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چکیده
افزون بر قواعد فقهی مشهور و مصرّح در کتب فقها ،برخی مضامین کلّی در آیات ،روایات و
فتاوای فقهی وجود دارد که میتوان از آنها قواعد فقهی جدیدی را شناسایی و اصطیاد کرد .از جمله
آن موارد ،قاعده ای فقهی با عنوان «کُلُّ ما یُسَبِّّبُ ایذاءَ الوالِّدَینِّ فَهُوَ حَرامٌ» است که با پشتوانه آیه
«تأفیف» می تواند به عنوان یک کبرای کلّی در فرایند استنباط منظور شود .با توجه به ضرورت
سامانمندی روابط و احکام خانواده به ویژه رابطه فرزند و والدین بر مبنای فقه ،بنیان نهادن و اثبات
چنین قاعده ای الزم به نظر رسید .در این پژوهش که به روش توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفته ،ضمن
بررسی حکم ایذاء والدین از دیدگاه فقها و تحقیق در مسأله ،گستره معنایی آن ،مستندات نقلی و
عقلی قاعده مزبور که بر حرمت هرگونه آزار رساندن به والدین داللت دارد مورد واکاوی قرار گرفته
و پس از تطبیق مصادیق قاعده و تبیین حکم استثنائآت و تعارض آن با دیگر قواعد ،به این نتیجه دست
یافته شد که این گزاره میتواند به عنوان قاعده و کبرایی کلّی در فرایند استنباط احکام فقهی و
حقوقی مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه :ایذاء والدین ،حرمت ایذاء والدین ،احسان به والدین ،مستندات قاعده ،موارد تطبیق
قاعده.
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مقدّمه
خانواده رکن اساسی یک جامعه محسوب میشود و نقش آن در ارتقای کمال
انسان و جامعه غیر قابل انکار است؛ به همین منظور روابط درون آن می بایست
ساماندهی شده باشد تا از هرگونه هرجومرج که سبب پایین آمدن سطح جامعه انسانی
است ،جلوگیری کند .در این میان نوع رابطه و رفتار فرزندان با والدین رخ نمودی
بسیار با اه میّت دارد .ازاینرو در قرآن کریم ،احترام به پدر و مادر همواره در کنار
عبودیت برای پروردگار یگانه مطرح شده است (بقره49 :؛ نساء93 :؛ انعام171 :؛
إسراء)29 :که این خود ،از تشریع حقوقی خاصّ برای آنان خبر می دهد .فقه و حقوق
که عهدهدار تنظیم روابط اجتماعی هستند ،متأثر از آیات و روایات صحیح و معتبر،
نسبت به این مسأله بیتفاوت نبوده و احکام و حقوق آنان را تبیین کردهاند .البته این
احکام به مناسبت های گوناگون بهصورت پراکنده ذکر شده و قاعده ای کلّی که بر
تمامی مصادیقش انطباق داشته باشد و دست فقیه و مقنّن را در بیان و استخراج
فروعات گوناگون مسأله باز بگذارد ،بنیان نهاده نشده است .با توجه به وجود فتاوای
فقها در حرمت آزار والدین و ادله نقلیای که متضمن وجوب اکرام و احترام به
والدین و حرمت تأذّی آنان است ،این سؤال خودنمایی میکند که آیا میتوان از
مجموع آنها قاعدهای کلّی استخراج و اصطیاد کرد بهگونهای که گویای حرمت
هرگونه آزار رساندن به والدین باشد و مقیّد به قید خاصّی نشود؟ تحقیق حاضر که به
روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش اساسی است ،ضمن بررسی دقیق
ادلّه و اقوال فقها ،به شناسایی و بنیان گذاری چنین قاعده ای که میتواند موسوم
ب ایذاءَ الوا ِّلدَینِّ فَهُ َو حَرامٌ» باشد ،اهتمام میورزد.
بهعنوان «کُلُّ ما یُسَبِّّ ُ
ذکر این نکته شایسته است که این قاعده با این عنوان در هیچ آیه یا روایتی وارد
نشده است؛ اما با عنایت به آیه تأفیف ،مجموعه روایاتی که داللت بر مذمت عقوق
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والدین دارند و نیز آیات و روایاتی که حکم به وجوب نیکی ،احترام و اکرام به
والدین می کنند ،می توان آن را قاعده ای اصطیادی برشمرد.

1

 -3مفهوم شناسي
 -3-3اذیّت
ی» (ابن منظور )25/14 :14114 ،به معنای آزردن (بستانی،
در لغت مصدر «أَذِّ َ
)95 :1957و ناراحتی های اندک و کوچک (فیروزآبادی )915/4 :1417 ،است .در
اصطالح نیز به رفتارهایی اطالق می شود که موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا
آسیب و آزردگی روحی ـ روانی گردد ،بدون آنکه عرفاً و اصطالحاً «ضربوجرح» به
شمار آیند (ایمانی.)40 :1942 ،
 -3-4احسان
احسان در لغت ضدّ بدی (ازهری )149/4 :1421 ،و در اصطالح به معنای نیکی
کردن به نیازمند و مرز آن سود رساندن نیکو به دیگری است (طوسى ،بی تا.)179/2 :
 -3-1برّ
این واژه در لغت ،ضدّ عقوق است (ابن درید35/1 :1144 ،؛ جوهری:1953 ،
ص ندارد؛ ولی در مواردی
 ) 744/2و در شرع و میان متشرّعه معنای اصطالحی خا ّ
موضوع حکم شرعی قرار گرفته است (مشکینی.)109 :1943 ،
 -3-2عقوق
مقصود از عقوق آزار رساندن ،ضدّ نیکی کردن (ابن منظور،)275/10 :1414 ،
ایذاء و بی احترامی و طغیان بر والدین (ابن اثیر )255/9 :1935 ،و بدی کردن به آنها
(فیاض ،بی تا )14/1 :است.

 .1مانند قاعده «اقامه الحدود الی االمام» (ذوالفقاری و نوبهار.)13 :1919 ،
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 -4حکم فقهي ایذاء و تحقیق در مسأله
 -4-3حکم فقهي ایذاء
از جمله مواردی که می تواند زمینه ساز آزار و اذیّت والدین شود ،مسأله عدم
اطاعت از آنها است .بیشتر فقها ،اطاعت از والدین را در صورتیکه با واجبات و
محرّمات الهی مخالف نباشد ،واجب دانستهاند .شهید اول که از این گروه است ،حکم
وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق را ذیل عنوان یک قاعده بیان نموده و به
مواردی از آن اشاره کرده است (عاملی ،بی تا .)43/2 :شهید ثانی نیز بر همین عقیده
است (شهید ثانی .)14/9 :1419 ،کاشف الغطاء هم اعتقاد دارد که بر اوامر صادره از
ی یا یکی از والدین وجوب مترتّب است
افراد مفترض الطاعه مانند شارع ،مولی ،ول ّ
(کاشف الغطاء .)177/1 :1422 ،از آنجایی که ایشان ،وجوب اطاعت از والدین را
اوالً ،در ردیف اطاعت از شارع آورده و ثانیاً ،مقیّد به چیزی نساخته ،معلوم میشود،
دیدگاه او وجوب اطاعت به طور مطلق است بهجز موارد مخالف با احکام شارع که با
دلیل خاص از عموم وجوب ،خارج شده اند .محقّق اردبیلی می نویسد« :عقل و نقل
داللت بر حرمت عقوق و وجوب پیروی از والدین دارند» (اردبیلی ،بی تا.)940 :
محقّق قمّی مدّعی اجماع بر وجوب اطاعت از والدین در غیر امر به معاصی و نهی از
واجبات است (قمّی .)240/1 :1419 ،فاضلین نراقی (نراقی ،بیتا257/2 :؛ نراقی:1919 ،
 ،)443طبرسی (طبرسی )391/3 :1952 ،و بشیر نجفی (نجفی )297 :1425 ،نیز حکم به
وجوب اطاعت مطلق دادهاند؛ بنابراین چنان چه فرزند از والدین اطاعت نداشته باشد،
کار آنها مصداق آزار والدین است .با توجه به فتوای این دسته از فقها ،صرفنظر از
اطالق و تقیید این حکم و گذشته از مستندات آن ،الزمه این حکم ،حرمت ایذاء
والدین است.
در مقابل برخی فقها به طور صریح متعرّض مسأله حرمت ایذاء والدین شدهاند .در
واقع معتقدند که دلیلی بر وجوب اطاعت از والدین وجود ندارد و آن چه هست،
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حرمت ایذاء والدین است .شهید اول مینویسد« :بر فرزند واجب است که از آزار
والدین  -هرچند اندک  -دست شویَد بهگونهای که هیچگاه به آنان آزار نرساند»
(شهید اول ،بی تا .)44/2 :صاحب جواهر نیز در بحث روزه فرزند ،به مناسبت می -
نویسد « :دلیلی که بر وجوب اطاعت از والدین داللت کند ،وجود ندارد تا زمانی که
فعل فرزند مستلزم ایذای والدین نباشد» (نجفی .)111/15 :1405 ،صاحب عروه در
بحث شرطیت اذن والد در انعقاد یمین معتقد است که جواز حلیّت و توقّف بر اذن در
مطلق یمین نیست؛ بلکه در مواردی است که  ...اطاعت والد حین امر یا نهی در آن
واجب باشد (طباطبائی یزدی .)444/2 :1401 ،محقّق عراقی در حاشیه این حکم می -
نویسد« :هرچند (وجوب اطاعت از والد) از جهت اقتضای مخالفت ایذای والد باشد؛
زیرا آن چه از آیه (تأفیف) ثابت است ،حرمت ایذای والدین است نه وجوب اطاعت
آن دو» (عراقی .) 294 :1417 ،محقّق نائینی در بحث امر والدین به نماز جماعت چنین
می نگارد « :أقوی آن است که نماز جماعت با دستور والدین نسبت به آن واجب نمی-
شود؛ زیرا دلیلی بر وجوب پیروی از والدین در این مورد در دسترس نیست؛ بلکه آن
چه مسلّم است ،حرام بودن ایذای آن دو به واسطه ضرب و شتم و  ...است (نائینی،
 .)974/2 :1411محقّق اصفهانی نیز همین دیدگاه را دارد (اصفهانی.)22 :1401 ،
 -4-4تحقیق در مسأله
با جستجو در آیات قرآن ،نمی توان آیه ای یافت که به اطاعت از والدین امر کرده
باشد و بتوان از آن وجوب اطاعت را استنباط نمود .بررسی جوامع روایی نشان میدهد
محدّثان بابی با نام «اطاعه الوالدین» یا «وجوب اطاعه الوالدین» نگشوده اند و هر آن چه
هست با نام «برّ الوالدین» تبویب شده است (مجلسی22/51 :1409 ،؛ کلینی:1421 ،
409/9؛ حرّ عاملی)445/21 :1401 ،؛ اما در همین باب «برّ الوالدین» دو روایت وجود
دارد که شایسته بررسی است:
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1ـ مردى خدمت پیامبر آمد و گفت« :اى رسول خدا! به من توصیه کنید .رسول
خدا فرمود :چیزى را شریک خدا قرار مده گر چه سوزانده و شکنجه شوی مگر این
که دلت به ایمان آرام باشد و از پدر و مادرت اطاعت کن و به آنان نیکى نما ،زنده
باشند یا مرده و اگر این دو به تو امر کردند که از خانواده و مالت بیرون آیى چنین
کن؛ چراکه این از ایمان است»( 1کلینی.)407/9 :1421 ،
همان گونه که مشاهده می شود در این روایت ،به فرمانبرداری از والدین دستور
داده شده است؛ اما روایت فوق از حیث سند ،ضعیف است؛ زیرا نام «خالد بن نافع
بجلی» جز در دو کتاب رجالی (شیخ طوسی201 :1425 ،؛ برقی )91 :1949 ،در هیچ
مأخذ رجالی دیگر نیامده و توثیقی نیز درباره وی وارد نشده است« .محمّد بن مروان»
نیز به دلیل اشتراک میان  12نفر مجهول می باشد (شوشتری 730/1 :1410 ،ـ .)733
از حیث متن و محتوا نیز قابل قبول نیست؛ چون روایت به دو بخش تقسیم میشود:
در بخش نخست ،نهی از شرک به خداوند ،وجوب اطاعت از والدین و نیکی به آنها
آمده است .در بخش دوم نیز وجوب اطاعت از والدین در امرشان به طالق و یا رها
کردن مال مورد تأکید قرار گرفته و از لوازم ایمان دانسته شده است .از آنجایی که
هیچ فقیهی نسبت به ذیل روایت ،نمیتواند ملتزم شود (نائینى ،)974/2 :1411 ،قاعدتاً
امکان التزام به بخش اول هم نخواهد بود؛ زیرا تفکیک در پذیرش قسمتی از یک
روایت و عدم پذیرش قسمت دیگری از روایت منطقاً و عقالً صحیح نیست (مروجی،
209/4 :1410؛ مکارم شیرازی،

)http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/86/870120؛

مخصوصاً این که احکام موجود در روایت مرتبط با هم هستند ،به گونهای که فقره

ی
 .1ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِّدِّ بْنِّ نَافِّعٍ الْ َبجَلِّیِّّ َعنْ مُحَمَّدِّ ْبنِّ مَرْوَان قَالَ :سَمِّعْتُ َأبَا عَبْدِّ ال َّلهِّ یَقُولُ« :إِّنَّ رَجُلًا أَتَى ال َّنبِّ َّ
ت إِّلَّا وَ قَ ْلبُکَ ُمطْمَ ِّئنٌّ بِّا ْلإِّیمَانَِّ ،و
صنِّی ،فَقَالَ :لَاتُشْ ِّرکْ بِّاللَّ ِّه شَیْئاًَ ،و إِّنْ حُ ِّّرقْتَ بِّالنَّا ِّر َو عُذِّّبْ َ
فَقَالَ :یَا رَسُو َل اللَّهِّ  ،أَوْ ِّ
ن
وَالِّدَیْکَ فَ َأطِّعْ ُهمَا وَ بَ َّرهُمَا حَ َّییْنِّ کَانَا أَوْ مَ ِّّیتَیْنِّ ،وَ إِّنْ أَمَرَاکَ أَنْ َتخْرُجَ مِّنْ أَ ْهلِّکَ وَ مَالِّکَ فَافْ َعلْ ،فَإِّنَّ ذلِّکَ مِّ َ
الْإِّیمَانِّ».
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پایانی روایت ،فرع بر عبارت «وَ وَالِّدَیْکَ فَأَطِّعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا  »...است .از سوی دیگر،
این روایت مشتمل بر اموری است که احدی از فقها به آن فتوا نداده است مثل این که
زن نمیتواند از مالش هبه کند یا صدقه بدهد .در هر صورت ،به نظر می رسد اگر در
یک روایت چندین حکم غیر متّحد الموضوع وجود داشته باشد و فقها نیز از برخی
اعراض نموده باشند ،میتوان گفت که باقی موارد بر حجیّت خود باقی هستند؛ ولی در
بحث ما ،فقره «إن أمراک أن تخرج  »...فرع برای فقره «و والدیک فاطعهما» است؛ از
اینرو ،اعراض از «ان امراک ان تخرج  »...با وجود بقای قبل از آن بر حجیّت خود،
ل از یکدیگر نیستند ،پس اگر «إن أمراک أن
خالف اصول اجتهادی است؛ زیرا مستق ّ
تخرج  »...خدشه دار شود ،سبب مخدوش شدن «و والدیک فاطعهما» نیز میشود.
یکی از فقها استدالل به این روایت را چنین رد کرده است« :در مورد این روایت
(طالق و  )...قطع ًا اطاعت واجب نیست و ناگزیر باید آن را حمل بر استحباب کرد و
تعلیل «فَإِّ َّن ذلِّکَ مِّنَ الْإِّیمَانِّ» مؤید و بلکه شاهد بر این برداشت است (حسینی روحانی،
 .)111/3 :1412به نظر می رسد این نحوه از اشکال وارد نیست؛ زیرا اوالً ،از کجای
تعلیل مذکور ،استحباب فهمیده میشود نه وجوب؟ ثانیاً ،در دین اسالم که تأکید
فراوان بر تشکیل خانواده شده ،چگونه میتوان پذیرفت که به راحتی به دستور یکی از
والدین ،طالق اتفاق افتد و مستحبّ نیز تلقّی گردد؟! در این صورت ،آیا بنایی برای
خانواده باقی می ماند؟! آیا این حکم مخالف با روح دین و مقاصد شریعت نیست؟!
بنابراین ،همان مفسدهای که بر حکم وجوب بار میشود بر استحباب هم بار خواهد
شد .پس همان طور که فقیه مذکور به درستی قائل به وجوب اطاعت از والدین در این
امر نشده ،نمیتواند به استحباب آن نیز قائل شود .از اینرو ،بهتر است گفته شود که
چون روایت قابلیّت تفکیک ندارد ،نمیتوان به آن عمل کرد.
2ـ درباره فرمایش خداوند« :به والدین نیکی کنید» از امام صادق پرسیدم مقصود از
احسان چیست؟ فرمود :احسان این است که با آنان نیک رفتار کنی و آنان را به
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زحمت ن یندازی که در مورد نیاز خود از تو درخـواستی بکنـند هرچـند ثروتـمند
باشند ،آیا خداوند نمیفرماید« :هرگز به (حقیقت) نیکوکارى نمىرسید مگر این که از
آن چه دوست مى دارید( ،در راه خدا) انفاق کنید» .راوی میگوید ،سپس امام صادق
فرمود :اما فرمایش خداوند« :هر گاه یکى از آن دو ،یا هر دوى آنها ،نزد تو به سن
پیرى رسند ،کمترین اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن!» ،مقصود این است
که اگر آن دو تو را آزار دادند ،به آنها افّ نگو و حتی اگر تو را زدند ،آنان را از خود
مران .مقصود از آیه «و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو» ،آن است که
اگر تو را زدند به آنان بگو :خداوند شما را ببخشد که این همان سخن لطیف و
بزرگوارانه است .درباره آیه «و بال هاى تواضع خویش را از محبّت و لطف ،در برابر
آنان فرود آر» ،این است که هیچگاه جز با نگاه رحمت و رأفت به آنان نگاه نکن و
صدا یت را روی صدای آنان بلند نکن و دستت را باالتر از دست آنها قرار نده و خود
را از آنان جلو نینداز»( 1کلینی.)409/9 :1421 ،
هرچند این روایت از حیث سند ،صحیح بوده؛ ولی هیچ داللتی بر وجوب اطاعت
از والدین ندارد .چنانکه واضح است امام در مقام بیان مصادیق احسان است و
«اطاعت» را از مصادیق آن به حساب نیاورده است؛ بنابراین ،دیدگاه فقهایی که وجوب

ن
ن بْنِّ َمحْبُوبٍ عَ ْ
ن إِّبْرَاهِّی َم عَنْ أَبِّیهِّ جَمِّیع ًا عَنِّ الْحَسَ ِّ
ن مُحَ َّمدِّ ْبنِّ عِّیسى وَ عَ ِّلیُّ بْ ُ
ن أَحْ َمدَ بْ ِّ
 .1مُحَ َّمدُ بْنُ َیحْیى عَ ْ
أَبِّی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِّ ال َّلهِّ َعنْ قَ ْولِّ ال َّلهِّ «وَ بِّالْوالِّدَیْنِّ إِّحْساناً» :مَا هذَا ا ْلإِّحْسَانُ؟ فَقَالَ« :الْإِّحْسَانُ أَنْ
حتَاجَانِّ إِّلَیْ ِّه وَ إِّنْ کَانَا مُسْتَغْنِّ َییْنِّ أَ َلیْسَ یَقُولُ ال َّلهُ« :لَنْ تَنالُوا
کلِّّفَهُمَا أَ ْن یَسْأَلَاکَ شَیْئاً مِّمَّا یَ ْ
صحْ َبتَ ُهمَا وَ أَ ْن لَاتُ َ
تُحْسِّنَ ُ
حبُّونَ» قَالَ :ثُمَّ قَا َل أَبُو عَ ْبدِّ ال َّلهَِّ :و أَمَّا قَ ْولُ اللَّهِّ « :إِّمَّا یَبْلُ َغنَّ عِّ ْن َدکَ الْکِّبَ َر أَحَ ُدهُما أَوْ کِّالهُما
الْبِّرَّ حَتَّى ُتنْفِّقُوا مِّمَّا تُ ِّ
ل لَهُما َقوْلًا
ل لَهُمَا ُأفٍّ َو لَا َتنْهَرْ ُهمَا إِّنْ ضَرَبَاکَ» قَالََ « :و قُ ْ
ک َفلَا تَقُ ْ
ضجَرَا َ
ف َو لَاتَ ْنهَرْهُما» قَالَ « :إِّنْ أَ ْ
ل لَهُما أُ ٍّ
فَال تَقُ ْ
ح ال ُّذلِّّ مِّنَ
ک مِّنْکَ قَ ْولٌ کَرِّیمٌ» قَالََ « :و اخْفِّضْ لَهُما جَنا َ
کمَا فَذلِّ َ
ل لَ ُهمَا غَفَرَ اللَّهُ لَ ُ
ک فَقُ ْ
کَرِّیماً» قَالَ« :إِّنْ ضَرَبَا َ
ق
صوْتَکَ فَ ْوقَ أَصْوَاتِّ ِّهمَا وَ لَا یَدَکَ فَوْ َ
الرَّحْمَةِّ» قَالَ« :لَا تَ ْملَأْ عَیْ َنیْکَ مِّنَ النَّظَرِّ إِّلَ ْی ِّهمَا إِّلَّا بِّرَحْمَةٍ وَ رِّ َّقةٍ وَ لَا تَرْفَعْ َ
أَیْدِّیهِّمَا وَ لَا تَقَ َّدمْ قُدَّامَ ُهمَا».

 265ــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  31ـ شماره  42ـ بهار و تابستان 3211

انجام دستورات والدین را مصداق نیکی دانستهاند (سبزوارى ،)901/1 :1401 ،صحیح
به نظر نمی رسد.
افزون بر نبودن تصریح در آیات و روایات ،برخالف نظر محقّق قمّی ،اجماعی هم
وجود ندارد؛ زیرا عدهای از فقها با وجوب اطاعت مخالفت کردهاند؛ از اینرو ،اجماع
ادّعایی به لحاظ صغروی قابل اثبات نیست .افزون بر آن ،با توجه به سخن برخی از
فقهای معتقد به وجوب اطاعت و از جمله خود ایشان و نیز تصریح برخی قائالن به عدم
ل «بما هی هی» واجب
وجوب ،معلوم میشود که آنان اطاعت را با یک عنوان مستق ّ
نمی دانند؛ بلکه به دلیل منجرّ شدن ترک آن به عقوق و یا ایذای والدین حکم به
وجوبش دادهاند که معنای آن این است در فرضی که ترکش به عقوق و ایذاء
نینجامد ،انجامش واجب نخواهد بود که البته همین مرزبندی نیز بدون دلیل است؛
بدین م عنی که در هیچ آیه یا روایتی نیامده است که اطاعت واجب نیست جز در
موردی که منجرّ به ایذاء شود .از دیگر سو ،اجماع ادّعایی ،مدرکی یا دستکم
محتمل المدرک بوده که این گونه اجماع نیز فاقد حجّیت است (قمّی492/2 :1490 ،؛
نراقی517 :1415 ،؛ نائینى.)141/9 :1953 ،
بناب راین دلیلی که بتوان از آن حکم وجوب اطاعت از والدین را دریافت ،وجود
ندارد و مرزبندی و تعیین حدود برای وجوب اطاعت نیز فاقد دلیل است و با این
حساب می توان حکم به عدم وجوب اطاعت از والدین نمود و چنان چه فرزند با
وجود قصد آزار ،از دستورات والدین سرپیچی نماید ،از باب حرمت ایذاء قصدی
می توان حکم به حرمت فعل او نمود ،در غیر این صورت حکم حرمت شامل افعال او
نمی شود.
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 -1گستره «ایذاء»
از بنیادیترین مباحثی که در شکلگیری قاعده میتوان مطرح کرد این است که
آیا مطلق ایذاء حرام است؟ به دیگر سخن آیا هر کاری که فرزند انجام دهد و سبب
آزار والدین شود ،محکوم به حرمت است یا این که فقط آزار مقرون به قصد تأذّی
حرام خواهد بود؟
از باب مقدمه باید گفت که ترکیب فعل حرام و قصد به سه صورت قابل تصوّر
است :الف) عنوان حرام فقط منطبق بر فعل باشد؛ مثل نمازی که برای اذیّت کردن
باشد؛ زیرا اذیّت کردنی که حرام است به واسطه فعل قوام مییابد و قصد ،هیچ دخالتی
در حصول آن ندارد .ب) قصد در حصول عنوان محرّم دخیل باشد؛ مانند نمازی که
برای توهین مؤمن اقامه گردد؛ زیرا توهین همانند تعظیم  -فی الجمله  -از اموری است
که به واسطه قصد قوام مییابد .ج) موردی که حرمت فقط بهواسطه قصد قوام می-
یابد؛ مانند کاری که به قصد ایذاء و آزار مؤمن انجام شود با این که در واقع مصداق
ایذاء نیست .در این صورت ،مسأله از افراد تجرّی بوده و بدان سبب که حرمت تجرّی
از جهت قصد و اراده حرام است نه از جهت فعل متجرّی به ،از حیث قصد ،حرمت می
یابد (حائری یزدی.)714/9 :1423 ،
با این مقدّمه کوتاه میتوان حرمت ایذای والدین را در قسم سوم جای داد؛ یعنی
ایذاء در زمره کارهایی است که قصد در آن موضوعیّت داشته و به عبارت فنّی از
«عناوین قصدیه» است که مانند انشائیات و عبادات ،وجودش متوقّف بر احراز قصد
خاصّ است (شیرازی291 /4 :1425 ،؛ بروجردی.)123 :1411 ،
در فقه موارد بسیاری وجود دارد که به خودی خود دارای حرمت نبوده؛ ولی چون
فاعل بهقصد ایذاء آن کار را انجام میدهد ،مشمول حکم حرمت میشود .از آن جمله
است:
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 -1اگر فرد بهقصد اذیّت کردن مادر خود ،به دیدار زن پدر خود برود ،کار حرامی
انجام داده است؛ زیرا قصد ایذاء جایز نیست (خوئی.)904/9 :1413 ،
 -2اگر به واسطة شیر دادن حقّ شوهر از بین نرود ،زن مىتواند بدون اجازۀ
شوهرش بچه شخص دیگرى را شیر بدهد و جایز نیست بدون هدف عقالیى یا بهقصد
اذیت مؤمن بچه اى را شیر کامل دهد که به واسطة آن شیر دادن به آن بچه ،همسرى
به شوهر خود حرام شود؛ مگر آن که زوجین به این امر راضى باشند ،لذا جایز نیست
مادربزرگ بدون غرض عقالیى یا براى اذیت دختر یا دامادش فرزند آنها را شیر کامل
دهد؛ مگر آن که آنها راضى باشند (شبیری زنجانی.)740 :1490 ،
 -9ساختن منازل بلند و چندطبقه اگر چه مانع آفتاب و مهتاب و هوا باشد مانعى
ندارد .یا خانهاش را محل دباغى یا نانوایى  -مثالً  -قرار دهد؛ اگرچه همسایه از بو و
دود آن در اذیت باشد در صورتى که بهقصد اذیت دادن او نباشد (اصفهانی:1919 ،
103/9؛ خمینی ،بی تا.)209/2 :
 -4اشعار غیر مشتمل بر غناى محرّم ،محکوم است خواندن آنها به حلّیت ،اگر
مشتمل بر محرّم مفادى نباشد ،مثل دروغ حرام یا هجاى غیر مستحق از مؤمنین یا
تشبیب و تفضیح زن معروفه مؤمنه غیر محلّله یا غالم یا ایذاى مؤمنین به هر نحو غیر
مشروع باشد (بهجت.)205/7 :1423 ،
 -7تقطیع سخنان دیگران متناسب با هدف خود و نشر آنها در فضای مجازی به
طوری که موجب برداشت اشتباه مخاطبان و سبب هتک شخصیت افراد شود ،چنان چه
مستلزم کذب باشد حرام است .در غیر این صورت نیز اگر سبب هتک یا ایذای
گوینده باشد یا موجب

شود ضرری به او برسد ،جایز نیست

(.)http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486&QID=2248

با این توضیح و نمونهها روشن میشود که مطلق تأذّی حرام نیست؛ چراکه شاید
فرزند کاری انجام دهد که ذات ًا آزار دهنده نباشد؛ ولی به دلیلی والدین از انجام آن
ناراحت و اذیّت شوند؛ اما افعالی که ذات ًا آزار دهنده هستند ،حرمت آنها نسبت به همه
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افراد به ویژه والدین محفوظ بوده و افعالی را که فرزند به قصد آزار آنها انجام می -
دهد ،به دلیل قصدی بودن آن مشمول حکم حرمت میشود.

2ـ مستندات قاعده
 -2-3آیات
در این خصوص ،سه دسته آیه وجود دارد که عبارتند از:
اول -آیه تأفیف :خداوند در قرآن می فرماید« :فال تقل لهما أفّ :به آنان اُفّ
مگوى» (إسراء .)29 :این آیه از «افّ» گفتن نسبت به والدین نهی کرده و نهی یا
حقیقت در تحریم است (عاملی ،بی تا10 :؛ قمّی )953/1 :1490 ،و یا طبق نظر مشهور،
ظهور در حرمت دارد (مظفّر141/1 :1490 ،؛ موسوی بجنوردی )111/2 :1940 ،که با
توجه به حجیّت ظواهر (آخوند خراسانی241 :1401 ،؛ نائینى )11/2 :1972 ،نتیجهاش،
حرمت تأفیف خواهد بود« .افّ» صدایى است که هنگام اظهار کراهت یا درد از دهان
انسان بیرون مىآید (جمعی از پژوهشگران )744/1 :1423 ،و کمترین حدّ اهانت
محسوب میشود .از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده است« :کمترین عقوق( ،واژه)
افّ است و اگر خداوند چیزی کمتر از آن می دانست ،هر آینه از آن نهی میکرد»

1

(کلینی .)39/4 :1421 ،در هر صورت ،مطابق این آیه ،هرگونه آزار رساندن به پدر و
ف حرام است (نجفی )24/21 :1405 ،و این از راه مفهوم موافق
مادر هرچند با گفتن ا ّ

2

و قیاس اولویّت فهمیده میشود؛ زیرا مستفاد از منطوق آیه «به آنان اُفّ مگوى» حرمت
«افّ» گفتن به والدین است و وقتیکه «افّ» گفتن که کمترین حدّ ایذاء است حرام

حدِّیدِّ بْنِّ حَکِّیمٍ عَنْ أَبِّی عَ ْبدِّاللَّ ِّه
 .1مُحَ َّمدُ بْنُ یَحْیى ،عَنْ أَحْ َمدَ بْنِّ ُمحَ َّمدِّ بْنِّ عِّیسى  ،عَنْ مُحَ َّمدِّ بْنِّ سِّنَانٍ ،عَنْ َ
ف وَ َلوْ عَلِّمَ ال َّلهُ َشیْئاً َأهْ َونَ مِّنْهُ لَنَهى عَ ْنهُ.
قَالَ:أَدْنَى الْعُقُوقِّ أُ ٍّ
 .2احکامی که در مورد آنها حکم منصوصی وجود ندارد ،حکم آنها را میتوان از طریق مفهوم موافق ثابت
نمود و این روش از داللت منطوقی رساتر است (ر ک :عالمه حلّی177 :1411 ،؛ خاتونآبادی.)439/1 :1411 ،
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باشد ،به طریق اولی ،سبّ ،فحاشی ،زدن ،بدرفتاری و  ...حرام خواهد بود (رک:
اردبیلی974/12 :1409 ،؛ موسوی گلپایگانی104/9 :1412 ،؛ جعفری.)14 :1411 ،
دوم -آیات احسان :نیکی به پدر و مادر از اشرف سعادات و افضل قربات است و
در آیات بسیار و اخبار بیشمار امر و ترغیب به آن شده است (نراقی )444 :1919 ،که
در ذیل به برخی از آنها اشاره می رود:
الف« -و [یاد کنید] زمانى که از بنىاسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و
به پدر و مادر نیکی کنید»( 1بقره.)49 :
ب « -و خدا را بپرستید و چیزى را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی
کنید»( 2نساء.)93 :
ج « -این که چیزى را شریک او قرار مدهید و به پدر و مادر نیکى کنید»( 9انعام:
.)171
د« -و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر
نیکى کنید»( 4إسراء.)29 :
هـ « -انسان را درباره پدر و مادرش به نیکى کردن سفارش کردیم .مادرش او را با
تحمّل مشقّت باردار شد و او را با رنج و زحمت زائید و دوران باردارى و باز گرفتنش
از شیر سى ماه است تا وقتی که به رشد و نیرومندى برسد»( 7احقاف.)17 :
این آیات به دو طریق بر حرمت ایذای والدین داللت میکنند1 :ـ قیاس اولویّت:
طبق آیات مذکور ،احسان به والدین واجب است و ترک احسان ،حرام؛ زیرا اصولیان
بدون هیچ اختالفی ،امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ عامش می دانند (حائرى:1404 ،
 .1إِّذْ أَخَذْنا میثاقَ بَنی إِّسْرائیلَ ال تَعْ ُبدُونَ ِّإالَّ اللَّ َه وَ بِّالْوالِّدَیْنِّ إِّحْساناً.
 .2وَ اعْ ُبدُوا ال َّلهَ وَ ال تُشْرِّکُوا ِّبهِّ َشیْئاً َو بِّالْوا ِّلدَیْنِّ إِّحْساناً.
 .9أَلّا تُشْرِّکُوا بِّهِّ َشیْئاً وَ بِّالْوالِّدَیْنِّ إِّحْساناً.
ک أَالَّ تَ ْعبُدُوا إِّالَّ إِّیَّا ُه وَ بِّالْوالِّ َدیْنِّ إِّحْساناً.
 .4وَ قَضى رَبُّ َ
 .7وَ َوصَّیْنَا الْإِّنْسانَ بِّوالِّدَیْ ِّه إِّحْساناً حَمَلَ ْتهُ أُ ُّمهُ کُرْهاً وَ وَضَعَ ْتهُ کُرْهاً وَ حَمْ ُلهُ وَ فِّصا ُلهُ ثَالثُونَ شَهْراً حَ ّتَى إِّذا بَ َلََ أَ ُشدَّهُ.
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12؛ عاملی ،بی تا39 :؛ نائینی902/1 :1953 ،؛ قمّی )221/1 :1490 ،و در اینجا ترک
احسان ،ضد عامِّّ امر به احسان محسوب میشود و در نتیجه ،حرام است .وقتیکه ترک
احسان به والدین حرام باشد ،به طریق أولی اذیّت کردن آنان حرام خواهد بود2 .ـ
اقتضا یا عدم آن در ضدّ خاص ،به شکل اولویت مبتنی بر قول به اقتضا و عدم آن در
ضدّ عام است ،با توجه به این اصل ،اذیت کردن و آزار رساندن به آنان که ضدّ خاص
احسان محسوب میشود ،منهی عنه و حرام است .در نتیجه ،هرگونه فعل و سخنی که
سببساز ایذای والدین شود ،حکمی جز حرمت ندارد.
سوم -آیه شکر والدین :خداوند فرموده است« :و ما انسان را درباره پدر و مادرش
سفارش کردیم  -مادرش او را حمل کرد ،در حالى که هر روز ناتوان تر مى شد( ،و
شیر دادن) و از شیر گرفتنش در دو سال است ـ که براى من و پدر و مادرت
سپاسگزار ،که بازگشت (همه) فقط به سوى من است»( 1لقمان.)14 :
مستفاد از این آیه ،شکرگزاری نسبت به خداوند که منعم علی االطالق است و نیز
پدر و مادر واجب است .از سوی دیگر وقتی شکرگزاری واجب باشد ،کفران نعمت
حرام خواهد بود و یکی از موارد کفران نعمت ،آزار و اذیت والدین است (ر ک :حرّ
عاملی.)901/13 :1401 ،
 -2-4روایات
 -2-4-3روایات برّ
احادیث متعدّدی دالّ بر وجوب برّ و نیکی به والدین وارد شدهاند که به چند مورد
از آنها اشاره میشود:
الف -جابر میگوید :شنیدم مردى به امام صادق مىگوید :من پدر و مادرى دارم
که مخالف هستند (شیعه نیستند) حضرت فرمود :به آن دو نیکى کن همانگونه که به
مسلمانانى که والیت ما را دارند نیکى مىکنى» (حرّ عاملی.)410/21 :1401 ،
ی الْمَصِّیرُ.
ن أَنِّ اشْکُرْ لِّی َو لِّوالِّدَیْکَ إِّلَ َّ
ن وَ فِّصالُهُ فِّی عامَیْ ِّ
 .1وَ َوصَّیْنَا الْإِّنْسانَ بِّوالِّدَیْ ِّه حَمَلَ ْتهُ أُمُّ ُه وَهْناً عَلى وَهْ ٍ
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ب -امام رضا فرمودهاند« :نیکی به پدر و مادر واجب است؛ اگرچه مشرک باشند»
(همان.)177/13 ،
ج -امام باقر فرموده است« :سه چیز است که هیچکس نسبت به آنها معذور نیست:
پرداخت امانت به نیکوکار و تبهکار ،وفاى به پیمان نسبت به نیکوکار و تبهکار و نیکى
به پدر و مادر ،خواه نیکوکار باشند یا تبهکار» (کلینی.)419/9 :1421 ،
د -حضرت فاطمه (س) در خطبهای که دارد ،فرموده است« :خداوند نیکی به پدر
و مادر را به منظور حفظ از غضب و خشم واجب کرد» (ابن بابویه.)244/1 :1947 ،
از ای ن روایات نیز به همان دو طریقی که در باره آیات احسان گفته شد (یعنی از
قیاس اولویت و اقتضای امر به شیء ،نهی از ضدّ خاص) ،حرمت ایذای والدین فهمیده
می شود؛ بنابراین مطابق این احادیث هرگونه رفتار و گفتار و عملی که سبب ایذای
آنان شود ،حرام است.
 -2-4-4روایات عقوق
یکی از گناهان کبیره؛ بلکه از اکبر کبائر ،عقوق والدین است و روایات مستفیضه-
ای 1در این خصوص وارد شده است (نجفی .)24/21 :1405 ،برای نمونه به تعدادی از
آنها اشاره میشود:
الف -پیامبر میفرماید« :خشنودی خداوند در خشنودی والدین و ناراحتی او در
ناراحتی آن دو است» (بروجردی.)443/23 :1943 ،
ب -امام صادق فرموده است« :عقوق والدین از گناهان کبیره است؛ چون خداوند
عاق والدین را معصیتکار و بدبخت قرار داده است» (حرّ عاملی.)924/17 :1401 ،
ج -محمدبن مسلم در ضمن حدیثی مفصل میگوید ،از امام صادق سؤال کردم:
«کدام چیز از گناهان کبیره است؟ فرمود :بزرگترین گناهان کبیره عبارتاند از:

 .1شاید بتوان به علّت کثرت آنها ،روایات دالّ بر حرمت عقوق را متواتر دانست (حرّ عاملی:1401 ،
914/17ـ924 ،922ـ.)992
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شرک به خدا و عقوق والدین» (حرّ عاملی .)990/17 :1401 ،مطابق این روایت و
برخی روایات دیگر (همان 911/17 ،و  ،)923عقوق والدین نهتنها کبیره؛ بلکه از اکبر
کبائر محسوب می شود.
د -محمد بن سنان میگوید :امام رضا در پاسخ سؤاالت او به وی چنین نوشته
است« :خداوند عقوق والدین را حرام کرد؛ چون در عقوق ،خروج از تعظیم خداوند و
تعظیم پدر و مادر است و نیز کفر نعمت و ابطال سپاسگزارى کردن است و نیز در
عقوق والدین چیزى است که موجب کمى نسل و منقطع شدن آن مىگردد؛ چون در
عقوق ،کم شدن تعظیم پدر و مادر و کم شدن معرفت به حقوق این دو است و نیز قطع
رحم و بى رغبت شدن پدر و مادر در داشتن فرزند و نیز ترک پرورش فرزند است؛
چون فرزند نیکى به پدر و مادر را رها ساخته است» (حرّ عاملی21 :1401 ،و.)702
این روایات بهروشنی بر حرمت «عقوق والدین» داللت دارند و با توجه به اینکه
مراد از عقوق ،هر گفتار و عملی است که والدین به وسیله آن اذیت شوند (ابوجیب،
 ،)274 :1404هرگونه امری که سبب ایذای والدین شود ،حرام خواهد بود.
 -2-1دلیل عقلي
لزوم شکر منعم امری عقلی است .وقتی انسان عاقل در آفرینش خود اندیشه کند،
نشانههای نعمت را بر خود آشکار مییابد و خرد او حکم به وجوب شکر منعم میکند
(بحرانی .)21 :1403 ،عقل حکم میکند که انسان در برابر هر کس که به او نعمتی
داده یا خدمتی نموده ،بیتفاوت نباشد و بهگونهای از او تشکّر کند وگرنه ازطرف عقل
خود مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت (علیمحمّدی و نظرپور .)422 :1913 ،شکر
منـعم گونه هایی دارد که یکی از آنها حرمت گزاری به والدین است؛ زیرا والدین
واسطه و وسیله افاضه وجود به فرزند بوده و از جان و مال خود برای پرورش او مایه
نهاده و برای تکامل و تربیت او در راستای نیل به مقام انسانیت از هیچ تالشی
فروگذاری نکرده و در راه طوالنی تربیت و محافظت همهجانبه از فرزند ،هر سختی و
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رنج و خستگی را متحمّل شده و تنگی و گرفتاری فراوان برای آسایش روحی و
جسمی فرزند بر خود هموار نمودند .الزمه حرمت گذاری به والدین و شکر آنان،
ترک اذیت و آزار نسبت به آنها است؛ بنابراین ،بهحکم عقل مستقل ،هر گونه ایذای
حکَمَ بِّ ِّه
کمَ بِّهِّ العَقلُ َ
والدین حرام است و از آنجایی که اصولیان گفتهاند «کُلَّما حَ َ
الشَّرعُ» (نائینی30/9 :1953 ،؛ سبزواری ،بی تا )41/2 :از نظر شرع نیز هر امری که سبب
ایذای والدین شود ،حرام است.

 -5موارد تطبیق قاعده
برای قاعده حرمت ایذاء قصدی والدین میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف :چنان چه روزه مستحبّی فرزند سبب آزار و اذیّت والدین شود ،حرام خواهد
بود (محقّق حلّی51/1 :1414 ،؛ عالمه حلّی901/1 :1410 ،؛ همو34 :1411 ،؛ عاملی،
249/1 :1415؛ بحرانی209/19 :1407 ،؛ کاشف الغطاء ،بی تا105 :؛ آملی:1940 ،
10/1؛ سبزواری971/10 :1419 ،؛ حسینی شیرازی .)42 :1425 ،محقّق نراقی در تقریب
این حکم می نویسد :نیکی به و الدین واجب و عقوق و قطع رحم از آن دو حرام می-
باشد و سبب حرام نیز حرام است (نراقی.)709/10 :1417 ،
ب :مسافرت غیر ضروری فرزند تا زمانی که موجب اذیّت والدین شود ،حرام
خواهد بود (موسوی گلپایگانی45 :1910 ،؛ مدرّسی یزدی979 :1410 ،؛ مرعشی،
214/1 :1403؛ خوئی101/20 :1414 ،؛ سبزواری159/1 :1419 ،؛ حسینی شیرازی ،بی
تا40/9 ،:؛ تبریزی94/1 :1429 ،؛ شیرازی ،بی تا.)921 :
ج :اگر فرزند بدون اذن پدر روزه مستحبّی بگیرد و در اواسط روز ،پدر او را نهی
کند ،اگر ترک افطار سبب آزار و اذیّت پدر میشود ،افطار کردن بر فرزند واجب
است (شبیری زنجانی955 :1424 ،؛ اراکی.)901/1 :1414 ،
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د :حجّ مستحبّی که باعث آزار و اذیّت والدین شود ،جایز نیست (مدنی کاشانی،
91/1 :1411؛ نجفی297/15 :1405 ،؛ خوئی.)91/1 :1413 ،
د :متعلّق نذر اگر سبب اذیّت والدین شود ،سبب انحالل نذر میشود؛ زیرا در
متعلّق نذر رجحان حین وفا معتبر و مالک است؛ البته نه از جهت منع والدین؛ بلکه به
خاطر عنوان اذیّت آن دو که از آن نهی شده است (إسراء)27 :؛ بنابراین وقتی روزه
مایه آزار والدین باشد ،نذر آن از سوی فرزند ،رجحانی نخواهد داشت و صحیح
نیست (مدنی کاشانی91/2 :1411 ،؛ تبریزی.)115/4 :1425 ،
ه :در شهادت فرزند علیه پدر میان فقها اختالفنظر وجود داشته و مشهور آن را
مسموع ندانستهاند (شیخ مفید523 :1419 ،؛ ابن برّاج774/2 :1403 ،؛ سلّار:1404 ،
 )292و برخی البته آن را درست دانستهاند (شریف مرتضی413 :1417 ،؛ ابن فهد
حلّی944 :1410 ،؛ عاملی .)192/2 :1415 ،فخرالمحققّین معتقد است که عالمه حلّی
دلیل عدم مسموعیّت را قرار گرفتن پدر در مظنّه تکذیب و آزار میداند که البته آزار
وی طبق آیه تأفیف (إسراء )29 :منهیّ است (فخرالمحقّقین.)425/4 :1945 ،
و :اعتکاف فرزند اگر سبب ایذای والدین شود ،به خاطر حرمت ایذاء حرام خواهد
بود و تفاوتی میان پدر و مادر نیست؛ بلکه حرمت ایذاء مادر اشدّ و آکد از پدر
است(آملی141/1 :1940 ،؛ تبریزی ،بی تا297 :؛ خمینی ،بیتا903/1 :؛ حسینی
روحانی.)471/4 :1412 ،
ز :در صورت منع والدین از جهاد رفتن فرزند ،اگر جهاد واجب عینی بر فرزند
باشد ،باید برود و منع آنها بیاثر است؛ اما اگر کفایی بود ،اگر رفتن به جهاد سبب
ایذای آنها شود ،رفتن به جهاد جایز نیست (خوئی935/1 :1410 ،؛ وحید خراسانی،
.)419/2 :1424
ح :نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است (عالمه حلّی937/4 :1412 ،؛ خمینی،
بیتا ) 920/2 :و ترک یا اهمال در ادای نفقه آنها بدون هرگونه عذر شرعی از سوی
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فرزند و وجود نیاز از سوی والدین جایز نیست(تبریزی)237/7 :1425 ،؛ زیرا این کار
سبب آزار به آن دو میشود.
ج مستحبّی اذن والدین شرط است یا خیر ،اختالف وجود
ط :در این که در ح ّ
دارد :برخی (شهید ثانی123/2 :1419 ،؛ بحرانی )33/14 :1407 ،اذن را شرط دانسته و
برخی نیز بدان معتقد نیستند (نجفی297/15 :1404 ،؛ طباطبائی یزدی)422/2 :1401 ،؛
البته گروهی که معتقد به عدم شرطیت اذن هستند ،بر آنند که اگر حجّ رفتن مستلزم
ج جایز نخواهد بود (نجفی:1404 ،
سفری باشد که باعث ایذای والدین شود ،انجام ح ّ
297/15؛ خوئی.)91/1 :1413 ،
ی :ایذای والدین در زمره عقوق است و چنان که گفته شد ،عقوق از گناهان
کبیره است ،بنابراین قادح عدالت بوده و در ابواب گوناگون فقه که عدالت شرطیت
دارد ،میتواند مطمح نظر قرار گیرد؛ زیرا فقها در تعریف عدالت گفتهاند :ملکهای
نفسانی است که فرد را بر مالزمت و همراهی تقوا و مروّت بر میانگیزاند (موسوی
عاملی35/4 :1411 ،؛ اردبیلی971/2 :1409 ،؛ حائری )247/4 :1414 ،و از آنجایی که
تقوا نیز با پرهیز از گناه کبیره و پافشاری نکردن در انجام گناه صغیره محقّق میشود
(موسوی عاملی35/4 :1411 ،؛ خمینی ،بی تا ،)254/1 :ایذاء والدین به عنوان یک گناه
کبیره ،مخلّ به عدالت خواهد بود.
بنابراین در بسیاری از ابواب فقه که عدالت شرط است ،اگر فرد مرتکب ایذای
والدین شده باشد و توبه نکرده یا مورد عفو والدین قرار نگرفته باشد ،فعالیت آن فرد
در آن سمت یا عنوان فقهی جایز نیست .برای نمونه در باب گواه واقع شدن (نجفی،
 ،)27/41 :1404امام جماعت بودن (همان ،)257/19 :امام جمعه بودن (موسوی عاملی،
 ،)33/4 :1411قضاوت (عالمه حلّی194/2 :1410 ،؛ حائری ،بیتا ،)317 :مرجعیت
تقلید (محقّق حلّی )251 :1429 ،و همه امور مربوط به مجتهد (کاشف الغطاء:1917 ،
 ) 149/2ایذای والدین توسط صاحب این مناسب قادح عدالت بوده و گواهی او
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مسموع نیست و نمی توان به او اقتدا نمود ،در مقام قضاوت حکمش نافذ نیست و نمی
توان از او در مسائل شرعی تقلید نمود.

6ـ گستره قاعده و استثنائات آن
آزار دادن والدین شامل همه مصادیق آن مانند گفتار و کردار میشود و از این
حیث ،جنبه عمومی دارد که البته با احراز قصد میتوان آن را مشمول حکم حرمت
دانست .با این حال قاعده حرمت ایذای والدین با همه عمومیتی که دارد ،دارای
چندین استتثناء است:
الف :در احکام وجوب و حرمت چنانچه والدین از انجام آنها توسط فرزند
ناراحت و اذیّت شوند ،این فرض از تحت عموم قاعده خارج است؛ زیرا اگر فرزند به
دلیل جلوگیری از آزار آنها ،اقدام به ترک (در صورت وجوب) یا فعل (در صورت
حرمت) نماید ،این مسأله منجر به هتک حریم موال (خداوند) میشود که هیچ کس
نمی تواند در برابر اوامر و نواهی او پایداری کند .برای نمونه منع والدین درباره جهاد
عینی (نجفی )24/21 :1405 ،یا منع آنان از روزه روز سوم اعتکاف (طباطبائی یزدی،
 )133/2 :1401یا منع از سفر برای حجّ واجب (سبحانی )45/1 :1424 ،بی اثر است؛
ق» میتوان فهمید که اطاعت والدین در
ق فی مَعصی ِّه الخال ِّ
زیرا از قاعده «ال طاع َه لِّمَخلو ٍ
این فرض چون متضمّن انجام معصیت الهی است ،واجب نخواهد بود (رک:
علیمحمّدی و نظرپور.)424 :1913 ،
ب :هر کاری که سبب آزار والدین شود ولی فرزند قصد ایذاء نداشته باشد ،حکم
قاعده شامل آن نمی شود .به دیگر سخن ،قلمرو قاعده ،مطلق تأذّی را شامل نشده و
تنها ایذاء را  -که از عناوین قصدیّه است  -شامل میشود .بنابراین اگر ایذاء نسبت به
والدین باشد؛ مانند زدن و هتک حرمت آنها ،بی تردید حکم قاعده شامل آن میشود؛
ولی اگر فرزند کاری انجام دهد که از امورات زندگی خود او است و صالح زندگی
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دنیوی و اخروی خود را در انجام یا ترک آن میبیند و از انجام یا ترک آن قصد
ایذای والدین را نداشته باشد ،نمیتوان فعل او را مشمول حرمت قاعده دانست؛ مانند
این که فرزند قصد ازدواج با فردی را دارد که والدین از این تصمیم آزار میبینند ،در
این صورت اگر فرزند قصد آزار آنها را نداشته باشد و صالح زندگی خود را در
زندگی با آن فرد بداند ،دلیلی که بایستی از آنان پیروی نماید ،وجود ندارد (خوئی،
954/22 :1414؛ سبحانی44/1 :1424 ،؛ حسینی روحانی41/1 :1411 ،؛ اشتهاردی،
.)74/24 :1415
ق باشد و سبب ناراحتی والدین شود ،از تحت عموم قاعده
ج :ا یذاء اگر به ح ّ
خارج است؛ زیرا مصداق عقوق نیست؛ مانند شهادت دادن علیه والدین بنا بر قول
کسانی که آن را صحیح میدانند (رک :ابن فهد حلّی944 :1410 ،؛ شهید اول:1415 ،
192/2؛ شریف مرتضی.)413 :1417 ،

4ـ حکم تعارض قاعده با دیگر قواعد
 -4-3تقدّم قواعد «ال ضرر» و «ال حرج» بر قاعده حرمت ایذاء
در صورتی که فرزند کاری انجام دهد که برای والدین خوشایند نیست یا اینکه
والدین انجام کاری را از فرزند میطلبند که مصداق ضرر یا حرج میباشد؛ مانند اینکه
بگویند همسرت را طالق بده یا مالت را رها کن یا با فالن فرد ازدواج نکن و  ...و
فرزند نیز با انجام و اصرار در آن کارها قصد ایذاء نداشته و عدم انجام آن کارها
مصداق عقوق نباشد ،قاعده «ال ضرر» یا «ال حرج»  -حسب مورد  -بر قاعده «کُلُّ ما
یُسَبِّّبُ ایذاءَ الوالِّدَینِّ َفهُ َو حَرامٌ» مقدّم شده و سبب میشود تا قاعده مزبور مجال جریان
نیابد؛ به این دلیل که این دو قاعده بر سایر قواعد و ادلّه ،حکومت دارند (آشتیانی،
 294/3 :1421و 249؛ موسوی بجنوردی.)299 - 291/1 :1411 ،
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 -4-4تعارض با قاعده «ال طاعهَ لِمَخلوقٍ في مَعصیهِ الخالقِ»
ق» آن است که اگر یکی
مقصود از قاعده فقهی «ال طاعهَ لِّمَخلوقٍ فی مَعصیهِّ الخال ِّ
از مخلوقات ،فردی را به کاری امر ،نهی ،تشویق یا ترغیب نماید و آن فعل یا ترک
فعل از سوی او مـوجب ارتکاب معاصی باشد ،اطاعت و پیروی از دستور وی الزم
نیست و میبایست از خواسته او سر باز زد (علیمحمّدی و نظرپور1913 ،ش .)424 :با
این توضیح ،اگر والدین فرزند را به انجام حرام دستور دهند یا از انجام واجبی منع
کنند و از سوی دیگر ،فرزند مطابق خواسته آنان عمل نکند و این کار فرزند سبب
رنجش خاطر و آزار آنها شود ،مبتنی بر قاعده «ال طاعهَ لِّمَخلوقٍ فی مَعصیهِّ الخالقِّ»
نب اید خواسته آنها را انجام دهد؛ بلکه مخالفت با آنان در این زمینه واجب است .در این
صورت قاعده حرمت ایذای والدین مجال جریان نخواهد یافت و قاعده «ال طاعه» بر
آن تقدّم خواهد داشت.

نتیجهگیری
از آن چه بیان شد ،نتایج زیر به دست میآید:
ب ایذاءَ الوالِّدَینِّ َفهُ َو حَرامٌ» ،گزارهای کلّی
ل ما یُسَبِّّ ُ
 -1با توجه به این که گزاره «کُ ُّ
است ،با تبیینی که از آن صورت گرفت ،میتوان از آن بهعنوان کبری و یک قاعده
مسلّم فقهی در روند استنباط بهره برد.
ن فَ ُهوَ حَرامٌ» در ابواب گوناگون فقه قابل
ب ایذاءَ الوالِّدَی ِّ
ل ما یُ َسبِّّ ُ
 -2مفاد قاعده «کُ ُّ
استناد و مجال جریان خواهد یافت.
 -9گستره قاعده ،مطلق آزار والدین را شامل نمیشود؛ بلکه از عناوین مقرون
بهقصد بوده و ایذاء قصدی مشمول حکم حرمت خواهد بود.
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 -4ایذاء غیر مقرون بهقصد ،ایذاء به حقّ و ایذاء در صورت مخالفت خواسته
والدین مبنی بر ترک واجبات و انجام محرّمات از مه ّم ترین استثنائات وارد بر این
قاعده هستند.
 -7این قاعده در مقام معارضه با قواعد «ال ضرر»« ،ال حرج» و «ال طاعه» دست
پائین را داشته و قواعد مذکور بر قاعده «کُلُّ ما یُسَبِّّبُ ایذاءَ الوالِّدَینِّ فَهُوَ حَرا ٌم» تقدّم
خواهند داشت.
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 برقی ،احمد ( ،)1949طبقات الرجال  ،تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. بروجردی ،حسین ( ،)1943جامع احادیث الشیعه ،تهران :فرهنگ سبز. بروجردی ،حسین (1411ق) ،الحجّه في الفقه  ،تقریرات مهدی حائری یزدی ،اصفهان :مؤسسه الرساله. بستانی ،فؤاد ( ،)1957فرهنگ ابجدی ،چ ،2تهران :اسالمی. بهجت ،محمّد تقی (1423ق) ،جامع المسائل ،ج ،7قم :دفتر معظمٌ له. تبریزی ،جواد (1429ق) ،التهذیب في مناسک العمره و الحجّ ،ج ،1قم :دار التفسیر. تبریزی ،جواد (1425ق) ،صراط النجاه في أجوبه االءستفتائات ،ج ،4قم :دار الصدیقه الشهیده. تبریزی ،جواد (بیتا) ،تنقیح مباني العروه ـ کتاب االعتکاف ،قم :بینا. جبعی عاملی(شهید ثانی) ،زین الدین بن علی (1419ق) ،مسالک االفهام الي تنقیح شرائع االسالم،ج2و ،9قم :مؤسسه المعارف االسالمیه.
 جعفری ،محمّدتقی (1411ق) ،رسائل فقهي ،تهران :مؤسسه منشورات کرامت. جمعی از پژوهشگران1423( ،ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی ،ج ،1قم :دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.
 جوهری ،اسماعیل ( ،)1953الصحاح ،ج ،2تحقیق :احمد عبدالغفور عطار ،بیروت :دار العلم للمالئین. حائری یزدی ،مرتضی (1423ق) ،شرح العروه الوثقي ،ج ،9تحقیق :محمّدحسین امراللهی ،قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 حائری ،سیّد محمّد (بیتا) ،کتاب المناهل ،قم :مؤسسه آل البیت. حائرى ،محمدحسین (1404ق) ،الفصول الغرویه في األصول الفقهیه ،قم :دار احیاء العلوم االسالمیه. حرّ عاملی ،محمّد بن حسن (1401ق) ،تفصیل وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه ،ج13و،21قم :مؤسسه آل البیت.
 حسینی روحانی ،سیّد صادق (1412ق) ،فقه الصادق ،ج3و ،4قم :دار الکتاب مدرسه امام صادق(ع). حسینى روحانى ،سیّد محمّد (1411ق) ،المرتقى إلى الفقه األرقى  -کتاب الحج ،ج ،1تقریر :سید عبدالصاحب حکیم ،تهران :مؤسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه.
 حسینی شیرازی ،سیّد محمّد (بی تا) ،األسئله و االجوبه – اثنا عشر رساله ،ج ،9بی جا :بی نا. حسینی شیرازی ،سیّد محمّد (بی تا) ،منتخب المسائل االسالمیه ،بی جا :بی نا. -حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1401ق) ،أجوبه المسائل المهنائیه ،قم :چاپخانه خیام.
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 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1410ق) ،ارشاد األذهان الي احکام االیمان ،ج1و ،2تحقیق :فارسحسون ،قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1411ق) ،تبصره المتعلّمین في احکام الدین ،تحقیق :محمّد هادییوسفی ،تهران :مؤسسه چاپ و نشر.
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1412ق) ،منتهي المطلب في تحقیق المذهب ،ج ،4مشهد :مجمعالبحوث االسالمیه.
 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1414ق) ،المختصر النافع في فقه االمامیه ،ج ،1چ ،3قم :مؤسسهالمطبوعات الدینیه.
 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1429ق) ،معارج االصول ،لندن :مؤسسه امام علی. خاتونآبادی ،اسماعیل (1411ق) ،الرسائل الفقهیه ،ج ،1تحقیق :سید مهدی رجایی ،قم :دار الکتاباالسالمی.
 خراسانی(آخوند) ،محمّدکاظم (1401ق) ،کفایه االصول ،قم :مؤسسه آل البیت. خمینی(امام) ،سید روحاهلل( ،بی تا) ،تحریر الوسیله ،قم :دار العلم. خوئی ،سید ابوالقاسم (1410ق) ،منهاج الصالحین ،چ ،24قم :مدینه العلم. خوئی ،سید ابوالقاسم (1413ق) ،معتمد العروه الوثقي ،تقریر :رضا موسوی ،چ ،2قم :مدرسه دار العلم -لطفی.
 خوئی ،سید ابوالقاسم (1414ق) ،موسوعه االمام الخویي ،قم :مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئی(ره). خوئی ،سید ابوالقاسم1413( ،ق) ،صراط النجاه(محشّای آیه اهلل تبریزی) ،قم :مکتب النشر المنتخب. ذوالفقاری ،مهدی؛ نوبهار ،رحیم ( ،)1919قاعده فقهي «اقامه الحدود الي االمام» ،مطالعات فقه وحقوق اسالمی 17 ،11 ،ـ.122
 سبحانى تبریزی ،جعفر (1424ق) ،الحجّ في الشریعه اإلسالمیه الغرّاء ،قم :مؤسسه امام صادق. سبزوارى ،سید عبداالعلى (1401ق) ،مواهب الرحمن في تفسیر القرآن ،چ ،2بی جا :دفتر آیه اهللسبزواری.
 سبزوارى ،سید عبداالعلى (1419ق) ،مهذّب االحکام في بیان الحالل و الحرام ،چ ،4قم :مؤسسه المنار. سبزوارى ،سید عبداالعلى (بی تا) ،تهذیب األصول ،چ ،2قم :مؤسسه المنار. سلّار دیلمی ،حمزه بن عبدالعزیز (1404ق) ،المراسم العلویه في االحکام النبویه ،تحقیق :محمود بستانی،قم :منشورات الحرمین.
 سید مرتضی(علم الهدی) (1417ق) ،االنتصار في انفرادات االمامیه ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. شبیری زنجانی ،سیّد موسی (1424ق) ،المسائل الشرعیه ،قم :مؤسسه نشر الفقاهه. -شبیری زنجانی ،سیّد موسی (1490ق) ،رساله توضیح المسائل ،قم :سلسبیل.
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 شوشتری ،محمّدتقی (1410ق) ،قاموس الرجال ،چ ،2قم :مؤسسه النشر االسالمی. شیرازی ،سیّد صادق (1425ق) ،المسائل االسالمیه مع المسائل الحدیثه ،قم :رشید. شیرازیری ،سیّد صادق (1425ق) ،بیان االصول ،چ ،2قم :دار االنصار. صدوق(شیخ) ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی ( ،)1947علل الشرائع ،قم :کتابفروشی داوری. طباطبائی یزدی ،سید محمّدکاظم (1401ق) ،العروه الوثقي فیما تعمّ به البلوی ،چ ،2بیروت :مؤسسهاالعلمی للمطبوعات.
 طباطبائی ،سید علی (1414ق) ،ریاض المسائل في تحقیق االحکام بالدالئل ،چاپ اول ،قم :آل البیت. طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)1952مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج ،3چ ،9تهران :ناصرخسرو. طوسی(شیخ الطائفه) ،محمّد بن حسن (1425ق) ،رجال الطوسي ،تحقیق :جواد قیومی اصفهانی ،چ ،9قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 طوسی(شیخ الطائفه) ،محمّد بن حسن (بیتا) ،التبیان في تفسیر القرآن ،تصحیح :احمد حبیب عاملی،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 عاملی(شهید اول) ،محمّد بن مکّی (1415ق) ،الدروس الشرعیه في فقه االمامیه ،ج ،2چ ،2قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 عاملی(شهید اول) ،محمّد بن مکّی (بی تا) ،القواعد و الفوائد ،تحقیق :سید عبد الهادی حکیم ،قم :مفید. عاملی ،حسن بن زین الدین( ،بیتا) ،معالم الدین و مالذ المجتهدین ،چ ،1قم :مؤسسه النشر االسالمی. عراقی ،ضیاء الدین (1417ق) ،تعلیقه استداللیه علي العروه الوثقي ،چ ،2قم :مؤسسه النشر االسالمی. علیمحمّدی ،طاهر؛ نظرپور ،حمزه (« ،)1913بررسي قاعده فقهي ال طاعهَ لِمَخلوقٍ في مَعصیهِالخالقِ» ،فقه و مبانی حقوق اسالمی.440- 415 ،2 ،
 فخرالمحقّقین ،محمّد بن حسن بن یوسف ( ،)1945ایضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد ،ج ،4قم:اسماعیلیان.
 فیّاض ،محمّد اسحاق (بی تا) ،منهاج الصالحین ،بی جا :بی نا. فیروزآبادی ،محمّد (1417ق) ،قاموس المحیط ،بیروت :دار الکتب العلمیّه. قمّی ،میرزا ابوالقاسم (1490ق) ،القوانین المحکمه في االصول ،قم :مؤسسه احیاء الکتب االسالمیه. قمّی ،میرزا ابوالقاسم (ق ،)1419جامع الشّتات في أجوبه السؤاالت ،تهران :کیهان. کاشف الغطاء ،جعفر (1422ق) ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی. کاشف الغطاء ،محمّدحسین (بی تا) ،سؤال و جواب ،بی جا :مؤسسه کاشف الغطاء. کلینی ،محمد بن یعقوب (1421ق) ،الکافي ،قم :دار الحدیث. مجلسی(عالمه) ،محمّدباقر (1409ق) ،بحار االنوار الجامعه لدرر أخبار االئمه األطهار ،چ ،2بیروت :داراحیاء التراث العربی.
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 مدرّسی یزدی ،سیّد عباس (1410ق) ،نموذجٌ في الفقه الجعفری ،قم :کتابفروشی داوری. مدنی کاشانی ،رضا (1411ق) ،براهین الحجّ للفقهاء و الحُجَج ،ج1و ،2چ ،9کاشان :مدرسه علمیه مدنیکاشانی.
 مرعشی نجفی ،سید شهاب الدین (1403ق) ،منهاج المؤمنین ،قم :کتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشینجفی(ره).
 مروّجی ،علی (1410ق) ،منتهي الدرایه في توضیح الکفایه ،ج ،4قم :مکتب النشر االسالمی. مشکینی ،علی ( ،)1943مصطلحات الفقه ،چ ،7قم :الهادی. مظفّر(عالمه) ،محمّدرضا (1490ق) ،اصول الفقه ،ج ،1چ ،7قم :مؤسسه النشر االسالمی. مفید(شیخ) ،محمّد بن محمد بن نعمان (1419ق) ،المقنعه ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. موسوی بجنوردی ،سید حسن ( ،)1940منتهي االصول ،ج ،2تهران :عروج. موسوی بجنوردی ،سید حسن (1411ق) ،القواعد الفقهیّه ،ج ،1تحقیق :مهدی مهریزی ،قم :الهادی. موسوی عاملی ،محمّد (1411ق) ،مدارك االحکام في شرح عبادات شرائع االسالم ،ج ،4بیروت:مؤسسه آل البیت.
 موسوی گلپایگانی ،سید محمدرضا ( ،)1910مختصر االحکام ،قم :دار القرآن الکریم. موسوی گلپایگانی ،سید محمدرضا (1412ق) ،الدُّرُّ المنضود في احکام الحدود ،ج ،9تقریر :علیکریمی جهرمی ،قم :دار القرآن الکریم.
 نائینى ،محمّدحسین ( ،)1972أجود التقریرات ،تقریر :سید ابوالقاسم خوئی ،قم :مطبعه العرفان. نائینى ،محمّدحسین ( ،)1953فوائد االُصول ،تقریر :محمّدعلی کاظمی ،چاپ اول ،قم :مؤسسه النشراالسالمی.
 نائینى ،محمّدحسین (1411ق) ،کتاب الصاله ،تقریر :محمّدعلی کاظمی ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. نجفی کاشف الغطاء ،محمّد حسین ( ،)1971تحریر المجله ،نجف :المکتبه المرتضویه. نجفی(صاحب جواهر) ،محمّدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج15و،41تحقیق :عباس قوچانی و علی آخوندی ،چ ،5بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 نجفی ،بشیرحسین (1425ق) ،مصطفي الدّین القیّم ،نجف :دفتر آیه اهلل نجفی. نراقی ،مال احمد ( ،)1919معراج السعاده ،قم :پیام مقدس. نراقی ،مال احمد (1417ق) ،مستند الشیعه في احکام الشریعه ،قم :مؤسسه آل البیت. نراقی ،مال احمد (1415ق) ،عوائد االیام في بیان قواعد االحکام ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی. نراقی ،مال محمّدمهدی (بی تا) ،جامع السعادات ،ج ،2چ ،4بیروت :مؤسسه األعلمی. -وحید خراسانی ،حسین (1424ق) ،منهاج الصالحین ،ج2ف چ ،7قم :مدرسه امام باقر(ع).
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