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

پر اثر شود و نیز كنند، تا به این وسیله مبارك و خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

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

رده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و كه عزیزترین نام است آغاز ك

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى 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 

صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن  بدان بزند، تا عملش خدایى شده،

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)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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 تحلیلی از عملکرد خلیفه ثانی و نقض تشریع حج تمتع
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «مكنـــــــــــــــــــــــون! در كتــــــــابـــــــى » 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.حسب موضوع،  طبقه انتخـاب و تلخیـص و بر« 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 

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

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه 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

 دد.عظیم گر

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

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  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 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    

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

 

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

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

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

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!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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 فصل اول
 

 

 دین و شریعت
 

 

 

 

 شریعت، دین و ملت
 

 

قاً لَِّما بَیَن یََدْیِه ِمَن اْلكتَِب َو ُمَهْیِمناً َعلَْیِه    َو أَنَزْلنَا إِلَْیك اْلِكتَب بِاْلَحقّ »  فَاْحكم ُمصّدِ

ا َجاَءك ِمَن اْلَحقّ  ُ  َو ال تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ َجعَْلنَا ِمنُكْم شْرَعةً   ِلكلّ    بَْینَُهم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

یَْبلَُوُكْم فى َما َءاتَاُكْم  فَاستَِبقُوا ةً َوِحَدةً َو لَِكن لِّ ُ لََجعَلَكْم أُمَّ ً  َو لَْو شاَء َّللاَّ  َو ِمْنَهاجا

ِ َمْرِجعُكْم َجِمیعاً فَیُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم فِیِه تْختَِلفُونَ   ...!«اْلَخیَرِت  إِلى َّللاَّ

ایم مصدق باقیمانده از كتابهاى قبلى این كتاب را هم كه به حق بر تو نازل كرده» 

و مسلط بر حفظ آنها است پس در بین مسلمانان طبق آنچه خدا نازل كرده حكم كن 

ى هوا و هوس آنان تو را از دین حقى كه نزدت آمده باز ندارد، براى هر و پیرو

خواست همه شما را امتى ملتى از شما انسانها، شریعتى قرار دادیم و اگر خدا مى

و  -كردو در نتیجه یك شریعت براى همه ادوار تاریخ بشر تشریع مى -كردواحد مى

هر فرد فردتان فرستاده بیازماید، بنا  لیكن خواست تا شما امتها را با دینى كه براى

بر این به سوى خیرات از یكدیگر سبقت بگیرید، كه باز گشت همه شما به سوى 

 « دهد...!كردید خبر مىخدا است، در آن هنگامه، شما را بدانچه در آن اختالف مى

  بقره(/48)

 

طریقه ملت معناى  كلمه شریعت به معناى طریق است و اما كلمه دین و كلمه

اى كه انتخاب و اتخاذ شده باشد ، لیكن ظاهرا در عرف و ، یعنى طریقه خاصى است

تر از معناى شود كه خصوصىاصطالح قرآن كریم كلمه شریعت در معنائى استعمال مى

 دین است ، همچنانكه آیات زیر بر آن داللت دارد ، توجه بفرمائید:

 ال عمران(/19« )ان الدین عند هللا االسالم! »

« و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فى االخرة من الخاسرین!» 

 ال عمران(/85)

هر طریقه و مسلكى در پرستش خداى تعالى آید كه از این دو آیه به خوبى بر مى

از نظر قرآن معنائى ، پس دین  دین هست ولى دین مقبول درگاه خدا تنها اسالم است
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 فرماید:عمومى و وسیع دارد ، حال اگر آن دو آیه را ضمیمه كنیم به آیه زیر كه مى

براى هر یك از شما پیامبران شرعه و  -لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا » 

 بقره( و به آیه:/48«)منهاجى قرار دادیم!

 جاثیه(/18«)ثم جعلناك على شریعة من االمر فاتبعها!» 

 

اى اى خاص ، یعنى طریقهشریعت عبارت است از طریقهآید كه ن معنا بدست مىای

ها و یا پیامبرى از پیامبران مبعوث به شریعت تعیین و آماده شده كه براى امتى از امت

مانند: شریعت نوح، شریعت ابراهیم، شریعت موسى، شریعت عیسى و شریعت محمد  باشد،

 . وسلّموآلهعلیههللاصلى

اما دین عبارت است از سنت و طریقه الهیه حال خاص به هر پیامبرى و یا هر  و 

تر از كلمه شریعت دارد و به همین خواهد باشد ، پس كلمه دین معنائى عمومىقومى كه مى

 اش قابل نسخ نیست . پذیرد، ولى دین به معناى عمومىجهت است كه شریعت نسخ مى

بین شریعت و دین هست و آن این است كه كلمه  البته در این میان فرق دیگرى نیز

توان هم به یك نفر نسبت داد و هم به جماعت ، حال هر فردى و هر جماعتى كه دین را مى

شود به یك نفر نسبت داد ، و مثال گفت فالنى فالن خواهد باشد ولى كلمه شریعت را نمىمى

شود ا قائم به امر آن باشد ، پس مىشریعت را دارد ، مگر آنكه یك نفر آورنده آن شریعت و ی

شود گفت شریعت مسلمانان و گفت دین مسلمانان و دین یهودیان و دین عیسویان و نیز مى

توان گفت دین و شریعت خدا و دین و شریعت محمد و دین زید و یهودیان همچنانكه مى

د كه در معناى توان گفت شریعت زید و عمرو  و شاید علت آن این باشعمرو و ... ولى نمى

، بارت است از تمهید طریق و نصب آنكلمه شریعت بوئى از یك معناى حدثى هست و آن ع

اى اى كه خدا مهیا و آماده كرده و یا طریقهتوان گفت شریعت عبارت است از طریقهپس مى

اى كه براى سابق توان گفت طریقهكه براى فالن پیغمبر و یا فالن امت معین شده ، ولى نمى

هست ، به اضافه چیزهائى كه در آن شرایع نبوده و یا كنایه است از اینكه تمامى شرایع قبل 

اند ، هر چند كه در سالم و شریعت اسالم حسب لب و واقع داراى حقیقتى واحدهاز ا

هاى مختلف به خاطر استعدادهاى مختلف آنان اشكال و دستورات مختلفى دارند ، امت

شوری( نیز بر این معنا اشعار /13«)ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه!» همچنانكه آیه شریفه:

 و بلكه داللت دارد . 

گوئیم همه این دهیم و مىهاى خاصه را به دین نسبت مىا بر این اگر شریعتبن

كنند ، ها یكدیگر را نسخ مىها دین خدا است ، با اینكه دین یكى است ولى شریعتشریعت

نظیر نسبت دادن احكام جزئى در اسالم ، به اصل دین است ، با اینكه این احكام بعضى 

گوئیم فالن حكم از احكام دین اسالم بوده و نسخ شده حال مىناسخ و بعضى منسوخند با این 

و یا فالن حكم از احكام دین اسالم است ، بنا بر این باید گفت : خداى سبحان بندگان خود را 

 جز به یك دین متعبد نكرده  و آن یك دین عبارت است از تسلیم او شدن!

مختلفى قرار داده  و چیزى كه هست براى رسیدن بندگان به این هدف راههاى  
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ها و هاى متنوعى باب كرده ، چون هر امتى مقدار معینى استعداد داشته و آن سنتسنت

ها عبارت است از شریعت نوح ، ابراهیم ، موسى ، عیسى و محمد شریعت

اى بعضى از بینیم چه بسا شده كه در شریعت واحده، همچنانكه مىوسلّموآلهعلیههللاصلى

سیله بعضى دیگر نسخ شده ، براى اینكه مصلحت حكم منسوخ مدتش سر آمده  و احكام به و

زمان براى مصلحت حكم ناسخ فرا رسیده ، مانند نسخ شدن حكم حبس ابد در زناى زنان كه 

نسخ شد  و حكم تازیانه و سنگسار به جاى آن آمد  و مانند مثالهائى دیگر ، دلیل بر این معنا 

 مائده(است. /48...!« ) لجعلكم امة واحدة و لكن لیبلوكم فیما آتاكم و لو شاء هللا» آیه شریفه:

تا اینجا معناى شریعت و دین و فرق بین آن دو روشن شد ، حال ببینیم كلمه ملت به 

 چه معنا است ؟ و معناى آن چه نسبتى با شریعت و دین دارد ؟

ئى از معناى مهلت و گویا در این ماده بو ملت عبارت است از سنت زندگى یك قوم 

اى كه از غیر گرفته شده شود از طریقهدادن وجود دارد ، در این صورت ملت عبارت مى

تر باشد ، البته اصل در معناى این كلمه آنطور كه باید روشن نیست ، آنچه به ذهن نزدیك

است این است كه ممكن است مرادف با كلمه شریعت باشد ، به این معنا كه ملت هم مثل 

اى خاص ، به خالف كلمه دین ، بله این فرق بین دو كلمه یعت عبارت است از طریقهشر

شود  و به ملت و شریعت هست ، كه شریعت از این جهت در آن طریقه خاص استعمال مى

اى است كه از ناحیه خداى تعالى و به گویند كه : طریقهاین عنایت آن طریقه را شریعت مى

او تهیه و تنظیم شده  و كلمه ملت به این عنایت در آن طریقه منظور سلوك مردم به سوى 

دانند كه عمال اند و خود را ملزم مىشود كه مردمى آن طریقه را از غیر گرفتهاستعمال مى

از آن پیروى كنند  و چه بسا همین فرق باعث شده كه كلمه ملت را به خداى تعالى نسبت 

گویند  و ملت را تنها به ین خدا و شریعت خدا مىگویند ملت خدا ، ولى ددهند و نمىنمى

گویند : ملت ابراهیم ، چون این ملت بیانگر سیره و سنت دهند و مىپیغمبران نسبت مى

گویند ملت مردمى دهند و مىها نسبت مىاست و همچنین به مردم و امت السالمابراهیم علیه

دهد ، سیره و سنت عملى آن مردم خبر مىایمان ، چون ملت از با ایمان و یا ملت مردمى بى

 در قرآن كریم آمده:

 بقره(/135«)ملة ابراهیم حنیفا و ما كان من المشركین!» 

 حكایت كرده كه گفت: السالمو نیز از یوسف علیه

إنى تركت ملة قوم ال یؤمنون باهلل و هم باآلخرة هم كافرون و اتبعت ملة آبائي » 

 یوسف(/37«)إبراهیم و إسحق و یعقوب!

 ابراهیم(/13!« )لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فى ملتنا » 

كه در آیه اول كلمه ملت در مورد فرد  و در آیه دوم هم در مورد فرد و هم در 

مورد قوم استعمال شده  و در آیه بعدى كه حكایت كالم كفار به پیغمبران خویش است تنها 

  در مورد قوم به كار رفته) توجه فرمائید!(

كه دین در اصطالح قرآن اعم از شریعت و ملت پس خالصه آنچه گفتیم این شد 

و شریعت و ملت دو كلمه تقریبا مترادفند با مختصر فرقى كه از حیث عنایت لفظ در  است
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  . آن دو هست

 مائده(/48«)و لو شاء هللا لجعلكم امة واحدة و لكن لیبلوكم فیما آتیكم!»

هاى مختلف است و منظور از امت واحده ف شریعتاین جمله بیانگر علت اختال

كردن همه انسانها این نیست كه تكوینا آنها را یك امت قرار دهد  و همه انسانها یكنوع باشند 

كنند ، همچنانكه در آیه زیر انسانها ، چون همه انسانها یك نوع هستند  و یك جور زندگى مى

 فرماید:را یك امت و یك نوع دانسته ، مى

و لو ال ان یكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة » 

 زخرف(/33« )و معارج علیها یظهرون!

بلكه مراد این است كه از نظر اعتبار آنها را امتى واحده كند ، به طورى كه استعداد 

یك شریعت را  همه آنها برابر باشد و در نتیجه نزدیك به هم بودن درجاتشان همه بتوانند

 قبول كنند.

حاصل معنا این است كه اگر ما به علت اختالف امتها شرایع مختلفى تشریع كردیم 

    براى این بود كه شما را در شریعتى كه دادیم بیازمائیم  و ناگزیر این عطاهائى كه عبرت

نظور از به آن اشاره دارد، با یكدیگر و در امتهاى مختلف خواهد بود  و قطعا م« آتیكم» 

این عطا یا مسكن و زبان و رنگهاى پوست بدن امتها نیست براى اینكه اگر چنین چیزى 

منظور بود باید در یك زمان براى چند قوم كه چند رنگ پوست داشتند چند شریعت تشریع 

كرده باشد ، در حالى كه سابقه ندارد كه خداى عز و جل در یك زمان دو و یا چند شریعت 

شود منظور اختالف استعدادها به حسب مرور زمان و شد ، پس معلوم مىتشریع كرده با

ها در مدارج استعداد و آمادگى است و تكالیف الهى و احكامى كه او تشریع ارتقاء انسان

ها در مواقف مختلف حیات نیست و یا به تعبیر دیگر كرده ، چیزى جز امتحان الهى انسان

ها در دو طرف به فعلیت در آوردن استعداد انسانهائى است براى تكالیف الهى وسیله

سعادت و شقاوت ، باز به تعبیر دیگر وسیله مشخص كردن حزب رحمان و بندگان او از 

حزب شیطان است ، همچنانكه در كتاب عزیز خدا نیز تعبیرهاى مختلف آمده و برگشت 

ها به ن را در بین انسانهمه به یك معنا است ، خداى تعالى در تعبیر اول و اینكه سنت امتحا

 جریان انداخته ، فرموده است:

و تلك االیام نداولها بین الناس و لیعلم هللا الذین آمنوا و یتخذ منكم شهداء و هللا » 

ال یحب الظالمین! و لیمحص هللا الذین آمنوا و یمحق الكافرین!  ام حسبتم ان 

ال /142تا140«)یعلم الصابرین!تدخلوا الجنة و لما یعلم هللا الذین جاهدوا منكم و 

 و آیات دیگرى كه در این باب هست .  عمران(

 خوانیم: كه هنگام فرو فرستادن آدم به زمین فرموده:و در تعبیر دوم مى

فاما یاتینكم منى هدى فمن اتبع هداى فال یضل و ال یشقى! و من اعرض عن » 

 طه( /124و123« )ذكرى فان له معیشة ضنكا! و نحشره یوم القیمة اعمى!

 خوانیم كه در گفتگویش با ابلیس فرموده:و در تعبیر سوم مى

لهم فى  و اذ قال ربك للمالئكة انى خالق بشرا ... قال رب بما اغویتنى الزینن» 
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االرض و الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم المخلصین ، قال هذا صراط على 

مستقیم ، ان عبادى لیس لك علیهم سلطان اال من اتبعك من الغاوین و ان جهنم 

  . در این باب آیات دیگرى نیز هست حجر(/43تا28«)لموعدهم اجمعین!

 

نوع انسانها و بر حسب اختالف سخن كوتاه اینكه این عطایا و بخششهاى الهى كه به 

هاى مختلف اختالف داشته و نیز از آنجا كه شریعت استعداد آنها شده ، از آنجا كه در زمان

ها در زندگى واجب االجراء شده و نیز از و سنت الهى كه براى تكمیل و تتمیم سعادت انسان

ف استعدادهاى بشر و هائى است الهى كه در اثر اختالها امتحانآنجا كه همه این شریعت

آید كه شریعتها نیز باید مختلف باشند شود ، الجرم این نتیجه به دست مىتنوع آن مختلف مى

و بدین جهت است كه خداى تعالى اختالف شرعه و منهاج را اینطور تعلیل فرموده: كه 

در چون اراده من تعلق گرفته به امتحان شما و ریز و درشت كردن شما و این امتحان را 

 دهم! توجه فرمائید:ام انجام مىهائى كه به شما انعام كردهنعمت

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء هللا لجعلكم امة واحدة و لكن لیبلوكم فیما » 

 بقره(/48« )آتیكم...! 

  574ص :    5المیزان ج : 

 

 

 دین در دوران سادگی زندگی انسان 
 

ةً »   ...!«واِحَدةً كاَن النَّاُس أُمَّ

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

آنان پدید آمد انبیایى به بشارت و انذار برگزید و با آنان كتاب را به حق نازل 

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

اختالف كردند و این اختالف پدید نیامد مگر از ناحیه كسانى كه  خود دین و كتاب

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

خدا كسانى را كه ایمان آوردند در مسائل مورد اختالف به سوى حق رهنمون شد 

 «د!كنو خدا هر كه را بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مى

 بقره(/213) 

روزگارى بر نوع بشر گذشته كه در زندگى اتحاد و كند بر اینكه ظاهر آیه داللت مى

اند  و هیچ اختالفى بین اتفاقى داشته ، به خاطر سادگى و بساطت زندگى امتى واحد بوده

اى در امور زندگى و نیز اختالفى در مذهب و عقیده آنان نبوده ، مشاجره و مدافعه

فبعث هللا النبیین مبشرین و  »فرماید:دلیل بر این معنا جمله بعد است كه مى اندنداشته

چون بعثت انبیا و حكم كتاب  ...!«منذرین و انزل معهم الكتاب، لیحكم بینهم فیما اختلفوا فیه

  .در موارد اختالف را نتیجه و فرع امت واحده بودن مردم قرار داد
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در امور زندگى بعد از وحدت و اتحاد ناشى شده و دلیل شود اختالف پس معلوم مى

و ما اختلف فیه اال  »بر اینكه در آغاز ، اختالف دومى ، یعنى اختالف در دین نبود ، جمله:

تنها از ناحیه كسانى  -پس اختالف در دین است  بقره(/213!«)الذین اوتوه بغیا بینهم

د و انگیزه آنان حسادت با یكدیگر و طغیان انناشى شده كه حامالن كتاب و علماى دین بوده

   .بوده است

و اتفاقا همین برداشتى كه ما از آیه شریفه كردیم با اعتبار عقلى موافق است ، براى 

بینیم كه ال یزال در مدارج علم و فكر باال رفته  و در طریق اینكه ما نوع انسانى را مى

ى كرده و هماهنگ این پیشرفت اركان معرفت و تمدن سال به سال و قرن به قرن پیشرو

ترى را تر شده است  و توانسته است احتیاجات دقیق و رقیقاجتماعیش روز بروز مستحكم

برآورد  و در برابر هجوم عوامل مخرب طبیعى  و استفاده از مزایاى زندگى ، مقاومت 

 بیشترى از خود بروز دهد . 

خوریم  و ز كمترى از زندگى بر مىتر برویم ، به رموهر چه ما به قهقرى و عقب

بینیم نوع بینیم كه به اسرار كمترى از طبیعت پى برده بودند ، تا آنجا كه مىنوع بشر را مى

فهمیده  و به اندكى از داند ، تو گوئى تنها بدیهیات را مىبشر چیزى از اسرار طبیعى را نمى

نموده دسترسى داشتند ، مانند مى ترین وجه تامیننظریات فكرى كه وسائل بقا را به ساده

اى شكارها  و یا منزل كردن در غارها  و تشخیص گیاهان قابل خوردن  و یا استفاده از پاره

  . دفاع به وسیله سنگ و چوب و امثال اینها

ترین عهد و ما قبل تاریخ بوده  و معلوم است مردمى كه این حال انسان در قدیم

توانستند با هم داشته باشند  و فساد اختالف مهمى نمى حالشان اینچنین حالى بوده ،

توانسته در میان آنان بطور مؤثر پیدا شود  و مثال آنان مثل یك گله گوسفند گیرى نمىچشم

بوده ، كه تك تك گوسفندان هیچ همى ندارد مگر همینكه او نیز مثل سایر افراد علف بهترى 

 هم در مسكن و مرتع و آبشخور شركت داشته باشند .  پیدا كند  و همه در یك جا گرد آیند : با

با این تفاوت كه انسان از همان روزها هم قریحه استخدام را داشته ، كه بیانش 

تواند جلو آن قریحه را گذشت  و این اجتماع كه گفتیم اضطرار به گردن بشر گذاشته ، نمى

برده  و او ه را از یاد او نمىبگیرد  و صرف تعاون در بقا و رفع حوائج یكدیگر این قریح

گذاشته  و به مزایاى گذشته یك قدم به سوى علم و قدرت پیش مىهر روز كه از تاریخش مى

ترى راه گیرى از منافع به طرق تازهبرده  و در طرز بهرهبیشترى از زندگى پى مى

  . یافتهمى

بوده ، بعضى  و مساله اختالف در استعداد هم از همان روز نخست در میان بشر

  . اندقوى و نیرومند و داراى سطوت بوده

شده ، اختالفى فطرى و بعضى دیگر ضعیف و همین خود باعث پیدایش اختالف مى

گفته حال كه تو توانائى و او ضعیف است ، كرده  و مىكه قریحه استخدام به آن دعوت مى

قریحه فطرى بود ، كه او را به  از او استفاده كن  و او را به خدمت خود در آور ، پس همین

كرده  و باز همین قریحه فطرى بوده كه او را به تشكیل اجتماع و مدنیت دعوت مى
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 داشته . كشى از ضعفا وا مىبهره

خواهى گفت : مگر ممكن است فطرت دو حكم متضاد داشته باشد ؟ در پاسخ 

ا آن دو را تعدیل كند ، هیچ گوئیم : در صورتى كه مافوق آن دو حكم حاكمى بوده باشد تمى

مانعى ندارد  و این تنها در مساله احكام فطرى انسان نیست ، بلكه در افعال او نیز این 

 )كنند فعلى از افعال او با یكدیگر زورآزمائى مى ناسازگارى هست ، زیرا قواى او بر

كند  و نیروى عقلش او را از آن كار باز شهوتش او را دعوت به انجام كارى نامشروع مى

كند  و جاذبه و شهوت شكم او را به خوردن غذائى سنگین و زیانبخش دعوت مى !(داردمى

دهد كه به نیروهاى دارد  و هر نیروئى را آنقدر آزادى مىعقلش او را از این كار باز مى

  . د نیایددیگر صدمه وار

و تزاحم در دو حكم فطرى در مورد بحث نیز مانند همان تزاحم است ، درست است 

كه تشكیل اجتماع و مدنیت به حكم فطرت  و آنگاه ایجاد اختالف آن هم به حكم فطرت دو 

حكم متنافى است از فطرت  و لیكن خداى تعالى این تنافى را به وسیله بعثت انبیا و بشارت 

ضرات  و نیز به وسیله فرستادن كتابهائى در بین مردم و داورى در آنچه با هم و تهدید آن ح

 كنند برداشته است . بر سر آن اختالف مى

  186ص :    2المیزان ج : 

 

 

 

 روایات در بیان: 

 

 روزهای اولیه انسان و بعثت انبیاء نخستین 
 

مود: مردم قبل از نوح السالم روایت آورده كه فردر مجمع البیان از امام باقر علیه

دارى و بى دینى و اهتدا همه یك امت بوده و هدایتشان همان هدایت فطرى بود و از نظر دین

 و ضاللت دو قسم نبودند تا آنكه خدا انبیا را مبعوث كرد آن وقت دو طایفه شدند . 

ةً َوِحَدةً كاَن النَّاس »  :در ذیل آیه السالمو در تفسیر عیاشى از امام صادق علیه أُمَّ

ُ النَِّبیِّیَن ُمبَشِریَن َو ُمنِذِریَن َو أَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَب بِاْلَحقّ  ِلیَْحُكَم بَیَن النَّاِس فِیَما   فَبَعَث َّللاَّ

اند مربوط است به قبل آمده كه فرمود: اینكه مردم یك امت بوده بقره(/213...!«)اْختَلَفُوا فِیهِ 

د : قبل از نوح همه مردم داراى هدایت بودند ؟ فرمود : نه ، بلكه از نوح ، شخصى پرسی

همه داراى ضاللت بودند ، چون بعد از انقراض آدم و انقراض ذریه صالح او كسى بجز 

توانست دین خدا را اظهار كند ، آن دینى را كه شیث وصى آدم باقى نماند و او به تنهائى نمى

كرد ، كه اگر قابیل همواره او را تهدید به كشتن مى آدم و ذریه صالحش بر آن بودند چون

كنم ناگزیر در میان مردم به سخنى از دین به میان آورى به سرنوشت هابیل گرفتارت مى

شدند تا آنكه كسى تر مىكرد ، در نتیجه مردم روز به روز گمراهتقیه و كتمان رفتار مى
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اى در وسط دریا رفت ، ناگزیر به جزیرهنماند مگر آنكه ارثى از گمراهى برده بود و شیث 

باشد كه در آنجا خدا را عبادت كند ، در همین موقع بود كه براى خداى تعالى بدا حاصل شد  

و بنایش بر این شد رسوالنى برانگیزد  و تو اگر مساله بدا را از مردم بپرسى آن را انكار 

ى به هیچ كار ندارد  و دروغ گویند خدا قضاى هر چیز را رانده  و دیگر كارنموده مى

اش گویند زیرا مساله رانده شدن قضا مربوط به سرنوشت سال به سال است ، كه در بارهمى

دخان( یعنى مقدرات هر سال از شدت و رفاه و /4) !«فیها یفرق كل امر حكیم »فرموده:

 .شودآمدن و نیامدن باران در آن شب معین مى

 نبیا همه گمراه بودند یا بر طریق هدایت ؟ عرضه داشتم مردم قبل از آمدن ا

فرمود : نه ، هدایتشان تنها همان هدایت فطرى بود كه خدا بر آن فطرت خلقشان 

توانستند راه كرد ، خلقتى كه در همه یكسان است ، و دگرگونى ندارد ، خودشان كه نمى

لئن  »به حكایت قرآن گفته:، مگر نشنیدى كالم ابراهیم را كه  بیابند تا آنكه خدا هدایتشان كند

انعام(یعنى میثاق الهى خود را فراموش /77) !«لم یهدنى ربى الكونن من القوم الضالین

 خواهم كرد . 

 تحلیل روایت:

بیانگر معناى ضاللتى  «،نه هدایتشان تنها همان هدایت فطرى بود »اینكه فرمود: 

خواهد بفرماید : هدایت تفصیلى به معارف الهیه است كه در اول حدیث ذكر شده بود ، مى

نداشتند ، ولى هدایت اجمالى داشتند  و هدایت اجمالى با ضاللت یعنى جهل به تفاصیل 

ه شود ، همچنانكه در روایت مجمع كه در اول بحث گذشت به این معنا اشارمعارف جمع مى

  . نموده ، فرمود: بر فطرت خدا بودند ، نه هدایت داشتند و نه ضاللت

ضاللت را تفسیر  !«یعنى میثاق الهى خود را فراموش خواهم كرد:» و اینكه فرمود

كند پس هدایت عبارت است از همینكه میثاق را حقیقتا به یاد داشته باشد ، همچنانكه مى

اقل طبق رفتار نامبردگان رفتار كند ، هر چند كه كاملین از مؤمنین همینطورند  و یا حد

مانند آنان میثاق را حقیقتا به یاد نداشته باشد  و این حال سایر مؤمنین است ، و اطالق كلمه 

  . هدایت بر حال اینگونه مؤمنین نوعى عنایت الزم دارد

 

 و در توحید از هشام بن حكم روایت كرده كه گفت : زندیقى كه نزد امام صادق

كنى ؟ امام از چه راهى انبیاء و رسل را اثبات مى : السالم آمده بود، از آن جناب پرسیدعلیه

فرمود : ما بعد از آنكه اثبات كردیم كه آفریدگارى صانع داریم ، كه ما  السالمصادق علیه

فوق ما  و مافوق تمامى مخلوقات عالم است  و صانعى است حكیم چنین صانعى جایز نیست 

ه چشم مخلوقاتش دیده شود  و او را لمس كنند و با او و او با مخلوقات خود نشست و كه ب

  . برخاست كند ، خلق با او و او با خلق بگومگو داشته باشد

پس ثابت شد كه باید سفرائى در خلق خود داشته باشد ، تا آنان خلق را به سوى 

شود هدایت كنند ، ث فنایشان مىمصالح و منافعشان و آنچه مایه بقایشان است و تركش باع

ثابت شد كه خدا در میان خلق افرادى دارد كه خلق را از طرف او كه حكیم و علیم است  پس
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  . نمایندكنند  و از بدیها نهى مىها امر مىبه سوى نیكى

شود كه خدا در خلق زبانهائى گویا دارد ، كه همان انبیا و در اینجا ثابت مى

اویند ، حكمائى هستند مؤدب به حكمت او  و به همان حكمت مبعوث برگزیدگان از خلق 

اند و در عین اینكه از نظر خلقت ظاهرى مانند سایر افرادند از نظر حقیقت و حال غیر شده

آنهایند ، بلكه از ناحیه خداى حكیم علیم مؤید به حكمت و دالئل و براهین و شواهدند ، 

پس هیچ وقت زمین از ا دادن جذامیان  و نابینایان ، شواهدى چون زنده كردن مردگان  و شف

ماند ، همواره كسى هست كه بر صدق دعوى رسول و وجوب عدالت خدا حجت خالى نمى

 داللت كند . 

 

 تحلیل روایت:

 

این روایت بطوریكه مالحظه كردید مشتمل است بر سه حجت و دلیل ، در باره سه 

  . مساله از مسائل نبوت

استدالل بر نبوت عامه كه اگر در كالم آن جناب دقت كنى خواهى دید كه  اول

استفاده كردیم و گفتیم  !«كان الناس امة واحدة »كند كه ما از جمله:درست همان را افاده مى

فطرت بشر او را به تشكیل اجتماع مضطر كرد  و هم به ایجاد اختالف كشید  و چون 

اختالف باشد ، پس ناگزیر باید عاملى خارج از محیط و  تواند رافعآور نمىفطرت اختالف

  .دار رفع اختالفش شودفطرت او عهده

استدالل بر اینكه پیغمبر باید به وسیله معجزه تایید شود  و دلیلى كه امام  دوم

السالم در این باره آورده درست همان مطلبى است كه ما در بحث از اعجاز در تفسیر علیه

در  بقره(/23!«)م فى ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثلهو ان كنت »آیه:

  . بیان كردیم المیزان 

   .مساله خالى نبودن زمین از حجت است ، كه ان شاء هللا بیانش خواهد آمد سوم  

و در معانى و خصال از عتبه لیثى از ابى ذر رحمة هللا علیه نقل كرده كه گفت به 

عرضه داشتم : انبیا چند نفر بودند ؟ فرمود : صد و بیست  وسلّموآلهیهعلهللارسول خدا صلى

و چهار هزار نفر ، پرسیدم : مرسلین از آنان چند نفر بودند ؟ فرمود : سیصد و سیزده نفر 

كه خود جمعیتى بسیارند ، پرسیدم : اولین پیغمبر چه كسى بود ؟ فرمود : آدم پرسیدم : آدم 

د : بله خدا او را به دست قدرت خود بیافرید ، و از روح خود در جزء مرسلین بود ؟ فرمو

 او بدمید . 

كه  )آنگاه فرمود : اى ابا ذر چهار تن از انبیا سریانى بودند آدم  و شیث و اخنوخ

و  السالمو چهارم نوح علیه ،(همان ادریس باشد و او اولین كسى است كه با قلم خط نوشت

د هود ، صالح ، شعیب  و پیامبر تو محمد چهار نفر دیگر از عرب بودن

وسلّم و اولین پیغمبر از بنى اسرائیل موسى  و آخرین ایشان عیسى  و بین وآلهعلیههللاصلى

 آن دو ششصد پیغمبر بودند . 
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پرسیدم : یا رسول هللا خداى تعالى چند كتاب نازل كرده ؟ فرمود صد كتاب كوچك و 

پنجاه صحیفه بر شیث نازل كرد  و سى صحیفه بر چهار كتاب بزرگ  و خداى تعالى 

ادریس و بیست صحیفه بر ابراهیم  و چهار كتاب بزرگ تورات و انجیل و زبور و فرقان 

  . است

 

مؤلف: این روایت كه مخصوصا صدر آن متعرض عدد انبیا و مرسلین است ، از 

اند و خود نقل كردهسنى در كتب  روایات مشهور است ، كه هم شیعه آن را نقل كرده و هم

از آباء گرامش از  السالماین معنا را صدوق در خصال و امالى از حضرت رضا علیه

و از زید بن على از آباء گرامش از امیر المؤمنین نقل  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى رسول

و در بصائر  السالمكرده ، ابن قولویه هم در كامل الزیارة و سید در اقبال از امام سجاد علیه

  . اندنقل كرده السالماز امام باقر علیه

و كان رسوال نبیا  »نقل كرده كه در تفسیر آیه: السالمو در كافى از امام باقر علیه

شنود بیند  و صداى او را مىفرمود : پیغمبرى كه در خواب فرشته را مى مریم(/51!«)...

شنود ولى در خواب كه صوت فرشته را مىبیند نبى  و پیغمبرى ولى خود فرشته را نمى

 بیند رسول است . بیند بلكه در بیدارى مىفرشته را نمى

 فارسل الى »مؤلف: و در این معنا روایاتى دیگر آمده و ممكن است از امثال آیه:

نیز این معنا استفاده شود و معناى آن این نیست كه رسول كسى  شعرا(/13...!«) هرون

باشد كه فرشته وحى نزدش فرستاده شود ، بلكه مقصود این است كه نبوت و رسالت دو مقام 

 مخصوصند كه خصوصیت یكى رؤیا و خصوصیت دیگرى دیدن فرشته وحى است.

خاصیت باشد ، و چه و چه بسا هر دو مقام در یك نفر جمع شود  و او داراى هر دو 

كه نبوت باشد و رسالت نباشد  و در نتیجه معناى رسالت البته از نظر مصداق  شودبسا مى

نه مفهوم اخص از معناى نبوت خواهد بود ، همچنانكه حدیث ابى ذر هم كه در سابق گذشت 

  . فرمود : پرسیدم : مرسلین از انبیا چند نفر بودندكرد  و مىتصریح به این معنا مى

پس روشن گردید كه هر رسولى نبى هم هست ولى هر نبیى رسول نیست و با این 

« و لكن رسول هللا و خاتم النبیین!» بیان جواب از اعتراضى كه بعضى بر داللت آیه:

رساند ، نه خاتمیت رسالت را  و روایت اند ، كه تنها خاتمیت نبوت را مىاحزاب(كرده/40)

  شود.ت را غیر نبوت دانسته ، داده مىابى ذر و نظایر آن هم رسال

به این بیان كه گفتیم نبوت از نظر مصداق اعم از رسالت است  و معلوم است كه 

شود ، چون موقوف شدن اعم مستلزم موقوف وقتى اعم موقوف شود اخص هم موقوف مى

شدن اخص است  و همانطور كه خواننده توجه فرمود نسبت بین رسالت و نبوت عام و 

كه رسالت از یك نظر عام و از نظرى دیگر  )ص مطلق است ، نه عام و خاص من وجه خا

  .(خاص و نبوت هم از یك نظر عام و از نظرى دیگر خاص باشد

روایت آورده كه فرمود  السالمو در كتاب عیون از حضرت ابى الحسن الرضا علیه

: اولوا العزم از این جهت اولوا العزم نامیده شدند ، كه داراى عزائم و شرایعند ، آرى همه 
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پیغمبرانى كه بعد از نوح مبعوث شدند تابع شریعت و پیرو كتاب نوح بودند ، تا وقتى كه 

یل برپا شد ، از آن به بعد همه انبیا تابع شریعت و كتاب او بودند ، تا شریعت ابراهیم خل

شد  و هر پیغمبرى پیرو شریعت و كتاب موسى بود ، تا ایام عیسى  السالمزمان موسى علیه

از آن به بعد هم سایر انبیائى كه آمدند تابع شریعت و كتاب عیسى بودند ، تا زمان پیامبر ما 

 .  وسلّموآلهعلیههللامحمد صلى

بودند  و  السالمپس این پنج تن اولوا العزم انبیا و افضل همه انبیا و رسل علیه

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 

  . خونش براى هر كس كه بشنود مباح استقرآن بیاورد 

السالم روایت آورده كه فرمود : ما و در تفسیر عیاشى از ثمالى از ابى جعفر علیه

داشتند  و بهمین بین آدم و ما بین نوح انبیائى بودند پنهانى ، كه خود را از مردم پنهان مى

  .(تا آخر حدیث )یشان ذكر نشدهجهت در قرآن هم نامشان برمال نشده و مانند سایر انبیا اسام

  

السالم روایت شده كه فرمود : خداى و در تفسیر صافى از مجمع البیان از على علیه

  . تعالى از میان سیاه پوستان پیغمبرى مبعوث كرد ، ولى داستانش را در قرآن نیاورده

 

تعالى او فرماید : خداى اى كه پیرامون آدم سخن گفته مىدر نهج البالغه در خطبه

به زمین كه دار بلیه و تناسل ذریه است فرود آورد  و از میان فرزندان او انبیائى برگزید  را

او رعایت امانت را بكنند و هر  و از آنان پیمان گرفت كه در گرفتن وحى و در تبلیغ رسالت

را  یك از این انبیا وقتى مبعوث شدند كه بیشتر مردم معاصرش عهد خدا را شكسته و حق او

نشناختند و شریكها برایش گرفتند و شیطان آنان را در معرفت خدا سرگردان  و از عبادت 

  . او منصرف كرده بود

در این موقع خداى تعالى پیغمبران خود را یكى پس از دیگرى به سویشان گسیل 

و   اند رعایت كنندداشت ، تا از ایشان بخواهند پیمانى را كه در فطرت خود با خدا بستهمى

اند به یادشان آورند  و از راه تبلیغ ، حجت خداى را هاى الهى را كه فراموش كردهنیز نعمت

هاى نهفته در عقول بشر را تحریك و بیدار سازند بر آنان تمام نمایند و نیز از این راه دفینه

ى سر و آیات قدرت الهى را كه از هر سو بر آنان احاطه دارد به ایشان نشان دهند ، از باال

پایه را و از پائین آیت گهواره زمین را  و آیاتى كه در معاش آنان و مایه ، آیت آسمانى بى

سازد  و بیماریها و نامالیماتى كه ایشان زندگى آنان است  و نیز اجلها كه ایشان را فانى مى

ان اى كه هر لحظه و پشت سرهم به ایشكند  و حوادث غیر منتظرهگیر مىرا پیر  و زمین

 آورد . رو مى

و خداى تعالى هرگز خلق خود را از نبى مرسل و كتابى منزل و یا حجتى تمام شده 

و راهى مستقیم و هموار خالى نگذاشته پیغمبرانى كه كمى طرفداران و نفرات ، به قصور 

از انجام رسالت وادارشان نكرد  و كثرت نفرات دشمن و مكذبین از كارشان باز نداشت  و 
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كرد ، روزگار شناخت  و گاهى او را به مردم هم معرفى مىیغمبر بعدى خود را مىهر یك پ

بشریت تا بود چنین بود  و این معنا در نسلها كه منقرض شد و نسلهائى كه جانشین آنان 

وسلّم را براى وفاى به وآلهعلیههللاگشت جریان داشت ، تا آنكه خداى سبحان محمد صلى

  (تا آخر خطبه...) ، تا آخرین پیامبر خود را هم مبعوث كرده باشدهایش مبعوث كرد وعده

السالم و در تفسیر عیاشى از عبد هللا بن ولید روایت كرده كه گفت : امام صادق علیه

و كتبنا له فى االلواح من »  فرمود: السالمفرمود : خداى تعالى در قرآن در باره موسى علیه

فهمیم كه پس همه چیز را براى موسى ننوشته ، اینجا مىاز اعراف( /145...!«) ءكل شى

البین لكم » فرموده :  السالمبلكه از هر چیزى مقدارى نوشته ، و نیز در باره عیسى علیه

فهمیم كه پس همه معارف مورد اختالف و ما مىزخرف( /63...!«)بعض الذى تختلفون فیه

 فرموده: وسلّموآلهعلیههللاصلىرا بیان نكرده و در باره محمد 

  نحل(/89...!«) ءو جئنا بك على هؤالء شهیدا و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شى »

اشاره است به اینكه آیه  !«قال هللا لموسى ... »السالم فرمود:مؤلف: اینكه امام علیه

كه در باره تورات  بیانگر و مفسر آیه دیگرى است ...!«ءفى االلواح من كل شى »شریفه:

خواهد بفرماید تفصیل هر چیز از بعضى جهات و مى ...!«ء و تفصیال لكل شى »فرموده:

دیگر  است ، نه از هر جهت ، زیرا اگر در تورات همه چیز را از همه جهت بیان كرده بود

پس همین جمله شاهد بر آن است كه در تورات هر  «، ءمن كل شى »معنا نداشت بفرماید: 

  . چند همه چیز بیان شده ، ولى از هر جهت بیان نشده ، دقت بفرمائید

  213ص :    2المیزان ج : 
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 فصل دوم
 

 

 فلسفه بعثت پیامبران 
 

 

 

 فلسفه  بعثت پیامبران
 

 در دوران اولیه زندگی انسان
 

ُ النَّبِیِّیَن ُمبَشِریَن َو ُمنِذِریَن » ...    ...!«فَبَعَث َّللاَّ

 بقره(/213« )انبیایى به بشارت و انذار برگزید...!» ... 
 

خداى تعالى در این جمله از فرستادن انبیا تعبیر به بعث كرده ، نه ارسال و مانند آن  

دهد كه حال و روز مىو این بدان جهت است كه آیه از حال و روزى از انسان اولى خبر 

تر از ارسال است ، خمود و سكوت او است  و در چنین حالى تعبیر به بعث پیامبران مناسب

دهد  و شاید همین نكته باعث شده كه از چون كلمه بعث از بپا خاستن و امثال آن خبر مى

بعث و انزال  پیامبران هم تعبیر به نبیین كند ، نه مرسلین و یا رسل ، عالوه بر اینكه حقیقت

كتاب به بیانى كه گذشت بیان حق براى مردم و تنبیه آنان به حقیقت امر وجودشان و 

حیاتشان و خبر دادن به ایشان است از اینكه مخلوق پروردگارشان هستند ، پروردگارى كه 

همان هللا است  و معبودى جز او نیست و اینكه هر چه بكنند همان تالششان تالش براى 

ازگشتن به سوى خدا و به سوى روزى عظیم است  و در دنیا در منزلى قرار رسیدن و ب

دارند كه یكى از منازل سیر است ، منزلى كه به جز لهو و بازى و غرور حقیقتى ندارد ، 

كنند مراعات نموده ، پس الزم است این حقیقت را در زندگى دنیا و كارهائى كه در دنیا مى

اى با روند ؟ و چنین زمینهنند ، كه از كجا آمده و به كجا مىاین معنا را نصب العین خود ك

تر است ، چون نبى به معناى كسى است كه اخبار ماوراء الطبیعة نزد او مناسب (نبى )كلمه

 نیست .  (رسول )است ، و این معنا در كلمه 

در كه انبیا  و در اینكه بعثت نبیین را به خداى سبحان نسبت داده ، این داللت هست

 !تلقى وحى و تبلیغ رسالت خدا به سوى مردم داراى عصمتند

 

یعنى وعده به رحمت خدا و رضوان و بهشت او به كسانى  « تبشیر و انذار» و اما 

كه ایمان آورده و تقوا پیشه كردند  و تهدید به عذاب خداى سبحان ، عذابى كه از خشم خدا 
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تكذیب نموده نافرمانیش كنند دو مرتبه از شود ، به كسانى كه خدا و آیات او را ناشى مى

ترین مراتب دعوت است ، چون انسانهاى متوسط الحال بیشتر به منافع و مضار خود روشن

بند بهشت و هر چند كه اقلیتى هم هستند از بندگان صالح و اولیاى خدا كه پاى اندیشندمى

 اندیشند . دوزخ نبوده ، جز به خود خدا نمى

  190ص :    2المیزان ج : 

 

 

 فلسفه انزال کتابهای آسمانی

 

 ...!« ِلیَْحُكَم بَیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیهِ   َو أَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَب بِاْلَحقّ » ... 

و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه  »...

 بقره(/213«)اند حكم كنند...!اختالف كرده

كتاب هر چند بر حسب اطالق متعارفش مستلزم نوشتن با قلم بر روى كاغذ است  و 

د ، از این شولیكن از آنجائى كه پیمانها و فرامین دستورى به وسیله كتابت و امضا انجام مى

جهت هر حكم و دستورى را هم كه پیرویش واجب باشد  و یا هر بیان و بلكه هر معناى غیر 

ان الصلوة كانت على  »اند ، قرآن كریم در این باره فرموده:قابل نقض را هم كتاب خوانده

ب كتا »نسا( و احیانا خود قرآن را كتاب خوانده  و فرموده:/103) !«المؤمنین كتابا موقوتا

داللت بر معنائى  !«فیما اختلفوا فیه ... »و در اینكه فرموده: ص(/29!«)انزلناه الیك مبارك

مردم همه یك امت بودند  و سپس  :است كه ما براى آیه كردیم  و گفتیم معنایش این است كه

  !«اختالف كردند  و خدا به منظور رفع اختالفشان انبیائى برانگیخت ...

شرع لكم من  »است ، به دلیل اینكه در آیه: السالمنوح علیهمراد از كتاب كتاب 

 ...!«الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى

شوری(كه در مقام منت نهادن و بیان این حقیقت است كه شریعت نازله بر امت اسالم /13)

، كه بر انبیاى گذشته نازل شده ، به اضافه آن جامع همه متفرقات تمامى شرایع سابقه است 

معارفى كه بخصوص پیامبر اسالم وحى شده ، پس شریعت مختص است به این انبیاى 

 وسلّم. وآله علیههللا عظام ، یعنى نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمد صلى

داللت  !«و انزل معهم الكتاب لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه ...  »و چون جمله:

  . داشت بر اینكه شرایع به وسیله كتاب تشریع شده

كند بر اینكه اوال نوح در نتیجه آیه مورد بحث بانضمام آیه سوره شورا داللت مى

الكتاب لیحكم بین  و انزل معهم »هم كتابى مشتمل بر شریعت داشته ، و در جمله: السالمعلیه

  . تنها همان كتاب یا آن كتاب و سایر كتب آسمانى منظور است ...!«الناس فیما اختلفوا فیه

و ثانیا : داللت دارد بر اینكه كتاب نوح اولین كتاب آسمانى مشتمل بر شریعت بوده 

وره شورى ، چون اگر قبل از آنهم كتابى بوده ، قهرا باید شریعتى هم بوده باشد  و در آیه س

  . باید نام آن را برده باشد
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مردم همه امت  »و ثالثا داللت دارد بر اینكه این عهدى را كه خداى تعالى در جمله:

 السالمبوده و نوح علیه السالمبه آن اشاره كرده ، قبل از بعثت نوح علیه !«اى بودندواحده

 در كتاب خود حل اختالف آنان را كرده است . 

  192ص :    2 المیزان ج :

 

 

 علت اختالف بین علمای دین
 

 ...!« َو َما اْختَلَف فِیِه إاِل الَِّذیَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَیِّنَت بَْغیَا بَْینَُهْم » ... 

شان و این اختالف پدید نیامد مگر از ناحیه كسانى كه اهل آن بودند و انگیزه»... 

 بقره(/213)« در اختالف حسادت و طغیان بود...!

مراد از این اختالف ، اختالف بعد از آمدن شریعت  و در خود شریعت  و از ناحیه 

فاقم  »ه:علماى دین و حاملین شریعت است و چون دین امرى فطرى است ، همچنانكه آی

بر آن داللت دارد ، بدین  روم(/30!«)وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها

 جهت خداى سبحان اختالف واقع در دین را ناشى از بغى و حسادت و طغیان دانسته است . 

داللت دارد بر اینكه مراد از این جمله اشاره به  !«اال الذین اوتوه ... »و جمله:

اصل ظهور اختالفات دینى است ، نه اینكه هر تك تك اشخاصى كه از صراط مستقیم 

منحرف شده  و یا به دینى غیر دین خدا متدین گشته ، اهل طغیان و بغى است ، خالصه 

ك تك منحرفین هم منظور معرفى ریشه و سر منشا اختالفات دینى است ، درست است كه ت

از صراط مستقیم منحرفند  و لیكن ریشه گمراهى این افراد باز همان علماى دینى هستند ، 

 كه از در بغى و طغیان اختالف به راه انداختند و باعث شدند مردم از دین صحیح و الهى

  . محروم شوند

امر بر داند ، ولى كسانى را كه و خداى سبحان اهل بغى و طغیان را معذور نمى

داند ، و اند ، معذور مىآنان مشتبه شده  و راه درستى به سوى دین درست نجسته

انما السبیل على الذین یظلمون الناس و یبغون فى االرض بغیر الحق، اولئك  »فرماید:مى

 شوری(/42) !«لهم عذاب الیم

اعترفوا  و آخرون »فرماید:و نیز در باره دسته دوم كه امر بر آنان مشتبه گشته مى

!« بذنوبهم، خلطوا عمال صالحا و آخر سیئا، عسى هللا ان یتوب علیهم، ان هللا غفور رحیم

 و آخرون مرجون المر هللا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و هللا علیم :»فرمایدتا آنجا كه مى

 توبه(/106تا102) !« حكیم

تالفى كه علماى دین در و نیز در باره كسانى كه قدرت تحقیق نداشته  و به خاطر اخ

اال المستضعفین من الرجال و النساء و  »فرماید:دین انداختند امر بر آنان مشتبه شده ، مى

الولدان ال یستطیعون حیلة و ال یهتدون سبیال فاولئك عسى هللا ان یعفو عنهم و كان هللا 

 نسا(/98!«)عفوا غفورا
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ندارد ، بله با گمراهى عمدى و از عالوه بر اینكه فطرت منافاتى با غفلت و اشتباه 

 .روى بغى و طغیان منافات دارد

خالصه هر چند دین خدا فطرى است ، اما منافات ندارد كه در اثر ایجاد اختالف 

علما ، دین خدا دچار اختالف شود  و عامه مردم هم به تبع ، دچار گمراهى گردند  و 

كنند ، بر خالف فطرت خود قدم مسؤول هم نباشند ، ولى علمائى كه عمدا اختالف مى

 اند . برداشته

و بهمین جهت خداى تعالى بغى را مخصوص علما كرده ، كه آیات الهیه بر ایشان 

و الذین  »اند و در باره آنان در جاى دیگر فرموده:روشن بوده ، مع ذلك زیر بار نرفته

  بقره(/39!«)كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون

و آیات در این باره بسیار زیاد است ، كه در تمامى آنها بعد از كلمه كفر تكذیب را 

علم ، خدا و آیاتش را  هم اضافه كرد ، تا اهل دوزخ را منحصر در كسانى كند كه با داشتن

انكار كردند  و سخن كوتاه آنكه مراد از آیه شریفه این است كه این اختالف یعنى اختالف در 

 .افتدبه دست علماى دین در مردم مىدین 

  192ص :    2المیزان ج : 

  

 

 موضوع اختالف علماء دین

 

ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِیِه ِمَن اْلَحقّ » ...  ُ یَْهِدى َمن یَشاُء   فََهَدى َّللاَّ بِِإْذنِِه  َو َّللاَّ

ستَِقیمٍ    !«إِلى ِصَرٍط مُّ

بود كه خدا كسانى را كه ایمان آوردند در مسائل مورد اختالف در این هنگام » ... 

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

 بقره(/213«  )كند!مى

 

كند ، كه آن عبارت است از حق ، حقى كه این جمله، مورد اختالف را بیان مى

بقره( نیز /213« )و انزل معهم الكتاب بالحق!» كتاب از ناحیه خدا آورده ، همچنانكه جمله:

تصریح بدان دارد ، دراینجا عنایت الهیه شامل رفع هر دو اختالف با هم شده ، یعنى جمله 

شود و هم شامل اختالفات در معارف حقه نامبرده هم شامل اختالف در شؤون زندگى مى

هدایت را مقید به اذن خود كرد  الهیه ، كه عامل اصلى آن اختالف ، علماى دین بودند،  اگر

، بدین جهت بوده كه بفهماند اگر خدا مؤمنین را هدایت كرده ، نه از این باب بوده كه 

مؤمنین او را الزام كرده باشند  و بر او واجب كرده باشند ، به خاطر ایمانشان ایشان را 

اند چیزى را بر توشود  و كسى نمىهدایت كند ، چون خداى سبحان محكوم كسى واقع نمى

او واجب كند ، مگر اینكه خودش چیزى را بر خود واجب كند  و لذا فرمود : هر كه را 

و  »تواند و جمله:كند ، یعنى اگر خواست هدایت نكند مىهدایت كند به اذن خود هدایت مى
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 است  و معناى آیه « باذنه » به منزله تعلیل كلمه !«هللا یهدى من یشاء الى صراط مستقیم

اى از مؤمنین را هدایت كرده به اذن خود كرده است ، چون او چنین است كه اگر خدا دسته

كند كند  و هر كه را بخواهد نمىمجبور به هدایت كسى نیست ، هر كه را بخواهد هدایت مى

، چیزى كه هست خودش خواسته كه تنها كسانى را هدایت كند و به صراط مستقیم رهنمون 

 شته باشند . شود كه ایمان دا

 

 پس از آیه شریفه چند نكته روشن گردید:

و اینكه دین عبارت است از روش خاصى در زندگى دنیا  حد دین و معرف آن :اول 

كند  و هم در عین حال با كمال اخروى و زندگى كه هم صالح زندگى دنیا را تامین مى

دائمى و حقیقى در جوار خداى تعالى موافق است ، ناگزیر چنین روشى باید در شریعتش 

 . قوانینى باشد كه متعرض حال معاش به قدر احتیاج نیز باشد

، اختالف  اینكه دین از همان روز اولى كه در بشر آمد براى رفع اختالف آمد :دوم

ناشى از فطرت  و سپس رو به استكمال گذاشت  و در آخر رافع اختالفهاى فطرى و غیر 

  . فطرى شد

، تا آنجا كه تمامى قوانینى را كه همه  اینكه دین خدا الیزال رو به كمال داشته :سوم

جهات احتیاج بشر را در زندگى در برداشته باشد متضمن شده باشد ، در این هنگام است كه 

آید  و به عكس وقتى دینى از ادیان خاتم شود و دیگر دینى از ناحیه خدا نمىدین ختم مى

ج بشر باشد ، و خداى تعالى در ادیان باشد ، باید مستوعب و در برگیرنده تمامى جهات احتیا

 فرماید:این باره مى

 احزاب(/40)«!ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول هللا و خاتم النبیین »

 و نیز فرموده: 

 و نیز فرموده:نحل(/89!« )ء و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شى » 

 فصلت(/42و41)!«و انه لكتاب عزیز!  ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه » 

 

 تر از شریعت سابق است!اینكه هر شریعت الحق ، كامل :چهارم

  

اینكه علت بعثت انبیا و فرستادن كتاب و به عبارتى دیگر سبب دعوت دینى  :پنجم

همان سیر بشر به حسب طبع و فطرتش به سوى اختالف است ، همانطور كه فطرتش او را 

كشاند  و كند ، همان فطرت نیز او را به طرف اختالف مىبه تشكیل اجتماع مدنى دعوت مى

طرت او باشد ، دیگر رفع اختالف از ناحیه خود او وقتى راهنماى بشر به سوى اختالف ف

دار آن شود  و بهمین جهت شود  و ال جرم باید عاملى خارج از فطرت او عهدهمیسر نمى

خداى سبحان از راه بعثت انبیا و تشریع شرایع ، نوع بشر را به سوى كمال الیق به حالش و 

ال ، كمال حقیقى است ، كه داخل گر زندگیش این اختالف را برطرف كرد،  این كماصالح

 در صنع و ایجاد است ، قهرا مقدمه آنها یعنى بعثت انبیا هم باید داخل در عالم صنع باشد . 
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اما اینكه گفتیم خداوند نوع بشر را به سوى كمال حقیقیش هدایت نمود ، بدین جهت 

شؤون خدائى  طه( یكى از/50)!«ء خلقه ثم هدىالذى اعطى كل شى »است كه به حكم آیه:

كند هدایت نماید  و یكى اى كه خلقتش را تمام مىخدا این است كه هر چیزى را به آن نقطه

ماند ، این است شود  و اگر نباشد خلقتش ناقص مىاز چیزهائى كه خلقت آدمى با آن تمام مى

  . كه به سوى كمال وجودش در دنیا و آخرت هدایت شود

 فرموده:همچنانكه باز خود خداى تعالى 

 !«كال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا  » 

 اسرا(/20)

فهماند كه كار خداى تعالى همین امداد عطا است ، هر كسى و این آیه به خوبى مى

را كه در راه حیاتش و وجودش محتاج مدد اوست مدد مي دهد  و آنچه را كه مستحق است 

شود مگر آنكه كسى با بهره نگرفتن خودش و ز ناحیه او دریغ نمىكند و عطاى او اعطا مى

  . از ناحیه خودش از گرفتن عطاى او دریغ كند

تواند این نقیصه خود را تكمیل كند ، چون و معلوم است كه انسان خودش نمى

تواند خودش آن را برطرف ساخته راه فطرت خود او این نقیصه را پدید آورده ، چگونه مى

 وكمال خود را در زندگى اجتماعیش هموار كند ؟  سعادت

شود كه انسان از آورد  و باعث مىو وقتى طبیعت انسانیت این اختالف را پدید مى

رسیدن به كمال و سعادتى كه الیق و مستعد رسیدن به آن است محروم شود  و خودش 

 !(اگر فرضا اصالحى ممكن باشد )تواند آنچه را فاسد كرده اصالح كند ، الجرم اصالح نمى

باید از جهت دیگرى غیر جهت طبیعت باشد  و آن منحصرا جهتى الهى خواهد بود ، كه 

همان نبوت است و وحى، به همین جهت خداى سبحان از قیام انبیا به این اصالح تعبیر كرد 

ها امت و در سراسر قرآن بعث را به خودش نسبت داده ، فرموده اوست كه در «بعث  » به

كند ، با اینكه مساله قیام انبیا مثل سایر امور ، به ماده و روابط زمانى و انبیا مبعوث مى

مكانى نیز ارتباط دارد ، اما همه جا بعث را به خودش نسبت داده ، تا بفهماند تنها خداست 

 تواند اختالفات بشر را حل كند . كه مى

حالتى است غیبى ، كه نسبتش به  (وو اگر خواستى بگ )است الهى حالتىپس نبوت 

حالت عمومى انسانها ، یعنى درك و عمل آنها ، نسبت بیدارى است به خواب ، كه شخص 

ها در حیات كند كه به وسیله آن اختالفها و تناقضنبى به وسیله آن ، معارفى را درك مى

قرآن وحى  گردد  و این ادراك و تلقى از غیب ، همان است كه در زبانبشر مرتفع مى

 شود . گیرد نبوت خوانده مىشود  و آن حالتى كه انسان از وحى مىنامیده مى

 

  :گردد كه این سه مقدمه، یعنىاز اینجا روشن مى

 

 (1به تشكیل اجتماع مدنى) دعوت فطرت -1

  دعوت آن به اختالف از یك طرف، -2
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 دیگر، عنایت خداى تعالى به هدایت بشر به سوى تمامیت خلقتش از سوى -3

  !خود حجت و دلیلى است بر اصل مساله نبوت 

  

نده عزیز تقریر مي ـــو به عبارتى دیگر دلیل نبوت عامه است، كه اینك براى خوان

 شود:

كشى و استخدام فطرى او را به كش است و این بهرهنوع بشر به حسب طبع بهره 

كشاند، اختالف و فساد هم مىبه دارد و در عین حال كار او را تشكیل اجتماع وا مى

و آفرینش برآوردن حوائج آن شؤون را  فطرت در نتیجه در همه شؤون حیاتش كه

گردد مگر با شود  و آن حوائج برآورده نمىداند ، دچار اختالف مىواجب مى

و  قوانینى كه حیات اجتماعى او را اصالح نموده ، اختالفاتش را برطرف سازد

ن كذائى  و در نتیجه به كمال و سعادتش به یكى از دو طریق هدایت انسان به قوانی

 شود .ممكن مى

اینكه او را از راه فطرتش ملهم كند به اینكه چگونه اختالف را  اول 

دوم به اینكه از راه دیگرى كه خارج از فطرت و ذات خود بشر . برطرف سازد

ف خود فطرت بوده  باشد  و چون راه اول كافى نیست چون گفتیم سبب پیدایش اختال

صورت  دومو معنا ندارد كه فطرت سبب حل اختالف شود ، ناگزیر باید از راه 

گیرد  و آن راه عبارت است از تفهیم الهى و غیر طبیعى ، كه از آن به نبوت و 

 (1).كنیموحى تعبیر مى

و این برهان كه دیدید مركب از چند مقدمه بود ، همه مقدماتش در قرآن 

كریم به صراحت آمده ، كه بیانش گذشت ، تجربه هم آن را از تاریخ زندگى بشر و 

دهد تمامى امتها كه در اجتماعاتش مسلم كرده ، چون تا آنجا كه تاریخ نشان مى

اند ، بدون استثنا تشكیل دهقرون گذشته یكى پس از دیگرى آمده و سپس منقرض ش

اند  و هر اجتماعى كه پیغمبرى اند  و به دنبالش دچار اختالف هم شدهاجتماع داده

 داشته به كمال و سعادت خود نائل گشته و از شر اختالف نجات یافته است. 

اى در زندگى انسان وجود دهد نه چنین سابقهآرى آنطور كه تاریخ نشان مى

ز روزهاى زندگیش از مساله استخدام دست برداشته باشد و نه داشته، كه روزى ا

روزى كه حس استخدامش او را به تشكیل اجتماع وادار نكرده  و به زندگى انفرادى 

 اش از اختالف خالى باشد، نه روزى كه اجتماع تشكیل یافتهقانعش ساخته باشد، نه 

 

كه خود ایشان فطرى  منظور مؤلف دعوت مستقیم فطرت نیست تا اشكال كنى -(1)

بودن مدنیت را انكار كردند بلكه منظور دعوت غیر مستقیم است یعنى فطرت او را به 

سازد كه به زندگى مدنى تن كند و این استخدام او را ناگزیر مىاستخدام دیگران دعوت مى

 . مترجمدر دهد
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روزى كه فطرت كه اختالفش به غیر قوانین اجتماعى الهى برطرف شده باشد ،  نه روزى 

توانسته قوانینى وضع  !(البته فطرت و عقلى كه به نظر خود او سالم باشد )و عقل خود او

 .كند ، كه اختالف را از ریشه و فساد را از ماده كنده باشد

چرا راه دور و دراز برویم ؟ براى به دست آوردن تمامیت این دلیل كافى است به 

گیرد  و یم ، كه جلو چشم خود ما صورت مىجریان حوادث اجتماعى عصر حاضر بنگر

بینیم كه اجتماعات بشرى تا چه حد دچار انحطاط اخالق و فساد بشریت شده ، و چه مى

گذارد  و تا كند ، كه هر یك میلیونها كشته به جاى مىجنگهاى خانمان براندازى تهدیدش مى

و مال و عرض مردم گیرى از جان چه حد زورگوئى بربشریت مسلط شده  و چطور بهره

رواج یافته ، تازه همه این فسادها در عصرى جریان دارد كه عصر تمدن و ترقى و عصر 

خوانند ! ! !  دیگر در باره اعصار گذشته كه عصر جاهلیت و ظلمت بوده چه دانشش مى

 توان داد ؟! احتمالى مى

الیقش سوق   و اما اینكه گفتیم : عالم صنع و ایجاد هر موجودى را به سوى كمال

اى است كه تجربه و بحث آنرا اثبات كرده ، و همچنین اینكه گفتیم : وقتى دهد ، مسالهمى

  .خلقت و تكوین اقتضاى اثرى را داشت ، دیگر اقتضاى خالف آنرا ندارد

 )این نیز امرى است مسلم ، كه تجربه و بحث اثباتش كرده است  و اما اینكه گفتیم

تواند اختالفات بشرى شود مىنى كه از مصدر نبوت و وحى صادر مىتنها تعلیم و تربیت دی

این نیز امرى است كه هم بحث و هم تجربه آنرا ،( را رفع و فساد ناشى از آن را اصالح كند

اثبات كرده ، اما اینكه بحث آن را اثبات كرده بیانش این است كه دین همواره بشر را به 

كند ، و معلوم است كه صالح اعمال نیك دعوت مى سوى معارف حقیقى و اخالق فاضله و

 عالم انسانى هم در همین سه چیز است : 

 

 اعمال نیك،  اخالق فاضله، عقائد حقه
 

و اما اینكه گفتیم تجربه آن را اثبات كرده ، بهترین دلیلش اسالم است كه در مدتى 

ترین ترین مردم صالحكوتاه كه در آن مدت در اجتماع مسلمانان حكومت كرد ، از منحط 

اجتماع ساخت ، از راه تعلیم و تربیت نفوس آن مردم را اصالح نمود  و آن مردم دیگران 

توان گفت اگر در عصر حاضر عصر حضارت و تمدن را اصالح كردند حتى به جرأت مى

شود ، از اثار پیشرفت اى از جهات كمال در هیكل جوامع بشرى دیده مىهم رگ و ریشه

و جریان و سرایت این پیشرفت در سراسر جهان است  و این معنا را تجزیه و اسالمى 

 .كندتحلیل بدون كمترین تردیدى اثبات مى

اینكه : دینى كه خاتم ادیان است ، براى استكمال انسان حدى قائل است ، چون  ششم

ت كه داند  و این مستلزم آن اسپیامبر را آخرین پیامبر و شریعت را غیر قابل نسخ مى

رسد كه معارف و شرایع قرآن او را بگوئیم : استكمال فردى و اجتماعى بشر به حدى مى

  . شودكافى است  و به بیش از آن نیازمند نمى
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و این خود یكى از پیشگوئیهاى قرآن است ، كه جریان تاریخ از عصر نزول قرآن 

بینیم از آن روز تا را مىتا به امروز كه قریب چهارده قرن است ، آن را تصدیق كرده ، زی

به امروز نوع بشر در جهات طبیعى و اجتماعى چه گامهاى بلندى در ترقى و تعالى 

 )اشبرداشته  و چه مسافت دورى را پیموده ، اما از جهت معارف حقیقیش و اخالق فاضله

ترقى  نه تنها یك قدم ،(كه به خاطر همانها انسان بود و بر سایر انواع حیوانات برترى داشت

نكرده ، بلكه قدمهاى زیادى  به عقب و قهقرا برداشته  و باالخره در مجموع كماالت روحى 

تكاملى نكرده است  تا چه رسد به اینكه به جائى رسیده باشد كه  (البته توأم با هم )و جسمى

 قرآن و معارف آن كافیش نباشد. 

ور صالح حال بشر و اند : قوانین عمومى چون به منظها گفتهدر این بحث بعضى

اصالح زندگى او است ، باید همواره با تحوالت اجتماعى متحول شود  و با پیشرفت اجتماع 

كند ، باید قوانین او هم دوش به دوش او پیشرفت كند ، هر چه بشر به سوى كمال صعود مى

باال رود ، و شكى نیست كه وضع تمدن عصر حاضر با عصر نزول قرآن قابل مقایسه 

و نسبت میان امروز و آن روز بشر قابل مقایسه با نسبت میان آن روز و روزگار   نیست

نیست ، بلكه نسبت در طرف ما بیشتر و ترقى و  علیهماالسالم عیسى بن مریم و موسى

شود كه شرایع اسالم هم نسخ شود  و تكامل بشر زیادتر بوده  و همین تفاوت باعث مى

  . تضیات عصر حاضر تشریع گرددشریعتى دیگر قابل انطباق بر مق

جوابش همان است كه گفتیم اسالم در تشریعش تنها كماالت مادى را در نظر 

نگرفته ، بلكه حقیقت وجود بشر را نیز منظور داشته  و اصوال اساس شرایع خود را بر 

كمال و رشد روحى و جسمى هر دو با هم قرار داده  و سعادت مادى و معنوى هر دو را 

است  و الزمه این معنا آن است كه وضع انسان اجتماعى متكامل ، به تكامل دینى  خواسته

معیار قرار گیرد ، نه انسان اجتماعى متكامل به صنعت و سیاست و بس ، و همینجا است 

و  )اندكه امر بر دانشمندان مشتبه شده ، از بس در مباحث اجتماعى مادى غور و تعمق كرده

 ،(پذیرداند ماده همواره در تحول و تكامل است اجتماع مادى هم مانند ماده تحول مىدیده

اند كه اجتماع مورد نظر دین هم همان اجتماعى است كه مورد نظر آقایان است ، پنداشته

اند: باید قوانین اجتماعى با تحول اجتماع متحول شود و هر چندى یك بار نسخ الجرم گفته

 وانینى دیگر جایگزین قوانین قبلى شود . گردد و ق

در حالى كه خواننده عزیز توجه فرمود ، كه گفتیم دین اساس شرایع خود را جسم 

 تنها قرار نداده ، بلكه جسم و روح هر دو را منظور داشته . 

و بنابر این اگر كسى بخواهد نا تمامى قوانین اسالم را اثبات كند ، باید بگردد ، یك 

هاى دینى و زندگى مادى باشد ، ك اجتماع دینى را پیدا كند ، كه جامع تمامى تربیتفرد یا ی

كند یافته باشد ، آن وقت از او یعنى آن زندگى مادى و معنوى را كه دین دعوت بدان مى

بپرسد آیا دیگر چیزى نقص دارى كه محتاج به تكمیل باشد ؟  و یا جهتى از جهات انسانیت 

سستى هست كه محتاج تقویت باشد ؟ یا نه ، اگر چنین فرد و چنین تو و حیات تو دچار 

پیدا كردیم ، آن وقت حق داریم بگوئیم : دین اسالم دیگر براى بشر امروز كافى  اجتماعى را
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  . نیست

  از هر خطائى مصون و معصومند! السالماینكه انبیا علیهم :هفتم

  194ص :    2المیزان ج : 

 

 

  السالمانبیا علیهمگفتار در عصمت 
 

اى كه ما از آیه مورد بحث گرفتیم، یعنى عصمت انبیا، احتیاج به هفتمین نتیجه

گوئیم عصمت سه توضیح دارد تا روشن شود چگونه آیه شریفه بر آن داللت دارد ، لذا مى

 قسم است:

 عصمت از اینكه پیغمبر در تلقى و گرفتن وحى دچار خطا گردد، -1

 بلیغ و انجام رسالت خود دچار خطا شود،عصمت از اینكه در ت -2

 سوم اینكه از گناه معصوم باشد.  -3

است از هر عملى كه مایه هتك حرمت عبودیت باشد و نسبت به  گناه عبارت

مولویت موال مخالفت شمرده شود  و باالخره هر فعل و قولى است كه به وجهى با عبودیت 

  . منافات داشته باشد

نیروئى و چیزى است در انسان معصوم كه او را از و منظور از عصمت ، وجود 

  . داردارتكاب عملى كه جایز نیست چه خطا و چه گناه نگه مى

و اما خطا در غیر آنچه گفتیم ، یعنى خطاى در گرفتن وحى، خطاى در تبلیغ 

رسالت،  خطاى در عمل ، از قبیل خطا در امور خارجى ، نظیر غلطهائى كه گاهى در 

آید ، مثال در تشخیص امور ادراكات او و یا در علوم اعتباریش پیش مى حاسه انسان و

تكوینى و اینكه آیا این امر صالح است یا نه ؟ مفید است یا مضر ؟ و امثال آن از محدوده 

 بحث ما خارج است . 

در همه آن جهات  السالمو به هر حال قرآن كریم داللت دارد بر اینكه انبیا علیهم

  . اى عصمتندگانه دارسه

اما عصمت از خطا در گرفتن وحى و در تبلیغ رسالت ، دلیلش آیه شریفه مورد 

 فرماید:بحث است ، كه مى

فبعث هللا النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس  »

بغیا فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه اال الذین اوتوه من بعد ما جائتهم البینات 

 بقره(/213) !«بینهم فهدى هللا الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه

چون ظاهر این آیه این است كه خداى سبحان انبیاء را مبعوث كرده براى تبشیر و 

تا حق را براى مردم بیان كنند ، حق در  ،(و این همان وحى است )انذار  و انزال كتاب

اعتقاد ،  حق در عمل را ،  به عبارت دیگر مبعوث كرده براى هدایت مردم به سوى عقاید 

 حقه و اعمال حق  و معلوم است كه این نتایج غرض خداى تعالى در بعثت انبیا بوده . 
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 رده كهالسالم حكایت كو از سوى دیگر خود خداى تعالى از قول موسى علیه

  طه(/52!«)ال یضل ربى و ال ینسى »فرمود:

فهمیم خدا هر چه را بخواهد از طریقى پس ، از آیه مورد بحث و این آیه مى

خواهد كه به هدف برسد و خطا و گم شدن در كار او نیست  و هر كارى را به هر مى

باشد ؟ ! و شود و چگونه ممكن است غیر این اش گمراه نمىطریقى انجام دهد در طریقه

 حال آنكه زمام خلقت و امر به دست او است و ملك و حكمرانى خاص وى است . 

گوئیم یكى از كارهاى او بعثت انبیا و تفهیم معارف حال كه این معنا روشن شد ، مى

كند و شود ، یعنى هم انبیا را مبعوث مىدین به ایشان است  و چون این را خواسته ، البته مى

هاى او این است كه فهمند ، یكى دیگر از خواستهگیرند مىرفى را كه از او مىهم انبیا معا

كنند و ممكن نیست نكنند ، چون در را تبلیغ كنند و چون او خواسته تبلیغ مى انبیا رسالت او

 :جاى دیگر فرموده

 و نیز فرموده: طالق(/3!«) ء قدراان هللا بالغ امره قد جعل هللا لكل شى »

 یوسف(/21) !«غالب على امرهو هللا  »

  . و این همان عصمت از خطاى در تلقى و تبلیغ است

 دلیل دیگر بر این عصمت آیه شریفه:

عالم الغیب فال یظهر على غیبه احدا اال من ارتضى من رسول فانه یسلك من بین  »

یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رساالت ربهم و احاط بما لدیهم و احصى 

  جن(/28تا26!«)ء عدداكل شى

آید كه خداى تعالى رسوالن خود را اختصاص از ظاهر این آیه به خوبى بر مى

كند  و از پیش رو و ى : و از راه وحى به غیب آگاهشان نموده ، تاییدشان مىوح دهد بهمى

پشت سرشان مراقبشان است  و به منظور اینكه وحى به وسیله دستبرد شیطانها و غیر آنها 

دگرگون نشود به تمام حركات و سكنات آنان احاطه دارد ، تا مسلم شود كه رساالت 

  . پروردگارشان را ابالغ نمودند

و نظیر این آیه در داللت بر عصمت انبیا از خطا در تلقى و در تبلیغ ، آیه زیر 

 فرماید: كند  و مىكالم مالئكه وحى را حكایت مى است كه

و ما نتنزل اال بامر ربك له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما كان ربك » 

  مریم(/64!«) نسیا

اینكه وحى از حین شروعش به نازل شدن ، تا وقتى كه این آیات همه داللت دارد بر 

كند ، در همه این مراحل رسد  و تا زمانى كه پیغمبر آن را به مردم ابالغ مىبه پیامبر مى

  . اى محفوظ استاز دگرگونگى و دستبرد هر بیگانه

البته این دو وجه و دو دلیلى كه ما آوردیم هر چند تنها عصمت انبیا در دو مرحله 

كرد  و متعرض عصمت از گناه نبود ، ولى ممكن است همین دو تلقى و تبلیغ را اثبات مى

دلیل را طورى دیگر بیان كنیم ، كه شامل عصمت از معصیت هم بشود ، به اینكه بگوئیم : 

هر عملى در نظر عقال مانند سخن داللتى بر مقصود دارد ، وقتى فاعلى فعلى را انجام 
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كند بر اینكه آن عمل را عمل خوبى دانسته  و عمل جایزى داللت مى دهد ، با فعل خودمى

شمرده است . عینا مثل این است كه با زبان گفته باشد این عمل عمل خوبى است ، و عملى 

  . است جایز

حال اگر فرض كنیم كه از پیغمبرى گناهى سر بزند ، با اینكه خود او مردم را 

را مرتكب نشوید ، قطعا این عمل وى داللت دارد بر تناقض داد به اینكه این گناه دستور مى

گوئى او ، چون عمل او مناقض گفتار او است  و در چنین فرض این پیغمبر مبلغ هر دو 

دهد طرف تناقض است  و تبلیغ تناقض تبلیغ حق نیست ، چون كسى كه از تناقض خبر مى

هر یك از دو طرف طرف دیگر را از حق خبر نداده ، بلكه از باطل خبر داده است ، چون 

داند ، پس هر دو طرف باطل است ، پس عصمت انبیا در تبلیغ رسالت تمام باطل مى

شود مگر بعد از آنكه از معصیت هم عصمت داشته باشند  و از مخالفت خداى تعالى نمى

 مصون بوده باشند . 

 

دو قسم عصمت  و به تا اینجا آیاتى از نظر خواننده گذشت ، كه به توجیهى تنها بر 

كرد ، اینك آیاتى كه بطور مطلق داللت بر عصمت توجیهى دیگر بر هر سه قسم داللت مى

  كنند از نظر خواهد گذشت:مى

 انعام(/90!«)اولئك الذین هدى هللا فبهدیهم اقتده » 

كه هدایتشان به اقتدا از دیگران نبوده ، این دیگرانند  السالمشود انبیا علیهممعلوم مى

و من یضلل هللا فما له من هاد ، و من یهدى  »باید از هدایت آنان پیروى كنند . آیه شریفه:

دهد كه هیچ عاملى آن را هم از هدایتى خبر مىزمر( /37و36!«)هللا فما له من مضل 

  !كنددستخوش ضاللت نمى

  اسرا(/97!«)  من یهدى هللا فهو المهتد» 

هر مضلى را از مهتدین به هدایت خود نفى كرده ، این آیه شریفه دستبرد و ضاللت 

فرماید : در اینگونه افراد هیچ ضاللتى نیست  و معلوم است كه گناه هم یك قسم ضاللت مى

 است ، به دلیل آیه شریفه:

 لكم عدو مبین! ا لم اعهد الیكم یا بنى آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه » 

 و ان اعبدونى هذا صراط مستقیم! 

 یس(/62تا60!«) قد اضل منكم جبال كثیراو ل 

گیرد ، و كه هر معصیتى را ضاللتى خوانده ، كه با ضالل شیطان صورت مى 

  . كندفرموده شیطان را عبادت مكنید ، كه او گمراهتان مى

و سپس نفى ضاللت از هر كس كه  السالمپس اثبات هدایت خدائى در حق انبیا علیهم

باشد  و آنگاه هر معصیتى را ضاللت خواندن داللت دارد بر اینكه به هدایت او مهتدى شده 

ساحت انبیا از اینكه معصیتى از ایشان سر بزند منزه است  و همچنین برى از اینند كه در 

  . فهمیدن وحى و ابالغ آن به مردم دچار خطا شوند

 شریفه:كند آیه یكى دیگر از آن آیات كه بطور مطلق داللت بر عصمت انبیا مى
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و من یطع هللا و الرسول فاولئك مع الذین انعم هللا علیهم من النبیین و الصدیقین  » 

 نسا(/69!«) و الشهداء و الصالحین و حسن اولئك رفیقا

است ، كه مردم را دو دسته كرده ، یكى آنهائى كه هدایت یافتنشان منوط بر اطاعت  

آنان انعام كرده  و غیر اطاعت عملى  اى كه خدا برخدا و رسول است ، دیگر آن طایفه

 ندارند . 

 و به شهادت آیه شریفه:

غیر المغضوب علیهم و ال  اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم »

 فاتحه(/7و6) !«الضالین

فرماید : اینان شمارد كه خدا بر آنان انعام كرده ، مىكه اوصاف افرادى را مى

انبیا گناه صادر شود  و یا در فهم و یا در تبلیغ وحى خطا كنند ، گمراه نیستند  و اگر از 

 گمراه خواهند بود . 

 فرماید:مؤید این معنا آیه زیر است كه مى

اولئك الذین انعم هللا علیهم من النبیین من ذریة آدم و ممن حملنا مع نوح و من  »

ذریة ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا 

سجدا و بكیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف 

 مریم(/59و58!« )یلقون غیا 

خصلت را در انبیا جمع كرده ، یكى اینكه داراى انعامى از خدایند ،  چون اوال دو

داراى هدایتند ، دیگر اینكه به بیانى توصیفشان كرده كه در آن نهایت درجه تذلل  دوم اینكه

در عبودیت است  و جانشین آنان را به ضایع كردن نماز و پیروى شهوات توصیف نموده 

  . است

دسته انسانها دسته دوم غیر دسته اولند ، چون دسته اول  و معلوم است كه از این دو

رجالى ممدوح و مشكورند ، ولى دسته دوم مذمومند  و وقتى مذمت دسته دوم این است كه 

كنند  و در آخر دوزخ را خواهند دید ، معلوم است كه دسته اول یعنى انبیا پیروى شهوات مى

و این هم بدیهى است كه چنین كسانى ممكن بینند  كنند  و دوزخى نمىپیروى شهوات نمى

نیست معصیت از آنان سر بزند ، حتى این دسته اگر قبل از نبوتشان هم پیروى شهوات 

اضاعوا الصلوة و  »كردند ، باز ممكن نبود كه دوزخ را دیدار نكنند ، براى اینكه جمله:مى

و بعد از نبوت یكسان اطالق دارد ، قبل از نبوت  !« اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا

 اند . شود كه انبیا حتى قبل از نبوتشان نیز معصوم بودهاست ، پس معلوم مى

این استدالل شبیه و نزدیك به استدالل كسى است كه مساله عصمت انبیا را از 

گوید : ارسال رسل و اجراى معجزات به دست انبیا ، خود طریق عقلى اثبات كرده ، مى

شود  و ست  و دلیل بر این است كه هیچ دروغى از ایشان صادر نمىمصدق دعوت ایشان ا

اند ، چرا ؟ براى اینكه عقل آدمى انسانى را كه نیز دلیل بر این است كه اهلیت تبلیغ را داشته

كند كه مخالف آن دعوت است ، چنین انسانى را اهل و دعوتى دارد  و خودش كارهائى مى

اجراى معجزات به دست انبیا خود متضمن تصدیق عصمت داند ، پس شایسته آن دعوت نمى
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  . آنان در گرفتن وحى و تبلیغ رسالت و امتثال تكالیف متوجه به ایشان است

ممكن است كسى به این استدالل اشكال كند كه مساله دعوت انحصار به انبیا ندارد ، 

اید خودشان هم همردم عادى و همین مردم كه شما عقل آنانرا دلیل بر عصمت انبیا گرفت

دعوت دارند ، چون اغراضى اجتماعى دارند ، كه باید مردم را به سوى آن دعوت كنند  و 

شود خود آنان قصور بینیم كه گاهى مىكنند و ما مىبر دعوت خود پافشارى و تبلیغ هم مى

 شوند ، چرا چنین قصور و یا تقصیرى در دعوت انبیاو یا تقصیرهائى در تبلیغ مرتكب مى

گوئیم : تقصیر و قصور مردم به یكى از دو جهت است ، كه هیچ جایز نباشد ؟ در پاسخ مى

یك در مساله دعوت انبیا نیست ، یا این است كه خودشان مختصر قصور و یا تقصیر را 

كنند  و یا این است كه غرضشان با رسیدن به مقدارى دانند  و در آن مسامحه مىمضر نمى

كنند : ود و به مختصر قناعت كرده از تمامى مطلوب صرفنظر مىشاز مطلوب حاصل مى

 و خداى تعالى نه اهل مسامحه است ، و نه غرض و مطلوب او فوت شدنى است . 

 و نیز این اشكال بر آن وارد نیست كه كسى بگوید : ظاهر آیه:

رجعوا فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا  »

  توبه(/122!«)الیهم لعلهم یحذرون

اى را مامور به تبلیغ نموده كه سازد ، براى اینكه از هر فرقه طایفهبا این دلیل نمى

  . داراى عصمت نیستند

عصمت ندارند لیكن این را  زیرا هر چند آیه شریفه در حق عامه مسلمانان است كه

ه بگویند خدا تصدیق دارد  و سخن ایشان هر خواهد بفرماید كه این طایفه مبلغ هر چهم نمى

خواهد اجازه تبلیغ دهد  و بفرماید این طایفه چه باشد بر مردم حجت است ، بلكه صرفا مى

اند در اختیار مردم بگذارند : و آیه شریفه وقتى اشكال به آن اجازه دارند آنچه را كه خوانده

  . ومشد كه منظور معناى اول بوده باشد ، نه ددلیل مى

 السالم آیه شریفه:و یكى دیگر از ادله عصمت انبیا علیهم

 نسا(/64!«)و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع باذن هللا  »

 باشد ، چون مطاع بودن رسول را غایت ارسال رسول شمرده  و آن هم تنهامى

تعالى هم اى روشن مستلزم آن است كه خداى غایت و یگانه نتیجه  و این معنا به مالزمه

دهد اراده كرده باشد  و خالصه آنچه رسول با قول و فعل خود همان را كه رسول دستور مى

اند ، حال اى براى تبلغخواهد خدا هم بخواهد ، چون قول و فعل هر یك وسیلهاز مردم مى

اگر فرض كنیم رسول در تبلیغ خود مرتكب خطائى در قول یا فعل شود  و یا مرتكب 

میدن وحى گردد ، این خطا را از مردم خواسته ، در حالى كه خدا از مردم جز خطائى در فه

  . خواهدحق نمى

و همچنین اگر فرض كنیم معصیتى از رسول سر بزند یا قولى و یا عملى از آنجا 

قول و فعل پیغمبر حجت است ، همین معصیت را از مردم خواسته است ، در نتیجه باید  كه

گناه در عین اینكه ، مبغوض و گناه است ، محبوب و اطاعت هم  بگوئیم یك قول یا فعل

هست  و خدا در عین اینكه آن را نخواسته ، آن را خواسته است و در عین اینكه از آن نهى 
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  . كرده به آن امر نموده است  و خداى تعالى متعالى از تناقض در صفات و افعال است

ها ر صورتى هم كه به قول بعضىزند ، حتى دو چنین تناقضى از خدا سر نمى

تكلیف ما ال یطاق را جایز بدانیم  و بگوئیم براى خدا جایز است كه خلق را بما ال یطاق 

است كه خودش محال است ، نه اینكه تكلیف  تكلیف كند ، براى اینكه تكلیف به تناقض تكلیفى

یك عمل هم تكلیف  به محال باشد ، دلیل اینكه تكلیفى است محال ، این است كه در مورد

است هم ال تكلیف ، هم اراده است و هم ال اراده ، هم حب است و هم ال حب ، هم مدح است 

  . و هم ذم

 

 باز از جمله آیاتى كه بر عصمت انبیا داللت دارد آیه شریفه زیر است:

 نسا(/165) !« رسال مبشرین و منذرین لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل »

خواهد عذرى براى مردم نماند براى اینكه ظهور در این دارد كه خداى سبحان مى 

: و در هر عملى كه معصیت و مخالفت با او است حجتى نداشته باشند  و نیز ظهور در این 

است  و معلوم  السالمدارد كه قطع عذر و تمامیت حجت تنها از راه فرستادن رسوالن علیهم

شود كه از ناحیه خود رسوالن عمل و قولى كه با اراده حاصل مىاست كه این غرض وقتى 

و رضاى خدا موافقت ندارد صادر نشود  و نیز خطائى در فهم وحى و تبلیغ آن مرتكب 

توانند حجت بیاورند كه ما كارى خود معذور خواهند بود  و مىنشوند  و گرنه مردم در گنه

 تقصیرى نداشتیم . 

كرد و یا پیغمبرت به ما اینطور دستور كه همین گناه را مىزیرا پیغمبرت را دیدیم 

  . سازدداد و این نقض غرض خداى تعالى است  و حكمت خدا با نقض غرض نمى

حال اگر بگوئى : همه آیاتى كه تا اینجا مورد استدالل قرار دادید بیش از این داللت 

كردید این آن عصمتى كه ادعایش مىخطائى و معصیتى ندارند  و  السالمندارد كه انبیا علیهم

نیست ، براى اینكه عصمت بطوریكه قائلین به آن معتقدند عبارت است از نیروئى كه انسان 

را از وقوع در خطا و از ارتكاب معصیت باز دارد و این نیرو ربطى به صدور و عدم 

خود صدور عمل ندارد ، بلكه مافوق عمل است ، مبدئى است نفسانى كه خودش براى 

  . شودافعالى نفسانى دارد ، همچنانكه افعال ظاهرى از ملكات نفسانى صادر مى

هاى گذشته به آن گوئیم : بله ، درست است و لیكن آنچه ما در بحثدر پاسخ مى

احتیاج داریم ، همان نبودن خطا و گناه ظاهرى از پیغمبر است  و اگر نتوانیم اثبات آن 

 از صواب و طاعت است مضر به دعوى ما نیست .  نیروئى كنیم كه مصدر افعالى

توانیم وجود آن نیرو را هم اثبات نموده بگوئیم : عصمت عالوه بر اینكه ما مى

ان  »ظاهرى انبیا ناشى از آن نیرو است ، به همان دلیلى كه در بحث از اعجاز و اینكه آیه:

ان ربى على صراط  »همچنین آیه:و طالق(/3!« )ء قدرا هللا بالغ امره قد جعل هللا لكل شى

  . چه داللتى دارند ، گذشت هود(/56!«)مستقیم

توانیم بگوئیم : هر حادثى از حوادث بطور مسلم از این هم كه بگذریم اصوال مى

شود ، آن شود ، افعالى هم كه از انبیا صادر مىمبدئى دارد ، كه حادثه از آن مبدء صادر مى
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شود ، البد مستند به یك نیروئى ه صواب و اطاعت صادر مىهم به یك و تیره ، یعنى هم

 گردید . اى است كه شما دنبالش مىالسالم هست و این همان قوهاست كه در نفس انبیا علیهم

شود كه فرض كردیم همه اطاعت توضیح اینكه : افعالى كه از پیغمبرى صادر مى

اى كه از خود ما صادر ال اختیاریهخداست ، افعالى است اختیارى ، عینا مانند همان افع

شود ، چیزى كه هست در ما همانطور كه گاهى اطاعت است همچنین گاهى معصیت مى

است  و شكى نیست در اینكه فعل اختیارى از این جهت اختیارى است كه از علم و مشیت 

شود  و اختالف فعل از نظر اطاعت و معصیت به خاطر اختالفى است كه در ناشى مى

هاى یعنى همان صورت -شود ، اگر مطلوب رت علمیه آن فعل از نفس صادر مىصو

زند  پیروى هوس و ارتكاب عملى باشد كه خدا از آن نهى كرده ، معصیت سر مى -علمیه 

 شود . و اگر مطلوب حركت در مسیر عبودیت و امتثال امر مولى باشد اطاعت محقق مى

ر شود و دیگرى معصیت ، به خاطمیده مىپس اختالف اعمال ما كه یكى اطاعت نا

و قیافه گناه و صواب  و گرنه ریخت )اختالفى است كه در علم صادر از نفس ما وجود دارد

حال اگر یكى از این دو  !(یكى است و میان شكل عمل زنا و عمل زناشوئى هیچ فرقى نیست

علم یعنى حركت در مسیر عبودیت و امتثال امر الهى ادامه یابد معلوم است كه جز اطاعت 

زند و اگر آن یكى دیگر یعنى حركت در مسیر هواى نفس كه مبدأ عملى از انسان سر نمى

هد جز معصیت از انسان سر نخوا!( بریم به خدا پناه مى )صدور معصیت است ادامه یابد

  . زد

به وصف اطاعت  وسلّموآلهعلیههللاو بنابر این صدور افعال از رسولخدا صلى

صدورى است دائمى و این نیست مگر براى اینكه علمى كه افعال اختیارى آن جناب از آن 

اى است صالح  و غیر متغیر و آن عبارت است از اینكه شود ، صورت علمیهعلم صادر مى

اى كه شد  و اطاعت كند و معلوم است كه صورت علمیه و هیات نفسانیهدائما باید بنده با

اى است نفسانى، مانند ملكه شجاعت و عفت و راسخ در نفس است و زوال پذیر نیست ملكه

اى هست كه تمامى ملكه نفسانیه وسلّم وآلهعلیههللاخدا صلى عدالت و امثال آن، پس در رسول

اى است همه افعالش اطاعت و انقیاد و چون ملكه صالحه افعالش از آن ملكه صادر است

 دارد . خداى تعالى است و همین ملكه است كه او را از معصیت باز مى

این معنا و علت عصمت آن جناب از جهت معصیت بود ، اما از آن دو جهت دیگر 

آن جناب گوئیم كه در ، یعنى عصمت از خطا در گرفتن وحى و در تبلیغ و رسالت ، باز مى

گذارد در این دو جهت نیز به خطا برود و اگر فرض اى است كه نمىملكه و هیات نفسانیه

كنیم كه این افعال یعنى گرفتن وحى و تبلیغ آن و عمل به آن ، همه به یك شكل یعنى به شكل 

شود ، دیگر احتیاج نداریم كه قائل به وجود اطاعت و صواب از آن جناب صادر مى

ان آن جناب و اعمالش شده ، چیزى را منضم به نفس شریف رسول خدا اى میواسطه

وسلّم بدانیم كه با وجود چنان چیزى افعال اختیاریه آن جناب به شكل اطاعت وآلهعلیههللاصلى

و صواب و بر طبق اراده خداى سبحان از آن جناب صادر شود ، زیرا نه تنها احتیاج نداریم 

شود ، زیرا در چنین ختیاریه آن جناب از اختیاریت خارج مى، بلكه در آن صورت افعال ا
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كند فرضى اراده خود آن جناب تاثیرى در كارهایش نخواهد داشت ، بلكه هر كارى كه مى

ایم ، چون فرض مستند به آن واسطه خواهد بود  و در این صورت خارج از فرض شده

كند با علم و اراده و هر چه مىكردیم كه آن جناب نیز فردى از افراد انسان است ، كه 

كند ، پس عصمت خدائى عبارت شد از اینكه خداوند سببى در انسان پدید آورد كه اختیار مى

به خاطر آن تمامى افعال انسان نامبرده به صورت اطاعت و صواب صادر شود  و آن سبب 

 عبارت است از علم راسخ در نفس ، یعنى ملكه نفسانى كه بیانش گذشت . 

  200ص :    2میزان ج : ال
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 فصل سوم

 

 

 وت ـبـن
 

 

  گفتارى در نبوت
 

ةً واِحَدةً »   ...!«كاَن النَّاُس أُمَّ

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

كتاب را به حق نازل آنان پدید آمد انبیایى به بشارت و انذار برگزید و با آنان 

 «اند حكم كنند...!فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختالف كرده

 بقره(/213) 

را  (یعنى وصف ارشاد مردم به وسیله وحى )خداى سبحان بعد از آنكه این حقیقت

در آیه مورد بحث و در بسیارى از موارد كالمش ذكر كرد ، از مردانى كه متكفل این 

اند تعبیرهائى مختلف كرده ، یعنى دو جور تعبیر كرده ، كه گویا نظیر تقسیم است وظیفه

و  زمر(/69!«)ء بالنبیین و الشهداءو جى »، یك جا فرموده :نبى و یكى هم   رسولیكى 

 مائده(/109) !« اجبتم یوم یجمع هللا الرسل فیقول ما ذا »فرموده:جائى دیگر 

و پیامى  رسالترسول كسى است كه حامل و معناى این دو تعبیر ، مختلف است ، 

، پس رسول شرافت وساطت میان خدا و خلق  باشدحامل خبرى نبى كسى است كه و  است 

  . دارد  و نبى شرافت علم به خدا و به اخبار خدائى

اند : فرق میان نبى و رسول به عموم و خصوص مطلق است ، به این ها گفتهعضىب

معنا كه رسول آن كسى است كه هم مبعوث است  و هم مامور ، به تبلیغ رسالت  و اما نبى 

  . كسى است كه تنها مبعوث باشد ، چه مامور به تبلیغ هم باشد و چه نباشد

و اذكر » فرماید : لیكن این فرق مورد تایید كالم خداى تعالى نیست ، براى اینكه مى

مریم( كه در مقام مدح و تعظیم /51) «رسوال نبیا!فى الكتاب موسى انه كان مخلصا و كان 

دهد این كالم را او را هم رسول خوانده و هم نبى  و مقام مدح اجازه نمى السالمموسى علیه

ى از خاص به عام كنیم  و بگوئیم ، معنایش این است كه اول نبى بود بعدا حمل بر ترق

 رسول شد . 

حج(كه در این /52) !«و ما ارسلنا من قبلك من رسول و ال نبى »فرماید:و نیز مى

آیه میان رسول و نبى جمع كرده ، در باره هر دو تعبیر به ارسلنا كرده است  و هر دو را 
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  . آیدگفتار آن مفسر درست در نمى مرسل خوانده  و این با

كه همه  بقره(/213!«)ء بالنبیین و الشهداء و وضع الكتاب و جى »لیكن آیه:

كه  احزاب(/40!«)و لكن رسول هللا و خاتم النبیین »مبعوثین را انبیا خوانده  و نیز آیه:

  . پیامبر اسالم را هم رسول و هم نبى خوانده

كه  !«فبعث هللا النبیین مبشرین و منذرین »فرماید:ىو همچنین آیه مورد بحث كه م

باز همه مبعوثین را انبیا خوانده  و نیز آیاتى دیگر ، ظهور در این دارد كه هر مبعوثى كه 

  . رسول به سوى مردم است نبى نیز هست

منافات  مریم(/51!«)و رسولى نبى بود  -و كان رسوال نبیا  »و این معنا با آیه:

در این آیه از دو كلمه رسول و نبى معناى لغوى آنها منظور است ، نه دو  ندارد ، چون

اسمى كه معنى لغوى را از دست داده باشد ، در نتیجه معناى جمله این است كه او رسولى 

 بود با خبر از آیات خدا  و معارف او . 

حج(چون /52) !«و ما ارسلنا من قبلك من رسول و ال نبى ... »و همچنین آیه:

اند ، با این تفاوت ممكن است گفته شود ، كه نبى و رسول هر دو به سوى مردم گسیل شده

كه نبى مبعوث شده تا مردم را به آنچه از اخبار غیبى كه نزد خود دارد خبر دهد ، چون او 

اى از آنچه نزد خداست خبر دارد ، ولى رسول كسى است كه به رسالت خاصى زاید به پاره

  :اصل نبوت گسیل شده است ، همچنانكه امثال آیات زیر هم به این معنا اشعار دارد بر

ٍة َرُسوٌل، فَِإذا جاَء َرُسولُُهْم، قُِضَي بَْینَُهْم بِاْلِقْسطِ  »   و آیه: یونس(/47!« )َو ِلُكّلِ أُمَّ

 اسرا(/15!«) و ما كنا معذبین حتى نبعث رسوال »

از كسى كه براى مردم آنچه مایه صالح معاش و و بنابر این پس نبى عبارت است 

معادشان است ، یعنى اصول و فروع دین را بیان كند ، البته این مقتضاى عنایتى است كه 

خداى تعالى نسبت به هدایت مردم به سوى سعادتشان دارد  و اما رسول عبارت است از 

بال مخالفت با آن عذاب كسى كه حامل رسالت خاصى باشد ، مشتمل بر اتمام حجتى كه به دن

  و هالكت و امثال آن باشد ، همچنانكه فرمود:

  نسا(/65!«)لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل» 

و از كالم خداى تعالى در فرق میان رسالت و نبوت بیش از مفهوم این دو لفظ 

ه نموده گفتیم : شود  و الزمه این معنا همان مطلبى است كه ما بدان اشارچیزى استفاده نمى

رسول شرافت وساطت بین خدا و بندگان را دارد  و نبى شرافت علم به خدا و معارف 

خدائى را دارد  و به زودى خواهیم گفت انبیا بسیارند ولى خداى سبحان در كتاب خود نام و 

و لقد ارسلنا رسال من قبلك  »:داستان همه را نیاورده همچنانكه خودش در كالم خود فرموده

  .و آیاتى دیگر نظیر این غافر( /78!« )منهم من قصصنا علیك و منهم من لم نقصص علیك

 

 آنانكه قرآن نامشان را آورده عبارتند از: انبیا،و از 
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دیگر نه به اسم بلكه با بینید كه انبیائى البته در آیات دیگرى از قرآن كریم مى

 :اندتوصیف و كنایه ذكر شده

!« ا لم تر الى المال من بنى اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا» 

 كه مربوط است به جناب صموئیل و طالوت بقره(/246)

كه مربوط  بقره(/259!«)او كالذى مر على قریة و هى خاویة على عروشها» 

  . است به داستان جناب عزیر ، كه صد سال به خواب رفت و دوباره زنده شد

که مربوط به حواریون  یس(/14!«)اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث» 

 عیسی )ع( است و آیه:

 !«فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما »

  کهف(/65)

مربوط است به داستان جناب خضر البته افراد دیگرى هم هستند كه قرآن كریم كه 

اند ، مانند همسفر موسى كه قرآن تنها در نامشان را آورده ولى نفرموده جزء انبیا بوده

و مانند ذى القرنین و عمران پدر  کهف(/60!«)و اذ قال موسى لفتیه »:اش فرمودهباره

  .مریم

و عده آنان در  قرآن كریم براى انبیا عدد معینى معین نكرده و سخن كوتاه اینكه در

 وآلهعلیههللاخدا صلى روایات هم مختلف آمده، مشهورترین آنها روایت ابى ذر از رسول

رسوالن ایشان سیصد و ، و  انبیا صد و بیست و چهار هزار نفروسلّم است ، كه فرموده 

   .بودند سیزده نفر

ایشان كه داراى  سادات انبیا یعنى اولوا العزمالبته این را هم باید دانست كه 

 اند پنج نفرند:شریعت بوده

 وآلهعلیههللاصلى محمد - 5عیسى  - 4موسى  - 3ابراهیم  - 2نوح  - 1 

 وسلّم كه قرآن در باره آنان فرموده: 

  احقاف(/35!«)فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل»

به زودى خواهد آمد كه معناى عزم در أولوا العزم عبارت است از ثبات بر عهد و 

كنند ، همان عهدى كه در نخست ، كه از ایشان گرفته شد و اینكه آن عهد را فراموش نمى

و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منك و من نوح و ابراهیم و موسى و  »اش فرمود:باره

و لقد عهدنا الى  » و نیز فرمود:احزاب( /7!« ) میثاقا غلیظا عیسى بن مریم و اخذنا منهم

 طه(/115!« )آدم من قبل فنسى و لم نجد له عزما 

 و هر یك از این پنج پیامبر صاحب شریعت و كتاب است چنانكه خداوند فرموده:
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شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم  »

 شوری(و نیز فرمود:/13) ...!«عیسى و موسى و

و نیز اعلی( /19و18!«)ان هذا لفى الصحف االولى صحف ابراهیم و موسى »

 فرمود:

و  -فرماید تا آنجا كه مى -انا انزلنا التوریة فیها هدى و نور یحكم بها النبیون  »

النجیل قفینا على آثارهم بعیسى بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوریة و آتیناه ا

و انزلنا الیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین  -فرماید تا آنجا كه مى -فیه هدى و نور 

یدیه من الكتاب و مهیمنا علیه فاحكم بینهم بما انزل هللا و ال تتبع اهوائهم عما 

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء هللا لجعلكم امة واحدة و 

  مائده(/48تا44!«) آتیكملكن لیبلوكم فیما 

اند و ابراهیم و موسى و اولوا العزم داراى شریعت بودهكند كه و این آیات بیان مى  

اما كتاب نوح در سابق توجه  اند،داشته كتابوسلّم وآلهعلیههللاعیسى و محمد صلى

شرع لكم من الدین  »به انضمام با آیه: !«كان الناس امة واحدة ...» فرمودید كه آیه شریفه: 

بر آن داللت داشتند  و این معنا یعنى انحصار شریعت و شوری( /13!« )ما وصى به نوحا 

و آتینا داود زبورا  »كتاب در پنج پیغمبر نام برده منافات ندارد با اینكه به حكم آیه:

السالم هم كتابى داشته باشد و همچنین آدم و شیث و ادریس كه به داود علیه نسا(/163!«)

 اند ، براى اینكه كتاب نامبردگان كتاب شریعت نبوده . حكم روایات داراى كتاب بوده

لوازم نبوت وحى است ، و وحى نوعى سخن گفتن این را هم باید دانست كه یكى از 

انا اوحینا الیك كما اوحینا الى نوح و  »چون در آیه: ،شود خدا است ، كه نبوت بدون آن نمى

 است. نسا( وحى را به تمامى انبیا نسبت داده/163) !«النبیین من بعده

  209ص :    2المیزان ج : 

 

 

  در مسئله نبوت عامه بحث فلسفى
 

مساله نبوت عامه از این نظر كه خود یك نحوه تبلیغ احكام و قوانین تشریع شده 

اى است قوانین تشریع شده امورى است اعتبارى نه حقایقى خارجى ، هر چند مساله است و

كند  و كارى به امور مربوط به علم كالم نه علم فلسفه كه از حقایق خارجى و عینى بحث مى

  . اعتبارى ندارد

هست ، براى اینكه مواد قانون دینى  و لیكن از یك نقطه نظر دیگر مساله فلسفى هم

ارف اصولى است  و یا احكام اخالقى است  و یا دستورات عملى ، هر چه باشد با كه یا مع

نفس انسان سروكار دارد ، چون غرض از تشریع این قوانین اصالح نفس بشر است ، 

  . خواهد با تمرین روزانه ملكات فاضله را در نفس رسوخ دهدمى

م سنخ با سعادت او دهد ، كه یا هآرى علوم و ملكات به نفس انسانى صورتى مى
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است  و یا مایه شقاوت او ، على اى حال تعیین راه سعادت و شقاوت انسان  و قرب و بعدش 

  . از خداى سبحان به عهده همین صورتها است

زیرا انسان بواسطه اعمال صالحه و عقائد حقه و صادقه براى نفس خود كماالتى 

رضوان و بهشت او ارتباط داشته باشد  و  تواند با قرب به خدا وكند ، كه تنها مىكسب مى

كند نیز بواسطه اعمال زشت و عقائد خرافى و باطل براى نفس خود صورتهائى درست مى

شود كه بعد از ، كه جز با دنیاى فانى و زخارف ناپایدار آن ارتباطى ندارد  و این باعث مى

و دوزخ و آتش درآید ، چون  مفارقت از دنیا و از دست رفتن اختیار مستقیما به دار البوار

 تواند رابطه داشته باشد  و این خود سیرى است حقیقى . صور نفسانى او جز با آتش نمى

و بنا بر این پس مساله نبوت از این نظر یك مساله حقیقى خواهد بود  و حجتى هم 

ه كردیم كه ما در بیان سابق در باره نبوت عامه آوردیم و آن را از كتاب خداى عزیز استفاد

 یك دلیل نقلى نبود بلكه حجتى بود عقلى و برهانى . 

شود ، صورتهائى توضیح اینكه این صورتها كه گفتیم در اثر تكرار عمل پیدا مى

است براى نفس انسان ، انسانى كه در راه استكمال قرار گرفته  و در اینكه انسان موجودى 

وجودیه خارجى ، هیچ حرفى نیست  و  است حقیقى و یكى از انواع موجودات و داراى آثار

دهد این انسان از ناحیه علل فیاضه كه به هر موجودى قابلیتى براى رسیدن به كمالش مى

داراى چنین قابلیتى هست كه به آخرین مرحله كمال وجودیش برسد ، و این معنا را هم 

 تجربه اثبات كرده و هم برهان . 

الوجود و تام االفاضه است ، واجب و چون چنین است پس بر خدائى كه واجب 

اى كند  و شرایطى فراهم است براى هر نفسى كه استعداد رسیدن به كمالى را دارد افاضه

آورد ، تا آن نفس به كمال خود برسد  و آنچه بالقوه دارد بالفعل شود  و این كمال هر چه 

كمال سعادت خواهد بود  و اى باشد این باشد ، البته اگر نفس داراى صفات پسندیده خواهدمى

  . اگر داراى رذائلى و هیاتى نازیبا بود ، البته این كمال كمال در شقاوت خواهد بود

شود از راه افعال و از آنجائى كه این ملكات و این صورتها كه براى نفس پیدا مى

ز اختیاریه او  و افعال اختیاریه او هم از راه اعتقاد به درستى و نادرستى  و خوف ا

گیرد ال جرم نادرستى  و رجاء به درستى  و رغبت به منافع  و ترس از ضررها منشا مى

آن افاضه خدائى الزم است متوجه به دعوت دینى شود  و خداى تعالى از راه دعوتهاى دینى 

و بشارت و انذار و تخویف و تطمیع ، بشر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زشت دور 

دعوتهاى دینى مایه شفاى مؤمنین گشته ، سعادتشان بوسیله آن به كمال برسد  بدارد ، تا این 

و از سوى دیگر مایه خسارت ستمگران گشته ، شقاوت آنان هم تكمیل گردد  و چون دعوت 

احتیاج به داعى دارد تا متعهد و مسؤول این دعوت شود ، ال جرم باید انبیائى برگزیند ، 

 گردد . مساله نبوت عامه منتهى مىاینجاست كه بحث فلسفى ما به 

حال ممكن است بگوئى : در این دعوت همان عقل خود انسانها كه پیغمبر باطنى 

گوید انسان در اعتقاد و عمل باید راه حق را ایشان است كافى است ، چون عقل هم مى

چه پیروى كند  و طریق فضیلت و تقوا را پیش گیرد ، دیگر چه احتیاجى به انبیا هست ، 
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  . رسد به اینكه مساله نبوت سر از فلسفه در آورد

كند عقل عملى است ، گوئیم : آن عقلى كه انسان را به حق دعوت مىدر پاسخ مى

كند چه عملى حسن و نیكو  و چه كند و براى ما مشخص مىكه به حسن و قبح حكم مى

چیز است  و  اش تشخیص حقیقت هرعملى قبیح و زشت است ، نه عقل نظرى كه وظیفه

گیرد ، كه بیانش در سابق گذشت و عقل عملى مقدمات حكم خود را از احساسات باطنى مى

و احتیاج به اینكه فعلیت پیدا كند ندارد   در هر انسانى در آغاز وجودش بالفعل موجود است

و این احساسات همان قواى شهویه و غصبیه است  و اما قوه ناطقه قدسیه در آغاز وجود 

ن بالقوه است  و هیچ فعلیتى ندارد  و ما در سابق هم گفتیم : كه این احساسات فطرى انسا

  . خودش عامل اختالف است

گیرد  گفتیم مقدمات خود را از احساسات مى و خالصه كالم اینكه آن عقل عملى كه

لفعل گذارد كه عقل بالقوه انسان مبدل به باتواند و نمىو بالفعل در انسان موجود است نمى

بینیم كه هر قوم و یا فردى كه تربیت گردد ، همچنانكه ما وضع انسانها را به چشم خود مى

شود ، با اینكه همه صالح ندیده باشد ، به زودى به سوى توحش و بربریت متمایل مى

بینیم كه كند ، ولى مىانسانهاى وحشى ، هم عقل دارند و هم فطرتشان علیه آنان حكم مى

دهند ، پس ناگزیر باید بپذیریم كه ما ابناء بشر هرگز از نبوت رت نمىصو هیچ كارى

نیاز نیستیم، چون نبى كسى است كه از ناحیه خدا مؤید شده و عقل خود ما نیز نبوتش را بى

 تایید كرده باشد . 

  221ص :    2المیزان ج : 

 

  در نبوت عامه بحث اجتماعى
 

حال اگر بگوئى : بر فرض اینكه عقل بشر به تنهائى نتواند در فرد فرد بشر  و یا 

در تك تك اقوام ، در همه تقادیر عمل كند  و راه بشر را پیش پایش روشن سازد  و لیكن 

بیند ، طبیعت سودجوى بشر دائما متمایل به آن جانبى است كه صالح خود را در آن سو مى

كند ، پس باالخره یعت است ، افراد خود را به همان سو هدایت مىاجتماعى هم كه تابع طب

اى به خود خواهد گرفت ، كه در آن هیات سعادت افراد اجتماع اجتماع انسان هیات صالحه

گویند انسان تابع محیط است ، آرى شود  و این همان اصل معروف است كه مىتامین مى

در یكدیگر دارند ، باالخره كار اجتماع را به  واكنشها و تاثیرهاى متقابل كه جهات متضاد

كشاند  و در نتیجه سعادت نوع را در صورتى كه صالحى مناسب محیط زندگى انسانى مى

 كند . افرادش مجتمع باشند به سوى نوع جلب مى

گوید : كه كنیم  و هم تاریخ مىشاهد این معنا این است كه هم خود مشاهده مى

به سوى تكامل داشته  و همواره در جستجوى صالح و بهتر شدن اجتماعات ال یزال رو 

  . بوده  و به سوى سعادتى كه در ذائقه انسان لذیذ است متوجه است

اند ، مانند جامعه سویس  و بعضى بعضى از اجتماعات به این آرزوى خود رسیده
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ها كه ایر دولتدر طریق رسیدن به آنند و هنوز شرایط كمال برایشان فراهم نشده ، مانند س

 شان زیاد است . بعضى نزدیك به رسیدنند و بعضى فاصله

گوئیم : اینكه طبیعت به سوى كمال و سعادت است ، چیزى نیست كه در پاسخ مى

كسى بتواند آن را انكار كند چون اجتماعى كه سروكارش منتهى به طبیعت است حالش حال 

سوى كمال است  و لیكن آن حقیقتى كه جا طبیعت است ، در اینكه مانند طبیعت متوجه به 

دارد مورد دقت قرار گیرد ، این است كه این تمایل و توجه مستلزم آن نیست كه كمال و 

سعادت حقیقیش فعلیت هم داشته باشد ، گفتگوى شما در باره كمال شهوى و غضبى انسان 

ر انسان بالقوه است و است ، كه ما در سابق گفتیم این كمال در انسان فعلیت دارد ، آنكه د

همه تكاپوى زندگیش به دنبال آن است ، آن سعادت حقیقى است ، شاهدش عینا ، همان 

شاهدى است كه خود شما به آن استشهاد كردید ، كه اجتماعات متمدن گذشته و حاضر همه 

خواهند به مدینه فاصله و سعیده برسند ، به سوى كمال متوجه  بوده و هستند ، همه مى

  . اند  و بعضى دیگر هنوز دورندى كه هست بعضى به آن نزدیك شدهچیز

بینیم كمال و سعادت آرى آن كمال و سعادتى كه ما در اجتماعات ، نامبرده مى

جسمى است  و كمال جسمى كمال انسان نیست ، چون انسان در همان جسمانیت خالصه 

ت از دو جهت مادیت و شود ، بلكه او مركب است از جسمى و روحى  و مؤلف اسنمى

معنویت ، او حیاتى در بدن دارد ، و حیاتى بعد از مفارقت از بدن ، آرى او فنا و زوال 

ندارد ، او احتیاج به كمال و سعادتى دارد كه در زندگى آخرت خود به آن تكیه داشته باشد ، 

و و پس این صحیح نیست كه كمال جسمى او را كه اساسش زندگى طبیعى او است كمال ا

 سعادت او بخوانى ، و حقیقت انسان را منحصر در همین حقیقت بدانى . 

پس روشن شد كه اجتماع به حسب تجربه متوجه است به سوى فعلیت كمال 

جسمانیش ، نه كمال انسانى  و اگر منظور شما این است كه انسان به حسب طبیعت به سوى 

مانى كه اگر تقویت شود ، انسانیتش نه كمال جس )كمال حقیقى و سعادت واقعیش هدایت شده

اش مبدل به یك گونه آنهم حیوانیت شده ، و در نتیجه از هالك گشته ، آن واقعیت دو گونه

اید ، براى اینكه چنین كمالى جز با تاییدى از اشتباه كرده !(گرددصراط مستقیم گمراه مى

 شود . ناحیه مساله نبوت  و جز بوسیله هدایت الهیه حاصل نمى

و اگر بگوئى : از دو حال بیرون نیست ، یا این هدایت الهیه و دعوت نبویه كه شما 

مدعى صحت آن هستید ارتباطى با هدایت تكوینى دارد و یا ندارد ، اگر ارتباط داشته باشد ، 

باید تاثیرش در اجتماعات بشرى فعلیت داشته باشد ، همانطور كه هدایت تكوینى انسان و 

خلوقى به سوى منافع وجودش امرى است فعلى  و جارى در خلقت و بلكه هر موجود م

تكوین ، پس باید همه اجتماعات داراى هدایت انبیا باشند  و عینا مانند سایر غرائزى كه در 

همه افراد بشر جارى است جریان داشته باشد  و اگر ارتباطى با هدایت تكوینى نداشته باشد 

ت به سوى كمال حقیقى و اصالح حقیقى بخوانى ، چون ، كه دیگر معنا ندارد آن را هدای

 پذیرد . اجتماعات بشرى چنین هدایتى را نمى

تواند اختالفات زندگى را برطرف كند ، تنها مساله نبوت مى پس ادعاى اینكه
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  . اى است كه قابل انطباق با حقیقت و واقع نیستصرف فرضیه

ت نبویه ارتباط با هدایت تكوینى دارد و گوئیم : اوال هدایت الهیه و دعودر پاسخ مى

تواند آنرا انكار كند ، آثارش در تربیت انسانها مشهود و معاین است ، بطوریكه كسى نمى

مگر لجبازى كه سر ناسازگارى داشته باشد ، براى اینكه در تمامى اعصار كه این هدایت 

ده و منقاد آن شدند ، براى شده ، میلیونها نفر را كه به آن دعوت ایمان آور در بشر ظاهر

آن را هم به خاطر انكار و ردشان به شقاوت  رسیدن به سعادت تربیت كرده  و چند برابر

  . كشانیده

اى عالوه بر بعضى اجتماعات دینى كه احیانا تشكیل شده  و به صورت مدینه فاضله

لم انسانى منقرض در آمده است ، از این هم كه بگذریم عمر دنیا كه هنوز تمام نشده  و عا

نگشته ، از كجا كه تحوالت اجتماع انسانى روزى كار انسان را به تشكیل اجتماعى دینى و 

صالح نكشاند ، اجتماعى كه زندگى انسانها در آن ، زندگى انسان حقیقى باشد  و انسان به 

سعادت فضائل و اخالق راقیه برسد ، روزى كه در روى زمین جز خدا چیزى پرستیده 

توانیم مثل چنین تاثیر عظیمى را نادیده و اثرى از ظلم و رذائل باقى نماند  و ما نمى  نشود

 اعتنا از كنارش بگذریم . گرفته  و بى

و ثانیا بحثهاى اجتماعى  و همچنین علم روانكاوى و علم اخالق این معنا را ثابت 

و ملكات اخالقى دارد  و  زند ، ارتباطى با احوال درونىكرده كه افعالى كه از انسان سر مى

  كند  و در عین حال تاثیرى متقابل در نفس دارد.از سرچشمه صفات نفسانى تراوش مى

پس افعال در عین اینكه آثار نفس و صفات نفس هستند ، در نفس و صفات آن اثر 

شود ، یكى سرایت صفات و اخالق گذارند و از این مطلب مسلم دو اصل استنتاج مىهم مى

و یكى هم اصل وراثت آنها ، در اصل اول وجود صفات و اخالق بوسیله سرایت در عمل 

دوم بقاى وجود آنها بوسیله وراثت وسعت طولى  كند  و در اصلوسعت عرضى پیدا مى

 یابد . مى

شود هر قدر نفس تر بگویم عمل آدمى مطابق و هم سنخ نفس او صادر مىساده) 

گردد و این همان داراى صفات كاملترى باشد عمل داراى كیفیت بیشترى از حسن مى

بیشترى در نفس  وسعت عرضى است و در اثر تكرار اینگونه اعمال ملكات فاضله رسوخ

یابد و این همان وسعت كند و در نتیجه صدور اینگونه اعمال دوام و بقاى بیشترى مىپیدا مى

  . مترجم (طولى است

ترین عهد پس چنین دعوت عظیمى كه همواره دوش به دوش بشر و از قدیمى

ته حتما ضبط تاریخ و چه بعد از آن همراه بشر بوده و بشر آن را پذیرف بشریت چه قبل از

اثر عمیقى در زندگى اجتماعى بشر داشته  و در تهذیب اخالق بشر و تقویت صفات پسندیده 

شد ، پس دعوت دینى بدون شك آثارى در او اثر گذاشته  و گرنه مورد قبول او واقع نمى

  . نفوس داشته حتى در آن اكثریتى كه آنرا نپذیرفته و به آن ایمان نیاوردند

بینیم ، است كه این تمدنى كه ما فعال در جوامع مترقى بشر مى آرى حقیقت امر این

اند ، همه از آثار نبوت و دین است ، كه این جوامع آن را به وراثت و یا تقلید به دست آورده
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ها و جماعتهاى بسیارى خود را متدین به آن از روزى كه دین در میان بشر پیدا شد  و امت

به اخالق فاضله و عشق به عدالت و صالح در بشر پیدا شد ، دانستند ، از همان روز عالقه 

چون غیر از دین هیچ عامل دیگرى و هیچ داعى دیگرى بشر را به داشتن ایمان و اخالق 

  . فاضله و عدالت و صالح دعوت نكرده

بینیم ، هر قدر هم پس آنچه از صفات پسندیده در امروز در میان اقوام و ملل مى

طع از بقایاى آثار و نتایج آن دعوت است ، چون اجتماعاتى كه در بشر اندك باشد بطور ق

هائى كه براى خود اتخاذ كرده ، بطور كلى سه قسم سیستم است  و پیدا شده  و سیستم

  . چهارمى ندارد

 

سیستم استبداد است، كه جامعه را در تمامى شؤون انسانیت محكوم به اسارت  -1

  . كندو بردگى مى

 

و  انى است كه در آن قوانین مدنى در میان مردم حكمفرماستسیستم پارلم -2

قلمرو این قوانین تنها افعال مردم است  و در اخالق و امور معنوى بشر را 

 .كندآزاد گذاشته و بلكه به آزادى در آن دعوت هم مى

 

سوم دین است كه بشر را در جمیع شؤون مادى و معنوى دعوت به صالح  -3

   .اعتقادات و هم در اخالق و هم در رفتاركند ، هم در مى

 

بنابر این اگر در دنیا امید خیر یا سعادتى باشد ، باید از دین و تربیت دینى امید 

بینیم داشت و در آن جستجو كرد ، شاهد این معنا ملل راقیه دنیاى عصر حاضر است كه مى

اند اساس اجتماع را كماالت مادى و طبیعى قرار داده  و مساله دین و اخالق را مهمل گذاشته

اینكه اصل فطرت را دارند ، مع ذلك فضائل انسانى از قبیل صالح و رحمت و  بینیم باو مى

اند و اگر اصل اند و احكام فطرت را از یاد بردهمحبت و صفاى قلب و غیره را از دست داده

فطرت در اصالح بشر كافى بود  و همانطور كه گفتیم صفات انسانى از بقایاى موروثى دین 

شر به این توحش بكشد و نباید هیچ یك از فضائل انسانى را از دست بایستى كار بنبود ، نمى

 داده باشد . 

عالوه بر اینكه تاریخ راستگوترین شاهد است بر اینكه تمدن غرب و پیشرفت 

هاى صلیبى از قوانین عامه كشورهاى مسیحى اقتباسهائى است كه مسیحیان بعد از جنگ

و خود مسلمانان آن قوانین را پشت سر انداختند  اسالمى كرده ، و بوسیله آن پیشرفت كردند

، آنان پیشرفت كردند و اینان عقب ماندند ، كه اگر بخواهیم بیشتر در اینجا قلمفرسائى كنیم 

 شود . دامنه كالم بسیار وسیع مى

گوئیم : این دو اصلى كه گفته شد ، یعنى اصل سرایت ولى سخن را كوتاه كرده مى

خواهد سنت و است چون انسان داراى این غریزه است ، كه مى و اصل وراثت ، تقلیدى
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را كه با آن انس گرفته محفوظ نگهدارد  و این دو اصل تقلیدى همانطور كه باعث  اىسیره

شوند  و این خود هاى دینى نیز مىشوند ، باعث نفوذ سنتهاى غیر دینى مىنفوذ سنت

  . تاثیرى است فعلى

این دیگر فطرت چه نقشى دارد ، وقتى سعادت بشر به حال اگر بپرسى : بنا بر 

بینیم شود ، دیگر نباید فطرت تاثیرى داشته باشد  و حال آنكه مىدست مساله نبوت تامین مى

كنند كه قوانین تشریع دینى هم اساس كار خود را فطرت بشر قرار داده  و انبیا ادعا مى

  . دینیشان بر طبق فطرت است

: همان بیانى كه در سابق براى ارتباط فطرت با سعادت و كمال  گوئیمدر پاسخ مى

انسان گذراندیم ، در پاسخ از این شبهه كافى است ، براى اینكه سعادت و كمالى كه نبوت 

كند ، امرى خارج از این نوع ، و بیگانه از فطرت او نیست ، چون براى انسان جلب مى

 دهد . خود فطرت نیز آن كمال را تشخیص مى

چیزى كه هست این تشخیص به تنهائى كافى نیست كه آن كمال بالقوه را بالفعل كند 

تواند فطرت را در رسیدن ، بدون اینكه معینى او را اعانت و یارى كند  و این معین كه مى

به آن كمال یارى دهد یعنى حقیقت نبوت ، نیز امرى خارج از انسانیت و كمال انسانیت 

كه در دست انسانى قرار گرفته چیزى خارج از ذات انسان  و منضم  نیست ، كه مانند سنگى

به انسان باشد ، چون اگر اینطور بود ، آنچه هم از ناحیه نبوت عاید انسان شده ، باید چیزى 

اى باشد كه در مثال مزبور آن بیگانه از انسان و سعادت و كمال او باشد و نظیر سنگینى

 و هیچ ربطى به سنگینى خود او ندارد .   افزایدسنگ به سنگینى انسان مى

شود نیز كمال فطرى انسان بلكه آن فایده و اثرى كه از ناحیه نبوت عاید انسان مى

است كمالى است كه در نهاد این نوع ذخیره شده  و شعورى خاص و ادراكى مخصوص 

ببرند كه نها پىتوانند به آاست كه در حقیقت ذات بشر نهفته بوده  و تنها آحادى از بشر مى

توانند بینیم كسانى از افراد بشر مىمشمول عنایت الهیه قرار گرفته باشند ، همچنانكه مى

لذت نكاح و زناشوئى را درك كنند ، كه به سن بلوغ رسیده باشند  و آنهائى كه به این سن 

رك و لمس كنند توانند آن را داند ، با اینكه استعداد این درك در آنها هست ، ولى نمىنرسیده

، آرى هر چند كه تمامى افراد بشر از بالغ و غیر بالغ در فطرت انسانیت مشتركند و هر 

 چند كه درك شهوت دركى است فطرى ، اما فعلیت آن تنها مخصوص افراد بالغ است . 

و سخن كوتاه اینكه نه حقیقت نبوت امرى است زاید بر انسانیت انسانى كه نبى 

خارج از فطرت او  و نه آن سعادتى كه سایر افراد امت را به سویش شود  و خوانده مى

خواند ، امرى است خارج از انسانیت و فطرت امت و بیگانه از آنچه وجود انسانیشان با مى

  آن مانوس است و گرنه آن سعادت نسبت به ایشان سعادت و كمال نبود.

شود ره متوجه مساله نبوت مىدر اینجا ممكن است بگوئى بنا بر این بیان اشكال دوبا

، چون بنا بر این توجیه كه گفتید نبوت خارج از فطرت نیست پس همان فطرت براى هدایت 

  . خلق كافى است

چون خالصه بیان شما این شد كه اوال فطرت انسانى او را به تمدن و سپس به 
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لحا كه كشاند  و در ثانى همین فطرت در بعضى از افراد برجسته از صاختالف مى

فطرتشان مستقیم و عقولشان از اوهام و هوا و هوسها و رذائل اخالق پاك است آنان را به 

كند  و در نتیجه ایشان راه و روشى كه مایه صالح اجتماع و سعادت بشریت است هدایت مى

كند ، چون بنا بر این بیان كنند كه زندگى دنیا و آخرت بشر را اصالح مىقوانینى وضع مى

 عبارت شد از انسان صالحى كه در او نبوغى اجتماعى وجود دارد .  ، نبى

خواستیم این را بگوئیم و این گفته تفسیرى است گوئیم : خیر ، ما نمىدر پاسخ مى

  . كه با حقیقت نبوت و آثار آن منطبق نیست

اى است كه بعضى علماى اجتماع كه هیچ آگهى و  براى اینكه این فرضیهاوال

اند : سائل دینى و معارف مربوط به مبدأ و معاد ندارند فرض كرده و گفتهتخصصى در م

شود و این نبوت نبوغ خاصى است اجتماعى كه از استقامت فطرت و سالمت عقل ناشى مى

كند در حال اجتماع  و آنچه مایه اصالح اجتماعاتى است كه دستخوش نبوغ او را وادار مى

 دت انسان اجتماعى است تفكر كند . اختالل نظام شده و آنچه مایه سعا

و آن وقت این نابغه اجتماعى را پیغمبر خوانده و فكر صالحى كه از قواى فكریه او 

كند وحى نامیده و قوانینى را كه او به منظور اصالح جامعه آورده است دین ترشح مى

مین نامیده ، دهد روح االفكریه او مى خوانده  و روح پاك او را كه این افكار را به قواى

گذارد كه هوا و هوس خود را پیروى نموده ، در نتیجه به بشریت چون طهارت روح او نمى

و نیز آن كتابى كه مشتمل بر افكار  ،(البته ملهم حقیقى را خداى سبحان دانسته )خیانت كند

ئكه و عالیه و پاك او است ، كتاب آسمانى ، و قواى طبیعى ، و یا جهات داعیه به خیر را مال

نفس اماره به سوء و یا قوا و یا جهات داعیه به شر و فساد را شیطان خوانده  و بهمین قیاس 

  . تمامى مسائل نبوت را با مسائل طبیعى توجیه كرده است

و حال آنكه این فرضیه فاسد است و ما در بحثى كه پیرامون اعجاز داشتیم گفتیم باید 

 نامید ، نه نبوت الهى . نبوت به این معنا را یك بازى سیاسى 

اند از و باز در گذشته گفتیم : این فكرى كه آقایان نامش را نبوغ خاص نبوت نهاده  

اش تشخیص كارهاى خیر از كارهاى شر است ، كه خواص عقل عملى است ، كه وظیفه

كدام مصلحت دارد  و كدام مفسده ؟ و این عقل را همه عقال دارند  و یكى از هدایاى فطرت 

  . است ، كه مشترك میان همه افراد انسان است

كشاند  و چیزى كه و نیز گفتیم : این عقل عینا همان است كه بشر را به اختالف مى

تواند در عین حال وسیله رفع اختالف شود ، بلكه محتاج است به مایه اختالف است نمى

كه آن متمم باید شعورى متممى كه كار او را در رفع اختالف تكمیل كند  و توجه فرمودید 

خاص باشد كه به حسب فعلیت مختص به بعضى از آحاد انسان باشد ، تا بوسیله آن شعور 

 مرموز به سوى سعادت حقیقى انسان در معاش و معادش هدایت شود . 

از اینجا روشن گردید كه این شعور از سنخ شعور فكر نیست ، به این معنا كه آن 

آورد ، غیر شعور نبوى است  و اش به دست مىاه مقدمات عقلیهنتایج فكرى كه انسان از ر

  . طریق آن غیر طریق این است
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كنند شكى در این معنا ندارند كه در و روانكاوانى كه پیرامون خواص نفس بحث مى

شود  و آدمى شعورى هست نفسى و باطنى، كه چه بسا در آحادى از افراد انسان پیدا مى

گشاید از عالمى كه وراى این عالم است و در نتیجه به عجایبى مىدرى از غیب به رویش 

یابد ، وراى آنچه در دسترس عقل و فكر است  و تمامى از معارف و معلومات دست مى

علماى نفس چه قدماى دانشمندان اسالمى خودمان  و چه روانكاوان عصر حاضر در اروپا 

  . اندح كردهاز قبیل جمز انگلیسى و غیره به این حقیقت تصری

پس معلوم شد كه باب وحى نبوى غیر باب فكر عقلى است  و نیز معلوم گردید كه 

توان با آن مساله نبوت و همچنین شریعت و دین و كتاب و فرشتگان و شیاطین را نمى

 اند منطبق دانست . معانى كه آقایان براى این عناوین كرده

مقام نبوت و وحى بودند ، از قبیل محمد ،   و ثانیا آنچه از كلمات خود انبیا كه مدعى

با در نظر  -عیسى ،  موسى ،  ابراهیم  و نوح علیهماالسالم و غیر ایشان در دست است  

و نیز آنچه از كتب آنان باقى  -گرفتن اینكه این حضرات دعوى یكدیگر را تصدیق دارند  

ه آقایان براى نبوت  و وحى مانده ، مانند قرآن كریم ، صریح در خالف این تفسیرى است ك

اند ، براى اینكه صریح كتاب و ،  نزول كتاب ،  همچنین مالئكه  و حقایق دیگر دینى كرده

در باره این حقایق و آثارش به ما رسیده  السالمسنت اسالم و همچنین آنچه از انبیا علیهم

كه اگر بخواهیم  خارج از سنخ طبیعى و نشاه ماده و حكم حس است  و خالصه حقایقى است

پذیرد  و ایم كه طبیعت كالم آنان آن را نمىبا اسرار طبیعى  توجیهش كنیم ، تاویلى كرده

  . پسندداى آن را نمىذوق هیچ شنونده

پس از آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه آنچه وسیله رفع اختالف اجتماع 

كند  و آن شعور باطنى مىانسانى است شعورى باطنى است ، كه صالح اجتماع را درك 

كند ، شعورى است غیر شعور فكرى ، نیروئى است كه پیغمبران را از دیگران ممتاز مى

  . آن شریكند كه تمامى افراد انسان در

باز هم اگر برگردى و بگوئى : در سابق گفتیم : هر طریقه و روشى كه فرض شود 

ید از راه ارتباط و اتحاد با فطرتش هادى انسان به سوى سعادت و كمال نوعى او است ، با

باشد نه اجنبى از فطرت او  و چون سنگى در دست او  و این شعور باطنى كه شما براى 

كنید امرى است خارق العاده كه تك تك افراد انسان در خود چنان چیزى انبیا اثبات مى

تواند چگونه مىشمارى مدعى داشتن آن هستند  و با این حال یابند ، و افراد انگشتنمى

  . تمامى افراد بشر را به سوى صالح و سعادت حقیقیشان هدایت كند ؟

گوئیم : در اینكه مساله نبوت امرى خارق العاده است حرفى نیست  و در پاسخ مى

همچنین در اینكه شعور نبوت از قبیل ادراكات باطنى است  و شعورى است پنهان از حواس 

بشر نه منكر خارق العاده است  و نه هر چیزى را كه ظاهرى شكى نیست ، لیكن عقل 

 داند . محسوس به حواس ظاهرى نیست باطل و خالى از حقیقت مى

پذیرد تنها امور محال است و هیچ دلیل عقلى بر محال بودن آن چیزى كه عقل نمى

رى خارق العاده نداریم ، بلكه خود عقل اینگونه امور و همچنین امور مستور از حواس ظاه
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  . كند  و راه براى اثباتش داردرا اثبات مى

تواند براى اثبات هر امر ممكن از دو طریق استدالل كند ، یكى از آرى عقل مى

خوانند  و دیگرى طریق علل وجود آن ، كه این قسم استدالل را اصطالحا استدالل لمى مى

از این دو طریق وجود آن نامند ، از راه لوازم و آثار آن كه این طریق را طریق انى مى

 كند : هر چند كه به هیچ یك از حواس ظاهرى محسوس نباشد . چیز را اثبات مى

توان به این دو طریق اثبات نبوت را هم به همان معنائى كه ما براى آن كردیم مى

نمود ، یك بار از طریق آثار و بركاتش كه همان تامین سعادت دنیا و آخرت بشر است و 

طریق لوازمش ، به این بیان كه نبوت از آنجا كه امرى است خارق العاده قهرا نوبتى از 

برگشت ادعاى آن از ناحیه كسى كه مدعى نبوت است ، به این ادعا است كه آن خدائى كه 

در وراى طبیعت است و اله طبیعت است  و طبیعت را بطور كلى به سوى سعادتش و 

كند ، است به سوى كمال و سعادتش هدایت مى انسان را هم كه نوعى از موجودات طبیعت

كند ، به این معنا كه به او وحى در بعضى از افراد انسان  تصرفى خارق العاده مى

  . فرستدمى

اید تنها اشكالتان در این است كه گوئیم شما بر حسب فرض نبوت را پذیرفتهحال مى

رتباطى و اتحادى با دعوت او مردمى كه شعور مرموز آن پیغمبر را ندارند ، فطرتشان ا

ندارد ، چگونه ممكن است به نبوت او پى ببرند ، تا او بتواند ایشان را به سوى كمال و 

 سعادت حقیقیشان هدایت كند ؟ . 

شنوند : این معنا به حاصل جواب ما این شد كه مردم به محضى كه دعوى او را مى

نى شخص خارق العاده باشد كه خداى آید كه اگر این شخص پیغمبر باشد ، یعذهنشان مى

تعالى در او تصرفى خارق العاده كرده ، باید كارهاى خارق العاده دیگر هم صدورش از او 

حكم االمثال فیما یجوز و ما ال یجوز واحد ،  )ممكن باشد ، چون به اصطالح علمى معروف

آن دیگرى هم همان  یعنى دو چیز كه مثل همدیگرند اگر حكم یكى امكان و جواز باشد ، حكم

  .(هم همان است است و اگر حكم یكى عدم امكان و جواز باشد ، در آن دیگرى

در مساله مورد بحث نیز وقتى بنا شد یك امر خارق العاده ممكن باشد ، باید خارق 

هاى دیگر نیز ممكن باشد و این شخص خودش دعوى نبوت یعنى امرى خارق العاده العاده

هائى دیگر نیز برایش ممكن باشد ، و بتواند براى اثبات نبوت خارق العادهكند ، پس باید مى

اى كه در نبوت او شك دارد ، اى مربوط به نبوتش كه هر بینندهخود معجزه بیاورد ، معجزه

و ان كنتم فى ریب  »با دیدن آن یقین به نبوت وى بكند و ما در بحث اعجاز در تفسیر آیه:

به قدر كفایت بحث  بقره( در المیزان/23) !«توا بسورة من مثله ...مما نزلنا على عبدنا فا

  . كردیم

حال اگر بگوئى : گیرم كه اختالف بشر بوسیله این شعور مرموز كه نامش وحى 

نبوت است  و شخص پیغمبر آن را از راه آوردن معجزه اثبات كرد  و مردم به حكم عقل 

نى دین و شریعت او شدند ، برطرف شد ، لیكن خودشان محكوم به پذیرفتن آثار نبوت او یع

ماند كه از كجا بفهمیم این پیغمبر ایمن از اشتباه است  و چه عاملى هست این سؤال باقى مى
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تواند او را در تشریعاتش از وقوع در اشتباه جلوگیر شود ، او هم فردى است از بشر كه مى

شوند ، او نیز دارد ، و معلوم اشتباه مى ، همان طبیعت كه سایر افراد دارند كه احیانا دچار

است كه ارتكاب خطا و اشتباه در مرحله تشریع دین و رفع اختالف از اجتماع خود عین 

اختالف اجتماعى است در اینكه از استكمال نوع انسانى جلوگیر شده  و او را از راه سعادت 

 گردد . ه و از نو برمىكند ، در نتیجه همان محذور دوبارو كمالش منحرف و گمراه مى

 گوئیم : این سؤال مربوط به همان مساله عصمت انبیا است ، كهدر پاسخ مى

هاى گذشته صرفنظر از دلیل نقلى پاسخگوى آن است ، براى اینكه گفتیم آن عاملى كه بحث

نوع انسان را آفرید و به سوى فعلیت كمال و در آخر به سوى این كمالى كه گفتیم رفع 

كند سوق داد ، ناموس خلقت بود ، كه عبارت است از رساندن هر نوع از انواع مىاختالف 

مخلوق به سوى كمال وجودى و سعادت حقیقیش ، آرى آن سبب كه باعث شد انسان در 

خارج وجودى حقیقى یابد ، مانند سایر انواع موجودات خارجى همان سبب او را به هدایت 

 كند . مى تكوینى خارجى به سوى سعادتش هدایت

این هم مسلم و معلوم است كه امور خارجى از این جهت كه خارجى هستند دچار 

شوند ، به این معنا كه در وجود خارجى خطا و غلط نیست ، چون پر خطا و غلط نمى

واضح است كه آنچه در خارج است همان است كه در خارج هست ، و خطا و غلط جایش 

كند  و گاهى علوم تصدیقى و فكرى با خارج تطبیق نمىذهن است ، به این معنا كه گاهى 

گوئیم : فالن مطلب غلط و اشتباه  و یا فالن خبر دروغ كند مىكند ، آنجا كه تطبیق نمىمى

 گوئیم صحیح و راست است . كند ، مىاست ، و آنجا كه تطبیق مى

تالف و وقتى فرض كردیم كه آن چیزى كه انسانها را به سوى سعادت و رفع اخ

كند ، ایجاد و تكوین است ، قهرا باید اشتباه و خطائى در ناشى از اجتماعش هدایت مى

هدایتش مرتكب نشود ، نه در هدایتش  و نه در وسیله هدایتش ، كه همان روح نبوت و 

شعور مرموز وحى است ، پس نه تكوین در ایجاد این شعور در وجود شخص نبى اشتباه 

عور كه پدیده تكوین است ، در تشخیص مصالح نوع از مفاسد آن و كند  و نه خود این شمى

شود  و اگر فرض كنیم خطا و غلطى در كارش سعادتش از شقاوت دچار غلط و اشتباه مى

باشد واجب است كه تكوین این نقیصه را با امرى كه مصون از غلط و اشتباه است تدارك و 

در این خصوص منتهى به امرى شود كه جبران كند ، پس واجب است باالخره كار تكوین 

 خطا و غلط در آن قرض نداشته باشد . 

گیرد ، مگر آنكه عصمت پس روشن گردید كه روح نبوى به هیچ چیزى تعلق نمى

همراه او هست و عصمت همان مصونیت از خطا در امر دین و شریعت تشریع شده است و 

این عصمت همانطور كه در سابق هم اشاره كردیم غیر عصمت از معصیت است ، چون 

ت  و آن عصمت مربوط به مقام عمل این عصمت مربوط به تلقى وحى از خداى سبحان اس

و عبودیت است  و مرحله سومى هم هست كه آن عبارت است از عصمت در تبلیغ وحى  و 

این دو قسم اخیر هر دو در طریق سعادت انسان تكوینى قرار دارند و بطور تكوین هم قرار 

وحى و هم دارند  و چون گفتیم خطا و غلطى در تكوین نیست ، پس هیچ پیغمبرى در گرفتن 
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 در مرحله تبلیغ خطا ندارد . 

 شود  و آناز آنچه گذشت پاسخ از یك اشكال دیگرى كه در این مقام شده روشن مى

مانند  اشكال این است كه چرا نتوانیم این احتمال را بدهیم كه این شعور باطنى یعنى وحى

نطور كه دومى شعور فطرى كه در همه انسانها هست در سنخه وجود مثل هم نباشند ؟ هما

  محكوم تغیر و دستخوش تاثر است اولى نیز باشد ؟

آرى شعور فطرى هر چند امرى غیر مادى و قائم به نفس مجرد از ماده است ، اال 

پذیرد ، همچنانكه در اینكه از جهت ارتباطش به ماده شدت و ضعف و بقا و بطالن را مى

شوند  و ردگانى كه دچار ضعف شعور مىمورد افراد دیوانه و سفیه و ابله و كودن و سالخو

كنیم ، چه اشكال دارد كه در باره گردد مشاهده مىسایر آفاتى كه عارض بر قواى مدركه مى

ولى هر چه باشد  شعور مرموز وحى هم احتمال دهیم و بگوئیم : هر چند امرى است مجرد

ول كنیم كه این شعور یك نحوه تعلقى به بدن مادى پیغمبر دارد  و حتى به فرضى هم كه قب

ذاتا غیر مادى است ، باز جلو این احتمال باز است ، كه مانند شعور فكرى تغیر و فساد را 

  . كندبپذیرد ، همینكه پاى این احتمال به میان آید ، تمامى اشكاالت قبلى مسلما عود مى

ق گوئیم : ما در سابق روشن كردیم كه این هدایت و سوبراى اینكه در پاسخ مى

اش كار آفریدگار  و به دست صنع و ایجاد یعنى سوق نوع انسانى به سوى سعادت حقیقیه

خارجى است ، نه كار عقل فكرى و عملى  و گفتیم كه فرض پیدایش خطا در وجود خارجى 

 . معنافرضى است بى

و اما اینكه گفتید : این شعور مرموز هم بخاطر تعلقش به بدن مادى در معرض 

است قبول نداریم كه هر شعورى كه متعلق به بدن باشد در معرض تغیر و فساد  تغیر و فساد

و ما گفتیم كه  )است بلكه آن مقدارى كه در این باره مسلم است ، همان شعور فكرى است

به دلیل اینكه یك قسم از شعورها شعور و درك  !(شعور نبوت از قبیل شعور فكرى نیست

حتى  ) پذیرد  و نه فساد ، و نه تغیر و نه خطابطالن مى انسان نسبت به خودش است ، كه نه

چون علم به نفس  ،(دیوانه و سفیه و سالخورده و ابله همه همواره علم به نفس خود دارند

علم حضورى است  و خود معلوم آن ، عین معلوم خارجى است  و سخن بیشتر در باره این 

 مطلب موكول به محل خودش در مباحث فلسفى است . 

 :پس از آنچه تاكنون گفته شد چند مساله روشن گردید

رود به سوى اختالف هم اینكه اجتماع انسانى همانطور كه به سوى تمدن مى اول

  . رودمى

اینكه این اختالف كه قاطع الطریق سعادت نوع است با فرومولهاى عقل فكرى  دوم

  . رود و نخواهد رفتو قوانین مقرره آن از بین نمى

اینكه تنها رافع این اختالف ، شعور نبوى است ، كه خداى سبحان آن را به  سوم

  . دهد ، و بسآحادى از انسانها مى

اینكه سنخه این شعور باطنى كه در انبیا هست غیر سنخه شعور فكرى است  چهارم  

 كه همه عقال از انسانها در آن شریكند . 
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بخشى كه سعادت اینكه این شعور مرموز در ادراك عقائد و قوانین حیات پنجم

  . شودكند ، دچار اشتباه نمىحقیقى انسانها را تضمین مى

كه البته سه نتیجه آخر ، یعنى لزوم بعثت انبیا  و اینكه شعور  ) اینكه این نتایج ششم

لقى و گرفتن وحى خطا وحى غیر شعور فكرى است  و اینكه پیغمبر معصوم است  و در ت

دهد  و ناموس عمومى نتایجى است كه ناموس عمومى عالم طبیعى آن را دست مى ،(كندنمى

بینیم به سوى سعادت و كمالش هدایت عالم این است كه هر یك از انواع موجوداتى كه ما مى

سوى شده  و هادى آنها همان علل هستى آنها است ، كه هر موجودى را به وسائل حركت به 

تواند سعادت خود را سعادتش و رسیدن به آن مجهز كرده ، بطوریكه هر موجودى مى

دریابد ، انسان هم یكى از انواع موجودات است ، او نیز مجهز به تمامى جهازى كه بتواند 

بوسیله آن عقاید حقه و ملكات فاضله را دریابد ، و عمل خود را صالح كند  و اجتماعى 

باشد ، پس ناگزیر ناموس هستى باید این سعادت را در خارج براى او فاضل ترتیب دهد مى

فراهم كرده باشد  و بطور هدایت تكوینى او را به سوى آن سعادت هدایت كرده باشد ، آرى 

 بطور هدایت تكوینى كه غلط و خطائى در آن راه نداشته باشد ، كه بیانش گذشت . 

 221ص :    2المیزان ج : 
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 فصل چهارم

 

 

 مفهوم ال اِکراَه فی الّدین

 
 

 نفی دین اجباری

 

شُد ِمَن الغَىّ »  یِن  قَد تَّبَیَن الرُّ   ...!«  ال إِْكَراَه فى الّدِ

 ...!« هیچ اكراهى در این دین نیست، همانا كمال از ضالل متمایز شد» 

  بقره(/256)

 

  .به معناى آن است كه كسى را به اجبار وادار به كارى كنند « اكراه» 

 .به معناى رسیدن به واقع مطلب و حقیقت امر و وسط طریق است «رشد  »

دهد ، بنابر این رشد و قرار دارد ، كه عكس آن را معنا مى «غى» مقابل رشد كلمه 

غى اعم از هدایت و ضاللت هستند ، براى اینكه هدایت به معناى رسیدن به راهى است كه 

نرسیدن به چنین راه است ولى ظاهرا استعمال  رساند  و ضاللت همآدمى را به هدف مى

 ب انطباق بر مصداق است . كلمه رشد در رسیدن به راه اصلى و وسط آن از با

تر بگویم : یكى از مصادیق رشد و یا الزمه معناى رشد ، رسیدن به چنین ساده

راهى است ، چون گفتیم رشد به معناى رسیدن به وجه امر و واقع مطلب است و معلوم 

است كه رسیدن به واقع امر ، منوط بر این است كه راه راست و وسط طریق را پیدا كرده 

  . پس رسیدن به راه ، یكى از مصادیق وجه االمر است باشد ،

پس حق این است كه كلمه رشد معنائى دارد و كلمه هدایت معنائى دیگر ، اال اینكه 

شوند  و این معنا واضح است و در آیات زیر با اعمال عنایتى خاص به یكدیگر منطبق مى

 خورد:كامال به چشم مى

 (نسا/6!«) فان آنستم منهم رشدا »

 انبیا(/51!«)و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل »

و همچنین كلمه غى و ضاللت به یك معنا نیستند ، بلكه هر یك براى خود معنائى 

جداگانه دارند ، اما این دو نیز با اعمال عنایتى مخصوص ، در موردى هر دو با یكدیگر 

با در  )شوند  و به همین جهت قبال گفتیم كه ضاللت به معناى انحراف از راه منطبق مى

ت ، ولى غى به معناى انحراف از راه با نسیان و فراموشى اس (نظر داشتن هدف و مقصد

  . خواهد و مقصدش چیستچه مى داندگویند كه اصال نمىهدف است  و غوى به كسى مى
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 و در جمله:

 !«ال اكراه فى الدین »

دین اجبارى نفى شده است ، چون دین عبارت است از یك سلسله معارف علمى كه  

د  و جامع همه آن معارف ، یك كلمه است و آن عبارت است از معارفى عملى به دنبال دار

و اجبار در آن راه ندارد ، چون  اعتقادات  و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است كه اكراه

 كاربرد اكراه تنها در اعمال ظاهرى است ، كه عبارت است از حركاتى مادى و بدنى

و اما اعتقاد قلبى براى خود ، علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراك  (مكانیكى)

مثال جهل ، علم را نتیجه دهد  و یا مقدمات غیر علمى ، تصدیقى  دارد و محال است كه

  . علمى را بزاید

دو احتمال هست ، یكى اینكه جمله خبرى  !«ال اكراه فى الدین »و در اینكه فرمود:

د از حال تكوین خبر دهد  و بفرماید خداوند در دین اكراه قرار نداده و باشد و بخواه

شود كه : اكراه در دین نفى شده و اكراه بر دین و اعتقاد جایز اش حكم شرعى مىنتیجه

 !نیست

اى باشد انشائى و بخواهد بفرماید كه نباید مردم را بر اعتقاد و ایمان و اگر جمله

نیز نهى مذكور متكى بر یك حقیقت تكوینى است  و آن حقیقت مجبور كنید ، در این صورت 

اكراه تنها در مرحله افعال بدنى اثر دارد ، نه همان بود كه قبال بیان كردیم  و گفتیم 

 اعتقادات قلبى . 

را  !«قد تبین الرشد من الغى »جمله !«ال اكراه فى الدین »خداى تعالى دنبال جمله

آورده ، تا جمله اول را تعلیل كند  و بفرماید كه چرا در دین اكراه نیست  و حاصل تعلیل این 

وقتى مورد  -زند كه معموال از قوى نسبت به ضعیف سر مى -است كه اكراه و اجبار 

البته به شرط اینكه حكیم و عاقل باشد ، و بخواهد  )گیرد كه قوى و ما فوقحاجت قرار مى

مقصد مهمى در نظر داشته باشد ، كه نتواند فلسفه آن را به زیر  ،(تربیت كندضعیف را 

درك آن است و یا اینكه علت دیگرى در  حال یا فهم زیر دست قاصر از )دست خود بفهماند

دهد كه كوركورانه شود  و یا به زیردست دستور مىناگزیر متوسل به اكراه مى ،(كار است

ما امور مهمى كه خوبى و بدى و خیر و شر آنها واضح است  و از او تقلید كند و ... و ا

حتى آثار سوء و آثار خیرى هم كه به دنبال دارند ، معلوم است ، در چنین جائى نیازى به 

اكراه نخواهد بود ، بلكه خود انسان یكى از دو طرف خیر و شر را انتخاب كرده و عاقبت 

ن از این قبیل امور است ، چون حقایق آن پذیرد و دیمى (چه خوب و چه بد )آن را هم

تر كرده روشن و راه آن با بیانات الهیه واضح است  و سنت نبویه هم آن بیانات را روشن

گردد كه رشد در پیروى دین و غى در ترك پس معنى رشد و غى روشن شده  و معلوم مى

 بر دین اكراه كنند . دین و روگردانى از آن است ، بنابر این دیگر علت ندارد كه كسى را 

كند بر اینكه مبنا و اساس دین و این آیه شریفه یكى از آیاتى است كه داللت مى

اسالم شمشیر و خون نیست ، و اكراه و زور را تجویز نكرده ، پس سست بودن سخن 

اى از آنها كه خود را دانشمند دانسته ، یا متدین به ادیان دیگر هستند ، و یا به هیچ عده
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اند كه : اسالم دین شمشیر است ، و به مساله جهاد كه یكى دیانتى متدین نیستند ، و گفته

 شود.اند ، معلوم مىاستدالل نموده از اركان این دین است

جواب از گفتار آنها در ضمن بحثى كه قبال پیرامون مساله قتال داشتیم گذشت ، در 

انان را به سوى آن خوانده ، قتال و جهاد به آنجا گفتیم كه آن قتال و جهادى كه اسالم مسلم

مالك زورمدارى نیست ، نخواسته است با زور و اكراه دین را گسترش داده  و آن را در 

قلب تعداد بیشترى از مردم رسوخ دهد ، بلكه به مالك حق مدارى است و اسالم به این جهت 

هاى فطرت یعنى توحید ایهترین سرمجهاد را ركن شمرده تا حق را زنده كرده و از نفیس

دفاع كند  و اما بعد از آنكه توحید در بین مردم گسترش یافت  و همه به آن گردن نهادند ، 

هر چند آن دین ، دین اسالم نباشد ، بلكه دین یهود یا نصارا باشد ، دیگر اسالم اجازه 

یان كردند ناشى دهد مسلمانى با یك موحد دیگرى نزاع و جدال كند ، پس اشكالى كه آقانمى

 از بى اطالعى و بى توجهى بوده است . 

چون حق شود ، كه اینطور تعلیل مى !«جمله ال اكراه فى الدین »در آیه شریفه،

و این معنا چیزى است كه   خواهدروشن است ، بنا بر این قبوالندن حق روشن ، اكراه نمى

كند پس روشنائى حق ، امرى نمىحالش قبل از نزول حكم قتال و بعد از نزول آن فرق پیدا 

 پذیرد . است كه در هر حال ثابت است و نسخ نمى

  523ص :    2المیزان ج : 
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 فصل پنجم

 

 

 فلسفه تشریع حکم ازدواج  

 

  

 

 بحث علمى درباره:

  ضرورت و اهمیت ازدواج در جامعه بشری 
 

و تا آنجا كه تاریخ بشر هاى اجتماعى است كه همواره نكاح و ازدواج از سنت

كند در مجتمعات بشرى هر قسم مجتمعى كه بوده دایر بوده و این خود به تنهایى حكایت مى

دلیل بر این است كه ازدواج امرى است فطرى) نه تحمیلى از ناحیه عادت و یا ضروریات 

 زندگى و یا عوامل دیگر!(

مجهز بودن  ازدواج فطرى بودنها بر ترین دلیلعالوه بر این یكى از محكم

 ساختمان جسم) دو جنس نر و ماده( بشر به جهاز تناسل و توالد است.

عالقه هر یك از این دو جنس به جذب جنس دیگر به سوى خود یكسان است ، 

هرچند كه زنان جهاز دیگرى اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند ، در جسمشان 

طرى مالیم و این بدان جهت است كه تحمل جهاز شیر دادن  و در روحشان عواطف ف

  . مشقت اداره و تربیت فرزند برایشان شیرین شود

عالوه بر آنچه گفته شد چیز دیگرى در نهاد بشر نهفته شده كه او را به سوى محبت 

قبوالند كه انسان با بقاى كشاند  و این حكم تكوینى را به وى مىو عالقمندى به اوالد مى

دهد كه زن براى مرد  و مرد براى زن مایه سكونت و نسلش باقى است  و باورش مى

ازد كه بعد از احترام نهادن به اصل مالكیت و اختصاص ، سآرامش است  و وادارش مى

 اصل وراثت را محترم بشمارد  و مساله تاسیس خانه و خانواده را امرى مقدس بشمارد . 

شمارند ، و مجتمعاتى كه این اصول و این احكام فطرى را تا حدودى محترم مى

به وجهى از وجوه بپذیرد ،  اى جز این ندارند ، كه سنت نكاح و ازدواج اختصاصى راچاره

اند كه نباید مردان و زنان طورى با هم آمیزش كنند كه انساب و به این معنا كه پذیرفته

شجره دودمان آنها در هم و بر هم شود  و خالصه باید طورى به هم درآمیزند كه هر كس 

ضرات به وسائل طبى از م -معلوم شود پدرش كیست، هر چند كه فرض كنیم بشر بتواند 

زنا یعنى فساد بهداشت عمومى و تباهى نیروى توالد جلوگیرى كند  و خالصه كالم اینكه 

اند به خاطر حفظ انساب است هر چند كه زنا ، هم اگر جوامع بشرى ملتزم به ازدواج شده
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سازد و هاى مقاربتى مبتال مىكند  و هم انسانها را به بیمارىانساب را در هم و بر هم مى

  . گردندكند  و در اثر زنا مردان و زنانى عقیم مىل آدمى را قطع مىگاهى نس

ها آن را محترم شمرده و كم و بیش در بین اى است كه همه امتاینها اصول معتبره

دادند  و یا بیشتر از یكى را كردند ، حال یا یك زن را به یك مرد اختصاص مىخود اجرا مى

یك مرد را به یك زن و یا چند مرد را به یك زن و یا چند كردند  و یا به عكس هم تجویز مى

مرد را به چند زن ، بر حسب اختالفى كه در سنن امتها بوده ، چون به هر تقدیر خاصیت 

 شمردند . نكاح را كه همانا نوعى همزیستى و مالزمت بین زن و شوهر است محترم مى

 قطع نسل و فساد انساب بنا بر این پس فحشا و سفاح)زنا و بی عفتی( كه باعث

كند با آن مخالف است و لذا است از اولین امورى است كه فطرت بشر كه حكم به نكاح مى

شود ، حتى هاى مختلف و مجتمعات گوناگون دیده مىآثار تنفر از آن همواره در بین امت

را  امتهایى كه در آمیزش زن و مردش آزادى كامل دارد  و ارتباطهاى عاشقانه و شهوانى

بینید كه براى خود قوانینى درست داند ، از این عمل خود وحشت دارد  و مىزشت نمى

 اند ، كه در سایه آن ، احكام انساب را به وجهى حفظ نمایند . كرده

و انسان با اینكه به سنت نكاح اذعان و اعتقاد دارد  و با اینكه فطرتش او را به   

گذارد كند ، در عین حال طبع و شهوت او نمىمى داشتن حد و مرزى در شهوترانى محكوم

نسبت به نكاح پاى بند باشد  و مثال به خواهر و مادر خود و یا به زن اجنبى و غیره دست 

طمع نبندد ، به شهادت اینكه تاریخ  درازى نكند  و یا زن به پدر و برادر و فرزند خود

هاى بسیار بزرگ ن قبیل را در امتازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از ای

و مترقى) و البته منحط از نظر اخالقى( ثبت كرده اخبار امروز نیز از تحقق زنا و گسترش 

دهد ، آن هم زناى با خواهر و برادر و پدر و دختر و از آن در ملل متمدن امروز خبر مى

  . این قبیل

عقل و یا رسوم و سنن تر از آن است كه حكم فطرت و آرى طغیان شهوت ، سركش

اجتماعى بتواند آن را مهار كند  و آنهائى هم كه با مادران و خواهران و دختران خود 

كنند ، نه از این بابت است كه حكم فطرت به تنهائى مانعشان شده، بلكه از این ازدواج نمى

آنان اى به اند چنین اجازهجهت است كه سنت قومى ، سنتى كه از نیاكان به ارث برده

  . دهدنمى

و خواننده عزیز اگر بین قوانینى كه در اسالم براى تنظیم امر ازدواج تشریع شده و 

سایر قوانین و سننى كه در دنیا دایر و مطرح است مقایسه كند  و با دید انصاف در آنها دقت 

یاط در ترین قانون است  و نسبت به تمامى شؤون احتنماید ، خواهد دید كه قانون اسالم دقیق

حفظ انساب و سایر مصالح بشرى و فطرى ، ضمانت بیشترى دارد  و نیز خواهد دید كه 

حفظ اش به دو چیز است : آنچه قانون در امر نكاح و ملحقات آن تشریع كرده ، برگشت همه

 انساب ، یا بستن باب زنا . 

حفظ  پس از میان همه زنانى كه ازدواج با آنان حرام شده ، یك طایفه به خاطر

خوابگى و یا زناى( زنان شوهردار انساب به طور مستقیم تحریم شده  و آن ازدواج) یا هم
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شود ، است ، كه به همین مالحظه فلسفه حرمت ازدواج یك زن با چند مرد نیز روشن مى

چون اگر زنى در یك زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وى مخلوط گشته ، 

شود فرزند كدام شوهر است ، همچنان كه فلسفه عده آید معلوم نمىمى فرزندى كه به دنیا

طالق و اینكه زن مطلقه باید قبل از اختیار همسر جدید سه حیض عده نگه دارد ، روشن 

 ها است . شود ، كه به خاطر در هم و بر هم نشدن نطفهمى

و اما بقیه طوایفى كه ازدواج با آنها حرام شده یعنى همان چهارده صنفى كه در 

زیرا انسان از این  مالك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا است ،آیات تحریم آمده 

نظر كه فردى از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و سر و كارش با همین چهارده صنف 

ریم نشده بود ، كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با است  و اگر ازدواج با اینها تح

شود نفس دانیم مصاحبت همیشگى و تماس بى پرده باعث مىآنها نگه بدارد ، با اینكه مى

شد من با باشد  و فكرش در اینكه چه مى سركش در وراندازى فالن زن كمال توجه را داشته

مین تمركز فكر میل و عواطف شهوانى را بیدار و كند و هشدم تمركز پیدا مىاو جمع مى

كند تا آنچه را كه طبعش از آن لذت آورد  و انسان را وادار مىشهوت را به هیجان در مى

و معلوم است دهد ، برد به دست آورد  و نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست مىمى

طر داخل شدن در آن برایش زیاد كه وقتى انسان در اطراف قرقگاه ، گوسفند بچراند ، خ

  است.

نمود كه شارع اسالم تنها به نهى از زناى با این طوایف اكتفا نكند ، لذا واجب مى

هاى نفسانى و چون همان طور كه گفتیم مصاحبت دائمى و تكرار همه روزه هجوم وسوسه

بلكه واجب بود گذارد انسان با یك نهى خود را حفظ كند ، ور شدن هم بعد از هم نمىحمله

این چهارده طایفه تا ابد تحریم شوند  و افراد جامعه بر اساس این تربیت دینى بار بیایند ، تا 

نفرت از چنین ازدواجى در دلها مستقر شود  و تا بطور كلى از این آرزو كه روزى فالن 

وتشان از خواهر یا دختر به سن بلوغ برسد ، تا با او ازدواج كنم مایوس گردند  و علقه شه

این طوائف مرده  و ریشه كن گردد  و اصال در دلى پیدا نشود  و همین باعث شد كه 

بینیم بسیارى از مسلمانان شهوتران و بى بند و بار با همه بى بند و بارى كه در كارهاى مى

افتد كه با محارم خود زنا كنند ، مثال پرده عفت مادر و زشت دارند هرگز به فكرشان نمى

ها از زنا و فواحشى اى از خانهآرى اگر آن منع ابدى نبود هیچ خانهخود را بدرند ، دختر 

 .  ماندامثال آن خالى نمى

اسالم با ایجاب حجاب بر زنان باب زناى در  و باز به خاطر همین معنا است كه

دو  و اگر این  غیر محارم را نیز سد نمود  و از اختالط زنان با مردان اجنبى جلوگیرى كرد

توانست بین مردان و زنان و بخشید  و نمىحكم نبود ، صرف نهى از زنا هیچ سودى نمى

  . بین عمل شنیع زنا حائل شود

زیرا آن زنى كه ممكن  بنا بر آنچه گفته شد در این جا یكى از دو امر حاكم است،

او را تحریم  است چشم مرد به او طمع ببندد یا شوهر دار است ، كه اسالم به كلى ازدواج با

نموده است  و یا یكى از آن چهارده طایفه است كه یك فرد مسلمان براى همیشه به یكبار ، 
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اسالم پیروان خود را بر این دو قسم حرمت از كام گرفتن با یكى از آنها نومید است  و 

كنند  ، به طورى كه هرگز هوس آن را نمى تربیت كرده  و به چنین اعتقادى معتقد ساخته

  . آورندتصورش را هم به خاطر نمى و

كنیم ، كه به مصدق این جریان وضعى است كه ما امروز از امم غربى مشاهده مى

دین مسیحیت هستند و معتقدند به اینكه زنا حرام و تعدد زوجات جرمى نزدیك به زنا است  

كار ایشان به دانند  و و در عین حال اختالط زن و مرد را امرى مباح و پیش پا افتاده مى

جایى رسیده كه آنچنان فحشا در بین آنان گسترش یافته كه حتى در بین هزار نفر یك نفر از 

شود شود  و در هزار نفر از مردان آنان یك نفر پیدا نمىاین درد خانمانسوز سالم یافت نمى

ین بینیم اگذرد كه مىكه یقین داشته باشد فالن پسرش از نطفه خودش است و چیزى نمى

یابد و مردان با محارم خود یعنى خواهران و دختران و مادران و سپس به بیمارى شدت مى

كند  و ... و سپس ، كار به كنند ، سپس به جوانان و مردان سرایت مىپسران تجاوز مى

رسد كه طایفه زنان كه خداى سبحان آنان را آفرید تا آرامش بخش بشر باشند و جایى مى

نسل بشر به وسیله آنها حفظ و زندگى او لذت بخش گردد ، به صورت دامى نعمتى باشند تا 

در آید كه سیاستمداران با این دام به اغراض سیاسى و اقتصادى و اجتماعى خود نائل گردند  

اى شوند كه با آن به هر هدف نامشروع برسند هدفهایى كه هم زندگى اجتماعى را و وسیله

بینیم زندگى بشر به صورت مشتى ى را تا آنجا كه امروز مىكند  و هم زندگى فردتباه مى

آرزوهاى خیالى در آمده و لهو و لعب به تمام معناى كلمه شده است  و وصله جامه پاره از 

 خود جامه بیشتر گشته است . 

این بود آن پایه و اساسى كه اسالم تحریم محرمات مطلق و مشروط از نكاح را بر 

  . زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده استآن پى نهاده  و از 

و به طورى كه توجه فرمودید تاثیر این حكم در جلوگیرى از گسترش زنا و راه 

یافتن آن در مجتمع خانوادگى كمتر از تاثیر حكم حجاب در منع از پیدایش زنا و گسترش 

  . فساد در مجتمع مدنى نیست

و ربائبكم الالتى فى » دیم و گفتیم : آیه شریفهدر سابق نیز به این حكمت اشاره كر

نسا( از اشاره به این حكمت خالى نیست  و ممكن هم هست اشاره به این /23«)حجوركم!

 اى كه در آخر آیات آمده است و فرموده:حكمت را از جمله

 نسا(/28!« )یرید هللا ان یخفف عنكم و خلق االنسان ضعیفا » 

گانه از ناحیه خداى سبحان از آنجا كه ین اصناف چهاردهاستفاده كرد ، چون تحریم ا

تحریمى است قطعى  و بدون شرط ، و مسلمانان براى همیشه مایوس از كام گیرى از آنان 

اند ، در حقیقت بار سنگین خویشتن دارى در برابر عشق و میل شهوانى و كام گیرى از شده

تند و مالیم در صورت امكان تحقق آن  هاىآنان از دوششان افتاده ، چون همه این خواهش

 آید . است وقتى امكانش به وسیله شارع از بین رفته دیگر خواهشش نیز در دل نمى

هاى نفسى و تواند در برابر خواهشآرى انسان به حكم اینكه ضعیف خلق شده نمى

ف( یوس/28«)ان كیدكن عظیم!» دواعى شهوانى آن طاقت بیاورد، خداى تعالى هم فرموده:
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، كه انسان یك عمر در خلوت و جلوت با  این از ناگوارترین و دشوارترین صبرها استو 

یك زن یا دو زن و یا بیشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد  و چشم 

و گوشش پر از اشارات لطیف و شیرینى حركات او باشد  و آنگاه بخواهد در برابر 

هوسى كه به آن زنان دارد صبر كند  و دعوت شهوانى نفس خود هاى درونى خود و وسوسه

زندگى دو چیز است : غذا و نكاح  و بقیه  اند حاجت انسان دررا اجابت نكند ، با اینكه گفته

حوایجش همه براى تامین این دو حاجت است و گویا به همین نكته اشاره فرموده است 

 رمود:كه ف وسلّموآلهعلیه هللارسول خدا صلى

 هر كس ازدواج كند نصف دین خود را حفظ كرده،» 

 «از خدا بترسد در نصف دیگرش! 

  494ص :    4المیزان ج :  

 

 

 

 بحث علمی درباره:

 فلسفه تحریم محرمات در ازدواج 

 

تُُكْم َو َخلَتُُكْم َو . .»  َهتُُكْم َو بَنَاتُُكْم َو أََخَوتُكْم َو َعمَّ َمت َعلَْیكْم أُمَّ  .!« ُحّرِ

ازدواج با افراد زیر بر شما حرام شده است: مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، » 

هایتان، دختران برادر، دختران خواهر، مادرانى كه شما را شیر هایتان، خالهعمه

اى، مادر زنان شما، دختر زنان اند، خواهرى كه با او شیر مادرش را مكیدهداده

اید و اما اگر این اید و عمل زناشوئى هم انجام دادهردهشما، كه با مادرش ازدواج ك

توانید مادر را طالق گفته با ربیبه خود ازدواج كنید و نیز اید مىعمل را انجام نداده

عروسهایتان، یعنى همسر پسرانتان، البته پسرانى كه از نسل خود شما باشند و 

كه در دوره جاهلیت نیز اینكه بین دو خواهر جمع كنید، مگر دو خواهرانى 

 «اید، كه خدا آمرزنده رحیم است!گرفته

توانید آنان را كه مى -و زنان شوهر دار مگر كنیزانى از شما كه شوهر دارند » 

پس حكمى را كه خدا بر شما كرده مالزم  -بعد از استبرا به خود اختصاص دهید 

تا به اموالى كه دارید اند، باشید و اما غیر از آنچه بر شمردیم، بر شما حالل شده

یعنى با او قرارداد  -عفیف بگیرید، نه زناكار و اگر زنى را متعه كردید  زنان پاك و

واجب است  -كردید در فالن مدت از او كام گرفته و فالن مقدار اجرت به او بدهید 

أجرتشان را بپردازید و بعد از معین شدن مهر، اگر به كمتر یا زیادتر توافق كنید 

 «ى بر شما نیست، كه خدا دانایى فرزانه است!گناه

و كسى كه از شما توانائى مالى براى ازدواج زنان آزاد و عفیف و مؤمن ندارد » 

تواند با كنیزان به ظاهر مى -تواند از عهده پرداخت مهریه و نفقه بر آید نمى -
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داناتر است  اى كه سایر مؤمنین دارند ازدواج كند و خدا به ایمان واقعى شمامؤمنه

و از این گونه ازدواج ننگ نداشته باشید، كه مؤمنین همه از همند و فرقى بین 

گیر، البته با اجازه آزاد و كنیزشان نیست، پس با كنیزان عفیف و نه زناكار و رفیق

موالیشان ازدواج كنید و كابین آنان را بطور پسندیده بپردازید و كنیزان بعد از آن 

اگر مرتكب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است، كه شوهردار شدند 

این سفارش مخصوص كسانى از شما است كه ترس آن دارند اگر با كنیز ازدواج 

توانید صبر كنید و دامن خود به زنا نكنند به زناكارى مبتال شوند و اما اگر مى

و  -فس است چون مستلزم نوعى جهاد با ن -آلوده نسازید، براى شما بهتر است 

 «خدا آمرزگارى رحیم است!

خواهد روشهاى كسانى كه پیش از شما بودند براى شما بیان كند و شما خدا مى» 

  «را بدان هدایت فرماید و شما را ببخشد و خدا دانائى فرزانه است!

خواهد با بیان حقیقت و تشریع احكام به سوى شما برگردد و پیروان خدا مى» 

شما از راه حقیقت منحرف شوید و دچار لغزشى بزرگ خواهند شهوات مى

  «بگردید!

خواهد با تجویز سه نوع نكاحى كه گذشت بار شما را سبك كند، چون خدا مى» 

 نساء(/28تا23«  ) انسان ضعیف خلق شده است!

 

اى كه یك فرد از انسان را از جهت یعنى همان رابطه -رابطه نسب و خویشاوندى 

اصل و ریشه رابطه طبیعى و  -سازد رحم به فرد دیگر مرتبط مى والدت و اشتراك در

تكوینى در پیدایش شعوب و قبائل است ، و همین است كه صفات و خصال نوشته شده در 

برد ، مبدأ آداب و رسوم و سنن قومى هم همین خونها را با خون به هر جا كه او برود مى

شود ، آن آداب و و اسباب مؤثر مخلوط مىاست ، این رابطه است كه وقتى با سایر عوامل 

 آورد . رسوم را پدید مى

اش یك نوع اعتنا به این رابطه و مجتمعات بشرى چه مترقیش و چه عقب مانده

دارند ، كه این اعتنا در بررسى سنن و قوانین اجتماعى فى الجمله مشهود است ، نظیر 

اینكه این اعتنا را دارند ، با این همه  قوانین نكاح وارث و امثال آن  و این جوامع در عین

همواره در این رابطه یعنى رابطه خویشاوندى دخل و تصرف نموده ، زمانى آن را توسعه 

كنند ، تا ببینى مصلحتش كه خاص مجتمع او است چه دهند  و زمانى دیگر تنگ مىمى

لب امتهاى سابق از اقتضا كند ، همچنان كه در مباحث گذشته از نظر شما گذشت  و گفتیم غا

یكسو اصال براى زن قرابت رسمى قائل نبودند  و از سوى دیگر براى پسر خوانده قرابت 

كردند ، همچنانكه در شدند  و فرزندى را كه از دیگرى متولد شده به خود ملحق مىقائل مى

بین  بینیم ، قرابت بین مسلمان و كافر محارب را ازها را مىاسالم نیز این دخل و تصرف

دهد ، و نیز داند كه ارث پدر را به او نمىبرده ، شخص را كه كافر است فرزند پدرش نمى

پسر فرزندى را منحصر در بستر زناشوئى كرده ، فرزندى را كه از نطفه مردى از راه زنا 
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 داند  و از این قبیل تصرفات دیگر . متولد شده فرزند آن مرد نمى

ف جوامعى كه بدان اشاره شد براى زنان قرابت قائل و از آنجایى كه اسالم بر خال

است  و بدان جهت كه آنانرا شركت تمام در اموال و حریت كامل در اراده و عمل داده كه 

توضیح آن را در مباحث گذشته شنیدى ، در نتیجه پسر و دختر خانواده در یك درجه از 

در و خواهر و جد و جده و عمو قرابت و رحم رسمى قرار گرفتند  و نیز پدر و مادر و برا

و عمه و دائى و خاله به یك جور و به یك درجه خویشاوند شدند  و خود به خود رشته 

اى مساوى ، پائین آمد خویشاوندى و عمود نسب از ناحیه دختران و پسران نیز به درجه

هر  یعنى همانطور كه پسر پسر ، پسر انسان بود پسر دختر نیز پسر انسان شد و همچنین

تر رود ، یعنى نوه پسر انسان ، با نوه دختر انسان به یك درجه با انسان مرتبط چه پائین

شدند  و همچنین در دختران یعنى دختر پسر و دختر دختر آدمى به طور مساوى دو دختر 

آدمى شدند  و احكام نكاح و ارث نیز به همین منوال جارى شد) یعنى همانطور كه فرزندان 

برند  و برند ، فرزندان طبقه دومش نیز ارث مىمى دختر و پسرش ارث مىطبقه اول آد

 همانطور كه ازدواج با دختر حرام شد ، ازدواج با دختر دختر نیز حرام شد!( 

نسا( بر این معنا /23«)حرمت علیكم امهاتكم و بناتكم...!» فرماید:آیه تحریم كه مى

مى گذشته ما ، در این مساله و نظایر آن كه داللت دارد  و لیكن متاسفانه دانشمندان اسال

اى لغوى اند صرفا مسالهاند  و خیال كردهمسائلى اجتماعى و حقوقى است كوتاهى كرده

كردند  و گاهى بر سر معناى لغوى است ، به مراجعه و ارجاع به لغت خود را راحت مى

دادند ، و بعضى دیگر مى را توسعه« ابن» اى معناى مثال كلمهشد ، عدهنزاعشان شدید مى

  . گرفتند ، در حالى كه همه آن حرفها از اصل خطا بودآنرا تنگ مى

اند : آنچه ما از لغت در معناى بنوت ) پسر بینیم بعضى از آن علما گفتهو لذا مى

فهمیم ، این است كه باید از نسل پسر ما متولد شده باشد ، اگر پسرى از دختر ما و بودن( مى

دختر زاده ما متولد شده باشد ، از نظر لغت پسر ما نیست  و از ناحیه دختر ما هر چه یا از 

شوند ، نه به ما مى -یعنى داماد ما  -متولد شود) چه پسر و چه دختر( ملحق به پدر خودشان 

 كه جد آنها هستیم!

  شماردداند  و دختر زادگان را فرزندان آن جد نمىعرب جد امى را پدر و جد نمى

   در باره حسن و حسین علیهما السالم فرمود: وسلّموآلهعلیههللاو اما اینكه رسول خدا صلى

و نیز در مواردى دیگر آن دو « این دو فرزند من امام امتند، چه قیام كنند و چه قیام نكنند!» 

ر جناب را پسران خود خوانده ، از باب احترام و تشریف بوده ، نه اینكه به راستى دخت

زادگان آن جناب فرزندان او باشند ، آنگاه همین آقا براى اثبات نظریه خود شعر شاعر را 

یعنى پسران ما تنها « بنونا بنوا ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال األباعد!» آورده كه گفت:

 اند!  نظیر اینپسرزادگان مایند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غریبه و بیگانه

« و انما امهات الناس اوعیة مستودعات و لالنساب آباء!»شعر بیت دیگر است كه گفته: 

یعنى مادران براى نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند و نسل بشر تنها به پدران 

 منسوبند! 
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و این شخص طریق بحث را گم كرده ، خیال كرده ، بحث در مورد پدر فرزندى 

را براى معنایى وضع كرد كه شامل پسر « ابن » ا اگر عرب لفظصرفا بحثى لغوى است ، ت

دختر هم بشود آنوقت نتیجه بحث طورى دیگر شود ، غفلت كرده از اینكه آثار و احكامى كه 

بر مساله پدرى و فرزندى و امثال آن  -نه تنها در عرب  -در مجتمعات مختلف بشرى 

بنیه مجتمع و سننى دایر در آن است كه  شود ، تابع لغات نیست بلكه تابع نوعىمترتب مى

چه بسا این احكام در اثر دگرگونى سنن و آداب دگرگون شود ، در حالیكه اصل لغت به حال 

خود باقى بماند  و این خود كاشف آن است كه بحث یك بحث اجتماعى است و یا به یك بحث 

 شود  و صرفا بحثى لفظى و لغوى نیست . اجتماعى منتهى مى

رى هم كه سروده تنها شعر است و شعر در بازار حقایق به یك پشیز آن شع

تا بشود به  -گرى وهمى نیست ارزد، چون شعر چیزى به جز یك آرایش خیالى و مشاطهنمى

اى كه قرآن سرایى كه به هم بافته تكیه نمود ، آن هم در مسالههر چه شاعر گفته و هر یاوه

  . طارق( است ، در آن مداخله كرده/14و13«)قول فصل و ما هو بالهزل!» كه 

شوند ، و اما اینكه گفت پسران به پدران خود ملحقند  و به پدر مادرشان ملحق نمى

اش این باشد اى لفظى و لغوى نباشد از فروع نسب نیست ، تا نتیجهبنا بر اینكه آن هم مساله

وع قیمومت مردان بر خانه كه رابطه نسبى بین پسر و دختر با مادر قطع شود ، بلكه از فر

و خانواده است ، چون هزینه زندگى و تربیت فرزندان با مرد است) از این رو دختر مادام 

كه در خانه پدر است تحت قیمومت پدر است  و وقتى به خانه شوهر رفت تحت قیمومت او 

 آورد تحتگیرد  و وقتى خود او تحت قیمومت شوهر است فرزندانى هم كه مىقرار مى

پس ملحق شدن فرزند به پدر از این بابت است ، نه اینكه قیمومت شوهر او خواهند بود ، 

  با مادرش هیچ خویشاوندى و رابطه نسبى نداشته باشد!(

همانطور كه پدر رابطه نسبى را به پسر و دختر خود منتقل و سخن كوتاه اینكه 

انتقال در قانون اسالم مساله ارث و و یكى از آثار روشن این  كند كند مادر نیز منتقل مىمى

حرمت نكاح است) یعنى اگر من به جز یك نبیره دخترى اوالدى و وارثى نداشته باشم او 

برد و اگر او دختر باشد به من كه جد مادرى او هستم محرم است!( بله در این ارث مرا مى

د ملحق شدن فرزند  هاى خاصى دارد ، ماننبین احكام و مسائل دیگرى هست كه البته مالك

از خمس ، كه هر  وسلّموآلهعلیههللاو مساله نفقه و مساله سهم خویشاوندان رسول خدا صلى

 یك از اینها تابع مالك و معیار خاص به خودش است . 

  491ص :    4المیزان ج : 
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 حرمت زنا        بحث قرآنی و اجتماعی در پیرامون:
  

نى  إِنَّهُ كاَن فَِحشةً َو ساَء سبِیالً!َو ال تَْقَربُوا »   «الّزِ

 « و نزدیك زنا مشوید كه زنا همیشه فاحشه بوده و روشى زشت است!» 

  اسری(/32)

 

 كنیم هم بحثى است قرآنى و هم اجتماعى.این بحثى كه عنوان مى

در  -دانیم كه هر یك از جنس نر و ماده نوع بشر وقتى به حد رشد رسید همه مى

در خود میلى غریزى نسبت به طرف دیگر احساس  -اى سالم باشد صورتى كه داراى بنیه

كند ، و البته این مساله غریزى منحصر در افراد انسان نیست ، بلكه در تمامى حیوانات مى

 كنیم . ده مىنیز این میل غریزى را مشاه

كنیم كه هر یك از این دو طرف مجهز به جهاز و عالوه بر این همچنین مشاهده مى

  . كنداعضاء و قوائى است كه او را براى نزدیك شدن به طرف مقابلش وادار مى

اگر در نوع جهاز تناسلى این دو طرف به دقت مطالعه و بررسى كنیم جاى هیچ 

اى است براى توالد و تناسل كه شهوت غریزى بوده و وسیلهماند كه این تردیدى باقى نمى

  . خود مایه بقاء نوع است

عالوه بر جهاز تناسلى ، انواع حیوانات از آن جمله انسان به جهازهاى دیگرى نیز 

مجهز است كه باز داللت دارند بر اینكه غرض از خلقت جهاز تناسلى همان بقاء نوع است 

قه به فرزند است  و یكى دیگر مجهز بودن ماده هر حیوان ، یكى از آنها محبت و عال

پستاندار به جهاز شیرساز است تا طفل خود را براى مدتى كه بتواند خودش غذا را بجود و 

فرو ببرد و هضم كند شیر بدهد و از گرسنگى حفظ نماید ، همه اینها تسخیرهائى است الهى 

ماده را مسخر نر كرده جهاز تناسلى  كه به منظور بقاء نوع جنس نر را مسخر ماده و

 طرفین را مسخر و دلهاى آنان را و و و همه را مسخر كرده تا این غرض تامین شود . 

بینیم انواع حیوانات با اینكه مانند انسان مجبور به تشكیل و به همین جهت مى

ت ، و اجتماع و مدنیت نیستند و به خاطر این كه زندگیشان ساده و حوائجشان مختصر اس

كند كه نر و هیچ احتیاجى به یكدیگر ندارند معذلك گاه گاهى غریزه جنسى وادارشان مى

ماده با هم اجتماع كرده و عمل مقاربت را انجام دهند  و نه تنها انجام بدهند و هر یك دنبال 

زندگى خویش را بگیرند ، بلكه به لوازم این عمل هم ملتزم شوند  و هر دو در تكفل طفل و 

شان به حد رشد بند باشند ، تا طفل و یا جوجهجوجه خود و غذا دادن و تربیت آن پاى یا

 برسد  و به اداره چرخ زندگى خویش مستقل گردد . 

بینیم از روزى كه تاریخ ، زندگى بشریت و سیره و نیز به همین جهت است كه مى

اص و رابطه میان دهد سنت ازدواج را هم كه خود یك نوع اختصو سنت او را سراغ مى

دهد ، همه اینها ادله مدعاى ما است ، زیرا اگر غریزه ، تناسل زن و شوهر است سراغ مى
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داشت باید تاریخ سراغ دهد كه در فالن عصر نظامى در میان زن بشر را به اینكار وا نمى

و شوهرها نبوده ، آرى مساله اختصاص یك زن به شوهر خود ، اصلى طبیعى است كه مایه 

هاى گوناگون بشرى در گردد  و جاى هیچ تردید نیست كه ملتنعقاد جامعه انسانى مىا

اند باألخره به مجتمعات كوچكى به نام خانواده گذشته هر چند هم كه داراى افراد فراوان بوده

 شدند . منتهى مى

همین اختصاص باعث شده كه مردان زنان خود را مال خود بدانند  و عینا مانند 

خود از آن دفاع كنند ، و جلوگیرى از تجاوز دیگران را فریضه خود بدانند همانطور  اموال

تر دانسته گاهى دانند ، بلكه دفاع از عرض را واجبكه دفاع از جان خود را فریضه مى

  . جان خود را هم بر سر عرض و ناموس خود از دست بدهند

نامند و فورانش غیرتش مى و همین غریزه دفاع از اغیار است كه در هنگام هیجان

گویند مردى است گویند و نمىگذارد به ناموسش تجاوز شود غیرتمند مىو به كسى كه نمى

  . بخیل

بینیم در همه اعصار نوع بشر نكاح و ازدواج را باز به همین جهت است كه مى

ى شنیع مدح كرده و آن را سنت حسنه دانسته  و زنا را نكوهش نموده فى الجمله آنرا عمل

اند ، بطورى كه خود مرتكب نیز اند و گناهى اجتماعى و عملى زشت دانستهمعرفى كرده

شود در بعضى كند ، هر چند بطورى كه در تاریخ امم و اقوام دیده مىآنرا علنى ارتكاب نمى

اى از اوقات و در تحت شرائطى خاص در میان دختران و از اقوام وحشى آنهم در پاره

 بین كنیزان معمول بوده است . پسران و یا 

بینیم تمامى اقوام و ملل در همه اعصار این عمل را زشت و فاحشه پس اینكه مى

هاى خانوادگى و فهمیدند این عمل باعث فساد انساب و شجرهاند براى این بوده كه مىخوانده

باعث  و بروز مرضهاى گوناگون تناسلى گشته و همچنین عالوه بر این قطع نسل و ظهور

كشى و چاقوكشى و سرقت و جنایت و امثال آن بسیارى از جنایات اجتماعى از قبیل آدم

شود عفت و حیاء و غیرت و مودت و رحمت در میان افراد گردد  و نیز باعث مىمى

  . غیرتى و دشمنى و شقاوت بدهدشرمى و بىعفتى و بىاجتماع جاى خود را به بى

اند ، از آنجائى الك غربى در این اعصار به وجود آوردهبا همه اینها ، تمدنى كه مم

جوئى و عیاشى كامل و برخوردارى از مزایاى زندگى مادى و نیز كه صرفا بر اساس لذت

آزادى افراد در همه چیز بنا نهاده شده و آزادى را جز در آن امورى كه مورد اعتناى قوانین 

اند كه تمامى آداب قومى و مرزهاى اندهمدنى است سلب نكرده و حتى كار را به جائى رس

دینى و اخالقى و شرافت انسانى را كنار گذاشته افراد را در هر چیز كه میل داشته باشند و 

اند و گذشته از بعضى شرائط جزئى آزاد گذاشته -هر چه هم كه شنیع باشد  -در هر عملى 

تنائى به آثار سوء این آزادى اند دیگر هیچ اعاى موارد مخصوص ، اعتبار كردهكه در پاره

قید و شرط افراد ندارند و قوانین اجتماعى را هم بر طبق خواسته اكثر مردم تدوین بى

  . كنندمى

ها در زنان شده و حتى تا داخل خانه نتیجه چنین تمدنى اشاعه فحشاء میان مردان و
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میان مردان صاحب زن و زنان صاحب شوهر و حتى نسبت به محارم سرایت نموده و شاید 

دیگر كسى دیده نشود كه از آثار شوم این تمدن ، سالم مانده باشد ، بلكه به سرعت اكثریت 

اى كه هر را با خود همراه كرده است  و یكى از آثار شومش این است كه صفات كریمه

پسندد و همه آنها از قبیل عفت و ن است و آن را براى خود مىانسان طبیعى ، متصف بدا

دهد ، رفته رفته ضعیف گشته است ، تا غیرت و حیاء آدمى را به سنت ازدواج سوق مى

اى از كارهاى زشت خودش آنجا كه بعضى از فضائل مسخره شده است ، و اگر نقل پاره

اى از جراید منتشر آمارى را كه پاره شنیع و زشت نبود  و اگر بحث ما قرآنى و تفسیر نبود

كردیم تا مدعاى ما ثابت گردد ، كه آثار شوم این تمدن تا چند درصد اند اینجا نقل مىكرده

 افراد بشر را آلوده كرده است . 

كند و تفسیر آیات هاى آسمانى، بطورى كه قرآن كریم بدان اشاره مىو اما شریعت

در المیزان آمده است، همه از عمل زشت زنا به  153ه تا آی 151آن در سوره انعام آیه 

آید كه در ها هم برمىاند ، در میان یهود قدغن بوده ، از انجیلكردهشدیدترین وجه نهى مى

بین نصارى نیز حرام بوده است ، در اسالم هم مورد نهى قرار گرفته و جزء گناهان كبیره 

ن مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله البته حرمتش در محارم چو شمرده شده است  و

شدیدتر است  و همچنین در صورت احصان یعنى در مورد مردى كه زن داشته و زنى كه 

ترى دارد مثال شوهر داشته باشد حرمتش بیشتر است و در غیر صورت احصان حدود سبك

بار حد اگر بار اول باشد صد تازیانه است و در نوبت سوم و چهارم یعنى اگر دو یا سه 

خدائى بر او جارى شده باشد و باز هم مرتكب شود حدش اعدام است ، و اما در صورت 

  . محصنه بودن در همان نوبت اول باید سنگسار شود

و در آیه مورد بحث ، به حكمت حرمت آن اشاره نموده و در ضمن نهى از آن ، 

ن را فاحشه خوانده ، و در فرموده به زنا نزدیك نشوید كه آن فاحشه و راه بدى است اوال آ

سبیل بقاء است ،  -و خدا داناتر است  -ثانى به راه بد توصیفش كرده كه مراد از آن 

 همچنانكه از آیه:

 عنکبوت(/29«)أ ئنكم لتاتون الرجال و تقطعون السبیل!» 

آید كه مقصود از راه همان راه بقاء نسل است و معنایش این است كه آیا نیز برمى

باشد و نظام جامعه خانوادگى را كه یختن با زنان را كه راه بقاى نسل مىشما در آم

  گسلید ؟آورد از هم مىترین وسیله است براى بقاى مجتمع مدنى به وجود مىمحكم

شود ، آرى با باز شدن راه زنا روز به روز میل و رغبت افراد به ازدواج كمتر مى

جنسى خود را برآورد داعى ندارد اگر مرد است تواند از راه زنا حاجت چون با اینكه مى

محنت و مشقت نفقه عیال و اگر زن است زحمت حمل جنین و تربیت او را تحمل نموده و با 

محافظت و قیام به واجبات زندگیش ، جانش به لب برسد ، با اینكه غریزه جنسى كه محرك 

اینكه كمترین مشكل و تعبى شود ، بدون و باعث همه اینها است از راه دیگر هم اقناع مى

كند ، و حتى به بینیم دختر و پسر جوان غربى همینكار را مىتحمل كند ، همچنانكه مى

كنى ؟ در پاسخ گفته است : چكار به اند كه چرا ازدواج نمىبعضى از جوانهاى غربى گفته
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اى دارد ؟ هباشد ! دیگر ازدواج چه نتیجازدواج دارم ، تمام زنهاى این شهر از آن من مى

تنها خاصیت آن مشاركت و همكارى در كارهاى جزئى خانه است كه آن هم مانند سایر 

شود و این مساله اى منجر به جدائى شریكها از همدیگر مىشركتها است كه با اندك بهانه

 امروزه بخوبى در جوامع غربى مشهود است . 

اند كه بین زن و شوهر كردهبینیم ازدواج را به یك شركت تشبیه و اینجاست كه مى

شمارند ، بدون اینكه حسابى براى شود و آن را تنها غرض و هدف ازدواج مىمنعقد مى

هاى غریزه باز كنند ، بلكه اینها را از آثار مترتبه و فرع بر تولید نسل و یا برآوردن خواسته

فت كه هیچ و گرنه دانند ، در نتیجه اگر توافق در این شركت ادامه یاشركت در زندگى مى

 كنند . از اوالد و مساله غریزه طبیعى صرفنظر مى

همه اینها انحرافهائى است از راه فطرت  و ما اگر در اوضاع و احوال حیوانات و 

انواع مختلف آنها دقت كنیم خواهیم دید كه حیوانات غرض اصلى و بالذات از ازدواج را ، 

  دانند.نسل و ذریه مىارضاء غریزه تحریك شده ، و پدید آوردن 

همچنانكه دقت در وضع انسان در اولین بارى كه این تمایل را در خود احساس 

رساند كه هدف اصلى و تقدمى كه او را به این عمل دعوت كند ما را به این حقیقت مىمى

  كند همان ارضاء غریزه است، كه مساله تولید نسل دنبال آن است.مى

ن سنت طبیعى ، مساله شركت در زندگى و تعاون در و اگر محرك انسان به ای

ضروریات حیات ، از خوراك و پوشاك و آشیانه و امثال آن بود ، ممكن بود مرد این 

شركت را با مردى مثل خود  و زن با زنى مثل خود برقرار كند  و اگر چنین چیزى ممكن 

یافت و یا سترش مىكرد باید در میان جوامع بشرى گبود و دعوت غریزه را ارضاء مى

حداقل براى نمونه هم كه شده ، در طول تاریخ در میان یكى از جوامع بشرى صورت 

شد و در تمام طول گرفت و میان دو مرد و دو زن حتى احیانا چنین شركتى برقرار مىمى

یافت و اصال تاریخ و در همه جوامع مختلف بشرى به یك طریقه و راه و روش جریان نمى

اى میان دو طبقه اجتماع یعنى طبقه مردان از یكطرف و زنان از طرف دیگر طهچنین راب

 شد . برقرار نمى

ها ادامه پیدا نموده و روز به روز به عدد و از طرفى دیگر اگر این روش غربى

فرزندان نامشروع اضافه شود ، مساله مودت و محبت و عواطفى كه میان پدران و فرزندان 

شود كه این رابطه معنوى از میان پدران نسبت به ن رفته و باعث مىاست به تدریج از بی

اى باقى نماند قهرا سنت ازدواج از میان جامعه فرزندان رخت بربندد  و وقتى چنین رابطه

هایش در بشر كنار رفته و بشر رو به انقراض خواهد نهاد ، همه اینها كه گفتیم نمونه

 .  كندهاى اروپائى خودنمائى مىجامعه

یكى از تصورات باطل این است كه كسى تصور كند كه كار بشر در اثر پیشرفتهاى 

فنى به زودى به جائى برسد كه چرخ زندگى اجتماعى خود را با اصول فنى و طرق علمى 

بچرخاند ، بدون اینكه محتاج به كمك غریزه جنسى شود ، یعنى فرزندان را به وجود آورد 

ه رابطه به اصطالح معنوى و محبت پدرى و مادرى باشد ، مثل بدون اینكه اصال احتیاجى ب
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هائى مقرر كنند براى كسانى كه تولید نسل كنند و پدران به خاطر رسیدن به آن اینكه جائزه

جوائز فرزند تحویل دهند ! همچنانكه در بعضى از ممالك امروز معمول شده است ، غافل 

و سنت دیگرى مادام كه در نفوس بشر ضامن از اینكه جائزه قرار دادن و یا هر قانون 

كند ، قوانین در بقاى خود از قوا و غرائز طبیعى انسان اجراء نداشته باشد دوام پیدا نمى

گیرند ، نه به عكس كه غرائز از قوانین استمداد نماید و قوانین بتوانند غرائز را به كمك مى

 شود . اع باطل مىكلى باطل كنند ، آرى اگر غرائز باطل شد نظام اجتم

هیات اجتماع قائم بافراد اجتماع است  و قوام قوانین جارى بر این است كه افراد آن 

را بپذیرند و بدان رضایت دهند و آن قوانین بتواند پاسخگوى جامعه باشد ، با این حال 

اى جریان یابد و دوام پیدا كند كه قریحه جامعه چگونه ممكن است قوانینى در جامعه

 ستار آن نبوده و دلها پذیرایش نباشد . خوا

پس حاصل كالم این شد كه باطل شدن غریزه طبیعى و غفلت اجتماع بشرى از 

كند  و به زودى هم كارش را غایت و هدف اصلى آن ، انسانیت را تهدید به نابودى مى

بدینجا خواهد كشانید  و اگر هنوز چنین خطرى كامال محسوس نشده براى این است كه 

  . هنوز عمومیت پیدا نكرده است

عالوه بر مطالب مذكور این عمل زشت و پست اثر دیگرى هم از نظر شریعت 

دارد  و آن بر هم زدن انساب و رشته خانوادگى است ، كه با گسترش زنا ، دیگر  اسالمى

 ماند.جائى براى احكام نكاح و ارث باقى نمى

  118ص :    13المیزان ج : 
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 علمى در چند مبحث درباره:بحثى 

 

 تعدد زوجات

 

 و ماهیت فطری رابطه زن و مرد 

 

َو ثاُلَث َو  فَاْنِكُحوا ما طاَب لَُكْم ِمَن النِّساِء َمثْنى َو إِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطوا ِفي اْلیَتامى» 

 !«أاَلَّ تَعُولُوا  أَْیمانُُكْم ذِلَك أَْدنىُرباَع فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فَواِحَدةً أَْو ما َملََكْت 

اگر بترسید كه مبادا در باره یتیمان مراعات عدل و داد نكنید پس آن كس از » 

زنان را به نكاح خود در آورید كه شما را نیكو و مناسب با عدالت است: دو یا سه 

الت نپیموده و یا چهار )نه بیشتر( و اگر بترسید كه چون زنان متعدد گیرید راه عد

به آنها ستم كنید پس تنها یك زن اختیار كرده و یا چنانچه كنیزى دارید به آن 

 نساء( /3«          )اكتفاء كنید كه این نزدیكتر به عدالت و ترك ستمكارى است!

 

  نكاح و ازدواج یكى از هدفهاى طبیعت است! -بحث اول
 

لى نیست ، بلكه از امورى اصل پیوستگى بین زن و مرد امرى سفارشى و تحمی

كند و است كه طبیعت بشرى بلكه طبیعت حیوانى ، با رساترین وجه آن را توجیه و بیان مى

از آنجا كه اسالم دین فطرت است طبعا این امر را تجویز كرده است) و بلكه مقدار طبیعیش 

  را مورد تاكید هم قرار داده است!(

گذارى كه از اهداف و مقاصد طبیعت است خود و عمل تولید نسل و همچنین جوجه

تنها عامل و سبب اصلى است كه این پیوستگى را در قالب ازدواج ریخته و آن را از 

بندوبار و از صرف نزدیكى كردن در آورده تا شكل ازدواج توأم با تعهد به اختالطهاى بى

 آن بدهد . 

نیم حیواناتى كه تربیت فرزندشان به عهده والدین است ، زن بیو به همین جهت مى

دانند ، همانند و مرد و به عبارت دیگر نر و ماده خود را نسبت به یكدیگر متعهد مى

پرندگان كه ماده آنها مسؤول حضانت و پرورش تخم و تغذیه و تربیت جوجه است و نر آنها 

  . مسؤول رساندن آب و دانه به آشیانه

انند حیواناتى كه در مساله تولید مثل و تربیت فرزند احتیاج به النه دارند ، و نیز م

ماده آنها در ساختن النه و حفظ آن نیاز به همكارى نر دارد كه اینگونه حیوانات براى امر 

كنند و این خود نوعى تعهد و مالزمت و اختصاص تولید مثل روش ازدواج را انتخاب مى
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رساند و نیز به یكدیگر كند و آن دو را به یكدیگر مىا ایجاب مىبین دو جفت نر و ماده ر

سازد و در حفظ تخم ماده و تدبیر آن و بیرون كردن جوجه از تخم و همچنین تغذیه متعهد مى

كند  و این اشتراك مساعى همچنان ادامه دارد تا مدت تربیت ها شریك مىو تربیت جوجه

پاى خود بایستد و از پدر و مادر جدا شود  و دوباره نر اوالد به پایان رسیده و فرزند روى 

و ماده ازدواج نموده ، ماده مجددا تخم بگذارد و ... پس عامل نكاح و ازدواج همانا تولید 

مثل و تربیت اوالد است  و مساله اطفاى شهوت و یا اشتراك در اعمال زندگى چون كسب و 

وسایل خانه و اداره آن امورى است كه  زراعت و جمع كردن مال و تدبیر غذا و شراب و

از چهار چوب غرض طبیعت و خلقت خارج است و تنها جنبه مقدمیت داشته و یا فواید 

 شود . دیگرى غیر از غرض اصلى بر آنها مترتب مى

گردد كه آزادى و بى بند و بارى در اجتماع زن و مرد به اینكه از این جا روشن مى

ست در آویزد و هر زنى به هر مردى كه خواست كام دهد و هر مردى به هر زنى كه خوا

این دو جنس در هر زمان و هر جا كه خواستند با هم جمع شوند ، و عینا مانند حیوانات 

اش بپرد ، همانطور كه تمدن غرب زبان بسته ، بدون هیچ مانع و قید و بندى نرش به ماده

و حتى زناى با زن شوهردار متداول شده  وضع آنان را به تدریج به همین جا كشانیده ، زنا

 است . 

و همچنین جلوگیرى از طالق و تثبیت ازدواج براى ابد بین دو نفرى كه توافق 

اش را ترك گفته ، با مردى اخالقى ندارند و نیز ممنوع كردن زن از اینكه همسر مثال دیوانه

  . اش بگذارندیوانهسالم ازدواج كند  و محكوم ساختن او كه تا آخر عمر با شوهر د

و نیز لغو و بیهوده دانستن توالد و خوددارى از تولید نسل و شانه خالى كردن از 

مسؤولیت تربیت اوالد  و نیز مساله اشتراك در زندگى خانه را مانند ملل پیشرفته و متمدن 

امروز زیربناى ازدواج قرار دادن  و نیز فرستادن شیرخواران به شیر خوارگاههاى 

ى براى شیر خوردن و تربیت یافتن ، همه و همه بر خالف سنت طبیعت است و خلقت عموم

 هاى جدید منافات دارد. بشر به نحوى سرشته شده كه با سنت

بله حیوانات زبان بسته كه در تولد و تربیت ، به بیش از آبستن شدن مادر و شیر 

ن و یا پوزه به علف زدن را به او دادن و تربیت كردن او یعنى با او راه برود  و دانه بر چید

بیاموزد ، احتیاجى ندارند طبیعى است كه احتیاجى به ازدواج و مصاحبت و اختصاص نیز 

خواهد باشد ، خواهد باشد ، و نر نیز هر حیوانى كه مىاش هر حیوانى كه مىندارد ، ماده

حدى است كه به غرض چنین جاندارانى در جفت گیرى آزادى دارند ، البته این آزادى هم تا 

 طبیعت یعنى حفظ نسل ضرر نرساند . 

مبادا خواننده عزیز خیال كند كه خروج از سنت خلقت و مقتضاى طبیعت اشكالى 

شود  و در عوض لذائذ زندگى و ندارد ، چون نواقص آن با فكر و دیدن برطرف مى

توهم از بزرگترین  گوئیم اینگردد  و براى رفع این توهم مىگیرى از آن بیشتر مىبهره

هاى طبیعى كه یكى از آنها بنیه انسانیت و ساختمان وجودى اشتباهات است ، زیرا این بنیه

او است مركباتى است تالیف شده از اجزائى زیاد كه باید هر جزئى در جاى خاص خود و 
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طبق شرایط مخصوصى قرار گیرد ، طورى قرار گیرد كه با غرض و هدفى كه در خلقت 

ت مركب در نظر گرفته شده ، سازگار باشد  و دخالت هر یك از اجزا در بدست و طبیع

آمدن آن غرض و به كمال رساندن نوع ، نظیر دخالتى است كه هر جزء از معجون و 

داروهاى مركب دارد و شرایط و موفقیت هر جزء ، نظیر شرایط و موفقیت اجزاى دارو 

زن و شرایطى خاص داشته باشد ، كه اگر است كه باید وصفى خاص و مقدارى معین و و و

یكى از آنچه گفته شد نباشد و یا كمترین انحرافى داشته باشد اثر و خاصیت دارو هم از بین 

  «رود) و چه بسا در بعضى از موارد مضر هم بشود!مى

اى از باب مثال انسان موجودى است طبیعى و داراى اجزائى است كه بگونه

اش مستلزم پدید آمدن یافته است و این تركیبات طورى است كه نتیجهمخصوص تركیب

گردد  و بنا بر این اوصافى در داخل و صفاتى در روح و افعال و اعمالى در جسمش مى

وصف و روشى كه طبیعت برایش معین كرده فرض اگر بعضى از افعال و اعمال او از آن 

منحرف شود  و خالصه انسان روش عملى ضد طبیعت را براى خود اتخاذ كند ، قطعا در 

برد ، و گذارد  و او را از راه طبیعت و مسیر خلقت به جائى دیگر مىاوصاف او اثر مى

دفى كه دارد ، به نتیجه این انحراف بطالن ارتباطى است كه او با كمال طبیعى خود و با ه

 حسب خلقت در جستجوى آن است . 

و ما اگر در بالها و مصیبتهاى عمومى كه امروز جهان انسانیت را فرا گرفته و 

شود بى اعمال و تالشهاى او را كه به منظور رسیدن به آسایش و سعادت زندگى انجام مى

دقیق كنیم ، خواهیم دید كه  كند بررسىنتیجه كرده و انسانیت را به سقوط و انهدام تهدید مى

مهمترین عامل در آن مصیبتها ، فقدان و از بین رفتن فضیلت تقوا و جایگزینى به بى شرمى 

و قساوت و درندگى و حرص است  و بزرگترین عامل آن بطالن و زوال  و این جایگزینى 

ر زوجیت و ، همانا آزادى بى حد ، و افسار گسیختگى و نادیده گرفتن نوامیس طبیعت در ام

تربیت اوالد است ، آرى سنت اجتماع در خانه و تربیت فرزند) از روزى كه فرزند به حد 

رسد تا به آخر عمر،( در عصر حاضر قریحه رأفت و رحمت و فضیلت عفت و تمیز مى

 كشد . حیا و تواضع را مى

اضر و اما اینكه توهم كرده بودند كه ممكن است آثار شوم نامبرده از تمدن عصر ح

را با فكر و رؤیت از بین برد ، در پاسخ باید گفت : هیهات كه فكر بتواند آن آثار را از بین 

اى است كه تكوین آن را ایجاد كرده و ببرد ، زیرا فكر هم مانند سایر لوازم زندگى وسیله

 شود به جایشاى قرار داده ، براى اینكه آنچه از مسیر طبیعت خارج مىطبیعت آن را وسیله

دهد باطلش سازد و با شمشیر طبیعت خود برگرداند ، نه اینكه آنچه طبیعت و خلقت انجام مى

طبیعت را از پاى در آورد ، شمشیرى كه طبیعت در اختیار انسان گذاشت تا شرور را از 

آن دفع كند و معلوم است كه اگر فكر كه یكى از وسایل طبیعت است در تایید شؤون فاسد 

، خود این وسیله هم همانند دیگر وسایل فاسد و منحرف خواهد شد و لذا  طبیعت بكار برود

بینید كه انسان امروز هر چه با نیروى فكر آنچه از مفاسد را كه فسادش اجتماع بشر را مى

 كند . تهدید كرده ، اصالح مى
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ه آورد ، بالئى كتر را به دنبال مىتر و بالئى دردناكاى تلخهمین اصالح خود نتیجه

  . تر استتر و هم عمومىهم دردناك

اى از طرفداران این فكر بگوید كه : صفات روحى كه نامش را بله ، چه بسا گوینده

ها و توحش نیست و نامند ، چیزى جز بقایاى دوران اساطیر و افسانهفضائل نفسانى مى

: عفت ،  اصال با زندگى انسان مترقى امروز هیچ گونه سازشى ندارد ، از باب نمونه

بریم ، مثال عفت ، نفس را بى جهت از سخاوت حیا ، رأفت و راستگوئى را نام مى

خواهشهاى نفسانى باز داشتن است و سخاوت از دست دادن حاصل و دست رنج آدمى است 

فرسا را متحمل شده است و كه در راه كسب و بدست آوردنش زحمتها و محنتهاى طاقت

 آورد . ور و گدا و بیكاره بار مىپرعالوه بر این مردم را تن

گذارد آدمى حقوق حقه خود را از اى است كه نمىهمچنین شرم و حیا ترمز بیهوده

  . دیگران مطالبه كند و یا آنچه در دل دارد بى پرده اظهار كند

و رأفت و دلسوزى كه نقیصه بودنش احتیاج به استدالل ندارد ، زیرا ناشى از 

 گوئى نیز امروز با وضع زندگى سازگار نیست . ضعف قلب است ، و راست

آوردهاى آن انحرافى است كه مورد گفتار ما بود و همین منطق ، خود از نتائج و ره

اى ، چون این گوینده توجه نكرده به اینكه این فضائل در جامعه بشرى از واجبات ضروریه

تواند به صورت یز نمىاست كه اگر از اجتماع بشرى رخت بربندد ، بشر حتى یك ساعت ن

  . جمعى زندگى كند

ها از بشر برداشته شود و هر فرد از انسان به آنچه متعلق به اگر این خصلت

سایرین است تجاوز نموده ، مال و عرض و حقوق آنان را پایمال كند  و اگر احدى از افراد 

حدى از افراد جامعه نسبت به آنچه مورد حاجت جامعه است سخا و بخشش ننماید  و اگر ا

بشر در ارتكاب اعمال زشت و پایمال كردن قوانینى كه رعایتش واجب است شرم نكند  و 

اگر احدى از افراد نسبت به افراد ناتوان و بیچاره چون اطفال و دیوانگان كه در بیچارگى 

خود هیچ گناهى و دخالتى ندارند رأفت و رحمت نكند  و اگر قرار باشد كه احدى به احدى 

ت نگوید و در عوض همه بهم دروغ بگویند  و همه به هم وعده دروغ بدهند ، معلوم راس

است كه جامعه بشریت در همان لحظه اول متالشى گشته و بقول معروف سنگ روى سنگ 

 گیرد . قرار نمى

پس جا دارد كه این گوینده حداقل این مقدار را بفهمد كه این خصال نه تنها از میان 

بندد و بشر طبعا و بدون سفارش كسى به ته ، بلكه تا ابد هم رخت بر نمىبشر رخت بر نبس

آن تمسك جسته، تا روزى كه داعیه زندگى كردن دستجمعى در او موجود است آن 

 كند . ها را حفظ مىخصلت

تنها چیزى كه در باره این خصلتها باید گفت و در باره آن سفارش و پند و اندرز 

این صفات را تعدیل كرده و از افراط و تفریط جلوگیرى نمود تا در  كرد ، این است كه باید

نتیجه با غرض طبیعت و خلقت در دعوت انسان به سوى سعادت زندگى موافق شود) كه 

اگر تعدیل نشود و به یكى از دو طرف افراط و یا تفریط منحرف گردد ، دیگر فضیلت 
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ز در جوامع مترقى فضیلت پنداشته نخواهد بود!( و اگر آنچه از صفات و خصال كه امرو

شده ، فضیلت انسانیت بود ، یعنى خصالى تعدیل شده بود ، دیگر این همه فساد در جوامع 

افكند بلكه بشر را در امن و راحتى و سعادت آورد و بشر را به پرتگاه هالكت نمىپدید نمى

 داد . قرار مى

م امر ازدواج را در موضع و اسالگوئیم : حال به بحثى كه داشتیم برگشته و مى

محل طبیعى خود قرار داده ، نكاح را حالل و زنا و سفاح را حرام كرده و عالقه همسرى و 

، یعنى طالق و جدا شدن زن از مرد زناشوئى را بر پایه تجویز جدائى) طالق( قرار داده 

داده كه تا حدودى را جایز دانسته و نیز به بیانى كه خواهد آمد این علقه را بر اساسى قرار 

آورد و باز اساس این سازد  و از صورت هرج و مرج در مىاین عالقه را اختصاصى مى

علقه را یك امر شهوانى حیوانى ندانسته ، بلكه آن را اساسى عقالنى یعنى مساله توالد و 

 ...!«تناكحوا تناسلوا تكثروا » تربیت دانسته و رسول گرامى در بعضى از كلماتش فرموده:

 یعنى نكاح كنید و نسل پدید آورید و آمار خود را باال ببرید! 

 

 اسالم مردان را بر زنان استیال داده است! -بحث دوم 

 

اگر ما در نحوه جفت گیرى و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت كنیم  

خواهیم دید كه بین حیوانات نیز در مساله جفت گیرى ، مقدارى و نوعى و یا به عبارت 

كنیم كه گوئى فالن حیوان دیگر بوئى از استیالى نر بر ماده وجود دارد و كامال احساس مى

داند و به همین جهت است كه سلى ماده  و در نتیجه مالك ماده مىنر خود را مالك آلت تنا

ها بر سر یك نر به جان هم كنند ، ولى مادهبینیم نرها بر سر یك ماده با هم مشاجره مىمى

اى بینند كه نر به مادهافتند) مثال یك االغ و یا سگ و یا گوسفند و گاو ماده وقتى مىنمى

شود ، ولى نر این حیوانات وقتى ببیند كه نر ور نمىاده حملهدیگر پریده ، هرگز به آن م

 « كند!شود به آن نر حمله مىكند خشمگین مىماده را تعقیب مى

بینیم آن عملى كه در انسانها نامش خواستگارى است ، در حیوانها هم) كه و نیز مى

اى دیده ه حیوان مادهشود و هیچگادر هر نوعى به شكلى است،( از ناحیه حیوان نر انجام مى

نشده كه از نر خود خواستگارى كرده باشد و این نیست مگر به خاطر اینكه حیوانات با 

كنند كه در عمل جفت گیرى كه با فاعل و قابلى صورت درك غریزى خود ، درك مى

گیرد ، فاعل نر  و قابل) مفعول( ماده است و به همین جهت ماده ، خود را ناگزیر از مى

 داند . و خضوع مى تسلیم

شود كه نر مطیع در و این معنا غیر از آن معنائى است كه در نرها مشاهده مى

گردد) چون گفتگوى ما تنها در مورد عمل جفت گیرى و برترى هاى ماده مىمقابل خواسته

نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل بر آوردن حوائج ماده و تامین لذتهاى او ، 

مطیع ماده است!( و برگشت این اطاعت نر از ماده به مراعات جانب عشق و شهوت و نر 

بیشتر لذت بردن است) هر حیوان نرى از خریدن ناز ماده و بر آوردن حوائج او لذت 
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برد!( پس ریشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ریشه آن تفوق و مالكیت قوه مى

  . ندارند فحولت و نرى حیوان است و ربطى به هم

نرمى و پذیرش  و این معنا یعنى لزوم شدت و قدرتمندى براى جنس مرد و وجوب

شود ، تا ها یافت مىبراى جنس زن چیزى است كه اعتقاد به آن كم و بیش در تمامى امت

جائى كه در زبانهاى مختلف عالم راه یافته بطورى كه هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم 

گویند : نامند ، مثال مىشخص نرمخو و هر چیز تاثیر پذیر را زن مى ناپذیر را مرد  و هر

شمشیر من مرد است یعنى برنده است ، یا فالن گیاه نر و یا فالن مكان نر است  و ... و این 

هاى گوناگون فى الجمله جریان دارد ، هاى مختلف و امتامر در نوع انسان و در بین جامعه

  . ها متداول استیانش) با كم و زیاد اختالف( در امتتوان گفت جرهر چند كه مى

 و اما اسالم نیز این قانون فطرى را در تشریع قوانینش معتبر شمرده و فرموده:

 نسا(/34«)الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض!» 

 و با این فرمان خود ، بر زنان واجب كرد كه درخواست مرد را براى همخوابى

 اجابت نموده و خود را در اختیار او قرار دهند . 

 

 

  مساله تعدد زوجات -بحث سوم 
 

مساله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حیوانات ، مختلف است و خیلى روشن 

نیست زیرا در حیواناتى كه بینشان اجتماع خانوادگى بر قرار است ، همسر یكى است و یك 

یابد و این بدان جهت است كه نرها در تدبیر امور آشیانه و النه ماده به یك نر اختصاص مى

كنند و این همكارى براى نرها مجالى ها با ماده همكارى مىجهو نیز در پرورش دادن جو

هائى دیگر بپردازد ، البته گذارد كه به اداره یك ماده دیگر و النه دیگر و جوجهباقى نمى

ممكن هم هست از راه اهلى كردن و سرپرستى نمودن آنها ، وضعشان را تغییر داد یعنى 

كبوتر تامین نمود  و در نتیجه وضعشان در امر معاش آنها را مانند مرغ و خروس و 

 همسرى نیز تغییر یابد . 

هاى قدیم چون مصر و هند و فارس و و اما انسان از قدیم االیام و در بیشتر امت

بلكه روم و یونان نیز تعدد زوجات را سنت خود كرده بود  و چه بسا بعد از گرفتن یك 

آوردند تا مونس همسرشان باشند  در منزل مى همسر و براى اینكه او تنها نماند، مصاحبانى

شد كه با ده شد مثال یهودیان و اعراب گاه مىها به عدد معینى منتهى نمىو در بعضى امت

گویند : سلیمان پادشاه ، چند صد نفر كردند  و مىزن و یا بیست زن و یا بیشتر ازدواج مى

  . زن داشته است

اى است ، قبائل و خاندانهائى كه زندگیشان قبیلهو بیشتر این تعدد زوجات در میان 

افتد  و این بدان جهت است كه صاحب خانه حاجت نشینان اتفاق مىنشینان و كوهنظیر ده

شدیدى به نفرات و همكارى دیگران دارد و مقصودشان از این تعدد زوجات زیادتر شدن 
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زندگى آنان است بهتر و آسانتر ذكور است تا بوسیله آنان به امر دفاع كه از لوازم  اوالد

  . بپردازند

اى براى ریاست و آقائى بر دیگران باشد ، عالوه بر یك و از این گذشته وسیله

  . كردندگرفتند یك جمعیتى را نیز خویشاوند و حامى خود مىهمسرى كه مى

ل و اند كه : انگیزه و عامل در تعدد زوجات در قبائو اینكه بعضى از دانشمندان گفته

اهل دهات كثرت مشاغل است یعنى یكى باید بارها را حمل و نقل كند ، یك یا چند نفر به 

كار زراعت و آبیارى مشغول شوند ، كسانى نیز به كار شكار و افرادى به كار پخت و پز و 

افرادى دیگر به كار بافندگى بپردازند و ... این مطالب هر چند كه در جاى خود سخن 

اینكه اگر در صفات روحى این طایفه دقت كنیم ، خواهیم دید كه مساله درستى است اال 

كثرت مشاغل براى آنان در درجه دوم از اهمیت قرار داشته است و غرض اول در نظر 

گیرد كه ما ذكر كردیم ، همانطور كه قبائل و انسان بیابانى از تعدد زوجات به همان تعلق مى

اى است ن در بین قبائل نیز از فروعات همان انگیزهشیوع پسرخواندگى و بنوت و امثال آ

  . كه خاطرنشان ساختیم

عالوه بر این یك عامل اساسى دیگرى نیز در بین این طایفه براى متداول شدن تعدد 

زوجات بوده است و آن این است كه در بین آنان عدد زنان همیشه بیش از عدد مردان بوده 

كنند همواره جنگ و كشتار و و روش قبایل زندگى مىهائى كه به سیره است ، زیرا امت

شبیخون و ترور و غارت در بینشان رایج است و این خود عامل مؤثرى است براى زیاد 

شدن تعداد زنان از مردان و این زیادى زنان طورى است كه جز با تعدد زوجات نیاز 

 نظر دور داشت!(  شود) پس این نكته را هم نباید ازطبیعى آن جامعه بر آورده نمى

اسالم قانون ازدواج با یك زن را تشریع و با بیشتر از یك همسر ، یعنى تا چهار 

همسر را در صورت تمكن از رعایت عدالت در بین آنها ، تنفیذ نموده  و تمام محذورهائى 

 و فرموده:شود به بیانى كه خواهد آمد اصالح كرده را كه متوجه این تنفیذ مى

 بقره(/228!« )لذى علیهن بالمعروف و لهن مثل ا» 

 

 اشکال هائی بر قانون تعدد زوجات!

   

  اند:ها به این حكم یعنى جواز تعدد زوجات چند اشكال كردهبعضى
 

دار آورد زیرا باعث جریحهاین حكم آثار سوئى در اجتماع به بار مى:  اول اینكه

داده ، فوران عشق و عالقه به شوهر شود و آرزوهاى آنان را به باد شدن عواطف زنان مى

  . گرداندكند و حس حب او را مبدل به حس انتقام مىرا خمود و خاموش مى

  كند.پردازد و از تربیت فرزندان شانه خالى مىو در نتیجه ، دیگر به كار خانه نمى

آید و به مردان و در مقابل خطائى كه شوهر به او كرده ، در مقام تالفى بر مى

دهد و همین عمل باعث شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و بى زنا مىاجن
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 شود . گذرد كه جامعه به انحطاط كشیده مىگردد و چیزى نمىعرض و ... مى

 

كه از عمل طبیعت مشاهده  تعدد زوجات مخالف با وضعى است:  دوم اینكه

دهد كه همواره ها شده ، نشان مىتهائى كه در قرون متمادى از ام، چون آمارگیرىكنیممى

شود طبیعت براى عدد مرد و زن برابر بوده و یا مختصر اختالفى داشته است ، معلوم مى

یك مرد یك زن تهیه كرده ، پس اگر ما خالف این را تجویز كنیم بر خالف وضع طبیعت 

  . ایمرفتار كرده

 

شهوترانى تشویق نموده و تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در :  سوم اینكه

  . دهداین غریزه حیوانى) شهوت( را در جامعه گسترش مى

 

و در  آورداین قانون موقعیت اجتماعى زنان را در جامعه پائین مى:  و چهارم اینكه

كند و این خود یك ارزیابى جائرانه حقیقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش یك مرد مى

ذاق خود اسالم سازگار نیست ، چرا كه اسالم در قانون ارث و و ظالمانه است ، حتى با م

در مساله شهادت یك مرد را برابر دو زن قرار داده ، با این حساب باید ازدواج یك مرد را 

هر حال از عدالت  با دو زن تجویز كند ، نه بیشتر ، پس تجویز ازدواج با چهار زن به

 عدول كردن است ، آن هم بدون دلیل!

ار اشكال اعتراضاتى است كه مسیحیان و یا متمدنین طرفدار تساوى حقوق این چه

  اند:زن و مرد بر اسالم وارد كرده

 

را مكرر در مباحث گذشته دادیم و گفتیم كه اسالم زیر بناى  جواب از اشكال اول

زندگى بشر و بنیان جامعه انسانى را بر زندگى عقلى و فكرى بنا نهاده است ، نه زندگى 

اسى و عاطفى ، در نتیجه هدفى كه باید در اسالم دنبال شود رسیدن به صالح عقلى در احس

دارد و سنن اجتماعى است ، نه به صالح و شایستگى آنچه كه احساسات دوست مى

  . شودخواهد و عواطف به سویش كشیده مىمى

ابطال و این معنا به هیچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و 

حكم موهبتهاى الهى و غرایز طبیعى نیست ، زیرا در مباحث علم النفس مسلم شده است كه 

ها و صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر كمیت و كیفیت با اختالف تربیت

بینیم كه بسیارى از آداب در نظر شود همچنانكه به چشم خود مىعادات ، مختلف مى

  . وح و در نظر غربیها ناپسند و مذموم استها پسندیده و ممدشرقى

و به عكس آن بسیارى از رسوم و عادات وجود دارد كه در نظر غربیها پسندیده و 

شود كه دو امت در همه آداب و رسوم ها ناپسند است و هیچگاه یافت نمىدر نظر شرقى

 نظر واحدى داشته باشند ، باألخره در بعضى از آنها اختالف دارند . 

آورد كه هرگز از اعمالى نظیر تعدد اى بار مىتربیت دینى در اسالم زن را بگونهو 
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بیند خداى عز و جل او همینكه مىشود) دار نمىزوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه

شنود و وقتى مى  شودبه شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده پروردگارش مى

ت ، مقامات واالئى را نزد خداى تعالى در پى دارد به اشتیاق كه تحمل در برابر آتش غیر

  مترجم.(  گردد!رسیدن به آن درجات ، تحمل آن برایش گوارا مى

بله یك زن غربى كه از قرون متمادى تاكنون عادت كرده به اینكه تنها همسر 

حش شوهرش باشد و قرنها این معنا را در خود تلقین نموده ، یك عاطفه كاذب در رو

 كند . جایگیر شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت مى

دلیل بر این معنا این است كه زن غربى به خوبى اطالع دارد كه شوهرش با زنان 

اى كه امروز در میان زنان شود ، پس این عاطفهكند و هیچ ناراحت نمىهمسایگان زنا مى

  . اى است تلقینى و دروغینمتمدن پیدا شده ، عاطفه

و این ، نه تنها مرد غربى است كه هر زنى را دوست داشته باشد) چه بكر و چه 

كند ، بلكه زن غربى نیز با هر مردى كه دوست شوهر و چه شوهردار( زنا مىبیوه ، چه بى

كند  و از این باالتر اینكه زن و مرد غربى با محرم بدارد تماس غیر مشروع برقرار مى

ن ادعا كرد كه حتى یك انسان غربى از میان هزاران انسان را تواشوند و مىخود جمع مى

 نخواهى یافت كه از ننگ زنا بر حذر مانده باشد) چه مردش و چه زنش!(

شود و انسان غربى به این هم قانع نیست ، بلكه عمل زشت لواط را هم مرتكب مى

باشد و این رسوائى را شاید مردى یافت نشود و یا كمتر یافت شود كه از این ننگ سالم مانده 

بدانجا رساندند كه در چند سال قبل از پارلمان انگلیس خواستند تا عمل لواط را برایشان 

قانونى كند ، چون آنقدر شایع شده بود كه دیگر جلوگیریش ممكن نبود  و اما زنان و 

 ود . تر بتر و فجیعشوهر كه فحشاء در بینشان به مراتب زنندهمخصوصا دختران بكر و بى

ناموسى كه و جاى بسیار شگفت است كه چگونه زنان غربى از این همه بى

شود  و چگونه است دار نمىبینند متاسف نگشته ، دلها و عواطفشان جریحهشوهرانشان مى

یابند ناراحت كه احساسات و عواطف مردان از اینكه در شب زفاف همسرشان را بیوه مى

شود بلكه هر قدر همسرش گردد ؟ و نه تنها ناراحت نمىدار نمىنشده و عواطفشان جریحه

بیشتر زنا داده باشد و مردان بیشترى از او كام گرفته باشند ، او بیشتر مباهات و افتخار 

هاى زیادى دارد و شیفتگانش بر كند  و منطقش این است كه من همسرى دارم كه عاشقمى

ها و بلكه ، همسر من كسى است كه ده سر همخوابى با او با یكدیگر جنگ و ستیز دارند

 صدها دوست و آشنا دارد . 

ها از بین ولى اگر آن نكته كه خاطرنشان كردیم در نظر گرفته شود ، این شگفتى

، این اعمال  شودها مختلف مىعواطف و احساسات با اختالف تربیترود ، گفتیم مى

م در ارتكاب آن آزادى كامل دارند ، نامبرده از آنجا كه در سرزمین غرب تكرار شده و مرد

دلهایشان نسبت به آن خو گرفته است ، تا جائى كه عادتى معمولى و مالوف شده و در دلها 

ریشه دوانده ، به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل  و از مخالفت با آن جریحه 

 شود . دار مى
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در اداره خانه و بى رغبتى  و اما اینكه گفتند : تعدد زوجات باعث دلسردى زنان

شود و نیز اینكه گفتند : تعدد زوجات باعث شیوع زنا و خیانت آنان در تربیت اوالد مى

  . گردد ، درست نیست زیرا تجربه خالف آن را اثبات كرده استمى

در صدر اسالم حكم تعدد زوجات جارى شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ نیست 

زنان به كار كردن در خانه بى رغبت شدند و كارها معطل ماند و یا  كه ادعا كند در آن روز

 كنند . زنا در جامعه شیوع پیدا كرد ، بلكه تاریخ و مورخین خالف این را اثبات مى

كنند ، در جامعه اسالمى و عالوه بر اینكه زنانى كه بر سر زنان اول شوهر مى

با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم یا دانند هائى كه این عمل را جایز مىسایر جامعه

ها هستند و مردان آنها را از شوند  و این زنان ، زنان همین جامعهچهارم شوهر مى

اند آورند و یا از دنیائى غیر این دنیا به فریب نیاوردههاى دیگر و به عنوان برده نمىجامعه

كنند به خاطر عللى است كه در ىبینیم كه این زنان به چنین ازدواجى تمایل پیدا مو اگر مى

اجتماع حكم فرما است و همین دلیل روشن است بر اینكه طبیعت جنس زن امتناعى از تعدد 

اى هست از لوازم و شود ، بلكه اگر آزردگىزوجات ندارد و قلبشان از این عمل آزرده نمى

شوهرش  آورد ، زیرا همسر اول وقتى تنها همسرعوارضى است كه همسر اول پیش مى

ترسد قلب اش وارد شود ، زیرا كه مىدارد كه غیر او زنى دیگر به خانهباشد ، دوست نمى

شوهرش متمایل به او شود و یا او بر وى تفوق و ریاست پیدا كند و یا فرزندى كه از او پدید 

ها است كه موجب عدم رضایت آید با فرزندان وى ناسازگارى كند و امثال اینگونه ترسمى

 شود نه یك غریزه طبیعى . تالم روحى زن اول مىو 

  

که تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملى غیر طبیعى   جواب ازاشكال دوم

  . است ، جوابش این است كه این استدالل از چند جهت مخدوش و نادرست است

بندى جیرهامر ازدواج تنها متكى به مساله آمار نیست) تا كسى بگوید باید زن هم  -1

ماند! مترجم.( بلكه شود  و گرنه اگر مردى چهار زن بگیرد ، سه نفر مرد دیگر بى زن مى

در این میان عوامل و شرایط دیگرى وجود دارد كه یكى از آنها رشد فكرى است ، كه زنان 

شوند ، سن زنان مخصوصا در مناطق زودتر از مردان رشد یافته و آماده ازدواج پیدا مى

در حالى كه بسیارى از  كنندوقتى از نه سالگى بگذرد صالحیت ازدواج پیدا مى گرمسیر

رسند) و این معیار همان است مردان قبل از شانزده  سالگى به این رشد و این آمادگى نمى

  كه اسالم در مساله نكاح معتبر شمرده است.(

اى دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جارى و روش معمول در دختران كشوره

توان یافت كه تا سن قانونى )مثال شانزده سالگى( متمدن است كه كمتر دخترى را مى

  . بكارتش محفوظ مانده باشد

و این) زایل شدن بكارت( نیست مگر به خاطر اینكه طبیعت ، چند سال قبل از سن 

بكارت داده ، اش او را آماده نكاح كرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمىقانونى

  . خود را مفت از دست داده است
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و الزمه این خصوصیت این است كه اگر ما موالید و نوزادان شانزده سال قبل یك 

در نظر بگیریم ، سر سال شانزدهم  -با فرض اینكه دخترانش برابر پسران باشد  -كشور را 

باشند ، زدواج مىاز نوزادان پسر تنها یك سالش) یعنى سال اول از آن شانزده سال( آماده ا

در حالى كه از نوزادان دختر ، دختران هفت سال اول از آن شانزده سال به حد ازدواج 

اند ، یعنى نوزادان سال اول) از پسران( تا سال هفتم )از دختران( و اگر نوزادان رسیده

بیست و پنج سال قبل كشورى را در نظر بگیریم ، سر سال بیست و پنجم مرحله رشد بلوغ 

اند و ردان است  و نوزادان ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج شدهم

اگر در گرفتن نسبت حد وسط را معیار قرار دهیم براى هر یك پسر ، دو دختر آماده 

 ازدواجند و این نسبت را طبیعت پسر و دختر برقرار كرده است . 

بیانگر این معنا است كه زنان عمرشان  گذشته از آن آمارى كه از آن یاد كردند خود

از مردان بیشتر است  و الزمه آن این است كه در سال مرگ همین پسران و دخترانى كه 

اى پیر زن وجود داشته باشد كه در برابر آنها پیرمردانى وجود نداشته فرض كردیم عده

شنبه یازدهم دى باشند) مؤید این معنا آمارى است كه روزنامه اطالعات تهران مورخه سه

اش این ماه هزار و سیصد و سى و پنج شمسى از سازمان آمار فرانسه نقل كرده( و خالصه

است كه : بر حسب آمارگیرى این نتیجه به دست آمده است كه در فرانسه در برابر هر صد 

شود و با این حال روز به روز آمار زنان از نفر مولود دختر صد و پنج پسر متولد مى

شود و از چهل میلیون نفوس فرانسه كه باید بیش از بیست میلیونش مرد ن بیشتر مىمردا

باشد ، عدد زنان یك میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان بیشتر است و 

علت این امر این است كه پسران و مردان مقاومتشان در برابر بیماریها كمتر از دختران و 

 زنان است . 

سالگى ، پسران پنج درصد بیش از دختران  19هت از والدت تا سن و به همین ج

  . میرندمى

كند به گرفتن آمار در ناحیه نقص و این آمار را از سن آنگاه این مؤسسه شروع مى

 - 60گیرد كه در سن سالگى و نتیجه مى 65 - 60كند تا سن سالگى شروع مى 30 - 25

هزار زن بیش از هفتصد و پنجاه هزار نفر مرد  سالگى در برابر یك میلیون و پانصد 65

  . ماندباقى نمى

از این هم كه بگذریم خاصیت تولید نسل و یا به عبارت دیگر دستگاه تناسلى مرد 

عمرش بیشتر از دستگاه تناسلى زن است ، زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگى یائسه 

ر حالى كه دستگاه تناسلى مرد سالها دهد ، دشوند و دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمىمى

باشد و چه بسا مردان كه قابلیت تولیدشان تا آخر بعد از پنجاه سالگى قادر به تولید نسل مى

ماند ، در نتیجه عمر مردان از نظر صالحیت عمر طبیعى كه صد سالگى است باقى مى

 ل سال است . شود ، دو برابر عمر زنان یعنى چهتولید ، كه تقریبا هشتاد سال مى

و اگر ما این وجه را با وجه قبلى روى هم در نظر بگیریم ، این نتیجه به دست 

آید كه طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یك زن فراتر رود و بیش از مى
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یكى داشته باشد و این معقول نیست كه طبیعت ، نیروى تولید را به مردان بدهد و در عین 

 پذیرد . انرا از تولید منع كند ، زیرا سنت جارى در علل و اسباب این معنا را نمىحال آن

سازد ، یعنى جنگها و نزاعها و عالوه بر اینكه حوادثى كه افراد جامعه را نابود مى

كند تا زنان را ، به طورى كه نابود شوندگان از مردان جنایات ، مردان را بیشتر تهدید مى

ترین ابودشوندگان از زنان نیست ، قبال هم تذكر دادیم كه همین معنا قوىقابل مقایسه با ن

عامل براى شیوع تعدد زوجات در قبائل است و بنا بر این زنانى كه به حكم مطلب باال ، 

اى جز این ندارند كه یا تعدد زوجات را بپذیرند و یا تن به دهند ، چارهشوهر را از دست مى

میرد و باطل ، چون با مرگ شوهران غریزه جنسى آنان نمىزنا و یا محرومیت دهند 

 شود . نمى

كند ، جریانى است كه چند ماه قبل از و از جمله مطالبى كه این حقیقت را تایید مى

شوهر نگرانى خود نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود كه جمعیت زنان بى

لت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براى عالج این را از نداشتن شوهر طى شكایتى به دو

درد مساله تعدد زوجات در اسالم را قانونى ساخته ، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد 

كه خواستند زن بگیرند ، چیزى كه هست حكومت خواسته آن زنان را بر آورده نكرد ، زیرا 

 كلیسا او را از این كار بازداشت . 

اضى شد زنا و فساد نسل شایع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات آرى كلیسا ر

  . اسالم در آلمان رسمیت پیدا كند

استدالل به اینكه طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوى عدد زنان قرار داده ، با  -2

هائى كه داشت زمانى استدالل درستى است كه تمامى مردان چهار زن صرفنظر از خدشه

بگیرند و یا حداقل بیش از یك زن اختیار كنند ، در حالى كه چنین نبوده و بعد از این نیز 

ینكه طبیعت چنین موقعیتى را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا چنین نخواهد شد ، براى ا

اسالم نیز كه همه ، شود بیش از یك زن داشتن جز براى بعضى از مردان فراهم نمى

اشتن را بر همه مردان واجب دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن د

دانسته) نه واجب( آن هم در صورتى ، بلكه تنها براى كسانى كه توانائى دارند، جایز نكرده

 كه بتوانند بین دو زن و بیشتر به عدالت رفتار كنند . 

ترین دلیل بر اینكه الزمه این تشریع ، حرج و فساد نیست ، عمل و یكى از روشن

مسلمانان به این تشریع و سیره آنان بر این سنت است و همچنین غیر مسلمانان اقوامى كه 

، كسدانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نایابى زن نیست بلكه به عاین عمل را جایز مى

اند ، باعث شده هزاران زن از كه آن را تحریم كرده ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامى

  . شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اكتفا كنند

صورتى درست بوده و  هائى كه داشت دراستدالل نامبرده ، صرفنظر از خدشه -3

بر حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم نامبرده) تعدد زوجات( اصالح نشده و با قیودى كه 

  . محذورهاى توهم شده را اصالح كند ، مقید و تعدیل نشود

خواهند زنانى متعدد داشته باشند ولى اسالم همین كار را كرده  و بر مردانى كه مى
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نان رعایت عدالت را بكنند و بستر زناشوئى را بین آنان شرط كرده كه در معاشرت با آ

  . بالسویه تقسیم كنند

و نیز واجب كرده كه نفقه آنان و اوالدشان را بدهند و معلوم است كه رعایت عدالت 

در انفاق و پرداخت هزینه زندگى چهار زن و اوالد آنها و نیز رعایت مساوات در معاشرت 

شود .  این كار براى عمومى دان فهمیده و ثروتمند فراهم نمىبا آنان جز براى بعضى از مر

  . مردم فراهم و میسور نیست

عالوه بر این ، در این میان راههاى دینى و مشروع دیگرى است كه با به كار بستن 

  . تواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن دیگرى نگیرد و تنها به او اكتفا كندآن ، زن مى

گفت : تجویز تعدد زوجات ، مردان را به شهوت رانى : كه مى اشكال سوم جواب

ترغیب نمودن و همچنین نیروى شهوت را در جامعه تقویت كردن است ، در پاسخ این 

اشكال باید گفت كه : صاحب این اشكال اطالع و تدبرى در تربیت اسالمى و مقاصدى كه 

ینى نسبت به زنان در جامعه اسالمى داند كه تربیت دكند ندارد و نمىاین شریعت دنبال مى

آورد ، و زنان را پسند ، این است كه زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار مى -دین 

شود) بر خالف كند كه خود به خود شهوت در آنان كمتر از مردان مىطورى تربیت مى

  آنچه مشهور شده كه شهوت نكاح در زن بیشتر و زیادتر از مرد است!(

كنند به اینكه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خود آرائى است و و استدالل مى

وجود این طبیعت در زن دلیل بر آن است كه شهوت او زیادتر از مرد است و ادعاى ما 

آنقدر روشن است كه مردان مسلمانى كه با زنان متدین و تربیت شده در دامن پدر و مادر 

، كمترین تردیدى در آن ندارند ، پس روى هم رفته ، شهوت جنسى اند دین دار ازدواج كرده

 مردان معادل است با شهوتى كه در یك زن ، بلكه دو زن و سه زن وجود دارد . 

از سوى دیگر دین اسالم بر این معنا عنایت دارد كه حداقل و واجب از مقتضیات 

نماند و به همین جهت این  طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد و احدى از این حداقل ، محروم

معنا را مورد نظر قرار داده كه شهوت هیچ مردى در هیچ زمانى در بدن محصور نشود و 

 وادارش نكند به اینكه به تعدى و فجور و فحشا آلوده گردد . 

و اگر مرد به داشتن یك زن محكوم باشد ، در ایامى كه زن عذر دارد ، یعنى نزدیك 

شرتش كه ایام عادت و بعضى از ایام حمل و وضع حمل و ایام به یك ثلث از اوقات معا

شود ، چون ما در مباحث گذشته این كتاب رضاعش و امثال آن است او ناگزیر از فجور مى

مطلبى را مكرر خاطرنشان كردیم كه الزمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزى 

  .است

را بر اساس زندگى عقل و تفكر  و آن مطلب این بود كه گفتیم اسالم اجتماع بشرى

نهاده ، نه بر اساس زندگى احساسى و بنا بر این باقى ماندن مرد بر حالت احساس حالتى  بنا

كشاند ، نظیر حالت عزب بودن ها و خاطرات زشت مىبندوبارى در خواستهكه او را به بى

  . كندهدید مىو امثال آن ، از نظر اسالم از بزرگترین خطرهائى است كه انسان را ت

ترین مقاصد و هدفها در نظر شارع اسالم زیاد شدن و از سوى دیگر یكى از مهم
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  . نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان است

آرى جامعه مسلمانان كه آباد شدن زمین به دست او ، آبادى صالحى و آبادى 

  . زندمخصوصى است كه ریشه شرك و فساد را مى

و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است كه شارع  پس این جهات

اسالم حكم جواز تعدد زوجات را تشریع كند ، نه ترویج امر شهوترانى و ترغیب مردم به 

اینكه در شهوات غرق شوند و اگر اشكال كنندگان به اسالم در خصوص تشریع این حكم 

كردند و جا داشت این نیان تمدن غرب مىداشتند لبه تیز حمالت خود را متوجه باانصاف مى

تمدن را به ترویج فحشا و ترغیب مردان به شهوترانى متهم سازند ، نه اسالم را كه اجتماع 

  . را بر پایه سعادت دینى قرار داده است

بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست كه شدت حرص مرد را شكسته و تسكین 

گردد و دهد ، چون به قول معروف : هر آن كس كه از چیزى منع شود به آن حریص مىمى

چنین كسى همى جز این ندارد كه پرده منع را پاره و دیوار حبس را بشكند و خود را به 

 د . اند برسانآنچه از آن محرومش كرده

گیرى از زنان چنین وضعى دارند ، اگر قانون ، و مردان نیز در مورد تمتع و كام

شود ، ولى اگر قانون به او اجازه گرفتن تر مىاو را از غیر همسر اولش منع كند ، حریص

همسر دوم و سوم را بدهد ، هر چند بیش از یك همسر نداشته باشد ، عطش حرصش فرو 

تواند كند كه براى گرفتن همسر دیگر راه باز است و كسى نمىمى نشیند و با خود فكرمى

كنم) و اگر در مرا جلوگیرى كند ، اگر روزى خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده مى

تنگنا ندید ، مساله را سبك و سنگین نموده ، اگر دید گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از 

 گیرد! مترجم.( گیرد و اگر صرفه نداشت نمىمىنظر اداره دو خانه صرفه دارد ، 

و همین باز بودن راه ، بهانه او را از ارتكاب زنا و هتك ناموس محترم مردم ، از 

  . گیرددستش مى

اند : در ها بعضى از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفتهدر میان غربى

ى نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات اشاعه زنا و فحشا بین ملتهاى مسیحى مذهب ، هیچ عامل

  . بوسیله كلیسا نبوده است

ترجمه « عذر به پیشگاه محمد و قرآن،» مسترجان دیون پورت انگلیسى در كتاب 

 فاضل دانشمند آقاى سعیدى، این انصاف را به خرج داده است . 

 

رد ! آو: كه تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائین مى اشكال چهارم جواب

باید گفت كه هرگز چنین نیست ، همانطور كه در مباحث گذشته) یعنى در بحث علمى 

پیرامون حقوق زن در اسالم داشتیم،( اثبات كردیم كه زنان در هیچ سنتى از سنتهاى دینى و 

اند و هیچ سنتى از یا دنیوى نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسالم مورد احترام قرار نگرفته

جدید حقوق آنان را همچون اسالم مراعات ننموده است ، براى بیشتر روشن سنن قدیم و 

 شدن این مساله ، مطالب مشروحى بیان خواهیم نمود . 
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جواز تعدد زوجات براى مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بین بردن  

آنها  موقعیت اجتماعى و حقوق او نیست ، بلكه بخاطر مصالحى است كه بیان بعضى از

  . گذشت

بسیارى از نویسندگان و دانشمندان غربى ) اعم از دانشمندان مرد و زن( به نیكى و 

حسن این قانون اسالمى اعتراف نموده  و به مفاسدى كه از ناحیه تحریم تعدد زوجات 

تواند به مظان این مى اند ، خواننده عزیزها شده است اعتراف كردهگریبانگیر جامعه

  . اجعه نمایدها مرنوشته

ترین و محكمترین دلیلى كه مخالفین غربى به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن قوى

اند ، همان گرفتاریها و اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و تابش دادهتمسك كرده

شود هاى مسلمانانى كه دو زن و یا چند زن هست مشاهده مىمصیبتهائى است كه در خانه

ها همیشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یكدیگر است و اهل آن خانه) اعم ین خانهكه ا

شوند تا روزى كه وارد از زن و مرد( از روزى كه زن دوم ، سوم و ... وارد خانه مرد مى

بینند ، تا جائى كه خود مسلمانان این حسد گردند روى سعادت و خوشى را نمىخانه قبر مى

 اند . هووها نامیدهرا به نام مرض 

در چنین زمانى است كه تمامى عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطرى و طبیعى 

زنان ، مانند : مهر و محبت ، نر مخوئى ، رقت ، رأفت ، شفقت ، خیرخواهى ، حفظ غیب 

، وفا ، مودت ، رحمت ، اخالص و ... نسبت به شوهر و فرزندانى كه شوهر از همسر 

یز عالقه به خانه و همه متعلقات آن كه از صفات غریزى زن است برگشته قبلیش داشته  و ن

دهد و در نتیجه خانه را كه باید جاى سكونت و استراحت و جاى خود را به ضد خودش مى

آدمى و محل برطرف كردن خستگى تن و تالمات روحى و جسمى انسان باشد و هر مردى 

آید ورت گود زورخانه و معركه قتال در مىشود به صاش دچار آنها مىدر زندگى روزمره

اى كه در آن نه براى جان كسى احترامى هست و نه براى عرضش و نه آبرویش و ، معركه

 نه مالش  و خالصه هیچ كس از كس دیگر در امان نیست . 

اى صفاى زندگى مبدل به كدورت گشته و لذت و معلوم است كه در چنین خانه

ند و جاى خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت و كزندگى از آنجا كوچ مى

ها هاى دیگر خانهاى نیز با بچههاى چنین خانهدهد و بچهسخن چینى و رقابت و نیرنگ مى

فرق داشته و دائما در حال اختالف و مشاجره هستند و چه بسا كه كارد مرد به استخوانش 

ها در ن در صدد نابود كردن شوهر ، و بچهرسیده و همسر خود را به قتل برساند و یا ز

مقام كشتن یكدیگر و یا در صدد كشتن پدر بر آیند و پیوند خویشاوندى و قرابت و برادرى 

  . جاى خود را به انتقام و خونخواهى بدهد

الحب یتوارث و » كه: وسلّموآلهعلیههللاو معلوم است كه) به فرموده رسول خدا صلى

گردد، مترجم،( شمنى نسل اول خانوداه به نسلهاى بعدى نیز منتقل مىد« البغض یتوارث!

 باشد ادامه یابدخونریزى و نابودى نسل  و فساد خانه در نسلهاى مردى كه داراى دو زن مى

.  
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از تمام اینها كه بگذریم ، آثار سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنى به جامعه 

ساد اخالق و قساوت و ظلم و بغى و فحشا و سلب امنیت و نیز راه یافته و باعث شقاوت و ف

 گردد . اعتماد مى

و مخصوصا كه اگر جواز طالق را هم بر این قانون) جواز تعدد زوجات( اضافه 

شود كه این دو حكم) جواز تعدد زوجات و طالق( كار مردان جامعه كنیم بخوبى روشن مى

كه را خواست بگیرد و هر یك از همسرانش را كشاند ، وقتى مرد بتواند هر را به كجا مى

آید ، چنین مردى جز پیروى پرست بار مىخواست طالق دهد ، خود بخود ذوقى و شهوت

از شهواتش و اطفاى آتش حرصش و گرفتن این زن و رها كردن آن زن ، عزت دادن به 

ن و بدبخت این و خوار ساختن آن ، هیچ كارى و هیچ همى ندارد و این وضع جز تباه كرد

ساختن نیمى از مردم جامعه) یعنى زنان( اثر دیگرى ندارد ، عالوه بر اینكه با تباهى آن 

 شوند . نصف)زنان( نصف دیگر) مردان( نیز تباه مى

، انصافا سخن درستى  انداین بود حاصل سخنان مخالفین كه به خورد جامعه داده

اسالم و تشریع اسالم وارد نیست ، بلكه است و ما قبول داریم  و لیكن هیچیك از آنها بر 

  . اش متوجه مسلمانان استهمه

اى را نشان دهند كه در آن دوره مسلمانان به آرى ، اگر مخالفین ، عصر و دوره

حقیقت احكام دین و تعالیم آن عمل كرده باشند و در آن دوره نیز این آثار سوء بر مساله تعدد 

توانند ادعا كنند كه آثار سوء نامبرده ، از شد ، آنگاه مىزوجات و جواز طالق مترتب شده با

ناحیه جواز تعدد زوجات و طالق است ، ولى با كمال تاسف مسلمانان قرنها است كه 

حكومت اسالمى ندارند و آنان كه سردمداران مسلمانان بودند ، صالح نبودند ، تا مسلمانان 

تربیت كنند ، بلكه خود آن سردمداران در  را بر طبق تربیت اسالمى و با تعالیم عالیه آن

پرده درى و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگامتر از مردم بودند و واضح است كه 

 مردم تابع مرام پادشاهان خویشند . 

و اگر ما بخواهیم در اینجا به نقل قسمتى از سرگذشت فرمانروایان و جریاناتى كه 

هائى كه پادشاهان كشورهاى اسالمى به بار آوردند از در دربار آنان جارى بوده و رسوائی

روز مبدل شدن حكومت دینى به سلطنت و شاهنشاهى بپردازیم ، باید در همین جا كتابى 

  جداگانه در بین كتاب تفسیر خود بنویسیم!

و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هست به مسلمانان وارد است كه اجتماع خانوادگى   

اند كه تامین كننده سعادت زندگیشان نیست و سیاستى را اى ترتیب دادهخویش را به گونه

توانند آن را پیاده سازند و در پیاده كردنش از صراط مستقیم منحرف كنند كه نمىاتخاذ مى

ین آثار سوء به گردن مردان است ، نه زنان و فرزندان ، هر چند كه هر نشوند ، تازه گناه ا

ها و خانمان براندازیها كسى مسؤول گناه خویش است ، ولى ریشه تمام این مفاسد و بدبختى

و ... روش و مرام اینگونه مردان است كه سعادت خود و همسر و اوالد خود را و صفاى 

 كنند . نادانى خود مى جو جامعه خویش را فداى شهوترانى و

و اما اسالم) همانطور كه در سابق بیان كردیم،( قانون تعدد زوجات را بدون قید و 
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بند تشریع نكرده  و اصال آن را بر همه مردان واجب و الزم ننموده ، بلكه به طبیعت و حال 

ض افراد توجه فرموده ، و همچنین عوارضى را كه ممكن است احیانا براى افرادى عار

شود در نظر گرفته  و به بیانى كه گذشت صالحیت قطعى را شرط نموده و مفاسد و 

محذورهائى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنین موقعیتى است كه آن 

 .  را جایز دانسته ، تا مصالح مجتمع اسالمى انسانها تامین شود

از مفاسد شنیع نامبرده پیش  و حكم جواز را مقید به صورتى كرده است كه هیچیك

تواند بین چند نیاید و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمینان داشته باشد به اینكه مى

  . همسر به عدالت رفتار كند

اى تعالى چنین توفیقى به او كه چنین اطمینانى از خود دارد و خد پس تنها كسى

  . شته باشدتواند بیش از یك زن دا، از نظر دین اسالم مىداده

اند كه،( و اما آن مردانى كه) اشكال كنندگان وضعشان را با آب و تاب نقل كرده

هیچ عنایتى به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هیچ 

اى كه براى شهوترانى مردان خلق چیزى برایشان محترم نیست و زن برایشان جز وسیله

، آنها ارتباطى با اسالم ندارند و اسالم هم به هیچ وجه اعمالشان را  اند مفهومى نداردشده

امضا ننموده و از نظر اسالم اصال زن گرفتن براى آنان با وجود این وضعى كه دارند جایز 

توانند اختیار نیست و اگر واجد شرایط باشند و زن را یك حیوان نپندارند ، تنها یك زن مى

 كنند . 

ر اصل اشكال بین دو جهت كه از نظر اسالم از هم جدا نیستند عالوه بر اینكه د

  . یعنى جهت تشریع و جهت والیت خلط شده است

: در نظر دانشمندان امروز معیار در داورى اینكه چه قانونى از  توضیح اینكه

هاى جاریه صحیح و چه قانون و سنتى فاسد است ، قوانین موضوعه و چه سنتى از سنت

آن قانون است كه اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه ، آثارش مورد پسند واقع  آثار و نتایج

گویند این قانون دانند  و اگر نتایج خوبى به بار نیاورد ، مىشد آن قانون را قانونى خوب مى

دانند ، خوب نیست ، خالصه اینكه معیار خوبى و بدى قانون را پسند و عدم پسند مردم مى

 طحى كه باشند و هر دركى و میلى كه داشته باشند مهم نیست . حال مردم در هر س

شود كنم كه این دانشمندان غفلت ورزیده باشند از اینكه : چه بسا مىو من گمان نمى

اى داراى بعضى سنن و عادات و عوارضى باشد كه با حكم مورد بحث نسازد و كه جامعه

آن حكم یا آن سنت نباشد ، تا مسیر خود  اینكه باید مجتمع را مجهز كرد به روشى كه منافى

ماند ، خیر یا شر ، انجامد و چه اثرى از كار او بجا مىرا بداند و بفهمد كه كارش به كجا مى

 نفع یا ضرر ؟ . 

چیزى كه هست این دانشمندان در قوانین ، تنها خواست و تقاضاى جامعه را معیار 

شود ، و ظاهر اندیشه جامعه ناشى مى دهند، یعنى تقاضائى كه از وضع حاضرقرار مى

خواهد باشد و هر خواهد باشد و آن تفكر و اندیشه هر چه مىحال آن وضع هر چه مى

  . خواهد داشته باشداستدعا و تقاضا كه مى
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در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونى است و بقیه قوانین غیر 

  «ت باشد!صالح است) هر چند مطابق عقل و فطر

بینند كه در وادى گمراهى سرگردان و به همین جهت است كه وقتى مسلمانان را مى

بارد ، آنچه فساد در پرتگاه هالكت واقعند و فساد از سراسر زندگى مادى و معنویشان مى

دهند ، اگر دروغ و خیانت و بد دهنى و بینند به اسالم ، یعنى دین مسلمانان نسبت مىمى

ها و اختالل و هرج و مرج در ن حقوق یكدیگر و گسترش ظلم و فساد خانوادهپایمال كرد

دهند و كنند ، آنها را به قوانین دینى دایر در بین ایشان نسبت مىجامعه را مشاهده مى

هاى اجتماعى است كه) با پندارند كه جریان سنت اسالم و تاثیرات آن مانند سایر سنتمى

متراكم كردن احساسات در بین ز ، شستشو دادن مغز و ( تبلیغات و یا به اصطالح رو

 شود. ، بر آنها تحمیل مىمردم

گیرند كه : اسالم باعث به وجود آمدن از این پندار خود نتیجه مى در نتیجه

ها و فسادها از اى است كه در بین مسلمانان رواج یافته و تمامى این ظلمهاى اجتماعىمفسده

! و حال آنكه بدترین ظلمها و نارواترین جنایتها در بینشان رایج گیرد اسالم سرچشمه مى

  . بوده است

همه شكارها در جوف پوستین  -كل الصید فى جوف الفراء » و به قول معروف:

گویند : اگر اسالم دین واقعى بود و اگر و همچنین نتیجه این پندار غلط است كه مى« است!

ح و سعادت مردم بود ، در خود مردم اثرى سعادت احكام و قوانین آن خوب و متضمن صال

  . گذاشت نه اینكه و بال مردم بشودبخش مى

این سخن ، سخن درستى نیست ، چرا كه این دانشمندان بین طبیعت حكم صالح و 

اند ، اسالم كه خم رنگرزى نیست مصلح ، و همچنین حكم بین مردم فاسد و مفسد خلط كرده

تقادى و اخالقى است  و قوانینى است عملى كه هر سه قسمت آن ، اسالم مجموع معارف اع

گذارد كه مجموعش عملى با یكدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتى اثر مى

شود و اما اگر كسى معارف اعتقادى و اخالقى آن را به دست آورده و در مرحله عمل 

شود ونها كه وقتى یك جزء آن فاسد مىكوتاهى كند ، البته اثرى نخواهد داشت ، نظیر معج

گذارد ، و نیز وقتى اثر مطلوب را كند و اثرى مخالف به جاى مىاش را فاسد مىهمه

بخشد كه بدن بیمار براى ورود معجون و عمل كردنش آماده باشد كه اگر انسانى كه آن مى

چه بسا نتیجه و گردد و كند شرایط مصرف را رعایت نكند ، اثر آن خنثى مىرا مصرف مى

 گیرد . اثرى بر خالف آنچه را كه توقع داشت مى

ها و رذائل گیرم كه سنت اسالمى نیروى اصالح مردم و از بین بردن سستى

عمومى را به خاطر ضعف مبانى قانونیش نداشته باشد ، سنت دموكراتیك چرا این نیرو را 

آن اثرى را كه در بالد اروپا داشت  نشین ،نداشته و در بلوك شرق دنیا یعنى در بالد اسالم

ندارد ؟ خوب بود سنت دموكراتیك بعد از ناتوانى اسالم ، بتواند ما را اصالح كند ؟ و چه 

كنیم رویم و هر چه زیادتر براى پیشرفت تالش مىشده است بر ما كه هر چه بیشتر جلو مى

و اخالق رذیله در این  گردیم ، كسى شك ندارد در اینكه اعمال زشتبیشتر به عقب بر مى
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دارتر شده ، با اینكه نزدیك به نیم عصر كه روزگار به اصطالح تمدن ! است در ما ریشه

بندوبار بیش نیستیم ، نه ایم ، در حالى كه حیوانى بىقرن است كه خود را روشنفكر پنداشته

  اى از عدالت اجتماعى داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است .بهره

محتوا از معارف عالى و عمومى و باالخره از هر سعادت اجتماعى جز الفاظى بى

اى نداریم ، تنها الفاظى از این حقوق بر سر زبانهایمان رد و بدل و دل خوش كن بهره

 شود . مى

توانید براى این جواب نقضى كه ما بر شما وارد كردیم پاسخى بدهید ؟ نه ، و آیا مى

توانید عذر بیاورید كه در پاسخ ما بگوئید : به این جهت نظام نمىهرگز ، و جز این 

دموكراتیك نتوانسته است شما را اصالح كند كه شما به دستورات نظام دموكراتیك عمل 

نكردید ، تا آثار خوبى در شما به جاى بگذارد و اگر این جواب شما درست است ، چرا در 

  . مورد مكتب اسالم درست نباشد ؟

از این نیز بگذریم و فرض كنیم كه) العیاذ باهلل!( اسالم به خاطر سستى بنیادش 

نتوانسته در دلهاى مردم راه یافته و در اعماق جامعه بطور كامل نفوذ كند و در نتیجه 

حكومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است به حیات خود در اجتماع اسالمى ادامه دهد 

كند ، به ناچار متروك و مهجور شده ، ولى چرا روش دموكراتیك  و موجودیت خود را حفظ

كه قبل از جنگ جهانى دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود ، بعد از جنگ نامبرده از 

روسیه رانده شد و روش بلشویكى جایش را اشغال كرد ؟! و به فرض هم كه براى این رانده 

، عذرى بتراشند ؟ چرا مرام دموكراتیك  شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشى دیگر

در ممالك چین ، لتونى ، استونى ، لیتوانى ، رومانى ، مجارستان، یوگسالوى و كشورهائى 

كرد و عمیقا در دیگر به كمونیستى تبدیل شد ؟ و نیز چرا با اینكه سایر كشورها را تهدید مى

 ؟ . آنها نیز ریشه كرده بود ، ناگهان اینگونه از میان رفت 

و چرا همین كمونیستى نیز بعد از آنكه نزدیك به چهل سال از عمرش گذشته و 

كرد و دائما مبلغین آن و سردمدارانش به آن تقریبا بر نیمى از جمعیت دنیا حكومت مى

داشتند كه : نظام كمونیستى تنها گفتند و اظهار مىكردند و از فضیلت آن مىافتخار مى

د و استثمار دموكراسى آلوده نشده و كشورهائى را كه نظام نظامى است كه به استبدا

كردند ، اما ناگهان همان مبلغین و كمونیستى بر آن حاكم بود بهشت موعود معرفى مى

سردمداران كمونیست دو سال قبل رهبر بى نظیر این رژیم یعنى استالین را به باد سرزنش 

اله) سى سال حكومت استالین( حكومت س 30و تقبیح گرفتند و اظهار نمودند كه : حكومت 

 گیرى به نام كمونیست بود . زور و استبداد و برده

و به ناچار در این مدت حكومت او تاثیر عظیمى در وضع قوانین و اجراى آن و 

سایر متعلقاتش داشت و تمامى این انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحیه استثمارگر و 

كشت و هزاران بدون هیچ معیار و مالكى هزاران نفر را مى كشى و حكومت فردى كهبرده

ساخت و داشت ، اقوامى را سعادتمند و اقوامى دیگر را بدبخت مىنفر دیگر را زنده نگه مى

داند كه بعد از سردمداران فعلى چه كسانى بر سر كار آیند و چه گرفت و خدا مىنشات نمى
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 بر سر مردم بیچاره بیاورند ! 

سنن و آدابى كه) اعم از درست و نادرست( در جامعه رواج داشته و  چه بسیار

سپس به جهت عوامل مختلف) كه مهمترینش خیانت سردمداران و سست اراده بودن پیروان 

باشد،( از آن جامعه رخت بر بسته است و كسى كه به كتابهاى تاریخ مراجعه كند به آن مى

  . كنداین مطلب بر خورد مى

انستم كه) در نظر دانشمندان غربى( چه فرقى است بین اسالم از آن داى كاش مى

ها كه تغییر و تبدیل یافته است و چگونه است جهت كه سنتى است اجتماعى و بین این سنت

پذیرند ، راستى پذیرند اما همان عذر را از اسالم نمىكه این عذر را در سنتهاى مذكور مى

آرى باید گفت كه امروز كلمه حق در میان قدرت هول علت این یك بام و دو هوا چیست ؟ 

انگیز غربیان و جهالت و تقلید كورانه و به عبارت دیگر مرعوب شدن شرقیان از آن قدرت 

، واقع شده پس نه آسمانى است كه بر او سایه افكند و نه زمینى كه او را به پشت خویش 

خاطر اینكه علم و صنعتش او را  نشاند) غربى حاضر نیست حقانیت اسالم را بپذیرد ، به

تواند آن را بپذیرد ، به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مغرور ساخته است ، شرقى نیز نمى

 مرعوب شده است. مترجم.(

و به هر حال آنچه را كه الزم است از بیانات مفصل قبلى ما متذكر شد ، این است 

ماندن و از بین رفتن یك سنت در میان كه تاثیر گذاشتن و تاثیر نگذاشتن و همچنین باقى 

مردم چندان ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندارد تا از این مطلب بر حقانیت یك 

سنت استدالل كنیم و بگوئیم كه چون این سنت در بین مردم باقیمانده پس حق است و 

ده است ، پس اثر شاینكه چون فالن سنت در جامعه متروك و بى همچنین استدالل كنیم به

  . باطل است ، بلكه علل و اسبابى دیگر در این باره اثر دارند

ها كه در تمامى دورانها ، در بین مردم دایر بوده و بینیم هر سنتى از سنتو لذا مى

ماند ، روزى در بین مردم بخشد و روزى دیگر عقیم مىهست ، یك روز اثر خود را مى

كند ، به خاطر عواملى مختلف از میان آن مردم كوچ مىباقى است و روزگارى دیگر به 

گرداند ، یك فرموده قرآن كریم : خداى تعالى روزگار را در بین مردم دست به دست مى

روز به كام مردمى و به ناكامى مردمى دیگر  و روز دیگر به ناكامى دسته اول و به كام 

مان چه كسانند ، تا همانها را گواه بر چرخاند ، تا معلوم كند كه افراد با ایدوم مى دسته

  . سایرین قرار دهد

و سخن كوتاه اینكه قوانین اسالمى و احكامى كه در آن هست بر حسب مبنا و 

مشرب با سایر قوانین اجتماعى كه در بین مردم دایر است تفاوت دارد  و آن تفاوت این 

یها كه در مصالح بشر پدید هاى بشرى به اختالف اعصار و دگرگوناست كه قوانین و سنت

  . شودآید ، دگرگون مىمى

و لیكن قوانین اسالمى به خاطر اینكه مبنایش مصالح و مفاسد واقعى است ، اختالف 

پذیرد ، نه واجبش و نه حرامش ، نه مستحبش و نه مكروهش ، و نه و دگرگونگى نمى

تواند انجام بدهد و یا مىمباحش ، چیزى كه هست اینكه : كارهائى را در اجتماع یك فرد 
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تواند نكند ، بر زمامدار تواند بكند و مىخواهد مىترك نماید و هر گونه تصرفى را كه مى

و اگر حرام است  -وا دارد   -اگر واجب است  -جامعه اسالمى است كه مردم را به آن عمل 

مامدار نیروى از آن نهى كند و ...  گویا جامعه اسالمى یك تن واحد است و والى و ز -

 فكرى و اداره كننده او است . 

تواند مردم را از بنا بر این اگر جامعه اسالمى داراى زمامدار و والى باشد ، مى  

آن كارهاى زشتى كه در زیر  ظلمهائى كه شما در جواز تعدد زوجات شمردید نهى كند و از

جواز تعدد زوجات به حال  دهند جلوگیرى نماید و حكم الهى بهپوشش تعدد زوجات انجام مى

  . خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید

آرى حكم جواز تعدد زوجات یك تصمیم و حكمى است دائمى كه به منظور تامین 

مصالح عمومى تشریع شده ، نظیر تصمیم یك فرد به اینكه تعدد زوجات را به خاطر 

آن مصلحت چند همسر  مصلحتى كه براى شخص او دارد ترك كند كه اگر او به خاطر

نگیرد ، حكم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد زوجات را 

توانم به آن عمل قبول ندارم ، بلكه خواسته است بگوید این حكم ، حكمى است مباح و من مى

 نكنم . 

  264ص :    4المیزان ج : 

 

 

 بحث علمى دیگر مربوط به :

 رسول خدا )ص(تعدد زوجات 
 

یكى دیگر از اعتراضاتى كه) از سوى كلیسا( بر مساله تعدد زوجات رسول خدا 

اند : تعدد زوجات جز حرص وسلّم شده این است كه) اصحاب كلیسا( گفتهوآلهعلیههللاصلى

در شهوترانى و بى طاقتى در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگرى ندارد و رسول خدا 

براى همین جهت تعدد زوجات را براى امتش تجویز كرد و حتى  وسلّموآلهعلیههللاصلى

خودش به آن مقدارى كه براى امت خود تجویز نموده) چهار همسر ( اكتفا ننموده و عدد 

 همسرانش را به نه نفر رسانید . 

 كند كه اگر ما بخواهیماین مساله به آیات متفرقه زیادى از قرآن كریم ارتباط پیدا مى

بحث مفصلى كه همه جهات مساله را فرا گیرد آغاز كنیم ، على القاعده باید این بحث را در 

تفسیر یك یك آن آیات بیاوریم و به همین جهت گفتگوى مفصل را به محل مناسب خود 

نمائیم : ابتدا الزم است كه نظر ایراد و اى مىگذاریم و در اینجا بطور اجمال اشارهمى

 وسلّموآلهعلیههللابه این نكته معطوف بداریم كه تعدد زوجات رسول خدا صلىاشكال كننده را 

اند نبوده و انگیزه آن جناب از این كار زیاده روى در ها كه آنان خیال كردهبه این سادگى

زن دوستى و شهوترانى نبوده است ، بلكه در طول زندگى و حیاتش هر یك از زنان را كه 

 طرز خاصى بوده است .  كرده ، بهاختیار مى
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اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه كبرا علیها السالم بوده ، و حدود بیست سال و 

اندى از عمر شریفش را) كه تقریبا یك ثلث از عمر آنجناب است،( تنها با این یك همسر 

گذراند و به او اكتفا نمود ، كه سیزده سال از این مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش از 

  . مكه به مدینه بوده

از مكه به مدینه هجرت نموده و به نشر  -هیچ همسرى نداشت  -در حالى كه  -آنگاه 

دعوت و اعالى كلمه دین پرداخت و آنگاه با زنانى كه بعضى از آنها باكره و بعضى بیوه و 

همچنین بعضى جوان و بعضى دیگر عجوز و سالخورده بودند ازدواج كرد و همه این 

ها در مدت نزدیك به ده سال انجام شد و پس از این چند ازدواج ، همه زنان بر آن ازدواج

 جناب تحریم شد ، مگر همان چند نفرى كه در حباله نكاحش بودند . 

و معلوم است كه چنین عملى با این خصوصیات ممكن نیست با انگیزه عشق به زن 

ن هم در اواخر عمر و آن هم از توجیه شود ، چون نزدیكى و معاشرت با اینگونه زنان آ

 تواند انگیزه آن باشد.كسى كه در اوان عمرش ولع و عطشى براى این كار نداشته ، نمى

عالوه بر اینكه هیچ شكى نداریم در اینكه بر حسب عادت جارى ، كسانى كه زن 

اند دوست و اسیر دوستى آنان و خلوت با آنانند ، معموال عاشق جمال و مفتون ناز و كرشمه

كه جمال و ناز و كرشمه در زنان جوان است كه در سن خرمى و طراوتند و سیره پیامبر 

كند و عمال نیز دیدیم كه بعد از دختر بكر، با بیوه زن و اسالم از چنین حالتى حكایت نمى

زن ازدواج كرد ، یعنى بعد از ازدواج با عایشه و ام حبیبه جوان ، بعد از زنان جوان با پیره

ام سلمه سالخورده و با زینب دختر جحش ، كه در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان با 

 گذشته بود ازدواج كرد . 

ورى و ادامه به زندگى با آن جناب از سوى دیگر زنان خود را مخیر كرد بین بهره

و سراح جمیل ، یعنى طالق و در صورت ادامه زندگى با آن حضرت ، آنان را بین زهد در 

اگر منظورشان از همسرى با آن جناب ، خدا و  -یا و ترك خود آرائى و تجمل مخیر نمود دن

و اگر منظورشان از آرایش و تمتع و كام گیرى از آن جناب  -رسول و خانه آخرت باشد 

 دنیا باشد آیه زیر شاهد بر همین داستان است:

زینتها فتعالین امتعكن و یا ایها النبى قل الزواجك ان كنتن تردن الحیوة الدنیا و » 

 اسرحكن سراحا جمیال!

و ان كنتن تردن هللا و رسوله و الدار االخرة فان هللا اعد للمحسنات منكن اجرا  

 احزاب(/29و28!«)عظیما 

پرست و كنید با وضع مرد زن دوست و جمالو این معنا هم بطورى كه مالحظه مى

گز حاضر نیست زنى را كه سالها سازد) چون چنین مردى هرعاشق وصال زنان ، نمى

 عاشقش بوده و به زحمت به وصالش رسیده ، چنین آسان از دست بدهد! مترجم.(

پس براى یك دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد ، راهى جز این باقى   

و زن گرفتنش در اول بعثت و  وسلّموآلهعلیههللاماند كه تعدد زوجات رسول خدا صلىنمى

  . اواخر عمر را با عواملى دیگر غیر زن دوستى و شهوترانى توجیه كند
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وسلّم با بعضى از وآلهعلیههللاگوئیم: رسول خدا صلىو اینك در توجیه آن مى

همسرانش به منظور كسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر 

عضى دیگر به منظور جلب نمودن و آورى یار و هوادار بیشتر ازدواج كرد و با بجمع

دلجوئى و در نتیجه ایمن شدن از شر خویشاوند آن همسر ازدواج فرمود و با بعضى دیگر 

به این انگیزه ازدواج كرد كه هزینه زندگیش را تكفل نماید و به دیگران بیاموزد كه در حفظ 

رفتار آن جناب را در ارامل و پیر زنان از فقر و مسكنت و بى كسى كوشا باشند ، و مؤمنین 

بین خود سنتى قرار دهند و با بعضى دیگر به این منظور ازدواج كرد كه با یك سنت 

جاهلیت مبارزه نموده و عمال آن را باطل سازد كه ازدواجش با زینب دختر جحش به همین 

منظور بوده است ، چون او نخست همسر زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا 

وسلّم بود و زید او را طالق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر آلهوعلیههللاصلى

پسر خوانده ممنوع بود ، چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلى حكم پسر داشت، همانطور 

تواند همسر پسر صلبى خود را بگیرد ، از نظر اعراب ازدواج با همسر كه یك مرد نمى

با زینب ازدواج كرد تا این  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى پسر خوانده نیز ممنوع بود ، رسول

 رسم غلط را بر اندازد ، و آیاتى از قرآن در این باب نازل گردید . 

و ازدواجش با سوده دختر زمعه به این جهت بوده كه وى بعد از بازگشت از 

او اگر به میان هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه كافر بودند و 

كردند و یا بر گرویدن به كفر اش مىرساندند و یا شكنجهگشت یا به قتلش مىاقوامش بر مى

وسلّم براى حفظ او از این مخاطر با او وآلهعلیههللاكردند لذا رسول خدا صلىمجبورش مى

  . ازدواج نمود

بن جحش در جنگ و ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود كه همسر وى عبد هللا 

كرد احد كشته شد و او زنى بود كه در جاهلیت به فقرا و مساكین بسیار انفاق و مهربانى مى

و به همین جهت یكى از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساكین 

ا حفظ وسلّم خواست با ازدواج با وى آبروى او روآلهعلیههللانامیده بودند ، رسول خدا صلى

 كند) و فضیلت او را تقدیر نماید!( 

و انگیزه ازدواجش با ام سلمه این بود كه وى نام اصلیش هند بود و قبال همسر عبد 

و برادر شیرى آن جناب بود و  وسلّموآلهعلیههللاهللا بن ابى سلمه پسر عمه رسول خدا صلى

و دین دار و خردمند بود ،  اولین كسى بود كه به حبشه هجرت كرد ، زنى زاهده و فاضله

به این جهت با او  وسلّموآله علیههللابعد از آنكه همسرش از دنیا رفت رسول خدا صلى

 توانست یتیمان خود را اداره كند . ازدواج كرد كه زنى پیر و داراى ایتام بود و نمى

ت و ازدواجش با صفیه دختر حى بن اخطب بزرگ یهودیان بنى النضیر به این عل

صورت گرفت كه پدرش ابن اخطب در جنگ بنى النضیر كشته شد و شوهرش در جنگ 

خیبر به دست مسلمانان به قتل رسیده بود و در همین جنگ در بین اسیران قرار گرفته بود ، 

او را آزاد كرد و سپس به ازدواج خودش در آورد ، تا به  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

را از ذلت اسارت حفظ كرده باشد و هم داماد یهودیان شده باشد و یهود به این وسیله هم او 
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  . این خاطر دست از توطئه علیه او بردارند

و سبب ازدواجش با جویریه كه نام اصلیش برة و دختر حارث بزرگ یهودیان بنى 

وار از المصطلق بود ، بدین جهت بود كه در جنگ بنى المصطلق مسلمانان دویست خانه

وسلّم با جویریه وآلهعلیه هللا نان و كودكان قبیله را اسیر گرفته بودند ، رسول خدا صلىز

ازدواج كرد تا با همه آنان خویشاوند شود ، مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: همه 

و سلّم هستند و سزاوار نیست اسیر شوند ، وآلهعلیههللااینها خویشاوندان رسول خدا صلى

كردند و مردان بنى المصطلق نیز چون این رفتار را بدیدند تا آخرین  ناگزیر همه را آزاد

نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند و در نتیجه جمعیت بسیار زیادى به نیروى اسالم 

وسلّم و آن عكس العمل قبیله بنى المصطلق وآلهعلیههللااضافه شد و این عمل رسول خدا صلى

  . در دل عرب به جاى گذاشتاثر خوبى 

و ازدواجش با میمونه كه نامش بره و دختر حارث هاللیه بود ، به این خاطر بود كه 

وى بعد از مرگ شوهر دومش ابى رهم پسر عبد العزى ، خود را به رسول خدا 

برابر  در -وسلّم وآلهعلیههللابخشید تا كنیز او باشد، رسول خدا صلى وسلّموآلهعلیههللاصلى

اى بود كه در این اظهار محبت او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود و این بعد از نزول آیه

 این باره نازل شد . 

و سبب ازدواجش با ام حبیبه) رمله( دختر ابى سفیان این بود كه وقتى با همسرش 

ن عبید هللا بن جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود ، شوهرش در آنجا به دی

نصرانیت در آمد و خود او در دین اسالم ثبات قدم به خرج داد و این عملى است كه باید از 

ترین دشمنان اسالم بود و ناحیه اسالم قدردانى بشود ، از سوى دیگر پدرش از سر سخت

با او  وسلّموآلهعلیههللاكرد ، رسول خدا صلىهمواره براى جنگیدن با مسلمین لشكر جمع مى

ج كرد تا هم از عمل نیكش قدردانى شود  و هم پدر او دست از دشمنى با او بردارد و ازدوا

  . هم خود او از خطر  محفوظ بماند

ازدواجش با حفصه دختر عمر نیز بدین جهت بود كه شوهر او خنیس بن خداقه در 

  . جنگ بدر كشته شد و او بیوه زن ماند

  دواج كرد عایشه دختر ابى بكر بود.و تنها همسرى كه در دختریش با آن جناب از

بنا بر این اگر در این خصوصیات و در جهاتى كه از سیره آن جناب در اول و آخر 

عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدى كه آن جناب نسبت به دنیا و زینت دنیا داشت و 

اینكه  ماند دركرد دقت شود ، هیچ شكى باقى نمىحتى همسران خود را نیز بدان دعوت مى

نظیر ازدواجهاى مردم نبوده ، به اضافه اینكه  وسلّموآلهعلیههللاازدواجهاى رسول خدا صلى

رفتار آن جناب با زنان و احیاى حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت 

شان و احیاى شخصیت اجتماعیشان ، دلیل دیگرى است بر اینكه آن جناب زن را به باد رفته

دانسته و تمام همش این بوده كه زنان را از ذلت و تنها یك وسیله براى شهوترانى مردان نمى

بردگى نجات داده و به مردان بفهماند كه زن نیز انسان است حتى در آخرین نفس عمرش 

الصلوة الصلوة و ما ملكت ایمانكم ال تكلفوهم » نیز سفارش آنان را به مردان كرده و فرمود: 
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 « یقون! هللا هللا فى النساء فانهن عوان فى ایدیكم...!ما ال یط

اى كه آن جناب در رعایت عدالت بین زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت و سیره

حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود. و اما اینكه چرا براى آنجناب بیش از چهار 

ل یعنى چند روز به یك زن جایز بوده ، پاسخش این است كه این حكم مانند روزه وصا

افطار روزه گرفتن ، از مختصات آن جناب است و براى احدى از امت جایز نیست  و این 

مساله براى همه امت روشن بود و به همین جهت دشمنانش مجال نداشتند كه به خاطر آن و 

لى به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگیرند ، با اینكه همواره منتظر بودند از او عم

 بر خالف انتظار ببینند و آن را جار بزنند .

  308ص :    4المیزان ج : 
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 فصل ششم

 

 

 فلسفه تشریع حکم ارث
 

 

 

 فلسفه نابرابری سهم پسران و دختران در ارث
 

ُ فى أَْولَِدكْم  ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ األُنثَیَیِن ... »    !«یُوِصیكُم َّللاَّ

شما این است كه پسران دو برابر دختران ارث  حكم خدا در حق فرزندان» 

 نسا(/11« )برند...!

 

سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد،  سهم مردها دو برابر سهم زنان است، 

تر علتش این است كه اسالم مرد را از جهت تدبیر امور زندگى كه ابزار آن عقل است قوى

ن دانسته چون مخارج زن هم به عهده داند و مخارج مرد را هم بیش از مخارج زاز زن مى

 مرد است ، و بدین جهت فرموده:

الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض و بما انفقوا من » 

 نسا(/34) «اموالهم!

كه در این آیه آمده از ماده قیام است ، كه به معناى اداره امر معاش « قوام» كلمه 

است  و مراد از فضیلت مردان ، زیادتر بودن نیروى تعقل در مردان است ، چون حیات 

مرد ، تعقلى و حیات زن عاطفى و احساسى است  و ما اگر این وضع خلقتى مرد و زن را 

مسؤولیت اداره زندگى را به دقت در نظر بگیریم ، آنگاه با و آن وضع تشریعى در تقسیم 

ثروت موجود در دنیا كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آینده در انتقال است مقایسه كنیم ، 

اسالم تدبیر و اداره دو ثلث ثروت دنیا را به عهده مردان  و تدبیر یك ثلث آنرا بینیم اینكه مى

یجه تدبیر تعقل را بر تدبیر احساس برترى و تقدم داده ، به عهده زنان گذاشته  و در نت

 صالح امر مجتمع و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است . 

و از سوى دیگر كسرى در آمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده )كه 

در رعایت عدالت را در حق آنان بكنند!( تالفى كرده است ، زیرا وقتى مردان در حق زنان 

اى به همسر مال خود كه دو ثلث است رعایت عدالت را بكنند یك لقمه ، خود بخورند و لقمه

خود بدهند ، پس زنان ، با مردان در آن دو ثلث شریك خواهند بود ، یك ثلث هم كه حق 

اختصاصى خود زنان است ، پس در حقیقت زنان از حیث مصرف و استفاده ، دو ثلث 

  برند .ثروت دنیا را مى
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شود كه مرد و زن از بندى حكیمانه و این تشریع عجیب این مىو نتیجه این تقسیم

مرد دو ثلث ثروت دنیا را مالك و نظر مالكیت و از نظر مصرف وضعى متعاكس دارند ، 

و در این   یك ثلث آنرا متصرف است و زن یك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است

اس و عواطف در مردان ترجیح داده شده ، چون تدبیر بندى روح تعقل بر روح احستقسیم

امور مالى یعنى حفظ آن ، و تبدیلش و سودكشى از مال ، سر و كارش با روح تعقل بیشتر 

عواطف رقیق و احساسات لطیف  و از سوى دیگر اینكه از مال چگونه  است ، تا با روح

حساسات بیشتر سر و كار دارد ورى گردد ، با عواطف و ااستفاده شود  و چطور از آن بهره

تا با روح تعقل ، این است رمز اینكه چرا اسالم در باب ارث و باب نفقات بین مردان و 

  . زنان فرق گذاشته است

را به همین ...!« بما فضل هللا » بنا بر این جا دارد كه ما مراد از فضیلت در جمله:

زیادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانیم ، نه زیادتر بودن زور بازوى مردان  و 

صالبت و خشونتشان در جنگ و در همه شؤون زندگى ، گو اینكه مردان این مزیت را هم 

رود  و بوسیله آن مرد از زن ى كه بین زن و مرد هست بشمار مىهایدارند  و یكى از فرق

شود  و در مجتمع بشرى آثارى عظیم در باب دفاع و جنگ و حفظ اموال و شناخته مى

ها و نیز در ثبات و سكینت در هنگام هجوم نامالیمات بر تحمل اعمال شاقه و شدائد و محنت

شود  و زنان طبعا بدون آن تمام نمى گردد ، آثارى كه زندگى اجتماعىآن مترتب مى

توانند چنین آثارى از خود نشان دهند  و لیكن در آیه مورد بحث منظور از برترى نمى

 تواند این باشد، بلكه همان برترى در تعقل است . نمى

آن نیست باعث  نیاز ازهمچنانكه وجود امتیازاتى دیگر در زن كه مجتمع بشرى بى

بخاطر آن برتر از مرد دانسته  و آن امتیاز را ماده نقض بر آیه شریفه  شود كه ما زن رانمى

بگیریم و بگوئیم : اگر مردان در نیروى دفاع و حفظ اموال و سایر امتیازاتى كه بر شمردیم 

برتر از زنانند ، زنان هم در احساسات لطیف و عواطف رقیق برتر از مردانند ، هر چند 

یرد ، چون عواطف نامبرده آثار مهمى در باب انس ،  محبت ،  گكه مجتمع بدون آن پاى نمى

سكونت دادن به دلها ،  رحمت و رأفت ،  تحمل بار سنگین تناسل ،  حامله شدن ،  وضع 

حمل كردن ،  حضانت ،  تربیت و پرستارى نسل و خدمت به خانه دارد  و زندگى بشر با 

شود ، اگر گیر نمىو رقت زنان پاى خشونت و غلظتى كه در مردان است ،  با نبود لینت

غضب مردان الزم است ، شهوت زنان هم مورد نیاز است و اگر دفع واجب و ضرورى 

 است ، جذب هم الزم و ضرورى است . 

تجهیز مرد به نیروى تعقل و دفاع  و تجهیز زن به عواطف و و سخن كوتاه اینكه 

دو كفه ترازوى زندگى در مجتمع كه  احساسات ، دو تجهیز متعادل است ، كه به وسیله آن

مركب از مرد و زن است متعادل شده است ، و حاشا بر خداى سبحان از اینكه در كالمش 

 از طریق حق منحرف ، و در حكمش مرتكب جور شود:

ترسند از اینكه خداى تعالى علیه آنان و یا مى -ام یخافون ان یحیف هللا علیهم » 

 نور(/50«)ور براند!سخنى بیجا بگوید و حكمى بج
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 کهف(/49«)كند!و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى -و ال یظلم ربك احدا » 

شما انسانها   -بعضكم من بعض » فرماید:آرى همین خداى تعالى است كه مى

كند در آیه مورد نسا( و بهمین التیام و بعضیت اشاره مى/34«)بعضى از بعض دیگرید!

 فرماید:بحث كه مى

 فرماید:نسا(و نیز مى/34« )ل هللا بعضهم على بعض!بما فض» 

 و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون!» 

و من ایاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و رحمة ان 

 روم(/21و20«)فى ذلك الیات لقوم یتفكرون!

یابد كه چه بیان ین دو آیه نظر كند در مىعزیز اگر با دقت در مضمون ا خواننده

بشرى نه مقابله ، مرد است،( با تعبیر)عجیبى دارد و چگونه انسان را) كه مراد از آن به قری

توصیف كرده ، كه منظور از انتشار كوشش در طلب معاش است ، « منتشر در زمین شدید!

جنگ و غارتها به آن بر كه تمامى اعمال آدمى در بدست آوردن لوازم زندگى و حتى در 

گردد  و اینگونه اعمال نیازمند به قوت و شدت است  و اگر انسان تنها این قسم انتشار را مى

گریزد) كه معلوم كند دیگرى آنكه مىشد ، یكى آنكه حمله مىداشت به دو فرد تقسیم مىمى

 شد!( است در كوتاهترین زمان نسلش منقرض مى

وصیف انسان به صفت انتشار به مساله خلقت زنان لیكن خداى سبحان دنبال ت

پرداخت ، كه آنان را به جهازى مجهز فرمود كه وجود او را مایه تسكین مردان كرد و بین 

آنان و ایشان مودت و رحمت برقرار ساخت ، زنان با جمال و كرشمه خود و با مودت و 

اول و عامل اصیل  رحمت خویش دل مردان را به سوى خود جذب كنند ، پس زنان ركن

  . اجتماع انسانیند

بینیم اسالم اجتماع منزلى كه همان ازدواج باشد را اصل در این از اینجا است كه مى

 باب قرار داده ، فرمود:

یا ایها الناس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان » 

 حجرات(/13!« )اكرمكم عند هللا اتقیكم 

ت به مساله مذكر و مؤنث بودن انسانها و به امر ازدواج و اجتماع كوچك نخس

 اى پرداخته است . منزلى توجه داده و سپس به مساله اجتماع بزرگ شعوبى و قبیله

 شود كه تفضیل نامبرده در آیه:و از ذیل آیه چنین ظاهر مى

 نسا(/34...!«)الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض » 

تفضیل در مجهز شدن به جهازى است كه با آن امر حیات دنیوى یعنى معاش بشر 

كند ، نه اینكه مراد از آن گیرد و حال مجتمع را به بهترین وجهى اصالح مىبهتر نظام مى

به خداى تعالى باشد ، چون از نظر  كرامت واقعى و فضیلت حقیقى در اسالم یعنى قرب

گیرد و تا و جسمى كه جز در زندگى مادى مورد استفاده قرار نمى هاى مادىاسالم برترى

وقتى كه وسیله بدست آوردن مقامات اخروى نشود هیچ اهمیتى ندارد) و اگر از این جهت 

مورد نظر قرار گیرد دیگر فرقى بین آن و امتیازات خاص زنان نیست ، آنهم وسیله است ، 
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  قرار نگیرد نه آن فضیلت است و نه این!( این هم وسیله است ، همچنان كه اگر وسیله

پس از همه آنچه تاكنون از نظر خوانندگان محترم گذشت این معنا بدست آمد كه اگر 

اند بخاطر روح تعقل است ، كه در مساله ارث هم باعث مردان بر زنان برترى داده شده

برترى ، برترى  شود ، لیكن منظور از اینتفاوت در امر ارث و در مسائلى نظیر آن مى

واقعى نیست ، بلكه منظور زیادترى سهم مرد از سهم زن است ، و اما برترى واقعى كه به 

معناى كرامتى است كه اسالم به آن عنایت دارد مالكش تقوا است ، در مرد باشد ، مرد 

 برتر است ، در زن هم باشد ، زن برتر از مرد خواهد بود . 

  341ص :    4المیزان ج : 

 

 

 

 بحث علمى در هشت فصل درباره:

 

 تاریخ و فلسفه  قوانین ارث  

  

 ارث بردن از چه تاریخى آغاز شد. -1
 

ها اموال مردگان را تصاحب كنند،( از گویا مساله ارث) یعنى اینكه بعضى از زنده

هائى باشد كه در مجتمع بشرى باب شده است  و این معنا در توان مدارك ترین سنتقدیم

ریخى نیست ، كه نقطه آغاز آن را معین كند ، تاریخ هیچ امت و ملتى ، به آن موجود تا

دست نیافته است ، لیكن عالوه بر اینكه ارث بردن رسم بوده طبیعت امر هم همان را اقتضا 

دارد ، چون اگر طبیعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهیم ، خواهیم دانست كه مال و 

ى است كه انسان طبیعتا خواستار آن بوده و عالقمند است مخصوصا مال بى صاحب چیز

آن مال را در حوائج خود صرف كند  و این حیازت مال ، مخصوصا مالى كه هیچ مانعى 

 از حیازت آن نیست جزء عادات اولیه و قدیمه بشر است . 

شود ، كه بشر از و نیز دقت در وضع طبیعى بشر ما را به این حقیقت رهنمون مى  

روزى كه به تشكیل اجتماع دست زده چه اجتماع مدنى و چه جنگلى هیچگاه بى نیاز از 

اعتبار قرب و والیت نبوده) منظور ما از قرب و والیت چیزى است كه از اعتبار اقربیت و 

ها بشر بعضى افراد را ترین دورهتر بگویم كه از قدیمسادهشود،( گیرى مىاولویت نتیجه

دانسته  و این احساس و اعتبار بوده كه او را وادار تر از دیگران مىبخود نزدیكتر و دوست

و  -دودمان  -بطن  -خانواده  -كرده ، اجتماع كوچك و بزرگ و بزرگتر یعنى بیت مى

اى از و بنا بر این در مجتمع بشرى هیچ چاره  و امثال آن را تشكیل دهد -عشیره و قبیله 

نزدیكى بعضى افراد به بعض دیگر نیست  و نه در دورترین دوران بشر و نه در امروز 
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تر از دیگران است  و همچنین ارحام او توان انكار كرد كه فرزند نسبت به پدرش نزدیكنمى

مولویت ، و همسرش بخاطر بخاطر رحم  و دوستان او بخاطر صداقت ، و برده او بخاطر 

همسرى ، و رئیس به مرئوسش و حتى قوى به ضعیفش ارتباطى بیشتر دارد هر چند كه 

 مجتمعات در تشخیص این معنا اختالف دارند ، اختالفى كه شاید نتوان آنرا ضبط كرد . 

ترین عهدهاى اجتماعى و الزمه این دو امر این است كه مساله ارث نیز از قدیم

 .باشد

 

 تحول تدریجى سنت ارث -2
 

در مجتمعات بشرى همواره رو به تحول و  هاى جاریهاین سنت مانند سایر سنت

تغییر بوده و دست تطور و تكامل آن را بازیچه خود كرده است ، چیزى كه هست از آنجائى 

كه این تحول در مجتمعات همجى و جنگلى نظام درستى نداشته ، بدست آوردن تحول منظم 

ریخ زندگى آنان بطورى كه انسان به تحقیق خود وثوق و اطمینان پیدا كند ممكن آن از تا

  . نیست  و كارى است بس مشكل

آن مقدارى كه از وضع زندگى آنان براى انسان یقینى است ، این است كه در آن 

اند ، و ارث در بین اقرباى میت مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده

ها با زنان و بردگان و یا بوده  و این علتى جز این نداشته كه مردم آن دورهمخصوص اقو

كردند  و آنها را مانند اطفال صغیر و سایر طبقات ضعیف اجتماع معامله حیوان مى

دانستند ، عینا مانند اثاث خانه و بیل و حیوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگى خود مى

بردند به مقدار آن سود براى آنها ارزش قائل كه از آنها مىكلنگشان ، تنها بخاطر سودى 

كند ولى بیل و كلنگ از انسان بودند و همانطور كه انسان از بیل و كلنگ خود استفاده مى

كند ، افراد ضعیف نامبرده نیز چنین وضعى را داشتند ، انسانها از وجود آنها استفاده نمى

كردند  و از حقوق اجتماعى كه مخصوص استفاده نمى كردند ولى آنان از انساناستفاده مى

 انسانها است بى بهره بودند . 

و با این حال تشخیص اینكه قوى در این باب چه كسى است ؟ مختلف بود  و زمان به 

اى از زمان مصداق قوى و برنده ارث رئیس طایفه و كرد ، مثال در برههزمان فرق مى

ترین اى خاص شجاعث را مخصوص رئیس خانه  و برههرئیس ایل بود  و زمانى دیگر ار

شد كه جوهره ارث نیز ترین قوم بود  و این دگرگونگى تدریجى باعث مىو خشن

  . دگرگونگى جوهرى یابد

توانست خواسته و قریحه فطرت بشر را تضمین كند ، هاى جاریه نمىو چون این سنت

ها گردید ، حتى این یعنى سعادت او را ضمانت نماید ، قهرا دستخوش تغییرها و دگرگونى

هائى معتاد و سنت در ملل متمدنى كه قوانین در بینشان حاكم بوده است  و یا حداقل سنت

ون را داشته ، از این دگرگونگى دور نمانده است ، نظیر قوانین ملى در بینشان حكم قان

جارى در روم و یونان و هیچ قانون ارثى كه تا به امروز بین امتها دایر بوده به قدر قانون 
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ارث اسالم عمر نكرده ، قانون ارثى اسالم از اولین روزى كه ظهور یافت تا به امروز كه 

 ست . نزدیك چهارده قرن است عمر كرده ا

 

  وراثت در بین امتهاى متمدن تاریخی -3
 

بخودى  -دودمان  -این است كه رومیها براى بیت  رومیكى از مختصات اجتماعى امت 

ساخت و او و خود استقالل مدنى قائل بودند ، استقاللى كه بیت را از مجتمع عمومى جدا مى

تر بگویم آنچنان براى كرد سادهافراد او را از نفوذ حكومت در بسیارى از احكامش حفظ مى

توانست بسیارى از احكام كه ع نمىبیت استقالل قائل بودند كه حكومت حاكم بر اجتما

مربوط به حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بیت اجرا كند بلكه به اعتقاد رومیان بیت 

 خودش در امر و نهى و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود . 

و رئیس دودمان، معبود اهل خود یعنى زن و فرزند و بردگان خودش بود  و تنها او بود 

انست مالك باشد و مادام كه او زنده بود غیر او كسى حق مالكیت نداشت  و نیز او توكه مى

ولى اهل بیت خود  و قیم در امور آنان بود و اختیارش بطور مطلق در آنان نافذ بود  و خود 

پرستید  و اگر این او كه گفتیم معبود خانواده خویش بود ، خودش رب البیت سابق را مى

شد ، مثال اگر فرزند اشتند ، بعد از مردنشان تنها رئیس بیت وارث آنها مىدخانواده مالى مى

رفت  و یا دخترى از این خانواده با اجازه رب البیت مالى بدست آورده  و سپس از دنیا مى

مالى را بدست آورده بود  و از دنیا  -البته با اجازه رب البیت  -خانواده از راه ازدواج 

مرد ، همه كرد و بعد مىاقارب مالى به همان طور كه گفتیم اكتساب مىرفت و یا یكى از مى

رسید ، چون مقتضاى ربوبیت و مالكیت مطلق او همین این اموال به ارث به رب البیت مى

  . بود كه بیت و اهل بیت و مال بیت را مالك شود

لیت ربوبیت رفت یكى از پسران و یا برادرانش كسى كه اهو چون رب البیت از دنیا مى

شد  و اختیار همه شناختند وارث او مىداشت و سایر فرزندان او را به وراثت مىرا مى

كرد  و از بیت جدا گرفت ، مگر آنكه یكى از فرزندان ازدواج مىفرزندان را بدست مى

همه  شد و اگركرد ، كه در اینصورت او رب بیت جدید مىشد و بیتى جدید را تاسیس مىمى

ماندند نسبتشان به وارث كه مثال یكى از برادران ایشان بود همان پدر باقى مى در بیت

نسبتى بود كه با پدر داشتند ، یعنى همگى تحت قیمومت و والیت مطلقه برادر قرار 

  . گرفتندمى

شد ، چون پسر خواندن شد كه پسر خوانده رب البیت وارث او مىو همچنین گاه مى

پسر خود نامیدن رسمى بود دایر در بین مردم آن روز ، همچنان كه یعنى كودكى بیگانه را 

در بین عرب جاهلیت این رسم رواج داشت و اما زنان یعنى همسر رب البیت ، و دخترانش 

خواستند اموال بردند و این بدان جهت بود كه نمىو مادرش ، به هیچ وجه ارث او را نمى

نتقل شود و اصوال این انتقال را قبول نداشتند ، یعنى بیت به خانه بیگانگان یعنى داماد بیت م

 جواز انتقال ثروت از بیتى به بیت دیگر را قائل نبودند . 
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اند : رومیان قائل به و شاید این همان مطلبى است كه چه بسا بعضى از دانشمندان گفته

كنم یال مىدانستند و من خملكیت اشتراكى و اجتماعى بودند و ملكیت فردى را معتبر نمى

منشا این نقل همان باشد كه ما گفتیم ، نه ملكیت اشتراكى ، چون اقوام همجى و متوحش هم 

گذاشتند طوائفى دیگر صحرانشین ترین زمانها با اشتراك ضدیت داشتند ، یعنى نمىاز قدیم

پاى هاى آباد و سر سبز آنان با ایشان شركت داشته باشند ، و از آنها تا در چراگاه و زمین

جنگیدند و كردند و در دفاع از آنها با كسانى كه طمع به آنها بسته بودند مىجان حمایت مى

این نوع ملكیت نوعى عمومى و اجتماعى بود كه مالك در آن شخص معینى نبود ، بلكه 

 هیات اجتماعى بود. 

قسمتى از و البته این ملكیت منافاتى با این معنا نداشت كه هر فردى از مجتمع نیز مالك 

  . این ملك عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد

و این نوع ملكیت نوعى است صحیح و معتبر ، چیزى كه هست اقوام وحشى نامبرده 

توانستند آنطور كه باید و بطور صحیح امر آن را تعدیل نموده ، به وجه بهترى از آن نمى

 در سابق گذشت محترم شمرده است .  سود بگیرند ، اسالم نیز آن را به بیانى كه

بقره( پس مجتمع /29!«)خلق لكم ما فى االرض جمیعا » و در قرآن كریم فرموده: 

انسانى در صورتى كه مجتمعى اسالمى باشد و در تحت ذمه اسالم قرار داشته باشد مالك 

تمع تر مجاى پائینثروت زمین است ، البته مالك به آن معنایى كه گذشت و در مرحله

اسالمى مالك ثروتى است كه در دست دارد و به همین جهت اسالم ارث بردن كافر از 

  . داندمسلمان را جایز نمى

بینیم هاى حاضر دنیا هست ، مىاى از ملتهایى در پارهو براى این نظریه آثار نمونه

 را تملك كنند . دهند اراضى و اموال غیر منقوله وطنشان  و امثال آن كه به اجانب اجازه نمى

و از همین كه در روم قدیم بیت براى خود استقالل و تمامیتى داشت ، این عادتى كه 

  . گفتیم در طوائف و ممالك مستقل جارى بود ، در آنان نیز جریان یافت

و نتیجه استقرار این عادت و یا بگو این سنت در بیوت روم ، بضمیمه این سنت كه با 

كردند ، باعث شد كه قرابت در بین آنان دو جور بشود ، یك قسم از محارم خود ازدواج نمى

شد ازدواج قرابت خویشاوندى طبیعى ، كه مالك آن اشتراك در خون بود و همین باعث مى

در بین محارم ممنوع  و در غیر محارم جایز باشد  و دوم قرابت رسمى و قانونى ، كه 

 و عدم اینها بود . اش ارث بردن و نفقه و ولدیت و غیره الزمه

در نتیجه فرزندان نسبت به رب البیت و در بین خود ، هم قرابت طبیعى داشتند  و هم 

قرابت رسمى  و اما زنان تنها قرابت طبیعى داشتند نه رسمى ، به همین جهت زن از پدر 

برد ، این بود سنت روم خود و نیز از فرزند و برادر و شوهر و از هیچ كس دیگر ارث نمى

  . قدیم

ها و بیوت و تشكل آن چیزى نزدیك به در قدیم وضعش در مورد خانواده یونانو اما 

شد وضع روم قدیم بود و ارث در بین آنان تنها به اوالد ذكور آنهم به بزرگترشان منتقل مى

بودند ، چه همسر میت و چه دختر و چه خواهرش و نیز در  و زنان همگى از ارث محروم
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بردند ، اما از یك جهت نیز شبیه فرزندان خردسال و سایر خردساالن ارث نمىبین یونانیان 

به رومیان بودند و آن این بود كه براى ارث دادن به فرزندان خرد سال و هر كس دیگرى 

داشتند چه همسران میت و چه دختران و خواهرانش چه اینكه ارث كم باشد و كه دوستش مى

شدند ، مثال با وصیت و امثال آن راه را براى این تشبث مىهاى گوناگونى میا زیاد بحیله

  كردند.خالف رسم هموار مى

مساله محرومیت زنان از ارث بطور مطلق و محرومیت  هند و مصر و چینو اما در 

فرزندان خردسال و یا بقاى آنان در تحت والیت و قیمومت تقریبا نزدیك به همان سنتى بوده 

  . ى بوده استكه در روم و یونان جار

، ایشان اوال نكاح با محارم یعنى خواهر و امثال خواهر را جایز ایران قدیم و اما 

دانستند  و نیز دانستند و نیز همانطور كه در سابق گذشت تعدد زوجات را نیز قانونى مىمى

د شفرزند گرفتن یعنى فرزند دیگران را فرزند خود خواندن در بینشان معمول بوده و گاه مى

گفت این گرفت، یعنى شوهر مىكه محبوبترین زنان در نظر شوهر حكم پسر را به خود مى

خانم پسر من است  و در نتیجه مانند یك پسر واقعى و یك پسر خوانده از شوهرش ارث 

بردند برد  و اما بقیه زنان میت و همچنین دخترانى كه از او شوهر رفته بودند ارث نمىمى

تند كه مال مربوط به خانواده و بیت به خارج بیت منتقل شود  و اما ، چون بیم آن داش

بردند ، در نتیجه زنان میت دخترانى كه هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث مى

اگر جوان بودند و احتمال اینكه بعد از شوهر متوفى شوهر دیگر اختیار كنند ، در آنان 

رفته بودند از ارث محروم بودند  و اما همسر  و نیز دخترانى كه به شوهر -رفت مى

و نیز پسر خوانده و  -كه بعد از مرگ شوهر امید شوهر كردن در او نبود  - سالخورده

  . بردنددخترى كه شوهر نرفته بود رزقى از مال رب البیت مى

دانستند  و پسران ؟ مردم عرب ، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مى عربو اما 

توانست از حریم ل را نیز ، و اما ارشد اوالد اگر چنانچه مرد كار زار بود  و مىخردسا

رسید ، بلكه به خویشاوندان برد  و گرنه ارث به او هم نمىقبیله و عشیره دفاع كند ارث مى

رسید) و خالصه ارث از نظر عرب مخصوص كسى بود كه بتواند در دورتر میت مى

  ر كند!(مواقع جنگ دشمن را تار و ما

شد  و بسیارى از مورخین ، آنها این بود حال دنیا در روزگارى كه آیات ارث نازل مى

اند  و یا كتابى در حقوق اى نگاشتهاند  و نیز آنها كه سفرنامهكه آداب و رسوم ملل را نوشته

لبى را كه اند ، مطاهائى دیگر نظیر اینها به رشته تحریر در آوردهاند  و یا نوشتهتدوین كرده

اند  و اگر خواننده عزیز بخواهد بر جزئیات بیشتر آن ما از نظر شما گذراندیم یادآور شده

 تواند به همین كتابها مراجعه نماید . آگهى یابد مى

از تمامى آنچه كه گذشت این معنا بطور خالصه به دست آمد ، كه در روزهاى نزول 

و  ر همه دنیا و اقوام و ملل دنیا جارى بودهقرآن محرومیت زنان از ارث سنتى بوده كه د

برده  و اگر زن به عنوان اینكه همسر است یا مادر است یا دختر و یا خواهر ارث نمى

اند به عناوین مختلف دیگر بوده  و نیز این سنت كه دادهاستثناء به زنى چیزى از مال را مى
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به عنوان ولدیت و قیمومت اطفال صغار و ایتام را ارث ندهند مگر در بعضى موارد 

  . همیشگى ، در همه جا مرسوم بوده است

 

  در چنین جوى اسالم چه كرد ؟ -4
 

اسالم ریشه و اساس حقیقى و درست احكام و قوانین در سابق مكرر گذشت كه 

، چون خلقت خدا  اندداند ، فطرتى كه همه بشر بر آن خلق شدهبشرى را فطرت بشر مى

تبدیل پذیر نیست و خداى تعالى بر اساس این دیدگاه پایه مساله ارث را ، رحم قرار داده ، 

كه آن خود نیز فطرت و خلقت ثابت است ، به این معنا كه ارث بردن پسرخواندگان را لغو 

 فرماید :نموده ، مى

 و ما جعل ادعیاء كم ابناء كم ذلكم قولكم بافواهكم!» 

  یقول الحق و هو یهدى السبیل!و هللا

 ادعوهم البائهم هو اقسط عند هللا!

  احزاب(/5و4«)فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدین و موالیكم!

 

اسالم پس از آنكه زیر بناى مساله ارث را رحم و خون قرار داد ، مساله وصیت را 

وانى كه به وسیله آن اموال از تحت این عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشید عن

به دیگران یعنى بغیر ارحام نیز برسد  و دیگران از مال اجانب بهرمند شوند ، هر چند كه 

اى اصطالحات عرفى بهرمندى و مالكیت از ناحیه وصیت ، هم ارث نامیده شود در پاره

وصیت تنها  كند  و اختالف ارث ولیكن باید دانست كه این نامگذارى دو واقعیت را یكى نمى

اى فطرى مستقل از ناحیه نامگذارى نیست ، بلكه هر یك از آن دو مالكى جداگانه و ریشه

دارد ، مالك ارث رحم است كه خواست متوفى در بود و نبود او به هیچ وجه دخالت ندارد ، 

او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است  و خواهرش خواهر و عمویش عمو و 

تواند اراده كند كه بعد اما مالك وصیت خواست متوفى است ، او است كه مىهمچنین ... و 

اش بدهند ، چون خواست صاحب مال محترم از مرگش فالن مال را به هفت پشت بیگانه

است پس اگر احیانا ارث و وصیت را داخل هم كنند به اولى وصیت و به دومى ارث اطالق 

 كنند صرف لفظ و نامگذارى است . 

خواندند اعتبارشان در سنت آن چیزى كه مردم و مثال رومیان قدیم ارث مى و اما

ارث نه رحم بود و نه اراده متوفى بلكه حقیقت امر این بود كه آنها زیربنا و مالك ارث را 

خواست اموالش در نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند  و متوفى مى

ترین افراد آن اموال را سرپرستى كند) حال چه اینكه رگش محبوببیتش بماند  و بعد از م

رحم او باشد و چه نباشد،( پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون 

شدند  اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود باید بسیارى از محرومین از مال میت بهرمند مى

 ند . گشتو بسیارى از بهرمندان محروم مى
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اسالم پس از جدا سازى دو مالك رحم و اراده از یكدیگر ، به مساله ارث پرداخت  

  و در این مساله دو اصل اساسى را معیار قرار داد:

یعنى عنصرى كه مشترك است بین انسان و خویشاوندانش ، كه در  اول اصل رحم

در بین آنان تقدم و چند كه  این عنصر فرقى بین نر و ماده و كوچك و بزرگش نیست ، هر

رسد ، آنكه مقدم است ، مانع تاخر هست ، یعنى با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمى

شود ، چون هر چند همه از اقرباى میتند ، ولى نزدیك داریم و نزدیكتر ارث بردن مؤخر مى

جور  ، دور داریم و دورتر ، نزدیك بى واسطه داریم  و نزدیك با واسطه ، واسطه هم دو

  . هاى زیاداست ، واسطه كم و واسطه

كند كه عموم افرادى كه با میت خویشاوندى بنا بر این ، اصل مورد بحث اقتضا مى

و اشتراك در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعایت تقدم و تاخر از 

  . میت ارث ببرند

هائى هاى آن دو است ، قریحهیحهو اصل اختالف مرد و زن انسان نحوه وجود قر

شود ، مرد مجهز به جهازهائى كه از اختالف آن دو و از تجهیز آفرینش آن دو ناشى مى

است  و زن مجهز به جهازهائى دیگر ، مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات ، پس 

مرد به حسب طبعش انسانى است تعقلى ، همچنانكه زن به حسب طبعش انسانى است 

اطفى ، و مظهر عواطف و احساسات لطیف و رقیق  و این تفاوت در زندگى آن دو اثر ع

كند و زن را در اینكه چگونه روشنى دارد ، یعنى مرد را در تدبیر مال و مملوكات آماده مى

مال را در برآوردن حوائج صرف كند ، و همین اصل باعث شده كه سهام زن و مرد در 

 ارث مختلف شود . 

و مردى كه در یك طبقه از طبقات ارث قرار دارند ، مانند پسر و دختر حتى زن 

میت  و یا برادر و خواهر او ، و یا عمو و عمه او ، كه البته سهم آندو فى الجمله و سربسته 

  مختلف است.

بندى خویشاوندان را نتیجه اسالم از اصل اول یعنى اشتراك در خون ، مساله طبقه

، چون بعضى از  طبقاتى از حیث قرب و بعد از میت تقسیم كرده گرفته ، و آنها را به

خویشاوندان بدون واسطه به میت اتصال دارند  و بعضى با واسطه ، اینها نیز دو قسمند 

هایى كمتر  و بعضى بیشتر ، پس طبقه اول ارث كه بدون واسطه به میت بعضى با واسطه

و مادر  و طبقه دوم كه با یك واسطه به شوند ، عبارتند از پسر و دختر و پدر متصل مى

شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده ، كه واسطه ارتباط آنها به میت متصل مى

میت پدر و مادر است) یعنى كسى كه برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است 

مادر دارند  و اش یك پدر و ارتباطش با آن طبقه بخاطر این است كه میت و برادر زنده

 اند.( ارتباطش با جد و جده كه وارث اویند بخاطر این است كه پدر میت فرزند جد و جده

یا مادر به  طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دائى و خاله و جد پدر به تنهائى و

ت تنهائى  و همچنین جده یكى از آندو و یا جده هر دو ، كه افراد این طبقه به دو واسطه با می

  . ارتباط دارند ، اول پدر و مادر میت ، دوم جد و جده میت  و همه جا بر این قیاس است
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و اوالد هر طبقه) در صورتى كه از خود آن طبقه وارثى نباشد،( جاى طبقه را 

گذارد طبقه بعدى ارث ببرد  و اما زن و شوهر به خاطر اینكه خونشان به گیرد  و نمىمى

اى جلوگیر از ارث بردن ، در همه طبقات وارثند و هیچ طبقهعلت ازدواج مخلوط شده 

  . شودهمسر یعنى زن و شوهر نمى

كه گفتیم  را نتیجه گیرى كرده ، البته این اسالم از اصل دومى اختالف مرد و زن

زن و مرد در غیر مادر و كالله مادرى است) یعنى سهم مادر را نصف سهم پدر نكرده و 

مذكر را دو برابر سهم كالله مادرى مؤنث قرار نداده،( ولى در غیر این سهم كالله مادرى 

  . برددو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث مى

اى كه در قرآن بنام فریضه آمده یعنى سهام) نصف و ثلثان و ثلث و و سهام ششگانه

ثه ربع سدس و ثمن( هر چند مختلف است و همچنین مالى كه در آخر بدست یكى از ور

شود ، یعنى آن كسى كه مثال باید هاى نامبرده مختلف مىرسد هر چند كه با فریضهمى

برد ، چون مقدارى هم به عنوان رد نصف ببرد باالخره در بیشتر موارد بیش از نصف مى

برد و نیز هر چند كه سهم پدر و مادر و نیز كالله دهند و گاهى كمتر از آنرا مىبه او مى

افتد اال اینكه در ت از تحت قاعده) سهم مذكر دو برابر مؤنث،( بیرون مىمادرى در نهای

را جانشین  -زنده  -نوع الحق  -مرده  -همه اینها نوع رعایت شده و اعتبار اینكه نوع سابق 

شود كه یكى از دو نفر زن و شوهر دیگرى را جانشین خود خود كند برگشتش به این مى

ر و مادر ، طبقه زائیده شده یعنى فرزند ، را جانشین خود سازد سازد او طبقه زاینده یعنى پد

و فریضه اسالمى در هر دو طایفه یعنى زنان و شوهران و اوالد همان قاعده) للذكر مثل 

 باشد . سهم مذكر دو برابر مؤنث،( مى -حظ االنثیین 

روى دهد كه اسالم تمامى اموال و ثروت موجود در و این نظریه كلى نتیجه مى  

زمین را به دو قسم تقسیم كرده ، یكى ثلث ، یكى دو ثلث ، زنان دنیا یك ثلث ثروت دنیا را 

داشته باشند  و مردان دنیا دو ثلث آن را ، البته این تنها از نظر داشتن و تملك است  و گرنه 

اسالم نظیر این نظریه را در مصرف ندارد ، زیرا اسالم مصارف زنان دنیا را به گردن 

دان دنیا نهاده  و دستور داده كه در همه امور راه عادالنه و میانه را بروند  و این دستور مر

كند كه مردان در مصرف ، تساوى بین خود و زنان را رعایت بكنند  و نتیجه كلى اقتضا مى

زنان دنیا در یك ثلث از مال دنیا مستقال و بدون دخالت شود كه گانه این مىاین جهات سه

رف كنند  و در یك ثلث دیگرش با نظر مرد تصرف كنند ، پس زن در دو ثلث مال مرد تص

 كند و مرد در یك ثلث آن . دنیا تصرف مى

 

  ؟در اسالم چه وضعى پیدا كردند ،زنان و ایتام قبل از اسالم چه حالى داشتند -5
 

رسند  و نه برند همانطور كه مردان قوى به ارث مىاما یتیمان در اسالم ارث مى

شد در تحت والیت اولیا یعنى پدر و تنها صاحب ارث شدند بلكه مالى كه به ایشان منتقل مى

كرد و نامبردگان تا زمانیكه كه ایتام بحد جد و یا عموم مؤمنین و یا حكومت اسالم ترقى مى
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اندازند تا بیشتر شود ، بعد از آنكه به حد رشد ل آنان را به جریان مىرشد برسند اموا

سپارند ، تا چون سایر افراد بشر و مانند اقویا رسیدند ، اموالشان را بدست خودشان مى

توان در مورد ترین روشى است كه مىبطور استقالل روى پاى خود بایستند و این عادالنه

  . ایتام تصور كرد

گو اینكه بر حسب یك نظریه عمومى مالك ثلث ثروت دنیایند ، ولى بر  و اما زنان

كنند) براى اینكه یك شود در دو ثلث اموال دنیا تصرف مىحسب آنچه در خارج واقع مى

ثلث آن ملك خود آنان است  و یك ثلث دیگر هم نیمى از دو ثلث مردان است ، كه به 

به عهده مردان است!( و زنان در یك ثلث  رسد ، چون گفتیم مخارج زنانمصرف ایشان مى

سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قیمومت دائمى یا موقت مردان نیستند مردان هم 

كنند مسؤول تصرفات آنان نیستند ، البته این تا زمانى است كه آنان آنچه در باره خود مى

 بطور پسندیده باشد . 

شخصیت مرد  و مانند او در پس زن در اسالم داراى شخصیتى است مساوى با 

اش  و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او هیچ تفاوتى با مرد ندارد ، اراده و خواسته

روحیه خاص به خود او ، آنرا اقتضا  مگر در آنچه كه مربوط به وضع خلقتى او است و

كند كه در اینگونه امور البته وضعش با وضع مرد مختلف است ، زندگى زن زندگى مى

احساسى و از مرد زندگى تعقلى است و به همین جهت اسالم از ثروت روى زمین دو ثلث 

را در اختیار مرد قرار داد ، تا در دنیا ، تدبیر تعقل ما فوق تدبیر احساس و عاطفه قرار 

چون مداخالت زن در  -دهد ، گیرد  و نواقصى كه در كار زن و تدبیر احساسیش رخ مى

  . بوسیله نیروى تعقل مرد جبران گردد -د است مرحله تصرف بیش از مر

معنا را  و نیز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگى بر زن واجب كرده ، این

  . جبران و تالقى كرد -مهریه  -با صداق 

و اگر قضا و حكومت و رزمندگى در جنگها را بر زنان تحریم كرد) كه اساس 

احساس!( این معنا را با یك تكلیف دیگر كه بر مردان  اینگونه امور بر نیروى تعقل است نه

كرد جبران نمود  و آن این است كه بر مردان واجب كرد از زنان حمایت و از حریم آنان 

دفاع كنند و نیز بار سنگین كسب و كار و طلب رزق و پرداخت هزینه زندگى خود و 

 -این پرداخت حق حضانت را  فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنان بینداخت و عالوه بر

البته در صورتى كه زن داوطلب آن باشد به گردن مرد افكند ، عالوه بر این تمامى این 

احكام را با دستوراتى دیگر كه به زنان داده تعدیل كرد ، از قبیل اینكه زنان خود را به غیر 

ر امور منزل و تربیت محارم نشان ندهند و حتى االمكان با مردان مخالطت نكنند ، و به تدبی

 اوالد بپردازند . 

تر بفهمد كه تر ارزش این احكام را بدست آورد  و روشنو اگر كسى بخواهد روشن

چرا اسالم زنان را از مداخله در امور اجتماعى از قبیل دفاع و قضا و حكومت منع كرد ، 

چشند در اى زنان مىجباید نتائج تلخ و ناگوارى را كه سایر مجتمعات بشرى از مداخالت بى

  . نظر بگیرد
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و زمام تعقل و تفكر بدست مرد سپرده  -در اسالم زمام عاطفه و احساس بدست زن 

 شده  و در جوامع بشرى عصر حاضر در اثر غلبه احساس بر تعقل كار را وارونه كردند . 

 آوردهاى تمدن امروزو اگر خواننده محترم در باره جنگهاى بین المللى كه از ره

كند مطالعه كند  و همه این است و نیز در اوضاع عمومى كه فعال بر دنیا حكومت مى

فهمد كه نقطه حوادث را بر دو نیروى تعقل و احساس عاطفى عرضه بدارد آنوقت مى

  و هللا الهادى! -ها كجا است! شروع انحراف و خطا كجا و سر منشا درستى

ح متمدن غربى با كوشش و حرصى هاى به اصطالاز این هم كه بگذریم ، ملت

را در یك صفت  ناگفتنى از صدها سال پیش به این سو در صدد بر آمدند دختران و پسران

تربیت كنند و در تربیت آنان فرقى بین پسر و دختر نگذارند ، تا استعدادهاى نهفته در هر 

غزهاى متفكر در دو طایفه را از قوه به فعل در آورند ، مع ذلك وقتى از نوابغ سیاست و م

امر حقوق و قضا  و قهرمانان جنگها و فرماندهان الیقى كه در این سالهاى متمادى طلوع 

اند آمار بگیریم یعنى نوابغى كه در فن تخصصى سلطنت و دفاع و قضا كه اسالم زنان كرده

ن اى از طایفه زنارا از آنها منع كرده را برشماریم خواهیم دید كه در این سه فن نابغه

برنخاسته مگر بسیار اندك كه قابل قیاس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نیستند و 

ترین شاهد است بر اینكه طبیعت زنان قابل رشد و ترقى در این این خود بهترین و صادق

فنون) كه حاكم در آنها تنها نیروى تعقل است،( نیست  و این فنون هر چه بیشتر دستخوش 

 شود . ردد زیان و خسران آن از سودش بیشتر مىدخالت عواطف گ

گوید : یگانه اى كه مىترین پاسخ و رد است بر نظریهاین محاسبه و امثال آن قاطع

ترین ماندگى زنان در جامعه ضعف تربیت صحیح است ، كه زنان از قدیمعامل عقب

بیت صالحه و خوب گیر تحت تراند و اگر بطور پىدورانهاى تاریخ بشرى گرفتار آن بوده

اى كه در آنها است اى بسا در جهت كمال از مردان در آیند ، با احساسات و عواطف رقیقه

 هم جلو بزنند  و یا حداقل به حد مردان برسند . 

دهد ، براى و این استدالل نظیر استداللهائى است كه نقیض مطلوب را نتیجه مى

یا زیادتر بودن آن در زنان باعث  اینكه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقیقه  و

تاخرشان در امورى است كه محتاج به نیروى تعقل است ، نه تقدم آنان  و بر عكس باعث 

اى است كه چنین نیستند ، یعنى مردان كه از جهت عواطف روحى و رقیق تقدم طایفه

اده كه هر تر از ایشانند ، چون تجربه نشان دتر از زنان  و از حیث نیروى تعقل قوىعقب

از دیگران است ، تربیتش در كار مناسب با آن  تركس در صفتى از صفات روحى قوى

تر خواهد بود  و الزمه این تجربه این است كه تربیت كردن مردان براى بخشصفت نتیجه

تر باشد از اینكه زنان را براى این بخشمشاغلى امثال حكومت و قضا و رزمندگى نتیجه

م  و نیز تربیت كردن زنان براى مشاغلى مناسب با عواطف رقیقه از قبیل مشاغل تربیت كنی

بعضى از شعب علم طب و یا عكسبردارى یا موسیقى  و یا طباخى و یا تربیت كودكان و 

تر است از اینكه مردان را بخشپرستارى بیماران و شعبى از آرایشگرى و امثال آن نتیجه

ر غیر این دو صنف شغل معین ، مشاغلى كه نه نیروى براى این مشاغل تربیت كنیم ، بله د
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 تر ، تفاوتى بین مردان و زنان نیست . خواهد و نه عواطف رقیقتعقل بیشتر مى

ماندگى زنان در مساله حكومت و اند : عقببعضى از مخالفین ما در این مساله گفته

  . قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف است

گوئیم اگر چنین بود باید حداقل در بعضى از این قرنهاى ما در جواب آنان مى

اند خالف این طوالنى كه مجتمع بشرى پشت سر گذاشته و آن را به میلیونها سال تخمین زده

تصادفات مشاهده شده باشد ، یعنى در حداقل یك قرن زنان در امور تعقلى برابر مردان و یا 

 طفى جلوتر از زنان و یا حداقل برابر آنان باشند . جلوتر از آنان باشند و مردان در مسائل عا

و اگر جایز باشد ما و همه انسانها مانند شما مسائل روحى و غریزى را اتفاقى و 

بندى شده مستند به هاى مختلف روحى بشر دستهتصادفى بدانیم و كارهائى كه به خاطر بنیه

ت فطرى دست یابیم  و دیگر توانیم به هیچ صفت طبیعى و خصلتصادف بدانیم دیگر نمى

توانیم بگوئیم مثال : میل بشر به زندگى اجتماعى و یا بگو به تمدن و حضارت ، فطرى نمى

است  و یا میل و عالقه بشر به علم و كنكاشش از اسرار حوادث ، میلى فطرى است ، چون 

ا تصادفى است ، این میله گوید : خیر ، همهگردد و به ما مىاى مانند شما بر مىیك شنونده

همچنانكه شما گفتید تقدم زنان در كماالت ذوقى و مستظرف  و تاخرشان در امور تعقلى و 

امور هول انگیز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفى است و تقدم مردان در این مسائل 

  . و تاخرشان در آن امور نیز تصادفى است

شود كه وقتى به زنان بگوئى ن مىاش ایشود ؟ نتیجهنتیجه این قضاوت شما چه مى

شما در كارهاى ظریف و عاطفى استعداد پیشرفت دارید و مردان در كارهاى تعقلى و 

كنید ، اما اگر نظریه اسالم گویند شما بجنس زنان توهین مىشوند و مىسنگین ناراحت مى

را نشانه كمال مرد آید براى اینكه اسالم این تفاوت را به زن تفهیم كنیم چنین چیزى پیش نمى

داند ، اگر طبقه مردان در داند  و تنها كرامت و حرمت را ناشى از تقوا مىو نقص زن نمى

زندگى و كارهاى روزمره خود كه به منظور به فعلیت رساندن استعدادهاى خاص به 

دهد رعایت تقوا را بكند محترم است و اگر نكند نیست هر چند كه در خودش انجام مى

ضا بزرگترین حقوقدان و در مساله دفاع رستم دستان  و در مساله حكومت سر آمد مسائل ق

دوران باشد و همچنین طبقه زنان در زندگى روزمره خود كه به منظور بفعلیت رساندن 

رعایت تقوا را  -كه همان صفات روحى ناشى از عواطف است  -استعدادهاى خاص بخود 

 تر و گرنه احترامى ندارد .بكند محترم است ، هر چه بیشتر ، بیش

  

  قوانین ارث در عصر جدید -6
 

قوانین ارثى كه در عصر حاضر در جریان است هر چند كه از نظر كم و كیف به 

آید با قانون ارث اسالمى مخالف است ، اال اینكه همین قوانین در بیانى كه بطور اجمال مى

با اینكه بین زمان پیدایش این  پیدایش و استقرارش از سنت ارثى اسالمى كمك گرفت ،

  . قوانین و زمان ظهور قانون اسالم فرقهاى بسیارى هست
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كرد روزگارى بود كه از آن روزى كه اسالم این قانون كامل ارث را تشریع مى

قانون اسالم را شنیده بود  و نه  قانون هر چه هم ناقص خبرى نبود ، نه گوش بشر نظیر

باره چیزى شنیده بودند و خالصه قانون اسالم مسبوق به سابقه  نسلها از نیاكان خود در آن

نبود  و از هیچ قانونى الگو نگرفته بود ، اما قوانین ارثى غرب وقتى ظهور كرد كه قرنها 

قانون اسالم در جهان اسالم و یا بگو در قسمت معظم معموره زمین و در بین ملیونها نفوس 

  . خود آن را به ارث برده بودندحكومت كرده بود ، اسالف از نیاكان 

و در بحث های روانشناسى این معنا مسلم است ، كه اگر أمرى از امور در خارج 

پدید آید و ثابت و سپس مستقر گردد بهترین كمك است براى اینكه أمرى دیگر شبیه به آن 

 هاىاى فكرى است براى سنتپدیدار گردد  و خالصه هر سنت اجتماعى سابق خود مایه

شود ، پس هیچ الحق شبیه به آن ، بلكه همان أمر اولى است كه به شكل دوم متحول مى

تواند منكر شود كه قوانین جدید ارث به خاطر اینكه مسبوق است شناس نمىدانشمند جامعه

به قوانین ارث اسالمى از همان ارث اسالمى كمك گرفته شده و بلكه همان قانون است ، كه 

 به این شكل در آمده است .  -حال یا دستخوردگى درست یا نادرست  بعد از دستخوردگى

بنا بر این بیان ، جا دارد تعجب كنى اگر بشنوى كسى ، از روى عصبیت) كه خدا 

بكشد این عصبیت جاهلیت قدیم را! ( بگوید : قوانین جدید مواد خود را از قانون روم قدیم 

روم قدیم در ارث را شناختى  و به آنچه كه  گرفته ، با اینكه تو خواننده عزیز وضع سنت

سنت اسالمى براى مجتمع بشرى آورده آشنا شدى  و توجه فرمودى كه سنت اسالمى از 

نظر پیدایش و جریان عملى در وسط دو قانون قرار گرفته ، قانون روم قدیم و قانون غربیان 

ه صدها میلیون نفوس بشرى جدید  و در قرونى طوالنى و متوالى ، در مجتمع میلیونها و بلك

گزاران غربى ریشه دوانده  و این محال است كه چنین قانونى هیچ تاثیرى در افكار قانون

 نگذاشته باشد . 

تر این است كه همین اشخاص بگویند : ارث آورتر و غریباز این سخن ، شگفت

 اسالمى از ارث روم قدیم الگو گرفته است . 

جدید كه در بین ملل غربى جریان و دوران دارد ، هر  و سخن كوتاه این كه قوانین

چند در بعضى از خصوصیات با هم اختالف دارند اما تقریبا ، در این اتفاق دارند كه ارث 

دانند و همچنین خواهران و برادران و پسران و دختران و پدران و مادران را یكسان مى

چهار طبقه گرفته ، اول پسران و ها و عموها  و در قانون فرانسه طبقات ارث را عمه

دختران ، دوم پدران و مادران و برادران و خواهران ، سوم اجداد و جدات ، و چهارم 

ها  و علقه زوجیت را بكلى از این طبقات خارج كرده و آن ها و خالهها و دائىعموها و عمه

رد برایش ارثى را بر اساس محبت و عالقه قلبى بنا نهاده) اگر شوهر زنش را دوست بدا

كند و همچنین زن نسبت به شوهر،( و فعال غرض مهمى در تعرض جزئیات این معین مى

خواهیم جزئیات آن را در باره سایر طبقات در قانون در مورد زن و شوهر نداریم و نمى

  . اینجا بیاوریم ، اگر كسى بخواهد از آن با اطالع شود باید به محل آن مراجعه كند

نجا براى ما مهم است این است كه نتیجه برابرى زن و مرد در ثروت آنچه در ای
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  . دنیا را بر حسب قانون فرانسه بررسى كنیم

سنتى كه بر حسب نظرى عمومى زن را در ثروت موجود در دنیا شریك مرد 

دهد ، البته نه چون اسالم بلكه داند و از سوى دیگر زن را تحت قیمومت مرد قرار مىمى

تواند مستقال تصرف كند كه حتى در مالى كه به ارث برده نمىاو سلب اختیار مىآنقدر از 

  . كند و حتما باید تصرفاتش به اذن مرد باشد

داند ولى تصرف در نتیجه ملك آنچه در دنیا است را مشترك بین زن و مرد دنیا مى

یه این قانون هائى علدر همه آن را مختص به مرد دنیا  و این باعث شده است كه جمعیت

قیام نموده زنان را از تحت قیمومت مردان خارج سازند و به فرض هم كه موفق شوند تازه 

اند هم در ملكیت و هم در دهزن و مرد دنیا را در اموال موجود در دنیا شریك هم كر

 . تصرف

 

  هایك مقایسه بین این سنت -7
 

ریه بین امتهاى گذشته كردیم هاى جااینك بعد از بیان كوتاه و اجمالى كه در سنت

مقایسه بین آنها را و داورى در اینكه كدامیك ناقص و كدام كامل و كدامیك نافع و كدام براى 

مجتمع بشرى مضر است كدامیك در صراط خوشبختى و سعادت بشر و كدام در صراط 

خواهیم ىكنیم ، و آنگاه از او مبدبختى بشر است به بصیرت و دقت نظر خواننده واگذار مى

هاى نامبرده را با قانون اسالم مقایسه نموده ، ببیند چه قضاوتى در این باره باید همه سنت

  . بكند

سازیم این است كه تفاوت اساسى و جوهرى آنچه خود ما در اینجا خاطر نشان مى

ها همانا در غرض و هدف از سنت است ، كه در اسالم غرض سنت اسالمى با سایر سنت

ها این است كه ارث این است كه دنیا به صالح خود برسد  و غرض سایر سنت از قانون

اشخاص به هوا و هوس خود نائل گردند و همه تفاوتهاى جزئى برگشتش به این تفاوت 

جوهرى است ، قرآن كریم بسیارى از هوا و هوسهاى آدمى را اشتهاى كاذب دانسته ، 

 فرماید:مى

یر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم و هللا و عسى ان تكرهوا شیئا و هو خ» 

 بقره(/216«)یعلم و انتم ال تعلمون!

 فرماید:و نیز در باره چگونه معاشرت كردن با زنان مى

و عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شیئا و یجعل هللا فیه » 

 نسا(/19!«)خیرا كثیرا 
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  هاسنتوصیت در اسالم و در سایر   -8
 

: اسالم وصیت را از تحت عنوان ارث خارج كرده و به آن عنوانى در سابق گفتیم 

است از احترام به خواست صاحب ، چون مالكى مستقل داشته و آن عبارت مستقل داده 

ها و در بین امتهاى پیشرفته ، كه یك عمر در تهیه آن رنج برده ، ولى در سایر سنتمال

رد ، بلكه یك كاله شرعى است كه بوسیله آن فرق قانون را وصیت عنوانى مستقل ندا

شكنند ، صاحب مال كه بعد از مردنش اموالش به اشخاص معین از قبیل پدر و رئیس مى

رسد ، براى اینكه همه و یا بعضى از اموالش را بغیر ورثه بدهد متوسل به خانواده مى

كنند كه مساله وصیت را كه شود و به همین جهت همواره قوانینى وضع مىوصیت مى

شود تحدید نموده  و این تحدید همچنان جریان داشته تا عصر باعث ابطال حكم ارث مى

 امروز . 

ولى اسالم از همان چهارده قرن قبل مساله وصیت را تحدیدى معقول كرده ، نفوذ آن را 

  . منحصر در یك سوم اموال صاحب مال دانسته

ر ثلث نافذ نیست و به همین جهت بعضى از امتهاى پس از نظر اسالم وصیت در غی

گزارى خود از اسالم تبعیت كردند ، نظیر كشور فرانسه ، اما نظر متمدن امروز در قانون

گزاران غرب تفاوت دارد ، به دلیل اینكه اسالم مردم را به چنین وصیتى اسالم با نظر قانون

اند  و یا از آن ا در باره آن سكوت كردهتشویق و تاكید و سفارش كرده ، ولى قوانین غرب ی

 اند . جلوگیرى نموده

و آنچه بعد از دقت در آیات وصیت و آیات صدقات و زكات و خمس و مطلق انفاقات 

ها و قوانین ، این بوده كه راه را براى اینكه آید این است كه منظور از این تشریعبدست مى

افع آن صرف خیرات و مبرات و حوائج طبقه نزدیك به نصف رتبه اموال و دو ثلث از من

فقرا و مساكین گردد ، هموار كرده باشد  و فاصله بین این طبقه  و طبقه ثروتمند را برداشته 

آید كه طبقه باشد و طبقه فقرا نیز بتوانند روى پاى خود بایستند عالوه بر اینكه بدست مى

آنان و طبقه فقرا و مساكین فاصله ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف كنند ، كه در بین 

 ایجاد نشود!

  354ص :    4المیزان ج : 
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 فصل هفتم

 

 

 حیوانات  فلسفه تشریع حکم ذبح
 

 

 

 بحثى علمى در سه مبحث درباره:

 

  خوردن گوشت حیوانات و ذبح آنها
 

 بحث اول: عقائد ملت ها در مورد خوردن گوشت
 

أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد  أُِحلَّت لَُكم بِهیَمةُ األَْنعَِم إاِل َما یُتْلى َعلَْیُكْم َغیَر یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا » 

َ یْحُكُم َما یُِریُد!  «مِحلى الصْیِد َو أَنتُْم ُحُرٌم  ِإنَّ َّللاَّ

هان اى كسانى كه ایمان آوردید به قراردادها و تعهدات وفا كنید ، گوشت » 

شود براى شما حالل شده است ، كه برایتان بیان مىچارپایان به استثناى آنهائى 

داند و بدانید كه خدا نه براى كسى كه شكار را در حالى كه محرم هستید حالل مى

  مائده( /1« )كند!هر حكمى را كه بخواهد صادر مى

 

در این معنا هیچ شكى نیست كه انسان مانند سایر حیوانات و گیاهان مجهز به جهاز 

كند ، به آن گوارش است ، یعنى دستگاهى دارد كه اجزائى از مواد عالم را به خود جذب مى

مقدارى كه بتواند در آن عمل كند  و آن را جزء بدن خود سازد  و به این وسیله بقاى خود را 

بنا بر این براى اینگونه موجودات هیچ مانعى طبیعى وجود ندارد از اینكه  حفظ نماید ، پس

هر غذائى كه براى او قابل هضم و مفید باشد بخورد ، تنها مانعى كه از نظر طبع تصور 

 دارد این است كه آن غذا براى آن موجودات ضرر داشته باشد  و یا مورد تنفر آنها باشد . 

ر یابد كه فالن چیز خوردنى براى بدن او ضرر دارد ، اما متضرر شدن مثل اینكه د

زند ، براى اینكه مسموم است و یا خودش سم است ، در چنین و نظام جسمى او را بر هم مى

ورزد و یا مثل اینكه در یابد كه مواردى انسان و حیوان و نبات از خوردن امتناع مى

ى كه در ادیان و شرایع مختلفه خوردن فالن چیز براى روح او ضرر دارد ، مثل چیزهائ

الهى تحریم شده ، و امتناع از خوردن اینگونه چیزها امتناع به حسب طبع نیست ، بلكه 

 امتناع فكرى است . 
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و اما تنفر عبارت است از اینكه انسان یا هر جاندار دیگر چیزى را پلید بداند  و در 

نكه یك انسانى نجاست خود را بخورد نتیجه طبع او از نزدیكى به آن امتناع بورزد ، مثل ای

داند ، و از نزدیكى به آن شود ، زیرا انسان نجاست خود را پلید مىكه چنین چیزى نمى

اند كه نجاست خود را بخورند ، نفرت دارد ، بله گاهى انسانهاى دیوانه و یا كودك دیده شده

د ، بلكه این امتناعش شود كه تنفر انسان از خوردن چیزى به حسب طبع نباشگاهى هم مى

اى كه در هاى مختلفهمستند باشد به عواملى اعتقادى ، چون مذهب و یا عادت قومى  و سنت

مجتمعات گوناگون رائج است ، مثال مسلمانان از گوشت خوك نفرت دارند  و نصارا آن را 

بسیارى  دانند و در مقابل این دو امت ، ملل غربى هستند ، كهخوراكى مطبوع و پاكیزه مى

، خورندل و رغبت مىاز قبیل قورباغه و خرچنگ و موش و امثال آن را با می -از حیوانات 

شمارند ، این قسم از امتناع ، امتناع بر حسب در حالى كه ملل مشرق زمین آنها را پلید مى

 اى است كسبى . طبع اولى نیست ، بلكه بر حسب طبع ثانوى و قریحه

اى دارند ، طرقى ها طرق مختلفهتغذى به گوشت پس روشن شد كه انسان در

شود ، بسیار كه از نقطه امتناع شروع و به نقطه آزادى مطلق در عرضى عریض ختم مى

داند دلیلش طبع او است  و آنچه را كه حرام و ناگوار هر چه را كه مباح و گوارا مى

 داند دلیلش یا فكر او است یا طبع ثانوى او . مى

 

ها تحریم شده  و پیروان این سنت هیچ حیوانى خوردن تمامى گوشت اسنت بوددر 

دانند و این طرف تفریط در مساله خوردن گوشت است  و طرف افراط را حالل گوشت نمى

اند ، كه از خوردن هاى آفریقا ) و بعض متمدنین اروپا و غرب( پیش گرفتهآن را وحشى

  . هیچ گوشتى حتى گوشت انسان امتناع ندارند

گوشت چهارپایان و سایر حیوانات از قبیل موش و  عرب در دوران جاهلیتاما 

خورد ، چه اینكه شد مىخورد ، چهارپایان را هم به هر نحوى كه كشته مىقورباغه را مى

اش كرده باشند  و چه طورى دیگر مرده باشد ، كه سرش را بریده باشند ، و چه اینكه خفه

و نطیحه و نیم خورده درندگان از آنها  در آیه گذشته به عنوانهاى منخنقه و موقوذه و متردیه

گفتند : چطور شد كه آنچه خود شما شدند مىیاد شده بود و وقتى مورد اعتراض واقع مى

كشد حرام است ، همچنانكه امروز نیز همین جواب از كشید حالل است  و آنچه خدا مىمى

ینكه گوشتى سالم شود، كه مگر گوشت با گوشت فرق دارد ، هماى اشخاص شنیده مىپاره

باشد و به بدن انسان صدمه وارد نیاورد آن گوشت خوردنى است ، هر چند كه بى ضرر 

بودنش به وسیله عالجهاى طبى صورت گرفته باشد و خالصه گوشت حرام آن گوشتى است 

كه دستگاه گوارش آن را نپذیرد ، از آن گذشته همه گوشتها براى این دستگاه گوشت است  

 بین آنها نیست . و هیچ فرقى 

خوردند و آن را در روده حیوان ریخته با و نیز در عرب رسم بود كه خون را مى

دادند و نیز رسمشان چنین بود خوردند و بخورد میهمانان مىكردند و مىآن روده كباب مى

كردند و هر چه شدند ، بدن شتر خود را با آلتى برنده سوراخ مىكه هر گاه دچار قحطى مى
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هاى غیر خوردند ، امروز نیز خوردن خون در بسیارى از امتآمد مىبیرون مى خون

 مسلمان رائج است . 

 -شود رواج بیشترى دارد ، و بطورى كه شنیده مى پرستان چینسنت در بتو این 

از خوردن هیچ حیوانى حتى سگ و گربه و حتى كرمها و صدفها و سایر حشرات امتناع 

  . ندارند

در بین آن سنت تفریطى و این روش افراطى راهى میانه را رفته ، از  ماما اسالو 

بین گوشتها هر گوشتى كه طبیعت انسانهاى معتدل و یا به عبارتى طبیعت معتدل انسانها آن 

داند ، در تحت عنوان كلى طیبات حالل كرده و سپس این عنوان كلى را پاكیزه و مطبوع مى

و در بعضى از  -ه عبارتند از گوسفند و بز و گاو و شتر را به چهار پایان یعنى بهائم ك

خوار و در میان پرندگان به هر مرغى كه گوشت -چهار پایان چون اسب و االغ به كراهت 

و در  -كه عالمتش داشتن سنگدان و پرواز به طریق بال زدن و نداشتن چنگال است  -نباشد 

  . ى كه در كتب فقه آمده تفسیر كرده استآبزیها به ماهیانى كه فلس دارند ، به آن تفصیل

و از این حیوانات حالل گوشت خون و مردار و آنچه براى غیر خدا ذبح شده را 

تحریم كرده و غرض در این تحریم این بوده كه بشر بر طبق سنت فطرت زندگى كند ، 

 چون بشر در اصل فطرت به خوردن گوشت عالقمند است و نیز فطرتا براى فكر صحیح و

طبع مستقیم كه از تجویز هر چیزى كه نوعا ضرر دارد و یا مورد نفرت طبع است امتناع 

 ورزد ، احترام قائل است .مى

  294ص :    5المیزان ج : 

 

 

 

 بحث دوم:  رابطه عاطفه و رحم با ذبح حیوانات

چطور اسالم كشتن حیوان را تجویز كرده با اینكه رحم و عاطفه آن را جائز 

  داند ؟نمى
چه بسا كه این سؤال به ذهن بعضى وارد شود ، كه حیوان نیز مانند انسان جان و 

خواهد نابود شود و بمیرد ، و غریزه برد  و نمىشعور دارد ، او نیز از عذاب ذبح رنج مى

دارد به اینكه از هر مكروهى حذر نموده  و از ألم هر عذابى حب ذات كه ما را وامى

دارد به اینكه نسبت به افراد ر كنیم ، همین غریزه ما را وا مىبگریزیم  و از مرگ فرا

همنوع خود همین احساس را داشته باشیم ، یعنى آنچه براى ما درد آور است براى افراد 

همنوع خود نپسندیم  و آنچه براى خودمان دشوار است براى همنوع خود نیز دشوار بدانیم ، 

  . چون نفوس همه یك جورند

س عینا در سایر انواع حیوان جریان دارد با این حال چگونه به خود و این مقیا

شویم متالم سازیم  و شیرینى اى كه خود از آن متالم مىاجازه دهیم كه حیوانات را با شكنجه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت ودوم: گفتارهای عالمه طباطبائی درباره دین و فلسفه تشریع احکام 114

زندگى آنها را مبدل به تلخى مرگ كنیم  و از نعمت بقاء كه شریفترین نعمت است محروم 

اى داده ؟ و ارحم الراحمین است ، او چرا چنین اجازه سازیم ؟ و با اینكه خداى سبحان

سازد ؟  كه همه جانداران را فدائى اش چگونه با این تبعیض در مخلوقاتش مىرحمت واسعه

 و قربانى انسان بسازد ؟ . 

جواب از این سؤال در یك جمله كوتاه این است كه اساس شرایع دین و زیر بناى آن 

نه عواطف وهمى، خداى تعالى در شرایعش حقائق و مصالح حكمت و مصالح حقیقى است، 

  حقیقى را رعایت كرده، نه عواطف را كه منشاش وهم است.

توضیح اینكه اگر خواننده محترم وضع زندگى موجوداتى كه در دسترس او است به 

دهد ، خواهد دید كه هر موجودى در تكون و در بقایش تابع  مقدار توانائیش مورد دقت قرار

تواند به موجودى دیگر فهمد كه هیچ موجودى نیست ، مگر آنكه مىاموس تحول است و مىن

متحول شود  و یا موجودى دیگر به صورت خود او متحول گردد ، یا بدون واسطه و یا با 

واسطه و هیچ موجودى ممكن نیست به وجود آید مگر با معدوم شدن موجودى دیگر و هیچ 

با فنا شدن موجودى دیگر ، بنا بر این عالم ماده عالم تبدیل و  ماند مگرموجودى باقى نمى

توانى بگوئى عالم آكل و ماكول است) پیوسته موجودى تبدل است و اگر بخواهى مى

 سازد.(خورد و جزء وجود خود مىموجوداتى دیگر را مى

خوردند و آن را جزء بینید كه موجودات مركب زمینى از زمین و مواد آن مىمى

نمایند و به آن صورت مناسب با صورت خود و یا مخصوص به خود ود خود مىوج

 سازد . خورد و فانى مىدهند و دوباره زمین خود آن موجود را مىمى

كنند و از هوا استنشاق آورند و با مواد زمینى تغذیه مىگیاهان از زمین سر در مى

خورد و ساختمان آنها را كه هان را مىنمایند تا به حد رشد برسند ، دوباره زمین آن گیامى

مركب از اجزائى است تجزیه نموده ، اجزاى اصلى آنها را از یكدیگر جدا و به صورت 

گردد زمین گیاه آورد و مدام و پى در پى هر یك به دیگرى بر مىعناصر اولیه در مى

 شود . شود ، و گیاه زمین مىمى

كند آب و هوا را جزء ن از گیاهان تغذیه مىبینیم حیواگذاریم ، مىقدمى فراتر مى

سازد و بعضى از انواع حیوانات چون درندگان زمینى و هوائى حیوانات دیگر بدن خود مى

كنند ، چون از نظر جهاز گوارش مخصوص كه خورند و از گوشت آنها تغذیه مىرا مى

هاى گیاهان تغذى انهتوانند بخورند ، ولى كبوتران و گنجشگان با ددارند چیز دیگرى نمى

مكند  و كنند و حشراتى امثال مگس و پشه و كك از خون انسان و سایر جانداران مىمى

همچنین انواع حیواناتى دیگر كه غذاهائى دیگر دارند و سر انجام همه آنها خوراك زمین 

 شوند . مى

م پس نظام تكوین و ناموس خلقت كه حكومتى على االطالق و به پهناى همه عال

دارد ، تنها حاكمى است كه حكم تغذى را معین كرده ، موجودى را محكوم به خوردن گیاه و 

موجودى دیگر را محكوم به خوردن گوشت و یكى دیگر را به خوردن دانه و چهارمى را 

به خوردن خون كرده و آنگاه اجزاى وجود را به تبعیت از حكمش هدایت نموده است و نیز 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت ودوم: گفتارهای عالمه طباطبائی درباره دین و فلسفه تشریع احکام 115

ه خلقت انسان را مجهز به جهاز گوارش گیاهان و نباتات كرده ، او تنها حاكمى است ك

پیشاپیش همه جهازها كه به وى داده دندانهائى است كه در فضاى دهان او به ردیف چیده ، 

چند عدد آن براى بریدن ، چند عدد براى شكستن و گاز گرفتن و آسیاب كردن كه اولى را 

و سومى را انیاب دندان نیش و چهارمى را  ثنائیات ، دندان جلو  و دومى را رباعیات

نامیم و همین خود دلیل بر این است كه انسان گوشتخوار طواحن دندان آسیاب یا كرسى مى

بود و علف خوار  -طواحن  -تنها نیست و گر نه مانند درندگان بى نیاز از دندانهاى كرسى 

یا و انیاب بود ، پس چون هر دو تنها نیز نیست و گر نه مانند گاو و گوسفند بى نیاز از ثنا

 فهمیم كه انسان هم علفخوار است و هم گوشتخوار . نوع دندان را دارد ، مى

بینیم قوه گذاریم ، مىتر از دندانها به مرحله دوم از جهاز گوارش مىقدمى به عقب

گوشتها ذائقه انسان تنها از گیاهان لذت و نفرت ندارد ، بلكه طعم خوب و بد انواع  -چشائى 

برد ، در حالى كه گوسفند چنین تشخیص نسبت دهد و از خوب آنها لذت مىرا تشخیص مى

به گوشت  و گرگ چنین تشخیص نسبت به گیاهان ندارد ، در مرحله سوم به جهاز هاضمه 

بینیم جهاز هاضمه انسان نسبت به انواع گوشتها اشتها دارد و به خوبى پردازیم ، مىاو مى

باشد ، كه كند ، همه اینها هدایتى است تكوینى و حكمى است كه در خلقت مىآن را هضم مى

تو انسان حق دارى گوسفند را مثال ذبح كنى و از گوشت آن ارتزاق نمائى ، آرى ممكن 

نیست بین هدایت تكوین و حكم عملى آن فرق بگذاریم ، هدایتش را بپذیریم و تسلیم آن بشویم 

 ر شویم . اش را منك، ولى حكم اباحه

همى به جز احیاء آثار  -دین فطرى است  -همانطور كه بارها گفته شد  -اسالم هم 

فطرت كه در پس پرده جهل بشر قرار گرفته ندارد و چون چنین است به جز این 

اى حیوانات حالل است ، زیرا این حكم توانسته حكم كند ، كه خوردن گوشت پارهنمى

   .اى تكوینىا حكم اباحهشرعى در اسالم مطابق است ، ب

 اسالم همانطور كه با تشریع خود این حكم فطرى را زنده كرده ، احكام دیگرى را

كه واضع تكوین وضع كرده نیز زنده كرده است و آن احكامى است كه قبال ذكر شد ، گفتیم 

با موانعى از بى بند و بارى در حكم تغذى منع كرده ، یكى از آن موانع حكم عقل است كه 

دارد را واجب دانسته ، مانع اجتناب از خوردن هر گوشتى كه ضرر جسمى یا روحى 

ه از خوردن هر گوشتى كه طبیعت بشر مستقیم الفطرة آن را ، حكم عواطف است ، كدیگر

گردد ، اسالم هاى این دو حكم نیز به تصرفى از تكوین بر مىداند نهى كرده و ریشهپلید مى

هم این دو حكم را معتبر شمرده ، هر گوشتى كه به نمو جسم ضرر برساند را حرام كرده 

نى لطمه بزند را تحریم نموده) مانند گوشت همچنانكه هر گوشتى كه به مصالح مجتمع انسا

گوسفند یا شترى كه براى غیر خدا قربانى شود،( و یا از طریق قمار و استقسام به ازالم و 

داند ، را مثل آن تصاحب شده باشد و نیز گوشت هر حیوانى كه طبیعت بشر آن را پلید مى

  . تحریم كرده است

كشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها  و اما اینكه گفتند حس رأفت و رحمت با

سازد ، جوابش این است كه آرى هیچ شكى نیست كه رحمت خود موهبتى است لطیف  نمى
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و تكوینى ، كه خداى تعالى آن را در فطرت انسان و بسیارى از حیوانات كه تاكنون به 

س رحمت را ایم به ودیعه نهاده ، اال اینكه چنان هم نیست كه تكوین حوضع آنها آشنا شده

حاكم على االطالق بر امور قرار داده باشد و در هیچ صورتى مخالفت آن را جائز نداند ، و 

اطاعتش را بطور مطلق و در همه جا الزم بشمارد ، خوب وقتى تكوین خودش رحمت را 

كند ما چرا مجبور باشیم او را در همه امور حاكم قرار بطور مطلق و همه جا استعمال نمى

كند وجود دردها و بیماریها و دلیل اینكه تكوین رحمت را بطور مطلق استعمال نمىدهیم ، 

 مصائب و انواع عذابها است . 

از سوى دیگر این صفت یعنى صفت رحمت اگر در حیوانات بطور مطلق خوب و 

یعنى مانند عدالت بدون قید و شرط و بطور  نعمت باشد در خصوص انسان چنین نیست،

یلت نیست ، چون اگر اینطور بود مؤاخذه ظالم به جرم اینكه ظلم كرده و على االطالق فض

و حتى زدن یك سیلى به قاتل  -مجازات مجرم به خاطر اینكه مرتكب جرم شده درست نبود 

و همچنین انتقام گرفتن از متجاوز و به  -جنایتكار صحیح نبود ، زیرا با ترحم منافات دارد 

ت نبود و حال اگر ظالم و مجرم و جانى و متجاوز را به مقدار تعدى او تعدى كردن درس

  . شوندحال خود واگذاریم دنیا و مردم دنیا تباه مى

و با این حال اسالم امر رحمت را بدان جهت كه یكى از مواهب خلقت است مهمل 

نگذاشته ، بلكه دستور داده كه رحمت عمومى گسترش داده شود و از اینكه حیوانى را بزنند 

خواهند ذبح كنند منع نموده و دستور اكید داده مادام كرده و حتى زدن حیوانى را كه مى نهى

و تحریم  -كه حیوان ذبح شده جانش بیرون نیامده اعضائش را قطع و پوستش را نكنند  

و نیز نهى كرده از اینكه حیوانى را پیش روى حیوان  -منخنقه و موقوذه از همین باب است 

ترین وضع را مقرر ترین و مالیمح كنند و براى ذبح كردن حیوان راحتدیگرى مثل آن ذب

 فرموده  و آن بریدن چهار رگ گردن او است) دو تا لوله خون و یك لوله تنفس و یك لوله

غذا( و نیز دستور فرموده حیوانى را كه قرار است ذبح شود آب در اختیارش بگذارید و از 

  . نها در كتب فقه آمده استاین قبیل احكام دیگرى كه تفصیل آ

و با همه اینها اسالم دین تعقل است ، نه دین عاطفه  و در هیچ یك از شرایعش 

عاطفه را بر احكام عقلى كه اصالح گر نظام مجتمع بشرى است مقدم نداشته و از احكام 

عاطفه تنها آن احكامى را معتبر شمرده كه عقل آن را معتبر شمرده است ، كه برگشت آن 

  . نیز به پیروى حكم عقل است

و اما اینكه گفتند رحمت الهى چگونه با تشریع حكم تزكیه و ذبح حیوانات سازگار 

است ؟ با اینكه خداى تعالى ارحم الراحمین است ، جوابش اینست كه این شبهه از خلط میان 

،  رحمت و رقت قلب ناشى شده است ، آنچه در خداى تعالى است رحمت است نه رقت قلب

شود ، انسان رحم دل نسبت به فرد كه تاثر شعورى خاص است در انسان كه باعث مى

مرحوم تلطف و مهربانى كند و این خود صفتى است جسمانى و مادى كه خداى تعالى از 

و اما رحمت در خداى تعالى  -تعالى هللا عن ذلك علوا كبیرا  -داشتن آن متعالى است 

یر است ، آن هم به مقدارى كه استحقاق آن را دارد  و به معنایش افاضه خیر بر مستحق خ
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شود كه عذاب را رحمت خدا و به عكس رحمت او را عذاب تشخیص همین جهت بسا مى

پس   -پنداریم همچنانكه تشریع حكم تذكیه حیوانات را براى حیوانات عذاب مى -دهیم  مى

د بر طبق تشخیص ما كه ناشى از این فكر را باید از مغز بیرون كرد كه احكام الهى بای

عواطف كاذبه بشرى است ، بوده باشد  و مصالح تدبیر در عالم تشریع را بخاطر اینگونه 

امور باطل ساخته و یا در اینكه شرایعش را مطابق با واقعیات تشریع كرده باشد مسامحه 

 كند . 

وردن گوشت پس از همه مطالب گذشته این معنا روشن گردید كه اسالم در تجویز خ

حیوانات و همچنین در جزئیات و قید و شرطهائى كه در این تجویز رعایت نموده امر 

 فطرت را حكایت كرده ، فطرتى كه خداى تعالى بشر را بر آن فطرت خلق كرده:

 روم(/30« )فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیم!» 

  297ص :    5المیزان ج : 

 

 بحث سوم: رابطه حلیت با تذکیه؟

  چرا اسالم حلیت گوشت را مبنى بر تذكیه كرد ؟
توضیح سؤال اینكه ما پذیرفتیم كه خلقت بشر طورى است كه هم مجهز به جهاز 

گیاه خوارى است و هم جهاز گوشتخوارى و فطرت و خلقت گوشتخوارى را براى انسان 

داند و بدنبال این حكم فطرت ، اسالم هم كه شرایعش مطابق با فطرت است خوردن جائز مى

آید كه چرا اسالم به خوردن گوشت ل پیش مىگوشت را جائز دانسته ، لیكن این سؤا

میرند اكتفا نكرد ، با اینكه اگر اكتفا كرده بود مسلمین هم گوشت حیواناتى كه خودشان مى

بریدند ، گرفتند  و با كمال بى رحمى حیوانى را سر نمىخوردند  و هم كارد بدست نمىمى

ین سؤال از بیاناتى كه در فصل شد ؟ جواب ادار نمىدر نتیجه عواطف و رحمتشان جریحه

دوم گذشت روشن گردید ، چون در آنجا گفتیم رحمت به معناى رقت قلب واجب االتباع 

داند ، بلكه پیروى از آن را باعث ابطال بسیارى از نیست و عقل پیروى آن را الزم نمى

ینكه داند  و خواننده عزیز توجه فرمود كه اسالم در عین ااحكام حقوقى و جزائى مى

احكامش را تابع مصالح و مفاسد واقعى قرار داده ، نه تابع عواطف ، مع ذلك در بكار بردن 

رحمت به آن مقدار كه ممكن و معقول بوده از هیچ كوششى فروگذار نكرده ، هم مصالح 

 واقعى را احراز نموده و هم ملكه رحمت را در بین نوع بشر حفظ كرده . 

میرند علت یم بیشتر گاو و گوسفند و شترانى كه مىدانعالوه بر اینكه) همه مى

مرگشان بیماریهائى است كه اگر گوشت آنها خورده شود انسانها هم به همان بیماریها مبتال 

شود  و این خود خالف رحمت است  و اگر گردند،( و مزاج آنان تباه و بدنها متضرر مىمى

از كوه پرت شده،  انى بخورد كه مثالكرد به اینكه تنها از گوشت حیوبشر را محكوم مى

آنوقت میبایستى همه افراد بشر دور دنیا بچرخند ببینند كجا حیوانى از كوه پرت شده است  و 

  301ص :    5المیزان ج :            این براى بشر حكمى حرجى و خالف رحمت است.
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 فصل هشتم

 

 

 شراب و قمار فلسفه تشریع حکم منع
 

 

 

 درباره:مقدمه تفسیری 
 

 شراب و قمار و منهیات در اسالم 
 

یَسئَلُونَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر  قُْل فِیِهَما إِثٌْم كبِیٌر َو َمنَِفُع ِللنَّاِس َو إِثُْمُهَما أَكبُر ِمن » 

 ...!«نَّْفِعِهَما

پرسند بگو در آن دو گناهى است بزرگ و منافعى از تو حكم شراب و قمار را مى» 

 ...!«براى مردم اما اثر سوء آندو در دلها بیش از منافع صورى آنها است است

 بقره(/219)            

و نظایر آن و آن عبارت است از  «ذنب »از نظر معنا نزدیك است به كلمه  « اثم» 

شود كه باعث كندى انسان از رسیدن حالتى كه در انسان یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا مى

  .گرددمى به خیرات

هاى و محرومیت از نعمت تیره بختیپس اثم آن گناهى است كه به دنبال خود 

دو گناه مورد بحث   .سازدآورد و سعادت زندگى را در جهات دیگرى تباه مىدیگرى را مى

  است. از همین گناهان است و بدین جهت آن را اثم خوانده

طبیعى  و یكى اخالقى  و  گسارى مضراتى گوناگون دارد ، یكى مضراتاما مى

هائى است یكى مضرات عقلى ، اما ضررهاى طبیعى و آثار سوء و جسمى این عمل اختالل

كه در معده، روده، كبد،  شش، سلسله اعصاب و شرایین، قلب، حواس ظاهرى چون بینائى 

 آورد كه پزشكان حاذق قدیم و جدید تالیفات بسیارى نوشته وو چشائى و غیر آن پدید مى

دهد اند ، كه از كثرت مبتالیان به انواع مرضهاى مهلكى خبر مىآمارهاى عجیبى ارائه داده

 شود . كه از این سم مهلك ناشى مى

و اما مضرات اخالقى شراب این است كه عالوه بر آثار سوئى كه گفتیم در درون 

ند ، انسان را به كقواره مىانسان دارد و عالوه بر اینكه خلقت ظاهرى انسان را زشت و بى

رساند  و مرتكب هر جنایتى و قتلى دارد  و نیز به دیگران ضرر مىناسزاگوئى وا مى

سازد ، به نوامیس خود و دیگران هتك و تجاوز شود ، اسرار خود و دیگران را فاش مىمى
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كند ، تمامى قوانین و مقدسات انسانى را كه اساس سعادت زندگى انسانها است باطل و مى

كند و مخصوصا ناموس عفت نسبت به اعراض و نفوس و اموال را مورد تجاوز دمال مىلگ

كند ، هیچ جلوگیرى گوید و چه مىداند چه مىدهد ، آرى كسى كه مست شده و نمىقرار مى

كه از افسار گسیختگى مانعش شود ندارد و كمتر جنایتى است كه در این دنیاى ماالمال از 

اب در آن دخالت نداشته باشد ، بلكه مستقیم و یا حداقل غیر مستقیم جنایات دیده شود و شر

 در آن دخالت دارد . 

و اما ضررهاى عقلیش این است كه عقل را زایل و تصرفات عقل را نامنظم و 

دهد و این قابل انكار نیست و بدترین مجراى ادراك را در حال مستى و خمارى تغییر مى

شود و شریعت اسالم چون بقیه فسادها از اینجا شروع مىهم همین است ،  گناه و فساد

همانطور كه قبال هم گفته شد اساس احكام خود را تحفظ بر عقل قرار داده ، خواسته است با 

و اگر از شراب، قمار، تقلب،  ،(و بلكه رشد هم بدهد )روش عملى ، عقل مردم را حفظ كند

ى این است كه اینگونه اعمال ویرانگر عقلند و دروغ و امثال این گناهان نهى كرده ، باز برا

سازد در میان اعمال شرب خمر  و در میان بدترین عملى كه حكومت عقل را باطل مى

  . اقوال دروغ و زور است

سازد  و در رأس آن پس این اعمال یعنى اعمالى كه حكومت عقل را باطل مى

اعمالى است كه انسانیت را تهدید كند ، هائى است كه مستى و دروغ را ترویج مىسیاست

آورد ، تر از دیگرى ببار مىكند  و بنیان سعادت او را منهدم ساخته ، آثارى هر یك تلخمى

شوند ، آنجا كه كار به تر مىماند كه هر چه بیشتر بنوشند تشنهآرى شراب آب شور را مى

تر است دوش انسانها سنگینتر  و بر هالكت برسد ، آثار این آب آتشین هم روز به روز تلخ

نوشد تا بلكه شاید خستگیش بر طرف شود ، ولى اى دیگر مى، چون مبتالى به شراب جرعه

 كند . تالشى بیهوده مى

و این فخر براى دین مبین اسالم این محجه بیضا و شریعت غرا بس است ، كه زیر 

 من عقل است نهى فرموده . بناى احكام خود را عقل قرار داده و از پیروى هواى نفس كه دش

در تتمه آن در سوره مائده  کههاى ما پیرامون شرب خمر بیش از اینها است گفتنى

 المیزان آمده است.

و از آنجائى كه مردم به قریحه حیوانیت كه دارند همواره متمایل به لذائذ شهوت 

تا حق و حقیقت را و سازد هستند و این تمایل اعمال شهوانى را بیشتر در بین آنان شایع مى

شود ، هر چند كه ترك آن قهرا مردم به ارتكاب آنها عادت نموده تركش برایشان دشوار مى

مقتضاى سعادت انسانى باشد، بدین جهت خداى سبحان مبارزه با اینگونه عادتها را تدریجا 

و شایع در بین مردم آغاز كرد و با رفق و مدارا تكلیفشان فرمود: یكى از این عادات زشت 

گسارى بود، كه شارع اسالم به تدریج تحریم آن را شروع كرد و این مطلب در بین مردم مى

خورد بینیم چهار بار نازل شده كامال به چشم مىبا تدبر در آیات مربوط به این تحریم كه مى

 . 

 بار اول فرموده: 
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!« بغیر الحق قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغى» 

 اعراف(/33)

 و این آیه در مكه نازل شده و بطور كلى هر عملى را مصداق اثم باشد تحریم كرده

 و دیگر نفرموده كه شرب خمر هم مصداق اثم است و اینكه در آن اثمى كبیر است . 

احتماال این همان جهت است كه گفتیم خواسته است رعایت سهولت و ارفاق را 

كوت از اینكه شراب هم اثم است خود نوعى اغماض است، همچنانكه آیه كرده باشد، چون س

 شریفه:

 نحل(/67!«)و من ثمرات النخیل و االعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا  »

و  ،(چون شراب را در مقابل رزق نیكو قرار داده )نیز اشاره به این اغماض دارد

گویا مردم با اینكه صراحتا بفرماید شراب حرمتى بزرگ دارد ، دست بردار نبودند ، تا آنكه 

 آیه شریفه:

 نسا(/43!« )ال تقربوا الصلوة و انتم سكارى »

گسارى در بهترین حاالت انسان و در بهترین اماكن در مدینه نازل شد و تنها از مى 

 یعنى نماز در مسجد نهى كرده . 

پذیرد كه این آیه بعد از آیه بقره  و اعتبار عقلى خود ما و نیز سیاق آیه شریفه نمى

كنند نازل شده باشد  و معنا ندارد كه بعد گسارى نهى مىدو آیه مائده كه بطور مطلق از مى

گسارى، دوباره نسبت به بعضى از موارد آن نهى كنند، عالوه بر اینكه از نهى از مطلق مى

شود منافات دارد، چون تدریج عبارت از ا تدریجى كه گفتیم از این آیات استفاده مىاین كار ب

تر از آن بپردازند نه اینكه تر و سختاین است كه اول تكلیف آسان را بیان كنند بعدا به سخت

 اول تكلیف دشوار را بیان كنند، بعدا آسانتر آن را بگویند . 

 است نازل شد و فرمود: و سپس آیه سوره بقره كه مورد بحث ما

یسئلونك عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر  » 

 بقره(/219!«)من نفعهما

و این آیه بعد از آیه سوره نسا نازل شد ، به بیانى كه گذشت  و داللت بر تحریم هم 

ثم است و در سوره اعراف كند بر اینكه شرب خمر ادارد ، براى اینكه در اینجا تصریح مى

  . كند كه هر چه مصداق اثم باشد خدا از آن نهى كردهبطور صریح بیان مى

 آنگاه دو آیه سوره مائده نازل شد ، و فرمود:

یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل  »

 مائده(/90!«)الشیطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون

و یصدكم  بینكم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر انما یرید الشیطان ان یوقع »

  مائده(/91!«)عن ذكر هللا و عن الصلوة، فهل انتم منتهون

آید كه مسلمانان بعد از شنیدن آیه سوره بقره هنوز از از ذیل این دو آیه بر مى

ه بودند ، تا این دو آیه نازل شد  و گسارى دست بردار نبودند  و به كلى آن را ترك نكردمى

  دارید یا خیر ؟حاال دیگر دست بر مىدر آخرش فرمود 
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 مفاسد قمار

مفاسد اجتماعى آن و اینكه  که« میسر» و اما  همه آنچه گفته شد در باره شراب بود

بیند و هاى زندگى است امرى است كه هر كسى آن را به چشم خود مىمایه فرو ریختن پایه

 در المیزان درباره آن بحث شده است.نیاز به بیان ندارد و در سوره مائده 

  287ص :    2المیزان ج : 
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 فصل نهم

 

 

 روزه فلسفه تشریع حکم

 
 

 فلسفه روزه در اسالم

 

یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكِتب َعلَْیكُم الصیَاُم َكَما ُكِتب َعلى الَِّذیَن ِمن قَْبِلكْم لَعَلَُّكْم » 

 !«تَتَّقُونَ 

اید روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل اى كسانى كه ایمان آورده» 

 !« شویداز شما واجب شده بود شاید با تقوا 

  بقره(/183)                                     

در اسالم روزه معامله و مبادله نیست ، براى اینكه خداى عزوجل بزرگتر از آن 

است كه در حقش فقر و احتیاج و یا تاثر و اذیت تصور شود و سخن كوتاه آنكه خداى 

داشته باشد ، حال هر عبادتى سبحان برى از هر نقص است ، پس هر اثر خوبى كه عبادتها 

شود ، نه خداى تعالى و تقدس ، همچنانكه اثر سوء گناهان نیز كه باشد تنها عاید خود عبد مى

 :گرددهر چه باشد به خود بندگان برمى

 اسری(/7!«) ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اساتم فلها »

كند و آثار اطاعتها و این معنائى است كه قرآن كریم در تعلیماتش بدان اشاره مى

گرداند انسانى كه جز فقر و احتیاج چیزى ندارد ، و باز قرآن ها را به انسان بر مىنافرمانى

 فرماید:اش مىدر باره

  فاطر(/15!«)یا ایها الناس انتم الفقراء الى هللا و هللا هو الغنى » 

لعلكم  »جمله:و در خصوص روزه، همین برگشتن آثار اطاعت به انسان را در 

فرماید : فائده روزه تقوا است و آن خود سودى است كه عاید خود بیان كرده ، مى !«تتقون

شود و فائده داشتن تقوا مطلبى است كه احدى در آن شك ندارد ، چون هر انسانى به شما مى

كند ، كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود فطرت خود این معنا را درك مى

به مقام بلند كمال و روحانیت ارتقاء یابد ، اولین چیزى كه الزم است بدان ملتزم شود این  و

هاى است كه از افسار گسیختگى خود جلوگیرى كند و بدون هیچ قید و شرطى سرگرم لذت

جسمى و شهوات بدنى نباشد و خود را بزرگتر از آن بداند كه زندگى مادى را هدف بپندارد 

كه از هر چیزى كه او را از پروردگار تبارك و تعالى مشغول سازد و سخن كوتاه آن

 بپرهیزد . 
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ترین راه آید و نزدیكو این تقوا تنها از راه روزه و خوددارى از شهوات بدست مى

ترین آن بطوریكه همه مردم در همه اعصار بتوانند از و مؤثرترین رژیم معنوى و عمومى

بارگان اهل دنیا ، آخرت از آن رژیم سود ببرد و هم شكممند شوند و نیز هم اهل آن بهره

عبارت است از خوددارى از شهوتى كه همه مردم در همه اعصار مبتالى بدانند ، و آن 

عبارت است از شهوت شكم از خوردن و آشامیدن و شهوت جنسى كه اگر مدتى از این سه 

دارى از گناهان نیروى خویشتنچیز پرهیز كنند و این ورزش را تمرین نمایند ، به تدریج 

شوند ، آن وقت در برابر هر گیرد و نیز به تدریج بر اراده خود مسلط مىدر آنان قوت مى

گردند دهند و نیز در تقرب به خداى سبحان دچار سستى نمىگناهى عنان اختیار از كف نمى

یدن و عمل ، چون پر واضح است كسى كه خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و نوش

كند ، قهرا در اجابت دعوت به اجتناب از گناهان و جنسى كه امرى مباح است اجابت مى

 تر خواهد بود ، این است معناى آنكه فرمود:ها شنواتر و مطیعنافرمانى

  !« لعلكم تتقون »

  3ص :    2المیزان ج : 
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 فصل دهم

 

 

 قبله و حج  فلسفه تشریع حکم
 

 
 

 :مقدمه تفسیری در
 

 تعیین مکه به عنوان قبله مسلمانان فلسفه 
 

َوْجَهك شطَر   قَْد نََرى تَقَلُّب َوْجِهك فى السَماِء  فَلَنَُولِّیَنَّك قِْبلَةً تَْرضاَها  فََولّ » 

وتُوا اْلِكتَب اْلَمسِجِد اْلَحَراِم  َو َحْیث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم شطَرهُ  َو إِنَّ الَِّذیَن أُ 

ا یَْعَملُونَ  ُ بِغَِفٍل َعمَّ بِِّهْم  َو َما َّللاَّ   !«لَیَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمن رَّ

اى سوى قبلهه چرخاندى پس بزودى تو را بما تو را دیدیم كه رو در آسمان مى» 

روى خود به طرف قسمتى  (همین امروز )دارى، اینكگردانیم كه دوست مى برمي

كه اهل كتابند  از مسجد الحرام كن، و هر جا بودید رو بدان سو كنید و كساني

و حكمى است از ناحیه  !دانند كه این برگشتن به طرف كعبه حق استمى

 !«كنند غافل نیستپروردگارشان و خدا از آنچه مى

  بقره(/144 )                           

بیت المقدس به كعبه از بزرگترین حوادث دینى و اهم احكام  برگشتن قبله از

وسلّم به مدینه با آن وآلهعلیههللاخدا صلى تشریعي است، كه مردم بعد از هجرت رسول

زند و معارف و حقایق دار مىروبرو شدند ، آرى در این ایام اسالم دست به انقالبى ریشه

و غیر یهود در مقابل این انقالب ، ساكت خود را نشر مي دهد و معلوم است كه یهود 

بینند اسالم یكى از بزرگترین مفاخر دینى آنان را كه همان قبله ایشان نشینند ، چون مىنمى

اى كه سایر ملل بخاطر آن تابع یهود و یهود در این شعار دینى برد ، قبلهبود ، از بین مى

 متقدم بر آنان بودند . 

شود چون توجه قبله باعث تقدم مسلمانان و دین اسالم مى عالوه بر اینكه این تحویل

كنند و این تمركز كند و همه در مراسم دینى به یك نقطه رو مىتمامى امت را یكجا جمع مى

همه توجهات به یك سو ، ایشان را از تفرق نجات میدهد هم تفرق وجوهشان در ظاهر و هم 

تر دارد ، تا سایر احكام به تاثیرى بیشتر و قوىشان كعشان در باطن و مسلما قبلهتفرق كلمه

سازد اسالم ، از قبیل طهارت و دعا و امثال آن و یهود و مشركین عرب را سخت نگران مى
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، مخصوصا یهود را كه به شهادت داستانهائى كه از ایشان در قرآن آمده ، مردمى هستند كه 

ستند و براى غیر حس كمترین از همه عالم طبیعت جز براى محسوسات اصالتى قائل نی

گذارند مردمى هستند كه از احكام خدا آنچه مربوط به معنویات است ، بدون چون وقعى نمى

پذیرند ، ولى اگر حكمى در باره امرى صورى و محسوس از ناحیه و چرا مى

پروردگارشان بیاید ، مانند قتال و هجرت و سجده و خضوع و امثال آن ، زیر بارش 

 و در مقابلش به شدیدترین وجهى مقاومت میكنند . روند نمى

سخن كوتاه اینكه خداى تعالى هم خبر داد كه بزودى یهود بر مسئله تحویل قبله 

وسلّم تعلیم كرد : كه چگونه وآلهعلیههللااعتراض خواهند كرد ، لذا به رسولخدا صلى

  . اعتراضشان را پاسخ گوید ، كه دیگر اعتراض نكنند

اض آنان این بود كه خداي تعالى از قدیم االیام بیت المقدس را براى انبیاء اما اعتر

اش قبله قرار داده بود ، تحویل آن قبله بسوى كعبه كه شرافت آن خانه را ندارد چه گذشته

 وجهى دارد ؟  

اگر این كار به امر خدا است، كه خود، بیت المقدس را قبله كرده بود، چگونه 

یهود بطور   )     نقض مي كند؟ و حكم شرعى خود را نسخ مي نماید؟خودش حكم خود را 

  !(كلى نسخ را قبول نداشت

و اگر به امر خدا نیست ، پس خود پیامبر اسالم از صراط مستقیم منحرف و از 

هدایت خدا بسوى ضاللت گرائیده است ، گو اینكه خداى تعالى این اعتراض را در كالم 

 شود كه اعتراض چه بوده است . جوابى كه داده معلوم مىمجیدش نیاورده ، لكن از 

ها چون كعبه و یا اى از خانهو اما پاسخ آن این است كه قبله قرار گرفتن ، خانه

بنائى از بناها چون بیت المقدس ، و یا سنگى از سنگها چون حجر االسود ، كه جزء كعبه 

مامى اجسام اقتضاى قبله شدن را است ، از این جهت نیست كه خود این اجسام بر خالف ت

دارد ، تا تجاوز از آن و نپذیرفتن اقتضاى ذاتى آنها محال باشد و در نتیجه ممكن نباشد كه 

  حكم قبله بودن بیت المقدس دگرگون شود و یا لغو گردد.

بلكه تمامى اجسام و بناها و جمیع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و باال 

ن اقتضاى هیچ حكمى از احكام برابرند ، چون همه ملك خدا هستند ، هر و پائین در نداشت

راند و هر حكمى كه بخواهد و بهر قسم كه بخواهد و در هر زمان كه بخواهد در آنها مى

حكمى هم كه بكند بمنظور هدایت خلق و بر طبق مصلحت و كماالتى است كه براى فرد و 

ى نمیكند مگر به خاطر این كه بوسیله آن حكم ، كند ، پس او هیچ حكمنوع آنها اراده مى

ترین كند ، مگر بسوى آنچه كه صراط مستقیم و كوتاهخلق را هدایت كند و هدایت هم نمى

  . راه بسوى كمال قوم و صالح ایشان است

منظور از  بقره(/143...!«)سیقول السفهاء من الناس »پس بنا بر این در جمله

مشركین عرب است و به همین جهت از ایشان تعبیر به ناس كرد سفیهان از مردم ، یهود و 

و اگر سفیهشان خواند ، بدان جهت بود كه فطرتشان مستقیم نیست و رأیشان در مسئله 

تشریع و دین ، خطا است و كلمه سفاهت هم به همین معنا است ، كه عقل آدمى درست كار 
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 نكند و رأى ثابتى نداشته باشد . 

خواهند گفت: چه علتى سبب شد كه ایشان را و یا روى ایشانرا سفیهان بزودى » 

 بقره(/142«)اى كه رو بان نماز میخواندند برگرداند ؟از قبله

وسلّم در مكه بود  وآلهعلیههللاچون مسلمانان تا آنروز یعنى ایامى كه رسولخدا صلى

 نماز میخواندند . و چند ماهى بعد از هجرت رو بقبله یهود و نصارى یعنى بیت المقدس 

و اگر یهود در این اعتراض كه قرآن حكایت كرده قبله بیت المقدس را به مسلمانان 

تر از مسلمانان بودند ، باین نسبت دادند ، با اینكه یهودیان در نماز بسوى بیت المقدس قدیمى

  .منظور بوده كه در ایجاد تعجب و در وارد بودن اعتراض مؤثرتر باشد

در این آیه از میان جهات چهارگانه ،  بقره(/142...!«)المشرق و المغربقل هلل » 

تنها بذكر مشرق و مغرب اكتفاء شده ، بدین سبب كه در هر افقى سایر جهات به وسیله این 

اصلیش و هم فرعیش ، مانند شمال و جنوب و شمال غربى  و  شود ، همدو جهت معین مى

  . شرقى و جنوب غربى و شرقى

مغرب ، دو جهت نسبى است ، كه در هر نقطه با طلوع و غروب آفتاب   مشرق و

شود  و به همین جهت هر نقطه از نقاط زمین كه فرض كنى ، براى و یا ستاره مشخص مى

خود مشرق و مغربى دارد ، كه دیدنى و محسوس است بر خالف دو نقطه شمال و جنوب 

نیست  و شاید بخاطر همین نكته بوده  شود و محسوسحقیقى ، هر افق ، كه تنها تصور مى

 كه دو جهت مشرق و مغرب را بجاى همه جهات بكار برده است . 

 بقره(/142) ...!«یهدى من یشاء الى صراط مستقیم» 

  476ص :    1المیزان ج : 

 

 

 

 در تشخیص قبله  بحث علمى
 

نمازى كه عبادت  -تشریع قبله در اسالم و اعتبار و وجوب خواندن نماز رو به قبله 

و همچنین وجوب ذبح حیوانات رو به قبله و كارهاى دیگرى   -عموم مسلمانان جهان است 

و یا مانند خوابیدن و نشستن و وضو گرفتن رو به قبله: كه ) كه حتما باید رو به قبله باشد

 اش حرامبه طرف غیر قبله باشد و رو به قبله مستحب و مانند تخلیه كردن كه حتما باید

و احكامى دیگر كه با قبله ارتباط دارد و مورد ابتالى عموم مسلمانان است، باعث  (است!

تا نماز و  )شده كه مردم محتاج به جستجوى جهت قبله شوند و آنرا در افق خود معین كنند

ذبح حیوانات و كارهائى دیگر را رو به آنطرف انجام داده و از تخلیه كردن به آن طرف 

 !(بپرهیزند

ابتداء امر از آنجا كه تشخیص قطعى آن براى مردم دور از مكه فراهم نبود در 

  . كردندناگزیر به مظنه و گمان و نوعى تخمین اكتفاء مى
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دان را وادار كرد تا این مظنه و ولى رفته رفته این حاجت عمومى ، علماى ریاضى

هائى كه تخمین را قدرى به تحقیق و تشخیص عینى نزدیك سازند ، براى این كار از جدول

، تا بدان وسیله عرض هر شهر و طول آن  مدد گرفتندگیرد در زیج مورد استفاده قرار مى

كردند آن وقت مي كه عرض شهر خود را از خط استواء معین مىرا معین كنند. بعد از آن

این  .توانستند بفهمند كه از نقطه جنوب آن شهر چند درجه بطرف مغرب منحرف شوند

 .كردندانحراف را با حساب جیوب و مثلثات معین مى

نشین ها و شهرهاى مسلمانآنگاه این حساب را بوسیله دائره هندیه براى تمامى افق

 .م كردندترسی

سپس براى اینكه این كار را بسرعت و آسانى انجام دهند ، قطب نما را یعنى عقربه 

مغناطیسى معروف به حك را بكار بستند ، چون این آلت با عقربه خود جهت شمال و جنوب 

را در هر افقى كه بكار رود معین مي كند و كار دائره هندیه را به فوریت انجام مي دهد و 

ما مقدار انحراف شهر خود را از خط استواء بدانیم ، بالفاصله نقطه قبله را در صورتیكه 

 تشخیص مي دهیم . 

هر چند خدمت شایان توجهى  -لكن این كوششى كه علماى ریاضى مبذول داشتند 

و لكن از هر دو طریق یعنى هم از طریق   -و خداوند جزاى خیرشان مرحمت فرماید  -بود 

  . كردائره هندیه ناقص بود كه اشخاص را دچار اشتباه مىنما و هم از راه دقطب

اما اول براى اینكه ریاضى دانان اخیر متوجه شدند كه ریاضى دانان قدیم در 

اند و در نتیجه حسابى كه در تشخیص مقدار انحراف و تشخیص طول شهر دچار اشتباه شده

  . در نتیجه تشخیص قبله داشتند ، در هم فرو ریخت

استوا و محاذات آن با آفتاب  ینكه براى تشخیص عرض مثال تهران از خطتوضیح ا

شان اینطور بود كه فاصله قطب شمالى را با خط استواء معین در فصول چهارگانه ، طریقه

كردند آنگاه فاصله شهر مورد حاجت را از خط استواء به آن بندى مىنموده و آنرا درجه

دقیقه  20درجه و  86فاصله تهران از جزائر خالدات  گفتنددرجات معین نموده ، مثال مى

نقل از كتاب زیج ملخص  ) دقیقه 35میباشد و عرض آن از خط استوا سى و پنج درجه و 

طریقه به تحقیق و واقع نزدیك بود و لكن طریقه تشخیص طول  گو اینكه این (تالیف میزابى

میانه دو نقطه از زمین را كه  اى درست و نزدیك به تحقیق نبود چون مسافتشهرها طریقه

در حوادث آسمانى مشترك بودند ، معین میكردند و آنرا با مقدار حركت حسى آفتاب و یا به 

گفتند : مثال طول شهر تهران فالن درجه و ... نمودند آنگاه مىعبارتى با ساعت ضبط مى

ود ، لذا دقیقه است و چون در قدیم وسائل تلفن و تلگراف و امثال آن در دست نب

هاى قدیم دقیق نبود و بعد از فراوان شدن این وسائل و همچنین نزدیك شدن گیرىاندازه

ها بوسیله هواپیما و ماشین این مشكل كامال حل شد و در این هنگام بود كه شیخ مسافت

فاضل و استاد شهیر ریاضى ، مرحوم سردار كابلى براى حل این مشكل كمر همت بست و 

تحفة االجلة فى  )اى در این باره بناما با اصول جدید استخراج نموده ، رسالهانحراف قبله ر

در اختیار همگان گذاشت و این رساله كوچكى است كه در آن طریقه استخراج  (معرفة القبلة



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت ودوم: گفتارهای عالمه طباطبائی درباره دین و فلسفه تشریع احکام 128

قبله را با بیان ریاضى روشن ساخته و جدولهائى براى تعیین قبله هر شهرى رسم كرده 

 است . 

كرامت  -و خدا جزاى خیرش دهد  -موفق به كشف آن گردید  از جمله رموزیكه وى

وسلّم در خصوص قبله محرابش وآلهعلیههللااى بود كه براى رسول خدا صلىو معجزه باهره

 در مسجد مدینه اثبات و اظهار كرد . 

درجه خط  25توضیح اینكه مدینه طیبه بر طبق حسابى كه قدماء داشتند در عرض 

دقیقه قرار داشت و با این حساب محراب مسجد النبى در  20درجه و  75استوا و در طول 

در ایستادن  وسلّموآلهعلیههللاو چون ممكن نبوده رسول خدا صلى )مدینه رو به قبله نبود

لذا ریاضى دانان همچنان در باره قبله  (بطرف قبله و بناى مسجد رو به انطرف اشتباه كند،

كردند كه با واقع امر درست در ى این انحراف وجوهى ذكر مىكردند و اى بسا برابحث مى

  . آمدنمى

و لكن مرحوم سردار كابلى این معنا را روشن ساخت كه محاسبات دانشمندان اشتباه 

درجه و  39دقیقه خط استوا  و طول  57درجه و  24بوده ، چون مدینه طیبه در عرض 

و روى این حساب محراب مسجد النبى  دقیقه آخرین نقطه نیم كره شرقى قرار دارد 59

درست رو بقبله واقع مي شود ، آنوقت روشن شد در قرنهاى قبل كه اثرى از این محاسبات 

نبود و در حالیكه آنجناب در نماز بود ، وقتى بطرف كعبه برگشت درست بطرفى برگشته 

ورد ، و كه اگر خطى موهوم از آن طرف بطرف كعبه كشیده مي شد به خود كعبه برمي خ

 !صدق هللا و رسوله !این خود كرامتى باهر و روشن است

بعد از مرحوم سردار كابلى مرحوم مهندس فاضل سرتیپ عبد الرزاق بغائرى براى 

اى در معرفت قبله نوشت اى استخراج كرد و در این باره رسالهبیشتر نقاط روى زمین قبله

نصد نقطه از نقاط مسكون زمین را نام و در آن جدولهائى ترسیم نمود كه حدود هزار و پا

و از آن جمله مثال  )برد و با تدوین این رساله بحمد هللا نعمت تشخیص قبله به كمال رسید

درجه و  51ثانیه و طول آنرا  38عرض تهران را سى و پنج درجه و چهل و یك دقیقه و 

  (مترجم .ثانیه نوشت 58دقیقه و  28

اول بود و اما در قسمت دوم یعنى در تشخیص این بود جهت نقصى كه در قسمت 

قبله بوسیله قطب نما ، نقص آن از این جهت بود كه معلوم شد دو قطب مغناطیسى كره 

زمین با دو قطب جغرافیائى زمین منطبق نیست ، براى اینكه قطب مغناطیسى شمالى مثال 

ى جغرافیائى حدود كند بین آن و بین قطب شمالعالوه بر اینكه به مرور زمان تغییر مى

 فاصله است .  (كیلومتر 1375كه معادل است با  )هزار میل

اش رو به قطب جنوبى جغرافیائى قرار نما هیچوقت عقربهو روى این حساب قطب

چون سر دیگر عقربه ، قطب شمال واقعى را نشان نمي  )گیرد و آنرا نشان نمي دهدنمى

  . رسد كه دیگر قابل تسامح نیستبلكه گاهى تفاوت به حدى مى ،(دهد

دان عالیقدر ، جناب سرتیپ حسینعلى رزم به همین جهت مهندس فاضل و ریاضى

هجرى شمسى ، در مقام بر آمد این مشكل را حل كند   1332آرا ، در اواخر یعنى در سال 
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نقاط مسكون كره زمین را  و انحراف قبله را از دو قطب مغناطیسى در هزار نقطه از

نمائى اختراع و براى سهولت كار بطوریكه همه بتوانند استفاده كنند ، قطب )مشخص كرد

نماى آن جناب كرد كه به تخمین نزدیك به تحقیق مي تواند قبله را مشخص كند ، كه قطب

  !(فعال مورد استفاده همه هست ، خداوند به وى جزاى خیر مرحمت فرماید

  502ص :    1ج : المیزان 

 

 

 

 :بحثی در

 تعیین قبله برای مسلمین فواید اجتماعی 
 

نظر در این فن هستند، اگر در شناسى و صاحبدانشمندانى كه متخصص در جامعه

پیرامون آثار و خواصى كه از این پدیده كه نامش اجتماع است و بدان جهت كه اجتماع است 

ماند كه اصوال پدید آمدن حقیقتى بنام برایشان نمىناشى مي شود ، دقت و غور كنند ، شكى 

ها و چند گونگى آن بخاطر هاى گوناگون و اختالفاجتماع و سپس منشعب شدن آن به شعبه

اختالف طبیعت انسانها ، فقط و فقط یك عامل داشته و آن دركى بوده كه خداى سبحان 

حوائجش كه اتفاقا همه در بقاى  طبیعت انسانها را بان درك ملهم كرده ، درك باین معنا كه

او و به كمال رسیدنش مؤثرند یكى دو تا نیست تا خودش بتواند برفع همه آنها قیام كند ، بلكه 

باید اجتماعى تشكیل دهد و بدان پاى بند شود ، تا در آن مهد تربیت و به كمك آن اجتماع در 

آنها به نتیجه برسد و گرنه  همه كارها و حركات و سكناتش موفق شود و یا به عبارتى همه

  . یكدست صدا ندارد

بعد از این درك ، به دركهاى دیگر و یا بعبارتى به صور ذهنیه ملهم شد كه آن 

ادراكات و صور ذهنیه را محك و معیار در ماده و در حوائجى كه به ماده دارد و در 

ار دهد و همه را با كارهائى كه روى ماده انجام مي دهد و در جهات آن كارها ، میزان قر

اى میان طبیعت انسانى و میان آن میزان بسنجد و در حقیقت آن ادراكات و آن میزان رابطه

افعال و حوائج انسان باشد ، مانند درك این معنا كه چه چیز خوب است ؟ و چه چیز بد است 

ت ؟ و نیز ؟ چه كار باید كرد ؟ و چه كار نباید كرد ؟ و چه كار كردنش از نكردنش بهتر اس

مانند این درك كه محتاج به این است كه در نظام دادن به اجتماع ریاست و مرئوسیت و ملك 

و اختصاص و معامالت مشترك و مختص و سایر قواعد و نوامیس عمومى و آداب و رسوم 

معتبر بشمارد و به آنها  ،(كه به اختالف اقوام و مناطق و زمانها مختلف مي شود )قومى

 ارد . احترام بگذ

طبیعت ر همه این معانى و قواعدى كه ناشى از آنها مي شود ، امورى است كه اگ

انسانیت آنرا درست كرده ، با الهامى از خداى سبحان بوده ، الهامى كه خدا بوسیله آن ، 

طبیعت انسان را لطیف كرده تا قبل از هر كار ، نخست آنچه را كه معتقد است و مي خواهد 
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هاى ذهنى را صورت عمل بدهد و یا اگر ورد ، تصور كند و آنگاه نقشهدر خارج بوجود آ

  . صالح ندید ترك كند و به این وسیله استكمال نماید

حال كه این مقدمه روشن شد مي گوئیم: توجه عبادتى بسوى خداى سبحان  با در 

كه  نظر گرفتن اینكه خدا منزه از مكان و جهت و سایر شئون مادى و مقدس از این است

حس مادى باو متعلق شود، اگر بخواهیم از چهار دیوارى قلب و ضمیر تجاوز كند و 

به ناچار باید  -بصورت فعلى از افعال درآید ، با اینكه فعل جز با مادیات سر و كار ندارد 

 این توجه بر سبیل تمثل صورت بگیرد . 

از سوى دیگر خدا  تر بگویم از یكسو مي خواهیم با عبادت متوجه بخدا شویم ،ساده

در جهتى و طرفى قرار ندارد ، پس بناچار باید عبادت ما بر سبیل تمثل و تجسم در آید ، به 

از خضوع و  )این صورت كه نخست توجهات قلبى ما با اختالفى كه در خصوصیات آن 

است ، در نظر گرفته شود و بعد همان  (خشوع و خوف و رجاء و عشق و جذبه و امثال آن

مثال براى  اى كه مناسبش باشد ، در فعل خود منعكس كنیم،ت را با شكل و قیافهخصوصیا

اینكه ذلت و حقارت قلبى خود را به پیشگاه مقدس او ارائه داده باشیم به سجده بیفتیم و با این 

عمل خارجى از حال درونى خود حكایت كنیم و یا اگر خواستیم احترام و تعظیمى كه در دل 

حكایت كنیم ، بصورت ركوع درآئیم و چون بخواهیم حالت فدائى بودن خود از او داریم ، 

اش بگردیم و چون بخواهیم او را تكبیر و را به پیشگاهش عرضه كنیم ، دور خانه

بزرگداشت كنیم ، ایستاده عبادتش كنیم و چون بخواهیم براى تشرف بدرگاهش خود را 

 هاى دیگر . دهیم ، و از این قبیل تمثل تطهیر كنیم این مراسم را با غسل و وضوء انجام

و هیچ شكى نیست در اینكه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگى 

درونى او و حاالتى كه در قلب نسبت به معبود دارد كه اگر آن نباشد ، عبادتش روح نداشته 

ه صورتى مجسم رود و لیكن در عین حال این توجه قلبى باید بو اصال عبادت بشمار نمى

شود و خالصه عبادت در كمالش و ثبات و استقرار تحققش ، محتاج به این است كه در 

  . قالبى و ریختى ممثل گردد

كردند و آنچه گفته شد ، هیچ جاى شك نیست ، حال ببینیم مشركین در عبادت چه مى

 اسالم چه كرده ؟ 

پرست دیگر كه یا معبودشان انسانى از پرستان و هر جسمها و ستارهاما وثنى

انسانها بوده و یا چیز دیگر ، آنان الزم مي دانستند كه معبودشان در حال عبادت نزدیكشان 

 و روبرویشان باشد ، لذا روبروى معبود خود ایستاده و آنرا عبادت مي كردند . 

و  )اسالم كه فعال گفتگوى ما در باره آنستولى دین انبیاء و مخصوصا دین 

عالوه  ،(گفتگوى از آن ، از سایر ادیان نیز هست ، چون اسالم همه انبیاء را تصدیق كرده

بر اینكه همانطور كه گفتیم : مغز عبادت و روح آنرا همان حاالت درونى دانسته ، براى 

را قبله قرار داده و دستور  مقام تمثل آن حاالت نیز طرحى ریخته و آن این است كه كعبه

تواند آن داده كه تمامى افراد در حال نماز كه هیچ مسلمانى در هیچ نقطه از روى زمین نمى

را ترك كند ، رو بطرف آن بایستند و نیز از ایستادن رو به قبله و پشت كردن بدان در 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت ودوم: گفتارهای عالمه طباطبائی درباره دین و فلسفه تشریع احکام 131

 احوالى نهى فرموده و در احوالى دیگر آنرا نیكو شمرده است . 

وسیله قلبها را با توجه بسوى خدا كنترل نموده ، تا در خلوت و جلوتش در  و به این

ترین حاالت و قیام و قعودش ، در خواب و بیداریش ، در عبادت و مراسمش ، حتى در پست

  . ترینش ، پروردگار خود را فراموش نكند ، این است فائده تشریع قبله از نظر فردىزشت

تر است ، براى اینكه تر و دلنشینتر و آثارش روشنبو اما فوائد اجتماعى آن عجی

مردم را با همه اختالفى كه در زمان و مكان دارند متوجه به یك نقطه كرده و با این تمركز 

ها وحدت فكرى آنان و ارتباط جوامعشان و التیام قلوبشان را مجسم ساخته و این دادن وجهه

بشریت بدمد ، روحى كه از لطافت در  ترین روحى است كه ممكن است در كالبدلطیف

تر تر و اتحادى متشكلجمیع شئون افراد در حیات مادى و معنویش نفوذ كند ، اجتماعى راقى

تر بسازد و این موهبتى است كه خداى تعالى امت اسالم را بدان اختصاص داده و با و قوى

هاى بال احزاب و دستهآن وحدت دینى و شوكت جمعى آنان را حفظ فرموده ، در حالى كه ق

شد كه در هاى متشتتى داشتند ، حتى دو نفر انسان یافت نمىها و طریقهمختلفى بودند و سنت

 یك نظریه با هم متحد باشند ، اینك خدا را با كمال عجز بر همه نعمتهایش شكر مي گوئیم .

  506ص :    1المیزان ج : 

 

 

 

 

 قوانین  قرآنی حج
 

 (عصر خلیفه ثانیو تغییرات آن در ) 
 

 

ِ  فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما استَْیسَر ِمَن اْلَهْدِى  َو ال تْحِلقُوا »  جَّ َو اْلعُْمَرةَ َّللَّ ََ وا الْح َو أَتِمُّ

أِْسِه فَِفْدیَةٌ  ن رَّ ِریضاً أَْو بِِه أَذًى ّمِ ُرُءوسُكْم َحتى یَْبلَُغ اْلَهْدى مِحلَّهُ  فََمن كاَن ِمنُكم مَّ

ن ِصیَ  ّج فََما استَْیسَر ّمِ ََ اٍم أَْو صَدقٍَة أَْو نُسٍك  فَِإذَا أَِمنتُْم فََمن تََمتََّع بِاْلعُْمَرِة إِلى الْح

ّج َو سْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم  تِْلك َعشَرةٌ  ََ ِمَن اْلَهْدِى  فََمن لَّْم یِجْد فَِصیَاُم ثَلَثَِة أَیَّاٍم فى الْح

َ  كاِملَةٌ  ذَِلك ِلَمن لَّْم یَُكنْ  َ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ َراِم  َو اتَّقُوا َّللاَّ ََ أَْهلُهُ َحاِضِرى اْلَمسِجِد الْح

  !«شِدیُد اْلِعقَاِب...

اید تمام كنید حال اگر مانعى شما را از اتمام آن اى را كه آغاز كردهحج و عمره» 

جلوگیر شد هر مقدار از قربانى كه برایتان میسور باشد قربان كنید و سرهایتان را 

نتراشید تا آنكه قربانى به محل خود برسد پس اگر كسى مریض بود و یا از 

شد و كفاره آن را روزه بگیرد یا شود سر بترانتراشیدن سر دچار آزارى مى

اى دهد یا گوسفندى ذبح كند و اگر مانعى از اتمام حج و عمره پیش نیامد صدقه

تواند بدهد و اش تمتع باشد هر قدر از قربانى كه مىپس هر كس كه حج و عمره
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كند و یا تمكن ندارد به جاى آن سه روز در حج و هفت روز در اگر پیدا نمى

شود روزه بدارد، البته این حج تمتع مخصوص ا ده روز كامل مىمراجعت كه جمع

كسانى است كه اهل مكه نباشند و باید از خدا بترسید و حكم حج تمتع را انكار 

  !«مكنید و بدانید كه خدا شدید العقاب است

شود پس اگر كسى در این ماهها به احرام حج حج در چند ماه معین انجام مى» 

ان نیامیزد و مرتكب دروغ و جدال نشود كه اینگونه كارها در حج درآمد دیگر با زن

نیست و آنچه از خیر انجام دهید خدا اطالع دارد و توشه بردارید كه بهترین توشه 

  !«تقوا است و از من پروا كنید اى صاحبان خرد

در اثناى حج اگر بخواهید خرید و فروشى كنید حرجى بر شما نیست و چون از 

كنید در مشعر الحرام به ذكر خدا بپردازید و به شكرانه اینكه مىعرفات كوچ 

  !«هدایتتان كرده یادش آرید چه قبل از آنكه او هدایتتان كند از گمراهان بودید

كنند شما هم كوچ كنید و خدا را استغفار مشعر كه مشركین كوچ مى آنگاه از» 

  !«كنید كه او غفور و رحیم است

ود را تمام كردید خدا را یاد آرید آنطور كه در جاهلیت بعد پس هر گاه مناسك خ» 

كردید بلكه بیشتر از آن اینجاست كه از تمام شدن مناسك پدران خود را یاد مى

گویند: پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده ولى در آخرت هیچ بعضى مى

  !«اى ندارندبهره

هم حسنه در دنیا بده و هم حسنه در  گویند پروردگارا به ماو بعضى از آنان مى» 

  !«آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن

  !«اند نصیبى خواهند داشت و خدا سریع الحساب استایشان از آنچه كرده» 

و خدا را در ایام معدود یازده و دوازده و سیزدهم را یاد آرید حال اگر كسى » 

رده و اگر هم كسى خواست خواست عجله كند و بعد از دو روز برگردد گناهى نك

با تقوا است و لذا از خدا  تاخیر اندازد گناه نكرده و همه اینها در خصوص مردم

 !«بترسید و بدانید كه شما همگى به سوى او محشور خواهید شد

  بقره(/203تا  196)

 

 وسلّم وآله علیههللااین آیات در حجة الوداع یعنى آخرین حجى كه رسول خدا صلى

  . داد نازل شده  و در آن حج تمتع تشریع شده است انجام

عبارت است از اعمالى كه در بین مسلمین معروف است ، و  کلمه حجمعناى 

السالم آن را تشریع كرده  و بعد از آن جناب همچنان در میان اعراب ابراهیم خلیل علیه

ر نتیجه شریعتى شده معمول بوده و خداى سبحان آن را براى امت اسالم نیز امضا كرده ، د

  . كه تا روز قیامت باقى خواهد بود

ابتدای این عمل ، احرام  و سپس وقوف در عرفات  و بعد از آن وقوف در مشعر 

  . الحرام است
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هاى سنگى و یكى دیگر از احكام آن قربانى كردن در منا  و سنگ انداختن به ستون

واف و سعى بین صفا و مروه است، البته گانه است و آنگاه طواف در خانه خدا و نماز طسه

 واجبات دیگرى نیز دارد و این عمل سه قسم است : 

  حج افراد -1

  حج قران -2

 حج تمتع  -3

  .تشریع شد وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى در سال آخر عمر رسولحج تمتع كه 

كعبه  و اما عمل عمره عملى دیگر است و آن عبارت است از رفتن به زیارت خانه

از مسیر یكى از میقاتها،  طواف و نماز آ ،  سعى بین صفا و مرو ، تقصیر  و این حج و 

و اتموا  »شوند ، به دلیل اینكه فرموده:  عمره دو عبادتند كه جز با قصد قربت تمام نمى

 بقره(/196) !«حج و عمره را براى خدا تمام كنید ... -الحج و العمرة هلل 

  

چون از مرض و دشمن بقره( /196...!« )فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج » 

و یا موانع دیگر ایمن شدید ، پس هر كس تمتع ببرد به وسیله عمره تا حج یعنى با عمره 

تواند عمل عبادت خود را ختم كند  و تا مدتى محل شود تا دوباره براى حج احرام بپوشد مى

  . آن هدیى آسان با خود ببرد این كار را بكند  و در

گیرى ، بدین جهت است كه در حال احرام سببیت عمره براى تمتع و بهره

مند شود مگر آنكه از احرام درآید و تمتع آدمى توانست از زنان و شكار و امثال آن بهرهنمى

 آورد . را از احرام بیرون مى

 

 بقره(/196) !«فما استیسر من الهدى ...» 

، نه اینكه جبران این باشد كه جداگانهآید كه هدى نسكى است آیه بر مى از ظاهر 

شخص متمتع نتوانسته و یا نخواسته احرام براى حج را از میقات ببندد  و ال جرم از شهر 

اى زاید دارد مكه براى حج احرام بسته است ، براى اینكه جبران بودن هدى احتیاج به مؤنه

فهمد ریفه بفهمد و خالصه عبارت مورد بحث را هر كس ببیند ، مىآیه ش ، تا انسان آن را از

  . كه هدى عبادتى است مستقل ، نه جبران چیزى كه فوت شده

 بقره(/196) !«ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام» 

یعنى حكم نامبرده در باره تمتع به عمره تا حج ، براى غیر اهل مكه است ، یعنى  

البته بنابر تحدیدى كه  )كه بین خانه و زندگى او و بین مسجد الحرامبراى كسى است 

بیش از دوازده میل فاصله باشد و كلمه اهل به معناى خواص آدمى از زن و  ،(روایات كرده

فرزند و عیال است: و اگر از مردم دور از مكه تعبیر فرموده به كسى كه اهلش حاضر در 

ترین تعبیرات را كرده ، چون در این تعبیر به حكمت فمسجد الحرام نباشد ، در حقیقت لطی

 تشریع تمتع كه همان تخفیف و تسهیل است اشاره فرموده . 

كه عملى است شاق و توأم با  -توضیح اینكه : مسافرى كه از بالد دور به حج 
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آید احتیاج شدید به استراحت و سكون دارد و سكون و مى -خستگى و كوفتگى در راه 

آدمى تنها نزد همسرش فراهم است و چنین مسافرى در شهر مكه خانه و خانواده استراحت 

ندارد ، لذا خداى تعالى دو رعایت در باره او كرده، یكى اینكه اجازه داده بعد از مناسك 

عمره از احرام در آید و دوم اینكه براى حج از همان مكه محرم شود  و دیگر مجبور به 

 برگشتن به میقات نشود . 

خواننده محترم توجه فرمود كه جمله دال بر تشریع متعه همین جمله است ، یعنى 

و  بقره(/196) !«فمن تمتع بالعمرة الى الحج ... »نه جمله !«ذلك لمن لم یكن ... »:جمله

جمله نامبرده كالمى است مطلق ، نه به وقتى از اوقات مقید است و نه به شخصى از 

  . اشخاص و نه به حالى از احوال

 بقره(/196) !«و اتقوا هللا و اعلموا ان هللا شدید العقاب» 

اینكه در ذیل آیه چنین تشدید بالغى كرده ، با اینكه صدر آیه چیزى به جز تشریع  

اند كه از حال فهماند كه مخاطبین اشخاصى بودهحكمى از احكام حج را نداشت ، به ما مى

كار كنند و یا در قبول آن توقف كنند و اتفاقا مطلب رفته حكم نامبرده را انایشان انتظار مى

از همین قرار بود ، براى اینكه از میان همه احكام كه در دین تشریع شده ، خصوص حج ، 

در بین مردم وجود داشته و معروف  السالماز سابق یعنى از عصر ابراهیم خلیل هللا علیه

این عبادت را تقریبا به همان صورتى كه  بوده و دلهاشان با آن انس و الفت داشت  و اسالم

به همان  وسلّموآلهعلیههللااز سابق داشته امضاء كرد و تا اواخر عمر رسول خدا صلى

صورت بود  و تغییر دادن احكام آن بخاطر همان انس و الفت مردم كار بسیار مشكلى بود و 

آید در دل بسیارى یات هم بر مىگردید  و بطوریكه از رواحتما با انكار و مخالفت مواجه مى

وسلّم ناگزیر بود خود آنان وآلهعلیههللاشد بدین جهت رسول خدا صلىاز آنان مقبول واقع نمى

اى كه رسیده از ناحیه خداست  و را مخاطب قرار دهد و بر ایشان بیان كند ، كه حكم تازه

د  و حكمى كه كرده عمومى كنرانى فقط كار خداوند است و او هر چه بخواهد حكم مىحكم

 است  و احدى از آن مستثنا نیست ، نه هیچ پیغمبرى  و نه امتى . 

و این نكته باعث شد كه در آخر آیه با تشدید بلیغ امر به تقوا نموده ، از عقاب خداى 

  !سبحان زنهار دهد

 بقره(/197!«)و ما تفعلوا من خیر یعلمه هللا ...» 

سازد كه اعمال از خداى تعالى غایب و پنهان نیست  و این جمله خاطرنشان مى 

كند به اینكه در حین عمل از حضور قلب كسانى را كه مشغول به اطاعت خدایند دعوت مى

 !و از روح و معناى عمل غافل نمانند

ها را شرح كند  و قصهو این دأب قرآن كریم است كه اصول معارف را بیان مى

كند ، تا علم از كند و در آخر همه آنها موعظه و سفارش مىداده شرایع و احكام را ذكر مى

عمل جدا نباشد ، چون علم بدون عمل در اسالم هیچ ارزشى ندارد و بهمین جهت دعوت 

ختم كرد  و در این جمله بر  بقره(/197) !«و اتقون یا اولى االلباب »نامبرده را با جمله:

كه مردم غایب فرض شده بودند ، مخاطب قرار گرفتند و این تغییر سیاق خالف اول آیه 
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كند بر كمال اهتمام خداى تعالى به این سفارش  و اینكه تقوا وسیله تقرب و داللت مى

 اى است حتمى و متعین . وظیفه

 بقره(/198) !«لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم» 

: در خالل انجام عمل حج دادوستد حالل است،  خواهد بفرمایداین آیه شریفه مى 

و این تعبیر در  !«طلب فضل پروردگار »چیزى كه هست از بیع و دادوستد تعبیر فرموده به

یا ایها الذین آمنوا اذا نودى للصلوة من یوم  »فرماید:سوره جمعه نیز آمده ، آنجا كه مى

فاذا قضیت الصلوة  -فرماید كه مىتا آنجا  -الجمعة فاسعوا الى ذكر هللا و ذروا البیع 

جمعه( چون در این دو آیه نخست /10و9) ...!«فانتشروا فى االرض و ابتغوا من فضل هللا

از دادوستد تعبیر به بیع كرده  و سپس از همان تعبیر به طلب رزق خدا نموده  و بهمین 

سیر شده ، پس جهت است كه در سنت نیز ابتغاى از فضل خدا در آیه مورد بحث به بیع تف

 آیه دلیل بر این است كه دادوستد در خالل عمل حج مباح و جایز است . 

و اذكروا هللا فى ایام معدودات فمن تعجل فى یومین فال اثم علیه و من تاخر فال » 

 بقره(/203) ! «اثم علیه لمن اتقى ...

شده است، شود: كسى كه عمل حج را تمام كرده، گناهانش بخشوده معناى آیه این مى

 .چه اینكه در آن دو روز تعجیل كند و چه اینكه تاخیر كند

شود كه آیه شریفه در مقام بیان تخییر میان تاخیر و تعجیل نیست از اینجا روشن مى

خواهد بفرماید حاجى مخیر است بین اینكه تاخیر كند و یا تعجیل، بلكه منظور بیان این نمى

  !شده، چه تاخیر و چه تعجیلجهت است كه گناهان او آمرزیده 

منظور این نیست كه تعجیل و تاخیر را بیان كند  !«لمن اتقى »و اما اینكه فرمود:

این است كه حكم نامبرده مخصوص مردم با تقوا است  «،لمن اتقى »قیدمراد از بلكه ظاهرا 

 ، اما كسانى كه تقوا ندارند این آمرزش را ندارند . 

تقوا پرهیز از چیزى باشد كه خداى سبحان در حج از آن  و معلوم است كه باید این

شود كه نهى كرده  و نهى از آن را از مختصات حج قرار داده ، پس برگشت معنا به این مى

حكم نامبرده تنها براى كسى است كه از محرمات احرام و یا از بعضى از آنها پرهیز كرده 

ر منا بماند و مشغول ذكر خدا در ایام باشد  و اما كسى كه پرهیز نكرده ، واجب است د

السالم هم معدودات باشد و اتفاقا این معنا در بعضى از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم

  است. آمده

 بقره(/203!«)و اتقوا هللا و اعلموا انكم الیه تحشرون» 

ث شدن كند  و مساله حشر و مبعودر این جمله كه خاتمه كالم است امر به تقوا مى 

دهد و معصیت هرگز اجتناب دهد ، چون تقوا هرگز دست نمىدرقیامت را تذكر مى

ان الذین یضلون » شود، مگر با یادآورى روز جزا، همچنانكه خود خداى تعالى فرمود: نمى

  ص(/26!«)عن سبیل هللا لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب

انكم » ر را انتخاب نموده و فرمود: و در اینكه از میان همه اسماء قیامت كلمه حش

اشاره لطیفى است به حشرى كه حاجیان دارند  و همه در منا و عرفات  !«الیه تحشرون
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شوند و نیز اشعار دارد به اینكه حاجى باید از این حشر و از این افاضه و یكجا جمع مى

داوند احدى را وخ شوندكوچ كردن به یاد روزى افتد كه همه مردم به سوى خدا محشور مى

  !اندازداز قلم نمى

 111ص :    2المیزان ج : 

 

 

 

 روایات مربوط به:
 

 تشریع حج تمتع و عملکرد رسول هللا)ص(
 

 خدا السالم روایت كرده كه فرمود: رسولدر كافى از حلبى از امام صادق علیه

از ذى القعده  وسلّم چون خواست حجة االسالم را بجا آورد ، چهار روزوآلهعلیههللاصلى

مانده بیرون آمد ، تا به مسجد شجره رسید  و در آنجا نماز خواند ، سپس مركب خود را 

براند ، تا به بیدا رسید ، در آنجا محرم شد  و لبیك حج گفت  و صد رأس بدنه با خود حركت 

داد ، مردم هم همگى احرام به حج بستند  و أحدى نیت عمره نكرد  و تا آن روز اصال 

وارد مكه شد ،  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى فهمیدند متعه در حج چیست ؟ تا آنكه رسولىنم

طواف خانه را انجام داد ، مردم هم با او طواف كردند ، سپس نزد مقام دو ركعت نماز 

كنم به آنچه خداى عزوجل خواند و دست به حجر االسود مالید ، سپس فرمود : من ابتدا مى

ود ، پس به صفا آمد  و سعى را از صفا شروع كرد  و هفت نوبت بین صفا و ابتدا كرده ب

مروه سعى نمود ، همینكه سعیش در مروه خاتمه یافت به خطبه ایستاد  و مردم را دستور 

داد تا از احرام در آیند و حج خود را عمره قرار دهند  و فرمود این چیزى است كه خداى 

فرمود :  وسلّموآلهعلیههللاردم محل شدند  و رسولخدا صلىعزوجل مرا بدان امر فرموده ، م

رسد ، خود من نیز دانستم چنین دستورى مىداشتم و مىبینى مىاگر من در این باره پیش

توانم حج تمتع كنم ، براى اینكه ام نمىآوردم ، ولى چون آوردهمانند شما بدنه با خود نمى

یعنى سر  بقره(/196!«)و ال تحلقوا رؤسكم حتى یبلغ الهدى محله »خداى عزوجل فرموده:

 .نتراشید و از احرام در نیائید ، تا آنكه هدى به جاى خودش كه همان منا است برسد

سراقة بن جعثم كنانى عرضه داشت امروز تازه دین خود را شناختیم مثل اینكه 

ا این حكم مخصوص امسال ما است ، یا ایم ، حال به ما خبر بده آیهمین امروز به دنیا آمده

فرمود نه ، براى ابد حكم همین است  وسلّموآلهعلیههللابراى هرساله است ؟ رسول خدا صلى

، مردى برخاست و عرضه داشت: یا رسول هللا آیا ممكن است چند روز دیگر كه براى حج 

ایم از سر و رویمان بچكد  بندیم قطرات آب غسلى كه در اثر نزدیكى با زنان كردهاحرام مى

 و خالصه این چه حكمى است ؟ 

خواننده عزیز باید توجه داشته باشد كه در سنت جاهلیت بعد از داخل شدن در مكه  )
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تر بوده و از این ترین گناهان شنیعو طواف ، از احرام در آمدن و با زنان آمیختن از شنیع

فرمود تو تا ابد به  وسلّموآلهعلیه هللالىخدا ص رسول ،(جهت سائل برخاسته و اعتراض كرده

 !آورىاین حكم ایمان نمى

السالم از یمن آمد و به السالم سپس فرمود: در همان ایام على علیهامام صادق علیه

از احرام در آمده  و بوى خوش استعمال كرده ، نزد  مكه وارد شد ، و دید فاطمه علیهاالسالم

خدا  وسلّم روانه شد، جریان را از آن جناب پرسید، رسولوآلهعلیههللاخدا صلى رسول

وسلّم فرمود: یا على تو كه احرام بستى به چه نیت بستى عرضه داشت: به وآلهعلیههللاصلى

نیت كرده ، فرمود : پس تو هم نباید از احرام درآئى و  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى آنچه رسول

یم صد بدنه بود شریك كرد، سى و هفت شتر را به او داد  و او را در هدى خود كه گفت

شصت و سه شتر را براى خود نگه داشت ، كه همگى را به دست خود نحر كرد  و از هر 

شترى قسمتى را گرفته در دیگى قرار داده دستور داد آن را بپزند  و خودش از آن گوشت  

همه شصت و سه شتر  توان گفت كه ازو مقدارى از آبگوشتش تناول نموده فرمود : االن مى

ایم  و كسى كه حج تمتع بجا آورد بهتر است از كسى كه حج قران بیاورد  و سوق خورده

 !هدى كند و نیز از كسى كه حج افراد بیاورد بهتر است

وسلّم وآله علیههللاخدا صلى پرسیدم رسول السالمگوید از امام صادق علیهراوى مى

ت یا در روز؟ فرمود: در روز، پرسیدم چه ساعتى؟ فرمود هنگام نماز در شب احرام بس

  . ظهر

  . مؤلف : این معنا در تفسیر مجمع البیان و غیره نیز روایت شده

روایت كرده كه فرمود: عمره داخل در حج  السالمو در تهذیب از امام صادق علیه

عنى عمره تمتع بیاورد قبل از ی) شد تا روز قیامت، پس كسى كه تمتع كند به عمره تا حج

اى ندارد جز اینكه تمتع تواند و چارهتواند قربانى كند ، پس كسى نمىباید هر قدر مى ،(حج

خدا  كند ، چون خداى تعالى این حكم را در كتاب نازل فرمود و سنت رسول

  . هم بر آن جارى گشت وسلّموآلهعلیههللاصلى

روایت كرده كه فرمود : هر  السالمصادق علیهشیخ طوسى علیه الرحمه از امام 

اش به مكه نزدیكتر از فاصله میقات به مكه باشد او جزء حاضرین در مسجد خانه كس

  . الحرام است  و نباید حج تمتع انجام دهد

مؤلف : یعنى كسانى كه محل سكونتشان نزدیكتر از میقات است به مكه اینگونه 

الحرام هستند ، كه نباید حج تمتع بیاورند ، و روایات ائمه افراد مصداق حاضرین در مسجد 

 در این معانى بسیار است. السالماهل بیت علیهم

    123ص :  2المیزان ج : 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت ودوم: گفتارهای عالمه طباطبائی درباره دین و فلسفه تشریع احکام 138

 روایت مربوط به:
 

 تغییر تشریع حج تمتع  با عملکرد خلیفه ثانی 
 

خطاب در جمع الجوامع سیوطى از سعید بن مسیب روایت آمده كه گفت : عمر بن 

خدا  از حج تمتع در ماههاى حج نهى كرد  و گفت : هر چند خود من آنرا با رسول

شود یك كنم ، چون این عمل باعث مىانجام دادم  و لیكن از آن نهى مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

كند  و خسته و غبارآلود وارد فرد مسلمان كه از افقى از آفاق به قصد زیارت حركت مى

اش د ، این خستگى و این غبارآلودگیش و آن تلبیه گفتنش تنها مخصوص عمرهشومكه مى

باشد ، بعد از عمره از احرام در آید  و لباس بپوشد  و خود را خوشبو كند و با همسرش اگر 

با خود آورده باشد همخوابگى كند و همچنان به عیش و لذت بپردازد ، تا روز هشتم ذى 

برود و تلبیه بگوید ، در  (و عرفات )حرام ببندد و بطرف منا الحجه ، آن وقت به نیت حج ا

اش هم بیش از یك روز نباشد ، در حالى كه نه غبارآلود باشد و نه خسته و كوفته و تلبیه

 حالى كه حج افضل از عمره است . 

عالوه اگر ما از حج تمتع جلوگیرى نكنیم مردم در زیر همین درختان اراك با زنان 

شوند و این عمل در انظار مردمى كه نه دامدارى دارند و نه كشت گریبان مىخود دست به 

برند و بهار زندگیشان همین ایامى است كه و زرع، مردمى كه در نهایت فقر بسر مى

 . آیند خوشایند نیستحاجیان به مكه مى

و در سنن بیهقى از مسلم از ابى نضرة از جابر روایت شده كه گفت : به او گفتم : 

كند ، تكلیف كند و عبد هللا بن عباس به آن امر مىعبد هللا بن زبیر از حج تمتع نهى مى

شود ، گویند ؟ گفت : احادیث به دست من در بین مردم منتشر مىچیست ؟ كدام درست مى

 وآلهعلیههللامن و همه مسلمانان در عهد رسول خدا صلىخالصه متخصص این فن منم  و 

كردیم ، تا آنكه عمر به خالفت رسید ، وى به خطبه بكر حج تمتع مى وسلّم و عهد ابى

همین رسول و قرآن همین قرآن است و  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى ایستاد و گفت: رسول

وسلّم دو تا متعه حالل بود ، ولى من از این دو عمل وآلهعلیههللادر عهد رسول خدا صلى

نمایم ، یكى متعه زنان است كه اگر به مردى دست هم مى كنم و مرتكبش را عقابنهى مى

كنم و زنده زنده پیدا كنم كه زنى را براى مدتى همسر خود كرده باشد ، او را سنگسار مى

  سازم  و دیگرى متعه حج .ها دفن مىدر زیر سنگریزه

از طریق مجاهد  و  (وى حدیث را صحیح دانسته )در الدر المنثور است كه حاكم

گویا منظور بگومگوى  )ا از جابر روایت كرده كه گفت : در بین مردم بگومگو زیاد شدعط

تا آنكه بیش از چند روز به تمام شدن اعمال حج نماند ، كه دستور یافتیم  ،(در باره حج بوده

گفتیم : چطور ممكن است شخصى كه براى از احرام درآئیم از در تعجب به یكدیگر مى

چكیده؟ عبادت به حج آمده احرام ببندد ، در حالى كه یك ساعت قبلش منى از عورتش مى

رسید ال جرم به خطبه ایستاد و  وسلّموآلهعلیههللااین اعتراض به گوش رسول خدا صلى
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، بخدا سوگند علم من از  خواهید به خداى تعالى چیز یاد بدهیدهان اى مردم آیا مىفرمود: 

فهمیدم همه شما به خدا بیشتر است  و بیشتر از شما از او پروا دارم ، من اگر جلوتر مى

دادم  و مثل همه مردم از احرام در سوق نمىآنچه را كه بعدا فهمیدم هرگز قربانى با خود 

آمدم ، بنا بر این هر كس كه براى عمل حج با خود قربانى نیاورده سه روز در حج و مى

اش روزه بگیرد  و هر كس توانست در همینجا قربانى تهیه هفت روز در مراجعت به خانه

كردیم چون قربانى ربانى مىكند آنرا ذبح كند  و ما به ناچار یك شتر را به نیت هفت نفر ق

 شد . یافت نمى

 شد رسول خداعطا اضافه كرده كه ابن عباس هم گفته كه چون قربانى یافت نمى

رسید  نر( بز )گوسفندان خود را میان اصحابش تقسیم كرد و به سعد بن ابى وقاص یك تیس

  . كه به نیت خودش به تنهائى سر برید

 

اد تالیف ابن قیم روایت شده كه شخصى از عبد در صحیح ترمذى و كتاب زاد المع

هللا پسر عمر از حج تمتع پرسش نمود عبد هللا پسر عمر گفت : این عمل عملى است حالل ، 

پرسید : آخر پدرت از آن نهى كرده ، گفت : در این مساله كه پدرم نهى كرده ، اما رسول 

 وسلّموآلهعلیههللاباید امر رسول خدا صلىوسلّم آن را بجاى آورده ، آیا وآلهعلیههللاخدا صلى

فت: البته امر رسول خدا متبع را پیروى كنیم یا امر و فرمان پدرم را؟ سائل در پاسخ گ

متبع است پس بدان  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى ، عبد هللا بن عمر گفت : اگر امر رسولاست

 ن عمل را بجاى آورد .خودش ای وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى كه رسول

   132ص :    2المیزان ج : 

 

 

 :تحلیلی از

 

 خلیفه ثانی و نقض تشریع حج تمتع عملکرد
 

بسیار زیاد است ، ولى ما به آن مقدار كه در غرض ما  درباره حج تمتع روایات

دخالت دارد اكتفا كردیم و غرض ما بحث تفسیرى پیرامون نهى از متعه در حج است ، 

 :شود بحث كردچون در باره این نهى از دو نظر مى

اینكه نهى كننده یعنى عمر حق داشته كه چنین نهیى بكند ، یا نداشته ؟ و اگر  -1

  . نداشته آیا معذور بوده یا نه  و این بحث از غرض ما و از مسؤولیت این كتاب خارج است

نظر دوم این است كه روایات نامبرده احیانا به آیات كتاب و ظاهر سنت استدالل  -2

ن استداللها صحیح است یا نه ؟ و این در مسؤولیت این كتاب و خواهیم بدانیم ایكرده مى

  . سنخه  بحث ما در این كتاب است

گوئیم در این روایات از چند طریق بر نهى عمر از متعه حج استدالل شده لذا مى
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  . است

بقره( بر آن داللت /196) !«و اتموا الحج و العمرة هلل »استدالل به اینكه آیه:  -1

اصلش این است كه آیه نامبرده عموم مسلمین را مامور كرده به اینكه حج را تمام دارد  و ح

اى كه حج تمتع را تشریع كرده مخصوص رسولخدا و عمره را تمام كنند و آیه

 .وسلّم استوآلهعلیههللاصلى

این استدالل در روایت ابى نضره از جابر آمده ، كه گفت : همینكه عمر به خالفت 

كند و مالك كار ما خداوند از هر چیز هر قدر بخواهد براى پیغمبرش حالل مى رسید گفت :

فاتموا الحج و  »اش در جائى كه باید نازل شود نازل شده و فرموده :قرآن است ، كه هر آیه

 و به حكم این آیه باید حج خود را از عمره خود جدا كنید .  !«العمرة هلل

ست ، چون خواننده عزیز در تفسیر آیه نامبرده و این استدالل به هیچ وجه درست نی

توجه فرمود كه گفتیم : این آیه بیش از این داللت ندارد كه اتمام حج و عمره واجب است و 

تواند در وسط آن را قطع كند ، به دلیل اینكه كسى كه باید این عبادت را انجام دهد نمى

یه شریفه داللت داشته باشد بر اینكه و اما اینكه آ !«فان احصرتم ...:»فرمایددنبالش مى

مسلمانان باید عمره را جداى از حج بیاورند و متصل آوردنش تنها مخصوص به رسول خدا 

و یا به آن جناب و همراهانش بوده كه در آن سال یعنى در حجة  وسلّموآلهعلیههللاصلى

خرط  ! )تر استد مشكلاند ، ادعائى است كه اثباتش از خرط القتاالوداع در خدمتش بوده

اى پر از تیغ زهردار را با دست بگیرد ، و دست خود القتاد به این معنا است كه انسان ساقه

  !(هاى ساقه مانند برگ از ساقه جدا شود و بریزدرا بر آن بكشد ، بطوریكه همه تیغ

عالوه بر اینكه در این روایت اعتراف شده است به اینكه حج تمتع سنت رسولخدا 

بوده همچنانكه در روایت نسائى از ابن عباس نیز این اعتراف آمده  و  وسلّموآلهعلیههللاصلى

 كنم ، با اینكه رسولعمر به نقل ابن عباس گفته : به خدا سوگند من شما را از متعه نهى مى

 آن را انجام داد . وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

  

اند به اینكه نهى از تمتع در حج موافق با كتاب و سنت اما اینكه استدالل كرده  -2

است همچنانكه در روایت ابى موسى آمده بود ، كه گفت : اگر از حج تمتع نهى كنیم هم به 

و هم به سنت !« و اتموا الحج و العمرة هلل  »فرماید:ایم ، كه مىكتاب خدا عمل كرده

آید تا وقتى كه قربانیش ذبح ُمحرم از احرام در نمى »یم ، كه فرمود:اپیامبرمان عمل كرده

  !«شود

گوئیم كتاب خدا همانطور كه قبال خاطرنشان كردیم بر خالف این گفتار در پاسخ مى

وسلّم وآلهعلیههللاخدا صلى داللت دارد  و اما اینكه گفتند ترك حج تمتع پیروى از سنت رسول

در پاسخ !« آید مگر وقتى كه قربانیش ذبح شوداز احرام در نمى ُمحرم »است كه فرمود:

وسلّم است ، وآلهعلیههللاگوئیم: اوال این گفتار درست بر خالف فرموده رسول خدا صلىمى

كه در روایاتى دیگر آمده و بعضى از آنها گذشت ، كه به صراحت فرمود : این مخصوص 

 آوردند . كسانى است كه از میقات با خود قربانى 
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وسلّم خودش وآلهعلیههللاو ثانیا اینكه: روایات تصریح دارد بر اینكه رسول خدا صلى

این عمل را بجا آورد، یعنى اول احرام بست به عمره و سپس بار دیگر احرام بست به حج ، 

 و نیز تصریح دارد بر اینكه آن جناب به خطبه ایستاد و فرمود:

 را چیز بیاموزید؟ خواهید خدا اى مردم آیا مى -

 ادعاى عجیبى كه در این مقام شده ادعائى است كه ابن تیمیه كرده و گفته حج رسول

در آن سال حج قران بود، نه حج تمتع چیزى كه هست كلمه متعه  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

 شود . بر حج قران هم اطالق مى

خودش برسد احرام حج نیست  و ثالثا : صرف اینكه سر نتراشند تا قربانى به محل

تواند دلیل بر این مدعا باشد  و آیه هم داللت دارد بر اینكه آن سائق خود این روایات هم نمى

هدیى حكمش سر نتراشیدن است كه اهل مسجد الحرام نباشد ، چنین كسى است كه حتما باید 

  . حج تمتع بیاورد

حج تمتع بجا نیاورد  وسلّموآلهیهعلهللاو رابعا اینكه : بر فرض كه رسول خدا صلى

وسلّم به همه وآلهعلیههللاخدا صلى لیكن این را كه ممكن نیست انكار كنیم كه آن روز رسول

یاران خود یعنى آنهائى كه در حضورش بودند و آنها كه نبودند دستور داد حج تمتع بیاورند 

یعنى عموم مسلمین در آن  اى كه مبدء تاریخش چنین باشد ،و چگونه ممكن است مسئله

مساله حكمى داشته باشند  و پیامبر اسالم حكمى دیگر مخصوص به خودش داشته باشد  و 

هر دو حكم در قرآن نیز نازل شده باشد ، آنگاه حكم مخصوص به رسول خدا 

 در میان امتش سنت گردد ؟ .  وسلّموآلهعلیههللاصلى

ترین یكى از باشكوه )شود كه حجاعث مىاما این استدالل كه گفتند : تمتع ب -3

صورتى به خود بگیرد كه با معنویت آن سازگار نیست ، چون به حاجى  (مراسم اسالمى

دهد در بین عمل خوشگذرانى كند ، از زنان كام بگیرد و از بوى خوش و اجازه مى

شود ، هاى فاخر استفاده كند و این استدالل از روایت احمد از ابى موسى استفاده مىلباس

وسلّم است و وآلهعلیههللاسنت رسول خدا صلىآنجا كه عمر گفت : درست است كه حج تمتع 

ترسم مردم در بین عمل حج زیر درختان اراك با زنان خود درآمیزند و آنگاه لیكن من مى

وقتى احرام حج ببندند كه آب غسل جنابت از سر و رویشان بچكد ، این بود كه گفتار عمر  

 دانم كه رسوله كه گفت: من مىهاى دیگر كه در آن از عمر نقل شدو نیز از بعضى روایت

وسلّم و اصحابش حج تمتع را بجا آوردند و لیكن من شخصا دوست وآلهعلیه هللا خدا صلى

آیند با زنان درآمیزند، آنگاه براى حج احرام دارم كسانى كه به زیارت خانه خدا مىنمى

صریحا عمر بود ، كه ببندند ، در حالى كه آب غسل از سر و رویشان بچكد ، این نیز گفتار 

چون خداى تعالى و رسول گرامیش بر مساله حج تمتع  ،اجتهادى است در مقابل نص

دانند كه تشریع حكم حج تمتع ممكن است به اینجا اند و خدا و رسولش بهتر مىتصریح كرده

دارد و بلكه از آن منجر شود ، كه مسلمین رفتارى را بكنند كه عمر آن را دوست نمى

 و با وجود چنین تصریحى دیگر جاى اجتهاد نیست .   ترسدمى

اى كه حج تمتع را تشریع كرد همان و از عجائب امور این است كه در متن آیه
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 فرماید: ترسید و از آن كراهت داشت آمده ، مىچیزى كه عمر از آن مى

 بقره(/196!«)فمن تمتع بالعمرة الى الحج »

 !م حج لذت گیرى كند ، باید قربانى كندیعنى كسى كه با آوردن عمره تا انجا

حج  »فرمائید قرآن كریم نام این قسم حج را حج تمتع یعنى بطوریكه مالحظه مى

نهاده ، چون تمتع جز این نیست كه زائر خانه خدا بتواند از آنچه كه در احرام  « لذت گیرى

بر او حرام بود یعنى از التذاذ با بوى خوش و با آمیزش با زنان  و پوشیدن لباس و غیره ، 

 داشت . ترسید و كراهت مىمند شود  و این عینا همان است كه عمر از آن مىبهره

وقتى آیه شریفه نازل شد اصحاب به خدا و رسول اعتراض تر اینكه و از این عجیب

وسلّم امر فرمود تا به عین همان چیزى كه سبب نهى وآلهعلیههللاخدا صلى كردند و رسول

بود تمتع ببرند توضیح اینكه وقتى این دستور صادر شد ، بطوریكه در روایت در الدر 

ا براى عمل حج در حالى به سوى عرفه مردم گفتند ، آی :»المنثور از حاكم از جابر آمده

این سخن به گوش رسول خدا  «...،چكدروانه شویم كه منى از عورتهاى ما مى

اش گفتار مردم را رد رسید بالدرنگ به خطبه ایستاد و در خطبه وسلّموآلهعلیههللاصلى

ایشان واجب  نموده ، براى بار دوم دستور داد تمتع كنند ، همانطور كه بار اول آن را بر

 كرده بود . 

اند و بطوریكه در روایت سیوطى از سعید بن و اما استدالل دیگرى كه كرده -4

حكم تمتع در حج باعث تعطیل شدن بازارهاى مكه است ، و مردم  :»اندمسیب آمده كه گفته

 مكه نه زراعتى دارند و نه دامى ، بهار كار مردم مكه همان موقعى است كه حاجیان به مكه

استدالل درستى نیست ، چون اجتهادى است در مقابل نص  «...،شوندو بر آنان وارد مى

عالوه بر اینكه خود خداى تعالى در كالم مجیدش نظیر این استدالل را رد نموده ، آنجا كه 

فرمان داده بود: از این پس مشركین حق ندارند به مسجد الحرام در آیند، چون مشرك نجس 

یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فال یقربوا المسجد الحرام  »ود:و فرموده ب !است

 !«بعد عامهم هذا و ان خفتم علیة فسوف یغنیكم هللا من فضله ان شاء ان هللا علیم حكیم

توبه( چون ممنوعیت مشركین از ورود به  مسجد الحرام و قهرا از ورود به مكه /28)

بوده و مع ذلك آیه شریفه این محذور خیالى را رد  معظمه نیز مستلزم كسادى بازار مكه

ترسید بدانید كه به زودى خداى تعالى به فضل خود شما را فرماید : اگر از فقر مىنموده مى

  . كندنیاز مىبى

تشریع حج تمتع بر اساس ترس  »و اما استدالل دیگرى كه كرده و گفتند: -5 

بوده چون امروز  وسلّموآلهعلیههللارسولخدا صلىكه به نظر نگارنده منظور ترس از  !«بوده

نیست تا از او بترسیم دیگر جائى براى تمتع در حج  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

و این استدالل در روایت الدر المنثور از مسلم از عبد هللا بن شقیق آمده كه عثمان  !!«نیست

 وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى زها ما از رسولدر آن رو »گفت: السالمدر پاسخ على علیه

این بود گفتار عثمان كه نظیر آن از ابن زبیر هم روایت شده  و روایت به نقل  !«ترسیدیممى

اند الدر المنثور این است كه ابن ابى شیبه و ابن جریر و ابن منذر از ابن زبیر روایت كرده
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س به خدا سوگند تمتع به عمره تا رسیدن حج این ایها النا »كه وقتى به خطبه ایستاد و گفت:

كنید تمتع وقتى است كه مردى مسلمان احرام حج ببندد ولى رسیدن دشمن نیست كه شما مى

یا عروض كسالت و یا شكستگى استخوان و یا پیشامدى دیگر نگذارد حج خود را تمام كند و 

عمره قرار دهد و پس از انجام  تواند احرام خود را احرامایام حج بگذرد، اینجاست كه مى

اعمال عمره از احرام در آید و تمتع ببرد، تا آنكه سال دیگر حج را با قربانى خود انجام 

  ...«دهد، این است تمتع به عمره تا حج

اشكالى كه در این استدالل هست این است كه آیه شریفه مطلق است هم خائف را 

اى كه داللت دارد نده عزیز توجه فرمود كه جملهشود  و هم غیر خائف را  و خوانشامل مى

ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام  »:بر تشریع حكم تمتع جمله

تا در   بقره(/196!« )فمن تمتع بالعمرة الى الحج ... »است ، نه جمله: بقره(/196!«)...

معناى آن قید ترس را هم از پیش خود اضافه نموده بگویند: یعنى هر كس از ترس ، حج 

خود را مبدل به عمره كرد ، قربانى كند و معلوم است كه جمله اول میان اهل مكه و سایر 

مخصوص سایر مسلمانان دانسته  و سخنى از فرق  مسلمانان فرق گذاشته  و حج تمتع را

  است! ر خائف به میان نیاوردهمیان خائف و غی

 وآله علیههللاعالوه بر اینكه تمامى روایات تصریح دارد بر اینكه رسول خدا صلى

وسلّم حج خود را بصورت تمتع آورد  و دو احرام بست یكى براى عمره و دیگرى براى 

  . حج

اند: تمتع مختص به اصحاب رسول خدا و اما این استدالل كه گفته -6

نقل از دو روایت الدر المنثور  )وسلّم بوده و شامل حال سایر مسلمین نیستوآلهعلیههللاصلى

اگر منظور از آن ، همان استدالل عثمان و ابن زبیر باشد كه جوابش را دادیم  و  (از ابى ذر

است  و  وسلّموآلهعلیههللاكه حكم تمتع خاص اصحاب رسول خدا صلى اگر مراد این باشد

شود ، سخنى است باطل به دلیل اینكه آیه شریفه مطلق است و گران نمىشامل دی

  بقره(/196!« )این حكم براى هر كسى است كه اهل مسجد الحرام نباشد ... »فرماید:مى

  !چه صحابى و چه غیر صحابى

 وسلّموآله علیههللاخدا صلى عالوه بر اینكه اگر حكم تمتع مخصوص اصحاب رسول

و به روایتى  )جناب بود چرا عمر و عثمان و ابن زبیر و ابى موسى و معاویهو یاران آن 

  . آنرا ترك كردند با اینكه از صحابه آن جناب بودند (ابى بكر

و اما اینكه استدالل كردند ، به مساله والیت و اینكه عمر در نهى از تمتع از حق  -7

اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول  »یفه:والیت خودش استفاده كرد ، چون خداى تعالى در آیه شر

نسا( اطاعت اولى االمر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب /59) !«و اولى االمر منكم

هر كه  )كرده استدالل درستى نیست ، براى اینكه والیتى كه آیه شریفه آن را حق أولى االمر

چون أولى االمر حق ندارد احكام خدا را زیر  )شودقرار داده ، شامل این مورد نمى ،(هست

توضیح اینكه آیات بسیار زیادى داللت دارد بر اینكه اتباع و پیروى آنچه به  !(و رو كند

اتبعوا ما انزل » نازل شده واجب است، مانند آیه شریفه:  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى
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 اعراف(/3) !«الیكم من ربكم 

تشریع كند به اذن  وسلّموآلهعلیههللاحكمى كه رسول خدا صلى و معلوم است كه هر

توبه(و آیه /29) !«و ال یحرمون ما حرم هللا و رسوله » كند، همچنانكه آیه شریفه:خدا مى

  حشر(/7!«) ما آتیكم الرسول فخذوه و ما نهیكم عنه فانتهوا »شریفه:

به قرینه  !«آنچه رسول برایتان آورده » و معلوم است كه منظور از عبارت

این است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده ، در نتیجه  !«و ما نهیكم عنه  »جمله:

به حكم آیه : نامبرده باید آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد و از هر چه كه نهى 

رانده ، چنانكه در باره كرده منتهى شد  و همچنین از هر حكمى كه كرده و هر قضائى كه 

اى و در آیه مائده(/45!« )و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك هم الظالمون »حكم فرموده:

فاولئك هم  »و در جائى دیگر فرموده: مائده(/47!«)فاولئك هم الفاسقون »دیگر فرموده:

 مائده(/44!«)الكافرون 

و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى هللا و رسوله امرا  »و در مورد قضا فرموده:  

 ان یكون لهم الخیرة من امرهم ، و من یعص هللا و رسوله ، فقد ضل ضالال مبینا

 احزاب(/36)!«

و  قصص(/68!«)و ربك یخلق ما یشاء و یختار ما كان لهم الخیرة »و نیز فرموده:

و تشریع و یا حداقل اعم از آن و از غیر آن دانیم كه مراد از اختیار در این آیه قضا ما مى

 شود . است ، و شامل آن نیز مى

و قرآن كریم تصریح كرده به اینكه كتابى است نسخ ناشدنى  و احكامش به همان 

و انه لكتاب عزیز ال یاتیه الباطل من بین  »حال كه هست تا قیامت خواهد ماند ، و فرموده:

  فصلت(/42و41!«)كیم حمیدیدیه و ال من خلفه ، تنزیل من ح

شود ، پس به و این آیه مطلق است و به اطالقش شامل بطالن به وسیله نسخ نیز مى

اند ، پیرویش بر اند و هر قضائى كه راندهحكم این آیه آنچه كه خدا و رسولش تشریع كرده

 ! خواه اولى االمر باشد یا نهفرد فرد امت واجب است ، 

اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر  »جمله: شود كهاز اینجا روشن مى

 دهد ، اطاعت در غیر احكام است ، پسحق اطاعتى كه براى أولى االمر قرار مى !«منكم

توانند احكام خدا را زیر و به حكم هر دو آیه ، أولى االمر و سایر افراد امت در اینكه نمى

 رو كنند یكسانند . 

تر است و اصوال أولى االمر ل بر أولى االمر واجببلكه حفظ احكام خدا و رسو

كسانى هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باشد در حفظ آن بكوشند پس 

حق اطاعتى كه براى أولى االمر قرار داده اطاعت اوامر و نواهى و دستوراتى است كه 

فظ و رعایت حكمى كه خدا در دهند البته با حأولى االمر به منظور صالح و اصالح امت مى

هائى كه افراد عادى براى خود مانند تصمیم  خصوص آن واقعه و آن دستور دارد .

گیرد گیرند ، مثال با اینكه خوردن و نخوردن فالن غذا برایش حالل است ، تصمیم مىمى

اى دو بار گوشت بخورند داند كه مردم هفتهحاكم نیز گاهى صالح مى )بخورد و یا نخورد 
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گیرد این كار را بكند و است فردى تصمیم مى و یا با اینكه خرید و فروش براى افراد جایز

داند مردم از بیع و شرا اعتصاب كنند و حاكم نیز گاهى صالح مى ،گیرد نكندیا تصمیم مى

  !(یا آن را توسعه دهند

كند به حاكم با اینكه بر فرد فرد جایز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مىو یا 

شرع مراجعه كند و هم جایز است از دفاع صرفنظر كند ، أولى االمر نیز گاهى مصلحت 

 داند كه آن را احقاق نماید . داند كه از حقى صرفنظر كند  و گاهى صالح را در این مىمى

رد عادى و یا أولى االمر صالح خود را در فعلى و یا ترك پس در همه این مثالها ف

  . داند  و حكم خدا به حال خود باقى استفعلى مى

تواند شراب بنوشد و ربا بخورد  و مال دیگران را غصب و همچنانكه یك فرد نمى

نموده ملكیت دیگران را ابطال كند ، هر چند كه صالح خود را در اینگونه كارها بداند ، 

تواند به منظور صالح كار خود احكام خدا را زیر و رو كند ، چون این نیز نمى ى االمرأول

اى اوقات از حدود تواند در پارهعمل مزاحم با حكم خداى تعالى است ، آرى أولى االمر مى

و ثغور كشور اسالمى دفاع كند  و در وقت دیگر از دفاع چشم بپوشد  و در هر دو حال 

و امت را بكند  و یا دستور اعتصاب عمومى  و یا انفاق عمومى  و  رعایت مصلحت عامه

  . یا دستورات دیگرى نظیر آن بدهد

تواند انجام دهد و بر حسب و سخن كوتاه آنكه آنچه یك فرد عادى از مسلمانان مى

صالح شخص خودش و با رعایت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند  و یا در آن چیز 

بر امت او والیت یافته  وسلّموآلهعلیههللالى امرى كه از قبل رسول خدا صلىتصرف نماید، و

تواند آن كار را بكند و در آن چیز تصرف نماید ، تنها فرق میان یك فرد عادى و ، نیز مى

یك ولى امر با اینكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند ، این است كه یك فرد 

كند به كند صالح شخص خود را در نظر دارد  و یك ولى امر آنچه مىعادى در آنچه مى

  . كندصالح حال امت مى

و گرنه اگر جایز بود كه ولى مسلمین در احكام شرعى دست بیندازد ، هر جا 

صالح دید آن را بردارد ، و هر جا صالح دید كه حكم دیگرى وضع و تشریع كند ، در این 

آمد چند تا از احكام ماند ، هر ولى امرى كه مىم دینى باقى نمىچهارده قرن یك حكم از احكا

شد  و اصوال دیگر معنا نداشت بفرمایند احكام داشت  و فاتحه اسالم خوانده مىرا بر مى

 !الهى تا روز قیامت باقى است 

گوئیم : چه حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبیق داده مى

مندى از طیبات زندگى با هیات اى بگوید : حكم تمتع و بهرهین اینكه گویندهفرق است ب

سازد شخص ناسك باید این تمتع را ترك كند  و بین سازد  و چون نمىعبادات و نسك نمى

سازگار نیست ، چون دنیاى  گیرى با وضع دنیاى فعلىگوینده بگوید مباح بودن برده اینكه

گیرى ند به حریت عموم افراد بشر ، پس باید حكم اباحه بردهكنمتمدن امروز همه حكم مى

كه از احكام اسالم است برداشته شود  و یا اینكه بگوید اجراى احكام حدود به درد چهارده 

تواند آن را هضم كند و قوانین جاریه بین خورد و اما امروز بشر متمدن نمىقرن قبل مى
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  !؟ید تعطیل شودكند ، پس باالمللى هم آن را قبول نمى

شود مانند اى روایات وارده در همین باب فهمیده مىاین بیانى كه ما كردیم از پاره

گوید : اسحاق بن راعویه در مسند خود و احمد از حسن روایت روایت الدر المنثور كه مى

تصمیم گرفت مردم را از متعه حج منع كند ، ابى بن كعب  اند كه عمر بن خطابآورده

و گفت تو این اختیار را ندارى ، چون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل  برخاست

وسلّم عمره تمتع به جاى آوردیم ، عمر چون وآلهعلیههللاخدا صلى شده و ما خود با رسول

  . این بشنید از تصمیم خود تنزل كرد

   133ص :    2المیزان ج : 

  

 

 

 

 


