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بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعيت
جامعيت از واژگان نو پيدايى است كه وارد حوزهى علوم قرآنى شده است .در ميان پيشينيان و در آثار مكتوب
ايشان عنوانى به اين نام مورد بحث قرار نگرفته است بلكه نظريات مربوط و مرتبط با اين عنوان در ذيل مباحثى
چون علوم مستنبط از قرآن سيوطى ،االتقان فى علوم القرآن ،ج ،2ص .292و يا دايره شمول و قلمرو معارف قرآنى،
مورد اشاره قرار گرفتهاند.
تعريف لغوى
جامعيت در لغت به معنى «فراگيرى ،وضع يا كيفيت جامع بودن ،نزديک و پيوستن چيزی به چيز ديگر» و در برخى
ديگر از منابع به معنى «شمول و فراگيرى» آمده است.
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تعريف اصطالحى
اختالف ديدگاه انديشمندان قرآنى موجب شده است دو تعريف براى جامعيت بيان شود كه عبارتند از
-1جامعيت قرآن به اين معناست كه در قرآن از هيچ نكتهاى غفلت نشده است و اين كتاب همه چيز را در خود
دارد .به عبارت ديگر مجموعه نيازهاى انسان در قرآن هست چه نيازهاى دينى و چه نيازهايى كه وصف دينى
ندارند.
-2عدهاى ديگر جامعيت قرآن را محدود نمودهاند و گفتهاند :منظور از جامعيت قرآن ،جامع بودن در حوزهى
مسؤوليت دين است ،يعنى آنچه را دين موظف به بيان آن بوده است رساندن انسان به كمال معنوى است و اسباب
اين مهم را قرآن بيان كرده است .بنابراين مراد از جامعيت بيان امور غير مرتبط با حوزهى مسؤوليت دين نيست تا
كسى انتظار بيان علوم و فنون مختلف را از قرآن داشته باشد.

 1ر .ك فرهنگ لغت تاج العروس ،الصحاح ،لسان العرب ،مقائيس اللغه ،مفردات و ...
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 -2ممكن است گفته شود هر چند قرآن وظيفه بيان نيازهاى انسان براى نيل او به سعادت را دارد ،ولى الزاماً
بايستى آنچه را كه نياز او در اين راستا شمرده مىشود بيان نمايد ،حال چه در حوزه مستقيم او باشد و يا اينكه
مقدمهاى براى آن محسوب شود پس با اين وصف قرآن جامع همه نيازهاى مادى و معنوى بشر است.
-4بعضى از صاحب نظران جامعيت قرآن را با ساير كتب مقدس مقايسه نمودهاند و معتقدند :جامعيت قرآن به اين
معنى است كه هرآنچه از متون وحيانى ديگر ناب و خالص بوده است و باقى بوده تا زمان بعثت نبى اسالم و يا
تحريف شده است و در زمان وحى نبوده است ،در اين متن وجود دارد .به بيان ديگر قرآن جامع معارف وحيانى
است كه در ديگر متون دينى بوده است.
نتيجه آنكه جامعيت در اصطالح به معنى فراگيرى و شمول است ،حال برخى اين شمول را در عرصه آموزههاى
دينى مىدانند و عدهاى آن را توسعه مىدهند و بعضى آن را با ساير كتب مقدس مىسنجند.

واژه جامعيت در آيات
واژه «جامعيت» در قرآن كريم نيامده است .ولى قرآن از كمالِ كالم خود و تبيان بودن آن سخن گفته است .
رابطه جامعيت قرآن و جامعيت دين

شايد به نظر رسد كه دين اعم از قرآن بوده و قرآن تنها يكی از منابع دين محسوب می شود .اما بايد اذعان كرد كه
قرآن تنها منبع دين محسوب می شود و ساير منابع صرفا در شرح و بسط آيات قرآن قابل استفاده هستند .به عبارت
ديگر روايات معصومين عليهم السالم شرح و بسط آيات قرآن يا بيان مصاديق نامحدود قرن كريم است و در واقع
طريق فهم قرآن می باشد .اعتبار اجماع به عنوان منبع ديگر از منبع مشهور نيز طريقی است و زمانی حجت شرعی
محسوب می شود كه كاشف از نظر معصوم باشد .همچنين عقل فقط مدرك كليات و اصول است .شيخ مفيد می
گويد :عقل راه معرفت حجيت قرآن و روايات است 1.البته برخی انديشمندان اسالمی حجيت عقل را بعد از كتاب و
سنت پذيرفته اند .ابن ادريس حلی می گويد :وقتی كتاب و سنت و اجماع نبود ،عقل مستند مسائل است.
(السرائر؟؟) ولی به هرحال عقل توان بيان جزئيات را ندارد .بنابراين دين چيزی جز همان قرآن نيست.

 1مصنفات شيخ مفيد ،ج ،9التذكره باصول الفقه ،ص.22
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جامعيت و اكمليت
جامعيت و المليت مترادف نيستند بلكه هر يک به موضوع خاص خود اشاره دارند .همانطور كه از واژهها بر
مىآيد مراد از جامعيت همه گرا بودن قرآن است ولى آنچه از واژه اكمليت به ذهن تبادر مىكند مقايسه قرآن با ساير
كتب مقدس و بيان برترى قرآن مىباشد .پيداست نگاه جامعيت كلى است ولى نگاه اكمليت نسبى مىباشد .طبعاً
هركس در بحث جامعيت رويكرد عام را بپذيرد ،همان ديد در نوع نگاهش در بحث اكمليت تاثير خواهد گذاشت
ولى آنكس كه رويكرد ديگرى را قبول كند الزاماً چنين نخواهد بود كه به اكمليت مطلق قائل شود

دو نگاه کلی
جامعيت قرآن از دو نظر قابل بحث و بررسى است؛ نظر اول ،جامعيت بيانى قرآن است ،متكفل اين بحث كه خود
بحثى مستقل محسوب مىگردد يكى از مباحث مهم علوم قرآنى تحت عنوان اعجاز قرآن است .در مبحث اعجاز به
اعجاز بيانى قرآن و نيز اعجاز علمى آن ،پرداخته مىشود و اين مهم مورد مطالعه قرار مىگيرد .
نظر دوم ،جامعيت مفهومى قرآن مىباشد .نگاه اين بحث به آن است كه قرآن از نظر بيان موضوعات و معارف الزم
براى هر انسان راهى به سوى كمال پيموده و كاملترين ديدگاهها را نسبت به مخاطبين خود و غير آنها تا روز
قيامت ارائه داده است .كمال مفهومى قرآن توانسته است نسبت به ساير اديان زمان خود خاصه يهود كه صاحب
شريعت و مقررات و كتاب آسمانى تورات بودهاند .مراحلى بسيار قوىتر و جدىتر را بپيمايد و ضمن بدور ماندن از
تعارض با خود و تضاد با آنچه هست و خواهد بود ،زيباترين مفاهيم را در قوىترين متد ارائه نمايد.
نگاه ما در اين بحث به همين موضوع است .ما ابتدا حدود و صغور اين موضوع يعنى جامعيت مفهومى قرآن را
بررسى كرده و دالئل و نگرشهاى مختلف را نقد و بررسى مىنمائيم .

نظريات مختلف در مورد جامعيت قرآن
در باره جامعيت قرآن رويكردهاى مختلفى وجود دارد كه عبارتنداز :
 -1جامعيت بالجمله

بنا بر اين رويكرد ،قرآن جامع همه علوم و معارف بشرى است و در همهى عرصههاى زندگى مادى و معنوى،
همهى مسائل نظرى و عملى را در سطح كالن و جزئى بيان مىكند و تعاليم آن ما را از هر گونه تالش فكرى در
شناخت انسان و جهان و ابعاد مختلف زندگى بىنياز مىنمايد .و لذا مىتوان علوم اجتماعى ،سياسى و تجربى نظير
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جامعهشناسى ،روانشناسى ،اقتصاد ،علم سياست ،فيزيک و شيمى و حتى علوم كامپيوترى و ...را از قرآن استخراج
كرد.
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از جملهطرفداران اين نظريه ابن مسعود است ،وى معتقد است :خداوند در قرآن همه علوم را نازل كرد پس قرآن
مشتمل بر همه علوم اولين و آخرين است .محى الدين عربى ،ابوحامد غزالى ،جالل الدين سيوطى ،آلوسى بغدادى،
شيخ محمد سبزوارى ،فيض كاشانى ،ابن كثير ،طنطاوى و اسكندرانى ،بر همين عقيده مىباشند.
اين رويكرد بين انديشمندان حوزه قرآن جايگاه توانمندی ندارد ولی همواره بوده اند كسانی كه از آن دفاع كنند و
بر آن اصرار ورزند بطوری كه از برخی نقل شده كه اگر زانو بند شترم گم شود آن را در قرآن می يابم.
بی شک اين نگاه بالجمله قابل پذيرش نيست .اما تفسير عده ای از آن كه اصول تمام علوم در قرآن يافت می
شود .حرفی قابل بررسی می باشد .مثال اينكه گفته شود :علم خياطی در  22اعراف ،نويسندگی در  4علق،
كشاورزی در  32واقعه  ...آمده است .به ديگر سخن قرآن آياتى دارد كه كليات هر چيزى را از قبيل:
احكام،عقائد،اخبار جهانى و...بيان مىكنند .و بيان جزئيات آنها به عهدهى پيامبر اسالمصلى اهلل عليه وآله و اهل
بيتعليهما السالم نهاده شده است.
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 -2جامعيت فی الجمله

در مقابل ديدگاه اول ،نظريه دومی مطرح است كه قرآن را فی الجمله جامع می داند .طبق اين رويكرد جامعيت قرآن
نسبی است .يعنی جامعيت هر چيزی در حيطه خود بررسی می شود .البته تعبير نسبی قدری قابل تامل و بهتر است
از واژه ديگری بهره ببريم .اين نگاه خود به چند دسته قابل تقسيم است.
الف) جامعيت هدايتی

گروهی معتقدند كه تنها وظيفهى متن مقدس ،ارائهى رهنمودهايى براى رسيدن به سعادت و كمال اخروى انسان
است .آنان مدعىاند دين براى ادارهى شئون دنيوى نيامده است و اساساً كارى به دنياى انسانها ندارد و جامعيت
قرآن را در اين مىدانند كه آنچه در هدايت به كمال و سعادت اخروى انسان نقش دارد در اختيار بشر قرار دهد و
 1ر .ك سيد محمد على ايازى ،جامعيت قرآن ،چاپاول ،رشت ،انتشارات كتاب مبين ،1232 ،ص.99-33
 2تفسير آسان ،ج ،9ص.233-232
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اما چگونگى شناخت علوم انسانى و تجربى ،تشكيل حكومت ،روش ادارهى حكومت ،چگونگى مبارزه با مشكالت
و مفاسد اجتماعى ،مهار قدرت سياسى در جامعه دينى ،چگونگى ايجاد عدالت اجتماعى و دهها پرسش ديگر از
قلمرو دين خارج است و اين آدمى است كه بايد بدون استمداد از آموزههاى قرآنى خود به ساماندهى مناسبات
اقتصادى ،سياسى ،و...جامعه بپردازد .و دين در اين زمينهها تنها به كليات بسنده كرده و از راهكار معين پرهيز نموده
است و در صورتى كه به تدبير امور دنيوى و تنظيم معيشت و تعيين نظام بپردازد خود نيز دنيوى و ايدئولوژيک
مىشود و اين با جاودانگى آن در تضاد است .ر ك عبدالكريم سروش ،كيان ،دين اقلى و اكثرى ،سال هشتم ،ش،41
ص. 2-9
پس با اين توضيحات ،جامعيت ،محدود به حيطهى مورد انتظار و محدودهى مسؤوليت قرآن است .به بيان ديگر
قرآن چون براى هدايت است ،جامعيتش نيز در همين قلمرو قابل پذيرش است و نه بيشتر ،سيد غالمرضا حسينى،
ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن ،انتشارات مرتضوى ،تهران ،ش ،1239ج ،1ص :29-23خداوند از بيان علوم
مختلف كه براى رشد انسان و هدايت او به سوى كمال هستى واللَّه الزم و ضرورى است و هر آنچه مربوط به آن
باشد فرو گزارى و كوتاهى ننموده است .سيد محمد طنطاوى ،التفسيرالوسيط للقرآن الكريم ،ج ،2ص212-219
اين باور به نيامدن علومى مانند رياضى ،فيزيک ،و ...در قرآن تقويت می شود .مطلبى كه بر همه عيان بوده و
احتياج به بيان شاهد نخواهد داشت.
عالوه اينكه نوع انتظار بشر از قرآن چيزی جز هدايت يابی او نيست و قرآن اين مهم رات پاسخ داده است .اساساً
نيازهاى بشر در بيرون اين حوزه نامحدوده است و قرآن نمىتواند جامعيت نيازهای نامحدود باشد .
ثانياً :با نگاهى به آيات و روايات به روشنى ثابت مىشود كه در بسيارى از احكام ،دستورات و رهنمودهاى
اجتماعى ،سياسى و ...جهت هدايت جامعهى اسالمى در آنها مشاهده مىشود .كه اگر وجود اين آيات در قرآن
نشانگر گستردگى قلمرو دين در امور اجتماعى نباشد وجود چنين قوانينى لغو خواهد بود.
ب)رفع نياز

صاحبان اين انديشه می گويند :جامعيت قرآن را بايد در راستاى هدف و رسالت آن ملحوظ داشت و بايد از هر
گونه افراط و تفريط در اين زمينه پرهيز كرد .با نگاهى اجمالى به قرآن و روايات در مىيابيم كه هدف دين ،تأمين
سعادت دنيا و آخرت او است و چون امور دنيوى و مناسب اجتماعى تأثير شگرفى در روحيات و كمال انسان و
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تأمين سعادت واقعى وى دارند ،دين خاتم هرگز نمىتواند از دخالت در اين امور چشمپوشى كند و بايد براى تمام
آنها برنامهاى جامع ارائه دهد .به بيان ديگر ،قرآن برنامهى سعادت را بر خداشناسى و اعتقاد به يگانگى خدا بنا نهاده
است ،خدا نيز براى هدايت خلق خود ،او را مورد خطاب مستقيم در تمام اعصار قرار مىدهد ،پس از اصل توحيد،
اصولى چون نبوت و امامت نيز قابل استخراج است .معاد نيز نتيجهى اعمال بشر و اطاعت و عدم اطاعت وى از
خداست .عدل را نيز هم مىتوان به توحيد نسبت داد و هم الزمه معاد شمرد .قرآن عالوه بر اعتقادات ،به بيان
اصول اخالق نيكو و صفات حسنهاى مىپردازد كه مناسب با اصول مزبور باشد ،و آن گاه قوانين عملى را كه در
واقع حافظ سعادت حقيقى و پرورش دهندهى اخالق نيكو و باالتر از آن ،عامل رشد و ترقى اعتقادات درست و
اصول اوليه مىباشند ،پايهريزى مىكند .بدين ترتيب قرآن مشتمل بر سه بخش كلى است :
-1اصول عقايد اسالمى ،اعم از توحيد ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد و ساير اعتقادات مبتنى بر آنها .مثل لوح ،قضا و
قدر ،مالئكه ،عرش ،خلقت آسمان و زمين .بىترديد تبيين دعوت و ترغيب آدميان به شناخت هر چه بيشتر و اعالم
عواقب سوء بىاعتمادى نسبت به اين اصول ،بيشترين حجم آيات را به خود اختصاص داده است.
-2اخالق پسنديده و نيكو.
-2احكام شرعى و قوانين عملى ،كه كليات آنها در قرآن آمده و تفاصيل و جزئياتشان به پيامبر اكرمصلى اهلل عليه
وآله واگذار شده است و آن حضرت نيز بر اساس احاديث متواترى نظير حديث ثقلين ،بيان اهل بيتعليهما السالم را
جايگزين بيان خود ساخته است .اين مقررات شامل يک جهانبينى نظرى و جامع با برنامهاى عملى و سعادت بخش
و مشتمل بر همهى ابعاد زندگى انسان ،اعم از فردى و اجتماعى و دنيوى و اخروى است .قرآن همان طور كه براى
وظايف عبادى قانون دارد ،براى امور اجتماعى و حكومتى نيز قانون و راه و رسم دارد 1.بنابراين ،مقصود از جامعيت
قرآن آن است كه اين كتاب در راستاى هدف و رسالت خود رئوس كلى همهى معارف الزم را براى تحقق اين هدف
در اختيار بشر قرار دهد ،به گونهاى كه بشر با تطبيق آن اصول كلى ،به صورت نظاممند بتواند همهى معارف و
رهنمونهاى مورد نياز را براى رسيدن به سعادت خويش به دست آورد.

2

 1ر .ك .امام خمينى ،واليت فقيه ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار ،1232 ،ص. 9
 2ر .ك على ربانى گلپايگانى ،جامعيت و كمال دين ،ج اول ،مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر ،1239 ،ص.13
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در ادامه طرح همين ديدگاه ،برخى مفسران قرآن را بيان هر امر مشكلى مىدانند .يعنى قرآن بيانگر هر امر مشكلى
است كه مورد احتياج مردم باشد .زيرا هيچ چيزى نيست كه از لحاظ دينى مورد احتياج مردم باشد و در قرآن كريم
تصريح به آن نشده باشد يا ارجاع به بيان پيامبر و جانشينانش نداده باشد ،يا به اجماع امت واگذار نشده باشد،
بنابران حكم ،همهى اينها از قرآن كريم استفاده مىشود.

1

برخى نيز آن را مربوط به تمام امور دينى مىدانند كه نصّى برآنها وجود دارد و يا در باره آنها به پيروى و اتباع از
پيامبرصلى اهلل عليه وآله امر شده است 2.بنابراين به لحاظ آنكه مبين حالل و حرام است «تبيانش» گويند 2.برخى
نيز معتقدند قرآن تمام كليات علوم را در بر دارد ،اما آن امورى كه بشر با اراده خود و با كمک اعضاى خدادادى
خويش به آن مىرسد ،جزئياتش در قرآن مطرح نشده است ولى امور اخالقى و قوانين مدنى و فردى كه بشر توان
يافتن آنها را ندارد ،قرآن بصورت نسبى به آن پرداخته است
انسان موجود مادى و محدود به دنيا نيست و بلكه فراتر از ماده و داراى زندگى جاويد است ،ولى همهى شئون و
اعمال او در دنيا با سرنوشت نهايى او ارتباط دارد .يعنى هر گونه تالشى در اين زندگى در سعادت ابدى و يا
شقاوت او تأثير خواهد داشت« .الدنيا مزرعة االخرة» ، 4.از اين رو نوع رفتار اجتماعى و سياسى كه انسان بر
مىگزيند به مانند رفتارهاى فردى او تأثير قطعى در سعادت و خوشبختى و يا شقاوت و بدفرجامى اخروى او دارد.

9

ولذا قرآن عالوه بر مسائل فردى ،به مسائل اجتماعى انسان و سعادت و هدايت جامعه مىانديشد و نسبت به اجراى
احكام و چگونگى اداره جامعه ،تعيين ساختار حكومت ،اصل عدالت و قيام به قسط ،ايجاد تعاون و امنيت در جامعه
و ...طرح و نظرى دارد .
همان طور كه متوجه شديم بين دو ديدگاه الف و ب تفاوت چندانی مشاهئه نمی شود چه اينكه قائل به جامعيت
هدايتی قرآن ،هدايت را نياز بشر دانسته و اين همان است كه نظريه بعد بر آ پافشاری می كند.
ج) جامعيت مقايسه ای
 1ر .ك مجمع البيان فى علوم القرآن ،ج ،14ص.24
 2ر .ك كشاف ج 2ص 241و مجمع البيان ج3ص 223و بيضاوى ص.234
 2ر .ك بانوى اصفهانى سيده نصرت امين ،مخزن العرفان در تفسير قرآن ،نهضت زنان مسلمان ،تهران ،1231 ،ج ،1ص.133
 4بحاراالنوار ،ج ،33ص.229
 9ر .ك محمد تقى مصباح يزدى ،نظريه سياسى اسالمى ،ج ،1قم ،مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ،1221 ،ص.43-93
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برخی قرآن را با ساير كتب مقدس مقايسه نموده اند و با بررسی مفاهيم مطرح شده در آنها و نيز سند متقنی كه قرآن
دارد به جامعيت قرآن پی برده اند .طبعا با اين رويكرد اثبات جامع بودن قرآن ،صرفا در مقايسه با كتاب های
مقدس خواهد بود و معاف مطرح شده در قرآن تنها از اين زاويه مورد توجه قرار می گيرد.
 -3عدم جامعيت

ممكن است كسی كه قرآن را يک رويداد تاريخی می داند و آن را محدود به بستر زمانی خاص كرده است ،خود را
ملزم نداند كه جاتمعيت قرآن را مورد بررسی قرار دهد.
سروش می گويد دين كمال دارد ولی جامع نيست .قرآن نيز به كمال خود اشاره كرده است و به صراحت
كمال خود را مطرح كرده است( .مائده )2/ولى جامعيت ندارد 1.ايشان بدون ارائه دليلی با بيان مثالی میگويد :براى
مثال شما مثلثى رسم مى كنيد ،اين مثلث در مثلث بودن كامل است ،ولى البته چهار ضلعى يا پنج ضلعى نيست .و
كسى نمى تواند بگويد چون اين مثلث چهار ضلعى يا صد ضلعى نيست پس ناقص است ،هدف شما ترسيم يک
مثلث بوده است ومثلثى كه شما كشيده ايد از اين حيث كامل است ،ولى البته سه ضلع ،جامع االضالع مقدر و ممكن
نيست.
پذيرش اين نظريه مستلزم بيان تفاوت معقول بين دو مفهوم جامعيت و كمال است.
يادآوری :هر چند بين دين و قرآن در اين نظريات تفاوتی بيان نشده است اما بی شک هرآنچه در باره هركدام گفته
شود به ديگری سرايت می كند چرا كه دين از مجموعه آيات و روايات اخذ می شود.

جامعيت قرآن در قرآن
آيات الهى قرآن خود از مهمترين داليل اثبات جامعيت آن است ،كه در اين بخش به معرفى و تبيين برخى از اين
آيات مىپردازيم .آياتى را كه غالباً در بحث جامعيت مورد استناد قرار مىگيرند ،به سه دسته مىتوان تقسيم نمود.
-1آياتى كه در آن واژگان تبيان و تفصيل و معناى اشتمال آمده است مانند:

 1سروش ،عبدالكريم ،فربهتر از ايدئولوژى ،مقاله باوردينی ،تهران ،مؤسسه فرهنگى صراط ،چاپ اول1232 ،ش ،ص.93
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» وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فى كُلِّ أُمَّةٍ شَهيداً عَلَيْهِمْمِّنْاَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِکَ شَهيداً عَلى هؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَليْکَالكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَىْءٍ وَ
هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمينَ .نحل. 29/
وبه ياد آور روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم و تو را هم بر اين امت گواه آوريم و اين
كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم .
» لَقَدْ كانَ فى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلى الْأَلْبابِ ما كانَ حَديثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْديقَ الَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَ
هُدىً وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍيُؤْمِنُونَ» يوسف. 111 /
به راستى در سر گذشت آنان براى خردمندان عبرتى است ،سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق
آنچه (از كتابهايى)است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مىآورند رهنمود و
رحمتى است .
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْالً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيالً .اسراء12/
ما شب و روز را دو نشانه توحيد و عظمت خود قرار داديم .سپس نشانه شب را محو كرده ،و نشانه روز را
روشنىبخش ساختيم تا فضل پروردگارتان را بطلبيد و عدد سالها و حساب را بدانيد و هر چيزى را بطور مشخّص و
آشكار ،بيان كرديم.
» وَما مِنْ دابَّةٍ فى االَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَطيرُ بِجِناحَيْهِ اِلّاأُمَمٌ أَمْثالُكُمْ مّا فَرَّطْنا فى الْكِتابِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ الى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ» انعام. 22/
وهيچ جنبندهاى در زمين نيست و نه هيچ پرندهاى كه با دو بال خود پرواز مىكند مگر آنكه آنها (نيز)گروههايى
مانند شما هستند ما هيچ چيزى را در كتاب (لوح محفوظ)فرو گذار نكردهايم سپس (همه)به سوى پروردگارشان
محشور خواهند گرديد .
» وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْلَمُها اِلّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ الّا يَعْلَمُها وَ ال حَبَّةٍ فى ظُلُماتِ
الْاَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍالّا فى كِتابٍ مُبينٍ» انعام. 99/
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وكليدهاى غيب تنها نزد اوست جز او (كسى)آن را نمىداند و آنچه در خشكى و درياست مىداند و هيچ برگى فرو
نمىافتد مگر (اينكه)آن را مىداند و هيچ دانهاى در تاريكيهاى زمين و هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتابى
روشن (ثبت)است.
-2آياتى كه قرآن و دين اسالم را دينى جهانى معرفى مىكند ،از آنجا كه دستورهاى آيين جهانى بايد چنان باشد كه
نيازهاى عرصههاى مختلف زندگى بشر را تأمين كند ،از اين رو ،جهانى بودن قرآن مستلزم جامع بودن آن است .
» وَما اَرْسَلْناكَ الّا رَحْمَةً لِلْعالَمينَ» انبياء. 133/
و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم .
» وَما هُوَ الّا ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ » قلم. 92/
وحال آنكه (قرآن)جز تذكرى براى جهانيان نيست .
» وَما اَرْسَلْناكَ اِلّا كافَّةً لِلنّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ ال يَعْلَمُونَ» سبا. 22/
و ما تو را جز (به سمت)بشارتگر و هشدار دهنده براى تمام مردم نفرستاديم ليكن بيشتر مردم نمىدانند.
-2آياتى كه فرمان قرآن را جاودانه معرفى مىكند .بى ترديد چيزى كه تا ابد استمرار دارد ،بايد به تمام نيازهاى
انسان در زندگى فردى و اجتماعى ،براى تحقق هدايت و سعادت ،پاسخ دهد .
» تَبارَكَالَّذى نَزَّلَالْفُرْقانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيراً» فرقان. 1/
بزرگ و (خجسته)است كسى كه بر بنده خود فرقان (= كتاب جدا سازنده حق از باطل)را نازل فرمود تا براى
جهانيان هشدار دهندهاى باشد .
» حُرِّمَتْ عَليْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما اُهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَديَةُ وَالنَّطيحَةُ وَ ما أكَلَ
السَّبْعُ الّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلىَالنُّصُبِ وَ انْ تَسْتَقْسِموا بِالْاَزْالمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَال
تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَليْكُمْ نِعْمَتى وَرَضيتُ لَكُمُ االسْالمَ ديناً فَمَنِاضْطُرَّ فى مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنّاللَّهَغَفُورٌ رَحيمٌ» مائده. 2/
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برشما حرام شده است :مردار ،خون ،گوشت خوك و آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد و (حيوان حالل
گوشت)خفه شده ،به چوب مرده ،از بلندى افتاده ،به ضرب شاخ مرده و آنچه كه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه
را (كه زنده دريافته و خود)سر بريده و (همچنين)آنچه كه برايتان سر بريده شده و (نيز)قسمت كردن شما (چيزى
را)به وسيله تيرهاى قرعه ،اين (كارها)همه نافرمانى خداست .امروز كسانى كه كافر شدهاند ،از كارشكنى در دين شما
نوميد گرديدهاند .پس از ايشان نترسيد و از من بترسيد .امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام
گردانيدم ،و اسالم را براى شما به عنوان آيينى برگزيدم .و هر كس كه دچار گرسنگى شود ،بى آنكه به گناه متمايل
باشد اگر از آنچه منع شده است بخورد ،بى ترديد خدا آمرزنده مهربان است .
از ميان آيات مذكور ،به تبيين آياتى مىپردازيم كه ،از سوى صاحب نظران ،همواره معركه آراء بوده است و آن را
براى اثبات جامعيت قرآن تقرير كردهاند .
 98سوره نحل

اين آيه از جمله آياتى است كه مورد توجه قرآن پژوهان قرار گرفته است .جمله مورد استشهاد در اين آيه «تبياناً
لكل شىء» است كه عموم مفسران براى جامعيت قرآن به آن استناد كردهاند .
اكنون به طرح ديدگاههاى مفسران در تبيين اين آيه مىپردازيم .
نظريه استفاده از اين آيه برای اثبات جامعيت قرآن ،از پرطرفدارترين نظريه در ميان محققان علوم قرآنى و مفسران
بوده است .چنانچه عالمه طباطبايى مىگويد :تبيان به معناى بيان است ،و چون قرآن كريم كتاب هدايت براى عموم
مردم است و جز آن كار و شأنى ندارد لذا ظاهراً مراد از «لكل شىء» همهى آن چيزهايى است كه برگشتش به
هدايت باشد از قبيل معارف حقيقى مربوط به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و شرايع الهى و قصص و مواعظى كه مردم
در اهتداء و راه يافتن به آن محتاجند ،و قرآن تبيان همه اينها است (نه اينكه تبيان براى همه علوم هم باشد( .اين
معنا زمانى صحيح است كه منظور از تبيان ،همان بيان معهود و معمولى ،يعنى اظهار مقاصد به وسيله كالم و داللتهاى
لفظى بوده باشد ،قرآن كريم با داللت لفظى به بيشتر از آنچه كه گفتهاند داللت ندارد.
-1آيا (تبيان) به بيان تمام جزئيات نيز اشاره دارد؟
 1ر .ك الميزان ،ج ،12ص.439
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موضوعات بسيارى در ذيل احكام و عقائد و اخبار جهانى به چشم مىخورد كه قرآن مجيد نامى از آنها نبرده است.
در صورتى كه مقتضای «تبيان كل شی» اين است كه قرآن بيانگر هر چيزى مىباشد .بی شک اگر قرآن مىخواست
به نام و جزئيات هر موضوع تصريح نمايد از نظر حجمی چه اتفاقى مىافتاد!؟ و ايا اساسا اين مهم قابل انجام بود.
-2چه توجيهى براى روايات ذيل اين آيه وجود دارد؟
روايات بسيارى در تفسير اين آيه از معصومينعليهما السالم نقل شده است ،مبنى بر اينكه ،قرآن تبيان هر چيزى
است و علم ما كان و ما يكون و ما هو كائن يعنى آنچه بوده و هست و تا روز قيامت خواهد بود همه در قرآن
هست .ع اين روايات در قسم بعد بررسی خواهد شد .اگر اين روايات صحيح باشد الزمهاش اين مىشود كه مراد از
تبيان اعم از بيان به طريق داللت لفظى باشد و هيچ بعدى هم ندارد كه در قرآن كريم اشارات و امورى باشد كه آن
اشارات از اسرار و نهفتههايى كشف كند كه فهم عادى و متعارف نتواند آن را درك نمايد.
نتيجه اينكه قرآن كريم در آيه مورد نظر اعالم مىكند كه تفصيل همه چيز در قرآن بيان شده است .چرا كه تعبير كل
شىء يک تعبير عام است و حتى علوم مادى و علوم خاص را هم در بر مىگيرد و ظاهر اين آيات مىرساند كه
قرآن بيان كنندهى تمام علوم و معارف حتى آنهايى كه هنوز بشر به آن نرسيده است ،مىباشد .قرآن كريم نسخهاى از
لوح محفوظ و كتاب مبين و امام مبين است كه طبق نص صريح قرآن همه چيز در آن احصا شده سوره يس ،آيه،12
و كل شىء احصيناه فى امام مبين .و همه چيز حتى چيزى كه به سنگينى ذره يا كوچكتر از آن باشد ،در آن وجود
دارد.
مثالً در آيهى ذيل دقت كنيد:
» وَلَوْ أنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ أوْ كُلَّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأمْرُ جَميعاً» رعد.21/
اگر قرآنى باشد كه به وسيله آن كوهها به حركت در آيند و يا زمين قطعه قطعه شود و يا به وسيلهى آن با مردگان
سخن گفته شود(همين قرآن است.
هدف آيه اين است كه اگر به وسيله قرآن چنين كارهايى هم انجام بگيرد ،باز اهل عناد ايمان نخواهند آورد .اما به
هر حال ،اين آيه مىتواند اشارهاى باشد به اينكه اگر كسى كليد فهم قرآن و راز و رمزهاى مربوط به آن را به دست
آورده باشد مىتواند در طبيعت اين گونه تصرف كند .و اين با وجود تصرفات برخى انبياء چون حضرت سليمانعليه
13

السالم قابل انكار نيست .در عين حال ،پذيرش چنين مطلبى براى اذهان ما بسيار سنگين است و شايد هم مربوط به
بطون قرآن و يا آن حقيقت بسيط قرآنى كه در لوح محفوظ است باشد كه هر دو از دسترس انسان عادى بيرون
است ،آنچه براى ما باقى مىماند ظواهر قرآن است.
انعام 39

دومين گواه بر اثبات جامعيت ،قسمتى از آيهى  22سورهى انعام است كه مىفرمايد» :ما فرَّطْنا فى الْكِتابِ مِنْ
شَىْءٍ» يعنى ما راجع به كتاب يعنى قرآن ،هيچ كوتاهى نكرديم و اين قرآن از هر جهت ،هيچگونه نقص و كمبودى
ندارد .جمله «ما فرّطنا فى الكتاب من شىء» جملهاى است معترضه ،و ظاهرش اين است كه :مراد از آن چيز ،كه در
آن تفريط و كوتاهى نشده ،همان كتاب است ،و مراد از شىء كوتاهيهاى گوناگونى است كه نفى شده ،و خالصه معنا
اينكه ،چيزى نيست كه رعايت حال آن واجب و قيام به حق آن و بيان آن الزم باشد ،مگر اينكه ما آن را در اين
كتاب رعايت نموده و در امر آن كوتاهى نكردهايم ،پس كتاب ما تام و كامل است.

1

احتماالت در معناى «كتاب»
الف)قرآن
دومين احتمال اين است كه مراد از آن ،همين قرآن باشد ،به شهادت اينكه در چند جا قرآن را كتاب ناميده است .و
در اين صورت معناى آيه چنين مىشود :قرآن مجيد از آنجايى كه كتاب هدايت است و بنايش بر اساس بيان حقايق
و معارفى نهاده شده كه چارهاى در ارشاد به حق صريح جز بيان آن نيست ،از اين جهت ،در اين كتاب ،در بيان
جميع آنچه كه در سعادت دنيا و آخرت آدمى دخيل است دريغ و كوتاهى نشده است.
ب)لوح محفوظ
يک احتمال در معناى (كتاب)اين است كه مراد از آن لوح محفوظى باشد كه خداى سبحان در مواردى از كالم خود
آن را كتابى ناميده كه تمامى اشيائى كه بوده و هست و خواهد بود ،در آن نوشته شده است 2.بنابراين احتمال،

 1الميزان ،ج ،3ص.113-119
 2مال فتحاللَّه كاشانى ،تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين ،كتابفروشى محمد حسين علمى ،تهران1223 ،ش ،ج ،2ص.223
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معناى آيه چنين مىشود :اين نظامها كه در هستى جارى است ،نظامى است كه عنايت خداى سبحان بر آن تعلق
گرفته است تا هستی را بر طبق آن ايجاد نمايد.
ج)هم لوح محفوظ و هم قرآن
و نيز ممكن است آيه را طورى معنا كنيم كه هر دو قسم كتاب را شامل شود ،در اين صورت معناى آيه اين است،
كه خداى سبحان در آنچه كه مىنويسد (چه در كتاب تكوين و چه در قرآن كه كالم اوست)تفريط و كوتاهى
نمىكند .
اما اينكه نسبت به نوشته شدههاى موجود در كتاب تكوين كوتاهى نمىكند؟براى اينكه در اين كتاب آن مقدار كمال
را كه هر نوعى از انواع موجودات استحقاق رسيدن به آن را دارند ،براى آن نوع مقدر فرموده است.
و اما اينكه در كتابى كه كالم او است و بر بشر وحى شده ،تفريط نكرده ،براى اينكه در آن كتاب هر چيزى را كه
معرفتش براى بشر نافع و موجب سعادت دنيا و آخرت آنان است ،بدون هيچ مسامحه و كوتاهى بيان فرموده است.
از جمله چيزهايى كه دانستنش براى بشر مفيد است اينست كه خداى تعالى در بارهى امتها و انواع حيوانات هم
كوتاهى نكرده است و در آيهى مورد بحث هم همين معنا را تذكر مىدهد ،و حقيقت آنچه را كه خداوند از سعادت
وجود به حيوانات بخشيده و آنها را امتهاى زندهاى قرار داده كه با هستى خود به سوى خدا در حركت و تكاملند ،و
سرانجام هم مانند انسان به سوى او محشور مىشوند ،بيان مىكند.

1

د)كتاب آفرينش
برخى از مفسران احتمال دادهاند كه منظور از آن ،كتاب آفرينش باشد ،اما اين احتمال بعيدى است ،زيرا اطالق
كتاب به عالم آفرينش در قرآن نيامده ،بلكه كتاب يا به معنى مكتوب كه شامل قرآن و ساير كتب آسمانى و نامه
است ،آمده ،و يا به لوح محفوظ اطالق شده است .البته از عالم آفرينش و پديدههاى هستى به عنوان «كلمه» و
«كلمات» ياد شده است ولى بحث ما در واژهى »كتاب» است .به احتمال زياد منظور از «كتاب» در اين آيه همان
قرآن باشد .تفسير كوثر ،ج ،3ص. 233-194

 1تفسير كوثر ،ج ،3ص.233-194
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ه) اجل
برخی اين معنا را برای كتاب آورده اند و گفته اند مدت زندگی همه آفريدگان نزد خداوند ثبت است و خدا چيزی از
آن فرو گذار نكرده است.
بين احتماالت ياد شده ،احتمال اول قوی تر به نظر می رسد .ساير احتماالت محتاج به قرائنی هستند كه در اين آيه
نيامده است.
انعام 98

و اما آخرين آيهاى كه در اين مبحث به تبيين آن مىپردازيم آيهى  99سورهى انعام است ،قسمت مورد استناد اين
آيه در بحث جامعيت عبارت «ال رطب و ال يابس اال فى كتاب مبين» مىباشد .و اين بدان معناست ،كه چيزى از
مايحتاج دنيوى و اخروى بشر نيست مگر اينكه تفصيالً يا اجماالً در قرآن بيان نشده باشد.
معناى رطب و يابس
» رطب» هر چيز تر و «يابس» هر چيز خشک و تعبير «ال رطب و ال يابس» كنايه از عموم موجودات است .
ابو ربيع شامى مىگويد از امام صادقعليه السالم در بارهى اين سخن خداوند (وَ ما تَسْقُطُ مِنْوَرَقَةٍ اِلّا يَعْلَمُها وَ ال
حَبَّةٍ فى ظُلُماتِ الْاِرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ اِلّا فى كتابٍ مُبينٍ ( ،پرسيدم ،فرمود :ورقه ،بچه سقط شده است و حبه
بچه است و ظلمات زمين ،رحم مادر است و رطب آنچه مرده را زنده مىكند و يابس آنچه قبض مىشود ،همهى
اينها در كتاب مبين وجود دارد.

1

در معناى رطب و يابس اقوال ديگرى نيز آمده است ،كه عبارتند از:
 - 1مراد ماديات و جسميات است ،زيرا جسم از رطوبت يا يبوست خالى نيست .
 - 2رطب ،روحانيات و يابس ،ماديات است .
 - 2رطب زمينى است كه نبات روياند ،يابس زمينى كه نروياند .
 1تفسير كوثر ،ج ،2ص.419-412
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 - 4رطب زبان مؤمن است در حالى كه مشغول به ذكر خدا است .يابس زبان كافر است كه از ذكر خدا خشک
گشته .
 - 9رطب قطرهى باران است كه نبات روياند ،يابس موقع نزول باران.

1

معناى كتاب مبين
كتاب مبين ،لوح محفوظ است ،يعنى همهى اين امور در لوح محفوظ ثبت شده است .هر برگى كه از درخت بيفتد
يا بذرى كه در دل خاك دفن شود و بطور كلى هرتر و خشكى را خداوند مىداند و در لوح محفوظ ،ثبت است.
بديهى است كه اينها را در لوح محفوظ ثبت نكرده است كه از خاطرش نروند ،زيرا او همواره به آنها عالم بوده و
هست ،بلكه منظور اين است كه در معرض تماشاى فرشتگان باشند و آنها بفهمند كه آنچه روزمره اتفاق مىافتد،
مطابق است با آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است ،تا بر علم يقين آنها به صفات خدا افزوده شود 2.بعضى از
مفسرين معنايى برخالف آنچه كه گفته شد بيان مىدارند ،منظور از كلمهى (كتابٍ)در اين آيهى شريفه قرآن مجيد
نيست .بلكه منظور از آن ،شناسنامهى هر چيزى است كه نزد خداو فرشتگان و خود آنان مىباشد 2.اما اكثر مفسران
برآنند كه مراد از (كتاب)قرآن است و در آن ،آن چه در امر دين نياز است مفصالً يا مجمالً مدون شده است ،از جمله
بيان حالل ،حرام ،قصص ،امثال ،مواعظ و اخبار و در مورد آنچه مجمل است ،تفصيل آن را به رسول خود باز
مىگرداند« ،ما اَتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

4

البته با توجه به آيه قد جائكم من اهلل نور و كتاب المبين (مائده  )19احتمال مراد از كتاب قرآن باشد قوی تر است.
روايات نيز اين تفسير را تقويت می كنند.
به نظر آلوسى اال فى كتاب مبين ،تكرار اال يعلمها است ،زيرا معناى هر دو چه علم خدا باشد و يا لوح محفوظ كه
محل علم خداست ،يكى مىباشد .روح المعانى،ج ،ص .اين نظريه را برخى ديگر از مفسران مانند عالمه طباطبائى
 1حسين حسينى ،تفسير اثناعشرى ،ميقات ،تهران1232 ،ش ،ج ،2ص. 93-2292
 2ر .ك مجمع البيان فى تفسيرالقرآن ،ج ،2ص. 123
 2ر .ك تفسير آسان ،ج ،9ص. 233
 4تفسير منهج الصادقين ،ج ،2ص. 223
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آوردهاند .به نظر ايشان آيه در مقام بيان علم غيب خدا از راه اشاره به نظام هستى (كتاب تكوين)و يا لوح محفوظ
است .الميزان ،ج ،ص .
يوسف 111و اسرا 12

تفصيل مطرح شده در اين آيات نشان از جامعيت قرآن دارد.
در پاسخ به اين مطلب بايد گفت كه داللت تفصيل بر مدعا بسيار ضعيف تر از داللت تبيان است عالوه اينكه تفصيل
كل شی در سوره يوسف مربوط به داستان يوسف است و در سوره اسراء نيز مراد تفصيل تكوين است.

جامعيت قرآن در احاديث
در بررسى احاديث به رواياتى بر مىخوريم كه به صورت مستقيم و غير مستقيم به مبحث جامعيت قرآن مربوط
مىباشند .اين احاديث را مىتوان به دو دسته تقسيم نمود .
 1احاديثى كه به آنچه كه در قرآن هست اشاره دارند. 2احاديثى كه به آنچه كه در قرآن نيست اشاره دارند.به اين ترتيب احاديث در دو بخش «آنچه در قرآن هست» و «آنچه در قرآن نيست» ،طرح مىشوند.
- 1آنچه در قرآن هست

اين بخش احاديثى را در بر مىگيرد كه به نحوى معارف و علوم نهفته در قرآن را معرفى مىكنند .اين احاديث را
مىتوان در چند گروه دسته بندى كرد:
الف)دين كامل
ب)خبرها و علوم نهفته در قرآن
ج)حوائج مردم
د)اختالفات مردم
ه)اساس هر چيز
18

و)مالك مالك حالل و حرام
ز)علم اولين و آخرين
ح) ناتوانی مردم از درك قرآن
ط) لزوم سوال از معصومين
الف)دين كامل
دين اسالم در روايات بسيارى به عنوان دين كامل معرفى شده است .امام علىعليه السالم با ترديد در پاسخ به اين
نظريه مىفرمايد :آيا اساساً ممكن است خدا دين ناقص فرو فرستاده باشد .ام انزل اللَّه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على
تمامه...ام انزل اللَّه ديناً تاماً فقصر رسول اللَّه على تبليغه و ادائه واللَّه سبحانه يقول ما فرطنا فى الكتاب من شى و فيه
تبيان كل شىء.

1

در تفسير عياشى نيز از عبداللَّه بن وليد روايت مىكند كه گفت :امام صادقعليه السالم فرمودند :
خداى تعالى در بارهى موسى فرموده« :وَكَتَبْنا لَهُ فىالْاَلْواحِمِنْ كُلِّ شَىْءٍ» و ما فهميديم كه براى موسى همه چيز را
ننوشته(،بلكه از همه چيز مقدارى را نوشته)و در بارهى عيسى فرموده« :لِأْبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذى تَخْتَلِفُونَ فيهِ»و در
بارهى محمدصلى اهلل عليه وآله فرموده« :وَجِئْنا بِکَ شَهيداً عَلى هؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَليْکَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَىْءٍ»

2

ب)خبرها و علوم نهفته در قرآن
ابا عبداللَّهعليه السالم يَقُولُ :اِنِّى لَأَعْلَمُ مَا فِى السَّماواتِ وَمَا فِى االَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِى الْجَنَّةَ وَ أَعْلَمُ ما فِى النَّارِ وَ أَعْلَمُ
ما كانَ وَ ما يَكُونُ قَالَ ثُمَّ مَكَثَ هُنَيْئَةً فَرَأَى اَنَّ ذَلِکَ كَبُرَ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَقالَ عَلِمتُ ذَلِکَ مِنْ كِتابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَىْءٍ.

2

 1نهج البالغه ،خطبه .12
 2الميزان ،ج ،12ص.432
 2كافى ،ج ،2ص.
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امام صادقعليه السالم مىفرمود :من آنچه را در آسمانها و در زمين است مىدانم و آنچه را در بهشت است مىدانم
و آنچه را در جهنم است مىدانم و آنچه را شده است و خواهد شد ،مىدانم .راوى مىگويد :سپس امام اندكى
سكوت كرد و وقتى ديد كه اين مطلب براى شنوندهى آن سنگين است فرمود :همه اينها را از كتاب خداوند عزوجل
آموختم .خداوند مىفرمايد«:در آن بيان همه چيز است».
قال ابو عبداللَّهعليه السالم نحن واللَّه نعلم ما فى السماوات و ما فى االرض و ما فى الجنه و ما فى النار و ما بين
ذلک قال فنبهت انظر اليه قال فقال يا حماد ان ذلک من كتاب اللَّه ان ذلک فى كتاب اللَّه ان ذلک فى كتاب اللَّه ثم
تال هذه اآليه «وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهِيداً عَلَى هَؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْکَ الْكِتابَ
تِبْياناً لِكُلِّ شَىْءٍ وَ هُدىً وَرَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ» انه من كتاب اللَّه فيه تبان كل شىء فيه تبيان كل شىء 1.حماد
لحام گويد :امام صادقعليه السالم فرمود :به خدا كه ما آنچه را در آسمانها و در زمين و در بهشت و در جهنم و
مابين آنهاست مىدانيم .راوى گويد :من مبهوت به امام خيره شدم .پس فرمود :اى حماد اينها در كتاب خداست ،اينها
در كتاب خداست ،اينها در كتاب خداست .سپس اين آيه را تالوت فرمود :به ياد آوريد روزى را كه از هر امتى،
گواهى از خودشان بر آنها برمى انگيزيم و تو را گواه بر آنان قرار مىدهيم و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه
بيانگر همه چيز ،و مايه ى هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است .همه اينها از كتاب خداست در آن بيان
همه چيز است در آن بيان همه چيز است .
عن عبداالعلى بن اعين قال سمعت ابا عبداللَّهعليه السالم يقول قد ولدنى رسول اللَّهصلى اهلل عليه وآله و انا اعلم
كتاب اللَّه و فيه بدء الخلق و ما هو كائن الى يوم القيامه و فيه خبر السماء و خبر الجنة و خبر النار و خبر ماكان و
خبر ما هو كائن اعلم ذلک كانما انظر الى كفى ان اللَّه يقول فيه تبيان كل شىء .همان ،ص. 193
عبداالعلى بن اعين مىگويد :از امام صادقعليه السالم شنيدم كه مىفرمود :من زاده پيامبر هستم و من به كتاب خدا
آگاهى دارم كتابى كه در آن مبدأ آفرينش است و هر آنچه تا روز قيامت آفريده خواهد شد و در آن خبر آسمان و
خبر زمين و خبر بهشت و خبر دوزخ است و خبر آنچه بوده و آنچه خواهد شد .همه اينها را همچون كف دستم
مىشناسم كه خداوند مىفرمايد :در آن تبيان هر چيزى است  .به نظر می آيد روايت موثقه باشد.

 1بصائر الدرجات ،ص. 122
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عن سماعة بن مهران قال سمعت ابا عبداللَّهعليه السالم يقول ان اللَّه انزل عليكم كتاب الصادق النازل فيه خبركم و
خبر ما قبلكم و خبر ما بعدكم و خبر السماء و خبر االرض فلو أتاكم من يخبركم عن ذلک لعجبتم .المحاسن ،ج،1
ص. 233
امام صادقعليه السالم فرمود :خداوند بر شما كتاب صادق را نازل كرده است كه در آن خبر شما و خبر پيشينيان
شما و خبر آيندگان شما و خبر آسمان و خبر زمين است كه اگر كسى شما را از آنها خبر دهد تعجب خواهيد كرد .
عن ابا عبداللَّهعليه السالم يقول...أَنَا امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ وَلَدَنِى رَسُولُ اللَّهِصلى اهلل عليه وآله وَ عَلِمْتُ كِتابَ اللَّهِ وَ فِيهِ
تِبْيانُ كُلِّ شَىْءٍ بَدْءِالْخَلْقِ وَأَمْرِالسَّماءِ وَأَمْرِالْاَرْضِ وَ أَمْرِالْاَوَّلِينَ وَأَمْرِالْآخِرِينَ وَ أَمْرِما كانَ وَ أَمْرِ ما يَكُونُ كَأَنِّى أَنْظُرُ اِلى
ذلِکَ نُصْبَ عَيْنِى. 1
امام صادقعليه السالم فرمود :من مردى از قريش و فرزند پيامبر خدا هستم و كتاب خدا را مىشناسم كه در آن
تبيان هر چيزى است .شروع آفرينش و امر آسمان و امر زمين و امر اولين و امر آخرين و امر آنچه شده است و امر
آنچه خواهد شد آنچنان كه گويى آنها را به چشم خود مىبينم .
قال االصبغ بن نباته سمعت اميرالمؤمنينعليه السالم يقول البنهعليه السالم يا بنى اال اعلمک اربع كلمات تستغنى بها
عن الطب فقال بلى قال ال تجلس على الطعام اال و انت جائع و ال تقم عن الطعام اال و انت تشتهيه و جود المضغ و
اذا نمت فاعرض نفسک على الخالء فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب و قال ان فى القرآن الية تجمع الطب كله
«كلوا واشربوا و ال تسرفوا».

2

اصبغ بن نباته گويد :شنيدم كه اميرالمؤمنينعليه السالم به فرزندش امام حسنعليه السالم مىفرمود :پسرم
مىخواهى چهار كلمه به تو ياد بدهم تا از طب بىنياز گردى؟ گفت :بله پدر .امام فرمود :هيچ گاه بر سر سفره
منشين مگر اينكه گرسنه باشى و هيچ گاه از آن بلند مشو مگر اينكه هنوز اشتها داشته باشى و غذا را خوب بجو و
قبل از خواب خود را تخليه كن پس هرگاه اينها را انجام دهى از طب بى نياز خواهى بود و فرمود :همانا كه در
قرآن آيه ايست كه تمام طب را در بر دارد :بخوريد و بياشاميد اما اسراف نكنيد.

 1اصول كافى ،ج ،2ص.222
 2بحاراالنوار ،ج ،99ص.233
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از اين احاديث استنباط مىشود كه علومى پنهان در قرآن وجود دارد كه اگر كسى از آن خبر دهد ،شنونده را
متعجب خواهد كرد.
ج)حوائج مردم
امام علىعليه السالم در اين باره مىفرمايد :والذى بعث محمداً بالحق و اكرم اهل بيته ،ما من شىء يطلبونه اال هو
فى القرآن ،فمن اراد ذلک فليسألنى.

1

به خدايى كه مرا به حق فرستاد و اهل بيت پيامبر را اكرام كرد ،چيزى نيست كه مردم بجويند مگر اينكه آن را در
كتابش نازل كرده است ،هركس چيزى مىخواهد از من بپرسد.
امام باقر نيز مىفرمايد :ان اللَّه تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج اليه االمة الى يوم القيمة اال انزله فى كتاب اهلل.

2

خداوند چيزى را كه تا روز قيامت احتياج امت بدان افتد فروگذار نكرده است ،مگر اينكه آن را در كتابش نازل
كردهاست.
همچنين از امام باقرعليه السالم نقل شده است كهفرمودهاند :ان اللَّه تبارك و تعال لم يدع شيئاً يحتاج اليه االمة الى
يوم القيمة اال انزله فى كتابه و بينه لرسوله.
خدا تا روز قيامت چيزى كه احتياج امت بدان افتد فروگذار نكرده است ،مگر اينكه آن را در كتابش نازل كرده و
براى پيامبر تبيين كرده است.
نيز سماعه از امام كاظمعليه السالم نقل پرسيده است :آيا پيامبر در زمان حيات خود همه احتياجات را بيان كرده
است؟ حضرت فرمودند :نعم و ما يحتاجون اليه الى يوم القيمة
بلى ،و هر چه تا قيامت مردم به آن محتاج شوند.

 1كافى ،ج  ،2ص.324
 2تفسير عياشى ،ج ،1ص. 3
 2كافى ،ج ،1ص. 93
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2

عن عمروبن قيس قال قال ابوعبداللَّهعليه السالم يا عمروبن قيس اشعرت ان اللَّه عز و جل ارسل رسوالً و انزل عليه
كتاباًو انزل فى الكتاب كل ما يحتاج اليه و جعل له دليالً يدل عليه و جعل لكل شى ءٍ حداً و لمن جاوز الحد حداً قال
قلت ارسل رسوالً و انزل عليه كتاباً و انزل فى الكتاب كل ما يحتاج اليه و جعل عليه دليالً و جعل لكل شىءٍ حدا.

1

خداى متعال چيزى را كه روز قيامت احتياج امت بدان افتد فروگذار نكرده است ،مگر اينكه آن را در كتابش نازل
كرده و براى پيامبر تبيين كرده است .و براى هر چيز حدى قرار داده است و دليلى كه بدان داللت كند و براى هر كه
از آن حد تعدى كند نيز حدى قرار داده است .
عن ابى عبداللَّهعليه السالم قال ان اللَّه عزوجل انزل فى القرآن تبياناً لكل شىء حتى واللَّه ما ترك شيئاً يحتاج اليه
العبد حتى واللَّه مايستطيع عبد ان يقول لو كان فى القرآن هذا اال و قد انزله اللَّه فيه.

2

امام صادقعليه السالم فرمودند :خداوند در قرآن بيان همه چيز را نازل كرده است به نحوى كه چيزى را كه بندگان
به آن احتياج دارند ،واننهاده تا بندهاى بتواند بگويد :اى كاش در قرآن اين مطلب بود و همه چيز را در آن نازل كرده
است .
عن عبدالعزيز بن مسلم قال كنا فى ايام على بن موسى الرضا بمرو فاجتمعنا فى مسجد جامعها فى يوم جمعه فى بدء
مقدمنا فأدارالناس امر االمامه و ذكروا كثرةاختالف الناس فيها فدخلت على سيدى و موالى الرضا فاعلمته ما خاض
الناس فيه فتبسم ثم قال يا عبدالعزيز جهل القوم و خدعوا عن اديانهم ان اللَّه عز وجل لم يقبض نبيه حتى اكمل له
الدين و انزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شىء بين فيه الحالل والحرام والحدود واالحكام و جميع مايحتاج الناس اله
كمال فقال عز وجل «مَا فَرَّطْنا فِى الْكِتابِ مِنْ شَىْءٍ» و انزل فى حجةالوداع و هى آخر عمرهصلى اهلل عليه وآله
«اَلَْيوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْالمَ دِيناً» و امر االمامة من تمام الدين 2.عبدالعزيز
بن مسلم گويد :در روزگار على بن موس الرضاعليه السالم در مرو بوديم و در يک روز جمعه در آغاز ورود در
مسجد جامع شهر جمع شده بوديم .مردم پيرامون امامت بحث مىكردند و از كثرت اختالف مردم در آن سخن
مىگفتند .من نزد پيشوا و مواليم امام رضاعليه السالم رفتم و گفتگوى مردم را به اطالع ايشان رساندم .امام لبخندى
 1اصول كافى ،ج3 1739
 2المحاسن ،ص.233
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زد و فرمود :عبدالعزيز ،مردم نمىدانند و از دين خود غافل شدهاند ،به درستى كه خداوند پيامبرش را قبض روح
نكرد تا دين او را كامل كرد .قرآن را كه در آن تفصيل هر چيز است بر او نازل كرد و در آن حالل و حرام و حدود
و احكام و تمام آنچه را مردم به آن نياز دارند بطور كامل بيان كرد .خداوند فرموده است« :در اين كتاب چيزى
فروگذار نكرديم« و در حجةالوداع كه در اواخر عمر پيامبر بود اين آيه »امروز ،دين شما را كامل كردم و نعمت خود
را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آئين (جاويدان)شما پذيرفتم» نازل گرديد .و امر امامت از كمال دين است.
پيامبر از دنيا نرفت تا نشانههاى دين را براى امتش بيان كرد و راه آنها را روشن ساخت و آنها را در شاهراه حق،
ترك كرد و على را به عنوان پيشوا و امام منصوب كرد و چيزى را كه امت بدان احتياج داشته باشد واننهاد مگر
اينكه آن را تبيين كرد .پس هر كه گمان كند كه خدا دينش را كامل نكرده كتاب خدا را انكار كرده است و هر كس
كه كتاب خدا را انكار كند كافر است .
ظاهر اين احاديث ،حاكى از آن است كه براى تمامى نيازهاى مردم ،پاسخى در قرآن پيدا مىشود.
بنابراين ،اين احاديث داللت براين دارند كه تمام آنچه كه مورد نياز مردم است در قرآن آمده و گستردگى اين
معارف به حدى است كه هيچ كس نمىتواند به افسوس بگويد« :اى كاش فالن چيز هم در قرآن مىبود».
د)اختالفات مردم
عن سعيد االعرج قال لت البى عبداللَّهعليه السالم ان من عندنا ممن يتفقه يقولون يرد علينا ما ال نعرفه فى كتاب اللَّه
و ال فى السنة نقول فيه براينا فقال ابوعبداللَّهعليه السالم كذبوا ليس شىء اال جاء فى الكتاب و جاء فيه السنة 1.سعيد
اعرج گويد :به امام صادقعليه السالم گفتم :فقهائى را مىشناسم كه مىگويند وقتى به مسئلهاى برمى خوريم كه آن
را نه در كتاب خدا مىبنيم و نه در سنت ،نظر خودمان را مىگوييم .امام فرمودند :به خدا كه دروغ گفتند .هيچ چيز
نيست مگر اينكه در كتاب آمده است و در باره آن سنتى هست.

 1همان ،ص. 231
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عن سماعه عن ابى الحسن موسىعليه السالم قال قلت له اكلّ شىء فى كتاب اللَّه و سنة نبيه او تقولون فيه قال بل
كل شىء فى كتاب اللَّه و سنة نبيه.

1

به امام موسى كاظمعليه السالم گفتم :آيا همه ى چيزهايى كه مىفرماييد از كتاب خدا و سنت اوست يا از جانب
خودتان هست؟ فرمود :بلكه همه چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر اوست .
حديث ديگرى كه در اين بخش مىتوان بدان اشاره كرد ،حديثى از امام باقرعليه السالم است كه به معضالت
معروف است .
محمد بن الحسين وعبداللَّه بن محمد معاً عن ابن محبوب عن العلماء عن محمد عن ابى جعفرعليه السالم قال كان
علىعليه السالم يعمل بكتاب اللَّه و سنة نبيه فاذا ورد عليه الشىء الحادث الذى ليس فى الكتاب و ال فى السنة الهمه
اللَّه الحق فيه الهاماً و ذلک واللَّه من المعضالت.

2

حضرت فرمودند :حضرت علىعليه السالم هميشه به كتاب خدا و سنت پيامبرش عمل مىكرد اگر به پديده جديدى
برخورد مىكرد كه چيزى در باره آن در كتاب و سنت نبود ،خداوند حق مطلب را به او اعالم مىكرد و سوگند به
خدا كه آن از معضالت است.
ه)اساس هر چيز
به غير از احاديث ذكر شده احاديث ديگرى وجود دارد كه بيان كننده اين نكته هستند كه ريشه هر چيز در قرآن
است.
عن ابى بصير عن ابى جعفرعليه السالم قال نزل القرآن اربعة ارباع ربعٌ فينا و ربعٌ فى عدونا و ربعٌ سننٌ و امثالٌ و
ربعٌ فرائضٌ و احكامٌ.

2

امام صادقعليه السالم فرمود :قرآن در چهار بخش نازل شده است ،يک چهارم آن در مورد ما ،يک چهارم آن در
مورد دشمن ما ،يک چهارم آن مستحبات و يک چهارم آن واجبات.
 1اصول كافى ،ج ،1ص.32
 2بحاراالنوار ،ج ،113ج ،23ص.99
 2همان ،ص.322
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و قال علىعليه السالم الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال اللَّه سبحانه «لكيال تأسوا على مافاتكم و ال تفرحوا بما
اتاكم» و من لم يأس على الماضى و لم يفرح باآلتى فد اخذ الزهد بطرفيه

1

اميرالمؤمنينعليه السالم فرمود :تمام زهد البالى دو كلمه از قرآن است .خداوند سبحان مىفرمايد« :اين به خاطر
آن است كه براى آنچه از دست دادهايد تأسف نخوريد و به آنچه به شما داده شده است دلبسته و شادمان نباشيد».
هر آن كه براى گذشته اندوهگين نشود و به آينده دلشاد نشود زهد را از هر دو سو به دست آورده است .
از اين احاديث بدست مىآيد كه ريشه همه علوم در قرآن قابل استنباط است.
و)قرآن مالك حالل و حرام
برخى از احاديث مالك حالل يا حرام بودن چيزى را ،احكام ذكر شده در قرآن مىدانند .امام رضاعليه السالم
مىفرمايد :تنها آن چيزهايى حرام است كه خداوند عزّوجلّ آن را در قرآن حرام كرده باشد.
 ...اِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُصلى اهلل عليه وآله حَتَّى اَكْمَلَ لهُ الدِّينَ وَ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَىْءٍ بَيِّنَ فِيهِ
الْحَاللَ وَ الْحَرامَ وَالْحُدُودَ وَالْاَحْكامَ وَ جَمِيعَ مايَحْتاجُ اِلَيْهِ النَّاس...

2

امام رضاعليه السالم مىفرمايد :خداوند عزّوجلّ پيامبرش را قبض روح نفرمود مگر اينكه دينش را كامل نمود و
قرآن را كه تبيان همه چيز است ،نازل فرمود كه در آن حالل و حرام و حدود و احكام و تمام آنچه را مردم به آن
نياز دارند ،بيان كرده است .
ز)علم اولين و آخرين در قرآن
در برخى روايات ،به صراحت قرآن به عنوان جامع علوم اولين و آخرين معرفى شده است.
عن رسول اهلل ص من اراد علم االولين و االخرين فليقرأ القرآن.
كسی كه دانش گذشتگان و آيندگان را می طلبد ،قرآن تالوت كند.

 1نهج البالغه ،ص.992
 2اصول كافى ،ج ،1ص.199
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پيامبر خدا در اين باره فرمودهاند :من اراد العلم فلينور القرآن فان فيه علم االولين و اآلخرين.

1

ابن مسعود نيز مىگويد :اگر طالب علم هستيد آن را با تفكر در قرآن بياموزيد.كه خبر اولين و آخرين در قرآن آمده
است.
اذا اردتم العلم فاثيروا القرآن فان فيه خير االولين و اآلخرين.

2

امام على همچنين مىفرمايد :فى القرآن نبأ ما قبلكم و خبر ماقبلكم و حكم ما بينكم.

2

در اين قسمت از بحث در باره چند موضوع مشخص ،احاديثى گرد آورى شده است كه داللت بر اين دارند برخى
امور در قرآن نيامدهاند.
ح) ناتوانی مردم از درك قرآن
عن علی ع  :ما من شی اال علمه فی القرآن و لكن عقول الرجال تعجز عنه.

4

عن الصادق ع  :ما من امر يختلف فيه اثنان اال و له اصل فی كتاب اهلل عز و جل و لكن ال تبلغه عقول الرجال.

9

ط) لزوم سوال از معصومين ع
عن علی ع  :ما من شی اال تطلبونه اال و هو فی القرآن فمن اراد ذلک فليسألنی عنه.

3

عن الصادق ع :فيه خبركم و خبر من قبلكم و خبر من بعدكم و خبر السماء و االرض ولو اتاكم ما يخبركم عن ذلک
لتعجبتم.

3

 1كنزالعمال ،ج ،ص.؟؟؟
 2فضائل القرآن ابو عبيد ،ص .93
 2نهج البالغه ،خطبه .232
 4مرآة العقول ،ج ،1ص.239
( 9كافی)؟؟؟؟
 3وسايل الشيعه ،ج ،12ص.129
( 3كافی؛ عياشی)؟؟
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- 2آنچه در قرآن نيست

بيان اينكه با اين لحن مطلق ،گفته شود كه در قرآن همه گونه خبرى وجود دارد ،بسيار سخت است.
پيامبرانى كه نام آنها در قرآن نيامده است
وَ رُسُالً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْکَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُالً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْکَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً
و پيامبرانى كه سرگذشت آنها را پيش از اين ،براى تو باز گفتهايم و پيامبرانى كه سرگذشت آنها را بيان نكردهايم و
خداوند با موسى سخن گفت( .و اين امتياز از آن او بود(.
 ...و كان من بين آدم و نوح من االنبياء مستخفين و لذلک خفى ذكرهم فى القرآن فلم يسمّوا كما سمّى من استعلن
من االنبياء و هو قول اللَّه عزّوجلّ و رسالً قد قصصناهم عليک من قبل و رسالً لم تقصصهم علک يعنى لم اسم
المستخفين كما سميت المستعلنين من االنبياء.

1

امام باقرعليه السالم فرمودند :هر پيامبرى كه بين آدم و نوح آمد همگى خود را پنهان مىداشتند و از اين جهت نيز
نامشان در قرآن مخفى شده است و مانند ساير پيامبرانى كه به طور آشكار مىزيستند و نامشان به صراحت در قرآن
مذكور است ،از ايشان نامى برده نشده و اين است معناى سخن خداوند عزّوجلّ كه :و پيامبرانى كه سرگذشت آنها را
پيش از اين ،براى تو باز گفتهايم و پيامبرانى كه سرگذشت آنها را بيان نكردهايم ،يعنى آنان كه به طور پنهانى
مىزيستند نامشان را نبردم چنان كه پيامبران آشكار را برايت نام بردم .
 2اميرالمؤمنينعليه السالم فى وله و رسالً قد قصصناهم عليک...و رسالً لم نقصصهم عليک بعث اللَّه نبيا اسود لميقص علينا قصته

2

اميرالمؤمنينعليه السالم در باره سخن خداوند كه« :و پيامبرانى كه سرگذشت آنها را پيش از اين ،براى تو باز
گفتهايم و پيامبرانى كه سرگذشت آنها را بيان نكردهايم» فرمود :خداوند پيامبرى سياه را بر انگيخت كه داستانش را
براى ما روايت نكرده است .

 1كافى ،پيشين ،ج ،2ص.119
 2مناقب آل ابى طالبعليه السالم،ج.4
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علوم مخصوص خداوند
حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمهاللَّه قال حدثنا عبداللَّه بن جعفر الحميرى عن احمد بن محمد عن الحسن
بن محبوب عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عن ابيهعليه السالم قال ان هلل تعالى علما خاصا و علما عاما فاما العلم
الخاص فالعلم الذى لم يطلع عليه مالئكته المقربين و انبياء المرسلين و اما علمه العام فانه علمه الذى اطلع عليه
مالئكته المقربين و انبياء المرسلين و قد وقع الينا من رسول اللَّهصلى اهلل عليه وآله 1.امام باقرعليه السالم مىفرمايد:
خداوند علمى ويژه دارد و علمى عام .اما علم ويژه او علمى است كه از آن هيچ كس ،نه فرشتگان مقرب و نه
پيامبران مرسلش آگاه نيستند و اما علم عام او علمى است كه فرشتگان مقرب و پيامبران مرسلش از آن آگاهند و ما
نيز از طريق پيامبر خدا از آن آگاهيم.
در اين روايت ،امام باقرعليه السالم علم خداوند را به دو نوع تقسيم مىكند .بخشى از اين علم خاص خداوند است
كه البته هيچ نكتهاى از اين دانش خاص خداوند در قرآن وجود ندارد.
نتيجه بررسى روايات
در پايان بررسى روايات تذكر اين مهم ضرورى به نظر مىرسد كه هر بخش از روايات به موضعى خاص اشاره
كردهاند و مجموعه آنها تعارضى با هم ندارند  .اينكه از مجموعه روايات جامعيت مطلق قرآن استفاده شود ،تكلف
بزرگی است .چه اينكه در برخی روايات جامعيت در بيان نيازها و يا بيان همه ابزارهای هدايتی لحاظ شده است .از
طرف ديگر در برخی روايات خبر از نيامدن اموری در قرآن مطرح است .به نظر می رسد چاره كار در اينجا با
توجه به اين مشكالت حمل روايات مطلق بر مقيد است و حاصل آن بيان همه نيازهای بلشر در قرآن می باشد.

جامعيت در نگاه عقال
عقال براى بيان جامعيت قرآن به چند شاهد تمسک مىكنند كه عبارتند از :
اول :رسالت پيامبر و ائمهعليهم السالم اقتضاء دارد علوم گستردهاى داشته باشند گرچه علم آنها به برخى امور
دنيوى به طور مستقيم به هدف رسالت و امامت نيست ولى اين هدف (رسالت و امامت)فقط با اعتماد به نبى و امام و
اعتقاد به حقانيت هر آنچه مىگويند حاصل مىشود ،زيرا مشاهده اشتباهى از جانب پيامبر و امام موجب شک به
 1توحيد ،شيخ صدوق ،ج ،1ص. 122
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اصل رسالت او مىشود و سئوال بر مردم پيش مىآيد كه آيا تكاليفى كه آنها از سوى خدا حكايت مىكنند واقعاً
تكاليف الهى است و آنها اشتباه نمىكنند .
دوم :كمال وجودى پيامبر و ائمه به ويژه پيامبر كه انسان كامل است ،شايستگى آن را دارد كه چيزى از ممكنات
خارج از علم آنها نباشد .در روايتى از امام صادقعليه السالم نقل است كه از حضرت سئوال شد :آيا نزد شما از
رسول اكرم غير از وحى خبرى وجود دارد يا خير؟ حضرت فرمودند :ال والذى فلق الحبّة وبرأالنسمة الّاان يعطى عبداً
فهماً فى كتابه ،عالمه طباطبايى پس از نقل چنين حديثى مىگويد :اين از غرر احاديث است و كمترين داللتش اين
است كه آنچه از معارف عجيب صادر از مقام علمى امام كه عقل را متحير مىسازد از قرآن مىباشد.

1

سوم :اقتضاى لطف خداست كه دين و قرآن او داراى صفت جامعيت باشد چرا كه اگر غير از اين باشد از لطف خدا
به دور است و اين امر از خدا قبيح است.

2

چهارم :الزمه خاتميت نبوت ،جامعيت قرآن است .زيرا اگر دستورات قرآن جامع نباشد الزم مىآيد كه بعداً قوانين
و مقرراتى بيايد كه يا آنها را نسخ و يا تكميل كند و اين امر با خاتميت نبى در تضاد است.

2

پنجم :عقل و حس برای كشف حقائق هستی ناكافی است و دين برای پاسخ گوئی به نياز بشر به كشف هستی و نيز
كشف جايگاه خود در هستی آمده است .خدا با ارسال رسل و انزال كتب ،بشر نابرده راه را در مسير اصلی وی قرار
داده است .بشری كه در عصر نزول كتاب زندگی می كرد ،امور مادی خود را می توانست اداره كند .دين مسير تعالی
او را معين ساخت .بنابر اين انتظار بشر از دين چيزی جز اين نبوده و دين اين انتظار را به زيبائی پاسخ گفته است.
پيداست كه سه شاهد اول قابل ارائه به عنوان دليل منطقی نيستند .خاتميت انشاءاهلل بزودی مورد بررسی قرار می
گيرد و البته دليل پنجم تنها بر جامعيت قرآن بر نيازها داللت می كند.

 1الميزان ،ج ،2ص. 31
 2ر .ك :مقاله جامعيت از ريرگاه مفسران ،ص.99
 2مقاله جامعيت قرآن ،على شفيعى ،صداى عدالت23/2/29 ،
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نقد نگاه جامعيت بالجمله
آيا قرآن جامع همهى علوم و معارف بشرى است و آيا مىتوان علوم انسانى و تجربى را از قرآن استخراج نمود؟
قرآن در همهى عرصههاى زندگى مادى ،پاسخ همهى مسائل نظرى و عملى را در سطح كالن و جزئى بيان نكرده
است چرا كه الزمهى معارف بشرى به علت تأثير محدوديتهاى تاريخى ،اجتماعى ،زبانى و معرفتى انسان،
خطاپذيرى است در حالى كه دين الهى كه از محدوديتهاى مذكور مصونيت داشته ،داراى ويژگى حقانيت و
خطاناپذيرى است و لذا نمىتواند حاوى علوم و معارف بشرى باشد .زيرا در صورت بطالن فرضيهها و دادههاى
عقالنى بشر ،يا بايد دين را تأويل كرد و يا قائل به بطالن آن شد .
افزون بر آن ،معارف و علوم بشرى نيز با يكديگر ناسازگارىهاى فراوانى دارند .فرضيه بطلميوس و كپرنيک ،طرح
فلکهاى نه گانه هيئت بطلميوس به عنوان سموات سبع با افزودن عرش و كرسى ،باطل شدن دهها فرضيه ديگر
گواه غير قابل انكار اين حقيقت است.
از سوى ديگر اگر قايل شويم دين همهى مسائل نظرى و عملى را در سطح كالن و جزئى بيان كردهاست ،با
جاودانگى آن در تضاد است .زيرا رمز جاودانگى قرآن آن است كه خود را در قالب مخصوص و برنامهاى محدود
محصور نسازد و جزئيات و برداشت متناسب به زمان و مكان را به انديشمندان بسپارد تا آنان جزئيات را متناسب
با شرايط و دگرگونىها ،از آن قالبهاى كلى استخراج كنند.
از دگر سو ،انتساب چنين ديدگاهى به قرآن مستلزم تأويل هاى ناروا در آيات و تحميل آراء و نظريات علم تجربی
بر قرآن خواهد شد كه هزينه آن بسی بيشتر از كنار گذاشتن اصل اين رويكرد خواهد بود.
اينكه گفته شود نيافتن علوم جديد دليل بر نبود آنها در قرآن نيست .هرچند در جای خود صحيح است اما بايد در
نظر داشت كه يافتن نابجا هم ارزشی نخواهد داشت .به بيان ديگر اينكه بعدها حقايقی از دل قرآن استخراج شود كه
سالها پيش كشف و اختراع شده اند ،سودی نخواهد داشت .چه اينكه دين اسالم دينى جهانى است و امروزه توجيه
وجود همه چيز در قرآن به اينكه امام عصر (عج)خواهد آمد و حقايق قران را به گونهاى آشكار خواهد كرد كه همه
چيز از قرآن بدست آيد ،قابل تأمل جدى بوده عالوه اينكه فايدهاى بر آن مترتب نيست .بی شک بيان اين نظريه
براى ساير ملل قابل توجيه نيست.

31

نكته ديگر مقدم شدن عليک بر كتاب در آيه است كه خارج از از شيوه عادی در ادب عربی است (مفعول به بر
ظرف و جار و مجرور مقدم است) داللت بر انحصار تبيان بودن قرآن برای پيامبر می نمايد.
البته نتيجه اين سخن به معنای انحصار تبيان برای پيامبر نيست ،بلكه بيان رابطه تشكيكی در فهم قرآن است .به بيان
ديگر قرآن برای پيامبر با توجه به سعه ی وجودی او نهايت تبيين را داراست و ديگران به اندازه دانش و تقربشان از
اين فيض بهره می برند.
عالوه بر آنچه گفته شد ،مهمترين دليل بر جامعيت بالجمله قرآن آيه تبيان است و اين آيه داللت قعی بر اين مهم
ندارد و البته با توجه شبهاتی كه در داللت آيه مطرح شد ،اثبات جامعيت كلی با آيه محتاج به دليل است .چه اينكه
اثبات جامعيت كلی قرآن با اين آيه ،ساده تر از استدالل به آيه در برهانی ساختن اقوال ديگر چون قرآن بيانگر
قلمرو خاص خود است ،نيست.
نظر نهائى

به چند دليل براى پذيرش جامعيت فی الجمله و بيان تمام نيازهای بشر در قرآن مىتوان اشاره كرد.
 رواياتى كه بهطور مطلق حكايت از وجود همه چيز در قرآن مىنمايند ،به رواياتى كه حاكى از وجود احتياجاتمردم در قرآن است تخصيص مىخورند.
 آيه وَ رُسُالً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْکَ داللت صريح بر نبود برخى چيزها در قرآن دارد .همانطوركه آيه ما كنا معذبينحتى نبعث رسوال ،داللت قطعى بر وجود انبياء براى تمام امتها دارد .واين در حالى است كه تنها اسامى انبياء
خاورميانه در قرآن آمده است.
 در آيه وَ نَزَّلْنا عَليْکَالكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَىْءٍ ،كه مهمترين آيه قابل استناد براى رويكرد اول است ناسازگارىظاهرى وجود دارد ،از طرفى قرآن مىفرمايد كل شىء ،و از طرف ديگر مىفرمايد تبيانا؛ اگر ما كل شىء را بپذيريم،
نمىتوان از اين مهم دور شد كه بيان ظاهرى از همه چيز كه بتوان آن را تبيان انميد ،نداريم .پس يا بايد در تبيان
تصرف كنيم كه خالف ظاهر است و يا در كل دخالت نمائيم و بگوئيم مراد كل مطلق نيست ،بلكه مراد كل نسبى
مىباشد .از آنجا كه تخصيص عمومات در زبان عرب شايع بوده تا جائيكه گفته شده است ما من عام اال و قد خص،
مىتوانيم كل را نسبى تلقى كنيم.
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= اهداف انبيا عبارت است از:
 پاسخ به نياز معرفتی انسان از سوی خداست كه عالم علی االطالق است. راه رسيدن به سعادت تنها با بينش صحيح امان پذير نمی شود ،بلكه منش درست نيز ضروری است .منشصحيح موجب می شود بعد از شناخت حقيقت ،سير به آن سو هموار گردد.و گرايش معتدل از جمله
مسيرهای انحرافی آشكار شود.
 ايجاد انگيزه برای راهيابی در مسير درست نيز ضروری به نظر می رسد. عالوه بر مسيرهای سابق ،در مسی نسز ابزاری الزم است تا راه يافته به آن سو هدايت شود و در دامگسترده شده بها نام رراهی روشن تر و سريع تر برای سيدن به حقيقت قرار نگيرد.
قرآن نيز اين اهداف به صورت كامل و جامع و بسيار مترقی تر از كتب پيشين ترسيم كرده است.

مالكهاى جامعيت
الزم است در اين قسمت از بحث اين نكته روشن شود كه مراد ما از جامعيت قرآن ،جامعيت آن بر اساس چه
معيارها و مالكهايى است و قرآن چه نظر كتاب جامع معرفى مىشود؟ طبعاً چون انسان ابعاد مادى و نيز ملكوتى
دارد ،به فراخور هر بخش نيازهاى ويژه دارد و قانون جامع قانونى است كه به همه اين ابعاد و نيازهاى مبتنى بر اين
ابعاد توجه كند.

1

برهمين اساس مىتوان وارد زير را از معيارها و مالكهاى جامعيت دانست.
- 1عقالنى و مستدل بودن :متن جامع دينى است كه احكام و فرامين آن با عقل در تعارض نبوده بلكه مهر صحه بر
عقل مىگذارد .اگر چه پارهاى از دستورات آن در محدوده عقل نمىگنجد وفراعقلى است.
- 2شمول و گستردگى :اين ويژگى كه در واقع خصيصه اصلى جامعيت است ،همان فراگير بودن و جهانى بودن
قلمرو و يک آيين را بيان مىكند .وقتى ادعا مىشود متنى جامعيت دارد بايد آن متن هيچ حوزهاى را فرو گذار
نكردهباشد و يا حداقل حوزهى متناسب خودش را بررسى كامل كرده باشد .

 1ر .ك .ولى....نقى پورفر ،جامعيت و كمال قرآن ،مجله پاسدار اسالم ،ش ،249ص.23
33

- 2مطابقت با فطرت :يكى از شاخصههاى جامعيت وجود احكام و مقرراتى است كه به نيازهاى اصيل و اولى انسان
توجه كرده باشد و دستورات آن مطابق با فطرت بوده و ويژگى دوبعدى انسان را لحاظ كرده باشد .تنها چنين متنى
توان آن را دارد كه در برخورد با تحوالت زمانه پويا و فعال برخورد كند و احكام آن كهنه شود .
- 4سهولت و سادگى و انعطاف پذيرى احكام :قانون تنها در صورتى مفيد و حكيمانه تلقى مىشود كه در مرحله
اجرا ،مخاطبان خود را دچار مشكل نكند .در واقع دين با توجه به ضعفها و مشكالت انسان دستور صادر كند و در
محدوده توان و خصوصيات وجودى و غريزه بشرى ،اوامر و نواهى داشته باشد .در مورد انعطاف پذيرى و پويايى
اين مطلب حائز اهميت است كه اگر قالبها و عبارات دينى به گونهاى باشند كه تنها به حالتى خاص از زندگى
انسان توجه كند و براى شرايط و حالت اضطرار ،عسر و حرج برنامه و حكم خاصى مدون نكرده باشد ،آن آيين از
جامعيت و فراگيرى برخوردار نخواهد بود .
- 9پاسخ گويى به نيازهاى گوناگون در طى اعصار مختلف :يكى ديگر از مالكهاى جامعيت متن اين است كه
پاسخ منطقى و قانع كننده داشته باشد و از پاسخهاى ناقص و خاصه طفره رفتن از حل مشكل بدور باشد .به بيان
ديگر دين بايد در درون خود شايستگى عموميت و جاودانگى داشته باشد و آن را با پاسخ حلى به مشكالت عيان
سازد .
- 3سازگارى اجزاى دين :يک متن جامع و جهان شمول بايد بين تمام اجزا و احكام و محتواى آن هماهنگى و
سازگارى وجود داشته باشد و از هر گونه تضاد و تناقض و اختالف مصون باشد.
- 3آينده نگرى :يک متن جامع بايد عالوه به خبر از گذشته و برنامه ريزى مدون زندگى كنونى مخاطبان خاص
عصر خود ،چشم انداز و افق روشنى از آيندگان و حوادث آينده جهان و جهانيان ارائه دهد.
- 2ايجاد تفكر خالق :متن جامع متنى است كه مخاطب را و.ادار به تفكر نمايد و حتى پذيرش خودش را منوط به
حاصل انديشه او نمايد.
- 9برترى نسبت به ساير متون :اين ويژگى براى متن جامع مهم است كه حاوى تمام نقاط مثبت متون گذشته و
بدور از نواقص آنه باشد.
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 -13جاذبيت و همراهى آسان :نهايت اينكه متن جامع بايد جذابيت دائمى داشته و همراهى آن با مخاطب آسان
باشد .مخاطب بتواند آن را حفظ كند و به سهولت از آن بهره برد.
جامعيت قرآن و مستشرقان
كازيمرسكى :قرآن مجموعهاى است دلچسب زيرا در آن اخالق و مدنيت و علوم و سياست و وعد و وعيد وجود
دارد.

1

بارتلمى سنت هيلر ()1299-1239مستشرق فرانسوى  :همانطور كه ناچار جمال فصاحت قرآن را در ترجمه آن
مىبينيم ،زيبايى مزامير داوود و سرودهاى «ودا» را نيز بوسيله ترجمه آنها درك مىكنيم ولى داوود و مزاميرش براى
يهوديان و «ودا» براى هندوان مجموعه قوانين مدنى را فاقد هستند در صورتى كه اين اسلوب خاص قرآن است كه
در آن واحد داراى مباحث متعددى مىباشد و هم سرود مذهبى است هم ستايش الهى هم قانون مدنى و دعا و
مناجات و وعظ و راه و رسم جنگ آورى و مناظرات و قصص و...

2

شو :آئين محمدصلى اهلل عليه وآله به خاطر زنده بودن شگفت آور ،معارفش جايگاه وااليى را در تاريخ بشريت به
خود اختصاص داده است .به نظر من اين آئين شايستگى پاسخگويى به بشر در تمام دورههاى متحول تاريخ بشريت
را دارد .من حدس مىزنم فرداى اروپا روز قبول دين محمدىصلى اهلل عليه وآله خواهد بود.

2

بورك :جداً قانون محمدصلى اهلل عليه وآله قانونى فراگير و بزرگترين نظام علمى و عالىترين قانون نورانى است كه
جهان مثل آن را نديد.

4

 1پژوهش در باره قرآن و پيامبر ،فخرالدين حجازى ،تهران ،بعثت ،1292 ،ص149و.193
 2همان.
 2مستشرقان و قرآن ،نحمد حسن زمانى ،قم ،بوستان كتاب ،1229 ،ص ،224به نقل از كتاب قالوافى االسالم والقرآن والرسول ،حسين
سليم ،ص114و. 119
 4همان ص. 233
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شيدل :بشريت بايد افتخار كند كه شخصيت بزرگى مثل پيامبر از آنهاست .زيرا او على رغم امى بودنش در آن
دوران قانونى براى زندگى بشر ارائه كرد كه اگر ما اروپائيان بعد از  2333سال بخواهيم به قله ارتقا برسيم بايد به
همان قانون عمل كنيم.

1

ويل دورانت :قرآن بيشترين سهم را در ارتقاى سطح اخالقى و فرهنگى مسلمين داشته است .زيرا قواعد يک نظام
اجتماعى و وحدت اجتماعى را پايه گذارى كرد .عقول مردم را از بسيارى از خرافات و اوهام آزاد كرد ،ظلم و
قساوت قلب را از آنان گرفت و روحيه خوش رفتارى به زيردستان را تعليم داد ،روحيه كرامت و عزت به انسانهايى
بخشيد كه احساس ذلت و خوارى آنان را كوچک كرده بود ،عفت و پرهيز از شهوات را آنچنان در جامعه حاكم
ساخت كه تا كنون هيچ سرزمين ،انسانهاى سياه و سفيد مانند آن را نديده است .قرآن روحيه تحمل مشكالت و
بردبارى و متانت و نشاط را در جامعه ترويج و آنچنان معارف انسانى جامعى را ارائه كرد كه حتى هر مسيحى و
يهودى صحيح العقيده نيز چارهاى از پذيرش معارف آن را ندارد .
كرلو آلفونسو نلينو :وى كه دانشمند و ستاره شناس و خاورشناس ايتاليايى است (1922-1232م( ،استاد دانشگاه
پاليرم ايتاليا و دانشگاه مصر بوده است .او احكام فقهى شريعت اسالم و قرآن را عامل رشد دانش نجوم مىداند و در
كتاب «تاريخ نجوم اسالمى» كه سلسله درسهاى او در دانشگاه مصر است مىنويسد :
بر هر كسى كه حتى اندكى به مسائل دينى اسالم توجه كرده باشد ،اين مطلب پوشيده نيست كه ميان بعضى از احكام
عبادتى شريعت اسالمى با برخى از نمونههاى آسمانى ،ارتباطى واضح و آشكار وجود دارد كه همين امر سبب زياد
شدن توجه مسلمانان به شناسايى امور آسمانى و ستارگان شد و علماى دينى را بر آن داشت .مانند اوقات نمازهاى
پنجگانه روزانه كه از يک شهر به شهر ديگر و از يک روز به روز ديگر تفاوت پيدا مىكند و محاسبه آن مستلزم
شناختن عرض جغرافيايى مكان و حركت خورشيد از فلک البروج و شفق و فلق است .و مانند لزوم استقبال قبله در
نماز كه مبتنى بر مثلثات كروى علم هيئت است .نماز آيات براى خسوف و كسوف كه پيش بينى آنها متوقف بر
شناختن حركات نيرين و استفاده از زيجهاى صحيح است و وجوب و حرمت روزه در اول ماه رمضان و شوال كه
شناخت آن نيازمند حركات فلكى است .

 1مستشرقان و قرآن ،محمد حسن زمانى ،ص223و ،223به نقل از قالوا فى االسالم ،ص132و. 113
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آلبرت انشتاين :قرآن كتاب جبر يا هندسه يا حساب نيست بلكه مجموعهاى از قوانين است كه بشر را به راه
راست ،راهى كه بزرگترين فالسفه دنيا از تعريف و تعيين آن عاجزند ،هدايت مىكند .
ماكسيم رودنسون :وى كه شرق شناس بزرگ و اسالم شناس معاصر فرانسوى است ،يكى از اشتباهات غربيان را
در مواجهه با اسالم و مسلمانان يكسان نگرى آنان به دين اسالم و مسيحيت مىشمرد و مىنويسد :
غربيان دين اسالم را مانند دين مسيحيت مىشمردند كه مركب از مجموعهاى از عقايد الهى و آداب و عبادت و
كليسا و نهايت خالصى خود انسان متدين است ،و تنها انتظارى كه مسيحيت و كليساييان در باب حكومت دارند آن
است كه دولتها حضور آنها را به رسميت شناخته و آزادى عبادت به آنها بدهند .احياناً اگر در برخى مقاطع
تاريخ كليساها قدرتى يافتند تمام آرزو و همتشان تأثيرگذارى دينى بر دولت و اشراف معنوى و عقيدتى بر دولتها
بود و هيچگاه كليسا خواهان زمام دارى سياسى بر جامعه نبوده است .
شرايط پيدايش دين مسيحيت هم همين تفكر را ايجاب مىكرد زيرا در گوشهى جامعهاى پديدار شد كه نظام
حكومتى خاصى بر آن حكومت مىكرد .اديان ديگر جهان هم غالباً (مثل بودا) چنين هستند .
اما دين اسالم از اين جهت دقيقاً در نقطه مقابل مسيحيت قرار دارد ،زيرا در سرزمين جزيرةالعرب ظهور كرد كه هيچ
نظام حكومتى مقتدرى بر آنجا حكمفرما نبود.
به همين دليل پيامبر اسالم همراه با اولين دعوتهاى معنوى ،تشكيل يک نظام حكومتى را واجب شمرده و خود به
آن اقدام كرد .اولين گروه مؤمنان به پيامبر اسالم ،تشكيل دهندگان حكومت بودند و در طول قرون بعدى هر
مسلمانى كه قدم به عرصه مىگذاشت اعتقاد به تشكيل حكومت دينى را با خود به همراه داشت ،و در همه مقاطع
تاريخى رهبرى سياسى جامعه اسالمى به عهده پيامبر يا جانشينان او بوده و همگى خود را در مقررات داخلى و
روابط خارجى ملتزم به اطاعت از آنان مىدانستند و همين اعتقادات و فعاليتهاى سياسى مثل اعمال عبادى رنگ
رضايت و خشنودى خدا را داشت.
اين جامعيت دين اسالم كه مشتمل بر همه قوانين سياسى و مقررات اجتماعى نيز بود سبب شد كه دين اسالم در
روند تاريخ بهترين جوامع الگوى ممكن انسانى را بر صفحه زمين بيافريند .زيرا آنان معتقد بودند كه چون خدا عادل
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است جامعه هم بايد عادل و منسجم باشد و از جهتى ديگر كه مسلمانان معتقد به لزوم دعوت ديگر آحاد بشرى به
سوى اسالم و گسترش دين در همه ى سرزمينها بودند بالطبع انديشه عدالت را در زمين مىگستراندند .
دين اسالم با داشتن اين جامعيت توانست در طول چند قرن ،ملتها و اقوام گوناگون بشرى را به خدا جذب كرده و
امپراطورى و تمدن بزرگ اسالمى را در تاريخ ايجاد كند .ر.ك :قرآن و مستشرقان ،محمد حسن زمانى .
جان ديون يورت به نقل از «گيبون» مىنويسد :از اقيانوس اطلس تا كنار رود گنگ ،قرآن نه فقط قانون فقهى
شناخته شده است ،بلكه قانون اساسى ،شامل رويهى قضايى ،و نظامات مدنى ،جزايى و حاوى قوانينى است كه تمام
عمليات و امور مالى بشر را اداره مىكند و همه ى اين امور كه به موجب احكام ثابت و ال يتغيرى انجام مىشود
ناشى از ارادهى خدا ...به عبارت ديگر قرآن دستور عمومى و قانون اساسى مسلمانان است .دستورى است كه شامل
مجموعه ى قوانين دينى ،اجتماعى و مدنى ،تجارى ،نظامى ،قضايى و جنائى و جزايى ،همين مجموعه ى قوانين از
تكاليف زندگى روزانه تا تشريفات دينى از تزكيه نفس ،تا حفظ بدن و بهداشت و از حقوق عمومى تا حقوق فردى،
و از منافع فردى تا منافع عمومى و از اخالقيات تا جنايات و از عذاب تا مكافات اين جهان ،تا عذاب و مكافات
جهان آينده همه را در بر دارد .جان ديون ،عذر تقصير به پيشگاه محمد(ص)و قرآن .ترجمه سيد غالمرضا سعيدى،
قم دارالثقلين .
ديون يورت نيز اين عقيده را تأكيد مىكند :قرآن مانند انجيل نيست كه فقط به عنوان ميزان و شاخصى در باره
عقايد دينى و عبادت و عمل پيروان آن شناخته شده است بلكه داراى مكتب و روش سياسى نيز است .زيرا تخت و
تاج يا به عبارت ديگر دستگاه و سازمان سياسى روى اين شالوده ريخته شده است و هر نوع قانون براى اداره ى
امور كشور از اين منبع گرفته مىشود .و باالخره كليه مسائل حياتى و مالى با اجازه ى همين منبع و مصدر قانون
گذارى و حل و تصفيه مىشود.

1

دكتر ماركس دانشمند انگليسى :قرآن ،شامل تمام پيامهاى خدايى است كه در تمام كتب مقدسه ،عموماً براى همهى
ملل جهان آمده است و آن از جمله مسائلى است كه فكر و انديشهى خداشناسى و يگانه پرستى را تأييد نموده و

 1همان ،ص.99
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وحدانيت مصدرى را تثبيت مىكند كه راهنمايان بشر و معلمين بزرگ تعليمات خود را از آن گرفته و از آن استمداد
مىجويند.

1

در قرآن آياتى موجود است كه اختصاص به طلب علم و دانش و بحث و تدريس دارد و چارهاى جز اين اعتراف
ندارم كه اين كتاب محكم بسيارى از اشتباهات بشر را تصحيح كرد .
لورا وكسيجا پرفسور مشهور ايتاليايى مىنويسد :انجيلى كه امروزه به عنوان كتاب مقدس تمام مردم مغرب زمين
است ،وقتى اوراق آن را باز مىكنيم مىبينيم كه غالباً به دستورات اخالقى و فردى پرداخته است .اما قرآن از
مسلمانان ،نه تنها در امور اخالقى و معنوى ،باالترين دستورات را ارائه كرده است بلكه بخش عظيمى از آن در رابطه
با امور اجتماعى ،اخالقى ،اقتصادى ،فرهنگى ،نظامى ،مبارزه با جهل ،تشويق به علم و دانش ،بهداشت ،خانواده،
اجتماع ،حقوق همسايه ،تجارت ،جنگ ،صلح ،احقاق حقوق ،حاالت فرد ،روابط اجتماعى ،تأمين عدالت ،رفع
تجاوز ،حقوق والدين ،مسابقات و تفريحات سالم ،لذت بردن و استفاده از نعمتها است.

2

وى در ادامه مىافزايد :ما در اين كتاب قرآن مخزنهاى عظيم و ذخايرى از دانش را مىبينيم كه مافوق استعداد و
ظرفيت باهوشترين اشخاص و بزرگترين دانشمندان و فيلسوفان قوىترين رجال سياست است و به همين جهات
است كه قرآن را نمىتوان گفت از مغز يک يا چند انسان نابغه يا تحصيل كرده تراوش كرده باشد ،چه رسد به كسى
كه در تمام عمرش به كارهاى عادى مشغول بوده ،پس منشأ و مصدر قرآن فقط از ساحت آن خدايى سرچشمه
گرفته است كه علم او به آنچه در آسمان و زمين است احاطه دارد 2.گونه رايكسون دانشمند سوئدى :قرآن مقدس
دالئل اثبات وجود خدا را به ما مىدهد و آنچه آرزوى معنوى بشر است همين است .يک خصوصيت بزرگ ديگر
اسالم ،جنبه جهانى بودن آن است ،قرآن خود را پروردگار اعراب نمىخواند بلكه پروردگار جهانيان مىداند .ساير
كتب مذهبى از خدا به عنوان پروردگار اسرائيل...ياد مىكردهاند .قرآن از ما دعوت مىكند كه به تمام پيامبران ايمان
داشته باشيم ،خواه آنها كه در قرآن اسم از آنها برده شده و خواه آنها كه اسمى برده نشده.
 1اعظم شاهد ،اعجاز قرآن از ديدگاه مستشرقان ،همان ،ص 193به نقل از قرآن و ديگران ،ص.43
 2همان ،ص ،193به نقل از اسالم از ديدگاه دانشمندان جهان ،ص. 139
 2همان ،ص ،191به نقل از ايدئولوژى و فرهنگ اسالم ،ص 113و . 112
 4همان ،ص ،143به نقل از عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن ،ص. 131
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4

جورج سيل (1324م)در مقدمه ترجمه قرآن اشاره به اين دارد كه منافع اجتماعى قرآن براى تمام دنياست .او
مىنويسد :در قرون متمادى اطالعاتى كه اروپاييان از اسالم و قرآن گرفته بودند از مجراى متعصبانه مسيحى بود كه
با كينه توزى و افترا ،محسنات مسلمانان را در بوته فراموشى گذاشته بودند و در ذكر معايب كاهى را كوهى جلوه
مىدادند آنها اوضاع جهان در بعثت را فراموش كرده بودند كه پر از شرك و بت پرستى بود و محمد(ص)دين
معنوى در آسيا ايجاد كرد كه مسيحست را تحت تأثير قرار داد .علت اصلى پيشرفت اسالم سادگى و بى پيرايگى
عقايد اسالمى است ،بنابراين شايسته است كه اين كتاب در اروپا به دقت خوانده شود و نكات باريک آن فهميده
شود زيرا منافع اجتماعى آن شامل يک دسته ى معين نيست بلكه از آن تمام دنياست.

1

از سخنان رابستون اسميت مىتوان جامعيت قرآن در نظر او را اينگونه برداشت كرد .دين اسالم آنچنان جامع و
فراگير است كه همه شئون زندگى بشرى را در برمى گيرد و تمام آداب و سنتهاى جامعه را به نحوى زير چتر
داورى خويش قرار مىدهد .اين ويژگى از امتيازهاى دين اسالم است .زيرا دين مسيحيت فقط جنبهى معنويت و
اخالق و زهد و محبت دارد و نه تنها در شئون مادى زندگى بشر سخنى ندارد بلكه حتى فاقد شريعت و فقه است و
در شريعت از دين يهود وام مىگيرد.

2

از ديگر معتقدان به جامعيت قرآن انديشمند و فيلسوف بزرگ فرانسوى «روژ گارودى» را مىتوان نام برد او كه پس
از عضويت در حزب كمونيست فرانسه و اعتقاد به آيين مسيحيت ،به اسالم روى آورده و نام اسالمى «رجاء» را
براى خود برگزيده است .در كتاب «هشدار به زندگان» به مسأله فراگير بودن قرآن و اسالم اشاره مىكند.

2

پيش از آن كه به بحث خود در زمينه ى برداشتهاى مختلف غربيان از قرآن و جامعيت آن خاتمه دهيم ،الزم است
كه به اين نكته اشاره نماييم و آن علت مخالفتهاى بعصى پژوهشگران غير مسلمان با اسالم و قرآن است .اين
مخالفتها كه عمرى به قدمت حيات اسالم دارد ،گاهى تنها به اين دليل بوده كه اسالم به عنوان دينى برتر در مقابل
ديگر اديان قد علم كرده و خود نشان دادواست ،بنابراين هر كس با آن مخالفت مىكرده مورد قبول جامعه ى
متعصب اروپا و به خصوص مسيحيت واقع شده است ،دكتر بوكاى در اين باره مىنويسد :هرگونه دشمنى با اسالم،
 1حسن زمانى ،قرآن و مستشرقان قم ،نشر بوستان كتاب ،چاپ دوم ،1223 ،ص. 291
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حتى ناشى از جانب مخالفان شناخته شده ى مسيحيت ،در برههاى از زمان ،مقبوليت گرم مقامات عالى رتبه ى
كليساى كاتوليک را دريافت.

1

و گاهى اين مخالفتها به دليل تحريفها و قلب واقعيتهاى اسالم از جانب برخى مسيحيان مغرض بوده است.
مارسل بوآزار در اين باره مىگويد » :علل عدم درك اسالم توسط غرب متعدد و پيچيده است .اين علل عمدتاً
برانگيزههاى مذهبى ،تاريخى ،روانى ،فرهنگى و آموزشى استوار بوده اس».

 1تورات ،انجيل ،قرآن و علم ،همان ،ص199
 2مجله قرآن و حديث ،به نقل از اسالم و جهان امروز ،ص. 11
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خاتميت
يكى از عناوينى كه در مبحث جامعيت قرآن بايد به آن پرداخته شود مبحث خاتميت پيامبر اسالم مىباشد .اين
مبحث ضمن اينكه از مباحث اعتقادى است ،توان اثبات جامعيت قرآن را نيز دارد چه اينكه با اثبات قرآنی خاتميت
پيامبر اسالم ،خاتميت وحی نيز اثبات شده و الزمه آن جامعيت وحی خواهد بود.
پس اگر سئوال شود كه نتيجه اين مبحث چيست ،گوئيم هر چند ممكن است كه تصور شود چنين مباحثى اثر
عملى براى كسى ندارد چرا كه غير مسلمانان اساساً نبوت را نپذيرفتهاند و مسلمانان كه نبوت پيامبر اسالم را
پذيرفته ،الجرم خاتميت او را نيز مىپذيرند و هر كس قرآن را آخرين كتاب آسمانى مىداند ،قطعاً پيامبر را آخرين
نبى مىشمارد ،ولى پيداست كه اين مباحث موجب اصالح نگرش و جهان بينى مسلمان شده و اعتقاد و احياناً تزلزل
اعتقادى او را تصحيح مىنمايد .بنابراين چنين مباحثى عالوه بر ثمره علمى ،نتيجه عملى داشته و مسلمان را با
معارف حقه قرآن كريم با استدالل و برهان آشناتر مىسازد و تطابق معرفتهاى قرآنى با براهين عقالنى موجب
مىشود بر اعتقادات آنان افزاوده شود.
مقدمه
قبالً بايد يادآور شويم كه هر چند خداوند حس و عقل را در انسان به وديعت گذاشته است اما اين دو تنها توان
درك محسوسات و كليات را دارند .درك حسى ناشى از احساسى است كه از تجربه حاصل شده است ،عقل نيز تنها
توان درك كليات را دارد و از برسى و فهم امور جزئى ناتوان است .همين امر باعث شده است خداوند رسوالنى را
فرو فرستاده تا نواقص حس و عقل را بيان كنند و راه و چاه زندگى در مسير سعادت اخروى را بيان نموده و از راه
شقاوت باز دارند.
تعاليم انبيا آثار فردى و اجتماعى ارزشمندى به دنبال دارد كه برخى از آنها عبارت اند از:
 )1شيوه ى صحيح برخورد انسان با محيط زندگى:
حرص و آز انسان از سوئى و محدوديت امكانات زمين از سوى ديگر ،موجب اصطكاك وى با ديگر افراد جامعه
مىشود  .به همين خاطر آنچه انسان مىبيند يا به اجبار به او نشان مىدهند هرگز با تمام خواستههاى او متناسب
نيست .بديهى است كه او چيزى بسيار گسترده مىطلبد و اجتماع توان ارزانى تمام خواستههاى او را ندارد .لذا اگر
او باشد و او ،تألم از نرسيدن به خواستهها كه ممكن است نام آن را خوشبختى نيز گذاشته باشد او را در دام
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بيماريهاى روحى قرار داده و به صورت ورشكستهاى در محيط اجتماعى رها میكند و نهايت كار او به روان درمانی
منجر میشود  .اگر وى زير چتر دين مىبود داراى چنان قدرتى مىگشت كه با نگاه به افق دور دست ،خود را از
مشكالت فراروى رها مىساخت و به اقيانوس متصل مىشد .
 )2حمايت دائمى:
آدمى در بستر حيات اجتماعى چه بسا متزلزل گردد و راههاى رفته خود را در نيمه راه رها نمايد و هرگز به مقصد
پيش بينی شده خود نرسد ،دين كه سخنى را از خالق انسان آورده است چنان روحيهاى به آدمى مىبخشد كه
همواره به پيش تازد و متأثر از حوادث مقطعى نشود .
 )2بقاء ارزشهاى اخالقى:
طبيعى است كه اخالق ورفتار انسان تحت تأثير اجتماع در سطح خرد و كالن ،دچار نوعى ركود و سستى و احياناً
سير قهقرائى میگردد .آدمى با الهام از دين چنان قوه و قدرتى میيابد كه بتواند موجهاى خروشان ضد تعالى را از
خويش دفع نمايد و راه مواجهه در برابرمشكالت را بيابد.
 )4سعادت اخروى:
انسان به تنهايى توان درك جهان ماوراء ماده را دارد؟ او مىتواند جزئيات آنچه كه برايش مهيا شده است درك كند؟
بیشک درك حسی امكان ندارد .دين اين جزئيات را به وى مىرساند .پيامبران الهى با بهرهگيرى از وحى آسمانى
كه خداوند متعال به اندازه عقول انسانها به آنها ابالغ مىكند جزئيات حيات پس از مرگ از برزخ كه نشئهاى از
حيات دنيوى است تا حشر و نشر و حساب و ميزان و بهشت و جهنم بيان نمودهاند .
خاتميت پيامبر اسالم
مقدمه گذشته اين نكته را به ما يادآور شد كه ارسال رسوالن و انزال كتابها ،امرى الزم و در راستاى هدف خدا
در خلقت انسان و هدايت وى ضروری مىباشد  .اينک دنبال اين مطلب هستيم كه آيا احتياج بشر به نبوت دائمی
است و يا نسل نبوت بايد محدود باشد و ارتباط وحيانى خدا با اهل زمين منقطع گردد .بدون هيچ مقدمهاى به دالئل
اين مهم مىپردازيم.
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آيات قرآن
آيات دال بر خاتميت نبى مكرم اسالمصلى اهلل عليه وآله عبارتند از:
- 1ما كانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبيّينَ ...احزاب. 43/
محمد(صلى اهلل عليه وآله)پدر هيچ يک از مردان شما نيست .او رسول خدا و خاتم انبياء است.
يک سنت در بين برخى مردم قبل از اسالم وجود داشت وآن اينكه پسر خوانده و دختر خوانده را فرزند خود
مىدانستند و چنين فرزندى از تمام حقوق ساير فرزندان اصلى برخوردار بود .وى از پدر خود ارث مىبرد و چون
از دنيا مىرفت اموالش از آن پدر بود .اگر پسر خوانده زن داشت و يا همسر مىگرفت ،اين همسر نيز مانند عروس
واقعى پدر محسوب مىشد و محرم شمرده شده و پدر حق ازدواج با وى (اگر شوهرش مىمرد يا طالق مىگرفت)
نداشت .اين يک رسم در جاهليت عرب بود؛ در همين باره قرآن كريم در اين آيه شريفه چنين سنتی را مردود
شمرده و فرمود :محمد پدر هيچكدام شما نيست او رسول خدا و خاتم انبيا است و خدا بر همه امور آگاه است.
سبب نزول آيه چنين است «زيد بن حارثه» غالم خديجه بانوی مكرم اسالم بود ،خديجه كبرى عليها السالم او را
به پيامبر خداصلى اهلل عليه وآله بخشيد و حضرت وی را آزاد نمود .زيد بعد از آزادى اصرار پدرش را به بازگشت
نزد خانوادهاش نپذيرفت و ماندن در كنار پيامبر خدا را ترجيح داد.
حضرت براى او از زينب دختر جحش كه دختر عمه خودش بود خواستگارى نمود .زينب تصور كرد كه پيامبر او
را براى خودش مىخواهد و لذا جواب مثبت داد ولى چون فهميد براى زيد است نگران شد و شئون اجتماعى خود
را باالتر ديد و پاسخ منفى داد  .اما وقتی با استداللهاى منطقى پيامبر روبرو شد كه مؤمن كفو مؤمن است ،به
ناچار پذيرفت .آندو ازدواج كردند و مدتى با هم زندگى نمودند .ولى چون زينب زيد را دوست نمىداشت دلخوشى
نشان نمىداد و زيد نيز از اين بى اعتنائى آزرده بود بطورى كه شكوه خود را بارها به پيامبر منتقل كرد .و در نهايت
او را طالق داد.
بر طبق عادت جاهلى ،ازدواج با همسر پسر خوانده جايز نبود .اما خداوند كه مىخواست اين رسم غلط برداشته
شود ،پيامبرش را دستور به ازدواج داد .وی با زينب ازدواج نمود تا هم اين عادت نادرست را از بين ببرد و هم
دختر عمه خود را كه متأثر از زندگى بى نتيجه خود شده بود ،دلدارى داده باشد.
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آيه شريفه ذيل در همين باره نازل شده است .
وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذى اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِکْ عَلَيکَ زَوجَکَ و اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفى فى نَفْسِکَ ما اللَّهُ مُبْديهِ و
تَخْشَى النّاسَ و اللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشيهُ فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَ طَراً زوَّجناكَها لِكَى ال يَكُونَ عَلى الْمُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزْواجِ
اَدْعِيائِهِم اِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَّ كانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوالً .احزاب. 23/
و تو به كسى كه خداوند به او نعمت داده و تو نيز نعمتش دادى گفتى همسرت را براى خودت نگاهدار و از خدا بترس .و آنچه را در
دل پنهان داشتى خدا آشكار ساخت و تو از مخالفت مردم ترسيدى با اين كه سزاوار بود از خدا بترسى .چون زيد از همسرش كام
گرفت ،ما او را به نكاح تو در آورديم تا مؤمنان در نكاح همسران پسر خوانده خود اگر از آنها كام گرفتند برخود گناهى نپندارند كه

فرمان خدا انجام شدهاست.
البته برخى سبب نزول آيه را با حواشى غير واقعى مطرح كرده اند.
على بن ابراهيم در تفسيرش آورده است كه رسول خداصلى اهلل عليه وآله زيد بن حارثه را دوست مىداشت و
هرگاه زيد دير مىكرد پيغمبرصلى اهلل عليه وآله به منزل او مىرفت و از او پرسش مىنمود ،يكروز زيد تأخير كرد.
حضرت به منزل او آمد و در آن حال زينب در ميان حجرهاش نشسته بود و چيز خوش بويى را مىساييد .وقتى
پيامبر خدا در را باز كرد و نظرش به زينب افتاد ،گفت :سبحان اللَّه خالق النور تبارك اللَّه احسن الخالقين و برگشت.
زيد آمد و زينب جريان را براى او گفت .زيد گفت شايد محبت تو در دل رسول خدا نشسته است .آيا مىخواهى تو
را طالق دهم تا پيامبر با تو ازدواج كند.

1

اين سبب باطل و غير قابل قبول است و پيرايهاى بيش نيست چه اينكه ،رسول خدا براى زينب غريبهاى نبود كه تا
كنون او را نديده باشد ،زينب دختر عمه رسول خداصلى اهلل عليه وآله بود ،وى بارها و بارهانزد پيامبر آمده و پيامبر
او را ديده بود.
عالوه اينكه اگر پيامبر او را مىخواست ،مانعى بر سر راه ازدواج آنها نبود و زينب هم هنگام خواستگارى از وى
براى زيد ،همين را تصور كرده بود.
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با اين وصف اين سبب نزول ،عالوه بر عدم تطابق با آيه شريفه خصوصاً با عبارت آيه شريفه« :گفتى همسرت را
نگه دار» ،جز خرافهاى كه برخى براى تعرض به شخصيت پيامبر بسته باشند ،چيزى نيست .و البته اگر كسى بر
صحت چنين سبب نزولى كه بدون سند صحيحى است ،اصرار بورزد ،مطابق نص آيه شريفه اين داستان هرگز باعث
ازدواج پيامبر با زينب نبوده است .
به هر حال ،آنچه در آيه مورد بحث آمده است ،نفى ابوت و بنوت بين پدر و فرزند خوانده است .در اين آيه آمده
است كه پيامبر پدر هيچ كدام از مردان شما نيست  .او فقط پدر فرزندان خود است ،او رسول خدا وخاتم پيامبران
است .واژه «خاتم» چه به فتح و يا كسر «ت» خوانده شود مدعاى ما را اثبات مىكند .
خاتَم

خاتَم به معناى پايان است .به انگشتر خاتم مىگويند ،چون پايانِ نامه را با آن مهر مىزدند .امضا و مهر پايانِ نامه
نشانه اتمام نامه بوده كه چيزى به آن اضافه يا كم نمىشد  .اين واژه در قرآن كريم هم استعمال شده است  :خَتَمَ
اللّهُ عَلى قُلُوِبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ ...بقره .3 ،اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْواهِهِمْ وَ ...يس . 39 ،طبق اين معنا در اين آيه شريفه
پيامبر به عنوان پايان انبياء معرفى شده است .
خاتِم

خاتِم اسم فاعل است و به معناى پايان دهنده مىباشد .خاتِم النبيين يعنى پايان دهنده انبياء .ر.ك .كتب لغت ،از
جمله التحقيق فى كلمات القران مصطفوى؛ مفردات من غريب القران راغب .
پس اين آيه به صراحت پيامبر اسالم را آخر پيامبران ناميده بطوری كه با آمدن وى سلسله رسالت بسته شده و
ارسال رسل پايان پذيرفته است.
پاسخ به چند شبهه
شبهه اول
گفته شدهاست ممكن است منظور از خاتم النبيين اين باشد كه رسول اكرمصلى اهلل عليه وآله از حيث كماالت و
مقامات به جائى رسيدهاست كه زينت ساير پيامبران مىباشد .همانطور كه انگشترى زينت انگشت انسان است .و نيز
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گفتهاند ممكن است «خاتم النبيين» هم به معناى تصديق كننده پيامبران باشد همانطور كه خاتم وسيله تصديق
مضمون نامه است .
اين شبهه وارد نيست چرا كه« :خاتم النبيين» چه به كسر تاء و چه به فتح آن ،به عقيده تمام مفسران و دانشمندان
علم لغت به معناى آخرين و يا ختم كننده پيامبران است ،و اصالً ديده و شنيده نشده است كه «خاتم» را بر انسانى
اطالق كنند و از آن معناى زينت يا تصديق كننده ،اراده نمايند .و ناگفته پيداست كه اگر گويندهاى بخواهد لفظى را
در غير معناى حقيقى خود بكار برد ،الزم است استعمال آن لفظ در آن معنى ،رايج و متعارف و يا الاقل مورد پسند
طبع و ذوق سليم باشد و اينجا هيچ كدام نيست .گذشته از اين براى استعمال كلمهاى در غير معناى رايج آن ،الزم
است نشانهاى باشد كه شنونده و خواننده بوسيله آن قرينه از معناى حقيقى اعراض كند و در اينجا قرينهاى وجود
ندارد .عالوه اينكه انگشتر بودن پيامبر بين انبياء در قرآن ،چه بسا نوعى تنزل شأن پيامبر تلقى شود  .چه اينكه
انگشتر ابزاری برای انسان است تا او را برای هدفی كه دنبال كرده است ،ياری رساند.
شبهه ديگر
برخى گفتهاند در آيه شريفه ،پيامبر خاتم انبياء معرفى شده است نه خاتم رسوالن و اين منافات ندارد با اينكه
رسوالن ديگرى از جانب خدا براى هدايت مردم ارسال شوند .
در پاسخ مىگوئيم كه واژه «نبى» و «رسول» دو واژه مباين نيستند ،دو واژه يا عام و خاص و يا حداقل مساوى
هستند .چرا كه در موارد متعددى اين دو واژه به عنوان صفت يک نفر در كنار هم آمدهاند 1.مثل همين آيه و توصيف
ابراهيم به نبى بودن «انه كان صديقاً نبياً» و رسول بودنش «و لقد ارسلنا نوحاً و ابراهيم» و...
نيز از روايات استفاده مىشود ،برخى از پيامبران صاحب شريعت و قانون بودهاند و مكلف به اجراى فرامين شدهاند،
آنان را رسول مینامند و برخى صرفاً اخبار الهى را به خلق منتقل كردهاند .آنان نبی ناميده میشوند .پس اين دو
واژه ،مساوى و يا عام و خاص خواهند بود.
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ابوذر از پيامبر خدا تعداد انبياء را پرسيد ،حضرت پاسخ فرمود كه تعداد آنها يكصد و بيست و چهار هزار است،
ابوذر سئوال كرد مرسلين آنان چه تعداد است ،حضرت پاسخ داد :سيصد و سيزده نفر  .اين خبر نشان دهنده آن
است كه اين دو عام و خاص بوده و نبی اعم از رسول است.
برخی در بيان فرق بين رسول و نبى چنين آوردهاند كه رسول كسى است كه به او به سه طريق (خواب ،شنيدن صدا
و نزول ملک)وحى نازل مىشود و نبى كسى است كه فقط در خواب و يا شنيدن صدا به او وحى نازل مىگردد.

1

با توجه به آنچه گفته شد ،آنچه در آيه آمده است ختم نبوت است و طبعا وقتی نبوت ختم شود ،ختم رسالت نيز
اثبات خواهد شد.
به بيان ديگر در آيه شريفه پيامبر اسالم هم رسول است و هم نبى ،وقتى اين دو صفت در يک شخص جمع شد،
معناى آنها فقط اختالف لفظى پيدا مىكند چرا كه مصداق آنها يكى بيش نيست ،پس اگر پيامبر خاتم نبيين باشد
الجرم بايد خاتم مرسلين هم باشد .آيات ديگر
غير از آيهاى كه گذشت وبه صراحت به خاتميت پيامبر اسالم داللت دارد ،آياتى هستند كه به نحو عموم همين
فائده را ابالغ مىكنند كه از جمله آنها :
قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوحِىَ اِلَىَّ هَذا الْقُرْانُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ ...انعام. 19/
بگو :باالترين گواهى ،گواهى كيست؟ بگو :خداوند ،گواه ميان من و شماست و بهترين دليل آن اين است كه اين قرآن بر من وحى
شده ،تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها مىرسد ،بيم دهم و از مخالفت فرمان خدا بترسانم .

مطابق اين آيه ،هدف نزول قرآن اين است كه مخاطبان و تمام كسانى كه صداى پيامبر را در طول تاريخ به آنها
مىرسد از مخالفت فرمان بيم داده شوند.
پس هر چند خطاب آيه به مشركين مكه و يا عموم قريش است ولى واژه «من بلغ» داللت دارد بر اينكه رسالت
پيامبر ،عمومى و قرآنش ابدى و جهانى است .و از نظر دعوت به اسالم ،هيچ فرقى بين كسانى كه قرآن را از خود او
مىشنوند و كسانى كه از غير او مىشنوند نيست و به عبارت ديگر آيه داللت مىكند بر اينكه قرآن كريم حجت
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ناطقى است از ناحيه خدا و كتابى است كه از روز نزولش تا قيام قيامت به نفع حق و عليه باطل احتجاج مىكند .ر.
ك :تفسير الميزان .
آيه سوم
تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً( .فرقان. 1/
زوالناپذير و پر بركت است كسى كه قرآن را بر بندهاش نازل كرد تا بيم دهنده جهانيان باشد.

هدف نهائى فرقان در اين آيه ،انذار جهانيان مىباشد .انذارى كه نتيجهاش مسئوليت در برابر تكاليف و وظايفى است
كه بر عهده انسان قرار گرفتهاست .تعبير «للعالمين» روشنگر آنست كه آئين اسالم جنبه جهانى دارد و مخصوص به
منطقه و نژاد و قوم معينى نيست .مىشود از اين تعبير استفاده خاتميت پيامبرصلى اهلل عليه وآله كرد ،چرا كه عالمين
نه فقط از نظر مكانى محدود نيست كه از نظر زمانى هم قيدى ندارد و همه آيندگان را نيز شامل مىشود.
راغب اصفهانى «عالم» را مجموع جهان آفرينش مىداند .به نظر ايشان علت اينكه اين لفظ به صورت جمع آمده
آنست كه هر نوعى از انواع جهان براى خود عالمى است مانند عالم خاك و عالم انسان و عالم حيوان و چون انسان
از ذوى العقول است از باب غلبه عاقل بر غير عاقل ،جمعى كه مناسب با انسان است ،آورده شده است.
امام صادقعليه السالم فرمودهاند :منظور از عالمين انسانها هستند و خداوند هر انسانى را عالمى جدا به حساب
آورده و نيز آنحضرت فرمودهاند  :عالم دو عالم است ،عالم بزرگ منظور جهان خلقت است و مراد از عالم كوچک
انسان است .چرا كه نقشه خلقت انسان با نقشه خلقت جهان شباهت دارد- .؟؟
نظر طبرسى آنست كه؛ خداوند قرآن را نازل كرد تا همه افراد مكلف را بترساند و آنها را دعوت به رشد كند.

1

و سيوطى مىنويسد :عالمين شامل همه انسانها و جن است ولى مالئكه را شامل نمىشود .تفسير جاللين ،سوره
فرقان ،ص ،232االنس والجن دون المالئكة .
با توجه به آنچه مطرح شد ،بايد گفت :عالمين در اين آيه ،منظور انسانها و صاحبان عقل هستند .عقلهايى كه
مكلف باشند ،يعنى از طرف خداوند موظف باشند كه از روى اختيار كارهايى را انجام دهند چون كلمه «نذير»
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بزرگترين دليل برآنستكه منظور از عالمين كسانى هستند كه قابل بيم و انذار باشند و آنها فقط صاحبان عقل و
كسانى كه به تكاليف الهى مكلف هستند مىباشند ،پس روشن مىشود كه رسالت و انذار قرآن و پيامبر گرامىصلى
اهلل عليه وآله مربوط به همه زمانها و همه مردم است و اختصاص به زمان و مردمى معين ندارد ،زيرا آيه به طور
مطلق و بدون قيد و شرط مىگويد :قرآن يا پيامبر را براى آن فرستاديم تا نذير و بيم دهنده همه انسانها باشند و
هرگز آنرا به زمان و مكان خاصى محدود نكرده است.

1

آيه چهارم
وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ اِلّا كَافةً لِلنّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً ...سباء. 22/
اين آيه به وسعت دعوت پيامبر و عموميت نبوت او اشاره دارد .در اين آيه ،كلمه «كافّه» از ماده «كف» به همان
معنى كف دست است و از آنجا كه انسان با دست خود اشياء را مىگيرد يا از خود دور مىكند اين كلمه گاهى به
معنى «جمع كردن» و گاهى به معنى «منع كردن» آمده است .در آيه مورد بحث نيز مفسران هر دو معنا را احتمال
دادهاند نخست آنكه به معنى منع كردن» باشد در اين صورت كافّة ،صفت براى پيامبر است 2.يعنى وى مانع شرك
مردم مىباشد .و اگر به معنای «جمع كردن» باشد ،مفهوم آيه اينست كه :ما تو را جز براى مجموع جهان نفرستاديم.
نيز میتوان گفت كه «كافة» به معناى عامّه و حال از الناس است و تقدير آيه اين گونه است« :و ما ارسلناك الّا
للناس كافّةً» يعنى ما تو را مبعوث نساختيم و نفرستاديم مگر براى همه مردم.

2

روايات زيادى نيز ذيل اين آيه از طريق شيعه و اهل سنت وارد شده از جمله روايتى كه ابوهريره از رسول اكرم نقل
كرده است در اين خبر حضرت فرمود :من به سوى همه مردم مبعوث شدهام و پيامبران الهى به من ختم شدند و پس
از من پيامبر ديگرى نخواهد آمد.

4

شيخ طبرسى ذيل آيه مىگويد :مراد از ناس عامه مردم عرب و عجم و ساير امتهاست وی اين نكته را با حديثى از
ابن عباس كه از پيامبر نقل مىكند تأييد مىكند .در اين حديث پيامبر فرمود :پنج چيز به من داده شده است و آن را
 1ر .ك :خاتميت از ديدگاه عقل و قرآن ،ص.92
 2ر .ك :تفسير نمونه ،ج ،12ص 91و .92
 2خاتميت ،ص.31
 4ر .ك :طبقات الكبرى ،ج ،1ص.122
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به عنوان فخريه و مباهات نمىگويم؛  - 1من مبعوث شدم براى سرخ و سياه (همه اقشار مردم) - 2زمين براى من
طهور و مسجد و طهارت(تيمم) قرار داده شده و سجده گاه كه بر آن سجده مىكنم  - 2غنايم جنگى و غيره براى
من حالل شده كه براى هيچ كس از پيامبران قبل از من حالل نشده بود  - 4من يارى شده به رعب هستم و آن در
جلوى من مسير يک ماه مىرود  - 9مقام شفاعت كه به من داده شده و آن را ذخيره كردم براى امتم در روز
قيامت 1.اين حديث در درالمنثور نيز آمده است.
شيخ طوسى در معناى «كافة» هر دو معنا را قبول كرده و اينگونه تفسير نمودهاند كه :اى پيامبر تو را به سوى همگى
خلق فرستاديم و تو مانع شرك براى آنها هستى كه در اينصورت «هاء» را در آخر كلمه ،هاء مبالغه  -گرفتهاند.

2

در تفسير قمى نيز حديثى ذيل آيه از عبداللَّه بن بكير آمده كه فرمود :امام صادقعليه السالم فرموده است :خبرى از
رسول خدا دارم كه بشارت دهندهاى براى همه مردم است مگر خداوند در كتابش نفرموده« :و ما ارسلناك اال كافة»
يعنى براى اهل شرق و غرب و اهل آسمان و زمين از جن و انس .آيا رسالتش را به آنها رسانيد؟ ابن بكير گفت:
نمىدانم .امام صادق فرمودند :ياابن بكير قطعاً رسول خدا از شهر خارج نشد پس چگونه به اهل شرق و غرب پيام
رسانيده است .گفت :نمىدانم .گفت :خداوند به جبرئيل امر كرد پس زمين در پيش رويش همچون كفهاى كه براحتى
به شرق و غرب نگاه مىكند گشت و همه قومش را با زبان خودشان خطاب كرد و آنها را به سوى خدا و به سوى
نبوت خودش خواند و هيچ شهر و روستايى باقى نماند مگر آنكه پيام رسول خدا به آنها رسيد.

2

آيه پنجم
 ...وَ اِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ× لَا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .فصلت 41/و . 42
منظور از ذكر در اين آيه قرآن است بدليل آيات انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون حجر ، .2 ،و قالوا يا ايهاالذى
نزل عليه الذكر انک لمجنون حجر ، .3 ،و بالبينات والزبر ،و انزلنا اليک الذكر لتبين للناس ما نزّل اليهم و لعلهم
يتفكّرون .نحل44 ،؛ از اين آيه بدست مىآيد كه كتاب خدا تا روز قيامت از نفوذ باطل مصون و محفوظ است و

 1مجمع البيان ،ج ،23ص. 233
 2التبيان ،ج ،2ص.299
 2تفسير قمى ،ج ،2ص. 232
51

نتيجه مىشود كه حجيت قرآن ابدى است و ابدى بودن حجيت قرآن مساوى با ابدى بودن رسالت پيامبر گرامى
اسالم و شريعت اسالم و اينكه پس از او پيامبر و شريعت ديگرى نخواهند بود .ر .ك :خاتميت از ديدگاه عقل و
قرآن ،ص. 33
آيه ششم
اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ حجر. 9/
ما قرآن را نازل كرديم و ما آن را حفظ مىكنيم.

اين آيه داللت بر دوام و استمرار قرآن كريم مىنمايد ،بر اين اساس قرآن براى هميشه بين مردم زنده خواهد بود .و
طبعاً با ماندگارى قرآن ،احتياج به نبى ديگر و معجزهاى ديگر نخواهد بود.
براهين عقلى

بعد از استناد به برخی آياـ قرآن كريم ،مىتوان به براهين عقلى ذيل نيز اشاره كرد.
 - 1تكامل عقالنى بشر
هر اندازه ميزان شعور و عقل در موجودات كمتر باشد احتياج به الهام غريزى و هدايت عقالنى بيشترى دارند تا
بتوانند مسير صحيح زندگى را بيابند  .به عنوان مثال پشه براى اينكه زندگى كند حوائج غريزى زيادى به وى اعطا
شده است تا رشد و نمو بيابد و اين غرايز در وجود وى به خاطر ميزان شعور اندك اوست  .پس ميزان رشد عقالنى
هر موجودی تناسب معكوس با الهام الهى بر او دارد و هر قدر ميزان ادراك وى باالتر رفته ،از غرايز او كاسته شده
است.
انسانهاى گذشته چون عقل آنان ضعيفتر بود ،قدرت تشخيص آنان پائينتر بود ،امكان انتقال دادهها را به نسل-
هاى بعد به سادگى نداشتند و ،...به وحى و الهام بيشتری محتاج بودند ،اما اكنون هيچ كدام از اين موارد صحيح
نيست و يا حداقل اطالق آنها قابل خدشه است ،بنابراين ميزان هدايتهاى فطرى كمتر مىشود.
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به بيان ديگر در گذشته ميزان احتياج بشر بيشتر بود و انبياء هم زياد بودند ،اكنون اين نياز با پيشرفت انسان و
پيشرفت امكانات مادى در اختيار او كمتر شده است ،او يک حرف را كافى است بشنود تا به عمق زواياى مختلف
آن پى ببرد .بنابراين چون گذشته محتاج به انبياء نيست .
توجه اسالم به علم ودانش وعقل وتدبر نيز از همين زاويه قابل بررسى است .از همان آغاز اسالم ،علم ادبيات
عرب تدوين شد تا زبان عربى كه زبان قرآن است قابل تفهيم باشد ،علم لغت تدوين گشت تا لغات عربى را به
زبانهاى مختلف و به زبان عربى ترجمه وتفسير نمايد و ...اين امكانات از همان آغاز چنان گسترش يافت كه اسالم
از دوران ماقبل خود ،به عنوان جاهليت ياد مىكند ... .وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَةِ االُولى ...احزاب. 22 ،
البته الزم به توضيح است كه خاتميت نبوت را پايان يافته مىداند نه الهام ،پس الهام خدا به وسيله فرشتگان
رحمانى به بشر هرگز قطع نمىشود .هر لحظه در بزنگاههاى زندگى آنجا كه بخواهد كفه ميل انسان به رذائل با
وسوسههاى ابليس برترى يابد ،الهام رحمانى حاضر شده و حالت تعادل را در آدمى ممكن میسازد تا او هرگز با
جبر و سلطه يک طرفه ،راهى را انتخاب ننمايد .
 - 2لزوم ايمان غيبى
يكى از مهمترين داليل دال بر خاتميت ،اين است كه ارزش ايمان به آن است كه انسان به غيب ايمان آورد نه به
شهود .به بيان ديگر اعتقادى ارزش دارد كه از راه آثار و عالئم حاصل شود .پس ايمانى كه از راه شهود و كشف
حقيقت عيان شود ،ارزش نداشته و مثوبت الهى را در پى ندارد .انسانى كه بهشت و جهنم را با چشمان خود ببيند،
نمىتواند ايمان وى به اين دو ،ارزشى داشته باشد.
بنابراين انسانى كه با چشم سر و نه دل ،پى به نبوت پيامبرى ببرد و سپس بهاو ايمان آورد ،ايمان او ايمان به شهود
است و نه غيب و شايسته مثوبت نمىباشد .
بشر امروزى بسيار پيشرفتهتر از بشر عصر پيامبر است .اگر او به سختى پيامبر اسالم را پذيرفت چه بسا بشر
امروزى اگر در عصر ظهور آن حضرت قرار مىگرفت با كمترين مؤنهاى و با كوچكترين آزمايشى ،رسالت پيامبر را
بپذيرد ،و در اين صورت ايمان كه با اين رشد واالى عقالنى در عصر صنعت و تكنولژى پيدا شدهاست ،ايمان به
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غيب نمىبود .چه اينكه اكنون مردم ايمان به پيامبرى دارند كه او را نديدهاند و فقط سخن او را شنيدهاند و توصيف
وى را در ذهن دارند.
- 2نقص شرايع گذشته
شرايع گذشته به شدت دچار تحريف شده بودند و اين بيمارى مهلک در هر كدام از كتب آسمانى ،همه آن را دچار
انحطاط كرده بود بهطورى كه امروزه سخنان غير معقول و مخالف صريح مسلمات آئينهاى توحيدى و متعارض با
ساير مطالب همان كتابها ،طعنى بزرگ بر پيكره آنها زده است.
از سوى ديگر محدوديت تعاليم انبياء گذشته و معجزاتى حسى آنان ،قابل انكار نيست .آنان تنها مىتوانستهاند
مخاطبان خود را قانع نمايند و طبعاً دستورات آنها نيز به مخاطبانشان منحصر مىگشت وبا گذشت زمان به باد
فراموشى سپرده مىشد .هر چند بعد از هر كدام از انبياء ،رسوالنى نيز مأمور ابالغ شرايع آنها بودهاند اما اين رسوالن
نيز در همان بسترهاى زمانى ومكانى خويش محصور مىشدند.
وجود اين مشكالت در آن شرايع مىطلبيد كه شريعتى بدور از هرگونه نقصى كه به تصور بشر خطور كند ،ظهور
يابد و با ظهور اين انديشه ،ديگر نيازى به شريعت جديد احساس نمىشد.
 - 4بيان مطابق خرد
شكى نيست كه عقل آدمى كافى است تا وى را هدايت كند و توان يافتن راه سليم از ناقص را بيابد .اما آيا عقل
شيوه راهيابى انسان را در مسير هدايت معين مىكند؟
عقل تنها مدرك كليات است و امور جزئى در حيطه تسلط عقل نيستند ،عقل شكر منعم را واجب مىشمارد ،اما
كيفيت شكر از دايره فعاليت عقل خارج است .بنابراين از همان آغاز خلقت اولين بشر ،وى محتاج به رسول از ناحيه
خداى متعال است كه راه شكر را به او بنماياند و جزئيات مستنبطات عقلى را به او بشناساند.
اين امر با گسترش جامعه بشرى و زندگى اجتماعى وى و در نتيجه اصطكاك او با همنوعان براى رسيدن به دنياى
برنگينتر ،جدىتر گرديد و لذا انبياء و اوصياء آنان شريعتهاى خدا را براى خاليق مطرح و راهكار حل مشكالت
آنان را بيان مىنمودند و اختالف آنان را بر سر منابع زمين برطرف مىساختند.
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كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مزعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيَما
اخْتَلَفُوا فيهِ ...بقره. 212 ،
مردم در آغاز يک دسته بودند( ،پس از آشكار شدن اختالفات)خداوند انبياء را به عنوان بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاد و با آنان
كتاب نازل نمود تا بين مردم در آنچه كه اختالف نمودهاند داورى كنند.

برهمين اساس خداوند رسوالنى را به سوى خاليق از جنس خودشان گسيل داشت تا قوانين مورد نياز آنان را
ابالغ نمايند .طبعاً اين مقررات مىبايست مطابق نياز جامعه و مشكالت آنان و نيز متناسب با فكر و خرد آنان بوده
باشد ،قانونى كه اين دو مهم يعنى مطابقت با نياز و متناسب با فكر مردم نباشد به كار نيامده و راه به جائى نمیبرد.
مطابق همين روند انبياء پى در پى آمدند و برابر نياز و متناسب عقل و خرد انسانها ،قوانين الهى را ابالغ كردند.
اين امر كماكان ادامه يافت تا اينكه فكر بشر به نهايت خود رسيد ،در اين عصر الزم است پيامبرى بيايد كه نيازهاى
بشر تا روز قيامت را مطابق تفكر مردم بيان فرمايد .طبعاً با آمدن چنين پيامبرى و سپس رفع نيازهاى بشر ،ديگر
حاجتى به ارسال رسل و نزول صحف نيست.
از سوى ديگر قرآن كريم حساب قيامت را منوط به ارسال رسل و اتمام حجت نموده است.
 ...وَ ما كُنّا مُعَذَّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُوال اسرا19 ،
با اين وصف قطعاً تا حجت تمام نشود سير ارسال رسل ادامه مىيابد .
به عبارت ديگر مىتوان گفت آنچه اسالم بيان كرده است يا كلياتى است كه هرگز امكان خدشه ندارند ويا امورى
است كه سالمت و فساد آنها عقالنى بوده و قابل انكار در هيچ زمانى نيستند.
اسالم با بيان قواعد كلى چون قاعده ال ضرر كه هيچ كس و هيچ چيزى حق ضرر رساندن به كس ديگر و يا
متعلقات او را ندارد و يا با بيان اصل برائت پاكدامنى انسان را تا زمان اثبات جرم وى معين نموده است .اين قواعد
و صدها نمونه ديگر ،قواعد كلى و مطابق با نياز بشر و همگام با خاسته وى است .نيز اسالم گوشت خوك ،شراب،
ربا ،منع مواليد و ،...را تحريم كرده است ،هم اكنون هم با اين همه پيشرفت بشر از نظر علمى ،وى توان آن را نيافته
كه ضرر اين محرمات را انكار نمايد و بلكه هر لحظه به بيان ضررهاى آن واقفتر مىشود .همچنين آنچه در اسالم
واجب شمرده شده است مصالحى مفيد براى مردم هستند.
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هر چند كه گهگاهى انسان براى رسيدن به طمعهاى اقتصادى و سياسى ،احياناً در برههاى از زمان چيزى مىگويد
و چون قوانين اسالم را فراروى خود مىبيند ،داد بر مىآورد كه اسالم مطابق زمان پيشرفت نكرده است .اما طولى
نخواهد كشيد كه حقيقت آشكار مىشود.
انسان مىخواهد حقوق ديگران را ناديده بگيرد ،لذا قوانينى وضع مىكند تا به آمال خود برسد ،چيزهائى كه
ضررهاى دائمى و شادكامى آنى دارند چون موسيقى ،بى حجابى و ...روا مىدارد و  ...پيداست اينها راه نيستند كه
اسالم با آنها مبارزه كند ،اينها بيراهه هايى براى رسيدن به خواهشهاى نفسانى هستند .هر كدام اينها آثار زيانبارى
بر نفس واجتماع وارد مىكنند كه قابل انكار نيستند.
پس در واقع اسالم با نياز بشر معارضه نكرده است و اساساً تعارضى بين نياز بشر و اسالم نيست ،اسالم با
خواهشهائی كه در برابرنيازهای ساير انسانها هستند ،مبارزه مىكند چه اينكه اين طمعها ،حيات را از فرد وجامعه
سلب كند.
- 9بيان همه نيازهاى بشر
يكى از دالئل ختم نبوت وشريعت اين است كه معجزه آخرين پيامبر خدا ،قرآن كريم ونيز سنت و سيره آن
حضرت ،پاسخگوى تمامى نيازها و حاجتهاى بشريت است .
اين امر مسلم است كه هر قدر پيش مىرويم حوائجى از قرآن را بدست مىآوريم كه در گذشته قابل كشف نبود .به
بيان ديگر مفسران گذشته به شكلى ساده قرآن كريم را تفسير مىكردند و از آن مىگذشتند ،اما امروزه با برخى
موشكافىها ،چيزهائى بسيار تازه از قرآن كريم استخراج مىشود به طورى كه گفته شده است ،هر كتاب تفسيرى،
دو سال بيشتر دوام ندارد و بايد جاى خود را به كتاب تفسيرى ديگر بدهد.
در كنار اين كتاب مقدس ،سيره رسول خداصلى اهلل عليه وآله و سنت حضرت و نيز اولياء دينعليهم السالم ،افقى
در پيشاپيش انديشمندان قرار مىدهد كه غور وغوص در آن اگر آسان باشد اما به نهايت رسيدن آن ميسر نيست.
پرداختن به اين مقوله يعنى بيان گستردگى مفاهيم قرن كريم ،دقت گسترده و خاص را مىطلبد و البته چون ما در
راستاى بحث جامعيت به بحث خاتميت پرداختهايم حاجتى به يادآورى برخى از مباحث نداريم ،چه اينكه همه
دالئل جامعيت مفهومى قران كريم ،دليل بر خاتميت دين نيز مىباشند .
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دالئل روائى
موضوع خاتميت پيامبر اسالم در صدها روايت نيز مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته كه به مهمترين آنها اشاره
مىشود .
- 1حديث منزلت

پيامبر در پى درخواست حضرت علىعليه السالم براى رفتن به تبوك فرمود :اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون
من موسى االّ انّه ال نبى بعدى.
در اين روايت پيامبر خدا میفرمايد :آيا راضى نيستى كه نسبت به من مانند هارون نسبت به موسى باشى و همان
منزلتى كه هارون نسبت به موسى داشت تو نسبت به من داشته باشى يعنى همانطور كه وقتى موسى در ميان بنى
اسرائيل نبود ،هارون جانشين و خليفه او بود تو هم خليفه و جانشين من باشی ،فقط فرق بين من و موسی آنست كه
بعد از موسی پيامبری بود و بعد از من پيامبر نخواهد آمد.
اين حديث مورد قبول تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنى است و هيچ كس در استناد آن به پيامبر گرامى اسالم شک
و ترديد ندارد.

1

- 2حديث تمثيل

پيامبر فرمودند :مثلى و مثل جميع االنبياء كمثل رجل بنى بنياناً و اجمله فجعل الناس يطوفون به يقول ما رأينا بنياناً
احسن من هذه اللبنة فكنت انا تلک اللبنة .صحيح مسلم ،ج ،4ص1393
مَثَل من و مَثَل پيامبران قبل از من مانند اين است كه شخصى خانهاى زيبا و كامل بسازد اما آجر يک گوشه آن را
كار نگذارد .مردمانى كه وارد آن خانه مىشوند ،از همه جهت آن خانه ،نظرشان را جلب مىكند و مىپرسند :چرا
آجر اين گوشه كار گذاشته نشده ،همان طور كه آن آجر تكميل كننده آن خانه است ،من هم آخرين پيامبر الهى
هستم كه نبوت بوسيله من تكميل و ختم مىشود.

1

خاتميت ،ص .32و .مجمع البيان ،ج ،23ص124؛ حاراالنوار ،ج ،23ص 294تا 229؛ صحيح بخارى ،ج ،2ص92؛ صحيح مسلم،

ج ،2ص.222
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اين حديث در بسيارى از كتب تفسيرى به نقل از جابربن عبداللَّه انصارى به اين صورت آمده است :مثلى و مثل
االنبيا كمثل رجل بنى داراً فاكملها و احسنها االّ موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون منها و يقولون لوال
موضع اللتبه قال رسول اللَّه فانا موضع اللتبة جئت فختمت االنبياء .نورالثقلين ،ج ،4ص ،229بخارى و مسلم در
صحيحشان اين حديث را آوردهاند  .ابن كثير همين حديث با كمى تفاوت آوردهاست .تفسيرالقرآن العظيم ،ابن كثير،
جزء ،3ص. 222
 – 2درحديث جابربن عبداللَّه انصارى از رسول اكرم آمده است كه فرمود  :أنا خاتم النبيين وال فخر.
من آخرين پيامبر الهى هستم ولى فخر نمىكنم .خاتميت ،ص 28از قول سنن دارمى ،ج ،1ص. 82

 - 4امام باقرعليه السالم از حضرت رسول نقل مىكند كه :ايهاالناس انه ال نبى بعدى و ال سنة بعد سنتى فمن ادعى
ذلک فدعواه و بدعته فى النار فاقتلوه و من تبعه فانه فى النار .وسايل الشيعه ،ج ،12ص. 999
مردم بدانيد كه پس از من پيامبرى نخواهد آمد و بعد از سنت و شريعت و احكام دين من ،سنت و شريعت ديگرى نخواهد آمد ،هر
كس پس از من ادعاى نبوت و پيامبرى كند ،ادعا و بدعت او در آنش خواهد بود ،در اين صورت او را بكشيد و نگذاريد مردم را گمراه
كند و نيز بدانيد كه هر كس از چنين مدعيانى پيروى كند ،اهل آتش و جهنم خواهد بود .

- 9جبير بن مطعم از قول رسول خدا فرمود :و انا العاقب والعاقب الذى ليس بعده نبى.
من فرجامم و فرجام در ميان پيغمبران كسى است كه پس از او پيامبرى نيست.
صحيح مسلم اين حديث را نقل كرده است.
 - 3مناقب از ابن شهر آشوب از انسآورده است كه گفت :شنيدم رسول خدا مىگفت :أنا خاتم االنبياء و انت يا على
خاتم االولياء و قال اميرالمؤمنينعليه السالم؛ خاتم محمد الف نبى و انى ختمت الف وصى ،انى كفت ما لم يكفوا.
من خاتم انبياء و تو اى على خاتم اولياء هستى .على نيز فرموده :پيامبراسالم پايان هزار پيامبر و من پايان هزار وصى هستم.

 1تفسير نورالثقلين ،ج ،4ص.224
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1

 -3در كتاب «روض الجنان و روح الجنان» از قول محمد بن جبير آمده است كه از پدرش روايت كرده كه رسول
خدا گفت :من محمدم و احمدم و حاشرم كه خداى تعالى بر پى و ار من خلقان را حشر كند و عاقبم و پس از من
پيغامبر نباشد دگر.

1

 - 2روايت ديگرى از احمد حنبل آوردهاند كه رسول خدا گفت :ال نبوة بعدى االالمبشرات قيل :و ماالمبشرات يا
رسول اللَّه؟ قال الرؤيا الحسنه أو قال -الرؤيا الصالحة.

2

 - 9پيامبر حديث ديگرى فرمودهاند :انى عنداللَّه مكتوب خاتم النبيين و ان آدم لمنجدل فى طينة .همان .
من خاتم پيامبران بودم و آدم آدم افتاده در طينت خود بود

 – 13در خبر ديگری پيامبر دو انگشت سبابه خود را پهلوى هم دوش به دوش نهاد و فرمود :بعثت أنا والساعة
كهاتين.
بعثت من با ساعت قيامت به مثابه اين انگشت دوش به دوش و متصل مىباشند.

 - 11در حديث معروف ديگری از حضرت رسولصلى اهلل عليه وآله آمده است :حاللى حالل الى يوم القيامة و
حرامى حرام الى يوم القيامة.

2

حالل من تا قيامت حالل و حرام من تا قيامت حرام است.

 -12در كتاب كافى از امام صادق(ع) كه ظاهرا صحيحه باشد ،آمده است چنين مىخوانيم :
ان اللَّه ختم بنبيكم النبيين فال نبى بعده ابدا و ختم بكتابكم الكتب فال كتاب بعده ابدا.
شريعة محمد ال تنسخ

 1روض الجنان و روح الجنان ،ج ،19ص.422
 2تفسير القرآن العظيم ،ج ،3ص.222
 2اصول كافى ،ج ،1ص ،93ج ،2ص13؛ وسايل الشيعه ،ج ،12ص124
 4اصول كافى ،جلد اول.؟؟
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4

خداوند با پيامبر شما سلسله انبياء را ختم كرد ،بنابر اين هرگز بعد از او پيامبرى نخواهد آمد و با كتاب آسمانى شما كتب آسمانى را
پايان داد پس كتابى هرگز بعد از آن نازل نخواهد گشت.

 - 12و نيز در نهج البالغه در وصف حضرت رسول آمده است :أرسله على حين فترةٍ من الرسل و تنازعٍ من االلسن
فقفى به الرسل و ختم به الوحى.

1

خداوند حضرت رسول را فرستاد در زمانيكه هيچ پيغمبرى باقى نمانده و نزاع و زد و خورد و مجادله زبانى برقرار بود و او را بعد از
همه پيغمبران آورده و وحى را به آن حضرت ختم نمود .

 -14امام علىعليه السالم در موارد متعددی كه در نهج البالغه گردآوری شده است ،به خاتميت پيامبر اسالم تصريح
كردهاست.
 ...فقفّى به (رسول اللَّه) الرسل و ختم به الوحى.
(رسول اللَّه)لخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق.
امين وحيه و خاتم رسله.

2

2

4

خاتميت در نگاه انبياء
حضرت موسى بن عمرانعليه السالم نيز همچون ساير پيامبران اين حقيقت را بر زبان آورده است كه پيامبر اسالم
حضرت محمدصلى اهلل عليه وآله خاتم پيامبران است .
قال رسول اللَّه :و فيما عهد الينا موسى بن عمرانعليه السالم انّه اذا كان آخرالزمان يخرج نبى يقال له «احمد»صلى
اهلل عليه وآله خانم االنبياء ال نبى بعده ،يخرج من صلبه ائمة ابرار عداالسباط.

9

 1نهج البالغه ،خطبه  ،122بند پنجم ،ص(412اين حديث را تفسير نمونه ج ،13ص 242آورده است.
 2نهج البالغه ،خطبه .122
 2همان ،خطبه .32
 4همان ،خطبه .132
 9بحاراالنوار ،ج ،23ص.224
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از پيمانهای موسی فرزند عمران اين بود كه پيامبری در آخر الزمان خواهد آمد كه او را «احمد» گويند بعد از او پيغمبرى نيست و از
صلب او دوازده پيشوا به تعداد اسباط بنى اسرائيل خارج مىشود .

حضرت مسيح (ع) بنا به نقل انجيل يوحنّا فرمود« :انّى سائل ربّى ان يبعث اليكم فارقليط» آخر يكون معكم الى
االبد و هو يعلّمكم كل شىءٍ.

1

من از پروردگارم خواستم براى شما «فارقليط» ديگرى (اشاره به پيامبر آخر الزمان) را مبعوث فرمايد كه تا ابد با شما باشد و هر چيز
را به شما بياموزد .

پيامبر اسالم نيز در پايان خطبه حجةالوداع همان خطبهاى كه پيامبر اسالمصلى اهلل عليه وآله در آخرين حج و
آخرين سال عمرش به عنوان يک وصيتنامه جامع براى مردم بيان كرد نيز به مسأله خاتميت تصريح كرده است .اال
فليبلغ شاهدكم غائبكم ال نبى بعدى وال امة بعدكم.
حاضران به غائبان اين سخن را برسانند كه بعد از من پيامبرى نيست ،و بعد از شما امتى نخواهد بود.

سپس دستهاى خود را به سوى آسمان بلند كرد آنچنان كه سفيدى زير بغلش نمايان گشت و عرضه داشت :اللهم
اشهد انى قد بلغت.2
خدايا گواه باش كه من آنچه را بايد بگويم گفتم.

دالئل عرفانى
برخى نيز براى اثبات خاتميت به دالئل عرفانی تمسک جستهاند .به نظر می رسد اين دالئل تصورات كلى بوده و
اثبات هر بخش از آنها محتاج به ادلهاى ديگر است.
به برخی از اين براهين توجه كنيد:
-1برهان لزوم مظهر اسم جامع است .اسم جامع اللَّه ،اسم رحمان ،رحيم ،جميل و ...به حكم «وللَّه االسماءالحسنى
فادعوه بها» اعراف 123 ،همه آنها در مقام واحديت ،تجلى و ظهور دارند.

 1بحاراالنوار ،ج ،19ص.211
 2بحاراالنوار ،ج ،21ص.221
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همچنين بسيارى از آراء علمى و عملى ،آيات ،عالمات و معجزات حضرت شاهد و گواه خاتميت است و همه بيانگر
اين واقعيت است كه ذات احديت جلّت عظمته به نام مبارك جامع منحصراً به آن حضرت تجلى نموده و مقام جمع
الجمعى كمالى را در تمام شئون به حضرت محمدصلى اهلل عليه وآله عطا فرموده است.
 - 2برهان لزوم انتهاى سير صعودى :مطابق عقل و نقل ،ثابت و مبرهن است كه وجود خاتم در مراحل سير صعودى
قافله ساالر سائرين الى اللَّه است چنانكه نص كتاب آسمانى و منطق وحى ربانى به اين سير صعودى نهايى در مقام
قرب الهى و وصول به مقام احديت كبرى كه از او تعبير به «أو أدنى» نجم .9 ،مىشود ،تصريح نموده است .
پس مشكلى نيست كه ماوراى مظهر آيت احديت براى ممكن الوجود و مخلوق در مقام وجود مرتبهاى متصور
نيست و اين مرتبه در مظهر آيت احديت مختص حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى است و اين سير صعودى
نهايى منحصراً اختصاص به آن حضرت دارد .
 - 2لزوم تكميل فيض وجود بوجود خاتم :چون در فن حكمت مبرهن است كه ذات كل الكمال ألوهى مجمع جميع
صفات كماليه است كه او صمد است و او دائم الفضل است كه اگر العياذ باللَّه فيض او ناقص بود منافى مقام
صمدييتش مىبود و اين محال و بطالنش روشن است و چون وجود خاتم مظهر ذات كل الكمال صمدى الوهى است
و اوست كه مظهر بسيط الحقيقه است و بوجود او فيض وجود و كماالت وجود تكميل و به مهايت كمال و اتمّ مراتب
نهايى صعودى تحقق يافته است پس حتماً بايد خاتم در نظام وجود موجود باشد .پس وجود خاتم الزم و ضرورى
است و مصداق آن منحصراً حضرت محمد است كه مختار و برگزيده خداست از جميع انبياء و رسل بلكه از كل
ماسواست .در حقيقت ؛ به ضرورت دين ،دين جاودانى بشر بوده و قرآن آخرين كتاب دينى و آسمانى است.
 - 4برهان تطابق نظامين و اقتضاى نظام احسن :وجه اللَّه،اعظم و آئينه تمام نماى حسن اتم ،منحصراً وجود خاتم
است كه مظهر اسم اعظم است بلكه خود اسم اعظم است و بايستى در نظام وجود موجود باشد .چه اگر موجود
نباشد موجب نقص نظام احسن و عدم تطابق نظامين خواهد بود و اين محال و بديهى البطالن است پس حتماً وجود
خاتم در نظام صنع ،الزم و ضرورى است و مصداق آن عقالً و نقالً و شهوداً حضرت محمد است كه مظهر اعلى
است .
 - 9برهان اسفار اربعه :خاتم داراى سفرى است كه ساير انبيا و رسل از اولوالعزم و غير اولوالعزم واجد آن سفر و
نيل به آن مقام ارفع واال نمىباشند و آن سفر از نهايت سفر انبيا و مرسلين «قاب قوسين» آغاز شده و به مظهريت
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(احديت)جميع كمالى كه از او تعبير به مقام (أو أدنى) و قرب نهايى به احديت كبرى ختم گرديده مىباشد و اين
مرتبه اعلى در سير صعود نهايى مختص خاتم انبيا و اشرف سفراء الهيه حضرت محمد است پس خاتميت آن
حضرت از ميان جميع سفراء الهيه ثابت و مبرهن است .
 - 3قاعده امكان اشرف :اقتضاى اين برهان آنست كه اشرف بايد قبل از اخس ايجاد شود زيرا (العنايته الربانيةتنحو
نحو االشراف و االكمل ال االخس و االنقص) و بهمين جهت عقالً و نقالً ثابت و مبرهن است كه حقيقت محمديه
صادر نخستين و اولين جلوه رب العالمين است پس خاتميت محمد كه فرد اشرف از كل انبيا و رسل مىباشد و
شخص او منحصراً مصداق خاتم است ثابت و محرز است .
 - 3برهان و قاعده امكان اخس :همچنانكه در قوس نزول فيض حق تعالى و مبدأ اعلى از اشرف شروع مىشود و
به اخس منتهى مىگردد در قوس صعود نيز از اخس ابتدا شده و به اشرف منتهى مىشود و شكى نيست كه اشرف از
كل انبيا و رسل بلكه اشرف از كل ممكنات موجود على االطالق وجود خاتم است و هرگاه وجود خاتم در قوس
صعود موجود نشود فيض حقتعالى و مبدأ اعلى بر اشرف منتهى نخواهد شد و در نتيجه سلسله وجود منقطع گشته و
قوسين به يكديگر متصل نخواهند شد و اين محال و بر خالف قانون و نظم دائره هستى است.
 - 2برهان لزوم رابط بين خالق و مخلوق :با نظر به آنكه ذات حقتعالى و مبدأ اعلى و در نهايت ترفع و تقدس و
تنزه است و خلق در نهايت تسفل و تنزل است پس از اين جهت بين خداى تعالى و خلق او هيچ مجانست و
مناسبتى نيست پس بالضرورةالعقليه براى هدايت خلق اعم از هدايت تكوينى و تشريعى و براى ايصال فيض به خلق
وجود رابط و واسطه الزم است و آن واسطه بايد انسان كاملى باشد كه داراى دو قوه الهوتى و ناسوتى است تا از
جنبه الهوتى و ملكوتى اخذ فيض از ربوبيت نموده و به جنبه ناسوتى ايصال به خلق نمايد .انسان كامل در عرف
اهل معرفت مراد نبى و رسول و سفير الهى و انسان ربانى است كه مطلق پيامبران را با حفظ مراتب و درجات آنان
شامل است .اين برهان در عين اينكه نبوت عامه و رسالت مطلقه را ثابت مىكند ،لزوم نبوت ختميه را نيز ثابت
مىكند چرا كه خاتم مرتبهاش از جميع پيامبران باالتر و قربش به حق تعالى و مبدأ اعلى بيشتر است .
 - 9لزوم احتياج نوع انسان به قانون عدل و تام آسمانى :با توجه به آنكه اجتماعى بودن انسان اقتضا مىكند كه با
نوع خود متصل و مرتبط باشد و با افراد روابطى از حيث معامله ،معاهده و ساير امور اجتماعى داشته باشد ،شكى
نيست كه هر فردى طالب جلب نفع شخصى و دفع ضرر از خود است و قهراً در نظام اجتماع تزاحم و تضاد ايجاد
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مىشود كه ممكن است منجر به قتل ،جرح ،و فساد گردد ،پس براى حفظ حقوق حقه افراد انسانى و عدم تجاوز و
تعدى به حقوق يكديگر و نيز براى هدايت و ارشاد بشر و راهنمايى او به صراط مستقيم ،قانون عدل آسمانى و
نظامنامه حكيمانه الهى الزم و ضرورى است و در اين راستا آياتى از قرآن تأييد كننده اين برهان است از جمله« :و
ما ارسلناك االّ كافةً للناس» سبا .22/،يعنى اى خاتم انبيا! ما تو را بر همه مردم و عموم خاليق مبعوث كرديم
بنابراين بايد عموم مردم و جهانيان از دين اسالم تبعيت كنند و همه در تحت حكومت قرآن و شريعت جامعه كامله
ختميه پيامبر در آيند .
 - 13برهان قاعده وجوب لطف :با نظر به اينكه حسن و قبح اشياء عقلى است و چون فرستادن سفراء الهى و
پيامبران لطف و رحمت است ،زيرا پيامبران هاديان خلق به راه مستقيم مىباشند و راه حق و عدالت و راه صالح و
رستگارى و سعادت دنيوى و اخروى را به مردم ارائه مىدهند و وجودشان در ميان خلق از هر جهت لطف و
رحمت است پس به مقتضاى قاعده وجوب لطف برخدا كه ارسال رسل نمايد و الزمه قاعده اين است كه بعد از
هدايت كامله ارسال منتهی شود و اال لغو است.

شبهه ها
شبهه اول
بعد از رسول الهى در گذشته ،انبيائى نيز كه شريعت متصل نداشتهاند در عهد همان رسوالن و يا بعد از آنان آمدهاند
و رسالت رسول گذشته را تبليغ مىكردهاند همانند لوط در زمان حضرت ابراهيمعليه السالم و يا شعيب و يعقوب و
يوسف بعد از حضرت ابراهيمعليهم السالم .با اين حال چرا نبوت پايان بپذيرد .چرا بعد از آمدن رسول گرامى اسالم
انبيائى نيامدهاند تا شريعت او را تبليغ كنند .
در پاسخ اين سؤال بايد گفت :بعد از پيامبر اسالم از اينكه دين دچار تحريف شود و به همان صورت كه بوده به
نسلهاى بعد انتقال نشود ،هراسى نيست چه اينكه خداوند برابر آيهاى كه گذشت خود را مكلف نموده كه از اين
آئين حفاظت كند.
عالوه اينكه بعد از پيامبر خدا ،معصومانعليهم السالم مأمور به تشريح قوانين قرآن بودند .آنان آنچه را نسل به نسل
از رسول خدا گرفته بودند به شاگردان خود منتقل مىكردند.
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حضرت امام صادقعليه السالم به كسى كه سؤالى از او پرسيد مىفرمايند :هر پاسخى به سؤال تو دادم از رسول
خداست و كالم من نيست.
مهما اجبتک فيه لشىء فهو عن رسول اهلل لسنا نقول برأينا شى.

1

نيز دانشمندان اسالمى مأمورند تا آن را از گزند بدعتها نجات دهند و به سالمت به آينده منتقل نمايند .
به همين علت است كه قرآن كريم و سنت پيامبر به علم و عالم بهائى ويژه دادهاند و وظايف و شرايط خطيرى را
براى آنان بيان نمودهاند وبه همين علت است كه پيامبرخداصلى اهلل عليه وآله علما را ورثان انبياء دانسته و از
پيامبران بنى اسرائيل برتر مىداند .
العلماء ورثة االنبياء 2.عُلَماءُ اُمَّتى كَاَنْبِياءِ بَنى اسرائيلَ.

2

اينان دو وظيفه عمده برعهده دارند كه عبارت است از :حفظ دين از تحريفها و بدعتها و انتقال صحيح آن به
آيندگان.
در اين باره رواياتى با لحن تند سكوت علماء را در برابر محرّفين و متبدعين به شدت مورد مذمت قرار گرفته
است .
4

قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وآله :اِذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فى اُمَّتى فَلْيُظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ  ،فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ .وقتى
بدعتها آشكار شوند ،دانشمند بايد علم خويش را آشكار كند و به مقابله برخيزد كه اگر چنين نكند از رحمت الهى دور باد .

 - 2بيان ديدگاه اسالم در مورد مسائلى كه پيش مىآيد (مسائل مستحدثه) با بهرهگيرى از قرآن كريم و سنت
پيامبرصلى اهلل عليه وآله و با ابزار اجتهاد يعنى ارجاع فروع بر اصول و انطباق مسائل جديد بر آنچه در قرآن و
سنت آمده است .

 1بصائر الدرجات ،ص.223
2

اصول كافى ،ج ،1كتاب نقل العلم ،باب ثواب العالم ،ح.1

 2بحاراألنوار ،ج ،2ص.22
 4وسايل الشيعه ،ج ،11ص. 913
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در حديث مشهورى كه از جامع بزنطى نقل شده و از احاديث معتبر محسوب مىشود ،امام رضاعليه السالم
فرمودهاند :علينا القاء االصول و عليكم التفريع الفصول المهمة 1.القاء اصول كار ائمه است و عالم نيز بايد فروع را بر
آن اصول عرضه كند و پاسخ فروع را در يابد و به آن فتوا دهد.
البته از ويژگيهاى علماء اين است كه نهايت تقوا داشته باشد .امام عسگرىعليه السالم در حديثى طويل از امام
صادقعليه السالم نقل كردهاند كه فرمودند:
2

فَاَمَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلى هُواهُ مُطيعاً لِاَمْرِ مَوْالهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ .از فقيهان آنكه
مواظب نفس خويش و حافظ دينش مىباشد ،از هواهاى نفسانى خود پرهيز و مطيع امر موالى خود است ،ديگر مردم بايست از او
تبعيت كنند.

در توقيع شريف امام زمان (عج)به پاسخ سؤال از شبهات و مشكالتى كه در عصر غيبت ايجاد مىشود آمده است:
وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا ،فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وسائل الشيعه ،ج،12
ص. 131
در حوادثى كه پيش مىآيد به راويان احاديث ما رجوع كنيد ،آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا هستم.

عبارت امام عسكرىعليه السالم چيزى بسيار فراتر از عدالت عمومى براى شخص عادل است؛ عدالت به صرف
پرهيز از گناه كبيره و عدم تكرار صغائر محقق مىشود ولى آنچه از عالم خواستهاند بسيار قويتر از آن است .عالمى
كه نتواند در تمام شرايط بر نفس خود سيطره داشته باشد ،حسادت ،متعلقات به دنيا و ...مانع علم و اجتهاد او
مىشود و قابليت توجه مردم را از دست مىدهد.
عالوه بر آنچه در پاسخ شبهه گذشت ،مىتوان گفت هر چند باب رسالت و نبوت پايان پذيرفته است ،اما اين به
منزله عدم ارتباط با غيب نيست چرا كه باب ارتباط با غيب و علوم مكنون عنداللَّه تعالى ،بوسيله الهام مفتوح است.
خدا به وسيله فرشتگان ،انسانها را از اسرار هستى مطلع مىنمايد .

( 1حر عاملى( ،ج ،13ص944؛ در مستطرفات سرائر ،ص ،933عليكم التفرع آمدهاست .
 2وسائل الشعيه ،ج ،12ص. 99
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حضرت اميرعليه السالم در خطبه  22به امكان ارتباط انسان با خداوند اشاره كرده است .صحبت خدا با مريم ،مادر
موسى ،و...از همين قبيل است .
شبهه ديگر
قوانين اجتماعى دائماً در حال تغيير است ،چگونه مىتوان اين قوانين را با شرع ثابت اليتغير هماهنگ نمود .به بيان
ديگر ،قوانين ثايت قرآن كريم ،توان اداره جامعه متحول را ندارد .
در پاسخ اين شبهه مىتوان گفت :اين شبهه به خاتميت و عدم خاتميت دين بستگى ندارد ،چرا كه هر چند اديان پى
در پى هم بيايند باز در فاصله زمانى دو آئين ،همين شبهه مطرح است .
عالوه اينكه قوانين قرآن بر دو بخش اساسى قابل انقسام هستند ،بخشی قوانين غير قابل تغيير هستند .اين مقررات
چون توحيد ،معاد ورعايت حقوق انسان و كرامت آن و ...در بستر زمان قابل تغيير نيستند.
بخش ديگر قوانينى مشروط به شرايط مىباشند ،وجود اين مقررات در اسالم در پرتو قواعدی كلی مانند قاعده ال
ضرر ،وفاى به عقد و صدها قاعده ديگر از دين اسالم دينى پويا و جاودان ساخته است .گسترش باب اجتهاد در
مسائل اجتماعى و اعطاء آن به فقيهان و عالمان حوزه مربوطه و نيز اعطا و تشخيص موضوعات به عرف بيانگر اين
حقيقت مهم است.
شبهه سوم
قرآن میگويد هر امتى پايانى دارد و منظور از امت مذهب است بنابر اين مذهب اسالم نيز بايد پايانى داشته باشد .
و لكل امةٍ أجل ،فاذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعةً و ال يستقدمون .اعراف. 24 ،
در پاسخ اين شبهه بايدگفت :از موارد استعمال امت در قرآن كه بالغ بر  34مورد است چنين استفاده مىگردد كه
«امت» در اصل به معنى جمعيت و گروه است ،نه به معنى مذهب و پيروان مذهب و اگر مىبينيم به پيروان مذهب،
امت گفته مىشود بخاطر آنست كه آنها نيز براى خود گروهى هستند .بنابراين معناى آيه مورد بحث اين است كه هر
جمعيت و گروهى ،سرانجامى خواهند داشت ،يعنى نه تنها تک تک مردم ،عمرشان پايان مىپذيرد بلكه ملتها هم
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مىميرند و متالشى مىشوند و منقرض مىگردند .اصوالً در هيچ مورد امت در معنى مذهب بكار نرفته است و به اين
ترتيب معنى آيه مورد بحث هيچگونه ارتباطى به مسأله خاتميت ندارد.
شبهه چهارم
آيه شريفه ذيل با توجه به جمله «يأتينكم» كه فعل مضارع است دليل بر اين است كه امكان دارد در آينده پيامبران
ديگرى مبعوث شوند.

اعراف.29/

پاسخ اين شبهه هم روشن است آيات قبل اين آيه شريفه ،از آفرينش آدم و سكونت او در بهشت و سپس رانده
شدن او و همسرش از بهشت سخن مىگويد با اين وصف ،مخاطب در اين آيات مسلمانان نيستند بلكه مجموع
جامعه انسانى و تمامى فرزندان آدم هستند امرى كه محقق شده به طورى كه براى انسانهاى گذشته تا قبل از پيامبر
اسالم ،پيامبران بسيارى آمدهاند .اسامى عدهاى از آنها در قرآن آمده و نام عده ديگرى نيز در كتب تواريخ ثبت
است .
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مقايسه اديان و آئينها
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْالمِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ .آل عمران. 29/
هر كس جزء اسالم ،آيينى براى خود انتخاب كند از او پذيرفته نخواهد شد ،و او در آخرت از زيانكاران است.
صراحت آيات قرآن و روايت معصومينعليهم السالم ،خاتميت دين اسالم و اكمليّت و اتمّيت آن را اعالم مىكند ،و
بر آن براهين واضحهاى اقامه مىنمايد.
در اين گفتار قبل از بيان برخى از اين براهين ،نگاهى داريم به اديان و آيينهاى موجود در دنيا ،زيرا به نظر مىرسد
اگر اندك توجهى به خرافههاى اديان و آيينهاى مختلف گيتى بشود ،اكمليّت اسالم ملموس مىگردد و فطرة انسانى
بر آن مهر صحت مىگذارد.
فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ...روم. 23/
پس روى خود را متوجّه آيين خالص پروردگار كن ،اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده است.
آيين هندو

طبق اين آيين ،همه موجودات طبيعت داراى روح هستند .و براى استفاده از آنها بايستى با روح آنها تماس برقرار
كرد ،ابر ،باد ،مه ،خورشيد ،زمين ،آب ،رود و ...همگى روح دارند ،بايد با روح ابر سخن گفت و از وى التماس كرد
تا ببارد و ...آزار حيوانات در اين آيين حرام است و احترام به گاو به عنوان مادر رضاعى الزم مىباشد ،هندوان به
سه خدا عقيده دارند - 1 :خداى محيى «برهما»؛  - 2خداى مميت «شيوا»؛  - 2خداى حافظ «ويشنو» ،آنان
اعتقاد دارند كه خداى ويشنو تاكنون نه بار به صورت ماهى ،الك پشت ،گراز ،موجود نيمه آدم و نيمه شير ،كوتوله،
راماى تبر بدست ،رما ،كريشنا ،بودا( ،اينها همه اسطورههايى هستند كه آنها براى خود تصور كردهاند)ظاهر شده
است ،مظهر دهم خداى حافظ «كَلْكى» است و هندوان منتظر اويند.
آيين هندو فرقههاى زيادى دارد ،برخى از اين فرقهها عبارتند از:
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جَيْن :معتقدان به اين آيين ،آزار جانداران و كندن زمين و پوشيدن لباس را حرام مىدانند ،اينان براى حيوانات اهلى
و وحشى بيمارستانهاى مجهز ساختهاند ،و حتى پارچهاى بر دهان مىگذارند ،مبادا حشرهاى داخل دهانشان شود و
بميرد .از نعمتهاى زيرِزمين به هيچ وجه استفاده نمىكنند .استفاده از چغندر ،شلغم ،هويج كه كندن زمين را به همراه
دارد ،در اين آيين حرام است .مطابق اين آيين در ابتدا پوشيدن لباس بطور مطلق حرام بود ولى بعداً در حدود
برهنگى اختالف كردند و دو دسته شدند .دستهاى بر اعتقاد خود ماندند و دستهاى از پارچه سفيد استفاده مىكنند.
اينان معموالً با خودكشى به زندگى خود خاتمه مىدهند .اكنون جزء قديسان آنان ،بقيه سختگيرىهاى گذشتگان را
كنار گذاشتهاند.
كبير :اين آيين را شاعرى به نام كبير اختراع نموده است ،وى كه پدرش مسلمان و مادرش هندو بود ،اسالم و هندو
را بهم آميخت و معجون تازهاى ساخت.
اكبرى :جاللالدين محمد اكبر شاه ،مؤسس اين آيين است .وى معتقد به وحدانيت خداوند ،ولى توأم با سنتهاى هندو
و زرتشتى بود .طبق اين آيين آفتاب مظهر خداوند شمرده شده است.
بودا :در اين آيين مجموعهاى از اصول فلسفى و اخالفى جمع شده است ،اصول اين مذهب ساخته و پرداخته منطق
و قياس است و در آن صحبتى از روح و ماوراء طبيعت نمىشود .بودائيان مجسمهاى براى بودا به صورت نشسته
ساختهاند و آنرا مىپرستند.
سيک :با وارد شدن اسالم به هندوستان ،مذاهب التقاطى و آميخته از اسالم و آيينهاى موجود هند به وجود آمد ،كه
يكى از آنها آيين سيک است .سيكها با بلند نگهداشتن موى سر و صورت و پوشيدن شورت و بستن خنجر و عمامه
بزرگ بر سر ،خود را از ساير مردم تميز مىدهند.
آيين سيک اكنون به عنوان يک حزب سياسى در آمده و براى رسيدن به كشور مستقل تالش مىكند.
رياضت در كيش هندو
هندوان معتقدند ،اتحاد انسان با خدا به طريق رياضت و به اصطالح «يوگا» «يوغ نهادن» امكان پذير است ،لذا هر
كسى كه بخواهد به ميل خود مىتواند رياضتهاى سختى را بر خود هموار كند.
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سالها ايستادن ،وارونه ماندن ،در حال ركوع با دستهاى آويخته ،نشستن بر تخت ميخى ،نشستن چهار زانو از اشكال
مختلفه رياضتهاى آنان است .مكيدن يک خرما براى هر روز ،تشنه ماندن در مقابل جام آب و ...بر سختى اين
رياضتها كه گاهى ده سال به طول مىانجامد ،مىافزايد.
هندوان اجساد مردگان را مىسوزانند ،و خاكستر آن را بر رودخانه مىپاشند .قبالً سنت مذهبى آنان اين بود كه با
مردن مرد ،زن نيز يا خود را در شعلههاى آتش بدن شوهر مىانداخت و مىخوابيد تا جان ميداد و مىسوخت و يا
اگر توان چنين كارى نداشت ،سر مىتراشيد و هجرت مىكرد و راهب ميشد .بيت ذيل اشاره به سنت اول دارد.
چون زن هندو كسى در عاشقى مردانه نيست
سوختن بر شمع مرده كار هر پروانه نيست
كتاب مقدس
كتاب مقدس هندوها« ،وداها» نام دارد ،وداها حاوى چهار بخش و هر بخش داراى دو قسمت است قسمتى مربوط
به اشعارى در ستايش آتش و ابر و خورشيد و ...است و قسم ديگر آيين قربانى و ...را بيان مىكند ،اين قسمت
بعدها به واسطه هزينههاى سنگين قربانى اصالح شد ،و به دو بخش رياضت و آداب قرب تغيير يافت .ديگر از كتب
مقدس هندوها كتاب «مَهابَهارِتا» است كه بخشى از اين كتاب بنام «گيتا» رواج بيشتر و از محبوبيت خاصى
برخوردار است ،اين كتاب به بيان داستانهاى خيالى پرداخته است.
آيين چينىها

دو آيين معروف از آيينهاى چينىها« ،كنفو سيوس» و «تائويى» هستند.
اينان معتقد به پرستش آسمان و ارواح نياكان بوده و مىگويند ،در عالم هستى دو قوه متضاد وجود دارد ،كه يكى
مثبت «يانگ» و ديگرى منفى «يين» نام دارد.
كنفوسيوس مبناى اعتقادات خود را بر يک مسلک اخالقى بنيان نهاد و كتاب مشهور وى «پنج كينگ» (پنج
نوشته)مىباشد.
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تائوئى ،يک روش فلسفى است ،تائو به اصطالح آنها عبارت از نيرويى است كه زمين و آسمان را بهم مربوط
مىسازد .از تائو نيز بنابر اعتقاد صاحبان اين عقيده دو اثر مثبت و منفى صادر مىشود.
دين بودا نيز چنانچه قبالً گفتيم در چين پيروان زيادى دارد.
آيين ژاپنىها

ژاپنىها معتقد بودند كه در ابتداى آفرينش ،هر آفريدهاى خداى خاص خود داشت .و بازار خدايان،از آشفتهترين
بازارها بود ،به مرور زمان خدايان با هم به جنگ و نزاع برخاستند و از جنگهاى پىدرپى تنها دو خدا باقى ماند ،كه
يكى خداى نر «ايدزاناگى» و ديگرى ماده »ايدزانامى» مىباشد.
از جمله خدايان ژاپنىها «الهه خورشيد» است .امپراطوران ژاپن خود را فرزندان بالفصل آن خدا مىدانند.
آيينى كه در ژاپن رواج دارد آيين «شينتو» است ،بنا بر اين آيين ،امپراطور قابل پرستش است .شينتوها عقيده دارند
اگر در جنگى شكست بخورند با خنجرى كه هميشه همراه دارند ،مىبايست خودكشى كنند.
زرتشت

» زرد اشتر» (دارنده شتر زرد) فرزند «پور و شسب» (دارنده اسب پير)و مادرش «دُغدو» (دوشنده ماده گاو)در
سال  333قبل از ميالد به دنيا آمده و بنابر عقايد زرتشتيان در  23سالگى به پيامبرى مبعوث شده است.
كتاب مقدس زرتشتيان «اوستا» است ،كه داراى پنج بخش است و عبارتند از «ادعيه ،نيايش ،احكام حالل و حرام،
سرود و تسبيح ،اعياد ومراسم دينى».
اوستا در اصل «اَوْپستاك» به معناى بنيان جا افتاده است ،بعدها شعرا به خاطر اختصار آن را «اوستا» ناميدند ،زند
و پات زند ،ترجمههاى اوستا به زبان پهلوى بوده و ترجمه زند زبان خالص درى هستند.
زرتشتيان اعتقاد به دو خدا «اهورا مزدا» (خداى خوبيها)و «اهريمن مزدا» (خداى بديها)دارند ،البته برخى از پيروان
اين آيين در زمان ساسانيان معتقد به خداى واحد بنام «زروان» بودهاند.
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سه اصل مسلّم دين زرتشت «گفتار نيک»« ،پندار نيک»« ،كردار نيک» ،در ساير اديان ابراهيمى وجود دارد ،هر
چند تفسير نيكى در ميان آنها يكسان نيست .آتش نزد زرتشتيان مقدس است و آن را جلوه خداى روشنايى
مىدانند.
يهود

اقوام عِبْرى از مناطق غير معلومى وارد كنعان شدند ،و به پيروى از كنعانىها و فينيقىها ،بت مىپرستيدند و اولين
فرزند خانواده را قربانى بتها مىنمودند.
حضرت موسى على نبيّنا و آله وعليه السالم به فرمان الهى به پيامبرى مبعوث و مأمور هدايت بنىاسرائيل و رهايى
آنان از چنگال فرعون شد.
آن حضرت با اعجاز خود ،فرعون را متقاعد كرد ،تا بنىاسرائيل را آزاد گذاشته و اجازه كوچ به آنان بدهد ،قرآن
كريم و نيز تورات فرود آمدن ده نوع عذاب را بر قوم فرعون بيان مىدارد ،كه بعد از هر بار فرعون مىگفت :اگر اين
عذاب از ما برداشته شود اجازه مىدهيم بنىاسرائيل خارج شوند ،تبديل شدن آب مصريان به خون ،زياد شدن
قورباغه ،پشه ،مگس ،ملخ ،نزول تگرگ و نابودى مزارع و ...از جمله اين عذابهاست .در نهايت فرعون اجازه دادند
و بنىاسرائيل بسوى شرق مصر حركت كردند .چيزى نگذشت كه فرعون پشيمان شد و به تعقيب آنان برخاست ولى
با سپاهيانش در دريا غرق گرديد.
صهيونيسم
صهيونيسم يک حزب سياسى يهودى است ،كه براى تشكيل دولت مستقل فعاليت مىكرد .آنان از ميان سه كشور
آرژانتين ،اوگاندا ،فلسطين ،فلسطين را به عنوان محل دولت خود برگزيدند ،يهوديان سراسر جهان در فلسطين جمع
شدند ،سازمان ملل متحد اين كشور را به دو بخش يهودى و عربى تقسيم نمود .آنها در قسمت خود دولت اسرائيل
را ايجاد كردند و پس از مدتى قسمتهاى ديگرى را به خاك خود ضميمه نمودند.
كتاب مقدس
كتاب مقدس يهوديان «تورات» مىباشد ،كه اصل آن به زبان عبرى بوده و لغت تورات در آن زبان به معناى
«قانون» است ،تورات در  29فصل كه از نظر موضوعات به سه دسته تقسيم مىشوند ،تنظيم شده است.
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دسته اول به تاريخ بنىاسرائيل مىپردازد .بخش دوم مشتمل بر حكمتها و مناجاتها و اشعار است .قسمت سوم
اختصاص به پيشگويىهاى انبيا دارد.
يهوديان معتقد به خداى يگانه و عادل هستند و به آسمانى بودن كتاب خود و پيامبرى موسى على نبيّنا و آله وعليه
السالم اعتقاد دارند ،ولى كتاب آنان مشتمل بر خرافات عديدهاى است كه اعتبار آن را زايل نموده است.
خرافات در تورات
به نمونههايى از خرافات موجود در تورات توجّه كنيد:
در سموئيل دوم باب  ،11برخى منكرات چون فساد در حكومت و فحشا به حضرت داوود على نبيّنا و آله وعليه
السالم منتسب شده است.
در سِفر پيدايش ،باب ،9فقره 23به بعد ،حضرت نوح على نبيّنا و آله وعليه السالم متهم به گناه و معصيت شده
است.
در همين سفر ،باب ،19فقره 23به بعد ،برخى منكرات به انبيا نسبت داده شده است .متأسفانه ،قبح معاصى نسبت
داده شده به انبياء به حدى است كه به خاطر مفاسد آن ،از ذكر آنها خوددارى نموديم .
در همين سفر ،باب ،22فقر 24به بعد آمده است.
يعقوب با مردى تا طلوع صبح كشتى گرفت وى چون ديد كه بر يعقوب غلبه نمىكند كف ران يعقوب را لمس كرد و
كف ران او فشرده شد ،سپس گفت مرا رها كن ،يعقوب گفت تا بركت ندهى رها نكنم ،پرسيد نام تو چيست؟ گفت
يعقوب ،گفت از اين به بعد اسرائيل باشد چون با خدا و انسان مجاهده كردى و پيروز شدى.
در سِفر تكوين ،باب ،13آمده است:
اسحاق به عيسو كه فرزند بزرگ وى بود گفت ،برو صيدى كن و خوراكى لذيذ بپز ،تا تو را قبل از مرگم مبارك
گردانم ،زن ديگر اسحاق كه مادر يعقوب بود فهميد ،فورى به فرزندش گفت برو گوسفندى ذبح كن تا غذايى تهيه
نمايم .غذا تهيه كرد و به پسرش يعقوب داد تا نزد پدر ببرد و نيز دستانش را با پشم گوسفند پوشاند تا چون عيسو،
پر مو باشد .يعقوب نزد پدر رفت ،اسحاق كه كور بود پرسيد كيستى ،يعقوب گفت عيسو هستم .اسحاق گفت :صداى
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يعقوب است و چون دست بوى زد ،گفت بدن عيسو مىباشد .سپس اسحاق براى وى دعا كرد كه ملتها تو را بستايند
و براى تو سجده كنند ،تو آقاى برادران خود هستى و آنان بر تو سجده مىكنند .وقتى يعقوب بركت را گرفت ،عيسو
آمد ،وصيد را آورده بود ،اسحاق لرزيد و عيسو ناله سر داد ،عيسو عزم قتل برادرش يعقوب كرد ولى آن را نيافت و
همين طور يعقوب پيامبر شد و باقى برادران عبد وى گشتند.
نماز يهود

نماز براى يهودى با تقوا راهى است تا به خداى خود نزديک شود .وى بايد هر روز سه بار در بامداد ،بعد از ظهر و
شامگاه نماز بگذارد.
به نظر مىرسد در آغاز ،براى نماز سخنى خاص معين نشده بود ،اما پس از ويران شدن معبد بيت المقدس ،صورت
نماز نوشته شده و خواندن آن واجب گرديده است .
به نظر يهودى ،يک كاهن كه از نوادگان هارون باشد ،بايد امامت نماز را بجا آورد .هنگام نماز بامداد ،يهودى
شانهها و سر خويش را با يک شال نماز مىپوشاند و بر بازوى چپ و بر پيشانى خود يک جعبه كوچک چرمى
مىنهد كه به يک يک تسمه چرمى متصلند كه به بازو بسته مىشود و اين مجموعه را «تفيليم» گويند .در هر يک از
اين دو جعبه ،يک نوار باريک از پوست حيوان نهادهاند كه بر آن «شما» نوشته شده است .
» شما» براى دادخواهى و فريادرسى است كه از سِفر پنجم عهد عتيق (تورات) درآوردهاند :گوش كن اى اسرائيل
جاويدان است خداوند ما ،و يگانه است .
روزه يهود

روزه را در عبرى «تعنيت» يعنى رنج دادن گويند .روزه يا تعنيت عملى روحانى و جسمانى است كه انسان را در
بيان فروتنيش در حضور خدا يارى مىدهد .هر چند بر وجوب روزه در عهد قديم اشاره نشدهاست ،ولى نزد
يهوديان روزه يكى از عبادات مهم است كه براى پاك شدن دل انجام مىگيرد و نشانه فروتنى روزهدار در مقابل
خدواند است .
چنين عبادتى در آيين يهوديت از غروب آفتاب تا غروب آفتاب روز بعد ادامه مىيابد .فلسفه روزه در فرهنگ
يهوديت قبولى حاجات ،طلب يارى و توجه به همنوعان است .در آيين يهود ،روزه بر دو قسم روزههاى واجب و
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مستحبى است از روزههاى واجب مىتوان روزه يوم كيپور يا روزه توبه ،روزه گدريا ،روزه دهم طبت ،روزه هفدهم
تموز ،و روزه نهم آو اشاره كرد.

1

مسيح

مسيح در بيت اللحم در حوالى اورشليم به دنيا آمد و در شهر ناصره بزرگ شد .به همين علت ،پيروان آيين مسيح
را نصرانى مىخوانند .او در آغاز رسالت خود با معجزات به تبليغ دين پرداخت و خود را فقط مأمور هدايت
بنىاسرائيل خواند ،ولى بنىاسرائيل آيين وى را نپذيرفتند ،و در نهايت به شاگردان خود فرمود :تبليغ خود را به
سراسر جهان گسترش دهيد.
كتاب مقدس
كتاب مقدس مسيحيان عهدين نام دارد ،و مشتمل بر 29فصل عهد قديم و  23فصل عهد جديد .عهد قديم ،همان
تورات و كتب يهوديان مىباشد و عهد جديد ،عبارت است از كتاب انجيل .مسيحيان معتقدند دين مسيح تكميل دين
يهوداست و لذا انجيل را با تورات مجموعاً كتاب مقدس مىدانند.
انجيل در چهار بخش «سخنان و زندگينامه حضرت عيسى ،زندگىنامه مبلغان ،نامهها ،رؤياهايى در مورد آينده
مسيحيت» ،تنظيم شده است اين كتاب توسط چهار تن از شاگردان حضرت مسيح به نامهاى متى ،مرقس ،لوقا،
يوحنا نگاشته شده است ،اين چهار تن هر يک جوانب خاصى از زندگى حضرت عيسى على نبيّنا و آله وعليه
السالم را در ارتباط با مردمى كه انجيل در آغاز براى آنان نگاشته شده بود ،به رشته تحرير در آوردهاند .زمان
نگارش انجيل به سال  33ميالدى بر مىگردد ،مسيحيان معتقدند از سال  23ميالدى شهادت حضرت عيسى به تصور
آنان .تا  33ميالدى كتابى وجود نداشت ،و صرفاً سخنان و اعمال پيامبر نقل مىشد ،سپس با هدايت روحالقدس و
الهامى كه به چهار شاگرد فوق رسيد ،كتابها نگاشته شد و مبناى اعتقاد مسيحيت گرديد.
اعتقاد مسيحيان همانطوريكه بيان شد اين است كه مسيح كتاب نداشته و انجيل به وسيله شاگردان نگاشته شده و لذا
انجيل يک كتاب «سيره» است ،كه گهگاهى سخنان حضرت عيسى را هم نقل به معنى نموده است ،آنان اصوالً اعتقاد
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دارند كه مسيح پيامبر نبوده است ،بلكه جلوهاى از مظاهر خداوند مىباشد ،لذا وى را فرزند خدا مىدانند نه پيامبر
خدا.
انجيل برنابا
اين كتاب يكى از كتب مقدس مسيحيان در گذشته بوده است .نويسنده اين كتاب« ،يوسف بَرنابا» يكى از حواريون
مقدس حضرت مسيح علىنبيّنا و آله وعليه السالم و از اصحاب پولس و مرقس مىباشد و نام او در كتاب اعمال
رسوالن آمده است .وى در همان آغاز با عقيده «پولس» كه مىگفت عيسى پسر خداست مخالفت نمود .ناگفته نماند
اناجيل اربعه مسيحى از همين عقيده پولس الهام گرفته است .در انجيل برنابا ،چندين بار جمالت «اشهدانالالهاالّاللَّه،
محمدرسولاللَّه» ،آمده است و بيش از ده بار اسم پيامبر اسالم به لفظ «محمد»صلى اهلل عليه وآله ،ذكر شده است.
برنابا مىگويد :مسيح به گونهاى از پيامبر آخرالزمان پيامبر اسالم سخن مىگفت كه مردم مىگفتند« :اى خدا پيامبر
خود را براى ما بفرست ،اى محمد براى نجات جهان زود بيا».
در اين انجيل ،پسر بودن عيسى براى خداوند انكار شده ،و مصلوب شدن حضرت عيسى نيز پذيرفته نشده است،
عالوه اينكه مطابق آنچه كه در اين كتاب آمده است ،فرزندى كه حضرت ابراهيمعليه السالم ميخواسته ذبح كند
اسماعيل نام دارد و نه اسحاق ،و قرآن كريم نيز ،اين مطلب را بيان فرموده است.
آيا مسيح پيامبر است يا ...؟
مسيحيان در قرون اوليه ميالدى تنها بحثشان در اين بود كه ،مسيح كيست و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه
عيسى پيامبر نبود بلكه جلوه خداوند بود و لذا او پسر خداست .آنان در واقع به سه خدا ( -پدر ،پسر،
روحالقدس)اعتقاد دارند و مىگويند خدا يكى است و در عين حال سه تاست .و در توجيه سخن خود مىگويند اين
مسئله خارج از عقل است و معيار پذيرش آن صرفاً تعبد مىباشد .البته در هيچ كدام از اناجيل مسيحيان مسئله
تثليث بيان نشده است ،مسحيان خود به اين مطلب معتقدند ولى مىگويند تثليث در اناجيل و عهد عتيق مخفى و
ناپيداست.
حضرت عيسى على نبيّنا و آله وعليه السالم نيز هيچگاه خود را خدا نمىدانست ،وى از اولين روزهاى تولد ،خود
را بنده خدا مىشمرد:
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قالَ اِنِّى عَبْدُ اللَّهِ آتانِىَ الْكِتابَ وَجَعَلَنى نَبِيّاً .مريم23/
من بنده خدايم ،او كتاب به من داده و مرا پيامبر قرار داده است.
تحقيقات به عمل آمده در اين زمينه نشان مىدهد ،غلوّ و مبالغه مسيحيان در بزرگ شمردن حضرت عيسى و
آميزش آنان با اقوام هند و چين ،باعث شده باشد سه گانه پرستى هندوها به آيين مسيحيت رسوخ كند.
برخى اعتقادات واعمال مسيحيان
 - 1غسل تعميد
مسيحيان معتقدند بچه بعداز تولد روح شيطانى دارد عالوه اينكه آثارى از گناه حضرت آدم على نبيّنا و آله وعليه
السالم را با خود به ارث برده است و حضرت مسيح با قدرتى كه در آب ايجاد كرده است ،آن روح و اثر را
مىزدايد ،لذا بچهها را در سال اول تولد شستشو ميدهند ،و در برخى نقاط مقدارى آب بر سر آنان مىريزند ،اين
مراسم در عيد پاك صورت مىگيرد ،اين عيد هر سال در فصل بهار گرفته مىشود ،در اين عيد تازه متولدان و نيز
كسانيكه به دين مسيحيت گرويدهاند ،غسل تعميد داده مىشوند و بقيّه مسيحيان با دين خود تجديد پيمان مىنمايند.
 - 2تاييد
يكى ديگر از معتقدات مسيحيت روغن مالى كردن سر كسانى است كه به سن بلوغ رسيدهاند ،آنان مىگويند به
وسيله تائيد ايمان به روحالقدس تثبيت مىشود و به اين وسيله جوانان از او براى انجام وظيفه كمک مىخواهند.
 - 2اعتراف
مسيحيان بعداز هر گناهى نزد روحانى خود ميروند و با صداى بلند گناه خويش را بازگو مىنمايند ،آنگاه روحانى
ميگويد «من ترا بخشيدم» ،آنان اعتقاد دارند با انجام چنين عملى خداوند چارهاى جز بخشش ندارد ،در گذشته توبه
به صورت علنى انجام مىشد .امّا چون كمتر كسى حاضر به اعتراف علنى مىشد ،توبه مخفى و با حضور صرفاً
روحانى رايج گشت.
 - 4عشاى ربّانى
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مسيحيان معتقدند كه ،عيسى على نبيّنا و آله وعليه السالم در شام آخر خود ،نان و شراب را به عنوان گوشت و
خون خود به شاگردان داد تا بخورند و بنوشند .اين عمل ،يعنى خوردن نان و شراب ماهيانه يا به صورت هفتگى و
حتى روزانه ،در ميان فرق مختلف مسيحيت چون پروتستانها ،ارتدكسها و كاتوليکها رواج دارد.
 - 9تدهين
از معتقدات مسيحيت ،ماليدن روغن بر شخص بيمار است ،آنان مىگويند ماليدن روغن نشان دهنده محبت خداوند
و بيانگر وجود اوست و اينكه خداوند زحمتكشان را فراموش نمىكند.
 - 3ازدواج
ازدواج در مسيحيت ،امرى مقدس است ،ولى براى روحانيون مسيحى ازدواج حرام مىباشد .و دليل آنان اين است
كه عيسى ازدواج ننموده است ،با اينكه مصلوب شدن وى بنابر اعتقاد بىپايه مسيحيان در سنين جوانى حضرت بوده
است.
پروتستانها كه اصالحات بزرگى در آيين مسيحيت ايجاد كردهاند ،بسيارى از خرافات را به دور ريختهاند ،حرمت
ازدواج براى روحانيون را نپذيرفته و آن را به باد انتقاد گرفتهاند .البته بسيارى از ديگر فرق مسيحيت نيز عمالً آن را
رعايت نمىكنند ،هر چند در مأل عام خود را به تقيّد به آن جلوه مىدهند.
گنوس
گنوس زائيده مذهب مسيحيت است كه مسيحيان آن را بدعت گذاران مىشمارند .گنوسىها معتقدند كه خداى پاك
و منزه از هر پليدى است ،و لذا نمىتواند خالق مادهاى شود كه فى نفسه شرير است ،و بنابراين اساس ،جهان ماده
مخلوق خدايان مراتب پايينتر و ضعيفتر است.
بنابر اعتقاد گنوسها ،بين خداى اصلى و موجودات مادى ،فوجهاى متوسطى هستند كه ماديات را به خدا
مىرسانند .اينان معتقدند كه مسيح اصوالً جسم نبوده است ،و اعمال وى و نيز غذا خوردن و آشاميدن و ...كه از
حضرت مسيح نقل شده است ،همه حسب ظاهر صورت گرفته و او در واقع عالىترين مظهر واجب الوجود مىباشد.
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گنوسىها به وحدت وجود معتقدند ،و موجودات را تراوشهاى ضعيفى از وجود واقعى مىشمرند ،بنابر اعتقاد آنان
وجود در قوس صعودى عوالم وجود را درك مىكند و به درك و تعقل و شهود و كشف مىرسد و در قوس نزولى به
عوالم ماده منتهى مىشود.
آنان معتقد به دو اصل خير و شر هستند ،كه از آميخته شدن آنها ،انسان خلق شده است .گنوسىها فرقههاى مختلفى
دارند كه برخى موافق آيين يهوديت و برخى مخالفند.
نماز مسيحيت

نماز در مسيحيت ،به معناى نماز رايج در ساير اديان نيست ،بلكه بيشتر شكل دعا و نيايش دارد و حتى مىتوان آن
را دعا محسوب كرد .اين نماز نه تنها شكل خاصى ندارد ،بلكه آداب و الفاظ خاصى نيز ندارد و مسيحى مىتواند با
هر لفظى كه دوست دارد نماز بخواند.

1

نماز در يهود و مسيحيت ،بيش از آنكه به عهد قديم و عهد جديد ،منتسب باشد به راى كنيسه و كليسا بر مىگردد،
اين عبادت مهم در اسالم تنها بر اساس قرآن و سنت است .نيز مىتوان گفت كه در عهدين ،دعا باالترين عبادت
بوده و به تبع آن نماز مطرح مىشود و بنابراين نماز زير مجموعهى دعا بهشمار مىآيد و نوعى دعا تلقى مىشود .اما
در اسالم نماز جايگاه اول عبادات را دارد و دعا در مرتبه بعدى قرار مىگيرد و بايد دعا تحت عنوان نماز مطرح
شود.
روزه مسيحيت
در مسيحيت روزه به معناى خوددارى از غذا خوردن از صبح تا اواسط روز و اكتفا كردن به يک وعده غذاى ساده
در عصر مىباشد .مهمترين روزههاى مسيحى عبارت است از :
- 1روزه چهارشنبه ،گفته شده در آن روز عليه عيسىعليه السالم توطئه شد.
- 2روزه جمعه ،مسيحيان معتقدند كه در آن عيسىعليه السالم مصلوب شد.
- 2روزه رسوالن ،اين روزه بين  19تا  49روز متغير مىباشد.
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- 4روزه ميالد ،مدت اين روزه  42روز است و به عيد ميالد منتهى مىشود .
- 9روزه مقدس ،مدت اين روزه  99روز است و آن عبارت است از چهل روزى است كه عيسىعليه السالم روزه
گرفت .مسيحيان يک هفته قبل از آن براى آمادگى و يک هفته بعد از آن را نيز روزه مىگيرند .البته تمام اين روزهها
اختيارى بوده و هيچكدام واجب نيست.

1

به هر حال هرچند مطابق آيين مسيحيت ،مسيح خود به شيوه يهوديان روزه مىگرفته اما نزد مسيحيان روزه به
شكل يهودى آن ،منسوخ شدهاست .با اين حال برخى مسيحيان با تقوا روزه را به صورت دسته جمعى و فردى در
كليساها براى طلب فيض الهى و دستيابى به روح القدس انجام مىدادند و امروزه ايامى را به پاس مسيح روزه
مىگيرند .همان ،ص. 122
آيينهاى عرب جاهلى

بنابر كاوشهاى باستانشناسى از كتيبههاى بدست آمده و اشعار حک شده بر آنها اعراب دوره جاهليت ،به چندين
خداى معتقد بودهاند كه از جمله آنها:
 - 1اجرام سماوى مانند آفتاب ،ماده ،ستارگان مختلف؛
 - 2زهره كه وى را فرزند خورشيد و ماه (زن و مرد)ميدانستند؛
 - 2قزح كه وى را خداى طوفان مىشمردند ،و كمان آن اكنون نيز به قوس قزح معروف است؛
 - 4الت ،منات ،عزى ،كه هر سه دختران خدا محسوب مىشوند؛
 - 9هبل ،كه بتى بشكل انسان و خداى مكيّان محسوب مىشد؛
 - 3يغوث كه خداى جنوب شبه جزيره و شمال يمن محسوب مىشد؛
 - 3برخى از اعراب جاهلى ،قائل به ازلى و ابدى بودن حيات بودند و اساس آفرينش را انكار نموده و معاد را رد
مىكردند ،اينان را اصطالحاً دهريه مىگفتند ،و آيه 24سوره جاثيه عقايد آنها را بيان مىفرمايد؛
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 - 2برخى نيز منكر ماوراء طبيعت بودند و موجودات را مخلوق طبيعت مىدانستند؛
 - 9ايمان به اللَّه در بين عرب جاهلى نيز مشهود است .آغاز معاهدات و قراردادها با عبارت «باسمک اللهم»
حكايت مىكند كه نام خداى اكبر خود را «اللَّه» مىناميدهاند؛
 - 13اعتقاد به يهوديت و مسيحيت به واسطه ورود مهاجر يهودى و مسيحى نيز در ميان اعراب جاهلى مشاهده
مىشود .براى آگاهى بيشتر پيرامون آيينها و مذاهب مىتوانيد به كتب تاريخ جامع اديان ،هند نوين و عبرت بودا
مراجعه كنيد .
نتيجه
كيفيت پيدايش و برخى معتقدات و خرافههاى موجود در آيينهاى كنونى دنيا را مالحظه نموديد ،حال اين سؤال
مطرح مىشود كه كدام يک از معتقدات مذهبى و آيينهاى كهن ،مىتواند هدف از خلقت انسان را تبيين نمايد.
آيين هندو كه بتپرستى را ترويج مىكند و به تعميق خرافات در بين مردم مىپردازد ،آيا مىتواند راهنماى انسان
باشد؟
كتاب مقدسى كه به پيامبران نسبت فساد ميدهد و خداى را در حد انسانى ضعيف بلكه كمتر از وى مىبيند ،و يا باز
به شيوهاى ديگر به آيين بتپرستى هندوها برگشته و سه خدا را قبول و عيسى را مظهرى از مظاهر خدا و خداى
روى زمين مىشمارد ،آيا مىتواند هدايتگر انسان باشد؟
انسان در جستجوى معرفت است .او به قدرت ديگرى خارج از محيط مادّى خود مىانديشد .او به خدايى مىنگرد
كه خالق كل شى و قادر بر هر چيز باشد ،خدايى واحد .زيرا هرگونه دوگانه و سه گانه پرستى احتياج خدا را به غير
خود ثابت مىكند و چنان معبودى ،معبودى محتاج و ذليل در مقابل ديگران است.
و البته چنين توصيفى از خداى متعال را ،اسالم ارائه مىدهد و چنان هدايتى از جامعه بسوى كمال معنوى را ،اسالم
اعطا نموده است و لذا اسالم برترين آيينها و كاملترين اديان است.
وَاَنَّ هذا صِراطى مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ وَال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ .انعام.192 /
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اين راه مستقيم من است ،از آن پيروى كنيد .و از راههاى پراكنده بپرهيزيد ،كه شما را از راه حق دور مىسازد ،اين
چيزى است كه خداوند شما بدان سفارش مىكند تا پرهيزكار شويد.

داليل اكمليت و ات ّميت آيين اسالم
 - 1دليل عقلى

برهان عقلى خود را با ذكر آيهاى از قرآن آغاز مىكنيم ،هرچند شايد برخى تصور كنند ،آيه نقل است ،امّا با توجّه
به مفاد آيه در مىيابيم اين آيه شريفه ،به برهانى عقلى در خصوص اكمليت دين استدالل مىنمايد.
هُوَ الّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .صف9/؛ توبه. 22/
اوست خدايى كه رسولش را باهدايت و دين حق فرستاد ،تا آنان را بر همه اديان پيروزكند هرچند مشركين را
ناخوش آيد.
تفسير اين آيه آن زمان كه اديان ارتباط چندانى با هم نداشتند و با چندين واسطه از عقايد همديگر با خبر مىشدند،
قطعاً به اندازه زمانه ما واضح نبود.
ارتباطات باعث شده مردم از عقايد يكديگر با خبر شوند ،افكار همديگر را نقد و بررسى نمايند ،و همين موجب
شده است نقايص آيينهاى ديگر واضح ،و خرافات آنها برمال گردد .زيرا مردمى كه در يک محدوده زندگى مىكنند
و عقيدهاى را پذيرفتهاند ،چه بسا به خرافى بودن آن از باب جهل مركب پى نبرند .اما همينكه ديگران از زواياى
ديگر به بررسى و تحقق پرداختند و آن آيين را نقد كردند ،در مقام تبيين عقيده خود بر مىآيند ،و اگر منصف باشند
انتقاد وارد را مىپذيرند ،و نادرست را با دليل و برهان رد مىنمايند.
توجّه به خرافهها
خرافه اگر در حدى باشد كه به اساس ضربهاى نرساند ،قابل توجيه است به اينكه بگوييم انسانها بواسطه ترس و
اضطراب خود ،حاجات و نيازهايشان و  ،...خياالت خود را بعنوان آداب و رسوم اصيل رايج نمودهاند و يا مطامع
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زرپرستان و جاه طلبان ايجاب مىكند ،براى استثمار گروهى از مردم به برخى از خرافات در زندگى اجتماعى آنان
دامن بزنند.
ولى اگر خرافه اساس دين و آيين را هدم كند ،ديگر جاى هيچ توجيهى باقى نمىماند ،و چنين خرافهاى بدون شک
حكايت از بىاساس بودن آيين مىنمايد.
آيينى كه مردم آن دستمال بر دهن مىگذارند ،تا پشهاى در دهانشان وارد نشود و بميرد ،ولى از سوى ديگر از
ريختن خون انسانها دريغ نمىكنند ،و صدها انسان را هالك مىنمايند و به خاك و خون مىكشند كشتار مسلمانان
مظلوم هندوستان توسط هندوها براى تصرف مسجد بابرى ،نمونهاى از اين موارد است .روشن مىسازد كه آن آيين
و آداب ،ساختههاى ذهن و تخيّالت است.
آيينى كه به چند خدا معتقد است و نوعى ديگر از بتپرستى بجاى خداپرستى را ترويج مىدهد و يا آيينى كه به
پيامبرش نسبت فحشا مىدهد و يا پيامبرش را فرزند خدا مىشمارد و ...بيانگر اين نكته است كه اين آيين استحاله
تأثير چند علت تامه بر معلول واحد را كه از بديهيات اوليه عقلى است ،نپذيرفته است ،و پيامبر خود را زناكار ولى
راستگو مىشمارد  ،...طبيعى است كه اينگونه خرافات و امثال آن اساس دين را بر هم مىچيند.
و يا آيينى كه از يک سوى خداى را در همه جا حاضر مىشناسد ،و از طرف ديگر مىگويد خداى با يكى از
مخلوقاتش شبى تا صبح كشتى گرفت هنوز نيافته است كه الزمه تجرد حضور در همه جاست ،و بر زمين آمدن و
كشتى گرفتن ،از لوازم جسم مىباشد.
چنين آيينهايى كه با دست خود اساس خود را برهم مىريزند ،ساختگى بودن و يا انحراف آنها را در مسير زمان،
روشن و آشكار مىسازند.
 - 2دليل نقلى

روايات زيادى از ائمه معصومين دال بر اكمليّت و اتميّت دين اسالم وارد شده است ،به نمونههايى از آنها توجّه
كنيد:
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قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله :اَلْاِسْالمُ يَعْلُوا وال يُعْلى عَلَيْهِ.

1

اسالم برتر و باالتر از آن آيينى نيست .
قال علىعليه السالم :ظاهِرُ الْاِسْالمِ مُشْرِقٌ وَباطِنُهُ مُونِقٌ .غررالحكم.
دين اسالم ظاهرش روشن و باطن آن دل نواز است .
از سوى ديگر اسالم صريحاً اديان ديگر را تحريف شده دانسته ،و آيينهاى بتپرستان را به سختى نكوهش مىكند.
وَقالَتِ الْيَهُودُ عَزيزٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِکَ قَوْلُهُمْ بِاَفْواهِهِمْ يُضهِؤُنَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
قاتَلَهُمُ اللَّهُ اَنّى يُؤْفَكُونَ .توبه. 23/
يهود گفتند :عزيز پسر خداست ،و نصارى گفتند :مسيح پسر خداست ،اين سخنى است تنها بر زبان آنان ،و همانند
گفتار كفار پيشين است ،خدا آنان را بكشد كه چگونه از حق منحرف شدند.
اين آيه ساختگى بودن اعتقاد يهود و نصارى را به صراحت بيان مىدارد ،و در ضمن عنوان مىفرمايد ،اين اعتقادات
چيز تازهاى نيست ،بلكه آنها را از كفّار گذشته گرفتهاند.
البته با توجّه به اينكه آيين هندو مربوط به  1433تا  1333سال قبل از ميالد مسيح مىباشد ،عبارت الَّذين كَفَرُوا
مِنْ قَبْلُ در آيه مىتواند اشاره به اقوام و آيينهاى آنان باشد.
آنان نيز همانطوريكه دانستيم اقوامى بتپرستند و به سه خداى «برهما ،شيوا ،ويشنو» معتقدند و بتخانههاى بزرگى
براى ستايش بتهاى خود احداث نمودهاند.
 - 3برنامه كامل زندگى

يكى از داليل اكمليت اسالم ،برنامههاى وسيع وى در سراسر زندگى است .دين اسالم برخالف برخى اديان كه
صرفاً جنبه اعتقادى دارند ،و يا برنامههايى ضعيف در حد خواندن شعر يا نشستن در محلى را تمام دين خود
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مىدانند ،عالوه بر مباحث اعتقادى در حدّى بسيار گسترده و جهانبينى بسيار وسيعى ،براى سراسر عمر انسان در
تمام لحظات برنامه دارد .و بى ترديد لحظهاى از عمر انسان نيست ،مگر اينكه برنامه آن تدوين شده است.
از چگونگى ورود به توالت ،كيفيت نشستن حالت خروج و آداب حمام و تطهير و تنظيف و خودآرايى گرفته تا
احكام و حقوق اجتماعى چون عقود و ايقاعات و ابواب مختلف مرافعات چون شهادات ،قضاء ،حدود ،ديات و
قصاص تا مسائل شخصى عبادى و نيز انواع عبادات فردى و اجتماعى همه و همه لحظهاى از عمر انسان را بى
برنامه نمىگذارد.
 - 4تطابق با علم روز

با پيشرفت صنعت و تكنولوژى ،علم با سرعت سرسام آورى به پيش مىتازد و نادانستههاى ديروز جز مسائل حل
شده امروز تلقى مىگردند .كرّات سماوى كشف مىشوند ،مجهوالت زندگى موجودات گياهى و جانورى آشكار
گرديده ،و مكانيسم بدن انسان و هر موجود زنده ديگر هويدا ،و راه عالج گرفتارىها هموار مىشود.
امّا هر قدر علوم تجربى به پيش مىرود ،معلومات جديد آن هرگز نتوانسته تضادى با علوم اسالم كه در يكهزار و
چهارصد سال گذشته ،بدون دسترسى به هيچ ابزارى عملى بيان نموده است ،داشته باشد.
هرچند علوم تجربى ،همان طورى كه از اسم آن پيداست در حال تجربه است ،و هر لحظه ممكن است فرضيهها
قانون شوند و قوانين ابطال گردند ولى به هر حال اصول مسلّم اين علم نزد دانشمندان ويژه اين علوم ،هماهنگ با
چيزى است كه اسالم به عنوان نياز بشر و ساير مخلوقات عنوان نموده است.
در ادامه اين گفتار به برخى از نمونههاى كشفيات و اختراعات علمى و تطابق آن با دستورات اسالمى برگرفته از
آيات و روايات اشاره مىكنيم و البته قبل از هر چيز ،ذكر اين نكته را الزم مىدانيم كه ما در پى اين نيستيم كه
حاصل علوم تجربى را مهر صحت بگذاريم زيرا چه بسا همين نمونههايى كه ما بيان مىكنيم در آينده متحول شوند و
تغيير يابند ،ولى به هر حال در همين قوانين علمى كه امكان تغيير دارند ،نكاتى بعنوان اصول مسلّم وجود دارد ،كه
جزء ذاتيات آن موارد خاص شمرده مىشوند و قابل تغيير و تحول نيستند عالوه اينكه اگر دگرگونى علم تجربى
امروز و حصول نتايج ديگر ،نشان از صحت نتايج آتى نمىدهد ،و چه بسا آن نتيجه به زودى منحل شود و جاى
خود را به قانون گذشته بدهد.
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به چند مطلب كه از جرايد و مجالت علمى كشور اخذ شده است توجه كنيد:
روزنامه «دى ولت» آلمان:
» به عقيده پزشكان متخصص ،حتّى نوشيدن مقدار كمى مشروبات الكلى ،پيامدهاى خطرناكى چون ناراحتى قلبى و
مغزى براى نوزادان به همراه دارد ،كه فقط بيست درصد از اين بيمارىها را مىتوان بعداز زايمان تشخيص داد».
انجمن مبارزه با سرطان آلمان:
» تحقيقات چندين ساله دكتر «هانيس ماير» ،يكى از اعضاء انجمن مبارزه با سرطان آلمان ،نشان داد كه بسيارى از
بيمارانى كه غدد سرطانى در حلق ،مرى و حنجره دارند ،كسانى هستند كه مشروبات الكلى مصرف مىكنند .وى
مىگويد :الكل ابتدا به سيستم دفاعى بدن صدمه مىزند و بدين سبب موجب ايجاد بيمارى سرطان مىگردد».
مجله ساينس مانيتور:
» دو روانپزشک به اسامى «كارن آلن» و «جيمز باسكوويچ» از دانشگاه نيويورك ،در انجام تحقيقاتى بر روى
خانمهايى كه در منزل حيوانات اهلى نگهدارى مىكنند ،به اين نتيجه رسيدهاند كه حضور حيوانات اهلى از فشارهاى
روحى و بيمارىها مىكاهد .تحقيقات ديگر در اين زمينه نشان داده است كه اين عده توانايى بهترى در حل مسائل
فكرى را دارا هستند .همچنين تحقيقات ديگر حاكى است كه نوازش حيوانات اهلى ،طپش قلب و فشار خون را
پايين آورده ،و موجب آرامش اعصاب مىشود».
واشنگتن پست:
» بر اساس مطالعات دانشمندان مؤسسه ملى سرطان ايوا ،خطر مبتال به سرطان مغز در زنانى كه زايمان كردهاند ،و
مخصوصاً كسانى كه قبل از بيست سالگى زايمان نمودهاند به مراتب از سايرين كمتر است».
نيويورك تايمز:
» بر اساس تحقيقات اداره ارزيابى تكنولوژى در كنگره امريكا ،كاركنان شيفتى و شبكار بغير از بىخوابى ،با
مشكالت جسمى و روحى مواجه هستند .عالوه بر اينكه اختالفات خانوادگى اين عده بيشتر و شيوه پرورش
فرزندان آنان با مشكالتى همراه است».
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نشريه پزشكى بريتيش مديكال:
» خطر بروز بيماريهاى قلبى وجود باكترىهايى است كه با استفاده ننمودن از مسواك در دهان توليد مىشود ،اين
باكترىها مىتوانند عامل بروز سكته قلبى شوند».
خانم «ال تايلوور فلمينگ» در كتابى به نام مادرىِ تأخير افتاده خطاب به زنان مىنويسد:
» با استفاده از تجارب خود به زنان مىگويم ،تا جوان و بارور هستيد خود را از نعمت مادرى و زناشويى محروم
نسازيد كه بعداز آن خيلى دير بوده و پشيمان خواهيد شد».
روزنامه زمان تركيه:
» كارشناسان آموزشى آمريكا اعتقاد دارند كه در مراكز دانشجويى غير مختلط ،دانشجويان نتايج بهترى بدست
مىآورند».
هيالرى كلينتون همسر بيل كلينتون رئيس جمهورى امريكا در اواخر پايانى قرن بيستم .مىگويد:
» خانواده و كودك در آمريكا مسخ شده است در آمريكا سى درصد نوزادان پدر معيّن ندارند».
واشنگتن تايمز:
» متأهل بودن بيش از ورزش مرتب ،رژيم غذايى ،ترك دخانيات ،براى سالمتى مفيد است .تحقيقات نشان داده
است كه اشخاص متأهل از سالمت و نشاط بهترى برخوردار بوده و كمتر به عارضه بيماريهاى تنفسى دچار
مىشوند».
آكادمى علمى علوم آمريكا:
» در شير مادر هورمونى وجود دارد كه رشد برخى از قسمتهاى مغز و غدد داخلى نوزاد را بعهده دارند خانم دكتر
«مارگارت وايرمن» از دانشگاه «كلرادو» مىگويد اين هورمون با رشد سلولهاى سرطان سينه ارتباط دارد» .مطالب
يادشده فوق ،از صفحات علمى روزنامههاى كثيراالنتشار و مجالت علمى سالهاى  1233تا  ،1234اخذ شده است .
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اينک به دستورات اسالم در مورد ،شراب ،نگهدارى حيوانات اهلى ،توالد و تناسل ،اختالف شب و روز ،مسواك،
خانهدارى زنان ،اختالط زن و مرد ،تأهل و شير مادر توجّه كنيد.
حرمت شرب خمر
يا اَيُّها الَّذينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاْالَنْصابُ وَالْاَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
مائده.93/
اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،شراب و قمار و بتپرستى و بخت آزمايى پليد و عمل شيطانى است ،پس از آنها
دورى كنيد تا رستگار شويد.
نگهدارى حيوانات اهلى
شخصى از تنهايى خود نزد حضرت رسالتصلى اهلل عليه وآله شكايت برد .حضرت به او فرمود يک جفت كبوتر در
خانه نگه دارد.
احاديث زيادى در ثواب نگهدارى حيوانات مختلف در خانه از معصومينعليهم السالم وارد شده است .براى آگاهى
بيشتر به كتاب حليةالمتقين مراجعه كنيد .
توالد و تناسل
وَمِنْ آيتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فى ذلِکَ لَأَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
روم.21/
و از نشانههاى خداوند اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد ،تا در كنار آنان آرامش يابيد و در
ميانتان مودّت و رحمت قرار داد ،در اين نشانههايى است براى متفكران.
شب براى استراحت
وَجَعَلْنَا اللَّيلَ لِباساً × وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً .نباء 13/،و .11
شب را پوششى براى شما وروز را براى زندگى شما قرار داديم.
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قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله :ما زالَ جَبْرَئيلُ يُوصينى بِالسِّواكِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيَجْعَلَهُ فَريضَةً 1.آنقدر جبرئيل
مرا به مسواك سفارش كرد ،كه گمان بردم بزودى واجب مىشود
بهترين وظيفه زن
قال الكاظمعليه السالم :جِهادُ الْمَرْئَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.

2

جهاد زن خوب شوهردارى است .
زن و مرد نامحرم
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله :ال يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإمْرَئَةٍ فَاِنَّ ثالِثَهُما شَيْطانٌ.

2

مرد و زن نامحرم با هم در يكجا خلوت نكنند ،كه در اين صورت سومى آنها شيطان خواهد بود .
تعجيل در ازدواج
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله :مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اُعْطِىَ نِصْفُ الْعِبادَةِ.
كسى كه ازدواج كند ،نصف عبادت به وى اعطا شده است .
شير مادر
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله :لَيْسَ لِلصَّبِىِ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ اُمِّهِ.
چيزى بهتر از شير مادر براى بچه نيست .

 1بحاراألنوار ،ج  ،33ص .123
 2وسائلالشيعة ،ج  ،14ص .119
 2مستدركالوسايل ،ج  ،14ص .233
 4بحاراألنوار ،ج  ،132ص .223
 9وسائلالشيعة ،ج  ،19ص .122
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9

4

مصاديق جامعيت
يكی از ويژگی های مهم قرآن ،گستردگی مسائل مطرح شده است .بيان موضوعات متعددی در حوزه مسائل معنوی
و مادی ،دنيوی و اخروی ،قردی و اجتماعی ،ارزشی و روشی و ...چه به صورت كلی و يا جزئی از خصائص قرآن
است.
ما در اين قسمت از بحث به بيان برخی نمونه ها بسنده می كنيم.
اخالق
اخالق بر پايه اصول جهانبينى استوار است و نظريات اخالقى بستگى به تصويرى دارند كه ايدئولوژى ارائه
مىدهد.
براى تبيين نظريه اسالم در خصوص «اخالق» و ميزان اهميّت آن ،توجّه به سه اصل ذيل به عنوان اصول جهانبينى
اسالم ،بديهى به نظر مىرسد.
الف  -اعتقاد به مبدأ هستىبخش ،خداوندى كه ملكيّت جهان به دست قدرت اوست .اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمواتِ وَ
االَْرضِ ...توبه  -آيه . (113
به طورى كه هيچ عملى بدون اذن او از مخلوقاتش صادر نشده و هيچ برگى بىاذن حضرتش از درختى بر زمين
نمىافتد ...« .وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلّا يَعْلَمُها و ال حَبَّةٍ فِى ظُلُماتِ االَْرضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ اِلّا فى كَتابٍ مُبين».
انعام99/
ب  -اعتقاد به اينكه هيچ چيزى در عالم به غير از خداى متعال استقاللى ندارد ،واجب الوجود ،او و تنها اوست و
غير او همه ممكناتى هستند كه وجود آنها بستگى به او داشته و همه را خداوند براى تكميل نظام طبيعت و نقش آنها
در هدايت اشرف آنان يعنى انسان آفريده است.
بنابر اين جماد ،نبات ،حيوان ،ملک ،جن و انس موجوداتى وابسته بوده و غَناى محض فقط خداوند است ...« .اِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ» .لقمان23/
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ج  -اعتقاد به معاد و اينكه خلقت جهانى چنين منظم و دقيق ،بيهوده نبوده و انسان كه اشرف كائنات لقب گرفته،
يَلَه آفريده نشده است.
او را زمانى است كه جوابگوى شرافتش باشد و برخورد او با همه كائنات كه تنها براى گل سرسبد وجود ،خلق
شدهاند ،مورد بررسى قرار گيرد ...« .اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ» .مائده.42/
اينک به دنبال طرح اين اصول ،الزم است ويژگيهاى انسان و البته خصايصى كه مرتبط با بحث است و ما را در
رسيدن به بيان برنامه اخالقى اسالم يارى مىدهد ،به اجمال فهرست نماييم.
 -1انسان از دو قسم جسمانى و روحانى تركيب يافته است .جسم آدمى از خاك وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ
طينٍ .مؤمنون .12/و روح او از سوى خداوند به وى دميده شده است  .فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحى....
حجر.29/
- 2روح داراى مراتبى است و به اختصار مىتوان سه مرتبه براى آن در نظر گرفت :مرتبه اوّل ،نفس نباتى است كه
رشد و نموّ را كنترل مىكند؛ مرتبه دوّم نفس حيوانى بوده و مأمور غرايز و ادراكات محدود مىباشد؛ سوّمين مرتبه
نفس ،نفس انسانى است و البته شخصيت انسان به همان وابسته بوده و ما به االمتياز انسان از ساير موجودات نيز
همان است.
طبعاً اين سه مرتبه در طول هم قرار دارند .باالترين مرتبه نفس نباتى ،پايينترين مرتبه نفس حيوانى بوده و همين
طور باالترين مرتبه نفس حيوانى ،پائينترين مرتبه نفس انسانى است؛ ضعيفترين مرحله نفس انسانى آخرين حدّ
سقوط آدمى و همان اَسفل السافلين اوست؛ و البته باالترين مرتبه آن ،نهايت قوس صعودى و اَعلى علييّن مىباشد و
از آن به كمال مطلوب تعبير مىكنيم.
- 2روان آدمى از سه قوه شهويه ،غضبيه و عقليه تشكيل يافته است .قوّه شهويه تمام خواستهها و اميال انسانى را
عهدهدار است و اوّلين عالمت بروز آن ،از لحظه تولّد و با ميل به غذا «شير» آغاز مىگردد و با همان ،اعالم
موجوديت مىكند.
قوّه غضبيه مسئوليت دفاع از انسان را در برابر خطرات احتمالى بر عهده دارد ،و براى اوّلين بار در زمان
شيرخوارهگى و با حركت دست و پا براى دفع پشهاى و يا هر مانع ديگرى بروز مىنمايد.
92

قوّه عقليه عهدهدار كنترل ساير قوا بوده و حفظ تعادل آنها را براى ادامه سير طبيعى وى به سوى كمال مطلوب بر
عهده دارد.
- 4انسان موجودى مختار آفريده شده است .وى اعمال و رفتار خود را بر اساس همين اصل ،انجام داده و در
تزاحم اميال و گرايشها توان برگزيدن راه و مسيرى دلخواه از روى علم و آگاهى را داراست .اين خصلت ،آدمى را
از مالئک كه به نوعى هرچند اختيارى،مجبول و مجبورند و نيز حيوانات كه اختيارات محدود آنها غريزهاى و نه از
روى آگاهى است ،متمايز مىسازد.
- 9انسان اجتماعى خلق شده و نيازهاى او اجتماعى است .لذا يكى از مؤثرات در وجود او همان اجتماع مىباشد.
- 3يكى از ذاتيات انسان خوددوستى «حبّ ذات» است ،اين امر ذاتى به صورت «حبّ بقا» و «حبّ كمال» ظاهر
مىشود ،او چون خود را دوست دارد مىخواهد بماند و باالتر اينكه مىخواهد به بهترين شكل ممكن بماند.
ناگفته نماند كه حضرت آدمعليه السالم بخاطر همين ويژگى ،مورد اغواى ابليس قرار گرفت و به درختى كه گمان
مىكرد او را خالد و جاودان مىسازد ،پناه برد.
خود دوستى ،آدمى را به حركت براى بقاء و كمال خويشتن وا مىدارد و لذا منافع را براى خود جلب و جذب
مىكند و مضارّ را از خود دفع مىنمايد.
معيار منفعت و ضرر نيز همان چيزى است كه بتواند او را در رسيدن به هدفش يارى نمايد يا دور سازد.
- 3استعداد ذاتى انسانها بىترديد در شكلگيرى شخصيت آتى او نقش مهمى ايفاء مىكند اين استعدادها در همه
افراد بشر به يک گونه نيستند ،خواجه نصير در اخالق ناصرى ظرفيتهاى اوّليه را به پنج دسته تقسيم مىكند ،بنابر اين
تقسيم ،دستهاى از انسانها خيرند و خير آنان مسرى است و دستهاى خير فى نفسه مىباشند .عدهاى نيز خير و شرّ
آنان مساوى بوده ،چهارمين گروه شر ولى آفات آنان مسرى نمىباشد و دسته پنجم شرّ مسرى هستند.
البته ظرف آدمى بعد از تولّد نسبت به پذيرش خير و شر على السّويه است ولى اين ظرف (ظرف پذيرش)با توجّه به
استعداد ذاتى آن همسان نيست و طبعاً دسته پنجم براى رسيدن به سعادت راهى بس دشوار در پيش دارند ،راهى كه
با مشقّت كمترى براى دسته اوّل امكانپذير است.
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- 2ميل و رغبت انسان به شقاوت بيش از سعادت اوست ،و اين به جهت وجود قواى شهوت و غضب ،نفس
وسوسهگر درون ،ابليس و جلوههاى بيرون ،موافقت شرور با لذّات جسمانى و آنى و بدون تأخير و ...مىباشد.
قال علىعليه السالم« :اَلشَّرُّ كامِنٌ فى طَبيعَةِ كُلِّ اَحَدٍ فَاِنْ غَلَبَهُ صاحِبُهُ بَطَنَ وَ اِنْ لَمْ يَغْلِبْهُ ظَهَرَ» .غرر الحكم.
بدى در نهاد هر انسانى قرار داده شده است ،اگر آدمى بر آن چيره شد ،پنهان ماند و گرنه آشكار شود.
و نيز فرموده است:
» اَكْرِهْ نَفْسَکَ عَلَى الْفَضائِلَ فَاِنَّ الرَّذائِلَ اَنْتَ مَطْبُوعٌ عَلَيْها» .غررالحكم.
نفس خود را به نيكيها وادار نما ،كه بديها بالطّبع در نهاد تو گذاشته شده است.
با توجّه به اصولى كه مطرح شد و نيز پس از بيان خصوصيات انسان ،حركت انسان به سوى كمال مطلوب و نهائى
خود حتمى به نظر مىرسد ،امّا اين هدف غايى براى آدمى ،كجاست؟
دين اسالم به عنوان اتمّ و اكمل اديان سماوى كمال نهايى را در «قرب الهى» معرّفى فرموده است ،هر چند خداى
متعال از رگ گردن به آدمى نزديكتر است ...« .وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ».ق13/؛ ولى اين نوع از تقرّب
تكوينى بوده و در اختيار آدمى نيست و طبعاً مشمول مثوبت و عقوبت نيز نمىباشد.
بديهى است نزديكى خداوند به انسان به حدّى است كه حضرت جلّ جالله از شدّت ظهور در خفاست ،همچون
خورشيد كه هر چه به چشم نزديكتر گردد ،ديده را خيره ساخته و آن را از رؤيت خود محروم مىسازد.البته اين
گوى فروزان مخلوق اوست واين مثال جز جهت تقريب ذهن بيان نشده است. .
تقرّبى كه ما از آن سخن به ميان آورديم آن است كه انسان در سايه حركت ارادى و اختيارى خود از نفس سويه،
بدان حدّ از قرب به خدا رسيده باشد كه به مراحل باال و آخرين مرتبه قوس صعودى منتهى گردد.
اين مهم زمانى محقق مىشود كه ضمن اعتقاد راسخ به مبدأ غنى و رجوع خاليق فقير به او ،جسم ابزار روح گردد،
قواى آن اعتدال يافته و ميل اصيل از ميان گرايشهاى ديگر شناخته شود ،مؤثرات درونى و بيرونى ،مورد غفلت قرار
نگرفته و روان به ملكات حسنه قوّت يابد ،و جسم را در كنترل خود گرفته ،به قدرى كه خصوصيّت جسمانى را از
او بازستانده ،الم و لذّت مادّى را از او گرفته ،و حتّى بعد از جدا شدن از آن ،خاك را در وى بىتأثير نمايد.
94

و چنين تقرّبى تنها در سايه عمل امكانپذير است ،همان كه دهها بار در قرآن كريم در كنار اعتقاد چون توأمان ذكر
شده است« .اِنِّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولئِکَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» .بينه.3/
شناخت چنين اعمالى كه بتواند حركت فطرى تكاملى انسان را شتاب بخشد و موانع بر سر راه را بر دارد ،به آسانى
ممكن نبوده و يا اساساً غير ممكن است چه اينكه انسان را توان احاطه بر آينده نيست و معدّات و موانع را نمىتواند
از پيش بشناسد.
على هذا او محتاج به منبعى قوى و مطمئن است كه پستى و بلنديها را عيان و راه لغزش را مسدود كرده و نه فقط
«اهداى طريق» بلكه تا «ايصال الى المطلوب» آدمى را همراهى نمايد و اين همان وحى نازله از سوى خداوندى
است كه تمام صفحه وجود ،و گذشته و آينده براى او آشكار مىباشد .و البته تنها از اين طريق ،و تفسير و تبيين آن
به وسيله مرتبطين با او ،مىتوان به هدف غايى و كمال نهايى دست يافت.
عالوه بر سيره عقالئى كه تا كنون بازگو نموديم بحران اجتماعى حاصله از زندگى ماشينى ،از ناهنجاريهاى جامعه
تا گسسته شدن تار و پود خانواده و سير دنياگزينى و زوال ملكات حسنه و ترويج رذايل و حركت شتابان به سوى
مدينه جاهله و دورى از مدينه فاضله به قدر توسعه ارتباطات ،ما را به اين مهم وامىدارد كه چارهاى انديشه كنيم.
علم اخالق
وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها × فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْويها × قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّيها × وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّيها .شمس 3/تا .13
سوگند به جان و آن كس كه آن را آفريده و منظم ساخته ،سپس فجور و تقوا را را به او الهام نموده است ،هر كس
نفس خود را پاك كرد ،رستگار شد و هر كس آن را با گناه آلوده كرد ،محروم و نوميد گشت.
اخالق را از دو جهت مىتوان مورد كنكاش قرار داد .بخشى را اصطالحاً علم اخالق گويند .اين قسم حاوى
مباحثى كلى بوده و به تحليل و تفسير اخالق مىپردازد.
در بخش ديگر ،جزئيات مباحث اخالقى مطرح شده و خوبىها و بدىها بيان مىگردند و شيوه عمل و نيز داروى
عالج قبايح ،مورد بررسى قرار مىگيرد .آنچه كه ما در اين مقوله در پى آن هستيم علم اخالق يا فلسفه اخالق
است.
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اخالق جمع خُلق است و آن همان صورت باطنى انسان مىباشد .كما اينكه خَلْقْ ،صورت ظاهرى وى است .به بيان
ديگر همان طورى كه مىدانيم انسان از دو جزء جسم و روح تركيب يافته است .ويژگىهاى بخش جسمانى را
اصطالحاً خَلْق گويند و خصوصيات جنبه روحانى را خُلق نامند.
بر اين اساس اخالق مجموعه قوانين و دستورات در قالب بايستهها و نبايستهها است كه آفات و امراض نفسانى را
معين نموده و راه درمان آنها و رسيدن به محسّنات را بيان مىدارد و لذا موضوع علم اخالق «نفس انسان» است.
نفس
چنانچه گفتيم موضوع علم اخالق نفس است و آن عبارت از جوهرى ملكوتى و غيرجسمانى است كه براى انجام
امور يا ترك چيزى ،جسمانيات يعنى اعضا و جوارح را به خدمت مىگيرد .مراد از نفس ،همان سرشت و نهاد و
ضمير انسانى است كه انسان بودن انسان به همان مرتبط است .بر اين اساس ،نفس ،روح و قلب هر سه يک چيزند و
فرق آنها اعتبارى است .فارابى مىگويد:
اِعْلَمْ اَنَّ الرُّوحَ وَ النَّفْسَ وَ الْقَلْبَ واحِدٌ بِالذَّاتِ وَ يَخْتَلِفُ بِالْاِعْتِباراتِ ،فَبِالْاِعْتِبارِ اَنَّهُ مَبْدَءٌ لِلْحَيوةِ يُقالُ لَهُ الرُّوحُ ،وَ
بِاِعْتِبارِ اَنَّهُ مُدَبِّرٌ يُقالُ لَهُ النَّفْسُ ،وَ بِاعْتِبارِ اَنَّهُ تارةً يُعْتَرَضُ عَنِ الْعالَمِ السِّفْلى اِلَى الْعالَمِ الْعِلْوى و اُخْرى بِالْعَكْسِ يُقالُ لَهُ
الْقَلْبُ .اثنى عشريه .
روح و نفس و قلب ذاتاً يک چيزند و به حسب اعتبار مختلف مىباشند ،به اعتبار اينكه مبداء حيات مىباشد روح
مىگويند و به اعتبار اينكه قدرت تدبير دارد نفس مىنامند و به اعتبار اينكه دگرگون مىشود قلب گفته مىشود .
علت غير جسمانى بودن نفس اين است كه اوالً :برخى امور براى جسم مشقتزا و سختى آور است ولى براى نفس
حالت انبساط و نشاط مىآورد .از جمله اين امور را مىتوان كماالت اخالقى را نام برد .و البته اينها امورى جسمانى
و مادى نيستند.
ثانياً :حواس پنجگانه ،راه ارتباطى جسم با خارج است .از سوى ديگر كه نفس هم مدرِك مىباشد و راه ادراكى وى
صرفاً حواس ظاهرى نيست ،بلكه نفس براى ادراك مىبايست حواس را به خدمت گرفته و آنها را تجزيه و تحليل
كند و اين همان معناى تجرد است.
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ثالثاً :جسم ،هر لحظه در حال تغيير است ،سلولهاى جسمى هر هفت سال و يا بيشتر ،يک بار به طور كلى عوض
مىشوند ولى نفس ،غيرقابل تغيير است و پير كهنسال امروز همان جوان ديروز مىباشد.
رابعاً :حواس ظاهرى گاهى خطا مىكنند ،و آنكه خطاء آنها را درك مىكند چيزى ماوراء جسم مىباشد و آن همان
نفس است.
مراتب نفس
براى نفس انسان دو افق متصور است ،افق عالى و افق سافل يا دانى .و آن نفسى كه هيچگونه حالتى را نپذيرفته و
از جهات علو و دنو ،خالى است نفس سويه ناميده مىشود.
افق عالى ،مرز عالم انسان و ملكوت است و بعد از آن وارد عالم فرشتگان مىشود ،انسان توان آن را دارد كه از
عالىترين مرحله بگذرد و حتى عالم فرشتگان را در نوردد و بجايى برسد كه مالئک توان رفتن به آنجا را ندارند.
همان طورى كه جبرئيل امينعليه السالم در شب معراج به رسول خداصلى اهلل عليه وآله عرض كرد :اگر اندكى
باالتر روم مىسوزم.
لَوْ دَنَوْتُ اَنْمُلَةً الَ حْتَرَقْتُ.
افق دانى مرز عالم انسان و حيوان است ،انسانى كه با وجود قواى مدركه ،به اين مرحله برسد از حيوان پستتر و
بدتر تلقى مىشود.
اُولئِکَ كَالْاَنْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ.
صعود و نزول
هر كدام از دو افق عالى و دانى ،داراى هفت مرتبه هستند كه اينک با توضيحى مختصر ،بيان مىشوند.
الف  -مراتب نفس عالى
 - 1نفس لوامه؛
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در آغاز حركت ،دل انسان نمرده است و از حالت تنبّه برخوردار است ،اين دل ،وى را قبل از گناه و حين گناه و
بعد از آن مالمت و سرزنش مىكند به همين جهت اين نفس را ،وجدان بيدار نيز مىنامند.
وَ ال اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ .قيامت.2/
 - 2نفس منيبه؛
منيب از انابه به معناى گريه و زارى است ،يعنى نفس بعد از مالمت و نشان دادن قبح گناه به گنهكار ،وى را به توبه
و انابه وادار مىسازد .اين نفس را نفس تائبه نيز مىگويند.
مَنْ خَشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ و جاءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ .ق.22/
آن كه به خدا باز مىگردد و پيمانها را حفظ مىكند ،كسى است كه از خداوند در نهان مىترسد و با قلبى پر انابه
در محضر او حاضر مىشود.

 - 2نفس سليمه؛
انابه و توبه بعد از گناه و يا قبل از گناه و به خاطر افكار پريشان ،نفس را سالم و پيراسته از رذائل مىگرداند .چنين
نفسى را اصطالحاً نفس سليمه مىنامند.
اِلّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ .شعراء.29/
مگر كسى كه با قلب سليم سوى خداوند آيد.
 - 4نفس زكيه؛
بعد از مراحل سابق ،روح آماده پذيرش زيورها و فضائل اخالقى مىگردد .چنين نفسى كه در مرحله تزكيه بعد از
تخليه به سر مىبرد ،نفس زكيّه ناميدهاند .
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زكَّيها .شمس.9/
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هر كس نفس خود را تزكيه كرد ،رستگار شد.
 - 9نفس مطمئنه؛
در پى مراحل قبل ،روح انسان به مرحله سكون و آرامش مىرسد .چنين نفسى همه چيز را به خدا سپرده و
اختيارى را براى خود بىاذن او نمىبيند و محكم و استوار بوده و ضعف و ترس در آن راه ندارد .اين نفس را ،نفس
مطمئنه گويند.
يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ....فجر.23/
 - 3نفس راضيه؛
در اين مرحله انسان هر تلخى و شيرينى را و هر سختى و گشايشى را ،خير محض مىداند و راضى به رضاى
اوست بلكه هر آنچه كه از ناحيه او رسد نعمت مىشمارد.
 ...اِرْجِعى اِلى رَبِّکِ راضِيَةً ....فجر.22/
 - 3نفس مرضيه؛
مرحله نهائى نفس عالى ،آن است كه مورد رضايت حقّ جلّ و على قرار گيرد ،كه البته اين مرتبه ،مرحله كمال نفس
است.
 ...رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ العَظيمُ .مائده.119/
ب  -مراتب نفس دانى
 - 1نفس اماره؛
اين مرتبه از نفس ،قدم اول سقوط است ،نفس در مراحل اوّليّه ،گناهان و مفاسد را مزيّن و نافع جلوه مىدهد و
آدمى را به آنها امر مىنمايد.
 ...اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بالسُّوءِ ....يوسف.92/
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 - 2نفس غافله؛
پيروى از هواى نفس پس از اندك مدتى موجب مىگردد دل انسان غافل گردد و غفلت روح را دربر گيرد چنين
نفسى ديگر متوجه حقّ نمىشود و وجدان را خاموش مىسازد و در زير غبار آلودگى قرارش مىدهد.
 ...وَ اِنَّ كَثيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ .يونس.92/
 - 2نفس مدسوسه؛
مدسوسه به معناى آميخته شده است ،چنين نفسى با زشتى معصيت آميخته شده است ،گناه براى اين نفس جنبه
عرضى ندارد ،بلكه مخلوط و ممزوج با نفس گشته است.
وَ قَدْ خابَ مَنْ دسَّيها .شمس.13/
 - 4نفس مريضه؛
نفس آميخته با گناه به حدى مىرسد كه گناه چون يک سلول فاسد مىخواهد ساير قسمتها را از بين برد و لذا
اگر اين نفس باز نگردد ،بوسيله همان معاصى گذشته كه زمينهساز خطاهاى آينده مىباشد ،مريض و بيمار مىشود.
وَ اَمَّا الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً اِلى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ .توبه.129/
 - 9نفس قاسيه؛
گاهى نفس انسانى در اثر كثرت گناه و معصيت و بيمارى ممتد ،سخت و خشن مىگردد ،به طورى كه از
دلخراشترين صحنهها احساس شادمانى مىكند.
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِىَ كَالْحِجارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ....بقره.34/
 - 3نفس مطبوعه؛
قلبى كه قسى شده چون به مرحلهاى رسيده كه به بازگشت آن اميدى نيست بر او مهر مىزنند كه چيزى از بيرون
داخل آن نشود و توان پذيرش هيچ رحمتى را نداشته باشد.
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خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ ....بقره.3/
 - 3نفس مقلوبه؛
آخرين مرحله و نهايت سقوط قلب و روح ،رسيدن نفس به حد نفس مقلوبه است .چنين نفسى ديگر هيچگاه امكان
رهايى ندارد ،چون ظرف حكمت نبوده و فيض را به سوى خود جلب نمىكند و هر آنچه كه تاكنون بدست آورده
نابود ساخته و اعمال نيک گذشتهاش حبط شده است.
وَ نُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَ اَبْصارَهُمْ ....انعام.113/
بعد از بيان مراتب شقاوت و سعادت ،به سه روايت در اين زمينه توجه كنيد:
قال علىعليه السالم :اَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَك لَذَّةً فانِيَةً لَلَّذَّةٍ باقِيَةٍ .غررالحكم .
سعادتمندترين مردم كسى است كه لذت فانى دنيا را به خاطر لذت باقى آخرت ،ترك نمايد .
قال رسول اهللصلى اهلل عليه وآله :مِنْ عَالماتِ الشِّقا :جُمُودُ العَيْنِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَ شِدَّةُ الْحِرْصِ فى طَلَبِ الرِّزْقِ و
الْإِصْرارُ على الذَّنْبِ.

1

عالئم شقاوت عبارتند از :خشكى چشم ،سختى دل ،حرص زياد در طلب مال ،اصرار بر گناه .
و ايضاً عنهصلى اهلل عليه وآله :ثَالثَةٌ ال يُخالِفُهُمْ الَّاالشَّقِىُّ ،اَلْعالِمُ العامِلُ و اللَّبيبُ الْعاقِلُ و الْاِمامُ الْمُقْسِطُ.

2

سه عده جزء شقى احدى با آنها مخالفت نمىكند ،عالم عامل ،خردمند عاقل ،امام عادل .
پيدايش ملكه
نفس انسان در آغاز خلقت از هر عيب و نقصى خالى است و همانند زمين حاصلخيز ،مستعد براى پذيرش هر نوع
بذرى مىباشد .و البته استعدادهاى شقاوت و سعادت به وسيله عوامل متعددى از جمله وراثت در او نهفته شده
است.
 1بحاراألنوار ،ج  ،32ص .132
 2تنبيه الخواطر ،ص .231
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قال رسول اهللصلى اهلل عليه وآله :اَلسَّعيدُ مَنْ سَعِدَ فى بَطْنِ اُمِّهِ وَ الشَّقِىُّ مَنْ شَقى فى بَطْنِ اُمِّهِ.

1

سعادتمند كسى است كه در شكم مادرش سعادتمند بوده و شقى آن كسى است كه در بطن مادر شقى بوده باشد .
ولى اين استعداد به مرحله فعليت نرسيده است.
وَ اللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئًا ....نحل.32/
و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود ،در حالى كه هيچ چيزى را نمىدانستيد.
قال علىعليه السالم اِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْاَرْضِ الْخالِيَةِ ،ما اُلْقِىَ فيها مِنْ شَىءٍ قَبِلَتْهُ.

2

قلب جوان چون زمين خالى است ،هر بذرى در آن پاشيده شود مىپذيرد .
هر عملى كه انسان آن را تكرار كند و بدان مداومت ورزد ،همان به صورت ملكه در روح او رسوخ مىنمايد و گاه
بدون اراده همان عمل از او صادر مىشود ،به طورى كه جداشدن انسان از آن عادت ،بسى دشوار است.
قال امام العسكرىعليه السالم :رَدُّ الْمُعْتادِ عَنْ عادَتِهِ كَالْمُعْجِزِ.

2

باز گرداندن معتاد از عادتش همانند اعجاز است .
اگر اين ملكه از طريق اعمال حَسَن ،محقق شده باشد فضيلت و االّ شقاوت ناميده مىشود .آنكه در قوس صعود
قرار داشته ،ملكه فضيلت و آنكه در مراتب نزول واقع شده ،ملكه شقاوت و رذيلت نامند.
قواى روح
قواى روح عبارتند از :قوه عقليه ،قوه غضبيه و قوه شهويه .اين سه قوه هر كدام حالت اعتدالى دارند كه همان عدل
است و حالت افراط و تفريط كه هر دو ظلم محسوب مىشوند .لذا هر كدام از قوا در هر موردى با يک فضيلت و دو
رذيلت توأم هستند.
 1كنزالعمال.493 ،
 2نهجالبالغه ،نامه .21
 2بحاراألنوار ،ج  ،32ص .234
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به عنوان مثال ،درك صحيح ،حالت اعتدال قوه عقليه است و دخالت در غير موارد مربوط به خود يا تنها خود را
مُدْرك و مفهم دانستن ،حالت افراط آن و سفاهت و بالهت ،حالت تفريط عقل مىباشد .حالت اعتدال قوه غضبيه،
فعل و انفعال مطابق عقل و عدل است و ظلم و تعدى و تجاوز به حقوق خداوند و خود و يا غير ،افراط بوده و
انظالم و ستمپذيرى ،حالت تفريط آن مىباشد .حالت اعتدال قوه شهويه ،ارضاء خواستههاى مشروع و مورد نياز
فطرى تن مىباشد و هرزگى ،حالت افراط و سستى ،حالت تفريط آن مىباشد .بر اين اساس ،تمامى حسنات
اعتقادى ،عبادى ،اخالقى و معاملى در مفهوم اعتدال سه قوه و تمامى گناهان و معاصى و رذايل از همه ابواب ،در
زير مجموعه افراط و تفريط سه قوه مىگنجند.
مراحل كسب ملكات فضيلت
براى كسب مراحل فضيلت و ايجاد ملكه فضايل ،سه مرتبه بايستى طى شود.
 - 1علم
مرتبه اول ،علم و دانش است تا علم نباشد عمل هم شكل نمىگيرد .البته مراد از علم ،خواندن و نوشتن نيست كه
اشكال شود برخى نمىتوانند بخوانند و بنويسند امّا مخلق به اخالق الهى هستند؛ بلكه منظور دانستن است ،حال از
هر راهى حاصل شود خواه با مطالعه به دست آيد يا تجربه و يا علم الهى به وى الهام شده باشد .در قرآن كريم سه
بار تزكيه كه حاصل عمل است ،بر علم مقدم شده است سوره بقره ،آيه 191؛ سوره آل عمران ،آيه 134؛ سوره
جمعه ،آيه  .2ولى يک بار علم مقدم گشته است .سوره بقره ،آيه . 129
علت تقديم عمل ،اهميت آن است و علت تقديم علم ،سير طبيعى مسئله است زيرا تا علم نباشد ،عمل هم صادر
نمىگردد.
 - 2اراده
بعد از علم و آشنايى به مصالح و مفاسد امور و نيز حسنات و رذايل ،نوبت آن مىرسد كه سالک اراده راسخى بر
ترك رذيله و فعل حسنه داشته باشد ،چه اينكه علم بى اراده صادر نمىشود و اگر صادر شود روان را متأثر نساخته
و ارزشى ندارد.
 - 2عمل
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اين مرحله مرحله دشوراى است ،چنانچه در اخبار و احاديث «جهاد اكبر» شمرده شده است و خود داراى چند
مرتبه است.
الف :تخليه
در آغاز بايستى ظرف دل را از معاصى و گناهان و شبهات اعتقادى و عملى خالى ساخت ،ظرف پر از گناه جايى
براى فضيلت ندارد ،و اگر داشته باشد ،به سرعت فضيلت را متعفّن مىسازد.
اَلْقُلُوبُ كَالْاَوانى فَاِذا كانَتْ مَمْلُوَّةً بِالْماءِ ال يَدْخُلُها الْهَواءُ .قلبها همانند ظروف هستند ،وقتى ظرف پر از آب باشد،
هوا وارد آن نمىشود .
براى تحقق اين مرتبه بايستى اوالً :گناه را شناخت ،ثانياً :ريشهها و عوامل آن را جستجو كرد ،ثالثاً :درمان مناسب
تهيه ديد ،و رابعاً :آن درمان را بكار برد .اين چهار حالت همان حاالتى هستند كه در درمان بيمارىهاى جسمى نيز
به كار مىروند.
ب :تصفيه
بعد از بيرون نمودن آفات و گناهان ،بايستى ديوارههاى دل را الىروبى كرد و از رسوبات پاكسازى نمود.
ج :تحليه
پس از طى دو مرتبه قبل ،نوبت به زينت دادن دل و مصفا كردن آن به عطر فضايل مىباشد.
در پايان اين مقوله شمهاى از تقسيمات مباحث اخالقى مطرح مىگردد.
تقسيمات
علوم اخالقى در يک نگاه كلى به دو دسته اخالق نظرى و عملى تقسيم مىشوند .اخالق نظرى حاوى مطالب و
تئوريهاى اخالقى مىباشد و اخالق عملى چنانچه از اسمش پيداست ،عمل به بايستهها و نبايستهها مىباشد.
هر دو بخش فوق گاه نگاه به فرد دارند و گاه به جامعه نظر دوختهاند .و لذا هر دو قسم ،به اخالق فردى و
اجتماعى تقسيم مىگردند.
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در يک نگاه ديگر ،علوم اخالقى را مىتوان به علوم عامه و خاصه تقسيم نمود .علوم عامه شامل تمامى مباحث و
سرفصلهاى اخالقى است ولى علوم خاصه بررسى اخالق نظرى و عملى در مورد قشر خاص وجمعيّتى مشخص
است .به عنوان مثال :غيبت ،دروغ ،حسن سيرت و عدالت از اخالق عامه محسوب مىشوند و عناوينى چون
ذىطلبگى ،اخالق پزشكى ،اخالق ادارى و اخالق خانواده كه توجه به قشرى خاص از جامعه دارد ،اخالق خاصه
ناميده مىشود.
در نگرش چهارم علوم اخالقى به دو بخش اساسى حسنات و رذايل تقسيم مىشوند .حسنات ،متكفل صعود و
رذايل ،عامل سقوط انسان مىباشند.
اخالق عملى در اين مجموعه به دو بخش اخالق طبيعى و فطرى و نيز اخالق اكتسابى تقسيم مىگردد.
پايه هاى اخالق
در وجود بشر عالوه بر قوه تفكر و تعقل ،غرائز و تمايالت گوناگونى خلق شده است ،و طبيعتاً به خاطر اختالف
جهت آنها ،نزاع برترى جوئى حتمى خواهد بود.
عقل و خرد ميل دارد انسان را به سوى كمال سوق دهد ،و غرايز ،خوى حيوانى را ترويج مىدهند .در اين گير و
دار ،عقل محتاج نيرويى است كه بتواند انسان را به سوى هدف غايى سوق دهد ،و از كجروى يا سقوط باز دارد.
متكفل اين امر ،اخالق عملى است.
در اينكه ارزشهاى اخالقى فطرى هستند ،و خداوند متعال انسان را صاحب محسنات اخالقى و پوياى آن خلق
نموده ترديدى وجود ندارد .امّا صحبت اينجاست كه مبناى اخالق بايستى بر چه پايهاى استوار باشد تا اخالق فطرى
باقى ماند.
 - 1برخى بر اين عقيدهاند كه اخالق بر پايه علم و دانش ،چنين هدفى را دنبال مىكند ،انسان اگر بر قدرت علمى
خود بيفزايد ،علم راسخ وى موجب مىشود خوبىها و بدىها را از هم تميز دهد و راه صالح و مصلحت خود را در
هر زمينهاى بيابد.
اين نظريه ،به طور كلى ،نظريه خوبى است .علم و دانش مىتواند انسانرا آگاه و عالم به حسنات و قبائح نمايد و
طبيعى است تا علم و دانش نباشد ،شناخت حسنات و رذايل اخالقى ميسر نيست .ولى علم و دانش صِرفاً اخالق
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علمى را به دنبال دارد نه اخالق عملى را .و لذا دانش نمىتواند مانع انجام قبائح و باعث انجام حسنات گردد.
نمونههاى زيادى را در جامعه سراغ داشته و داريم كه با اينكه حسنات را به دقت مىشناسند ،امّا دورى مىگزينند ،و
رذايل را با علم به آنها انجام مىدهند.
همه دانشمندان علوم تجربى به وضوح وجود قدرت خداوند را در تمام پديدهها احساس مىكنند .اما بسيارى از آنها
ملحدند .يهود علم قطعى به رسالت نبى خاتمصلى اهلل عليه وآله داشت ولى چون منفعت مادى خود را در خطر ديد،
مادىگرايى در كنار حسادت مانع پذيرش حق از سوى وى شد.
بسيارند دانشمندانى كه از مضرات الكل ،مواد افيونى ،شهوترانى جنسى و همجنسگرايى سخن فراوان گفتهاند و
جاذبترين مقالهها را در كنفرانسها ارائه دادهاند ،ولى خود در خلوتها و جلوتها آن كار ديگر مىكنند.
كم نيستند دانشمندانى كه اختراع و اكتشاف داشتند ولى ثمره زحمت خود را هالكت جوامع قرار داده و موجبات
نابودى بشر را فراهم آوردهاند.
 - 2عدهاى ديگر از نظريهپردازان با مشاهده موارد نقض عديده در نظريه اوّل ،نگرشى ديگر يافتهاند .اينها معتقدند
كه اخالق بر پايه عقل مىتواند هدف غايى انسان يعنى تكامل او را تضمين كند.
اين نظريه هرچند از برخى اشكاالت نظر اول مصون است اما خود بى اشكال نيست ،زيرا عقل و خرد به تنهايى
قدرت مقابله در برابر موج شهوت و غضب و وسوسه شيطان را ندارد .هيجان شهوت و غلغله غضب وقتى بخروشد،
نفس اماره را به ستوه مىآورد و سرا پاى انسان را متزلزل ساخته و تا وادار به گناهش نكند فرو نمىنشيند .و در
همه اين حاالت عقل ،در پستويى مخفى شده است و قدرت ظهور نمىيابد .و البته گاهى به ندرت قبل و يا بعد از
گناه سر برمىآورد و مالمتى به اندازه قدرتش از خود صادر مىنمايد.
 - 2دستهاى ديگر بر اين عقيدهاند كه بايستى از كودكى چنان قبايح و حسنات را براى كودك طرح نمود و به وى
القاء كرد كه او عادت نمايد و حُسن حَسن و قبح قبيح براى او ملكه شود .چنين كودكى در سنين باال مرتكب گناه
نمىشود و از محسّنات دور نمىماند.
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اين نظريه صرفاً وجود ذهنى دارد و بس .در خارج هيچ مصداقى براى چنين تزى يافت نمىشود ،زيرا اوالً :كودك
قادر به درك همه قبايح نيست ،مثالً كودك بدى رشوه را درك نمىكند چون او هنوز در دو راهى آن گناه قرار
نگرفته است تا محتاج به دادن يا دريافت رشوه شود.
ثانياً :يک القاء كودكانه تنها در حد خود با ارزش است ،اين القاء ساده نمىتواند در برابر موج سركش شهوت و
غضب بايستد و سرخم نكند.
 - 4دسته ديگر ،اخالق بر پايه عرفان و شهود را پيشنهاد مىنمايند ،شهود آثار افعال نيک و بد ،عامل مهمى است
براى ترك بدىها و انجام خوبىها.
اگر انسان ،نهايت دروغ را كه خشم و سخط ربّ و دورى از رحمت او مىباشد به عيان ببيند ،هرگز مرتكب آن
نمىشود ،و اگر رضايت خداوند از انفاق به مستمند و قرب به رحمت او را مشاهده كند ،هرگز از آن جدا نخواهد
شد.
طبيعى است اين نظريه كاملى است ولى در عين تكميل بودن ،و رساندن انسان به غايت مطلوب ،قابل تعليم و تعلّم
نيست .اين نظريه راهى بس طوالنى را پيش روى انسان قرار مىدهد و طبعاً همه خاليق قادر به پيمودن اين راه
دراز و تحمل سختىهاى آن براى وصال به نتايج بزرگش نيستند .به بيان ديگر ،اين طريقه به عنوان شيوهاى فراگير
در جامعه نمىتواند نقشى داشته باشد ،عالوه اينكه شهود منوط به طى مقدماتى است و عمده سخن ما پيرامون
تحصيل همان مقدمات مىباشد .مضافاً اينكه مدعيان دروغين اين سير بسيارند ،خيل وسيعى از اينان طبلهاى
توخالى بيش نيستند و خود را به آن وادى زده تا ممرّى براى ارتزاق يافته و مقامى براى خود جعل كنند و بىترديد
از انواع معاصى در خفيّات خوددارى نمىكنند .چه اينكه سالكان اين نظريه ،دهانى دوخته دارند و حاضر به برمال
ساختن نتايج كار خود نيستند.
آنكه را اسرار حق آموختند
مُهر كردند و دهانش دوختند
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 - 9نظريه پنجم ،تز اخالق بر پايه مذهب را طرح مىكند .بنابراين نظريه ،بايستى اعتقادات مذهبى در انسان قوى
شود تا ارتباط با مبدء هستى بخش تقويت يابد ،چشم واقع بين ،حقايق را نظاره كند ،سپس براى رسيدن به آن هدف
از نيروى عقل و تدبير و تربيت بهره گيرد.
مطابق اين نظريه ،نيروى باالبرنده همان اعتقادات مذهبى است كه هر چه قوىتر و راسختر باشد ،سرعت بيشترى به
انسان اعطا مىكند .در ميان مكاتيب الهى ،دين اسالم بر اهميّت مسائل اخالقى تاكيد بيشترى دارد ،اين دين با بيان
تشويقها و تنذيرها ،ثواب برجسته متخلّقين به اخالقاهلل را بيان مىدارد و عقاب در راهماندگان و واپسگرايان و
متخلّفين را مطرح نموده و بدينسان در تمام آنات و لحظات حيات ،انسان را با بيمها و نويدها از غفلت و ركود باز
مىدارد.
رسول خداصلى اهلل عليه وآله علّت بعثت خود را تتميم مكارم اخالقى مىداند.
بُعِثْتُ لِاُتِمَّ مَكارِمَ الْاَخْالقِ.

1

براى تتميم مكارم اخالقى برانگيخته شدهام .
و قرآن كريم او را كاملترين مجموعه اخالقى معرفى نموده است.
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَاللَّهَ كَثيراً .احزاب.21/
همانا رسول خدا براى شما سرمشق نيكويى است ،براى آنان كه به رحمت خدا و روز قيامت اميد دارند و خدا را
بسيار ياد مىنمايند.
و از سوى ديگر در ميان علوم اسالمى ،اخالق عملى به عنوان الزمترين علم دانسته شده است.
قال الكاظمعليه السالم :اَلْزَمُ الْعِلْمِ لَکَ ما دَلَّکَ عَلى صَالحِ قَلْبِکَ.

2

الزمترين علم براى تو ،علمى است كه تو را به سوى اصالح روح و روانت ببرد .

 1سفينةالبحار ،ج  ،1ص .413
 2بحاراألنوار ،ج  ،1ص .223
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زيرا كه شرافت هر علمى به موضوع آن ارتباط دارد و موضوع علم اخالق ،روان و نفس انسانى است و چيزى
عظيمتر از او براى انسان وجود ندارد ،بلكه انسانيت انسان به همان است.
هدف اخالق
هدف علم اخالق آن است كه سه قوه عقل ،غضب و شهوت از قواى روح را در حد تعادل نگه داشته و از افراط و
تفريط بازشان دارد .و به عبارت ديگر هدف علم اخالق ،ايجاد ملكه عدالت در قواى نفس است.
عدالت ،شقوق مختلفى دارد؛ برترين و باالترين و حد اعالى عدالت مربوط به ذات اقدس الهى مىباشد كه صالح و
فساد خلق را تشخيص مىدهد و هر آنچه مصلحت بداند جعل نموده و آنچه كه مصلحت نداند دفع مىگرداند.
حد وسطاى عدالت ،مخصوص بندگان برگزيده خداوند يعنى پيامبران الهى و در پى آنها اوصياء آنان مىباشد و
پايينترين درجه عدالت ،عدالت عموم مردم نسبت به ديگران و نسبت به خود است ،كه البته باالترين حد اين قسم از
عدالت ،ايجاد ملكه عدالت است و همان غايت و هدف علم اخالق مىباشد .بنابراين بيان ،قلّه اخالق حسنه عدالت و
انتها و پايينترين مرحله تمام رذائل ،ظلمت محض مىباشد و لذا ظلم و عدل هميشه در مقابل يكديگرند.
وصف عدالت در چهار چيز تجلى مىيابد و تمام حسنات اخالقى تحت اين چهار واقع مىشود و آنها عبارتند از:
 - 1حكمت كه تعلّم ،تعقّل ،تذكّر ،تحفّظ و ذكا ،زير مجموعه آن را تشكيل مىدهند.
 - 2شجاعت كه حلم ،شهامت ،تواضع ،حميّت ،رقّت و نفس مطمئن ،در تحت آن واقع شدهاند.
 - 2عفت كه حياء ،صبر ،قناعت ،وقار و حريّت را در ذيل خود جاى داده است.
 - 4سخا كه ايثار ،عفو ،مروّت ،طلب اوصاف حسنه و مواساة را به عنوان شقوق فرعى به همراه دارد.
البته رذايل اخالقى در اضداد عدالت متجلى است و لذا از بيان تقسيم مجددى براى آن خوددارى مىكنيم.
قدرت اخالق
علم اخالق مىتواند دگرگونىهاى عظيمى در فرد و به تبع آن ،در جامعه ايجاد كند؛ مىتواند فاحشه هرزهاى چون
شعوانه بصريه را آدم نمايد .مىتواند راهزن شرورى چون فضيل عياض را عالم و زاهد و عابد كند ،مىتواند نصوح
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را مَثَل تائب واقعى كرده و او را قابل مدح در قرآن گرداند ،مىتواند فاحشه زمانه پيامبر يهود را در سلک اولياء
خداوند قرار دهد.
اما آيا مىتواند طبيعت انسانى و ذات انسانى را دگرگون نمايد؟
همان طورى كه مثالهاى باال و دهها مثال ديگر از آن جمله را به خاطر داريم كه از پرتگاه شقاوت قد كشيده و به
سعادت عظمى رسيدهاند ،مثالهاى زيادى نيز وجود دارد كه با وجود همه شرايط ظاهرى بازگشت ،ذرهاى از
شقاوت آنها كاسته نگشت ،ابوجهل و ابولهب هرگز ايمان نياوردند ،ابوسفيان در زمان نصب عثمان به خالفت گفت:
نه بهشتى است و نه جهنمى ،هدف ما حكومت بود و اكنون اى آلاميه آن را مانند توپ به هم پاس دهيد.
وجه جمع اين موارد به چيست؟ چرا مصلحى فاسد و فاسدى مصلح مىشود؟ چرا حرّ باز مىگردد ،عمر سعد و
يزيد نه و...؟
بنابر آنچه از آيات و اخبار و احاديث آلالبيتعليهم السالم به دست مىآوريم ،طبيعت فاسده و ذات فاسده هيچگاه
اصالح نمىشود و به اصطالح ذات انسانى هيچگاه دگرگون نمىگردد و اساساً تغيير ذات محال بوده چرا كه موجب
انقالب ذات است .به بيان سادهتر ،تخم مرغ اگر پوسته آن خونى باشد قابل طهارت است اما اگر اساس آن گنديده
شود ،ديگر عالجى ندارد و او ديگر جوجه نمىشود ،زيرا استعداد آن را ندارد.
در جوهره حرّ بن يزيد رياحى جوهره سعادت و بازگشت وجود داشته است ولى در جوهره عمر سعد ،شقاوت
نهفته شده و آن ذات شقى اصالح نمىشود .البته ناگفته نماند كه انسان با افعال خود و يا بر اثر وراثت و ژنتيک،
چنين سعادت و شقاوتى را ايجاد كرده است و بر دل خود موجبات مهر خوردن را فراهم نموده است و لذا بر خالف
عقيده جبرى مسلکها كه مىگويند انسان بىتقصير است بايستى گفت عامل پيدايش شقاوت و سعادت انسان و
نسلهاى آتى وى ،خود اوست.
اكنون به اين آيات و احاديث بنگريد.
قرآن كريم خطاب به پيامبر اسالمصلى اهلل عليه وآله مىفرمايد:
اِنَّکَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ اِذا وَلَّوا مُدْ بِرينَ × وَ ما اَنْتَ بِهادِى العُمْىِ عَنْ ضَاللَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلّا مَنْ
يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .نمل 23/و .21
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تو هرگز نمىتوانى سخنت را به گوش مردگان برسانى و نمىتوانى كران را هنگامى كه روى بر مىگردانند و پشت
مىكنند فراخوانى ،و نيز نمىتوانى كوران را از گمراهيشان برهانى ،تو فقط مىتوانى سخنت را به گوش كسانى
برسانى كه آماده پذيرش ايمان به آيات ما هستند و در برابر حق تسليم مىباشند.
قال رسول اهللصلى اهلل عليه وآله :اَلْاِنْسانُ مَعادِنٌ كَمَعادِنِ الذَّهَبِ و الفِضَّةِ.

1

انسانها معادنى چون معدنهاى طال و نقره هستند .
از اين روايت استفاده مىشود ،همان طورى كه معدن دگرگون نمىشود و معدن طال تبديل به نقره نمىگردد ،ذات
انسانى نيز قابل تغيير نيست و البته اين ذات چون معدن در دل زمين ،مخفى است و براى هر كسى به سهولت آشكار
نمىشود.
به اين روايت نيز از آن حضرت توجه كنيد:
اِذا سَمِعْتُمْ اَنَّ جَبَالً زالَ عَنْ مَكانِهِ فَصَدِّ قُوهُ وَ اِذا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زالَ عَنْ خُلْقِهِ فَال تُصَدِّ قُوهُ فَاِنَّهُ سَيَعُودُ اِلى ما جُبِلَ
عَلَيْهِ.
اگر شنيديد كوهى از جاى خود حركت كرده آن را تصديق كنيد ولى اگر شنيديد كسى از خُلقش بازگشته ،آن را
تصديق ننماييد چون او به زودى به سوى خلقت جبلى و فطرى خود برمىگردد .
امام صادقعليه السالم در همين باره مىفرمايد:
اِزالَةُ الْجِبالِ اَهْوَنُ مِنْ اِزالَةِ الْقَلْبِ عَنْ مَوْضِعِهِ.

2

حركت كوه از محل خود آسانتر است از ميل قلب از جايگاه خودش (از حالت خودش.
طبق اين دو روايت نيز ،اخالق جبلّى و فطرى انسان قابل دگرگونى نيست .و البته روايت ذيل نيز به همين معنا
توجه دارد .مطابق اين حديث طبيعت فاسد با فساد مأنوس است و استعداد و لياقت جذب حكمت را ندارد.

 1جامع السعادات ،ج  ،1ص .24
 2بحاراألنوار ،ج  ،32ص .243
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قال امام الهادىعليه السالم :اَلْحِكْمَةُ التُنْجَعُ فِى الطِّباعِ الْفاسِدَةِ.

1

حكمت در طبيعت فاسده نفعى نمىرساند .
مقدمات مخلّق شدن
در پايان اين بحث ،چند نكته كه در متخلّق شدن به اخالق الهى مؤثرند بيان مىداريم و از خداوند تبارك و تعالى
توفيق راهيابى به خُلقى كه او براى خَلقش مىپسندد خواستاريم.
 - 1تفكر
مرحله اول پرهيز از رذائل ،تفكر است .تفكر مفاسد گناه ،آثار وضعى و يا تكليفى آن ،تاثير گناه در دور شدن از
مبدأ فيض ،عامل مهمى براى منع از صدور گناه مىباشد .تفكر در عظمت كسى كه گناه در محضر او انجام مىگيرد،
عظمت خداوندى كه خالق جهان و انسان است و انسان را در افعالش آزاد خلق نموده تا به ميل خود راه ثواب يا
خطا را بپيمايد ،نيز مىتواند به مقتضاى رعايت شرايط و معدات ارتباط عبد و معبود ،آدمى را از آلودگى به گناه دور
كند.
 - 2شناخت امراض
قبل از درمان بايد درد را شناخت تا بتوان با آن مقابله نمود در امراض جسمى براى تشخيص مرض ،انسان به دو
گونه عمل مىكند ،گاهى قبل از مرض متوجه استعداد بدن براى مرض مىشود ولى گاهى بعد از بيمار شدن و
سرايت بيمارى به اعضاى مختلف ،از آن آگاه مىگردد .مراجعه به طبيب در هر دو صورت مفيد است اما شخص اول
راه آسانترى را براى درمان خود مىپيمايد.
امراض روحى نيز به همان دو صورت معالجه مىشوند ،ولى مهم در اينجا شناخت مرض است ،چيزى كه در
امراض جسمى چه بسا از اهميت كمترى برخوردار باشد ،و غالب امراض جسمانى به سادگى قابل شناخت
مىباشند .زيرا در آنجا طبيب غالباً مرض و يا آثار آن را به چشم ظاهر مىبيند .اما در امراض روانى ،رؤيت مرض
براى همه و هر چشمى امكانپذير نيست ،لذا تشخيص مرض بسى دشوار است ،و تا مرض مشخص نشود ،درمان

 1همان ،ص .233
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هم يافت نمىشود .عالوه اينكه بيمارى جسمانى چون عضوى را از كار مىاندازد و يا ايجاد درد و ناراحتى مىكند،
وجود آن غير قابل انكار است ،اما كم نيستند كسانى كه بيمارى حتمى روحانى خود را انكار مىكنند و يا حتى نشانه
صحت مىپندارند .و چه بسا انسان ،بزرگترين قبايح را مرتكب مىشود ولى با توجيهات آن را حسنه مىداند.
بنابراين قدم دوم در اين راه ،تقبل مرض و پذيرش آن است.
سومين نكته در بيمارى روحانى ،شناخت منشأ بيمارى است .گاهى منشا بيمارى وراثت است ،برخى بيمارىها
ريشه ژنتيكى دارند ،جدا شدن انسان از اين نوع بيمارى كار دشوارى بوده و دفع چنين بيمارى و مرضى به مؤونهاى
بيشتر نياز دارد .گاهى نيز منشأ بيمارى محيط است ،روح لطيف انسانى از محيط اثر مىپذيرد و موثرات بد ،در روح
ايجاد بيمارى مىنمايند .و برخى ديگر از امراض ،از بيمارىهاى ديگر منشعب مىشوند به عنوان مثال ،حسادت
شخص نسبت به ديگرى از خود بزرگبينى او منشأ شده است .اگر آن بيمارى ريشهاى درمان گردد ،امراض روبنائى
خود به خود مرتفع مىگردند.
به هر حال براى شناخت امراض بايد:
 - 1مرض را شناخت تا قابل پيشگيرى باشد و اگر با روح و روان آميخته شده است ،راه معالجهاش معين گردد.
 - 2مرض را به عنوان بيمارى روانى پذيرفت و نبايست با توجيهات واهى خود را سالم جلوه داد.
 - 2بايستى منشأ اصلى بيمارى اعم از وراثت ،محيط و يا عوامل ديگر كشف شود.
 - 4تجارب ديگران
استفاده از تجارب ديگران نقش حساسى در زندگى آتيه انسان دارد ،چرا كه انسان بيشتر از يک عمر ندارد ،و اگر
بخواهد در اين عمر تجربه تحصيل كند ،وقت به كارگيرى آنها را نخواهد داشت و عمرى ديگر به وى اعطا نمىشود،
پس چه بهتر است در اين عمر واحد ،از تجارب ديگران بهره برد و همانها را بكار گرفت كه در اين صورت انسان
در واقع دو عمر نموده است .كسى كه وقايع تاريخى گذشته را مىخواند و مىشنود و از آن مطلبى ياد مىگيرد و به
كار مىبندد ،در واقع عمر همان افراد مورد خطاب اوليه را دارد.
به هر حال ،اين مطلب بايستى به عنوان اصل اساسى زندگى تلقى شود كه نبايست براى ديگران عبرت گشت و
موجب تجربه ديگران شد .بلكه بايستى از تجارب ديگران و گذشتگان سود جست و آن را به كار بست.
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 - 4همنشين خوب
دوست شايسته ،همنشين خوب و همسر اليق مىتوانند تاثير عميقى در اخالق انسان ايجاد كنند .دوستى كه
عيبهاى انسان را مخفى مىكند و به او نمىگويد ،دوستى كه تنها عيوب را مىشمرد و حسنات انسان را نمىبيند،
دوستى كه اصوالً كارى به اخالق و معاشرت ندارد و عامل دوستى ارتباط محدود ديگرى بوده است؛ اين سه،
دوست اليق نيستند .دوست آن است كه ضمن رعايت احترام و آداب دوستى ،عيوب دوست خود را بيان دارد و در
جهت رفع آنها حركت كند.
سرشت انسان به صورتى است كه خوبىها و بدىهاى اطراف را به سرعت جذب مىنمايد ،به حدى كه مجالست در
انسانهاى كامل هم اثر مىگذارد ،لذا پرهيز از مجالست با كسانى كه به ظاهر اخالقى ناشايست دارند و يا ظاهرى
شايسته ولى سيرتى آلوده يافتهاند ،واجب اخالقى محسوب مىشود.
همسر نيز از اين دايره خارج نيست ،چه اينكه او مدتى بيشتر و لحظاتى حساستر با همسر خود به سر مىبرد و
ارتباطى قوىترى با او دارد به همين جهت ،تاثير و تاثر عميقتر مىگردد .يكى از راههاى متخلق شدن به اخالق
الهى ،گزيدن همسر شايسته است ،همسرى كه دست انسان را گرفته و باال برد .چه بسيارند جوانان پاك دامن و
عفيف و عفيفهاى كه بعد از ازدواج آلوده شدهاند ،دختران محجبهاى كه در خانواده شوهر به واسطه محيط فاسد
زندگى جديد ،ناز و كرشمه و قهقهه و نيز حضور با چهرهاى بزك كرده و بدنى نيمه عريان در كنار نامحرمان براى
وى عادى شده است.
 - 9حمل بر صحّت
آخرين نكتهاى كه اينجا عنوان مىشود پيرامون نحوه ارتباط انسان با اعمال و رفتار ديگران است .الزم است آن
كس كه در مسير هدايت قرار گرفته است ،نسبت به كردار بندگان خدا سوء ظن نيابد .يكى از آفتهاى مهم سير و
سلوك الى اهلل ،عجب و خودبزرگبينى و يا كبر و خود را بزرگتر بينى است .سلوك وقتى به اين آفت دچار شد،
سير قهقرايى مىپيمايد و به عقب برمىگردد.
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بايد متوجه بود همه خاليق بندگان خدايند و ارزش هر بندهاى به اندازه ارتباط او با خداست و اين ارتباط را احدى
جز همان بنده و خداى او نمىدانند و هيچگاه پردههاى انسانى تا به نهايت دريده نمىشود و رازهاى او تا به آخر
كشف نمىگردد و اين سنّت الهى و موهبت عظماى خدايى به بندگانش در دنياست.
عالج اين آفت در اين است كه اعمال بندگان ،حمل بر صحّت شود ،به طورى كه اگر فعل بندهاى دهها حمل فاسد و
يک حمل صحيح دارد ،بر همان حمل گردد.
ناگفته نماند كه انسان بايستى با افعال خود معاملهاى عكس نمايد و لغزشهاى خويش را بزرگ بشناسد .چنين
ايدهاى ،از عجب و غرور و كبر مىكاهد و در نهايت موجب نابودى آن مىشود.
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زن
در اين مبحث به حول و عنايت الهى به بررسى ديدگاه اسالم در مورد زن مىپردازيم و قبل از آن نگاهى اجمالى
به وضعيت زن در گذشته و حال مىافكنيم.
زن در گذشته
زن در حجاز
اعراب جاهليت ،دختران را از ترس اسيرى و فقر زنده به گور مىنمودند .قرآن كريم اين عمل زشت آنان را چنين
مذمت نموده است:
وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَ هُوَ كَظيمٌ × يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ اَمْ
يَدُسُّهُ فِى التُّرابِ اَالساءَ ما يَحْكُمُونَ .نحل 92/و .99
هرگاه يكى از آنها را به دختر بشارت دهند ،صورتش سياه مىشود و به شدت خشمگين مىگردد و به خاطر آن
بشارت بد از قبيله خود متوارى گشته و نمىداند آيا او را با ننگ و عار نگه دارد يا در خاك پنهانش نمايد چه حكم
بدى است.
روزى عربى نزد حضرت رسالتصلى اهلل عليه وآله آمد و عرض كرد :گناهى كردهام آيا توبه دارد؟ و آنگاه گناه
خود را چنين شرح داد :مسافرت بودم همسرم بچه زائيد ،وقتى از سفر برگشتم ،گفت :مرده است ،بعد از سه سال
روزى دخترى در خانه ديدم ،گفتم :از كيست؟ زنم گفت :دختر خودمان است ،همان است كه سه سال پيش در سفر
بودى زائيده بودم ،به امانت سپردم كه بزرگ شود ،شايد ببينى و از قتل آن درگذرى .من چيزى نگفتم .روزى او را با
خود به صحرا بردم چالهاى كندم دختر را در چاله انداختم وى شيرينزبانى مىكرد و من خاك مىريختم .مىگفت:
مگر چه كردهام؟ ولى من توجه نمىنمودم ،اكنون نمىدانم خدا مرا مىبخشد يا نه! رسول خدا به شدت متأثر شدند و
سيالب اشک از چشمانش جارى شد و فرمود :از من دور شو تا شومى تو مرا نگيرد.
زن در يونان
ازدواج در يونان اجبارى بود ،و زن حق ارث و طالق نداشت ،او به مثابه يک كاال مورد داد و ستد قرار مىگرفت.
زن را با گندم و حبوبات معاوضه مىنمودند ،و جزء به همين اندازه ارجى به او نمىنهادند.
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زن در روم
دختر از خود ارادهاى نداشت و پدر حق داشت او را بفروشد و يا قرض بدهد و حتى به كرايه بسپارد .خريد و
فروش دختران و به رهن سپردن آنان قبحى نداشت.
زن در استراليا
زن چون حيوان اهلى بود و در برخى نقاط هنگام قحطى از گوشت وى استفاده مىشد.
زن در هند
هندوها هنگام مردن مرد ،جسد زنش را مىسوزاندند ،كه البته اكنون نيز مطابق آئينشان مىبايست چنين كنند ولى
قوانين دولتى مانع آنها مىشود .وقتى شعله آتش ميّت بلند مىشد زن وظيفه داشت خود را به شعله آتش شوهر
اندازد و دراز بكشد تا بدن وى در كنار شوهرش خاكستر شود و البته اگر زنى توان چنين كارى نمىداشت،
مىبايست سر بتراشد و از آن منطقه بيرون رود.
زن در ايران
زن حق اظهار نظر نداشت و از ارثيه محروم بود .ازدواج وى باالجبار صورت مىپذيرفت .نكاح شغار و به اصطالح
زن به زن ،بدون قرار دادن مهر ،عادى بود .در قتلها وخونريزيها ،زن مرغوبترين كاال براى اهداء به اولياء مقتول بود.
آن زن در منزل جديد هيچ اعتبارى نداشت و چون به جاى خون آمده بود ،از هر نوع بدرفتارى در حقّ وى
خوددارى نمىكردند.
زن در جوامع كنونى غرب
هر چند به ظاهر ،جوامع غربى به زن به عنوان يک انسان مستقل مىنگرند ،و براى او استقالل رأى ،استقالل در
تفكر و ...قائلند اما همه اينها زير چتر مادى بودن وى قرار گرفته است.
بنابراين ديدگاه ،زن به واسطه وجود قوه ارضاء غرايز مرد در وى ،يک وسيلهاى است براى كاميابى و خوشگذرانى
و يا ابزارى است براى دستيابى به مطامع اقتصادى.
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به همين خاطر گروهى براى رسيدن به اهداف خود و سيطرهاى محدود يا نامحدود بر انسانها از زن بهره مىبرند و
در همين مسير و تنها به همين جهت براى وى احترامى شايان قائل هستند.
سياستمداران ،براى سيطره ملتها از زن استفاده مىكنند ،و با ارضاء ميل جنسى مخالفين خود ،به اهداف از قبل
معين شده نزديکتر مىشوند.
هيچگاه فراموش نمىشود اسپانيا كه قرنها تحت حكومت اسالمى بود و مسيحيت با انواع حربههاى نظامى و
جنگهاى پى در پى قادر به تسخير آن نگرديد ،به يكباره زنان اروپايى را وارد كشور اسالمى اسپانيا نمودند و
شيوع فساد و فحشاى جنسى با دختركان بزك كرده اروپايى موجب هدم اسالم در آن منطقه گرديد و اكنون اسپانيا،
با وجود آثار گسترده اسالمى باقيمانده از آن اعصار كشورى اسالمى شمرده نمىشود.
بازرگانان و تاجران براى فروش كاالهاى خود از زن بهره مىبرند ،صداى زيباى آنها در تبليغ كاالها ،چهره آراسته
و بدن عريان زن در كنار اجناس و يا به عنوان خدمه فروش و يا حداقل عكس وى بر كاال موجب جلب مشترى
مىشود.
ساخت ترانهها و فيلمها ،نيز شيوهاى ديگر از بهرهبرى از زن در تمدن غرب است .كابارهها ،دانسها و ...ميلياردها
ثروت را در يک شب نصيب ثروتاندوزان مىنمايند ،دولتها نيز براى كلوپها و خانههاى فساد و فحشا ،جواز كسب
صادر مىكنند و مراكز ادارى هم عوارض و ماليات خاصى بر آنها وضع مىنمايند.
زن نزد يهود و مسيحيت
در كتابهاى يهود و مسيحيت تعابير خشنى در مورد زن به كار رفته است كه متأسفانه برخى عبارات آنها قابل
توجيه نيست.
كتاب «القرآن و القصة الحديثه» به گوشههايى از نظرات و عقايد پيروان امروزى اين دو دين ،در مورد زن پرداخته
است ،كه به دو نمونه از آنها اشاره مىشود.
» المحامى» نويسنده اين كتاب بخشى از «سِفر ايوب» از كتاب تورات را چنين نقل مىكند:
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المرئة اشد مرارة من الموت ،و ال ينجو من شرّها الّا الرجل الذى يحبّه اللَّه ،و كل الف رجل ينجو رجل واحد و لكن
ال توجد امرئة طيبة على وجه اال طالق.
تلخى زن ،از مرگ بدتر است و هيچ مردى جز آن كس كه خداوند وى را دوست داشته باشد ،از شرّ وى خالص
نمىگردد ،و از هر هزار مرد ،يک مرد نجات نمىيابد ،و يک زن شايسته در تمام گيتى يافت نمىشود.
و نيز به نقل از «قديس ترتوليان» از علماء مسيحيت آورده است:
المرئة هى مدخل الشيطان الى قلب الرجل و نفسه و هى تخالف دائماً تعاليم اهلل و تغرى الرجل على الخروج عن
دينه.

1

زن راه عبور و ورود شيطان است ،او قلب و نفس مرد است و دائماً با تعاليم الهى به مخالفت بر مىخيزد ،و مرد را
وادار مىكند كه از دين خود دست بردارد .
زن از ديدگاه اسالم
زن از ديدگاه اسالم چون مرد موجودى دو بعدى است ،و در كنار بعد جسمانى وى ،و مهمتر از آن بعد روحانى او
قرار گرفته است و همانگونه كه مرد براى ترويج بعد روانى خود بايد انديشه كند و آن را به كار بندد ،زن نيز همان
طور بايستى در مسير وارستگى روان خود تالش نمايد.
اكنون و به عنوان مقدمه بحث ،به دو نمونه از ديدگاه مساوى اسالم به مرد و زن توجه كنيد.
زن همانند مرد مورد خطاب خدا قرار گرفته و به مخاطب شدن وحى الهى مزيّن شده است.
وَ اِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفيکِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفيکِ عَلى نِساءِ الْعالَمينَ × يا مَرْيَمُ اقْنُتى لِرَبِّکِ وَ
اسْجُدى وَ ارْكَعى مَعَ الرَّاكِعينَ .آل عمران 42/و .42
هنگامى كه فرشتگان گفتند :اى مريم خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان برترى داده است ،اى مريم به
شكرانه اين نعمت براى پروردگارت خضوع و سجده نما و با ركوعكنندگان ركوع كن.
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وَ اَوْحَيْنا اِلى اُمَّ مُوسى اَنْ اَرْضِعيهِ فِاِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقيهِ فِى الْيَمِّ وَ ال تَخافى وَ ال تَحْزَنى اِنَّا رادُّوهُ اِلَيْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلينَ .قصص.3/
ما به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير ده و هنگامى كه بر او ترسيدى وى را در دريا افكن و نترس و غمگين
نباش كه ما او را به تو باز مىگردانيم و او را از رسوالن قرار مىدهيم.
زن نيز چون مرد موظف به انجام عبادات و واجبات است.
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.
نحل.93/
هر كس كار شايسته انجام دهد ،خواه مرد باشد يا زن ،در حالى كه مؤمن است او را به زندگى پاكى زنده مىداريم و
پاداش آنها را به بهترين اعمالشان خواهيم داد.
وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَ كُالمِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ.
بقره.29/
و گفتيم اى آدم تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از نعمتهاى آن بخوريد ،ولى نزديک اين درخت نشويد كه
از ستمكاران خواهيد بود.
احترام زن در قرآن
زن محور سكون و آرامش است ،چنانچه در آيه ذيل صريحاً بدان اشاره شده است.
هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ اِلَيْها ....اعراف.129/
اوست خدايى كه شما را از يک فرد آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در كنار او بياسايد.
همين مضمون در سوره روم ،آيه  21نيز آمده است.
نهايت اينكه در قرآن« ،انسان» مطرح است ،نه زن و نه مرد .در سوره الرحمن كه عروس قرآن شمرده مىشود،
چنين آمده است:
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الرَّحْمنُ × عَلَّمَ الْقُرآنَ × خَلَقَ الْاِنْسانَ × عَلَّمَهُ الْبَيانَ .الرحمن 1/تا .4
خداوند رحمن قرآن را تعليم نمود ،انسان را آفريد و به او بيان آموخت.
خداوند معلم است و رحمانيت خود را تدريس مىكند و بنابر اينكه هر معلمى رشته خود را تدريس مىكند،
سرلوحه صفات خداوند ،رحمانيت اوست .او انسان را خلق نموده ،مخلوق در اين آيه ،نه زن است و نه مرد ،بلكه
انسان است .خداوند به او يعنى انسان ،بيان آموخته است .محور و معيار اساسى در همه جا انسان است نه چيز
ديگر.
از سوى ديگر ،انسان داراى دو حيث است ،حيث جسمانى و حيث روحانى .بىترديد انسانيت انسان به روان اوست
و روان همه انسانها يكى است و مذكر و مؤنث ندارد ،تذكير و تأنيث از عوارض جسم است و روح مجرد كه اندام
ندارد مذكر و مؤنث هم ندارد.
احترام زن در روايات
در اخبار و احاديث ،پيرامون شيوه صحيح معاشرت با زنان دستوراتى مهم وارد شده است كه نمونههايى از آنها را
آوردهايم.
قال رسول اهللصلى اهلل عليه وآله :اَخْبَرَنى اَخى جَبْرائيلُ وَ لَمْ يَزَلْ يُوصينى بالنِّساءِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنْ ال يَحِلَّ لِزَوْجِها اَنْ
يَقُولَ لَها اُفٍّ.

1

برادرم جبرائيل به من خبر داد و چنان در مورد زنان ،مرا سفارش كرد كه گمان كردم بر شوهرش جايز نيست به
وى اف بگويد.
و ايضاً عنهصلى اهلل عليه وآله :خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَ اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلى.

2

بهترين شما بهترين شما براى زنانشان است و من نسبت به شما بهترين براى همسرانم هستم .
قال علىعليه السالم :وَ اِنَّهُنَّ اَمانَةُ اللَّهِ عِنْدَكُمْ فَال تُضارُّوهُنَّ وَ ال تَعْضِلُوهُنَّ.
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1

زنان امانت خداوند نزد شما هستند ،پس آنها را آزار نرسانيد و بر آنها سختگيرى نكنيد .
شبهات
همانطوريكه ديديم ،اسالم براى زن ،ارزشى واال قائل بوده و قداستى مضاعف به وى بخشيده است .اما با اين وصف
دستوراتى كه وجهه عملى در جزئيات شريعت داشته و در اين اوامر براى زن نقش دوم در نظر گرفتهاند ،موجب
ايجاد شبهاتى شده است .در اين قسمت از مبحث ،شبهات مطرح شده در جامعه را در همين مورد ،براى تنوير اذهان
بيان نموده و جواب خواهيم گفت.
در برخى از آيات و روايات به مواردى برمىخوريم كه شايد ظاهر آنها را نگرشى منفى به جنس مؤنث ببينيم،
جواز زدن زن به وسيله همسر ،لزوم غيرت و ستايش آن براى مردان ،ممنوعيت خروج زن از منزل ،نهى از مشورت
با او ،ترك اطاعت و لزوم مخالفت وى ،نقصان عقل و ضلع معوج و نيز قلّت زنان شايسته ،فهرستى از عناوين اخبار
و احاديث در اين زمينه است كه اينک به نمونهاى از آنها اشاره مىشود.
الف :جواز زدن زن
در آيه شريفه ذيل آمده است:
اَلرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَاللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ
بِما حَفِظَاللَّهُ والالَّتى تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُروهُنَّ فِى الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا
اِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيّاً كَبيراً نساء. 24/
مردان سرپرست برزنانند به خاطر برتريهايى كه خداوند براى برخى بر برخى ديگر قرار داده است و به خاطر
تعهداتى كه در مورد پرداخت نفقه دارند ،زنهاى صالحه آنانند كه متواضع بوده و حقوقى كه خداوند براى
شوهرانشان قرار داده در غياب آنها حفظ مىكنند ،ولى آن دسته از زنان را كه از مخالفتشان بيم داريد ،پند دهيد و
اگر مؤثر نبود در بستر از آنها دورى كنيد و اگر آن هم مؤثر نبود آنان را تنبيه كنيد و اگر از شما تبعيت كردند زياده
روى ننماييد و بدانيد كه خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.
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ب :غيرت مردان
قال الصادقعليه السالم  :لَيْسَ الغَيْرَةُ اِلّا لِلرّجالِ ،فَاَمَّا النِّساءُ فَاِنَّما ذلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ ،وَالْغَيْرَةُ لِلرِّجالِ وَلِذلِکَ حَرَّمَ عَلَى
النِّساءِ اِلّا زَوْجَها وَاَحَلَّ لِلرَّجُلِ اَرْبْعاً فَاِنّاللَّهَ اَكْرَمَ مِنْ اَنْ يَبْتَليهِنَّ بِالْغَيْرَةِ وَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ مَعَها ثَالثاً.

1

غيرت تنها براى مردان جايز است ،غيرت زنان همان حسد است ،بر اين اساس براى زن احدى غير شوهرش روا
نيست ،ولى براى مردان تا چهار زن (با حصول شرايط)مشروع مىباشد .خداى متعال كريمتر از آنست كه زنان را به
غيرت بيازمايد و لذا سه زن ديگر را با وجود شرايط براى شوهرش حالل فرموده است.
ج :ممنوعيت خروج از منزل
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :اَىُّ اِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِها فَهِىَ تُلْعَنُ حَتّى تَرْجِعَ اِلى بَيْتِها مَتى ما
رَجَعَتْ.

2

هرزنى كه خود را زينت كند و خوشبو نمايد و از منزل خود خارج گردد ،تا وقتى كه بازمىگردد از درگاه رحمت
خداوند بدور است تا هرزمانى كه طول كشد.
د :نهى از مشورت
عن سليمان بن خالد قال :سمعت اباعبداللَّهعليه السالم يقول :اِيَّاكُمْ وَمُشاوَرَةَ النِّساءِ ،فَاِنَّ فيهِنَّ الضَّعْفُ وَالْوَهَنُ
وَالْعَجْزُ.

2

سليمان بن خالد مىگويد :از امام صادقعليه السالم شنيدم كه مىفرمود :از مشورت با زنان بپرهيز چرا كه رأى آنان
ضعيف و سست بوده و نظراتشان حكايت از عجز مىنمايد.
ه  :ترك اطاعت

 1وسايل الشيعه ،حديث . 29222
 2وسايل الشيعه ،حديث . 29232
 2وسايل الشيعه ،حديث . 29231
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قال علىعليه السالم  :ثَالثٌ مُهْلِكاتٌ :طاعَةُ النِّساءِ وَطاعَةُ الْغَضَبِ وَطاعَةُ الشَّهْوَةِ 1.سه چيز هالكت آورند ،اطاعت
زنان ،اطاعت خود در حال خشم اطاعت از شهوتها و خواستههاى خود.
و :نقصان عقل
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :ما رَأَيْتُ مِنْ ضَعيفاتِ الدِّينِ وَناقِصاتِ اْلْعُقُولِ اَسْلَبَ لِذى لُبٍّ مِنْكُنَّ 2.پيامبر
خداصلى اهلل عليه وآله وسلم خطاب به دستهاى از زنان فرمودند :من از شما كسى را كه دينش ضعيفتر و عقلش
ناقصتر باشد ،نديدهام.
ز :ضلع معوج
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :اِنَّما مَثَلُ الْمَرْئَةِ مِثْلُ ضِلْعِ الْمُعْوَجَّ اِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَاِنْ اَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ.

2

مثل زن چون دنده كجى است اگر او را رها كنى و به حال خود گذارى از آن بهره مىبرى ولى اگر بخواهى او را
راست كنى ،وى را مىشكنى.
ح :بازيچه دست ابليس
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :اَلِنِّساءُ حَبائِلُ الشَّيْطانِ ،ما لِلشَّيْطانِ سِالحٌ اَبْلَغُ فِى الصَّالِحينَ مِنَ النِّساءٍ؟
زنان ريسمانهاى شيطانند ،شيطان را اسلحهاى كارىتر از زنان در مورد بندگان صالح خدا نيست.
ط :قلّت زنان شايسته
قال الصادق  :اِنَّ النَّاجِىَ مِنَ الرِّجالِ قَليلٌ وَمِنَ النِّساءِ اَقَلُّ وَاَقَلٌّ.

 1مستدرك الوسايل ،حديث . 13392
 2وسايل الشيعه ،حديث . 24924
 2وسايل الشيعه ،حديث . 29242
 4مستدرك الوسايل ،حديث . 13231 13232
 9وسايل الشيعه ،حديث . .29292
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4

اهل نجات از مردان كم و از زنان بسيار كمترند.
ى :و...
قال علىعليه السالم  :اَلْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسَبَةِ.

1

زن كژدمى است كه گزش او شيرين است.
وقال رسول اللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :لَوْلَا النِّساءُ لَعَبَداللَّهُ حَقّاً حَقّاً.

2

اگر زنان نبودند بىترديد همه خاليق ،خدا را عبادت مىكردند.
قال علىعليه السالم  :اِنَّ النِّساءَ ال عَهْدَ لَهُنَّ وَال رَوِّيَةَ وَال يُبْعُدَنَّ مِنَ الْاَخْالقِ الدَّنِيَّةِ ،صالِحَتُهُنَّ طالِحَةٌ وَطالِحَتُّهُنَّ
فاجَرةٌ ،اِلّا الْمَعْصُوماتِ فَاِنَّهُنَّ مَفْقُوداتٌ ،اِنْ وَكَلَتْ اِلَيْهِنَّ مِنْ اَمْرٍ ضاعَ وَاِنِ اسْتَوْدَعْتَهُنَّ مِنْ اَمْرٍ ذاعَ ،فَكُنْ مِنْهُنَّ كَالْمُجْتازِ
وَاحْفَظْ نَفْسَکَ بِالْاِحْتِرازِ ،فَاِنَّهُنَّ الْيَوْمَ لَکَ وَغَداً عَلَيْکَ.

2

حضرت اميرعليه السالم فرموده است :زنان نه پيمانى دارند و نه تدبّر درامور ،آنها از اخالق ناپسند بدور نيستند
صالحان آنها ناشايست و طالحان آنها اهل فجور هستند .مگر زنان به دور از گناه كه آنان اندكند .اگر تو كارى را به
آنها بسپارى تباهش مىكنند و چون چيزى نزد آنها به وديعت بگذارى از بينش ببرند ،تو از آنها بگذر و نفس
خويش را از آنها دور كن كه آنها امروز براى تو و فردا عليه تو هستند.
نمونههايى از احاديثى كه به ظاهر مقام زن را مورد نكوهش قرار داده بودند مالحظه نموديد و شبهه عدم توجه
اسالم به جنس زن را كامالً واضح و آشكار متوجه شديد .اكنون به بيان پاسخ مناسب آن مىپردازيم.
پاسخ شبهه
قبل از ورود به بحث ذكر دو مقدّمه ضرورى به نظر مىرسد:

 1مستدرك الوسايل ،حديث . .13239
 2وسايل الشيعه ،حديث . .24932
 2مستدرك الوسايل ،حديث . .13324
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مقدمه اوّل :مسئله زن و مرد و تساوى حقوق آنها در همواره تاريخ از معماهاى غامض بشريت بوده است،
انديشمندانى كه وارد اين مقوله شدهاند از تأثير محيط و اجتماعى خود و نيز حوادث و وقايع اتّفاقيه ،بىبهره نماندهاند
و نظريههاى خود را بىارتباط با آنها مطرح نكردهاند.
بهعنوان مثال «اگوست كنت» كه فيلسوفى عينىگرا و به دور از احساس بود ،در پى ديدارش با خانم
«كلوتلددووو» و عشق به او فلسفهاى برمبناى احساسات در انسانشناسى بنا مىنهد ،از سوى ديگر «شوپنهور» كه
از ناسازگارى مادر و پدرش رنج مىبرد و تدريجاً از مادرش فاصله مىگيرد و در پى نزاعى از او جدا مىشود
فلسفهاى برمبناى بدبينى نسبت به جنس زن پديد مىآورد و در مورد زن مىگويد :به جاى نامگذارى زن به جنس
لطيف بهتر آن است كه آن را جنسى بدون هيچ ذوق هنرى بناميم ،زن توانايى ارزيابى هنرها را ندارد و تنها ادعاى
رياكارانه مىكند .زن فقط براى حفظ نوع خلق شده و تنها به همان عالقه دارد ،تنها هدف او تسلط برمرد و تحكّم
براوست و او همه چيز را وسيله پيكار با مرد مىانگارد ،عالقه زن به هرچيزى تنها در راستاى هدف او قرار گرفته و
از ميل طبيعى او سرچشمه نمىگيرد .او اگر هنرى را دوست دارد نه به خاطر ميل طبيعى بلكه براى آن است كه به
آن جمال يابد و خود را به مرد نشان دهد و در برابر او بدرخشد اگر قانونى بخواهد اصل تساوى مرد و زن را اقامه
كند بايد اول عقلى به قدر عقل مردان به زنان هبه كند 1.مقدمه دوم :اينكه بىترديد هيچ آيينى به قدر اسالم و هيچ
مذهبى به قدر تشيّع از معارف غنى برگرفته از وسايط فيض الهى برخوردار نيست .كتب روايى شيعه مجموعههايى
گرانسنگ از معصومين گرامىعليهم السالم به ما منتقل نمودهاند و البته آنچه كه در كتابسوزىها و تاراجها از بين
رفته است بسيار بيش از سفره پرنعمت كنونى بوده است.
حوزههاى تدريس و تعليم ائمه اطهارعليهم السالم و خصوصاً از زمان باقَرينعليهما السالم به بعد همواره برقرار
بوده و مطابق ظلم و ستم حاكمان وقت و توسعه آنان شدت و ضعف مىيافته است .آنان شاگردان خود را از
جزئىترين مباحث فرعى و از ريشهاىترين ابحاث كلّى آگاه مىساختند و خود به اطراف مملكت اسالمى مبلّغ
مىفرستادند.
طبيعى است چنين عرض وسيعى در طول اعصار چه بسا مشكالتى را به دنبال داشته باشد كه از آن جملهاند:

 1ر ،ك :قصة الفلسفة الحديثه» نوشته احمد امين و زكى نجيب ،صفحه  292به بعد .
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 - 1ناهماهنگى در ميزان فهم و ادراك همه شاگردان ائمهعليهم السالم كه گاهى موجب مىشد برخى هدف اساسى
امام را از بيان مطلب تشخيص ندهند و خبر را برخالف مراد امام و چه بسا متضاد با وى نقل كنند.
 - 2معاندانى كه هميشه در فكر ضربه زدن به پيكره تشيّع بودهاند با جعل احاديث ساختگى و سلسله مجعول
حديث ،رواياتى نادرست را در جامعه پراكنده ساخته تا صحيح از سقيم براى دورماندگان از منبع و نسلهاى آينده
شفاف نشود.
براين اساس و نيز عوامل ديگرى كه ما در پى بيان آن در اين مختصر نيستيم موجب شده است معصومينعليهم
السالم انديشه كنند و راههايى براى شناخت احاديث صحيح و كشف مجعوالت بيان نمايند .اين طرق كه معمولًا
بخش عمدهاى از علم اصول و نيز كتابهاى رجال و مصطلح الحديث را به خود اختصاص داده است ،سالح دست
فقيهان و متتبّعان در علم حديث مىباشد.
اكنون با بيان اينكه چه بسا برخى احاديث مطرح شده در شبهه ضعيفالسند باشند و يا اساساً سندى نداشته باشند
ولى از آنجا كه كنكاش در اين زمينه ،بحثى كامالً فنّى است و توجّهى عميق به مبانى رجال مىطلبد و ورود در آن
از ظرفيّت اين مقوله و حوصله مخاطبين آن كه عامّه مؤمنين هستند خارج مىباشد ،علىهذا ،فرض برصحت
احاديث گذاشته و از همين جا بحث را پى مىگيرم.
اولين نكته كه مىبايست در پاسخ اين شبهه مطرح شود اين است كه :روايات معصومينعليهم السالم چون آيات
قرآن كريم حاوى اخبار محكمات و متشابهاتند در كتاب بيان روان صفحه  31تا  32مبانى محكم و متشابه و نيز
عوامل وجود محكم و متشابه را نگاشتهايم  .محكمات احاديث قابل اخذ بوده و متشابهات را بايد به محكمات رد
نمود و فهم آنها را با استمداد از محكمات جويا شد.
قال الرضاعليه السالم  :اِنَّ فِى اَخْبارِنا مُتَشابِهاً كَمُتَشابِهِ الْقُرْآنِ وَمُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشابِهاً اِلى مُحْكَمِها وَال
تَتَّبِعُوا مُتَشابِهَها دُونَ مُحْكَمِها فَتَضِلُّوا.

1

امام رضاعليه السالم مىفرمايد :روايات ما چون قرآن داراى متشابهات و محكمات هستند پس مىبايست
متشابهات آنها را به محكماتشان عرضه نمود و از متشابهات پيروى نكرد كه موجب گمراهى مىگردد .آنان كه از
 1بحاراألنوار ،ج  ،2ص . 129
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قلبهاى سالم برخوردارند محكمات را اخذ نموده و در پى فحص از معانى اصيل متشابهات برمىآيند ولى قلبهاى
مريض ظواهر متشابهات را نگريسته و آنرا مايه خردهگيرى براسالم مىيابند.
 » ...فَاَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةَ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ» آل عمران. 3/
آنها كه قلبهايشان منحرف است به دنبال متشابهات مىافتند تا فتنهانگيزى كرده و مردم را گمراه سازند و تفسير
نادرست براى آن بيابند.
براين اساس روايات و احاديث وارده در مذمّت زنان چون ساير روايات در همه ابواب اعتقادى ،عملى ،اخالقى،
داراى ناسخ و منسوخ ،عام و خاص ،مطلق و مقيّد ،مجمل و مبيّن و ...هستند و اخذ منسوخات ،عمومات ،مطلقات و
مجمالت بدون توجه به نواسخ و مقيدات و مبيّنات ،صحيح نيست .بهعنوان مثال نهى از مشورت زن ،همانطور كه
خواهد آمد به نهى از مشورت زنان بىتدبير اختصاص يافته است و يا فرمايش حضرت اميرعليه السالم در مورد
زنان در پى واقعه جمل ،نظر به عمل عايشه در تحريص و ترغيب بصريان به جنگ ،تشويق به پيمانشكنى و
بيعتشكنى كه در عرب مرسوم نبوده و قتل و خونريزى و عامل كشته شدن حدود سى هزار نفر در در اين واقعه
تلخ تاريخى دارد.
نكته دوم در پاسخ به شبهه توجه عميق اسالم به جنس مؤنث است ،هنگامى كه خداوند تنها دو انسان را آفريده
بود ،يكى از آن دو زن بود و آنگاه كه دستور اجراى فرامين رسيد ،زن نيز در كنار مرد مورد خطاب قرار گرفت.
» وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَكُال مِنْها رَغَدَاً حَيْثُ شِئْتُما وَال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ»
بقره. 29/
و گفتيم اى آدم تو و همسرت در بهشت سكونت كنيد و از نعمتهاى آن بخوريد ولى به اين درخت نزديک نشويد كه
از ستمكاران خواهيد بود.
مادر موسىعليه السالم چنان شأن و مرتبهاى يافته است كه مورد خطاب خداوند قرار مىگيرد و به او وحى الهى
مىرسد:
» وَاَوْحَيْنا اِلى اُمِّ مُوسى اَنْ اَرْضِعيهِ فَاذِا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ وَال تَخافى ال تَحْزَنى اِنَّا رادُّوهُ اِلَيْکَ وَجاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلينَ» قصص. 3/
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ما به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير ده و هنگامى كه براو ترسيدى او را در دريا افكن و نترس و غمگين
مباش كه ما او را به تو بازمىگردانيم و وى را از رسوالن قرار مىدهيم.
قرآن كريم مادر عيسىعليه السالم را چنين مورد اكرام قرار داده است:
» وَاِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفيکِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفيکِ عَلى نِساءِ الْعالَمين» آل عمران. 42/
هنگامى كه فرشتگان گفتند :اى مريم خداى تو را برگزيده و پاك ساخته و برتمام زنان برترى بخشيده است.
بنابراين زن در كنار مرد و دوشادوش او مورد امر و نهى قرار مىگيرد و قابليّت التفات و توجّه خداوند مىيابد.
سومين نكته شخصيت عظيمى است كه اسالم به زن بهعنوان همسر هبه فرموده است اين رتبه واال را در عناوين
ذيل پى مىگيريم:
الف :لزوم اكرام و احسان به همسر
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :اَخْبِرْنى اَخى جَبْرائيلُ وَلَمْ يَزَلْ يُوصينى بِالنِّساءِ حَتّى ظَنَنْتُ اَنْ ال يَحِلَّ
لِزَوْجِها اَنْ يَقُولَ لَها اُفٍّ.

1

برادرم جبرئيل مرا خبر آورده و همواره سفارش به زنان مىنمود به آن حد كه گمان كردم برشوهرش روا نيست كه
به او اف گويد.
و آن حضرت ،نيز فرموده است:
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسائِكُمْ وَبَناتِكُمْ.

2

برترين شما آنانند كه براى زنان و دخترانشان بهتر باشند.
در صدر اسالم شيوه رفتار رسول خدا با همسران خود و نيز دستورات آن حضرت به مؤمنين در اين باره چنان بود
كه براى زنان در محيط خانواده فضاى بازى ايجاد شده بود بهطورى كه از مردان خود نزد رسولخداصلى اهلل عليه
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وآله وسلم شكوه مىكردند ،اين فضاى جديد برعرب آن روز كه هنوز شدّت و حدّت و سختگيرى برزنان را
فراموش نكرده بود سنگين جلوه مىكرد بهطورى كه برخى از آنها نزد رسول خدا آمدند و از وضعيت جديد گاليه
كردند.
علىعليه السالم لزوم اكرام به زنان را در حديث شريف ذيل چنين آورده است:
اِنَّهُنَّ اَمانَةُاللَّهِ عِنْدَكُمْ فَال تُضارُّوهُنَّ وَال تَعْضُلُوهُنَّ.

1

زنان امانت خداوند نزد شمايند آنها را آزار نرسانيد و برآنها سخت نگيريد.
امام صادقعليه السالم نيز مىفرمايد:
رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اَحْسَنَ فِيها بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ.

2

خداى رحمت كند بندهاى كه بين او همسرش به خوشى بگذرد.
ب :ثواب زن در اطاعت همسر
در اخبار و احاديث ثوابهاى بىشمارى براى زنى كه ملتزم به انجام واجبات و دستورات الهى است بيان شده است
كه به چند نمونه آن اشاره مىكنيم:
رسول خداصلى اهلل عليه وآله وسلم مىفرمايد:
اَيُّما اِمْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَها سَبْعَةُ اَيَّامٍ اَغْلَقَاللَّهُ عَنْها سَبْعَةَ اَبْوابِ النَّارِ وَفَتَحَ لَها ثَمانِيَةَ اَبْوابِ الْجَنَّةِ تَدْخُلُ مِنْ اَيُّها
شاءَتْ.

2

هرزنى كه هفت روز به شوهرش خدمت نمايد خداوند هفت در جهنم را بر او بسته و هشت در بهشت را بر او باز
مىنمايد تا از هردرى كه خواست وارد شود.
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نيز مىفرمايد:
ما مِنْ اِمْرَئَةٍ تَسْقى زَوْجَها شِرْبَةً مِنْ ماءٍ اِلّا كانَ خَيْراً لَها مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ صِيامٌ نَهارِها وَقِيامٌ لَيْلِها وَيَبْنِىاللَّهُ لَها بِكُلِّ
شِرْبَةٍ تَسْقِى زَوْجَها مَدينَةً فِى الْجَنَّةِ وَغَفَرَلَها سِتّينَ خَطيئَةً.

1

زنى نيست كه جرعهاى آب به همسرش دهد مگر اينكه اين عمل از او برتر است از عبادت يک سال كه روزهايش
را به روزه و شبهايش را به نماز سپرى نموده باشد و نيز خداوند در مقابل هرجرعهاى كه به شوهرش نوشانيده است
شهرى در بهشت بپا مىكند و شصت خطاى او را مىبخشد.
از سوى ديگر وظايف زن در مقابل پروردگارش محدود بوده و خداوند به چند عمل او بسنده مىنمايد.
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :اِذا عَرَفَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّها وَآمَنَتْ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَعَرفَتْ فَضْلَ اَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّها وَصَلَّتْ
خَمْساً وَصامَتْ شَهْرَ رَمَضانَ وَاَحْصَنَتْ فَرْجَها وَاَطاعَت زَوْجَها دَخَلْت مِنَ اَىّ اَبْوابِ الْجَنَّةِ.

2

زمانى كه زن خداى خود را بشناسد و به پروردگارش و رسول او ايمان آورده و فضل اهل بيت پيامبرش را درك
كند ،نمازهاى پنجگانه را به جا آورده و روزه ماه رمضان را بگيرد و عفت خود را حفظ نمايد و شوهرش را اطاعت
كند از هردر بهشت كه بخواهد وارد بهشت مىشود.
چهارمين نكته قابل بيان در پاسخ به شبهه اين است كه معيار خوب و بد بودن انسانها در اسالم تقواست و انسانها
در غير اين ويژگى ،هيچ مزيّتى بريكديگر ندارند:
» يا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقيكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ» حجرات. 12/
اى مردم ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و تيرهها و قبايل قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ولى گرامىترين
شما نزد خداوند ،باتقواترين شماست ،خداوند دانا و آگاه به امور است.
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در شأن نزول اين آيه آمده است :بعد از فتح مكه بالل حبشى بربام كعبه رفت و اذان گفت ،صداى اللَّه اكبر او بلند
شد و طنين آن در همهجا پيچيد« .عتاب بن اسيد» گفت :خداى را شاكرم كه پدرم از دنيا رفته و چنين روزى را به
چشم نديد! «حارث بن هشام» نيز گفت :آيا رسولخداصلى اهلل عليه وآله وسلم غير اين كالغ سياه كسى را نيافت؟
همچنين گفته شده است اين آيه زمانى نازل شد كه يكى از اشراف عرب از دادن دخترش به برده عجمى آزاد
شدهاى استنكاف ورزيد .به هر حال نزول اين آيه بتهاى ساختگى عرب را درهم كوبيد و يگانه معيار ارزش اسالم را
معرفى ساخت .براين اساس زن و مرد هردو بنده خدا هستند و مكلّف برانجام واجبات و ترك محرمات و نيز ساير
اقسام تكاليفند ،هيچكدام برديگرى جز به تقوا برترى ندارد و هرگز خاليقى از مردان بىتقوا با زنان صالحه قابل
قياس نيست.
قالعليه السالم  :اَلْاِمْرَأَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صالِحٍ

1

از طرفى بهره هردو در انجام عمل نيكشان نيز تضمين شده است ،خداوند مىفرمايد ما عمل هيچيک را ضايع
نمىكنيم:
 »...اَنّى ال اُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِن ْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ »...آل عمران.199/
البته من عمل هيچكس از مرد و زن را بىمزد نمىگذارم ،برخى از شما از برخى ديگريد.
در آيه ذيل مىفرمايد:
» اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمات وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنات وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتات وَالصَّادِقينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرينَ وَالصَّابراتِ
وَالْخاشِعينَ وَالْخاشِعاتِ وِالْمُتَصَدِّقينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ والصَّائمينَ وَالصَّائماتِ وَالْحافِظين فُروُجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرينَ
اللَّهَ كثيراً وَالذَّاكِراتِ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْراً عَظيما» احزاب. 29/
همه مردان و زنان مسلمان ،و مردان و زنان با ايمان ،مردان و زنان اهل طاعت ،و مردان و زنان راستگو ،و مردان و
زنان صابر ،و مردان و زنان خدا ترس و خاشع ،و مردان و زنان مسكيننواز ،و مردان و زنان روزهدار ،و مردان و

1
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زنان پرهيزگار از تمايالت حرام جنسى ،و مردان و زنان كه بسيار ياد خدا مىكنند ،خداوند براى همه آنها مغفرت و
پاداش بزرگ مهيا ساخته است.
پاسخ ديگر به شبهه
پاسخ ديگر به شبهه بررسى موارد شبهه است ،چرا كه كشف عمق شبهات مطروحه ،ما را به نتايجى غيرآنچه در
اذهان منفىگرايان ديده مىشود خواهد رساند.
الف :جواز زدن
آيه شريفه كه ذكر آن گذشت به يكى از پديدههاى مهم جامعهشناسى اشاره دارد و آن اينكه هيچ اجتماعى بدون
وجود رياستى كه اوامرش نافذ باشد ،پايدار نمىماند و جامعه بدون رياست جز به هرج و مرج و كشمكش
نمىانجامد ،خانواده نيز كوچكترين واحد اجتماعى است و از اين قانون كلى مستثنى نمىباشد و مرد بهواسطه
چيرگى و برترى قوّه تفكّر براحساس و نيز توان بدنى ،دخالت بيشتر در اجتماع و تعهد او در مقابل تهيّه نفقه زن و
فرزندان و ...به عنوان رئيس اين واحد معين شده و زن نيز معاون او در اداره امور اجتماع محدود خود هستند.
بنابرآنچه در آيه آمده است؛ زنان بر دو صنف مىباشند ،گروهى زنان صالح و نيكوكار و رستگار ،اينان به
وظيفههاى خود در مقابل خانواده و نيز خداى متعال آشنا مىباشند ،كسى را ياراى تعرّض به اين دسته نيست .مرد
حقّ بلند كردن دست برچنين زنى را ندارد.
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :فَاَىُّ رَجُلٍ لَطَمَ اِمْرَئَتَهُ لَطْمَةً ،اِمْرَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مالِکَ خازِنَ النِّيْرانِ فَيَلْطِمُهُ عَلى
حَرِّ وجْهِهِ سَبْعينَ لَطْمَةً فِى نارِ جَهَنَّمَ.

1

هرمردى به رخسار همسرش يک سيلى بنوازد ،خداوند به مالک ،مسئول آتش امر مىكند كه هفتاد سيلى در آتش
جهنّم برصورت آتشين او بنوازد.
دسته ديگر زنان ناشزهاند ،اينان زنانى هستند كه از وظايف خود سرپيچى مىكنند ،ناسازگار و لجوجند ،مسؤوليتهاى
خود را در قبال شوهر ،مانند تمكين و غيرآن انجام نمىدهند ،واجبات شرعى خود را در مقابل خداوند را اتيان
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نمىكنند ،اينان را چه بايد كرد؟ به مرد سفارش شده است ،تا آنجا كه مىتواند مدارا كند و برآزار همسرش صبر پيشه
نمايد.
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :مَنْ صَبَرَ عَلى سُوْءِ خُلْقِ اِمْرَئَتِهِ وَاحْتَسَبَهُ ،اَعْطاهُاللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ يَصْبِرُ عَلَيْها
مِنَ الثَّوابِ مِثْلَ ما اُعْطِىَ اَيُّوبُ عَلى بَالئِهِ.

1

آن كس كه بر بدخُلقى زنش صبر كند و او را نگه دارد ،خداوند به قدر هربارى كه برآزار او صبر مىكند ،ثواب
حضرت ايوبعليه السالم در صبر برگرفتارىها و بالهايش به او عطا مىكند.
امّا اين دستور صرفاً دستورى اخالقى است و نه يک قانون ،صبر مرد نوعى ايثار و از خودگذشتگى است و گذشت
از حقّ خود است .و قانون مىبايست به عدالت رفتار نموده و حق را به صاحب حق برساند .براين اساس آيه شريفه
مىفرمايد ،مرد مىبايست اين راهها را براى رسيدن به حقّ خود يعنى بهرهبرى از كانون گرم خانواده ،بدور از عناد و
لجاجت طى كند ،نخست مىبايست زن را پند دهد ،با او گفتگو نمايد ،تا بلكه عقدههاى احتمالى گشوده شود ،و كار
به جاهاى باريک نكشد ،اگر زن باز هم راه پليد خود را پيمود ،مرد مىتواند از او فاصله گيرد و با او قهر كند و با
اين عمل نارضايتى خود را ابالغ نمايد ،و اگر باز هم بىفايده بود و لجاجت و سركشى زن ادامه داشت ،مرد مىتواند
او را تنبيه كند ،چه اينكه اوالً كارى ديگر ،غير همين براى اجراى عدالت و مكلف كردن هركس به انجام تعهدّات
خود باقى نمانده و ثانياً ،چنين نوعى از عناد و لجاجت كه در مقابل همه مراحل گذشته مقاوم بوده ،نوعى بيمارى
روانى و آزارطلبى است و جز با ايجاد حالتى شبيه به شوك كه با چند ضربه ماليم امكانپذير است معالجه نمىشود.
بديهى است در كمّ و كيف تنبيه مىبايست ماليمت رعايت شود و لذا اگر موجب شكستگى جايى از بدن زن شود و
يا جراحتى ايجاد گردد و يا پوست بدن كبود شود ،حرام بوده و مستلزم پرداخت ديه و يا انجام قصاص است .اينک
به چند نمونه ديگر از روايات كه زدن زنان دسته دوم را در پى پيمودن مراحل پند و قهر مطرح نموده و آن را در
حدّ خود نيز محدودتر كرده است توجه كنيد:
قال رسولاللَّهصلى اهلل عليه وآله وسلم  :اَيُّما رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَئَتَهُ فَوْقَ ثَالثٍ ،اَقامَهُاللَّهُ يَوْمَالْقِيامَةِ عَلى رُئُوسِ الْخَالئِقِ،
فَيَفْضَحَهُ فَضيحَةً ،يَنْظُرُ اِلَيْهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاخِرُونَ.

1
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هرمردى بيش از سه ضربه (بعد از طى مراحل و بهصورت ماليم)به همسرش بزند ،خداوند او را در قيامت در مقابل
ديدگان خاليق نمايان ساخته و او را چنان رسوا خواهد ساخت كه تمام گذشتگان و آيندگان بدو بنگرند.
آن حضرت نيز زدن همسر را براى انجام ندادن وظايف مستحبّه جايز نمىداند.
اِنَّهُ نَهى عَنْ ضَرْبِ النِّساءِ مِنْ غَيْرِ واجِبٍ.

2

رسول خداصلى اهلل عليه وآله وسلم از زدن زنان در غيرواجبات نهى فرموده است.
آن حضرت نيز فرموده است:
اِنّى اَتَعَجَبُ مِمَّنْ يَضْرِبُ اِمْرَئَتَهُ وَهُوَ بِالضَّرْبِ اَوْلى مِنْها ،ال تَضْرِبُوا نِسائَكُمْ بِالْخَشَبِ فَاِنَّ فِيهِ الْقِصاصُ ،وَلكِنْ
اِضْرِبُوهُنَّ بِالْجُوعِ وَالْعُرى حَتّى تَرْبَحُوا فِى الدُّنْيا وَالْاخِرَةِ.

2

من تعجب مىكنم از مردى كه همسرش را مىزند در حالى كه خود او به زدن سزاوارتر است (سزاوار است زن او را
بزند)حق نداريد زنانتان را با چوب بزنيد كه در اين صورت ،قصاص از شما الزم است و زن مىبايست با همان
كيفيت شمار ا بزند ،بلكه تنها با گرسنگى و تشنگى آنها را تأديب كنيد تا اينكه در دنيا و آخرت بهرهمند شويد.
ب)غيرت مردان
جنس زن به صورتى است كه بيشتر مورد دستبرد هوسبازان قرار مىگيرد و از آنجا كه عقد ازدواج او را مختص به
مردى مىسازد ،هرگونه كجروى او تعدّى به حقوق شوهر شمرده مىشود ،از سوى ديگر رحم زن ظرف انعقاد نطفه
از او و همسرش مىباشد ،بىترديد صاحب اين ظرف مىبايست مصون از هرلغزش بوده باشد تا طهارت طفل محرز
گردد و والدين كامالً معلوم باشند ،لذا مرد نبايست اجازه دهد همسرش در دست بيگانگان باشد ،بىغيرتى برخى
مردان از وقيحترين گناهان كبيره است و قبالً روايات آن مطرح شده است ،فايده چنين غيرتى تنها به مرد برنمىگردد
بلكه سالمتى و عفت زن و نيز طهارت انتساب اوالد و در نهايت تمام اهل خانواده را در بر دارد .البته ناگفته نماند
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غيرت بيش از حد متعارف و اعمال برخى جاهالن و افراط آنها نه تنها از فوايد مثبت به دور است بلكه گاهى
موجب فساد و تباهى كانون خانواده شده و زن عفيفه را به گناه و معصيت مىكشاند.
قال علىعليه السالم  :اِيَّاكَ وَالتَّغايُرَ فِى غَيْرِ مَوضِعِ الْغَيْرَةِ فَاِنَّ ذلِکَ يَدْعُو الصَّحيحَةَ مِنْهُنَّ اِلىَ السُّقْمِ.

1

از غيرت بيجا بپرهيز كه آن زن عفيفه را به فساد مىكشاند.
ج :ممنوعيت خروج از منزل
منزل براى زن امنترين مكان براى حفظ عفّت اوست ،زن چون راه كوچه و بازار گيرد ،بسيار بيشتر در معرض
معصيت قرار مىگيرد ،از سوى ديگر چه بسا زن براى به انجام رسانيدن برخى امور بايسته و شايسته خود ،محتاج به
خروج از منزل شود .اسالم براى مصونيّت او خروجش را جايز و منوط به اجازه مرد نموده است تا او كه بيشتر با
اجتماع بيرون از منزل در ارتباط است ،تدبيرى عاقالنه براى حفظ عفّت همسر خود برگزيند.
د :نهى از مشورت و اطاعت او
زن موجودى احساسى است ،عاطفه زن بسيار قوى مىباشد ،فكر او هم در چارچوبه عاطفه بسيار پُرجوَالن است،
او سريعاً به راهى كه بتواند كودك گريانش را آرام كند رهنمون مىشود ،راهى كه گاه هرگز به مخيّله مرد خطور
نمىكند و ...حوايج و نيازهاى وى نيز در راستاى عواطف او قرار مىگيرد ،دل مهربان او به فقير ترحم مىكند هرچند
بداند او اموالش را مصرف شرب خمر كند ،ريختن خون انسان در مقابل ديدگانش سختترين شكنجههاست ،خواه
انسانى كه به ظلم و ستم كشته مىشود و يا به حقّ قصاص مىگردد.
او هرچند به بهبودى فرزند بيمار خود مىانديشد و گريه كودك مريضش خواب و خوراك را از وى گرفته است،
ولى دلش رضايت به ريختن داروى شفابخش امّا تلخ به كام كودك نمىدهد .بىترديد اگر اين پهنه وسيع از عاطفه و
احساس در وجود او نبود هرگز حاضر نمىشد نُه ماه سنگينى كودكش را تحمّل كند و درد زايمان را كه شديدترين
انقباضهاى عضالنى بوده و موجب غفران معاصى زن مىشود بر خود هموار كند و دو سال كودكش را تطهير نمايد،
نجاساتش را شستشو دهد و شبها را تا صبح منتظر اولين صداى گريه او باشد.
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ولى در برابر ،احساس قوى او دايره تعقّلش را محدود ساخته است و چون محور مشورت و اطاعت ،عقل كامل و
قوى مشاور مىباشد ،اطاعت از او و مشورت با او در امور عقالنى صحيح نبوده و قابل اعتماد نيست .همانطور كه
عقل قوى مردان ،دايره عواطف او را ضعيف نموده و لذا كالم مرد در حوزه عاطفه و احساس ناصحيح و غيرقابل
اعتماد است .تدبير و تعقل مرد در كنار عاطفه و احساس زن موجب قوام محيط اجتماعى آنان و پيدايش جوامع
ديگر از اين جامعه كوچک مىشود ،بىترديد عقل بدون احساس و يا احساس بدون تدبير همچون آجرها و
خشتهاى خشک و بدون مالت و يا مالت بىخشت بوده و هيچ بنائى با آن احداث نمىشود ،برجهاى بلند از چنين
خشتهاى خشک متصل شده با مالت نرم بوجود مىآيد .به اين روايت زيبا از حضرت علىعليه السالم توجه كنيم:
قال علىعليه السالم  :اِيَّاكَ وَمُشاوَرَةَ النِّساءِ اِلّا مَنْ جَرَّبْتَ بِكَمالِ الْعَقْلِ.

1

از مشاورات با زنان بپرهيز ،مگر آن دسته از زنانى را كه به داشتن عقل و خرد وافر آزمايش نمودهاى.
البته آنچه گذشت نظر به غالب مردان و زنان داشت و جنس اين دو لحاظ شده بود بنابراين وجود استثنائاتى از
هردو گروه غيرقابل اغماض است.
تاريخ گذشته زنانى را به خود ديده است كه گوى شهامت و شجاعت و عقل و ادراك را از همه مردان عصر خود
ربودهاند در همه اعصار ،مردانى نيز وجود داشتهاند كه ضعف شديد عقل آنان در كنار نداشتن عاطفه ،انسان نماهائى
از آنها ساختهاست كه اثرى جز تباهى و هالك انسانها از آنها صادر نشده است ،بىترديد اخبار و رواياتى كه
مشورت با زنان را نهى مىكنند و اطاعت از آنها نمىپسندند ،منصرف از زنان عاقل است و روايت فوق اين انصراف
را تأئيد مىكند.
بنابراين روايات نهى از مشورت از دسته رواياتى است كه بايد در كنار روايات مقيد و مخصص قرار گيرند چرا كه
در اخبار و احاديث ديگرى ،نهى از مشورت مقيد شده و به زنان به دور از تدبّر و تعقل منحصر گشته است ،عالوه
اينكه رواياتى كه اطاعت از زن را ناپسند شمردهاند ،به نوعى از اطاعت كه موجب مىشود عفت آنان زايل شود مقيّد
مىگردند به اين روايت كه رسول خداصلى اهلل عليه وآله وسلم خطاب به حضرت اميرعليه السالم فرموده است،
توجه كنيد:
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يا عَلِىُّ مَنْ اَطاعَ اِمْرَئَتَهُ اَكَبَّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلى وَجْهِهِ فِى النَّارِ ،فَقالَ عَلِىّعليه السالم  :وَما تِلْکَ الطَّاعَةِ؟ قالَ :يَطْلُبُ
اِلَيْهِ فِى الذِّهابِ اِلَى الْحَماماتِ ،وَالْعُرُوساتِ وَالْعِيداتِ وَالنِّياحاتِ وَلَبِسَ الثِّيابَ الرِّقاقَ (والثِّيابُ الرِّقاقُ.

1

اى علىعليه السالم آنكه همسرش را اطاعت كند ،خداوند وى را با صورتش درآتش مىافكند ،حضرت پرسيدند:
مراد چه نوع اطاعتى است؟ پيامبر فرمودند :از شوهرش اجازه خواهد كه با لباس نازك و بدننما به حمامها و
مجالس عروسى و جشن و عزا برود.
ه  :ضلع معوجّ
از آنچه تاكنون گفتيم تا حدودى مراد رواياتى كه زن را «ضلع معوّج» خواندهاند ظاهر شد ،چه اينكه زن با احساس
قوى و عاطفه واالى خود انتظار دارد با همين احساس و عاطفه روبرو گردد و از شوهر خود آنچه بيند كه هست
ولى شوهر كه از آن حدّ اعالى عاطفه بىبهره است هرگز نياز همسرش را درك نمىكند و لذا حرف او را كودكانه
خوانده و يا پيرايههاى ديگرى براو مىبندد .او اگر بخواهد آسايش خود و همسرش را فراهم و محيطى جذاب ايجاد
كند مىبايست شمّهاى از نيازهاى او را درك كرده و با او مدارا نمايد.
شوهر اگر بخواهد عقل و تدبير توأم با زبرى و خشونت را بر گل بهارى تحميل كند او را مىشكند و پژمرده
مىسازد ولى اگر او را به حال خود بگذارد و نظرش را بر وى تحميل نكند همواره از عطر بويش و از سرخى
رويش بهرهمند مىشود.
آرى ،گل چون درخت چنار ستبر و قوى و راست قامت نيست ،زيبايى گل در انحناى كمرش و ميل به معشوق
است ،نه چون بيد راستقامت بلكه چون آفتابگردان همواره در جستجوى يارچرخان ،اين گل اگر راست باشد گل
نيست و گل بودن آن به كجى اوست ،و اين كجى نه عيب بلكه دنيايى از ظرافت قابل ستايش را در خود جاى داده
است .اين كجى را راست كردن به منزله اين است كه از گل انتظار بيد را داشته باشيم ،چنين انتظارى گل را تباه
مىسازد و اميد به بيد بودن او را قطع مىكند پس با گل بايد همآوا شد و با او مدارا كرد تا بهره دهد و بس و اين
است تفسير حديث شريفه «ضلع معوّج» و البته گوشهاى از حكمتهاى نهفته در اين خبر گرانسنگ.
و :زن و ابليس
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خلقت زن به گونهاى است كه بيشتر مىتواند مورد اغواى ابليس قرار گيرد ،جاذبههاى او به حدّى است كه مردان را
بهسوى خود مىكشاند ،حفظ عفّت وى نيز بسى مهمتر است ،يكى از علل بيزارى عرب جاهليت از دختر و زنده به
گور كردن آنها ،احتمال هتک حرمت و عفّت آنان در پى جنگها بوده است ،آيا تاكنون شنيدهايد چند دختر بر سر
چهار راه خيابان منتظر پسران باشند و يا هرگز شنيدهايد كه دخترانى هوسباز بر درگاه دبيرستانهاى پسرانه اجتماع
نمايند؟ و يا اينكه دخترى ،پسرى را بربايد!؟
اينگونه موارد چه بسا به ندرت اتفاق افتد ولى همان مورد نادر نيز بسيار تعجبانگيز است ،طبعاً اگر دختر عفت
خود را حفظ كند استعداد هوسبازى پسر را در نطفه ،خفه نموده است ،ولى اگر او زيور خويش را به نمايش گذارد،
يوسفى را الزم است تا دامن آلوده ننمايد .به همين خاطر است كه شيطان مىگويد :زنان نور چشمانمنهستند:اَلنِّساءُ
قُرَّةُ عَيْنى؛ ابليس چون اغواى مردان را بهوسيله زنان سا ده مىبيند ،تمام همّ و غمّ خود را به كار مىبرد تا اين
موجود عفيف را از حجاب عفّت بيرون كشد و او را بازيچه مطامع خود قرار دهد .بدين وسيله با يک تير دونشان را
هدف نمايد ،هم زن را بفريبد و هم فريب مرد را تضمين كند .به همين جهت زنان صالحه بسيار كم بوده و البته همان
تعداد نادر ،كيمياهايى گرانقيمت هستند ،آنها كه تمامىامواجويرانگرابليسرا ازخوددفع نمودهاند به راستى تلو مقام
عصمتهستند.
چند شبهه ديگر:
  1قوام مرد بر زنصريح آيات قرآن و بسيارى از روايات حكايت از قوام و برترى مرد بر زن دارد .قبل از هر چيز به دو آيه ذيل
توجه كنيد.
اَلرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِمْ ....نساء.24/
مردان سرپرست زنانند به خاطر برترىهايى كه خداوند به آنها داده است و به خاطر انفاق اموال.
 ...وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ .بقره.222/
و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست ،حقوق شايستهاى قرار داده شده است و مردان بر آنها برترى دارند
و خداوند توانا و حكيم است.
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اينک اين شبهه مطرح است كه چرا اسالم از بين دو موجود (زن و مرد)يكى را برديگرى برترى داده و چرا اين قوام
را به مرد سپرده است؟
در پاسخ اين شبهه به چند مطلب توجه كنيد.
  1زن و مرد دو موجود مستقل هستند ،دو مقوله از هم جدا ،با مكانيسمهاى مختلف ظاهرى و باطنى مىباشند.اين دو اگر با هم باشند مىتوانند حوائج و نيازهاى ديگرى و نيز خود را تأمين كنند .زن هم نياز مرد را تأمين
مىنمايد و هم حاجت و نياز خود را و همين طور مرد.
هر انسانى يک دسته نيازهاى فردى و اجتماعى از قبيل خوراك ،پوشاك ،مسكن ،ارضاء ميل جنسى ،مهر و
عطوفت ،وجود يک تكيهگاه سالم ،دفع تجاوز به حريمهاى وى ،رفع موانع و مشكالت زندگى و ...دارد.
اين نيازها جز با وصلت زن و مرد به شكل متعارف برآورده نمىگردد و چنانچه بيان نموديم ،تنها حاجت و نياز اين
دو ،اميال جنسى نيست و لذا هيچگاه نياز آنان با فحشاى جنسى برآورده نمىشود .چه اينكه چنين نوعى از ارضاء
جنسى در واقع كوبيدن شهوت جنسى است نه ارضاء آن ،زيرا آثار زيانبار روانى شهوترانى و فحشاء ،مانع از ايجاد
حالت سرور حاصله از ارضاء طبيعى مىگردد.
به هر حال زن و مرد مكمل يكديگرند و وجود هر كدام بدون ديگرى نقصى آشكار است ،چه اينكه تعادل و توازن
در طبيعت به وجود هر دو نيازمند است ،بداهت اين نكته چنان است كه كسى را ياراى تشكيک در آن نيست و
سؤال از اينكه چرا خداوند اين دو موجود را گوناگون خلق كرده .مثل اين است كه پرسيده شود چرا همه عالم نبات
نيست؟ و جماد و حيوان چرا خلق شده؟ و يا چرا انسان همهاش مغز نيست؟ و ساير اعضاء چرا به وجود آمده
است!!
  2مطلب دوم اينكه هر واحد اجتماعى محتاج به رياست و حكومتى است كه نظم و انضباط اجتماعى بيافريند.واحد اجتماعى خرد و كالن بدون نظم ،از هم پاشيده مىشود .نظم نيز مرهون وحدت تصميمگيرى است.
جامعهاى كه فرد واحدى بر آن حكومت نكند ،جامعهاى منضبط نيست .جهان امروز را مشاهده كنيد ،ملتهايى كه
رياست رئيسى واحد را پذيرفتهاند ،آرامش دارند و از نعمت امنيت برخوردارند ،اما كشورهايى كه چند رئيس بر آنها
حكومت مىكند و يا جوامعى كه قدرتمندان آن براى كسب منسب به جان هم افتادهاند ،جامعهاى منظم نيست و هر
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روز آشوبى چه در صحنه سياست و يا اقتصاد و فرهنگ صورت مىپذيرد و جامعه را دچار كشمكش فيزيكى و يا
جنگ روانى مىنمايد.
خداوند متعال در اثبات وحدانيت خالق هستى مىفرمايد:
لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا ....انبياء.22/
اگر در آسمان و زمين جزء «اهلل» خدايان ديگرى مىبود نظام جهان به هم مىخورد.
جهانى كه خداى واحد داشته باشد منظم است ،نظم موجود در هستى ،در گردش كرات ،در چرخه حيات و...
حكايت از وحدت خالق مىكند.
با بيان اين دو مقدمه ،از آنجا كه خانواده كوچكترين واحد اجتماعى است ،حصول اين نتيجه قطعى مىگردد كه در
خانواده هم مىبايست يک نفر رياست خانواده را بر عهده بگيرد.
حال چه كسى؟ مرد يا زن؟
مكانيسم بدن زن و مرد مختلف است .خداوند متعال براى اينكه اين دو بتوانند نيازهاى يكديگر را تكميل كنند،
براى هر كدام محسّناتى خلق نموده است .يكى احساسات قوى دارد چون با فرزندان در ارتباط بيشترى است،
ديگرى عواطفش بدان حد نيست و نسبتاً ضعيف محسوب مىشود ،چون با اعمال خشن و زبر ،بيشتر مرتبط
مىباشد .به اين مثال توجه كنيد.
مرد و زن ،كودك بيمار خود را نزد پزشک مىبرند ،پزشک آمپول تجويز مىكند .كودك بيمار كه از شدت بيمارى آه
و نالهاش بلند بود ،با ديدن آمپول ،هراس بيشترى مىيابد.
حال چه كنند؟ آمپول را تزريق كنند يا نه؟ مرد با قوت و قدرت ،مقدمات تزريق را مهيا مىكند ،ولى آنچه در ته
قلب زن مىگذرد آن است كه درمانى ديگر يافت شود و آمپول نزنند و البته در مورد درمان ديگر نيز همين ماجرا
تكرار مىشود.
حال صحيح است بگوييم پدر ،فرزندش را دوست ندارد كه چنين با صعوبت فرزند را روى تخت تزريقات و يا زير
تيغ جراح قرار مىدهد؟
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آيا صحيح است بگوييم مادر و تنها او ،بچه را دوست دارد و رفتن خارى ضعيف را به بدن فرزند تحمل نمىكند،
چه رسد به تزريق و تيغ و قيچى جراحى؟
خير اينها هر دو بچه را دوست دارند ،هر دو براى سالمتى وى تالش مىكنند .اما احساسات قوى مادرى قادر
نيست آه بچه را بشنود ،و اكنون را مىبيند و اشکهاى حلقه زده در چشم فرزند را .و پدر به آينده چشم دوخته
است و سالمت كامل او.
البته همين احساس قوى و روح پر از عاطفه مادر است كه «نه ماه» سنگينى بچه را در شكم تحمل مىكند و درد
زائيدن را نيز كه سختى و شدت آن را جز زنان نمىدانند ،برخود گوارا مىبيند و دو سال بچه را در دامنش نگه
مىدارد .و شبها يک پلک را به هم مىنهد و با پلک ديگر نظارهگر بيدارى بچه و آماده شنيدن صداى گريه اوست،
تا به سينهاش بچسباند و مهر خودش را با شير وارد جانش كند.
در سنگينى درد زايمان همان بس كه در روايات آمده است ،زنى كه از شدت درد زايمان بميرد با شهداء محشور
مىشود و لذا بهشت بر او واجب است.
قال الرضاعليه السالم :اَيُّما اِمْرَئَةٍ ماتَتْ فى وِالدَتِها حَشَرَهَا اللَّهُ مَعَ الشُّهَداءِ.

1

هر زنى در حال وضع حمل بميرد خداوند او را با شهدا محشور مىكند .
خداوند متعال در وجود هر كدام از دو جنس مرد و زن حسناتى را آفريده است كه يا در ديگرى نيست و يا به
شدت ضعيف است.
زن با احساسات شديد چون گل ،محتاج پناهگاهى چون تيغ است كه وى را از شرّ دشمنان و دغلپيشگان مصون
نگه دارد ،و بنيه دفاعى مرد و روح قوى وى چنين حاجتى را ارضاء مىكند .وى بيشتر از زن با اجتماع درگير است،
امّا زن به واسطه احساس لطيف ،بدن نحيف ،ايام حمل و حيض و عفت و حيا و ...هميشه قادر به حضورى چون
مرد در اجتماع نيست ،بر اين اساس مرد ،سردى و گرمى زمانه را بيشتر چشيده و در برابر مشكالت اجتماعى تاب
مقاومت بيشترى دارد ،از اين رو در كانون خانواده رياست به عهده او گذاشته شده است.
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البته آنچه را كه گفتيم اگر در كنار شيوه اعمال رياست مرد در خانواده بر طبق روايات و احاديث قرار بدهيم،
متوجه اين نكته مىشويم كه رياست در خانواده ،يک رياست قهرى نيست ،بلكه بايستى توأم با صلح و صفا و
سازش باشد.
 - 1مرد حق ندارد خارج از وظايف چيزى را از زن بخواهد و او را به كارى اجبار نمايد.
 - 2مرد حق تنبيه بدنى زن را ندارد كه اگر چنين كند و صورت زن سرخ ،كبود يا سياه شود بايستى به ترتيب - 3
 - 9/1 - 2مثقال طال به عنوان ديه پرداخت كند و البته اگر موضع ضرب غير صورت و چهره باشد ،اين ارقام نصف
مىگردد.
تنبيه بدنى پايينتر از سرخ شدن بدن ،به طورى كه رنگ پوست تغيير نكند ،تنها در موارد نشوز و به صورت محدود
جايز است.
قال رسول اهللصلى اهلل عليه وآله :فَاَىُّ رَجُلٍ لَطَمَ اِمْرَئَتَهُ لَطْمَةً اَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مالِکَ خازنَ النّيرانِ ،فَيَلْطِمَهُ عَلى حَرِّ
وَجْهِهِ سَبْعينَ لَطْمَةً فى نارِ جَهَنَّمَ.

1

هر مردى همسر خود را يک سيلى بزند خداوند عز و جل به خازن آتش دستور مىدهد كه هفتاد سيلى با آن گرما
و حرارت در جهنم به صورتش بزند .
 - 2پرداخت مهريه ،نفقه و  ...الزم است به شكل قانونى و خشک نباشد .بلكه مىبايست توام با گذشت و ايثار
صورت گيرد.
آيات و رواياتى كه در اين خصوص آمده است ،گوياى اين قضيه است كه محيط خانواده ،محيط اجراى قانون
خشک نيست و... .
با اين بيان كه ما در تفسير آيه شريفه عرض نموديم ،در مىيابيم كه قوام مرد بر زن و برترى وى چيزى مطابق و
مقتضاى حكم عقل است و همه زنان معقول هم آن را مىپذيرند و توجيهات واهى و بىاساس برخى كه اصل قوام را
زير سؤال مىبرند و با انگشت گذاشتن به برخى مثالها چون فعاليت زنان در بيرون منزل ،تهيه نفقه از سوى آنها و
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غيره مىخواهند حكم كلى الهى را مخدوش كنند ،حكايت از جهالت و نادانى آنان نسبت به آيات و اخبار و يا
عنادشان با دين مىنمايد و بس .البته ناگفته نماند كه هميشه در سنجش بين دو چيز ،بايستى معيار سنجش واحد
باشد واال چنين قياسى نامعقول است .به عنوان مثال ،مىشود گفت :اين گوهر از آن گوهر بهتر يا بدتر است .ولى
نمىتوان گوهر را با آب مقايسه كرد و گفت :گوهر بهتر است يا آب؟ اينها دو مقوله از هم جدا مىباشند .زن و مرد
نيز چنينند .سؤال از اينكه كدام بهتر از ديگرى است ،سؤال بجائى نيست ،اينها دو موجود مستقل و هر كدام مكمّل
ديگرى مىباشند .و هر دو براى تكميل هم الزمند .مرد بدون زن و نيز زن بدون مرد ،عضوى ناقص بوده و چرخه
طبيعت را متوقف مىنمايد.
 - 2ممنوعيت از قضاوت و شهادت:
شهادت زن و گواهى او در محكمه جز در مواردى كه مختص به امور زنانه باشد نافذ نيست و قضاوت او در
محاكم ،صحيح نبوده و اعطاى اين منصب به وى مشروع نمىباشد.
عن ابراهيم الحارقى؛ قال :سمعت اباعبداللَّهعليه السالم يقول :تَجُوزُ شَهادَةُ النِّساءِ فِيما ال يَسْتَطِيعُ الرِّجالُ اَنْ يَنْظُرُوا
اِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ.

1

ابراهيم حارقى گويد :از امام صادقعليه السالم شنيدم كه فرمود :گواهى زنان در امورى كه ورود آن برمردان جايز
نيست نافذ است.
پيامبر اكرمصلى اهلل عليه وآله وسلم در سفارش خود به حضرت اميرعليه السالم مىفرمايد :لَيْسَ عَلَى الْمَرْئَةِ ...وَال
تُوَلّى الْقَضاءَ.

2

پذيرفتن مسئوليت امر قضاء براى زن جايز نيست.
در پاسخ اين شبهه مىتوان گفت :مهمترين و اساسىترين وظيفه زن در خانواده بنابر مقتضاى طبيعت خودش ،وظيفه
تربيت كودكان است ،كودك امروز ،جوان فردا است و اصالح او ،اصالح ريشههاى اجتماع كالن آينده است و
بىترديد مردانى كه در تاريخ حركتى مثبت ايجاد كردهاند و يا آنها كه خود سقوط جماعتى را باعث شدهاند ،اثر
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تعليمات خردسالى و ايام حضانت از خود بارز نمودهاند .بىعلت نيست كه رسول خداصلى اهلل عليه وآله وسلم
فرمودهاند :بهشت زيرپاى مادران است:
اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدامِ الْاُمُّهاتِ.

1

از سوى ديگر ،لطافت روان زن به حدى است كه دخول او در مسايل سخت و توأم با خشونت قضاء ،همساز نيست
زن به راحتى قادر نيست حكم قصاص قاتلى كه با ددمنِشى ،انسان يا انسانهايى را به قتل رسانده است صادر نمايد
و يا دستور اجراى حدّ و تعزير برپيكر ضعيف مجرمى ناالن و گريان را بدهد ،ثالثاً اينكه اسالم به خاطر ارج و
احترامى كه براى اين موجود عظيم قائل است ،صالح نمىداند ،او همواره راه محاكم را بپيمايد و روان لطيف خود را
به مسايل خشن حقوقى و كيفرى آغشته نمايد.
 - 2ارث زن
 »...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ »...سوره نساء ،آيات  11و  . 133؛ بهره مرد از ماترك ميت بهقدر بهره دو زن است.
اين تقسيمبندى در مورد اوالد ميت در طبقه اول جارى است و پدر و مادر گاه سهمى مساوى دارند برادران و
خواهران ناتنى هم سهمى مساوى دارند ،سهم فرزندان برادر و خواهر مادرى هم مساوى است ،جدّ و جدّه نيز اگر
وارث شوند سهم مساوى خواهند داشت ،اگر وارث ميت منحصر به دايى و خاله باشد آنها هم سهم مساوى خواهند
برد ،البته تقسيم سهام دو به يک در مورد همه مردان نسبت به زنان در طبقات مختلف ،در فرض عدم وجود نص
مخالف ،حاكم مىباشد .با اين حال شبهه اختالف در سهماالرث بين زن و مرد باقى مىماند .و پاسخى در خور
اهميت مسئله مىطلبد ،چه اينكه در واقع شبهه بهنوعى تبعيض بين دو جنس مذكر و مونث برمىگردد.
در بيان پاسخ اين شبهه به اين مقدمه توجه كنيد:
يكى از وظايف مهم مردان ،پرداخت نفقه است ،برمرد واجب است نفقه همسرش را مطابق با شأن وى از خوراك و
پوشاك و مسكن و حوايج و نيازهاى ضرورى ديگر چون پرداخت ديه و كفّارات احتمالى الزم آمده برزن را
پرداخت نمايد .اين حكم حتى در صورت توان پرداخت نفقه از سوى زن و امكان مالى او ،جارى بوده و موجب
برداشتن وجوب از مرد نمىگردد ،پرداخت نفقه فرزندان نيز برعهده مرد است .پسرى كه دوبرابر سهم خواهرش از
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ارثيه پدر دريافت كرده است تشكيل خانواده مستقل داده و آن مقدار را مىبايست صرف خود و عيال واجبالنفقه
خود نمايد ،در حالى كه دختر در زندگى جديد ،چيزى از سهماالرث خود را به كسى نمىدهد و آن را براى خود
نگه مىدارد در اين محاسبه زن عالوه بر يک سهم قطعى خود ،چيزى از سهم مرد را نيز مالک شده است در حالى
كه مرد دو سهم خود را بين خود و عيال خويش تقسيم نموده است.
از اين پاسخ كه بگذريم بايد بدانيم كه احكام اسالمى به خالف عقايد دينى كه جز به تعقّل قابل قبول نيست ،تعبّدى
هستند .آدمى در پذيرش مبادى اعتقادى از تعقل بهره مىگيرد .مبدأ و معاد را درك مىكند و آنگاه اسالم را مىپذيرد
و در اين صورت احكام عملى را مىبايست تعبداً بپذيرد ،البته ما برآنيم كه تمام احكام عمليه اسالم از فلسفهاى
برهانى برخوردارند مؤلف گرانقدر «عللالشرايع» فلسفه برخى از احكام را از بيان معصومينعليهم السالم جمعآورى
كرده است ،ولى علل جعل تمامى احكام و قوانين برما روشن نيست و متأسفانه زمانى كه بودند كسانى كه خاليق
مىتوانستند از علوم آنها بهرهگيرند ،به سرعت سپرى شد و آدمىزادگان بجاى پرسش از مجهوالت ارضى و سماوى
گاه به تمسخر ،سؤال از تعداد موهاى بدن خود نمودند و گاه علم مخالفت و مبارزه برافراشتند و همه را جز آخرين
آنها را (عج)شهيد نمودند و او كه اينک در پس پرده غيبت است اميد روزى آشكار گردد و تمامى مشكالت و نيز
معماهاى علمى حل گردند ،به اميد آن روز.
حضرت اميرعليه السالم مىفرمايند:
» اِنَّ اَمْرَ نا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ال يَحْمِلُهُ اِلّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اِمْتَحَنَاللَّهُ قَلْبَهُ لِإليمانِ وَال يَعى حَديثنا اِلّا صُدُرٌ اَمينَةٌ وَاحْالمٌ
رَزينَةٌ ،اَيُّهَا النَّاسُ سَلُونى قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُونى ،فَلَاَنا بِطُرُقِ السَّماءِ اَعْلَمُ مِنّى بِطُرُقِ الْاَرْضِ.

1

اى مردم معرفت و شناسايى ما كارى بسيار دشوار است كه زير بار آن نمىرود مگر مؤمنى كه خداوند دل او را براى
ايمان آزمايش كرده و شايسته ايمان ديده است .و حديث و گفتار ما را نگه نمىدارد مگر سينههاى امانتپذير و
خِردهاى پابرجا .اى مردم معارف دينى را از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد كه من به راههاى آسمان داناترم تا
راههاى زمين.
 - 4عده وفات
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شبههاى ديگر كه در اينجا مطرح مىشود فلسفه عده وفات به ميزان چهار ماه و ده روز براى زنانى است كه مطّلع از
مرگ شوهر خود شوند.
نگاهى به وضعيت زن جاهلى و نيز زنان در ساير آئينهاى ابراهيمى و غير ابراهيمى كه نكاتى از آن گذشت،
گوشهاى از حكمت اين دستور را مبرهن مىسازد.
آتش زدن زن و يا دفن او با شوهر پس از مرگ او ،حبس او در محلى تا اينكه زمان مرگش برسد ،پرهيز از
هرگونه آرايش و زيور و لباس پاكيزه در تمام عمر بعد از فراق همسر و ...گوشههايى از جناياتى است كه بر زن
هموار مىكردند.
اسالم بر همه اينها خط بطالن كشيد و تنها براى حفظ حريم زوجيت و احترام به همسر ،مدت چهار ماه و ده روز از
زمانى كه خبر مرگ همسر به وى رسيد ،مىبايست آرايش نكند ،ساده زندگى نمايد ،شكل سوگوارى به خود بگيرد
و از ازدواج مجدد خوددارى كند.
وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ اَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَاِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما
فَعَلْنَ فى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ .بقره.224/
كسانى كه از شما مىميرند و زنانى بجا مىگذارند ،آن زنان مىبايست چهار ماه و ده روز انتظار كشند ،و هر وقت
مدت سرآمد ،با كى نيست كه آنچه مىخواهند در مورد خود به طور شايسته انجام دهند و خداوند به آنچه انجام
مىدهيد عالم است.
اين حكم در صدر اسالم وجدى و نشاطى زايدالوصف بين زنان ايجاد كرد ،زنانى كه آن همه محدوديت داشتند،
اينک از آزاد شدن خود بسيار شادمان بودند.
بنابر آنچه در تاريخ آمده است ،روزى يكى از زنان به حضور پيامبرخداصلى اهلل عليه وآله رسيد و عرض كرد :آيا
اجازه مىدهيد بعد از مرگ همسرم سرمه بكشم و خود را آرايش نمايم و ازدواج كنم؟
حضرت در پاسخ وى فرمود :شما زنان ،موجودات عجيبى هستيد ،تا قبل از اسالم عده وفات را در سختترين
شرايط و گاه تا آخر عمر تحمل مىكرديد و حتى خود را نمىشستيد ،و اينک حكم اسالم را كه تنها چهار ماه و ده
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روز است ،براى حفظ حرمت زوجيت و حريم خانواده سخت مىدانيد!
 - 9تعدد زوجات
اسالم ازدواج مرد را با چهار زن دائم در يک زمان جايز شمرده است.
 ...فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ ....نساء.2/
با زنان پاك ازدواج كنيد ،دو يا سه يا چهار همسر ...اگر مىترسيد بين همسران به عدالت رفتار نكنيد ،تنها به يک
همسر اكتفاء نمائيد.
به زعم برخى اين حكم اسالم ماليم با خواسته زن نيست ،چرا كه غالب زنان بدترين بالى نازل شده بر خود را
داشتن هوو مىدانند.
قبل از پاسخ به اين شبهه ،توضيح ذيل ضرورى به نظر مىرسد.
اين حكم به نحوى كه در شبهه آمده است يله و رها نيست ،بلكه شرايط و ضوابطى دارد و اساسىترين شرط آن
همانست كه در ادامه آيه شريفه آمده است.
 ...فَاِنْ خِفْتُمْ اَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً....
حكم تعدد زوجات در مقررات اسالم مشروط به آن است كه مرد بين زوجات به عدالت رفتار كند ،نفقه زنان را
عادالنه بپردازد ،در همخوابى اعتدال را مراعات نمايد ،در ابراز محبّت به آنها ،به همه با يک چشم بنگرد و رفتارى
مساوى داشته باشد.
البته اعتدال در محبت قلبى به واسطه برخى امتيازات يكى بر ديگرى ،چه بسا ممكن نباشد ،قرآن كريم در آيه 129
همين سوره مىفرمايد:
وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَال تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ اِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللَّهَ
كانَ غَفُوراً رَحيماً .نساء.129/
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شما هرگز نمىتوانيد محبت قلبى يكسانى به زنان داشته باشيد ،هر چند در اين كار تالش كنيد ،ولى نبايد آنگونه
باشيد كه تمايل خود را به طور كلى متوجه يک طرف نموده و ديگرى را چون معلق واگذاريد و اگر راه اصالح و
پرهيزكارى پيشه كنيد ،خداوند آمرزنده و مهربان است.
با مالحظه اين توضيح در بيان پاسخ شبهه به اين مقدمات توجه كنيد.
 - 1مرگ و مير مردان نسبت به زنان به واسطه حوادث و اتفاقات ،جنگها و ...بسيار بيشتر است .اين امر در كنار
كثرت زنان بىشوهر و نوزادان اناث ،تعادل مطلوب جامعه را بر هم مىزند ،بديهى است اگر هر مرد نتواند بيش از
يک همسر برگزيند ،جمع كثيرى از زنان بىشوهر مىمانند و قادر به رفع نياز فطرى خود از راه مشروع نيستند ،اين
زنان يا دچار بيمارى روانى مىشوند و يا به فحشاء روى مىآورند ،چيزى كه در برخى جوامع غربى به وضوح قابل
رؤيت است و البته رعايت عفت براى مدتى طوالنى هر چند محال نيست اما سخت است.
 - 2رغبت مردان جوان به برخى از زنان كه به علل گوناگون همسران خود را از دست دادهاند و بيوه شدهاند ،كم
است ،بىتوجهى به قانون تعدد زوجات باعث مىشود اين دسته از زنان همواره بىشوهر باقى بمانند.
 - 2يكى از بيمارىهاى روانى زنان مخصوصاً در عصر صنعت «سردمزاجى» است ،اين بيمارى امروزه به شكل
معضل اجتماعى درآمده و اساس كانون خانواده را در معرض خطر جدى و بلكه انحطاط كامل قرار داده است و
ريشه بسيارى از موارد عدم تفاهم اخالقى گشته است .اين بيمارى مزمن به اين وسعت در خصوص مردان وجود
ندارد.
 - 4ميل جنسى زنان بعد از اشتعال ،قوىتر از مردان است ولى بروز اين ميل در مردان بسيار قوىتر مىباشد ،به
طورى كه همين نمايش ظاهرى باعث شده است برخى خيال كنند شهوت مردان بيش از زنان است .بر همين اساس
غالباً مردانند كه شهوت خود را آشكار مىسازند و حتى در ميان حيوانات ،غالباً جنس نر در پى ماده است.
 - 9زن در برخى ايام چون ايام عادت ماهانه و نفاس ،ممنوعيت عمل جنسى دارد ،ولى در ميان مردان ،چنين
محدوديتهايى وجود ندارد.
 - 3ميل جنسى مردان از نظر سنى طوالنىتر است و غالباً زنان در سنين معين ميل خود را به آميزش از دست
مىدهند و يا حداقل كم رغبت مىشوند.
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در پى ذكر اين مقدمات اينک در پاسخ شبهه بايد گفت:
اين شبهه تنها پرداخته همسر اول و نگاه به حكم اسالم از زاويه ديد اوست ،او به واسطه غيرت خود كه از عشق
بيكران به شوهرش ،سرچشمه گرفته است ،مىخواهد معشوق او نيز تنها وى باشد و بس .و لذا ورود هر كسى را به
اين حريم ،بدترين ستم به خود مىداند.
اسحاق بن عمار مىگويد:
قلت لِاَبى عَبْدِاللَّهِعليه السالم :اَلْمَرْئَةُ تَغارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤذيهِ ،قال :ذاكَ مِنَ الْحُبِّ.

1

به امام صادقعليه السالم عرض كردم :زن بر شوهرش غيرت مىورزد و بدين واسطه موجبات اذيت او را فراهم
مىسازد؟ حضرت فرمودند :اين ناشى از شدّت عشق زن به شوهرش است .
بنابراين ممنوعيت تعدد زوجات رعايت نسبى خواسته زن است ،ولى آيا تنها او صاحب حق در اين ماجرا است؟
خير ،او تنها ذى حقّ در اين ميدان نيست ،مرد نيز حقّى دارد ،زنهاى ديگر كه اميد به ازدواج دارند ،بر همه جامعه
حقّى دارند ،آيا رعايت حقوق آنها الزم نيست؟ و آيا با اين وصف ،انحصارطلبى زن اول مشروع است؟ و آيا عقل و
خرد عقيده تماميت خواهى او را تحسين مىكند؟
قال علىعليه السالم :ال غَيْرَةَ فِى الْحَاللِ.

2

غيرت ورزى در حالل ،مشروع نيست
قال الباقرعليه السالم :غَيْرَةُ النِّساءِ اَلْحَسَدُ ،وَ الْحَسَدُ هُوَ اَصْلُ الْكُفْرِ ،اِنَّ النِّساءَ اِذا اَغَرْنَ غَضَبْنَ وَ اِذا غَضَبْنَ كَفَرْنَ اِلّا
الْمُسَلَّماتِ مِنْهُنَّ.

2

غيرت زنان ،حسد بوده و آن ريشه كفر است ،زنان چون غيرت ورزند خشمگين شوند و چون خشم گيرند كفر
ورزند مگر آنان كه تسليم حكم خداوند و فرامين اويند .
 1وسائلالشيعة ،ج  ،14ص .111
 2مستدركالوسائل ،ج  ،14ص .223
 2وسائلالشيعة ،ج  ،14ص .113
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بى ترديد عاقالنهترين راه ،رعايت هر سه حقّ است .و اين راهى است كه اسالم آن را مطرح ساخته است .در قانون
تعدد زوجات اسالم ،حق همسر اول كامالً مراعات شده و مىبايست شوهر بين همسران در شئون مختلفه به عدالت
رفتار كند ،و با آمدن همسر دوم ،اوّلى را رها ننمايد ،آنها را مثل هم بپسندد ،نفقه هم طراز به آنان بپردازد ،عدالت در
همخوابى را رعايت كند ،و حق ابراز محبت قوىتر و بيشتر نسبت به يكى در مقابل ساير زوجات را ندارد .در اين
صورت حق مرد نيز رعايت شده است ،او نيز در ايام ممنوعيت زن از آميزش جنسى ،و نيز در مواردى كه زن
كمميلى مقطعى يا دائمى مىيابد ،مىتواند ميل جنسى خود را به طريق صحيح ارضاء نموده ،نه فشار روانى بر خود
تحميل كند و نه به فحشاء روى آورد و هرزگى پيشه نموده و نواميس ديگران را هتک كند.
حق بيوهزنانى كه به هر علتى شوهر خود را از دست دادهاند و نيز حقّ زنانى كه به جهت عوامل مختلفى مورد
رغبت كمترى قرار مىگيرند ،و نيز دخترانى كه به واسطه كثرت اناث نسبت به ذكور بىهمسر ماندهاند ،نيز رعايت
شده است و آنان نيز از نعمت همسر برخوردار مىشوند.
و لذا مىتوان گفت كه قانون تعدّد زوجات در اسالم ،از مترقىترين قوانين مدنى اسالم است .و هر قدر بر ميزان
فحشاء و فساد در جوامعى كه از وجود اين قانون محرومند ،افزوده مىشود ،ارزش قانون اسالم آشكارتر مىگردد.
» گوستاولوبون» مورخ مشهور فرانسوى مىگويد :قانون تعدد زوجات اسالم كه به صورت محدود و مشروط است،
يكى از مزاياى اين آيين شمرده مىشود .ما در غرب ،وحدت همسر را فقط در كتاب قانون مىبينيم ،والّا قابل انكار
نيست كه در معاشرتهاى واقعى اثرى از اين قانون ديده نمىشود ،راستى من متحيرم كه تعدد زوجات مشروط و
محدود شرق ،از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه كم دارد؟ بلكه من مىگويم اولى از هر جهت برتر و بهتر از دومى
است.

1

در برخى قبائل افريقا تعدد زوجات رايج و مورد ميل و استقبال هر دو جنس است .علت استقبال زنان از اين
موضوع اين است كه چون زحمت و مشقت زندگى در آن نواحى فقط سهم زن است ،زنها ميل دارند در اين مرارتها
شريک داشته باشند .هر چه تعداد زنها بيشتر باشد زحمتشان كمتر است ،حتى ميل دارند شوهرانشان زن جوان
بگيرند ،زيرا اوالً زنان جوان از زن اول اطاعت كرده تحت نفوذ او به سر مىبرند و ثانياً هر چه جوانتر باشند ،بيشتر

 1تاريخ تمدن ،ترجمه گيالنى ،ص  ،939ر .ك :تفسير نمونه ذيل آيه نساء.
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كار مىكنند و به اضافه چون از طرف شوهر محبت و عالقه مطلقاً نسبت به زن ابراز نمىشود ،حسد ورزى زنان با
يكديگر موضوعيت ندارد.

1

پاسخ به شبهات
برخى شبهاتى در زمينه مسأله تعدد زوجات مطرح كردهاند كه در اين بخش به برخى از آنها اشاره كرده و پاسخ
آنها را از منظر عالمه طباطبايى نقل و بررسى مىكنيم:
- 1شبهه اولى كه مطرح مىشود اينكه تعدد زوجات عواطف زنها را جريحه دار مىكند و اميدشان را نااميد مىسازد
و آتش محبت را خاموش مىكند و باعث به وجود آمدن افسردگى در زنان و مشكالت اخالقى در خانواده مىشود.
پس تعدد زوجات مخالف با طبيعت زن مىباشد .
در پاسخ بايد گفت :اسالم بناى اجتماع انسانى را بر اساس زندگى عقلى و فكرى نهاده و صالحيت عقلى را در نظر
مىگيرد ،نه احساسات .اما احساسات پاك هم كشته نشده است.
تربيت دينى اسالمى ،زن مسلمان را به گونهاى پرورش مىدهد كه عواطفش با امثال اين كارها جريحه دار
نمىگردد .پس مهم نوع تربيت و پرورش زن است كه او را براى برخورد با چنين مسائلى آماده مىكند.
- 2شبهه ديگرى كه از طرف برخى مطرح شده و آن اينكه:
تعدد زوجات ترغيبى براى شهوت رانى و هوس بازى مردان است به گونهاى كه باعث تقويت اين قوه در اجتماع
مىشود .
در پاسخ مىتوان گفت يكى از مهمترين مقاصد شارع اسالمى زياد شدن نسل مسلمانان مىباشد تا بدين وسيله
زمين بدست اجتماع مسلمانان افتاده و از شرك و فساد پاك شود .
نكته ديگر اينكه تعدد زوجات شعله حرص را تسكين مىدهد ،شخص مسلمان گرچه يک زن هم داشته باشد ولى
آرامش دل دارد .زيرا خود را از گشايش در كار قضا ،شهوتش اگر روزى بر او سخت شد ممنوع نمىبيند و اين
خود نوعى تسكين و مانع از ميل به فحشاء و هتک نواميس حرام مىباشد .
 1حقوق زن در اسالم و اروپا ،ص121و.122
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از عنايات اسالم اين است كه در ناحيه اقتضائات الزم طبع و خواهشهاى حتمى نفس محروميتى ايجاد نشود.
خواسته شهوت مردان انباشته نشود تا سر به فحشاء و منكرات بزند .
البته حاكم اسالمى بايد از ستم هايى كه به نام تعدد زوجات در جامعه به وجود مىآيد جلوگيرى كند ،بدون اينكه
قانون الهى تغيير دهد .تا ديدگاه و نگاه جامعه اسالمى نسبت به مسأله تعدد زوجات مثبت شده از طرف ديگر
الگويى براى جوامع غرب باشد تا با سرمشق قرار دادن اين زندگىها از ميزان اختالفات و گناهان جوامع كاسته
شود .
خاتمه
نتيجه بحث اينكه ،زن و مرد دو موجود مستقل و در عين حال مكمل يكديگر هستند ،اين دو در پيشگاه خداوند
مسئوليتهايى دارند ،آنكس كه مسئوليتهاى خويش را به درستى انجام داد ،برتر بوده و هر كس وظايف خويش را
ترك كرد بدتر است .چرا كه معيار اساسى تميز بين انسانها ،فقط و فقط تقوا است و نه هيچ چيز ديگر.
يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقيكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَليمٌ
خَبيرٌ .حجرات.12/
اى مردم ،ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ،همانا
گرامىترين شما نزد خدا با تقواترين شماست ،خداوند دانا و آگاه است.
و لذا يک زن با تقوا از هزاران مرد فاسق و فاجر برتر است« .بلقيس» ملكه سبا وقتى نامه حضرت سليمان على
نبيّنا و آله وعليه السالم را دريافت كرد و به حقانيت پيامبر خدا پى برد ،تسليم شد و مملكت خود را در اختيار
حضرت گذاشت .ولى خسرو پرويز پادشاه ساسانى وقتى نامه پيامبر خداصلى اهلل عليه وآله را دريافت كرد ،به خشم
شد و كبر و غرور ،مانع تعقل او گشت .اين عمل وى موجب خوارى و زبونى ايرانيان و تحمل سختترين جنگها و
شكستها و دورماندن چندين ساله از منابع هدايت گرديد.
قال رسول اهللصلى اهلل عليه وآله :اَلْمَرْئَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صالِحٍ.
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1

يک زن صالح از هزار مرد ناصالح برتر است .
البته هر كدام از اين دو انسان بايستى در طول حيات ،وظيفه اساسى خودرا از ياد نبرند ،جا به جا شدن وظايف اين
دو كه محور تمام هستى شمرده مىشوند ،ضربات جبرانناپذيرى بر پيكره خانواده و اجتماع وارد مىسازد و مخالف
صريح با چهرهاى است كه قرآن كريم از اين دو موجود ترسيم فرموده است.
وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ اسْئَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَىءٍ عَليماً .نساء.22/
برترىهايى كه خداوند به برخى نسبت به بعضى ديگر عطا فرموده است ،درخواست نكنيد .مردان نصيبى از كسب
خويش و زنان را نصيبى است از آن ،و از فضل خدا بطلبيد كه او بر هر چيزى توانا است.
در پايان اين مبحث ،چند تن از زنان شايسته و در رأس آنها حضرت صديقه طاهرهعليها السالم را فهرست
نمودهايم.
حضرت صديقه طاهره فاطمه زهراعليها السالم كه در شأن او كافى است كه پيامبر خداصلى اهلل عليه وآله به وى
فرمودند :پدرت به فداى تو «فِداكِ اَبُوكِ».
خديجه همسر پيامبر مكرم اسالمصلى اهلل عليه وآله كه تمام اموال خود را براى ترويج دين خرج نمود.
مريم بنت عمران كه خداوند او را بر همه زنان تا عصر خودش ترجيح داده است.
آسيه دختر مزاحم و همسر فرعون ،او وقتى معجزات حضرت موسى على نبيّنا و آله وعليه السالم را ديد ،به وى
ايمان آورد .فرعون دستور داد دست و پاهايش را بستند و در زير آفتاب ،سنگى بزرگ بر سينهاش افكندند و بدين
صورت او را به شهادت رساندند.
هاجر مادر حضرت اسماعيل كه نسل پيامبران از اوست ،حضرت ابراهيمعليه السالم او را در وادى مكه كه هيچ
ساكنى نداشت قرار داد و او با صبر خود ،آيين يكتاپرستى را در حجاز بنا نهاد.
زينب بنت علىعليه السالم كه عامل اساسى بقاء نهضت امام حسينعليه السالم بود.
رحيمه همسر حضرت ايوب كه صبرى كمنظير در امتحانات شديد همسرش نمود.
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امسلمه و امايمن همسران پيامبر اسالم كه به واسطه دفاع از واليت ،مورد آزار و قطع حقوق قرارگرفتند.
فضه خادمه حضرت زهراعليها السالم كه  23سال فقط با قرآن پاسخ مىگفت.
حُسنيه و مناظره او در بيان اثبات واليت حضرت اميرعليه السالم كه در آخر حليةالمتقين آمده است.
زبيده كه تنها به واسطه شيعه بودنش منصور دوانيقى او را طالق گفت.
همسر زهير بن قين كه شوهر را براى رفتن به حضور امام حسينعليه السالم ترغيب مىكرد.
مادر وهب كه سر فرزند شهيد خود را به سوى خيام كوفيان انداخت و آنچه را در راه خدا داده بود پس نگرفت.
حرّه دختر حليمه سعديه كه فضل علىعليه السالم را نزد ديكتاتور زمان ،حجاج بن يوسف بيان كرد و هراسى از
حجاج خونآشام به خود راه نداد.
خوله كه به همراه چند زن مسلمان ،اسير روميان شدند ،پطرس برادر فرماندار شام از او خواستگارى كرد و وعده
آزادى و مستغالت داد .خوله گفت :به خدا سوگند تو را به شبانى شتران و گوسفندان خود نمىپذيرم.
زينب فواز نويسنده و شاعر لبنانى متولد  ،1232كتب زيادى نگاشته است .از جمله كتابهاى او «الدرالمنثور فى
طبقات ربّات الخدور» است كه  493زن شايسته را در آن معرفى نموده است .يک زن آمريكايى مسئول امور زنان
در نمايشگاه شيكاگو آمريكا از او پرسيده است :چرا شما در نمايشگاهها حاضر نمىشويد و آثار خود را عرضه
نمىداريد؟ وى در جواب به ارزشى كه اسالم براى عفّت زن قائل است اشاره كرده و گفته است :زن مسلمان بايد
خود را از نامحرم محفوظ بدارد و در مسافرت بايستى همراه محارمش باشد ،لذا ما در چنين مجالسى حاضر
نمىشويم2.
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آرامش روان
يكى از نيازهاى مهم روحانى بشر رسيدن به آرامى روح و بدور ماندن از تالطم روان است .اين مهم خاصه در
عصر صنعت و تكنولوژى بيشتر خودنمايى مىكند تا آنجا كه نياز عمومى بشر امروز شده است .
انديشمندان مختلف حوزههاى روانشناسى در اين باره تحقيقات گستردهاى انجام دادهاند و به فراخور اعتقادات خود
به اطالعاتى دست يافتهاند ،اما اين يافتهها در برابر موج شديد اليههاى مختلف بيماريهاى افسردگى ناچيز و حتى
گاه غيركارا است .حتى برخى بر آثار منفى و تبعات بسيار بدتر برخى درمانهاى كشف شده اعتقاد يافتهاند .
قرآن كريم كه موضوع سخن او انسان و اعتالى روحانى اوست اين مهم را بى پاسخ نگذاشته و نسخه هايى ويژه
براى رفع و دفع اين مشكل مطرح كرده است.
اين قسمت از مجموعه در پى بحث از راههايى است كه قرآن به عنوان راه درمان يا سير درمان بيماريهاى روانى
مطرح مىنمايد .اين راهها عبارتند از :
- 1ايمان
انسان از نظر شخصيت داراى دو نوع خصوصيات مادى و معنوى است كه گاهى ميان آنها تعارض پيش مىآيد و
نيازهاى جسمانى و يا اشتياقات او را بسوى خود جلب مىكند به گونهاى كه انسان خود نيز اين نزاع درونى را ميان
دو جنبه شخصيتى خود احساس مىكند .قرآن به حالت نزاع ميان جنبههاى جسمانى و روانى انسان در سورههاى
شمس و نازعات آيات  3و  23اشاره دارد .
بنابراين ساختمان وجود انسان به طور فطرى هم استعداد انجام كارهاى زشت ،پيروى از هواى نفس و شهوات
جسمانى و لذتها و تمايالت دنيوى را دارد و هم آمادگى ارتقا به اوج فضيلت ،تقوا و اخالقيات عالى انسانى را .به
همين دليل طبيعى است كه فطرت انسان بالقوه متضمن تضاد ميان خير و شر ،فضيلت و رذيلت است .همين تضادها
و افراط و تفريطها موجب مىشود كه شخصيت از تعادل خارج و دچار بيمارىهاى جسمى و روحى شود .قرآن
براى آن كه شخصيت از تعادل برخوردار باشد دستورها و آموزه هايى را بيان داشته است .مناسبترين راه حل
مشكل تضاد ميان جنبههاى جسمانى و روانى انسان در واقع ايجاد هماهنگى ميان آن دو است .به اين معنا كه انسان
در حدود شريعت نيازهاى جسمانى خود را ارضا كند و همزمان با آن به ارضاى نيازهاى روانى نيز بپردازد .اگر
انسان در زندگى به ميانه روى و اعتدال و دورى از زياده روى و افراط و ارضاى انگيزههاى جسمانى و روانى ملتزم
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باشد ،ايجاد و هماهنگى ميان نيازهاى جسم و روح كامال امكانپذير است؛ زيرا در اسالم نه رهبانيتى وجود دارد كه
با ارضاى انگيزههاى جسمانى مخالف باشد و در جهت سركوب آن عمل كند و نه نوعى اباحه مطلق كه انگيزههاى
جسمانى را به طور كامل ارضا كند .اسالم خواهان هماهنگى انگيزههاى جسم و روح است .براى تحقق اين تعادل
در شخصيت انسان به روشها و شيوه هايى اشاره مىكند كه با بكارگيرى آن مىتوان به هدف فوق رسيد .يكى از
شيوههاى مورد اشاره آن است كه در اين آيه بدان توجه مىدهد :و آن چه خدا به تو داده سراى آخرت را جستجو
كن و بهره ات را از دنيا فراموش مكن .
شخصيت بهنجار ،شخصيتى است كه جسم و روح در آن متعادل و نيازهاى هر كدام ارضا شود .
كارل يونگ روانكاو مىگويد :در طول سى سال گذشته افراد زيادى از مليتهاى مختلف جهان متمدن ،با من
مشورت كردند و من صدها تن از بيماران را معالجه و درمان كردهام ،اما از ميان بيمارانى كه در نيمه دوم عمر خود
به سر مىبرند يعنى از سى و پنج سالگى به بعد حتى يک بيمار را نيز نديدم كه اساساً مشكلش نياز به گرايش دينى
در زندگى نباشد .به جرأت مىتوانم بگويم كه تک تک آنان به اين دليل قربانى بيمارى روانى شده بودند كه آن
چيزى را كه اديان موجود در هر زمانى به پيروان خود مىدهند فاقد بودند و تک تک آنان تنها وقتى كه به دين و
ديدگاههاى دينى بازگشته بودند به طور كامل درمان شدند .

پس باور قلبى خدا و اعتقاد به وجود او و نيز ميل وى بر هدايت مخلوقان ،زير پايه تمام درمانهاى روانى است.
انسان بدون خدا ،گمشدهاى فطرى دارد كه اگر در پى آن نباشد ،بر ساير توجهاتش تأثير منفى گذاشته و همه را
متزلزل مىسازد و يا آدمى را در ميدان حوادث و اتفاقات دنيوى ،بى هدف رها مىسازد .در پى اين باور غلط،
انسان خداى خويش را معبودى دلسوز مىانگارد كه با هدف هدايت مخلوقان خود انبياء و رسوالن را با نشانه هايى
به سوى سايرين گسيل داشته است .توجه به ابشار تنذير خداوند در مباحث مربوط به معاد نيز در همين زاويه قابل
ارزيابى است .قرآن كريم خداوند را عامل ايجاد آرامش روانى مطرح مىكند و مىفرمايد :
هُوَالَّذِى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا اِيماناً مَعَ اِيمانِهِمْ ...فتح. 4 ،
از اين آيه چنين استفاده مىشود كه آرامش روان بدون ايمان به خدا محقق نمىشود و ايمان به خدايى كه كار او
ايجاد آرامش است ،موجب آرامش مىگردد.
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- 2ياد خدا
اَلَّذينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .رعد.22/
آنها كسانى هستند كه ايمان آوردهاند و دلهايشان بنام خداى مطمئن و آرام است ،آگاه باشيد كه تنها با ياد خداوند
دلها آرام مىشود .
سراسر زندگى انسان حوادث و وقايع است كه بر روح و يا جسم وى اثراتى ايجاد مىنمايد ،كثرت كمّى اين حوادث
مىطلبد كه انسان هميشه آمادگى برخورد با آن وقايع را در خود ايجاد كند.
آمادگى انسان در برخورد با وقايع االيام و ايستادگى وى در صورتى ميسّر است كه در تندباد حوادث تكيهگاهى
محكم انسان را يارى نمايد.
چنين تكيهگاهى اگر مادى باشد به واسطه محدوديت وى به عالم ماده ،هرگز نمىتواند همه جانبه عمل كند و چه
بسا در برخورد با حادثهاى نامعلوم بشكند و انسان را بيش از پيش نا اميد سازد .پس بايد تكيهگاهى را جستجو
نمود كه هميشه و در همه حال حىّ و حاضر بوده و احاطه بر عالم ماده داشته و بر انجام هر كارى قادر باشد و البته
آن جز ذات احديّت جلّ و على نيست.
حال كه تكيهگاه واقعى را شناختيم ،بايد در جستجوى راهى بود كه بتوان با اين مبدأ قدرت ارتباط ايجاد نمود و به
وى نزديک و نزديكتر شد .يكى از راههاى ارتباطى عابد با معبود ،ذكر و ياد اوست ،ذكرى كه در همه حال روان را
تقويت مىنمايد و قلب را مطمئن مىكند.
- 2توكل
اَصْلُ قُوَّةِ الْقَلْبِ اَلتَّوكُّلُ عَلَى اللَّهِ.

1

ريشه قوت قلب ،توكّل بر خداوند است.

 1؟؟
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به دنبال حصول اثر سابق ،قلب انسان متوكّل تقويت يافته و سختى پيش آمده را در مقابل عظمت خداوند و توان
المتناهى او كوچک مىشمارد و آماده دريافت فيض حقّ مىشود .حضرت اميرعليه السالم ريشه قوت قلب را توكّل
معرفى نموده است.
- 4دوستى با خدا
- 9توبه
وجدان حين گناه و بعد از آن ،انسان گنهكار را مىآزارد و اگر دريچه رحمتى بر وى گشوده نشود ،او را مأيوس و
منزجر از خود مىنمايد .توبه و احتمال قبولى آن موجب ايجاد روحيه اميدوارى شده و حالت يأس را مىزدايد.
عالوه اين كه شخص تائب خود را به خداوند خويش نزديکتر احساس مىكند ،سوز اثر گناه از سويى و اميد به
درياى كرم الهى از طرف ديگر وى را در حالتى بين خوف و رجا قرار مىدهد و راه قرب به خداوند و كمال و ترقى
را هموار مىسازد.
افزون بر اين آثار روانى ،توبه مىتواند سيّئات را نابود و حتّى تبديل به اعمال حسنه نمايد.
اِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِحاً فَاُولئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً .فرقان.33 /
مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و خداوند گناهان آنها را تبديل به حسنات مىنمايد
و خداوند هميشه آمرزنده و مهربان بوده است .
و نيز توبه مىتواند ،گناهان را بپوشاند و از حافظه فرشتگان محو كند و نيز از ديد انسانها در قيامت ،همانند دنيا
مخفى دارد.
قال على :3مَنْ تابَ ،تابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اُمِرَتْ جَوارِحُهُ اَنْ تَسْتُرَ عَلَيْهِ وَ بِقاعُ الْاَرْضِ اَنْ تَكْتُمَ عَلَيْهِ وَ اُنْسِيَتِ الْحَفَظَةُ ما
كانَتْ كَتَبَتْ عَلَيْهِ .هر كس توبه نمايد ،خداوند مىپذيرد ،و اعضاى وى مأمور مىشوند كه گناهانش را بپوشانند و
سرزمينهايى كه در آنجا معصيت نموده مأمور مىشوند آن را كتمان كنند و فرشتگان مراقبش آنچه را كه نوشتهاند
فراموش مىكنند.

1
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قال الصادق :3اِذا تابَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوْبَةً نَصُوحاً اَحَبَّهُ اللَّهُ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ .وقتى بنده مؤمن توبهاى
چون توبه نصوح بنمايد ،خداوند او را دوست مىدارد و گناهش را در دنيا و آخرت مخفى مىنمايد.

1

- 3قرآن
- 3اميد
 ...ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُالرَّحِيمُ .زمر... .92 ،فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ اَخِيهِ وَ
ال تَأيْئَسُواْ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ ...يوسف. 23 ،
- 2دلدارى و دلسوزى
فرشتگانى كه مأمور عذاب قوم لوط بودند ،آن حضرت را چنين مورد دلدارى قرار دادند .
وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قَالُوا لَا تَخَفْ وَ ال تَحزَنْ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَ اَهْلَکَ اِلَّاامْرَأَتَکَ كَانَتْ
مِنَ الْغَابِرينَ .عنكبوت. 22 ،
- 9صبر
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ االاَمْوالِ وَ الْاَنْفُسِ وَالَّثمَراتِ وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ .بقره.199 ،
...اسْتَعِينُواْبِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ .بقره. 192 ،
- 13دعا
دعا يعنى راز و نياز با معبود و طلب حاجت از وى ،عاملى براى استحكام ارتباط با ماوراء طبيعت است .ارتباطى
كه تأثيرات عمدهاى در روند تكاملى انسان مىتواند داشته باشد به طورى كه استجابت آن در مقابل وى قابل قياس
نيست .يكى از دانشمندان طبيعى به نام الكسيس كارل در كتاب نيايش خود مىگويد :دعا قوىترين نيرويى است كه
انسان مىتواند توليد كند .نيرويى چون جاذبه زمين وجود حقيقى و خارجى داشته باشد .در حرفه پزشكى ،من
مردانى را ديدهام كه پس از بى اثر بودن تمام معالجات به نيروى دعا و عبادت از بيمارى و ماليخوليايى رهايى
 1بحاراألنوار ،ج  ،3ص .22
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يافتهاند .دعا چون راديوم يک منبع مشعشعى است كه خود به خود توليد مىشود ،بشر مىكوشد نيروى محدود خود
را با متوسل شدن به منشاء نامحدود تمام نيروها ،افزايش دهد ،وقتى دعا مىخوانيم خود را به قوه محركه پايان
ناپذيرى كه تمام كائنات را به هم پيوسته ،متصل و مربوط مىكنيم.
هرچند نگاه كارل به دعا زاويهاى مشخص دارد ،امّا در همان زاويه خاص تا حدى آثارى از دعا را كه خود ديده
است بيان نموده است .البته گفتههاى ايشان چيزى تازه نيست ،تمامى افراد بشر در هر حال و وضعيتى كه هستند در
طول عمر خود بارها آثار و اهمّيت دعا را لمس نمودهاند.
- 11نماز
همان طورى كه بدن بدون تغذيه هالك مىشود ،روح و روان آدمى نيز به طعام خاص خود محتاج است طعام آنان
ارتباط با مبدأ خود مىباشد ،روح انسان از خداوند است و بقاء و تكامل وى محتاج به ايجاد ارتباط با اوست
...وَنَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحى ...حجر29/؛ ص 32/و از روح خود در او دميدم.
بسيارى از روانشناسان بر اين عقيدهاند كه عامل تمامى امراض روانى ،مرتبط نبودن با مبدأ هستى بخش است .يكى
از آنان بعد از تحقيقات بالينى بر بيش از ده هزار مريض افسرده ،مىگويد« :اكنون به خوبى اهمّيت اعتقاد دينى را در
زندگى انسان درك مىكنم زيرا بعد از تمامى آزمايشات به اين نتيجه دست يافتهام كه هركس به دين و اعتقادات
دينى گردن بسپارد و با عبادتكدهاى مرتبط باشد از شخصيت واالترى برخوردار است».
اِنّ الْاِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً  ...اِلّاَ الْمُصَلّينَ .معارج 19/و  .22انسان بىطاقت آفريده شده ،مگر نمازگزاران.
آلكسيس كارل مىگويد« :اجتماعاتى كه نيايش را در خود كشتهاند ،معموالً از فساد و زوال مصون نخواهند بود.
ايشان اين سخن را هرچند غالبى فرض كرده است امّا امروزه نظريه ثابت شده تلقى مىگردد و آمار باالى جنايت
در برخى از كشورها و در ميان مللى كه اعتقادات دينى ندارند ،مؤيدى بر اين مطلب مىباشد.
 -12پرهيز از گناه
گناه موجب تشتت روح و روان مىگردد .
قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .نور.23/
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- 12احسان
بلى من اسلم وجهه و هو محسن
- 14تعاون
- 19اميد به بهشت،
يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .فجر. 23 ،
اِلَّا مَنْ أَتَىاللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .شعراء. 29 ،
- 13توسل
- 13ازدواج
يكى از علل مهم ازدواج سكون و آرامش است .قرآن كريم ايجاد سكون و مودّت را آيه و نشانه رحمت خود
مىداند.
هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ اِلَيْها ....اعراف .129/اوست خدايى كه شما را از يک
فرد آفريد و همسرش را از جنس او قرار داد تا در كنارش بياسايد .
وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرحْمَةً اِنَّ فى ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ .روم .21/و از نشانههاى او اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنها
آرامش يابيد و در بين شما مودّت و رحمت قرار داد ،همانا در اين آياتى است براى اهل تفكر .
و در آيه ديگر ،خداوند شب را مايه سكون مىداند.
اَللَّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه ....غافر .31/خداوند آن كسى است كه شب را براى شما قرار داد تا استراحت
كنيد .
با آمدن شب ،جار و جنجال روز پايان مىپذيرد ،قيل و قالهاى جمع آورى مال و ثروت ،اندك و گاهى از بين
مىرود ،خوف و اضطراب از حوادث كسب و كار جاى خود را به سكوت و آرامش مىدهد.
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همسر نيز مايه سكون و آرامش دل است.
جالب اينجاست ،آنگاه كه خداوند متعال از خلقت همه اشياء بر اساس اصل «زوجيّت» صحبت مىفرمايد مانند آيه:
 ...وَ مِنْ كُلِّ الَّثمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ....رعد .2/و از تمام ميوهها دو جفت آفريد .
و نيز آيه  49سوه ذاريات كه جفتبودن همه مخلوقان را بيان مىكرد ،از آرامش دل سخنى به ميان نمىآورد ولى
وقتى از زوجيّت زن و مرد سخن مىگويد ،مسئله سكون و آرامش را مطرح مىكند.
 ...لِيَسْكُنَ اِلَيْها...
 ...لِيَسْكُنُوا اليْها....
- 12اعتماد به نفس
شک و ترديد و دو دلى از آفات ترقّى شمرده مىشوند و سلب توفيق مىنمايند ،پس مىبايست بعد از بررسى
جوانب مختلف هر امرى ،و نيز مشاوره با ناصحان و خيرخواهان و در نهايت طلب خير از خداوند متعال ،آراء و
افكار متفرقه را كنار گذاشت و راهى واحد را انتخاب و تنها به خداوند توكل نمود.
 ...فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ....آل عمران .199/وقتى تصميم گرفتى ،قاطعانه به خدا توكل نما .
» ربعى بن عامر» از سربازان سپاه اسالم در جنگ قادسيه بود ،وى نزد «رستم فرخزاد» فرمانده سپاه ايرانيان آمد و
به وى اعالم كرد يا اسالم آورند و يا براى جنگ آماده باشند ،رستم مهلت خواست كه مطلب را به مركز گزارش كند
و دستور جديد بگيرد ،ربعى سه روز مهلت داد .رستم كه از اعتماد به نفس وى تعجب كرد ،به وى گفت :گويا تو
فرمانده سپاه مسلمين هستى كه اينگونه بدون كسب تكليف مهلت مىدهى؟ ربعى پاسخ داد :خير ،من يک سرباز
معمولى هستم ولى مسلمانان همه يک پيكرند ،اگر يكى از آنها به دشمن مهلتى داد ،بر همه الزم است آن را رعايت
كنند.
انسان براى انجام امور شخصى و اجتماعى خود توان كافى ندارد و لذا به غير خود محتاج است ،و البته گاهى ،از
دست غير هم كارى ساخته نيست و مىبايست به مبدأيى غير متناهى چشم بدوزد و از وى استمداد طلبد .اعتماد به
خداوند متعال در كليه امور جزيى و كلّى و اطمينان به يارى او ،اصطالحاً توكّل ناميده مىشود.
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چنين صفتى همانند هر وصف ديگر كه موجب قرب الهى شود ،از اهميت خاصى در اخبار و احاديث برخوردار
است .خوشبختانه پيرامون توكّل آيات و روايات زيادى وارد شده است ،به طورى كه مشتقات اين ماده بيش از
شصت بار در قرآن كريم آمده است .و در بسيارى از موارد ،ايمان و توكل با هم ذكر شده است ،گويى اين دو الزم
و ملزوم يكديگرند.
- 19دوست
انسان از همان مراحل آغازين حيات بر كره خاكى ،متوجه اين نكته شده بود كه براى رفع حوائج و نيازهايش
بايستى به صورت اجتماعى زندگى كند و خود تنها قادر به حلّ همه مشكالت خويش نيست.
زندگى اجتماعى ،گروههاى اجتماعى را ايجاد كردند ،و بين هر گروه اجتماعى طبيعتاً مىبايست علقههايى كه
موجب تشكيل آن اجتماع شده است ،وجود مىداشت .و بر همين اساس گروههاى خرد و كالن در جوامع با
محورى خاص و مطابق نيازهاى مختلف گردهم آمدند.
ولى فطرت انسانى به اين نوع از زندگى اجتماعى ارضاء نمىگردد ،او را مونسى الزم است كه گرههاى ظريف
زندگى به وسيله او گشوده شود.
اين نياز در سنين مختلف عمر به يک صورت نمايان نمىشود به عنوان مثال ،كودك خردسال محتاج به همبازى
است ،و اين احتياج موجب دوستى وى با كودكى ديگر مىشود .جوان ،طالب كسى است كه با او درد دل كند و
مشكالت خود را باز گويد و راه حل پيدا نمايد ،پيران جامعه كسانى را مىطلبند كه زندگى طاقتفرساى پيرى را در
كنار آنان به راحتى سپرى نمايند.
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بهداشت
مقدمه
يكى از مسائلى كه در قرآن و اسالم به آن توجه كرده بهداشت است و تذكرات بسيار زيبايى در قرآن آورده است
عالوه بر آنكه احاديث بسيارى در اين مورد موجود است .
ما در اين تحقيق به بحث و بررسى بهداشت و درمان از ديدگاه قرآن مىپردازيم تا به جامعيت قرآن در اين موضوع
پى ببريم .
قرآن و بهداشت
در اين بخش سه مسئله كلى مورد بررسى قرار مىگيرد:
الف)بهداشت مسائل غذايى.
ب)بهداشت جسمى.
ج)بهداشت مسائل جنسى.
الف)بهداشت مسائل غذايى:
1- 1دعوت به غذاهاى پاك و طيب :
غذاى طيب به چيزهاى خوراكى پاكيزهاى گفته مىشود كه انسان از خوردن آنها لذت مىبرد .
راغب در مفردات مىگويد :اصل الطيب ما تستلذه الحواس و ما تستلذه النفس .مفردات االلفاظ القرآن 1.خدا در
قرآن مىفرمايد :
يَااَيُّهَاالَّذينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ...بقره. 132 ،
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يَااَيُّهَاالنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَالالً طَيِّباً ...بقره. 132 ،
در قرآن مسائل زير در مورد غذا ذكر شده است
الف)از غذاى طيب و پاك بخوريد.
ب)غذاى طيب را بر خود حرام نكنيد .اعراف. 22 ،
ج)غذاى طيب را معرفى مىكند مثل گوشت ،شير ،عسل و...
د)غذاهاى خبيث را بر انسان حرام كرده است .اعراف. 93 ،
ه)مواردى خاص از غذاهاى خبيث و حرام را نام مىبرد و تحريم كرده است.
انسان به صورت طبيعى از برخى غذاهالذت مىبرد و از آنجا كه اسالم بر اساس فطرت انسان بنا نهاده شده است به
ما دستور مىدهد كه از غذاهاى طيب بخورد اما برخى مكاتب دچار انحراف شده و خوردن غذاى طيب را ممنوع
اعالم كردهاند :بودائيسم به طور مطلق خوردن گوشت را براى پيروان خود منع كرده و هندوهانيز به خاطر مقدس
شمردن گاو ،گوشت آن را نمىخورند.

1

- 2ممنوعيت غذاهاى غير بهداشتى (خبيث(:
خباثت به چيزهايى گفته مىشود كه پليد است يعنى امور پست و فاسد و متعفناست به طورى كه طبع انسان آنها را
نمىپسندد .
راغب در مفردات مىگويد :الخبيث ما يكره رداءة و خساسة محسوساً كان او معقوالً.
در قرآن در آيه  193اعراف آمده است :
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...
عالمه طباطبايى ذيل اين آيه مىفرمايد :
 1طب درقرآن ،عبدالحميد دياب ،ترجمه على چراغى ،ص.132
 2مفردات راغب ،ص.232
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2

آيه يكى از وظايف و اهداف انبياء را بيان مىكند كه آنها آمدهاند تا چيزهاى پاكيزه را حالل و امور پليد را حرام
اعالم كنند اين مسئله از فطرياتى است كه همه اديان الهى آن را پذيرفتهاند.

1

بعضى از مواردى كه از خباثت هستند عبارتند از :
نجاسات ،آب دماغ خاك ،چيزهايى كه موجب مرگ شود ،چيزهايى كه براى انسان ضرر كلى دارد ،اجزاء حيوان
حالل گوشت مثل :خون ،فضله ،نرى ،فرج ،تخم ،مثانه و...
خوردن خون ،مردار ،گوشت خوك و شراب و...
تذكر :اختالف فتواى مختصرى در اين مورد است مثالً حرام بودن برخى از اين امور به صورت فتوا و برخى به
صورت احتياط واجب است .رساله علميه ،مبحث خوردنى هاو آشاميدنى ها علت حرام بودن خبائث فساد غذا و
گنديدن و كپک زدن آنها به واسطهىتأثير ميكروب ها و قارچهاى سمى است كه روى غذا نشسته و آن را مسموم
كرده است روشن است كه اين گونه غذاها موجب ابتالء به بيمارىهاى گوناگون مىشود غذا در بدن تبديل به سلول
زنده مىشود از غذاى نجس و آلوده و پليد ،سلول پليد به وجود مىآيد و چون سلول هاعمرى كوتاه دارند از هفت
روز تا چهل روز و احياناً تا هفت سال هم ممكن است سلولى در بدن زنده بماند .فلسفه احكام،
- 2ممنوعيت اسراف در غذا :
اسراف به معناى تجاوز از حد هر چيزى است و اين مطلب در تغذيه به معناى پرخورى مىآيد كه مورد نكوهش
قرآن قرار گرفته است.

2

خدا در قرآن مىفرمايد :
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا اِنَّهُ ال يُحِبُّالْمُسْرِفينَ اعراف،
كلمهىاسراف كلمهى بسيار جامعى است كه هرگونه زياده روى در كميت و كيفيت و بيهوده گرايى و اتالف و مانند
آن را شامل مىشود .
 1تفسير الميزان ،ج ،2ص.294
 2مفردات راغب ،ص.433
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نيازهاى طبيعى بدن انسان به عناصر اصلى غذايى با توجه به سن ،جنس ،نوع فعاليت و حالت غريزى براى افراد
مختلف ،متفاوت است اگر تغذيه از حالت اعتدال خارج شود براى انسان ضرر دارد .زياد خوردن و كم خوردن هر
دو ضرر دارد و اعتدال مناسب است .اسراف از گناهان كبيره شمرده شده است و آياتى در مذمت آن نازل شده است
از جمله همين آيه اِنَّهة ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ زيرا عدم حب الهى دال بر مبغوضيت است به خصوص در اين مقام كه به
منزله علت تحريم است.

1

اين نيز از طرف عدهاى از صاحب نظران در زمره گناهان كبيره شمرده شده است.

2

علت تحريم اسراف
غذا وسيلهاى براى تأمين احتياجات بدن است اما با اسراف ،اين غذا باعث عوارض و بيمارى هامى شود .
صاحب نظران ضررهاى پرخورى را اين گونه مىنويسند:
- 1سوء هاضمه و گشاد شدن معده كه بزرگ شدن شكم را در پى دارد.
- 2پيچ خوردن معده بر اثر پرخورى.
- 2احتمال پاره شدن معده در اثر ضربه يا فشار ناگهانى.
- 4چاقى كه خود يک بيمارى است.
- 9پوسيدگى دندان در اثر ضربه يا فشار ناگهانى.
- 3سنگ كليه ،افرادى كه بيشتر غذاى آنان را گوشت يا شير و پنير تشكيل مىدهد بيش از ديگران در معرض ابتال
به سنگ كليه هستند .
- 3پرخورى ،آثار روحى و روانى هم دارد مثل سستى اراده و كودنى و ميل به خواب و...
مفسران مىگويند :
 1اطيب البيان ،ج ،9ص 233به نقل از پژوهشى در اعجاز علمى قرآن.
 2گناهان كبيره ،كانون ابالغ انديشههاى اسالمى ،1231 ،ج ،2ص.39
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يک دستور مهم بهداشتى جمله كلوا واشربوا و ال تسرفوا است كه ساده به نظر مىآيد ولى امروزه ثابت شده كه
سرچشمه بسيارى از بيمارى ها ،غذاهاى اضافى است كه به صورت جذب نشده در بدن انسان باقى مىماند.

1

- 4ممنوعيت خوردن گوشت مردار :
مردار عبارتست از جسم انسان يا حيوان مرده و در شريعت به جسم حيوانى گفته مىشود كه يا خود مرده باشد يا
برخالف دستور شرعى كشته شده باشد .
خدا در قرآن مىفرمايد :اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةَ وَ ...بقره. 132 ،
مردار يكى از غذاهاى ممنوع است و خوردن آن حرام و گناه محسوب مىشود ،مردار حيوانى كه خون جهنده دارد
نجس است ،دفن كردن مرده انسان مسلمان واجب كفايى است ،غسل مس ميت ،واجب است.
علت تحريم
در روايات آمده است كه :
امام صادقعليه السالم
اما مردار را هيچ كس از آن نمىخورد مگر اينكه بدنش ضعيف و رنجور مىشود نيروى او را مىكاهد و نسل او را
قطع مىكند و آن كس كه اين كار را مىكند با مرگ ناگهانى از بين مىرود.

2

در تفسير نمونه آمده :
دستگاه گوارش نمىتواند از مردار ،خون سالم و زنده بسازد ،بعالوه مردار كانونى است از انواع ميكروبها .
اسالم عالوه بر آنكه خوردن گوشت مردار را تحريم نموده آن را نجس هم اعالم كرده تا مسلمانان كامالً از آن
دورى كنند .
- 9ممنوعيت خوردن گوشت خوك :
 1تفسير نمونه ،ج ،3ص. 192
 2وسائل الشيعه ،ج ،13ص.213
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خوك يكى از حيوانات پستان دار است كه در خشكى زندگى مىكند و گوشت و شير آن مورد استفاده قرار مىگيرد
ولى از نظر اسالم اين حيوان در ليست غذاهاى ممنوع قرار دارد .
خدا در قرآن مىفرمايد:
اِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرَوَ ...بقره. 132 ،
استفاده از خوك در بين يهوديان نيز حرام است و يكى از غذاهاى حرام در شريعت موسىعليه السالم است .
- 3ممنوعيت خوردن خون:
خدا در قرآن مىفرمايد:
اِنَّما عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ و ...نحل.119/
قُلْ ال اَجِدُ فى مَا اُحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلَّااَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَماً مَسْفُوحاً اَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ...
انعام.149/
حكمت و اسرار علمى:
امام صادقعليه السالم :مردى از امام پرسيد :چرا خداوند خوردن خون را حرام كرده است؟ امام فرمود :زيرا
خوردن خون باعث قساوت قلب و از بين رفتن مهر و عاطفه است و خون خوارى تعفن بدن و تغيير رنگ چهره و
بدن مىشود.

1

كسى كه خون را از طريق دهان بخورد به ميزان زيادى از اين مواد و سموم را وارد بدن خود كرده است خون
محيط مناسبى براى رشد انواع ميكروبها است كه اين ميكروبها را از ابزار كشتن ،دستها ،هوا ،مگسها ،و ظرفى كه
خون در آن ريخته مىشود جذب مىكند و عالوه بر آن گاهى حيوانى كه خون ما در دست ماست بيمار است و اين
خطرناكتر است.

2

 1بحاراالنوار ،ج ،39ص. 132
 2طب در قرآن ،عبدالحميد دياب ،ص 144و .149
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از سوى ديگر در علم غذاشناسى ثابت شده كه غذاها از نظر تأثير در غدهها و ايجاد هورمونها ،در روحيات و
اخالق انسان اثر مىگذارند .از قديم نيز تأثير خونخوارى در قساوت قلب به تجربه رسيده و ضرب المثل شده
است.

1

- 3ممنوعيت نوشيدن حرام
خمر به معناى پوشش است و هر چيزى كه چيز ديگر را بپوشاند و مخفى كند خمار است ولى در اصطالح شريعت
به هر مايع مسكو(مست كننده)خمر گفته مىشود.

2

آثار زيانبار خمر از نظر علوم پزشكى :
- 1مصرف زياد الكل انسان را دچار گيجى مىكند و اثرات زيان بارى بر مغز مىگذارد .حالت مستى كه در پى
نوشيدن الكل رخ مىدهد در صورتى است كه درصد الكل موجود در خون  19درصد باشد با افزايش اين مقدار،
بيهوشى و سپس مرگ در انتظار آن فرد خواهد بود.
- 2مرگ در اثر تنگى نفس و متوقف شدن قلب.
- 2زخم معده حاد كه ممكن است منجر به مرگ شود .
- 4التهاب لوزالمعده حاد ،كه بيمارى خطرناكى است و ممكن است منجر به مرگ شود .
- 9ايجاد اختالل در كار اعصاب (مثالًالتهاب عصب بينايى كه سبب كاهش قدرت ديد مىشود و منجر به كورى
مىشود(
- 3تخريب و فساد دستگاه گوارش ،التهاب مرى ،استفراغهاى شديد ،سرطان مرى و...
- 3پيدا شدن پالكهاى سفيد رنگ بر روى زبان كه باعث سرطان زبان مىشود و باعث بيماريهاى كبدى مىشود .
- 2الكل باعث ايجاد بيماريهاى قلبى مىشود ،ضعف ماهيچههاى قلب را در پى دارد.

 1تفسير نمونه ،ج ،1ص.923
 2تفسير نمونه ،ج ،2ص.32
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- 9الكل سبب كاهش آهن خون ،كاهش اسيد فوليک خون ،بيمارى همو سدرين و...مىشود.
- 13الكل سبب بيمارىهاى عفونى مثل :سل ،سفليس ،التهاب ريه ،ماالرياو...مىشود.
- 11تأثير زيادى بر روى فعاليتهاى جنسى دارد و دگرگونيهايى را در نطفه بوجود مىآورد و باعث تولد كودكان
ناقص مىشود .و باعث معلوليت حدود  22%از فرزندانى مىشود كه مادران آنها الكلى بودهاند .
- 12الكل بيمارى خاى ذهنى و روانى بسيارى دارد مثل :هذيان ارتعاشى ،جنون كورساكوف ،بيمارى مغزى ورنيک
و...

1

نكته :
قبل از آنكه به بحث بعدى بپردازيم بايد به مطلبى در مورد آب و نقش آن در پاكيزگى انسان در اسالم بپردازيم .
كلمه آب  32مرتبه در قرآن كريم تكرار شده است و آيه  23سوره انبياء بيش از همه به نقش مهم آب در زندگى
اشاره دارد :
اَوَلَم يَرَالَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ السَّموَات وَاالرْضَ كَانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلُّ شَىْءٍ حَىّ.
بيشترين آياتى كه ماء در آنها آمده به نزول باران كه زنده كننده زمين و روياننده گياهان است اشاره دارد .
نكتهاى كه در اين آيات بايد دقت نمود تشبيه زنده شدن مردگان و برخاستن آنها از گور به زنده شدن زمين و
سرسبزى بعد از ريزش باران است و اين امر نشان مىدهد كه آب نه تنها در دنيا بلكه در آخرت هم داراى نقش
اساسى است.

2

در مورد آب چند حديث را ذكر مىكنيم:
امام موسى كاظمعليه السالم:
آب جوشيده سودمند است و ضررى ندارد.
 1پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ج ،2ص 222تا .243
 2آب و بهداشت در اسالم ،ص.22
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امام رضاعليه السالم:
آب باران بدن را پاك و بيماريها را برطرف مىكند .
پيامبرصلى اهلل عليه وآله:
هر وقت غذاى چربى مىخوريد كمتر آب بنوشيد در چنين حالتى غذا گواراتر است .
خداوند به خاطر خواص آب حتى بيشترين بخش ميوهها را هم مملو از آب كرده به آمار زير توجه كنيد :
مواد غذايى :
از  133گرم به 32 ،گرم آب
از  133گرم ترب 32 ،گرم آب
از  133گرم خرما 24 ،گرم آب
از  133گرم گالبى 23 ،گرم آب
از  133گرم موز 1/32 ،گرم آب.

1

ب)بهداشت شخصى(جسمى)
- 1وضو:
وضو يعنى شستن صورت و دو دست و مسح سر و پا.
قرآن در مورد وضو مىفرمايد:
يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلِىَ الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرؤوُسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى
الْكَعْبَيْنِ ...مائده. 3/

1

همان ،ص.192
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حكمت وضو:
يكى از پزشكان مىگويد :شايد نظافت و پاكيزگى نزد برخى افراد مسألهاى ذوقى و شخصى و يا بستگى به وضع
اقتصادى فرد يا دولت داشته باشد اما در قرآن نظافت امرى است تحت نظام و ضابطه ،به طورى كه فرد مسلمان
خود را ملزم مىداند به عنوان يک واجب شرعى آن را در هر حال و مستمر انجام دهد.

1

وضوى اسالمى عيناً همان خاصيت ماساژ را داراست زيرا وقتى آب سرد روى اعضا ريخته مىشود و سرد شد قهراً
جريان خون به آن سمت شدت يافته و براى حفظ درجه  23از حرارت طبيعى بدن و جبران حرارت از دست رفته
اعضا وضو تا به حال طبيعى برسد دستگاه گردش خون به فعاليت سريع مشغول و سالمتى و تعديل در دستگاه
دوران خون كه مهمترين جهازات بدن است بوجود آيد و بهداشت بدن را تأمين نمايد.

2

- 2غسل:
غسل يعنى شستن بدن با شرايط خاص كه يک عبادت محسوب مىشود .
خداوند در آيات  3مائده و 222بقره در مورد غسل بياناتى مىفرمايد :
وَاَنْ كُنْتُمْ جَنُباً فَاطَّهِرُوا...
حكمت و اسرار غسل:
امام رضاعليه السالم فرمود :علت غسل جنابت نظافت است و آدمى خود را از كثافاتى كه به او رسيده پاكيزه كند و
ساير بدن را پاك گرداند زيرا منى از تمام بدن بيرون مىآيد پس الزم است تمام بدن پاكيزه گردد .فلسفه احكام،
ص. 292
فوايد طهارت بعد از مقاربت:
- 1نشاط بخشيدن به بدن و ورزيده شدن آن.

 1طب در قرآن ،ص.122
 2فلسفه احكام ،ص. 222
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- 2كاهش احتقان خون در پوست و دستگاه تناسلى و دفع خونهاى جمع شده.
- 2نشاط قلب و حسن جريان خون.
- 4زدودن سلولهاى مرده ،مواد چربى زائد و ساير آلودگىها از پوست .طب در قرآن ،ص. 123
برخى از نويسندگان در مورد غسل مس ميت مىنويسند:
در سطح پوست انسان بيمار تعداد زيادى ميكروب وجود دارد و از دكتر صدرالدين نصيرى نقل مىكند كه:
در هر سانتى متر مربع تقريباً  333/43ميكروب وجود دارد بعضى از ميكروبها هم پس از مرگ بيمار قوى شده و
افزايش مىيابند لذا كسانى كه بدن ميت را مس كردهاند توسط شارع مقدس اسالم ملزم به غسل شدهاند.
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- 2طهارت لباس و محيط زيست:
پاكيزه بودن لباس يكى از خواستههاى طبيعى انسان است كه اسالم نيز بر آن تأكيد كرده:
وَثِيَابَکَ فَطَهِّرْ مدثر.4/
در مورد پاكيزه بودن محيط زيست مىفرمايد :
وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُكَّعِ السُّجُود حج.23/
حكمتها و اسرار علمى:
برخى از پزشكان مىنويسند:
در اسالم طهارت لباس يكى از شرايط صحت عبادت است همين امر انسان مسلمان را ملزم كرده تا براى طهارت
پوشاك خود اهميت قائل شود اهميت اين مسئله در حفظ انسان در برابر آلودگىها بر كسى پوشيده نيست.
پيامبرصلى اهلل عليه وآله در مورد نظافت محيط زيست و خانه مىفرمايد:
 1قرآن و علوم روز ،ص 22و . 29
 2طب در قرآن ،ص.123
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زباله را در خانه و محيط زندگى خود نگه نداريد كه محل آرامگاه شيطان است .
غبار را حركت و انگيزش ندهيد چرا كه باعث توليد تنگى نفس مىشود .
تذكر :در يک گرم غبار بين 393333تا213333ميكروب در زير ميكروسكپ ديده مىشود.
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ج)بهداشت مسائل جنسى:
- 1ممنوعيت آميزش با زنان در حالت عادت ماهيانه:
قرآن مىفرمايد :
يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ اَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ
زنان به صورت عادى در هر ماه چند روز خون مىبينند (حداقل  2روز و حداكثر 13روز)كه اگر با اوصاف خاص
همراه باشد به آن خون حيض ،قاعدگى يا عادت ماهيانه مىگويند .
حكمتها و اسرار علمى:
در مورد ممنوعيت آميزش با زنان حائض در روايات اهل بيتعليهما السالم مطالبى آمده و اين امر منشأ برخى
بيماريها مىباشد .
يكى از پزشكان مىنويسد:
در شرايط طبيعى مهبل زن به وسيله ترشحاتى نرم مىشود و از آسيب محفوظ مىماند و اين ترشحات كه خاصيت
اسيدى دارند مهبل را از آلودگى توسط ميكروبها مصون مىدارد .وجود خون در مهبل باعث تغيير اين حالت مىشود
و نزديكى با زنان در هنگام قاعدگى ،ميزان آلودگى را افزايش مىدهد كه ضررهايى براى مرد و زن دارد چون از
طرفى باعث خراش هايى در مهبل زن مىشود و غشاى مخاطى رحم محل نفوذ ميكروبها از مهبل مىشود رحم
نيز دچار التهاب مىشود و باعث پيدايش دردهاى شديد در رحم و احساس سنگينى آن و باال رفتن تب مىشود.
 1فلسفه احكام ،ص. 222
 2طب در قرآن ،ص.93
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- 2ممنوعيت زنا:
زنا عرفاً عبارت است از ارتباط نامشروع و غير قانونى مرد و زن ،كه در قرآن از آن به عنوان فاحشه ياد شده
است.
قرآن مىفرمايد:
وَال تَقْرَبُواالزِّنا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيالً اسراء. 22 ،
وَال يَزُنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِکَ يَلْقَ اَثَاماً فرقان. 32 ،
اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانى فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةَ ...نور. 2 ،
اَلزَّانِى لَا يَنْكَحُ اِلَّازَانِيَةَ اَوْمُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ ال يَنْكَحُها اال زانٍ اَوْ مُشْرِكَةٍ نور. 2 ،
اين عمل باعث انتشار بيمارىهاى مقاربتى مىشود:
- 1سفليس
- 2سوزاك
- 2شانک يا آتشک
- 4گراندم يا گرانلوم آميزشى
- 9التهاب مهبل طب در قرآن ،ص. 123
انتشار بيمارى ايدز :
ايدز از بيمارى هايى است كه يكى از راههاى عمده انتقال آن ارتباطهاى جنسى است .
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اين بيمارى در يک دهه گذشته در سطح جهان به ويژه كشورهاى اروپايى و آمريكايى شيوع قابل توجهى يافته
است.
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- 2ممنوعيت هم جنس بازى:
هم جنس بازى عملى زشت و ناپسند كه بر خالف طبيعت و غريزه انسانى است .قوم لوط اولين كسانى بودند كه به
اين كار دست زدند .
وَلُوطاً اِذْقَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ مُسْرِفُونَ اعراف 23 ،و . 21
در سوره عنكوبت آيات  22و  29مشابه اين آيات آمده است.
در سوره شعراء آمده است:
اَتاْتُونَ الذَّاكِانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجُكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمَ عادُونَ هود. 33 ،
لواط چه مفعول مرد باشد چه زن ،زيانهاى بهداشتى زير را ناشى مىشود:
الف)انتقال كليه امراض آميزش كه در بحث زنا بيان گرديد يعنى سفليس ،سوزاك ،آتشک و...
ب)سست شدن عضالت مقعد و از دست دادن كنترل قضاى حاجت.
ج)پيدايش ناراحتى روانى بين زن و شوهر.
ث)اين عمل همچنين باعث از هم پاشيدن كانون خانوادگى به دليل عدم تمايل مرد به آميزش با همسر خود.
پ)پيدايش بيمارى ايدز در اثر لواط.
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- 4ممنوعيت استمناء (خودارضايى)

 1پژوهش هايى در اعجاز علمى قرآن ،ج ،2ص.222
 2طب در قرآن ،ص.191
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استمناء :يعنى اينكه كسى كارى كند كه از خودش منى بيرون آيد.
قرآن مىفرمايد:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اَال عَلى اَزْواجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانَهُمْ فَاَنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتِغَاءَ وَرَاءَ ذَلِکَ فَاُولَئِکَ
هُمُ العَادُونَ مؤمنون 9 ،تا . 3
حكمتها و اسرار علمى:
متخصصان علوم پزشكى در مورد عوارض اين عمل مىگويند:
- 1آثار زيانبار روانى و اخالقى و اجتماعى :اين عمل باعث ضعف قواى شهوانى مىباشد ترسو و بى حال مىكند و
چه بسا افرادى در جوانى چنان دچار ضعف شوند كه معتادين به ترياك و شيره در مقابل آنان شيرى نر به حساب
آيند .گناهان كبيره ،ج ،2ص. 212
- 2آثار زيانبار آن از نظر جسمى:
يكى از صاحب نظران مىگويد :
اشخاصى كه سن آنها از چهل سال كمتر باشد استمناء نور چشم آنها را كم و ضعيف مىكند و صداى آنها را
مىكند و طراوت جوانى و حسن صورت را كم مىكند و مداومت بر آن موجب عنين شدن مىباشد .موها را سفيد و
به پيرى زودرس مبتال مىگردند و سرعت انزال از عوارض حتمى آن خواهد بود.
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قرآن و درمان بيماريها
الف)قرآن و درمان بيمارىهاى روانى و روحى
قرآن كريم بيمارىها را منحصر به بيمارى جسمى نمىداند بلكه مىفرمايد كه گاهى دل و قلب و روح انسان بيمار
مىشود .و در اين هنگام خداوند يک نسخه شفابخش و طبيب حاذق فرستاده تا انسان را از بيمارى نجات بخشد
خداوند قرآن را به عنوان شفا معرفى مىكند:
 1فلسفه احكام،ص.232
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وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اسراء. 22 ،
قرآن چگونه شفابخش دردهاست؟
برخى مفسران قرآن در اين زمينه مىنويسند:
بدون شک بيمارىهاى روحى و اخالقى انسان ،شباهت به بيمارىهاى جسمى او دارد .هر دو كشنده است ،هر دو
نياز به طبيب و درمان و پرهيز دارد هر دو گاهى باعث سرايت به ديگران مىشود .چه تشبيه جالب و پرمعنا و
پرمايهاى؟ آرى قرآن نسخه حيات بخش است براى آنها كه مىخواهند با جهل و كبر و غرور و حسد و نفاق به
مبارزه برخيزند .قرآن نسخه شفابخشى است براى برطرف ساختن ضعفها و زبونىها و ترسهاى بى دليل ،اختالفها
و پراكندگىها ،براى آنها كه از بيمارى عشق به دنيا ،وابستگى به ماديات و تسليم بى قيد و شرط در برابر شهوتها
رنج مىبرند.
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در بعضى روايات نيز به شفابخش بودن قرآن اشاره شده:
حضرت علىعليه السالم مىفرمايد:
فَاستشفوه من ادوائكم واستعينوا به على الوائكم فان فيه شفاء من اكبر الداء و هو الكفور النفاق والغى والضالل.

2

ب)قرآن و درمان بيماريهاى جسمى
قال اللَّه تعالى:
و اوحى ربک الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً و من الشجر و ما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل
ربک ذلالً يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاؤ للناس نحل 32/و . 39
عسل

 1تفسير نمونه ،ج ،12ص 223و .223
 2نهج البالغه ،خطبه . 133
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عسل غذاى شيرينى است كه اغلب به صورت مايع بوده و از زنبور عسل به دست مىآيد .در قرآن از مواد غذايى
مختلفى نام برده شده اما تنها در مورد عسل است كه آن را شفا ناميده است .
آيات فوق نكات ارزندهاى را در مورد زنبور عسل يادآور مىشود مثل وحى به آنان كه در اين جا با توجه به ريشه
لغوى (اشاره مخفى سريع)آمده است و يا مسئله خانه سازى زنبوران كه از موضوع بحث ما خارج است 1.تركيب
عسل
در واقع در تركيب عسل بيش از  121ماده مختلف وجود دارد در اساس عسل از گلوكز ،فروكتوز و مونوساكاريدها
ساخته شده است ميزان اسيديته عسل به پايدارى و خاصيت ميكروب كشى آن مىافزايد .
عسل محتواى نمکهاى سديم ،كلسيم ،پتاسيم ،منيزيم ،آهن ،كلر ،گوگرد و يد است در بعضى عسلها حتى راديوم
وجود دارد اين مواد به مقدار جزيى در تن داراى نقش زيستشناسى و مهمى هستند و يا آنزيمهاى گوناگون،
ويتامينها و هورمونها روى دستگاه اعصاب ،تنفس ،بافتها بر پديدههاى گويچه سازى و غيره اثر مىكند 2.در
درمان بيمارىهاى زير از عسل مىتوان استفاده كرد
سل ،سياه سرفه ،التهاب ريه ،آسم و ذات الريه.

2

عسل و درمان بيمارىهاى چشم
امروزه پژوهشها تأثير عسل را در بيماريهاى زير نشان داده:
التهاب پلکها ،انواع التهاب قرنيه ،آلودگى و زخم قرنيه ،انواع سوزشهاى چشم.
روزه

 1تفسير نمونه ،ج ،11ص. 299
 2اثرات دارويى  -درمانى محصوالت زنبور ،محمد رضا نياكان ،ص. 23
 2طب در قرآن ،ص 239و .233
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روزه عبارت است از غذا نخوردن از صبحگاهان تا اول شب كه اين عمل تأثيرات روحى و جسمى فراوانى بر
انسان مىگذارد .در قرآن در مرحله اول روزه داران را وعده بخشش و اجر عظيم مىدهد.
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللَّه كثيراً والذاكرات اعداللَّه لهم مغفرة و اجراً عظيماً
احزاب. 29 ،
يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ...بقره 122/تا . 129
حكمتها و اسرار علمى روزه
 1روزه در روايات:پيامبر اكرمصلى اهلل عليه وآله :صوموا تصحّوا روزه بگيريد تا سالم بمانيد .بحاراالنوار ،ج ،93ص. 299
 2روزه موجب تقويت اراده و قواى روحى انسان مىشود. 2تأثير مثبت روزه بر بيمارى هامهمترين اين بيماريها عبارتند از:
امراض دستگاه گوارش از قبيل التهاب حاد معده ،چاقى ،تصلب شرائين ،باال رفتن فشار خون و خناق سينه ،التهاب
مزمن كليه ،آسم ،اختالفات روانى و اخالقى ،دفع فضوالت و سموم متراكم بدن ،فرصت دادن به سلولها و غدد بدن
براى تجديد قوا و...
نماز
قرآن در آيات متعددى مسلمانان را در صبح ،ظهر ،عصر ،مغرب ،عشاء به نماز دعوت مىكند نماز عالوه بر آنكه
ياد خداست شامل حركاتى مثل ايستادن ،خم شدن و به خاك افتادن است .
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حركات اجبارى كه در نمازهاى شبانه روز است  119عدد است و آن حركات از بيمارى هايى نظير دوالى الساقين
از طريق حركت سريعتر خون و تقويت ديوارههاى ضعيف ساقهاى پا جلوگيرى مىكند .همچنين باعث تحريک
عضالت بدن ،نشاط قلب ،گردش خون ،تقويت عضالت رگها و تقويت مغز مىشود.

 1پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ج ،2ص. 423
184

1

