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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش 

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته ب

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                :      موضـوع

 

                                                      8 مقدمـه مــــؤلــــف

 قانون در قرآن:  اولبخش 
 

 10 فصل اول: مبانی نظریه قانون در قرآن
 قرآنهدف قانون و قانونگذاری در 

 ضمانت اجرائی قوانین قرآن

  عدل، مبنای تشریع قوانین الهی

 فطری بودن دین و قوانین قرآن

 ) یک بحث فلسفى در چگونگى تكلیف و دوام آن(

 ظالم نبودن خدا به چه معنا است ؟ 

 منشاء ایجاد قوانین

 قوانین از طرف خدا تعیین می شود! 

 مجری قانون نباید قانون را بشکند!

 اجرای قانون ظلم نیست!()    

 قانون و اخالق كریمه و توحید

 غلبة نهائي دین حق و نظام اسالمی بر همه دنیا 

 زنده بودن مجتمع اسالمی 

 قوانین اسالم، و سعادت نسل حاضر 

 31 فصل دوم: بحثی در آزادی مورد نظر قرآن 
 آزادی فطری 

 محدودیت آزادی 

 آزادی در تمدن غربی

 آزادی در قوانین اسالم 

 برداشت غلط از مفهوم آزادی در اسالم 

 حد و مرز کشور اسالمی 

 مرز اعتقادی

 37 فصل سوم:  تشریع و  قانونگذاری الهی 
 آغاز تشریع قوانین الهي

 فلسفه تشریع و قانونگذاری

 چگونگی به وجود آمدن قانون 
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 ادراک طبیعی قانون استخدام

 انسان، و قانون عدالت اجتماعیادراک طبیعی مدني بودن 

 اختالف طبقاتی تهدیدی بر عدالت اجتماعی

 پیدایش قانون، نتیجه طبیعی پیدایش اختالف 

 دین، تنها راه صحیح رفع اختالف 

 اختالف در خود دین 

 ریشه های شریعت اسالم 

 شریعت جامع چیست؟

 وجوب اقامه دین و رعایت تمامی احکام آن 

 شرایع و تمامی انبیاءوجوب ایمان به تمام  

 شریعت اسالم، دارای دقیق ترین و پیشرفته ترین قوانین  

 صاحبان شریعت و کتاب

 55 فصل چهارم: مبانی قوانین قضائی و حکومتی اسالم در قرآن
 ضابطه های عدالت در رفتار انسان ها

 قانون گزار در دین اسالم کیست؟

 لزوم قضاوت بر اساس احکام الهی

 « ص»انحصار داوری و صدور حکم در رسول هللا 

 قضاوت بر اساس احکام اسالم در مورد اهل کتاب 

 مفهوم حکم

 أاَل لَهُ الُحْكُم  

 قضاوت به عدالت

 خطاب آیه به حکام است! 

 توصیه به عدل در داوری و قضاوت

 نهی از پشتیبانی و دفاع از خیانت 

 فلسفه نهی پشتیبانی و دفاع از خیانت

 وی حقوق انسانها، و تفوق عامل تقویتسا

 نهی از بدی، ظلم، معصیت و بهتان

 مکافات خطا 

 نهی از تشریع حکم از طرف بندگان  

 نهی از عمل به خبر فاسق

 دستورالعمل اصالح بین طوایف مؤمن متخاصم 

 «اخوت اسالمی» قانونی بنام  

 بیان احکام مستضعفین  

 عذر استضعاف

 مستضعفین واقعی  

 بیان احکام مهاجرت فی سبیل هللا 

 حکم مسلمانان امروز در سرزمین های شرک

 تکلیف هیچ گاه از هیچ کس ساقط نمی شود!

 امر به اقامه عدل و میزان، و نهی از کم فروشی و خیانت      

 اقامه عدل بین انسانها: ) هدف تشریع دین و انزال آهن (      
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 84  وگندهافصل پنجم : عقدها ، پیمان ها و س 
 دعوت به وفای عهد و پیمانها و قراردادها

 بحثى پیرامون معناى عقد

 سوگند های صحیح و اعتبار آن

 اعتبار قانونی سوگند  

 آیا سوگند به غیر اسم خدا شرک است؟ 

 راه قانونی شکستن سوگندها  

 حکم و کفاره شکستن سوگندها و عهد و پیمانها

 کفاره  شکستن سوگند 

 و مقدار کفاره شکستن سوگند تعیین نوع 

 نهی از سوگند خوردن به خدا برای ترک کارهای نیک و عام المنفعه 

 نهي از سوگند هاي لغو 

 وفا به عهد هللا، و نهی از نقض سوگندها 

 قسم های خود را وسیله غدر و نیرنگ و خیانت قرار ندهید! 

 مفسدة  دغل گرفتن سوگند  

 عهد خدا را به قیمت ناچیزی نفروشید! 

   97  فصل ششم:  شهادات 
 حکم قیام به قسط در دادن شهادت

 نهی از شهادت مغرضانه   

 طبقات شهود در وصیت و اعتبار شهادت آنها   

 

 مجازات اسالمیم: دوبخش 

 

 103  فصل اول : حکم قصاص
 حکم قصاص، اجرا، عفو، و اثر حیاتبخش آن در اجتماع

 قصاص، ضمانت حیات و زندگی شما ! 

 106  فصل دوم : بیان حکم قصاص در انواع جنایات
 جنایات قصاص قتل نفس، قطع عضو، و جراحات

 عفو جانی، و گذشت از حق قصاص 

 108  فصل سوم : احکام مربوط به قتل عمد و قتل غیرعمد 
 قتل غیر عمدی و کفاره و جبران آن

 کیفر قتل غیر عمد مؤمن 

 قتل غیر عمد دشمن کافر حربی 

 قتل غیر عمد کافر دارای قرارداد با مسلمین 

 تخفیف حق هللا در جبران قتل غیر عمدی 

 فلسفه آزادی بردگان در مقابل  قتل غیر عمدی 

 مرجع تشخیص قتل غیر عمد  

 قتل عمدی

 کیفر قتل عمد مؤمن:  آتش ابدی  
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 قتل عمد، و ضرورت تشخیص مؤمن و کافر در امر جهادی 

 قتل نفس یک نفر معادل قتل کل انسانهاست!

 اعدام های مجاز: 

 چگونگی برابر بودن قتل یک فرد با کل انسانها

 مجازات  قتل مؤمن  یا انتحار و خودکشی 

 جان مؤمن:  جان کل جامعه دینی است! 

 لمان و غیر مسلمانیکسان بودن مجازات اسالمی در مورد مس

 امر به رعایت انصاف و عدالت در مجازات متقابل

 روایات وارده در باره حکم قصاص و شرایط آن 

 121  فصل چهارم : مجازات دزدی

 حکم مجازات دزدی،  و نحوة  قطع دست دزد

 روایات وارده درباره مجازات دزد 

 127  فصل پنجم :  مجازات زناکاری
 زناکارحکم مجازات زن و مرد 

 مجازات فقط بعد از اقامه شهادت شهود 

 نوع مجازات زنای زن شوهردار  

 شکنجه برای زن و مرد زناکار، و حبس در خانه برای زن

 رفع حد شکنجه با توبه،  و ادامه حبس زن در خانه  

 تبدیل حکم بازداشت ابد درخانه با حکم سنگسار 

 مجازات زنای زن و مرد مجرد

 نحوه مجازات مرتکبان و مفتریان زنا 

 صد تازیانه برای زن زناکار و مرد زناکار  

 نوع مجازات و حد آن

 عامل اجرای حد 

 نهی از دلسوزی و سهل انگاری در اجرای حکم الهی 

 شرط حضور جماعت شاهد و ناظر اجرای حد 

 شرایط ازدواج زن زناکار و مرد زناکار 

 نان شوهردار و عفیف مجازات افترا زنندگان به ز 

 نحوه ادای شهادت شوهران مفتری، و دفاع همسر 

 فضل و رحمت خدا،  و دفع حد با توبه 

 عدم قبول افترا و ادعای بدون شاهد

 اثم مبین، کیفر اتهام بدون واقع زدن به مؤمنین و مؤمنات 

 روایات وارده در باب مجازات زناکاران

 139 عمومیفصل ششم: مجازات اخاللگران امنیت 
 مجازات اخالل در امنیت عمومی و افساد در زمین 

 کشتن، دارزدن، و قطع دست و پا برخالف هم 

 تبعید و نفی بلد

 مجازات اخروی: عذاب عظیم 

 توبه اخالگر قبل از دستگیری 
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 142 فصل هفتم : مباحث مربوط به قصاص و مجازات
 سابقه تاریخی حکم قصاص 

 به حکم قصاصپاسخی به اعتراضات مربوط 

  148 در دنیا و  آخرتفصل هشتم: نظام حاکم بر مجازات اعمال انسانها 
 اختالف نتیجه و اثر اعمال در دنیا و آخرت

 ثبت اعمال بندگان و حفظ آن در دنیا و تجسم آن در آخرت  

 اعمال انسانها و رابطه آن با اتفاقات و حوادث بد و خوب

 یندگانتسری اعمال خوب و بد نیاکان به آ 

 آزمایش الهی با ارسال نعمت بر یک فرد یا اجتماع 

 آزمایش انسانها بوسیله ارسال بال ها و مصایب 

 علل طبیعی حوادث، و علل ماوراء طبیعت، و نظام اعمال انسانها 

 مفهوم مراقبت خدا از اعمال انسانها 

 سنت الهی ابتالء و انتقام 

 159 فصل نهم : احکام اعمال از حیث جزا
 حبط حسنات با سیئات

 محو سیئات با حسنات

 حبط بعض حسنات با بعض سیئات 

 محو اثر بعض گناهان با بعض کارهای نیک  

 انتقال حسنات فرد به فرد دیگر 

 انتقال گناهان فرد به دیگری

 انتقال مثل سیئات نه عین سیئات 

 انتقال مثل حسنات  نه عین حسنات 

 گناهان موجب دو چندان شدن عذاب  

 طاعات موجب دو چندان شدن ثواب 

 تبدیل سیئات به حسنات

 عاید شدن مثل برخی حسنات به دیگری 

 تحویل حسنات فرد به فرد دیگر و اخذ سیئات او، و برعکس 

 162 فصل دهم : احکام اعمال از حیث سعادت و شقاوت 
 عملکرد حکم عقل در اعمال نیک و فقدان عقل در اعمال بد

 ی اعمال حسنه و کیفر ثابت اعمال سیئه قانون پاداش اضاف 
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان این سرفصلهایى تقسیم شد. در به سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22طع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به ق

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است.  ها و فهرست عناوین موجود
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 مه مان شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل ه
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بخش اول

 

 

 قانون در قرآن
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 فصل اول
 
 

 مبانی نظریه قانون در قرآن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف قانون و قانونگذاری در قرآن
 

 

هدف و جهت جامعى كه ) و یا نقطه ضعفى كه( در همه قوانین جاري در دنیاى 

مندى از مزایاى حیات مادى و دنیائى است و این هدف بردارى و بهرهامروز هست، بهره

اسالم است كه در همه قوانین، منتها درجه سعادت آدمى در نظر گرفته شده، در حالى كه 

آنرا قبول ندارد، زیرا از نظر اسالم سعادت، در برخوردارى از لذائذ مادى خالصه 

اش همین برخوردارى از زندگى دنیا است و تر است، یك ناحیهشود، بلكه مدار آن وسیعنمى

ناحیه دیگرش برخوردارى از سعادت اخروى است، كه از نظر اسالم، زندگى واقعى هم 

و اسالم سعادت زندگى واقعى یعنى زندگى اخروى بشر را جز با  همان زندگى آخرت است

داند، و باز به حد كمال و تمام مكارم اخالق و طهارت نفس از همه رذائل، تامین شدنى نمى

بشر داراى زندگى اجتماعى صالح باشد، و  داند كهرسیدن این مكارم را وقتى ممكن مى

و خضوع در برابر مقضیات ربوبیت خداى  داراى حیاتى باشد كه بر بندگى خداى سبحان

 تعالى و بر معامله بشر بر اساس عدالت اجتماعى، متكى باشد.

اصالحات خود  اسالم بر اساس این نظریه، براى تامین سعادت دنیا و آخرت بشر

را از دعوت به توحید شروع كرد، تا تمامى افراد بشر یك خدا را بپرستند، و آنگاه قوانین 

ها و اعمال اكتفا نكرد، بلكه مین اساس تشریع نمود و تنها به تعدیل خواستخود را بر ه

آن را با قوانینى عبادى تكمیل نمود و نیز معارفى حقه و اخالق فاضله را بر آن اضافه 

 كرد.

 

 

 ضمانت اجرائی قوانین قرآن

ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حكومت اسالمى و در درجه دوم به  اسالم 

عهده جامعه نهاد، تا تمامى افراد جامعه با تربیت صالحه علمى و عملى و با داشتن حق امر 

 به معروف و نهى از منكر در كار حكومت نظارت كنند. 
 

امى اجزاى اجتماع خورد ارتباط تمترین مزایا كه در این دین به چشم مىو از مهم

شود، به این معنا كه روح به یكدیگر است، ارتباطى كه باعث وحدت كامل بین آنان مى
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كند سارى و روح اخالق نامبرده در توحید در فضائل اخالقى كه این آئین بدان دعوت مى

تمامى اجزاى دین اسالم بعد اعمالى كه مردم را بدان تكلیف فرموده جارى است، در نتیجه 

گردد و توحیدش بعد از تجزیه به صورت آن اخالق و آن اعمال تحلیل به توحید بر مى از

شود و همان روح توحید اگر در قوس نزول قرار گیرد آن اخالق و اعمال مى كند،جلوه مى

شود، همچنانكه قرآن كریم اخالق و اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحید مى

 فرمود:

 

 “ الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه!”  -

 

گردید به قوانین ممكن است كسى بگوید: عین همان اشكالى كه به قوانین مدني وارد 

تواند آن قوانین را قوانین نمى اسالمى نیز وارد است، یعنى همانطور كه قوه مجریه در آن

حتى در خلوتها اجرا كند، چون اطالعى از عصیانهاى پنهانى ندارد، قوه مجریه در اسالم 

نیز همین نارسائى را دارد، دلیل روشنش این ضعفى است كه به چشم خود در قوانین دینى 

دست داده و این  بینیم كه چگونه سیطره خود بر جامعه اسالمى را ازكنیم و مىمشاهده مى

نیست مگر به خاطر همین كه كسى را ندارد كه نوامیس و قوانینش را حتى براى یك روز 

 ؟بر بشر تحمیل كند

گوئیم حقیقت قوانین عمومى چه الهى و چه بشریش، چیزى جز در پاسخ مى

صورتهائى ذهنى در اذهان مردم نیست، یعنى تنها معلوماتى است كه جایش ذهن و دل مردم 

شود، یعنى اعمالى بر ت، بله وقتى اراده انسان به آن تعلق بگیرد مورد عمل واقع مىاس

دهند و قهرا اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگیرد و نخواهند به آن طبق آنها انجام مى

 شود. قوانین عمل كنند چیزى در خارج به عنوان مصداق و منطبق علیه آنها یافت نمى

كه كارى كنیم تا خواست مردم به وقوع آن قوانین، تعلق بگیرد و پس مهم این است 

تا قانون قانون بشود و قوانین تدوین شده در تمدن حاضر بیش از این هّم و اراده ندارد كه 

افعال مردم بر طبق خواست اكثریت انجام یابد، به همین اندازه است و بس، و اما چه كنیم 

ها زنده و فعال اند، هر زمانى كه ارادهبرایش نیندیشیده اىها اینطور شود، چارهكه خواست

شده است، و هر زمان كه در اثر انحطاط و عاقالنه بوده، قانون به طفیل آن جارى مى

مرده و یا اگر هم زنده بوده به خاطر فرورفتگى جامعه در جامعه و ناتوانى بنیه مجتمع مى

داده و یا اگر، هم درك خود را از دست مى ها شعور وشهوات و گسترش یافتن دامنه عیاشى

زنده بوده و هم داراى شعور، از ناحیه حكومت استبدادیش جرأت حرف زدن نداشته و اراده 

 شد. آن حاكم مستبد، اراده اكثریت را سركوب كرده و قانون به بوته فراموشى سپرده مى

تواند ت دارد و مىباید گفت كه در وضع عادى هم قانون تنها در ظاهر جامعه حكوم

شود، اى خالفكاریها و تجاوزات جلوگیرى كند، اما در جنایاتى كه سرى انجام مىاز پاره

تواند دامنه حكومت خود را تا پستوها و قانون راهى براى جلوگیرى از آن ندارد و نمى

 ها و نقاطى كه از منطقه نفوذش بیرون است گسترش دهد و در همه این مواردصندوق خانه
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امت به آرزوى خود كه همان جریان قانون و صیانت جامعه از فساد و از متالشى شدن 

رسد، و انشعابهائى كه بعد از جنگ جهانى اول و دوم در سرزمین اروپا واقع شد است نمى

 خود از بهترین مثالها در این باب است. 

جوامع را و این خطر یعنى شكسته شدن قوانین و فساد جامعه و متالشى شدن آن، 

به خاطر اینكه جوامع توجه و اهتمامى نورزید در اینكه تنها علت  دستخوش خود نكرد، مگر

ها و در نتیجه تنها ضامن اجراى صیانت خواستهاى امت را پیدا كند، و تنها علت حفظ اراده

از  تواندقانون همانا اخالق عالیه انسانى است، چون اراده در بقایش و استدام حیاتش تنها مى

اخالق مناسب با خود استمداد كند، و این معنا در علم النفس كامال روشن شده است. ) كسى 

خلق را ندارد و آن تر از اراده كسى است كه اش قوىكه داراى خلق شجاعت است، اراده

تر از اراده كسى است كه مبتال به اش در مهر ورزیدن قوىآنكه داراى تواضع است اراده

اش در قبول عكس قضیه نیز چنین است آنكه ترسوتر و یا متكبرتر است اراده تكبر است، در

 تر از اراده كسى است كه شجاع و متواضع است. مترجم.( ظلم و در ستمگرى قوى

پس اگر سنتى و قانونى كه در جامعه جریان دارد متكى بر اساسى قویم از اخالق 

ها در آسمان دارد و به عكس مین و شاخهها در زماند كه ریشهعالیه باشد، بر درختى مى

ماند كه خیلى زود از جاى كنده شده و دستخوش بادها اگر چنین نباشد به بوته خارى مى

 شود.مى

، ى نیستستوانید این معنا را در پیدایش كمونیسم كه چیزى جز زائیده دمكراشما مى

گر به خاطر تظاهر طبقه مرفه مورد نظر قرار دهید، چون این نظام در دنیا به وجود نیامد م

به عیاشى، و به خاطر محرومیت طبقات دیگر اجتماع و روز به روز فاصله این دو طبقه 

از یكدیگر بیشتر و قساوت و از دست دادن انصاف در طبقه مرفه زیادتر و خشم و كینه از 

نست تواورتر گردید و اگر قوانین كشورهاى متمدن مىآنان در دل طبقات محروم شعله

داشت هرگز این مولود نا سعادت آدمى را تضمین كند و ضمانت اجرائى مى

 شد . مشروع)كمونیسم( متولد نمى

توانید صدق گفتار ما را با سیرى در جنگهاى بین المللى به دست آورید، و نیز مى

كه نه یكبار و نه دو بار، زمین و زندگى انسانهاى روى زمین را طعمه خود ساخت و خون 

اران هزار انسان را به زمین ریخت، حرث و نسل را نابود كرد، براى چه ؟ تنها و تنها هز

 براى اینكه چند نفر خواستند حس استكبار و غریزه حرص و طمع خود را پاسخ دهند . 

اى در دل آیا اینك تصدیق خواهى كرد كه قوانین غربى بخاطر نداشتن پشتوانه

ا تامین كند؟ انسانى كه این قدر خطرناك است، چه اعتنائى تواند سعادت انسان رانسانها نمى

 اى مسخره نیست. به قانون دارد؟  قانون در نظر چنین انسانى چیزى جز بازیچه

و لیكن اسالم سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را بر اساس اخالق تشریع نموده 

 داده است.بر اساس آن اخالق فاضله سخت عنایت به خرج  و در تربیت مردم

چون قوانین جاریه در اعمال، در ضمانت اخالق و بر عهده آن است و اخالق همه 

دهد و بهتر از یك پلیس جا با انسان هست، در خلوت و جلوت وظیفه خود را انجام مى
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توانند در ظاهر نظم را تواند عمل كند، چون پلیس و هر نیروى انتظامى دیگر تنها مىمى

 بر قرار سازند.

 

اهى گفت: معارف عمومى در ممالك غربى نیز در مقام تهذیب اخالق جامعه خو

شود تا مردم را بر اساس هست و از ناحیه مجریان قوانین، براى این منظور تالش بسیار مى

 اخالق پسندیده تربیت كنند.

گوئیم بله همینطور است، اما این اخالق و دستوراتش مانند قوانین آنان در نظر مى

بینیم كه هیچ اى بیش نیست و لذا مىخواهند بند و بارى نداشته باشند مسخرهكه مىآنهائى 

 سودى به حالشان نداشته است.

: براى اینكه تنها چیزى كه منشا همه رذائل اوالگوئیم خواهى پرسید چرا ؟ مى

اى و تفریط و محرومیت از آن در هاى مادى در عدهاخالقى است، اسراف و افراط در لذت

اى دیگر است، و قوانین غربیان مردم مرفه را در آن اسراف و افراط آزاد گذاشته و دهع

اى دیگر شده، خوب در چنین نظامى كه اقلیتى از پرخورى اش محرومیت عدهنتیجه

نالند آیا دعوت به اخالق دعوت به دو امر شكمشان به درد آمده و اكثریتى از گرسنگى مى

 دو ضد نیست؟ !  متناقض و درخواست جمع بین

كنند و عالوه بر این همانطور كه قبال توجه فرمودید غربیها تنها اجتماعى فكر مى

هاى ضعیف و ابطال حقوق آنان پیوسته مجتمعات و نشست آنان براى به دام كشیدن جامعه

سازند، تا آنجا كه كنند و حتى خود آنان را برده خویش مىاست، و با مایملك آنان زندگى مى

گویند! با این حال اگر كسى ادعا كند كه غربیها جامعه و انسانها را توانند به ایشان زور مىب

خوانند، ادعائى متناقض نیست؟ قطعا همین است و الغیر و سخن به سوى صالح و تقوا مى

 گذارد . اینگونه گروهها و سازمانها در كسى اثر نمى

اى پردازند لیكن كمترین نتیجهیز مىاینكه: غربیها به اصالح اخالق ن دومو دلیل 

گیرند، این است كه اخالق فاضله اگر بخواهد مؤثر واقع شود باید در نفس ثبات و نمى

استقرار داشته باشد و ثبات و استقرارش نیازمند ضامنى است كه آنرا ضمانت كند و جز 

كند، تنها كسانى ن نمىتوحید یعنى اعتقاد به اینكه براى عالم تنها یك معبود وجود دارد تضمی

شوند كه معتقد باشند به وجود خدائى واحد و داراى اسماى حسنا، پاى بند فضائل اخالقى مى

خدائى حكیم كه خالیق را به منظور رساندن به كمال و سعادت آفرید، خدائى كه خیر و 

ین دارد و شر و فساد را دشمن، خدائى كه بزودى خالیق اولین و آخرصالح را دوست مى

كند تا در بین آنان داورى نموده و هر كسى را به آخرین حد جزایش را در قیامت جمع مى

 برساند، نیكوكار را به پاداشش و بدكار را به كیفرش. 

كه اگر اعتقاد به معاد نباشد هیچ سبب اصیل دیگرى نیست كه و پر واضح است 

هاى طبیعى ینكه از لذائذ و بهرهبشر را از پیروى هواى نفس باز بدارد، و وادار سازد به ا

ون طبع بشر چنین است كه به چیزى اشتها و میل كند و چیزى را چ نفس صرفنظر كند،

دوست بدارد كه نفعش عاید خودش شود، نه چیزى كه نفعش عاید غیر خودش شود، مگر 
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 آنكه برگشت نفع غیرهم به نفع خودش باشد) به خوبى دقت بفرمائید.(

برد و هیچ رادع ر مواردى كه انسان از كشتن حق غیر، لذت مىخوب، بنابر این د

هاى نا مشروع باز بدارد و هیچ قانونى نیست كه او را و مانعى نیست كه او را از این لذت

در برابر این تجاوزها مجازات كند و حتى كسى نیست كه او را سرزنش نموده و مورد 

ا از ارتكاب اینگونه خطاها و ظلمها ) هر تواند او رعتاب قرار دهد، دیگر چه مانعى مى

  قدر هم كه بزرگ باشد،( جلوگیرى نماید ؟

و اما اینكه این توهم) كه اتفاقا بسیارى از اهل فضل را به اشتباه انداخته،( كه مثال 

حب وطن، نوع دوستى ثنا و تمجید در مقابل صحت عمل و امثال اینها بتواند كسى را از 

تجاوز به حقوق همنوع و هموطن باز بدارد) توهمى است كه جایش همان ذهن است، و در 

یالى است باطل چرا كه امور نامبرده، عواطفى است درونى و خارج وجود ندارد،( و خ

تواند آن را حفظ كند و خالصه هائى است باطنى كه جز تعلیم و تربیت، چیزى نمىانگیزه

رسد، تا تخلف ناپذیر باشد، پس اثرش بیش از اقتضا نیست، و بحد سببیت و علیت نمى

ند عادى كه با برخورد موانع زایل اینگونه حاالت، اوصافى هستند اتفاقى و امورى هست

اند عوامل نامبرده یعنى حب وطن، شوند و این توهم مثل توهم دیگرى است كه پنداشتهمى

كند به اینكه نه تنها عالقه به همنوع، و یا عشق به شهرت و نام نیك، اشخاصى را وادار مى

ثال خود را به كشتن دهد به حقوق دیگران تجاوز نكند بلكه خود را فداى دیگران هم بكند، م

تا وطن از خطر حفظ شود و یا مردم پس از مردنش او را تعریف كنند، آخر كدام انسان 

داند حاضر است براى بهتر زندگى كردن دیگران و دین، انسانى كه مردن را نابودى مىبى

ه كشتن یا براى اینكه دیگران او را تعریف كنند و او از تعریف دیگران لذت ببرد خود را ب

 دهد؟ او بعد از مردنش كجا است كه تعریف دیگران را بشنود و از شنیدنش لذت ببرد؟ 

كند كند در اینكه انسان) هر چه مىو كوتاه سخن اینكه هیچ متفكر بصیر، تردید نمى

كند، هر چند كه بعد كند، و هرگز( بر محرومیت خود اقدامى نمىبه منظور سعادت خود مى

دهند كه اگر مثال هائى كه در این باره به او مىا مدح و ثنا كنند، و وعدهاز محرومیت او ر

گردد،( و ات فداكارى كنى) قبرت بنام سرباز گمنام مزار عموم مىبراى سعادت جامعه

شود و... تمام اینها شود، و افتخارى جاودانى نصیبت مىنامت تا أبد به نیكى یاد مى

ها گول بزنند، و خواهند او را با اینگونه وعدهنه كه مىكاراهائى است پوچ و فریبوعده

اى اینگونه عقلش را در كوران احساسات و عواطف بدزدند و چنین شخص فریب خورده

كند كه بعد از مردنش و به اعتقاد خودش بعد از باطل شدن ذاتش همان حال قبل از خیال مى

برد و این چیزى شنود و لذت مىمىكنند او مرگ را دارد، مردم كه تعریف و تمجیدش مى

گساران مست در حال مستى دچار جز غلط در وهم نیست همان غلط در وهمى است كه مى

آید بنام فتوت و مردانگى از جرم مجرمین شوند، وقتى احساساتشان به هیجان در مىآن مى

ر طرف گذرند و جان و مال و ناموس و هر كرامت دیگرى را كه دارند در اختیادر مى

گذارند، و این خود سفاهت و جنون است، چون اگر عاقل بودند هرگز به چنین امورى مى

 كردند . اقدام نمى
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پس این لغزشها و امثال آن خطرهائى است كه غیر از توحیدى كه ذكر شد، هیچ 

سنگرى نیست كه انسان را از آن حفظ كند و به همین جهت است كه اسالم اخالق كریمه را 

ى از طریقه جاریه او است بر اساس توحید پى ریزى نموده است، توحیدى كه اعتقاد كه جزئ

الزمه این توحید و آن معاد این است كه انسان هر زمان و به توحید هم از شؤون آن است و 

چه اینكه تك تك موارد را  ،هر جا كه باشد روحا ملتزم به احسان و دورى از بدیها باشد

ست یا بدى است و یا نداند، و چه اینكه ستایشگرى، او را بر این تشخیص بدهد كه خوبى ا

اخالق پسندیده ستایش بكند و یا نكند، و نیز چه اینكه كسى با او باشد كه بر آن وادار و یا از 

آن بازش بدارد یا نه، براى اینكه چنین كسى خدا را با خود و داناى به احوال خود و حفیظ و 

بیند و نیز معتقد و معتقد است كه خداى تعالى عمل هر انسانى را مى داندقائم بر هر نفس مى

است كه در ماوراى این عالم روزى است كه در آن روز هر انسانى آنچه را كه كرده 

 شود.بیند) چه خیر و چه شر،( و در آن روز هر كسى بدانچه كرده جزا داده مىحاضر مى

 ( 143ص :    4ن ج : سوره آل عمران   المیزا 200آیه ) مستند: 

 

 فطری بودن دین و قوانین قرآن

 ) یک بحث فلسفى در چگونگى تكلیف و دوام آن(

 

كه ما  -در خالل بحثهاى نبوت، و چگونگى نشو و نماى شرایع آسمانى در میان بشر

این معنا گذشت كه: هر نوعى از انواع موجودات براى خود هدف و  -در این كتاب گذراندیم

كند و با حركت ال دارد كه از بدو پیدایش بسوى آن حد از كمال سیر مىغایتى از كم

كند و لذا همه حركاتش طورى است كه با آن كمال متناسب وجودیش آن كمال را جستجو مى

گیرد مگر آنكه مانعى در سر راهش در آید و است، و تا خود را به آن حد نرساند آرام نمى

رسیدن به هدف او را از بین ببرد، مثال درخت به خاطر  او را از سیر باز بدارد و قبل از

 شود از رشد و نمو باز بایستد. ور مىآفاتى كه به آن حمله

و نیز این معنا گذشت كه محرومیت از رسیدن به هدف، مربوط به افراد 

مخصوصى از هر نوع است، نه نوعیت نوع، كه همواره محفوظ است، و تصور ندارد كه 

 .دچار آفت گردد تا آخرین فردش

یكى از انواع موجودات، آدمى است كه او نیز غایتى وجودى دارد كه به آن 

رسد مگر آنكه به طور اجتماع و مدنیت زندگى كند، دلیل و شاهدش هم این است كه به نمى

كه به خاطر آنها از همنوع خود بى نیاز نیست، مانند نر و مادگى، و  چیزهایى مجهز است

 .ات، و كثرت حوائج و تراكم آنهاعواطف و احساس

كه با احترام  كنداجتماع و مدنیت، آدمیان را به احكام و قوانینى محتاج مىو همین 

نهادن به آن و به كار بستن آن، امور مختلف زندگى را منظم ساخته و اختالفات خودرا كه 

سزاوار غیر قابل اجتناب است بر طرف سازند، و هر فردى در جائى قرار بگیرد كه 
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آنست، و به همین وسیله سعادت و كمال وجودى خود را در یابد، و این احكام و قوانین 

عملى در حقیقت ناشى از حوائجى است كه خصوصیت وجودى انسان و خلقت 

كند، همچنانكه همین مخصوصش، یعنى تجهیزات بدنى و روحیش آن را ایجاب مى

لل و اسبابى است كه در میان نظام خصوصیات وجودى و خلقتیش مرتبط با خصوصیات ع

 عمومى عالم، مثل او موجودى را پدید بیاورد. 

دین خدا عبارتست از ، زیرا فطرى بودن دین خداستو این معنا همان معناى 

 .كندمجموعه احكام و قوانینى كه وجود خود انسان، انسان را به سوى آن ارشاد مى

دین خدا مجموعه ه این معنا است كه ب فطرى بودن دین خداو یا به تعبیر دیگر: 

بطورى كه اگر آن سنتها  كندسنتهایى است كه وجود و كون عمومى عالم آن را اقتضاء مى

 نهایت درجه كمال خودو  هدف وجودىاقامه شود مجتمع بشر اصالح شده و افراد، به 

ریت رو به ها را باطل و بى اعتبار كنند، عالم بشرسند ، باز بطورى كه اگر آن سنتمى

 گردد. مى نظام عمومى جهانتباهى نهاده، آن وقت مزاحم 

باشد كه حال مجتمع را  معامالت اجتماعىو این احكام و قوانین چه مربوط به 

باشد كه آدمى را به كمال معرفتش برساند و او  عباداتاصالح و منظم كند، و چه مربوط به 

بایستى از طریق نبوت الهى و وحى را فردى صالح در اجتماعى صالح قرار دهد، مى

 .آسمانى به آدمى برسد، و انسان تنها باید به چنین قانونى تن در دهد و ال غیر

ت كه امورى اس تكالیف الهىشود كه: بیان و اصولى كه گذشت معلوم مى با این

اى جز كند چارهمالزم آدمى است، و مادامى كه در این نشاه، یعنى در دنیا زندگى مى

پذیرفتن آن ندارد، حال چه اینكه خودش فى حد نفسه ناقص باشد و هنوز به حد كمال 

خالصه  )وجودش نرسیده باشد، و چه اینكه از حیث علم و عمل به حد كمال رسیده باشد، 

و تا در این عالم است محتاج دین است چه اینكه در حال توحش باشد  اینكه بشر تا بشر است

اما احتیاجش به دین در صورت  ،(و چه اینكه به نهایت درجه تمدن و پیشرفت رسیده باشد

كمال علم و عمل از این نظر  توحش و عقب افتادگى روشن است، و اما در صورت تمدن و

اى شده یه علم و عمل داراى ملكات فاضلهاست كه معناى كمالش این است كه در دو ناح

زند كه صالح به حال اجتماع است، و است كه به خاطر داشتن آن، كارهایى از او سر مى

زند كه صالح به حال معرفت او است، و درست مطابق با اى از او سر مىاعمال عبادى

 .باشدعنایت الهى نسبت به هدایت انسان به سوى سعادتش مى

  

ح است كه اگر قوانین الهى را مختص به افراد و اجتماعات ناقص و عقب و پر واض

ایم كه افراد متمدن، افتاده بدانیم، و تجویز كنیم كه انسان كامل تكلیف نداشته باشد تجویز كرده

قوانین و احكام را بشكنند، و معامالت را فاسد انجام دهند، و مجتمع را فاسد و در هم و بر 

 . استنكه عنایت الهى چنین نخواسته هم كنند، و حال آ

ایم كه افراد متمدن از ملكات فاضله و احكام آن تخلف كنند، و و همچنین تجویز كرده

حال آنكه همه افعال، مقدماتى براى به دست آوردن ملكاتند، و وقتى ملكه پیدا شد افعال، آثار 
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مثال: ملكه معرفة هللا را شود شخصى كه شود، و دیگر تصور نمىغیر قابل تخلف آن مى

 .پیدا كرده خدا را عبادت نكند، و یا كسى كه ملكه سخاوت را پیدا كرده بذل و بخشش نكند

اند: غرض از شود كه توهم كردهها روشن مىاینجا است كه فساد گفته بعضى

تكالیف عملى، تكمیل انسان و رساندنش به نهایت درجه كمال او است، و وقتى كامل شد 

  !؟حاجتى به تكلیف نداشته بقاى تكلیف در حق او مفهومى ندارد دیگر

وجه فسادش این است كه انسان هر قدر هم كه كامل شده باشد اگر از تكالیف الهى 

را رعایت نكند، اجتماع را دچار هرج و مرج كرده است،  احكام معامالتىسرباز زند، مثال: 

 تكالیف مربوط به عباداتاست، و اگر از  و عنایت الهى را نسبت به نوع بشر باطل ساخته

تخلف كند بر خالف ملكاتش رفتار كرده، و این محال است، چون رفتار بشر آثار ملكات او 

است، و به فرض هم كه جائز باشد، باز مستلزم از بین بردن ملكه است، و آن نیز مستلزم 

 ابطال عنایت الهى نسبت به نوع بشر است. 

و غیر كامل از نظر صدور افعال فرق است، انسان كامل و  آرى میان انسان كامل

گذارد او كار داراى ملكه فاضله از مخالفت مصون است، و ملكه راسخه در نفسش نمى

خداوند همه را در به .  خالف بكند، ولى انسان ناقص چنین مانع و جلوگیرى در نفس ندارد

 !دست آوردن ملكات فاضله یارى فرماید

 (294ص :    12المیزان ج : سوره ابراهیم   99تا85فلسفی ذیل آیه  ) مستند:  بحث

 

 

 عدل، مبنای تشریع قوانین الهی

 

 ،َو َما أَْهلَْكنَا ِمن قَْریٍَة إِال لهُ ُمنِذُرونَ »  -

 ،ِذْكَرى َو َما كنَّا ظِلِمینَ  -

 ،رسان داشتنداى را هالك نكردیم مگر آنكه بیمهیچ دهكده -

 ! « ایمرگز ستمگر نبودهما هتا متذكر شوند، و  -

 

اى را ما هیچ قریه می فرماید:  «،ایمما هرگز ستمگر نبوده -و ما كنا ظالمین »

هالك نكردیم، مگر در حالى كه انذار شده بودند و تذكر یافته، حجت بر آنان تمام شده بود، 

شأن كردیم، نسبت به آنان ظلم كرده بودیم و براى اینكه اگر در غیر این حال، هالكشان مى

 ما این نیست كه به كسى ظلم كنیم. 

 

 ظالم نبودن خدا به چه معنا است ؟ 

از لوازم متساوى ظلم این است كه ظالم كار و تصرفى بكند كه حق او نیست و مالك 

باشد، در مقابل ظلم عدل است، كه الزمه مساوى آن این است چنین فعل و چنین تصرفى نمى
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 .كه شخص عادل كسى باشد كه كار و تصرفى بكند كه مالك آن باشد

دهند:    اى تكوینى انجام مىهگردد كه كارهایى كه فاعلاز همین جا روشن مى

از این جهت كه این آثار و افعال مملوك تكوینى آنها  ،(دهدنمك شورى و شكر شیرینى مى)

است، ظلم در كار آنها مفروض نیست، براى اینكه فرض صدور فعل از فاعل تكوینى 

به مساوى است با فرض مملوكیت آن فعل براى آن فاعل، به این معنا كه وجود فعل قائم 

 وجود فاعل است و جداى از فاعل، وجود مستقلى ندارد. 

و خداى سبحان مالك عالم است، یعنى داراى ملكیتى است مطلق، كه بر تمامى 

موجودات عالم گسترده است، آن هم از جمیع جهات وجودشان، براى اینكه وجود اشیاء از 

ده، جداى از او استقالل جمیع جهات قائم به خداى تعالى است و از وجود او بى نیاز نبو

ندارد و چون چنین است هر قسم تصرفى كه در آنها كند، چه آن موجود خوشش بیاید یا 

شود گفت: بدش آید و تصرف خداى تعالى به نفعش باشد یا به ضررش، ظلم نیست، بلكه مى

عدل است، به معناى اینكه رفتارى است غیر ظالمانه، پس خداى تعالى هر چه بخواهد 

تواند صادر نماید، همه اینها بر حسب واند انجام دهد، و هر حكمى كه اراده كند مىتمى

 تكوین است. 

: درست است كه غیر خداى تعالى موجودات دیگر نیز افعال تكوینى توضیح اینكه

دارند و هر فاعل تكوینى مالك فعل خویش است، اما این مالكیت موهبتى است الهى، پس در 

داراى ملكى مطلق و بالذات است و غیر خدا مالكیتش به غیر است و حقیقت خداى تعالى 

ملك او در طول ملك خدا است، به این معنا كه خدا مالك خود او و آن ملكى است كه به او 

تملیك كرده، و تملیك او مثل تملیك ما نیست كه بعد از تملیك به دیگرى، خودمان مالك 

كند، باز مهیمن و مسلط بر را به خلق خود تملیك مى نباشیم، بلكه او بعد از آن هم كه چیزى

 آن است. 

هاى تكوین نوع بشر است، كه نسبت به افعال خود و مخصوصا آن یكى از آن فاعل

نامیم، و نیز نسبت به اختیارش كه با آن كارهاى خود را افعالى كه ما آن را فعل اختیارى مى

 .ستمالك ا، كند كه انجام دهم یا ندهمتعیین مى

كنیم، كه اختیاریم، و این را به روشنى درك مى یابیم كه مالك و داراىما در خود مى

توانیم ترك توانیم انجام دهیم، مىخواهیم انجام دهیم، همانطور كه مىنسبت به كارى كه مى

كنیم، و خالصه انجام و ترك آن هر دو براى ما ممكن است، پس ما در نفس خود درباره هر 

كنیم، به این كى كه فرض شود احساس آزادى و حریت نسبت به فعل و ترك آن مىفعل و تر

 .دانیممعنا كه صدور هر یك از آن دو را براى خود ممكن مى

 

 منشاء ایجاد قوانین 

چیزى كه هست ناچارى انسان به زندگى اجتماعى و مدنى، عقل او را مجبور كرده 

كارها  م پوشیده، حریت خود را نسبت به بعضىبه اینكه مقدارى از این آزادى عمل خود چش
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دانست و آن اعمال عبارت است از محدود كند، با اینكه خود را نسبت به آنها نیز آزاد مى

 .سازدنظام مجتمع را مختل مىكارهایى كه یا انجامش و یا تركش، 

سازد همان محرمات و گناهانى است كه دسته اول كه انجام آنها نظام را مختل مى

 .قوانین مدنى یا سنن قومى یا احكام حكومتى رایج در مجتمعات، آن را تحریم كرده است

و نیز، ضرورت ایجاب كرده كه براى تحكیم این قوانین و سنن، نوعى كیفر براى 

كنند كه حرمت متخلفین از قوانین معین كنند، و البته این كیفر را در حق متخلفى اجراء مى

آن افعال و كیفر آن به گوشش رسیده و حجت بر او تمام شده باشد، حال یا این كیفر صرف 

 ا عالوه بر مذمت، عقاب هم در پى داشته است. مذمت و توبیخ بوده و ی

اى و در عوض اینكه براى كسانى كه آن قوانین را احترام بگذارند، اجر و جایزه

معین كنند، تا به این وسیله مردم را به عمل به آن قوانین تشویق كرده باشند، كه آن اجر و 

 است. جایزه یا صرف مدح بوده و یا ثواب هم در كار بوده

زیر الزم دانسته كه شخصى را براى اینكه قوانین جارى را در میان مجتمع ناگ

معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب نماید و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند 

و مسؤول كارهایى كه به او محول كرده و مخصوصا اجراى احكام جزایى بداند، و پر 

از هم اختیار خود را حفظ نمود، هر جا دلش خواست واضح است كه اگر امیر نامبرده ب

مجازات كند و اگر خواست مجازات نكند و یا نیكوكاران را دستگیر نموده، بدكاران را 

هاى اجتماعى بكلى لغو و بیهوده گذارى و احترام به سنتآزادى عمل دهد، مساله قانون

 شود. مى

رى جریان داشته، و از اولین اینها اصولى است عقالیى كه تا حدى در جوامع بش

روزى كه این نوع موجود، در روى زمین پاى بر جا گشت به شكلى و تا حدى در جوامع 

 .گرفته استخود اجراء نمود، چون از فطرت انسانیتش سر چشمه مى

 قوانین از طرف خدا تعیین می شود! 

خدا معین شود  كند كه باید این قوانین از ناحیهاز سوى دیگر براهین عقلى حكم مى

و انبیاء و رسوالن الهى نیز كه یكى پس از دیگرى از طرف خداى تعالى آمدند و همگى با 

اند كه باید قوانین قوانین اجتماعى و سننى براى زندگى آمدند، این معنا را تایید كرده

اجتماعى و سنن زندگى از ناحیه خداى تعالى تشریع شود، تا احكام و وظائفى باشد كه 

ت بشرى نیز به سوى آن هدایت كند و در نتیجه سعادت حیات بشر را تضمین نموده، فطر

 .صالح اجتماعى او را تامین كند

و معلوم است همانطور كه واضع و مقنن این شریعت آسمانى خداى سبحان است، 

البته از نظر ثواب و عقاب كه موطنش قیامت و محل بازگشت به سوى  -همچنین مجرى آن 

 باشد. و مىا -خداست
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 مجری قانون نباید قانون را بشکند! 

 ) اجرای قانون ظلم نیست!( 

و مقتضاى اینكه خود خداى تعالى این شرایع آسمانى را تشریع كند و معتبر بشمارد، 

البته وجوب تشریعى نه  -و خود را مجرى آنها بداند، این است كه بر خود واجب كرده باشد 

كه بر ضد خواسته خود اقدامى ننموده و خودش در اثر اهمال و یا الغاء كیفر،  -تكوینى 

، مثال، عمل خالفى را كه خودش براى آن كیفر تعیین نموده، بدون كیفر قانون خود را نشكند

نگذارد و عمل صحیحى را كه مستحق كیفر نیست كیفر ندهد، به غافلى كه هیچ اطالعى از 

حكم یا موضوع حكم ندارد، كیفر عالم عامد ندهد، و مظلوم را به گناه ظالم مؤاخذه نكند و 

 او از چنین ظلمى منزه است .  - عن ذلك علوا كبیرا گر نه ظلم كرده است و تعالى هللا

اند : خدا قادر بر ظلم است و لیكن به هیچ وجه از و شاید مقصود آنهایى هم كه گفته

همین معنا باشد، پس فرض  -چون نقص كمال است و خدا از آن منزه است  -زند او سر نمى

ز او محال است، نه اینكه خود اینكه خداى تعالى ظلم كند، فرض امرى است كه صدورش ا

ان هللا ال یظلم الناس  »و نیز آیه «،و ما كنا ظالمین» فرض محال باشد و از ظاهر آیه 

 «،و ما ربك بظالم للعبید»و آیه «،لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل »و آیه «،شیئا

 شود . همین معنا استفاده مى

كردن خدا از باب سالبه به انتفاء موضوع آرى ظاهر این آیات این است كه ظلم ن

تر اینكه: از این باب نیست كه نیست، بلكه از باب سالبه به انتفاء حكم است، به عبارت ساده

بگذارد،  خدا قادر بر ظلم نیست و العیاذ باهلل خواسته است منت خشك و خالى بر بندگانش

 .كند، ظلم نمىبلكه از این باب است كه در عین اینكه قادر بر ظلم است

 ( 460ص :    15المیزان ج :  سوره شعراء   209و  208) مستند: آیه 

 

 

 قانون و اخالق كریمه و توحید

  

َو َرَودَتْهُ الَّتى ُهَو فى بَْیتَِها َعن نَّْفِسِه َو َغلَّقَِت األَْبَوب َو قَالَت َهْیت لَك  قَاَل َمعَاذَ  » -

ِ  إِنَّهُ َربى أَْحسَن َمثَْواى  إِنَّهُ ال یُْفِلُح الظِلُمونَ   !َّللاَّ

َءا بُْرَهَن َربِّهِ  - ت ِبِه  َو َهمَّ بَها لَْو ال أَن رَّ   كذَِلك ِلنَصِرف َعْنهُ السوَء َو َو لَقَْد َهمَّ

 !اْلفَْحشاَء  إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصینَ 

 

و آن زنى كه یوسف در خانه وى بود از او تمناى كامجویى كرد و درها را  -

گفت: پناه به خدا كه او مربى من است و منزلت مرا !  محكم بست و گفت بیا

 !شوندنمى نیكو داشته است كه ستمگران رستگار

وى یوسف را قصد كرد یوسف هم اگر برهان پروردگار خویش ندیده بود قصد  -
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او كرده بود، چنین شد تا گناه و بدكارى را از او دور كنیم كه وى از بندگان 

 !«خالص شده ما بود

 

رسد مگر به وسیله ایمانى كه آن ایمان به وسیله اخالق هیچ قانونى به ثمر نمى

 كریمه حفظ و آن اخالق هم به وسیله توحید ضمانت شود. 

اصلى است كه درخت سعادت آدمى را رشد داده و شاخ و برگ  توحیدبنا بر این، 

را از آن  بشریت جامعهها را هم بارور ساخته رویاند، و آن شاخهرا در آن مى اخالق كریمه

ا لم تر كیف ضرب هللا مثال كلمة  »سازد، همچنانكه فرموده:مند مىهاى گرانبها بهرهمیوه

طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حین باذن ربها و یضرب 

و مثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق االرض ما  ،لعلهم یتذكرونهللا االمثال للناس 

و ایمان به خدا را چون درختى معرفى كرده كه داراى ریشه است كه قطعا  «،لها من قرار

 همان توحید است. 

هایش و نیز داراى خوردنیها معرفى كرده كه در هر آنى به اذن پروردگارش میوه

 .ا عمل صالحندهدهد، و آن میوهرا مى

هایى معرفى نموده كه همان اخالق نیكو از قبیل تقوا، عفت، و نیز داراى شاخه

 .معرفت، شجاعت، عدالت و رحمت و نظایر آن است

الیه یصعد الكلم الطیب و  »چنین فرموده: كلمه طیبآنگاه در آیه دیگرى در باره 

قرب به درگاه او را تنها سعادت صعود به سوى خداى تعالى و ت «،العمل الصالح یرفعه

هاى طیب نموده كه همان اعتقاد حق است، و عمل شایسته و مناسب كه آن مخصوص كلمه

 . است برد كمك كار آن قرار دادهرا باال مى

شود و آدمى در زندگیش دانیم كه كمال نوعى انسان تمام نمىبیان آن اینكه: همه مى

یابد مگر به فى بزرگتر از آن ندارد درنمىآن سعادتى را كه همواره در پى آنست و هد

كارهایى كه كثرت و تنوع ، كننداجتماع افرادى كه در كارهاى حیاتى با یكدیگر تعاون مى

 .آید كه همه آنها را انجام دهدآن به حدىاست كه از عهده یك انسان برنمى

ه و همین درك ضرورى است كه آدمى را محتاج كرده كه اجتماعى تشكیل داده ب

كه نگهدار حقوق افراد از بطالن و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع سنتها و قوانینى 

هر یك به قدر وسع خود بدان عمل نمایند، و در زیر سایه آن قوانین اعمال یكدیگر را مبادله 

نموده هر یك به قدر ارزش عمل خود از نتیجه عمل دیگران برخوردار شوند، و بدون اینكه 

 ومند مقتدر به ضعیف عاجز ظلم كند. نیر

شود مگر آنكه قوانین داریم كه قوانین مذكور مؤثر واقع نمىاین را نیز مسلم مى

ضامن اجراى آن گردد، و متخلفین از آن و تجاوزكاران به قوانین جزایى دیگرى به نام 

خلفین از ترس آن حقوق دیگران را تهدید به این كند كه در قبال كار بد كیفر بد دارند، و مت

 .كیفرها هوس تخلف نكنند

و نیز مقررات دیگرى الزم است تا عاملین به قانون را تشویق و آنان را در عمل 
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 خیر ترغیب نماید. 

الزم است تا بر همه افراد، حكومت نموده به عدل و درستى بر  اىقوه حاكمهو نیز 

 .همه سلطنت داشته باشد

از جرم اطالع، و بر  قوه مجریهگیرد كه و این آرزو وقتى صورت عمل به خود مى

صورت گیرد و  خلوتمجرم تسلط داشته باشد، و اما اگر جرمهایى به دست مجرمینى در 

در این صورت، باز جلو جرم  -و چقدر هم بسیار است -قوه مجریه از آن خبردار نباشد

 .رسدمین نمىشود و دست قوانین به مجرگرفته نمى

باشد و آن نیرویى كه باید نداشته باشد و یا در  ضعیفو نیز اگر چنانچه قوه مجریه 

 گردند. انگارى نماید، مجرمین بر او چیره مىسیاست مجرمین سهل

ثمر و از قوه مجریه باشد باز هم قوانین بى ترقوىو همچنین اگر خود مجرم شخصا 

 .گرددتخلفات و تجاوزات شایع مى

خواهد نفع را به خود اختصاص دهد هر چند به آدمى طبعا سود طلب است، و مى

در خود  تخلف توانایى بریابد كه این وقتى شدت مى مصیبتاین . ضرر دیگران تمام شود

كه زمام همه امور را به دست دارد جمع  شخص حاكمقواى مجریه متمركز شود، و یا در 

 .گردد

توانند او را به سوى خوار نموده دیگر مردم نمىا در این صورت است كه مردم ر

 .و عمل به حق وادار نمایند عدالت اجتماعى

آرى، در چنین وضعى قواى مجریه و یا شخص حاكم فعال ما یشاء گشته، هیچ 

 .تواند با اراده او معارضت نمایداى نمىقدرتى تاب مقاومت او را نیاورده و هیچ اراده

خاطرات تلخ مملو و از داستانهاى جبابره و طاغوتها و تاریخ بشریت از اینگونه 

 .هاى ایشان به مردم معاصر خود پر استزورگویى

تر از مراجعه به تاریخ، مراجعه به وضع موجود دنیاى معاصر خود ماست نزدیك

 .بینیم در بیشتر نقاط روى زمین همین وضع جریان داردكه مى

  

عادالنه تنظیم شده باشد و هر قدر قوانین قوانین و سنن اجتماعى هر قدر هم 

شود و جلو تر تعیین شده باشد، مع ذلك آنطور كه باید در مجتمع اجراء نمىجزائیش سخت

بندد، مگر آنكه در افراد آن مجتمع فضائل اخالقى خالف را نگرفته را تخلف را نمى

و احترام انسانیت و حكومت كند و مردم به ملكات فاضله انسانى از قبیل ملكه پیروى حق 

 .عدالت و كرامت و حیاء و اشاعه رحمت و امثال آن پاى بند باشند

آرى، خواننده عزیز نباید از دیدن وضعى كه كشورهاى متمدن دنیا از قوه و شوكت 

و مرعوب شود، چون قوانین این  اند غره گشتهبه خود گرفته (به ظاهر عادالنه،) و نظم

 .اخالقى وضع نشده و ضامن اجراء ندارد هاىكشورها بر اساس و پایه

خیر آن و مردم این كشورها فكرشان فكر اجتماعى است، افرادشان جز نفع ملت و 

ملتهایشان جز برده كردن  شمارند، وجز دفع ضرر از ملتشان چیز دیگرى را محترم نمى
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ناموسشان  سایر ملتها و دوشیدن آنها و استعمار سرزمینهایشان و مباح كردن جان و مال و

 .هدف دیگرى ندارند

ثمره این پیشرفت و ترقیشان این شد كه آن ظلمهایى را كه جباران در گذشته بر 

كردند امروزه به اجتماعات منتقل گردیده و در حقیقت امروز اجتماعى بر افراد وارد مى

دارد یعنى امروزه ملت جاى فرد را گرفته است، پس اجتماعى دیگر ظلم و ستم روا مى

اند و هر لفظى معناى ضد خود را به خود را از دست دادهتوان گفت كه الفاظ، معانى مى

آید مقصود خود گرفته، اگر از حریت و شرافت و عدالت و فضیلت سخنى به میان مى

 واقعى از آن پیشرفت دنائت و پستى و ظلم و رذالت است. 

و بطالن ایمن  گزند تخلفهیچ وقت از  قوانین اجتماعو كوتاه سخن، سنن و 

اش و شرافت انسانیت تاسیس شده، و پشتوانه فضائل اخالقىاینكه بر اساس شود مگر نمى

 .بوده باشد دلهاى مردم

و این فضائل اخالقى هم به تنهایى در تامین سعادت اجتماع و سوق انسان به سوى 

باشد، یعنى مردم ایمان داشته باشند  توحید، مگر وقتى كه بر اساس كافى نیستصالح عمل 

و معبودى دارد یكتا، و ازلى و آفریدگار  -كه انسان جزئى از آن است -به اینكه عالم

سرمدى، كه هیچ چیز از علم و احاطه او بیرون نیست و قدرتش مقهور هیچ قدرتى 

 شود. نمى

كى از آنها احتیاجى خدایى كه همه اشیاء را بر كاملترین نظام آفریده، بدون اینكه به ی

رسد، نیكوكار به زودى خالیق را به سوى خود بازگردانیده به حسابشان مىداشته باشد، و 

دهد ، و آن را مخلد در را به علت نیكوكاریش پاداش و بدكار را به بدى عملش كیفر مى

 كند . نعمت و این را مخلد در عذاب مى

اى اتكاء داشته باشد براى عقیده و این خود روشن است كه وقتى اخالق بر چنین

ماند، در آن صورت تمامى هم آدمى این همتى باقى نمى مراقبت رضاى خداآدمیان جز 

 ،درون دلهایشانكه یك یك كارهایش مورد رضاى خدا باشد، و چنین مردمى از  شودمى

 .شودمانع آنان از ارتكاب جرم مىدارند كه  تقوارادعى به نام 

و اگر اخالق از چنین اعتقادى سرچشمه نگیرد، براى آدمى در كارهاى حیاتیش 

ماند، نهایت هدفى جز تمتع به متاع دنیاى فانى و التذاذ به لذائذ حیات مادى باقى نمى

چیزى كه بتواند زندگى او را عادالنه، و او را وادار به حفظ قوانین اجتماعى خود كند، این 

قوانین را رعایت نكنم و ملزم به آن نباشم اجتماع من متالشى  فكر است كه اگر من این

اى از شود، پس الزم است كه من از پارهگشته، و در نتیجه زندگى خودم هم متالشى مى

اى دیگر نایل شوم، كه اگر چنین هایم به خاطر حفظ جامعه صرفنظر كنم، تا به پارهخواسته

ام مرا مدح و تعریف هم اینكه مردم مادام كه زندهرسم، و كنم هم به بعضى از آرزوهایم مى

 ماند. كنند، و نام من در صفحات تاریخ با خطوطى طالیى باقى مىمى

اما مساله مدح و تعریف مردم البته تا حدى مشوق هست، و لیكن تنها در امور 

شوند جریان دارد، به خالف امور جزئى و شخصى، و یا مهمى كه مردم از آن آگاه مى
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مور مهمى كه مردم خبردار نشوند، از قبیل كارهاى سرى، كه در آنجا دیگر این دواعى ا

شود، و اما مساله خطوط طالیى تاریخ و نام نیك، آن هم غالبا در مانع ارتكاب انسان نمى

گذشتگى و فداكارى در میان بیاید، مانند كشته گیرد كه پاى از جانمواردى صورت مى

 بذل مال و صرف وقت در ترفیع مبانى دولت و امثال آن. شدن در راه وطن و یا 

زند كه به حیات دیگرى، ماوراى این زندگى ها از كسانى سرمىاین چنین فداكارى

معتقد باشند، و كسى كه چنین اعتقادى ندارد جز به یك عقیده خرافى دست به چنین 

گذرد عاقلى از جان خود نمىزند، زیرا با نبود اعتقاد به یك زندگى دیگر هیچ فداكارى نمى

تا بعد از او نامش را به نیكى یاد كنند، چون او بعد از مرگ وجود ندارد تا از آن مدح و ثنا 

 و یا هر نفع دیگرى كه تصور شود برخوردار گردد. 

آن كدام عاقلى است كه به خاطر آسایش دیگران از جان خود صرفنظر كند و خود 

زندگى برسند، با اینكه بر حسب فرض، به زندگى دیگرى  را به كشتن دهد كه دیگران به

مگر اینكه اعتقادى خرافى وادارش كند كه . اعتقاد نداشته باشد و مرگ را جز بطالن نپندارد

 رود. خود را به كشتن دهد كه آنهم با كمترین توجه و التفات از بین مى

 

. گیردرا نمى توحیدجاى و محركى و لو هر چه باشد  هیچ انگیزهپس روشن شد كه 

و چیزى وجود ندارد كه جاى توحید را در بازدارى انسان از معصیت و نقض سنن و 

قوانین پر كند، مخصوصا اگر آن معصیت و نقض سنن از چیزهایى باشد كه طبعا براى 

مردم آشكار نشود و باألخص آن معصیتى كه اگر فاش شود به خاطر جهاتى بر خالف آنچه 

از یوسف نسبت به زلیخا  -العیاذ باهلل  -مانند تجاوزى كه اگر د گردكه بوده فاش مى

 .زدسرمى

همچنانكه خوددارى و تعفف یوسف از آن، بر خالف جلوه كرد، و زلیخا او را به 

شهوترانى و خیانت متهم نمود. آرى، در چنین فروضى جز توحید هیچ مانع دیگرى نیست، 

 !توانست بشودوردگارش چیزى جلوگیر نشد و نمىهمچنانكه یوسف را جز علم به مقام پر

 ( 210ص :    11المیزان ج : سوره یوسف     24و  23) مستند: آیه   

 

 نهائي دین حق و نظام اسالمی بر همه دنیا  هغلب

 

والعاقبة ”سرانجام، دنیا تسلیم دین حق خواهد گشت، چون این وعده خداوند است كه 

اند طالب انسانى به آن فطرتى كه در او به ودیعه سپردهعالوه بر اینكه نوع “ للتقوى!

سعادت حقیقى خویش است، و سعادت حقیقى او این است كه بر كرسى فرماندهى بر جسم و 

تواند جان خویش مسلط شود، زمام حیات اجتماعیش را به دست خویش بگیرد، حظى كه مى

همانطور كه توجه فرمودید از سلوك خود در دنیا و آخرت بگیرد، به دست آورد و این 

 همان اسالم و دین توحید است.

رساند، چرا تاكنون اش مىخواهید گفت: اگر فطرت بشر او را به سعادت حقیقى
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نرسانده، و چرا بشر در سیر انسانیتش به سوى آن سعادت و به سوى ارتقایش در اوج كمال 

ز به روز از آن هدف دچار این همه انحراف گردیده؟ و بجاى رسیدنش به آن هدف رو

  دورتر شده است ؟

گوئیم: این انحراف به خاطر بطالن حكم فطرت نیست بلكه حكم در جواب مى

اش دچار خطا گردیده و فطرت درست است لیكن بشریت در تشخیص سعادت واقعى

اش تطبیق دهد، كه در نتیجه مصداق موهوم نتوانسته است حكم فطرت را بر مصداق واقعى

 را مصداق واقعى پنداشته است. 

كند، كه صنع و ایجاد براى بشر در نظر گرفته و تعقیبش مى و آن سعادت واقعى

 باالخره دیر یا زود محقق خواهد شد.

 شود:تمام مطالب مذكور از آیات زیر به خوبى استفاده مى

فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ”  -

 “یعلمون!ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس ال 

دانند، هر چند كه این است كه بطور تفصیل نمى« دانند،نمى» و منظورش از 

 فرماید:فطرتشان علم اجمالى به آن دارد. و سپس بعد از سه آیه مى

 “ لیكفروا بما آتینا هم فتمتعوا فسوف تعلمون،”  -

 فرماید:و بعد از شش آیه مى

الناس لیذیقهم بعض الذى عملوا لعلهم ظهرالفساد فى البر والبحر بما كسبت ایدى ”  -

 “ یرجعون.

 فرماید:و نیز مى

فسوف یاتى هللا بقوم یحبهم و یحبونه، اذلة على المؤمنین اعزة على ”   -

 “الكافرین، یجاهدون فى سبیل هللا و ال یخافون لومة الئم،

 فرماید:و نیز مى

 “ى الصالحون،و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان االرض یرثها عباد”  -

 و نیز فرموده:

 “و العاقبة للتقوى! ”  -

 دهد كه:پس این آیات و امثال آن به ما خبر مى

 

 اوال: اسالم دین فطرت است،

 ثانیا: بشر به حكم فطرتش حركت كرده، ولى در تطبیق با مصداق خطا رفته است،

حكومت و ثالثا: اسالم به زودى بطور كامل غلبه خواهد كرد، و بر سراسر گیتى 

 خواهد نمود !

 

بنا بر این، دیگر جا ندارد كه خواننده عزیز به این گفتار گوش دهد كه بعضى 

هاى اند: هر چند كه اسالم چند صباحى بر دنیاى آن روز چیره گشت، و یكى از حلقهگفته
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هاى دیگر بعد از خودش اثرها نهاد، و حتى تمدن عصر زنجیره تاریخ شد، و در حلقه

اش تام و كامل ه دانسته و چه ندانسته بر آن تكیه داشت، لیكن این چیرگى و غلبهامروز هم چ

نبود، یعنى آن حكومتى كه در فرضیه دین با همه موارد و صورتها و نتایجش فرض شده، 

تحقق نیافت چون چنین حكومتى قابل قبول طبع نوع انسانى نیست، و تا ابد هم نخواهد بود، 

مونه هم كه شده در تمامى نوع بشر تحقق نیافت، تا تجربه شود، و اى براى نو چنین فرضیه

 بشر به صحت و امكان وقوع آن وثوق و خوشبینى، پیدا كند.

دلیل اینكه گفتیم نباید به این سخنان گوش فراداد همان است كه توجه كردید، گفتیم 

ه بشر با اسالم به آن معنائى كه مورد بحث است هدف نهائى نوع بشر و كمالى است ك

رود، چه اینكه به طور تفصیل توجه به این سیر خود داشته غریزه خود رو به سویش مى

هاى پى در پى كه در سایر انواع موجودات شده نیز این معنا باشد و یا نداشته باشد، تجربه

را به طور قطع ثابت كرده كه هر نوع از انواع موجودات در سیر تكاملى خود متوجه به 

دفى است كه متناسب با خلقت و وجود او است و نظام خلقت او را به سوى آن سوى آن ه

دهد، انسان هم یك نوع از انواع موجودات است و از این قانون كلى مستثنا هدف سوق مى

 نیست . 

اى از زمان تحقق نیافت، و و اما اینكه گفتند فرضیه اسالم بطور كامل حتى در برهه

ها و تجربه نشد تا الگو براى سایر زمانها بشود جوابش این است كه كدامیك از ادیان و سنت

هاى جارى در مجتمعات انسانى در پیدایش و بقایش و در حكومت یافتنش متكى به مسلك

هاى حكومت یافتن اسالم محتاج به تجربه قبلى باشد؟ این شرایع و سنت تجربه قبلى بوده، تا

بینیم بدون سابقه و تجربه قبلى ظهور كرد، و نوح و ابراهیم و موسى و عیسى است كه مى

سپس در بین مردم جریان یافت، و همچنین روشهاى دیگر، چون كیش برهما و بودا و مانى 

هاى مادى هم بعد از تجربه پیدا نشدند، این د و سنتهاى تازه در آمو غیره، و حتى رژیم

هاى دیگر است كه بدون تجربه قبلى پیدا شدند، و در سنن دموكراتیك و كمونیست و رژیم

 جوامع مختلف انسانى به شكلهاى مختلف جریان یافتند. 

هاى اجتماعى بدان نیازمند است، عزم آرى تنها عاملى كه ظهور و رسوخ سنت

ه و همت بلند و قلبى آن است، كه در راه رسیدن به هدفش دچار سستى و قاطع آورند

خستگى نگردد، و صرف اینكه روزگار گاهى از اوقات با رسیدن اشخاص به هدفشان 

كند، او را از تعقیب هدف باز ندارد، حال چه اینكه آورنده آن سنت پیامبر و از مساعدت نمى

لى باشد چه اینكه آن هدف هدفى خدائى باشد و یا ناحیه خدا باشد، و چه اینكه فردى معمو

 هدفى شیطانى.

 

 زنده بودن مجتمع اسالمی

مجتمع اسالمى طورى تاسیس شده كه در تمامى احوال شود كه از اینجا روشن مى

تواند زنده بماند، چه در آن حال كه خودش حاكم باشد و چه در آن حال كه محكوم دشمن مى
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ر دشمن غالب باشد، و چه در آن حال كه مغلوب باشد، چه در آن چه در آن حال كه بباشد، 

حال كه مقدم باشد و چه در حالى كه مؤخر و عقب افتاده باشد، چه در حال ظهور و چه در 

حال خفا چه در قوت و چه در حال ضعف و ...، دلیل بر این معنا آیاتى است كه در قرآن 

 یات زیر:كریم در باره خصوص تقیه نازل شده، مانند آ

 “من كفر باهلل من بعد ایمانه اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان،”  -

 “االّ ان تتقوا منهم تقیة،”  -

 “فاتقوا هللا ما استطعتم،”  -

 “یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاته و ال تموتن اال و انتم مسلمون!”  -

              

 قوانین اسالم، و سعادت نسل حاضر 

گیرم اسالم به خاطر اینكه متعرض  كسانى كه معتقد باشند و یا بگویند:چه بسا 

توانست انسان و اجتماع تمامى شؤون انسان موجود در عصر نزول قرآن شده بود، مى

بشرى آن عصر را به سعادت حقیقى و به تمام آرزوهاى زندگیش برساند، اما امروز زمان 

بشر امروز علمى و صنعتى شده و هیچ به كلى راه زندگى بشر را عوض كرده زندگى 

شباهتى به زندگى ساده چهارده قرن قبل او ندارد، آن روز زندگى منحصر بود به وسایل 

طبیعى و ابتدائى، ولى امروز بشر در اثر مجاهدات طوالنى و كوشش جانكاهش به جائى از 

ا با وضع قدیمش ارتقا و تكامل مدنى رسیده كه اگر فى المثل كسى بخواهد وضع امروز او ر

ماند كه دو نوع جاندار متباین و غیر مربوط به هم را با یكدیگر مقایسه كند، مثل این مى

مقایسه كرده باشد، با این حال چگونه ممكن است قوانین و مقرراتى كه آنروز براى تنظیم 

امور زندگى ساده بشر وضع شده، امور زندگى حیرت انگیز امروزش را تنظیم كند و 

ممكن است آن قوانین، سنگینى وضع امروز را تحمل كند، وضع امروز دنیا سنگینى  چطور

  آن قوانین را تحمل نماید؟

جواب این توهم این است كه اختالف میان دو عصر از جهت صورت زندگى 

مربوط به كلیات شؤون زندگى نیست بلكه راجع به جزئیات و موارد است، به عبارت دیگر 

گیش بدان نیازمند است، غذائى است كه سوخت بدنش را با آن تامین كند آنچه انسان در زند

اى است كه در آن سكنى كند و لوازم منزل است كه حوائجش و لباسى است كه بپوشد، خانه

اى است كه او اى است كه او را و وسایل او را جابجا كند، و جامعهرا برآورد، و وسیله نقلیه

ى كند، و روابطى جنسى است كه نسل او را باقى بدارد، در بین افراد آن جامعه زندگ

روابطى تجارى و یا صنعتى و عملى است كه نواقص زندگیش را تكمیل نماید، این حوائج 

كند، مگر در فرضى كه انسان، انسانى داراى این فطرت و این كلى او هیچوقت تغییر نمى

یر این فرض انسان امروز و انسانهاى بنیه نباشد، و حیاتش حیاتى انسانى نبوده باشد و در غ

 اول هیچ فرقى در این حوائج ندارد.

اختالفى كه بین این دو جور زندگى هست در مصداق وسایل آن است، هم مصداق 
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سازد، و هم مصداق حوائجى كه او را وسایلى كه با آن حوائج مادى خود را بر طرف مى

 سازد. وادار به ساختن وسایلش مى

ها و گیاهان و گوشت شكار ثال براى رفع حاجتش به غذا، میوهانسان اولى م

خورد، اما با هزاران رنگ و ترین وضعش، امروز نیز همان را مىخورد، آن هم با سادهمى

سلیقه، امروز هم در تشخیص آثار و خواص خوردنیها و نوشیدنیها استاد و صاحب تجربه 

هاى گوناگون، و نو ظهور تسلط یافته، شده، و هم در ساختن غذاهاى رنگارنگ و با طعم

سازد كه هم داراى خواص مختلف است، و هم دیدنش لذت بخش است، و هم غذاهائى مى

طعم و بویش براى حس شامه و كیفیتش براى حس المسه لذت آور است و هم اوضاع و 

 شود كهاحوالى بخود گرفته كه شمردن آنها دشوار است و این اختالف فاحش باعث نمى

انسان امروز با انسان دیروز دو نوع انسان شوند، چون غذاهاى دیروز و امروز در این اثر 

نموده و آتش كرده، و سد جوع مىیكسانند كه هر دو غذا هستند و انسان از آن تغذى مى

كند و ها را از غذا مىساخته، امروز هم همان استفادهشهوت شكم خود را خاموش مى

اى به اتحاد كلیات آن در دو شكل زندگى در دیروز و امروز لطمههمانطور كه اختالف 

زند و تحول شكل زندگى در هر عصر ربطى به اصل آن كلیات ندارد، همچنین دوره نمى

اى كه در اسالم وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضاى سعادت او هم وضع قوانین كلیه

و صرف پیدایش ماشین به جاى شود شده، در هیچ عصرى مختلف و دستخوش تحول نمى

 گردد . اى دیگر به جاى وسایل قدیمى، باعث تحول آن قوانین كلیه نمىاالغ و یا وسیله

البته این تا زمانى است كه در شكل و روش زندگى مطابقت با اصل فطرت محفوظ 

ق باشد، دچار دگرگونى و انحراف نشده باشد و اما با مخالفت فطرت البته سنت اسالم مواف

 هیچ روشى نیست، نه روش قدیم و نه جدید.

دهد و و اما احكام جزئیه كه مربوط به حوادث جاریه است و روز بروز رخ مى

یابد، از قبیل احكام مالى، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و طبعا خیلى زود هم تغییر مى

شهر و امثال اینها، تر كردن ارتباطات و مواصالت و اداره نیز احكام راجع به طریق آسان

احكامى است كه زمان آن بدست والى و متصدى امر حكومت است، چون نسبت والى به 

تواند در قلمرو قلمرو والیتش نظیر نسبتى است كه هر مردى به خانه خود دارد، او مى

گیرد، همان اش مىحكومت والیتش همان تصمیمى را بگیرد كه صاحب خانه در باره خانه

كند، پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون كند كه او در خانه خود مىتصرفى را ب

مجتمع تصمیم بگیرد، چه شؤون داخل مجتمع و چه شؤون خارج آن، چه در باره جنگ 

به امور مالى باشد و چه غیر مالى، البته همه اینها در  باشد و چه در باره صلح، چه مربوط

صالح حال مجتمع باشد و با اهل مملكت یعنى  گیریها بهصورتى است كه این تصمیم

مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند، همچنانكه خداى تعالى در آیه 

هم به والیت حاكم كه در عصر  “و شاورهم فى االمر فاذا عزمت فتوكل على هللا،” شریفه:

و هم به مساله مشورت، همه  بوده اشاره دارد، وسلّموآلهعلیههللانزول آیه، رسول خدا صلى

 اینها كه گفته شد در باره امور عامه بود.
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و در عین حال امورى بود جزئى مربوط به عموم افراد جامعه، و امور جزئى با 

رود شود و یكى دیگر از بین مىدگرگون شدن مصالح و اسباب كه ال یزال یكى حادث مى

الهیه است كه كتاب و سنت مشتمل بر آن است شود و اینگونه امور، غیر احكام دگرگون مى

چون احكام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است و نسخ راهى به آن ندارد )همچنانكه 

 حوادث راهى به نسخ بشریت ندارد،( كه بیان تفصیلى آن جائى دیگر دارد.

 ( 143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند:  
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 فصل دوم

 

 

 بحثی در آزادی مورد نظر قرآن

 

 

 

 آزادی فطری

 

به آن معنائى كه مردم از آن در ذهن دارند، عمر و دورانش بر سر  آزاديكلمه 

زبانها، بیش از چند قرن نیست، و اى چه بسا این كلمه را نهضت تمدنى اروپا كه سه چهار 

قرن قبل اتفاق افتاد بر سر زبانها انداخت، ولى عمر معناى آن بسیار طوالنى است، یعنى 

بوده، و به عنوان یكى از آرزوهایش در ذهنش  ترین اعصارش خواهان آنبشر از قدیم

 جوالن داده است.

شود از آن منشعب مى آزاديریشه طبیعى و تكوینى این معنا یعنى آن چیزى كه 

جهازى است كه انسان در وجودش مجهز به آن است، یعنى جهاز حریت و آن عبارت است 

است درونى كه اگر باطل شود اى كه او را بر عمل وامیدارد، چون اراده حالتى از اراده

شود و معلوم است كه باطل شدن حس و شعور به بطالن حس و شعور آدمى باطل مى

 گردد . انسانیت منتهى مى

 

 محدودیت آزادی

چیزى كه هست انسان از آنجائى كه موجودى است اجتماعى و طبیعتش او را به 

اش است كه یك انسان اراده دهد، و الزمه این سوق دادن اینسوى زندگى گروهى سوق مى

را داخل در اراده همه و فعلش را داخل در فعل همه كند و باز الزمه آن این است كه در 

كند، خاضع كند و براى اعمال مرز و حد درست مىها را تعدیل مىبرابر قانونى كه اراده

د، دو باره همان گردد، لذا باید بگوئیم همان طبیعتى كه آزادى در اراده و عمل را به او دا

در اول به او داده بود مقید اش و عملش را محدود و آن آزادى را كه طبیعت بعینه اراده

 . نمود
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 آزادی در تمدن غربی

ها كه از ناحیه قوانین آمد بخاطر اختالفى كه در از سوى دیگر این محدودیت

پایه و اساس احكام قانون گزاران بود مختلف گردید، در تمدن عصر حاضر از آنجا كه قانون

مندى از مادیات است كه شرحش گذشت نتیجه اینگونه تفكر آن شد كه مردم در امر بهره

معارف اصلى و دینى آزاد شدند، یعنى در اینكه معتقد به چه عقایدى باشند و آیا به لوازم آن 

اش نظرى نداده عقاید ملتزم باشند یا نه و نیز در امر اخالق و هر چیزى كه قانون در باره

آزاد باشند، و معناى حریت و آزادى هم در تمدن عصر ما همین شده است كه مردم در غیر 

اى كه خواستند بكنند و هر عملى كه آنچه از ناحیه قانون محدود شدند آزادند، هر اراده

 خواستند انجام دهند.

 

 آزادی در قوانین اسالم

كه چون قانونش را بر اساس توحید بنا نهاده، و در مرحله بعد، اخالق  سالم،ا ولی

فاضله را نیز پایه قانونش قرار داده و آنگاه متعرض تمامى اعمال بشر )چه فردیش و چه 

اجتماعیش،( شده و براى همه آنها حكم جعل كرده و در نتیجه هیچ چیزى كه با انسان 

تباط داشته باشد نمانده، مگر آنكه شرع اسالم در آن ارتباط پیدا كند و یا انسان با آن ار

 جاى پائى دارد، در نتیجه در اسالم جائى و مجالى براى حریت به معناى امروزیش نیست . 

اسالم حریتى به بشر داده كه قابل قیاس با حریت تمدن عصر  اما از سوى دیگر

حاضر نیست و آن آزادى از هر قید و بند و از هر عبودیتى به جز عبودیت براى خداى 

شود و این هر چند در گفتن آسان است، یعنى با یك كلمه حریت خالصه مى سبحان است

اى آن پى ببرد كه در سنت تواند به وسعت معنولى معنائى بس وسیع دارد و كسى مى

خواند و آن سیره را در بین افراد جامعه و اسالمى و سیره عملى كه مردم را به آن مى

سازد، دقت و تعمق كند و سپس آن سیره را با سیره ظلم و زورى كه طبقات آن بر قرار مى

و  تمدن عصر حاضر در بین افراد جامعه و در بین طبقات آن و سپس بین یك جامعه قوى

تواند به خوبى درك كند آیا اسالم جوامع ضعیف بر قرار نموده مقایسه نماید، آن وقت مى

ها نموده و یا به طلبىبشر را آزاد كرده و تمدن غرب بشر را اسیر هوا و هوسها و جاه

عكس است و آیا آزادى واقعى و شایسته منزلت انسانى آن است كه اسالم آورده، و یا بى بند 

 ت كه تمدن حاضر به ارمغان آورده است.و بارى اس

احكام اسالم هر چند كه حكم است و حكم محدودیت است، ولى در حقیقت پس 

گو اینكه اسالم بشر را در   .ورزش و تمرین آزاد شدن از قیود ننگین حیوانیت است

گیرى از رزق طیب و مزایاى زندگى و در مباحات، آزاد گذاشته، اما این شرط را هم بهره

 :كرده كه در همان طیبات افراط و یا تفریط نكنند و فرموده

 

 “؟قل من حرم زینة هللا التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق ...”  -
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 و نیز فرموده:

 “ !خلق لكم ما فى االرض جمیعا”  -

 و نیز فرموده:

 “!و سخر لكم ما فى السموات و ما فى االرض جمیعا منه”  -

 

 آزادی در اسالمبرداشت غلط از مفهوم 
 

یكى از عجایب این است كه بعضى از اهل بحث و مفسرین با زور و زحمت 

ال ”اند به آیه شریفه: اند اثبات كنند كه در اسالم عقیده آزاد است، و استدالل كردهخواسته

 و آیاتى دیگر نظیر آن . “  اكراه فى الدین!

خواهد فتیم كه آیه چه مىدر حالى كه ما در المیزان در ذیل تفسیر همین آیه گ

كنیم این است كه شما خواننده توجه فرمودید كه گفتیم بفرماید، آنچه در اینجا اضافه مى

توحید اساس تمامى نوامیس و احكام اسالمى است و با این حال چطور ممكن است كه اسالم 

 آزادى در عقیده را تشریع كرده باشد؟ 

  تشریع كند آیا تناقض صریح نخواهد بود؟و اگر آیه باال بخواهد چنین چیزى را 

ماند كه دنیاى متمدن امروز قطعا تناقض است و آزادى در عقیده در اسالم مثل این مى

قوانین تشریع بكند و آنگاه در آخر این یك قانون را هم اضافه كند كه مردم در عمل به این 

 ند. قوانین آزادند، اگر خواستند، عمل بكنند و اگر نخواستند نكن

و به عبارتى دیگر، عقیده كه عبارت است از درك تصدیقى، اگر در ذهن انسان پیدا   

شود، این حاصل شدنش عمل اختیارى انسان نیست، تا بشود فالن شخص را از فالن عقیده، 

شود تحت تكلیف در آید منع و یا در آن عقیده دیگر آزاد گذاشت بلكه آنچه در مورد عقاید مى

ن است، یعنى بعضى از كارها را كه با مقتضاى فالن عقیده منافات دارد منع، لوازم عملى آ

و بعضى دیگر را كه مطابق مقتضاى آن عقیده است تجویز كرد، مثال شخصى را وادار 

هاى محكم قانعشان كند كرد به اینكه مردم را به سوى فالن عقیده دعوت كند و با آوردن دلیل

و یا آن عقیده دیگر را نپذیرند و یا وادار كرد آن عقیده را با ذكر  كه باید آن عقیده را بپذیرند

اى كه مردم داشتند باطل و اش به صورت كتابى بنویسد، و منتشر كند. و فالن عقیدهادله

 كنند باطل و نادرست جلوه دهد.فاسد سازد، اعمالى هم كه طبق عقیده خود مى

به عقاید است، نه خود عقاید، و معلوم  دارد، لوازم عملىپس آنچه بكن و نكن بر مى

است كه وقتى لوازم عملى نامبرده، با مواد قانون دایر در اجتماع مخالفت داشت، و یا با 

اصلى كه قانون متكى بر آن است نا سازگارى داشت، حتما قانون از چنان عملى جلوگیرى 

مقام است كه بفهماند، اعتقاد تنها در این “ ال اكراه فى الدین،” خواهد كرد، پس آیه شریفه: 

تواند منظور این باشد كه اسالم كسى را مجبور به اعتقاد به بردار نیست، نه مىاكراه

تواند این باشد كه مردم در اعتقاد آزادند، و اسالم در تشریع معارف خود نكرده، و نه مى

ید صانع، و اش توحگانهدین توحیدى كه اصول سهخود جز بر دین توحید تكیه نكرده، 
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و همین اصل است كه مسلمانان و یهود و نصارا و  نبوت انبیا، و روز رستاخیز است،

مجوس و باالخره اهل كتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند، پس حریت هم تنها در این سه 

تواند در غیر آن باشد، زیرا گفتیم آزادى در غیر این اصول یعنى ویران اصل است و نمى

 كردن اصل دین. 

آن حریت از جهت اظهار عقیده در  بله، البته در این میان حریتى دیگر هست و

 اش بحث خواهیم كرد. هنگام بحث است، كه ان شاء هللا در جای خود در باره

 ( 143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند:  

 

 

 حد و مرز کشور اسالمی

 مرز اعتقادی 

 

كرده )یعنى اجازه اسالم مساله تاثیر انشعاب قومى، در پدید آمدن اجتماع را لغو 

دهد صرف اینكه جمعیتى در قومیت واحدند باعث آن شود كه آن قوم از سایر اقوام جدا نمى

گردند و براى خود مرز و حدود جغرافیائى معین نموده و از سایرین متمایز شوند،( براى 

اى اینكه عامل اصلى در مساله قومیت، بدویت و صحرانشینى است، كه زندگى در آنجا قبیله

اى است و یا عاملش اختالف منطقه زندگى و وطن ارضى است و این دو عامل، و طایفه

یعنى بدویت و اختالف مناطق زمین) همانطور كه در محل خودش بیان شده،( از جهت آب 

اند تا نوع و هوا، یعنى حرارت و برودت و فراوانى نعمت و نایابى آن، دو عامل اصلى بوده

ائل منشعب گردانند، كه در نتیجه زبانها و رنگ پوست بدنها و ... بشر را به شعوب و قب

اى از قطعات كره زمین را بر حسب هر قومى قطعه مختلف شده، و سپس باعث شده كه

اند به خود اختصاص دهند، اگر زورشان بیشتر و سلحشور تر تالشى كه در زندگى داشته

ترى را خاص خود كنند، و نام وطن بر بوده قطعه بزرگترى، و اگر كمتر بوده، قطعه كوچك

 آن قطعه بگذارند، و به آن سرزمین عشق بورزند، و با تمام نیرو از آن دفاع نمایند.

و این معنا هر چند در رابطه با حوائج طبیعى بشر پیدا شده، یعنى حوائج او كه 

و از  دهد، وادارش كرده كه این مرزبندیها را بكند)فطرتش به سوى رفع آن سوقش مى

دیگران هم بپذیرد،( ولى امرى غیر فطرى هم در آن راه یافته است و آن این است كه 

فطرت اقتضا دارد كه تمامى نوع بشر در یك مجتمع گرد هم آیند، زیرا این معنا ضرورى و 

كند به اینكه قواى جداى از هم دست به دست هم دهند، و بدیهى است، كه طبیعت دعوت مى

تقویت شوند و همه یكى گردند، تا زودتر و بهتر به هدفهاى صالح برسند و با تراكم یافتن 

بینیم كه ماده اصلى، در این امرى است كه) حاجت به استدالل ندارد،( و در نظام طبیعت مى

دهد و سپس چند عنصر در اثر متراكم شدن عنصرى با عنصر دیگر عنصرى را تشكیل مى

سپس نبات و آنگاه حیوان و سر انجام در آخر انسان را اثر یكجا جمع شدن فالن جماد را و 
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 دهد . تشكیل مى

دهد، یعنى اهل یك وطن حالى كه انشعابات وطنى درست عكس این را نتیجه مى در

گردند، اگر تر شوند، از سایر مجتمعات بشرى بیشتر جدا مىهر قدر متحدتر و در هم فشرده

گردند كه روح و جسم آن واحد از واحدهاى وطنى دیگر جدا شوند واحدى مىمتحد مى

دهد و تجمع جاى خود را به تفرقه را از دست مى و در نتیجه انسانیت وحدت خوداست، 

كرد و به خاطر نجات از شود كه از آن فرار مىدهد و بشر به تفرق و تشتتى گرفتار مىمى

كند به آن دور هم جمع شده جامعه تشكیل داد، و واحدى كه جدیدا تشكیل یافته شروع مى

كرد، یعنى با سایر موجودات عالم مىاى را بكند كه اینكه با سایر آحاد جدید همان معامله

كشى گیرد، و از آنها چون حیوانى شیرده بهرهسایر انسانها و اجتماعات را به خدمت مى

دهد و تجربه دائمى از روز اول دنیا تا به امروز) كند و چه كارهائى دیگر كه انجام نمىمى

هاى خالل بحثكه عصر ما است( شاهد بر صدق گفتار ما است و آیاتى هم كه در 

گانه قبل آوردیم كافى است كه از آنها همین معنا را بفهمیم و بتوانیم به قرآن كریم دوازده

 نسبت دهیم.

ها و امتیازات دستگى اسالم اعتبار اینگونه انشعابها و چندو همین معنا باعث شده كه 

یت، قومیت، وطن و را لغو اعالم نموده، اجتماع را بر پایه عقیده بنا نهد نه بر پایه جنس

، و حتى در مثل پیوند زوجیت و خویشاوندى كه اولى مجوز تمتعات جنسى، و امثال آن

دومى وسیله میراث خوارى است نیز مدار و معیار را توحید قرار داده نه منزل و وطن و 

امثال آن را) به این معنا كه فالن فرزند از پدر و مادر مسلمان كه از دین توحید خارج 

با اینكه از پشت پدرش و رحم مادرش متولد شده، به خاطر كفرش از آن دو ارث  است،

 تواند از جامعه مسلمین باشد.(برد، و همسرش نیز نمىنمى

اى است كه هنگام بررسى شرایع این دین به و از بهترین شواهد بر این معنا نكته

یچ حالى از احوال مهمل بینیم مساله توحید را در هخورد، و آن این است كه مىچشم مى

نگذاشته و بر مجتمع اسالمى واجب كرده كه حتى در اوج عظمت و اهتزاز بیرق پیروزیش 

دین را بپا بدارد، و در دین متفرق نشود و نیز در هنگام شكست خوردن از دشمن و ضعف 

قیاس تواند در احیاى دین و اعالى كلمه توحید بكوشد، و بر این و ناتوانیش تا آنجا كه مى

مساله توحید و اقامه دین را در همه احوال الزم شمرده، حتى بر یك فرد مسلمان نیز واجب 

كرده كه دین خدا را محكم بگیرد و به قدر توانائیش به آن عمل كند، هر چند كه به عقد قلبى 

دهد در باطن دلش به عقاید باشد، و اگر سختگیرى دشمن اجازه تظاهر به دین دارى نمى

 ن معتقد باشد، و اعمال ظاهرى را از ترس دشمن با اشاره انجام دهد. حقه دی

 ( 143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند: 
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 فصل سوم

 

 

 تشریع و  قانونگذاری الهی

 

 

 آغاز تشریع قوانین الهي

 

نى ، قُْلنَا اْهِبطوا ِمنَها َجِمیعا  ”  - ا یَأْتِیَنَُّكم ّمِ ُهد ى فََمن تَبَِع ُهدَاى فاَل َخْوٌف َعلَیِهْم فَإِمَّ

ب النَّاِر ُهْم فِیَها اَوالَِّذیَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِئَایَتِنَا أُولَئك أَصحَ ، َو ال ُهْم یْحَزنُون

 !ِلدُوناخَ 

 

 ،گفتیم همگى از بهشت پائین روید -

اگر هدایتى از من بسوى شما آمد و البته هم خواهد آمد آنها كه هدایت مرا  -

 ،كنند نه بیمى دارند و نه اندوهگین شوند  پیروى 

هاى ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن و كسانیكه كافر شوند و آیه -

 “ جاودانند!

 

ه او صادر شده، و این آیه اولین فرمانى است كه در تشریع دین، براى آدم و ذری

دین را در دو جمله خالصه كرده، كه تا روز قیامت چیزى بر آن دو جمله اضـــــــافه نمي 

 شود. 

خواننده عزیز اگر در داستان بهشت آدم و مخصوصا در آن شرحى كه در سوره 

كرده، خداوند این طه آمده، دقت كند، خواهد دید كه جریان داستان طورى بوده كه ایجاب مى

 اش براند، و این دو جمله را در اولین فرمانش قرار بدهد.ضاء را در باره آدم و ذریهق

خوردن آدم از آن درخت ایجاب كرد، تا قضاء هبوط او، و استقرارش در زمین، 

و زندگیش را در آن براند، همان زندگى شقاوت بارى كه آن روز وقتى او را از آن درخت 

 رش كرد، و زنهارش داد . كرد، از آن زندگى تحذینهى مى

اي كه كرد باعث شد قضائى دیگر، و حكمى دوم، در باره او بكند، و او و و توبه

اش را بدین وسیله احترام كند، و با هدایت آنان بسوى عبودیت خود، آب از جوى رفته ذریه

 او را بجوى باز گرداند.

اى كه كرد، با توبهپس قضائى كه اول رانده شد، تنها زندگى در زمین بود، ولى 

كه هدایت بسوى عبودیت را  خداوند همان زندگى را زندگى طیب، و طاهرى كرد، بنحوي
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با آن زندگى تركیب نموده، یك زندگى خاصى از تركیب دو زندگى زمینى و آسمانى فراهم 

 آورد.

 

بعد از و در آن روز كه خطا و مخالفت از آدم سر زد، دینى تشریع نشده بود، 

 ، بشهادت اینكه در آیات همین داستان فرمود:م دین خدا نازل شدهبوط آد

 

 همگى از بهشت هبوط كنید و فرود شوید،”  -

پس هر گاه از ناحیه من دینى و هدایتى برایتان آمد، هر كس هدایتم را پیروى   -

كند، ترسى بر آنان نیست، و دچار اندوهى نیز نمي شوند، و كسانیكه پیروى 

آن نكنند، و كفر ورزیده، آیات ما را تكذیب نمایند، آنان اصحاب آتش، و در آن 

 “ !اندجاودانه

 

ها و قوانینى را كه خداي تعالى در دنیا از تمامى تشریعاین دو آیه كالمى است كه 

این آیه اولین  ،فرستد، شامل است، و خالصهطریق مالئكه، كتابهاى آسمانى، و انبیائش مى

 كند.تعالى در دنیاى آدم، و براى بشر مقرر كرده، حكایت مى تشریع و قانونى را كه خداي

 (206ص :    1المیزان ج :  سوره بقره   ترجمة 39و  38آیه )مستند:   

 

 فلسفه تشریع و قانونگذاری  

ة  َوِحدَة  ”  - ُ النَّبِیِّینَ كاَن النَّاس أُمَّ ُمبَشِریَن َو ُمنِذِریَن َو أَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَب  فَبَعَث َّللاَّ

ِلیَْحُكَم بَیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیِه  َو َما اْختَلَف فِیِه إِال الَِّذیَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد   بِاْلَحقّ 

ُ الَِّذیَن َءاَمنُ    وا ِلَما اْختَلَفُوا فِیِه ِمَن اْلَحقّ َما َجاَءتُْهُم اْلبَیِّنَت بَْغیَا بَْینَُهْم  فََهدَى َّللاَّ

ستَِقیمٍ  ُ یَْهِدى َمن یَشاُء ِإلى ِصَرٍط مُّ  ،بِإِْذنِِه  َو َّللاَّ

 

مردم قبل از بعثت انبیاء همه یك امت بودند خداوند به خاطر اختالفى كه در  -

 میان آنان پدید آمد انبیائى به بشارت و انذار برگزید و با آنان كتاب را به حق

اند حكم كنند این نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختالف كرده

بار در خود دین و كتاب اختالف كردند و این اختالف پدید نیامد مگر از ناحیه 

شان در اختالف حسادت و طغیان بود در این كسانى كه اهل آن بودند و انگیزه

د در مسائل مورد اختالف به سوى هنگام بود كه خدا كسانى را كه ایمان آوردن

حق رهنمون شد و خدا هر كه را بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت 

 “ كند!مى

 

كند، كه چرا اصال دینى تشریع شده كه را بیان مى سبب تشریع اصل دیناین آیه 
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مردم مكلف به پیروى آن دین شوند و در نتیجه بینشان اختالف بیفتد، یك دسته به دین خدا 

 اى دیگر كافر شوند؟گروند، دستهب

این موجودى كه به حسب فطرتش  -این معنا را اینطور بیان كرده: كه انسان 

در اولین اجتماعى كه تشكیل داد یك امت بود، آنگاه همان  -اجتماعى و تعاونى است 

 فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص دادن منافع به خود با یكدیگر اختالف كنند، از اینجا

احتیاج به وضع قوانین كه اختالفات پدید آمده را برطرف سازد پیدا شد، و این قوانین لباس 

دین به خود گرفت، و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید، و براى اصالح و 

تكمیلش الزم شد عباداتى در آن تشریع شود، تا مردم از آن راه تهذیب گردند، و به منظور 

رانى مبعوث شدند، و رفته رفته آن اختالفها در دین راه یافت، بر سر معارف این كار پیامب

ها و دین و مبدأ و معادش اختالف كردند، و در نتیجه به وحدت دینى هم خلل وارد شد، شعبه

ها هائى دیگر نیز در گرفت، و این اختالفحزبها پیدا شد، و به تبع اختالف در دین اختالف

دار هیچ علت دیگرى نداشت، چون دین جز دشمنى از خود مردم دین بعد از تشریع دین به

براى حل اختالف آمده بود، ولى یك عده از در ظلم و طغیان خود دین را هم با اینكه اصول 

 مایه اختالف كردند .  ،و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام كرده بود

ستمگرى و  أ آندر دین كه منشیكى اختالف  :ها دو قسم شدپس در نتیجه اختالف

فطرت و غریزه بشرى بود، و اختالف دومى كه  أ آنطغیان بود، یكى دیگر اختالفى كه منش

اى را به همان اختالف در امر دنیا باشد باعث تشریع دین شد، و خدا به وسیله دین خود، عده

دا هر كس كردند روشن ساخت، و خسوى حق هدایت كرد، و حق را كه در آن اختالف مى

 كند . را بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مى

پس دین الهى تنها و تنها وسیله سعادت براى نوع بشر است، و یگانه عاملى است 

كند، و قواى مختلف كند، چون فطرت را با فطرت اصالح مىكه حیات بشر را اصالح مى

رشته سعادت زندگى در دنیا  فطرت را در هنگام كوران و طغیان تعدیل نموده، براى انسان

 .نمایدو آخرتش را منظم و راه مادیت و معنویتش را هموار مى

این بود یك تاریخ اجمالى از حیات اجتماعى و دینى نوع انسان، اجمالى كه از آیه 

شود، و اگر آن را به تفصیل بیان نكرد، در حقیقت به تفصیلى شریفه مورد بحث استفاده مى

 اكتفا نموده است.  ،آمدهكه در سایر آیات 

 (167ص :    2سوره بقره      المیزان ج :  213آیه  )مستند:

 

 چگونگی به وجود آمدن قانون  

نسل  روزگارى بود كه آسمان و زمین و همه موجودات زمینى بودند، ولى از این

كه بشر هیچ خبر و اثرى نبود، آنگاه خداى تعالى از این نوع یك مرد و یك زن خلق كرد، 

 .شودنسل فعلى بشر منتهى به آن دو نفر مى

 

از دو جزء و  -كرد آن روز كه ایجاد مى -خداى تعالى این نوع از موجودات را 
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دو جوهر تركیب كرد، یكى ماده بدنى، و یكى هم جوهرى مجرد، كه همان نفس و روح 

یگرند، همینكه انسان كند متالزم و با یكدباشد، و این دو، مادام كه انسان در دنیا زندگى مى

ماند، و انسان )كه حقیقتش همان روح میرد، و روحش، همچنان زنده مىمرد بدنش مى

 گردد. ( به سوى خداى سبحان باز مى،است

آفرید شعور را در او به ودیعه نهاد، و گوش و خداى تعالى آن روز كه بشر را مى

پدید آمد به نام نیروى ادراك و فكر،  چشم و قلب در او قرار داد، و در نتیجه نیروئى در او

كه به وسیله آن حوادث و موجودات عصر خود و آنچه قبال بوده، و عوامل آنچه بعدا خواهد 

توان گفت: انسان به خاطر داشتن نیروى فكر به همه بیند، پس مىبود نزد خود حاضر مى

  حوادث تا حدى احاطه دارد.

نبندگان زمین سنخى از وجود اختیار كرده كه و نیز خداى تعالى براى این نوع از ج

تواند از هر چیزى استفاده كند، چه از راه قابل ارتباط با تمامى اشیاء عالم هست، و مى

اتصال به آن چیز، و چه از راه وسیله قرار دادن براى استفاده از چیز دیگر، همچنانكه 

و راههاى باریكى با فكر خود  بردهاى عجیبى در امر صنعت به كار مىبینیم: چه حیلهمى

و خلق لكم ما فى االرض ” :كند، و خداى تعالى هم در این باره فرمودهبراى خود درست مى

و آیاتى  “و سخر لكم ما فى السموات و ما فى االرض جمیعا منه،” و نیز فرموده:“ جمیعا,

 اند.دهدیگر كه همه گویاى این حقیقتند كه موجودات عالم همه براى انسان رام ش

این دو عنایت كه خدا به انسان كرده، یعنى نیروى فكر و ادراك و رابطه تسخیر 

موجودات، خود یك عنایت سومى را نتیجه داده، و آن این است كه توانست براى خود علوم 

بندى شده تدوین كند، تا در مرحله تصرف در اشیا و به كار بردن و تاثیر و ادراكاتى دسته

ج از ذات خود آن علوم را بكار بگیرد، و در نتیجه ) با صرف كمترین در موجودات خار

 وقت و گرفتن بیشترین بهره،( از موجودات عالم براى حفظ وجود و بقاى خود استفاده كند.

  

 ادراک طبیعی قانون استخدام 

واسطه و رابطه میان انسان و  که در باال گفته شداین سلسله از علوم و ادراكات 

این معنا است تصدیق به  ،شود، و از جمله این افكار و ادراكات تصدیقىعمل در ماده مى

 “ واجب است هر چیزى را كه در طریق كمال او مؤثر است استخدام كند! ” :كه

و به عبارتى دیگر، این اذعان است كه باید به هر طریقى كه ممكن است به نفع 

اى بقاى حیاتش از موجودات دیگر استفاده كند، و به هر سببى دست بزند، و خود و بر

كند، تا با آن بهمین جهت است كه از ماده این عالم شروع كرده، آالت و ادواتى درست مى

سازد، سوزن براى هاى دیگر تصرف كند، كارد و چاقو و اره و تیشه مىادوات در ماده

سازد، كه دبان براى باال رفتن، و ادواتى غیر اینها مىخیاطى، و ظرف براى مایعات، و نر

عدد آنها از حیطه شمار بیرون است، و از حیث تركیب و جزئیات قابل تحدید نیست، و نیز 

 سازد.هائى كه در نظر دارد مىها و فنونى براى رسیدن به هدفانواع صنعت
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واع مختلف كند به تصرف در گیاهان، انو باز بهمین جهت انسان شروع مى

كند، انواعى از گیاهان را در طریق ساختن غذا، لباس،  سكنى و ها در آنها مىتصرف

كند، و باز بهمین منظور در انواع حیوانات تصرفاتى نموده از حوائج دیگر استخدام مى

گوشت، خون، پوست، مو، پشم، كرك، شاخ، و حتى پهن آنها و شیر و نتاج، و حتى از 

كند، و به استعمار و استثمار حیوانات اكتفا ننموده، دست به ستفاده مىكارهاى حیوانات ا

زند، و به هر طریقى كه برایش ممكن باشد آنان را به خدمت استخدام همنوع خود مى

 كند.گیرد، در هستى و كار آنان تا آنجا كه ممكن باشد تصرف مىمى

 دات دیگر . اینها كه گفتیم اجمالى بود از سیر بشر در استخدام موجو

 

 ادراک طبیعی مدني بودن انسان، 

 و قانون عدالت اجتماعی 

بشر همچنان به سیر خود ادامه داد، تا به این مشكل برخورد، كه هر فردى از فرد 

خواهند، الجرم ناگزیر شد این خواهد كه آن دیگران از او مىو یا افراد دیگر همان را مى

اجازه دهد  كشى كند، بایدخواهد از دیگران بهرهمىمعنا را بپذیرد كه همانطور كه او 

كشى كنند، و همینجا بود كه پى برد به اینكه باید دیگران هم به همان اندازه از او بهره

اجتماعى مدنى و تعاونى تشكیل دهد، و بعد از تشكیل اجتماع فهمید كه دوام اجتماع، و در 

به نحوى استقرار یابد كه هر صاحب  حقیقت دوام زندگیش منوط بر این است كه اجتماع

 است. عدالت اجتماعىحقى به حق خود برسد، و مناسبات و روابط متعادل باشد و این همان 

پس این حكم یعنى حكم بشر به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى حكمى است كه 

بشر را مجبور كرد به اینكه آن را بپذیرد، چون اگر اضطرار نبود هرگز هیچ  ،اضطرار

شد دامنه اختیار و آزادى خود را محدود كند، این است معناى آن عبارت نسانى حاضر نمىا

انسان » گوئیم:و این است معناى اینكه مى «االنسان مدنى بالطبع، »:گویندمعروف كه مى

و خالصه در هر دو قضیه اضطرار او را وادار كرده به  «،كند به عدل اجتماعىحكم مى

خواست از را بپذیرد، چون مى عدل اجتماعىو دنبالش  ى اجتماعىمدنیت و زندگاینكه 

 كشى كند. دیگران بهره

و بهمین جهت هر جاى دنیا ببینیم انسانى قوت گرفت و از سایرین نیرومندتر شد 

شود، و قوى مراعات آن را در در آنجا حكم عدالت اجتماعى و تعاون اجتماعى سست مى

شاهد رنج و محنتى هستیم كه طبقه ضعیف دنیا از طبقه كند، و همه روزه حق ضعیف نمى

كند، تاریخ هم تا به امروز بهمین منوال جریان یافته، آرى تا به امروز كه قوى تحمل مى

 !عصر تمدن و آزادى است

 فرماید:شود، آنجا كه مىاین معنا از كالم خداى تعالى نیز استفاده مى

 “،انه كان ظلوما جهوال”   -

 “،سان هلوعاخلق االن”   -
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 “،ان االنسان لظلوم كفار”  -

 “!ان االنسان لیطغى ان رآه استغنى”  -

و اگر عدالت اجتماعى اقتضاى اولیه طبیعت انسان بود، باید عدالت اجتماعى در 

مراعات تساوى در غالب بود، و تشریك مساعى به بهترین وجه و شؤون اجتماعات غالب مى

این در جریان است، و اقویاى نیرومند خالف بینیم دائما مىبود، در حالى كه اجتماعات حاكم مى

كشد، تا كنند، و غالب مغلوب را به ذلت و بردگى مىمى هاى خود را بر ضعفا تحمیلخواسته

 به مقاصد و مطامع خود برسد. 

  اختالف طبقاتی تهدیدی بر عدالت اجتماعی 

خواهد انسانهاى اى است كه مىتا اینجا روشن گردید كه هر انسانى داراى قریحه  

كند، حال اگر این نكته را هم ضمیمه كنیم  كشىبهرهكند، و از سایر انسانها  استخدامدیگر را 

كه افراد انسانها به حكم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگى و عادات و اخالقى كه 

گیریم كه این اختالف طبقات همواره ندگى است، مختلفند، نتیجه مىمولود خلقت و منطقه ز

خواهد از ضعیف كند، و هر قوى مىآن اجتماع صالح و آن عدالت اجتماعى را تهدید مى

دهد از او بگیرد، و از این بدتر اینكه غالب كشى كند، و بیشتر از آنچه به او مىبهره

ارى بكشد، بدون اینكه چیزى به او بدهد، و كشى كند، و بیگخواهد از مغلوب بهرهمى

شود در مقابل ظلم غالب دست به حیله و كید و مغلوب هم به حكم ضرورت مجبور مى

خدعه بزند، تا روزى كه به قوت برسد، آن وقت تالفى و انتقام ظلم ظالم را به بدترین 

نیت انسان را وجهى بگیرد، پس بروز اختالف سرانجام به هرج و مرج منجر شده، و انسا

سازد و این آیه یعنى فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه مى ،كشاندبه هالكت مى

و همچنین آیه ، به همین معنا اشاره دارد “،و ما كان الناس اال امة واحدة فاختلفوا” :شریفه

د بحث و همچنین آیه مور “،و ال یزالون مختلفین اال من رحم ربك، و لذلك خلقهم” :شریفه

 ....“لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه ” :فرمودكه در آن مى

 

و این اختالف همانطور كه توجه فرمودید امرى است ضرورى، و وقوعش در 

هاى بشرى حتمى است، چون خلقت به خاطر اختالف مواد مختلف است، بین افراد جامعه

تا حدى باعث وحدت همگى به حسب صورت انسانند، و وحدت در صورت  هر چند كه

شود، و لیكن اختالف در مواد هم اقتضائى دارد، و آن اختالف در افكار و افعال مى

احساسات و ادراكات و احوال است، و پس انسانها در عین اینكه به وجهى متحدند، به 

شود كه هدفها و آرزوها هم وجهى هم مختلفند، و اختالف در احساسات و ادراكات باعث مى

 گردد، و آن نیز باعث اختاللود، و اختالف در اهداف باعث اختالف در افعال مىمختلف ش

 شود.نظام اجتماع مى در
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 پیدایش قانون، نتیجه طبیعی پیدایش اختالف

اى كرد، قوانین كلیه تشریع قوانینبود كه بشر را ناگزیر از پیدایش این اختالف و 

صاحب حقى به حقش برسد، و قانونگذاران كه عمل به آنها باعث رفع اختالف شود، و هر 

و در عصر حاضر راه تحمیل قوانین  ،را ناگزیر كرد كه قوانین خود را بر مردم تحمیل كنند

 بر مردم یكى از دو طریق است:

اینكه مردم را مجبور و ناچار كنند از اینكه قوانین موضوعه را كه به منظور  اول

اوى آنان در حقوق تشریع شده بپذیرند، تا آنكه شركت دادن همه طبقات در حق حیات و تس

هر فردى از افراد به آن درجه از كمال زندگى كه لیاقت آن را دارد برسد، حال چه اینكه 

معتقد به دینى باشد یا نباشد، چون در این طریقه از تحمیل، دین و معارف دینى از توحید و 

این عقائد را منظور نظر ندارند، و  كنند، به این معنا كهاخالق فاضله را بكلى لغو مى

دانند، هر شمارند، اخالق را هم تابع اجتماع و تحوالت اجتماعى مىرعایتش را الزم نمى

شمارند، حال چه اینكه از نظر دین خلقى كه با حال اجتماع موافق بود آن را فضیلت مى

رود، و روز دیگر خوب باشد و چه نباشد، مثال یك روز عفت از اخالق فاضله به شمار مى

شود، و روزى دیگر دروغ و بى عفتى و بى شرمى، روزى راستى و درستى فضیلت مى

 خدعه، روزى أمانت، و روزى دیگر خیانت و همچنین ....

از دو طریق تحمیل قوانین بر مردم این است كه مردم را طورى  طریقه دوم

تربیت كنند و به اخالقى متخلق بسازند كه خود به خود قوانین را محترم و مقدس بشمارند، 

 شمارند. در این طریقه باز دین را در تربیت اجتماع لغو و بى اعتبار مى

ل قرار گرفته، كه گفتیم این دو طریق از راههاى تحمیل قانون بر مردم مورد عم

دهد، و دومى از راه تربیت یكى تنها از راه زور و دیكتاتورى قانون را به خورد مردم مى

اخالقى، و لیكن عالوه بر اینكه اساس این دو طریق جهل و نادانى است، مفاسدى هم به 

 دنبال دارد، از آن جمله نابودى نوع بشر است، البته نابودى انسانیت او.

نسان موجودى است كه خداى تعالى او را آفریده، و هستیش وابسته و متعلق چون ا

گردد، و هستیش با مردن به خداست، از ناحیه خدا آغاز شده، و به زودى به سوى او برمى

شود، او یك زندگى ابدى دارد، كه سرنوشت زندگى ابدیش باید در این دنیا معین ختم نمى

گرفته باشد، و در اثر تمرین آن روش ملكاتى كسب كرده شود، در اینجا هر راهى كه پیش 

باشد، در ابدیت هم تا ابد با آن ملكات خواهد بود، اگر در دنیا احوال و ملكاتى متناسب با 

اى بود از خداى توحید كسب كرده باشد، یعنى هر عملى كه كرد بر این اساس كرد كه بنده

ت، قهرا فردى بوده كه انسان آمده و انسان سبحان، كه آغازش از او و انجامش به سوى اوس

رفته است، و اما اگر توحید را فراموش كند، یعنى در واقع حقیقت امر خود را بپوشاند، 

 فردى بوده كه انسان آمده و دیو رفته است . 

ماند كه راه بس دور و پس مثل انسان در سلوك این دو طریق مثل كاروانى را مى  

و براى رسیدن به هدف و طى این راه دور، همه رقم لوازم و زاد و درازى در پیش گرفته، 

توشه هم برداشته، ولى در همان اولین منزل اختالف راه بیندازد، و افراد كاروان به جان هم 
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بیفتند، یكدیگر را بكشند، هتك ناموس كنند، اموال یكدیگر را غارت كنند، و جاى یكدیگر را 

شوند و به اصطالح مجلس شورا و قانونگذارى درست  غصب كنند، آن وقت دور هم جمع

كنند، كه چه راهى پیش بگیرند كه جان و مالشان محفوظ بماند؟ یكى از مشاورین بگوید: 

بیائید هر چه داریم با هم بخوریم، به این معنا هر كس به قدر وزن اجتماعیش سهم ببرد، 

 لف كرد او را سركوب كنیم . چون غیر از این منزل، منزل دیگرى نیست، و اگر كسى تخ

دار حل این اختالف شود وضع یكى دیگر بگوید: نه، بیائید نخست قانونى كه عهده

كنیم، و براى اجراى آن قانون وجدان و شخصیت افراد را ضامن كنیم چون هر یك از ما در 

ایم، به خاطر رعایت آن شخصیت با رفقا و همسفران والیت و شهر خود شخصیتى داشته

ود به رحمت و عطوفت و شهامت و فضیلت رفتار نموده، هر چه داریم با هم بخوریم، خ

 چون غیر از این منزل منزلى دیگر نداریم . 

اند كه اند، و فراموش كردهو معلوم است كه هر دوى این گویندگان به خطا رفته

یش از هر چیز اند، و معلوم است كه مسافر باید بمسافرند، و تازه به اولین منزل رسیده

رعایت حال خود را در وطن و در سر منزلى كه به سوى آن راه افتاده بكند، و اگر نكند جز 

 ضاللت و هالكت سرنوشتى دیگر ندارد.

گوید: آقایان در این منزل تنها از آنچه دارید باید آن خیزد و مىشخص سوم برمى

راى راه دور و درازى كه در پیش مقدارى را بخورید كه امشب بدان نیازمندید، و بقیه را ب

شدید از شما چه خواستند، دارید ذخیره كنید، و فراموش نكنید كه وقتى از وطن بیرون مى

ها را برآورده كرده باشید، و نیز فراموش نكنید كه خود شما از در مراجعت باید آن خواسته

 این سفر هدفى داشتید، باید به آن هدف برسید . 

 

  ه صحیح رفع اختالفدین، تنها را   

شناسد، و به همین جهت خداى سبحان ) كه انسانها را بهتر از خود انسانها مى

( شرایع و قوانینى براى آنان تاسیس كرد، و اساس آن شرایع را توحید ،چون خالق آنان است

كند، و هم اخالق آنان و هم رفتارشان را، قرار دادكه در نتیجه هم عقاید بشر را اصالح مى

و به عبارتى دیگر اساس قوانین خود را این قرار داد كه نخست به بشر بفهماند حقیقت امر 

رود باید در این منزلگاه موقت چه رود؟ و اگر مىاو چیست؟ از كجا آمده؟ و به كجا مى

  روشى اتخاذ كند؟ كه براى فردایش سودمند باشد؟

ها علم است و بس پس تشریع دینى و تقنین الهى تشریعى است كه اساسش تن

ان الحكم اال هلل، امر ان ال تعبدوا اال ایاه، ذلك الدین القیم، و لكن اكثر ” :همچنانكه فرمود

 “الناس ال یعلمون! 

فبعث هللا النبیین مبشرین و منذرین، و انزل ” :و نیز در آیات مورد بحث فرمود

كنید بعثت و بطوریكه مالحظه مى “،معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه

انبیا را مقارن و توأم با بشارت و تهدید كرده، كه همان فرستادن كتابى است مشتمل بر 
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 برد . احكام و شرایعى كه اختالفشان را از بین مى

و قالوا ما هى اال حیاتنا الدنیا، نموت و نحیا، و ” :و از همین باب است آیه شریفه

چونكه كفار اگر اصرار  “،، و ما لهم بذلك من علم، ان هم اال یظنونما یهلكنا اال الدهر

داشتند به این گفتار، براى این نبود كه بخواهند تنها معاد را انكار كنند، بلكه بیشتر براى این 

بود كه از زیر بار احكام شرع خارج گردند، چون اعتقاد به معاد مستلزم آن است كه زندگى 

اطاعت از قوانین دینى منطبق سازند، قوانینى كه مواد و احكامى از دنیا را با عبودیت و 

 عبادات و معامالت و سیاسات دارد . 

و سخن كوتاه آنكه اعتقاد به معاد مستلزم تدین به دین، و آن هم مستلزم پیروى 

احكام دین در زندگى است، و مستلزم آن است كه در تمام احوال و اعمال مراقب روز بعث 

باشند، لذا معاد را انكار كرده و اساس زندگى اجتماعى را بر صرف زندگى دنیا و معاد 

 قرار دادند، بدون اینكه نظرى به ماوراى آن داشته باشند.

ان الظن ال یغنى من الحق شیئا، فاعرض عمن تولى عن ” :و همچنین آیه شریفه

فرماید كفار زندگى خود را كه مى “،ذكرنا و لم یرد اال الحیوة الدنیا، ذلك مبلغهم من العلم

خواند اند، و خداى تعالى كه مردم را به سوى دارالسالم مىبر اساس جهل و گمان بنا كرده

كند كه دین خود را بر اساس حق و علم بنا كرده و رسول هم ایشان را به روشى دعوت مى

 مایه حیات آنان است.

 “،للرسول اذا دعاكم لما یحییكم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و” :فرمایدو مى

و من كان میتا فاحییناه، ” :فرمایدو این حیات همان است كه آیه زیر بدان اشاره نموده، مى

 “و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس، كمن مثله فى الظلمات لیس بخارج منها ! 

انما ا فمن یعلم انما انزل الیك من ربك الحق، كمن هو اعمى؟ ” :و نیز فرموده

 “یتذكر اولوا االلباب.

قل هذه سبیلى ادعوا الى هللا على بصیرة، انا و من اتبعنى، و ” :و نیز فرموده

 .“سبحان هللا و ما انا من المشركین 

هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون؟ انما یتذكر اولوا ” :و نیز فرموده

و از این قبیل آیاتى  “،و یزكیهم... یعلمهم الكتاب و الحكمة،” :و باز فرموده“ ،االلباب

 دیگر.

خواند، ستاید و مردم را به سوى آن مىقرآن كریم پر است از آیاتى كه علم را مى

ها عهد سابق بر اسالم را عهد جاهلیت كند، و تو را همین بس كه به قول بعضىو تشویق مى

 خوانده است.

ما خبر داده: اولین رفع  سخن كوتاه آنكه خداى تعالى كه مخبرى است صادق به

اختالفى كه در بشر صورت گرفته به وسیله دین بوده، و اگر قوانین غیر دینى هم به این 

 اند.اند الگویش را از دین گرفتهمنظور درست كرده
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  اختالف در خود دین

دهد به اینكه، همین دینى كه مایه رفع اختالف بود به تدریج مورد و نیز خبر مى

میان بشر قرار گرفت، این بار در خود دین اختالف كردند، و این اختالف را  اختالف در

حامالن دین و گردانندگان كلیسا و كسانى كه به كتاب خدا علم داشتند از در حسادتى كه به 

ورزیدند و تنها به انگیزه سركشى و ظلم به راه انداختند، همچنانكه خداى تعالى یكدیگر مى

الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك، و ما وصینا به ابراهیم و شرع لكم من ” فرمود:

و ما تفرقوا اال فرماید: تا آنجا كه مى ...،موسى و عیسى، ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه

 “من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و لو ال كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضى بینهم.

كان الناس اال امة واحدة، فاختلفوا، و لوال كلمة سبقت من  و ما” :و نیز فرموده

 “ربك لقضى بینهم فیما فیه یختلفون.

اى كه در این دو آیه بدان اشاره شد، همان كالمى است كه در و منظور از كلمه

 “و لكم فى االرض مستقر و متاع الى حین! ” :آغاز خلقت به آدم فرمود كه

بغى) حسادت و طغیان( كرد نه مستند به فطرت، و  و اختالف در دین را مستند به

این براى این جهت بود كه دین فطرى است، و چیزى كه سرچشمه از فطرت دارد خلقت در 

شود، همچنانكه در پذیرد و نه گمراهى، و در نتیجه حكمش مختلف نمىآن نه دگرگونگى مى

ة هللا التى فطر الناس علیها، فاقم وجهك للدین حنیفا، فطر”  باره فطرى بودن دین فرموده:

 “ال تبدیل لخلق هللا، ذلك الدین القیم ! 

 این فرازهائى بود كه در حقیقت زیربناى تفسیر آیه مورد بحث است.

 (167ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  213آیه  )مستند:  

 

 

 ریشه های شریعت اسالم
 

یِن َما َوصى ِبِه »  - َن الدِّ نُوحا  َو الَِّذى أَْوَحْینَا إِلَْیك َو َما َوصْینَا ِبِه شَرَع لَُكم ّمِ

قُوا فِیهِ  یَن َو ال تَتَفَرَّ  !... إِْبَرِهیَم َو ُموسى َو ِعیسى  أَْن أَقِیُموا الدِّ

-   

 

رایتان از دین همان را تشریع كرد كه نوح را بدان توصیه فرمود، و آنچه ما ب -

عیسى توصیه نمودیم این بود كه  به تو وحى كردیم و به ابراهیم و موسى و

 ..!«دین را بپا بدارید، و در آن تفرقه نیندازید.

 شریعت جامع چیست؟  

 است. این آیه شرایعى است كه از ناحیه خدا نازل شده ترینجامع شریعت محمدى
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در مقام منت نهادن و بیان این حقیقت است كه شریعت نازله بر امت اسالم جامع همه 

شرایع سابقه است، كه بر انبیاى گذشته نازل شده، به اضافه آن معارفى كه  متفرقات تمامى

 است. بخصوص پیامبر اسالم وحى شده

مراد از آنچه به رسول خدا وحى شده معارف و احكامى است كه مخصوص 

ولى در باره  «،اوحینا الیك »نهاده، و فرموده ایحاءشریعت او است، و اگر نام آن را 

كرده براى  وصیتشریعت نوح و ابراهیم علیهما السالم این تعبیر را نیاورده بلكه تعبیر به 

رود كه بخواهیم از بین چند چیز به آنچه كه مورد این است كه وصیت در جایى به كار مى

اهمیت و اعتناء ماست سفارش كنیم، و این در باره شریعت نوح و ابراهیم كه چند حكم 

شتر نبود صادق است، چون در آن شریعت تنها به مسائلى كه خیلى مورد اهمیت بوده بی

سفارش شده، ولى در باره شریعت اسالم صادق نیست، چون این شریعت همه چیز را شامل 

  ا.است. هم مسائل مهم را متعرض است، و هم غیر آن ر

ترین حكم و ولى در آن دو شریعت دیگر، تنها احكامى سفارش شده بود كه مهم

 .ها و به مقدار استعداد آنان بودترین آنها به حال امتمناسب

و اگر در آیه مورد بحث اول نام شریعت نوح را برد، براى این است كه بفهماند 

 .ها، شریعت نوح است كه عهدى طوالنى داردترین شریعتقدیمى

 :شوداز این آیه شریفه چند نكته استفاده مى

 

مخصوصا با در نظر داشتن ذیل  -ن جهت كه سیاق منت نهادن استسیاق آیه بدا -1

كند كه شریعت محمدى جامع این معنا را افاده مى -آن، و نیز با در نظر داشتن آیه بعد از آن

 »و خواننده عزیز خیال نكند كه جامع بودن این شریعت با آیه. هاى گذشته استهمه شریعت

منافات دارد، چون خاص بودن یك شریعت با جامعیت  «،لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا

 آن منافات ندارد. 

 

رایع الهى و آن ادیانى كه مستند به وحى هستند تنها همین شرایع مذكور در ش -2

، اجمعین صلوات هللا علیهم ،نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمداند، یعنى شریعت آیه

مقام كه مقام بیان جامعیت شریعت اسالم است  بود باید در اینچون اگر شریعت دیگرى مى

 .شدنام برده مى

اى در و الزمه این نكته آن است كه اوال قبل از نوح شریعتى یعنى قوانین حاكمه

آمده به كار جوامع بشرى آن روز وجود نداشته تا در رفع اختالفات اجتماعى كه پیش مى

مبعوث شدند، همه  السالمو تا زمان ابراهیم علیهالسالمو ثانیا انبیایى كه بعد از نوح علیه رود

بودند،  اند، و انبیایى كه بعد از ابراهیم و قبل از موسى مبعوث شدهپیرو شریعت نوح بوده

تابع و پیرو شریعت ابراهیم بودند، و انبیاء بعد از موسى و قبل از عیسى پیرو شریعت 

 .اندبوده موسى، و انبیاء بعد از عیسى تابع شریعت آن جناب

خوانده، تنها  اولواالعزماینكه انبیاء صاحبان شریعت كه قرآن كریم ایشان را  -3
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بود باید در این مقام كه مقام مقایسه نفرند، چون اگر پیغمبر اولوا العزم دیگرى مى همین پنج

 .شد، پس این پنج تن بزرگان انبیاء هستندشریعت اسالم با سایر شرایع است نامش برده مى

 

 وجوب اقامه دین و رعایت تمامی احکام آن 

معناى اقامه دین حفظ آن است به اینكه  «...،ان أقیموا الدین و ال تتفرقوا» 

الف و الم عهد است،  الدیناش كنند و به احكامش عمل نمایند، و الف و الم در كلمه پیروى

كه این دینى كه براى  یعنى آنچه به همه انبیاء نامبرده وصیت و وحى كرده بودیم این بود

شما تشریع شده پیروى كنید، و در آن تفرقه ننمایید، و وحدت آن را حفظ نموده، در آن 

 اختالف نكنید. 

بعد از آنكه تشریع دین براى نامبردگان به معناى این بود كه همه را به پیروى و 

همین را به اقامه عمل به دین دعوت كند، و اینكه در آن اختالف نكنند، در جمله مورد بحث 

 .دین تفسیر نموده، و اینكه در دین خدا متفرق نشوند

 

بر همه مردم واجب است دین خدا را به طور : شوداین مىفوق حاصل معناى جمله 

اى از احكام دین را به كامل به پا دارند، و در انجام این وظیفه تبعیض قائل نشوند، كه پاره

 د!اى را رها كننپا بدارند، و پاره

 

عبارت است از اینكه به تمامى آنچه كه خدا نازل كرده و عمل بدان  اقامه كردن دین

 . ایمان بیاورند ،را واجب نموده

كه خدا بر انبیاء نازل كرده یك دین است كه باید اقامه شود، و در  مجموع شرایعى

ده، و معلوم است اى از احكام الهى است كه در همه ادیان بوآن ایجاد تفرقه نكنند، چون پاره

كه چنین احكامى مادام كه بشر عاقل و مكلفى در دنیا باقى باشد، آن احكام هم باقى است، و 

 .وجوب اقامه آن واضح است

 

هست كه در شرایع قبلى بوده و  از احکام اى دیگرپاره: احکام منسوخ ادیان گذشته

در شریعت بعدى نسخ شده، این گونه احكام در حقیقت عمر كوتاهى داشته، و مخصوص 

آن آشكار شدن آخرین روز  نسخ شدناى از مردم و در زمان خاصى بوده، و معناى طایفه

م عمر آن احكام است نه اینكه معناى نسخ شدنش این باشد كه آن احكام باطل شده، پس حك

نسخ شده هم تا ابد حق است، چیزى كه هست مخصوص طایفه معینى و زمان معینى بوده، 

و باید آن طایفه و اهل آن زمان هم ایمان به آن حكم داشته باشند، و هم به آن عمل كرده 

باشند، و اما بر دیگران واجب است تنها به آن ایمان داشته باشند، و بس، و دیگر واجب 

 هم بكنند، و معناى اقامه این احكام همین است كه قبولش داشته باشند.  نیست كه به آن عمل
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 »پس با این بیان روشن گردید كه امر به اقامه دین و تفرقه نكردن در آن، در جمله

به اطالقش باقى است، و شامل همه مردم در همه زمانها  !«أن أقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه

 .باشدمى

  

 ام شرایع و تمامی انبیاءوجوب ایمان به تم

 

-  « ُ َّبِْع أَْهَواَءُهْم  َو قُْل َءاَمنت بَِما أَنَزَل َّللاَّ فَِلذَِلك فَاْدُع  َو استَِقْم كَما أُِمْرت  َو ال تَت

ُ َربُّنَا َو َربُُّكْم    ...!ِمن كتٍَب  َو أُِمْرت ألَْعِدَل بَْینَُكُم  َّللاَّ

 

اى استقامت بورز، طور كه مامور شدهو به همین جهت تو دعوت كن، و همان  -

و دنبال هواهاى آنان مرو، و بگو من خود به آنچه خدا از كتاب نازل كرده 

ام بین شما عدالت برقرار كنم، پروردگار ما و شما ایمان دارم، و مامور شده

 ...!«همان هللا است

  

ان و ، و مردم همه و همه بندگها یكى استرب همه یكى، و صاحب همه شریعت

ها كند، و به منظور تدبیر آنها شریعتمملوكین یكى هستند، یك خداست كه همه را تدبیر مى

كند، پس دیگر چرا باید به یك شریعت ایمان بیاورند، و به سایر را بر انبیاء نازل مى

 ها ایمان نیاورند. شریعت

بول نكند، یهود به شریعت موسى ایمان بیاورد، ولى شریعت مسیح و محمد را قچرا 

بر و نصارى شریعت عیسى را بپذیرد و در مقابل شریعت محمدى سر فرود نیاورد؟ بلكه 

هاى خدا ایمان بیاورند، چون همه واجب است كه به تمامى كتابهاى نازل شده و شریعت

 .همه از یك خدا است

 سوره بقره  213سوره شوری و آیه  16تا  13) مستند: آیه  

 (  167ص:    2ج : و  37ص :   18المیزان ج :    

  

 شریعت اسالم، دارای دقیق ترین و پیشرفته ترین قوانین 

 

قا  لَِّما بَیَن یَدَى »  - ِ إِلَْیكم مُّصدِّ إِْذ قَاَل ِعیسى اْبُن َمْریَم یَبَنى إِسرِءیَل ِإنى َرسوُل َّللاَّ

ا َجاَءُهم بِاْلبَیِّنَِت قَالُوا ِمَن التَّْوَراِة َو ُمبَشَرا بَِرسوٍل یَأْتى  ِمن بَْعِدى اسُمهُ أَْحَمدُ  فَلَمَّ

بِینٌ   !َهذَا ِسْحٌر مُّ

 

و چون عیسى بن مریم به بنى اسرائیل گفت: من فرستاده خدا به سوى شمایم در  -
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حالى كه كتاب آسمانى قبل از خود یعنى تورات را تصدیق دارم و به آمدن 

 دهم ولى همین كه آیاتاست بشارت مى احمدرسولى بعد از خودم كه نامش 

 ! «روشن برایشان آورد گفتند این سحرى است آشكار

 

این قسمت از آیه به قسمت دوم از   «،احمدو مبشرا برسول یاتى من بعدى اسمه » 

مصدقا لما بین یدى من » اشاره دارد، همچنان كه جمله  عیسی علیه السالمرسالت 

 .رسالتش اشاره داشت به قسمت اول از «،التوریة

عبارت است از خبرى كه شنونده از شنیدنش خوشحال گردد، و معلوم است  بشارت

تواند باشد، و كه چنین خبرى چیزى جز از خیرى كه بشنونده برسد و عاید او شود، نمى

رود این است كه با بعثتش باب رحمت الهى خیرى كه از بعثت پیامبر و دعوت او انتظار مى

ه سعادت دنیا و عقبایشان به وسیله عقائد حقه، و یا ، و در نتیجدبه روى انسانها باز شو

 اعمال صالح، و یا هر دو تامین گردد. 

با در نظر گرفتن اینكه پیغمبر  -و بشارت به آمدن پیامبرى بعد از پیامبرى دیگر

سابق دعوتش پذیرفته شده، و جا افتاده، و با در نظر داشتن وحدت دعوت دینى در همه 

تر، ارد و داراى خاصیت بشارت است كه پیامبر دوم دعوتى پیشرفتهوقتى تصور د -انبیاء 

تر براى تر آورده باشد، دینى كه مشتمل بر عقائد حقه بیشتر، و شرایع عادالنهو دینى كامل

جامعه، و نسبت به سعادت بشر در دنیا و آخرت فراگیرتر باشد، و گرنه انسانها از آمدن 

 گردند. شود، و از بشارت آمدنش خرسند نمىىپیامبر دوم چیز زائدى عایدشان نم

هر چند از  «،و مبشرا برسول یاتى من بعدى »با این بیان روشن گردید كه جمله

تر و آورد پیشرفتهمى پیامبر احمدفهماند كه آنچه این نكته خبرى نداده، اما معنایش مى

بدان مبعوث شده  السالمكاملتر از دینى است كه تورات متضمن آن است، و آنچه عیسى علیه

 .اى است بین دو دعوتدر حقیقت واسطه

اى هستم از در نتیجه كالم عیسى بن مریم را این طور باید معنا كرد: من فرستاده

شریعت تورات و منهاج آن دعوت كنم و  وىناحیه خداى تعالى به سوى شما تا شما را به س

بعضى از آنچه را كه بر شما حرام شده برایتان حالل كنم، و این همان شریعتى است كه 

 احمدخداى تعالى به دست من برایتان آورده، و به زودى آن را با بعثت پیامبرى به نام 

 .كندكه بعد از من خواهد آمد تكمیل مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

 

كند، دقت كنیم خواهیم دید كه از اگر در معارف الهى كه اسالم بدان دعوت مى

تر و كاملتر است، مخصوصا توحیدى هاى آسمانى دیگر كه قبل از اسالم بوده دقیقشریعت

و یكى از اصول عقائد اسالم است، و همه احكام اسالم بر آن  -خواند كه اسالم بدان مى

 .توحیدى است بسیار دقیق -ت همه معارف حقیقى بدانستاساس تشریع شده، و بازگش

از كوچكترین و همچنین شرایع و قوانین عملى اسالم كه در دقت آن همین بس كه 

و همه حركات و سكنات فردى و اجتماعى انسان گرفته تا بزرگترین آن را در نظر گرفته، 
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را تعدیل نموده، و از افراط و تفریط در یك یك آنها جلوگیرى نموده، و براى هر یك حدى 

ریزى كرده و بر معین فرموده، و در عین حال تمامى اعمال بشر را بر اساس سعادت پایه

 اساس توحید تنظیم فرموده است. 

 

هم فى التوریة الذین یتبعون الرسول النبى االمى الذى یجدونه مكتوبا عند »آیه شریفه

و االنجیل یامرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنكر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث 

نیز به همین نكته اشاره نموده است و  «،و یضع عنهم اصرهم و االغالل التى كانت علیهم

 است. نظیر این آیه آیات دیگرى است كه در توصیف قرآن آمده

، فرمودست كه رسول خدا بشر را به سویش دعوت مىمراد از اسالم آن دینى ا

كند از قبیل خواهد و امر مىچون اساس این دین تسلیم شدن در برابر فرامینى است كه او مى

و بدون تردید مقتضاى ربوبیت و الوهیت خداى تعالى هم همین است كه . عقاید و اعمال

تیجه دینى كه اساسش این تسلیم بندگانش در برابر فرامینش تسلیم مطلق باشند، پس در ن

 .دانداست، بدون شك دین حق است كه عقل بر هر انسانى تدین بدان را واجب مى

 

یِن كلِِّه َو لَْو َكِرهَ   ُهَو الَِّذى أَْرسَل َرسولَهُ بِالُهدَى َو ِدیِن الَحقّ »  - ِلیُظِهَرهُ َعلى الدِّ

 !اْلُمشِرُكونَ 

ایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه او كسى است كه رسول خدا را به هد -

 !«ادیان غلبه دهد هر چند كه مشركین كراهت داشته باشند

 )425ص :    19المیزان ج :  سوره صف   6) مستند: آیه  

  

 صاحبان شریعت و کتاب

 

رسالت و  كالمش از مردانى كه متكفل وظیفه خداى سبحان در بسیارى از موارد

و جائى  “،ء بالنبیین و الشهداءوجى” یك جا فرموده: دو جور تعبیر كرده نبوت هستند

 “؟یوم یجمع هللا الرسل فیقول ما ذا اجبتم” :دیگر فرموده

كسى است كه حامل رسالت و پیامى  رسول :معناى این دو تعبیر، مختلف است

خلق  كسى است كه حامل خبرى باشد، پس رسول شرافت وساطت میان خدا و نبىاست، و 

 دارد، و نبى شرافت علم به خدا و به اخبار خدائى.

انبیا بسیارند ولى خداى سبحان در كتاب خود نام و داستان همه را نیاورده 

و لقد ارسلنا رسال من قبلك، منهم من قصصنا ” همچنانكه خودش در كالم خود فرموده:

 و آیاتى دیگر نظیر این.“ ،علیك، و منهم من لم نقصص علیك

 انبیا، آنانكه قرآن نامشان را آورده عبارتند از:و از 

 صالح – 5هود   – 4ادریس   – 3نوح   – 2آدم   – 1
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 ذو الكفل - 10یسع   – 9اسماعیل   – 8لوط   – 7ابراهیم   – 6

 – 16یوسف  - 15یعقوب  - 14اسحاق   – 13یونس   – 12الیاس   - 11

 شعیب

 سلیمان – 20داوود   - 19هارون   - 18موسى    - 17

 اسماعیل صادق الوعد - 24یحیى   – 23زكریا   - 22ایوب   - 21

  وسلّموآلهعلیههللامحمد صلى - 26عیسى   – 25

بینید كه انبیائى دیگر نه به اسم بلكه با البته در آیات دیگرى از قرآن كریم مى

 اند:توصیف و كنایه ذكر شده

“ ،بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكاا لم تر الى المال من بنى اسرائیل من ” 

 .  صموئیل و طالوتكه مربوط است به جناب 

كه مربوط است به داستان “ ،او كالذى مر على قریة و هى خاویة على عروشها” 

 ، كه صد سال به خواب رفت و دوباره زنده شد.ُعِزیرجناب 

 “.اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث” 

كه مربوط “ ،فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما” 

 .خضراست به داستان جناب 

البته افراد دیگرى هم هستند كه قرآن كریم نامشان را آورده ولى نفرموده جزء انبیا 

و “ ،هو اذ قال موسى لفتی ” اش فرموده:مانند همسفر موسى كه قرآن تنها در باره :اندبوده

 .مانند ذى القرنین و عمران پدر مریم

و عده  ،سخن كوتاه اینكه در قرآن كریم براى انبیا عدد معینى معین نكرده است

علیه  هللاآنان در روایات هم مختلف آمده، مشهورترین آنها روایت ابى ذر از رسولخدا صلى

، و رسوالن ایشان سیصد و است، كه فرموده انبیا صد و بیست و چهار هزار نفر وسلّموآله

 سیزده نفر بودند.

البته این را هم باید دانست كه سادات انبیا یعنى اولوا العزم ایشان كه داراى 

محمد  - 5 عیسى – 4 موسى – 3 ابراهیم – 2 نوح – 1 اند پنج نفرند:شریعت بوده

بر اولوا العزم من فاصبر كما ص” كه قرآن در باره آنان فرموده: ،وسلّموآلهعلیههللاصلى

و معناى عزم در أولواالعزم عبارت است از ثبات بر عهد نخست، كه از ایشان “ الرسل! 

و اذ ” اش فرمود:كنند، همان عهدى كه در بارهگرفته شد، و اینكه آن عهد را فراموش نمى

نا منهم اخذنا من النبیین میثاقهم، و منك و من نوح و ابراهیم و موسى و عیسى بن مریم و اخذ

 “و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى و لم نجد له عزما ! ” و نیز فرمود:“ میثاقا غلیظا.

” و هر یك از این پنج پیامبر صاحب شریعت و كتاب است چنانكه خداوند فرموده: 

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم و موسى و 

 “.عیسى

 “ ان هذا لفى الصحف االولى صحف ابراهیم و موسى.” و نیز فرمود:

تا آنجا كه  -انا انزلنا التوریة فیها هدى و نور یحكم بها النبیون ” و نیز فرمود:
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و قفینا على آثارهم بعیسى بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوریة، و آتیناه  -فرماید مى

و انزلنا الیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین  -فرماید كه مىتا آنجا  -االنجیل، فیه هدى و نور 

یدیه من الكتاب، و مهیمنا علیه فاحكم بینهم بما انزل هللا، و ال تتبع اهوائهم عما جاءك من 

، لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا، و لو شاء هللا لجعلكم امة واحدة، و لكن لیبلوكم فیما ..الحق

 “آتیكم.

ابراهیم و اند و كند كه اولوا العزم داراى شریعت بودهن مىو این آیات بیا  

كه آیه  نوحاند، و اما كتاب كتاب داشته وسلّموآلهعلیههللاموسى و عیسى و محمدصلى

شرع لكم من الدین ما وصى به  »به انضمام با آیه: «،كان الناس امة واحدة ... »شریفه:

یعنى انحصار شریعت و كتاب در پنج پیغمبر نام  بر آن داللت داشتند، و این معنا «،نوحا

هم كتابى داشته  السالمعلیه داود“ ،و آتینا داود زبورا” برده منافات ندارد با اینكه به حكم آیه:

اند، براى اینكه كه به حكم روایات داراى كتاب بوده آدم و شیث و ادریسباشد و همچنین 

 كتاب نامبردگان كتاب شریعت نبوده است. 

این را هم باید دانست كه یكى از لوازم نبوت وحى است، و وحى نوعى سخن گفتن 

انا اوحینا الیك كما اوحینا الى نوح و ” شود، چون در آیه:خدا است، كه نبوت بدون آن نمى

  وحى را به تمامى انبیا نسبت داده است.“ ،النبیین من بعده

 

روایت آورده كه فرمود:  لسالمادر كتاب عیون از حضرت ابى الحسن الرضا علیه

اولوا العزم از این جهت اولوا العزم نامیده شدند، كه داراى عزائم و شرایعند، آرى همه 

پیغمبرانى كه بعد از نوح مبعوث شدند تابع شریعت و پیرو كتاب نوح بودند، تا وقتى كه 

تاب او بودند، تا زمان شریعت ابراهیم خلیل برپا شد، از آن به بعد همه انبیا تابع شریعت و ك

شد، و هر پیغمبرى پیرو شریعت و كتاب موسى بود، تا ایام عیسى از آن  السالمموسى علیه

به بعد هم سایر انبیائى كه آمدند تابع شریعت و كتاب عیسى بودند، تا زمان پیامبر ما محمد 

 . وسلّموآله علیههللاصلى

و بودند،  السالمهمه انبیا و رسل علیه پس این پنج تن اولوا العزم انبیا و افضل

شود، و دیگر بعد از آن جناب، تا روز قیامت شریعت محمد تا روز قیامت نسخ نمى

پیغمبرى نخواهد آمد، پس بعد از آن جناب هر كس دعوى نبوت كند، و یا كتابى بعد از 

 قرآن بیاورد، خونش براى هر كس كه بشنود مباح است.

 السالمبد هللا بن ولید روایت كرده كه گفت: امام صادق علیهدر تفسیر عیاشى از ع

و كتبنا له فى االلواح من ” السالم فرمود:فرمود: خداى تعالى در قرآن در باره موسى علیه

فهمیم كه پس همه چیز را براى موسى ننوشته، بلكه از هر چیزى از اینجا مى“ ،ءكل شى

البین لكم بعض الذى تختلفون ” السالم فرموده:یهلع مقدارى نوشته، و نیز در باره عیسى

فهمیم كه پس همه معارف مورد اختالف را بیان نكرده، و در باره محمد و ما مى“ ،فیه

و جئنا بك على هؤالء شهیدا و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل ”   فرموده: وسلّموآلهعلیههللاصلى

 “! ءشى
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از عبد هللا بن ولید به دو طریق روایت كرده  در بصائر الدرجات همین معنا را

اشاره است به اینكه آیه شریفه: “ قال هللا لموسى ...،” فرمود:  السالماست و اینكه امام علیه

و ” بیانگر و مفسر آیه دیگرى است كه در باره تورات فرموده:“ ،ءفى االلواح من كل شى”

هر چیز از بعضى جهات است، نه از هر  خواهد بفرماید تفصیلو مى“ ء،تفصیال لكل شى

جهت، زیرا اگر در تورات همه چیز را از همه جهت بیان كرده بود دیگر معنا نداشت 

پس همین جمله شاهد بر آن است كه در تورات هر چند همه چیز “ ،ءمن كل شى” بفرماید:

 ، )دقت بفرمائید!(است بیان شده، ولى از هر جهت بیان نشده

 (167ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  213آیه  )مستند: 
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 فصل چهارم

 

 

 مبانی قوانین قضائی و حکومتی اسالم

 در قرآن

 

 ضابطه های عدالت در رفتار انسان ها
 

 

نُكْم أَْو َءاَخَراِن ِمْن َغیِرُكمْ » ...  -  ...!اثْنَاِن ذََوا َعْدٍل ّمِ

 

و ، حین وصیت خود گواه بگیرد باید دو نفر شاهد عادل از مسلمین را درمى -

 ...!« اگر به چنین دو نفرى دست نیافت، دو نفر از یهود و نصارا گواه بگیرد

  سوره مائده (   106)آیه 

 

كه در لغت به معناى اعتدال و حد وسط بین عالى و دانى و میانه بین دو  عدالت

افرادى كه قسمت طرف افراط و تفریط است، در افراد مجتمعات بشرى هم عبارتست از 

دهند و آنان همان افراد متوسط الحالند، كه در حقیقت به منزله عمده اجتماع را تشكیل مى

 .زندهاى اجتماعى روى آنان دور مىجوهره ذات اجتماعند، و همه تركیب و تالیف

و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقیموا الشهادة هلل ذلكم یوعظ به من كان یؤمن  » -

 .«الخرباهلل و الیوم ا

 .«منكم شهادة بینكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل»  -

 

اینكه شرط كرده كه این دو شاهد باید از دارندگان فضیلت عدالت باشند مفادش این 

مردى معتدل باشد، نه نسبت به مجتمع قومى و  مجتمع دینىاست كه شاهد باید نسبت به 

شود كه شاهد باید در جامعه طورى مشى كند كه مردم دین شهرى، و از همین جا استفاده مى

دار به دین وى وثوق و اطمینان داشته باشند، و كارهایى را كه در دین گناه كبیره و منافى 

  .رود مرتكب نشوددین بشمار مى

معنایى كه ما براى عدالت كردیم معنایى است كه از مذاق و مذهب امامان اهل بیت 

شود، از آن جمله صدوق بنا بر روایاتى كه از آن خاندان نقل شده نیز استفاده مى السالمعلیهم

حضور حضرت صادق كند كه گفت در كتاب فقیه به سند خود از ابن ابى یعفور نقل مى

شود تا مسلمین عدالت مرد با چه چیز شناخته مى عرض كردم: در بین السالمعلیه
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دهد پذیرفته گردد؟ امام فرمود: به اینكه مسلمین او هایى كه له یا علیه مسلمین مىشهادت

را به ستر و عفاف و جلوگیرى از شكم و شهوت و دست و زبان بشناسند، و به اجتناب از 

گسارى، زنا، ربا، مىاى كه خداوند متعال مرتكب آنرا وعده آتش داده از قبیل گناهان كبیره

و مادر و فرار از جنگ و امثال آن معروف باشد، و دلیل بر این كه شخص از عقوق پدر 

جمیع این گناهان اجتناب دارد این است كه جمیع معایب خود را بپوشاند، به طورى كه بر 

مسلمانان تفتیش سایر معایب و لغزشهایش حرام باشد و ستودن وى به پاكى و اظهار 

دیگرش این است كه به رعایت نمازهاى پنجگانه عدالتش در بین مردم واجب شود، دلیل 

و مواظبت بر آنها و حفظ اوقات آنها معهود باشد و در جماعتهاى مسلمین حضور بهم 

شود تخلف نورزد، برساند، و جز با عذر موجه از اجتماعاتى كه در مصالها منعقد مى

خود دیده شد و هایى بود و همواره در مواقع نماز در مصالى وقتى داراى چنین نشانه

اش بپرسند فالنى چطور آدمى است بگویند ما جز نیكى از خالصه اگر از اهل شهر و قبیله

ایم، همین مقدار براى ایم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن یافتهاو ندیده

، زیرا نماز خود پرده و كفاره احراز عدالت و قبول شهادتش در بین مسلمین كافى است

شود و نماز را در مساجد اهانست، و ممكن نیست كسى كه در جماعات حاضر نمىگن

اش شهادت دهند كه وى نمازگزار است، جماعت و اجتماع تنها براى خواند در بارهنمى

همین منظور تشریع شده كه نمازگزار را از بى نماز بشناسند، و اگر غیر این بود كسى 

ت اشخاص شهادت دهد، و لذا رسول هللا توانست به صالح و سداد و دیاننمى

هاى مردمى را به جرم كناره گیرى از جماعت تصمیم گرفت خانه وسلّموآلهعلیههللاصلى

شود نماز كسى كه بدون عذر در مسجد حاضر نمىفرمود: مسلمین آتش بزند، و بارها مى

  نماز نیست.

 

در صحاح است به معناى  ستر و عفافى كه در این روایت است هر دو بنا بر آنچه

بینید عدالت را امرى معروف در بین مسلمین تزكیه است، و این روایت همانطورى كه مى

السالم در باره آثار آن فرموده: اثر هاى آن پرسش نموده و امام علیهدانسته، وسائل از نشانه

ترك محرمات  كند همانامترتب بر عدالت كه داللت بر این صفت نفسانى و حكایت از آن مى

پروردگار و خوددارى از شهوات ممنوع است، و در باره نشانه آن فرموده: نشانه عدالت 

اجتناب از گناهان كبیره است، و دلیل بر این اجتناب به آن تفصیلى كه امام بیان داشت حسن 

 .ظاهر بین مسلمین است

 (298ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    106) مستند: ذیل آیه 
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 قانون گزار در دین اسالم کیست؟

 

ُ َو َرسولُهُ أَْمرا  أَن یَُكوَن لُهُم الِخیَرةُ »  - َو َما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قَضى َّللاَّ

ِبینا   َ َو َرسولَهُ فَقَْد ضلَّ ضلاَل  مُّ  !ِمْن أَْمِرِهْم  َو َمن یَْعِص َّللاَّ

 

سزاوار نیست كه وقتى خدا و رسولش امرى را هیچ مرد مؤمن و زن مؤمن را  -

صادر فرمودند، باز هم در امور خود، خود را صاحب اختیار بدانند، و هر كس 

 .«خدا و رسولش را نافرمانى كند، به ضاللتى آشكار گمراه شده است

  سوره احزاب(     36)آیه  

 

قضاء تشریعى و گذراندن قانون  قضاء،دهد بر اینكه مراد از شهادت مى آیه سیاق

اى ، حكم شرعى او است كه در هر مسالهقضاى خدااست، نه قضاء تكوینى، پس مراد از 

سیله در شؤونات آنان دخل و و كه مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته، و بدان

 .دكننماید، و البته این احكام را به وسیله یكى از فرستادگان خود بیان مىتصرف مى

او، به معناى دومى از قضاء است، و آن عبارت است از اینكه  قضاى رسولو اما 

رسول او به خاطر والیتى كه خدا برایش قرار داده، در شانى از شؤون بندگان دخل و 

از این والیت كه خدا  «،النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم »همچنان كه امثال آیهد، تصرف كن

و به حكم آیه مذكور، قضاى رسول خدا . دهدقرار داده خبر مى خودبراى رسول گرامى 

قضاى خدا نیز هست، چون خدا قرار دهنده والیت براى رسول خویش است، و او است كه 

 . است امر رسول را در بندگانش نافذ كرده

از آنجایى كه یك مساله را هم مورد  «اذا قضى هللا و رسوله امرا، »و سیاق جمله

دهد بر اینكه مراد از قضاء، انسته و هم مورد قضاى رسول خدا، شهادت مىقضاى خدا د

، نه جعل حكم تشریعى كه مختص به خداى تعالى تصرف در شانى از شؤون مردم است

، این شان مختص به خدا است، و قانونگذار قوانین دین نیست رسول خدا جاعلاست، آرى 

از قضاى رسول،  معلوم شد كه مراد و رسول او، تنها بیان كننده وحى او است، پس

 .تصرف در شؤون مردم است

یعنى صحیح و سزاوار نیست از مؤمنین و  «،و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة» 

مؤمنات، و چنین حقى ندارند، كه در كار خود اختیار داشته باشند كه هر كارى خواستند 

اینكه فرمود اختیار ندارند، ظرف است، براى  «،اذا قضى هللا و رسوله امرا »بكنند و جمله

 .در موردى اختیار ندارند، كه خدا و رسول در آن مورد امرى و دستورى داشته باشندیعنى 

 

 (481ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب     36) مستند: آیه 
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 لزوم قضاوت بر اساس احکام الهی

 

ُ فَأُولَئك ُهُم اْلَكِفُرونَ  »... -  ،َو َمن لَّْم یْحُكم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

 !«هر كس بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند او و همفكرانش كافرانند...   -

ُ فَأُولَئك ُهُم الظِلُمونَ »...  -  ،َو َمن لَّْم یْحكم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

 !«و همفكرانش از ظالمانند كسى كه حكم نكند بدانچه خدا نازل كرده او...   -

ُ فَأُولَئك ُهُم اْلفَِسقُونَ »...  -  ،َو َمن لَّْم یْحكم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

و كسى كه حكم نكند بدانچه خدا نازل كرده او و همفكرانش فاسق و ...   -

 (سوره مائده   47و  45و 44آیه )                           !«گانندپیشهعصیان

 

و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك هم  »انه كه در آخر یكى آمده:گاین آیات سه

فاولئك هم  »سومى آمده: و در «فاولئك هم الظالمون، »و دیگرى آمده: «الكافرون،

 .آیات مطلقى است كه شامل همه كسانى است كه چنین كنند «،الفاسقون

 

كسى كه بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند اختالف كرده، هر  كفرمفسرین در معناى 

اى است كه به غیر ما انزل اند، یكى گفته منظور آن قاضىیك آنرا بر مصداقى منطبق كرده

هللا حكم كند، دیگرى گفته آن حاكمى است كه در زمامداریش بر خالف آنچه خدا نازل كرده 

 .كه غیر سنت اسالم را قرار داده و رواج دهد رفتار نماید، سومى گفته آن اهل بدعتى است

اى است فقهى و اینجا جاى بحث در آن نیست و لیكن به طور گو اینكه این مساله

گوئیم كه مخالفت حكم شرعى و یا هر امرى كه در دین خدا ثابت شده باشد، در اجمال مى

، بله در صورتى كه شودمى كافرصورتى كه انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آنرا رد كند 

شود بلكه كند كافر نمىكند بلكه تنها در عمل مخالفت مىعلم به ثبوت آن دارد و آنرا رد نمى

شود، براى اینكه در امر آن قصور كرده، و در صورتى كه علم به ثبوت مى فسقتنها باعث 

ین شود، چون در اآن ندارد نه رد آن باعث كفر و نه مخالفت عمل آن باعث فسق مى

اى از مقدمات آن تقصیر كرده باشد، صورت در قصورش معذور است، مگر آنكه در پاره

پس  .توانسته در پى تحصیل علم به وظائف دینى خود بر آید بر نیامده باشدمثال با اینكه مى

شود و اختصاص به یك مورد اند مىآیه شریفه شامل همه آن مواردى كه مفسرین ذكر كرده

 .د و اطالعات بیش از این را باید در كتب فقه جستجو كردو دو مورد ندار

 (568ص  5 المیزان جسوره مائده   47و  45و 44) مستند: آیه   
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 «ص»انحصار داوری و صدور حکم در رسول هللا 

 

ِمن قَْبِلك أَ لَْم تََر ِإلى الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّهْم َءاَمنُوا بَِما أُنِزَل إِلَْیك َو َما أُنِزَل »  -

یُِریدُوَن أَن یَتََحاَكُموا إِلى الطغُوِت َو قَْد أُِمُروا أَن یَْكفُُروا بِِه َو یُِریدُ الشْیطُن أَن 

 ،یُِضلَُّهْم ضلاَل بَِعیدا  

كنند به كتاب تو و كتابهاى سلف ایمان دارند مگر آن كسان را كه خیال مى -

ببرند، با این كه مامور  خواهند محاكمه نزد حاكم طاغوتىبینى كه مىنمى

خواهد به ضاللتى شدند به طاغوت كفر بورزند، آرى این شیطان است كه مى

 ،دور گمراهشان كند

سوِل َرأَْیت اْلُمنَِفِقیَن یَصدُّوَن َعنك  - ُ َو إِلى الرَّ َو إِذَا قِیَل لُهْم تَعَالَْوا إِلى َما أَنَزَل َّللاَّ

 ،صدُودا  

و  -به سوى حكمى كه خدا در كتابش نازل كرده شود وقتى به ایشان گفته مى -

بیایید، و به آن حكم گردن  -هایش را در آن كتاب بیان نموده حاكمى كه نشانى

گذارند این سخن اثر خود را بكند، و با تمام بینى كه نمىنهید، منافقین را مى

 ( سوره انعام    62آیه .«) دارندنیرو مردم را از آمدن به نزد تو باز مى

 

بینى كه بعضى از مردم با این كه معتقدند به آن چه بر تو فرماید: متاسفانه مىمی 

نازل شده و به آن كتابهاى دیگر كه به انبیاى دیگر نازل شده ایمان دارند، و با این كه 

كنند حكم كند، و دانند كه كتابهاى آسمانى نازل شده تا در بین مردم در آنچه اختالف مىمى

كان الناس امة واحدة  »ت را خداى تعالى در قرآن كریم بیان كرده و فرموده:همین حقیق

فبعث هللا النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا 

مردم امتى واحده بودند، سپس خداى تعالى پیغمبران را براى بشارت و انذار مبعوث  -فیه

كنند داورى ب را به حق نازل كرد تا بین مردم در آن چه اختالف مىكرد، و با آنان كتا

برند با این كه در همین كتب آسمانى با این حال محاكمات خود را نزد طاغوت مى «،كند

دانند كه تحاكم نزد طاغوت مامور شده بودند به این كه به طاغوت كفر بورزند، و نیز مى

  !استلغو كردن كتب خدا و ابطال شرایع او 

این تاسف از عمل كسانى  .آیه شریفه لحن تاسف دارد «،و اذا قیل لهم تعالوا ...» 

است كه معتقدند ایمان دارند به آن چه خدا نازل كرده، پس اینان تجاهر به اعراض از كتاب 

خدا ندارند، چون كافر نیستند، بلكه منافقند و به داشتن ایمان به آنچه خدا نازل كرده تظاهر 

 .كنندنند، و در عین حال از رسول او اعراض مىكمى

دارد كه اعراض و انصراف این جمله اعالم مى «،فكیف اذا اصابتهم مصیبة ...» 
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از حكم خدا و رسول او و روى آوردن به حكم غیر خدا كه همان حكم طاغوت باشد به 

چ علتى جز زودى مصیبتى را براى این اعراض گران به بار خواهد آورد، مصیبتى كه هی

. با اینکه این اعراضشان از حكم خدا و رسول و مراجعه كردنشان به حكام طاغوت ندارد

و در آن هدف  «لتحكم بین الناس بما اریك هللا! »خداى تعالى به رسول گرامیش فرموده بود:

 . و غرض نهایى بعثت آن جناب را داورى در بین مردم معرفى كرده بود

 هللااین رفته بود كه مسلمانان نباید به غیر رسول هللا صلىدر آیه شریفه سخن از 

مراجعه كنند، با این كه خدا بر آنان واجب فرموده كه تنها به او رجوع كنند  وسلّموآلهعلیه

گیرد لیكن مساله تسلیم منحصر به آن نیست، بلكه قهرا احكام تشریعى مورد گفتگو قرار مى

كام تشریعى خدا و رسول و احكام تكوینى خداى تعالى هر معناى آیه عام است، و شامل اح

 .شوددو مى

یعنى  وسلّموآلهعلیه هللاتر است و شامل قضاى رسول خدا صلىبلكه از این هم عمومى

داورى آن جناب و حتى همه روشهایى كه آن جناب در زندگیش سیره خود قرار داده 

طحى نباشد، باید اعمال آن جناب را سیره شود، و مسلمانان اگر ایمانشان مستعار و سمى

 . خود قرار دهند، هر چند كه خوشایندشان نباشد

پس هر چیزى كه به نحوى از انحا و به وجهى از وجوه انتسابى به خدا و رسول او 

تواند آن را رد كند، و یا به آن اعتراض داشته باشد، چنین مؤمنى نمى وسلّموآلهعلیههللاصلى

از آن اظهار خستگى كند و یا به وجهى از وجوه از آن بدش آید، چون اثر در همه  نماید و یا

مشترك است، و مخالفت در همه آنها ناشى از شرك است، البته به مراتبى كه در شرك 

 .هست

 (164 ص  7المیزان ج :  سوره انعام    62) مستند: آیه           

 

 

 کتابقضاوت بر اساس احکام اسالم در مورد اهل 
 

قا  لَِّما بَیَن یَدَْیِه ِمَن اْلكتَِب َو ُمَهْیِمنا  َعلَْیِه  فَاْحكم   َو أَنَزْلنَا إِلَْیك اْلِكتَب بِاْلَحقّ »  - ُمصدِّ

!...ُ   بَْینَُهم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

ایم مصدق باقیمانده از كتابهاى ین كتاب را هم كه به حق بر تو نازل كردها -

آنها است پس در بین مسلمانان طبق آنچه خدا نازل كرده قبلى و مسلط بر حفظ 

حكم كن و پیروى هوا و هوس آنان تو را از دین حقى كه نزدت آمده باز 

ندارد، براى هر ملتى از شما انسانها، شریعتى قرار دادیم و اگر خدا 

و در نتیجه یك شریعت براى همه  -كرد خواست همه شما را امتى واحد مىمى

و لیكن خواست تا شما امتها را با دینى كه  -كرد یخ بشر تشریع مىادوار تار

براى هر فرد فردتان فرستاده بیازماید، بنا بر این به سوى خیرات از یكدیگر 

سبقت بگیرید، كه باز گشت همه شما به سوى خدا است، در آن هنگامه، شما 
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 ( ه مائده  سور 48آیه )  .«دهدكردید خبر مىرا بدانچه در آن اختالف مى

 

این است كه قرآن قبول دارد كه تورات و  «،مصدقا لما بین یدیه »معناى جمله:

انجیل و معارف و احكامش از ناحیه خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسانهاى قبل از این 

بود، پس منافات ندارد كه در عین اینكه از ناحیه خدا بوده امروز نسخ و تكمیل شود، چیزى 

و یا انجیل مسیح  السالمعلیهاز آنها حذف و چیز دیگرى اضافه شود، همانطور كه مسیح 

مصدق تورات بود، و در عین حال بعضى از محرمات تورات را حذف نموده،  السالمعلیه

و مصدقا  » آنها را حالل كرد و قرآن كریم این معنا را از آن جناب حكایت نموده كه فرمود:

 .«لما بین یدیه من التوریة و ال حل لكم بعض الذى حرم علیكم

یعنى وقتى  !«ینهم بما انزل هللا، و ال تتبع اهواءهم عما جاءك من الحقب فاحكم» 

شریعت نازله به تو و شریعتى كه در گنجینه قرآن تو به ودیعه سپرده شده حق باشد، به این 

معنا كه هم آن احكامش كه موافق با كتب آسمانى قبل است حق باشد، و هم آنچه كه مخالف 

ندارى كه  جز این وظیفهكه مهیمن بر آنها است، پس تو  آنها است حق باشد، بدان جهت

، و به خاطر به دست آوردن دل  بدانچه خدا به خود تو نازل كرده در بین مردم حكم كنى

آنها از طریقه حقى كه به تو نازل شده عدول نكنى و منظور از مردم یا خصوص اهل كتاب 

همچنانكه آیات  ،و یا عموم مردم است ،دكنآن را تایید مى یشهمچنانكه ظاهر آیات قبل، است

 .نمایدآنرا تایید مى یشبعد

 (571ص :    5المیزان ج :  سوره مائده   48) مستند:  آیه     

 

 مفهوم حکم

 

ةَ  فَإِن یَْكفُْر بَها َهُؤالِء فَقَْد َوكْلنَا بَها »  - أُولَئك الَِّذیَن َءاتَْینَُهُم اْلِكتَب َو الُحكَم َو النُّبُوَّ

 ،قَْوما  لَّْیسوا بَها بَِكِفِرینَ 

آنان كسانى بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ایشان داده بودیم، پس اگر این  -

 .«قوم به آن كافر شوند ، ما قومى را كه هرگز كافر نشوند بر گماریم

 

 آید در اصل به معناىبر حسب آنچه كه از موارد استعمال آن به دست مى حكمماده 

اند، چون موالى آمر با امر خود را حكم نامیده احكام مولوىاست، و به همین مناسبت  منع

اى منع نموده و هوا و مامور را مقید ساخته و او را از آزادى در اراده و عمل تا اندازه

 سازد. خواهش نفسانى او را محدود مى

ره و یا تعدى و ، كه آن نیز دو طرف دعوا را از مشاجقضاو همچنین حكم به معناى 

 .داردجور باز مى

احكام نماید، و كه قضیه را از اینكه مورد تردید شود منع مى تصدیقو حكم به معنى 

كه معناى منع در آن دو نیز خوابیده چون هر چیزى وقتى محكم و مستحكم  و استحكام،
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اجنبى در بین شود كه از ورود منافى و فساد در بین اجزایش جلوگیر بوده باشد و نگذارد مى

 .اجزایش تسلط پیدا كند

در  احكامبه اعتبارى  «،من لدن حكیم خبیر كتاب احكمت آیاته ثم فصلت» و در آیه 

استعمال شده و معناى اصلیش را از دست نداده، براى اینكه این احكام نیز از  تفصیلمقابل 

آورد، و فصل كه همان بطالن التیام و تركیب اجزاى هر چیزى است، جلوگیرى به عمل مى

 .متشابهدر مقابل  محكمبه همین معنى است 

ت باشد و خلق تكویناین كلمه وقتى به خداى تعالى نسبت داده شود، اگر در مساله 

دهد كه مساوق با وجود حقیقى و و آفرینش باشد مى ایجادرا كه  قضاى وجودىمعناى 

و اذا  »و آیه «،و هللا یحكم ال معقب لحكمه »واقعیت خارجى به مراتب آن است، مانند آیه

قال الذین استكبروا انا كل  »توان آیهو به اعتبارى مى «،قضى امرا فانما یقول له كن فیكون

 را از این باب گرفت .  «،ن هللا قد حكم بین العبادفیها ا

دهد، و به این معنا و حكم مولوى را مى گذارىقانونباشد معناى  تشریعو اگر در 

 »و لذا در آیه «،و من احسن من هللا حكما »و آیه «،و عندهم التوریة فیها حكم هللا »است آیه

تا آنجا  -فقالوا هذا هلل بزعمهم و هذا لشركائنا و جعلوا هلل مما ذرا من الحرث و االنعام نصیبا 

گذارى را كسانى را كه به خود اجازه تشریع و قانون «،ساء ما یحكمون -فرماید كه مى

 است. اند مالمت كردهداده

را كه یكى از  قضانسبت داده شود معناى  السالمعلیهم انبیا و وقتى همین لفظ به

هاى الهى است و خداوند انبیاى خود را به آن منصب تشریف و اكرام كرده افاده منصب

فاحكم بینهم بما انزل هللا و ال تتبع اهواءهم عما جاءك  »كند، و در این باره فرموده است:مى

 .«اولئك الذین آتیناهم الكتاب و الحكم »و نیز فرموده: «،من الحق

داده  تشریعحكم به معنى  انبیات اشعار یا داللت كند بر اینكه به و شاید بعضى آیا

نسبت داده  انبیا غیرو اگر به « ،رب هب لى حكما و الحقنى بالصالحین »آیه: شده، مانند

انزل هللا  و لیحكم اهل االنجیل بما »همچنانكه در آیه، كندرا افاده مى قضاوتشود معناى 

 است. به این معنا آمده «،فیه

و  وعده منجز كردنعناى دیگرى نیز براى حكم هست، و آن عبارت است از م

 .به همین معنا است «،و ان وعدك الحق و انت احكم الحاكمین »، و آیهاجراى حكم و قانون

 (354ص :    7المیزان ج :  سوره انعام    89) مستند: آیه 

 

 

 أاَل لَهُ الُحْكمُ 

 

-  ... « ِ  ،أاَل لَهُ الُحْكُم َو ُهَو أَسَرُع الحاِسبِینَ    َمْواَلُهُم اْلَحقّ ثُمَّ ُردُّوا إِلى َّللاَّ

شوند به سوى خدائى كه مستولى امور ایشان و بعد از آن برگردانیده مى...  -

گو و درست كردار است، بدانید كه از براى خدا است حكم در آنروز، و راست
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 !«ترین حساب كنندگان استخداوند سریع

 

، هیچ چیزى براى غیر خداى تعالى نیست، و زمام حكم تنها و تنها به حكماز جنس 

 .دست خداى سبحان است

 

ماده حكم داللت دارد بر اتقان و استحكامى كه اگر در هر چیزى وجود داشته باشد، 

اجزائش از تالشى و تفرقه محفوظ است، خالصه هر موجودى كه از روى حكمت به وجود 

آمده باشد، اجزایش متالشى نگشته و در نتیجه، اثرش ضعیف و نیرویش در هم شكسته 

كه برگشت جمیع مشتقات این ماده، از قبیل احكام و  شود، این است همان معناى جامعىنمى

 تحكیم و حكمت و حكومت و ... به آن است. 

اى حكم و مرجع قرار گویند زیرا وقتى قاضى در قضیهقاضى را هم حاكم مى

كند به اینكه ملك و حق مورد نزاع، مال فالن است، در حقیقت با حكم گیرد و حكم مىمى

رابطه با ملك و مالك و حق و صاحب آن روى داده، جبران  خود، ضعف و فتورى كه در

سازد، و بدین وسیله به غائله نزاع و مشاجره خاتمه نموده و مبدل به قوت و اتقان مى

تواند بین مالك و ملكش و بین حق و صاحبش، فاصله و حائل دهد، دیگر آن شخص نمىمى

 شود. 

ه توحید كه قرآن كریم معارف خود گوییم كه: نظریبعد از واضح شدن این معنا مى

را بر اساس آن بنا نهاده، حقیقت تاثیر را در عالم وجود، تنها براى خداى تعالى اثبات 

كند، و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداى سبحان به انحاء مختلفى بیان مى

ه معناى دیگر همان را آنرا به خداى سبحان نسبت داده و ب -استقاللى  -نماید، به یك معنا مى

 به غیر او منسوب نموده است.  -غیر استقاللى و تبعى  -

قرآن كریم هم در بسیارى از آیات، این معنا را تایید نموده است كه از آن جمله آیات 

 زیر است:

 «،ان الحكم اال هلل»  -

 «،اال له الحكم » -

 «،له الحمد فى االولى و االخرة و له الحكم » -

 ! «ال معقب لحكمهو هللا یحكم  » -

توانست حكم خدا را به و معلوم است كه اگر غیر خداوند كسى داراى حكم بود، مى

و  «،فالحكم هلل العلى الكبیر »وسیله حكم خود دنبال كند و با خواست او معارضه نماید:

حكم همچنین آیات دیگرى كه به طور عموم یا به طور خصوص، داللت دارند بر اختصاص 

 به خداى تعالى.  تكوینى

: از جمله آیاتى كه داللت دارند بر اختصاص حكم تشریعى به حكم تشریعىو اما 

با  «،ان الحكم اال هلل امر أال تعبدوا اال ایاه ذلك الدین القیم »باشد:خداى تعالى این آیه مى

است و اینكه این آیه و ظاهر آیات قبلى داللت دارند بر اینكه حكم تنها براى خداى سبحان 
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اى از موارد حكم را و مخصوصا حكم كسى با او شریك نیست، در عین حال در پاره

 تشریعى را به غیر خداوند هم نسبت داده است، از آن جمله این چند مورد است:

 « ،یحكم به ذوا عدل منكم »  -

 .«بالحق و یا داود انا جعلناك خلیفة فى االرض فاحكم بین الناس»   -

 فرماید:مى وسلّموآلهعلیههللال خدا صلىدر باره رسو و

 «،و أن احكم بینهم بما انزل هللا » -

 «،فاحكم بینهم بما انزل هللا » -

 «،یحكم بها النبیون » -

دهد و همچنین آیات دیگرى كه اگر ضمیمه شوند با آیات دسته اول، این نتیجه را مى

تنها از آن خداى سبحان است، و غیر او كه حكم به حق به طور استقالل و اوال و بالذات، 

كسى مستقل در آن نیست، و اگر هم كسى داراى چنین مقامى باشد، خداى سبحان بر او 

 .ارزانى داشته، و او در مرتبه دوم است

  (164 ص  7المیزان ج :  سوره انعام    62) مستند: آیه  

 

 قضاوت به عدالت

َ یَأُْمُرُكْم أَن »  - تَُؤدُّوا األََمنَِت إِلى أَْهِلَها َو إِذَا َحَكْمتُم بَیَن النَّاِس أَن تْحُكُموا إِنَّ َّللاَّ

َ كاَن سِمیعَا بَِصیرا   ا یَِعظكم ِبِه  إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ  ،بِاْلعَْدِل  إِنَّ َّللاَّ

 

دهد كه امانت مردم را به آنان برگردانید، و چون خدا دستور مؤكد به شما مى -

ى كنید به عدل حكم برانید، كه خدا با اندرز خوبى شما را پند بین مردم داور

  .«دهد چون او در هر لحظه شنوا و بیناى كار شما استمى

 

این آیه شریفه دو فقره است یكى دستور به اداى امانات به صاحبانش و دیگر حكم به 

 .عدالت كردن

و بین دو نفر كه  وقتى در مرحله تشریع گفته شود: امانت را به صاحبش برسانید،

كند كه منظور از این معنا به ذهن شنونده تبادر مى، اختالف دارند به عدالت حكم كنید

امانت، امانت مالى، و منظور از داورى هم داورى در اختالفات مالى است، براى اینكه 

شود، بلكه وقتى مثال قرآن تشریع وقتى مطلق شد مقید به موضوعات احكام فرعى فقهى نمى

فرماید حكم به فرماید: رد امانت واجب است، و یا به طور مطلق مىریم به طور مطلق مىك

عدل واجب است، از این دو مطلق هر موضوعى كه مربوط به فقه باشد حكم مناسب خود 

گیرد، و هر موضوعى كه مربوط به اصول معارف باشد آن نیز حكم خود را را مى

 گیرد . معارف دینى حكم مناسب خود را مى گیرد، و همچنین هر فن دیگرى ازمى

 خطاب آیه به حکام است!
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از  «،ان هللا یامركم ان تؤدوا االمانات ... »در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه:

محمد ابن ابراهیم نعمانى نقل كرده كه او به سند خود از زاره از امام باقر محمد بن على 

از آن جناب معناى این آیه را پرسیدم، فرمود: خداى علیهماالسالم روایت كرده كه گفت: من 

تعالى امام را دستور داده كه امانت را به امام بعد از خود بسپارد، و امام حق ندارد امانت را 

و اذا حكمتم بین الناس ان  »بینى كه دنبالش فرموده:از امام بعدى دریغ بدارد، مگر نمى

و چون در بین مردم حكم كنید دستورتان داده به این  «،تحكموا بالعدل، ان هللا نعما یعظكم به

 كه به عدالت حكم كنید، پس اى زراره خطاب در این آیه به حكام است . 

: صدر این حدیث به طرق بسیارى از ائمه اهل بیت علیهم السالم روایت شده، مؤلف

مضمون كلى آیه و ذیل آن داللت دارد كه منظور ائمه علیهم السالم تطبیق مصداق امامت بر 

دهد هر حقى را به است، و خالصه آیه شریفه در باره مطلق حكم نازل شده، دستور مى

  . گرددصاحبش بدهید، و قهرا بر مساله امامت هم منطبق مى

و در معناى این احادیث حدیث دیگرى است، كه الدر المنثور آن را از سعید بن 

، و ابن ابى حاتم، آن را از على بن ابى طالب منصور، و فاریابى، و ابن جریر، و ابن منذر

اند كه فرمود: این حق به عهده امام است، كه طبق آنچه خدا نازل كرده حكم روایت كرده

كند، و این كه امانت را به صاحبش بدهد، كه اگر چنین امامى باشد بر مردم واجب و حق 

به سوى چنین امامى دعوت  است كه دعوت او را بپذیرند و اطاعتش كنند و اشخاصى را كه

 كنند اجابت نمایند. مى

 (575ص :    4المیزان ج :  سوره نساء    58) مستند: آیه 

 

 

 توصیه به عدل در داوری و قضاوت

 

ُ  َو ال تَُكن  إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْیك اْلِكتَب ِباْلَحقّ »  - ْلَخائنِینَ  ِلتَْحُكَم بَیَن النَّاِس بَما أََراك َّللاَّ  لِّ

 ،َخِصیما  

ما این كتاب را به حق به تو نازل كردیم، تا در بین مردم طبق آنچه تعلیمت  -

  ! «پس طرف خیانتكاران را مگیر، دادیم حكم كنى

  

این آیات در یك زمینه سخن دارند، و آن توصیه به عدل در داورى، و نهى از این 

و حاكم در حكم ، بشوداست كه قاضى در قضاى خود به یكى از دو طرف دعوى متمایل 

راندنش به سوى مبطلین گرایش یابد و بر صاحبان حق جور كند، حال مبطل هر كه 

  .خواهد باشدخواهد باشد، و محق هر كه مىمى

ظاهر حكم بین مردم داورى در بین آنان در مخاصمات و منازعاتى است كه با 

 .شودطرف نمى یكدیگر دارند، منازعاتى كه تا حكم حاكمى در كار نیاید بر
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خداى تعالى در این آیه شریفه داورى بین مردم را غایت و نتیجه انزال كتاب قرار 

  است.داده 

كند بر اینكه خداى تعالى حق حكم و داورى را خاص آیه مورد بحث داللت مى

اش در داورى را حجت كرده و رأى آن جناب و نظریه وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

وسیله قضا است و معلوم است كه  چون كلمه حكم به معناى بریدن نزاع بهاست،  هقرار داد

این معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحیه قاضى حاكم و جز با اظهار عقیده او 

گیرد، عالوه بر اینكه آن جناب به احكام عامه و قوانین كلیه در مورد هر صورت نمى

 .خصومتى عالم و آگاه است

علم به كلیات احكام و حقوق الناس یك مساله است و قطع و فصل خصومت یك آرى 

زیرا فصل خصومت كردن و بریدن نزاع نیازمند به این است كه حاكم ، مساله دیگرى است

 .بداند مورد نزاع منطبق با فالن قانون هست، و با قانون دیگر منطبق نیست

ایجاد رأى و معرفى  «،دا به تو دادهآن رأیى كه خ -ما اریك هللا  »پس مراد از كلمه

رساند این و مضمون آیه بطورى كه سیاق آن را مى، حكم است، نه تعلیم احكام و شرایع

شود كه خداى تعالى كتاب را بر تو نازل كرد، و احكام و شرایعش را و طریقه داورى را مى

رساند خدا به نظرت مى به تو بیاموخت، تا تو خود نیز در مرافعات و نزاعها آن رأیى را كه

 .اضافه كنى و به این وسیله اختالف طرفین نزاع را بر طرف سازى

 

 نهی از پشتیبانی و دفاع از خیانت

 

به معناى كسى است كه از دعوى مدعى  خصیمكلمه  «،و ال تكن للخائنین خصیما» 

كند، و در این جمله رسول خدا و یا هر چیزى كه در حكم دعوى است دفاع مى

وسلّم را نهى كرده از اینكه خصیم خیانتكاران باشد و حق كسانى كه واقعا وآلهعلیههللاصلى

 .ن طرفدارى كندباطل نموده از مبطلی ،كنندمحق هستند و حق خود را از خائنین مطالبه مى

ظاهرا منظور از استغفار در اینجا این  « ،و استغفر هللا ان هللا كان غفورا رحیما» 

از خداى تعالى بخواهد آنچه كه در طبع آدمى است  وسلّموآلهعلیههللااست كه رسول خدا صلى

كه ممكن است احیانا حقوق دیگران را غصب كند و به سوى هواى نفس متمایل شود را 

یامرزد، و بپوشاند، و خالصه كالم معناى استغفار طلب آمرزش گناهانى كه از آن جناب ب

سر زده باشد نیست، زیرا آن جناب معصوم از گناه است، بلكه معنایش جلوگیرى از امكانى 

 .است كه گفتیم

كه آن  -رانده حتما مطابق با واقع باشد  قواعد قضائىو اما اینكه حكمى كه بر حسب 

ا هم خودش تشریع كرده و مثال از آن جمله فرموده: مدعى باید شاهد بیاورد و اگر قواعد ر

و به خاطر وجود شاهد حكم به نفع مدعى كردن، و یا به  -د نیاورد منكر باید سوگند یاد كن

خاطر نبود آن و وجود سوگند، حكم به نفع منكر كردن همیشه مصادف با واقع باشد، نه، 
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طبق شاهد و سوگند، این نیست كه اگر بر این معیار قضاوت بشود معناى قضاوت كردن بر 

 و شود زیرا آیات شریفه هیچ داللتى بر این معنا نداردهمیشه محق غالب و مبطل مغلوب مى

دانیم كه قوانین ظاهرى چنین قدرتى ندارد كه حاكم را همواره به خود ما نیز بطور قطع مى

هایى است براى تشخیص دادن حق از امارات و نشانه سوى حق هدایت كند، بلكه این قوانین

 آید، نه در همه اوقات و همه مرافعاتباطل، و داشتن این تشخیص در غالب اوقات پیش مى

 .و معنا ندارد چیزى كه اثرش غالبى است مستلزم اثر دائمى بشود، و این معنا روشن است

 

 فلسفه نهی پشتیبانی و دفاع از خیانت

انا  أَثِیما  َو ال تَجدِ »  - َ ال یِحب َمن كاَن َخوَّ  ،ْل َعِن الَِّذیَن یْختَانُوَن أَنفُسُهْم  ِإنَّ َّللاَّ

كنند، دفاع مكن كه خدا كسى را كه و از آنهائى كه به خویشتن خیانت مى -

 .«خیانتگر و گنه پیشه باشد دوست ندارد

 

ؤمنین را مال قرآن كریم همه مؤمنین را نفس واحدى دانسته، و مال یك فرد از م

دانسته، و حفظ آن را و نگهدارى آن از تلف و ضایع شدن را بر همه واجب همه مؤمنین مى

شمرده، و تعدى بعضى بر بعض دیگر و مثال دزدیدن مال بعضى به دست بعضى دیگر را 

 . داندداند، و یا خیانت به خود خائن مىخیانت به آن نفس واحد مى

داللت دارد بر استمرار  «،ان هللا ال یحب من كان خوانا اثیما »و اینكه فرمود:

این است  -با قطع نظر از مورد نزولش  -و معناى آیه .  خائنین مورد نظر در خیانت خود

كه، اى رسول در قضا و داوریهایت از كسانى كه اصرار بر خیانت دارند و مستمر در آنند 

و همچنانكه او ، داردكار گنه پیشه را دوست نمى براى اینكه خداى تعالى خیانت، دفاع مكن

چون اگر ممكن بود  ،دارددارد، قلیل الخیانه را نیز دوست نمىكثیر الخیانه را دوست نمى

و چون چنین ، قلیل الخیانه را دوست بدارد، ممكن هم هست كه كثیر الخیانه را دوست بدارد

كند، همانطور كه از دفاع كردن از كثیر ىاست پس خدا از دفاع كردن از قلیل الخیانه نهى م

الخیانه نهى فرموده: و اما كسى كه در امرى خیانت كرده و سپس در یك نزاعى دیگر حق 

مانع است، و از ناحیه شرع از آن منع نشده و به جانب او است، دفاع كردن از او دفاعى بى

شامل  «،للخائنین خصیما ...و ال تكن  »خداى تعالى از چنین دفاعى نهى نفرموده، و جمله:

 شود . آن نمى

 

و با این قید فهمانده كه خداى تعالى در هر  «،و كان هللا بما یعملون محیطا »با جمله:

  .حالى كه یكى از آن احوال جرمى است كه مرتكب شدند، عالم و آگاه است

 (112ص :    5المیزان ج :  سوره نساء    107تا  105) مستند: آیه  
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 تساوی حقوق انسانها، و تفوق عامل تقوی

 

ن ذََكٍر َو أُنثى َو َجعَْلنَكْم شعُوبا  َو قَبَائَل ِلتَعَاَرفُوا  ِإنَّ »  - یَأَیَها النَّاس إِنَّا َخلَْقنَكم ّمِ

َ َعِلیٌم َخبِیرٌ  ِ أَتْقَاُكْم  إِنَّ َّللاَّ  ،أَكَرَمكْم ِعندَ َّللاَّ

هایى بزرگ یك زن آفریدیم و شما را تیرههان اى مردم ما شما را از یك مرد و  -

هایى كوچك قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید نه اینكه به یكدیگر فخر كنید و تیره

ترین شما ترین شما باتقوىو فخر و كرامت نزد خدا تنها به تقوى است و گرامى

 !«است كه خدا داناى با خبر است

 

ابرند، و هیچ اختالف و فضیلتى در بین مردم از این جهت كه مردمند همه با هم بر

شود كه آنان نیست، و كسى بر دیگرى برترى ندارد، و اختالفى كه در خلقت آنان دیده مى

شعبه شعبه و قبیله قبیله هستند تنها به این منظور در بین آنان به وجود آمده كه یكدیگر را 

، و ائتالف در بینشان تمام گردد، بشناسند، تا اجتماعى كه در بینشان منعقد شده نظام بپذیرد

آید و نه ائتالف، پس غرض از اختالفى چون اگر شناسائى نباشد، نه پاى تعاون در كار مى

كه در بشر قرار داده شده این است، نه اینكه به یكدیگر تفاخر كنند، یكى به نسب خود ببالد، 

ت موهوم دیگران را در یكى به سفیدى پوستش فخر بفروشد، و یكى به خاطر همین امتیازا

بند بندگى خود بكشد، و یكى دیگرى را استخدام كند، و یكى بر دیگرى استعال و بزرگى 

بفروشد، و در نتیجه كار بشر به اینجا برسد كه فسادش ترى و خشكى عالم را پر كند، و 

 حرث و نسل را نابود نموده، همان اجتماعى كه دواى دردش بود، درد بى درمانش شود. 

خواهد امتیازى را كه در بین آنان باید باشد بیان كند، اما نه امتیاز ر این جمله مىد

 .موهوم، امتیازى كه نزد خدا امتیاز است، و حقیقتا كرامت و امتیاز است

گردد توضیح اینكه: این فطرت و جبلت در هر انسانى است كه به دنبال كمالى مى

در بین اقران خود داراى شرافت و كرامتى خاص  كه با داشتن آن از دیگران ممتاز شود، و

 بستگیشان به زندگى مادى دنیا است قهرا این امتیاز وو از آنجایى كه عامه مردم دل. گردد

كرامت را در همان مزایاى زندگى دنیا، یعنى در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن 

دست آوردن آن به كار  كنند، و همه تالش و توان خود را در طلب و بهجستجو مى

 گیرند، تا با آن به دیگران فخر بفروشند، و بلندى و سرورى كسب كنند. مى

اى از هاى موهوم و خالى از حقیقت است، و ذرهدر حالى كه این گونه مزایا، مزیت

 .كنددهد، و او را تا مرحله شقاوت و هالكت ساقط مىشرف و كرامت به آنان نمى

برد، و به سعادت حقیقیش كه قیقى است و آدمى را باال مىآن مزیتى كه مزیت ح

است از  رساند، عبارتهمان زندگى طیبه و ابدى در جوار رحمت پروردگار است مى

 تقوى و پرواى از خدا.
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آرى، تنها و تنها وسیله براى رسیدن به سعادت آخرت همان تقوى است كه به طفیل 

تریدون عرض : » كند، و لذا خداى تعالى فرمودهسعادت آخرت سعادت دنیا را هم تامین مى

و وقتى یگانه « و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، :»و نیز فرموده« ،الدنیا و هللا یرید االخرة

ترین ایشان است، همچنان كه در ترین مردم نزد خدا باتقوىمزیت تقوى باشد، قهرا گرامى

 است. آیه مورد بحث هم همین را فرموده

زو و این هدفى كه خداى تعالى به علم خود آن را هدف زندگى انسانها قرار و این آر

داده، هدفى است كه بر سر به دست آوردن آن دیگر پنجه به رخ یكدیگر كشیدن پیش 

آید، بخالف هدفهاى موهوم مذكور كه براى به دست آوردن آن مزاحمتها، جنگها و نمى

ز دیگران ثروت را به خود اختصاص دهد، و خواهد بیش اآید. او مىخونریزیها پیش مى

خواهد در تجمل دادن به زندگى از او مى. خواهد قبل از دیگران به ریاست برسداین مى

ها را تحت الشعاع قرار دهد، و اش همه آوازهخواهد آوازهدیگران سبقت بگیرد، و این مى

 .همچنین سایر مزایاى موهوم، همچون انساب و غیره

كند، و در ضمن این جمله مضمون جمله قبل را تاكید مى  «،علیم خبیران هللا » 

اى هم به این معنا دارد كه اگر خداى تعالى از بین سایر مزایا تقوى را براى كرامت اشاره

اى كه به مصالح بندگان خود دارد یافتن انسانها برگزید، براى این بود كه او به علم و احاطه

زیت حقیقى و واقعى است، نه آن مزایایى كه انسانها براى خود مایه داند كه این مزیت، ممى

اند، چون آنها همه، مزایائى وهمى و باطل است. زینتهاى زندگى كرامت و شرف قرار داده

و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب و » مادى دنیایند كه خداى تعالى در باره آنها فرموده: 

 .«ان لو كانوا یعلموناالخرة لهى الحیو ان الدار

انسانى واجب است كه در هدفهاى زندگى خود  آیه شریفه داللت دارد بر اینكه بر هر

راهى كه او به تابع دستورات پروردگار خود باشد، آنچه او اختیار كرده اختیار كند، و 

برگزیده، پس او باید همان را  و خدا راه تقوى را براى او، سویش هدایت كرده پیش گیرد

 .پیش گیرد

عالوه بر این، بر هر انسانى واجب است كه از بین همه سنتهاى زندگى دین خدا را 

 .سنت خود قرار دهد

 

اند كه ن عبد هللا روایت آوردهبدر الدر المنثور است كه ابن مردویه و بیهقى از جابر 

یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه كه روز وسطش  )گفت: در وسط ایام تشریق

براى ما خطبه وداع را ایراد كرد و  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى ،(شوددوازدهم مى

 فرمود:

ایها الناس! آگاه باشید كه پروردگارتان یكى است، پدرتان یكى است و هیچ  

ى بر عرب فضیلتى ندارد و هیچ فضیلتى براى عربى بر غیر عرب نیست، و هیچ غیر عرب

ترین سیاهى بر سرخى، و هیچ سرخى بر سیاهى، فضیلت ندارد مگر به تقوى. و گرامى

 !ترین شما استشما نزد خدا باتقوى
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  با شما هستم آیا ابالغ كردم؟

 !فرمود: پس حاضرین به غائبین برسانند!   همه گفتند بله یا رسول هللا

 ( 489ص :    18المیزان ج :  سوره حجرات   13) مستند: آیه 

 

 نهی از بدی، ظلم، معصیت و بهتان 

 

ِحیما  »  - َ َغفُورا  رَّ َ یَِجِد َّللاَّ  ،َو َمن یَْعَمْل سوءا  أَْو یَظِلْم نَْفسهُ ثُمَّ یَستَْغِفِر َّللاَّ

ُ َعِلیما  َحِكیما  َو َمن یَْكِسب ِإثْما  فَإِنََّما یَْكِسبُهُ َعلى نَْفِسِه   -  ،َو كاَن َّللاَّ

بِینا   -  ،َو َمن یَْكِسب َخِطیئَة  أَْو إِثما  ثُمَّ یَْرِم بِِه بَِریئا  فَقَِد اْحتََمَل بْهتَنا  َو إِثْما  مُّ

 

دارد و سپس از كند و یا به خود ستم روا مىبلى، كسى كه احیانا عمل بدى مى -

 ،یابدو رحیم مىكند، خدا را آمرزگار خدا طلب مغفرت مى

و هر كس قلب خود را با ارتكاب گناه آلوده سازد، دودش به چشم خودش  -

 ،از طرف خدا است رود و علم و حكمتمى

شود، سپس آن را به گردن و كسى كه خود مرتكب خطائى یا گناهى مى -

  !«اندازد بهتان و گناهى آشكار گردن گرفته استگناهى مىبى

 

بعد آن هر سه در این زمینه سخن دارند كه غرض واحدى این آیه شریفه و دو آیه 

را تامین كنند و آن غرض بیان گناهى است كه آدمى با علم به گناه بودنش مرتكب شود، هر 

 :كندیك از سه آیه جهتى از جهات آن گناه را بیان مى

سازد كه هر معصیت كه انسان مرتكب آن شود، با تبعاتى كه روشن مى آیه اولى

شود، و بنده خدا نوشته مى و در نامه اعمالش، گذارددارد، در نفس او اثر سوء باقى مى

تواند به وسیله توبه و استغفار، آن اثر سوء را از بین ببرد، و اگر بنده خدا توبه و مى

 .یم خواهد یافتاستغفار بكند، خدا را غفور و رح

دهد كه هر گناهى كه ایشان مرتكب شوند، تنها و تنها به ضرر خود تذكر مى آیه دوم

كرده و ممكن نیست كه اثر آن گناه خطا برود، یعنى دامن او را نگیرد و به جاى او دامنگیر 

خود تالش نكند، و براى تبرئه خود گناه خود را به گردن بى پس گنه كار بى. غیر شود

 .و دست به افتراء و تهمت نزند ،هى نیندازدگنا

شود، به فرض هم دهد كه خطا و گناهى كه انسان مرتكب مىتوضیح مى و آیه سوم

كه به دیگران تهمت بزند و به گردن بى گناهان بشكند، تازه مرتكب گناهى دیگر، غیر گناه 

 .اول شده است

ثر گناه را منحصرا معین در در این صدد است كه ا «،فانما یكسبه على نفسه »جمله:
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كنند، و سپس آن را به گردن مرتكب آن كند، و این خود اندرزى است به كسانى كه گناه مى

بر هر كس كه گناهى این است كه  -و خدا داناتر است  -اندازند، و معناى آیه بى گناهى مى

كند، و دش مىشود واجب است متوجه این معنا بشود كه هر گناهى بكند علیه خومرتكب مى

و گناه را او مرتكب شده، نه  ،رود، و نه به چشم دیگراندود گناه او تنها به چشم خودش مى

غیر او، هر چند كه به گردن دیگران بیندازد، و یا كسى گناه او را گردن بگیرد، نه تهمت 

، سازدمى اندازد و نه تعهد دیگران اثر گناه او را از او دورگناه او را به گردن دیگران مى

داند گناه را چه كسى مرتكب شده، و او شخص گنه كار است، نه متهم و نه چون خدا مى

كند، و كسى كه گردن گرفته، و خدا حكیم است، و به جرم گناه، غیر گناه كار را مؤاخذه نمى

لها ما كسبت و  »دهد، همچنانكه در جاى دیگر فرموده:وزر گناه را جز بر و ارزش نمى

  ! « و ال تزر وازرة وزر اخرى »و نیز فرموده: «،ا اكتسبتعلیها م
 

 

 مکافات خطا

 

  .«و من یكسب خطیئة او اثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا» 

 

به معناى عملى است كه خطا در آن انباشته شده و استقرار یافته، و  خطیئهكلمه 

 .آن فعلى است كه بدون قصد از انسان سرزده باشد، مانند قتل خطا خطا

ند، ه ابایست انجام شود را از مصادیق خطا شمردبه عنوان مجاز هر عملى كه نمى

و معلوم  -اند و هر عملى و یا اثر عملى كه از آدمى بدون قصد سر زده باشد، خطیئه خوانده

و همچنین هر عملى كه انجام دادنش سزاوار شود، است كه چنین عملى معصیت شمرده نمى

و معلوم است كه به این اعتبار آن  -هر چند كه با قصد انجام شود  نده انباشد را خطیئه نامید

 نامند. عمل را معصیت و یا وبال معصیت مى

خطیئه را به كسب  «،و من یكسب خطیئة »و اما خداى سبحان از آنجا كه در جمله:

داند نباید ز این كلمه همان معصیت است یعنى انجام دادن عملى كه مىنسبت داده، مرادش ا

در آیه شریفه، آن عملى است كه با قصد و عمد انجام شود،  خطیئهپس مراد از . انجام داد

 .هر چند كه وضع آن عمل وضعى باشد كه جا دارد كسى قصد انجام آن را نكند

انسان را از خیرهاى بسیارى محروم  ،به معناى عملى است كه با وبال خود اثمكلمه 

سرقت، كارهایى كه هیچ انسانى آن را به منظور به دست  و بسازد، مانند شرب خمر، قمار

دهد، و بر عكس موجب انحطاط اجتماعى و سقوط آدمى از آوردن خیرات زندگى انجام نمى

 شود. وزن اجتماعى و سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمى مى

به نحو تردید و نسبت دادن هر دو به  خطیئه و اثماجتماع هر دو كلمه  بنا بر این پس

كند كه هر یك از آن دو معناى ایجاب مى «،و من یكسب خطیئة او اثما ... »در جمله: كسب

به این معنا باشد: هر كس معصیتى  -و خدا داناتر است  -خاص خود را بدهد، و آیه شریفه 
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جاوز نكند چون ترك واجبات یا فعل بعضى از محرمات وبال آن از مورد خودش ت كند كه

چون ترك روزه، خوردن خون و نیز هر كس معصیتى كند كه وبال آن استمرار دارد، مانند 

قتل نفس بدون حق و مانند سرقت، و آنگاه معصیت خود را به بى گناهى تهمت بزند، بهتانى 

 اثمى آشكار را مرتكب شده است.  و

و استعاره لطیف بكار رفته است: اول اینكه تهمت زدن را رمى در این آیه شریفه د

دوم اینكه . خوانده، و رمى به معناى انداختن تیر به طرف دشمن و یا به طرف شكار است

تن در دادن به این عمل زشت و قبول و زر و وبال بهتان را تحمل و یا به عبارتى احتمال 

ماند كه شخصى كند، مثل كسى مىرا متهم مىتهمت زننده كه بى گناهى گویا است،  خوانده

را بدون اطالع ترور كند و به نامردى از پاى در آورد، و چنین عملى بار سنگینى به دوش 

اش باز دارد، و محروم سازد و هرگز گذارد كه او را از هر خیرى در تمامى زندگىاو مى

  از دوش او نیفتد.

 

در آیات كریمه  معصیتو از آنچه گذشت این معنا روشن شد كه چرا تعبیر از 

، و جائى دیگر سوءیك جا  ،نامیده خطیئهخوانده، جائى دیگر  اثممختلف است، یك جا آن را 

و روشن شد كه هر یك از این الفاظ است.  خوانده ضاللتو جائى دیگر  خیانت، یك جا ظلم

 .ى است كه در آنجا استعمال شده استكه مناسب با محل معنائى دارد

 (119ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   113تا  110) مستند:آیه 

 

 

 نهی از تشریع حکم از طرف بندگان

 

َ سِمیٌع َعِلیمٌ »  - َ إِنَّ َّللاَّ ِ َو َرسوِلِه  َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَیَن یَدَِى َّللاَّ  ،یَأَیَهاالَِّذیَن َءاَمنُوا التُقَدِّ

 

اید در حكم كردن از خدا و رسول او پیشى مگیرید و اى كسانى كه ایمان آورده -

 .«از خدا پروا كنید كه خدا شنواى دانا است

 

اید، در جایى كه خدا و رسول اى كسانى كه ایمان آورده: استحاصل معناى آیه این 

و باید كه  -او  یعنى حكمى نكنید مگر به حكم خدا و رسول -او حكمى دارند، شما حكم نكنید

 .همواره این خصیصه در شما باشدكه پیرو و گوش به فرمان خدا و رسول باشید

، تواند باشدو لیكن از آنجایى كه هر فعل و ترك فعلى كه آدمى دارد، بدون حكم نمى

اى كه نسبت به فعل و یا ترك فعلى دارد آن اراده نیز خالى از و همچنین هر تصمیم و اراده

مؤمن نه تنها در فعل و ترك فعلش باید گوش به  توان گفت كهدر نتیجه مىحكم نیست، 

 .فرمان خدا باشد، بلكه در اراده و تصمیمش هم باید پیرو حكم خدا باشد
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كند از اینكه هم به سخنى اقدام كنیم كه از خدا و و نهى در آیه شریفه ما را نهى مى

رسول  اقدام كنیم كه حكمش را از خدا وایم و هم به فعلى و یا ترك فعلى رسول نشنیده

ایم، و هم نسبت به عملى اراده كنیم كه حكم آن اراده را از خدا و رسولش نشنیده

 .ایمنشنیده

 

كند، بدان دعوت مى «،ال تقدموا بین یدى هللا و رسوله »و این اتباعى كه در جمله

همان داخل شدن در والیت خدا، و وقوف در موقف عبودیت، و سیر در آن مسیر است، به 

همانطور كه در  عبد در مرحله تشریع مشیت خود را تابع مشیت خدا كند،طورى كه 

و ما تشاؤن  »مشیت خدا است و خداى تعالى در آن باره فرموده: مرحله تكوین مشیتش تابع

و هللا ولى  »و نیز فرموده: «و هللا ولى المؤمنین،» و نیز فرموده:  «اء هللا،اال ان یش

 !«المتقین

 

 نهی از عمل به خبر فاسق

 

یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِن َجاَءكْم فَاِسُق بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوَما بَجَهلٍَة فَتُصبُِحوا »  -

 ،نَِدِمینَ َعلى َما فَعَْلتُْم 

 

اید اگر فاسقى خبرى برایتان آورد تحقیق كنید تا هان اى كسانى كه ایمان آورده -

مبادا ندانسته به قومى بى گناه حمله كنید و بعدا كه اطالع یافتید از كرده خود 

 .«نادم شوید

 

اند به معناى كسى است كه از طاعت خارج و به به طورى كه گفته فاسق كلمه

اید! اگر فاسقى نزد و معناى آیه چنین است: اى كسانى كه ایمان آورده. ندمعصیت گرایش ك

شما خبرى مهم آورد، خبرش را تحقیق و پیرامون آن بحث و فحص كنید، تا به حقیقت آن 

واقف شوید، تا مبادا بدون جهت و به نادانى بر سر قومى بتازید، و بعدا از رفتارى كه با 

 .اید پشیمان شویدآنان كرده

خداى سبحان در این آیه اصل عمل به خیر را كه اصلى است عقالیى امضاء كرده، 

شنوند به آن عمل چون اساس زندگى اجتماعى بشر به همین است كه وقتى خبرى را مى

كنند، چیزى كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده تحقیق كنید، و این در 

خواهد از بى حقیقت این نهى این است كه مى، و نهى از عمل به خبر فاسق استحقیقت 

اعتبارى و عدم حجیت خبر فاسق پرده بردارد، و این هم خودش نوعى امضاء است، چون 

دانند، و به خبر بندوبار را حجت نمىعقال هم رفتارشان همین است كه خبر اشخاص بى

 .وى وثوق داشته باشند كنند كه بهكسى عمل مى
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ین معنا است كه عمال ترتیب اثر به آن بدهیم و با مضمون آن پس اعتماد به خبر به ا

ایم، و این الزمه زندگى تا حدى معامله علمى بكنیم كه گویا خود از راه مشاهده بدست آورده

اجتماعى انسان است، و احتیاج ابتدائى او است، و بناى عقال و مدار عملكرد آنان بر قبول 

دهند متواتر باشد یعنى از بسیارى آورندگان به ما مىحال اگر خبرى كه . خبر دیگران است

هایى آن براى انسان یقین آور باشد و یا اگر به این حد از كثرت نیست حد اقل همراه با قرینه

یقین پیدا كند، چنین خبرى حجت و معتبر  قطعى باشد كه انسان نسبت به صدق مضمون آن

هایى قطعى نیز نبود، و در نتیجه بعد از قرینه و اما اگر خبر متواتر نبود، و همراه با، است

شنیدن خبر یقین به صحت آن حاصل نشد، و به اصطالح علمى خبر واحد بود، چنین خبرى 

آورد، حد اقل وثوق و اطمینانى در نظر عقال وقتى معتبر است كه اگر براى انسان یقین نمى

خبرى كه متخصص یك فن به  مانند )آور باشدبیاورد، حال یا به حسب نوعش خبرى وثوق

مثل اینكه شخص آورنده خبر مورد  )آور باشدو یا به حسب شخصش وثوق ،(دهدما مى

 عقال بنا دارند كه بر این خبر نیز ترتیب اثر دهند.  ،(وثوق ما باشد

كنند، و یا به چیزى كه اگر علم و سرش هم این است كه عقال یا به علم عمل مى

  .ست، و آن عبارت است از مظنه و اطمینانحقیقى نیست علم عادى ه

گوییم: اینكه در آیه شریفه دستور به تحقیق و حال كه این مقدمه روشن گردید، مى

فهماند كه مى «،ان تصیبوا قوما بجهالة ... »بررسى خبر فاسق را تعلیل فرموده به اینكه

آنچه بدان امر فرموده، رفع جهالت است، و اینكه انسان اگر خواست به گفته فاسق ترتیب 

اثر دهد، و به آن عمل كند باید نسبت به مضمون خبر او علم حاصل كند، پس در آیه شریفه 

ن دانند، و همان عملى نفى شده كه عقال هم آهمان چیزى اثبات شده كه عقال آن را ثابت مى

 كنند، و این همان امضاء است، نه تاسیس حكمى جدید.را نفى مى

 

 دستورالعمل اصالح بین طوایف مؤمن متخاصم

 

َو إِن طائفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا فَأَصِلُحوا بَْینُهَما  فَإِن بَغَت ِإْحدَاُهَما َعلى  » -

ِ  فَإِن فَاَءت فَأَصِلُحوا بَْینُهَما  ءَ األُْخَرى فَقَتِلُوا الَّتى تَْبِغى َحتى تَِفى إِلى أَْمِر َّللاَّ

َ یِحب اْلُمْقِسِطینَ   ،بِاْلعَْدِل َو أَْقِسطوا  إِنَّ َّللاَّ

َ لَعَلَّكْم تُْرَحُمونَ  -  ،إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَصِلُحوا بَیَن أََخَوْیكْم  َو اتَّقُوا َّللاَّ

 

ان هم افتادند بینشان اصالح كنید پس اگر معلوم اگر دو طائفه از مؤمنین به ج -

كند با آن طائفه كارزار كنید تا به شد یكى از آن دو طائفه بر دیگرى ستم مى

حكم اجبار تسلیم امر خدا شود و اگر به سوى خدا برگشت بین آن دو طائفه به 

عدالت را گسترش دهید كه خدا  (كنم كهو باز هم توصیه مى )عدل اصالح كنید

 ،داردگستران را دوست مىعدالت
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تنها مؤمنین برادر یكدیگرند پس بین برادران خود اصالح كنید و از خدا پروا  -

  .«كنید، شاید مورد رحمش قرار گیرید

 

فان بغت احدیهما » ،اگر دو طائفه از مؤمنین به جان هم افتادند بینشان اصالح كنید

اگر یكى از دو طائفه مسلمین به  «،الى امر هللاء على االخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیى

طائفه دیگر بدون حق ستم كرد، باید با آن طائفه كه تعدى كرده قتال كنند تا به امر خدا 

 برگردند و دستورات الهى را گردن نهند. 

یعنى اگر با قتال شما طائفه تجاوزكار سر  «،فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل» 

جاى خود نشست، و اوامر خدا را گردن نهاد، آن وقت در مقام اصالح بین آن دو طائفه 

 .برآیید

ها را زمین بگذارید، و دست از جنگ بكشید، اما اصالح تنها به این نباشد كه سالح

را در مورد هر كسى كه به او  بلكه اصالحى توأم با عدل باشد، به این معنا كه احكام الهى

اجراء  -مثال كسى از او كشته شده، و یا عرض و مال او و یا حق او تضییع شده -تجاوز شده

 كنید. 

به هر یك، آن حقى را كه دستور می دهد  «،و أقسطوا ان هللا یحب المقسطین» 

 ید.مستحق است و آن سهمى را كه دارد بده

و هم علت دستور به اصالح و عدالت را تعلیل  «ان هللا یحب المقسطین، »و جمله

گویم، دائما آن دو طائفه به عدالت اصالح كنید، باز هم مى گویا فرموده: بین ،كندمىتأکید 

گستران را عدالت كنید، و در همه امور عدالت را رعایت نمایید، براى اینكه خداوند عدالت

 .به خاطر عدالتشان دوست دارد

این جمله هر چند مطلب جدیدى را  «،وة فاصلحوا بین أخویكمانما المؤمنون اخ» 

نماید، و اگر ارتباط بین مؤمنین را منحصر كند، لیكن باز مطالب قبلى را تاكید مىبیان مى

حكم چینى باشد براى تعلیلى كه براى ، براى این بود كه مقدمه و زمینهارتباط اخوتكرد در 

پس بین دو برادر خود اصالح كنید، و در نتیجه بفهماند این دو  :فرمایدآورد، و مىمى صلح

اى كه شمشیر به روى یكدیگر كشیدند، به خاطر وجود اخوت در بین آن دو، واجب طائفه

است كه صلح در بینشان برقرار گردد، و اصالحگران هم به خاطر اینكه برادران آن دو 

برقرار نموده، هر دو را از نعمت صلح  واجب است صلح را در هر دو طائفهطائفه هستند، 

 نه اینكه به طرف یك طائفه متمایل شوند.  -برخوردار سازند

كنند اى كه با هم جنگ مىاینكه دو طائفهفهماند: یكى جمله مورد بحث دو چیز را مى

برادر یكدیگرند، و باید صلح بین آن دو برقرار شود، دوم اینكه سایر مسلمانان هم برادر هر 

طرف جنگ هستند، و آنان باید رعایت برادرى و اصالح را در بین هر دو طائفه  دو

 بنمایند. 

این .« و از خدا بترسید شاید مشمول رحمت خدا گردید -و اتقوا هللا لعلكم ترحمون» 

 .كندجمله هر سه طائفه، یعنى دو طائفه مقاتل، و طائفه اصالحگر را موعظه و نصیحت مى
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 ( 455ص :    18المیزان ج :  سوره حجرات    10تا  1) مستند: آیات   

 

 «اخوت اسالمی» قانونی بنام 

 

َ لَعَلَّكْم تُْرَحُمونَ ان»  -  ،َما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَصِلُحوا بَیَن أََخَوْیكْم  َو اتَّقُوا َّللاَّ

كنید، مؤمنین برادر یكدیگرند پس بین برادران خود اصالح كنید و از خدا پروا  -

  .«شاید مورد رحمش قرار گیرید

 

قانونى را در بین مسلمانان  «،انما المؤمنون اخوة »جملهباید دانست كه   

سازد كه قبال برقرار نبود، و آن نسبت برادرى كند، و نسبتى را برقرار مىمؤمن تشریع مى

 .است كه آثارى شرعى، و حقوقى قانونى نیز دارد

 

 :تواند طبیعى باشد و هم اعتبارىهم مىاخوت یك معنایى است كه 

 

برد، نه بدین جهت كه برادر برادر در عالم اعتبار اسالمى از برادر خود ارث مى

تا برادر ولد زنا هم از ت طبیعى او، یعنى متولد از پدر یا از مادر و یا از پدر و مادر او اس

در عالم برد كه ث مىبلكه از این جهت ار ،پدرش ارث ببرد چون برادر طبیعى او است

 .اعتبار اسالمى برادر شناخته شده است

 

اخوت طبیعى در شرایع و قوانین هیچ اثرى ندارد، و قوانین به صرف اینكه دو 

انسان داراى یك پدر و یا یك مادر و یا یك پدر و مادر باشند ارتباطى بین این دو از نظر 

 .ى اعتبارى داردبیند، ولى اخوت اعتبارى در اسالم آثارقانون نمى

و اخوت در اسالم عبارت است از نسبتى كه بین دو نفر برقرار است، و در نكاح و 

ارث آثارى دارد، حال چه اینكه اخوت طبیعى باشد و چه رضاعى كه البته اخوت رضاعى 

و چه اخوت دینى كه آثارى اجتماعى  -آثارى در مساله ازدواج دارد ولى در ارث ندارد

 د. دارد، و در نكاح و ارث اثر ندار

السالم در باره حقوق اخوت دینى فرموده: مؤمن برادر مؤمن و امام صادق علیه

دارد و او را فریب كند، و ستم بر او روا نمىچشم او و راهنماى او است، به او خیانت نمى

 .كنداى به او داد خلف وعده نمىاگر وعده دهد، ونمى

ق اخوت در آیه را در باره و این معنا بر بعضى از مفسرین مخفى مانده و اطال

 اند.مؤمنین، اطالقى مجازى و از باب استعاره گرفته 

 السالمدر كتاب محاسن به سند خود از ابى حمزه ثمالى از امام ابى جعفر باقر علیه

روایت كرده كه فرمود: مؤمن برادر مؤمن است، برادر پدرى و مادریش، براى اینكه خداى 

اغهاى آسمانى آفریده، و از باد و بوى جنان بر او دمیده و عز و جل مؤمن را از طینت ب
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 .بهمین جهت مؤمن، برادر پدرى و مادرى مؤمن است

 (471ص :    18المیزان ج :  سوره حجرات   10) مستند:آیه 

 

 بیان احکام مستضعفین

 

ُكنتُْم  قَالُوا ُكنَّا ُمستَضعَِفیَن فى إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاُهُم اْلَملَئَكةُ ظاِلِمى أَنفُِسِهْم قَالُوا فِیَم »  -

ِ َوِسعَة  فَتَهاِجُروا فِیَها  فَأُولَئك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم  َو  األَْرِض  قَالُوا أَ لَْم تَُكْن أَْرض َّللاَّ

 ،ساَءت َمِصیرا  

َجاِل َو النِّساِء َو اْلِوْلدَِن ال یَستَِطیعُوَن ِحی - لَة  َو ال یْهتَدُوَن إِال اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن الّرِ

 ،سبِیال  

ُ َعفُواًّ َغفُورا   - ُ أَن یَْعفَُو َعنُهْم  َو كاَن َّللاَّ  ،فَأُولَئك َعسى َّللاَّ

 

گیرند كه ستمگر كسانى كه فرشتگان قابض ارواح در حالى جانشان را مى -

 خویشند از ایشان مى پرسند: مگر چه وضعى داشتید كه این چنین به خود ستم 

كردیم، اقویا ما را به استضعاف یند: در سرزمینى كه زندگى مىگوكردید مى -

شد به سرزمینى دیگر پرسند: مگر زمین خدا وسیع نبود و نمىكشیدند، مى

مهاجرت كنید؟ و چون پاسخ و حجتى ندارند منزلگاهشان جهنم است كه چه بد 

 ،سر انجامى است

توانند استضعاف مگر آن مستضعفینى از مردان و زنان و كودكان كه نه مى -

توانند از آن سرزمین به جائى دیگر كفار را از خود دور سازند، و نه مى

 ،مهاجرت كنند

كردند درگذرد، كه عفو و مغفرت كار كه اینان امید هست خدا از آنچه نباید مى -

 .«خدا است

 

و  ،شوددر اثر اعراض از دین خدا و ترك اقامه شعائر خدا حاصل مى ظلم به نفس 

این نیز در اثر واقع شدن و زندگى كردن در بالد شرك و در وسط كفار قرار گرفتن پدید 

انسان وقتى خود را در چنین وضعى و موقعیتى قرار دهد دیگر راهى ندارد كه  .آیدمى

خواند عمل كند و به وظائف معارف دین را بیاموزد و بدانچه دین خدا او را بدان مى

 عبودیت قیام نماید. 
 

 عذر استضعاف
 

 «،قالوا كنا مستضعفین فى االرض، قالوا الم تكن ارض هللا واسعة فتهاجروا فیها» 

 سؤالى است از حال و وضعى كه از نظر دین در ؟پرسند: فیم كنتمسؤال مالئكه كه مى
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گیرند، كسانى هستند كه از جهت دین وضع و اینها كه مورد سؤال قرار مى ،زندگى داشتند

ند و لذا در پاسخ مالئكه به جاى اینكه حال خود را شرح بدهند سبب آن را ذكر خوبى نداشت

اند كه اهل آن كردهكنند، و آن سبب این است كه در زندگى در سرزمینى زندگى مىمى

مشرك و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف كرده، بین آنان و بین اینكه به شرایع دین 

 .نند حائل شدندتمسك جسته و به آن عمل ك

بدین جهت  ،(البته اگر راست گفته باشند )و چون این عذر یعنى عذر استضعاف

اند از آن شهر و آن سرزمین چشم بپوشند، و گرنه دچار مانع دیندارى آنان شده كه نخواسته

اند، ها نیروئى نداشتهشدند، چون مشركین نیرومند آنجا در سایر سرزمیناین استضعاف نمى

پس استضعاف این مستضعفین بطور مطلق نبوده، استضعافى بوده كه خودشان خود را به 

توانستند با كوچ كردن از سرزمین شرك به سرزمین دیگر خود را از ار كردند و مىآن دچ

كنند و تكذیب مى ،آن برهانند، لذا فرشتگان ادعاى آنان را كه گفتند: ما مستضعف بودیم

تر از آن بود كه شما خود را در چنان شرائط قرار دهید، شما گویند: زمین خدا فراخمى

ستضعاف درآئید و به جاى دیگر كوچ كنید، پس شما در حقیقت توانستید از حومه امى

توانستید از آن حومه خارج شوید، پس این وضع را خود براى مستضعف نبودید، چون مى

 خود و به سوء اختیار خود پدید آوردید . 

 

خداى تعالى بعد از نقل گفتگوى مالئكه با انسان در حال احتضار در باره ستمكاران 

 .ه اینكه اینان منزلگاهشان جهنم است و بد منزلگاهى استحكم كرده ب

 

 مستضعفین واقعی

 

افرادى این استثنا می فهماند   «،اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان...» 

كردند، ولى در حقیقت مستضعف استضعاف مى ادعاىصرفا  كه قبال مورد بحث بودند 

زندگى خود را عوض كنند و خود را از استضعاف رها توانستند شرائط نبودند، چون مى

توانند خود را از مستضعف حقیقى این مردان و زنان و كودكانى هستند كه نمى ،سازند

   .وضعى كه دارند رها سازند

و اگر بطور مفصل یكى یكى طبقات آنها را برشمرد و فرمود: مردان و زنان و 

طور روشن بیان كند و دیگر جاى سؤال براى كسى كودكان، براى این بود كه حكم الهى را ب

 .باقى نگذارد

همه ستمكاران نامبرده  می فرماید: «،ال یستطیعون حیلة و ال یهتدون سبیال» 

استضعافى كه از  تواننددر جهنم است، مگر مستضعفینى كه استطاعت ندارند و نمىجایشان 

ناحیه مشركین متوجه آنان است را با حیلتى از خود برگردانند و براى خالصى از شر آنان 

رساند اعم از و بنا بر این مراد از سبیل بطورى كه سیاق آن را مى ،برندراه به جائى نمى

  .شودراههاى محسوس و غیر محسوس است، هر دو را شامل مى
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 ( 76ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   99تا  97) مستند: آیه  
 

 

 بیان احکام مهاجرت فی سبیل هللا

 

ِ یِجْد فى األَْرِض ُمَرَغما  َكثِیرا  َو سعَة   َو َمن یْخُرْج »  - َو َمن یَهاِجْر فى سبِیِل َّللاَّ

ْوت فَقَْد َوقَ  ََ ِ َو َرسوِلِه ثُمَّ یُْدِرْكهُ الْم ِ  َو ِمن بَْیتِِه ُمَهاِجرا  ِإلى َّللاَّ َع أَْجُرهُ َعلى َّللاَّ

ِحیما   ُ َغفُورا  رَّ  ،كاَن َّللاَّ

كند، اگر به پوشد و مهاجرت مىو كسى كه در راه خدا از وطن چشم مى -

و كسى كه  ،نمایدهائى نیز بر خورد مىخورد به گشایشموانعى بر مى

كنان از خانه خویش به سوى خدا و رسولش درآید و در همین بین هجرت

مرگش فرا رسد، پاداشش به عهده خدا افتاده و مغفرت و رحمت كار خدا و 

  .«صفت او است

 

هر كس در راه خدا یعنى به طلب خشنودى او مهاجرت كند، و به این منظور از 

نظر اعتقادى و هم از نظر عملى پاى بند به دین خدا  اش چشم بپوشد كه هم ازخانه و كاشانه

 . باشد، خواهد دید كه در زمین نقاط بسیارى براى زندگى او هست

گذارد او در آن نقطه دین خدا را اقامه كند، به وسیله اى را كه موانع نمىهر نقطه

مالد، و خاك مىشود و به این وسیله دماغ آن مانع را باى دیگر پناهنده مىمهاجرت به نقطه

فهمد خیزد، و آن وقت است كه مىآورد و یا با آن به نزاع برمىآن مانع را بخشم درمى

 زمین خدا فراخ است . 

 

كنان از خانه خویش به سوى خدا و رسولش درآید و در همین و كسى كه هجرت» 

رسول كنایه مهاجرت به سوى خدا و  « ....بین مرگش فرا رسد، پاداشش به عهده خدا افتاده

توانند در آنجا با كتاب خدا و است از مهاجرت به سرزمین اسالم، سرزمینى كه انسانها مى

ادراك و . آشنا شده، و سپس به آن دو عمل كنند وسلّموآلهعلیه هللاسنت رسول خدا صلى

 .، استعاره به كنایه است از فرا رسیدن مرگ بطور طبیعى، و یا ناگهانىموت

نكه از لزوم اجر و ثواب الهى بر خداى تعالى و بعهده گرفتن خداى و همچنین ای

تعبیرى است  «،فقد وقع اجره على هللا »تعالى كه به آنان پاداش دهد، تعبیر فرمود به اینكه:

فهماند كه در نزد خداى عز و جل اجرى است جمیل و ثوابى است جزیل، كه و مى اىكنایه

 .آن اجر را دریافت خواهد كرد بطور حتم و صد در صد بنده مهاجر
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 حکم مسلمانان امروز در سرزمین های شرک

و  سلّم ووآلهعلیههللااین آیات از نظر مضمون اختصاص به زمان رسول خدا صلى

مردم آن زمان ندارد، بلكه در همه زمانها جریان خواهد داشت، هر چند كه سبب نزولش 

وسلّم و در خصوص شبه جزیره وآلهعلیههللاصلىحالتى بوده كه مسلمین در زمان رسول خدا

 .اندعربستان، و در فاصله زمانى بین هجرت به مدینه و بین فتح مكه داشته

 شده:آن روز شبه جزیره عربستان به دو منطقه تقسیم مى

كه عبارت بوده از مدینه و قراء اطراف آن، كه جماعتى از  سرزمین اسالمیكى  

دادند و مشركین و اند و آزادانه مراسم دینى خود را انجام مىكردهمسلمانان در آن زندگى مى

كردند، حال یا اینكه كارى به یهود و نصارائى كه آنجا بودند، مزاحمتى براى آنان فراهم نمى

 .انداى داشتهنكه با مسلمانان پیمان و معاهدهكار مسلمانان نداشتند، و یا ای

بود كه عبارت بود از مكه و اطراف آن، كه در تحت  سرزمین شركقسمت دوم، 

 پرستى قرار داشت. سیطره مشركین متعصب در بت

و مردم این قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در كار دیندارى آنان درد سر ایجاد 

منین از دین اسالم به سوى شرك، به بدترین جنایات و كردند، و براى برگرداندن مؤمى

 .زدندها دست مىشكنجه

 

بلكه مالكهائى كه در  این عمومیت مالك، اختصاص به مساله مورد بحث ندارد و

اسالم هست، در همه زمانها حاكم است و بر هر مسلمانى واجب است تا آنجا كه برایش 

و خود  )تواند معالم دین را بیاموزدیعنى تا آنجا كه مىامكان دارد، این مالكها را بر پا دارد، 

تواند شعائر دین را بپا داشته به احكام آن عمل و باز تا حدى كه مى ،(را به استضعاف نزند

 .و سیطره كفر را بهانه براى ترك آن وظایف قرار ندهد كند

ه نه كند كه سیطره كفر بدان حد باشد كو به فرضى كه در سرزمینى زندگى مى

احكامش را عملى  و شعائر آن را بپا داشته اجازه آموزش معالم دین را به او بدهد و نه بتواند

سازد باید از آن سرزمین كوچ كرده بجائى دیگر مهاجرت نماید، حال چه اینكه سرزمین 

اول نام و عنوانش دار شرك باشد یا نباشد و چه اینكه سر زمین دوم نام و عنوانش دار اسالم 

 شد و یا نباشد. با

 (84ص :    5المیزان ج :  سوره نساء    100) مستند: آیه   

 

 

 تکلیف هیچ گاه از هیچ کس ساقط نمی شود!

  

ِ إِلَها  َءاَخَر فَتَُكوَن ِمَن اْلُمعَذَّبِینَ »  -  ،فاَل تَْدُع َمَع َّللاَّ

  «،با خداى یكتا خداى دیگر مخوان و گرنه جزو معذبین خواهى بود -
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است، او را از شرك به خدا  وسلّموآلهعلیههللادر این آیه به رسول خدا صلىخطاب 

 .كندنهى مى

شود كه به طور كلى امر و عصمت الهى منافات با نهى از شرك ندارد و باعث نمى

نهى به معصوم باطل شود و تكلیف از او برداشته شود، زیرا معصوم نیز بشرى است 

ت و معصیت از ناحیه شخص او متصور است، هر چند كه مختار در فعل و ترك، و طاع

آیات بسیارى از قرآن كریم نیز بر مكلف بودن انبیاء . از ناحیه خدا داراى عصمت است

  .داللت دارد السالمعلیهم

كند هایى كه خداى تعالى به بندگان خود مىاند: تكلیفو اینكه بعضى از مفسرین گفته

اى به حد كمال رسید، ه حد كمال برساند و در نتیجه اگر بندهبراى این است كه آنان را ب

زیرا در آن صورت تكلیف، تحصیل حاصل است، كه ، شوددیگر تكلیف از او برداشته مى

گیرند صحیح نیست، آن نیز عملى لغو است و به همین جهت انبیاء مورد تكلیف قرار نمى

گیرد، همانطور كه نفس آدمى را به كمال مىبراى اینكه اعمال صالح كه تكلیف بدان تعلق 

 دهد، خود نیز آثار كمال نفس است و معقول نیست نفس كسى به كمال برسد، ولىسوق مى

 .آثار كمال را نداشته باشد

پس همانطور كه واجب است براى به كمال رساندن نفس، آثار كمال را كه همان 

ست داشته، همواره با آن ریاضت و جهاد اعمال صالح است بیاوریم، و در آن تمرین و ممار

با نفس كنیم، همچنین بعد از به كمال رسیدن نفس نیز باید به آن آثار، مداومت داشته باشیم، 

 تا دوباره نفس ما از كمال، رو به نقص نگذارد. 

اى ندارد جز اینكه زحمت پس ما دامى كه انسان وابسته به زندگى زمینى است چاره

 .مایدتكلیف را تحمل ن

 (465ص :    15المیزان ج : سوره شعراء     217تا  214) مستند: آیه          

  

 امر به اقامه عدل و میزان، و نهی از کم فروشی و خیانت
 

 ،َو السَماَء َرفَعََها َو َوضَع اْلِمیَزانَ »  -

 ،أاَل تَطغَْوا فى اْلِمیَزانِ  -

 ،تْخِسُروا اْلِمیَزانَ َو أَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقسِط َو ال  -

 

 ،افراشته و میزان نهاده آسمان را بر -

 ،تا شما هم در سنجیدنها خیانت نكنید -

 !«و باید كه وزن را با رعایت عدالت برقرار نموده و كم و زیاد نكنید -

 

سنجند و مراد از میزان همان چیزى است كه به وسیله آن هر چیزى را مى
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كه میزان براى عقیده باشد یا فعل و یا قول و از مصادیق آن كنند اعم از اینگیرى مىاندازه

كنند، چیزى كه هست میزان هر میزانى است كه اشیاى سنگین را به وسیله آن وزن مى

چیزى به حسب خود آن چیز است، مثال میزان حرارت، چیزى است و میزان طول چیزى 

نى كه با آن عقاید و اخالق و دیگر، میزان كاه چیزى است و میزان طال چیزى دیگر و میزا

 .سنجند چیزى دیگر استگفتار و كردارها را مى

لقد ارسلنا رسلنا  »در آیه مورد بحث منظور از میزان همان معنایى است كه در آیه

 منظور است.  «،بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

هر چیزى است كه به وسیله آن حق از  آید كه منظور از آنو از ظاهر آن بر مى

راست از دروغ و عدل از ظلم و فضیلت از رذیلت تمیز داده شود، چون شان  باطل و

 .رسول همین است كه از ناحیه پروردگارش چنین میزانى بیاورد

 

ظاهرا مراد  «،اال تطغوا فى المیزان و اقیموا الوزن بالقسط و ال تخسروا المیزان »

از میزان در این آیه غیر از میزان در آیه قبلى است، در آنجا گفتیم منظور مطلق هر چیزى 

است كه وسیله سنجش باشد، ولى در این آیه منظور خصوص ترازوهاى معمولى است، كه 

 در حقیقت خواسته «،اال تطغوا ... »سنجند، و بنا بر این اینكه فرمود:ها را با آن مىسنگینى

بكشد، و معنایش این  است از یك حكم كلى یعنى حكم و وضع المیزان حكمى جزئى بیرون

است كه الزمه اینكه ما با وضع میزان حق و عدل را در بین شما تقدیر كردیم، این است كه 

در آن طغیان روا  و ترازو و سنجش را بكنید در سنجش اجناس خود نیز رعایت درستى

فروشید با تر بكشید، و چون مىخرید با سنگى سنگینى را مىوقتى جنسمبادا  ! مدارید

 .تر بفروشیدسنگى سبك

 (162ص :    19المیزان ج : سوره الرحمن    9تا  7) مستند: آیه 

 

 

 اقامه عدل بین انسانها: ) هدف تشریع دین و انزال آهن (

 

َمعَُهُم اْلِكتَب َو اْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النَّاس بِاْلِقسِط  َو َو أَنَزْلنَا  لَقَْد أَْرسْلنَا ُرسلَنَا بِاْلبَیِّنَتِ »  -

ُ َمن یَنصُرهُ َو ُرسلَهُ بِاْلغَْیِب   أَنَزْلنَا الَحِدیدَ ِفیِه بَأٌْس شِدیدٌ َو َمنَِفُع ِللنَّاِس َو ِلیَْعلََم َّللاَّ

َ قَِوىٌّ َعِزیزٌ   ،إِنَّ َّللاَّ

 

ن گسیل داشتیم، و با ایشان كتاب و ما رسوالن خود را همراه با معجزات روش -

میزان نازل كردیم تا مردم را به عدالت خوى دهند، و آهن را كه نیروى شدید 

در آن است و منافع بسیارى دیگر براى مردم دارد نازل كردیم، تا با سالحهاى 

او را  خدا معلوم كند چه كسى خدا و فرستادگان آهنین از عدالت دفاع كنند، و تا

  .«كند، آرى خدا خودش هم نیرومند و عزیز استرى مىندیده یا
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، چون دین عبارت است از چیزى كه عقاید و اعمال است، دین میزانمنظور از 

شود، و این سنجش مایه قوام زندگى سعیده انسان اجتماعى و اشخاص با آن سنجیده مى

 .انفرادى است

 

دفاع و جنگ استعمال  به معناى تاثیر شدید است، لیكن غالبا در شدت در باس

 .شودمى

اى از سر گرفته، و با آن معناى تشریع دین از راه ارسال رسل و این آیه مطلب تازه

  فرماید كه: غرض از این كار این است كه مردم بهكند و مىانزال كتاب و میزان را بیان مى

 .ده و خوى بگیرندعادت كر  قسط و عدالت

 

 (301ص :    19المیزان ج :  سوره حدید    25) مستند: آیه 
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 فصل پنجم

 

 

 عقدها ، پیمان ها و سوگندها

 

 دعوت به وفای عهد و پیمانها و قراردادها

 

 ...،یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا أَْوفُوا ِباْلعُقُوِد »  -

 

  ....«آوردید به قراردادها و تعهدات وفا كنیدهان اى كسانى كه ایمان  -

 

پیمانها، و تهدید  دعوت به وفاى به عهدها، و پایدارى درمائده غرض جامع از سوره 

و تحذیر شدید از شكستن آن و بى اعتنائى نكردن به امر آن است و اینكه عادت خداى تعالى 

كه تقوا پیشه كند و ایمان آورد به رحمت و آسان كردن تكلیف بندگان و تخفیف دادن به كسى 

و باز از خدا بترسد و احسان كند جارى شده، و نیز بر این معنا جارى شده كه نسبت به 

كشى و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و كسى كه پیمان با امام خویش را بشكند، و گردن

گرفته شده بشكند، پیمان در آید، و طاعت امام را ترك گوید، و حدود و میثاقهائى كه در دین 

 گیرى كند. سخت

به معناى گره زدن و بستن چیزى است به چیز دیگر، بستن به نوعى كه به  عقد

در عقد معامالت از خرید و فروش و اجاره و  .خودى خود از یكدیگر جدا نشوند

سایرمعامالت معمول و نیز در عهدها و پیمانها كلمه عقد را اطالق كردند، چون اثرى كه 

در گره زدن هست در اینها نیز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از لزوم آن پیمان و التزام 

 .در آن

پیمانهاى الهى و دینى كه خدا از شامل همه  -كه همان عهد باشد  -و چون عقد 

شود و نیز شامل اركان دین و اجزاى آن چون توحید و نبوت و معاد و بندگانش گرفته مى

سایر اصول عقائد و اعمال عبادتى و احكام تشریعى و امضائى و از آن جمله شامل عقد 

را حمل كنیم در آیه  تر آن است كه كلمه عقودتر و صحیحشود، مناسبمعامالت و غیره مى

 .بر هر چیزى كه عنوان عقد بر آن صادق است
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  بحثى پیرامون معناى عقد

اسالم حرمت عهد و وجوب وفاى به آن را بطور اطالق رعایت كرده، چه اینكه 

رعایت آن به نفع صاحب عهد باشد، و چه به ضرر او، آرى كسى كه با شخصى دیگر هر 

بداند كه از نظر اسالم باید به پیمان خود عمل كند و  بندد، بایدچند كه مشرك باشد پیمان مى

تر از تر، و واجبیا آنكه از اول پیمان نبندد، براى اینكه رعایت جانب عدالت اجتماعى الزم

منافع و یا متضرر نشدن یك فرد است، مگر آنكه طرف مقابل عهد خود را بشكند، كه در 

قدارى كه او نقض كرده نقض كند و به تواند به همان ماین صورت فرد مسلمان نیز مى

همان مقدار كه او به وى تجاوز نموده وى نیز به او تجاوز كند زیرا اگر در این صورت نیز 

نقض و تجاوز جائز نباشد، معنایش این است كه یكى دیگرى را برده و مستخدم خود نموده 

توان گفت است كه مىو بر او استعالء كند، و این در اسالم آنقدر مذموم و مورد نفرت 

 نهضت دینى جز براى از بین بردن آن نبوده است. 

اى است كه دین اسالم آن را براى و به جان خودم سوگند كه این یكى از تعالیم عالیه

بشر و به منظور هدایت انسانها به سوى فطرت بشرى خود آورده، و عامل مهمى است كه 

كند و مظلمه استخدام و یابد حفظ مىآن تحقق نمىعدالت اجتماعى را كه نظام اجتماع جز به 

و قرآن این كتاب عزیز به آن تصریح و رسول خدا ، كنداستثمار را از جامعه نفى مى

بر طبق آن مشى نموده و سیره و سنت شریفه خود را بر آن اساس بنا  وسلّموآلهعلیههللاصلى

داستانهائى از آن جناب ، پردازیمقرآنى مى نهادند و اگر نبود كه ما در این كتاب تنها به بحث

توانى به كتبى كه در سیره و تاریخ كردیم، و تو خواننده عزیز مىدر این باره برایت نقل مى

 .زندگى آن حضرت نوشته شده مراجعه نمائى

هاى متمدن و غیر متمدن در و اگر بین سنت و سیره اسالم و سنتى كه سایر امت

مان دارند مقایسه كنى، و مخصوصا اخبارى را كه همه روزه از خصوص احترام عهد و پی

شنویم كه در معامالت و پیمانهایشان چگونه هاى قوى با كشورهاى ضعیف مىرفتار امت

دوشند پاى بند و در نظر بگیرى كه تا زمانى كه با پیمان خود آنها را مى كنند؟! معامله مى

پیمان به نفع دولتشان و مصالح  د كه عهد وپیمان خود هستند، و زمانى كه احساس كنن

گذارند، آن وقت فرق بین دو سنت را در رعایت حق و در مردمشان نیست آن را زیر پا مى

 .كنىخدمت حقیقت بودن را لمس مى

آرى سزاوار منطق دین همین، و الیق منطق آنان همان است، چون در دنیا بیش از 

: باید حق رعایت شود، حال رعایت آن به هر قیمتى گویددو منطق وجود ندارد یك منطق مى

گوید: برد، و منطقى دیگر مىخواهد تمام شود، زیرا در رعایت حق، مجتمع سود مىكه مى

خواهد باشد، هر چند كه منافع امت اى كه مىمنافع مردم باید رعایت شود، حال به هر وسیله

هاى اجتماعى دوم منطق تمامى سنت با زیر پا گذاشتن حق باشد، منطق اول منطق دین، و

هاى وحشى، و چه متمدن، چه استبدادى و دموكراتى، و چه كمونیستى دیگر است، چه سنت

 و چه غیر آن . 

 خواننده عزیز توجه فرمود كه اسالم عنایتى كه در باب رعایت عهد و پیمان دارد را
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كه شامل هر شالوده و  منحصر در عهد اصطالحى نكرد، بلكه حكم را آن قدر عمومیت داد

شود بگردد، و در باره همه این عهدها چه اساسى كه بر آن اساس بنائى ساخته مى

 .اصطالحیش و چه غیر اصطالحیش سفارش فرمود

 (256ص :    5المیزان ج :  سوره مائده  1) مستند: آیه  

 
 

  سوگند های صحیح و اعتبار آن 
 

ِ إِِن اْرتَْبتُْم ال نَشتِرى بِِه ثََمنا  َو لَْو تْحبِسونَُهَما ِمن بَْعِد »  ...  - الصلَوةِ فَیُْقِسَماِن بِاَّللَّ

ِ إِنَّا إِذا  لَِّمَن االَثِِمینَ   ،كاَن ذَا قُْربى  َو ال نَْكتُُم شَهدَةَ َّللاَّ

 

آنان را بعد از نماز بازداشت كنید تا سوگند یاد كنند كه ما شهادت خود را  ... -

اگر چه رعایت جانبدارى از خویشان باشد تحریف نكرده و بمنظور سود مادى 

كاران دانیم كه اگر چنین كنیم از گنهچه مى ایمشهادت خداى را كتمان نكرده

 .«خواهیم بود

 

 مفهوم سوگند:

گوییم: تو را به خدا قسم فالن كار را مكن و یا فالن كار را بكن، این معناى اینكه مى

ى خود را به مقام و منزلتى كه خداى سبحان در نظر مؤمنین خواهیم امر و نهاست كه مى

دارد پیوند داده و مربوط سازیم، به طورى كه مخالفت امر و نهى ما، خوار شمردن مقام 

گوییم: و هللا هر آینه فالن كار را خداى تعالى باشد و همچنین غرض و معناى اینكه مى

ایم و بین مقام و منزلتى ر كارى گرفتهكنم، پیوند مخصوصى است كه بین تصمیمى كه بمى

كه خداى متعال در نظرمان دارد بر قرار كنیم، بطورى كه فسخ آن عزیمت و نقض آن 

تصمیم ابطال منزلت و اهانت به حرمتى باشد كه خداى سبحان در نظر ما دارد، و نتیجه این 

 از داریم. ایم بپیوند این است كه خود را از فسخ عزیمت و شكستن عهدى كه بسته

قسم عبارت است از ایجاد ربط خاصى بین خبر و یا انشاء توان گفت: بنا بر این مى

بطورى كه بر حسب این قرار داد،  و بین چیز دیگرى كه داراى شرافت و منزلت است،

بطالن و دروغ بودن انشا یا خبر مستلزم بطالن آن چیز باشد، و چون آن چیز در نظر 

صاحب قرار داد داراى مكانت و احترام الزم الرعایه است و هیچگاه راضى به اهانت به آن 

میمى كه شود كه در خبرى كه داده راستگو است، و در تصنیست از این جهت فهمیده مى

 گرفته پایدار است، پس قسم در اینگونه امور تاكیدى است بالغ . 

اسالم كمال اعتبار را نسبت به سوگندى كه با نام خداوند واقع شود مبذول داشته و 

این نیست مگر براى خاطر عنایتى كه اسالم به رعایت احترام مقام ربوبى دارد، آرى اسالم 
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هایى كه با مراسم ربوبیت و عبودیت ه مواجه با صحنهساحت قدس خداى تعالى را از اینك

هاى مخصوصى براى شكستن سوگند وضع نموده و منافى باشد حفظ كرده، و لذا كفاره

ال یؤاخذكم هللا باللغو فى ایمانكم و لكن  »سوگند زیاد را هم مكروه دانسته، و فرموده:

و ال تجعلوا هللا  »و نیز فرموده: «،یؤاخذكم بما عقدتم االیمان فكفارته اطعام عشرة مساكین

و سوگند را در مواردى كه مدعى در محكمه، شاهدى بر دعوى خود  «،عرضة الیمانكم

 .«فیقسمان باهلل لشهادتنا احق من شهادتهما و ما اعتدینا »ندارد معتبر دانسته و فرموده:

 

 اعتبار قانونی سوگند

است كه فرموده: شاهد آوردن به عهده موسلّ وآلهعلیههللاو از كلمات رسول هللا صلى

 .مدعى و سوگند خوردن به عهده منكر است

و این اعتبار سوگند در حقیقت اكتفا كردن محكمه است به داللت سوگند بر ایمان 

درونى طرف در جایى كه دلیل دیگرى بر صدق گفتارش نباشد، توضیح اینكه: مجتمع دینى 

اى تعالى بنا نهاده شده و اجزاى این مركب كه با هم مجتمعى است كه بر پایه ایمان به خد

هاى با ایمان است، خالصه در چنین مجتمع اند، انسانتالیف شده و اجتماع را تشكیل داده

گردد ایمان شود و محور جمیع احكامى كه جارى مىهایى كه پیروى مىسرچشمه همه سنت

 به خدا است. 

ست كه مسلمین صدر اسالم در برابر كسانى مؤید این مطلب انزجار و تنفر شدیدى ا

ورزیدند از خود كه از سنن دینى مانند نماز جماعت و حضور در جبهه جنگ تخلف مى

اند، چه از اعتراض مسلمین آنروز كه در حقیقت روزگار سلطه دین بر همه هواها نشان داده

نظر مجتمع مطرود و  از سنن دینى در فهمیم تا چه اندازه یك مرد متخلفبوده به خوبى مى

 است. شدهنوا، تا چه اندازه تنگ مىمنفور بوده است، و عالم در نظر آن بى

اینكه گفتیم مسلمین صدر اسالم براى این بود كه اسالم، مجتمعى كه به تمام معنى 

دینى باشد و دین بر تمامى شؤون اجتماعى حكومت كند جز در صدر اسالم بخود ندیده 

 .است

ى اسالمى امروز با اینكه اسمش اسالمى است در حقیقت مجتمعى مجتمع كشورها

البته در چنین روزگارى سوگند بلكه هر  .است كه دین در آنها رسما حكومت و نفوذ ندارد

تر باشد در مجتمعات امروز قانون دیگرى هر چه هم در حفظ حقوق مردم از سوگند قوى

ع نه تنها سلب اعتماد از قوانین دینى براى اینكه در این اجتما كوچكترین اثرى ندارد،

 .موجود در مجتمع شده، بلكه به هیچ یك از نوامیس و مقررات جدید هم اعتمادى نیست

خواهیم بگوییم چون امروز ایمان مردم ضعیف این را هم باید تذكر داد كه ما نمى

از بین برود، نه، خداى تعالى به مقتضات هر ( سوگند)شده پس باید احكام مربوط به یمین

كند و اگر مردم از دین اعراض كنند و از آن به عصر و روزگارى احكامش را نسخ نمى

 دارد. ستوه آیند، خداوند از شرایع دینیش دست بر نمى
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 آیا سوگند به غیر اسم خدا شرک است؟

را كه مخصوص است از اینكه عظمتى  هر تعظیمى شرك نیست، بلكه شرك عبارت

ذات خداوندى است و با آن از هر چیزى بى نیاز است براى غیر خدا قائل شویم، به دلیل 

پروردگار در كتاب مجیدش مخلوقات خود را تعظیم اینكه اگر هر تعظیمى شرك بود خود 

 .كردنمى

با این حال چه مانعى دارد همانطورى كه خداوند اشیاء را به عظمتى كه خودش به 

داده یاد فرموده، ما نیز آنها را به همان موهبت تعظیم، و به همان مقدار از تعظیم یاد آنها 

كنیم؟ و اگر این تعظیم شرك بود، كالم خداوند به احتراز از چنین تعظیم و اجتناب از چنین 

 .شرك سزاوارتر بود

قرآن  و نیز خداوند متعال امور بسیارى را در كالم خود احترام نموده، مثال در باره

و  «،و هو رب العرش العظیم »و در باره عرش فرموده: «،و القرآن العظیم »خود فرموده:

و نیز براى انبیا و  «،انك لعلى خلق عظیم »فرموده: وسلّموآلهعلیه هللادر باره پیغمبر صلى

پیغمبران خود و هم چنین براى مؤمنین حقوقى بر عهده خود واجب نموده و آن حقوق را 

و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم » تعظیم و احترام كرده، از آن جمله فرموده:

نعى دارد با این حال چه ما «،و كان حقا علینا نصر المؤمنین »و نیز فرموده: «،المنصورون

كه ما نیز این امور را تعظیم نماییم؟ و از كالمى كه خداى تعالى در باره مطلق قسم دارد 

تبعیت نموده و خدا را به یكى از همان چیزهایى كه خودش به آن قسم یاد كرده و یا به یكى 

توان گفت كه این از حقوقى كه خودش براى اولیایش قرار داده قسمش بدهیم؟ و چطور مى

ه قسم شرك به خدا است؟! آرى این نحو قسم، قسم شرعى كه در فقه در باب یمین و نحو

قضا، آثار و احكام مخصوصى دارد نیست، و قسم شرعى تنها قسمى است كه به اسم خداى 

 سبحان منعقد شود، و لیكن كالم ما در این جهت نبود . 

و چه در غیر قسم و اگر مقصود این است كه بطور كلى تعظیم غیر خدا چه در قسم 

 .جایز نیست، این مدعائى است بدون دلیل بلكه دلیل قطعى بر خالفش هست

وسلّم و سایر اولیایش وآلهعلیههللااند كه خدا را به حق رسول هللا صلىبعضى هم گفته

قسم دادن و به آنان تقرب جستن و آنان را به هر وجهى كه شده شفیع قرار دادن جایز نیست، 

عمل خود یك نحوه پرستش و براى غیر خدا نفوذ معنوى قایل شدن است. جواب زیرا این 

پرسیم این حرف هم نظیر جوابى است كه از حرف قبلى داده شد، زیرا از این آقایان مى

مراد شما از این نفوذ و سلطه غیبى چیست؟ اگر مراد از این سلطه، سلطه و نفوذ استقاللى 

در مقابل خداى  السالمو یا امامان علیهم وسلّموآلهعلیههللااست بطورى كه رسول هللا صلى

تعالى مستقل در تاثیر باشند كه خود روشن است هیچ مسلمانى كه به كتاب خدا ایمان داشته 

 كند. باشد چنین خیالى را هرگز نمى

 ( 302ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    106)مستند: ذیل آیه   
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 سوگندهاراه قانونی شکستن 
 

ُ َمْواَل »  - ُ لَكْم تِحلَّةَ أَْیَمنُِكْم  َو َّللاَّ  ،َو ُهَو اْلعَِلیُم الَحِكیمُ   کمقَْد فََرض َّللاَّ

خداوند راه چاره شكستن سوگند را براى شما بیان كرد و خدا سرپرست شما  -

 .«است و او داناى حكیم است

 

در قرآن آمده، و با  وسلّموآلهعلیههللادر مورد رسول خدا صلى فرضهر جا كلمه 

متعدى شده، داللت دارد بر وجوب آن عمل بر همه امت، كه رسول خدا هم  علىحرف 

آمده، داللت دارد  المداخل آنان است، و هر جا این كلمه در مورد آن جناب به وسیله حرف 

  .ام نیستبر اینكه آن عمل براى آن جناب ممنوع و حر

این است كه خداى تعالى راه چاره  «،قد فرض هللا لكم تحلة ایمانكم» معناى آیه 

 . است شكستن سوگند را كه همان دادن كفاره است براى شما بیان كرده

گویى شكستن  -شود: خداى تعالى براى شما تقدیر كرددر نتیجه معناى آیه چنین مى

لى به انسان داده، و از آن منع نفرموده، چون اى است كه خداى تعاسوگند سود و بهره

كه سوگند خود را با دادن كفاره بشكنید، و خدا ولى شما  -فرمود: لكم، و نفرمود: علیكم

كند و است، چون تدبیر امورتان به دست او است، و او است كه برایتان تشریع احكام مى

 .نماید، و او است داناى فرزانههدایتتان مى

 (553ص :    19المیزان ج :  سوره تحریم   2ه ) مستند: آی

 

 حکم و کفاره شکستن سوگندها و عهد و پیمانها

 

ُ بِاللَّْغِو فى أَْیَمنُِكْم َو لَِكن یَُؤاِخذُكم بَِما َعقَّدتُُّم األَْیَمَن  فََكفََّرتُهُ »  - ال یَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ

تُطِعُموَن أَْهِلیُكْم أَْو ِكسَوتُُهْم أَْو تْحِریُر َرقَبٍَة  إِطعَاُم َعشَرةِ َمسِكیَن ِمْن أَْوسِط َما 

ك فََمن لَّْم یِجْد فَِصیَاُم ثَلَثَِة أَیَّاٍم  ذَِلك َكفََّرةُ أَْیَمنُِكْم إِذَا َحلَْفتُْم  َو اْحفَظوا أَْیَمنَُكْم  َكذَلِ 

ُ لَُكْم َءایَتِِه لَعَلَّكْم تَشُكُرونَ   ،یُبَیُن َّللاَّ

فرماید و لیكن مؤاخذه تان مؤاخذه نمىشما را به قسمهاى لغو و بیهودهخداوند  -

اید، پس كفاره آن اطعام ده كند از قسمهائى كه با آن عهد و پیمانى بستهمى

خورانید یا از مسكین است از غذاهاى متوسطى كه به اهل و عیال خود مى

سى كه استطاعت مالى پس ك. اىپوشانید یا آزاد كردن بندهلباسى كه به آنان مى

این كفارات را انجام دهد سه روز روزه بگیرد، این است  تواندندارد و نمى

كفاره قسمهایتان زمانى كه قسم خوردید، و حفظ كنید سوگندهایتان را و آنرا 

شكرگزارى  كند آیات خود را باشد كه شمامشكنید، خداوند این چنین بیان مى

 .«كنید
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ایست كه غرض از آنها عقد و پیمان و ا، سوگندهاى بیهودهمراد از لغو در سوگنده

اى نباشد، و صرفا از روى عادت یا سبب دیگرى بر زبان جارى شود، و سوگند لغو معاهده

ها و خرید و كه مخصوصا در معامله  !آرى و هللا  !نه و هللاعبارتست از همان گفتن 

عقد و التزام به عملى یابد، و اما سوگندهائى كه بمنظور ها بیشتر بر زبان جریان مىفروش

شود و هللا فالن عمل نیك را انجام شود مثال گفته مىبر زبان جارى مى و یا به ترك آن

 ستند. كنم، سوگند لغو نیدهم، و یا وهللا فالن عمل زشت را ترك مىمى

شود، و این منافات ندارد با اینكه شارع مقدس این است آنچه از ظاهر آیه استفاده مى

كنم، را جزو سوگند لغو گفتن: وهللا فالن حرام را مرتكب و یا وهللا فالن واجب را ترك مى

بشمارد، و اثرى براى آن قائل نشود، و بفرماید: هر عملى كه سوگند بر انجام آن و یا ترك 

شود باید آن عمل و یا آن ترك رجحان و حسن داشته باشد، و گرنه لغو و بى خورده مىآن 

است، و  اثر است زیرا این حكمى است كه از ناحیه سنت به حكم قرآن ضمیمه و ملحق شده

 .الزم نیست آنچه را كه سنت بر آن داللت دارد قرآن نیز بخصوص آن داللت كند

دلیل است  «،ولكن یؤاخذكم بما عقدتم االیمان »ممكن است كسى خیال كند كه جمله

بر اینكه سوگند همین كه در عقد و التزام بكار رفت صحیح و مؤثر و مورد مؤاخذه است، 

شود جائى را كه رجحان داشته باشد، و مواردى را كه فاقد چون مطلق است و شامل مى

نیست، براى اینكه آیه رجحان باشد، و لیكن این خیال باطل است و در آیه چنین داللتى 

گوید كه بر حسب موازین شرع صحیح و ممضى باشد، زیرا در ذیل آیه این سوگندى را مى

اش این بود كه در این و اگر مراد مطلق سوگند بود الزمه ! «و احفظوا ایمانكم »جمله است:

ال آنكه ذیل فرموده باشد مطلق سوگند را چه داراى رجحان باشد و چه نباشد حفظ كنید، و ح

شارع از این دو یكى را كه همان فاقد رجحان است لغو فرموده، پس معین شد كه در صدر 

آیه مراد از سوگند لغو، سوگندى است كه عقد و التزام نداشته باشد، و سوگندهائى كه عقد و 

 التزام دارد سوگند لغو نیست.

 

 کفاره  شکستن سوگند 

كفاره عبارتست از عملى كه  «،ریر رقبةفكفارته اطعام عشرة مساكین ... او تح» 

بوجهى از وجوه، زشتى معصیت را بپوشاند، و اصل این كلمه از كفر است كه به معناى 

كفاره به یك اعتبار از متفرعات سوگند است، از خود لفظ كفاره گناهى كه  .پوشاندن است

د معصیت بود در شود، و این گناه خود سوگند نیست، چه اگر سوگنكفاره دارد فهمیده مى

چون معنا ندارد خداوند سبحان سفارش به  «،و احفظوا ایمانكم» فرمود:ذیل همین آیه نمى

حفظ چیزى كند كه خود معصیت است، پس كفاره، مربوط به شكستن سوگند است نه به خود 

است مؤاخذه بر شكستن  «،و لكن یؤاخذكم» اى هم كه در آن، و از همین جهت مؤاخذه

 سوگند است نه بر خود آن . 

خواهید پرسید پس چرا فرمود خداوند شما را بخاطر عقد سوگند به آن مؤاخذه 
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كند؟ با اینكه بنا بر این بیان عقد سوگند خودش مؤاخذه ندارد، و مؤاخذه در شكستن مى

ست از متعلقات آنست، جواب این است كه چون متعلق مؤاخذه كه همان شكستن سوگند ا

آمد، از این جهت فرمود: تر چون اگر سوگندى نبود شكستن پیش نمىآنست، به عبارت ساده

 .كندمى بخاطر سوگندتان مؤاخذه

 

 تعیین نوع و مقدار کفاره شکستن سوگند 

اطعام عشرة مساكین من اوسط ما تطعمون اهلیكم او كسوتهم او تحریر » ...  -

 ...،رقبة 

اطعام ده مسكین است از غذاهاى متوسطى كه به اهل و عیال پس كفاره آن ...  -

پس . اىپوشانید یا آزاد كردن بندهخورانید یا از لباسى كه به آنان مىخود مى

این كفارات را انجام دهد سه روز  تواندكسى كه استطاعت مالى ندارد و نمى

فظ كنید روزه بگیرد، این است كفاره قسمهایتان زمانى كه قسم خوردید، و ح

كند آیات خود را باشد سوگندهایتان را و آنرا مشكنید، خداوند این چنین بیان مى

 .«شكرگزارى كنید كه شما

 

گانه كفارات است كه چون با لفظ أو كه براى تردید بیان خصال سهآیة فوق در  

هم دارد نه هر سه، و از این  داللت دارد بر اینكه یكى از آن سه، وجوب، است عطف شده

شود كه خصال مذكور تخییرى است، استفاده مى «،فمن لم یجد فصیام ثالثة ایام »كه فرمود:

سومى در صورت عجز از دومى و دومى در صورت عجز از اولى  و چنان نیست كه

واجب باشد، بلكه هر سه در عرض هم واجبند، و ترتیبى در بینشان نیست چه اگر ترتیبى 

است لغو بود، و بطور متعین  «،فمن لم یجد ... »كه در جملهدر ذكر آنها بود این تفریع 

در این آیه ابحاث و فروع  «،او صیام ثالثة ایام »سیاق اقتضاى این را داشت كه بفرماید:

 .فقهى زیادى است كه مرجع آنها علم فقه است و باید آنجا بحث شود

 

السالم پرسیدم از  علیه در تفسیر عیاشى از عبد هللا بن سنان نقل شده كه گفت از امام

گوید: اگر از این به بعد من شربت حالل و یا حرامى بیاشامم تو طالق مردى كه به زنش مى

آیا طالق و عتق او صحیح . گوید اگر چنین كنم شما آزاد باشیدباشى، و یا به بردگان خود مى

چه نخورد، و اما حرام، كه نباید نزدیكش برود چه سوگند بخورد و است؟ حضرت فرمود: 

شود، باید كه اما حاللى كه سوگند بر آن خورده چون تحریم حالل است آن نیز حرام نمى

یا ایها الذین آمنوا  »فرماید:. خداى تعالى مىآنرا بیاشامد، زیرا حق ندارد حاللى را حرام كند

او  پس در سوگندى كه بر ترك حالل خورده چیزى بر «،ال تحرموا طیبات ما احل هللا لكم

 .نیست

 (163ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    89) مستند: آیه 
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 نهی از سوگند خوردن به خدا برای ترک کارهای نیک و عام المنفعه

 

-  ” ُ وا َو تَتَّقُوا َو تُصِلُحوا بَیَن النَّاِس  َو َّللاَّ َ ُعْرضة  ألَْیَمنِكْم أَن تَبَرُّ َو ال تْجعَلُوا َّللاَّ

 ،َعِلیمٌ سِمیٌع 

ُ َغفُورٌ  - ُ بِاللَّْغِو فى أَْیَمنِكُْم َو لَِكن یَُؤاِخذُكُم بَما َكسبَت قُلُوبُكُْم  َو َّللاَّ  ،َحِلیمٌ  ال یَُؤاِخذُكُُم َّللاَّ

 

خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهید و سوگند او را مانع از  -

 ا است،پرهیزكار بودن و اصالح بین مردم نسازید كه خدا شنوا و دان

كند ولى به آنچه دلهایتان تان بازخواست نمىخدا شما را به سوگندهاى بیهوده -

 “نماید، و خدا آمرزنده و بردبار است.مرتكب شده مؤاخذه مى

 

معرضى كه هدف سوگندهایتان شود قرار مدهید، آن هم در خدا را  می فرماید:

و بین مردم اصالح نكنید، براى  سوگند به اینكه دیگر نیكى نكنید، و تقوا به خرج ندهید،

اى قرار دهید براى امتناع از آنچه كه اینكه خداى سبحان راضى نیست كه نامش را وسیله

 .بدان أمر كرده، چون خدا به نیكى و تقوا و اصالح امر فرموده است 

 

 نهي از سوگند هاي لغو

 

 “ال یؤاخذكم هللا باللغو فى اَیمانكم ...،” 
 

از كارهایى است كه اثرى به دنبال نداشته باشد، و معلوم است كه اثر هر  لغو

هم اثرى از جهت لفظش  سوگندشود، چیزى به خاطر اختالف متعلقات و جهاتش مختلف مى

كند، و اثر سومش از دارد، و هم اثر دیگرى از این جهت دارد كه گفتار آدمى را تاكید مى

ى است، و نیز اثر دیگرى دارد از حیث مخالفت و این جهت است كه خود عقد و پیمان

شكستن آن، و همچنین از جهات دیگر آثار دیگرى دارد، اال اینكه چون در آیه شریفه مقابله 

شده میان عدم مؤاخذه بر سوگند لغو، و مؤاخذه بر آثار سوئى كه هر گناهى و مخصوصا 

كه مراد از سوگند لغو، آن سوگندى رسد گذارد، لذا به نظر مىسوگند لغو، در دلها باقى مى

 اى است كهاثرى در قصد صاحب سوگند نداشته باشد، سوگندهاى بیهودهباشد كه هیچ 

خواهد به وسیله آن عقدى و پیمانى ببندد، و به اصطالح فارسى زبانها، تكیه صاحبش نمى

 وهللا .آره  وهللا، نه  اند، و مرتب میگویند:كالمى است كه بعضى به آن عادت كرده

   

 “و لكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم،”  -
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خود آدمى یعنى خویشتن او و نفس و روح او است، براى اینكه هر  قلبمراد از 

چند طبق اعتقاد بسیارى از عوام ممكن است تعقل و تفكر و حب و بغض و خوف و امثال 

اینها را به قلب نسبت داد، به این پندار كه در خلقت آدمى، این عضو است كه مسؤول درك 

به گوش، و دیدن را به چشم، و چشیدن را به است، هم چنانكه طبق همین پندار، شنیدن را 

زبان، نسبت مي دهیم، و لیكن مدرك واقعى خود انسان است، و این اعضاء، آلت و ابزار 

درك هستند، چون درك خود یكى از مصادیق كسب و اكتساب است كه جز به خود انسان 

 شود.نسبت داده نمى

 

ا گناه باشد ذكر نمود، اشاره است ی اثمدر اینجا اثر شكستن آن سوگند را كه همان  

 .به اینكه خداى سبحان تنها با قلب انسانها كار دارد

اى است به اینكه قسم اول سوگند هم كه اشاره“ و هللا غفور حلیم،” و در جمله:

همان سوگندهاى لغو بود، كراهت دارد و سزاوار نیست از مؤمن سر بزند همچنانكه در 

قد افلح المؤمنون الذین هم فى صلوتهم ” نهى كرده و فرموده:جاى دیگر نیز از مطلق لغو 

 “خاشعون، و الذین هم عن اللغو معرضون.

 ( 333ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  225و  224آیه ) مستند: 

 

 وفا به عهد هللا، و نهی از نقض سوگندها

 

ِ إِذَا َعَهدتُّْم َو ال تَنقُضوا »  - َ َو أَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ األَْیَمَن بَْعدَ تَْوكیِدَها َو قَْد َجعَْلتُُم َّللاَّ

َ یَْعلَُم َما تَْفعَلُونَ   ،َعلَْیكْم َكِفیال   ِإنَّ َّللاَّ

 

به پیمان خدا وقتى كه پیمان بستید وفا كنید و قسمها را از پس محكم كردنش كه  -

 .«كنیدداند چه مىاید مشكنید كه خدا مىخدا را ضامن آن كرده

 

این است كه مراد از آن، عهدى باشد كه شخص آن را با خدا بسته باشد، نه  هللاعهد 

 .هر عهدى، و نظیر این حرف در نقض یمین یعنى سوگندشكنى خواهد آمد

به معناى مخالفت مقتضاى آن  نقض یمین «،و ال تنقضوا االیمان بعد توكیدها»   

این سوگند را یمین ندانسته است ، گویا غیر از مراد از یمین، سوگند به خداستاست، و 

 است.  «،و قد جعلتم هللا علیكم كفیال »دلیلش هم جمله

، محكم كردن آن به قصد و تصمیم است، آن هم در باره توكید سوگندو مراد از 

 .هاى نه به خدا، آرى به خدا و امثال آن از سوگندهاى لغوامرى راجح، بخالف جمله

ال یؤاخذكم هللا باللغو  »كند كه در آیهدر این آیه معناى تقصید را افاده مى توكیدپس 

 .آمده است «،فى ایمانكم و لكن یؤاخذكم بما عقدتم االیمان

هر دو نهى شده و لیكن شكستن قسم در اعتبار عقلى  شكستن قسم و عهدگو اینكه از 
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است، زیرا در  عهدبیشتر از  سوگند در شرع اسالمتر است، عالوه بر این عنایت به شنیع

 باب قضاء، قسم یكى از دو وسیله فصل خصومت است. 

ایجاد ربط  حقیقت معناى سوگندتر بودن نقض سوگند این است كه: و توضیح شنیع

خاصى است میان كالم، چه خبر و چه انشاء، و میان یك امر مهم و شریفى كه دروغ بودن 

ائى مستلزم بطالن آن امر شریف و توهین به آن كالم خبرى و مخالفت مقتضاى كالم انش

گوییم تو را به كنم، و در انشاء مىگوییم به خدا سوگند فالن كار را مىباشد، مثل اینكه مى

خدا قسم فالن كار را بكن و یا مكن، كه معناى این سوگند این است كه اگر در آن خبر دروغ 

ت و عزتى كه نسبت به مقسم به یعنى خداى گفته باشیم و در این انشاء مخالفتى بشود كرام

ایم، پس برگشت امر به این است كه در صورت مخالفت، اول تعالى معتقد هستیم از بین برده

خدا كه به وى قسم خورده شده مسؤول باشد دوم آن كسى كه قسم خورده نزد خدا مسؤول 

م خدا تكیه و اعتماد بوده باشد، اما خدا مسؤول شخص فریب خورده باشد چون او به احترا

نمود و این فریب را بخاطر خدا خورد، و اما شخص قسم خورده نزد خدا مسؤول باشد چون 

او صحت مطلب خود را منوط و مربوط به كرامت و عزت خدا نمود، و خالصه آبروى خدا 

او اى كه مورد اعتماد بندد و به طرفش وثیقهاى مىرا برده، عینا مانند كسى كه عقد معامله

سپارد، و یا گذارد و یا فرزندش را نزد او گروگان مىدهد مثال مالى گرو او مىباشد مى

 كند. شخص شریفى معامله او را با شرافت خود ضمانت مى

 شود، زیرا شخصروشن مى «،و قد جعلتم هللا علیكم كفیال »با این بیان معناى جمله

كنم وعده خویش را كنم، و یا نمىر را مىگوید: به خدا قسم فالن كاسوگند خورده وقتى مى

كند، و خدا را در وفاى به آن، كفیل از طرف خود به نوعى بر خداى سبحان معلق مى

خود را بشكند و به آن عهد وفا نكند باید كفیلش او را  نماید، و اگر با این حال سوگندمى

 .عقوبت كند، پس در نقض سوگند اهانتى به ساحت عزت خدا كرده است

عالوه بر این نقض سوگند و عهد هر دو یك نوع انقطاع و جدایى از خداى سبحان 

 .است بعد از تاكیدى كه به اتصال به او نموده است

كند كه این عمل مبغوض خداست و چنین افاده مى «،و قد جعلتم هللا ... »پس جمله

 .خدا از آن آگاه است
 

 قرار ندهید!قسم های خود را وسیله غدر و نیرنگ و خیانت 

 

ةٍ أَنكثا  تَتَِّخذُوَن أَْیَمنَكْم دََخال بَْینَُكْم أَن »  - َو ال تَُكونُوا كالَّتى نَقَضت َغْزلََها ِمن بَْعِد قُوَّ

ُ بِِه  َو لَیُبَیِّننَّ لَكْم یَْوَم اْلِقیََمِة َما  ٍة  إِنََّما یَْبلُوكُم َّللاَّ ةٌ ِهَى أَْربى ِمْن أُمَّ ُكنتُْم فِیِه تَُكوَن أُمَّ

 ،تْختَِلفُونَ 

و چون آن كس كه رشته خود را از پس تابیدن پنبه و قطعه قطعه كند مباشید كه  -

قسمهایتان را مابین خودتان براى آن كه گروهى بیشتر از گروه دیگر است 

كند و روز حق اینست كه خدا شما را به قسمها امتحان مى، دستاویز فریب كنید
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 .«كنداید برایتان بیان مىر مورد آن اختالف داشتهقیامت مطالبى را كه د

زند نقض عهد را به زنى كه با كمال محكمى، چیزى را بریسد، سپس با مثال مى

زحمت فراوان همان رشته را باز كند، و بصورت انكاثش در آورد كه هیچ استحكامى 

 .نداشته باشد

معنایش این  «،بى من امةتتخذون ایمانكم دخال بینكم ان تكون امة هى ار »و جمله

دهید، و با آن، دلهاى هاى خود را وسیله غدر و نیرنگ و خیانت قرار مىاست كه شما قسم

سازید و عهدى كه با مردم كنید آن وقت خیانت و خدعه را پیاده مىمردم را خوش مى

 .دهیدكنید تا به این وسیله خود را امتى پولدارتر از امت دیگرى قرار اید نقض مىبسته

یعنى این خود امتحانى است الهى كه شما را با آن  «،انما یبلوكم هللا به ...» 

خورم كه به زودى در روز قیامت شما را به آنچه در آن اختالف آزماید، و سوگند مىمى

سازد آن وقت خواهید فهمید حقیقت آنچه كه در دنیا بر سرش تكالب كردید متوجه مىمى

كردید، آن روز افتادید و براى محو آثار حق، راه باطل را طى مىم مىكردید و به جان همى

 .شود كه چه كسى گمراه و چه كسى غیر گمراه بوده استبه خوبى معلوم مى

 

 دغل گرفتن سوگند همفسد
 

السوَء بَِما صدَدتُّْم َو ال تَتَِّخذُوا أَْیَمنَُكْم دََخال بَْینَكْم فَتِزلَّ قَدَُم بَْعدَ ثُبُوتَها َو تَذُوقُوا »  -

ِ  َو لَكْم َعذَاٌب َعِظیمٌ   ،َعن سبِیِل َّللاَّ

ِ ُهَو َخیٌر لَّكْم إِن كنتُْم تَْعلَُمونَ  - ِ ثََمنا  قَِلیال   إِنََّما ِعندَ َّللاَّ  ،َو ال تَشتُروا ِبعَْهِد َّللاَّ

 

 قسمهایتان را میان خودتان دستاویز فریب مكنید كه قدمى از پس استوار شدنش -

بلغزد و شما را به سزاى بازماندنتان از راه خدا بدى رسد و عذابى بزرگ 

 ،داشته باشید

پیمان خدا را به بهاى اندك مفروشید، حق اینست كه آنچه نزد خداست بهتر است  -

 ! «اگر بدانید

 

سوگندشكنى نهى  كند، بعد از آنكه از اصلاین آیه از دغل گرفتن سوگند، نهى مى

اى اضافه بر سوگندشكنى دارد و چون مفسده دغل گرفتن مفسده فرموده، چون خصوص

به مفسده  «،و قد جعلتم هللا علیكم كفیال ...» مستقلى دارد نهى مستقلى از آن كرده، جمله

فرماید كه: این كرد، و این آیه به مفسده دغل گرفتن آن، و مىاصل سوگندشكنى اشاره مى

م، مجددا قدمش بلغزد، و شما كه او را دچار شود شخصى بعد از ثبات قدعمل باعث مى

اید و از راه خدا جلوگیرى نمودید طعم عذاب را بچشید و شما عذابى بزرگ لغزش كرده

 دارید. 

دو مالك مختلفند، یكى به منزله  -بطورى كه از ظاهر آنها پیداست  -و این دو مالك 
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اى دغلى است، چون انسان مقدمه براى دیگرى است، همچنانكه خود سوگندشكنى مقدمه بر

وقتى به جهتى از جهات، سوگند خود را براى بار اول شكست، كم كم اهمیت آن از نظرش 

شود، تا آنجا كه سوگند و سوگندشكنى را رود و آماده نقض براى بار دوم و سوم مىمى

قت دهد، و پس از یكبار و دو بار خیانت و دغلكارى آن ووسیله خدعه و خیانت هم قرار مى

سازد و با آن خدعه و خیانت نموده مردم را فریب سوگند را وسیله دغلكارى خود مى

گوید، و كند و چه مىگوید، دیگر هیچ باكى ندارد كه چه مىكند، دروغ مىدهد، مكر مىمى

گردد، كه هر جا برود مجتمع انسانى آنجا را فاسد در آخر جرثومه و مجسمه فساد مى

 گیرد. غیر راه خدا كه فطرت سالم آن را ترسیم نموده قرار مىسازد، و در راهى مى

 

  عهد خدا را به قیمت ناچیزی نفروشید!

ظاهرا !« و ال تشتروا بعهد هللا ثمنا قلیال انما عند هللا هو خیر لكم ان كنتم تعلمون» 

كند كرد، از شكستن عهد نهى مىآیه شریفه بعد از آنكه در آیه قبلى امر به وفاى به عهد مى

تا اهمیت مطلب و اعتناء به شان آن را برساند، همچنانكه نظیر این امر و نهى و اهتمام، در 

 مساله سوگند شكستن گذشت. 

ا با مطلق بندگان این آیه مطلق است، و مراد از عهد خدا همان عهدى است كه خد

خود بسته، و مراد از اشتراء بهاى اندك به وسیله عهد خدا به قرینه ذیل آیه این است كه 

آدمى عهد خدا را با چیزى از متاع دنیا معاوضه كند، و براى رسیدن به آن متاع عهد خدا را 

 .است بها نامیده شده، چون عوض یابشكند، آن متاعى كه عوض عهد خدا قرار گرفته ثمن 

ِ بَاٍق  َو لَنَْجِزیَنَّ الَِّذیَن صبُروا أَْجَرُهم بِأَْحسِن َما »  - َما ِعندَكْم یَنفَدُ  َو َما ِعندَ َّللاَّ

 ،كانُوا یَْعَملُونَ 

ن ذَكٍر أَْو أُنثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّهُ َحیَوة  طیِّبَة   َو لَنَْجِزیَنَُّهْم  - َمْن َعِمَل صِلحا  ّمِ

 !ُهم ِبأَْحسِن َما كانُوا یَْعَملُونَ أَْجرَ 

 

شود و آنچه نزد خداست ماندنى است و كسانى كه آنچه نزد شماست فانى مى -

 ،دهیماند مىكردهصبورى پیشه كردند پاداششان را بهتر از آنچه عمل مى

هر كس از مرد و زن عمل شایسته كند و مؤمن باشد او را زندگى نیكو دهیم و  -

 !«دهیماند مىكردهتر از آنچه عمل مىپاداششان را به

 (482ص :    12المیزان ج :  سوره نحل   96تا  91) مستند: آیه   
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 فصل ششم   

 

 

 شهادات
 

 

 حکم قیام به قسط در دادن شهادت

 

ِ َو لَْو َعلى »  - ِمیَن بِاْلِقسِط شَهدَاَء َّللَّ أَنفُِسُكْم أَِو اْلَوِلدَْیِن یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولى بِهَما  فاَل ًّ أَْو فَِقیرا  فَاَّللَّ َوى أَن تَْعِدلُوا   َو األَْقَربِیَن  ِإن یَُكْن َغنِیا ََ َّبِعُوا الْه تَت

َ كاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرا    ،َو إِن تَْلُوا أَْو تُْعِرضوا فَإِنَّ َّللاَّ

 

ترین از روشن -اید! عمل به عدالت را بپا دارید ههان اى كسانى كه ایمان آورد -

طبق رضاى خدا شهادت دهید، هر چند كه به  -مصادیق آن این است كه 

ضرر خودتان و یا پدر و مادرتان و خویشاوندانتان باشد، ثروت توانگر، و 

دلسوزى در حق فقیر وادارتان نسازد به اینكه بر خالف حق شهادت دهید، 

به آن دو مهربانتر است، پس هوا و هوس را پیروى مكنید كه چون خدا از تو، 

بیم آن هست از راه حق منحرف شوید و بدانید كه اگر شهادت را تحریف كنید 

 !«كنید آگاه استو یا اصال شهادت ندهید خدا بدانچه مى

 

است و قیام به قسط به معناى عمل به قسط و تحفظ بر آن  عدلبه معناى  قسطكلمه 

شخص . ترین قیام استكه قیامشان به قسط تام و كاملهستند ، قائمینى قوامین بالقسط .است

اى از هواى نفس یا عاطفه یا ترس انگیزه دهد تا بهمی قوام به قسط كمال مراقبت را بخرج 

 .و یا طمع و یا غیره از راه وسط و عادالنه عدول نكند و به راه ظلم نیفتد

ترین اسباب براى پیروى حق و حفظ آن و كامل ثیرسریع التأ عواملاز این صفت 

 که ها و لوازمى داردو البته این قیام به قسط براى خود آثار و شاخه .از پایمال شدن است

گوید و شهادت به شخص قوام به قسط دیگر دروغ نمىهاى آن این است كه یكى از شاخه

 .دهدناحق نمى

حكم شود كه علت اینكه در این آیه كه غرض از آن بیان و از اینجا روشن مى

را آورد، براى این بوده  قوام بالقسطقبل از پرداختن به اصل غرض صفت  ،است شهادت

حكم عمومى كه خواسته است مطلب را به تدریج بیان كند، از باال گرفته در دائره وسیعى 

گریز بزند، چون این مساله یكى از به مساله مورد غرض را بیان كند، آنگاه  قیام به قسط
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 «،گواهانى در راه خدا باشید - كونوا شهداء هلل  »فرموده: گویافروعات آن صفت است، پس 

شود مگر بعد از آنكه قوامین به قسط باشید، ناگزیر باید نخست و این براى شما میسر نمى

 خداى تعالى بوده باشید.  قوامین به قسط شوید تا بتوانید گواهانى براى

باشد، یعنى  گواهیتان براى خدا که فرماید: گواهانى باشیدمى «شهداء هلل، »در جمله:

 .در شهادت خود غایت و هدفى به جز رضاى خداى تعالى نداشته باشید

معناى براى خدا بودن شهادت این است كه شهادت مصداق پیروى حق و به خاطر 

پس  -فال تتبعوا الهوى ان تعدلوا  »باشد، همچنانكه جمله: اظهار حق و زنده كردن حق

 .دهداین معنا را توضیح مى «،شویدپیروى هوا مكنید كه منحرف مى

یعنى به حق شهادت بدهید هر چند كه  «،و لو على انفسكم او الوالدین و االقربین» 

باشد، پس زنهار كه بر خالف نفع شخصیتان و یا منافع پدر و مادرتان و یا خویشاوندانتان 

عالقه شما به منافع شخصیتان و محبتى كه نسبت به والدین و خویشاوندان خود دارید شما را 

تحریف كنید و یا از اداى آن مضایقه  ،ایدیعنى آنچه را كه دیده ،دارد كه شهادت رانبر آن 

ان باشد این نمائید، پس مراد از اینكه شهادت بر ضرر و یا بر ضرر والدین و یا خویشاوند

اى اگر بخواهى در مقام اداء بدون كم و كاست بگوئى به حال تو است كه آنچه را كه دیده

ضرر داشته باشد و یا به منافع والدین و خویشاوندانت لطمه بزند، حال چه اینكه مشهود 

 علیه خود شاهد بدون واسطه باشد، مثل اینكه پدر شاهد یا انسانى دیگر نزاعى داشته باشد و

شاهد علیه پدر خود و به نفع آن انسان شهادت دهد و یا آنكه تضرر شاهد از شهادت خودش 

اى به نفع یكى با واسطه باشد، مثل اینكه دو نفر با یكدیگر نزاع داشته باشند و شاهد صحنه

از آن دو را مشاهده و تحمل كرده باشد كه اگر در مقام اداى شهادت آن صحنه را بازگو كند 

 شود. د نیز مانند مشهود علیه گرفتار مىخود شاه

زنهار كه غناى غنى، شما را وادار نسازد  «،ان یكن غنیا او فقیرا فاهلل اولى بهما» 

و فقر فقیر هم شما را وادار نكند به اینكه به خاطر دلسوزى  ،به اینكه از حق منحرف شوید

ى به آن دو و مهربانتر از تو خداى تعالى اوال. نسبت به او به ناحق به نفع او شهادت دهید

نسبت به آن دو است، دلیل مهربانتریش این است كه حق را واجب االتباع كرده و به سوى 

قسط و عدالت دعوت فرموده و معلوم است كه اگر در جامعه، حق پیروى شود و قسط بپا 

تیجه هم غنى داشته شود، آن مجتمع سر پاى خود خواهد ایستاد و از پا در نخواهد آمد و در ن

 گردد. آید و هم حال فقیر اصالح مىماند و از پاى در نمىو توانگر باقى مى

و یكى از این دو طائفه هر چند كه در یك حادثه و یك نزاع اگر به ناحق به نفعش 

شود و حتى ممكن است در چند واقعه از مند مىشهادت دهند در خصوص آن واقعه بهره

هاى به ناحق باعث مند شود و لیكن این شهادتنشناس بهرهشهادت به ناحق شاهدى خدا

شود كه حق ضعیف گشته و عدالت در آن جامعه بمیرد و معلوم است كه در چنین مى

گیرد و این خود درد بى درمان جامعه و اى باطل نیرومند گشته و ظلم و جور جان مىجامعه

 هالك انسانیت است . 

یعنى پیروى هوا مكنید كه ترس آن هست كه از حق  «،افال تتبعوا الهوى ان تعدلو»   
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  .عدول كنید و منحرف شوید

اگر متولى و عهده دار  «،و ان تلووا او تعرضوا فان هللا كان بما تعملون خبیرا» 

دار بیند و اگر هم عهدهامر شهادت شدید و آن را به خوبى انجام دادید، خدا عملتان را مى

بیند و در هر دو صورت رتافتید، باز خداى تعالى اعمال شما را مىنشدید و از این كار سر ب

 .دهدپاداشتان را مى

 ( 175ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   135) مستند: آیه 

 

 نهی از شهادت مغرضانه

ِ شَهدَاَء بِاْلِقسِط  َو ال یَْجِرَمنَّكمْ »  - ِمیَن َّللَّ شنَئَاُن قَْوٍم  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َ َخبِیُر بَِما تَْعَملُونَ  َ  إِنَّ َّللاَّ  ،َعلى أاَل تَْعِدلُوا  اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرب ِللتَّْقَوى َو اتَّقُوا َّللاَّ

 

كند تا به مى هان اى مردمى كه ایمان آوردید در آنجا كه هواى نفس وادارتان -

را بپا بدارید، و دشمنى  انگیزه دشمنى، بنا حق شهادت دهید به خاطر خدا قسط

با اشخاص و اقوام شما را به انحراف از حق نكشاند، عدالت كنید كه آن به 

  .«كنید با خبر استتر است، و از خدا بترسید كه خدا از آنچه مىتقوا نزدیك

 

یا ایها الذین  »فرماید:مى کهاى است كه در سوره نساء آمده این آیه شریفه نظیر آیه

قوامین بالقسط شهداء هلل، و لو على انفسكم او الوالدین و االقربین ان یكن غنیا او  آمنوا كونوا

فقیرا فاهلل اولى بهما فال تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان هللا كان بما 

با این تفاوت كه آیه سوره نساء در مقام نهى از انحراف از راه حق و « ،تعملون خبیرا

فرماید: كه هواى نفس شما را به انحراف نكشاند، و مى صوص شهادت استعدالت در خ

مثال به نفع كسى به خاطر اینكه قوم و خویش شما است بر خالف حق شهادت ندهید، و یا به 

نفع فقیرى به خاطر دلسوزیتان و به نفع توانگرى به طمع پول او شهادت بنا حق ندهید، ولى 

نا حق دادن علیه كسى است به انگیزه بغضى كه شاهد نسبت شهادت بآیه مورد بحث در مقام 

 .به مشهود علیه دارد، به این وسیله یعنى با از بین بردن حقش انتقام و داغ دلى گرفته باشد

عدالت پیشه كنید كه عدالت به تقوا می فرماید:   «،اعدلوا هو اقرب للتقوى ...» 

 .نزدیكتر است

 ( 383ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    8) مستند: ایه 
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  طبقات شهود در وصیت و اعتبار شهادت آنها
 

  ...یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا شَهدَةُ بَْینُِكْم إِذَا َحضَر أََحدَُكُم اْلَمْوت ِحیَن اْلَوِصیَّةِ »  -

 

اى كسانى كه ایمان آوردید شهادتى كه براى یكدیگر در حال احتضار و هنگام  -

 ....«كنیدتحمل مىاداى وصیت 

 

دستخوش عوارض  شهادت كه عبارتست از تشریح زبانى، تحمل و ضبطش از خطر

شدن، دورتر از سایر وسایل است، و نسبت به نوشتن و امثال آن از دستبرد حوادث 

ها با همه اختالفى كه در سنن اجتماعى و بینیم هیچ یك از امتتر است، و لذا مىمصون

ى و با آن تفاوت فاحشى كه در ترقى و عقب ماندگى و تمدن و توحش هاى قومى و ملسلیقه

نیاز ندانسته و از قبول آن دارند، با اینهمه در مجتمعات خود نسبت به شهادت، خود را بى

اى به اعتبار آن اعتراف دارند، روى این حساب شهادت كسى شانه خالى نكرده و تا اندازه

و جزئى از اجتماع بشمار آید و لذا اعتبارى به شهادت معتبر است كه یكى از افراد مجتمع 

گویند، نیست، و نیز از همین جهت فهمند چه مىاطفال غیر ممیز و دیوانگانى كه نمى

شان را هم معتبر شمارند شهادتبعضى از ملل وحشى كه زنان را جزو اجتماع بشرى نمى

د روم و یونان و غیر آنها به همین دانند، چنانكه سنن اجتماعى غالب امتهاى قدیمى مانننمى

منوال جریان داشته است، و اسالم هم كه دین فطرت است شهادت را معتبر دانسته و در بین 

سایر وسایل تنها آنرا معتبر داشته و سایر وسایل را از درجه اعتبار ساقط دانسته، مگر در 

و نیز  «،قیموا الشهادة هللو ا »صورتى كه افاده علم كند و در باره اعتبار شهادت فرموده:

و الذین هم  »و نیز فرموده: «،و ال تكتموا الشهادة و من یكتمها فانه اثم قلبه» فرموده:

 «بشهاداتهم قائمون.

 

و در باره عدد شهود جز در مساله زنا در جمیع موارد دو نفر را كافى دانسته كه 

 هر كدام دیگرى را تایید كند و فرموده:

 

و استشهدوا شهیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل و امراتان ممن  » -

ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما االخرى و ال یاب الشهداء 

اذا ما دعوا و ال تسئموا ان تكتبوه صغیرا او كبیرا الى اجله ذلكم اقسط عند هللا 

 «،و اقوم للشهادة و ادنى اال ترتابوا

 

كند كه آنچه در صدر آیه درباره احكام شهادت ذكر شده كه چون ذیل آیه افاده مى 
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از آن جمله ضمیمه شدن یكى است به دیگرى به عدالت و اقامه شهادت و رفع سوء غرض 

رود بیشتر مطابقت دارد، چون اسالم در تشخیص اینكه چه كسى از افراد مجتمع بشمار مى

دهند زنان را هم جزو مجتمع و مشمول نى را تشكیل مىو خالصه چه كسانى مجتمع انسا

دانست، از این رو زنان را هم در اقامه شهادت با مردان سهیم نموده و حق حكم شهادت مى

اداى شهادات را هم به آنان داده، اال اینكه چون مجتمعى را كه اسالم بوجود آورده مجتمعى 

ر عواطف، و زنان جنبه عواطفشان بر است كه ساختمانش بر پایه عقل نهاده شده نه ب

 . است تعقلشان غلبه دارد، از این رو از این حق به زنان نصف مردان داده

بنا بر این شهادت دو نفر از زنان معادل یك نفر از مردان خواهد بود، چنانكه آیه 

ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما  »شریفه گذشته نیز به این حكمت اشاره كرده و فرموده:

  .«تا اگر یكى از آن دو گمراه و دستخوش عواطف شد دیگرى متذكرش سازد -االخرى 

شهادت در كتب مفصله فقه احكام زیاد و فروعات بسیار مبسوطى هست كه  درباره

 شویم. چون از غرض ما در این بحث خارج است متعرض آن نمى

 ین خانوادگیقوان -کتاب سی و هشتم  12) درباره شهادت شاهدین وصیت به فصل 

 مراجعه شود.(نیز   –

 

 (297ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    106) مستند: ذیل آیه        
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 فصل اول

 

 

 حکم قصاص

 

 

 

 حکم قصاص، اجرا، عفو

 و اثر حیاتبخش آن در اجتماع

 

َعلَْیُكُم اْلِقصاص فى اْلقَتْلى  الُحرُّ بِالُحّرِ َو اْلعَْبدُ بِاْلعَْبِد یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكتِب ”  -

ٌء فَاتِّبَاُع بِاْلَمْعُروِف َو أَدَاٌء ِإلَْیِه َو األُنثى ِباألُنثى  فََمْن ُعِفَى لَهُ ِمْن أَِخیِه شىْ 

بُِّكْم َو َرْحَمةٌ  فََمِن اْعتَدَى  ن رَّ  ،بَْعدَ ذَِلك فَلَهُ َعذَاٌب أَِلیمٌ بِإِْحسٍن  ذَِلك تْخِفیٌف ّمِ

 !َو لَُكْم فى اْلِقصاِص َحیَوةٌ یَأُولى األَْلبَِب لَعَلَّكْم تَتَّقُونَ  -

 

اید قصاص بر شما واجب است، آزاد در مقابل آزاد، اى كسانى كه ایمان آورده -

و برده در مقابل برده، و زن در مقابل زن، پس اگر صاحب خون از برادرش 

بگذرد قاتل باید كه احسان او را بخوبى تالفى كند و خونبهائى كه )قاتل( 

بدهكار است به طرز خوبى بپردازد، این خود تخفیفى است از ناحیه 

پروردگارتان و هم رحمتى است، پس اگر كسى بعد از عفو كردن دبه در آورد 

 و از قاتل قصاص بگیرد عذابى دردناك دارد،

ى خردمندان اگر بخواهید تقوى داشته و شما را در قصاص حیاتى است ا -

 “باشید! 

 

آیات فوق خطاب به مؤمنین است، و در این اشارتي است به اینكه حكم  -1

قصاص مخصوص جامعه مسلمین است و كفارى كه در كشورهاى اسالمى بعنوان اهل ذمه 

 ست.كنند و غیر آنان از كفار، مشمول آیه نیستند و آیه از كار آنها ساكت ازندگى مى

بسنجیم، نسبت تفسیر را براى آن “ أن النفس بالنفس...،” اگر این آیه را با آیة   -2

 دارد. 

به معناي تعقیب كردن جاي پاست، كه گوئي جانى را در جنایتش  قصاصكلمه 

 آورند.تعقیب مي كنند، و عین آن جنایت كه او وارد آورده بر او وارد مى
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از قاتل تنها در حق قصاص است، هر  عفو“  ٌء....فََمْن ُعِفَى لَهُ ِمْن أَِخیِه شىْ ” 

حقى كه باشد، چه تمامى حق قصاص باشد و چه بعضى از آن، مثل اینكه صاحبان خون چند 

نفر باشند، بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند كه در اینصورت هم 

شود، بلكه )مثل آن صورتیكه همه صاحبان حق از حق خود دیگر قصاص عملى نمى

 صرفنظر كنند،( تنها باید دیه یعنى خون بها بگیرند.

اگر از صاحبان خون تعبیر به برادران قاتل كرد براى این بود كه حس محبت و 

 رأفت آنان را بنفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند: در عفو لذتى است كه در انتقام نیست . 

صاحب خون وظیفه دارد كه قاتل را “ اتباع بالمعروف، و اداء الیه باحسان...،ف” 

اى پسندیده، و بر قاتل است كه خون بها تعقیب كند و خون بها را از او مطالبه نماید، مطالبه

را به برادرش كه ولى كشته او است، با احسان و خوبى و خوشى بپردازد و دیگر امروز و 

 زار ندهد.فردا نكند و او را آ

یعنى حكم به انتقال از قصاص به دیه، خود “ ذلك تخفیف من ربكم، و رحمة ...،” 

تواند پذیرد، پس ولّى خون نمىتخفیفى است از پروردگار شما و به همین جهت تغییر نمى

بعد از عفو دوباره دبه در آورده و از قاتل قصاص نماید و اگر چنین كند، خود او هم 

 یكه تجاوز كند و بعد از عفو قصاص كند عذابى دردناك دارد.متجاوز است و كس

 

 قصاص، ضمانت حیات و زندگی شما !

 

 ! «َو لَُكْم فى اْلِقصاِص َحیَوةٌ یَأُولى األَْلبَِب لَعَلَّكْم تَتَّقُونَ » 

 

این جمله به حكمت تشریع قصاص اشاره مي كند و هم توهمى را كه ممكن است 

برسد، دفع مي نماید و نیز مزیت و مصلحتى را كه در عفو است،  از تشریع عفو و دیه بذهن

فرماید: عفو به مصلحت مردم نزدیكتر یعنى نشر رحمت و انگیزه رأفت را بیان نموده، مى

 است، تا انتقام . 

حاصل معناى این جمله این است كه عفو هر چند تخفیفى و رحمتى است نسبت به 

لكن مصلحت عموم تنها با قصاص قاتل، ) و رحمت خود یكى از فضائل انسانى است،( و 

تامین مي شود، قصاص است كه حیات را ضمانت مي كند نه عفو كردن و دیه گرفتن و نه 

“ لعلكم تتقون،” اى عقل است، و اینكه فرمود:و این حكم هر انسان دار هیچ چیز دیگر،

معنایش این است كه بلكه شما از قتل بپرهیزید و این جمله به منزله تعلیل است، براى تشریع 

 قصاص.

نتیجه قصاص را بیان كرده و حقیقت مصلحت را ذكر كرده، كه حیات  آیه فوق

ه مي كند متضمن است، چون است و همین كلمه حیات حقیقت آن معنائى را كه نتیجه را افاد
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شود شخص را اینكه بسیار مىانجامد نه قتل، براى قصاص است كه سرانجام به حیات مى

گناه بوده، این كشتن خودش عدوانا واقع شده و  كشند در حالیكه بىبعنوان اینكه قاتل است مى

 چنین كشتنى مایه حیات نمي شود.

صاحب این كالم منظورش از این كالم  عبارت قرآن به این نكته هم اشاره دارد كه

جز حفظ منافع مردم و رعایت مصلحت آنان چیز دیگرى نیست و اگر مردم به این دستور 

 “براى شما. -لكم ”   مي فرماید: شود، چونعمل كنند، چیزى عاید خود او نمى

 (655ص :    1سوره بقره   المیزان ج :  179و178آیه ) مستند:   
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 فصل دوم

 

 

 بیان حکم قصاص در انواع

 جنایات 

 

 
 

 

 قصاص قتل نفس، قطع عضو، و جراحات
 

 

َو َكتَْبنَا َعلَیِهْم فِیَها أَنَّ النَّْفس ِبالنَّْفِس َو اْلعَیَن بِاْلعَیِن َو األَنف بِاألَنِف َو األُذَُن »  -

بِِه فَُهَو كفَّاَرةٌ لَّهُ  َو َمن لَّْم َو اْلُجُروَح ِقصاٌص  فََمن تَصدََّق   بِاألُذُِن َو السنَّ بِالسنّ 

ُ فَأُولَئك ُهُم الظِلُمونَ   !یْحكم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

 

و ما در تورات علیه یهودیان در باب قصاص حكم كردیم به اینكه جان قاتل  -

دیگرى كور كرده و بینى  در برابر قتلش و چشم جانى در برابر چشمى كه از

ى كه بریده شده، گرفته شود، و هر جراحتى كه جانى در برابر بینى دیگر

مگر  -گیرندآورند، و قصاص مىجانى بر دیگران وارد آورده بر او وارد مى

پس اگر كسى تصدق كند و قصاص  -آنكه آسیب دیده تصدق و احسان كند 

كسى كه  -كنمو باز تكرار مى -شودنگیرد، این عمل نیكش كفاره گناهان او مى

 !«ه خدا نازل كرده او و همفكرانش از ظالمانندحكم نكند بدانچ

 

داللت دارد  «،والجروح قصاص »سیاق این آیه مخصوصا با در نظر گرفتن جمله:

در اقسام مختلف جنایات یعنى قتل نفس و قطع  حكم قصاصبر اینكه مراد از این آیه بیان 

 كل بشر است.  ناسمنظور از . عضو و زخم وارد آوردن است

نفس در مقابل نفس و چشم در مقابل چشم و بینى در مقابل بینى  ،صدر باب قصا

و همچنین هر عضوى كه جانى از یك انسان سلب كند همان عضو از خودش  .گیردقرار مى

و چشم جانى  ،شودجان جانى در مقابل جانى كه تلف كرده از او گرفته مى  .شودگرفته مى

و  ،و بینى جانى در مقابل بینى مجنى علیه ،دآیدر مقابل چشم مجنى علیه از كاسه در مى

 می شود،و همچنین دندانش در برابر دندان او سلب  ،گوش جانى در برابر گوش مجنى علیه

 .آورندو زخمى برابر زخمى كه به مجنى علیه وارد آورده بر او وارد مى
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 كرده است.شود كه او با مجنى علیه ترین سخن با جانى همان معامله مىو در كوتاه
 

 عفو جانی، و گذشت از حق قصاص  

یعنى كسى كه از اولیاى قصاص مثال ولى  «،فمن تصدق به فهو كفارة له ...» 

مقتول و یا خود مجنى علیه كه چشمش و یا عضو دیگرش را از دست داده و یا جراحتى بر 

داشته از جرم جنایتكار بگذرد و او را ببخشد و از قصاص كه حق او است صرفنظر كند 

 د.شوپوشى كفاره گناهان او و یا كفاره جرم و جنایت جانى مىاین چشم

و ، اگر صاحب حق قصاص تصدق كند و صرف نظر نماید همین عمل كفاره اوست

باید طبق آن  -قاضى  -اگر صاحب حق قصاص، از قصاص صرف نظر نكرد صاحب حكم 

دستورى كه خدا در قصاص نازل كرده حكم كند و آن حاكم و قاضى كه طبق ما انزل هللا 

 حكم نكند از ستمكاران است . 

 (563ص :    5المیزان ج :  سوره مائده  45) مستند: آیه  
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 فصل سوم

 

 

 احکام مربوط به قتل عمد

 و قتل غیرعمد
 

 

 قتل غیر عمدی و کفاره و جبران آن
 

َو َما كاَن ِلُمْؤِمٍن أَن یَْقتَُل ُمْؤِمنا  إِال َخطئا   َو َمن قَتََل ُمْؤِمنا  َخطئا  فَتَْحِریُر َرقَبٍَة »  -

سلََّمةٌ إِلى أَْهِلِه إِال أَن یَصدَّقُوا  فَإِن كاَن ِمن قَْوٍم َعدُّوٍ لَُّكْم َو ُهَو  ْؤِمنٍَة َو ِدیَةٌ مُّ مُّ

سلََّمةٌ  یثٌَق فَِدیَةٌ مُّ ْؤِمنٍَة  َو إِن كاَن ِمن قَْوِم بَْینَكْم َو بَْینَُهم ّمِ ُمْؤِمٌن فَتَْحِریُر َرقَبٍَة مُّ

ِ  إِلى أَْهِلِه َو تْحرِ  َن َّللاَّ ْؤِمنٍَة  فََمن لَّْم یَِجْد فَِصیَاُم شْهَرْیِن ُمتَتَابِعَیِن تَْوبَة  ّمِ یُر َرقَبٍَة مُّ

ُ َعِلیما  َحكیما    ،َو كاَن َّللاَّ

هیچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى دیگر را بكشد، مگر به خطا، حال اگر كسى  -

مؤمن را آزاد كند و مؤمنى را به خطا به قتل برساند باید در كفاره آن یك برده 

خون بهائى هم به كسان او تسلیم نماید، مگر آنكه خونخواهان آن را ببخشند، و 

و جنگ  اگر ورثه مقتول مؤمن از مردمى باشد كه بین شما و آنان عداوت

است، همان آزاد كردن برده مؤمن كافى است و اگر مقتول از قومى باشد كه 

اى مؤمن آزاد و خون بهائى به اید بردهبین شما و آنان پیمانى برقرار هست ب

پى  اى آزاد كند به جاى آن دو ماهتواند بردهكسان او تسلیم كند و كسى كه نمى

در پى روزه بگیرد، این بخشایشى از ناحیه خدا است كه خدا همواره داناى 

 .«فرزانه بوده است

 

قرقگاه آن، در مؤمن بعد از دخولش در حریم ایمان و شروع آیه می فهماند که 

دیگر هیچ اقتضائى براى كشتن مؤمنى مثل خودش وجود ندارد، هیچ نوع كشتن مگر 

 .كشتن از روى خطا

كند، یعنى با علم مؤمن هرگز قصد كشتن مؤمن را بدان جهت كه مؤمن است نمى

  .كندبه اینكه مؤمن است قصد كشتن او نمى

 

ر كنایه از كشتن مؤمن به عمد و آیه مورد بحث با این حال در مقام آن است كه بطو
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خداى تعالى هرگز این عمل را مباح نكرده و تا ابد نیز مباح  :و بفرماید ،كند تشریعى نهى

كند، و او كشتن مؤمن، مؤمن دیگر را تحریم كرده، مگر در یك صورت و آن صورت نمى

كه قاتل قصد كشتن مؤمن ندارد یا بدین جهت كه اصال  -خطا است، چون در این فرض 

د كرده كه طرف كافرى است جائز قصد كشتن را ندارد و یا اگر قصد دارد به این خیال قص

 . است در مورد كشتن او هیچ حرمتى تشریع نشده -القتل

 

 کیفر قتل غیر عمد مؤمن
 

شود یك برده مؤمن هر كس مؤمنى را بطور خطائى به قتل برساند بر او واجب مى

را آزاد كند و خونبهائى هم به اهل مقتول بدهد، مگر آنكه اهل مقتول خونبها را به وى 

قه دهند و خالصه او را از دادن خونبها عفو نمایند، كه در اینصورت دیگر دادن دیه صد

 واجب نیست . 
 

 قتل غیر عمد دشمن کافر حربی

منظور از قومى كه عدو شما باشند همان كفارى است كه سر جنگ با مسلمانان 

خودش مؤمن و كشته شده و به خطا كشته شده،  اگر آنكه و معناى آیه این است كه. داشتند

 .برند خونبها ندارندبرند و چون ارث نمىورثه و اهلش كفار حربى باشند، از او ارث نمى
 

 قتل غیر عمد کافر دارای قرارداد با مسلمین

اگر مؤمن مقتول از قومى باشد كه بین شما و بین ایشان عهدى برقرار است واجب 

 .اى را آزاد كنداست دیه را بپردازد و برده

اله دیه را جلوتر از آزاد كردن برده ذكر كرد، براى این بود كه تاكید در اگر مس

 جانب میثاق را رعایت كرده باشد.
 

 تخفیف حق هللا در جبران قتل غیر عمدی 

اى آزاد كند واجب است دو ماه تواند بردهكسى كه نمى« ،فمن لم یجد فصیام...» 

 پشت سر هم روزه بگیرد. 

یعنى این حكم كه گفتیم واجب است روزه بگیرد بازگشت و « ،توبة من هللا...» 

تواند برده عطف توجهى و عطف رحمتى است از ناحیه خداى تعالى درباره كسى كه نمى

آزاد كند، و این باز گشت خدا منطبق با تخفیف است در نتیجه این حكم تخفیفى است كه از 

 .رندناحیه خداى تعالى در حق افرادى كه استطاعت مالى ندا

البته احتمال این هم دارد كه كلمه توبه قیدى باشد كه به همه مطالب آیه شریفه راجع 
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اینكه: كفاره براى قاتل خطائى واجب شد، خود توبه عنایتى است از  .باشد و معنا چنین باشد

ناحیه خداى تعالى به قاتل، در مورد آثار شومى كه بطور قطع گریبانش را خواهد گرفت و 

آن آثار عبارت است از همان روزه و آن خونبها، پس مسلمانها خود را ضبط كنند و بى 

و لكم فى  »نكنند، همچنانكه در آیه شریفه:محابا و به آسانى به كشتن مردم مبادرت 

 . استقصاص را مایه حیات جامعه دانسته  «القصاص حیوة،
 

 فلسفه آزادی بردگان در مقابل  قتل غیر عمدی
 

این حكم توبه، برگشتى است از ناحیه خداى تعالى براى مجتمع و عنایتى است به 

جامعه كمتر و عدد آزادها بیشتر چون با اجراى این دستور رفته رفته عدد بردگان  آنان

شود و شود، اگر یك نفر از آنان به خطا كشته شده، یك نفر به عدد احرارشان افزوده مىمى

شود جبران  اى كه به آنان تسلیم مىضرر مالى هم كه به اهل مقتول رسیده، بوسیله دیه

 .گرددمى

دگى را نوعى قتل اسالم آزادى را نوعى حیات، و برشود كه از اینجا روشن مى

 .داندمى

و نیز حد وسط از بها و منافع وجود یك فرد انسان را همان دیه كامله یعنى هزار 

داند كه انشاء هللا در مباحث آینده این معنا را دینار و یا صد شتر و یا ده هزار درهم مى

 .سازیمروشن مى

 

 مرجع تشخیص قتل غیر عمد

و اما تشخیص اینكه كشتن در چه شرایطى عمدى است؟ و چه وقت خطائى است؟ و 

اینكه دیه چقدر است؟ و اهل مقتول كه دیه را باید به آنان داد چه كسانیند؟ و میثاق كه اگر 

شود چگونه میثاقى است؟ پاسخ شود و اگر نباشد داده نمىباشد خونبها به اهل مقتول داده مى

خواهند به این مسائل آگاه سنت است نه به عهده فن تفسیر، كسانى كه مى همه اینها به عهده

 شوند باید به كتب فقه مراجعه نمایند. 

 

 قتل عمدی

 

ُ َعلَْیِه َو لَعَنَهُ َو »  - دا  فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخِلدا  فِیَها َو َغِضب َّللاَّ تَعَّمِ َو َمن یَْقتُْل ُمْؤِمنا  مُّ

 ،َعِظیما   أََعدَّ لَهُ َعذَابا  

 

و هر كس مؤمنى را به عمد بكشد جزایش جهنم است كه جاودانه در آن باشد و  -

 .«خدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و عذابى بزرگ برایش آماده دارد
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به معناى آن است كه قصد كنى عملى را به همان عنوانى كه دارد انجام دهى،  تعمد

و چون فعل اختیارى خالى از قصد عنوان نیست، تصور دارد كه یك عمل داراى چند عنوان 

باشد، و در نتیجه ممكن است كه یك فعل از جهتى عمدى باشد و از جهتى دیگر خطائى، 

پندارد آهو و یا گورخر است، در حالى كه در واقع و مىبیند مثال كسى كه از دور شبحى مى

بیننده به خیال شكار آن را هدف قرار  ،كندانسانى است كه دارد چیزى از زمین جمع مى

كشد، تیراندازى او به سوى شكار عمدى است، ولى انسان كشتنش خطائى دهد و مىمى

ند و اتفاقا چوب و یا مشت و یا زاست. و همچنین وقتى معلم كودكى را به عنوان تادیب مى

كشد، عمل واحدى را انجام داده، اما عنوان خورد و او را مىلگدش به قتلگاه او بر مى

 .تادیبش عمدى است و كشتنش خطائى

 -بنا بر این كسى مؤمنى را عمدا به قتل رسانده كه مقصودش از عملى كه كرده 

یعنى هم بداند كه این مشت و لگد و یا تیر او  همان قتل بوده باشد، -تیر انداختن  -یا  -زدن 

، آن را قتل عمد مؤمن شود مؤمن استكشد و هم بداند شخصى كه به دستش كشته مىرا مى

 .نامند

 

 کیفر قتل عمد مؤمن:  آتش ابدی

خداى عز و جل در این آیه شریفه چنین قاتلى را به سختى تهدید كرده و به او وعده 

جاودانه در آن كه كس مؤمنى را به عمد بكشد جزایش جهنم است  هر:» در آتش داده خلود

 .«باشد و خدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و عذابى بزرگ برایش آماده دارد

و  «،ان هللا ال یغفر ان یشرك به» چیزى كه هست در سابق، آنجا كه پیرامون آیه: 

قاتل  حكم خلودتواند كردیم گفتیم این دو آیه مىبحث مى «ان هللا یغفر الذنوب جمیعا، »آیه:

را  آتش خالد و دائمتوان گفت هر چند آیه مورد بحث وعده و در نتیجه مى ،را مقید كند

دهد، لیكن صریح در حتمى بودن آن نیست و ممكن است خلود آن بوسیله توبه و یا مى

 .شفاعت مورد عفو قرار گیرد

 

 یص مؤمن و کافر در امر جهادیقتل عمد، و ضرورت تشخ

 

ِ فَتَبَیَّنُوا َو ال تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى ِإلَْیكُم »  - یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا ضَرْبتُْم فى سبِیِل َّللاَّ

ِ َمغَانُِم كثِیَرةٌ  َكذَِلك  كنتُم السلََم لَست ُمْؤِمنا  تَْبتَغُوَن َعَرض اْلَحیَوِة الدُّْنیَا فَِعندَ َّللاَّ

َ كاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرا   ُ َعلَْیكْم فَتَبَیَّنُوا  إِنَّ َّللاَّ ن قَْبُل فََمنَّ َّللاَّ  ،ّمِ

 

كنید و به افراد ناشناس چون در راه خدا سفر مى اى كسانى كه ایمان آوردید -
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كند و به كسى كه سالم به شما مى -خورید درباره آنان تحقیق كنید بر مى

تا به منظور گرفتن اموالش او را به قتل برسانید و  -نیستى  نگوئید مؤمن

هاى بسیارهست، خود شما نیز قبل از این، چنین بدانید كه نزد خدا غنیمت

بودید و خدا با نعمت ایمان بر شما منت نهاد، پس به تحقیق بپردازید كه خدا به 

 .«كنید با خبراستآنچه مى

  

مسافرت است و اگر ضرب را مقید كرده به  كلمه ضرب به معناى سیر در زمین و

قید سبیل هللا، براى این بود كه بفهماند منظور از این سفر خارج شدن از خانه به منظور 

 .جهاد است

و منظور از آن تمیز دادن مؤمن از كافر است به  ،و كلمه تبین به معناى تمیز دادن

كنند نگوئید: تو مؤمن القاى سالم مىفرماید: و به كسانى كه در برابر شما قرینه اینكه مى

 !نیستى

 .و مراد از القاى سالم همان تحیت سالم است كه تحیت اهل ایمان است

بهانه برای جلوگیری از  !«به او مگوئید تو مؤمن نیستى : »و مراد از اینكه فرمود

چنین هدف پست و  است. می فرماید:جنگیدن و گرفتن غنیمت  افراد بهانه جو در گیری

نزد خدا مغانم بسیار  -عند هللا مغانم كثیرة» د زیرا: یمادى را مجوز جنگیدن با آنان نساز

  !«هست

 

یعنى شما قبل از اینكه ایمان  «،كذلك كنتم من قبل، فمن هللا علیكم فتبینوا ...» 

بیاورید همین وضع را داشتید، یعنى همه در پى به دست آوردن عرض و متاع حیات دنیا 

بودید، ولى خداى تعالى بر شما منت نهاد، ایمانى به شما داد كه آن ایمان شما را از آن هدف 

رد، حال كه پست منصرف نموده، متوجه به سوى خدا و مغانم بسیارى كه نزد او است ك

شوید كه وضعشان برایتان روشن مىخدا چنین منتى بر شما نهاده، وقتى با جمعیتى روبرو 

خواهند با شما بجنگند و یا سر جنگ ندارند؟ مسلمانند و یا مى نیست كه آیا دوستند یا دشمنند؟

این بود كه  گدار به آب نزده باشید و اگر تبین را تكرار كرد، براىكافرند؟ تحقیق كنید، تا بى

 حكم را تایید كرده باشد. 

 

این آیه شریفه گذشته از اینكه در مقام نصیحت و موعظه است، مشتمل بر نوعى 

توبیخ و سرزنش نیز هست، ولى تصریح ندارد به اینكه آن قتلى كه على الظاهر واقع شده، 

قتل خطائى بوده كه  آید كهقتل عمد و آن هم قتل مؤمن بوده، و بنا بر این از ظاهر آیه بر مى

بوسیله بعضى از مؤمنین صورت گرفته، و او كسى از مشركین را كشته، به خیال اینكه 

مشرك است و اگر القاى سالم كرده از ترس بوده، و حال آنكه اینطور نبوده و او به راستى 

 .خواسته مسلمان شودمسلمان شده و یا مى

ظاهر حال و گفتار افراد را معتبر  كند به اینكه اسالم،و آیه شریفه توبیخش مى
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داند و امر داند و مسلمانان حق تفتیش از باطن كسى ندارند، باطن هر كسى را خدا مىمى

 دلها به دست خداى لطیف و خبیر است . 

 ( 58ص :    5المیزان ج :  سوره نساء  92) مستند: آیه  

 

 قتل نفس یک نفر معادل قتل کل انسانهاست!
 

أَْجِل ذَِلك كتَْبنَا َعلى بَنى إِسرِءیَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفسا بِغَیِر نَْفٍس أَْو فَساٍد فى ِمْن »  -

األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاس َجِمیعا  َو َمْن أَْحیَاَها فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاس َجِمیعا   َو لَقَْد 

ْنُهم بَْعدَ ذَِلك فى األَْرِض لَُمسِرفُونَ َجاَءتُْهْم ُرسلُنَا بِاْلبَیِّنَِت ثُمَّ إِ   ،نَّ َكثِیرا  ّمِ

 

كه از حسد و  ) قتل هابیل پسر آدم)ع( به دست قابیلبه خاطر همین ماجرا  -

بود كه ما به بنى اسرائیل اعالم كردیم  (دهد،تكبر و هواپرستى انسان خبر مى

د و یا فسادى كه هر كس یك انسان را بكشد بدون اینكه او كسى را كشته باش

چون انسانیت را  )در زمین كرده باشد مثل این است كه همه مردم را كشته

و هر كس یك انسان را از مرگ  ،(مورد حمله قرار داده كه در همه یكى است

نجات دهد مثل این است كه همه را از مرگ نجات داده و با اینكه رسوالن ما 

این حال بسیارى از ایشان بعد براى بنى اسرائیل معجزاتى روشن آوردند. با 

  !«كننداز آن همه پیامبر كه برایشان بیامد در زمین زیاده روى مى

 

به داستان پسران آدم است، كه قبال  موضوع مربوط آید كهبر مىآیه از ظاهر سیاق 

وجهش این است كه این داستان از طبیعت بشر خبر و یعنى در آیات قبلى سخن از آن رفت، 

فرماید طبع این نوع جاندار یعنى انسان طبیعتى كه خاص پسران آدم نبوده، مىدهد، مى

چنین است كه اگر دنبال هوا و هوس را بگیرد، و قهرا كارش به حسادت و كینه ورزیدن به 

از  )افراد منجر شود، آن هم حسد و كینه ورزیدن به سرنوشتى كه در اختیار خود آنان نیست

در نتیجه همین  ،(ش صورت و خوش صدا و امثال اینها استقبیل اینكه چرا فالنى خو

كند به اینكه بر سر ناچیزترین مزیتى كه در دیگران هست نسبت پیروى هوا او را وادار مى

به درگاه ربوبى چون و چرا كند و در صدد بر آید كه خلقت خدا را به دلخواه خود از بین 

ببرد، مثال فرد محسود را بكشد، هر چند كه آن محسود دوست او و حتى برادر پدرى و 

 درى او باشد. ما

هاى یك تنه درختند، در نتیجه یك ، افراد یك نوعند، و شاخهانسان پس تك تك نوع

فرد از این نوع از انسانیت همان را دارد كه هزاران فرد آنرا دارند، و هزاران فرد از این 

حقیقت همان را دارند كه یك فرد دارد، و تنها غرض خداى تعالى از خلقت افراد این نوع و 

كثیر نسل آن این است كه این حقیقت كه در تك تك افراد عمرى كوتاه دارد، همچنان در ت

كند، تا نسل ال حق روى زمین باقى بماند، به همین منظور نسلى را جانشین نسل سابق مى
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مانند سابق خداى را در روى زمین عبادت كند، بنا بر این اگر یك فرد از این نوع كشته 

شده، و غرض خداى سبحان كه بقاى انسانیت نسل بعد از نسل بود باطل شود خلقت خدا تباه 

شده است، و قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبى بر آمده، همچنانكه برادر مؤمن 

  در داستان مورد بحث قبل از آنكه كشته شود به برادر قاتلش گفت:

 !لعالمینما انا بباسط یدى الیك ال قتلك انى اخاف هللا رب ا»  -

 من دست خود برای قتل تو دراز نمی کنم، -

 «من از خدای رب العالمین می ترسم!

 

منازعه با ربوبیت رب العالمین  ،و با این گفتارش اشاره كرد به اینكه قتل بدون حق

 است. 

پس به خاطر اینكه طبیعت بشر چنین طبیعتى است كه یك بهانه واهى و موهوم او 

نكه مرتكب ظلمى شود كه در حقیقت معناى آن ابطال حكم ربوبیت و سازد به ایرا وادار مى

نیز به خاطر اینكه بنى اسرائیل تباه ساختن غرض خداى تعالى از خلقت نوع بشر است، و 

ها شدند، و حسد و كبر و پیروى هوا وادارشان كرد به اینكه حق را همین بهانه دستخوش

فرماید بر ظلم فجیع را براى آنان بیان نموده، مى، لذا در این آیات حقیقت این پایمال كنند

نگرى كشتن یك فرد در نزد خداى سبحان به منزله كشتن همه بشر است، حسب دقت و واقع

 و در مقابل زنده كردن یك نفس نزد او به منزله زنده كردن كل بشر است. 

بنى  و این كتابت كه در آیه مورد بحث آمده است و فرموده:  بدین جهت ما بر

خواهد مثال اسرائیل چنین و چنان نوشتیم هر چند مشتمل بر یك حكم تكلیفى نیست و نمى

بفرماید: كسى كه یك نفر را كشته دیه و خون بهاى هزاران نفر را باید بدهد و یا گناهش 

برابر گناه كسى است كه هزاران نفر را كشته باشد و لیكن در عین حال خالى از تشدید و 

ست، آرى عملى كه از نظر اعتبار به منزله كشتن همه بشر باشد قطعا در بر تهدید هم نی

انگیختن خشم و سخط الهى اثر دارد، حال یا این خشم در دنیا گریبان مرتكب را بگیرد و یا 

 در آخرت . 

و به عبارتى مختصر معناى جمله مورد بحث این است كه از آنجا كه طبع انسان 

شود، و بنى هانه واهى به ارتكاب این ظلم عظیم كشیده مىاین است كه به هر سبب و ب

هائى از ظلم داشتند، لذا برایشان واقعیت قتل نفس را بیان كردیم باشد كه اسرائیل هم سابقه

دست از تجاوزها و اسرافها بردارند، قبال هم پیامبران ما براى آنان آیاتى روشن آورده 

 رافگرى خود ادامه دادند . بودند، ولى آنها همچنان در زمین به اس
 

 اعدام های مجاز: 

 برای قصاص، -1

 برای از میان برداشتن مفسدین فی االرض -2
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انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى االرض فكانما قتل الناس  »اینكه فرمود:

دو نوع قتل نفس را استثناء كرد، یكى قتل به عنوان قصاص  بغیر نفسبا جمله  «،جمیعا

حكم به لزوم چنان قتلى نموده و  «كتب علیكم القصاص فى القتلى، »است كه در آیه شریفه:

و هر نوع قصاصى دیگر نه تنها به منزله قتل همه مردم  قتل به عنوان قصاصفرموده 

است كه در آیه بعدى  م فساد در زمینقتل به جرنیست بلكه مایه حیات جامعه است، و دوم 

انما جزاء الذین یحاربون هللا و رسوله و یسعون فى  »در باره آن سخن گفته، و فرموده:

  !«االرض فسادا ...

 

 چگونگی برابر بودن قتل یک فرد با کل انسانها

كند و با آن زنده است و با یك فرد از انسان از حیث آن حقیقتى كه با خود حمل مى

میرد، حقیقتى است كه در همه افراد یكى است، و فرقى بین بعضى از افراد و كل آن مى

افراد نیست و فرد واحد و افراد بسیار در آن حقیقت واحدند، و الزمه این معنا این است كه 

له كشتن نوع انسان باشد و به عكس زنده كردن یك فرد زنده كردن همه كشتن یك فرد به منز

 كند. انسانها باشد، این آن حقیقتى است كه آیه مورد بحث آنرا افاده مى

 «،جمیعا و من احیاها فكانما احیا الناس »فرموده:و اما جمله بعدى آیه شریفه كه مى

ه و یا زنده كردن یك انسان مرده نیست مراد از زنده كردن یك انسان آفریدن یك انسان زند

بلكه مراد از آن، چیزى است كه در عرف عقال احیاء شمرده شود، عقال وقتى طبیب بیمارى 

دهد و یا شخصى اسیرى را از كند و یا غواص غریقى را از غرق نجات مىرا معالجه مى

گویند حق مى و یا )گویند فالنى فالن شخص را زنده كردسازد، مىدست دشمن رها مى

خداى تعالى نیز در كالم مجیدش از اینگونه تعبیرها دارد، مثال هدایت به  ،(حیات بر او دارد

ا و من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى  »سوى حق را احیاء خوانده و فرموده است:

د او را پس به حكم این آیه كسى كه گمراهى را به سوى ایمان راهنمائى كن «به فى الناس،

 زنده كرده است. 

 (514ص :    5المیزان ج :  سوره مائده   32) مستند: آیه    

 

 

 مجازات  قتل مؤمن  یا انتحار و خودکشی

 

 !جان مؤمن:  جان کل جامعه دینی است

 

تَجَرة  َعن تََراٍض یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَأْكلُوا أَْمَولَُكم بَْینَكم بِاْلبَِطِل إِال أَن تَُكوَن »  -

َ كاَن بُِكْم َرِحیما   نُكْم  َو ال تَْقتُلُوا أَنفُسُكْم  إِنَّ َّللاَّ  ،ّمِ
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ِ یَِسیرا   -  !َو َمن یَْفعَْل ذَِلك ُعْدَونا  َو ظْلما  فَسْوف نُصِلیِه نَارا   َو كاَن ذَِلك َعلى َّللاَّ

 

باطل مخورید،  هان! اى كسانى كه ایمان آوردید، اموال خود را در بین خود به -

مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضایت دهنده و گیرنده و یكدیگر را به قتل 

 ،نرسانید، كه خداى شما مهربان است

و هر كس از در تجاوز و ستم چنین كند به زودى او را در آتشى وصف  -

 !«ناپذیر خواهیم كرد، و این براى خدا آسان است

 

این جمله نهى از این استكه كسى خود را بكشد، و ظاهر  «،و ال تقتلوا انفسكم ...» 

قرار گرفته كه  «...،ال تاكلوا اموالكم بینكم »لیكن وقتى در نظر بگیریم كه پهلوى جمله:

ظاهر آن این است كه همه مؤمنین را یك واحد فرض كرده كه آن واحد داراى مالى است، 

ره به این معنا از آن استفاده شود و كه باید آن را از غیر طریق باطل بخورد، اى بسا كه اشا

تمامى افراد جامعه دینى باشد، و مانند جمله قبل  أنفسحتى داللت كند بر اینكه مراد از كلمه 

همه مؤمنین را فرد واحدى فرض كرده باشد، به طورى كه جان هر فردى جان سایر افراد 

است، در نتیجه در مثل چنین مجتمعى نفس و جان یك فرد هم جان خود او است، و هم جان 

ته، و به این عنایت جمله: سایر افراد، پس چه خودش را بكشد و چه غیر را، خودش را كش

كه به معناى خودكشى  -شوداى است مطلق هم شامل انتحار مىجمله «و ال تقتلوا انفسكم،» 

  .و هم شامل قتل نفس و كشتن غیر -است 

استفاده كرد كه  «،ان هللا كان بكم رحیما »فرماید:و اى بسا بتوان از ذیل آیه كه مى

تر بطورى كه هم شامل كشتن كرده معنایى است عمومى مراد از این قتل نفس كه از آن نهى

غیر شود، و هم شامل انتحار، و هم شامل به خطر انداختن خویش گردد، و خالصه كارى 

كند كه منجر به كشته شدنش گردد، براى اینكه در ذیل آیه نهى نامبرده را به رحمت خدا 

مهربان است، و براى كسى پوشیده  تعلیل كرده و فرموده این كار را مكنید زیرا خدا به شما

نیست كه چنین تعلیلى با مطلق بودن معنا سازگارتر است، و بنا بر این تعلیل، آیه شریفه 

ان هللا  »كند، و همین سازگارى، خود مؤید آن است كه بگوئیم جمله:معنایى وسیع پیدا مى

 ه تنهایى. ب «،و ال تقتلوا انفسكم »تعلیلى است براى جمله: «،كان بكم رحیما

 (506ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   30و  29) مستند: آیه 

 
 

  یکسان بودن مجازات اسالمی در مورد مسلمان و غیر مسلمان
 

أَْهِل اْلكتَِب  َمن یَْعَمْل سوءا  یْجَز بِِه َو ال یِجْد لَهُ ِمن   لَّْیس بِأََمانِیُِّكْم َو ال أََمانىّ »  -

 ِ  ،َوِلیًّا َو ال نَِصیرا  دُوِن َّللاَّ

َو َمن یَْعَمْل ِمَن الصِلَحِت ِمن ذَكٍر أَْو أُنثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َو  -
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 ،ال یُظلَُموَن نَِقیرا  

 

داشتن احترام به درگاه خداوند نه به دلخواه شماست و نه به آرزوى اهل كتاب  -

شود و سواى خدا براى او یار و یاورى مى هر كس گناهى كند بدان كیفر داده

 ،یافت نخواهد شد

و هر كس از زن و مرد كارهاى شایسته كند، به شرطى كه ایمان داشته باشد،  -

 .«بیندشود و حتى به قدر پوسته هسته خرما ستم نمىبه بهشت داخل مى

 

كیفرهاى  مطلق است و به همین جهت هم شامل «،َمن یَْعَمْل سوءا  یجَز بِهِ » جمله 

شود كه شریعت اسالم آن را مقرر كرده، از قبیل قصاص كردن جانى و بریدن دنیوى مى

دست دزد و شالق زدن و سنگسار كردن زانى و امثال آن از احكام سیاسات و غیر 

شود كه خداى تعالى چه در كتابش و چه به زبان و هم شامل كیفرهاى اخروى مى ،سیاسات

 .ده داده استرسول گرامیش آنها را وع

مناسب با مورد آیات كریمه مورد بحث و منطبق با آنها نیز همین بود كه جمله 

مورد بحث را مطلق بیاورد، چون در روایاتى كه در شان نزول این آیات وارد شده، آمده 

است كه: این آیات درباره سرقتى نازل شد كه شخصى مرتكب آن شده بود و آنگاه گناه خود 

اش به پیغمبر دسته و داردى یهودى یا مسلمان انداخته بود، تازه او و را به گردن فر

 یهودى یا مسلمان بى گناه حكم كند .  كردند كه علیه آناصرار مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

نیز مطلق  «،و ال یجد من دون هللا ولیا و ال نصیرا »و باز به همین جهت جمله:

و یا اولى  سلّم و وآلهعلیههللاشده، هم شامل ولى و نصیرهاى دنیوى از قبیل رسول هللا صلى

كنند و نه خویشاوندیش با آن دو وى را شفاعت مىنه فهماند كه شود و در نتیجه مىاالمر مى

كند و رى مىاى دارد و نه احترام اسالم و دین از شالق خوردن او جلوگیآن دو برایش فائده

تواند از فهماند كه در آخرت هیچ كس نمىشود و مىهم شامل ولى و نصیرهاى اخروى مى

 معذب شدن گنهكاران مانع شود مگر افرادى كه آیات بعد شامل آنان است . 

و من یعمل من الصالحات من ذكر او انثى و هو مؤمن فاولئك یدخلون الجنة و ال » 

یفه بیانگر وضع شق دوم است و پاداش كسانى را خاطرنشان این آیه شر «،یظلمون نقیرا

كنند و آن پاداش عبارت است از بهشت، چیزى كه هست خداى سازد كه اعمال صالح مىمى

تعالى در این آیه از یك جهت رسیدن به بهشت را توسعه و تعمیم داده و از سوى دیگر 

 .كندمى فعلیت آن را مقید كرده به قیدى كه آن فعلیت را تضییق

از یك سو شرط كرده كه صاحب عمل صالح اگر بخواهد به پاداش خود یعنى بهشت 

برسد، باید كه داراى ایمان باشد، چون هر چند پاداش در برابر عمل است و لیكن آنكه كافر 

اجر گذارد و هر عمل صالحى بكند آن را حبط و بىاست كفرش براى او عملى باقى نمى

 و لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا »قرآن كریم در جاى دیگر فرموده:نماید، همچنانكه مى

 ! «یعملون
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تا در نتیجه پاداش اخروى و  «،و من یعمل الصالحات »و از سوى دیگر نفرمود:

 »بهشت را منحصر كرده باشد به كسانى كه همه اعمال صالحه را انجام دهند، بلكه فرمود:

 .اى است در وعده به بهشتتوسعهو این خود  «،و من یعمل من الصالحات

بله، از آنجا كه مقام، مقام بیان جزاء است، رعایت این دقت الزم بود، فضل الهى 

كرد كه جزاى خیر آخرت را منحصر در افرادى انگشت شمار نكند نیز همین را اقتضاء مى

صالحه مقدارى اعمال بلكه آن را عمومیت دهد تا شامل حال هر كسى كه ایمان آورد و 

بگردد و آنگاه از راه توبه بنده و یا شفاعت شفیعان، بقیه اعمال صالح را كه او  انجام دهد

همچنانكه در كالم مجیدش  ،انجام نداده و گناهانى را كه مرتكب شده، تدارك و جبران نماید

  .«ان هللا ال یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء »فرموده:

حكم را عمومیت داده تا شامل  «،من ذكر او انثى »آوردن جمله:و از سوى سوم با 

 .  مردان و زنان هر دو بشود و اختصاص به مردان نداشته باشد

اضافه  «،فاولئك یدخلون الجنة »در كار بوده كه دنبال جمله: و چه بسا همین سرّ 

مانند مردان داراى  تا جمله اول داللت كند بر اینكه زنان نیز «،و ال یظلمون نقیرا »كرد كه:

مثوبت و اجرند و جمله دوم بفهماند كه هیچ فرقى بین آن دو از جهت زیادت پاداش و 

فاستجاب »نقصان آن نیست، همچنانكه در جاى دیگر به این حقائق تصریح نموده و فرموده:

 .«لهم ربهم انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض

 (141ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   124و  123) مستند: آیه  
 

 

 امر به رعایت انصاف و عدالت در مجازات متقابل

 

 ،َو إِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُم بِِه  َو لَئن صبْرتْم لَُهَو َخیٌر لِّلصبِرینَ »    -

 

كنید و اگر صبورى اید، عقوبت كنید، نظیر آن عقوبت كه دیدهاگر عقوبت مى -

 ! «كنید همان براى صابران بهتر است

 

و معاقبت غیر، این  .رودو عقاب و معاقبه تنها در مورد عذاب بكار مى عقوبت

است كه دنبال عملى كه او كرد و تو را ناراحت ساخت عملى كنى كه او را ناراحت بسازد 

 كه این معنا با معناى مجازات و مكافات منطبق است. 

بطورى كه از سیاق بر  «،و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم »نكه فرمود:پس ای

اش این است كه مراد از معاقبت، مجازات مشركین آید خطابش به مسلمین است، و الزمهمى

اند كه چرا به به عقابى باشد كه كفار به مسلمانان كرده عوقبتمو كفار باشد، و مراد از جمله 

 اید؟ ، و چرا خدایان ما را رها كردهایدخدا ایمان آورده

اند شود كه اگر خواستید كفار را بخاطر اینكه شما را عقاب كردهو معناى آیه این مى

اند عقابشان كنید عقاب كنید رعایت انصاف را بكنید، و آن گونه كه آنها شما را عقاب كرده
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 !نه بیشتر

این است كه اگر بر تلخى  «،و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین» و معناى جمله 

عقاب كفار بسازید و در مقام تالفى بر نیائید براى شما بهتر است، چون این صبر شما در 

حقیقت ایثار رضاى خدا و اجر و ثواب او بر رضاى خودتان و تشفى قلب خودتان است، در 

خواهد بود، عالوه بر این، گذشت، كار  عمل شما خالص براى وجه كریم خدانتیجه 

 وانمردان است، و آثار جمیلى در پى دارد. ج

 (538ص :    12المیزان ج :  سوره نحل     128تا  126) مستند: آیه   

 

 روایات وارده در باره حکم قصاص و شرایط آن

 

جمله  الحر روایت آورده كه در ذیل  السالمدر تفسیر عیاشى از امام صادق علیه

شود، تنها او را به سختى  بكشد، بخاطر آن برده كشته نمياى را بالحر فرمود: اگر آزاد، برده

گیرند و نیز اگر مردى زنى را كشت و زنند و سپس خون بهاى برده را از او مىمى

 صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بكشند، باید نصف دیه قاتل را به اولیاء او بپردازند.

ایت كرده كه گفت: از آنجناب از السالم روو در كافى از حلبى از امام صادق علیه

فرمود: “ فمن تصدق به فهو كفارة له،” معناى كالم خداى عز و جل پرسیدم، كه مي فرماید: 

یعنى اگر صدقه بدهد، و از قاتل كمتر بگیرد به همان مقدار كه عفو كرده، از گناهانش مي 

 ریزد.

ء، فاتباع شىفمن عفى له من اخیه ” و نیز گفت: از آنجناب از معناى جمله:

پرسیدم، فرمود: سزاوار است كسى كه حقى به گردن كسى “ بالمعروف، و اداء الیه باحسان،

دارد، برادر خود را در فشار نگذارد، با اینكه او به گرفتن دیه مصالحه كرده است و نیز 

ا سزاوار است كسیكه حق مردم به گردن دارد، در اداء آن با اینكه تمكن دارد: امروز و فرد

 نكند و در هنگام دادن با احسان بدهد.

فمن ” فرماید: و نیز گفت: از آنجناب از این جمله پرسیدم: كه خداى عز و جل مى

قبول مي كند و یا فرمود: این در باره كسى است كه دیه “ اعتدى بعد ذلك، فله عذاب ألیم،

آورد و قاتل دبه در مى كند، بعد بكلى عفو مي كند و یا دیه را به مبلغى و یا چیزى صلح مي

 را مي كشد كه كیفرش همان است كه خداى عز و جل فرموده است. 

فرمود: كسى كه خود را عمدا به قتل  السالمدر كتاب فقیه آمده: كه امام صادق علیه

و ال تقتلوا » رساند براى همیشه در آتش جهنم خواهد ماند، چون خداى تعالى فرموده: 

بكم رحیما و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و كان ذلك انفسكم ان هللا كان 

  «على هللا یسیرا .

دهد، كنید معناى آیه را عمومیت مى: روایات به طورى كه مالحظه مىمؤلف

  .بطورى كه شامل به خطر انداختن خود نیز بشود
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از این مساله كه روایت كرده كه در پاسخ  السالمدر كتاب فقیه از امام صادق علیه

اند، فرمود: امام لشگر اسالم در بالد كفر مردى مسلمان را به خیال اینكه كافر است كشته

مسلمان كه كشته شده، یك برده مسلمان  بجاى آنشود، مسلمین وقتى از ماجرا خبر دار مى

 ....«فان كان من قوم عدو لكم »فرماید:كند، این دستور خداى عز و جل است كه مىآزاد مى

اشاره است  به جاى آن: نظیر این روایت را عیاشى آورده و در اینكه فرمود: مؤلف

به اینكه حقیقت آزاد كردن برده، اضافه شدن فردى است به آزادگان مسلمین، بخاطر اینكه 

 است. یك نفر از عدد آنان كاسته شده

كردن بردگان  و چه بسا كه از این نكته استفاده شود كه بطور كلى مصلحت در آزاد

در همه كفارات همین افزوده شدن یك فرد غیر عاصى است به جمعیت مؤمنین، بخاطر كم 

 (دقت بفرمائید .)شدن یك فرد عاصى از آنان

روایت شده كه فرمود: اگر شخصى كه كفاره دو  السالمدر كافى از امام صادق علیه

وز روزه را بخورد، باید دوباره ماه پى در پى روزه به گردن دارد و در بین ماه اول یك ر

همه یك ماه را از نو بگیرد و اگر یك ماه اول را پى در پى گرفت و چند روزى هم از ماه 

دوم گرفت، ولى پیش آمدى برایش شد كه نتوانست ماه دوم را به پایان برساند، آن چند روز 

 كند . را قضا مى

اش ین است كه آنچه به عهدهاند ا: منظور حضرت بطورى كه دیگران هم گفتهمؤلف

استفاده شده  ،كند، این نكته از مساله تتابع و اینكه باید پشت سر هم باشدباقى مانده قضا مى

 .است

و در كافى و تفسیر عیاشى، از آن جناب روایت شده در پاسخ شخصى كه پرسید: 

ه؟ فرمود: اگر او آیا توبه مؤمنى كه مؤمن دیگر را عمدا به قتل رسانده باشد قبول است یا ن

اش قبول نیست و مؤمن و داراى ایمان است كشته باشد توبه ندارد و توبه را به جرم اینكه

اش این است كه از او انتقام اگر از شدت خشم و یا به خاطر چیزى از منافع دنیا بوده، توبه

ه خودش بگیرند و اگر هیچكس نفهمیده كه او قاتل است و در نتیجه كارش به محكمه نكشید

كند به اینكه مقتول آنان را وى كشته، اگر او را عفو رود و اقرار مىمقتول مى نزد ورثه

پردازد و عالوه بر دادن خونبها به ورثه به عنوان توبه كردند و به قتل نرساندند خونبها مى

و شصت  گیردكند و دو ماه پى در پى روزه مىبه درگاه خداى عز و جل یك برده آزاد مى

 .دهدمسكین را طعام مى

 سوره نساء، 92و  30و29 سوره بقره 179و178آیه ) مستند:         

ج :  و 506ص :    4ج :  و   655ص :    1المیزان ج :          

 ( 58ص :    5
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 فصل چهارم    
 

 

 مجازات دزدی

 

 

 حکم مجازات دزدی،  و نحوة  قطع دست دزد

 

نَ َو الساِرُق َو »  - ُ َعِزیٌز  الساِرقَةُ فَاْقطعُوا أَْیِدیَُهَما َجَزاَء بَِما َكسبَا نََكال  ّمِ ِ  َوَّللاَّ َّللاَّ

 ،َحِكیمٌ 

ِحیمٌ  - َ َغفُوٌر رَّ َ یَتُوب َعلَْیِه  ِإنَّ َّللاَّ  ،فََمن تَاب ِمن بَْعِد ظْلِمِه َو أَصلََح فَإِنَّ َّللاَّ

 

این است كه دستشان را  -دزد مرد دزد و زن  -و سزاى كسانى كه دزدى كنند  -

كند تا كیفر عمل او و مجازاتى از ناحیه البته مجرى قانون قطع مى. قطع كنید

خدا باشد، و خدا مقتدرى شكست ناپذیر، و در عین حال حكیم است، و كار به 

 ،كندحكمت مى

پس كسى كه بعد از این ظلمش توبه نموده آنچه را فاسد كرده اصالح كند بداند  -

 .«كند كه خدا آمرزگار رحیم استاش را قبول مىا توبهكه خد

 

شود ها شروع و به سر انگشتان ختم مىبه معناى عضوى است كه از شانه یدكلمه 

و مراد از آن در آیه مورد بحث آنطور كه سنت تفسیر كرده، دست راست است، و قطع ید، 

و قطع به معناى بریدن به  هم با قطع آن از شانه صادق است و هم با قطع قسمتى از آن،

 وسیله آلت قطاع است. 

دست دزد را قطع كنید، در حالى كه  می فرماید:« ،جزاء بما كسبا نكاال من هللا» 

اند، و در حالى كه این این قطع عنوان كیفر داشته باشد، كیفر در برابر عمل زشتى كه كرده

 .بریدن عذابى است از ناحیه خداى تعالى

دهند تا از جرائم خود دست بر عناى عقوبتى است كه به مجرم مىبه م نكالكلمه 

قطع دست دزد نكالى است از خداى تعالى تا  . دارد، و دیگران هم با دیدن آن عبرت بگیرند

شخص عقوبت شده و از گناه خود بر گردد، پس اگر دزدى بعد از دزدیش توبه كند و خود 

كه همین معناى توبه را تثبیت  -دزدى نگردد را اصالح نماید، به طورى كه دیگر پیرامون

گردد براى اینكه پذیرد و مغفرت و رحمتش به وى بر مىاش را مىخداى تعالى توبه -كندمى

ما یفعل هللا بعذابكم ان شكرتم و » خداى تعالى غفور و رحیم است، همچنانكه خودش فرموده:
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 .«آمنتم، و كان هللا شاكرا علیما

عنى در مساله بریدن دست دزد، مطالب بسیار دیگرى هست كه در آیه مورد بحث ی

 مربوط به فقه است و باید آنها را در كتب فقهى دید. 

 

  روایات وارده درباره مجازات دزد

در كافى به سند خود از عمرو بن عثمان بن عبید هللا مدائنى از امام ابى الحسن 

از قول خداى عز و جل پرسید كه السالم روایت كرده كه شخصى از آن جناب علیه رضا

 «،انما جزاء الذین یحاربون هللا و رسوله و یسعون فى االرض فسادا ان یقتلوا ... »فرموده:

كه آن چه عملى است كه هر كس مرتكب شود مستوجب یكى از این چهار مجازات 

مین امام فرمود: اینكه با خدا و رسولش محاربه كند و در گستردن فساد در ز گردد؟ مى

 . شودبكوشد و مثال كسى را به قتل برساند كه به همان جرم كشته مى

شود، و اگر مال و اگر هم بكشد و هم مالى را برباید، هم كشته و هم بدار آویخته مى

گردد، و اگر شمشیر را بدزدد ولى كسى را نكشد تنها دست و پایش بطور خالف قطع مى

و فساد را هم در زمین بگستراند ولى نه كسى را بكشد و به محاربه خدا و رسول برخیزد 

شود؟ و عرضه داشتم: چگونه تبعید مى .شودبكشد و نه مالى را بدزدد، از آن شهر تبعید مى

حد و اندازه تبعید چیست؟ فرمود: از آن شهرى كه در آن شهر دست به چنین كارهائى زده 

ند كه این شخص به جرم فساد نویسشود، و به اهل آن شهر مىبه شهرى دیگر تبعید مى

انگیزى از فالن شهر بدینجا تبعید شده، با او مجالست و معامله نكنید و به او زن ندهید و با 

كنند، او هم سفره نشوید و در نوشیدنیها با او شركت مكنید، اینكار را به مدت یكسال با او مى

هل آن شهر همین اگر در بین سال خودش از آن شهر به شهرى دیگر رفت باز به ا

نویسند تا یك سالش تمام شود، پرسیدم: اگر به طرف سرزمین شرك حركت ها را مىسفارش

كرد تا در آنجا سكونت كند چطور؟ فرمود: اگر چنین كرد باید مسلمانان با اهل آن شهر قتال 

 كنند. 

 : این روایت را شیخ در تهذیب و عیاشى در تفسیرش از ابى اسحاق مدائنى ازمؤلف

بسیار نقل شده  السالماند، و روایات در این معانى از ائمه اهل بیت علیهمآن جناب نقل كرده

و همچنین به چند طریق از طرق اهل سنت روایت شده، و در بعضى از روایات آنان آمده 

كه امام مسلمین مختار است در اینكه او را بكشد و یا بدار بزند و یا دست و پایش را بر 

ور خالف قطع كند، و یا اینكه تبعیدش كند، و نظیر این مطلب مطلبى است كه عكس و بط

در بعضى از روایات شیعه نیز نقل شده كه اختیار با امام است، نظیر روایتى كه كافى آنرا 

نقل كرده كه در تفسیر آیه مورد  السالمبا ذكر سند از جمیل بن دراج از امام صادق علیه

: از این حدودى كه خداى تعالى در باره محارب معین كرده بحث از آن جناب پرسیدم

كدامش باید اجرا شود؟ فرمود: اختیار و تشخیص اینكه كدام اجرا شود با امام است، اگر 

آویزد، و اگر كند، و اگر خواست بدار مىكند، و اگر خواست تبعید مىخواست قطع مى
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كند؟ فرمود: به یك شهر دیگر و مى رساند، عرضه داشتم به كجا تبعیدخواست به قتل مى

 دو نفر را از كوفه به بصره تبعید كردند.  السالماضافه كردند كه على علیه

این بحث مفصل است، كه تمام آن در كتب فقهى ایراد شده، چیزى كه هست آیه 

شریفه خالى از اشعار به ترتیب در بین حدود نیست، اشعار دارد بر اینكه چهار حد نامبرده 

شود، اگر جرم كوچك است، در عرض یكدیگر نیستند بلكه طبق مراتب فساد مترتب مى

دار، و اگر باز هم بزرگتر است  قطع، و اگر بزرگ است نفى و اگر بزرگتر است چوبه

قتل، چون تردید بین قتل و دار و قطع و نفى چهار كیفر برابر و همسنگ یكدیگر نیستند، 

 .اى عقلى است بر بودن ترتیب بین آنهاد و این خود قرینهبلكه از حیث شدت و ضعف مختلفن

همچنانكه ظاهر آیه شریفه این است كه حدود نامبرده در آیه حدود، محاربه و فساد 

است، پس كسى كه شمشیر بكشد و سعى در گستردن فساد بكند و كسى را بكشد، بدین جهت 

كه از قاتل قصاص بگیرند تا شود كه هم محارب است و هم مفسد، نه بدین جهت كشته مى

در نتیجه اگر اولیاى خون، قاتل را ببخشند یعنى از كشتن او صرفنظر نموده به گرفتن 

بها راضى شوند، قصاص ساقط شود، چنین نیست یعنى اگر اولیاى خون، قاتل را خون

از  ببخشند، باز باید كشته شود، همچنانكه عیاشى این معنا را در تفسیرش از محمد بن مسلم

السالم نقل كرده و در آن نقل آمده كه ابو عبیده به آن حضرت عرضه داشت: امام باقر علیه

اصلحك هللا بفرمائید اگر اولیاى مقتول او را عفو كنند باز هم كشته شود؟ امام باقر 

 فرمود: اگر هم او را عفو كنند باز امام باید او را به قتل برساند، براى اینكه او السالمعلیه

محارب است، هر چند كه قاتل و سارق هم هست، مجددا ابو عبیده پرسید: حال اگر اولیاى 

توانند چنین كنند؟ فرمودند: باید بها بگیرند و سپس رهایش كنند مىمقتول بخواهند از او خون

 كشته شود. 

 از «،و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما ... »و در كتاب برهان در ذیل آیه شریفه:

تهذیب روایت آورده كه مؤلف آن یعنى شیخ  علیه الرحمه به سند خود از ابى ابراهیم روایت 

كنند، ولى انگشت ابهام و كف دستش را قطع اند كه گفت: دست دزد را قطع مىكرده

 .گذارند تا با آن راه برودكنند، ولى پاشنه پایش را باقى مىكنند و پایش را قطع مىنمى

به سند خود از محمد بن مسلم روایت آورده كه گفت: خدمت امام  و نیز در تهذیب

عرضه داشتم: دست دزد را براى چه مقدار مال قطع باید كرد؟ فرمود:  السالمصادق علیه

گوید: عرضه داشتم: براى دو درهم چطور؟ فرمود براى یك براى یك چهارم دینار، مى

گوید: شد، دو درهم یا بیشتر و یا كمتر، مىچهارم دینار تا ببینى قیمت دینار چند درهم با

عرضه داشتم: بفرمائید كسى كه كمتر از یك چهارم دینار بدزدد مگر دزد نیست و نام دزد 

دزدد نزد خدا سارق هست؟ فرمود: هر كس بر او صادق نیست؟ و آیا او در آن حال كه مى

داده عنوان سارق بر  از مسلمانى چیزى را بدزدد كه صاحبش آنرا در محفظه و حرز جاى

آید، ولى دستش در كمتر از یك چهارم او صادق هست و نزد خدا نیز سارق به حساب مى

شود، قطع دست تنها مربوط به یك ربع دینار و بیشتر است، و اگر بنا باشد دینار قطع نمى

ى گذرد كه عموم مردم بكه براى كمتر از ربع دینار هم دست دزد را قطع كنند، چیزى نمى
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 شوند . دست مى

از اینكه فرمود: اگر قرار باشد دست دزد در كمتر از  السالم: منظور امام علیهمؤلف

یك چهارم قطع شود ... این است كه در حكم بریدن دست دزد از ناحیه خداى تعالى تخفیفى 

شده، و خداى تعالى به امت اسالم و به بندگانش ترحم فرموده، و این معنا یعنى اختصاص 

حكم قطع به سرقت یك ربع دینار و یا بیشتر، از بعضى طرق اهل سنت نیز روایت شده، 

مثال در صحیح بخارى و صحیح مسلم با ذكر سند از عایشه روایت آمده كه گفت: رسول 

 .شودفرموده: دست دزد تنها در یك ربع دینار و بیشتر قطع مى وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

روایت شده كه فرمود: وقتى  السالمسماعه از امام صادق علیه در تفسیر عیاشى از 

دزد دستگیر شد و وسط كف دستش قطع شد، اگر دوباره دزدى كند پایش نیز از وسط قدم 

گردد، و در صورتى كه شود، و اگر بار سوم باز دزدى كرد به حبس ابد محكوم مىقطع مى

  شود.در آن زندان نیز مرتكب دزدى شد، كشته مى

السالم از مردى سؤال و در همان كتاب از زراره نقل كرده كه از امام ابى جعفرعلیه

 قطع شده و باز دزدى كرده، و در نوبت دوم پاى چپش كرده كه دست راستش به جرم دزدى

قطع شده و براى بار سوم مرتكب دزدى شده چه باید كرد؟ حضرت فرمود: امیر المؤمنین 

كنم از اینكه او را من از پروردگارم حیا مىفرمود: كرد و مىچنین كسى را حبس ابد مى

طورى بى دست كنم كه نتواند خود را بشوید و نظیف كند و آن چنان بى پا كنم كه نتواند به 

 .سوى قضاى حاجتش برود

برید، و خواست دستى را قطع كند از پائین مفصل مىآنگاه فرمود: بدین جهت هر گاه مى

و ، كردخواست پاى دزدى را قطع نماید، از پائین كعب بلندى پشت قدم قطع مىمىآنگاه كه 

 .داد كه حاكم نباید از حدود غافل بماندبارها تذكر مى

 

كه بسیار او را دوست  -یكى از شاگردان ابن ابى داود  -و در همان كتاب از زرقان 

گشت، دیدم كه معتصم بر مى داشت روایت آمده كه او گفت: روزى ابن ابى داود از كاخمى

اى دیدم كه افسرده و غمگین است، پرسیدم علت اندوه تو چیست؟ گفت: من امروز صحنه

گوید بدو گفتم مگر دیدم مىداشتم بیست سال قبل مرده بودم، و این صحنه را نمىدوست مى

 اى كه آن مرد سیاه چهرهكنى؟ گفت براى صحنهچه شده؟ و براى چه آرزوى مرگ مى

ر حضور امیر المؤمنین د امروز یعنى ابو جعفر پسر على بن موسى الرضا علیهماالسالم

گوید به او گفتم: چگونه بوده است آن جریان؟ گفت سارقى علیه معتصم به وجود آورد، مى

خود اقرار به سرقت كرده، از خلیفه درخواست كرد او را با اقامه حد پاك كند، خلیفه فقها را 

گرد آورد، در حالى كه ابو جعفر محمد بن على را نیز احضار كرده بود،  در مجلس خود

گوید: از میان آن جمع من گفتم آنگاه از ما پرسید كه دست دزد را از كجا باید قطع كرد؟ مى

مسحوا فاباید از مچ دست قطع شود، به دلیل اینكه خداى تعالى در مساله تیمم فرموده: 

اى از فقهاى انیم كه در تیمم حد دست همان مچ دست است، عدهدبوجوهكم و ایدیكم و ما مى

 حاضر نیز در این فتوا با من اتفاق كردند. 
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اى دیگر گفتند: نه، این درست نیست بلكه باید از مرفق قطع شود خلیفه پرسید: عده

دلیل بر این فتوا چیست؟ گفتند: دلیلش این است كه خداى تعالى در مساله وضو حد دست را 

 .فق قرار داده و فرموده: و ایدیكم الى المرافقمر

ابن ابى داود آنگاه گفت: خلیفه رو كرد به محمد بن على و گفت: تو در این مساله 

دهى اى أبا جعفر؟ محمد بن على در پاسخ گفت: اى امیر المؤمنین این آقایان چه نظر مى

خواهم آنها را واگذار، مى خلیفه گفت سخنان -یعنى جواب سؤال تو را دادند  -سخن گفتند 

بدانم فتواى تو چیست؟ محمد بن على گفت یا امیر المؤمنین مرا از نظر دادن معفو بدار، 

اى كه دارى به من بگو، محمد بن على گفت: دهم نظریهخلیفه گفت تو را به خدا سوگند مى

از فقها خطا دهى نظر من این است كه این دو دسته حال كه مرا به خداى تعالى سوگند مى

رفتند، و سنت را در این مساله تشخیص ندادند، براى اینكه قطع دست دزد باید از بند اصول 

انگشتان باشد و كف دست باید باقى بماند، خلیفه پرسید: دلیل بر این فتوایت چیست؟ محمد 

جود است كه فرموده سجده س وسلّموآلهعلیههللابن على گفت: دلیلش گفتار رسول خدا صلى

دو زانو،  - 5و  4دو دست،  - 3و  2صورت،  - 1 :باید بر هفت عضو بدن صورت بگیرد

دو پا، و اگر دست دزد را از مچ قطع كنند، و یا از مرفق ببرند دیگر دستى برایش  - 7و  6

و ان المساجد هلل، محل سجده همه از  »ماند تا با آن سجده كند، خداى تعالى هم فرموده:نمى

فال  »شود از آن خدا است،یعنى این اعضاى هفتگانه كه بر آن سجده مى «ت،آن خدا اس

 .شودو چیزى كه از آن خدا باشد قطع نمى «،تدعوا مع هللا احدا

معتصم از این فتوا و این استدالل تعجب كرد، و خوشش آمد، دستور داد دست آن 

ابن ابى داود گفت: وقتى  .دزد را از بیخ انگشتان قطع كنند، و كف دستش را باقى بگذارند

محمد بن على این نظریه را داد و معتصم بر طبق آن عمل كرد قیامت من بپاخاست و آرزو 

 كردم كه كاش اصال زنده نبودم. 

گوید: ابن ابى داود گفت: بعد از سه روز به حضور معتصم رفتم ابن ابى زرقان مى

رسد ست و من آنچه به عقلم مىو گفتم: خیر خواهى براى امیر المؤمنین بر من واجب ا

كنم هر چند كه با دادن این پیشنهاد به آتش دوزخ روم، معتصم پرسید: پیشنهاد تو پیشنهاد مى

چیست؟ گفتم این درست نیست و به صالح سلطنت تو نبود كه به خاطر پیش آمدى كه كرده 

را جمع بكنى و امرى از امور دین كه بر تو مشكل شده و همه فقها و علماى رعیت خود 

آنگاه مساله خود را مطرح كنى، و از آنها نظریه بخواهى، در حالى كه همه فرزندان امیر 

المؤمنین و امراى لشگرش و وزرایش و دفتردارانش همه ناظر جریانند و آنچه واقع شود به 

رسانند، آن وقت نظریه تمامى فقها و علماى رعیت خود گوش مردم كه پشت در دربارند مى

رها كند و سخن مردى را بپذیرد كه جمعیت اندكى از این امت قائل به امامت اویند، و را 

كند كه او سزاوارتر از امیر المؤمنین به مقام خالفت است، مع ذلك به حكم او حكم ادعا مى

گوید وقتى سخنم به اینجا رسید، رنگ كند و حكم همه فقها را ترك گوید؟! ابن ابى داود مى

ین تغییر كرد، و متوجه هشدارى كه من دادم شد، و گفت خدا در برابر این امیر المؤمن

 خیرخواهیت خیرت دهد. 
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گوید روز چهارم دستور داد به فالنى كه یكى از دفترداران وزرایش بود به اینكه مى

محمد بن على را به منزلش دعوت كند و او وى را دعوت كرد ولى او دعوت وى را 

كنم كاتب گفت من تو را دانید من در مجالس شما شركت نمىمى و گفت شما كه نپذیرفت

كنم كه در منزلم طعامى میل كنى، و با قدم مباركت منزل مرا تبرك سازى و در دعوت مى

آخر گفت دعوت از ناحیه فالن بن فالن است، كه از وزراى خلیفه است ناگزیر محمد بن 

درد مسمومیت را احساس نموده و  على به خانه آن وزیر رفت، همین كه طعامى خورد

دستور داد كه مركبش را بیاورند، صاحب خانه در خواست كرد بیشتر بماند، او گفت بیرون 

رفتن من براى تو بهتر است محمد بن على آن روز و آن شب را با آن وضع بسر برد تا از 

 دنیا رخت به دیگر سراى برد. 

اند، و اگر ما همه روایت را با نقل كرده : این داستان را به غیر این طریق نیزمؤلف

اینكه طوالنى بود نقل كردیم، و نیز روایات قبلى را با اینكه مضمون مجموع آنها مكرر بود 

توانست هائى قرآنى بود و خواننده مىآوردیم، براى این بود كه این روایات مشتمل بر بحث

 براى فهم آیات از آنها كمك بگیرد . 

 ( 537ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    39و  38) مستند: آیه  
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 فصل پنجم

 

 

 مجازات زناکاری
 
 

 حکم مجازات زن و مرد زناکار
 

نكْم  فَإِن شِهدُوا »  - َو الَّتى یَأْتِیَن اْلفَِحشةَ ِمن نِّسائكْم فَاستَشِهدُوا َعلَْیِهنَّ أَْربَعَة  ّمِ

ُ لَُهنَّ سبِیال  فَأَْمِسُكوُهنَّ فى   ،اْلبُیُوِت َحتى یَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوت أَْو یْجعََل َّللاَّ

َ كاَن  - َو الَّذَاِن یَأْتِیَنَِها ِمنكْم فَئَاذُوُهَما  فَإِن تَابَا َو أَصلََحا فَأَْعِرضوا َعْنُهَما  إِنَّ َّللاَّ

ِحیما   ابا  رَّ  ،تَوَّ

 

شوند، علیه آنان چهار  -زنا  -و از زنان شما كسانى كه مرتكب عملى شنیع  -

ها زندانى شاهد بگیرید، پس اگر شهود شهادت دادند باید ایشان را در خانه

 ،كنید، تا مرگشان فرا رسد و آنان را بگیرد و یا خدا راهى برایشان پدید آورد

و آن مرد و زنى كه این عمل شنیع را مرتكب شوند شكنجه دهید، اگر توبه  -

ند دست از آنان بدارید، كه خدا توبه پذیر مهربان كردند و به صالح آمد

 .«است

 

به معناى طریقه شنیعه است، ولى استعمالش در عمل شنیع زنا شایع  )فحش(فاحشه 

 -لواط و یا هم بر آن و هم بر عمل مساحقه  شده است، و در قرآن كریم در آیه زیر بر

الفاحشة ما سبقكم بها من احد من انكم لتاتون : » اطالق شده است -بازى زنان همجنس

  «العالمین.

اند: مراد از فاحشه در آیه مورد بحث و ظاهرا و بطورى كه بیشتر مفسرین گفته

وقتى  وسلّموآله علیههللااند كه رسول خدا صلىباشد، مفسرین روایتى هم نقل كرده زناعمل 

اه عالج و سبیلى است كه خداى در اول سوره نور نازل شد فرمود: این همان ر تازیانهآیه 

 .اش را داده استتعالى در آیه پانزده سوره نساء وعده

شاهد این ظهور، ظهور دیگرى است در آیه و آن این است كه از لحن آیه شریفه 

او یجعل هللا  »فرماید:شود چون مىشود كه حكمش دائمى نیست و بزودى نسخ مىفهمیده مى

و هیچ دلیلى نقل نشده كه گفته باشد این  «،جى برایشان قرار دهدو یا خدا راه عال -لهن سبیال
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جارى شد، و سپس بحدى و حكمى دیگر نسخ شده است  مساحقهحد چند صباحى در مورد 

 »نازل شده است، و از جمله: زناشود آیه شریفه همانطور كه گفتیم در باره پس معلوم مى

 باید از مردان باشد.آید كه عدد نامبرده بر مى «،اربعة منكم ...

 

 مجازات فقط بعد از اقامه شهادت شهود 

در این جمله مساله حبس كردن دائمى زن  «،فان شهدوا فامسكوهن فى البیوت ...» 

مورد بحث را مترتب كرده بر شهادت دادن شهود، نه بر أصل وقوع عمل زشت، و خالصه 

شود كه چهار شاهد بر صدور ر مىكالم اینكه، تنها وقتى حكم حبس أبد از ناحیه حاكم صاد

شود، هر چند عمل فاحشه از زن شهادت دهد، و اگر شهود شهادت ندهند حكم صادر نمى

هاى خداى سبحان بر امت اسالم حاكم یقین به صدور آن داشته باشد، و این خود یكى از منت

 است، كه نسبت به او عفو و اغماض اعمال فرموده است . 

 

 ن شوهردار نوع مجازات زنای ز

و حكم نامبرده حبس دائمى است، به قرینه اینكه نهایت مدت حبس را مرگ زن 

چیزى كه هست  «تا مرگ ایشان را دریابد، -حتى یتوفیهن الموت »قرار داده، و فرموده:

ها نگه بدارید تا مرگشان تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلكه فرمود آنها را در خانه

فرا رسد، این نیز دلیل روشنى است بر اینكه خواسته است كار را بر مسلمانان آسان بگیرد، 

اتى و یا خدا راه نج ،تا مرگشان برسد »و از سخت گیرى اغماض كند، و اینكه فرمود:

یا  )منظور نجات از حبس ابد است، و در اینكه تردید كرد، و فرمود: «،برایشان مقرر بدارد

اى است به اینكه امید آن هست كه حكم حبس ابد نسخ شود، همچنانكه اشاره (آن و یا این

 ضروریاتهمینطور هم شد، براى اینكه حكم تازیانه حكم حبس ابد را نسخ كرد، و این از 

نازل  وسلّموآلهعلیههللاجارى در باره زناكاران در اواخر عمر رسول خدا صلى است كه حكم

شد، و بعد از رحلت آن جناب در بین مسلمانان جارى گردید، و مساله زندانى كردن بعد از 

 رحلت آنجناب اصال مورد عمل واقع نشد. 

نیست در  پس آیه شریفه بفرضى كه داللت كند بر حكم زنان زناكار، هیچ تردیدى

 .شده است به وسیله آیه تازیانه نسخاین كه 

 

 شکنجه برای زن و مرد زناکار، و حبس در خانه برای زن

 .این دو آیه از نظر مضمون متناسب با همند« ،و اللذان یاتیانها منكم فاذوهما »

چون زمینه هر دو آیه بیان حكم زنا است، و بنا بر این آیه دوم متمم حكم در آیه اول است، 

آیه اول تنها حكم زنان زناكار را متعرض شده، و آیه دوم حكم زن و مرد هر دو را بیان 
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، پس در نتیجه از مجموع دو آیه حكم شكنجه دادنكند، و آن عبارت است از ایذاء یعنى مى

زنند، و شود، و آن این است كه هر دو را كتك مىمرد زناكار و زن زناكار با هم استفاده مى

 كنند. ن زناكار را در خانه حبس مىخصوص ز

 

 رفع حد شکنجه با توبه،  و ادامه حبس زن در خانه

اگر توبه كردند و به صالح گرائیدند دست  »فرماید:لیكن این معنا با آیه بعد كه مى

فرمود: زن را تا ابد سازگار نیست، براى اینكه در آیه مورد بحث مى «،از آندو بردارید ...

فرماید: اگر توبه كردند رهاشان كنید، بناچار باید گفت: كنید، و این آیه مىدر خانه حبس 

منظور از دست برداشتن از آندو، دست بردارى از كتك و شكنجه آندو است، نه از حبس كه 

  حبس به حال خود باقى است.

 

البته با در نظر  -و آنچه سزاوار و صحیح است كه در باره معناى آیه گفته شود

كند و قرائنى كه گفتار دو آیه محفوف به ظاهرى كه از دو آیه به ذهن خطور مىداشتن 

و خدا داناتر  -هائى كه در معنا كردن مفسرین بودآنهاست، و نیز با در نظر گرفتن اشكال

است، به دلیل اینكه در آیه  حكم زناى زنان شوهرداراین است كه آیه شریفه متضمن  -است

 برده است.  شریفه تنها نام زنان را

چرا  «،من زوجاتكم »فرمود:خواهى گفت: اگر منظور این بوده باشد باید مى

شایع است، همسران بر معناى  نساء جوابش این است كه اطالق كلمه «،من نساءكم »فرمود:

 نساءكمآنهم مخصوصا در جائى كه این كلمه اضافه شود به ضمیر مردان، و به صورت 

مهریه  -و آتوا النساء صدقاتهن »اطالق گردد، تا چه رسد به جائى كه اضافه نشود مثل آیه:

من » است، و نیز مانند آیه: همسراندانیم منظور از زنان همان كه مى «،زنان را بپردازید

كه معلوم است  «،ایداز آنان زنانتان كه با آنها نزدیكى كرده -نساءكم الالتى دخلتم بهن

 .باشدمى همسرانمنظور 

 

 تبدیل حکم بازداشت ابد درخانه با حکم سنگسار

ها تحت و بنابر این حكم اولى و موقت اینگونه زنان این است كه آنان را در خانه

نظر بگیرند، و سپس این حكم مبدل شد به حكم سنگسار، و این نسخ آیه قرآن به وسیله سنت 

اى كه بظاهرش حكمى دائمى را آیه و روایت نیست، چون نسخ عبارت است از اینكه

اى دیگر نسخ گردد، و مساله مورد بحث ما چنین نیست، زیرا آیه متضمن است به وسیله آیه

حبس ابد در خانه ظهورى در دائمى بودن حكمش كه ندارد هیچ، بلكه ظهور در این دارد كه 

و  «،لهن سبیالاو یجعل هللا  »شود، چون فرموده:بزودى حكمش مبدل به حكمى دیگر مى

شود، این تعبیر ظهور در این دارد كه حكم حبس ابد زنان بزودى به حكمى دیگر مبدل مى
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حال اگر كسى بخواهد این تبدیل حكم را نسخ بنامد عیبى ندارد ولى نباید آن را نسخ آیه قرآن 

مش به وسیله روایت شمرد، چون خود آیه قرآن در اینجا اشعار دارد بر اینكه به زودى حك

وسلّم هم در آن روایت خواسته است آیه قرآن وآلهعلیههللاصلى شود، پیامبر اكرمبرداشته مى

 را بیان كند. 
 

 مجازات زنای زن و مرد مجرد

زناى مرد بى زن، و زن بى است، یعنى  زناى بدون احصانو آیه دوم متضمن حكم 

این شكنجه حبس و آن حكم عبارت است از ایذاء و شكنجه، حال چه اینكه مراد از  شوهر،

اینها، و این آیه بنا بر این به  باشد و چه زدن با لنگه كفش، یا سرزنش با زبان، و یا غیر

گوید آیه شریفه متضمن حكم وسیله آیه تازیانه سوره نور نسخ شده، و اما روایاتى كه مى

ایاتى است آحاد و عالوه بر این هم مرسل است یعنى سند ندارد و هم دختران بكر است رو

 و خدا داناتر است.  -انداهل فن آنها را به خاطر مرسل بودن ضعیف دانسته

اگر توبه كردند و به صالح آمدند دست  -فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما »  -

 .«از آنان بدارید، كه خدا توبه پذیر مهربان است

اصالح، براى این بود كه بفهماند وقتى توبه حقیقى و داراى ه را مقید كرد باگر توبه 

شود كه باعث اصالح آدمى گردد، و توبه نه تنها بلفظ و لقلقه زبان توبه واقعى محتوى مى

نیست بلكه به حالت انفعالى كه دوام نیابد و فاسدى را اصالح نكند، نیز توبه واقعى تحقق 

 .یابدنمى

 (369ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   16و  15یه ) مستند: آ 

 

 نحوه مجازات مرتکبان و مفتریان زنا
 

معنایش این است كه این سوره را ما نازل كردیم، و « سورة انزلناها و فرضناها،» 

عمل به آن احكامى كه در آن است واجب نمودیم، پس اگر آن حكم ایجابى باشد، عمل به آن 

بیاورند، و اگر تحریمى باشد عمل به آن این است كه ترك كنند و از آن این است كه آن را 

 ، به شرح زیر:اجتناب نمایند
 

 صد تازیانه برای زن زناکار و مرد زناکار

 

نُهَما ِمائَةَ َجْلدَةٍ  َو ال تَأُْخْذكم بِهَما َرأْفَةٌ فى »  - انى فَاْجِلدُوا كلَّ َواِحٍد ّمِ انِیَةُ َو الزَّ الزَّ

َن اْلُمْؤِمنِینَ ِدیِن  ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر  َو ْلیَشَهْد َعذَابُهَما طائفَةٌ ّمِ ِ إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ  ،َّللاَّ

 

باید شما مؤمنان هر یك از زنان و مردان زناكار را به صد تازیانه مجازات و  -
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اگر به  تنبیه كنید و هرگز در باره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید

خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدكاران را جمعى از مؤمنان 

 .«مشاهده كنند

 

 .به معناى جماع بدون عقد یا بدون شبه عقد یا بدون خرید كنیز است زناكلمه 

 

 نوع مجازات و حد آن

ده، مراد مرد و زنى است كه این عمل شنیع از آن دو سر ز  «...،الزانیة و الزانى» 

بزنند، و صد تازیانه حد زنا است به نص این آیه  صد تازیانهكه باید به هر یك از آن دو 

زناكاران محصن شریفه، چیزى كه هست در چند صورت تخصیص خورده، اول اینكه 

، یعنى مرد زناكار داراى همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته باشد، یا یكى از باشند

این دو محصن باشد كه در این صورت هر كس كه محصن است باید سنگسار شود، دوم 

 .باشدكه اگر برده باشند حد زناى آنان نصف حد زناى آزاد مى برده نباشنداینكه 

ناكار را جلوتر از مرد زناكار ذكر كرده، اند: اگر زن زبعضى از مفسرین گفته

تر است و نیز براى این بوده كه شهوت تر و زشتبراى این بوده كه این عمل از زنان شنیع

 در زنان قویتر و بیشتر است. 

 

 عامل اجرای حد

و خطاب در آیه متوجه به عموم مسلمین است، در نتیجه زدن تازیانه كار كسى 

 .نان است، كه یا پیغمبر است و یا امام، و یا نایب اماماست كه متولى امور مسلما

 

 نهی از دلسوزی و سهل انگاری در اجرای حکم الهی

این نهى كه از رأفت شده از قبیل نهى از  « ،و ال تاخذكم بهما رأفة فى دین هللا ...» 

مسبب است به نهى از سبب، چون رقت كردن به حال كسى كه مستحق عذاب است باعث 

و در نتیجه نسبت به او تخفیف دهند، و یا به كلى د، د كه در عذاب كردن او تساهل شوشومى

تا جمله  فى دین هللااجراى حدود را تعطیل كنند، و به همین جهت كالم را مقید كرد به قید 

 .انگارى در دین خدا و شریعت او شده استچنین معنا دهد كه در حالتى كه این سهل

همان حكم خدا است، یعنى رأفت، شما  دین هللااند: مراد از بعضى از مفسرین گفته

 .را در اجراى حكم خدا و اقامه حد او نگیرد

یعنى اگر شما چنین و چنان هستید در  «،ان كنتم تؤمنون باهلل و الیوم اآلخر» 

 این خود تاكید در نهى است. .اجراى حكم خدا دچار رأفت نشوید
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 رای حد شرط حضور جماعت شاهد و ناظر اج

یعنى و باید جماعتى از مؤمنین ناظر و   «،و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» 

 .شاهد این اجراى حد باشند، تا آنان نیز عبرت گیرند و نزدیك عمل فحشاء نشوند

 

 شرایط ازدواج زن زناکار و مرد زناکار

 

انِیَةُ ال یَنِكُحَها إِال َزاٍن أَْو ُمشِرٌك  َو  » - انى ال یَنِكُح إِال َزانِیَة  أَْو ُمشِرَكة  َو الزَّ الزَّ

َم ذَِلك َعلى اْلُمْؤِمنِینَ   ،ُحّرِ

مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نكند و زن زناكار هم جز با مرد  -

 .«دان مؤمن حرام استزانى و مشرك نكاح نخواهد كرد و این كار بر مر

 

ظاهر آیه و مخصوصا با در نظر گرفتن سیاق ذیل آن، كه مرتبط با صدر آن است، 

است، هر چند كه از  حكمى تشریعى تحریمىرساند كه: آیه شریفه در مقام بیان چنین مى

دهد، چون مراد از این خبر تاكید در نهى اى خبر مىآید كه از مسالهظاهر صدر آن بر مى

شود، و این گونه امر و نهى مؤكد مى چون امر و نهى وقتى به صورت خبر بیان شود است،

 .تعبیرها زیاد است

این است  السالمو حاصل معناى آیه با كمك روایات وارده از طرق اهل بیت علیهم

كه: زناكار وقتى زناى او شهرت پیدا كرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه 

گر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، باید یا با زن زناكار كردنش نشد، دی

ازدواج كند و یا با زن مشرك، و همچنین زن زناكار اگر زنایش شهرت یافت، و حد هم بر 

شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و اش آشكار نگشت، دیگر حرام مىاو جارى شد ولى توبه

 اكار ازدواج كند. پاك، باید با مردى مشرك، یا زن

اى است محكم و باقى بر احكام خود كه نسخ نشده و احتیاج به تاویل پس این آیه، آیه

اند به صورت اقامه حد و ظهور توبه، ممكن هم ندارد، و اگر در روایات حكم را مقید كرده

یه شریفه است این قید را از سیاق آیه نیز استفاده كرد، براى اینكه حكم به تحریم نكاح، در آ

بعد از امر به اقامه حد است، و همین بعد واقع شدن ظهور در این دارد كه مراد از زانى و 

است و همچنین اطالق زانى و زانیه ظهور در كسانى دارد  زانى و زانیه حد خوردهزانیه، 

توبه نصوح ، و شمول این اطالق به كسانى كه دهندهنوز به این عمل شنیع خود ادامه مىكه 

 .، از دأب و ادب قرآن كریم بعید استانددهكر
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 مجازات افترا زنندگان به زنان شوهردار و عفیف

 

َو الَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحصنَِت ثمَّ لَْم یَأْتُوا بِأَْربَعَِة شَهدَاَء فَاْجِلدُوُهْم ثََمنِیَن َجْلدَة  َو ال »  -

 ،ُهُم اْلفَِسقُونَ تَْقبَلُوا لُهْم شَهدَة  أَبَدا   َو أُولَئك 

ِحیمٌ   - َ َغفُوٌر رَّ  ،إِال الَِّذیَن تَابُوا ِمن بَْعِد ذَِلك َو أَصلَُحوا فَإِنَّ َّللاَّ

 

و آنان كه به زنان با عفت نسبت زنا بدهند آنگاه چهار شاهد عادل بر ادعاى  -

خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه كیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را 

 ،یرید كه مردمى فاسق و نادرستندنپذ

مگر آنهائى كه بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه كردند و در مقام  -

 .«اصالح خود بر آمدند در این صورت خدا آمرزنده و مهربان است

 

نسبت زنا دادن به زن محصنه و عفیفه است  رمىآید كه مراد از سیاق آیه بر مىاز 

اقامه این شهود است براى اثبات  اند،كه ناظر و گواه زنا بوده شاهدچهار و مراد از آوردن 

 است. نسبتى كه داده

و در این آیه خداى تعالى دستور داده در صورتى كه نسبت دهنده چهار شاهد نیاورد 

او نیز  فسقو در ضمن حكم به  ،و از آن به بعد شهادت او را نپذیرند ،او را تازیانه بزنند

 .كرده است

 چهار شاهددهند و ناى آیه این است كه كسانى كه به زنان عفیف نسبت زنا مىو مع

به ایشان بزنید و چون ایشان فاسق  هشتاد تازیانهآورند، باید بر صدق ادعاى خود نمى

 . دیگر تا ابد شهادتى از آنان قبول نكنیداند، شده

مطلق است، یعنى فرمایید از نظر نسبت دهنده و این آیه به طورى كه مالحظه مى

هم  السالمروایات اهل بیت علیهم و شود و هم زن، هم حر و هم برده،شامل مرد مى هم

 است. همین طور تفسیر كرده

این استثناء هر چند  «،اال الدین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان هللا غفور رحیم» 

آنجایى كه به شهادت و لیكن از ، راجع به جمله اخیر یعنى حكم به فسق نامبردگان است

 رفعاش جنبه تعلیل را دارد، الزمه «،و هرگز شهادتى از ایشان نپذیرید »سیاق براى جمله

فسق است، كه حكم ابدى نپذیرفتن شهادت هم برداشته شود، در نتیجه الزمه  رفعحكم به 

چنین  شود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله مربوط باشد، و معنارفع دو حكم این مى

مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را باشد كه هرگز از آنان شهادت نپذیرید، چون فاسقند، 

اصالح كنند، چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است، و چون چنین است گناهشان را 

كند، یعنى حكم به فسق و نپذیرفتن ابدى شهادت آنان را بر آمرزد، و به ایشان رحم مىمى

 . داردمى
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 نحوه ادای شهادت شوهران مفتری، و دفاع همسر
 

ُ أََحِدِهْم أَْربَُع »  - َو الَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَوَجُهْم َو لَْم یَُكن لُهْم شَهدَاُء إِال أَنفُسُهْم فَشَهدَة

ِ  إِنَّهُ لَِمَن الصِدقِینَ   ،شَهدَِت بِاَّللَّ

ِ َعلَْیِه إِن كانَ  -  ،ِمَن اْلَكِذبِینَ  َو الخاِمسةُ أَنَّ لَْعنَت َّللاَّ

ِ  إِنَّهُ لَِمَن اْلَكِذبِینَ  -  ،َو یَْدَرُؤا َعنَها اْلعَذَاب أَن تَشَهدَ أَْربََع شَهدَِت بِاَّللَّ

ِ َعلَیَها إِن كاَن ِمَن الصِدقِینَ  -  ،َو الخاِمسةَ أَنَّ َغضب َّللاَّ

 

د باید و آنان كه به زنان خود نسبت زنا دهند و جز خود بر آن شاهد نداشته باشن -

هر یك از آنها چهار مرتبه شهادت و قسم به نام خدا یاد كه او در این ادعاى زنا 

 ،از راستگویان است

 ،و بار پنجم قسم یاد كند كه لعن خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد -

پس براى رفع عذاب حد، آن زن نیز نخست چهار مرتبه شهادت و قسم به نام  -

 ،گویدهرش دروغ مىخدا یاد كند كه البته شو

و بار پنجم قسم یاد كند كه غضب خدا بر او اگر این مرد در این ادعا از  -

 .«راستگویان باشد

 

شهادتشان را ه كنند و غیر از خود شاهدى ندارند ككسانى كه زنان خود را متهم مى

چنین كسانى شهادتشان كه یك شهادت از چهار  «،فشهادة احدهم اربع شهادات باهلل »تایید كند

 گوید. شاهد است، چهار بار خواهد بود و شهادتش را متعلق به خدا كند كه راست مى

معناى مجموع این دو آیه چنین است كه: كسانى كه به همسران خود نسبت زنا 

نفر را  و طبع قضیه هم همین است، چون تا برود و چهار -دهند، و چهار شاهد ندارندمى

شود و زناكار صدا بزند كه بیایند و زناى همسر او را ببینند تا شهادت دهند غرض فوت مى

پس شهادت چنین كسانى كه باید آن را اقامه كنند چهار بار  -برداثر جرم را از بین مى

این نسبتى  گیرم كه درشهادت دادن خود آنان است كه پشت سر هم بگویند: خدا را گواه مى

و بار پنجم بعد از اداى همین شهادت اضافه كند كه لعنت خدا بر من باد  ،دهم صادقمكه مى

 .اگر از دروغگویان باشم

مراد از عذاب همان حد  «،و یدرؤ عنها العذاب ان تشهد ... ان كان من الصادقین» 

ء زنا است، و معناى آیه این است كه اگر زن همان پنج شهادتى را كه مرد داد علیه او ادا

و شهادتهاى چهارگانه زن این است كه بگوید: خدا را  شودحد زنا از وى بر داشته مىكند، 

گیرم كه این مرد از دروغگویان است، و در نوبت پنجم اضافه كند كه لعنت خدا بر شاهد مى

 .من باد اگر این مرد از راستگویان باشد

مانند طالق مایه انفصال گویند، كه مى لعاندر فقه اسالم  سوگند دو طرفىو به این 
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 زن و شوهر است. 

 فضل و رحمت خدا،  و دفع حد با توبه

 

اٌب َحكیمٌ »  - َ تَوَّ ِ َعلَْیكْم َو َرْحَمتُهُ َو أَنَّ َّللاَّ  ،َو لَْو ال فَضُل َّللاَّ

 

و اگر نه این بود كه  ،و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود -

حدود و تكلیف را چنین آسان  ،بته توبه پذیر و درستكار استخداى مهربان ال

 .«كردگرفت و با توبه از شما رفع عذاب نمىنمى

 

در این آیه حذف شده و قیودى كه در فعل شرط اخذ شده آن  «لو ال »جواب كلمه

فهماند، چون معناى آیه این است كه اگر فضل خدا و رحمتش نبود و اگر توبه جواب را مى

آمد آنچه كه فضل و رحمت و حكمت و توبه خدا بود، هر آینه بر سرتان مىتش نمىو حكم

 .از شما دور كرد

اگر نعمت : فهماند، تقدیر آیه چنین استپس به طورى كه قیود ماخوذ در شرط مى

دین و توبه بر گنهكارانتان و تشریع شرایع براى نظم امور زندگیتان را خدا بر شما ارزانى 

رگز از شقاوت رهایى نداشتید، و همیشه به معصیت و خطا دچار بودید، و به داشت، هنمى

 !خدا داناتر استو  -گشتخاطر جهالت، نظام امورتان مختل مى

 (113ص :    15المیزان ج : سوره نور       10تا  2) مستند: آیه  

 

 عدم قبول افترا و ادعای بدون شاهد

 

بِینٌ لَّْو ال إِْذ سِمْعتُُموهُ ظنَّ »  -  ،اْلُمْؤِمنُوَن َو اْلُمْؤِمنَت بِأَنفُِسِهْم َخیرا  َو قَالُوا َهذَا إِْفٌك مُّ

ِ ُهُم اْلَكِذبُونَ  -  ،لَّْو ال َجاُءو َعلَْیِه بِأَْربَعَِة شَهدَاَء  فَإِْذ لَْم یَأْتُوا بِالشَهدَاِء فَأُولَئك ِعندَ َّللاَّ

 

ان چون از منافقان چنین بهتان و آیا سزاوار این نبود كه شما مؤمنان زن و مردت -

دروغها شنیدید حسن ظنتان درباره یكدیگر بیشتر شده و گویید این دروغى است 

 آشكار؟ !

چرا منافقان بر ادعاى خود چهار شاهد اقامه نكردند پس در حالى كه شاهد  -

 .«نیاوردند البته نزد خدا مردمى دروغگویند

 

در اصل، هر چیزى است كه از وجهه به معناى مطلق دروغ است، و معنایش  افک

اى كه باید داراى آن باشد، مانند اعتقاد منحرف از حق به اش منحرف شود، وجههاصلى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                            کتاب چهل و ششم: قانون در قرآن – مجازات  اسالمی 136

سوى باطل و عمل منحرف از صحت و پسندیدگى به سوى قباحت و زشتى، و كالم بر گشته 

 شدهاز صدق به سوى كذب و در كالم خداى تعالى در همه این معانى و موارد استعمال 

 . است

 

به مؤمنین چرا وقتى افك را شنیدید به جاى اینكه نسبت در آیه فوق می فرماید:  

در باره اهل  بدون علمداشته باشید، به تراشنده افك، حسن ظن پیدا كردید و  متهم، حسن ظن

 ایمان سخنى گفتید؟ 

 

 اهل خانهافك مورد بحث مربوط به یكى از . كنداین آیات به داستان افك اشاره مى

بوده، حال یا همسرش و یا كنیز ام ولدش كه شاید همین  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

استفاده شود و   «،و تحسبونه هینا و هو عند هللا عظیم » نكته هم به طور اشاره از جمله

رساند مطلب در میان مسلمانان شهرت یافت، و سر و همچنین از آیات این داستان كه مى

 .شودا به راه انداخت و اشارات دیگرى كه در آیات هست این معنا فهمیده مىصد

سلّم  ووآلهعلیههللاآید كه به بعضى از خانواده رسول خدا صلىاز آیات بر مىو 

نسبت فحشاء دادند و نسبت دهندگان چند نفر بوده و داستان را در میان مردم منتشر كرده و 

آید كه بعضى از منافقین یا بیماردالن در اشاعه اند، و نیز به دست مىدست به دست گردانده

اند، چون به طور كلى اشاعه فحشاء در میان مؤمنین را دوست این داستان كمك كرده

دفاع  وسلّموآلهعلیههللاد، و لذا خدا این آیات را نازل كرده، و از رسول خدا صلىداشتنمى

 فرمود. 

 

معنایش این است كه شما مؤمنین و مؤمنات  «،قالوا هذا افك مبین »و اینكه فرمود:

بر حسب كه شنونده افك بودید نگفتید كه این مطلب افك و دروغى است آشكار، با اینكه 

رى كه مخبر آن علمى بدان ندارد، و ادعائى كه مدعى آن شاهدى بر آن قاعده دینى خب

، چه اینكه در واقع هم دروغ باشد، یا آنكه در واقع راست باشد، ندارد، محكوم به كذب است

 «،فاذ لم یاتوا بالشهداء فاولئك عند هللا هم الكاذبون »دلیل بر این معنایى كه ما كردیم جمله

محكوم است به  -شرعا  -تى مدعى، شاهد نیاورد، نزد خدا وقفرماید: مى است، كه

  !دروغگویى

 

 «،لو ال جاءوا علیه باربعة شهداء فاذ لم یاتوا بالشهداء فاولئك عند هللا هم الكاذبون» 

دهند راستگو باشند، باید بر گفته خود شاهد بیاورند گویند و نسبت مىیعنى اگر در آنچه مى

و شهود چهارگانه را كه گفتیم شهود در زنا هستند حاضر سازند، پس وقتى شاهد نیاورند 

 .ادعاى بدون شاهد كذب است و افكشرعا محكومند به كذب، براى اینكه 

 

مته فى الدنیا واآلخرة لمسكم فى ما افضتم فیه عذاب ولوال فضل هللا علیكم و رح» 
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 .«عظیم

شد، به خاطر اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت متوجه شما نمى می فرماید:

این خوض و تعقیبى كه درباره داستان افك كردید، عذاب عظیمى در دنیا و آخرت به شما 

  .رسیدمى

 (131ص :    15ج :  المیزانسوره نور      13و  12) مستند: آیه 

 

 

 اثم مبین، کیفر اتهام بدون واقع زدن به مؤمنین و مؤمنات 

 

َو الَِّذیَن یُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَِت ِبغَیِر َما اكتَسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَنا  َو إِثْما  »  -

بِینا    ،مُّ

كنند، مرتكب بهتان و مىو كسانى كه مؤمنین و زنان مؤمن را بدون جرم اذیت  -

 .«   شوندگناهى بزرگ مى

 

بغیر ما در این آیه ایذاء مؤمنین و مؤمنات را در گناه بودن، مقید كرده به قید 

كه شامل صورت قصاص و و این براى آن است  ،بدون اینكه تقصیرى كرده باشند ،اكتسبوا

چند صورت گناه نیست،  حد شرعى، و تعزیر نشود، چون ایذاى مؤمنین و مؤمنات، در این

زیرا خود شارع اجازه داده، تا مظلوم از ظالم خود قصاص بگیرد، و به حاكم شرع اجازه 

 و بعضى دیگر را تنبیه كند.  داده تا بعضى از گنهكاران را حد بزند،

و  )و اما در غیر این چند صورت خداى تعالى آزار مؤمنین و مؤمنات را احتمال

 است. بهتان و اثم مبین خوانده  ،(زیر بار وبال رفتن

و اگر ایذاى ، و بهتان عبارت است از دروغ بستن به كسى در پیش روى خود او

مؤمنین را بهتان خوانده، وجهش این است كه آزار دهنده مؤمنین حتما پیش خودش علتى 

براى این كار درست كرده، علتى كه از نظر او جرم است، مثال پیش خودش گفته: فالنى 

كند، در حالى كه در چنین گفت؟ و چرا چنین كرد؟ گفته و كرده او را جرم حساب مىچرا 

واقع جرمى نیست، و این همان دروغ بستن، و نسبت جرم به بى گناهى دادن است، و گفتیم 

 .كه این طور نسبت دادن بهتان است

از خواند، بدین جهت است كه گناه بودن افتراء و بهتان، اثم مبین و اگر آن را 

كند، و احتیاجى ندارد به اینكه از ناحیه شرع چیزهایى است كه عقل انسان آن را درك مى

 نهیى در مورد آن صادر شود. 

 (509ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب    58) مستند: آیه  
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 روایات وارده در باب مجازات زناکاران
 

آورده كه شخصى از آنجناب از روایت  السالمدر تفسیر عیاشى از امام صادق علیه

این آیه سؤال كرد حضرتش فرمود: این آیه نسخ شده، شخص دیگر پرسید آنروزها كه نسخ 

گرفت؟ فرمود: به این صورت كه اگر زنى زنا نشده بود به چه صورت مورد عمل قرار مى

ا او سخن كردند، و باى حبس مىدادند او را در خانهداد و چهار نفر علیه او شهادت مىمى

كردند، تنها آب و دادند، و با او نشست و برخاست نمىگفتند، و بسخنش گوش نمىنمى

اى برایش مقرر سازد، كه بردند، تا بمیرد و یا بعدها خدا راه چارهطعامش را برایش مى

اش بزنند، و اگر شوهر دار بوده بى شوهر بوده تازیانه ساخت، و آن این بود كه اگر

چیست؟ فرمود:  «،و اللذان یاتیانها منكم» آیه:  شخصى پرسید: معناىسنگسار شود، 

شد معنایش این است كه اگر دختر بكر همین عمل زشتى را كه اگر بیوه زن مرتكب آن مى

گشت مرتكب شود، باید شكنجه شود، آنگاه در پاسخ از سؤال از به آن گرفتارى مبتال مى

سوره  16و  15) مستند: آیه  ....تا آخر حدیثشود. معناى شكنجه فرمود: یعنى حبس مى

 (369ص :    4المیزان ج :  نساء  

 

در تهذیب به سند خود از غیاث بن ابراهیم از جعفر از پدرش از امیر المؤمنین 

دین فرمود: مقصود از  «،و ال تاخذكم بهما رأفة فى دین هللا »روایت كرده كه در ذیل جمله

فرمود:  «،و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین »در ذیل جملهاقامه حدود خدا است و  هللا

 شود. طائفه، یك نفر را هم شامل مى

روایت كرده  السالمو در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر علیه

در مدینه نازل شد،  «،الزانى ال ینكح اال زانیة او مشركة ... »كه در ضمن حدیثى فرمود آیه

ر این آیه خداى تعالى زناكار از زن و مرد را مؤمن ننامید، و هیچ اهل علمى شك ندارد و د

كند مؤمن نیست، و فرمود: زناكار در حالى كه زنا مى وسلّموآلهعلیههللاكه رسول خدا صلى

كند مؤمن نیست، چون این گونه افراد وقتى به چنین عملى دزد هم در حالى كه دزدى مى

  .شودشود، آنطور كه پیراهن از تن كنده مىایمان از وجودشان كنده مى زننددست مى

و در همان كتاب به سند خود از زراره روایت كرده كه گفت: از امام صادق 

سؤال كردم، فرمود: اینها  «،الزانى ال ینكح اال زانیة او مشركة »از معناى آیه السالمعلیه

به این عمل شهرت داشتند، و مردم به این عنوان  زنان و مردانى معروف به زنا بودند كه

باشند مى وسلّموآلهعلیههللاشناختند، مردم امروز هم مانند مردم عصر پیامبر صلىآنها را مى

پس هر كس كه حد زنا بر او جارى شد و یا متهم به زنا شد سزاوار نیست مردم با او 

  . اش شهرت پیدا كندازدواج كنند تا او را به توبه بشناسند و توبه

روایت  السالمو در همان كتاب به سند خود از حكم بن حكیم از امام صادق علیه

است، و اما اگر كسى احیانا زنایى كند  زناكارهاى علنىكرده كه فرمود: این تنها مربوط به 

 تواند ازدواج كند. و توبه نماید، هر جا بخواهد مى
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روایت كرده كه فرمود:  السالماز امام صادق علیه و در تهذیب به سند خود از حلبى

خورد، و آنگاه فرمود: این از حقوق الناس اگر برده به حر نسبت زنا دهد هشتاد تازیانه مى

 .است

 (113ص :    15المیزان ج : سوره نور       10تا  2) مستند: آیه  
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 فصل ششم

 

 

 عمومیمجازات اخاللگران امنیت 
 

 

 

 مجازات اخالل در امنیت عمومی و افساد در زمین 

 

َّلُوا »  - َ َو َرسولَهُ َو یَسعَْوَن فى األَْرِض فَسادا  أَن یُقَت إِنََّما َجزُؤا الَِّذیَن یَحاِربُوَن َّللاَّ

ْن ِخلٍَف أَْو یُنفَْوا ِمَن  األَْرِض  ذَِلك لَُهْم أَْو یُصلَّبُوا أَْو تُقَطَع أَْیِدیِهْم َو أَْرُجلُُهم ّمِ

 ،ِخْزٌى فى الدُّْنیَا  َو لَُهْم فى االَِخَرةِ َعذَاٌب َعِظیمٌ 

ِحیمٌ  - َ َغفُوٌر رَّ  ،إِال الَِّذیَن تَابُوا ِمن قَْبِل أَن تَْقِدُروا َعلَیِهْم  فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 

ستیزند، و براى گستردن فساد در سزاى كسانى كه با خدا و رسول او مى -

این است كه یا كشته شوند و یا بدار  -در قانون اسالم  -كنند زمین تالش مى

آویخته گردند، و یا دست چپ و پاى راستشان و یا بر عكس بریده شود و یا به 

تشخیص اینكه مستحق كدام عقوبتند با شارع است  -دیارى دیگر تبعید شوند، 

 ،ى بسیار بزرگ دارنداین خوارى دنیائى آنان است و در آخرت عذاب تازه –

مگر آن افرادى كه قبل از دستگیر شدنشان به دست شما به سوى خدا بر گشته  -

 .«باشند، و بدانید كه خدا آمرزگار و رحیم است

 

و حقیقتش در مورد خداى  از آنجا كه معناى تحت اللفظى «یحاربون هللا» عبارت 

منظور است، از این جهت معناى تعالى محال است، ناگزیر باید بگوئیم معناى مجازى آن 

چون معناى مجازى محاربه با خدا همان دشمنى كردن با  )وسیع و دامنه دارى خواهد داشت

و دشمنى با خدا معناى وسیعى است كه هم شامل مخالفت با یك یك احكام شرعى  (خدا است

رسول  شود و هم بر هر ظلمى و اسرافى صادق است و لیكن از آنجا كه در آیه شریفهمى

الذین یحاربون هللا و  »وسلّم را هم ضمیمه كلمه هللا كرده، و فرموده:وآلهعلیههللاخدا صلى

فهماند كه مراد از محاربه، دشمنى با خدا در خصوص این معنا را به ما مى« ،رسوله

شود كه بگوئیم: مواردى است كه رسول نیز در آن دخالتى دارد و در نتیجه تقریبا متعین مى

كند به ابطال اثر چیزى كه اد از محاربه با خدا و رسول عملى است كه برگشت مىمر

رسول از جانب خداى سبحان بر آن چیز والیت دارد، نظیر جنگیدن كفار با رسول و با 

سازد، امنیتى را كه باز دار مىمسلمانان، و راهزنى راهزنان كه امنیت عمومى را خدشه
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 . است منیت را گسترش دادهگسترش دامنه والیت رسول آن ا

 «،و یسعون فى االرض فسادا »و همینكه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول جمله:

منظور از محاربه با خدا و فهماند كه كند و مىرا آورده، معناى منظور نظر را مشخص مى

ا نه مطلق محاربه ب رسول افساد در زمین از راه اخالل به امنیت عمومى و راهزنى است،

مسلمانان، عالوه بر اینكه این معنا ضرورى و مسلم است كه رسول خدا 

بر آنان  وسلّم با اقوامى كه از كفار با مسلمانان محاربه كردند بعد از آنكهوآلهعلیههللاصلى

ظفر یافت و آن كفار را سر جاى خود نشانید معامله محارب را با آنان نكرد، یعنى آنان را 

ار زدن یا مثله و یا نفى بلد نفرمود، و این خود دلیل بر آن است كه منظور محكوم به قتل یا د

 .از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست

عالوه بر این استثنائى كه در آیه بعدى آمده خود قرینه است بر اینكه مراد از 

 ،مراد از توبه محاربه همان افساد نامبرده است، براى اینكه ظاهر آن استثناء این است كه

 .توبه از محاربه است نه توبه از شرك و امثال آن

آید اخالل به بطورى كه از ظاهر آیه بر مى محاربه و افسادبنا بر این مراد از 

كه به روى فرد معین كشیده شود و  شودشامل آن چاقوكشى نمىامنیت عمومى است و قهرا 

پذیرد كه خوف عمومى و او را به تنهائى تهدید كند، چون امنیت عمومى وقتى خلل مى

تواند چنین خوفى در جامعه ناامنى جاى امنیت را بگیرد و بر حسب طبع وقتى محارب مى

سنت یعنى  پدید آورد كه مردم را با اسلحه تهدید به قتل كند و به همین جهت است كه در

روایاتى كه در تفسیر این آیه وارد شده نیز محاربه و فساد در ارض به چنین عملى یعنى به 

 شمشیر كشیدن و مثل آن تفسیر شده است. 

   

 کشتن، دارزدن، و قطع دست و پا برخالف هم

تقتیل و تصلیب و تقطیع به معناى كشتن و دار زدن و  «،ان یقتلوا او یصلبوا ...» 

كه در بین این چهار كلمه قرار گرفته داللت بر  أولفظ  .شدت و یا به بسیارى است بریدن به

تردید دارد تا شنونده نپندارد كه هر سه مجازات را باید در باره محارب اعمال كرد، بلكه 

یكى از این سه مجازات را، و اما اینكه این تردید به نحو ترتیب است، بطورى كه تا اولى 

به دومى نرسد، و یا بطور تخییر است و حاكم مخیر باشد به اینكه هر یك نوبت  ممكن باشد

شود، بلكه باید از قرینه را خواست و مصلحت دید به اجرا در آورد، از خود آیه استفاده نمى

خارجى یعنى قرائن حالى و مقالى استفاده شود، آیه شریفه از این جهت خالى از اجمال 

كند و به زودى خواهد آمد ال آنرا رفع و ابهامش را بیان مىنیست، و تنها سنت است كه اجم

حدود چهارگانه یعنى قتل و دار زدن و قطع السالم روایت شده كه كه از ائمه اهل بیت علیهم

، مثال كسى كه شمشیر بكشد و بندى شده استعضو و تبعید بر حسب درجات افساد رتبه

كسى را بكشد و مالى را نبرد، و یا به عكس  با كسى كه فقط، كسى را بكشد و مالى را ببرد

تنها مالى را بدزدد و كسى را نكشد و یا تنها شمشیر بكشد ولى نه كسى را بكشد و نه مالى 
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 .را ببرد فرق دارد

منظور از قطع ایدى و  «او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خالف، »و اما اینكه فرمود:

اى مجرم از طرف مخالف آن دیگر قطع أرجل از خالف این است كه هر یك از دست و پ

شود، مثال اگر دست راست او را قطع كردند پاى چپش را قطع كنند و این خود قرینه است 

بر اینكه مراد از قطع ایدى و ارجل قطع بعضى از دست و پا است، نه همه آن، یعنى مراد 

مراعات خالف  قطع یك دست و یك پا است نه هر دو، چون اگر مراد قطع هر دو بود دیگر

 معنا نداشت. 
 

 تبعید و نفی بلد
 

طرد كردن و غایب كردن مجرم  «،او ینفوا من االرض »مراد از نفى در جمله:

است كه در سنت تفسیر شده به خارج كردن او از وطنش به شهرى دیگر، و در این آیه 

 .هاى دیگرى است كه چون مربوط به فقه است، باید به كتب فقهى مراجعه نمودبحث
 

 مجازات اخروی: عذاب عظیم

از مفسرین به این  بعضى «،ذلك لهم خزى فى الدنیا و لهم فى االخرة عذاب عظیم» 

اند به اینكه صرف جارى كردن حد الهى كه یا قتل است و یا بدار آویختن جمله استدالل كرده

عذاب آخرتى مجرم بر طرف شود و این  شود كهو یا قطع دست و پا و یا نفى بلد، باعث نمى

 .استدالل تا حدودى حق است
 

 توبه اخالگر قبل از دستگیری

یعنى مگر آن محاربى كه قبل از  «،قبل ان تقدروا علیهم ... اال الذین تابوا من» 

دستگیرى توبه كرده باشد، و اما بعد از دستگیر شدن و قیام دو شاهد بر اینكه او شمشیر 

 »كشیده، و یا كسى را كشته دیگر توبه حد شرعیش را بر نمى دارد، و اما اینكه فرمود:

در آن صورت كه  -برداشته شدن حد از آنان  كنایه است از «،فاعلموا ان هللا غفور رحیم

پس در واقع این آیه از مواردى است كه مغفرت به غیر  -از دستگیرى توبه كرده باشد  قبل

چون معنایش این است كه چنین كسى در صورتى كه توبه  است. امر اخروى تعلق گرفته

، تا حاكم حكم اعدامش كند الزم نیست خود را به محكمه معرفى نموده، و اقرار به قتل كند

خود و خدا توبه كند حدش بین را صادر و اجراء كند، تا گناهش آمرزیده شود، بلكه همینكه 

  د.شوآمرزیده و یا ساقط مى

 ( 531ص :    5المیزان ج : سوره مائده      34و  33) مستند: آیه  
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 فصل هفتم
 

 

 مباحث

  

 مربوط به  قصاص و مجازات
 

 

 سابقه تاریخی حکم قصاص 
 

در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل، 

معتقد بود، و لكن قصاص او حد و مرزى نداشت بلكه به نیرومندى قبائل و ضعف آنها 

بستگى داشت، چه بسا مي شد یك مرد در مقابل یك مرد و یك زن در مقابل یك زن كه كشته 

شد و چه بسا مي شد در برابر كشتن یك مرد، ده مرد كشته مي شد، و در  بود قصاص مي

رسید، و در برابر مرئوس یك قبیله، رئیس قبیله قاتل قصاص مقابل یك برده، آزادى بقتل مى

 اى دیگر را بخاطر یك قتل بكلى نابود مي كرد . مي شد و چه بسا مي شد كه یك قبیله، قبیله

نیز به قصاص معتقد بودند، همچنانكه در فصل بیست و  و اما در ملت یهود؟ آنها

یكم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن 

 كریم آنرا چنین حكایت كرده:

و كتبنا علیهم فیها، ان النفس بالنفس، و العین بالعین، و االنف باالنف، و ”  -

 الجروح قصاص،االذن باالذن، و السن بالسن، و 

و در آن الواح برایشان نوشتیم: یك نفر بجاى یك نفر و چشم بجاى چشم و بینى  -

در برابر بینى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در 

 “برابر زخم قصاص باید كرد! 

 

اند در مورد قتل، به غیر از عفو و گرفتن ولى ملت نصارى بطوریكه حكایت كرده

حكمى نداشتند، سایر شعوب و امتها هم با اختالف طبقاتشان، فى الجمله حكمى  خون بها

براى قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخیر براى حكم 

 قصاص معلوم نكردند.

ترین راه را پیشنهاد كرد، نه آنرا بكلى لغو نمود و نه در این میان، اسالم عادالنه

اثبات كرد، بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى تعیین اعدام قاتل را لغو نمود بدون حد و مرزى 

و در عوض صاحب خون را مخیر كرد میان عفو و گرفتن دیه، آنگاه در قصاص رعایت 
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معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده و فرمود: آزاد در مقابل كشتن آزاد، اعدام شود، و 

 قابل كشتن زن.برده در ازاء كشتن برده و زن در م

 

 پاسخی به اعتراضات مربوط به حکم قصاص

در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده، 

داند و از اجراء اند، قصاص را جائز نمىباینكه قوانین مدنى كه ملل راقیه آنرا تدوین كرده

 آن در بین بشر جلوگیرى مي كند.

كشتن، امرى است كه طبع آدمى آن را  گویند قصاص به كشتن در مقابلمى

بیند كه وجدانش پسندد و از آن متنفر است، و چون آنرا به وجدانش عرضه مي كند، مىنمى

 از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع مي كند . 

گویند: قتل اول یك فرد از جامعه كاست، قتل دوم بجاى اینكه آن كمبود را و نیز مى

 شود.برد و این خود كمبود روى كمبود مىرد دیگر را از بین مىجبران كند، یك ف

و نیز مي گویند: قصاص كردن به قتل از قساوت قلب و حب انتقام است، كه هم 

هاى عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قساوت را باید وسیله تربیت در دل

قوبت تربیت به كمتر از قتل از قصاص قاتل باید او را در تحت عقوبت تربیت قرار داد و ع

 قبیل زندان و اعمال شاقه هم حاصل مي شود . 

و نیز میگویند: جنایتكارى كه مرتكب قتل مي شود تا به مرض روانى و كمبود 

زند، به همین جهت عقل آنهائیكه عاقلند، حكم عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنایت نمى

 وانى تحت درمان قرار دهند.مي كند كه مجرم را در بیمارستانهاى ر

و باز میگویند: قوانین مدنى باید خود را با سیر اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع 

ماند و محكوم به تحول است، ال جرم حكم قصاص نیز محكوم به تحول در یك حال ثابت نمى

است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقیه امروز هم 

تواند از وجود افراد استفاده محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز باید تا آنجا كه مى

تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كند كه از كند، او مى

نظر نتیجه با كشتن برابر است، مانند حبس ابد و حبس سالهائى چند كه با آن هم حق اجتماع 

 شده و هم حق صاحبان خون.رعایت 

 اند.این بود عمده آن وجوهى كه منكرین قصاص به اعدام براى نظریه خود آورده

 و قرآن كریم با یك آیه به تمامى آنها جواب داده، و آن آیه:

 

من قتل نفسا بغیر نفس، او فساد فى االرض، فكانما قتل الناس جمیعا، و من ”  -

 احیاها فكانما أحیا الناس جمیعا،

هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمین كرده، بقتل  -

برساند، مثل این است كه همه مردم را كشته، و كسى كه یكى را احیاء كند، 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                            کتاب چهل و ششم: قانون در قرآن – مجازات  اسالمی 145

 “مثل این است كه همه را احیاء كرده باشد.

 

بیان این پاسخ این است كه قوانین جاریه میان افراد انسان، هر چند امورى وصفى 

ارى است كه در آن مصالح اجتماع انسانى رعایت شده، اال اینكه علتى كه در اصل، و اعتب

آن قوانین را ایجاب مي كند، طبیعت خارجى انسان است كه انسان را به تكمیل نقص و رفع 

 كند.حوائج تكوینیش دعوت مى

خارجیت كه چنین دعوتى مي كند، عدد انسان و كم و زیادى كه بر انسان  و این

شود نیست، هیئت وحدت اجتماعى هم نیست، براى اینكه هیئت نامبرده خودش مىعارض 

ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلكه این خارجیت عبارتست از طبیعت آدمى 

شود فرقى ندارد، كه در آن طبیعت یك نفر و هزاران نفرى كه از یك یك انسانها تركیب مى

ان است و یك نفر هم انسان است و وزن یكى با هزاران از چون هزاران نفر هم هزاران انس

 حیث وجود یكى است.

و این طبیعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود 

دفاع مي كند، چون مفطور، به حب وجود است، فطرتا وجود را دوست مي دارد و هر 

ه كه شده و حتى با ارتكاب قتل و اعدام، چیزى را كه حیات او را تهدید مي كند به هر وسیل

از خود دور مي سازد و به همین جهت است كه هیچ انسانى نخواهى یافت كه در جواز 

اى نیست شك داشته باشد و این عمل كشتن كسیكه مي خواهد او را بكشد و جز كشتنش چاره

 را جائز نداند.

دانند، آنجا كه دفاع از  هاى راقیه را كه گفتید: قصاص را جائز نميو همین ملت

بندد، هیچ توقفى و شكى در استقالل و حریت و حفظ قومیتشان جز با جنگ صورت نمى

جواز آن نمي كنند، و بى درنگ آماده جنگ مي شوند، تا چه رسد به آنجا كه دشمن قصد 

 كشتن همه آنان را داشته باشد . 

د دفاع مي كنند، تا هر جا كه بینید كه این ملل راقیه از بطالن قوانین خوو نیز مى

بینید كه در حفظ منافع خود متوسل به جنگ مي شوند البته بیانجامد، حتى به قتل، و نیز مى

 در وقتى كه جز با جنگ دردشان دوا نشود.

و نسل و بخاطر همین جنگهاى خانمان برانداز و مایه فناى دنیا و هالكت حرث 

هائى كنند و ملت هاى خونینى مسلح ميرا با سالح هائى خودبینیم ال یزال ملتاست كه مى

دیگر براى اینكه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگویند، مي كوشند 

 ها مسلح سازند و موازنه تسلیحاتى را برقرار سازند.خود را به همان سالح

جز حفظ حیات اجتماع و  اى در این كار ندارند،ها هیچ منطقى و بهانهو این ملت

هاى طبیعت انسان نیست، پس چه شد كه اى از پدیدهرعایت حال آن، و اجتماع هم جز پدیده

آور را و ویرانگرى شهرها و ساكنان آن را براى حفظ طبیعت كشتارهاى فجیع و وحشت

اى حفظ داند ولى قتل یك نفر را برهاى خود كه اجتماع مدنى است جائز مىاى از پدیدهپدیده

شمارد؟ با اینكه بر حسب فرض، این اجتماعى كه پدیده طبع آدمى حیات خود جائز نمى
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 است، اجتماعى است مدنى.

و نیز چه شد كه كشتن كسى را كه تصمیم كشتن او را گرفته، با اینكه هنوز 

 داند ولى قصاص كه كشتن او بعد از ارتكاب قتل است، جائز نمي داند؟نكشته، جائز مى

ز چه شد كه طبیعت انسانى حكم مي كند به انعكاس وقایع تاریخى و مي و نی

هر كس به سنگینى  -فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، و من یعمل مثقال ذرة شرا یره” گوید:

اى شر مرتكب شود آنرا بیند و هر كس به سنگینى ذرهاى عمل خیر كند آنرا مىذره

هر ى زبان طبیعت آدمى است و خالصه براى كه هر چند كالم قرآن است ول“  بیند.مى

كند، رعایت مي  عملى عكس العمل قائل است، و این عكس العمل را در قوانینى كه جعل مي

 كند و لكن كشتن قاتل را ظلم و نقض حكم خویش مي داند؟ 

كه بهاى عالوه بر آنچه گذشت قرآن كریم و قانون اسالم در تمامى دنیا چیزى 

دهد مگر یك چیز، آنهم انسان شود و میزانى كه با آن میزان بتوان انسان را سنجید، سراغ نمي 

ایمان به خدا و دین توحید است، و بر این حساب وزن اجتماع انسانى و وزن یك انسان 

باشد، پس موحد، نزد او برابر است و چون چنین است حكم اجتماع و فرد نزد او یكسان مى

سى مؤمن موحدى را بكشد در اسالم با كسیكه همه مردم را بكشد یكسان است، بخاطر اگر ك

 اند. اینكه هر دو به حریم حقیقت تجاوز نموده، هتك حرمت آن كرده

 همچنانكه قاتل یك نفر با قاتل همه مردم از نظر طبیعت وجود یكسان است.

همانطور كه در اند، و اما ملل متمدن دنیا كه به حكم قصاص اعتراض كرده

جوابهاى ما متوجه شدید، نه براى این است كه این حكم نقصى دارد، بلكه براى این است كه 

آنها احترامى و شرافتى براى دین قائل نیستند، و اگر براى دین حد اقل شرافتى و یا وزنى 

مسئله  معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به باالتر از آن هر آینه در

 قصاص همین حكم را مي كردند.

از این هم كه بگذریم اسالم دینى است كه براى دنیا و همیشه تشریع شده نه براى 

اند از قومى خاص و امتى معین، و ملل راقیه دنیا اعتراضى كه به حكم قصاص اسالم كرده

ان بهترین حكومت هایشاند و حكومتاند افرادش كامال تربیت شدهاین رو بوده كه خیال كرده

هایشان كه نشانداده در اثر تربیت موجود، ملت خود اند به آمارگیرى است، و استدالل كرده

افتد، مگر بندرت و بخود از كشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلى و جنایتى در آنها اتفاق نمى

صورتى  براى آن قتل نادر و احیانى هم، ملت به مجازات كمتر از قتل راضى است، و در

كه این خیال ایشان درست باشد اسالم هم در قصاص كشتن را حتمى و متعین ندانسته، بلكه 

 یك طرف تخییر شمرده و طرف دیگر تخییر را عفو دانسته است . 

بنا بر این چه مانعى دارد حكم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، 

  نند و از عقوبت جانى عفو نمایند؟ولى مردم متمدن، طرف دیگر تخییر را انتخاب ك

فرماید: هر همچنانكه آیه قصاص هم خودش به این معنا اشاره دارد، و مى

جنایتكار قاتل كه برادر صاحب خونش از او عفو كرد و به گرفتن خون بها رضایت داد، در 

ن تربیت دادن خون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تالفى نماید، و این لسان، خود لسا
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و اگر در  خواهد به صاحب خون بفرماید: در عفو لذتى است كه در انتقام نیست!است مى

اثر تربیت كار مردمى بدینجا بكشد، كه افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رها 

 كنند و دست به انتقام نمي زنند.نمى

متمدن تشكیل  و لكن مگر دنیا همیشه و همه جایش را این گونه اجتماعات راقى

هائى دیگر هستند، كه درك انسانى و اجتماعیشان اند؟ نه،  بلكه براى همیشه در دنیا امتداده

گیرد، در به این حد نرسیده، ال جرم در چنین اجتماعات مسئله صورت دیگرى بخود مى

آورد، به شهادت اینكه چنین جوامعى عفو به تنهائى و نبودن حكم قصاص، فجایع بار مى

بینیم، جنایتكاران كمترین ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و ین اآلن به چشم خود مىهم

فهمند حقوق هیچ اندرزگو و واعظى نمي تواند آنها را از جنایتكارى باز بدارد، آنها چه مى

  انسانى چیست؟

ترى است، حتى وجدانشان هم در زندان براى اینگونه مردم، زندان جاى راحت

تر از زندگى بیرون از زندان است كه است و زندگى در زندان برایشان شرافتمندانهتر آسوده

یك زندگى پست و شقاوت بارى است، و به همین جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه 

 ترسند، و نه از چوب و فلك آن ترسى دارند.اش مىننگى و نه از اعمال شاقه

اند و حكم كه به آن پایه از ارتقاء نرسیدهبینیم، در جوامعى و نیز به چشم خود مى

شود، روز بروز آمار فجایع باالتر مي رود، پس نتیجه قصاص هم در بینشان اجراء نمى

گیریم كه حكم قصاص حكمى است عمومى، كه هم شامل ملل راقیه مي شود، و هم شامل مى

 غیر ایشان، كه اكثریت هم با غیر ایشان است . 

از ارتقاء رسید، و بنحوى تربیت شد كه از عفو لذت ببرد، اگر ملتى به آن حد 

گوید چرا از قاتل پدرت گذشتى؟ چون اسالم هم او را تشویق به عفو اسالم هرگز به او نمى

هاى خدا را با كرده و اگر ملتى همچنان راه انحطاط را پیش گرفت و خواست تا نعمت

، در عین اینكه در آنجا نیز عفو به كفران جواب بگوید، قصاص براى او حكمى است حیاتى

 قوت خود باقى است . 

كند قاتل اعدام نشود، در و اما این كه گفتند: رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضاء مى

گوئیم بله و لكن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صالح نیست و هر ترحمى فضیلت پاسخ مى

د جانى قسى القلب، كه كشتن شود، چون بكار بردن رأفت و رحمت، در مورشمرده نمى

شكن كه بر ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانونمردم برایش چون آب خوردن است، و نیز 

كند، ستمكارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم جان و مال و عرض مردم تجاوز مي 

م بطور مطلق و بدون هیچ مالحظه و قید و شرطى، رحمت را بكار ببندیم، اختالل نظام الز

شود، همچنان كه آن آید و انسانیت در پرتگاه هالكت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مىمى

 ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمكارى بود بر گوسفندان!شاعر فارسى زبان گفته:  

و اما اینكه داستان فضیلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطر نشان 

ت، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم، یارى كردن كردند، جوابش همان جواب سابق اس

حق و عدالت است كه نه مذموم است و نه زشت، چون منشا آن محبت عدالت است كه از 
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فضائل است، نه رذائل، عالوه بر اینكه گفتیم: تشریع قصاص به قتل تنها بخاطر انتقام 

 نیست، بلكه مالك در آن تربیت عمومى و سد باب فساد است.

هاى روانى است كه باید مبتالى بدان و اما اینكه گفتند: جنایت قتل، خود از مرض

را بسترى كرد و تحت درمان قرار داد، و این خود براى جنایتكار عذرى است موجه، در 

گوئیم همین حرف باعث مي شود قتل و جنایت و فحشاء روز بروز بیشتر شود و مى پاسخ

برد، وقتى براى اینكه هر جنایتكارى كه از قتل و فساد لذت مىجامعه انسانیت را تهدید كند، 

فكر كند كه این سادیسم جنایت، خود یك مرض عقلى و روحى است، و او در جنایتكاریش 

معذور است و این حكومتها هستند كه باید اینگونه افراد را با یك دنیا رأفت و دلسوزى تحت 

هم به همین معنا معتقد باشند البته هر روز  هادرمان قرار دهند و از سوى دیگر حكومت

 اى رخ خواهد داد.یكى را خواهد كشت و معلوم است كه چه فاجعه

و اما این كه گفتند: بشریت باید از وجود مجرمین استفاده كند و به اعمال شاقه و 

نها را اجبارى وادار سازد و براى اینكه وارد اجتماع نباشند و جنایات خود را تكرار نكنند، آ

گوئیم: اگر راست مي گویند، و در گفته خود متكى به حقیقت هستند، حبس كنند، در پاسخ مى

پس چرا در موارد اعدام قانونى كه در تمامى قوانین رائج امروز هست، به آن حكم 

تر از زنده ماندن و كار شود در موارد اعدام، حكم اعدام را مهمكنند؟  پس معلوم مىنمى

تشخیص مي دهند در سابق هم گفتیم كه فرد و جامعه از نظر طبیعت و از  كردن محكوم

 حیث اهمیت یكسانند . 

 (655ص :    1سوره بقره   المیزان ج :  179و178آیه ) مستند:
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 فصل هشتم

 

 

 نظام حاکم بر مجازات اعمال انسانها 

 در دنیا و  آخرت 
 

 

 

كه اعمال انسانها از  شوداین معنا روشن مىبا دقت در آیات سابق و تدبر در آنها 

حیث مجازات یعنى از حیث تاثیرش در سعادت و شقاوت آدمى نظامى دارد غیر آن نظامى 

 كه اعمال از حیث طبع در این عالم دارد.

 

 اختالف نتیجه و اثر اعمال در دنیا و آخرت

اینكه چون در این عالم عمل خوردن مثال كه یك عمل انسانى است، از حیث 

عبارت است از مجموع حركاتى جسمانى و فعل و انفعالهائى مادى كه تنها قائم به شخص 

شود، و با خورنده است، و اثرش هم كه عبارت است از سیر شدن، عاید فاعل به تنهائى مى

شود، و همچنین قیامى به غذاى خورده شده دارد، كه آن را از خوردن من دیگرى سیر نمى

آورد، ولى با جویدن این غذا غذاهاى دیگر جویده دیگر در مىصورتى به صورت 

شود، و گردد، و نیز غذائى كه به صورت نان بوده مبدل به برنج نمىشود، و هضم نمىنمى

گردد و همچنین اگر زید عمرو را بزند، این حركاتى كه از او سر ذات و هویتش متبدل نمى

نها زید زننده است نه دیگرى، و تنها عمرو زده تنها زدن است و چیز دیگرى نیست، و ت

 زده شده نه دیگرى، و همچنین مثالهاى دیگر.

همچنانكه ه سعادت و شقاوت احكامى دیگر دارد، أهمین افعال در نشو لیكن 

گیرى از بینیم قرآن كریم گناهان را كه از نظر نظام دنیائى اى بسا خدمت به نفس و كاممى

 فرماید:نده مىلذات باشد ظلم به نفس خوا

 “  و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسهم یظلمون ،”  -

 “ء اال باهله،و ال یحیق المكر السیى”  -

 “انظر كیف كذبوا على انفسهم،”  -

ثم قیل لهم این ما كنتم تشركون، من دون هللا؟ قالوا: ضلوا عنا، بل لم نكن ”  -

 “ندعوا من قبل شیئا، كذلك یضل هللا الكافرین.
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شود كه یك عمل ه آنكه عالم مجازات نظامى جداگانه دارد، چه بسا مىو سخن كوتا

شود، و چه بسا عملى كه از من سر زده مستند به در آن عالم مبدل به عملى دیگر مى

شود غیر آن حكمى كه در دنیا داشت، و شود، و چه بسا به فعلى حكمى مىدیگرى مى

 انى است . همچنین آثار دیگرى كه مخالف با نظام عالم جسم

و این معنا نباید باعث شود كه كسى توهم كند كه اگر این مطلب را مسلم بگیریم 

باید احكام عقل را در مورد اعمال و آثار آن بكلى باطل بدانیم، و در اینصورت دیگر سنگ 

بینیم خداى سبحان هر گیرد، بدین جهت جاى این توهم نیست كه ما مىروى سنگ قرار نمى

خودش و یا مالئكه موكل بر امور را بر مجرمین در حال مرگ یا برزخ حكایت جا استدالل 

هاى نماید، همه جا به حجتكند، و همچنین هر جا امور قیامت و آتش و بهشت را نقل مىمى

كند، و همه جا بر این نكته هائى كه عقل بشر با آنها آشنا است استدالل مىعقلى یعنى حجت

كند و هر كس هر چه كرده به كمال و تمام به او بر ق حكم مىتكیه دارد، كه خدا به ح

 گردد.مى

 فرماید:و از آن جمله مى

و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى االرض اال من شاء هللا، ”  -

و نفخ فیه اخرى، فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت االرض بنور ربها، و وضع 

و قضى بینهم بالحق و هم ال یظلمون، و  ء بالنبیین، و الشهداءالكتاب و جى

 “وفیت كل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. 

 

و نیز در قرآن این خبر مكرر آمده كه خدا بزودى در قیامت در میان مردم به حق 

كند، و در این باب كالمى كه از شیطان داورى، و در آنچه اختالف دارند به حق حكم مى

 كه گفت:حكایت فرموده كافى است 

ان هللا وعدكم وعدالحق، و وعدتكم، فاخلفتكم، و ما كان لى علیكم من ”  -

 “سلطان، اال ان دعوتكم فاستجبتم لى، فال تلومونى، و لوموا انفسكم.

 

فهمیم كه هر چند میان نشاه طبیعت و نشاه جزا همانطور كه گفتیم از اینجا مى

و دلیل عقلى در نشاه اعمال و نشاه اختالف روشنى هست، و لیكن چنان هم نیست كه حجت 

 جزا باطل باشد، چیزى كه هست باید با دقت و تدبر حل عقده كرد.

گشاید، این است كه خداى تعالى در دعوت مردم و و چیزى كه این عقده را مى

ارشادشان به زبان خود آنان حرف زده، و در مخاطباتش با آنان و بیاناتى كه براى آنان 

اجتماعى سخن گفته، و به اصول و قوانینى تمسك كرده، كه در عالم دارد، طبق عقول 

عبودیت و مولویت دایر است، خود را مولى و مردم را بندگان، و انبیا را فرستادگانى به 

سوى بندگان شمرده، و با امر و نهى و بعث و زجر و بشارت و انذار و وعده و تهدید و 

فرموده  و غیره ارتباط خود را با آنان حفظ سایر ملحقات آن از قبیل عذاب، و مغفرت،

 است.
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فرماید كه این طریقه قرآن كریم است در سخن گفتن با مردم، و خود او تصریح مى

رسد، و چیزى است كه ها و خیاالتى است كه به ذهن مردم مىتر از آن توهممساله عظیم

یابد، و بهمین احاطه نمىحوصله مردم گنجایش آن را ندارد، حقایقى است كه فهم بشر بدان 

جهت آن حقایق را نازل و باز هم نازل كرده، تا هم افق با ادراك بشر شود، و در نتیجه آن 

” خواهد از آن حقایق و از تاویل این كتاب عزیز بفهمند همچنانكه فرمود:مقدارى كه خدا مى

 “الكتاب لدینا لعلى حكیم . و الكتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و انه فى ام 

پس قرآن كریم در خبر دادن از خصوصیات احكام جزا و آنچه مربوط به آن است 

اعتمادش بر احكام كلیه عقالئیه است، كه در بین عقال دایر است، و اساسش مصالح و مفاسد 

 است.

هاى عادى با همه و لطف قضیه در اینجا است كه این حقایق پنهان از سطح فهم

 شود با آنها توجیهش كرد.دى افقش قابل تطبیق با احكام عقالئى نامبرده است، و مىبلن

آرى عقل عملى اجتماعى هیچ امتناعى ندارد از اینكه بعضى از مفسدین را مثال به 

زند شود، و ضررهائى كه به اجتماع مىتمامى آثار سوئى كه بر عمل زشتش مترتب مى

مى حقوق اجتماعى كه به خاطر مرگ مقتول فوت شده، مؤاخذه نموده، مثال از قاتل تما

هائى كه مطالبه كند، و یا اگر سنت زشتى در اجتماع باب كرده او را به تمامى زشتى

 شوند مؤاخذه كند.دیگران مرتكب مى

در مثال اول حكم كند به اینكه آنچه مقتول گناه داشته به حسب اعتبار عقلى به 

م حكم كند به اینكه تمامى گناهانى را كه افراد اجتماع به گردن قاتل است، و در مثال دو

اند گناه خود او است، هر چند كه گناه یك یك آن افراد هم خاطر پیروى از سنت او انجام داده

 نماید.كند، او را نیز مؤاخذه مىهست و همانطور كه تك تك افراد را مؤاخذه مى

انجام داده حكم كند به اینكه انجام و همچنین ممكن است در باره كسى كه عملى را 

نداده، و یا در باره فعلى معین و محدود حكم كند به اینكه آن فعل نیست، و یا حسنات دیگران 

حسنات ما است، و یا اینكه انسان امثال آن حسنات را دارد، همه اینها به مقتضاى مصالحى 

 است كه موجود باشد . 

ر باب جزا دارد از قبیل مجازات و یا پاداش پس قرآن كریم این احكام عجیبى كه د

اند، و نسبت دادن فعل به كسى كه فاعل آن نیست، و انسان، به خاطر كارى كه دیگران كرده

اى كه در ظرف فعلى را غیر آن كردن و امثال آن را تعلیل نموده، و با قوانین عقالئیه

هر چند كه بر حسب واقع و دهد، اجتماع و در سطح افكار عمومى جریان دارد توضیح مى

حقیقت نظامى دارد غیر نظام عالم حس، و احكام اجتماعى و عقالئى محصور در چهار 

دیوارى زندگى دنیا است و به زودى براى انسان چیزهائى كه در امروز برایش مستور بود 

 شود . ها ظاهر مىشود و این كشف در روز قیامت است كه همه سرائر و باطنكشف مى

 نانكه قرآن كریم فرموده:همچ

و لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون، هل ”  -

ینظرون اال تاویله؟ یوم یاتى تاویله یقول الذین نسوه من قبل، قد جاءت رسل 
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 “ربنا بالحق.

و ما كان هذا القرآن ان یفترى من دون هللا، و لكن تصدیق الذى بین یدیه، و ”  -

بل كذبوا ” فرماید: تا آنجا كه مى  -ال ریب فیه من رب العالمین تفصیل الكتاب

 “ بما لم یحیطوا بعلمه، و لما یاتهم تاویله.

 

با این بیانى كه ذكر كردیم اختالفى كه در نظر ابتدائى میان آیات مربوطه به این 

ذرة شرا  فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، و من یعمل مثقال” احكام عجیب و میان امثال آیه:

” و آیه:“ و ان لیس لالنسان اال ما سعى،” و آیه:“ لكل امرء بما كسب رهین،” و آیه: “ یره،

 شود.و آیات بسیارى دیگر موجود است برطرف مى“ ان هللا ال یظلم الناس شیئا،

كند به اینكه گناهان كشته براى اینكه آیات دسته اول كه مورد بحث ما است حكم مى  

اش كنند، به به گردن قاتل ظالم است، و وقتى به گردن او بود اگر مؤاخذهشده به ظلم، 

كرد كه هر كس سنت بدى باب اند، و نیز آن آیات حكم مىاش كردهگناهان خودش مؤاخذه

اند، باب كننده نیز مرتكب شده، پس یك كند پیروان آن سنت به تنهائى آن گناه را مرتكب نشده

كرد به اینكه یاور ظالم در ظلمش و پیرو پیشواى ر حكم مىمعصیت دو معصیت است، و اگ

ال ” ضاللت هر دو شریك در معصیتند، و مثل خود ظالم و پیشوا، فاعلند، قهرا مصداق آیه:

شوند، نه اینكه این دو طایفه از حكم آیه نامبرده و نظایر آن مى“ تزر وازرة وزر اخرى ...،

 گردند . مستثنا باشند و یا مورد نقض آن واقع 

 آیه شریفه:

و قضى بینهم بالحق، و هم ال یظلمون، و وفیت كل نفس ما عملت و هو اعلم ”  -

 “بما یفعلون،

كردند داناتر و خدا به آنچه مى” كند ، چون جمله هم به همین معنا اشاره مى

داللت و یا حداقل اشعار به این دارد كه پرداخت و دادن عمل هر كسى به وى بر “ است،

اى كه خلق اى است كه او از افعال خلق دارد، نه بر حسب محاسبهعلم خدا و محاسبهحسب 

پیش خود دارند، چون خلق علم و عقل این محاسبه را ندارند، زیرا خدا این عقل را در دنیا 

لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى ” از آنان سلب كرده، و در حكایت گفتار دوزخیان فرموده:

 “اصحاب السعیر.

 فرماید:و نیز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته مى

 “و من كان فى هذه اعمى، فهو فى االخرة اعمى، و اضل سبیال،”  -

 “نار هللا الموقدة التى تطلع على االفئدة،”  -

 و در تصدیق این گرفتن علم و عقل فرموده:

النار، قال:  قالت اخریهم الولیهم: ربنا هؤالء اضلونا، فاتهم عذابا ضعفا من”  -

 “لكل ضعف و لكن ال تعلمون،

كه در این آیه براى همه متبوعان و تابعان عذاب دو چندان اثبات كرده، اما 

متبوعان براى اینكه هم خودشان گمراه بودند، و هم دیگران را گمراه كردند، و اما تابعان 
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نگه داشتند، و باعث  براى اینكه هم گمراه شدند و هم با پیروى متبوعین مكتب آنان را زنده

 فرماید: هر دو طایفه نادانند.رونق آن مكتب شدند، آنگاه مى

 

 ثبت اعمال بندگان و حفظ آن در دنیا و تجسم آن در آخرت

یكى دیگر از احكام اعمال این است كه به حكم آیات زیر اعمال بندگان محفوظ و 

 نوشته شده است، و روزى مجسم خواهد شد:

 ما عملت من خیر محضرا،یوم تجد كل نفس ”  -

 و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، -

 و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه، و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقاه منشورا، -

 ء احصیناه فى امام مبین،و نكتب ما قدموا و آثارهم، و كل شى -

 “یوم حدید.لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك، فبصرك ال -

 و ما در سابق بحثي پیرامون تجسم اعمال گذراندیم.

 

 اعمال انسانها و رابطه آن با اتفاقات و حوادث بد و خوب

دهد اعمال انسان و حوادثى كه رخ مى یكى دیگر از احكام اعمال این است كه بین

عنوان  اى است كهارتباط هست، البته منظور ما از اعمال تنها حركات و سكنات خارجیه

حسنه و سیئه دارند، نه حركات و سكناتى كه آثار هر جسم طبیعى است، به آیات زیر توجه 

 فرمائید:

 و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر،”  -

 ان هللا ال یغیر ما بقوم، حتى یغیروا ما بانفسهم، -

مغیرا نعمة انعمها على و اذا اراد هللا بقوم سوء فال مرد له ذلك بان هللا لم یك  -

 “قوم حتى یغیروا ما بانفسهم، 

 

و این آیات ظاهر در این است كه میان اعمال و حوادث تا حدى ارتباط هست، 

 اعمال خیر و حوادث خیر، و اعمال بد و حوادث بد.

 

و در كتاب خداى تعالى دو آیه هست كه مطلب را تمام كرده، و به وجود این 

 است، یكى آیه شریفه:ارتباط تصریح نموده 

و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء، و لكن كذبوا ”  -

 “فاخذناهم بما كانوا یكسبون،

 و دیگرى آیه: 

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ایدى الناس، لیذیقهم بعض الذى ”  -
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 “عملوا، لعلهم یرجعون.

 

شود، تا حدى تابع اعمال مردم عالم حادث مىحوادثى كه در شود پس معلوم مى

، اگر نوع بشر بر طبق رضاى خداى عمل كند، و راه طاعت او را پیش گیرد، نزول است

پى دارند، و اگر این نوع از راه عبودیت منحرف  خیرات و باز شدن درهاى بركات را در

باید منتظر ظهور  گشته، ضاللت و فساد نیت را دنبال كنند، و اعمال زشت مرتكب گردند،

فساد در خشكى و دریا، و هالكت امتها، و سلب امنیت، و شیوع ظلم، و بروز جنگها، و 

هائى كه راجع به انسان و اعمال انسان است، و همچنین باید ها باشند، بدبختىسایر بدبختى

در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوى، حوادثى كه مانند سیل و زلزله و صاعقه و 

و امثال آن خانمان برانداز است باشند، و خداى سبحان در كتاب مجیدش به عنوان طوفان 

نمونه داستان سیل عرم، و طوفان نوح، و صاعقه ثمود، و صرصر عاد، و از این قبیل 

 حوادث را ذكر فرموده است . 

رود، و خدا هم پس هر امتى كه طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو مى

شود، به این آیات چشاند، و قهرا منتهى به هالكت و نابودیشان مىه كرده بدو مىوبال آنچ

 توجه فرمائید:

 

ا و لم یسیروا فى االرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین كانوا من قبلهم، ”  -

كانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فى االرض، فاخذهم هللا بذنوبهم، و ما كان لهم 

 من هللا من واق.

اردنا ان نهلك قریة امرنا مترفیها، ففسقوا فیها، فحق علیها القول، و اذا   -

فدمرناها تدمیرا ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه، فاتبعنا 

 “بعضهم بعضا، و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم ال یؤمنون. 

 

این آیات همه راجع به امت طالحه بود، و معلوم است كه وضع امت صالحه 

 الف این وضع است.خ

 تسری اعمال خوب و بد نیاکان به آیندگان

فرد هم مثل امت است، او نیز حسنه و سیئه و عذاب و نقمت دارد، چیزى كه 

شود، همچنانكه به شود كه فرد به نعمت اسالف و نیاكان خود متنعم مىهست بسیار مى

 گردد، به آیات زیر توجه فرمائید:مظالم آنان معذب مى

 

ل انا یوسف و هذا اخى، قد من هللا علینا، انه من یتق و یصبر: فان هللا ال قا”   -

 “یضیع اجر المحسنین.

 هاى دیگر او است:و مراد از منتى كه خدا بر او نهاد همان ملك و عزت و نعمت
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 “فخسفنا به و بداره االرض و جعلنا له لسان صدق علیا،”  -

ست كه مشمول انعام او باشند، اى اكه گویا منظور از یاد خیر ذریه صالحه

 همچنانكه در جائى دیگر فرموده:

 

 فجعله كلمة باقیة فى عقبه،”  -

و اما الجدار فكان لغالمین یتیمین فى المدینة، و كان تحته كنز لهما، و كان  -

 ابوهما صالحا ، فاراد ربك ان یبلغا اشدهما ، و یستخرجا كنزهما،

 “ضعافا، خافوا علیهم.و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة  -

 

ایست كه گرفتار آثار شوم ظلم نیاكان خود و مراد از این ذریه هر نسل آینده

 شوند . مى

 

 آزمایش الهی با ارسال نعمت بر یک فرد یا اجتماع

و سخن كوتاه اینكه وقتى خداى عزوجل نعمتى را بر امتى یا فردى افاضه فرمود، 

آن نعمت در واقع هم نعمتى بوده كه خدا بر او انعام  اگر آن امت و یا آن فرد صالح باشد،

فرموده، و یا امتحانى بوده كه خواسته او را به این وسیله بیازماید، همچنانكه از سلیمان 

 حكایت كرده است كه گفت:

هذا من فضل ربى ، لیبلونى ء اشكر ام اكفر و من شكر فانما یشكر لنفسه ، و ”  -

 نیز فرموده: و“من كفر فان ربى غنى كریم، 

 “لئن شكرتم الزیدنكم ، و لئن كفرتم ان عذابى لشدید! ”  -

 

و این آیه نظیر آیه قبلش داللت دارد بر اینكه خود عمل شكر، یكى از اعمال 

 اى است كه نعمت را در پى دارد . صالحه

و اگر طالح و بد باشد، نعمتى كه خدا به او داده به ظاهر نعمت است، و در واقع 

مكرى است كه در حقش كرده، و استدراج و امال است، چنانكه در باره )نیرنگ ( در كالم 

 مجیدش فرموده: 

 “و یمكرون و یمكر هللا و هللا خیر الماكرین،”  -

 و در باره استدراج و امال فرموده:

 “جهم من حیث ال یعلمون، و املى لهم ان كیدى متین،سنستدر”  -

 و نیز فرموده:

 “و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون.”  -
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 آزمایش انسانها بوسیله ارسال بال ها و مصایب

رسد، مردم در مقابل این نیز مانند و وقتى بالها و مصائب یكى پس از دیگرى مى

ها براى آنان فتنه و نعمتها دو جورند، اگر مردمى و یا فردى باشند صالح، این مصیبت

آزماید، تا خبیث از طیب و پاك از ناپاك آزمایش است، و خدا بوسیله آن بندگان خود را مى

گردد، مثل طال است ثل امت صالحه و فرد صالح كه گرفتار آنها مىجدا و متمایز شود، و م

 شود، تا خالصش از ناخالص مشخص شود . كه گرفتار بوته آتش و محك آزمایش مى

 و خدا در این باره فرموده:

ا حسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون؟ و لقد فتنا الذین من ”  -

ن صدقوا و لیعلمن الكاذبین، ام حسب الذین یعملون قبلهم، فلیعلمن هللا الذی

 “السیئات ان یسبقونا، ساء ما یحكمون،

 و نیز فرموده:

 “و تلك االیام نداولها بین الناس، و لیعلم هللا الذین آمنوا و یتخذ منكم شهدا. ”  -

 

اند طالح و بدكار و اگر قوم و فردى كه به آن گرفتاریها و مصائب گرفتار شده

بینند، و آیات سابق خود این حوادث عذاب و كیفرى است كه در مقابل اعمال خود مىباشند، 

 نیز بر این معنا داللت داشت.

پس این هم یكى از احكام عمل آدمى است، كه به صورت حوادث نیك و بد در 

 شود.آید، و عاید صاحب عمل مىمى

 فرماید:و اما این آیه شریفه كه مى

س امة واحدة لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من و لوال ان یكون النا”  -

فضة، و معارج علیها یظهرون، و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتكئون، و 

 “زخرفا و ان كل ذلك لما متاع الحیوة الدنیا، و االخرة عند ربك للمتقین،

هاى ىنظرى به بحث ما ندارد، بلكه مراد از آن )وهللا اعلم( مذمت دنیا و سرگرم

هائى كه نزد خداى سبحان است قدر و خواهد بفرماید لذات دنیا در برابر نعمتآن است، مى

دهد، و قدر دهد، و از آخرت نمىقیمتى ندارد، و بهمین جهت خداى تعالى آن را به كفار مى

و قیمت هر چه هست در زندگى آخرت است، و اگر نبود كه افراد انسان مثل همدیگرند و 

 كرد . یكى و نظیر هم است، هر آینه زندگى دنیا را مخصوص كفار مى مساعیشان
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 علل طبیعی حوادث، و علل ماوراء طبیعت، و نظام اعمال انسانها

ها، و ها، و زلزلهحال اگر كسى بگوید: حوادث عمومى و مخصوصا از قبیل سیل

بیماریهاى واگیر، و جنگ و جدالها، هر یك براى خود علل طبیعى دارد، عللى كه 

اختصاص به یك قوم و دو قوم ندارد، هر وقت و هر جا آن علل پیدا شد، معلولشان هم پیدا 

چه طالح، و بنا بر این دیگر معنا ندارد پیدایش آنها را  شود، چه مردم آنجا صالح باشند ومى

هائى است دینى كه با واقع به اعمال خوب و بد تعلیل و توجیه كنیم، و اینگونه تعلیلها فرضیه

گوئیم: این یك اشكال فلسفى است كه منافاتى با بحث تفسیرى ما مطابقت ندارد، در پاسخ مى

شود ندارد، و ما به زودى این اشكال را در استفاده مى كه مربوط است به آنچه از كالم خدا

و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات ” اى در تفسیر آیه:بحث فلسفى جداگانه

 شویم ان شاء هللا . بطور مفصل متعرض مى“ من السماء،

 

بدفهمى و خالصه بحثى كه در آنجا خواهیم كرد این است كه این اشكال ناشى از )

اند اینكه قرآن و اهل آن اعمال نیك و عدم توجه به منطق قرآن است، و اهل قرآن خیال كرده

خواهند به كلى علل طبیعى را از دانند، مىبد مردم را باعث حدوث حوادثى نیك و بد مى

، علیت انداخته و تاثیر آنها را انكار كنند، و یا بگویند همانطور كه علل طبیعى علیت دارد

این اعمال هم دارد، در حالى كه چنین نیست، اعتقاد به تاثیر افعال كه جاى خود دارد، حتى 

خواهند قانون علیت و معلولیت قرآن و اهل آن و بلكه عموم خداپرستان با اثبات صانع نمى

خواهند افتد صرف اتفاق است، و حتى نمىعمومى را انكار كنند، و بگویند آنچه اتفاق مى

الى را در پدید آمدن حوادث شریك علل طبیعى بدانند، بعضى از حوادث را به علل خداى تع

 طبیعى مستند كنند، و بعضى دیگر را به خداى تعالى نسبت دهند.

بلكه منظورشان در هر دو مرحله اثبات علتى است، در طول علل طبیعى، اثبات 

ل طبیعى دست اندر خواهند بگویند، هم علعاملى است معنوى، فوق عوامل مادى، مى

كارند، و هم افعال بندگان و هم خود خداى تعالى، اما بطور ترتیب، نزدیكترین علت به 

حدوث حوادث، علل طبیعى است، و باعث بكار افتادن عوامل، رحمت و غضب الهى است، 

و باعث جلب رحمت و فوران غضب الهى، اعمال نیك و بد انسانها است نظیر نامه نوشتن 

دهیم، و هم به خود قلم، و هم به دست و پنجه است، هم به نوك قلم نسبتش مى كه یك عمل

 (نویسنده و هم به خود او.

 

 مفهوم مراقبت خدا از اعمال انسانها

گوییم همانطور كه در بحث حال خواهى پرسید : منظور از این حرف چیست؟ مى

راه انداخت، انسان را هم به  از نبوت عامه گفتیم، خداى تعالى كه عالم كون را آفرید، و به
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سوى سعادت هستى و كمال زندگیش به راه انداخته، و معلوم است كه یكى از مراحل این 

نوع در مسیرش به سوى سعادت، مرحله عمل او است: كه اگر بشر در این مرحله دچار 

ى مانعى بشود، كه او را از سیر به سوى سعادت متوقف نموده، و مشرف به هالكت و نابود

دهد تا آن مانع را بر طرف كند، و اگر سازد، خداى تعالى در مقابل آن مانع چیزى قرار مى

برد، نظیر مزاج بدنى كه آن مانع جزئى از همین انسانها است آن جزء فاسد را از بین مى

همواره در جنگ با عوارض و بیماریهائى است، كه یا همه بدن و یا عضوى از آن را تهدید 

كند، و اگر نتوانست عاجز ماند بدن و یا آن كن مىر بتواند آن بیمارى را ریشهكند، اگمى

 كند ، تا به كلى از كار بیفتد . عضو را رها مى

و مشاهده و تجربه این معنا را اثبات كرده، كه صانع عالم هر نوع از انواع صنع 

به سوى او است، و  و تكوین را مجهز به اسلحه دفاع از آفات و فسادهائى كرده كه متوجه

معنا ندارد كه تمامى موجودات مسلح به این نوع اسلحه باشند، و تنها نوع و یا فرد انسان از 

كرده كه هر موجود نوعى را به دشمنى گرفتار كرده، تا دفاع  كلیت مستثنا باشد و نیز اثبات

بگیرد، و از از خود و دور كردن دشمن وادارش كند به اینكه قواى وجودى خود را به كار 

این راه وجودش كامل شود و به آن غایت و سعادتى كه برایش در نظر گرفته شده برسد، 

وقتى وضع همه موجودات اینطور است چگونه ممكن است انسان اینطور نباشد، و عالم 

 اعتنائى كرده باشد.صنع نسبت به خصوص او بى

 این همان معنائى است كه آیه شریفه:

وات و االرض و ما بینهما العبین، ما خلقناهما اال بالحق، و و ما خلقنا السم”  -

 “لكن اكثرهم ال یعلمون،

 شریفه:  و نیز آیه

 “و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال : ذلك ظن الذین كفروا،”  -

 بر آن داللت دارند.

پس همانطور كه یك صنعتگر اگر چیزى را به عنوان سرگرمى و تفریح بسازد، 

ن اینكه عنایتى و حاجتى به آن داشته باشد، همینكه آن را ساخت ارتباطش با آن قطع بدو

افتد، و فاسد شود و در كدام خاكروبه مىشود، و دیگر اعتنائى به آن ندارد كه چه مىمى

شود، و اما اگر چیزى را براى منظورى بسازد، همواره مراقب آن خواهد بود، و آن را مى

تا اگر خطرى كه آن را از صالحیت به كار بردن در آن منظور ساقط گیرد، زیر نظر مى

میكند تهدیدش كرد، از آن خطر جلوگیرى كند، و به این منظور اگر صالح دید از یكى از 

كند، و یا جزئى دیگر به آن اضافه اجزاى آن كه در نتیجه دادنش مؤثر است صرفنظر مى

سازد، كند، اوراقش نموده، از نو آن را مىین نمىكند، و یا اگر دید دیگر منظورش را تاممى

 كند . و صنعت جدیدى درست مى

وضع خلقت آسمانها و زمین و موجودات در آنها كه یكى از آنها انسان است نیز 

چنین است، خداى تعالى آنچه را خلق كرده عبث و بیهوده خلق نكرده، بلكه براى این خلق 

 دو باره به سوى خودش برگرداند، همچنانكه فرمود:كرده كه به حد كمالش برساند، و 
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 «ا فحسبتم انما خلقناكم عبثا، و انكم الینا ال ترجعون ؟!”   -

 و نیز فرموده:

 “ و ان الى ربك المنتهى ! ”  -

 

و وقتى وضع بدین قرار باشد، بدیهى است كه عنایت الهیه باید شامل انسان نیز 

بشود، و او را مانند سایر مخلوقاتش به آن غایتى كه براى رسیدن به آن غایتش آفریده 

برساند، و براى رساندنش به آن غایت نخست او را دعوت و ارشاد كند، و سپس امتحان و 

و اگر از این راه هم نشد آن كسى كه غایت خلقت در او باطل  ابتال را در كارش اعمال كند،

خورد، آن كس را هالك رسد، و هدایت به دردش نمىشده، و دیگر وجودش به آن غایت نمى

سازد، و این هالك ساختن خود مایه اتقان در فرد و در نوع است، به سرنوشت امتى خاتمه 

 ند . كدهد، و دیگران را از شر آن امت راحت مىمى

 همچنانكه فرموده:

و ربك الغني ذو الرحمة، ان یشا یذهبكم و یستخلف من بعدكم ما یشاء، كما ”  -

 “أنشأكم من ذریة قوم آخرین،

نیاز و داراى رحمت پروردگار تو بى -و ربك الغني ذو الرحمة ”دقت در جملة 

 .را فراموش نفرمائید“ است،

 

 سنت الهی ابتالء و انتقام

سنت ابتال و انتقام سنتى ربانى است كه در كتاب خود آن را  و این سنت یعنى

 ناپذیر و غیر مقهور خوانده، و غالب و منصورش معرفى نموده، فرموده:سنتى شكست

ایدیكم، و یعفوا عن كثیر، و ما انتم  و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت”  -

 “بمعجزین فى االرض، و ما لكم من دون هللا من ولى و ال نصیر!

 و نیز فرموده:

و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین، انهم لهم المنصورون، و ان جندنا لهم ”  -

 “الغالبون!
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 فصل نهم

 

 

 احکام اعمال از حیث جزا

 
 

 حبط حسنات با سیئات

 

اى از گناهان حسنات دنیا و آخرت را یكى از احكام اعمال آدمى این است كه پاره

و من یرتدد منكم عن دینه فیمت و هو كافر فاولئك ” ارتداد كه آیه شریفه:كند، مانند حبط مى

آنرا باعث حبط اعمال در دنیا و آخرت معرفى “ حبطت اعمالهم فى الدنیا و االخرة ...،

كرده، و یكى دیگر كفر است كفر به آیات خدا و عناد به خرج دادن نسبت به آنكه آن نیز به 

بایات هللا و یقتلون النبیین بغیر حق، و یقتلون الذین یامرون ان الذین یكفرون ” حكم آیه:

باعث “ بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم، اولئك الذین حبطت اعمالهم فى الدنیا و االخرة،

 حبط اعمال در دنیا و آخرت است.

 محو سیئات با حسنات

كه اثر و همچنین در مقابل آن دو گناه بعضى از اطاعتها و اعمال نیك هست، 

” كند و هم در آخرت، مانند اسالم و توبه، به دلیل آیه شریفه:گناهان را هم در دنیا محو مى

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم، ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر الذنوب جمیعا انه 

ثم ال تنصرون،  هو الغفور الرحیم، و انیبوا الى ربكم، و اسلموا له من قبل ان یاتیكم العذاب،

فمن اتبع هداى فال یضل و ال ”  و آیه شریفه:“ و اتبعوا احسن ما انزل الیكم من ربكم، 

 “یشقى، و من اعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیمة اعمى.

 

 حبط بعض حسنات با بعض سیئات

منى با كند مانند دشو نیز بعضى از گناهان است كه بعضى از حسنات را حبط مى

ان الذین كفروا و صدوا عن سبیل ” كه به حكم آیه شریفه: وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

هللا و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضروا هللا شیئا، و سیحبط اعمالهم، یا ایها 

عضى از حسنات باعث حبط ب“ الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و ال تبطلوا اعمالكم،

كند كه امر به اطاعت از رسول در مقابل و به شود، چون مقابله میان دو آیه اقتضا مىمى
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معناى نهى از مشاقه با رسول بوده است. و نیز ابطال در آیه دوم معناى حبط در آیه اول 

 باشد.

حكم كه به  وسلّموآلهعلیههللاو نیز مانند صدا بلند كردن در حضور رسولخدا صلى

یا ایها الذین آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى و ال تجهروا له بالقول ” آیه شریفه:

 “ كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال تشعرون.

 

 محو اثر بعض گناهان با بعض کارهای نیک

برد مانند و نیز بعضى از كارهاى نیك است كه اثر بعضى از گناهان را از بین مى

و اقم الصلوة طرفى النهار، و زلفا من اللیل، ان ” نمازهاى واجب كه به حكم آیه شریفه:

” گردد و مانند حج كه به حكم آیه شریفه:باعث محو سیئات مى“ الحسنات یذهبن السیئات،

و نیز مانند اجتناب از گناهان “ اثم علیه، و من تاخر فال اثم علیه،  فمن تعجل فى یومین فال

باعث “ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم،” كبیره كه به حكم آیه شریفه:

الذین یجتنبون كبائر االثم و الفواحش اال ” شود، و نیز به حكم آیه شریفه:محو سیئات مى

 شود . باعث محو اثر گناهان كوچك مى“ رة،اللمم، ان ربك واسع المغف

 

 انتقال حسنات فرد به فرد دیگر

كند، و نیز بعضى از گناهان است كه حسنات صاحبش را به دیگران منتقل مى

و این معنا “ انى ارید ان تبوء باثمى و اثمك،” اش فرموده:مانند قتل كه خداى تعالى در باره

یگر در روایات وارده از رسول خدا و ائمه اهل بیت در باره غیبت و بهتان و گناهانى د

 نقل شده، السالمعلیهم

 انتقال گناهان فرد به دیگری 

 سازد.و همچنین بعضى از طاعتها هست كه گناهان صاحبش را به غیر منتقل مى 

  

 انتقال مثل سیئات نه عین سیئات 

كند، نه نتقل مىو نیز بعضى از گناهان است كه مثل سیئات غیر را به انسان م

لیحملوا اوزارهم كاملة یوم القیمة، و من ” عین آنرا، مانند گمراه كردن مردم كه به حكم آیه:

 “ و لیحملن اثقالهم و اثقاال مع اثقالهم.” و نیز فرموده:“ اوزار الذین یضلونهم بغیر علم.
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 انتقال مثل حسنات  نه عین حسنات 

مثل حسنات دیگران را به انسان منتقل و همچنین بعضى از اطاعتها هست كه 

 “و نكتب ما قدموا و آثارهم.” كند، نه عین آنها را، و قرآن در این باره فرموده:مى

 

 گناهان موجب دو چندان شدن عذاب

شود، و قرآن در این اى از گناهان است كه باعث دو چندان شدن عذاب مىباز پاره

یضاعف لها ”و نیز فرموده: “ و ضعف المماة،اذا الذقناه ضعف الحیوة ” باره فرموده:

 “العذاب ضعفین.

 طاعات موجب دو چندان شدن ثواب

شود، مانند اى از طاعتها هست كه باعث دو چندان شدن ثواب مىو همچنین پاره

مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل هللا كمثل حبة ” اش فرموده:انفاق در راه خدا كه در باره

 “ل فى كل سنبلة ماة حبة....انبتت سبع سناب

اولئك یؤتون اجرهم مرتین یؤتكم كفلین من ” و نظیر این تعبیر در دو آیه زیر آمده:

 “رحمته، و یجعل لكم نورا تمشون به، و یغفر لكم.

بطور كلى “ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها،” عالوه بر اینكه به حكم آیه شریفة 

 كارهاى نیك پاداش مكرر دارد.

 

 بدیل سیئات به حسناتت

كند، و خداى اى از حسنات هست كه سیئات را مبدل به حسنات مىو نیز پاره

اال من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك یبدل هللا سیئاتهم ” تعالى در این باره فرموده:

 “حسنات.

 عاید شدن مثل برخی حسنات به دیگری

ش عاید دیگرى هم بشود، و شود نظیراى از حسنات است كه باعث مىو نیز پاره

و الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان، الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم ” در این باره فرموده:

 “ء ، كل امرء بما كسب رهین.من عملهم من شى

ممكن است اگر در قرآن بگردیم نظیر این معنا را در گناهان نیز پیدا كنیم، مانند 

شود فرزند خود انسان یتیم شود، و نظیر آن ستم در فرزندان ظلم به ایتام مردم، كه باعث مى

و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ” فرماید:ستمگر جریان یابد، كه در این باره مى
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 “یهم . ضعافا خافوا عل

 

 تحویل حسنات فرد به فرد دیگر و اخذ سیئات او، و برعکس

اى حسنات است كه سیئات صاحبش را به دیگرى و حسنات آن دیگرى و باز پاره

اى از سیئات است كه حسنات صاحبش را به دیگرى و دهد همچنانكه پارهرا به وى مى

 و استحقاق است.دهد، و این از عجایب امر جزا سیئات دیگرى را به او مى

 (258ص :    2المیزان ج : ) مستند: آیات مندرج در متن          
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 فصل دهم

 

 

 احکام اعمال از حیث سعادت و شقاوت

 

یكى از احكام اعمال از حیث سعادت و شقاوت این است كه عوامل سعادت بر 

و خصوصیت عوامل شقاوت غلبه دارد، و بر آن فائق است، و از طایفه اول هر صفت 

اى چون فتح و پیروزى و ثبات و استقرار و امنیت و بقا است، همچنانكه مقابالت این جمیله

 صفات یعنى بى دوامى و بطالن و تزلزل و ترس و زوال و مغلوبیت و نظایر آن از جمله

 عوامل طایفه دوم است.

ات زیر را و آیات قرآنى در این معنا بسیار زیاد است، و در این باره كافى است آی

 از نظر بگذرانى:

مثال كلمة طیبة كشجرة طیبة، اصلها ثابت، و فرعها فى السماء، تؤتى ” ...  -

اكلها كل حین باذن ربها، و یضرب هللا االمثال للناس لعلهم یتذكرون و مثل 

كلمة خبیثة، كشجرة خبیثة، اجتثت من فوق االرض، مالها من قرار، یثبت هللا 

ثابت، فى الحیوة الدنیا، و فى االخرة، و یضل هللا الظالمین، الذین آمنوا بالقول ال

 “!  و یفعل هللا ما یشاء

دار و بارور، و باطل را به در این آیه شریفه حق را به درختى طیب و ریشه

لیحق الحق و یبطل الباطل ” خاصیت مثل زده است، دوام و بىریشه و بىاى خبیث و بىبوته

و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین، انهم لهم ” نجام از آن تقوا است،سرا“ و العاقبة للتقوى،

و هللا غالب على امره و لكن اكثر الناس ال ” و “ المنصورون، و ان جندنا لهم الغالبون،

 و آیاتى دیگر نظیر اینها.“ یعلمون،

ه این دانند، خود اشعار بو اینكه در ذیل آیه اخیر فرموده: و لیكن بیشتر مردم نمى

بلكه اكثر مردم نسبت  این غلبه خدائى طورى نیست كه همه مردم آن را بفهمند،دارد كه 

دیدند، و دیگر معنا نداشت بدان جاهلند، و اگر این غلبه غلبه محسوس بود، همه آن را مى

دانند، پس غلبه نامبرده از دو جهت براى اكثریت مردم مجهول بفرماید: بیشتر مردم نمى

 ها كه منكر آنند انكارشان از دو جهت است . است، و آن

فهمد، و اما بیند، و مىاول اینكه فكر انسان محدود است و تنها پیش پاى خود را مى

 .گوید در باره وضع روز حاضرشبیند، او هر چه مىامورى كه از نظر او غایب است نمى

ت و غلبه یك ساعته را غلبه گوید، و از آینده خود غافل است، تنها دولت یك روزه را دولمى

داند، و عمر كوتاه خود و زندگى اندك خویش را معیار و مقیاس قرار داده، بر طبق آن مى

 كند . بر له یا علیه كل جهان حكم مى
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اما خداى سبحان كه محیط به زمان و مكان، و حاكم بر دنیا و آخرت، و قیوم بر 

راند قضایش حتم است، كند حكمش فصل، و چون قضائى مىهر چیز است، وقتى حكمى مى

دنیا و عقبى نسبت به او حاضر، و عالم واحدى است، او ترس فوت ندارد، و بهمین جهت 

كه فساد یك روز را  -بلكه واقع هم شده  -است  كند، پس ممكندر هیچ امرى عجله نمى

، آن وقت وسیله اصالح عمرى، و یا محرومیت فردى را وسیله رستگارى امتى قرار دهد

كند كه وضع آن یك فرد خدا را به ستوه آورده، و خدا نتوانسته آن جاهل تنگ نظر خیال مى

توانند از او پیشى انى مىشود، و كسكند خدا مغلوب هم مىرا اصالح كند، و یا فكر مى

 رانند ! بگیرند، و چه بد حكمى است كه مى

بیند، سراپاى سلسله دانند كه خداى سبحان همانطور كه یك قطعه زمان را مىنمى

كند، بر تمامى خلق نیز بیند، و همانطور كه بر یك فرد از خلق خود حكم مىزمان را هم مى

دارد و حفظ زمین و آسمان ئى دیگر باز نمىكند، هیچ كارى او را از كارهاحكم مى

 فرماید:كند، خدائى است على و عظیم، همو است كه به پیامبرش مىاش نمىخسته

و ال یغرنك تقلب الذین كفروا فى البالد، متاع قلیل ثم ماویهم جهنم، و بئس ”  -

 “المهاد . 

 

نیات این است دوم اینكه غلبه معنویات غیر غلبه جسمانیات است، چون غلبه جسما

كه مسلط بر افعال شود، و آن را منقاد و مطیع قاهر و غالب سازد به این معنا كه حریت 

اختیار را سلب نموده، كره و اجبار را گسترش دهد، همانطور كه عادت سالطین مستبد و 

كنند، و در بقیه به كشند، جمعى را اسیر مىاى را مىغالب همین است، كه بعد از غلبه عده

دارند. از سوى دیگر تجربه و حكم و برهان هم داللت لخواه خود تحكم و زورگوئى روا مىد

توان تكیه داد اما روى گویند به نیزه مىدارد بر اینكه فشار و كره دوام ندارد، در مثل مى

و سلطه اجانب هیچوقت بر امتهاى زنده استقرار دائمى نیافته، بلكه توان نشست، نیزه نمى

 ند روزى اندك است!در گرو چ

شود تا در آن منزل گیرد، و افرادى به خالف غلبه معنویات كه دلهائى یافت مى

اى هست، و نه آورد، و معلوم است كه نه ما فوق ایمان تام درجهمعتقد و مؤمن به آن بار مى

شود، هر چون احكام آن حصنى است، وقتى ایمان به یكى از امور معنوى در دل پیدا مى

اى از زمان نگذارند ظهور كند، باالخره روزى خودنمائى خواهد كه روزى و برههچند 

هاى بینیم دولتكرد، و دهرى طوالنى حكومت خواهد كرد، و بهمین جهت است كه مى

بزرگ و جوامع زنده امروز كمال اعتنا را به مساله تبلیغ دارند، بیش از آن مقدارى كه به 

دانند كه سالح معنوى شدیدتر از دهند، چون مىخرج مى ارتش و سالحهاى جنگى اعتنا به

 سالح ارتش است . 

تازه این در معنویات صورى و موهوماتى است كه مردم در شؤون اجتماعى خود 

كند، حال ببین غلبه و به آن اعتقاد دارند، و امور موهوم هم از حد خیال و وهم تجاوز نمى
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كند و از نهاد خود بشر سرچشمه بدان دعوت مىدوام معنویات حقیقى كه خداى سبحان 

 دار است!گیرد چقدر است و چقدر ریشهمى

پس حق از این جهت كه حق است چیزى جز باطل و ضاللت در مقابلش قرار 

 ندارد، همچنانكه قرآن كریم فرموده:

 “فما ذا بعد الحق اال الضالل ! ”  -

ندارد، پس همواره غلبه با و معلوم است كه باطل تاب مقاومت در برابر حق را 

 حجت حق است بر باطل.

این وضع حق است، از همین جهت كه حق است، و اما وضع حق از حیث تاثیر و 

اش شكست ناپذیر است، نه تخلف دارد و نه اختالف، چون رساندن بشر به هدف، نیز غلبه

و چیره گردد كه اگر مؤمن به حق بر دشمن حق غلبه كند، و در همین ظاهر زندگى دنیا بر ا

كند، باز هم ضرر  معلوم است هم پیروز است و هم ماجور، و اگر دشمن حق بر او غلبه

اش این است كه طبق اجبار و اضطرار كند حتى اگر او را مجبور به كارى كند وظیفهنمى

 عمل كند، و همین عمل باز مطابق رضاى خداى تعالى است، همچنانكه فرمود:

 “تقیة !  اال ان تتقوا منهم”  -

و حتى اگر او را بكشد مرگش مرگ نیست، بلكه حیاتى است طیب، همچنانكه 

 فرمود:

 “و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل هللا اموات بل احیاء و لكن ال تشعرون،”  -

 

پس مؤمن در هر حال و همیشه منصور و غیر مغلوب است، حال یا هم در ظاهر 

 همچنانكه فرمود: و هم در باطن، و یا تنها در باطن

 

 “قل هل تربصون بنا اال احدى الحسنیین ! ”  -

شود كه حق در دنیا غالب است، هم در ظاهر دنیا و هم در از اینجا روشن مى

باطن آن، اما در ظاهر براى اینكه عالم خلقت همانطور كه توجه فرمودید نوع انسانى را 

رساند، دى بشر را به هدف نهائى مىكند، و به زوتكوینا به سوى حق و سعادت هدایت مى

دوام است كه نباید بدان اعتنا بینیم، تاخت و تازهائى بىاى كه به ظاهر از باطل مىآرى غلبه

ایست براى ظهور حق، رشته زمان تاخت و تاز باطل همواره مقدمهكرد، و باید دانست كه 

هم هرگز شكست هم كه به آخر نرسیده و روزگار هنوز تمام نشده و نظام هستى 

و اما اینكه گفتیم در باطن هم غالب است ، براى اینكه حجت و دلیل قاطع همیشه  خورد،نمى

 با حق است و باطل هیچ دلیلى ندارد . 

و اما اینكه گفتیم: قول و فعل حق عبارت است از قول و فعلى كه متصف به 

آن است كه متصف به  اى چون ثبات و بقا و حسن باشد، و قول و فعل باطلصفات جمیله

هاى صفات ناپسند چون تزلزل و زوال و قبح و بدى باشد، وجهش همان است كه در بحث

” و آیه شریفه: “ ء،ذلكم هللا ربكم خالق كل شى” گذشته به آن اشاره كردیم و گفتیم از آیه: 
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سیئة ما اصابك من حسنة فمن هللا، و ما اصابك من ” و آیه:“ ء خلقه، الذى احسن كل شى

هائى هستند كه مستند به خدا شود كه سیئات و بدیها اعدام و بطالناستفاده مى“ فمن نفسك،

ها، به خالف باشند، زیرا هستى مستند به خداى فاطر و مفیض وجود است، نه نیستىنمى

حسنات كه چون به حكم آیات مذكوره مستند به خدایند، امور وجودى هستند، و به همین 

عل و قول حسن منشا هر جمال و منبع هر خیر و سعادت از قبیل ثبات و بقا جهت است كه ف

و بركت و نفع است، و بر عكس قول و فعل بد منشا هر زشتى و منبع هر بدبختى است . و 

 فرماید:خداى تعالى در همین باره مى

 

انزل من السماء ماء، فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، و مما ”  -

ابتغاء حلیة، او متاع، زبد مثله، كذلك یضرب هللا الحق و  دون علیه فى الناریوق

 “الباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض.

 

 عملکرد حکم عقل در اعمال نیک و فقدان عقل در اعمال بد 

ابق حكم یكى دیگر از احكام اعمال این است كه حسنات چه اقوال و چه افعال مط

عقل است، به خالف سیئات كه چه اقوالش و چه افعالش بر خالف عقلند، و در سابق هم 

گفتیم كه خداى سبحان اساس تمامى آنچه را كه براى بشر بیان كرده عقل قرار داده، البته 

منظور ما از عقل همان نیروئى است كه بوسیله آن انسان حق را از باطل و خوب را از بد 

 .ددهتمیز مى

و بهمین جهت است كه مردم را به پیروى از عقل سفارش نموده، و از چیزى كه 

سازد نهى فرموده، مانند شراب، و قمار، و لهو و غش، سالمت و حكمرانى آن را مختل مى

و غرر در معامالت، و نیز از دروغ، و افترا، و بهتان و خیانت، و ترور، و هر عملى كه 

سازد نهى فرموده، چون همه این كارها عقل انسان ختل مىسالمت عقل در حكمرانى را م

دانیم كه اساس حیات بشر در همه كند، و این را هم مىرا در مرحله عمل دچار خبط مى

 شؤون فردى و اجتماعیش بر سالمت ادراك و صحت فكر و اندیشه است.

  

فسادش  و شما خواننده عزیز اگر مفاسد اجتماعي و فردي را، حتى آن مفاسدى كه

، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهى،  تبراى همه جوامع مسلم است ، و كسى منكر آن نیس

خواهى دید كه اساس آن مفاسد اعمالى است كه باعث از كار افتادن عقل در حكومت و 

هدایت است، و بقیه مفاسد هم هر قدر كه زیاد باشد، و هر قدر بزرگ باشد، باز اساسش 

است، كه جاى توضیحش محل دیگرى است، كه ان شاء هللا تعالى  همین بطالن حكومت عقل

 خواهد آمد.

) توجه:  مشابه این مطلب با بیانی دیگر در مبحث اعمال در قیامت نیز در بخش 

 (258ص :    2المیزان ج : )مستند: آیات مندرج در متن                  مربوطه آمده است.(
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 یفر ثابت اعمال سیئه قانون پاداش اضافی اعمال حسنه و ک

 

َمن َجاَء بِالَحسنَِة فَلَهُ َعشُر أَْمثَاِلَها  َو َمن َجاَء ِبالسیِّئَِة فاَل یْجَزى إِال ِمثْلََها َو ُهْم »  -

 ،ال یُظلَُمونَ 

اى بیارد ده برابر آن دارد و هر كس بدى بیاورد جز برابر آن هر كس نیكى -

 .«شان نكنندسزایش ندهند و ستم

 

هاى خداوند را كه بر بندگان خود كه كالمى است مستقل و تمام، یكى از منتاین آیه 

دهد، و عمل كند، و آن این است كه: خداوند عمل نیك را ده برابر پاداش مىنهاده ذكر مى

 .كندزشت و گناهان را جز به مثل تالفى نمى

ساب خالصه، یك عمل نیك را ده عمل به حساب آورده و یك گناه را یك گناه ح

دهد، و از كاهد و كیفر آن را بیشتر نمىكند یعنى از پاداش آن نمىو در آن ظلم نمى، كندمى

مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل هللا كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماة حبة  »آیه

از ده شود كه اگر ممكن باشد پاداش عمل نیك را بیش استفاده مى «،و هللا یضاعف لمن یشاء

 .آورددهد و نیز اگر ممكن باشد اصال گناه را به حساب نمىبرابر مى

لیكن آیه شریفه نظر به اینكه با آیات سابق اتصال داشته و با آنها در یك سیاق قرار 

دهد، گویا پس از بیانى كه در آیات سابق مربوط به اتفاق و گرفته است معناى دیگرى مى

هر كدام از این دو امر جزا و  پس حسنه و سیئه :فته شدهاتحاد و تفرق كلمه ذكر شد، گ

پاداش مناسب خود دارد و ستمى در كار نیست، زیرا جزا، مناسب عمل باید باشد پس كسى 

شود، و كسى كه اى انجام دهد مثل آن را دریافت خواهد داشت و مضاعف هم مىكه حسنه

او مانند عملش بد خواهد بود و جزاى  -كه همان اختالف منهى عنه است-سیئه بجا آورد

 .هرگز نباید طمع نیكى داشته باشد

گردد، و برمى «،و جزاء سیئة سیئة مثلها »به این ترتیب معناى این آیه به معناى آیه

شود نه بیان اینكه جزا یكى است و مراد آیه بیان مماثلت جزاى سیئه با خود سیئه مى

 .مضاعف نیست

 (538ص :    7المیزان ج :  وره انعام   س 160) آیه                

 

 

  

 

 

 

 

 


