
 

 

 

 

 

 « ردّوا الحجر من حیث جاء»تحلیل سندی و متنی حدیث 
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 چکیده
 است، حدیثی علی امام سخنان زیباترین و ترین عالی ای از گزیده که البالغه نهج نفیس کتاب در

 پس که روایت این« الشّرُّ. إال یدفَعُه ال الشرَّ جاء، فإنّ حیثُ مِن رَالحج ردّوُا: »فرماید می که ذکر شده

است، بر دفع بدی با بدی یاا هااان    شده منعکس سنّت اهل و شیعه متعدد منابع در البالغه نهج از

 شابه   ورود بارای  بساتری  تواند که این معنا عالوه بر آنکه می دهد؛ درحالی مقابله به مثل تذکر می

متعاددی کاه دا ّ بار     روایاات  و اسالم فراهم آورد، با آیات مبین دین یها آموزه بودن انهجوی تالفی

 ارزیاابی  از پاس  حاضار  نگاشات   نااید. در احسان در مقابل بدی و شر است، متعارض می صفح و

 و قرآنی ادل  با روایت این آن، تعارض کامل تبیین و شرح نیز و مذکور روایت اعتبارسنجی و سندی

دفع شر باا نیکای و    دو قاعدۀ رابط  منطقی میان تبیین رهگذر از سپس و شده ناایان دیگر روایی

 بحث مورد روایت که آمد این نتیجه حاصل نهایت در و گردیده برطرف مذکور مثل، تعارض به مقابله

 هار  خااذ گااه در ماواردی، ات   ندارد، بلکه ظالاانه تالفی یا و جویی انتقام بر داللت رو هیچ به تنها نه

 .است غیرمنطقی و آور ای، زیان مقابله موضع از غیر دیگری موضع

 صفح. و مثل، عفو به الحجر، شرّ، مقابله ، ردواالبالغه نهج ها: کلیدواژه

                                                           
  s.akhoond@yahoo.com/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم *

 m.karimitabar@yahoo.com/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم **
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 مسئله. بیان ۱
منبع دینن  ترین  دومین و اساسی عنوان بهکه پس از قرآن کریم  روایات معصومین
انن     اخالقنی و عملنی  ، عنارف بلنن  معرفتنی   م ، دربرگیرنن   آینن   می اسالم به شمار

در گرو فهم دقیق ، جانبه و عمیق به تعالیم دین مبین اسالم که دستیابی همهای  هگون به
 ی رواینات رسنی ه از    هو صحیح احادین  آن بررگنواران اسنتک لگنن گناه در  بن      

روح بنا  ها  آن کنیم که در ب و امر معنای ظاهری می با احادیثی برخورد معصومین
 طنرز  ک این احادی  چنانچه بنه  کن می پیشوایان دینی ناسازگار  تعالیم اسالمی و سیر

هنا   آن از پنس ماناد لا نی    صحیح مورد فهم قرار نگیرن  و مراد جن ی معصنوم  
ی دینی به همراه داشته و چه بسا بستری برای ها درک نادرستی از آموزه، آشگار نشود

بررسنی و تبینین اینن    رو  ازاینن نی فنراهم آوردک  ی دیها ورود شبهات متع د به آموزه
 دست از روایات ضرورتی دو چن ان داردک

 کالمنی از امنام علنی   ، یگی از احادیثی که در همین راستا قابل بررسی اسنت 
سنن  را  الشّرُ:  إ  ی فَعُه   الشرَّ فإنّ، جاء حی ُ مِن الحجرَ ردّوُا: »ان  دهاست که فرمو

، شنری  رضنی  «)گنرددک  نمی برگردانی   که شر جر با شر دفع، ب ان جا که آم ه است
( مااد لا ی این روایت گویای آن است که پاسخ ب ی را باین   ۴۰4 حگمتق، ۰۴۰۴

رس   می با ب ی دادک لگن سؤالی که در ابت ای امر و پس از شنی ن این روایت به ذهن
عاو و صاح چگونه  ی متع د اسالمی مبنی بر حلم وها آن است که این معنا با توصیه

جای توصیه بنه عانو و صناح در     به سازگار است؟ چگونه ممگن است امام علی
به مقابله کردن با ب ی توصیه نمای ؟! مگر نه این است کنه در  ، مواجهه با شر و ب ی

رسنانی  شر ی دینی اسالم بر حلم و صاح و م ارا تأکی  ش ه و ب ی کنردن و ها آموزه
ک ام ، اینگه در مقام عمل به حساب آم ه است؟ و با خره مذموم و از رذایل اخالقی

 ی دینی بای  مورد تمسک قرار گیرن ؟ها دسته از این توصیه
، این نوشتار به دنبال آن است که از رهگذر بررسی سن ی و محتوایی این روایت

ده و مقصود اصلی امام را روشن سازد تا غبنار از  کرچالش موجود در آن را برطرف 
 حقیقت برداشته شودک  چهر
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 مصادر و مآخذ روایت .۲
منبعنی  ترین  ده  که اولین و ق یمی می تتبع گسترده در منابع شیعه و اهل سنت نشان

  اسنت  البالغنه  نهن  کتناب شنری    ، خورد می که روایت مورد بح  در آن به چشم
 لبالغنه ا نهن  که به هیچ رو اثری از این روایت در آثار و کتبی کنه قبنل از   ای  هگون به

موجود نیستک البته اینن مللنچ چنن ان عجینچ      است تألی  ش ه و اکنون در دست
هنا   آن از البالغنه  نهن  آوری  اری از مصادری که سی  رضی در جمنع بسی   زیرانیست
 ه و به دست ما نرسی ه اسنتک بننابراین روشنن    ااده کرده در طول زمان ماقود شاست

ذکر  البالغه نه عی به دست آورده و در نیست که سی  رضی این ح ی  را از چه منب
کرده استک یگی از محققان معاصنر نینر کنه در صن د تحقینق در اسنناد و من ارک        

اشناره   البالغه نه ذکر اسناد این روایت به منبع متق می غیر از  در، برآم ه البالغه نه 
 (4۴۴ص، ۴جق، ۰۴۱9، خلیچ   حسینی4۰۴ حگمت، ۰43۱، دشتی)نگرده استک
از سی  رضی برخی از مح ثان و عالمان شیعه و اهل سنت اینن حن ی     لیگن پس

 مجمنع انن  از:   ان   از جمله این منابع به ترتیچ تاریخی عبارت را در آثار خود ذکر کرده
 زمخشننر  ا بننرار ربیننع  4۱۶، ص۰جق(، 8۰3 م)  مینن ان احمنن  بننن محمنن ا مثننال

عیننون   ۰3۶، ص۴ج ،(ق833 م)تمیمننی آمنن    غننررالحگم  ۰۷، ص4ق(، ج843 م)
 ا رب نهاین    4۷۰(، ص۶)اواخر قنرن  واسنلی  لیثنی   محم  بن  علی  الحگم و المواعظ

 محم صنالح مازنن رانی   شرح کنافی   ۶8، ص۶ق(، ج۷44 م)ال ین احم  نویر  شهاب
اللراز   4۰4، ص۷4ق(، ج۰۰۰۱عالمه مجلسی)م بحار ا نوار  4۱، ص۰ق(، ج۰۱3۰)م

 ک4۶4، ص8 ق(، ج۰۰4۱ی)مسی  علیخان م نی شیراز األول
نیر روایت مورد بحن  را نقنل کنرده و     البالغه نه شروح ، عالوه بر کتچ مذکور

  برخنی از اینن شنروح    انن   دهروایت اظهار ن ر کر طور کوتاه و موجر دربار  بهغالباً 
  (ق8۷4 م)راون   ال ین قلچاز  البراع  فی شرح نه  البالغ  منهاج ست از:ا عبارت

شنرح   فنی    الحقناقق  حن اقق    ق(8۶۶ م)علنی بنن زین  بیهقنی    از   لبالغا معارج نه 
 الح ین   ابنن ابنی   البالغنه  نه  شرح  ق(۶۰۱زن ه در )بیهقی ال ین از قلچ هالبالغ نه  
تنبنه الانافلین و تنذکر       ق(۶99 م)ابن مینثم البحراننی   مصباح السالگین  ق(۶8۶ م)

مینرزا  از  فی شرح نهن  البالغن     البراعمنهاج   ق(933م )اهلل کاشانی فتح الم العارفین
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 ک ق(۰44۴م )شم  خوی ها  اهلل حبیچ
 نقل روایت مختلفهای  گونه. 3

ردّو »چنین بنه دسنت آمن  کنه رواینت       نامبردهجوی متن روایت در کتچ و با جست
با عبارات گوناگون و الااظ نردیک به هم نقل ش ه اسنتک عبنارات مختلن     « الحجر

 است:این روایت ب ین قرار 
ق، ۰۴۰۴، شری  رضی«)کفإن الشر  ی فعه إ  الشر، ردوا الحجر من حی  جاء»ن 

 (۴۰4 حگمت
ق، ۰۴۰۱، تمیم  آم  )«کفإنه   یرد الشر إ  بالشر، رد الحجر من حی  جاءک»  ن
 (۰4ح، 43۶ص
، 4ق، ج۰۴۰4، زمخشر )«کفإن الشر  ی فعه إ  الشر، رد الحجر من حی  جاء»ن 
 (۰۷ص
، لیثن  واسنل   )«کفإننه   ین فع الشنر إ  بالشنر    ، حجر من حی  جاء)ک(رد ال»  ن
 (4۷۰ص، ۰4۷۶
، ۷و ج 4۶4ص، 8 ج، ۰43۴ ،من نی شنیرازی  )«کردوا الحجنر منن حین  جناء    »  ن
 (4۶4ص
 ( 4۰4ص، ۰ جق، ۰434، مازن ران )«کالشر  ی فعه الشر»ن 

 حوز  بهی ا هلیگن خ ش، با الااظ متااوت نقل ش ه است، این احادی  که درحالی
پاسخ ب ی »بیانگر این معناست که  متون   زیرا مااد همۀسازد نمی معنایی ح ی  وارد
  ک«داد و شر را بای  با ب ی

 ارزیابی سندی .4
صنورت مرسنل آمن ه     ، ب ون سن  و بنه آثار مشتمل بر آن روایت مورد بح  در همۀ

ک این روایت تاستک علت ارسال این است که سی  رضی که نخستین ناقل روایت اس
ذکر نموده و چون سایرین به  البالغه نه در « قال علی»صورت  را ب ون سن  و به

، به همان شیو  نقل سی  رضی بسن ه ان  دست نیافته البالغه نه مص ر دیگری غیر از 
روایات ضعی  السنن     لحاظ سن ی مرسل و در زمر ناسه به ان ک این روایت فی کرده
مشمول د یل عمومی اعتبار احادی  ، ذکر ش ه البالغه نه که در لیگن از آنجا ، است
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، سنبک و سنیاق واحن    ، مضنمون وا  ، از قبیل فصاحت و بالغنت وافنر   البالغه نه 
، الح ین   ابنن ببنی  )ی متع دها ی فراوان و شرحها نسخه، رویگرد عالمان به این کتاب

گرفتنه و  ( قنرار  ۰49نن ۰4۷ص، ۰۱ج، 4۰۴نن 4۰۰ص، ۷ج، 34ن3۱ص، 4جق، ۰۴۱۴
توان  منجر به طرح  نمی صرف ضع  سن  و ارسال روایتی   زیراگردد می معتبر تلقی

قلنع   توان به ع م ص ور رواینت از معصنوم   نمی و رد آن روایت گرددک بنابراین
حاضر بر مبنای پذیرش ص ور اینن رواینت از زبنان     مقالۀحاصل نمودک به همین رو 

ده  تا از رهگذر آن مقصود  می د بررسی قرارمتن و محتوای آن را مور، امام علی
 اصلی امام روشن شودک

 شناسی مفهوم .5
 ی فعه   الشّرّ فإنّ جاء حی  من الحجر ردّوا»چنین است:  البالغه نه متن ح ی  در 

اساس منتن فنوق  زم اسنت تنا      ( بر۴۰4 حگمتق، ۰۴۰۴، شری  رضی«)کالشّرّ إلّا
 معناشناسی گرددک« شرّ و  ی فعه، حجر، ردّ»کلمات 
، 4جق، ۰۴۰۴، ردّ: بننه معنننی انصننراف و برگرداننن ن چیننری)ابن من ننور  کالنن 

  44۴ص، 4جق، ۰۴۰۴، فیوم ک)استرسال و دفع است، برگردان ن به عقچ، (۰۷4ص
، در روایت منورد بحن   « رُدّوا»بر این اساس کلمۀ  (۰۱۶ص، ۴ج، ۰4۶3 ، مصلاو 

 باش ک می «برگردانی »یا « دفع کنی »ی سوم امر حاضر ثالثی مجرد و به معنا صیاۀ
( ۰۶8ص، ۴جق، ۰۴۰۴، الحجر: این واژه به معنای سن  و صخره)ابن من ور کب
، صناهان  )راغنچ ا سخت معروف است و جمع آن احجار و حجنار وحجاره  اد یا م

  ه استکاستعمال ش (44۱صق، ۰۴۰4
ق، ۰۴۰۴، ابنن من نور    4۰۶ص، ۶جق، ۰۴۱9، الشرّ: به معننی ب ی)فراهین     کج
همنه از   و هر آنچه (4۱9ص، 4جق، ۰۴۰۴، فساد و ظلم)فیوم ، ضرر (۴۱۱ص، ۴ج

( و جمنع آن شنرور اسنتک در    ۴۴3صق، ۰۴۰4، صناهان  )راغچ اکنن  می آن دوری
، ۰438، شرتونیک)شرّ اسمی جامع تمام رذایل و خلایا معنی ش ه است ،اقرب الموارد

 ( ۴4ص، 4ج
( یا دور ۴8ص، 4جق، ۰۴۱9، ی بازداشتن)فراهی  دفع به معن از ماد  ی فعه: ک د

اسنتک پنس   ی فعنه در رواینت      (3۷ص، 3جق، ۰۴۰۴، کردن با ش ت)ابن من نور 
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 «دارد آن را نمیسنازد ینا بناز    نمنی  دور»و بنه معننای    اول مضارع منای مذکور صیاۀ
 باش ک می

 ی  ح توان د لت اولیۀ ، میاساس مااهیمی که برای ماردات ح ی  بیان ش  بر
به همان جا برگردان  ، سن  را از جایی که به سوی تو آم ه است»را چنین بیان کرد: 

 «شودک نمی زیرا ب ی جر با ب ی دور
شن ه و   شناخته مردم در فرهن  عامۀاین معنا که همان معنای مقابله به مثل است 

  إنّ الح ین   بالح ین  »یی معنروف چنون   ها المثل صورت ضرب بهمعهود بوده و حتی 
ر منی فنالنب بح ج نره: فالننی را بنا سنن        » و« شنود  می یُالَح: آهن تنها با آهن کوبی ه

  ،غنروی )رودک منی  به کنار رفتنه و  « ان از را پاداش سن  است کلوخ»و یا « خودش زد
( به همین رو ح ی  مورد بحن  نینر   4۱۶، ص۰، جتا بی،   می انی۰۷4ص ،ق۰۴۱۷ 

معروفی در میان مردم شایع گشنت تنا    ۀملج عنوان به پس از ص ور از زبان امام
آم ه است  شاه  بر اینن ادعنا آن اسنت کنه     المثل در صورت ضرب جایی که گویا به

آن ، ح ی  مورد بح  در برخی کتچ امثال عربی آم ه است و نویسن گان آن کتنچ 
ق، ۰۴44، ۰الن ین رازی  )منتجچانن ک  دهم ثَنل و سنخنی معنروف ذکنر کنر      عننوان  بهرا 
 (498ص، ۰4جق، ۰۴۱۷، یتستر  483ص

 شرح روایت . 6
فضنای صن ور   ، کنن   می نی که به فهم بهتر ح ی  و رفع ابهامات کمکیگی از قرای

بنا توجنه بنه    ولی  ،این روایت فضای ص ور در دست نیست ربار ح ی  است که د
 ۀصنحن  در سنخن  اینن رود که  نمی احتمال جر این حضرت علی اخالق کریمانۀ

 و از آنجایی که هنیچ  کباش  ش ه صادرمانن  مجازات مجرم  خاصی مورد در یا جن 
 روایت اینگه جر نیستای  هچار، آگاهی به فضا و زمان نرول روایت در دست نیست

 کشودی بررس مللق صورت به
، «ردّ شر از جنایی کنه آمن ه   »کنایه از شرّ است و  حجر، «رُدّوا الح ج ر»در روایت 

  4۶4ص، 8ج، ۰43۴، من نی شنیرازی  )مثل آن اسنتک  کنایه از مقابله با شرّ و ب ی به
 (۷۶4ص، 4جق، ۰۴4۱، کاشانی

در این ح ی  تأکی  بر مثلینت و عن الت    مقصود امام، به ن ر بیشتر شارحان
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 در مجازات استک ب ان معنا که مجازات بای  به میران جرم باشن  و ننه بیشنتر از آن   
گوننه طاینان و    لنذا هنیچ   و (۰۰۱صق، ۰۴۰۷،   قمی44۱ص ،تا ، بی هیجینواب )

نن  کنه مقصنود از    ا آن روی در تقاص پذیرفته نیستک برخی دیگر از عالمان بنر  زیاده
 ح ی  آن است که مجازات و مقابله به مثل بای  از جنس جرم باش   لنذا اگنر منثالً   

 )فخرالن ین کمقابله با او نیر بای  از جنس دشنام باش  نه چینر دیگنر  ، کسی دشنام داد
که ینک جننس    ان  ده( البته ایشان به این نگته تذکر دا۶۱8ص، 4۷، جق۰۴4۱، راز 

مقابلنه بنا    ، زینرا بودن جرم و مجازات در صورتی است که جرم از نوع قذف نباشن  
در مقابله به مثل بای  پنا  ، دک عالوه بر آنشو می موجچ ح  یا تعذیر، قذف به مثل آن

در صورتی کنه در مقابلنه بنا     (8۰ص، 9ج، ۰4۷4، از ح ود الهی فراتر نرود)طبرس 
ق، ۰۴4۱، راز  فخرال ین)4تجاوز از ح ود الهی صورت گرفته که حرام استک، قذف
  (۶۱8، ص4۷ ج

مؤین ات قرآننی   ، قانون مقابله به مثل یا همان مثلیت مجازات با جرم ،به هر روی
 شود: می اشارهها  آن ی دارد که در ذیل بهمتع د

 تجناوز  شنما  بنر  هرکس؛ «عَلَیكُمْ  اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ عَلَیهِ فَاعْتَدُواْ عَلَیكُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ» ک۰
 (۰9۴: بقنره )ککنین   تجناوز  او بنر ، داشته روا شما بر که تجاوز  آن همانن  پس، کرد
که روشن است این آیه در یک دستور کلی و عمومی تجاوز در برابر تجناوز را   چنان

 با رعایت برابری تشریع کرده استک 
، برسن   آننان  به ستم  هرگاه که کسان   «ینتَصِرُون هُمْ الْبَغْىُ أَصَابهَمُ إِذَا الَّذِینَ وَ» ک4
موظن    م لنوم  ،بر اساس این آینه   (49 :جوین ک)شوری م  یار ( هم یگر از)ایشان
شرط دادخواهی ، ماسران گاتۀظالم مقاومت نموده و فریاد برآورد به  برابر  ه تا درش

، ۰4ق، ج۰۴۰8، آلوسن  )و رعایت مثلیت خارج نگنرددک  ع الت سیرم آن است که از
  (38ص، 48 جق، ۰۴۰3، زحیل   ۴3ص

 هماننن   پنس ، کنی  کیار خواستی  اگر و   «بِه عُوقِبْتُم مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُواْ عَاقَبْتُمْ إِنْ وَ» ک4
ثلینت  برابنری و م  ،در این آیه (۰4۶ :دهی ک)نحل کیار، شُ ی  مجازات ب ان که چیر 

 ( 4۷۴ص، ۰4، جق۰۴۰۷ ، طباطبای )مورد ن ر قرار گرفته استک، در مقابله با تجاوز

 وَ بِالْأُذُنِ الْأُذُنَ وَ بِالْأَنْفِ الْأَنْفَ وَ بِالْعَینِ الْعَینَ وَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فیها عَلَیهِمْ كَتَبْنا وَ» ک۴
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 برابنر  در نانس  کنه  داشنتیم  مقرر آنان بر تورات در و  «قِصاص الْجُرُوحَ وَ بِالسِّنِّ السِّنَّ
 در دنن ان  و گوش برابر در گوش و بین  برابر در بین  و چشم برابر در چشم و ناس
( روشن است که در م لول اینن  ۴8 :)ماق ه ک است قصاص  را زخم  هر و دن ان برابر

 تأکی  ش ه استک آیه بر عینیت و برابری مجازات با جرم

: شنوری «)مِّثْلُهَا سَیئَةٌ سَیئَةٍ جَزَاءُ وَ»و  (۴۱ :غافر«)مِثْلَها إِلَّا  یجْزى فَال سَیئَةً عَمِلَ مَنْ» ک8
 حنا ت تأکین  شن ه    در همۀصورت مللق و  رعایت مماثلت به( در این آیات بر ۴۱
این اطالق قابل عمنل اسنت   ، ماسران ۀبنا به گات، (۰۷۴، ص48 ج، تا ، بیعاشور )ابن

ق، ۰۴4۱، راز  فخرال ین)دلیلی تخصیصی در کار باش ک واسلۀ ه بهدی کمگر در موار
 (۶۱۷ص، 4۷ج

مقابله به مثل در برابر شنرّ و ظلنم روا و جنایر    ، روذکی ماساس مستن ات قرآن بر
، به عبارت دیگر طبق ن نر قنرآن   بوده و هیچ فردی از مقابله به مثل منع نش ه استک

 هماننن   کنه  اسنت  مشروعای  هها مقابلی در مجازات مشروع نیست و تنطایان و تع 
ع التی و نابرابری در  ، بییهرگونه تع  زیرا (4۷۷، ص۰4 جق، ۰۴۰9 ،  )م رس کباش 

برابنری مجنازات بنا    از همین رو ک گردد می موجچ فتح باب ظلم و دشمنی، مجازات
  اینن اصنل مهنم در سنیر     ه استک شاصل مهمی تلقی  عنوان بهجرم در فقه اسالمی 

در تبیین روش مواجهه با خنوارج   شود آنجا که امام علی می یر مشاه هن امام
  اگر وإن خرجوا علینا قاتلناهم، إن تگلموا حججناهم و إن سگتوا ترکناهم» فرمودن :

کنیم و اگنر   می احتجاجها  آن کنیم و اگر سخن بگوین  با می را رهاها  آن سگوت کنن 
 (۰۴3، ص۰تا، ج بی، عاملی)«کنیمک می مبارزهها  آن علیه ما قیام کنن  با

شر ، گه: مقابله در صورتی رواست که مسبوق به تع یدیگر درخور توجه آن نگتۀ
ک بن یهی  دفناعی دارد  جنبنۀ  یا تجاوز باش  و لذا از باب جرا و قصاص بوده و کنامالً 

عی است که خ ای متعنال  گونه ظلم و تع ی یک حق طبیاست که دفاع در مقابل هر
، )احمن   مینانج   اقتضنای فلنرت بوده  ، موجودات به ودیعه نهاده ۀدر سرشت هم

و  (4۱۱، ص۰ ، ج۰434، )مازن ران کن  می و عقل ب ان حگم (88۰ص، 4ق، ج۰۴۰9
گاتنه شن ه   رو  ، ازاینشمارد نمی هیچ قانون آسمانی و بشری نیر آن را قبیح و مذموم

 (8۱۴ص، ۰439 ،فننایی )کی اخالقنی سنازگار اسنت   هنا  مقابله به مثل با کن  ارزش 
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رسانی ابتن ایی اسنت   رود تجاوز و شر می اخالقی به شماربنابراین آنچه مذموم و غیر
: انن   دهنیر فرمو پیامبر گرامی اسالم، که به هیچ رو در اسالم پذیرفته و جایر نیست

ی ِه: مسلمان کسی است که مؤمنان از دست و  و لسانِه مِن المؤمنونَ س لِم م ن المُسلمُ»
 علن   حنرام   المنؤمنُ »و  (48۴ص، ۶۴ جق، ۰۴۱4، )مجلسن  «و در امان باشنن  زبان ا
و بر مسلمان حرام است که نسبت بنه    بات ً دفعاً ی فع ه بو یخذُلَه بو ی لم ه بن المؤمن

طوری که موجچ رنجش او  ا او را بران  بهمسلمان دیگر ستم کن  یا او را خوار کن  ی
 (4۷3، ص۰4 جق، ۰۴۱9، ر عامل   ح44۴، ص4، ج ق۰۴۱۷، کلین )«شودک

ظاهر تجاوزی بیش نیست، چنون   بنابراین مقابله به مثل در مقابل تجاوزگر گرچه به
و  دفاع مشروع است در حقیقت بین آن دو یک نوع مشنابهت ظناهری حگمارماسنت   

، تنها تجاوز نامشروع و سنتم نبنوده   عنوان مقابله به مثل انجام گرفته نه بهتجاوزی که 
ع التی است که منورد تأیین  قنرآن هنم قنرار       ی عاد نه در برابر ظلم و بیروش بلگه

 گرفته استک 
گه روایت مورد بح  ناظر به موضوع مقابله به مثل است  این موضنوع  حاصل آن

ب ان معنا که ، مؤی ات متع د قرآنی دارد و در آن به اصل تناسچ توجه خاص گردی ه
رد تأکی  قرار داده است و در نهایت مقابله مثلیت و رعایت ع الت در مجازات را مو

ی د که مسبوق به شنر و تعن   شو می یک اصل دفاعی است و در صورتی  زم ا جرا
 اصالً مقابله معنا ن اردک، در صورتی که مسبوق به شر نباش  باش   زیرا

 مقابله به مثل فلسفۀ قاعدۀ. 7
ه ف بازدارن گی عمومی ته، یگی از اه اف مهمی که در پس قاع   مقابله به مثل نها

مقصنود از   و خصوصی استک مقصود از بازدارن گی عمومی تنبّه و عبنرت جامعنه و  
، 4۰ق، ج۰۴۱۶، راونن ی )آمنوزی فنرد خناطی اسنتک     بازدارن گی خصوصی عبنرت 

 قصاص که  ه است  آنجا، در آیۀ قصاص منعگس شطور ویژه بهاین ه ف  (۴۱۰ص
 آینه  اینن  تاسنیر  در (۰۷9 :)بقنره «حَیاا ٌ  الْقِصااصِ  فِی لَكُمْ وَ: »ش ه دانسته حیات ۀمای

 قصناص  در محمن   تامن  ای شنما  بنرای : »فرماین   می که است ش ه وارد روایتی
 کنه  دان  می، کن  می را کسی کشتن قص  که کسی زیرا است  نهاته حیات و زن گانی
 اینن  و کنرد  خواهن   خنودداری  قتنل  ارتگناب  از دلیل همین به، ش  خواه  قصاص
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 هنم  و بنود  کنرده  قتل اراد  که کسی برای هم، گردی  خواه  حیات استمرار جچمو
 وقتنی  چنون  مردم  ازها  آن غیر برای هم و بود کرده را او کشتن قص  که کسی برای
 قتنل  بنر  تقن جر آن ترس از است واجچ( دم اولیای درخواست با)قصاص که ب انن 
 (8۱ص، 4جق، ۰۴۰۶، طبرسی)ک«یابن  نمی

: اسنت  یافته بازتاب دیگرای  هگون نیر به علی امام سخن در،  گیه ف بازدارن
 دادگنری  بنی  از، بترس  قصاص از که کسی :النّاسِ ظلمِ عن کَ َّ القصاصُ خَاف  م ن»

  (4۰۶صق، ۰۴۱۴، حران )ابن شعبه ک«کن  می خودداری مردم دربار 
جنویی بن ون    انتقنام  بر آنچه گاته ش  با اعتبار قاع   مقابله به مثل، انگینر   عالوه

العملنی   سلسله تجاوزات عگنس درپی و  های پی جویی مرز کنترل ش ه و از انتقامح و
 شودک می جلوگیری

عننوان ینک    بهتوان   می تشریع قانون مقابله آن است که این قانون ۀبنابراین فلسا 
 ب انن  کنه بنا او هماننن      که وقتی فنرد خناطی  ای  هگون ته ی  بازدارن ه عمل کن   به
آسنانی دسنت خنود را بنه        تجاوز در او کمتر ش ه بهخودش رفتار خواه  ش  انگیر

آی  و ب ین صورت  ح ومرز برنمی جویی بی آ ی  و در ص د انتقام نمی تجاوز و ب ی
 دو طرف حاظ خواه  ش ک امنیت و حیات مادی و معنوی هر

وح خشنن و تنن    تنهنا ناشنی از ر   ننه ، بنابراین امر به تالفی و جبران ب ی با ب ی
است که در ورای این قانون ای  هه ف حگیمان دلیل ، بلگه بهی اسالمی نیستها آموزه

 نهاته استک 
 متعارض ادلۀبررسی  .8

در مجنازات بنوده و    سخن امام نناظر بنه برابنری و مثلینت     ،بر اساس آنچه ذکر ش 
دیگنری   ۀلئشماردک لگنن در اینجنا مسن    می جویی در مجازات را مردود هرگونه انتقام

چگونه بنا آینات و روایناتی کنه بنه      « مقابله به مثل»شود و آن اینگه قانون  می ملرح
شود؟ بنه بینان دیگنر     می کنن  توجیه می عاو و احسان در مقابل ب ی ساارش، نیگی

گویا نوعی تعارض میان اصل جواز مقابله به مثل با برخی ادله وجنود دارد کنه  زم   
 ن  از:ا آن ادله عبارت است مورد بررسی قرار گیردک

 کنن : می تأکی  ها صاح و احسان در مواجهه با ب ی، آیاتی که بر اصل عاوال ک 
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أَحْسَن فَإِذَا الَّذِی بَینَكَ وَ بَینَاهُ عَاداوَ ٌ    هِىَ بِالَّتىِ السَّیئَة ادْفَعْ لَا وَ الحْسَنَةُ تَسْتَوِى لَا وَ» ک۰

کنن  تنا    دفنع  نیگن   بنا  را بن   ، نیست یگسان ب   و نیگ  هرگر  «كَأَنَّهُ وَلِی حَمِیمٌ
در توضنیح   (4۴ :فصنلت )دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیم  شنون ک 

در این آیه ، بای  گات: از آنجایی که ناس انسان تمایل بر دفع شر و ب ی با ب ی دارد
الً باطل را نیگو پاسخ گوین ک مثای  هها را با شیو به مسلمانان دستور داده ش ه که ب ی

که در این صنورت دشنمن بنا اخنالق     ، جهل را با حلم و خشونت را با عاو، با حق
ق، ۰۴۱۷، )زمخشر کریمانه مواجه ش ه و به دوستی گرم و صمیمی ب ل خواه  ش ک

صنبر بنر آزار و اذینت     و اهل بینت  پیامبر همچنان که در سیر  (4۱۱ص، ۴ج
 دشمنانشان مشهود استک

: مؤمننون ک)کنن  دفع روش و راه بهترین به را ب    «السَّیئَةَ أَحْسَنُ هِىَ تىِبِالَّ ادْفَعْ» ک4
ده  که با دشمنان م ارا کرده و  می در این آیه خ ای تعالی به پیامبر خود دستور (9۶
نه اینگه بنا ایشنان بنر اسناس     ، را با عاو و گذشت و نیگی دفع نمای ها  آن های ب ی

 اصل مقابله به مثل رفتار کن ک
 أَصْالَ َ  وَ عَفَاا  فَمَنْ مِّثْلُهَا سَیئَةٌ سَیئَةٍ جَزَاءُ وَ  ینتَصِرُون هُمْ الْبَغْىُ أَصَابهَمُ إِذَا الَّذِینَ وَ» ک4

 یار  و شون  نم  ظلم تسلیم، رس ها  آن به ستم  هرگاه که کسان  و  «اهلل عَلىَ فَأَجْرُهُ
 او پاداش، کن  اصالح و عاو رکسه و آن همانن  است مجازات ، ب   کیار! طلبن  م 
با اینگنه مقابلنه بنه مثنل در مقابنل      ، ( بر اساس این آیه۴۱ و 49 :)شوریکخ است با

ستمگران روا داشته ش ه و به م لومان اجازه داده ش ه که در مقام گرفتن حنق خنود   
و اجنر  ثنواب   گرینن  وع   میعاو و اصالح را بر، جای انتقام به کسانی که به ،برآین 

در عین حال بر  ،گه حق انتصار و دفع ظلم را مشروع دانستهالهی داده استک لذا با این
، آلوسن  )فضیلتی مهم و شایسنته اجنر تأکین  فرمنوده اسنتک      عنوان بهعاو و گذشت 

 ( ۴3ص، ۰4ق، ج۰۴۰8 
یحِبُّ  اهللفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ الَّذِینَ ینْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِینَ الْغَیظَ وَ الْعا»ک ۴

برنن  و از   کنن  و خشنم خنود را فنرو من      ها که در وسعت و تنگ  انااق م  همان  «الْمُحْسِنِین

، ( طبنق اینن آینه   ۰4۴: آل عمنران )کگذرن  و خ ا نیگوکاران دوست دارد خلا  مردم درم 
لی انسنانی  بردباری و گذشت از خلای دیگران از جمله صاات برجسنته و عنا  ، حلم



 931۸بهار و تابستان م، ویک ، سا  یازدهم، شااره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   9۸

  برشمرده ش ه استک
 سازن  مخاطچ راها  آن جاهالن که   هنگام «سَلَامًا قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ إِذَا وَ»ک 8
بنر اسناس ماناد اینن آینه از جملنه صناات         (۶4 :)فرقنان کگوینن   من   سالمها  آن به

گامی که از عبادالرحمن و بن گان خاص پروردگار آن است که حلیم و بردبارن  و هن
سخنی ها  آن شنون  به جای مقابله به مثل با می جاهالن سخنان زشت و ناشی از جهل

اعتنایی تنوبم بنا بررگنواری و     گوین  و یا با سگوت و بی می سالم و خالی از لاو گناه
 گذرن ک  می حلم از ایشان در

  « لِّلصَّنابرِین  خَینرب  لَهُنو   ص نبرْتمْ  لَنئنِ  و  بِهِ عُوقِبْتُم م ا بِمِثْلِ فَع اقِبُواْ ع اقَبْتُمْ إِنْ و »ک ۶
 اگر و دهی  کیار ش ه  تع  شما به که به مق ار  تنها، کنی  مجازات خواستی  هرگاه

( این آیه گرچه ابتن ا بنه   ۰4۶: )نحلکاست بهتر شگیبایان برا  کار این، کنی  شگیبای 
، انصاف را رعایت کنن ، کن  در صورت تمایل بر معاقبه و مجازات می مؤمنان توصیه

فرمای : اگر در کل تالفی نگنی  و و در مقام معاقبه برنیایین  و بنه خناطر     می در ادامه
 خ ا صبر کنی  برای شما بهتر استک

روایات متع دی که به انحاء مختل  و تعابیر گوناگون از ظلم بنه دیگنران و    بک
احسان و انعام در مقابل هر ، راو در مقابل به رفق و م ا حذر داشته دشمنی با مردم بر

 ن  از:ا کن ک برخی از این روایات عبارت می گونه ب ی و شر توصیه
  نعنام علینه  واردد شرّه با ، حسان الیهخاک با بعاتِچ » فرمودن : امام علی ک۰

ات را با نیگی کردن به او مالمت کن و ب ی او را بنا احسنان بنه او دفنع      برادر دینی
در این  (۴4۷ص، ۶3، جق۰۴۱4،   مجلس ۰83 حگمتق، ۰۴۰۴ ،شری  رضی)«کنک

کنن  در صورتی که از طرف برادران دینی شرّی بنه انسنان    می توصیه روایت امام
بنه او احسنان و نیگنی کنن  تنا او را      ، جای آنگه آن را با ب ی پاسخ گوین   ، بهبرس 

 شرمن ه سازدک
  الرّفنق   منا کنان    فنق و ارفنق  إخلط الشّ ّ  بر»در جایی دیگر فرمودن :  امام ک4

 نرم  است سازگارتر نرم  که آنجا و درآمیر مه به را سخت  و نرم  کارها بوفق  در
ارش هنا سنا   ( بر اساس این روایت بنه انسنان  4۴4صق، ۰۴۰۱، تمیم  آم  «)کبگن

برخورد تن  را بنا نرمنی پاسنخ    ، گذارتر از مقابله باش ش ه در صورتی که م ارا تأثیر
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 ارا پیشه سازن کدهن  و م 
به هنگامی که شننی ن  فنردی قنبنر را     در روایتی دیگر نقل ش ه: امام علی ک4
مهالً ینا قنبنر دع   »فرمودن :  ده  و در مقابل قنبر هم در ص د تالفی برآم ه می دشنام

خنود را در حنال حقنارت      دهن  ، دشنامشاتمک مهاناً ترض الرحمن  آرام باش قنبر
، ۶3ق، ج۰۴۱4،   مجلسن  ۰۰۶ق، ص۰۴۰4، مای )«راضی باش ک واگذار تا خ ا از تو

دلینل رضنایت    قنبنر را بنه   امنام ، که روشن است در این مورد هم چنان (۴4۴ص
 خ اون  و اجر اخروی از مقابله به مثل منصرف گردان ه استک

تالفی پاداش ترین    زشتساء با   المجازا بقبح المگافا »فرمود:  امام علی ک۴
 ( بر اساس اینن رواینت امنام   4۰8صق، ۰۴۱۴، حران )ابن شعبه «ستکبا ب ی ا

که در رواینت   همچنان، دانن  می افاتترین نوع م تالفی کردن کار ب  را با ب ی زشت
منن کمنال ا یمنان    »داننن :   می ی کمال ایمانها دیگر پاداش ب ی با نیگی را از نشانه

 (344صق، ۰۴۰۱، تمیم  آم  «)المسیء با حسان مگافا 
نیر بر عاو و نیگی در مقابل ظلم و  در روایات متع د دیگری از رسول خ ا ک8

ثالث  من مگارم الن نیا و  »ب ی تأکی  ش ه است  برای نمونه از آن حضرت نقل ش ه: 
  سنه ویژگنی از    ظلمک  تعلی من حرمک و تصل من قلعک و تعاو عمن  اآلخر  بن

بر کسی که تو را محروم نموده، پیونن    مگارم اخالق در دنیا و آخرت است: ببخشی
ابن )«برقرار کنی با کسی که از تو بری ه و درگذری از کسی که به تو ظلم کرده استک

، 4جق، ۰۴۱۷،   کلین ۴8ق، ص۰۴۱۴، حران ابن شعبه   ۰48ص، ۰ ج، ۰4۶4، بابویه
 (۰۱۷ص
  دان می نیر عاو و بخشش را در هنگام ق رت از سنّت انبیا حضرت صادقک 8

، مجلسن  )« کالعاو عن  الق ر  من سنن المرسلین و بسرار المتقنین »فرمای :  می آنجا که
 ( ۴44ص، ۶3جق، ۰۴۱4

آی  آن است که عانو و بخشنش    می دسته آنچه از شواه  قرآنی و روایی فوق ب
یک قاع ه و اصنل مهنم تلقنی گنردد       عنوان بهتوان   می در مواجهه با خلای دیگران

رو هستیم که هنر   هنجا با دو اصل یا دو قاع ه به ظاهر متعارض روبب ین ترتیچ در ای
 قاعن   ی دارن : یگی قاع ه مقابله به مثل و دومنی  متع ددو مؤی ات قرآنی و روایی 
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توانن  مللنق و عمنومی     نمی ک از این دوی رس  که هیچ می عاو و گذشتک اما به ن ر
عنام و فراگینر   و  و م ارا مللقعاو  زیرا اگر بلگه مقی ات و مخصصاتی دارد  ،باش 
ککک منجنر  ، انعلناف ذلیالننه و  ض  ارزشی چون م اهنهای  هممگن است به پ ی ، باش 

گینری تنوبم بنا     سنخت عام و فراگینر باشن  بنه    ، مللق ۀگردد و در صورتی که مقابل
ک ام در ست و بلگه هرگیری از هر دو قاع ه صحیح نی لذا اطالق انجام   می خشونت

 کورد توجه قرار گیرن  و اجرایی شون د بای  مفضای خاص خو
، عام و خاص وجود داشته باشن   رس  که میان این دو اصل رابلۀ می لیگن به ن ر

عانو و گذشنت و م اراسنت    ، ب ین معنا که اصل اولی و عمومی در مواجهه با بن ی 
 ست:د یل این م عا به شرح زیر ا آی ک می مقابله  زم، ولیگن در برخی مواردِ خاص

پوشی از جرم و خلا در صورتی که موجچ شنرمن گی فنرد    چشمک دلیل عقلی: ۰
و کاری عقل پسن  و نیگن ، گذاری در او فراهم آوردلاکار ش ه و زمینه را برای تأثیرخ

نیگی و احسانی هم نسبت به فرد خلاکنار  ، پوشی استک حال اگر عالوه بر این چشم
س شنرمن گی و تأثیرپنذیری در او را    ه و احسنا ، لل  بر او مضاع  شانجام گیرد
هر عقل سلیمی به حُسن چننین رفتناری اذعنان نمنوده و آن را      کن   پس می تقویت
  کن ک می تأیی 
 «أَحْسَانُ  هِاىَ  بِاالَّتى  ادْفَعْ السَّیئَةُ لَا وَ الحَسَنَةُ تَسْتَوِى لَا وَ» آیۀ لیل قرآنی: براساسک د4
رتبنه   ها نیر هم درجه و خوبی همها  حتی ب ی، نیگی و ب ی برابر نیستن  (4۴: فصلت)

 هنا  ها با بهتنرین نیگنی    ه آن است که ب یبر آن تأکی  شمذکور  آنچه در آیۀ نیستن ک
بلگنه   ،مقابله به مثل مورد ن ر نیسنت  تنها قاع   بنابراین در اینجا نه پاسخ داده شون ک

امنۀ  برخورد در اد یو  ه استک علت این شمقابله با با ترین درجات خوبی توصیه ش
شود که وج ان فرد خاطی  می  ه به این نحو که دفع به بحسن غالباً موجچآیه بیان ش
شرمن ه ش ه و احساس حقارت کن  و لذا کینه و ع اوت را به محبت و ، بی ار گشته

 (4۴: فصلتک«) وَلِىٌٌّ حَمِیم كَأَنَّهُ عَدَاوَ ٌ بَینَهُ وَ بَینَكَ الَّذِى فَإِذَا»صمیمیت ب ل سازد: 

پیشنوایان   روش و مننش  : تاریخ گرارشگر سبک زن گی ومعصومین سیر ک 4
 هنا و  نمودهای بسیاری از عاو و احسان آن بررگنواران را در مواجهنه بنا بن ی    ، دین
در مواجهنه بنا    اسالم سپاه زمانی که مگه نمونه در فتح  برای ها ثبت کرده است ظلم
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 امروز قریشاً: اهلل اذل الیوم، الحرم  تسب  الیوم، لحم الم یوم الیوم» شعار مشرکان مگه
 خنوار   و ذلنت  روز و، دشنمنان  اموال و ناوس احترام رفتن بین از روز، انتقام روز

 مشنمول  را همنه  «الللقناء  فانتم اذهبوا»جملۀ  با پیامبر، دادن  را سر «است قریش
 المرحمن   یوم الیوم» آمیر حبتم شعار به را جویانه انتقام و آن شعار داد قرار خود عاو
بن ل  « اسنت  قنریش  عنرت  روز امروز، است رحمت روز امروز قریشاً: اهلل اعر الیوم

این عاو و گذشنت چننان شن  کنه      نتیجۀ (۰۱9، ص4۰ق، ج۰۴۱4، )مجلس ساخت
( 4 :)نصنر «أَفْواجااً  اهلل دِیانِ  فِی یدْخُلُونَ» :به آیین اسالم گروی نن   گروه گروهمشرکان 

گردین ه و   مسنتثنی  عمنوم  پینامبر   عانو  از افراد لجوج و معانن  از  ولگن برخی
 (4۱3ص، ۰جق، ۰4۷9، ابن شهرآشوب)مشمول مجازات واقع ش ن ک

 یارانشنان  از برخنی  ینا  و ش  می توهین ایشان شخص نیر هرگاه به امام علی
 توصنیه  آن بنه  و نمنوده  پیشنه  را احسنان  و عانو  ،گرفتن  می قرار دشمن اذیت مورد
 در کنه  دادن  می توجه افراد به، ش  می اصرار ظالم با مقابله بر چنانچه اگر و ردن ک می

 مواجهه در نمونه برای نگنن   مجازات جرم از فراتر و نموده رعایت را ع الت، مقابله
 اصنحاب  اینگه با، خوان  کافر را و ایشان داد دشنام را حضرت که خارجی فرد آن با
س نچ    هنو  إنّما! روی اً»: فرمود ایشان به حضرت ش ن   هدهن دشنام فرد کشتن ایمهی

 «دشنام است یا گذشنت از گنناهک  ، جواب دشنام،   آرام گیری بَوْ ع اْو  ع نْ ذَنْچ، بِس چٍّ
 زمنانی  علنی  امنام   دیگر در سنیر  نمونۀ (۴4۱ حگمتق، ۰۴۰۴، شری  رضی)

 او بنه  برآمن   مقابلنه  ممقا در قنبر و گات ناسرا قنبر به کسی کردن  مشاه ه است که
 (۰۰3ص، ق۰۴۰4، مای )«کشاتمک دع قنبر یا» که فرمودن 

 مقابله به مثل در صورت کارساز نبودن عفو و احسان .9
 من ارا  و صناح  کنه  است جایی، بحسن دفع به یا عاو جای به «مثل به مقابله» راهبرد
 یا و نیاورد فراهم را آزاردهن ه و شررسان طرف تنبه یا ن امت ، زمینۀنش ه واقع مؤثر
 کنه  جنایی  تنا ، نمای  جسور و جری شررسانی و ظلم بر، پیش از بیشتر او را بسا چه
 مقابله موارد این درک را در پی آورد دی ه زیان طرف خواری و ذلت است ممگن حتی
 ،رو هنیچ  بنه  و بنوده  شنرور  طنرف  به دادن تنبه یا و ظالم با برخورد راه تنها، مثل به

 خَااطَبَهُمُ  إِذَا وَ» آینۀ  از تنوان  منی  را مللنچ  اینک گردد نمی تلقی بای و ظالمانه تالفی
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 در کنه  دهن   منی  تنذکر  آیه این در   زیرانمود استااده (۶4: )فرقان«سَلَامًا قَالُواْ الْجَهِلُونَ
 آیه مخال  ماهومک کرد گذشت، سگوت و اعتنایی بی با بای  ماران سبک و ساها مقابل
 کارسناز  آنان برابر در سگوت و گذشت که عام  و جری افراد لمقاب در که است این

 ک گیرد صورت مثل به مقابله بای ، نیست
 الوفناء »: فرماین   منی  آنجنا کنه  ، است علی امام مؤی  دیگر بر این مللچ کالم

سنبت بنه     وفای به عهن  ن اهلل عن  وفاء الا ر بأهل الا ر و، اهلل عن  غ ر الا ر ألهل
شگنی با ایشنان، وفنای بنه عهن  الهنی       تن پیمان الهی است و پیمانشگنان، شگس پیمان
( در ایننن 9۷ص، ۷4جق، ۰۴۱4،   مجلسنن ۴۷ص، ۰۰جق، ۰۴۱3، نننور «)اسننتک
 کنایه از کسانی است که همواره پیمان شنگنن  و وفنای عهن  بنا    « اهل الا ر»روایت 

 توصنیه  ین امنام داردک بنابرا نمیایشان را از پیمان شگنی باز، ن اشتهای  هنتیجها  آن
 کن  که با ایشان مانن  خودشان رفتار شودک می

 الرامناً  آزاردهنن ه  و شررسنان  طنرف  که ن ارد لرومی مقابله برای که نمان  ناگاته
 به سایه و جاهل افراد ناحیۀ از ب ی و شر است ممگن گاهی زیرا باش   عام  و عالم
 و عانو  کنه  اسنت  آن آین   یم حساب به مقابله مالک و است مهم آنچه برس ک انسان
 وجنود  مقابنل  طنرف  تنبنه  یا تنبیه برای مقابله جر دیگری راه و نیات  کارساز احسان
 «اوفنق  الرفنق  ماکان ارفق» فرمای : می علی امام که روست همین از باش   ن اشته
 بن بسناءک  م نن  حقّ»: ان  دهفرمو سجاد امام نیر ( و489ص، ۰جق، ۰۴۰۱، )ثقای
 اینن  کنن   بن ی  تو به که کسی آن إنتصرت   حق یضرّ العاو بنّ علمت  إن و عنه تعاو
ابنن  )«کیاری بجنوی ، است بار زیان تو عاو که ب انی اگر ولی درگذری  او از که است
، روایت این اساس بر (8۷۱، ص4 ج، ۰4۶4،   ابن بابویه۶48، ص4 جق، ۰۴۰4، بابویه
 بیشنتر  تجنرّی  بنه  منجر و اش ب داشته ضرر که صورتی در ،دارد اولویت عاو اگرچه
 کنیست شایسته، گردد

 لرذاین  از اینگنه  بنا  تگبنر  کنه  همانلور»: فرمای  می زمینه این در طباطبایی عالمه
 احسنن  به دفع از بهتر ظلم مقابل در تجاوز، شود می لیفضا از رمتگب مقابل در، است
 (۶4ص، 4جق، ۰۴۰۷ ،  طباطبای )«کباش  می
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 گیری نتیجه. ۱۱
، گرفت قرار پژوهش و تحلیل مورد «الحجر من حی  جاء رُدّوا» روایت قالهم این در
 قرآنی متع د ۀادل با آن تقابل تبیین روایت مذکور و محتوایی و سن ی بررسی از پس
 :آم  حاصل زیر نتای ، صاح و م ارا و عاو بر دالّ روایی و

 و اسنت  غنه البال نه  شری  کتاب، مذکور ح ی  روایی شامل منبعترین  کهن ک۰
 اعتبار و بوده مرسل مذکور روایت کآم ه است سنی و شیعه در آثار عالمان آن از پس

 ذکر ش ه اسنت مشنمول   البالغه نه ولی از آنجا که در کتاب ، سن ی آن ثابت نیست
 کگیرد می قرار البالغه نه  احادی  اعتبار عمومی د یل
 بینان  از امام مقصود و است مربوط «مثل به مقابله» موضوع به ح ی  این ک4
 کاست مجازات در ع الت و مثلیت بر تأکی ، آن

 و داشنته  دفناعی  جنبنۀ  کنامالً  ،شنر  بنا  شنر  دفع همان یا «مثل به مقابله» اصل ک4
 اصنل  ینک  عنوان به لذا، دارد منلقی و عقلی توجیه متع د و روایی و قرآنی مؤی ات
 کن   بنا  نینر  اخالقی لحاظ به گهآن بر عالوهک است پذیرش مورد اسالم دین در مسلّم
 کاست سازگار اخالقی های ارزش
 آن خصوصنی  و عمنومی  بازدارنن گی  «مثل به مقابله» قانون مشروعیت فلساۀ ک۴
 ک دشو می اجتماعی و فردی امنیت و حیات تأمین موجچ که است
 در، رسن   منی  ن ر به احسان و عاو اصل مقابل در ظاهر به اگرچه مقابله قاع   ک8
 ا جنرا   زم خنود  جنای  در هرینک  و نیسنتن   تعنارض  در هنم  با اصل دو این واقع
 کپن اشت مللق و عام را ک ام هیچ نبای  و باشن  می
عاو و توان از اصل  ، میتوان برداشت کرد هرگاه حقوق فردی در میان باش  می ک۶

 موجچ گذشت و عاو که صورتی حقوق اجتماعی در احسان بهره برد ولی در حوز 
 بنا  شنر  دفنع  و مقابله ،گردان  هموار را ظلم و شر مسیر و گشته ظالم بیشتر تجسار
 کاست ضروری شر
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 ها نوشت پی
و نینر  « این سخن ح ی  و مثل معروفی اسنت »اذعان داشته که  الاهرستال ین رازی در  ک منتجچ۰

 این ح ی  را ذکر کرده استک کتاب ا مثالبه نقل از کرمانی در  به  الصباغه
ظری  وجود دارد و آن اینگه در بسیاری موارد اذن حاکم شرع برای مقابله، شنرط   ی یک نگتۀک ول4

جایر است و به هیچ  ضروری است  اگرچه بعضی از فقها بر این ن رن  که مقابله در همه حال مللقاً
  (۴8، صق۰۴4۷گیالنی، )خواه ک روی اذن حاکم را نمی

 
 منابع

 کقرآن کریم ک۰
، هجنرت : قنم ، صنبحی صنالح  ، ترجمنۀ  محم  بن حسین شنری  الرضن   ی ، گردآورالبالغه نه  ک4

 کق۰۴۰۴

اهلل  تتبن  آین  گم: قنم ، الح ین   البالغ   بنن ببنی   شرح نه ، عب  الحمی  بن هبه اهلل، الح ی  ابن ببی ک4
 کق۰۴۱۴، المرعشی النجای

 ک ش ۰4۶4 ،  قم ۀعلمی حوز  م رسین جامعۀ ، قم:  الخصال، محم  بن عل ، ابن بابویه ک۴
 ن حنوز  م رسنی  انتشارات اسالم  وابسته به جامعۀ دفتر، قم: 4، چمن   یحضره الاقیهننننن ، نن ک8

 قک ۰۴۰4قم،  ۀعلمی

 م رسنین  ۀجامعن ، قنم:  4، چتح  العقول عنن آل الرسنول  ، حسن بن عل ، ابن شعبه حران  ک۶
 قک۰۴۱۴قم،  ۀعلمی حوز 

 قک۰4۷9 ، عالمه، قم: مناقچ آل ببی طالچ،  محم  بن عل ، ابن شهر آشوب مازن ران  ک۷

 تاک بینا،  : بیبیروت، التنویر و التحریر، طاهر بن محم  ،عاشور ابن ک3

 ک ق۰۴۰۴، ر لللباع  و النشر و التوزیعگدار الا  بیروت:  ، لسان العرب، رمگمحم  بن م، ابن من ور ک9

 قک۰۴۰9، دار الح ی ، قم: اتیچ الرسولگم، عل ، احم   میانج  ک۰۱

 قک۰۴۰8 ، العلمیه دار الگتچ، بیروت: الع یم القرآن تاسیر ف  المعان  وحر، محمود سی  ، آلوس  ک۰۰

، سنالمی  ا  البحنو    مجمنع  : مشنه  ،  ینگالسنال  اختیار مصباح ، میثم علی ابن بن میثم، البحرانی ک۰4
 قک۰۴۱3

مؤسسن    ، قنم:  البالغ  نه  شرح  فی   الحقاقق ح اقق  ،حسین بن محم  ال ین ، قلچیذریک بیهقی ک۰4
 قک۰۴۰۶ه، لبالغا  نه 

 قک۰۴۱9، نجای اهلل مرعش   تتب  آیگم ، قم: البالغه نه  معارج  ،زی  بن علی، بیهقی ک۰۴

 قک۰۴۰3، بیر للنشرکدار بمیر :تهران ، هالبالغ نه  شرح  الصباغ  فی  به  ، محم تقی، تستری ک۰8

 قک۰۴۰۱ سالمی، تاب ا گ، قم: دار ال4، چ لمگم و درر الگغرر الحتمیم  آم  ، عب الواح  بن محم ،  ک۰۶
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  قک۰۴۰۱، سالمیتاب ا گ، قم: دار الالاارات، ابراهیم بن محم ، ثقای ک۰۷

 قک ، ۰۴۱9مؤسس  آل البیت ، قم: عهوساقل الشی، محم  بن حسن، حر عامل  ک۰3

 قک۰۴۱9، دارالرهراء ، بیروت: البالغ  و بسانی ه مصادر نه ، عب الرهراء السی ،  خلیچ حسینی ک۰9
 شک۰43۱قم،  ، قم: دفتر تبلیاات اسالمی حوز  علمیۀالبالغه نه  ک ارم و اسناد، محم ، دشتی ک4۱

الن ار   -دار القلنم   :دمشنق  -بینروت ،  مانردات الاناظ القنرآن   ، حسین بن محم ، صاهان اراغچ  ک4۰
 ک ق۰۴۰4، الشامی 

، نجانی  مرعشن     اهلل تتبن  آین  گم ، قنم:  هالبالغن  نه  شرح  البراع  فی  منهاج ال ین،  قلچ  ، راون ی ک44
 قک۰۴۱۶ 
، رگن الا دار ، بینروت:  المننه   و الشنریع   و العقین    فی المنیر التاسیر، مصلا  بن وهب ،  زحیل  ک44

 قک۰۴۰3

 قک۰۴۱۷  ، العربی تابگال داربیروت:  ، التنریل غوامض حقاقق عن شافگال، محمود، زمخشر  ک4۴

 قک۰۴۰4، ا علمی للملبوعات  مؤسس، بیروت: و نصوص ا خبار ا برار ربیعنننننننن ،  ک48

 قک۰438، دار ا سوه: تهران، اقرب الموارد، سعی ، شرتونی لبنانی ک4۶

 م رسنین  جامعنۀ  اسنالم   انتشاراتقم:  ، القرآن تاسیر ف  المیران، حسین محم  سی  ، طباطبای  ک4۷
 قک۰۴۰۷ قم،  ۀعلمی حوز 

 قک۰۴۰۶، اسوه انتشارات: تهران، 4، چا حتجاج، احم  بن علی، طبرسی ک43
 ک ش۰4۷4، ناصرخسرو انتشارات  :تهران ، القرآن تاسیر ف  البیان مجمع ،حسن بن فضل، طبرس  ک49

 تاک ، بیسالمی لل راساتر ا کبیروت: المر، علی والخوارج، سی  جعار مرتض ، عاملی ک4۱

، سنالمی مؤسسن  النشنر ا    ، قنم:  البالغن   نهن    منن   المستخرج  م گوالح األمثال ، محم ، غروی ک4۰
 قک۰۴۱۷ 

 قک۰۴4۱ ، العرب  الترا  احیاء داربیروت:   ،الایچ مااتیح، عمر نب محم  ،راز  فخرال ین ک44

 قک۰۴۱9 ، نشر هجرتقم:  ، تاب العینک، حم اخلیل بن ، فراهی   ک44
 شک۰439، نشر نگاه معاصر: تهران، شناسی اخالق دین، ابوالقاسم، فنایی ک4۴

 قک۰۴۰۴، سسه دار الهجر ، قم: مؤمصباح المنیر، حم  بن محم ، افیوم  ک48

 قک۰۴۰۷ه، البالغ  مؤسسه نه  : تهران ، البالغه  نه  م گح  شرح، عباس خشی، قمی ک4۶

 قک۰۴4۱ ، حق  پیام منشورات :  هران، ت ر  العارفینکو تذ الاافلین  تنبیه ، اهلل  فتح مول  ، اشانیک ک4۷

 قک۰۴۱۷ ه، سالمیتچ ا گ: دار التهران، افیگال، محم  بن یعقوب، لین ک ک43

انتشارات دفتر تبلیانات  ، ه فی تحقیق اقامه الح ود فی هذه ا عصارمقال، سی  محم باقر، گیالنی ک49
 قک۰۴4۷قم، اسالمی 

 شک۰4۷۶، دار الح ی ، قم: م و المواعظگعیون الح، عل  بن محم ، لیث  واسل  ک۴۱
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 قک۰434ه، سالمیتب  ا گم: تهران، افیکشرح ، صالح، محم مازن ران  ک۴۰

 قک۰۴۱4، ر إحیاء الترا  العربیدا، بیروت: 4، چبحار ا نوار، محم باقر، مجلس  ک۴4

 قک۰۴۰9 ، الحسین محب  دار : تهران،  القرآن ه   من، محم تق  سی  ، م رس  ک۴4

مؤسسنه  : مشه ، ناز لما علیه من لا  العرب المعولگاللراز األول و ال، عل  خان، م نی شیرازی  ک۴۴
 شک ۰43۴، حیاء الترا   آل البیت

، وزارت فرهنن  و ارشناد اسنالمی   : تهران،  ریمگن اللمات القرآکالتحقیق فی  ، حسن، مصلاو  ک۴8
 ک ش۰4۶3  

 قک۰۴۰4، شیخ مای   نگرک، قم: امالی، محم  بن محم ، مای  ک۴۶
، اهلل الع منی مرعشنی نجانی    تآین  تابخانۀک، قم: الاهرست، علی بن عبی اهلل، ال ین رازی منتجچ ک۴۷

 قک  ۰۴44

 شک۰4۶۶، المق سه  تانه الرضویآس: مشه ، ا مثال مجمع، ابوالاضل احم  بن محم ، می ان  ک۴3
 تاک بی ، تابچیک خوان ا : تهران، البالغه شرح نه ، محم باقر میرزا، نواب  هیجی ک۴9

، مؤسسن  آل البینت  ، قنم:   الوساقل و مستنبط المساقل کمست ر، تق ن بن محم حسی، نور  ک8۱
 قک۰۴۱3 

 شک۰4۶۴کبیر، : امیرتهران، فی فنون ا دبا رب  نهای نویر ، احم  بن عب الوهاب،  ک8۰

تبن   گ: متهران، ۴، چهالبالغ منهاج البراع  فی شرح نه ، اهلل و دیگران میرزا حبیچ، هاشم  خوی  ک84
 قک۰۴۱۱ا سالمیه، 

 
 


