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بسم اهلل الرحمن الرحیم

عدالت
عدالت يكى از آرمانهاى مقدس و ديرپاى انسانى در طول تاريخ بوده است .اين مقوله از قديمىترين
واژه هايى است كه انسان در بهكار بردن آن تأكيد داشته است.بدون شك عدالت جزء ضرورتهاى
تشكيل و بقاى هر اجتماعى است و از آنجاكه الجرم بايد در اجتماع به حيات خود ادامه دهد عدالت
از ضروريات بقاىانسانى است .با مراجعه به تاريخ شاهد خواهيم بود كه بدترين و بيشترين چيزى
كه كام انسان را تلخ كرده است ،بى عدالتى و ظلم است .اين تلخ كامى گاهى به حدىمىرسد كه
انسان را وامى دارد كه از عزيزترين دارايى خود در راه رسيدن به عدالتبگذرد .در نگرشى دينى نيز
نه تنها نظام آفرينش بر پايهى عدل استوار شده ،كه اقامهى عدل و قسط از وظايف و اهداف اساسى
رهبران دينى و پيامبران الهى نيز بوده است .از اين رو مىتوان عدالت و عدالت خواهى را هم آرمانى
فطرى و انسانى دانست و هم ارزشى دينى به شمار آورد .در بارهى عدالت و ابعاد گوناگون آن تا
كنون پژوهشهاى علمى كثيرى نگاشته شدهاست .به رغم اين تالشهاى ارزشمند ،هنوز هم نمىتوان
به آنچه كه انجام شده قناعت كرد و بايستى همچنان چراغ تحقيق و تكاپوى بيشترى در باره اين
موضوع روشن نگاه داشت .يكى از مستندترين ادله براى تحقيق عدالت ،آيات قرآنى است و لذا
عدالت يكى ازجلوههاى مهم قرآن شمرده مىشود.

مفهوم لغوى عدالت
در بيشتر فرهنگها و كتابهاى لغت به تعريف لفظى و معنوى كلمهى عدل وعدالت اشاره شده است
كه به برخى از آنها به طور اجمال اشاره مىكنيم.خليل بن احمد فراهيدى معانى مختلفى را در مورد
واژه عدل آورده است از جمله:
 - 1العدل :الفداء مثل آيه (ال يقبل منها عدل).
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 العدالة والعدل :الحكم بالحق. - 3العدل :نقيض الجور كه گفته مىشود عدل على الرعيه يعنى جور بر رعيت روا نداشتن.
1ـ سوره بقره ،آيه  .123و نه بدل و بال گردانى از وى پذيرفته نمىشود.
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 - 4معتدل :به خوردنى يا هوا كه نه گرم باشد و نه سرد اطالق مىشود.
 - 5عدل شىء نظيره :مثل يكى از دو لنگه بار كه با لنگهى ديگرى از نظر وزن برابرى مىكند.
 - 6انعدال :اعوجاج يا عدول از حق :از اين معنا نوعى استواء فهميده مىشود چون عادل به مشركى
مىگويند كه چيزى را مساوى و نظير خدا قرار داده است.
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در فرهنگ معين معانى زير براى كلمهى عدل و عدالت آمده است.
 - 1داد كردن و داد دادن.
 - 2نهادن هر چيزى به جاى خود.
 - 3حد وسط ميان افراط و تفريط.
 - 4دادگرى ،انصاف ،عدالت مقابل ظلم.
 - 5داد.
 - 6اندازه و حد واعتدال.
و در ذيل واژهى عدالت آمده است:
 - 1دادگر بودن ،دادكردن و انصاف كردن.
 - 2دادگرى ،انصاف (عدالت) اجتماعى ،عدالتى كه همهى افرادجامعه از آن برخوردار باشند.
طريحى نيز معانى متعددى كه خليل بن احمد فراهيدى را آورده بيان مىكند وموارد زير را اضافه
مىكند.
اعدل :القيمه ،العدل :الرجل الصالح ،العدل :القصد فى االمور ،العادل :الواضع كل شىء موضعه.
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جمع بندى معناى لغوى
از مجموع منابعى كه بررسى شد ،مشاهده مىشود كه در تعريف عدالت عمدتا برواژههاى مساوات،
برابرى ،ميانه روى ،حدوسط ميانافراط و تفريط ،موازنه قرار دادن هر چيزى در جاى خود ،اندازه و
اعتدال و...تكيه شده است كه در يك جمله مىتوان گفت همان قرار دادن هر امرى (اعم از فردى و
اجتماعى و )...در جاى خود و رعايت اعتدال و حد وسط است و در واقع همان مفهومى است كه از
على عليهالسالم نقل شده است« .العدل يضع االمور مواضعها».
1ـ العين ،خليل بن احمد فراهيدى.
2ـ مجمع البحرين ،طريحى.
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تعريف عدالت از نظر حكماء
 - 1افالطون
افالطون از دو طريق عدل را تعريف مىكند:
اول :جنبهى فردى عدل:
از طريق تحليل سرشت انسان كه بر طبق نظر وى از سه قوه به شرح ذيل فراهم آمده است:
الف) قوهى تعقل و تميز خوب از بد «قوهى نطق نيز گفتهاند».
ب) قوهى شهوت ،جلب منفعت ،خوردن ،جفتگيرى.
ج) قوهى غضب ،انگيزه و ميل به برترى و بلند پروازى.
هر يك از سه قوهى باال در تن آدمى در جاى معينى قرار دارد( .نطق يا عقل در سر ،شهوت در
شكم ،غضب در سينه) اما افالطون عدل را صفتى مىداند كه تعادل ميان اين سه قوه در سرشت
انسان را پديد آورد .فرد عادل كسى است كه نمىگذارد يك قوه بر دو قوه ديگر تسلط يابد و فقط
در اين حال است كه انسان در زندگى خود از شادى بهرهمند مىشود .اين تعريف از عدل جنبهى
فردى عدالت است.
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براين امر اشكالى مترتب است و آن اينكه عدل از كجا ناشى شده است؟ اگر منشأ آن عقل است،
عقل خود يكى از قواى روحانى است و دو جهت افراط و تفريط دارد كه عبارتند از :جربزه و
سفاهت و لذا خود به محركى نياز دارد كه در حد تعادل قرار گيرد.
دوم :جنبهى اجتماعى:
طريق ديگرى كه افالطون در تعريف عدالت آورده ،طريق فضايل اربعهى مورد عنايت است كه
عبارتند از -1 :فرزانگى (حكمت)  -2دليرى (شجاعت) -3خويشتن دارى (انضباط و عفت) -4
عدالت.
طبق نظر افالطون سه فضيلت اولى (غير از عدالت) هر كدام مخصوص طبقهاى از طبقات خاص
 1ـ ر .ك فرهنگ فلسفى ،دكتر جليل صليبا ،ترجمه دكتر منوچهر صانعى دره بيدى ،ص ،461نشر حكمت ،چاپ اول،
.1366
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مدينهى فاضله است .يعنى فرزانگى متعلق به فرمانروايان ،دليرى متعلق به ياوران (سپاهيان) و
خويشتن دارى متعلق به تودهى مردم .اما ويژگى چهارم يعنى عدالت (عدل فضيلتى است كه در پرتو
آن هر يك از اين سه گروه فقط به كار ويژهى خويشتن مشغول باشد و به همين سان هر كس فقط
به كارى كه براىآن ساخته شده است و استعدادش را دارد مشغول شود و در كار ديگرى دخالت
نكند.
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 - 2ارسطو
ارسطو عدالت را نوعى تناسب مىداند و مىگويد حكومت ايدهآل آن است كه هدف و غايت
حكمرانانش آسايش و خرسندى مردم باشد .شكل حكومت چندان مهم نيست .آنچه حائز اهميت
است روحيه و ثبات سران حكومت است كه در پى اجراى قانون و عدالت و آسايش مردمان
مىباشند.
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 - 3فارابى
فارابى در كتاب مدينهى فاضلهاش آورده است :نزد مردم ،مدينه فاضلهى عدالت اين است كه همه به
سعادت و كمال افضل خود برسند ،همه زندگى كنند ،همه به زندگى خود ادامه دهند ،جنگ و ستيز از
ميان برداشته شود ،هر عضوى وظيفهى خود را انجام دهد الجرم همهى اعضا سالم مىمانند و به
حيات و زندگى خود ادامه مىدهند و تابع يك رهبر و فرمانده مىباشند و آن فرمانده نيز مقهور
ارادهى خود و عقل فعال باشد و حكيم و دانا و متصف به اخالق حميده باشد و هيچ عضوى از
اعضاى جامعه به حقوق و وظايف ديگرى تعدى نكند.
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 - 4عالمه طباطبايى
عدالت ميانه روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفريط در هر امرى است و اين حقيقت معنا كردن
كلمه به الزمه معناى اصلى است زيرا معناى اصلى عدالت اقامهى مساوات ميان امور است به اينكه
به هر امرى آنچه سزاوار است بدهى تا هر يك در جاى واقعى خود كه مستحق آن است كه كارى
كنى كه سعادتت در آن باشد و كارى كه مايهى بدبختى است به خاطر هواى نفس انجام ندهى و
1ـ بنياد فلسفه سياسى در غرب ،حميد عنايت ،ص.32
2ـ همان ،ص.07
3ـ
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عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسى را در جاى خود كه به حكم عقليا شرع يا عرف
مستحق آن است قرار دهى .نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كنى و بدكار را به خاطر بدىاش
عقاب كنى و حق مظلوم را از ظالم بستانى و در اجراى قانون تبعيض قائل نشوى.
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 - 5شهید مطهرى
شهيد مطهرى در تبيين مفهوم عدالت به چهار نظريه به شرح ذيل مىپردازد .به نظر استاد چهار مورد
كاربرد براى عدل وجود دارد:
 - 1موزون بودن :اگر در مجموعهاى اجزاء مختلفى به كار رفته باشد و هدف خاصى از آن منظور
باشد( .مقابل آن بى تناسبى) بايد شرايط خاصى در آن از حيث مقدار الزم هر جزء و از لحاظ
كيفيت ارتباط اجزاء با يكديگر رعايت شود ...يعنى هر چيزى به مقدار الزم نه به قدر مساوى.
نقطهى مقابل عدل به اين معنى بى تناسبى است و نه ظلم .استاد اين قسم را خارج از بحث عدالت
به معنى خاص مىداند.
 - 2تساوى و نفى هر گونه تبعیض:
استاد اين نظر را رد مىكند يا برگشت اين نظريه به نظر چهارم است كه نزاعى نيستو همان است و يا
تساوى بدون استحقاق مورد نظر است كه استاد آن را عين ظلم مىداند نه عدالت.
 - 3رعايت حقوق هر ذى حقى حق اورا:
ظلم عبارت است از پايمال كردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق ديگران .معنى حقيقى عدالت
بشرى يعنى عدالتى كه در قانون بشرى بايد رعايت شود همين است.
 - 4تساوى افراد با در نظر گرفتن استحقاق:
رعايت استحقاق در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال
وجود دارد.
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شهيد مطهرى عدالت را فطرى بشر مىداند و مىگويد :در نهاد بشر عدالت هست (علت گريز وى از
عدالت اين است كه هنوز به مرحلهى كمال نرسيده است) اگر بشر خوب تربيت شود و زير دست
مربى كامل قرار گيرد ،مىرسد به جاييكه واقعا خودش عدالتخواه مىشود ...همين طور كه زيبايى را
1ـ ر .ك تفسير الميزان ،ج ،12ص.404
2ـ ر .ك عدل الهى ،مرتضى مطهرى ،ص.55-64
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دوست مىدارد و اين از نظر استاد فطرى بشر است .عدالت خودش از مقولهى زيبايى است ولى نه
زيبايى محسوس بلكه زيبايى معقول است.
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 - 6امام خمینى:
امام خمينى با تكيه بر همان معناى معروف لغوى عدالت يعنى حد وسط بين افراط و تفريط تعريفى
فراگير از آن ارائه مىدهد كه داراى نوعى جامعيت و اطالق است.
عدالت حد وسط بين افراط و تفريط و آن از امهات فضايل اخالصيه است بلكه عدالت مطلقهى تمام
فضايل باطنيه ،ظاهريه ،روحيه ،قلبيه و جسميه است زيرا عدل مطلق مستقيم به همين معنى است.
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واژههاى همنوا
الف) قسط:
قسط را معرب قسطاس مىدانند كه عبارت است از ابزار باز يافتن تعادل و توازن ونيز قسط بهرهى
عادالنه را گويند مثل نصف يا نصفه به معناى ميانه روى و ترك افراط و تفريط.
«و اقیموا الوزن بالقسط و ال تخسرو المیزان»
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هرچيزى را با ترازوى عدل و انصاف بسنجيد و هيچ در ميزان كم فروشى و نادرستى نكنيد.
يا به معناى پرداختن سهم ديگرى است كه مفهوم دادگرى در آن نهفته است.
در آيهى «و ان خفتم اال تقسطوا فى الیتامى»
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و اگر بترسيد كه مبادا در بارهى يتيمان مراعات عدل و داد نكنيد...نيز مفهوم قسط آمده است .بالقسط
يعنى بالعدل و االنصاف.
زمخخشرى در مورد آيهى «انه يبدؤا الخلق ثم يعیده لیجرى الذين آمنوا وعملوالصالحات بالقسط»
1ـ مجموعه آثار مرتضى مطهرى ،ج ،14ص.156-150
2ـ ر .ك بنيان عدل الهى دفتر هفدهم ،ص ،23مؤسسه نشر حضرت امام خمينى.
3ـ مفردات ،راغب اصفهانى ،ص.607
4ـ سوره الرحمن ،آيه .5
5ـ الميزان ج ،4ص 57و مجمع البيان ،ج ،11ص.256
6ـ سوره نساء ،آيه.3
0ـ سوره يونس ،آيه .4
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مىگويد :جالب اينجاست كه كلمهى قسط در مورد صالحين و پاداش نيك آنها آمده ولى در مورد
بدكاران عنوان نشده ،يعنى به خاطر قسط خودش و عدل و عدم ظلم خودشان بواسطهى ايمان و
عمل صالح پاداش ببينند 1.زمخشرى در مورد آيه  4سوره يونس آيهى زير را مطرح مىكند« :يا
ايهاالذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداللّه»...
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اى اهل ايمان نگهدار عدالت باشيد و براى خدا (يعنى موافق حكم خدا) گواهى دهيد.
در توضيح اين آيه مىافزايد« :كونوا قوامین بالقسط» يعنى «كونوا مجتهدين فى اقامة العدل حتى ال
تجورؤا» يعنى در راه اقامهى عدل تالش و جهاد كنيد تا مرتكب جور نشويد يعنى اينكه غناى نفس
در (عدالت مادر سعادت) خلل ايجاد نكند 3.ابن كثير در تفسيرو بررسى «و تقسطوا الیهم اناللّه
يحب المقسطین»
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با آنها به عدالت و انصاف رفتار كنيد كه خدا مردم با عدل و داد را دوست دارد.مىگويد :تقسطوا
اليهم يعنى تعدلوااليهم .مقسطين در منابرى از نور هستند و طرف راست عرش يعنى كسانى كه در
حكمشان در مورد اهلشان «خانوادههايشان»عدالت مىورزند.
نتيجه :از آنجا كه مفسران و واژه شناسان براى تبيين واژهى قسط «عدل» را به كار گرفتهاند مىتوان
نتيجه گرفت كه بين قسط و عدل پيوند معناييعميقى به چشم مىخورد كه البته اعتدال از بسترهى
معنايى گستردهترى برخوردار است و گويى قسط ابزار برپايه عدل يا از لوازم آن مىباشد.
ب) وسط:
وسط چيز ،آنست كه دو طرف مساوى از آن دارد 5.در مورد رسول خدا

گفتهاند :كان من وسط

قومه يا هو اوسط قريش نسبا يعنى ايشان معتدلترين و بهترين قبيلهى قريش بوده است.
روايت ائمه يعنى «نحن االمة الوسطى» مؤيد معناى وسط است.

1ـ تفسير كشاف ،ج ،1ص.136
2ـ سوره نساء ،آيه .125
3ـ ر .ك كشاف ،ج ،2ص 325و .622
4ـ سوره ممتحنه ،آيه .4
5ـ مفردات ،راغب اصفهانى ،ص.465
6ـ فى ضالل القرآن ،سيد قطب ،ج ،4ص.1222
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زمخشرى در بارهى ساختار اين واژه اين گونه شرح مىدهد :اين كلمه صفت است براى اسمى كه
واحد ،جمع ،مذكر يا مؤنث باشد.
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خليل مىنويسد :وسط هر چيزى عبارتست از معتدل ترين و پر ارزش ترين قسمت آن چيز .فالن
وسط الوادى يعنى فالن چيز در بهترين موضع وادى قرار گرفته است.
عدل و وسط:
در ارتباط اين دو واژه بسيارى قائلند به اينكه عدل و وسط به يك معنا هستند از
جمله طبرسى مىگويد :عدل را وسط خواندند چون راست است و جاى ميانه دارد يا واقع شدن
بروجه ميانه نه اسراف و نه تقطير مىباشد.

2

آيه قرآن در اين باره« :و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول
علیكم شهیدا»

3

و ما همچنان شما مسلمين را به آئين اسالم هدايت كرديم و به اخالق معتدل و سيرت نيكو بياراستيم
تا گواه مردم باشيد (وسرمشق دوستى خلق) تا نيكى و درستى را ساير ملل از شما بياموزند .چنانكه
پيغمبر را گواه شما گرفتيم تا شما از وى بياموزيد.
يكى از جلوههاى وسط بودن اسالم اين است كه آنان براى اصالح جامعه امر به معروف و نهى از
منكر مىكنند كه از فروع دين مىباشند.
نتيجه:
وسط اصل صحيحى است كه داللت به چيزى مابين چيزهاى ديگر مىكند كه دوام و استوار و ارزش
و بقا و عدل آن مربوط به همين وسط قرار گرفتنش است .در مقايسه عدل و وسط مىبينيم وسط
گزينى از لوازم عدل يا غايت وسط گزينى ،اعتدال مىباشد نه اينكه عدل عين وسط باشد.
عدل همواره از بسترهى معنايى گستردهترى برخوردار بوده است كه به اين معنا كه براى تقريب به
ذهن معناى عدل مىبينيم واژهى وسط مطرح شده است.
ج) میزان:
1ـ كشاف ،ج ،1ص.145
2ـ تفسير مجمع البيان ذيل آيه.
3ـ سوره بقره ،آيه.144
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اين كلمه از وزن گرفته شده است .راغب اصفهانى در معناى آن اين گونه مىگويد :وزن يعنى
شناخت اندازهى شىء و الوزن يومئذٍالحق .روز محشر حقا روز سنجيدن اعمال است.

1

آلوسى در توضيح اين كلمه ،اين عبارت را آورده است (ميزان) در اصطالح عدل است و عدل چيزى
است كه حق و باطل را مىسنجد 2.اين معنا در آيهى زير به چشم مىخورد «وامرت العدل بینكم»

3

و مأمورم در بين شما به عدالت حكم كنم .و
نيز آيهى «و نضع الموازين القسط لیوم القیامة فال تظلم نفس شیئا» و ما ترازوهاى عدل را براى
روز قيامت خواهيم نهاد و ستمى به هيچ نفسى نخواهد شد.
عالمه طباطبايى نظرى بر خالف آلوسى دارد و مىگويد :شاهدى بر اين معنا وجود ندارد و مراد از
«العدل» اين است كه ايشان پيامبر صلىاهللعليهوآله در تبليغ رسالت خويش فرق و تفاوت نگذاشت
و مراد از عدل در آيه برقرارى مساوات در همهى طبقات ات نه فقط عدالت قاضى و حاكم.
نتيجه:
عدل نسبت به ميزان معناى وسيعترى دارد ،بلكه ميزان وسيلهى برقرارى عدل است آن هم نه اينكه
منظور از ميزان فقط ترازو و داد و ستد باشد بلكه مراد معيارى است كلى در دست انسان مانند قطب
نما (همانطور كه اين وسيله ناخدا را از جهات انحرافى مىرهاند و طريق عدل و درست را به او
نشان مىدهد) كه مىتواند طريق عدل را فراسوى انسان قرار دهد.
خالصه اينكه با بررسى سه واژهى قسط ،وسط و ميزان در قرآن كريم و مقايسهى آنها با واژهى عدل
به اين نتيجه مىرسيم كه مفهوم عدل معناى جامعى نسبت به مفاهيم قسط و وسط و ميزان دارد و
گويا اين واژهها از زيرمجموعههاى واژهى عدل محسوب مىشوند و عدل از نظر مصداقى جامعتر از
آنهاست.
حال پس از سيرى در معنا و مفهوم عدل و ذكر اقوال برخى از انديشمندان و بزرگان در اين باره و
همچنين بيان و بررسى برخى از لغات كه با واژهى عدل ارتباط معنايى دارند به بيان جامعيت عدالت
و نگاه قرآن به آن مىپردازيم.
1ـ مفردات ،راغب اصفهانى ،ص.464
2ـ روح المعانى ،آلوسى ،ص.25-26
3ـ سوره شورى ،آيه.15
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وجوه واژه عدل در قرآن
واژه عدل در قرآن بر هفت وجه مىباشد:
 - 1به معناى دادگر و نيك مرد چنانكه خداى تعالى در سورهى مائده آيه  55آورده است:
«و من قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدلٍ منكم» يعنى عدلين صالحين.
و در همين سوره آيه  176آورده است« :يا ايها الذين آمنوا شهادةٌ بینكم اذا حضر احدكم الموت
حین الوصیة اثنان ذواعدلٍمنكم» يعنى عدلين صالحين.
و در سوره طالق آيه  2آورده است:
«واستشهدوا ذوى عدل منكم» يعنى عدلين صالحين.
 - 2به معناى درستى چنانكه در سورهى نساء آيه  54آورده است:
«واذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل» يعنى بالحق.
در سوره حجرات در اين در آيه  5آورده است:
«فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل» يعنى بالحق.
 - 3عدل به معناى بدل چنانكه در سورهى بقره آيه  44آمده است:
«واتقوا يوما ال تجزى نفس عن نفس شیئا و ال يقبل منها شفاعة و ال يؤخذ منها عدل» يعنى فدية.
در آيه  123سورهى بقره هم آمده است:
«ال تجزى نفس عن نفس شیئاو ال يقبل منها عدل» يعنى فدية.
در سوره انعام آيه 07آمده است:
«و ان تعدل كل عدل ال يؤخذ منها» يعنى وان تفدى كل فدية.
 - 4عدل به معناى مانند مىباشد .چنانكه در سورهى مائده آيه  55آمده است:
«او كفارة طعام مسكین او عدل ذلك صیاما» يعنى مثل ذلك.
 - 5عدل به معناى برابر كردن چيزى با چيزى  .چنانكه در سوره انعام آيه اول آمده است:
«الحمدهلل الذى خلق السماوات و االرض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»
يعنى يسوّون به غيره.
و نيز در سوره نمل آيه  67آمده است:
«أاِله مع اللّه بل هم قوم يعدلون» يعدلون يعنى يسوّون به غيره.
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 - 6عدل به معناى گرديدن است چنانكه در آيه  135سوره نساء آمده است:
«و لو على انفسكم اوالوالدين واالقربین ان يكن غنیّا او فقیرا اولى بهما فال تتبع الهوى ان تعدلوا»
يعنى ان تصدّوا.
 - 0عدل به معناى داد كردن چنانكه در سورهى مائده آيه  4آمده است:
«و ال يجرمنكم شنأن قومٍ على ان تعدلوا اعدلوا» يعنى على ان ال تقسطوا اقسطوا.
در سورهى نحل آيه  57آمده ات:
«ان اللّه يأمركم بالعدل و االحسان ويقال بالتوحید و االحسان .يعنى دادگرى

جلوههايى از جامعيت قرآن كريم
 - 1عدالت اجتماعى
قرآن كريم عدالت اجتماعى را بسيار عزيز داشته و به طور عام وخاص به لزوم عدل گسترى در
جامعه تأكيد كرده است .و انبياء به طور خاص و مردم به طور عام را به پاس داشتن آن مأمور نموده
است .از اين رو گرچه عدالت گسترى در وظايف دولت مطرح مىشود ولى مردم نيز از انجام آن در
حوزهى اختيار و مسؤليت خود گريزى ندارند.
ارزش و بزرگى عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدى است كه به صورت اصل بنيادين
بدلناپذير مطرح گشته و خداوند به طور قاطع به آن فرمان مىدهد .به عناوينى در اين باره توجه
كنيد:
الف) هدف بعثت انبیاء
قرآن در بارهى هدف رسالت انبياء مىفرمايد:
«و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط»

1

دراين آيهى شريفه غايت ارسال رسوالن و همراه كردن بينات ،كتاب و ميزان با آنها ،قيام به قسط از
سوى مردم دانسته شده است .قسط به معنى نصيب عادالنه است و به معناى گرفتن قسمت ديگران
نيز آمده است .در معناى اول هم معناى عدل و اسم فاعل آن مقسط است «واقسطوا ان اللّه يحب

1ـ سوره حديد ،آيه .25
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المقسطین» در معناى دوم هم معناى جور و ظلم و اسم فاعل آن قاسط است« 1.و اما القاسطون
لجهنم حطبا»

2

فخر رازى نيز معناى قسط و اقساط را از انصاف مىداند به اين صورت كه قسط ديگران را به
خودشان بدهى و قسط خودت را براى خودت بدارى.

3

«بینات» نيز به معناى داليل واضحى است كه مشيت رسالت است .مثل معجزه ،بشارت و داليل
قاطع« ،كتاب» نيز وحى الهى است مثل كتاب نوح ،ابراهيم ،تورات ،انجيل و قرآن ،ميزان نيز به
معناى مختلفى چون ترازو ،دين ،عدل و عقل تطبيق داده شده است.

4

مدلول آيه به اين اشاره دارد كه يكى از اهداف ارسال رسوالن آن است كه مردم به قسط قيام نمايند
و در جامعهاى عادالنه به سر برند.

5

در اين آيه ميزان به معناى ترازو مناسبتر است اما با توجه به ذيل آيه و اطالق قيام به قسط ،مفهوم
عام اجراى قسط و عدالت در همه عرصههامى باشد .به ويژه اگر
همچون عالمه طباطبايى صلىاهللعليهوآلهوسلم ميزان را به دين نزديك بدانيم.

6

پيامبران خود نيز مأمور اجراى عدالت بودند .در بارهى پيامبر اكرمصلىاهللعليهوآله در قرآن آمده
است« :قل امر ربى بالقسط» 0در جاى ديگر نيز آمده است« :و امرت ال عدل بینكم»

4

در توصيف ديگر پيامبران نيز قضاوت عادالنه قرآن آمده است:
«فاذا جاء رسولهم قضى بینهم بالقسط و هم ال يظلمون»

5

البته هدف نهايى بعثت انبياء كمال نهايى انسان به سوى خدا و سير الى اللّه است و به تعبير قرآن
1ـ ر.ك :مفردات ،راغب اصفهانى ،ص.414
2ـ سوره جن ،آيه .15
3ـ ر .ك تفسير كبير ،فخر رازى ،ج ،25ص.242
4ـ ر .ك تفسير الميزان ،ج ،15ص 156و .150
5ـ ر .ك مجمع البيان ،طبرسى ،ج ،5ص.241
6ـ الميزان ،ج ،15ص 156و .150
0ـ سوره اعراف ،آيه.25
4ـ سوره شورى ،آيه .15
5ـ سوره اعراف ،آيه .25
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تمامى انس و جن به هدف عبادت حق آفريده شدهاند.
«و ما خلقت االنس و الجن اال لیعبدون»

1

ولى در رسيدن به كمال مطلق عدل گسترى در اجتماع امرى ضرورى است .در بيان امام خمنى دو
نوع عدالت :عدالت اجتماعى و عدالت باطنى ،مورد نظر انبياء بوده است .ايشان هدف متوسط و
نهايى انبياء را چگونگى نسان تفسير كردهاند:آن رژيمى كه اولياى خدا مىخواستند همهى
زحمتهايشان براى اين بود كه انسان درست كنند ،انسان كه درست شود رژيم حكومتىاش هم درست
مىشود .همهى زحمت انبياء براى اين بوده است كه يك عدالت اجتماعى درست كنند براى بشر در
اجتماع و يك عدالت باطنى براى انسان در انفراد درست كنند.

2

ب) وظیفه عمومى
عدالت امرى واقعى است كه ذاتا مطلوب و الزم االجراست نه آنكه بر اساس مصالح الزم االجرا
باشد اجراى چنين عدالتى شامل مسلمانان و غير مسلمانان ،دوست و دشمن ،مخالف سياسى و
موافق سياسى مىگردد.
در برخى از آيات قرآن به طور مطلق به عدلورزى امر شده است« :ان اللّه يأمر بالعدل واالحسان و
ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون»

3

در اين آيه عدل قبل از احسان مورد عنايت قرار گرفته يا به دليل آن كه احسان مرحلهى بعدى
عدالتورزى است يا به علت آنكه عدالت اهميت بيشترى نسبت به تكاليف بعدى دارد .مخاطب اين
آيه عموميت دارد و اصوالً به طور صريح از مخاطبى خاص ياد نشده است .از ابن مسعود نقل شده
كه اين آيه جامعترين آيهى قرآن است نسبت به امتثال كارهاى خير و اجتناب از بديها.
امر به عدالتورزى در رفتار و گفتار نيز مورد تأكيد فراوان قرآن كريم است« :اعدلوا هو اقرب
للتقوى»« 4واذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذالقربى»

5

1ـ سوره ذاريات ،آيه.56
2ـ ر .ك صحيفهى نور ،ج ،11ص.44
3ـ سوره نحل ،آيه.57
4ـ سورهى مائده ،آيه.4
5ـ سوره انعام ،آيه .152
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و عدالتورزان مشمول محبت الهى هستند «ان اللّه يحب المقسطین» 1آنچه انسان را از عدالتورزى
در صحنهى اجتماع باز مىدارد حب و بغض است .در دو آيه قرآن كه شبيه يكديگرند ،ضمن تأكيد
بر عدالتورزى از اين دو مشكل ياد شده و به عدالتورزى همراه با كنارهگيرى از دوستى و دشمنى
تأكيد شده است .در سورهى نساء آمده است:
«يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء هلل و لو على انفسكم اوالوالدين واالقربین ان يكن
غنیا او فقیرا فاهلل اولى بهما»...

2

در سوره مائده آمده است«:يا ايها الذين آمنوا كونواقوامین بالقسط و ال يجرمنكم شنئان قوم على
االتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوااللّه ان اللّه خبیر بما تعملون»

3

صدر اين دوآيه شباهت بسيارى دارند ولى ذيل آنها تفاوتهاى زيادى دارد كه هر كدام به يك جنبه
خروج از اعتدال اشاره دارد.

طرح ديدگاهها
قبل از هر چيز به ديدگاههايى در بارهى هر يك از آيات اشاره مىكنيم.
فخر رازى در بارهى آيه اول مىنويسد :قوّام مبالغه در قائم است و قسط به معناى عدل است پس
اين امرى از جانب خداوند متعال براى همهى مكلفين است به اينكه در اختيار عدل و احتراز از ظلم
و جور سعى بليغ نمايند.

4

صاحب المنار مىنويسد :شايسته است كه مسلمانان با توجه به چنين آيهاى عادلترين امتها و
قائمترين بالقسط باشند.

5

سيد قطب مىنويسد :عدالت خالصانهاى كه جماعت مسلمانان همراه با شهادت اللّه اجرا مىكنند از
هر گونه مصلحت انديشى ،هواپرستى و عاطفه ورزى به دور است .گرچه آن را مصلحت جماعت،

1ـ سورهى مائده ،آيه.42
2ـ سوره نساء ،آيه .135
3ـ سورهيمائده آيه.4
4ـ تفسير كبير ،فخر رازى ،ج ،11ص.02
5ـ تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،ج ،5ص.456
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امت و يا دوست بنامند .تنها و تنها رضايت و تقواى الهى را در نظر دارد و بس.

1

آيهى دوم نسبت به دشمنان امر به عدالتورزى مىكند .طبرى در بارهى آيهى دوم مىنويسد :اى
كسانى كه به خدا و پيامبرش محمد صلىاهللعليهوآله ايمان آورديد بايد كه از اخالق و صفات شما
قيام براى خدا و شهادت عادالنه بين دوستان و دشمنان باشد و در قضاوتها و كارهايتان ظلم نكنيد.

2

ق رطبى از نظر فقهى عدم تجاوز به كفار و محاربين را از آيه استنباط كرده و گفته استكه تنها مىتوان
كافر را در جنگ به قتل رساند و يا اسير كرد ولى نمىتوان او را مثله كرد و حتى اگر در جنگ ،آنان
زنان و كودكان ما را كشتند و ما را مصيبتزده كردند ما نمىتوانيم به مانند آن آنها را بكشيم تا كفار
مصيبتزده شوند.

3

سيد قطب نيز ويژگى عدالتورزى را ويژگى نظامهاى انسانى در طول تاريخ بشريت مىداند و اديان
گذشته را نيز داراى راهبردهاى مشابه مىداند.

4

 - 2عدالت در قضاوت و جزاء
يكى از مهمترين عرصههاى لزوم رعايت عدالت ،عدالتورزى در عرصهى قضا و تبعات آن است در
اين زمينه آيات متعددى بر لزوم عدالت در قضاء و جزاء اشاره دارد.
«و ان حكمت فاحكم بینهم بالقسط ان اللّه يحب المقسطین»
«و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل»

5

6

«و اذا جاء رسولهم قضى بینهم بالقسط و هم ال يظلمون»

0

در آيات فوق كه دو آيه اول خطاب به پيامبر اكرمصلىاهللعليهوآله و سومى داراى مخاطب عام است
به قضاى عادالنه امر مىكند .در اين عرصه موارد متعددى از جزاى عادالنه و همراه با عدل نيز مورد

1ـ تفسير فى ضالل القرآن ،سيدمحمدقطب ،ج ،2ص.004
2ـ تفسير طبرى ،ج ،6ص.141
3ـ تفسير قرطبى جامع االحكامالقرآن ،ج ،6ص.117
4ـ الميزان ،طباطبايى ،ج ،5ص.255
5ـ سورهى مائده ،آيه .42
6ـ سورهى نساء ،آيه .54
0ـ سورهى يونس ،آيه.40
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عنايت قرآن كريم است به طور مثال در بارهى قتل نفس و يا قصاص اعضادر قرآن آمده است:
«وكتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین واالنف باالنف واالذن باالذن والسنة بالسنه
والجروح قصاص»

1

و در برخورد با دشمن مىفرمايد:
«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم له خیرالصابرين»

2

و در اصالح بين دو گروه متخاصم مسلمان نيز مىفرمايد:
«فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان اللّه يحب المقسطین»
در مورد تجاوز و عقوبت آن نيز عدالت را گوشزد مىكند:
«فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم»

3

آيات فوق جزاء ،مصالحه و قضاء را بر شاخص عدالت مىشناسد و بين دوست و دشمن و مسلمان و
غير مسلمان ،خودى و غير خودى تفاوت نمىگذارد.
 - 3عدالت در امور اقتصادى
نمود روشن عدالت در عدالت اقتصادى متبلور است ،عدالت اقتصادى يعنى عدالت در توزيع ثروت و
تقسيم عادالنه منابع بين افراد جامعه و تعين حق عادالنه هر كار در جامعه.
آنچه در سالمت بخشى نظام اقتصادى جامعه نقش بنيادى دارد مسئلهى توزيع عادالنهى منابع طبيعى
و ثروتهاى اوليه است .اگر اين منابع طبيعى و ثروتها در اختيار و انحصار افراد يا گروههاى خاص
قرار گيرد اختالفات طبقاتى پديد مىآيد و راه را براى زورمندان و زرمداران هموار مىكند لذا به
اعتقاد شهيد سيد محمد باقر صدر برخالف اقتصاد سياسى كالسيك كه در آن بحث توليد مقام اول را
حائز است در اسالم بحث توزيع سرآغاز مطالعات اقتصادى بوده و مباحث توليد در مرحلهى بعدى
قرار دارد.

4

1ـ سورهى مائده ،آيه.45
2ـ سورهى نحل ،آيه.126
3ـ سورهى بقره ،آيه.154
4ـ ر .ك اقتصاد ما ،شهيد صدر ،ج ،2ص.65
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قبالً گفته شد هدف اجتماعى بعثت پيامبرن تحقق عدالت است« .لیقوم الناس بالقسط» 1اين آيهى
شريفه عدالت اجتماعى در تمامى زمينهها را از جمله اقتصاد به عنوان هدف براى برنامهها و
دستورات پيامبران مطرح مىكند و در آيهى ديگر آمده« :ان اللّه يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء ذى
القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى»

2

با توجه به سياق آيه كه وظايف انسانها از طرف خداوند مأمور به اقامهى عدالت اجتماعى مىباشد
آن هم به شكل كلى و در همهى زمينهها كه يكى از آن موارد عدالت اقتصادى مىباشد.
در اين عرصه نيز تأكيدهاى فراوانى به رعايت قسط و عدل شده است .شاخص رعايت اعتدال در
اقتصاد حفظ دقيق اوزان و كيل هاست .در اين باره قرآن آورده است« :و افوا الكیل و المیزان
بالقسط» 3و «يا قوم اوفوا المكیال و المیزان بالقسط»

4

در سورهى الرحمن آمده است« :واقیموا الوزن بالقسط و ال تخسروالمیزان» 5در بارهى فرزندان يتيم
نيز به عدالتورزى امر مىكند .اين عدالتورزى جلوهى مهم آن در تقسيم ارث و حفظ شئون
اقتصادى آنان است .گرچه در عرصههاى ديگر نيز اين گونه بايد باشد« .و ان تقوم الیتامى
بالقسط»

6

«و ان خفتم اال تقسطوا فى الیتامى فانكحوا ما طالب لكم من النساء» 0موارد فوق در عرصه حقوق
خصوصى و حقوق جزاست ولى در عرصهى حقوق عمومى و بين الملل نيز بحث لزوم عدالتورزى
مورد عنايت قرآن كريم است.
 - 4عدالت در حقوق عمومى بین الملل
در سورهى نساء مىخوانيم «ان اللّه يأمركم ان تؤدواالمانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان

1ـ سورهى حديد ،آيه.25
2ـ سورهى نحل ،آيه.57
3ـ سورهى انعام ،آيه.152
4ـ سورهى هود ،آيه.45
5ـ سوره الرحمن ،آيه.5
6ـ سورهى نساء ،آيه .120
0ـ سورهى نساء ،آيه .31
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تحكموا بالعدل ان اللّه نعما يعظكم به ان اللّه كان سمیعا بصیرا»

1

صاحب المنار در بارهى اين آيه و آيهى قبل از آن ،آندو را اساس حكومت اسالمى مىداند و اضافه
مى كند اگر در قرآن غير از اين دو آيه نازل نگرديده بود كافى بود كه تمامى مسلمانان احكام خود را
بر آن بنا نهند.

2

سيد قطب نيز اين آيه را دال بر لزوم عدالتورزى در عرصهى داخلى و بين المللى مىداند .وى
مىنويسد« :نص آيه حكم عادالنه بين مردم را به صورت مطلق بيان مىكند و شامل همهى انسانها
مىشود .نه تنها عدالت در بين مسلمانان و نه تنها عدالت با اهل كتاب بلكه با ساير مردم
عدالتورزى حق هر انسانى است تمام بشريت بر اين وصف مجتمع مىشوند چه مؤمن و چه كافر،
دوست و دشمن ،سفيد و سياه ،عرب و عجم».

3

قرآن كريم نيكى و عدلورزى به كفارى كه سابقهى عداوت عملى نداشتهاند را نهى نمىكند و حتى
اميد دارد كه در اثر برخورد مهربانانه عداوتها نيز از بين برود و از اين رهگذر به اصل بسيار مهم
صلح در عرصهى خارجى عنايت مىنمايد« :عسى اللّه ان يجعل بینكم و بین الذين عاديتم منهم
مودةً واللّه قدير واللّه غفور رحیم ال ينهاكماللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من
دياركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم اناللّه يحب المقسطین»

4

در اين آيات روشن مىشود ميان كفارى كه دشمنى عملى نكردهاند و ديگر كفار تفاوت است و
دشمنى را بايد با عدالتورزى و دوستى تبديل به دوستى كرد.
بدون ترديد رهبرى دولت در برخورد با حقوق عمومى مردم بايد بيش از همه عدل پيشه باشد در
ذيل آيه «وامرت العدل بینكم» 5قتاده مىنويسد :پيامبر به عدالتورزى مأمور بود و چنين كرد تا از
دنيا رفت.

6

1ـ سورهى نساء ،آيه.54
2ـ تفسير المنار ،ج ،5ص.164
3ـ تفسير فى ضالل القرآن ذيل آيه.
4ـ سورهى ممتحنه ،آيه  0و .4
5ـ سورهى شورى ،آيه .15
6ـ تفسير طبرى ،ج ،25ص.14
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قرآن كريم امت اسالمى را امت وسط و پيامبر اكرمصلىاهللعليهوآله را نمونهى آن مىداند «وكذلك
جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول علیكم شهیدا»

1

در ذيل اين آيه قرطبى امت وسط را به امت عدل تفسير كرده است 2.اين نشانگر اعتبار اعتدال در
سراسر جامعهى اسالمى است ولى در جامعهى اسالمى پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله خود نمونه و
الگوى امت است .يكى از تفاسير مشهور آيه اين است كه امت معتدل بين افراط و تفريط است و يا
معتدل بين مادى گرايى يهود و روح گرايى و رهبانيت نصارى است و از اين رو امت اسالمى الگوى
امتهاى ديگر است و پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله نيز ميزانى است كه اعمال امت با آن سنجيده
مىشود.

3

در دو آيهى «قل امر ربى بالقسط» و «امرت العدل بینكم» و نيز با توجه به شأن زعامت پيامبر
اكرم صلىاهللعليهوآله مىتوان در عرصهى عدالتورزى در حقوق عمومى براى رهبرى جامعهى
اسالمى استفادهى شايسته را نمود.

عناصر توسعهى اقتصادى
اسالم عناصر توسعهى اقتصادى را قائم به دو عنصر مىداند :رفاه عمومى و تعديل ثروت 4.بنابر
عنصر رفاه عمومى عدالت اقتصادى در جامعهى اسالمى بهمعناى رفع فقر و ايجاد رفاه عمومى
(معيشت كفائى) است و آياتى كه فقير را مورد انفاق (خمس ،زكات ،صدقات و )...قرار مىدهد براى
اين است كه انفاقات راهى براى رسيدن به رفاه عمومى است .و رفاه عمومى يكى از اهداف اقتصادى
اسالم شمرده شده است .اما تعديل ثروت براى ايجاد عدالت اقتصادى است و علت اين امر آن است
كه اوالً ثروت فراوان در اغلب افراد باعث غفلت از خداوند و گرفتارى به هواههاى شيطانى مىشود.
ثانيا اگر ثروت در جايى انباشته شود ،نيكى و معروف در جامعه از بين مىرود و فقرا احساس فقر
مىكنند و اغنيا دچار سرمستى و غرور مىشوند.
عدالت اقتصادى براى موارد زير تحقق مىپذيرد:
1ـ سورهى بقره ،آيه .143
2ـ الجامع الحكام القرآن ،ج ،1ص.114
3ـ الميزان ،طباطبايى ،ج ،1ص.323
4ـ اقتصاد ما ،شهيد صدر ،ص.373
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 - 1ستاندن حقوق فقرا از اغنیا:
قرآن كريم مىفرمايد« :والذين يكنزون الذهب والفضه وال ينفقونها فى سبیل اللّه فبشرهم بعذابٍ
الیم»

1

امام رضاعليهالسالم در بارهى فلسفهى تشريع زكات مىفرمايد:
«ان علة الزكوة به اجل قوت الفقراء و تحصین اموال االغنیاء»

2

علت تشريع زكات تأمين مخارج فقرا و محدود كردن اموال ثروتمندان است.
قرآن در اموال اغنياء حقى براى فقراء و محرومان قرار داده است.

3

و آنان كه اين حق را نپردازند به عنوان سارق اموال فقراء معرفى شدهاند 4.در اصل گناه اغنيا سبب
به وجود آمدن فقر و محروميت در جامعه مىشود«.ان الناس ما افتقروا و ال احتاجوا و ال جاعوا الّا
بذنوب االغنیاء» 5لذا در قيامت مورد باز خواست و مؤاخذه واقع خواهند شد 6.بنابراين دولت
اسالمى براى جلوگيرى از تكاثر ثروت و ايجاد تعادل اقتصادى مىتواند با دريافت زكات يا خمس و
با وضع مقرراتى ديگر بخشى از اموال اغنيا را گرفته و به مصرف محرومان برساند تا فقر و
محروميت از بين برود.
 - 2حمايت از فقرا و محرومان
حضرت سليمان عليهالسالم بامدادان با ثروتمندان احوالپرسى مىكرد و نزد تنگدستان مىآمد و با
آنان مىنشست و مىفرمود مسكينى با مسكينان هستم.

0

خداوند در قرآن كريم به پيامبر مىفرمايد« :واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى
يريدون وجهه و ال تعد عیناك عنهم تريد زينته الحیوة الدنیا و ال تطع من اغفلنا قبله عن ذكرنا

1ـ سورهى توبه ،آيه .34
2ـ علل الشرايع ،شيخ صدوق ،ص.365
3ـ سورهى معارج ،آيات  24و .25
4ـ مستدرك الوسايل ،ج ،11ص.347
5ـ وسايل الشيعه ،ج ،6ص.4
6ـ نهج البالغه ،حكمت .327
0ـ بحاراالنوار ،ج ،14ص.217
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واتبع هواه و كان امره فرطا»

1

پيامبر خود از آغاز تا انتها زندگى زاهدانهاى داشت و وصى و جانشين او علىعليهالسالم نيز زندگى
خود را با فقيرترين افراد يكسان ساخته بود.

2

الزم است متذكر شويم كه حمايت از محرومان به معناى از بين بردن فقر و محروميت آنان است نه
بقاى آن و حمايت از آنان در عين وجود فاصلهى طبقاتى است.
 - 3برگرداندن اموال به غارت رفته
در دوران بى عدالتى ،عدهاى اموالى را از طريق نامشروع به دست آورده و ثروتى به هم زدهاند اين
ثروتهاى باد آورده متعلق به مردم است كه بايد به بيت المال برگردانده شود .حضرت على
عليهالسالمدر آغاز خالفتش فرمود« :واللّه لو وجوته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته،
فان فى العدل سعة ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق»

3

با نگاهى به سيرهى پيامبرصلىاهللعليهوآله و حضرت علىعليهالسالم مىبينيم كه مثالً حضرت
علىعليهالسالمدر بيت المال به طور مساوى عمل مىكرد و مىفرمود« :من در قرآن تفاوتى بين
فرزندان اسماعيل و فرزندان اسحاق نمىبينم»

4

و هنگامى كه مورد اعتراض قرار مىگرفت به روش پيامبر استفاده مىكرد مىفرمود« :اعطیت كمال
كان رسول اللّه يعطى بالشويد و لم اجعلها دولة بین االغنیاء»

5

بنابراين مشخص مىشود كه فضايل روحى و معنوى مجوزى براى برخوردارى بيشتر از بيت المال
نيست زيرا بيت المال متعلق به همگان است و سبقت در اسالم و حضور در جبهه و جهاد و تقواى
بيشتر نمىتواند موجب برخوردارى از سهم بيشتر باشد تا چه رسد به آنكه افرادى بر اثر وابستگى به
فالن شخص و فاميل و قبيله خود را مستحق سهم زيادترى از اموال عمومى بدانند.

1ـ سورهى كهف ،آيه.24
2ـ نهج البالغه ،نامه .40
3ـ نهج البالغه ،خطبهى .15
4ـ وسايل الشيعه ،ج ،11ص.41
5ـ اصول كافى ،ج ،4ص.41
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ارث
واژه ارث به چند معنى بكار رفته كه به هم نزديك هستند.
 - 1گاه به معنى مال يا حقى است كه پس از مرگ شخص به بازماندگان او مىرسد .پس در اين
معنى واژه ارث مترادف با ميراث است چنانكه فقيهان نيز كتاب ارث را «ميراث» و «مواريث» نيز
ناميدهاند.
 - 2گاهى به معنى استحقاق بازماندگان شخص بر دارائى اوست .پس ميراث مالى است كه به سبب
موت مالك ،از او به ديگرى منتقل مىشود مال گذار را مورث و ارث برنده را وارث نامند.
بههرحال ميراث مالى است كه به سبب موت مالك ،از او به ديگرى منتقل مىشود .مال گذار را
مورّث و ارث برنده را وارث نامند .جرجانى در تعريف ميراث مىگويد :مالى است كه به سبب موت
مالك منتقل شود از مالكيت او به ملكيت غير او.

پيدايش ارث
به نظر مىرسد كه ارث يكى از كهنترين سنتها و قوانين متداول در جامعه انسانى بوده است .البته
تاريخ اقوام و مللى كه در اختيار ماست ما را در دست يافتن به منشأ پيدايش آن يارى نمىرساند.
طبيعت امر نيز اقتضاى همين امر را دارد ،زيرا با تأمل و دقت در طبيعت اجتماعى انسان معلوم
مىشود كه در وجود انسان شوق و عالقهى خاصى به مال و ثروت ،به ويژه اگر مالى بدون صاحب
و مالك باشد ،براى صرف آنها در راه تأمين نيازهايش وجود دارد و تصرف آن مخصوصا اگر مانعى
برايش وجود نداشته باشد ،از عادات ابتدايى و باستانى بشر بوده است.
از طرف ديگر ،انسان در جامعهاى كه تشكيل مىدهد ،وحشى يا متمدن ،هيچ گاه از وضع و اعتبار
قرابت و انتساب ميان افراد جامعه بى نياز نيست ،اعتبارى كه محورتشكيل خانواده ،تيره ،ايل ،قبيله و
امثال اينها را مىدهد .بنابراين ،در هر جامعهاى ناگزير برخى افراد نسبت به برخى ديگر اولويت و
نزديكى پيدا مىكنند ،مانند فرزند به پدر و مادر ،خويشاوند به خويشاوندش ،دوست به دوستش .گو
اين كه جوامع گوناگون بشرى در تشخيص اين رابطهها و اولويتها با يكديگر اختالف نظر شديدى
دارند چندان كه رسيدگى به همهى موارد آنها از دسترس خارج است.
الزمهى اين دو امر آن است كه ارث از كهنترين دوران اجتماعى در ميان بشر متداول بوده باشد.
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اهميت ارث
بحث ارث از دو منظر مهم مىنمايد:
 - 1مسائل فراوان و در عين حال پيچيده كه روى جميع دارايى ميت مطرح است و تكليف محصول
عمر انسان را روشن مىكند ،و اين مسائل از نظام خاصى پيروى مىنمايد كه آن نظام در هيچ يك از
عقود و ايقاعات و تعهدات ديده نمىشود .مسلما ترتيبى كه براى مصارف تركه در نظر گرفته مىشود،
ترتيب ساده و خلق الساعه نمىتواند باشد ،نياز به مطالعه فراوان دارد و الزاما بايد از تاريخ حقوق و
سنتها كمك گرفت.
 - 2مسائل ارث تكليف خانوادهى ميت را روشن مىكند ،روابط آنان را با ميت و بدهكاران به ميت
و بستانكاران از ميت و در عين حال ،روابط آنان را با يكديگرمشخص و معين مىكند.

ارث در ميان اقوام و ملل
قانون ارث چون ريشه فطرى دارد به اشكال گوناگون در ميان ملل گذشته ديده مىشود.
ارث در بابل
در بابل به موجب قانون حمورابى ،ارث بين فرزندان پسر تقسيم مىشد و دختران فقط حق جهيزيه
داشتند و اگر زن پس از وفات شوهر به خانه پدرى بر مىگشت ،جهيزيه خود را با خويش به همراه
مىآورد و اگر در خانه شوهر باقى مىماند ،به اندازه ى سهم االرث يك پسر از شوهر خود ارث
مىبرد.
ميان فرزندانى كه از كنيز متولد مىشد ،با فرزندان متولد از زن آزاد فرقى وجود نداشت ولى خود
كنيز از ارث محروم بود .هرگاه زن وفات مىكرد ،جهيز و اموالش بين شوهر و پسران خود زن
بالسويه تقسيم مىگرديد.
ارث در يهود
در قانون يهود ،دختر با بودن پسر ارث نمىبرد ،و سهم االرث پسر ارشد دوبرابر سهم االرث پسران
ديگر است ،اما اگر متوفى پسر نداشته باشد ،ارث او به دخترانش منتقل مىگردد و در صورت بودن
پسر ،دختران حق جهيز دارند .هرگاه متوفى فرزند و پدر نداشته باشد ،ارث وى به برادران و در
صورت نبودن برادر به خويشاوندان ذكور پدرى منتقل مىشود.
ارث در حقوق كلیسايى
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در حقوق كليسايى ،پسران و دختران بالسويه ارث مىبرند و براى پسران و دخترانى كه ازدواج
نكرده باشند مخارج عروسى آنها از ماترك جدا مىكنند .آنگاه باقى تركه تقسيم مىشود .شخص
مىتواند فرزند خود را كه بدرفتار و يا خارج مذهب باشد از ارث محروم كند ،ولى حق محروم كردن
فرزند خوش رفتار را ندارد و در عين حال هر كس مىتواند با وصيت ،مال خود را به هر كس كه
بخواهد يا به كليسا منتقل سازد .اگر متوفى فرزند نداشته باشد و زوجهاش متعهد شود كه بعد از
وفات او قبول ازدواج نكند ،تمام دارايى شوهر را به او مىدهند.
ارث در ايران قديم
به موجب داستان دينيك كه در قرن سوم هجرى نوشته شده است ،ارث بين پسران و دخترانى كه
شوهر نكرده باشند و همسران بالسويه تقسيم مىشود و اگر دختر شوهر كرده باشد ،سهم االرث او
حق جهيز اوست كه دريافت داشته است .شخص مىتواند تمام مال خود را براى ديگرى ،ولو بيگانه
باشد وصيت يا هبه كند ،ولى اعتبار وصيت شروط به حضور وارث و قبول آنها است .فرزند خوانده
هم مانند فرزند ،داراى ارث است و از اين جهت ميان فرزند خوانده و فرزند فرقى نيست.
ارث در روم باستان
يكى از ويژگىهاى رومىها اين بود كه براى نهاد خانواده استقالل مدنى خاصى قائل بودند .استقاللى
كه آن را از جامعهى عمومى جدا و متمايز مىساخت و از مداخله و اعمال نفوذ حكومت در بيشتر
حقوق اجتماعى اعضاى خانواده
جلوگيرى مىكرد .خانواده در امر و نهى و كيفر و مديريت استقالل عمل داشت.
رئيس خانواده ،معبود اعضاى آن از قبيل زن و فرزندان و غالمان بود و تا زمانى يكى از افراد
خانواده به شمار مىرفت تنها او بود كه حق مالكيت داشت و نه ديگر اعضا .او با اختيارات مطلق و
نفوذى كه در ميان اعضاى خانواده داشت ،قيّم و سرپرست آنها بود .اگر بنا بود مالى به خانواده به
ارث برسد ،همهى اينها را رئيس به ارث مىبرد ،زيرا مالكيت مطلقش نسبت به اهل خانه اقتضاى
چنين امرى را داشت .و هرگاه خود رئيس خانواده مىمرد ،يكى از پسران او يا برادرانش كه در خور
رياست بود ،وارث او مىشد .پسرخواندهها نيز ارث مىبردند ،زيرا در ميان روميان نيز همانند
جاهليت پسر خواندگى معمول بود .اما زنان مانند همسر و دختر و مادر ارث نمىبردند ،تا مبادا با
منتقل شدن آنها به خانوادهاى ديگر اموال خانواده را نيز به آن جا منتقل كنند .چرا كه روميان انتقال
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اموال را از خانواده به خانوادهى ديگر مجاز نمىدانستند.
از آنجا كه در روم باستان ،نهاد خانواده از استقالل و تماميت برخوردار بود ،اين عادت ديرينه كه در
ميان طوايف و ممالك مستقل وجود داشت ،در ميان خانوادهى رومى نيز جاى خود را باز كرد.
استقرار اين عادت يا سنت در ميان خانوادههاى رومى ،به ضميمه سنت ديگر آنها ،يعنى ممنوعيت
ازدواج با محارم ،به اين نتيجه انجاميد كه خويشاوندى و قرابت در ميان آنها به دو گونه تقسيم شد:
يكى خويشاوندى طبيعى يعنى اشتراك در خون كه الزمهاش جلوگيرى از ازدواج با محارم و جواز
ازدواج با غير محارم بود.
دوم خويشاوندى رسمى كه ارث و نفقه و واليت و سرپرستى به همراه داشت .پسران از هر دو نوع
خويشاوندى برخوردار بودند ،اما زنان داراى خويشاوندى طبيعى بودند نه قانونى .به اين دليل نه از
پدر خود ارث مىبردند نه از فرزند ،نه از برادر ،نه از شوهر و نه از جز اينها.
در كشورهاى هند و مصر و چين نيز موضوع محروميت زنان از ارث و نيز محروم ماندن فرزندان
ناتوان از ارث يا باقى ماندنشان در تحت قيموميت و سرپرستى ،نزديك به وضعيت حاكم بر روم و
يونان بوده است .در ميان ايرانيان ،ازدواج با محارم و همسرى مجاز بوده و فرزند خواندگى متداول
بوده است .گاهى اوقات سوگلى مرد ،به عنوان فرزند خوانده جاى پسر را مىگرفت و درست مانند
پسر و پسر خوانده ارث مىبرد و بقيه همسران آن مرد از ارث محروم مىشدند .دخترى هم كه
ازدواج كرده بود از ترس اين كه به وسيله او اموال خانه به بيرون از آن منتقل شود از ارث محروم
بود اما دخترى كه هنوز شوهر نكرده بود به اندازهى نصف سهم پسر ارث مىبرد .بنابراين غير از
بانوى خانه ،بقيه همسران مرد و نيز دختر شوهر كرده از ارث محروم بودند ،اما بانوى خانه و پسر و
پسر خوانده و دخترى كه هنوز ازدواج نكرده بود ارث مىبردند.
ارث در جاهلیت اعراب
در زمان جاهليت ،بيشتر اموال متوفى به وسيله وصيت منتقل مىشده و غالبا دارايى هر كس در
اختيار كسانى قرار مىگرفته است كه سواركار و اهل جنگ باشند و در نتيجه ،زنان از ارث محروم
بودند .برادر بزرگتر يا نزديكترين خويشاوند ذكور ،جانشين متوفى مىشد و همه دارايى متوفى را
در اختيار خويش مىگرفت .حتى زنان متوفى هم ممكن بود بر خالف اراده ى زنان ،در اختيار برادر
يا خويشاوند صاحب اقتدار متوفى قرار گيرند و كسى كه به حكم وصيت ،دارايى متوفى را متصرف

26

مىشد ،موظق بود كه از يتيمان او پرستارى كند ،اما اين وظيفه عمالً چنانكه بايد ايفا نمىشد و در
بيشتر موارد سرپرست مىخواست يتيم را بدون پرداخت مهر در ازدواج خود يا ديگرى در آورد.
پس عرب ،زنان را به طور كلى و پسران خردسال را از ارث محروم مىكردند و پسر ارشد را كه
سواركار بود و از حريم دفاع مىكرد بهرهمند مىساختند و چنانچه چنين پسرى نداشتند ،ارث به
نزديكان (مرد) مىرسيد.
اين بود وضعيت دنيا در زمانى كه آيات ارث نازل شد ،وضعيتى كه بسيارى از تواريخ مربوط به
آداب و رسوم ملل و سفرنامهها و كتابهاى حقوقى و امثال اينها ،آن را بازگو كردهاند.

ارث در اسالم
اسالم معتقد است :شالودهى حقيقى و درست احكام و قوانين انسانى ،همان فطرتى است كه خداوند
مردم را بر آن سرشته و آفريده است و آفرينش خدا هم دستخوش تغيير و تبديل نمىشود .ارث را
نيز بر بنياد خويشاوندى قرار داده كه اين خود نيز يك امر فطرى و تغييرناپذير مىباشد .و بر همين
مبنا ،ارثبرى فرزند خواندهها را لغو فرموده است .اسالم وصيت را از زير عنوان ارث خارج كرده و
براى آن عنوان جداگانهاى باز كرده است .اسالم در در زمينه ارث بر دو اصل اساسى و جوهرى
تكيه كرده است.
اول :اصل خويشاوندى و همخونى كه عنصر مشترك ميان انسان و خويشاوندان است و زن و مرد و
بزرگ و كوچك نمىشناسد و حتى جنين داخل رحم نيز از اين جهت با ديگران فرقى ندارد ،گرچه
در تقدم و تأخر با يكديگر تفاوت داشته باشند و وجود بعضى به سبب نزديكى به ميت مانع ارث
بردن ديگرى باشد ،يا وجود وسايط يا عدم آنها دخالت بكند ،مانند فرزند و برادر و عمو ،اين اصل
مىگويد كه خويشان استحقاق ارث دارند.
دوم :اصل اختالف مرد و زن به خاطر وظايف محوله و نيز وجود قرايح و استعدادهايى كه برخاسته
از اختالف در تجهيز هريك به تعقل و احساسات است ،مرد به حسب طبيعت خود موجودى تعقلى
است و زن مظهر عواطف و احساسات لطيف مىباشد و اين تفاوت در زندگانى اجتماعى و اقتصادى
و امور مالى آنها و صرف آن براى احتياجات زندگى ،تأثير آشكارى دارد و همين اصل است كه
موجب مىشود زن و مرد ،گرچه در يك طبقهى ارثى باشند ،سهم االرث متفاوت داشته باشند.
از اصل اول نتيجه مىشود كه طبقهبندى وارثان ،برحسب دورى و نزديكى و نيز بودن يا نبودن
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واسطه و كم و زياد بودن اين واسطهها ،مىباشد.
قانون ارث اسالمى كه برگرفته از آيات الهى مىباشد از امتيازات ويژهاى برخوردار مىباشد:
1ـ در نظام ارث اسالمى هيچ يك از بستگان متوفى با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم
نمىشوند و آنچه در ميان اعراب جاهلى يا پارهاى از كشورها معمول بود كه زنان و يا كودكان را به
خاطر عدم توانايى بر حمل اسلحه و شركت در ميدان جنگ از ارث محروم مىكردند و ثروت متوفى
را به افراد دورتر مىدادند در اسالم وجود ندارد و تمام افراد به نسبت ارتباطى كه با متوفى دارند،
مشمول قانون ارث هستند.
2ـ اين قانون به نيازهاى فطرى و مشروع انسان پاسخ مثبت مىدهد زيرا افراد بشر همواره مايلند كه
حاصل دسترنج خود را در دست كسانى ببينند كه پاره تن آنها محسوب مىشود و حيات آنها در
حقيقت ادامه حيات و زندگى خود آنان مىباشد .لذا مىبينيم كه در اين قانون ،سهم فرزندان از همه
بيشتر است و در عين حال ،پدر و مادر و ساير بستگان نيز به نوبه خود سهم قابل مالحظهاى دارند.
3ـ اين قانون افراد را به تالش و كوشش بيشتر در راه توليد ثروت و گردش چرخهاى قتصادى
تشويق مىكند ،زيرا وقتى انسان حاصل زحمات عمر خود را نصيب افراد مورد عالقه خويش
مىبيند ،در هر سن و شرايطى كه باشد ،به كار تشويق مىگردد و وقفه و ركودى در فعاليتهاى او
ايجاد نمىشود.
4ـ قانون ارث اسالمى از تراكم ثروت جلوگيرى مىكند ،زيرا در اين نظام بعد از هر نسل ثروت به
طور عادالنه در ميان افراد متعددى تقسيم مىگردد و از اين راه به توزيع عادالنه ثروت كمك مىكند.
قابل توجه اينكه اين تقسيم همانند پارهاى از اشكال تقسيم ثروت كه در دنياى امروز وجود دارد و
غالبا ناراحتىهاى اجتماعى همراه است ،نمىباشد و طورى است كه همه با آغوش باز آن را
مىپذيرند.
5ـ قانون ارث اسالمى تنها بر اساس چگونگى ارتباط متوفى تنظيم نشده بلكه نياز واقعى وارثان را
در نظر گرفته است ،مثالً اگر مىبينيم ارث پسران در ظاهر دو برابر دختران است و يا ارث پدر در
پارهاى از موارد بيش از ارث مادر است ،به خاطر اينست كه مردان در قوانين اسالمى مسئوليتهاى
مالى فراوانى دارند و هزينه زندگى زنان بر دوش آنهاست ،و لذا نياز مالى آنها بيش از زنان
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مىباشد.

1

طبقات ارث
طبقات سه گانه خويشاوندان نسبى به شرح ذيل مىباشد:
طبقه نخست :پدر ،مادر ،اوالد ،و اوالد اوالد تا هر اندازه كه پايين رود.
طبقه دوم :اجداد (جد و جده) تا هر قدر كه باال روند و برادر و خواهر و اوالد ايشان تا هر اندازه كه
پايين روند.
طبقه سوم :اعمام (عمه و عمو) و اخوال (دايى و خاله) و اوالد ايشان تا هر قدر كه پايين روند و
اعمام و اخوال پدر و مادر و اوالد ايشان و سپس اعمام و اخوال جد و جده تا هر قدر كه باال روند
و اوالد اين اعمام و اخوال.
اصل وراثت نزديكتر در طبقه هيچ استثنايى ندارد و هميشه هر خويشاوند طبقه مقدم ،خويشاوند
طبقه مؤخر را از ارث محروم مىكند.
در اين ميان ،در سهم ارث زن و شوهر مراعات بيشترى شده است چون به سبب ازدواج با تمام
طبقات آميختگى خونى پيدا مىكنند .بنابراين هيچ طبقهاى مانع ارثبرى آنها نمىشود و بالعكس آنها
نيز مانع طبقهاى نمىشوند.
از اصل دوم نتيجه مىشود كه به جز در مورد مادر و كاللهى مادرى ،جنس زن و مرد اختالف در
سهام دارند و مرد دو برابر زن ارث مىبرد.

سهام ارث
سهام هر يك از وارثان طورى در اسالم تنظيم شده كه بسيار قابل توجه و مشتمل بر محاسبههاى
دقيق رياضى است ،و كليهى سهم سه قسم است:
 - 1وراثى كه سهم ارث آنان نصف و ثلث و مانند اينهاست كه نسبت عددى معين دارد ،هريك از
اين سهمها را در اصطالح فقه فرض مىگويند و كليهى آنها شش تاست .نصف ،ربع ،ثمن ،دو ثلث،
ثلث ،سدس.
 - 2كسانى كه بواسطهى خويش ارث مىبرند ولى سهمشان به نسبت معين نيست.
1ـ تفسير نمونه ،ج ،3ص.324
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الف) فرض نصف
فرض سه وارث ،نصف تركه است ،كه عبارتند از:
 - 1شوهر در صورتى كه براى متوفا اوالدى (اگر چه از شوهر ديگر) نباشد .در صورت وجود
اوالد ،شوهر يك چهارم تركه را به ارث مىبرد.
 - 2دختر در صورتى كه فرزندِ منحصر باشد .در صورتى كه فرزندان متوفى منحصر به دو يا چند
دختر باشند ،فرض ايشان دوسوم تركه است.
 - 3خواهر ابوينى يا پدرى منحصر به فرد .در صورتى كه متوفى در خويشاوندان ابوينى يا پدرى،
فقط دو يا چند خواهر ابوينى يا پدرى داشته باشد .سهم ايشان دوسوم تركه و اگر يك يا چند برادر
ابوينى يا پدرى باهم داشته باشد ،برادر و خواهرها به قرابت و به قائدهى ذكور دوبرابر اناث ارث
مىبرند.
ب) فرض ربع
فرض دو وارث ربع تركه است ،كه عبارتند از:
 - 1شوهر در صورتى كه زوجه او اوالد داشته باشد ،هر چند از شوهر ديگر ،در صورت نبودن
اوالد براى متوفات ،شوهر نصف تركه را مىبرد.
 - 2يك يا چند زوجهى دائم در صورتى كه شوهر در زمان فوت ،اوالدى (هر چند از همسر ديگر)،
نداشته باشد .در صورت تعدد زوجه يك چهارم تركه بين ايشان به تساوى تقسيم مىشود .اگر شوهر
اوالد داشته باشد ،زوجه يا زوجهها ،يك هشتم تركه را مىبرند.
ج) فرض ثمن
يك هشتم تركه فرض يك وارث است ،كه عبارتاستاز:
زوجه و زوجهها در صورتى كه متوفى داراى اوالد (هر چند از زن ديگر) باشد .در صورت تعدد
زوجه يك هشتم مذكور به تساوى بين ايشان تقسيم مىشود.

د) فرض دو ثلث

1ـ ر .ك فلسفه اعتقاد در اسالم ،محمد حسين طباطبايى ،ص 250و .254
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فرض دو وارث دو ثلث تركه است ،كه عبارتند از:
 - 1دو يا چند دختر ،در صورت نبودن اوالد ذكور براى متوفى .اگر دختر همراه با اوالد ذكور باشد،
همه ايشان به قرابت و به قائده ذكور دو برابر اناث ارث مىبرند.
 - 2دو يا چند خواهر ابوينى يا پدرى در صورت نبودن برادر ابوينى يا پدرى براى متوفى .اگر
خواهرها همراه برادر باشند ،به قرابت و به قائده ذكور دو برابر اناث ارث مىبرند.
ه) فرض ثلث
فرض دو وارث ،ثلث تركه است ،كه عبارتند از:
 - 1مادر ،در صورتى كه متوفى اوالد و اخوه حاجب نداشته باشد .و اگر داشته باشد ،فرض مادر
يك ششم تركه خواهد بود.
اخوه حاجب نفراتى از برادر و خواهر متوفى هستند كه سبب مىشوند سهم مادر از يك سوم به يك
ششم تنزل يابد و مادر از باقيمانده تركه يعنى از ردّ هم چيزى نبرد.
 - 2كالله مادرى در صورتىكه بيش از يكى باشد .منظور از كالله متوفى در اينجا برادر و خواهر و
اوالد برادر و خواهر و مقصود از كالله مادرى برادر و خواهر مادرى و اوالد ايشان است .در صورتى
كه كالله مادرى يك نفر باشد فرض او سدس تركه است .اگر خويشاوند مادرى منحصر به جد يا
جده باشد ،فرض ايشان نيز ثلث تركه مىباشد.
و) فرض سدس
فرض سه وارث سدس تركه است ،كه عبارتند از:
پدر و مادر و كاللهاى اگر تنها باشد.بنابراين:
 - 1پدر :در صورتى كه متوفى داراى اوالد باشد ،پدر او يك ششم تركه را مىبرد در صورتى كه
متوفى اوالد نداشته باشد ،پدر به قرابت ارث مىبرد.
 - 2مادر :فرض مادر در صورت بودن اوالد براى متوفى يك ششم تركه است .در صورتى كه
متوفى اوالد نداشته باشد مادر يك سوم تركه را به فرض مىبرد.
 - 3كالله مادرى منفرد :كالله مادرى منفرد ،يك برادر مادرى يا يك خواهر مادرى است .بنابراين
اگر يك برادر يا يك خواهر مادرى براى متوفى باشد ،يك ششم تركه را مىبرد و اگر كالله مادرى
متعدد باشند فرض ايشان يك سوم تركه است كه به تساوى بين ايشان تقسيم مىشود.
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ارث پدر و مادر
 - 1اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر باشد همه تركه از اوست.
 - 2اگر وارث ميت ،پدر و مادر و فرزندان او باشند پدر و مادر هر كدام يك ششم مىبرند و بقيه
سهم فرزندان است.
 - 3اگر وارث ميت ،پدر و مادر باشد و ميت اوالدى نداشته باشد در صورتى كه ميت چند برادر
داشته باشد .اگر چه خود آنان ارث نمىبرند ولى در اين صورت يك ششم ماترك ،سهم مادر و بقيه
سهم پدر است ،و اگر برادرهايى نداشته باشد يك سوم سهم مادر و دوسوم سهم پدر است.
فرزندان
اگر وارث ميت يك پسر يا يك دختر باشد همه تركه از اوست ،و اگر چند پسر يا چند دختر باشند
ماترك به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود ،و اگر پسر و دختر باهم باشند هر پسرى دوبرابر
دختر مىبرد.
جد و جده
 - 1اگر وارث ،جد و جدهى پدرى باشند دو قسمت را جد و يك قسمت را جده مىبرد و اگر
مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود ،و اگر هم پدرى و هم مادرى باشند مال
را سه قسمت مىكنند و دو قسمت آن را به اجداد پدرى مىدهند كه جد دوبرابر جده مىبرد ،و يك
قسمت از اجداد مادرى است كه به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود.
 - 2اگر وارث ميت ،اجداد و برادر و خواهر باشند ،چنانچه آن برادر يا خواهر مادرى يا پدرى
باشند يك قسمت از سه قسمت را به اجداد و بقيه را به برادر يا خواهر مىدهند .ولى اگر بعضى پدر
و مادرى و بعضى ديگر پدرى باشند به برادر يا خواهر مادرى چيزى نمىرسد و دو قسمت باقيمانده
را به برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى مىدهند.
عمو و عمه
 - 1اگر وارث ميت عمو يا عمه باشد همهى مال به او مىرسد ،و اگر چند عمو يا چند عمه باشند
مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود ،و اگر عمو و عمه باشد و همه پدرى و مادرى يا پدرى
يا مادرى باشد عمو دوبرابر عمه مىبرد ،و اگر بعضى پدرى و مادرى و بعضى پدرى و بعضى مادرى
باشند در صورتى كه عمو يا عمه مادرى باشد يك قسمت از سه قسمت مال و اگر بيشتر باشد
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دوقسمت را به او مىدهند و بقيه را به عمو و عمهى پدر و مادرى مىدهند و عمو و عمهى پدرى
ارث نمىبرد.
 - 2اگر وارث ميت عمو يا عمهى پدرى و مادرى و عمو يا عمهى پدرى باشد ،به عمو يا عمهى
پدرى ارث نمىدهند و همهى مال به عمو و عمهى پدر و مادرى مىرسد.
دايى و خاله
دايى و خاله در صورتى كه همه پدرى و مادرى باشند اگر چه بعضى پسر و بعضى دختر باشند
ماترك به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود ،و اگر بعضى پدرى و مادرى يا پدرى و بعضى
مادرى باشند سهم دايى و خاله مادرى يك ششم است كه به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و
بقيه را به دايى و خالهى پدرى و مادرى يا پدرى مىدهند كه هر پسر دوبرابر دختر مىبرد.
ارث زن و شوهر
صرف وجود رابطه زوجيت ،موجب توارث زن و شوهر نخواهد شد ،بلكه براى ارث بردن ايشان
شرايطى ديگر نيز الزم است .اين شرايط عبارت است از دائم بودن نكاح و وجود زوجيت هنگام
فوت همسر مشرط بر اينكه نكاح در حال بيمارى موجب مرگ شوهر واقع نشده و بين ايشان طالق
رجعى واقع نشدهباشد.
اشاره به مال از سهماالرث زوج و زوجه
 - 1در صورتى كه متوفى زوج ،داراى اوالد يا اوالد اوالد در هر درجه باشد ،زوجه او يك هشتم از
تركه را مىبرد خواه اوالد يا اوالد اوالد او از همين زوجه باشد يا از زوجهى ديگر.
 - 2در صورتى كه متوفى زوجه و بدون اوالد هر چند از شوهر ديگر باشد ،زوج او يك دوم تركه
را مىبرد.
اموال موضوع ارث زوج و زوجه
ارث هريك از زوجين از اموال تركه به قرار زير است:
 - 1اموال مورد ارث زوجه :زوجه از عين زمين و قيمت آن و عين ابنيه و اشجار ارث نمىبرد ،بلكه
از قيمت انبيه و اشجار و ساير اموال زوج ارث مىبرد.
 - 2اموال مورد ارث زوج :زوج از تمام اموال متعلق به زوجه متوفا ارث مىبرد ،اعم از زمين و ابنيه
و اشجار و اموال منقول
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والء
مقررات والء ،امروزه در روابط اجتماعى متروك مانده و بحث در بارهى مقررات آن فايدهى عملى
در بر ندارد .قانون مدنى در باب ارث نامى از والء نبرده ولى در ماده 464به آن اشاره كرده است.
اگر ميت هيچ يك از وارثان گذشته را نداشته باشد ،ارث بوسيلهى والء خواهد بود و آن بر سه قسم
است:
 - 1والء عتق ،و آن اين است كه كسى بندهى خود را آزاد كند و چنانچه آن بنده بميرد و وارثى
نداشته باشد موالى او همهى تركه او را ارث مىبرد.
 - 2والء ضمان جريره ،اگر كسى با ديگرى قرار بگذارد كه جرايمى را كه به واسطهى قتل يا زخم
زدن به عهدهى او مىآيد قبول نمايد ،به شرط اين كه اگر پس از مرگ وارثى نداشت ارث او را ببرد،
در اين صورت همهى تركهى او را مىبرد.
 - 3والء امامت ،و آن سرپرستى امام عليهالسالم است .امام سرپرست همهى مسلمانان است ،و اگر
كسى هيچ وارث نداشته باشد تركهى او به امام ،و در زمان غيبت امام ،به نائب او مىرسد.
احكام ارث
 - 1خويشاوندان پدرى و پدرى و مادرى ارث را با اختالف قسمت مىكنند ،يعنى هر مردى دوبرابر
زن مىبرد ،ولى خويشان مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود.
 - 2در هر دسته از وراث ،اوالد به جاى پدران و مادرانند ،يعنى اگر آنان نبودند سهم ارثشان را
مىبرند ،مثالً اگر ميت پدر و مادر و دخترپسر و پسردختر داشته باشد ،پدر و مادر هر كدام يك
ششم مال را مىبرند و بقيه مال سه قسمت مىشود و دو قسمت به دخترپسر و يك قسمت به
پسردختر مىرسد.
 - 3اگر ميت يك فرزند و يك نوه داشته باشد همه ارث به فرزند مىرسد و به نوه چيزى نمىدهند.
 - 4اگر سهام و فرض وارثان از اصل تركه بيشتر باشد كمبود متوجه دختران و خويشاوندان پدرى
مىشود ،مثالً وارث ميت شوهر و پدر و مادر و چند دختر باشد .چون سهم شوهر يك چهارم و سهم
پدر و مادر هركدام يك ششم و سهم
دخترها دوسوم مىشود و مجموعا يك و يك چهارم است و يك چهارم از همهى تركه يعنى عدد
واحد بيشتر است .در اين صورت بايد سهم شوهر و پدر و مادر را بدهند و بقيه را به طور مساوى
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بين دخترها تقسيم نمايند و كمبود متوجه آنان شود.
اهل سنت كسر را به نسبت سهام همهى صاحبان سهام قسمت مىكنند و آن را عول مىنامند.
 - 5اگر مجموع سهام از اصل مال يعنى عدد واحد كمتر باشد به طورى كه پس از پرداخت فروض
و سهام چيزى زياد بيايد باقيمانده را به دختر يا خويشاوند پدرى يعنى وارثى كه كسر به سهام ايشان
وارد مىشود مىدهند.
مثالً اگر وارث ميت مادر و يك دختر باشد ،سهم مادر يك سوم و سهم دختر يك دوم است و در
اين صورت يك ششم باقيمانده را به دختر مىدهند.
ولى اهل سنت اين زيادى را به خويشان پدرى كه طبقهى بعد هستند مىدهند و آن را تعصيب
مىنامند.

موانع ارث
موانع ارث امورى است كه وجود هر يك از آنها به رغم وجود شرايط وراثت ،مانع از تحقق ارث
مىشود .براى حكم به محروميت خويشاوند متوفى از ارث او الزم است كه وجود مانع اثبات گردد و
در صورت شك در وجود مانع ،كسى كه داراى خويشاوندى قابل وراثت با متوفى است ،از او ارث
خواهد برد.
الف) قتل
قتل از موانع ارث است .بنابراين كسى كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث ممنوع مىشود ،اعم از
اين كه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگرى.
اگر حمل در نتيجهى جرمى سقط شود موصىبه به ورثه او مىرسد ،مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.
شرايط مانع بودن قتل از ارث
 - 1مقتول بايد هنگام قتل در مقام مورث قاتل باشد ،براى اين كه قتل مانع ارث و انتقال قهرى
اموال مقتول به قاتل باشد ،بايد قتل نسبت به كسى ارتكاب يابد كه در مقام مورث قاتل باشد به
طورى كه اگر مقتول بدون دخالت قاتل فوت مىكرد ،قاتل مزبور وارث او مىشد.
 - 2قتل بايد عمدى باشد ،يعنى قاتل با آگاهى از عمل و نتيجه مرتكب قتل شده باشد ،در غير اين
صورت از ارث مقتول محروم نخواهد شد.
 - 3قتل مورث به حكم قانون يا براى دفاع نباشد.
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ب) كفر
كافر از مسلم ارث نمىبرد و اگر در بين ورثه متوفاى كافرى ،مسلم باشد وراث كافر ارث نمىبرند،
اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
الف) مسلمان بودن مورث
 - 1هرگاه در بين خويشاوندان متوفى بعضى مسلم و بعض ديگر كافر باشند تركهىمتوفى به وارث
مسلمان داده مىشود و خويشاوندان كافر ازآن محروم خواهند بود ،هرچند كه خويشاوندان كافر از
نظر طبقه يا درجه از خويشاوندان مسلمان به متوفى نزديكتر باشند.
 - 2اگر همهى خويشاوندان مورث مسلمان ،كافر باشند ،هيچ سهمى از تركه نمىبرند و در صورت
فقدان ولىّ معتق و ولى ضمان جريره ،تمام تركه در اختيار حاكم قرار مىگيرد .كه بنابر نظر مشهور به
نيازمندان و مساكين داده مىشود.
ب)كافر بودن مورث اگر مورث كافر باشد ،در صورتى كه عدهاى از خويشاوندان او مسلمان و
عدهاى ديگر كافر باشند احكام مربوط مشابه موردى است كه مورث مسلمان باشد و فقها دو تفاوت
بين اين دو مورد ذكر كردهاند :يكى در صورت فقدان خويشاوند مسلمان است و ديگرى مربوط به
موردى است كه مورث مرتد باشد و وارث مسلمان نداشته باشد.
ج) لعان
در اصطالح عبارتست از :مباهله و اظهار لعن و نفرت بين زوجين با صيغهى مخصوص كه منشأ آن
نسبت زناى محصنه دادن شوهر به همسر خود يا انكار فرزندى است كه شرعا ملحق به اوست .لعان
از حيث سبب و منشأ به دو گونه تقسيم مىشود :لعان به سبب قذف زوجه و لعان به سبب انكار
فرزند.
آثار لعان
 - 1انحالل نكاح و از بين رفتن رابطه زوجيت.
 - 2حرمت ابدى نكاح مجدد ايشان.
 - 3حد قذف از زوج و حد زنا از زوجه ساقط خواهد شد.
 - 4منتفى شدن انتصاب فرزند به شوهر مالعن (در صورتى كه لعان به سبب نفى ولد انجام شود).
د) والدت از زنا
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ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمىبرد ،لكن اگر حرمت رابطهاى كه طفل ثمرهى آن است
نسبت به يكى از ابوين ثابت و نسبت به ديگرى به واسطه اكراه يا شبهه زنا باشد ،طفل فقط از اين
طرف و اقوام او ارث مىبرد و بالعكس.
ارث خنثى
خنثى انسانى است كه داراى عالئم رجوليت و انوثيت باشد .پس كسى را كه فاقد عالمت جنسى
باشد خنثى نمىگويند .خنثاى آشكار كسى است كه عالئم هريك از دو جنس بر جنس ديگر در او
غلبه داشته باشد .خنثاى مشكل ،كسى است كه هيچ يك از عالئم رجوليت و اناثيت در او غلبه
نداشته باشد.
اگر وارث خنثى بوده و از جمله وراثى باشد كه ذكور آنها دوبرابر اناث مىبرند .سهم االرث او به
طريق ذيل معين مىشود:
اگر عالئم رجوليت غالب باشد سهماالرث يك پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثيت غلبه داشته
باشد ،سهم االرث يك دختر از طبقه خود را مىبرد و اگر هيچ يك از عالئم غالب نباشد ،نصف
مجموع سهماالرث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.
ارث شخص فاقد عالمت جنسى
منظور كسى است كه هيچ يك از عالئم جنس ذكور و اناث در او وجود نداشته باشد .نظر مشهور در
فقه به استناد حديث ،اين است كه جنس اين شخص با قرعه تعيين مىشود .زيرا :القرعة لكل امر
مشكل .اما در صورتى كه بتوان به وسيله متخصصان جنس شخص را تعيين كرد ،بايد مطابق
تشخيص مذكور عمل گردد.
آيات ارث در قرآن
اسالم زمانى مسئله ارث را مطرح كرد كه جهان با آن آشنا نبود و نظير آن به گوش مردم نخورده بود
و مردمان از گذشتگان و نياكان خويش چنين چيزهايى به ياد نداشتند و چنان در جزئيات وارد شده
كه جاى هيچ شك و شبههاى باقى نمانده است .در اين قسمت از بحث آيات قرآنى كه جزئيات آن و
موارد آن در قسمتهاى قبلى شرح داده شده را بيان مىكنيم.
«وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِىَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَالَّذينَ عَقَدَتْ اَيْمانَكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصیبَهُمْ اِنَاللّه كانَ
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عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهیدا»

1

به قول اكثر مفسران مراد از «الذين عقدت ايمانكم» كسانى است كه با آنان قرارداد
ضمان جريره بسته شده است كه طرفين با يكديگر قرار مىگذارند كه هر يك عاقلهى ديگرى باشد
و ماترك او را ارث مىبرد.
«لِّلرِّجالِ نَصِیبٌ مِّمّا تَرَكَالْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِّمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ
اَوْ كَثُرَ نَصِیبا مَّفْرُوضا»

2

در جاهليت ارث ميت به كسى مىرسيد كه مرد جنگ باشد و بتواند از حريم قوم و قبيله دفاع كند و
به همين دليل اطفال و زنان از ارث محروم بودند ،لذا در اين آيه و آيات مشابه آن ،براى اقرباى ميت
از زن و مرد اجماالً سهمى از ارث معين شدهو به طور ضمنى بر بطالن تعصيب داللت دارد ،چه در
آيه مرد و زن را در عرض هم ،صاحب نصيب قرار داده است.
«يُوصِیكُمُ اللّه فِى اَوْالدِكُمْ...

3

آيه در مقام بيان ارث اوالد و ابوين (وارث مرتبه اول) ميت است كه چند صورت آن در آيه صراحتا
بيان شده است.كه به تفصيل بحث شد.
صورت اجتماع ابوين با اوالد كه سهماالرث پدر و مادر هر يك يك ششم ماترك است در صورتى
كه ميت اوالد نداشته باشد سهماالرث مادر يك سوم و بقيه از آن پدر است .در همين صورت اگر
متوفى برادر داشته باشد ،اگر چه به برادر ارث نمىرسد ولى سهماالرث مادر به يك ششم تنزل
مىيابد و بقيه به پدر مىرسد كه اصطالحا كمتر شدن ارث مادر را از يك سوم به يك ششم به
واسطهى برادر حجب و خود برادر را حاجب نامند.
«وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ»...

4

در اين آيه ارث زوج و زوجه به شرح زير تعيين شده است :ارث زوج از زوجهاى كه فرزند ندارد،
نصف تركه است و با داشتن فرزند يك چهارم مىباشد .و ارث زوجه از زوجى كه فرزند ندارد ،ربع
1ـ سورهى نساء ،آيه.33
2ـ سورهى نساء ،آيه.0
3ـ سورهى نساء ،آيه.11
4ـ سورهى نساء ،آيه .12
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و با داشتن فرزند يك هشتم است.
«...وَاِنْ كانَ رَجُلٍ يُورِثُ»...

1

در اين آيه ارث طبقه دوم بيان شده است .سهم برادر و خواهر مادرى را تعيين فرموده است .سهم
يك برادر يا خواهر مادرى ،يك ششم به فرض است و سهم چند برادر و خواهر ثلث تركه به فرض
است كه به تساوى بين خواهران و برادران تقسيم مىشود.
«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِیكُمْ فِى الْكَاللَة»...

2

در آيه قبلى به قرينه اين آيه و به استناد روايات وارده ،كالله را به معنى برادر و خواهر معنى كرديم
وارث آنان بيان شد و توضيحات جزئيات قبالً توضيح داده شد.

اختالف مرد و زن در ارث
از نظر اسالم زن و مرد در طبيعت انسانيت و شخصيت حقوقى و معنوى يكسانند ،لكن هر يك از
اين دو صنف به واسطهى خصائص ويژهى خود تفاوتى با صنف مقابل خود خواهد داشت .يكى از
اين تفاوتها اين است كه به واسطه قواى جسمانى خاص در مرد مسئوليت اقتصادى خانه به او سپرده
شده است و بر همين اساس در اسالم گاهى سهم ارث مرد دوبرابر زن است .به بيان ديگر،اسالم
مخارج زن و مصارف زندگى او را به عهدهى مرد سپرده است و چون خرج مرد را افزايش داده
دخل او را افزوده است ولى از جهت مصرف عكس اين مطلب است.
پس در واقع مرد در خرج كردن بيشتر برده است ولى در مصرف كمتر از زن به وى مىرسد.
البته در بسيارى از موارد ارث زن و مرد يكسان است .و زن و مرد معادل هم ارث مىبرند از جمله،
پدر و مادر ميت كه هر دو يك ششم سهم دارند .و نيز اقرباى مادرى اعم از زن و مرد يكسان ارث
مىبرند ،بنابراين ،اين چنين نيست كه مرد هميشه بيش از زن ارث ببرد.
آيات ارث
1ـ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِىَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمانَكُمْ فاتُوهُمْ نََیبَهُمْ اِنَّ اللّه كانَ
عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِیدا.

3

1ـ سورهى نساء ،آيه .12
2ـ سورهى نساء آيه.106
3ـ نساء.33 ،
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براى هر كسى ،وارثانى رار داديم ،كه از ميراث پدر و مادر و نزديكان ارث ببرند و نيز كسانى كه با
آنها پيمان بستهايد ،نصيبشان را بپردازيد.
2ـ اَلنَّبِى اَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْواجُهُ اُمَّهاتُهُمْ وَاُوْلواْالْاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْضٍ فِى كِتابِ
اللّه مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهاجِرِينَ اِال اَنْ تَفْعَلُوا الى اَوْلِیائِكُمْ مَّعْرُوفا كانَ ذلِكَ فِى الْكِتابِ مَسْطُورا.

1

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها (مؤمنان) محسوب
مىشوند و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه در آنچه خدا مقرر داشته
اولى هستند ،مگر اينكه بخواهيد نسبت به دوستان نيكى كنيد (و سهمى از اموال خود را به آنها
بدهيد) اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است.
3ـ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِّمِّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِّمِّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قُلْ
مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِیبا مَّفْرُوضا.

2

براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مىگذارند ،سهمى است و براى زنان
نيز ،از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مىگذارند ،سهمى ،خواه آن مال ،كم باشد يا زياد اين سهمى
است تعيين شده و پرداختنى.
4ـ يُوصِیكُمُ اللّه فى اَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْن فَاِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَین فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ اِنْ
كَانَتْ واحِدَةً فَلَها النِّصْفُ وَ لِابَوَيْهِ لِكُلِ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ اَبَواهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ابَاؤُكُمْ
وَ اَبْناؤُكُمْ ال تَدْرُونَ اَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا فَرِيضَةً مِّنَ اللّه اِنَّ اللّه كَانَ عَلِیما حَكِیما.

3

خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مىكند كه سهم (ميراث) پسر ،به اندازه سهم دو دختر باشد
و اگر فرزندان شما دو دختر و بيش از دو دختر باشند ،دو سوم ميراث از آن آنهاست و اگر يكى
باشد ،نيمى از ميراث از آن اوست .و براى هر يك از پدر و مادر او ،يك ششم ميراث است ،اگر
ميت فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد ،و تنها پدر و مادر از او ارث برند ،براى مادر او
يك سوم است و بيه از آن پدر است و اگر او برادرانى داشته باشد ،مادرش يك ششم مىبرد و پنج
1ـ احزاب.6 ،
2ـ نساء.0 ،
3ـ نساء.11 ،
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ششم باقيمانده براى پدر است .همه اينها بعد از انجام وصيتى است كه او كرده و بعد از اداى دين
است شما نمىدانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براى شما سودمندترند اين فريضه الهى
است و خداوند دانا و حكيم است.
5ـ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ اَزْواجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ
بَعْدِ وَصِیَّةٍ يُوصِینَ بِها اَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الُّثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ...

1

و براى شما ،نصف ميراث زنانتان است ،اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند،
يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتى كه كردهاند ،و اداى دين آنها .و براى زنان شما ،يك
چهارم ميداث شماست ،اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد ،يك هشتم از آن
آنهاست بعد از انجام وصيتى كه كردهايد و اداى دين...
در تفسير اين آيه آمده است :در اين آيه ارث زوج و زوجه به شرح زير تعيين شده است :ارث زوج
از زوجهاى كه فرزند ندارد ،نصف تركه است و با داشتن فرزند ربع؛ و ارث زوجه از زوجى كه فرزند
ندارد ،ربع؛ و با داشتن فرزند ،ثمن تركه است.
6ـ...وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَةً اَوِامْرَاَةٌ وَ لَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَاالسُّدُسُ فَاِنْ كَانوا اَكْثَرَ
مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ يُوصى بِها اَوْ دَيْنٍ غَیْرَ مُضارٍ وَصِیَّةً مِنَ اللّه وَاللّه عَلِیمٌ
حَلِیمٌ.

2

و اگر مردى بوده باشد كه كالله(،خواهر يا يرادر) از او ارث مىبرد ،يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد،
سهم هر كدام ،يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند،
آنها در يك سوم شريكند پس از انجام وصيتى كه شده ،و اداى دين به شرط آنكه (از طريق وصيت
و اقرار به دين) به آنها ضرر نزند .اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.
7ـ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِاللّه يُفْتِیكُمْ فِى الْكَاللَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ
هُوَ يَرِثُها اِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَاالثُّلَُانِ مِمَّا تَرَكَ وَ اِنْ كَانُوااِخْوَةٌ رِجَاالً وَ نِساءً

1ـ نساء.12 ،
2ـ نساء.12 ،
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فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ يُبَیِّنُ اللّه لَكُمْ اَنْ تَضِلُوا وَاللّه بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِیمٌ.

1

از تو در باره ارث خواهران و برادران سؤال مىكنند ،بگو :خداوند ،حكم كالله (خواهر و برادر) را
براى شما بيان مىكند :اگر مردى از دنيا برود ،كه فرزند نداشته باشد ،و براى او خواهرى باشد ،نصف
اموالى را كه به جا گذاشته ،از او ارث مىبرد و اگر خواهرى از دنيا برود ،وارث او يك برادر باشد،
او تمام مال را از آن خواهر به ارث مى برد ،در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد و اگر دو خواهر
از او باقى باشند دو سوم اموال را مىبرند و اگر برادران و خواهران با هم باشند ،تمام اموال را ميان
خود تقسيم مىكنند و براى هر مذكر ،دو برابر سهم مؤنث است .خداوند احكام خود را براى شما
بيان مىكند تا گمراه نشويد و خداوند به همه چيز داناست.
8ـ مَ اِنِّى خِفْتُ مِنْ وَرائِى وَ كَانَتِ امْرَأَتِى عَاقِرا فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِیّا يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّا.

2

و من از بستگانم بعد از خود بيمناكم كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند و از طرفى همسرم
نازا و عقيم است تو از نزد خود جانشينى به من ببخش...كه وار من و دودمان يعقوب باشد و او را
مورد رضايتت قرار ده.
9ـ وَ اِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولواْالْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساكِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْالً مَعْرُوفا.

3

و اگر به هنگام تقسيم ارث ،خويشاوندان و طبقهاى كه ارث نمىبرند و يتيمان و مستمندان ،حضور
داشته باشند ،چيزى از آن اموال را به آنها بدهيد و با آنان به طور شايسته سخن بگوييد.

1ـ نساء.106 ،
2ـ مريم4 ،و.5
3ـ نساء.4 ،
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قضا
يكى از مباحثى كه مىتوان به عنوان جامعيت قرآن كريم مطرح نمود ورود قرآن در حوزه قضا و
بيان جزئيات آن است .اين امر با هدف تنبيه خاطى و پيشگيرى از وقوع جرم با طرح مقررات
متناسب با جرم به صورت گسترده در پنج باب قضا  -شهادات  -حدود  -قصاص و ديات مطرح
گشته است .در اين مبحث گوشهاى از اين احكام برگرفته از مبانى فقهى خواهد آمد و البته قابل ياد
آورى است كه طالبان فتاواى فقهى در اين زمينه مىبايست به كتب مربوطه رجوع نمايند نيز محققان
مىتوانند از اين مجموعه به عنوان بيان موضوعات بهره جسته و به كتب تفسيرى خاص آيات
االحكام و نيز به كتب روائى وسائل الشيعه و مستدرك الوسايل و كتابهاى فقهى چون شرايع االسالم
و شرح مفصل آن به نام جواهرالكالم مجلدات آخر مراجعه فرمايند.

قضاوت
قضاوت يعنى حكم كردن بين مردم براى حل و فصل نزاع و رفع اختالفات آنان با شرايطى كه
خواهد آمد .مقام قضاوت از مهمترين شئون حاكم در حكومت اسالمى است كه از جانب خداوند
متعال براى پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله و از جانب پيامبر صلىاهللعليهوآله براى ائمه معصومين
عليهماالسالم ،و از جانب آن حضرات براى فقيه جامع الشرايط تعيين شده است .مخفى نماند كه خطر
اين مقام نيز عظيم است ،چنانكه حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم خطاب به شريح قاضى فرمودند:
اى شريح! همانا تو در مجلسى نشستهاى كه جز پيامبر يا وصى پيامبر و يا فرد شقى در آن
نمىنشيند .و از حضرت امام صادق عليهالسالمنقل شده كه فرمودند :از حكم كردن بپرهيزيد ،زيرا آن
حق امامى است كه عالم به قضاوت باشد و در بين مسلمين به عدالت رفتار كند ،همچون پيامبر يا
وصى پيامبر.
 حكم قاضى واجد شرايط براى همه نافذ است ،خواه امام معصوم عليهالسالم يا فقيه جامع الشرايطاو را براى قضاوت تعيين نموده باشد ،يا دو طرف نزاع با توافق و رضايت او را براى قضاوت بين
خود انتخاب كرده باشند .در صورت اول به او «قاضى منصوب» و در صورت دوم به او «قاضى
تحكيم» گفته مىشود.
شرايط قاضى
شرايط قاضى چه منصوب باشد چه با توافق دو طرف انتخاب شده باشد عبارت است از :بلوغ ،عقل،
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ايمان ،عدالت ،مرد بودن ،حالل زاده بودن ،و بنابر احتياط واجب مجتهد بودن ،بلكه بنابر احتياط
اعلم بلد« ،اعلم بلد» به كسى مىگويند كه در شهرى كه مىخواهد قضاوت كند از همه عالمتر و يا
منصوب از طرف اعلم باشد .همچنين بنابر احتياط داراى بينايى چشم و حافظه خوب باشد و
فراموشكار نباشد.
شرايط و صفات معتبر در قاضى از راه وجدان و شناخت شخصى يا شهرت مفيد علم و يا شهادت دو
شاهد عادل تشخيص داده مىشود ،همان گونه كه اجتهاد قاضى با شهادت اهل خبره عادل ثابت
مىشود .كسى كه خود مجتهد نيست بنابر احتياط واجب نمىتواند با اتكا به فتواى مجتهد ديگر
قضاوت و حكم نمايد ،هر
چند به نيابت از او باشد .ولى جايز است نزاع و اختالف بين دو طرف را با اصالح و كدخدا منشى
حل و فصل نمايد.
كسى كه به نظر خودش داراى شرايط قضاوت نيست حرام است متصدى آن شود ،هر چند ديگران او
را واجد شرايط بدانند .مراجعه به كسى كه شرايط قضاوت را ندارد حرام است ،مگر اين كه براى
گرفتن حق مشروع خود ناچار باشد ،بخصوص اگر مراجعه نكردن صاحب حق را در تنگنا و مشقت
زياد قرار دهد كار قضاوت براى كسانى كه صالحيت آن را دارند واجب كفائى است ،و در صورتى
كه قاضى واجد شرايط نباشد واجب عينى مىشود.
كسى كه قضاوت بر او واجب عينى نيست مىتواند از بيت المال حقوق بگيرد ،هر چند بهتر است در
صورت عدم نياز نگيرد .و چنانچه كار قضاوت بر او واجب عينى باشد در صورت نياز مىتواند
حقوق بگيرد ،و اگر نياز ندارد بنابر احتياط نگيرد ،ولى براى انجام كارهاى تشريفاتى و ثبت و ضبط
احكام ،حقوق گرفتن مانعى ندارد.

آداب قضاوت
قاضى در قضاوت خود بايد آزاد و مستقل باشد و متكى به فتوايى باشد كه مأخوذ از كتاب و سنت
است ،و از هيچ ناحيهاى مجبور نباشد ،دقت و بى طرفى را كامالً رعايت كند و با عجله قضاوت
نكند .از پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله نقل شده كه فرمودند :زبان قاضى ميان دو حبه آتش است تا
وقتى كه قضاوت كند ،پس يا به طرف بهشت و يا به طرف آتش مىرود .بر قاضى واجب است كه در
جلسه دادگاه در برخوردهاى
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خود همچون سالم كردن ،جواب سالم ،نگاه ،توجه و خطاب ميان دو نزاع مساوات را رعايت نمايد،
هر چند از نظر شرافت و مقام و منزلت تفاوت داشته باشند .همچنين جايز نيست به يكى از دو طرف
چيزى القا كند يا روشى را ياد دهد كه در غلبه او بر طرف ديگر مؤثر باشد .مكروه است قاضى در
حال غضب يا عدم تعادل روحى از جهت تشنگى يا گرسنگى يا غصه يا غلبه درد يا خواب و يا
احتياج به قضاى حاجت و مانند اينها اقدام به قضاوت نمايد.سزاوار بلكه گاه واجب است قاضى با
هيأتى از كارشناسان امور قضايى و احكام اسالمى مشورت نموده سپس قضاوت نمايد .بلكه جايز
است به طور شورايى حكم شود ،به اين شكل كه در دادگاه عالوه بر قاضى چند مستشار قضايى كه
رايط قضاوت را دارا هستند وجود داشته باشند و با دقت بر جريان كار دادرسى نظارت كنند ،و حكم
نهايى طبق نظر همگى با اكثريت اعضا صادر شود .دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن هر چند به نام
هديه باشد حرام است ،ولى چنانچه كسى براى رسيدن به حق مشروع خود ناچار به پرداخت رشوه
باشد ،براى دهنده جايز و براى گيرنده حرام است .و اگر كسى گرفته باشد بايد آن را به صاحبش
برگرداند ،و اگر تلف شده قيمت آن را بپردازد.

دادخواهى
در طرح دعوى به كسى كه ادعاى چيزى دارد و معموالً اگر ادعا را رها كند دعوى تام مىشود
مدعى و به كسى كه ادعا عليه او صورت گرفته مدعى عليه گفته مىشود ،و اگر مدعى عليه اقرار
نكرده و ادعاى مدعى را انكار نمايد به او منكر مىگويند.
در امر دادخواهى تمامى افراد از باالترين مقام تا پايينترين آن با يكديگر يكسان و برابر هستند،
بنابراين اگر كسى نسبت به يكى از مقامها يا يكى از قضات شكايتى داشته باشد ،چنانچه از قضاوت
محاكم رسمى رضايت دارد مىتواند شكايت را همانجا مطرح كند ،وگرنه مىتواند به محكمه مورد
توافق يكديگر مراجعه كند هر كسى كه به نظر خود داراى حقى بوده و مدعى آن است مىتواند بلكه
گاه واجب است براى احقاق آن حق به دادگاه صالح مراجعه نمايد ،و فرقى نيست كه مدعى شخص
حقيقى باشد يا حقوقى ،و ادعاى او در برابر اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى ،ادعاى حق در مورد
خودش باشد يا كسانى كه تحت واليت او هستند و يا نسبت به امالكى كه تحت نظارت و توليت او
مىباشد.
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قاضى نمىتواند قبل از مراجعه و تقاضاى صاحب حق حكم صادر نمايد ،هر چند به آن علم داشته
باشد .هر متهم حق دارد براى خود وكيلى انتخاب كند تا از او دفاع نمايد .همچنين حق دارد قبل از
مشورت با وكيل خود در دادگاه صحبتى نكند ،مگر اينكه مستلزم تأخير از حد متعارف باشد .تا
زمانى كه محكوميت متهم از راه محاكمهى عادالنه ثابت نشود وى بى گناه محسوب است و هيچ
تعرضى نسبت به او جايز نيست.
كسى كه محكوم به حد يا تعزير شده نبايد بيش از مقدار معين شده مجازات شود ،و نيز نبايد آبرو يا
مال و يا منسوبين او مورد تعدى قرار گيرند ،بلكه مرتكب آن بايد مجازات شود .كيفيت قضاوت و
مستندات آن در نظام قضايى اسالم اصل اولى بر برائت و بى گناهى افراد است ،مگر اينكه جرم به
دليل معتبرى اثبات شود .و اثبات جرم به يكى از سه راه مىباشد :اقرار ،شهادت شهود ،و قسم ،كه
احكام وشرايط هر يك در مسائل آينده بيان خواهد شد.
اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد ،و چنانچه اقرار او نسبت به امور مالى است
سفيه نباشد .الزم است اقرار يا شهادت شهود و يا قسم در جلسه دادگاه و در حضور قاضى و در
حال عادى بدون ترس يا اكراه و يا اجبار و مانند آن صورت پذيرد ،پس اقرارى كه خارج از دادگاه
و بخصوص در حالت غير عادى از متهم گرفته شود «هرچند به خط خود او و يا صداى ضبط شده
او باشد» اعتبارى ندارد و حكمى كه مستند به آن باشد نافذ نيست.
بنابر احتياط قاضى به اتكاى علم خود و بدون استناد به اقرار يا شهادت و يا قسم حكم نكند،
بخصوص در حقاللّه محض ،ولى خالف علم خود نيز نمىتواند حكم صادر نمايد .پس اگر يقين به
اشتباه شهود داشته باشد يا بداند منكر به دروغ قسم مىخورد ،بايد حكم و فصل خصومت را به
قاضى ديگر ارجاع دهد .پس از طرح دعوى در دادگاه مدعى عليه يا اقرار مىكند يا انكار و يا
سكوت .پس اگر اقرار نمايد و مدعى از قاضى طلب حكم كند ،الزم است قاضى بر اساس اقرار
مدعى عليه حكم نمايد و بعد از حكم او دعوى پايان مىپذيرد .و اگر مدعى عليه انكار نمايد ،قاضى
از مدعى طلب بينه و شهود مىكند ،پس اگر بينه خود را حاضرنمود قاضى بر اساس آن حكم
مىكند ،و اگر بينه نداشت و يا نخواست آن را اقامه نمايد مىتواند از قاضى بخواهد كه منكر را قسم
دهد ،در اين صورت اگر منكر قسم ياد كند و قاضى به نفع او حكم نمايد دعوى پايان مىپذيرد ،و
مدعى ديگر حق طرح دعوى يا تقاص از مال منكر را ندارد ،هر چند خود را محق بداند .قسم
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خوردن منكر بايد به دستور قاضى و پس از تقاضاى مدعى باشد ،پس اگر خودش يا به دستور
قاضى بدون تقاضاى مدعى قسم بخورد فايده ندارد ،و پس از تقاضاى مدعى و دستور قاضى دوباره
بايد قسم ياد كند .منكر مىتواند از قسم خوردن خوددارى و نكول نمايد و قسم را به مدعى
برگرداند ،پس اگر مدعى قسم ياد كند و قاضى حكم نمايد دعوى به نفع مدعى پايان مىپذيرد .و اگر
منكر از قسم خوردن و برگرداندن قسم به مدعى خوددارى نمايد ،بنابر احتياط واجب قاضى از
مدعى مىخواهد كه قسم ياد كند ،پس اگر او قسم ياد كرد دعوايش ثابت مىشود ،وگرنه ظاهرا
ساقط مىگردد.اگر مدعى عليه سكوت نمايد و اقرار يا انكار نكند قاضى از مدعى طلب بينه
مىنمايد ،و اگر او بينه نداشت يا آن را حاضرنكرد ،در صورت درخواست مدعى قاضى از مدعى
عليه مىخواهد كه قسم ياد كند و يا قسم را به مدعى برگرداند ،پس اگر به سكوت خود ادامه داد
بنابر احتياط واجب قاضى از مدعى مىخواهد تا او قسم بخورد و دعوى به نفع او پايان پذيرد .هر
گاه مدعى اقامه بينه نمايد قاضى نمىتواند او را به قسم خوردن نيز وادار نمايد ،مگر اينكه مورد
دعوى طلبكارى از ميت باشد كه مدعى عالوه بر بينه بايد قسم نيز ياد كند مبنى بر اينكه فعالً حق او
باقى است و آن را دريافت نكرده است .و در اين حكم فرقى نيست بين اين كه مدعى طلب از ميت،
وارث يا وصى و يا شخص ديگرى باشد .و اگر مدعى بر ميت ورثه صاحب حق باشند عالوه بر
اقامه بينه هر كدام جداگانه بايد قسم ياد كنند .هر گاه بدهكارى ميت به طريقى غير از بينه نظير اقرار
ميت در زمان حيات يا اقرار ورثه او يا شهرتى كه موجب اطمينان باشد ثابت شود و احتمال داده
شود كه ميت طلب خود را ادا كرده باشد ،در اين صورت نيز مدعى طلبكار بايد قسم ياد كند .اگر
مدعى در جلسات دادگاه حضور پيدا كند و اقامه بينه نمايد ولى منكر با امكان حضور عمدا حاضر
نشود و احضاراو نيز ممكن نباشد ،قاضى پس از اعالم به منكر مىتواند حكم غيابى صادر كند .هر
گاه با حكم قاضى بدهكارى كسى ثابت شود ،چنانچه قدرت بر اداى دين داشته باشد و از پرداخت
آن خوددارى كند قاضى مىتواند او را زندان كند تا حاضر به اداى دين خود شود ،ولى اگر قدرت
پرداخت آن را ندارد بايد به او مهلت داده شود و زندانى كردن او جايز نيست.
هرگاه خطاى قاضى در تشخيص حكم قبل از اجراى آن ثابت شود حكم او قهرا نقض مىشود ،و
اگر پس از اجرا ثابت شود بايد جبران گردد .به اين شكل كه اگر ضرر جانى يا مالى به محكوم وارد
شده از بيت المال تأمين گردد ،و اگر خسارت آبروئى بوده اعاده حيثيت شود.هرگاه بعد از قضاوت
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ثابت شود كه قاضى داراى شرايط قضاوت نبوده يا حكم او خالف كتاب و سنت بوده حكم او نقض
مىشود ،واگر ضررى به كسى وارد شده چنانچه قاضى مقصر بوده يا كوتاهى كرده باشد بايدخودش
جبران خسارت نمايد ،و در غير اين صورت از بيت المال جبران گردد .از آنجا كه هدف از قضاوت
در اسالم احقاق حق و اجراى عدل است ،چنانچه قاضى منصوب نزد هر يك از طرفين دعوى متهم
به خطا يا كوتاهى در تحقيق شود بنابر اقوى هر كدام از طرفين مىتواند تحقيق مجدد و تجديد
محاكمه در يك دادگاه عالى را تقاضانمايد ،بخصوص اگر مورد دعوى از امور مهم نظير جان مسلمان
يا مال و ناموس او و يا حيثيت مذهب و دين باشد .و دادگاه عالى موظف است پس از بررسى
مستندات حكم و صفات قاضى ،حكم او را تنفيذ و يا نقض نمايد.

شهادت
شاهد بايد بالغ ،عاقل ،مؤمن،عادل و حالل زاده باشد ،همچنين بايد متهم نباشد كه براى دفع ضررى
از خود يا به دست آوردن نفعى براى خود شهادت مىدهد ،و نيز شاهد در بعضى موارد بايد مرد
باشد .و در صورتى جايز است شهادت دهد كه به مورد آن يقين داشته باشد ،پس شهادت همراه با
ظن و تخمين جايز نيست .شهادت شاهد عادلى كه با ديگرى دشمنى دارد د مورد او قبول نمىشود،
هرچند دشمنى او موجب فسق شهادت دهنده نباشد .ولى شهادت دوست به نفع دوست خود هر چند
با هم صميمى باشند قبول مىشود.
در مواردى كه شهادت زن پذيرفته است :شهادت «زن و شوهر» به نفع يا به ضرر يكديگر قبول
مىشود.همچنين شهادت «پدر و پسر» به نفع يكديگر و شهادت «برادر يا خواهر» به نفع يا به ضرر
يكديگر پذيرفته است ،ولى پذيرفته شدن شهادت فرزند عليه پدر خود محل اشكال است .در
مواردى شهادت چهار زن عادل بدون ضميمه شهادت مرد و يا قسم پذيرفته مىشود ،ازجمله در
مورد :بكارت ،وضع حمل و عيوب باطنى زنان و نيز ساير امور زنانه كه معموالً زنها از آن اطالع
دارند .و در امور مالى شهادت يك زن عادل نيز قبول مىشود .پس اگر يك زن شهادت دهد كه فالن
مال برحسب وصيت متعلق به فالن شخص است ،شهادت او نسبت به يك چهارم آن ارث يا آن مال
پذيرفته مىشود ،و اگر دو زن شهادت دهند نسبت نصف آن ،و اگر سه زن شهادت دهند نسبت به سه
چهارم ،و اگر چهار زن شهادت دهند شهادت آنان نسبت به مجموع آن ارث يا مال پذيرفته است.
شرايط شاهد در حقوق الهى محض بعدا در باب حدود بيان مىشود ،ولى دعاوى مربوط به حقوق
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مالى نسبت به شخص زنده به طور كلى با شهادت دو مرد يا شهادت يك مرد و دو زن و يا شهادت
يك مرد و قسم خوردن مدعى ثابت مىشود «خواه مال مورد ادعا عين باشد يا دين» و بنابر احتياط
اداى شهادت را بر قسم مقدم دارند.
كسى كه صالحيت اداى شهادت را دارد در صورتى كه از او تقاضا شود بايد شهادت دهد .ولى اگر از
او خواسته نشود واجب نيست ،مگر اين كه يك طرف دعوى بخواهد بر طرف ديگر ظلم كند و
حقيقتى را پايمال گرداند ،كه در اين صورت اداى شهادت در هر حال واجب و كتمان آن حرام است.
كسى كه حقيقتى را مىداند نبايد از اداى شهادت خوددارى كند ،مگر اينكه در اثر شهادت دادن ضرر
قابل توجهى به او وارد شود كه تحمل آن مشكل باشد ،ولى اگر موضوع از امور مهمه باشد مثل اين
كه در اثر عدم شهادت او خونى به ناحق ريخته مىشود در اين صورت نبايد از شهادت خوددارى
نمايد.شهادت و گواهى شهود در صورتى مورد قبول است كه مفهوم شهادت آنها از نظر مورد ،زمان،
مكان ،و صفات يكى باشد .و چنانچه گفتههاى شهود با هم مغاير باشد چيزى ثابت نمىشود ،بلكه
شهادت آنان از اعتبار ساقط مىشود .اگر شهود عمدا به دروغ شهادت دهند توسط محكمه شرعى
مجازات مىشوند ،و چنانچه شهادت دروغ آنان موجب ضرر و خسارت به كسى شده باشد بايد آن
را جبران نمايند .واجب است كسانى را كه به دروغ شهادت دادهاند در شهرشان به مردم معرفى نمايند
تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود .و ديگر شهادت چنين افرادى مورد قبول نيست ،مگر اينكه
توبه كرده و خود را اصالح كنند وعدالتشان احراز شود .شهادت بر شهادت در حقوق مردمى مورد
قبول است .ولى در حدود براى اجراى حد و نيز بنابر احوط در تعزيرات پذيرفته نيست ،هر چند در
ساير آثار آن پذيرفته است .بنابراين اگر دو نفر شهادت فرد ديگرى را در مورد سرقت گواهى كنند
به استناد آن نمىتوان دست متهم را بريد ،ولى به انضمام شهادت فرد ديگر مىتوان مال را از او پس
گرفت .در شهادت بر شهادت براى ثبوت شهادت هريك نفر شهادت دو نفر الزم است ،ولى جايز
است دو نفر شاهد عادل شهادت هر دو شاهد اصلى را گواهى دهند.شهادت بر شهادت درصورتى
صحيح است كه شاهد اصلى نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود.
كیفیت قسم و احكام آن
قسم بايد به ذات مقدس خداى متعال و يا يكى از اسامى مقدسه پروردگار باشد ،و خوب است به
لفظ جالله اللّه باشد .و الزم نيست به عربى ادا شود ،بلكه به هر لغتى باشد كافى است ،ولى بايد
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ترجمه يكى از نامهاى الهى باشد .بنابراين قسم به قرآن يا پيامبر اكرم يا ائمه معصومين و يا مشاهد
مشرفه براى قضاوت كفايت نمىكند .در اين كه قسم بايد به ذات مقدس خدا يا نام او باشد ،مسلمان
و كافر تفاوت ندارند ،ولى اگر قاضى تشخيص دهد قسم دادن اهل كتاب مانند يهود و نصارى و
مجوس به آنچه در دين خود به آن معتقدند آنان را بيشتر از دروغ گفتن باز مىدارد ،جايز است
عالوه بر قسم به خداى متعال آنان را به آن چيزها نيز قسم دهد .قسم بايد از روى جزم و يقين
باشد ،و كسى كه قسم ياد مىكند بايد مورد قسم را واقعا قصد كرده باشد ،پس اگر معلوم شود كه
توريه كرده است كفايت نمىكند .براى ياد كردن قسم نمىتوان نايب و يا وكيل گرفت .قسم در
دعاوى مالى و نيز مواردى همچون :نكاح ،طالق ،و قتل معتبر است ،ولى در حدود اعتبار ندارد .زيرا
حدود جز با اقرار يا بينه با شرايطى كه گفته خواهد شد ثابت نمىشود .آنچه در دست كسى است
خواه مال باشد يا منفعت و يا حق و مانند آن تا زمانى كه علم برخالف آن نداشته باشيم ملك او
محسوب مىشود ،همچنين است اگر آن چيز در دست وكيل يا امين و يا مستأجر او باشد .اگر چيزى
به طور كامل در اختيار دو نفر باشد مالكيت آن به صورت مساوى براى آن دو نفر خواهد بود .اگر
دو نفر در باره ملكى كه در دست يكى از آن دو مىباشد ادعاى ملكيت كنند ،گفته كسى كه ملك در
دست او است با سوگند مقدم است ،مگر اين كه ديگرى براى اثبات گفته خود مدرك و دليل قطعى يا
دو شاهد عادل بياورد.
اگر دو نفر در باره ملكى كه در دست هر دوى آنهاست ادعاى مالكيت تمام آن را بكنند ،هر كدام به
نيمى از آن مدعى و منكر هستند ،پس هر يك بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد
يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر گفته او با قسم قبول مىشود .و چنانچه هر دو نفر
اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند آن ملك بين آنها تقسيم مىشود.
اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختالف كنند خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى
وسايل و لباسهاى مردانه متعلق به شوهر و وسايل و لباسهاى زنانه متعلق به زن خواهد بود ،و آنچه
كه هم براى مردان و هم براى زنان به كار مىرود مشترك ميان آن دو مىباشد .مگر اينكه كليه
وسايل اعم از مردانه و زنانه در دست يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى محسوب
مىشود ،و كسى كه اسباب و وسايل در دست او نيست اگر ادعايى داشته باشد بايد اثبات كند يا دو
شاهد عادل بياورد.
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حدود و تعزيرات
در اخبار زيادى نسبت به اجراى حدود الهى تأكيد شده و وارد شده است كه تخلف از هر دستور
الهى حد دارد ،اقامه هر حدى از حدود الهى نفعش براى مردم بيشتر است از چهل روز باران .و
خداى متعال فرموده است« :هر كس حدى از حدود مرا تعطيل كند با من عناد ورزيده و در صدد
ضديت با من برآمده است ».و اجراى حدود الهى باعث مىشود مردم از كارهاى نامشروع دست
بردارند و حقوق الهى و جامعه را رعايت كنند و جامعه صالح و مترقى شود.
اجراى حدود و تعزيرات بايد پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و با استناد حاكم شرع به بينه يا
اقرار متهم باشد ،و در صورت نبودن بينه و اقرار الزم نيست منكر قسم ياد كند ،و اجراى حدود و
تعزيرات فقط با استناد به علم قاضى بخصوص در زنا و واط محل اشكال و خالف احتياط است.
حكام شرع بايد رعايت احتياط را كرده و با اندك شبههاى از اجراى حد خوددارى نمايند .اگر كسى
به جرمى كه حد آن اعدام است اقرار كند و بعد از آن انكار نمايد ،بنابر احتياط واجب نبايد حد
اعدام بر او جارى شود.

حد زنا
آنچه موجب حد و كيفر زنا مىشود نزديكى زن و مرد بدون ازدواج صحيح است ،به شرط آنكه هر
دو بالغ ،عاقل ،داراى اختيار و عالم به حرمت عمل باشند ،و چنانچه يكى از آن دو شرايط ذكر شده
را دارا نباشد حد زنا نسبت به او جارى نمىشود .زنا موارد مختلفى دارد كه براى هر كدام از آنها حد
و كيفر جداگانهاى معين شده است و تفصيل آن در مسائل آينده بيان مىشود.
ـ اگر مرد يا زنى كه بالغ و عاقل و آزاد است داراى همسر نباشد و به اختيار خود زنا كرده باشد،
كيفر او در مرتبه اول يكصد ضربه شالق است ،و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر مرتبه حد خورده
باشد ،كيفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
ـ اگر دو طرف زنا يا يكى از آن دو داراى همسر دائمى باشد به گونهاى كه هرگاه بخواهد با همسر
خود نزديكى كند مانعى در كار نباشد و با اين حال تن به زنا داده باشد ،زنايى كه انجام گرفته نسبت
به كسى كه داراى همسر است زناى محصن يا محصنه نام دارد .و حد آن در مورد مردى كه بالغ و
عاقل و آزاد است و زن دائمى دارد و با زنى كه بالغ و عاقل است نزديكى كرده ،اگر پيرمرد است
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ابتدا يكصد ضربه شالق و سپس سنگسار است ،و اگر جوان است فقط او را سنگسار مىكنند و بنابر
احتياط واجب شالق نزنند ،و چنانچه مرد با زن خود كه در اختيار اوست هنوز نزديكى نكرده ،او را
يكصد ضربه شالق مىزنند و سر او را هم مىتراشند و به مدت يك سال او را از شهر محل سكونت
خود تبعيد مىكنند ،ولى تراشيدن سر و تبعيد در مورد زن اجرا نمىشود.
ـ اگر با يكى از زنهايى كه با او محرم نسبى هستند مانند :مادر ،خواهر ،دختر ،دختر خواهر ،دختر
برادر ،عمه و يا خاله زنا كند به آن زناى با محارم گفته مىشود ،و كيفر آن بنابر نظر بعضى از فقها
اعدام است ،ولى مفاد بعضى از روايات اين است كه با شمشير يك ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده
ماند او را در حبس نگه دارند تا بميرد ،و احوط رعايت اين دستور است .و جارى بودن اين حكم
در زنا با زنانى كه با شير خوردن محرم شدهاند يا به وسيله زوجيت محرم شدهاند مانند مادر زن
محل اشكال است ،ولى نسبت به زن پدر جارى است .همچنين در اين حكم فرقى نمىكند كه زنا
كننده داراى همسر باشد يا نه ،و در صورتى كه زن به انجام عمل راضى بوده اين حد نسبت به او نيز
جارى مىشود.
ـ اگر زن به عمل زنا راضى نباشد و مرد با ارعاب و تهديد با او زنا كند به آن زناى به عنف گفته
مىشود ،و كيفر آن براى زنا كننده اعدام است ،هرچند احوط آن است كه يك شمشير به گردن او
بزنند ،گرچه نميرد .در اين حكم فرقى نمىكند كه زنا كننده داراى همسر باشد يا نه .زن در اين نوع
از زنا كه به عنف واقع شده كيفر ندارد ،و چنانچه زن ادعا كند كه زنا از روى اكراه و ارعاب بوده
است ادعاى او مسموع است و حد بر او جارى نمىشود.
ـ اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند چه داراى همسر باشد يا نه كيفر او اعدام است ،و اگر هنگام
اجراى حد براى فرار از حد مسلمان شود كيفر او ساقط نمىشود .و در اين حكم فرقى ميان كافر
ذمى و حربى نيست .اگر زنا در وقت با شرافتى همچون ماه رمضان يا شبهاى قدر يا جمعه يا عيد و
يا در مكان محترمى مانند مسجد يا يكى از مشاهد مشرفه انجام شود ،حاكم شرع مىتواند عالوه بر
حد مذكور تازيانه بيشترى به او بزند ،و مقدار آن موكول به نظر حاكم شرع است.
زنا به يكى از اين دو راه ثابت مىشود:
 - 1زنا كنندهاى كه بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختيار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و
بنابر احتياط در چهار جلسه اعتراف كند كه زنا كرده است ،و اگر بعد از اقرار انكار نمايد هر چند
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محصن باشد سنگسار نمىشود ،ولى شالق مىخورد.
 - 2چهار مرد عادل به ديدن عمل شهادت دهند ،و اگر سه مرد و دو زن عادل يا دو مرد و چهار زن
عادل هم شهادت دهند كافى است و زنا ثابت مىشود .ولى در مورد دو مرد و چهار زن نمىتوان
حكم به سنگسار نمود ،بلكه فقط زن و مرد زناكار را شالق مىزنند.
اگر زنا با اقرار ثابت شود امام مسلمين مىتواند در صورت توبه او و صالحديد زناكار را مورد عفو
قرار دهد و حكم شالق يا سنگسار را اجرا نكند ،ولى اگر با بينه ثابت شده باشد عفو جايز نيست.
شهادت شهود زنا بايد از روى ديدن عمل زنا باشد ،پس اگر از روى نشانهها و آثار شهادت دهند
زنا ثابت نمىشود ،بلكه بايد بر خود شهود حد قذف جارى شود .همچنين خصوصيات زمانى و
مكانى عمل زنا در شهادت شهود بايد مثل هم باشد ،بنابراين اگر خصوصيات ذكر شده تفاوت كند
زنا ثابت نمىشود و بر شهود حد قذف جارى مىشود.
زناكار «محصن باشد يا غير محصن» الزم نيست عمل زشت خود را به كسى اظهار كند ،بلكه خوب
است بين خود و خدا توبه كند و به احدى اظهار نكند .و چنانچه پيش از اقرار يا اقامه بينه توبه كند
حد زنا بر او جارى نمىشود ،بلكه اگر شبهه توبه هم در بين باشد نبايد حد زنا بر او جارى شود.
زناكار غير محصن كه بايد حد شالق بر او جارى شود در حال شالق خوردن يا پيش از آن فرار كند
برگردانده مىشود و حد بر او جارى مىگردد ،خواه زناى او با اقرار ثابت شده باشد يا با بينه .ولى
زناكار محصن اگر در حال سنگسار شدن فرار كند دو صورت دارد :الف) اگر زناى او با بينه ثابت
شده باشد ،بايد برگردانده شود و حد بر او جارى گردد.
ب) اگر زناى او با اقرار ثابت شده باشد ،نبايد او را برگردانند ،حتى بنابر احتياط اگر يك سنگ هم
به او نخورده باشد نبايد او را باز گردانند.
حد زنا بر مرد زناكار غير محصن در حالى جارى مىشود كه ايستاده باشد ،و اگر او را برهنه يافتهاند
جز عورت بقيه بدن او برهنه باشد ،و اگر با لباس يافتهاند بنابر احتياط
به هر نحو كه يافتهاند حد بر او جارى شود ،و بايد ضربات شالق بر سر و صورت وعورت او وارد
نشود .ولى حد زنا بر زن زناكار غير محصن در حالى جارى مىشود كه نشسته باشد و بدن او با
لباس و مانند آن پوشيده باشد ،و از شالق زدن به سر و صورت او خوددارى نمايند.
مرد زناكار محصن را براى سنگسار شدن تا كمر ،و زن را تا نزديكى سينه در گودالى دفن مىنمايند،
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بر زن باردار حد جارى نمىشود ،هر چند از راه نامشروع باردار شده باشد .بلكه بايد صبر كنند تا
وضع حمل كند و از حالت نفاس خارج شود و فرزندش را شير دهد در صورتى كه زن شير دهنده
ديگرى نباشد و آنگاه چنانچه بيم زيان به كودكش نرود بر او حد جارى نمايند .اگر زن و مردى با
هم باشند و ادعا كنند زن و شوهر هستند ادعاى آنان مسموع است ،و از آنان دليل و بينه و قسم
مطالبه نمىشود .و اگر بدانيم اجنبى هستند ولى آنان ادعاى شبهه كنند حد بر آنان جارى نمىشود.

حد لواط
اگر مرد بالغ و عاقلى به اختيار خود با مرد يا پسر بچهاى لواط كند بنابر مشهور كيفر او در هر حال
اعدام است .ولى بنابر احتياط اگر لواط كننده محصن باشد يعنى همسر داشته باشد «به گونهاى كه
بيان شد» كيفر او اعدام است ،به هر نحو كه حاكم شرع صالح بداند ،و اگر همسر ندارد مانند مرد
زانى بدون همسر به او يكصد تازيانه بزنند .لواط دهنده نيز اگر عاقل و بالغ باشد و از روى اختيار و
بدون اكراه به اين عمل تن داده باشد كيفرش اعدام است ،چه همسر داشته باشد يا نه.و اگر مقدمات
عمل انجام شده ولى دخول واقع نشده باشد ،هر كدام را يكصد ضربه شالق مىزنند .راه ثابت شدن
لواط همان است كه در زنا گذشت ،چهار مرتبه اقرار يا شهادت چهار مرد عادل ،و ثابت شدن آن به
شهادت سه مرد و دو زن نيز خالى از وجه نيست ،هر چند خالف احتياط مىباشد .اگر لواط كننده يا
لواط دهنده پيش از اقرار يا اقامه بينه توبه نمايد حد بر او جارى نمىشود ،و اگر بعد از اقرار توبه
كند امام مسلمين مىتواند او را از كيفر دادن عفو نمايد ،ولى توبه او بعد از اقامه بينه در ساقط شدن
حد اثرى ندارد و حد بر او جارى مىشود.

حد مساحقه
اگر دو زن بالغ و عاقل و آزاد در حال اختيار با يكديگر مساحقه كنند يعنى عمل جنسى انجام دهند
كيفر هر يك از آنان يكصد تازيانه است ،خواه همسر داشته باشند يا نه .هر چند نسبت به زن محصنه
جواز سنگسار نمودن خالى از وجه نيست ،ولى احوط ترك است .و راه ثابت شدن مساحقه همان
است كه در لواط گفته شد.
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حدقوادى
اگر كسى مرد و زنى را براى زنا يا مرد و پسرى را براى لواط به هم برساند كيفر او هفتاد و پنج
تازيانه است ،خواه واسطه مرد باشد يا زن .ولى در مورد مرد اگر مرتبه دومش باشد عالوه بر تازيانه
او را از شهرش نيز تبعيد مىكنند ،و محل و مقدار تبعيد موكول به نظر حاكم شرع است .جارى شدن
حد قوادى در صورتى است كه شخص واسطه بالغ و عاقل باشد و دو مرد عادل به عمل او شهادت
دهند و يا خود او از روى قصد و اختيار به عمل خويش اقرار نمايد ،و بنابر احتياط اقرار او دو
مرتبه در نزد حاكم شرع باشد.
مسائل متفرقه امور جنسى

اگر مرد و زن اجنبى يا دو زن و يا دو مرد به صورت برهنه با هم باشند ،حاكم شرع آنان را با
تازيانه تعزير مىكند ،و مىتواند تا نود و نه تازيانه به هر يك از آنان بزند ،بلكه احوط است اگر زنا
يا لواط و يا مساحقه تكرار شده باشد بيش از يك حد جارى نشود ،ولى اگر پس از اجراى حد
دوباره آن را انجام دهد براى بار دوم نيز حد جارى مىشود ،همچنين است بنابر احتياط نسبت به
مرتبه سوم و اگر سه مرتبه حد خورده باشد و براى مرتبه چهارم انجام دهد ،كيفر او در مرتبه چهارم
اعدام است.
كسى كه هم زنا كرده و هم لواط ،حد هر كدام از آنها جداگانه بر او جارى مىشود اگر كسى بخواهد
زنا يا لواط كند و بدون اين كه او را بكشند جلوگيرى ممكن نباشد ،كشتن او جايز است ،ولى اگر
قاتل نتواند نزد حاكم شرع ثابت كند قصاص مىشود .حد زنا يا لواط با ميت مانند حد زنا يا لواط
با انسان زنده است ،و شرايط و احكام آنها يكسان مىباشد اگر كسى پسرى را از روى شهوت
ببوسد ،حاكم شرع به اندازهاى كه صالح بداند به عنوان تعزير او را تازيانه مىزند .و روايت شده
است كه«:خداوند در قيامت لجامى از آتش به دهان او مىزند و مالئكه رحمت و غضب او را نفرين
مىكنند و خدا جهنم را برايش آماده مىسازد» ،ولى با اين همه اگر واقعا توبه كند توبه او مورد
پذيرش خداوند قرار مىگيرد.
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حد نزديكى با چهار پايان
اگر كسى با يكى از چهار پايان نزديكى كند عمل حرامى انجام داده و به دستور حاكم شرع تعزير
مىشود ،و در بعضى روايات آمده است كه او را بيست و پنج تازيانه مىزنند.

حد استمناء
اگر انسان استمناء كند يعنى با خود يا چيز ديگرى غير از همسر خود كارى كند كه از او منى خارج
شود مرتكب حرام شده و بايد توبه كند ،و اگر براى حاكم شرع ثابت شود به دستور او تعزير
مىشود .و در صورت عدم تمكن از ازدواج تا آنجا كه ممكن است بايد از بيت المال به او كمك كنند
تا ازدواج نمايد.

قذف
اگر كسى كه عاقل و بالغ است از روى اختيار و عمد به مرد يا زن مسلمانى كه عاقل ،بالغ ،آزاد و
عفيف است نسبت زنا يا لواط بدهد ،حاكم شرع او را از روى لباس هشتاد تازيانه مىزند .ولى اگر
نسبت ناسزاى ديگرى بدهد و يا او را اهانت و اذيت نمايد ،حاكم شرع با تقاضاى طرف به هر اندازه
كه صالح بداند او را تعزير مىكند.
اگر دو نفر به يكديگر نسبت زنا يا لواط دهند حد فذف بر آنان جارى نمىشود ،ولى هر دو تعزير
مىشوند قذف به دو چيز ثابت مىشود:
 - 1اقرار شخص نسبت دهنده ،و بنابر احتياط اقرار دو بار انجام شود.
 - 2شهادت دو مرد عادل ،و شهادت زنها در اين مورد قبول نمىشود .اگر كسى نسبت زنا يا لواط
دهد و براى اثبات آن چهار شاهد آورد ،يا شخص متهم آن اتهام را تصديق كند يا تهمت زننده را
مورد عفو قرار دهد ،حد قذف جارى نمىشود.
حد مشروب خوارى
اگر مسلمان بالغ و عاقل به اختيار خود وبا توجه ،يكى از انواع مشروبات الكلى مست كننده را
بياشامد هر چند كم باشد و به حد مستى نرسد كيفر او هشتاد تازيانه است كه به دستور حاكم شرع
بر او اجرا مىشود ،و كيفيت اجراى آن به همان صورتى است كه در حد زنا گفته شد .اگر كسى چند
بار مشروب خورده و حد نخورده باشد يك حد بر او جارى مىشود ،ولى اگر مشروب بخورد و او
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را تازيانه بزنند و پس از آن دوباره اقدام به نوشيدن شراب كند و باز هم هشتاد تازيانه ديگر بزنند،
كيفر سومين بار وى اعدام است كه دستور آن به وسيله حاكم شرع صادر مىشود .كافرى هم كه در
پناه اسالم است اگر از مشروبات الكلى مست كننده استفاده كند و به اين عمل تظاهر نمايد همين
حكم را دارد .مشروب خوردن به دو راه ثابت مىشود :اول شهادت دو مرد عادل ،دوم دو مرتبه
اقرار ،وكافى بودن يك مرتبه محل اشكال است.
اگر شرابخوار پيش از اقرار يا اقامه بينه توبه كند حد بر او جارى نمىشود ،و اگر بعد از اقرار توبه
كند امام مسلمين در صورت صالحديد مىتواند او را مورد عفو قرار دهد ،ولى اگر بعد از اقامه بينه
توبه نمايد حد از وى ساقط مىشود.

حد سرقت
اگر كسى با شرايطى كه در مسأله بعد گفته مىشود دزدى كند ،پس از ثابت شدن نزد حاكم شرع
عالوه بر رد مالى كه دزديده در مرتبه نخست چهار انگشت دست راست او را از بيخ مىبرند و كف
دست و انگشت شصت او را باقى مىگذارند ،و در مرتبه دوم پاى چپ را از وسط قدم مىبرند و
پاشنه پا را باقى مىگذارند ،و در مرتبه سوم به حبس ابد محكوم مىشود ومخارجش را اگر ندارد از
بيت المال مىپردازند ،و اگر براى بار چهارم در زندان سرقت كند به اعدام محكوم مىگردد .و اگر
چندين مرتبه دزدى كرده و حد جارى نشده است فقط يك مرتبه حد جارى مىشود .شرايط اجراى
حد سرقت ده چيز است1 :و2و - 3اين كه سارق بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود دزدى كند- 4 .
مال دزدى حداقل معادل يك چهارم دينار يعنى چهار نخود و نيم طالى سكهدار برابر  464گرم طال
باشد - 5 .بداند مالى كه بر مىدارد مال مردم است ،پس اگر اشتباه نمايد و خيال كند مال خود او
است حد جارى نمىشود ،هر چند ضامن است - 6 .خود او در مالى كه دزديده شريك نباشد ،پس
اگر كسى از مال مشترك نظير بيت المال يا غنائم جنگى به اندازه سهم خود يا كمتر سرقت نمايد ،هر
چند گناه كرده ولى حد بر او جارى نمىشود ،اما اگر بيش از سهم خود سرقت نمايد و مقدار زياد به
حد نصاب برسد حد بر او جارى مىشود - 0 .مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت
آنجا را از بين ببرد ،مثل اين كه قفل را باز كند يا بشكند يا ديوار را خراب يا سوراخ كند و يا از
ديوار باال رود .پس اگر ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد ،و يا در اماكن عمومى مالى را ببرد
حد جارى نمىشود ،هر چند او را تعزير مىكنند - 4 .به طور مخفيانه مال ديگرى را ببرد ،پس اگر
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ظالمى به زور و به طور علنى در را باز كند و مال را ببرد ،يا به زور مال را از صاحبش بگيرد يا از
دست او بربايد ،و يا در مال امانت تصرف كند و پس ندهد دست او را نمىبرند ،هر چند ضامن است
و تعزير هم مىشود - 5 .اضطرار و ناچارى او را به دزدى وادار نكرده باشد ،پس اگر كسى به عنوان
مثال در زمان قحطى و كمبود ،مواد غذايى مورد نياز را بدزدد دست او را نمىبرند سارق پدر صاحب
مال نباشد .پس دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمىبرند ،ولى دست فرزند را براى سرقت مال
پدر در صورتى كه در جايى مخفى كرده باشد مىبرند .اما سرقت انسان از اماكنى كه متعلق به پدر،
مادر ،برادر ،خواهر...شده و شرعا ورودانسان به آنجا بدون اجازه جايز است موجب جارى شدن حد
نمىشوند ،گرچه سارق تعزير مىشود .همچنين است اگر اجير يا ميهمان چيزى را كه در اختيار او
است بدزدد.اگر كسى مثالً قفل را بشكند و داخل شود ولى پيش از آن كه چيزى را ببرد بازداشت
شود حد بر او جارى نمىشود ،بلكه او را تعزير مىكنند .اگر مال در جايى محفوظ و در بسته نباشد
سرقت از آنجا موجب جارى شدن حد نمىشود ،هر چند تعزير دارد .اگر كسى از جيب ديگرى
چيزى را بدزدد ،چنانچه از جيب لباس زير دزديده باشد و ساير شرايط هم فراهم باشد دست او را
مىبرند ،و اگر از جيب لباس رو دزديده باشد دستش را نمىبرند ،بلكه تعزير مىشود كسى كه با
حيله و تزوير و جعل اسناد يا با ايجاد مستى يا بيهوشى در طرف و مانند اينها اموال ديگران را
تصاحب مىكند دست او را نمىبرند ،ولى اموال را از او پس مىگيرند و حاكم شرع او را به هر نحو
كه صالح مىداند مجازات مىكند و عمل او را اعالم مىكند تا وسيله عبرت ديگران شود.
دزدى به دو راه ثابت مىشود :اول شهادت دو مرد عادل دوم اقرار خود سارق ،و بنابر احتياط اقرار
بايد دو بار باشد .همچنين اقرار بايد از روى اختيار باشد ،پس اقرارى كه با تهديد و اجبار گرفته
مىشود اعتبار ندارد .در دزدى حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد ،و
اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به سارق بفروشد يا ببخشد و يا او را عفو
نمايد حكم حاكم شرع محل ندارد ،ولى پس از مراجعه به حاكم شرع و صادر شدن حكم ،فروش يا
بخشش و يا عفو حد را ساقط نمىكند اگر پيش از مراجعه به حاكم شرع سارق توبه كند و مال را به
صاحبش برگرداند حد جارى نمىشود.
احكام محارب
اگر شخص تواناى بالغ و عاقل با شمشير برهنه يا سالح ديگر به منظور ترساندن مردم و بر هم زدن
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نظم اجتماعى يا ترور اشخاص و يا غارت دارايى مردم آشكارا به آنان يورش آورد ،و يا به منزل،
مغازه و يا محل كار آنان هجوم آورد و آن را به آتش بكشد «محارب و مفسد» است ،خواه مرد
باشد يا زن ،در شب باشد يا روز ،در شهر و روستا باشد يا در صحرا و بيابان و يا در دريا كيفر
محارب برابر آيات قرآن كريم و احاديث «كشتن» يا «به دار آويختن» يا «بريدن دست راست و پاى
چپ» و يا «تبعيد از شهر محل سكونت» است ،و احتياط مخصوصا در زنان اين است كه كيفر افراد
مناسب با جرم آنان تعيين شود .بنابر اين اگر با سالح يورش آورده و كسى را كشته باشد او را
بكشند ،و اگر فقط مال مردم را غارت كرده مال را از او پس گيرند و دست راست و پاى چپ او را
قطع كنند ،و اگر كسى را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند ،و اگر هم مال مردم را غارت
كرده و هم كسى را كشته ،پس از گرفتن مال دست و پاى او را قطع كنند ،و سپس او را قصاص
نموده به دار آويزند ،و اگر يورش آورده ولى موفق به كارى نشده فقط تبعيدش كنند ،و اگر خواست
به بالد كفر فرار كند جلوى او را بگيرند .حداقل مدت تبعيد محارب يك سال است ،و بايد به مردم
آن شهر توجه دهند كه با او معاشرت نكنندو او را در محاصره اقتصادى و اجتماعى قرار دهند .و از
بعضى اخبار و احاديث استفاده مىشود كه «حبس» به جاى «تبعيد» كافى است .مالك در محارب و
مفسد بودن تصميم فاعل بر افساد و صدق عرفى انتساب فعل به او است ،هر چند به نحو تسبيب
باشد .بنابر اين اگر در كنار فاعل مباشر يا سبب ضعيف سبب قوىترى وجود داشته باشد ،صدق
مفسد و محارب بر افراد ضعيف و زيردست كه از خود تصميم ندارند نوعا محل اشكال است .و با
اندك شبههاى در تصميم فاعل بر افساد يا صدق عرفى انتساب ،حد مفسد بر او جارى نمىشود ،هر
چند از طرف حاكم شرع تعزير و مجازات و اگر قاتل باشد قصاص مىشود .در مواردى كه دانسته
شود يا احتمال داده شود عمل شخص ناشى از ضرورت اقتصادى و يا فقر فرهنگى او بوده و تصميم
او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حيثيت عمومى و كيان فرهنگى يا سياسى ويا اقتصادى اسالم و
مسلمين محرز نباشد ،صدق عنوان «مفسد» معلوم نيست .محاربه و افساد با اقرار متهم يا شهادت
دومرد عادل ثابت مىشود ،و احتياط آن است كه دو بار اقرار نمايد.و شهادت افراد محارب عليه
يكديگر ،و كسانى كه مالشان غارت شده به نفع يكديگر پذيرفته نمىشود .اگر مفسد و محارب قبل
از دستگيرى توبه نمايد حد بر او جارى نمىشود ،ولى چنانچه قتلى انجام داده يا جراحت و يا ضرر
مالى به كسى وارد نموده است بايد از عهده آن برآيد.
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احكام مرتد
مسلمانى كه منكر خدا يا پيامبر صلىاهللعليهوآله شود ،يا حكم ضرورى دين را يعنى حكمى كه
مسلمانان جز دين اسالم مىدانند مثل وجوب نماز و روزه با توجه به اين كه جز دين است انكار كند
به نحوى كه منكر شدن آن حكم به انكار خدا و پيامبر صلىاهللعليهوآله برگردد«مرتد» است،
همچنين است اگر منكر معاد شود يا از نظر اعتقادى از خوارج يا نواصب و يا غالت گردد ،در حكم
به ارتداد «بلوغ ،عقل ،اختيار و قصد» معتبر است.
مرتد بر دو قسم است :الف) مرتد فطرى :يعنى مسلمانزادهاى كه پس از گرايش به اسالم كافر شود.
و در مسلمانزاده بودن كافى است كه پدر يا مادر او مسلمان باشد .ب) مرتد ملى :يعنى كافرزادهاى
كه پس از گرايش به كفر اسالم را اختيار كند و دوباره كافر شود .اگر مرتد فطرى مرد باشد ،به
محض كافر شدن همسرش از او جدا مىشود و احتياج به طالق ندارد و بايد عده وفات نگه دارد و
پس از عده مىتواند شوهر كند ،اموال و دارايى او هم پس از پرداخت بدهيهايش بين ورثه مسلمان
او تقسيم مىشود ،و از طرف حاكم شرع پس از اطالع و ثبوت ارتداد به اعدام محكوم مىگردد و
توبه و بازگشت به اسالم به حسب ظاهر پذيرفته نيست و نقشى در حفظ جان و برگشت زن و اموال
او ندارد ،ولى واجب نيست ارتداد خود را به كسى اطالع دهد ،و چنانچه توبه كند بين خود و خدا
توبه او قبول است ،و اموالى را كه بعد از توبه به دست مىآورد مال خود اوست ،و حق ازدواج مجدد
حتى با زن سابق خود را نيز دارد.
اگر مرتد فطرى زن باشد ،اموالش به ملك او باقى است ،و چنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده يا
يائسه باشد ،به محض كافر شدن از شوهر جدا مىشود و عده هم ندارد ،و اگر شوهرش با او نزديكى
كرده و يائسه هم نيست ،از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عدهاش كه عده طالق است صبر مىكنند،
اگر در اين مدت توبه كند ازدواج آنان باقى است ،وگرنه به جدايى آنان از همان زمانى كه كافر شده
است حكم مىشود و زنى كه مرتد فطرى است اعدام نمىشود ،بلكه به حكم حاكم شرع زندانى
مىشود و در زندان به او سختگيرى مىكنند تا توبه كند ،پس اگر توبه كرد آزاد مىشود ،وگرنه تا
پايان عمر در زندان باقى خواهد ماند .مرتد ملى اگر مرد باشد بنابر احتياط تا سه روز به او مهلت
مىدهند و از او مىخواهند تا توبه كند ،اگر توبه كرد آزاد مىشود ،و اگر توبه نكرد از طرف حاكم
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شرع به اعدام محكوم مىگردد.ولى مرتد ملى زن حكم مرتد فطرى زن را دارد .مرتد ملى مرد باشد
يا زن اموالش به ملك او باقى است .و اگر بين او و همسرش كه مسلمان است نزديكى واقع نشده يا
زن يائسه باشد ،ازدواج آنان فورا باطل مىشود و عده ندارد ،و اگر نزديكى واقع شده و زن هم
يائسه نيست ،تا انقضاى زمان عده كه عده طالق است صبر مىكنند ،اگر در اين مدت توبه كرد
ازدواج آنان باقى است ،و اگر توبه نكرد به جدايى آنان از همان زمانى كه مرتد شده حكم مىشود،
البته اين فرض در «مرتد ملى مرد» در صورتى است كه پس از سه روز اعدام نشده باشد.ارتداد با
شهادت دو مرد عادل و يا اقرار ثابت مىشود ،و احتياط آن است كه اقرار دو بار صورت پذيرد.

ساير حدود و تعزيرات
اگر كسى ادعاى نبوت و پيامبرى كند يا به پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله و يا يكى از ائمه معصومين
عليهماالسالم دشنام دهد ،بر هر كسى كه بشنود و بتواند واجب است او را بكشد ،مگر اينكه بر جان
يا مال و يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد و در اجراى اين حكم نيازى به اجازه حاكم شرع
نيست ،ولى اگر نتواند در محكمه شرعى آن را اثبات كند مطابق موازين قضايى با او رفتار مىشود.
اگر مسلمانى سحر و جادوگرى را پيشه خود نمايد و توبه نكند كيفر او اعدام است .و ثبوت آن به
اقرار خود شخص يا شهادت دو مرد عادل است ،و بنابراحتياط اقرار دو بار صورت پذيرد.اگر كسى
با زن خود در حال حيض نزديكى كند كيفر او بيست وپنج تازيانه است ،وبنابر احتياط مستحب
مؤكد به تفصيلى كه در باب حيض آمده است كفاره نيز بدهد.اگر كسى در ماه رمضان در حالى كه
خود و همسرش روزه دارند با او نزديكى كند ،اگر با رضايت زن باشد كيفر هر كدام بيست و پنج
تازيانه است ،و اگر زن را مجبور كرده باشد كيفر مرد پنجاه تازيانه است و بر زن چيزى نيست .كسى
كه از روى آگاهى و عمد اقدام به فروش مشروبات الكلى مىكند ،در صورت ثبوت آن توسط حاكم
شرع تعزيرىشود.اگر كسى يكى از واجبات الهى را با توجه به واجب بودن آن ترك كند يا يكى از
كارهاى حرام را با توجه و بدون عذر انجام دهد و بدون اكراه و ترس به آن اقرار نمايد يا دو مرد
عادل شهادت دهند ،توسط حاكم شرع تعزير مىشود .اگر بچه مميز يكى از گناهان كبيره را انجام
دهد ولى شرعى يا معلم او مىتواند او را به قدرى كه ادب شود ،و موجب ديه نگردد تنبيه كند .و در
ادب كردن او به سه تا شش تازيانه اكتفا كند و با رفق و ماليمت انجام شود ،و معلم بيش از سه
ضربه ماليم نزند .گناهكارى كه مستوجب تعزير شده است اگر پيش از اقرار يا اقامه بينه توبه كند و
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توبه او براى حاكم شرع ثابت شود نبايد تعزير گردد ،ولى اگر حقى از حقوق مردمى تضييع كرده
باشد ،حاكم شرع او را مجبور مىكند تا جبران نمايد .از روايات شريفه استفاده مىشود كه در تعزير
بايد جانب احتياط رعايت گردد ،و معموالً از ده و حداكثر بيست تازيانه تجاوز نكند و هيچ گاه به
چهل تازيانه نرسد ،مگر در مواردى كه به تازيانه بيشتر تصريح شده باشد .اجراى حدود الهى و
تعزيرات در مورد حقوق مردمى مانند :قذف ،قتل نفس و وارد كردن زخم و جراحت بايد پس از
شكايت صاحب حق و تقاضاى او از محكمه شرعى براى اجراى حد صورت پذيرد ،ولى در حقوق
الهى مانند اجراى حد در مورد زنا يا لواط به طور مستقيمتوسط حاكم شرع اجرا مىشود و نياز به
شكايت كسى ندارد.

قصاص و ديات
«قصاص» يكى از قوانين اسالمى است كه حيات و امنيت فرد و اجتماع وابسته به آن مىباشد.
خداى متعال در قرآن كريم مىفرمايد« :ولكم فى القصاص حیاة يا اولى االلباب لعلكم تتقون»يعنى:
و براى شما در قصاص زندگى و حيات استاى صاحبان خرد ،باشد كه تقوى پيشه كنيد .از حضرت
امام سجاد عليهالسالم روايت شده است كه در ذيل اين آيه شريفه فرمودند :براى شما در قصاص
حيات است زيرا كسى كه قصد كشتن ديگرى را كرده مىداند كه او را قصاص مىكنند و به همين
خاطر از كشتن دست مىكشد ،اين براى كسى كه قصد كشتن او را داشته حيات است ،و براى فرد
جانى نيز حيات است زيرا اگر مىكشت او را هم مىكشتند ،و براى ديگران هم حيات است زيرا
مىدانند قصاص واجب است و از ترس آن بر قتل يكديگر جرأت نمىكنند.اگر شخص بالغ و عاقل
به اختيار خود از روى عمد و به ناحق مسلمان عاقلى را بكشد يا يكى از اعضاى بدن او را قطع
كند ،ورثه مقتول و يا شخص مجروح مىتوانند او را قصاص نمايند ،ولى بنابر احتياط بايد با اجازه
حاكم شرع باشد.اگر كسى به ناحق دستور كشتن مسلمان عاقلى را دهد و قاتل و دستور دهنده هر
دو بالغ و عاقل و آزاد باشند ،با اجازه حاكم شرع قاتل را مىكشند و دستور دهنده را براى هميشه
در زندان نگه مىدارند ،همچنين است اگر يك كدام شخصى را نگه دارد تا ديگرى او را بكشد.در
كشتن فرقى نيست بين اين كه قاتل سر كسى را ببرد ،يا تير يا شمشير و يا كارد به او بزند ،يا او را
خفه كند ،يا با عصا و چوب به او بزند تا بميرد ،يا او را از جاى بلند پرت كند ،يا در آتش بيندازد و
نگذارد بيرون بيايد ،يا گ او را بزندو نگذارد روى آن را ببندد ،يا در آب بيندازد به گونهاى كه نتواند
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بيرون بيايد ،يا او را نزد

بيندازد تا او را بدرند ،يا از غذا و آب باز دارد تا بميرد ،و يا به او غذاى

مسموم بخوراند ،در اين موارد و نظاير آن اگر عمدى باشد ورثه مقتول حقدارند قصاص نمايند .اگر
فرزند پدر يا مادر خود را عمدا و به ناحق بكشد او را قصاص مىكنند ،ولى اگر پدر فرزند خود را
عمدا و به ناحق بكشد او را قصاص نمىكنند ،بلكه به دستورى كه در احكام ديه گفته مىشود از او
ديه مىگيرند و حاكم شرع نيز او را تعزير مىكند .و بنابر احتياط جد و جد پدرى در حكم پدر
هستند .و اگر مادر فرزند خود را عمدا و به ناحق بكشد بنابر مشهور قصاص مىشود ،ولى احتياط
خوب است
اگر دو نفر يا بيشتر مسلمانى را از روى عمد و به ناحق بكشند به گونهاى كه همه در كشتن او
شريك باشند ،ورثه مقتول مىتوانند بعضى را بكشند و از بعضى ديگر سهم ديه را دريافت كنند و به
كسى كه كشته مىشود بدهند .و نيز مىتوانند همه را بكشند به شرط اين كه تفاوت ديه كسى را كه
كشته مىشود به او يا وارث او بپردازند ،مثالً اگر بخواهند دو نفر را بكشند بايد به ورثه هر كدام
نصف ديه او را بدهند .ولى در اين موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر يك از قاتلها سهم ديه
را بگيرند ،و يا به كشتن يك نفر اكتفا شود.
اگر مردى زنى را بكشد مىتوانند او را بكشند ،ولى چون ديه زن نصف ديه مرد است بايد براى
كشتن مرد نصف ديه او را بدهند .و اگر زنى مردى را بكشد مىتوانند زن را بكشند ،ولى بايد به آن
اكتفا كنند و حق ندارند پس از كشتن زن نصف ديه را نيز مطالبه نمايند .اگر ورثه و اولياى مقتول
جند نفر باشند بنابر احتياط واجب قصاص با توافق يكديگر انجام شود ،و يكى از آنان بدون اطالع
و اجازه ديگران قصاص نكند ،و اگر قصاص كرد و ديگران طالب ديه باشند بايد سهم آنان را از ديه
بپردازد .اگر بعضى از اولياى مقتول تقاضاى قصاص كنند و بعضى ديگر تقاضاى ديه نمايند ،كسى كه
تقاضاى قصاص كرده بايد سهم ديه متقاضيان ديه را بپردازد و سپس قصاص كند ،و اگر بعضى از
اولياى مقتول قاتل را عفو نمايند بايد متقاضى قصاص سهم ديه عفو كنندگان را به قاتل بپردازد .و
خوب است در چنين مواردى از قصاص صرف نظر شود و به ديه اكتفا نمايند .اگر بعضى از اولياى
مقتول حاضر و بعضى ديگر غايب باشند و افراد حاضر بخواهند قصاص نمايند ،چنانچه تماس با
افراد غايب ممكن باشد يا مدت غايب بودن آنها كوتاه باشد بنابر احتياط واجب افراد حاضر براى
قصاص با افراد غايب تماس بگيرند و يا صبر كنند ،ولى اگر تماس با افراد غايب ميسر نيست و فعالً
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نيز اميد برگشتن آنها نمىرود به گونهاى كه تأخير قصاص در معرض تضييع حقوق حاضرين
مىباشد ،در اين صورت جايز است با نظر حاكم شرع كه ولى افراد غايب است پس از پرداخت سهم
ديه افراد غايب قصاص انجام شود .همچنين اگر بعضى از ورثه و اولياى مقتول صغير يا مجنون باشند
و تأخير قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آنها موجب تضييع حقوق ديگران مىشود و يا در معرض
ان ميباشد ،بنابر اقوى جايز است بانظر حاكم شرع پس از پرداخت سهم ديه صغير و مجنون قصاص
انجام شودو و گر همه آنان صغير باشند قصاص توسط ولى آنها از طرف آنها محل اشكال است،
بلكه بايد صبر كند تا خودشان بزرگ شوند و تصميم بگيرند ،ولى اگر تأخير را به ضرر مىداند و
مصلحت آنها در گرفتن ديه تشخيص مىدهد جايز است در گرفتن ديه با قاتل توافق كند ،و در اين
صورت صغار پس از بزرگ شدن حق قصاص ندارند.اگر كسى دو يا چند نفر را يك دفعه يا متعاقبا
بكشد اولياى هر كدام از مقتولين حق قصاص دارند ،ولى بنابر احتياط با توافق يكديگر اقدام به
قصاص نمايند تا حقوق همه رعايت شود ،و در اين صورت پس از قصاص هيچ كدام حق مطالبه ديه
را ندارند .و اگر اولياى يكى از مقتولين قاتل را عفو كنند يا به گرفتن ديه با او توافق نمايند ،اولياى
مقتول يا مقتولين ديگر مىتوانند قاتل را قصاص نمايند .قصاص بايد به وسيله شمشير يا مانند آن از
آالت قتاله تيز انجام شود كه طرف شكنجه نشود ،و جايز نيست دست و پا و اعضاى او را ببرند ،هر
چند او مقتول را شكنجه كرده يا اعضاى او را بريده باشد .ولى ظاهرا كشتن او به وسيله ضرب گلوله
به مغز يا وارد كردن شوك الكتريكى كه او را زودتر خالص و راحت كند نيز مانعى ندارد .اگر ديوانه
يا بچه نابالغ كسى را بكشد قصاص نمىشود و حكم قتل خطائى را دارد ،يعنى خويشاوندان پدرى او
كه عاقله نام دارند بايد ديه مقتول را بپردازند .و اگر عاقلى ديوانه ايرا بكشد قصاص نمىشود ،ولى
بايد ديه او را بدهد ،بلكه اگر عاقل بالغى بچه نابالغى را بكشد قصاص خالى از اشكال نيست و
احتياط در گرفتن ديه است ،و در كشتن جنين هر چند روح در آن دميده شده باشد اين اشكال
قوىتر است همچنين اگر قاتل نابينا باشد قصاص او محل اشكال و احوط اكتفاى به ديه است.

اقسام قتل
قتل بر سه قسم است
 - 1قتل عمدى :و آن عبارت است از اين كه قاتل به قصد كشتن كسى كارى را انجام دهد كه باعث
كشته شدن او شود ،يا اين كه با توجه و قصد كارى را كه معموالً كشنده است نسبت به او انجام دهد
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و او بميرد در اين قسم از قتل اگر قاتل بالغ و عاقل باشد ورثه مقتول حق دارند قصاص كنند ،مگر
اين كه با قاتل بر گرفتن ديه متعارف يا بيشتر و يا كمتر توافق كنند يا به طور كلى او را عفو نمايند ،و
چنانچه قاتل به پرداخت ديه راضى نشود فقط حق قصاص دارند.
 - 2قتل شبه عمد :و آن عبارت است از اين كه قاتل قصد كشتن كسى را نداشته و با توجه كارى را
كه به طور معمول كشنده نيست نسبت به او انجام دهد و بر حسب اتفاق به مرگ او منجر شود ،مثل
اين كه به قصد تأديب او را چوب يا تازيانه زند و اتفاقا آن شخص بميرد .در اين صورت وارثان
مقتول حق قصاص ندارند و فقط مىتوانند عفو كنند يا ديه بگيرند.
 - 3قتل خطائى :و آن عبارت است از اين كه قاتل نه قصد كشتن آن شخص را داشته و نه خواسته
كارى را نسبت به او انجام دهد ،مانند اين كه به قصد كشتن كبوتر تيرى را رها كرده و اتفاقا به
انسانى خورده و او را كشته است ،يا در رانندگى بدون مسامحه و تخلف با كسى تصادف كرده و او
را كشته است .در اين صورت وارثان مقتول حق قصاص ندارند ،بلكه اگر قاتل خود اقرار كرده باشد
بايد ديه آن را بپردازد ،همچنين است بنابر احتياط اگر قتل از راه قسامه ثابت شده باشد .ولياگر قتل
با شهادت دو مرد عادل ثابت شده خود قاتل ديه را بدهكار نيست ،بلكه ديه بر عاله و خويشاوندان
قاتل است به تفصيلى كه گفته خواهد شد ،لكن اگر قاتل از اهل ذمه باشد ديه هر چند خطائى باشد
بر خود قاتل است و اگر خود قاتل يا ديگرى با رضايت خود يا مثالً اداره بيمه به نيابت عاقله ديه را
بپردازند ذمه عاقله برى مىشود .خود كشى به هر شكل كه باشد حرام و از گناهان كبيره است ،از
حضرت امام جعفر صادق عليهالسالم نقل شده كه فرمودند :هر كس عمدا خودكشى كند در آتش
جهنم مخلد خواهد بود .و از امام باقر عليهالسالمروايت شده است كه :شخص مؤمن به هر باليى
گرفتار مىشود و به هر مرگى مىميرد ولى خودكشى نمىكند.و كسى كه خودكشى مىكند خون او
هدر مىرود .و اگر به كسى بگويد :مرا بكش وگرنه تو را مىكشم اطاعت او جايز نيست ،ولى
چنانچه اطاعت كندو او را بكشد قصاص يا ديه محل اشكال است ،بلكه حاكم شرع او را تعزير و
مجازات مىكند ،مگر اينكه به نوان دفاع باشد كه در اين صورت تعزير ندارد.
راههاى اثبات قتل :قتل به يكى از راههاى زير ثابت مىشود.
 - 1اقرار متهم به قتل ،به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و آزاد باشد و اقرار او از روى اختيار
انجام شده باشد ،نه اكراه و ترس ،و بنابر احتياط دو بار اقرار كند.
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 - 2شهادت دو مرد عادل ،به شرط آنكه شهادت آنان از روى ديدن و مانند آن باشد و در تعيين
خصوصيات قتل نيز اختالف نداشته باشند.
 - 3قسامه ،يعنى قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول براى اثبات قتل عمد ،و بيست و پنج مرد
براى اثبات قتل شبه عمد و خطا ،هر چند احوط در آنها نيز قسم خوردن پنجاه مرد است .قسامه
فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و كيفيت آن در مسائل آينده گفته مىشود.قسامه در جايى
معتبر است كه «لوث» در بين باشد ،و مقصود از لوث قرائن و نشانه هايى است كه موجب مظنه است
ولى به حد حجت شرعى نمىرسد ،مانند شهادت يك مرد عادل يا شهادت دو مرد كه واجد شرايط
نباشند ،يا مثالً مردى را با سالح خون آلود بر سر كشتهاى بيابند يا كشته كسى را در خانه يا محله
دشمن او بيابند .در مواردى كه نه اقرار متهم در بين هست و نه شهادت دو مرد عادل ،مسأله دو
صورت دارد :الف) اگر لوث دربين نباشد مانند ساير موارد قضا ولى مقتول مىتواند از حاكم شرع
بخواهد كه متهم را يك بار قسم دهد و با قسم خوردن او دعوى پايان مىپذيرد ،و اگر قسم ياد نكرد
مىتواند قسم را به ولى مقتول رد كند .ب) اگر لوث يعنى قرائن و نشانههاى ظنى براى ثبوت قتل
عمد پنجاه مرد ،و براى اثبات قتل خطا و شبه عمد بيست و پنج مرد از بستگان مقتول و از جمله
خود اوليلى مقتول براى قسم خوردن در دادگاه حاضر شوند ،پس اگر همه آنان با يقين و جزم و
تعيين خصوصيات قتل نزد حاكم شرع قسم ياد كردند ،حاكم شرع طبق مفاد قسم آنان در قتل عمد
به قصاص و در شبه عمد و خطا به گرفتن ديه حكم مىكند .و اگر خواستند قسم ياد كنند اولياى
مقتول مىتوانند قسامه را به مدعى عليه متهم برگردانند و از او بخواهند براى اثبات بى گناهى خود
به قسامه متوسل شود ،پس اگر پنجاه نفر در دادگاه براى بى گناهى او قسم ياد كردند حاكم شرع
حكم به برائت او مىكند ،وگرنه قاتل بودن او ثابت مىشود .افراد قسامه الزم نيت عادل باشند ،ولى
بنابر احتياط بايد متظاهر به فسق نبوده و بين آنان و متهم عداوت شخصى در امور دنيوى وجود
نداشته باشد .بنابر مشهور اگر افراد قسامه در طرف مدعى يا مدعى عليه به اندازه نصاب قسم ياد
كنند ،و در توزيع قسمها بين خود به هر شكل بخواهند مىتوانند عمل نمايند .بلكه اگر غير از مدعى
و مدعى عليه شخص ديگرى حاضر نباشد ،خود مدعى يا مدعى عليه مىتواند به تنهايى پنجاه قسم
يا بيست و پنج قسم ياد كند و حاكم شرع بر طبق مفاد آن حكم مىكند .و بزرگان فقها براى مضمون
ادعاى اجماع كردهاند ،ولى اثبات اين امر در قتل نفس از طريق روايات مشكل است.براى اثبات قتل
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يك قسامه كافى است ،هر چند اولياى مقتول متعدد باشند .ولى مدعى عليه اگر متعدد باشند بنابر
احتياط براى اثبات بى گناهى هر كدام قسامه جداگانه الزم است .در قطع اعضا نيز قسامه جارى
است .و بنابر احتياط در عمد پنجاه قسم ،و در خطا و شبه عمد بيست و پنج قسم ياد شود ،هر چند
مقتضاى روايت ظريف كفايت شش قسم است .هرگاه مدعى يا مدعى عليه زن باشد ،حكم قسامه به
همان صورتى كه گفته شد جارى مىشود ،ولى افراد قسامه بايد مرد باشند .اگر مدعى از حاكم شرع
بخواهد كه متهم به قتل را زندانى كند تا او بينه خود را حاضر نمايد ،بر حاكمشرع الزم است
خواسته مدعى را اجابت نمايد ،مگر اين كه متهم كسى باشد كه احتمال فرار در مورد او وجود نداشته
باشد .در مواردى كه هيچ يك از مدعى و مدعى عليه بينه ندارند و مدعى هم حاضر به قسم ياد
كردن نيست و قسم را متوجه مدعى عليه نموده است ،با قسم خوردن مدعى عليه دعوى پايان
مىپذيردو در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت المال پرداخت شود .همچنين در صورتى كه كسى را
در بيابان يا در راه عمومى و يا در اجتماعات از فبل نماز جمعه يا نماز عيد كشته بيابند و متهم
خاصى در بين نباشد ،ديه او بايد از بيت المال پرداخت شود و خون مسلمان نبايد بى جهت هدر
رود.
كفاره قتل به ترتيب زير بر قاتل واجب مىشود:
الف) در قتل خطائى و شبه عمد خود قاتل بايد عالوه بر ديه يك بنده را آزاد كند ،و اگر نتوانست
شصت روز روزه به نحوى كه سى و يك روز آن متوالى باشد به عنوان كفاره بگيرد ،و اگر نتواند
شصت فقير را طعام دهد تا سير شوند.
ب) در قتل عمد اگر وره مقتول قاتل را عفو كنند يا با او بر گرفتن ديه توافق نمايند ،قاتل بايد كفاره
جمع بدهد ،يعنى هم يك بنده آزاد كند و هم شصت روز روزه بگيرد و هم شصت فقير را طعام دهد.
بلكه در صورتى هم كه ورثه مقتول در قتل عمد قصد قصاص داشته باشند ،بنابر احتياط خود قاتل
پيش از قصاص يا ورثه غير صغير او از سهم ارثى كه مىبرند كفاره جمع را بدهند .اگر چند نفر در
قتل يك نفر شركت داشته باشند بنابر احتياط كفاره قتل بر هر كدام جداگانه واجب است.
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ديه
ديه قتل
ديه مرد مسلمان آزاد يكى از اين شش چيز است:
 - 1صد شتر بهتفيلى كه در كتابهاى مفصل بيان شده است ،از جمله در قتل عمد شترها بايد بزرگ و
پنج سال آنها تمام شده باشد.
 - 2دويست گاو.
 - 3هزار گوسفند.
 - 4هزار مثقال شرعى طالى سكه دار كه هر مثقال آن هجده نخود است.
 - 5ده هزار درهم كه هر درهم  12/6نخود نقره سكه دار و برابر با  416/2گرم مىباشد ،هر چند
كافى بودن ده هزار درهم در صورتى كه قيمت آن كمتر از هزار دينار باشد محل اشكال است.
 - 6دويست حله كه هر حله دو پارچه است ،و بنابر احتياط واجب بايد از حلههاى معروف يمن
باشد كه در زمانهاى گذشته معمول بوده است.
مثقال معمولى  24نخود و برابر با  4/674گرم و مثقال شرعى  14نخود و برابر با  3/456گرم
مىباشد ،و هرگرم برابر با هزار ميلى گرم «سوت» است .و تلفيق بدين نحو كه نصف ديه را مثالً شتر
و نصف آن را گاو بدهند كافى نيست .و اگر بخواهند قيمت يكى از شش چيز را بدهند بايد دوطرف
توافق كنند ،وگرنه كافى نخواهد بود .ديه قتل زن نصف ديه قتل مرد است.
ديه كامل يك مرد كافر اهل ذمه هشتصد درهم برابر  1534/3گرم نقره سكه دار و ديه زن كافر اهل
ذمه نصف آن است .و كافر غير ذمى ديه ندارد ،هر چند كشتن او بدون جهت جايز نيست .اگر قتل
در يكى از ماههاى حرام يعنى محرم ،رجب ،ذى قعده ،و ذى حجه واقع شود ،يك سوم از ديه به آن
افزوده مىشود و دو ماه متوالى روزه را هم بايد در ماههاى حرام بگيرد .همچنين است بنابر احتياط
واجب اگر قتل در حرم مكه واقع شده باشد .ديه قتل عمد را بايد در يك سال پرداخت كرد ،و ديه
قتل خطايى ظرف سه سال و در سه قسط پرداخت مىشود ،و ديه قتل شبه عمد را بعضى از فقها
فرمودهاند بايد در دو سال و به دو قسط پرداخت شود و احوط رعايت اين قول است .ولى در تمام
اين موارد ورثه مقتول مىتوانند با قاتل توافق كنند كه ديه به صورت نقد يا با اقساط بيشترى
پرداخت شود .در قتل عمدى انتخاب ديه و مقدار آن بستگى به توافق ورثه مقتول با قاتل دارد ،مگر
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اينكه قبالً بر اصل ديه شرعى به طور كلى توافق كنند كه در اين صورت اختيار با قاتل است .ولى در
قتل خطا و شبه عمد ديه دهنده هر كدام از شش چيز را بخواهد مىتواند انتخاب كند ،و اگر بخواهد
قيمت يكى از شش چيز را بدهد بايد دو طرف توافق كنند .ورثه مقتول و قاتل مىتوانند به چيزى كه
ارزش آن كمتر يا بيشتر از شش چيز ذكر شده با يكديگر توافق نمايند.

قصاص و ديه اعضا
در قطع اعضاى انسان و ايجاد جراحت در بدن او قصاص جايز است ،به شرط آن كه قابل كنترل
باشد و دقت شود كه زياده روى در كار نباشد ،و بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد .و
اگر كنترل ممكن نيست ديه مىگيرند .ميزان كلى در ديه اعضاى اصلى انسان اين است كه هر عضوى
كه فرد باشد مانند :زبان و آلت تناسلى بريدن و از بين بردن آن موجب ديه كامل است ،يعنى يكى از
شش چيزى كه در ديه قتل گفته شد .و هر عضو اصلى كه جفت باشد مانند :دست ،پا ،گوش و چشم
بريدن يا از بين بردن جفت آن موجب ديه كامل و بريدن يا از بين بردن يكى از آنها موجب نصف
ديه است .و در حكم به ديه فرقى ميان صورت عمد و غير عمد آن وجود ندارد.
ديه چند چيز مانند ديه قتل است:
 - 1دو چشم كسى را درآورند يا كور كنند ،و اگر يكى از آنها را درآورند يا كور كنند بايد نصف ديه
قتل را بپردازند .و اگر كسى بر حسب خلقت يا به جهت حادثهاى يك چشم بيشتر ندارد ،درآوردن
يا كور كردن همان يك چشم موجب ديه كامل است .و اگر چهار پلك دو چشم كسى را ببرند بنابر
مشهور موجب ديه كامل است ،ولى بنابر احتياط مصالحه كنند .همچنين در بريدن دو پلك چشم به
نصف ديه مصالحه نمايند.
 - 2دو گوش كسى را از بيخ ببرند يا آنها را به طور كلى كر كنند و اميد بهبودى هم در بين نباشد ،و
اگر يكى از آنها را ببرند يا كر كنند بايد نصف ديه قتل را بدهند .و اگر نرمه يك گوش را ببرند بايد
يك سوم ديه يك گوش را بدهند.
 - 3تمام بينى يا تمام نرمه بينى كسى را ببرند يا كارى كنند كه به طور كلى بوى چيزى را نفهمد و
اميد خوب شدن هم نباشد.
 - 4زبان كسى را كه الل نيست از بيخ ببرند ،و اگر قسمتى از آن را ببرند بنابر احتياط نسبت آن
قسمت را به همه زبان بسنجند ،همچنين نقصى را كه در اثر بريدن آن در مخارج حروف بيست و
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هشتگانه پيدا مىشود حساب كنند ،يعنى ديه كامل را به بيست و هشتگانه تقسيم كنند ،و در تفاوت
اين دو با هم مصالحه نمايند .و اگر زبان شخص الل را ببرند بايد يك سوم ديه قتل را بدهند ،و اگر
قسمتى از آن را ببرند آن قسمت را نسبت به همه زبان بسنجند و حساب كنند.
 - 5تمام دندانهاى كسى را از بين ببرند ،و ديه هر كدام از دوازده دندان جلوى دهان كه شش عدد
در باال و شش عدد در پايين مىباشد پنجاه مثقال شرعى «هجده نخودى» طالى سكه دار يا پانصد
درهم نقره سكه دار است ،و ديه هر كدام از شانزده دندان عقب دهان بيست و پنج مثقال شرعى
طالى سكه دار يا دويت و پنجاه درهم نقره سكه دار است.
 - 6دولب كسى را ببرند ،و اگر يكى از آنها را ببرند بنابر احتياط بر نصف ديه توافق و مصالحه
نمايند.
«مقدار هر مثقال شرعى طال برابر با  3/456گرم و مقدار هر دهم نقره سكه دار برابر با  2/415گرم
مىباشد»
 - 0اگر بر كسى صدمهاى وارد كنند كه موى تمام ريش يا سر او بريزد و ديگر نرويد ،و اگر به زور
ريش كسى را از ته بتراشند و دوباره برويد بايد يك سوم ديه او را بدهند.
 - 4هر دو دست كسى را از مچ يا باالتر قطع كنند ،و اگر يك دست او را قطع كنند بايد نصف ديه
قتل را بدهند.
 - 5هر ده انگشت دست كسى را از بيخ ببرند ،و ديه هر انگشت يك دهم ديه قتل است ،و ديه هر
بند انگشت يك سوم ديه انگشت است ،و در انگشت شصت ديه هر بند نصف ديه انگشت است.
 - 17هر دو پاى كسى را از مفصل يا باالتر ،يا همه انگشتهاى پاهاى او را ببرند ،و ديه هر انگشت
يك دهم ديه قتل است.
 - 11پشت كسى را طورى بشكنند كه ديگر خوب نشود و به هيچ وجه نتواند بنشيند.
 - 12طورى به كسى آسيب برسانند كه عقل او از بين برود و ديگر برنگردد.
 - 13بر كسى صدمهاى وارد كنند كه به طور كلى صدا يا نطق او از بين برود و ديگر برنگردد.
 - 14دو ران كسى را از بيخ ببرند.
 - 15آلت مردانگى كسى را از ختنه گاه يا بيشتر ببرند ،و اگر آلت مردانگى شخص عنين را ببرند
يك سوم ديه كامل را بدهند.
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 - 16بيضههاى مردى را از بين ببرند ،و اگر يكى از آنها را از بين ببرند بنابراحتياط بر نف ديه
توافق و مصالحه نمايند.
 - 10آلت زنانگى زنى را به طور كلى ببرند.
 - 14دو پستان زنى را ببرند ،و اگر يكى از آنها را ببرند بايد نصف ديه يك زن رابدهند.
 - 15بركسى صدمهاى وارد كنند كه به هيچ وجه نتواند جلوى ادرار يامدفوع خود را بگيرد.
 - 27نخاع كسى را به طور كلى قطع كنند.
 - 21مرد اجنبى به وسيله نزديكى زنى را افضا نمايد ،يعنى مخرج بول و حيض اورا يكى كند .و
اگر شوهر به واسطه نزديكى او را افضا نمايد ،چنانچه بعد از نه سالگى زن باشد بر شوهر چيزى
نيست ،و چنانچه پيش از نه سالگى باشد بنابر احتياط به طالق از او جدا شود و ديگر با او ازدواج
نكند ،و عالوه بر مهر ديه افضا را كه يك ديه كامل است و هم چنين نفقه او را تا آخر عمر او بدهد،
هر چند آن زن با ديگرى ازدواج كند.
اگر بيش از يكى از جنايتهايى را كه در مسأله پيش شمرده شد مرتكب شود ديه تكرار مىشود ،مثالً
اگر به كسى ضربهاى وارد كند كه هم صداى خود را از دست بدهد و هم كور و هم كر شود ،بايد سه
ديه كامل به او بپردازد.
ديه زن با ديه مرد تا يك سوم ديه قتل مساوى است ،و چنانچه ديه از يك سوم ديه قتل بيشتر باشد
ديه زن نصف ديه مرد ميشود .مقدار ديه شل و فلج كردن هر عضوى كه ديه معينى دارد دو سوم ديه
قطع آن مىباشد ،و چنانچه عضو فلج شده كسى را قطع نمايد يك سوم ديه قطع عضو سالم آن را
بايد به مصدوم بپردازد.
ديه سقط جنين

اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند گناه كرده است ،و اگر آن جنين آزاد و محكوم به اسالم
باشد ديه آن به شرح ذيل مىباشد:
 - 1اگر جنين به صورت «نطفه» باشد ديه آن بيست مثقال شرعى طالى سكه دار است.
 - 2اگر به صورت «علقه» خون بسته شده باشد ديه آن چهل مثقال شرعى طالى سكه دار است.
 - 3اگر به صورت «مضغه» يك پاره گوشت باشد ديه آن شصت مثقال شرعى طالى سكه دار
است.
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 - 4اگر به صورت استخوان شده باشد ديه آن هشتاد مثقال شرعى طالى سكه دار است.
 - 5اگر روى استخوان گوشت روئيده و صورت بندى شده ولى هنوز روح نداشته باشد ،ديه آن
يكصد مثقال شرعى طالى سكه دار است.
 -6اگر روح در آن دميده شده ،چنانچه جنين پسر باشد ديه او يك هزار مثقال شرعى طالى سكه
دار است ،و اگر جنين دختر باشد ديه او پانصد مثقال شرعى طالى سكه دار است .و در اين صورت
بنابراحتياط كفاره قتل نيز بر عهده ساقط كننده مىآيد.
ديه سقط جنين اگر از روى عمد يا شبه عمد باشد بر عهده ساقط كننده جنين مىباشد .و اگر از وى
خطا باشد ،پس اگر روح در آن دميده بر عهده عاقله ساقط كننده است ،و اگر روح در آن دميده
نشده ثبوت آن بر عاقله محل اشكال است .اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط
شود بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمىبرد،
ورثه جنين او را عفو كنند ديه ساقط مىشود ،ولى در جنينى كه روح در آن دميده شده بنابر احتياط
كفاره قتل بر او واجب است.
اگر كسى زن حاملهاى را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين بينجامد ،بايد عالوه بر ديه زن ديه
جنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپردازد .اگر زنى از زنا آبستن شود جايز نيست بچهاش را سقط
كند ،هرچند روح در آن دميده نشده باشد .و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد بايد
عالوه بر كفاره جمع ديه آن را هم بپردازد ،و قدر متيقن از آن مقدار ديه كافر ذمى مىباشد كه بيان
شد .و مصرف آن مصرف ارثى است كه وارث ندارد و بايد به دست امام معصوم عليهالسالميا در
زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط برسد.
ديه جراحات

اگر كسى پوست سر يا صورت مسلمانى را پاره كند بايد يك شتر به او بدهد ،و اگر به گوشت برسد
و قدرى از آن هم ببرد بايد دو شتر بدهد ،و اگر مقدار زيادى از گوشت را پاره كند بايد سه شتر
بدهد ،و اگر به پرده نازك روى استخوان برسد چهار شتر ،و اگر استخوان نمايان شود پنج شتر ،و
اگر استخوان بشكند ده شتر ،و اگر بعضى از اجزاى استخوان جابجا شود پانزده شتر ،و اگر به پرده
مغز سر برسد بايد سى وسه شتر بدهد .و ظاهرا شتر خصوصيت ندارد ،بلكه مقصود از يك شتر يك
صدم ديه كامل است ،پس دهنده ميتواند ديه را از اقسام ديگر مانند طال و نقره انتخاب نمايد ،هر
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چند احوط انتخاب شتر است .اگر كسى به صورت شخصى سيلى يا چيز ديگرى بزند به طورى كه
صورت او سرخ شود ،بايد يك مثقال و نيم شرعى طالى سكه دار معادل  5/144گرم طال به او
بدهد ،و اگر سبز و كبود شود سه مثقال معادل  17/364گرم طال و اگر سياه شود بايد شش مثقال
معادل  27/036گرم طال به او بدهد .و اگر جاى ديگر بدن كسى را غير از سر و صورت به واسطه
زدن سرخ يا كبود و يا سياه كند ،بايد نصف آنچه را گفته شد بدهد.
حكم مواردى كه ديه تعیین نشده است
آنچه در مسائل گذشته گفته شد قسمتى از ديه هايى است كه از طرف شرع مقدس اسالم تعيين شده
است ،و هر كس بخواهد بر همه قسمتها اطالع يابد به كتابهاى فقهى مراجعه كند .و اگر در موردى از
طرف شرع مقدس به طور خاص چيزى تعيين نشده بايد «ارش» يعنى تفاوت قيمت را بدهد ،به اين
صورت كه شخصى را كه جراحت بر او وارد شده فرض كند اگر بنده و قابل فروش بود تفاوت قيمت
سالم و قيمت معيوب او به چه نسبت بود ،و به همين نسبت از ديه كامل انسان بپردازد ،به عنوان مثال
اگر سالم او ده ميليون تومان ،و معيوب و مجروح او هشت ميليون تومان ارزش داشت ،بايد يك
پنجم ديه كامل را بپردازد.
مسائل متفرقه

مقصود از «عاقله» كه ديه قتل خطايى را بايد بدهند مردان عاقل و بالغ از خويشاوندان پدرى قاتل
است ،مانند :برادران ،برادرزادگان ،عمو و عموزادگان و نيز پدر و پدربزرگها و فرزندانقاتل ،هرچند
در سه مورد اخير احتياط در مصالحه است .ولى خويشان مادرى و زنان به طور كلى و بچهها و
ديوانهها و كفار هر چند اهل ذمه باشند جز عاقله نمىباشند.تعيين اندازه و سهم هر يك از افراد
عاقله بنابر احتياط بر عهده حاكم شرع است ،و با نبودن حاكم شرع به وسيله عدول مؤمنين انجام
مىشود .و احوط رعايت مراتب ارث است ،پس اگر افراد نزديكتر به قاتل متمكن نباشند به عهده
طبقه بعد گذاشته مىشود .و اگر قاتل عاقله ندارد يا عاقله او تمكن ندارند ،خود او بايد ديه را
بپردازد ،و اگر نتواند از بيتالمال پرداخت مىشود.
اگر قاتل از كفار اهل ذمه باشد در صورت توانايى ،خود او بايد ديه قتل خطايى را بدهد ،و اگر
نتواند از بيت المال پرداخت مىشود.
ديه قطع اعضا و جراحتهاى خطايى را اگر به مقدار يك بيستم ديه كامل يا بيشتر باشد از عاقله
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مىگيرند ،و اگر كمتر باشد بنابراقوى كسى كه جراحت را وارد كرده مىپردازد .در قتل عمد و شبه
عمد اگر قاتل فرار كرده و دسترسى به او نباشد ديه را از مال او بر مىدارند ،و اگر مال ندارد با
رعايت مراتب ارث از خويشان او مىگيرند ،و اگر آنها هم ندارند از بيتالمال مسلمين پرداخت
مىشود .اگر انسان كسى را مجروح كند يا به او ضربه و يا سيلى بزند ديه آن را بايد به خود او بدهد،
ولى اگر بچه يا ديوانهاى را به گونهاى بزند كه ديه واجب شود ،ديه را بايد به ولى شرعى او بدهد تا
به مصرف او برساند .و اگر پدر يا مادر بچه خود را بقدرى بزند كه بميرد ديه او را بايد به ورثه ديگر
بچه بدهد ،و به خود او چون قاتل است از ديه چيزى نمىرسد.ديه مقتول از تركه او محسوب است و
در درجه اول به مصرف بدهيهاى او مىرسد ،و باقيمانده آن يك سوم به مصرف وصيتهاى او مىرسد
و اگر چيزى باقى ماند بين ورثه تقسيم مىشود .و زن و شوهر نيز سهم خود را مىبرند ،ولى برادر
و خواهر مادرى كه از پدر جدا هستند از آن ارث نمىبرند ،بلكه بنابر مشهور هيچ يك از خويشان
مادرى از ديه ارث نمىبرند اگر عدهاى در قتل خطائى يك نفر شريك باشند ديه مقتول به تعداد
افراد شريك در قتل تقسيم بندى مىشود ،و اگر خود مقتول نيز در قتل خطائى خود شريك باشد
مثل اينكه عدهاى مشغول خراب كردن ديوار يا ساختمان باشند و ناگهان ديوار خراب شده و يكى از
آنان كشته شود و هيچ يك مسبب اصلى قتل نباشند ،سهم مقتول نيز در تقسيم ديه در نظر گرفته
مىشود و به اندازه سهم او از مجموع ديه كسر مىشود ،و باقيمانده آن را عاقله افراد شريك در قتل
به ورثه مقتول مىپردازند .اگر بچه نابالغ يا شخص بالغى كه به دستور مربى شنا در حال آموختن شنا
بوده اتفاقا غرق شود ،چنانچه غرق شدن او در نظر عرف مستند به مربى شنا باشد وى ضامن ديه
غريق مىباشد .ديه قطع اعضاى ميت مسلمان آزاد مانند ديه جنين كاملى است كه روح در آن دميده
نشده باشد ،پس اگر جنازه مسلمانى را سر ببرند يا شكمش را پاره كنند يا كار ديگرى را انجام دهند
كه اگر زنده بود به آن جهت مىمرد ،بايد يكصد مثقال شرعى طالى سكه دار يعنى  6/345گرم طال
بدهند .و ديه بريدن اعضاى او به نسبت ديه خود او است .ديهاى كه از بابت جنايت بر ميت واجب
مىشود بايد صرف حج يا صدقات و يا خيرات براى شخص ميت شود و ميان ورثه تقسيم نمىشود.
ولى يا اولياى مقتول كه حق قصاص دارند كسانى هستند كه از او ارث مىبرند ،جز زن و شوهر كه
در اين حق شركت ندارند ،هر چند از ديه ارث مىبرند ،بلكه شركت برادر و خواهر مادرى و ساير
خويشان مادرى نيز محل اشكال است .و مقتضاى بعضى روايات اين است كه زن به طور كلى حق
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قصاص ندارد ،و احتياط در باب خونمطلوب است .كسى كه سوار حيوان است اگر كارى كند كه آن
حيوان به كسى آسيب برساند ضامن است ،و نيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود يا
شخص ديگرى صدمه بزند ضامن مىباشد .اگر كسى به حيوان حالل گوشت يا حيوان حرام گوشتى
كه ملك ديگرى است و ارزش دارد زخمى بزند يا جايى از بدنش را ببرد ،بايد تفاوت قيمت
سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد ،و اگر آن را تلف كند بايد همه قيمتش را بپردازد .و اگر ذبح
شرعى نمايد صاحب حيوان مىتواند تفاوت قيمت حيوان زنده و حيوان ذبح شده را مطالبه نمايد،
بنابر احتياط واجب ذبح كننده بايد او را راضى كند .بنابرمشهور اگر كسى سگ شكارى ديگرى را
تلف كند بايد چهل درهم نقره سكه دار كه بيست و يك مثقال معمولى مىشود به او بدهد ،و اگر
سگ محافظ خانه يا باغ كسى را تلف كند بايد بيست درهم نقره سكه دار به او بپردازد ،و اگرسگ
گله كسى را تلف كند بايد بيست درهم نقره سكه دار و بنابر قولى يك گوسفند به او بدهد ،و اگر
سگ محافظ مزرعه كسى را تلف كند بايد يك قفيز گندم كه ده صاع مىشود به او بدهد .ولى بنابر
احتياط واجب اگر قيمت معمولى سگ بيش از اينها باشد در همه اين اقسام قيمت آن را بدهد ،و اگر
كمتر باشد با هم مصالحه كنند .اگر حيوان به زراعت يا مال كسى خسارت وارد كند بنابر مشهور اگر
در شب باشد صاحب حيوان ضامن خسارت است ،و اگر در روز باشد ضامن نيست ،ولى بنابر
احتياط واجب اگر در روز هم صاحب حيوان مسامحه و كوتاهى كرده باشد بايد خسارت را بدهد.

تشريح و پيوند اعضا
الف) تشريح :تشريح ميت مسلمان بدون جهت حرام است ،و براى قطع اعضاى بدن او ديه واجب
مىشود .ولى تشريح ميت غير مسلمان اگر اهل ذمه نباشد جايز است ،و در اهل ذمه احوط ترك آن
است ،مگر آن كه حفظ جان مسلمان يا اهل ذمه بر آن متوقف باشد .اگر تشريح بدن غير مسلمان
ممكن باشد تشريح بدن مسلمان براى ياد گرفتن مسائل پزشكى جايز نيست ،گرچه حفظ جان
مسلمانى يا عدهاى از مسلمانان بر تشريح متوقف باشد .و اگر با امكان تشريح غير مسلمان بدن
مسلمان را تشريح كنند معصيت كردهاند و بر آنان ديه واجب است ،و حكم و مقدار ديه آن بيان شد.
اگر حفظ جان مسلمانى يا عدهاى از مسلمانان بر تشريح انسان متوقف باشد و تشريح غير مسلمان
امكان نداشته باشد ،در اين صورت تشريح بدن مسلمان به مقدار ضرورت جايز است ،ولى براى
صرف ياد گرفتن بدون آن كه زندگى مسلمانى متوقف بر آن باشد جايز نيست و عالوه بر آن موجب
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ديه است .در موردى كه حفظ جان مسلمانان متوقف بر تشريح بدن مسلمان باشد بنابر احتياط ديه
آن را بپردازند ،هر چند عدم وجوب آن بعيد نيست.
ب) پيوند اعضا :اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمان به بدن او
باشد قطع و پيوند آن عضو جايز است ،و بنابر احتياط ديه را بپردازند .و اينكه ديه بر قطع كننده باشد
يا مريض محل اشكال است ،ولى پزشك مىتواند با مريض قرار بگذارد كه ديه را خود مريض
بپردازد .اگر حفظ عضو مهم و مؤثرى از مسلمان متوقف بر قطع عضو ميت مسلمان باشد ،در اين
صورت نيز بنابر اقوى قطع و پيوند آن عضو جايز است ،بخصوص اگر خود ميت به آن وصيت كرده
باشد .ولى بنابر احتياط ديه را بپردازند .قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند حرام نيست ،ولى در
اهل ذمه بنابر احتياط ديه آن را بپردازند اگر عضو ميت پس از
پيوند جان بگيرد از عضويت ميت بيرون مىرود و عضو انسان زنده شمرده مىشود ،بلكه اگر عضو
حيوان نجسى مانند خوك را به انسان پيوند زنند و به زندگى انسان زنده شود ،آن عضو از عضويت
حيوان خارج و به عضويت انسان در مىآيد و احكام نجاست بر آن جارى نمىشود اگر زندگى
مسلمانى متوقف بر قطع و پيوند يك كليه يا عضو ديگرى از شخص زنده به او باشد ،چنانچه قطع آن
از ديگرى ضرر قابل توجهى براى او ندارد و خودش نيز راضى به اين عمل باشد اشكال ندارد.
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علوم طبيعى در قرآن
در بسيارى از آيات قرآن به نكات علمى اشاره شده است كه برخى از مفسران در تفسيرشان به اين
نكات توجه كرده و برخى آن را ناديده گرفته و عدهاى با اصل پرداختن به اين موضوعات مخالفت
كرده و گفتهاند قرآن كتاب علمى نيست تا به اين موضوعات بپردازد و براى هدايت بشر نازل شده و
در ضمن تطبيق علوم متغير و غير قطعى با كتابى آسمانى اشتباه است و پيامدهاى جبران ناپذيرى
دارد.
اما صحيحتر آن است كه قرآن به عنوان معجزهاى جاويد در طول اعصار مشتمل بر علومى است كه
سالها بعد بشر به آن پى برد و بسيارى از وجوه آن نيز همچنان ناپيدا است ،البته غرق شدن در علوم
و مبنا گرفتن آنها كارى نادرست و غير معقول است.
اساس توجه اسالم به علم قابل انكار نيست ،صدها آيه و روايت تأكيد صريحى بر علم و علم آموزى
دارند .اما چه علمى؟

تقسيم علوم
غزالى علوم را به دو بخش شرعى و غير شرعى تقسيم مىكند منظور او از علوم شرعى دانشهايى
است كه از طريق پيامبران به ما رسيده است و غير آن را وى علوم غير شرعى مىنامد .او سپس
علوم غير شرعى را به محمود و مذموم و مباح تقسيم مىكند و مثال تاريخ را از نوع علوم مباح و
سحر و شعبده و طلسمات را از نوع علوم مذموم مىداند و از علوم غير شرعى محمود آنچه را كه از
دانستن آنها براى امور
گريزى نيست واجب كفائى و بقيه را واجد افضليت مىداند .در نظر او طبّ و حساب و فنون مورد
نياز جامعه ،مثالهايى ازنوع اول و تعمق در دقايق حساب و حقايق طبّ ،نمونه هايى از نوع دوم
هستند .غزالى ،علوم شرعى را هم به دو دسته مذموم و محمود تقسيم مىكند .منظور از علوم شرعى
مذموم دانشهايى است كه ظاهرا شرعى به نظر مىرسد ولى در واقع تحريفى است از آنچه در شرع
آمده است .او علوم شرعى محمود را به چهار گروه تقسيم مىكند و فرا گرفتن آنها را واجب كفائى
مىداند .اين چهار گروه عبارتند از:
 - 1اصول (كتاب ،سنت ،اجماع ،و آثار صحابه).
 - 2فروع (مسائل فقهى ،علم احوال قلب ،و علم اخالق).
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 - 3مقدمات (لغت و نحو و.)...
 - 4متممات (قرائت قرآن ،تفسير ،اصول فقه ،رجال و)...
ما طبقهبندى علوم به شرعى و غير شرعى (و يا دينى و غير دينى) را نمىپسنديم ،زيرا همچنانكه
استاد شهيد مرتضى مطهرى به حق متذكر شده اند 1طبقه بندى مذكور اين توهم را پيش مىآورد كه
علوم غير شرعى از اسالم بيگانهاند و اين با جامعيت اسالم هماهنگ نيست .دينى كه مدعى تأمين
سعادت كامل بشر است و خود را خودكفا مىداند نمىتواند نسبت به چيزهايى كه در تأمين رفاه و
استقالل جامعه اسالمى نقش حياتى دارند بيگانه باشد .عالوه اينكه :در بسيارى از آيات و روايات
علم به صورت مطلق مطرح شده است:
«قُلْ هَلْ يَسْتَوِىَ الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ ال يَعْلَمُون»

2

بگو آيا دانايان با نادانان برابرند؟
«عَلَّمَ الْاِنْسانَ مالَمْ يَعْلَمْ»

3

به انسان آنچه را كه نمىدانست تعليم داد.
«عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ فَقالَ اَنْبِئُونى بِاسْماءِ هؤُالءِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ»

4

تمام نامها را به آدم ياد داد .بعد آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر راست مىگوييد به من
بگوئيد نام اينها چيست؟
«وَفَوْقَ كُلَّ ذى عِلْمٍ عَلیمْ»

5

و برتر از هر صاحب علمى عالمى است.
«...وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ ال يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئا»...

6

بعضى از شما به سنين باالى عمر مىرسند به طورى كه هر چه دانستهاند فراموش مىكنند...

1ـ ر .ك فريضه علم ،مطهرى ،ص.130
2ـ سورهى زمر ،آيه .5
3ـ سورهى علق ،آيه.5
4ـ سورهى بقره ،آيه.31
5ـ سورهى يوسف ،آيه.06
6ـ سورهى نحل ،آيه.07
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و حديث نبوى« :من سلك طريقا يلتمس به علما سهل اللّه له طريقا الى الجنة»

1

اگر كسى راهى را براى طلب علم پيش گيرد خداوند راه بهشت را بر او آسان فرمايد.
نيز بعضى از آيات و روايات صراحت دارند كه منظور از علم تنها علم اصول عقايد و احكام شرعى
نيست .به عنوان مثال چند نمونه را ذكر مىكنيم:
«وَ لَقَدْ ءَاتَیْنا داوُدَ وَ سُلیْمانَ عِلْما وَ قاال الْحَمْدُلِلهِ الَّذى فَضَلْنا عَلَى كَثیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنینَ* وَ
وَرِثَ سُلیْمانَ داوُدَ وَقالَ يااَيُّهاالنّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ أُوتِینا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اِنَّ هذا
لَهُوَالْفَضْلُالْمُبینُ»

2

ما داود و سليمان را از دانش بهرهمند ساختيم ،و آنها گفتند :حمد از آن خدائى است كه ما را بر
بسيارى از بندگان مؤمنش برترى بخشيد ،و سليمان وارث داود شد و گفت اى مردم ما را زبان
پرندگان آموختند و از هر گونه نعمت عطا كردند ،و اين فضيلت آشكارى است.
مىبينيم كه حضرت سليمان عليهالسالم دانستن زبان پرندگان را فضيلت مىشمارد.
«اَلَمْ تَرَ أَنَاللّه اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُّخْتَلِفا اَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِیِضٌ وَ حُمْرٌ
مُّخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابیبُ سُودٌ* وَمِنَ النّاسِ وَالدَّوابِ وَالْاَنْعامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ كَذالِكَ اِنَّما يَخْشَى اللّه
مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»...

3

آيا نديدى كه خداوند از آسمان باران فرود آورد ،پس با آن ميوه هايى به رنگهاى مختلف پديد
آورديم و كوهها را به صورت رشتههاى سفيد و قرمز گوناگون و يا كامالً سياه(در زمين)پديد آورديم
و آدميان و جنبندگان و چهارپايان را به رنگهاى مختلف آفريديم از ميان بندگان خدا تنها مردم
دانشمند از او خشيت دارند...
واضح است كه منظور از علماء در اين آيه كسانى هستند كه در اثر آگاهى به قوانين طبيعت و رموز
خلقت در مقابل عظمت و ابهت پروردگار سر تسليم فرود مىآورند.
دليل ديگر براينكه علم مورد نظر اسالم منحصر به علم شرايع و احكام حالل و حرام نيست ميراث
گرانبهايى است كه از دانشمندان مسلمان چند قرن اول هجرى باقى مانده است .چنانكه تاريخ
1ـ سايت الشيعه.
2ـ سورهى نمل ،آيات  15و .16
3ـ سورهى فاطر ،آيات  20و .24
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نويسان عصر جديد نيز اعتراف دارند بر اينكه براى چندين قرن دانشمندان مسلمان پرچمدار علوم
بشرى بودند و كتابهاى آنها تا قرنها بعد در اروپا تدريس مىشد .در واقع يك دليل عمده كه
دانشمندان مسلمان ميراث علمى كشورهاى ديگر را پذيرفتند اين بود كه بين هدف علم و هدف دين
جدايى نمىديدند و معتقد بودند كه اينها هر دو در پى اين هستند كه وحدت طبيعت و در نتيجه
وحدن خالق آن را نشان دهند .به دليل همين احساس

قرآن و علوم طبيعى
در قرون اوليه هجرى كه تمدن اسالمى حاكميت داشت بينش مذكور در ميان دانشمندان مسلمان
رواج داشت .در آن ادوار علماى مسلمان با علوم مختلف بعنوان شاخههاى مختلف يك اصل
برخورد مىكردند ،چه هدف همه علوم را نشان دادن يكپارچگى و انسجام عالم طبيعت و در نتيجه
وحدت مبدأ آن مىدانستند .آنها هم از روشهاى تجربى استفاده مىكردند و هم از روشهاى تعقلى و
عرفانى و بدينوسيله سازگارى و ارتباط مراتب مختلف وجود را نمايان مىساختند .در آن اعصار
افراد بسيارى را مىبينيم كه در عين آنكه در علوم الهى از سرآمدان روزگار خود بودند در بسيارى
از رشتههاى علوم طبيعى نيز از متخصصين طراز اول به حساب مىآمدند .افرادى نظير ابن سينا ،عمر
خيام ،خواجه نصيرالدين طوسى و قطب الدين شيرازى از آن جملهاند .تا وقتى كه اين بينش بر جهان
اسالم حاكم بود علماى مسلمان پيشقراوالن تمدن بشرى بودند و بسيارى از شهرهاى اسالمى مركز
تجمع متخصصين مختلف بود .جرج سارتون اعتراف دارد كه از  057تا  1177ميالدى مسلمانان
حكمفرمايى بالمنازع بر جهان علم داشتند و از  1177تا  1357ميالدى نيز رونق حوزههاى علمى
(به معناى وسيع آن) در جهان اسالم قابل توجه بود .از آن به بعد اروپا پيشى گرفت و جهان اسالم از
نظر علوم طبيعى به سكون گرائيد و نه تنها در اين ميدان پيشرفتى نكرد بلكه پيشرفتهاى ديگران را
نيز جذب ننمود .مدارس دينى نيز جز رياضيات و هيئت قديم بقيهى علوم طبيعى را كنار
گذاشتند.اين محدود شدن برنامه درسى مدارس دينى خسارات زيادى براى دنياى اسالم به بار آورده
است كه ما به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
 - 1در حاليكه غربيها در پى كشف قوانين طبيعت و استفاده از منابع آن بودند مسلمانها خود را از
اين موضوع كنار كشيدند و چيزى را كه خود استحقاق آن را داشتند به ديگران واگذاشتند و حاال كار
بجايى رسيده است كه كشورهاى مسلمان براى غالب مايحتاج زندگيشان نيازمند به كشورهاى ديگر
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هستند و براى تأمين نيازهاى خود منابعشان را بصورت نامطلوب در اختيار اغيار گذاشتهاند.
 - 2آنهايى كه علوم تجربى را دنبال كردند غالبا از علوم دينى جدا افتادند و لذا بينش حاكم بر آنها
جهان بينى اسالمى نبود بلكه بينش حاكم بر محيطهاى الحادى شرق و غرب بود.
 - 3حذف علوم طبيعى از برنامه درسى مدارس دينى و غير مستقيم بودن اطالعات دانشمندان
مذهبى در بارهى نتايج اين علوم سبب بوجود آمدن جريان انحرافى در دنياى اسالم شد:
الف) عدهاى تحت تأثير پيشرفتهاى علمى و فنى غرب و بدون آگاهى از محدوديتهاى علوم تجربى
كوركورانه دلباخته آنها شدند و خواستند قرآن و احاديث را با آنها تطبيق دهند .تفسيرهايى كه
طنطاوى و سيداحمدخان هندى بر قرآن نوشتهاند از اين قبيل هستند و برخى از دانشمندان مسلمان
حتى تا آنجا در اين قضيه پيش رفتهاند كه مىگويند هر چه علم جديد آورده در قرآن و سنت
اسالمى آمده است ،و از اين راه خواستهاند اعجاز قرآن را نشان دهند.
اما بايد دانست كه خداوند قرآن را نازل نفرموده است تا براى مردم از نظرات علمى و دقايق فنى و
انواع معارف سخن گويد...اگر ما قرآن را با فرضيههاى ناپايدار تطبيق نمائيم .آن را در معرض
دگرگونيها و خود را در معرض دفاع قرار مىدهيم .آنچه قرآن از سراسر و ظواهر طبيعت دربردارد به
منظور واداشتن مردم به تفكر و تأمل و بحث و نظر در آنهاست تا بوسيله آنها ايمان مردم افزون
گردد.
ب) عدهاى از علماى دين نظرات علمى را مخالف دين دانستند و با آنها به معارضه برخاستند و اين
به نوبه خود سبب دورى عدهى زيادى از دين شد.

نقش علوم طبيعى در خداشناسى
در قرآن مجيد در حدود  057آيه در زمينهى خداشناسى از راه علوم طبيعى آمده است .در اين آيات
خداوند متعال از پديدههاى طبيعى بعنوان آيات الهى ياد مىكند و بندگان را به تفكر و نظر در آنها
دعوت مىكند اين آيات را مىتوان به چند دسته تقسيم كرد:
 - 1آياتى كه در آنها از مواد سازندهى اشياء صحبت شده و يا به كشف آنها امر شده است ،مثالً:
«فَلْیَنْظُرِالْاِنْسانَ مِمَّ خُلِقْ»

1

1ـ سورهى طارق ،آيه.5
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انسان بنگرد كه از چه خلق شده است.
«وَاللّه خَلَقَ كُلُّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ»...

1

خدا هر جنبندهاى را از آب آفريد...
«اِنّا خَلَقْنَاالْاِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَلْناهُ سَمیْعا بصیرا»

2

انسان را از آب نطفه مختلط آفريديم كه او را بيازماييم و او را شنوا و بينا كرديم.
 - 2آياتى كه در آنها از نحوهى خلقت اشياء خاصى صحبت شده و يا به كشف پيدايش آنها امر شده
است ،مانند:
«وَلَقَدْخَلَقْناالْاِنسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فى قَرارٍ مَكینٍ ثُمَّ خَلَقْناالْنُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناالْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْناالْمُضْغَةَ عِظاما فَكَسَوْنَاالْعِظامَ لَحْما ثُمَّ اَنْشاناهُ خَلْقا آخَرَ فَتَبارَكَ اللّه اَحْسَنَ الْخالِقینَ»

3

ما انسان را از عصارهاى از گل آفريديم ،سپس آن را نطفهاى در قرارگاهى مطمئن قرار داديم ،سپس
نطفه را به صورت علقه و علقه را بصورت مضغه ومضغه را به صورت استخوان در آورديم ،آنگاه بر
استخوانهاگوشت پوشانديم ،و پس از آن خلقتى ديگر انشاء نموديم .پس بزرگ است خدايى كه
بهترين خلق كنندگان است.
«اَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُما...

4

آيا كافران توجه نكردند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از هم جدا كرديم...
خَلَقَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَروْنها وَ اُلْقِى فى الْاَرْضِ رواسىَ اَنْ تَمیدَ بِكُمْ»...

5

آسمانها را بى ستونى كه به حس مشاهده كنيد خلق كرد و در زمين كوههاى استوار قرار داد تا
شمادر آرامش باشيد...
«ثُمَاسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ»...

6

1ـ سورهى نور ،آيه.45
2ـ سورهى انسان ،آيه .2
3ـ چه سورهاى .ندارد.
4ـ سورهى انبياء ،آيه.37
5ـ سورهى لقمان ،آيه.17
6ـ سورهى فصلت ،آيه.11

82

سپس به خلقت آسمانها پرداخت در حاليكه دود بود...
«اَفَال يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ وَ اِلَى السَّماءِ كَیْفَ رُفِعَتْ وَ اِلَى الْجِبالِ كَیْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْارْضِ
كَیْفَ سُطِحَتْ »

1

آيا به شتر نمىنگرند كه چگونه آفريده شده است و به آسمان نمىنگرند كه چگونه برافراشته شده
است و به كوهها نمىنگرند كه چگونه برپا شده است و به زمين نمىنگرند كه چگونه گسترده و
هموار شده است.
 - 3آياتى كه در آنها امر به كشف نحوهى خلقت جهان شده است ،مانند:
«قُلْ سیرُوا فى الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَاَالْخَلْقَ...

2

بگو در زمين سير كنيد و ببينيد كه خداوند چگونه خلقت را آغاز كرد...
«اَوَلَمْ يَرَوْاكَیْفَ يُبْدِىءُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعیدُهُ»...

3

آيا نديدند كه چگونه خداوند مخلوقات را پديد مىآورد و سپس آنها را باز مىگرداند...
 - 4آياتى كه در آنها امر به مطالعه تحوالت طبيعى شده است .در آيات زيادى بشر به مطالعه طبيعت
دعوت شده است.
«قُل ِانْظروُا ماذا فى السَّماواتِ وَالْاَرْضَ»...

4

بگو بنگريد كه در آسمان و زمين چه چيزهايى است...
«وَفىالْاَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنینَ وَ فى اَنْفُسِكُمْ اَفَال تُبْصِرُونَ»

5

و در زمين براى اهل يقين نشانه هايى است ،و همينطور در نفوس خود شما ،آيا به چشم بصيرت
نمىنگريد؟
«قُلْسیرُوا فى الْاَرْضِ فَانْظروُا كَیْفَ بَدَاالْخَلْقَ...

6

1ـ سورهى غاشيه ،آيات  10تا .27
2ـ سورهى عنكبوت ،آيه.27
3ـ سورهى عنكبوت ،آيه.15
4ـ سورهى يونس ،آيه .171
5ـ سورهى ذاريات ،آيات 27و .21
6ـ سورهى عنكبوت ،آيه .27
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بگو در زمين سير كنيد و ببينيد كه خداوند چگونه خلقت را آغاز كرد...
«اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهاَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءًفَسَلَكَهُ يَنابیعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعا مُخْتَلِفا اَلْوانُهُ ثُمَّ َهیجُ
فَتَراهُ مُصْفَرّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاما اِنَّ فِى ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِى الْأَلْبابِ»

1

آيا نديدى كه خدا از آسمان آب باران نازل كرد و در روى زمين نهرهايى جارى ساخت و سپس
انواع نباتات گوناگون بدان بروياند ،آنگاه رو به خزان آرد و مىبينى كه زرد مىشود و خداوند آن را
خشك مىگرداند .هر آينه اين مطلب تذكرى است براى خردمندان.
«اَللّهالَّذى يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثیرُ سَحابا فَیُبْسِطُهُ فِى السَّماءِ كَیْفَ يَشاءُ وَ يَجْعَلَهُ كَسَفا فَتَرىالْوَدْقُ يَخْرُجُ
مِنْ خِاللِهِ»...

2

خدايى كه بادها را مىفرستد و به وسيلهى آنها ابر را برمى انگيزد و سپس ابر را در آسمان هر طور
كه بخواهد مىگستراند و آن را به صورت قطعه قطعه در مىآورد .آنگاه مىبينى كه قطرات باران از
البالى ابرها خارج مىشود...
«اِنَّ فِى خَلْقِالسَّماواتِ وَ الْاَرْضِ وَاخْتِالفِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتى تَجْرى فِى الْبَحْرِ يَنْفَعُ النّاسِ وَ
ما اَنْزَلَاللّه مِنَالسَّماءِ مِنْ ماءٍ فَاَحْیا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَمَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَ تَصْريفِ الرِّياحِ وَ
السِّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَالسَّماءِ وَالْاَرْضِ لَاياتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»

3

براستى در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتيهايى كه در دريا به سود مردم در
حركتند و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن زمين را پس از مرگ زنده نموده و انواع
جنبندگان را در آن گسترده و در تغيير مسير بادها و در ابرهاى رام شده ميان زمين و آسمان داليل
و نشانه هايى براى مردمى كه داراى عقل هستند و مىانديشند.
 - 5آياتى كه در آنها به موجودات طبيعى قسم خورده شده است ،مانند:
«وَالشَّمْسِ وَضُحیها وَالْقَمَرِ اِذا تَلیها وَ النَّهارِ اِذا جَلَّیها وَالَّیْلِ اِذا يَغْشیها وَالسَّماءِ وَ ما بَنیها وَالْاَرْضِ وَ
ماطَحیها»...

4

1ـ سورهى زمر ،آيه .21
2ـ سورهى روم ،آيه .44
3ـ سورهى بقره ،آيه.164
4ـ سورهى شمس ،آيات 1تا .6
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سوگند به خورشيد و پرتو تابانش ،و به ماه ،آنگاه كه در پس خورشيد برآيد ،و به روز آنگاه كه
جهان را روشن سازد ،و به شب وقتى كه عالم را در پردهى سياهى كشد ،و به آسمان بلند و آنكه آن
را بنا كرد و به زمين و آنكه آن را بگسترد...
«فَال اُقُسِمُ بِمَواقِعِالنُّجُومْ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظیمْ»...

1

سوگند به منازل ستارگان و اين قسم اگر بدانيد سوگندى است بسيار بزرگ...
«وَالسَّماءِ وَ الطّارِقِ وَما اَدْريكَ مَاالطارِقِ النَّجْمِالثّاقِبْ»

2

سوگند به آسمان و اختر شبگرد ،و تو چه مىدانى كه اختر شبگرد چيست؟ آن ستارهى فروزان تابان
است.
«وَالسَّماءِ ذاتِالْبُرُوجْ»

3

سوگند به آسمان داراى برجها.
 - 6آياتى كه در آنها با اشاره به برخى از پديدههاى طبيعى امكان وقوع معاد بيان شده است ،مثالً:
«يااَيُّهَاالنّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنّا خَلَقْناكُمْ مِّنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ
مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَكُمْ...

4

اى مردم اگر در رستاخيز شك داريد پس توجه كنيد كه ما شما را از خاك آفريديم ،بعد از علقه و
بعد از مضغه كه بعضى داراى شكل است و برخى بدون شكل از طرف ديگر زمين را در فصل
زمستان خشك و مرده مىبينى اما هنگامى كه باران را بر آن فرو مىفرستيم سبز و خرم مىشود و
نمو مىكند و هر نوع گياه زيبا مىروياند.
«اَوَلَیْسَ الَّذى خَلَقَ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ بِقادِرٍ عَلَى اَنْ يُخْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخالقِ الْعَلیم»

5

آيا آن خدائى كه آسمانها و زمين را آفريده بر آفرينش مثل آنها قادر نيست؟ آرى او قادر است زيرا
او آفرينندهى داناست.
1ـ سورهى واقعه ،آيات 05و .06
2ـ سورهى طارق ،آيات 1تا.3
3ـ سورهى بروج ،آيه.1
4ـ سورهى حج ،آيه.5
5ـ سورهى يس ،آيه.41
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«يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ يُخْرِجُالْمَیِّتِ مِنَالْحَىِّ وَ يُحْیىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذالِكَ تُخْرِجُونَ»

1

زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مىآورد و زمين را پس از مرگ گياهان در فصل زمستان
باز زنده مىگرداند و به همين نحو شما را به هنگام قيامت از خاك بيرون آرند.
 - 0آياتى كه در آنها صحبت از وجود نظم در طبيعت و اتقان صنع بارى شده است ،مثالً:
«وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِىَ تَمُّرُ مَرَّالسِّحابِ صُنْعُاللّهالَّذى اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ اِنَّهُ خَبیرٌ بِما
تَفْعَلُونَ»

2

كوهها رابينى و پندارى كه ساكن هستند .با آنكه همچون ابر در حركتند .اين صنع خداست كه هر
چيزى را متقن آفريده است .براستى خدا برآنچه مىكنيد آگاه است.
«الَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا مّاتَرى فِى خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِالْبَصَرَ هَلْتَرى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ
ارْجِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ يَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خاسِئا وَ هُوَ حَسیرٌ»

3

آن خدائى كه هفت آسمان را به صورت طبقاتى منظم بيافريد .تو در خلقت خداى رحمن بى نظمى و
نقصان نخواهى يافت پس باز به ديدهى عقل در نظام آفرينش بنگر تا مگر خللى در آن توانى يافت؟
باز دوباره به چشم بصيرت نگاه كن ،در اين صورت چشم خرد زبون و خسته بسوى تو باز مىگردد.
«وَاَنْبَتْنافیها مِنْكُلِّ شَىْءٍ مَوْزُون»

4

و از هر گياه موزون در آن رويانديم.
«وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرا»

5

و همه چيز را آفريد و براى آن اندازهاى معين مقرر داشت.
«خَلَقَ السَّماواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُالَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُالنَّهارَ عَلَى الَّیْلَ وَ سَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمّىً اَال هُوَ الْعَزيزُالْغَفّارُ»

6

1ـ سورهى روم ،آيه.15
2ـ سورهى نمل ،آيه.44
3ـ سورهى ملك ،آيه 3و.4
4ـ سورهى حجر ،آيه.15
5ـ سورهى فرقان ،آيه.2
6ـ سورهى زمر ،آيه.5
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آسمانها و زمين را به حق آفريد و شب را به روز و روز به شب بپوشانيد و خورشيد و ماه را مسخر
كرد تا هر يك براى مدت معين گردش كنند...
وَما خَلَقْنَاالسَّماءَ وَ الْاَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما العِبینَ»

1

ما آسمان و زمين و اشياء بين آنها را به بازيچه نيافريديم.
 - 4آياتى كه در آنها صحبت از هماهنگى بين خلقت انسان و ساير موجودات و مسخر بودن
امكانات طبيعى براى انسان شده است ،مثالً:
«وَ سَخَّرَ لَكُمْ مافِى السَّماواتِ وَ مافِى الْاَرْضِ جَمیعا مِنْهُ»

2

و همه آنچه را كه در آسمانها و زمين است مسخر شما قرار داد.
«وَهُوَالَّذى جَعَلَ لَكُمُالْاَرْضَ ذَلُوالً فَامْشُوا فِى مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْرِزْقِهِ»...

3

اوست خدايى كه زمين را براى شما هموار گردانيد پس شما در پست و بلنديهاى آن حركت كنيد و
روزى آن خوريد
«وَالْاَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فیها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَاكُلُونَ»

4

و چهارپايان را آفريد در حاليكه براى شما در آنها وسيلهى پوشش و منافع ديگر است و از گوشت
آنها مىخوريد.
«وَ اَنْزَلْناهُ الْحَديدَ فِیهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ للنّاسِ»

5

و آهن را كه در آن هم سختى و هم منافع بسيار براى مردم است فرود فرستاديم.
«وَهُوَالَّذى جَعَلَ لَكُمُالنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِى ظُلُماتِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَاالْاياتِ لِقَوْمٍ يَّعْمَلُونَ»

6

اوست خدايى كه ستارگان را براى شما قرار داد تا در تاريكيهاى خشكى و دريا بوسيله آنها هدايت
شويد .نشانههاى خود را براى اهل دانش بيان كرديم.

1ـ سورهى انبياء،آيه.16
2ـ سورهى جاثيه ،آيه.3
3ـ سورهى ملك ،آيه.15
4ـ سورهى نحل ،آيه.5
5ـ سورهى حديد ،آيه.25
6ـ سورهى انعام ،آيه.50
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در اين آيات خداوند متعال بندگان را دعوت به تفكر و نظر كردن در پديدههاى طبيعى مىكند تا
انسانها از راه مشاهده نظم و هماهنگى دستگاه آفرينش به عجايب خلقت به پى برند .واضح است كه
براى درك مسائلى كه در اين آيات مطرح شده است و براى يافتن پاسخ به سئواالتى كه در برخى از
اين آيات آمده است دانستن علوم طبيعى ضرورى است زيرا مطالعهى سطحى موجودات طبيعى به
همين اندازه مىتواند انسان را به عظمت خلقت آشنا سازد .به همين جهت است كه در آيات 20-24
سورهى فاطر خداوند پس از ذكر يك سلسله پديدههاى طبيعى مىفرمايد :انما يخشى اللّه من عباده
العلماء
يعنى تنها علماء هستند كه عظمت خداى را درمى يابند و خشيّتى شايستهى او در دلش پيدا مىشود.
همچنين در قرآن آمده است:
 ...بَلْ هُوَ آياتٌ بَیِّناتٌ فِى صُدُور الَّذينَ اُوتواالْعِلْمَ»

1

بلكه اين قرآن آيات روشن الهى است در سينهى آنانكه از خدا نور علم و دانش يافتند و آيات ما را
جز مردم ستمكار انكار نكنند.
 - 5در بعضى آيات كشف مبدأ خلقت و مراحل تكون بعضى از موجودات و پديدهها مطرح شده
است:
«اَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّماواتِوَالْاَرْضَ كانَتارَتْقا فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلُّ شَىْءٍ حَىٍّ»

2

آيا كافران توجه نكردند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از هم جدا كرديم و از
آب هرچيزى را زنده گردانيديم...
«اَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَاللّه سَبْعَ سَماواتِ طِباقا* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجا»

3

آيا نديد كه چگونه خداوند هفت آسمان را به صورت طبقاتى منظم بيافريد و در آنها ماه را فروغى
تابان و خورشيد را چراغى فروزان ساخت.
«الَّذى اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسانِ مِنْ طِیْنٍ* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِّنْ مّاءٍ مَّهِینٍ*

1ـ سورهى عنكبوت ،آيه.45
2ـ سورهى انبياء ،آيه.37
3ـ سورهى نوح ،آيات  15و .16
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ثُمَّ سَوَّ يهُ وَ نَفَخَ فِیهَ مِنْ رُّوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلیالً مّا تَشْكُرُونَ»

1

آن خدايى كه آفرينش هر چيز را نيكو گردانيد ،و خلقت انسان را از گل شروع كرد ،سپس نسل او
را از عصارهاى از آب بى مقدار قرار داد .آنگاه آن را معتدل ساخت و از روح خويش در آن دميد ،و
براى شما گوش و چشم و دل (عقل) قرار داد ،اما كمتر شكر او را بجا مىآوريد.
«اَفَال يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّماءِ كَیْفَ رُفِعَتْ وَ اِلِى الْجِبالِ كَیْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ
كَیْفَ سُطِحَتْ»

2

آيا به شتر نمىنگرند كه چگونه آفريده شده است و به آسمان نمىنگردند كه چگونه برافراشته شده
است و به كوهها نمىنگرند كه چگونه برپا شده است و به زمين نمىنگرند كه چگونه گسترده و
هموار شده است؟
«اَللّه الَّذى يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثیرُ سِحابا فَیُبْسِطُهُ فِى السَّماءِ كَیْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلَهُ كِسَفا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِاللِهِ»...

3

خدايى كه بادها را مىفرستد و به وسيله آنها ابر را مىانگيزاند پس ابر را هر طور كه بخواهد در
آسمان مىگستراند و آن را به صورت قطعه قطعه در مىآورد .آنگاه مىبينى كه قطرات باران از
البالى ابرها خارج مىشود...
از اين دسته آيات برمى آيد كه ما بايد در پى كشف مبدأ پيدايش و نحوهى تكوين اشياءباشيم ،چه
اينها در افزودن ايمان بشر و نزديكى به مبدأ متعال مؤثرند.
 - 17در بسيارى از آيات قرآن وجود نظم و انسجام و هدفدارى در طبيعت بعنوان دليلى بر وجود
خالق حكيم مدبر ذكر شده است .اين آيات را مىتوان به چند دسته تقسيم كرد:
الف) در برخى ازآيات آمده است كه خلقت آسمانها و زمين به حق (داراى غايت) است و باطل
نمىباشد و از روى لهو و لعب نيست .مانند:
«وَما خَلَقْناالسَّماواتِ وَالْاَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما العِبیْنَ ما خَلَقْناهُما اِلّا بِالْحَقِّ وَ لكِنْ اَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ»
1ـ سورهى سجده ،آيات.0-5
2ـ سورهى غاشيه ،آيات  10تا .27
3ـ سورهى روم ،آيه.44
4ـ دخان 34 ،و .35
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4

و ما آسمانها و زمين و اشياء بين آنها را به بازيچه نيافريديم .ما آنها را به جز حق نيافريديم ولى
بيشتر آنها نمىدانند.
ب) در برخى از آيات آمده است كه سير طبيعى حوادث مهلت معينى دارند ،مانند:
«اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِى اَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللّه السَّماواتِ وَالْاَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما اِلّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمَّىً وَاِنَّ
كَثیرا مِنَ النّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِروُنَ»

1

آيا در پيش نفوس خود تفكر نكردند كه خدا آسمانها و زمين و اشياء بين آنها را جز به حق و براى
مهلت معينى نيافريده است ،بسيارى از مردم به لقاى پروردگارشان كافر هستند.
ج) در برخى از آيات آمده است كه خلقت اشياء و جريان امور طبيعت روى حساب مىباشد (يعنى
داراى اندازه معين و ميزان مشخص است) ،مانند:
«الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانْ»

2

خورشيد و ماه روى حساب در گردشند.
«...وَكُلُّ شَىْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقدار»

3

و هر چيز نزد او مقدار معينى دارد.
«وَ اَنْبَتْنا فیها مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَوْزُون»

4

و در آن از هر نوع گياه موزون آفريديم.
به خاطر وجود نظم است كه قوانين طبيعى مفهوم پيدا مىكنند .دانشمندان علوم طبيعى هم اگر به
وجود نظم در طبيعت قائل نبودند اينسان به دنبال كشف قوانين طبيعت نمىگشتند .از آيات مذكور و
ساير آيات مشابه مىتوان نتيجه گرفت كه كشف نظم و انسجام در طبيعت (يعنى قوانين طبيعت) و
اتفان صنع باريتعالى يكى از مسائل عمده طبيعتشناسى است.
11ـ در برخى از آيات قرآن نيز وقوع برخى از پديدههاى طبيعى بعنوان شاهدى بر وقوع معاد ذكر

1ـ سورهى روم ،آيه.4
2ـ سورهى الرحمن ،آيه.5
3ـ سورهى رعد ،آيه.4
4ـ سورهى حجر ،آيه.15
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شدهاند.

1

نقش علوم طبيعى در اعتالى جوامع:
از آنجا كه طبق نص صريح قرآن ،اسالم دينى است جهانى:
«وَما اَرْسَلْناكَ اِلّا كَافَّةً لِلنّاسِ بَشیرا وَ نَذيرا»

2

و ما نفرستاديم ترا مگر اين كه همه بشر را بشارت و انذار دهى.
و تحقق اهداف آن منوط به ايجاد جامعهاى توحيدى مىباشد.
«...وَ جَعَلَ كَلِمَةُ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَهُاللّه هِىَ الْعُلْیا»...

3

و نداى كافران را پايين قرار داد و سخن خدا باال(وپيروز)است....
جامعهى توحيدى بايد جامعهى اسالمى و مستقل باشد .از آيه شريفهى:
«...وَلَنْ يَجْعَلَاللّه لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً»

4

خدا هرگز براى كافران نسبت به مومنان راه تسلطى باز نكرده است.
نتيجه مىشود كه مسلمانها نبايد هيچگاه تحت سلطهى كفار باشند و بنابراين بايد از هر جهت خود را
مستقل و خودكفا كنند .به همين دليل است كه فقهاى اسالم گفتهاند هر عملى كه موجب تفوّق كفار بر
مسلمين شود حرام است و هر چه براى قوام جامعهى اسالمى الزم باشد فراهم نمودن آن واجب
كفائى است.
«وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللّه وَ عَدُوَّكُمْ»...

5

در برابر آنها تا آنجا كه توانايى داريد نيرو و اسبهاى ورزيده آماده كنيد تا بوسيله آنها دشمن خدا و
دشمن خويش را بترسانيد.
چون امروز همه كارها برمحور علم و تكنولوژى مىگردد و اين دو عامل عمده برترى برخى ملل
شده است ،بر مسلمين است كه همه علوم و فنونى را كه وسيله تأمين استقالل آنهاست فرا گيرند و
1ـ «سورهى حج آيه . 5
2ـ سورهى سبا،آيه.24
3ـ سورهى توبه،آيه.47
4ـ سورهى نساء،آيه.141
5ـ سورهى انفال ،آيه.67
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براى اين كار بايد بهترين متخصصين را تربيت كنند و بهترين امكانات فنى را در جوامع اسالمى
فراهم نمايند تا نيازمند ديگران نباشند .متأسفانه از زمانى كه مسلمين علوم طبيعى را كنار گذاشتهاند،
همواره محتاج ديگران بودهاند .ابن اخوه كه از محدثان شافعى قرن هفتم هجرى بوده است مىگويد:
پزشكى واجب كفائى است ،اما در روزگار ما كسى از مسلمانان بدان نمىپردازد و چه بسا شهرهايى
كه طبيب ندارد جز اهل ذمه كه در مورد احكام طب شهادت آنان پذيرفته نيست .د اين زمان كسى را
نمىبينيم كه دانش پزشكى را فراگيرد ،اما در علم فقه بخصوص مسائل اختالفى و جدلى غور
مىكنند ،و شهر پر از فقهايى است كه سرگرم فتوى و پاسخ دادن به وقايع هستند و من نمىدانم كه
دين چگونه اجازه مىدهد كه به يك واجب كفائى كه گروهى بدان پرداختهاند سرگرم شوند و عمل
واجب ديگرى را كه متروك مانده همچنان ترك كنند...دريغا كه دانش دين برافتاده است! از خدا بايد
يارى بخواهيم كه ما را از اين غرور و گمراهى باز گرداند.
اگر ابن اخوه در قرن هفتم هجرى شكايت دارد كه اغلب پزشكان جامعه اسالمى زمانش مسيحى و
يهودى هستند و مسلمانان پزشكى را ترك كردهاند ،امروز كه در قرن پانزدهم هجرى هستيم تمام
منابع ثروت مسلمانها به دست ديگران استخراج مىشود و منافع آنها به ديگران مىرسد و مسلمانهااز
هر جهت وابسته به ابرقدرتهاى شرق يا غرب شدهاند.
در اينجا اين سئوال مطرح مىشود كه چرا در حاليكه قرآن مىفرمايد كافران از هيچ نظر بر مؤمنان
چيره نخواهند شد ،امروزه كفار بر مسلمانان سلطه دارند؟ جوابش اين است كه در عصر حاضر
مسلمانان ،مؤمنان واقعى نيستند و وظايف اسالمى خويش را به كلى فراموش كردهاند .نه خبرى از
وحدت در ميان آنهاست و نه علم و آگاهى الزم را كه اسالم از لحظه تولد تا مرگ بر همه الزم
شمرده است واجد هستند .مگر نه اين است كه طبق آيه« :واعدو لهم مااستطعتم من قوة ترهبون به
عدواللّه...
مسلمين موظف هستند براى حفظ استقالل خود و ارعاب دشمنان خدا خود را از هر جهت مجهز
كنند .دنياى اسالم در كدام ميدان خود را مجهز كرده است؟ ما دربرابر دستورات مؤكد قرآن در مورد
اعتالى جامعه اسالمى چه كردهايم؟
پس ذكر پديدههاى طبيعى در آن از اين جهت است كه اوالً انسان از طريق مطالعه طبيعت و ديدن
شگفتيهاى خلقت و نظم موجود در جهان ايمانش به خدا افزوده گردد و ثانيا با امكانات فراوانى كه
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در طبيعت براى او مهيا گشته است آشنا شود و بدينوسيله بر معرفت او نسبت به خداوندافزوده
شود ،و در نتيجه با استفاده صحيح از آنها او را سپاسگزارى نمايد.
جرج سارتون در كتاب مقدمهاى بر تاريخ علم ،عقيده دارد كه براى درك كامل علت فعاليت
مسلمانها در رشتههاى علمى بايد به نقش محورى قرآن براى آنها توجه كرد .ابو ريحان بيرونى
مىگويد:
«و چون كسى بر آن شود كه حق و باطل را از يكديگر باز شناسد ،ناگزير كارش جستجوى احوال
جهان و اينكه آيا هميشه بوده يا نو پديد است مىانجامد و اگر خود را از اين جستجو بى نياز
شمارد ،در راهى كه پيش گرفته است از آن بى نياز نيست كه در تدابيرى كه سامان جهان در
يكپارچگى و پاره هايش بر آن گردش دارد ،بينديشد و بر حقايق آن آگاه شود ،تا از اين راه مدبر
جهان و صفات او را بشناسد ...و اين جستجو و نگرش همان است كه خداى تعالى از بندگان
خردمند خود خواسته است ،در آنجا كه گفته است و گفتهاش راست و روشنگر است:
«وَ يَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ :رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِال 1»...و اين آيه شريفه همه آنچه را
به تفصيل بيان كرديم فرامى گيرد و اگر آدمى درست برآن كار كند ،به همه دانشها و شناختها دست
خواهد يافت ».و نيز بيرونى آنجا كه صحبت از نقش چشم و گوش در زندگى انسان مىكند،
مىگويد :بينائى براى آن است كه از آثار حكمتى كه در مخلوقات ديده مىشود عبرت بگيريم و از
مصنوعات بر وجود صانع استدالل كنيم .خداوند متعال فرموده است :و ما آيات خود را در آفاق
جهان و در جانهاى خودشان به آنان نشان مىدهيم تا آشكار شود كه او برحق است.
ابن هيثم در دفترچه خاطراتش ،آنجا كه خاطرات سال  410هجرى را ثبت كرده است،مىگويد« :من
از دوران كودكى همواره روى عقايد فرق مختلف مردم مطالعه مىكردم و از اينكه مىديدم هر فرقهاى
به اعتقادات خويش تمسك مىجويد در همه آنها شك كردم ،چه عقيده داشتم كه حقيقت يكى بيش
نيست و مىبينيم كه دانشمندان مسلمان علوم طبيعى را از اين جهت كه انسان را به خدا نزديك
مىكند دنبال مىكردند .نظر آنها اين بود كه با مطالعه آيات حقّ تعالى در جهان طبيعت مىتوان به
وحدتى كه در پس كثرات وجود دارد پى برد .آنها وحدت وحدت طبيعت و اجزاى آن را حاكى از
وحدت خالق جهان مىديدند .دليل جذب علوم تجربى و عقلى از ملل ديگر نيز به خاطر اين بود كه
1ـ سورهى آل عمران ،آيه.151
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هدف آن علوم را نمايان ساختن وحدت عالم و پيوستگى مراتب مختلف وجود مىدانستند و بنابراين
آنها را در خط سير خودشان تشخيص مىدادند .البته دانشمندان مسلمان پس از جذب آن علوم آنها
را تحت جهان بينى اسالمى در آوردند و بعالوه تنها به روش عقلى اكتفا نكردند ،بلكه از روش
تجربى هم بهره فراوان گرفتند.
متأسفانه اين نحوه برداشت از علوم طبيعى كم كم در دنياى اسالم كنار گذاشته شد و مسلمين آيات
ارزنده قرآن مربوط به طبيعتشناسى و بهره بردارى از امكانات طبيعى را كنار گذاشتند و اين ديگران
بودند كه موضوعاتى را كه قرآن تشويق به مطالعه آنها كرده بود تحت بررسى قرار دادند و بر جهان
مسلط گشتند .نتيجه اين امر اين شد كه شكاف عميقى بين دين و دنياى مردم بوجود آمد و
كشورهاى مسلمان مسلمان همراه با جذب علوم غربى مظاهر حيات غربى را نيز جذب كردند و
اكنون به جايى رسيدهاند كه هم حيات ماديشان در خطر است و هم معنويات را از دست دادهاند.
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جاذبه زمين
روزگارى هيئت ذيمقراطيس و هيئت فيثاغورث افكار دانشمندان جهان را به خود مشغول ساخته
بود .يك قرن و نيم پيش از ميالد فرضيه بطلميوس شكل گرفت و حدود پانزده قرن بر افكار مردم
جهان مسلط گرديد و بر محافل علمى جهان سايه افكنده بود .آنان معتقد بودند كه افالك مثل پوست
پياز اطراف زمين را گرفتهاند و زمين محور عالم مىباشد .اجرام آسمانى نيز مانند ميخ برجداره
افالك كوبيده شدهاند .اين پندار غلط تا قرن هفدهم ميالدى ادامه داشت .هر چند برخى معتقدند
ابوريحان بيرونى اولين كسى است كه انديشه غلط گذشتگان را عيان ساخته ولى آنچه مشهور است
كپرنيك لهستانى پندار پوست پيازى افالك را باطل ساخت و اثبات نمود كه زمين مركز عالم نيست
بلكه هر سيارهاى در مدارى بيضى شكل در اطراف خورشيد در حال حركت است .سپس گاليله
ايتاليايى با اختراع دوربين توانست ستارگان بسيارى را در اين حال ببيند .در عصرى كه نظام علمى
حاكم بر جهان فرضيه بطلميوس بود ،قرآن نازل گرديد كه حاوى آياتى حاكى از حركت زمين بود.
شگفتى اين آيات هر چند براى مردم آن عصر كه تحت شعاع فرضيه باطل بطلميوس قرار گرفته
بودند روشن نبود ،اما هر چه مىگذشت ظاهر و ظاهرتر مىگرديد.
اين مبحث ذيل بحث گذشته ،آغازى براى طرح آيات علمى قرآن كريم به جهت اثبات جامعيت
قرآن مىباشد.

واژه ارض
در ارض ،مفهوم پايينى نهفته است و در مقابل آسمان قرار دارد .اين واژه ،بصورت ارضين جمع بسته
مىشود و در قرآن زمين جمع بسته نشده است 1.به طور كلى پايين و زير هر چيز را ارض گويند و
به همين ترتيب باالى آن را سماء گويند.

2

همچنين لفظ ارض عبارت است از هر پديدهاى در زمين كه بعد از تباهى و فرسايش ،حيات مجدد
مىيابد و بعد از خلقت مجددا به سوى حيات و رشد عودت مىكند .به همين دليل برخى مفسرين در
بارهى آيهى «اعلموا ان اللّه يحیى االرض بعد موتها» گفتهاند مراد نرم شدن دل بعد از قساوت آن

1ـ معجم مقاييس اللغة ،ابوالحسين احمدبن فارس زكريا ،مكتبهاالعالم االسالمى ،ج ،1ص.41 - 47
2ـ مفردات غريب القرآن ،راغب اصفهانى ،دفتر نشر الكتاب ،ص.16
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است.

زمين در آينه قرآن:
كلمهى ارض  461مرتبه در قرآن به صورت مفرد آمدهاست كه از اين تعداد  451بار به شكل
«ارض» و دو مرتبه «ارضا» و  4مرتبه هم به ضمير اضافه گشته است .جمع بسته نشدن زمين در
قرآن ،احتماالً داللت بر انحصارى بودن زمين در ميان ساير كرات دارد .در عين حال در نهج البالغه
اين واژه هفت مرتبه به صورت جمع آمده است كه همگى بر نواحى زمين داللت دارد و مراد از
ارضون نواحى مختلف زمينى است كه در آن زندگى مىكنيم.

1

با توجه به فراوانى كاربرد زمين در قرآن به نظر مىرسد بتوان با تأمل در آيات نورانى قرآن تصوير
روشنى از آن ارائه كرد.

قانون جاذبه زمين در قرآن
مدتها پيش دانشمندى به نام نيوتن با ابراز قانون جاذبهى زمين ،بسيارى از معماهاى بشر را پاسخ
گفت .او معتقد بود اين قانون در تمام سيارات حاكم است .قرنها قبل از اين كشف ،در قرآن كريم
آياتى نازل شد كه برخى از مفسران آنها را به جاذبهى زمين مربوط مىدانند.
اين آيات عبارتند از:
«اَللّهالَّذى رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِعَمَدٍ تَرَوْنَها»

2

خدا همان كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت.
آيه ذيل نيز به همين معنا داللت دارد.
«خَلَقَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها»

3

آسمانها را بى هيچ ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد.
عمَد :جمع عماد است و آن عبارت است از :ما تقام عليه القبة او البيت.

4

1ـ ر .ك زمين و آسمان در قرآن كريم و نهج البالغه ،سيد على اشرف حسنى ،انتشارات اميرى ،ص.15
2ـ سورهى رعد ،آيه.2
3ـ سوره لقمان ،آيه.17
4ـ ر .ك التفسيرالوسيط للقرآن الكريم ،سيد محمد طنطاوى ،ج ،0ص.435
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نيز عمَد :قصد كردن چيزى و استناد نمودن به آن است ،و عماد چيزى است كه به آن اعتماد مىشود.
مثال در آيه «اِرَمَ ذاتِ الْعِمادْ» 1يعنى چيزى كه مورد اعتمادشان بود و به آن ،اميد بسته بودند.
عمّدت الشّىء يعنى وقتى كه آن چيز را سر پا دارى .و همچنين عمود چيزى است از آهن يا چوب
كه انسان در دست مىگيرد در حاليكه بر آن تكيه مىدهد.

2

آيه فوق و عبارت «بغیر عمد ترونها» نشان مىدهد ،كه نيرويى غير محسوس در برپاداشتن و جريان
آسمانها و كرات مؤثر است كه از نوع نيروهاى مادى و محسوس نيست زيرا نفى عامل محسوس،
اثبات عامل ديگرى است كه غير محسوس است ،و مىگويد :اللّه كسى است كه آسمانها را بغير از
ستونهاى بسيار زيادى كه شما ببينيد و محسوس نيستند برپاداشته است هر چند كه شما درنيابيد.

دو احتمال در تفسير آيه رعد و لقمان
 - 1ممكن است ،جمله ترونها ،صفت «عمد» جمع «عمود» باشد و ضمير «ترونها» به عمد برگردد
نه به سماوات در اين صورت معناى اين جمله چنين خواهد بود :خداوندى كه آسمانها را برافراشت
بدون ستونى كه ديده شود؛ پس در حقيقت آيه ستون مرئى را نفى مىكند ،نه اصل ستون را ،اين نظر
را بسيارى از مفسران از جمله ابن عباس و غيره اختيار كردهاند.

3

روى اين نظر بايد ديد منظور از ستونهاى نامرئى كه ستارگان را از سقوط و اصطكاك حفظ مىنمايد
چيست؟ آيا همان نيروى مرموز ناپيدايى است كه نيوتن و دانشمندان ديگر نام آن را «جاذبهى
زمين» گذاردند؟
قرآن براى اين حقيقت علمى و در رساندن آن تعبيرى برگزيده كه در تمام ادوار براى بشر قابل فهم
باشد حتى دورانى كه بشر به واقعيت اين ستون نامرئى پى نبرده بود.
از اين عبارت فهميده مىشود كه اين كاخ بى ستون ،ستونهاى نامرئى دارد كه به سان ستونهاى
عمارت ،اين كاخ برافراشته را حفظ مىنمايد.
 - 2نيز ممكن است« ،ترونها» را جمله مستقل گرفته ،مرجع ضمير را سماوات بدانيم .در اين صورت
1ـ سورهى فجر ،آيه.0
 2ـ ر .ك ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن ،سيد غالمرضا حسـينى ،انتشـارات مرتضـوى ،تهـران1305 ،ش ،ج،2
ص.640
3ـ تبيان ،ج،6ص.213
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معناى آيه چنين مىشود :آسمانها را بدون ستون برافراشت و شما نيز آن را به همين وضع مشاهده
مىكنيد .اين نظر عالوه بر اينكه با احاديثى كه از پيشوايان ما وارد شده مخالف است ،خالف قواعد
ادبى نيز هست زيرا تا آنجا كه امكان داشته باشد بايد ضمير به نزديكترين مرجع «عمد» برگردد و
ارجاع آن به مرجع دور «سماوات» خالف ظاهر است.

1

البته غالب مفسران ديدگاه اول را ترجيح داده و بلكه همان را تأييد كردهاند.

2

فخر رازى پس از بحث مفصلى در اين باره مىگويد :نظرى كه از همه نيكوتر است ،اين كه آسمانها
به قدرت خداى تعالى برقرارند.
نتيجه اينكه گفته شود آسمانها را در حقيقت با ستونهايى برافراشته هر چند كه شما آنها را نبينيد و آن
قدرت خداونديست و حفظ و تدبير او كه آنها را در جو با عظمت جهان باقى و برپا داشته و ايشان،
آن تدبير را نمىبينند و كيفيت نگهداشتن آن را هم نمىشناسند.

3

ابوعبداللّه ياقوت حموى مىنويسد:
«ان االرض مدوّرة كتدوير الكرة موضوعة فى جوف الفلك» زمين همچون گويى مىچرخد و در
وسط فلك قرار گرفته است .و سپس در بارهى نيروى نگهدارندهى زمين در فضا و اجسام بر روى
آن مىنويسد:
«الن االرض بمنزلة حجر المغناطیس الذى يجتذب الحديد و ما فیها الحیوان و غیره بمنزلهالحديد»
زمين مثل آهن ربا كه آهن را جذب مىكند نيروى جاذبه دارد و جانداران را همچون آهن به خود
جذب مىكند.
ابنبرده ،دانشمند سياه پوست مسلمان ،در قرن هفتم هجرى يعنى  077سال قبل و 477سال قبل از
گاليله ،كپرنيك و نيوتن ،عامل نگهدارندهى زمين و كرات را در ميان فضا نيروى غير محسوس و
نامرئى كه خداوند در طبيعتشان نهاده مىداند و بعد مىگويد« :و اجزاء الفلك تجذبها من كل وجه
فلذلك ال تمیل الى ناحیه من الفلك دون ناحیه الن قوه االجزاء متكافئه».
همه اجزاء فلك يعنى آسمانها ،زمين را از همه طرف جذب مىكنند و لذا مىبينيم كه تمايل به يك
1ـ ر .ك قرآن و اسرار آفرينش ،ص.46 - 41
2ـ ر .ك :مجمع البيان ،ج ،5ص.204
3ـ مفاتيح الغيب ،فخر رازى ،دار احياءالتراث العربى ،بيروت1427 ،ق ،ج ،14ص.526
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سو ندارد زيرا نيروى جاذبهى جهان و آسمانها از همه سوى به طور مساوى بر زمين وارد مىشود.
سپس مىگويد« :الن فى طبع الفلك ان تجتذب االرض».
زيرا در سرشت و خلقت آسمان نيروى جذب كننده نهاده شده كه زمين را جذب مىكند و
مىگرداند.

1

تفسير برهان حديثى را در اين باره نقل كرده است كه عبارت است از :حسين بن خالد از امام رضا
عليهالسالم سئوال مىكند اينكه خداوند فرموده« :والسماء ذات الحبك» 2يعنى چه؟ فرمود :اين
آسمان راه هايى به سوى زمين دارد .راوى عرض كرد :چگونه مىتواند آسمان راه ارتباطى با زمين
داشته باشد در حالى كه خداوند مىفرمايد :آسمانها بدون ستون است .امام فرمود« :سبحان اللّه»
لیس اللّه يقول «بغیر عمد ترونها» قلت بلى فقال ثم «عمد و لكن ال ترونها» آنجا ستونهايى است
كه شما آنها را نمىبينيد.

3

برخى از مفسران احتمال مىدهند مراد از «عمد» تعادل نيروهاى دافعه و جاذبه بين ستارگان باشد.
نيروى دافعهاى كه از گردش زمين به دور خورشيد پديد مىآيد و برابراست با نيروى جاذبه خورشيد
از اين رو زمين ميليونها سال در مدار واحدى مىماند و اگر يكى از دو نيرو تغيير يابد ،پى آمد آن
خارج از حساب است .چرا كه در صورت ازدياد نيروى دافعه ،زمين در خط مستقيمى به سوى
مجهول رها مىشود و در صورت ازدياد نيروى جاذبهى خورشيد ،زمين به خورشيد مىپيوندد زيرا
نهايتا ناگزير مىشود كه حركت حلزونى داشته باشد.حديثى كه از امير مؤمنان على عليهالسالم در
اين زمينه نقل شده بسيار جالب است ،طبق اين حديث امام فرمود:
«هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل مدائن الذى فى االرض مربوطة كل مدينة الى عمود من
نور»
اين ستارگان كه درآسمانند ،شهرهايى هستند همچون شهرهاى روى زمين كه هر شهرى با شهر ديگر
(هر ستارهاى با ستارهى ديگر) با ستونى از نور مربوط است.
1ـ ر .ك ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن ،ج ،2ص.54
2ـ سوگند به آسمان كه داراى راههاست.
3ـ تفسير برهان ،ج ،2ص.204
4ـ سفينة البحار ،ج ،2ص ،504نقل از تفسير على بن ابراهيم قمى.
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4

نكته مهم
 - 1كلمهى عمد جمع است و آنچه از آن فهميده مىشود وجود ستونهاى متعدد بين ستارگان باشد،
پس نيروى جاذبه شايد به معناى يكى از نيروهاى موجود بين اجرام محسوب شود و چه بسا نيروها
و يا ستونهاى ديگرى وجود داشته باشد كه بشر هنوز به آن نرسيده است.
 - 2هر چند گفته شده است كه قدرت جاذبه با جرم و فاصله تناسب دارد بطورى كه هر مقدار جرم
بزرگتر باشد و يا فاصله نزديكتر باشد قدرت بيشتر است ،اما اين تناسب در تمام اجرام به يك
اندازه نيست ،چرا كه حركت سيارات بصورت بيضوى است و اين حركت موجب ايجاد فاصله بيشتر
و كمتر ولى منظم مىشود.
آيه ديگرى كه از نظر گروهى از مفسران به جاذبهى زمين اشاره دارد ،آيه  65سوره حج است:
«وَ يُمْسِكُ السَّماءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلّا بِاِذْنِهِ»
و آسمان را نگاه مىدارد تا مبادا بر زمين فرو افتد مگر به اذن خودش باشد.
امساك يعنى حفظ كردن و يا دل بستن به چيزى ،1خداوند فرمود« :فَاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْريحٌ
بِاِحْسانٍ»

2

اين آيه نشان از كمال قدرت و علم ازلى و حكمت الهى است كه در سراسر موجودات ظاهر مىنمايد
و آن وجود آسمانها و كرات با عظمت و متعدد كه عدد آنها را جز پديد آورنده آن كسى نتواند شماره
نمايد ،است .براى هر يك از كرات دائره و منزل گاهى است كه دائما به دور خود مىچرخد و چنان
آفريده شدهاند كه با اين حركت سريع دائمى سر سوزنى از محل خود تجاوز نمىنمايند و همان
طورى كه در نظام آفرينش مقرر شده با قوهى جاذبه هر يك در محل خود قرار گرفته و مثل ماهى
به دور خود شناورند چنان چه خداوند در سورهى يس مىفرمايد« :كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» و از
دائره خود منحرف نمىشوند.

3

از ديگر آياتى كه معناى آنها نيز به نوعى بر وجود جاذبه داللت دارد عبارتنداز:
1ـ ر .ك مفردات و مفاتيح الغيب ،ج ،23ص ،244و تفسيرالوسيط للقرآن الكريم ،ج ،5ص.275
2ـ سورهى بقره ،آيه.225
3ـ ر .ك مخزن العرفان در تفسير قرآن ،بانوى اصفهانى سيده نصرت امين ،نهضت زنـان مسـلمان ،تهـران1361 ،ش،
ج ،4ص.342
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«وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ»

1

و از نشانههاى او اين است كه آسمان و زمين به فرمانش برپايند.
«اِنَّ اللّه يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوال»

2

همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مىدارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنها را نگاه
نمىدارد.

خورشيد و ماه در قرآن
وَالشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرٍّ لَّها ذلِكَ تَقْديرُالْعَزيزِالْعَلیمْ*وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ*لَاالشّمَسُ يَنْبَغى لَها اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَاالَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.

3

خورشيد سيارهاى از گاز هيدروژن و هليم است .اين جرم با واكنشهاى اتمى به انرژى تبديل مىشود
و به اطراف پراكنده مىگردد .فاصله متوسط زمين از خورشيد 157777است .براى تصور بزرگى اين
كره ،به مثال ذيل توجه كنيد:
قطر خورشيد يك ميليون و چهار صد هزار كيلومتر است ،اگر كره خورشيد و ماه و فاصله آندو را
هزار بار كوچك كنيم ،كره خورشيد ،دو متر قطر خواهد داشت و ماه به اندازه مهره تسبيحى مىباشد
كه اصالً در فاصله  157مترى ديده نمىشود .كره ماه با قطرى برابر يك چهارم قطر زمين مملو از
غبار است فاصله ماه از زمين به طور متوسط  344كيلومتر مىباشد.
اكنون به بررسى آيه بپردازيم ،خورشيد در حال حركت است تا سرانجام حياتش و يا خورشيد در
حال حركت است تا محل استقرارش ،جريان دائمى خورشيد تا زمانى كه حيات باقى است (قيامت)
در آيه مطرح شده است .اين حركت به دو صورت قابل بررسى است.
 - 1حركت خورشيد با مجموعه نظام خود.
 - 2حركت دورانى خورشيد كه از آن به حركت وضعى تعبير مىشود.
مراد حركت وضعى نيست چون جريان در حركت انتقالى معنا دارد نه در حركت وضعى ،در حركت
وضعى ثبوت هست نه جريان.
1ـ سورهى روم ،آيه.25
2ـ سورهى فاطر ،آيه.41
3ـ يس34 ،تا.47
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الزمه حركت وضعى ،وجود محل استقرار است .آيه نيز به همين معنا داللت دارد يعنى حركت
خورشيد با استقرار آن .عالوه اينكه حركت وضعى به تنهايى صورت نمىگيرد.
اين حركت از واژه «تجرى» قابل برداشت است ،اما آنچه مىتوان از واژه لمستقرٍ لها برداشت نمود
ثبوت و استقرار خورشيد است ،پس آيه هم به حركت خورشيد نظر دارد و هم به ثبوت آن و اين دو
حالت براى خورشيد اثبات شده است .خورشيد در عين استقرارش نسبت به زمين خود ،با زمين و
ديگر سيارگان در حال حركت است.
ال الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر و ال...
همانطور كه شب و روز در پى هم هستند و هيچگاه دو شب و دو روز قرين هم نمىشود .به همان
شكل ،خورشيد و ماه در دو مدار جداگانه در حال حركت هستند و طبعا اين دو هرگز به هم
نمىرسند .اين نكته براى بشر آن روز كه مدارهاى مختلف را نمىشناخت قابل هضم نبود و لذا آيه را
به صورتى ترجمه مىكردند كه جز مفهومى كلى از آن قابل انتراع نبود.
از واژه يسبحون كه به معناى شناور بودن آمده است مىتوان اين معنا را استشمام كرد كه كرات
آسمانى چون ماهى دريا در فضا شناور هستند ،بدون اينكه خطى ترسيم شده باشد تا هر سيارهاى بر
آن خط قرار گرفته و حركت كند ،ولى هر جرمى در مدارى بسيار دقيق در حال گردش است.

والقمر منازل
عطف قمر به خورشيد نيز بيانگر اثبات حركت خورشيد براى قمر نيز مىباشد .ماه به ديده زمينيان
در منزلگاه هايى كه صور فلكى در آسمان درست كردهاند در حال گردش است .هر شب بايد در
منزلى سير كند و در شب آخر مانند شب اول گشته و نازك و باريك مىشود.
در سوره انبياء نيز آمده است:
وَ هُوَالَّذى خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

1

اين آيه براى هركدام از شمس و قمر فلك خاصى كه در آنها شناور است فرض كرده است .اين
حركت صرفا حركت انتقالى نيست بلكه به شكلى است كه توليد شب و روز نموده و لذا به حركت
وضعى زمين در مقابل خورشيد نيز اشاره دارد.

1ـ انبياء.33 ،
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برجهاى آسمانى كه منزلگاه اجرام مىباشد در آيه  16حجر آمده است.
وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِى السَّماءِ بُرُوجا وَ زَيَّنَّها لِلنّاظِرِينَ.
تا اينجا آنچه مطرح شد حركت خورشيد و ماه بود .اما دوام حركت اين دو تا قيامت از آيه ذيل
بدست مىآيد.
وَسَخَّرَ لَكُمُالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبینَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهارَ.

1

دأب به معناى روش و سنت است كه در حال جريان باشد ،استعمال اين واژه براى خورشيد و ماه به
اين معنا است كه خورشيد و ماه دائما در حال حركت هستند و اين حركت انتهائى ندارد .از ديگر
حكمتهاى اين دو كره آسمانى تشخيص زمان و حساب و كتاب ايام است .امروزه هم ملل تقويم خود
را بر اساس حركت يكى از اين دو تنظيم كردهاند به طورى كه يك بار حركت آن را يكسال محاسبه
نموده آن را به ابعاد كوچك و كوچكتر تا ثانيه و عاشره...تقسيم نمودهاند.
فَالِقُ الْاِصْباحِ وَ جَعَلَ الَّیْلَ سَكَنا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ حُسْبانا ذَلِكَ تَقْدِيرُالْعَزيزِالْعَلیمِ.

2

قرآن كريم ضمن بيان اين صفت ،آيه را براى توجه دادن مشركان به آفاق و بيدار شدن آنان از خواب
غفلتى حاصل شده از خوردن داروى خواب آور نياكان مىداند .البته ناصحيح است اگر خورشيد و
قمر را فقط به گردش سال و ماه بدانيم ،بلكه مراد از حسابگرى ،توجه به تمام محاسبات ميكرونى و
نانوئى است كه در عالم وجود دارد.
مىدانيم مقدار جاذبه زمين با توجه به مساحت دائما در حال تغيير است و حركت بيضوى همواره
اين مساحت را تغيير مىدهد .بنابراين بايد مقدار جاذبه همواره چنان تغيير كند كه مشكلى در اين
حركت ايجاد نكند.
ضوء بودن خورشيد و نور بودن ماه كه امروزه اثبات شده است از آيه ذيل كامالً مشهود است.
هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَالْقَمَرَ نُورا وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَ.
خورشيد روشنى بخش و ماه نور است كه در منازل خاصى پرتوئى از آن ايجاد مىشود تا محاسبه
آسان گردد.

1ـ ابراهيم.33 ،
2ـ انعام.56 ،
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بررسى دو واژه ضوء و نور
بنابر كشفيات اختر شناسان نور خورشيد در زمانى معين پايان مىپذيرد و منظومه شمسى در تاريكى
و ظلمت و نيز سرماى شديد قرار خواهد گرفت بطورى كه امكان حيات بشر وجود نخواهد داشت.
طبعا از بين رفتن انرژى خورشيد به معناى نابودى اين سياره عظيم است و نابودى آن جاذبه و دافعه
بين اجرام را بر هم خواهد ريخت و تمامى اجرام از مسير خود منحرف مىگردند.
پايان امد و اجل اجرام در آيات متعددى از قرآن كريم قابل استفاده است.
اَلَمْ تَرَ اَنَاللّه يُولِجُ الَّیْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى الَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى اِلى اَجَلٍ
مُّسَمّىً وَ اَنّاللّه بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ.

1

يُولِجُ الَّیْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى الَّیْلِ وَ سَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمّىً ذَلِكُمُاللّه
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ...

2

خَلَقَ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُالَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُالنَّهارَ عَلَىالَّیْلِ وَ سَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
يَجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمّىً.

3

مراد از تسخير در اين آيات اين است كه خورشيد و ماه در خدمت حيات بشرى هستند .گذشته از
نور ،گرما ،باد ،جريان آب و ...حيات نبات و حيوان به اين دو بستگى دارد.
فيزيك دانان نجومى به اين نتيجه رسيدهاند كه خورشيد مىتواند يازده ميليارد سال نورافشانى كند كه
از اين زمان ،پنج ميليارد سال گذشته است .در اين مدت تمام هيدروژن موجود در خورشيد به هليوم
تبديل شده و به همين علت همواره داغ و داغتر مىگردد .هليوم در اثر تغييرات اتمى به كربن تبديل
شده و موجب مىشود خورشيد بزرگتر گردد به طورى كه زهره و عطارد در درون اين سياره قرار
مىگيرند .در اين زمان خورشيد ،زمين را تا هزار درجه گرمتر خواهد ساخت و همه چيز در زمين
گداخته مىشود ،بعد از آن خورشيد پوسته انداخته و اين پوستهها فشرده شده و در هم پيچيده
مىشوند و شروع به سرد شدن مىكند .ظاهر آيه سوره تكوير به پايان عمر خورشيد داللت دارد.
اِذاالشَّمْسُ كُوِّرَت وَ اِذاالنُّجُومُ انْكَدَرَت وَ...
1ـ لقمان.25 ،
2ـ فاطر.13 ،
3ـ زمر.5 ،

114

ناگفته نماند اين پايان طبيعى براى خورشيد است ،چه بسا حادثهاى ناگهانى در كهكشانى بتواند روند
خورشيد را دگرگون ساخته و موجب انفجار آن و سپس خاموشى وى گردد.
پيداست اين اطالعات كه امروزه بين ما و شماست ،در گذشته از مجهوالت بوده و اساسا مردم از آن
در جهل مركب بودند ،بيان اين معارف عميق در قرآن چيزى جز اعجاز قرآن كريم و جامعيت آن
نيست.
وَ جَعَلْنا سِراجا وَهّاجا
خورشيد دو ويژگى عمده دارد ،اول آنكه چون چراغ در سقف است كه نور و گرما مىدهد و موجب
آرامش مىگردد .دوم آنكه اين نور و گرما را منتشر ساخته و چون يك پروژكتور به اطراف خود
ساطع مىكند ،حرارت سطح خورشيد شش هزار درجه سانتى گراد است كه اين حرارت در مركز آن
به  27/777/777درجه مىرسد ،در اوايل قرن گذشته كشف شد كه در اثر تغييرات هستهاى ،در
درون هسته اتمها ،قدرتى وجود دارد كه اصطالحا زيراتمى گويند ،اين قدرت عظيم موجب
ايجاد حرارتى برابر بيست ميليون درجه مىشود.
واژه سراج به معناى چراغ است كه براى تمام ساكنان منظومه شمسى تأللؤ دارد.
واژه وهاج نيز به معناى انتشار پيوسته اين انرژى در فضا است .هر دو صفت نكره است كه به معناى
دور بودن تصور عمومى از آنها و در نتيجه بيان كننده اهميت آندو مىباشد ،دو حرف «ج» كه بعد از
هر دو تنوين نصب آمده قدرتى ايجاد مىكند كه بيانگر قدرت خورشيد باشد ،طنين حاصله از بيان
واژه «وهاجا» كه از پى در پى آمدن و «هاء» مشدد ايجاد شده است ،ايجاد موج در فضا است كه
هماهنگى با امواج خورشيد نمايد.
وَالشَّمْسِ وَ ضُحیها وَالْقَمَرِ اِذا تَلَیها
سوگند به خورشيد و گستردگى نور آن و سوگند به ماهى كه بعد از خورشيد طلوع مىكند.
برخى مفسران گفتهاند كه مراد بدر است كه قرص ماه با جلوه كاملترى ظاهر خواهد شد.

1

اما به نظر صحيح نمىرسد چراكه قمر به صفت اذا تلیها ،موصوف شده و ماه شب اول در پى
خورشيد طلوع مىكند.
تَبَارَكَالَّذى جَعَلَ فِى السَّماءِ بُرُوجا وَ جَعَلَ فِیها سِراجا وَ قَمَرا مُنِیرا
1ـ ر .ك پرتوى از قرآن ،ج ،6ص.170
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1

اين آيه بيانگر نظم دقيق سير خورشيد و ماه است ،منجمان با استفاده از همين حركت دقيق و منظم
مىتوانند تغييرات مربوط به اين دو سياره را از صدها سال قبل پيش بينى كنند.
وجود برجهايى فرضى در آسمان براى اين است كه بتوان حركت اين دو جرم را به زمانهاى
محدودتر تقسيم نمود تا امور ديگر زمانى با دقت و نظم بيشترى انجام پذيرند .در اين آيه خورشيد را
با واژه سراج و به معناى چراغ كه نور آن از خود اوست و ماه را با واژه منير كه نور دارد و نور آن
از غير است ،آمده است .همين تعبير در آيه ذيل نيز ديده مىشود:
وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورا وَ جَعَلَالشَّمْسَ سِراجا.

2

فايدههاى خورشید و ماه
 - 1آفتاب منبع نور زمين است ،و جان جاندار به آن بستگى دارد ،تنظيم ميزان نور و نيز كاهش و
افزايش آن نيز در حيات جانداران مؤثر است.
 - 2آفتاب موجب افزايش و كاهش فشار و توليد باد مىشود ،باد به شكلهاى مختلف در حيات
بشرى مؤثر است ،از جمله لقاح بسيارى از گياهان به وسيله باد صورت مىگيرد.
 - 3آفتاب موجب تبخير آب و نيز تبديل بخار به باران و برف مىگردد .در اين راستا آفتاب موجب
تصفيه آب و تهيه آب شرب مىشود.
 - 4آفتاب ميكروبها را از بين مىبرد .اشعه ماوراء بنفش آفتاب خاصيت گندزدائى دارد.
 - 5ما زينت طبيعى است.
 - 6ماه عالمت طبيعى تاريخ براى انسان در جنگلها و كويرها و نيز درياو خشكى است.
 - 0ماه موجب جذر و مد شده و اين دو براى تهيه آب صنايع ،دريانوردى و...مؤثر است.

اكسيژن جو
فَمَنْ يُرِدِاللّه اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْالمِ وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقا حَرَجا كَأَنَّما يَصَّعَّدُ
فِى السَّماءِ كَذالِكَ يَجْعَلُاللّهالرِّجْسَ عَلَىالَّذينَ ال يُؤْمِنُونَ.
1ـ فرقان.61 ،
2ـ نوح.16 ،
3ـ انعام.125 ،
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3

هركس را خدا بخواهد هدايت كند سينهاش را براى اسالم وسعت مىبخشد و آن كس را كه بخواهد
«به خاطر اعمالش» گمراه سازد سينهاش را آنچنان تنگ مىكند كه گويى مىخواهد در آسمان باال
رود .اين چنين خداوند پليدى را بر افرادى كه ايمان نياورده اند قرار مىدهد.
چه رابطهاى میان صعود به آسمان و تنگى سینه است؟
اين سئوالى است كه مفسران پيشين براى آن پاسخ دقيقى ذكر نكردهاند .ذيل اين آيه در تفاسير مجمع
البيان ،روح البيان ،قرطبى آمده است كه بسيارى گفتهاند :منظور اين است كه همانگونه كه صعود به
آسمان كار مشكل يا غير ممكنى است ،ايمان آوردن براى كافران لجوج و جاهل متعصب نيز چنين
است.
در حالى كه كار مشكل و محال در روى زمين فراوان است و نيازى به چنين تشبيه دورى نيست .به
عالوه اين تفسير نياز به تقدير دارد و آن اينكه ايمان آوردن همانند صعود به آسمان است در حالى
كه قرآن مىگويد سينه او را تنگ مىكند همانند كسى كه به آسمان صعود كند.
گاه گفتهاند منظور اين است كه اين گروه از كفار از ايمان دور مىشوند ،همانند كسى كه از كره زمين
دور مىشود و به آسمان مىرود.

1

عدم تناسب اين تفسير با محتواى آيه نيز چندان پوشيده نيست.
اما با توجه به اكتشافات اخير آيه فوق تفسيرى ديگر دارد كه از هر جهت مناسب است.
توضيح اينكه امروزه ثابت شده كه هواى اطراف كره زمين در نقاط مجاور سطح زمين كامالً فشرده و
براى تنفس انسان مناسب است .زيرا اكسيژن كافى دارد و هر قدر كه از سطح زمين دور شويم ،هوا
رقيقتر مىشود به طورى كه مثالً در ده كيلومترى باالى زمين ،تنفس كردن بدون ماسك اكسيژن
براى انسان بسيار مشكل است و حالت تنگى نفس فوق العادهاى به او دست مىدهد و هر چه باالتر
رود اين تنگى نفس بيشتر مىشود ،و به جايى مىرسد كه بر اثر كمبود اكسيژن بيهوش مىگردد.
بنابراين رابطه نزديكى بين تنگى سينه و صعود به آسمان وجود دارد و اين حقيقتى است كه در
گذشته براى هيچ كس روشن نبود ولى امروزه براى همه ما واضح است و بارها هنگام سوار شدن
هواپيما اين سخن را از مهماندار هواپيما شنيدهايم كه هواى داخل هواپيما با سيستم خاص تنظيم
مىشود و اگر اختالفى در آن رخ بدهد بايد از ماسك اكسيژن استفاده كرد تا هواپيما به سرعت خود
1ـ ر .ك روح البيان ،ج ،3ص.1
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را به طبقات پائين جو كه فشردهتر است برساند .ضمنا رابطه اين معنى با تفسير آيه روشن است و در
واقع از قبيل تشبيه معقول به محسوس است .زيرا جمود فكرى و تعصب و لجاجت و تنگ نظرى
گمراهان لجوج را در پذيرش اسالم ،تشبيه به تنگى نفس حاصل از كمبود اكسيژن براى كسى كه به
آسمان صعود مىكند كرده است.
بديهى است ،تفسير اين آيات و مانند آن در توان مفسرين گذشته نبوده چرا كه از اسرار آن آگاه
نبودند و در پرتو اكتشافات جديد و پيشرفت علوم ،حقيقت محتواى آن براى ما ثابت شده است.

1ـ به مباحث علمى قرآن در جزوه مؤلف تحت عنوان اعجاز علمى قرآن مراجعه شود.
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1

خلقت انسان
اين جستار ،در پى بررسى همه آيات جنين شناختى قرآن و مقايسه آن با دادههاى علم نيست ،بلكه
بر آن است تا نكات مهم و برجستهاى را كه برخى از آنها ،اعجازى علمى براى قرآن معرفى شده
است ،و برخى ديگر بنابر تفسيرى ،مغاير با رهآوردهاى علمى و با نگاهى ديگر كامالً علمى و مطابق
با دانش روز قلمداد شده است ،بررسى شود .البته در اين كاوش از روى اختصار بسيارى از ريزه
كاريها و دقايق مطالب قرآنى را از نظر دور داشته و به بيان مسائل عمده و تا حدودى كلى اكتفا
كردهايم.

تاريخچه
پيش از ارسطو ،رحم زن را چون كشتزارى براى رشد و تكامل منى مرد به حساب مىآوردند ،نظر
ارسطو اين بود كه جنين از خون حيض پديد مىآيد و منى نقشى جز در انعقاد آن ندارد ،همانطور كه
پنير مايه ،موجب انعقاد شير مىشود .ديدگاه ديگرى كه در قرن هفدهم و هيجدهم حاكميت يافت،
نظريه تكامل بود .محققان مىپنداشتند كه يا يك حيوان به شكل مينياتور (خيلى كوچك) در تخمك
وجود دارد كه اسپرماتوزئيد باعث تحريك رشد آن مىشود و يا اينكه زن و مرد در اسپرماتوزئيد
مينياتور مىشود ،و با قرار گرفتن اين مينياتور در داخل اوول ،رشد شروع مىشود .آنها معتقد بودند
ميليونها از اين مينياتورها يكى در داخل ديگرى (مثل جعبههاى چينى) در داخل تخمدان حوا و يا
در بيضه حضرت آدم

وجود داشته و موقعى كه آخرين و كوچكترين مينياتور خارج شود نسل

بشر پايان مىيابد...
پس از اختراع ميكروسكوپ در سال  ،1600به وجود اسپرم در منى انسان پى بردند و در قرن
هجدهم در پى آزمايشهاى بسيار ،روشن شد كه زن و مرد هر دو در پيدايش جنين نقش آفرينند.

گذرى بر جنينشناسى نوين
جنين شناسان مراحل حيات درون رحمى را به سه دوره تقسيم مىكنند :دوره زايگوتيك ،دوره
جنينى و دوره فيتال.
1ـ دوره زايگوتیك:
هفته اول:
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اين مرحله از هنگام گشنگيرى آغاز و تا پايان هفته سوم ادامه مىيابد .عمل گشنگيرى يا لقاح با
تركيب سلول نرينه و مادينه در رحم صورت مىگيرد و به دنبال آن تخم پديد مىآيد .در ميان
دويست تا سيصد ميليون اسپرماتوزئيد پرتاب شده در رحم ،تنها يكى براى انجام گشنگيرى كافى
است و بقيه اسپرماتوزون لقاح كننده را جهت نفوذ بهتر به داخل اووسيت كمك مىكنند.
براى آمادگى عمل گشنگيرى هسته و سيتوپالسم نطفه مذكر و مؤنث تغييراتى مىكنند .اين تغييرات
براى دو منظور است:
1ـ براى كاهش تعداد كروموزم سلولهاى جرم به نصف سلولهاى سوماتيك ،يعنى از  46به 23
كروموزم ،كاهش كروموزم براى بقاى گونه ضرورى است.
2ـ...سلول جرم ماده كه در ابتدا تقريبا  37ميكرون قطر دارد به علت افزايش سيتوپالسم آن بسيار
بزرگ مىشود و قطر آن به  277ميكرون مىرسد .در مقابل سلول جرم نر تمام سيتوپالسمش را از
دست مىدهد و داراى يك دم شده و فوق العاده متحرك مىگردد.

تقسيمات پياپى
نطفه پس از گشنيده شدن به تقسيمات پياپى ميتوزى مىپردازد .با گذشت چهار روز به شكل يك
دانه توت در مىآيد كه آن را «موال» مىگويند .سپس مانند مايعى از حفره رحمى به داخل فضاهاى
بين سلولها حفرهاى به نام بالستوال پديد مىآيد.و مروال به تدريج به صورت دايرهاى ميان تهى به نام
بالستوال در مىآيد ،اين عمل يك هفته تمام به طول مىانجامد ،در اين هنگام ،ياختههاى بالستوال به
دو گروه
سلولى داخلى و توده سلولى خارجى تبديل مىشود.
2ـ دوره جنینى
اين دوره از هفته چهارم آغاز و تا آخر هفته هشتم امتداد مىيابد .در خالل اين مدت تمام
دستگاههاى اصلى بدن ساخته مىشوند .در مرحله اول اين دوره (روز  27تا )37قرينه وار در
دوسوى خط وسط تودههاى متراكمى به نام سومايت تشكيل مىشود و به جنين منظره بندبندى
مىدهد.
در خالل همين هفته ،لوله قلب اوليه ايجاد و در داخل حفره پريكاد آويزان مىشود .با پيدايش عروق
نافى و زردهاى ،دستگاه گردش خون خارج جنين تشكيل و با جوانه زدن مداوم ،وارد بدن جنين
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شده و به دستگاه گردش خون داخل جنينى متصل مىشود .قوسهاى برانشى ،ساختمان واضحى را
در سطح خارجى جنين پديد مىآورند و دهان اوليه ظاهر مىشود .نيز صفحه عصبى ،ناودان عصبى،
لوله عصبى و صفحه شنوايى و سپس حباب شنوائى پديد مىآيند.
ماه دوم:
در آغاز هفته پنجم دستها و پاها به صورت جوانههاى پارو مانندى ظاهر مىشوند .انتهاى تحتانى
جوانهها پهن و از قسمت فوقانى متمايز مىگردد ولى قسمت فوقانى استوانهاى مىشود و با ايجاد
حلقه تنگى بين اين دو قسمت ،مچ پديد مىآيد .با پيدايش چهار ناودان شعاع مانند ،پنج قسمت
ضخيمتر در قسمت انتهايى جوانهها مشخص مىشود كه بعدا تشكيل دهنده انگشتان خواهد بود.
همزمان با تشكيل انگشتان ،حلقه تنگتر ديگرى ناحيه فوقانى جوانهها را به دو قسمت تقسيم مىكند
و بدين ترتيب بازو ،ساعد ،ران و ساق مشخص مىشود.
3ـ دوره فیتال
از ماه سوم تا مرحله تولد را دوران فيتال و جنين را در اين مرحله فتوس مىنامند .در اين مرحله
بدن رشد سريعترى دارد بر خالف سر ،كه رشد كندترى دارد .در آغاز سومين ماه ،سر تقريبا نصف
طول جنين نشسته را تشكيل مىدهد و در آغاز ماه پنجم ،يك سوم طول بدن ايستاده و به هنگام
تولد حدودا يك چهارم آن است .در خالل سومين ماه ،صورت شباهت بيشترى به انسان مىيابد و
در آخرين ماه جنس فتوس قابل تشخيص است و در خالل ماههاى چهارم و پنجم فتوس به سرعت
قد مىكشد .در نيمههاى حيات درون رحمى تقريبا جنين نصف طول بدن در هنگام تولد( 23سانتى
متر ايستاده و  16سانتى متر نشسته) را دارد .ولى وزن آن تا پايان ماه پنجم به  577گرم نرسيده
است .در اين ماه معموالً مادر حركات جنين را حس مىكند .در نيمه دوم زندگى درون رحمى ،وزن
جنين رو به ازدياد نهاده و در دو ماه و نيم آخر به اندازه  57درصد وزن موقع تولد به آن افزوده
مىشود ،پوست جنين ابتدا به واسطه فقدان بافت هم بند و چربى زير جلدى چروك دار مىنمايد،
ولى در دو ماه آخر پوست كشيده شده و حالت عادى به خود مىگيرد .در اواخر اين دوره محيط
جمجمه از ديگر قسمتهاى بدن بزرگتر است و اين يكى از عوامل مهم عبور جنين از مجراى زايمان
(مجراى رحمى ـ مهبلى) است .در هنگام تولد معموالً بيضهها پائين آمده و در كيسه بيضه جايگزين
شدهاند و بند ناف تقريبا در وسط شكم قرار دارد.
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ادوار شكلگيرى جنين در قرآن
برخى از پژوهشگران مانند «البار» مراحل پيدايش و تكامل جنين از ديدگاه قرآن را هفت مرحله
دانستهاند:
1ـ نطفه 2ـ علقه 3ـ مضغه (مخلقه و غير مخلقه) 4ـ عظام 5ـ لحم 6ـ تسويه ،تصوير و تعديل 0ـ
نفخ روح
اكنون با توجه به اهميت و بحث انگيزى افزونتر ،به بررسى سه مرحله نخست از ادوار هفتگانه فوق
و ميزان انطباق و سازگارى آنها با دستاوردهاى علمى مىپردازيم.
1ـ نطفه
نطفه در لغت به معنى آب اندك مىباشد و استعمال آن در «منى» از همين روست .اين واژه همچنين
در سلول نرينه «اسپرم» و مادينه «تخمك»و يا تركيب آن دو (تخم) نيز استعمال مىشود .چنانكه از
آيه شريفه...الم يك نطفة من منى يمنى،1...همين معنا قابل استفاده است.
نطفه امشتاج
امشاج جمع مشيج و مشج به معناى آميخته و مختلط مىباشد.
در رابطه با اينكه مقصود آيه از تركيب نطفه چه مؤلفه هايى است ،احتماالت گوناگونى وجود دارد
كه اهم آنها عبارتند از:
1ـ آميختگى و لقاح نطفه زن و مرد.
اين نگرش ،رايجترين ديدگاه در ميان مفسران پس از نزول وحى تا زمان حاضر بوده است .و كسانى
مانند طبرى ،ابن كثير ،مراغى ،طبزسى و...آن را پذيرفتهاند .برخى
چون مجاهد در تأييد اين معنا آيه شريفه...انا خلقناكم من ذكر و انثى ...را گواه گرفتهاند .در «مسند
احمد بن حنبل» نيز آمده است كه پيامبر در باره چگونگى آفرينش انسان فرمودند :من نطفة الرجل و
من نطفهالمرأة.
2ـ تركيب نطفه از عناصر و اجزاى گوناگون.
موريس بوكاى در اين زمينه مىگويد :مايع منوى از ترشحات مختلفى كه از غدد زير ناشى مىشود
تشكيل شده است:
1ـ قيامت.34 ،
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الف) بيضهها :ترشح غده تناسلى مرد حاوى اسپرماتوزئيدهاست ،سلولهاى دراز واجد تاژك دراز ،و
غوطه ور در مايعى سرم گونهاند.
ب) كيسههاى تخمى :اين اعضا كه مخازن اسپرماتوزئيدند ،نزديك پروستات قرار گرفته و ترشح
خاصى بدون عناصر بارور كننده دارند.
ج) پروستات :مايعى ترشح مىكند كه به منى ،خامهاى و بوى ويژهاش مىدهد .د) غدد ملحق به
مجارى ادرار كه عبارتند از :غدد كوپر يا غدد مرى مترشح ،مايعى سيال و غدد ليتره كه ماده ى
مخاطى ترشح مىكنند .وى سپس مىگويد:
...چگونه مىتوان از توافق متن قرآنى با شناخت علمى كه از اين پديدهها در عصرمان داريم تحت
تأثير قرار نگرفت .به نظر مىرسد ،مقصود از آميختگى نطفه در قرآن مجيد دقيقا روشن نيست ،هر
چند آيه شريفه انا خلقناكم من ذكر و انثى احتمال اول را تقويت مىكند ولى نافى وجه مقابل آن
نيست ،از همين رو برخى از مفسرين ،مانند صاحب الميزان گونه خاصى از آنها را ترجيح ندادهاند.
نيز احتمال آنكه گونه ديگرى از تركيب و آميزش نطفه مراد باشد منتفى نيست .در عين حال ،با
توجه به جمع بودن كلمه امشاج به نظر مىرسد مقصود قرآن ،گونههاى مختلفى از آميختگى است و
بر اين اساس مىتوان هر دو وجه ذكر شده را با اين آيه منطبق دانست.
به هر حال ،آنچه مسلم است دو نكته مىباشد:
1ـ ابداعى بودن اصل اختالط نطفه در قرآن.
بهترين گواه بر اين مطلب تاريخ جنينشناسى است كه نشان مىدهد تا قرون اخير مسأله آميختگى
نطفه به هيچ وجه در ميان دانشمندان مطرح نبوده است.
2ـ انطباق پذيرى آن با آخرين ره آوردهاى علمى در جنينشناسى.
2ـ علقة
دومين مرحله رشد و تكامل جنين از ديدگاه قرآن ،علقة مىباشد .اين واژه پنج مرتبه در آيات :حج
 ،5مؤمنون  ،14غافر  ،60قيامت  34ذكر گرديده است .در يك مورد نيز كلمه «علق» آمده است.
علق
علق به معناى درآويختن ،دل بستن ،چيز چسبان ،خون و جمع علقة به معناى «زالوى خون مكنده
آبزى» و آويزگاه آمده است.
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در برخى از ترجمههاى فارسى قرآن ،معادلهاى يزر را برابر «علق» نهادهاند:
خون بسته ،آويزك كه همان اسپرماتوزئيد است ،خون بسته شده ،لخته خونى ،يك نطفه زالو وش.
موريس بوكاى مىگويد :استقرار تخم در رحم به وسيله رشد ترغابه هايى كه دنباله واقعى تخم اند به
وقوع مىپيوندد كه همانند ريشهها در خاك مىرويند تا آنچه براى رشد تخم الزم است از جداره
عضو برگيرند .اين ترغابهها تخم را به رحم مىآويزند .شناخت آنها از زمانهاى جديد است .وى
سپس با اشاره به آيه :خلق االنسان من علق ،1مىگويد :چيزى كه آويخته مىشود ترجمه كلمه علق
است...و اين كامالً پاسخگوى واقعيتى است كه امروزه به اثبات رسيده است .اين مفهوم در چهار آيه
ديگر كه تطورات متوالى از مرحله قطره منى تا پايان را ذكر مىكند يادآورى شده است .مقصود وى
از چهار آيه عبارت است از :حج  ،5مؤمنون  ،14غافر  ،60قيامت  30و .،34
نيز البار مىگويد:
...اساسا علقة به هر چيزى كه بچسبد و بياويزد اطالق مىگردد...علقة نيز چنين عمل مىكند زيرا به
جدار رحم چسبيده و در آن النه مىگزيند...بر اساس اين معنا كلمه «علقة» معناى وصفى دارد و
بيانگر مرحله النه گزينى نطفه گشنيده شده مىباشد .همانطور كه در اول اين مقاله ذكر شد «البار»
مهمترين و بارزترين ويژگى اين مرحله تا پايان دوره زايگوتيك را پيوند و آويختگى مىداند و كلمه
«علقة» را دقيقترين توصيف آن مىشمارد.
اكنون اين سئوال پديد مىآيد كه چرا مترجمان و مفسران قرآن بويژه قدماى آنها علقة را به خون
بسته تفسير كردهاند ،در حالى كه اين مطلب از نظر علمى مردود است؟ البار چنين پاسخ مىدهد:
علقة از هر سو با خون لخته گون احاطه شده است...
آنگاه اگر بدانيم كه حجم علقة در حال آويختن از  14ميليمتر تجاوز نمىكند به زودى در مىيابيم كه
چرا مفسران پيشين تأكيد مىورزيدند كه علقه خون بسته است...آرى ،علقه با چشم غير مسلح ديدنى
نبوده ،اما از هر سو با خون لخته گون
گرداگردش را فراگرفته است .بنابراين تفسير علقه به خون بسته ناشى از مشاهده با چشم غير مسلح
است...
3ـ مضغه
1ـ علق.2 ،
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مضغه مشتق از مضغ (جويدن) و به معناى پاره گوشت ،مقدارى از گوشت به قدر يك بار جويدن و
لقمه جويده از گوشت و غير آن است .در ترجمه هايفارسى قرآن مضغه چنين ترجمه شده است:
چيزى شبيه گوشت جويده شده ،مضغه ،گوشت جويده شده ،پاره گوشت ،به صورت يك قطعه
گوشت جويده شده ،پاره گوشتى.
در تفاسير نيز آمده است :ثم من مضغة و آن پاره گوشت كوچكى است بقدرى كه جويده شود و
تحول يافته علقه مىباشد ،فخلقناالعلقة مضغة يسعنى آن را به پاره گوشتى تبديل كرديم .برخى نيز
مضغه را به خون غليظ تفسير نمودهاند :و از علقه به مضغه ،و آن پارهاى از خون غليظ است كه نام و
شكل ويژهاى ندارد ،...و از علقه به مضغه ،آنگاه كه آن نطفه آويزنده بزرگ شود و به لختهاى از خون
غليظ مختلط تبديل گردد .به نظر مىرسد تفسير مضغه به خون غليظ نه از نظر لغوى درست است و
نه از ديدگاه علمى .ليكن آنچه در ترجمه بهبودى و مكارم آمده است با ره آوردهاى علمى و يافتى
مشاهدات ابتدايى بدون استفاده از ابزارهاى علمى مطابقت دارد .در بررسىهاى علمى معموالً اين
مرحله را با تحوالتى كه از هفته چهارم آغاز دوره جنينى و پيدايش سومايتها ،تطبيق نمودهاند.
البار مىگويد :ظهور سومايتها با پيدايش قوسهاى حلقى () كه در نتيجه شكافهاى ايجاد شده در طبقه
خارجى (اكتودرم) و رشد طبقه ميانى (مزودرم) پديد آمده است همراه است .در نتيجه اين دگرگونيها
پنج جفت از قوسهاى فارينژيل در ناحيه فوقانى جنين (درست زير گرده سر) پديد مىآيد.
بنابراين ،مضغه يا پاره گوشتى كه دندآنهاجويده و بيرون انداخته دقيقترين وصف اين مرحله است،
زيرا قوسهاى حلقى و سومايتها به جنين دقيقا شكل مضغه را مىبخشد.
به نظر مىرسد در اين مرحله قرآن به نكته علمى ويژهاى اشاره ندارد و به بيان شكل ظاهرى جنين
كه به صورت «لقمه جويده» مىباشد بسنده كرده است .البته اگر مضغه به معناى «گوشت جويده
شده» باشد خالى از شكل ()4
بيان جنس جنين يعنى اشتمال بر موادى گوشت مانند نيست ،در عين حال بايد توجه داشت كه
مقصود از گوشت در اينجا غير از اجرام عضالنى است كه پوشش استخوآنهارا تشكيل مىدهد و
قرآن از آن به لحم تعبير نموده است.
با توجه به آنچه گذشت مىتوان از نكات جنين شناختى قرآن تا مرحله مضغه چنين نتيجه گرفت:
1ـ قرآن براى اولين بار پرده از آميختگى نطفه انسان برمى افكند و اين مطلب هر چند از نظر رويان
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شناسان تا قرن نوزدهم ميالدى پوشيده مانده بود ،ولى براى مفسران قرآن بخشى از اين حقيقت يعنى
تركيب نطفه از منى مرد و آب رحم آن روشن و آشكار بوده و در تفاسير خود از آن سخن گفتهاند.
2ـ قرآن مجيد براى اولين بار از آيزندگى و (النه گزينى) تخم سخن به ميان آورده ولى اين حقيقت
بر مفسران و مترجمان قرآن مخفى مانده ،تا آنكه در پى دستيابى به ميكروسكوپ و انقالب در دانش
رويانشناسى ،معناى درستى از مطالب قرآن به دست آمد.
3ـ در رابطه با مرحله سوم از بيان قرآن مجيد نكته علمى خاصى استفاده نمىشود ،كما اينكه هيچ
تعارضى نيز با رهيافتهاى علمى نوين ندارد ،و گفته قرآن با شكل ظاهرى جنين انطباق كامل دارد.
نشئه ديگر
برخى احتمال دادهاند كه «انشاناه خلقا آخر» دنبالهى همان عظم و لحم است ولى برخى ديگر تأكيد
دارند كه منظور دميدن روح است و نه تنها اين موضوع بلكه اتحاد روح و بدن و اينكه روح
جسمانيه الحدوث است ،نيز استفاده مىشود.

بررسى قرآنى
لَقَدْ خَلَقْنَااالنْسانَ مِنْ سُاللةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِى قَرارٍ مَكِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَاالْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَاالْمُضْغَةَ عِظاما فَكَسَوْنَاالْعِظامَ لَحْما ثُمَّ اَنْشَأهُ خَلْقا آخَرَ فَتَبارَكَ اللّه اَحْسَنُ الْخالِقِینَ ثُمَّ
اِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَیِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِیامَةِ تُبْعَثُونَ.

1

آيات فوق از سوره مؤمنون در زمينه كيفيت خلقت انسان است .خداوند به زيبايى و با بالغت تمام
در جمالتى كوتاه مراحل خلقت انسان را بيان مىكند و در آخر به خويش آفرين مىگويد :فتبارك
اللّه احسن الخالقین.
بحث در مورد جامعيت قرآن در اين زمينه مستلزم مشاهده و بررسى آيات قرآن در اين موضوع
مىباشد .لذا سعى شدهاست تمام آياتى را كه در زمينه خلقت انسان وجود دارند استخراج نموده و
مرحله به مرحله اشاره و بيان كنيم.

1ـ مؤمنون 13 ،تا .10
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نگاهى به آيات آفرينش انسان
1ـ انسان از نيستى آفريده شده است.

1

آياتى در قرآن وجود دارد كه مىفرمايد :خدا انسان را آفريد در حالى كه قبالً چيزى نبوده است.
و قد خلقتك من قبل و لم تك شیئا .مريم.5 ،
اوال يذكر االنسان انا خلقناه من قبل و لم يك شیئا .مريم.60 ،
هل اتى على االنسان حین من الدهر لم يكن شیئا مذكورا .انسان.1 ،

ـ زمين منشأ انسان است.
هو انشأكم من االرض .هود.61 ،
هو اعلم بكم اذا نشأكم من االرض .نجم.32 ،
منها خلقناكم و فیها نعیدكم .طه.55 ،
واللّه انبتكم من االرض نباتا .نوح.10 ،

ـ انسان از خاك آفريده شده است.
اكفرت بالذى خلقك من تراب .كهف.30 ،
فانّا خلقناكم من تراب .حج.5 ،
و من آياته ان خلقكم من تراب .روم.27 ،
واللّه خلقكم من تراب .فاطر.11 ،
هوالذى خلقكم من تراب .غافر.60 ،
ان مثل عیسى عنداللّه كمثل آدم خلقه من تراب .آل عمران.55 ،

ـ منشأ پيدايش انسان صلصال است.
و لقد خلقنا االنسان من صلصالٍ من حماءٍ مسنون .حجر.26 ،
و اذ قال ربّك للمالئكة انى خالقً بشرا من صلصالٍ من حماءٍ مسنون .حجر.24 ،
قال لم اكن ال سجد لبشرٍ خلقته من صلصالٍ من حماءٍ مسنون .حجر.33 ،
خلق االنسان من صلصالٍ كالفخارٍ .رحمن.14 ،
1ـ البته نه به اين معنى كه نيستى مادهاى است كه انسان از آن آفريده شده است ،بلكه بدين معنى كه او نبوده و خدا او
را بوجود آورده است.

117

منظور از صلصال گل خشك است.
حماء را برخى اليهاى مىدانند كه پس از ته نشين شدن سيل ،روى زمين مىماند،برخى گفتهاند لجن
يا گل سياه و كبود است.
در باره مسنون برخى گفتهاند كه منظور گل بدبوست (سنّ الماء=تغيّر رائحته)
پس به معنى لجن بدبو مىشود .بعضى با گواه آوردن مواردى از استعماالت مشابه در عربى ،آن را
به معناى قالب ريزى شده دانستهاند و برخى نيز گفتهاند «سنّ» يعنى پرداخت و صيقل كرد.
شايد اين وجه صحيح و نزديكتر باشد كه بگوييم :گِل را وقتى كامالً مالش دهيم چنانكه چسبناك
شود و صيقل يابد و سرشته گردد و زبرى آن از ميان برود ،به آن مسنون مىگويند .با سفال هم
تناسب دارد زيرا گلى كه با آن سفال مىسازند از همين نوع است.
پس ،از مجموع اين آيات چنين برمى آيد كه گلى سرشته و خشك ،ماده نخستين آفرينش انسان
بوده است.
5ـ طين :دستهاى از آيات ،ماده نخستين را گل مىگويد:
هو الذى خلقكم من طین انعام.2 ،
و بدأ خلق االنسان من طین سجده.0 ،
انا خلقناهم من طین الزب صافات.11 ،
خلقتنى من نار و خلقته من طیناعراف.12 ،
قال ءاسجد لمن خلقت طینااسراء.61 ،

ـ آب:
و هوالذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا فرقان.54 ،

در مورد آب دو تعبير وجود دارد:
1ـ آب :به اصطالح عرفى :در اين صورت جزء آياتى است كه موجودات زنده را از آب مىداند:
واللّه خلق كل دابّةٍ من ماءٍ نور.45 ،
و جعلنا من الماء كل شىءٍ حىّ انبياء.37 ،

ـ نطفه :احتماالً همين معنا منظور است و گواه ،آياتى است كه از نطفه به «ماء مهين» يا «ماء دافق»
تعبير كرده است:

118

الم نخلقكم من ماءٍ مهین مرسالت.47 ،
ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهین سجده.4 ،
فلینظر االنسان ممّ خلق ،خلق من ماء دافق طالق 5 ،و .6

ـ نطفه :دسته ديگر از آيات منشأ آفرينش آدمى را تنها نطفه مىداند.
خلق االنسان من نطفةٍ نحل.4 ،
اولم يراالنسان انّا خلقناه من نطفةٍ س.00 ،
انّا خلقنا االنسان من نطفةٍ امشاجٍ .دهر.2 ،
من نطفةٍ خلقه فقدّر .عبس.15 ،
الم يك نطفةٍ من منىٍّ يمنى .قيامت.30 ،
من نطفةٍ اذا تمنى .نجم.46 ،
افرايتم ماتمنون .واقعه.54 ،

ـ برخى آيات تراب و نطفه را با هم آورده است:
انّا خلقناكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ .حج.5 ،
واللّه خلقكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ .فاطر.11 ،
هوالذى خلقكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ .غافر.60 ،
اكفرت بالذى خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ .كهف.20 ،

در مورد اين آيات دو وجه وجود دارد:
1ـ مراحل آفرينش هر فرد ،جدا مورد نظر است ،يعنى خاك است كه به مواد غذايىو مواد غذايى به
نطفه تبديل مىشود .پس خاك مبدء انسان است .خاك مبدء دور ونطفه مبدء نزديك.
2ـ چون حضرت آدم عليهالسالم از خاك است و هر انسانى در آفرينش منتهى به آدم مىشود پس
مبدء آفرينش آدم ،مبدء آفرينش ديگران هم خواهد بود.
شايد در بعضى از آيات وجه اول و در برخى ديگر وجه دوم ،نزديكتر و بهتر باشد.
مرحله اول :خاك
ـ در برخى از آيات قرآن كه خلقت از خاك را مطرح مىكند مقصود خلقت حضرت آدم عليهالسالم
است .مانند آيه  55آل عمران و آيه  6سجده .و در بعضى ديگر به خلقت همه انسانها از خاك اشاره
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شده است مانند آيه  5حج ،آيه  60غافر و آيه  12مؤمنون.
ـ در آيات خلقت انسان از خاك :گاهى از عنوان تراب ياد شده است (غافر 60،و حج)5،و گاهى با
عنوان طين ياد شده است (مؤمنون .)12،در كتب لغت مثل مفردات راغب آمده است كه تراب به
خاك و خود زمين گفته مىشود .ولى طين به خاكى كه با آب مخلوط شده است مىگويند.
از جمله عناصر الزم براى بدن كه در زمين نيز يافت مىشوند عبارتند از :كلسيم ،سديم ،پتاسيم،
آهن ،مس ،گوگرد ،كاميول ،كبالت ،منيزيم ،منگنز ،روى ،آلومينيم ،روبيديم و...پس تمام عناصر
موجود در انسان ،عناصرى هستند كه در طبيعت يافت مىشوند .چنين مطلبى چهارده قرن پيش بيان
شده است و دقيقا مطابق كشفيات جديد علمى در زمينه جنين انسانى است.

1

مرحله دوم :آفرينش انسان از آب
قرآن كريم در آيات متعددى به خلقت همه موجودات زنده از آب و يا خلقت انسان از آب اشاره
مىكند.
گاهى مطلق آب مد نظر آمده است و گاهى اشاره به آب با صفتى خاص شده است .از جمله:
و جعلنا من الماء كل شىء حىّ .انبياء.37 ،
واللّه خلق كل دابة من ماء نور.45 ،
هوالذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا .فرقان.54 ،
من ساللة من ماء مهین .سجده.4 ،
من ماء مهین .مرسالت.27 ،
من ماء دافق .طارق.6 ،

معنى لغوى آب
اصل آن عبرى «مَى،ميم» و سريانى «ميا» است و در لغت عربى تغيير شكل داده و «ماء» شد .اين
لغت در اصل به معنى «هر مايع غير جامدى» است چه آب مطلق باشد يا مضاف ولى به صورت
مطلق (ماء) اگر استعمال شود منظور آب خالص است.
منظور از خلقت انسان از آب چیست؟
در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد :الف) مقصود از خلقت انسان از آب اين است كه مقدار زيادى
1ـ مطالب شگفتانگيز قرآن ،ص 46تا44؛ نقل از اعجاز علمى قرآن ،ج ،2ص.435
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آب در بدن انسان وجود دارد .يعنى آب بيشترين ماده تشكيل دهنده بدن انسان است.
برخى از صاحب نظران ،به اين ديدگاه تصريح كردهاند:
در تفسير آيه وَ جَعَلْنَا مِنَالْمَاءِ كُلُّ شَىْءٍ حَىّ حداقل اين احتمال مطرح شده است :كه حيات همه
موجودات زنده اعم از گياه و حيوان به آب بستگى دارد .طبق تحقيقات دانشمندان ،قسمت عمده بدن
انسان و بسيارى از حيوانات را آب تشكيل مىدهد
(حدود  07درصد).

1

در تفسير آيه وَ هُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَالْمَاءِ بَشَرا 2همين احتمال داده شده است.
دكتر موريس بركاى نكتهاى ظريف از آيه ثُمَّ جَعَلَنَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ 3.استفاده مىكند و
مىنويسد :اگر قرآن از مايعى بارور كننده متشكل از عناصر گوناگون صحبت مىدارد ما را از اين امر
مطلع سازد كه نسل انسان از چيزى كه از اين مايع استخراج مىشود فراهم مىگردد اين است معناى
آيه  4سجده.
كلمه عربى كه در اينجا «كنتيسانس» (سالله) ترجمه شده شىء استخراج شده از شىء ديگر ،بهترين
بخش يك چيز را تعيين مىكند كه آن را بدين طريق يا طريق ديگر ترجمه كنند ،موضوعى جزئى از
يك كل است.

4

سپس در صفحه بعد مىگويد :در نتيجه چطور مىشود از توافق متن قرآنى با شناخت علمىاى كه از
اين پديده در عصرها داريم تحت تأثير قرار نگرفت.
ماء دافق چیست؟
در اين مورد دو ديدگاه دارند سه احتمال وجود دارد:
1ـ اينكه مراد از «ماء دافق» همان منى مرد است كه به صورت جهنده از او خارج مىشود( .و دافق
به معنى مدفوق يا ذو دفق آمده است).
2ـ مراد از «ماء دافق» همان آب مشترك زن و مرد است كه در رحم مخلوط مىشود و يك آب
1ـ تفسير نمونه ،ج ،13ص.356
2ـ فرقان.54 ،
3ـ سجده.4 ،
4ـ مقايسه ميان تورات ،انجيل ،قرآن و علم ،ص.202
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مىشود .اين مطلب از كالم برخى مفسرين به دست مىآيد.

1

ـ مراد از ماء دافق چيزى باشد كه از زنان خارج مىشود (اوول) تا از تركيب آن با اسپرمها نطفه
اوليه كودك تشكيل شود.
در منى صدها ميليون «اسپرماتوزئيد» وجود دارد كه معموالً يكى از آنها خود را به «اوول» زن
مىرساند و با آن تركيب مىشود و تشكيل تخمك مىدهد و سپس به كندى حركت مىكند تا در
رحم زن مستقر مىشود و كم كم رشد كرده و نوزاد به دنيا مىآيد.
با توجه به مسائل علمى فوق مىتوان احتمال نخست را پذيرفت كه مراد از «ماء دافق» همان منى
مرد است كه با جهش بيرون مىآيد .و با ظهور آيه نيز سازگار است .و اين بدان جهت است كه
چيزى كه از زنان خارج مىشود «اوول» جهشى ندارد .و در هنگام حركت به طرف رحم هم به
كندى حركت مىكند.
زنان هر ماه يك تخمك توليد مىكنند .دانه تخمك در يك فضاى سفت و محكم است .تخمك با
فشار تخمدان بيرون مىجهد و در اثر اين فشار ديواره تخمدان پاره مىشود و تخمك با جهش
مىپرد به سمت بيرون .و با جهش به داخل لوله فالوپ مىپرد.
مرحله سوم :آفرينش انسان از منى
اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ .واقعه 54 ،و .55
وَ اَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَاالُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى نجم 45 ،و .46
اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنَى .قيامت.30 ،

راغب اصفهانى منى را به معناى تقدير (اندازه زدن) مىداند و آيات فوق را به معناى تقدير كردن الهى
مىداند.
صاحب مقاييس الغه نيز اصل كلمه را از تقدير مىداند و معتقد است منى انسان را منى گويند چون
خلقت انسان از آن مقدر مىشود .اما صاحب التحقيق مىگويد :اصل واژه منى به معنى آرزو و
درخواست به دست آوردن چيزى همراه با تقدير است .و به منى انسان نيز منى گويند چون ظهور
شهوت انسان (خواستن و آرزوى چيزى) است.
از نظر اصطالحى به مايعى كه از مردان در هنگام نزديكى (يا انزال) خارج مىشود منى گويند كه
1ـ الميزان ،ج ،27ص305؛ نقل از اعجاز علمى قرآن ،ج ،2ص.444
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معموالً حاوى  277الى  377ميليون اسپرماتوزئيد است.

1

مرحله چهارم :خلقت انسان از نطفه امشاج
قرآن كريم به چند صورت آفرينش انسان را از نطفه معرفى نموده است:
خَلَقَ االِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ.

2

...فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ...

3

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَكِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةً...
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.

5

اِنَّا خَلَقْنَا االِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ...
اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنَى.
مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى.

4

6

0

4

نطفه در لغت به معناى سيالن ضعيف چيزى است .به معناى آب صاف كم يا زياد نيز آمده است .و
نطفه شامل چيزى كه از مرد و زن براى آميزش خارج مىشود مىگردد.
نطفه در اصطالح عبارت است از چيزى كه از مردان يا زنان براى لقاح و تشكيل جنين خارج
مىشود در مورد مردان (منى) و در مورد زنان به آن تخمك (اوول) مىگويند.
آيت اللّه معرفت در التمهيد مىگويد :نطفه بر سه چيز اطالق مىشود:
1ـ نطفه مرد كه همان اسپرمها هستند.
2ـ نطفه زن كه همان اوول است.
3ـ نطفه امشاج (مخلوط) كه از آب مرد و زن تشكيل مىشود.

1

1ـ پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ج ،2ص.454
2ـ نحل4 ،؛ يس.00 ،
3ـ حج5 ،؛ مضمون همين آيه در سورههاى غافر ،60،كهف 30 ،و فاطر 11 ،آمده است.
4ـ مؤمنون 13 ،و .14
5ـ عبس.15 ،
6ـ انسان.2 ،
0ـ قيامت.30 ،
4ـ نجم.46 ،
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نطفه امشاج چیست؟
طبرسى در مجمع البيان در ذيل آيه دوم سوره انسان (من نطفة امشاج) چند نظر را مطرح كرده است:
الف) منظور آب زن و مرد است كه با هم مخلوط مىشود .اين سخن از ابن عباس ،عكرمه و مجاهد
نقل شده و طبرسى هم اين قول را مىپذيرد.
ب) نطفهاى كه مخلوط از حاالت علقه ،مضغه و...است تا انسان تشكيل گردد.
ج) نطفهاى كه مخلوط از رنگهاى نطفه زن و مرد است.
د) نطفهاى كه مخلوط با خون حيض است و لذا بعد از حاملگى خون حيض قطع مىشود.
ه) نطفهاى كه مخلوط از رگهايى است.
و) نطفهاى كه مخلوط از طبايع مختلفى است كه در انسان وجود دارد مثل حرارت و برودت و...

2

نكتهاى كه بايد در اينجا متذكر شد اين است ،معنى واژه «امشاج» در آيه دوم سوره انسان آمده است
و معموالً از آن غفلت شده است ،اينكه واژه امشاج جمع مشيج يا مشج است و بيشتر محققين آن را
مفرد پنداشتهاند .امشاج به معنى آميختهها است و صفت نطفه كه مراد از نطفه مجموع آميختهها با
اجزاء مختلف است و يا آميزهاى از اسپرماتوزئيد و اوول.
مرحله پنجم :آفرينش انسان از علق
قرآن كريم در پنج آيه واژه علق را به صورتهاى مختلف (در قرآن) آورده است و يكى از سورههاى
قرآن به همين نام است.
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذى خَلَقَ ،خَلَقَ االِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .علق1 ،و.2
فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ...حج.5 ،
ثُمَّ خَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَاالْعَلَقَةَ مُضْغَةً ...مؤمنون.14 ،
هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ...غافر.60 ،

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى.

3

علق در لغت ،بر وزن فرس ،جمع علقه است كه در معانى متعددى چون خون بسته ،زالو و...بكار
1ـ التمهيد ،ج ،6ص.41
2ـ مجمع البيان ،ج ،5ص 476و 470؛ نقل از اعجاز قرآن ،ج ،2ص.402
3ـ قيامت 30 ،و .34
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برده شده است .ولى اصل همه معانى آن به يك معنا بر مىگردد يعنى چيزى كه به چيزى باالتر
آويزان شود .از آنجا كه زالو و خون بسته به چيز ديگر مىچسبند و بدان آويزان مىشوند علق ناميده
شده است 1.معلّق هم از اين گرفته شده و لذا گاهى كلمه «علقه» در فارسى به «آويزك» ترجمه
مىشود .پس در مورد كلمه علق در آيه  2سوره علق چهار احتمال داده شده است:
1ـ خون بسته :منظور همان خون بستهاى است كه از تركيب اسپرم مرد با اوول زن حاصل مىشود و
سپس داخل رحم زن شده و بدان آويزان مىشود.
ويژگيهاى علق:
2ـ اسپرماتوزئید :منظور از علق همان نطفه مرد است.
شباهت اسپرم مردان با زالو:
1ـ زالو و اسپرم سرى بزرگ و تنهاى نسبتا دراز دارند.
2ـ حركت هر دو در مايع به صورت مارپيچ است.
3ـ هر دو تاج نسبتا بلند در سر دارند.
4ـ محل هر دو در مايع (آب يا منى) است.
5ـ تغذيه زالو از خون است و اسپرم هم پس از تركيب با اوول به دهانه جفت (رحم مادر) مىچسبد
و از خون رحم تغذيه مىكند.
3ـ صاحب عالقه :علق به معنى صاحب عالقه مىباشد كه اشارهاى است به روح اجتماعى انسان و
علقه آنها به يكديگر كه در حقيقت پايه اصلى تكامل بشر و
پيشرفت تمدنها را تشكيل مىدهد.
4ـ گِل :مقصود از علق گل آدم عليهالسالم بود كه حالت چسبندگى داشته است.
پرورش انسان در سه فضاى تاريك
يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ اُمُّهاتِكُمْ خَلْقا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُماتٍ ثَالثٍ ...زمر.6 ،

شما را در شكمهاى مادانتان آفرينشى پس از آفرينش ديگر در تاريكىهاى سه گانه خلق كرد.
مفسران در اين زمينه چند احتمال دادهاند:
الف) مقصود از ظلمتهاى سه گانه ،ظلمت شكم مادر و ظلمت رحم و ظلمت مشيمه (كيسه
1ـ مفردات راغب.

125

مخصوص جنين)مىباشد.
مجمع البيان اين مطلب را از امام باقر عليهالسالم و ابن عباس و...نقل كرده و پذيرفته است.
اين احتمال در برخى كتابهاى لغت قديمى مثل مفردات راغب آمده است و مورد پذيرش صاحبان
تفسير الميزان و نمونه و برخى مترجمان قرآن قرار گرفته است.

1

ب) مقصود از ظلمتهاى سه گانه ،گوشت و پوست خون مىباشد .در دعاى عرفه امام حسين
عليهالسالم آمده است:
وابتدعت خلقى من منى يمنى ،ثم اسكنتنى فى ظلمات ثالث :بین لحم و جلد و دم ،لم تشهر بخلقى...
آغاز آفرينش مرا از قطرات ناچيز منى قرار دادى ،سپس مرا در ظلمتهاى سه گانه ،در ميان گوشت،
پوست و خون ساكن نمودى ،آفرينش مرا آشكار ساختى...
ج) منظور از ظلمات ثالث ،همان سه پردهاى است كه جنين داخل آنهاست كه عبارتند از:
1ـ پرده آمينيوس
2ـ پرده كورين
3ـ كيسه (پرده) زرد
ـ اين پردهها مانع ورود هوا ،نور ،آب ،باد و ضربه به جنين مىشوند .ـ در فضاى بين آمينوس و
جنين مايعى است كه هر گاه ضربهاى به شكم وارد مىشود اين ضربه به مايع منتقل مىشود و در آن
خنثى مىگردد.

2

مرحله ششم :مضغه
...فَخَلَقْنَاالْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَاالْمُضْغَةَ عِظَاما ...مؤمنون.14 ،
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ ...حج.5 ،

مضغه به معناى غذاى جويده شده و گوشت جويده آمده است .پس مضغه عبارت است از قطعهاى از
گوشت كه شبيه گوشت جويده شده است.

3

جنين از هفته سوم باردارى دوره مضغه را مىگذراند كه تا ماه سوم باردارى ادامه دارد.
1ـ نقل از اعجاز علمى قرآن ،ج ،2ص 444و .445
2ـ گذشته و آينده جهان ،ص.66
3ـ مفردات راغب.
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مرحله هفتم :تصوير و تسويه انسان
ـ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ ثُمَّ سَوَّيهُ وَ نُفِخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ ...سجده 4 ،و .5
ـ...اَكْفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّيكَ رَجُالً .كهف.30 ،
ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَیْنِ ـ الذَّكَرَ وَاالُنْثى .قيامت.34 ،
ـ اَلَّذِى خَلَقَ فَسَوّى .اعلى.2 ،
ـ اَلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوّيكَ فَعَدَلَكَ فِى اَىِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ .انفطار 0 ،و .4
ـ هُوَاللّه الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ االَسْمَاءُ الْحُسْنى ...حشر.24 ،
هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى االَرْحَامِ كَیْفَ يَشَاءُ ...آل عمران.6 ،

اين مراحل ،چهار مرحله عظيم خلقت هستند:
خلقك:اصل آفرينش
فسواك:مرحله تسويه و تنظيم هر عضوى از اعضاء
فعدلك:تعديل ميان قوا و اعضاء پيكر و هماهنگى و رابطه آنها با يكديگر
فِى اَىِّ صُورَةٍ مَاشَاءَ رَكَّبَكَ:تركيب و صورت بندى انسان در مقايسه با موجودات ديگر
مرحله هشتم :شكلگیرى استخوآنها
فَخَلَقْنَاالْمُضْغَةَ عِظَاما مؤمنون.14 ،

در خالل هفته ششم ،مضغه تبديل به مرحله استخوانى مىشود (و به همين خاطر حرف عطف «ف»
آمده است).
در گذشته فكر مىكردند كه استخوانهاهمراه با گوشت از ابتدا رشد مىكند اما تحقيقات و مشاهدات
جنين شناسان نشان مىدهد ،همان طور كه قرآن بيان كرده ،جنين بعد از مرحله مضغه تمام
سلولهايش به سلولهاى استخوانى تبديل مىشود.
مرحله نهم :پوشاندن گوشت بر استخوآنها
...فَكَسَوْنَاالْعِظَامَ لَحْما ...مؤمنون.14 ،

در هفته هفتم ،قسمتى از بافتهاى غضروفى به بافتهاى استخوانى تبديل مىشود تا ستون فقرات و
استخوان را تشكيل دهد .و در هفته هشتم بقيه ()به عضالت تبديل مىشود كه ستون فقرات را
بپوشاند.
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مرحله دهم :آفرينش جنس جنین
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَاالُنْثى .قيامت.35 ،
وَ اَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَاالُنْثى مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى .نجم 45 ،و .46

لِلهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَاالَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُلِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَوْ يُزَوِّجَهُمْ
ذُكْرَانا وَ اِنَاثا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِیما اِنَّهُ عَلِیمٌ قَديرٌ .شورى 45 ،و .57

علم به جنس جنین قبل از تولد
برخى از صاحب نظران معتقدند كه علم به جنس جنين قبل از تولد ،مخصوص خداوند است و در
اين مورد ،به آيات قرآن استدالل مىكنند .اما در عصر حاضر بشر توانسته است به وسيله سونوگرافى
و تجهيزات علمى ديگر اطالعاتى راجع به جنين (در جنس) قبل از تولد پيدا كند .آيا اين مطالب با
آيات قرآن منافات دارد؟!
اللّه يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغیض االرحام و ما تزداد كل شىء عنده بمقدار رعد.4 ،
...يعلم ما فى االرحام ...لقمان.34 ،
ما تحمل من انثى و ال تضع اال بعلمه فاطر.11 ،

طبعا مراد علم به جنسيت نيست چه اينكه اين امر اكنون با تجهيزات پزشكى امكانپذير بوده و در
گذشته نيز توسط افراد خبره ممكن بود .بلكه مراد انحصار علم به خصوصيات خَلقى و خُلقى جنين
در تمام زندگى آينده به خداست.
مرحله يازدهم :آفرينش روح
ثُمَّ سَويهُ وَ نُفِخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ ...سجده.5 ،
...فَكَسَوْنَاالْعِظَامَ لَحْما ثُمَّ اَنْشَانَاهُ خَلْقا آخَرَ ...مؤمنون.14 ،

مباحث زيادى را در مورد نفخ روح (دميدن روح در جنين) مطرح شده كه به حديثى اشاره مىكنيم:
قال الصادق عليهالسالم :اذا بلغ الولد اربعة اشهر فقد صار فيه الحيواة
دكتر پاك نژاد با ذكر آيه  14مؤمنون و حديث فوق مىنويسد:
در چهار ماهگى آثار حيات شروع مىشود .دانش بيولوژى هنوز پاسخگوى اين قسمت نبوده يعنى
حد فاصل مرحله حيات با مرحله قبل از آن را نمىتواند مشخص كند .نطفهها موجود زنده و داراى
حيات هستند .شايد مقصود امام عليهالسالم از شروع حيات در اينجا به معنى شروع هماهنگى و

128

همكارى بين اعضا است كه در چهارماهگى مىباشد.
پیدايش گوش و چشم
قرآن كريم به دنبال شمارش مراحل خلقت انسان از پيدايش گوش و چشم و فؤاد سخن مىگويد:
الف) گاهى اين مرحله را بعد از طى مراحل اوليه نطفه ذكر مىكند:
اِنَّا خَلَقْنَا االِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمیعا بَصیرا .انسان.2 ،

ب) گاهى اين مرحله را پس از دميدن روح ذكر مىكند:
ثُمَّ سَويهُ وَ نُفِخَ فِیهِ مِن رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاالَبْصَارَ وَاالَفْئِدَةَ قَلیالً مَا تَشْكُرُونَ .سجده.5 ،

ج) گاهى نيز اين مرحله را پس از تولد ذكر مىكند:
وَاللّه اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَیْئا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاالَبْصَارَ وَاالَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ .نحل.04 ،

ظاهر سوره ملك نيز اين است كه اين مرحله پس از خلقت اوليه انسان بوده است:
قُلْ هُوَالَّذِى اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُالسَّمْعَ وَاالبْصَارَ وَاالَفْئِدَةَ قَلِیالً مَا تَشْكُرُونَ .ملك.23 ،

مرحله دوازدهم :تولد طفل
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْالً ...غافر.60 ،
وَ نُقِرُّ فِى االَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً ...حج.5 ،
وَاللّه اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئا ...نحل.04 ،

مرحله سیزدهم :بلوغ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ ...غافر.60 ،
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ ...حج.5 ،

«بلوغ اشد» به معنى رسيدن به حد رشد و بلوغ و كمال جسم و عقل است .و اين غير از بلوغ
جنسى و آغاز تكاليف شرعيه است.
مرحله چهاردهم :كهنسالى (پیرى)
ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخا غافر.60 ،
ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْال يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئا .حج،
.5
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اَللّه الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفا وَ شَیْبَةً ...روم.54 ،
وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَال يَعْقِلُونَ .يس.64 ،
فَكَیْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْما يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَیبا .مزمل.10 ،

مرحله پانزدهم :مرگ
ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوااَجَالً مُسَمىً وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .مؤمن.60 ،
ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى ...حج.5 ،

قرآن كريم مرگ را براى همه انسانها سرنوشتى حتمى مىداند:
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةِ الْمَوْتِ ...آل عمران145 ،؛ انبياء25 ،؛ عنكبوت.50 ،
اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ ...نساء.04 ،

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:
1ـ ايمان
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
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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 السَّكِینَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ
لِیَزْدادُوا اِيمانا 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.
2ـ ياد خدا
3ـ توكل
4ـ دوستى با خدا
5ـ توبه
6ـ قرائت
0ـ اميد
...ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِاللّه اِنَّ اللّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُالرَّحِیمُ .زمر....53 ،فَتَحَسَّسُوا مِنْ
يُوسُفَ وَ اَخِیهِ وَ ال تَأيْئَسُواْ مِنْ رَّوْحِ اللّه ...يوسف.40 ،

ـ دلدارى و دلسوزى ،فرشتگانى كه مأمور عذاب قوم لوط بودند ،آن حضرت راچنين مورد دلدارى
قرار دادند.
وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنا لُوطا سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَ قَالُوا لَا تَخَفْ وَ ال تَحزَنْ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَ اَهْلَكَ
اِالَّامْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرينَ .عنكبوت.33 ،

ـ صبر
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ االاَمْوالِ وَ الْاَنْفُسِ وَالَّثمَراتِ وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ .بقره،
....155اسْتَعِينُواْبِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ اِنَّ اللّه مَعَ الصَّابِرِينَ .بقره.153 ،

ـ دعا
11ـ نماز
12ـ پرهيز از گناه ،گناه موجب تشتت روح و روان مىگردد.
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قُلْ لِّلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّه خَبِیرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .نور،
.37

ـ احسان
بلى من اسلم وجهه و هو محسن
14ـ تعاون
15ـ اميد به بهشت،
يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .فجر.20 ،
اِالَّ مَنْ أَتَىاللّه بِقَلْبٍ سَلِیمٍ .شعراء.45 ،

ـ توسل
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 نزديك 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.
اَلَّذينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّه اَال بِذِكْرِ اللّه تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .رعد24 ،
سوره آنها كسانى هستند كه ايمان آوردهاند و دلهايشان بنام خداى مطمئن و آرام است ،آگاه باشيده
تنها با ياد خداوند دلها آرام مىشود

 1ـ نماز و روان
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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 فیهِ مِنْ رُوحى...

1

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 االِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً  ...اِالَّ الْمُصَلّینَ.

2

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.
دعا
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 يافتهاند .دعا
چون راديوم يك 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.
 1ـ (سوره حجر ،آيه 25؛ سوره ص ،آيه  )02و از روح خود در او دميدم.
 2ـ (سوره معارج ،آيات  15و  )22انسان بىطاقت آفريده شده ،مگر نمازگزاران.
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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.
 2ـ سكون و آرامش
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 لِیَسْكُنَ اِلَیْها....

1

وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً لِتَسْكُنُوا اِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرحْمَةً اِنَّ فى ذلِكَ
الَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

2

و در آيه ديگر ،خداوند شب را مايه سكون مىداند.
اَللّه الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوا فیه....

3

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.
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 فیها زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ....

4

و نيز آيه  45سوه ذاريات كه جفتبودن همه مخلوقان را بيان مىكرد ،از آرامش دل سخنى به ميان

1

ـ (سوره اعراف ،آيه  )145اوست خدايى كه شما را از يك فرد آفريد و همسـرش را از جـنس او قـرار داد تـا در

كنارش بياسايد.
 2ـ سوره روم ،آيه  21و از نشانههاى او اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريـد تـا در كنـار آنهـا
آرامش يابيد و در بين شما مودّت و رحمت قرار داد ،همانا در اين آياتى است براى اهل تفكر.
 3ـ (سوره غافر ،آيه  )61خداوند آن كسى است كه شب را براى شما قرار داد تا استراحت كنيد.
 4ـ (سوره رعد ،آيه  )3و از تمام ميوهها دو جفت آفريد.
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نمىآورد ولى وقتى از زوجيّت زن و مرد سخن مىگويد ،مسئله سكون و آرامش را مطرح مىكند.
...لِیَسْكُنَ اِلَیْها...
...لِيَسْكُنُوا اليْها....
اعتماد به نفس
شك 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 اللّه....

1

«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 يك سرباز معمولى هستم ولى مسلمانان همه يك
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.
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.
 1ـ (سوره آل عمران ،آيه  )155وقتى تصميم گرفتى ،قاطعانه به خدا توكل نما.
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 2ـ تقويت روحیه
به دنبال حصول اثر سابق ،قلب انسان متوكّل تقويت يافته و سختى پيش آمده را در مقابل عظمت
خداوند و توان المتناهى او كوچك مىشمارد و آماده دريافت فيض حقّ مىشود .حضرت امير
عليهالسالم ريشه قوت قلب را توكّل معرفى نموده است.
اَصْلُ قُوَّةِ الْقَلْبِ اَلتَّوكُّلُ عَلَى اللّه.

1

دوسـت
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 يك 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.
آثار توبه
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 نزديكتر 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.
 1ـ ريشه قوت قلب ،توكّل بر خداوند است همان.
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افزون بر اين آثار روانى ،توبه مىتواند سيّئات را نابود و حتّى تبديل به اعمال حسنه نمايد.
اِالّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِحا فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّه سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللّه غَفُورا رَحیما.

1

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

 :مَنْ تابَ ،تابَ اللّه عَلَیْهِ وَ اُمِرَتْ جَوارِحُهُ اَنْ تَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ بِقاعُ االَْرْضِ اَنْ تَكْتُمَ عَلَیْهِ وَ

اُنْسِیَتِ الْحَفَظَةُ ما كانَتْ كَتَبَتْ عَلَیْهِ.
قال الصادق

2

 :اِذا تابَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوْبَةً نَصُوحا اَحَبَّهُ اللّه فَسَتَرَ عَلَیْهِ فِى الدُّنْیا وَ االْخِرَةِ.

3

اثر وضعى
بخشى از آثار گناه ،آثار تكليفى است و آن اثر گناه در ارتباط با عذاب و عقاب گنهكار مىباشد.
اين قسم از آثار همان طورى كه بيان شد بوسيله توبه برداشته مىشود و گنهكار معاقب نمىگردد و
حتى ممكن است گناهان او تبديل به حسنات شده و ثوابى بر آنها مترتب شود ،مضافاً اين كه ،توبه
خود يك عمل واجب است و بىپاداش نخواهد بود.
اما بخش ديگرى از آثار گناهان ،آثار وضعى آنها مىباشد ،و آن آثارى است كه طبيعت گناه مىتواند
ايجاد كند .اين آثار گاهى در جسم ظاهر مىشود و گاهى در روح و روان.
اما آيا اين آثار به وسيله توبه قابل برداشتن هست يا خير؟
بىترديد پيراهن آلودهاى كه شسته شود همانند پيراهن غير آلوده نيست و روح تائب همانند روان
پيراسته نمىباشد و لذا حضرت امير
تَرْكُ الذَّنْبِ اَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ.

مىفرمايد:

4

 1ـ (سوره فرقان ،آيه  )07مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و خداوند گناهان آنهـا را
تبديل به حسنات مىنمايد و خداوند هميشه آمرزنده و مهربان بوده است.
2

ـ هر كس توبه نمايد ،خداوند مىپذيرد ،و اعضاى وى مأمور مىشوند كه گناهانش را بپوشانند و سرزمينهايى كـه

در آنجا معصيت نموده مأمور مىشوند آن را كتمان كنند و فرشتگان مراقبش آنچه را كه نوشتهاند فرامـوش مـىكننـد
ثواباالعمال ،ص  350مترجم؛ وسائلالشيعة ،ج  ،11ص .355
3

ـ وقتى بنده مؤمن توبهاى چون توبه نصوح بنمايد ،خداوند او را دوست مـىدارد و گنـاهش را در دنيـا و آخـرت

مخفى مىنمايد بحاراألنوار ،ج  ،6ص .24
 4ـ ترك گناه از طلب توبه آسانتر است همان ،ج  ،03ص .364
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بر همين اساس آثار وضعيه ،الزمه عمل مىباشند و از آن جدا نخواهد شد .خوردن گوشت خوك،
بالشك ،آثار اين گوشت را در بدن ايجاد مىكند و گريزى در آن نيست ،و يا نوشيدن شراب اثر
شراب را كه مستى و آثار مخرّب آن بر عقل باشد در پى خواهد داشت و به همين اندازه انسان را از
خداوند دور مىسازد ،لذا هر چند كه انسان توبه مقبول نمايد ،اما اين توبه عذاب قيامت را بر
مىدارد ،و اثرات وضعى آن برداشتنى نيست.
به بيان ديگر خداوند براى هر چيزى آثارى خلق كرده است ،اين آثار جزء ذات آن اشياء مىباشند،
و به عنوان مثال سوزاندن در ذات آتش نهفته است و آتشى كه نسوزاند ،آتش نيست ،مال ربوى يا
اموال ايتام فىحدّ ذاته روان را متأثر مىسازد و . ...توبه مقبول از نظر تكليفى گناه انسان را
برمىدارد و او را همانند متولد شده از مادر قرار مىدهد.
اَلتّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ الذَنْبَ لَهُ.
ولى نمىتواند عوارض ذاتى معصيت را كه خداوند خود در آن ايجاد كرده بردارد.
البته اين اقتضاى طبيعى گناه است ،و االّ اگر خداوند متعال بخواهد ،خارج از سير طبيعى ،اثر وضعى
معصيتى را از كسى خاص بردارد ،شبههاى در رفع آن اثر نخواهد بود .كما اين كه آتش بر بدن
ابراهيم

اثر ننمود و كارد گلوى اسماعيل على نبيّنا و آله و

را آسيبى نرساند و. ...

به هر حال مبحث اعجاز حاكم بر مباحث مطرح شده مىباشد.
اين بحث را با جملهاى از مناجات حضرت امام سجاد

در ضمن مناجات تائبين بهپايان مىبريم.

اِلهِى اِنْ كانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْیَحْسُنُ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ.

1

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  0و  30اشاره 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
 1ـ خداى من ،اگر گناه از بندهات زشت است ،پس بگذار گذشت از جانب تو زيبا شود مفاتيحالجنان.
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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 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 يك بيمار را
نيز نديدم كه اساسا مشكلش نياز به گرايش دينى در زندگى نباشد .به جرأت مىتوانم بگويم كه تك
تك 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 تك تك آنان تنها وقتى كه به دين و ديدگاههاى دينى بازگشته
بودند به طور كامل درمان شدند.
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