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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عدالت

ترين  مقوله از قديمى عدالت يكى از آرمانهاى مقدس و ديرپاى انسانى در طول تاريخ بوده است. اين

هاى  بدون شك عدالت جزء ضرورتكار بردن آن تأكيد داشته است. بهواژه هايى است كه انسان در 

ادامه دهد عدالت كه الجرم بايد در اجتماع به حيات خود و بقاى هر اجتماعى است و از آنجاتشكيل 

بود كه بدترين و بيشترين چيزى انسانى است. با مراجعه به تاريخ شاهد خواهيم از ضروريات بقاى

 رسد كه م است. اين تلخ كامى گاهى به حدىمىه است، بى عدالتى و ظلكام انسان را تلخ كرد كه

بگذرد. در نگرشى دينى نيز ارايى خود در راه رسيدن به عدالتانسان را وامى دارد كه از عزيزترين د

ى عدل و قسط از وظايف و اهداف اساسى  اقامه ى عدل استوار شده، كه بر پايه نه تنها نظام آفرينش

واهى را هم آرمانى توان عدالت و عدالت خ بوده است. از اين رو مى پيامبران الهى نيز رهبران دينى و

ى عدالت و ابعاد گوناگون آن تا  در بارهو هم ارزشى دينى به شمار آورد.  دانست فطرى و انسانى

توان  م نمىاست. به رغم اين تالشهاى ارزشمند، هنوز ههاى علمى كثيرى نگاشته شده پژوهشكنون 

تكاپوى بيشترى در باره اين قناعت كرد و بايستى همچنان چراغ تحقيق و  آنچه كه انجام شده به

 قيق عدالت، آيات قرآنى است و لذايكى از مستندترين ادله براى تحروشن نگاه داشت.  موضوع

 شود.  هاى مهم قرآن شمرده مى جلوهالت يكى ازعد

 مفهوم لغوى عدالت 

عدالت اشاره شده است ى عدل و تعريف لفظى و معنوى كلمهاى لغت به ه ها و كتاب در بيشتر فرهنگ

خليل بن احمد فراهيدى معانى مختلفى را در مورد كنيم. نها به طور اجمال اشاره مىكه به برخى از آ

 واژه عدل آورده است از جمله: 

 1العدل: الفداء مثل آيه )ال يقبل منها عدل(. - 1

 حق.العدالة والعدل: الحكم بال - 

 نداشتن.  على الرعيه يعنى جور بر رعيت رواشود عدل  العدل: نقيض الجور كه گفته مى - 3

                                                           
 شود. . و نه بدل و بال گردانى از وى پذيرفته نمى123ـ سوره بقره، آيه 1
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 شود.  معتدل: به خوردنى يا هوا كه نه گرم باشد و نه سرد اطالق مى - 4

 كند.  مى ى ديگرى از نظر وزن برابرى لنگه ء نظيره: مثل يكى از دو لنگه بار كه با عدل شى - 5

عادل به مشركى  شود چون ا نوعى استواء فهميده مىوجاج يا عدول از حق: از اين معنانعدال: اع - 6

 1گويند كه چيزى را مساوى و نظير خدا قرار داده است. مى

 ى عدل و عدالت آمده است.  در فرهنگ معين معانى زير براى كلمه

 داد كردن و داد دادن. - 1

 نهادن هر چيزى به جاى خود.  - 2

 يان افراط و تفريط. حد وسط م - 3

 دادگرى، انصاف، عدالت مقابل ظلم.  - 4

 داد.  - 5

 اندازه و حد واعتدال.  - 6

 ى عدالت آمده است:  و در ذيل واژه

 دادگر بودن، دادكردن و انصاف كردن. - 1

 برخوردار باشند.  ى افرادجامعه از آن دالتى كه همهدادگرى، انصاف )عدالت( اجتماعى، ع - 2

موارد زير را اضافه كند و فراهيدى را آورده بيان مى يز معانى متعددى كه خليل بن احمدطريحى ن

 كند.  مى

 2ء موضعه. شى صد فى االمور، العادل: الواضع كلاعدل: القيمه، العدل: الرجل الصالح، العدل: الق

 جمع بندى معناى لغوى

هاى مساوات،  برواژه دالت عمدتاشود كه در تعريف ع مى از مجموع منابعى كه بررسى شد، مشاهده

دادن هر چيزى در جاى خود، اندازه و  افراط و تفريط، موازنه قرار ميانبرابرى، ميانه روى، حدوسط 

فردى و توان گفت همان قرار دادن هر امرى )اعم از  مى اعتدال و...تكيه شده است كه در يك جمله

ى است كه از ط است و در واقع همان مفهومو رعايت اعتدال و حد وس اجتماعى و...( در جاى خود

 «.العدل يضع االمور مواضعها»شده است.  السالم نقل على عليه

                                                           
 ـ العين، خليل بن احمد فراهيدى.1

 ـ مجمع البحرين، طريحى.2
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 تعريف عدالت از نظر حكماء 

 افالطون  - 1

 كند:  افالطون از دو طريق عدل را تعريف مى

 ى فردى عدل:  اول: جنبه

 است:  ح ذيل فراهم آمدهاز سه قوه به شراز طريق تحليل سرشت انسان كه بر طبق نظر وى 

 «.اند ى نطق نيز گفته قوه»ى تعقل و تميز خوب از بد  الف( قوه

 گيرى. ى شهوت، جلب منفعت، خوردن، جفت ب( قوه

 ى غضب، انگيزه و ميل به برترى و بلند پروازى.  ج( قوه

وت در شه ى قرار دارد. )نطق يا عقل در سر،ى باال در تن آدمى در جاى معين هر يك از سه قوه

اين سه قوه در سرشت  داند كه تعادل ميان ل را صفتى مىشكم، غضب در سينه( اما افالطون عد

قوه بر دو قوه ديگر تسلط يابد و فقط  گذارد يك رد عادل كسى است كه نمىانسان را پديد آورد. ف

ى  جنبهشود. اين تعريف از عدل  مند مى شادى بهره ال است كه انسان در زندگى خود ازدر اين ح

 1فردى عدالت است.

آن عقل است،  ل از كجا ناشى شده است؟ اگر منشأبراين امر اشكالى مترتب است و آن اينكه عد

دارد كه عبارتند از: جربزه و  حانى است و دو جهت افراط و تفريطعقل خود يكى از قواى رو

 قرار گيرد.  محركى نياز دارد كه در حد تعادل سفاهت و لذا خود به

 ى اجتماعى:  جنبه دوم:

عنايت است كه  ى مورد آورده، طريق فضايل اربعه طريق ديگرى كه افالطون در تعريف عدالت

 -4خويشتن دارى )انضباط و عفت( -3دليرى )شجاعت(  -2انگى )حكمت( فرز -1عبارتند از: 

 عدالت.

بقات خاص ط اى از طبق نظر افالطون سه فضيلت اولى )غير از عدالت( هر كدام مخصوص طبقه

                                                           
، نشر حكمت، چاپ اول، 461بيدى، ص ـ ر. ك فرهنگ فلسفى، دكتر جليل صليبا، ترجمه دكتر منوچهر صانعى دره1

1366. 
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متعلق به ياوران )سپاهيان( و  نگى متعلق به فرمانروايان، دليرىى فاضله است. يعنى فرزا مدينه

تو چهارم يعنى عدالت )عدل فضيلتى است كه در پر ى مردم. اما ويژگى متعلق به تودهخويشتن دارى 

سان هر كس فقط ن ى خويشتن مشغول باشد و به همي به كار ويژه آن هر يك  از اين سه گروه فقط

 مشغول شود و در كار ديگرى دخالت آن ساخته شده است و استعدادش را داردبه كارى كه براى

 1نكند.

 ارسطو  - 2

هدف و غايت  آل آن است كه ايده گويد حكومت داند و مى ارسطو عدالت را نوعى تناسب مى

نچه حائز اهميت مهم نيست. آ سندى مردم باشد. شكل حكومت چندانحكمرانانش آسايش و خر

اجراى قانون و عدالت و آسايش مردمان  و ثبات سران حكومت است كه در پى است روحيه

 2باشند. مى

 فارابى  - 3

اين است كه همه به  ى عدالت دم، مدينه فاضلهاش آورده است: نزد مر ى فاضله فارابى در كتاب مدينه

زندگى خود ادامه دهند، جنگ و ستيز از  د برسند، همه زندگى كنند، همه بهسعادت و كمال افضل خو

مانند و به  مى ى اعضا سالم خود را انجام دهد الجرم همه ى ان برداشته شود، هر عضوى وظيفهمي

و آن فرمانده نيز مقهور  باشند دهند و تابع يك رهبر و فرمانده مى ادامه مى حيات و زندگى خود

عضوى از  متصف به اخالق حميده باشد و هيچ خود و عقل فعال باشد و حكيم و دانا و ى اراده

 3اعضاى جامعه به حقوق و وظايف ديگرى تعدى نكند.

 عالمه طباطبايى  - 4

حقيقت معنا كردن  ى است و اينعدالت ميانه روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفريط در هر امر

ميان امور است به اينكه  ى مساوات اقامه اصلى است زيرا معناى اصلى عدالت كلمه به الزمه معناى

ه كارى يك در جاى واقعى خود كه مستحق آن است ك امرى آنچه سزاوار است بدهى تا هربه هر 

نفس انجام ندهى و  ى بدبختى است به خاطر هواى و كارى كه مايه كنى كه سعادتت در آن باشد

                                                           
 . 32سفه سياسى در غرب، حميد عنايت، صـ بنياد فل1

 .07ـ همان، ص2

 ـ 3
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 يا شرع يا عرف عقلخود كه به حكم و بين مردم اين است كه هر كسى را در جاى  عدالت در مردم

اش  خاطر بدى احسانش احسان كنى و بدكار را به مستحق آن است قرار دهى. نيكوكار را به خاطر

 1قائل نشوى. عقاب كنى و حق مظلوم را از ظالم بستانى و در اجراى قانون تبعيض

 شهید مطهرى  - 5

استاد چهار مورد  زد. به نظرپردا شهيد مطهرى در تبيين مفهوم عدالت به چهار نظريه به شرح ذيل مى

 كاربرد براى عدل وجود دارد: 

 فته باشد و هدف خاصى از آن منظوراى اجزاء مختلفى به كار ر اگر در مجموعهموزون بودن:  - 1

و از لحاظ  در آن از حيث مقدار الزم هر جزء باشد. )مقابل آن بى تناسبى( بايد شرايط خاصى

الزم نه به قدر مساوى.  يت شود... يعنى هر چيزى به مقداراكيفيت ارتباط اجزاء با يكديگر رع

استاد اين قسم را خارج از بحث عدالت  ين معنى بى تناسبى است و نه ظلم.ى مقابل عدل به ا نقطه

 داند.  به معنى خاص مى

 تساوى و نفى هر گونه تبعیض:  - 2

و همان است و يا است كه نزاعى نيستبه نظر چهارم  كند يا برگشت اين نظريه استاد اين نظر را رد مى

 داند نه عدالت. مى نظر است كه استاد آن را عين ظلم تساوى بدون استحقاق مورد

 رعايت حقوق هر ذى حقى حق اورا:  - 3

حقيقى عدالت  اوز و تصرف در حقوق ديگران. معنىظلم عبارت است از پايمال كردن حقوق و تج

 است.  بايد رعايت شود همين قانون بشرى بشرى يعنى عدالتى كه در

 تساوى افراد با در نظر گرفتن استحقاق:  - 4

وجود يا كمال  ن از افاضه و رحمت به آنچه امكانرعايت استحقاق در افاضه وجود و امتناع نكرد

 2وجود دارد.

)علت گريز وى از  گويد: در نهاد بشر عدالت هست مى داند و شهيد مطهرى عدالت را فطرى بشر مى

بشر خوب تربيت شود و زير دست  ى كمال نرسيده است( اگر به مرحلهلت اين است كه هنوز عدا

يى را شود... همين طور كه زيبا خودش عدالتخواه مى رسد به جاييكه واقعا ار گيرد، مىمربى كامل قر

                                                           
 . 404، ص12ـ ر. ك تفسير الميزان، ج1

 .55-64ـ ر. ك عدل الهى، مرتضى مطهرى، ص2
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ى زيبايى است ولى نه  قولهاستاد فطرى بشر است. عدالت خودش از م دارد و اين از نظر دوست مى

 1محسوس بلكه زيبايى معقول است. زيبايى

 امام خمینى: - 6

و تفريط تعريفى  غوى عدالت يعنى حد وسط بين افراطامام خمينى با تكيه بر همان معناى معروف ل

 دهد كه داراى نوعى جامعيت و اطالق است.  فراگير از آن ارائه مى

ى تمام  عدالت مطلقه صيه است بلكهاز امهات فضايل اخالعدالت حد وسط بين افراط و تفريط و آن 

 2عدل مطلق مستقيم به همين معنى است. ، روحيه، قلبيه و جسميه است زيرافضايل باطنيه، ظاهريه

 هاى همنوا واژه

 الف( قسط: 

ى  نيز قسط بهرهابزار باز يافتن تعادل و توازن ودانند كه عبارت است از  قسط را معرب قسطاس مى

 3افراط و تفريط. ا نصفه به معناى ميانه روى و تركصف يعادالنه را گويند مثل ن

 4«و اقیموا الوزن بالقسط و ال تخسرو المیزان»

 هرچيزى را با ترازوى عدل و انصاف بسنجيد و هيچ در ميزان كم فروشى و نادرستى نكنيد. 

 5يا به معناى پرداختن سهم ديگرى است كه مفهوم دادگرى در آن نهفته است.

  6«ان خفتم اال تقسطوا فى الیتامى و»ى  در آيه

بالقسط  نكنيد...نيز مفهوم قسط آمده است.ى يتيمان مراعات عدل و داد  و اگر بترسيد كه مبادا در باره

 يعنى بالعدل و االنصاف.

 0«عملوالصالحات بالقسطلق ثم يعیده لیجرى الذين آمنوا وانه يبدؤا الخ»ى  زمخخشرى در مورد آيه

                                                           
 .156-150، ص14ـ مجموعه آثار مرتضى مطهرى، ج1

 خمينى. ، مؤسسه نشر حضرت امام23ـ ر. ك بنيان عدل الهى دفتر هفدهم، ص2

 .607فهانى، صـ مفردات، راغب اص3

 . 5ـ سوره الرحمن، آيه 4

 .256، ص11و مجمع البيان، ج 57، ص4ـ الميزان ج5

 .3ـ سوره نساء، آيه6

 . 4ـ سوره يونس، آيه 0
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صالحين و پاداش نيك آنها آمده ولى در مورد  ى قسط در مورد ينجاست كه كلمهب اگويد: جال مى

ى ايمان و  قسط خودش و عدل و عدم ظلم خودشان بواسطه دكاران عنوان نشده، يعنى به خاطرب

يا »كند:  ى زير را مطرح مى سوره يونس آيه 4زمخشرى در مورد آيه  1ببينند. لح پاداشعمل صا

 2...« وا قوامین بالقسط شهداللّهالذين آمنوا كونايها

 اى اهل ايمان نگهدار عدالت باشيد و براى خدا )يعنى موافق حكم خدا( گواهى دهيد.

العدل حتى ال  كونوا مجتهدين فى اقامة»يعنى  «كونوا قوامین بالقسط»افزايد:  در توضيح اين آيه مى

نشويد يعنى اينكه غناى نفس  ب جورل تالش و جهاد كنيد تا مرتكى عد يعنى در راه اقامه« تجورؤا

  اللّه و تقسطوا الیهم ان»ابن كثير در تفسيرو بررسى  3در )عدالت مادر سعادت( خلل ايجاد نكند.

 4«يحب المقسطین

گويد: تقسطوا  مىمردم با عدل و داد را دوست دارد.با آنها به عدالت و انصاف رفتار كنيد كه خدا 

راست عرش يعنى كسانى كه در  ن در منابرى از نور هستند و طرفياليهم يعنى تعدلوااليهم. مقسط

 ورزند.  عدالت مى«هايشان خانواده»در مورد اهلشان حكمشان 

توان  اند مى گرفته را به كار« عدل»ى قسط  بيين واژهنتيجه: از آنجا كه مفسران و واژه شناسان براى ت

ى  خورد كه البته اعتدال از بستره مى چشمو عدل پيوند معناييعميقى به  نتيجه گرفت كه بين قسط

 باشد.  قسط ابزار برپايه عدل يا از لوازم آن مى ترى برخوردار است و گويى گسترده معنايى

 ب( وسط: 

كان من وسط  اند: گفته در مورد رسول خدا 5وسط چيز، آنست كه دو طرف مساوى از آن دارد.

 بوده است. ى قريش ترين و بهترين قبيلهمعتدليعنى ايشان  قومه يا هو اوسط قريش نسبا

  6مؤيد معناى وسط است. «نحن االمة الوسطى»روايت ائمه يعنى 

                                                           
 . 136، ص1ـ تفسير كشاف، ج1

 .125ـ سوره نساء، آيه 2

 . 622و  325، ص2ـ ر. ك كشاف، ج3

 . 4ـ سوره ممتحنه، آيه 4

 .465ـ مفردات، راغب اصفهانى، ص5

 .1222، ص4ـ فى ضالل القرآن، سيد قطب، ج6
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براى اسمى كه  ه صفت استدهد: اين كلم ى ساختار اين واژه اين گونه شرح مى زمخشرى در باره

 1واحد، جمع، مذكر يا مؤنث باشد.

آن چيز. فالن  ن و پر ارزش ترين قسمتمعتدل تري نويسد: وسط هر چيزى عبارتست از خليل مى

 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

اقع شدن گويد: عدل را وسط خواندند چون راست است و جاى ميانه دارد يا و جمله طبرسى مى

 2باشد. ميانه نه اسراف و نه تقطير مى بروجه

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

 3«علیكم شهیدا

بياراستيم  يم و به اخالق معتدل و سيرت نيكوو ما همچنان شما مسلمين را به آئين اسالم هدايت كرد

بياموزند. چنانكه  نيكى و درستى را ساير ملل از شمايد )وسرمشق دوستى خلق( تا تا گواه مردم باش

 پيغمبر را گواه شما گرفتيم تا شما از وى بياموزيد. 

معروف و نهى از  كه آنان براى اصالح جامعه امر بههاى وسط بودن اسالم اين است  يكى از جلوه

 باشند. كنند كه از فروع دين مى منكر مى

 نتيجه: 

و استوار و ارزش  كند كه دوام ابين چيزهاى ديگر مىوسط اصل صحيحى است كه داللت به چيزى م

بينيم وسط  در مقايسه عدل و وسط مى ط به همين وسط قرار گرفتنش است. و بقا و عدل آن مربو

 باشد نه اينكه عدل عين وسط باشد.  اعتدال مى از لوازم عدل يا غايت وسط گزينى،گزينى 

براى تقريب به  ردار بوده است كه به اين معنا كهترى برخو ى معنايى گسترده اره از بسترهعدل همو

 ى وسط مطرح شده است. بينيم واژه ذهن معناى عدل مى

 ج( میزان: 

                                                           
 .145، ص1ـ كشاف، ج1

 ـ تفسير مجمع البيان ذيل آيه. 2

 . 144ـ سوره بقره، آيه3
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وزن يعنى  گويد: ى در معناى آن اين گونه مىاين كلمه از وزن گرفته شده است. راغب اصفهان

 1اعمال است. . روز محشر حقا روز سنجيدنئذٍالحقو الوزن يومء  ى شى شناخت اندازه

است و عدل چيزى  آورده است )ميزان( در اصطالح عدلآلوسى در توضيح اين كلمه، اين عبارت را 

 3«وامرت العدل بینكم» خورد چشم مى ى زير به اين معنا در آيه 2سنجد. است كه حق و باطل را مى

 وو مأمورم در بين شما به عدالت حكم كنم. 

براى  و ما ترازوهاى عدل را« و نضع الموازين القسط لیوم القیامة فال تظلم نفس شیئا»ى  نيز آيه

 روز قيامت خواهيم نهاد و ستمى به هيچ نفسى نخواهد شد.

ندارد و مراد از  گويد: شاهدى بر اين معنا وجود مىعالمه طباطبايى نظرى بر خالف آلوسى دارد و 

و تفاوت نگذاشت  آله در تبليغ رسالت خويش فرق و هعلي اهلل ن پيامبر صلىاين است كه ايشا« العدل»

 فقط عدالت قاضى و حاكم. ى طبقات ات نه ارى مساوات در همهو مراد از عدل در آيه برقر

 نتيجه: 

است آن هم نه اينكه  ى برقرارى عدل بلكه ميزان وسيله عدل نسبت به ميزان معناى وسيعترى دارد،

است كلى در دست انسان مانند قطب  داد و ستد باشد بلكه مراد معيارىان فقط ترازو و منظور از ميز

و رهاند و طريق عدل و درست را به ا انحرافى مى ر كه اين وسيله ناخدا را از جهاتنما )همانطو

 عدل را فراسوى انسان قرار دهد.  تواند طريق دهد( كه مى نشان مى

ى عدل  آنها با واژه ى و ميزان در قرآن كريم و مقايسهقسط، وسط  ى خالصه اينكه با بررسى سه واژه

مفاهيم قسط و وسط و ميزان دارد و  ه مفهوم عدل معناى جامعى نسبت بهرسيم ك به اين نتيجه مى

شوند و عدل از نظر مصداقى جامعتر از  محسوب مى ى عدل هاى واژه ها از زيرمجموعه گويا اين واژه

 آنهاست.

در اين باره و  وال برخى از انديشمندان و بزرگانرى در معنا و مفهوم عدل و ذكر اقحال پس از سي

دارند به بيان جامعيت عدالت  ى عدل ارتباط معنايى كه با واژه همچنين بيان و بررسى برخى از لغات

 پردازيم. و نگاه قرآن به آن مى

                                                           
 . 464ـ مفردات، راغب اصفهانى، ص1

 .25-26ـ روح المعانى، آلوسى، ص2

 .15ـ سوره شورى، آيه3
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 وجوه واژه عدل در قرآن 

 :باشد واژه عدل در قرآن بر هفت وجه مى

 است:  آورده 55ى مائده آيه  لى در سورهبه معناى دادگر و نيك مرد چنانكه خداى تعا - 1

 عدلين صالحين. يعنى« و من قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدلٍ منكم»

م الموت ضر احدكيا ايها الذين آمنوا شهادةٌ بینكم اذا ح» آورده است:  176ر همين سوره آيه و د

 يعنى عدلين صالحين.« منكم ذواعدلٍ حین الوصیة اثنان

 آورده است:  2و در سوره طالق آيه 

 يعنى عدلين صالحين. « واستشهدوا ذوى عدل منكم»

 آورده است:  54ى نساء آيه  به معناى درستى چنانكه در سوره - 2

 يعنى بالحق. « واذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل»

 آورده است:  5حجرات در اين در آيه  در سوره

 يعنى بالحق.  «فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل»

 آمده است:  44ى بقره آيه  عدل به معناى بدل چنانكه در سوره - 3

 يعنى فدية.  «منها شفاعة و ال يؤخذ منها عدل واتقوا يوما ال تجزى نفس عن نفس شیئا و ال يقبل»

 م آمده است: ى بقره ه سوره 123در آيه 

 يعنى فدية.« ال تجزى نفس عن نفس شیئاو ال يقبل منها عدل»

 آمده است: 07در سوره انعام آيه 

 يعنى وان تفدى كل فدية.  «و ان تعدل كل عدل ال يؤخذ منها»

 آمده است:  55ى مائده آيه  باشد. چنانكه در سوره عدل به معناى مانند مى - 4

 يعنى مثل ذلك.  «ذلك صیامااو كفارة طعام مسكین او عدل »

 است:  انكه در سوره انعام آيه اول آمدهعدل به معناى برابر كردن چيزى با چيزى . چن - 5

« يعدلون مات والنور ثم الذين كفروا بربهمالحمدهلل الذى خلق السماوات و االرض و جعل الظل»

 يعنى يسوّون به غيره. 

 آمده است:  67و نيز در سوره نمل آيه 

 يعدلون يعنى يسوّون به غيره. « بل هم قوم يعدلون  له مع اللّهأاِ»
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 سوره نساء آمده است:  135عدل به معناى گرديدن است چنانكه در آيه  - 6

« تعدلوا یرا اولى بهما فال تتبع الهوى انو لو على انفسكم اوالوالدين واالقربین ان يكن غنیّا او فق»

 يعنى ان تصدّوا.

 آمده است: 4ى مائده آيه  داد كردن چنانكه در سوره عدل به معناى - 0

 يعنى على ان ال تقسطوا اقسطوا. « و ال يجرمنكم شنأن قومٍ على ان تعدلوا اعدلوا»

 آمده ات:  57ى نحل آيه  در سوره

 يعنى دادگرى  يأمركم بالعدل و االحسان ويقال بالتوحید و االحسان.  ان اللّه»

 كريمايى از جامعيت قرآن هجلوه

 عدالت اجتماعى  - 1

گسترى در  ه و به طور عام وخاص به لزوم عدلقرآن كريم عدالت اجتماعى را بسيار عزيز داشت

پاس داشتن آن مأمور نموده  ردم به طور عام را بهجامعه تأكيد كرده است. و انبياء به طور خاص و م

ولى مردم نيز از انجام آن در شود  مطرح مى گرچه عدالت گسترى در وظايف دولت است. از اين رو

 ندارند.  ى اختيار و مسؤليت خود گريزى وزهح

اصل بنيادين  منظر قرآن به حدى است كه به صورتارزش و بزرگى عدالت در سطح اجتماع از 

عناوينى در اين باره توجه  دهد. به طور قاطع به آن فرمان مىناپذير مطرح گشته و خداوند به  بدل

 كنيد: 

 بعثت انبیاء الف( هدف 

 فرمايد:  ى هدف رسالت انبياء مى قرآن در باره

 1«و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط»

قيام به قسط از  دن بينات، كتاب و ميزان با آنها،ى شريفه غايت ارسال رسوالن و همراه كر دراين آيه

به معناى گرفتن قسمت ديگران  سط به معنى نصيب عادالنه است وق سوى مردم دانسته شده است.

يحب   واقسطوا ان اللّه»فاعل آن مقسط است  در معناى اول هم معناى عدل و اسمنيز آمده است. 

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

 2«لجهنم حطبا

ديگران را به  داند به اين صورت كه قسط نصاف مىى قسط و اقساط را از افخر رازى نيز معنا

 3خودشان بدهى و قسط خودت را براى خودت بدارى.

بشارت و داليل  شيت رسالت است. مثل معجزه،نيز به معناى داليل واضحى است كه م «بینات»

و قرآن، ميزان نيز به  تورات، انجيل الهى است مثل كتاب نوح، ابراهيم،نيز وحى « كتاب»قاطع، 

 4تطبيق داده شده است. ختلفى چون ترازو، دين، عدل و عقلمعناى م

قسط قيام نمايند  دم بهمدلول آيه به اين اشاره دارد كه يكى از اهداف ارسال رسوالن آن است كه مر

 5اى عادالنه به سر برند. و در جامعه

به قسط، مفهوم  با توجه به ذيل آيه و اطالق قيام تر است اما در اين آيه ميزان به معناى ترازو مناسب

 هامى باشد. به ويژه اگر عام اجراى قسط و عدالت در همه عرصه

 6وسلم ميزان را به دين نزديك بدانيم. آله و عليه اهلل همچون عالمه طباطبايى صلى

 آله در قرآن آمده و هعلي اهلل لىى پيامبر اكرمص پيامبران خود نيز مأمور اجراى عدالت بودند. در باره

 4«بینكم و امرت ال عدل» در جاى ديگر نيز آمده است: 0«قل امر ربى بالقسط»است: 

 در توصيف ديگر پيامبران نيز قضاوت عادالنه قرآن آمده است: 

 5«فاذا جاء رسولهم قضى بینهم بالقسط و هم ال يظلمون»

به تعبير قرآن  است و  خدا و سير الى اللّهسوى  البته هدف نهايى بعثت انبياء كمال نهايى انسان به

                                                           
 .414ـ ر.ك: مفردات، راغب اصفهانى، ص1

 .15ـ سوره جن، آيه 2

 . 242، ص25ـ ر. ك تفسير كبير، فخر رازى، ج3

 .150و  156، ص15ـ ر. ك تفسير الميزان، ج4

 .241، ص5ـ ر. ك مجمع البيان، طبرسى، ج5

 .150و  156، ص15ـ الميزان، ج6

 .25ـ سوره اعراف، آيه0

 .15ـ سوره شورى، آيه 4

 .25ـ سوره اعراف، آيه 5
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 اند. تمامى انس و جن به هدف عبادت حق آفريده شده

 1«و ما خلقت االنس و الجن اال لیعبدون»

امام خمنى دو  اجتماع امرى ضرورى است. در بيان ولى  در رسيدن به كمال مطلق عدل گسترى در

است. ايشان هدف متوسط و  ظر انبياء بودهالت باطنى، مورد ننوع عدالت: عدالت اجتماعى و عد

ى  خواستند همه رژيمى كه اولياى خدا مى اند:آن ا چگونگى نسان تفسير كردهنهايى انبياء ر

اش هم درست  حكومتىدرست كنند، انسان كه درست شود رژيم  سانزحمتهايشان براى اين بود كه ان

در  دالت اجتماعى درست كنند براى بشرعزحمت انبياء براى اين بوده است كه يك  ى شود. همه مى

2اجتماع و يك عدالت باطنى براى انسان در انفراد درست كنند.
 

 ب( وظیفه عمومى 

مصالح الزم االجرا  الزم االجراست نه آنكه بر اساسعدالت امرى واقعى است كه ذاتا مطلوب و 

من، مخالف سياسى و دوست و دش ى شامل مسلمانان و غير مسلمانان،باشد اجراى چنين عدالت

 گردد. موافق سياسى مى

بالعدل واالحسان و  يأمر  ان اللّه» ورزى امر شده است: در برخى از آيات قرآن به طور مطلق به عدل

 3«تذكرون شاء و المنكر والبغى يعظكم لعلكمايتاء ذى القربى و ينهى عن الفح

ى بعدى  مرحله ه دليل آن كه احسانار گرفته يا بدر اين آيه عدل قبل از احسان مورد عنايت قر

به تكاليف بعدى دارد. مخاطب اين  لت آنكه عدالت اهميت بيشترى نسبتورزى است يا به ع عدالت

شده  مخاطبى خاص ياد نشده است. از ابن مسعود نقل ور صريح ازآيه عموميت دارد و اصوالً به ط

 رهاى خير و اجتناب از بديها.قرآن است نسبت به امتثال كا ى ترين آيه كه اين آيه جامع

هو اقرب  اعدلوا»ورزى در رفتار و گفتار نيز مورد تأكيد فراوان قرآن كريم است:  امر به عدالت

 5«واذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذالقربى» 4«للتقوى

                                                           
 .56ـ سوره ذاريات، آيه1

 .44، ص11ى نور، ج ـ ر. ك صحيفه2

 .57ـ سوره نحل، آيه3

 .4ى مائده، آيه ـ سوره4

 .152ـ سوره انعام، آيه 5
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ورزى  را از عدالت آنچه انسان 1«يحب المقسطین  ان اللّه»ورزان مشمول محبت الهى هستند  و عدالت

قرآن كه شبيه يكديگرند، ضمن تأكيد  دارد حب و بغض است. در دو آيه مىى اجتماع باز  صحنهدر 

دشمنى  گيرى از دوستى و ورزى همراه با كناره عدالت رزى از اين دو مشكل ياد شده و بهو بر عدالت

 نساء آمده است:  ى تأكيد شده است. در سوره

واالقربین ان يكن  هداء هلل و لو على انفسكم اوالوالدينيا ايها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط ش»

 2«غنیا او فقیرا فاهلل اولى بهما...

شنئان قوم على  لقسط و ال يجرمنكميا ايها الذين آمنوا كونواقوامین با»در سوره مائده آمده است:

 3«خبیر بما تعملون  ان اللّه  االتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوااللّه

كدام به يك جنبه  آنها تفاوتهاى زيادى دارد كه هر ين دوآيه شباهت بسيارى دارند ولى ذيلصدر ا

 خروج از اعتدال اشاره دارد.

 طرح ديدگاهها

 كنيم.  ى هر يك از آيات اشاره مى قبل از هر چيز به ديدگاههايى در باره

عدل است پس  سط به معناىالغه در قائم است و قنويسد: قوّام مب ى آيه اول مى فخر رازى در باره

اينكه در اختيار عدل و احتراز از ظلم  ى مكلفين است به متعال براى همه اين امرى از جانب خداوند

 4و جور سعى بليغ نمايند.

عادلترين امتها و  اى مسلمانان با توجه به چنين آيهنويسد: شايسته است كه  صاحب المنار مى

 5ترين بالقسط باشند. قائم

كنند از  اجرا مى  اللّه ه جماعت مسلمانان همراه با شهادتاى ك نويسد: عدالت خالصانه مىسيد قطب 

است. گرچه آن را مصلحت جماعت،  ى، هواپرستى و عاطفه ورزى به دورهر گونه مصلحت انديش

                                                           
 .42ى مائده، آيه ـ سوره1

 .135ـ سوره نساء، آيه 2

 .4يمائده آيه ـ سوره3

 .02، ص11ـ تفسير كبير، فخر رازى، ج4

 .456، ص5ـ تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج5
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 1تقواى الهى را در نظر دارد و بس. وست بنامند. تنها و تنها رضايت وامت و يا د

نويسد: اى  مى ى دوم ى آيه كند. طبرى در باره ىورزى م دشمنان امر به عدالتى دوم نسبت به  آيه

اخالق و صفات شما  آله ايمان آورديد بايد كه از و عليه اهلل كسانى كه به خدا و پيامبرش محمد صلى

 2و در قضاوتها و كارهايتان ظلم نكنيد. ادالنه بين دوستان و دشمنان باشدقيام براى خدا و شهادت ع

توان  رطبى از نظر فقهى عدم تجاوز به كفار و محاربين را از آيه استنباط كرده و گفته استكه تنها مىق

كرد و حتى اگر در جنگ، آنان  وان او را مثلهت كافر را در جنگ به قتل رساند و يا اسير كرد ولى نمى

نند آن آنها را بكشيم تا كفار توانيم به ما نمى زده كردند ما شتند و ما را مصيبتزنان و كودكان ما را ك

 3زده شوند. مصيبت

داند و اديان  مى امهاى انسانى در طول تاريخ بشريتورزى را ويژگى نظ سيد قطب نيز ويژگى عدالت

 4داند. گذشته را نيز داراى راهبردهاى مشابه مى

 عدالت در قضاوت و جزاء  - 2

تبعات آن است در  ى قضا و زى در عرصهور الت، عدالتهاى لزوم رعايت عد يكى از مهمترين عرصه

 دارد. لزوم عدالت در قضاء و جزاء اشارهاين زمينه آيات متعددى بر 

 5«يحب المقسطین  و ان حكمت فاحكم بینهم بالقسط ان اللّه»

 6«و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل»

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

است  آله و سومى داراى مخاطب عام و عليه اهلل وق كه دو آيه اول خطاب به پيامبر اكرمصلىدر آيات ف

همراه با عدل نيز مورد  ادالنه وكند. در اين عرصه موارد متعددى از جزاى ع به قضاى عادالنه امر مى

                                                           
 .004، ص2فى ضالل القرآن، سيدمحمدقطب، جـ تفسير 1

 .141، ص6ـ تفسير طبرى، ج2

 .117، ص6القرآن، ج ـ تفسير قرطبى جامع االحكام3

 .255، ص5ـ الميزان، طباطبايى، ج4

 . 42ى مائده، آيه  ـ سوره5

 .54ى نساء، آيه  ـ سوره6

 .40ى يونس، آيه ـ سوره0
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: قصاص اعضادر قرآن آمده است ى قتل نفس و يا طور مثال در بارهعنايت قرآن كريم است به 

واالنف باالنف واالذن باالذن والسنة بالسنه  ا ان النفس بالنفس والعین بالعینوكتبنا علیهم فیه»

 1«والجروح قصاص

 فرمايد:  رخورد با دشمن مىبو در 

 2«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم له خیرالصابرين»

 يد: فرما و در اصالح بين دو گروه متخاصم مسلمان نيز مى

 «يحب المقسطین  فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان اللّه»

 كند:  زد مى در مورد تجاوز و عقوبت آن نيز عدالت را گوش

 3«فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم»

دشمن و مسلمان و  شناسد و بين دوست و اخص عدالت مىآيات فوق جزاء، مصالحه و قضاء را بر ش

 گذارد. سلمان، خودى و غير خودى تفاوت نمىغير م

 عدالت در امور اقتصادى  - 3

عدالت در توزيع ثروت و  متبلور است، عدالت اقتصادى يعنى نمود روشن عدالت در عدالت اقتصادى

 هر كار در جامعه.  ن افراد جامعه و تعين حق عادالنهتقسيم عادالنه منابع بي

ى منابع طبيعى  عادالنه ى توزيع ه نقش بنيادى دارد مسئلهجامع آنچه در سالمت بخشى نظام اقتصادى

هاى خاص  اختيار و انحصار افراد يا گروه اگر اين منابع طبيعى و ثروتها درو ثروتهاى اوليه است. 

ذا به كند ل راه را براى زورمندان و زرمداران هموار مى آيد و د اختالفات طبقاتى پديد مىقرار گير

بحث توليد مقام اول را  صدر برخالف اقتصاد سياسى كالسيك كه در آن د محمد باقراعتقاد شهيد سي

بعدى  ى در مرحلهدر اسالم بحث توزيع سرآغاز مطالعات اقتصادى بوده و مباحث توليد  حائز است

 4قرار دارد.

                                                           
 . 45ى مائده، آيه ـ سوره1

 . 126هى نحل، آي ـ سوره2

 .154ى بقره، آيه ـ سوره3

 .65، ص2ـ ر. ك اقتصاد ما، شهيد صدر، ج4
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ى  اين آيه 1«بالقسط لیقوم الناس»قبالً گفته شد هدف اجتماعى بعثت پيامبرن تحقق عدالت است. 

ها و  به عنوان هدف براى برنامه ها را از جمله اقتصاد مامى زمينهشريفه عدالت اجتماعى در ت

يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء ذى   ان اللّه»آمده:  ى ديگر كند و در آيه ران مطرح مىدستورات پيامب

 2«البغى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و

باشد  اجتماعى مى ى عدالت ف خداوند مأمور به اقامهانسانها از طر با توجه به سياق آيه كه وظايف

 باشد. عدالت اقتصادى مى ها كه يكى از آن موارد ى زمينه هآن هم به شكل كلى و در هم

رعايت اعتدال در  ه رعايت قسط و عدل شده است. شاخصدر اين عرصه نيز تأكيدهاى فراوانى ب

و افوا الكیل و المیزان »است:  در اين باره قرآن آورده يل هاست.اقتصاد حفظ دقيق اوزان و ك

 4«بالقسط يا قوم اوفوا المكیال و المیزان» و 3«بالقسط

ى فرزندان يتيم  باره در 5«واقیموا الوزن بالقسط و ال تخسروالمیزان»ى الرحمن آمده است:  در سوره

در تقسيم ارث و حفظ شئون آن  ى مهم ورزى جلوه كند. اين عدالت ورزى امر مى نيز به عدالت

و ان تقوم الیتامى »اين گونه بايد باشد.  هاى ديگر نيز است. گرچه در عرصه اقتصادى آنان

 6«بالقسط

عرصه حقوق  موارد فوق در 0«و ان خفتم اال تقسطوا فى الیتامى فانكحوا ما طالب لكم من النساء»

ورزى  ملل نيز بحث لزوم عدالتال ى حقوق عمومى و بين ولى در عرصه خصوصى و حقوق جزاست

 مورد عنايت قرآن كريم است. 

 عدالت در حقوق عمومى بین الملل  - 4

الناس ان  مانات الى اهلها و اذا حكمتم بینيأمركم ان تؤدواال  ان اللّه»خوانيم  ى نساء مى در سوره

                                                           
 .25ى حديد، آيه ـ سوره1

 .57ى نحل، آيه ـ سوره2

 .152ى انعام، آيه ـ سوره3

 .45ى هود، آيه ـ سوره4

 .5ـ سوره الرحمن، آيه5

 .120ى نساء، آيه  ـ سوره6

 .31ى نساء، آيه  ـ سوره0
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 1«كان سمیعا بصیرا  نعما يعظكم به ان اللّه  تحكموا بالعدل ان اللّه

داند و اضافه  مى دو را اساس حكومت اسالمى آن، آن ى قبل از ى اين آيه و آيه لمنار در بارهصاحب ا

تمامى مسلمانان احكام خود را  ى بود كهكند اگر در قرآن غير از اين دو آيه نازل نگرديده بود كاف مى

 2بر آن بنا نهند.

داند. وى  مى لى و بين المللىى داخ زى در عرصهور سيد قطب نيز اين آيه را دال بر لزوم عدالت

ى انسانها  كند و شامل همه مى ه بين مردم را به صورت مطلق بياننص آيه حكم عادالن»نويسد:  مى

عدالت با اهل كتاب بلكه با ساير مردم  ن مسلمانان و نه تنهاشود. نه تنها عدالت در بي مى

چه مؤمن و چه كافر، شوند  مىبشريت بر اين وصف مجتمع  ورزى حق هر انسانى است تمام دالتع

 3«.سفيد و سياه، عرب و عجم دوست و دشمن،

كند و حتى  نمى اند را نهى ى عداوت عملى نداشته ورزى به كفارى كه سابقه قرآن كريم نيكى و عدل

رهگذر به اصل بسيار مهم  داوتها نيز از بين برود و از ايناميد دارد كه در اثر برخورد مهربانانه ع

يجعل بینكم و بین الذين عاديتم منهم  ان  عسى اللّه»نمايد:  ى خارجى عنايت مى رصهصلح در ع

الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من  عن  اللّه غفور رحیم ال ينهاكم  قدير واللّه  مودةً واللّه

 4«المقسطین يحب  اللّه هم و تقسطوا الیهم اندياركم ان تبرو

تفاوت است و  اند و ديگر كفار شمنى عملى نكردهود ميان كفارى كه دش در اين آيات روشن مى

 ورزى و دوستى تبديل به دوستى كرد.  دشمنى را بايد با عدالت

پيشه باشد در  عمومى مردم بايد بيش از همه عدل بدون ترديد رهبرى دولت در برخورد با حقوق

ورزى مأمور بود و چنين كرد تا از  عدالت هنويسد: پيامبر ب قتاده مى 5«وامرت العدل بینكم»ذيل آيه 

 6دنيا رفت.

                                                           
 .54ى نساء، آيه ـ سوره1

 .164، ص5ـ تفسير المنار، ج2

 ـ تفسير فى ضالل القرآن ذيل آيه. 3

 .4و  0ى ممتحنه، آيه  ـ سوره4

 .15ى شورى، آيه  ـ سوره5

 .14، ص25ـ تفسير طبرى، ج6
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كذلك و»داند  ى آن مى آله را نمونه و عليه اهلل قرآن كريم امت اسالمى را امت وسط و پيامبر اكرمصلى

 1«جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول علیكم شهیدا

اعتبار اعتدال در  اين نشانگر 2تفسير كرده است. در ذيل اين آيه قرطبى امت وسط را به امت عدل

آله خود نمونه و  و عليه اهلل اكرم صلى ى اسالمى پيامبر ست ولى در جامعهى اسالمى ا سراسر جامعه

امت معتدل بين افراط و تفريط است و يا  از تفاسير مشهور آيه اين است كه الگوى امت است. يكى

الگوى  و رهبانيت نصارى است و از اين رو امت اسالمى گرايىبين مادى گرايى يهود و روح معتدل 

آله نيز ميزانى است كه اعمال امت با آن سنجيده  و عليه اهلل اكرم صلى امتهاى ديگر است و پيامبر

 3شود. مى

زعامت پيامبر  و نيز با توجه به شأن« امرت العدل بینكم»و  «قل امر ربى بالقسط»ى  در دو آيه

ى  رهبرى جامعه ورزى در حقوق عمومى براى ى عدالت توان در عرصه آله مى و عليه اهلل اكرم صلى

 ى شايسته را نمود. اسالمى استفاده

 ى اقتصادى  عناصر توسعه

بنابر  4ثروت. داند: رفاه عمومى و تعديل نصر مىى اقتصادى را قائم به دو ع اسالم عناصر توسعه

رفع فقر و ايجاد رفاه عمومى  ى اسالمى بهمعناى تصادى در جامعهعنصر رفاه عمومى عدالت اق

دهد براى  )خمس، زكات، صدقات و...( قرار مى ت و آياتى كه فقير را مورد انفاق)معيشت كفائى( اس

رسيدن به رفاه عمومى است. و رفاه عمومى يكى از اهداف اقتصادى  كه انفاقات راهى براى اين است

است  براى ايجاد عدالت اقتصادى است و علت اين امر آن شده است. اما تعديل ثروت اسالم شمرده

شود.  هاى شيطانى مى هواه اعث غفلت از خداوند و گرفتارى بهكه اوالً ثروت فراوان در اغلب افراد ب

رود و فقرا احساس فقر  در جامعه از بين مى جايى انباشته شود، نيكى و معروف ثانيا اگر ثروت در

 شوند. مى ستى و غروركنند و اغنيا دچار سرم مى

 پذيرد:  عدالت اقتصادى براى موارد زير تحقق مى

                                                           
 . 143ى بقره، آيه  ـ سوره1

 .114، ص1ـ الجامع الحكام القرآن، ج2

 .323، ص1ـ الميزان، طباطبايى، ج3

 .373ـ اقتصاد ما، شهيد صدر، ص4
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 ستاندن حقوق فقرا از اغنیا:  - 1

فبشرهم بعذابٍ   فضه وال ينفقونها فى سبیل اللّهوالذين يكنزون الذهب وال»فرمايد:  قرآن كريم مى

 1«الیم

 فرمايد:  ى تشريع زكات مى ى فلسفه السالم در باره امام رضاعليه

 2«ان علة الزكوة به اجل قوت الفقراء و تحصین اموال االغنیاء»

 علت تشريع زكات تأمين مخارج فقرا و محدود كردن اموال ثروتمندان است. 

 3قرآن در اموال اغنياء حقى براى فقراء و محرومان قرار داده است.

اصل گناه اغنيا سبب  در 4.اند و آنان كه اين حق را نپردازند به عنوان سارق اموال فقراء معرفى شده

ما افتقروا و ال احتاجوا و ال جاعوا الّا  ان الناس»شود. به وجود آمدن فقر و محروميت در جامعه مى

اين دولت بنابر 6خواست و مؤاخذه واقع خواهند شد. ر قيامت مورد بازلذا د 5«بذنوب االغنیاء

با دريافت زكات يا خمس و  تواند دى مىتكاثر ثروت و ايجاد تعادل اقتصا اسالمى براى جلوگيرى از

 به مصرف محرومان برساند تا فقر ومقرراتى ديگر بخشى از اموال اغنيا را گرفته و  با وضع

 محروميت از بين برود. 

 حمايت از فقرا و محرومان  - 2

با  آمد و مى كرد و نزد تنگدستان السالم بامدادان با ثروتمندان احوالپرسى مى حضرت سليمان عليه

 0فرمود مسكينى با مسكينان هستم. نشست و مى آنان مى

بالغداوة والعشى  واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم»فرمايد:  خداوند در قرآن كريم به پيامبر مى

من اغفلنا قبله عن ذكرنا  يد زينته الحیوة الدنیا و ال تطعيريدون وجهه و ال تعد عیناك عنهم تر

                                                           
 .34ى توبه، آيه  ـ سوره1

 .365ـ علل الشرايع، شيخ صدوق، ص2

 .25و  24ى معارج، آيات  ـ سوره3

 .347، ص11ـ مستدرك الوسايل، ج4

 .4، ص6ـ وسايل الشيعه، ج5

 .327ـ نهج البالغه، حكمت 6

 .217، ص14ـ بحاراالنوار، ج0
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 1«طاواتبع هواه و كان امره فر

زندگى  السالم نيز و جانشين او علىعليه اى داشت و وصى پيامبر خود از آغاز تا انتها زندگى زاهدانه

 2خود را با فقيرترين افراد يكسان ساخته بود.

محروميت آنان است نه  ومان به معناى از بين بردن فقر والزم است متذكر شويم كه حمايت از محر

 است.  ى طبقاتى ين وجود فاصلهآنان در عبقاى آن و حمايت از 

 برگرداندن اموال به غارت رفته  - 3

اند اين  هم زده اى اموالى را از طريق نامشروع به دست آورده و ثروتى به در دوران بى عدالتى، عده

برگردانده شود. حضرت على  ه مردم است كه بايد به بيت المالثروتهاى باد آورده متعلق ب

به النساء و ملك به الاماء لرددته،  لو وجوته قد تزوج  واللّه»الفتش فرمود: السالمدر آغاز خ عليه

 3«اضیق ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه فان فى العدل سعة

بينيم كه مثالً حضرت  السالم مى آله و حضرت علىعليه و عليه اهلل ى پيامبرصلى با نگاهى به سيره

من در قرآن تفاوتى بين » فرمود: كرد و مى ى عمل مىالسالمدر بيت المال به طور مساو علىعليه

 4«بينم اسماعيل و فرزندان اسحاق نمى فرزندان

اعطیت كمال » فرمود: كرد مى مبر استفاده مىگرفت به روش پيا و هنگامى كه مورد اعتراض قرار مى

 5«يعطى بالشويد و لم اجعلها دولة بین االغنیاء  كان رسول اللّه

بيشتر از بيت المال  حى و معنوى مجوزى براى برخوردارىشود كه فضايل رو بنابراين مشخص مى

و حضور در جبهه و جهاد و تقواى  لق به همگان است و سبقت در اسالمنيست زيرا بيت المال متع

ر وابستگى به بيشتر باشد تا چه رسد به آنكه افرادى بر اث تواند موجب برخوردارى از سهم نمىبيشتر 

 قبيله خود را مستحق سهم زيادترى از اموال عمومى بدانند. اميل وفالن شخص و ف

 

                                                           
 .24ى كهف، آيه ـ سوره1

 .40ـ نهج البالغه، نامه 2

 .15ى  بالغه، خطبهـ نهج ال3

 .41، ص11ـ وسايل الشيعه، ج4

 .41، ص4ـ اصول كافى، ج5



 23 

 ارث

 واژه ارث به چند معنى بكار رفته كه به هم نزديك هستند.

پس در اين  رسد. رگ شخص به بازماندگان او مىگاه به معنى مال يا حقى است كه پس از م - 1

نيز « مواريث»و « ميراث» اب ارث رات چنانكه فقيهان نيز كتمعنى واژه ارث مترادف با ميراث اس

 اند.  ناميده

است كه به سبب  ص بر دارائى اوست. پس ميراث مالىگاهى به معنى استحقاق بازماندگان شخ - 2

 ارث برنده را وارث نامند. شود مال گذار را مورث و منتقل مىموت مالك، از او به ديگرى 

مال گذار را  شود. از او به ديگرى منتقل مىك، هرحال ميراث مالى است كه به سبب موت مال به

مالى است كه به سبب موت  گويد: جرجانى در تعريف ميراث مى مورّث و ارث برنده را وارث نامند.

 مالك منتقل شود از مالكيت او به ملكيت غير او.

 پيدايش ارث

بوده است. البته  انىو قوانين متداول در جامعه انسها  ترين سنت رسد كه ارث يكى از كهن به نظر مى

رساند.  پيدايش آن يارى نمى ماست ما را در دست يافتن به منشأتاريخ اقوام و مللى كه در اختيار 

دقت در طبيعت اجتماعى انسان معلوم  مين امر را دارد، زيرا با تأمل وطبيعت امر نيز اقتضاى ه

بدون صاحب ه ويژه اگر مالى خاصى به مال و ثروت، ب ى كه در وجود انسان شوق و عالقه شود مى

تصرف آن مخصوصا اگر مانعى  آنها در راه تأمين نيازهايش وجود دارد و و مالك باشد، براى صرف

 وجود نداشته باشد، از عادات ابتدايى و باستانى بشر بوده است. برايش

اعتبار  وضع و دهد، وحشى يا متمدن، هيچ گاه از اى كه تشكيل مى از طرف ديگر، انسان در جامعه

تشكيل خانواده، تيره، ايل، قبيله و ه بى نياز نيست، اعتبارى كه محورقرابت و انتساب ميان افراد جامع

ناگزير برخى افراد نسبت به برخى ديگر اولويت و  اى بنابراين، در هر جامعه دهد. امثال اينها را مى

دوست به دوستش. گو  خويشاوندش،به پدر و مادر، خويشاوند به  كنند، مانند فرزند زديكى پيدا مىن

 يتها با يكديگر اختالف نظر شديدىها و اولو گوناگون بشرى در تشخيص اين رابطه اين كه جوامع

 ى موارد آنها از دسترس خارج است.  دارند چندان كه رسيدگى به همه

 وده باشد. متداول ب ترين دوران اجتماعى در ميان بشر ى اين دو امر آن است كه ارث از كهن الزمه

 



 24 

 اهميت ارث

 نمايد: بحث ارث از دو منظر مهم مى

تكليف محصول  روى جميع دارايى ميت مطرح است و مسائل فراوان و در عين حال پيچيده كه - 1

نمايد كه آن نظام در هيچ يك از  مى و اين مسائل از نظام خاصى پيروى كند، عمر انسان را روشن مى

شود،  گرفته مى مسلما ترتيبى كه براى مصارف تركه در نظر شود. نمى ايقاعات و تعهدات ديده عقود و

 د و الزاما بايد از تاريخ حقوق وتواند باشد، نياز به مطالعه فراوان دار الساعه نمى ترتيب ساده و خلق

 ها كمك گرفت.  سنت

ران به ميت بدهكا كند، روابط آنان را با ميت و مى ى ميت را روشن مسائل ارث تكليف خانواده - 2

 كند.  مشخص و معين مىين حال، روابط آنان را با يكديگرو بستانكاران از ميت و در ع

 ارث در ميان اقوام و ملل

 شود.  مى گوناگون در ميان ملل گذشته ديده قانون ارث چون ريشه فطرى دارد به اشكال

 ارث در بابل 

فقط حق جهيزيه  شد و دختران قسيم مىرزندان پسر تدر بابل به موجب قانون حمورابى، ارث بين ف

جهيزيه خود را با خويش به همراه  گشت، ات شوهر به خانه پدرى بر مىداشتند و اگر زن پس از وف

اندازه ى سهم االرث يك پسر از شوهر خود ارث  ماند، به ر در خانه شوهر باقى مىآورد و اگ مى

 برد.  مى

نداشت ولى خود  ندان متولد از زن آزاد فرقى وجودفرز شد، با ميان فرزندانى كه از كنيز متولد مى

بين شوهر و پسران خود زن  كرد، جهيز و اموالش ه زن وفات مىكنيز از ارث محروم بود. هرگا

 گرديد.  بالسويه تقسيم مى

 ارث در يهود 

سران سهم االرث پ د، و سهم االرث پسر ارشد دوبرابربر در قانون يهود، دختر با بودن پسر ارث نمى

گردد و در صورت بودن  دخترانش منتقل مى توفى پسر نداشته باشد، ارث او بهديگر است، اما اگر م

متوفى فرزند و پدر نداشته باشد، ارث وى به برادران و در  هپسر، دختران حق جهيز دارند. هرگا

 شود.  خويشاوندان ذكور پدرى منتقل مى صورت نبودن برادر به

 ارث در حقوق كلیسايى 
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كه ازدواج  برند و براى پسران و دخترانى مى در حقوق كليسايى، پسران و دختران بالسويه ارث

شود. شخص  تقسيم مى كنند. آنگاه باقى تركه جدا مىنكرده باشند مخارج عروسى آنها از ماترك 

ردن ارث محروم كند، ولى حق محروم ك بدرفتار و يا خارج مذهب باشد از تواند فرزند خود را كه مى

كس كه  تواند با وصيت، مال خود را به هر هر كس مى خوش رفتار را ندارد و در عين حالفرزند 

تعهد شود كه بعد از اش م سازد. اگر متوفى فرزند نداشته باشد و زوجه بخواهد يا به كليسا منتقل

 دهند.  ازدواج نكند، تمام دارايى شوهر را به او مى وفات او قبول

 م ارث در ايران قدي

و دخترانى كه  رى نوشته شده است، ارث بين پسرانبه موجب داستان دينيك كه در قرن سوم هج

شوهر كرده باشد، سهم االرث او  شود و اگر دختر قسيم مىشوهر نكرده باشند و همسران بالسويه ت

ه يگانتواند تمام مال خود را براى ديگرى، ولو ب مى ز اوست كه دريافت داشته است. شخصحق جهي

آنها است. فرزند خوانده اعتبار وصيت شروط به حضور وارث و قبول  باشد وصيت يا هبه كند، ولى

 فرزند، داراى ارث است و از اين جهت ميان فرزند خوانده و فرزند فرقى نيست.  هم مانند

 ارث در روم باستان

قائل بودند. استقاللى  صىنهاد خانواده استقالل مدنى خا ها اين بود كه براى هاى رومى يكى از ويژگى

مداخله و اعمال نفوذ حكومت در بيشتر  ساخت و از عمومى جدا و متمايز مىى  كه آن را از جامعه

 حقوق اجتماعى اعضاى خانواده

 كرد. خانواده در امر و نهى و كيفر و مديريت استقالل عمل داشت.  جلوگيرى مى

از افراد  دان و غالمان بود و تا زمانى يكىرئيس خانواده، معبود اعضاى آن از قبيل زن و فرزن

او با اختيارات مطلق و  حق مالكيت داشت و نه ديگر اعضا. رفت تنها او بود كه خانواده به شمار مى

آنها بود. اگر بنا بود مالى به خانواده به  ضاى خانواده داشت، قيّم و سرپرستنفوذى كه در ميان اع

انه اقتضاى برد، زيرا مالكيت مطلقش نسبت به اهل خ مى ه ارثها را رئيس ب ى اين سد، همهارث بر

مرد، يكى از پسران او يا برادرانش كه در خور  هرگاه خود رئيس خانواده مى چنين امرى را داشت. و

همانند  بردند، زيرا در ميان روميان نيز ها نيز ارث مى شد. پسرخوانده بود، وارث او مى رياست

بردند، تا مبادا با  نمى ان مانند همسر و دختر و مادر ارثول بود. اما زنجاهليت پسر خواندگى معم

جا منتقل كنند. چرا كه روميان انتقال  نيز به آناى ديگر اموال خانواده را  منتقل شدن آنها به خانواده
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 دانستند.  نمى ى ديگر مجاز خانواده به خانواده اموال را از

عادت ديرينه كه در  قالل و تماميت برخوردار بود، ايننواده از استاز آنجا كه در روم باستان، نهاد خا

رومى نيز جاى خود را باز كرد.  ى قل وجود داشت، در ميان خانوادهميان طوايف و ممالك مست

ت رومى، به ضميمه سنت ديگر آنها، يعنى ممنوعي هاى عادت يا سنت در ميان خانوادهاستقرار اين 

 انجاميد كه خويشاوندى و قرابت در ميان آنها به دو گونه تقسيم شد:  نتيجهازدواج با محارم، به اين 

محارم و جواز  ش جلوگيرى از ازدواج باا يكى خويشاوندى طبيعى يعنى اشتراك در خون كه الزمه

 ازدواج با غير محارم بود. 

هر دو نوع پسران از  واليت و سرپرستى به همراه داشت. دوم خويشاوندى رسمى كه ارث و نفقه و

طبيعى بودند نه قانونى. به اين دليل نه از  بودند، اما زنان داراى خويشاوندىخويشاوندى برخوردار 

 برادر، نه از شوهر و نه از جز اينها. دند نه از فرزند، نه ازبر پدر خود ارث مى

ندان ماندن فرز محروميت زنان از ارث و نيز محرومدر كشورهاى هند و مصر و چين نيز موضوع 

نزديك به وضعيت حاكم بر روم و  دنشان در تحت قيموميت و سرپرستى،ناتوان از ارث يا باقى مان

دگى متداول محارم و همسرى مجاز بوده و فرزند خوان نيان، ازدواج بايونان بوده است. در ميان ايرا

درست مانند  گرفت و ر را مىسوگلى مرد، به عنوان فرزند خوانده جاى پس بوده است. گاهى اوقات

هم كه  شدند. دخترى مرد از ارث محروم مىبرد و بقيه همسران آن  پسر خوانده ارث مى پسر و

شود از ارث محروم  اموال خانه به بيرون از آن منتقلازدواج كرده بود از ترس اين كه به وسيله او 

د. بنابراين غير از بر پسر ارث مى ى نصف سهم ر نكرده بود به اندازهبود اما دخترى كه هنوز شوه

كرده از ارث محروم بودند، اما بانوى خانه و پسر و  بقيه همسران مرد و نيز دختر شوهربانوى خانه، 

 بردند.  ازدواج نكرده بود ارث مى ده و دخترى كه هنوزپسر خوان

 ارث در جاهلیت اعراب 

دارايى هر كس در  لباشده و غا وسيله وصيت منتقل مىدر زمان جاهليت، بيشتر اموال متوفى به 

و در نتيجه، زنان از ارث محروم  گرفته است كه سواركار و اهل جنگ باشند اختيار كسانى قرار مى

را  شد و همه دارايى متوفى جانشين متوفى مى ترين خويشاوند ذكور، تر يا نزديكبودند. برادر بزرگ

ان، در اختيار برادر اراده ى زن زنان متوفى هم ممكن بود بر خالف گرفت. حتى در اختيار خويش مى

متصرف  كه به حكم وصيت، دارايى متوفى راصاحب اقتدار متوفى قرار گيرند و كسى  يا خويشاوند
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شد و در  چنانكه بايد ايفا نمى رستارى كند، اما اين وظيفه عمالًشد، موظق بود كه از يتيمان او پ مى

 ت مهر در ازدواج خود يا ديگرى در آورد.پرداخ خواست يتيم را بدون رد سرپرست مىبيشتر موا

ارشد را كه  كردند و پسر را از ارث محروم مى پس عرب، زنان را به طور كلى و پسران خردسال

پسرى نداشتند، ارث به  ساختند و چنانچه چنين مند مى هرهكرد ب سواركار بود و از حريم دفاع مى

 رسيد. نزديكان )مرد( مى

تواريخ مربوط به  رث نازل شد، وضعيتى كه بسيارى ازمانى كه آيات ااين بود وضعيت دنيا در ز

 اند. را بازگو كرده نها، آنها و كتابهاى حقوقى و امثال اي آداب و رسوم ملل و سفرنامه

 ارث در اسالم 

فطرتى است كه خداوند  رست احكام و قوانين انسانى، همانى حقيقى و د اسالم معتقد است: شالوده

شود. ارث را  دستخوش تغيير و تبديل نمى ته و آفريده است و آفرينش خدا همآن سرشمردم را بر 

. و بر همين باشد خود نيز يك امر فطرى و تغييرناپذير مى نياد خويشاوندى قرار داده كه ايننيز بر ب

ه و زير عنوان ارث خارج كرد ها را لغو فرموده است. اسالم وصيت را از خوانده برى فرزند مبنا، ارث

جوهرى  در زمينه ارث بر دو اصل اساسى و اى باز كرده است. اسالم در آن عنوان جداگانه براى

 تكيه كرده است. 

است و زن و مرد و  ر مشترك ميان انسان و خويشاونداناول: اصل خويشاوندى و همخونى كه عنص

رقى ندارد، گرچه جهت با ديگران ف و حتى جنين داخل رحم نيز از اين شناسد بزرگ و كوچك نمى

وجود بعضى به سبب نزديكى به ميت مانع ارث  ر با يكديگر تفاوت داشته باشند ودر تقدم و تأخ

برادر و عمو، اين اصل وسايط يا عدم آنها دخالت بكند، مانند فرزند و  ، يا وجودبردن ديگرى باشد

 خويشان استحقاق ارث دارند.  گويد كه مى

استعدادهايى كه برخاسته  وظايف محوله و نيز وجود قرايح و خاطر دوم: اصل اختالف مرد و زن به

مرد به حسب طبيعت خود موجودى تعقلى  هيز هريك به تعقل و احساسات است،از اختالف در تج

باشد و اين تفاوت در زندگانى اجتماعى و اقتصادى  لطيف مى است و زن مظهر عواطف و احساسات

 ر آشكارى دارد و همين اصل است كهاحتياجات زندگى، تأثيصرف آن براى  و امور مالى آنها و

 داشته باشند. فاوتى ارثى باشند، سهم االرث مت شود زن و مرد، گرچه در يك طبقه موجب مى

بودن يا نبودن  رثان، برحسب دورى و نزديكى و نيزبندى وا شود كه طبقه از اصل اول نتيجه مى
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 باشد.  مىها،  واسطه و كم و زياد بودن اين واسطه

 باشد:  مى اى برخوردار شد از امتيازات ويژهبا قانون ارث اسالمى كه برگرفته از آيات الهى مى

محروم  ى با توجه به سلسله مراتب از ارثـ در نظام ارث اسالمى هيچ يك از بستگان متوف1

يا كودكان را به زنان و  اى از كشورها معمول بود كه پاره شوند و آنچه در ميان اعراب جاهلى يا نمى

كردند و ثروت متوفى  ارث محروم مى مل اسلحه و شركت در ميدان جنگ ازخاطر عدم توانايى بر ح

ندارد و تمام افراد به نسبت ارتباطى كه با متوفى دارند،  دادند در اسالم وجود رتر مىرا به افراد دو

 مشمول قانون ارث هستند. 

همواره مايلند كه  دهد زيرا افراد بشر پاسخ مثبت مىانسان  ـ اين قانون به نيازهاى فطرى و مشروع2

شود و حيات آنها در  محسوب مى ست كسانى ببينند كه پاره تن آنهاحاصل دسترنج خود را در د

ه بينيم كه در اين قانون، سهم فرزندان از هم لذا مى باشد. حيات و زندگى خود آنان مى حقيقت ادامه

 اى دارند.  مادر و ساير بستگان نيز به نوبه خود سهم قابل مالحظه در وبيشتر است و در عين حال، پ

قتصادى  هاى ه توليد ثروت و گردش چرخـ اين قانون افراد را به تالش و كوشش بيشتر در را3

مورد عالقه خويش  اصل زحمات عمر خود را نصيب افرادكند، زيرا وقتى انسان ح تشويق مى

هاى او  وقفه و ركودى در فعاليت گردد و كه باشد، به كار تشويق مىبيند، در هر سن و شرايطى  مى

 شود.  ايجاد نمى

نسل ثروت به  كند، زيرا در اين نظام بعد از هر ـ قانون ارث اسالمى از تراكم ثروت جلوگيرى مى4

كند.  توزيع عادالنه ثروت كمك مى گردد و از اين راه به ى تقسيم مىطور عادالنه در ميان افراد متعدد

اشكال تقسيم ثروت كه در دنياى امروز وجود دارد و  اى از نكه اين تقسيم همانند پارهقابل توجه اي

باشد و طورى است كه همه با آغوش باز آن را  همراه است، نمى اجتماعىهاى  غالبا ناراحتى

 پذيرند.  مى

واقعى وارثان را  كه نيازتباط متوفى تنظيم نشده بلـ قانون ارث اسالمى تنها بر اساس چگونگى ار5

دختران است و يا ارث پدر در  بينيم ارث پسران در ظاهر دو برابر در نظر گرفته است، مثالً اگر مى

اينست كه مردان در قوانين اسالمى مسئوليتهاى  رد بيش از ارث مادر است، به خاطراى از موا پاره

و لذا نياز مالى آنها بيش از زنان  زنان بر دوش آنهاست، الى فراوانى دارند و هزينه زندگىم
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 1باشد. مى

 طبقات ارث

 باشد:  طبقات سه گانه خويشاوندان نسبى به شرح ذيل مى

 طبقه نخست: پدر، مادر، اوالد، و اوالد اوالد تا هر اندازه كه پايين رود.

ا هر اندازه كه ت د و برادر و خواهر و اوالد ايشانطبقه دوم: اجداد )جد و جده( تا هر قدر كه باال رون

 پايين روند. 

پايين روند و  اله( و اوالد ايشان تا هر قدر كهطبقه سوم: اعمام )عمه و عمو( و اخوال )دايى و خ

جده تا هر قدر كه باال روند  ايشان و سپس اعمام و اخوال جد و اعمام و اخوال پدر و مادر و اوالد

 و اوالد اين اعمام و اخوال.

مقدم، خويشاوند  ندارد و هميشه هر خويشاوند طبقه طبقه هيچ استثنايى اصل وراثت نزديكتر در

 كند. طبقه مؤخر را از ارث محروم مى

ازدواج با تمام  راعات بيشترى شده است چون به سببدر اين ميان، در سهم ارث زن و شوهر م

شود و بالعكس آنها  برى آنها نمى ارث اى مانع كنند. بنابراين هيچ طبقه طبقات آميختگى خونى پيدا مى

 شوند.  اى نمى نيز مانع طبقه

اختالف در  زن و مرد ى مادرى، جنس شود كه به جز در مورد مادر و كالله از اصل دوم نتيجه مى

 برد. سهام دارند و مرد دو برابر زن ارث مى

 سهام ارث

هاى  محاسبه ره كه بسيار قابل توجه و مشتمل بسهام هر يك از وارثان طورى در اسالم تنظيم شد

 ى سهم سه قسم است:  دقيق رياضى است، و كليه

دارد، هريك از  ت عددى معينوراثى كه سهم ارث آنان نصف و ثلث و مانند اينهاست كه نسب - 1

تاست. نصف، ربع، ثمن، دو ثلث،  ى آنها شش گويند و كليه ه فرض مىاين سهمها را در اصطالح فق

 ثلث، سدس.

 1نيست. برند ولى سهمشان به نسبت معين مىخويش ارث  ى كسانى كه بواسطه - 2

                                                           
 .324، ص3ـ تفسير نمونه، ج1
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 الف( فرض نصف

 فرض سه وارث، نصف تركه است، كه عبارتند از:

صورت وجود  )اگر چه از شوهر ديگر( نباشد. درشوهر در صورتى كه براى متوفا اوالدى  - 1

 برد. اوالد، شوهر يك چهارم تركه را به ارث مى

به دو يا چند  در صورتى كه فرزندان متوفى منحصرمنحصر باشد.  دختر در صورتى كه فرزندِ - 2

 دختر باشند، فرض ايشان دوسوم تركه است. 

ابوينى يا پدرى،  در صورتى كه متوفى در خويشاوندانخواهر ابوينى يا پدرى منحصر به فرد.  - 3

ر يك يا چند برادر دوسوم تركه و اگ ى يا پدرى داشته باشد. سهم ايشانفقط دو يا چند خواهر ابوين

ى ذكور دوبرابر اناث ارث  خواهرها به قرابت و به قائده ا پدرى باهم داشته باشد، برادر وابوينى ي

 برند.  مى

 ب( فرض ربع

 فرض دو وارث ربع تركه است، كه عبارتند از:

صورت نبودن  ه باشد، هر چند از شوهر ديگر، درشوهر در صورتى كه زوجه او اوالد داشت - 1

 برد.  الد براى متوفات، شوهر نصف تركه را مىاو

 از همسر ديگر(، ى دائم در صورتى كه شوهر در زمان فوت، اوالدى )هر چند يك يا چند زوجه - 2

شود. اگر شوهر  تساوى تقسيم مى زوجه يك چهارم تركه بين ايشان بهنداشته باشد. در صورت تعدد 

 برند.  تركه را مى تمها، يك هش باشد، زوجه يا زوجه اوالد داشته

 ج( فرض ثمن

 از: است يك هشتم تركه فرض يك وارث است، كه عبارت

صورت تعدد  د )هر چند از زن ديگر( باشد. درها در صورتى كه متوفى داراى اوال زوجه و زوجه

 شود.  زوجه يك هشتم مذكور به تساوى بين ايشان تقسيم مى
 

 

 د( فرض دو ثلث

                                                                                                                                                                  
 .254و  250ـ ر. ك فلسفه اعتقاد در اسالم، محمد حسين طباطبايى، ص1
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 است، كه عبارتند از:فرض دو وارث دو ثلث تركه 

اوالد ذكور باشد،  ر براى متوفى. اگر دختر همراه بادو يا چند دختر، در صورت نبودن اوالد ذكو - 1

 برند.  همه ايشان به قرابت و به قائده ذكور دو برابر اناث ارث مى

اگر  متوفى. دو يا چند خواهر ابوينى يا پدرى در صورت نبودن برادر ابوينى يا پدرى براى - 2

 برند.  مى به قائده ذكور دو برابر اناث ارثخواهرها همراه برادر باشند، به قرابت و 

 ه( فرض ثلث

 فرض دو وارث، ثلث تركه است، كه عبارتند از:

باشد، فرض مادر  ه حاجب نداشته باشد. و اگر داشتهمادر، در صورتى كه متوفى اوالد و اخو - 1

 يك ششم تركه خواهد بود.

يك سوم به يك  شوند سهم مادر از ستند كه سبب مىنفراتى از برادر و خواهر متوفى ه اخوه حاجب

 ششم تنزل يابد و مادر از باقيمانده تركه يعنى از ردّ هم چيزى نبرد. 

برادر و خواهر و  . منظور از كالله متوفى در اينجاكه بيش از يكى باشد كالله مادرى در صورتى - 2

و اوالد ايشان است. در صورتى  كالله مادرى برادر و خواهر مادرىمقصود از اوالد برادر و خواهر و 

است. اگر خويشاوند مادرى منحصر به جد يا  كه كالله مادرى يك نفر باشد فرض او سدس تركه

 باشد.  مى ده باشد، فرض ايشان نيز ثلث تركهج

 و( فرض سدس

 فرض سه وارث سدس تركه است، كه عبارتند از:

 اى اگر تنها باشد.بنابراين: و كالله پدر و مادر

صورتى كه  برد در ا مىپدر: در صورتى كه متوفى داراى اوالد باشد، پدر او يك ششم تركه ر - 1

 برد. متوفى اوالد نداشته باشد، پدر به قرابت ارث مى

صورتى كه  براى متوفى يك ششم تركه است. در مادر: فرض مادر در صورت بودن اوالد - 2

 برد.  اوالد نداشته باشد مادر يك سوم تركه را به فرض مىمتوفى 

است. بنابراين  ادر مادرى يا يك خواهر مادرىكالله مادرى منفرد: كالله مادرى منفرد، يك بر - 3

برد و اگر كالله مادرى  را مى رى براى متوفى باشد، يك ششم تركهاگر يك برادر يا يك خواهر ماد

 شود.  تساوى بين ايشان تقسيم مى سوم تركه است كه بهفرض ايشان يك متعدد باشند 
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 ارث پدر و مادر

 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر باشد همه تركه از اوست. - 1

برند و بقيه  مى اگر وارث ميت، پدر و مادر و فرزندان او باشند پدر و مادر هر كدام يك ششم - 2

 سهم فرزندان است. 

ميت چند برادر  اوالدى نداشته باشد در صورتى كه باشد و ميت اگر وارث ميت، پدر و مادر - 3

ششم ماترك، سهم مادر و بقيه  در اين صورت يك برند ولى داشته باشد. اگر چه خود آنان ارث نمى

 سوم سهم مادر و دوسوم سهم پدر است. و اگر برادرهايى نداشته باشد يك سهم پدر است،

 فرزندان

چند دختر باشند  تركه از اوست، و اگر چند پسر يا دختر باشد همهاگر وارث ميت يك پسر يا يك 

باهم باشند هر پسرى دوبرابر  و اگر پسر و دخترشود،  ماترك به طور مساوى بين آنان قسمت مى

 برد.  دختر مى

 جد و جده

برد و اگر  مى دو قسمت را جد و يك قسمت را جده ى پدرى باشند اگر وارث، جد و جده - 1

پدرى و هم مادرى باشند مال  شود، و اگر هم بين آنان قسمت مى شند مال به طور مساوىمادرى با

و يك برد،  دهند كه جد دوبرابر جده مى پدرى مى و قسمت آن را به اجدادكنند و د را سه قسمت مى

 شود.  به طور مساوى بين آنان قسمت مى قسمت از اجداد مادرى است كه

مادرى يا پدرى  باشند، چنانچه آن برادر يا خواهررادر و خواهر اگر وارث ميت، اجداد و ب - 2

دهند. ولى اگر بعضى پدر  خواهر مى يه را به برادر ياباشند يك قسمت از سه قسمت را به اجداد و بق

مانده رسد و دو قسمت باقي خواهر مادرى چيزى نمى عضى ديگر پدرى باشند به برادر ياو مادرى و ب

 دهند.  مادرى يا پدرى مى ر پدر ورا به برادر و خواه

 عمو و عمه

چند عمه باشند  اگر چند عمو يا رسد، و ى مال به او مى اگر وارث ميت عمو يا عمه باشد همه - 1

باشد و همه پدرى و مادرى يا پدرى  شود، و اگر عمو و عمه ان قسمت مىمال به طور مساوى بين آن

مادرى  بعضى پدرى و مادرى و بعضى پدرى و بعضى اگر برد، و د عمو دوبرابر عمه مىيا مادرى باش

اگر بيشتر باشد  عمه مادرى باشد يك قسمت از سه قسمت مال و باشند در صورتى كه عمو يا
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 ى پدرى دهند و عمو و عمه ادرى مىى پدر و م دهند و بقيه را به عمو و عمه مى دوقسمت را به او

 برد.  ارث نمى

ى  عمو يا عمه ى پدرى باشد، به ى پدرى و مادرى و عمو يا عمه هاگر وارث ميت عمو يا عم - 2

 رسد.  مى ى پدر و مادرى هى مال به عمو و عم دهند و همه پدرى ارث نمى

 دايى و خاله

دختر باشند  رى باشند اگر چه بعضى پسر و بعضىدايى و خاله در صورتى كه همه پدرى و ماد

مادرى يا پدرى و بعضى  ود، و اگر بعضى پدرى وش تقسيم مىماترك به طور مساوى بين آنان 

شود و  به طور مساوى بين آنان قسمت مى دايى و خاله مادرى يك ششم است كهمادرى باشند سهم 

 برد. دهند كه هر پسر دوبرابر دختر مى پدرى مى ى و مادرى ياى پدر بقيه را به دايى و خاله

 ارث زن و شوهر

ارث بردن ايشان  زن و شوهر نخواهد شد، بلكه براى رثصرف وجود رابطه زوجيت، موجب توا

نكاح و وجود زوجيت هنگام  ين شرايط عبارت است از دائم بودنشرايطى ديگر نيز الزم است. ا

موجب مرگ شوهر واقع نشده و بين ايشان طالق  نكاح در حال بيمارىفوت همسر مشرط بر اينكه 

 باشد. رجعى واقع نشده

 االرث زوج و زوجه اشاره به مال از سهم

او يك هشتم از  الد اوالد در هر درجه باشد، زوجهدر صورتى كه متوفى زوج، داراى اوالد يا او - 1

 ى ديگر.  زوجه مين زوجه باشد يا ازبرد خواه اوالد يا اوالد اوالد او از ه تركه را مى

يك دوم تركه  وج اور چند از شوهر ديگر باشد، زدر صورتى كه متوفى زوجه و بدون اوالد ه - 2

 برد.  را مى

 اموال موضوع ارث زوج و زوجه

 ارث هريك از زوجين از اموال تركه به قرار زير است: 

برد، بلكه  نمى آن و عين ابنيه و اشجار ارث اموال مورد ارث زوجه: زوجه از عين زمين و قيمت - 1

 برد.  از قيمت انبيه و اشجار و ساير اموال زوج ارث مى

از زمين و ابنيه  برد، اعم ق به زوجه متوفا ارث مىال مورد ارث زوج: زوج از تمام اموال متعلامو - 2

 و اشجار و اموال منقول 
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 والء

ى عملى  فايده ى مقررات آن مانده و بحث در بارهمقررات والء، امروزه در روابط اجتماعى متروك 

 به آن اشاره كرده است.  464ولى در ماده در بر ندارد. قانون مدنى در باب ارث نامى از والء نبرده

و آن بر سه قسم  ى والء خواهد بود شد، ارث بوسيلهاگر ميت هيچ يك از وارثان گذشته را نداشته با

 است: 

بميرد و وارثى  ود را آزاد كند و چنانچه آن بندهى خ والء عتق، و آن اين است كه كسى بنده - 1

 برد.  و را ارث مىى تركه ا نداشته باشد موالى او همه

ى قتل يا زخم  واسطه قرار بگذارد كه جرايمى را كه به والء ضمان جريره، اگر كسى با ديگرى - 2

از مرگ وارثى نداشت ارث او را ببرد،  كه اگر پسآيد قبول نمايد، به شرط اين  ى او مى زدن به عهده

 برد.  ى او را مى ى تركه در اين صورت همه

است، و اگر  ى مسلمانان است. امام سرپرست همهالسالم  آن سرپرستى امام عليهوالء امامت، و  - 3

 رسد. به نائب او مى و به امام، و در زمان غيبت امام،ى ا كسى هيچ وارث نداشته باشد تركه

 احكام ارث

هر مردى دوبرابر  كنند، يعنى را با اختالف قسمت مىخويشاوندان پدرى و پدرى و مادرى ارث  - 1

 شود.  مى ادرى به طور مساوى بين آنان قسمتبرد، ولى خويشان م ىزن م

ارثشان را  رانند، يعنى اگر آنان نبودند سهمدر هر دسته از وراث، اوالد به جاى پدران و ماد - 2

و مادر هر كدام يك  ترپسر و پسردختر داشته باشد، پدربرند، مثالً اگر ميت پدر و مادر و دخ مى

به دخترپسر و يك قسمت به  شود و دو قسمت يه مال سه قسمت مىو بق برند ششم مال را مى

 رسد.  پسردختر مى

 دهند.  چيزى نمى رسد و به نوه مه ارث به فرزند مىاگر ميت يك فرزند و يك نوه داشته باشد ه - 3

خويشاوندان پدرى  بيشتر باشد كمبود متوجه دختران واگر سهام و فرض وارثان از اصل تركه  - 4

باشد. چون سهم شوهر يك چهارم و سهم  يت شوهر و پدر و مادر و چند دخترشود، مثالً وارث م مى

 پدر و مادر هركدام يك ششم و سهم

تركه يعنى عدد  ى چهارم است و يك چهارم از همهشود و مجموعا يك و يك  دخترها دوسوم مى

هند و بقيه را به طور مساوى بد ت بايد سهم شوهر و پدر و مادر راواحد بيشتر است. در اين صور
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 بين دخترها تقسيم نمايند و كمبود متوجه آنان شود. 

 نامند.  مى كنند و آن را عول ن سهام قسمت مىى صاحبا اهل سنت كسر را به نسبت سهام همه

پرداخت فروض  اگر مجموع سهام از اصل مال يعنى عدد واحد كمتر باشد به طورى كه پس از - 5

يعنى وارثى كه كسر به سهام ايشان  نده را به دختر يا خويشاوند پدرىد بيايد باقيماو سهام چيزى زيا

 دهند.  شود مى وارد مى

دوم است و در  سوم و سهم دختر يك مثالً اگر وارث ميت مادر و يك  دختر باشد، سهم مادر يك

 دهند.  اين صورت يك ششم باقيمانده را به دختر مى

را تعصيب  دهند و آن ى بعد هستند مى ه طبقهبه خويشان پدرى كولى اهل سنت اين زيادى را 

 نامند. مى

 موانع ارث

تحقق ارث  ه رغم وجود شرايط وراثت، مانع ازموانع ارث امورى است كه وجود هر يك از آنها ب

است كه وجود مانع اثبات گردد و  ت خويشاوند متوفى از ارث او الزمشود. براى حكم به محرومي مى

خويشاوندى قابل وراثت با متوفى است، از او ارث  شك در وجود مانع، كسى كه داراى تدر صور

 خواهد برد. 

 الف( قتل 

شود، اعم از  مى بكشد از ارث ممنوع قتل از موانع ارث است. بنابراين كسى كه مورث خود را عمدا

 ديگرى. لتسبيب و منفردا باشد يا به شركتاين كه قتل بالمباشره باشد يا با

 جرم مانع ارث باشد.  رسد، مگر اينكه ه  به ورثه او مىب ى جرمى سقط شود موصى اگر حمل در نتيجه

 شرايط مانع بودن قتل از ارث

انتقال قهرى  اشد، براى اين كه قتل مانع ارث ومقتول بايد هنگام قتل در مقام مورث قاتل ب - 1

مقام مورث قاتل باشد به  اب يابد كه درل نسبت به كسى ارتكاموال مقتول به قاتل باشد، بايد قت

 شد.  مزبور وارث او مى كرد، قاتل دون دخالت قاتل فوت مىطورى كه اگر مقتول ب

باشد، در غير اين  ى از عمل و نتيجه مرتكب قتل شدهقتل بايد عمدى باشد، يعنى قاتل با آگاه - 2

 صورت از ارث مقتول محروم نخواهد شد.

 نون يا براى دفاع نباشد.قتل مورث به حكم قا - 3
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 ب( كفر 

برند،  ارث نمى وفاى كافرى، مسلم باشد وراث كافربرد و اگر در بين ورثه مت كافر از مسلم ارث نمى

 اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. 

 الف( مسلمان بودن مورث

 متوفى به وارث ى د تركهلم و بعض ديگر كافر باشنهرگاه در بين خويشاوندان متوفى بعضى مس - 1

هرچند كه خويشاوندان كافر از  دان كافر ازآن محروم خواهند بود،شود و خويشاون مسلمان داده مى

 نزديكتر باشند.  متوفى نظر طبقه يا درجه از خويشاوندان مسلمان به

ورت برند و در ص نمى ن، كافر باشند، هيچ سهمى از تركهى خويشاوندان مورث مسلما اگر همه - 2

گيرد. كه بنابر نظر مشهور به  حاكم قرار مى ضمان جريره، تمام تركه در اختيارفقدان ولىّ معتق و ولى 

 شود.  نيازمندان و مساكين داده مى

ز خويشاوندان او مسلمان و اى ا اگر مورث كافر باشد، در صورتى كه عده ب(كافر بودن مورث

 دو تفاوت است كه مورث مسلمان باشد و فقها وردىديگر كافر باشند احكام مربوط مشابه م اى عده

است و ديگرى مربوط به  ى در صورت فقدان خويشاوند مسلماناند: يك بين اين دو مورد ذكر كرده

 نداشته باشد.  د باشد و وارث مسلمانموردى است كه مورث مرت

 ج( لعان 

مخصوص كه منشأ آن  ى صيغهلعن و نفرت بين زوجين با  در اصطالح عبارتست از: مباهله و اظهار

ان فرزندى است كه شرعا ملحق به اوست. لع دادن شوهر به همسر خود يا انكار نسبت زناى محصنه

شود: لعان به سبب قذف زوجه و لعان به سبب انكار  تقسيم مى از حيث سبب و منشأ به دو گونه

 فرزند. 

 آثار لعان

 انحالل نكاح و از بين رفتن رابطه زوجيت.  - 1

 حرمت ابدى نكاح مجدد ايشان.  - 2

 حد قذف از زوج و حد زنا از زوجه ساقط خواهد شد.  - 3

 ولد انجام شود(.  منتفى شدن انتصاب فرزند به شوهر مالعن )در صورتى كه لعان به سبب نفى - 4

 د( والدت از زنا
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ى آن است  ثمره كه طفلاى  د، لكن اگر حرمت رابطهبر ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى

شبهه زنا باشد، طفل فقط از اين  نسبت به ديگرى به واسطه اكراه يانسبت به يكى از ابوين ثابت و 

 برد و بالعكس. طرف و اقوام او ارث مى

 ارث خنثى

عالمت جنسى  انوثيت باشد. پس كسى را كه  فاقدخنثى انسانى است كه داراى عالئم رجوليت و 

دو جنس بر جنس ديگر در او  آشكار كسى است كه عالئم هريك از ند. خنثاىگوي باشد خنثى نمى

يك از عالئم رجوليت و اناثيت در او غلبه  اشد. خنثاى مشكل، كسى است كه هيچغلبه داشته ب

 نداشته باشد. 

االرث او به  برند. سهم آنها دوبرابر اناث مى اگر وارث خنثى بوده و از جمله وراثى باشد كه ذكور

 شود:  يق ذيل معين مىطر

غلبه داشته  از طبقه خود و اگر عالئم اناثيت االرث يك پسر اگر عالئم رجوليت غالب باشد سهم

عالئم غالب نباشد، نصف  د و اگر هيچ يك ازبر باشد، سهم االرث يك دختر از طبقه خود را مى

 خواهد برد. يك پسر و يك دختر از طبقه خود رااالرث   مجموع سهم

 خص فاقد عالمت جنسىارث ش

باشد. نظر مشهور در  س ذكور و اناث در او وجود نداشتهمنظور كسى است كه هيچ يك از عالئم جن

القرعة لكل امر شود. زيرا:  تعيين مى قرعهفقه به استناد حديث، اين است كه جنس اين شخص با 

، بايد مطابق متخصصان جنس شخص را تعيين كرد اما در صورتى كه بتوان به وسيله مشكل.

 تشخيص مذكور عمل گردد.

 آيات ارث در قرآن

مردم نخورده بود  ا آن آشنا نبود و نظير آن به گوشاسالم زمانى مسئله ارث را مطرح كرد كه جهان ب

نداشتند و چنان در جزئيات وارد شده  نياكان خويش چنين چيزهايى به يادو مردمان از گذشتگان و 

جزئيات آن و است. در اين قسمت از بحث آيات قرآنى كه  اقى نماندهاى ب اى هيچ شك و شبههكه ج

 كنيم.  قبلى شرح داده شده را بيان مى موارد آن در قسمتهاى

كانَ    اللّه اِنَ مانَكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصیبَهُمْوَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِىَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَالَّذينَ عَقَدَتْ اَيْ»
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 1«ءٍ شَهیدا عَلَى كُلِّ شَىْ

 كسانى است كه با آنان قرارداد «الذين عقدت ايمانكم»به قول اكثر مفسران مراد از 

ى ديگرى باشد  عاقله گذارند كه هر يك ضمان جريره بسته شده است كه طرفين با يكديگر قرار مى

 برد. و ماترك او را ارث مى

مِمّا قَلَّ مِنْهُ  كَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَالْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِّمّا تَرَ كَلِّلرِّجالِ نَصِیبٌ مِّمّا تَرَ»

 2«اَوْ كَثُرَ نَصِیبا مَّفْرُوضا

قبيله دفاع كند و  جنگ باشد و بتواند از حريم قوم ورسيد كه مرد  در جاهليت ارث ميت به كسى مى

آيات مشابه آن، براى اقرباى ميت  ث محروم بودند، لذا در اين آيه وو زنان از ار به همين دليل اطفال

ه در طور ضمنى بر بطالن تعصيب داللت دارد، چ و به ماالً سهمى از ارث معين شدهاز زن و مرد اج

 صاحب نصيب قرار داده است. آيه مرد و زن را در عرض هم،

 3فِى اَواْلدِكُمْ...   يُوصِیكُمُ اللّه»

در آيه صراحتا  تبه اول( ميت است كه چند صورت آنآيه در مقام بيان ارث اوالد و ابوين )وارث مر

 بيان شده است.كه به تفصيل بحث شد.

است در صورتى  ث پدر و مادر هر يك يك ششم ماتركاالر صورت اجتماع ابوين با اوالد كه سهم

پدر است. در همين صورت اگر  قيه از آناالرث مادر يك سوم و ب كه ميت اوالد نداشته باشد سهم

االرث مادر به يك ششم تنزل  رسد ولى سهم نمى داشته باشد، اگر چه به برادر ارثمتوفى برادر 

به يك ششم به  اصطالحا كمتر شدن ارث مادر را از يك سوم كهرسد  يابد و بقيه به پدر مى مى

 و خود برادر را حاجب نامند. ى برادر حجب واسطه

 4«كُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ...وَلَ»

فرزند ندارد،  اى كه شده است: ارث زوج از زوجه در اين آيه ارث زوج و زوجه به شرح زير تعيين

زوجى كه فرزند ندارد، ربع  باشد. و ارث زوجه از م مىنصف تركه است و با داشتن فرزند يك چهار

                                                           
 .33ى نساء، آيه ـ سوره1

 .0ى نساء، آيه ـ سوره2

 .11ى نساء، آيه ـ سوره3

 .12ى نساء، آيه  ـ سوره4
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 و با داشتن فرزند يك هشتم است.

 1«ورِثُ...وَاِنْ كانَ رَجُلٍ يُ»...

فرموده است. سهم  هم برادر و خواهر مادرى را تعييندر اين آيه ارث طبقه دوم بيان شده است. س

چند برادر و خواهر ثلث تركه به فرض  يك برادر يا خواهر مادرى، يك ششم به فرض است و سهم

 شود. تقسيم مى به تساوى بين خواهران و برادران است كه

 2«يُفْتِیكُمْ فِى الْكَاللَة...   للّهيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ا»

خواهر معنى كرديم  وارده، كالله را به معنى برادر ودر آيه قبلى به قرينه اين آيه و به استناد روايات 

 وارث آنان بيان شد و توضيحات جزئيات قبالً توضيح داده شد.

 اختالف مرد و زن در ارث

لكن هر يك از  شخصيت حقوقى و معنوى يكسانند،و  از نظر اسالم زن و مرد در طبيعت انسانيت

مقابل خود خواهد داشت. يكى از  ى خود تفاوتى با صنف خصائص ويژه ى اين دو صنف به واسطه

ه به او سپرده جسمانى خاص در مرد مسئوليت اقتصادى خان واسطه قواىاين تفاوتها اين است كه به 

به بيان ديگر،اسالم  مرد دوبرابر زن است. اهى سهم ارثاساس در اسالم گ شده است و بر همين

چون خرج مرد را افزايش داده  ى مرد سپرده است و او را به عهدهمخارج زن و مصارف زندگى 

 اين مطلب است. جهت مصرف عكسدخل او را افزوده است ولى از 

 رسد. مى ست ولى در مصرف كمتر از زن به وىپس در واقع مرد در خرج كردن بيشتر برده ا

برند از جمله،  مى ان است. و زن و مرد معادل هم ارثالبته در بسيارى از موارد ارث زن و مرد يكس

مادرى اعم از زن و مرد يكسان ارث  يك ششم سهم دارند. و نيز اقرباى پدر و مادر ميت كه هر دو

 هميشه بيش از زن ارث ببرد. بنابراين، اين چنين نيست كه مرد برند، مى

 آيات ارث 

كانَ    اللّه كُمْ فاتُوهُمْ نََیبَهُمْ اِنَّوَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِىَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمانَـ 1

 3ءٍ شَهِیدا. عَلَى كُلِّ شَىْ
                                                           

 .12ى نساء، آيه  ـ سوره1

 .106ى نساء آيه ـ سوره2

 .33ـ نساء، 3



 41 

 كسانى كه باكان ارث ببرند و نيز براى هر كسى، وارثانى رار داديم، كه از ميراث پدر و مادر و نزدي

 ايد، نصيبشان را بپردازيد.  آنها پيمان بسته

فِى كِتابِ  حامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْضٍـ اَلنَّبِى اَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْواجُهُ اُمَّهاتُهُمْ وَاُوْلواْالْاَر2ْ

 1الْكِتابِ مَسْطُورا. عَلُوا الى اَوْلِیائِكُمْ مَّعْرُوفا كانَ ذلِكَ فِىمِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهاجِرِينَ اِال اَنْ تَفْ   اللّه

 ان( محسوبپيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها )مؤمن

داشته  هاجران در آنچه در آنچه خدا مقررشوند و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و م مى

به آنها  كى كنيد )و سهمى از اموال خود را، مگر اينكه بخواهيد نسبت به دوستان نياولى هستند

 بدهيد( اين حكم در كتاب )الهى( نوشته شده است. 

مَّا قُلْ وَالْاَقْرَبُونَ مِ یبٌ مِّمِّا تَرَكَ الْوالِدانِـ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِّمِّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَص3ِ

 2مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِیبا مَّفْرُوضا.

زنان  گذارند، سهمى است و براى جاى مى براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر

سهمى  واه آن مال، كم باشد يا زياد اينگذارند، سهمى، خ نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى

 است تعيين شده و پرداختنى.

تَرَكَ وَ اِنْ  اثْنَتَین فَلَهُنَّ ثُلُثا ما فى اَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْن فَاِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ   ـ يُوصِیكُمُ اللّه4

وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  هُمِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَ كَانَتْ واحِدَةً فَلَها النِّصْفُ وَ لِابَوَيْهِ لِكُلِ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ

وَصِیَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ابَاؤُكُمْ  لِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِوَلَدٌ وَ وَرِثَهُ اَبَواهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَ

 3كَانَ عَلِیما حَكِیما.   اللّه اِنَّ   يضَةً مِّنَ اللّها فَرِوَ اَبْناؤُكُمْ ال تَدْرُونَ اَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْع

باشد  راث( پسر، به اندازه سهم دو دختركند كه سهم )مي خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى

يكى  دو سوم ميراث از آن آنهاست و اگرو اگر فرزندان شما دو دختر و بيش از دو دختر باشند، 

اگر  در و مادر او، يك ششم ميراث است،از آن اوست. و براى هر يك از پ باشد، نيمى از ميراث

مادر او  براىميت فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد، و تنها پدر و مادر از او ارث برند، 

برد و پنج  مى ادرانى داشته باشد، مادرش يك ششميك سوم است و بيه از آن پدر است و اگر او بر
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بعد از اداى دين  از انجام وصيتى است كه او كرده ومانده براى پدر است. همه اينها بعد ششم باقي

اين فريضه الهى  ندترنددانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براى شما سودم است شما نمى

 است و خداوند دانا و حكيم است. 

مِنْ  كُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَـ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ اَزْواجُكُمْ اِنْ لَمْ ي5َ

فَلَهُنَّ   لَكُمْ وَلَدٌبَعْدِ وَصِیَّةٍ يُوصِینَ بِها اَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ

 1تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ... الُّثمُنُ مِمَّا

باشند،  نداشته باشند و اگر فرزندى داشتهو براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى 

شما، يك  د، و اداى دين آنها. و براى زنانان يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتى كه كرده

هشتم از آن  و اگر براى شما فرزندى باشد، يك شماست، اگر فرزندى نداشته باشيدچهارم ميداث 

 ايد و اداى دين... آنهاست بعد از انجام وصيتى كه كرده

 شرح زير تعيين شده است: ارث زوج در تفسير اين آيه آمده است: در اين آيه ارث زوج و زوجه به

فرزند  رزند ربع؛ و ارث زوجه از زوجى كهداشتن ف اى كه فرزند ندارد، نصف تركه است و با از زوجه

 ندارد، ربع؛ و با داشتن فرزند، ثمن تركه است. 

كَانوا اَكْثَرَ  احِدٍ مِنْهُمَاالسُّدُسُ فَاِنْـ...وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَةً اَوِامْرَاَةٌ وَ لَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ و6

عَلِیمٌ    وَاللّه   وَصِیَّةً مِنَ اللّه بِها اَوْ دَيْنٍ غَیْرَ مُضارٍ اءُ فِى الثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ يُوصىمِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَ

 2حَلِیمٌ.

دارد،  برد، يا زنى كه برادر يا خواهرى و اگر مردى بوده باشد كه كالله،)خواهر يا يرادر( از او ارث مى

باشند،  ادرى باشند( و اگر بيش از يك نفردران و خواهران مسهم هر كدام، يك ششم است )اگر برا

وصيت  و اداى دين به شرط آنكه )از طريقآنها در يك سوم شريكند پس از انجام وصيتى كه شده، 

 و اقرار به دين( به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است. 

مَا تَرَكَ وَ  دٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُمْ فِى الْكَاللَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَيُفْتِیكُ   اللّه ـ يَسْتَفْتُونَكَ قُل7ِ

رِجَاالً وَ نِساءً  تَرَكَ وَ اِنْ كَانُوااِخْوَةٌ هُوَ يَرِثُها اِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَاالثُّلَُانِ مِمَّا
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 1ءٍ عَلِیمٌ. بِكُلِّ شَىْ   لَكُمْ اَنْ تَضِلُوا وَاللّه   كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ يُبَیِّنُ اللّهفَلِلذَّ

 د، حكم كالله )خواهر و برادر( راكنند، بگو: خداون از تو در باره ارث خواهران و برادران سؤال مى

نصف  ته باشد، و براى او خواهرى باشد،نداش كند: اگر مردى از دنيا برود، كه فرزند براى شما بيان مى

باشد،  از دنيا برود، وارث او يك برادر برد و اگر خواهرى اموالى را كه به جا گذاشته، از او ارث مى

خواهر  برد، در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد و اگر دو او تمام مال را از آن خواهر به ارث مى

اموال را ميان  ران و خواهران با هم باشند، تمامبرند و اگر براد را مىاز او باقى باشند دو سوم اموال 

خود را براى شما  رابر سهم مؤنث است. خداوند احكامكنند و براى هر مذكر، دو ب خود تقسيم مى

 كند تا گمراه نشويد و خداوند به همه چيز داناست.  بيان مى

 ا يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِنْ آلِرَأَتِى عَاقِرا فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِیّـ مَ اِنِّى خِفْتُ مِنْ وَرائِى وَ كَانَتِ ام8ْ

 2يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّا.

 را نگاه ندارند و از طرفى همسرم و من از بستگانم بعد از خود بيمناكم كه حق پاسدارى از آيين تو

 من و دودمان يعقوب باشد و او را ..كه وارنازا و عقيم است تو از نزد خود جانشينى به من ببخش.

 مورد رضايتت قرار ده.

 3مَعْرُوفا. نْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْالًـ وَ اِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولواْالْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساكِینُ فَارْزُقُوهُمْ م9ِ

حضور  د و يتيمان و مستمندان،برن ث نمىاى كه ار و اگر به هنگام تقسيم ارث، خويشاوندان و طبقه

 داشته باشند، چيزى از آن اموال را به آنها بدهيد و با آنان به طور شايسته سخن بگوييد. 
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 قضا

حوزه قضا و  رآن كريم مطرح نمود ورود قرآن درتوان به عنوان جامعيت ق يكى از مباحثى كه مى

وقوع جرم با طرح مقررات  يشگيرى ازبا هدف تنبيه خاطى و پ بيان جزئيات آن است. اين امر

قصاص و ديات مطرح  -حدود  -شهادات  -به صورت گسترده در پنج باب قضا متناسب با جرم 

بته قابل ياد اين احكام برگرفته از مبانى فقهى خواهد آمد و ال اى از گوشهگشته است. در اين مبحث 

 ب مربوطه رجوع نمايند نيز محققانبه كت بايست فتاواى فقهى در اين زمينه مى آورى است كه طالبان

خاص آيات  ضوعات بهره جسته و به كتب تفسيرىتوانند از اين مجموعه به عنوان بيان مو مى

كتابهاى فقهى چون شرايع االسالم  وسائل الشيعه و مستدرك الوسايل واالحكام و نيز به كتب روائى 

 جعه فرمايند. آخر مرا صل آن به نام جواهرالكالم مجلداتو شرح مف

 قضاوت

شرايطى كه  قضاوت يعنى حكم كردن بين مردم براى حل و فصل نزاع و رفع اختالفات آنان با

است كه از جانب خداوند  شئون حاكم در حكومت اسالمىخواهد آمد. مقام قضاوت از مهمترين 

ائمه معصومين  آله براى و عليه اهلل پيامبر صلىآله و از جانب  و عليه اهلل متعال براى پيامبر اكرم صلى

است. مخفى نماند كه خطر  راى فقيه جامع الشرايط تعيين شدهعليهماالسالم، و از جانب آن حضرات ب

دند: السالم خطاب به شريح قاضى فرمو اميرالمؤمنين عليه ، چنانكه حضرتاين مقام نيز عظيم است

شقى در آن  پيامبر و يا فرداى كه جز پيامبر يا وصى  نشسته اى شريح! همانا تو در مجلسى

كردن بپرهيزيد، زيرا آن السالمنقل شده كه فرمودند: از حكم  امام صادق عليه نشيند. و از حضرت نمى

پيامبر يا  سلمين به عدالت رفتار كند، همچوناست كه عالم به قضاوت باشد و در بين م حق امامى

 وصى پيامبر.

جامع الشرايط  السالم يا فقيه امام معصوم عليه ، خواهحكم قاضى واجد شرايط براى همه نافذ است -

رضايت او را براى قضاوت بين  باشد، يا دو طرف نزاع با توافق واو را براى قضاوت تعيين نموده 

قاضى »و در صورت دوم به او « قاضى منصوب» ب كرده باشند. در صورت اول به اوخود انتخا

 شود.  گفته مى« تحكيم

 شرايط قاضى

است از: بلوغ، عقل،  فق دو طرف انتخاب شده باشد عبارتقاضى چه منصوب باشد چه با توا شرايط
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واجب مجتهد بودن، بلكه بنابر احتياط  طايمان، عدالت، مرد بودن، حالل زاده بودن، و بنابر احتيا

يا  تر و خواهد قضاوت كند از همه عالم شهرى كه مى گويند كه در به كسى مى« اعلم بلد»اعلم بلد، 

همچنين بنابر احتياط داراى بينايى چشم و حافظه خوب باشد و  منصوب از طرف اعلم باشد.

 فراموشكار نباشد.

علم و يا شهادت دو  وجدان و شناخت شخصى يا شهرت مفيدشرايط و صفات معتبر در قاضى از راه 

عادل ثابت  قاضى با شهادت اهل خبره شود، همان گونه كه اجتهاد اده مىشاهد عادل تشخيص د

تواند با اتكا به فتواى مجتهد ديگر  احتياط واجب نمى ود. كسى كه خود مجتهد نيست بنابرش مى

 قضاوت و حكم نمايد، هر

كدخدا منشى  اختالف بين دو طرف را با اصالح وچند به نيابت از او باشد. ولى جايز است نزاع و 

 حل و فصل نمايد.

هر چند ديگران او  اوت نيست حرام است متصدى آن شود،كسى كه به نظر خودش داراى شرايط قض

ندارد حرام است، مگر اين كه براى  مراجعه به كسى كه شرايط قضاوت رارا واجد شرايط بدانند. 

قت اگر مراجعه نكردن صاحب حق را در تنگنا و مش حق مشروع خود ناچار باشد، بخصوص گرفتن

ئى است، و در صورتى حيت آن را دارند واجب كفاكسانى كه صال زياد قرار دهد كار قضاوت براى

 شود.  شرايط نباشد واجب عينى مى كه قاضى واجد

چند بهتر است در  بيت المال حقوق بگيرد، هر تواند از كسى كه قضاوت بر او واجب عينى نيست مى

د توان باشد در صورت نياز مى نانچه كار قضاوت بر او واجب عينىصورت عدم نياز نگيرد. و چ

براى انجام كارهاى تشريفاتى و ثبت و ضبط  ز ندارد بنابر احتياط نگيرد، ولىحقوق بگيرد، و اگر نيا

 احكام، حقوق گرفتن مانعى ندارد. 

 آداب قضاوت

كتاب و سنت  متكى به فتوايى باشد كه مأخوذ ازقاضى در قضاوت خود بايد آزاد و مستقل باشد و 

رعايت كند و با عجله قضاوت  د، دقت و بى طرفى را كامالًنباش اى مجبور است، و از هيچ ناحيه

قاضى ميان دو حبه آتش است تا  آله نقل شده كه فرمودند: زبان و عليه اهلل نكند. از پيامبر اكرم صلى

رود. بر قاضى واجب است كه در  به طرف آتش مى اوت كند، پس يا به طرف بهشت و ياوقتى كه قض

 جلسه دادگاه در برخوردهاى
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را رعايت نمايد،  توجه و خطاب ميان دو نزاع مساواتخود همچون سالم كردن، جواب سالم، نگاه، 

همچنين جايز نيست به يكى از دو طرف  باشند. هر چند از نظر شرافت و مقام و منزلت تفاوت داشته

ضى در ست قاغلبه او بر طرف ديگر مؤثر باشد. مكروه ا قا كند يا روشى را ياد دهد كه درچيزى ال

غلبه درد يا خواب و يا روحى از جهت تشنگى يا گرسنگى يا غصه يا  حال غضب يا عدم تعادل

قاضى با  نمايد.سزاوار بلكه گاه واجب است قضاى حاجت و مانند اينها اقدام به قضاوت احتياج به

يز قضاوت نمايد. بلكه جا و احكام اسالمى مشورت نموده سپس هيأتى از كارشناسان امور قضايى

ه دادگاه عالوه بر قاضى چند مستشار قضايى ك ورايى حكم شود، به اين شكل كه دراست به طور ش

نظارت كنند، و حكم داشته باشند و با دقت بر جريان كار دادرسى  رايط قضاوت را دارا هستند وجود

 به نام ه قاضى و گرفتن آن هر چندهمگى با اكثريت اعضا صادر شود. دادن رشوه ب نهايى طبق نظر

به پرداخت رشوه  راى رسيدن به حق مشروع خود ناچارهديه باشد حرام است، ولى چنانچه كسى ب

گرفته باشد بايد آن را به صاحبش  باشد، براى دهنده جايز و براى گيرنده حرام است. و اگر كسى

 اگر تلف شده قيمت آن را بپردازد.برگرداند، و 

 

 دادخواهى

شود  تام مى عموالً اگر ادعا را رها كند دعوىعاى چيزى دارد و مدر طرح دعوى به كسى كه اد

شود، و اگر مدعى عليه اقرار  مى يه او صورت گرفته مدعى عليه گفتهمدعى و به كسى كه ادعا عل

 گويند. مى مدعى را انكار نمايد به او منكر نكرده و ادعاى

 برابر هستند، رين آن با يكديگر يكسان وت پاييندر امر دادخواهى تمامى افراد از باالترين مقام تا 

 داشته باشد، چنانچه از قضاوت از مقامها يا يكى از قضات شكايتىبنابراين اگر كسى نسبت به يكى 

 تواند به محكمه مورد د، وگرنه مىهمانجا مطرح كن تواند شكايت را مى رضايت دارد مىمحاكم رس

 تواند بلكه وده و مدعى آن است مىد داراى حقى بكسى كه به نظر خو توافق يكديگر مراجعه كند هر

شخص  اجعه نمايد، و فرقى نيست كه مدعىاست براى احقاق آن حق به دادگاه صالح مر گاه واجب

حقوقى، ادعاى حق در مورد  او در برابر اشخاص حقيقى باشد ياحقيقى باشد يا حقوقى، و ادعاى 

نسبت به امالكى كه تحت نظارت و توليت او  ياسانى كه تحت واليت او هستند و خودش باشد يا ك

 باشد. مى
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به آن علم داشته  صاحب حق حكم صادر نمايد، هر چند تواند قبل از مراجعه و تقاضاى قاضى نمى

نمايد. همچنين حق دارد قبل از  وكيلى انتخاب كند تا از او دفاع باشد. هر متهم حق دارد براى خود

تا اينكه مستلزم تأخير از حد متعارف باشد.  حبتى نكند، مگرل خود در دادگاه صمشورت با وكي

است و هيچ ى عادالنه ثابت نشود وى بى گناه محسوب  محاكمه زمانى كه محكوميت متهم از راه

 او جايز نيست.  تعرضى نسبت به

يا  نيز نبايد آبرو از مقدار معين شده مجازات شود، وكسى كه محكوم به حد يا تعزير شده نبايد بيش 

مجازات شود. كيفيت قضاوت و  قرار گيرند، بلكه مرتكب آن بايد مال و يا منسوبين او مورد تعدى

 برائت و بى گناهى افراد است، مگر اينكه جرم به ى برمستندات آن در نظام قضايى اسالم اصل اول

د، و قسم، كه شهوباشد: اقرار، شهادت  جرم به يكى از سه راه مى دليل معتبرى اثبات شود. و اثبات

 يك در مسائل آينده بيان خواهد شد.  احكام وشرايط هر

امور مالى است  اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد، و چنانچه اقرار او نسبت به

دادگاه و در حضور قاضى و در  يا شهادت شهود و يا قسم در جلسه سفيه نباشد. الزم است اقرار

گاه صورت پذيرد، پس اقرارى كه خارج از داد يا اكراه و يا اجبار و مانند آن ن ترسحال عادى بدو

ا صداى ضبط شده هرچند به خط خود او و ي»متهم گرفته شود  و بخصوص در حالت غير عادى از

 ندارد و حكمى كه مستند به آن باشد نافذ نيست. اعتبارى« او باشد

حكم نكند،  تناد به اقرار يا شهادت و يا قسمبدون اسبنابر احتياط قاضى به اتكاى علم خود و 

صادر نمايد. پس اگر يقين به  تواند حكم خالف علم خود نيز نمى محض، ولى  اللّه بخصوص در حق

 خورد، بايد حكم و فصل خصومت را به مى باشد يا بداند منكر به دروغ قسم اشتباه شهود داشته

ر و يا كند يا انكا در دادگاه مدعى عليه يا اقرار مىدعوى  قاضى ديگر ارجاع دهد. پس از طرح

ار و مدعى از قاضى طلب حكم كند، الزم است قاضى بر اساس اقر سكوت. پس اگر اقرار نمايد

 قاضى د. و اگر مدعى عليه انكار نمايد،پذير حكم نمايد و بعد از حكم او دعوى پايان مى مدعى عليه

 اساس آن حكم گر بينه خود را حاضرنمود قاضى برا كند، پس از مدعى طلب بينه و شهود مى

قاضى بخواهد كه منكر را قسم  تواند از ت آن را اقامه نمايد مىكند، و اگر بينه نداشت و يا نخواس مى

يرد، و پذ به نفع او حكم نمايد دعوى پايان مى ورت اگر منكر قسم ياد كند و قاضىدهد، در اين ص

ق بداند. قسم ص از مال منكر را ندارد، هر چند خود را محتقا مدعى ديگر حق طرح دعوى يا
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ستور دستور قاضى و پس از تقاضاى مدعى باشد، پس اگر خودش يا به د خوردن منكر بايد به

قاضى دوباره  رد، و پس از تقاضاى مدعى و دستوربدون تقاضاى مدعى قسم بخورد فايده ندا قاضى

نمايد و قسم را به مدعى  خوردن خوددارى و نكول اند از قسمتو بايد قسم ياد كند. منكر مى

پذيرد. و اگر  دعوى به نفع مدعى پايان مى عى قسم ياد كند و قاضى حكم نمايدبرگرداند، پس اگر مد

اضى از مدعى خوددارى نمايد، بنابر احتياط واجب ق از قسم خوردن و برگرداندن قسم بهمنكر 

شود، وگرنه ظاهرا  ش ثابت مىو قسم ياد كرد دعوايكند، پس اگر ا خواهد كه قسم ياد مدعى مى

بينه  يا انكار نكند قاضى از مدعى طلب گردد.اگر مدعى عليه سكوت نمايد و اقرار مى ساقط

 مدعى قاضى از مدعى آن را حاضرنكرد، در صورت درخواستنمايد، و اگر او بينه نداشت يا  مى

 برگرداند، پس اگر به سكوت خود ادامه داد دعىقسم ياد كند و يا قسم را به مخواهد كه  عليه مى

خواهد تا او قسم بخورد و دعوى به نفع او پايان پذيرد. هر  مى بنابر احتياط واجب قاضى از مدعى

تواند او را به قسم خوردن نيز وادار نمايد، مگر اينكه مورد  نمايد قاضى نمى گاه مدعى اقامه بينه

فعالً حق او  د قسم نيز ياد كند مبنى بر اينكهعالوه بر بينه باي طلبكارى از ميت باشد كه مدعى دعوى

اين كه مدعى طلب از ميت،  است. و در اين حكم فرقى نيست بينباقى است و آن را دريافت نكرده 

بر ميت ورثه صاحب حق باشند عالوه بر  و يا شخص ديگرى باشد. و اگر مدعىوارث يا وصى 

نظير اقرار  كنند. هر گاه بدهكارى ميت به طريقى غير از بينه يد قسم يادنه هر كدام جداگانه بااقامه بي

اقرار ورثه او يا شهرتى كه موجب اطمينان باشد ثابت شود و احتمال داده  ميت در زمان حيات يا

كند. اگر  رت نيز مدعى طلبكار بايد قسم يادميت طلب خود را ادا كرده باشد، در اين صو هشود ك

امكان حضور عمدا حاضر  و اقامه بينه نمايد ولى منكر با دادگاه حضور پيدا كندمدعى در جلسات 

تواند حكم غيابى صادر كند. هر  منكر مى ممكن نباشد، قاضى پس از اعالم بهنشود و احضاراو نيز 

و از پرداخت شود، چنانچه قدرت بر اداى دين داشته باشد  اه با حكم قاضى بدهكارى كسى ثابتگ

ين خود شود، ولى اگر قدرت تواند او را زندان كند تا حاضر به اداى د مى كند قاضى آن خوددارى

 آن را ندارد بايد به او مهلت داده شود و زندانى كردن او جايز نيست. پرداخت

شود، و  نقض مى ز اجراى آن ثابت شود حكم او قهراهرگاه خطاى قاضى در تشخيص حكم قبل ا

ضرر جانى يا مالى به محكوم وارد  د جبران گردد. به اين شكل كه اگراگر پس از اجرا ثابت شود باي

آبروئى بوده اعاده حيثيت شود.هرگاه بعد از قضاوت  ت المال تأمين گردد، و اگر خسارتشده از بي
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و سنت بوده حكم او نقض شرايط قضاوت نبوده يا حكم او خالف كتاب  كه قاضى داراى ثابت شود

خودش ر بوده يا كوتاهى كرده باشد بايدسى وارد شده چنانچه قاضى مقصاگر ضررى به كشود، و مى

آنجا كه هدف از قضاوت  ورت از بيت المال جبران گردد. ازجبران خسارت نمايد، و در غير اين ص

منصوب نزد هر يك از طرفين دعوى متهم  حق و اجراى عدل است، چنانچه قاضىدر اسالم احقاق 

تجديد  تواند تحقيق مجدد و اقوى هر كدام از طرفين مى شود بنابر طا يا كوتاهى در تحقيقبه خ

را تقاضانمايد، بخصوص اگر مورد دعوى از امور مهم نظير جان مسلمان  محاكمه در يك دادگاه عالى

بررسى  د. و دادگاه عالى موظف است پس ازناموس او و يا حيثيت مذهب و دين باش يا مال و

 كم او را تنفيذ و يا نقض نمايد. مستندات حكم و صفات قاضى، ح

 شهادت

براى دفع ضررى  باشد، همچنين بايد متهم نباشد كهشاهد بايد بالغ، عاقل، مؤمن،عادل و حالل زاده 

شاهد در بعضى موارد بايد مرد  دهد، و نيز از خود يا به دست آوردن نفعى براى خود شهادت مى

با  ورد آن يقين داشته باشد، پس شهادت همراهم صورتى جايز است شهادت دهد كه به باشد. و در

شود،  رد او قبول نمىشاهد عادلى كه با ديگرى دشمنى دارد د مو ظن و تخمين جايز نيست. شهادت

چند  به نفع دوست خود هر او موجب فسق شهادت دهنده نباشد. ولى شهادت دوست هرچند دشمنى

 شود.  با هم صميمى باشند قبول مى

يكديگر قبول  به نفع يا به ضرر« زن و شوهر»دت ادت زن پذيرفته است: شهادر مواردى كه شه

به نفع يا به ضرر « برادر يا خواهر» به نفع يكديگر و شهادت« در و پسرپ»شود.همچنين شهادت  مى

ال است. در شهادت فرزند عليه پدر خود محل اشك ته شدنيكديگر پذيرفته است، ولى پذيرف

شود، ازجمله در  پذيرفته مىادل بدون ضميمه شهادت مرد و يا قسم ع مواردى شهادت چهار زن

اطالع  مور زنانه كه معموالً زنها از آنبكارت، وضع حمل و عيوب باطنى زنان و نيز ساير ا مورد:

شهادت دهد كه فالن  شود. پس اگر يك زن ل نيز قبول مىدارند. و در امور مالى شهادت يك زن عاد

نسبت به يك چهارم آن ارث يا آن مال  به فالن شخص است، شهادت او متعلقمال برحسب وصيت 

نسبت به سه نسبت نصف آن، و اگر سه زن شهادت دهند  شود، و اگر دو زن شهادت دهند مى پذيرفته

ن ارث يا مال پذيرفته است. شهادت دهند شهادت آنان نسبت به مجموع آ چهارم، و اگر چهار زن

به حقوق  شود، ولى دعاوى مربوط ود بيان مىحض بعدا در باب حدشاهد در حقوق الهى م شرايط
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مرد و دو زن و يا شهادت  كلى با شهادت دو مرد يا شهادت يكمالى نسبت به شخص زنده به طور 

و بنابر احتياط « مورد ادعا عين باشد يا دين الخواه م»شود  يك مرد و قسم خوردن مدعى ثابت مى

 ارند.اداى شهادت را بر قسم مقدم د

دهد. ولى اگر از  ى كه از او تقاضا شود بايد شهادتكسى كه صالحيت اداى شهادت را دارد در صورت

بخواهد بر طرف ديگر ظلم كند و  جب نيست، مگر اين كه يك طرف دعوىاو خواسته نشود وا

 ت.شهادت در هر حال واجب و كتمان آن حرام اس مال گرداند، كه در اين صورت اداىحقيقتى را پاي

ثر شهادت دادن ضرر از اداى شهادت خوددارى كند، مگر اينكه در ا داند نبايد كسى كه حقيقتى را مى

 موضوع از امور مهمه باشد مثل ايناو وارد شود كه تحمل آن مشكل باشد، ولى اگر  قابل توجهى به

خوددارى  شهادت شود در اين صورت نبايد از خته مىكه در اثر عدم شهادت او خونى به ناحق ري

مفهوم شهادت آنها از نظر مورد، زمان،  شهود در صورتى مورد قبول است كه نمايد.شهادت و گواهى

شود، بلكه  هاى شهود با هم مغاير باشد چيزى ثابت نمى گفته مكان، و صفات يكى باشد. و چنانچه

 حكمه شرعىدروغ شهادت دهند توسط مشود. اگر شهود عمدا به  ساقط مى هادت آنان از اعتبارش

شده باشد بايد آن  وغ آنان موجب ضرر و خسارت به كسىشوند، و چنانچه شهادت در مجازات مى

اند در شهرشان به مردم معرفى نمايند  داده ب است كسانى را كه به دروغ شهادترا جبران نمايند. واج

اينكه  ت، مگرديگر شهادت چنين افرادى مورد قبول نيس ز قبول شهادت آنان اجتناب شود. وتا ا

دت در حقوق مردمى مورد كنند وعدالتشان احراز شود. شهادت بر شها توبه كرده و خود را اصالح

چند در  حوط در تعزيرات پذيرفته نيست، هرولى در حدود براى اجراى حد و نيز بنابر ا قبول است.

رد سرقت گواهى كنند مو گر دو نفر شهادت فرد ديگرى را درساير آثار آن پذيرفته است. بنابراين ا

توان مال را از او پس  شهادت فرد ديگر مى دست متهم را بريد، ولى به انضمامتوان  به استناد آن نمى

ولى جايز  شهادت هريك نفر شهادت دو نفر الزم است، فت. در شهادت بر شهادت براى ثبوتگر

بر شهادت درصورتى هند.شهادت شهادت هر دو شاهد اصلى را گواهى د است دو نفر شاهد عادل

 است كه شاهد اصلى نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود.  صحيح

 كیفیت قسم و احكام آن

خوب است به  از اسامى مقدسه پروردگار باشد، وقسم بايد به ذات مقدس خداى متعال و يا يكى 

ست، ولى بايد باشد كافى ا ه عربى ادا شود، بلكه به هر لغتىباشد. و الزم نيست ب  لفظ جالله اللّه
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يا پيامبر اكرم يا ائمه معصومين و يا مشاهد  الهى باشد. بنابراين قسم به قرآنترجمه يكى از نامهاى 

شد، مسلمان اين كه قسم بايد به ذات مقدس خدا يا نام او با كند. در فه براى قضاوت كفايت نمىمشر

اب مانند يهود و نصارى و ولى اگر قاضى تشخيص دهد قسم دادن اهل كت و كافر تفاوت ندارند،

 دارد، جايز است دروغ گفتن باز مىآنچه در دين خود به آن معتقدند آنان را بيشتر از  مجوس به

جزم و يقين  روىعالوه بر قسم به خداى متعال آنان را به آن چيزها نيز قسم دهد. قسم بايد از 

باشد، پس اگر معلوم شود كه  ردهبايد مورد قسم را واقعا قصد ككند  باشد، و كسى كه قسم ياد مى

توان نايب و يا وكيل گرفت. قسم در  نمى كند. براى ياد كردن قسم فايت نمىتوريه كرده است ك

يرا طالق، و قتل معتبر است، ولى در حدود اعتبار ندارد. ز مالى و نيز مواردى همچون: نكاح، دعاوى

د. آنچه در دست كسى است شو د ثابت نمىشرايطى كه گفته خواهد ش حدود جز با اقرار يا بينه با

او  علم برخالف آن نداشته باشيم ملك باشد يا منفعت و يا حق و مانند آن تا زمانى كه خواه مال

او باشد. اگر چيزى  شود، همچنين است اگر آن چيز در دست وكيل يا امين و يا مستأجر محسوب مى

مساوى براى آن دو نفر خواهد بود. اگر  صورت ر دو نفر باشد مالكيت آن بهبه طور كامل در اختيا

ى كه ملك در باشد ادعاى ملكيت كنند، گفته كس دو مى ر باره ملكى كه در دست يكى از آندو نفر د

گفته خود مدرك و دليل قطعى يا مقدم است، مگر اين كه ديگرى براى اثبات  دست او است با سوگند

 شاهد عادل بياورد.  دو

بكنند، هر كدام به  آنهاست ادعاى مالكيت تمام آن را ه ملكى كه در دست هر دوىاگر دو نفر در بار

از آن مدرك و دليل قطعى بياورد  تند، پس هر يك بايد نسبت به نيمىنيمى از آن مدعى و منكر هس

نفر  شود. و چنانچه هر دو گفته او با قسم قبول مى كند و نسبت به نيم ديگريا دو شاهد عادل اقامه 

 شود.  كردند آن ملك بين آنها تقسيم مى ه شاهد نموده و قسم ياداقام

بعد از جدايى  ف كنند خواه در حال همسرى و خواهاگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختال

متعلق به زن خواهد بود، و آنچه  وسايل و لباسهاى زنانه وسايل و لباسهاى مردانه متعلق به شوهر و

باشد. مگر اينكه كليه  مشترك ميان آن دو مى رود براى زنان به كار مى ان و همكه هم براى مرد

محسوب  يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى يل اعم از مردانه و زنانه در دستوسا

بايد اثبات كند يا دو  وسايل در دست او نيست اگر ادعايى داشته باشد شود، و كسى كه اسباب و مى

 بياورد.  شاهد عادل
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 دود و تعزيراتح

از هر دستور  أكيد شده و وارد شده است كه تخلفدر اخبار زيادى نسبت به اجراى حدود الهى ت

است از چهل روز باران. و  حدود الهى نفعش براى مردم بيشتر الهى حد دارد، اقامه هر حدى از

و در صدد  تعطيل كند با من عناد ورزيده هر كس حدى از حدود مرا»وده است: خداى متعال فرم

مشروع دست شود مردم از كارهاى نا حدود الهى باعث مى و اجراى« ضديت با من برآمده است.

 جامعه را رعايت كنند و جامعه صالح و مترقى شود.  بردارند و حقوق الهى و

شرع به بينه يا  در دادگاه صالح و با استناد حاكماجراى حدود و تعزيرات بايد پس از اثبات جرم 

ياد كند، و اجراى حدود و  بينه و اقرار الزم نيست منكر قسمتهم باشد، و در صورت نبودن اقرار م

واط محل اشكال و خالف احتياط است.  تناد به علم قاضى بخصوص در زنا وتعزيرات فقط با اس

اگر كسى  اى از اجراى حد خوددارى نمايند. با اندك شبهه يت احتياط را كرده وحكام شرع بايد رعا

حتياط واجب نبايد حد است اقرار كند و بعد از آن انكار نمايد، بنابر ا جرمى كه حد آن اعدامبه 

 جارى شود.  اعدام بر او

 حد زنا

به شرط آنكه هر  ست،شود نزديكى زن و مرد بدون ازدواج صحيح ا آنچه موجب حد و كيفر زنا مى

چنانچه يكى از آن دو شرايط ذكر شده  يار و عالم به حرمت عمل باشند، ودو بالغ، عاقل، داراى اخت

ام از آنها حد شود. زنا موارد مختلفى دارد كه براى هر كد نمى را نباشد حد زنا نسبت به او جارىرا دا

 شود. معين شده است و تفصيل آن در مسائل آينده بيان مى اى و كيفر جداگانه

كرده باشد،  شد و به اختيار خود زناهمسر نبا ـ اگر مرد يا زنى كه بالغ و عاقل و آزاد است داراى

در هر مرتبه حد خورده  ق است، و اگر سه مرتبه زنا كند وكيفر او در مرتبه اول يكصد ضربه شال

 باشد، كيفر او در مرتبه چهارم اعدام است. 

بخواهد با همسر  اى كه هرگاه دائمى باشد به گونه ـ اگر دو طرف زنا يا يكى از آن دو داراى همسر

باشد، زنايى كه انجام گرفته نسبت  اشد و با اين حال تن به زنا دادهنزديكى كند مانعى در كار نبخود 

محصنه نام دارد. و حد آن در مورد مردى كه بالغ و  كه داراى همسر است زناى محصن يا به كسى

رد است دارد و با زنى كه بالغ و عاقل است نزديكى كرده، اگر پيرم و آزاد است و زن دائمىعاقل 
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 كنند و بنابر شالق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار مى ابتدا يكصد ضربه

نزديكى نكرده، او را  ا زن خود كه در اختيار اوست هنوزاحتياط واجب شالق نزنند، و چنانچه مرد ب

شهر محل سكونت يك سال او را از  تراشند و به مدت سر او را هم مى زنند و يكصد ضربه شالق مى

 شود. در مورد زن اجرا نمى كنند، ولى تراشيدن سر و تبعيد مىخود تبعيد 

خواهر، دختر  مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر ـ اگر با يكى از زنهايى كه با او محرم نسبى هستند

ضى از فقها آن بنابر نظر بع شود، و كيفر اى با محارم گفته مىبرادر، عمه و يا خاله زنا كند به آن زن

شمشير يك ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده  اد بعضى از روايات اين است كه بااعدام است، ولى مف

ن حكم و احوط رعايت اين دستور است. و جارى بودن اي و را در حبس نگه دارند تا بميرد،ماند ا

اند مانند مادر زن  شدهمحرم  اند يا به وسيله زوجيت خوردن محرم شده در زنا با زنانى كه با شير

كند كه زنا  نمى ارى است. همچنين در اين حكم فرقىاشكال است، ولى نسبت به زن پدر ج محل

راضى بوده اين حد نسبت به او نيز  ، و در صورتى كه زن به انجام عملكننده داراى همسر باشد يا نه

 شود.  جارى مى

عنف گفته  ديد با او زنا كند به آن زناى بهته ـ اگر زن به عمل زنا راضى نباشد و مرد با ارعاب و

يك شمشير به گردن او  اعدام است، هرچند احوط آن است كهشود، و كيفر آن براى زنا كننده  مى

داراى همسر باشد يا نه. زن در اين نوع  نندهكند كه زنا ك بزنند، گرچه نميرد. در اين حكم فرقى نمى

عاب بوده چنانچه زن ادعا كند كه زنا از روى اكراه و ار رد، وه به عنف واقع شده كيفر ندااز زنا ك

 شود. و حد بر او جارى نمى است ادعاى او مسموع است

و اگر هنگام  م است،ـ اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند چه داراى همسر باشد يا نه كيفر او اعدا

اين حكم فرقى ميان كافر  و درشود.  شود كيفر او ساقط نمى اجراى حد براى فرار از حد مسلمان

رمضان يا شبهاى قدر يا جمعه يا عيد و  زنا در وقت با شرافتى همچون ماه ذمى و حربى نيست. اگر

الوه بر تواند ع مشاهد مشرفه انجام شود، حاكم شرع مى كان محترمى مانند مسجد يا يكى ازيا در م

 ل به نظر حاكم شرع است. به او بزند، و مقدار آن موكو حد مذكور تازيانه بيشترى

 شود:  زنا به يكى از اين دو راه ثابت مى

چهار مرتبه و  ر حال اختيار و بدون ارعاب و ترساى كه بالغ و عاقل و آزاد است د زنا كننده - 1

اقرار انكار نمايد هر چند  د كه زنا كرده است، و اگر بعد ازبنابر احتياط در چهار جلسه اعتراف كن
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 خورد.  شود، ولى شالق مى گسار نمىمحصن باشد سن

مرد و چهار زن  و اگر سه مرد و دو زن عادل يا دوچهار مرد عادل به ديدن عمل شهادت دهند،  - 2

توان  دو مرد و چهار زن نمى شود. ولى در مورد عادل هم شهادت دهند كافى است و زنا ثابت مى

 زنند. ق مىشال ود، بلكه فقط زن و مرد زناكار راحكم به سنگسار نم

را مورد عفو  ر صورت توبه او و صالحديد زناكارتواند د اگر زنا با اقرار ثابت شود امام مسلمين مى

 شده باشد عفو جايز نيست.  اجرا نكند، ولى اگر با بينه ثابتقرار دهد و حكم شالق يا سنگسار را 

شهادت دهند  ها و آثار انه، پس اگر از روى نششهادت شهود زنا بايد از روى ديدن عمل زنا باشد

همچنين خصوصيات زمانى و  يد بر خود شهود حد قذف جارى شود.شود، بلكه با زنا ثابت نمى

د بنابراين اگر خصوصيات ذكر شده تفاوت كن در شهادت شهود بايد مثل هم باشد،مكانى عمل زنا 

 شود. قذف جارى مى شود و بر شهود حد زنا ثابت نمى

كند، بلكه خوب  يست عمل زشت خود را به كسى اظهارالزم ن« ا غير محصنمحصن باشد ي»زناكار 

پيش از اقرار يا اقامه بينه توبه كند  و به احدى اظهار نكند. و چنانچه است بين خود و خدا توبه كند

هم در بين باشد نبايد حد زنا بر او جارى شود.  شود، بلكه اگر شبهه توبه حد زنا بر او جارى نمى

آن فرار كند  بر او جارى شود در حال شالق خوردن يا پيش از ير محصن كه بايد حد شالقزناكار غ

گردد، خواه زناى او با اقرار ثابت شده باشد يا با بينه. ولى  حد بر او جارى مى شود و برگردانده مى

ابت ث دارد: الف( اگر زناى او با بينه محصن اگر در حال سنگسار شدن فرار كند دو صورت زناكار

 شده باشد، بايد برگردانده شود و حد بر او جارى گردد.

يك سنگ هم  برگردانند، حتى بنابر احتياط اگرب( اگر زناى او با اقرار ثابت شده باشد، نبايد او را 

 به او نخورده باشد نبايد او را باز گردانند. 

اند  برهنه يافته د، و اگر او راود كه ايستاده باشش حد زنا بر مرد زناكار غير محصن در حالى جارى مى

 اند بنابر احتياط جز عورت بقيه بدن او برهنه باشد، و اگر با لباس يافته

عورت او وارد بايد ضربات شالق بر سر و صورت و اند حد بر او جارى شود، و به هر نحو كه يافته

اشد و بدن او با كه نشسته ب شود ار غير محصن در حالى جارى مىنشود. ولى حد زنا بر زن زناك

 صورت او خوددارى نمايند. يده باشد، و از شالق زدن به سر ولباس و مانند آن  پوش

نمايند،  دفن مى زن را تا نزديكى سينه در گودالى مرد زناكار محصن را براى سنگسار شدن تا كمر، و
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بايد صبر كنند تا  باشد. بلكه شود، هر چند از راه نامشروع باردار شده بر زن باردار حد جارى نمى

را شير دهد در صورتى كه زن شير دهنده  از حالت نفاس خارج شود و فرزندش وضع حمل كند و

دى با كودكش نرود بر او حد جارى نمايند. اگر زن و مر باشد و آنگاه چنانچه بيم زيان بهديگرى ن

دليل و بينه و قسم  ز آنانشوهر هستند ادعاى آنان مسموع است، و ا هم باشند و ادعا كنند زن و

 شود.  نمى ادعاى شبهه كنند حد بر آنان جارىشود. و اگر بدانيم اجنبى هستند ولى آنان  نمى مطالبه

 حد لواط

او در هر حال  لواط كند بنابر مشهور كيفراى  اگر مرد بالغ و عاقلى به اختيار خود با مرد يا پسر بچه

اى كه  به گونه»همسر داشته باشد  محصن باشد يعنى ط اگر لواط كنندهاعدام است. ولى بنابر احتيا

شرع صالح بداند، و اگر همسر ندارد مانند مرد  او اعدام است، به هر نحو كه حاكمكيفر « بيان شد

اختيار و  بزنند. لواط دهنده نيز اگر عاقل و بالغ باشد و از روى نى بدون همسر به او يكصد تازيانهزا

شته باشد يا نه.و اگر مقدمات داده باشد كيفرش اعدام است، چه همسر داتن  بدون اكراه به اين عمل

ثابت شدن  زنند. راه را يكصد ضربه شالق مى انجام شده ولى دخول واقع نشده باشد، هر كدام عمل

عادل، و ثابت شدن آن به  ر مرتبه اقرار يا شهادت چهار مردلواط همان است كه در زنا گذشت، چها

باشد. اگر لواط كننده يا  خالف احتياط مى زن نيز خالى از وجه نيست، هر چندو شهادت سه مرد و د

شود، و اگر بعد از اقرار توبه  نمايد حد بر او جارى نمى پيش از اقرار يا اقامه بينه توبهلواط دهنده 

ساقط شدن  اقامه بينه در را از كيفر دادن عفو نمايد، ولى توبه او بعد از تواند او ام مسلمين مىكند ام

 شود.  ندارد و حد بر او جارى مى حد اثرى

 حد مساحقه

جنسى انجام دهند  با يكديگر مساحقه كنند يعنى عمل اگر دو زن بالغ و عاقل و آزاد در حال اختيار

ه باشند يا نه. هر چند نسبت به زن محصن زيانه است، خواه همسر داشتهكيفر هر يك از آنان يكصد تا

شدن مساحقه همان  نيست، ولى احوط ترك است. و راه ثابت خالى از وجه جواز سنگسار نمودن

 گفته شد.  است كه در لواط
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 حدقوادى

هفتاد و پنج  كيفر او اگر كسى مرد و زنى را براى زنا يا مرد و پسرى را براى لواط به هم برساند

دومش باشد عالوه بر تازيانه  بها زن. ولى در مورد مرد اگر مرتتازيانه است، خواه واسطه مرد باشد ي

دن موكول به نظر حاكم شرع است. جارى ش كنند، و محل و مقدار تبعيد يد مىاو را از شهرش نيز تبع

مل او شهادت واسطه بالغ و عاقل باشد و دو مرد عادل به ع حد قوادى در صورتى است كه شخص

ابر احتياط اقرار او دو نمايد، و بنروى قصد و اختيار به عمل خويش اقرار  دهند و يا خود او از

 نزد حاكم شرع باشد. مرتبه در

 مسائل متفرقه امور جنسى

آنان را با  ورت برهنه با هم باشند، حاكم شرعاگر مرد و زن اجنبى يا دو زن و يا دو مرد به ص

ط است اگر زنا بلكه احو تازيانه به هر يك از آنان بزند، تواند تا نود و نه كند، و مى تازيانه تعزير مى

جارى نشود، ولى اگر پس از اجراى حد  حقه تكرار شده باشد بيش از يك حديا لواط و يا مسا

به  شود، همچنين است بنابر احتياط نسبت جارى مى ا انجام دهد براى بار دوم نيز حددوباره آن ر

ر او در مرتبه چهارم خورده باشد و براى مرتبه چهارم انجام دهد، كيف مرتبه سوم و اگر سه مرتبه حد

 اعدام است.

كسى بخواهد  شود اگر ا جداگانه بر او جارى مىكسى كه هم زنا كرده و هم لواط، حد هر كدام از آنه

كشتن او جايز است، ولى اگر  مكن نباشد،زنا يا لواط كند و بدون اين كه او را بكشند جلوگيرى م

حد زنا يا لواط با ميت مانند حد زنا يا لواط  شود. حاكم شرع ثابت كند قصاص مى قاتل نتواند نزد

از روى شهوت  باشد اگر كسى پسرى را آنها يكسان مى انسان زنده است، و شرايط و احكامبا 

زند. و روايت شده  تازيانه مىاى كه صالح بداند به عنوان تعزير او را  اندازه ببوسد، حاكم شرع به

او را نفرين  زند و مالئكه رحمت و غضب ن او مىدها خداوند در قيامت لجامى از آتش به»كه: است

توبه كند توبه او مورد  ، ولى با اين همه اگر واقعا«سازد كنند و خدا جهنم را برايش آماده مى مى

 گيرد.  پذيرش خداوند قرار مى
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 حد نزديكى با چهار پايان

شرع تعزير  ه دستور حاكمرامى انجام داده و باگر كسى با يكى از چهار پايان نزديكى كند عمل ح

 زنند. مى است كه او را بيست و پنج تازيانهشود، و در بعضى روايات آمده  مى

 حد استمناء

او منى خارج  كند كه از اگر انسان استمناء كند يعنى با خود يا چيز ديگرى غير از همسر خود كارى

شود به دستور او تعزير  ه كند، و اگر براى حاكم شرع ثابتشود مرتكب حرام شده و بايد توب

است بايد از بيت المال به او كمك كنند  تمكن از ازدواج تا آنجا كه ممكن شود. و در صورت عدم مى

 تا ازدواج نمايد.

 قذف

بالغ، آزاد و  د به مرد يا زن مسلمانى كه عاقل،اگر كسى كه عاقل و بالغ است از روى اختيار و عم

زند. ولى اگر  هشتاد تازيانه مى اكم شرع او را از روى لباسدهد، حعفيف است نسبت زنا يا لواط ب

نمايد، حاكم شرع با تقاضاى طرف به هر اندازه  رى بدهد و يا او را اهانت و اذيتنسبت ناسزاى ديگ

 كند.  كه صالح بداند او را تعزير مى

هر دو تعزير  شود، ولى د فذف بر آنان جارى نمىاگر دو نفر به يكديگر نسبت زنا يا لواط دهند ح

 شود:  شوند قذف به دو چيز ثابت مى مى

 اقرار شخص نسبت دهنده، و بنابر احتياط اقرار دو بار انجام شود. - 1

نسبت زنا يا لواط  ود. اگر كسىش شهادت دو مرد عادل، و شهادت زنها در اين مورد قبول نمى - 2

تصديق كند يا تهمت زننده را  م راد آورد، يا شخص متهم آن اتهادهد و براى اثبات آن چهار شاه

 شود. مورد عفو قرار دهد، حد قذف جارى نمى

 حد مشروب خوارى

مست كننده را  وجه، يكى از انواع مشروبات الكلىاگر مسلمان بالغ و عاقل به اختيار خود وبا ت

م شرع است كه به دستور حاك مستى نرسد كيفر او هشتاد تازيانهبياشامد هر چند كم باشد و به حد 

صورتى است كه در حد زنا گفته شد. اگر كسى چند  شود، و كيفيت اجراى آن به همان بر او اجرا مى

و او شود، ولى اگر مشروب بخورد  نخورده باشد يك حد بر او جارى مى بار مشروب خورده و حد
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بزنند،  انه ديگركند و باز هم هشتاد تازيبزنند و پس از آن دوباره اقدام به نوشيدن شراب  را تازيانه

شود. كافرى هم كه در  مى دستور آن به وسيله حاكم شرع صادركيفر سومين بار وى اعدام است كه 

 استفاده كند و به اين عمل تظاهر نمايد همين اگر از مشروبات الكلى مست كننده پناه اسالم است

م دو مرتبه ادل، دوشود: اول شهادت دو مرد ع راه ثابت مى حكم را دارد. مشروب خوردن به دو

 مرتبه محل اشكال است. اقرار، وكافى بودن يك

بعد از اقرار توبه  شود، و اگر ند حد بر او جارى نمىخوار پيش از اقرار يا اقامه بينه توبه ك اگر شراب

قرار دهد، ولى اگر بعد از اقامه بينه  تواند او را مورد عفو صالحديد مىكند امام مسلمين در صورت 

 شود.  ايد حد از وى ساقط مىتوبه نم

 حد سرقت

 حاكم شرع ود دزدى كند، پس از ثابت شدن نزدش اگر كسى با شرايطى كه در مسأله بعد گفته مى

 برند و كف او را از بيخ مى ست راستعالوه بر رد مالى كه دزديده در مرتبه نخست چهار انگشت د

برند و  وم پاى چپ را از وسط قدم مىد گذارند، و در مرتبه و را باقى مىدست و انگشت شصت ا

از  شود ومخارجش را اگر ندارد به حبس ابد محكوم مى گذارند، و در مرتبه سوم باقى مى پاشنه پا را

گردد. و اگر  حكوم مىبراى بار چهارم در زندان سرقت كند به اعدام م پردازند، و اگر بيت المال مى

اجراى  شود. شرايط يك مرتبه حد جارى مى فقط دزدى كرده و حد جارى نشده است چندين مرتبه

 - 4اختيار خود دزدى كند.  ن كه سارق بالغ و عاقل باشد و بهاي - 3و2و1حد سرقت ده چيز است: 

گرم طال  464دار برابر  نخود و نيم طالى سكه ارمال دزدى حداقل معادل يك چهارم دينار يعنى چه

خيال كند مال خود او مردم است، پس اگر اشتباه نمايد و مال  دارد بداند مالى كه بر مى - 5د. باش

 ر مالى كه دزديده شريك نباشد، پسخود او د - 6شود، هر چند ضامن است.  نمى است حد جارى

سرقت نمايد، هر  جنگى به اندازه سهم خود يا كمتر اگر كسى از مال مشترك نظير بيت المال يا غنائم

خود سرقت نمايد و مقدار زياد به  شود، اما اگر بيش از سهم نمى ارىچند گناه كرده ولى حد بر او ج

مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت  - 0شود.  برسد حد بر او جارى مى حد نصاب

قفل را باز كند يا بشكند يا ديوار را خراب يا سوراخ كند و يا از  آنجا را از بين ببرد، مثل اين كه

ماكن عمومى مالى را ببرد ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در ا گرديوار باال رود. پس ا

اگر  ر مخفيانه مال ديگرى را ببرد، پسبه طو - 4كنند.  شود، هر چند او را تعزير مى نمى  حد جارى
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از صاحبش بگيرد يا  ال را ببرد، يا به زور مال را ازظالمى به زور و به طور علنى در را باز كند و م

برند، هر چند ضامن است  دست او را نمى در مال امانت تصرف كند و پس ندهددست او بربايد، و يا 

به عنوان ناچارى او را به دزدى وادار نكرده باشد، پس اگر كسى  اضطرار و - 5شود.  و تعزير هم مى

صاحب  د سارق پدربرن زدد دست او را نمىقحطى و كمبود، مواد غذايى مورد نياز را بد مثال در زمان

فرزند را براى سرقت مال  برند، ولى دست رقت مال فرزند نمىمال نباشد. پس دست پدر را براى س

سرقت انسان از اماكنى كه متعلق به پدر،  برند. اما ايى مخفى كرده باشد مىپدر در صورتى كه در ج

است موجب جارى شدن حد  زورودانسان به آنجا بدون اجازه جاي مادر، برادر، خواهر...شده و شرعا

او  يا ميهمان چيزى را كه در اختيار شود. همچنين است اگر اجير گرچه سارق تعزير مى شوند، نمى

ببرد بازداشت  كه چيزى رااست بدزدد.اگر كسى مثالً قفل را بشكند و داخل شود ولى پيش از آن 

جايى محفوظ و در بسته نباشد  ل دركنند. اگر ما او را تعزير مىشود، بلكه  شود حد بر او جارى نمى

رى هر چند تعزير دارد. اگر كسى از جيب ديگ شود، آنجا موجب جارى شدن حد نمى سرقت از

اشد دست او را لباس زير دزديده باشد و ساير شرايط هم فراهم ب چيزى را بدزدد، چنانچه از جيب

 شود كسى كه با ، بلكه تعزير مىندبر جيب لباس رو دزديده باشد دستش را نمى برند، و اگر از مى

ديگران را  هوشى در طرف و مانند اينها اموالحيله و تزوير و جعل اسناد يا با ايجاد مستى يا بي

حاكم شرع او را به هر نحو  گيرند و مى برند، ولى اموال را از او پس كند دست او را نمى تصاحب مى

 كند تا وسيله عبرت ديگران شود.  مى مكند و عمل او را اعال مجازات مىداند  كه صالح مى

بنابر احتياط اقرار  مرد عادل دوم اقرار خود سارق، و شود: اول شهادت دو دزدى به دو راه ثابت مى

اقرارى كه با تهديد و اجبار گرفته  يار باشد، پسبايد دو بار باشد. همچنين اقرار بايد از روى اخت

د، و بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باش شرع بار ندارد. در دزدى حكم حاكمشود اعت مى

د و يا او را عفو به حاكم شرع مال را به سارق بفروشد يا ببخش اگر صاحب مال پيش از مراجعه

 كم شرع  و صادر شدن حكم، فروش ياشرع محل ندارد، ولى پس از مراجعه به حا نمايد حكم حاكم

كند و مال را به  از مراجعه به حاكم شرع سارق توبهيش كند اگر پ بخشش و يا عفو حد را ساقط نمى

 شود.  صاحبش برگرداند حد جارى نمى

 احكام محارب

مردم و بر هم زدن  ه يا سالح ديگر به منظور ترساندناگر شخص تواناى بالغ و عاقل با شمشير برهن



 59 

د، و يا به منزل، آنان يورش آور و يا غارت دارايى مردم آشكارا بهنظم اجتماعى يا ترور اشخاص 

 است، خواه مرد« محارب و مفسد»شد بك ر آنان هجوم آورد و آن را به آتشمغازه و يا محل كا

 يا در دريا كيفرو روستا باشد يا در صحرا و بيابان و  ا زن، در شب باشد يا روز، در شهرباشد ي

دست راست و پاى  ريدنب»يا « به دار آويختن»يا « كشتن»احاديث  محارب برابر آيات قرآن كريم و

 ا در زنان اين است كه كيفر افراداست، و احتياط مخصوص« از شهر محل سكونت تبعيد»و يا « چپ

باشد او را  را كشتهمناسب با جرم آنان تعيين شود. بنابر اين اگر با سالح يورش آورده و كسى 

راست و پاى چپ او را  سترده مال را از او پس گيرند و دبكشند، و اگر فقط مال مردم را غارت ك

تبعيدش كنند، و اگر هم مال مردم را غارت  گر كسى را مجروح كرده پس از قصاصقطع كنند، و ا

قصاص مال دست و پاى او را قطع كنند، و سپس او را  ه و هم كسى را كشته، پس از گرفتنكرد

ش كنند، و اگر خواست يديورش آورده ولى موفق به كارى نشده فقط تبع نموده به دار آويزند، و اگر

مردم  عيد محارب يك سال است، و بايد بهفرار كند جلوى او را بگيرند. حداقل مدت تب به بالد كفر

اجتماعى قرار دهند. و از  ى وآن شهر توجه دهند كه با او معاشرت نكنندو او را در محاصره اقتصاد

كافى است. مالك در محارب و « يدتبع»جاى  به« حبس»شود كه  اديث استفاده مىبعضى اخبار و اح

حو تسبيب صدق عرفى انتساب فعل به او است، هر چند به ن مفسد بودن تصميم فاعل بر افساد و

رى وجود داشته باشد، صدق ت كنار فاعل مباشر يا سبب ضعيف سبب قوى باشد. بنابر اين اگر در

است. و با  نوعا محل اشكالخود تصميم ندارند محارب بر افراد ضعيف و زيردست كه از  مفسد و

 شود، هر مفسد بر او جارى نمى بر افساد يا صدق عرفى انتساب، حداى در تصميم فاعل  اندك شبهه

 د. در مواردى كه دانستهشو باشد قصاص مى م شرع تعزير و مجازات و اگر قاتلچند از طرف حاك

وده و تصميم ر فرهنگى او بناشى از ضرورت اقتصادى و يا فق شود يا احتمال داده شود عمل شخص

 گى يا سياسى ويا اقتصادى اسالم وضربه زدن به حيثيت عمومى و كيان فرهن او بر افساد جامعه و

 متهم يا شهادت د با اقرارمعلوم نيست. محاربه و افسا« مفسد»مسلمين محرز نباشد، صدق عنوان 

ايد.و شهادت افراد محارب عليه نم و احتياط آن است كه دو بار اقرارشود،  دومرد عادل ثابت مى

قبل شود. اگر مفسد و محارب  يكديگر پذيرفته نمى يكديگر، و كسانى كه مالشان غارت شده به نفع

ه يا جراحت و يا ضرر شود، ولى چنانچه قتلى انجام داد او جارى نمى از دستگيرى توبه نمايد حد بر

 وارد نموده است بايد از عهده آن برآيد.  مالى به كسى
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 احكام مرتد

 ا حكم ضرورى دين را يعنى حكمى كهآله شود، ي و عليه اهلل مسلمانى كه منكر خدا يا پيامبر صلى

 است انكار كند دين دانند مثل وجوب نماز و روزه با توجه به اين كه جز مسلمانان جز دين اسالم مى

است، « مرتد»برگردد آله و عليه اهلل دا و پيامبر صلىبه نحوى كه منكر شدن آن حكم به انكار خ

يا نواصب و يا غالت گردد، در حكم  شود يا از نظر اعتقادى از خوارج همچنين است اگر منكر معاد

 است. معتبر« بلوغ، عقل، اختيار و قصد»به ارتداد 

اسالم كافر شود.  اى كه پس از گرايش به زاده سلمانمرتد بر دو قسم است: الف( مرتد فطرى: يعنى م

اى  ب( مرتد ملى: يعنى كافرزاده كه پدر يا مادر او مسلمان باشد. زاده بودن كافى است مانو در مسل

كافر شود. اگر مرتد فطرى مرد باشد، به  فر اسالم را اختيار كند و دوبارهكه پس از گرايش به ك

و ت نگه دارد شود و احتياج به طالق ندارد و بايد عده وفا مى حض كافر شدن همسرش از او جدام

اخت بدهيهايش بين ورثه مسلمان شوهر كند، اموال و دارايى او هم پس از پرد تواند پس از عده مى

گردد و  مى ع و ثبوت ارتداد به اعدام محكومشود، و از طرف حاكم شرع پس از اطال تقسيم مى او

موال جان و برگشت زن و ا ظاهر پذيرفته نيست و نقشى در حفظتوبه و بازگشت به اسالم به حسب 

دهد، و چنانچه توبه كند بين خود و خدا  نيست ارتداد خود را به كسى اطالعاو ندارد، ولى واجب 

زدواج مجدد آورد مال خود اوست، و حق ا توبه به دست مى قبول است، و اموالى را كه بعد ازتوبه او 

      را نيز دارد.                                          حتى با زن سابق خود

نزديكى نكرده يا  باقى است، و چنانچه شوهرش با او اگر مرتد فطرى زن باشد، اموالش به ملك او

ندارد، و اگر شوهرش با او نزديكى  شود و عده هم شدن از شوهر جدا مىيائسه باشد، به محض كافر 

كنند،  ىبر ماش كه عده طالق است ص تمام شدن عده سه هم نيست، از زمان مرتد شدن تاكرده و يائ

ن از همان زمانى كه كافر شده ازدواج آنان باقى است، وگرنه به جدايى آنا اگر در اين مدت توبه كند

زندانى  م شرعشود، بلكه به حكم حاك شود و زنى كه مرتد فطرى است اعدام نمى حكم مى است

شود، وگرنه تا  اد مىآز كنند تا توبه كند، پس اگر توبه كرد شود و در زندان به او سختگيرى مى مى

روز به او مهلت  مرتد ملى اگر مرد باشد بنابر احتياط تا سه عمر در زندان باقى خواهد ماند.  پايان

 ود، و اگر توبه نكرد از طرف حاكمش خواهند تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى مى دهند و از او مى
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ملى مرد باشد  د فطرى زن را دارد. مرتدحكم مرت گردد.ولى مرتد ملى زن شرع به اعدام محكوم مى

مسلمان است نزديكى واقع نشده يا  قى است. و اگر بين او و همسرش كهيا زن اموالش به ملك او با

و عده ندارد، و اگر نزديكى واقع شده و زن هم  شود د، ازدواج آنان فورا باطل مىزن يائسه باش

وبه كرد كنند، اگر در اين مدت ت ست صبر مىعده طالق ا ئسه نيست، تا انقضاى زمان عده كهيا

شود،  مرتد شده حكم مى اگر توبه نكرد به جدايى آنان از همان زمانى كه ازدواج آنان باقى است، و

باشد.ارتداد با  ست كه پس از سه روز اعدام نشدهدر صورتى ا« مرتد ملى مرد»فرض در  البته اين

 اقرار دو بار صورت پذيرد. د، و احتياط آن است كهشو ثابت مىشهادت دو مرد عادل و يا اقرار 

 ساير حدود و تعزيرات

معصومين  آله و يا يكى از ائمه و عليه هللا اگر كسى ادعاى نبوت و پيامبرى كند يا به پيامبر اكرم صلى

مگر اينكه بر جان  د و بتواند واجب است او را بكشد،عليهماالسالم دشنام دهد، بر هر كسى كه بشنو

حكم نيازى به اجازه حاكم شرع  لمان ديگرى بترسد و در اجراى اينمال و يا ناموس خود يا مسيا 

. شود اثبات كند مطابق موازين قضايى با او رفتار مى اگر نتواند در محكمه شرعى آن را نيست، ولى

آن به است. و ثبوت را پيشه خود نمايد و توبه نكند كيفر او اعدام  اگر مسلمانى سحر و جادوگرى

ار دو بار صورت پذيرد.اگر كسى يا شهادت دو مرد عادل است، و بنابراحتياط اقر اقرار خود شخص

مستحب  وپنج تازيانه است، وبنابر احتياطزن خود در حال حيض نزديكى كند كيفر او بيست  با

كه  ماه رمضان در حالى ه است كفاره نيز بدهد.اگر كسى درمؤكد به تفصيلى كه در باب حيض آمد

زن باشد كيفر هر كدام بيست و پنج  با او نزديكى كند، اگر با رضايت خود و همسرش روزه دارند

 مرد پنجاه تازيانه است و بر زن چيزى نيست. كسى اگر زن را مجبور كرده باشد كيفر تازيانه است، و

وسط حاكم ورت ثبوت آن تكند، در ص فروش مشروبات الكلى مى كه از روى آگاهى و عمد اقدام به

يكى از  توجه به واجب بودن آن ترك كند ياشود.اگر كسى يكى از واجبات الهى را با  ىشرع تعزير

اقرار نمايد يا دو مرد  ام دهد و بدون اكراه و ترس به آنكارهاى حرام را با توجه و بدون عذر انج

ان كبيره را انجام مميز يكى از گناه شود. اگر بچه عادل شهادت دهند، توسط حاكم شرع تعزير مى

كه ادب شود، و موجب ديه نگردد تنبيه كند. و در  تواند او را به قدرى معلم او مى دهد ولى شرعى يا

معلم بيش از سه اكتفا كند و با رفق و ماليمت انجام شود، و  ادب كردن او به سه تا شش تازيانه

  اقرار يا اقامه بينه توبه كند و ازگناهكارى كه مستوجب تعزير شده است اگر پيش  ضربه ماليم نزند.



 62 

 تضييع كرده گردد، ولى اگر حقى از حقوق مردمىتوبه او براى حاكم شرع ثابت شود نبايد تعزير 

شود كه در تعزير  استفاده مى از روايات شريفه كند تا جبران نمايد. باشد، حاكم شرع او را مجبور مى

حداكثر بيست تازيانه تجاوز نكند و هيچ گاه به  ده وط رعايت گردد، و معموالً از بايد جانب احتيا

 ريح شده باشد. اجراى حدود الهى وكه به تازيانه بيشتر تص چهل تازيانه نرسد، مگر در مواردى

دن زخم و جراحت بايد پس از مردمى مانند: قذف، قتل نفس و وارد كر تعزيرات در مورد حقوق

حقوق  راى اجراى حد صورت پذيرد، ولى درب صاحب حق و تقاضاى او از محكمه شرعى شكايت

شود و نياز به  اجرا مى توسط حاكم شرع واط به طور مستقيمالهى مانند اجراى حد در مورد زنا يا ل

 شكايت كسى ندارد.

 قصاص و ديات

باشد.  آن مى و امنيت فرد و اجتماع وابسته به يكى از قوانين اسالمى است كه حيات« قصاص»

يعنى: «االلباب لعلكم تتقون ولكم فى القصاص حیاة يا اولى»فرمايد:  رآن كريم مىخداى متعال در ق

خرد، باشد كه تقوى پيشه كنيد. از حضرت  قصاص زندگى و حيات استاى صاحبان و براى شما در

ر قصاص ذيل اين آيه شريفه فرمودند: براى شما د السالم روايت شده است كه در عليهامام سجاد 

كنند و به همين  مى داند كه او را قصاص كشتن ديگرى را كرده مى كسى كه قصد حيات است زيرا

 و را داشته حيات است، و براى فردكشد، اين براى كسى كه قصد كشتن ا دست مى خاطر از كشتن

حيات است زيرا  كشتند، و براى ديگران هم ا هم مىكشت او ر جانى نيز حيات است زيرا اگر مى

كنند.اگر شخص بالغ و عاقل  نمى و از ترس آن بر قتل يكديگر جرأت است دانند قصاص واجب مى

عاقلى را بكشد يا يكى از اعضاى بدن او را قطع  خود از روى عمد و به ناحق مسلمانبه اختيار 

ر احتياط بايد با اجازه توانند او را قصاص نمايند، ولى بناب مجروح مى و يا شخص كند، ورثه مقتول

هر  قلى را دهد و قاتل و دستور دهندهاگر كسى به ناحق دستور كشتن مسلمان عاباشد. حاكم شرع

 دهنده را براى هميشه كشند و دستور دو بالغ و عاقل و آزاد باشند، با اجازه حاكم شرع قاتل را مى

را نگه دارد تا ديگرى او را بكشد.در  ند، همچنين است اگر يك كدام شخصىدار در زندان نگه مى

 ببرد، يا تير يا شمشير و يا كارد به او بزند، يا او را نيست بين اين كه قاتل سر كسى را ىكشتن فرق

 ر آتش بيندازد وبزند تا بميرد، يا او را از جاى بلند پرت كند، يا د خفه كند، يا با عصا و چوب به او

اى كه نتواند  ازد به گونهديا گ او را بزندو نگذارد روى آن را ببندد، يا در آب بين نگذارد بيرون بيايد،
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غذاى  ب باز دارد تا بميرد، و يا به اوبيايد، يا او را نزد     بيندازد تا او را بدرند، يا از غذا و آ بيرون

دارند قصاص نمايند. اگر مقتول حق ن اگر عمدى باشد ورثهمسموم بخوراند، در اين موارد و نظاير آ

 كنند، ولى اگر پدر فرزند خود را قصاص مى ق بكشد او راود را عمدا و به ناحفرزند پدر يا مادر خ

شود از او  ىكنند، بلكه به دستورى كه در احكام ديه گفته م نمى عمدا و به ناحق بكشد او را قصاص

د و جد پدرى در حكم پدر كند. و بنابر احتياط ج شرع نيز او را تعزير مى گيرند و حاكم ديه مى

احتياط  شود، ولى شد بنابر مشهور قصاص مىرا عمدا و به ناحق بك اگر مادر فرزند خود هستند. و

 خوب است 

كشتن او  اى كه همه در ناحق بكشند به گونهاگر دو نفر يا بيشتر مسلمانى را از روى عمد و به 

سهم ديه را دريافت كنند و به  ند بعضى را بكشند و از بعضى ديگرتوان شريك باشند، ورثه مقتول مى

كه بكشند به شرط اين كه تفاوت ديه كسى را  توانند همه را د بدهند. و نيز مىشو ه مىكسى كه كشت

هر كدام بپردازند، مثالً اگر بخواهند دو نفر را بكشند بايد به ورثه  شود به او يا وارث او كشته مى

 هم ديهبدهند. ولى در اين موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر يك از قاتلها س نصف ديه او را

 را بگيرند، و يا به كشتن يك نفر اكتفا شود. 

است بايد براى  شند، ولى چون ديه زن نصف ديه مردتوانند او را بك اگر مردى زنى را بكشد مى

توانند زن را بكشند، ولى بايد به آن  مى و اگر زنى مردى را بكشدكشتن مرد نصف ديه او را بدهند. 

قتول نصف ديه را نيز مطالبه نمايند. اگر ورثه و اولياى م شتن زنكنند و حق ندارند پس از ك اكتفا

يكى از آنان بدون اطالع  واجب قصاص با توافق يكديگر انجام شود، و جند نفر باشند بنابر احتياط

از ديه  طالب ديه باشند بايد سهم آنان راديگران قصاص نكند، و اگر قصاص كرد و ديگران  و اجازه

تقاضاى ديه نمايند، كسى كه  ول تقاضاى قصاص كنند و بعضى ديگراز اولياى مقت بپردازد. اگر بعضى

بپردازد و سپس قصاص كند، و اگر بعضى از  ده بايد سهم ديه متقاضيان ديه راتقاضاى قصاص كر

قاتل بپردازد. و متقاضى قصاص سهم ديه عفو كنندگان را به  اولياى مقتول قاتل را عفو نمايند بايد

مايند. اگر بعضى از اولياى مواردى از قصاص صرف نظر شود و به ديه اكتفا ن ر چنينخوب است د

تماس با  اضر بخواهند قصاص نمايند، چنانچهحاضر و بعضى ديگر غايب باشند و افراد ح مقتول

 واجب افراد حاضر براى دن آنها كوتاه باشد بنابر احتياطافراد غايب ممكن باشد يا مدت غايب بو

تماس با افراد غايب ميسر نيست و فعالً  س بگيرند و يا صبر كنند، ولى اگرفراد غايب تماقصاص با ا
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تأخير قصاص در معرض تضييع حقوق حاضرين  اى كه رود به گونه گشتن آنها نمىنيز اميد بر

است پس از پرداخت سهم  است با نظر حاكم شرع كه ولى افراد غايب باشد، در اين صورت جايز مى

مجنون باشند  از ورثه و اولياى مقتول صغير يا غايب قصاص انجام شود. همچنين اگر بعضى ديه افراد

شود و يا در معرض  ديگران مى رف شدن عذر آنها موجب تضييع حقوقو تأخير قصاص تا زمان برط

ص پس از پرداخت سهم ديه صغير و مجنون قصا بر اقوى جايز است بانظر حاكم شرعان ميباشد، بنا

اشكال است، باشند قصاص توسط ولى آنها از طرف آنها محل  ودو و گر همه آنان صغيرانجام ش

داند و  خودشان بزرگ شوند و تصميم بگيرند، ولى اگر تأخير را به ضرر مى بلكه بايد صبر كند تا

اين  فتن ديه با قاتل توافق كند، و دردهد جايز است در گر آنها در گرفتن ديه تشخيص مى صلحتم

يك دفعه يا متعاقبا  ندارند.اگر كسى دو يا چند نفر راغار پس از بزرگ شدن حق قصاص صورت ص

احتياط با توافق يكديگر اقدام به  قتولين حق قصاص دارند، ولى بنابربكشد اولياى هر كدام از م

 اين صورت پس از قصاص هيچ كدام حق مطالبه ديه ا حقوق همه رعايت شود، و درقصاص نمايند ت

نمايند، اولياى مقتولين قاتل را عفو كنند يا به گرفتن ديه با او توافق  ند. و اگر اولياى يكى ازرا ندار

 آن ازتوانند قاتل را قصاص نمايند. قصاص بايد به وسيله شمشير يا مانند  ديگر مى مقتول يا مقتولين

ى او را ببرند، هر اعضا جه نشود، و جايز نيست دست و پا وآالت قتاله تيز انجام شود كه طرف شكن

ولى ظاهرا كشتن او به وسيله ضرب گلوله  كرده يا اعضاى او را بريده باشد.چند او مقتول را شكنجه 

يوانه را زودتر خالص و راحت كند نيز مانعى ندارد. اگر د يا وارد كردن شوك الكتريكى كه اوبه مغز 

عنى خويشاوندان پدرى او را دارد، يشود و حكم قتل خطائى  قصاص نمى يا بچه نابالغ كسى را بكشد

شود، ولى  نمى اگر عاقلى ديوانه ايرا بكشد قصاصنام دارند بايد ديه مقتول را بپردازند. و  كه عاقله

قصاص خالى از اشكال نيست و  ى را بكشدبايد ديه او را بدهد، بلكه اگر عاقل بالغى بچه نابالغ

چند روح در آن دميده شده باشد اين اشكال  رفتن ديه است، و در كشتن جنين هراحتياط در گ

 باشد قصاص او محل اشكال و احوط اكتفاى به ديه است.  تر است همچنين اگر قاتل نابينا قوى

 اقسام قتل 

 قتل بر سه قسم است

دهد كه باعث  ل به قصد كشتن كسى كارى را انجامقتل عمدى: و آن عبارت است از اين كه قات - 1

كشنده است نسبت به او انجام دهد  ا توجه و قصد كارى را كه معموالًيا اين كه بكشته شدن او شود، 
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عاقل باشد ورثه مقتول حق دارند قصاص كنند، مگر  اين قسم از قتل اگر قاتل بالغ و و او بميرد در

يند، و او را عفو نمامتعارف يا بيشتر و يا كمتر توافق كنند يا به طور كلى  بر گرفتن ديه اين كه با قاتل

 به پرداخت ديه راضى نشود فقط حق قصاص دارند.  چنانچه قاتل

توجه كارى را  اتل قصد كشتن كسى را نداشته و باقتل شبه عمد: و آن عبارت است از اين كه ق - 2

اتفاق به مرگ او منجر شود، مثل  نسبت به او انجام دهد و بر حسبكه به طور معمول كشنده نيست 

رثان اتفاقا آن شخص بميرد. در اين صورت وا ب او را چوب يا تازيانه زند وأدياين كه به قصد ت

 توانند عفو كنند يا ديه بگيرند.  مى مقتول حق قصاص ندارند و فقط

و نه خواسته  قصد كشتن آن شخص را داشته قتل خطائى: و آن عبارت است از اين كه قاتل نه - 3

را رها كرده و اتفاقا به  كه به قصد كشتن كبوتر تيرىد اين كارى را نسبت به او انجام دهد، مانن

و تخلف با كسى تصادف كرده و او  است، يا در رانندگى بدون مسامحه انسانى خورده و او را كشته

 قصاص ندارند، بلكه اگر قاتل خود اقرار كرده باشد ست. در اين صورت وارثان مقتول حقرا كشته ا

ده باشد. ولياگر قتل است بنابر احتياط اگر قتل از راه قسامه ثابت ش بايد ديه آن را بپردازد، همچنين

خويشاوندان  بدهكار نيست، بلكه ديه بر عاله ومرد عادل ثابت شده خود قاتل ديه را  با شهادت دو

باشد ديه هر چند خطائى باشد  اهد شد، لكن اگر قاتل از اهل ذمهقاتل است به تفصيلى كه گفته خو

ه ديه را رضايت خود يا مثالً اداره بيمه به نيابت عاقل و اگر خود قاتل يا ديگرى با است بر خود قاتل

و از گناهان كبيره است، از  شود. خود كشى به هر شكل كه باشد حرام مى بپردازند ذمه عاقله برى

 د: هر كس عمدا خودكشى كند در آتشالسالم نقل شده كه فرمودن امام جعفر صادق عليه حضرت

باليى  وايت شده است كه: شخص مؤمن به هرالسالمر لد خواهد بود. و از امام باقر عليهجهنم مخ

كند خون او  خودكشى مى كند.و كسى كه يرد ولى خودكشى نمىم شود و به هر مرگى مى گرفتار مى

كشم اطاعت او جايز نيست، ولى  مى كسى بگويد: مرا بكش وگرنه تو را رود. و اگر به هدر مى

ديه محل اشكال است، بلكه حاكم شرع او را تعزير و  عت كندو او را بكشد قصاص ياچنانچه اطا

 نوان دفاع باشد كه در اين صورت تعزير ندارد. كند، مگر اينكه به مجازات مى

 شود.  هاى زير ثابت مى هاى اثبات قتل: قتل به يكى از راه راه

روى اختيار  عاقل و آزاد باشد و اقرار او از واقرار متهم به قتل، به شرط آنكه اقرار كننده بالغ  - 1

 انجام شده باشد، نه اكراه و ترس، و بنابر احتياط دو بار اقرار كند. 
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و در تعيين  آن باشدشهادت دو مرد عادل، به شرط آنكه شهادت آنان از روى ديدن و مانند  - 2

 خصوصيات قتل نيز اختالف نداشته باشند. 

بيست و پنج مرد  گان مقتول براى اثبات قتل عمد، ودن پنجاه مرد از بستقسامه، يعنى قسم خور - 3

خوردن پنجاه مرد است. قسامه  طا، هر چند احوط در آنها نيز قسمبراى اثبات قتل شبه عمد و خ

جايى  شود.قسامه در آن در مسائل آينده گفته مى اعتبار دارد و كيفيت فقط در اثبات قتل و جراحات

است كه موجب مظنه است  باشد، و مقصود از لوث قرائن و نشانه هايى در بين« وثل»معتبر است كه 

شرايط  رد عادل يا شهادت دو مرد كه واجدرسد، مانند شهادت يك م حجت شرعى نمى ولى به حد

را در خانه يا محله  اى بيابند يا كشته كسى ر سر كشتهنباشند، يا مثالً مردى را با سالح خون آلود ب

شهادت دو مرد عادل، مسأله دو  ه نه اقرار متهم در بين هست و نهبيابند. در مواردى كدشمن او 

تواند از حاكم شرع  ساير موارد قضا ولى مقتول مى الف( اگر لوث دربين نباشد مانند صورت دارد:

د گر قسم ياد نكرپذيرد، و ا دهد و با قسم خوردن او دعوى پايان مى متهم را يك بار قسم بخواهد كه

 هاى ظنى براى ثبوت قتل ن و نشانهبه ولى مقتول رد كند. ب( اگر لوث يعنى قرائ تواند قسم را مى

مقتول و از جمله  به عمد بيست و پنج مرد از بستگانعمد پنجاه مرد، و براى اثبات قتل خطا و ش

جزم و  اگر همه آنان با يقين و م خوردن در دادگاه حاضر شوند، پسخود اوليلى مقتول براى قس

د حاكم شرع طبق مفاد قسم آنان در قتل عم قتل نزد حاكم شرع قسم ياد كردند،تعيين خصوصيات 

 كند. و اگر خواستند قسم ياد كنند اولياى گرفتن ديه حكم مى به قصاص و در شبه عمد و خطا به

بى گناهى خود  اهند براى اثباترا به مدعى عليه متهم برگردانند و از او بخو توانند قسامه مقتول مى

حاكم شرع  براى بى گناهى او قسم ياد كردند قسامه متوسل شود، پس اگر پنجاه نفر در دادگاه به

 ت عادل باشند، ولىالزم ني شود. افراد قسامه ودن او ثابت مىكند، وگرنه قاتل ب حكم به برائت او مى

شخصى در امور دنيوى وجود عداوت  به فسق نبوده و بين آنان و متهم بنابر احتياط بايد متظاهر

طرف مدعى يا مدعى عليه به اندازه نصاب قسم ياد  نداشته باشد. بنابر مشهور اگر افراد قسامه در

ند. بلكه اگر غير از مدعى توانند عمل نماي خود به هر شكل بخواهند مى كنند، و در توزيع قسمها بين

پنجاه قسم  تواند به تنهايى عليه مىيا مدعى عليه شخص ديگرى حاضر نباشد، خود مدعى  و مدعى

بزرگان فقها براى مضمون  كند. و رع بر طبق مفاد آن حكم مىيا بيست و پنج قسم ياد كند و حاكم ش

طريق روايات مشكل است.براى اثبات قتل  اند، ولى اثبات اين امر در قتل نفس از ادعاى اجماع كرده
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اشند بنابر د باشند. ولى مدعى عليه اگر متعدد بمقتول متعد ك قسامه كافى است، هر چند اولياىي

قطع اعضا نيز قسامه جارى  گناهى هر كدام قسامه جداگانه الزم است. در احتياط براى اثبات بى

هر چند  شبه عمد بيست و پنج قسم ياد شود،بنابر احتياط در عمد پنجاه قسم، و در خطا و  است. و

عليه زن باشد، حكم قسامه به  رگاه مدعى يا مدعىشش قسم است. ه مقتضاى روايت ظريف كفايت

قسامه بايد مرد باشند. اگر مدعى از حاكم شرع  شود، ولى افراد گفته شد جارى مى همان صورتى كه

ع الزم است كند تا او بينه خود را حاضر نمايد، بر حاكمشر بخواهد كه متهم به قتل را زندانى

ار در مورد او وجود نداشته ه متهم كسى باشد كه احتمال فرنمايد، مگر اين ك خواسته مدعى را اجابت

قسم ياد  ه بينه ندارند و مدعى هم حاضر بهدر مواردى كه هيچ يك از مدعى و مدعى علي باشد.

مدعى عليه دعوى پايان  ده است، با قسم خوردنكردن نيست و قسم را متوجه مدعى عليه نمو

پرداخت شود. همچنين در صورتى كه كسى را  ز بيت المالورت ديه مقتول بايد اپذيردو در اين ص مى

يابند و متهم اجتماعات از فبل نماز جمعه يا نماز عيد كشته ب بيابان يا در راه عمومى و يا در در

ديه او بايد از بيت المال پرداخت شود و خون مسلمان نبايد بى جهت هدر  خاصى در بين نباشد،

 رود. 

 شود:  ر قاتل واجب مىكفاره قتل به ترتيب زير ب

اگر نتوانست  ه بر ديه يك بنده را آزاد كند، والف( در قتل خطائى و شبه عمد خود قاتل بايد عالو

كفاره بگيرد، و اگر نتواند  يك روز آن متوالى باشد به عنوان شصت روز روزه به نحوى كه سى و

 شصت فقير را طعام دهد تا سير شوند. 

قاتل بايد كفاره  ا او بر گرفتن ديه توافق نمايند،تول قاتل را عفو كنند يا بب( در قتل عمد اگر وره مق

و هم شصت فقير را طعام دهد.  زاد كند و هم شصت روز روزه بگيردجمع بدهد، يعنى هم يك بنده آ

قصد قصاص داشته باشند، بنابر احتياط خود قاتل  كه ورثه مقتول در قتل عمدبلكه در صورتى هم 

برند كفاره جمع را بدهند. اگر چند نفر در  صغير او از سهم ارثى كه مى يا ورثه غير پيش از قصاص

 شركت داشته باشند بنابر احتياط كفاره قتل بر هر كدام جداگانه واجب است.  قتل يك نفر
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 ديه

 ديه قتل

 ديه مرد مسلمان آزاد يكى از اين شش چيز است: 

شترها بايد بزرگ و  يان شده است، از جمله در قتل عمدصد شتر بهتفيلى كه در كتابهاى مفصل ب - 1

 پنج سال آنها تمام شده باشد. 

 دويست گاو.  - 2

 هزار گوسفند.  - 3

 هزار مثقال شرعى طالى سكه دار كه هر مثقال آن هجده نخود است.  - 4

، هر چند باشد مى گرم 2/416ره سكه دار و برابر با نخود نق 6/12ده هزار درهم كه هر درهم  - 5

 دينار باشد محل اشكال است.  ر صورتى كه قيمت آن كمتر از هزاركافى بودن ده هزار درهم د

معروف يمن  هاى ابر احتياط واجب بايد از حلهدويست حله كه هر حله دو پارچه است، و بن - 6

 باشد كه در زمانهاى گذشته معمول بوده است. 

گرم  456/3 نخود و برابر با 14ثقال شرعى گرم و م 674/4نخود و برابر با  24مثقال معمولى 

نحو كه نصف ديه را مثالً شتر  است. و تلفيق بدين« سوت»يلى گرم باشد، و هرگرم برابر با هزار م مى

قيمت يكى از شش چيز را بدهند بايد دوطرف  . و اگر بخواهندو نصف آن را گاو بدهند كافى نيست

 ديه قتل زن نصف ديه قتل مرد است.  د.فق كنند، وگرنه كافى نخواهد بوتوا

ديه زن كافر اهل  گرم نقره سكه دار و 3/1534برابر ديه كامل يك مرد كافر اهل ذمه هشتصد درهم 

بدون جهت جايز نيست. اگر قتل  چند كشتن اوذمه نصف آن است. و كافر غير ذمى ديه ندارد، هر 

ن و ذى حجه واقع شود، يك سوم از ديه به آ قعده، هاى حرام يعنى محرم، رجب، ذى ماهدر يكى از 

ن است بنابر احتياط هاى حرام بگيرد. همچني روزه را هم بايد در ماه شود و دو ماه متوالى افزوده مى

 ايد در يك سال پرداخت كرد، و ديهدر حرم مكه واقع شده باشد. ديه قتل عمد را ب واجب اگر قتل

بعضى از فقها  شود، و ديه قتل شبه عمد را خت مىاقتل خطايى ظرف سه سال و در سه قسط پرد

رعايت اين قول است. ولى در تمام  اند بايد در دو سال و به دو قسط پرداخت شود و احوط فرموده

بيشترى  كنند كه ديه به صورت نقد يا با اقساط اتل توافقتوانند با ق اين موارد ورثه مقتول مى

ا قاتل دارد، مگر و مقدار آن بستگى به توافق ورثه مقتول بانتخاب ديه  پرداخت شود. در قتل عمدى
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در  ين صورت اختيار با قاتل است. ولىاصل ديه شرعى به طور كلى توافق كنند كه در ا اينكه قبالً بر

كند، و اگر بخواهد  تواند انتخاب ش چيز را بخواهد مىقتل خطا و شبه عمد ديه دهنده هر كدام از ش

توانند به چيزى كه  مقتول و قاتل مى هد بايد دو طرف توافق كنند. ورثهرا بدقيمت يكى از شش چيز 

 يكديگر توافق نمايند. ر يا بيشتر از شش چيز ذكر شده باارزش آن كمت

 قصاص و ديه اعضا

كه قابل كنترل  بدن او قصاص جايز است، به شرط آندر قطع اعضاى انسان و ايجاد جراحت در 

اجازه حاكم شرع باشد. و  ر نباشد، و بنابر احتياط واجب باروى در كا باشد و دقت شود كه زياده

اعضاى اصلى انسان اين است كه هر عضوى  گيرند. ميزان كلى در ديه ديه مى اگر كنترل ممكن نيست

، يعنى يكى از بريدن و از بين بردن آن موجب ديه كامل است د: زبان و آلت تناسلىكه فرد باشد مانن

مانند: دست، پا، گوش و چشم قتل گفته شد. و هر عضو اصلى كه جفت باشد  ديه شش چيزى كه در

نصف  يا از بين بردن يكى از آنها موجبيا از بين بردن جفت آن موجب ديه كامل و بريدن  بريدن

 ندارد.  ميان صورت عمد و غير عمد آن وجودديه است. و در حكم به ديه فرقى 

  ديه چند چيز مانند ديه قتل است:

بايد نصف ديه  از آنها را درآورند يا كور كنند دو چشم كسى را درآورند يا كور كنند، و اگر يكى - 1

يك چشم بيشتر ندارد، درآوردن  اى بر حسب خلقت يا به جهت حادثه قتل را بپردازند. و اگر كسى

بنابر  نداست. و اگر چهار پلك دو چشم كسى را ببر كردن همان يك چشم موجب ديه كامل يا كور

در بريدن دو پلك چشم به  ولى بنابر احتياط مصالحه كنند. همچنين مشهور موجب ديه كامل است،

 مصالحه نمايند. نصف ديه

بين نباشد، و  لى كر كنند و اميد بهبودى هم دردو گوش كسى را از بيخ ببرند يا آنها را به طور ك - 2

نرمه يك گوش را ببرند بايد  ديه قتل را بدهند. و اگرايد نصف اگر يكى از آنها را ببرند يا كر كنند ب

 يك سوم ديه يك گوش را بدهند. 

چيزى را نفهمد و  تمام بينى يا تمام نرمه بينى كسى را ببرند يا كارى كنند كه به طور كلى بوى - 3

 اميد خوب شدن هم نباشد. 

نسبت آن  ا ببرند بنابر احتياطمتى از آن رزبان كسى را كه الل نيست از بيخ ببرند، و اگر قس - 4

مخارج حروف بيست و  ن نقصى را كه در اثر بريدن آن درقسمت را به همه زبان بسنجند، همچني



 71 

بيست و هشتگانه تقسيم كنند، و در تفاوت  حساب كنند، يعنى ديه كامل را به شود هشتگانه پيدا مى

، و اگر بايد يك سوم ديه قتل را بدهند شخص الل را ببرند با هم مصالحه نمايند. و اگر زباناين دو 

 قسمت را نسبت به همه زبان بسنجند و حساب كنند. قسمتى از آن را ببرند آن

كه شش عدد  ه دندان جلوى دهانتمام دندانهاى كسى را از بين ببرند، و ديه هر كدام از دوازد - 5

طالى سكه دار يا پانصد « ىنخود هجده»باشد پنجاه مثقال شرعى  مى در باال و شش عدد در پايين

قال شرعى شانزده دندان عقب دهان بيست و پنج مث ه سكه دار است، و ديه هر كدام ازدرهم نقر

 پنجاه درهم نقره سكه دار است.  طالى سكه دار يا دويت و

مصالحه  بنابر احتياط بر نصف ديه توافق ودولب كسى را ببرند، و اگر يكى از آنها را ببرند  - 6

 د. نماين

گرم  415/2با  مقدار هر دهم نقره سكه دار برابرگرم و  456/3مقدار هر مثقال شرعى طال برابر با »

 « باشد مى

و اگر به زور  زد و ديگر نرويد،اى وارد كنند كه موى تمام ريش يا سر او بري اگر بر كسى صدمه - 0

 ا بدهند.ريش كسى را از ته بتراشند و دوباره برويد بايد يك سوم ديه او ر

بايد نصف ديه  ند، و اگر يك دست او را قطع كنندهر دو دست كسى را از مچ يا باالتر قطع كن - 4

 قتل را بدهند.

است، و ديه هر  يك دهم ديه قتل هر ده انگشت دست كسى را از بيخ ببرند، و ديه هر انگشت - 5

 ف ديه انگشت است. هر بند نص ه انگشت است، و در انگشت شصت ديهبند انگشت يك سوم دي

ديه هر انگشت  ه انگشتهاى پاهاى او را ببرند، وهر دو پاى كسى را از مفصل يا باالتر، يا هم - 17

 يك دهم ديه قتل است. 

 بنشيند.  خوب نشود و به هيچ وجه نتواندپشت كسى را طورى بشكنند كه ديگر  - 11

 و ديگر برنگردد. طورى به كسى آسيب برسانند كه عقل او از بين برود  - 12

 برنگردد. اى وارد كنند كه به طور كلى صدا يا نطق او از بين برود و ديگر بر كسى صدمه - 13

 دو ران كسى را از بيخ ببرند. - 14

عنين را ببرند  تر ببرند، و اگر آلت مردانگى شخصآلت مردانگى كسى را از ختنه گاه يا بيش - 15

 يك سوم ديه كامل را بدهند. 
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نف ديه  را از بين ببرند بنابراحتياط بر هاى مردى را از بين ببرند، و اگر يكى از آنها بيضه - 16

 توافق و مصالحه نمايند.

 آلت زنانگى زنى را به طور كلى ببرند. - 10

 بدهند.را ببرند بايد نصف ديه يك زن را دو پستان زنى را ببرند، و اگر يكى از آنها - 14

 مدفوع خود را بگيرد. به هيچ وجه نتواند جلوى ادرار يااى وارد كنند كه  بركسى صدمه - 15 

 نخاع كسى را به طور كلى قطع كنند.  - 27

را يكى كند. و ول و حيض اومرد اجنبى به وسيله نزديكى زنى را افضا نمايد، يعنى مخرج ب - 21

گى زن باشد بر شوهر چيزى سال را افضا نمايد، چنانچه بعد از نهاگر شوهر به واسطه نزديكى او 

احتياط به طالق از او جدا شود و ديگر با او ازدواج  انچه پيش از نه سالگى باشد بنابرنيست، و چن

خر عمر او بدهد، كه يك ديه كامل است و هم چنين نفقه او را تا آ كند، و عالوه بر مهر ديه افضا ران

 ديگرى ازدواج كند.  هر چند آن زن با

شود، مثالً  تكرار مى سأله پيش شمرده شد مرتكب شود ديهى از جنايتهايى را كه در ماگر بيش از يك

بدهد و هم كور و هم كر شود، بايد سه  رد كند كه هم صداى خود را از دستاى وا اگر به كسى ضربه

 ديه كامل به او بپردازد. 

قتل بيشتر باشد  سوم ديهاست، و چنانچه ديه از يك ديه زن با ديه مرد تا يك سوم ديه قتل مساوى 

عضوى كه ديه معينى دارد دو سوم ديه  شود. مقدار ديه شل و فلج كردن هرديه زن نصف ديه مرد مي

كسى را قطع نمايد يك سوم ديه قطع عضو سالم آن را  باشد، و چنانچه عضو فلج شده ن مىقطع آ

 بايد به مصدوم بپردازد.

 ديه سقط جنين

محكوم به اسالم  كرده است، و اگر آن جنين آزاد و امله سقط كند گناهاگر انسان كارى كند كه زن ح

 باشد:  باشد ديه آن به شرح ذيل مى

 است. آن بيست مثقال شرعى طالى سكه دارباشد ديه « نطفه»اگر جنين به صورت  - 1

 سكه دار است.  باشد ديه آن چهل مثقال شرعى طالىخون بسته شده « علقه»اگر به صورت  - 2

سكه دار  باشد ديه آن شصت مثقال شرعى طالىيك پاره گوشت « مضغه»اگر به صورت  - 3

 است. 
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 است. ن هشتاد مثقال شرعى طالى سكه داراگر به صورت استخوان شده باشد ديه آ - 4

باشد، ديه آن  رت بندى شده ولى هنوز روح نداشتهاگر روى استخوان گوشت روئيده و صو - 5

 سكه دار است. يكصد مثقال شرعى طالى 

شرعى طالى سكه  ن پسر باشد ديه او يك هزار مثقالاگر روح در آن دميده شده، چنانچه جني -6

طالى سكه دار است. و در اين صورت  تر باشد ديه او پانصد مثقال شرعىدار است، و اگر جنين دخ

 آيد.  كننده مى تياط كفاره قتل نيز بر عهده ساقطبنابراح

باشد. و اگر از وى  مى مد باشد بر عهده ساقط كننده جنينز روى عمد يا شبه عديه سقط جنين اگر ا

كننده است، و اگر روح در آن دميده  در آن دميده بر عهده عاقله ساقط خطا باشد، پس اگر روح

زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط  آن بر عاقله محل اشكال است. اگرنشده ثبوت 

 برد، بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى را به تفصيلى كه شود بايد ديه آن

شده بنابر احتياط  ولى در جنينى كه روح در آن دميدهشود،  ورثه جنين او را عفو كنند ديه ساقط مى

 كفاره قتل بر او واجب است. 

ديه زن ديه  ، بايد عالوه برمرگ جنين بينجامداى را بكشد و كشتن آن زن به  اگر كسى زن حامله

اش را سقط  جايز نيست بچه ردازد. اگر زنى از زنا آبستن شودجنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپ

پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد بايد  در آن دميده نشده باشد. و چنانچهكند، هرچند روح 

باشد كه بيان  ى مىن از آن مقدار ديه كافر ذمبپردازد، و قدر متيق عالوه بر كفاره جمع ديه آن را هم

السالميا در  عصوم عليهمصرف ارثى است كه وارث ندارد و بايد به دست امام م شد. و مصرف آن

 به فقيه جامع الشرايط برسد.  زمان غيبت

 ديه جراحات

ت برسد گوش اگر كسى پوست سر يا صورت مسلمانى را پاره كند بايد يك شتر به او بدهد، و اگر به

را پاره كند بايد سه شتر  بدهد، و اگر مقدار زيادى از گوشتو قدرى از آن هم ببرد بايد دو شتر 

اگر استخوان نمايان شود پنج شتر، و  زك روى استخوان برسد چهار شتر، وبدهد، و اگر به پرده نا

به پرده تر، و اگر اجزاى استخوان جابجا شود پانزده ش وان بشكند ده شتر، و اگر بعضى ازاگر استخ

بلكه مقصود از يك شتر يك شتر بدهد. و ظاهرا شتر خصوصيت ندارد،  مغز سر برسد بايد سى وسه

هر  ال و نقره انتخاب نمايد،كامل است، پس دهنده ميتواند ديه را از اقسام ديگر مانند ط صدم ديه
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بزند به طورى كه ديگرى  گر كسى به صورت شخصى سيلى يا چيزچند احوط انتخاب شتر است. ا

گرم طال به او  144/5سكه دار معادل  ، بايد يك مثقال و نيم شرعى طالىصورت او سرخ شود

ثقال گرم طال و اگر سياه شود بايد شش م 364/17 بز و كبود شود سه مثقال معادلبدهد، و اگر س

رت به واسطه و صوبدهد. و اگر جاى ديگر بدن كسى را غير از سر  گرم طال به او 036/27معادل 

 و يا سياه كند، بايد نصف آنچه را گفته شد بدهد.  زدن سرخ يا كبود

 حكم مواردى كه ديه تعیین نشده است

اسالم تعيين شده  رف شرع مقدسآنچه در مسائل گذشته گفته شد قسمتى از ديه هايى است كه از ط

اجعه كند. و اگر در موردى از فقهى مر مه قسمتها اطالع يابد به كتابهاىاست، و هر كس بخواهد بر ه

بدهد، به اين يعنى تفاوت قيمت را « ارش»نشده بايد  شرع مقدس به طور خاص چيزى تعيين طرف

قابل فروش بود تفاوت قيمت جراحت بر او وارد شده فرض كند اگر بنده و  صورت كه شخصى را كه

عنوان مثال  مل انسان بپردازد، بهت از ديه كاقيمت معيوب او به چه نسبت بود، و به همين نسب سالم و

ارزش داشت، بايد يك  يوب و مجروح او هشت ميليون توماناگر سالم او ده ميليون تومان، و مع

 پنجم ديه كامل را بپردازد. 

 مسائل متفرقه

خويشاوندان پدرى قاتل  بايد بدهند مردان عاقل و بالغ ازكه ديه قتل خطايى را « عاقله»مقصود از 

نيز پدر و پدربزرگها و فرزندانقاتل، هرچند  برادرزادگان، عمو و عموزادگان و : برادران،است، مانند

و  ها است. ولى خويشان مادرى و زنان به طور كلى و بچه ر سه مورد اخير احتياط در مصالحهد

د سهم هر يك از افرا باشند.تعيين اندازه و اهل ذمه باشند جز عاقله نمى ها و كفار هر چند ديوانه

انجام  ن حاكم شرع به وسيله عدول مؤمنيناحتياط بر عهده حاكم شرع است، و با نبود عاقله بنابر

متمكن نباشند به عهده  شود. و احوط رعايت مراتب ارث است، پس اگر افراد نزديكتر به قاتل مى

ايد ديه را تمكن ندارند، خود او ب گر قاتل عاقله ندارد يا عاقله اوشود. و ا طبقه بعد گذاشته مى

 شود. مى المال پرداخت اگر نتواند از بيت بپردازد، و

بدهد، و اگر  ى، خود او بايد ديه قتل خطايى رااگر قاتل از كفار اهل ذمه باشد در صورت تواناي

 شود. نتواند از بيت المال پرداخت مى

باشد از عاقله  قدار يك بيستم ديه كامل يا بيشترديه قطع اعضا و جراحتهاى خطايى را اگر به م
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پردازد. در قتل عمد و شبه  مى راقوى كسى كه جراحت را وارد كردهگيرند، و اگر كمتر باشد بناب مى

دارند، و اگر مال ندارد با  از مال او بر مى رده و دسترسى به او نباشد ديه راعمد اگر قاتل فرار ك

پرداخت المال مسلمين  د از بيتو اگر آنها هم ندارن گيرند، راتب ارث از خويشان او مىرعايت م

را بايد به خود او بدهد، مجروح كند يا به او ضربه و يا سيلى بزند ديه آن  شود. اگر انسان كسى را مى

بدهد تا  شود، ديه را بايد به ولى شرعى اواى بزند كه ديه واجب  اى را به گونه بچه يا ديوانه ولى اگر

او را بايد به ورثه ديگر  خود را بقدرى بزند كه بميرد ديه بچه به مصرف او برساند. و اگر پدر يا مادر

رسد.ديه مقتول از تركه او محسوب است و  نمى خود او چون قاتل است از ديه چيزىبچه بدهد، و به 

رسد  رف وصيتهاى او مىرسد، و باقيمانده آن يك سوم به مص او مى مصرف بدهيهاىدر درجه اول به 

 برند، ولى برادر شود. و زن و شوهر نيز سهم خود را مى بين ورثه تقسيم مىباقى ماند  و اگر چيزى

يك از خويشان  برند، بلكه بنابر مشهور هيچ نمى و خواهر مادرى كه از پدر جدا هستند از آن ارث

شريك باشند ديه مقتول به تعداد  اى در قتل خطائى يك نفر اگر عده برند مادرى از ديه ارث نمى

اشد خود مقتول نيز در قتل خطائى خود شريك ب شود، و اگر ر قتل تقسيم بندى مىدافراد شريك 

كردن ديوار يا ساختمان باشند و ناگهان ديوار خراب شده و يكى از  اى مشغول خراب مثل اينكه عده

 ل نيز در تقسيم ديه در نظر گرفتههيچ يك مسبب اصلى قتل نباشند، سهم مقتو ان كشته شود وآن

شريك در قتل  ، و باقيمانده آن را عاقله افرادشود ه اندازه سهم او از مجموع ديه كسر مىشود و ب مى

مربى شنا در حال آموختن شنا  نابالغ يا شخص بالغى كه به دستورپردازند. اگر بچه  به ورثه مقتول مى

ديه  عرف مستند به مربى شنا باشد وى ضامن ق شود، چنانچه غرق شدن او در نظربوده اتفاقا غر

ت كه روح در آن دميده ميت مسلمان آزاد مانند ديه جنين كاملى اس باشد. ديه قطع اعضاى غريق مى

دهند  ر ديگرى را انجامپس اگر جنازه مسلمانى را سر ببرند يا شكمش را پاره كنند يا كا نشده باشد،

گرم طال  345/6ى يعن مرد، بايد يكصد مثقال شرعى طالى سكه دار كه اگر زنده بود به آن جهت مى

اى كه از بابت جنايت بر ميت واجب  ديه عضاى او به نسبت ديه خود او است.بدهند. و ديه بريدن ا

شود.  يم نمىخيرات براى شخص ميت شود و ميان ورثه تقس شود بايد صرف حج يا صدقات و يا ىم

، جز زن و شوهر كه برند مىكه حق قصاص دارند كسانى هستند كه از او ارث  ولى يا اولياى مقتول

و ساير  ، بلكه شركت برادر و خواهر مادرىبرند حق شركت ندارند، هر چند از ديه ارث مى در اين

كه زن به طور كلى حق  ستخويشان مادرى نيز محل اشكال است. و مقتضاى بعضى روايات اين ا
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ارى كند كه آن سوار حيوان است اگر ك مطلوب است. كسى كه اط در باب خونقصاص ندارد، و احتي

سوار خود يا نيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به  به كسى آسيب برساند ضامن است، و حيوان

 حيوان حرام گوشتىباشد. اگر كسى به حيوان حالل گوشت يا  ضامن مى شخص ديگرى صدمه بزند

 متديگرى است و ارزش دارد زخمى بزند يا جايى از بدنش را ببرد، بايد تفاوت قي كه ملك

 بپردازد. و اگر ذبح آن را تلف كند بايد همه قيمتش راسالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد، و اگر 

و حيوان ذبح شده را مطالبه نمايد،  تواند تفاوت قيمت حيوان زنده مى شرعى نمايد صاحب حيوان

ى را ديگر كند. بنابرمشهور اگر كسى سگ شكارى واجب ذبح كننده بايد او را راضى بنابر احتياط

به او بدهد، و اگر شود  سكه دار كه بيست و يك مثقال معمولى مى تلف كند بايد چهل درهم نقره

او بپردازد، و اگرسگ  يا باغ كسى را تلف كند بايد بيست درهم نقره سكه دار به سگ محافظ خانه

بدهد، و اگر  اوار و بنابر قولى يك گوسفند به كسى را تلف كند بايد بيست درهم نقره سكه د گله

شود به او بدهد. ولى بنابر  مى كند بايد يك قفيز گندم كه ده صاعسگ محافظ مزرعه كسى را تلف 

باشد در همه اين اقسام قيمت آن را بدهد، و اگر  اگر قيمت معمولى سگ بيش از اينهااحتياط واجب 

كند بنابر مشهور اگر  واردحيوان به زراعت يا مال كسى خسارت  متر باشد با هم مصالحه كنند. اگرك

 ر روز باشد ضامن نيست، ولى بنابرصاحب حيوان ضامن خسارت است، و اگر د در شب باشد

 خسارت را بدهد.  شد بايداحتياط واجب اگر در روز هم صاحب حيوان مسامحه و كوتاهى كرده با

 تشريح و پيوند اعضا

بدن او ديه واجب  راى قطع اعضاىجهت حرام است، و ب الف( تشريح: تشريح ميت مسلمان بدون

است، و در اهل ذمه احوط ترك آن  ر مسلمان اگر اهل ذمه نباشد جايزشود. ولى تشريح ميت غي مى

لمان بر آن متوقف باشد. اگر تشريح بدن غير مس ذمهاست، مگر آن كه حفظ جان مسلمان يا اهل 

چه حفظ جان يز نيست، گربراى ياد گرفتن مسائل پزشكى جا ممكن باشد تشريح بدن مسلمان

تشريح غير مسلمان بدن  مسلمانان بر تشريح متوقف باشد. و اگر با امكان اى از مسلمانى يا عده

بيان شد.  واجب است، و حكم و مقدار ديه آن اند و بر آنان ديه تشريح كنند معصيت كرده مسلمان را

باشد و تشريح غير مسلمان  متوقفز مسلمانان بر تشريح انسان اى ا اگر حفظ جان مسلمانى يا عده

ى براى مسلمان به مقدار ضرورت جايز است، ول شته باشد، در اين صورت تشريح بدنامكان ندا

و عالوه بر آن موجب  زندگى مسلمانى متوقف بر آن باشد جايز نيست صرف ياد گرفتن بدون آن كه
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ديه  لمان باشد بنابر احتياطيح بدن مسموردى كه حفظ جان مسلمانان متوقف بر تشر ديه است. در

 آن را بپردازند، هر چند عدم وجوب آن بعيد نيست.

مسلمان به بدن او  توقف بر پيوند عضوى از اعضاى ميتب( پيوند اعضا: اگر حفظ جان مسلمانى م

بپردازند. و اينكه ديه بر قطع كننده باشد  جايز است، و بنابر احتياط ديه راباشد قطع و پيوند آن عضو 

مريض تواند با مريض قرار بگذارد كه ديه را خود  مى مريض محل اشكال است، ولى پزشك يا

، در اين مؤثرى از مسلمان متوقف بر قطع عضو ميت مسلمان باشد بپردازد. اگر حفظ عضو مهم و

 صوص اگر خود ميت به آن وصيت كردهاقوى قطع  و پيوند آن عضو جايز است، بخ صورت نيز بنابر

حرام نيست، ولى در  ع عضو ميت غير مسلمان براى پيوندبنابر احتياط ديه را بپردازند. قطباشد. ولى 

 اهل ذمه بنابر احتياط ديه آن را بپردازند اگر عضو ميت پس از 

شود، بلكه اگر عضو  مى رود و عضو انسان زنده شمرده ن مىپيوند جان بگيرد از عضويت ميت بيرو

انسان زنده شود ،آن عضو از عضويت  سان پيوند زنند و به زندگىبه ان حيوان نجسى مانند خوك را

شود اگر زندگى  احكام نجاست بر آن جارى نمى آيد و رج و به عضويت انسان در مىحيوان خا

اشد، چنانچه قطع آن يك كليه يا عضو ديگرى از شخص زنده به او ب بر قطع و پيوندمسلمانى متوقف 

 او ندارد و خودش نيز راضى به اين عمل باشد اشكال ندارد.قابل توجهى براى  از ديگرى ضرر

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 علوم طبيعى در قرآن

تفسيرشان به اين  ره شده است كه برخى از مفسران دردر بسيارى از آيات قرآن به نكات علمى اشا

پرداختن به اين موضوعات مخالفت  اى با اصل را ناديده گرفته و عدهنكات توجه كرده و برخى آن 

ل شده و اين موضوعات بپردازد و براى هدايت بشر ناز اند قرآن كتاب علمى نيست تا به هرده و گفتك

و غير قطعى با كتابى آسمانى اشتباه است و پيامدهاى جبران ناپذيرى  در ضمن تطبيق علوم متغير

 دارد.

لومى است كه ع اى جاويد در طول اعصار مشتمل بر تر آن است كه قرآن به عنوان معجزه اما صحيح

است، البته غرق شدن در علوم  رى از وجوه آن نيز همچنان ناپيداسالها بعد بشر به آن پى برد و بسيا

 و مبنا گرفتن آنها كارى نادرست و غير معقول است.

علم و علم آموزى  صدها آيه و روايت تأكيد صريحى براساس توجه اسالم به علم قابل انكار نيست، 

 ى؟دارند. اما چه علم

 تقسيم علوم

شرعى دانشهايى  كند منظور او از علوم ى تقسيم مىغزالى علوم را به دو بخش شرعى و غير شرع

نامد. او سپس  غير شرعى مى ا رسيده است و غير آن را وى علوماست كه از طريق پيامبران به م

نوع علوم مباح و كند و مثال تاريخ را از  مى ا به محمود و مذموم و مباح تقسيمعلوم غير شرعى ر

داند و از علوم غير شرعى محمود آنچه را كه از  مذموم مى و شعبده و طلسمات را از نوع علومسحر 

 دانستن آنها براى امور

حساب و فنون مورد  داند. در نظر او طبّ و افضليت مىگريزى نيست واجب كفائى و بقيه را واجد 

، نمونه هايى از نوع دوم حقايق طبّ ايق حساب وزنوع اول و تعمق در دقنياز جامعه، مثالهايى ا

علوم شرعى  كند. منظور از و محمود تقسيم مى غزالى، علوم شرعى را هم به دو دسته مذموم هستند. 

تحريفى است از آنچه در شرع  رسد ولى در واقع شرعى به نظر مى مذموم دانشهايى است كه ظاهرا

كند و فرا گرفتن آنها را واجب كفائى  تقسيم مى ر گروهعلوم شرعى محمود را به چهاآمده است. او 

 داند. اين چهار گروه عبارتند از: مى

 اصول )كتاب، سنت، اجماع، و آثار صحابه(. - 1

 فروع )مسائل فقهى، علم احوال قلب، و علم اخالق(. - 2
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 مقدمات )لغت و نحو و...(. - 3

 ...(  متممات )قرائت قرآن، تفسير، اصول فقه، رجال و - 4

زيرا همچنانكه  پسنديم، دينى و غير دينى( را نمىبندى علوم به شرعى و غير شرعى )و يا  ما طبقه

آورد كه  مذكور اين توهم را پيش مى طبقه بندى 1استاد شهيد مرتضى مطهرى به حق متذكر شده اند

مدعى تأمين كه  جامعيت اسالم هماهنگ نيست. دينى اند و اين با عى از اسالم بيگانهعلوم غير شر

هايى كه در تأمين رفاه و تواند نسبت به چيز داند نمى خود را خودكفا مى سعادت كامل بشر است و

روايات  اينكه: در بسيارى از آيات وجامعه اسالمى نقش حياتى دارند بيگانه باشد. عالوه  استقالل

 علم به صورت مطلق مطرح شده است:

 2«عْلَمُونَ وَالَّذينَ ال يَعْلَمُونقُلْ هَلْ يَسْتَوِىَ الَّذينَ يَ»

 بگو آيا دانايان با نادانان برابرند؟

 3«عَلَّمَ الْاِنْسانَ مالَمْ يَعْلَمْ»

 دانست تعليم داد.  به انسان آنچه را كه نمى

 4«صادِقینَ هؤُالءِ اِنْ كُنْتُمْبِاسْماءِ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ فَقالَ اَنْبِئُونى »

 گوييد به من ت و گفت اگر راست مىتمام نامها را به آدم ياد داد. بعد آنها را بر فرشتگان عرضه داش

 بگوئيد نام اينها چيست؟

 5«وَفَوْقَ كُلَّ ذى عِلْمٍ عَلیمْ»

 و برتر از هر صاحب علمى عالمى است.

 6«ذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ ال يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئا...وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلى اَرْ»...

 كنند... اند فراموش مى رسند به طورى كه هر چه دانسته بعضى از شما به سنين باالى عمر مى

                                                           
 .130ـ ر. ك فريضه علم، مطهرى، ص1

 .5ى زمر، آيه  ـ سوره2

 .5ى علق، آيه ـ سوره3

 .31ى بقره، آيه ـ سوره4

 .06ى يوسف، آيه ـ سوره5

 .07ى نحل، آيه ـ سوره6
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 1«له طريقا الى الجنة  من سلك طريقا يلتمس به علما سهل اللّه»و حديث نبوى: 

 خداوند راه بهشت را بر او آسان فرمايد. اگر كسى راهى را براى طلب علم پيش گيرد 

و احكام شرعى  نظور از علم تنها علم اصول عقايدنيز بعضى از آيات و روايات صراحت دارند كه م

 كنيم:  نيست. به عنوان مثال چند نمونه را ذكر مى

الْمُؤْمِنینَ* وَ  نا عَلَى كَثیرٍ مِنْ عِبادِهِلْوَ لَقَدْ ءَاتَیْنا داوُدَ وَ سُلیْمانَ عِلْما وَ قاال الْحَمْدُلِلهِ الَّذى فَضَ»

اِنَّ هذا  ءٍ وَ أُوتِینا مِنْ كُلِّ شَىْ وَرِثَ سُلیْمانَ داوُدَ وَقالَ يااَيُّهاالنّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ

 2«لَهُوَالْفَضْلُالْمُبینُ

 از آن خدائى است كه ما را بر حمدمند ساختيم، و آنها گفتند:  ما داود و سليمان را از دانش بهره

 اود شد و گفت اى مردم ما را زبانبسيارى از بندگان مؤمنش برترى بخشيد، و سليمان وارث د

 پرندگان آموختند و از هر گونه نعمت عطا كردند، و اين فضيلت آشكارى است. 

  شمارد. السالم دانستن زبان پرندگان را فضيلت مى بينيم كه حضرت سليمان عليه مى

حُمْرٌ  مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِیِضٌ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُّخْتَلِفا اَلْوانُها وَ    اللّه اَلَمْ تَرَ أَنَ»

   اِنَّما يَخْشَى اللّه ذالِكَمُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ كَ مُّخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابیبُ سُودٌ* وَمِنَ النّاسِ وَالدَّوابِ وَالْاَنْعامِ

 3«مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ...

 ميوه هايى به رنگهاى مختلف پديد آيا نديدى كه خداوند از آسمان باران فرود آورد، پس با آن

آورديم  ن و يا كامالً سياه)در زمين(پديدهاى سفيد و قرمز گوناگو آورديم و كوهها را به صورت رشته

مردم  آفريديم از ميان بندگان خدا تنهاگان و چهارپايان را به رنگهاى مختلف و آدميان و جنبند

 دانشمند از او خشيت دارند...

طبيعت و رموز  ر آگاهى به قوانينواضح است كه منظور از علماء در اين آيه كسانى هستند كه در اث

 آورند.  خلقت در مقابل عظمت و ابهت پروردگار سر تسليم فرود مى

حرام نيست ميراث  حصر به علم شرايع و احكام حالل وگر براينكه علم مورد نظر اسالم مندليل دي

باقى مانده است. چنانكه تاريخ  گرانبهايى است كه از دانشمندان مسلمان چند قرن اول هجرى

                                                           
 ـ سايت الشيعه.1

 .16و  15ى نمل، آيات  ـ سوره2

 .24و  20ى فاطر، آيات  ـ سوره3
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چندين قرن دانشمندان مسلمان پرچمدار علوم  نيز اعتراف دارند بر اينكه براى نويسان عصر جديد

عمده كه  شد. در واقع يك دليل بعد در اروپا تدريس مى ودند و كتابهاى آنها تا قرنهاى ببشر

دف دين علمى كشورهاى ديگر را پذيرفتند اين بود كه بين هدف علم و ه دانشمندان مسلمان ميراث

نتيجه  پى اين هستند كه وحدت طبيعت و درديدند و معتقد بودند كه اينها هر دو در  نمى جدايى

 خالق آن را نشان دهند. به دليل همين احساس وحدن 

 قرآن و علوم طبيعى 

دانشمندان مسلمان  حاكميت داشت بينش مذكور در ميان در قرون اوليه هجرى كه تمدن اسالمى

هاى مختلف يك اصل  بعنوان شاخه دوار علماى مسلمان با علوم مختلفرواج داشت. در آن ا

م طبيعت و در نتيجه نشان دادن يكپارچگى و انسجام عال اكردند، چه هدف همه علوم ر رد مىبرخو

 كردند و هم از روشهاى تعقلى و مىدانستند. آنها هم از روشهاى تجربى استفاده  مى وحدت مبدأ آن

در آن اعصار  ساختند. مختلف وجود را نمايان مىعرفانى و بدينوسيله سازگارى و ارتباط مراتب 

روزگار خود بودند در بسيارى  ين آنكه در علوم الهى از سرآمدانر عبينيم كه د افراد بسيارى را مى

آمدند. افرادى نظير ابن سينا، عمر  به حساب مى م طبيعى نيز از متخصصين طراز اولهاى علو از رشته

اين بينش بر جهان اند. تا وقتى كه  قطب الدين شيرازى از آن جمله خواجه نصيرالدين طوسى و خيام،

 و بسيارى از شهرهاى اسالمى مركز علماى مسلمان پيشقراوالن تمدن بشرى بودند داسالم حاكم بو

ميالدى مسلمانان  1177تا  057ن اعتراف دارد كه از تجمع متخصصين مختلف بود. جرج سارتو

هاى علمى  ميالدى نيز رونق حوزه 1357تا  1177ان علم داشتند و از حكمفرمايى بالمنازع بر جه

اسالم از بود. از آن به بعد اروپا پيشى گرفت و جهان  ن( در جهان اسالم قابل توجهسيع آ)به معناى و

ديگران را گرائيد و نه تنها در اين ميدان پيشرفتى نكرد بلكه پيشرفتهاى  نظر علوم طبيعى به سكون

 ى علوم طبيعى را كنار قديم بقيه ننمود. مدارس دينى نيز جز رياضيات و هيئت نيز جذب

اسالم به بار آورده  رس دينى خسارات زيادى براى دنياىين محدود شدن برنامه درسى مداگذاشتند.ا

 كنيم:  است كه ما به برخى از آنها اشاره مى

مسلمانها خود را از  يعت و استفاده از منابع آن بودنددر حاليكه غربيها در پى كشف قوانين طب - 1

داشتند به ديگران واگذاشتند و حاال كار  اق آن رااين موضوع كنار كشيدند و چيزى را كه خود استحق

كشورهاى ديگر براى غالب مايحتاج زندگيشان نيازمند به  ايى رسيده است كه كشورهاى مسلمانبج
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 اند. نيازهاى خود منابعشان را بصورت نامطلوب در اختيار اغيار گذاشته هستند و براى تأمين

بينش حاكم بر آنها  از علوم دينى جدا افتادند و لذا غالبا آنهايى كه علوم تجربى را دنبال كردند - 2

 شرق و غرب بود.  لكه بينش حاكم بر محيطهاى الحادىجهان بينى اسالمى نبود ب

دانشمندان  مستقيم بودن اطالعات حذف علوم طبيعى از برنامه درسى مدارس دينى و غير - 3

 دنياى اسالم شد:  يان انحرافى درسبب بوجود آمدن جرى نتايج اين علوم  مذهبى در باره

محدوديتهاى علوم تجربى  علمى و فنى غرب و بدون آگاهى از اى تحت تأثير پيشرفتهاى الف( عده

را با آنها تطبيق دهند. تفسيرهايى كه  ها شدند و خواستند قرآن و احاديثكوركورانه دلباخته آن

مندان مسلمان بيل هستند و برخى از دانشاند از اين ق نوشته نطاوى و سيداحمدخان هندى بر قرآنط

جديد آورده در قرآن و سنت گويند هر چه علم  اند كه مى قضيه پيش رفته حتى تا آنجا در اين

 اند اعجاز قرآن را نشان دهند. آمده است، و از اين راه خواسته اسالمى

و دقايق فنى و  ات علمىاست تا براى مردم از نظر اما بايد دانست كه خداوند قرآن را نازل نفرموده

نمائيم. آن را در معرض  هاى ناپايدار تطبيق را با فرضيه انواع معارف سخن گويد...اگر ما قرآن

از سراسر و ظواهر طبيعت دربردارد به  دهيم. آنچه قرآن رض دفاع قرار مىدگرگونيها و خود را در مع

تا بوسيله آنها ايمان مردم افزون  و نظر در آنهاست داشتن مردم به تفكر و تأمل و بحثمنظور وا

 گردد.

برخاستند و اين  دين دانستند و با آنها به معارضهاى از علماى دين نظرات علمى را مخالف  ب( عده

 ى زيادى از دين شد. به نوبه خود سبب دورى عده

 نقش علوم طبيعى در خداشناسى 

است. در اين آيات  علوم طبيعى آمده خداشناسى از راهى  آيه در زمينه 057در قرآن مجيد در حدود 

و بندگان را به تفكر و نظر در آنها  كند يعى بعنوان آيات الهى ياد مىهاى طب خداوند متعال از پديده

 تقسيم كرد:  توان به چند دسته اين آيات را مىكند  دعوت مى

 است، مثالً:  ر شدهبت شده و يا به كشف آنها امى اشياء صح آياتى كه در آنها از مواد سازنده - 1

 1«فَلْیَنْظُرِالْاِنْسانَ مِمَّ خُلِقْ»

                                                           
 .5ى طارق، آيه ـ سوره1
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 انسان بنگرد كه از چه خلق شده است.

 1«خَلَقَ كُلُّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ...   وَاللّه»

 اى را از آب آفريد... خدا هر جنبنده

 2«ا بصیرااِنّا خَلَقْنَاالْاِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَلْناهُ سَمیْع»

 انسان را از آب نطفه مختلط آفريديم كه او را بيازماييم و او را شنوا و بينا كرديم. 

پيدايش آنها امر شده  اشياء خاصى صحبت شده و يا به كشفى خلقت  آياتى كه در آنها از نحوه - 2

 است، مانند: 

فَخَلَقْناالْعَلَقَةَ  خَلَقْناالْنُطْفَةَ عَلَقَةً ناهُ نُطْفَةً فى قَرارٍ مَكینٍ ثُمَّينٍ ثُمَّ جَعَلْ وَلَقَدْخَلَقْناالْاِنسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ط»

 3«اَحْسَنَ الْخالِقینَ   اللّه ا آخَرَ فَتَبارَكَمُضْغَةً فَخَلَقْناالْمُضْغَةَ عِظاما فَكَسَوْنَاالْعِظامَ لَحْما ثُمَّ اَنْشاناهُ خَلْق

 قرارگاهى مطمئن قرار داديم، سپس اى در آفريديم، سپس آن را نطفه اى از گل ما انسان را از عصاره

آنگاه بر  ه را به صورت استخوان در آورديم،نطفه را به صورت علقه و علقه را بصورت مضغه ومضغ

خدايى كه  ديگر انشاء نموديم. پس بزرگ است استخوانهاگوشت پوشانديم، و پس از آن خلقتى

 بهترين خلق كنندگان است.

 4وَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُما...اَ»

 آيا كافران توجه نكردند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از هم جدا كرديم...

 5«سىَ اَنْ تَمیدَ بِكُمْ...خَلَقَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَروْنها وَ اُلْقِى فى الْاَرْضِ روا

ن كوههاى استوار قرار داد تا آسمانها را بى ستونى كه به حس مشاهده كنيد خلق كرد و در زمي

 در آرامش باشيد...شما

 6«اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ... ثُمَ»

                                                           
 .45ى نور، آيه ـ سوره1

 .2ى انسان، آيه  ـ سوره2

 اى. ندارد.  ـ چه سوره3

 .37ى انبياء، آيه ـ سوره4

 .17ى لقمان، آيه ـ سوره5

 .11ى فصلت، آيه ـ سوره6
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 سپس به خلقت آسمانها پرداخت در حاليكه دود بود...

الْارْضِ  جِبالِ كَیْفَ نُصِبَتْ وَاِلَىى الْاِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ وَ اِلَى السَّماءِ كَیْفَ رُفِعَتْ وَ اِلَى الْاَفَال يَنْظُرُونَ اِلَ»

 1«كَیْفَ سُطِحَتْ 

شده  نگرند كه چگونه برافراشته ان نمىنگرند كه چگونه آفريده شده است و به آسم آيا به شتر نمى

گسترده و  نگرند كه چگونه ست و به زمين نمىبرپا شده ا نگرند كه چگونه است و به كوهها نمى

 هموار شده است.

 ى خلقت جهان شده است، مانند:  آياتى كه در آنها امر به كشف نحوه - 3

 2قُلْ سیرُوا فى الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَاَالْخَلْقَ...»

 كرد... بگو در زمين سير كنيد و ببينيد كه خداوند چگونه خلقت را آغاز

 3«ءُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعیدُهُ... اَوَلَمْ يَرَوْاكَیْفَ يُبْدِى»

 گرداند... آورد و سپس آنها را باز مى آيا نديدند كه چگونه خداوند مخلوقات را پديد مى

به مطالعه طبيعت  بيعى شده است. در آيات زيادى بشرآياتى كه در آنها امر به مطالعه تحوالت ط - 4

 ت. دعوت شده اس

 4«قُل ِانْظروُا ماذا فى السَّماواتِ وَالْاَرْضَ...»

 بگو بنگريد كه در آسمان و زمين چه چيزهايى است...

 5«الْاَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنینَ وَ فى اَنْفُسِكُمْ اَفَال تُبْصِرُونَ وَفى»

 م بصيرتنفوس خود شما، آيا به چش و در زمين براى اهل يقين نشانه هايى است، و همينطور در

 نگريد؟ نمى

 6سیرُوا فى الْاَرْضِ فَانْظروُا كَیْفَ بَدَاالْخَلْقَ... قُلْ»

                                                           
 .27تا  10ى غاشيه، آيات  ـ سوره1

 .27ى عنكبوت، آيه ـ سوره2

 .15ى عنكبوت، آيه ـ سوره3

 .171ى يونس، آيه  ـ سوره4

 .21و  27ى ذاريات، آيات ـ سوره5

 .27ى عنكبوت، آيه  ـ سوره6
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 بگو در زمين سير كنيد و ببينيد كه خداوند چگونه خلقت را آغاز كرد...

َهیجُ  عا مُخْتَلِفا اَلْوانُهُ ثُمَّزَرْاَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءًفَسَلَكَهُ يَنابیعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ   اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّه»

 1«فَتَراهُ مُصْفَرّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاما اِنَّ فِى ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِى الْأَلْبابِ

 وى زمين نهرهايى جارى ساخت و سپسآيا نديدى كه خدا از آسمان آب باران نازل كرد و در ر

را  شود و خداوند آن بينى كه زرد مى و به خزان آرد و مىانواع نباتات گوناگون بدان بروياند، آنگاه ر

 گرداند. هر آينه اين مطلب تذكرى است براى خردمندان. خشك مى

الْوَدْقُ يَخْرُجُ  فَتَرى فَ يَشاءُ وَ يَجْعَلَهُ كَسَفاالَّذى يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثیرُ سَحابا فَیُبْسِطُهُ فِى السَّماءِ كَیْ  اَللّه»

 2«اللِهِ...مِنْ خِ

 زد و سپس ابر را در آسمان هر طورى آنها ابر را برمى انگي فرستد و به وسيله خدايى كه بادها را مى

از  بينى كه قطرات باران آورد. آنگاه مى گستراند و آن را به صورت قطعه قطعه در مى كه بخواهد مى

 شود... البالى ابرها خارج مى

النّاسِ وَ  ى تَجْرى فِى الْبَحْرِ يَنْفَعُالْاَرْضِ وَاخْتِالفِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّت السَّماواتِ وَ اِنَّ فِى خَلْقِ»

تَصْريفِ الرِّياحِ وَ  ثَّ فیها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَالسَّماءِ مِنْ ماءٍ فَاَحْیا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَمَوْتِها وَ بَ مِنَ   اللّه ما اَنْزَلَ

 3«السَّماءِ وَالْاَرْضِ لَاياتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السِّحابِ

در  كشتيهايى كه در دريا به سود مردمبراستى در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و 

 را پس از مرگ زنده نموده و انواعحركتند و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن زمين 

 رام شده ميان زمين و آسمان داليلگان را در آن گسترده و در تغيير مسير بادها و در ابرهاى جنبند

 انديشند.  و نشانه هايى براى مردمى كه داراى عقل هستند و مى

 آياتى كه در آنها به موجودات طبيعى قسم خورده شده است، مانند:  - 5

وَالْاَرْضِ وَ  النَّهارِ اِذا جَلَّیها وَالَّیْلِ اِذا يَغْشیها وَالسَّماءِ وَ ما بَنیها وَالشَّمْسِ وَضُحیها وَالْقَمَرِ اِذا تَلیها وَ»

 4«ماطَحیها...

                                                           
 . 21ى زمر، آيه  ـ سوره1

 .44ى روم، آيه  ـ سوره2

 .164هى بقره، آي ـ سوره3

 .6تا  1ى شمس، آيات ـ سوره4
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 د، و به روز آنگاه كهسوگند به خورشيد و پرتو تابانش، و به ماه، آنگاه كه در پس خورشيد برآي

آن  و به آسمان بلند و آنكه اهى كشد،ى سي جهان را روشن سازد، و به شب وقتى كه عالم را در پرده

 را بنا كرد و به زمين و آنكه آن را بگسترد...

 1«النُّجُومْ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظیمْ... فَال اُقُسِمُ بِمَواقِعِ»

 سوگند به منازل ستارگان و اين قسم اگر بدانيد سوگندى است بسيار بزرگ...

 2«الثّاقِبْ اَدْريكَ مَاالطارِقِ النَّجْمِوَالسَّماءِ وَ الطّارِقِ وَما »

تابان  ى فروزان ر شبگرد چيست؟ آن ستارهدانى كه اخت سوگند به آسمان و اختر شبگرد، و تو چه مى

 است. 

 3«الْبُرُوجْ وَالسَّماءِ ذاتِ»

 سوگند به آسمان داراى برجها.

 شده است، مثالً:  كان وقوع معاد بيانهاى طبيعى ام آياتى كه در آنها با اشاره به برخى از پديده - 6

مِنْ  ثُمَّ لَقَةٍيااَيُّهَاالنّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنّا خَلَقْناكُمْ مِّنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَ»

 4مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَكُمْ...

 ا از خاك آفريديم، بعد از علقه واگر در رستاخيز شك داريد پس توجه كنيد كه ما شما ر اى مردم

 شكل از طرف ديگر زمين را در فصل بعد از مضغه كه بعضى داراى شكل است و برخى بدون

و  شود فرستيم سبز و خرم مى فرو مى بينى اما هنگامى كه باران را بر آن زمستان خشك و مرده مى

 روياند.  و هر نوع گياه زيبا مى كند نمو مى

 5«الْعَلیم مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخالقِاَوَلَیْسَ الَّذى  خَلَقَ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ بِقادِرٍ عَلَى اَنْ يُخْلَقَ »

 قادر نيست؟ آرى او قادر است زيراآيا آن خدائى كه آسمانها و زمين را آفريده بر آفرينش مثل آنها 

 ى داناست. دهاو آفرينن

                                                           
 .06و  05ى واقعه، آيات ـ سوره1

 .3تا1ى طارق، آيات  ـ سوره2

 .1ى بروج، آيه ـ سوره3

 .5ى حج، آيه ـ سوره4

 . 41ى يس، آيه ـ سوره5
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 1«تُخْرِجُونَ ضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذالِكَالْحَىِّ وَ يُحْیىِ الْاَرْ الْمَیِّتِ مِنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ يُخْرِجُ»

از مرگ گياهان در فصل زمستان آورد و زمين را پس  زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى

 و به همين نحو شما را به هنگام قيامت از خاك بيرون آرند. گرداند  زنده مى باز

 مثالً: طبيعت و اتقان صنع بارى شده است،آياتى كه در آنها صحبت از وجود نظم در  - 0

 خَبیرٌ بِما ءٍ اِنَّهُ لَّ شَىْالَّذى اَتْقَنَ كُ  اللّه وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِىَ تَمُّرُ مَرَّالسِّحابِ صُنْعُ»

 2«تَفْعَلُونَ

 در حركتند. اين صنع خداست كه هر ها رابينى و پندارى كه ساكن هستند. با آنكه همچون ابر كوه

 كنيد آگاه است.  چيزى را متقن آفريده است. براستى خدا برآنچه مى

مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ  تَرى الْبَصَرَ هَلْ فَارْجِعِ تٍالَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا مّاتَرى فِى خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُ»

 3«ارْجِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ يَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خاسِئا وَ هُوَ حَسیرٌ

نظمى و  يافريد. تو در خلقت خداى رحمن بىآن خدائى كه هفت آسمان را به صورت طبقاتى منظم ب

توانى يافت؟  م آفرينش بنگر تا مگر خللى در آنل در نظاى عق نقصان نخواهى يافت پس باز به ديده

 گردد. بسوى تو باز مى در اين صورت چشم خرد زبون و خستهباز دوباره به چشم بصيرت نگاه كن، 

 4«ءٍ مَوْزُون كُلِّ شَىْ وَاَنْبَتْنافیها مِنْ»

 و از هر گياه موزون در آن رويانديم. 

 5«هُ تَقْديراءٍ فَقَدَّرَ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْ»

 اى معين مقرر داشت.  و همه چيز را آفريد و براى آن اندازه

سَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  عَلَى الَّیْلَ وَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُالَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُالنَّهارَ»

 6«وَ الْعَزيزُالْغَفّارُكُلٌّ يَجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمّىً اَال هُ

                                                           
 .15ى روم، آيه ـ سوره1

 .44ى نمل، آيه ـ سوره2

 .4و 3ى ملك، آيه ـ سوره3

 . 15ى حجر، آيه ـ سوره4

 .2رقان، آيهى ف ـ سوره5

 .5ى زمر، آيه ـ سوره6
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مسخر  ه شب بپوشانيد و خورشيد و ماه راآسمانها و زمين را به حق آفريد و شب را به روز و روز ب

 كرد تا هر يك براى مدت معين گردش كنند...

 1«وَما خَلَقْنَاالسَّماءَ وَ الْاَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما العِبینَ

 ه بازيچه نيافريديم. ما آسمان و زمين و اشياء بين آنها را ب

مسخر بودن  بين خلقت انسان و ساير موجودات وآياتى كه در آنها صحبت از هماهنگى  - 4

 امكانات طبيعى براى انسان شده است، مثالً:

 2«وَ سَخَّرَ لَكُمْ مافِى السَّماواتِ وَ مافِى الْاَرْضِ جَمیعا مِنْهُ»

 شما قرار داد. و همه آنچه را كه در آسمانها و زمين است مسخر

 3«رِزْقِهِ... الْاَرْضَ ذَلُوالً فَامْشُوا فِى مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ وَهُوَالَّذى جَعَلَ لَكُمُ»

و  در پست و بلنديهاى آن حركت كنيد اوست خدايى كه زمين را براى شما هموار گردانيد پس شما

 روزى آن خوريد 

 4«ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَاكُلُونَ وَالْاَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فیها دِفْ»

گوشت  ى پوشش و منافع ديگر است و از لهو چهارپايان را آفريد در حاليكه براى شما در آنها وسي

 خوريد. آنها مى

 5«وَ اَنْزَلْناهُ الْحَديدَ فِیهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ للنّاسِ»

 اى مردم است فرود فرستاديم. و آهن را كه در آن هم سختى و هم منافع بسيار بر

 6«يَّعْمَلُونَ دْ فَصَّلْنَاالْاياتِ لِقَوْمٍالْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِى ظُلُماتِ وَهُوَالَّذى جَعَلَ لَكُمُ»

هدايت  ريكيهاى خشكى و دريا بوسيله آنهااوست خدايى كه ستارگان را براى شما قرار داد تا در تا

 هاى خود را براى اهل دانش بيان كرديم. شويد. نشانه

                                                           
 .16ى انبياء،آيه ـ سوره1

 .3ى جاثيه، آيه ـ سوره2

 .15ى ملك، آيه ـ سوره3

 .5ى نحل، آيه ـ سوره4

 .25ى حديد، آيه ـ سوره5

  .50ى انعام، آيه ـ سوره6
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كند تا  طبيعى مى هاى به تفكر و نظر كردن در پديدهدر اين آيات خداوند متعال بندگان را دعوت 

خلقت به پى برند. واضح است كه  ماهنگى دستگاه آفرينش به عجايبانسانها از راه مشاهده نظم و ه

رخى از است و براى يافتن پاسخ به سئواالتى كه در ب مطرح شدهمسائلى كه در اين آيات  براى درك

ى سطحى موجودات طبيعى به  عهعلوم طبيعى ضرورى است زيرا مطال اين آيات آمده است دانستن

 20-24آيات  شنا سازد. به همين جهت است كه درتواند انسان را به عظمت خلقت آ اندازه مى همين

من عباده   انما يخشى اللّهفرمايد:  مى هاى طبيعى ك سلسله پديدهاز ذكر يى فاطر خداوند پس  سوره

 العلماء

شود.  دلش پيدا مى ى او در ى يابند و خشيّتى شايستهيعنى تنها علماء هستند كه عظمت خداى را درم

 همچنين در قرآن آمده است: 

 1«... بَلْ هُوَ آياتٌ بَیِّناتٌ فِى صُدُور الَّذينَ اُوتواالْعِلْمَ

را  نور علم و دانش يافتند و آيات ماى آنانكه از خدا  ه اين قرآن آيات روشن الهى است در سينهبلك

 جز مردم ستمكار انكار نكنند.

ها مطرح شده  پديده از موجودات و در بعضى آيات كشف مبدأ خلقت و مراحل تكون بعضى - 5

 است: 

 2«حَىٍّ ءٍ لْاَرْضَ كانَتارَتْقا فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلُّ شَىْوَا اَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّماواتِ»

 كرديم و از آيا كافران توجه نكردند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از هم جدا

 آب هرچيزى را زنده گردانيديم...

 3«سِراجا هِنَّ نُورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَاواتِ طِباقا* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیسَبْعَ سَم   اللّه اَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ»

فروغى  ى منظم بيافريد و در آنها ماه راآيا نديد كه چگونه خداوند هفت آسمان را به صورت طبقات

 تابان و خورشيد را چراغى فروزان ساخت. 

مَّهِینٍ*  لَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِّنْ مّاءٍلْقَ الْاِنْسانِ مِنْ طِیْنٍ* ثُمَّ جَعَلَ نَسْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَ الَّذى اَحْسَنَ كُلَّ شَىْ»

                                                           
 .45ى عنكبوت، آيه ـ سوره1

 .37ى انبياء، آيه ـ سوره2

 .16و  15ى نوح، آيات  ـ سوره3
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 1«تَشْكُرُونَ ارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلیالً مّاثُمَّ سَوَّ يهُ وَ نَفَخَ فِیهَ مِنْ رُّوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْص

 ن را از گل شروع كرد، سپس نسل اويد، و خلقت انساآن خدايى كه آفرينش هر چيز را نيكو گردان

 اخت و از روح خويش در آن دميد، واى از آب بى مقدار قرار داد. آنگاه آن را معتدل س را از عصاره

 آوريد.  براى شما گوش و چشم و دل )عقل( قرار داد، اما كمتر شكر او را بجا مى

الْاَرْضِ  جِبالِ كَیْفَ نُصِبَتْ وَاِلَىلِقَتْ وَاِلَى السَّماءِ كَیْْفَ رُفِعَتْ وَ اِلِى الْاَفَال يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَیْفَ خُ»

 2«كَیْفَ سُطِحَتْ

شده  نگردند كه چگونه برافراشته ن نمىنگرند كه چگونه آفريده شده است و به آسما آيا به شتر نمى

گسترده و  نگرند كه چگونه زمين نمى ست و بهنگرند كه چگونه برپا شده ا ها نمى است و به كوه

 هموار شده است؟

الْوَدْقَ يَخْرُجُ  تَرَىالَّذى يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثیرُ سِحابا فَیُبْسِطُهُ فِى السَّماءِ كَیْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلَهُ كِسَفا فَ   اَللّه»

 3«مِنْ خِاللِهِ...

 د پس ابر را هر طور كه بخواهد درانگيزان ا مىفرستد و به وسيله آنها ابر ر خدايى كه بادها را مى

 بينى كه قطرات باران از آنگاه مىآورد.  گستراند و آن را به صورت قطعه قطعه در مى آسمان مى

 شود... البالى ابرها خارج مى

اشياءباشيم، چه  ى تكوين كشف مبدأ پيدايش و نحوه از اين دسته آيات برمى آيد كه ما بايد در پى

 افزودن ايمان بشر و نزديكى به مبدأ متعال مؤثرند. اينها در

دليلى بر وجود  نسجام و هدفدارى در طبيعت بعنواندر بسيارى از آيات قرآن وجود نظم و ا - 17

 تقسيم كرد:  توان به چند دسته ين آيات را مىخالق حكيم مدبر ذكر شده است. ا

است و باطل  ين به حق )داراى غايت(مانها و زمالف( در برخى ازآيات آمده است كه خلقت آس

 باشد و از روى لهو و لعب نيست. مانند:  نمى

 4«يَعْلَمُونَ حَقِّ وَ لكِنْ اَكْثَرَهُمْ الوَما خَلَقْناالسَّماواتِ وَالْاَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما العِبیْنَ ما خَلَقْناهُما اِلّا بِالْ»

                                                           
 .0-5ى سجده، آيات هـ سور1

 .27تا  10ى غاشيه، آيات  ـ سوره2

 .44ى روم، آيه ـ سوره3

 .35و  34ـ دخان، 4
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 آنها را به جز حق نيافريديم ولى ازيچه نيافريديم. ماو ما آسمانها و زمين و اشياء بين آنها را به ب

 دانند. بيشتر آنها نمى

 ب( در برخى از آيات آمده است كه سير طبيعى حوادث مهلت معينى دارند، مانند: 

وَاِنَّ  حَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمَّىًبِالْالسَّماواتِ وَالْاَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما اِلّا    اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِى اَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللّه»

 1«كَثیرا مِنَ النّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِروُنَ

 جز به حق و براىآيا در پيش نفوس خود تفكر نكردند كه خدا آسمانها و زمين و اشياء بين آنها را 

 مهلت معينى نيافريده است، بسيارى از مردم به لقاى پروردگارشان كافر هستند.

باشد )يعنى  مى ياء و جريان امور طبيعت روى حساببرخى از آيات آمده است كه خلقت اش ج( در

 داراى اندازه معين و ميزان مشخص است(، مانند: 

 2«الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانْ»

 خورشيد و ماه روى حساب در گردشند.

 3«وَكُلُّ شَىْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقدار»...

 عينى دارد. و هر چيز نزد او مقدار م

 4«ءٍ مَوْزُون وَ اَنْبَتْنا فیها مِنْ كُلِّ شَىْ»

 و در آن از هر نوع گياه موزون آفريديم. 

طبيعى هم اگر به  كنند. دانشمندان علوم به خاطر وجود نظم است كه قوانين طبيعى مفهوم پيدا مى

گشتند. از آيات مذكور و  طبيعت نمى ودند اينسان به دنبال كشف قوانينوجود نظم در طبيعت قائل نب

بيعت( و كشف نظم و انسجام در طبيعت )يعنى قوانين ط توان نتيجه گرفت كه يات مشابه مىساير آ

 شناسى است.  از مسائل عمده طبيعت اتفان صنع باريتعالى يكى

وقوع معاد ذكر  هاى طبيعى بعنوان شاهدى بر پديدهـ در برخى از آيات قرآن نيز وقوع برخى از 11

                                                           
 .4ى روم، آيه ـ سوره1

 .5ى الرحمن، آيه ـ سوره2

 .4ى رعد، آيه ـ سوره3

 .15ى حجر، آيه ـ سوره4
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 1اند. شده

 نقش علوم طبيعى در اعتالى جوامع: 

 از آنجا كه طبق نص صريح قرآن، اسالم دينى است جهانى: 

 2«وَما اَرْسَلْناكَ اِلّا كَافَّةً لِلنّاسِ بَشیرا وَ نَذيرا»

 و ما نفرستاديم ترا مگر اين كه همه بشر را بشارت و انذار دهى.

 باشد.  يدى مىاى توح و تحقق اهداف آن منوط به ايجاد جامعه

 3«هِىَ الْعُلْیا...   اللّه وَ جَعَلَ كَلِمَةُ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَهُ»...

 و نداى كافران را پايين قرار داد و سخن خدا باال)وپيروز(است....

 ى: ى اسالمى و مستقل باشد. از آيه شريفه ى توحيدى بايد جامعه جامعه

 4«لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً   هاللّ وَلَنْ يَجْعَلَ»...

 خدا هرگز براى كافران نسبت به مومنان راه تسلطى باز نكرده است. 

هر جهت خود را  ر باشند و بنابراين بايد ازى كفا شود كه مسلمانها نبايد هيچگاه تحت سلطه نتيجه مى

اند هر عملى كه موجب تفوّق كفار بر  فتهگ به همين دليل است كه فقهاى اسالممستقل و خودكفا كنند. 

ى اسالمى الزم باشد فراهم نمودن آن واجب  قوام جامعه سلمين شود حرام است و هر چه براىم

 كفائى است. 

 5...«وَ عَدُوَّكُمْ   وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللّه»

 كنيد تا بوسيله آنها دشمن خدا و در برابر آنها تا آنجا كه توانايى داريد نيرو و اسبهاى ورزيده آماده

 دشمن خويش را بترسانيد. 

برترى برخى ملل  گردد و اين دو عامل عمده لوژى مىچون امروز همه كارها برمحور علم و تكنو

تأمين استقالل آنهاست فرا گيرند و  كه وسيله كه همه علوم و فنونى راشده است، بر مسلمين است 

                                                           
 . 5ى حج آيه  سوره»ـ 1

 .24ى سبا،آيه ـ سوره2

 .47ى توبه،آيه ـ سوره3

 .141اء،آيهى نس ـ سوره4

 .67ى انفال، آيه ـ سوره5
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 كنند و بهترين امكانات فنى را در جوامع اسالمى ار بايد بهترين متخصصين را تربيتبراى اين ك

اند،  بيعى را كنار گذاشتهنباشند. متأسفانه از زمانى كه مسلمين علوم ط فراهم نمايند تا نيازمند ديگران

گويد:  مى ان شافعى قرن هفتم هجرى بوده است. ابن اخوه كه از محدثاند محتاج ديگران بوده همواره

پردازد و چه بسا شهرهايى  نمى روزگار ما كسى از مسلمانان بدان پزشكى واجب كفائى است، اما در

ى را شهادت آنان پذيرفته نيست. د اين زمان كس جز اهل ذمه كه در مورد احكام طب كه طبيب ندارد

فى و جدلى غور فراگيرد، اما در علم فقه بخصوص مسائل اختال پزشكى رابينيم كه دانش  نمى

دانم كه  قايع هستند و من نمىاز فقهايى است كه سرگرم فتوى و پاسخ دادن به و كنند، و شهر پر مى

شوند و عمل  اند سرگرم كه گروهى بدان پرداختهدهد كه به يك واجب كفائى  چگونه اجازه مى دين

دين برافتاده است! از خدا بايد  همچنان ترك كنند...دريغا كه دانشمتروك مانده  واجب ديگرى را كه

 گرداند. ما را از اين غرور و گمراهى باز يارى بخواهيم كه

زمانش مسيحى و  ارد كه اغلب پزشكان جامعه اسالمىاگر ابن اخوه در قرن هفتم هجرى شكايت د

قرن پانزدهم هجرى هستيم تمام  د، امروز كه دران كى را ترك كردهيهودى هستند و مسلمانان پزش

د و مسلمانهااز رس شود و منافع آنها به ديگران مى مى مسلمانها به دست ديگران استخراج منابع ثروت

 اند.  ابرقدرتهاى شرق يا غرب شده هر جهت وابسته به

نظر بر مؤمنان  هيچ فرمايد كافران از كه قرآن مىشود كه چرا در حالي در اينجا اين سئوال مطرح مى

اين است كه در عصر حاضر  ر بر مسلمانان سلطه دارند؟ جوابشچيره نخواهند شد، امروزه كفا

 اند. نه خبرى از خويش را به كلى فراموش كرده نان واقعى نيستند و وظايف اسالمىمسلمانان، مؤم

تا مرگ بر همه الزم آگاهى الزم را كه اسالم از لحظه تولد  وحدت در ميان آنهاست و نه علم و

واعدو لهم مااستطعتم من قوة ترهبون به »مگر نه اين است كه طبق آيه:  شمرده است واجد هستند.

 ... عدواللّه

هر جهت مجهز  ارعاب دشمنان خدا خود را ازمسلمين موظف هستند براى حفظ استقالل خود و 

برابر دستورات مؤكد قرآن در مورد دردان خود را مجهز كرده است؟ ما كنند. دنياى اسالم در كدام مي

 ايم؟ اعتالى جامعه اسالمى چه كرده

طبيعت و ديدن  ت كه اوالً انسان از طريق مطالعههاى طبيعى در آن از اين جهت اس پس ذكر پديده

گردد و ثانيا با امكانات فراوانى كه  ود در جهان ايمانش به خدا افزودهشگفتيهاى خلقت و نظم موج
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زوده وسيله بر معرفت او نسبت به خداونداف بدين ى او مهيا گشته است آشنا شود ورادر طبيعت ب

 صحيح از آنها او را سپاسگزارى نمايد.  شود، و در نتيجه با استفاده

فعاليت  عقيده دارد كه براى درك كامل علتاى بر تاريخ علم،  جرج سارتون در كتاب مقدمه

ابو ريحان بيرونى  محورى قرآن براى آنها توجه كرد. هاى علمى بايد به نقش مسلمانها در رشته

 گويد:  مى

جستجوى احوال  ز يكديگر باز شناسد، ناگزير كارشو چون كسى بر آن شود كه حق و باطل را ا»

خود را از اين جستجو بى نياز  انجامد و اگر يا نو پديد است مى جهان و اينكه آيا هميشه بوده

نيست كه در تدابيرى كه سامان جهان در  است از آن بى نياز كه پيش گرفته شمارد، در راهى

بينديشد و بر حقايق آن آگاه شود، تا از اين راه مدبر  گى و پاره هايش بر آن گردش دارد،يكپارچ

الى از بندگان اين جستجو و نگرش همان است كه خداى تع را بشناسد... و جهان و صفات او

 اش راست و روشنگر است:  ه گفته است و گفتهاست، در آنجا ك خردمند خود خواسته

همه آنچه را  و اين آيه شريفه 1«وَ يَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ: رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِال...»

همه دانشها و شناختها دست  اگر آدمى درست برآن كار كند، به به تفصيل بيان كرديم فرامى گيرد و

 كند، شم و گوش در زندگى انسان مىو نيز بيرونى آنجا كه صحبت از نقش چ «افت.خواهد ي

عبرت بگيريم و از  شود حكمتى كه در مخلوقات ديده مىگويد: بينائى براى آن است كه از آثار  مى

است: و ما آيات خود را در آفاق  تدالل كنيم. خداوند متعال فرمودهمصنوعات بر وجود صانع اس

 شود كه او برحق است.  دهيم تا آشكار انهاى خودشان به آنان نشان مىجهان و در ج

من »گويد:  است،مى هجرى را ثبت كرده 410خاطرات سال ابن هيثم در دفترچه خاطراتش، آنجا كه 

اى  ديدم هر فرقه كردم و از اينكه مى مى روى عقايد فرق مختلف مردم مطالعهاز دوران كودكى همواره 

قيقت يكى بيش همه آنها شك كردم، چه عقيده داشتم كه ح جويد در ش تمسك مىه اعتقادات خويب

دانشمندان مسلمان علوم طبيعى را از اين جهت كه انسان را به خدا نزديك  بينيم كه نيست و مى

توان به  مى عه آيات حقّ تعالى در جهان طبيعتكردند. نظر آنها اين بود كه با مطال دنبال مى كند مى

طبيعت و اجزاى آن را حاكى از  جود دارد پى برد. آنها وحدت وحدتدر پس كثرات ووحدتى كه 

كه تجربى و عقلى از ملل ديگر نيز به خاطر اين بود  ديدند. دليل جذب علوم لق جهان مىوحدت خا
                                                           

 .151ى آل عمران، آيه ـ سوره1
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انستند و بنابراين د وحدت عالم و پيوستگى مراتب مختلف وجود مى هدف آن علوم را نمايان ساختن

آنها  شمندان مسلمان پس از جذب آن علومدادند. البته دان سير خودشان تشخيص مى ر خطآنها را د

بلكه از روش  تنها به روش عقلى اكتفا نكردند، را تحت جهان بينى اسالمى در آوردند و بعالوه

 تجربى هم بهره فراوان گرفتند. 

مسلمين آيات  ار گذاشته شد ودر دنياى اسالم كنمتأسفانه اين نحوه برداشت از علوم طبيعى كم كم 

طبيعى را كنار گذاشتند و اين ديگران  شناسى و بهره بردارى از امكانات ارزنده قرآن مربوط به طبيعت

جهان  مطالعه آنها كرده بود تحت بررسى قرار دادند و بر بودند كه موضوعاتى را كه قرآن تشويق به

مردم بوجود آمد و بين دين و دنياى  اين شد كه شكاف عميقى مسلط گشتند. نتيجه اين امر

ت غربى را نيز جذب كردند و مسلمان همراه با جذب علوم غربى مظاهر حيا كشورهاى مسلمان

 اند. داده خطر است و هم معنويات را از دست اند كه هم حيات ماديشان در به جايى رسيده اكنون
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 جاذبه زمين

مشغول ساخته  افكار دانشمندان جهان را به خود ثاغورثروزگارى هيئت ذيمقراطيس و هيئت في

حدود پانزده قرن بر افكار مردم  ميالد فرضيه بطلميوس شكل گرفت و بود. يك قرن و نيم پيش از

 افكنده بود. آنان معتقد بودند كه افالك مثل پوست جهان سايهجهان مسلط گرديد و بر محافل علمى 

مانند ميخ برجداره  باشد. اجرام آسمانى نيز زمين محور عالم مى اند و پياز اطراف زمين را گرفته

 ادامه داشت. هر چند برخى معتقدنداند. اين پندار غلط تا قرن هفدهم ميالدى  شده افالك كوبيده

آنچه مشهور است  ابوريحان بيرونى اولين كسى است كه انديشه غلط گذشتگان را عيان ساخته ولى

اثبات نمود كه زمين مركز عالم نيست  ت پيازى افالك را باطل ساخت وپوسكپرنيك لهستانى پندار 

اطراف خورشيد در حال حركت است. سپس گاليله  اى در مدارى بيضى شكل در ر سيارهبلكه ه

در عصرى كه نظام علمى  گان بسيارى را در اين حال ببيند.توانست ستار ايتاليايى با اختراع دوربين

حاوى آياتى حاكى از حركت زمين بود.  يوس بود، قرآن نازل گرديد كهبطلمحاكم بر جهان فرضيه 

عصر كه تحت شعاع فرضيه باطل بطلميوس قرار گرفته  تى اين آيات هر چند براى مردم آنشگف

 گرديد. گذشت ظاهر و ظاهرتر مى مى هبودند روشن نبود، اما هر چ

اثبات جامعيت  جهت كريم بهاين مبحث ذيل بحث گذشته، آغازى براى طرح آيات علمى قرآن 

 باشد. قرآن مى

 واژه ارض

ارضين جمع بسته  سمان قرار دارد. اين واژه، بصورتدر ارض، مفهوم پايينى نهفته است و در مقابل آ

 به طور كلى پايين و زير هر چيز را ارض گويند و 1شود و در قرآن زمين جمع بسته نشده است. مى

 2گويند. به همين ترتيب باالى آن را سماء

فرسايش، حيات مجدد  اى در زمين كه بعد از تباهى و دههمچنين لفظ ارض عبارت است از هر پدي

كند. به همين دليل برخى مفسرين در  عودت مى از خلقت مجددا به سوى حيات و رشديابد و بعد  مى

بعد از قساوت آن  اند مراد نرم شدن دل گفته «االرض بعد موتها يحیى  اعلموا ان اللّه»ى  ى آيه باره

                                                           
 .41 - 47، ص1ج االعالم االسالمى، ـ معجم مقاييس اللغة، ابوالحسين احمدبن فارس زكريا، مكتبه1

 .16ـ مفردات غريب القرآن، راغب اصفهانى، دفتر نشر الكتاب، ص2
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 است.

 زمين در آينه قرآن: 

به شكل  بار 451است كه از اين تعداد  مدهمرتبه در قرآن به صورت مفرد آ 461ى ارض  كلمه

جمع بسته نشدن زمين در  اضافه گشته است. مرتبه هم به ضمير 4و « ارضا»و دو مرتبه « ارض»

ساير كرات دارد. در عين حال در نهج البالغه  قرآن، احتماالً داللت بر انحصارى بودن زمين در ميان

ارد و مراد از آمده است كه همگى بر نواحى زمين داللت د اين واژه هفت مرتبه به صورت جمع

 1كنيم. زمينى است كه در آن زندگى مى ارضون نواحى مختلف

قرآن تصوير  رانىسد بتوان با تأمل در آيات نور با توجه به فراوانى كاربرد زمين در قرآن به نظر مى

 روشنى از آن ارائه كرد. 

 قانون جاذبه زمين در قرآن

بشر را پاسخ  ى زمين، بسيارى از معماهاى جاذبهمدتها پيش دانشمندى به نام نيوتن با ابراز قانون 

قرنها قبل از اين كشف، در قرآن كريم  قانون در تمام سيارات حاكم است. گفت. او معتقد بود اين

 دانند. ى زمين مربوط مى جاذبه د كه برخى از مفسران آنها را بهشآياتى نازل 

 اين آيات عبارتند از:

 2«الَّذى رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِعَمَدٍ تَرَوْنَها  اَللّه»

 خدا همان كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت.

 آيه ذيل نيز به همين معنا داللت دارد.

 3«لَقَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهاخَ»

 آسمانها را بى هيچ ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد.

 4عمَد: جمع عماد است  و آن عبارت است از: ما تقام عليه القبة او البيت.

                                                           
 .15انتشارات اميرى، ص غه، سيد على اشرف حسنى،ـ ر. ك زمين و آسمان در قرآن كريم و نهج البال1

 .2ى رعد، آيه ـ سوره2

 .17ـ سوره لقمان، آيه3

 .435، ص0ـ ر. ك التفسيرالوسيط للقرآن الكريم، سيد محمد طنطاوى، ج4



 97 

شود.  آن اعتماد مى ه آن است، و عماد چيزى است كه بهنيز عمَد: قصد كردن چيزى و استناد نمودن ب

 بود و به آن، اميد بسته بودند. يعنى چيزى كه مورد اعتمادشان 1«اِرَمَ ذاتِ الْعِمادْ»ثال در آيه م

از آهن يا چوب  ء يعنى وقتى كه آن چيز را سر پا دارى. و همچنين عمود چيزى است عمّدت الشّى

 2دهد. گيرد در حاليكه بر آن تكيه مى كه انسان در دست مى

برپاداشتن و جريان  دهد، كه نيرويى غير محسوس در مى نشان «عمد ترونهابغیر » آيه فوق و عبارت

نيست زيرا نفى عامل محسوس،  كه از نوع نيروهاى مادى و محسوس آسمانها و كرات مؤثر است

كسى است كه آسمانها را بغير از   گويد: اللّه و مى كه غير محسوس است،اثبات عامل ديگرى است 

 ته است هر چند كه شما درنيابيد. و محسوس نيستند برپاداش شما ببينيد ونهاى بسيار زيادى كهست

 دو احتمال در تفسير آيه رعد و لقمان

به عمد برگردد  «ترونها»باشد و ضمير « عمود»جمع « عمد»ممكن است، جمله ترونها، صفت  - 1

ها را برافراشت خداوندى كه آسمان معناى اين جمله چنين خواهد بود: نه به سماوات در اين صورت

نظر كند، نه اصل ستون را، اين  ستون مرئى را نفى مى نى كه ديده شود؛ پس در حقيقت آيهبدون ستو

 3اند. ابن عباس و غيره اختيار كرده را بسيارى از مفسران از جمله

نمايد  حفظ مى كه ستارگان را از سقوط و اصطكاك روى اين نظر بايد ديد منظور از ستونهاى نامرئى

ى  جاذبه»دانشمندان ديگر نام آن را  ى مرموز ناپيدايى است كه نيوتن ويست؟ آيا همان نيروچ

 گذاردند؟« زمين

بشر قابل فهم  ار براىقرآن براى اين حقيقت علمى و در رساندن آن تعبيرى برگزيده كه در تمام ادو

 باشد حتى دورانى كه بشر به واقعيت اين ستون نامرئى پى نبرده بود.

سان ستونهاى  ستون، ستونهاى نامرئى دارد كه بهشود كه اين كاخ بى  ين عبارت فهميده مىاز ا

 نمايد.  عمارت، اين كاخ برافراشته را حفظ مى

بدانيم. در اين صورت  ته، مرجع ضمير را سماواترا جمله مستقل گرف« ترونها»نيز ممكن است،  - 2

                                                           
 .0ى فجر، آيه ـ سوره1

، 2ش، ج1305مرتضـوى، تهـران،    ـ ر. ك ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، سيد غالمرضا حسـينى، انتشـارات  2

 .640ص

 .213،ص6ـ تبيان، ج3
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شما نيز آن را به همين وضع مشاهده  برافراشت وآسمانها را بدون ستون شود:  معناى آيه چنين مى

 وارد شده مخالف است، خالف قواعد از پيشوايان ما ظر عالوه بر اينكه با احاديثى كهكنيد. اين ن مى

برگردد و « عمد»امكان داشته باشد بايد ضمير به نزديكترين مرجع  ادبى نيز هست زيرا تا آنجا كه

 1الف ظاهر است.خ« سماوات»مرجع دور  ارجاع آن به

 2اند. البته غالب مفسران ديدگاه اول را ترجيح داده و بلكه همان را تأييد كرده

اين كه آسمانها  ويد: نظرى كه از همه نيكوتر است،گ فخر رازى پس از بحث مفصلى در اين باره مى

 به قدرت خداى تعالى برقرارند.

آنها را نبينيد و آن  ايى برافراشته هر چند كه شماتونهنتيجه اينكه گفته شود آسمانها را در حقيقت با س

جهان باقى و برپا داشته و ايشان،  بير او كه آنها را در جو با عظمتقدرت خداونديست و حفظ و تد

 3شناسند. نمى گهداشتن آن را همبينند و كيفيت ن آن تدبير را نمى

 نويسد: ياقوت حموى مى  ابوعبداللّه

چرخد و در  مى زمين همچون گويى« الكرة موضوعة فى جوف الفلكان االرض مدوّرة كتدوير »

ى زمين در فضا و اجسام بر روى  ى نيروى نگهدارنده و سپس در باره وسط فلك قرار گرفته است.

 نويسد: آن مى

 «الحديد بمنزله الحديد و ما فیها الحیوان و غیرهالن االرض بمنزلة حجر المغناطیس الذى يجتذب »

 و جانداران را همچون آهن به خود كند نيروى جاذبه دارد ربا كه آهن را جذب مى زمين مثل آهن

 كند.  جذب مى

سال قبل از  477سال قبل و 077هفتم هجرى يعنى برده، دانشمند سياه پوست مسلمان، در قرن  ابن

و  فضا نيروى غير محسوس ى زمين و كرات را در ميان دارندهگاليله، كپرنيك و نيوتن، عامل نگه

و اجزاء الفلك تجذبها من كل وجه » گويد: مى داند و بعد در طبيعتشان نهاده مىنامرئى كه خداوند 

 «.ناحیه الن قوه االجزاء متكافئه ال تمیل الى ناحیه من الفلك دون فلذلك

يك  بينيم كه تمايل به كنند و لذا مى همه اجزاء فلك يعنى آسمانها، زمين را از همه طرف جذب مى

                                                           
 .46 - 41ـ ر. ك قرآن و اسرار آفرينش، ص1

 .204، ص5ـ ر. ك: مجمع البيان، ج2

 .526ص ،14ق، ج1427ـ مفاتيح الغيب، فخر رازى، دار احياءالتراث العربى، بيروت، 3
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 شود. مى ه سوى به طور مساوى بر زمين واردى جهان و آسمانها از هم ارد زيرا نيروى جاذبهسو ند

 «.الن فى طبع الفلك ان تجتذب االرض»گويد:  سپس مى

 كند و زيرا در سرشت و خلقت آسمان نيروى جذب كننده نهاده شده كه زمين را جذب مى

 1گرداند. مى

خالد از امام رضا  ده است كه عبارت است از: حسين بنكرتفسير برهان حديثى را در اين باره نقل 

يعنى چه؟ فرمود: اين  2«والسماء ذات الحبك»كند اينكه خداوند فرموده:  السالم سئوال مى عليه

تواند آسمان راه ارتباطى با زمين  مى رد. راوى عرض كرد: چگونهآسمان راه هايى به سوى زمين دا

«  سبحان اللّه»آسمانها بدون ستون است. امام فرمود:  فرمايد: ىشد در حالى كه خداوند مداشته با

آنجا ستونهايى است  « عمد و لكن ال ترونها»قلت بلى فقال ثم  «بغیر عمد ترونها»يقول   س اللّهلی

 3بينيد. كه شما آنها را نمى

ارگان باشد. ست تعادل نيروهاى دافعه و جاذبه بين« عمد»دهند مراد از  برخى از مفسران احتمال مى

برابراست با نيروى جاذبه خورشيد  آيد و مين به دور خورشيد پديد مىاى كه از گردش ز نيروى دافعه

آن  ماند و اگر يكى از دو نيرو تغيير يابد، پى آمد مى زمين ميليونها سال در مدار واحدىاز اين رو 

تقيمى به سوى خط مسصورت ازدياد نيروى دافعه، زمين در  خارج از حساب است. چرا كه در

پيوندد زيرا  به خورشيد مىى خورشيد، زمين  در صورت ازدياد نيروى جاذبه شود و مجهول رها مى

السالم در  شود كه حركت حلزونى داشته باشد.حديثى كه از امير مؤمنان على عليه ناگزير مى نهايتا

 اين حديث امام فرمود:  ينه نقل شده بسيار جالب است، طبقاين زم

عمود من  ذى فى االرض مربوطة كل مدينة الىذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل مدائن اله»

 «نور

ديگر  راين ستارگان كه درآسمانند، شهرهايى هستند همچون شهرهاى روى زمين كه هر شهرى با شه

 4ى ديگر( با ستونى از نور مربوط است. اى با ستاره )هر ستاره

                                                           
  . 54، ص2ـ ر. ك ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج1

 داراى راههاست. ـ سوگند به آسمان كه 2

 .204، ص2ـ تفسير برهان، ج3

 ، نقل از تفسير على بن ابراهيم قمى.504، ص2ـ سفينة البحار، ج4
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 نكته مهم

بين ستارگان باشد،  شود وجود ستونهاى متعدد مع است و آنچه از آن فهميده مىى عمد ج كلمه - 1

اجرام محسوب شود و چه بسا نيروها  معناى يكى از نيروهاى موجود بين پس نيروى جاذبه شايد به

 بشر هنوز به آن نرسيده است. هاى ديگرى وجود داشته باشد كهو يا ستون

هر مقدار جرم  جرم و فاصله تناسب دارد بطورى كهذبه با هر چند گفته شده است كه قدرت جا - 2

تناسب در تمام اجرام به يك  تر باشد قدرت بيشتر است، اما اين تر باشد و يا فاصله نزديك بزرگ

است و اين حركت موجب ايجاد فاصله بيشتر  يارات بصورت بيضوىاندازه نيست، چرا كه حركت س

 شود.  و كمتر ولى منظم مى

 حج است:  سوره 65ى زمين اشاره دارد، آيه  كه از نظر گروهى از مفسران به جاذبه آيه ديگرى

 «وَ يُمْسِكُ السَّماءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلّا بِاِذْنِهِ»

 دارد تا مبادا بر زمين فرو افتد مگر به اذن خودش باشد. و آسمان را نگاه مى

بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْريحٌ  فَاِمْساكٌ»، خداوند فرمود: 1ىامساك يعنى حفظ كردن و يا دل بستن به چيز

 2«بِاِحْسانٍ

نمايد  موجودات ظاهر مى زلى و حكمت الهى است كه در سراسراين آيه نشان از كمال قدرت و علم ا

 آنها را جز پديد آورنده آن كسى نتواند شماره ا و كرات با عظمت و متعدد كه عددو آن وجود آسمانه

چرخد و چنان  ىدائره و منزل گاهى است كه دائما به دور خود م ت. براى هر يك از كراتنمايد، اس

 نمايند و همان محل خود تجاوز نمىبا اين حركت سريع دائمى سر سوزنى از  اند كه آفريده شده

و مثل ماهى  ذبه هر يك در محل خود قرار گرفتهى جا طورى كه در نظام آفرينش مقرر شده با قوه

و از  «فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كُلٌّ» فرمايد: ى يس مى خود شناورند چنان چه خداوند در سوره به دور

 3شوند. دائره خود منحرف نمى

 از ديگر آياتى كه معناى آنها نيز به نوعى بر وجود جاذبه داللت دارد عبارتنداز: 

                                                           
 .275، ص5، و تفسيرالوسيط للقرآن الكريم، ج244، ص23ـ ر. ك مفردات و مفاتيح الغيب، ج1

 .225ى بقره، آيه ـ سوره2

ش، 1361زنـان مسـلمان، تهـران،     سيده نصرت امين، نهضت ـ ر. ك مخزن العرفان در تفسير قرآن، بانوى اصفهانى3

 .342، ص4ج
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 1«وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ»

 هاى او اين است كه آسمان و زمين به فرمانش برپايند.  و از نشانه

 2«يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوال   اِنَّ اللّه»

 د بعد از او هيچ كس آنها را نگاهدارد تا نيفتند و اگر بيفتن همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى

 دارد.  نمى

 خورشيد و ماه در قرآن 

كَالْعُرْجُونِ  قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَلشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرٍّ لَّها ذلِكَ تَقْديرُالْعَزيزِالْعَلیمْ*وَالْقَمَرَ وَا

 3يَسْبَحُونَ. قُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍالْقَدِيمِ*لَاالشّمَسُ يَنْبَغى لَها اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَاالَّیْلُ سابِ

شود  انرژى تبديل مى ست. اين جرم با واكنشهاى اتمى بهاى از گاز هيدروژن و هليم ا رشيد سيارهخو

است. براى تصور بزرگى اين  157777اصله متوسط زمين از خورشيدگردد. ف و به اطراف پراكنده مى

 كره، به مثال ذيل توجه كنيد:

فاصله آندو را  ره خورشيد و ماه ومتر است، اگر كقطر خورشيد يك ميليون و چهار صد هزار كيلو

باشد  به اندازه مهره تسبيحى مى يد، دو متر قطر خواهد داشت و ماههزار بار كوچك كنيم، كره خورش

ماه  با قطرى برابر يك چهارم قطر زمين مملو از  هشود. كر مترى ديده نمى 157كه اصالً در فاصله 

 باشد.  كيلومتر مى 344متوسط  ار است فاصله ماه از زمين به طورغب

يا خورشيد در  حال حركت است تا سرانجام حياتش واكنون به بررسى آيه بپردازيم، خورشيد در 

زمانى كه حيات باقى است )قيامت(  استقرارش، جريان دائمى خورشيد تاحال حركت است تا محل 

 صورت قابل بررسى است.  يه مطرح شده است. اين حركت به دودر آ

 يد با مجموعه نظام خود. حركت خورش - 1

 شود.  حركت دورانى خورشيد كه از آن به حركت وضعى تعبير مى - 2

وضعى، در حركت  كت انتقالى معنا دارد نه در حركتمراد حركت وضعى نيست چون جريان در حر

 وضعى ثبوت هست نه جريان.
                                                           

 .25ى روم، آيه ـ سوره1

 .41ى فاطر، آيه ـ سوره2

 .47تا34ـ يس، 3
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يعنى حركت  اردآيه نيز به همين معنا داللت دالزمه حركت وضعى، وجود محل استقرار است. 

 گيرد.  نمى خورشيد با استقرار آن. عالوه اينكه حركت وضعى به تنهايى صورت

برداشت نمود  توان از واژه لمستقرٍ لها نچه مىقابل برداشت است، اما آ« تجرى»اين حركت از واژه 

دو  دارد و هم به ثبوت آن و اين ت، پس آيه هم به حركت خورشيد نظرثبوت و استقرار خورشيد اس

عين استقرارش نسبت به زمين خود، با زمين و  خورشيد اثبات شده است. خورشيد درحالت براى 

 ديگر سيارگان در حال حركت است. 

 ال الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر و ال...

شود. به همان  نمى و هيچگاه دو شب و دو روز قرين همهمانطور كه شب و روز در پى هم هستند 

و طبعا اين دو هرگز به هم  مدار جداگانه در حال حركت هستند ماه در دو شكل، خورشيد و

شناخت قابل هضم نبود و لذا آيه را  را نمى راى بشر آن روز كه مدارهاى مختلفرسند. اين نكته ب نمى

 مفهومى كلى از آن قابل انتراع نبود.  كردند كه جز تى ترجمه مىبه صور

كرد كه كرات  توان اين معنا را استشمام است مىر بودن آمده از واژه يسبحون كه به معناى شناو

اى بر  ترسيم شده باشد تا هر سياره فضا شناور هستند، بدون اينكه خطىآسمانى چون ماهى دريا در 

 در مدارى بسيار دقيق در حال گردش است.  ركت كند، ولى هر جرمىآن خط قرار گرفته و ح

 والقمر منازل 

به ديده زمينيان  باشد. ماه ورشيد براى قمر نيز مىنيز بيانگر اثبات حركت خعطف قمر به خورشيد 

گردش است. هر شب بايد در  اند در حال ى در آسمان درست كردهدر منزلگاه هايى كه صور فلك

 شود.  نازك و باريك مى و در شب آخر مانند شب اول گشته ومنزلى سير كند 

 در سوره انبياء نيز آمده است: 

 1وَالَّذى خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَوَ هُ

است. اين  ى كه در آنها شناور است فرض كردهاين آيه براى هركدام از شمس و قمر فلك خاص

روز نموده و لذا به حركت  بلكه به شكلى است كه توليد شب و حركت صرفا حركت انتقالى نيست

 ضعى زمين در مقابل خورشيد نيز اشاره دارد. و
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 حجر آمده است. 16باشد در آيه  برجهاى آسمانى كه منزلگاه اجرام مى

 وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِى السَّماءِ بُرُوجا وَ زَيَّنَّها لِلنّاظِرِينَ. 

ه ذيل از آي . اما دوام حركت اين دو تا قيامتتا اينجا آنچه مطرح شد حركت خورشيد و ماه بود

 آيد.  بدست مى

 1الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبینَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ

خورشيد و ماه به  اين واژه براى دأب به معناى روش و سنت است كه در حال جريان باشد، استعمال

 ركت انتهائى ندارد. از ديگراين ح و ماه دائما در حال حركت هستند واين معنا است كه خورشيد 

خود  حساب و كتاب ايام است. امروزه هم ملل تقويم اين دو كره آسمانى تشخيص زمان و حكمتهاى

را يكسال محاسبه  اند به طورى كه يك بار حركت آن دو تنظيم كرده را بر اساس حركت يكى از اين

 اند.  يم نمودهابعاد كوچك و كوچكتر تا ثانيه و عاشره...تقس نموده آن را به

 2فَالِقُ الْاِصْباحِ وَ جَعَلَ الَّیْلَ سَكَنا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ حُسْبانا ذَلِكَ تَقْدِيرُالْعَزيزِالْعَلیمِ.

شدن آنان از خواب  وجه دادن مشركان به آفاق و بيدارقرآن كريم ضمن بيان اين صفت، آيه را براى ت

البته ناصحيح است اگر خورشيد و  داند. آور نياكان مىداروى خواب  غفلتى حاصل شده از خوردن

از حسابگرى، توجه به تمام محاسبات ميكرونى و  ردش سال و ماه بدانيم، بلكه مرادقمر را فقط به گ

 دارد.  دنانوئى است كه در عالم وجو

اره بيضوى همو ت دائما در حال تغيير است و حركتدانيم مقدار جاذبه زمين با توجه به مساح مى

چنان تغيير كند كه مشكلى در اين  نابراين بايد مقدار جاذبه هموارهدهد. ب اين مساحت را تغيير مى

 حركت ايجاد نكند.

 مشهود است.  ت از آيه ذيل كامالًضوء بودن خورشيد و نور بودن ماه كه امروزه اثبات شده اس

 دَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَ.هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَالْقَمَرَ نُورا وَ قَ

محاسبه  شود تا صى پرتوئى از آن ايجاد مىخورشيد روشنى بخش و ماه نور است كه در منازل خا

 آسان گردد.
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 بررسى دو واژه ضوء و نور 

مسى در تاريكى ش پذيرد و منظومه بنابر كشفيات اختر شناسان نور خورشيد در زمانى معين پايان مى

حيات بشر وجود نخواهد داشت.  قرار خواهد گرفت بطورى كه امكان و ظلمت و نيز سرماى شديد

دافعه  نابودى اين سياره عظيم است و نابودى آن جاذبه و بين رفتن انرژى خورشيد به معناى طبعا از

 د. گردن ريخت و تمامى اجرام از مسير خود منحرف مى بين اجرام را بر هم خواهد

 پايان امد و اجل اجرام در آيات متعددى از قرآن كريم قابل استفاده است. 

اَجَلٍ  وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى اِلىيُولِجُ الَّیْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى الَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ    اللّه اَلَمْ تَرَ اَنَ

 1عْمَلُونَ خَبِیرٌ.بِما تَ   اللّه مُّسَمّىً وَ اَنّ

   اللّه ذَلِكُمُ لٌّ يَجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمّىًيُولِجُ الَّیْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى الَّیْلِ وَ سَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُ

 2رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ...

وَالْقَمَرَ كُلٌّ  الَّیْلِ وَ سَخَّرَالشَّمْسَ ىلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُالنَّهارَ عَلَخَلَقَ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُالَّیْلَ عَ

 3يَجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمّىً.

هستند. گذشته از  ماه در خدمت حيات بشرىمراد از تسخير در اين آيات اين است كه خورشيد و 

 بستگى دارد.  ن دو... حيات نبات و حيوان به اينور، گرما، باد، جريان آب و

نورافشانى كند كه  تواند يازده ميليارد سال رشيد مىاند كه خو فيزيك دانان نجومى به اين نتيجه رسيده

هيدروژن موجود در خورشيد به هليوم  ماماز اين زمان، پنج ميليارد سال گذشته است. در اين مدت ت

به كربن تبديل ليوم در اثر تغييرات اتمى گردد. ه تر مى داغ شده و به همين علت همواره داغ و تبديل

ر درون اين سياره قرار خورشيد بزرگتر گردد به طورى كه زهره و عطارد د شود شده و موجب مى

زمين  ه گرمتر خواهد ساخت و همه چيز دردر اين زمان خورشيد، زمين را تا هزار درج گيرند. مى

شده و در هم پيچيده  ها فشرده اين پوسته ته انداخته وشود، بعد از آن خورشيد پوس گداخته مى

 ظاهر آيه سوره تكوير به پايان عمر خورشيد داللت دارد. كند.  شوند و شروع به سرد شدن مى مى

 اِذاالشَّمْسُ كُوِّرَت وَ اِذاالنُّجُومُ انْكَدَرَت وَ...
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كهكشانى بتواند روند  اى ناگهانى در است، چه بسا حادثهناگفته نماند اين پايان طبيعى براى خورشيد 

 خاموشى وى گردد.  خورشيد را دگرگون ساخته و موجب انفجار آن و سپس

اساسا مردم از آن  است، در گذشته از مجهوالت بوده وپيداست اين اطالعات كه امروزه بين ما و شم

اعجاز قرآن كريم و جامعيت آن  اين معارف عميق در قرآن چيزى جز در جهل مركب بودند، بيان

 نيست. 

 وَ جَعَلْنا سِراجا وَهّاجا 

دهد و موجب  مى ن چراغ در سقف است كه نور و گرماخورشيد دو ويژگى عمده دارد، اول آنكه چو

يك پروژكتور به اطراف خود  شر ساخته و چونگردد. دوم آنكه اين نور و گرما را منت آرامش مى

ت در مركز آن د است كه اين حراردرجه سانتى گرا كند، حرارت سطح خورشيد شش هزار ىساطع م

اى، در  ر تغييرات هستهرسد، در اوايل قرن گذشته كشف شد كه در اث مى درجه 777/777/27به 

 اتمها، قدرتى وجود دارد كه اصطالحا زيراتمى گويند، اين قدرت عظيم موجب درون هسته

 شود. ايجاد حرارتى برابر بيست ميليون درجه مى

 اغ است كه براى تمام ساكنان منظومه شمسى تأللؤ دارد. واژه سراج به معناى چر

است كه به معناى  نرژى در فضا است. هر دو صفت نكرهواژه وهاج نيز به معناى انتشار پيوسته اين ا

كه بعد از « ج»باشد، دو حرف  مى در نتيجه بيان كننده اهميت آندو دور بودن تصور عمومى از آنها و

يان بيانگر قدرت خورشيد باشد، طنين حاصله از ب كند كه رتى ايجاد مىنصب آمده قد هر دو تنوين

اد موج در فضا است كه مشدد ايجاد شده است، ايج« هاء»آمدن و  كه از پى در پى« وهاجا»واژه 

 امواج خورشيد نمايد.  هماهنگى با

 وَالشَّمْسِ وَ ضُحیها وَالْقَمَرِ اِذا تَلَیها 

 كند.  مى د به ماهى كه بعد از خورشيد طلوعور آن و سوگنسوگند به خورشيد و گستردگى ن

 1شد. ماه با جلوه كاملترى ظاهر خواهد اند كه مراد بدر است كه قرص برخى مفسران گفته

اول در پى  ، موصوف شده و ماه شباذا تلیهارسد چراكه قمر به صفت  اما به نظر صحيح نمى

 كند.  خورشيد طلوع مى

 1لَ فِى السَّماءِ بُرُوجا وَ جَعَلَ فِیها سِراجا وَ قَمَرا مُنِیراالَّذى جَعَ تَبَارَكَ
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حركت دقيق و منظم  است، منجمان با استفاده از همين اين آيه بيانگر نظم دقيق سير خورشيد و ماه

 پيش بينى كنند.  اين دو سياره را از صدها سال قبلتوانند تغييرات مربوط به  مى

زمانهاى  كه بتوان حركت اين دو جرم را به ن براى اين استوجود برجهايى فرضى در آسما

پذيرند. در اين آيه خورشيد را  زمانى با دقت و نظم بيشترى انجاممحدودتر تقسيم نمود تا امور ديگر 

اوست و ماه را با واژه منير كه نور دارد و نور آن  به معناى چراغ كه نور آن از خودبا واژه سراج و 

 شود: در آيه ذيل نيز ديده مى ه است. همين تعبيرز غير است، آمدا

 2وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورا وَ جَعَلَالشَّمْسَ سِراجا.

 هاى خورشید و ماه  فايده

نيز كاهش و  ن بستگى دارد، تنظيم ميزان نور وآفتاب منبع نور زمين است، و جان جاندار به آ - 1

 ر است. افزايش آن نيز در حيات جانداران مؤث

مختلف در حيات  شود، باد به شكلهاى توليد باد مىآفتاب موجب افزايش و كاهش فشار و  - 2

 گيرد.  صورت مى ح بسيارى از گياهان به وسيله بادبشرى مؤثر است، از جمله لقا

آفتاب موجب  گردد. در اين راستا ران و برف مىآفتاب موجب تبخير آب و نيز تبديل بخار به با - 3

 شود.  ه آب و تهيه آب شرب مىتصفي

 دارد. اوراء بنفش آفتاب خاصيت گندزدائىبرد. اشعه م آفتاب ميكروبها را از بين مى - 4

 ما زينت طبيعى است.  - 5

 است. نگلها و كويرها و نيز درياو خشكىماه عالمت طبيعى تاريخ براى انسان در ج - 6

 است.  آب صنايع، دريانوردى و...مؤثريه ماه موجب جذر و مد شده و اين دو براى ته - 0

 اكسيژن جو  

يَصَّعَّدُ  ضَیِّقا حَرَجا كَأَنَّما اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْالمِ وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ   فَمَنْ يُرِدِاللّه

 3ذينَ ال يُؤْمِنُونَ.الَّ الرِّجْسَ عَلَى  اللّه فِى السَّماءِ كَذالِكَ يَجْعَلُ
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بخواهد  بخشد و آن كس را كه سالم وسعت مىاش را براى ا هركس را خدا بخواهد هدايت كند سينه

آسمان باال  خواهد در كه گويى مى كند اش را آنچنان تنگ مى گمراه سازد سينه« به خاطر اعمالش»

 دهد. قرار مى رود. اين چنين خداوند پليدى را بر افرادى كه ايمان نياورده اند

 اى میان صعود به آسمان و تنگى سینه است؟ چه رابطه

در تفاسير مجمع  اند. ذيل اين آيه قيقى ذكر نكردهاين سئوالى است كه مفسران پيشين براى آن پاسخ د

اين است كه همانگونه كه صعود به  اند: منظور ه است كه بسيارى گفتهالبيان، روح البيان، قرطبى آمد

آوردن براى كافران لجوج و جاهل متعصب نيز چنين  مشكل يا غير ممكنى است، ايمانار آسمان ك

 است. 

دورى نيست. به  راوان است و نيازى به چنين تشبيهدر حالى كه كار مشكل و محال در روى زمين ف

 صعود به آسمان است در حالى د و آن اينكه ايمان آوردن همانندعالوه اين تفسير نياز به تقدير دار

 كسى كه به آسمان صعود كند.  كند همانند يد سينه او را تنگ مىگو كه قرآن مى

كه از كره زمين  شوند، همانند كسى ز ايمان دور مىاند منظور اين است كه اين گروه از كفار ا گاه گفته

 1رود. شود و به آسمان مى دور مى

 عدم تناسب اين تفسير با محتواى آيه نيز چندان پوشيده نيست.

 است. رى ديگر دارد كه از هر جهت مناسباما با توجه به اكتشافات اخير آيه فوق تفسي

زمين كامالً فشرده و  طراف كره زمين در نقاط مجاور سطحتوضيح اينكه امروزه ثابت شده كه هواى ا

قدر كه از سطح زمين دور شويم، هوا  است. زيرا اكسيژن كافى دارد و هربراى تنفس انسان مناسب 

سك اكسيژن كيلومترى باالى زمين، تنفس كردن بدون ما شود به طورى كه مثالً در ده ر مىت يقرق

ه باالتر دهد و هر چ اى به او دست مى است و حالت تنگى نفس فوق العاده براى انسان بسيار مشكل

. گردد مى سد كه بر اثر كمبود اكسيژن بيهوشر شود، و به جايى مى تنگى نفس بيشتر مى رود اين

حقيقتى است كه در  و صعود به آسمان وجود دارد و اينبنابراين رابطه نزديكى بين تنگى سينه 

واضح است و بارها هنگام سوار شدن  وشن نبود ولى امروزه براى همه ماگذشته براى هيچ كس ر

يم ص تنظايم كه هواى داخل هواپيما با سيستم خا شنيده اين سخن را از مهماندار هواپيما هواپيما

رد تا هواپيما به سرعت خود آن رخ بدهد بايد از ماسك اكسيژن استفاده ك شود و اگر اختالفى در مى
                                                           

 .1، ص3ـ ر. ك روح البيان، ج1
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روشن است و در  سير آيهتر است برساند. ضمنا رابطه اين معنى با تف طبقات پائين جو كه فشرده را به

تنگ نظرى تعصب و لجاجت و  به محسوس است. زيرا جمود فكرى و واقع از قبيل تشبيه معقول

نفس حاصل از كمبود اكسيژن براى كسى كه به  ا در پذيرش اسالم، تشبيه به تنگىگمراهان لجوج ر

 كند كرده است. آسمان صعود مى

اسرار آن آگاه  ان مفسرين گذشته نبوده چرا كه ازبديهى است، تفسير اين آيات و مانند آن در تو

 1آن براى ما ثابت شده است.  حقيقت محتواى ديد و پيشرفت علوم،نبودند و در پرتو اكتشافات ج
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 خلقت انسان

علم نيست، بلكه  هاى تى قرآن و مقايسه آن با دادهاين جستار، در پى بررسى همه آيات جنين شناخ

علمى براى قرآن معرفى شده  اى را كه برخى از آنها، اعجازى هبر آن است تا نكات مهم و برجست

و مطابق  آوردهاى علمى و با نگاهى ديگر كامالً علمى ره ر بنابر تفسيرى، مغاير بارخى ديگاست، و ب

است، بررسى شود. البته در اين كاوش از روى اختصار بسيارى از ريزه  با دانش روز قلمداد شده

اكتفا  بيان مسائل عمده و تا حدودى كلى دقايق مطالب قرآنى را از نظر دور داشته و به وكاريها 

 ايم. كرده

 تاريخچه

آوردند، نظر  مى راى رشد و تكامل منى مرد به حسابپيش از ارسطو، رحم زن را چون كشتزارى ب

جز در انعقاد آن ندارد، همانطور كه  آيد و منى نقشى خون حيض پديد مى ارسطو اين بود كه جنين از

م حاكميت يافت، جدهديدگاه ديگرى كه در قرن هفدهم و هي شود. ر مايه، موجب انعقاد شير مىپني

 كل مينياتور )خيلى كوچك( در تخمكپنداشتند كه يا يك حيوان به ش محققان مى نظريه تكامل بود.

 اسپرماتوزئيد و مرد درشود و يا اينكه زن  وجود دارد كه اسپرماتوزئيد باعث تحريك رشد آن مى

شود. آنها معتقد بودند  شروع مى اين مينياتور در داخل اوول، رشد شود، و با قرار گرفتن مينياتور مى

حوا و يا هاى چينى( در داخل تخمدان  )مثل جعبه ين مينياتورها يكى در داخل ديگرىميليونها از ا

داشته و موقعى كه آخرين و كوچكترين مينياتور خارج شود نسل  وجود در بيضه حضرت آدم

 يابد... مى بشر پايان

و در قرن  جود اسپرم در منى انسان پى بردنده و، ب1600پس از اختراع ميكروسكوپ در سال 

 پيدايش جنين نقش آفرينند. ر، روشن شد كه زن و مرد هر دو درهاى بسيا هجدهم در پى آزمايش

 شناسى نوين گذرى بر جنين

زايگوتيك، دوره  كنند: دوره به سه دوره تقسيم مى جنين شناسان مراحل حيات درون رحمى را

 جنينى و دوره فيتال.

 دوره زايگوتیك: ـ1

 هفته اول:
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گيرى يا لقاح با  گشن يابد. عمل يان هفته سوم ادامه مىگيرى آغاز و تا پا اين مرحله از هنگام گشن

آيد. در ميان  آن تخم پديد مى دنبالگيرد و به  تركيب سلول نرينه و مادينه در رحم صورت مى

گيرى كافى  نها يكى براى انجام گشندر رحم، ت د ميليون اسپرماتوزئيد پرتاب شدهدويست تا سيص

 كنند. را جهت نفوذ بهتر به داخل اووسيت كمك مى ت و بقيه اسپرماتوزون لقاح كنندهاس

كنند. اين تغييرات  مى تغييراتى براى آمادگى عمل گشنگيرى هسته و سيتوپالسم نطفه مذكر و مؤنث

 براى دو منظور است:

 23به  46 نصف سلولهاى سوماتيك، يعنى از م بهـ براى كاهش تعداد كروموزم سلولهاى جر1

 كروموزم، كاهش كروموزم براى بقاى گونه ضرورى است. 

سيتوپالسم آن بسيار  ميكرون قطر دارد به علت افزايش 37ـ...سلول جرم ماده كه در ابتدا تقريبا 2

السمش را از سلول جرم نر تمام سيتوپ رسد. در مقابل ميكرون مى 277به  شود و قطر آن بزرگ مى

 گردد.  العاده متحرك مى دهد و داراى يك دم شده و فوق مى دست

 تقسيمات پياپى

به شكل يك  پردازد. با گذشت چهار روز وزى مىنطفه پس از گشنيده شدن به تقسيمات پياپى ميت

 حفره رحمى به داخل فضاهاى گويند. سپس مانند مايعى از مى« موال»آيد كه آن را  دانه توت در مى

نام اى ميان تهى به  مروال به تدريج به صورت دايره آيد.و ى به نام بالستوال پديد مىا بين سلولها حفره

هاى بالستوال به  انجامد، در اين هنگام، ياخته يك هفته تمام به طول مى آيد، اين عمل بالستوال در مى

 دو گروه

 شود.  سلولى داخلى و توده سلولى خارجى تبديل مى

 نینىـ دوره ج2

تمام  يابد. در خالل اين مدت امتداد مىاين دوره از هفته چهارم آغاز و تا آخر هفته هشتم 

( قرينه وار در 37تا 27مرحله اول اين دوره )روز شوند. در  دستگاههاى اصلى بدن ساخته مى

شود و به جنين منظره بندبندى  مى هاى متراكمى به نام سومايت تشكيل دوسوى خط وسط توده

 دهد.  مى

با پيدايش عروق  شود. داخل حفره پريكاد آويزان مىدر خالل همين هفته، لوله قلب اوليه ايجاد و در 

جوانه زدن مداوم، وارد بدن جنين  ه گردش خون خارج جنين تشكيل و بااى، دستگا نافى و زرده
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ضحى را تمان واشود. قوسهاى برانشى، ساخ متصل مى و به دستگاه گردش خون داخل جنينىشده 

يز صفحه عصبى، ناودان عصبى، شود. ن آورند و دهان اوليه ظاهر مى پديد مى در سطح خارجى جنين

 آيند.  عصبى و صفحه شنوايى و سپس حباب شنوائى پديد مى لوله

 ماه دوم: 

انتهاى تحتانى  شوند. هاى پارو مانندى ظاهر مى هدر آغاز هفته پنجم دستها و پاها به صورت جوان

شود و با ايجاد  اى مى استوانه گردد ولى قسمت فوقانى ا پهن و از قسمت فوقانى متمايز مىه جوانه

پيدايش چهار ناودان شعاع مانند، پنج قسمت  آيد. با اين دو قسمت، مچ پديد مىحلقه تنگى بين 

شتان خواهد بود. شود كه بعدا تشكيل دهنده انگ مشخص مى ها تر در قسمت انتهايى جوانه خيمض

كند  ها را به دو قسمت تقسيم مى انگشتان، حلقه تنگتر ديگرى ناحيه فوقانى جوانه مان با تشكيلهمز

 شود. بدين ترتيب بازو، ساعد، ران و ساق مشخص مى و

 ـ دوره فیتال3

اين مرحله  نامند. در در اين مرحله فتوس مى از ماه سوم تا مرحله تولد را دوران فيتال و جنين را

سومين ماه، سر تقريبا نصف  سر، كه رشد كندترى دارد. در آغازدارد بر خالف  بدن رشد سريعترى

پنجم، يك سوم طول بدن ايستاده و به هنگام  دهد و در آغاز ماه ه را تشكيل مىطول جنين نشست

يابد و  نسان مىخالل سومين ماه، صورت شباهت بيشترى به ا ك چهارم آن است. درتولد حدودا ي

اى چهارم و پنجم فتوس به سرعت فتوس قابل تشخيص است و در خالل ماهه در آخرين ماه جنس

سانتى  23تولد) قريبا جنين نصف طول بدن در هنگامهاى حيات درون رحمى ت كشد. در نيمه مى قد

گرم نرسيده  577پنجم به  ا دارد. ولى وزن آن تا پايان ماهسانتى متر نشسته( ر 16متر ايستاده و 

كند. در نيمه دوم زندگى درون رحمى، وزن  مى عموالً مادر حركات جنين را حسه ماست. در اين ما

درصد وزن موقع تولد به آن افزوده  57نيم آخر به اندازه  و به ازدياد نهاده و در دو ماه وجنين ر

نمايد،  دى چروك دار مىبه واسطه فقدان بافت هم بند و چربى زير جل پوست جنين ابتدا شود، مى

محيط  گيرد. در اواخر اين دوره خود مى ماه آخر پوست كشيده شده و حالت عادى به ولى در دو

جنين از مجراى زايمان  است و اين يكى از عوامل مهم عبورجمجمه از ديگر قسمتهاى بدن بزرگتر 

ها پائين آمده و در كيسه بيضه جايگزين  بيضه بلى( است. در هنگام تولد معموالً)مجراى رحمى ـ مه

 شكم قرار دارد.  ند و بند ناف تقريبا در وسطا شده
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 گيرى جنين در قرآن ادوار شكل

 هفت مرحله و تكامل جنين از ديدگاه قرآن را مراحل پيدايش« البار»برخى از پژوهشگران مانند 

 اند:  دانسته

 ـ0و تعديل  ـ  تسويه، تصوير6ـ لحم 5ـ عظام 4ـ مضغه )مخلقه و غير مخلقه( 3ـ علقه 2ـ نطفه 1

 نفخ روح 

ادوار هفتگانه فوق  اكنون با توجه به اهميت و بحث انگيزى افزونتر، به بررسى سه مرحله نخست از

 پردازيم.  مى سازگارى آنها با دستاوردهاى علمىو ميزان انطباق و 

 ـ نطفه 1

ن اين واژه همچني از همين روست.« منى»تعمال آن در باشد و اس نطفه در لغت به معنى آب اندك مى

شود. چنانكه از  نيز استعمال مى و يا تركيب آن دو )تخم(«تخمك»نه و مادي« اسپرم»در سلول نرينه 

 همين معنا قابل استفاده است. ،1آيه شريفه...الم يك نطفة من منى يمنى...

 نطفه امشتاج 

 باشد.  امشاج جمع مشيج و مشج به معناى آميخته و مختلط مى

گوناگونى وجود دارد  طفه چه مؤلفه هايى است، احتماالتاز تركيب ن در رابطه با اينكه مقصود آيه

 كه اهم آنها عبارتند از: 

 ـ آميختگى و لقاح نطفه زن و مرد. 1

است. و كسانى  ز نزول وحى تا زمان حاضر بودهترين ديدگاه در ميان مفسران پس ا اين نگرش، رايج

 اند. برخى يرفتهمانند طبرى، ابن كثير، مراغى، طبزسى و...آن را پذ

مسند »اند. در  گرفته لقناكم من ذكر و انثى... را گواهچون مجاهد در تأييد اين معنا آيه شريفه...انا خ

آفرينش انسان فرمودند: من نطفة الرجل و  ده است كه پيامبر در باره چگونگىنيز آم« احمد بن حنبل

 المرأة. من نطفه

 ن.ـ تركيب نطفه از عناصر و اجزاى گوناگو2

شود  ناشى مى از ترشحات مختلفى كه از غدد زير گويد: مايع منوى موريس بوكاى در اين زمينه مى

 تشكيل شده است:

                                                           
 .34ـ قيامت، 1
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واجد تاژك دراز، و  اى درازها: ترشح غده تناسلى مرد حاوى اسپرماتوزئيدهاست، سلوله الف( بيضه

 اند.  غوطه ور در مايعى سرم گونه

گرفته و ترشح  رماتوزئيدند، نزديك پروستات قرارخازن اسپهاى تخمى: اين اعضا كه م ب( كيسه

 خاصى بدون عناصر بارور كننده دارند. 

د( غدد ملحق به  دهد.  اش مى اى و بوى ويژه خامه كند كه به منى، ج( پروستات: مايعى ترشح مى

ماده ى سيال و غدد ليتره كه  مجارى ادرار كه عبارتند از: غدد كوپر يا غدد مرى مترشح، مايعى

 گويد: كنند. وى سپس مى مخاطى ترشح مى

عصرمان داريم تحت  ها در ناخت علمى كه از اين پديدهتوان از توافق متن قرآنى با ش ...چگونه مى

در قرآن مجيد دقيقا روشن نيست، هر  قصود از آميختگى نطفهرسد، م تأثير قرار نگرفت. به نظر مى

ابل آن كند ولى نافى وجه مق احتمال اول را تقويت مى نثىشريفه انا خلقناكم من ذكر و اچند آيه 

اند.  را ترجيح نداده مفسرين، مانند صاحب الميزان گونه خاصى از آنها نيست، از همين رو برخى از

 باشد منتفى نيست. در عين حال، باآنكه گونه ديگرى از تركيب و آميزش نطفه مراد  نيز احتمال

آميختگى است و  هاى مختلفى از مقصود قرآن، گونه رسد به نظر مى توجه به جمع بودن كلمه امشاج

 دانست.  وجه ذكر شده را با اين آيه منطبقتوان هر دو  بر اين اساس مى

 باشد:  به هر حال، آنچه مسلم است دو نكته مى

 ـ ابداعى بودن اصل اختالط نطفه در قرآن. 1

مسأله آميختگى  دهد تا قرون اخير ه نشان مىاست كشناسى  بهترين گواه بر اين مطلب تاريخ جنين

 نطفه به هيچ وجه در ميان دانشمندان مطرح نبوده است. 

 شناسى.  ـ انطباق پذيرى آن با آخرين ره آوردهاى علمى در جنين2

 ـ علقة2

در آيات: حج  باشد. اين واژه پنج مرتبه لقة مىدومين مرحله رشد و تكامل جنين از ديدگاه قرآن، ع

 آمده است.« علق»نيز كلمه  ذكر گرديده است. در يك مورد 34ت ، قيام60، غافر 14نون ، مؤم5

 علق 

زالوى خون مكنده » چسبان، خون و جمع علقة به معناى علق به معناى درآويختن، دل بستن، چيز

 و آويزگاه آمده است. « آبزى
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 اند: هادهن« علق»هاى فارسى قرآن، معادلهاى يزر را برابر  در برخى از ترجمه

 نطفه زالو وش. ست، خون بسته شده، لخته خونى، يكخون بسته، آويزك كه همان اسپرماتوزئيد ا

واقعى تخم اند به  لهگويد: استقرار تخم در رحم به وسيله رشد ترغابه هايى كه دنبا موريس بوكاى مى

الزم است از جداره رشد تخم  رويند تا آنچه براى ها در خاك مى پيوندد كه همانند ريشه وقوع مى

شناخت آنها از زمانهاى جديد است. وى  آويزند. ها تخم را به رحم مى ابهعضو برگيرند. اين ترغ

جمه كلمه علق شود تر گويد: چيزى كه آويخته مى ، مى1علق سپس با اشاره به آيه: خلق االنسان من

 است. اين مفهوم در چهار آيه سيدهپاسخگوى واقعيتى است كه امروزه به اثبات ر است...و اين كامالً

است. مقصود وى  كند يادآورى شده پايان را ذكر مىديگر كه تطورات متوالى از مرحله قطره منى تا 

 ،. 34و  30قيامت  ،60، غافر 14، مؤمنون 5از چهار آيه عبارت است از: حج 

 گويد:  نيز البار مى

كند زيرا به  عمل مى گردد...علقة نيز چنين مىد اطالق ...اساسا علقة به هر چيزى كه بچسبد و بياويز

معناى وصفى دارد و « علقة»كلمه  گزيند...بر اساس اين معنا نه مىجدار رحم چسبيده و در آن ال

« رالبا»باشد. همانطور كه در اول اين مقاله ذكر شد  مى شدهبيانگر مرحله النه گزينى نطفه گشنيده 

داند و كلمه  ويختگى مىتا پايان دوره زايگوتيك را پيوند و آ مرحله مهمترين و بارزترين ويژگى اين

 شمارد.  دقيقترين توصيف آن مى را« علقة»

علقة را به خون  آنهاآيد كه چرا مترجمان و مفسران قرآن بويژه قدماى  اكنون اين سئوال پديد مى

دهد:  چنين پاسخ مىاست؟ البار  ى كه اين مطلب از نظر علمى مردوداند، در حال بسته تفسير كرده

 است... هر سو با خون لخته گون احاطه شدهعلقة از 

يابيم كه  زودى در مى كند به ميليمتر تجاوز نمى 14از  آنگاه اگر بدانيم كه حجم علقة در حال آويختن

است...آرى، علقه با چشم غير مسلح ديدنى  ورزيدند كه علقه خون بسته كيد مىچرا مفسران پيشين تأ

 ما از هر سو با خون لخته گون نبوده، ا

چشم غير مسلح  ه به خون بسته ناشى از مشاهده باگرداگردش را فراگرفته است. بنابراين تفسير علق

 است...

 ـ مضغه 3
                                                           

 .2ـ علق، 1
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يك بار جويدن و  اره گوشت، مقدارى از گوشت به قدرمضغه مشتق از مضغ )جويدن( و به معناى پ

ن ترجمه شده است: رجمه هايفارسى قرآن مضغه چنيدر ت مه جويده از گوشت و غير آن است. لق

 شده، پاره گوشت، به صورت يك قطعهجويده شده، مضغه، گوشت جويده  چيزى شبيه گوشت

 گوشت جويده شده، پاره گوشتى.

جويده شود و  در تفاسير نيز آمده است: ثم من مضغة و آن پاره گوشت كوچكى است بقدرى كه

گوشتى تبديل كرديم. برخى نيز  العلقة مضغة يسعنى آن را به پارهقناباشد، فخل تحول يافته علقه مى

اى از خون غليظ است كه نام و  مضغه، و آن پاره اند: و از علقه به ظ تفسير نمودهمضغه را به خون غلي

اى از خون  و به لخته مضغه، آنگاه كه آن نطفه آويزنده بزرگ شود اى ندارد...، و از علقه به شكل ويژه

و  ون غليظ نه از نظر لغوى درست استرسد تفسير مضغه به خ تبديل گردد. به نظر مى مختلط غليظ

آوردهاى علمى و يافتى  ه بهبودى و مكارم آمده است با رهنه از ديدگاه علمى. ليكن آنچه در ترجم

 اينهاى علمى معموالً  مطابقت دارد. در بررسى ى بدون استفاده از ابزارهاى علمىمشاهدات ابتداي

 اند.  چهارم آغاز دوره جنينى و پيدايش سومايتها، تطبيق نموده مرحله را با تحوالتى كه از هفته

ايجاد شده در طبقه  اىگويد: ظهور سومايتها با پيدايش قوسهاى حلقى )( كه در نتيجه شكافه البار مى

نتيجه اين دگرگونيها است همراه است. در  د طبقه ميانى )مزودرم( پديد آمدهخارجى )اكتودرم( و رش

 آيد. فوقانى جنين )درست زير گرده سر( پديد مى جفت از قوسهاى فارينژيل در ناحيهپنج 

اين مرحله است،  ترين وصف قبنابراين، مضغه يا پاره گوشتى كه دندآنهاجويده و بيرون انداخته دقي

 بخشد.  مى ايتها به جنين دقيقا شكل مضغه رازيرا قوسهاى حلقى و سوم

ظاهرى جنين  اى اشاره ندارد و به بيان شكل ژهرسد در اين مرحله قرآن به نكته علمى وي نظر مى به

گوشت جويده »مضغه به معناى  باشد بسنده كرده است. البته اگر مى« لقمه جويده»كه به صورت 

 ( 4باشد خالى از شكل )« شده

توجه داشت كه  ن حال بايدوشت مانند نيست، در عيبيان جنس جنين يعنى اشتمال بر موادى گ

دهد و  استخوآنهارا تشكيل مى غير از اجرام عضالنى است كه پوششمقصود از گوشت در اينجا 

 قرآن از آن به لحم تعبير نموده است. 

 نتيجه گرفت: شناختى قرآن تا مرحله مضغه چنين توان از نكات جنين با توجه به آنچه گذشت مى

چند از نظر رويان  انسان برمى افكند و اين مطلب هر ز آميختگى نطفهـ قرآن براى اولين بار پرده ا1
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مفسران قرآن بخشى از اين حقيقت يعنى  الدى پوشيده مانده بود، ولى براىشناسان تا قرن نوزدهم مي

 اند.  روشن و آشكار بوده و در تفاسير خود از آن سخن گفته از منى مرد و آب رحم آنتركيب نطفه 

ولى اين حقيقت  نه گزينى( تخم سخن به ميان آوردهراى اولين بار از آيزندگى و )الـ قرآن مجيد ب2

ميكروسكوپ و انقالب در دانش  مانده، تا آنكه در پى دستيابى بهبر مفسران و مترجمان قرآن مخفى 

 دست آمد.  شناسى، معناى درستى از مطالب قرآن به رويان

كما اينكه هيچ  شود، نكته علمى خاصى استفاده نمىجيد ـ در رابطه با مرحله سوم از بيان قرآن م3

 ظاهرى جنين انطباق كامل دارد. نوين ندارد، و گفته قرآن با شكل تعارضى نيز با رهيافتهاى علمى

 نشئه ديگر

برخى ديگر تأكيد  ى همان عظم و لحم است ولى دنباله« انشاناه خلقا آخر»اند كه  برخى احتمال داده

روح و بدن و اينكه روح  و نه تنها اين موضوع بلكه اتحاد ميدن روح استدارند كه منظور د

 شود. جسمانيه الحدوث است، نيز استفاده مى

 سى قرآنىربر

نَاالْعَلَقَةَ فَخَلَقْ خَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةً لَقَدْ خَلَقْنَااالنْسانَ مِنْ سُاللةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِى قَرارٍ مَكِینٍ ثُمَّ

اَحْسَنُ الْخالِقِینَ ثُمَّ    خَلْقا آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهمُضْغَةً فَخَلَقْنَاالْمُضْغَةَ عِظاما فَكَسَوْنَاالْعِظامَ لَحْما ثُمَّ اَنْشَأهُ 

 1اِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَیِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِیامَةِ تُبْعَثُونَ.

با بالغت تمام  ت انسان است. خداوند به زيبايى وسوره مؤمنون در زمينه كيفيت خلقآيات فوق از 

فتبارك گويد:  خويش آفرين مى كند و در آخر به نسان را بيان مىدر جمالتى كوتاه مراحل خلقت ا

 احسن الخالقین.  اللّه

اين موضوع  لزم مشاهده و بررسى آيات قرآن دربحث در مورد جامعيت قرآن در اين زمينه مست

وجود دارند استخراج نموده و  آياتى را كه در زمينه خلقت انساناست تمام  باشد. لذا سعى شده مى

 مرحله به مرحله اشاره و بيان كنيم.

                                                           
 .10تا  13ـ مؤمنون، 1
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 نگاهى به آيات آفرينش انسان 

 1ـ انسان از نيستى آفريده شده است.1

 نبوده است. حالى كه قبالً چيزى را آفريد در فرمايد: خدا انسان آياتى در قرآن وجود دارد كه مى

 .5مريم،  و قد خلقتك من قبل و لم تك شیئا.

 .60مريم،  اوال يذكر االنسان انا خلقناه من قبل و لم يك شیئا.

 .1انسان،  هل اتى على االنسان حین من الدهر لم يكن شیئا مذكورا.

 ـ زمين منشأ انسان است.

 .61هود،  هو انشأكم من االرض.

 .32نجم،  م اذا نشأكم من االرض.هو اعلم بك

 .55طه،  منها خلقناكم و فیها نعیدكم.

 .10نوح،  انبتكم من االرض نباتا.  واللّه

 ـ انسان از خاك آفريده شده است.

 .30كهف،  اكفرت بالذى خلقك من تراب.

 .5حج،  فانّا خلقناكم من تراب.

 .27روم،  و من آياته ان خلقكم من تراب.

  .11فاطر،  ن تراب.خلقكم م  واللّه

 .60غافر،  هوالذى خلقكم من تراب.

 .55آل عمران،  كمثل آدم خلقه من تراب.  ان مثل عیسى عنداللّه

 ـ منشأ پيدايش انسان صلصال است.

 .26حجر،  و لقد خلقنا االنسان من صلصالٍ من حماءٍ مسنون.

 .24حجر،  ون.و اذ قال ربّك للمالئكة انى خالقً بشرا من صلصالٍ من حماءٍ مسن

 .33حجر،  قال لم اكن ال سجد لبشرٍ خلقته من صلصالٍ من حماءٍ مسنون.

 .14رحمن،  خلق االنسان من صلصالٍ كالفخارٍ.

                                                           
عنى كه او نبوده و خدا او بلكه بدين م اى است كه انسان از آن آفريده شده است، ـ البته نه به اين معنى كه نيستى ماده1

 را بوجود آورده است. 
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 منظور از صلصال گل خشك است. 

اند لجن  برخى گفتهماند، نشين شدن سيل، روى زمين مىدانند كه پس از ته  اى مى حماء را برخى اليه

 است.  يا گل سياه و كبود

 اند كه منظور گل بدبوست )سنّ الماء=تغيّر رائحته( در باره مسنون برخى گفته

در عربى، آن را  آوردن مواردى از استعماالت مشابهشود. بعضى با گواه  پس به معنى لجن بدبو مى

 پرداخت و صيقل كرد.  يعنى« سنّ»اند  و برخى نيز گفته اند به معناى قالب ريزى شده دانسته

چنانكه چسبناك  وقتى كامالً مالش دهيمتر باشد كه بگوييم: گِل را  اين وجه صحيح و نزديك شايد

گويند. با سفال هم  مسنون مى د و زبرى آن از ميان برود، به آنشود و صيقل يابد و سرشته گرد

 نوع است.  سازند از همين كه با آن سفال مى تناسب دارد زيرا گلى

آفرينش انسان  كه گلى سرشته و خشك، ماده نخستينن برمى آيد پس، از مجموع اين آيات چني

 بوده است. 

 گويد: اى از آيات، ماده نخستين را گل مى ـ طين: دسته5

 .2انعام،  هو الذى خلقكم من طین

 .0سجده،  و بدأ خلق االنسان من طین

 .11صافات،  انا خلقناهم من طین الزب

 .12اعراف، خلقتنى من نار و خلقته من طین

 .61اسراء، قال ءاسجد لمن خلقت طینا

 ـ آب:

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

 در مورد آب دو تعبير وجود دارد:

 داند: آب مى آياتى است كه موجودات زنده را ازـ آب: به اصطالح عرفى: در اين صورت جزء 1

 .45نور،  خلق كل دابّةٍ من ماءٍ  واللّه

 .37انبياء،  ءٍ حىّ نا من الماء كل شىو جعل

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

 تعبير كرده است:
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 .47مرسالت،  الم نخلقكم من ماءٍ مهین

 .4سجده،  ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهین

 .6و  5طالق،  ماء دافقفلینظر االنسان ممّ خلق، خلق من 

 داند. ـ نطفه: دسته ديگر از آيات منشأ آفرينش آدمى را تنها نطفه مى

 .4نحل،  خلق االنسان من نطفةٍ

 .00س،  اولم يراالنسان انّا خلقناه من نطفةٍ

 .2دهر،  .انّا خلقنا االنسان من نطفةٍ امشاجٍ

 .15عبس،  .من نطفةٍ خلقه فقدّر

 .30قيامت،  .منىالم يك نطفةٍ من منىٍّ ي

 .46نجم،  .من نطفةٍ اذا تمنى

 .54واقعه،  .افرايتم ماتمنون

 ـ برخى آيات تراب و نطفه را با هم آورده است:

 .5حج،  .انّا خلقناكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ

 .11فاطر،  .خلقكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ  واللّه

 .60غافر،  .هوالذى خلقكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ

 .20كهف،  .بالذى خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ اكفرت

 در مورد اين آيات دو وجه وجود دارد: 

و مواد غذايى به ، يعنى خاك است كه به مواد غذايىـ مراحل آفرينش هر فرد، جدا مورد نظر است1

 نطفه مبدء نزديك. مبدء انسان است. خاك مبدء دور و شود. پس خاك نطفه تبديل مى

شود پس  مى ر انسانى در آفرينش منتهى به آدمالسالم از خاك است و ه عليهـ چون حضرت آدم 2

 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 

 السالم آدم عليه كند مقصود خلقت حضرت مىرا مطرح  ـ در برخى از آيات قرآن كه خلقت از خاك

همه انسانها از خاك اشاره  سجده. و در بعضى ديگر به خلقت 6 آل عمران و آيه 55است. مانند آيه 
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 مؤمنون. 12غافر و آيه  60حج، آيه  5آيه  شده است مانند

(و گاهى با 5حج، و 60،ـ در آيات خلقت انسان از خاك: گاهى از عنوان تراب ياد شده است )غافر

مفردات راغب آمده است كه تراب به  (. در كتب لغت مثل12است )مؤمنون،عنوان طين ياد شده 

 گويند.  خاكى كه با آب مخلوط شده است مى شود. ولى طين به ود زمين گفته مىخاك و خ

يم، سديم، پتاس شوند عبارتند از: كلسيم، يافت مىاز جمله عناصر الزم براى بدن كه در زمين نيز 

روبيديم و...پس تمام عناصر  ، منيزيم، منگنز، روى، آلومينيم،آهن، مس، گوگرد، كاميول، كبالت

شوند. چنين مطلبى چهارده قرن پيش بيان  يافت مى انسان، عناصرى هستند كه در طبيعتموجود در 

 1كشفيات جديد علمى در زمينه جنين انسانى است. شده است و دقيقا مطابق

 رينش انسان از آب مرحله دوم: آف

از آب اشاره  ودات زنده از آب و يا خلقت انسانقرآن كريم در آيات متعددى به خلقت همه موج

 كند.  مى

 از جمله: شاره به آب با صفتى خاص شده است.گاهى مطلق آب مد نظر آمده است و گاهى ا

 .37انبياء، . ء حىّ و جعلنا من الماء كل شى

 .45ر، نو ءخلق كل دابة من ما  واللّه

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

 .4سجده،  .من ساللة من ماء مهین

 .27مرسالت،  .من ماء مهین

  .6طارق،  .من ماء دافق

 معنى لغوى آب

شد. اين « ماء» و در لغت عربى تغيير شكل داده و است« ميا»و سريانى « مَى،ميم»اصل آن عبرى 

باشد يا مضاف ولى به صورت  است چه آب مطلق« مايع غير جامدى هر»ه معنى لغت در اصل ب

 است.  ( اگر استعمال شود منظور آب خالصمطلق )ماء

 منظور از خلقت انسان از آب چیست؟

مقدار زيادى  از خلقت انسان از آب اين است كه در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد: الف( مقصود
                                                           

 .435ص ،2؛ نقل از اعجاز علمى قرآن، ج44تا 46انگيز قرآن، ص ـ مطالب شگفت1
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 بدن انسان است.  عنى آب بيشترين ماده تشكيل دهندهرد. يآب در بدن انسان وجود دا

 اند:  برخى از صاحب نظران، به اين ديدگاه تصريح كرده

حيات همه  اقل اين احتمال مطرح شده است: كهحد ءٍ حَىّ الْمَاءِ كُلُّ شَىْ وَ جَعَلْنَا مِنَدر تفسير آيه 

دانشمندان، قسمت عمده بدن  طبق تحقيقات ن به آب بستگى دارد.موجودات زنده اعم از گياه و حيوا

 دهد انسان و بسيارى از حيوانات را آب تشكيل مى

 1درصد(. 07)حدود 

 همين احتمال داده شده است. 2الْمَاءِ بَشَرا وَ هُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَدر تفسير آيه 

كند و  استفاده مى 3مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ. نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ ثُمَّ جَعَلَاى ظريف از آيه  دكتر موريس بركاى نكته

دارد ما را از اين امر  گوناگون صحبت مى ايعى بارور كننده متشكل از عناصرنويسد: اگر قرآن از م مى

گردد اين است معناى  شود فراهم مى مايع استخراج مى كه نسل انسان از چيزى كه از اين مطلع سازد

 سجده.  4آيه 

ء ديگر، بهترين  شى ء استخراج شده از ( ترجمه شده شى)سالله« كنتيسانس»كلمه عربى كه در اينجا 

ديگر ترجمه كنند، موضوعى جزئى از  كند كه آن را بدين طريق يا طريق بخش يك چيز را تعيين مى

 4يك كل است.

اى كه از  شناخت علمى شود از توافق متن قرآنى با ور مىگويد: در نتيجه چط سپس در صفحه بعد مى

 پديده در عصرها داريم تحت تأثير قرار نگرفت. اين

 ماء دافق چیست؟

 در اين مورد دو ديدگاه دارند سه احتمال وجود دارد:

شود. )و دافق  مى است كه به صورت جهنده از او خارجهمان منى مرد « ماء دافق»ـ اينكه مراد از 1

 به معنى مدفوق يا ذو دفق آمده است.(

و يك آب  شود مرد است كه در رحم مخلوط مى ان آب مشترك زن وهم« ماء دافق»ـ مراد از 2

                                                           
 .356، ص13ـ تفسير نمونه، ج1

 .54ـ فرقان، 2

 .4ـ سجده، 3

 .202ـ مقايسه ميان تورات، انجيل، قرآن و علم، ص4
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 1آيد. شود. اين مطلب از كالم برخى مفسرين به دست مى مى

ها نطفه  اسپرم شود )اوول( تا از تركيب آن با ـ مراد از ماء دافق چيزى باشد كه از زنان خارج مى

 اوليه كودك تشكيل شود. 

زن « اوول» ه معموالً يكى از آنها خود را بهوجود دارد ك «اسپرماتوزئيد»در منى صدها ميليون 

كند تا در  كندى حركت مى دهد و سپس به ود و تشكيل تخمك مىش رساند و با آن تركيب مى مى

 آيد.  مى كم كم رشد كرده و نوزاد به دنيا شود و رحم زن مستقر مى

همان منى « دافق ماء»مراد از  نخست را پذيرفت كه توان احتمال با توجه به مسائل علمى فوق مى

و اين بدان جهت است كه  . و با ظهور آيه نيز سازگار است.آيد مرد است كه با جهش بيرون مى

در هنگام حركت به طرف رحم هم به  جهشى ندارد. و« اوول»شود  ارج مىچيزى كه از زنان خ

 كند.  كندى حركت مى

است. تخمك با  در يك فضاى سفت و محكم دانه تخمككنند.  زنان هر ماه يك تخمك توليد مى

شود و تخمك با جهش  مى اثر اين فشار ديواره تخمدان پارهجهد و در  فشار تخمدان بيرون مى

 پرد.  مى ون. و با جهش به داخل لوله فالوپپرد به سمت بير مى

 مرحله سوم: آفرينش انسان از منى 

 .55و  54واقعه،  ونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُ

 .46و  45نجم،  وَ اَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَاالُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى

 .30قيامت،  اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنَى.

معناى تقدير كردن الهى  و آيات فوق را بهداند  ه زدن( مىراغب اصفهانى منى را به معناى تقدير )انداز

 داند.  مى

منى گويند چون  داند و معتقد است منى انسان را ىصاحب مقاييس الغه نيز اصل كلمه را از تقدير م

اصل واژه منى به معنى آرزو و  گويد: شود. اما صاحب التحقيق مى خلقت انسان از آن مقدر مى

ظهور است. و به منى انسان نيز منى گويند چون  تقدير ه دست آوردن چيزى همراه بادرخواست ب

 چيزى( است.  شهوت انسان )خواستن و آرزوى

منى گويند كه  شود م نزديكى )يا انزال( خارج مىاز نظر اصطالحى به مايعى كه از مردان در هنگا
                                                           

 .444، ص2قرآن، ج ؛ نقل از اعجاز علمى305، ص27ـ الميزان، ج1
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 1ميليون اسپرماتوزئيد است. 377الى  277معموالً حاوى 

 طفه امشاج مرحله چهارم: خلقت انسان از ن

 قرآن كريم به چند صورت آفرينش انسان را از نطفه معرفى نموده است:

 2خَلَقَ االِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ.

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

 4ارٍ مَكِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةً...ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَ

 5مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.

 6اِنَّا خَلَقْنَا االِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ...

 0اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنَى.

 4مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى.

نيز آمده است. و  است. به معناى آب صاف كم يا زيادن ضعيف چيزى نطفه در لغت به معناى سيال

 گردد.  مى شود د و زن براى آميزش خارج مىنطفه شامل چيزى كه از مر

جنين خارج  مردان يا زنان براى لقاح و تشكيلنطفه در اصطالح عبارت است از چيزى كه از 

 گويند.  مى ك )اوول(در مورد زنان به آن تخم شود در مورد مردان )منى( و مى

 شود:  گويد: نطفه بر سه چيز اطالق مى معرفت در التمهيد مى  آيت اللّه

 ها هستند.  ـ نطفه مرد كه همان اسپرم1

 ـ نطفه زن كه همان اوول است. 2

 1شود. ـ نطفه امشاج )مخلوط( كه از آب مرد و زن تشكيل مى3
                                                           

 .454، ص2ـ پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، ج1

 .00؛ يس، 4ـ نحل، 2

 است.  آمده 11و فاطر،  30، كهف، 60هاى غافر، ؛ مضمون همين آيه در سوره5ـ حج، 3

 .14و  13ـ مؤمنون، 4

 .15ـ عبس، 5

 .2ـ انسان، 6

 .30ـ قيامت، 0

 .46ـ نجم، 4
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 نطفه امشاج چیست؟

 مطرح كرده است: نسان )من نطفة امشاج( چند نظر راه دوم سوره اطبرسى در مجمع البيان در ذيل آي

عكرمه و مجاهد  شود. اين سخن از ابن عباس، وط مىالف( منظور آب زن و مرد است كه با هم مخل

 پذيرد.  نقل شده و طبرسى هم اين قول را مى

 اى كه مخلوط از حاالت علقه، مضغه و...است تا انسان تشكيل گردد. ب( نطفه

 اى كه مخلوط از رنگهاى نطفه زن و مرد است.  نطفه ج(

 شود.  مى اى كه مخلوط با خون حيض است و لذا بعد از حاملگى خون حيض قطع د( نطفه

 اى كه مخلوط از رگهايى است.  ه( نطفه

 2برودت و... در انسان وجود دارد مثل حرارت و اى كه مخلوط از طبايع مختلفى است كه و( نطفه

انسان آمده است  در آيه دوم سوره« امشاج»نى واژه بايد در اينجا متذكر شد اين است، مع اى كه نكته

مشج است و بيشتر محققين آن را  ت، اينكه واژه امشاج جمع مشيج ياو معموالً از آن غفلت شده اس

ا ها ب و صفت نطفه كه مراد از نطفه مجموع آميخته ها است ند. امشاج به معنى آميختها مفرد پنداشته

 از اسپرماتوزئيد و اوول. اى اجزاء مختلف است و يا آميزه

 مرحله پنجم: آفرينش انسان از علق 

هاى  از سوره مختلف )در قرآن( آورده است و يكىقرآن كريم در پنج آيه واژه علق را به صورتهاى 

 قرآن به همين نام است. 

 .2و1علق،  عَلَقٍ. سَانَ مِنْاِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذى خَلَقَ، خَلَقَ االِنْ

 .5حج،  فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ...

 .14مؤمنون،  ثُمَّ خَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَاالْعَلَقَةَ مُضْغَةً...

 .60غافر،  مَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ...هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُ

 3اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى.

زالو و...بكار  ه در معانى متعددى چون خون بسته،علق در لغت، بر وزن فرس، جمع علقه است ك

                                                                                                                                                                  
 .41، ص6ـ التمهيد، ج1

 .402، ص2؛ نقل از اعجاز قرآن، ج470و  476، ص5ان، جـ مجمع البي2

 .34و  30ـ قيامت، 3
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چيزى كه به چيزى باالتر  گردد يعنى يك معنا بر مىى آن به برده شده است. ولى اصل همه معان

شوند علق ناميده  چسبند و بدان آويزان مى مى كه زالو و خون بسته به چيز ديگر آويزان شود. از آنجا

ترجمه « آويزك»در فارسى به « علقه»شده و لذا گاهى كلمه  معلّق هم از اين گرفته 1شده است.

 سوره علق چهار احتمال داده شده است: 2آيه شود. پس در مورد كلمه علق در  مى

شود و  زن حاصل مى ت كه از تركيب اسپرم مرد با اوولاى اس منظور همان خون بسته ـ خون بسته:1

 شود.  سپس داخل رحم زن شده و بدان آويزان مى

 ويژگيهاى علق: 

 منظور از علق همان نطفه مرد است. ـ اسپرماتوزئید:2

 زالو: شباهت اسپرم مردان با 

 اى نسبتا دراز دارند.  ـ زالو و اسپرم سرى بزرگ و تنه1

 ـ حركت هر دو در مايع به صورت مارپيچ است. 2

 ـ هر دو تاج نسبتا بلند در سر دارند. 3

 ـ محل هر دو در مايع )آب يا منى( است. 4

چسبد  در( مىما تركيب با اوول به دهانه جفت )رحمـ تغذيه زالو از خون است و اسپرم هم پس از 5

 كند.  و از خون رحم تغذيه مى

روح اجتماعى انسان و  اى است به باشد كه اشاره القه مىعلق به معنى صاحب ع ـ صاحب عالقه:3

 علقه آنها به يكديگر كه در حقيقت پايه اصلى تكامل بشر و

 دهد.  پيشرفت تمدنها را تشكيل مى

 ه حالت چسبندگى داشته است. السالم بود ك مقصود از علق گل آدم عليه ـ گِل:4

 پرورش انسان در سه فضاى تاريك 

 .6زمر،  يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ اُمُّهاتِكُمْ خَلْقا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُماتٍ ثاَلثٍ...

 خلق كرد. هاى سه گانه رينش ديگر در تاريكىهاى مادانتان آفرينشى پس از آف شما را در شكم

 اند: چند احتمال داده مفسران در اين زمينه

مشيمه )كيسه  ظلمت شكم مادر و ظلمت رحم و ظلمتهاى سه گانه،  الف( مقصود از ظلمت
                                                           

 ـ مفردات راغب.1
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 باشد.  مخصوص جنين(مى

 السالم و ابن عباس و...نقل كرده و پذيرفته است.  مجمع البيان اين مطلب را از امام باقر عليه

پذيرش صاحبان  راغب آمده است و موردمثل مفردات اين احتمال در برخى كتابهاى لغت قديمى 

 1تفسير الميزان و نمونه و برخى مترجمان قرآن قرار گرفته است.

امام حسين  باشد. در دعاى عرفه پوست خون مى هاى سه گانه، گوشت و ب( مقصود از ظلمت

 السالم آمده است:  عليه

 بخلقى... جلد و دم، لم تشهرث: بین لحم و وابتدعت خلقى من منى يمنى، ثم اسكنتنى فى ظلمات ثال

ميان گوشت،  سپس مرا در ظلمتهاى سه گانه، در آغاز آفرينش مرا از قطرات ناچيز منى قرار دادى،

 پوست و خون ساكن نمودى، آفرينش مرا آشكار ساختى...

 عبارتند از:  اى است كه جنين داخل آنهاست كه هج( منظور از ظلمات ثالث، همان سه پرد

 يوس ـ پرده آمين1

 ـ پرده كورين 2

 ـ كيسه )پرده( زرد 3

ـ در فضاى بين آمينوس و  شوند. آب، باد و ضربه به جنين مىها مانع ورود هوا، نور،  ـ اين پرده

شود و در آن  شود اين ضربه به مايع منتقل مى مى اى به شكم وارد ت كه هر گاه ضربهجنين مايعى اس

 2گردد. خنثى مى

 مرحله ششم: مضغه 

 .14مؤمنون،  خَلَقْنَاالْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَاالْمُضْغَةَ عِظَاما......فَ

 .5حج،  ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ...

اى از  است از قطعه ت جويده آمده است. پس مضغه عبارتمضغه به معناى غذاى جويده شده و گوش

 3گوشت كه شبيه گوشت جويده شده است.

 دارد.  اند كه تا ماه سوم باردارى ادامهگذر جنين از هفته سوم باردارى دوره مضغه را مى

                                                           
 .445و  444، ص2ـ نقل از اعجاز علمى قرآن، ج1

 .66ـ گذشته و آينده جهان، ص2

 ـ مفردات راغب.3
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 مرحله هفتم: تصوير و تسويه انسان 

 .5و  4سجده،  ...ـ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ ثُمَّ سَوَّيهُ وَ نُفِخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ

 .30كهف،  ـ...اَكْفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّيكَ رَجُالً.

 .34قيامت،  ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَیْنِ ـ الذَّكَرَ وَاالُنْثى.

 .2اعلى،  ـ اَلَّذِى خَلَقَ فَسَوّى.

 .4و  0انفطار،  ـ اَلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوّيكَ فَعَدَلَكَ فِى اَىِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ.

 .24حشر،  ءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ االَسْمَاءُ الْحُسْنى... الْخَالِقُ الْبَارِى   ـ هُوَاللّه

 .6 آل عمران، هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى االَرْحَامِ كَیْفَ يَشَاءُ...

 اين مراحل، چهار مرحله عظيم خلقت هستند:

 اصل آفرينش خلقك:

 مرحله تسويه و تنظيم هر عضوى از اعضاءفسواك:

 تعديل ميان قوا و اعضاء پيكر و هماهنگى و رابطه آنها با يكديگرفعدلك:

 ديگر انسان در مقايسه با موجوداتتركيب و صورت بندى فِى اَىِّ صُورَةٍ مَاشَاءَ رَكَّبَكَ:

 گیرى استخوآنها مرحله هشتم: شكل

 .14مؤمنون،  فَخَلَقْنَاالْمُضْغَةَ عِظَاما

« ف»حرف عطف  شود )و به همين خاطر استخوانى مىدر خالل هفته ششم، مضغه تبديل به مرحله 

 آمده است(.

ت تحقيقات و مشاهدا كند اما تدا رشد مىكردند كه استخوانهاهمراه با گوشت از اب در گذشته فكر مى

جنين بعد از مرحله مضغه تمام  هد، همان طور كه قرآن بيان كرده،د جنين شناسان نشان مى

 شود.  سلولهايش به سلولهاى استخوانى تبديل مى

 مرحله نهم: پوشاندن گوشت بر استخوآنها

 .14مؤمنون،  ...فَكَسَوْنَاالْعِظَامَ لَحْما...

شود تا ستون فقرات و  مى هاى استخوانى تبديل تروفى به بافهاى غض در هفته هفتم، قسمتى از بافت

شود كه ستون فقرات را  عضالت تبديل مى ل دهد. و در هفته هشتم بقيه )(بهاستخوان را تشكي

 بپوشاند. 
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 مرحله دهم: آفرينش جنس جنین 

 .35قيامت،  فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَاالُنْثى.

 .46و  45نجم،  نِ الذَّكَرَ وَاالُنْثى مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى.وَ اَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْ

يُزَوِّجَهُمْ  لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَوْ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثا وَ يَهَبُ لِلهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَاالَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُ

 .57و  45شورى،  قِیما اِنَّهُ عَلِیمٌ قَديرٌ.ذُكْرَانا وَ اِنَاثا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَ

 علم به جنس جنین قبل از تولد 

خداوند است و در  به جنس جنين قبل از تولد، مخصوص برخى از صاحب نظران معتقدند كه علم

بشر توانسته است به وسيله سونوگرافى  كنند. اما در عصر حاضر ستدالل مىاين مورد، به آيات قرآن ا

جنين )در جنس( قبل از تولد پيدا كند. آيا اين مطالب با  طالعاتى راجع بهعلمى ديگر او تجهيزات 

 آيات قرآن منافات دارد؟!

 .4رعد،  ء عنده بمقدار يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغیض االرحام و ما تزداد كل شى  اللّه

 .34لقمان،  ...يعلم ما فى االرحام...

 .11فاطر،  لمه ما تحمل من انثى و ال تضع اال بع

پذير بوده و در  امكان اين امر اكنون با تجهيزات پزشكى طبعا مراد علم به جنسيت نيست چه اينكه

به خصوصيات خَلقى و خُلقى جنين  ممكن بود. بلكه مراد انحصار علم گذشته نيز توسط افراد خبره

 در تمام زندگى آينده به خداست.

 مرحله يازدهم: آفرينش روح 

 .5سجده،  يهُ وَ نُفِخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ...ثُمَّ سَو

 .14مؤمنون،  ...فَكَسَوْنَاالْعِظَامَ لَحْما ثُمَّ اَنْشَانَاهُ خَلْقا آخَرَ...

 كنيم: اشاره مى ح در جنين( مطرح شده كه به حديثىمباحث زيادى را در مورد نفخ روح )دميدن رو

 شهر فقد صار فيه الحيواةالسالم: اذا بلغ الولد اربعة ا عليهقال الصادق 

 نويسد: مؤمنون و حديث فوق مى 14دكتر پاك نژاد با ذكر آيه 

قسمت نبوده يعنى  . دانش بيولوژى هنوز پاسخگوى اينشود در چهار ماهگى آثار حيات شروع مى

ها موجود زنده و داراى  مشخص كند. نطفه تواند با مرحله قبل از آن را نمىحد فاصل مرحله حيات 

نگى و شروع حيات در اينجا به معنى شروع هماه السالم از شايد مقصود امام عليه هستند.حيات 
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 باشد.  چهارماهگى مى همكارى بين اعضا است كه در

 پیدايش گوش و چشم 

 گويد:  سخن مى نسان از پيدايش گوش و چشم و فؤادقرآن كريم به دنبال شمارش مراحل خلقت ا

 كند: طى مراحل اوليه نطفه ذكر مى الف( گاهى اين مرحله را بعد از

 .2انسان،  اِنَّا خَلَقْنَا االِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمیعا بَصیرا.

 كند: ب( گاهى اين مرحله را پس از دميدن روح ذكر مى

 .5سجده،  االَبْصَارَ وَاالَفْئِدَةَ قَلیالً مَا تَشْكُرُونَ.ثُمَّ سَويهُ وَ نُفِخَ فِیهِ مِن رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ

 كند: ج( گاهى نيز اين مرحله را پس از تولد ذكر مى

لَعَلَّكُمْ  عَ وَاالَبْصَارَ وَاالَفْئِدَةَاَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَیْئا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْ   وَاللّه

 .04نحل،  رُونَ.تَشْكُ

 ظاهر سوره ملك نيز اين است كه اين مرحله پس از خلقت اوليه انسان بوده است:

 .23ملك،  السَّمْعَ وَاالبْصَارَ وَاالَفْئِدَةَ قَلِیالً مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَالَّذِى اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ

 مرحله دوازدهم: تولد طفل 

 .60غافر،  يُخْرِجُكُمْ طِفاْلً... ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ

 .5حج،  وَ نُقِرُّ فِى االَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً...

 .04نحل،  اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئا...  وَاللّه

 مرحله سیزدهم: بلوغ 

 .60غافر،  طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ... ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

 .5حج،  ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ...

غير از بلوغ  لوغ و كمال جسم و عقل است. و اينبه معنى رسيدن به حد رشد و ب« بلوغ اشد»

 جنسى و آغاز تكاليف شرعيه است.

 یرى( مرحله چهاردهم: كهنسالى )پ

 .60غافر،  ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخا

حج،  .شَیْئا ال يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ

5. 
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 .54روم،  شَیْبَةً... مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفا وَ مْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَالَّذِى خَلَقَكُ   اَللّه

 .64يس،  وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَال يَعْقِلُونَ.

 .10مزمل،  .نَ شَیبافَكَیْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْما يَجْعَلُ الْوِلْدَا

 مرحله پانزدهم: مرگ 

 .60مؤمن،  ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوااَجَالً مُسَمىً وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

 .5حج،  ثُمَّ لِتَبْلُغُوااَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى...

 داند: را براى همه انسانها سرنوشتى حتمى مىقرآن كريم مرگ 

 .50؛ عنكبوت، 25؛ انبياء، 145آل عمران،  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةِ الْمَوْتِ...

 .04نساء،  اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ...

 آرامش روان 

است. اين مهم  روح و بدور ماندن از تالطم روان رسيدن به آرامىيكى از نيازهاى مهم روحانى بشر 

كه نياز عمومى بشر امروز شده  كند تا آنجا ى بيشتر خودنمايى مىخاصه در عصر صنعت و تكنولوژ

 است. 

اند و به فراخور  داده اى انجام هاى روانشناسى در اين باره تحقيقات گسترده انديشمندان مختلف حوزه

هاى مختلف  برابر موج شديد اليه ها در اند، اما اين يافته يافته به اطالعاتى دست اعتقادات خود

سيار بدتر است. حتى برخى بر آثار منفى و تبعات ب افسردگى ناچيز و حتى گاه غيركارابيماريهاى 

 اند.  اعتقاد يافته برخى درمانهاى كشف شده

نگذاشته و  وست اين مهم را بى پاسخروحانى ا قرآن كريم كه موضوع سخن او انسان و اعتالى

 نسخه هايى ويژه براى رفع و دفع اين مشكل مطرح كرده است.

سير درمان  ت كه قرآن به عنوان راه درمان يااين قسمت از مجموعه در پى بحث از راههايى اس

 نمايد. اين راهها عبارتند از:  بيماريهاى روانى مطرح مى

 ـ ايمان1

درمانهاى روانى  بر هدايت مخلوقان، زير پايه تمامبه وجود او و نيز ميل وى  باور قلبى خدا و اعتقاد

نباشد، بر ساير توجهاتش تأثير منفى  اى فطرى دارد كه اگر در پى آن دهاست. انسان بدون خدا، گمش

ها در ميدان حوادث و اتفاقات دنيوى، بى هدف ر سازد و يا آدمى را را متزلزل مى گذاشته و همه
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ارد كه با هدف هدايت انگ انسان خداى خويش را معبودى دلسوز مى . در پى اين باور غلط،سازد مى

 انبياء و رسوالن را با نشانه هايى به سوى سايرين گسيل داشته است. توجه به ابشار مخلوقان خود

د را كريم خداون ابل ارزيابى است. قرآنتنذير خداوند در مباحث مربوط به معاد نيز در همين زاويه ق

هُوَالَّذِى أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ  فرمايد:  كند و مى روانى مطرح مىعامل ايجاد آرامش 

 .4فتح،  لِیَزْدادُوا اِيمانا مَعَ اِيمانِهِمْ...

و ايمان به  شود نمى شود كه آرامش روان بدون ايمان به خدا محقق از اين آيه چنين استفاده مى

 گردد. كه كار او ايجاد آرامش است، موجب آرامش مى خدايى

 ـ ياد خدا2

 ـ توكل 3

 ـ دوستى با خدا4

 ـ توبه5

 ـ قرائت6

 ـ اميد 0

مِنْ  تَحَسَّسُوا...فَ.53زمر،  يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُالرَّحِیمُ.   اِنَّ اللّه   اللّه ...ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ

 .40يوسف،  ...  يُوسُفَ وَ اَخِیهِ وَ ال تَأيْئَسُواْ مِنْ رَّوْحِ اللّه

ـ دلدارى و دلسوزى، فرشتگانى كه مأمور عذاب قوم لوط بودند، آن حضرت راچنين مورد دلدارى 

 قرار دادند. 

وَ اَهْلَكَ  وَ ال تَحزَنْ اِنَّا مُنَجُّوكَتَخَفْ  ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَ قَالُوا لَا وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنا لُوطا سِى

 .33عنكبوت،  اِالَّامْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرينَ.

 ـ صبر 

، بقره وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ. لِ وَ الْاَنْفُسِ وَالَّثمَراتِءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ االاَمْوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْ

 .153بقره، مَعَ الصَّابِرِينَ.    ...اسْتَعِينُواْبِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ اِنَّ اللّه.155

 ـ دعا 

 ـ نماز 11

 گردد.  ـ پرهيز از گناه، گناه موجب تشتت روح و روان مى12
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نور،  يَصْنَعُونَ. خَبِیرٌ بِمَا   لَهُمْ اِنَّ اللّهقُلْ لِّلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَزْكَى 

37. 

 ـ احسان 

 بلى من اسلم وجهه و هو محسن 

 ـ تعاون 14

 ـ اميد به بهشت، 15

 .20فجر،  يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.

 .45شعراء،  بِقَلْبٍ سَلِیمٍ.   اللّه اِالَّ مَنْ أَتَى

 ـ توسل 

نمايد، كثرت  مى ى ايجادحوادث و وقايع است كه بر روح و يا جسم وى اثرات سراسر زندگى انسان

 وقايع را در خود ايجاد كند. انسان هميشه آمادگى برخورد با آنطلبد كه  كمّى اين حوادث مى

در تندباد  ستادگى وى در صورتى ميسّر است كهآمادگى انسان در برخورد با وقايع االيام و اي

 حكم انسان را يارى نمايد.گاهى م حوادث تكيه

تواند همه جانبه  نمى ديت وى به عالم ماده، هرگزگاهى اگر مادى باشد به واسطه محدو چنين تكيه

انسان را بيش از پيش نا اميد سازد.  اى نامعلوم بشكند و ورد با حادثهعمل كند و چه بسا در برخ

 گاهى را جستجو نمود كه هميشه و پس بايد تكيه

باشد و البته  ه داشته و بر انجام هر كارى قادرحىّ و حاضر بوده و احاطه بر عالم ماددر همه حال 

 آن جز ذات احديّت جلّ و على نيست.

قدرت ارتباط  ى راهى بود كه بتوان با اين مبدأگاه واقعى را شناختيم، بايد در جستجو حال كه تكيه

عابد با معبود، ذكر و ياد اوست،  ارتباطى ديكتر شد. يكى از راههاىايجاد نمود و به وى نزديك و نز

 كند. قلب را مطمئن مى نمايد و تقويت مىذكرى كه در همه حال روان را 

  24 رعد، تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.   اَال بِذِكْرِ اللّه   اَلَّذينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّه

 هم است، آگاه باشيداند و دلهايشان بنام خداى مطمئن و آرا هسوره آنها كسانى هستند كه ايمان آورد

 شود تنها با ياد خداوند دلها آرام مى

 ـ نماز و روان 1
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طعام خاص خود محتاج  شود، روح و روان آدمى نيز به مى همان طورى كه بدن بدون تغذيه هالك

ى محتاج ت و بقاء و تكامل وانسان از خداوند اس باشد، روح ارتباط با مبدأ خود مىاست طعام آنان 

 1...وَنَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحى... به ايجاد ارتباط با اوست

نبودن با مبدأ هستى  ه عامل تمامى امراض روانى، مرتبطاند ك بسيارى از روانشناسان بر اين عقيده

ن اكنو» گويد: از ده هزار مريض افسرده، مى حقيقات بالينى بر بيشبخش است. يكى از آنان بعد از ت

تمامى آزمايشات به اين كنم زيرا بعد از  در زندگى انسان درك مى به خوبى اهمّيت اعتقاد دينى را

مرتبط باشد از  اى نى گردن بسپارد و با عبادتكدهام كه هركس به دين و اعتقادات دي يافته نتيجه دست

 «.شخصيت واالترى برخوردار است

 2اِالَّ الْمُصَلّینَ. اِنّ االِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً ...

فساد و زوال مصون  اند، معموالً از را در خود كشته اجتماعاتى كه نيايش»گويد:  آلكسيس كارل مى

كرده است امّا امروزه نظريه ثابت شده تلقى  يشان اين سخن را هرچند غالبى فرضنخواهند بود. ا

قادات دينى ندارند، مؤيدى لى كه اعتبرخى از كشورها و در ميان مل ردد و آمار باالى جنايت درگ مى

 باشد. مطلب مى بر اين

 دعا

ارتباط با ماوراء طبيعت  حاجت از وى، عاملى براى استحكام دعا يعنى راز و نياز با معبود و طلب

كه  تواند داشته باشد به طورى انسان مى اى در روند تكاملى تأثيرات عمده است. ارتباطى كه

ه نام الكسيس كارل در قياس نيست. يكى از دانشمندان طبيعى ب ابلاستجابت آن در مقابل وى ق

نيرويى چون  تواند توليد كند. ست كه انسان مىترين نيرويى ا گويد: دعا قوى خود مى كتاب نيايش

ام كه پس از  پزشكى، من مردانى را ديده يقى و خارجى داشته باشد. در حرفهجاذبه زمين وجود حق

اند. دعا  يى يافتهدعا و عبادت از بيمارى و ماليخوليايى رها جات به نيروىاثر بودن تمام معال بى

محدود  كوشد نيروى شود، بشر مى توليد مىمنبع مشعشعى است كه خود به خود  چون راديوم يك

خوانيم خود را به  وقتى دعا مى فزايش دهد،خود را با متوسل شدن به منشاء نامحدود تمام نيروها، ا

 كنيم. هم پيوسته، متصل و مربوط مى ان ناپذيرى كه تمام كائنات را بهقوه محركه پاي

                                                           
 ( و از روح خود در او دميدم.02؛ سوره ص، آيه 25ـ )سوره حجر، آيه  1

 طاقت آفريده شده، مگر نمازگزاران. ( انسان بى22و  15ت ـ )سوره معارج، آيا 2
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حدى آثارى از دعا را  دارد، امّا در همان زاويه خاص تااى مشخص  هرچند نگاه كارل به دعا زاويه

بشر در هر ايشان چيزى تازه نيست، تمامى افراد  هاى بيان نموده است. البته گفته كه خود ديده است

 اند. در طول عمر خود بارها آثار و اهمّيت دعا را لمس نموده ى كه هستندحال و وضعيت

 ـ سكون و آرامش 2

مودّت را آيه و نشانه  امش است. قرآن كريم ايجاد سكون ويكى از علل مهم ازدواج سكون و آر

 داند. رحمت خود مى

 1لِیَسْكُنَ اِلَیْها.... هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها

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

 2الَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

 داند. و در آيه ديگر، خداوند شب را مايه سكون مى

 3الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوا فیه....   اَللّه

و ثروت، اندك و  هاى جمع آورى مال يرد، قيل و قالپذ با آمدن شب، جار و جنجال روز پايان مى

جاى خود را به سكوت و آرامش  خوف و اضطراب از حوادث كسب و كاررود،  گاهى از بين مى

 دهد. مى

 است.همسر نيز مايه سكون و آرامش دل 

صحبت « زوجيّت» ل از خلقت همه اشياء بر اساس اصلجالب اينجاست، آنگاه كه خداوند متعا

 فرمايد مانند آيه: مى

 4... وَ مِنْ كُلِّ الَّثمَراتِ جَعَلَ فیها زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ....

ه ميان دل سخنى ب كرد، از آرامش خلوقان را بيان مىبودن همه م سوه ذاريات كه جفت 45و نيز آيه 

                                                           
( اوست خدايى كه شما را از يك فرد آفريد و همسـرش را از جـنس او قـرار داد تـا در     145ـ )سوره اعراف، آيه   1

 بياسايد. كنارش

در كنـار آنهـا    هاى او اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريـد تـا   و از نشانه 21ـ سوره روم، آيه   2

 يابيد و در بين شما مودّت و رحمت قرار داد، همانا در اين آياتى است براى اهل تفكر. آرامش

 ( خداوند آن كسى است كه شب را براى شما قرار داد تا استراحت كنيد.61ـ )سوره غافر، آيه  3

 ها دو جفت آفريد. ( و از تمام ميوه3ـ )سوره رعد، آيه  4
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 كند. سكون و آرامش را مطرح مى گويد، مسئله يّت زن و مرد سخن مىآورد ولى وقتى از زوج نمى

 ...لِیَسْكُنَ اِلَیْها...

 ...لِيَسْكُنُوا اليْها....

 اعتماد به نفس

بايست بعد  پس مى نمايند، شوند و سلب توفيق مى شك و ترديد و دو دلى از آفات ترقّى شمرده مى

خيرخواهان و در نهايت طلب خير از  امرى، و نيز مشاوره با ناصحان و وانب مختلف هراز بررسى ج

گذاشت و راهى واحد را انتخاب و تنها به خداوند توكل  ال، آراء و افكار متفرقه را كنارخداوند متع

 نمود.

 1....  ... فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه

فرمانده سپاه « فرخزاد رستم»در جنگ قادسيه بود، وى نزد اسالم  از سربازان سپاه« ربعى بن عامر»

آماده باشند، رستم مهلت خواست كه  رد يا اسالم آورند و يا براى جنگايرانيان آمد و به وى اعالم ك

عتماد به بگيرد، ربعى سه روز مهلت داد. رستم كه از ا به مركز گزارش كند و دستور جديد مطلب را

گونه بدون كسب  كه اينگفت: گويا تو فرمانده سپاه مسلمين هستى  ، به وىنفس وى تعجب كرد

يك  از معمولى هستم ولى مسلمانان همهدهى؟ ربعى پاسخ داد: خير، من يك سرب مى تكليف مهلت

 كنند. زم است آن را رعايتپيكرند، اگر يكى از آنها به دشمن مهلتى داد، بر همه ال

خود محتاج است، و  ود توان كافى ندارد و لذا به غيراجتماعى خ انسان براى انجام  امور شخصى و

به مبدأيى غير متناهى چشم بدوزد و از  بايست ر هم كارى ساخته نيست و مىالبته گاهى، از دست غي

در كليه امور جزيى و كلّى و اطمينان به يارى او،  اد طلبد. اعتماد به خداوند متعالوى استمد

 شود. مى اصطالحاً توكّل ناميده

خاصى در اخبار و احاديث  كه موجب قرب الهى شود، از اهميت چنين صفتى همانند هر وصف ديگر

روايات زيادى وارد شده است، به طورى كه  خوشبختانه پيرامون توكّل آيات و برخوردار است.

ن و توكل قرآن كريم آمده است. و در بسيارى از موارد، ايما بار در مشتقات اين ماده بيش از شصت 

 با هم ذكر شده است،

 گويى اين دو الزم و ملزوم يكديگرند.
                                                           

 ( وقتى تصميم گرفتى، قاطعانه به خدا توكل نما.155ان، آيه ـ )سوره آل عمر 1
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 ـ تقويت روحیه 2

در مقابل عظمت  تقويت يافته و سختى پيش آمده را به دنبال حصول اثر سابق، قلب انسان متوكّل

شود. حضرت امير  فيض حقّ مى رد و آماده دريافتشما خداوند و توان المتناهى او كوچك مى

 م ريشه قوت قلب را توكّل معرفى نموده است.السال عليه

 1.  اَصْلُ قُوَّةِ الْقَلْبِ اَلتَّوكُّلُ عَلَى اللّه

 دوسـت

براى رفع حوائج و  خاكى، متوجه اين نكته شده بود كهانسان از همان مراحل آغازين حيات بر كره 

ه مشكالت خويش قادر به حلّ هم نيازهايش بايستى به صورت اجتماعى زندگى كند و خود تنها

 نيست.

بايست  طبيعتاً مى اد كردند، و بين هر گروه اجتماعىهاى اجتماعى را ايج زندگى اجتماعى، گروه

داشت. و بر همين اساس گروههاى  مى ب تشكيل آن اجتماع شده است، وجودهايى كه موج علقه

 مطابق نيازهاى مختلف گردهم آمدند. جوامع با محورى خاص وخرد و كالن در 

الزم است كه  گردد، او را مونسى اعى ارضاء نمىلى فطرت انسانى به اين نوع از زندگى اجتمو

 هاى ظريف زندگى به وسيله او گشوده شود. گره

كودك خردسال محتاج  شود به عنوان مثال، ت نمايان نمىاين نياز در سنين مختلف عمر به يك صور

ست شود. جوان، طالب كسى ا كودكى ديگر مى ، و اين احتياج موجب دوستى وى بابه همبازى است

امعه كسانى را خود را باز گويد و راه حل پيدا نمايد، پيران ج كه با او درد دل كند و مشكالت

 فرساى پيرى را در كنار آنان به راحتى سپرى نمايند. طاقت طلبند كه زندگى مى

 آثار توبه

وى گشوده نشود،  ارد و اگر دريچه رحمتى برآز ا مىوجدان حين گناه و بعد از آن، انسان گنهكار ر

موجب ايجاد روحيه اميدوارى شده  نمايد. توبه و احتمال قبولى آن ىاو را مأيوس و منزجر از خود م

 تر احساس يكشخص تائب خود را به خداوند خويش نزد زدايد. عالوه اين كه ت يأس را مىو حال

را در حالتى بين خوف و  ى كرم الهى از طرف ديگر وىسويى و اميد به دريا كند، سوز اثر گناه از مى

 سازد. دهد و راه قرب به خداوند و كمال و ترقى را هموار مى مى رجا قرار
                                                           

 ـ ريشه قوت قلب، توكّل بر خداوند است همان. 1
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 حسنه نمايد. را نابود و حتّى تبديل به اعمال تواند سيّئات افزون بر اين آثار روانى، توبه مى

 1غَفُورا رَحیما.   اللّه سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ   اُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهاِالّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِحا فَ

انسانها در قيامت،  ظه فرشتگان محو كند و نيز از ديدتواند، گناهان را بپوشاند و از حاف و نيز توبه مى

 همانند دنيا مخفى دارد.

اَنْ تَكْتُمَ عَلَیْهِ وَ  تْ جَوارِحُهُ اَنْ تَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ بِقاعُ االَْرْضِعَلَیْهِ وَ اُمِرَ   : مَنْ تابَ، تابَ اللّهقال على

 2اُنْسِیَتِ الْحَفَظَةُ ما كانَتْ كَتَبَتْ عَلَیْهِ.

 3رَةِ.االْخِ تَرَ عَلَیْهِ فِى الدُّنْیا وَفَسَ   : اِذا تابَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوْبَةً نَصُوحا اَحَبَّهُ اللّهقال الصادق

 اثر وضعى

باشد.  گنهكار مى ر گناه در ارتباط با عذاب و عقاببخشى از آثار گناه، آثار تكليفى است و آن اث

گردد و  شود و گنهكار معاقب نمى مى كه بيان شد بوسيله توبه برداشته اين قسم از آثار همان طورى

كه، توبه  ترتب شود، مضافاً اينشده و ثوابى بر آنها م كن است گناهان او تبديل به حسناتحتى مم

 پاداش نخواهد بود. بى خود يك عمل واجب است و

تواند  طبيعت گناه مى باشد، و آن آثارى است كه آنها مىاما بخش ديگرى از آثار گناهان، آثار وضعى 

 روح و روان. شود و گاهى در ر مىايجاد كند. اين آثار گاهى در جسم ظاه

 توبه قابل برداشتن هست يا خير؟ اما آيا اين آثار به وسيله

تائب همانند روان  نند پيراهن غير آلوده نيست و روحاى كه شسته شود هما ترديد پيراهن آلوده بى

 فرمايد: مى باشد و لذا حضرت امير پيراسته نمى

 4تَرْكُ الذَّنْبِ اَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ.
                                                           

( مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و خداوند گناهان آنهـا را  07ـ )سوره فرقان، آيه   1

 مهربان بوده است. نمايد و خداوند هميشه آمرزنده و به حسنات مى تبديل

هايى كـه   شوند كه گناهانش را بپوشانند و سرزمين پذيرد، و اعضاى وى مأمور مى ـ هر كس توبه نمايد، خداوند مى  2

كننـد   اند فرامـوش مـى   شوند آن را كتمان كنند و فرشتگان مراقبش آنچه را كه نوشته معصيت نموده مأمور مى در آنجا

 .355، ص 11الشيعة، ج  ئلمترجم؛ وسا 350االعمال، ص  ثواب

دارد و گنـاهش را در دنيـا و آخـرت     اى چون توبه نصوح بنمايد، خداوند او را دوست مـى  ـ وقتى بنده مؤمن توبه  3

 .24، ص 6نمايد بحاراألنوار، ج  مى مخفى

 .364، ص 03تر است همان، ج  ـ ترك گناه از طلب توبه آسان 4
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خوردن گوشت خوك،  اشند و از آن جدا نخواهد شد.ب مىبر همين اساس آثار وضعيه، الزمه عمل 

آن نيست، و يا نوشيدن شراب اثر  كند و گريزى در در بدن ايجاد مى بالشك، آثار اين گوشت را

 در پى خواهد داشت و به همين اندازه انسان را از ستى و آثار مخرّب آن بر عقل باشدشراب را كه م

امت را بر ان توبه مقبول نمايد، اما اين توبه عذاب قيكه انس سازد، لذا هر چند خداوند دور مى

 آن برداشتنى نيست. دارد، و اثرات وضعى مى

باشند،  آن اشياء مى خلق كرده است، اين آثار جزء ذات به بيان ديگر خداوند براى هر چيزى آثارى

ل ربوى يا نسوزاند، آتش نيست، ما و به عنوان مثال سوزاندن در ذات آتش نهفته است و آتشى كه

و... . توبه مقبول از نظر تكليفى گناه انسان را  سازد حدّ ذاته روان را متأثر مى اموال ايتام فى

 دهد. مادر قرار مى ارد و او را همانند متولد شده ازد برمى

 اَلتّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ الذَنْبَ لَهُ.

 بردارد. آن ايجاد كرده كه خداوند خود در تواند عوارض ذاتى معصيت را ولى نمى

سير طبيعى، اثر وضعى  گر خداوند متعال بخواهد، خارج ازالبته اين اقتضاى طبيعى گناه است، و االّ ا

نخواهد بود. كما اين كه آتش بر بدن  اى در رفع آن اثر ص بردارد، شبههمعصيتى را از كسى خا

 را آسيبى نرساند و... . و نبيّنا و آله ر ننمود و كارد گلوى اسماعيل علىاث ابراهيم

 باشد. به هر حال مبحث اعجاز حاكم بر مباحث مطرح شده مى

 بريم. پايان مى تائبين به در ضمن مناجات ت حضرت امام سجاداى از مناجا اين بحث را با جمله

 1اِلهِى اِنْ كانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْیَحْسُنُ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ.

گاهى ميان آنها تعارض  نوع خصوصيات مادى و معنوى است كهسان از نظر شخصيت داراى دو ان

 اى كه انسان كند به گونه بسوى خود جلب مى زهاى جسمانى و يا اشتياقات او راآيد و نيا پيش مى

قرآن به حالت نزاع ميان كند.  دو جنبه شخصيتى خود احساس مى خود نيز اين نزاع درونى را ميان

 دارد.  اشاره 30و  0شمس و نازعات آيات  هاى جسمانى و روانى انسان در سوره هاى بهجن

زشت، پيروى از هواى نفس  ور فطرى هم استعداد انجام كارهاىبنابراين ساختمان وجود انسان به ط

ا و دارد و هم آمادگى ارتقا به اوج فضيلت، تقو يوى راو شهوات جسمانى و لذتها و تمايالت دن

ان بالقوه متضمن تضاد ميان خير همين دليل طبيعى است كه فطرت انس يات عالى انسانى را. بهاخالق
                                                           

 الجنان. است، پس بگذار گذشت از جانب تو زيبا شود مفاتيحات زشت  ـ خداى من، اگر گناه از بنده 1



 139 

شود كه شخصيت از  مى ها موجب تضادها و افراط و تفريط شر، فضيلت و رذيلت است. همين و

ل شود. قرآن براى آن كه شخصيت از تعاد روحىهاى جسمى و  تعادل خارج و دچار بيمارى

راه حل مشكل تضاد ميان  ترين هايى را بيان داشته است. مناسب ستورها و آموزهبرخوردار باشد د

معنا كه انسان در  هماهنگى ميان آن دو است. به اين جسمانى و روانى انسان در واقع ايجاد هاى جنبه

 همزمان با آن به ارضاى نيازهاى روانى نيز ا كند وحدود شريعت نيازهاى جسمانى خود را ارض

ميانه روى و اعتدال و دورى از زياده روى و افراط و ارضاى  اگر انسان در زندگى به بپردازد.

كامال  جسمانى و روانى ملتزم باشد، ايجاد و هماهنگى ميان نيازهاى جسم و روح هاى انگيزه

هاى جسمانى مخالف  انگيزه تى وجود دارد كه با ارضاىپذير است؛ زيرا در اسالم نه رهباني امكان

را به طور  هاى جسمانى نوعى اباحه مطلق كه انگيزه در جهت سركوب آن عمل كند و نهو  باشد

 روح است. براى تحقق اين تعادل درهاى جسم و  خواهان هماهنگى انگيزه كامل ارضا كند. اسالم

توان به هدف فوق رسيد.  مى كند كه با بكارگيرى آن مىشخصيت انسان به روشها و شيوه هايى اشاره 

ا به تو داده دهد: و آن چه خد اين آيه بدان توجه مى هاى مورد اشاره آن است كه در يوهش يكى از

 كن و بهره ات را از دنيا فراموش مكن.  سراى آخرت را جستجو

 هر كدام ارضا شود.  سم و روح در آن متعادل و نيازهاىشخصيت بهنجار، شخصيتى است كه ج

هاى مختلف جهان  مليت سال گذشته افراد زيادى ازطول سى گويد: در  كارل يونگ روانكاو مى

يان ام، اما از م بيماران را معالجه و درمان كرده من مشورت كردند و من صدها تن از متمدن، با

ى به بعد حتى يك بيمار را برند يعنى از سى و پنج سالگ خود به سر مى بيمارانى كه در نيمه دوم عمر

توانم بگويم كه تك  مى يش دينى در زندگى نباشد. به جرأته گرانديدم كه اساسا مشكلش نياز ب نيز

مانى كه آن چيزى را كه اديان موجود در هر ز ل قربانى بيمارى روانى شده بودندتك آنان به اين دلي

 هاى دينى بازگشته بودند و تك تك آنان تنها وقتى كه به دين و ديدگاه دهند فاقد به پيروان خود مى

 مل درمان شدند. به طور كا بودند

 


