

باید بـه  گرنهو،نندکتوانند تا چهار همسر اختیار همسرانشان عدالت را مراعات کنند، می
أَنتَسـتَطیعواْ لَـن و«فرمایـد:  مـی 129ۀاین سوره در آیـ ۀیک همسر اکتفا کنند. در ادام

توانید میان زنانتان عدالت و برابـري  هرگز نمییعنی شما » حرَصتُملَووالنِّساءبینَتَعدلُواْ
شود در ظـاهر بـین ایـن دو    که مالحظه میطوريرا پیاده کنید، اگرچه کوشش نمایید. به

دوم حکم تعدد زوجات را نسخ کرده اسـت و چـون   ۀگویی آیو وجود داردآیه تعارض
باید همـواره بـه یـک    اجرا درآورد،تواند بین همسران متعدد عدالت را بهانسان هرگز نمی

کـه  129ۀآیـ ۀدر ادامـ با دقـت  اي با استفاده از روایات و همسر قناعت کند. اما استاد قبله
توانید مساوات کامـل را در  (اکنون که نمی» کَالْمعلَّقَۀِفَتَذَروهاالْمیلِکُلَّتَمیلُواْفَلَا«فرماید: می



345)مرقاتی خوییاهاطسید(االحکامیاتآکتاب ینقد و بررس

الاقل تمام تمایل قلبی خـود را متوجـه یـک نفـر از     برقرار کنید محبت میان همسران خود
کنـد کـه مـراد    صورت بالتکلیف درآورید)، چنین برداشت میآنان نسازید که دیگري را به

نساء عدالت و مساوات بـین همسـران در نفقـه و تـأمین     ةسور3ۀعدالت در آیياز اجرا
ـ   هـا  بـه یکـی از آن  تمایـل عـاطفی   ا وجـود پوشاك و رعایت حق قَسم است که مـردان ب

بودن که امر مذموم و ناپسندي توانند این امر را رعایت کنند و همسران خود را از معلقمی
.)43- 40: 1391اي خویی است درآورند (قبله

مشروع در استمتاع جنسیۀرابط3,5
کنـد. یکـی از   حقـوق مربـوط بـه خـانواده بحـث مـی      ةگذار دربـار قانون5در حقوق مدنیِ

گـویی بـه   پاسـخ منظورمشروعیت نکاح است که آیا شارع بهۀمورد توجه فلسفياهموضوع
یابی به لذت از جنس مخـالف اسـت، ازدواج را مجـاز شـمرده     ز طبیعی انسان که دستیغرا

است یا منظور شارع تکثیر نسل و امتداد زندگی با تولیدمثل اسـت؟ بـا مراجعـه بـه آیـات و      
بـودن نکـاح هـم تلـذذ از جـنس      مشـروع ۀدر اسالم فلسـف توان نتیجه گرفت کهروایات می

هاي متعارف و معمول.بردن از روشمخالف است و هم تولیدمثل، البته لذت
دلیـل  منزلـۀ هـاي مربـوط بـه آیـات االحکـام بـه      کتـاب تـر بیشبقره در ةسور223ۀآی

فَـأْتُواْ لَّکُـم حـرْثٌ منسـاؤُکُ «فرماید: میقرآنمشروعیت نکاح مورداستدالل قرار گرفته است. 
رْثَکُمأَنَّىحئْتُمشواْومکُمقَدأَنفُسزنان شما محل بذرافشانی شما هستند، پس هر زمان کـه  » ل)

آیـه ایـن  ها آمیزش کنید و اثر نیکی براي خود از پیش بفرسـتید). در  توانید با آنبخواهید می
شـود و هـم در   شرطیه است و هم در زمان استعمال میياسماکار رفته که از به» أَنَّى«ي واژه

) موقعی کـه  37(آل عمران: » اللَّهعنْدمنْهوقالَتهذالَکأَنَّىمرْیمیاقالَ«ۀدر آی،مکان. مثالً
گویـد:  مـی » این روزي از کجا براي تو نصـیب شـده  «شود: از حضرت مریم (س) سؤال می

را مکانی بگیـریم، یعنـی مـرد    » أَنَّى«موردبحث ۀحال اگر در آی». د استجانب خداونآن از«
جنسی ببرد و اگر آن را زمانی بگیریم، یعنـی  ةاز همسر خود بهردتوانهرکجا که بخواهد می

جنسی برقرار کند.ۀبا همسر خویش رابطدتوانزوج در هر زمان که بخواد می
زار تشـبیه کـرده   به سیاق آیه که همسر را به کشتباتوجهاالحکامآیاتاي در کتاب قبله

زوجیت بهره بگیرید و با تولیدمثل و پرورش فرزنـدان صـالح اثـر    ۀو فرموده از فرصت رابط
جنسـی  ۀدانـد و رابطـ  را زمـانی مـی  » أَنَّـى «نیکی براي خود از پیش بفرسـتید، بـا قاطعیـت    

داند!غیرمعمول را موردتأیید شارع نمی
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زنانبربرتري مردان مراد از 4,5
و اسرپرستی خانواده توسط زوج و پرداخت نفقـه از سـوي   ۀوظیفةنساء دربارةسور34ۀآی

وبعـضٍ علـى بعضَهماللَّهفَضَّلَبِماالنِّساءعلىقَوامونَالرِّجالُ«فرماید: میقرآنبه زوجه است. 
هایی که خداوند بـراي  دلیل برترياند به(مردان سرپرست و نگهبان زنان» أَموالهِممنْأَنفَقُواْبِما

هـایی کـه مـردان از اموالشـان     دلیـل انفـاق  به بعضی دیگر قرار داده است و بـه بعضی نسبت
در روابـط زوجـین ریاسـت خـانواده از     «دارد: نیز اشعار میانون مدنیق1105ةکنند). مادمی

ةعهـد زن بـه ۀدر عقد دائـم نفقـ  «گوید: میانون مدنیق1106ةو ماد» خصایص شوهر است
».شوهر است

ـ »کننـدگان اصالح«و »نامحافظ«معنی به» قَوامونَ«ةبه واژاي باتوجهقبله ةسـور 34ۀاز آی
دهد که با طبیعت زنـان و مـردان سـازگار اسـت و ابتـدا ایـن       هایی را ارائه مینساء برداشت

مردان گذاشته شده است؟ مضـمون  ةچرا محافظت و اصالح برعهدکند: پرسش را مطرح می
اللَّـه فَضَّـلَ بِما«هایی دارند: دیگر فضیلتبه یکپاسخ ایشان چنین است: زنان و مردان نسبت

مضَهعبلىضٍععمرد قوي است و زن ریحانـه  بما فضّل الرّجال علی النّساءو نفرموده است: » ب .
تواننـد از خـود دفـاع کننـد،     بیماردالن و چون زنان قوي نیسـتند و نمـی  و درمعرض تهاجم 

ايدلیـل ضـعف مزاجـی   به،چنینخداوند مردان را مدافع و محافظ آنان قرار داده است و هم
توانند کارهاي سخت و دشوار زندگی را انجام دهند، خداونـد مـردان را   که زنان دارند و نمی

بودن مردان انفاق آنـان اسـت، زیـرا    اده است. دلیل دیگر بر قوامامور آنان قرار دةکننداصالح
.)64: 1391اي خویی خانواده از اموال خود انفاق کنند (قبلهيوظیفه دارند به اعضا

نشوز مردان و زنان5,5
ةنشوز زنان و مردان احکامی بیان شـده اسـت. دربـار   ةنساء دربارةسور128و 34در آیات 

اضْـرِبوهنَّ والْمضَاجِعِفىِاهجرُوهنَّوفَعظُوهنَّنُشُوزهنَّتَخَافُونَالَّاتىو«فرماید: نشوز زنان می
(آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم داریـد  » سبِیالًعلَیهِنَّتَبغُواْفَلَاأَطَعنَکُمفَإِنْ

د در بستر از آنان دوري نمایید و اگر هـیچ راهـی جـز    پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نش
ها را تنبیـه کنیـد و اگـر از شـما     شدت عمل براي وادارکردن آنان به انجام وظایفشان نبود آن

ها نجویید).پیروي کردند، راهی براي تعدي بر آن
شده براي بازگشت زنان بـه زنـدگی  توجه در این آیه آن است که مراحل تعیینقابلۀنکت

بـدن زن کبـود   است که ايگونهتعبیر روایات بهتنبیه فیزیکی و بهۀمشترك از موعظه تا مرحل
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که ایـن اخـتالف در خـارج محـیط زناشـویی (دادگـاه) مطـرح شـود.         آنو سرخ نشود و بی
ارجـاع بـه حـاکم و تعزیـر (تنبیـه بـدنی       ۀبه زن تا مرحلکه درمورد نشوز مرد نسبتدرحالی

رود.توسط حاکم) پیش می
بعد از جداکردن بستر زناشویی اسـت و  » ضرب«ۀدیگري که قابل تأمل است مرحلۀنکت

این معنـی اسـت کـه سـعی شـود زنـان از طریـق تحریـک         ةدهنداین سیاق بیانِ شارع نشان
که زنان در کشـاکش اخـتالف   اینچه مسلّم استاحساسات به زندگی مشترك بازگردند. آن

ۀو نشـان ابلنـدکردن روي  خواهند مطلوب همسرانشان باشند. جداکردن بستر و دسـت هم می
بازگردانـدن زنـان بـه    ةخداوند شیوبنابراینتنزل زن از جایگاه مطلوبیت براي شوهر است و 

ده اسـت و در پایـان   شدن آنان براي شوهران قـرار دا واقعمطلوبۀزندگی را استفاده از روحی
حق ندارید به حقوق آنان تعدي کنید.،فرماید: اگر با این روش به نتیجه رسیدیدآیه می
نویسد:اي میاهللا قبلهتآی

کردن مردي از حق طبیعی خود جرم سنگینی است. دشمنان اسـالم  نشوز حرام و محروم
ۀکـه در همـ  رصـورتی شـود، د شان بلند می»تساوي زن و مرد«با شنیدن این حکم فریاد 

م است و هـر جرمـی تعزیـري    ئم مجازات دارند. نشوز نیز یکی از جرائقوانین عالم جرا
جا جانـب زن مراعـات   یت و کیفیت آن موکول به نظر حاکم است؛ اما در ایندارد و کم

شده و مجازاتش به خود مرد موکول شده و او نیز حق ندارد از این سه راه تجـاوز کنـد   
.)66نیز باید مراعات نماید (همان: و ترتیب را

قسم (مضـاجعت و مؤانسـت هـر چهـار     نکردننشوز مردان که در رعایتةاما دربار
ـ  نکردن نفقه خالصه میبار) و پرداختشب یک نسـاء وارد شـده   ةسـور 128ۀشـود، آی

أَنعلَیهِمـا جنَـاح فَلَـا إِعرَاضًـا أَونُشُـوزا بعلهامنخَافَتامرَأَةٌإِنِو«فرماید: است که می
اللَّـه فَـإِنَّ تَتَّقُـواْ وتُحسنُواْإِنوالشُّحالْأَنفُسأُحضرَتوخَیرٌالصلْحوصلْحابینَهمایصلحا

داشـته  (و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شـوهرش بـیم   » خَبِیرًاتَعملُونَبِماکاَنَ
که زن یا مـرد از بعضـی از حقـوق خـود     طوريبه؛باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند

حـب ذات، در  ةو صلح بهتر است؛ اگرچه مردم طبق غریز،نظر کندخاطر صلح صرفبه
خداونـد بـه   ،ورزند و اگر نیکی کنید و پرهیزگاري پیشه سـازید گونه موارد بخل میاین
ه است).دهید آگاچه انجام میآن

وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنـع حقوقهـا   «نویسد: میشرایع االسالمدر کتاب محقق حلی 
عبـارت  ایـن  در شـرح  جـواهر صاحب .)283ق: 1408(حلی » فلها المطالبۀ و للحاکم إلزامه
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درصورت نشوز مرد زن حق دارد براي گرفتن حق خـود او را موعظـه نمایـد و    «فرماید: می
خـود  ۀبه حاکم ارجاع دهد و حاکم باید او را الزام کند که به وظیف،سودمند نشداگر موعظه 

.)200: 1362(نجفی »عمل نماید و اگر شوهر باز هم امتناع نماید تعزیر شود
توانـد درصـورت اسـتنکاف    زن مـی «هم به این امـر اشـاره دارد:   انون مدنیق1111ةماد

ن و . در این صـورت محکمـه میـزان نفقـه را معـی     شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند
حـبس  بـه هـم  دنیمـ انونقـ 1129و 642ةمـاد ». شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

سوي دادگاه اشاره دارد.تعزیري و اجبار به طالق از
منظـور شـود کـه شـارع بـه    دیگر مالحظه مـی احکام نشوز زنان و مردان با یکۀبا مقایس

و به بازگشت به زنـدگی خـارج از خـانواده    ادهد موضوع اجبار اجازه نمیحفظ حریم زنان
تعزیر و اجبار بـه  ۀشمارد و تا مرحلمردان دخالت حاکم را مجاز میةولی دربار،دشومطرح 

رود.طالق پیش می

زوجهۀمبناي پرداخت نفق6,5
مردان؟ پرداخت نفقه کـه  شود یا توان مالی زوجه موقعیت زنان مالحظه میۀدر پرداخت نفق

هاي متعـارف زنـدگی در خانـه اسـت،     و نیازمندي،بر تأمین مسکن، پوشاك، خوراكمشتمل
نداشـتن  مرد است و درصـورت  ةها برعهدآید و تأمین آنشمار میحقوق مسلّم زنان بهوجز

ماند.و باقی میاةصورت دین برعهدتوان بالفعل براي پرداخت به
و در آن تـوان  شده است زوجه توسط زوج وارد ۀپرداخت نفقةدربارطالق ةسور7ۀآی

ل زنـان  زنسـاء زمـانی کـه از منـع عـ     ةسـور 19ۀه است و در آیـ یددگرمالی زوج مالحظه 
یعنـی اي مـردان بـا    » بِـالْمعرُوف عاشرُوهنَّو«فرماید: گوید، می(کنارگذاشتن زنان) سخن می
تناسـب شـأن و   آنان به معروف رفتار کنیـد و حقوقشـان را بـه   پرداخت حقوق همسرانتان با 

ها بپردازید.موقعیت آن
مـن سعۀٍذُولینفقْ«فرماید: طالق که میةسور7ۀدر تفسیر آیآیات االحکاممؤلف کتاب 

هتعسنومرقُدهلَیعقُهقْرِزنفافَلْیمماتَاهءلَااللَّهفکَّلیااللَّهاإِلَّانَفْساماتَاهلُ ءعجـیس اللَّـه ـدعب
اش (آن کسی که متمکن است باید از تمکن خود انفاق کنـد و کسـی کـه روزي   » یسرًاعسرٍ

کس را جز به مقـدار توانـایی   چه خداوند به او داده انفاق نماید. خداوند هیچتنگ است از آن
دهـد)، چنـین   ها آسانی قرار میزودي پس از سختیکند. خداوند بهنمیکه به او داده تکلیف 

ها (والدین و فرزنـدان) شـأن زن در نظـر    النفقهزن برخالف سایر واجبۀدر نفق«:نویسدمی
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مثالهـا  أتبعـاً لعـادة   اند شود که گفتهامامیه این نظریه استفاده میيگرفته شده و از کلمات فقها
.)143ق: 1412شهید ثانی ؛ 70: 1391خوییاي قبله(»فی بلدها

در پرداخت نفقـه در نظـر گرفتـه   راکه شأن زوجیادشدهۀاین نظریه برحسب ظاهر با آی
گوید:میالعرفانکنزصاحب منافات دارد.است

کنـد و ایـن   ) شخص فقیر را مکلف به انفاق بیش از قدرت او نمـی 7طالق:شریفه (ۀآی
شود: در انفاق باید شأن زن لحاظ گردد، اگر شوهر توانـایی مـالی   منافات ندارد که گفته

ۀتوانـایی بـه وظیفـ   ةانـداز به،باید موافق شأن زوجه انفاق کند و اگر متمکن نباشد،دارد
اقـارب حمـل شـود    ۀمـذکور بـه نفقـ   ۀکار باشد و یـا آیـ  خود عمل نماید و بقیه را بده

.)2،219ج:1365حلی(سیوري

زوجـه سـخن   ۀاسـکان و نفقـ  ةطـالق کـه دربـار   ةسور6ۀاقارب با آیۀنفقحمل آیه بر 
اگـر زوج  کهتوان گفتمیالعرفانکنزگوید منافات دارد و براي تأیید سخن اول صاحب می

شـوهر فقیـر   ،زن خود را بدهـد و زن از امـوال خـود ارتـزاق نمایـد     ۀفقیر باشد و نتواند نفق
ۀولکـن شـوهر نفقـ   » ءاتَاهـا مـا إِلَّـا نَفْسااللَّهیکَّلفلَا«د: شود؛ زیرا فرمومکلف به انفاق نمی

شود.کار میاش را به او بدهزوجه
ۀکلـی پرداخـت نفقـ   ةکند کـه قاعـد  اي با دقت در آیات نظري را مطرح میاهللا قبلهتآی

ـ   زوجه براساس شأن و منزلت زوجه خدشه طـالق و  ةسـور 7ۀدار نشود و منافـاتی بـین آی
ۀزنـان مطلقـ  ۀشـریفه در نفقـ  ۀرسد که آینظر میبه«نویسد: ر آیات پیش نیاید. ایشان میگید

دهند، نازل شـده اسـت.   اي که وضع حمل کرده و فرزند خود را شیر میقهلحامل و زنان مط
اقارب را دارد (یعنی بایـد تـوان   ۀدلیل حمل یا شیردهی حکم نفقاینان بهۀبعید نیست که نفق

.)70: 1391اي خویی (قبله» مالی زوج مالحظه شود) و اهللا العالم

بیع با رباۀمقایس7,5
شـود، اگرچـه   شـیطان معرفـی مـی   يناپسـند و القـا  یبقره رباخواري عملةسور275ۀدر آی

لَـا الرِّبـواْ یـأْکُلُونَ الَّذینَ«فرماید: آوري با بیع مشابهت دارد. خداوند در این آیه مینفعلحاظ از
أَحـلَّ والرِّبوامثْلُالْبیعإِنَّماقَالُواْبِأَنَّهمذَلکالْمسمنَالشَّیطَانُیتَخَبطُهالَّذىیقُومکَماإِلَّایقُومونَ

اللَّهعیالْبورَّمواحکسـی کـه شـیطان    خیزند مگـر ماننـد   خورند برنمی(کسانی که ربا می» الرِّب
گوینـد: بیـع ماننـد رباسـت؛     ها مـی حال کرده است؛ زیرا آنتماس با او، او را آشفتهۀواسطهب

که خداوند بیع را حالل و ربا را حرام کرده است).درحالی
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اي ظریـف  آیه بـه نکتـه  این در تفسیر آیات االحکام تطبیقیاي در کتاب اهللا قبلهتآی
صدر آیه، شایسته بود رباخواران درمقام تشبیه بگویند: ربا مثـل  به باتوجه«کند: اشاره می

» الرِّبوامثْلُالْبیعإِنَّماعکس آن را فرموده است: قرآن) ولی إنّما الرّبوا مثل البیعبیع است (
.)115: 1391اي خویی (قبله

است:المیزانها پاسخ صاحب ترین آناند. مهمهایی دادهن پاسخاجا مفسردر این 
رباخوارِ مبتال به خبط و اختالل حالتی خارج از حالت عـادي و سـالم دارد. بـراي او    

چه در نزد عقال زشت و منکر است، مفهومی ندارد. بـراي او زشـت و زیبـا، عمـل     آن
جـاي  گویـد: بـه  ست و وقتی یک انسان عاقل بـه ربـاخوار مـی   امعروف و منکر یکی 

اي زده که باید اثباتش کند ردازد، درحقیقت حرف تازهرباخواري به خرید و فروش بپ
گویی چه را که تو میقهراً باید بگوید: از نظر من آن،و لذا او اگر بخواهد جواب دهد

إنمـا الرّبـوا   با ربا هیچ فرق ندارد؛ چون اگر به عکس ایـن بگویـد (  )از ربا بهتر است(
سـت، مـرد   اکنی یکی مرا به آن امر میچهکنی با آنچه مرا از آن نهی می) آنمثل البیع

شـود  عاقلی خواهد بود و ادراکش مختل نخواهد شد، چون معنی این کالمش این می
چه را کـه  نظر من آنکنی مزیتی دارد؛ لکن بهچه مرا به آن امر میکه من قبول دارم آن

نکـار کنـد   طور کلی اخواهد مزیت را بهکنی مزیتی دیگر دارد و نمیمرا از آن نهی می
بیـنم و ربـاخوار   مزیتی در خرید و فـروش و ربـا نمـی   و مانند دیوانگان بگوید: اصالً

گوید: خرید و فروش هـم  دلیل خبطی که در درونش دارد میگوید. او بههمین را می
درحقیقـت شـریعت   ،مثل رباست و اگر بگوید ربا هم ماننـد خریـد و فـروش اسـت    

معنـایی گفتـه اسـت    ها سخن پرت و بیزدهچون جنکه خدایی را انکار کرده، نه این
.)411تا: (طباطبایی بی

فرماید:اي میاهللا قبلهتآی
گفـت،  رسد که تشبیه در کالم رباخوار درست بوده است؛ اگر عکس آن را مینظر میبه

اند. بایع کـاالیی  گوید: هم بیع و هم ربا هردو داراي مزیتبه مطلوب او رسا نبود. او می
بـرد.  فروشـد و ده تومـان سـود مـی    مثالً به صد تومان خریده، به صد و ده تومان میرا

گیـرد. از صـد تومـان خـود ده     دهد و صد و ده تومان مـی رباخوار صد تومان قرض می
برد. پس بیع هم مثل رباست؛ اگر ربا حـرام اسـت، بیـع هـم بایـد حـرام       تومان سود می

احـل اهللا البیـع و حـرم    فرمایـد:  آیه میۀاما خداوند در ادام. إنما البیع مثل الرّبواباشد، زیرا 
یعنی درست است که از نظر سود هردو مثل هم هستند، ولکن خداوند به جهـاتی  الربوا

بیع را حالل و ربا را حرام کرده است.
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شرط قبض عین مرهونه در رهن توسط مرتهن8,5
ـ          بقـره بـه   ةسـور 283ۀآیا قـبض عـین مرهونـه در رهـن توسـط مـرتهن شـرط اسـت؟ آی

، »مقْبوضَـۀٌ فَرِهانٌکاَتباتَجِدواْلَموسفَرٍعلىکُنتُمإِنو«بودن عین مرهونه داللت دارد. مقبوضه
عامـه غیـر از مالـک بـه     ينظـر وجـود دارد. فقهـا   درمورد شرط قبض بین فقها اخـتالف اما

امامیـه نیـز   يتـر فقهـا  داند و بیشکافی میاند. مالک ایجاب و قبول را بودن قبض قائلشرط
و از » مقْبوضَـۀٌ فَرِهـانٌ «از کتاب به .کننددانند و به کتاب و سنت استناد میقبض را شرط می

امامیـه بـه   ين فقهـا ابرخـی از محققـ  .)176: 1365(طوسـی  » ال رهنَ إلّـا مقبوضـاً  «سنت به 
ها آیـه و روایـت را در   اند. آنتمسک جسته» بِالْعقُودأَوفُوا«ۀاند و به آینبودن قبض قائلشرط

دانند.بودن قبض تمام نمیداللت بر شرط
زیرا اگـر قـبض نباشـد،    ؛اي معتقد است: قبض در رهن مقوم رهن استاهللا قبلهتآی

اگـر  وکه حدیث ذکرشده بر آن داللت دارد؛ زیرا رهـن وثیقـه اسـت   رهن نیست. چنان
کار کند. رهن براي این است که اگر بدهوثیقه به آن صدق نمی،ندمرتهن آن را قبض نک

بدهی خود را نداد، طلبکار بتواند طلب خود را از آن استیفا کنـد و ایـن مسـتلزم قـبض     
.)129-128: 1392اي خویی است (قبله

داننـد  تر فقها که قبض را در رهن شرط مـی آیا دوام قبض هم در رهن شرط است؟ بیش
دانند، بلکه معتقدند مسماي آن کافی است و اگر مرتهن عین مرهونـه را  را شرط نمیدوام آن 

:1365حلـی (سـیوري و رهـن حاصـل شـده اسـت    استبه راهن بازگرداند، این کار جایز
توانـد آن را از دسـت   گوید: اگر عین مرهونه را تحویل بدهـد، نمـی  ابن عربی می.)2،60ج

.)129: 1392اي خویی (قبلهشودبودن خارج میمرتهن بگیرد، زیرا از مقبوض
نویسد:اي میقبله

تواند آن را از دست مرتهن بگیـرد و چـون رهـن از    قبض مقوم رهن است و راهن نمی
توانـد  که مـرتهن مـی  راهن الزم است، حق استرداد عین مرهونه را ندارد؛ درحالیۀناحی

که مرتهن بـا  ه قابل توجیه است: اول اینعین مرهونه را به راهن برگرداند. این به دو وج
بـه بـدهی   کار را نسبتکار بدهطلب،کند؛ درحقیقتعقد رهن را فسخ میدادن عینْپس

کـه رهـن را قبـول دارد و بعـد از     گوید نیازي به رهن نیست. دوم اینداند و میامین می
ـنَ فَإِنْ«قرآنتعبیر گذارد و بهعنوان امانت در اختیار راهن میعین را بهقبضأَم ضُـکُمعب
اگر بعضی از شما بعضی دیگـر را امـین قـرار دهـد، بایـد      » أَمانَتَهاؤْتُمنَالَّذيفَلْیؤَدبعضاً

کار را امین قرار دهـد  کار بدهکسی که امین شمرده شده امانت را بپردازد؛ یعنی اگر طلب
لـی بعـد از قـبض آن را بـه راهـن      و از او رهن نگیرد یا عین مرهونـه را قـبض کنـد و   
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که در رهن قبض معتبر اسـت؛  برگرداند، راهن نیز باید امانت را به او رد نماید. نتیجه این
سـت کـه   ابلکه از قضـایایی  ،قبض نباشد، رهن هم نیست. این قضیه به برهان نیاز ندارد

مرتهن تحویـل  راهن حق ندارد عین را بعد از ایجاب و قبول به،چنینهم». قیاسها معها«
تواند آن را بعـد از قـبض   که مرتهن میصورتیآن را پس بگیرد؛ دردهد یا بعد از قبض

.)129(همان: قصد امانت عین مرهونه به راهن رد کندقصد فسخ رهن یا بهبه

مراد از تبعید در فقه اسالمی9,5
)322تـا:  (خـویی بـی  المنهـاج تکملـۀ مبانی اهللا خویی در تاي با استفاده از نظر آیاستاد قبله

ـ ةدربار 33ۀتبعید براساس آیات استنباط خاصی دارند که با نظر مشهور متفاوت است. در آی
بحـث نفـی بلـد یـا تبعیـد      » الْـأَرضِ منَینْفَوا«مائده در بیان مجازات محاربه با عبارت ةسور

د از نفی تبعیـد از جمیـع   شود. فقها و مفسران اهل سنت و جماعت معتقدند که مرامطرح می
شود و احـدي  مند نمینقاط زمین غیر از زندان است؛ زیرا زندانی از طیبات و لذّات دنیا بهره

بیند. یکی از زندانیان عرب که به اتهام کفر و ارتداد زندانی شده بـود،  از دوستان خود را نمی
ـ شعري سروده است که فقها و مفسـران اهـل سـنت ازجملـه کاسـانی در       عالالـدین  (دائعب

اند:بدان استناد کرده)246تا: ي بیفخر راز(تفسیر کبیرو فخر رازي در )371تا: بیکاشانی
فَلَسنا منَ األَحیـاء و لَسـنا مـنَ المـوتَی    خَرَجنا عنِ الـدنیا و عـن وصـلِ أَهلهـا    
ــا إِذا جاءنـــا الســـجانُ یومـــاً لحاجـــۀٍ ــا و قُلن ــدنیا عجبن ــنَ ال ــذَا م ه ــاء ج

نـه از زنـدگانیم و نـه از    ترجمه: ما از دنیا بیرون رفتیم و از ارتباط با مردم محروم شدیم.
مردگان.

زده شدیم و گفتیم: یک نفـر از دنیـا   بان براي حاجتی پیش ما آمد. شگفتیک روز زندان
.)به دیدن ما آمده است(

یقَتَّلُـوا أَنْفَسـاداً الْأَرضِفییسعونَورسولَهواللَّهیحارِبونَالَّذینَجزاءإِنَّما«فرماید: آیه می
واأَولَّبصیأَوتُقَطَّعدیهِمأَیوملُهجنْأَرمالفخاأَونْفَونَیضِمکیفر کسانی که بـا خـدا و   » الْأَر)

کنند این است که کشـته  براي ایجاد فساد کوشش میخیزند و در زمینمیرسولش به ستیز بر
طور مخالف قطع شود یا از زمین نفـی  ها و پاهایشان بهشوند یا به دار آویخته شوند یا دست

فرماید: مراد از محاربه و افسـاد همـان اخـالل در امنیـت     میالمیزانو تبعید شوند). صاحب 
شـود  بردن اسلحه و تهدید به قتل محقق مـی کاربهبا عمومی با ایجاد خوف و هراس است و 

.)5،354ج:تا(طباطبایی بی
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تخییر در مجازات است یا بیـان  » أو«آیه این بحث مطرح است که آیا مراد از این درمورد 
نظر وجود دارد و قـانون مجـازات   تناسب اقسام محاربه؟ بین فقها اختالفها بهانواع مجازات
وزن شـده در آیـه هـم   هـاي بیـان  که مجـازات یده است. درحالیتخییر را برگزۀاسالمی نظری

سـان نیسـتند؛ مگـر    شدن و قطع دست و پا و تبعید از نظر کیفري یکدیگر نیستند؛ کشتهیک
افتـد یکـی از ایـن    تناسب جرمی که اتفاق میکه تخییر قاضی را چنان تفسیر کنیم که او بهاین

انتخـاب  «چنـین آمـده اسـت:    انون مجازات اسالمیق283ةها را اختیار کند. در مادمجازات
هـاي  یکـی از جـرم  ». به اختیار قاضی است282ةمذکور در مادۀهریک از این امور چهارگان

که مالی را اخذ کند یا کسـی را بکشـد. مجـازات    آنمحارب ایجاد رعب و وحشت است، بی
ـ  ةاین عمل مجرمانه تبعید است. در معتبر مـنْ  «اقر (ع) آمـده اسـت:   علی بن حسان از امـام ب

.)194: 1403(مجلسی » حارب و لَم یأْخُذ الْمالَ و لَم یقْتُلْ کَانَ علَیه أَنْ ینْفَى
بیان کرده اسـت. انسـان تـا زمـانی کـه      » نفی از زمین«نفی بلد یا تبعید را با عبارت قرآن

زنده است بالضروره باید در مکانی از زمین زندگی کند حتی اگر در محبس و زندان باشـد و  
یا در شهري غیر از شهر خود به تبعید زندگی خود را سپري نماید. پس مراد از نفی از زمـین  

مجـرم نبایـد   «نویسـد:  اهللا خویی، مـی تاي با استفاده از نظر استادش، آیقبلهاهللا تچیست؟ آی
، بـه هرجـا تبعیـد    )تعبیر عموم مردم پایش در جایی بند نشـود و به(در یک مکان اقامت کند 

جا نیز به جاي دیگر و باالخره از جایی به جـاي دیگـر در حرکـت باشـد تـا      شود باید از آن
.)233: 1391اي خویی ه(قبل»پایان برسدعمرش به

تبعیـد سـازگار باشـد. یکـی از     ۀبلـد بـا فلسـف   ایـن برداشـت از نفـی   کـه رسدنظر میبه
هاي جرم ارتکاب زنا توسط مردان تبعید از محـل اقامـت اوسـت. اگـر قـرار باشـد       مجازات

زنـا مرتکـب شـود، مسـلّماً در     ۀتقیدات موجود در شهر خود عمل مجرمانیشخصی با تمام
کـه بـا   تر خواهد بـود؛ درحـالی  بودن امکان تکرار این عمل بیشسناشناعلتگري بهشهر دی

)نظر نیروي انتظـامی آن هم تحت(در یک مکان و انتقال از محلی به محل دیگر نداشتنثبات
امکان تکرار جرم به حداقل ممکن خواهد رسید.

گیرينتیجه. 6
هـاي  درسی رشـته هايکتابجزو انتشارات سمت رااي خویی که هردو دو کتاب خلیل قبله

و انـد کـرده معرفـی  آن را و ارزیابان کتاب علمی و اجتهـادي  منتشر کرده استفقه و حقوق 
ـ  هـاي هایی از اسـتنباط عنوان نمونهنُهدر نگارندة این سطور لـف را در  ؤمۀاجتهـادي نوآوران
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هاي مشـابه  هی است و با کتابمتن مقاله ذکر کردم، مصداق یک متن آموزشی علمی دانشگا
تحقیـق آمـده،   ۀاین مقاله بـا عنـوان پیشـین   2کتاب متذکر شده و در بند ۀلف در مقدمؤکه م

خـود را در  لـف ؤتـرین رجحـان ایـن کتـاب آن اسـت کـه م      متفاوت و ابتکاري است. مهم
ات ارچوب پانصد و اندي آیه که به آیات االحکام مشهورند، محدود نکرده است و از آیـ هچ

آیـات لـف  ؤهاي فقهی و حقـوقی کـرده اسـت. نـوآوري دیگـري کـه م      دیگر قرآنی استفاده
هـاي فقهـی از   انجام داده برخالف روش سنتی که مباحث کتاب را براسـاس کتـاب  االحکام

بنـدي  بـر تقسـیم  رسـانند، کتـاب را منطبـق   پایان مـی کتاب طهارت آغاز و در کتاب دیات به
است.شکل دادهومی و حقوق مدنی و حقوق جزایی حقوق عمجملهمباحث حقوقی از

چون متن آموزشی است، از نظـر شـکلی نیازمنـد    ،اهامتیازبا وجود این البته هر دو کتاب 
ماننـد آوردن اهـداف در آغـاز    اند؛ بازنگري و تکمیل است که ارزیابان بدان موارد اشاره کرده

و هـا فصلانیدر پايریگجهیو نتیلیقبل از فهرست تفصیهر فصل و آوردن فهرست اجمال
.نیافزودن تمر
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